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مطلق مبنای اعتبار شهادت دانستهان .،حقوق،انان نیز به پیتروی از فقته
امامیه به شرحی که گاش ،در متورد شتهادت زن نظتر ختود را بیتان
داشتهان .،البته با جستجو در ادله وارده مییوان بیتان داشتته شتود کته
درطریقی ،و موضوعی ،شهادت مییوان بته یفصتیل قایتل شت ،از ایتن
حیث که برای شهادت در ح،ود الهی به صورت مطلق موضوعی ،قائتل
ش ،و در غیر ح،ود الهی به صتورت مطلتق طریقیت ،را مبنتا قترار داد
بنابراین در غیر ح،ود الهی جنسی ،برای اعتبار شهادت جایگاهی ن،ارد
و آنچه موضوعی ،دارد حصول اطمینان برای قاضی محکمته در صت،ور
حکم اس .،الزم به ذکر اس ،روش یحقیق یحلیلتی بتوده و در بررستی
منابع از روش کتابخانهای استفادهش،ه اس.،
واژگان کلیدی

شهادت زن؛ طریقی ،شهادت؛ موضوعی ،شهادت

مقدمه

اختالفات یکوینی مرد و زن در یبیین حقوق و یکالیف آن دو بسیار مؤثر اس،؛ چتون بتر
اساس رابطه فلسفی و منطقی میتان هست ،و بایت ،همتان گونته کته اشتتراکات یکتوین
زمینهساز همانن،ی در یشریع اس ،یفاوتهای یکوینی موجب اختالفات در یشریع است،
و در حقیق ،حقوق و یکالیف مبتنی بر مصالح و مفاس ،واقعی و نفساألمری اس ،و ایتن
اختالف در مصالح و مفاس ،واقعی بهناچار سبب یفاوت در حقوق و یکتالیف خواهت ،شت،
(مصباح یزدی .)222 :1388
از طرفی زن و مرد دو موجود مکمل یک،یگرن ،که پا به عرصه حیات گتااردهانت .،بتا
نگرش نظام من ،به خلق ،زن و مرد لزوم یفتاوت اجتنتا ناپتایر آنهتا کتامالم مشتخ
متتیگتتردد .چراکتته بتتارزیرین و مهتتمیتترین خصوصتتی ،یتت ،نظتتام وجتتود یفتتاوتهتتای
سازمانبخش در اجزای آن اس( ،مص،ق ص،قی .)71 :1387
بررسی چگونگی پایرش برخی دعاوی و شهادت زن در دادگاه از مسائل بحثبرانگیز

در مجامع زنان بوده و همچنین دستآویزی اس ،برای برخی از کسانی که بتا نگتاهی
یبلیغایی و کممحتوا ب،ان مینگرن( ،علیمحم،ی؛ حسینی .)112 :1392
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یکی از نشانههای جامعه م،نی قانون گرایی و اجرای قوانین کارآم ،و مناستب بتا آن
جامعه در راستای یکامل بشری اس،؛ زیرا در سایه قانون و عمل ب،ان اس ،که جامعه به
سوی رش ،کمال و یم،ن حرک ،میکن .،بای ،اذعان نمود اولتین افترادی کته بته وضتع
قانون پرداختن ،انبیای عظام بودهان،؛ زیرا آنها باایصال به منبع علم الهی این مطلتب را
به طور کامل دریافته بودن ،که فقط عمل به قانونهای شریع ،در راستای طبیع ،است،
که مییوان ،او را به کمال و ه،ف خلق ،خود نایل کن( .،شوشتری )85 :1379
در قرآن کریم در چهار مورد« :وصی« »1،طالق« »2زنتا »3و «دیتن »4از گتواهی و
یع،اد شهود سخن به میان آم،ه که در ی ،مورد آن بته طتور مشتخ از گتواهی زن و
میزان ارزش آن صحب ،ش،ه اس« ،و استشه،وا و شهی،ین من رجالکم فتان لتم یکونتا
رجلین فرجل و امریتان ممتن یرضتون متن شته،ا الن یضتل احت،هما فتتاکر احت،اهما
األخری( »5البقره .)282
در این آیه شریفه عالوه برنوشتن و کتاب ،احکام گرفتن شاه ،نیز بیان شت،ه است.،
برخی از مفستران (قرطبتی  1379ج  )291 :3و فقیهتان (موستوی گلیایگتانی :1407

297؛ راون،ی بی یا ج  )399 1با استناد به ظاهر آیه شرریهه بیتان داشتتهانت ،کته

گواهی دو زن و ی ،مرد در صوریی مورد قبول واقع میشتود کته دو مترد عتادل وجتود
ن،اشته باش،؛ و اال در صورت وجود دو مرد دیگر نوب ،به گواهی دو زن و ی ،مرد نمیرس.،
 .1سوره مائ،ه آیه  «106فَإِنْ عُثِرَ عَلَی أَنَّهُمَا اسْتَحَقَّا إِثْماً فَآخَرَانِ یقُومَانُ مَقَامَهُمَا مِنَ الَّذِینَ اسْتَحَقَّ عَلَیهِمُ األَوْلَیاانِ فَیقِِْامَانِ اِاللِا ِ
لَشَهَادَتُنَا أَحَقُّ مِن شَهَادَتِهِمَا وَمَا اعْتَدَینَا إِنَّا إِذاً لَّمِنَ الظَّالِمِینَ»
 .2سوره طالق آیه  «2فَإِذَا اَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَأَمِِْکوهُنَّ اِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ اِمَعْرُوفٍ وَأَشْهِدُوا ذَوَی عَدْلٍ مِّانکمْ وَأَقِیمُاوا الشَّاهَادَلَ لِلَّا ِ
ذَلِکمْ یوعَظُ اِ ِ مَن کانَ یؤْمِنُ اِاللَّ ِ وَالْیوْمِ الْآخِرِ وَمَن یتَّقِ اللَّ َ یجْعَل لَّ ُ مَخْرَجاً»
 .3سوره نور آیه  4و 13؛ « وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یأْتُوا اِأَرْاَعَةِ شُهَدَاء فَاجْلِدُوهُمْ ثَمَانِینَ جَلْدَلً وَلَا تَقْبَلُاوا لَهُامْ شَاهَادَلً أَاَاداً
وَأُوْلَئِک هُمُ الْفَاسِقُو نَ جَاؤُوا؛ عَلَی ِ اِأَرْاَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یأْتُوا اِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِک عِندَ اللَّ ِ هُمُ الْکاذِاُونَ» سوره نِاء ،آیا «15وَالالَّتِای
یأْتِینَ الْفَاحِشَةَ مِن نَِِّآئِکمْ فَاسْتَشْهِدُواْ عَلَیهِنَّ أَرْاَعةً مِّنکمْ فَإِن شَهِدُواْ فَأَمِِْکوهُنَّ فِی الْبُیوتِ حَتَّی یتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یجْعَلَ اللِ ُ لَهُانَّ
سَبِیالً»
 .4سوره بقره آیه «282وَإِن کنتُمْ عَلَی سَفَرٍ وَلَمْ تَجِدُواْ کاتِباً فَرِهَانٌ مَّقْبُوضَةٌ فَإِنْ أَمِنَ اَعْضُکم اَعْضاً فَلْیؤَدِّ الَّذِی اؤْتُمِانَ أَمَانَتَا ُ وَلْیتَّاقِ
اللِ َ رَاَّ ُ وَالَ تَکتُمُواْ الشَّهَادَلَ وَمَن یکتُمْهَا فَإِنَّ ُ آثِمٌ قَلْبُ ُ وَاللِ ُ اِمَا تَعْمَلُونَ عَلِیمٌ»

 « .5دو نفر از مردان عادل خود را بر این حق شاه ،بگیری ،و اگر دو مرد نبود ی ،مرد و دو زن از کستانی کته متورد رضتای ،و
اطم ینان شما هستن ،انتخا کنی ،و این دو زن بای ،با هم شاه ،قرار گیرن ،یا اگر یکی انحرافی یاف ،دیگتری بته او یتادآوری
کن»...،
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کلمه شهادت در لغ ،یا از ریشه «شه ،یشه ،شهودام» است ،و یتا از ریشته «شاهد
یشهد شهادلً» گرفته ش،ه اس ،که در حال ،نخست ،بته معنتای حاضتر شت،ن است ،در
حال ،ثانی به معنای خبر دادن و ادا کردن است( .،جتوهری  1410ج  )494 :2راغتب
بیان می دارد که شهود و شهادت به معنای حضور همراه با دی،ن است( .،راغتب :1412
 )465و دیگری بینه را مؤنث بین و جمع آن را بینات دانسته اس( ،قرشی  1367ج :1
 .)259پره برداری (راغب .)158-157 :1412
شهادت از ادله اثبات دعواس .،حال خود شرایطی دارد کته الزمته اعتبتار آن است.،
بعضی از شرایط مربوط به ق،رت یعقل و یشخی شاه ،هماننت ،قت،رت یعقتل و قت،رت
شاه ،و برخی هم مربوط به اعتماد به شاه ،و اطمینان از صح ،گفتتار است،؛ هماننت:،
وثاق ،ع،ال ،و...
همچنین میبایس ،مسلمان شیعه و حاللزاده باش ،و همچنتین یهمت ،نیتز نبایت،
وجود داشته باش( .،جبعی العاملی  1423ج )522 :1
دررم ق،یم هن ،چین و برمانی شهادت زنان در دعتاوی بتییتثثیر بتوده است ،و در
موارد خاص که شهادت زنان مورد قبول بتوده است ،زنتان بایت ،فقتط بتر در محتاکم
ایستاده و ادای شهادت میکردن( ..،ص،ر )92 :1348
در دین یهود گواهی زنان به طور مطلق پایرفتته نمتیشت ،و فقتط بته متردان حتق
شهادت میدادن( .،خمینی  )245-244 :1360در قانون ق،یم فرانسه شهادت زن برابر با
شهادت مرد نبوده است .،در نتوامبر  1394شتهادت سته زن را برابتر بتا شتهادت دو زن
میدانستن ،و شهادت زنان ب،کاره بههیچوجه قبول نبوده اس( .،سرشار .)6 :1331
در برخی از کانتون های سوئیس در اوایل قرن  19قانونی وجود داش ،که گتواهی دو
زن را معادل گواهی ی ،مرد قرار میداد( .محمصانی .)307 :1358
در پیشینه این موضوع بای ،بیان شود که غالب پژوهشگران به ذکر مصادیق شتهادت
زنان در فقه و حقوق پرداختهان ،گروهی از آنهتا بتهآن اکتهرا نمتودهانت ،ماننت ،دکتتر

حسین مهرپور در مقالهای با عنوان «بررسی ارزش شهادت زن در قوانین ایتران و مبتانی

فقه آن» و دکتر مصطفی رجایی پور و مریم طباطبایی در مقالتهای بتا عنتوان «شتهادت
زنان در حقوق الناس» گروهی دیگر از نویسن،گان ضمن بیان مصادیق شتهادت در فقته

و حقوق فلسفه یفاوت شهادت زن و مرد را از منظر ان،یشمن،ان اسالمی بیان نمتودهانت،
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مانن ،دکتر ص،یقه مص،ق ص،قی در مقالهای با عنوان «یفاوت شهادت زن و مرد در فقته

امامیه و فلسفه آن» و گروهی دیگر فلسفه یفاوت در شهادت مرد و زن را از حیث حق

یا یکلیف بودن شهادت بیان نمودهان .،در مقاله حاضر ضتمن بیتان مصتادیق شتهادت در
فقه و حقوق شهادت زن از حیث طریقی ،یا موضتوعی ،یبیتین خواهت ،شت .،حتال بته
یشریح و یبیین شهادت زن در اقوال فقها و حقوق موضوعه پرداخته میشود.
گهتار نخست :شهادت زن در اقوال فقها

مبحث اول :قائلین به موضوعیت داشتن شهادت در دعاوی

این گروه از فقها برای شهادت بهعنوان ادله اثبات موضوعی ،قایتل هستتن ،و لتاا ادلته
اثبات را مح،ود به نصوص میدانن.،
آنچه از اقوال این گروه از فقها دانسته می شود این اس ،کته شتهادت زن در دعتاوی
غیر مالی به استثنا زنا در ح،ود غالبام قابل پایرش نیس ،مگتر در متواردی کته اطتالع
مردان به مشهود علیه دشوار باش .،مانن ،عیو نسا .
در دعاوی غیر مالی نیز درمواردی همتراه باضتمیه شتهادت زن متورد پتایرش واقتع
می شود که البته از حیث ع،دی به نسب ،بینه ماکرمتفاوت اس .،شتهادت را متییتوان
متناسب با مثییٌ بهای آن در اقوال این گتروه از فقهتا بته دو دستته حقتوقاهلل و حقتوق
الناس یقسیم کرد.
بند نخست :حقوقاهلل

شهادیی که مثیی بهایٌ آن حقوقاهلل باش ،از حیث یعت،اد و یتثثیر بته نستب ،جنستی،
شهود به دو دسته یقسیم میشون.،

الف :مواردی که فقط شهادت چهار مرد در آن پذیرفته میشود و شهادت زنران

در آن معتبر نیست

در زنا لواط ومساحقه شهادت زنان مورد پایرش واقع نمیشود.
فقها برای بیان خود به آیات و روایات متع،دی یمس ،جستهان:،
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الف :آیات

« .1والّایی یثیین الفاحشه من نسائکم فاستشه،وا علیهن اربعه منکم»1...
« .2والاین یرمون المحصنات ثم لم یثیو بثربعه شه،ا فاجل،وهم ثمانین جل،ه
و الیقبلوا لهم شهاده اب،ام»2...
 ...« .3لوال جا و بثربعه شه،ا »3...

ب :روایات

روایات متع،دی نیز بر اثبات چهار شاه ،مرد از ناحیه معصومین (ع) داللت ،دارنت ،کته
عبارتان ،از:
4
 .1عن ابیعب،اهلل (ع)« :ح ّ،الرجم الن یشه ،اربع أنّهتم رآوه یت،خل ویخترج »
(حر عاملی  1409ج )94 :28
 .2قال امیرالمؤمنین (ع)« :الیرجم رجل و ال امترأه حتتی یشته ،علیته اربعته
شهودٍ علی االیالج و االخراج( »5کلینی  1407ج )184 :7
تبصره

البته لواط و سحق منحصرام به شهادت چهار مرد ثاب ،میشون،؛ اما در مورد زنا چنانکته
شهی ،ثانی نقل می نمای،که شهادت زن منضم به مرد پایرفته میشود ب،ینصتورت کته

با شهادت سه مرد و دو زن رجم ثاب ،میشود و چنانچه چهار زن و دو مرد شهادت بته

زنای مشهود ب،هن ،در این صورت جل ،ثابت ،میگرردد( .جبعتی العتاملی  1423ج :1

)528
اما ص،وقین وابی الصالح وعالمه قائل به حکم جل ،نش،هان ،و عل ،ع،م ثبتوت جلت،
در مورد اخیر را موافق اصل بودن ع،م ثبوت ح ،میدانن( .،موسوی خویی بتییتا ج :1
.)119
« .1و آن کسانی از زنان که مریکب فحشا میشون ،بر آنها از میان خودیان چهار گواه بگیری( .»...،نسا )1 :
« .2و کسانی که به زنان پاکدامن نسب ،زنا می دهن ،سیس چهار شاه ،نمیآورنت ،بته آنهتا  80یازیانته بزنیت ،و هتیچگتاه
شهادیی از آنها نیایری( .»،نور)4 :
« .3چرا بر آن چهار شاه ،نیاوردن( ». ... ،نور)13:
 .4امام صادق (ع) فرمودن« :،ح ّ،رجم آن اس ،که چهار مرد شهادت دهن ،که آنها صحنه آمیزش را دی،هان.»،
 .5امیرالمؤمنین (ع) فرمودن« :،مرد و زنی رجم نمیشون ،مگر آنکه بر آنها چهار شاه ،مرد بر عمل نزدیکی شهادت دهن.»،
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صاحب جواهر و آی ،اهلل خویی این ادعا را نیایرفته ان( ،موسوی خویی همان؛ نجفی
 1366ج  .)156 :4وبیان میدارن ،که جایگاه ورود اصل آنجاست ،کته دلیلتی بترخالف
اصل موجود نباش ،حالآنکه دراین مسئله روایایی وارد ش،ه که ازجمله آنها مییوان به
مورد ذیل اشاره کرد:

حلبی از امام صادق (ع) روای ،میکن ،که« :سَأَلْتُ ُ عَنْ شهادتِ النَِِّاءِ فِی الرَّجْمِ فَقَاالَ

إِذَا کانَ ثَلَاثَةُ رِجَالٍ وَ امْرَأَتَاانِ فَاإِذَا کاانَ رَجُلَاانِ وَ أَرْاَاسُ نِِْاوَلٍ لَامْ تَجُا ْ فِای الارَّجْمِ».

1

(طوسی  1407ج )264 :6
ب :مواردی که فقط با شهادت دو مرد ثابت میشوندو شهادت زنان در آن ،مورد

پذیرش واقع نمیشود.

از جنایایی که موجب ح ،میشون ،و با شهادت دو شاه ،مرد ثاب ،متیشتون ،متییتوان

سرق ،اری،اد شرب خمر و قذف را نام برد واز غیر جنایتات کته درآنهتا حت،ی وجتود
ن،ارد مییوان زکات خمس کفارات وناور را بیان کرد( .نجفی  1366ج .)921 :41
فقها برای ادله احکام فوق به آیات و ادله مختلفی استناد جستهان:،

الف :آیات

2

صاحب جواهر به اطالق آیه شریفه « ...وَألشْتهد،وا ذلوَی عَتٍ،لم مکتنکمٍ » ...یمست ،نمتوده
اس( ،نجفی  1366ج  .)156 :41درحالیکه آیتات قبتل و همتین آیته در مقتام بیتان
مسئله طالق و احکام مربوط به آن هستن ،لاا استشهاد به اطالق آیته شتریفه ختالی از
اشکال نخواه ،بود( .عباس قاسمی بییا.)79 :
ب :روایات

در بعضی نصوص به طور ختاص بته ایتن دستته از متوارد شتهادت استتناد شت،ه است،

(حرّعاملی  1299ج  .)243 :18ازجمله در روای ،عمروبنخال ،وارد ش،ه اس ،کته «أَنَّ
أَمِیرَ الْمُؤْمِنِینَ ص کانَ یحْکمُ فِی زِنْدِیقٍ إِذَا شَهِدَ عَلَی ِ رَجُلَانِ عَدْلَانِ مَرْضِیانِ وَ شَهِدَ لَ ُ أَلْاٌٌ
« .1درصوریی که شاه،ان سه مرد و دو زن باشن ،و یا اگر دو مرد و چهار زن باشن ،چنین شهادیی در مورد رجم جایز نیس».،
 .2سوره طالق آیه ...«2و دو ین از خودیان را گواه بگیری«». ...،الطالق مادل علی قبولهما من الکتا والسنه»
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اِالْبَرَاءَلِ جَازَتْ شهادتُ الرَّجُلَینِ وَ أَاْطَلَ شهادتَ الْأَلٌِْ لِأَنَّ ُ دِینٌ مَکتُومٌ( ... 1».کلینی 1407
ج .)404 :7
بند دوم :حقوق الناس

الف :آنچه فقط توسط شهادت دو مرد ثابت مری شرود و شرهادت زنران در آن

پذیرفته نمیشود.

در طالق خلع نکاح وکال ،وصایا (وصی ،عه،ی) نسب و رؤی ،هالل شهادت زنان به

هیچ نحو چه به صورت فرادا و چه به صورت انضمام به مردان و یتا قستم مت،عی علیته

مورد پایرش واقع نمیشود( .عالمه حلی بییا )241 :و همچنین یحیی بن سعی ،حلتی
به ذکر  18مورد میپردازد که شهادت زنان در آنان پایرفتته نمتیشتود( .حلتی بتییتا:
)115
در این مسئله روایات متع،دی وارد ش،ه اس ،که ازجمله متی یتوان بته متوارد ذیتل
اشاره کرد:

 .1امام علی (ع) میفرماینت« :،عَنْ أَاِی عَبْدِ اللَّ ِ ع قَالَ أَمِیرُ الْمُؤْمِنِینَ صَلَوَاتُ اللَّ ِ
عَلَی ِ لَا تَجُوزُ شهادتُ النَِِّاءِ فِی الْهِلَالِ وَ لَا تَجُوزُ إِلَّا شهادتُ رَجُلَینِ عَدْلَینِ».

2

(کلینی  1407ج .)47 :7
 .2سکونی از امام صادق (ع) از علی (ع) نقل میکن ،که فرمودن« ،عَنْ عَلِای ع
أَنَّ ُ کانَ یقُولُ شهادتُ النَِِّاءِ لَا تَجُوزُ فِی طَلَاقٍ وَ لَا نِکاحٍ وَ لَا فِی حُدُودٍ إِلَّا فِی
الدُّیونِ وَ مَا لَا یِْتَطِیسُ الرِّجَالُ النَّظَرَ إِلَی ِ( 3».حرعاملی  1299ج .)24 :18
فقها در این موارد بیان داشتهان ،که:

« .1امام علی ع « امیرالمؤمنین (ع) درموردزن،یقی حکم کرد زمانی که دو مرد عادل مورد اطمینان شهادت دادن ،و هزار زن بته
ع،م زن،یق بودن او شهادت دادن ،شهادت دو مر د را جایز دانس ،و شهادت هزار زن را باطتل کترد چراکته دیتن امتری پنهتان
اس».،
« .2شهادت زنان در مورد هالل ماه پایرفته نمیشود؛ مگر شهادت دو مرد عادل»
« .3شهادت زنان در طالق نکاح و ح،ود جایز نیس ،مگردردیون و آنچه مردان نمییوانن ،به آن نظر کنن»،
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محقق حلی در شرایع (حلی  )920 1424و آیت اهلل خویی (موسوی الخویی بییا:

 )121و آیتاهلل خمینی (موسوی الخمینی بییا )577 :شهادت زنان در طالق را معتبر
ن،انستهان.،

 .1طالق

چنانچه دعوا در طالق از نوع طالق خلعی باش ،نظر مشهور -به نقل از صاحب مستال-،
بر این اس ،که چنان چه دعوای خلع در امر طالق باش ،نه در مقت،ار بتال متال در ایتن
صورت فقط شهادت دو مرد عادل پایرفته می شود و اگر اختالف در مق،ار بال مال بتود
چون دعوا دعوای مالی اس ،برخالف حال ،قبل که دعوا غیرمالی بود ادله منع شتهادت
نسا در طالق آن را دربرنمیگیرد لاا شهادت زنان در موردی که دعوا در طالق خلتع در
مق،ار بال باش ،پایرفته میشود( .جبعی العاملی  1273ج .)249 :14

 .2نکاح

البته در مسئله نکاح روایات متفاویی نقلش،ه اس ،که در ذیل به یبیین آنهتا پرداختته
میشود.
« .1أَنَّ ُ سُئِلَ هَلْ تُقْبَلُ شهادتُ النَِِّاءِ فِی النِّکاحِ فَقَالَ تَجُوزُ إِذَا کانَ مَعَهُنَّ رَجُل»
1

(کلینی همان ج .)391 :7
 .2درمقابل روایایی در قبول شهادت زنان واردش،ه است :،همتانطتور کته در
سطور قبل گاش ،ستکونی از امتام صتادق (ع) بیتان متیدارد کته ایشتان
فرمودن« :،شهادت زنان در طالق نکاح و ح،ود جایز نیس،؛ مگر در دیتون
و آنچه مردان نمییوانن ،به آن نظر کنن ».،باوجود ضعف سن ،ایتن روایت،
امکان حمل آن بر منع قبول شهادت زنها بهطتور منفترد وجتود دارد؛ امتا
اخبار مختلف اس ،و اکثر آنها بر قبول شهادت زنان در ایتن متورد داللت،
میکنن( ،جبعی العاملی  1273ج .)253 :14

« .1سؤال کردم که آ یا شهادت زن در مورد نکاح جایز اس،؟ فرمودن :،اگر همراه آنان مرد باش ،جایز اس.»،
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مییوان جمع این روایات را اینچنین بیان کرد :چنانچه مت،عی زوج باشت ،شتهادت

زنان را نبای ،پایرف ،چراکه زوج دعوای مالی ن،ارد .و از طرفی دیگر شهادت زنتان را در
صوریی که م،عی زوجه باش ،را پایرف ،چراکه دعوای زوجه مشتمل بر متال است ،کته
همان نفقه و مهریه هستن.،
 .3وکالت

در مسئله وکال ،شهادت زنان بهطور انفرادی و یا همراه مردان پایرفته نمیشود (مکتی
العاملی  .)145 :1411شهی ،ثانی نیز شتهادت زنتان را در وکالت ،نمتیپتایرد و اذعتان
میدارد وکال ،والی ،در یصرف اس،؛ هرچن ،بر آن یصرف مال نیز متریب میشود امتا
مقصود دایی از آن یصرف مال نیس،؛ مگر آنکته وکالت ،را از دو جنبته نگریست ،یکتی
جنبه مالی و دیگری جنبه والی ،در یصرف که در این صتورت فقتط جنبته متالی آن بتا
شهادت اثبات میشود( .مکی العاملی همان ج )380 :4
صاحب جواهر نیز نظر مشهور را ع،م قبول شتهادت زنتان در طتالق خلتع وکالت،
وصی ،نسب و رؤی ،هالل اعالم میدارد.؛ (نجفی  1366ج )413 :27
 .4وصیت

وصی ،به والی ،چه بر مال و چه بر اطفال باش ،فقتط بته دو شتاه ،مترد عتادل ثابت،
می شود و در وصی ،شهادت زنها نه بهصورت انفترادی و نته بته همتراه متردان اثبتات
نمی شود؛ اما وصی ،به مال مانن ،سایر دعاوی مالی اس ،و به شهادت دو مترد عتادل یتا
ی ،شاه ،و قسم یا شهادت ی ،مترد عتادل و دو زن عتادل ثابت ،متیشتود( .موستوی
الخمینی بییا)108 :
صاحب مسال ،نیز وصی ،به والی ،را با شهادت دو مرد عادل قابل اثبات متیدانت ،و
شهادت زنان را در آن نافا نمی دان .،اما در مورد شهادت ی ،شاه ،با قسم قایل هستتن،
که اظهر آن منع اس( ،جبعی العاملی  1273ج .)206 :6
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ب :مواردی که شهادت زن به صورت منضم به دیگری پذیرفتره مریشرود کره

عبارتند از :یک شاهد مرد و دو شاهد زن ،یا یک شاهد مرد و قسم مدعی و یرا

دو شاهد مرد.

مواردی که با این نوع شهادت ثاب ،میشود عبارتان ،از :دیون امتوال یملیکتی (ماننت،
قرض و غصب) عقود معاوضهای (مانن ،بیع صرف سلم صلح اجتاره مستاقات رهتن و
وصی ،یملیکی) و جنایایی که موجب دیه میشود .اثبات دیون یوسط دو شاه ،مرد و یتا
ی ،مرد و دو زن بال خالف جایز اس.،
در مورد پایرش شهادت زنان همراه با ستوگن ،در دیتن آیتات و روایتایی وارد شت،ه
اس ،که مییوان به این موارد اشاره کرد:

الف :آیات

 .1دلیل آیه شریفه « واستشه،وا شهی،ین متن رجتالکم فتان لتم یکونتا رجلتین فرجتل
وامرایان الیه» (بقره .)282

ب :روایات

 .1ازجمله اخبار وارده در این مسئله می یوان به صحیحه حلبی اشاره نمود کته از امتام
صادق (ع) نقل میکن :،عن ابیعب،اهلل «قل :،یجوز شهاده النسا مع الرجل فتی الت،ین؟
قال :نعم الح،یث( »1حرّ عاملی  1299ج )208 :18
فقهایی چون آیهاهلل خویی (موسویالخوئی بتییتا ج  )124 :1وآیته اهلل خمینتی در
یحریرالوسیله (موسوی الخمینتی بتییتا ج  )557 :2عت،م ختالف در مستئله را مطترح
کرده ان ،و حتی در قسم ،اخیرحکم که اثبات دیه در جنای ،اس ،نقل ادعای اجمتاع را
بیان کردهان.،
فقهای دیگری نیز چون شهی ،ثتانی (جبعتی العتاملی ج  )143 :1صتاحب جتواهر
(نجفی  1366ج  )169-166 :41و خوانساری در جامع الم،ارک (خوانستاری  1389ج
 )134 :6نیز بر همین قول فتوا دادهان.،

 .1از امام (ع) سؤال کردم که «آیا شهادت زنان همراه مردان در دین جایز اس،؟» فرمود« :بله»
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مییوان از موارد مالی وصی ،یملیکی را نام بترد کته شتهادت زنتان در آن پایرفتته
میشود .نظر صاحب جواهر بر این فحوی اس :،در اینکه وصی ،به مال بتا شتهادت یت،
نفر مرد عادل و سوگن ،پایرفته می شود در بین فقها اختالفی وجود نت،ارد و اشتکالی در
آن نیس ،به دلیل مطلق بودن ادله واردشت،ه در مستئله بلکته امکتان یحصتیل اجمتاع
هس .،همچنین اینکه شهادت ی ،مرد عادل و دو زن ثقته نیتز در ایتن متورد پایرفتته
میشود (نجفی  1366ج .)353 :28
ج :فقط شهادت زنان مورد پذیرش قرار میگیرد و شهادت مردان در آن معتبرر
نیست.

از موارد این قسم مییوان آنچه اطالع یافتن متردان بت،ان غالبتام مشتکل است ،همچتون
استهالل عیو باطنی زنان چون قرن و مثل اینها ..و والده را نام برد( .جبعی العتاملی
بییا ج .)143 :3
شهی ،در مسال ،از شیخ مفی ،نقل میکن :،اصل بتر ایتن است ،کته شتهادت دو زن
پایرفته میشود حال چنانچه در عیو زنان استهالل نفاس حیض والدت و رضاع دو
زن یاف ،نش ،شهادت ی ،زن ینها که متورد اطمینتان است ،نیتز پایرفتته متیشتود.
(مسال،االفهام  1273ج )261 :14
در صحیحه عب،اهللبنسنان گفته ش،ه اس ،که :شنی،م که اباعب،اهلل (ع) فرمود « ...وَ

قَالَ تَجُوزُ شهادتُ النَِِّاءِ وَحْدَهُنَّ اِلَا رِجَالٍ فِی کلِّ مَا لَا یجُوزُ لِلرِّجَالِ النَّظَارُ إِلَیا ِ وَ تَجُاوزُ
شهادتُ الْقَااِلَةِ وَحْدَهَا فِی الْمَنْفُوسِ»( 1حرّ عاملی .)24 18 1299
مبحث دوم :قائلین به طریقیت شهادت زن

گروه دیگری از فقها شهادت زن را بهطور مطلق پایرفتهان ،و یمایز در میتزان اعتبتار آن
در مقایسه با شهادت مرد قائل نش،هان ،از ایتن حیتث کته شتهادت ختود طریقتی بترای
رسی،ن به اثبات حق اس ،لاا چنانچه شهادت زنان بتوان ،متا را بته اثبتات حتق برستان،
مییوان آن را پایرف.،
 « .1شهادت زنان به طور انفرادی در هر آنچه جایز نیس ،نظر کردن مردان به آن و جتایز است ،شتهادت قابلته بته ینهتایی در
والدت».
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مرحوم نراقی بیان میدارد« :آنچه از عب،العزیز بن براج حکایت ،متیشتود طریقیت،
اس .،و نیز برخی از متثخرین همین قول را اختیار کردهان ،که چنانچه برای قاضتی علتم
به موضوع حاصل ش ،هرچن ،که با شهادت دو زن باش ،قاضی مکلف اس ،که به نتیجه
حاصله رسی،گی کن ،و بنا بر علم حاصلش،ه حکم ده( .»،نراقی )273 :1408
آیتت،اهلل موستتوی بجنتتوردی بیتتان متتیدارد «طریقیتت ،شتتهادت موضتتوعی ،دارد و
جنسی ،نبای ،شرط صح ،شهادت باش،؛ زیرا که زن در جوامع قبلتی حضتور ن،اشت ،و
برای زن ارزش قائل نبودن ،که شهادت ده،؛ و چون اجتازه حضتور و فعالیت ،بته آنتان
نمیدادن ،شهادیشان نیز اطمینان آور نبود»( .موسوی بجنوردی )45 :1410
آی ،اهلل موسوی اردبیلی نیز برای همه ادله ازجمله شتهادت طریقیت ،قایتل است.،
(موسوی اردبیلی )237-235 :1407
عب،القادر عوده ضمن بیان اقوال فقیهان اهل سن ،معتق ،اس ،که شتهادت بایستتی
منجر به اقناع قاضی شود و شهادت دادن شاه ،در نزد قاضی از با طریقی ،اس ،نته از
با موضوعی( ،عوده بییا ج .)427-430 :2
دکتر جعفری لنگرودی از ابن قیم در کتا اعالمالموقنین بیان میدارن ،ایشان بیّنته
را به مفهوم وسیع خود دانسته و اختصاص گواهی به دو یا چهتار مترد عتادل و یتا یت،
شاه ،واح ،را صحیح نمیدان ،و اینکه پیامبر فرمود« :البیّنة علتی المت،عی» معنتی آن
این اس ،که م،عی بای ،ادعای خود را اثبات کن ،و بار دلیل بتر عهت،ه اوست( .،جعفتری
لنگرودی .)64-65 :13 58
فصل دوم :شهادت زن در حقوق موضوعه

شهادت یکی از ادله اثبات دعوی اس ،و ینها راه عمتومیی است ،کته در همته اوضتاع و
شرایط مییوان بهوسیله آن حوادث را ضبط کرد (طباطبتائی  .)415 :1379در قتوانین
ایران نیز به پیروی مشهور فتوای فقها در فقه امامیه نسب ،به شتهادت زن و مترد قائتل
به یفریق ش،هان،؛ که دراین بین فراخور بحث به بررسی متواد قتوانین متریبط پرداختته
میشود:
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مبحث نخست :شهادت زن در قانون مدنی

در سازمان ج،ی ،دادگستری که بع ،از الغا رژیم کاپیتوالسیون به وجتود آمت ،ابتت،ا در
قانون ( 1307قانون موسوم به قرار حاکمی ،بین متعاملین و طرز استماع شتهود) اجتازه
داده ش،؛ که محاکم ع،لیه بهاستثنا محاکم شرع بتوانن ،در دعتاوی مت،نی و بازرگتانی
که نزد آنها مطرح میشود فقط به استناد شتهادت شتهود حکتم دهنت .،هت،ف از ایتن
اصالح درواقع امر سلب صالحی ،محاکم شرع و جنبه عرفی دادن به شهادت بوده اس.،
مؤی ،این نظریه این اس ،که:
اوالم اینکه همان سال بهموجب قانون دیگری (قتانون اصتالح بعضتی از متواد قتانون
اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی بته محتاکم شترع مصتو دی متاه
 )1307ارجاع دعاویی که قطع و فصل آن جز به اقامه بینه ممکن نباش ،به محاکم شرع
موکول به قانون خاصی ش،؛ یعنی درواقع امر معلق مان.،
ثانیام سال بع ،که سازمان محاکمات خارجه و کارگزاری ها برچی،ه و دعاوی مربوط به
ایباع خارجه بهطورقطع به ع،لیه ارجاع ش ،قانون موسوم به شتهادت و امتارات مصتو
 25و  30ییرماه  1308آن را نسخ کرد( .متین  1348ج )361 :3
قانون م،نی ایران به پیروی از قانون مت،نی فرانسته ارزش گتواهی را محت،ود نمتود
(امامی  1371ج  .)190 :6به عل ،یاریخی راجع به دروغگویی گواهتان در دادگتاههتا و
بی اعتمادی مردم نسب ،به اظهتارات آنتان در حقتوق اعتبتار شتهادت بته پتایینیترین
درجهای که ممکن بود رسی( .،جعفری لنگرودی ج )183 :4
همچنین ایشان در نوشتة دیگری بیان میدارد که:
چنانچه دو ح،یث ذیل باهم جمع شون ،فهمی،ه میشتود بیّنته اختصتاص بته دو و
چهار شاه ،عادل ن،ارد:
«استخرج الحقوق بثربعة وجوه :شهاده رجلین ع،لین؛ فإن لم یکونا رجلتین فرجتل و
امرأیان فإن لم یکن امرأیان فرجل و یمین الم،عی فان لتم یت ،شتاه ،فتالیمین علتی
الم،عی علیه؛ و إن لم یحلف و رد الیمین علی المت،عی فهتی واجبته علیته أن یحلتف و
یثخا حقه؛ فان أبی ان یحلف فال شئ له(1».طوسی  1407ج )231 :6

« .1حقوق از چهار طریق استخراج می شود شهادت دو مرد عادل و اگر دو مرد نبودن ،پس ی ،مترد ودو زن پتس اگتر دو زن
وجود ن،اش ،پس ی ،مرد و قسم م،عی و اگر ی ،شاه ،وجود ن،اش ،پس م،عی علیه بای ،قستم بختورد و اگتر قستم نختورد
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انما اقضی بینکم بالبینتات و االیمتان( :1کلینتی  1407ج  )414 7بنتابراین بینتات
می یوان ،نمونه های مختلفی داشته باش ،که در ح،یث پیشین بخشی از آنها ذکتر شت.،
(جعفری لنگرودی )62 - 61 :13 58
به این دلیل که در شرع مق،س اسالم اعتبار گواهی نامحت،ود است .،در ستال  61و
 70با اصالح قانون م،نی در جه ،هماهنگی با حقوق اسالم در با ارزش شهادات متواد
 1306یا  1311قانون م،نی کته دامنته یتثثیر شتهادات را در اثبتات عقتود و ایقاعتات و
یعه،ات مح،ود کرده بود را حاف و بار دیگر شهادت مقام ختود را بازیافت( .،شتیخ نیتا
)115 :1374
در مقابل دکتر آخون،ی بیان میدارد :نمییوان اطالق ایتن ستخن را پتایرف،؛ زیترا
حقوق اسالم در ح،ود و قصاص ادله را از با حصر ذکر کرده اس،؛ بهطوریکه چنانچه
علم عادی قاضی غیر از طرقی که شرع مق،س ذکر کرده اس ،بته دست ،آیت ،موجتب
اجرای مجازات نمیشود( .آخون،ی  1372ج )92 :2
ایشان همچنین بیان میدارن ،که بهموازات یکامل و پیشرف ،جوامع بشتری سست،
ش،ن اعتقادات و ایمان انسانها یوسعه شهرها ع،م امکتان شناستایی کامتل شخصتی،
شهود و مشکالت احراز ع،ال ،آنها ارزش و اعتبار سابق گواهی بهی،ریج از بین رف،؛ یتا
آنجا که در قلمرو امور حقوقی بهویژه در اثبات عقود و ایقاعات و سقوط یعهت،ات قلمترو
اجرایی آن مح،ود و اسناد جایگزین آن ش،ه اس( .،همان )129-130
نویسن،گان دیگری نیز معتق،ن ،بسیاری از احکام فروع مقررات حقتوقی و کیفتری
بهیناسب یحوالت اجتماعی قابل یغییر هستن ،و وجود این نوع از احکام حتتی در متتون
دینی نیز نمی یوان ،به این معنی باش ،که ب،ون در نظر گرفتن مقتضیات زمان و مکتان و
بیهیچ یوجیه قابلفهمی بهطور مطلق ثاب ،یلقی گردن .،در مورد زن نیز این نگرش بتر
این پن،ار اس ،که بتهرغتم یفتاوت هتای جستمی و روحتی وجتود وضتعی ،و موقعیت،
اجتماعی متفتاوت و محتروم بتودن از یعلتیم و یربیت ،الزم و جت،ا از متردان از فعالیت،
اجتماعی طبیعتام به طور عارضی (و نه ذایی) آنها را عقبیتر از متردان نگتهداشتته و بته
همین یناسب می یوان احکام متفاوت بر آنها وضع کرد؛ ولی این دلیل نمیشود که اگتر
یمین به م،عی رد میشود پس بر او واجب اس ،که قسم بخورد و حقش را ایخاذ نمای ،پس اگر ابا ورزی ،که قسم بختورد پتس
هیچ حقی برای او ثاب ،نمیشود».
« .1در بین شما من فقط با بینهها و قسمها قضاوت میکنم».
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زنان یوانستن ،امکانات و فرص ،هایی به دس ،آوردنت ،استتع،اد ذایتی ختود را بته کتار
ان،ازن ،و نق عارضی را مریفع نماین ،و این امر نه به صورت مح،ود و موردی بلکته در
سطح گسترده و غالب صورت گیرد باز همان احکام پابرجتا و ثابت ،باشتن،؛ و متییتوان
گف ،نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام نبوده اس( .،مهرپور )20 :1378
در بخش مربوط به مقررات م،نی نیز به شهادت استتناد شت،ه و در متورد صتالحی،
شهود به شرایط من،رج در بخش کیفری ارجاع ش،ه اس،؛ و جالب این اس ،که در این
مورد شورای نگهبان در اظهار نظری که نسب ،به این مصوبه مجلس نموده اظهار داشته
اس ،بای ،مواردی که زنها مییوانن ،شهادت ب،هن ،مشخ گردد .بهایتنیرییتب بایت،
منتظر بود که در مصوبه اصالحی مجلس در آئین دادرسی مت،نی متوارد و میتزان ارزش
شهادت زنان ب،انگونه که در فقه آم،ه بیان شود( .مهرپور )8 :1378
البته با یثمل از م،لول برخی مواد طریقی ،شهادت را مییوان مورد پایرش قترار داد
همان طور که ماده  241قانون آیین دادرس دادگاههای عمومی و انقال در امتور مت،نی
مصو  1379/2/21یشخی ارزش و یثثیر گواهی را به دادگاه محول کرده است ،البتته
بای ،اذعان داش ،که طریقی ،در ایتن امتور بته معنتی طریقیت ،حاصتل از موضتوعی،
شهادت اس ،بهاین معنی که هرگونه طریقی برای حصول اطمینان جایگاهی ن،ارد بلکته
حصول اطمینان در صوریی برای قاضی محکمه حجیت ،قتانونی متییابت ،و دارای ارزش
قانونی اس ،که از طریق ماده  230قانون آیین دادرسی دادگتاههتا عمتومی و انقتال در
امور م،نی حاصل شود .این ماده مقرر میدارد « -در دعتاوی مت،نی (حقتوقی) یعت،اد و
جنستتی ،گتتواه همچنتتین یرکیتتب گواهتتان بتتا ستتوگن ،بتته یرییتتب ذیتتل استت:،
الف  -اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نیز دعاوی غیر مالی از قبیتل مستلمان
بتتودن بلتتوغ جتترحویعتت،یل عفتتو از قصتتاص وکالتت ،وصتتی ،بتتا گتتواهی دو متترد.
 دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال اس ،از قبیل دین ثمن بیع معامالت وقفاجاره وصی ،به نفع م،عی غصب جنایات خطایی و شبه عم ،که موجب دیه است ،بتا
گواهی دو مرد یا ی ،مرد و دو زن .چنانچه برای خواهان امکان اقامه بینه شرعی نباشت،
مییوان ،با معرفی ی ،گواه مرد یا دو زن بهضمیمه یت ،ستوگن ،ادعتای ختود را اثبتات
کن .،در موارد ماکور در این بن ،ابت،ا گواه واج ،شرایط شهادت میده ،سیس ستوگن،
یوسط خواهان ادا میشود.
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ج -دعاوی که اطالع بر آنها معمرو ا در اختیرار زنران اسرت از قبیرل و دت،
رضاع ،.بکارت ،عیوب درونی زنان با گواهی چهار زن ،دو مرد یا یرک مررد و دو

زن.

د -اصل نکاح با گواهی دو مرد و یا یک مرد و دو زن»

این ماده ماکور از آرای مشهور فقهای امامیه اقتباس ش،ه اس ،لتاا جنستی ،شتهود در
اعتبار شهادت در محکمه مؤثر اس .،و قاضی دادگاه بای ،متناسب با نوع دعتوایی کته در
محکمه اقامه می شود شهادت زنان را مورد پایرش قرار ده ،ماننت ،دعتاوی متالی یتا از
پایرش آنها امتناع ورزد مانن ،دعاوی غیر مالی و یا اینکه ینها شهادت زنتان را بیتایرد
مانن ،عیو نسا .
همانطور که در رویه حاکم در بین دادگاهها نیز قضات رأی خود را با استناد به ایتن
ماده صادر مینماین ،که در ذیل چن ،مورد آنها ذکر خواه ،ش.،
 .1در یج،ی،نظرخواهی نسب ،به دادنامه شتماره  9009970704801468متور
 90/11/13صادره از شتعبه  25دادگتاه عمتومی حقتوقی شتیراز کته در مقتام
واختواهی نستب ،بتته دادنامته شتتماره  9009970704801078صتادر گردیتت،
مقررش،ه اس ،که .....« :در م،ت ی ،سال اس ،که زوجه هیچ گونه اطالعتی از
زوج ن،ارد و جه ،اثبات ادعای مطروحه به شهادت شتهود استتناد گردیت،ه در
جلسه رسی،گی از دو شاه ،به اسامی خانم ط.ع آقتای س .م استتماع شتهادت
گردی،ه که صرفنظر از اینکه شهادت خانم ط.ع .به لحاظ اینکه موضوع از امتور
غیر مالی اس ،و شهادت زن قابل استماع نمیباش».... ،
 .2در پرون،ه کالسه  9209980232000130شعبه  155دادگاه عمومی حقتوقی
یهران دادنامه شماره  9209970232000636بیان ش،ه اس ....« :،با یوجه بته
اینکه خواهان صرفام ی ،شتاه ،زن در دادگتاه حاضتر نمتوده است ،و از طرفتی
جه ،اثبات دعوای اعسار گواهی دو مرد و یا ی ،مترد و دو زن الزم است ،لتاا
دادگاه دعوای اعسار خواهتان را ثابت ،یشتخی نت،اده و بته استتناد  1258و
 1257قانون م،نی و  199و  504و  505قانون آئین دادرسی مت،نی حکتم بتر
بطالن دعوای اعسار خواهان صادر و اعالم مینمای»... .،
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 .3دیوان عالی کشور در دادخواس ،فرجامی  91/9/23در مورد دعاوی بتا موضتوع
اعتیاد زوج بیان می دارد«شهودی که معرفتی نمتوده دو نفتر زن کته هتر دو از
دختران زوج میباشن ،هستن ،و صرفنظر از شتهادت علیته پت،ر برفترض دارا
بودن شرایط شهادت وفق مسئله کتتا شتهادت ج  2یحریرالوستیله از جهت،
یع،اد هم کامل نبوده ان ،و زوج برای اثبات اعتیتاد بته پزشتکی قتانونی معرفتی
نش،ه اس»....،
مبحث دوم :شهادت زن در قانون مجازت

در قانون مجازات اسالمی نیز جنسی ،اس ،به عنوان شرط شتهادت ذکتر نشت،ه است،؛
چنانکه ماده  177ق.م بیان میدارد:
«شاه ،شرعی در زمان ادای شهادت بای ،شترایط زیتر را دارا باشت :،التف) بلتوغ )
عقل پ) ایمان ت) ع،ال ،ث) طهارت مول ،ج) ذینفع نبودن در موضوع چ) ن،اشتتن
خصوم ،با طرفین یا یکی از آنها ح) ع،م اشتغال به یک،ی ) ولگرد نبودن».
اما در ماده  199ق.م بیان میدارد«:نصا شتهادت در کلیته جترائم دو شتاه ،مترد
اس،؛ مگر در زنا لواط یفخیا و مساحقه که با چهار شاه ،مرد اثبتات متیگتردد .بترای
اثبات زنای موجب ح ،جل ،یراشی،ن و یا یبعی ،شهادت دو مرد و چهتار زن عتادل نیتز
کافی اس .،زمانی که مجازات غیر از موارد ماکور اس ،ح،اقل شتهادت سته مترد و دو
زن عادل الزم اس .،در این مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل بته آن شتهادت دهنت،
ینها ح ّ،شالق ثاب ،میشود .جنایات موجب دیه با شهادت ی ،شاه ،مترد و دو شتاه،
زن نیز قابل اثبات اس».،
در حقیق ،قانونگاار در این ماده در پایرش شهادت زن بهعنوان ادلته اثبتات جترم
قائل به یفصیل ش،ه اس،؛ چنانچه در ص،ر ماده در برخی ح،ود مثل زنا لواط یفخیتا
و مساحقه شهادت زن را نیایرفته و اصل را بر مرد بودن شاه ،گااشته اس ،و در ذیتل
ماده ضمن پایرش شهادت زن جنستی ،را مبنتای یفتاوت در یعت،اد شتهود قترار داده
اس .،که این نیز به پیروی از قول مشهور امامیه اس ،که جنسی ،را در مواردی مبنتای
اعتبار شهادت دانستهان،
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دیوان عالی آرا های مختلفی در اریباط بتا شتهادت صتادر نمتوده است ،ماننت ،را ی
دیوان به شماره رأی  /283و یا رأی دیوان به شماره  11/737و ...که در ذیل بتهاختصتار
به بیان یکی از آنها پرداخته میشود
دیوان عالی کشور در رأیی به کالسه  3379/3-12و به شتماره  12/309و بته یتاریخ
 70/5/27بیان داشته اس:،
«با عنای ،به من،رجات اوراق پرون،ه و با یوجه به مواد  95و  ... 85راههای ثبوت زنتا
در دادگاه چهار جلسه اقرار به زنا و با شهادت چهار مرد عادله یا سه مرد عادل بتا دو زن
عادله اس ،که در ما نحن فیه دادگاه نه متهم اقرار به زنا کرده و نه کسی به زنا شتهادت
دادهان»... ،
در این رأی بیان ش،ه اس :،در زنا که جرمتی حت،ی است ،شتهادت زنتان از حیتث
میزان اعتبار در ع،د میبایس ،دو برابر مردان باشن ،یا اعتبار پی،ا کن ،بنابراین در رویته
قضایی نیز از رأی مشهور یبعی ،کردهان،
همچنین در پرون،ه کالسه  9009980295502316شتعبه  57دادگتاه یج،یت،نظر
استان یهران دادنامته شتماره  9209970270200396در پرونت،های بتا موضتع ایهتامی
یوهین بیان ش،ه اس ...« :،اوالم درخصوص محکومی ،به ایهام فحاشی با یوجه بته انکتار
یج،ی،نظرخواه در یمامی مراحل دادرسی و حضور فقط ی ،نفر شاه ،زن در دادگاه کته
حرف یوهینآمیز را یصریح ننمود لاا به جه ،ع،م یکاپوی دلیل بر انتسا فحاشتی بته
مشارالیه مستن،ا بته بنت ،التف متاده  177و بنت 1 ،قستم ،متاده  257قتانون آئتین
دادرسی دادگاههای عمومی و انقال در امور کیفری ضمن نقض دادنامه متاکور در ایتن
قسم ،حکم به برائ ،مشارالیه از ایهام فحاشی صادر میگردد»... .
مبحث سوم :شهادت زن در کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان

ماده ی ،منظور کنوانسیون از عبارت «یبعیض علیه زنان» را یعیین و اذعان میدارد:
«عبتتارت «یبعتتیض علیتته زنتتان» در ایتتن کنوانستتیون بتته هرگونتته یمتتایز استتتثنا
(محرومی )،یا مح،ودی ،بر اساس جنسی ،که نتیجه یا ه،ف آن خ،شهدار کتردن یتا
لغو شناسایی بهره من،ی یتا اعمتال حقتوق بشتر و آزادیهتای اساستی در زمینتههتای
سیاسی اقتصادی اجتماعی فرهنگی م،نی و یا هر زمینه دیگر یوسط زنان صرفنظتر
از وضعی ،زناشویی ایشان و بر اساس یساوی میان زنان و مردان اطالق میگردد».
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البته در هیچی ،از مواد این کنوانسیون به طور مستقیم یصریح بته شتهادت زنتان و
برابری آن در فرآین ،دادرسی از نظر یع،اد و همچنین از منظر یثثیر آن در اثبات دعتاوی
و اثبات جرم نش،ه اس،؛ اما بااینوجود در این کنوانستیون متوادی وجتود دارد کته بته
صورت عام و مطلق بیانش،ه اس ،و از جه ،شهادت زنان را در برمیگیرد؛ ازایتنرو بته
بیان برخی از این مواد پرداخته میشود:
ماده  15کنوانسیون اذعان میدارد:
« .1دول عضو به زنان حقوق مساوی با مردان در برابر قانون اعطا میکنن.،
 . 2دول عضو در امور م،نی به زنان اختیارات و امکانات قانونی دقیقام یکسان با مردان
و نیز شرایط مساوی برای بهرهبرداری از این اختیارات و امکانات اعطا خواهن ،کترد .دول
عضو برای انعقاد قرارداد و اداره امالک برای زنان حقوقی برابر با مردان قایتل شت،ه و بتا
ایشان در همه مراحل دادرسی در دادگاهها و مراجتع قضتایی بته صتورت یکستان رفتتار
خواهن ،کرد.
 .3دول عضو موافق ،می نماین ،که کلیه قراردادها و سایر اسناد خصوصی از هتر نتوع
که دارای اثر قانونی بوده و در جه ،مح،ود کردن امکانات قانونی زنتان باشت ،کتثن لتم
یکن یلقی گردد.
 . 4دول عضو به زنان و مردان حقوقی یکسان در برابر قانون مربوط به یتردد افتراد و
آزادی و انتخا مسکن و اقامتگاه اعطا خواهن ،کرد».
همچنین بن ،ز ماده  2این کنوانسیون اذعان میدارد:
«دول عضو هرگونه یبعیض علیه زنان را محکوم کرده موافق ،می نماین ،کته بت،ون
درنگ سیاس ،رفع یبعیض از زنان را با کلیه ابزارهای مناسب دنبال نموده و با این ه،ف
موارد زیر را متعه ،میشود ... :ز .فسخ کلیه مقررات کیفتری ملتی کته موجتب یبعتیض
نسب ،به زنان میشود».
تحلیل

با بررسی قول فقها حقوقدانان و ادله مورد استناد ایشان اذعان داشته میشود کته قتول
هیچی ،از فقها و حقوق،انان به طور مطلق صحیح دانسته نمیشود چراکه گروه نخست،
ایشان  -چنانکه در سطور قبل گاش -،مطلقام برای ادله اثبتات دعتوا موضتوعی ،قایتل
بودن ،و گروه دیگرشان مطلقام طریقیت ،را مبنتای ادلته اثبتات دعتوا دانستتهانت ،بلکته
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میبایس ،در کالم شارع مق،س در اثبات حدود  -چره آن دسرته از حردودی کره
مربوط به شأن اجتماعی مؤمنین و حهظ آبروی آنها است؛ و چره انرواع دیگرر

حدود ،-یفصیل قایل ش،؛ وبیان داشته شتود کته در ادلته اثبتات جترائم حت،ی شتارع

مق،س موضوعی ،قایل ش،ه اس ،نه طریقی ،و بهعبارتدیگر شارع مقت،س در حت،ود
برای رسی،ن بهواقع علم موضوعی را حج ،و الزمه اثبات جرم دانستته است ،نته علتم
طریقی و این طریقی ،ادله اثبات در ح،ود را از مضتمون کتتا ستن ،و قواعت ،فقهتی
جزایی استنباط میشود :که در ذیل به یبیین آنها پرادخته میشود.

 .1کتاب

آیات مبارکه  13-11سوره نور:

« اِنَّ الَّذِینَ جَاؤُوا اِالْإِفْک عُصْبَةٌ مِّنکمْ لَا تَحَِْبُوهُ شَرًّا لَّکم اَلْ هُوَ خَیارٌ لَّکامْ
لِکلِّ امْرِئٍ مِّنْهُم مَّا اکتََِبَ مِنَ الْإِثْمِ وَالَّذِی تَوَلَّی کبْرَهُ مِنْهُمْ لَ ُ عَاذَاٌٌ عَظِایمٌ؛
وْلَا إِذْ سَمِعْتُمُوهُ ظَنَّ الْمُؤْمِنُونَ وَالْمُؤْمِنَاتُ اِأَنفُِِاهِمْ خَیارًا وَقَاالُوا هَاذَا إِفْاک
مُّبِینٌ؛ لَوْلَا جَاؤُوا عَلَی ِ اِأَرْاَعَةِ شُهَدَاء فَإِذْ لَمْ یأْتُوا اِالشُّهَدَاء فَأُوْلَئِک عِنادَ اللَّا ِ
هُمُ الْکاذِاُونَ»

1

و از دالل ،این آیات موضتوعی ،داشتتن چهتار شتاه ،در اثبتات عمتل زنتا دانستته
میشود؛ چراکه بیان میدارد :چنانچه چهار شاه ،نیاوردن ،در نزد خ،اون ،کاذ هستتن،
و از طرفی عمل زنایی که الزمه آن اجراش،ن حّ،الهی اس ،آن عمل زنایی اس ،کته بتا
چهار شاه ،اثبات شود؛ در غیر این صورت اصل چنین عملی زنای شرعی -که الزمه آن
ح ،باش -،نیس .،بنابراین از این آیات شریفه موضوعی ،ادله اثبتات استتنباط متیشتود
چراکه ممکن اس ،درواقع امر صادق باشن،؛ اما چون شاه ،ن،ارن- ،چنانچه آیته مبارکته
 « .1در حقیق ،کسانی که آن بهتان [داستان اف ]،را [در میان] آوردن ،دستهای از شما بودن .،آن [یهم ]،را شری برای ختود
یصور مکنی ،بلکه برای شما در آن مصلحتی [بوده] اس .،برای هر مردی از آنان [که در این کار دست ،داشتته] همتان گنتاهی
اس ،که مریکب ش،ه اس ،و آنکس از ایشان که قسم ،عم،ه آن را به گردن گرفته اس ،عاابی ستخ ،خواهت ،داشت،؛ چترا
هنگامی که آن [بهتان] را شنی،ی ،مردان و زنان مؤمن گمان نی ،به خود نبردن ،و نگفتن ،این بهتانی آشکار اس،؟؛ چترا چهتار
گواه بر [صح ]،آن [بهتان] نیاوردن،؟ پس چون گواهان [الزم] را نیاوردهان ،اینانن ،که نزد خ،ا دروغگویانن»،
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اذعان داش ،در نزد خ،اون ،کاذ محسو میشون ،و درواقع علم از نوع علتم موضتوعی
اس ،و طرق دیگر یثثیری در اصل اثبات زنا نت،ارد .قاضتی متیبایست ،بتر مبنتای علتم
موضوعی حکم ده ،نه بر اساس علم طریقی.
 .2سنت

روای ،ماعز:
«أَنَّ مَاعِ َ اْنَ مَالِک أَتَی النَّبِی ص فِی أَرْاَسِ مَوَاضِسَ وَ النَّبِی یرُدُّهُ وَ یقٌ غرما
[یوقٌُِ عَ ْمَ ُ] تَعْرِیضاً لِرُجُوعِ ِ فَقَالَ لَ ُ قَبَّلْتَ أَوْ غَمَ ْتَ أَوْ نَظَرْتَ قَالَ لَا قَالَ أَ
فَنِکتَهَا لَا تُکنِّی قَالَ نَعَمْ قَالَ حَتَّی غَاٌَ ذَلِک مِنْک فِی ذَلِک مِنْهَا قَالَ نَعَمْ قَالَ
کمَا یغِیبُ الْمِرْوَدُ فِی الْمُکحُلَةِ وَ الرِّشَاءُ فِی الْبِئْرِ قَالَ نَعَمْ قَالَ هَالْ تَادْرِی مَاا
ال ِّنَاءُ قَالَ نَعَمْ أَتَیتُ مِنْهَا حَرَاماً مَا یأْتِی الرَّجُلُ مِنِ امْرَأَتِ ِ حَلَالًاا فَعِنْادَ ذَلِاک
أَمَرَ اِرَجْمِ ِ( 1».ابن أبی جمهور  1405ج )552 :3
از این روای ،استنباط میشود که بترای شتارع مقت،س ایجتاد اطمینتان و رستی،ن
بهواقع امر که همان انجام عمل زنا باش ،موضوعی ،ن،ارد؛ چراکته اقترار کته انفتاالت،لیل
برای رسی،ن بهواقع اس .،حالآنکه شارع مق،س بهجای آنکته بتر استاس قاعت،ه فقهتی
اقرارالعقال علی انفسهم جایز اقرار را نافا دانسته و شخ را مورد مآختاه قترار دهت ،بته
یعریض و یثویل اقرار روی آورده اس ،بنابراین میبایس ،اینچنین اذعان گردد که شارع
مق،س در ح،ود الهی به دنبال ع،م اثبات اس،؛ صترف اثبتات واقتع در حت،ود بترای او
موضوعی ،ن،ارد؛ بلکه بیشتر به دنبال یخفیف در اجترای حت،ود و مجتازات است ،پتس
میبایس ،به همان ادله اثبات ماکوره از جانب شارع اکتفا شود و ستایر طترق کته متا را
بهواقع میرسانن ،را معتبر در امر قضا برای اثبات ح،ود ن،انس.،

 « .1اینکه ماعزبن مال ،در نزد پیامبر آم ،و در چهار جایگاه –که اقرار به زنا کن– ،حضرت در هر بتا متانع از اقترارش متیشت،
وایشان را به ش ،در گفتارش وا می داش ،یااز اقرار خود رجوع کن ،بس به ایشان گف ،ایشان را بوسی،ی یتا چشتم ،زدی یتا
نگاه کردی-ماعز –گف ،نه؛ سیس ایشان فرمودن ،با او عمل زنا انجام دادی در جوا گف ،بله فرمودن،یاآنکه این شتما در آن او
غایب ش ،گف ،بله فرمودن همانطور که مروده در سرمهدان غایب میشود و دلو در چاه گف ،بله گفت ،آیتا متیدانتی زناچیته
گف ،بله انجام دادم آن چیز حرامی که مرد باهمسرش به طور حالل انجام می ده ،پی دراین زمان بود که ایشتان حکتم بتهبته
رجم در مورد ایشان صادر کردن.»،
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 .3قاعده فقهی :حقوقاهلل مبنی علی المسامحه

این قاع،ه خود دال بر این اس ،که طرق اثبات ح،ود را مح،ود کنتیم .چراکته محت،ود
کردن طرق اثبات ح،ود یکی از مصادیق مسامحه در ح،ود اس.،

 .1علم قاضی

در فقه و حقوق علم اخ از قطع یعبیر ش،ه اس ،و رسی،ن به علمی که هیچ مجهتولی
در آن نمان ،منظور نیس ،بلکه علم عادی و متعتارف متوردنظر است ،کته بتهوستیله آن
دعاوی مورد حلوفصل قرار میگیرد که از آن بهعنوان قطع عادی یا عرفی یاد متیشتود
که موجب سکون و اطمینان می شود (مت،نی 379 :1378؛ خورستن،یان  )61 :1383از
طرفی نیز عمل بر اساس علم غیرعادی موجب اختالل در نظام عالم هستی اس ،و فقهتا
نیز بنای مالک حجی ،علم عرفی را بنای عقال دانستهان.،
قاع،ه اولی در قطع طریقی ،اس ،مگر در مواردی که بتر موضتوعی ،داشتتن دلیتل
داشته باشیم و لاا در موارد ش ،به طریقی بودن حکم مینماییم( .انصتاری  1375ج :1
.)8
آنچه مییوان ،ما را به پایرش شهادت زن رهنمود نمای ،پایرش علم قاضی بهعنتوان
ادله اثبات اس ،از این حیث می یتوان طریقیت ،ادلته را در نظتام حقتوقی بیشتتر متورد
پایرش قرارداد همانطور که مشهور فقهای امامیه علم قاضتی را بته طتور مطلتق دارای
حجی ،دانستهان ،بنابراین اگر از شهادت دوم رد برای قاضی اطمینان حاصل ش ،چنانچه
از شهادت دو زن نیز برای قاضی چنین اطمینانی به دس ،آم ،متییتوان آن را پتایرف،
چراکه قانونگاار برای شهادت به طور مطلق موضوعی ،قائل نش،ه اس ،بلکه بتر استاس
ماده  241قانون آیین دادرسی م،نی مصو  1379یشخی ارزش مو یتثثیر گتواهی بتا
دادگاه دانسته ش،ه اس ،و از طرفی نیز بر اساس ماده  211قتانون مجتازات علتم قاضتی
یکی از طرق اثبات دعوی شناختهش،ه اس.،
البته در با ح،ود و جرائم نیز چون دلیل بر موضوعی ،چگونگی حصول علتم بترای
قاضی وجود دارد بنابراین می بایس ،از آن قاع،ه که اصل در قطع طریقتی است ،عت،ول
شود و دلیل بر آن اصل مق،م شود .که این نوع یبیین با یفسیر به نفع متهم نیتز مطتابق
اس.،
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بنابراین بای ،یا آنجا که ممکن اس ،به موضوعی ،طرق حصول اثبات دعتوی استتناد
شود و علم قاضی را در صوریی معتبر دانس ،که از طرق احصا شت،ه در قتانون حاصتل
شود.
نتیجه

با بررسی اقوال فقها و حقوقدانان چنین استنباط میشود که چنانچه خواسته شتود کته
فقط به ظاهر روایات استناد کرده قول معصوم را منحصر به یمام زمانها دانسته و گفتته
شود که امام معصوم این احکام را ناظر به ظرف یمام زمانها بیتان کترده است ،در ایتن
حال ،چیز دیگری بیش از قول فقها -که به ظاهر این روایات حکم دادهانت -،نمتییتوان
افزود و فقه را بای ،ی ،فقه غیر پویا دانس .،حالآنکه با غور در روایات و اعتقاد به اینکه
اسالم دینی برای همه زمانها و متناسب با همه نیازها اس ،بای ،بتا حفتا اصتول و بتر
مبنای آن حرک ،کرد و فروع متناسب با زمان و نیازهای افراد استخراج شود.
آنچه مبنای یفاوت در شهادت زن و مرد اس ،همان دی،گاه طریقی ،یتا موضتوعی،
داشتن ادله اثبات در دی،گاه معصومین اس،؛ که با یبیین این بحث که آیا ایتن طریقتی
که معصومین بیان داشته ان ،خود طریق موضوعی ،دارد یا خیر بلکه آنچه اهمی ،دارد
ایجاد ش،ن اطمینان برای قاضی در یعیین حکم و اثبات دعاوی اس.،
 .1آنچه ما را به طریقی ،این ادله اثبات دعوا راهنمایی مینمای ،همان پاسخگویی
فقه به نیازهای افراد در شرایط مختلتف زمتانی است ،و اگتر غیترازاین باشت ،و
موضوعی ،ادله دعوا پایرفته شود نتیجه آن می شود که ادله دعوا را مح،ود به
موارد ماکور در روایات کنیم و از طرفی مانع پایرش ادله دیگر در اثبات حتق
میشود هرچن ،که قطع حاصل شود که ظهور این ادله بر اثبات حق به نستب،
با طرق ماکور در لسان ائمه بهواقع امر و اجرای ع،ال ،نزدی،یر است،؛ ماننت،
صوت یصویر سن ،و سایر طرق اثبات دعوا که با گار زمان و در نتیجة رش ،و
کمال علمی انسان حاصل میشود.
 .2در ضمن بای ،بیان گردد که با پایرش طریقیت ،ادلته ثبتوت حتق در محکمته
میبایس ،به علم قاضی نیز متمس ،ش ،ب،ینصورت که هر ی ،از طرقتی کته
برای قاضی بتوان ،علم آور باش ،می یوان ،مبنای حکم در دعاوی قرار گیرد مگتر
مواردی که از جانب شارع در حصول قطتع طریقیت ،موضتوعی ،دارد هماننت،
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بحث ح،ود و مجازات که در این مسائل بای ،به طرق قانونی اکتفا کترد چراکته
از حیث حقوقی با یفسیر به نفع متهم سازگاریر است ،و ادلتة فقهتی و حقتوقی
بیانش،ه در بخش یحلیل نیز به همین نکته اشاره دارد.
 .3ب،ین یرییب آنچه نتیجه این ظاهر نگتری در لستان شتارع متیشتود درواقتع
چیزی جز بیع،التی در نظام قضایی و ع،م پاسخگویی به نیازها از جانب دیتن
نیس،؛ که در حقیق ،باه،ف دین و نظام حقوقی که برقراری ع،ال ،در جامعه
اس ،در یعارض اس .،بلکه برای اینکته از نقتض غترض در طترق اثبتات حتق
استنکاف ورزی،ه شود بای ،اذعان گتردد کته طترق بیتانشت،ه در لستان شتارع
مق،س درواقع متناسب با زمان خود بهترین بوده و متناسب بتا شترایط زمتان
معصوم بوده اس ،و بای ،اینچنین اذعان شود که شارع مقت،س در مقتام بیتان
انحصار گویی در همه ادله اثبات دعوا نبوده اس،؛ بلکه در مقام بیتان مصتادیق
طرق اثبات دعوا متناسب با شرایط زمانی بوده اس ،و با گتار زمتان و حاصتل
ش،ن طرق دیگر اثبات دعوی مصادیق ج،ی ،نیز متییواننت ،در جهت ،اثبتات
حق مورد استعمال واقع شون.،
 .4ه،ف از استخ،ام این ادله اثبات برقتراری عت،ال ،و اثبتات کتردن حتق بترای
ذیحق اس ،و بنابراین چنانچه این طترق طریقیت ،یافتنت ،متییتوان چنتین
اذعان داش ،که چه بسا طرقی که در زمان شتارع متناستب بتا شترایط زمتانی
شارع مق،س م،ل بهواقع و ثبوت حق برای ذیحق نبوده اس ،در زمان فعلی
می یوان آن را برای اثبات دعاوی به کار گرف ،البته مشروط ب،ین کته درزمتان
فعلی م،ل بهواقع باش.،
اکنونکه طریقی ،طرق ماکور در کالم معصوم -در غیر ح،ود -مبنتای اثبتات
دعوی قرارگرفته ش ،بای ،در مورد شهادت زنان اذعان شود :آنچه مانع پتایرش
شهادت زن در جامعة زمتان معصتوم بتوده است ،درواقتع موقعیت ،فرهنگتی

اجتماعی دانش و آگاهی و ایفای نقش اجتماعی است ،چراکته زنتان در زمتان
شارع مق،س حضورشان در جامعه متناسب با نقشی که در جامعته داشتتهانت،
خیلی مح،ود بود و در حقیق ،مییوان گفته شود که اصل بر ع،م حضور زنان
در جامعه بوده اس.،
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از طرفی جایگاهی که زنان در جامعه داشته ان ،همراه با دی،گاهی که نسب ،به
ایشان حاکم در جامعه بوده اس ،مانع از رش ،آنان در جامعه بته نستب ،رشت،
مردان ش،ه بود .از طرف دیگر الزمه شتهادت دادن مشتاه،ه کتردن و دیت،ن
اس ،و درواقع امر شهادت دادن امری حسی و از نوع مشتاه،ه است ،و الزمته
این مشاه،ه کردن حضور در جامعه و ایفای نقش اجتماعی اس،؛ بهاینیرییتب
چون در شرایط زمانی معصوم اصل بر ع،م حضور زن در جامعه بتوده است ،و
این اصل مانع از آن می ش،ه اس ،که شهادت زن بتوان ،طریق متؤیمنی بترای
حاصل کردن اطمینان برای اثبات حق در نظر شارع باشت ،لتاا شتارع مقت،س
برای این که ایتن متانع را از میتان بتردارد نمایت ،شتهادت دو زن را در مقابتل
شهادت ی ،مرد قرارداد و این نشان از بریری مترد نیست،؛ بلکته درواقتع امتر
اهمی ،اثبات حق و برقراری ع،ال ،در نظر شارع را یبیین مینمای.،
حال که این مانع مفقود ش،ه و در زمان حاضر غالبام شرایطی حاصتل شت،ه کته
جایگاه زنان از با علمی اجتماعی و فرهنگی با مرد به حالت ،نستبتام برابتری
رسی،ه و زنان حضور اجتماعی برابری با مردان در جامعته دارنت ،دیگتر متانعی
برای پایرش شهادت زنان در جامعته از جهت ،میتزان اعتبتار در مقتام اثبتات
دعوی در مقایسه با مردان وجود ن،ارد؛ لاا در مواردی که طریقی ،طرق اثبتات
دعوا -غیر ح،ود -م ّ،نظر اس ،میبایس ،شهادت زنان را با مردان -چه از نظتر
یع،اد و چه از نظر موضوع اثبات -برابر دانس.،
منابع
قرآن

ابن أبی جمهور محم ،بن زینال،ین ( )1405عوالی اللئالی الع ی یاة فای األحادیا

ج ستوم

مصحح :عراقی مجتبی قم دارالسی،الشه،ا للنشر.

اصفهانی محم ،ابن حسن (فاضل هن،ی) (بییا) کشف اللثام عن قواعت ،االحکتام قتم مکتبته
االسالمیه.
امامی سی،حسن ( )1371حقوق م،نی جل 6 ،یهران چاپ دوم کتا فروشی اسالمیه.
انصاری مریضی ( )1375فرائ ،االصول ج  1بیجا نشر اسماعیلیان.
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آخون،ی محمود ( )1372آیین دادرسی کیفتری ج  2چتاپ ستوم یهتران ستازمان چتاپ و
انتشارات وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.
جبعیالعاملی زین ال،ین (شهی ،ثانی)( )1273مسال ،االفهام فی شترح شترایع االستالم ج 4
قم دارالمه،ی.
_____ ( )1273مسال ،االفهام فی شرح شرایع االسالم .ج  6قم دارالمه،ی.
_____ ( )1273مسال ،االفهام فی شرح شرایع االسالم .ج  14قم دارالمه،ی.
_____ ( )1423الروضه البهیه فی شرح اللمعه ال،مشقیه ج  1یهران مؤسسه گنج عرفان.

جعفری لنگرودی محم،جعفر ( )1358علتم آزادی در گستترش ادلته اثبتات دعتوا در حقتوق
اسالم نشریه دانشک،ه حقوق و علوم سیاسی دانشگاه یهران فصلنامه شماره .21
_____ ( )1372دانشنامه حقوقی ج  4چاپ سوم یهران نشر امیرکبیر.
_____ ( )1385حقوق اسالم یهران گنج دانش.
جوهری اسماعیل بتن حمتاد ( )1410الصتحاح یتاج اللغته و صتحاح العربیته یحقیتق احمت،
عب،الغفور عطار بیروت دارالمالیین.
حرّ عاملی محم ،ابن حسن ( )1299وسایل الشیعه التی معرفته احکتام الشترعیه ج  1طبعته
الخامسه یهران مکتبه االسالمیه.
_____ ( )1299وسایل الشیعه الی معرفه احکتام الشترعیه ج  18طبعته الخامسته یهتران
مکتبه االسالمیه.
_____ ( )1299وسایل الشیعه الی معرفه احکتام الشترعیه ج  28طبعته الخامسته یهتران
مکتبه االسالمیه.
حلّی جمال ال،ین (بییتا) المهتا البتارع فتی شترح مختصترالنافع بتینتا بتیجتا مؤسسته
نشراالسالمی.
حلی حسن (عالمه)(بی یا) یبصره المتعلمین فی احکام دیتن مجمتع التاخائر االستالمیه قتم
المختارمن التراث.

حلّی محم ،بن حسن بن یوسف (فخر المحققین)( )1389ایضاح الفوائ ،فی شترح اوالم القوائت،
طبعه االول بیجا .مؤسسه اسماعیلیان.
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خوانساری سی ،احم )1389( ،جتامع المت،ارک فتی شترح المختصترالمنافع یهتران مکتبته
الص،وق.
خورسن،یان محم،علی ( )1383بررسی حجی ،علم قاضی در فقه و حقوق ایران مجلته علتوم
اجتماعی شیراز دانشگاه شیراز شماره 41
راغب اصفهانی حسین بن محم )1412( ،مفردات الفاظ قرآن یحقیق صتفوان عت،نان داودی
بیجا ال،ارالعالم ال،ارالشامیه.
راون،ی سعی ،بن هبه اهلل (بییا) فقه القرآن قم مکتبه آی،اهلل مرعشی.
سرشار محمود ( )1331شهادت در امور م،نی و کیفری مجله کانون وکال شماره .29
شوشتری زهرا کاهش یکلیف در شهادت زنان ( )1379مطالعات راهبردی زنان شماره .7
شیخنیا امیرحسین ( )1374ادله اثبات دعوی چاپ دوم یهران شرک ،سهامی انتشار.
ص،ر حسن ( )1348حقوق زن در اسالم و اروپا چاپ چهارم یهران نشر کتا های پرستو.
طباطبائی محم،حسین ( )1379آموزش دین چاپ اول قم نشر جهانآرا.
طوسی ابوجعفر محم ،بن حسن (شیخالطائفه) ( )1407الخالف قم مؤسسه النشر االسالمی.
_____ (بییا) المبسوط فی فقه االمامیه بیجا الملتبه المریضویه.
طوسی محم،بن حسن ( )1407یهایب االحکام ج  6یهران بینا.
عباسقاسمی حام( ،بییا) یحلیل حقوقی شهادت در ماهب امامیه بیجا بینا.

علیمحم،ی طاهر حسینی آمنهالسادات ( )1392یفاوت شهادت زن و مرد در فقته و حقتوق
فصلنامه مطالعات راهبردی زنان سال پانزدهم شماره .60

عوده عب،القادر (بییا) التشریع الجنایی االسالمی ج  2بیروت دارلکتا العربی.
قرشی علیاکبر ( )1367قاموس قرآن یهران دارالکتب االسالمیه.
قرطبی محم ،بن احم )1364( ،الجامع األحکام القرآن یهران  .انتشارات ناصرخسرو.
کلینی محم،بن یعقو ( )1407الکافی چاپ چهارم بیجا ا دار الکتب االسالمیه.
متین دفتری احم )1348( ،آیین دادرسی م،نی و بازرگانی ج  3چاپ دوم یهتران انتشتارات
دانشگاه یهران.
محمصانی صبحی ( )1358فلسفه قانونگااری در اسالم مترجم اسماعیل گلستانی امیرکبیر.

رویکردی نوین در شهادت زن در نظام حقوقی اسالم با نگاهی به نظام حقوقی ایران

233

م،نی جاللال،ین ( )1375آیین دادرسی م،نی یهران گنج دانش
مصباح یزدی محم،یقی ( )1388نگاهی گارا به حقوق بشر از دیت،گاه استالم چتاپ اول قتم
انتشارات مؤسسه آموزشی و پژوهشی امام خمینی.

مص،ق ص،قی ص،یقه ( )1387یفاوت حکم شتهادت زن و مترد در فقته امامیته و فلستفه آن
پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی شماره .12

مکّی العاملی محم ،بن جمالال،ین (شهی ،اول)( )1411اللّمعه ال،مشقیه طبعته االولتی قتم
المطبعه الق،س.
موسوی اردبیلی السی ،عب،الکریم ( )1408فقه القضا .قم منشورات مکتبه امیرالمؤمنین.
موسوی الخمینی روحاهلل ( )1360رساله نوین متترجم :عبت،الکریم بتیآزار شتیرازی بتیجتا
مؤسسه انجام کتا .
_____ (بییا) یحریرالوسیله مطبوعات دارالعلم طبعه الثانیه قم الطبعه الثانویه.
موسوی الخوئی ابوالقاسم (بییا) مبانی یکمله المنهاج طبعه الثانیه بیجا بینا.
موسوی بجنوردی سی ،محم( ،اقتراح) (بییا) مجله نق ،و نظر شماره  50سال دوم.
موسوی گلیایگانی سی ،محم،رضا ( )1405کتا الشهادت قم مطبعه سی ،الشه،ا .

مهرپور حسین ( )1378بررسی ارزش شهادت زن در قوانین موضوعه ایران و مبانی فقهی آن
نامه مفی ،یابستان شماره .18

نجفی محم،حستن ( )1366جتواهرالکالم فتی شترح شترایع االستالم ج  27یهتران مطبعته
االسالمیه.
_____ ( )1366جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ج  28یهران مطبعه االسالمیه.
_____ ( )1366جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ج  4یهران مطبعه االسالمیه.
_____ ( )1366جواهرالکالم فی شرح شرایع االسالم ج  41یهران مطبعه االسالمیه.

قوانین و کنوانسیونها
کنوانسیون رفع یبعیض زنان مصو  1979مجمع عمومی سازمان ملل متح.،
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دورة  ،4شمارة  ،1بهار و تابستان 1395

قانون اصالح بعضی از مواد قانون اصول محاکمات حقوقی راجع به موارد ارجاع دعاوی به محاکم
شرع مصو دی ماه 1307
قانون مجازات اسالمی مصو اردیبهش 1392 ،مجلس شورای اسالمی.
قانون م،نی مصو .1313
قانون موسوم به شهادت و امارات مصو  25و  30ییرماه .1308
قانون موسوم بهقرار حاکمی ،بین متعاملین و طرز استماع شهود مصو 1307
قانون آیین دادرسی م،نی مصو .1379

