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چكيده

در مادۀ  225قانون مجازات اسالمیّ ،
مصوب  ،1392رجم بهعنوان مجازات اصلی زنای
محصنه ،تعیین شده است .ازطرفی بهموجب مادۀ یادشده ،هرگاه امکان اجرای این مجازات
وجود نداشته باشد ،مجازاتهای شالق یا اعدام -بسته به مورد آن -جایگزین خواهد شد .با
عنایت به انتقاد نهادهای بینالمللی و سوء استفادۀ رسانههای گروهی غربی ،از اجرای احکام
رجم در نظام جمهوری اسالمی ایران ،نگارنده با روش کتابخانهای تحلیلی نشان میدهد
از منظر فقهی جایگزینی مجازاتهای دیگر بهجای رجم ،اقدامی ّ
موجه و مطابق با موازین
فقهی است ،زیرا از یکسو ،دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «نفرت از دین» بر موضوع رجم
ً
وجوب اجرای رجم را موقتا ب ه حکم ثانوی حرمت اجرای
عارض شده است و حکم اولی
ِ
ِ
آن تغییر داده است و از سوی دیگر ،انتخاب نوع مجازاتهای جایگزین رجم نیز بر اساس
ِ
مبانی فقهی مربوط به رجم صورت گرفته است .نکته دیگر اینکه از نظر نویسنده ،معرفی
ِ
 .1تاریخ دریافت 1395/12/23:؛ تاریخ پذیرش1396/10/06:
 .2دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه میبد(.متخذ از رساله دکتری) رایانامهnazari@meybod.ac.ir:
 .3دانشیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه میبد(.نویسنده مسئول) رایانامهarzhang1345@gmail.com :
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کردن رجم بهعنوان مجازات اصلی و اولیۀ زنای محصنه در مادۀ یادشده قابل نقد است ،زیرا
حکم اولیه وجوب رجم در شرایط کنونی تغییر کردهاست.
کلیدواژه :رجم(سنگسار) ،مادۀ  225قانون مجازات اسالمی ،مجازات اصلی زنای
محصنه ،حکم ثانوی زنای محصنه ،مجازات جایگزین رجم.
 -1مقدمه
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در قوانین جزایی پیش از انقالب اسالمی ،اثری از مجازات رجم دیده نمیشود.
پس از انقالب ،قانونگذار ابتدا در مادۀ « 100قانون حدود و قصاص و مقررات
مصوب  1361و سپس در مادۀ « 83قانون مجازات اسالمی» ّ
آن»ّ ،
مصوب 1370
با مالحظۀ متون فقهی ،مجازات رجم را برای زنای محصنه در نظر گرفت .قانون
مجازات اسالمی ّ
همانند قانون گذشته ،کیفر رجم را مجازات
مصوب  1392نیز
ِ
ّ
زنای محصنه دانسته و در مادۀ ّ 225
مقرر داشته است« :حد زنا برای زانی محصن
و زانيۀ محصنه رجم است»؛ اما بنا به مالحظاتی در ادامه افزوده است« :در صورت
عدم امكان اجرای رجم با پيشنهاد دادگاه صادركنندۀ حكم قطعی و موافقت رئيس
قوۀ قضائيه ،چنانچه جرم با بينه ثابت شده باشد ،موجب اعدام زانی محصن و زانيۀ
محصنه است و در غير اینصورت ،موجب صد ضربه شالق برای هريك میباشد».
تعیین مجازاتهای دیگر غیر از رجم ،در بخش اخیر مادۀ یادشده اقدامی بیسابقه
است که شایسته است ،مبانی فقهی آن مورد مطالعه قرار گیرد.
پیشازاین دربارۀ مجازات رجم چندین مقاله به رشته تحریر درآمده است .از آن
ایات وارده را از نظر سندی در مورد رجم ،مورد تأمل جدی قرار دادهاند
میان ،برخی رو ِ
(جناتی )25 ،1389،و برخی دیگر ،با استناد به روایاتی به اثبات تشریع این مجازات در
اسالم پرداختهاند (ربیعنتاج و دیگران)1394،؛ بعضی از پژوهشها با مطالعۀ روایات
مربوطه ،اجرای مجازات رجم را ،در زمان غیبت و یا حضور امام معصوم 7جایز
دانستهاند (بهشتی و واحد جوان)1390،؛ دستۀ دیگری از تحقیقات دشواری اثبات
زنای مستوجب سنگسار را مورد اشاره قرار دادهاند و با توجه به آن ،قائل به عدم منافات
این مجازات با حقوق بشر شدهاند (کدخدایی و باقرزاده)1390،؛ پارهای از پژوهشها

نیز اجرای سنگسار را ،با تکیه بر زمان غیبت ،مورد تأمل قرار داد ه و در این زمینه به بیان
دیدگاههای مختلف فقیهان معاصر پرداختهاند (کدیور.)1388 ،
ُجستار حاضر در پی پاسخ به این پرسش است که متن مادۀ  225قانون مجازات
اسالمی تا چه حد از نظر موازین فقهی ّ
موجه و قابل دفاع است؟ برای پاسخ به این
پرسش ،ابتدا برخی از واکنشهای نهادهای بینالمللی نسبت به اجرای رجم در نظام
جمهوری اسالمی ایران را ذکر نموده و آنگاه مادۀ مذکور از منظر فقهی و با توجه به
واکنشهای گفتهشده مورد تحلیل قرار میدهیم.
 -2چیستی رجم

َ«ر ْجم» در لغت بهمعنای سنگ و سنگاندازی است (فراهیدی.)119/6 ،1409 ،
این واژه همچنین در معانی قتل ،دشنام دادن ،لعن و گفتاری که از روی حدس و
گمان باشد نیز ،بهکار رفته است (ازهری .)48/11 ،1421 ،البته به اعتقاد برخی از
واژهشناسان ،معنای اصلی رجم ،همان «الرمی بالحجاره»؛ یعنی سنگاندازی است و
دیگر معانی رجم ،بازگشت بههمین معناست (ابنفارس.)493/2 ،1404 ،
ایط
در اصطالح فقهی ،رجم یا سنگسار مجازاتی است که بر مرد یا زن دارای شر ِ
احصان ،آنگاهکه با انسان بالغ و عاقل ،زنا کرده باشد ،واجب میگردد (نجفی،
 .)318/41 ،1404در این مجازات ،مرد تا کمر و زن تا سینه در گودالی قرار داده
میشود و هدف سنگهایی کوچک قرار میگیرد (محققحلی.)143/4 ،1408 ،
 -3چیستی احصان

«حصن» مشتق شده که در لغت به هر مکان استواری گفته میشود که
احصان از ِ
رسیدن به آنچه درون آن است ،ممکن نباشد (فراهیدی .)118/3 ،1409 ،اصل معنای
ِاحصان نیز منع و بازداشتن است ،اما در آموزههای دینی ،در معانی اسالم ،پاکدامنی،
آزادی و ازدواج بهکار رفته است (ابناثیر.)397/1 ،1367 ،
احصان در اصطالح به این معناست که مرد با همسری که با عقد دائم به نکاح او
درآمده ،و یکبار از جلو نزدیکی کرده باشد و بعد ازآن ،این امکان برایش فراهم باشد
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که هر صبح و شب بتواند از همسرش بهرهمند باشد( 1شهید ثانی.)72/9 ،1410 ،
برخی نظیر همین شرایط را برای احصان زن نیز ،برشمردهاند (منتظری.)151 ،1429 ،
پس مواردی مثل بیماری ،در سفر بودن ،عادت ماهیانه ،زندانی بودن ،و هر عامل قابل
ِ
تصور دیگری که مانع نزدیکی از جلو باشد ،مرد و زن را از احصان خارج میسازد.
 -4واکنشهای بینالمللی نسبت به رجم

نهادهای بینالمللی که در زمینۀ حقوق بشر فعالیت میکنند ،همواره جمهوری
اسالمی ایران را متهم به نقض حقوق بشر کردهاند .بخش قابلتوجهی از این انتقادها
مربوط به اجرای مجازاتهایی؛ مانند سنگسار است .عالوه بر نهادهای بینالمللی،
رسانههای غرب نیز ،در اینباره واکنش نشان دادهاند .بیان برخی از این واکنشهای
بینالمللی در بحث حاضر الزم به نظر میرسد.
 -1-4کمیسیون و شورای حقوق بشر
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شورای اقتصادی و اجتماعی سازمان ملل متحد ،بر اساس اختیاری که مادۀ 68
منشور حقوق بشر به او داده و بر اساس قطعنامۀ شمارۀ ّ 5
مصوب  ،1946کمیسیونی
را با عنوان کمیسیون حقوق بشر تأسیس نموده است .الزم بهذکر است که مجمع
عمومی سازمان ملل در  15مارس 2006م ،با صدور قطعنامهای ،شورای حقوق بشر
را با ساز و کار و شرح وظایفی متفاوت ،جایگزین کمیسیون حقوق بشر نمود (دفتر
مطالعات سیاسی و بینالمللی.)13 ،1389 ،
در سال 1984م.کمیسیون حقوق بشر برای بررسی وضعیت حقوق بشر در ایران
و بهمنظور تقدیم گزارش به این کمیسیون و مجمع عمومی ،طی قطعنامهای برای
ً
جمهوری اسالمی ایران نمایندۀ ویژه تعیین کرد .از این تاریخ تاکنون تقریبا هر ساله بر
اساس گزارش نمایندۀ ویژه ،قطعنامهای علیه کشور ما در کمیتۀ سوم و مجمع عمومی
سازمان ملل به تصویب میرسد و ادامۀ نظارت بینالمللی در مورد وضعیت حقوق بشر
 .1عبارتی که در روایات و کالم فقها بهکار رفته َ«يغدو َعليه و َيروح» است ،یعنی همسر ،صبح و شب در اختیارش باشد و
این عبارت کنایی به معنای آن است که مرد در هر زمان که مناسب نزدیکی باشد ،اختیار و توانایی را بر این کار داشته باشد
(شهید ثانی.)333/14 ،1413 ،

در ایران مورد تأکید قرار میگیرد (مهرپور.)159 ،1374 ،
برای مثال ،کمیسیون حقوق بشر در قطعنامۀ 1998/80مّ ،
مصوب  22آوریل 1998
از اینکه حقوق بشر بهطور مستمر از سوی جمهوری اسالمی ایران نقض میشود،
ابراز نگرانی کرده است .کمیسیون از قطع عضو و سنگسار بهعنوان مجازاتهای
بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز یاد کرده و خواستار پایان دادن به ِاعمال چنین
مجازاتهایی شده است ( .)OHCHR, 1998نظیر همین عبارات در سال 1999م
و2000م در قطعنامههای  1999/13م .و 2000/28م .تکرار شده است (OHCHR,
.)1999; OHCHR, 2000
 -2-4مجمع عمومی سازمان ملل

مجمع عمومی در پنجاهمین اجالس خود در تاریخ  12دسامبر 1997م .طی
قطعنامۀ شمارۀ  142/A/RES/52علیه جمهوری اسالمی ایران از مجازاتهایی
نظیر سنگسار ابراز نگرانی کرده است .مجمع در قطعنامههای صادره طی سالهای
 1998تا 2014م .نیز از سنگسار بهطور خاص نام برده و خواستار لغو آن شده است.
در این قطعنامهها مجازاتهایی؛مانند :سنگسار و قطع دست در زمرۀ مجازاتهای
بیرحمانه ،غیرانسانی و تحقیرآمیز برشمرده شده است(;United Nations, 1997
.)United Nations 2006; United Nations, 2010; United Nations, 2014
مجمع عمومی در قطعنامۀ  171/A/RES/60که در تاریخ  16دسامبر 2005
تصویب شده است از توصیۀ رئیس قوۀ قضائیه جمهوری اسالمی ایران به قضات،
مبنی بر اینکه در پروندههای سنگسار مجازات دیگری تعیین کنند 1استقبال کرده است
(.)United Nations, 2006
 -3-4اتحادیۀ اروپایی حقوق بشر

ازجمله نهادهای بینالمللی که همواره نسبت به نقض حقوق بشر در ایران واکنش

 .1در سال 1381ش .از سوی رئیس قوۀ قضائیه بخشنامهای صادر شد که صدور حکم رجم را ممنوع میکرد (کدیور،
.)140-141 ،1388
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نشان داده ،اتحادیۀ اروپایی حقوق بشر است .شورای وزیران اتحادیۀ اروپایی حقوق
ات سنگسار را که در
بشر در  10دسامبر  2007م.در بیانیۀ پایانی جلسۀ  2839مجاز ِ
ایران اجرا میشود ،ظالمانه و غیرانسانی خوانده است .در  2نوامبر 2010م .سخنگوی
اتحادیۀ اروپایی با ابراز نگرانی در مورد پروندهای که حکم سنگسار برای آن مقرر
شده بود خواستار لغو این مجازات شده است« .کاترین اشتون» 1نمایندۀ عالی اتحادیۀ
اروپایی در سیاست خارجی نیز در بیانیههایی که در تاریخ  6جوالی 2010م .و  9مارس
2011م .صادر کرده نسبت به پروندههایی با مجازات اعدام و سنگسار در ایران ابراز
نگرانی کرده و خواستار توقف تمام این مجازاتها شده است (بزرگمهری و عزیزی،
.)89-92 ،1392
 -4-4پارلمان اروپا
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پارلمان اروپا در  16نوامبر 2006م .قطعنامهای علیه جمهوری اسالمی ایران به
تصویب رساند که در آن نسبت به مجازات سنگسار واکنش نشان داده شده است.
در این قطعنامه از اینکه علیرغم تعلیقی که در دسامبر ۲۰۰۲م .برقرار گردیده است،2
همچنان اشخاصی به مجازات سنگسار محکوم میشوند ،ابراز نگرانی شده است .در
این قطعنامه از مقامات کشورمان خواسته شده مدارکی ارائه دهند که نشان دهد آنها،
تعلیق اعالنشده در مورد سنگسار را اجرا میکنند .این قطعنامه ،همچنین خواستار
اصالح قانون مجازات اسالمی بهمنظور لغو مجازات سنگسار شده است (European
.)Parliament, 2006
 -5-4سازمان عفو بینالملل

این سازمان در سال 2008م .گزارشی با عنوان «ایران! به اعدامهای با سنگسار پایان
بده» منتشر کرده است .در ابتدای نسخۀ الکترونیکی این گزارش و در کنار عنوان آن،
تصویری از سنگهای بسیار درشت به چشم میخورد که خشونت سنگسار را برای
 .2مقصود پارلمان از تعلیق ،بخشنامۀ رئیس قوۀ قضائیه است که به آن اشاره شد.

1. Catherine Ashton.

مخاطب تداعی میکند .در این گزارش ،ضمن تحلیل مواد راجع به زنای محصنه و
مجازات رجم در قانون مجازات اسالمی ّ
مصوب ،1370بهصورت تفصیلی و با ذکر
جزئیات به ذکر تمامی پروندههای مربوط به سنگسار در ایران پرداخته شده است.
در این گزارش ،سنگسار با عبارت «عملی عجیب و وحشتناک» توصیف شده و از
مسئولین ایران خواسته شده به این مجازات خاتمه دهند (Amnesty International,
 .)2008در گزارش دیگری که دربارۀ احکام اعدام و مرگ در سال 2010م .منتشر
شده ،بحث سنگسار در ایران مورد اشاره قرار گرفته است .در بخشی از این گزارش
آمده است که با وجود توصیۀ کمیسیون حقوقی و قضایی پارلمان ایران نسبت به حذف
مادۀ مربوط به رجم در الیحۀ قانون مجازات اسالمی ،رجم بهعنوان مجازات الزامی
زنای محصنه هنوز در این الیحه وجود دارد .در این گزارش همچنین آمده است که در
دستکم ،ده زن و چهار مرد با خطر اعدام با سنگسار مواجه هستند
پایان سال 2010م ِ
( .)Amnesty Internationa, 2011, 28در گزارشی که این سازمان در سال 2011م.
در مورد ایران به کمیتۀ حقوق بشر ارائه داده ،نام اشخاصی که حکم سنگسار برای
آنها ،صادر شده و روند پروندۀ آنان ذکر شده است .در بخشی از این گزارش ،راجع
حکم شکنجه ،مثل سنگسار
به قانون مجازات اسالمی آمده« :روشهای ِ
اعدام در ِ
که برای روابط جنسی خارج از ازدواج وضع شده در قانون مورد پافشاری قرار گرفته
است» (.)Amnesty Internationa, 2008, 24
 -6-4سازمان دیدهبان حقوق بشر

حکم
سازمان دیدهبان حقوق بشر ،در نوزدهم ژوئن 2007م .نسبت به صدور ِ
سنگسار برای زن و مردی در تاکستان قزوین واکنش نشان داده و خواستار توقف
اجرای این مجازات شده است« .جو استورک» 1مدیر داخلی بخش خاورمیانۀ این
سازمان در مورد این پرونده گفته است« :دولت ایران در شرف قتل یک مادر و پدر،
به وحشیانهترین روش است .قوۀ قضائیۀ ایران باید اقدام فوری برای نجات جان این
1. Joe Stork.
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زوج انجام دهد و به مجازات وحشیانهای ،چون اعدام با سنگسار پایان دهد» .وی در
بخش دیگری از سخنانش در مورد سنگسار گفته است« :مقامات ایران باید تالش
کنند تا این عمل شرمآور را یکبار برای همیشه ممنوع سازند» (Human Rights
 .)Watch, 2007سازمان دیدهبان حقوق بشر در فوریۀ 2008م .نیز نسبت به سه حکم
سنگسار صادرشده در کرج و ساری اعتراض کرده و از رئیس قوۀ قضائیه خواسته این
احکام را لغو کند .این سازمان برای چندمین بار تعهدات ایران در رابطه با مواد  6و
 7میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی 1را متذکر شده است (Human Rights
.)Watch, 2007
در جوالی 2010م .دیدهبان حقوق بشر ،نگرانی و اعتراض خود را در مورد احتمال
اجرای حکم سنگسار زنی در استان آذربایجان شرقی اعالم داشت .در ضمن این
زنان این سازمان ،در
اعتراض ،به بخشی از سخنان «نادیا خلیفه» ،2پژوهشگر
حقوق ِ
ِ
بخش خاورمیانه هم اشاره شده که گفته است« :سنگسار همواره مجازاتی بیرحمانه
ً
ُ
کردن
و غیرانسانی
است ،این مجازات مخصوصا درجاییکه قضات برای مجرم اعالم ِ
ّ
ً
متهم بهجای ادله ،به علم خود استناد میکنند ،منزجرکننده است .دولت ایران باید فورا
این اعدام و تمام اعدامها را لغو کند» (.)Human Rights Watch, 2010
 -7-4رسانههای غربی

مطبوعات غرب ،همواره موضوع مجازات سنگسار در ایران را پیگیری کردهاند و
آن را مورد انتقاد قرار دادهاند .بهعنوان نمونه ،روزنامۀ «گاردین» در تاریخ  9جوالی
2010م .ضمن انتقاد از سیر قضایی یکی از این پروندهها و حکم سنگساری که در سال
2006م .در مورد آن صادر شده ،نوشته است« :این حکم بر اساس علم قاضی اعالم
 .1کشور ما بیهیچ قید و شرطی در تاریخ  1347/1/15میثاق بینالمللی حقوق مدنی و سیاسی ّ
مصوب 1996م .را امضا
ّ
کرده و در اردیبهشت 1354ش .از تصویب مجلس گذرانده است (مهرپور .)49-71 ،1374 ،بند  2مادۀ  6میثاق مقرر
میدارد« :در كشورهايی كه مجازات اعدام لغو نشده ،صدور حكم اعدام جایز نيست ،مگر در مورد مهمترین جنايات طبق
قانون الزماالجرا در زمان ارتکاب جنایت .»...مادۀ  7میثاق این چنین است« :هیچکس را نمیتوان مورد آزار و شكنجه يا
مجازاتها يا رفتارهای ظالمانه يا خالف انسانی يا ترذيلی قرار داد».
2. Nadya Khalife.

شده بود؛ یعنی ّ
مفری که هرگاه شاهد یا دلیل قاطعی وجود نداشته باشد ،اجازه صدور
حکم میدهد» .در ادامۀ همین مطلب آمده است« :این مرگ بهخودیخود بهطرز
غیرقابل ّ
تصوری بیرحمانه است .مردان تا میانتنه دفن میشوند .اگر طی سنگسار
بدن خود را تکان بدهند و آزاد سازند ،حکم اعدام تخفیف داده میشود ،ولی زنان
بهخاطر نگرانی از اینکه ممکن است سینههایشان مکشوف شود ،تا گردن مدفون
میشوند .تماشای مردانی که به زنی بیپناه سنگ میزنند  -سنگهایی بهاندازۀ کافی
بزرگ ،تا زخمی کنند و بهاندازۀ کافی کوچک ،تا مرگ را به تأخیر اندازند -آنقدر
ّ
تنفرانگیز است که نمیتواند به جمع وسیعتری از حضار ایرانی نشان داده شود»...
(.)Guardian, 2010
خبرگزاری «فاکسنیوز» نیز در  8سپتامبر 2010م .پس از بیان برخی از حواشی،
امور
حکم سنگساری در سال 2006م .که ذکر آن گذشت ،اظهار نظری از وزیر ِ
خارجۀ انگلستان آورده است که سنگسار را «یک مجازات قرونوسطایی که در دنیای
ُمدرن جایی ندارد» توصیف کرده است .وی گفته« :استفادۀ مستمر از چنین مجازاتی
در ایران نشاندهندۀ بیاعتنایی آشکار نسبت به تعهدات حقوق بشری بینالمللی است
که ایران آزادانه امضا نموده و نیز نسبت به منافع مردم ایران است» فاکسنیوز در
ادامه از قانون کیفری ایران نیز انتقاد کرده و ادعا کرده است؛ طبق قانون ایران قضات
میتوانند با استفاده از علم خود ،دربارۀ مجرم بودن یا نبودن افراد تصمیم بگیرند (Fox
.)News, 2010
 -8-4سیاستهای هالیوود

موقعیت باالتری نسبت به کشورهای
اکنون دنیای غرب از نظر ابزارهای تبلیغاتی از
ِ
ی فنی و اقتصادی قدرتهای بزرگ به آنها اجازه میدهد،
جهان سوم قرار دارد .برتر 
ِ
فریب افکار عمومی بپردازند .بهعنوان نمونه ،هالیوود در
همسو با سیاستهای خود به ِ
سال 2008م .با ساخت فیلمی به نام «سنگسار ثریا» سعی کرد با دستمایه قرار دادن
موضوع سنگسار ،به تخریب اسالم و نظام جمهوری اسالمی ایران بپردازد .این فیلم
بر اساس کتابی با همین نام ،نوشتۀ «فریدون صاحبجمع» ساخته شده است .در
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تهمت زنا قرار
این فیلم زنی معصوم و خانوادهدوست ،به نام «ثریا» بیجهت ،مورد
ِ
میگیرد و با شهادت دروغین دو نفر! به سنگسار محکوم میشود .داستان فیلم پر
از دروغپردازیهای بزرگ راجع به احکام زنای محصنه و مجازات سنگسار است.
صحنههای آن بهویژه صحنۀ سنگسار ثریا که  15دقیقه از زمان فیلم به آن اختصاص
داده شده است ،هر بینندهای را متأثر میسازد؛ بهطوریکه این فیلم بهعنوان بهترین
فیلم جشنوارۀ لسآنجلس از نگاه تماشاگران شناخته شده است .برای ساخت این
فیلم ،پنج میلیون دالر هزینه شده است (جزایری.)36 ،1389 ،
 -5اثر عناوین ثانوی بر مجازات رجم
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حکم واقعی به اولی و ثانوی تقسیم میشود .حکم اولی؛ یعنی حکمی که از نظر
ذات و طبیعت یک موضوع و قطعنظر از حاالتی که بر آن عارض میگردد وضع
میشود .در مقابل ،حکم ثانوی ،حکمیست که بهسبب عروض حاالت و عناوین
ثانوی ،برای موضوعی وضع میشود (حكيم .)69 ،1418 ،بهعبارت سادهتر ،حکم
اولی وظیفۀ شرعی در حال اختیار و وضعیت عادی و حکم ثانوی وظیفۀ شرعی در
حال اضطرار ،ضرر ،حرج و عناوین ثانوی دیگر است (مکارم شیرازی.)435 ،1427 ،
بهطور مثال ،آب خوردن ،بهعنو ِان اولی مباح است ولی در شرایطی که زنده ماندن
شخص متوقف بر آن باشد ،بهعنو ِان ثانوی ،که نجات جان است ،واجب میشود
ثانوی ضرر ،موجب تغییر حکم شرعی شده
(حكيم .)69 ،1418 ،در این مثال ،عنو ِان ِ
است.
حکم اولیهای که از بررسی دالیل شرعی به دست میآید ،وجوب سنگسار در
فرض اثبات زنای محصنه است (نجفى .)318/41 ،1404 ،این حکم اولی ،بدون
لحاظ عناوین ثانویهای است که ممکن است بر موضوع رجم عارض شود؛ اما با در
نظر گرفتن عناوین ثانوی ،ممکن است این حکم عوض شود.
به نظر میرسد در شرایط کنونی ،دو عنوان ثانوی «وهن دین» و «بیزاری از دین» بر
موضوع رجم عارض شده است و سرانجام میتواند این حکم را تغییر دهد .اثبات این
ادعا ،مبتنی است بر وجود و تحقق خارجی وهن دین (در اثر اجرای حکم سنگسار)،
ِ

بهعنوان صغرای مطلب و اثبات وهن بهمثاب ۀ عنوانی که مشروعیت الزم را برای تغییر
حکم داشته باشد.
 -1-5وهن دین

َ«وهن» در لغت به معنای ضعف و سستی در عمل و اشیاست (فراهيدى،1409 ،
 .)92/4ازنظر اصطالحی با وجود این عنوان در متون فقهی ،هنوز تعریف دقیقی از
آن ارائه نشده است .با اینحال ،ذکر مصادیقی از استناد به وهن در کالم فقها برای
شناخت معنای آن مفید به نظر میرسد:
برخی از فقهای معاصر بهخاطر جلوگیری از وهن مذهب ،ترک بعضی از رفتارها را
از جانب حجاج ایرانی در زمان حج الزم دانستهاند :دست کشیدن و بوسیدن ضریح
وقت اقامۀ
پیامبر ،6برداشتن خاک از قبرستان بقیع ،خریدوفروش در بازارها در ِ
نماز جماعت و پوشیدن لباسهای نامناسب ،از آن جمله است (مکارمشیرازی،1426 ،
404؛ فاضللنکرانی.)199-200 ،1426 ،
در مراسم عزاداری برای معصومین ،:بهکاربردن الفاظ توهینآمیز ،انجام
حرکات سبک ،یا ارتکاب هر عملی که موجب وهن مذهب در نظر دیگران میشود،
حرام شمرده شده است (مکارمشیرازی.)178/3 ،1427 ،
عنوان ثانویۀ وهن ،گاه دربارۀ خود نظام اسالمی مطرح شده است .چنانکه امام
خمینی 1در پاسخ به سؤال نخستوزیر وقت که «آیا دولت مجاز است که در صورت
ی اسالمی به علت سوءاستفادۀ
مشاهدۀ ِاضرار به بیتالمال و یا وهن حیثیت جمهور 
ّ
عدهای ،بهصورت موردی نماز جماعت را در اول وقت ملغی نماید؟» فرمودهاند:
«دولت میتواند ،بلکه در صورت مذکور ،الزم است الغا کند» (امام خمینی،1379 ،
.)185/18
با توجه به عبارات فقها میتوان گفت :مقصود از وهن دین ،آن است که در نگاه
دیگران ،حیثیت اسالم تضعیف شود و دستورات آن سبک و غیرمنطقی جلوه کند؛
یا اینکه وجهۀ نظام جمهوری اسالمی ایران آسیب ببیند .افرادی بهصراحت ،با اشاره
بهعنوان ثانوی وهن قائل به جواز تغییر مجازات رجم شد هاند (مکارم شیرازی،1427 ،
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362/3؛ منتظری.)509/2 ،1373 ،
ً
حرمت وهن دین بیش از هر چیزی با دلیل عقلی به اثبات میرسد .عقال قبیح
است که شارع مقدس که اهتمام به مقبولیت اسالم نزد مردم دارد ،به انجام عملی
رضایت دهد که موجب بیاعتبار شدن دین در چشم دیگران است .با عنایت به مالزمۀ
ً
میان حکم عقل و حکم شرع ،میتوان گفت وهن دین شرعا جایز نیست .بهعالوه
میتوان در این زمینه به آیاتی از قرآن نیز استناد جست:
الف -منع از بهکار بردن برخی الفاظ

ْ َ َ ََ ٌ َ
َ َُ ُ
َ َّ
ُ ُ ُْ َ
اب أ ِل ٌيم
َ يا أ ُّي َها ال ِذ َين َآم ُنوا ال تقولوا َر ِاع َنا َو قولوا انظ ْرنا َو ْاس َم ُعوا َو ِللك ِاف ِر ين عذ
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(بقره« .)104 ،شما كه ايمان داريد( ،به پيامبر) نگوييد راعنا( ،يعنى رعايتمان كن كه
يهودان تحريف به ناسزا كنند) بلكه گوييد :ما را بنگر و گوش فرادارید كه كافران
عذابى دردناک دارند».
مسلمانان صدر اسالم گاهی کالم رسول خدا 6را ّ
متوجه نمیشدند و برای
اینکه پیامبر 6شمردهتر صحبت کنند به ایشان میگفتند« :ر ِاعنا» یعنی به ما مهلت
بده تا آنچه میگویی متوجه شویم .این لفظ در میان جماعت یهود ،نوعی ناسزا به
شمار میرفت؛ بههمین سبب یهودیان هرگاه به پیامبر 6میرسیدند ،از روی استهزا
ّ
میگفتند :راعنا و معنای زشت آن را مدنظر داشتند .این آیه مسلمانان را بهشدت از
ُ ُ
به کار بردن این لفظ نهی میکند و میفرماید :بهجای آن از لفظ «ا ْنظ ْرنا» استفاده
مورد نظر شما را دارد (طباطبايى .)248/1 ،1417 ،با استفاده از
کنید که همان معنای ِ
مالک حکم این آیه میتوان گفت :وقتی شارع مقدس حتی از بهکار بردن یک کلمه
که سوءاستفاده دشمنان را در پی دارد نهی کرده است ،بهطریقاولی ،راضی به عملی
نیست که انجام آن موجب سوءاستفادههای گسترده و تبلیغات وسیع دیگران علیه
اسالم و مسلمانان خواهد شد.
ب -تغییر قبله

در آغاز اسالم ،بیتالمقدس قبلۀ مسلمانان تعیین شده بود .یهودیان این مسئله
را بهانه قرار داده بودند و با بیان سخنانی نظیر اینکه مسلمانان قبلۀ مستقلی ندارند؛ یا
اینکه پذیرش قبلۀ یهودیان بهمعنای بر حق بودن مذهب آنهاست ،علیه اسالم تبلیغ

میکردند (مکارم شیرازی.)490-491/1 ،1374 ،عالوه بر آن ،آنها در کتابهای
خود خوانده بودند که قبلۀ پیامبر موعود ،کعبه است ،نه بیتالمقدس و این میتوانست
دستاویزی برای یهودیان باشد تا بگویند :حضرت محمد 6آن پیامبر موعود نیست
(طباطبايى .)248/1 ،1417 ،ازاینرو ،آیۀ  144سورۀ بقره نازل شد و کعبه را قبلۀ
َ ِّ
َ
َ ْ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ
َ َ ِّ َ َ ً َ
َّ
ماء فل ُن َول َي َّنك ِق ْبلة ت ْرضاها ف َول َو ْج َهك
مسلمانان قرار داد :قد نر 
ى تقلب وج ِهك ِفي الس ِ
ْ
َ ْ ْ
شط َر ال َم ْس ِج ِد ال َحرام...« .گردش روى تو را بهطرف آسمان مىبينيم و تو را به قبلهاى
كه دوست دارى بگردانيم ،روى خود را سوى مسجدالحرام كن.»...
َ ْ َْ ُ ََ ْ َ
در آیۀ  150همین سوره ،به علت این حکم تصریح شده است :و ِمن حيث خرجت

ْ
َ َ ْ ْ
َ ِّ
ُ ْ ُ ْ َ َ ُّ ُ ُ َ ُ ْ َ ْ َ ُ َ َّ
ُ
ال َي ُك َ
ون ِل َّلن ِاس
ف َول َو ْج َهك شط َر ال َم ْس ِج ِد ال َحر ِام َو َح ْيث ما كنتم فولوا وجوهكم شطره ِلئ
َ ُ
َعل ْيك ْم ُح َّجة« ....هر جا رفتى روى خود را سوى مسجدالحرام كن و هر جا بوديد،

روهاى خود را سوى آن كنيد ،تا مردم بر ضد شما دستاويزى نداشته باشند.»...
َ َّ
َ ُ
ال َي ُك َ
ون ِل َّلن ِاس َعل ْيك ْم ُح َّجة میتوان در شرایط
با استفاده از علت منصوص ِ لئ
ّ
خاص دیگری نیز ،که مخالفان اسالم از حکمی شرعی ،در جهت تبلیغات ضد اسالم
و نظام اسالمی بهره میبرند ،قائل به جواز تغییر حکم شد.
در اینجا ممکن است اشکالی به ذهن آید که «آنچه موجب وهن اسالم و مسلمانان
ّ
است این است که مسلمانها در برابر کفار و قوانین الئیکی و غیرمبتنی بر رساالت
انبیا ،خودباخته باشند و از مواضع اسالمی خود ّ
تنزل کنند .این قوانین هزار و چهارصد
سال بر دنیای وسیع اسالم حاکم بوده و همیشه کفار و بیگانگان برداشتهای سوء
و مغرضانه از آن داشتهاند و مسلمانان به آن کمترین توجهی نداشتهاند» (استفتائات
فقهی-قضایی.)72 ،1390 ،
در پاسخ میتوان گفت :اجرا نشدن حدودی؛ مثل رجم ،با توجه به مقتضیات
زمانی ،به معنای خودباختگی در برابر مواضع غرب نیست؛ چراکه حکم ثانوی را نیز
شارع مقدس جعل نموده است و مثل حکم اولی ،از اوامر واقعی خداوند و وظیفۀ
نشدن رجم موقتی است و تا جایی ادامه
شرعی مکلفان است .افزون بر این ،اجرا
ِ
ّ
مییابد که کشورهای اسالمی از نظر امکانات رسانهای و تبلیغی به حدی برسند که
بتوانند فلسفۀ مجازاتهای اسالمی ،شرایط و ضوابط دقیق اجرای حدود ،دشوار بودن
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اثبات آنها و فواید اجرای آنها در عمل را ،به اطالع عموم برسانند و بهاینوسیله
تبلیغات دروغ موجود را بیاثر سازند .سرانجام در ادامۀ پاسخ باید گفت :وضعیت
فعلی جهان از نظر کیفیت و گستردگی وسایل ارتباطجمعی و سرعت انتقال اطالعات
با گذشته قابلمقایسه نیست .بهویژه اینکه ،رسانهها امروزه ب هراحتی میتوانند برداشتها
و تفسیرهای متفاوت و غلطی از رویدادها را به مخاطبان خود القا کنند .بهتناسب
این پیشرفتها ،عناوین ثانویهای همچون وهن اسالم نیز ،از عصر حاضر ،عارض بر
ّ
ش از این هرگز محقق نبود ه است.
موضوع رجم شد ه است و در قرون پی 
همچنین اشکال دیگری که خود را نشان میدهد ،این است که در بحث حاضر،
اجرای رجم ،وهن دین بهشمار نمیرود ،بلکه این تبلیغات منفی غرب ضد سنگسار
است که موجب وهن مذهب میشود .بنابراین ،توقف مجازات رجم از سوی ما
بحث وهن دین
بهخاطر اینکه دیگران از آن سوءاستفاده میکنند ،معنایی ندارد و بر
ِ ِ
قابل تطبیق نیست .این ایراد نیز چنین پاسخ خود را مییابد که تنها رفتارهایی که بهطور
مستقیم وهن مذهب را بههمراه دارد ،حرام شمرده نمیشود ،بلکه سببسازی برای
َّ
َ َ ُ ُّ َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ
ون الل ِه
وهن دین نیز جایز نیست .در قرآن آمده است :و ال تسبوا الذين يدعون ِمن د ِ
ْ
َّ
َ
ً َ
ف َي ُس ُّبوا الل َه َع ْدوا ِبغ ْي ِر ِعل ٍم( انعام« .)108 ،كسانى را كه بهجز خدا میخوانند ،دشنام
مگوييد كه از دشمنى و نادانى ،خدا را دشنام گويند» .از این آیه و روایاتی مانند
ایات ناظر بر تحریم ،خلوت مرد و زن نامحرم ،روایات تحریم کتابت ربا و شهادت
رو ِ
بر آن و ...قاعدۀ حرمت سببیت برای حرام بهدست میآید که بهموجب آن انجام
اعمالی که سبب ارتکاب حرام میشود حرام است (سبزوارى.)485-488/1 ،1414 ،
با توجه به این قاعده ،نهتنها وهن دین حرام است ،انجام کاری که سبب وهن دین شود،
نیز حرام است و رجم با توجه به آنچه گفته شد ،سبب وهن دین است.
 -2-5بیزاری از دین

با استناد به برخی از ادلۀ عقلی و نقلی میتوان گفت« :انجام هر عملی که موجب
بیزاری و نفرت مردم از دین شود ،حرام است .حتی اگر عمل به یک حکم الزامی
شرعی هم موجب گریزان شدن مردم از دین شود میتوان و بلکه باید از عمل به

آن خودداری کرد؛ جز در مورد احکامی که شارع مقدس در هیچ حال راضی به
ترک آنها نیست» (نوبهار .)135 ،1384 ،مسئلۀ سنگسار نیز از این قاعده مستثنا
نیست .مهمترین دلیل این ادعا ،عقل است .عقل و خرد آدمی ،حکم میکند که
در شرایط موجود که مجامع و رسانههای غرب درصدد خشن نشاندادن دستورات
اسالم؛ از جمله رجم هستند ،با عدم اجرای موقتی حکم رجم ،جلوی سوءاستفادۀ
آنها و بیزاری مردم جهان از اسالم گرفته شود .درواقع ،از نظر عقل ترک مهم برای
باقی ماندن اهم امری نیکوست.
فقها فرمودهاند :هرگاه انسان در مقابل دو دستور از دستورهاى دين قرار بگیرد و
درآ نواحد نتواند هر دو را اطاعت كند ،بايد دستوری را كه ّ
اهميت كمترى دارد ،فداى
ً
آنکه ّ
اهميت بيشترى دارد کند .مثال :اگر کودکی در حوضی در حال غرق شدن باشد
و این حوض ،در زمینی باشد که صاحب آن راضی به ورود غیر به آن زمین نیست،
هرچند احترام به مال حکم میکند که وارد زمین دیگری نشویم ،ولی احترام به جان،
از آن مهمتر است .پس باید بدون رضایت گرفتن از صاحب زمین وارد آن شد و جان
کودک را نجات داد (مطهرى ،بیتا .)168/21 ،حتی عمل حرامی مثل خودکشی
که بهشدت از آن نهی شده است در صورت تزاحم با واجبی که از حفظ نفس
مهمتر باشد ،ممکن است جایز شمرده شود (منتظری .)91 ،1429 ،در بحث حاضر نیز
هرچند اجرای حد مهم است ،مهمتر آن است که با عدم اجرای رجم ،جلوی بیزاری
مردم از اسالم گرفته شود.
ممکن است بهعنوان اشکال گفته شود که تقدیم ّ
اهم بر مهم دارای حسن عقلی
است ،ولی در مسئلۀ مورد بحث عقل دارای درک امر مهم و اهم نیست .اینکه در
شرایط فعلی عدم اجرای حد مهمتر از اجرای آن است ،ادعایی است که دلیلی برای
آن وجود ندارد .پاسخ به این اشکال چنین است که :اجرای مجازات رجم باوجود
تبلیغات منفی گستردهای که علیه آن جریان دارد ،عالوه بر اثری که ممکن است بر
افکار مسلمانان داشته باشد ،موجب میشود غیرمسلمانانی که آمادگی و زمینۀ پذیرش
اسالم را دارند ،از این کار منصرف شوند و شارع مقدس بهحکم قطعی عقلی ،خواهان
چنین تالی فاسدی نیست .چنانکه برخی بهدرستی بیان کردهاند« :ملتزم نمودن مردم
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به اصل دین ،برای شارع بسیار مهمتر از پایبند نمودن آنان به حکمی از احکام شریعت
است .هیچ عاقلی کل را فدای جزء نمیکند؛ مگر جزیی که اهمیتی همانند کل داشته
باشد» (نوبهار .)145 ،1384 ،بهعالوه دالیلی از کتاب و سنت نیز بر این حکم عقلی
ّ
صحه میگذارد .فاضل مقداد در تفسیر آیۀ َ و ْل َي ْش َه ْد َع َ
ذاب ُهما طائ َف ٌة م َن ْال ُم ْؤم َ
نين
ِ
ِ ِ
(نور )1 /میفرماید :طایفهای که باید برای مشاهدۀ مجازات زانی و زانیه حضور پیدا
کنند در اینآیه مقید به مؤمنین شده است؛ زیرا مشاهدۀ اقامۀ حد از سوی کفار ،مانع
ّ
از گرویدن آنها به اسالم خواهد شد َ
(سيورى حلى.)342/2 ،1425 ،
همچنین در موثقۀ غیاث بن ابراهیم از قول امیرالمؤمنین 7نقل شده که فرمودند:
َ ْ ُ َ ْ
َ َََْ
ْ
ْ ُ
َ«ل ُأق ُيم َع َلى َر ُجل َح ّد ًا ب َأ ْ
ض ال َعد ِّو َح َّتى َيخ ُر َج ِم ْن َها َمخافة أ ن َت ْح ِمل ُه ال َح ِم َّية ف َيل َح َق
ر
ِ
ِ ِ
ٍ
ّ
ْ ُ
ِّ
ِبال َعدو» (حر عاملی« .)24-25/28 ،1409 ،در سرزمين دشمن بر كسى حد جارى
نمىكنم تا زمانی که از آن خارج شود؛ تا مبادا غرورش او را وادار سازد که به دشمن
بپيوندد» .این روایت مؤید این مطلب است که تا زمان توجیه افکار عمومی نسبت به
مجازات سنگسار و درک درست مردم از احکام مربوط به آن ،الزم است اجرای این
حد بهطور موقتی تعطیل شود تا موجب تنفر عمومی از احکام اسالم و تضعیف اساس
دین نشود (منتظری.)103 ،1429 ،
ایراد دیگری که خود را نشان میدهد این است که اگر بپذیریم که رجم در شرایط
فعلی بهخاطر عناوین ثانویهای؛ مانند نفرت از دین یا وهن دین متوقف میشود ،باید
قائل به توقف بسیاری از احکام اسالم شویم .زیرا بههمین ترتیب میتوان گفت:
مجازاتهایی؛ مثل :قطع دست ،قصاص عضو و نفس ،اعدام ،یا حتی مسائل مربوط
به تفاوت دیه در زن و مرد در این عصر موجب نفرت از دین یا وهن دین است.
ً
اوال بهصرف ّ
توهم این مطلب که یک حکم
این ایراد به اینگونه دفع میشود که
شرعی ممکن است موجب نفرت یا وهن باشد ،نمیتوان آن را متوقف کرد .همانطور
که برخی گفتهاند که تغییر احکامی؛ مثل رجم تنها در جایی مصداق پیدا میکند
ً
که «حقیقتا مستلزم وهن اسالم باشد» و «با تخیل نباید دست ب ه حکم اسالم برد»
ً
ً
(صافیگلپایگانی .)72 ،1390 ،ثانیا با فرض اینکه این عناوین ثانویه حقیقتا دربارۀ
برخی دیگر از مجازاتها نیز وجود داشته باشد ،اشکالی در توقف یا تغییر آنها نیست؛

زیرا تعداد چنین مجازاتهایی زیاد نیست تا بگوییم همۀ احکام اسالمی تعطیل شده
است و در همین تعداد اندک نیز توقف اجرای مجازات بهطور موقتی و با مجوز خود
شارع مقدس خواهد بود.
 -6کیفر جایگزین رجم

تا اینجا روشن شد که اجرای مجازات رجم در شرایط فعلی ،با توجه به تبعات آن
باید متوقف شود .از سویی کسانی که مرتکب زنای محصنه شدهاند ،نباید بیمجازات
رها شوند .برخی از فقهای معاصر بر این باورند که در شرایطی که اجرای حد رجم
با محذورات داخلی و خارجی روبروست ،سنگسار میتواند به نوع دیگری از اعدام
تبدیل شود (مکارم شیرازی .)487/1 ،1427 ،طبیعیست که اعدام به شیوههای دیگر
بهاندازه سنگسار حساسیت برنمیانگیزد ،اما پذیرش این نظر با اشکالی مواجه میشود.
نگرش مشهور فقهی این است که اگر کسیکه سنگسار میشود ،از گودال
بگریزد؛ چنانچه زنای او با ّبینه ثابت شده باشد ،باز به گودال برگردانده میشود،
ولی درصورتیکه با اقرار وی ثابت شده باشد ،دیگر نباید او را به گودال برگرداند و
بهاینترتیب از مجازات سنگسار رهایی مییابد .درواقع ،فرار از گودال بهمنزلۀ رجوع
از اقرار است و رجوع از اقرار از موارد سقوط مجازات رجم بهشمار میرود (نجفى،
 .)349/41 ،1404اگرچه در فرض اجرای اعدام بهجای رجم نیز ،محکوم میتواند
اقرار خود را پس بگیرد و از اعدام نجات پیدا کند ،ولی با شروع اجرای اعدام ،دیگر
ً
مجالی برای فرار از مجازات ندارد و عمال این تخفیف شارع نادیده گرفته میشود.
طناب دار یا تیرباران بهجای
برخی از معاصران با عنایت بههمین اشکال ،اعدام با ِ
سنگسار را موجب تضییع ِّ
حق فرار اقرارکننده دانستهاند (منتظری.)530/2 ،1373 ،
شرایط دشواری که شارع مقدس برای اثبات جرم زنا از طریق ّبینه در نظر گرفته
ً
است ،چنان دشوار است که عمال اثبات زنا از این راه میسر نیست؛ زیرا چهار نفر مرد
عادل ،باید در یک لحظه عمل زنا را بهگونهای دیده باشند که در برابر پرسشهای
خصوصی قاضی ،همگی به یک نوع عمل جنسی شبیه به هم ،که در یک زمان و
یک مکان رخ داده اشاره کنند و کوچکترین خللی به این شرط ،موجب بیاعتباری
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شهادت میشود (شهید ثانی .)48-57/9 ،1410 ،بنابراین ،در بیشتر موارد ،زنا از طریق
علم قاضی اثبات میشود .اثبات زنا از طریق علم قاضی ،با برخی از شبهات حکمیه
همراه است .برای مثال ،آیا توبۀ مرتکب ،بعد از اثبات جرماش با علم قاضی میتواند
پذیرفته شود؟ آیا فرار مجرم از گودال ،در این حالت اثری بر مجازات وی خواهد
داشت؟ با عنایت به قاعدۀ «درء» در فقه جزایی بهتر آن است که مجازات جایگزین
سنگسار بهگونهای باشد که تخفیفی نظیر حق فرار مجرم از گودال رجم در موارد
اثبات زنا با علم قاضی نیز لحاظ شود و اجرای مجازات ،از قطعیتی که در فرض اثبات
جرم از طریق «بینه» وجود دارد ،برخوردار نباشد.
شاید بهدلیل مجموعهای از اینگونه ابهامات و شرایط است که از نظر دستهای از
فقها ،در شرایطی که امکان اجرای حدود نباشد ،حکومت اسالمی باید برای مرتکبان
چنین جرایمی ،با توجه به شرایط زمانی ،مکانی و شخصیت مجرم ،مجازاتهای
تعزیری در نظر بگیرد (محققداماد.)296/4 ،1406 ،
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 -7رویکرد قانونگذار

مادۀ  225قانون مجازات اسالمیّ ،
مصوب ،1392ابتدا حکم اولی وجوب رجم را
بیان داشته است ،ولی در ادامه ،فرض عدم امکان اجرای حد رجم را پیشبینی کرده و
در آن حالت ،با تفصیل میان اثبات زنای محصنه با اقرار و غیر آن ،برای رجم مجازات
جایگزین ّ
معین نموده است.
 -1-7حکم سنگسار

مادۀ  225با این عبارت آغاز میشود« :حد زنا برای زانی محصن و زانيه محصنه
رجم است .در صورت عدم امكان اجرای رجم .»...عبارت« :در صورت عدم
امکان اجرای رجم» درواقع ،اشار ه بهمواردی دارد که اجرای حکم رجم موجب
بهخاطر عناوین ثانوی باید متوقف شود.
در متن اولی ۀ الیحۀ قانون مجازات نیز که در سال  88توسط کمیسیون حقوقی و
قضایی مجلس تنظیم شده بود ،بهصراحت برای زنای محصنه مجازات رجم معین
نشده بود .در سال ،91حکم زنای محصنه بهعنوان یکی از بندهای مادۀ  225در قانون

گنجانده شد .بهاینترتیب ،مادۀ  225بیان میداشت« :حد زنا در موارد زير اعدام
است ...:ث -زنای محصنه در فرض عدم امکان اجرای حکم اولی شرعی ،که در
این صورت با پیشنهاد دادگاه صادرکنندۀ حکم قطعی و موافقت رئیس قوۀ قضاییه؛
چنانچه جرم با بینه ثابت شده باشد موجب اعدام زانی محصن و زانیۀ محصنه است و
در غیر اینصورت موجب صد ضربه شالق برای هر یک میباشد» (مادۀ  224فعلی).
این ماده با این ایراد شورای نگهبان روبرو شد که «در مادۀ  225الزم است ،حکم
زنای محصنه که مجازات آن با جمع شرایط ،رجم است ،آورده شود .بدیهی است که
حاکم اسالمی میتواند در مورد خاص و براساس مصالح اسالم ،مجازات جایگزین
برای آن ّ
مقرر نماید» .بنابراین ،این بند بر اساس نظر شورای نگهبان و در قالب مادهای
جداگانه به شکل کنونی مورد اصالح قرار گرفت .روشن نیست که با این حجم از
تبلیغات منفی که به خاطر مجازات رجم علیه نظام جمهوری اسالمی وجود دارد و
ً
در شرایطی که عمال نیز امکان اجرای سنگسار در کشور وجود ندارد ،اصرار بر ذکر
مجازات رجم در قانون چه توجیهی دارد .گویا قانونگذار معتقد است که هنوز اجرای
حد رجم ممکن است ،ولی در مواردیکه تبعات منفی دارد ،باید طبق مادۀ  225بسته
رویکرد قانونگذاری
به مورد برای زناکار محصن اعدام و شالق در نظر گرفت .این
ِ
صحیح و منطقی نیست؛ زیرا با توجه به آنچه در ابتدای این نوشتار گفتیم در شرایط
ً
کنونی اصوال امکان اجرای مجازات رجم وجود ندارد و هیچ دلیلی ندارد که در متن
قانون بهحکم اولیهای اشاره شود که بهخاطر برخی مصالح باید کنار گذاشته شود.
بهنظر میرسد نام مجازات رجم در قانون ،اگرچه در عمل نیز شاهد اجرای
آن نباشیم ،بهانهای به دست نهادهای بینالمللی خواهد داد تا به انتقادهای خود از
ایران ادامه دهند .همانگونه که حذف ابتدایی مجازات رجم ،در گزارش دبیر کل
سازمان ملل به شصت و هفتمین اجالس مجمع عمومی در اوت  2012بهعنوان یکی
از اقدامات مثبت جمهوری اسالمی ایران ارزیابی شده (United Nations, 2012,
 )3ولی در گزارش دبیر کل به بیست و پنجمین اجالس شورای حقوق بشر در آوریل
 2014ابقای مجازات رجم در قانون مجازات اسالمی  92را مورد انتقاد قرار گرفتهاست
(.)United Nations, 2014, 4
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«سارا لی ویتسون» ،1رئیس بخش خاورمیانۀ سازمان دیدهبان حقوق بشر نیز ،پس از
اصالح قانون مجازات اسالمی و گنجاندن مجازات رجم در آن ،مطابق با نظر فقهای
شورای نگهبان ،براساس اظهارنظری گفته است« :اعدام بهوسيلۀ سنگسار ،مجازاتی
منزجرکننده است که باید از قوانین کیفری تمام کشورها حذف شود .مقامات ایران با
اصرار ورزیدن بر حفظ سنگسار در قانون مجازات اسالمی ،ثابت میکنند که در رأس
یرانند که بر پایۀ وحشت ،شکنجه و بیعدالتی
یک سیستم قضایی کیفری فرمان م 
استوار شده است» (.)Human Rights Watch, 2013
ممکن است اشکال شود که احکام ثانوی موقتی هستند و احکام اولیه با از بین
رفتن عناوین ثانوی ،مثل حرج و ضرر ،دوباره جریان مییابند ،اما موافقت شورای
نگهبان با حذف مجازات رجم از قانون به معنای تعطیلی همیشگی حدی از حدود
الهی است .پس شورای نگهبان با توجه به جایگاه و وظیفهاش نمیتوانست چنین
اجازهای به مجلس بدهد.
این ایراد چندان ّ
موجه نیست .میدانیم که قانون مجازات اسالمی  1392بهمانند
قوانین سابق بهصورت آزمایشی بهتصویب رسیده است .بهموجب اصل  85قانون
ي اجرا
ت آزمايش 
ن مینماید بهصور 
س تعيي 
ي ك ه مجل 
ن در مدت 
ن قواني 
اساسی؛ «اي 
س خواهد بود» .بهاینترتیب ،شورای نگهبان
ي آنها با مجل 
ب نهاي 
میشود و تصوي 
میتوانست بهطور موقت حذف مجازات رجم از قانون را بپذیرد و هر زمان عنوان
ثانوی «وهن اسالم» برطرف شد از تأیید تمدید مدت اجرای این قانون یا تصویب
نهایی آن بهسبب مغایرت با موازین شرع ،خودداری و تأیید آن را منوط به ذکر مجازات
رجم در قانون کند .براین اساس ،بهتر آن بود که مجلس شورای اسالمی با در نظر
گرفتن مصالح کشور حکم اولی رجم را از قانون حذف و حکم ثانوی را جایگزین آن
میکرد و در صورت مخالفت شورای نگهبان ،درنهایت ،قانون با دربرداشتن این حکم
حکومتی از سوی مجمع تشخیص مصلحت نظام به تصویب میرسید.

.Sarah Leah Whitson .1

 -2-7تعیین مجازات جایگزین سنگسار

مادۀ  225پس از مقررداشتن مجازات سنگسار برای زنای محصنه ،فرضی را در
نظر گرفته که این مجازات با توجه به شرایط کنونی قابلاجرا نباشد .با توجه به آنچه
ِ
در مسئلۀ فرار از گودال گفتیم ،ماده در این فرض قائل بهتفصیل میان اثبات جرم با بینه
و غیر آن شده است .برای کسی که جرمش با بینه ثابت شده مجازات اعدام در نظر
گرفته شده است؛ زیرا وی در صورت اجرای سنگسار و فرار از گودال نیز ،باید به آن
ّ
بازگردانده شود و مرگ او درهرحال مدنظر است .از طرفی ،تعیین کیفر اعدام برای
کسیکه اقرار به زنای محصنه کرده است با حق فرار او از گودال منافات دارد .بههمین
خاطر قانونگذار مجازات صد ضربه شالق را برای او در نظر داشته است .بهنظر
میرسد ،این صد ضربه شالق ،همان مجازات زنای غیرمحصنه است و چون امکان
اجرای حدبزرگتر وجود نداشته ،قانونگذار به حد کوچکتر 1اکتفا کرده است.
بنابراین باید آن را حد محسوب کرد و احکام حدود را در مورد آن جاری دانست.
شاید این اشکال مطرح شود که مجازات رجم در شرع مقدس بدل ندارد و با
ً
انتفای این مجازات ،قاعدتا نباید کیفر دیگری جایگزین آن شود .اما با پذیرش این
ایراد الزم میآید که در شرایط فعلی ،عمل شنیعی؛ مثل زنای محصنه بدون مجازات
ً
بماند و اینکار قطعا مورد رضای شارع مقدس نیست .بهعالوه ،وقتی مجازات زنای
غیرمحصنه صد ضربه شالق باشد ،به طریق اولی میتوان با توجه به عناوین ثانوی برای
زناکار محصن چنین مجازاتی را در نظر گرفت .الزم به ذکر است که مشهور فقهای
امامیه مجازات زانی و زانیۀ دارای شرایط احصان را صد ضربۀ شالق و سپس رجم
دانستهاند (نجفی )320/41 ،1404 ،و اگر این دیدگاه ،مالک قرار داده شود ،با انتفای
مجازات رجم برای عناوین ثانوی ،مجازاتی که باقی میماند ،صد ضربه شالق است.
البته امتیاز فرار از گودال که در فقه بهعنوان یکی از راههای رهایی از مجازات رجم
برای اقرارکننده به زنای محصنه پیشبینی شده بود ،درصورتیکه وی بهجای رجم به
َ
ُ ْ
ُّ َّ ْ َ ْ
ْ ْ ُ ُّ َّ ْ َ َ َ َ
َْ
َّ .1
«الر ْج ُم َحد الل ِه ال ك َب ُر َو ال َجلد َحد الل ِه ال ْصغ ُر ف ِإذا َز َنى َّالر ُجل ال ُم ْح َص ُن ُر ِج َم َو ل ْم ُي ْجلد» (حر عاملی.)31/28 ،1409 ،
ابیبصیر از امام صادق 7روایت کرده است :رجم حد بزرگتر خدا و تازیانه زدن حد کوچکتر خداست .پس هرگاه
که محصن زنا کند سنگسار میشود و تازیانه نمیخورد.

مجازات رجم در پرتو
عناوینثانوی

155

ً
شالق محکوم شود ،عمال از او گرفته شده است .با اینحال تعیین این مجازات منطقی
و قابل دفاع است؛ زیرا چنانکه گفتیم قانونگذار نمیتوانست برای اقرارکننده به زنا
مجازات اعدام در نظر بگیرد و تعیین تعزیری مثل تا  74ضربه شالق نیز باعث میشد،
شالق زنای محصنه از زنای غیر محصنه کمتر باشد .پس قانونگذار در شرایطی که
امکان اجرای رجم وجود نداشته باشد ،بنا به مقتضیات زمان ،مجازاتی یکسان برای
زنای غیر محصنه و زنای محصنۀ ثابت شده با اقرار در نظر گرفته است .از سوی دیگر،
چنین مجازاتی به نفع محکوم نیز هست؛ زیرا هر عاقلی حاضر است نقد صد ضربۀ
گودال رجم بپذیرد.
شالق را در برابر نسیۀ احتمال فرار از
ِ
 -8نتیجه
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به نظر میرسد که اجرای مجازات رجم در نظام جمهوری اسالمی ایران ،موجب
تند نهادهای حقوق بشری و تبلیغات سوء رسانههای گروهی غرب میشود که
انتقاد ِ
نتیجۀ آن شکل گرفتن تصویری زشت و خشن از اسالم و احکام آن در اذهان عمومی
مردم جهان و ایجاد بیزاری نسبت به شرع مقدس و نظام اسالمی است .ازاینرو ،دو
عنوان «وهن اسالم» و «نفرت نسبت به اسالم» را میتوان از عناوین ثانویهای دانست
که بر موضوع رجم عارض میشوند و حکم وجوب رجم را تغییر میدهند .بنابراین،
ّ
در حال حاضر مجازات رجم از باب عمل بهحکم ثانوی باید بهطور موقت متوقف
شود.
از سوی دیگر ،اصرار شورای نگهبان بر تعیین رجم بهعنوان مجازات اصلی و اولیۀ
زنای محصنه در مادۀ ّ 225
موجه به نظر نمیرسد؛ زیرا حکم اولیۀ وجوب رجم در
شرایط کنونی تغییر کرده است و مصلحت اقتضا میکند در وضعیتی که امکان اجرای
رجم وجود ندارد ،این حکم برای مدتی در قانون مسکوت بماند.
از دیگر سو ،تعیین مجازاتهای جایگزین رجم در مادۀ  225قانون مجازات
اسالمی ّ
مصوب  1392اقدامی قابل دفاع است که با توجه به واقعیتهای موجود و
قابل ذکر در این خصوص ،از بین
براساس موازین فقهی اتخاذ شده است .تنها ایراد ِ
ِ
رفتن حق فرار از گودال است که در فرض اجرای صد ضربۀ شالق بهجای رجم،

نادیده گرفته میشود .البته میتوان گفت :قانونگذار با عنایت به موازین فقهی و
شرایط فعلی ،چارهای جز تعیین چنین مجازاتی برای اقرارکننده نداشته است و ایر ِاد
یادشده ،قابل چشمپوشی بهنظر میرسد.
ِ
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