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مقدمه

یکی از مسائل مطرح در بحث شهادت نقش جنسیت در اعتبار شهادت
است و اينكه آیا زن و مرد بودن در اعتبار شهادت تأثیری دارد یا خیر؟
بررسی چگونگی پذیرش برخی از دعاوی و شهادت زن در دادگاه از مباحث
بحث برانگیز در مجامع زنان بوده و همچنین دستاویزی برای برخی کسانی
است که با نگاهی تبلیغاتی و کم محتوا به آن مینگرند.
اين مقاله در صدد شفافسازي ابهاماتي است كه دربارهي شهادت زنان
و تفاوتهاي آنها با مردان در دادگاه وجود دارد.
شهادت یکی از ادلهي اثبات دعوا و در صورتی معتبر است که شرایط
الزم و ضروری در آن موجود باشد .بعضی از اين شرايط مانند شرط بلوغ
و عقل ،مربوط به قدرت تعقل و تشخیص شاهد و برخی هم مانند عدالت
و وثاقت ،مربوط به اعتماد به شاهد و اطمینان از صحت گفتار او است.
همچنين باید مسلمان و شیعه باشد؛ زیرا کافر متصف به فسق و ظلم است
و فسق و ظلم هر دو مانع قبول شهادت او میشود و شهادت غیر امامی نیز
به صورت مطلق رد شده است .از ديگر شرايط بر شمرده شده براي شاهد
حالل زاده بودن است که البته جای بحث دارد و همچنين عدم تهمت ،یعنی
شاهد با شهادت خودش نفعی را جلب نکند و یا ضرری را از خودش دفع
نکند تا احتمال دروغ او داده نشود .به نظر فقها این شروط در موقع ادای
شهادت معتبرند نه در وقت تحمل شهادت (دیدن و شنیدن دعوا) .در هر
صورت برای رسیدن به پاسخ سؤال اصلی مطرح در این پژوهش ،الزم است
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سپس روایات و مواد قانونی و فقهی پيرامون موضوع شهادت ،به صورت
مختصر ذکر شوند تا شناخت اجمالی از شهادت به دست آید و در ادامه به
هدف اصلی مقاله -که تفاوت شهادت زن و مرد است -پرداخته شود.
 -1شهادت و بيِّنه در لغت

کلمهي شهادت در لغت یا از ریشه «شهد يشهد ،شهودا ً» به معنای حاضر

شدن و یا از ریشه «شهد یشهد شهاد ًة» به معنای خبر دادن و ادا کردن است.
اگر این کلمه بدون حرف اضافه استعمال شود به معنای حاضر شدن است ،با
حرف اضافه «علی» به معنای خبر قطعی دادن و با حرف «باء» مانند شهد عند
حاکم لفالن بکذا (نزد حاکم به نفع فالنی به فالن چیز شهادت داد) به معنای

ادا کردن شهادت میباشد (ر.ک :جوهری  :1410ج ،2ص .)494راغب در مفردات
آورده است« :شهود و شهاده به معنای حضور همراه با دیدن است؛ دیدن با
چشم باشد یا از روی حجت ... .ولی اینکه شهود به معنای حضور صرف
باشد اولویت دارد و شهادت ،به معنای حضور همراه با دیدن در اولویت
است» (راغب  :1412ص .)465ب ِّينه مونث ب ِّین و جمع آن بینات (قرشی  :1367ج،1

ص )259از ریشهی «بان یبین بیان ًا» است« .بیان در لغت به معنای پردهبرداری

از یک چیز (و آشکار نمودن آن) میباشد ... .کالم ،بیان نامیده میشود؛ زیرا
اظهار آن از معنای مقصود پرده برمیدارد» (راغب  :1412ص .)158-157
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مشتقات اين واژه در قرآن كريم فراوان به کار رفته است؛ همچون« :لو
اليأتون عليهم بسلطان بين» (کهف)18 :؛ «چرا دلیل آشکاری نمیآورند؟» و
«قد تبين الرشد من الغي» (بقره)256 :؛ «راه درست از راه انحرافی ،روشن شده
است»« .بینه» به معنای عالمت روشن ،چه عقلی و چه حسی است .دو تا
شاهد به دلیل فرمایش پیامبر(« )بینه» خوانده میشود« :البینه علی المدعی
و الیمین علی من انکر» (راغب  :1412ص « )157اقامه بینه (دو شاهد) بر عهده
مدعی و قسم بر عهده منکر خواهد بود».
 -2شهادت در اصطالح

در قوانین ايران تعریفی از شهادت نشده است ،اما حقوقدانان برای
شهادت تعاریف متعددی بیان کردهاند؛ بعضی معتقدند شهادت عبارت است
از اخبار وقوع امور محسوس به یکی از حواس ،اگر اخبار به حقی ،به ضرر
خود و به نفع دیگری باشد آن را اقرار گویند .گواهی گاهی به معنای تصدیق
است که در این صورت با مفهوم شهادت فرق دارد .در فقه بيشتر شرط
میکنند که مشهو ٌد به باید از دیدنیها (مبصرات) یا شنیدنیها (مسموعات)
باشد ،مانند عقد و ایقاع که شنیدنی است و قتل و دزدی که دیدنی است
(جعفري لنگرودی  ،1382ج ،7ص .)397بعضی معتقدند شهادت عبارت است از
اخبار شخص از امری به نفع یکی از طرفین و به زیان دیگری (امامی :1377

ج ،6ص  .)189شهادت و گواهی فعلی است که برای اثبات حق و ابطال باطل
توسط فرد یا افرادی ادا میشود .شهادت برای اثبات حق در محاکم بعد از
اقرار و سند رسمی در جایگاه سوم قرار دارد.
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مطابق قانون ايران در اعمال شهادت ،تعداد و جنسيت شهود و طريقهي
شهادت بسته به نوع عمل ارتكابي متفاوت است؛ در برخي از جرائم به طور
مطلق شهادت زنان معتبر نيست ،در برخي از جرائم شهادت زنان به انضمام
شهادت مردان پذيرفته ميشود .در اين حالت ،شهادت زنان گاهي به انضمام
شهادت يك مرد و گاهي به انضمام شهادت دو مرد و گاهي به انضمام
بيشتر از دو مرد معتبر خواهد بود .همچنين مواردي هست كه شهادت زنان
به تنهايي پذيرفته است .وضعيت جنسيت در حقوق مختلف به شرح ذیل
ميباشد:
 -1-3حقوقی که با شهادت چهار مرد ثابت ميشوند؛
زنا ،لواط و مساحقه از این دستهاند (جبعی عاملی  :1412ج ،1ص.)256

ضابطهی این قسم حق اهلل بودن است.
در اثبات زنایی که حد آن سنگسار است (عالوه بر شهادت چهار مرد)
شهادت سه مرد و دو زن ،و در اثبات زنایی که حد آن تازیانه است ،شهادت
دو مرد و چهار زن کفایت میکند (همان) .در این میان لواط و مساحقه فقط
با شهادت چهار مرد ثابت میشوند (همان).
 -2-3حقوقی که فقط با شهادت دو مرد ثابت میشوند؛

از این دسته ،میتوان ارتداد ،قذف ،شرب خمر و آنچه در معنای شرب
خمر است و حد سرقت را نام برد .علت تأكيد بر حد سرقت از آن جهت
است كه خود سرقت فقط نسبت به ثبوت مال (یعنی برگرداندن مال) مسروقه
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که جنبهي حقالناس دارد ،هم به وسیلهي شهادت دو مرد و هم به وسیلهي
شهادت یک مرد و دو زن و هم به وسیلهي یک شاهد مرد و قسم (مدعی)
ثابت ميشود (همان).

زکات ،خمس ،نذر و کفاره ملحق به این قسم شده و فقط با شهادت دو
مرد ثابت خواهند شد؛ گرچه اینها حقالناس مالیاند و حقوق قبلی حقاهلل
محسوب میشوند.
شهید ثانی در اين باره میگوید« :شهید اول این چهار قول را به حقوقاهلل
ملحق کرده با وجود اینکه در این حقوق ،حقالناس نیز سهمی دارد و بلکه
اساسا مقصود از آن حقوق ،حقوق آدمی میباشد؛ زیرا مستحقی به طور
خاص برای آنها تعیین نشده است»( .همان).

اسالم ،بلوغ ،والء 1،تعدیل شهود (اثبات عدالت شاهدان به وسیله بینه)،
جرح شهود (اسقاط عدالت شاهدان به وسیله بینه) ،ادعای عفو (توسط قاتل)
از قصاص ،طالق ،طالق خلع هر چند متضمن مال است (که زن به شوهر
میدهد)؛ چرا که مال از حقیقت طالق خلع خارج است ،وکالت ،وصیت به
شخص (یعنی وصی بودن) ،نسب و هالل (رؤیت ماه شب اول) نیز از جملهی
این قسم دوم شمرده شده و با شهادت دو مرد ثابت میشوند (همان) .ضابطهی
اینها حقالناسی است که نه مال محسوب میشود و نه مقصود از آن مال است.

 -1وَالء عبارت است از نزدیکی شخص به شخص دیگر به گونهای که موجب ارث بردن شود
بدون اینکه بین آنها نسب یا زناشویی برقرار باشد که این خود سه قسم است :والء عتق ،والء ضمان
جریره و والء امامت (جبعی عاملی :1412 ،ج ،2ص.)328
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مواردی چون اسالم ،بلوغ ،والء ،تعدیل و جرح شهود و ادعای عفو از
قصاص اتفاقی بین فقهاست؛ ضمن آنکه در مورد طالق ،خلع ،وکالت و
وصایت نیز بدون هیچ خالفی شهادت زنان به تنهایی مقبول نیست؛ ولی در
مورد پذیرش شهادت آنان به انضمام مردان در این چهار چیز اختالف است
که بنا بر نظر مشهور ،پذیرفته نمیشود (ر.ک :ترحینی عاملی  :1427ج ،4ص185
و.)186
 -3-3حقوقی که با شهادت دو مرد یا یک مرد و دو زن یا یک شاهد مرد و قسم
ثابت میشود؛

ضابطه در این حقوق عبارت است از:
 هر حقی که مال باشد؛ مانند دیون و عین مالی که در دست کسی باشدبدون اینکه اسم دین به آن صدق کند (مانند امانت ،عاریه)؛
 هر حقی که مقصود از آن رسیدن به مال باشد؛ مثل جنایتی که موجبپرداخت دیه گردد همچون قتل خطایی ،جنایت عمدی عضو (که در صورت
قصاص) به جنایتکار ضرر میرساند و جنایتی که سبب قصاص نمیشود؛
مانند کشته شدن فرزند توسط پدر خود (جبعی عاملی  :1412ج ،1ص )256؛

برخی از فقها نیز معتقدند چنانچه این نوع حق به دو قسم تقسیم شود؛ قسم
اول حقوقی که به وسیلهی یک شاهد و یمین ثابت نخواهند شد ،بلکه به
وسیلهی دو مرد یا یک مرد و دو زن ثابت میشوند؛ مثل نکاح ،و حقوقی که
عالوه بر دو مرد و یک مرد و دو زن به وسیلهی یک شاهد و یمین هم ثابت
میگردند ،بهتر خواهد بود (ر.ک :شوشتری  :1406ج ،6ص.)409-408
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 -4-3حقوقی که هم با شهادت مردان و هم زنان– هر چند تنها باشند -ثابت میشود؛

ضابطهي آن هر حقی است که اغلب اطالع یافتن مردان بر آن دشوار
باشد كه عبارت از موارد زير است:
 والدت بچه؛ استهالل که عبارت است از زنده متولد شدن بچه برای اینکه بتواندارث ببرد؛
 عیوب باطنی زنان ،نه عیوب ظاهری مانند جذام ،پیسی و کوری؛ رضاع؛ -وصیت به مال (یعنی موصیله بودن) (جبعی عاملی  :1412ج ،1ص.)257

در این میان وصیت به مال (تملیکی) احکامی اختصاصی دارد که به شرح
ذیل است:
 با شهادت دو مرد یا چهار زن تمام مال وصیت شده برای موصیلهثابت میشود.
 با شهادت هر یک از زنان یک چهارم مال وصیت شده ثابت میشود؛بنابراین با شهادت یک زن یک چهارم مال ،با شهادت دو زن دو چهارم و با
شهادت سه زن سه چهارم مال ثابت میگردد و به موصیله میرسد بدون
اینکه قسم خوردن الزم باشد.
 با قسم خوردن صاحب حق (موصیله) به همراه شهادت دو زن و یا بههمراه شهادت یک مرد ،تمام مال برای موصیله ثابت میشود.
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خنثی به زن وجیحتر است (ترحینی عاملی  :1427ج ،4ص.)193
 -5-3حقوقی که با شهادت زنان به انضمام شهادت مردان و یا به انضمام قسم
ثابت میشود؛

این نوع حقوق مشتمل بر موارد زير ميباشد:
 دیون؛ -اموال (جبعی عاملي  :1412ج ،1ص .)257

دربارهي شهادت زنان ،فقهای اهل سنت هم تقریب ًا به همین منوال نظر

دادهاند و علیاالصول شهادت زنان را در حدود و قصاص و امور غیرمالی
نپذیرفتهاند و در امور مالی شهادت دو زن را معادل یک مرد دانستهاند (ابن

قدامه  :1404ج ،9ص .)151-147برخی از فقها نیز برخالف این قول نظر دادهاند.
در بین فقهای شیعه نیز به نقل از صاحب جواهر ،ابوعلی معتقد بود که
شهادت زنان با مردان در حدود و انساب و طالق پذیرفته میشود که البته
این قول به دلیل روایات زیادی مقبول ایشان واقع نشده است (نجفی :1404
ج ،41ص.)160

 -4شهادت در قرآن

قرآن كريم در موارد متعددي دربارهي شهادت سخن گفته که در یک مورد
آن از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده است .این موارد عبارتاند از:
الف -وصیت :در آیهي  106سورهي مائده براي وصيت ،شهادت دو
مسلمان عادل الزم دانسته شده است و اشاره شده که در صورت نبودن
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مسلمان میتوان از شهادت یک نفر غیر مسلمان استفاده نمود .متن آيه به
شرح زير است:

یا ایها الذین امنوا شهاده بینکم اذاحضر احدکم الموت حین الوصیه اثنان
ذوا عدل منکم او اخران من غیرکم ان انتم ضربتم فی االرض فاصابتکم
مصیبه الموت . ...؛ اى كسانى كه ايمان آوردهايد! هنگامى كه مرگ
يكى از شما فرا رسد ،در موقع وصيت بايد از ميان شما ،دو نفر عادل
را به شهادت بطلبد؛ يا اگر مسافرت كرديد ،و مصيبت مرگ شما فرا
رسيد( ،و در آن جا مسلمانى نيافتيد )،دو نفر از غير خودتان را به
گواهى بطلبيد.

ب -طالق :در مورد طالق و رجوع نیز به شهادت دو عادل اشاره شده
است .آیهي  2از سورهي طالق میفرماید:

فاذا بلغن اجلهن فامسکوهن بمعروف او فارقوهن بمعروف و اشهدوا

ذوی عدل منکم . ...؛ و چون عده آنها سرآمد ،آنها را به طرز شايستهاى
نگه داريد يا به طرز شايستهاى از آنان جدا شويد؛ و دو مرد عادل از
خودتان را گواه گيريد.

ج -زنا :در قرآن کریم در دو مورد از لزوم وجود چهار شاهد برای اثبات زنا
و اجرای مجازات حد ،صحبت شده است .در آيهي  15سورهي نساء خداوند
میفرماید:

و الالتى ياتين الفاحشة من نسائكم فاستشهدوا عليهن اربعه منكم فان
لهن سبيالً؛
فامسكوهن فى البيوت حتى
شهدوا
يتوفئهن الموت او يجعل اللهّ ّ
ّ
ّ

و كسانى از زنان شما كه مرتكب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را به
عنوان شاهد بر آنها بطلبيد! اگر گواهى دادند ،آنا ن [زنان] را در خانهها
(ى خود) نگاه داريد تا مرگشان فرا رسد؛ يا اينكه خداوند ،راهى براى

آنها قرار دهد.
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مجازات  -که طبق این آیه حبس دائم برای زن میباشد -شهادت چهار
شاهد الزم است.
در این آیات تصریحی به زن یا مرد بودن نشده و آیات به صورت مطلق
ذکر شدهاند ،ولی از سیاق عبارات آنها و ذکر مطلب به صیغهي مذکر میتوان
از آنها ،مرد بودن شاهد را فهمید؛ چنانکه برخی از فقها از آیهی  15سورهی
نساء همین نکته را استنتاج کردهاند (فاضل جواد  :1389ج ،4ص ،)189برخی
از واژه اربعه (که در مورد مذکر استعمال میشود) ،مرد بودن شاهدان را
فهمیدهاند (جرجانی  :1404ج ،2ص.)653

دَ -دین :مورد چهارمی که در قرآن كريم آمده شهادت بر دین است.
طوالنیترین آیهي قرآن یعنی آیهي  282سورهي بقره ،پس از بیان اینکه در
مورد دین و طلب شخصی از دیگری ،خوب است موضوع مکتوب و نوشته
شود و شاهدی برای آن گرفته شود میفرماید:

...يايها الذين آمنوا اذا تداينتم بدين الى اجل مسمى فاكتبوه  ...و استشهدوا

شهيدين من رجالكم فان لم يكونا رجلين فرجل و امراتان ممن ترضون من
الشهداء ان تضل احدئهما فتذكر احداهما االخرى؛ اى كسانى كه ايمان

آوردهايد! هنگامى كه بدهى مدّ تدارى (به خاطر وام يا داد و ستد) به

يكديگر پيدا كنيد ،آن را بنويسيد  ...و دو نفر از مردان (عادل) خود را

(بر اين حقّ ) شاهد بگيريد! و اگر دو مرد نبودند ،يك مرد و دو زن ،از
كسانى كه مورد رضايت و اطمينان شما هستند ،انتخاب كنيد! (و اين
دو زن ،بايد با هم شاهد قرار گيرند )،تا اگر يكى انحرافى يافت ،ديگرى
به او يادآورى كند.
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«سین» در استشهدوا به معنای طلب میباشد؛ یعنی طلب دو شاه بکنید.
فرق بین شهید و شاهد آن است که شاهد به معنی حدوث ،ولی شهید به
معنای ثبوت است ،چون وقتی او شهادت را پذیرفت به اعتبار حدوث تحمل
شهادت ،شاهد خوانده میشود و هنگامی که تحمل او نسبت به شهادت در
دو وقت یا بیشتر ثابت شد ،شهید محسوب خواهد شد (سیوری حلی :1425

ج ،2ص .)50از عبارت«من رجالكم» دو حکم فقهی استفاده میشود؛ اول
اشتراط بلوغ در شاهد چون میفرماید« :من رجالکم» (یعنی از مردانتان نه از
کودکان)؛ دوم اشتراط اسالم (همان :ص.)51

در صورت فقدان مردان ،یک مرد و دو زن شهادت میدهند البته در
دیون ،معامالت و هر آنچه که مقصود از آن مال است .این حکم از این
فراز از آیه استفاده میشود« :فإن لم يكونا رجلين فرجل و ارأتان» .در علت
جانشینی دو زن به جای یک زن گفته شده است که اين امر به دلیل ترس
از فراموشی یا نسیان یکی از آن دو زن میباشد ،زيرا زنان به علت ضعف
اندیشه و برودت مزاج بیشتر در معرض نسیان و فراموشی قرار دارند (همان:
ص.)52-51

در اين آيه به صراحت اولویت اول به دو شاهد مرد داده شده و در
درجهي دوم شهادت زن هم به انضمام شهادت مرد پذیرفته شده است؛ بر
اين اساس كه شهادت دو زن معادل شهادت یک مرد محسوب ميشود.
از فقیهان اهل سنت ،ابوبکر جصاص صاحب کتاب احکام القران معتقد
است:
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پذیرفته شده است ،بنابراین میتوان گفت :در هرجا شهادت دو شاهد
عادل یا بینه در لسان شرع ذکر شده و الزم دانسته شده میتوان از دو
شاهد مرد یا یک مرد و دو زن استفاده کرد و فرقی بین امور مالی و
غیر مالی نیست و فقط مواردی که نص و دلیل خاص وجود دارد که
شهادت دادن زن پذیرفته نیست باید از حکم کلی استثناء شود (جصاص
 :1421ج ،1صص .)501-505

از این آیات به نکتهی دیگری منتقل میشویم و آن این است که قرآن
به زن نگاه مثبتي دارد و زن و مرد را از جهت انسانیت و حقوق مساوی و
نه مشابه میداند 1.خطابها و بيانات قرآني با عناوینی چون انسان ،ناس،
بنیآدم ،اولوااللباب میباشد که نشان میدهد مردان هيچ امتیازی نسبت به
زنان ندارند .برای اثبات این ادعا میتوان به آیهي  13سورهي حجرات
مراجعه کرد که میفرماید« :مالک برتری تقواست و گرامیترین شما نزد
خداوند باتقواترین شما هستند» .قرآن تقوا را مالک برتری قرار داده است ،نه
رنگ و نژاد و نه قوم و قبیله و نه زن و مرد را .در آیهي  35سورهي احزاب
میفرماید« :بیگمان مردان و زنان مؤمن ،مردان و زنان مسلمان ،مردان و زنان
فرمانبردار ،مردان و زنان درستکار ،مردان و زنان صدقه دهنده ،مردان و زنان
روزهدار ،مردان و زنان پاکدامن و مردان و زنانی که خدا را یاد میکنند .»...

 -1در مباحث آینده در این باره بیشتر گفته خواهد شد.
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 -5شهادت در روايات

چنانكه گفته شد ،دین مبین اسالم در حقوق اجتماعی و مجازات و سایر
مسائل هیچ گاه زن و مرد را برتر از یکدیگر قرار نداده است و این برابری
در آیات سورههای نساء ،توبه ،بروج ،انسان ،مائده  ،نور و ...به راحتی دیده
میشود؛ لذا در مواجهه با روایات و احادیثي كه داللت بر تبعیض و ظلم بر
زنها مینماید و به نظر ميرسد كه متعارض با نگاه قرآن به زن در حقوق و
شرافت و تکامل عقالنی هستند ،دو راه بيشتر وجود ندارد:
اول اينكه ،بر مبناي سخن آن بزرگواران مبني بر اينكه باید با توجه به
قرآن ،احادیث منقول از آنها فهم و درک شده و در صورت مخالفت با قرآن
کنار زده شوند (حر عاملي  :1409ج  ،27صص  112-110 ،106و ،)115-114اين
احاديث كنار گذاشته ميشوند.
ديگر اينكه ،فهم احاديث به اهل بیت واگذار شود که نتیجهي آن همان
عدم حجیت این گونه روایات است.
نظرات رایج فقهی که در باب شهادت زنان و میزان ارزش آن ذکر شد،
مبتنی بر قرآن و روایات به نسبت زیادی است که در این باب وارد شده و
همانها مالک فتوای فقها قرار گرفته است .در این قسمت به تعداد زیادی
از روایات که بر مبنای فتاوی است اشاره میشود .از آنجا كه عموم ًا مبنای
فتاوای فقها از روایات منقوله در وسائلالشیعه است ،روایات موجود در اين
مقاله بيشتر از این مأخذ نقل خواهد شد.
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َ
األیمان» (حر عاملی  :1409ج ،27ص« )232همانا من بر اساس بینهها و قسمها
میان شما قضاوت میکنم» .ايشان مالک قضاوت و داوری را بینه و قسم
اعالم فرموده است ،بدون اینکه بینه را مختص به مردان قرار دهد که این
نشان میدهد زن هم میتواند در مواردی اقامهی شهادت کند .پس شهادت
زن طبق این روایت نبوی پذيرفتني و حجت است ،مگر موضوعاتی که به
دلیل خاصي به عدم حجیت شهادت زن و یا تعداد و کمیت شهادت زن
داللت دارد.
 در یک روایت شهادت زن صالحه به طور مطلق مقبول اعالم شدهاست .ابن ابی یعفور از امام باقر ( )نقل کرده که حضرت فرمودند:
تقبل الشهاده المرأة و النسوة اذا کن مستورات من اهل البیوتات معروفات

بالستر والعفاف ،مطیعات لألزواج تارکات للبذاء و التبرج الی الرجال فی

اندیتهم (حر عاملی  :1409ج ،27ص)398؛ شهادت زنان پوشیده ،پاکدامن،

فرمانبردار شوهر و تارک ابتذال و خودآرایی در جمع مردان پذیرفته
میشود.

بر اساس این روایت شهادت زنان پذیرفته میشود و شرط پذیرش هم
تنها عدالت شاهد است؛ لذا شرایطی که در حديث ذکر شده برای نشان دادن
طریق اثبات عدالت زن مسلمان است.
 امام باقر ( )از پدرش امام علیبن الحسين ( )نقل کرده استکه فرمود« :ال تجوز شهادة النساء فی الحدود و ال فی القود( »...همان :ج،29

ص)140؛ «شهادت زنان در حدود و قصاص قبول نیست».
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 محمدبن فضیل میگوید« :از حضرت رضا ( )پرسیدم :آیا شهادتزنان در نکاح یا طالق یا رجم جایز است؟ فرمود :شهادت زنان در اموری
که مردان نمیتوانند به آن نگاه کنند ،بدون انضمام به شهادت مردان جایز
است و در نکاح شهادتشان به انضمام شهادت مرد قبول است و در حد زنا
نیز شهادتان جایز است هر گاه سه مرد و دو زن باشند .و شهادت دو مرد و
چهار زن در زنا و رجم پذیرفته نیست ،و شهادت زنان در مورد طالق و خون
(قتل ،قصاص) پذیرفته نمیشود» (همان :ج ،27ص .)353-352

 از امام صادق ( )نقل شده است که فرمود« :شهادت زن در موردچیزی که زیاد نیست ،پذیرفته میشود و در موردی که زیاد باشد مقبول
نیست» (همان :ص .)357-356

 از امام صادق ( )در مورد زنی که شهادت داده ،مردی بچهای رادر چاه افکنده و بچه مرده است ،سؤال شد؛ امام ( )در پاسخ فرمود« :با
شهادت زن یک چهارم دیهي کودک بر عهدهي مرد ثابت میشود» (همان:
ص .)360-359

ناگفته نماند ،به داللت التزامي از این دسته از روایات برمیآید كه با
شهادت چهار زن تمام وصیت ،ارث و دیه ثابت میگردد ،زيرا وقتی شهادت
یک زن یک چهارم ديه را ثابت میکند الزمهي عرفی آن این است که با
شهادت چهار نفر تمام آن ثابت گردد.
در مورد ثبوت قصاص با شهادت زنان روایات وارده مختلفاند؛ برای
مثال برخی از آنها شهادت زنان را برای اثبات قتل عمد و قصاص مؤثر
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و.)359

در هر صورت مطابق روایات مذکور شهادت زنان در اموال به انضمام
مردان و در اموری که مردان نمیتوانند ببینند؛ مثل عیوب زنان ،به تنهایی
پذیرفتنی است و در حدود و قصاص شهادت زنان پذیرفته نخواهد شد،
هما ن طوری که در فقه و مواد قانونی ذکر شده است.
 -6شهادت در قانون

قانون مدنی در مادهي  1258داليل اثبات دعوی را پنج چیز شمرده که
یکی از آنها شهادت است .در مقررات مربوط به آیین دادرسی کیفری و
آيين دادرسي مدنی نیز از شهادت به عنوان دالیل اثبات حق یا اثبات جرم و
ضوابط و ترتیبات مربوط به آن ياد شده است.
از آنجا كه قوانین ايران برگرفته از فقه اسالمي میباشد،در تدوين قوانين
مربوط به شهادت نيز از نظر جنسيت و تعداد افراد ،مطابق فقه عمل شده
است .شهادت در صورتی معتبر است که شاهد شرایط الزم و ضروری را
داشته باشد .برخي از اين شرايط مربوط به درک و شعور ،قدرت تعقل و
تشخیص شاهد است؛ مانند شرط بلوغ و عقل ،برخی مربوط به اعتماد به
شاهد و اطمینان از صحت گفتار او؛ مانند عدالت و وثاقت و برخي نیز
مربوط به حصول اطمينان از شهادت شاهد و وثاقت او است؛ مانند شیعه
بودن و طهارت مولد بودن .بر همين اساس مادهي  1313قانون مدنی بلوغ،
عقل ،عدالت ،ایمان و طهارت مولد را جزء شرايط شاهد برشمرده است.
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در فقه اسالمي عالوه بر این  5مورد ،اسالم و متهم نبودن شاهد هم شرط
دانسته شده است .مادهي  663قانون مدنی مقرر میدارد:

در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد

مینماید الزم است شاهد دارای شرایط زیر باشد:
 -1بلوغ -2 ،ایمان -3 ،عقل -4 ،طهارت مولد -5 ،عدالت -6 ،عدم
وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی -7 ،نبود دشمنی
بین شاهد و طرفین دعوا -8 ،اشتغال نداشتن به تکدی و ولگردی.

به اين ترتيب قانون مدني در این ماده شرایط شاهد را تکمیل کرده است.
 -7مقام انسانی زن در اسالم

اسالم در مورد حقوق خانوادگی زن و مرد فلسفهي خاصی دارد که با
آنچه در چهارده قرن پیش و آنچه در جهان امروز میگذرد ،متفاوت است.
اسالم برای زن و مرد در همهي موارد یک نوع حقوق و یک نوع وظیفه و
یک نوع مجازات قائل نشده است .پارهای از حقوق و تکالیف و مجازاتها
را برای مرد مناسب دانسته و پارهای از آنها را برای زن .در نتیجه در مواردی
برای زن و مرد وضع مشابه و در مواردی دیگر وضع نامشابهی در نظر گرفته
است.
همان گونه که شهید مطهری گفته است:

تشابه غیر از تساوي است ،تشابه یک نواختی و تساوی برابری است.

ممکن اس��ت پدری ثروت خود را به طور مساوی میان فرزندان خود
تقس��یم کند ،اما به طور متشابه تقسیم نکند؛ مثلاً ممكن است اين پدر

چند قلم ثروت داش��ته باش��د :هم تجارتخانه داش��ته باشد و هم ملك

مزروعى و هم مس��تغالت اجارى ،ولى نظر به اينكه قب ً
ال فرزندان خود
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و در ديگرى عالقه به كشاورزى و در سومى مستغلدارى ،هنگامى كه
مىخواهد ثروت خود را در حيات خود ميان فرزندان تقس��يم كند ،با
در نظ��ر گرفتن اينكه آنچه به هم��هی فرزندان مىدهد از لحاظ ارزش
مساوى با يكديگر باشد و ترجيح و امتيازى از اين جهت در كار نباشد،

به هر كدام از فرزندان خود همان سرمايه را مىدهد كه قب ً
ال در آزمايش
استعداديابى آن را مناسب يافته است (مطهری :ج،19ص.)129

بر اين اساس میتوان گفت که در خلقت زن و مرد تبعیضی نیست ،اما
متناسب با خصوصیات و وظایفی که بر عهدهي زن و مرد نهاده شده ،در
حقوق آنها تفاوتهايي وجود دارد .این تفاوتها به لحاظ خلقت زن و مرد
تنظیم شده و تشریع احکام مطابق با تکوین آفرینش آن دو است .تفاوت غیر
از تبعیض است .تفاوت بر اساس ویژگیها و استعدادها تنظیم میشود ولي
تبعیض بیعدالتی است .تفاوت در ویژگیها بر اساس حکمت تنظیم شده
تا هر یک از زن و مرد وظایف خاصی را بر عهده گرفته و مکمل یکدیگر
باشند.
به تعبیر عالمه مطهری «كميت غير از كيفيت است ،برابرى غير از

يكنواختى است .آنچه مس ّلم است اين است كه اسالم حقوق يكجور و
يكنواختى براى زن و مرد قائل نشده است ،ولى اسالم هرگز امتياز و ترجيح
حقوقى براى مردان نسبت به زنان قائل نيست .اسالم اصل مساوات انسانها
را دربا رهی زن و مرد نيز رعايت كرده است .اسالم با تساوى حقوق زن و
مرد مخالف نيست ،با تشابه حقوق آنها مخالف است» (همان).
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چنانكه پيشتر گفته شد ،آیات متعددی از قرآن بيانگر این مطلب است
که مرد بر زن امتیازی ندارد و مالک برتری تقوا و ایمان است .دین مبین
اسالم هیچ گاه در حقوق اجتماعی ،مجازات و سایر مسائل زن و مرد را برتر
از یکدیگر قرار نداده است .به تعبیر عالمه مطهری ،از نظر اسالم زن و مرد
هر دو انساناند و از حقوق انسانی مساوی بهرهمندند .از نظر اسالم ،زن و
مرد به دلیل زن بودن و مرد بودن ،از جهات زیادی مشابه یکدیگر نیستند.
جهان برای آنها مشابه نیست ،خلقت طبیعت آنها را یکنواخت نخواسته است
و همین جهت ایجاب میکند که از لحاظ بسیاری از حقوق و تکالیف و
مجازاتها وضع مشابهی نداشته باشند (ر.ک :همان :ص.)137

بنابراین بر اساس حکمت الهی بین زن و مرد تناسب وجود دارد .تفاوتها
به خاطر ایجاب تناسب بین آن دو است؛ براي مثال اگر همهي انسانها مرد
بودند زنان نیز از لحاظ جسمی و روحی و روانی مانند مردها بودند و لذا
مکمل یکدیگر نبودند .بنابراین «تفاوتهای زن و مرد تناسب است ،نه نقص
و کمال .قانون خلقت خواسته است با این تفاوتها تناسب بیشتری میان زن
و مرد  -که قطع ًا برای زندگی مشترک ساخته شدهاند و مجرد زیستن انحراف
از قانون خلقت است ـ به وجود آورد» (همان :ص .)175

این تفاوتها الزم و ضروری است .اگر تفاوتها نبود ،در آفرینش نقص
وجود داشت .اسالم میان زن و مرد ،برابری ارزشهای انسانی را بنیان نهاده،
ولی از لحاظ وظایف اختصاصی ،اسالم برای زن نقش خاصی را قائل است
که با سرشت و طبیعت او سازگاری دارد .زن و مرد به سبب تكاليف از هم
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ولی مشابهت نیست .هنگامی که حقوق متناسب با مسئولیتها ،وظایف و
کارکردها تقسیم شود ،تساوی است ،اما اگر بدون در نظر گرفتن شرایط و
مسئولیتها تقسیم گردد مشابهت خواهد بود که به طور حتم عادالنه نیست.
 -8حکمت نابرابری شهادت زن و مرد

برخی معتقدند نباید دربارهي حکمت و علل احکام و مقررات شرعی
كنكاش كرد .ما مكلف و موظفيم که از روی ادلهي شرعی حکم خدا را به
دست بیاوریم ،ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام وظیفه و در بسیاری
از موارد در توان ما نيست همین که از طریق کتاب و سنت ،حکم شریعت
به دست آمد ،باید به آن گردن نهاد (گرجي .)1377

زنان در حقوقاهلل نمیتوانند شهادت دهند .اجرای حدود و مجازاتهای
آن جزء حدوداهلل است و میشود گفت که خداوند میتواند هر راهی برای
اثبات حق خویش قرار دهد؛ چرا که شارع در اینجا به منزلهي مدعی و
طرف حق است و مدعی مختار است هرگونه که بخواهد حق خویش را
استیفا نماید و هیچگاه روشهای استفاده شدهي مدعی در راه رسیدن به حق
نمیتواند ظلم به دیگری تلقی شود ،مگر اینکه متصرف در حقوق دیگران
باشد .بنابراین در شهادت باب حدود هیچ تصرفی در حقوق زنان انجام
نگرفته تا گفته شود كه به زنان در این حکم ظلم شده است .در بيان اين
مسئله بايد گفت كه به اجماع فقهاي شيعه و سني مبنای حدود بر تخفیف
مجازات است (قاعدهی درء) و همين امر به محض ایجاد شبهه ،اجراي
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حدود را ناممكن ميسازد (تدرأ الحدود بالشبهات) به خصوص حدودی که
مربوط به آبرو و شخصیت فرد است؛ براي مثال در باب اثبات زنا شارع حکم
کرده ،چنانچه یک نفر از چهار نفر عادل دیرتر از بقیه به محکمه برسد و سه
نفر شهادت بدهند و شهادت نفر چهارم عرف ًا متصل به سه شهادت دیگر
نباشد باید آن سه نفر را تعزیر نمود .این تعزیر برای حفظ آبروی انسانها
و بستگان آنهاست .همچنين با توجه به شرایط سختی که شارع قرار داده،
این نتیجه به دست میآید که شارع تمایلي به تسريع در اجراي این مورد
نداشته ،چرا که اجرای سریع و اثبات آسان آن ،به نوعی اشاعهي فحشا در
جامعه است.
با توجه به نکات مذكور ،ميتوان به علت نپذیرفتن شهادت زنان در
حدود پي برد .بنابراین نپذيرفتن شهادت زنان و یا نابرابری شهادت زنان با
مردان در حدود  -که منجر به عدم اثبات و یا سختگیری در حدود میگردد-
جهت تخفیف و تسهیل در مجازات است.
اما در حقوقالناس ،مدعی خود انسان است و باید بتواند حق خود را هر
گونه بخواهد استیفاء کند .یکی از طرق استیفاء حق ،داشتن شاهد زن است
و این امر باعث تبعیض است و تبعیض در احکام الهی ظلم است و ظلم در
قوانین الهی ممنوع و مقطوع البطالن است (صانعی  :1385ص .)85

در پاسخ به اين شبهه بايد گفت ،شهادت و گواهی دادن در دادگاه یک
حق نیست که از زنان سلب شده باشد بلکه یک تکلیف است و کتمان
آن حرام است .چنانكه قرآن كريم ميفرمايد« :و ال تكتموا الشهادة و من
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را كتمان كند ،قلبش گناهكار است» و نيز ميفرمايد« :و الياب الشهداء اذا ما
دعوا» (بقره« )282 :و شهود نبايد به هنگامى كه آنها را (براى شهادت) دعوت
مىكنند ،خوددارى نمايند» .اگر کسی از ادای شهادت خودداری ورزد ،دادگاه
میتواند او را جلب كند .کام ً
ال روشن است که نهی از کتمان شهادت و
حتی جرم و گناه بودن آن در جایی معنا دارد که مسئولیت باشد نه حق.
همچنين قانونگذاری یک بحث ارزشی نیست ،بلکه تنظیم روابط است که
یکی از اصول مسلم آن تقسیم وظایف با توجه به توانها و ظرفیتها و نیز
واقعیتهای اجتماعی است.
براي روشن شدن مطلب ،تعريف حق و تكليف ضروري است.
الف -تعريف حق

محقق اصفهانی با توجه به معانی مختلف برای «حق» آن را به معنای
«ثبوت» دانسته است (غروی اصفهانی .)9 :1953ظاهرا ً ايشان به تعریف جامع
لغوی نظر دارند نه معنای اصطالحی حقوقی .بعضی هم در تعریف حق
آوردهاند« :حق امری است اعتباری که برای کسی ،له و علیه دیگری وضع
میشود» (مصباح یزدی.)26 :1377

برخی از حقوقدانان در تعریف حق نوشتهاند« :توانایی است که حقوق
هر کشور به اشخاص میدهد تا از مالی استفادهي مستقيم کنند یا انتقال مال
و انجام دادن کاری را از دیگری بخواهند» (کاتوزیان .)266 :1385
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ب -تعریف تکلیف

وظیفهي اشخاص را در امور غیر مالی حتی اگر ناظر به انجام دادن کاری
باشد تکلیف گویند (همان :ص .)267

به اعتقاد برخي از حقوقدانان ،تکلیف عبارت از امری است که فرد ملزم
به انجام آن میباشد و هرگاه برخالف آن رفتار كند به جزایی که درخور آن
امر است دچار میشود (امامی  :1377ج ،4ص )11و به اعتقاد برخی ديگر آنچه
که در مقابل حق وجود دارد تکلیف است نه حکم (کاتوزیان  :1385ص ،)270
زیرا حق نیز از آثار حکم است و باید گونهگونی را در انواع حکم جستوجو
نمود .یعنی حکمی که حق میآفریند و حکمی که تکلیف به بار ميآورد.
ج -رابطهي حق و تکلیف

حق و تکلیف جمع شدني نيستند ،یعنی مباحث حق و تکلیف نميتواند
در یک نفر باشد (امامی  :1377ج ،4ص  ،)11بلکه در هر موردی که قانون،
حقی را برای کسی به رسمیت شناخت به تبع آن تکلیفی برای دیگری ایجاد
میشود .بنابراین اگر ثابت شود که اداي شهادت برای شاهد تکلیف است،
دیگر نمیتواند برای همان شخص حق تلقی گردد .اگر چه ممکن است برای
مشهودله حق باشد.
با توجه به اختالفات جسمی ،قکری ،اخالقی و روحی که دو جنس زن
و مرد دارند طبیعی است که حقوق و تکالیف آنها در بسیاری موارد متفاوت
از هم باشد .الكسيس كارل ،فيزيولوژيست و جراح و زيستشناس معروف
فرانسوى بر وجود این نوع تفاوتها میان زن و مرد صحه گذاشته است.
وی با متفاوت دانستن آفرینش زن و مرد به حكم قانون خلقت ،و اينکه این
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 ...اختالفى كه ميان زن و مرد موجود است تنها مربوط به شكل

اندامهاى جنسى آنها و وجود زهدان و انجام زايمان نزد زن و طرز
تعليم خاص آنها نيست ،بلكه نتيجهی علتى عميقتر است كه از تأثير
مواد شيميايى ترشح شده از غدد تناسلى در خون ناشى مىشود .به
علت بیتوجهی به اين نكتهی اصلى و مهم است كه طرفداران نهضت
زن فكر مىكنند كه هر دو جنس مىتوانند يك قسم تعليم و تربيت يابند
و مشاغل و اختيارات و مسئوليتهاى يكسانى به عهده گيرند .زن در
حقيقت از جهات زيادى با مرد متفاوت است .يكايك سلولهاى بدنى،
همچنين دستگاههاى عضوى ،به خصوص سلسلهی عصبى نشانهی
جنس او را بر روى خود دارد .قوانين فيزيولوژى نيز همانند قوانين
جهان ستارگان ،سخت و تغییر ناپذیرند؛ ممكن نيست تمايالت انسانى
در آنها راه يابد .ما مجبوريم آنها را آن طورى كه هستند بپذيريم (كارل
به نقل از مطهري :ج 19ص.)168

کارل در قسمت دیگری میگوید:

نبايستى براى دختران جوان نيز همان طرز فكر و همان نوع زندگى و
تشكيالت فكرى و همان هدف و ايدهآلى را كه براى پسران جوان در
نظر مىگيريم معمول داريم .متخصصين تعليم و تربيت بايد اختالفات
عضوى و روانى جنس مرد و زن و وظايف طبيعى ايشان را در نظر
داشته باشند ،و توجه به اين نكتهی اساسى در بناى آيندهی تمدن ما
حائز كمال اهميت است (به نقل از همان :ص.)169

چنانکه مالحظه میشود این دانشمند بزرگ ،هم تفاوتهای طبیعی زیاد
زن و مرد را بیان میکند و هم معتقد است این تفاوتها زن و مرد را از لحاظ
وظیفه و حقوق در وضع نامشابهی قرار میدهد .درست عکس آنچه که در
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کنوانسیون حقوق زنان اعمال شده است.
بر اساس آنچه گفته شد ،برابری شهادت دو زن با شهادت یک مرد
در اموری مانند قتل و زنا کام ً
ال متناسب با روانشناسی زن میباشد ،زیرا
نخست اينكه زن نسبت به مرد بسیار باحیاتر است و به خاطر حیایی که
دارد ،در برخورد با صحنههایی چون زنا معموال رو برمیگرداند و خیره
نمیشود ،برعکس مرد که حساسیت و تجسس در او تحریک میشود.
شیوهي مواجههي زن با چنین منظرههایی به منزلهي نقصی برای او نیست،
ولی به طور طبیعی امکان اشتباه در تشخیص اشخاص و چگونگی مسئله در
او بیشتر است و افزون شدن تعداد شهود از احتمال خطا میکاهد .دوم اينكه
زن عاطفیتر از مرد است و این برای او نه تنها نقص نیست که کمال او در
آن است ،لیکن این ویژگی -که در جای خود ضرورت دارد -آثار وضعی
خاصی نیز دارد که باید نسبت به آن هوشیار بود.
شهادت و اطالع رسانی به قاضی ربطی به ماهیت مرد و زن و خلقت
آن دو ندارد .در بعضی موارد که شهادت مربوط به زنان باشد (مانند امور
خاص زنان) به طور كلي شهادت مردان مقبول نیست ،چون مرد در آن
موارد نمیتواند شاهد باشد .در وقایع و رخدادهای کوچه و بازار مردان
بیشتر از زنان حضور دارند .مردان به خاطر کار و تالش و به دست آوردن
زاد و توشه و گذران زندگی ،با رخدادها و وقایع اجتماعی بیشتر مأنوساند
و اگر واقعهای رخ داد بیشتر و بهتر در معرض اطالعاند .فرض کنید در
خیابان دو نفر با هم دعوا میکنند و با چوب ،چاقو و سنگ به جان یکدیگر
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میکنند .در اين دعوا اگر قتلی و جراحتی واقع شود ،مردان چون شاهد و
ناظر بودهاند ،بهتر میتوان شهادت آنان را پذیرفت .در وقایع اينچنيني زنان
حضور ندارند و اگر هم حضور داشته باشند خود را به کنار میکشند یا مردان
آنها را به عقب میرانند.
نكتهي حائز اهميت آنكه بر اساس مسئولیت بودن شهادت ،اگر شهادت
برخی در دادگاه پذیرفته نمیشود یا کمتر پذیرفته میشود گویای سهلتر
بودن تکلیف و مسئولیت آنهاست نه تضییع حقوق ايشان.
اسالم در برخی امور مردان را از تکلیف شهادت معاف دانسته و آن را
در انحصار زنان قرار داده است ،مانند جایی که اطالع یافتن مردان بر آن
غالب ًا دشوار است؛ مثل والدت بچه ،استهالل و عیوب باطنی زنان ،رضاع و
وصیت به مال ،اما در برخی امور زنان را از شهادت معاف دانسته است و آن
را در انحصار مردان قرار داده و در برخی امور شهادت دو زن را برابر یک
مرد قرار داده است .بنابراین در اسالم شهادت یک زن همچون شهادت مرد
به عنوان یک اصل پذیرفته شده و در بسیاری از موارد نیز شهادت هر دو یا
به طور مستقل یا به آمیخته قبول میشود.
اگر قبول شهادت مرد و قبول نشدن آن از زن در برخی موارد ،دلیل
نقصان و تبعیض باشد ،اين امر بايد در مواردي هم كه شهادت مردان پذيرفته
نمیشود صادق بوده و نقصان و تبعيض محسوب شود ،در حالی که هیچ
کدام دلیل فضلیت و نقصان نبوده و تنها برای روشن شدن حقايق و احقاق
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حق دو طرف دعوا در دادگاه کاربرد دارد؛ لذا هر آنچه که بتواند این حقوق
را بهتر حاصل کند ،همان مقدم است.
از آنجایی که اشخاص احساسی و عاطفی نیروی تخیلی قویتري دارند
و نیروی تخیل آنان ناخودآگاه در اصل واقعه و نقل آن تأثیر میگذارد؛ لذا
شهادت آنها دقت و صحت کمتری دارد .طبيعي است كه غلبهي عاطفه و
احساس زن اقتضا ميكند كه شهادتش در برخی امور با اهمیت (مثل قتل و
زنا) همراه با تأیید بیشتری باشد.
گذشته از این ،شهادت به عنوان حقی از حقوق نیست تا گفته شود ،چرا
در برخی از موارد این حق از زنها دریغ شده و یا تبعیض ایجاد شده است،
بلکه تکلیفی است بر عهدهي شاهد که نمیتواند مورد شهادت را کتمان
نمايد و کتمان آن گناه است .این حق مربوط به کسانی است که شاهد به نفع
یا به ضرر آنها شهادت میدهد و طبع ًا باید حق آنها رعایت شود .پس معلوم
میشود ،در مواردی که شهادت زن پذیرفته نیست ،او معاف از تکلیف بوده
و در نتیجه وظیفهاش نسبت به مرد سبکتر است.
 -9علت اجتماعي ساقط شدن تکلیف از زنان

شخصی که علیه او شهادت داده میشود ،ممکن است بر اساس آن شهادت،
به اعدام یا تحمل ضربات شالق و  ...محکوم شود؛ لذا امکان بروز تهدیدهایی
از سوی محکوم و یا اطرافیانش نسبت به شاهد وجود دارد .زن در مقايسه با
مرد نسبت به این تهدیدات تأثیرپذیری بیشتری دارد و شاید ارادهي الهی بر این
امر تعلق یافته است که زن از این مخاطرات در امان نگاه داشته شود.
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زن به انضمام سایر زنان و یا سایر مردان پذیرفتنی است .به نظر میرسد علت
آن ،توزیع خطر میان شاهدان و پایین آوردن احتمال تهدید علیه زن باشد.
 -10شهادت بر شهادت زنان

در اینکه آیا زنان میتوانند شاهد فرع شوند یا خیر ،اختالف است.
گروهی معتقدند شهادت آنها بر شهادت مقبول نیست ،خواه مورد شهادت
از اموری باشد که شهادت زنان در آنها به صورت انضمام به مردان یا تنهایی
پذیرفته میشود (مثل اموال و والدت و استهالل) ،خواه چنین نباشد (مانند
نکاح و خلع) .جماعتی هم میگویند اگر مورد شهادت از مسائلی باشد که
شهادت زنان در آنها پذیرفتنی است (مثل اموال و مانند آن) ،زنان میتوانند در
آنها شاهد فرع شوند و اگر چنین نیست (مانند قصاص و حد قذف) ،در آن
صورت شهادت آنها بر شهادت مقبول نیست (طوسی  :1387ج ،8ص.)234-233
به عقیدهی شیخ طوسی در المبسوط قول اول احوط و قول دوم اقوی است
(همان :ص )234و در الخالف قائل به پذیرش شهادت آنها در دیون ،امالک و
عقود شده ،ولی در حدود نپذیرفته است (طوسی :1407ج ،6ص.)316
بنابراین در جایی که شهادت زنان جداگانه یا به ضمیمهي مردان پذیرفته
نمیشود ،شهادت آنها بر شهادت ،به اتفاق همه مقبول نیست؛ همان گونه که
از بین فقهای معاصر ،امام خمینی نیز بر آن تأکید کرده است (موسوی خمینی:

ج  ،2ص .)450اختالف تنها در اموری است که شهادت زنان در آنها مقبول
باشد .در این فرض برخی چون شهید ثانی قائل به جواز شده و گروهی نیز
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چون ابن ادریس حلی و عالمه حلی نپذیرفتهاند ،زیرا شهادت فرع ،شهادت
اصل را ثابت میکند ،نه آنچه را که شاهد اصل ،به آن شهادت داده است
(جبعی عاملی  :1412ج ،1ص .)258محقق حلی و امام خمینی نیز قول اشبه را
منع دانستهاند (حلی  :1408ج ،4ص129؛ موسوی خمینی ،همان).

 -11نتيجهگیری

با توجه به مطالب بیان شده این نتیجه به دست میآید که پذیرفته نشدن
شهادت زنان در برخی موارد تبعیض نیست ،بلکه به خاطر متفاوت بودن
خصوصیات و اخالق و رفتار زنان با مردان است که با توجه به این تفاوتها
درست نیست که همهي تکالیف و حقوق زن و مرد شبیه به یکدیگر باشند
بلکه باید متساوی باشند و تساوی و تشابه دو چیز جدا از هم هستند .زنان
به طور کلی از شهادت دادن منع نشدهاند ،بلکه شهادت آنها در برخی موارد
پذیرفتنی است .همچنين شهادت یک حق نيست که زنان از این حق محروم
شدهاند بلکه یک تکلیف است و به اين ترتيب تکلیف آنها نسبت به مردان
سهلتر است.
 -12پيشنهادها و راهکارها

از مجموع مطالب گفته شده ،راهكارهاي زير پيشنهاد ميشود:
 پيشنهاد ميگردد یک پژوهش میدانی برای رسیدن به این نتیجه کهتفاوت زن و مرد در تعداد شهود و نیز نپذيرفتن شهادت زنان در برخی
امور مطابق با مصلحت و به لحاظ روحی -روانی و امنیت فردی و اجتماعی
به سود آنان است ،انجام شود .برای رسیدن به نتیجهي مطلوب ،بررسی
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مرد و زن راهگشا خواهد بود؛
 متأسفانه به لحاظ حقوقی در این موضوع کار چنداني نشده است .الزماست به شکل جدیتر در این خصوص کار شود و با بررسی متون فقهی و
منابع شرعی زوایای مبهم موضوع روشن گردد.
 تطبیق قوانین مربوط به شهادت زنان و مردان در حقوق ایران وکشورهای پیشرفته از یک سو ،بررسی وقایع و حوادث قبل و بعد جلسات
دادرسی آن کشورها و بررسی آثار اجرای مقررات مربوط به شهادت زنان و
مردان از آن چیزهایی است که برتری قوانین مربوط به شهادت زنان در فقه
اسالمی و حقوق ایران بر حقوق سایر ملل را به اثبات میرساند .این یکی از
دست یافتنیترین راه اقناع جامعهي زنان است که فقه اسالمی کامال مطابق با
مصلحت آنها ،شرایط خاصی برای شهادتشان وضع کرده است.
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