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  مقدمه .1
با وجود اينكه فقه اماميه و به تبع آن قانونگذار ايران در مواردي شـهادت زنـان را   
نپذيرفته است و در مواردي هم كه پذيرفته است به آن توان اثبـاتي كمتـري نسـبت بـه     
شهادت مردان داده است بگونه اي كه شهادت دو زن را معادل شهادت يك مرد دانسـته  

مجمـع   1979مصـوب  (سيون رفع تبعيض عليـه زنـان   كنوان 15ماده  2است مطابق بند 
و  ها دادگاهي عضو بايد در تمام مراحل دادرسي در ها دولت) عمومي سازمان ملل متحد

ت قانوني را كه مردان محاكم با زنان رفتار مشابه رفتار با مردان داشته باشند و همان اهلي
براي اجـراي ايـن اهليـت در     از آن برخوردارند به زنان نيز بدهند و امكانات مساوي را

يـا اسـتثناء بـر     همچنين اين كنوانسيون هر نوع تمايز، محـدوديت . اختيار آنها قرار دهند
ي عضـو را مكلـف   ها دولتو ) 1ماده (ت را تبعيض و مردود شمرده است مبناي جنسي

نموده كه ضمن برقراري تساوي در حقوق مدني و سياسي در همـه جهـات بـين زن و    
ي عملي كه ها روشاقدامات الزم را به منظور برانداختن تعصبات، عادات و مرد، اصوال 

اي  به جنس ديگـر بـا نقـش كليشـه     بر طرز تفكر پستنگري يا برتربيني يك جنس نسبت
  )239: 1374مهرپور، ()5 هماد. (بعمل آورند زنان و مردان مبتني است

ه ارزش اثبـاتي  دهـد كـ   مـي  اين در حالي است كه نگاهي به تاريخ دادرسي نشـان 
شهادت در دوران ما كه دوران كتابت و دوران استفاده از قلم و خط و سـند نـام گرفتـه    
نسبت به گذشته كه كتابت وجود نداشته يا بين برخي خواص مردم بـوده رو بـه افـول    

؛ 51: 1385؛ كاتوزيـان،  411: 1378؛ متين دفتـري،  190، 6ج :1376امامي، : رك. (است
  ) 163: 1379، قائم مقام فراهاني

 شايد علت اينكه در بسياري از كتب فقهي قضاء و شهادت را در يك فصل مطـرح 
 كنند نشان اين است كه شهادت مهم ترين و شايع تـرين دليـل اثبـات دعـوا قلمـداد      مي
  .شده است مي

رسد اگرچه در دوران معاصر چنين شبهاتي از جانب طرفـداران   مي بنابراين به نظر
به عنوان يكـي از  (شود اما با توجه به اينكه ارزش اثباتي شهادت  مي حقوق زنان مطرح

نسبت به گذشته كمتر شـده اسـت چنـين شـبهاتي در حقيقـت مجـال       ) ادله اثبات دعوا
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  .طرحش گذشته و امروز دامنه كاربردشان از بين رفته و يا بسيار محدود شده است
در طـول تـاريخ روا   در حقيقيت علت طرح چنين شبهاتي ظلمي است كه بر زنان 

بنابر نقل تواريخ در برخي جوامع گذشته مانند آتـن قـديم زنـان و دختـران     . شده است
 هرگز آزاد نبودند و اين مردان بودند كه با گوشه نشين ساختن آنان آزادي خود را تأمين

توانستند خويشان و دوستان خود را مالقـات كننـد و    مي كردند زنان فقط در صورتي مي
هاي مذهبي حضور يابند كه كامالً در حجـاب و تحـت مراقبـت باشـند و در     در جشن 

ماندند و بيشتر عمر آنها در حرمسـراهايي كـه عقـب خانـه      مي مواقع ديگر بايد در خانه
زنان جاي كمي در زندگي اجتماعي داشته اند و لذا جاي واقعـي  . گذشته است مي بوده

طبيعي است كه در چنين محيطهاي  )340: 1381ويل دورانت، (زنان در خانه بوده است
مرد ساالرانه اي كه زنان براي حضور هاي معمـولي در فشـار بـوده انـد مجـالي بـراي       

  .شود نمي مطرح ها دادگاهحضور آنها در 
توانسته و حق نداشته كـه در محكمـه اقامـه     نمي كه گزارش شده زن يوناني چنان

ران گـواهي بدهـد و از نظـر يونـاني هـا      دعوا كند تا چه رسد به اينكه بتواند براي ديگـ 
: همـان . (گرفته هيچ اعتبار قانوني نداشـته اسـت   مي اعمالي كه تحت تأثير زنان صورت

  .است وضعيت زنان در غالب ملل و جوامع نيز به همين شكل گزارش شده )339
  : باشند مي يي قابل طرحها پرسشبا توجه به اين مباحث 

ن يا قائل شدن توان اثباتي كمتر براي شهادت آنـان در  اوالً آيا نپذيرفتن شهادت زنا
  زنان را از حقي محروم نموده است يا خير؟) نسبت به شهادت مردان(برخي موارد 

  در منابع معتبر اسالمي چه حكمت هايي براي اين نابرابري ذكر گرديده است؟ -
از حقي نيست با اين فرضيه كه اين نابرابري مستلزم محروميت زنان (در اين مقاله 

ابتدا به تبيين مفهوم شـهادت، تمـايز آن از عنـاوين    ) بلكه در جهت حمايت از آنهاست
. مشابه و بررسي ماهيت آن از حيث حق يا تكليف بودن اداء شهادت خواهيم پرداخـت 

سپس گزارشي از اقوال فقهـاي اماميـه و مـذاهب چهـار گانـه اهـل تسـنن و همچنـين         
ايران درخصـوص ارزش اثبـاتي شـهادت زنـان ارائـه       وضعيت قوانين و مقررات فعلي

خواهد شد و نهايتاً به بررسي حكمت هاي حاكم بر ايجاد اين تفاوت جنسيتي خـواهيم  
  . پرداخت
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  گفتار اول مفهوم و ماهيت شهادت .2
  مفهوم شهادت و تمايز آن از عناوين مشابه: بند اول .1-2

ن مشابه متمايز گـردد تـا محـل    در ابتدا الزم است مفهوم شهادت تبيين و از عناوي
ايراد شبهه نابرابري زنان و مردان مشخص گردد و به ساير مواردي كه شـهادت در آنهـا   

  .اخذ نشده تعميم داده نشود
 مفهوم شهادت  .1-2 -1

اعـالم و  ) 74: 1371قرشـي،  (شهادت را از نظر لغوي به معناي حضـور و معاينـه   
و اخبـار از  ) 239: ق1414منظـور،   ابـن (، خبـر قـاطع   )128: 1360مصطفوي، (حضور 

و در اصـطالح چنـين   . گفتـه انـد  ) 465: ق1412راغـب اصـفهاني،   (روي علم و يقـين  
اخبار همراه با جزم و اطمينان از وجود حقي الزم براي غير شـاهد  «: تعريف شده است

بـه ايـن   ) 153: ق1413شـهيد ثـاني،   (» كه از جانب شخصي غير از حاكم صورت گيرد
د گرفته شده كه اين تعريف شامل اخبار از ثبوت حـق شـخص ديگـري بـر     تعريف ايرا

شود و همچنين بر شهادت مواردي ماننـد طـالق و وفـات و رؤيـت      مي عهده شاهد نيز
  ) 90: ق1415نراقي، . (كند نمي هالل صدق

صاحب جواهر تعريف شهادت را همان تعريف شهيد ذكر نمـوده اسـت و اضـافه    
باشد عرف است و با اضـافه   نمي از ساير اخبار كه شهادتنموده كه مرجع تشخيص آن 

نجفـي،  . (اين قيد خود را از ايراد مصون نموده هرچند تعريف جامعي ارائه نموده است
شـهادت اخبـار از روي   «: مرحوم ميرفتاح در تعريف آن آورده اسـت ) 7، 41ج :م1981

بر اين تعريف نيز  )651: ميرعبدالفتاح، بي تا(» علم در خصوص امر متعلق به غير است
  .شود مي اين ايراد وارد است كه شامل اقرار نيز

اگرچه شهادت در قوانين ايران تعريف نشده است اما حقودانان به تعريف شهادت 
و   دعـوي   از طرفين  يكي  نفع  به  از امري  اخبار شخصبرخي شهادت را به . پرداخته اند

برخي ديگر ميـان مفهـوم   ) 189، 6ج :1376مي، اما. (تعريف كرده است ديگري  زيان  به
عرفي و مفهوم آن به عنوان يكي از ادله اثبات دعوا تفكيك قائـل شـده و آن را از نظـر    
عرفي اخبار از حضور در هر واقعه و بيان آنچه ديده يا شنيده شده است دانسـته امـا در   
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شـاء اسـت لـذا احتمـال     مقام ترافع و اثبات حق با اشاره به اينكه شهادت اخبار و نـه ان 
  )14: 1385كاتوزيان، . (صدق و كذب دارد

و بـه تبـع آن در    علت متمايز ساختن اخبار حاكم كه در كالم برخي فقها آمده بود
و همچنين ) ع(، ائمه )ص(تعريف اخير نيز ذكر شده خارج كردن اخبار خداوند، پيامبر 

  )153: ق1413شهيد ثاني، .(باشد مي اخبار حاكم در مقام فصل خصومت
شهادت عبارت است از اخبار ناخاسـته از  «: همچنين در تعريف ديگري آمده است

تخصص، اصالتاً به استناد علم شخصي بر امري جزئي، نه بر فعل خود بلكه به نفع غيـر  
بدون ضرري بر خويشتن و به قصد شركت در احقاق حق يـا صـورت دادن وظيفـه اي    

  ) 2308، 3ج: 1378دي، جعفري لنگرو(» شرعي در خصوص مورد
سازد و اخبار حاكم هم  مي عبارت اول اين تعريف شهادت را از كارشناسي متمايز

شود و در ادامه تعريـف بـه تمـام ويژگيهـاي      مي چون منبعث از تخصص اوست خارج
  . رسد جامع ترين تعاريف همين مورد اخير است مي شود و به نظر مي شهادت اشاره

  و تحمل شهادت مفهوم اداء شهادت .1-2 -2
تحمل شهادت اين است كـه از  . روند مي اين دو اصطالح معموالً در برابر هم بكار

را احساس كند و ببيند، يا به نحوي بـا حـس   ) در آينده(كسي بخواهند تا مورد گواهي 
اما اداء شـهادت همـان   . اين احساس مرحله تحمل شهادت است. خود از آن آگاه گردد
راين تحمل شهادت ممكن است به اداء شهادت منجر بشـود يـا   بناب. شهادت دادن است

: 1378؛ جعفري لنگـرودي،  180: م1981، نجفي، 263: ق1413شهيد ثاني، : رك. (نشود
  ) 223، 1ج

توان از موارد تأمين دليل آيين دادرسي قلمداد كرد كه يكي از  مي تحمل شهادت را
ل در صورت بروز اخـتالف بـه آن   طرفين دعوا از پيش براي فراهم آوردن و تدارك دلي

  .كند مي مبادرت
  1تمايز شهادت از اقرار .1-2 -3

گردد شهادت توسط  مي بر خالف اقرار كه هميشه از جانب يكي از طرفين دعوا ادا
فردي كه خود طرف دعوا نيست بلكه جهت تقويت موضـع يكـي از طـرفين دعـوا در     
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) 15: 1385؛ كاتوزيـان،  136: 1387شـمس،  . (گـردد  مـي  محكمه حاضر شده است، ادا
اقرار را به اخبار شخصي كه خود يكي از طرفين دعواست به ضرر خـودش و بـه نفـع    

همچنين بر خـالف اقـرار كـه    ) 136: 1387شمس، . (طرف مقابل دعوا تعريف كرده اند
: ق1413شهيد ثـاني،  . (تنها نسبت به اقراركننده اثر دارد شهادت نسبت به ثالث اثر دارد

  ) 180: 1375ي لنگرودي، ؛ جعفر276
  2تمايز شهادت از ادعا .1-2 -4

ادعا عبارت است از اخبار شخصي كه خود يكي از طرفين دعواست به نفع خود و 
پس ادعا همانند ) 136: 1387؛ شمس، 15: 1385كاتوزيان، . (به ضرر طرف مقابل دعوا

شـهادت يـا   در حـالي كـه   . گـردد  مـي  اقرار هميشه از جانب يكي از طرفين دعوا مطرح
گواهي توسط فردي كه خود طرف دعوا نيسـت بلكـه جهـت تقويـت موضـع يكـي از       

  . گردد مي طرفين دعوا در محكمه حاضر شده است، ادا
  3تمايز شهادت از بينه .1-2 -5

معنـاي عـام آن كـه بـه معنـاي      . بينه در فقه و حقوق به چند معنا بكار رفته اسـت 
كه در كالم فقها به ايـن معنـا اشـاره     لغويش نزديك است دليل و حجت و برهان است

رود كـه ايـن    مي گاهي بينه به معناي شهادت بكار) 10: ق1419بجنوردي، . (شده است
، 2ج: 1378جعفـري لنگـرودي،   . (معنا نسبت به معناي قبل اخص دانسـته شـده اسـت   

و گاهي بينه به معناي تعداد الزم شاهد كه جهت اثبات يك موضوع مدني يا ) 3865ش
: ي نياز است، دانسته شده است چنانكه مرحوم مير فتاح در تعريف بينه آورده استكيفر

كه اين معنا نسبت به معنـاي  ) 650: ميرعبدالفتاح، بي تا) (والمراد بالبينه شهاده العدلين(
  . دوم عام تر است اما از معناي اول مضيق تر است

و آن را دليلي مركب  در عبارت برخي حقوق دانان معناي سوم بينه اخذ شده است
از تعداد الزم شاهد كه براي اثبات يك موضوع نياز است دانسته اند كه بدين ترتيب بـر  

 در شـهادت عـدد منظـور   «: چنين آورده انـد  .شود نمي ادله ديگر اثبات دعوا بينه اطالق
بينه از ادله اثبات . شود مي شود و حال آنكه در بينه در اصطالح معروف عدد رعايت نمي

تواند مثبت يك موضـوع مـدني    مي در شرع است و آن عبارت است از تعدادي گواه كه
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شـود مجمـوع آن دو    مـي  يا كيفري باشد مثالً دعوايي كه باشهادت دو شاهد مرد اثبـات 
در مثال اول يـك شـاهد   . شود مي دهند و گاه بينه چهار نفر مي شاهد يك بينه را تشكيل

  ) 184: 1375نگرودي، جعفري ل(» .نامند مي را نصف بينه
رود و هـر   مي اما عبارت برخي ديگر حاكي از اين است كه بينه به معناي اول بكار

چنانكـه آورده  . تواند بينـه باشـد   مي )و نه فقط تعداد الزم شاهد(يك از ادله اثبات دعوا 
اگر دعوايي مطرح باشد كه جز با سند رسمي قابل اثبات نباشـد و شـاهدي بـراي    « : اند

  )13: 1385كاتوزيان، (» .نامند نمي ع اقامه شود اينجا شاهد را بينهموضو
صرف نظر از معناي دوم بينه كه متـرادف شـهادت اسـت از نظـر اثبـات حقـوقي       

موضـوعيت دارد و بـر    تفاوت بينه به معناي اول و سوم با شهادت در اين است كه بينه
نمايـد امـا شـهادت     تواند خـالف آن حكـم صـادر    نمي شود و قاضي مي قاضي تحميل

تواند با توجه به شـرايط   مي طريقيت دارد و اعتبار آن بسته به نظر قاضي است و قاضي
؛ جعفـري لنگـرودي،   13: 1385كاتوزيان، ( .آن را بپذيرد يا مخالف آن حكم صادر كند

  ) 412: 1378؛ متين دفتري، 184: 1375
  4تمايز شهادت از كارشناسي .1-2 -6

 بار در مورد امور محسوس باشد نه اينكه استنباط و عقيدهدر شهادت الزم است اخ
 شاهد باشد در حالي كه در كارشناسـي، كارشـناس بـا بررسـي محسوسـات بـر مبنـاي       

به عبارت ديگـر بـرخالف   ) 136: 1387شمس، (كند  مي تخصص و تجربه نتيجه گيري
گيرد كارشناسي حدسيات فرد متخصص و  مي شهادت كه نسبت به محسوسات صورت

  .كارشناس است
  

  ماهيت شهادت از حيث حق يا تكليف بودن: بند دوم .2-2
جهت شناخت ماهيت گواهي و اينكه آيا شهادت يك حق است كـه بـراي شـاهد    
  . وجود دارد و يا اينكه تكليفي برعهده اوست الزم است ابتدا حق و حكم تعريف شوند

توانـد بـر فعـل     مـي  برخي فقيهان حق را نوعي سلطنت دانسته اند كه اين سلطنت
برخـي فقهـا حـق را    ) 41: ق1373نـائيني،  . (خاص يا نسبت به اشياء و اشخاص باشـد 
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و برخـي ديگـر حـق را    ) 57: يزدي، بي تا(مرتبه ضعيف ملك و نوعي از آن دانسته اند 
 .اند ماهيتي اعتباري كه اعتبارش غير از اعتبار ملكيت است و اثر آن سلطنت است دانسته

  )39: اخميني، بي ت(
همچنين در تعريف حق گفته شده از اعتبارات شرعي يا عقاليي است كه بر اساس 

شـود و بـه    مـي  آن امتياز يا توانايي خاصي براي شـخص يـا اشخاصـي در نظـر گرفتـه     
تواند تصرفي كند يا بهره مند گردد يا مالي يا كـاري   مي مقتضاي اين توانايي دارنده حق

  )42: 1379داماد،  محقق( .را از كسي درخواست كند
تعاريف ديگري نيز كه حقوقدانان براي حق ذكر كرده اند با اندك تفاوتي شبيه اين 

  ) 3، 4ج :1376امامي،  :رك. (تعريف است
 در مقابل حق، حكم شرعي قرار دارد كه توسط شارع در مقـام قانونگـذاري انشـاء   

د عيناً از جانـب افـراد   شود و در تعريف آن آورده اند؛ آن مجعول شارع است كه باي مي
 رعايت شود و شـامل احكـام تكليفـي و آن دسـته از احكـام وضـعي اسـت كـه افـراد         

  )44: 1379محقق داماد، .(توانند برخالف آنها با هم توافق كنند نمي
استفاده كرده اند كه به همـان  » تكليف«از » حكم«حقوقدانان برخي بجاي اصطالح 
كليف عبارت از امري است كه فرد ملزم بـه انجـام   معناست و در تعريف آن آورده اند ت

 باشد و هرگاه برخالف آن رفتار نمايـد بجزائيكـه در خـور آن امـر اسـت دچـار       مي آن
  )11، 4ج :1376امامي، . (گردد مي

توان گفت حكم برخالف حق  مي با توجه به تعاريف در تفكيك ميان حق و حكم
ژگـي را دارد كـه آمـره اسـت و امكـان      شود، تكليف است و ايـن وي  مي كه امتياز تلقي

  .باشد نمي مخالفت با آن يا توافق برخالف آن وجود ندارد و قابل اسقاط و نقل و انتقال
 حال به بررسي تكليف يا حـق بـودن شـهادت از منظـر روائـي، فقهـي و حقـوقي       

  .پردازيم مي
  ماهيت شهادت از منظر روائي و فقهي .2-2 -1

وص ضرورت اجابت در صـورت تقاضـاي تحمـل    در وسائل الشيعه بابي در خص
از جملـه روايتـي از امـام صـادق عليـه      ) 309: ق1409حر عاملي، . (شهادت آمده است
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بـراي  : فرماينـد  مي )دعوا ما إِذا الشُّهداء يأْب ال و(سوره بقره  282السالم كه در ذيل آيه 
د كه من بر اين امر هيچ كس شايسته نيست كه براي تحمل شهادت خوانده شود و بگوي

و همچنـين روايـاتي نيـز در خصـوص اداء      )310: ق1409حرعاملي، . (شوم نمي شاهد
: فرماينـد  مي شهادت وارد شده است از جمله روايت ديگر از امام صادق عليه السالم كه

  )همانجا(» .هنگامي كه براي اداء شهادت خوانده شدي اجابت كن«
هداء  يـأْب  ال و«سوره بقره  282ز آيه فقهاي اماميه با توجه به قسمتي ا  مـا  إِذا الشـُّ

  » دعوا
و ) كننـد  خـوددارى  شهادت از كه نبايد، شوند دعوت شهادت به چون شاهدان و(

رواياتي كه وجود دارد تحمل شهادت را براي كسي كه اهليت تحمـل دارد در صـورتي   
شد واجب دانسـته انـد و   كه خوف ضرري براي او يا يكي از مسلمانان وجود نداشته با

شـيخ  .(وجوب را در صورتي كه شهود منحصر به آنها نباشد كفايي و اال عيني گرفته اند
و اخـذ اجـرت   ) 180: م1981؛ نجفي، 263: ق1413؛ شهيد ثاني، 186 :ق1387طوسي، 

را براي آن به دليل وجوبش حرام دانسته اند چه الزم باشد شاهد مسافت زيادي را طـي  
و اين نظر مشـهور  ) 152: ق1415انصاري، .(از به طي مسافت كوتاهي باشدكند و چه ني

همچنين فقهاي اماميـه اداء  ) 180، 41ج: م1981نجفي، .(فقهاي اماميه دانسته شده است
 مـنْ  و الشَّـهادةَ  تَكْتُمـوا  ال و« سوره بقـره   283شهادت را نيز با توجه به قسمتي از آيه 

 بـه ، كنـد  كتمان را شهادت كه كس هر. مكنيد كتمان را شهادت و(» قَلْبه آثم فَإِنَّه يكْتُمها
عـدم خـوف ضـرر و بـه نحـو      (و روايات موجود با همـان شـرايط   ) است گناهكار دل

و ) 263: ق1413؛ شـهيد ثـاني،   186: ق1387شـيخ طوسـي،   .(واجب دانسته اند) كفايي
حتـي از نظـر اكثـر    ) 183: م1981نجفي، . (نسبت به اين مورد ادعاي اجماع شده است

فقها تفاوتي بين وجوب تحمل شهادت از اين جهت كه درخواست تحمـل شـهادت از   
: م1981نجفـي،  .( يك نفر صورت گيرد يا چنين درخواستي صورت نگيرد وجود ندارد

184(  
  ماهيت شهادت از منظر قانوني و حقوقي  .2-2-2

اه و اداي شهادت صراحتاً در قوانين كيفري به تكليف شاهد جهت حضور در دادگ



   1391پاييز و زمستان ، دومدوره چهارم، شماره  /مجله مطالعات حقوقي

ي عمومي و انقـالب در امـور   ها دادگاهبه موجب قانون آيين دادرسي . اشاره شده است
قاضي اشخاصي را كه خود تشخيص دهد يا شاكي معرفي نمايـد   1378كيفري مصوب 

يا مقامات ذي ربط معرفي نمايند يا متهم جهت روشن شـدن اتهـام الزم بدانـد جهـت     
تكليف بـه  هريك از شهود تحقيق و مطلعين ) 148ماده . (نمايد مي اداي شهادت احضار

و  گردند در صورت عدم حضور براي بار دوم احضار ميحضور در موعد مقرر دارند و 
با رعايت مفـاد مـاده   عذر موجه حضور نيابند به دستور دادگاه  بدوندر بار دوم چنانچه 

  )159ماده (.جلب خواهند شد 86
بق قانون آيين دادرسي مدني از طرفي تكليف حاضر كـردن  در دعاوي حقوقي مطا

كه متمسك به گـواهي شـده    گواه در دادگاه جهت اداي شهادت بر دوش طرفي از دعوا
و از طرف ديگر امكان احضار گواه از جانـب دادگـاه نيـز    ) 232ماده (است قرار گرفته 

دعـوا همچنـين    درخواست يكـي از اصـحاب   تواند به دادگاه ميپيش بيني شده است و 
و اگـر گـواه   )  242مـاده  (.مقتضي بداند گواهان را احضار نمايـد خودش درصورتي كه 
» احضـار «استفاده از اصطالح ) 243ماده . (تواند دوباره او را احضار كند مي حاضر نشود

  .سازد مي توسط قانونگذار نوعي تكليف را به ذهن متبادر» دعوت«بجاي 
اين قانون ضمانت اجرايي براي عـدم حضـور گـواه     اما الزم به توجه است كه در

حتي در مرتبه دوم پيش بيني نشده است در صورتي كه در خصوص امور كيفري جلب 
 همچنـين آمـده اسـت كـه دادگـاه      . شهود در صورت عدم حضور پيش بيني شده است

تواند گـواه را بـه اداي گـواهي ترغيـب يـا از آن منـع يـا او را در كيفيـت گـواهي           نمي
اهنمايي يا در بيان مطلب كمك نمايد بلكه بايد فقط مورد گواهي را طرح نمـوده و او  ر

رسد قانونگذار در امور  مي در مجموع به نظر )239ماده . (را در بيان مطالبش آزاد گذارد
حقوقي بر خالف امور كيفري برخالف نظر مشهور فقهـاي اماميـه حضـور گـواه را در     

از ميـان حقـوق دانـان دكتـر     . ف قلمـداد نكـرده اسـت   دادگاه جهت اداي شهادت تكلي
: 1378كاتوزيـان،  . (كاتوزيان در جايي شهادت را بصورت كلي تكليـف دانسـته اسـت   

. و در جاي ديگر ميان امور كيفري و حقوقي تفكيك قائـل شـده اسـت   ) 2، پاورقي267
كيفـري   بدين بيان كه اداي شهادت در امور كيفري را با توجه به قـانون آيـين دادرسـي   

تكليف دانسته اما در امور حقوقي با اين استدالل كـه آزادي و اختيـار در اداي شـهادت    
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باشـد جانـب اباحـه و اختيـار را قـوي تـر        مي مطابق اصل است و تكليف نيازمند دليل
دكتر لنگرودي نيز در بحث حق و حكم شبيه همـين  ) 87: 1385كاتوزيان، . (دانسته اند

ه مصداق مشتبه بين حق و حكم باشـد بـا توجـه اصـل آزادي     استدال را در هر مورد ك
: 1378جعفـري لنگـرودي،   . (قراردادها و اينكه الزام نيازمند دليل است ارائه داده اسـت 

عبارت دكتر شمس نيز در خصوص اين امر حكايـت از پيـروي از همـين    ) 1715، 3ج
  )158و157: 1387شمس، . (نظر دارد

  
  ادت زنان در فقه مذاهب اسالمي و حقوق ايرانگفتار دوم ارزش اثباتي شه .3

  بند اول ارزش اثباتي شهادت زنان در فقه مذاهب اسالمي .1-3
  فقه اماميه .1-3 -1

از موارد حقوق اهللا فقها اتفاق دارند كه زنا و لواط و مساحقه با شهادت چهار مـرد  
د و موارد موجب حد يعني سرقت و قذف و ارتداد و شـرب خمـر بـا شـهادت دو مـر     

؛ شـهيد اول،  173: ق1387؛ شـيخ طوسـي،   727: ق1413مفيـد،  .(شـود  مـي  عادل ثابت
بنـابراين در  ) 158و155: م1981؛ نجفـي،  418: ق1414؛ مقدس اردبيلي، 137: ق1417

تواند اين موارد را به اثبات رساند هيچ اختالفي وجود  مي اينكه شهادت مردان به تنهايي
تواند هيچ يك از حقوق اهللا را ثابت نمايد  نمي تنهاييو در اينكه شهادت زنان به . ندارد

  ) 159: م1981نجفي، . (ادعاي عدم خالف شده است
شهادت زنان بصورت انضمامي و همراه با شهادت مـردان در حقـوق اهللا پذيرفتـه    
نشده است اما در مورد برخي حقوق اهللا مانند زنا برخي قائل شده اند كه شهادت زنـان  

سالر و شيخ مفيـد   اين نظر از) 173: ق1387شيخ طوسي، (ذيرفته نيست مطلقا در زنا پ
غالـب فقهـا معتقدنـد كـه شـهادت زنـان        اما) 156: م1981نجفي، . (نيز نقل شده است

بصورت انضمامي موجب اثبات است به اين ترتيب كه زنا با شهادت سه مـرد و دو زن  
؛ مقـدس اردبيلـي،   137: ق1417 شهيد اول،. (شود مي و يا دو مرد و چهار زن هم ثابت

اما در مورد شـهادت دو مـرد و چهـار زن برخـي     ) 155: م1981؛ نجفي، 418: ق1414
 :ق1397شـيخ طوسـي،   (شـود   مـي  شود بلكه تنها تازيانه ثابـت  نمي معتقدند رجم ثابت
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و برخي مانند صدوقين گفته انـد  ) 155: م1981؛ نجفي، 137: ق1417اول،  ؛ شهيد252
  )156: م1981به نقل از نجفي، .(نيز ساقط استبدليل اصل حد 

شود كـه ايـن    مي در دعاوي مربوط به قصاص ميان فقها اختالف نظرهايي مشاهده
» دم«در برخـي روايـات شـهادت زن در    . اختالف نظرها ناشي از اختالف روايات است

و لفظ دم اعم از حدود و قصـاص اسـت كـه    ) 251: ق1409حرعاملي، (پذيرفته نشده 
شـيخ طوسـي،   . (اري از فقها بر اين مبنا شهادت زنان را در اين دعاوي نپذيرفته انـد بسي

امــا در برخــي ديگــر صــراحتاً شــهادت زن در قصــاص پذيرفتــه شــده ) 252 :ق1397
و برخي فقها بر اساس آنها شهادت زنان را بصورت ضميمه ) 251: ق1409حرعاملي، (

  )426: ق1414مقدس اردبيلي، . (در قصاص پذيرفته اند
همچنين شهادت زنان در مواردي كه مشترك بين حق اهللا و حق الناس است يعني 
در جناياتي كه موجب ديه است مانند قتل خطئي و قتل شبه عمد و قتل عمد غير قابـل  

بصـورت انضـمامي   ) مانند قتل پدر توسط پسر يا قتـل كـافر توسـط مسـلمان    (قصاص 
يك مرد و دو زن يا يك مرد همراه با سوگند  پذيرفته شده است كه با شهادت دو مرد يا

برخي فقها در اين موارد قائل شده ) 166: م1981نجفي، . (قابل اثبات دانسته شده است
توانـد مثبـت جنايـات موجـب ديـه       مـي  اند كه شهادت دو زن نيـز بـه همـراه سـوگند    

  )137: ق1417شهيد اول، .(باشد
ر مالي دارند و برخي هيچ اثـر مـالي   موارد حقوق الناس برخي مالي هستند و يا آثا

باشد مانند طالق كـه در   نمي در مواردي كه مال نيست و مقصود از آنها هم مال. ندارند
و خلع، وكالت، نسب و وصيت ) 159: م1981نجفي، (موردش ادعاي اجماع شده است 

تنهـا شـهادت دو مـرد     كه) 161: م1981نجفي، (كه در مورد آنها نظر مشهور اين است 
پذيرفته است و شهادت زنان نه به صورت انفرادي و نه به صـورت انضـمامي پذيرفتـه    

مرحوم مقدس اردبيلـي معتقـد   ) 159: م1981، نجفي، 137: ق1417شهيد اول، . (نيست
مقـدس اردبيلـي،   (است در طالق بدليل روايات تنهـا شـهادت دو مـرد پذيرفتـه اسـت      

گويد دليلي مبنـي   مي د از اينكهو درخصوص وكالت، وصيت و نسب بع) 424: ق1414
كند كه دليل آن شايد اجمـاع باشـد و عـدم     مي بر عدم قبول شهادت نساء نيافتم، اظهار

امـا  ) همانجـا . (داند مي ذكر خالف و تردد از جانب فقها در اين مسئله را مؤيد اين دليل



  بررسي ارزش اثباتي شهادت زنان و حكمت آن

ت شيخ طوسي در مبسوط معتقد شده كه در اين موارد نظر اقوي ايـن اسـت كـه شـهاد    
  )173 :ق1387شيخ طوسي، .(تواند مثبت باشد مي يك مرد و دو زن نيز

ماننـد بيـع، صـلح،    (در مورد ديون و اموال مانند غصب، قرض و عقود معاوضه اي
شـيخ  .(شهادت يك مرد و دو زن به همراه سوگند موجـب اثبـات اسـت   ) اجاره و رهن

خـي روايـات قبـول    برخي فقها با ذكـر بر ) 166: م1981؛ نجفي، 173 :ق1387طوسي، 
: ق1414مقدس اردبيلـي،  . (شهادت زنان را بدون وجود مردان در ديون بعيد نداسته اند

برخي ديگر عالوه بر اينكه در آنچه مال است يـا غـرض و اثـر آن مـال اسـت       و) 430
شـهيد  .(پذيرند شهادت دو زن را نيز همراه با سوگند پذيرفتـه انـد   مي شهادت مذكور را

  )138: ق1417اول، 
در مواردي كه غالباً مردان نسبت به آنها اطالع ندارند و آگاهي يـافتن آنهـا دشـوار    
است يا جواز نظر را ندارند مانند والدت و عيوب مخفي زنان شهادت زنان به صـورت  

؛ 138: ق1417؛ شـهيد اول،  173 :ق1387شـيخ طوسـي،   (انفرادي پذيرفته شـده اسـت   
ر اين مسئله ادعاي عدم رؤيت خـالف شـده   و د) 423و 432: ق1414مقدس اردبيلي، 

  ) 170 :م1981نجفي، .(است
همچنين شهادت يك زن به تنهايي در مورد زنده متولد شدن يك كـودك در ربـع   
ميراث و در ربع وصيت پذيرفته است و اگر دو زن باشند در نصف، اگر سه زن باشـند  

شـيخ  (ذيرفتـه اسـت   در سه چهارم و اگر چهار نفر باشند در تمـام ميـراث و وصـيت پ   
و بر اين مطلب ادعاي عـدم رؤيـت خـالف    ) 727: 1413؛ مفيد، 258: ق1397طوسي، 

  )173: م1981، نجفي، 139: ق1417شهيد اول، .(شده است
همچنين شهادت زنان بر شهادت در ديون و اموال و عقود پذيرفته شده اسـت امـا   

  ) 316: ق1397شيخ طوسي، . (در ديگر موارد مورد پذيرش واقع نشده است
  فقه اهل سنت .1-3 -2

و قصـاص مـذاهب چهارگانـه    ) به جـز زنـا  (از موارد حق اهللا در خصوص حدود 
شود و در آنها شهادت زنان نه همـراه بـا    مي اتفاق دارند كه تنها با شهادت دو مرد ثابت

؛ 259و255، 20ج: ابـن النـووي، بـي تـا    (شود  نمي مردان و نه بصورت انفرادي پذيرفته
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: ؛ اين قدامه، بي تا114و113: ق1406؛ سرخسي، 139، 5ج: مالك ابن انس، بي تااالمام 
و در خصوص حد زنا هم برخالف نظر غالب فقها اماميـه  ) 6045: ق1418؛ الزحيلي، 6

اند، مذاهب اهل تسنن اتفاق نظر دارند كه  كه شهادت زنان را بصورت انضمامي پذيرفته
؛ 87: ق1403االمام شافعي، ( .شود نمي نان ثابتجز به شهادت چهار مرد عادل از مسلما

ــا114: ق1406سرخســي،  ــا5: ؛ ايــن قدامــه، بــي ت ؛ 252، 20ج: ؛ ابــن النــووي، بــي ت
  )6044: ق1418؛ الزحيلي، 186و319و318 :ابوالبركات، بي تا

در خصوص حقوق الناس در اموري كه مردان از آن اطالع دارند يعنـي در حقـوق   
مالي مانند نكاح و طالق و عده و حوالـه و وقـف و صـلح و     مدني چه مالي و چه غير

وكالت و وصيت و هبه و اقرار و ابراء و والدت و نسب از نظر حنفيـه ايـن حقـوق بـا     
: ق1418؛ الزحيلـي،  115: ق1406سرخسـي،  . (شود مي شهادت يك مرد يا دو زن ثابت

االمام مالك بـن انـس،   (و مالكيه ) 254، 29ج: ابن النووي، بي تا(از نظر شافعيه ) 6043
شهادت زنان با مردان پذيرفته نيسـت  ) 9و7: اين قدامه، بي تا(و حنابله ) 44، 3ج: بي تا

مگر در اموال و توابع آن مانند بيع و اجاره و هبه و وصيت و رهن و كفالت چون اصل 
و ضعف و اختالل در حفظ و ضـبط   عدم قبول شهادت زنان بدليل غلبه عواطف بر آنها

 است اما مواردي كه مال نيست و مقصود از آن هم مـال  و نداشتن واليت بر اشياء امور
باشد و مردان از آن اطالع و آگاهي دارند مانند نكاح و رجعت و طـالق و وكالـت    نمي

؛ االمـام  254، 29ج: ابن النووي، بي تـا . (شود مي تنها اين موارد با شهادت دو مرد ثابت
  )6044: ق1418؛ الزحيلي، 9و7: ؛ اين قدامه، بي تا44، 3ج: مالك بن انس، بي تا

و اما در مواردي كه جز زنان از آنها آگاهي ندارند شهادت زنان پذيرفته است ولي 
ر والدت و حنفيه معتقدند شـهادت زنـان د  . مواردي از اين امور اختالف وجود دارد در

يابند پذيرفته است  نمي بكارت و عيوب زنانه مربوط به مواضعي كه مردان بر آن آگاهي
اما شهادت آنها بصـورت انفـرادي و بـدون مـردان در     ) 142و136: ق1406سرخسي، (

توانند از آن آگـاهي يابنـد و از نظـر     مي خصوص رضاع پذيرفته نيست چون محارم زن
تولد شدن كـودك در خصـوص ارثبـري پذيرفتـه نيسـت      حنفيه شهادت زنان در زنده م

سرخسي، .( چون استهالل و صوت كودك از اموري نيست كه مردان از آن آگاهي نيابند
از نظـر مالكيـه   ) 258 :ق1397، شـيخ طوسـي،   6045: ق1418؛ الزحيلي، 144: ق1406
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؛ ابـن  92: ق1403االمـام شـافعي،   (، شـافعيه  )45و44، 3ج: االمام مالك بن انس، بي تا(
شهادت زنان بصورت ) 15: اين قدامه، بي تا(و حنابله ) 259و256، 20ج: النووي، بي تا

انفرادي در مواردي كه مردان غالبا از آن آگاهي ندارند و بـر آنـان مخفـي اسـت ماننـد      
 بكارت و ثيابت و والدت و حيض و رضاع و استهالل كـودك و عيـوب مخفـي زنانـه    

  )6046: ق1418الزحيلي، . (پذيرفته است
همچنين در خصوص تعداد زناني كه شرط است شهادت دهند بين مذاهب اربعـه  

) 15: اين قدامه، بي تـا (و حنبليه ) 143: ق1406سرخسي، (اختالف است از نظر حنفيه 
االمام مالك بن انس، بي (شهادت يك زن عادل به تنهايي پذيرفته است و از نظر مالكيه 

امام شافعي، (و از نظر شافعيه ) 6046: ق1418الزحيلي، (ند دو زن بايد باش) 45، 3ج: تا
باشـد و هـيچ    نمـي  كمتر از چهار زن كافي) 256، 20ج: ؛ ابن النووي، بي تا89: ق1403

شـود چـون خداونـد دو شـاهد زن را در      نمـي  حكمي به شهادت اقل از چهار زن ثابت
شـيخ  . (د شـرط اسـت  برابر يك شاهد مرد قرار داد و براي شهادت وجود دو شاهد مـر 

  )6046: ق1418؛ الزحيلي، 259 :ق1397طوسي، 
  
  بند دوم ارزش اثباتي شهادت زنان در حقوق ايران .2-3

ي هـا  دادگـاه از ميان قوانين موضوعه در دو قانون مجازات اسالمي و آيين دادرسي 
عمومي و انقالب در امور مدني مسـئله ارزش اثبـاتي شـهادت جهـت اثبـات جـرم يـا        

در ايـن دو قـانون سـه    . با توجه به جنس گواه يا شاهد مدنظر قرار گرفته استخواسته 
نوع حكم نسبت به ارزش اثباتي شهادت زنان با توجه به جرائم و يا حقوقي كه بناست 
 بوسيله شهادت به اثبات برسند وجود دارد كه عمدتاً مبتني بر نظر مشهور فقهاي اماميـه 

  : ستاين سه حكم بدين بيان ا. باشد مي
 237مـاده  (جرائم قتـل عمـد  : مواردي كه شهادت زنان اصالً پذيرفته نيست ) الف

 128مـاده  ( ، مسـاحقه )قانون مجازات اسـالمي 117ماده ( لواط، )قانون مجازات اسالمي
 153مـاده  ( ، قـذف )قانون مجازات اسـالمي  137ماده ( ، قوادي)قانون مجازات اسالمي
مـاده  ( ، محاربـه )قانون مجازات اسالمي 170اده م( ، شرب خمر)قانون مجازات اسالمي
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فقط با شهادت )قانون مجازات اسالمي 199ماده (سرقت و )قانون مجازات اسالمي 189
  .مردان قابل اثبات است و با شهادت زنان قابل اثبات نيست

اصل طالق و اقسـام آن و رجـوع در طـالق و نيـز     از ميان اعمال و وقايع حقوقي 
، وكالـت ، جرح و تعديل، عفو از قصـاص ، بلوغ، ز قبيل مسلمان بودندعاوي غير مالي ا

قـانون آيـين دادرسـي     230بند الـف مـاده   .(شود مي ثابت با گواهي دو مردتنها وصيت  
   )مدني

در جـرم   -1: مواردي كه شهادت زنان به انضمام شهادت مردان پذيرفته است) ب
جلد باشد و چـه موجـب حـد     موجب حد قانون مجازات اسالمي چه 74زنا طبق ماده 

شـود و مطـابق    رجم با شهادت چهار مرد عادل يا سه مرد عادل و دو زن عادل ثابت مي
د باشـد، بـه شـهادت دو مـرد     اين قانون در صورتي كه زنا فقط موجب حد جل 75ماده 

كنـد كـه شـهادت     تصريح مي 76شود و ماده  عادل همراه با چهار زن عادل نيز ثابت مي
كنـد بلكـه در مـورد     ت نميايي يا به انضمام شهادت يك مرد عادل زنا را ثابزنان به تنه

چه (قتل غير عمد در جرم  -2. شود شهود مذكور حد قذف طبق احكام قذف جاري مي
شـهادت زنـان   قانون مجازات اسـالمي   237مطابق بند ب ماده ) شبه عمد و چه خطئي

با شهادت دو مرد عـادل يـا   ين نوع قتل تواند در اثبات آن مؤثر باشد به اين نحو كه ا مي
در -3. شـود  يك مرد عادل و دو زن عادل يا يك مرد عـادل و قسـم مـدعي ثابـت مـي     

، معـامالت ، ثمـن مبيـع  ، ين باشد از قبيل د دعاوي مالي يا آنچه كه مقصود از آن مال مي
يـه  د خطائي و شبه عمد كه موجـب  وصيت به نفع مدعي، غصب، جنايات، اجاره، وقف

و در ادامـه    .قابل اثبات دانسـته شـده اسـت    ت با گواهي دو مرد يا يك مرد و دو زناس
توانـد بـا معرفـي يـك      چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد ميبيان شده 

 230بنـد ب مـاده   ( .گواه مرد يا دو زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را اثبات كند
دعاوي مالي كه به هر علـت و  چنين در خصوص كليه و هم) قانون آيين دادرسي مدني

، مهريـه ، ديه جنايات، االجاره مال، گيرد از قبيل قرض، ثمن معامله سببي به ذمه تعلق مي
، همچنين دعاوي كه مقصود از آن مال است ازقبيل بيـع  -ضمان به تلف يا اتالف  ، نفقه
 -موجـب ديـه     عمـد  جنايـت خطـائي و شـبه   ، وصيت به نفع مدعي، اجاره، هبه، صلح

بـا معرفـي   به او اجازه داده شده تـا  چنانچه براي خواهان امكان اقامه بينه شرعي نباشد 
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 277مـاده  ( .اثبات كند يك گواه مرد يا دو گواه زن به ضميمه يك سوگند ادعاي خود را
اصل نكاح گواهي دو مرد و يـا يـك   در خصوص اثبات  -4) قانون آيين دادرسي مدني

  )قانون آيين دادرسي مدني 230بند د ماده . (الزم دانسته شده است نمرد و دو ز
: مواردي كه شهادت زنان بدون نياز به انضمام با شهادت مردان پذيرفتـه اسـت  ) ج

دعاوي كه اطالع بر آنها معموالً دراختيار زنان است ازقبيل والدت، رضاع، در خصوص 
جهت اثبـات   و دو زن رد يا يك مرددو م يا عيوب دروني زنان گواهي چهار زن، بكارت

  ) قانون آيين دادرسي مدني 230بند ج ماده . (پذيرفته شده است
  
  گفتار سوم بررسي حكمت كمتر بودن ارزش اثباتي شهادت زنان نسبت به مردان . 4
  بند اول آيات قرآني و نظرات مفسرين .1-4

دو مرد مسـلمان   شهادت. در آياتي از قرآن كريم به بحث شهادت اشاره شده است
، شهادت دو مرد عادل در مورد طـالق و رجـوع از   )106: قرآن، مائده(عادل بر وصيت 

) 13و  4: ؛ نـور 15: قرآن، نساء(، وجود چهار شاهد براي اثبات زنا )2: قرآن، طالق(آن 
تنها آيه اي از قرآن كه در آن صـراحتاً موضـوع شـهادت زن    . از جمله اين موارد هستند

سوره بقره است كه در آن امر به مكتوب نمودن وام و قرض  282ست آيه مطرح شده ا
 فَـإِنْ  « ً: شده است و اثبات دين را از طريق شهادت ممكن دانسته و در ادامه آمده است

لْ  هـو  يملَّ أَنْ يستَطيع ال أَو ضَعيفاً أَو سفيهاً الْحقُّ علَيه الَّذي كانَ لـمفَلْي  ـهيلبِ و لِ ود الْعـ 
 مـنَ  تَرْضَـونَ  ممنْ امرَأَتانِ و فَرَجلٌ رجلَينِ يكُونا لَم فَإِنْ رِجالكُم منْ شَهيدينِ استَشْهِدوا
داءلَّ أَنْ الشُّهما تَضداها فَتُذَكِّرَ إِحمداهالْأُخْرى إِح  «  
 عـدالت  روى از او ولى ت،توانس نوشتن نمى خود يا بود صغير يا سفيه مديون اگر

 بـه  كـه  زن دو و مرد يك نبود، مرد دو اگر. گيريد شهادت به مرد شاهد دو و. كند امالء
  .بياورد يادش به ديگرى كرد فراموش يكى اگر تا بدهند، شهادت دهيد رضايت آنها

با توجه به اين آيه در تفاسير بيان شده است كه اگر شهود مرد باشند مانعي نـدارد  
دا جدا شهادت دهند اما اگر بجاي يك مـرد دو زن بخواهنـد شـهادت دهنـد الزم     كه ج

است با يكديگر و همراه هم اداي شهادت دهند تا اگر يكي اشـتباه كـرد ديگـري بـه او     
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علـت يـا   ) 180 :ق1398نجفي خمينـي،   ؛387 :1374مكارم شيرازي، . (يادآوري نمايد
و عواطف زن و امكان تحـت   حكمت حكم مذكور را غالب مفسرين شدت احساسات

؛ 204: ق1417طباطبـائي،  . (تأثير قرار گرفتن و انفعال او در برابر حـوادث دانسـته انـد   
برخي مفسرين  )649: ؛ طنطاوي، بي تا456: 1383؛ قرائتي، 387: 1374مكارم شيرازي، 

نيز علت و حكمت حكم را احتمال نسيان و فراموشي بيشتر در آنها نسـبت بـه مـردان    
ته اند هرچند اين مورد نيـز بـا حكمـت اول ارتبـاط دارد و چنـدان قابـل تفكيـك        دانس

برخي نيز حكمـت را  ) 180: ق1398، نجفي خميني، 52: ق1419فاضل مقداد، (. نيستند
اطالعات كمتر او نسـبت بـه مـرد در امـور اقتصـادي       اشتغال بيشتر زن در امور خانه و

؛ تفسـير  456: 1383؛ قرائتـي،  645: 1386، جوادي آملي. (جامعه و معامالت دانسته اند
حافظه زن ضعيف تر از حافظه مـرد   كه نظر ديگري كه بيان شده اينست) 451هدايت، 

نيست بلكه در برخي امور مانند خانه داري و تربيت بچه و تدبير منزل زنان غالباً حافظه 
ند كه نوعاً حافظه اي قوي تر از مردان دارند اما در امور خارجي يا اجتماعي مردان هست

قوي تري دارند و به عبارتي قوت و ضعف حافظه در مردان و زنان بـه نسـبت امـوري    
  )37: 1380مصطفوي، . (شود مي است كه مربوط به وظائف و روحيات آنها

  
  بند دوم روايات .2-4

در روايتي در خصوص علت پذيرفته نشدن شهادت زنان در طالق و رؤيت هـالل  
علـت پذيرفتـه   : السالم سؤال شده است و ايشان در جواب فرموده اند از امام رضا عليه

نشدن شهادت زنان در طالق و ثبوت هالل اين است كه زنان ديدشان از رؤيـت هـالل   
ضعيف و ناتوان است و نيز در رابطه با طالق كمك و ياور هم جنسهاي خـود بـوده از   

گـردد لـذا شـهادت     مـي  ا ضايعاين رو شهادتشان اگر قبول شود بسا حق مردان در اينج
ايشان نافذ نيست مگر در مورد ضرورت همچون شـهادت قابلـه و مـواردي كـه جـايز      
نيست مردان به صحنه و منظره اي بنگرند كه در ايـن قبيـل مـوارد چـاره اي نيسـت از      

كنـد شـهادت اهـل     مي پذيرفتن شهادت زنان چنانچه در برخي مواضع ضرورت ايجاب
ند آنجايي كه غير از ايشان كسي نبوده تا صـحنه را تحمـل كـرده و    كتاب را بپذيريم مان
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فرمايـد بـراي    مي مالحظه نموده باشد چنانچه حق تعالي در قرآن به آن گوشزد نموده و
وصيت خود دو شاهد عادل را كه از خود شما مسلمانان باشد گواه بگيريد يا دو نفـر از  

اطفال بر وقوع قتل كه در صورت نبـودن  و نظير شهادت . باشند مي غير خودتان كه كافر
  )509: صدوق، بي تا. (شود مي كسي غير از ايشان شهادتشان پذيرفته

اگرچه موضوع بحث ما عام بوده و مورد سؤال در اين حديث خاص است و تنهـا  
در مورد طالق و رؤيت هالل پرسش شده است اما پاسخي كه امام عليـه السـالم بيـان    

رد در بخش اول علت پذيرفته نشدن شهادت زنان را در هر يك فرموده اند دو بخش دا
حكمي كلـي بيـان نمـوده    ) از فلذلك(از رؤيت هالل و طالق گفته اند و در بخش دوم 

ماننـد مـواردي كـه بـر     (اند و آن اين است كه تنها در موضع ضرورت و نياز و ناچاري 
ادامـه امـام عليـه السـالم      شهادت زنان پذيرفته است و در) مردان جائز نيست نگاه كنند

در (منحصر بودن پذيرش شهادت زن را در موقع ضرورت به شهادت كافر اهـل كتـاب   
در جـايي كـه   (و شهادت كـودك بـر قتـل    ) جايي كه شاهد ديگري غير او وجود ندارد

تشبيه نموده اند كه هر دو تنها در مـورد ضـرورت و   ) شاهد ديگري غير او وجود ندارد
ي جز آنها جهت اداي شهادت نيست و به جهت پايمـال نشـدن حـق    نياز كه فرد ديگر

  .زيانديده شهادتشان تجويز شده است
امام صـادق عليـه السـالم در پاسـخ بـه      ) 390: ق1407 كليني،(در روايت ديگري 

فرمايند تنها در قتل شهادتشان پذيرفته  مي پرسشي مبني بر جواز شهادت زنان در حدود
خون فـرد  (» مسلم امرئ دم ال يبطل«ي عليه السالم فرموده اند است بدليل اينكه امام عل

  )رود نمي مسلمان هدر
شود كه ائمه عليهم السالم شهادت زنان را در  مي از برخي روايات ديگر نيز حاصل

مانند عيوب زنانه (مواردي كه مردان بر آن آگاه نيستند يا بر مردان جايز نيست كه ببينند 
  )392 :همان. (مرده اندجايز ش) يا والدت كودك

شود كه شارع مقدس راضي به حضـور زنـان بـه عنـوان      از اين روايات استفاده مي
شاهد در محاكم و مجالس نيست مگر در مواردي كه ضرورتي آن را اقتضا نمايد؛ مانند 

اي جـز   در آن امور وجود نـدارد و چـاره   اموري كه به طور معمول امكان حضور مردان
باشد از قبيل والدت فرزند يا عيوب زنان، بكارت و عدم آن يا جـايي   شهادت زنان نمي
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... كه شاهد ديگري وجود ندارد يا در جايي كه موضوع بسيار مهم اسـت ماننـد قتـل و    
لـذا  . اي زن را به اجتماع بكشاند و تبعـات منفـي ببـار آيـد     خواهد به هر بهانه زيرا نمي

  .ي وجود داردبينيم در همه اين موارد به نحوي ضرورت مي
، كمتـر  )564: ق1416بحرانـي،  (الزم بذكر است اينكه مطابق ظاهر برخي روايات 

بودن قدرت تعقل و تفكر در زنان نسبت بـه مـردان سـبب برابـري شـهادت دو زن بـا       
شهادت يك مرد دانسته شده است، با اغماض از سند اين روايات بايد گفـت آنچـه در   

: 1386جوادي آملي، . (مت غالبي است نه علت دائمياينگونه روايات آمده ناظر به حك
همچنين با توجه به تمايز مفهوم شهادت با مفهوم كارشناسي كه در ابتـداي مقالـه   ) 645

گذشت و اينكه شهادت اخبار همراه با علم و آگاهي از امري است كه توسط گواه حس 
ه استفاده از عقـل  شده باشد اما كارشناسي نياز به تخصص و تحليل دارد واضح است ك

و درك و شعور و تخصص در كارشناسي بيش از شهادت است چون نيـاز بـه تـدبر و    
تحليل دارد و حال آنكه كارشناسي زن از موارد پذيرفته شده قملداد شده است و كسـي  
تفاوتي بين زن و مرد در كارشناسي قائل نشده است و گفته اند كه ارزش اجتهاد فكري 

: 1375جـوادي آملـي،   (است ) اداي شهادت(يش از گزارش حسي ب) انجام كارشناسي(
و تفاوت شهادت زن و مرد نه بدليل نقصان عقلي زن بلكه بدليل احتيـاج و نيـاز   ) 357

  )همانجا. (شهادت به استفاده از محسوسات است
رسد اين روايات و موارد مشابه آن با توجه به پرسشي كه مطرح  مي بنابراين به نظر

ع مقايسه غالب مردان با زنان صرفاً از حيث مصونيت و عدم تأثير پـذيري  شده در موض
باشد و اينكه اداي شهادت بدليل ارتباطي كه با امور حسـي دارد بـر    مي عقل و فكرشان

 ضمن اينكه وضعيت زنان در جامعه كنوني نشـان . حكم قاضي و طرفين دعوا تأثير دارد
  . ن نباشند عقبتر نيستنددر موارد علمي اگر جلوتر از مردا دهد مي
  
  بررسي ديگر نظرات مطرح شده: بند سوم .3-4

برخي برموقت بودن احكام مربوط به شهادت زن و امكان تغييـر آن بـا توجـه بـه     
مطابق اين نظر اگرچه زنان تفاوتهاي جسـمي  . شرايط و مصالح روز جامعه نظر داده اند
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عقل و شـعور هـيچ نقصـان و عقـب      و روحي با مردان دارند اما از نظر منطق و فهم و
ماندگي نسبت به مردان ندارند و اينكه توان اثباتي شهادتشان كمتر از مردان پـيش بينـي   
شده مربوط به دوره اي است كه آنان غالباً بيسواد بودند و در اجتماع دوشادوش مـردان  

ايـن حكـم    توان از مي حضور نداشتند اما اكنون كه شرايط و مقتضيات زمان تغيير يافته
توان گفـت   مي فرعي دست كشيد و با توجه به نيازهاي زمان حكم جديد وضع نمود و

: 1378مهرپـور،  . (نظر شارع نيز بر ثبـات و اسـتمرار احكـام از ايـن نـوع نبـوده اسـت       
  )20و19

مطابق اين نظر حكمت و فلسفه احكام و مقررات اسالمي كه مريوط به اداره امـور  
و بسـياري  . تواند دريابد مي تماعي است را عقل متعارف بشريجامعه و تنظيم روابط اج

انـد قابـل    از احكام فرعي اسالم چون بر اسـاس مقتضـيات زمـان و مكـان وضـع شـده      
  .تغييراند

در . در تحليل اين نظريه بايد گفت دليلي بر فرعي بودن ايـن حكـم وجـود نـدارد    
ان هم وضعيت بهتـري نداشـته   دوره اي نيز كه در آن غالب زنان بي سواد بوده اند، مرد

آيه قرآني كه در خصوص موضوع بحث گذشت علت را جلوگيري از فراموشي زن . اند
ذكر كرده است كه يا بايد قائل به نسخ اين آيه شد يا اينكه گفت قرآن جاودانيت نـدارد  

ضمن اينكـه اگرچـه زنـان در برخـي مناصـب و موقعيـت هـاي        . كه هر دو باطل است
 نمايند اما آنچه از روح تعاليم اسالمي بر مي قوي تر و بهتر از مردان عملاجتماعي قطعاً 

تواند در خانه نسبت به فرزنـدان و شـوهرش    مي آيد اين است كه بهترين كاركرد زن مي
اگرچه (باشد و نبايد با رها نمودن اين وظيفه با اولويت تر، امر ديگري را به دست گيرد 

حال اگر زنان جامعه نسبت به اين وظيفه اوليـه   و) نجام دهدبتواند آن را بهتر از مردان ا
كه با خصوصيات جسمي و روحيشان انطباق دارد خـود را انطبـاق ندادنـد آيـا بايـد از      

  احكام اسالم دست كشيد و به حضور آنان مهر تأييد زد؟
همچنين درخصوص استداللي كه در بيان تمايز شهادت زن و مـرد مطـرح گرديـد    

ليف بودن شهادت و توجه دادن بـه عـدم خلـط بـين حقـوق و تكـاليف و       مبني بر تك(
) نگريستن بر موضوع با ديد حمايت از زنـان از طريـق رفـع و يـا تخفيـف در تكليـف      

  : ممكن است دو ايراد از جانب مخالفان مطرح شود
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ايراد اول اينكه اگرچه از نظر فقهي شهادت حق نيست كه زنان از آن محروم شـده  
يكي از منابع شـناخت حـق و تكليـف را عـرف      سلب تكليف است اما اگر باشند بلكه

 كند و نبود آن را تبعـيض  مي براي زنان حق تلقي بدانيم، هم اكنون عرف اين شهادت را
يعني همين كه زني تمايل داشته باشد شهادت بدهد و با مانعي روبـرو شـود   . شمارد مي

  .از نظر عرفي از حقي محروم گرديده است
باشـد بلكـه    نمـي  توان گفت اوال معيار شناخت حكـم از حـق عـرف    مي سخدر پا

چنانچه در تعريف حق گذشت حق اعتبار مجعول شارع و يا عقالست و واضـح اسـت   
رسد تا براي آن اعتبـار حـق    نمي در جايي كه شارع حكمي را جعل كرده نوبت به عقال

 عرف عقال هم اكنون آن را حقرسد يعني اگر بگوييم  نمي نمايند بنابراين نوبت به عقال
توان گفت در جايي اعتبار عقال حجيت دارد كه شارع حكمي نداشته باشـد   مي دانند مي

به عالوه اينكه عقال نيز بعيد است براي امري كه برخالف مصالح زن و خـانواده اسـت   
  . جعل حق نمايند و سلب تكليفي از زن را حق قلمداد كنند

توان اين مسئله را نـه از   مي ز سوي مخالفين است اينكهايراد دومي كه قابل طرح ا
 دهد بلكه از جهت شخصي كـه شـهادت بـه نفـع او اداء     مي جهت حق زني كه شهادت

به چه دليل اگر شخص مدعي هيچ شـاهدي جـز يـك زن    . شود مورد توجه قرار داد مي
 شداشـت بـه حقـ    مـي  نداشته باشد از حقش محروم شود اما در صورتي كه شاهد مـرد 

  .رسد مي رسيد؟ لذا از جهت حق مدعي نيز اين امر تبعيض به نظر مي
مانند سـند، اقـرار،   (در خصوص اين ايراد بايد گفت در مورد همه ادله اثبات دعوا 

اين شيوه وجود دارد كه اگر دليل مورد قبول قانونگذار و شارع اقامه نشود ...) سوگند و 
بـه  . منحصر بـه مـورد شـهادت زنـان نيسـت      رود و اين روش اثبات تنها مي حق از بين

چـه بسـا ممكـن اسـت     . عبارت ديگر تفاوت است بين ذي حق بودن و حكـم گـرفتن  
شخصي واقعاً ذي حق باشد اما نتواند حق خود را ثابت كند و حكم بـه نفعـش صـادر    

حق بـدون دليـل ماننـد كـاالي بـي      «اند  به همين دليل است كه حقوق دانان گفته. نشود
  ) 30: 1387شمس، ( »كند مي دليل حق را زنده«و يا  »ارزش است
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  گيري نتيجه. 5
با توجه به مطالبي كه از مجموع آيات و روايت منقول از امـام رضـا عليـه السـالم     

اوالً شـبهه نـابرابري تنهـا در خصـوص شـهادت زن و ديگـر       : رسـد  مي گذشت به نظر
اما در خصوص مفاهيم مشـابه   باشد مي مفاهيمي كه شهادت در آنها اخذ است مانند بينه

ثانيـاً حكمـت ايـن    . ديگر مانند اقرار، ادعا و كارشناسي ميان زن و مرد اختالفي نيسـت 
زنان ندارد چراكه اگر ارتباط داشت الزم بـود   نابرابري ارتباطي با تعقل و تفكر مردان و

د بـا  زنان در كارشناسي نيز كه احتياج به تعقل و تفكر بيشـتري نسـبت بـه شـهادت دار    
ثالثاً چنانكـه گذشـت اداي شـهادت از    . مردان متفاوت باشند و حال آنكه اينگونه نيست

نظر فقه و حقوق يك تكليف و نه يك حق است و شارع گـاهي كـه شـهادت زنـان را     
نپذيرفته در واقع تكليفي را از زنان سلب نموده نه اينكه آنها را از حقـي محـروم كـرده    

 آنان را از خطراتـي كـه در برخـي مواقـع متوجـه شـاهد      باشد ضمن اينكه با اين حكم 
گردد و از مشقاتي كـه احيانـاً بـراي حضـور در دادگـاه الزم اسـت متحمـل شـوند،          مي

مصونيت بخشيده است و با اين معافيت بخشي زنان از يك تكليف نه فقط به آنـان كـه   
ل عنه واقـع شـود كـه    رابعاً اين امر نبايد مغفو. تبعاً به خانواده نيز مساعدت نموده است

 شارع و قانونگذار توجه و اهتمام اصـلي اش بـر قضـاوت عادالنـه و منطبـق بـر واقـع       
آيات و . باشد و لذا ضروري است كه از تضييع حق طرفين هر دعوا جلوگيري نمايد مي

ا  داود يـا «از جمله آيـه  . روايات متعدد بر اين امر داللت دارند ي  خَليفَـةً  جعلْنـاك  إِنـَّ فـ 
 تَحكُمـوا  أَنْ النَّاسِ بينَ حكَمتُم إِذا و«) 26: قرآن، ص(» بِالْحقِّ النَّاسِ بينَ فَاحكُم الْأَرضِ
بنابراين براي انجام قضاوت عادالنه و مطابق حق تا جايي كـه  ) 58: قرآن، نساء(» بِالْعدل

دعـوا از شـهادتي    ممكن باشد بهتر اين است كه در مقام رفع مخاصمه بين طـرفين هـر  
استفاده گردد كه ثبات داشته باشد و از شهادتي كه آميخته با عواطف و احساسات باشد 

) شـهادت مـردان  (جلوگيري به عمل آيد اما چنانچه شهادت غير آميخته بـا احساسـات   
قضاوت مطابق واقع بين طرفين هر دعـوا و جلـوگيري از   (ميسر نشد بدليل همان اصل 

باب ضرورت و ناچاري شهادت كسـي را كـه احتمـاالً آميختـه بـا       و از) تضييع حقشان
پذيرفته است اما براي جلوگيري از هرگونـه  ) شهادت زنان(احساسات و عواطف است 



   1391پاييز و زمستان ، دومدوره چهارم، شماره  /مجله مطالعات حقوقي

  . اشتباه، احساسات و عواطف را از طريق افزايش تعداد شاهدان كم كرده است
ديـده گـرفتن   نكته اي كه مدعيان طرفداري از حقوق زن به آن توجه نكرده انـد نا 

اصل قضاوت عادالنه ميان طرفين دعوا و جلوگيري از هرگونه تضييع حـق آنهـا بـدليل    
گيرد و در مسـئله اداي شـهادت جـزء     مي توجه افراطي به حق زني است كه شاهد قرار

  . هيچ يك از طرفين دعوا نيست
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