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شهادت زوج و زوجه له وعلیه یکدیگردر جرایم براساس فقه و قانون جمهوری اسالمی ایران
عباسعلي

سلطاني1

فتاح فتاحي
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چکیده
موضوع شهادتزوج و زوجه له وعلیه یکدیگر در جرایم ،درمنابع فقه وحقوق ونظرات فقها وحقوقدانان به ویژه درجرایمي
چون زنا  ،موردبحث بودهاست  .گرچه برخي فقط به بررسي شهادت به نفع وبرخي به ضرریکدیگردرجرم زنا بسنده کردند اما
دراین تحقیق هردوجنبه  ،درجرایم موردتوجه مي باشد.واکاوی این موضوع بیانگر شکلگیری اقوال زیرميباشد:
برخي شهادت زوج راپذیرفته وحد را بر زوجه اجراکرده و برخي با شرط عدم قذف قیل ازشهادت،حدرابرزوجه جاری-
دانسته و برخي قائل به لعان زوج وحد سه شاهدشده؛ و برخي بین شهادت بر زوجه مدخول وغیر مدخولبها تفاوت گذاشته
وبرخي حد را از زوجه و سه شاهد ساقط دانستهاند .قانونگذار دراینخصوصباتفاوت بین جرایم حقوقي وکیفریوشهادت-
زوجبرزوجهو بالعکس ،اوالدربرخي مواردشهادتزوجه برزوج رامي پذیرد به شرط عدم تخصیص توسط مواد174و175وثانیا
دربرخي موارد شهادت زوجه بر زوج را به انضمام و مستقل نمي پذیرد.ثالثا در برخي موارد شهادت زوجه بر زوج را تخصصا
خارج مي داند .رابعا در برخي موارد شهادت زوجه بر زوج را مستقال و اختصاصا مي پذیرد.خامسا در خصوص شهادت زوج
بر زوجه درهمه جرایم و نیز شهادت زوج بر زوجه و بالعکس در جرم زنا به شرط عدم تخصیص توسط مواد  174و  175را
پذیرفته است.

این مقاله به روش تحلیلي توصیفي انجام شده ومتضمن تبیین وتحلیل اقوال فوق ونظرات مربوط به شهادت

زوج بر زوجه درزنا و دیگر جرایم به تفصیل باذکر دالیل هرکدام مي باشد .وبراساس ا صل اولیه پذیرش شهادت زوج بر
زوجه ودالیل دیگر،نظر پذیرش شهادت زوج واجرای حد بر زوجه به استنادآیات قرآن ،روایات ،قاعده مقتضي ومانع ،به
عنوان نظرصواب مطرح شدهاست  .با این پیشنهادکه دراصالح قانون مجازات مورد توجه قرارگیرد.
واژگان کلیدی :جرایم وشهادت ،شهادت زوج به نفع زوجه  ،شهادتزوجه علیهزوج ،شروط شهادت.

 - 1دانشیار گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه فردوسي مشهد.
 - 2دانشجوی دکترای تخصصي ،گروه فقه و مباني حقوق اسالمي ،دانشگاه فردوسي مشهد.
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مقدمه
در کتب فقهي و قوانین جمهوری اسالمي این موضوع مورد مداقه قرار گرفته است باالخص در فقه اسالمي که موضوع با
نگاهي ژرف و با سابقه طوالني تحت عنوان«شهادة الزوج لزوجته و علیها و بالعکس»« ،باب جواز شهادة المراة لزوجها و
الرجل لزوجته»« ،في ما لو کان الزوج أحد األربعة الشهود بالزنا » و  ...مورد مداقه قرار گرفته و فصولي را به خود اختصاص
داده که شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) به طور مستقل پذیرفته مي شود یا خیر؟ در جرم زنا این شهادت چه جایگاهي پیدا
مي کند؟ و در کل شهادت زوج برزوجه(له و علیه) و بالعکس چه جایگاهي دارد؟
از همین رو در باب جایگاه شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) و بالعکس در جرایم  ،اقوال متفاوتي به شرح ذیل بیان شده
است:
 .1عده ای شهادت زوج و زوجه (له و علیه) به انضمام دیگر شاهدان را پذیرفته و شهادت آنها را مستقال نیز پذیرفته
اند (.تحریر الوسیلة  444 ،2 ،تحریر األحکام255 ،5 ،؛فقه الصادق  301 ،25 ،و مسالك األفهام  197 ،14 ،و جواهر
الکالم  78 ،41 ،و معجم فقه الجواهر .)474 ،3 ،
 .2عده ای لزوم ضمیمه کردن شاهد را به شهادت زوج و زوجه برای هم را نپذیرفته و شهادت آنها را مستقال پذیرفته
و شهادت زوجه را به شرط حصول اطمینان نوعي پذیرفته و در صورت عدم حصول اطمینان نوعي شهادتش را
نیازمند به ضمیمه مي داند(مهذّب األحکام .)183 ،27 ،
 .3عده ای شهادت زوج و زوجه (له و علیه) با قید لزوم انضمام دیگر شاهدان را پذیرفته اند( المهذب)557 ،2 ،
 .4عده ای شهادت زوج و زوجه رابه طور مطلق قبول نمي کنند شیخ طوسي این قول را از اهل عراق نقل مي کند(
الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي.)166 ،17 ،
 .5عده ای دیگر قائل به تفاوت بین شهادت زوج و زوجه شده و شهادت زوج مستقال و بدون قید ضمیمه شاهد دیگر
جایز دانسته و شهادت زوجه جز با وجود ضمیمه شاهد دیگر جایز دانسته اند(وحید خراسانى ،منهاج الصالحین،3 ،
 466و فیاض کابلى ،منهاج الصالحین.)267 ،3 ،
 .6عده ای شهادت زوج بر زوجه را پذیرفته و شهادت زوجه بر زوج را جایز نمي دانند(المغني البن قدامة،10،
174الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي  ،همان).
در مورد جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا نیز اقوالي به شرح ذیل بیان شده است:
 .1در صورت عدم قذف توسط زوج و شهادت ابندای زوج؛ بر زوجه حد ثابت مي شود( ،سرائر  430 ،3الوسیلة 410 ،و
قواعد األحکام 534 ،3 ،و .)...
 .2به خاطر وجود شبه در اجرای حد حد شاهدان و مقذوف برداشته مي شود این قول از محقق اردبیلي است و بیان مي
دارد که نه شهود حد مي خورد نه مقذوف (مجمع الفائدة و البرهان )38 ،13 ،
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 .3وجوب حد زوجه با وجود حاصل بودن شرایط شهادت (وافي 68 ،2 ،؛نهایة 690 ،و خالف 283 ،6 ،و لمعة الدمشقیة
.) 312-315 ،3 ،
 .4حد خوردن سه شاهد و زوج ،در صورت امتناع از مالعنه(المقنع  440 ،و الکافي في الفقه  415 ،و مباني تکملة
المنهاج 222 ،1 ،و .) 223
 .5مدخول و غیر مدخول بودن زوجه این قول از ابن جنید است و بیان مي دارد اگر با زوجه زناشویي نشده (غیر
مدخول بها) باشد شهادت زوج صحیح است و زوجه حد مي خورد و اگر با زوجه زناشویي شده(مدخول بها) باشد
شهادت زوج باطل است و بر زوج است که لعان کند و بر سه شاهد دیگر حد جاری مي شود (مجموعة فتاوى ابن
جنید.)343 ،
با تکیه به دو مسأله مطرح شده مي توان به تبین نکاتي در این موضوع پرداخت.
مفهوم شناسی
 )1شهادت
در خصوص معنای شهادت در لغت و اصطالح و نیز اصطالح فقهي و حقوقي معاني متفاوتي بیان شده است :لغت
شهادت را اسم مشهاده (القاموس الفقهي لغة و اصطالحا  )203 ،به معني حضور ،معاینه و اخبار از روی قطع(مصطلحات الفقه
 )319 ،اقرار از روی علم ،خبر قاطع و بینه ذکر مي کنند(القاموس الفقهي لغة و اصطالحا ،همان و قاموس قرآن )77-74 ،4 ،؛
در اصطالح حقوقي به معني اخبار شخص از امرى به نفع یکى از طرفین دعوى و به زیان دیگرى(حقوق مدنى )189 ،6 ،؛ و
در اصطالح فقهي شهادت گاهى به معناى تحمل شهادت ،یعنى گواه شدن است ،و گاهى به معناى اداى شهادت یعنى گواهى
دادن است و شاهد یا گواه کسى است که وجود امرى را به نفع یکى از متداعیین و زیان دیگرى اعالم مىدارد(.قواعد فقه،3 ،
 58و .)59
در قانون نیز قانون گذار شهادت را این چنین تعریف کرده که «شهادت عبارت از اخبار شخصي غیر از طرفین دعوی به
وقوع یا عدم وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایي است»(.ق م ا ،ماده  .)174سپس قانون گذار در تعریف
جدیدی از شهادت بیان مي داردکه «شهادت شرعي آن است که شارع آن را معتبر و دارای حجیت دانسته است اعم از آن که
مفید علم باشد یا نباشد» (همان،ماده .)175و شرایطي را برای این شهادت شرعي بیان میدارد که عبارت است از «الف) بلوغ،
ب) عقل ،پ) ایمان ،ت) عدالت ،ث) طهارت مولد ،ج) ذینفع نبودن در موضوع ،چ)نداشتن خصومت با طرفین یایکي از آنها
 ،ح)عدم اشتغال به تکدی ،خ) ولگرد نبودن(همان.)177 ،
)1جایگاه شهادت زوج بر زوجه و بالعکس (له و علیه) در فقه
در باب این که آیا شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) و بالعکس جایز است یا خیر؟ در کتب فقهي فصلي با همین عنوان
شکل گرفته و سه حدیث به طورکلي بر جواز و قبول آن به شرح ذیل بیان شده است:
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.1-1حدیث صحیح (مالذ األخیار،همان) از ابن مروان که بیان مي کند«سَأَلْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ (ع) أَوْ قَالَ َسأَلَهُ بَعْضُ أَصْحَابِنَا-
شهَدُ لِامْرَأَتِهِ -قَالَ إِذَا کَانَ خَیْراً جَازَتْ َشهَادَتُهُ لِامْرَأَتِهِ»( کافي  392 ،7 ،مالذ األخیار همان).
عَنِ الرَّجُلِ یَ ْ
.1-2حدیث صحیح(مالذ األخیار  )243 ،24از حلبي که بیان مي کند «تَجُوزُ شَهَادَةُ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ -وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا إِذَا کَا َن
مَعَهَا غَیْرُهَا»(کافي ،همان و سائل الشیعة.) 366 ،27 ،
 .1-3حدیث موثق سماعه(جواهر الکالم 78 ،41 ،و جامع المدارك في شرح مختصر النافع  )12 ،6 ،که بیان مي کند
«سَأَلْتُهُ عَنْ شَهَادَةِ الرَّجُلِ لِامْرَأَتِهِ قَالَ نَعَمْ -وَ الْمَرْأَةِ لِزَوْجِهَا قَالَ لَا إِلَّا أَنْ یَکُونَ مَعَهَا غَیْرُهَا»( وسائل الشیعة ،همان).
فقها نیز به استناد این سه حدیث و در جواب سوال که شهادت زوج بر زوجه را مستقال جایز مي داند یا شاهد دیگری نیز
باید ضمیمه گردد اقوالي را به شرح ذیل بیان کرده اند:
 .1-4عده ای ضمن پذیرش ضمیمه کردن شاهد به شهادت زوج و زوجه  ،شهادت آنها را مستقال پذیرفته اند (.تحریر
الوسیلة  444 ،2 ،ومسالك األفهام 197 ،14 ،و جواهرالکالم 78 ،41 ،و معجم فقه الجواهر.)474 ،3 ،
ادله:
 اجماع(خالف 299 ،و فقه الصادق (ع) ،همان و جواهرالکالم  ،همان و معجم فقه الجواهر ،همان).
 اخبار صحیح حلبي ،صحیح ابن مروان و موثق سماعه(فقه الصادق (ع) ،همان و جواهرالکالم ،همان).
 موافقت با نظر مشهور باالخص نظر متاخرین(جواهرالکالم  ،همان و معجم فقه الجواهر  ،همان).
 عدم مخالفت در این قول(مسالك األفهام  ،همان).
 وجود مقتضي و اقتضائات شهادتدر شهادت زوج و زوجه بیدن بیان که شرایط شاهد در زوج و زوجه وجود دارد
و فقدان مانع شهادت دادن زوج و زوجه که از این اقتضا جلو گیری کند( .3مسالك األفهام  ،همان).
رد ادله:
 اجماع به دلیل وجود اقوال متفاوت فوق الذکر سالبه به انتفای موضوع است.
 اخبار باالخص صحیح حلبي و موثق سماعه شهادت زوجه را با ضمیمه دیگری جایز مي داند.
 موافقت با نظر مشهور حجیت به همران ندارد .مضاف بر این با بیان مخالفي همچون شیخ طوسي در نهایه و
دیگر اقوال این ادعا نیز رد مي شود مضاف بر این که نبود مخالف نشان از حجیت این قول نیست و حداقل
موید این قول است.

 .3برخی وجود تهمت را یک مانع بیان می کنند در صورتی که محل تهمت بودن زوج و زوجه با وجود وصف عدالت در شرایط شاهد منتفی می گردد.
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 قابلیت نداشتن شهادت زوجه برای اثبات ادعایي ،حداقل به خاطر عدم بیان این امر در شرع مقدس -که هیچ
امری را با شهادت یك زن ثابت نمي داند،مضاف بر آن این که چه مانعي باالتر از نص حدیث صحیح حلبي
و موثق سماعه که شهادت زوجه را به تنهایي جایز نمي داند.
 .2عده ای قائل به تفاوت بین شهادت زوج و زوجه شده و شهادت زوج را به صورت مستقل و بدون ضمیمه شاهد
دیگر جایز دانسته و شهادت زوجه رادر ضمن و با ضمیمه شدن شاهد دیگری جایز دانسته اند(وحید خراسانى ،منهاج
الصالحین  466 ،3 ،و کابلى ،منهاج الصالحین .)267 ،3 ،
ادله:
•

اخبارصحیح حلبي و موثق سماعه(مباني تکملة المنهاج ،همان)

•

شهادت زن به تنهایي قابلیت اثبات ندارد(مباني تکملة المنهاج  ،همان)

 .3عده ای شهادت زوج و زوجه را به انضمام شاهد دیگرپذیرفته اند(المهذب)557 ،2 ،
ادله:
• برخي دلیل این قول را استناد به صحیح ابن مروان و موثق سماعه بیان کرده و با توجه به این که این دو حدیث شهادت زوجه
را به انضمام دیگری بیان مي کند از باب قیاس این حکم را به شهادت زوجه نیز تسری داده اند(فقه الصادق (ع) )302 ،25 ،و
برخي دیگر صحیح حلبي و موثق سماعه را دلیل این حکم بیان کرده اند(4مسالك األفهام)197 ،14 ،اما بیان کنندگان این نظر
برای سخن خویش هیچ دلیلي ذکر نکرده اند
• دومین دلیلي که در این زمینه بیان شده و قائل به تفاوت خصوصیات زن و مرد مرتبط است و آن قدرت مزاج مرد و محکم
بودن و نفوذ ناپذیری عقل مرد نسبت به زن بیان شده است و از همین رو است که شهادت دو زن معادل شهادت یك مرد
است لذا این طبیعت و ویژگي های شخصیتي زن باعث مي شود که شهادت زوجه به تنهایي پدیرفته نشود (.مسالك األفهام ،
.)197 ،14
رد ادله:
• اوال این که باتوجهبهمتناحادیث نطر دوم مبني بر سند قول که صحیح حلبي و موثق سماعه است اولي به نظر مي رسد ثانیا از
همین رو نیز به دلیل این که محل اجرای حکم را به طور مطلق قیاس دانسته اند و لزوم انضمام زوجه به شاهد دیگر با زوج
را از باب قیاس بیان کرده اند این بیان صحیح نبوده بلکه قیاس مع الفارق است

 .4در مورد استناد به صحیح حلبی بدین شکل بود که ضمیر «غیرها» به «شهاده» بر می گردد نه به «زوجه» لذا اشتراط وجود غیر شاهد مالک قبول شهادت
است خواه شاهد زوج باشد خواه زوجه باشد(کتاب الشهادات)171 ،
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• ثانیا این که اگر دو حدیث شهادت زوجه را به شرط وجود شاهددیگریپذیرفته است بخاطر این است که شهادت زوجه به
صورت مستقل و حتي به همراه یمین نیز پذیرفته نیست و تنها در یك مورد حالت نادری دارد و آن در مورد وصیت پذیرفته
مي شود و در هیچ جایي دیگری پذیرفته نیست از همین رو در دو حدیث شهادت زوجه ،مقید به شهادت دیگری شده است.
• ثالثا این که ضمیر غیرها به شهادت بر مي گردد ،بیان مي شود که اوال این ارجاع ضمیر خالف ظاهر است ،ثانیا این ارجاع با
موثق سماعه در تضاد است زیرا در موثق سماعه به وضوح ضمیر «غیرها» به «زوجه» بر مي گردد نه به «شهاده»( کتاب
الشهادات.)171،
• رابعا در مورد بیان تفاوت خلقت زوج و زوجه نیز بایدبه این نکته توجه کردکه این حکم تعبدی است و غالبا این گونه
نیست که مرد ارجح به زن خلق شده باشد(کتاب الشهادات،همان).
 .4عده ای شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) را مستقال پذیرفته و قید ضمیمه با شهاد دیگر را نفي و فقط در خصوص
شهادت زوجه بیان مي دارد که شهادت زوجه را مقید به حصول اطمینان نوعي است و در صورت عدم حصول اطمینان
نوعي شهادستش را نیازمند به ضمیمه مي داند( .مهذّب األحکام.)183 ،27 ،
ادله:
این قول شامل دو قسمت است قسمت اول که همچون قول قبل است با این ادله بیان مي گردد:
•

اصل پذیرش شهادت زوج و زوجه(له و علیه).

•

اطالق ادله مثبت این شهادت.

•

اتفاق نظر فقهاء بر این موضوع.

•

اخبار خاص باالخص صحیح حلبي و موثق سماعه.

•

بیان این قول توسط قدما و متاخرین.

•

قسمت دوم قول که باعث افتراق این قول از قول قبل شده است و آن حصول اطمینان نوعي است.

•

وضوح این قول مشخص است و نیاز به دلیل ندارد(مهذّب األحکام  ،همان).

رد دلیل:
• در خصوص قید دوم این قول که حصول اطمینان را الزمه پذیرش شهادت زوجه دانسته است بیان مي شود که
این لزوم را از شرع گرفته ایدیا از عقل؛ اگر از شرع گرفته اید دیگر وضوح معني ندارد و باید دلیل آن بیان شود
اگر هم این وضوح ناشي از عقل است چرا فقط نسبت به زوجه جاری شده و زوج را در بر نمي گیرد چرا
وضوح اطمینان نوعي مقید به زوجه است؟
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لذا به نظر مي رسد مقید کردن کالم زوجه به حصول اطمینان نوعي و به تبع آن مقید کردن قول دوم به این
حصول اطمینان نوعي بي وجه بوده و این قول را نیز باید همچون قول دوم دانست.
 .5عده ای به صورت مطلق شهادت زوج و زوجه را قبول نمي کنند( 5خالف300 ،6 ،و الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام
الشافعي .)166 ،17 ،
دلیل:
•

احتجاج به آیه  21سوره روم که بیان مي داردَ « :وجَعَلَ بَیْنَکُمْ َموَدَّةً وَرَحْمَةً» و این مودت و رحمتي که بین
زوج و زوجه هست موجبات ارتیاب و تهمت به آنهاست پس شهادت آنها مطلقا نسبت به هم پذیرفته
نیست (الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،همان).

رد دلیل:
•

مخالف با اخبار صحیح حلبي صحیح ابن مروان و موثق سماعه.

•

ارتیاب و تهمت با توجه به صفات شاهد که عدالت است بر طرف ميگردد.

 .6عده ای ضمن پذیرش شهادت زوج بر زوجه شهادت زوجه بر زوج را جایز نمي دانند(المغني 174 ،10 ،وخالف ،همان و
الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،همان).
دلیل:
•

ذی نفع بودن زوجه  ،لذا شهادتش پذیرفته نیست و عدم نفع زوج و جواز پذیرش شهادتش له و علیه
زوج(الحاوی الکبیر في فقه مذهب اإلمام الشافعي ،همان).

رد دلیل:
•

مخالفت با اخبار صحیح حلبي ،صحیح ابن مروان و موثق سماعه

•

ذی نفع دانستن زوجه و عدو نفع زوج بال وجه و دلیل است اگر نفعي هست برای هر دواست اگر نیست
برای هیچیك نیست.

از همین رو و با توجه به اخبار مطرح شده و اقوال فقها و دالیل آنها در تبین اقوال خویش و ادله قول چهارم و نبود رد و
مخالفي بر ادله آن و جمع اقوال بودن این قول مي توان چنین نتیجه گرفت که شهادت زوج و زوجه مستقال (له و علیه) مورد

 .5شیخ طوسی این قول را از اهل عراق نقل می کند
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پذیرش است و شهادت زوجه بر زوج (له و علیه) مستقل پذیرفته نمي شود؛ پس اصل اولي در مورد شهادت زوج بر زوجه
استقالل در شهادت است اال ما خرج بدلیل و در شهادت زوج بر زوجه اصل عدم استقالل است اال ما خرج بدلیل.
)2جایگاه شهادت زوج بر زوجه در زنا
آنچه بیان شد در خصوص جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرایم بود و اکنون بررسي این جایگاه در خصوص شهادت
زوج بر زوجه در جرم زنا است و این که اگر  4شاهد بر زنا دادن زني شهادت دهند و یکي از این  4شاهد همسر وی باشد آیا
این شهادت موجب اجرای حد بر زوجه مي شود یا خیر؟ چند دلیل از آیات و روایات زیر توسط فقها مورد استناد قرار گرفته
و نظرات متفاوتي از آن ناشي شده است:
آیات:
 .1آیه  6سوره نور «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ َأزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِالَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَاتٍ
ش َهدَاءِ فَأُولئِكَ عِنْدَ اللَّهِ هُمُ
 .2آیه  13سوره نور «لَوْ الَ جَاءُوا عَلَ ْیهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ فَإِذْ لَمْ یَأْتُوا بِال ُّ
ن نِسَا ِئکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنََّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ »
 .3آیه  15سوره نساء«وَ الالَّتِي یَأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِ ْ

بِاللَّهِ»6

الْکَاذِبُونَ»7

8

جلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَةً وَ الَ تَقْبَلُوا لَهُمْ َشهَادَ ًة
 .4آیه  4سوره نور «وَ الَّذِینَ یَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَأْتُوا بِأَرْبَعَةِ شُ َهدَاءَ فَا ْ
أَبَداً وَ أُولئِكَ هُمُ

الْفَاسِقُونَ»9

روایات:
 .1آنچه روایت شده از «ابن محبوب ،عن نعیم بن إبراهیم ،عن أبي سیّار مسمع ،عن أبي عبد اللّه علیه السالم :في أربعة
شهدوا على امرأة بفجور ،أحدهم زوجها ،قال :یجلدون الثالثة و یالعنها زوجها و یفرّق بینهما ،و ال تحلّ له أبداً»
(تهذیب االحکام)79 ،10 ،
 .2آنچه روایت شده از «عباس بْنِ مَ ْعرُوفٍ عَنْ عَبَّادِ بْنِ کَثِیرٍ عَنْ إِبْرَاهِیمَ بْنِ نُعَیْمٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :سَأَلْتُهُ عَنْ أَرْبَعَ ٍة
شَهِدُوا عَلَى امْرَأَةٍ بِالزِّنَا أَحَدُهُمْ زَوْجُهَا قَالَ تَجُوزُ شَهَادَ ُتهُمْ»(خالف)282 ،6 ،
 .3آنچه روایت شده از«أحمد بن محمّد بن عیسى  ،عن إسماعیل بن خراش ،عن زرارة ،عن أحدهما علیهما السالم :في
أربعة شهدوا على امرأة بالزنا ،أحدهم زوجها ،قال :یالعن الزوج و یجلد اآلخرون»(خالف ،همان)

 .6و کسانى که همسران خود را(به عمل منافى عفّت) متّهم مى کنند ،و گواهانى جز خودشان ندارند ،هر یک از آنها باید چهار مرتبه به نام خدا شهادت دهد
که از راستگویان است.
 . 7چرا چهار شاهد براى آن نیاوردند؟! اکنون که این گواهان را نیاوردند ،آنان در پیشگاه خدا دروغگویانند!
 .8و کسانى از زنان شما که مرتکب زنا شوند ،چهار نفر از مسلمانان را بعنوان شاهد بر آنها بطلبید!
 .9و کسانى که آنان پاکدامن را متّهم مىکنند ،سپس چهار شاهد(بر مدّعاى خود) نمى آورند ،آنها را هشتاد تازیانه بزنید و شهادتشان را هرگز نپذیرید.
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بنابر این به استناد به ادله فوق اقوالي در باب شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا حاصل شده است.
الف ) در صورت عدم قذف زوجه و شروع ابتدا زوج بر شهادت بر زوجه حد ثابت می شود:
اگر زوج بدون این که زوجه را قبل از شهادت قذف کرده باشد و سه شاهد دیگر بعد از شهادت زوج ،شهادت دهند حد بر
زوجه ثابت مي شود ،اما اگر زوج در ابتدا زوجه را با قذف زنا کار بداند و سپس همراه سه شاهد دیگر شهادت دهد ،شهادت
زوج قبول نیست و اگر مي خواهد همچون سه شاهد دیگر حد نخورد،لعان زوجه بر زوج واجب مي شود ،و در این صورت
سه شاهد دیگر حد مي خورند.
این قول را شیخ طوسي(،خالف 43 ،5 ،و  )44ابن ادریس(،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى )430 ،3 ،ابن حمزه(،الوسیلة إلى
نیل الفضیلة )410 ،عالمه در قواعد(قواعد األحکام  )534 ،3 ،و مختلف(مختلف الشیعة  )139 ،9 ،و کتاب حدود از تحریر،
(تحریر األحکام  315 ،5 ،و  )316فرزندش فخر االسالم در کتاب حدود( ،إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد )490 ،4 ،
و نیز محقق حلي در کتاب حدود و لعان شرایع (شرائع اإلسالم  ) 77 ،3 ،و مختصر النافع(المختصر النافع)217 ،1 ،و جمع
دیگری برگزیده اند.
ادله:
 .1آنچه روایت شده از«مُحَمَّدِ بْنِ قَ ْیسٍ عَنْ أَبِي جَعْفَرٍ ع قَالَ قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ (ع) لَا ُیرْجَمُ رَجُلٌ وَ لَا امْرَأَةٌ حَتَّى یَشْهَ َد
عَلَیْهِ أَرْبَعَةُ شُهُودٍ عَلَى الْإِیلَاجِ وَ ا ْل ِإخْرَاجِ».
 .2آنچه روایت شده از«بَصِیرٍ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :لَا یَجِبُ الرَّجْمُ حَتَّى تَقُومَ الْبَیِّنَةُ الْأَرْبَعَةُ شُهُودٍ أَنَّهُمْ قَدْ رَأَوْهُ یُجَامِعُهَا».
شهَدَ عَ َلیْهِمَا أَرْبَعَةُ شُهَدَاءَ َعلَى
 .3آنچه روایت شده از« أَبِي بَصِیرٍ قَالَ قَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع لَا یُ ْرجَمُ الرَّجُلُ َو الْمَرْأَةُ حَتَّى یَ ْ
ل فِي الْمُکْحُلَةِ»
الْجِمَاعِ وَ الْإِیلَاجِ وَ الْإِ ْدخَالِ کَالْمِی ِ
 .4آخرین روایت که از «الْحَلَبِيِّ عَنْ أَبِي عَبْدِ اللَّهِع قَالَ :حَدُّ الرَّجْمِ أَنْ یَشْهَدَ أَرْبَعَةٌ أَنَّهُمْ رَأَوْهُ یُدْخِلُ َو ُیخْرِجُ» روایت شده
است(خالف)3 -2 ،10 ،
 .5آیه 15سوره نساء:طبق آن  4شاهد الزم است و فرقي نمي کند که زوج جز این  4شاهد باشد یا نباشد(.خالف 43 ،5 ،و
 44و قواعد األحکام 139 ،9 ،و إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد .)490 ،4 ،
 .6آیه  6سوره نور «لَمْ یَکُنْ لَهُمْ شُهَدَاءُ إِالَّ أَنْفُسُهُمْ»طبق این آیه زوج یکي از شاهدان مي باشد.
 .7آیه  4سوره نور«بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ» 4شاهد اطالق دارد و این اطالق زوج را نیز شامل مي شود(.خالف ،همان)
 .8اگر مقدم بر شهادت قذف کرده باشد سه شاهد را برای دفع ضرر از خویش مي آورد و هرکس بخواهد دفع ضرر از
خود کند نمي توان شهادتش را پذیرفت از همین رو وقتي که زوج قذف کرده مدعي است و مدعي نمي توان شهاد هم
باشد و در این صورت لعان بر زوج ثابت مي شود(.سرائر.)430 ،3 ،
رد ادله:
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 آن چه در مورد این قول مطرح مي شود این است که این قول دو جز دارد اول عدم قذف ابتداٌ دوم پذیرش شهادت
زوج در مورد جزء اول باید بیان کرد قذف تخصصا از محل بحث خارج است و در حیطه اقوال مربوز به زنا نمي
گنجد و ما بحثمان در مورد جایي است که زوجه ادعای زنا کرده و سه شاهد بر ادعای خود در کنار شهادت خویش
اقامه کرده است ولي اگر زوج مقدم بر ادعای زنا زوجه را قذف کرده باشد دراین صورت دیگر در زمره اقوال مربوط
به زنا نگنجیده و داخل در بحث دیگری است از همین رو و با رد قسمت اول قول قسمت دوم باقي مي ماند و آن
پذیرش شهادت زوج است لذا این قول همان قول اول است و ادله ای هم که در این قول مزرح شده همان ادله قول
اول است.
 به همین جهت روایات مطرح شده اطالق داشته و شهادت زوج را در بر مي گیرد و توضیحي که در ضمن استنادی که
به آیات قرآن در همین قول شده است نیز دال بر این امر هستند.
 دلیل آخری هم که بیان شده که زوج مدعي نمي تواند شاهد هم باشد با وجود اصل مطرح شده  -در فوق که شهادت
زوج را له و علیه زوجه را مورد پذیرش قرار میدهد -این قاعده توسط شهادت زوج تخصیص مي خورد و در این
صورت زوج هم مي تواند مدعي باشد هم شاهد (ما من عام اال و قد خص)
ب)حد خوردن شاهدان باالخص زوج در صورت امتناع از لعان زوج :
این قول از ابو صالح حلبي( ،الکافي في الفقه )415 ،قاضي ابن براج( ،المهذب  )525 ،2 ،شهید اول(،غایة المراد،4 ،
 )191صدوق (،المقنع ))440 ،عالمه در ارشاد( ،إرشاد األذهان  )172 ،2 ،و فرزندش فخر االسالم در کتاب لعان( ،إیضاح
الفوائد في شرح مشکالت القواعد  )457 ،3 ،آیت اهلل خویي(مباني تکملة المنهاج 222 ،1 ،و  )223پذیرفته و امام
خمیني(تحریر الوسیلة  )468 ،2 ،قائل به رجحان این نظر شده است.
ادله:
 استناد به خبر زراره که بیان مي کرد«یالعن الزوج و یجلد اآلخرون»
 استناد به صحیح مسمع(مباني تکملة المنهاج  ،همان)
 در تایید خبر زراره به آیه  13سوره نور «لَوْ الجاؤُ عَ َلیْهِ بِأَرْبَعَةِ شُهَداءَ» شکل که ضمیر در «جاءوا» بر مي گردد به
قاذفین و زوج از قاذفین است و زوج قاذف باید لعان کند و نوبت به کار دیگری نمي رسدو نیز صحیح نیست که گفته
شود جاء اإلنسان بنفسه به این معني که با نفس خودش آمد از همین رو شخص در طوره شهدا قرار نمي گیرد(مسالك
األفهام )259 ،1،و نیز مفهوم لفظ «شهداء»که در آیه آمده غیر از مستشهد است لذا زوج را در بر نمي گیرد (غایة المراد،
 )191 ،4سپس ایشان بعد از بیان این ادله بیان مي کند که قول قبلي خویش را تصحیح و این نظر را بر مي گزیند.
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 عالوه بر آن فخر المحققین بیان مي دارد که بر ای زوج حقي است در اثبات زنا زیرا در زنا تصرف در حق وی شده و
راز و عرض زوج با زنا هتك مي شود پس زوج مدعي این حق است که زائل شده است پس شهادت زوج برای
خودش قبول نیست و شخص نمي شود هم مدعي باشد هم شاهد( المهذب )525 ،2 ،
رد ادله:
 حدیث زراره نیز مجهول است(مالذ األخیار  )170 ،10 ،و این به خاطر وجود اسماعیل بن خراش(تفصیل الشریعة في
شرح تحریر الوسیلة – الحدود ) 260 ،
 حدیث مسمع نیز مجهول است( تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة – الحدود 260 ،و کتاب الحدود  122،و فقه
الحدود و التعزیرات )662 ،1 ،از همین رو استناد به این خبر از حیطه ادله فقها خارج مي شود.
 در مورد این قول نیز با توجه به این که دو خبر مسمع و زراره که مورد استنادبود از ادله ایشان خارج شد از همین رو
تایید گرفتن آیات قران نیز رد شده مضاف بر این که آیات مورد استناد مخصوص باب لعان مي باشند و تخصص
خارج از موضوع مورد بحث مي باشند .
دلیل آخری هم که بیان شده که زوج مدعي نمي تواند شاهد هم باشد با وجود اصل مطرح شده  -در فوق که شهادت زوج له
و علیه زوجه را مورد پذیرش قرار میدهد -این قاعده توسط شهادت زوج تخصیص مي خورد و در این صورت زوج هم مي
تواند مدعي باشد هم شاهد (ما من عام اال و قد خص).
 )1مدخول و غیر مدخول بودن زوجه این قول از ابن جنید است که بیان مي دارد اگر با زوجه زناشویي نشده (غیر
مدخول بها) باشد شهادت زوج صحیح است و زوجه حد مي خورد و اگر با زوجه زناشویي شده(مدخول بها) باشد
شهادت زوج باطل است و بر زوج است که لعان کند و بر سه شاهد دیگر حد جاری مي شود (مجموعة فتاوى ابن
جنید .)343 ،
رد دلیل:
• حمل این قول بر زوجه غیر مدخول بها حمل بر حالت نادر است و این حالت نادر چگونه مي تواند مصداق
اطالق آیات و روایات دال بر این مفهوم باشد از همین رو جایز نیست بر شارع که در مقام تخاطب امری را به
طور مطلق تشریع کند که افرادی نادر را در بر بگیرد اگر هم بگوییم این قول قاعده ای است که به وسیله
اطالق ادله تخصیص مي خورد این تخصیص به اکثر است که امری مستهجن است.
 )2با حصول شرایط شهادت زوجه حد مي خورد (وجوب حد زوجه با وجود حاصل بودن شرایط شهادت)
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این نظر را شیخ طوسي در نهایه و تهذیب(،نهایه  690و خالف )283 ،6 ،شهید اول در غایه المراد(،غایة المراد -312 ،3 ،
)315شهیدثاني در مسالك االفهام(مسالك االفهام )258 ،10 ،و فیض کاشاني در مفاتیح الشرایع(مفاتیح الشرائع)68 ،2 ،
برگزیدهاند.
برخي دیگر همین قول را به طور مطلق یعني پذیرش شهادت زوج بیان کرده اند (أنوار الفقاهة  -کتاب الحدود و التعزیرات،
 442و کتاب الحدود  122 ،و فقه الحدود و التعزیرات)663 ،1 ،
ادله:
 استناد به خبر ابراهیم بن نعیم که موافق با ظاهر آیه  6سوره نور نیزبوده و نقل مي کند که «قَالَ تَجُوزُ شَهَادَتُهُمْ»(
خالف )282 ،6 ،و معني جواز صحت شهادت است و صحت شهادت یعني ترتب اثر ان و آن اجرای حد بز زوجه
است(مسالك االفهام  ،همان).
 خبر ابراهیم بن نعیم و زراره تعارض پیدا کرده و خبر ابراهیم بن نعیم به خاطر موافقت با ظاهر آیه  6سوره نور و آیه
 15سوره نساء مقدم است(غایة المراد  ،همان).
 آیه 6سوره نور اطالق دارد و دال بر ثبوت زنا با شهادت  4شاهد است از همین رو لعان در جایي جاری است که برای
مرد شاهدی غیر از خودش نباشد اما اگر با خودش ،شاهداني وجود دارد که با وجود آنها  4شاهد کامل مي شود و بر
زوج لعان واجب نیست(خالف ،همان).
 استناد به آیه  15سوره نساء که حاکمان را مورد خطاب قرار داده و بیان مي کند که  4شاهد برای اثبات مدعي کافي
است و فرقي نمي کند که یکي از انها زوج باشد یا زوج نباشد و اطالق شاهد بر زوج صحیح است (.غایة المراد ،
همان).
 حصول مقتضای شهادت یعني  4شاهد بر زنا و نبود مانع حد جاری مي شود(مسالك االفهام  ،همان).
 موافقت کثیری از فقها بر این امر که زوج همچون دیگر شاهدان است.

 به خاطرقبول شهادت زوج له و علیه زوجه و نبودن مانعي برای اجرای این قول.
 ضعف خبر زراره و مخافت خبر با اصول مذهب(مفاتیح الشرائع ،همان).
 وجود اصل اولي در قبول شهادت زوج بر زوجه.
رد ادله:
 حدیث ابراهیم ابن نعیم مجهول است(مالذ األخیار )170 ،10 ،و به خاطر عباد بن کثیر در سلسله راویان حدیث موثقي
نیست(أسس الحدود و التعزیرات  80 ،و کتاب الحدود.)121 ،
 )3عدم حد شاهدان و مقذوف این قول را محقق اردبیلي بیان مي کند که نه شهود حد مي خورد نه مقذوف به خاطر
وجود شبه در اجرای حد در مورد زوجه و شاهدان(مجمع الفائدة و البرهان .)38 ،13،
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دلیل :تمسك به قاعده تدراء الحدود بالشبهات بدین شکل که در باب اجرای حد بر زوجه و اجرای حد بر سه شاهد
شبه هست و مشخص نیست به کدام یك از طرفین حد جاری مي شود لذا حد از هر دو گروه ساقط مي شو.د
رد ادله:
 با توجه به اقوال مختلف مطرح شده نوبت به بیان این قول نمي رسد مضاف بر آن که این قاعده در جای جاری است
که وحدت مصداق مفروغ عنه باشد نه این که به خاطر مصداق مختلف یعني حد بر زوجه و حد بر سه شاهد ،بیان
شود که شبه ایجاد شده لذا اجرای حد برداشته مي شود.
 )3جایگاه شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) و بالعکس در قوانین
در مورد بررسي این موضوع در مجموعه قوانین ایران قانونگذار به صراحت به این مطلب اشاره نکرده است ولي در ماده
 174قانون مجازات در تعریف شهادت بیان مي کند «شهادت عبارت از اخبار شخصي غیر از طرفین دعوی به وقوع یا عدم
وقوع جرم توسط متهم یا هر امر دیگری نزد مقام قضایي است»(قانون مجازات اسالمي ،92 2 /1 ،ماده  )174این ماده صراحت
در این دارد که شهادت زوج و زوجه برای خویش(له و علیه) به خاطر این که طرفین دعوی هستند جایز نیست اما در
خصوص شهادت زوج بر زوجه(له) در حالتي که طرفین دعوا نباشند مانع ای ندارد و نیز به استناد ماده  175همین قانون که
شرایط شاهد را بیان مي کند بر اساس بند «ج -ذینفع نبودن در موضوع؛ چ -نداشتن خصومت با طرفین یا یکي از آنها» این
ماده که قید ذینفع بودن و نداشتن خصومت را بیان مي دارد لذا شهادت زوج و زوجه (له و علیه) و بالعکس را در حالتي که
مصداق این دو صفت باشند  ،نمي پذیرد ولي در صورتي که مصداق این دو صفت نباشند شهادت هریك از انها مورد پذیرش
قرار خواهد گرفت.
 )1-3در قوانین حقوقی
از همین ماده 230قانون آئین دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب در خصوص شهادت زن و مرد(زوج بر زوجه)در دعوای
حقوقي بیان مي دارد که« :در دعاوی مدني (حقوقي) تعداد و جنسیت گواه ،همچنین ترکیب گواهان با سوگند به ترتیب ذیل
مي باشد:
الف ) اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیرمالي از قبیل مسلمان بودن ،بلوغ ،جرح و تعدیل ،عفو از
قصاص ،وکالت ،وصیت با گواهي دو مرد.
ب ) دعاوی مالي یا آنچه که مقصود از آن مال مي باشد از قبیل دِین ،ثمن مبیع ،معامالت ،وقف ،اجاره ،وصیت به نفع مدعي،
غصب ،جنایات خطائي و شبه عمد که موجب دیه است با گواهي دو مرد یا یك مرد و دو زن.
ج ) دعاوی که اطالع بر آنها معموالً در اختیار زنان است از قبیل والدت ،رضاع ،بکارت ،عیوب دروني زنان با گواهي چهار
زن ،دو مرد یا یك مرد و دو زن.
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د  -اصل نکاح با گواهي دو مرد و یا یك مرد و دو زن(».قانون آئین دادرسي دادگاههای عمومي و انقالب ( در امور مدني)28
.)1379/ 1/
لذا در برخي از موارد قانون گذار به صراحت شهادت زن را پذیرفته و در برخي موارد این شهادت را فاقد اعتبار دانسته است
اما آنچه حائز اهمیت است این مساله است که رابطه شهادت های مورد پذیرش قانون گذار در خصوص زنان با شهادت زوجه
رابطه عموم و خصوص مطلق است و شهادت هر زوجه ای شهادت زن نیز محسوب مي گردد لذا در صورت عدم تخصیص
این موارد با قیود مطرح شده در ماده  174و  175شهادت زوج بر زوجه و بالعکس توسط قانونگذار مورد پذیرش قرار گرفته
است.
 )2-3در قوانین کیفری
در خصوص شهادت زن و مرد (زوجه و زوج) در دعوایي کیفری قانون گذار در جرایم مختلف قائل به تفکیك بوده و بیان
مي دارد که «ماده  199ـ نصاب شهادت در کلیه جرایم ،دو شاهد مرد است مگر در زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه که با چهار
شاهد مرد اثبات مي گردد .برای اثبات زنای موجب حد جلد ،تراشیدن و یا تبعید ،شهادت دو مرد و چهار زن عادل نیز کافي
است .زماني که مجازات غیر از موارد مذکور است ،حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است .در این مورد هرگاه دو
مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق ،ثابت مي شود .جنایات موجب دیه با شهادت یك شاهد مرد و دو
شاهد زن نیز قابل اثبات است»(قانون مجازات اسالمي).
در جای دیگر قانونگذار بیان مي دارد « ماده  – 33الف)قتل عمد با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود .ب) قتل شبه عمد یا
خطاء با شهادت دو مرد عادل یا یك مرد عادل و دو زن عادل یا یك مرد عادل و قسم مدعي ثابت میشود .ماده  - 91زنا
با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود .خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب حد رجم.
ماده  - 92در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت مي شود.
ماده  - 128حد شرب خمر فقط با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده  - 150شهادت زنها بتنهائي یا به ضمیمه مرد ،لواط را ثابت نمیکند.
ماده  - 167قوادی با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود .
ماده  - 186قذف با شهادت دو مرد عادل ثابت میشود.
ماده  - 201محاربه و افساد فياالرض از راههای زیر ثابت میشود ..:ب  -با شهادت فقط دو مرد عادل .
ماده  - 216سرقتي که موجب حد است با یکي از راههای زیر ثابت میشود :شهادت دو مرد عادل و( ..قانون حدود و قصاص
و مقررات آن.)1361/07/20
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از همین رو شهادت زن(زوجه) له و علیه مرد(زوج) را قانون گذار در چند صورت بیان نموده است:
الف) جرایمي که قانون گذار به صراحت شهادت زن(زوجه) را به تنهایي یا به انضام دیگری نپذیرفته است مانند حد شرب
خمر ،لواط ،محاربه ،افساد في االرض ،سرقت ،قوادی  ،قذف و. ...
ب) جرایمي که قانون گذار شهادت زن(زوجه) را به انضمام مرد(زوج) پذیرفته است زنای موجب حد جلد ،قتل شبه عمد یا
خطا.
ج) جرایمي که شهادت زن(زوجه) به تنهای با رعایت نصاب آن مورد پذیرش است که قاقنونگذار در هیچ یك از جرایم
شهادت زن(زوجه) را به تنهایي نپذیرفته است.
بر اساس آنچه بیان شد در مورد شهادت زوج بر زوجه از آن رو که قانون گذار در خصوص این مطلب به صراحت سخن
نگفته است و از باب رابطه بین زن و زوجه که رابطه عموم و خصوص من وجه است لذا از باب شهادت زن که برخي زن ها
زوجه نیز تلقي مي گردند سه حالت فوق برای شهادت زوجه در جرایم متصور است که در صورت عدم تخصیص با قیود
مواد دیگر همچون ماده  174و  175مي تواند مالك عمل و قضاوت مراجع ذی صالح واقع گردد.
)2جایگاه شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا در قوانین
قانونگذار در ماده  199قانون مجازات اسالمي بیان مي دارد «نصاب شهادت در کلیه جرایم دو شاهد مرد است مگر در زنا،
لواط ،تفخیذ و مساحقه با چهار شاهد مرد اثبات مي گردد»(قانون مجازات اسالمي) یا در قانون حدود و قصاص بیان مي دارد
«ماده  - 91زنا با شهادت چهار مرد عادل یا سه مرد عادل با دو زن عادل ثابت میشود .خواه موجب حد جلد باشد خواه موجب
حد رجم ماده  - 92در مواردی که زنا فقط موجب حد جلد باشد به شهادت دو مرد عادل با چهار زن عادل نیز ثابت
میشود»(قانون حدود و قصاص و مقررات آن)1361/07/20اطالق این مواد شهادت زوج بر زوجه را در بر مي گیرد و در
صورت تخصیص با مواد 174و  175این اطالق مقید و شامل شهادت زوج بر زوجه و بالعکس نخواهد شد/.

43

فصلنامه علمي  ،پژوهشي فقه و مباني حقوق اسالمي

سال یازدهم  /شماره  / 2تابستان 1397

نتیجه گیری:
 .1نقش شهادت زوج بر زوجه در جرم زنا در ضمن سه شاهد دیگر پذیرفته مي شود و بر زوجه حد جاری مي شود.
 .2احادیث مورد استناد فقها در باب جایگاه شهادت زوج در جرم زنا به علت ضعف در سند از حیطه ادله فقها خارج و
اطالق آیات و روایات دیگر در این زمینه کار ساز است.
 .3قانونگذار در خصوص شهادت زوجه و زوج(له وعلیه) در دعاویي کیفری و حقوقي قایل به تفصیل است الف) در
برخي موارد شهادت زوجه بر زوج را مي پذیرد به شرط عدم تخصیص توسط مواد 174و  175ب) در برخي موارد
شهادت زوجه بر زوج را به انضمام و مستقل نمي پذیرد ج) در برخي موارد شهادت زوجه بر زوج را تخصصا
خارج مي داند د) در برخي موارد شهادت زوجه بر زوج را مستقال و اختصاصا مي پذیرد.
 .4قانونگذار در خصوص شهادت زوج بر زوجه به شرط عدم تخصیص توسط مواد  174و  175را پذیرفته است.
 .5قانونگذار شهادت زوج بر زوجه و بالعکس را در جرم زنا به شرط عدم تخصیص توسط مواد  174و  175پذیرفته
است.
 .6اصل اولیه در شهادت زوج بر زوجه(له و علیه) پذیرش شهادت زوج است اال ما خرج بدلیل.
 .7اصل اولیه در شهادت زوجه بر زوجه است عدم پذیرش شهادت زوجه است اال ما خرج بدلیل.
 .8اصل عدم پذیرش شهادت مدعي(له و علیه) خودش(مدعي نمي تواند شاهد هم باشد) در همه جا جاری است اال در
مورد شهادت زوج بر زوجه.
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فهرست منابع:
 .1اردبیلى ،احمد بن محمد ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان 14 ،جلد ،چ ،1دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1403 ،ق.
 .2اسکافى ابن جنید  ،محمد بن احمد (کاتب بغدادى) ،مجموعة فتاوى ابن جنید ،در یك جلد ،چ،1دفتر انتشارات
اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1416 ،ق.
 .3امامى ،سید حسن ،حقوق مدنى 6 ،جلد ،انتشارات اسالمیة ،تهران ،بي تا .
 .4بصری البغدادی،أبو الحسن علي بن محمد بن محمد بن حبیب(ماوردی) الحاوی الکبیر فی فقه مذهب اإلمام
الشافعی19 ،ج ،ناشر دار الکتب العلمیة ،بیروت 1419( ،هـ  1999-م).
 .5تبریزى ،جواد بن على ،أسس الحدود و التعزیرات ،در یك جلد ،دفتر مؤلف ،قم  ،اول.1417 ،
 .6جمعى از پژوهشگران زیر نظر شاهرودى ،سید محمود هاشمى ،معجم فقه الجواهر 6 ،جلد ،الغدیر للطباعة و النشر و
التوزیع ،بیروت ،اول 1417 ،ق.
 .7حرّ عاملى ،محمد بن حسن ،وسائل الشیعة 30 ،جلد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،قم  ،اول 1409 ،ق.
 .8حسینى روحانى قمّى ،سید صادق ،فقه الصادق (ع) 26 ،جلد ،دار الکتاب  -مدرسه امام صادق علیه السالم ،قم ،
اول 1412 ،ق.
 .9حلبى ابو الصالح  ،تقى الدین بن نجم الدین( ،)1403الکافی فی الفقه ،در یك جلد،چ  ،1کتابخانه عمومى امام امیر
المؤمنین علیه السالم ،اصفهان  1403 ،ق.
 .10حلّى ابن ادریس  ،محمد بن منصور بن احمد ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،ج ، 3چ  ،2دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1410 ،ق .
 .11حلّى ،فخر المحققین ،محمد بن حسن بن یوسف ،إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد 4 ،جلد ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم  ،اول1387 ،ق .
 .12خوانسارى ،سید احمد بن یوسف ،جامع المدارك فی شرح مختصر النافع 7 ،جلد ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم  ،دوم،
.1405
 .13سبزوارى ،سید عبد األعلى ،مهذَّب األحکام 30 ،جلد ،مؤسسه المنار  -دفتر حضرت آیة اهلل ،قم  ،چهارمف 1413ق
.
 .14سعدى ،ابو جیب ،القاموس الفقهی لغة و اصطالحا ،در یك جلد ،دار الفکر ،دمشق  -سوریه ،دوم1408 ،
 .15شهید اول ،محمد بن مکى ،غایة المراد فی شرح نکت اإلرشاد 4 ،جلد ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى حوزه علمیه
قم  ،اول 1414 ،ق ..
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 ،.......................... .16اللمعة الدمشقیة فی فقه اإلمامیة ،در یك جلد ،دار التراث  -الدار اإلسالمیة ،بیروت  -لبنان ،اول،
 1410ق .
 .17شهید ثانى ،زین الدین بن على ،مسالك األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم 15 ،جلد ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،قم ،
اول1413 ،ق .
 .18صاحب الجواهر ،محمد حسن ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم 43 ،جلد ،دار إحیاء التراث العربي ،بیروت،
هفتم1404 ،ق .
 .19صدوق قمّى  ،محمّد بن على بن بابویه  ،من ال یحضره الفقیه 4 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،دوم. 1413 ،
 ،...................................... .20المقنع ،در یك جلد ،مؤسسه امام هادى علیه السالم ،قم  ،اول. 1415 ،
 .21طرابلسى ابن براج  ،عبد العزیز ،المهذب 2 ،ج ،چ ،1دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه
قم1406 ،ق .
 .22طوسى ابن حمزه  ،محمد بن على ،الوسیلة إلى نیل الفضیلة ،در یك جلد ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى،
قم1408 ،ق .
 ، .............................. .23الخالف 6 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول1407 ،
.
 ، ..................................... .24تهذیب األحکام 10 ،جلد ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران  ،چهارم. 1407 ،
 ،............................. .25النهایة فی مجرد الفقه و الفتاوى ،در یك جلد ،دار الکتاب العربي ،بیروت ،دوم1400 ،.ق .
 .26عالمه حلّى ، ،حسن بن یوسف بن مطهر اسدى  ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإلیمان 2 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،اول 1410 ،ق .
، ........................... .27تحریر األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیة (ط  -الحدیثة) 6 ،جلد ،مؤسسه امام صادق علیه
السالم ،قم  ،اول 1420 ،ق .
 ، ............................... .28مختلف الشیعة فی أحکام الشریعة 9 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،دوم 1413 ،ق .
 ،................................ .29قواعد األحکام فی معرفة الحالل و الحرام 3 ،جلد ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم  ،اول1413 ،ق .
 .30فیاض کابلى ،محمد اسحاق ،منهاج الصالحین 3 ،جلد ،بي تا .
 .31فیض کاشانى ، ،محمد محسن ابن شاه مرتضى ، ،الوافی 26 ،جلد ،کتابخانه امام امیر المؤمنین علي علیه السالم،
اصفهان  ،اول. 406. ،
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 ،........................... .32مفاتیح الشرائع 3 ،جلد ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل مرعشى نجفى  -ره،ایران ،اول ،بيتا .
 .33قانون حدود و قصاص . 1361/07/20
 .34قانون مجازات اسالمی. 1392/2/1 ،
 .35قرشى ،سید على اکبر،قاموس قرآن 7 ،جلد ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران  ،ششم. 1412 ،
 .36کلینى ،ابو جعفر ،محمد بن یعقوب،الکافی (ط  -اإلسالمیة) 8 ،جلد ،دار الکتب اإلسالمیة ،تهران  ،چهارم1407 ،ق .
 .37کوفى ،محمد بن محمد اشعث،الجعفریات  -األشعثیات ،در یك جلد ،مکتبة نینوى الحدیثة ،تهران  ،اول ،بي تا .
 .38مجلسى دوم ،محمد باقر بن محمد تقى ،مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار 16 ،جلد ،انتشارات کتابخانه آیة اهلل
مرعشى نجفى  -ره ،قم  ،اول 1406 ،ق .
 .39محقق حلّى ،نجم الدین ،جعفر بن حسن  ،المختصر النافع فی فقه اإلمامیة 2 ،جلد ،مؤسسة المطبوعات الدینیة ،قم ،
ششم. 1418 ،
 ،................................ .40شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام 4 ،جلد ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم  ،دوم. 1408 ،
 .41محقق داماد ،سید مصطفى  ،قواعد فقه 4 ،جلد ،مرکز نشر علوم اسالمى ،تهران  ،دوازدهم1406 ،
 .42مشکینى ،میرزا على ،مصطلحات الفقه ،در یك جلد ،بي تا .
 .43مقدسي ابن قدامة  ،أبو محمد موفق الدین عبد اهلل بن أحمد بن محمد بن قدامة (دمشقي الحنبلي)المغنی البن
قدامة،ج  ،10مکتبة القاهرة1388( ،هـ 1968 -م).
 .44مکارم شیرازى ،ناصر  ،أنوار الفقاهة  -کتاب الحدود و التعزیرات ،در یك جلد ،انتشارات مدرسة اإلمام علي بن
أبي طالب علیه السالم ،قم  ،اول. 1418 ،
 .45منتظرى نجفآبادى ،حسین على ،کتاب الحدود ،در یك جلد ،انتشارات دار الفکر ،قم  ،اول ،بي تا .
 .46موحدى لنکرانى ،محمد فاضل ،تفصیل الشریعة فی شرح تحریر الوسیلة  -الحدود ،در یك جلد ،مرکز فقهى ائمه
اطهار علیهم السالم ،قم  ،اول. 1422 ،
 .47موسوى اردبیلى ،سید عبد الکریم ،فقه الحدود و التعزیرات 4 ،جلد ،مؤسسة النشر لجامعة المفید رحمه اهلل ،قم ،
دوم. 1427 ،
 .48موسوى خمینى ،سید روح اللّه ،تحریر الوسیلة 2 ،جلد ،مؤسسه مطبوعات دار العلم ،قم  ،اول ،بي تا .
 .49موسوى خویى ،سید ابو القاسم  ،مبانی تکملة المنهاج 2 ،جلد ،مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخوئي ره ،قم  ،اول،
1422ق .
 .50موسوى گلپایگانى ،سید محمد رضا،کتاب الشهادات ،در یك جلد ،جناب مقرر کناب ،ایران ،اول. 1405 ،
 .51وحید خراسانى ،حسین ،منهاج الصالحین 3 ،جلد ،مدرسه امام باقر علیه السالم ،قم  ،پنجم. 1428 ،
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