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  چكيده
بـر ايـن    فقهـا  باشد. اكثـر شوهر زن متهم،  شهود زنا، از يكي موارد ممكن است برخي در

باشد. بر همـين  باورند كه شهادت زوج بر زناي زوجه، مقبول و موجب ثبوت حد زنا مي
دانند مبنا، بيشتر فقهاي مشهور، نظريه عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورتي موجه مي

وج، قبل از شهادت، زن خود را قذف نموده باشد. بعضي نيز بـين زوجـه مدخولـه و    كه ز
غيرمدخوله قائل به تفصيل شده و عدم قبول شهادت زوج را تنها در صورت اول صـحيح  

شود دانند. در مقابل، گروهي از فقها معتقدند با شهادت زوج، حد زناي زوجه ثابت نميمي
دهـد  نشان مي هاي تحقيقگردد. يافتهر، حد قذف ثابت ميو بر زوج، لعان و بر شهود ديگ

بوده و در مجموع، ديدگاه موجهي به نظـر   كافي اعتبار داراي مباني مستحكم و قول اخير،
 177رسد و قانون مجازات نيز گرچه حكم صريحي در اين مسئله ندارد اما اطالق ماده مي

  توان مؤيد همين نظريه باشد.آن مي
  شهادت زوج، زناي همسر، زوجه غيرمدخوله، زنا، حد قذف.ها:  كليدواژه

  
  . مقدمه1

؛ نجفـي،  2/524، 1406بـراج،  (ابـن  افزون بر اقرار چهار مرتبة شخص بالغ، عاقل و مختـار 
)، يكي ديگر از ادلّه اثبات زنا، بينه و شهادت گواهان است. توضيح مطلـب  41/279، 1404

اينكه، ارتكاب زنا، با شهادت چهار مرد عادل يا سه مـرد و دو زن يـا دو مـرد و چهـار زن     
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شود نه ثابت ميشود با اين تفاوت كه با شهادت دو مرد و چهار زن، تنها، حد تازياثابت مي
نه حد رجم. بايد توجه داشت كه حد زنا، با شهادت زنان به طور مستقل، يا با يـك مـرد و   

شـود. شـايان ذكـر اسـت كـه      شش زن، يا با شهادت يك نفر به انضمام سوگند، ثابت نمي
ل شـهادت     شهادت شهود، در صورتي داراي اعتبار بوده و پذيرفته مي شـود كـه، اوالً: تحمـ

مه گواهان، از روي حس و مشاهده باشد و ثانياً: همه شهود بر يك فعل و در زمان توسط ه
داده، در يك زمان، شهادت و مكان واحد، شهادت دهند. ثالثاً: همه شهود، در مورد عمل رخ

اي كه از نظر زماني، عرفاٌ افتراق در اداي شهادت، حاصل نشود. حال با مـدنظر  دهند بگونه
ور، اگر گواهان، در كيفيت اداي شهادت بـا يكـديگر اخـتالف نمايـد،     قراردادن شروط مذك

اي كه برخي از روي حس و مشاهده، و برخي ديگر با حدس و گمان شهادت دهنـد  بگونه
يا بر فعل واحد، شهادت ندهند يا تعداد گواهان، به حد نصاب نرسد؛ در همه ايـن مـوارد،   

ل حـد قـذف خواهنـد      گـردد، شـه  عالوه بر ايـن كـه حـد زنـا ثابـت نمـي       ود نيـز متحمـ
ــهيدثاني،  ــ9/49، 1410شد.(ش ــي، 54ـ ــ41/296، 1404؛ نجف ــي 305ـ ــايي، ب ــا، ؛ طباطب ت

  ).219ـ 1/217، 1422؛ خويي، 465ـ2/463
  
  . بيان مسئله2

كنند، همسـر همـان   در برخي موارد، يكي از شهودي كه براي اثبات زناي يك زن اقدام مي
جه به اينكه حد نصاب پذيرش شهادت گواهان در زنا، چهـار  باشد. حال، با توزن متهم، مي

آيد كه آيا شهادت شوهر صالحيت اثبات زنـاي همسـر   مرد عادل است اين مسأله پيش مي
ي مورد اشاره، يعني حكم پذيرش و يا عـدم پـذيرش شـهادت شـهود     خود را دارد؟ مسئله

حوي كه مشهور فقيهان، قائل مذكور، مورد اختالف شديد فقهاي اماميه واقع شده است به ن
به پذيرش شهادت مزبور بوده و گروهي، شهادت همسر را بطور كلي فاقد صـالحيت الزم  

انـد. بـا نگـاهي ژرف بـه ابعـاد      و جمعي ديگر نيز قائل به تفصيل در اين زمينه شده دانسته
 هـاي خاسـتگاه  از يكي يادشده به موضوع گردد كه سبب تبديلمسئله، اين نكته، روشن مي

باشـد.  مـي  گونـاگون  زمينه، اين در شده وارد روايات لسان كه است آن فقهي، نظر اختالف
كه در واقـع، مرجـع محـاكم    - نيز  )1392اسالمي(مصوب  مجازات قانون شگفت اينكه، در

در اين رابطه، خأل قانوني وجود داشته و قانون مزبـور، بـه    - باشدقضايي و آراي صادره مي
بـود قانونگـذار،   ي يادشده نگرديده است. حـال آن كـه الزم مـي   مسألههيج عنوان متعرض 

جهت ارائه وحدت رويه در دادرسي، با مراجعه به متون فقهي و بررسي مباني ديـدگاههاي  
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گزيد و به عنوان ماده يا هاي الزم، برميمطرح شده، يكي از اين نظرات را با لحاظ شاخص
توجه به توضيحات پيشـين، ضـرورت تحقيـق در    ساخت. به هر روي، با تبصره، مطرح مي

هـاي موجـود   ابعاد اين مسئله، پوشيده نيست و پژوهش حاضر نيز در همين راستا، ديـدگاه 
درباره حكم مسأله را توأم با مباني آنها، مورد كنكاش و بررسي قرار داده و ديدگاهي را كـه  

ن زمينه انتخاب نموده كـه در  از مباني متقني برخوردار است به عنوان ديدگاه مطلوب در اي
  شود:زير بدان پرداخته مي

  
 بحث و بررسي .3

توان پنج ديدگاه جزئي را در زمينه اعتبـار يـا عـدم اعتبـار     با تحقيق در منابع معتبر فقهي مي
شهادت مرد در اثبات زناي همسر خود، برداشت نمود كه در ادامه، به طرح نظرات و مباني 

شود تا در نهايت، ديدگاهي كـه  به نقد و بررسي آنها پرداخته ميآنها و در صورت مقتضي، 
  از مبنا و دليل متقني برخوردار است، تقويت گردد:

  
  ثبوت زنا و عدم ثبوت قذف ةنظري 1.3

كلـي الزم بـراي    شرايط صورت فراهم آمدن در كه اعتقادند اين بر اماميه فقهيان از گروهي
 ثابـت  زنـا  حـد  همسـر،  بـر  پذيرفته شـده و  زوجه، زناي بر زوج گواهي شهادت، پذيرش

). براي نمونه، شيخ طوسي در اين 283\6، 1407؛ همو، 690، 1400 طوسي، شيخ( گردد مي
هرگاه چهار مرد بر ارتكاب زنا توسط يك زن شهادت دهند و يكي از آن « نويسد:رابطه مي

از عبـارت   .)پيشـين  ،1400 طوسـي،  شـيخ »(گرددشهود، شوهر وي باشد، حد زنا ثابت مي
 فيض  ؛314\3 ،1414اول،  شهيد(برخي ديگر از فقها نيز همين ديدگاه، قابل برداشت است

  .)68\2 تا،كاشاني، بي

  اول ادلّه استنادي ديدگاه 1.1.3
دليل عمده اين ديدگاه، آيات و رواياتي است كه پيرامون مسأله، وارده شده و مـورد اسـتناد   

  شود:گرديده است و در ادامه به ذكر آنها پرداخته ميقائلين اين ديدگاه واقع 
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  اطالق آيات 1.1.1.3
قائلين به ثبوت زنا و عدم ثبوت قذف در فرض شهادت شوهر بر زناي همسر، بر ايـن  

والذين يرمون أزواجهم و لم يكن شهداء الّا أنفسهم فشهادة أحدهم «باورند كه اطالق آيه شريفه 
دهند و جـز   و كسانى كه به همسران خود نسبت زنا مى؛ من الصادقينباللّه إنّه لَأربع شهادات 

ندارند هر يك از آنان [بايد] چهار بار به خدا سوگند ياد كند كـه  ] خودشان گواهانى [ديگر
)؛ بر ثبوت زناي زوجه به وسيله شـهادت زوج، داللـت   6(نور/» او قطعا از راستگويان است

شود كه مالعنه بين زن و مرد، زمـاني  كور چنين استفاده ميدارد. با اين توضيح كه از آيه مذ
باشد كه براي اثبات زناي زن، شاهدي به غير از خود شوهر نباشد ولي اگر شـهود  جايز مي

ديگري پيدا شوند كه بوسيله ايشان، چهار شاهد، تكميل گردد در اين صورت، لعان، واجب 
  ، پيشين).1407شود(شيخ طوسي، نمي

والّالتي يأتين الفاحشـة مـن نسـأئكم فاستشـهدوا     «ين ادعا، اطالق آيه شريفه دليل ديگر ا
و كسانى از زنان (همسران) شما كـه مرتكـب زنـا شـوند چهـار نفـر از       ؛ عليهنّ أربعة منكم

باشد كـه بنـابر برداشـت برخـي از     ) مي15نساء/»(مسلمانان را به عنوان شاهد بر آنها بطلبيد
ين آيه، قضات و حاكمـان اسـت نـه زوج چـرا كـه مرجـع       انديشمندان اسالمي، مخاطب ا

اند و از آنها خواسته شده كه براي اثبات زناي يك زن، چهـار شـاهد، گـواه    شهادت، حكّام
) و مطــابق اطــالق آن، 258\10ق، 1313؛ شــهيدثاني، 524 \15ق، 1418بگيرنــد(طباطبايي، 

زوج نيسـت تـا پيـرو آن،    تواند يكي از آن شهود باشد. پس محل خطاب آيـه،  زوج نيز مي
بايست براي اثبات زناي همسر، چهـار شـاهد غيـر از    چنين احتمال داده شود كه شوهر مي

  تواند جزو گواهان باشد.خودش بياورد و خودش نمي

  نعيم روايت ابن 2.1.1.3
عالوه بر اطالق آيات شريفه، روايت خاصي نيز در خصوص حكم مسـأله وجـود دارد   

استناد قائلين به اين ديدگاه، واقع شده است. در اين روايـت، ابـراهيم بـن    كه مورد توجه و 
سألته عن اربعة شهدوا علي امراة بالزنا، أحدهم زوجها؛ قال: تجوز «كند كه: نعيم چنين نقل مي

؛ از امام صادق(ع) درباره چهار شاهدي كه به زناي يك زن گواهي دهند و يكـي از  شهادتهم
اشد، سئوال كردم و امام(ع) در پاسخ فرمودنـد كـه شـهادت ايشـان     ايشان، زوج همان زن ب

انـد كـه در   برخي از صاحب نظران، درباره مفاد روايـت، چنـين اظهـار داشـته    ». جايز است
، جواز به معناي صحت بوده و صحيح نيـز چيـزي اسـت كـه اثـر      »تجوز شهادتهم«عبارت 
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رد بحث، ثبوت حد زنا بـر مشـهود   مقتضي، بر آن مترتب گردد و اثر مورد نظر در مسأله مو
). بر اين مبنا، مفاد روايت فوق، بـا قطـع نظـر از    10/258ق، 1413باشد.(شهيدثاني، عليه مي

اشكال سندي، كه بعد از اين مورد تحليل قرار خواهد گرفت، بر قبول شهادت زوج بر زناي 
  كند.زوجه و اعتبار اثباتي آن داللت مي
له استنادي اين ديدگاه همانند آيات و روايات فوق الـذكر،  الزم به ذكر است كه چون اد

باشد، از اين رو، جهت جلـوگيري  كامالً مرتبط با ادلّه مورد استناد طرفداران نظريه سوم مي
از اطاله كالم، نقد و بررسي ادلّه مذكور بدانجا موكول گرديده و در ضمن ادله ديدگاه سـوم  

  شد.به نقد تفصيلي آنها پرداخته خواهد 

  وجود مقتضي و فقدان مانع 3.1.1.3
ثـاني،   شـهيد (باشـد مـي  مـانع  انتفاء و زنا اثبات مقتضي ديگر ديدگاه مزبور، وجود دليل

 در اي معتقدنـد . توضيح مطلب اينكـه، عـده  )68\2 تا،كاشاني، بي فيض ؛ 258\10 ق،1313
از  و بـوده  موجود عادل، مرد چهار زنا كه عبارتست از شهادت ثبوت مقتضي مذكور، مسأله
 چـون  نعـيم، ابـن  به حـديث  عنايت با سوي ديگر، از كامل است. شهود، نصاب حد رواين

بـر   گردد و وجود رابطه زوجيت، مانعيمي واقع مقبول زوجه، ضرر يا نفع به زوج شهادت
است و مقتضي، اثر  مفقود سازد و بنابراين، مانع نيزسر راه پذيرش گواهي شوهر، ايجاد نمي

  .د را خواهد گذاشتخو
 عـدم  اما اين دليل در جاي خود، قابل نقد است بدان جهت كه وجود روايـات دالّ بـر  

 مانعي زوجه بزرگترين به نفع قذف حد و شوهر بر لعان ثبوت حتي، و زوج شهادت اعتبار
 حال شوند.را گرفته و مانع پذيرش شهادت زوج مي زنا حد ثبوت مقتضي جلوي كه است

 قابـل  آن ناپذيربودنخدشه مختلف، ادلّه با كه مسمع، به خصوص روايت ادلّه، اين وجود با
بـا   زنـا  ثبـوت  به حكم مانع، انتفاء و مقتضي وجود به استناد با توانمي اثبات است، چگونه
  .شهادت زوج نمود

  
  ثبوت زنا در صورت همزماني اداي شهادت ةنظري 2.3

 و بر اين باورند كه گرديده تفصيل به قائل مسأله، حكم فقهاي شيعه، در رابطه با بسياري از
شود كـه سـابق   شهادت همسر در صورتي مورد قبول بوده و بر زن زناكار، حد زنا ثابت مي

در  بر آن، شوهر، زوجه را قذف نكرده بلكه همزمان با ديگر گواهان، اداي شـهادت نمايـد.  
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بـا همسـر خـود     بايـد  قـذف  حد عدف براي نيست و پذيرفته وي صورت، شهادت اين غير
- ابـن  ؛431\3 ق،1410ادريـس،  ابن(خورندمي قذف حد نيز ديگر شاهد مالعنه نمايد و سه

ــزه،  ــق410 ق،1408حم ــي،  ؛ محق ــه ؛490\4 ق،1408حل ــي، عالم  ؛316 \5 ق،1420 حلّ
  .)525\15 ق،1418؛ طباطبايي، 490\4 ق،1387فخرالمحققين، 

  دومادله استنادي ديدگاه  1.2.3
 سه به اول، ديدگاه ادلّه در پيش گفته روايت و آيات به استناد بر عالوه ديدگاه، قائلين بدين

  : اندجسته تمسك خويش مدعاي اثبات براي نيز ديگر دليل

  آيه چهارم سوره نور 1.1.2.3
 شهداء لهم يكن لم و أزواجهم يرمون الذين و«عمده دليل قائلين به اين ديدگاه، آيه شريفه 

 و باشد كه مطابق مفاد آيه شريفه، شهادت زوج مورد قبول واقع نشدهمي )4نور/( »انفسهم الّا
 شهادت نصاب حد كننده تكميل زوج، شهادت كه دليل بدان شود؛مي واجب لعان ايشان بر

 سـه  شـهادت  گـردد،  واقع مقبول غير بودن، قاذف خاطر به ايشان شهادت وقتي پس است
 خود از غير شاهدي زوج گويا شده؛ محسوب يكن لم كان و اعتناء غيرقابل نيز ديگر شاهد
 .گرددمي فوق شريفه آيه حكم مشمول پس ندارد

  در حكم مدعي بودن زوج 2.1.2.3
 شهادت او زناي بر همسر خويش را قذف و سپس ابتدا زوج اين گروه معتقدند كه اگر

 بينـه  خود اتهام اثبات براي بايد شده و محسوب مدعي زن، به نسبت صورت، اين در دهد،
 فاسق زن قذف با زوج چرا كه نمايد، لعان بايد خود از قذف حد دفع براي وگرنه كند ارائه

 زوج، استدالل، اين مطابق پس .)345\4 ق،1404 حلّي،.(شودمي واجب او بر حد و گرديده
بياورد.  شاهد چهار اتهامي، زناي اثبات براي و بايد شودمي محسوب مدعي صورت اين در
 محسـوب  شـهود چهارگانـه   از يكي جزو تواندنمي بودن، مدعي خاطر به چون خودش اما

 .نيست پذيرفته رو شهادتشاز اين گردد

  در حكم خصم يا ذينفع بودن زوج 3.1.2.3
 بـدان جهـت كـه بـا     نمايـد،  قـذف  را خود زوجه شهادت، از قبل در صورتي كه زوج

 در همچنـين  ذينفع محسوب شـده و  نمايد؛ ساقط خود را از قذف حد خواهدمي شهادتش
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 در شـهود  بنـابراين  قابل قبول نيست رو شهادتشاز اين گرددقلمداد مي همسر خصم حكم
 قـذف  حـد  نيـز  او وگرنـه  كنـد  لعـان  بايـد  نيـز  زوج و خورنـد مي قذف حد صورت، اين
شـهادت،   پـذيرش  شرايط از يكي اينكه به توجه با .)430\3 ق،1410ادريس،  ابن(خورد مي

رو،  نباشـد، از ايـن   خـود  از ضـرر  دفـع  يـا  و منفعـت  اين است كه شاهد، در مقام جلـب 
 اعتبـار  فاقـد  زوج عليـه همسـر خـود را    شهادت كنندگان اين دليل، با استدالل مزبور، ارائه

 .است  دانسته

  نقد و بررسي ديدگاه مزبور 2.2.3
دو ديدگاه فوق و طرح آن دو به صـورت  بر تفكيك  سعي نظران صاحب از برخي هر چند

 تأمل در مفـاد آن دو  با اندكي اما)  659- 658\1 ق،1427اردبيلي،  موسوي(اندمستقل نموده
دهند بدان جهـت  مي تشكيل را واحد ديدگاه واقع در دوم و اول ديدگاه كه رسدمي نظر به

ج و ثبوت حـد زنـا بـر    كه اوالً، قائلين ديدگاه اول در صورتي معتقد به پذيرش شهادت زو
توان گفت كه يكـي از  همسر هستند كه شرايط پذيرش شهادت در شهود فراهم گردد و مي

باشد بدان دليل كه زوج در اين صورت در حكم موارد اخالل شرايط شهود، قذف زوج مي
رو بعـد از قـذف   شود از اينمدعي، ذينفع، خصم همسر يا حداقل در معرض اتهام واقع مي

ند يكي از شهود چهارگانه محسوب گردد. بر مدعاي مزبور مبني بر اخـالل نمـودن   توانمي
قذف به شرايط پذيرش شهادت و در نهايت يكساني ديدگاه اول و دوم، دو مؤيد نيز وجود 

باشد: مؤيد اول، اين است كه شـهيد ثـاني بعـد از مشـروط سـاختن      دارد كه بدين بيان مي
ط شهود، قذف را از جمله موانع اجتماع شرايط شهود پذيرش شهادت زوج به اجتماع شراي

) . مؤيد دوم، اين است كه شيخ طوسـي كـه از   259\10ق، 1413دانسته است (شهيد ثاني، 
قائلين به ديدگاه اول بوده و دو كتاب نهايه و تهذيب، معتقد گشته كه در صـورت اجتمـاع   

همـو،   ؛690 ،ق1400 طوسـي،  شرايط شهود، شـهادت زوج مـورد پـذيرش اسـت (شـيخ     
در كتاب خالف در تفصيل نظريه خود، قذف را از موانع پذيرش شهادت  )283\6 ق،1407

باشد كـه ايشـان   ؛ كامال اقرب به ذهن مي)43\5 ق،1407طوسي،  شيخ( زوج دانسته است. 
عنوان قذف را مشمول عنوان موانع اجتماع شرايط شهود دانسته كه در دو كتـاب ( نهايـه و   
تهذيب) به صورت كلي، و در كتاب (خالف) به تفصـيل بـدان پرداختـه و آن را از موانـع     
پذيرش شهادت زوج بر عليه زوجه دانسته است؛ بنابراين عنوان قذف تحت عنـوان موانـع   

يط شهود است كه قائلين ديدگاه اول در صورت اجتماع شرايط شهود، شهادت اجتماع شرا
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ــه ــده  زوج را پذيرفت ــر نگارن ــن، نظ ــه اي ــد ك ــدگاه اول و دوم،  ان ــاني دي ــر يكس ــان را ب گ
  سازد.  مي  رهنمون

البته ناگفته پيدا است كه اعتقاد به يكساني دو ديدگاه مزبور در صورتي است كه قـائلين  
زوج را از مصاديق شهادت در امور حسبي ندانسـته باشـد؛ بـرخالف    ديدگاه اول، شهادت 

برخي از صاحب نظران كه شهادت زوج را از موارد شهادت در امـور حسـبي دانسـته و از    
. چرا )82\34 ،1404 نجفي،(انداينرو حتي با تقدم قذف نيز قائل به پذيرش شهادت او شده

 و شـراب  نوشـيدن  زنا، همچون اهللا قوقح در تبرعى كه مطابق نظر مشهور فقيهان، شهادت
 پذيرفته شود،  مى تعبير حسبه شهادت به آن از كه است عمومى مصالح با مرتبط كه آنچه نيز

ق، 1420، لنكرانـي،  114- 113\4ق، 1414، شـهيد اول،  109- 104\41است(نجفي، پيشين، 
اكم از ) هر چند كه در موارد ديگر پيشي گرفتن در شـهادت قبـل از درخواسـت حـ    4119

شود. بنابراين اگر مالك پذيرش اسباب تهمت محسوب شده و موجب ثبوت حد قذف مي
شهادت زوج مطابق قائلين ديدگاه اول، بدان جهت باشد كه مشمول عنوان شهادت در امور 
حسبي است در اين صورت مفاد ديدگاه اول به طور مطلق(چه شهادت مسبوق قذف باشد 

  باشد. دت زوج نموده و از ديدگاه دوم قابل تفكيك مييا نه) داللت بر پذيرش شها
  
  عدم ثبوت زنا و ثبوت قذف ةنظري 3.3
 زنـاي  زوج، شـهادت  بـا  كه باورند اين بر نظران صاحب از برخي فقهيان، مشهور مقابل در

و در صـورت   شودلعان واجب مي زوج و بر قذف حد شهود، بر نگرديده بلكه ثابت زوجه
 ؛415 ق،1403حلبي،  ؛440 ق،1415صدوق،  شيخ(خوردمي قذف حد نيزعدم لعان، ايشان 

 زنـاي  به شاهد چهار اگر«: نويسدصدوق در اين رابطه مي شيخ .)525\2 ق،1406براج، ابن
 نيز زوج و خورندحد قذف مي گانهشهود سه است، زوج آنها از يكي دهند كه شهادت زني

شـيخ  »(شـود و حرمت ابدي مي شده حاصل جدايي همسرش و زوج بين بايد لعان نمايد و
 ينظريه دو الفوائد، در ايضاح فخرالمحققين و المراد غاية اول در شهيد از. صدوق، پيشين)

گرديده كـه در يكـي از ايـن دو ديـدگاه مزبـور، مطـابق همـين ديـدگاه نظـر           ذكر متفاوت
 فقهاي برخي از .)3/458 ق،1387فخرالمحققين،  ؛192- 4/191ق ،1414اول،  شهيد(اند داده

اند كه از جمله آنها، مرحوم خويي در ايـن زمينـه   شيعه نيز همين ديدگاه را برگزيده معاصر
اگر چهار شاهد كه يكي از آنها زوج بوده بر زناي زني شهادت دهند اكثر فقهـا،  «نويسد: مي

 .)1/222 ق،1422خـويي،  (»قائل به ثبوت حد زنا هستند اما قول اظهر عدم ثبوت زنا اسـت 
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 در امـا  دانسـته،  اشـكال  داراي را زنـا  ثبـوت  عـدم  حكم اينكه وجود با هم) ره(خميني امام
  :دارند كهچنين اظهار مي و دانسته ارجح را زنا ثبوت عدم قول مجموع،

 حـد  زن، بـر  و مقبول او شهادت شهود، از صورت زوج بودن يكي در درباره اينكه آيا
بر زوج، لعان و بر ديگر گواهان، حد قذف ثابـت   قذف، دليل به يا گرددمي ثابت رجم
وجـود برخـي    بـا  دوم، قـول  نيست بعيد دارد كه وجود روايت دو و قول دو شود؟مي

  . )468\2 ا،تبي خميني، امام( اشكاالت، ارجح شناخته شود

بعضي ديگر از صاحب نظران معاصر شيعه نيز از تمايل آنان بـه همـين    مجموع سخنان
 تـا، فيـاض، بـي   ؛478\3 ق،1428خراسـاني،   وحيد ؛81ق،1417تبريزي(حكايت داردرأي، 

3\282(.  

  ادلّه استنادي ديدگاه سوم 1.3.3
، براي اثبات ادعاي خود بـه ادلّـه ذيـل اسـتناد     نظريه عدم ثبوت زنا و ثبوت قذفپيروان 
ن زمينه پرداختـه  هاي وارده در اياند كه ضمن ذكر آنها، به نقد و بررسي مباني ديدگاهنموده

  خواهد شد. 

  سوره نور 13و  4آيات  1.1.3.3
انـد: از  براي اثبات مدعا، به آن اسـتناد جسـته   نظريه، اين به قائلين كه دارد وجود آياتي
- آ : چرا براي مدعاي خويش چهار شاهد نميشهداء باربعة عليه جاؤا لوال: « شريفه جمله آيه

 فاجلـدوهم  شهداء باربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون الذين و: « شريفه آيه و) 13\نور(»ورند
 ادعاي اثبات براي سپس زنندمي ناروايي اتهام خود پاكدامن زنان به كه كساني جلدة: ثمانين
 عنايـت بـه مفـاد    بـا  ): 4\نور»(بزنيد تازيانه هشتاد ايشان براي آورند،نمي شاهد چهار خود،
 به »يأتوا لم« و »جاوا«فعل در ضمير كه باورند اين بر ديدگاه، قائلين اين شريفه مزبور، آيات
 زنـا  به متهم را خويش همسر كه باشدمي زوج كه از جمله مصاديق آن، گردد،مي بر قاذفين

 منظور همچنين و بياود. شاهد عنوان به را خودش انسان كه نيست صحيح بنابراين نمايد؛مي
ثـاني،   شـهيد : از نقـل  بـه .( اسـت  »شـهادت  آورنـده  مستشهد:« از غير »شهداء: شاهدان« از

يعني اين دو واژه، از لحاظ مفهـوم و   )660\1 ق،1427اردبيلي،  موسوي ؛258\10 ق،1413
آيات شريفه به  باشد،مي قاذفين آيه، مخاطب اين فرض كه با باشند.مصداق قابل تفكيك مي

 دو ايـن  از يكـي  بـه  فـوق،  اسـتدالل  در دو صورت براي اثبات مدعا قابل استناد است كـه 



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،زناننامة  پژوهش   170

 قاذفين از صورت اول كه بدان اشاره شده، اين است؛ بدان جهت كه گرديده؛ اشاره صورت
تواند جزو شهود محسوب گردد چـرا كـه   براي اثبات مدعا، شاهد مطالبه گرديده، زوج نمي

 و بيـاورد  شـاهد  عنوان به را خودش انسان كه نيست باشد؛ معقوليكي از قاذفين، زوج مي
 خـودش  از غيـر  كـه  شـاهدي  چهار زوج، كه است اين خطاب آيات، از عرفي متبادر بلكه
تـوان  صورت دوم استدالل كه بدان اشاره نگرديـده و مـي  . بياود اتهام اين اثبات براي باشد،

 در بودن، آيات مخاطب فرض در قاذفين كه است اين براي اثبات مدعا به آن استناد جست،
مـدعاي   اثبـات  بـراي  كـه  شـده  خواسـته  آنها رو ازاز اين كنندمي ايفاء را مدعي نقش واقع

البينة علي المدعي و اليمين علي من «قاعده  مطابق كه بدان جهت بياوند؛ شاهد چهار خويش
 واقـع،  در و قـازفين  مصـاديق  از كـه  زوج بنـابراين  است، مدعي عهده بر شهود ارائه ،»انكر

 پـس  گردد، حساب مدعا اثبات براي شهود اعداد جزو تواندنمي گردد،مي محسوب مدعي
 .باشدمي اعتبار فاقد ايشان شهادت

بايست مورد براي درك عميق مسأله، وجه استنباطي مشهور فقهيان از آيات استنادي، مي
  نقد و بررسي قرار بگيرد:

  استنباطي مشهور الف) وجه
انـد كـه   برآمده و چنين بيان داشتهفقهاي مشهور، در مقام نقد آيات استنادي غيرمشهور 

  كه است قضايي حكّام بررسي شهادت گواهان در آيات مورد استناد، مخاطب آيات و مرجع
توانـد يكـي از ايـن شـهود،     مـي  نيـز  زوج شـده و  خواسته شاهد مدعا، اثبات براي آنها، از

 خطـاب  محل زوج، يعني) 10/258 ق،1313؛ شهيدثاني، 15/524 ق،1418طباطبايي، (باشد
 چهار زنا، اثبات براي اثبات مدعاي خويش مبني بر بايد شود داده احتمال اينكه تا نيست آيه

 چهـار  زنـا  اثبات براي ايشان از كه است قضايي حكّام آيه خطاب محل بلكه بياورد، شاهد
  باشد. آنها از يكي تواندمي زوج كه شده، خواسته شاهد

  استنباطي مشهور ب) نقد و بررسي وجه
 رسـد شده از جانب مشهور دانشمندان شيعه، چندان قابل پذيرش به نظر نمينقد مطرح

 اين نكته، قابل دستيابي است آنها، ذيل و صدر و شريفه آيات سياق مالحضه با تأمل و زيرا
 گواهـان، شـامل   رو،از ايـن  اند نه قضات و حكّام وكنندگانقذف آيات شريفه، مخاطب كه

 اند، اينهمانگونه كه برخي از معاصرين در اين زمينه بيان داشته مدعا، مؤيد شود.نمي زوج
زوج،  شهادت اعتبار عدم دارد، وجود مسأله حكم پيرامون در كه آياتي با مالحضه است كه

 نسـأئكم  مـن  الفاحشـة  يـأتين  الّالتي و: «شريفه آيه از كه اين دليل به. باشدقابل برداشت مي
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 در كـه  »البيـوت  فـي  فامسكوهنّ« عبارت قرينه به) 15نساء/...»(منكم أربعة عليهنّ فاستشهدوا
 نه اند استشوهران آيات، خطاب محل كه شودمي استفاده است؛ چنين آمده شريفه آيه ذيل

 از آيـه  »البيـوت  في فامسكوهنّ« فقره ترديد، مخاطبزيرا بي .)81 ق،1417تبريزي، (قاضيان
 كـه  اسـت  مناسـب  آيـات،  ذيـل  و صـدر  سازيهماهنگ جهت شريفه، شوهر زنان بوده و

 شـامل  صورت اين در كه باشد، ازواج بوده نيز - »فاستشهدوا« يعني- آيه  قبلي فقره مخاطبِ
 و«آيه  ظاهر فرموده؛ بعد ايشان. گرددمي اعتبار فاقد ايشان شهادت زوج نيز شده و شهادت
 بيـانگر  نيـز ) 4\نور( »جلدة ثمانين فاجلدوهم شهداء باربعة يأتوا لم ثم المحصنات يرمون الذين
 ايـن  مخاطـب  كـه  شـود مي استفاده آيات وارده اين مجموع از بنابراين است. مطلب همين
مـدعاي   اثبـات  بـراي  زوج، از كـه  معنـا  بـدين  .)81 ق،1417تبريزي، (باشدمي زوج آيات،

تكميلي  اعداد جزو تواندنمي و بر اين اساس، خود ايشان شده خواسته شاهد چهار خويش،
 بـه  نـاظر  دوم، آيـه  كـه  شـود  چنين طرح اشـكال  است ممكن البته. گردد محسوب شهود،
 به شريفه، آيات رو،و از اين باشد نموده قذف را خود همسر در ابتدا، زوج كه است مواردي

همچنان كه برخي از محققان نيـز   اما كند؟نمي داللت زوج شهادت قبول عدم بر مطلق طور
 بـه  شـريفه  آيـه  از داللت مقدار اين بايد گفت كه پاسخ ، در)پيشين تبريزي،(انداذعان داشته

 بـه  حكم براي - دارد زوج قذف عدم يا قذف از داللت بر اعم كه-  مسمع صحيحه انضمام
 نگرفته صورت قذفي ابتدا كه كند هرچندمي به طور مطلق، كفايت زوج شهادت قبول عدم
 آنهـا،  ذيـل  و صـدر  مالحضه سياق آيات مربوطـه و  و فوق استدالل دقت در با پس،. باشد
  .است وجه از خالي مشهور، فقهاي خدشه توان ادعا نمود كه مي

  سيار مسمع روايات زراره و ابي 2.1.3.3
دليل عمده فقهاي غيرمشهور، روايات خاصـي اسـت كـه در ايـن زمينـه وارده شـده و       

چنـين نقـل    ند. در يكي از اين روايـات، زراره نمايتصريح به عدم پذيرش شهادت زوج مي
 از يكـي  كه ايچهارگانه شهود مورد در) السالم عليهما(امام صادق يا باقر امام كند كه ازمي

نمودم و حضـرت چنـين جـواب     سئوال دهند،مي شهادت زني زناي بر بوده و زوج ايشان
 ق،1409حرّعـاملي،  (»خورنـد مـي  نيز تازيانـه  ديگر شاهد سه و كندمي لعان زوج، دادند كه

چنـين   مسـمع   سياردر حديثي ديگر، أبي .)777ح ،283\6 ق،1407 طوسي، شيخ ؛432\22
  كند كه:نقل مي
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اي كه يكي از آنهـا زوج بـوده و بـر زنـاي زنـي      درباره شهود چهارگانه) ع(صادق امام
شـود.   ثابت مـي شهادت نمايند، فرمودند: بر عهده زوج لعان و بر ديگر شاهدان، تازيانه 

 شوند بين زوج و همسرش نيز جدايي حاصل شده و براي هميشه، بر يكديگر حرام مي
  ) 79\10 طوسي، پيشين، شيخ(

 نيـز ) پيشـين  عـاملي،  حرّ( الشيعه وسائل كتاب در شريف حديث كه است ذكر به الزم
 ذكـر  »نعـيم  بن ابراهيم« ،»ابراهيم بن نعيم« جاي به آن، سند در كه تفاوت اين با است؛ آمده
 شـهود  از يكي اگر كه دارند اين بر تصريح كامالً داللي، حيث از مذكور است. روايات شده

 جهت به شهود شهادت، صرف به بنابراين گرددنمي ثابت زوجه زناي باشد، زوج چهارگانه،
 خـويش  همسـر  بـا  بايـد  قـذف،  حـد  برداشـتن  بـراي  نيـز  زوج و خورده قذف حد اتهام،
 نمايد.  مالعنه

روشن شدن صحت و سقم مسأله، نيازمند نقد و بررسي وجه استنباطي مشهور فقيهـان  
  اماميه از روايات استنادي است:

  استنباطي مشهور الف) وجه
 وجود روايت سه مسأله، حكم به راجع گرديد؛ اشاره هاديدگاه استدالل در كه همانگونه

 عـن  سـألته : قال) «ع( صادق جعفر امام از نعيم بن ابراهيم از كثير بن عباد: اول روايت: دارد
 ق،1409حرّعـاملي،  ( »شـهادتهم  تجـوز : قـال  زوجهـا؛  أحـدهم  بالزنا، امراة علي شهدوا اربعة
 عـن  زراره عـن  خراش بن اسماعيل عن عيسي بن محمد بن احمد: دوم روايت ،)22/431

 و الـزوج  يالعن قال زوجها؛ أحدهم بالزنا امرأة علي شهدوا اربعة في): «السالم عليهما(احدهما
: سـوم  روايت ،)777ح ،6/283 پيشين، طوسي، شيخ ؛432حرّعاملي،پيشن،( »االخرون يجلد

: عبـداهللا  ابـي  عن مسمع سيار أبي عن ابراهيم بن نعيم عن محبوب ابن عن سعيد بن حسين
 يفرّق و زوجها يالعنها و الثالثة يجلدون قال زوجها احدهم بالفجور امرأة علي شهدوا اربعة في«

 فقهـاي  اسـتناد  مـورد  اول، روايت كه :)10/79 طوسي، پيشين، شيخ(»ابداً له تحلّ ال و بينهما
 مشـهور،  فقهـاي  حال. باشدمي غيرمشهور فقهاي استناد مورد سوم و دوم روايت و مشهور،

 الزماعتبـار   فاقـد  را اينهـا  غيرمشهور، استناد مورد روايات سند تضعيف با نموده سعي ابتدا
 توجيـه  ايبگونـه  را روايات اين مدلول سندي، اشكال از نظر قطع با بدانند و در محله بعد،

  كه ديدگاه خود را تقويت كند. نمايند
 روايات سندي نقد به مشهور فقهاي اين برداشت بايد گفت كه سندي نقد در خصوص

 مشـهور  غيـر  فقهـاي  استناد مورد كه زراره، روايت: اندفرموده زمينه اين در پرداخته مذكور
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 دارد وجـود ) خـراش  بن اسماعيل( آن، سند در كه چرا باشد؛مي ضعيف سند لحاظ از بوده
 باشدنمي خوردار بر كافي اعتبار از ايشان روايت رواز اين است الحال مجهول فرد ايشان كه
. باشـد مـي  معتبـر  و اصـول  بـا  موافق است زوج شهادت جواز به قائل كه اول روايت ولي

 صـادق  امام از) مسمع( روايت) 524\15 ق،1418طباطبايي،  ؛258\10 ق،1413ثاني، شهيد(
 چـرا  باشـد؛ مي ضعيف آن، سند در) ابراهيم بن نعيم( نام به شخصي وجود دليل به نيز،) ع(
 از برخـي  رواز ايـن ) ،662\1 ق،1427اردبيلـي،   موسـوي .(اسـت  الحـال  مجهول ايشان كه

 زراره روايت ذكر به تنها ،)مسمع( روايت ذكر بدون جواهر، صاحب جمله از نظرانصاحب
  روايت اما اند،نموده عمل) زراره(روايت اين به ايعده است؛ فرموده زمينه اين در و پرداخته
 جهـات  از كـه  روايتـي  بـا  معارضه و از باشدمي عمومات با مخالف و ضعيف جداً مذكور،
 الشرائع مفتاح صاحب) ق1404 ،365\1 نجفي،(باشدمي قاصر است، اولويت داراي مختلفي

 اصـول  بـا  مخـالف  ضـعفش،  بر عالوه روايت اين« گويد:مي زراره، روايت ذكر از بعد نيز،
  ).68\2 تا،كاشاني، بي فيض(»است اماميه مذهب

 نقـد  بـر  عـالوه  مشـهور،  فقهـاي  برداشت فوق نيز بايد گفت كه داللي نقددر رابطه با 
 را آنهـا  و كرده نيز تصرف غيرمشهور استناد مورد روايات مدلول در اندنموده سعي سندي،
 ديـدگاه  نهايـت  در و كننـد  حمـل  اسـت،  غيرمشـهور  مدعاي مخالف كه مواردي بر حمل

  :اندنموده ارائه توجيه سه مذكور، روايات مدلول به راجع رونمايند، از اين تقويت را خويش
 كـه  هستند باور اين بر طوسي، شيخ جمله از نظران صاحب از برخي اول اينكه، توجيه
 شـهادت  قبـول  عـدم  بيانگر كه رواياتي و است مقبول و جايز زوجه، زناي بر زوج شهادت
 شـوند مـي  مـواردي  بـر  حمل هستند شهود بر قذف حد و زوج بر لعان ثبوت بلكه و زوج

 مختـل  شـهادت  شرايط از برخي يا نموده اختالف شهادت اقامه در يا نبوده عادل كه؛شهود
 ثابـت  زنا حد زن بر بوده و معتبر زوج شهادت شهادت، پذيرش شرايط اجتماع با اما گردد
كاشــاني،  فــيض  ؛314\3 ق،1414اول،  شــهيد ؛668 ق،1400طوســي،  شــيخ. (گــرددمــي
  ) ،68\2  تا، بي

 زوج بر لعان ثبوت بلكه و زوج شهادت اعتبار عدم بيانگر كه رواياتي دوم اينكه، توجيه
 نمـوده  قذف را خود زن ابتداً زوج، كه هستند مواردي به ناظر هستند؛ شهود بر قذف حد و
 زوج بـر  اتهـام،  ايـن  با كه چرا بياورد؛ ديگر شاهد سه مدعاي خويش، اثبات براي سپس و

قـرار   اتهـام  معـرض  در زوج زوجـه،  نمـودن  قذف با چون(شودمي ثابت قذف حد يا لعان
 تا شودنمي ضميمه ديگر شهود به زوج شهادت رواز اين) شودمي محسوب گرفته يا مدعي
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 ايشـان  شـهادت  روايات مـذكور،  مطابق صورت اين در بنابراين. نصاب اربعه تكميل گردد
 داللت زوج شهادت جواز بر و مشهور فقهاي استناد مورد كه روايتي اما. باشدمي اعتبار فاقد
 زن بـه  نسـبت  مـرد  ناحيـه  از قـذفي  هيچ شهادت، از قبل كه است مواردي به ناظر كند؛مي

 و شـده  حاضـر  واحد مجلس در ثالثه شهود همراه به ساكن، به ابتدا زوج بلكه نشده صادر
 الزم شـرايط  داراي شهود مفروض، فرض در اينكه به توجه با نمايد شهادت زوجه عليه بر
 حلّـي،  عالمـه  ؛490\4 ق،1408حلـي،   محقـق . ( گـردد مي ثابت زنا حد روباشد از اينمي

 ق،1418طباطبـايي،   ؛534\3 ق،1413االحكـام،   قواعـد  ؛316 \5 ق،1420االحكـام،   تحرير
حمــزه،  ابــن ؛431\3 ق،1410ادريــس،  ابــن ؛490\4 ق،1387المحققــين،  فخــر ؛525\15

  .)410 ق،1408
 ق،1416جنيـد،   ابـن (  نظـران  صـاحب  از برخي كه اين بر عنايت با سوم اينكه، توجيه

اسـت   شـده  قائـل  تفصيل مدخوله غير و مدخوله زوجه بين مسأله، حكم در رابطه با) 344
 وجود احتمال بنابراين اين  (در مطالب بعدي به تفصيل ديدگاه مذكور پرداخته خواهد شد)

 زوج بـر  لعان ثبوت حكم بر مشتمل زوج، شهادت اعتبار عدم بر دال روايات چون كه دارد
بيـانگر عـدم    روايـات  بنـابراين  باشـد؛  مدخوله زن كه شودمي ثابت زماني هم لعان هستند،

 مدخولـه،  غير زوجه در اما باشد مدخوله زوجه كه شودمي مواردي بر حمل پذيرش زوج،
 داللت زوج شهادت جواز بر كه روايتي به استناد با زوج، غير شهادت همانند زوج شهادت

  )260\1 ق،1413ثاني،  شهيد.( .(گيردمي مورد پذيرش قرار كند،مي
  استنباطي مشهور ب) نقد و بررسي وجه

باشد كـه در زيـر بـدان    مدعاي مشهور راجع به روايات وارده، از دو جهت قابل نقد مي
  شود:پرداخته مي

 بـود  اين مشهور، فقهاي اشكال اولين است با اين توضيح كهنقضي  پاسخ اولين پاسخ،
 روايـت  آنكـه  حـال  باشـند، مي ضعيف سندي لحاظ از مشهور غير استناد مورد روايات كه

 ؛222\1 ق،1422خويي، ( معاصر نظران صاحب از برخي نظر طبق نيز، مشهور استناد مورد
 لحـاظ  از) 660\1 ق،1427اردبيلـي،   موسـوي  ؛309 ق،1422قمـي،   ؛80 ق،1417تبريزي، 
) كثير بن عباد( نام به شخصي آن، سند سلسله در كه اين دليل بدان باشد،مي ضعيف سندي
 روايـت  ذكـر  از بعـد  خـويي  مرحـوم  است به خاطر همـين،  الحال مجهول كه دارد وجود
  : فرمايدمي  مذكور
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 ضـعيف  دارد، وجـود ) كثيـر  بـن  عبـاد ( آن، سند سلسله در كه نعيم بن ابراهيم روايت
 نسـبت بـه ايشـان    مدحي و توثيق است؛ الحال مجهول ايشان بدان جهت كه باشد؛ مي
 عـدم  بـر  كـه (مسـمع  روايت با معارضه صالحيت روايتي، پس چنين است نشده وارد
 نـدارد  گرديـده،  تأييـد  شـريفه  آيـات  اطـالق  با كه) كندمي داللت زوج شهادت اعتبار

  ). 222\1 ق،1422خويي، (

 ثبـوت  به مشهور نيز كه قائل ديدگاه با موافق نظران صاحب از برخي آن، از فراتر حتّي
 از مشـهور،  اسـتناد  مـورد  روايـت  كه اندنموده اعتراف هستند، زوج شهادت با زوجه زناي
 به مفـاد آن، قابـل   مشهور عمل با باشد اما در عين حال معتقدند كهمي ضعيف سندي لحاظ
 قابـل  خـود  جـاي  در نيز مشهور، ادعاي اين اما). 524\15 ق،1418است(طباطبايي،  جبران
 قمـي، (انـد شـده  متـذكّر  تقريباً نيز نظرانصاحب از برخي كه همانطور كه چرا است؛ خدشه
 سند ضعف منجبِر اينكه فرض بر عملي، شهرت) 663\1 ق،1427اردبيلي،  موسوي پيشين؛
 در بوده مذكور روايت مشهور، عمل مبناي كه مسلّم گردد كه است صورتي در باشد؛ خبري
 باشـد  ايادله عموم و اطالقات مشهور، عمل مبناي كه دارد وجود احتمال نيز اين كه حالي
 كننـد، مـي  داللت) شودمي نيز زوج شامل ظاهر حسب بر كه(شاهد چهار با زنا ثبوت بر كه

جبران ضعف  بر مبني مشهور، ادعاي ،»االستدالل بطل االحتمال جاء اذا« قاعده طبق بنابراين
  .گرددمي متزلزل حداقل يا و باطل مشهور، عمل سند روايت استنادي با

 زراره، حديث احتمال دارد كه است درست شرح كه است بدين حلّي پاسخپاسخ دوم، 
 امـا  باشـد،  ضـعيف  آن، سند سلسله در) خراش بن اسماعيل( نام به شخصي وجود دليل به

 در كـه  ايـن  دليل به نيست، قطعي ،)ع(صادق امام از مسمع سيار ابي حديث سندي ضعف
 بـن  نعـيم  جـاي  بـه  آن سند سلسله در) 432\22 ق،1409حرّعاملي، ( الشيعه وسائل كتاب

 در شـود  ادعـا  اينكـه  مگـر  است، موثقي فرد ايشان كه گرديده ذكر نعيم بن ابراهيم ابراهيم،
 اعتمـاد  بـا  هم اين كه است، گرفته صورت اشتباه حديث، سند نقل در الشيعه وسائل كتاب
 يـا  نظران صاحب از برخي كه چرا ندارد، سازگاري شريف حديث اين به بزرگان از برخي
 نمونـه،  عنـوان  بـه  انـد؛ نمـوده  صادر حكم آن بر مبناي يا و نموده تمجيد را مذكور حديث
حـديث   اسـت و  موثقي راوي مسمع،: «فرمايدمي مزبور حديث به راجع خوانساري محقق

 اعتماد عدم دليل به اردبيلي، محقق كالم در مذكور خبر تضعيف علت ظاهراً است. موثق او،
 ق،1405خوانسـاري،  (» باشـد چنين مـي  ايشان مسلك كه همانگونه است ثقه خبر به ايشان

 در مشـهور،  غير و مشهور استنادي روايات ذكر از بعد نيز،) ره(خميني امام حضرت .)57\7
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را  مشـهور  غيـر  اسـتناد  مـورد  ، روايات»اشكال علي الثاني ترجيح يبعد ال«عبارت  با نهايت
 ايـن  ذكـر  از بعد نيز، خويي مرحوم و) 468\2 تا،بي خميني، داده(امام ترجيح بطور اجمال،

 روبوده از ايـن  ضعيف) كثير بن عباد( راوي وجود خاطر به مشهور استناد مورد روايت كه،
ادامـه   در نـدارد؛  را اسـت،  شريفه آيات اطالق با مؤَيد كه مسمع صحيحه با معارضه قدرت

 مسمع صحيحه از األفهام مسالك شهيدثاني در و جواهر صاحب عجيب است كه«افزايد: مي
و  است زراره حديث زوج، شهادت اعتبار عدم بر دليل تنها اند كهكرده خيال و نموده غفلت

. )223\1 ق،1422خـويي،  (باشدمي اعتماد غيرقابل ضعيف و حديث اين اند كهنتيجه گرفته
) ابـراهيم  بن نعيم( شخص مزبور، حديث سند ديگر نسخ با عنايت به اين نكته كه، در پس،
 را مسـمع  حـديث  كـه  نظراني، صاحب بنابراين است؛ الحالي مجهول فرد نيز ايشان و آمده

 سند و نموده اعتماد الشيعه وسائل نسخه به اند؛نموده صادر حكم آن مبناي بر و داده ترجيح
 الوسـيله  تحرير مباني كتاب در قمي، رو است كه محققاز همين اند؛دانسته موثق را حديث

 ايـن  داده، تـرجيح  را دوم قـول  ،)خميني امام(اهللا  رحمه ماتن كه، اين دليل شايد: فرمايدمي
 را مسـمع  روايت رواز اين نموده اعتماد آن بر و كرده نگاه وسائل الشيعه نسخه به كه باشد

 وسـائل  نسـخه  به اعتماد با المنهاج تكملة مباني صاحب كه همانگونه است، دانسته صحيح
 اسـتناد  عنايـت بـه   بـا  بنـابراين ) 310 ق،1422قمي، .(است داده ترجيح را دوم قول الشيعه،
 كتـاب  در حديث سند بودن اشتباه الشيعه، وسائل در حديث سند به معروف نظران صاحب
 صـورتي  در مسـمع،  سـند  ضعف به مشهور خدشه نهايت، در. شودمي منتفي تقريباً مذكور
 با بلكه نيست، معلوم هم اين كه باشد) ابراهيم بن نعيم( آن، سند سلسله در كه است متصور
 نسخه كه دارد وجود قوي احتمال مذكور، حديث به معروف نظران صاحب استناد به توجه
 متـذكّر  نيـز  نظـران  صـاحب  از برخي كه همانگونه وانگهي. بوده است معتبر الشيعه وسائل
 مـورد  مسأله در مسمع روايت به عمل رسد،مي نظر به) 192\4 ق،1414اول،  شهيد(اندشده

 روايت وسيله به مسمع، روايت اوالً، كه؛ چرا باشدمي اولويت داراي مختلفي وجوه با بحث،
 است »مستَشهِد« از غير بحث، مورد آيات در »شهداء« از مفهوم ثانياً،. گرددمي تقويت زراره

محسوب  خصم حكم در زوج بحث، مورد مسأله در ثالثاً،. شودنمي زوج شامل رواز اين و
 واقع در زوج، شهادت رابعاً،. باشدمي اعتبار فاقد اوصافي چنين با ايشان شهادت گرديده و 
 ذي شـهادت،  ايـن  در زوج بنـابراين  است شده وارد او حق در كه است جنايتي به شهادت

  .باشدمي اعتبار فاقد ايشان شهادت گرفته و قرار مدعي عنوان تحت و بوده نفع
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 در حكمِ خصم بودن شوهر 3.1.3.3
اند، در معـرض اتهـام بـودن زوج    دليل ديگري كه فقهاي غيرمشهور بدان تمسك جسته

است زيرا در چنين مواردي، شوهر در حكـم خصـم و طـرف دعـواي همسـر، محسـوب       
در اثبـات  براج در استدالل خود بر عدم اعتبار شهادت زوج  ابن قاضي براي مثال، شود. مي

   گويد:زناي همسر، چنين مي
 و باشدمي همسر دشمن حكم در شوهر، كه است اين زوج شهادت پذيرش عدم دليل

 قبـول  مـورد  گـردد، مي محسوب او دشمن كه امري در دشمن، عليه بر دشمن شهادت
 بـاقي  شـاهد ديگـر   سه شهادت فقط زوج، شهادت بودن اعتبار فاقد بنابراين، با نيست.

 خورنـد مي قذف حد نيز است، آنان نصاب حد از كمتر ايشان شهادت و چونماند مي
   .)525\2 ق،1406براج،  ابن قاضي(

 دليـل  راجع به و به مسأله مورد بحث ورود پيدا نموده جنبه ديگر از نيز، المحققين فخر
   :فرموده است زوج شهادت پذيرش عدم

 در شنيع زوجه، عمل اين دليل كه با بدان گردد؛مي ثابت حقي زنا، اثبات در زوج براي
 مـدعي  واقـع  در زوج، پـس  اسـت  شده دارخدشه او آبروي و شده تصرف زوج حق

فخـرالمحققين،  ( شـود نمـي  پذيرفتـه  خـويش،  نفـع  به ايشان شهادت محسوب شده و
  ) 458\3 ق،1387

استدالل فوق، مبني بر در حكم خصم يا مدعي بودن زوج نسبت به همسر، قابل قبول و 
 معـرض  در را زوج حـق  شـنيع،  عمـل  اين با زوجه بدان جهت كه رسد؛منطقي به نظر مي

 دار خدشـه  مـردم  ميان در را ايشان حيثيت و آلوده را زوج دامن و داده قرار ديگران تجاوز
همسـر،   خواهد،مي شهادتش با شده مكّدر همسر به نسبت زوج قلب رواست از اين نموده

سـوي   از و شـود،  ديگـران  بـراي  عبرتـي  درس و گردد متحمل را عمل شنيع اين مجازات
 اسـت  رجم حد بودن، محصنه زناي عمل مزبور به دليل مجازات كه اين به عنايت با ديگر،
 از همسـر،  اعدام اثبات با خواهدمي شهادتش با زوج كه دور از ذهن نيست احتمال نيز اين

 قرار وجدان عذاب و اتهام معرض در بيشتر زن، حيات با كه چرا يابد؛ رهايي وجدان عذاب
از اين جهت، زوج در حكم خصم همسر محسوب شده و شهادت ايشان بـه   پس. گيردمي

 ايـن  در زوج گرديـد،  اشـاره  كه همانگونه ديگر، جهت از و باشددليل اتهام، فاقد اعتبار مي
 زوج معنـوي  حقوق بر مذكور، گرفته؛ بدان دليل كه در مسأله قرار نيز مدعي مقام در قضيه
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 شـخص  نمـوده باشـد   تجـاوز  شخصي مادي حقوق به فردي اگر همانطوركه شده؛ تعرض
 محسـوب  مـدعي  ارتكابي، عمل كيفر به ايشان رساندن و متجاوز با مبارزه مقام در مذكور،
 شـهود  نقش تواندقضايي نمي محاكم در و خودش براي اثبات مدعا نياز به شهود دارد شده
 بهـره  و زن تمكـين  چون است؛ منوال همين بر قضيه نيز، معنوي حقوقي در نمايد؛ ايفاء را

 زوج، اختصاصـي  حـق  ايـن  به زن حاليكه در بوده مرد اختصاصي حق آن، از بردن جنسي
 شده محسوب متجاوز واقع رو دراز اين داده است قرار ديگران اختيار را آن و نموده تجاوز

 ارتكـابي  عمـل  كيفـر  به خويش را، معنوي حقوق متجاوز شهود، ارائه با خواهدمي زوج و
  .گردد محسوب شهود اعداد جزو تواندنمي بوده ذينفع و مدعي خودش چون برساند،

 قاعدة درء 4.1.3.3

تـوان بـدان اسـتناد    مي زوج، شهادت با زنا حد ثبوت عدم تقويت براي كه ديگري دليل
 اسـت  ايقاعده پركاربرترين و معتبرترين از يكي مذكور، قاعده باشد.مي درء قاعده جست،

 ادرأو: «است گرديده نقل) ص(اسالم پيامبر از طريق بدين كه باشدمي رواياتي از مستفاد كه
 فان استطعتم، ما المسلمين عن الحدود ادرأو« يا) 4/74 ،1413 صدوق، شيخ(»بالشبهات الحدود
 سيوطي،(»العقوبة في يخطأ أن من خيرٌ العفو في يخطأ أن االمام فانّ سبيلَه؛ فَخلّوا مخرج له كان

 هنگـام  در را حـدود  امكـان،  جـاي  تـا  اسـت كـه   اين مذكور روايات مضمون .)22، 1407
 وجـود  فراري از اثبـات جـرم   راه كه جايي تا نماييد يعني، دفع مسلمين از شبهات عروض
 ايـن  از بهتـر  نمايـد،  خطا بخشش و عفو در امام اگر كه چرا بگذاريد؛ باز را متهم راه دارد،
به متعارض بودن لسان روايـات   عنايت با حال. كند خطا وكيفر مجازات اعمال در كه است

 هايخاستگاه از يكي به مسأله، موجب گرديده كه اين مذكور، وارده در رابطه با حكم مسأله
 جملـه  از بحـث،  مورد مسأله توان ادعا نمود كهرو مياز اين شود تبديل فقهي نظر اختالف
 بـه  قائل توانمي درء، قاعده اجراي با كه باشد،مي حدود باب در حكميه شبهه بارز مصداق

با عنايت به خالي از هر گونه خدشه بـودن   حال .زوج گرديد شهادت با زنا حد ثبوت عدم
در راستاي تقويت ديـدگاه غيـر مشـهور از     توان ادعا نمود كه دليل مذكور،مي دليل مذكور،

  شود.متقن محسوب مي ادلّه
و بـراي   مطرح نشده مزبور مسأله ايران حكم اسالمي مجازات قانون در ناگفته نماند كه

 اينكه، به عنايت با است اين اول، حلراه: شودمي پيشنهاد حلراه پركردن اين خأل قانوني دو
متـاخر و  گرفتـه و فقهـاي متقـدم و     قـرار  بررسي مورد فقهي متون در مذكور، مسأله حكم

 را اسالمي مجازات قانون مواد توانرو مياز اين اند،نموده نظري اظهار معاصر در اين زمينه
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 حكـم  اساسـي،  قانون 167 اصل مطابق و نموده فرض مسكوت مزبور، مسأله حكم نسبت
 همانگونـه  اينكـه  دوم، راه. آورد بدست فقها فتاواي و فقهي معتبر منابع به توجه با را مسأله

 معـرض  در زوج، شهادت اعتبار عدم بر مبني غيرمشهور مباني فقهاي از يكي شد، اشاره كه
 بودن مدعي مقام در يا همسر، به نسبت زوج بودن خصم حكم در قبيل: از زوج، بودن اتهام
 در غيرمشـهور  نظر اگر فرض، پيش اين حفظ با باشد. حالزوج مي حق به تجاوز جهت به
 مجـازات  قـانون  177 مـاده  كـه  نمود ادعا توانمي صورت اين در گردد، پذيرفته مسأله اين

 آن، بنـد  دو در كه جهت بدان گردد؛نيز مي بحث مورد مسأله شامل خود، اطالق با اسالمي
 - چ. موضـوع  در نبـودن  نفـع  ذي - ج: «اسـت  آمده شهود شهادت پذيرش شرايط جمله از

 مباني دو به ماده، اين كه دربر اين با عنايت حال »آنها از يكي يا طرفين با خصومت نداشتن
 توان ادعا نمود كهمي غيرمشهور، نظر فرض پذيرش با پس گرديده اشاره غيرمشهور ديدگاه

 در توانرو مياز اين كندمي داللت نيز زوج شهادت قبول عدم بر خود، اطالق با ماده مزبور
  .نمود زوج شهادت قبول عدم به حكم ماده، اين در مزبور بند دو به استناد با دادرسي، مقام

  
  عدم ثبوت زنا و قذف 4.3

مردي كه يكي از آنها زوج اسـت بـر    چهار هرگاه نظران بر اين باورند كه؛برخي از صاحب
 حـد  عليـه  مشـهود  و شـهود  از يـك  هـيچ  صـورت  اين در زناي زني شهادت داده باشند،

اردبيلـي،   محقـق (خورندنمي زنا حد نيز، مشهودعليه و قذف، حد شهود، يعني خورند؛ نمي
  .)13/38 ق،1403

  دليل استنادي ديدگاه چهارم 1.4.3
باشد كه براي سقوط حد زنا بدين تعبير مـورد اسـتناد   عمده دليل اين ديدگاه قاعده درء مي

تـوان چنـين   مـي «نويسد: واقع شده است. مقدس اردبيلي در توضيح اين استدالل چنين مي
 زن، از زنـا  حـد  و شـهود  از قـذف  ده كه در چنين مـواردي، حـد  احتمالي را هم مطرح كر

 كسي كه عليه او اداي شهادت شـده،  و براي گواهان حد ثبوت حكم در شود. زيرا برداشته
در واقـع مطـابق ايـن ديـدگاه، بـراي       .)پيشـين  اردبيلـي،  محقق(»و ترديد وجود دارد شبهه

به قاعده درء استناد شده كه مطـابق آن، در  برداشتن حد قذف از شهود و حد زنا از زوجه، 
  .گرددموارد وجود شبهه و عدم يقين و اطمينان، مجازاتي بر متهم مترتب نمي



  1397سال نهم، شمارة سوم، پاييز  ،زناننامة  پژوهش   180

ديدگاه مزبور گرچه از اين لحاظ كه مشتمل بر حكم عدم ثبوت حد زنا  نقد و بررسي:
ـ باشد و ميبا شهادت زوج بوده موافق با ديدگاه غير مشهور مي وعي مؤيـد  توان گفت كه ن

گردد. اما بايد توجـه داشـت كـه از جنبـه     ديدگاه غير مشهور در مقابل مشهور محسوب مي
باشد چرا ديگر، يعني برداشته شدن حد قذف از شهود با اجراي قاعده درء، محل اشكال مي

كه طبق موازين فقهي، عدم ثبوت زناي زوجه با ثبوت قذف توسط زوج و وجـوب لعـان،   
  مالزمت دارد.

  
  ثبوت زنا در فرض غيرمدخوله بودن همسر 5.3

 اگـر   كـه؛  سـان  بـدين  گرديده تفصيل غيرمدخوله و مدخوله زوجه بين ديدگاه، مطابق اين
و  لعـان،  زوج، بنابراين بر نيست قبول مورد زوج، شهادت باشد، مدخوله اتهام، مورد زوجه
 زوج شـهادت  باشد مدخوله غير زوجه، اگر اما شود.ثابت مي قذف حد شهود ديگر بر عليه

جنيـد،   ابن(شودمي واجب زنا حد زن، بر شهادت، اين با و است قبول همسر مورد عليه بر
  .)344 ق،1416
از سوي طراح اين ديـدگاه،   كه است ذكر به الزم نظريه اخيرنقد و بررسي  رابطه با در

 داده صـرفاً فتـوي   و بلكـه  براي اثبات مدعا دليل خاصي مطرح نگرديـده  جنيد بوده ابن كه
 منظـور  شـايد  دليل احتمالي حكم مذكور را چنين بيان داشته است كـه  ثاني شهيد اما است.
و وي براي اثبات اين  بوده مسأله اين مخالف پيرامون و موافق روايات بين جمع جنيد، ابن

 كـه  بيان بدين ادعاي خود، به لزوم جمع عرفي بين روايات متعارض، تمسك جسته است؛
 جـواز  بـه  حكـم  يكـي،  در كه متعارض وارد شده روايت دو مسأله، اين حكم دربارهچون 

 لعان ثبوت بلكه و عدم پذيرش شهادت وي به حكم  ديگري در پذيرش شهادت همسر، و
 جـواز،  عـدم  روايـات  كـه  ايـن  بر توجه با حال. است شده شهود بر قذف حد و همسر بر

 روايـت  محتمـل اسـت   لـذا  و اسـت؛  دخول به مشروط هم لعان و لعان گرديده بر مشتمل
 امـا . اسـت  مدخولـه بـوده   زن به ناظر جواز، عدم و روايات مدخوله غير زن به ناظر جواز،

 بـا  با عنايت به ضعف روايات عدم جواز، توان معارضـه  معتقد گشته كه پايان در شهيدثاني
. )1/260 ،1413ثـاني،   شهيد(ندارد وجود توجيه اين بر وجهي روندارند از اين را جواز ادلّه

از سوي ديگر همانگونه كه قبال به تفصيل بررسي گرديد به دليل برخوردار بـودن روايـات   
رسـد تـا بـه    مورد استناد مشهور از مرجهات سندي، نوبت به تعارض بين روايات باب نمي

  جمع عرفي بين روايات وارده تمسك گردد.
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  گيري . نتيجه4
رح در خصوص اعتبار يا عدم اعتبار شهادت زوج در اثبـات  هاي مطبا دقت در همه ديدگاه

رسد اين است كه ديدگاه غيرمشهور، مبني بر زناي همسر خود و مباني آنها، آنچه به نظر مي
باشد. بدان جهت كه عدم پذيرش شهادت همسر به طور مطلق، از نقاط قوت برخوردار مي

تـوان  آن آيـات، مـي   ذيـل  و صـدر  مالحضه است كه با روايتي و مشهور، آيات دليل عمده
 در »شهداء« لفظ رواند و از اينشوهران يا كنندگانقذف آيات، احتمال قوي داد كه مخاطب

نشده و پيرو آن، شهادت وي فاقد ارزش اثباتي براي زناي زوجه  شوهر شامل مذكور، آيات
 آن، سـند  سلسله در »ثيرك بن عباد« نام به شخصي وجود دليل به نيز، استنادي است. روايت

 دليل ديگـر مشـهور،  . اندآن معترف به بوده تا جايي كه خود قائلين بدين ديدگاه نيز ضعيف
 همـين  باشد. بدان جهت كه وجودوجود مقتضي و فقدان مانع بوده كه اين نيز قابل نقد مي

 زوجـه،  بـر  قـذف  حد و زوج بر لعان ثبوت بلكه و زوج شهادت اعتبار عدم روايات بيانگر
 آن اثبـات گرديـد؛   بودن خدشه قابل غير مختلف، ادلّه با كه مسمع، روايت علي الخصوص

را گرفتـه و مـانع پـذيرش     حد ثبوت مقتضي جلوي كه شوندمانعي محسوب مي بزرگترين
اما در مقابل، عمده ادلّه غيرمشهور نيز آيات و روايتي است كه بـا   .شوندشهادت همسر مي

فته مشخص گرديد كه از اتقان قابل قبولي برخوردار بـوده اسـت و   هاي صورت گربررسي
، به جهت وجود نعمـيم  )ع(صادق امام از مسمع سيار ابي حديث سندي كه به ضمناً ضعف

 بن ابراهيم در سلسله سند آن وارد شده بود، قابل پذيرش نيسـت. زيـرا در نسـخه وسـائل    
 ايشـان  كـه  گرديـده  ذكر نعيم بن ابراهيم ابراهيم، بن نعيم جاي به آن سند سلسله در الشيعه
 از برخـي  اعتمـاد  بـا  و ادعاي اشتباه در نسخه وسـائل الشـيعه نيـز    باشدمورد وثوق مي فرد

به نسخه مزبور، تمجيد و فتوا بر طبق آن. سازگاري نـدارد و از   بزرگان و انديشمندان فقهي
عرض اتهام قرار گرفتن زوج بـه  سوي ديگر مفاد حديث شريف با مؤيداتي از همچون در م

دليل كه اين كه در مقام خصم، مدعي و يا ذينفع قرار داشته و نيز به دليل جريان قاعده درء 
  گردد.كه براي اثبات مدعا از اتقان كافي برخوردار بوده است، تأييد مي
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