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چکیده

یکی از مباحثی که در باب شهادت مورد تضارب آرای علمای حقوق و فقه قرار گرفته ،بحث شثهادت ز ثان
است به گو های که زد مشهور فقیهان در حقاهلل(به جز بح ز ا) ،اصوالً شهادت زن ،به تنهثایی ،اعتبثار شثرعی
دارد و مثبتحدّ میباشد .همینطور حقّ الناس غیرمالی ،با شهادت ز ان (اعم از ا فرادی و ا ضثمامی) قابث اببثات
یست ،اما در حقّ الناس مالی ،شهادت دو زن به ا ضمام یك مرد میتوا د موجب اببثات دعثوی شثود .در بر ثی
موارد که در منظر و مرئی مردان میگنجد ،موضوع فقط با شهادت ز ان بابت میشود .بر ی موارد یثز ا تففثی
است من جمله شهادت ز ان در قت عمد .در این پژوهش برآ یم تثا وضثتیت شثهادت زن در قتث عمثد را مثورد
تحلی و کنکاش فقهی قرار دهیم .مستند اصلی فقیهان در این مقوله ،روایات است که به دلی گو اگو ی در مثتن
روایات ،برداشتهای متفاوتی ابراز شده است .در مجموع ،هفت دیدگاه از علمای متقدّم و متثخ ر فقثه بیثان شثده
است که از بین دیدگاههای مطروح ،دیدگاهی که تفصی بین قت عمد و طایى را مثورد ظثر قثرار داده اسثت و
روایات مثبته را بر قت

طایى و روایات افیه را بر قت عمد حم موده است ،رأی برگزیده میباشد.

کلید واژهها :شهادت ،شهادت ز ان ،قت عمد.
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 -1مقدمه
شهادت در اسفم از جایگاه رفیتی بر وردار و به عنوان یکی از مهمترین ادله در دعاوی کاربرد دارد.
در صدر اسفم پیامبر اکرم(ص) و متصومین (ع) به فرا ور مراجته و سؤال افراد و جهثت رفثم منازعثات،
بیا اتی در موضوع شهادت به حو عام و مواردی یز به شک

اصّ در مورد شهادت ز ان ارائه کردها د.

در این روایات به تناسب موضوعات فقهی ،در مواردی حکم بثه پثریرش شثهادت ز ثان شثده و در
بر ی دیگر عدم پریرش شهادت ز ان مطرح شده است .مجموع این ظریات در قالب روایات و از رهگثرر
آبار حدیثیان دا شور به دست ما رسیده است ،چنا که در جوامم حدیثیِ ما بخشی از ابواب به شهادت ز ان
ا تصاص داده شده است .فقیهان یز در گرر زمان به مداقّه و بررسی موضوع شهادت ز ان پردا تثه و در
کتب فقهی عناوینی چون «شهادات النساء» راگشودها د و پیرامون این موضوع آرا و ادله ثویش را بیثان
مودها د .در این وشتار برآ یم تا وضتیت شهادت ز ان در قت عمد را مورد تحلی قرار دهیم.
مستند اصلی فقیهان در این بح  ،روایات است که از سوی فقهاء مح ّ ا ثتف در برداشثت قثرار
گرفته است .با توجه به بررسیهای یاد شده ،هفت دیدگاه از فقیهان متقدم و متاصر بیان شده که از بثین
دیدگاههای مطرح شده ،دیدگاهی که تفصی بین قت عمد و طخیى را مورد ظر قرار داده است و روایات
مثبته را بر قت

طایى و روایات افیه را بر قت عمد حم موده است مورد پریرش قرار گرفت.

-2شهادت زن در قتل عمد
یکى از راههاى اببات قت  ،شهادت شهود است .فقیهان برای اببات قتث و حثق قصثاص چهثار راه
ارائه داده ا دکه عبارتند از :اقرار مقرّ ،إقامة بیّنه ،قسامه ،علم قاضی .اگر دو مرد عاق  ،بالغ و عادل بر قتث
عمد شهادت دهند ،قت عمد بابت مىشود و قصاص امکانپریر واهد بود.
شهادت ز ان اگر منفردات باشند در باب قصاص و قت  ،مسلّم است که در بین فقهای شثیته مثورد
قبول واقم مى شود ،امّا اگر به هر شکلى به ا ضمام مردان باشند در بین شیته مح ّ ا تف است :بتضى
قائ به قبول و بتضى قائ به عدم قبول شدها د .ولى در مورد قت غیر عمد ،عفوه بر آنچه گفتثه شثد،
شهادت ز ان یز پریرفته مىشود و شهادت دو زن جایگزین شهادت یك مرد مىشثود و یثز بثا شثهادت
یك شاهد و قسم مدّعى ،قت غیر عمد بابت مىشود ،ولى قت عمد ،بنا به ظر مشهور به این وسیله قاب
اببات یست( جفی202 ،42 ،؛ ویی21 ،2 ،6921 ،؛ عفمه حلی.)162 ،9 ،6462 ،
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عمده مستند فقیهان در این بح  ،ا بار و احادیثی است که درباره فوذ یا عدم فوذ شهادت ز ان در
قصاص صادر شده است که با توجه به گو ثاگو ی و تتثارا ایثن روایثات ،فقیهثان دارای دیثدگاه هثای
متفاوتی در زمینه شهادت ز ان شدها د.
به طور کلی دو دیدگاه عمده در روایات وجود دارد ،گروهی بیا گر فوذ شهادت ز ان در قت و بر ی
بیا گر عدم فوذ شهادت ز ان در قت هستند.
هر دو دسته از روایات از ظر سند قاب قبول هستند و هیچکدام بر دیگری تثرجی ثدارد و همثین
تتادل و تکافو بین این دو دسته از دالی است که ما را وا میدارد تا به گو های در صدد ح ّ این تتثارا
برآییم .در ادامه به مو ههایی از هر کدام اشاره میکنیم:
-1-2روایات ناظر به پذیرش شهادت زنان
خست آن روایاتی را از ظر میگررا یم که بیا گر فوذ شهادت ز ان در قتث هسثتند و قثائلین بثه
حجیت شهادت ز ان در قصاص به طور مطلق بدا ها استناد میکنند:
 -6در صحیحه جمی بن دراج و محمد بن حمران چنین آمثده کثه مثیگوینثد از امثام صثادق(ع)
پرسیدیم :عن ابی عبداهلل (ع) قال « :قلنا :اتجوز شهاده النساء فی الحدود؟ فقال فی القت وحثده ،ان علیثاً
(ع) کان یقول :ال یبط دم امری مسلم»(حر عاملی231 ،61 ،6409 ،؛ کلینی) 920 ،7 ،؛ آیا شهادت ز ان
در حدود جایز است؟
امام در پاسخ فرمود :در قت به تنهایی؛ زیرا علی(ع) همواره میفرمود :که ون هیچ مسلما ی باید
ضایم شود .از ظر اعتبار و اعتماد در ز جیرهی سند این حدی راویان مشهور و بزرگثی مثث محمثد بثن
یتقوب کلینی( ویی34 ،62 ،6469،؛ اردبیلی ،)261 ،2 ،6409،علثی بثن ابراهیم( ثویی262 ،62 ،6469،؛
اردبیلی،همان ،)343 ،6 ،ابراهیم بن هاشم (همان212 ،6،؛  ،)91 ،6ابثن ابثی عمیثر (همثان،)36-30 ،2 ،
جمی بن دراج (همان )613 ،6 ،و محمد بن حمران (همان )603 ،2 ،قرار دار د که همگثی آ ثان از ظثر
دا شمندان علم رجال بقه و مورد اطمینان میباشند .لرا بر طبق این حدی  ،شهادت ز ثان در قتث جثایز
است.
 2ث محمد بن الحسن باسناده عن یو س بن عبدالرحمن عن المفض بن صال عن زید الشحام قال:
« سخلته عن شهاده النساء قال :فقال :التجوز شهاده النساء فی الرجم اال مم بفبه رجال و امرأتین فان کان
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رجفن و اربم سوه فف تجوز فی الرجم قال :قلت :أتجوز شهاده النساء مم الرجال فثی الثدم؟ قثال :تثم»
(طوسی ،بیتثا .)27 ،9 ،در سثند ایثن روایثت مفضث بثن صثال ضثتی اسثت( ویی962 ،62 ،6469،؛
طباطبایی.)994 ،69 ،6422،
 9ث الحسین بن ستید عن محمد بن الفضی عن الکنا ی عن ابثی عبثداهلل (ع) قثال :قثال علثی(ع):
« شهاده النساء تجوز فی النکاح ،و ال تجوز فی الطفق و قال :اذا شثهد بفبثه رجثال و امراتثان جثاز فثی
الرجم ،و اذا کان رجفن و اربم سوه لم یجز و قال :تجوز شهاده النساء فی الدم مم الرجال»(طوسی ،بیتا،
)27 ،9؛ امام علی(ع) چنین گفته است :شهادت ز ان در کاح جایز اسثت و در طثفق جثایز یسثت و یثز
فرمود :زما ی که سه مرد و دو زن شهادت دهند ،در رجم افر اسثت و هنگثامی کثه دو مثرد و چهثار زن
شهادت دهند(در رجم) پریرفته میشود و یز فرمود :شهادت ز ان در ون به همراه مردان جایز است.
در بررسی این روایت میتوان گفت که محمد بن فضی راوی ضتیفی است چنان که شیخ طوسثی
به وی سبت غلو داده است(طوسی )913 ،6463 ،و از او به عنوان ضثتی

یثز یثاد مثوده اسثت(همان،

.)949
مفحظه میشود که احادی فوق الرکر شهادت ز ان به ضمیمه مردان را در قت جایز میدا نثد و در
مجموع از ظر سندی مورد قبولا د.
-2-2روایات ناظر به عدم پذیرش شهادت زنان
در این قسمت مو های از آن ا باری را مورد اشاره قرار میدهیم که بیا گر عدم فوذ شهادت ز ثان
در قت هستند که قائلین به عدم حجیت شهادت زن در این مسخله بدا ها استناد میکنند:
6ث محمد بن الحسن باسناده عن ابن ابی عمیر عن حماد عن ربتی عن محمد بن مسثلم عثن ابثی
عبداهلل علیه السفم قال ... :التجوز شهاده النسثاء فثی القت (حرعثاملی214 ،61 ،6409 ،؛ طوسثی،بیتثا،
.)24،9
راویا ی که در سلسله سند این حدی قرار دار د عبارتند از محمد بن حسن(شیخ طوسثی) ،ابثن ابثی
عمیر (اردبیلی ،)36-30 ،2 ،6409،حماد ( ویی267-261 ،7 ،6469 ،؛ جاشی ،بیتا ،)649 ،ربتی( جاشی،
 )617و محمد بن مسلم( جاشی ) 924-929 ،که همگی آ ها از ظر دا شمندان علم رجال مورد اعتمثاد و
اطمینان هستند.
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 2ث محمد بن الحسن باسناده عن ابی القاسم بن قولویه عن ابیه عن ستد بن عبداهلل عن احمثد بثن
ابی عبداهلل البرقی عن ابیه عن غیاث بن ابراهیم عن جتفر بن محمد عن علی علیهما السفم قال :التجوز
الشهاده النساء فی الحدود والفی القود(حرعاملی ،همان214 ،61 ،؛ طوسی ،بیتا.)24 ،9 ،
 9ث محمد بن الحسن باسناده عن جتفر بن محمد بن قولویه عن عبداهلل (عبیداهلل) بن المفضث بثن
محمد بن هفل عن محمد بن محمد بن االشت الکندی قال :حدبنا موسی بن اسماعی عثن ابیثه قثال:
حدبنی ابی عن ابیه عن جده علیهمالسفم قال :کان علی علیه السفم یقول« :التجوز شهاده النسثاء فثی
الحدود والقود» (حرعاملی214 ،61 ،6409 ،؛ طوسی  ،بیتا )23 ،9 ،که شثیخ طوسثی دو روایثت فثوق را
مخصوص غیر حدّ ز ا دا سته است (پیشین).
4ث «عن زراره قال :سخلت اباجتفر(ع)  ...قلت تجوز شهاده النسثاء مثم الرجثال فثى الثدم؟ قثال :ال»
(طوسی ،بیتا24 ،9 ،؛ حرعاملی )214 ،61 ،6409 ،روایت از زراره است؛ ولى در سثند آن سثه بثن زیثاد
مح ّ دشه است.
3ث « عن محمّد بن الفضی قال :سخلت ابا الحسن الرضا(ع) ...و ال تجوز شهادتهنّ فى الطفق و ال
فى الدّم» (حرعاملی232 ،61 ،6409 ،؛ طوسی ،بیتا .)29 ،9 ،در سند این روایت محمّد بن فضی ضتی
است.
1ث «عن ابراهیم الحارقى[بى] قال :سمتت اباعبداللّه(ع)یقول ...:و ال تجوز فى الطفق و ال فى الدّم»
(حرعاملی232 ،61 ،6409 ،؛ طوسی ،بیتا.)24 ،9 ،این حدی از ظر سند مشک دارد ولى از ظثر داللثت
مناسب است.
7ث «عن على بن ابى حمزه ،عن ابى بصیر قال :سخلته عن شهاده النساء  ...و التجوز فثى الطثفق و
ال فى الدم»(حر عاملی232 ،61 ،6469 ،؛ طوسی ،بیتثا)29 ،9 ،؛ علثى بثن ابثى حمثزه بطثائنى شثخ
غیرمتتبرى است و روایت او ضتی است.
چنا که مشاهده شد در این دسته از روایات آمده است که شهادت بثا وان در قتث و قصثاص جثایز
یست و از ظر سندی در بین احادی یاد شده بتضى صثحی و بتضثى غیرصثحی اسثت ولثى متضثافر
هستند و روایات منحصر به اینها هم یست.
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 -3بررسی فقهی
ا دیشوران فقیه کوشیدها د تا به گو ه ای تتارا موجود در بین روایات مربوط به شثهادت بثا وان در
قصاص را رفم مایند و بین آ ها به حوی سازگاری ایجاد مایند ،البتثه اگفتثه ما ثد کثه در ایثن میثان
پارهای از این فقیهان بیان کردها د که سند آن دسته از روایاتی که بیا گر عدم پریرش شثهادت بثا وان در
قصاص هستند بر دستهی دیگری ترجی دارد و تکافو و تتادل بین این دو دسته از روایات را پریرفتها ثد
(طباطبایی )994 ،69 ،6422،اما شهید با ی بیان میدارد روایاتی که داللت بر پریرش شهادت با وان دار د
هم بیشتر و هم صحی تر هستند(شهید با ی.)231 ،64 ،6462 ،
با توجه به بررسیهای بدستآمده در مورد پریرش یا عدم پریرش شهادت ز ان در قصاص و دیثات
به دیدگاههای زیر میتوان دست یافت که قائفن هر یك از دیدگاهها ،ظثر ثود را بثه روایثات وارده از
امامان(ع) مستند میساز د:
-1-3دیدگاه اول :عدم پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص مطلقاً
قائفن این دیدگاه متتقد د که شهادت ز ان به طور مطلثق پریرفتثه یسثت؛ یتنثی شهادتشثان ثه
موجب قصاص است و ه موجب دیه واه همراه با مردان و واه جدا از مردان باشند(عفمه حلثی،6460،
263 ،2؛ همان162 ،9 ،6463 ،؛ مفید.)727 ،
-2-3دیدگاه دوم :پذیرش شهادت زنان در قتل موجب قصاص مطلقا
طرفداران این دیدگاه یز شهادت ز ان در قت را مطلقا پریرفته و موجب قصثاص مثیدا نثد(محقق
حلی610 ،2 ،6460،؛ ابن زهره492 ،6467 ،؛ اردبیلی.)427 ،62،6464،
ارزیابی دیدگاه اول و دوم
از جمله ادله مهم قائلین این دو دیدگاه روایات است .تحقیق و تفح
دو دسته از احادی

پیرامون ز جیرهی راویان این

شان می دهد که هر دو دسته از جهت اعتبار سند در مرتبه مساوی قرار دار د و در هر

دو دسته روایات صحی وجود دارد.
لرا هر دو گروه متضافر هستند و در هر دو گروه روایات صحی السند وجود دارد ،بنابراین ترجی یك
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دسته از روایات و ردّ دسته دیگر یازمند دلی میباشد .حال آ که قائفن هیچکدام از ایثن دو دیثدگاه بثه
دلی

اصی اشاره کردها د.
 -3-3دیدگاه سوم :تفصیل بین قصاص و دیه
طبق این ظر ،شهادت ز ان در اببات دیه بر جا ی متتبثر اسثت و در اببثات قصثاص متتبثر یسثت

(طوسی ،بیتا992 ،؛ حلبی .)491 :6911،قائلین دیدگاه سوم متتقد د که روایاتی که بر جواز شهادت ز ثان
در قت داللت می ماید ،بر اببات دیه حم میشو د و قصاص با آ ها بابت میشود و روایاتی که بر عثدم
جواز داللت دار د بر عدم اببات قصاص حم میشو د و بدین گو ه بین دو گروه روایات جمم مىشود.
شیخ طوسی روایت غیاث(حرعاملی214 :61 ،6409 ،؛ طوسی ،بیتا )9:24،و محمثد بثن محمثد بثن
األشت (همان214 ،61 ،؛ همان )23 ،9 ،را شاهد بر این جمم دا ستها د.
راو دی بیان داشته است اگر دو زن و یك مرد شهادت به قت داد د قصاص بابت میشود بلکه دیه
کام بر عهدهی قات میآید(راو دی ،بیتا.)922 :6 ،
ابن براج یز می گوید شهادت ز ان در قت و قصاص مورد قبول است امثا بثه وسثیله شثهادت آ هثا
قصاص صورت میگیرد بلکه اگر یك مرد و دو زن شهادت به قت بدهند فقط دیه بابثت مثیگثردد(ابن
براج.)331 :2 ،6401،
ابوصفح حلبی بیان می دارد قصاص در قت با شهادت دو مرد عادل بابت میشود و در ادامثه بیثان
میدارد اگر دو زن شهادت بدهند ص دیه فس بابت میشود و اگر یك زن شهادت بدهد یثك چهثارم
دیه فس بابت میشود(حلبی.)492 ،6917،
محقق حلی در مختصر النافم گفته است که اگر دو مرد و یك زن شهادت به قت بدهند دیثه بابثت
میگردد و قصاص بر عهده میآید (محقق حلی.)710 ،6460 ،
ولی همین ویسنده در کتاب شرایم االسفم در پریرش شثهادت ز ثان در قصثاص تردیثد مثوده و
سرا جام شهادت دو زن و یك مرد را در قصاص پریرفته است آ جا کثه گویثد«:و فثى التتثق و النکثاح و
القصاص ،تردّد اظهره ببوته بالشاهد و امرأتین» (محقق حلی.)276 ،4 ،6402 ،
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ارزیابی دیدگاه سوم
در بررسی و قد این تحلی ِ شیخ طوسی و دیگر فقها باید گفت که ظاهراً ا بار هیچگو ه مسثاعدتی
با این ظریه دارد ،ظاهراً آ چه که شیخ را واداشته است تا اینگو ه بین روایات تفئثم برقثرار مایثد ایثن
است که در روایاتی که شهادت با وان را افر میدا ند ،کلمهی «قود» آمده است ولثی در روایثات دسثته
دیگر کلمهی «قت » آمده است و ایشان کلمهی «قود» را به متنی قصاص گرفتثه اسثت و بیثان مثوده
است که شهادت با وان برای اببات قصاص کافی یست و در روایاتی که شهادت بثا وان را در قتث جثایز
میدا ند کلمهی «قت » آمده است و ایشان فرموده است که منظور این روایات ،دیه اسثت و بثا شثهادت
با وان دیه بابت میشود ،در پاسخ این توجیه گفته میشود کثه اگثر کلمثهی «قثود» را بتثوان بثه متنثی
قصاص گرفت کلمه «قت » هیچگو ه ظهوری در دیه دارد.
بر فرا اینکه این مطلب قاب قبول باشد که منظور از «قت » در روایثات مجثوزه ایثن باشثد کثه
شهادت با وان در دیه مورد قبول است ،باید فراموش کنیم که در روایات ما ته هم کلمهی «قت » به کار
رفته است .در این صورت با چه توجیهی کلمهی «قت » را در روایات مجوزه حمث بثر دیثه مثیکنثیم و
کلمهی «قت » را در روایات ما ته حم بر قصاص می مائیم؟
ذکر این کته ضروری است که شیخ طوسی و پارهای از فقیهان همفکر او میگویند که بثا شثهادت
ز ان قت بابت میشود یتنی درواقم ،اگر دو زن و یك مرد شهادت داد د که این فرد به طور عمد شخصی
به ام زید را کشته است ما از آ ها قبول میکنیم ،ولی ابر حقوقی این شهادت قصاص یست ،بلکثه قاتث
باید دیه بپردازد .اکنون این سؤال در ذهن جا باز میکند که اگر با شهادت با وان اص قت عمثدی بابثت
میشود ،چگو ه است که به جای قصاصِ قات از آن دیه می گیریم ،مگر ه این است کثه مجثازات قتث
عمد قصاص است؟ اما بر طبق جمتی که شیخ طوسی موده است در این مورد در واقم مجازات قت عمد
تبدی به دیه میشود.
در هر صورت به ظر میرسد که مرحوم شیخ و همفکران او در اینجثا واسثتها ثد کثه از قاعثدهی
«الجمم مهما امکن اولی من الطرح» که قاعده ای پریرفته در زد دا شمندان علم اصثول اسثت ،اسثتفاده
مایند اما کته ای که قاب تخم میباشد این است که جمم تبرّعی که با دقت عقلی میتوان به آن دست
یازید در دامنهی این قاعده میگنجد ،بلکه آ چه که از رهگرر این قاعده مثیتثوان اسثتفاده مثود جمثم
عرفی است که به گو های با ظاهر روایات سازگاری داشته باشد والّا اگر ما بخواهیم با جمثم تبرّعثی بثین
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روایات تفئم و سازگاری ایجاد مائیم ،چنان که مبناى شیخ در جمم ،جمثم تبرّعثى بثوده اسثت ،در ایثن
صورت هیچ گو ه تتارضی در بین ا بار خواهیم داشت و حال آ که صثدور ا بثار عفجیثه از جا ثب ائمثه
متصومین (ع) و ورود مرجحّات منصوصه ،ود بیا گر این است که در پارهای از ا بار ،تتارا وجود دارد.
این تتارا به حال ود باقی است تا اینکه با جمم عرفی بتوان آن را برطر

مثود یثا اینکثه بثه

وسیله مرجحّات و ا بار عفجیه یکی را بر دیگری ترجی داد.
در ضمن ما شاهدى داریم و مىتوا یم در مورد واحد یك دسته روایات را بر دیثه و روایثات گثروه
دیگر را بر قصاص حم کنیم(بهرامی وشکار ،بیتا.)497-493 ،
صاحب جواهر یز ظر شیخ طوسى را ثف قواعثد دا سثته اسثت( جفی )614 ،46 ،چثون زنهثا
شهادت به قت عمد دادها د که حکم آن قصاص است ،حال یا شهادت آنها مورد قبول اسثت کثه حکثم
قصاص است و یا مورد قبول یست که باید متن شهادت را رد کرد و در این صورت چیزى بابت مىشود،
و لرا در قت عمد هیچ کجا حکم به دیه مىکنیم ،مگر اینکه توافق بین اولیای دم و قات بر دیه حاصث
شود.
-4-3دیدگاه چهارم :تفصیل بین استقالل و انضمام
طبق این ظر ،شهادت ز ان به صورت ا فرادی در قصاص و دیات پریرفته یست ولثی بثه ا ضثمام
شهادت مردان پریرفته میشود (ابن ادریس.)691-697 :2 ،6460،
این دیدگاه یز به ترتیبی دیگر قائ به تفصی است .قائفن این دیدگاه برای ح ّ تتارا اقثدام بثه
جمم روایات کردها د ،به این حو که روایاتی که در آن جواز و فوذ شهادت ز ان به صراحت و بثا عبثارت
«ال تجوز» فی شده است به صورتی منحصر مودها د که زن به صورت ا فرادی و بدون همراهی مثردان
در قت شهادت می دهد ،ولی روایاتی را که بر جواز فوذ شهادت ز ان داللثت دار ثد مربثوط بثه مثوردی
دا ستها د که ز ان در کنار مردان و به صورت ا ضمامی در قت گواهی مثیدهنثد( جفی.)613 ،46 ،شثیخ
طوسی شهادت دو زن را به ضمیمه یك مرد یز در قت و جراح را پریرفته است(طوسثی ،بثیتثا )999 ،و
دیگران یز این قثول را بثه دلیث فقثدان دلیلثی از کتثاب و سثنت قطتثی و اجمثاع رد کثردها ثد (ابثن
ادریس.)691 ،1 ،6460،
البته فتواى مرحوم شیخ در کتاب هایه با کتاب ف مغایرت دارد ،چرا که وی در ف تصثری

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسفمی/سال دهم /شماره سی و شش

34

به عدم قبول کرده است .شهید با ى یز گوید «:و اعلم :أنّ مح االشکال شهادتهنّ منضمّات الى الرجال
امّا على اال فراد فف تقب شهادتهنّ قطتاً»(شهید با ی.)233 ،64 ،6462 ،
شیخ طوسی در کتاب دیگری این دیدگاه را در قالب احتمالی بیان موده است« :ویحتم أن یکثون
المراد برلك أن شهادتهن ال تقب فثی الثدم علثى اال فثراد و إ مثا تقبث شثهادتهن مثم کثون الرجثال
متهن»(طوسی ،بیتا.)27 ،9 ،
از دیگر سو ،یکی از فقهای متاصر با اعتماد به صحیحهی جمی بن دراج و روایت محمد بن حمران
جواز کفایت شهادت ز ان را به تنهایی برای اببات قت عمدِ مستوجب قصثاص اقثوی دا سثته و تصثری
ف عثن
کرده است «:ا ه البد من القول بان االقوی االعتبار بشثهادتهن علثی اال فثراد فثی القصثاص فضث ً
اال ضمام»(صا تی .)937 ،6912 ،وی ضمن بیان دیدگاه شهید با ی در مسالك مبنی بر قطتیبودن عثدم
قبول شهادت ز ان به صورت مستق و ا فرادی ،از حصول قطم در چنثین مسثخله ای بثا وجثود صثحیحه
جمی از امام صادق(ع) آن هم توسط بزرگان عرصه فقاهت اظهار شگفتی میکند و مثیگویثد « :و فیثه
کی القطم برلك من االمامیه السیما من م ث شیو هم فثی الفقثه و مثن مثلثه مثن التمثد للمتثخ رین
المحققین فی الفقه ،مم صحی جمی بن دراج و محمد بن حمران عن ابی عبداهلل (ع) قال :قلثت :آتجثوز
شهاده النساء فی الحدود؟ فقال :فی القت وحده ،ان علیاً(ع) کان یقثول ال یبطث دم امثرء مسثلم ،الداللثه
باطفقه فی کفایه شهادتهن علی اال فراد فی القصاص کصوره اال ضمام»(شهید با ی ،بیتا .)233 ،64،وی
روایت زید الشحام(حر عاملی )214 ،61 ،6469 ،را که بر پریرش شهادت ز ان به ا ضثمام مثردان داللثت
میکند را یز مؤید دیدگاه ود میشمارد ،با این بیان که قید ا ضمام در پرسش سؤالکننده آمثده اسثت و
ه در پاسخ امام (صا تی.)931 ،6912 ،
ارزیابی دیدگاه چهارم
با عنایت و دقت در روایات ،این جمم را میتوان پریرفت؛ زیرا با صراحت بر ثی روایثات سثازگاری
دارد و به تتبیر صاحب جواهر با ظاهر بتض یا اکثر روایات میسازد( جفی)613 -614 ،46 ،؛ چرا کثه در
بر ی روایات سؤ ال سائ در مورد شهادت ز ان در قت با قید اجتماع و همراهثی مثردان صثورت گرفتثه
است ،ما ند روایت زراره :سالت ابا جتفر(ع)  ...قلت« :تجوز شهاده النسثاء مثم الرجثال فثی الثدم؟قال :ال»
(حرعاملی )210 ،61 ،6409 ،و یا ما ند روایت محمد بن فضی و روایت ابراهیم الحاربی که داللثت مثی-
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کند بر این که شهادت ز ان حتی اگر همراه با مردان یز باشد ،پریرفته یست.
از دیگر سو در بتضی از روایات تتارا بدینگو ه است که پارهای از آ ها شهادت ز ان را به ضثمیمه
مردان در قت پریرفتها د و پارهای دیگر در مقاب  ،شهادت ز ان به ضمیمه مردان را در قت پریرفتها د.
امثثام مینثثی(س) یثثز ایثثن جمثثم را قبثثول دار ثثد (امثثام مینثثی ،بثثیتثثا )323 ،2 ،بثثه ظثثر
میرسد ایشان و مخالفان دیگرِ این دیدگاه به اطفقات روایات تمسّك مودها د که به وسیله شهادت زن،
قصاص بابت میشود ،واه منفردات یا منضمّات باشد.
پس به سادگی می توان روایات مجوزه را حم بر پریرش شهادت ز ان به ضمیمه شثهادت مثردان
کرد و روایات ما ته را حم بر جایی کرد که ز ان به تنهایی و بثدون ضثمیمه مثردان بخواهنثد شثهادت
بدهند.
-5-3دیدگاه پنجم:تفصیل بین قتل عمد وخطأیى
طبق این دیدگاه ،روایات مثبته در مورد قت

طخیى و روایات افیه در مثورد قتث عمثد اسثت کثه

شهادت ز ان پریرفته مىشود ( جفی .)613 -614 ،46 ،صاحب جواهر یز متمای به دیدگاه دیگری شده
است ،با این بیان که امکان دارد اینگو ه بین روایات جمم کنیم که منظور از روایاتی که شهادت بثا وان را
در قت جایز دا ستها د آن قت هایی باشد که منجر به دیه میشود و ابر حقوقی آ ها دیه است.
به عبارت دیگر ،در مورد قت

طایى است و منظور از روایاتی که شهادت با وان را جایز مثیدا نثد

آن قت هایی است که مجازات قات  ،قصاص و در مورد قت عمد است .ایشان متتقد است که اگثر بتثوان
بین روایات بدین گو ه جمم مود که شهادت با وان را در قت هایی که منجر به دیه میشود پریرفت ،بهتر
است ولی در غیر این صورت باید روایاتی را که شهادت با وان را در قت مردود میدا ند ،ترجی داد .البتثه
اگرچه به ظر میرسد که صاحب جواهر در ادامهی مطلب با توجیهی که ارائه میدهد شهادت ز ثان را در
قصاص میپریرد.
از دیگر موافقان این دیدگاه حضرت امام مینی(ره) است که در ذی بح بینه بثه عنثوان یکثی از
راههای اببات قت چنین میگوید« :هر آ چه که موجب قصاص است ،چه جنایثت در فثس باشثد و چثه
جنایت در عضو ،وقتی بابت میشود که دو شاهد عادل بر آن شهادت دهند و در این مسخله شهادت ز ثان
به تنهایی و یا به ا ضمام مردان کافی یست و با شهادت ز ان در موارد قصثاص ثه تنهثا قصثاص بابثت
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میشود بلکه دیه هم بابت میشود ،بله در جنایتی که تنها موجب دیه است و قصاص دارد ما نثد قتث
طائی یا شبه عمد و در جراحاتیکه موجب قصاص یست ،ظیر هاشمه و مافوق آن ،شهادت ز ثان جثائز
است ،و جنایتی که موجب قصاص است که گفتیم تنها با دو شاهد عادل مرد بابت میشثود بنثا بثر قثول
مشهور با شهادت یك مرد و سوگند او بابت میشود (امام مینی ،بیتثا .)323 ،2 ،امثام مینثی(ره) بثر
ف دیگر فقیهان که در بح قت عمد شهادت ز ان را به ا ضمام مردان حجت میدا د ،شهادت ز ثان
را ه به صورت ا فرادی و ه به ا ضمام مردان حجت میدا د ،حتی اگر موضوع قصاص باشد ،ولی طرفین
می واهند مصالحه بر دیه کنند -که دیه جنبه مالی دارد و در امور مالی قول زن حجت است -میفرمایثد
در اینجا هم حجت یست ،چون اساس آن قصاص است و از آ جا که از روی عمد به قت رسثا ده اسثت،
باید قصاص بشود و مصالحه این دو فر بر دیه ،جنبه فرعی دارد ،لرا وقتی اساس بابت شود که قصاص
است ،مایتفرع علیه هم بابت میشود .مرحوم ویی یز با شهادت یك زن ربم دیه ،دو زن ص دیه و ...
را مثثورد قبثثول مثثیدا نثثد ( ثثویی .)21 ،2 ،6921 ،ایثثن دیثثدگاه در مثثاده  297قثثا ون سثثابق مجثثازات
اسفمی(مصوب  )6973یز مورد عنایت قرار گرفته است و چنین آمده است« :ال

ث قت عمد با شثهادت

دو مرد عادل بابت می شود .ب ث قت شبه عمد یا طا با شهادت دو مرد عادل یا یك مرد عادل و دو زن
عادل یا یك مرد عادل و قسم مدعی بابت میشود».
ارزیابی دیدگاه پنجم
اگرچه به ظر میرسد این دیدگاه از دو دیدگاهی که در پی جمم روایات است ،سالمتر باشد ولثی بثا
پارهای از تتابیر که در روایات به کار رفته است همخوا ی دارد ،مثفً در روایت صحیحی کثه جمیث بثن
دراج و محمد بن حمران از امام صادق (ع) ق کردها د ،آمده است که شهادت ز ان در قت جثایز اسثت؛
زیرا امام علی (ع) فرموده است که ون هیچ مسلما ی ضایم میشود «الیبطث دم امثری مسثلم» (حثر
عاملی .)231 ،61 ،6409 ،این تتبیر ،بیا گر این است که شهادت با وان حتی در قت هایی که مجازات آ ها
قصاص است ،قاب قبول است ،منتهی بتد از پریرش شهادت با وان ،مجازات را قصاص بگیریم یثا اینکثه
بر طبق گفتهی شیخ طوسی قات را مکل به پردا ت دیه بکنیم ،آن سثخن دیگثری اسثت کثه در هثر
صورت این کفم امام علی (ع) رعایت شده است چه آ که بنابر فثرا پردا ثت دیثه یثا قصثاص ،ثون
مسلمان ضایم شده است.از جهت دیگر این جمم هم تبرّعى است و شاهدى بر این جمم داریم و مثى-
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ود یك گروه را بر مصداقى و گروه دیگر را بر مصداق دیگر حم کرد.

-6-3دیدگاه ششم :عدم پذیرش شهادت زنان به دلیل شههرت روایهی روایهات
نافیه با مالحظه قاعده دراء
آیتاهلل مکارم شیرازی درجممبندی این دیدگاهها گوید«:در مقام تتارا ابتدا سراغ جمم داللى مى-
رویم چون "الجمم مهما امکن اولى من الطرح" و منظور از جمم داللى ،جمم داللى عرفى است که جمثم
همراه با قرینه است؛ زیرا تتارا در احیه جمم عرفى ،تتارا بدوى است ه تتارا مستقرّ ،که با دقّثت
ظر مىتوان تتارا را رفم کرد.
از مواردی که تا اینجا مطرح شد بر میآید که راه جمم داللى بسته شد ،پس کار به تتارا کشثیده
مىشود و باید سراغ مرجحّات برویم.
ا صا این است که از مرجحّات ،شهرت در هیچ یك از دو گروه وجود دارد؛ ولى از ظر مخالفت و
موافقت عامّه ،اکثریّت عامّه افى بود د که در این صورت " ثر بمثا ثال التامّثه" بثه عنثوان یکثى از
مرجحّات ،مؤیّد روایات مثبته است ،پس باید بگوییم که شهادت آ ها قبول مثىشثود و طبثق قواعثد ایثن
حساب درست است ،ولى مورد ،دماء است که در مورد آن "تثدرء الحثدود (و کثرا القصثاص) بالشثبهات"
جارى است و مشک است ما با " ر بما ال التامّه" بتوا یم ون بریزیم ،پثس بتیثد یسثت کثه تثدرء
الحدود اینجا را بگیرد و ال سیّما که روایات افیه اکثر است پس درست است که روایثات شثهرت فتثوایى
دارد ولى شهرت روایى دارد ،بنابراین ما هم جزء افین مىشویم و شهادت ز ان را در قصاص مىپریریم.
ان قلت:الیبط دم المسلم چه مىشود؟ زیرا اگر شهادت ز ان را پریریم ون مسلم پایمال مىشود.
قلنا :اوّالً گاهى از شهادت ز ان اگر تتداد آ ها زیاد باشد براى قاضى علم پیدا مىشود و علثم قاضثى هثم
حجّت است.
با یاً :شهادت ز ان باع لوث مىشود ،لوث یتنى جایى که قرائن ظنّیه قوى باشد و پاى قسثامه بثه
میان آید.
مثفً قتلى واقم شده ولى شاهد کافى داریم که در اینجا پاى قسامه به میثان مثىآیثد و مثدّعى دم،
پنجاه فر براى قسم مىآورد یا ودش پنجاه بار قسم مى ورد و قات قصاص مىشود و باز ون پایمثال
مىشود.
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بالثاً :اگر از قول ز ان ظنّ پیدا شد و کار به قسامه کشید در اینجا دیه از بیت المال داده مثىشثود،
پس باز ون مسلم پایمال مىشود»(مکارم شیرازی ،مورخ  6916/6/27مندرج در سایت ایشان).
-7-3دیدگاه هفتم :پذیرش شهادت زن در فرض ثبوت قصاص با شههادت رجهل
واحد و قسم
اگر شهادت یك مرد و قسم مدعی بتوا د قصاص را اببات ماید ،شهادت دو زن و قسم مثدعی هثم
می توا د قصاص را اببات کند چه آ که این دو روش متادل هم بوده و موضوعات آ ها یز مشترک است با
مفحظه قاعده دراء.
یکی دیگر از ویسندگان متاصر در جمم بین روایات چنین آورده اسثت« :مثا بثرای رهثایی از ایثن
تتارا از کفم صاحب جواهر کمك میگیریم که فرموده است با مطالته روایاتی که شهادت یك مثرد و
یمین مدعی را برای اببات دعوی کافی میدا ند پی میبریم که کلیثه حقثوقالنثاس مثیتوا نثد موضثوع
شهادت یك مرد و قسم مدعی گرد د و به عبارت دیگر شهادت یك مرد و یمین مدعی میتوا د در تمثام
زاعهایی که موضوع آ ها حقالناس است کاربرد داشته باشد و حق مدعی با شثهادت یثك مثرد و قسثم
اببات گردد ،صاحب جواهر در ادامه بیان می کند که عموم این روایات موضوعاتی مث قصاص و وکالت و
وصایت را یز در برمیگیرد.
مطلب دیگری که صاحب جواهر بیان میکند این است که هر حقی که با شهادت یك مرد و قسم
مدعی بابت می گردد با شهادت دو زن و یك مرد یز قاب اببات است؛ زیرا این دو روش متادل و مساوی
هم هستند از آن جهت که در شهادت یك مرد و قسم مدعی ،شهادت یثك مثرد متثادل شثهادت دو زن
میباشد و قسم مدعی هم متادل شهادت یك مرد است.
باتوجه به گفتار فوقالرکر ،اگر روایاتی را که درباره پریرش شهادت یثك مثرد و یمثین مثدعی وارد
شده ا د با روایاتی که درباره شهادت با وان وارد شدها د مقایسه کنیم ایثن تیجثه را مثیگیثریم کثه اگثر
شهادت یك مرد و قسم مدعی بتوا د قصاص را اببات ماید ،شهادت دو زن و قسم مدعی هثم مثیتوا ثد
قصاص را ابب ات کند چه آ که این دو روش متادل هم بوده و موضوعات آ ها یز مشترک است ،در تیجثه
ترجی با آن روایاتی است که شهادت با وان به ضمیمه شهادت مردان را در قصاص جایز میدا نثد ،پثس
درواقم روایات شاهد و یمین تخییدی در ترجی روایثاتی هسثتند کثه شثهادت بثا وان را در قصثاص افثر
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میدا ند.
اما می توان گفت که مطلب همین جا تمام میشود و قاضی با شهادت دو زن و یك مرد میتوا ثد
حکم قصاص را صادر کند؛ زیرا زما ی که قاضی با این گو ه شهادت ا تساب قتث را مثتهم و مشثهودعلیه
محرز دا ست ،درست است که در ا تساب قت به تیجه رسیده است اما در صدور حکم قصثاص شثبهه و
تردید دارد به دلی آ که تتداد زیادی روایت صحی در پیش روی او است که شهادت ز ان را در قت جایز
می دا ند در تیجه با وجود این شبهه و با فرا جریان قاعثده تثدرء الحثدود بالشثبهات در اینجثا ،حکثم
قصاص از قات برداشته میشود ولی از آ جا که در روایت صحیحی آمده است که شثهادت ز ثان در قتث
جایز است و در تحلی این جواز ،بیان شده است که ون هیچ مسلما ی بایثد ضثایم گثردد بثا برداشثتن
قصاص ،دیه بر عهدهی قات میآید و با دور این حکم در واقم ثون مسثلمان ضثایم گشثته و شثهادت
با وان را هم در قت پریرفتهایم»(بهرامی وشکار.)440-492 ،6916 ،
 -4نتایج پژوهش
اهمّ تایج حاص از این پژوهش عبارتند از:
 شهادت ز ان به صورت ا فرادی و بدون ا ضمام به مردان در قت عمد قطتاً حجت یست. در هر چیزی که مال یا مقصود از آن مال باشد شهادت ز ان افر است ،لرا در جنایات طایی وشبه عمد که موجب دیه است ،با گواهی دو مرد یا یك مرد ودو زن یا یك مرد عادل و قسم مدعی ادعثا
بابت میشود.
 شهادت ز ان در قت عمد اگر به هر شکلى به ا ضمام مردان باشند در بین شیته مورد ا ثتفصاحب ظران فقهی است .چنا که بتضى قائ به قبول و بتضى قائ به عدم قبول شدها د .حضثرت امثام
مینی(ره) از جمله کسا ی است که حتی اگر شهادت ز ان به ا ضمام مردان باشد را قبول میکنند.
 با توجه به بررسی های یاد شده هفت دیدگاه از فقیهان متقدم و متاصثر بیثان شثد کثه از بثیندیدگاه های مطرح شده به ظر گار دگان ،دیدگاه پنجم که تفصی بین قت عمد و طایى را مثورد ظثر
قرار داده است و روایات مثبته را بر قت

طخیى و روایات افیه را بر قت عمد حم موده است ،مناسبتر

است چنا که در قوا ین کشور یز همین مبنا مورد توجه قا و گرار واقم شده است.
 -چنا چه بپریریم که در قصاص که از حق الناس است هم قاعده درأ جاری اسثت(محقق دامثاد،
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فقه .)13-16 ،طبق این قاعده بنای شارع بر آن است که با تضییق دایره اببات و با کوچكتثرین احتمثال
حکم جاری شود لرا به مجرد پدید آمدن شبهه و ادعای طا و سیان مجازات ساقط میشود.
لرا به جهت آ که در مسخله قصاص ،پای جان و ق

عضو در کار است ،از این جهت حاکم باید در

حمایت از حق مزبور هایت دقت را به رج دهد و مادام که از هر جهت ،حثاکم بثه وجثود حثق مطمث ن
باشد ،اجازه اجرای آن را صادر خواهد کرد و از جان شهرو دان محافظت واهد مود.
 از جمله موارد شبهه میتوان ش هادت ز ان را دا ست که به استناد این قاعثده و حصثول شثبهه،حکم به سقوط مجازات قصاص میشود .تنها اشکال جدی وارد بر این دیدگاه در مورد روایثت «الیبطث
دم امری مسلم» (حر عاملی )231 ،61 ،6409 ،است که به ظر پاسخ آیتاهلل مکارم شثیرازی در ا تهثای
دیدگاه ششم رفم اشکال می ماید.
 دلی بر مدعای فوق آ که ،اسفم در تنظیم و جت قوا ین جامته اسفمی تتق را بر عواطث واحساسات غلبه می دهد و از آ جا که ز ان عموماً گرفتار احساسات هستند و با توجه به اینکثه در موضثوع
قصاص هایت دقت الزم است ،لرا مفحظه این حقایق در جت و وضم قثوا ین از سثوی شثارع ثه تنهثا
دارای مبنای طبیتی بلکه کامفً عقف ی است.
-

از دیگر سو شهادت در امور مربوط به حوادث اجتماعی مود مییابد کثه در بسثیاری از مثوارد،

ارج از حیطه اشتغاالت فکری و ذهنی و حتی بصری و سمتی اغلب ز ان است.
البته بیان فوق بدین متنا یست که شهادت ز ان در دادگاه مسثموع یسثت بلکثه چنا چثه شثهادت
ایشان به قناعت وجدا ی قاضی منجر شود در تصمیمگیری و ایقان وجدان قاضی مؤبر است.
فهرست منابع
 -6قرآن کریم.
 -2ابن ادریس ،محمد بن منصور ،)6460( ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،قم :مؤسسثه النشثر اسسثفمی التابتثه
لجماعه المدرسین.
 -9ابن براج ،عبد التزی ،)6401( ،المهرب ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی التابته لجماعه المدرسین.
ابن زهره ،حمزه بن علی ،)6467( ،غنیه النزوع الی علمی االصول و الفروع ،قم :موسسه امام صادق (ع).
 -4اردبیلی ،احمد ،)6464( ،مجمم الفائده و البرهان فی شرح ارشاد االذهان ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی.
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 -3اردبیلی ،محمد علی ،)6409( ،جامم الرواه ،قم :مکتبه آیه اهلل التظمى المرعشی النجفی.
 -1بهرامی وشکار ،محمد ،)6916( ،قضاوت و شهادت زن در مکاتب فقهی ،تهران :ا تشارات سثرای قلثم ،چثا
اول.
 -7حرّعاملی ،محمد بن الحسن ،)6409( ،وسای الشیته الی تحصی مسائ الشریته ،بیثروت :داراالحیثاء التثراث
التربی.
 -1حلبى ،ابوالصفح( ،بیتا) ،الکافى فی الفقه ،اصفهان :مکتبه االمام امیرالمؤمنین.
 -2مینی ،روح اهلل ،)6920( ،تحریر الوسیله ،قم :دار الکتب التلمیه.
 -60ویی ،ابوالقاسم ،)6921( ،مبا ی تکمله المنهاج ،قم :بی ا.
 -66ویی ،ابوالقاسم ،)6469( ،متجم رجال الحدی ،بی تا :بی ا.
 -62راو دی ،ستید بن هبه اهلل ،)6403( ،فقه القرآن ،قم :مکتبه آیه اهلل مرعشی ،چا دوم.
-69شهید با ی ،زین الدین بن علی ،)6462( ،مسالكاالفهامفیشرحشرایماالسفم ،قم :مؤسسه المتار اسسفمیه.
-64شیخ طوسی ،محمد بن حسن،)6463( ،رجال الطوسی ،قم:موسسه النشر االسفمی.
 -63شیخ طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،االستبصار فیما ا تل من اال بار ،تهران :دار الکتب اسسفمیه.
 -61شیخ طوسی ،محمد بن حسن( ،بیتا) ،النهایه فی مجرد الفقه و الفتوی ،قم :ا تشارات قدس محمدی.
-67شیخ مفید ،محمد بن محمد ،)6460( ،المقنته ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی.
 -6161صا تی ،یوس  ،)6912( ،فقه الثقلین فی شرح تحریر الوسیله ،تهثران :موسسثه تنظثیم و شثر آبثار امثام
مینی(ره).
 -6262طباطبایی،علی ،)6422( ،ریاا المسائ فی بیان االحکام بالدالئ  ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی.
-2090عفمه حلی ،حسن بن یوس  ،)6460( ،ارشاد االذهان الی احکام االیمان ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی.
-26حلی ،حسن بن یوس  ،)6462( ،قواعد االحکام ،قم :مؤسسه النشر اسسفمی التابته لجماعه المدرسین.
-22کلینی ،ابو جتفر محمد بن یتقوب ،)6917( ،الفروع من الکافی ،تهران :دار الکتب اسسفمیه.
 -29محقق حلی ،ابوالقاسم جتفر بن الحسن ،)6402( ،شرایم االسفم فی مسائ حفل و الحرام ،تهران :ا تشارات استقفل.

 -24محقق حلی ،ابوالقاسم جتفر بن الحسن ،)6460( ،مختصر النافم فی فقثه االمامیثه ،تهثران :قسثم الدراسثات
اسسفمیه فی مؤسسه البتثه.
 -23محقق داماد ،مصطفی ،)6919( ،قواعد فقه  :4بخش جزایی ،تهران :مرکز شر علوم اسفمی.
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 -21مکارم شیرازی ،اصر ،)6916( ،درس ارج فقه ،بح شهاده النساء فى الحدود و القصاص ،سایت متظمٌله.

