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واکاوی رویکردهای فقهی به اعتبار جنسیت در شهادت
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سهیال رستمی
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مهرانگیز روستایی
چکیده

اعتبار شهادت زن در فقه اسالمی از دیرباز تاکنون همواره عرصهی مباحث متعددی در این حوزه
بوده است .با اینحال قدمت موضوع ،مانع از تازگیپرداختن به انتقادات مطرح در این قلمرو و واکاوی
نگرشهای مختلف پیرامون این موضوع ،با هدف نزدیکترشدن به نظر شارع نخواهد بود .در این زمینه دو
رویکرد قابل طرح است .نخست؛ رویکرد جنسیت محور که با استناد به برخی دالیل نقلی و عقلی ،معتقد به
تنصیف ارزش شهادت زن میباشد .در مقابل ،رویکرد دوم ،در بستری تاریخمند ،از طریق بازتفسیر مواضع
اتخاذ شده در رویکرد سنتی و واکاوی دالیل استنادی آن ،به تعدیل نگرشهایی میپردازد که میتواند منشأ
سوءفهمهای احتمالی شود و با توجه به اقتضائات زمانی و مکانی و نواندیشیهای فقهی ـ حقوقی امکان گذر
از رویکرد سنتی را فراهم کرده و زمینهساز اتخاذ رویکردی نو در زمینه موضوع شهادت زن میشود .رویکرد
اخیر ،با اعتباربخشی به شهادت زن آنرا به عنوان موضوعی خرد در جریان پویایی فقه اسالمی میداند که
خاصیت همگامی با تحوالت زمانی و مکانی را در خود میبیند.
کلید واژهها :شهادت ،جنسیت ،فقه اسالمی ،رویکرد سنتی ،رویکرد تاریخمند.
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 -1طرح مسأله
فقه اسالمی با لوازم و مقتضیات خود نقش برجستهای در احقاق حق و تحقق عدالت در جامعه بر
عهده دارد و به منظور عملیکردن این هدف ،دادگستری اسالمی را بنیان نهاده و اساس آن را بر نصوص
قرآن و سنت قرار داده است .یکی از ابزارهای احقاق حق و اثبات دعوایی که در وجود و کیفیت آن مناقشه
وجود دارد شهادت است که دخیل شدن نقش جنسیت در اعتبار آن ،فقه اسالمی را در این خصوص تا
حدی دچار مناقشه و پیچیدگی کرده است
بررسی سابقه فقهی شهادت نشان میدهد که فقها در کنار شرایط هشتگانه ،جنسیت را نیز در زمره
شروط لحاظ کردهاند و همین امر نقطه آغاز انتقادهایی از سوی طرفداران حقوق زن شده است که این
شرط را حاکی از تبعیض میان زن و مرد و محرومیت آنان از حقوق اجتماعیشان دانستهاند.
ورای رویکرد سنتی جنسیت محور ،رویکرد تاریخی نیز حاوی استدالالتی است که عبور از آنها به
سادگی امکانپذیر نیست .این دیدگاه با درنظر گرفتن تغییرات اجتماعی و اقتضائات زمانی و مکانی و نیز با
استناد به قواعدی همچون «العاده محکمه» و «الینکر تغیّر االحکام بتغیّر االزمان» ،ضمن پاسخ به
استدالالت رویکرد سنتی و نقد آنها ،امکان توسعه و اتخاذ رویکرد تاریخمند را مورد بررسی قرار دهد.
این پژوهش با استفاده از روش کتابخانهای و اسنادی در گردآوری اطالعات ،میکوشد با روش
توصیفی -تحلیلی ،عناوین اصلی و کلیات بحث را توصیف کرده و سپس محتوای آنها را در یک فرایند
کیفی و با استفاده از معیارها و قواعد فقهی ،تحلیل و ارزیابی کند و ضمن پرهیز از سادهسازیهای معمول
در موضوع با مطالعهی عمیقتری که به عمل میآورد ،راهگشای قانونگذار در اصالح و تغییر قوانین موجود
باشد.
 -2دیدگاه و دالیل رویکرد جنسیتمحور
دیدگاه نخست که تحت عنوان رویکرد سنتی یا جنسیت محور از آن نام برده میشود ،قائل به تنصیف
شهادت زن است و با معتبرشمردن شرط جنسیت در شاهد ،برای اثبات خود به دالیل نقلی و عقلی زیر
استناد مینماید.
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 -1-2دالیل نقلی
الف -استناد به آیهی  282سوره بقره که میفرماید «أَن تَضِلَّ إْحْدَاهُمَا فَتُذَکِّرَ إِحْدَاهُمَا األُخْرَى».
استفادهای که طرفداران این رویکرد از آیه مذکور مینمایند این است که از تفاوتهای غیر قابل انکار بین
زن و مرد ،تفاوت از حیث قوای عقالنی است و این آیه دلیلی صریح بر این ادعا است (ابن قدامه،1405 ،
 .)92 ،10علت عدم قبول قضاوت زنان را ،کاستی عقل و نااستواری رأی زنان میداند و میگوید زن اهل
حضور در مجالس مردانه نیست و هر چند زنان دیگر او را همراهی کنند ،گواهیش پذیرفته نمیشود حتی
اگر هزار نفر باشند؛ مگر اینکه مردی نیز به همراه آنها گواهی دهد .بنابراین خداوند نیز به «ضاللت» زن
توجه داشته است .در میان فقهای امامیه نیز عالوه بر صاحب جواهر ،فاضل هندی در کشف اللثام (،1405
)322 ،2؛ شهیدثانی در مسالک االفهام ()327 ،13 ،1273؛ حسینی عاملی در مفتاح الکرامه ()9 ،10 ،1226؛
شیخ طوسی در المبسوط (بیتا)99 -102 ،8 ،؛ ابن براج در المهذّب ()599 ،2 ،1406؛ طباطبایی در المیزان
( )244 ، 4 ،1394و مشهدی میرزا در تفسیر کنزالدقائق ( )681 ،1 ،1424هنگام بحث از قضاوت زن،
موضوع شهادت را نیز مطرح کرده و میگویند زن هرچند سایر شرایط قضاوت را داشته باشد ،نمیتواند
قاضی شود ،زیرا روایات مختلفی بر نقصان عقل او داللت دارند و شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد
است.
ب -استناد به سنت پیامبر(ص) .از ابوسعید خدری نقل شده است« :خرج رسول اهلل صلى اهلل علیه و
سلم فی أضحى أو فطر إلى المصلى فمر على النساء فقال (یا معشر النساء تصدقن فإنی أریتکن أکثر أهل
النار)  .فقلن وبم یا رسول اهلل ؟ قال(تکثرن اللعن وتکفرن العشیر ما رأیت من ناقصات عقل ودین أذهب
للب الرجل الحازم من إحداکن) .قلن و ما نقصان دیننا وعقلنا یا رسول اهلل ؟ قال (ألیس شهاده المرأه مثل
نصف شهاده الرجل) .قلن بلى قال (فذلک من نقصان عقلها ألیس إذا حاضت لم تصل ولم تصم) .قلن بلى
قال(فذلک من نقصان دینها)» (بخاری116 ،1 ،1407 ،؛ مجلسی 306 ،104 ،1403 ،و .)259 ،103
قائالن به تنصیف شهادت زن با استناد به این حدیث ،توان فکری و تشخیص عقالنی زن را ضعیفتر
از مرد دانسته و معتقدند گفتهها و قضاوتها و نقل مشهودات زن یا نمیتواند منشأ اثر و تصمیمگیری باشد
و یا حداکثر با ضمیمه شدن به شهادت مرد و در حد نصف شهادت مرد میتواند قابل ترتیب اثر باشد و این
تفاوت به وضع ذاتی زن و مرد بر میگردد و تحوالت زمانی و مکانی نمیتواند آن ضعف و نقص ذاتی را
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جبران کند و در احکام مترتب بر آن تغییری پدید آورد (ابن کثیر367-367 ،1 ،1963،؛ سرخسی،1406 ،
15و142 ،16؛ ابن قیم ،بیتا.)161 ،
ج -استناد به روایت .مهمترین روایتی که در این زمینه مطرح است؛ روایتی از حضرت علی(ع) در
خطبهی  80نهجالبالغه است که میفرماید« :معاشر الناس إن النساء نواقص االیمان ،نواقص الحظوظ،
نواقص العقول ،فأما نقصان ایمانهن فقعودهن عن الصاله و الصیام فی ایام حیضهن و أما نقصان عقولهن
فشهاده إمرأتین کشهاده الرجل و أما نقصان حظوظهن ،فمواریثهن علی االنصاف من مواریث الرجال.
قائالن به این قول با استناد به روایت مذکور ،فلسفهی تنصیف ارزش شهادت زن را نقصان عقل و
کم خردی او بیان نمودهاند.
 -2-2دالیل عقلی
قائالن به رویکرد جنسیت محور در کنار طرح دالیل نقلی به تحلیل عقلی نیز پرداختهاند .دالیل عقلی
آنان به شرح زیر قابل طرح است.
الف -استناد به سیره .قائالن به این رویکرد معتقدند در زمان پیامبر اکرم (ص) و همچنین در زمان دو
خلیفه بعد از ایشان ،رسم بر این بود که شهادت زنان در حدود مورد پذیرش قرار نمیگرفت و چنانچه این
مسأله جایز بود حتماً در زمان پیامبر (ص) به آن عمل میشد (زیلعی264 ،3 ،1997 ،؛ زحیلی ،بیتا،7 ،
698؛ ابنحزم .)488 ،8 ،1408 ،نتیجه آنکه شهادت زن به تنهایی قابل پذیرش نیست و باید به شهادت
مردان ضمیمه گردد.
ب -ممنوعیت کنکاش در فلسفه احکام .قائالن به این رویکرد معتقدند جستجو و کنکاش در علت
احکام و حکمت آنها ممنوع است؛ چراکه ما بندگان تنها مکلف به امتثال امر الهی هستیم و کشف علت و
فلسفه احکام در توان ما و کار ما نیست و نباید در مقام توجیه و تعلیل آنها برآییم؛ چراکه مسائل فقهی
علت مشخصی ندارند و لزومی هم ندارد که داشته باشند؛ بنابراین در مسائل فقهی نباید در جستجوی
حکمت آنها برآییم .زیرا احکام الهی دارای حکمتهای خفیهای است که انسان قادر به درک آنها نیست
(گرجی.)6 ،1377 ،
مضاف برآنکه ،خداوند سبحان احکامی را که اراده کند ،وضع مینماید و او به حکمت کار خویش و
مصلحت وضع مقررات خود آگاهتر است و ملزم نیست که مردم را از حکمت و مصالح آن احکام آگاه نماید
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(ابنعربی ،بیتا .)255 ،1 ،در تفسیر کاشف نیز در پاسخ به چرایی تنصیف اعتبار شهادت زن نسبت به
شهادت مرد ،بر جنبه تعبدی بودن آن تأکید شده است (مغنیه.)422 ،1 ،1981 ،
ج -دوری زنان از مسائل مالی و اجتماعی در عصر نزول .عدهای از متفکران مسلمان ،دوری زنان از
مسائل و رویدادهای اجتماعی و عدم ارتقاء و رشد فکری و ذهنی حاصل از این انزوا را از عوامل اصلی
نابرابری در شهادت دانسته و معتقدند شأن و جایگاه زن در امور مرتبط با تربیت فرزند و انجام وظایف منزل
است و از آنجا که شهادت در امور اجتماعی نمود مییابد و خارج از حیطه اشتغاالت فکری و ذهنی و حتی
بصری و سمعی زنان است ،از این رو احاطهای بر این موضوع ندارند؛ زیرا هنگامى که زن در جامعه خانه-
نشین باشد حافظه خود را به کار نمیاندازد و در نتیجه به آنچه میبیند توجه ندارد و یا اگر اعتنا کند ،باز
دیده یا شنیده را از یاد خواهد برد .بنابراین قرآن کریم وجود دو زن را به جاى یک مرد الزم دانسته است تا
اگر یک زن آنچه را دیده از یاد برد ،آن زن دیگر آن را به یادش بیاورد (حسینینژاد .)109-111 ،1380،این
مسأله در حالی است که زن در انجام کارهای خانه و مسؤولیتهای مربوط به آن که شغل اصلی اوست این
گونه نیست و در این زمینه حافظه زن قوی تر از مرد است .طبیعت بشرـ چه زن ،چه مرد ـ این است که
در اموری که با آنها سر و کار دارد و مبتال به اوست بیشتر و بهتر میتواند آنها را به یاد داشته باشد ،و این
که در بعضی از کشورها زنان در امور مالی اشتغال دارند ،منافاتی با این حکم و فلسفهی آن ندارد ،زیرا مناط
حکم بر اساس غلبه وضع موجود است (رشیدرضا ،بیتا.)124 ،3 ،
د -غلبه عواطف و احساسات در زنان .قائالن به رویکرد جنسیت محور از دیگر دالیل عدم قبول
شهادت زنان را غلبه احساسات و عاطفه در زنان عنوان نموده و معتقدند اسالم در تنظیم و جعل قوانین
جامعه ،تعقل را بر عواطف و احساسات غلبه میدهد و از آنجا که زنان عموماً گرفتار احساسات و عواطف
هستند به همین خاطر مالحظه این حقایق و توجه به سرشت نخستین زن و مرد در جعل و وضع قوانین از
سوی شارع نه تنها دارای مبنای طبیعی ،بلکه کامالً عقالنی است (فضلاهلل.)133 ،5 ،1405 ،
 -3نقد دالیل رویکرد جنسیت محور
در این بخش ،دالیل شکلگیری اعتقاد به اعتبار جنسیت در شهادت ،مورد بازبینی قرار میگیرد و
بسترهای نظری الزم برای اتخاذ رویکرد جدید و اقرب به منظور شارع فراهم میشود.
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 -1-3نقد استناد به آیه  282سوره بقره
الف -همانگونه که پیشتر ذکر شد ،یکی از دالیل مورد استناد رویکرد نخست و شاید مهمترین آنها،
استناد به آیه  282سوره بقره و تفسیر واژهی «تضل» به نقصان عقلی زن است .با این وجود ،دقت در
تفاسیر لغوی و مفهومی صورت گرفته از این آیه به طور عام و واژه تضلّ به صورت خاص ،من جمله
تفاسیری که تضل را به نسیان و فراموشی تفسیر کردهاند (ابن عربی ،بیتا250 -256 ،1 ،؛ سید قطب،
504-505 ،2 ،1408؛ زحیلی153 ،3 ،1418 ،؛ فیض کاشانی253 ،1 ،1362 ،؛ طبرسی)398 ،1 ،1403 ،
دالّ بر عدم اجماع بر تفسیر مورد استناد رویکرد سنتی است .به موجب این تفسیر ،شارع حکیم شهادت
زنان را ،نه به صورت مستقل بلکه به همراه شهادت مردان پذیرفته است و این به دلیل قرار گرفتن کلمه
«فتذکر» در مقابل کلمه «نسیان» است (طبرسی )398 ،1 ،1403 ،و آیهی «فذکر إنما انت مذکر» که در
سوره غاشیه وارد شده نیز تأییدی بر این استدالل است .خداوند در این آیه خطاب به پیامبر (ص)
میفرماید«پس تذکر بده به درستی که تو تذکر دهنده هستی» .مفهوم آیه مذکور این است که فطرت
خداگرایی در وجود همهی انسانها قرار دارد اما به سبب توجه به سایر گرایشات فطری در این گرایش دچار
فراموشی شدهاند و به تذکر و یادآوری نیاز دارند (طوسی .)373 ،2 ،1405 ،در نتیجه برابری دو زن با یک
مرد در شهادت به علت یادآوری است و نقصان عقلی زن از آن برداشت نمیشود ،چراکه زن به علت
اشتغال به کارهای خانه ،تربیت بچه و مشکالت مادری ،ممکن است صحنهای را که دیده فراموش کند.
بنابراین دو نفر باشند تا اگر یکی یادش رفت ،دیگری او را متذکر نماید (جوادی آملی.)373 ،1369 ،
ب -در آیه  282سوره بقره منظور این نیست که به طور مطلق و برای همیشه شهادت دو زن برابر
شهادت یک مرد است ،بلکه بر مبنای حکمتی است که برای دو نفر بودن زنان در شهادت ذکر شده و از
آیه این گونه استنباط میشود که وجود دو زن جنبه احتیاطی دارد و برای این است که اگر یکی فراموش
کرد ،دیگری یادآوری نماید و الزمه این امر آن است که اگر یک شاهد زن در کنار یک شاهد مرد ملتفت و
متذکر قضیه بود و توانست بر جزئیات امر شهادت دهد ،دیگر نیازی به زن دیگر که وجودش جنبه احتیاطی
و یادآوری داشته نیست و شهادت همان زن اولی مساوی شهادت مرد به حساب می آید (مهرپور،1379 ،
 .)297-298بنابراین تفسیر این آیه در بستر تاریخمندی نصوص نشان میدهد که علت وجود شاهد
احتیاطی در صورت زن بودن شاهد در امور مالی ،دور بودن زنان از امور مالی و بازرگانی در هنگام نزول
قرآن بوده است .در نتیجه هنگامی که در جریان انتقال سیاست از نقطه مبدأ به نقطه مقصد ،شرایط و
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اوضاع و احوال تغییر کند و در جامعه مقصد ،ورود زنان به مسائل مالی و تجاری ،امری عادی و رایج تلقی
شود ،مسلماً نیازی به تدبیر شاهد احتیاطی نیست و شهادت زن همانند شهادت مرد از اعتبار یکسانی
برخوردار خواهد شد.
ج -در هیچیک از آیات قرآن کریم با محوریت شهادت (طالق2 ،؛ مائده106 ،؛ نساء15 ،؛ نور،)4 ،
تصریحی برضرورت مرد بودن شاهد صورت نگرفته است و تنها مورد استثناء آیه  282سوره بقره است که
به «آیه دین» معروف است و در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست ،بلکه در مقام استشهاد و
طلب شاهد و تحمّل شهادت و امری ارشادی است (قرباننیا.)234-233 ،1 ،1384 ،
 -2-3نقد استناد به حدیث ناقصات العقل
استدالل مبتنی بر حدیث ناقصات العقل از چند جهت قابل نقد و بحث است.
الف -استعمال لفظ در معنای مجازی .در این دیدگاه اعتقاد بر این است که پیامبر اکرم (ص) این
سخن را به صورت مجازی به کار بردهاند و آنجا که میفرماید «ما رأیت أذهب للب الرجل الحازم من
إحداکن» در حقیقت از کلماتی استفاده کردهاند که زن را ستوده و به چند خصلت و ویژگی نیک شاخص
میگرداند .بنابراین پیامبر (ص) با یادآوری جهنم ،زنان را تشویق مینماید تا به ویژگیهای اختصاصی و
خصلتهایشان توجه و از آنها درست استفاده کنند (ابوشقه1 ،1422 ،و.)287-273 ،2
ب -مالحظهی بستر تاریخی .نقد دیگری که به این حدیث وارد است ،بیتوجهی به تاریخ نزول
آن[روز عید] است .به طور یقینی با اخالق پیامبر (ص) سازگار نیست که در روز عید احساسات زنان را با
جمالتی گزنده و رنجآور بیازارد؛ به ویژه در یک گفتگوی رودررو و با زنانی که بارها به خاطر اخالص دینی،
قربانی ،ایثار ،خرد فراوان ،و فهم ایمانی از سوی پیامبر(ص) مورد تمجید و تحسین قرار گرفتهاند (ابوشقه،
1 ،1422و.)287-273 ،2
ج -مالحظات واژهشناختی .بعضی فقها با توجه به معانی لغوی عقل ،عقل مذکور در حدیث را به
معنای دیه دانسته و معتقدند منظور پیامبر (ص) از عقل در حدیث مذکور «دیه» میباشد ،زیرا دیه زن
نصف دیه مرد است (بجیرمی ،بیتا.)133 ،1 ،
د -احادیث متشابه .حدیث پیامبر(ص) را میتوان در دایره احادیث متشابه مطرح و آن را بر یک
سبک و سیاقِ بیانیِ جدید حمل نمود تا مفهوم حدیث توسط مخاطب درک شود .از سوی دیگر عبارت
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مذکور در حدیث ،نه در قرآن و نه در احایث دیگر نیامده است و همین مسأله میتواند دلیل خوبی باشد
برای اینکه «ظاهر الفاظ حدیث» مورد نظر نیست .کما اینکه اگر قوانین شهادت ،دیه و سایر تفاوتهای زن
و مرد همیشگی و تغییر ناپذیر بود ،باید همه فقها در آن متفق القول میبودند و اختالف فقها (ابن قدامه،
198 ،8 ،1405؛ ابنحزم392-393 ،9 ،1408 ،؛ نجفی )160 ،41 ،1366،در این مسأله میتواند دال بر
ضرورت نگریستن به موضوع شهادت زن به عنوان یک سیاست انتقالی باشد.
 -3-3نقد استناد به روایت
استدالل مبتنی بر روایت نیز از چند جهت قابل نقد و بررسی است.
الف -بیتوجهی به رجال اسناد .برای روشنشدن صحت و سقم هر خبری ،نخست باید به احوال
رجال اسناد نگریست و با نگاهی علمی ـ تحلیلی داللت آنها را بر یک اندیشه مورد تأمل قرار داد؛ چرا که
امکان وجود فهمها و تلقیهای مختلف در این زمینه ،دور از ذهن نیست .آنگاه با عرضه آنها به قرآن ،به
مناقشه مضمونی دست زد و در نهایت روشن نمود که آیا آن قبیل روایات میتواند مربوط به شرایط زمانی
و مکانی خاص باشد بیآنکه راویان آن احادیث ،قراین دال بر تعلق زمانی و مکانی را ،به هر دلیل ،یادآور
نشده باشند یا خیر؟
مرحوم کلینی روایت مذکور را این گونه بیان میکند« :عده من اصحابنا ،عن أحمد بن أبی عبداهلل،
عن ابیه ،عن سلیمان بن جعفر الجعفری ،عمّن ذکره ،عن أبی عبداهلل (ع) قال :قال رسول اهلل (ص) ما رأیت
من ضعیفات الدین و ناقصات العقول أسلب لذی لُبّ منکنّ» ( .)322 ،5 ،1407ظاهراً منظور از احمد بن ابی
عبداهلل در روایت مرحوم کلینی ،احمد بن محمد بن خالد بن عبدالرحمن بن محمد بن علی البرقی ابوجعفر
است .وی گرچه فینفسه ثقه و مورد احترام میباشد ،اما وی از ضعفا روایت کرده و بر روایات مرسله اعتماد
نموده و در نقل اخبار ،طریقه اهل فن را رعایت نمینموده است (خویی ،بیتا61-49 ،3 ،؛ فهیم
کرمانی .)91 ،1371،بنابراین طریقه مرحوم کلینی ضعف سندی دارد و بعید نیست که قطعهای از حدیث
مرسل شریف رضی باشد (عابدی.)93 ،1376 ،
از سوی دیگر ،این روایت با اسناد مذکور فقط در کتاب کافی ذکر شده و در سایر منابع به طور کامل
از نهجالبالغه نقل شده است .مضاف بر اینکه روایات مذکور سند متصلی ندارند و آنچه در نهجالبالغه آمده
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نیز بدون سند نقل شده است و مرحوم سید رضی ،این روایت را به صورت مرسل نقل کرده است (عابدی،
.)93 ،1376
ب -تشتت تاریخی .در خصوص مقطع زمانی بیان این روایت از سوی امام (ع) اتفاقنظر وجود ندارد.
برخی گفتهاند حضرت (ع) بعد از اینکه مصر را تصرف کرد ،این نامه را نوشت (طبری.)419-418 ،1415 ،
در حالی که برخی دیگر نوشتهاند حضرت (ع) بعد از بازگشت از نهروان این نامه را نوشت و فرمان داد که
برای مردم خوانده شود (فیض کاشانی .)200-192 ،1371 ،از سید رضی نیز نقل است که امام (ع) بعد از
جنگ جمل این خطبه را ایراد فرمودند (نهج البالغه .)106-105 ،1414،
ج -بازنگری در معنای لغوی نقص .بررسی معنای لغوی نقص نشان میدهد که این واژه در روایات
نواقص العقول بودن زنان ،به معنای«ضعف» است (ابن فارس470 ،5 ،1399 ،؛ احمد مختار،2 ،1429 ،
2269؛ مصطفوی221 ،12 ،1360 ،؛ فراهیدی65 ،5 ،1409 ،؛ ابن منظور .)101 ،7 ،1955 ،در نتیجه در این
گونه روایات نباید زن با مرد مقایسه شود و سپس نتیجه گرفته شود که مرد در مورد مفروض کامل است،
چون دارای چنین ویژگیای است و زن ناقص است چون آن ویژگی را ندارد .درست مانند اینکه گفته شود
نیروی جسمی زن ناقصتر از نیروی جسمی مرد است؛ در حالیکه چنین مقایسهای درست نیست؛ زیرا در
صورتی میتوان گفت نیروی بدنی زنها ناقص است که آنان برای انجام وظایفی که خلقت و طبیعتشان
ایجاب میکند دارای نیروی کمتری بوده باشند؛ درحالی که براساس آیات  70سورهی طه و  7سورهی
سجده ،زنان برای انجام وظایف اصلیشان که مادری و تربیت فرزند است ،در کمال خلقت هستند.
د -لزوم توجه به مناسبتهای تاریخی .مناسبتهای تاریخی در روایت به مثابهی قراین کالم هستند
و بدون در نظرگرفتن آن ،مقصود و منظور امام (ع) روشن نخواهد بود .قضایایی که در زمینه مقام و
شخصیت زن در نهجالبالغه آمده ،قضایای خارجیهاند نه قضایای طبیعیه یا حقیقیه و از اینرو ،غالب
سخنانی که در نهجالبالغه پیرامون زنان آمده ،ناظر به زنان موجود در جامعه است نه ناظر به جنس زن در
جمیع ادوار(عالیی رحمانی)114-1369،113 ،؛ زیرا گاهی حادثه و یا موضوعی در اثر یک سلسله عوامل
تاریخی ،زمانی یا مکانی و برحسب شرایط و علل و اسباب آن ستایش یا نکوهش میشود .معنای ستایش
یا نکوهش بعضی حوادث یا امور جنبی حادثه این نیست که اصل طبیعت آن شیء ستایش و یا نکوهش
شده است و این نکوهش زن در نهجالبالغه ،ظاهراً به جریان جنگ جمل بر میگردد(جوادی آملی،1369 ،
 .)335-330ضرورت توجه به تاریخمندی برخی نصوص ایجاب میکند که قضایای تاریخی در یک مقطع
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خاص و حساس ،زمینه ستایش یا نکوهش را فراهم کرده است که با گذشت آن مقطع ،مدح و ذم آن نیز
طبعاً منتفی میشود.
ه -ناسازگاری ماهیت ایمان با پذیرش نقص در زن .منظور از نقص ایمان در حدیث و روایت مذکور
ترک نماز و روزه در ایام حیض است ،در حالیکه ترک نماز و روزه برای زنان در این ایام یک تکلیف واجب
الهی است که خداوند آنرا از باب لطف بر آنان مقدر کرده و بر آنان واجب کرده که تخفیف در تکلیف را
بپذیرند (بجیرمی ،بیتا .)133 ،1 ،بر اساس تعریف ایمان ،تصدیق جازم مطابق با واقع و از کیفیات و
عوارض نفسانی است .با توجه به اینکه کیفیات بطور کلی قسمتپذیر نمیباشند و نفس انسانی نیز که
موضوع ایمان است ،مجرد و غیر قابل تجزیه و تقسیم است و عوارض ،تابع موضوعات بلکه عین موضوع
هستند ،ایمان قابل نقصان کمّی نیست؛ زیرا نفس انسانی جسم و موجودی مادی نیست که قابل قسمت
باشد و عوارض نفس نیز مانند نور علم و نور ایمان و غیره از کیفیات نفسانی است و تقسیم کمّی شامل آن
نمیگردد ولی مانند نور حسی ،شدت و ضعف میپذیرد و در مؤمنین از جهت کمال ،متفاوت و دارای مراتب
و درجات است .حاصل آنکه ایمان دارای مراتب قوت و ضعف و متحد با جوهر نفس و غیر قابل تقسیم
است .اما اعمال صالحه از قبیل نماز و روزه و به طور کلی تمام عبادات از شرایط ایمان و از آثار خارجی
ایمان محسوب میشوند و ایمان به هیچ وجه ،قابل اجزاء نیست (همایونی.)232-231 ،1377 ،
و -لزوم تنویر جایگاه فلسفی نقص عقلی در حدیث و روایت مذکور .نقص در ترکیب نقص عقلی در
چهار معنا میتواند بهکار رود :الف) نقص فطری عام که همه افراد اعم از مذکر و مؤنث را در بر میگیرد و
در مورد متوسط بهره هوشی افراد است .ب) نقص فطری نوعی که در بعضی از امور تعّقلی خاص همانند
استدالالت ریاضی ،حساب و تحلیل و ادراک مسائل وجود دارد .ج) نقص عارضی نوعی کوتاه مدت که در
نتیجه امور و شرایط عارضی همچون دوره حیض یا نفاس یا حمل ایجاد میگردد .د) نقص عارضی نوعی
بلند مدت که نتیجه شرایط خاص زندگی افراد از قبیل اشتغال به حمل و والدت و رضاع و حضانت است
(ابوشقه1 ،1422 ،و .)287-273 ،2دور بودن زنان از محیط اجتماع در زمان وارد شدن این روایت نیز
میتواند از اسباب ایجاد نقص باشد؛ در نتیجه نقص مذکور در روایت فوق ،در زمرهی نقصهای نوعی است
که بر خالف نقص فطری موجب ایجاد خدشه در قوای عقلی زن نمیشود.
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 -4-3نقد دالیل عقلی
الف -بحث درباره علل و فلسفه احکام و بررسی فواید آن امری فطری است .زیرا به سبب آن منافع
و فواید فراوانی عاید بشر شده است و فطرت حقیقت طلب انسان همواره به دنبال پرسش از چرایی وضع
قواعد و اصول مختلف بوده است و اگر چنین نبود طرح مباحثی همچون مقاصد الشریعه و اهداف دین
بیمعنا بود .طرح ممنوعیت پرسشگری در خصوص علل وضع احکام دینی ،به معنای نفی فطرت پرسشگر
انسان است؛ زیرا قوانین اسالمی عالوه بر بعد آسمانی ،جنبهی زمینی نیز دارد و بر اساس مصالح و مفاسد
موجود در زندگی بشر بنیان نهاده شده است؛ بنابراین حکمتهای تشریع احکام نمیتواند مخفی و مرموز
باشد به گونهای که عقل انسان به آن راه نداشته باشد (مطهری .)28-27 ،2 ،1375 ،از سوی دیگر
نمیتوان پذیرفت که احکام فرعی اجتماعی شریعت اسالمی اعم از مدنی ،کیفری و سیاسی فاقد حکمت و
مصلحت قابل فهم برای جامعه بشری باشند نیز نمیتوان پذیرفت در اسالم احکام و مقرراتی برای ادارۀ
امور جامعه و تنظیم روابط اجتماعی انسانها وضع شده باشد ولی عقل متعارف بشری نتواند پی به حکمت
و فلسفه و فایدهی آنها ببرد و ناگزیر باشد آن را هر چند بر خالف فهم عقلی افراد جامعه تشخیص دهد
تَعَبُّداً بپذیرد و بر اساس آن عمل کند.
ب -در پاسخ به دلیل غلبه احساسات و عواطف در زنان باید گفت تفاوتهایی که از حیث روحی و
احساسی میان زن و مرد مشاهده میشود ،مقتضای طبیعت آنهاست ،و از آن جهت که زن وظایف و
نقشهایی همچون همسری و مادری را بر عهده دارد باید رفتاری متناسب با آنها داشته باشد (مؤمنی،
 )113 ،1419و درست است که گاه عاطفه و احساس در پدید آمدن انحراف مؤثر است ،اما نیرومندی
عواطف به معنی کم خردی نیست؛ زیرا عقل با اندیشه و خردورزی سر و کار دارد و گواهی دادن با رؤیت
صحیح حوادث و امانتداری و راستگویی و استواری در گزارش صادقانه آنها مرتبط است(فقهیزاده،1378 ،
.)55
ج -در پاسخ به دلیل سیره باید گفت شرایط موجود در صدر اسالم و نیز نوع نگرشی که به زن در
جوامع مختلف و خصوصاً در میان اعراب وجود داشت ،طرح چنین مسألهای را با مشکل مواجهه مینمود؛
در نتیجه عدم جواز این امر در زمان پیامبر(ص) و خلفای بعد از ایشان دلیلی بر عدم جواز آن در تمامی
زمانها نیست .عالوه بر اینها بررسی تاریخچه شهادت زن در میان ادیان و اقوام مختلف (طالبی دارابی،
41-40 ،1382؛ حکیمپور105 ،1384 ،؛ تفضلی ،1354 ،پرسش  ،38بند  )56 ،37نشان میدهد که مسأله

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی/سال چهاردهم /شماره پنجاه

78

اعتبار شهادت زن جزو احکام تأسیسی و از افتخارات دین مبین اسالم است آنهم در زمانی که زنان دارای
هیچ مقام و موقعیت اجتماعی ،اقتصادی و حتی خانوادگیای نبودند.
 -4دیدگاه و دالیل رویکرد تاریخمند به شهادت زنان
خألها و ابهامات موجود در رویکرد سنتی ،ضرورت اتخاذ رویکردی متناسبتر با اغراض و اهداف
شارع را پیش میآورد و آن نگریستن به موضوع جنسیت در شهادت از منظری تاریخمند است .ایدهی اصلی
این رویکرد ،پرهیز از نادیده انگاشتن نقش عرف و اقتضائات زمان و مکان در استنباط احکام فقهی بهویژه
در موضوع خاص احکام زنان است.
منظور از تاریخمندی ،توجه به بسترهای تاریخی و جغرافیایی صدور حکم و نگریستن بدان به منزلهی
پدیدهای انتقالی از یک مکان و زمان به مکان و زمانی دیگر است .باید به هنگام تسری این احکام به
زمانها و مکانهای دیگر ،پیامدهای این انتقال مورد توجه قرار گیرد و احکام موقعیتمند و زمانمند از
احکام فرامکانی و فرازمانی تفکیک داده شود (ایازی.)296-295 ،1386 ،
این رویکرد ،به هنگام اجتهاد و استنباط حکم از نصوص دینی ،عنصر زمان و مکان را دخیل کرده و
بدون اینکه وجود برخی احکام منطقهای و تاریخی را انکار کند ،برای اثبات ادعای خود به دالیل زیر استناد
مینماید:
الف -وجود احکام ناسخ و منسوخ در قرآن .بر این اساس ،تدریجی بودن تشریع قرآن گویای توجه به
واقعیت نیاز مسلمانان به تغییر احکام است .احکام شرعی مربوط به سلوک و رفتار انسان در درون جامعه
است و وقتی این حکم دگرگون میشود ،گویای توجه صاحب شریعت به شرایط اجتماعی و بستر تاریخی
آن زمان است .این امر نشان میدهد که همه احکام همیشه ثابت و دایمی نیستند و چه بسا در ظرف خاص
زمان خود قرار دارند (ایازی.)62-61 ،1380،
بیضاوی( )75 ،1 ،1988در شرح و تفسیر آیه« مَا نَنسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنسِهَا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِّنْهَا أَوْ مِثْلِهَا أَلَمْ
تَعْلَمْ أَنَّ اللّهَ عَلَىَ کُلِّ شَیْءٍ قَدِیرٌ» ( ،106بقره) میگوید هدف از انزال آیات و تشریع احکام ،تأمین مصلحت
افراد و تکمیل شخصیت و ترقی تربیت آنان است .این اهداف و مفاهیم به تبع تغییر زمان و تحول
شخصیت افراد تغییر میکند ،چنانکه طرق تأمین معاش با گذشت زمان تغییر میکند .در نتیجه چیزی که
در عصری مفید است ممکن است در عصری دیگر مضر باشد.
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ب -ذکر اسباب نزول برای بیان موقعیت و تعیین جایگاه و مشخصات موضوع آیه .هرچند
گزارشهای اسباب نزول در علوم قرآن ،به معنای عدم وجود پیامهای کلی و همهگیر قرآن نیست ،اما این
نکته را آشکار میسازد که قرآن خالی از توجه به نیازها و شرایط عصر رسالت و مخاطبان آن نیست و
بخشی از آن ناظر به دوران نزول ،شرایط منطقه و نیز پرسشهای مردم در عصر پیامبر بوده است .و
چنانچه در آن عصر ،مردم خواستهای دیگری داشتند و پرسشهای دیگری میپرسیدند ،چه بسا
جوابهای دیگری میآمد (ایازی.)306 ،1386،
ج -استمداد از قواعد فقه به عنوان یکی از ظرفیتهای موجود در فقه اسالمی .از جمله این قواعد
قاعده« العاده محکّمه» و قاعده« الیُنکر تغیّر األحکام بتغیّر األزمان» است.
قاعده« العاده محکّمه» .مضمون قاعده مذکور این است که عرف و عادت جا افتاده در میان مردم
از حیث شرعی قابل توجه است و حکایت از ضرورت تحول حکم شرعی به دنبال تحول پدید آمده در عرف
و عادت مردم دارد ،البته به شرط اینکه در آن مسأله دلیل شرعیای وجود نداشته باشد .از سوی دیگر،
بیانگر این نکته نیز هست که فقها و اصولیان از مالحظة عرف و عادت در احکام فقهی غافل نبوده و
داوری آن را به رسمیت شناختهاند و اهمیت تأثیر آن در احکام فقهی به اندازهای است که بعضی از فقهای
مسلمان را بر آن داشته است که به تصریح بگویند«هر آنچه در شرع مبتنی بر عادت است ،با تغییر عادت
دگرگون میگردد و با عادات تازه سازگار میشود» (قرافی.)43 ،1 ،1344 ،
قاعده «الیُنکر تغیّر األحکام بتغیّر األزمان» .تغییر یکی از قانونهای غیر قابل انکار است و
اکثر فقها و اصولیون نیز در مورد تأثیر زمان در تلقی از احکام شرع و لزوم بازنگری در آنها اتفاق دارند و
توجه به آنرا امری ضروری بهشمار آوردهاند .منظور از احکام در این قاعده ،احکام شرعی و اموری است که
با خطاب شارع به اثبات رسیده و مبنای آنها عرف و عادت است .مراد از زمان نیز ،تحولی است که در
جنبههای گوناگون زندگی اجتماعی در مقطعی از زمان تحت تأثیر عواملی در فقه راه یافته یا مییابد و اثر
چشمگیری به جای گذاشته یا میگذارد و مردم را به راه جدیدی رهنمون گردیده یا میگردد .انگیزۀ اصلی
این دگرگونی و پویایی فقهی این است که هر پرسشی پاسخ مناسب خود را دریافت کند ،مشکلی از سر راه
برداشته شود ،نیازی برطرف گردد ،راه پیشرفت جامعه به بن بست نیفتد و در نتیجه فقه همچنان به عنوان
یک قانون ایدهآل و آیندهنگر همواره نبض جامعه را در دست داشته باشد و آن را به سوی تمدّنی که
پرشتاب به پیش میتازد ،راهنمایی کند(فیض.)124 ،1373،
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منظور از مکان نیز زیستگاه انسانهاست .بدون شک محیط ،در همه انواع آن از طبیعی گرفته تا
مراکز اجتماعی و فرهنگی و علمی و اقتصادی و سیاسی ،همواره در تطوّر فقه اثری شگرف و غیرقابل انکار
داشته و خواهد داشت (فیض .)134 -135 ،1387،در منابع فقهی کما بیش به گونهای از تبدّل احکام با
گذشت زمان و تغییر شرایط و اوضاع یا به اثرگذاری عرف در استنباط یا انطباق احکام اعتراف شده است.
ابنمکی عاملی میگوید رواست که احکام به واسطهی تغییر یافتن عادات ،تغییر کنند .از جمله مثالهایی
که ایشان ذکر میکند تقدیر نفقة زن است که در روایات عموماً اندازهای برای آن معین نشده و اگر هم
تصریحی به یک مقدار معین هست از باب نمونه و ناظر به مقدار متعارف نفقه در روزگار صدور روایت بوده
است (عاملی(شهید اول) ،بیتا .)151-152 ،1 ،امام خمینی ( )98 ،21 ،1372نیز در اینباره میگویند زمان
و مکان ،دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند ،مسألهای که در قدیم دارای حکمی بوده است ،به ظاهر ،همان
مسأله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد یک نظام ،ممکن است حکم جدیدی پیدا کند؛ بدان
معنا که با شناخت دقیق روابط اقتصادی و اجتماعی و سیاسی ،همان موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم
فرقی نکرده است ،واقعاً موضوع جدیدی شده است که قهراً حکم جدیدی میطلبد.
الزم به ذکر است که دخیل کردن زمان و مکان میتواند دو تأثیر مهم داشته باشد؛ اول اینکه زمان و
مکان در فهم انسان از دین و معارف دینی میتواند مؤثر باشد؛ یعنی دانستهها و مجموعهی علوم و معارف
بشری در فهم انسان تأثیرگذار است و دیگری تأثیر زمان و مکان بر مصادیق ،موضوعات و متعلقات احکام
است(ایازی .)18 ،8 ،1374 ،بنابراین توجه به نقش عرف و زمان و مکان در اجتهاد ،موجبات انطباق فقه
اسالمی را با شرایط و موارد کامالً متفاوت و نوین فراهم آورده و سبب استمرار و غنای فقه اسالمی خواهد
گردید .
در سایه وجود این عناصرِ پویا و کارآمد ،مدیریت فقهی و حکومت دینی میتواند با توجه به اصول و
مبانی فقهی و کالمی در باب هر یک از مسائل مستحدث اجتماعی و اقتصادی و مخصوصاً در مسائل زنان،
اظهار نظر و راهحل سازگار با تعالیم دینی ارائه دهد (واعظی )236 ،1377-1378 ،چراکه در دنیای امروز
دستیابی زنان به فن آوریهای جدید ،آگاهی از تحوالت سریع و اطالعات در زمینههای مختلف آموزشی،
سیاسی ،اجتماعی ،اقتصادی و برخورداری از حقوق و تکالیف درخور شأن آنها و نظایر آن ،از جمله حقوق
غیرقابل انکار آنان است و از آنجایی که عدم رعایت موارد مذکور ،موجب زیان به زنان و محرومیت آنان از
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بسیاری از حقوق میگردد ،لذا وضع قوانین و مقررات درباره احکام خاص زنان نباید به گونهای باشد که
برای آنان ضرری در پی داشته باشد.
د -ضرورت کل نگری احکام اسالمی .از نظر شرعی و قانونی ،افعال و تصرفات انسان زمانی مقبولیت
مییابد که وی متصف به صفاتی گردد که شایستگی و صالحیت قبول احکام شرعی و تحمل مسؤولیت و
آثار مترتب بر آنها را کسب نماید .از نظر فقهی اهلیت دارای عوارض سماوی و عوارض مکتسبه است و
زن بودن در هیچ یک از عوارض اهلیت جای ندارد .از این رو ،بحث شهادت زن ،باید زیر بحث کلیتر
اهلیت نگریسته شود و هنگامی که زن بودن در زمره ی عوارض اهلیت قرار نمیگیرد ،باید به عنوان
استثنائی نگریسته شود که در برهه ای خاص بر شهادت زنان وارد شده است و با تغییر آن شرایط و اوضاع
و احوال خاص ،این استثناء نیز از رسمیت خواهد افتاد.
ه -بیم منحرفشدن مسیر عدالت در صورت عدم پذیرش شهادت زن .چنانچه حادثه مجرمانهای رخ
دهد که تنها زنان شاهد آن بودهاند و شهادت آنان را نپذیریم ،مجرم بدون عقاب میماند .بر اساس آیهی
 106سوره مائده اگر مسلمانی در شرف مرگ بود و مسلمان دیگری حضور نداشت ،شهادت دو نفر کافر بر
وصیت او جایز است و آن شخص میتواند وصیت کند و دو نفر کافر را گواه بگیرد .براساس نظر ابوموسی
اشعری ،ابن عباس ،عبداهلل بن قیس ،سعید بن مسیب ،سعید ابن جبیر ،ابن سیرین ،قتاده و سدی شهادت
کافران درباره وصیت مسلمان نافذ است و فقهایی چون ثوری ،ابوعبید قاسم بن سالم ،احمد بن حنبل ،ابن
تیمیه و ابن قیم نیز بر این رأی هستند (قرطبی349 ،6 ،1372 ،؛ فخر رازی ،بیتا115 ،12 ،؛ ابن قدامه،
51 ،12 ،1405؛ ابن قیم )96-90 ،1 ،1968 ،و قول راجح فقها این است که حکم این آیه نسخ نشده است
(قرطبی394 ،6 ،1372 ،؛ جصاص .)491 ،12 ،1325 ،حال این سؤال پیش میآید که آیا اگر شهادت زن را
در اموری مانند وصیت میت یا معامالت مالی و اموری که حقوق دیگران به آن تعلق دارد ،بپذیریم ،بهتر از
قبول شهادت کافران نیست؟ زیرا شهادت یک زن ،شهادت یک مسلمان است و شکی نیست که سخن
یک مسلمان بیشتر و بهتر پذیرفته می شود و شاهد در مظان اتهام نیست (ابراهیمی.)376-375 ،1383 ،
و-استناد به حجیت علم قاضی .بر اساس آموزههای فقه اسالمی ،قاضی میتواند در حقّ اهلل و حق
الناس به علم خود عمل کند و حد الهی را جاری نماید و الزم است مستند علم را که از راههای متعارف به
دست آمده است ذکر کند .زیرا آنچه در فقه و حقوق مسلّم است این است که مستند شهادت شاهدان باید
علم و یقین باشد و از آنجا که شهادت یک زن عادل نیز میتواند از جمله راههای تحصیل علم محسوب
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شود و در غیر از باب حدود میتوان از طریق شهادت بر شهادت ،از گواهی زنان بهرهمند شد ،بنابراین اگر از
شهادت زن برای قاضی ،یقین حاصل شود ،وی موظف است قرائن و امارات مستند علم خود را به طور
صریح در حکم قید کند و با ذکر مستندات ،اقدام به صدور رأی نماید و در این خصوص بین زن و مرد
تفاوتی نیست.
 -5نتیجهگیری
آرای موجود در فقه اسالمی در خصوص اعتبار شهادت زنان ذیل دو رویکرد کلی قابل تقسیمبندی
است .رویکرد نخست که با نگاهی جنسیت محور و بر اساس دالیل نقلی از کتاب و سنت پیامبر(ص) و
روایت و نیز برخی دالیل عقلی ،جنسیت را از شروط اصلی شهادت و شاهد میداند .بر این اساس زنان به
دلیل نقص عقلی در مرتبهی پایینتری از مردان قرار دارند و رأی و نظر آنان کامالً یا اصالً معتبر نیست .
ایرادات استداللی رویکرد مذکور در ارائهی متناسبترین تفسیر فقهی از موضوع و ناتوانی در
همآهنگ شدن با تغییرات زمانی و مکانی که الزمهی تداوم فقه اسالمی است ،دخیل کردن عنصر
تاریخمندی در نگرشهای آتی به این موضوع را ضروری ساخته است .رویکرد مختار با درنظر گرفتن تغییر
موقعیت زنان و نیز اقتضائات زمان و مکان و توجه به قواعد «العاده محکمه» و «الینکر تغیّر االحکام بتغیّر
االزمان» و نگریستن به فقه اسالمی در قالب یک کل بههم پیوسته ،اوالً نشان میدهد نقصی که مستند
رویکرد نخست در بیاعتباری شهادت قرار گرفته است ،نه یک نقص فطری که نقصی نوعی است که
محصول جبر زمان و مکان ایجاد آن است و طبیعتاً با زایل شدن این جبر در اثر گذشت زمان و تغییر
بسترهای جغرافیایی ،این نقص نیز از بین خواهد رفت .
دوم اینکه در تفسیر حدیث و روایت وارده ،قضایای خارجیه را از قضایای حقیقیه یا طبیعیه تفکیک
میکند و هر قضیهای را در ظرف زمانی و مکانی خود میبیند .
دلیل سوم ،لزوم توجه به فلسفهی وضع شهادت است .قرار گرفتن شهادت در زمرهی ادله اثبات دعوا،
برای تسهیل احقاق حق و جلوگیری از ضایعشدن حقوق است .حال آنکه بیاعتبار دانستن شهادت نیمی از
جمعیت ،مخدوش شدن هدف کلی احقاق حق را به دنبال دارد .چراکه زنان امروزه نیمی از نیروها را در
اختیار دارند و هرچه زمان بگذرد نسبت به حقوق خود آگاهتر و در مطالبه آن مصرتر خواهند بود و در نتیجه
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دولت نمیتواند از زنان درخواست نماید که در مواقع سختی و بحران همراه با مردان به میدان بیایند اما در
هنگام مطالبه حق از آنان حمایتی ننماید.
و در نهایت اینکه تغییر در ضرورتهای اجتماعی ،سبب تحول در جامعه میشود و در جامعة متحوّل،
ثبات فقه و حقوق ،اگر بن بست ایجاد نکند ،راهگشا نیز نخواهد بود .کما اینکه تحوالت فقهی اخیر در
موضوعاتی همچون برابری دیه مسلمان و غیر مسلمان و سپس تساوی دیه زن و مرد ـ حداقل در
تصادفات رانندگی ـ بر قابلیت انطباق فقه اسالمی با مقتضیات زمان و مکان ،صحه گذاشته است .پذیرش
رویکرد تاریخمند ،در موضوع شهادت زن و یا دستکم تجدیدنظر در ادله و استدالالت رویکرد سنتی،
همسو با جریانی است که در دو مصداق فوق قصد دارد راهگشای قانونگذار در اصالح و تفسیر قوانین
موجود باشد و به غنای دکترین حقوقی بیافزاید.
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