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و شميره   ٣ تر ١  له:دپا

ينگه ک په دغه پته.  ت همکارۍ ته رابولينـتاسو په درافغان جرمن آنالين   de.german-afghan@maqalat ئله موږ سره اړيکه 
ت  ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـهيله ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په    ئمن يو خپله ليکنه له رالي

  

ه                     مليحه ناياب :ليکوال   ٠٨-١١-٢٠١٠ ني
  

 »سنگسار«نظر مختصری به تاريخچه 
  !از زمان نوح پيغمبر تا به امروز

  
 خواستم تا در رابطه به ،درهمين سايت توجه مرا به خود جلب نمود) ی در اسالمئقوانين جزا(مضمون در مورد 

  . دراختيارهموطنانم قرار دهم، آنچه را خود برداشت و مطالعه از آن دارم،موضوع
 که آنهم بيشتر در مورد زنان و دختران ،که بنام شريعت اسالم) سنگسار( اين حکم ظالمانه ، همه بايد بدانيمقبل از

يا از قوانين ساخته   آيا از قوانين خداوندی ميباشد و،سای قوم مورد اجرا قرار داده ميشودئمظلوم از سوی حکما و رو
يده شود که از کدام زمانی بشر به آن دست يافته و مورد اجرا  تا د،ن مراجعهآ؟ پس بايد به تاريخچه .. های دست بشر
  .قرار گرفته است

از ساخته " سنگسار" به وضاحت ديده ميشود که ،اگر به تاريخ گذشته و به خصوص زندگانی پيغمبران مراجعه گردد
 و به خصوص  يعنی از سوی حکما و سران قوم در ادوار مختلف تاريخ بيشتر در برابر مجرمين، خود مردمیها

 ، به جزای سنگسار و خارج ساختن از شهر و قريه،مخالفين که با اعتقادات و خواسته های خود آنها موافق نمی بودند
 حتی پيغمبران را که برای دعوت حق بسوی ،ها در آن زمان بشمار ميرفت محکوم گرديدهکه نوع از سخت ترين جزا

  .مودند اکثرا به سنگسار تهديد مين،آنها می آمدند
ين يکتا ـ آهي، تا به آنها بفهماند که از شرک برآمده،نوح پيغمبر که از جانب پروردگار جهت اصالح قومش آمده بود

  ترا سنگسار ،اعراض نکرده و آنرا ترک نکنیاگر  از اين گفته هايت :   گفتنداما قومش در جواب. پرستی را بپذيرند
 ولی اين عمل ظالمانه ،ر مومنان توسط کشتی نجات بخشيدئر آن ظالمان با ساخداوند تعالی آن پيغمبر را از ش. ميکنيم

 تا از شرک بيرون آمده و به خدای ،چنانکه ابراهيم ع به پدر خود گفت. در نسل های بعدی  بار ديگر رواج پيدا نمود
  :پدرش به جواب گفت. يگانه ايمان بياورد

 پدرش او را ، دست بردار نبود)ع(  و چون ابراهيم، خواهم کرد ترا سنگسار،ين حرف ها دست بردار نباشیا اگر از
  .خداوند تعالی به ابراهيم ع امر فرمود تا از بابالن به فلسطين هجرت نمايد. به ترک آنجا مجبور ساخت

 توسط حاکمان ظالم و ، اگر دوباره به شهر برگرديم،همچنان اصحاب کهف بعد از بيدار شدن از خواب با خود گفتند
  ... خالصه داستان تصميم گرفتند تا دوباره بخواب بروند،يمان سنکسار خواهيم شدبی ا

 ، در برابر ديگران، بلکه زورمندان که خود گمراه و بی ايمان بودند،تا اينجا ديده شد که سنگسار از قوانين الهی نبوده
 ها در برابر مخالفين خود از بسی چنانکه تا به امروز از انواع مختلف شکنجه. حتی مظلومين از آن کار ميگرفتند

  .شيوه های نادرست و ضد انسانی کار ميگيرند
 ،ناگفته نماند درجوامع اسالمی بيشتر از ديگر کشور ها انواع ظلم و شکنجه بچشم ميخورد  و يکی از نمونه های آن

ه بدترين وضع با ضربات حرکت ناجوانمردانه يکی از اعضای خانواده سلطنتی عرب ها بود که با يک دريور افغان ب
 حتی دل غير مسلمان به ، چنان اذيت گرديد که کمتر از سنگسارهم نبود،ميخ و انداختن ريگ به چشمان و دهنش

  .  اما از محکمه و جزا شهزاده خبری نشد، ظلم مسلمان عليه مسلمان را به گوش جهانيان رسانيد،حالش سوخت
ف و ساخته خود مردم  بوده و از قرون گذشته تا به امروزدوام پيدا  اين قوانين سخت که جزعر،سوال در اينجاست

  ؟..و قانون آسمانی گرديده است) شريعت ها( چه زمانی داخل دين و مذهب ،نموده است
 که آيات الهی را از جاهايش بيجا ودرعوض چيز هايرا که به مفاد خود ،چنانکه در مورد علمای يهود آمده است

  . در قران به همچو اشخاصی ظالم اشاره گرديده  است،اختندميدانستد جاگزين ميس
 اگر اعتراف ،اين طفل که در بطن داری: بودند به حضرت مريم گفتند) اهل کتاب(قوم يهود که اکثريت مذهبيون 

  . تا از شر قوم ظالمش رهايی يابد،خداوند تعالی حضرت مريم را کمک رسانيد. نکنی ترا سنگسار ميکنيم 
  : ده است اينکههمچنان آم
خداوند .  خواست تا از خداوند تعالی برايش بخشش بخواهد)ع( از عيسی ،چون از گناه خود پشيمان شده بود زن بدکاره

 که اوال ، آن زن را تسليم شان نمايند،خواستند )ع(سای قوم از عيسیئ مگر مردم با نفوذ و رو،آن زن را بخشيد
  .ميتواند در اجتماع به زندگيش ادامه دهد و بعدا ،سنگسار شده تا گناهانش پاک شود

 ورنه به ،وجود داشت) زنده ماندن(  اندازه و شدت ضربه سنک ممکن برايشان ثابت بوده باشد چون اميد،تعداد
  . تا به زير ضربات سنگ جان بدهد،های اسالمی  طوری اجرا ميگردد چنانکه در کشور،هالکت ميرسد

  :ون از باطن خود شان خبر داشت و شرط گذاشته گفت چ،تقاضای آنها را پذيرفت )ع(عيسی



 
 

 
و شميره   ٣تر ٢  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 وليکن اولين سنگ را شخصی باالی اين زن پرتاب نمايد که خودش زنا ،شما ميتوانيد اين زن را سنگسار کنيد! بلی
ديده نتوانستند و آهسته آهسته سنگ ها را بر زمين گذاشته  )ع(همه مردان از شرم و خجالت بطرف عيسی. نکرده باشد

  . يعنی همه خود زنا کار بودند،را ترک گفتندآنجا 
يا در  سای دولت و آن کسانيکه صاحب قدرت وئ رو،های اسالمی که خواهان اجرای قوانين شرع بودهکشور! بلی

 تا صرف زن سنگسار گردد و ، وقتيکه در حق زنان مسلمان اين تصميم گرفته ميشود،دستگاه های قضايی قرار دارند
 ،گردند) زنا( که آيا اگر از اقارب خود شان مرتکب به اين عمل، اوال از خود بپرسند،ا ميدارندکسانيکه حکم را اجر

  ؟ ..در مورد آنها اين حکم را به اجرا قرار خواهند داد
سای يهودی که از اقاربش زن شوهر دار و مرد زن دار مرتکب عمل ئروزی يکی از رو: در روايت آمده است که

  : آمده موضوع را به عرض شان رسانيده سوال نمود)ص(پيغمبر  نزد ،زنا گرديده بودند
  ؟.شريعت در مورد آنها چه حکم دارد

  ..ميباشد) سنگسار(حکم در مورد آنها : رسول خدا در جواب فرمردند
رسول . يا پيغمبر حکم شريعت در اسالم صد تازيانه ميباشد: گفت )ص( به پيغمبر،مرد يهودی که انتظارش چنين نبود

  .شما که از شريعت اسالم پيروی نميکنيد: يش گفتندخدا برا
يس قوم يهودی ئدر باره آنمرد و زنيکه از اقارب ر) سنگسار( که حکم ،در اين روايت موضوع کامال روشن ميباشد

در مورد اقارب خود استفاده نموده و اما باالی ديگر ) صد دره( و ميخواست با استفاده از قوانين آسان اسالم ،بود
 مورد اجرا قرار ،از حکم سنکسار که در شريعت خود آنها داخل ساخته شده بود) محصن و محصنه( و زنان مردان

  .ن حکم سنگسار به صراحت وجود نداردآخوشبختانه در قر. داده شود
  

 صرف به ترجمه آيات اکتفا ،با عرض معذرت در نوشتن آيات به حروف عربی تا به کدام اشتباه برنخورده باشم
  : آمده است١٥در سوره نساء ترجمه آيه . يممينما

 آنها را ، اگرچهار شاهد بزنای آنها شهادت دادند، چهار شاهد مرد بگيريد،از زنان شما آنهائيکه مرتکب زنا ميشوند( 
 توبه ، يا خداوند تعالی برای آنها طريقی پديد آورد،در خانه ها حبس کنيد تا مرگ شان برسد و عمر آنها تمام شود

  .) به نکاح شرع شوهر کنند،هکرد
اول .  به وضاحت عدالت خداوندی را با نتيجه گيری در اخير پيدا کرده ميتوانيم،اگر به اين آيه قران خوب دقت گردد

 و ديگر از جزا در برابر مرد در اين ،اينکه در مورد يک زن نبوده بصورت جمع يعنی زنان مخاطب قرار داده شده
که با زن در عمل زنا  شريک ی ذهن انسان خطور ميکند که آيا مردحتما سواالت در .  استآيه  ذکر بميان نيامده

 و بايد تا اخيرعمرش در ، تا صرف جزا به زن داده شود، و آدرس مشخص نداشت، مرد مسافری بود،جرم بوده
  .  که آنهم سخت تر و درد ناکتر از سنگسار بحساب ميآيد،منزل محبوس بماند

  :نباره چنين آمده استدر تفسير به اي
 بعد از مدتی اين حکم بموجب حکم مندرج در سوره ،اين آيه شريفه در باره زنان زانيه در اول اسالم نازل شده بود(

  .) و برای زنان و مردان زناکار هرکدام صد تازيانه مقرر گرديد،نور موقوف
  

 هر کدام از اين آيات بجای خودش ، نظر بگذرانيمسوره نساء و آيه دوم سوره نور را اگر به دقت از) ١٥(آيه مبارکه
که وجود خود را ) زانيه( زيرا زنان بدکاره ، چگونه آيه سوره نور آن آيه را موقوف ساخته است،محکم و معتبر بوده

 از هم ، روی هر نيت که باشد،يکزن و يکمرد) زنا( با جرم ، جزا در مورد آنها،در اختيار مردان مختلف قرارميدادند
  :آمده است اينکه. فرق ميکند

 بعضی از زنان مطلقه وهم کنيزان آزاد شده برای امرار زندگی به فحشا رو ميآوردند و بروی دروازه ،در آغاز اسالم
 ، تا توجه مسافرينکه از اطراف جهت تجارت و معامالت  به آنجا ميآمدند،های خود عالمت مخصوص گذاشته بودند

  .به خود جلب نمايند
 آن زنان يا اين عمل شانرا بکلی ترک گفتند و ياهم ، سوره مبارکه نساء از خوف جزا سنگين١٥ نزول آيه بعد از

 صادر )ص(م منع ازدواج موقت ازجانب پيغمبر تا اينکه حک، به نکاح موقت رو ميآوردند،برای امرار حيات خود
 حتی در برابر ،ه دوم آنرا نامشروع دانسته خليف)رض( وليکن عمر ، اما در زمان حيات شان کامال از بين نرفت،گرديد

  . برخورد بسيارجدی مينمود،مخالفين که آنرا رعايت نميکردند
  

 برای هردو يکسان صد تازيانه تعيين ، که مرتکب به عمل زنا شده باشندیدر آيه دوم سوره نور برای زن و مرد
 نه از نظر ،فت يک انسان ديده استيعنی خداوند تعالی زن را برابر به مرد و مساوی به ص. گرديده است

اگر در آنزمان نظر به  ضرورت . تاريکنظران به حساب زن بودن که شهادت دو زن  را مساوی به يک مرد ميدانند
 دليل بر آن نيست تا همه زنها مسلمان درين عصرعلم و ترقی که زنان جهان در ،شهادت زنی به تنهايی پذيرفته نشد

پس چه ثبوت بهتر از همين آيه شريفه در مورد برابری .  عقب و تاريکی قرار داشته باشند به،فضا قدم گذاشته اند
  .حقوق آنها با مردان بايد وجود ميداشت



 
 

 
و شميره   ٣تر ٣  له:د پا

ت تاسو همکارۍ ته رابوليافغان جرمن آنالين  ينگه ک په دغه پته.  په در  de.german-afghan@maqalat  ئله موږ سره اړيکه 
ت ې پازوالي د ليکوال په غاړه ده : ياد ير و لولـ، دليکنې د ليکنيزې ب لو مخکې په   ئ هيله من يو خپله ليکنه له رالي

 ی که بعضا زير سن قانون، در موقع ازدواج سن شان نسبت بمردان  کمتر، ضعيف ترً اگر برای زنان که جسما( 
 در ،خداوند تعالی جزا آنها را پنجاه تازيانه تعيين ميفرمودند ، از ميراث خود نيز نصف حصه را ميگيرند،بوده

  .  تا بيشتر در حق آنها ظلم روا بدارند،آنصورت اين خود تمسک ميبود برای اشخاص بی عاطفه زن ستيز
 که خالف ، خون بهای زن نيز نصف خونبهای مرد پرداخته ميشود،با وجوديکه به شهادت يکزن اهميت قايل نيستند

  ؟..آيا از روز بازگشت بسوی حق تعالی در برابر اينهمه بی عدالتی ها خوف در دل راه نميدهند. ا ميباشدحکم خد
يعنی يک زن را برابر با يکمرد )  دستخوش ترحم نشويد( تا در انجام قانون ،خداوند تعالی درهمين آيه شريفه ميفرمايد

و امثال )  کم عقل-عاجزه  -سياه سر (ق زنان تحت هيچ نامی  تا حقو، انسان در ترازو عدالت قرار دادهمساوی به يک
 بازهم درعدم تساوی حقوق ميان ،ن که غير قابل انکار ميباشدآمتاسفانه با آنهمه ثبوت از آيه های قر. آن تلف نگردد

  .زن و مرد سخت پا فشاری ميدارند
  

  . ميخورد که قابل تعمق بيشتر ميباشد سوره نساء بايد گفت که در ترجمه ها تفاوت به چشم١٦در مورد آيه 
 آنها را اذيت و عذاب ، بعد از ثبوت لواط،هرگاه از شما مسلمين دو نفر از طايفه ذکور بعمل قبيح لواط مبادرت کنند(

 ديگر آنها را اذيت و آزار ، شماهم از آنها اعراض کرده،اگر قبل از ثبوت لواط توبه کرده عمل صالح انجام دهند. کنيد
  .) بمخلوقات رحم کننده است،در حقيقت خداوند تعالی توبه را قبول کرده. يدنکن

 خداوند تعالی حد برای آن معيين نفرموده  و بـرأی ،ت فوق العاده عمل لواطحبه علت قبا: در تفسير آمده است که
 قتل ، و بالغ باشنددر صورتيکه عاقل) فاعل و مفعول(  آنحضرت نيز برای لواط کنندگان ،رسول اکرم واگذار نمود

 و حکم قتل بر آنها ثابت ،اگر بعد از ثبوت لواط توبه کنند در آنصورت از عذاب معاف نخواهند بود. را معيين کردند
  . ولی اگر مجنون و يا غيربالغ باشند بنا به مصلحت حکم شرع بايد آنها را تنبيه کرد،است

  
 پس ،ايشان را پس اگر توبه کردند و نيکو کاری پيش گرفتند از شما پس آزار دهيد ،و آندو کس که زنا ميکنند( 

  .) هر آهينه خدا هست توبه پذير مهربان،اعراض کنيد از تعذيب شان
) متاهل( مرد آزاد ، و در احاديث برای بکرآزاد صد تازيانه،که اين آيت مجمل است:  در تفسير آن آمده است-

  .سنگسار و غالم را پنجاه تازيانه بايد زد
 که آيا از روی جهالت و نادانی ، سوره نساء در مورد قبول توبه که خداوند تعالی از چه اشخاصی ميپذيرد١٧ آيت در

  .مرتکب شده و يا روی عادت عمل زشت
 جای افسوس ، و در ميان علما در اجرای حکم اختالف نظر وجود دارد،اينکه در مورد لواطت حکم ثابت نيست

يک زن با يک مرد که در سوره نور ) زنا(با جرم ) مرد با مرد(طت در ميان دو هم جنس  در حاليکه جرم لوا،ميباشد
 ، تر از آن است که انسان عاقل برای رهايی از آن جرم دليل بياورد ح بسيار ناروا تر و قبي،صد دره تعيين شده است

بايد گفت که قوم لوط هم ..  دو مرد رانه. خداوند فرموده است که در آغاز زن و مرد را  آفريده ام. خودهم فريب ندهد
پس چه شده شما را که زن ها را رها کرده و بطرف :  باالی آنها قهرشده خطاب فرمود،از بندگان خداوند بودند
 نيز به قتل حکم )ص( محمد ،و حکم در مورد ايشانرا  قتل يعنی مرگشان سزاوار گردانيد.. همجنس خود رفته ايد

 آگاهانه ويا از روی ،آيات و احاديث معتبرکه به نفع نبود .ن مجمل نيامده استآدر قر يعنی هيچ حکمی ،فرمودند
  .  سوره نساء شده ميتواند١٦ و ١٥پس چگونه  آيه دوم  سوره نور ناسخ آيات . بيخبری ناديده گرفته شده است

 با بی اعتنايی ،ال گرديدؤس از شخص با نفوذ در مورد ،يکمرد جوان افغان که با مرد غربی ازدواج رسمی نموده بود
  . وليکن در قندهارغير رسمی باهم  زندگی ميکنند،در غرب رسمی يکجا زندگی ميکنند :در جواب گفت

 از بچه بازی هايشان ويديوها و فلمی در مورد شان وجود دارد ،همچنان طالبان) مجاهدين(در مورد بعضی از ! آری
 که شايد هم نيت ازدواج را ،رد که هردو در جرم زنا کاری متهمن و ماما در مورد ز.  که آنها خود چه ها ميکردند

 ويا هم محکوم به سنگسار ، يا در محضر عام دره زده ميشود، حکم صرف باالی زن تطبيق شده،داشته باشند
  . يعنی بيخبری از دين خدا ميباشد،بدبختی های جوامع اسالمی همه از ظلم و همين بی عدالتی ها. ميگردد

                    
                                                                                    پايان

  
  
  

            


