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 بررسی حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر
  **/ محمدرضا باقرزاده *محمدرضا کدخدایی

 چکيده
مجازات است به » ممکن«گيرانه به اثبات برسد،  زنای محصنه، اگر با شرايطي بسيار سخت

هاي سنگين، به دليل جنبة بازدارنـدگي آن   گونه مجازات بيني اين سنگسار منتهي شود. پيش
خصوص زنای محصـنه، ابعـاد مختلـف زنـدگي     ه است؛ زيرا دامنة مفاسد مترتب بر زنا، ب

دنيوي و اخروي، مادي و معنوي و فردي و اجتماعي انسان و جامعه را تحت تـأثير قـرار   
  دهد. مي
اسالم و مکاتب مادي به انسان، حق حيات، آزادي، و ساير حقـوق بنيـادين    نوع نگرش  

ترين عامل در تفاوت برخورد با مسئلة زنا و مجازات زناکار اسـت. بسـياري از    بشر، مهم
ی و شرايط مجازات سنگسار ي، ناشي از عدم تصور دقيق چيستي، چرااين زمينهدر  شبهات

گيرانه است که  ر، به حدی دقيق، نادر و سختاست. تحقق شرايط اجرای مجازات سنگسا
اي است که  گونه بهسنگسار نيز رساند. شرايط اجراي  حداقل ميعمالً امكان تحقق آن را به 

امـل و  بيني کرده اسـت. بـا ت   هاي مشروعي را براي اجرا نکردن کامل اين حکم پيش بهانه
سـاني تنـافي نداشـته و    به هيچ وجه بـا حقـوق ان   ،ن حکم اسالميياشود  معلوم می دقت

شناسـانه   هـای انسـان   ها و نگرش بيني اختالف در اين خصوص، ناشي از اختالف در جهان
  است.
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  مقدمه
هـایی بودنـد کـه بـه      تـرین گـروه   سردمداران مسیحیت و یهودیت، خوارج و مرجئه، از مهم

به مخالفت برخاستند. این سه گروه، نماینـدة سـه    سنگسار الهی سیاسی با حکمهاي  انگیزه
 هاي جدید استمرار یافته است. جریان انحرافی مخالف هستند که در طول تاریخ و در قالب

دستۀ اول، اهل کتاب هستند که با وجود اینکه حکم سنگسار در دینشان وجـود داشـت   
کنـد.   سورة مائده به این حقیقت اشاره می 15زول آیۀ شأن ن )15(مائده: آن را مخفی کردند.

روایاتی که در تفسیر شأن نزول این آیه آمـده اسـت، مربـوط بـه حکـم سنگسـار یکـی از        
سردمداران یهودي است که دانشمندان اهل کتاب قصد داشتند به دلیل اینکه فـرد مزبـور از   

چینی به انکار حکـم   ، و با دسیسهنفوذ بود، از اجراي این حکم سر باز زنند طبقۀ مرفه و ذي
هاي اسالمی بـا   پرداختند. آن دسته از انتقادهایی که ناظر به مقایسه و تطبیق احکام و ارزش

  باشد. هاي سکوالریستی غرب است، جزو این دسته می احکام و ارزش
دستۀ دوم منکران حکم سنگسار، ناشی از جهل برخی مسلمانان اسـت. خـوارج صـدر    

، خـود را از  »حسـبنا کتـاب اهللا  «نمایندة این گروه هستند. این گروه با شعار معروف اسالم، 
گـذاري   جدا کرده، انحـراف بزرگـی را در اسـالم پایـه     بیت گسترة وسیعی از معارف اهل

داننـد و   دهند و قرآن را منشأ همۀ احکام می بسندگی می کردند. کسانی که امروز شعار قرآن
را تکـرار  » حسـبنا کتـاب اهللا  «داننـد، عمـالً شـعار     اسالمی می شد، غیرهرآنچه را در قرآن نبا

شناسـی   کنند. این گروه به دلیل کمی معلومات و تسلط نداشتن بر مبانی اسـالم و روش  می
  اند. عقالنی استنباط احکام، دچار انحراف شده

ـ   دستۀ سوم، مرجئه هستند که با دسیسۀ سیاسی امویان و در مسیر مشـروعیت  ه بخشـی ب
اخالق و عیاش، شکل گرفت. اینان ایمان را امري شخصـی، قلبـی و    عملکرد سردمداران بی
ایـن گـروه، بـا شـعار      1تواند به آن خللی وارد کند. دانند که گناه نمی کافی براي سعادت می

طلبی دینی و...، گناهان و فسـادهاي جنسـی را مسـئلۀ خصوصـی      تسامح و تساهل، اصالح
  حوزة خصوصی زندگی افراد است. دانند که مربوط به می

بـودن کشـورهاي غربـی در ایـن      بودن فناوري و صنعت غرب و پیشرفته  گروهی الگو 
کنند. حقوق بشـر   بودن نظام ارزشی و اخالقی غرب قلمداد می  زمینه را دلیل الگو و مترقی

  لۀبا قرائت سکوالریستی را علم کرده، به اصطالح براي دفـاع از حقـوق بشـر بـا هـر وسـی      
 هاي غربی در نظام اسالمی هستند. سازي ارزش ممکن در پی بومی
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عقالنـی جلـوه    برخی دیگر درصددند کیفیت و شرایط مجازات سنگسار را امـري غیـر   
کوشند با استفاده از احساسات تودة مردم، حکم الهـی سنگسـار را    اي دیگر، می دهند! دسته

اسالمی بودن آن را  رو، غیر سب کنند. از اینبه گروه خاصی مثل یهودیان و یا خلیفۀ دوم منت
نتیجه بگیرند؛ ترفندي که در مورد انکار بسیاري از احکام اسـالمی در طـول تـاریخ اسـالم     

  وجود داشته است.
شناسی انکار این حکم الهی، باید گفت حکم سنگسار، یکی از احکـام   با توجه به جریان

بودن  قابل انکار، بر اسالمی  یل مستندات غیرمسلّم اسالمی است که همۀ مکاتب فقهی، به دل
حکـم سنگسـار مـورد    «کنـد:   تصریح مـی  الخالفدر کتاب  شیخ طوسینظر دارند.  آن اتفاق

اتفاق جمیع فقهاي اسالم، اعم از شیعه و سنی است و حکایت شده که تنهـا خـوارج آن را   
ون در قـرآن نیامـده   اند: سنگسار در شریعت اسـالم وجـود نـدارد؛ چـ     اند و گفته منکر شده

 2»است.
هیچ مذهب و مکتب فقهی، از صدر اسالم تـاکنون، بـا حکـم سنگسـار مخـالف نبـوده       

، و حتـی در  است. با وجود این، این حکم مسلّم اسالمی از ابتداي رحلـت پیـامبر اکـرم   
هاي عمدتاً سیاسـی در بـین امـت اسـالم      زمان آن بزرگوار مورد تشکیک، انکار برخی فرقه

  فت.قرار گر
اند: شبهاتی که از نظر مستندات فقهـی و   به هر حال، شبهات مجازات سنگسار دو دسته

دینی است. دستۀ دیگـر شـبهاتی کـه     شود و نیازمند پاسخی فقهی و درون فقاهتی مطرح می
ناشی از نوع نگرش متأثر از حقوق بشر معاصر مطرح است. با توجه به اینکه بیشتر شبهات 

ت سنگسار، به دلیـل عـدم تصـور صـحیح مفهـوم و شـرایط اجـراي        در مورد مجازا  مطرح
سنگسار است، در ابتدا به مجازات سنگسار و شرایط متعددي که در فقه بـراي آن پرداختـه   

اي از سیاست کیفري اسالم در مورد این مجازات است، بیان و سپس، به پـنج   شده و گوشه
  گیرد. یدینی و حقوق بشري مورد بحث قرار م شبهۀ اصلی برون

 الف. تحليل فقهي مجازات سنگسار
شود، ناشی از عدم تصور دقیـق   بسیاري از شبهاتی که در مورد مجازات سنگسار مطرح می

گیرانه  چیستی و شرایط مجازات آن است. تحقق شرایط سنگسار، بسیار دقیق، نادر و سخت
الوه بر این، با لحـاظ  رساند. ع است. رعایت این شرایط، زمینۀ خطا و اشتباه را به حاقل می
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حال، کارآمـدي مجـازات    این شرایط، عقالنیت الزم براي تناسب جرم و مجازات و در عین
شود. اجماالً، با بررسی شرایط مختلفی که بـراي تحقـق حکـم سنگسـار در نظـر       محقق می

گانه براي حکم سنگسار ضروري است: الف. شرایط ثبوت  گرفته شده است، این شرایط سه
توجب سنگسار؛ ب. شرایط اثبات زنـاي مسـتوجب سنگسـار؛ ج. شـرایط اجـراي      زناي مس

  حکم سنگسار.
  . شرايط زناي مستوجب سنگسار۱
هاسـت و اسـالم    رغم اینکه برخی منتقدان معتقدند که حکم سنگسار فقط مخصـوص زن  به

در این زمینه بین زن و مرد تبعیض قایل شده است، باید گفت که حکم سنگسار شـامل زن  
  3مرد زناکاري است که شرایط ذیل را داشته باشد: یا

. متأهل و داراي همسر باشد؛ هرکدام از طرفین زنا که متأهل نباشند، حکم سنگسار از 1
  شود. او مرتفع، و به تناسب حد شالق یا تعزیر بر او اجرا می

 بنـابراین زن یـا مـردي کـه در ازدواج موقـت هسـتند و بـا        4. همسر دائم داشته باشد؛2
شوند، اگرچه اصطالحاً همسردار هسـتند، زنـاي آنهـا زنـاي      شخص دیگري مرتکب زنا می

  محصنۀ مستوجب سنگسار نخواهد بود.
بستر شـده باشـد؛    مرتبه هم کم یک . با همسر خود قبل از اینکه مرتکب زنا شود، دست3

نشـده   بستر که هنوز با همسر دائم خود هم شخص زناکاري که همسر دائم دارد، در صورتی
  5. است، سنگسار نخواهد شد

. به همسر خود براي ارتباط جنسی دسترسـی داشـته باشـد؛ هرچـه مـانع از اسـتفادة       4
مشروع از همسر دائم شود، مانع از تحقق زناي محصنۀ مستوجب سنگسار خواهد بـود. در  

قـق  بودن همسر، بیماري مقاربتی، عنن مرد و...، ازجمله مواردي اسـت کـه مـانع از تح     سفر
  . شود حکم سنگسار براي زناکار می

شود. مجـازات   . آزاد باشند؛ سنگسار بر زن و مردي که کنیز یا برده باشند، مترتب نمی5
کنیز و برده، پنجاه ضربۀ شالق است. بر اساس برخی روایات، حتی اگر شـخص آزادي بـا   

شـود، بلکـه بـه او     نمیاي زناي محصنه انجام دهد، بازهم شخص آزاد سنگسار  کنیز یا برده
  شود. صد ضربۀ شالق زده می

. مسلمان باشند؛ بنا بر نظر بسیاري از فقیهان، حکم زنـاي محصـنه در مـورد مسـلمان     6
کـه همـۀ شـرایط زنـاي      شود. مسیحی و یهودي و پیروان سایر ادیان، در صـورتی  جاري می
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توانـد   حاکم اسـالمی مـی  محصنه را داشته باشند، حکم سنگسار در مورد آنها الزامی ندارد. 
    آنها را به قوم خویش واگذارد.

گیـري   . همۀ شرایط عمومی تکلیف را داشته باشد؛ افزون بر موارد مذکور، که در شکل7
  مفهوم زناي محصنه نقش اساسی دارند، بایـد شـرایط عمـومی تکلیـف نیـز وجـود داشـته       

شـود. برخـی    مـی  باشد. خلل در هریک از شرایط عمومی تکلیف، موجب سقوط مجـازات 
شرایط عمومی تکلیف عبارتند از: بلوغ، عقل، علم به حکم، علم به موضـوع، عـدم اجبـار،    

  عدم اکراه و... .
احکام مربوط به شرایط عمومی تکلیف بسیار مفصل است. در هرکـدام از مـوارد ذیـل،    

انـه یـا   مجازات زنا منتفی خواهد بود: اگر یکی از طرفین گناه زنا، زیر سـن تکلیـف یـا دیو   
داند، ولـی بـا کسـی کـه      حقیقتاً نسبت به حکم حرمت زنا جاهل باشد، یا حرمت زنا را می

کرده بر او حالل است، زنا کرده است؛ شخصی را مجبور بـه زنـا کـرده باشـند، یـا       فکر می
اینکه شخصی براي حفظ جان خود، به زنا مجبور شده باشد و... . در هریک از این مـوارد،  

  6. حصنه لغو خواهد شدمجازات زناي م
عالوه بر این، شخص همسردار، که همۀ شرایط احصان را دارد، اگر با فرد غیربـالغ زنـا   
کند، قابل سنگسار نیست. براي مثال، اگر نعوذباهللا زن شوهرداري، که همۀ شرایط مذکور را 

  7شود. دارد، با پسربچۀ غیربالغی مرتکب زنا شود، مجازات سنگسار در مورد او اجرا نمی
گانۀ مزبور براي ثبوت زنـاي مسـتوجب سنگسـار،      به هر حال، وجود همۀ شرایط هفت

  ضرورت دارد.
  . شرايط اثبات جرم در مجازات سنگسار۲

در صورت تحقق جرم زنا با شرایط ثبوتی مزوبر، زنایی قابل سنگسار است کـه بـر اسـاس    
حـاکم اسـالمی بـه اثبـات     شرایط خاصی که در ادامه به توضیح آن خواهیم پرداخـت، نـزد   

هـا و شـرایط ذیـل     برسد.الزم به یادآوري است که شکل اثبات باید صرفاً بـر اسـاس روش  
  باشد:

پـس از   8روش اثبات زنا منحصر به دو روش اسـت: شـهادت شـهود یـا اقـرار مجـرم.      
حصول شرایط ثبوتی زناي محصنه، اگر مـرد یـا زن متأهـل برخـوردار از همسـر حـالل و       

به ایـن  » نزد حاکم«، »چهار مرتبه«، »فضایی کامالً آزاد«گناه زنا آلوده شوند و در مانع، به  بی
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چهار شاهد عادل، عیناً این عمل زنا را با خصوصیاتش مشـاهده  «کنند، یا » اقرار«عمل خود 
  شود. و در محضر حاکم شرع گواهی دهند، زناي محصنه اثبات می» کرده باشند

  الف) گواهی شهود
شود، این است که شهود باید مرد و  طور خاص و به اجمال در اینجا بیان می به اجماالً آنچه
و ارتباط جنسی مذکور را با تمام خصوصیات به چشم خـود دیـده باشـند. در     9عادل باشند

مرد و زنی کـه داراي همسـر هسـتند و    «مورد کیفیت شهادت در روایات متعدد آمده است: 
وند؛ مگر اینکه چهار نفر مرد، عالوه بر نزدیکی، دخـول  ش اند، سنگسار نمی مرتکب زنا شده

دان دیـده باشـند و شـهادت     و خروج را مانند داخل و خارج شـدن میلـۀ سـرمه در سـرمه    
  10»دهند.

شود و بر گناه صغیره نیز اصرار نـدارد.   عادل، یعنی مسلمانی که مرتکب گناه کبیره نمی
ورود غیرقـانونی بـه ملـک دیگـري...،     چرانی، نظر به عورت نـامحرم و   البته تجسس، چشم

دهـد، یـا    هریک از گناهان مسلّم است که شخص را در معرض سقوط از عدالت قـرار مـی  
هاي دینی، از هرگونـه تجسـس    کند. در آموزه زمینۀ جرح گواهان را از نظر دادگاه ایجاد می

ینکـه همـواره از   ویژه گناه شنیعی مثل زنا، نهی شده است. با توجه بـه ا  در مورد گناهان، به
منزلۀ گناه ذکر شده است و باالتر از همه، نگـاه بـه فـرج و آلـت      تجسس نهی، و این امر به

توان نتیجه گرفـت: معمـوالً حصـول چنـین      ترین گناهان است، می تناسلی دیگران از مسلّم
افتـد کـه    طور معمول، بسیار کم اتفاق مـی  شرایطی براي تحقق شهادت، بسیار نادر است. به

ویـژه اینکـه    شود، ببینند. به زمان، عملی را که معموالً در خفا واقع می طور هم ار شاهد بهچه
کردن به فرج دیگران، معمـوالً    شاهد باید عادل باشد و شهادت او در ضمن تجسس و نگاه

تنهـا قصـد    شود. مگر آنکه زناکار (مرد یـا زن) نـه   سبب خروج از عدالت است، محقق نمی
کردن گنـاه خـویش یـا هتـک حرمـت و       بلکه قصد اشاعۀ فحشا و علنی  جویی و زنا، لذت

حیثیت و... را نیز داشته باشد. در این صورت، حکم سنگسـار بهتـرین مجـازات بازدارنـده     
  براي این افراد است.

کـم چهـار مـرد     نکتۀ دیگر اینکه شهادت باید توسط چهار مرد عادل باشد. وجود دست
توان ادعا کرد که مثالً، اگر سه نفر مرجـع   رو، نمی از این عادل، ضرورت و موضوعیت دارد.

تقلید و انسان متشخص شهادت دادند، دیگر نیازي به شهادت نفر چهارم نیسـت. قـرآن در   
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کسـانی کـه زنـان    «اي را در نظر گرفتـه اسـت:    گیرانه مورد لزوم تعدد شهود، شرایط سخت
آورنـد، آنهـا را    ات ادعـاي خـود] نمـی   کنند، سپس چهار شاهد [بر اثب همسردار را متهم می

 ) امام صـادق 4(نور: » اند. نپذیرید و آنها فاسقان هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز
علیه شخصی به زنا شهادت دادند. حضـرت فرمـود:    سه تن نزد امیرالمؤمنین«فرماید:  می

هد را حـد قـذف   آید. حضـرت فرمـان داد آن سـه شـا     چهارمی کجاست؟ گفتند: اکنون می
  11»زدند.

بسـا سـه نفـر انسـان      برانگیز باشد. چـه  شاید مضامین آیه و روایت اخیر در ابتدا تعجب
اند. ممکن است این سه نفر  متشخص و عادل به چشم خود عملی را با تمام شرایطش دیده

ر کند کـه اگـ   جزو صحابه و مقربان و اولیاي الهی باشند، ولی آیۀ شریفه و روایت عنوان می
شود، بلکه  تنها مجرم مجازات نمی اینها علیه کسی (که قاعدتاً مجرم است) شهادت دادند، نه

شـوند. ثانیـاً، حکـم بـه فسقشـان داده       خود شهود اوالً، به مجازات شدید حدي محکوم می
شود. ثالثاً، هرگز شهادتشان نزد دادگاه مورد قبول نیست؛ یعنی اگر در فرض روایـت، آن   می

داد،  رسـید و شـهادت مـی    هم بعد از اجراي حد سه نفر شاهد قبلی از راه مـی  شاهد چهارم
  شد. شد، بلکه نفر چهارم هم مجازات می حکم زناي محصنه ثابت نمی
کـه شـاهد زنـا     در صـورتی «آمده اسـت:   از قول امام علی در روایتی از امام صادق

دارم که بعضی از شهود باشم، هرگز حاضر نیستم اولین شخص شهود باشم؛ زیرا خوف آن 
اگر قایل باشیم که تبعیت از سنت  12»از اداي شهادت امتناع کنند و من تازیانۀ قذف بخورم.

بر همگان الزم و الاقل مستحب است، و همۀ مسلمانان بخواهنـد از ایـن    ائمۀ معصومان
  تبعیت کنند، کسی به شهادت علیه زناکار اقدام نخواهد کرد. سیرة ائمه

عددي وجود دارد که شهادت شوهر حتی اگر عادل و باتقوا باشـد، در اثبـات   روایات مت
بر  13اند شود. بسیاري از فقیهان بر اساس این روایات فتوا داده حکم زناي محصنه قبول نمی

تنهـا زنـاي    این اساس، اگر چهار نفر شهادت دهند و یکی از شهود همسر زناکار باشـد، نـه  
در مورد  شوند: امام صادق ۀ شهود به شدت مجازات میشود، بلکه هم محصنه اثبات نمی

همسر زن بایستی مراسم لعان «شهادت چهار نفر که یکی از آنها همسر زناکار است، فرمود: 
فرماینـد:   می در روایت دیگري امام صادق 14»شوند. برپا کند و بقیۀ شاهدان شالق زده می

  15»شوند. شود و هرگز به هم حالل نمی بین زن و شوهر تا ابد جدایی برقرار می«
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وسـیلۀ گـواهی    اي که احکام اسالمی براي اثبات زنا بـه  گیرانه با توجه به وضعیت سخت
شود اهتمام حداکثري آن است کـه گناهـان شـنیعی     شهود در نظر گرفته است، مشخص می

هور اجتماعی نیابد و بـا اغمـاض و در عـین حـال قاطعیـت، مسـیر       مثل زنا تا حد امکان ظ
  تربیت و اصالح اجتماعی ایجاد شود.

  ب) اقرار
روش دوم اثبات زناي محصنۀ مستوجب سنگسار، اقرار اسـت. اگـر شـخص عاقـل، بـالغ،      
مختار و قاصدي در چهار مرحلۀ متفاوت نزد حاکم، آزادانه و بدون اکراه به زنا اقـرار کنـد،   

شود. این حکم بدان معناست که اگر کسی سه مرتبه به زنا اقرار کند، زناي  او ثابت می زناي
شود. یا اگر شخصی در مجلسی چهار مرتبه به زنا اقرار کند، حـد بـر او ثابـت     او ثابت نمی

شود. حتی اگر چهار مرتبه در چهار جلسه اقرار، ولی بعداً انکار کند، زنـاي مسـتوجب    نمی
شود. فلسفۀ چهار بار اقرار در چهار مرحلۀ متفاوت، با توجـه بـه نگـاه     نمیسنگسار، اثبات 

اجمالی به روایات، در این است که ممکن است اقرارکننده در دفعات اول، دوم و سـوم بـه   
بسـا بـا توبـه بـه درگـاه       دلیل عذاب وجدان اقرار کند. اما با طوالنی شدن روند اقـرار، چـه  

شود. در این حالت، شـخص زناکننـده در منظـر الهـی پـاك      خداوند، از رفتار خود پشیمان 
  16است و نیازي به اجراي حد نخواهد بود.

نکتۀ دیگر اینکه، اقرار باید صریح باشد و داللت بر چیز دیگري جز زنـا نداشـته باشـد.    
افزون بر این، بر اساس روایات و فتـواي فقیهـان،    17احتمال عقالیی برخالف آن داده نشود.

عکـس،   کردن گناهکار نزد حاکم اسالمی در این موارد توصیه نشده، بلکه بـه   اقرارتنها به  نه
و  بر اساس روایات معتبر و متعدد، باصراحت از اقرار به زنا نهی شده است. سنت پیامبر

نیز به همین صورت بود که همواره کسانی را که قصد اقرار بر زنـا داشـتند، بـا     امام علی
  18کردند. ها، از این کار منصرف می دیگر از بهانه توصیه به توبه و برخی
  اي از چند روایت ناظر بر اولویت توبه و القاي عدم اقرار است: روایات ذیل، نمونه

  اول: روایات ناظر به اولویت توبه نسبت به اقرار
  کنیم. به چند نمونه از این روایات اشاره می

 آمد و به زنا اقرار کرد؛ پیـامبر اکـرم   شخصی نزد پیامبراکرم«فرماید:  می ـ امام صادق
  19»کرد، براي او بهتر بود. داشت و توبه می که این گناه را مخفی می فرمود: در صورتی
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در مورد کسی که نزد ایشان به زنـا اقـرار کـرده بـود، خشـمگین       ـ امیرالمؤمنین علی
ارهـاي زشـت را   شود کسی که بعضی از ایـن ک  چه چیز سبب می«شده، به اطرافیان فرمود: 

دهد، با اقرار خویش زمینۀ فضاحت خویش را ایجاد کند؟ چرا در خانۀ خـویش و   انجام می
تـر از اجـراي    کنید؟ به خدا قسم! توبۀ زناکار بین خود و خدایش بافضـیلت  پنهانی توبه نمی

  20»حد زناست.
مجـازات  ام، با اجـراي   آمد و عرضه داشت: یا علی زنا کرده ـ مردي نزد امیرالمؤمنین

پاکم کن (طَهرْنِی). حضرت از او روي برگرداند و به وي دسـتور داد در مجلـس بنشـیند و    
کـه   کنـد از اینکـه در صـورتی    چه چیز شخص را عـاجز مـی  «خطاب به اهل جلسه فرمود: 

گونه که خداوند آن را پنهان  مرتکب این گناه زشت شد، آن را نزد خویش پنهان دارد. همان
  21»داشته است.

  دوم: روایات ناظر به القاء عدم اقرار به گناهکار
ام، مـرا پـاك کـن     آمـد و گفـت: اي امیرمؤمنـان! مـن زنـا کـرده       ـ زنی خدمت امام علی

تر است. حضـرت   شدنی نیست، آسان (طهرنی)؛ چراکه عذاب دنیا از عذاب آخرت که تمام
گـاه کـه    حضرت فرمـود: آن ام.  به او فرمود: به چه سببی تو را پاك کنم؟ گفت: من زنا کرده

این عمل را انجام دادي، داراي شوهر بودي؟ جواب داد: بلی، داراي شوهر بـودم. حضـرت   
پرسید: آیا شوهرت هنگام زنا به تو دسترسی داشـت یـا غایـب بـود؟ جـواب داد: شـوهرم       
حاضر بود و دسترسی داشتم. حضرت سؤال کرد: آیا جنینـی در شـکم داري؟ جـواب داد:    

حمل کـن و پـس    اینکه سخن بدینجا رسید، حضرت به وي فرمود: برو وضع آري. پس از
  از آن بیا تا پاکت کنم و اگر خواستی توبه کن و الزم نیست دوباره برگردي، خداونـد توبـه  

  تر دارد. کردن را دوست
که وضع حمل کرده بـود و دوبـاره اقـرار     آمد. در حالی پس از مدتی آن زن خدمت علی

نیافـت،  هاي قبلی را دقیقاً مطرح کرد. پس از اینکـه راهـی بـراي فـرارش      شکرد و حضرت پرس
  گونه که خداوند امر کرده، فرزند خود را دو سال کامل شیر بده. گفت: فعالً برو و همان

هاي قبـل   پس از دو سال آن زن برگشت و بار دیگر اقرار کرد و حضرت دوباره پرسش
ارتکـاب زنـا و    شود. ولی آن زن اصـرار بـر اقـرار بـه    را مطرح کرد تا شاید راه فراري پیدا 

چنین یافت، فرمود: فعالً بـرو و تربیـت او    تحمل مجازات رجم داشت و چون حضرت این
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فراگیرد و زمین نخـورد و در چـاه    طور مناسب خوردن و آشامیدن را را بر عهده بگیر، تا به
که، سه اقرار تحقق یافته بود. ولـی   ینیفتد. با فرمان امیرمؤمنان زن از نزد ایشان رفت در حال

مواجه شد. او  عمروبن حریث مخزومیبیرون رفت با  محضر علی هنگامی که این زن از
کـردي   رفتی و از او درخواست می کنی؟ من تو را دیدم که نزد علی می می گفت: چرا گریه

پاك کند؛ ولـی او   که تو را پاك کند. زن گفت: من نزد امیرمؤمنان رفتم و از او خواستم مرا
گفت: فعالً فرزند خود را تربیت کن تا خوب بتواند بخورد و بیاشامد و بر زمین نیفتد و در 

ام.  کـه پـاك نشـده    گیـرم شـود، در حـالی    ترسم کـه مـرگ دامـن    چاه سقوط نکند و من می
گیرم. پـس   فرزندت را بر عهده می برگرد، من کفالت گفت: به سوي علی حریث عمروبن
کند. در این هنگام بازهم  داري می فرزند مرا نگه عمروگفت:  ن برگشت و به علیاز آن ز

کنـد؟ زن گفـت: اي    داري مـی  زده، سؤال کرد: براي چه او را نگـه  خود را به تجاهل علی
هاي سـابق را مطـرح    ام، مرا پاك کن و بازهم حضرت همان پرسش زنا کرده امیرمؤمنان! من

  جواب گفت. کرد و او
اقـرار   هنگام، حضرت سر خود را به سوي آسمان بلند کرد و گفت: خدایا چهار در این

انـداخت.   عمـرو  که صورتش سرخ شده بود، با ناراحتی نگاهی به گاه در حالی ثابت شد. آن
کـردم شـما از ایـن     مـی  وقتی این حالت را دید، گفت: اي امیرمؤمنان! چون من فکـر  عمرو

ام. اما حال که ناراحت هستید، چنین کاري  فرزندش شدهآید، متکفل امور  کارم خوشتان می
زنی؟ سـپس،   اقرارش کامل شد، این حرف را می کنم. حضرت فرمود: حال که چهار را نمی

با خواري و ذلت بر عهده بگیر. سپس دسـتور   حضرت فرمود: حال سرپرستی آن کودك را
  22داد تا آن زن را رجم کردند.

آمده است: مردي از کوفه نزد  هاي امیرالمؤمنین ضاوتـ در روایتی در مورد یکی از ق
ایشان آمد و اقرار به زناي محصنه کرد و از ایشان درخواست کرد بـا اجـراي حـد، او را از    

دانی (اشاره به اینکه احکـام اسـالمی را    این گناه پاك کند. حضرت به او فرمود: آیا قرآن می
رآن را تالوت کرد. بعد حضرت فرمـود: آیـا   دانی)؟ در جواب گفت: آري و مقداري از ق می

دیوانه نیستی؟ آن مرد گفت: نه. حضرت فرمود: از من دور شو که باید در مورد تو تحقیـق  
بار حضرت از او پرسـید: آیـا    کنم. روز دیگر آمد و همین اقرار را نزد امیرالمؤمنین کرد. این

گفت: آري. حضرت فرمود: بـرو  در زمان زنا، همسري که با او باشی، داشتی؟ او در جواب 
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تا در این مورد تحقیق کنم. بار سوم نیز همین اتفاق افتاد و حضرت او را طـرد، و در اقـرار   
  23چهارم حضرت او را بازداشت، و به صدور حکم رجم اقدام کرد.

 کرد) نزد امام علـی  (که به زناي خویش با اصرار اقرار می شراحۀ همدانیـ زنی به نام 
اي که مـرد ناشناسـی بـه تـو تجـاوز       به آن زن فرمود: شاید در خواب بوده علیآمد. امام 

انـد؟ جـواب    کرده است. جواب داد: نه. حضرت فرمود: شاید تو را به این کار مجبور کـرده 
داد: نه. حضرت فرمود: شاید شوهرت که در جبهۀ مقابل دشمن ماست، به سراغ تو آمده و 

داري به او نسبت دهی (کـه از جبهـه فـرار کـرده اسـت).      شده و تو دوست ن  بستر با تو هم
کرد که شاید در جواب سـؤاالتش بگویـد: بلـی     حضرت با این سخنان خود به او تلقین می

وسیله حد نخورد و پنهانی توبه کند؛ لکـن او چنـین حرفـی نـزد، لـذا] حضـرت        [که بدین
  24دستور سنگسار او را صادر فرمود.
گونـه تعقیـب و    رسـید، هـیچ   داد اقرارهـا بـه چهـار نمـی    باید توجه داشت تا وقتـی تعـ  

گرفت. اگر هم کسی خودش به گناه خودش اعتـراف   دستگیري از سوي حاکم صورت نمی
کـردن منصـرف    هـاي خـود، فـرد اقرارکننـده را از اقـرار       بـا سـؤال   کرد، امام معصـوم  می
کـرد.   حکم را اجرا میفرمود، و اگر فرد اقرارکننده بر مجازات خود اصرار داشت، قاضی  می

شود. مگـر   بنابراین، در صورت اجراي دقیق این اصول، کمتر کسی به حکم رجم گرفتار می
  اینکه خودش بر مجازات شدن اصرار داشته باشد.

  . شرایط اجراي حکم سنگسار بعد از اثبات3
 ایـن  گیرانه دربارة ثبوت و اثبات حکم سنگسار، وقتی بـا تمـام    همه شرایط سخت با وجود

اي اسـت   شرایط حکم سنگسار ثابت و صادر شد، شرایط اجرایی حکم سنگسار نیز به گونه
هاي مشروعی را براي اجرا نکـردن کامـل    دهد که بهانه که سیاست خاص اسالم را نشان می

  کنیم: ها اشاره می بینی کرده است. در اینجا به برخی از این سیاست این حکم پیش

  اهدالف. سقوط حکم با فرار ش
وسیلۀ شهادت چهار شاهد، با شرایطی که گذشت ثابت شده  که حکم سنگسار به در صورتی

کننـد،   باشد، در اجراي حکم سنگسار، اولین اشخاصی که اقدام بـه اجـراي ایـن حکـم مـی     
اند. فلسفۀ حکم این است کـه ایـن روش، نـوعی     کسانی هستند که علیه زناکار شهادت داده

انـد یـا اینکـه     است که در شـهادت دادن مرتکـب کـذب شـده    تحریک روانی براي کسانی 
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شهادت آنها با تردید بوده است. در این صورت، اگر یک نفر از شهود اقدام به پرتاب سنگ 
شـود. الزم بـه    نکند و از محل اجراي سنگسار بگریزد، اجراي حکم سنگسـار متوقـف مـی   

دهد، مرتکب عمل حرام یا  که یکی از شهود چنین واکنشی انجام یادآوري است در صورتی
  25جرمی نشده است و قابل تعقیب به بهانۀ قذف یا افترا و امثال آن نیست.

  ب. سقوط حکم با فرار زناکار بعد از اصابت اولین سنگ
که زناي محصنه با اقرار ثابت شده باشد، وقتی اجراي حکم سنگسار شروع شد،  در صورتی

ر از حفـره فـرار کنـد، اجـراي حکـم متوقـف       اگر بعد از اصابت اولین سنگ، شخص زناکا
شود و مجرم دیگر قابل تعقیب نیست. روایات صحیح در این زمینه متعدد است کـه بـه    می

در مورد کسی که در حال سنگسار از حفره فـرار   شود: از امام صادق یک نمونه اشاره می
ه باشـد، رهـایش   که یک سنگ به او اصابت کـرد  در صورتی«کند، پرسیدم. ایشان فرمود:  می

کنید. در غیر این صورت، اگر هنوز سنگی بـا او برخـورد نکـرده بـود، او را برگردانیـد تـا       
  26»مقداري از عذاب را بچشد.

شود. اما اگر زناکار توانسـت   البته اگر زنا با شهادت اثبات شود، حد سنگسار ساقط نمی
ر برخـی روایـات گنـاهی بـر     که دست حاکم به او نرسد، بر اساس ظاه اي فرار کند، به گونه

آمـده   شود. در روایتی از امام صادق گردن او نیست. اگرچه با دستگیري او حکم اجرا می
کـه   در صورتی«است که ایشان در مورد مردي که زناي او با شهادت اثبات شده بود، فرمود: 

سـیلۀ حـاکم   قبل از اجراي حد فرار کند و توبه کرده باشد، چیزي بر او نیست. اما اگر بـه و 
  27»کند. شود و اگر حاکم از مکان او باخبر شود، او را دستگیر می دستگیر شود، حد اجرا می

  بعد از اقرار ج. سقوط حکم با انکار
یکی از اصول قضایی و جزایی مسلّم در مورد افراد این است کـه اگـر دربـارة امـري علیـه      

بودن، بلوغ، عقل و... صـحیح باشـد،    خویش اقرار کردند و شرایط اقرار مانند تعداد، آزادانه
که بعد از اقرار، انکار کند، انکـار او   شود. در صورتی اقرار پذیرفته شده، موجب مجازات می

رغم اینکه در مورد دعاوي مختلف انکار بعد از اقرار نافذ  شود. با وجود این، به پذیرفته نمی
بعد از اقرار، موجـب سـقوط    شود، در مورد زنا، انکار نیست و موجب سقوط مجازات نمی

  شود. حکم سنگسار می
د ثُـم أَنْکـرَ    «در کتب روایی شیعه، روایات متعددي در بابی با عنوان  نْ أَقَرَّ بِحـأَنَّ م ابب
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کسی که بـه جـرم حـدي اقـرار کنـد سـپس انکـار نمایـد،         «، »لَزِمه الْحد إِلَّا أَنْ یکونَ رجماً
وارد شـده اسـت. بـراي نمونـه،     » شود؛ اال در مورد سنگسار نمی مجازات حدي از او ساقط

کسی که جرم مستوجب حد او با اقرار ثابت شود و بعد انکار کند، بر «فرمود:  امام صادق
کنم. اال در مورد سنگسار که با انکار بعـد از اقـرار او، حـد سنگسـار لغـو       او حد جاري می

  28»شود. می

  ات سنگسار با اقرارد. جواز عفو حاکم در صورت اثب
که سنگسار با اقرار زناکار ثابت شود و زناکار توبه کنـد و توبـۀ او بـراي حـاکم      در صورتی

اسالمی محرز شود، امکان عفو حاکم اسالمی از اجراي حکم سنگسار وجود دارد. در کتب 
 براي نمونـه، امـام   29روایی شیعه، بابی از روایات به این موضوع اختصاص داده شده است؛

گونـه کـه    همان«، در مورد مردي که حکم سنگسارش با اقرار ثابت شده بود فرمود: هادي
اللهی) را مجازات کند، این اجازه را نیـز دارد   امام به اذن خداوند اجازه دارد این موارد (حق

که با اذن خداوند، بر گناهکار منت گذاشته، او را عفو کند. این حکم بر اساس وعـدة الهـی   
)؛ این است عطاي ما و 39(ص: » فَامنُنْ أَو أَمسک بِغَیرِ حسابٍ عطَاؤُنَا هذَا«فرمود: است که 

لذا بدو گفتیم از این بخشش به هرکه خواهی عطا کن و از هرکـه خـواهی دریـغ نمـا، کـه      
  30حساب است. عطاي ما بی

  هاي محدودکنندة مجازات سنگسار . ديگر اصول و سياست۴
کنندة دیگـري نیـز    لهی و از جمله حکم سنگسار، قواعد و مقرّرات محدوددر مورد حدود ا

  شود. وجود دارد که در تمام مراحل ثبوتی، اثباتی، اجرایی و حتی قبل از آن، جاري می

  31الف. قاعدة الحدود تدرأ بالشبهات
اي در هرکـدام از   ، بیانگر آن است کـه هرجـا شـبهه   »الحدود تدرأ بالشبهات«قاعدة معروف 

تـوجهی از    شود. بخش قابل راحل ثبوتی، اثباتی و اجرایی ایجاد شود، مجازات حد لغو میم
شـود. بـراي درك بهتـر     وسیلۀ این قاعدة مسلّم فقهی رفع می هاي حدي به مصادیق مجازات

  هایی از منابع فقهی و روایی اشاره خواهیم کرد: مجاري این قاعده، به مثال
ساله رفته یا مـدت مدیـدي اسـیر دشـمن بـوده       والنی دهمثال اول: مردي به مسافرت ط
شود که همسرش حامله است و مطمئناً فرزنـد بـه شـوهر     است. پس از برگشت، متوجه می

تعلق ندارد. حکم چیست؟ از نظر احکام و ضوابط اسالمی، اگر همسر منکر زنا شود، هـیچ  
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تنطاق بـه منظـور گـرفتن    شود. حاکم اسالمی نیز حق تفتیش و اس مجازاتی بر او جاري نمی
حتی اگر شوهر یا هرکس دیگر، این زن را به زنا مـتهم سـازد و نتوانـد اتهـام      32اقرار ندارد.

خود را با چهار شاهد اثبات کند، به دلیل توهین و افترا، به سـختی مجـازات (حـد قـذف)     
  خواهد شد.

در رحـم ایـن   بسا منعقد شدن نطفـه   منطق برخورد اسالم با این مسئله این است که چه
اي  زن، بدون زنا و گناه باشد. براي نمونه، ممکن است زن به حمام یا اسـتخر رفتـه و نطفـه   

رو، بنا بر اصالت برائت و قاعدة الحدود تدرأ بالشـبهات،   به رحم او منتقل شده است. از این
انـد، قابـل    شود و کسانی کـه بـه ایـن زن اتهـامی زده     گناهی زن صادر می حکم برائت و بی

  مجازات خواهند بود.
شـوند و متوجـه    مثال دوم (شبهه در اثبات): چهار نفر شاهد عادل باتقوا، وارد اتاقی می

صورت عریان در آغوش یکـدیگر هسـتند.    شوند یک زن و مرد نامحرم در زیر لحافی به می
حکم چیست؟ در پاسخ باید گفت: اگر این چهار نفر شاهد عادل، نزد حاکم اسالمی برونـد  

اند، هر چهار نفر شـاهد بـه دلیـل افتـرا، قابـل مجـازات        دعا کنند این زن و مرد زنا کردهو ا
حدي هستند و بر اساس نص صریح قرآن، حکم به فسق آنها شده، دیگر شهادت آنها مورد 

انـد، در آغـوش بـودن زن و     قبول نخواهد بود؛ زیرا حداکثر چیزي که شهود شاهد آن بـوده 
که جرمی تعزیري است، نه زنا کـه بایـد در شـرایط خـاص شـرعی      مرد در زیر پارچه بود، 

اثبات شود. حد زناي محصنه (سنگسـار) و حـد زنـاي غیرمحصـنه (صـد ضـربه شـالق)،        
وسیلۀ حاکم اسـالمی   شود. میزان مجازات چنین گناهی، به کدام بر چنین جرمی بار نمی هیچ

هـاي دیگـر    ، یـا مجـازات  شود که الزاماً باید کمتر از صـد ضـربه شـالق باشـد     مشخص می
در چنین  شود. امام علی تعزیري بنا بر مقتضیات زمان، مکان، شرایط مجرمان و... اجرا می

 99مواردي به هرکدام از زن و مرد، بـه تعـداد کمتـر از صـد ضـربه شـالق زده (برخـی را        
ا ضربه شالق و...)، یا در مورد دیگري که زن و مـرد نـامحرمی در خفـ    30شالق، برخی را 

رابطۀ نامشروع داشتند، ولی به حد اثبات همۀ شرایط زنا نرسیده بـود، مجـازات دیگـري را    
  33اجرا کردند. 

مثال سوم سقوط حد در صورت شبهۀ حلیت (ادعاي جهـل حکمـی یـا مصـداقی): در     
؛ حـد زنـا در هرجـایی کـه     »یسقط الحد فی کلّ موضع یتوهم الحلّ«کتب فقهی آمده است: 
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انـد   هایی که فقها براي این مسئله آورده شود. مثال اشته باشد، ساقط میتوهم حلیت وجود د
کمن وجد «و بسیاري از آنها هم مستند به روایات است، قابل تأمل و دقت است. از جمله، 

کرد همسرش اسـت   مردي با زنی که فکر می 34؛»علی فراشه امراه فتوهم انها زوجته فوطاها
  شود. ساقط می نزدیکی نمود. در مورد مذکور حد

  ب. اسقاط حد در اثبات توبه قبل از شهادت شهود
کـه قبـل از اثبـات زنـا در نـزد حـاکم،        برخی فقها با استناد به روایاتی معتقدند: در صورتی

 محقق حلّـی شخص توبه کند و توبۀ او محرز شود، امکان عفو از مجازات حد وجود دارد. 
البینۀ، سقط عنه الحد ولو تاب بعد قیامهـا، لـم    من تاب قبل قیام«گوید:  می شرایعدر کتاب 

کسی که قبل از شهادت شهود در نزد حاکم توبـه نمایـد، حـد     35؛»یسقط، حدا کان أو رجما
که بعد از شهادت شهود توبه کنـد، حـد سـاقط     شود. اما در صورتی مجازات از او ساقط می

  شود. نمی

  ج. امکان اسقاط حد در صورت مرور زمان
داننـد. ایـن نظـر     استناد به روایتی، مرور زمان را با شرایطی موجب اسقاط حد مـی برخی با 

کنـد: مـردي    سؤال مـی  از امام صادق عمیر ابی ابناست:  مستند به روایتی از امام صادق
قبالً مرتکب سرقت یا شرب خمر یا زنا شده اسـت و جـرم او بـر کسـی معلـوم نیسـت و       

توبه کرده و عمل صالحی انجام داده است؛ حکمـش  مجازات نشده تا اینکه شخص مذکور 
اي  که عمل صالحی انجام داده باشد و امر پسندیده در صورتی«فرماید:  چیست؟ حضرت می

پرسـید: اگـر زمـان کمـی از      عمیر ابی ابن» شود. از او شناخته شود، مجازات بر او جاري نمی
اگـر پـنج مـاه یـا کمتـر      : «شود؟ حضرت فرمـود  این گناه گذشته باشد، بازهم مجازات نمی

البته مشهور  36»شود. اي ظاهر شده باشد، مجازات اجرا نمی گذشته باشد و از او امر پسندیده
کننـد   اي از توبه قلمداد مـی  فقیهان، گذشتن پنج ماه و انجام عمل پسندیده را به عنوان نشانه

  37دانند. حد نفسه مرور زمان را باعث اسقاط حد نمی و فی
  ازات سنگسار از منظر حقوق بشرب. تحليل مج

هاي حقوق بشري، این حکـم   ها و آموزه در مورد مجازات سنگسار، گاهی با استناد به گزاره
  شود. گیرد که در اینجا به برخی از این موارد اشاره می اسالمی مورد نقد و رد قرار می
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 رابطه مجازات زنا با آزادي

جنسـی از نظـر کشـورهاي متمـدن امـري حـل        در این خصوص، این ادعا مطرح است که روابط 
شده است. ممنوعیت و مجازات زنا، بخصوص زمانی کـه بـا رضـایت طـرفین همـراه باشـد، بـر        

 جزاي مدرن غرب، قابل توجیه نیست؛ زیرا برخالف حـق آزادي اساس عقل بشري و حقوق 
بـازي   جـنس  هم«نویسد:  از اندیشمندان سکوالر غرب می ، به نقل از یکیآندرو آلتمناست. 

شـود؛   مبتنی بر رضایت، کامالً مشروع بوده و مجازات مرتکبان این عمل، ناروا شـمرده مـی  
بازي، یک حق طبیعی بشر است و به همان انـدازه مقـدس و قابـل دفـاع      جنس زیرا حق هم

  38»بل دفاع است.است که حق پرستش خداي متعال در عقاید مذهبی، مقدس و قا
شود، در اسالم عملی  اما زنا و لواط توأم با رضایت، که در غرب مدرن مجاز شمرده می

ترین رفتارهاست و احتماالً مجازات آن سنگسار است! چرا؟ در پاسـخ   شنیع و از غیرمقدس
و پیشرفته بودن غرب در صنعت و تکنولوژي، به » مدرن«باید گفت: سؤال این است که آیا 

گیـري صـحیح و عقالنـی     بودن نظام ارزشی و حقوقی است؟ آیا چنین نتیجـه  مدرن  معناي
هـاي پـاکیزه دارد، پـس     فرستد و شهرها و خیابـان  چون غرب ماهواره به فضا می«است که 

جنسی، سکس با حیوانات، که در این کشـورها امـري حـل     بازي و روابط آزاد بین جنس هم
؟! آیا حق طبیعی بشر، بـه  »القی و حقوقی غرب استبودن نظام اخ  شده است، نشانۀ مدرن

تر این است که معیار  هر شکلی که ارضا شود، قابل دفاع است؟ و سرانجام، پرسش محوري
بـودن مقـرّرات حقـوق بشـر و حقـوق جـزا        ارزیابی حقوق بشر و داوري در مورد متعـالی  

  چیست؟
حقـوق بشـر سـکوالر در    به هر حال، تفاوت مقرّرات حقوقی در نظام حقوق اسالمی و 

هاي متفاوت نظام اسالم و نظام سـکوالر غـرب اسـت.     مورد روابط جنسی، ناشی از ارزش
  تمایز نظام ارزشی حقوقی اسالم و غرب، ناشی از دو علت مبنایی است:

  . تفاوت در هدف1
هاي رفتاري، براي رسیدن به اهـداف متوسـط و    مقررات قانونی و از جمله برخی ممنوعیت

انـد. مقـرّرات و    ست که مکاتب مختلف حقـوقی بـراي زنـدگی بشـر ترسـیم کـرده      غایی ا
طور معقولی با اهداف متوسط و نهایی، کـه در حقیقـت آینـۀ     هاي رفتاري، باید به ممنوعیت

هاي یک جامعه است، منطبق و همسو باشد. اگر هدف نهایی، رسیدن بـه سـعادت و    ارزش
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نظـم و سـعادت اجتمـاعی باشـد، در ایـن       لذت دنیوي، و هدف مقرّرات حقوق نیز حفـظ 
نداشـتن بـا نظـم      صورت روابط نامشروع جنسی توأم با رضایت طرفین، به دلیـل تعـارض  

اجتماعی، نه تنها اشکالی ندارد که بر اساس اینکه همسو بـا هـدف نهـایی (لـذت دنیـوي)      
ز منظـر  شـده بـراي انسـان ا    که، هدف نهایی ترسـیم  شود. در حالی است، ارزشمند تلقّی می

اسالم، رسیدن به سعادت ابدي است که شامل زندگی دنیوي و اخروي او است. در اسـالم،  
دو ساحت مادي و الهی براي انسان مدنظر قرار گرفتـه و هـدف نهـایی، رسـیدن بـه مقـام       

) 56نظور قـرب بـه جایگـاه الهـی (ذاریـات:        ) و بندگی خدا به40جانشینی خداوند (بقره: 
  است.

احت تشکیل شده است: ساحتی که وجه مشـترك بـین انسـان و حیـوان     انسان از دو س
گویند، و ساحتی که وجه اختالف انسان و حیـوان   است و فیلسوفان به آن جنبۀ حیوانی می

هـاي مـادي و    گوینـد. لـذت   می» انسانی«دهد که به آن جنبۀ  بوده، و انسانیت او را شکل می
گـذار حکـیم اسـت. امـا      د و مـورد توجـه قـانون   بعد حیوانی و فانی انسان جنبۀ ابزاري دار

) اصـالت  29اي از روح الهـی اسـت، (جمعـه:     هاي معنوي و بعد الهی انسان، که جلوه لذت
  دارد.

وجه تمایز حقوق بشر غربی و حقوق بشر اسالمی در این است کـه نظـام حقـوق بشـر     
گـروي)،   ن (دنیـوي انگاري بعد معنوي و سـاحت الهـی انسـا    غرب، به لحاظ انکار یا نادیده

گرایـی) را بـراي انسـان     هدفی صرفاً دنیوي در قالب رسیدن به لذت زودگذر دنیوي (لذت
گري در ارضاي نیازهاي جنسی را امري مطلـوب و موجـب    رو، اباحه کند. از این ترسیم می

که، نظام حقوق بشر اسالمی به هر دو سـاحت مـادي    داند. در حالی رسیدن به این هدف می
بشر، و در واقع لذت زودگذر دنیوي و ماندگار اخـروي توجـه دارد. اسـالم ضـمن     و الهی 

کردن این نیـاز   دارند، به لزوم قانونمندي و منطبق  اینکه ارتباط جنسی را حق مسلّم بشر می
دهی متعالی به آن، در قالب ازدواج مشروع و قانونمنـد   بشري با ساحت الهی انسان و جهت

  کند. تأکید می
جـویی از همسـر را    ر قرآن ضمن ترغیب به ازدواج، هرگونه استمتاع و لـذت خداوند د

اي از بعـد   هاي شهوانی که جلوه ) بنابراین، در اسالم نیازها و لذت223داند. (بقره:  جایز می
صـورت قانونمنـد در قالـب ازدواج     مادي و حیوانی بشر است، مورد توجه قرار گرفتـه، بـه  
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هـاي   هاي اصیل و جـاودانی بـا لـذت    صورت تعارض لذتاما در  39مشروعیت یافته است.
هـدف اصـلی مقـرّرات و قـوانین اسـالم،       شک اولی مقـدم اسـت؛ زیـرا     ابزاري و فانی، بی

داشتن اهداف متعـالی،   )138(بقره: بخشی انسان به سوي سعادت ابدي و نهایی است. تعالی
ی، وجه تمـایز و تعـالی   سوي هدف متعال دهی نیازهاي مادي به وبوي الهی، جهت دادن رنگ

نظرانۀ حقوق بشـر غربـی و نظـام جـزاي مـدرن       حقوق بشر اسالمی، نسبت به دیدگاه تنگ
غرب است که تنها به ساحت مادي و حیوانی انسان توجه دارد و به لذت زودگـذر دنیـوي   

  بسنده کرده است.

  . تفاوت در سازوکارهاي دستیابی به هدف2
سـاحتی و دنیـوي بـوده، و هـدف آن صـرفاً       جودي تـک اگر انسان مانند دیگر حیوانات مو

گري در روابـط جنسـی، روشـی صـحیح      هاي مادي باشد، آیا آزادي و اباحه رسیدن به لذت
گري جنسـی در غـرب، در دوران مـدرن و پـس از      براي رسیدن به این هدف است؟! اباحه

طـی کـرده    اینکه سکوالریسم، مبناي افکار اجتماعی غرب قـرار گرفـت، چنـین رونـدي را    
گرایی، سکس با حیوانـات، سـکس بـا اشـیا،      جنس است. رابطۀ نامشروع بین دو جنس، هم

سکس همراه با دگرآزاري، سکس همراه با خودآزاري، سکس با کودکان، سکس بـا محـارم   
کننـده مـدرنیت غـرب، در تـأمین      ها انحراف جنسی دیگر، بیانگر سیر نزولی و مأیوس و ده

یز جنسی، غرایزي دریاصفت است که هرچـه بیشـتر در آن غـرق    سعادت انسانی است. غرا
گري جنسی، نـه   گردند. اباحه تر شدن و کاهش لذت جنسی بیشتر واقف می شوند، به ناقص

کنـد و بـا بسـیاري     برد، بلکه آن را محدود و منحرف مـی  تنها میزان لذت جنسی را باال نمی
رسـد، غـرب در شـناخت     رو، به نظـر مـی   هاي دنیوي نیز منافات دارد. از این دیگر از لذت

  سازوکار و روش رسیدن درست به هدف نیز دچار اشتباه بزرگی شده است.
شود،  از سوي دیگر، اهداف اخروي به دلیل اینکه بخش اعظم حیات بشري را شامل می

انگاشتن ابعاد   اهمیت بیشتري دارد که در نظام حقوقی غرب نادیده گرفته شده است. نادیده
ي و سازوکارهاي فرامادي رفتارها، یکی دیگر از مشکالت نظام حقوق بشـر و جـزاي   معنو

بینی جـرم و مجـازات و لحـاظ     غرب است. اما دریافت و تشخیص مصلحت انسان و پیش
تناسب بین این دو، خارج از توانایی علـم تجربـی اسـت؛ زیـرا اوالً، علـم تجربـی و عقـل        

هاي معنوي ندارد. حس و تجربه، صرفاً ابزار رسیدن  بشري، ابزار الزم را براي فهم سازوکار
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هاي معنوي با این ابزار قابل احاطه نیست. ثانیاً، علـم   به سازوکارهاي تجربی است. سازوکار
تجربی حتی در دریافت سازوکارهاي تجربی و دنیوي نیز بسیار ناقص و خطاپذیر است. بـا  

هاي ابعـاد مختلـف زنـدگی بشـر و      توجه به نقصان گستردة علم و عقل بشري و پیچیدگی
گونـه،   سازوکارهاي گوناگون حاکم بر خلقت، ادعاي درك مفاسد و مصـالح، ادعـایی مـزاح   

  کودکانه و متکبرانه بیش نیست.
آثار و پیامدهاي فرهنگی و اخالقی که طی دو سده در غرب مدرن پدیـد آمـده، مبـانی    

مدرن مورد نقد و بازنگري  پستفکري مکاتب حقوق مدرنیسم، به شکل گسترده در دوران 
سازي بـراي   منظور چاره قرار گرفته است. براي مثال، کمیتۀ دولتی ولفندن، که در انگلیس به

گیـر جامعـۀ    حل مبانی حقوق کیفري مدرنیسم در پیدایش فجایع اخالقی و فرهنگـی دامـن  
گونـه   این اي را درخواست و گیرانه انگلستان تشکیل شده بود، براي فاحشگی قوانین سخت

هـاي   قـدر وظیفـۀ حقـوق اسـت کـه سـرکوب فعالیـت        سرکوب گناه همـان «استدالل کرد: 
  40»مخرب.

هاي صـرفاً اخالقـی (اخـالق مسـیحی)، بـه       کردن جنبه این کمیته در جایی دیگر، وارد 
حقوق کیفري را حتی اگر براي نظـم و سـعادت اجتمـاعی مضـر نباشـد، الزم و ضـروري       

جنین، فاحشگی، زناي با محارم، مرگ آسان، پیمـان خودکشـی و...    رو، سقط داند. از این می
کنـد. ایـن    شوند، قابل مجازات معرفی مـی  را اگرچه اموري شخصی و خصوصی قلمداد می

هاي اخالق (به معناي دینـی و مسـیحی، نـه بـه معنـاي       کند که اگر گزاره کمیته استدالل می
واست و ارادة مردم، قانونی اعـالم شـود،   سکوالر) تغییر کند، و انحرافات جنسی به دلیل خ

فکـران   متأسـفانه روش مقلدانـۀ برخـی روشـن     41عمالً جامعه منهدم و واژگون خواهد شد.
زدگی از رویۀ مخرب دوران مدرنیسم غرب است؛ دورانـی   گیري و ذوق عرب و ایران، الهام

قـرار   صورتی گسترده مورد نقد دانشمندان مکاتـب حقـوقی غـرب در عصـر حاضـر       که به
  گرفته است.

 رابطه سنگسار با حق حيات
تـر از جـان    چه مصـلحتی ارزشـمند  «شود:  بندي حقوق انسانی گفته می گاهی در مقام درجه

آدمی است که به خاطر یک رفتار جنسی (حتی اگر گناه باشد)، جان دو نفـر انسـان گرفتـه    
ور دفاع از حیات طیبۀ منظ خاص به مجازات اعدام در موارددر پاسخ باید گفت:  42»شود. می
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الهی است که ارزشی به مراتب برتر از حیـات مـادي دارد. در نهایـت، بـه منظـور دفـاع از       
ها محسوب  ها ماهیتاً نوعی تعرض به این ارزش حقوق بنیادین بشر است. باالخره، مجازات

جان او  شود، حقیقتاً به مال، آزادي یا شوند و شخصی که جریمه یا زندانی و یا اعدام می می
هـاي انسـانی    ها، که تعرض بـه ارزش  شود. اما مجازات مثابۀ یک ارزش انسانی تعرض می به

کم متناسب و برابـر   اند که در دفاع از ارزشی برتر، یا دست افراد هستند، در صورتی عقالیی
اي، یا یک جنایتکار حتی از نظر غرب سکوالر  اجرا شوند. اعدام و مجازات یک قاتل حرفه

  شود. تر، امري پذیرفتنی، عقالیی و ضروري قلمداد می هاي مهم ه منظور دفاع از ارزشنیز ب
هـا در هـر نظـام متفـاوت اسـت.       بنـدي ارزش  از سوي دیگر، باید توجه داشت که رتبه

انـد،   ها (مثل چین)، که براي اقتصاد و نظام حاکم بر اموال، ارزش بسـیاري قایـل   برخی نظام
شرایط خاص مخـل امنیـت اقتصـادي هسـتند، مجـازات اعـدام        بسا براي کسانی که در چه

بینی کنند. تقریباً همۀ کشورهاي اروپایی، جزو پیمان نـاتو هسـتند کـه بـه آنهـا اجـازه        پیش
انـد، بـه یـک کشـور      دهد به بهانۀ مبارزه با شخص یا کشوري که دشـمن تشـخیص داده   می

یات آدمی ارزش بالمنازع نیسـت،  حمله کنند. بنابراین، حتی از نظر حقوق بشر غربی نیز ح
  دهد. الشعاع قرار می بلکه برخی جرایم وجود دارد که ارزش جان بشر را تحت

  ارزش حیات انسان
کند.(مائـده:   ها قلمداد مـی  قرآن کریم ارزش جان یک انسان را معادل ارزش جان همۀ انسان

در عـین حـال، ایـن     ) در اسالم حیات انسان از نظر اسالم، امري بسیار ارزشمند اسـت. 32
انسان ارزشمند، در برخی موارد به حیوانات تشبیه شده اسـت؟ خداونـد متعـالی در آیـات     

کند  و یا دیگر حیوانات تشبیه می 45سگ 44خر، 43ها را به عنکبوت، متعدد قرآن، برخی انسان
) همچنـین  44داند. (فرقـان:   تر از حیوانات می کند و بعضی را مانند حیوان و حتی پست می

جـاي کالمـش    ) در جاي28کند. (توبه:  ها را پلید و نجس خطاب می همین انسان بخشی از
خواهد از آنها اجتناب کننـد و   ) و از مسلمانان می3دارد (توبه:  تنفر خود را از آنها اعالم می

  )6ها را به آنها وعده داده است. (فتح:  ترین عذاب شدید
) 70  او کرامت وجودي بخشـید، (اسـراء:  به راستی چرا خداوند متعالی، انسانی را که به 

) و 14و او را اشرف مخلوقات معرفی کرد،(همان) و بر خلقت او تحسین گفتـه (مؤمنـون:   
اي منفور  کند: عده بندي می ) دسته30استعداد جانشینی خویش را به او ارزانی داشت، (بقره: 



   ۵۹بررسي حکم سنگسار از منظر فقه و حقوق بشر 

اي مقـرب و   شوند و عده ها تهدید می ترین حیوانات تشبیه، و به بدترین مجازات و به پست
  آیند؟! شمار می وارسته به

بندي، آن است که انسان موجودي دوساحتی است. حیات بشـر دو جنبـۀ    رمز این دسته
مادي و معنوي دارد: ساحت مادي حیات بشري، همـان اسـت کـه فیلسـوفان آن را حیـات      

و سـاحت قدسـی   دانند. ارزشمندتر از حیات مادي و حیوانی، حیات طیبۀ الهی  حیوانی می
اي از روح الهی است کـه در کالبـد مـادي انسـان      بشر است. ساحت الهی حیات بشر، نشئه

اي براي رسیدن به حیات طیبۀ الهی ارزشمند  حیات مادي، ابزار و وسیله 46دمیده شده است.
دیگر، ارزش حیات حیوانی انسان، ابـزاري و ارزش حیـات طیبـۀ      عبارت ارزشمند است. به
ز نظر حقوق بشـر اسـالمی، حیـات مـادي و معنـوي، هـر دو ارزشـی        ا 47الهی، غایی است.

متعالی دارند. اما در حقوق بشر غربی، آنچه مورد اهتمام است، تنهـا حـق حیـات مـادي و     
حیوانی است؛ چیزي که از نظر اسالم نه تنها براي بشر، بلکـه بـراي حیوانـات نیـز مقـدس      

حرمات الهی، همگی ناظر بـه حفـظ و   است. اما دستور به ایمان و عمل صالح و دوري از م
  48احیاي ارزش بنیادین حیات طیبۀ الهی است.

هاي خود، با نادیده گرفتن حیات طیبۀ الهی یا انکار  گذاري حقوق بشر غربی در سیاست
هـا قـرار    بندي ارزش هاي مادي و حیوانی حیات بشر را معیار طبقه ها و لذت آن، صرفاً جنبه

داده است. اما در نگرش اسالمی، حیات مادي و حیوانی بشر ارزش بسیار زیـادي دارد. امـا   
عارض و تنازع حیات مادي با حیات طیبۀ الهی، حیات طیبۀ الهـی مقـدم   شک در زمان ت بی
  گوید: در این زمینه می شهید مطهريشود.  می

گویند انسان از آن جهت که انسان است محترم است، پس اراده و انتخاب انسـان هـم    می
محترم است. هرچه را انسان خودش براي خودش انتخاب کرده، چون انسان اسـت و بـه   
ارادة خودش انتخاب کرده، کسی حق تعرض به او را ندارد. ولی از نظر اسالم، این حرف 

گوید انسان محترم است. ولی آیا الزمۀ احترام انسان این است که  درست نیست. اسالم می
انتخاب او محترم باشد؟! یا الزمۀ آن این است که اسـتعدادها و کمـاالت انسـانی محتـرم     

نسان این است که استعدادها و کماالت انسان محتـرم باشـد؛ یعنـی    باشد؟ الزمۀ احترام ا
  49انسانیت محترم باشد.

گیـرد، بـه    به هر حال، مجازات سالب حیات، که در موارد خاص به برخی جرایم تعلق مـی 
تنهـا از بـین بـردن ارزش برتـر تلقّـی       دلیل گسترة مفاسد این جرایم براي حیـات بشـر، نـه   

  رزش برتر را براي فرد و جامعه به ارمغان خواهد آورد.شود، نجات و احیاي ا نمی
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 رابطة سنگسار با اصل تناسب جرم و مجازات
برخی با این استدالل که میزان مجازات باید متناسـب بـا ضـررهاي رفتـار مجرمانـه باشـد،       
معتقدند بین جرم و مجازات زنا تناسب وجود ندارد. سؤال این است که چـه مفاسـدي در   

بینی شده است؟ حداکثر جرم  د دارد که چنین مجازات سنگینی براي آن پیشمورد زنا وجو
کار این است که به دلیل غلیان شهوت، دچار یک لغـزش آنـی شـده اسـت. ایـن رفتـار        زنا

ضرري براي کسی ندارد که مقتضی مجازات سنگسـار باشـد. در پاسـخ بایـد گفـت: لـزوم       
شـدة حقـوق جـزاي اسـالم      و پذیرفتـه  تناسب بین جرم و مجازات، یکی از اصول عقالیی 

شد.  ها اجرا می آمیزترین مجازات میالدي خشونت 18است. در حقوق کیفري غرب، تا قرن 
جوشاندن در آب، ریختن روغن داغ بر سر، گیوتین، کشیدن دست و پـا از جهـت خـالف    

مثلـه  هـا، زنـده    ها، بریدن زبان و گوش وسیلۀ حیوانات، کندن پوست بدن و کشیدن ناخن به
کــردن از کــوه، آتــش زدن و...،  کـردن، انــداختن مجــرم جلـوي حیوانــات وحشــی، پـرت    

اي براي مجرمـان ادعـایی اجـرا     هاي رایج غرب بود که به اندك بهانه هایی از مجازات نمونه
، براي دویست جرم کیفـر اعـدام را   18حقوق جزاي انگلستان حتی تا اواخر قرن  50شد. می

توان سرقت بیش از یـک شـلینگ را نـام بـرد. در      ه از بین آنها، میگذاري کرده بود ک قانون
  51هاي ساده بودند، کیفر اعدام داشت. جرم، که بیشترشان جرم 150حقوق جزاي فرانسه 

تـرین   اسالم در زمانی که غرب براي بیش از دویسـت جـرم، مجـازات مـرگ بـا فجیـع      
هـاي   جـرم و مجـازات، سـازوکار   بینی کرده بود، با تصریح بر لزوم تناسـب   ها را پیش روش

بینی کرده است. بایـد توجـه داشـت کـه مجـازات زنـا مراتـب         کارآمدي بدین منظور پیش
هـاي   مختلفی دارد که متناسب با شدت و ضعف مراتب زنا، قابل مجازات اسـت. مجـازات  

تعزیري مثل نهی، توبیخ، شالق، زندانی و...، شـالق حـدي، تبعیـد و در نهایـت، در شـکل      
بسا بـه   گیرانه به اثبات برسد، چه که تحت شرایط بسیار سخت هنجارشکن در صورتی بسیار

سنگسار ختم شود. به عالوه، اینکه براي داشتن تصوري صحیح از تناسب جرم و مجازات، 
باید مفاسدي که از یک جرم قابل تصویر است مشخص شود، تا امکـان داوري شایسـته در   

  شود.مورد تناسب جرم و مجازات فراهم 

  مفاسد مترتب بر زنا
فرمایـد: حتـی بـه آن     قدر وسیع است که خداوند متعالی مـی  گسترة مفاسد مترتب بر زنا آن

) زنا در هر شرایطی، حتی اگر با تراضی طرفین همراه باشـد،  32نزدیک هم نشوید. (اسراء: 
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زنـا را در   ، مفسده و زشتیقبیح، و آثار سویی بر آن مترتب است. در روایتی، پیامبر اکرم
  52کردن کعبه قرار داده است.  کنار قتل پیامبر خدا و خراب

به دلیل اهمیت مفاسدي که گناه زنا دارد، بسیاري از رفتارهاي دیگر نیز، کـه بـه نـوعی    
چرانی، بـدحجابی، خلـوت    باشد، حرام شده است: چشم شدن به زنا یا مقدمۀ آن می نزدیک 

ساز گناه زنا  جمله گناهانی است که ممکن است زمینه زن و مرد نامحرم، لمس نامحرم...، از
  فرماید: می شود. پیامبر اکرم

بر اعضا و جوارح فرزند آدم سهمی از زنا مقرر است که ناچار محقق شود؛ زناي چشمان، 
آلود و زناي  انگیز و زناي زبان، سخن شهوت ها، شنیدن کالم طرب نگاه حرام و زناي گوش

پاها، رفتن براي انجام عمل نامشروع است. قلب هـوس و آرزو   دست، لمس حرام و زناي
  53کند، خواه عورت آن را تصدیق کند خواه تکذیب. می

گـري جنسـی و زنـا، بـا مراجعـه بـه آمارهـا و وضـعیت          بسیاري از مفاسد مترتب بر اباحه
آثـار   نابهنجار افراد، خانواده و جامعه قابل فهم و تأیید است. در عین حال، در اینجا برخـی 

چهار چیز است که «فرماید:  می شود. رسول اکرم بیان می دنیوي زنا در کالم معصومان
شـود: خیانـت، دزدي،    اي رخنه کرد، ویرانش کند و برکت در آن وارد نمـی  هرکدام در خانه

زناي محصنه، دو عامل از عوامل چهارگانۀ مزبور را دربردارد: خیانت و  54»خواري و زنا. می
هنگـامی کـه   «فرمایـد:   مـی  امام باقر 55»برد.  زنا آبرو را می«فرماید:  می صادق و زنا. امام

زنـا  «فرمایـد:   می رسول اکرم 56». رود... کند، روح ایمان از دل او بیرون می شخص زنا می
زنـا باعـث غضـب خداونـد بخشـنده و      «فرمایـد:   می پیامبر خدا 57»برد. دین را از بین می

خداوند بر موسی وحی کرد زنا نکنید، در غیـر  «فرماید:  می صادقامام  58»شود. مهربان می
دارم و ابواب رحمت الهی با دعاي شما گشـوده   این صورت نور الهی را از شما پوشیده می

رسـول مکـرم    60».شـود  زنا باعث فقر مـی «فرماید:  می رسول مکرم اسالم 59».نخواهد شد
خداونـد بـه   «فرمایـد:   می امام صادق 61».دشو آبرویی می زنا باعث بی«فرماید:  می اسالم

حضرت موسی وحی فرمود: زنا نکنید تا با زنان شما زنا نکننـد؛ زیـرا هـرکس بـا زن مـرد      
شـوند؛ چـون هرطـور عمـل کنـی،       مسلمانی همخوابه شود، دیگران با زن او همخوابـه مـی  

ازجمله مفاسدي که خدا بـه خـاطر آن   «فرماید:  می امام رضا 62»بینی. طور پاداش می همان
ها، فساد مواریث، ترك سرپرستی و  ریزي، از بین رفتن نسب زنا را حرام فرمود، قتل و خون

زمین بـه پروردگـارش نالـه نکـرد ماننـد      «فرماید:  می امام باقر 63»تربیت اطفال و... است.
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زنـا باعـث ویرانــی   «فرمایـد:   مــی پیـامبر اکـرم   64».نالیـدن آن از سـه چیـز از جملــه زنـا    
زمانی که زناکاري رواج یابـد، زلزلـه   «فرماید:  می امام صادق 65»شود. هاي آباد می سرزمین
رسـول   67»شـود.  زنـا باعـث مـرگ زودرس مـی    «فرماید:  می رسول خدا 66»شود. زیاد می

  68»شود. هرگاه پس از من زنا زیاد شود، مرگ ناگهانی فراوان می«فرماید:  می اکرم
عواقب اخروي زنا هم در روایات مطرح شده است که از دسـترس عقـل آدمـی خـارج     

یکی «فرماید:  می است که در روایات و منابع اسالمی به آنها اشاره شده است: امام صادق
خداونـد در روز  «فرمایـد:   مـی  پیـامبر اکـرم   69»از آثار اخروي زنا، سختی حساب اسـت. 

ید و در قیامت به نظر رحمت به او ننگرد و از پلیدي گنـاه  رستاخیز با پیر زناکار سخن نگو
  70»اش نگرداند، و برایش عذابی دردناك خواهد بود. پاکیزه

شود و از آتش جهنم به خدا پناه  زنا باعث خلود در جهنم می«فرماید:  می پیامبر اکرم
  71»بریم. می

ست که همۀ ابعاد زندگی قدر وسیع ا بنابراین، دامنۀ مفاسد مترتب بر این عمل شنیع، آن
هاي  بینی مجازات گیرد. پیش می بشر، اعم از زندگی دنیوي، اخروي، مادي و معنوي او را فرا

شـود کـه انسـان در اثـر      مختلف و از جمله سنگسار در شرایط ویژه و البته نادر، سبب مـی 
  72 هاي شهوانی به هالکت نیفتد. لغزش

  گيري نتيجه
ثبوت، اثبات و اجرا، زمینه تحقق مجازات سنگسار را بـه طـور   وجود دهها شرط در مرحله 

مانـد. از یـک سـو،     اي که در حد یک تهدید مؤثر باقی مـی  دهد به گونه گیر کاهش می چشم
رساند و اجراي مجازات سنگسـار را   رعایت این شرایط زمینه خطا و اشتباه را به حداقل می

ضمن آنکه با لحـاظ ایـن شـرایط، عقالنیـت      دهد. بسیار دقیق، نادر و سخت گیرانه قرار می
  شود. حال، کارآمدي مجازات، محقق می الزم براي تناسب جرم و مجازات و درعین

در رابطه با تناسب جرم و مجازات توجه به این نکته ضروري اسـت کـه دامنـه مفاسـد     
قدر گسترده است که ابعـاد گونـاگون زنـدگی دنیـوي و اخـروي را تحـت        مترتب بر زنا آن
هاي مقاربتی، ناامنی روانی اعضـاي خـانواده، تـأثیر     ها و عفونت دهد. بیماري الشعاع قرار می

ورزي،  منفی در اقتصاد و فرهنـگ و پیشـرفت جامعـه، منازعـات و درگیـري، قتـل و کینـه       
هویـت، کـه کـانون     ها، ترك تربیت و سرپرستی کودکان، بحـران فرزنـدان بـی    اختالط نطفه
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ها مفاسد دیگر، که در آیات و روایـات بـه آن    عفتی و ده دینی، بی بی بزهکاران آینده هستند،
شـود و   اشاره شده است،  از جمله مفاسدي است که بر زناي مستوجب سنگسار مترتب می

  طلبد. اي را می پیش بینی ضمانت اجراي بازدارنده
کـه   باید توجـه داشـت     در رابطه با شبهات حقوق بشري این نکته حاثز اهمیت است که

پیشرفته و یا مدرن بودن یک کشور در عرصه صـنعت و تکنولـوژي، دلیـل پیشـرفته بـودن      
فرهنگ، اخالق و نظام حقوقی آن  نیست. حقوق بشر از نظر اسالم، حقوقی است که انسان 

باشـد. ارضـاي    از آن جهت که انسـان و متمـایز از حیـوان اسـت، ا زان حقـوق برخـوردار       
ق است اما حق مشترك بـین انسـان و حیـوان اسـت. آنچـه      نیازهاي جنسی،  اگرچه یک ح

کند و به این حق جلوه حقـوق بشـري بـه     انسان را از حیوان در ارضاي این حق متمایز می
مند و اخالقی ارضاي این نیاز است؛ چیزي  دهد، چهره انسانی، قانون معناي واقعی کلمه می

پیامـدهاي جبـران ناپـذیر اخالقـی و     که غربِِِِ به اصطالح مدرن از آن غافل بوده و شـاهد  
فرهنگی آن هستیم. به عبارت دیگر، قرائت حقوق بشر غربی، انسان را در حد حیوان تنـزل  
داده است. عالوه بر این، باید توجه داشت که نادیـده انگـاري یـا انکـار آخـرت، سـعادت       

گاه اخروي و همچنین سازوکارهاي معنوي و فرامادي در حقوق بشر سـکوالر غـرب، دیـد   
گردد قسمت اعظم سـعادت و مصـلحت بشـر بـه      اي است که موجب می بسیار تنگ نظرانه

  اي در خطر قرار گیرد. شکل گسترده
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