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 براي راديو زمانه  ۶٨-۶٧نيلگون 

 ٢٠٠٧ جوالي ١۵
 

 كاركرد سنگسار در جامعهء ديني
 نتري نوشتهء عبدي كال

 
ده روز پيش، در تاريخ پنجم ژوييه، جعفر كياني در نزديكي تاكستان در استان قزوين به جرم زنا سنگسار 

پري مي كند، نيز منتظر نوبت شريك زندگي  او مكـَرمهء ابراهيمي كه يازدهمين سال زندان را س. شد
صادر شده، هفت )  ژوييه٩(طبق اعالميهء سازمان عفو بين الملل كه به همين مناسبت . سنگسار خود است

اشرف كلهري، زني به نام خيريه، شمامه : زن و يك مرد ديگر نيز به سنگسار محكوم شده اند
تئوكراسي در ايران از همان سال .  عبداهللا ف، صغرا مواليي، زني به نام فاطمه،  و.، كبري ن)ملك(قرباني

اول موجوديت خود، لينج كردن كساني را كه رفتار جنسي آنها با موازين اخالق اسالم خوانايي ندارد، در 
از تعداد كساني كه ظرف بيست و هشت سال اخير در ايران سنگسار شده اند . قانون كيفري رسميت بخشيد
 . آمار دقيقي در دست نيست

 
 جارهاي پدرساالرهن

سنگسار به عنوان مجازات زنا، يا زناي محصنه در اسالم، زماني قابل فهم تر مي شود كه در چارچوب 
در فرهنگ پدرساالر، كه اخالقيات ديني هنجارهاي آن را . هنجارهاي يك  فرهنگ پدرساالر درك شود

س تملك بر نيروي جنسي يا احسا. موكد مي كند، زنان مايملك مردان هستند ــ ملك پدر يا شوهر
سكسوآليتهء زنان، احساس حسادت نسبت به مردان ديگري كه ممكن است اين مايملك را بربايند، 
پوشاندن زنان، و سرانجام تنفرِخشونت بار نسبت به زنان و مرداني كه از قيد اين تملك گريخته باشند، 

 . ساختار رواني جامعهء مرد ساالر را مي سازد
 

توجيه . و شريعت اسالم، اين اخالقيات را به شكل قانون در جامعه مدون و كُدبندي مي كندنظام فقهي 
اخالقي قتل هاي فقهي در اين زمينه آن است كه اين تنها راه  دفاع از تقدس خانه و خانواده به عنوان 

ر است و ارزش گسترده ت» خانواده«هرچه جامعه سنتي تر باشد و كمتر مدرن، . شيرازهء اصلي جامعه است
در چشم ساير » آبرو داري«حفظ حيثيت خانواده يا قبيله و . هاي قبيله اي يا طايفه اي و قومي در آن قوي تر

 .اعضاي قوم، نيز عامل مهمي در كنترل سكسوآليتي زنان است
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 فحشا در مرز خانه و آن سوي خانه

معني . به خود مي گيرد» فحشا«،  نام در جامعهء مردساالر، هنجارشكستن و تخطي از مرزهاي مالكيت مرد
به عبارت ديگر، محل و زمان . فحشا آن است كه زن كنترل سكسوآليته اش را خود در دست گرفته است

زن است كه محل و زمان رفتار .  بروز احساس و رفتار جنسي زن، در حصار معيني محدود نشده است
 . جنسي خود را تعريف مي كند

 
در چارديواري منزلي كه به مرد . نام دارد» خانه«و » منزل«ي، در شكل سنتي خود، حصار كنترل سكسوآليت

» آزاد«زن نيز در چارديواري خانه است كه . تعلق دارد است كه بايد مايملك او دست نخورده باقي بماند
به طور بالقوه بيرون از خانه، زن . تر است» آزاد«بلندتر باشند، زن » خانه«هرچه ديوارهاي . به حساب مي آيد

بيرون خانه، زن از . فاحشه است، حتا زماني كه حركت او در حجاب و زير نظارت مرد صورت مي گيرد
 .نگاه خريداران و سارقان ديگر در امان نيست

 
و از زنان شما آنان كه مرتكب فحشا «: رابطهء خانه، بيرون خانه، و فحشا، در قرآن چنين توصيف شده است 

اگر شهادت دادند، زنان را در خانه محبوس . ر تن از خودتان بر ضد آنها شهادت بخواهيدمي شوند، از چها
 )١۵سورهء نساء ، آيهء (» .داريد تا مرگ شان فرا رسد، يا خدا راهي پيش پاي شان نهد

 
قرآن اوامر يك مرد به مردان قبيله اي است كه  . قرآن كالم مردي است ك مردان را خطاب قرار داده است

خانه جايي است كه اگر تبديل به محبس شود، امكان بازگرداندن مايملك يا امكان . ده و عبد او هستندبر
 . پاك كردن و تطهير جنس ناپاك هنوز وجود دارد

   
 پاك و ناپاك

همانند كاركردهاي . مشخص مي كند) سمبوليك(پاك و ناپاك مرز رفتار منع شده را به نحو نمادين 
» بدن«كه ذهنيت ديني آنها را به طاهر و نجس تقسيم مي كند، اين كاركردها به ارگانيك بدن انسان 

خون ماهيانهء زن، مايعاتي كه به هنگام همخوابگي به تحرك در مي . جامعهء ديني نيز تعميم داده مي شود
طهير آيند و در دهنيت ديني به نحوي ناخودآگاه با فضوالت ديگر درمي آميزند، هميشه مراسمي را براي ت

 . الزامي مي كنند، مراسمي همچون غسل هاي ويژه
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حتا خود عمل عشق ورزي كه در خرده فرهنگ هاي رمانتيك عصر مدرن يكي از واالترين ارزش ها به 
شمار مي رود، در جامعهء ديني عملي است كه حامل نوعي نجاست است، عملي كه بايد آنرا سپس به نحو 

در جامعهء ديني، فقط يك جرم مثل » فحشا«انتخاب جنسي زنان، يا آزادي . مناسكي شست و تطهير كرد
سرقت يا قتل نيست، بلكه جرمي است كه بدن جامعه را متعفن مي كند و مجازات آن نيز بايد مناسكي 

 . تطهيركننده، همچون غسل جمعيِ مومنان، باشد
 

هنگامي كه تصور شود زن يا . از همين نوع مناسك تطهير كننده است) آنور كيلينگ(قتل براي حفظ عفت 
دختري با عمل خود خانواده اش را دچار بدنامي كرده، اعضايِ مرد خانواده آن دختر را به قتل مي رسانند 

نيز به احساس آلودگي جامعهء ديني اضافه مي » نامشروع«نگراني از پديدآمدن اطفال . تا لكه را پاك كنند
طبق تخمين صندوق كمك .  ديگر براي قتِل تطهيركننده استجلوگيري از چنين امكاني، از داليل. كند

جمعيتيِ سازمان ملل متحد، در جوامع سنتي از جمله تعدادي از كشورهاي مسلمان و نيز در ميان اقليت هاي 
مسلمان كشورهاي اروپايي، هرساله در مجموع حدود پنج هزار دختر و زن براي حفظ عفت و آبرو به قتل 

 .مي رسند
 

 طر و سياسي شدن اخالقيات دينياحساس خ
مي گويند نيز از همان نوع قتل براي حفظ عفت » رجم«سنگسار به جرم زناي محصنه، كه در اسالم به آن 

است كه مجري آن اين بار به جاي اعضاي خانواده و قبيله، فقها و دادگاههاي شرع اند؛ و ) آنور كيلينگ(
چرا و چگونه كاركرد قبيله اي به كاركرد نظام .  استبه جاي عفت يك قبيله، حفظ عفت امت در نظر

 قانوني تبديل مي شود؟ به عبارت ديگر، چگونه اخالقيات ديني به سياست دولتي تبديل مي شود؟
 

گاه اخالقيات ديني، سياسي مي شود درست به دليل آنكه جامعهء سنتي ديگر كامالً سنتي نيست و دردهاي 
بسـّام طيبي اسالم شناس . ماليان و قيمان  دين احساس خطر مي كنند. نداوليهء مدرنيت را تجربه مي ك

سوري ـ آلماني اعتقاد دارد در مواردي كه ميان باور اخالقيِ باطني شده و تجربهء عيني اخالق در جامعه، 
بسام طيبي از نمونهء . ناهمخواني به وجود آيد، اين ناهمخواني مي تواند منجر به بروز اسالم سياسي شود

مصر مثال مي آورد كه وقتي مسلمانان روستا به مراكز شهريِ بزرگ چون قاهره مي آيند و واقعيت هايي 
متفاوت با نمادهاي ديني خود را تجربه مي كنند، عاصي مي شوند و مي خواهند واقعيت را تغيير شكل 

 )٣۴، ص »اسالم ميان فرهنگ و سياست«بسام طيبي، . (دهند
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ه همين نحو مي توان پيشنهاد كرد كه اخالقياتِ دينيِ سياسي شده، نوعي چاره جوييِ پاسداران سنت است ب
اين رفتار دفاعي و . تا مراحل گذار به مدرنيت را بدون از دست دادن هويت فرهنگي از سربگذرانند

سلمانِ كشورهاي اروپايي ، حتا  در ميان مهاجران م)به ويژه در ميان مردان(احساس خطر در جامعهء سنتي 
 .نيز مشهود است

 
 راههاي تحول

همچنانكه كه گفتيم مجازات قتل براي حفظ پاكي جامعهء ديني يا طايفه اي، از خصوصيات فرهنگ 
ما با . مردساالر است و از ميان رفتن اين رفتار اجتماعي تنها با تغييرات فقهي يا حقوقي امكان پذير نيست

 .قي جامعه سروكار داريمهنجارهاي فرهنگي و اخال
 

هنگامي كه پدرساالران جامعه اي اين را وظيفهء خود مي دانند كه به هرقيمتي از پاكيزكي هويت قومي  و 
آلوده نشدن آن به چيزي كه مايهء ننگ است، دفاع كنند، ما با هنجارهاي ديرپايي روبروييم كه تغيير آنها 

مونه هاي مراسم لينچِ تطهير كننده، همين امسال در شمال يكي از آخرين ن. متضمن تغييرات تمدني است
عراق روي داد كه در آن دختري هفده ساله را كشان كشان به ميان جمعيت بردند، با لگد به جان او افتادند 

 . و سرانجام با سنگ سرش را متالشي كردند
 

 اي از اسالم، يهوديت، فرقهء يزيدي در شمال عراق، داراي ديني است كه اصول اعتقادي آن آميخته
جامعهء يزيدي ). ٢٠٠٧ مه ٧روزنامهء اينديپندنت، (مسيحيت، زرتشتيت، و عقايد گنوستيكي است 

متشكل است از سيصدو پنجاه هزار نفر كه به زبان كردي صحبت مي كنند و محل زيست آنها استان نينوا 
 .در شمال عراق است

 
اي قوم يزيدي بود كه به منظور ازدواج با مردي مسلمان، تغيير دختري هفده ساله از اعض» دعا اسواد دخيل«

او با اين كار، هم پاكي هويت قومي را آلوده بود و هم غرور پدران و . مذهب داده و مسلمان شده بود
اعضاي خانوادهء دعا اسواد او را به همين . برادران و اعضاي مذكر طايفهء خود را جريجه دار كرده بود

 بيرون كشيدند و كشان كشان در خيابان، در ميان دو هزار نفر از اعضاي طايفهء يزيدي، با جرم از خانه
دعا اسواد، با موهاي سياه و پيراهن . مشت و لگد به ميدان شهر بردند و شروع به سنگ زدن به او كردند

ا تا نيمهء باسن قرمز رنگ، بر زمين افتاده، سعي مي كند سرو صورت اش را بپوشاند درحاليكه شلوار او ر
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همهء اين واقعه بر روي ويدئوي . مردي با سنگي بزرگ سر او را متالشي مي كند. اش پايين كشيده اند
 .دستي فردي در ميان جمعيت، مستند مي شود و روي اينترنت در دسترس قرار مي گيرد

 
أله اي حقوقي باشد، به اين ترتيب مشاهده مي كنيم كه سنگسار به عنوان مجازات زنا، پيش از آنكه مس

با اين حال، برخي از اسالمگرايان، در برابر مالمتِ تمدنهاي امروزي و . مسأله اي فرهنگي و تمدني است
تصويري كه از آنان در اذهان جهاني منعكس مي شود،  بر اين گمان هستند كه با تلطيف مجازات زناي 

 به جاي قتل فقهي توسط سنگسار، كه از احاديثِ آنها. محصنه، مي توان به اسالم چهرهء انساني تري بخشيد
پيامبر و امامان و نيز از تورات گرفته شده، صدضربهء شالق را توصيه مي كنند كه حكم آن به صراحت در 

 . قرآن آمده  است
 

زنان و مردان زناكار را «: كالم مردي كه قرآن را به بردگان يا بندگان اش ديكته كرده، چنين امر مي دهد
و اگر به خدا و روز قيامت ايمان داريد، مباد كه در حكم خدا نسبت به آن دو . ك صد ضربه بزنيدهري

 )٢: ٢۴(» .و بايد كه به هنگام شكنجه كردن شان گروهي از مؤمنان حاضر باشند. دستخوش ترحم گرديد
 

بربريتِ . رددضربات شالق اگر به كف پا وارد شود مي تواند به فلج دائم يا خونريزي داخلي منجر گ
صاحب عقوبتي «و ) ۶:١٨(» قاهري است باالتر از همهء بندگان خويش«پدرساالر از زبان آمرِ خود، كه 

صد ضربهء شالق به جاي قتل »  .نبايد دستخوش ترحم گرديد«،  دستور مي دهد كه )۴٣: ۴١(» درد آور
 .  عمل زنا به به كار برد، كه مي توان در قصاص)حيلهء فقهي(است » تلطيفي«اين نهايت ! با سنگ

 
بربريتِ پدرساالر همچنين مي طلبد كه قصاص و شكنجه در مالء عام انجام شود ــ جايي كه مومنان حضور 

اين نوع مناسك . داشته باشند ــ كه نشان مي دهد عمل تطهير اخالقي، عملي طايفه اي و جمعي است
در جامعهء ديني، .  اجتماعي را داشته استخشونت بار در جوامع پيش مدرن كاركرد تحكيم همبستگي

همبستگي اخالقي هرگز از راه قرارداد ميان افراد آزاد و برابر صورت نمي گيرد، بلكه از طريق مناسك 
 .تطهير كننده است كه همبستگي اخالقي ابقا مي شود

  
نظام فقهي را با حقوق نبايد . راه بهتر، البته جايگزين كردن حقوق است در جايي كه شرعيات اجرا مي شود

حقوق انساني از جايي آغاز مي شود كه احكام االهي . منشاء حق و صاحب حق، انسان است. اشتباه گرفت
 . ///به پايان رسيده باشند
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