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 چکیده
در فقه امامیه مشــروعیت شــهادت فرع امری قطعی است، لکن در برخی جوانب این موضوع 
اختالف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختالفی، اعتبار شــهادت زنان در شهادت فرع است. 
مشهور فقها به جایز نبودن شهادت فرع زنان قائل  اند. در مقابل، برخی فقها به اعتبار آن در مواضعی 
که مشهوٌدبه اصلی از مصادیقی مانند دیون است - که شهادت اصل زنان در آنها پذیرفته می شود- 
قائل اند. پژوهش حاضر با شــیوه ی توصیفی-تحلیلی انجام شده است. در این نوشتار، پس از ذکر 
مستندات قول مشهور و قول مخالف، تبیین شده است که هیچ یک از ادله ی دو دیدگاه توان اثبات 
مدعی علیه را نداشته و درخصوص شهادت فرع زنان باید به اصل رجوع کرد. براساس نتایج به دست 
آمده، با توجه به عمومات و اطالقات اعتبار بینه و ادله ی دیگر، اصل بر جواز شهادت زنان است و 
با عنایت به نبود دلیل معتبر بر خروج شهادت فرع زنان از این اصل، این شهادت امری جایز است.
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1- مقدمه و بیان مسئله
در نظام حقوقی اسالم، شهادت یکی از ادله ی اثبات دعوی است. یکی از مسائلی که در باب 
شهادت مطرح می شود، »شهادت فرع« است که مراد از آن »شهادت بر شهادت« است. فقها 
حجیت شهادت فرع را به اجمال پذیرفته اند )طوسی، 1407: ج6، ص319( و بر اعتبار آن، اجماع 
در هر دو قسم )منقول و محصل( محقق شده است )نجفی، 1404: ج 41، ص189 (، لکن درباره ی 
برخی شرایط آن اختالف نظرهایی وجود دارد؛ از جمله موارد اختالفی، شرط مرد بودن شاهدان 
در شهادت فرع است؛ چنان که مشهور قائل به این شده اند که زنان نمی توانند بر شهادت شخص 
دیگر شهادت دهند. در مقابل، برخی معتقدند که ذکوریت شهود اعتباری ندارد و زنان می توانند 
در مواضعی که مشهوٌدبه در شهادت اصل از مصادیقی است که گواهی ایشان به تنهایی یا به 

انضمام پذیرفته می شود، به عنوان شاهد فرع ظاهر شوند. 
از میان متقدمین، شیخ طوسی و پس از ایشان ابن ادریس مسئله ی شهادت فرع زنان را 
مطرح کرده اند.1 در میان متأخرین محقق حلی، عالمه حلی، فخرالمحققین، شهید اول، فاضل 
مقداد، یحیی بن سعید حلی، شهید ثانی، مقدس اردبیلی، سبزواری، فاضل هندی، نراقی، صاحب 
ریاض و صاحب جواهر به این موضوع اشاره کرده اند.2 از میان فقهای معاصر نیز آیات  عظام خویی، 
کاشانی، خوانساری، امام خمینی، سبحانی، لنکرانی و گلپایگانی مسئله ی شهادت فرع را مطرح 
کرده اند.3 در بیشتر تألیفات این فقیهان گرانقدر تنها حکم مسئله از نظر مؤلف و علت آن بیان 
شده است. هرچند در برخی آثار مانند مستند الشیعة و جواهرالکالم سعی در بیان تفصیلی این 
بحث بوده، در هیچ یک از آنها بحثی که مشمول بررسی تمام ادله و مبانی مرتبط با این مسئله 

شود، به میان نیامده است. 
در سال های اخیر، پژوهش هایی در باب شهادت زنان در اسالم انجام شده که به روش های 
گوناگون علت ها و حکمت های پذیرفته نبودن شهادت زنان در برخی دعاوی تبیین شده است.4 

1- ر.ک طوسی، 1407: ج6، ص316؛ ابن ادریس، 1410: ج2، ص128.
2-ر.ک حلی )محقق(، 1408: ج4، ص129؛  حلی )عالمه(، 1413: ج3، ص505؛ فخرالمحققین، 1387: ج4، ص448؛ شهید 
اول )عاملی(، 1417: ج2، ص141؛ حلی، 1404: ج4، ص319؛ حلی، 1405: 544؛ العاملی )شهید ثانی(، 1413: ج14، ص284؛ 
اردبیلی، 1403: ج12، ص480؛ سبزواری، 1423: ج2، ص780؛ فاضل هندی، 1416: ج10، ص365؛ نراقی، 1415: ج18، 

ص396؛ حائری، 1418: ج 15، ص409؛ نجفی، 1404: ج41، ص208.
3- ر.ک خویی، 1422: ج41، ص176؛ کاشانی، بی تا: ج3، ص293؛ خوانساری، 1405: ج6، ص153؛ خمینی، بی تا: ج2، 

ص450؛ سبحانی، 1418: ج2، ص402؛ لنکرانی، 1420: 579 و گلپایگانی، 1405: 377(
4- برای نمونه ر.ک به مقاله »گواهی زنان«، نوشته ی سید حسین هاشمی در سال 1378، که با تکلیف دانستن ادای شهادت، 
نپذیرفتن شهادت زنان معافیت از تکلیف دانسته شده است نه محرومیت از حق و نیز بیان شده است که علت قبول نشدن 
شهادت زنان در حق اهلل این است که در این موارد بنای شارع بر تخفیف بوده و زنان  نیز از اثبات  این  گونه  دعاوی  نفعی  عایدشان  
نمی شود و حتی  با این  فرض  که  شهادت  حق  است  نمی توانند از آثار و تبعات  و خطرات  ادای شهادت  رهایی  یابند. همچنین 
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همچنین مقاالتی در باب مسئله ی شهادت بر شهادت نگاشته شده است که در آنها مباحث کلی 
مربوط به شهادت فرع و مبانی فقهی آن مطرح شده است،1 لکن پژوهشی که به موضوع شهادت فرع 
زنان اختصاص داشته باشد، نگاشته نشده است. آنچه اثر حاضر را از تألیفات مزبور متمایز می کند، 
این است که در آن دیدگاه های موجود درباره ی شهادت فرع زنان و تحلیل دقیق تمام علت های 
مطرح شده از سوی قائلین هر دیدگاه تشریح شده است؛ به گونه ای که می توان با مراجعه به این 
جستار به تمام ادله و مبانی مسئله ی مورد نظر دسترسی داشت و نیز با بررسی ادله ی مطروحه 
این موضوع کامل تبیین شده و به تعیین دیدگاهی که با مبانی فقهی سازگارتر است، منتج شود. 
با عنایت به نقش مهم شهادت در حل دعاوی و احقاق حقوق، تبیین موارد اختالفی آن و 
بررسی آراء و مستندات آنها ضروری به نظر می رسد؛ بنابراین پژوهش حاضر با هدف رفع ابهام 
درخصوص معتبر بودن یا نبودن شرط ذکور بودن شاهدان فرع به عنوان یکی از مصادیق اختالفی 

در باب شهادت تدوین شده است.  
در ادامه، پس از توضیح مفهوم شهادت فرع و بیان موارد اعتبار شهادت اصل زنان، اقوال فقیهان 

امامیه در فرض مسئله و تحلیل و ارزیابی مستندات مطرح شده از سوی ایشان تبیین می شود.

2- تعریف مفاهیم 
شهادت در لغت به معنای حضور، دیدن و خبر قاطع است )راغب اصفهانی، 1412: 465 ؛ جوهری، 
1410: ج2، ص494(. شهادت در اصطالح شرعی نیز از معنای لغوی تبعیت کرده و به معنای گواهی 

دادن از روی علم و یقین و اخبار قطعی از حقی به نفع کسی و علیه دیگری است )سعدی، 1408: 
203؛ مشکینی، 1419: 319(.

در تعریف شهادت فرع گفته شده: 
شهادت فرع عبارت است از قیام دو شاهد برای نقل شهادت کسی که گواهی او پذیرفتنی 

است )محمود عبدالرحمن، بی تا: ج2، ص346(.

توضیح اینکه، شهادت را می توان از جهتی دو قسم دانست؛ قسم اول، عبارت است از شهادتی 
که شاهد واقعه را مستقیم مشاهده کرده و بر آنچه دیده است گواهی می دهد؛ این قسم، شهادت 

ر.ک به مقاله »بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن« نوشته ی حسین مهرپور در سال 1388 که 
مبانی فقهی پذیرفته نشدن شهادت زنان تبیین شده است. 

1- برای نمونه ر.ک به مقاله »نظریه مشهور در شهادت بر شهادت« نوشته ی سید جعفر علوی و غالم حیدر رضوانی در سال 
1398 که در این پژوهش ضمن اشاره به حکمت تشریع شهادت فرع، شروط این شهادت ذکر شده و بحث اعتبار شهادت 

ثالثه نیز بررسی شده است.   
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اصل و شاهد نیز شاهد اصل نامیده می شود. قسم دیگر، شهادتی است که شاهد واقعه  را مستقیم 
ندیده، بلکه با گواهی شخص دیگر )شاهد اصل( از واقعه اطالع می یابد و بر گواهی شاهد اصل 
شهادت می دهد؛ این قسم را شهادت فرع و شاهد را شاهد فرع می نامند )مغنیه، 1421: ج5، ص153 (. 

3- مبانی نظری پژوهش

3-1- حجیت شهادت زنان
اعتبار شهادت زنان در حقوق و دعاوی به چهار دسته تقسیم می شود:

الف( بی اعتباری شهادت زنان: دعاوی مربوط به حق اهلل )به استثنای زنا(، مواردی هستند که 

بنا بر اتفاق نظر فقیهان، شهادت زنان در آنها پذیرفته نمی شود )نجفی، 1404: ج 41، ص159(.
ب( اعتبار شهادت زنان به انضمام شهادت مردان: به اجماع فقها، در امور مالی یا اموری  که  

مقصود از آن مال  باشد، شهادت  زنان به انضمام پذیرفته می شود )طوسی، 1387: ج8، ص174(. 
ج( اعتبار استقاللی شهادت زنان: والدت، استهالل و عیوبی مانند رتق و افضاء که مردان 

نمی توانند از آنها اطالع یابند، اموری هستند که با صرف شهادت زنان اثبات می شوند )ابن ادریس، 
1410: ج2، ص138(.

د( موارد اختالفی اعتبار شهادت زنان: درخصوص اعتبار شهادت زنان در اموری مانند دعوای 

وکالت، نکاح، طالق، وقف، نسب، ثبوت هالل، زنا و قصاص اختالف نظر وجود دارد؛ چنان که مشهور 
فقها در دعاوی وکالت، طالق، نسب و ثبوت هالل شهادت زنان را معتبر نمی دانند )نجفی، 1404: 
ج41، صص161-159( و برای اثبات زنا، شهادت زنان را به انضمام شهادت مردان معتبر می دانند 

)ابن زهره، 1417: 438(. با توجه به گسترده بودن بحث اعتبار گواهی زنان در مصادیق اختالفی 

از ذکر اقوال خودداری شده و در ادامه اقوال فقها درباره ی شهادت فرع زنان بررسی خواهد شد.

3-2- حجیت شهادت فرع 
با عنایت به روایات وارد شده در باب شهادت فرع، شهادت بر شهادتی که موضوع آن حق اهلل 
است مسموع نیست؛ بنابراین در برخی حدود که حق اهلل محض به شمار می روند )زنا، لواط و 
مساحقه(، شهادت فرع معتبر نیست. شهادت فرع در حق الناس به اجمال حجت است؛ اعم از 
اینکه حق مزبور از امور کیفری مانند قصاص باشد، یا از امور دیگری همچون دعاوی مالی و عقود 

و معامالت یا امور غیرمالی مانند طالق، نسب و...  )سبزواری، 1413: ج27، ص204(. 
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4- تبیین محل نزاع
فقهای امامیه اتفاق نظر دارند که در اعتبار شهادت فرع، جنسیت شاهد اصل مهم نبوده و 
فرقی نمی کند که شاهد اصل مرد باشد یا )در مواردی که شهادت زنان پذیرفته می شود( زن 
باشد )قمی، 1412: ج25، ص354(، لکن در این خصوص که شاهد فرع می تواند زن باشد یا خیر، 

اختالف نظر وجود دارد.
تألیفات فقهی حاکی است که حکم شهادت فرع زنان بستگی به موضوع شهادت اصل دارد؛ 
توضیح اینکه مشهوٌدبه در شهادت اصل یا از موضوعاتی است که شهادت زنان در آنها پذیرفته 
نمی شود، یا از موضوعاتی است که شهادت زنان در آنها به انضمام پذیرفته می شود و یا از موضوعاتی 

است که شهادت زنان در آنها به تنهایی پذیرفته می شود. 
پذیرفته  آنها مطلقاً  از مصادیقی باشد که شهادت زنان در  اگر مشهوٌدبه در شهادت اصل 
نمی شود، بنا بر اتفاق نظر فقها، شهادت فرع زنان نیز اعتباری ندارد )نراقی، 1415: ج18، ص393؛  

قمی، 1422: 692(. 

دلیل این حکم عبارت است از شمول ادله ی قبول نبودن شهادت زنان در دعاوی غیرمالی و 
آنچه مردان امکان اطالع از آن را دارند؛ از جمله خبر سکونی که معصوم )( فرموده  است: 

شهادت زنان در طالق و نکاح و حدود پذیرفته نمی شود، مگر در خصوص دیون و آنچه 
مردان نمی توانند از آن آگاهی یابند )حر عاملی، 1409، ج27، ص362(.1

این روایت عام بوده و بیانگر بی اعتباری شهادت زنان در طالق و نکاح و حدود است اعم از 
اینکه شاهد اصل باشند یا شاهد فرع؛ بنابراین روایت شامل مواردی است که شهادت زنان بر 

شهادت دیگری نسبت به موضوعی غیر از دیون و آنچه مردان نمی توانند به آن علم پیدا کنند.
در موضوعاتی که شهادت زنان به تنهایی معتبر نیست- به غیر از موضوع بکارت و زنی که 
خون نفاس دیده است- در شهادت بر شهادت نیز شهادت آنها معتبر نیست؛ مانند صحیحه العالء 
که معصوم در پاسخ به اینکه آیا شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود؟ فرمودند: »بله در بکارت 
و نفاس« )همان، ص356(.2 این روایت نیز عام است و مفهوم آن شامل معتبر نبودن شهادت 
زنان به تنهایی و شهادت آنها بر شهادت شخص دیگر در موضوعاتی غیر از موضوع بکارت و نفاس 

می شود )قمی، همان(.

َُّه َكاَن يَُقوُل َشَهاَدُة النَِّساِء َل تَُجوُز فِي َطَلٍق- َو َل نَِكاٍح َو َل فِي ُحُدوٍد إِلَّ فِي  ُكونِيِّ َعْن َجْعَفٍر َعْن أَبِيِه َعْن َعلِيٍّ ع أَن 1-  »َعِن السَّ
َجاُل النََّظَر إِلَْيِه.« يُوِن- َو َما َل يَْستَِطيُع الرِّ الدُّ

- قَاَل نََعْم فِي الُْعْذَرِة َو النَُّفَساِء« 2- »الَْعَلِء َعْن أََحِدِهَما ع قَاَل: ... َو َسَألْتُُه َهْل تَُجوُز َشَهاَدتُُهنَّ َوْحَدُهنَّ
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در بیان علت قبول نبودن شهادت فرع زنان در اموری که شهادت اصل ایشان جایز نیست، به 
قیاس اولویت استناد شده و گفته شده است وقتی برای شهادت اصل اثری نباشد، به طریق اولی 

برای شهادت فرع نیز اثری نیست )سبزواری، 1413: ج27، ص205(.
در این مورد که آیا  شهادت زنان بر شهادتی که مشهوٌدبه آن از مصادیقی است که  شهادت 

زنان به تنهایی یا به انضمام پذیرفته می شود، اعتبار دارد یا خیر، اختالف نظر وجود دارد. 
از قول برخی این گونه استفاده می شود که محل نزاع تنها در مواردی است که شهادت اصل 
زنان به تنهایی پذیرفته می شود و به نظر می رسد که اعتبارنداشتن شهادت فرع زنان در مواردی 
که شهادت اصل آنها به انضمام پذیرفته می شود، نزد ایشان امری مسلّم است؛ مانند عالمه حلی 

که بیان کرده است: 
و هل تقبل شهادة النساء علی الشهادة فیما تقبل فیه شهادتهّن خاّصة کالعیوب الباطنة و 

االستهالل؟ فیه نظر1 )حلی )عالمه(، 1410: ج2، ص165(.

در تبیین این عبارت گفته شده: 
مراد از »خاصة« انفراد زنان است، یعنی موضعی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود، 
خواه شاهد اصل مرد باشد یا زن و عبارت داللت می کند بر اینکه قول به جواز شهادت فرع 
زنان در مورد مذکور مستلزم قول به جواز شهادت زنان به انضمام بر شهادت در موضعی که 
شهادت زنان به انضمام پذیرفته می شود است، زیرا فرقی میان این دو موضع وجود ندارد 
و مصنف اگرچه سخن خود را به موضع اول مقید کرده است، لکن مرادش همان چیزی 
است که گفته شد؛ همچنان که در کتاب المختلف نیز تصریح کرده است )عاملی )شهید 

اول(، 1417: ج4، صص 61 و 62(.

همچنین محقق در شرایع می گوید: 
و تقبل شهادة النساء علی الشهادة فیما یقبل فیه شهادة النساء منفردات کالعیوب الباطنة 

و االستهالل و الوصية و فیه تردد.2 )حلی )محقق(، 1408: ج4، ص 129(. 

در توضیح عبارت آمده است: 

1-  در خصوص اینکه آیا شهادت زنان بر شهادت در اموری مانند عیوب پنهان و استهالل که شهادت اصل ایشان به تنهایی 
پذیرفته می شود، مورد قبول است یا خیر، اختالف نظر وجود دارد. 

2- در خصوص اینکه آیا شهادت زنان بر شهادت در اموری مانند عیوب پنهان و استهالل و وصیت که شهادت اصل ایشان به 
تنهایی پذیرفته می شود، مورد قبول است یا خیر، اختالف نظر وجود دارد. 
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عبارت داللت می کند بر اینکه محل خالف، شهادت زنان بر شهادت زنان است در موضعی 
که آنها به تنهایی شهادت می دهند؛ لذا مواضعی که شاهد اصل مرد باشد و مواردی که 
شهادت زنان به انضمام پذیرفته می شود، از محل نزاع خارج اند )العاملی )شهید ثانی(، 

1413: ج14، صص 284 و 285(.

 لکن محقق در مختصر، قید »منفردات« را ذکر نکرده و گفته است: 
و تقبل علی الشهادة شهادة النساء في الموضع الذي تقبل فیه شهادتهن علی تردد1 )حلی 

)محقق(، 1418: ج2، ص290(. 

به نظر می رسد، وجهی برای تفاوت قائل شدن میان مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته 
می شود و مواردی که شهادت ایشان به انضمام قبول می شود وجود ندارد، زیرا اگر در موضع اول 
بتوان به عمومیت یا اطالق ادله استناد کرد در موضعی که شهادت اصل زنان به انضمام پذیرفته 
می شود نیز می توان به عمومیت یا اطالق ادله استناد کرد و ادله ی هر دو موضع از حیث عمومیت 
و اطالق مانند هم هستند )فاضل هندی، 1416: ج10، ص365(. همچنین جنسیت شاهد اصل، تأثیری 

در جایزبودن یا نبودن شهادت زنان بر شهادت ندارد.
بنا بر آنچه گفته شد، محل نزاع در شهادت فرع مواضعی است که شهادت اصل زنان به انضمام 

یا به تنهایی پذیرفته می شود. 

5- اقوال فقیهان
اقوال فقیهان در مورد اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع به قرار ذیل است:

5-1- معتبرنبودن مطلق شهادت زنان 
بسیاری از فقیهان قائل  اند که شهادت فرع زنان مطلقاً اعتبار ندارد؛ این قول به مشهور فقها 
نسبت داده شده است )نجفی، 1404: ج41، ص208( و از جمله قائلین آن می توان به ابن ادریس، 
محقق حلی، عالمه حلی، فخرالمحققین، فاضل مقداد، یحیی بن سعید حلی، شهید ثانی، اردبیلی، 

سبزواری، صاحب ریاض، خویی، کاشانی، نراقی، لنکرانی و امام خمینی اشاره کرد.2

1- در خصوص اینکه آیا شهادت زنان بر شهادت در اموری که شهادت اصل ایشان پذیرفته می شود، مورد قبول است یا خیر، 
اختالف نظر وجود دارد.

2-  ابن ادریس، 1410: ج2، ص128؛ حلی )محقق(، 1408: ج4، ص129؛ حلی )عالمه(، 1420: ج5، ص283؛ فخرالمحققین، 
1387: ج4، ص448؛ حلی، 1404: ج4، ص319؛ حلی، 1405: 544؛ العاملی )شهید ثانی(، 1413: ج14، ص284؛ اردبیلی، 
1413: ج12، ص480؛ سبزواری، 1423: ج2، ص780؛ حائری، 1418: ج15، ص409؛ خویی، 1422: ج41، ص176؛ کاشانی، 

بی تا: ج3، ص293؛ نراقی، 1415: ج18، ص369؛  لنکرانی، 1420: 579؛ خمینی، بی تا: ج2، ص450.
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ادله ی این قول عبارت اند از:
دلیل اول: ظهور روایات باب در شرط مرد بودن شاهد: یکی از این روایات، روایت غیاث بن 

ابراهیم است که از امام صادق )( روایت می کند: 
علی)( اجازه نداده است، شهادت یک مرد بر شهادت مردی دیگر را مگر شهادت دو 

مرد بر شهادت یک مرد1 )حر عاملی، 1409: ج27، ص403(.

برخی با این استدالل که حصر موجود در روایت داللت دارد بر اینکه فقط شهادت مردان در 
شهادت فرع اعتبار دارد، آن را دلیلی بر جایز نبودن شهادت فرع زنان دانسته اند )خویی، 1422: 

ج41، ص176؛ سبزواری، 1413: ج27، ص206(.

روایت دیگر، مرسله ای از امام صادق )( است: 
او به عنوان نصف شهادت قبول  اگر مردی بر شهادت مرد دیگر شهادت دهد، شهادت 
می شود و اگر دو مرد بر شهادت مردی شهادت دهند، شهادت آن مرد ثابت می شود2 )حر 

عاملی، 1409: ج27، ص404(.

توضیح اینکه در این روایت تنها به شهادت فرع مردان اشاره شده است؛ بنابراین ظهور در 
شرط مرد بودن شاهد فرع دارد.

این دلیل مردود است، زیرا اگرچه این نصوص در مورد مردان وارد شده اند، اختصاص این نصوص 
به شهادت مردان با جواز شهادت فرع زنان منافاتی ندارد؛ چراکه دلیلی ندارند که بر نپذیرفتن 
شهادت زنان داللت کند )قمی، 1412: ج25، ص355(. به نظر می رسد، روایات در صدد بیان شرط 
تعدد شهود هستند نه شرط مرد بودن شهود )سبحانی، 1418: ج2، ص403(؛ بنابراین ظهوری در 
اعتبار مرد بودن شاهدان ندارند. به عالوه داللت روایت دوم -با توجه به ضعف سندی به دلیل 

مرسله بودن و به کار نرفتن حصر در آن- ضعیف تر از روایت اول است. 
دلیل دوم- ظهور روایات باب بر جواز شهادت زنان در امور مالی: طبق ظاهر روایات دال بر جواز 

شهادت زنان -از جمله روایت سکونی و صحیحه العالء- شهادت زنان تنها در مورد دیون و اموری 
که مردان نمی توانند از آن اطالع یابند جایز است، حال آنکه مشهوٌدبه در شهادت فرع، شهادت 
شخص دیگر است نه مصادیقی که بر اساس روایات مزبور شهادت زنان در آنها معتبر است، زیرا 

ٍد َعْن أَبِيِه ع أَنَّ َعِليًّا ع  َكاَن َل يُِجيُز- َشَهاَدَة َرُجٍل َعَلى َشَهاَدِة َرُجٍل- إِلَّ َشَهاَدَة َرُجَلْيِن  1-  »ِغيَاِث بِْن إِبَْراِهيَم َعْن َجْعَفِر بِْن ُمَحمَّ
َعَلى َشَهاَدِة َرُجٍل«

اِدُق ع إَِذا َشِهَد َرُجٌل َعَلى َشَهاَدِة َرُجٍل- فَِإنَّ َشَهاَدتَُه تُْقبَُل َو ِهَي نِْصُف َشَهاَدٍة- َو إِْن َشِهَد َرُجَلِن َعْدَلِن َعَلى َشَهاَدِة  2- »قَاَل الصَّ
َرُجٍل- فََقْد ثَبَتَْت َشَهاَدُة َرُجٍل َواِحٍد« 



63

 محمدیان و سلحشور، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع

از مصادیق شهادت دین و مال و از اموری که مردان نمی توانند از آن اطالع یابند، نیست )حائری، 
1418: ج15، ص409؛ نراقی، 1415: ج18، ص394(.

دلیل فوق با این ایراد مواجه است: »ادله ی قبول شهادت زنان در این مورد که تنها شهادت 
اصل زنان مقبول است، ظهور ندارند، بلکه این ادله اعم از شهادت و شهادت بر شهادت هستند. 
چنان که در مورد ادله ی قبول شهادت عدلین گفتیم این ادله اعم از مرد و زن است« )گلپایگانی، 

 .)376 :1405

به عالوه تمسک به حصر موجود در روایات از جهت شک در موضوع جایز نیست؛ توضیح اینکه 
اخبار از این جهت که آیا جواز شهادت زنان شامل شهادت فرع آنها نیز می شود یا خیر مجمل 
است و ظهوری در اینکه جواز شهادت زنان به شهادت اصل در نفس دیون و مانند آن مختص 
است، ندارند و چنانچه گفته شد، داللت این روایات بر شهادت نسبت به نفس دیون و مانند آن 
متبادر می شود )حائری، 1418: ج15، ص408( و لفظ شهادت، حقیقت در شهادت اصل است )حلی، 
1404: ج4، ص319(. در پاسخ به این مطلب باید گفت، در عرف شهادت فرع نیز شهادت محسوب 

می شود و در خطابات شرعی الفاظ حمل بر معانی عرفی می شوند؛ لذا ادله ی جواز شهادت زنان 
شامل شهادت فرع نیز می شود )گلپایگانی، همان(. بنابراین تبادر داللت اخبار بر شهادت اصل 

نسبت به نفس دیون و مانند آن مردود است. 
دلیل سوم- انتفای ضرورت در شهادت زنان: برخی فقیهان با بیان ضرورت های موجود در 

مواردی که شهادت زنان جایز است، جواز شهادت زنان را مختص همان موارد دانسته و شامل 
شهادت فرع نمی  دانند. به نظر ایشان آنچه موجب جواز شهادت اصل زنان در برخی موارد شده 
است، اختصاص برخی احکام به زنان و تعذر مردان از اطالع یافتن نسبت به آنها یا نبودن مردان 
هنگام وقوع مشهوٌدبه و ضرورت گواهی نسبت به آن موضوعات است و این اسباب در خصوص 
شهادت فرع منتفی است؛ بنابراین جواز شهادت فرع زنان نیز منتفی می شود )سبزواری، 1423: ج2، 

ص780؛ کاشانی، بی تا: ج3، ص293؛ لنکرانی، 1420: 578(.

فخرالمحققین در این باره گفته است: 
وجه این نظر این است که آنچه موجب جواز شهادت زنان در برخی موارد شده است، 
بی اطالعی مردان از مواردی مانند بکارت یا حضور نداشتن مردان هنگام وصیت و ضرورت 
عمل به وصیت است. این اسباب در فرض شهادت فرع منتفی هستند، پس جواز نیز منتفی 
می شود. ظاهر، انتفاء اسباب است، زیرا شهادت فرع زنان از اموری که مردان نتوانند بر آن 
اطالع یابند نیست و در موضع دوم نیز سبب رخصت، همان رسیدن زمان وفات موصی 
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و نبودن مردان در آن هنگام است و این در بحث شهادت فرع موجود نیست و در اسباب 
شرعی نباید از مورد منصوص تعدی کرد و چون سبب منتفی است، جواز شهادت نیز 

منتفی است )فخرالمحققین، 1387: ج4، ص447(.

در رد این دلیل باید گفت، اوالً متوقف بودن حکم اعتبار گواهی زنان بر وجود ضرورت های ذکر 
شده زمانی پذیرفته می شود که اصل بر معتبرنبودن شهادت زنان باشد، زیرا تنها در این فرض است 
که نفوذ شهادت به تحقق علل و ضرورت های خاص نیاز دارد؛ ثانیاً نمی توان گفت تمامی اسباب 
فوق  در شهادت فرع منتفی است؛ چه بسا مواردی که هنگام شهادت اصل، مردان حضور نداشته 
باشند و همان ضرورتی که در مورد جواز شهادت زنان در مورد وصیت ذکر شد، در مورد شهادت 
زنان بر شهادت کسی که هنگام گواهی دادن او مردی حضور نداشته باشد نیز حاصل می شود؛ 

بنابراین دلیل سوم نیز نمی تواند ادعای قائلین به بی اعتباری شهادت فرع زنان را اثبات کند.

5-2- اعتبار شهادت زنان در موارد جواز شهادت اصل
فقیهان متعددی قائل اند که شهادت زنان بر شهادت نسبت به اموری از قبیل دیون که شهادت 
اصل زنان در آنها پذیرفته می شود، جایز است )سبحانی، 1418: ج2، ص402؛ قمی، 1412: ج25، 
ص356؛ گلپایگانی، 1405: 377؛ خوانساری، 1405: ج6، ص153(. شیخ در مبسوط این نظر را قوی تر 

دانسته است )طوسی، 1387: ج8، ص233(. این قول به ابن جنید اسکافی نیز نسبت داده شده است 
)حلی )عالمه(، 1413: ج8، ص529(. 

5-3- اعتبار انضمامی شهادت زنان
شیخ طوسی در خالف شهادت زنان بر شهادت در مورد دیون، امالک و عقود را جایز دانسته 
است  )طوسی، 1407: ج6، ص316(. عالمه حلی نیز در مختلف قول شیخ را تأیید کرده است )حلی 
)عالمه(، همان(. با توجه به اینکه مصادیق مزبور از اموری هستند که شهادت زنان در آنها به انضمام 

پذیرفته می شود، می توان گفت ایشان فی الجمله به جواز شهادت فرع زنان در مواضعی که شهادت 
ایشان به انضمام پذیرفته می شود، قائل شده اند )فاضل هندی، 1416: ج10، ص365(.

5-4- اعتبار استقاللی شهادت زنان
آیت اهلل بهجت بیان کرده است: 

قبول می شود شهادت زن ها اگرچه بر شهادت مردها باشد، در آنچه قبول می شود شهادت 
آنها به انفراد، با رعایت اعتبار شهادت دو زن به جای شهادت یک مرد. پس اگر شهادت 
دو مرد بر یک مرد معتبر است، شهادت چهار زن بر شهادت یک مرد معتبر است. این 
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عموم اگرچه مخالف با منسوب به مشهور است، لکن خالی از وجه موافق با محکّی از 
»خالف« و »مختلف« نیست. همچنین اطالق قبول شهادت زن ها که شامل اصل و فرع 
است و انصراف به اول ممنوع است؛ بلی در مواردی که قبول نمی شود شهادت زن ها به 
دلیل خاص به نحوی که داللت بر اصل و فرع دارد، مستفاد از آن ادله در منع کافی است 

)بهجت، 1426: ج5، ص238(.

چنان که پیشتر آمده، میان مواردی که شهادت زنان به تنهایی پذیرفته می شود و مواردی که 
شهادت ایشان به انضمام قبول می شود، تفاوتی نیست؛ بنابراین اگر کسی شهادت فرع زنان را در 
مصادیقی که شهادت ایشان به انضمام قبول می شود بپذیرد، باید آن را در موضعی که شهادت آنها 
به تنهایی پذیرفته می شود نیز قبول کند و بالعکس،  اگر کسی شهادت فرع زنان را در مصادیقی 
که شهادت آنها به انفراد قبول می شود بپذیرد، باید آن را در موضعی که شهادت ایشان به انضمام 

پذیرفته می شود نیز قبول کند.
مشهور فقها در جواز شهادت فرع زنان ادله ی زیر را مطرح کرده اند:

دلیل اول- اجماع: شیخ طوسی در مورد قول به جواز شهادت فرع زنان ادعای اجماع کرده 

است )طوسی، 1407: ج6، ص316(، لکن اجماع منقول با شهرت فقیهان مخالف بوده و حجت نیست 
)نراقی، 1415: ج18، ص395(.

دلیل دوم- عمومیت و اطالق ادله دال بر جواز شهادت زنان: برخی فقیهان مستنداتی مانند 

روایت سکونی و العالء را عام دانسته و به این عمومیت استناد کرده اند؛ با این توضیح که مراد روایات 
مزبور، اعتبار شهادت زنان در مصادیقی است که در آنها ذکر شده است؛ اعم از اینکه مشهوٌدبه 
خود این امور باشند یا شهادتی باشد که متعلق به این امور است )طوسی، همان؛ حلی)عالمه(، همان(. 
در این باره، تقریرهای متعددی از سوی فقیهان وارد شده است که به اهم آنها اشاره می شود:

الف- ممکن است این گونه استدالل شود که به موجب همین عمومیت روایات است که شهادت 
زنان به انضمام مردان در عقود و معامالت و غصب و امثال آنها جایز دانسته شده است؛ »دین« 
عنوانی است که طبق اخبار متعلق حکم جواز شهادت زنان واقع شده  است و چنانچه مراد روایت 
تعلق شهادت به نفس این عنوان باشد، شهادت زنان در امور مذکور )معامالت و غصب و امثال آنها( 
که مرتبط با موضوع دین هستند، جایز نخواهد بود، حال آنکه شهادت زنان در امور مالی به انضمام 
پذیرفته می شود. در پاسخ باید گفت، قبول شهادت زنان در مواردی  مانند غصب و معامالت به این 
دلیل است که موارد مذکور اسباب ایجاد دیون هستند و فارغ از جنبه ی سبب بودن برای دین، 
حقیقتی برای آنها لحاظ نمی شود؛ لذا شهادت بر این موارد در واقع شهادت بر دیونی است که 
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در اثر آنها محقق شده اند و این مرتبه از سببیت در مطلق شهادت به ویژه در شهادت فرع موجود 
نیست، زیرا مقصود در شهادت فرع، اثبات شهادت اصل است نه مشهوٌدبه آن )قمی، 1422: 694(.

ب- استدالل دیگر این است که آنچه برای طلب آن اقامه ی شهادت - اعم از اصل و فرع- 
می شود مهم است، نه مشهوٌدبه؛ لذا باید گفت، مراد روایت این نیست که خود مشهوٌدبه باید دین 
باشد، بلکه دین بودن آنچه برای اثبات آن اقامه شهادت می شود، مهم است. در غیر این صورت 
حدود نیز با شهادت فرع ثابت می شوند، زیرا در آن موضع نیز مشهوٌدبه شهادت است نه حد؛ حال 
آنکه شهادت بر شهادت بر حدود جایز نیست و این به خاطر موضوع شهادت اصل است؛ یعنی 
در شهادت فرع موضوع شهادت اصل مهم است. در پاسخ باید گفت، معنی روایت این است که 
شهادت زنان تنها در مورد دیون مسموع است و شهادت اصل در حقیقت دین نیست؛ لذا شهادت 
زنان در مورد آن مسموع نیست. پذیرفته نشدن شهادت فرع در حدود به موجب موضوع شهادت 
اصل دلیل خارجی است و خروج حد از حقیقت با دلیل موجب خروج شهادت زنان - که قرینه ای 

در مورد آن وجود ندارد- نمی شود )نراقی، 1415: ج18، ص394(. 
درباره ی استدالل مبتنی بر عمومیت روایات دال بر جواز شهادت زنان ایرادهای دیگری نیز 

به شرح زیر مطرح شده است:
الف- عمومیتی برای این روایات وجود ندارد، بلکه می توان گفت روایات اطالق دارند )حائری، 
1418: ج15، ص 408(. ایراد مزبور نمی تواند مانع تمسک به روایات شود، زیرا مطلق نیز مانند عام 

حجت است )خوانساری، 1405: ج6، ص153(.
ب- تمسک به عمومات و اطالقات ذکر شده از جهت شک در موضوع جایز نیست )سبزواری، 
1413: ج27، ص206(، زیرا اخبار از این جهت که شامل شهادت فرع زنان نیز می شوند یا خیر، 
مجمل است و نه تنها داللت خبر بر شهادت فرع متبادر نمی شود، بلکه داللت آن بر شهادت 
نسبت به نفس دیون و مانند آن متبادر می شود )حائری، همان( و لفظ شهادت در روایات، حقیقت 
در شهادت اصل است )حلی، 1404: ج4، ص319(. همان گونه که اشاره شد، در عرف شهادت فرع 
نیز شهادت محسوب می شود و الفاظ حمل بر معانی عرفی می شوند؛ بنابراین تبادر داللت اخبار 

بر شهادت نسبت به نفس دیون و مانند آن نیز مردود است. 
از مجموع خطابات فوق به دست می آید که داللت روایات بر عمومیت و اطالق جواز شهادت 
زنان یا اختصاص جواز شهادت ایشان به شهادت اصل بستگی به این دارد که شهادت فرع در 
مقام اثبات چه چیزی باشد؛ چه اینکه بنا بر اظهار فاضل هندی استناد به عمومیت روایات تنها 
زمانی پذیرفته است که شهادت فرع نایب شهادت اصل و در مقام اثبات مشهوٌدبه شهادت اصل 
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باشد )فاضل هندی، 1416: ج10، ص364(. توضیح اینکه در مورد شهادت فرع دو وجه متصور است:
وجه اول: شهادت فرع در مقام اثبات شهادت شاهد اصل است؛ مانند اینکه احمد شهادت 
دهد که رضا به اشتغال ذمه ی حمید نسبت به علی شهادت داده است و مراد وی اثبات شهادت 

رضا نزد حاکم است. 
وجه دوم: شهادت فرع نایب شهادت اصل و در مقام اثبات مشهوٌدبه اصل است؛ مانند اینکه 

احمد، اشتغال ذمه ی حمید نسبت به علی را نزد حاکم شهادت  دهد. 
مشهور فقها قائل اند که مقصود از شهادت فرع، اثبات شهادت شاهد اصل نزد حاکم است 
)طوسی، 1387: ج8، ص236؛ عاملی )شهید اول(، 1417: ج2، ص141(. در مقابل، محقق نراقی معتقد 

است که مقصود، اثبات مشهوٌدبه اصل است؛ مانند اینکه در مثال مزبور مقصود اشتغال ذمه است 
نه شهادت رضا )روحانی قمی، 1412: ج25، ص354(.

 )( دیدگاه مشهور فقیهان با ظاهر ادله سازگاری دارد؛ چنان که در مرسله امام صادق
آمده است:

اگر مردی بر شهادت دیگری شهادت دهد، شهادت او به عنوان نصف شهادت قبول می شود 
و اگر دو مرد عادل بر شهادت دیگری شهادت دهند شهادت آن مرد ثابت می شود.

بنا بر این روایت، مقصود از شهادت فرع، اثبات شهادت اصل است و خبر غیاث بن ابراهیم 
نیز داللت بر جواز شهادت دو مرد بر نفس شهادت مرد دیگر دارد نه بر آنچه که مرد دیگر به آن 
شهادت داده است. پس  مقصود از شهادت فرع نمی تواند اثبات مشهوٌدبه اصل باشد؛ لذا نمی توان 

به عمومیت و اطالق روایت برای اعتبار شهادت فرع زنان استناد کرد. 
دلیل سوم- عمومیت آیه 282 سوره ی بقره: در آیه  282 سوره ی بقره آمده است:

ْن تَْرَضْوَن ِمَن  ...َواْسَتْشِهُدوا َشِهیَدیِْن ِمْن رَِجالُِکْم َفإِْن لَْم یَُکونَا َرُجلَْیِن َفَرُجٌل َواْمَرأَتَاِن ِمَمّ
َهَداءِ ...؛ و دو تن از مردان خود را گواه آرید، اگر دو مرد نیابید یک مرد و دو زن، از  الُشّ

هرکس قبول دارید گواه گیرید.

 آیه عام بوده و شامل شهادت فرع نیز می شود )نراقی، 1415: ج18، ص395(.
به موردی دارد که  اختصاص  و  وارد شده  آیه در مورد دیون  زیرا  این دلیل مردود است، 
مشهوٌدبه دین باشد، درحالی که در شهادت فرع مشهوٌدبه دین نیست. در روایت داوودبن الحصین 

نیز آمده است:
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 از معصوم سؤال شد چرا خداوند فرمود: »فََرُجٌل َو اْمَرأَتاِن«. معصوم پاسخ داد: آیه در مورد دیون 
است که اگر دو مرد نبودند، یک مرد و دو زن شهادت بدهند )حائری، 1418: ج15، ص409(. 

اگر شهادت فرع در مقام اثبات مشهوٌدبه اصل باشد، تمسک به عمومیت آیه برای اعتبار 
شهادت فرع زنان در موردی که مشهوٌدبه اصل، دین است صحیح بود، لکن مراد از شهادت فرع 

اثبات شهادت شاهد اصل است، پس  نمی توان به آیه استناد کرد.
دلیل چهارم- برابر بودن شهادت دو زن با شهادت یک مرد: شهادت دو زن با شهادت یک 

مرد برابر است؛ لذا وقتی شهادت دو مرد برای شهادت یک مرد معتبر است، شهادت چهار زن بر 
شهادت یک مرد نیز اعتبار دارد )حلی )عالمه(، همان(.

این دلیل نیز مردود است؛ چراکه اوالً عمومیت تساوی مزبور به گو نه ای که قطعیت شرعی به 
آن حاصل شود ثابت نشده است )نجفی، 1404: ج41، ص208(؛ ثانیاً توجیه مزبور استحسانی بیش 

نیست که از نظر فقیهان اعتبار ندارد.
دلیل پنجم-  قیاس اولویت: وقتی شهادت اصل زنان در مواردی از قبیل دیون پذیرفته می شود، 

به طریق اولی شهادت فرع ایشان نیز در همان موارد پذیرفته می شود، زیرا شهادت فرع مستند به 
شهادت اصل است )بحرانی، 1406: ج14، ص265(. پذیرش این دلیل منوط بر این است که شهادت 

فرع در مقام اثبات مشهوٌدبه شهادت اصل باشد.

6- تبیین اصل نخستین در مسئله
بررسی مستندات مشهور و قول مخالف نشان داد، هیچ یک از ادله ی ایشان قادر به اثبات 
مدعی علیه نبودند؛ لذا باید به اصل مراجعه کرد. توضیح اینکه باید دید در موارد تردید در جواز 
شهادت زنان اصل بر اعتبار است یا نبود اعتبار؛ چراکه با تأسیس اصل در مسئله، قولی که موافق 
با اصل باشد پذیرفته شده و قول دیگر به دلیل نبود دلیل معتبر برای خروج از اصل مردود است. 

فقها درباره ی اصل نخستین و قاعده ی اولی در شهادت زنان دو دیدگاه را مطرح کرده اند: 

6-1- اصل جایز بودن
آیت اهلل خویی دراین باره بیان کرده است:

شهادت تنها با شهادت دو مرد عادل ثابت می شود و نفوذ شهادت مرد و دو زن به موارد 
خاص اختصاص دارد )خویی، 1422: ج41، ص 176(.



69

 محمدیان و سلحشور، اعتبار شهادت زنان در شهادت فرع

برخی نیز با اشاره به اینکه جواز شهادت حکم شرعی است و نیاز به دلیل دارد و در مورد 
جواز شهادت زنان باید به موارد منصوص اکتفا کرد )سبزواری، 1423: ج2، ص780(، به اصالت جایز 

نبودن شهادت زنان اشاره کرده اند.
بعضی فقیهان با استناد به اینکه اصل بر لزوم مرد بودن شهود است مگر دلیلی بر جواز شهادت 
زنان موجود باشد و در مورد جواز شهادت فرع زنان دلیلی وجود ندارد، این شهادت را معتبر 

ندانسته اند )سبزواری، 1413: ج27، ص206؛ نراقی، 1415: ج18، ص395(.
در توجیه این اصل گفته شده است، محدود بودن شهادت زنان به موارد معین و کثرت سؤال 
درباره ی شهادت ایشان بیانگر این است که اصل، شهادت مردان است )سبحانی، 1418: ج2، ص402(. 
در پاسخ به این نظر باید گفت، بیشتر روایات  باب شهادت  زنان  مؤ ید این است که شارع  اصل  را بر 
پذیرش  شهادت  زنان  نهاده  و در مقام  بیان  مواردی  است  که  شهادت  زنان  پذیرفته  نیست. از  51 
روایت موجود   درباره ی شهادت  زنان  در کتاب وسائل الشیعه1، 22 روایت  در مقام  پاسخ   به  پرسش  
کسانی  است  که  دراین  باره ابهام  داشته اند و در بیشتر این روایات )حدود 18 سؤال( درباره ی  موارد 
خاص  ممنوع  )از قبیل حدود، دماء، طالق، هالل، نکاح و ...( سؤال  شده است. با عنایت به اینکه 
در موارد ممنوعیت شهادت زنان تردید و ابهام وجود دارد، استنباط  می شود که  سائل، اصل  را بر 
پذیرش  شهادت  زنان  دانسته است  و در  آن  دسته  از روایاتی  که  درباره ی شهادت زنان به صورت مطلق 
سؤ ال  شده یا به صورت  سؤ الی  مطرح  نشده  اند، اغلب از کالم معصومین )( استفاده  می شود که  
آنها  نیز اصل  را بر پذیرش  نهاده  و در مقام  بیان  موارد استثنائی  نپذیرفتن هستند )هاشمی، 1378(.

6-2- اصل جایز نبودن 
مرحوم اردبیلی در موارد گوناگونی که درباره ی شهادت زنان تردید حاصل  شده  است،  به  
عمومیت  ادله  ی قبول  شهادت استناد کرده و اصل را بر جواز شهادت ایشان دانسته است )اردبیلی، 

1403: ج12، صص 425، 428، 430 و 481(. 

6-3- قول مختار
به نظر می رسد، قول دوم با عمومات و اطالقات سازگارتر است. مستندات و مؤیداتی که می توان 

به آنها تمسک جست، در ذیل آمده است.

1- حر عاملی، 1409: ج27، صص350-365.
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الف- عمومیت و اطالق ادله ی اعتبار شهادت

دلیل اول- کتاب: خطابات شارع در قرآن کریم عام بوده و بنا بر اصل اولیه شامل زن و مرد 

می شود؛ بنابراین می توان گفت آیات مربوط به شهادت نیز عام بوده و علی القاعده شامل مرد و زن 
می شود، مگر اینکه دلیلی بر تخصیص اقامه شود؛ از جمله می توان به آیات 106 سوره ی مائده 
و 2 سوره ی طالق اشاره کرد که در آنها، آنچه به عنوان شاهد از آن یاد شده است دو عادل است 
و تصریحی به لزوم ذکوریت شهود نشده است؛ لذا تحت قاعده ی عمومیت خطابات شرعی قرار 
می گیرند. بنابراین شهادت هر عادلی پذیرفتنی است، مگر دلیلی خالف آن اقامه شود؛ اعم از اینکه 

آن شخص مرد باشد یا زن و اعم از اینکه شهادت اصل باشد یا فرع. 
دلیل دوم- روایات: در روایات بسیاری به اعتبار بینه به صورت مطلق اشاره شده است؛ از آن 

جمله روایت مسعدة بن صدقة است که از امام صادق )( روایت می کند: 
همه چیز بر تو حالل است... تا زمانی که خالف آن برایت روشن شود؛ یا بینه ای علیه آن 

اقامه شود1 )کلینی، 1407: ج5، ص313  (. 

صاحب جامع المدارک بیان می کند: 
پس از پذیرش شهادت بدون واسطه ی زنان در بدهی و آنچه مردان نمی توانند نگاه کنند، 
شاید درباره ی قبول شهادت فرع ایشان از این جهت شبهه وجود داشته باشد که شهادت 
زنان، مصداق شهادت عدلین هست یا خیر؟ وجهی برای اشکال در قبول شهادت عدلین 
وجود ندارد و مشهور است که شهادت عدلین در هر چیزی پذیرفته می شود، مگر مواردی 

که به رد آنها تصریح شده باشد.

ایشان در ادامه بیان می کند:

بعید نیست که حجیت بینه به نحو مطلق از این روایت استفاده شود )خوانساری، 1405: 
ج6، ص153(.

همچنین گفته شده، در عرف مفهوم بینه شامل شهادت زنان نیز می شود و موضوع شهادت 
زنان از مفهوم بینه خارج نیست، بلکه بینه عبارت است از »شهادت دو شخص« اعم از اینکه مرد 

باشند یا زن )بجنوردی، 1419: ج3، ص25(.

َُّه َحَراٌم بَِعْينِِه... َو اْلَْشيَاُء ُكلَُّها َعَلى َهَذا َحتَّى يَْستَبِيَن لََك َغْيُر َذلَِك أَْو تَُقوَم  بِِه الْبَيِّنَُة«. 1- - »ُكلُّ َشيْ ٍء ُهَو لََك َحَلٌل َحتَّى تَْعَلَم أَن
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ب. روایت دال بر پذیرش شهادت زنان عادل 

در روایت عبدالکریم بن ابی یعفور از امام صادق )( نقل شده است: 
شهادت زنانی که اهل ستر و عفاف و از خانواده های صالح بوده و مطیع شوهرانشان هستند 
و از مخاصمه دوری می کنند و زینت خود را فقط برای شوهرانشان نشان می دهند پذیرفته 

می شود1 )عاملی، 1409: ج27، ص398(. 

طبق این روایت شهادت زنانی که واجد شرایط مزبور باشند پذیرفته می شود، بدون اینکه به 
مواضع خاصی اختصاص یافته باشد. 

ج. بنای عقال

حجیت خبر ثقه، مؤید و مستظهر به تأیید عقال بوده و بنای عقال بر لزوم پذیرفته شدن شهادت 
اعم از مرد و زن است، مگر در مواردی که دلیل بر تخصیص وجود داشته باشد.  

د. ضرورت قبول شهادت برای جلوگیری از اخالل در نظام اجتماعی 

شهادت که یکی از ادله ی مهم اثبات دعواست، نقش مهمی در رسیدگی به جرائم، ممانعت 
از تضییع حقوق و درنتیجه جلوگیری از هرج و مرج در جامعه ایفا می کند و چه بسا مواردی که 
قبول نبودن شهادت به پایمال شدن حقی منجر شود؛ بنابراین اصل اعتبار شهادت شخص عادل 

اعم از زن و مرد با این ضرورت اجتماعی سازگارتر است. 

جمع بندی و نتیجه گیری
حجیت شهادت فرع زنان به مشهوٌدبه در شهادت اصل بستگی دارد؛ اگر مشهودٌ به در شهادت 
اصل از موضوعاتی باشد که گواهی زنان در آنها به عنوان شاهد اصل پذیرفته نمی شود، به اجماع 
فقها، شهادت فرع ایشان نیز مسموع نیست. چنانچه مشهودٌ به در شهادت اصل از موضوعاتی باشد 
که گواهی زنان در آنها پذیرفته می شود، در مورد اعتبار شهادت فرع آنها دو دیدگاه وجود دارد؛ 
مشهور فقها به معتبر نبودن شهادت فرع زنان در چنین مواضعی قائل اند. در مقابل، برخی آن را 

نافذ دانسته اند.
مشهور برای ادعای خود به دو دسته از روایات تمسک جسته  اند؛ دلیل اول ایشان ظهور روایات 
باب شهادت فرع در شرط مرد بودن شاهد است، این دلیل از آن جهت که این نصوص در مقام 
بیان شرط تعدد شهود در شهادت فرع هستند نه شرط ذکوریت، مردود است. به عالوه، برخی 

تِْر َو الَْعَفاِف ُمِطیَعاٍت لِْلَْزَواِج- تَارَِکاٍت  1- »تُْقبَُل َشَهاَدُة الَْمْرأَةِ َو النِّْسَوةِ- إَِذا ُکنَّ َمْستُوَراٍت مِْن أَْهِل الْبُیُوتَاِت- َمْعُروَفاٍت بِالسَّ
َجاِل فِي أَنْددِیَتِهِْم« ِج إِلَی الرِّ لِْلبََذاءِ َو التَّبَرُّ
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از روایات از نظر سندی نیز ضعیف هستند. دلیل دوم ایشان استناد به ظاهر روایات دال بر جواز 
شهادت زنان است که این دلیل هم از آن جهت که این دسته از روایات در خصوص اعتبار داشتن 

یا نداشتن شهادت فرع زنان مجمل اند، خدشه پذیر است. 
دیدگاه مخالف مشهور مبتنی بر اجماع و عمومیت و اطالق روایات دال بر جواز شهادت زنان 
است. اجماع ادعایی به دلیل مخالفت با مشهور حجیت ندارد و صحت استناد به عمومیت و اطالق 
روایات نیز منوط بر این است که شهادت فرع در مقام اثبات مشهوٌدبه اصل باشد؛ حال آنکه مقصود 

از شهادت فرع اثبات شهادت اصل است. 
با عنایت به اینکه هیچ یک از ادله ی مزبور از سوی طرفین قادر به اثبات مدعی علیه نبودند، باید 
به اصل مراجعه کرد؛ چه اینکه قولی که موافق با اصل باشد پذیرفته شده و قول دیگر به دلیل نبود 
دلیل معتبر برای خروج از اصل، مردود است. به موجب ادله ی عام دال بر اعتبار مطلق شهادت، 
روایت دال بر پذیرش شهادت زنان عادل، بنای عقال و ضرورت اجتماعی قبول شهادت، اصالت جواز 
گواهی زنان با عمومات و اطالقات و قواعد سازگارتر به نظر می رسد؛ لذا اصل بر پذیرش شهادت 
زنان است مگر دلیلی برخالف آن وجود داشته  باشد. با توجه به نبود وجود دلیل بر ممنوعیت 

شهادت فرع زنان، این شهادت تحت عمومیت اصل باقی می ماند.
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