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 چكیده

ی در شرع وجود دارد متعدد اتیرواو  اتیآی شهادت زنان اثباتدر بحث ادله 

ی از مسائلی است که به دلیل تغییر شرایط کی و عدم پذیرش شهادت زنان،

که  رسد به نظر می. باشد یم کنونی، درجامعه موردبحث زمانی و محیطی،

 گفت اصلِ شهادت زن مورد دی. بااین حکم قابل بررسی و بازنگری باشد

است در آن  ای سوره بقره که تنها آیه 212 آیه فقها است و از همهپذیرش 

به مرد بودن شاهد تصریح کرده و ارزش شهادت زن و مرد را معادل هم 

گفت  دیباباشند،  داده یعنی برای اثبات دعوا به یک اندازه مفید اثر نمیقرار ن

ها را  ترین آن دالیل متفاوتی برای عدم پذیرش شهادت ذکر شده که مهم

توان عدم آگاهی زنان عصر شارع دانست که در زمان کنونی این دلیل  می

یات و ادله دوباره به آیات و روا کهمنتفی است؛ لذا در این پژوهش با نگاهی 

 .ایم به این نتیجه، رسیدیم که حکمِ تساوی قابل اجراست فقها انداخته

 

اثبات، شههادت  ، شواهد و مدارک، هانشانه، حلیل و بررسیت :ها واژهكلید
 .زن

 
 
 
 

Abstract 
In discussing the evidence the testimony of women 

religious there are numerous verses and traditions and 

the denial of women's testimony, one of the issues that 

due to time and environmental conditions, are discussed 

in the present society.It seems that this sentence is 

reviewed and revised.It should be said about the 

testimony of a woman is the consensus of jurists. 

Baqarah verse 282 Drsvrhy should also say that it is the 

only verse clearly states that the witness must be a 

man.Women's testimony to prove the case to a useful 

size does not work, it must be said cited different 

reasons for the rejection of the woman's testimony God 

knew that the most important reasons could be lack of 

awareness of women age that at the present time because 

it is ruled out Therefore, in this study, with a view to the 

verses and traditions and religious reasons Andakhthaym 

to this result, we determined that the sentence be carried 

out draws. 

 

Keywords: Analysis, Signs, Evidence, Proof, Woman 

Testimony. 
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 مقدمه 
در قانون مجازات اسالمی ایران به تبعیت ازفقه شیعه امامیه 

کیفری بین زن و مرد وجود هایی در اعمال مقررات  تفاوت
رسد که به جنس مذکر  دارد که در یک نگاه چنین به نظر می

امتیاز و برتری داده شده است و این در حالی است که تفکر 
غالب در جوامع امروزی رعایت تساوی بین زن ومرد و عدم 

های جهانی حقوق بشر  تفاوت و تبعیض علیه زنان یا اعالمیه
ه موجب این تفکر تفاوت هلذا بو... منعکس شده است، 

جنسیت در وضع قانون نباید مؤثر باشد. در قوانین جمهوری 
اسالمی ایران نیز گرچه در موارد نسبت به زن جنبه حمایتی 

الظاهر تبعیض آمیز ولی در برخی قوانین نیز علی ،دارد
نماید. لذا جادارد که مورد بحث و تجزیه و تحلیلی قرار  می

قهی آن مورد بررسی قرار گیرد. یکی از این گرفته و مبانی ف
شود در  تفاوتهای که در قوانین جمهوری اسالمی دیده می

 بحث شهادت است.

 

 معنای شهادت

 مفهوم شهادت در لغت .1
ابن ) گفته شده شهادت از مادة شهد به معنای حضور است

(. صاحب 221تا:  فارس، بی احمدبن؛ 222: 1041منظور، 
گوید این معنا در امور محسوسه مشخص است اما  التحقیق می

در امور عقلی و معارف روحانی به حضور معلوم در نزد عالم 
همچنین به معنای آگاهی و خبر دادن نیز آمده است و  است.

 گویند خبر دادن باید از روی علم و یقین باشد. )همان؛ می
. و برخی به درک کردن چیزی معنی (11: 1041طریحی، 

 همان(.«)شهد العید ای ادرکته»کردند. 
 

 مفهوم شهادت در اصطالح .2
اند به چند  دانان تعاریف مختلفی از شهادت کرده فقها و حقوق

 کنیم: ها اشاره می نمونه ازآن
اند:  گونه تعریف کرده تعدادی از فقها شهادت را این
به نفع دیگری است شخصی غیر از قاضی از حقی که 

 ؛119: 1019شهید ثانی،  ؛8تا:  یبنجفی، ) خبردهد.
چنین  شهاداتگپایگانی در کتاب  (.223: 1011یی،طباطبا

اند: شهادت در لغه معانی متعددی مثل علم  تعریفی را آورده
و معاینه دارد و در اصطالح اعالم  وحضور، رؤیت، اعالم، اخبار

باشد.  معتبر است، میو اخباری که در آن جزم و یقین 
 (.18: 1041)گلپایگانی، 

اصطالح علم حقوق شهادت عبارت است از بیان  در
ای دارد  اطالعاتی که شخص به طور مستقیم از واقعه

( یکی دیگر از حقوقدانان در تعریف 915: 1980)کاتوزیان، 
گوید: شهادت عبارت است از اخبار شخصی از  شهادت چنین می

ز طرفین دعوی و به زیان دیگری. )امامی، امری به نفع یکی ا
( در تعریف دیگری آمده: شخصی یا اشخاصی، 113تا:  بی

تواند برای اثبات  اطالعاتی دارند که اظهار این اطالعات می
: 1910واحدی، )حقانیت یکی از طرفین دعوی مؤثر واقع شود. 

یا گفته شده: شهادت در اصل یعنی خبر دادن شخص  (.115
از روی علم به یک حق جزئی یا امر شرعی  غیر متخصص

جزئی که به نفع دیگری است ولی بدون ضرر به خودش، فقط 
قصد احقاق حق یا انجام وظیفه شرعی است. )جعفری 

 (.834: 1959لنگرودی، 

 

 ادله اثباتی شهادت در فقه امامیه

 قرآن کریم .1
در قرآن کریم در موارد متعددی از شهادت سخن به میان آمده 
که در یک مورد مشخصاً از شهادت زن و میزان ارزش آن و 

 چنین حکمت نابرابری آن صحبت شده است. هم
 ند از:ااین آیات عبارت

ة مائده که از شهادت دو مسلمان عادل سور 145الف( آیه 
برای وصیت صحبت شده و به این مطلب نیز اشاره کرده که در 

غیرمسلمان از شهادت دو  توان یمصورت فقدان مسلمان 
 استفاده نمود.

الْمَوْتُ  أَحَدَکُمُإِذَا حَضَرَ  نِکُمْیْبَآمَنُوا شَهَادَةُ  نَیالَّذِ هَایُّأَ ایَ»
 «رِکُمْیْغَأَوْ آخَرَانِ مِنْ  مِنْکُمْاثْنَانِ ذَوَا عَدْلٍ  ةِیَّالْوَصِ نَیحِ

ای اهل ایمان چون یکی از شما را هنگام مرگ فرا رسید 
دو شاهد عادل را گواه گیرید، از خودتان باشد برای وصیت خود 
 یا از غیر خودتان...

سوره مبارکه طالق؛ که در بحث طالق و رجوع  2 هی( آب
 نیز به شهادت دوعادل نیاز است.

بِمَعْرُوفٍ أَوْ فَارِقُوهُنَّ بِمَعْرُوفٍ  فَأَمْسِکُوهُنَّفَإِذَا بَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ »
 «الشَّهَادَةَ لِلَّهِ... مُوایأَقِوَ  مِنْکُمْیْ عَدْلٍ ذَوَوَ أَشْهِدُوا 

که مدت عدّه را به پایان رسانند باز یا به نیکویی  گاه آن
ی رهایشان کنید و نیز دو مرد رفتار خوشنگاهشان دارید یا با 

 ة گواهی کنید...اقاممسلمان عادل گواه گیرید و برای خدا 
ج( در جهت اثبات زنا و اجرای مجازات آوردن چهار شاهد 

 ی است که در آیات:الزامعادل 
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 هِنَّیْعَلَفَاسْتَشْهِدُوا  نِسَائِکُمْالْفَاحِشَةَ مِنْ  نَیأْتِی یَالالَّتِوَ »
 (11نساء/«)... مِنْکُمْأَرْبَعَةً 

 زنانی که عمل ناشایسته انجام دهند چهار شاهد مسلمان بر
 بخواهید... ها آن

بِأَرْبَعَةِ شُهَدَاءَ  أْتُواالْمُحْصَنَاتِ ثُمَّ لَمْ یَ رْمُونَیَ نَیالَّذِوَ »
 (0)نور/ «جَلْدَةً... نَیثَمَانِفَاجْلِدُوهُمْ 

که  گاه آنآنان که به زنان با عفت مؤمنه نسبت زنا دهند 
چهار شاهد بر دعوی خود نیاورند آنان را به هشتاد تازیانه کیفر 

 ید..ده
( وآخرین مورد از آیات، که در بحث شهادت مطرح شده د
ة بقره است مبارکسوره  212آیه قرآن یعنی آیه  نیتر یطوالن

ی است که در آن به مرد بودن شاهد تصریح ا هیآاین آیه تنها 
شده و ارزش شهادت دو زن را معادل شهادت یک مرد قرار 
داده است. این آیه در مقام بیان شاهد گرفتن است به این معنا 

که دین و طلب، مکتوب و نوشته شود و  کند یمکه توصیه 
 شاهد برآن گرفته شود.

بِدَین الی اجل مُسَمَّی یا أیُها الَذین آمَنوا إِذا تَدایَنتم »
فَاکتُبوه و لیَکتُب بَینَکُم کاتِبٌ بِالعَدل و الیَأبَ کاتِبً أن یَکتُبَ 

 ...«کَما عَلَّمَه اهلل 

اخیر در هیج  هیآبه غیر از  شود یمکه مالحظه  طور همان
یک از آیات تصریحی برضرورت مرد بودن شاهد نشده ولی 

ی است که ا گونهبه  مذکرسیاق عبارت و ذکر مطلب به صیغه 
 .اند دهیفهمعموماً از آیات مرد بودن شاهد را 

. (290و  299: 1910، این قربان) در مورد این آیه گفته شده:
اول: آیه در مقام بیان شهادت و حجیت آن در محکمه نیست، 
بلکه درمقام استشهاد و طلب شاهد و تحمل شهادت و امری 

 مالزمهارشادی است. ممکن است کسی بگوید که از باب 
عقالیی آیه مربوط به محکمه و قضاوت است به این بیان که 

قضا  شاهد بگیرید غرض این است که درباب دیگو یمآیه وقتی 
 ها آن اختالف را حل نمود که در پاسخ به ها آنة لیوسبتوان به 

متصور است. احتمال اول  جا نیدراگفت دو احتمال  توان یم
شاهد برای مقام رفع اختالف نزد محکمه باشد؛ و  که نیا

مربوط به قضا و محکمه نبوده، بلکه برای  که نیااحتمال دوم 
احتمال، استدالل به آیه یادآوری بین طرفین است و با وجود 

صحیح نیست ضمناً قرائن و شواهدی احتمال دوم را تقویت 
 .کند یم

یا أیُها الَذین » :دیفرما یمشاهد اول در صدر آیه است که 
که اصالً بحث « آمَنوا إِذا تَدایَنتم بِدَین الی اجل مُسَمَّی فَاکتُبوه

نان خاطر مخاصمه و دعوا مطرح نبوده وامر به کتابت برای اطمی
صرفاً با  توان ینمو اقناع طرف مقابل است و اال درمحکمه 

تکیه بر نوشته حکم کرد، زیرا ممکن است طرف مقابل نوشته 
 را انکار نماید.

بدهکار  دیفرما یمدوم امر به کتابت است که در آیه  شاهد
 «فلیکتب و لیملل الذی علیه الحق»امال نموده و بنویسد 

مربوط به حجیت و باب قضا  که نیبراشاهد دیگری است 
 نیست.

ذلکم اقسط : »دیفرما یمشاهد سوم ذیل آیه است که 
چرا که در باب  «عنداهلل و اقوم للشهاده وأدنی أن ال ترتابوا

رسیدن به حق و از بین نرفتن آن  بحث محکمه و قضاوت،
است و احیای حق از ثمرات دیگر شهادت است. و بحث 

که افعل تفضیل « ی أن الترتابواادن»و « اقوم»و « اقسط»
است، درآن راه ندارد، بلکه قسط و قیام حق و شهادت در آن 

 کافی است.
ی ا غلبهدوم: ممکن است تأکید بریک مرد و دو زن از باب 

اگرچه همین اطمینان  شود یمباشد که موجب حصول اطمینان 
با دو  غالباًنیز ممکن است از قول یک نفر هم حاصل شود، اما 

و این که دو زن را به جای یک  شود یمنفر اطمینان حاصل 
مرد قرار داده است، به خاطر این بوده که زنان را چون داخل در 

و در جو زمان نزول آیه وضع  اند نبودهمسائل مالی و معامالتی 
و شهادت آنان را  اند شمرده دقت یب اند داشتهبسیار اسفناکی 
 .داند ینمموجب اطمینان 

سوم: آیه شریفه مربوط به بحث تحمل شهادت است نه 
ادای شهادت، و ممکن است بگوییم در مقام گواه گرفتن و 
تحمل شهادت، دو زن ولی در زمان ادای شهادت یک زن 
کافی است و وجود زنِ دیگر برای جلوگیری از اشتباه است و در 

و یک زن با  و عارض نشدن فراموشی صورت عدم اشتباه
هوش سرشار خود جزئیات مورد نیاز محکمه را بازگو حافظه و 

 شود یمنماید، شهادت او کافی است. اشکالی که به این نکته 
کرد این است که ثمره و اعمال شهادت، در هنگام ادای آن 

شرط  حال اگر قرار باشد در مقام ادا نیاز به دو نفر نباشد، است
 دو نفر بودن در بحث تحمل، شرط لغوی است.

های  ان هرکدام به مساله شهادت زن ومرد و تفاوتمفسر
اند و عللی را برای وجوه این  ای خاص پرداخته ها به گونه بین آن

 اختالف بیان کردند.
 . به اعتقاد بعضی از مفسرین تفاوت نسبی حافظة زن و1

 تر است. مرد قابل انکار نیست و از نظر عقلی زن ضعیف
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: 1011 ؛ زحیلی،954: 1985 تهرانی،؛ ثقفی 01: 1988مدرسی، )
: 1955 ؛ کاشانی، 192: 1988 ؛ قرشی،85: 1981طیب،  ؛958
؛ حسینی 194: 1981  ؛ طبرسی،218 :1904 ؛ الهیجی،114

فرماید: خود قران نکته آن  جوادی آملی می (.1044:95شیرازی، 
که شهادت دو زن در حکم یک مرد است نه  کند این را ذکر می

که زن عقلش ناقص است بلکه برای این است برای آن است 
که زن مشغول کارهای  اش کم است برای این که تذکر و حافظه

ومشکالت مادری است ممکن است آن  تربیت بچه، خانه،
ای را که دیده فراموش کند لذا دیگری برای آن است که  صحنه

 (.905: 1981 اورا متذکر شود. )جوادی آملی،

اختالف را ناشی از غلبه احساسات و ریه غالب این . نظ2
داورپناه   ؛218: 1980 مکارم شیرازی، ) دانند. عواطف در زنان می

؛ 995: 1915   ؛ قطب،199: 1041 اهلل، ؛ فضل111: 1981 
 (.19 و 12: 1981مطهری،

گویند ما متعبد به نص دینی هستیم گرچه  ای می عده. 9
: 1311؛ مغنیه، 211: 1382ابن عربی،) حکمت آن را نفهمیم.

 (. 5: 1988؛ گرجی، 002

مزاج زن بیشتر سرد و رطوبتی است ولی این دلیل تمام . 0
نیست چون بر اساس این دلیل باید هر سرد مزاجی را گرچه 
مرد باشد نصف شاهدحساب آید و اگر گرم مزاج باشد گرچه 

 یک زن باشد یک شاهد حساب کرد.

اعی و مالی در ای دور بودن زن از مسائل اجتم عده. 1
 دانند در تفسیر المنار آمده عصر نزول را دلیل این اختالف می

له آن است که شأن زن این نیست ئعلت صحیح در این مس
که به معامالت و امور مالی اشتغال ورزد و از همین روست که 

 ة وی دراین زمینه ضعیف است، ولی در پرداختن درحافظبا 
تر  یقواز مرد  اش حافظه ،ل اوستهه شغهزل کهور منهام

مرد این است که در  است. اصوالً طبیعت بشر اعم از زن و
و کار دارند  ورزند و با آن سر یماموری که به آن اهتمام 

توانند مسائل مربوطه را به خاطر بسپارند و  یمبیشتر و بهتر 
مالحظه غلبه و  مالک و معیار وضع قوانین و جعل احکام

زنان چون غلبه با عدم اشتغال و توجه  اکثریت است و در مورد
ها ضعیف بوده، بیشتر  ینهزمآنان به امور مالی است، لذا دراین 

و  1تا:  . )رشیدرضا، بیقرار دارند در معرض فراموش و اشتباه
120.) 

رسد به این تفسیر نیز اشکاالتی وارد است:  یمبه نظر 
 ها نانساگویند طبیعت بشر چنین است که  یمکه ایشان  ینا

یشان نیز  حافظهنسبت به اموری که با آن بیشتر سرو کاردارند 

گویند  یمکه  یناکند صحیح است ولی  یمرا یاری  ها آنبهتر 
شأن زنان با پرداختن به امور معاملی و مالی تعارض دارد 

چرا که زمانی شأن زن زیر سؤال  ؛سخن صحیحی نیست
های عرفی و  یتممنوعرود که رفتار و اعمال او منافی با  یم

شرعی باشد. لذا مشغول بودن زنان در امور مالی یا اموری 
ها مخالفتی نداشته  یتممنوعتا زمانی که با این  شبیه به آن

که در  ینامضافاً بر  ؛ندارد ها آنباشد هیچ تعارضی با شأنیت 
شود و نقش زن و  ینمزمان فعلی اصالً چنین بحثی مطرح 

که  ینامله امور مالی، یکسان است لذا امور من ج همهمرد در 
فرماید علت ضعف حافظه عدم شأنیت است،  یمصاحب تفسیر 

جمله مسائلی که جزء مسلمات  از سخنی است قابل مناقشه.
اتفاق نظر دارند مساله  برانشود و شیعه و سنی  یممحسوب 

در حدودی که مربوط به  خصوصاًبنای حدود بر تخفیف است 
شارع تمایل نداشته که سریع انجام گردد و  که یناآبروست و 

گفته چهار شاهد باهم و همزمان و به یک گونه شهادت دهند 
شوند  یمو اگر نفر سوم دیرتر شهادت دهند سه نفر اولی تعزیر 

پذیرفته  درءلذا حد به وسیله شهادت زنان به جهت قاعده 
. برخی (95 و 1: 1911؛ صانعی، 118تا:  بی نجفی،) یستن

ر از فقها بحث تکلیف بودن شهادت یا به عبارتی خلط دیگ
کنند. یعنی شارع به هدف صیانت  یمتکلیف با حقوق را مطرح 

این  به و حمایت از زنان شهادت را از آنان مرتفع ساخته است.
حق نیست و بلکه تکلیفی است بر شاهد، لذا  شهادتمعنا که 

یغ شده حق نیست که گفته شود در برخی موارد از زنان در
 .(191: 1981 خسرو شاهی،) است.

 

 روایات. 2
و بزرگان دین از طریق احادیثی « علیهم السالم»معصومین 

مشخص  که به ما رسیده است جایگاه شهادت بانوان را
اگرچه برخی از این روایات از حیث سند معتبر وخالی  اند نموده

ولی در برخی روایات بعضی از فقها اشکاالتی از  اند اشکالاز 
. یادآوری این اند کردهحیث ضعف سند، متن روایات و... وارد 

پایه و مبنای  ها آناحادیث از آن جهت ضرورت دارد که 
 گیرند. یمبسیاری از احکام قضایی و اقوال فقها قرار 

ی عل نقل شده است: السالم یهعل»از امام حسن عسگری 

دو « فإن لم یکونا رجلین فرجل وامرأتان»فرمود: « لسالما یهعل»
زن در شهادت معادل شهادت یک مرد قرار داده شده است. 

 پا پس زمانی که دو مرد یا یک مرد و دو زن شهادت را بر
شود. امیرالمؤمنین  یمساختند، برطبق شهادت آنان قضاوت 
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این آیه ة درباربودیم و او با ما  اکرم رسولفرمود: ما خدمت 
کرد و فرمود:  یمصحبت « واستشهدوا شهیدین من رجالکم»

)دوشاهد( از آزادهای شما نه از بردگان، خداوند متعال بردگان 
یلة خدمت به صاحبان از تحمل شهادت و ادای آن وسرا به 

باز داشته است و شاهد باید از مسلمانان باشد... زنی و پیش 
زن به جای یک مرد در  پیامبر آمد و گفت:... سبب شهادت دو

میراث چیست؟ ایشان فرمود:...به خاطر آن است که شما عقل 
و دینتان ناقص است. زن عرض کرد: نقصان دین ما از 

یامبر فرمود: یکی از شما نیمی از روزگار خود را به پ چیست؟
 خواند و... ینمخاطر حیض، نماز 

د، به چند مورد از اشکاالتی که به این حدیث از حیث سن 
کنیم: از حیث سند: این روایت  یموارد است اشاره  متن و داللت

 مرسله است که عدم حجیت و غیرقابل استناد بودنش ضروری
وبدیهی است از حیث متن: مواردی وجود دارد که برخالف 
اصول و ضوابط معتبر شرعی و عقلی و خالف واقعیات خارجی 

ت زیادی وارد و امور مسلّم و خالف کتاب و سنت است. اشکاال
ة جملکنیم.  یماکتفا  ها آنجا به یک مورد از  یناشده که در 

یعنی نصفی  «ان احد یکن تعقد نصف دهرها التصلی بحیضه»
خواند این سخنی است که باواقعیت  ینماز عمرش را نماز 

 :چونخارجی مخالفت دارد؛ 
اوالً؛ اگر زنی در تمام عمرش حیض ببیند و در هرماه 

یعنی ده روز ایام عادت او باشد و بیست روز نماز حداکثر حیض 
بخواند، در نتیجه، یک سوم ایام زندگی را نماز نخوانده، نه 

 نصف آن را.
بلوغ زن بیش از مرد است و توجه  که آنثانیاً؛ با توجه به 

ة قابلیت توجه خطاب دهندتکلیف براساس ادله بلوغ که نشان 
دهد  یمز مردان روی از سوی ذات باری است، در زنان پیش ا

و آنان چند سال زودتر از مردان شروع به نماز خواندن 
 نمایند. یم

ایام نماز خواندن را  «معیار کمی»ثالثاً؛ اگر بخواهم 
براساس روز شمار مالک و میزان تدین قرار دهیم، با روایات 
دیگری که این مالک را رد کرده و راستگویی و درستکاری را 

 کرده، در تعارض است. میزان تدین معرفی
را انجام  رابعاً؛ زنان در ایام یائسگی باید نماز و روزه خود

در آن ایام با مردان از نظر انجام تکالیف  ،دهند. بنابراین
که گفته  چه آنن واقعیت خارجی با هند و ایهاوی هستهمس

خوانند، کامالً ناسازگار  ینم شده که زنان نصف عمرشان نماز
 است.

اوست و  یفةوظخامساً؛ نماز نخواندن زن در ایام عادت 

موظف است که نماز را ترک نماید. بلکه اگر بخواند، معصیت 
ة ایمان نشان ها آنکرده و گناهکار است. پس نماز نخواندن 

قوی و تسلیم در مقابل قانون و تکلیف وضع شده از سوی ذات 
دستورات الهی توان عملی را که با  یمتعالی است. چگونه  یبار

دینی  یبترک کرده و دلیل بر کمال دین وایمان اوست، دلیل بر 
 و کم ایمانی او قرار داد.

گیرد:  یمگونه مورد مناقشه قرار  ینااز حیث داللت نیز  و
شود؛  ینمحدیث ذیل آیه شریفه است و غیر مورد آیه را شامل 

درباب  ة نسیانمسألیعنی حدیث مختصّ همان مورد خاص که 
 ة مورد و موضوعات.همدَین بوده است؛ نه عدم برابری در 

 (.88-53: 1911صانعی، )
پس با توجه به اشکاالتی که به صحت این روایت وارد 

 شده است، استناد کردن به آن خالی از مناقشه نیست.
:... (.954: 1010حرعاملی، ) ینالحص( روایت داود بن الف

در نکاح در  ها زنفرمود که  یمامیرالمؤمنین همواره اجازه 
ی نفرمود، ا اجازهصورت انکار شهادت دهند. و در طالق چنین 

مگر برای دو شاهد عادل. به ایشان عرض کردم: پس کالم 
شود؟ امام  یمخداوند متعال که فرمود یک مرد و دو زن چه 

فرمود: آن مربوط به دَین است، در صورتی که دو مرد نباشند، 
 ..یک مرد و دو زن.

که سؤال کننده از  جا آنکه از  اند کردهبه این روایت استناد 
آیه شریفه پرسش نموده و حضرت نیز سؤال وی را تقریر 

شود که  یمثابت  «السالم یهعل»معصوم ، بنابراین، با تقریر اند نموده
خواهد بگوید شهادت دو زن در باب دین به جای  یمآیه شریفه 

نیز چنین است و شهادت دو  ة مواردهمیک مرد است که در 
ولی در نقدی به همان( ) زن مساوی با شهادت یک مرد است.

گوییم درست است که این روایت داللت بر  یماین استدالل 
کند ولی این روایت درحقیقت  یمنصف بودن شهادت زن ومرد 

یة دین است و امام هم در پاسخ به آمبیّن حکم مندرج در 
ة موارد را همنتیجه  ایند درفرم یمپرسشی برآن تأکید 

 .(291: 1910نیا،  قربان) رساند. ینم
ب( روایت منصور بن حازم به نقل از امام ابوالحسن )ع( 

إذا شهد لصاحبه الحق امرأتان »چنین است که امام فرمود: 
هرگاه برای صاحب حق شهادت دو زن و  «ویمینه فهو جایز

(. 911 :1010ملی، حرعا) قسم وی اقامه شود، جایز و نافذ است.
معنای روایت این است که شهادت دو زن به ضمیمه سوگند، 

از این روایات و روایات پیش گفته  چه آنکند  یمحق او را ثابت 
یة دین آمده درآشود، بیش ازحکمی نیست که  یماستظهار 

است؛ یعنی تأکید بر نابرابری ارزش شهادت و نیز حکمت 
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نسیان در زنان در امور مالی. نابرابری یعنی غلبه فراموشی و 
شود یا  یمة موارد را شامل همتوانیم بفهمیم که  ینمپس از آن 
: 1910نیا،  )قربان توانیم الغای خصوصیت کنیم. ینمبه عبارتی 

291). 
نابرابری کند ) یمین امر داللت به را( روایت دیگری که ج

شهادت قابله بر زنده دنیا آمدن طفل،  (ارزش شهادت زن و مرد
کند. ابن سنان از امام  یمیک چهارم ارث را برای او ثابت 

کند که فرمود: شهادت قابله در مورد میراث  یمصادق )ع( نقل 
مولودی که به دنیا آمده و فریاد کشیده نافذ است و یک چهارم 

دو زن پرسد اگر  یمکند. ابن سنان  یممیراث را برای ادا اثبات 
فرمایند: شهادتشان در نصف میراث نافذ  یمشهادت دهند؟ امام 

 (915: 1010حرعاملی، ) است.

( از امام صادق )ع( نقل شده که فرمود: پیامبر شهادت د
قرض( به تنهایی و بدون انضمام به شهادت ) یندزنان را در 

 همان(.) مرد اجازه داده است.

کرده که حضرت  نقل( ( ابن ابی یعفور از امام باقر )عهه
شوهر و  بردار فرمانفرمود: شهادت زنان پوشیده، پاکدامن، 

تارک ابتذال و ظاهر شدن با آرایش در جمع مردان پذیرفته 
 برحمل کردند  البته این روایت را (.931)همان:  شود. یم
الجمله پذیرفته است و طبعاً سایر که شهادت زن فی ینا

مانند عدالت الزم است باید شرایطی که برای قبولی شهادت 
 موجود باشد.

 

 مرد وچگونگی پذیرش شهادت زن 

 از منظر فقها. 1
دیدگاه فقها را در خصوص اختالف شهادت زنان و مردان 

 توان به چند دسته تقسیم کرد: می
تقسیم بندی اول شهادت زنان بر حسب مورد است به این 

مالی، رؤیت هالل، معنا که مثالً در امور کیفری، حدود، مسائل 
هرکدام جداگانه و برحسب مورد بررسی و تقسیم شده  طالق و..

 (.091 و 095تا:  الحلبی، بی)است. 

اساس قبول و عدم قبول است.  ر برهبندی دیگتقسیم 
تقسیم سوم براساس تعداد مورد نیاز  (992 :تا )شیخ طوسی، بی

 شهود است. و تقسیم آخر براساس مصادیق حق اهلل و حق
(. که در این 222: 1041الناس است )ابن حمزه الطوسی، 

بندی  قسم سوم( تقسیم)قسمت به بسط و شرح این نوع 
 پردازیم. می

این نظریه مبتنی بر اختالف نظر فقها در طریقیت یا 

موضوعیت داشتن شهادت شهود دارد. برخی از ایشان قائل به 
زنان موضوعیت داشتن شهادت شهود هستند لذا در شهادت 

کنند.  ه نصوص استناد میهدود بهی محهه اثباتهنیز به ادل
(. و برخی از ایشان قائل به طریقیت داشتن 321تا:  )نجفی، بی

شهادت شهود هستند بنابراین بین شهادت زن و مرد تفاوتی 
: 1014؛ موسوی بجنوردی، 289: 1041نراقی، ) قائل نیستند.

01.) 

 

 اقسام حق

 حق اهلل و حق الناس.حقوق بر دو قسم است؛ 
حق اهلل: در قسم اول برخی فقط با شهادت چهار مرد ثابت 

شوند؛ مثل زنا، لواط، مساحقه و تنها زناست که با شهادت  می
 شود. سه مرد و دو زن یا دو مرد و چهار زن ثابت می

)البته حدّ رجم در زنا با شهادت دو مرد و چهار زن ثابت 
گردد.( برخی از  با آن ثابت میشود، بلکه فقط شالق زدن  نمی

ها  شود که آن اقسام حق اهلل نیز فقط با دو شاهد مرد ثابت می
 اند از: حدودی مانند سرقت، شرب خمر و ارتداد. عبارت

هیچ یک از اقسام حق اهلل با یک شاهد مرد و دو زن و یا 
یک شاهد و قسم مدعی و یا شهادت زنان به تنهایی، ولو خیلی 

 شود. ثابت نمیزیاد باشند، 
 حق الناس که سه دسته است:

شود که  ای که فقط با دو شاهد مرد ثابت می الف( دسته
عبارتند از: طالق، خلع، وکالت، وصیت، نسب و رؤیت هالل. و 
در مورد عتق و نکاح و قصاص تردید وجود دارد. و قول اظهر 
آن است که این سه مورد با یک شاهد مرد و زن ثابت 

 گردد. می
ای از حقوق که با یک شاهد مرد و دو شاهد زن  دسته (ب

شود که عبارتند از:  و با یک شاهد مرد همراه با قسم ثابت می
دیون، اموال وعقود معاوضی چون بیع صرف و سلم، صلح، 

 اجاره، مساقات، رهن، وصیت و جرم مستوجب دیه.

ای از حقوق که با شهادت زن و مرد جداگانه یا به  دسته( ج
شود که عبارت است از: والدت، حیات  یکدیگر ثابت می ضمیمة

و عیوب باطنی زن. و در قبول  (استهالل)جنین هنگام والدت 
شهادت زنان به تنهایی، در رضاع، اختالف است که مختار ما 

 جواز است.

فرماید: در مورد دیون و اموال، شهادت  سپس ایشان می
شود و  فته میدو زن بایک مرد و شهادت دو زن با قسم پذیر

شهادت زنان، هرچند زیاد باشند، به تنهایی قابل قبول نیست. 
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ای که زنده  شهادت یک زن برای یک چهارم میراث بچه
متولد شده و فوت کرده، و نیز یک چهارم وصیت، پذیرفته 

شود. علی االصول هرکجا شهادت زنان بدون انضمام  می
محقق حلی، ) شود، باید چهار زن باشند مردان پذیرفته می

نظر رایج و متداول فقها در خصوص ارزش  (.121 ، ص1043
شهادت زن در امور کیفری تقریباً در تمام کتب فقهی به 
همین ترتیبی که در شرایع ذکر شد آمده است. مثالً ًدر مبانی 

-110تا:  ؛ نجفی، بی123-111: 1935المنهاج )خویی،  تکمله
 نیز چنین آمده است. (.181

 

 منظر حقوقاز . 2
دانان نیز  اختالف نظر در پذیرش شهادت زنان بین آراء حقوق

 شود: مشاهده می
دکتر جعفری لنگرودی از ابن قیم در کتاب 

دارند ایشان بیّنه را به مفهوم وسیع  الموقنین، بیان می اعالم
خود دانسته و اختصاص گواهی به دو یا چهار مرد عادل و یا 

که پیامبر فرمود:  داند و این یک شاهد واحد را صحیح نمی
، معنی آن این است که مدعی باید «البیّنة علی المدعی»

ادعای خود را اثبات کند و بار دلیل بر عهده اوست. )جعفری 
(. در مقابل، دکتر آخوندی بیان 50و  51: 1911لنگرودی، 

توان اطالق این سخن را پذیرفت؛ زیرا حقوق  دارد: نمی می
صاص، ادله را از باب حصر ذکر کرده اسالم در حدود و ق

که چنانچه علم عادی قاضی غیر از طرقی که  طوری است؛ به
شرع مقدس ذکر کرده است، به دست آید، موجب اجرای 

دکتر مهرپور قائل  (.32 :1982شود. )آخوندی،  مجازات نمی
بسیاری از احکام، فروع، مقررات حقوقی و کیفری »بودند: 

اعی قابل تغییر هستند در مورد زن نیز تناسب تحوالت اجتم به
های جسمی و  رغم تفاوت این نگرش بر این پندار است که به

روحی، وجود وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم 
اگر زنان  که ...در صورتیبودن از تعلیم و تربیت الزم و

هایی به دست آوردند، استعداد ذاتی  توانستند امکانات و فرصت
کار اندازند و نقص عارضی را مرتفع نمایند و این  خود را به

امر نه به صورت محدود و موردی، بلکه در سطح گسترده و 
غالب صورت گیرد، باز همان احکام پابرجا و ثابت باشند؛ و 

توان گفت نظر شارع نیز بر ثبات و دوام این نوع احکام  می
 (.24: 1981نبوده است. )مهرپور، 
از مدلول برخی مواد طریقیت شهادت را به عالوه اینکه 

قانون  201طور که ماده  توان مورد پذیرش قرار داد همان می

 های عمومی و انقالب در امور مدنی مصوب آیین دادرس دادگاه
گواهی را به دادگاه محول  تأثیرتشخیص ارزش و  21/2/1983

 ها عمومی قانون آیین دادرسی دادگاه 294ماده  کرده است البته
در دعاوی مدنی  -»دارد  و انقالب در امور مدنی مقرر می

)حقوقی( تعداد و جنسیت گواه، همچنین ترکیب گواهان با 
 سوگند به ترتیب ذیل است:

اصل طالق و اقسام آن و رجوع در طالق و نیز ( الف
وتعدیل، عفو  دعاوی غیر مالی از قبیل مسلمان بودن، بلوغ، جرح

 گواهی دو مرد.از قصاص، وکالت، وصیت با 
دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است از قبیل  (ب

دین، ثمن بیع، معامالت، وقف، اجاره، وصیت به نفع مدعی، 
غصب، جنایات خطایی و شبه عمد که موجب دیه است با 
گواهی دو مرد یا یک مرد و دو زن. چنانچه برای خواهان 

عرفی یک گواه مرد تواند با م امکان اقامه بینه شرعی نباشد می
ضمیمه یک سوگند ادعای خود را اثبات کند. در  یا دو زن به

دهد،  موارد مذکور در این بند، ابتدا گواه واجد شرایط شهادت می
 شود. سپس سوگند توسط خواهان ادا می

قانون مجازات اسالمی نیز جنسیت را به عنوان  188ماده 
بعیت از قول شرط پذیرش شهادت قرار نداده است لیکن به ت

نصاب شهادت در »مقرر شده است:  133مشهور امامیه در ماده 
کلیه جرائم، دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا، لواط، تفخیذ و 

گردد. برای اثبات زنای  مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات می
موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و چهار زن 

انی که مجازات غیر از موارد مذکور عادل نیز کافی است. زم
در این  .است، حداقل شهادت سه مرد و دو زن عادل الزم است

مورد هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند، تنها 
شود. جنایات موجب دیه با شهادت یک  حدّ شالق، ثابت می

 «.شاهد مرد و دو شاهد زن نیز قابل اثبات است
 

 اجتهاد نقش زمان و مکان در

 معانی زمان و مکان .1
در نظر مردم، زمان همان وقت است که با واحد ساعت و 

این همان مقدار حرکت  و .شود یمدقیقه و ثانیه اندازه گیری 
 شود یمزمین است که در هر کشور به نوع خاصی زمان بندی 

و مکان عبارت است از  .و سال و ماه به خصوصی دارند
یز در روی زمین و لذا مکان شهرها موقعیت قرار گرفتن هر چ

و  ها قارهروستاها را بر اساس تقسیمات طبیعی جغرافیای 
جایگاه آنها را  ها نقشهو در روی  د.دهن یمدریاها قرار 
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گاهی زمان و مکان به این معنای عرفی در  .کنند یممشخص 
گاهی مراد از زمان، یک  .تغییر موضوعات فقهی مؤثر است

و مراد از مکان، طبیعت است و در  مقطع خاص تاریخی
اطالق هر دو با هم، مراد اصلی، وقایع و حوادث تاریخی و 

های حکومتی ها و تغییر نظامطبیعی است که شامل انقالب
و در بعد طبیعی آن حوادثی مثل زلزله و سیل و حتی  ...و

و گاهی علوم و فنون  شود یمتغییرات آب و هوا را شامل 
زمان و مکان بدین معنا  تأثیر .نها مؤثر استانسان در تغییر آ

غیر قابل  ...بر موضوعات فقهی و پیدایش موضوعات جدید و
در احکام حکومتی و تشخیص مصلحت  خصوصاًانکار است، 

که طبق شرایط زمان و مکان خاص است، هر چند این معنا 
اجتماعی و فردی که  تحوالت هم تمام مراد در فقه نیست.

علوم بشری و فهم انسانی  تأثیرانسانها و تحت  ناشی از اراده
کند و گاهی به صورت فرهنگ و  است، در هر زمانی تغییر می

کند. این معنا از مکان و زمان در تغییر  عادات مردم جلوه می
برای مثال، در  ;موضوعات فقهی اثر غیر قابل انکاری دارد

ی ا هلیوسزمان کنونی تلقی مردم در مورد شطرنج، به عنوان 
برای تقویت فکر است و این مطلب موجب تغییر متعلق حکم 

انسان در مقاطع مختلف  .شود یمو در نتیجه تغییر حکم 
پیشرفت  تأثیرتاریخی و یا با حضور در جوامع مختلف تحت 

ی ها دگاهیدعلوم وتکنولوژی و فهم عمومی جامعه )فرهنگ(، 
که بر  کند یممتفاوتی نسبت به جامعه و تاریخ و طبیعت پیدا 

این معنا از  .گذارد یماعمال و رفتار فردی و اجتماعی او اثر 
زمان و مکان، همانطور که بر دیدگاهها و اعمال و رفتار ما اثر 

 اناًیاحو  دهد یم، گاهی موضوعات فقهی را تغییر گذارد یم
کند، چون در فهم آیات و  فهم ما را از احکام دگرگون می

زمان و مکان  .گذارد یماتی تأثیرص( ) امبریپروایات و سنت 
در معنای دیگر شامل تحوالت گوناگون زندگی بشری که در 

مجتهد شبستری، شود ) یم، افتدزمان و مکان اتفاق می 
ة امام خمینی که به یکی از نام(. به عنوان مثال 03: 1989

اگر شما فالن نظر را بدهید، "فضالی قم نوشتند، فرمودند: 
در حالی که  دیریپذ ینمکه تمدن جدید را  معنایش این است

 لذا (؛90: 1958خمینی،  امام (باید تمدن جدید را بپذیریم
تمدن جدید، در تشخیص موضوعات جدید و نیز در  تأثیر

استنباط احکام، قابل انکار نیست. بعضی از بزرگان، زمان و 
. به این دانند یممکان و شناخت آنها را به معنی زمان شناسی 

های مضر را ا که فرد بتواند وقایع اجتماعی و گروهمعن
تشخیص دهد و در مقابل آنان موضع مناسب اتخاذ کند. به 

 ؛اند داشتهعنوان مثال علما و فقهای بزرگ ما به زمان توجه 

وحید بهبهانی )ره( برای مقابله با اخباریین تالش فراوان  مثالً
و شاگرد  سدینو یمرا  "الشافی " کرد. سید مرتضی، کتاب

. این به آن سدینو یمرا  "تلخیص شافی "وی، شیخ طوسی، 
علت است که در آن زمان، عامه به ما شیعیان ایرادهای 

که علمای ما در هر  دهد یم... این نشان گرفتند یمزیادی 
زمانی خود را به ابزار و تجهیزات مورد نیاز و مناسب با روز 

وقایع اجتماعی، اعم  سپ (.08: 1958ری، ون. )کردند یممجهز 
 تأثیراز سیاسی و مذهبی، در هر زمان بر تصمیمات علما 

داشته و گاهی منجر به صدور فتواهایی هم شده است. )مثل 
تحریم تنباکو( با شتاب گرفتن تحوالت در پهنه حیات بشری 

به  "زمان" در سالهای اخیر، تلقی عمیق و جدیدی از مفهوم
تا مفهوم کهنه و سنتی  روند یم ها انساندست آمده است. 

ی را ا گستردهرا رها کرده و مفهوم نوین و  "توالی تدریجی"
دریابند، چه این که بر بشریت  "توالی توسعه یاب"در قالب 
که گویی هر یک، بار قرون و اعصار را با  گذرد یمحوادثی 

. شرایطی را که از مجموعه (2: 1980مرعشی، دارد )خود 
ان و تغییرات و وقایع تاریخی و طبیعی تفکرات و اعمال انس

روابط سیاسی داخلی و خارجی، اجتماعی و  تأثیرتحت 
و بر موضوعات و مصادیق و  شود یماقتصادی، حاصل 

زمان و  "، با عنوان گذارد یم تأثیراستنباط احکام فقهی 
و  شود یمکه بیشتر معانی قبلی را شامل  میخوان یم "مکان

بر روی روابط و کنش و واکنشهای عناصر  ها آنعالوه بر 
و این همان معنایی است  .کند تشکیل دهنده زمان تاکید می

که مراد حضرت امام )ره( بوده و بر موضوعات و احکام و 
زمان و مکان ":ندیفرما یمایشان  .گذارد یم تأثیراستنباط آنها 

: 1953دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند...، )امام خمینی، 
شناخت : »ندیفرما یم(. در جایی دیگر، امام خمینی )ره( 31

درست حکومت و جامعه است که بر اساس آن نظام اسالمی 
بتواند به نفع مسلمانان برنامه ریزی کند که وحدت رویه و 
عمل ضروری است و همین جاست که اجتهاد مصطلح در 

همین  و (.08: 1958امام خمینی،) «کافی نیست ها حوزه
یاد می کنند و « تمدن جدید»که از آن تحت عنوان  معناست

در همین جاست که امام خمینی )ره( گاهی از تغییر 
آنها سخن ی از توسعه و تضییق هی و گاههات فقههموضوع

 (.90همان: ) گویندمی
 

 عوامل تشکیل دهنده زمان و مکان .2
 عوامل ومکان عبارتند از: زمانة دهندعوامل و عناصر تشکیل 

جغرافیایی و مکانی؛ مثل هوای سرد و گرم، مکان پر آب و کم 
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های تخصصی بشر، تغییر  یآگاههای علمی و  یشرفتپ آب و ...
ساختار اقتصادی و لزوم قوانین جدید، تجارت بین الملل، 

ی اخالقی به شرطی که مخالف با ها ارزشدگرگون شدن 
ی به موازین شرعی نباشد. تغییر عرف و عادت مردم که گاه

در  خصوصاًبنای عقال، آید،  یمدر  آور الزامی ا قاعدهصورت 
معامالت و عقود جدید که مورد امضای شارع است.  

آید از قبیل: جنگ، بحران  یمیی که در جامعه پیش ها ضرورت
اقتصادی و سیاسی، نوع حکومتی که بر جامعه حاکم است، 

هر عصر پیدایش موضوعات جدید، قدرت فهم و تعقل انسان در 
که دائماً درحال رشد است، و باالخره روابط خاص اقتصادی و 

)دهقان،  یاسی حاکم بر جهان درهر برهه از زمان.ساجتماعی و 
. این عوامل در مواردی موجب تحول موضوعات (15: 1985

طلبد. دخالت زمان و مکان در  یمشود، در نتیجه حکم جدید  یم
شود دید  یممعصومین نیز  تغییر احکام را در روایات وارده از

چنان که در روایت منقول از امام صادق )علیه السالم( آمده 
است: آن کس که زمان خویش را بشناسد، اشتباهات، او را مورد 

(. و در روایتی 251: 1980دهد. )حرّانی،  هجوم قرار نمی
ازامیرالمؤمنین علی )علیه السالم( این گونه نقل شده است که 

؛ در معرفت «زمانه المرء من عرفانه عِلمُه به حسبُ»فرمود: 
:  1953مجلسی، ) انسان همین بس که زمان خویش را بشناسد.

 (.14 و 81
 

 بر فهم ادله مکان زمان و تأثیر. 7
ایات، که گاهی ور وفهم آیات  درحاضر  مکان و زمانتأثیر 

، چرا که شرایط سیاسی شود یم احکامسعه یا تضییق وجب توم
تغییر  درز وعلمی جهان امر واجتماعی  واقتصادی  و
ه استنباط ما اثر ونح درنتیجه  در وعات مؤثر است وضوم
ایات حرمت وع روضوجامعه گذشته م درچیزی را که د. کن یم
دبه عنوان وایات حلیت می شوع روضوز موامر میدانست یم

 و زمان تأثیررد وم در نمونه روایتی از امام صادق علیه السالم
تفسیر آن  وایت یا فعل امام بر فهم ور رو، صدزمان مکان

چرا شما لباس  :است، شخصی از امام صادق )ع( سؤال کرد
خشن  ولی علی )ع( لباس ساده و، دیپوش یمزیبا  ونرم 

ی آن درزمانی بن ابی طالب )ع( عل د:و. حضرت فرمدیپوش یم
آن زه ولی اگر امرود، وکه مناسب آن ب دیپوش یملباس را 

شد لباس شهرت است )میان مردم انگشت ولباس را کسی بپ
ی لباس مردم آن زمانهر  در(، پس بهترین لباس شود یمنما 

 (.11: 1010حر عاملی، ) .است زمان

 

 ایاتورفع تعارض ر مکان در زمان وتأثیر 
مین )ع( از انجام دادن کاری نهی ویکی از معص زمان درگاهی 

یکی دیگر از ائمه )ع(، به مقتضای  درزمانسپس  و شد یم
لذا  و، شد یماجب ویا  وی، همان عمل مباح ومکانی زمانشرایط 

 واحد دوع وضوم درکه  رسد یمایات متعارض به ما وبعضی ر
 زمانومکانارد اگر به واین م در .حکم متناقض یا متضاد دارد

ایات حل ود، بسیاری از مشکالت روجه شوایات تور روصد
عن الباقر )ع(:  :جه کنیدونه به این موارد توبرای نم. شود یم

ق ثالثة ایام وم االضاحی فوتحبس لح انینهکان النبی )ص( 
 (.211: 1953مجلسی، ) اسم فال یومن اجل الحاجة فاما الی

شت، وپیامبر )ص( به دلیل حاجت شدید مردم به گ درزمان
ز وه ررا بیش از س ها یقربانشتهای ور دادند که گوایشان دست

شت را جایز ولی امام باقر )ع(نگهداری گونگه ندارید )نهی(، 
کند  دانستند. فیض کاشانی برای رفع تعارض ادله، پیشنهاد می

ال را برای رفع تعارض واحوضاع وا زمانوف وکه تغییر ظر
کار  ( بهتراجیح وباب تعادل  درهای ارائه شده ه بر راهو)عال

یک  درایت صحیح ور وکه د آورد یمایات وشاهدی از ر وببریم 
ظرف  درتواند صحیح باشد، پس هر کدام  نمی وع هر دوضوم

است ده وب اهلل احکامحکمی از  وده ود، صحیح بوی خزمان
 (.13و  18: 1984محقق داماد،)

: یکی از دیفرما یماین زمینه  ( دراستاد شهید مطهری )ره
های مختلف است، به سیرت درطرق حل تعارضاتی که 

جمع عرفی است که از راه اختالف  واصطالح حل عرفی 
لی نیز این وحل تعارضات ق درحتی  ;است زمانمقتضیات 
 .اند نکردهجه واینکه فقهای ما ت وبه کار برد، گ توان یمطریق را 

 (.13: 1981مطهری، )

 

 زمان و مکان بر اجتهاد تأثیردرباره  ها دگاهید .4
ی شرعزمان و مکان بر احکام  تأثیری درباره مختلفی ها هینظر

 نیارا در  هینظرسه  توان یمی، کلوجود دارد، اما به طور 
 خصوص نام برد:

 

 یافراط هینظر الف(
 طیشرا رویپی مکاندر هر زمان و  نیدنخست،  هینظربراساس 

اصل ثابت و قانون  چیهآن زمان و مکان است و اصوالً، 
ندارد و هرچه دارد  ها مکانو  ها زمانی همه برای ریرناپذییتغ
ی و زمانی است که اوضاع همان، کند یمو اجرا  دیگو یمو 

در همه ابعاد  نید، گرید انیبو بس. به  کند یم لیتحمی مکان
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ی از ا نمونه توان یمدوم را  فهیخلروش  .ی نرمش استدارا
 تیاهمدانست. در زمان خالفت او جهاد  نهیزم نیاافراط در 

ی علیّ ح»عبارت  دهد یمرو، او دستور  نیا؛ از کند یم دایپ
 نیا؛ چون توجه به ندینمارا از فصول نماز حذف « رالعملیخ
. او به گمان خود، حساب کاهد یماز توجه به جهاد  رییتغ

مسلمان قدرت  رایزاشتباه بود؛  نیازمان را کرد. اما  اتیمقتض
دارد « اهلل اکبر و الحمدهلل و سبحان اهلل»را از همان  مانیاو 
 (.04 و 93 :1955همان، )
 

زمان و  تأثیرنظریه تفریطی یا قائلین به عدم  ب(

 مکان در قوانین اسالمی
برخی از فقها هیچ نقشی برای زمان و مکان قائل نیستندیا به 

مصالح  کهمعتقدند  شمندانیاندی از اریبسمرعشی  اهلل هیآتعبیر 
اساس  نیبه رای هستند و ثابتو مفاسد از نظر اسالم امور 

هماهنگ باشد و  تواند ینمزمان  اتیمقتضاسالم با  کهمعتقدند 
در آن  که کنند یمی استناد معروف ثیحدمنظور به  نیای برا

و حرامه حرام  امةیالق ومی یالحالل محمد، حالل »آمده است: 
در  کهباره گفته شود  نیادر  استالزم  ولکن« امةیالق ومی یال
 ند:هست بر دو نوع احکاماسالم  نیمب نید

ندارند.  رییتغ تیقابلثابت بوده و  شهیهم کهی احکام -
ی ثابت و امور که قاعاتیادسته از عقود و  کمانند عبادات و ی

و  مالکات کهاست  نیاو علت ثبات آنان  باشند یمپابرجا 
ی هستند و با مرور شگیهمی مصالحو  مالکاتمصالح آنان 

، مگر در گردند ینم ریمتغزمان و تحوالت دوران متحول و 
، مثلًا نماز واجب است و هر ابدی رییتغآنان  طیشرا کهی صورت
ی نماز با از دست گاهی نماز بخواند، اما زماندر هر  دیبا کس

است روزه،  نیهمچنو  گردد یمساقط  فیتکل طیشرادادن 
، رشوه، احتکاری، کالهبرداری، بازثلًا قمار م اخمس، حج ... و ی

و ... در  بتیغغش در معامله، زنا، ربا، لواط، مساحقه، دروغ، 
 کهی هستند امور ها نیا کهی است هیبداسالم حرام است. 

ی ندارند و در تمام ازمنه و خاص مکان ااختصاص به زمان و ی
از  ها آن ارتکابو مفسده  مالک رایز، باشند یمحرام  امکنه
، مگر در ابدی رییتغزمان  اتیمقتضبتواند با  که ستینی امور

و اجبار واقع گردد و ناچار شود  اکراهانسان مورد  کهی موارد
-191: 1912رضایی، ) گردد. مرتکبرا  مذکوری از امور کی

104.) 
 .ییر دارندتغیت قابلیشه ثابت نبوده و هم کهی احکام -

زمان ومکان در اسالم  تأثیریکی از طرفداران نظریه عدم 

در آن راه  حکم ثانوی در شرع ثابت است و تغییری»گوید:  یم
سپس « ندارد، ظرف آن یا اوضاع و احوالش تغییر کند یا نکند.

فرماید: هیچ  یمایشان نص نبوی را همانند قرآن دانسته و 
ها مصون از  یناة همفرقی بین معامالت و عبادات نیست و 

پس براساس این  (.58: 1012)صافی گلپایگانی،  دباشن یمتغییر 
برقوانین اسالم ندارند نه در  تأثیرگونه  یچهدیدگاه، زمان ومکان 

معامالت، نه در احکام و نه درموضوعات و نه  عبادات و نه در
یجة چنین برداشتی از دین متحجر بودن دین و ونتمصادیق آن، 

معنی که دین اسالم منطبق با زمان نبودن اسالم است به این 
در عصر حاضر قابلیت اجرا نخواهد داشت و بایدآن را با جامعه و 
 علوم جدید بیگانه بدانیم و آن را از صحنه طرد بداریم.

 (.91: 1989شوشتری، )
 

 نظریه اعتدال ج(
در مقابل این دو نظریه، نظریه سوم راهی بین دو نظریه افراط و 

در  :دیگو یماین نظریه  یکی از پیروان .تفریط پیموده است
توانیم قائل به کلیت چنین حکمی  ینم تأثیرخصوص عدم 

باشیم چراکه احکام به اعتبار خصوصیات زمان، مکان و 
محقق ) .اشخاص، مختلف هستند و این واضح و ظاهر است

توجه به اقتضائات زمان و مکان کم و  (.095: 1015اردبیلی، 
وجود داشته است. اما  بیش در میان فقیهان گذشته و معاصر

پس از پیروزی شکوهمند انقالب اسالمی که نگرش فقیهانه در 
های اجتماعی و حکومتی و حتی در حوزه  بسیاری از حوزه

فردی, بیشترمورد اهتمام فقها و به ویژه امام خمینی قرار 
تر به عنصر زمان و مکان در امر افتا  گرفت, توجه افزون

اجتهاد ) ا یکی از نقاطی است کهضرورتی بیشتر یافت و این ج
 کند. البته سخن گفتن از اجتهاد ایستا( تمایز پیدا می) از) پویا

بندی به این روش,  اجتهاد پویا( بسیار آسان است, اما پای)
نماید، زیرا فقیه, هم باید به مبانی  چالش برانگیز و دشوار می

را در  بند باشد و هم عنصر زمان و مکان استنباط فقه شیعه پای
استنباط حکم دخالت دهد, هم باید به دور از تحجّر بیندیشد و 
هم باید پاسخگوی نیازها باشد. در این جاست که تسلط به 

های مختلف فقهی, فهم عمیق, خبرویت, همه جانبه نگری  باب
 …و آشنایی با نیازهای زمان و مکان, توجه به شرایط مکلف و

ستنباطی بینجامد که متناسب با تواند به یاری فقیه آید و به ا می
امام خمینی بر  (.01: 1911جناتی، ) .اقتضائات این زمانه است

فقه سنتی بر معنای مثبت آن تاکید داشته و معتقد بودند که فقه 
سنتی تحت ضوابطی پیش رود، پویا و پاسخگوی تمام نیازهای 
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 زیرا اسالم آیین خاتم است و باید شریعت آن جامعه خواهد بود.
ها و برآورنده تمام نیازهای بشری باشد.  هماهنگ با تمام تمدن
اما در مورد روش تحصیل و »فرماید:  ایشان در این باره می

ها، این جانب معتقد به فقه سنتی و اجتهاد  تحقیق حوزه
دانم، اجتهاد به همان  جواهری هستم و تخلف از آن را جایز نمی

ست که فقه اسالم سبک صحیح است؛ ولی این بدان معنی نی
پویا نیست. زمان و مکان دو عنصر تعیین کننده در اجتهادند. 

ای که در قدیم دارای حکمی بوده است به ظاهر همان  مسئله
مسئله در روابط حاکم بر سیاست و اجتماع و اقتصاد در یک 
نظام ممکن است حکم جدیدی پیدا کند. بدان معنا که با 

جتماعی و سیاسی همان شناخت دقیق روابط اقتصادی و ا
موضوع اول که از نظر ظاهر با قدیم فرقی نکرده است، واقعاً 

طلبد.  موضوع جدیدی شده است که قهرا حکم جدیدی می
امام ) «.مجتهد باید به مسائل زمان خود احاطه داشته باشد

از نقش زمان و مکان در گفتار امام  مقصود (.81: 1951خمینی، 
ابط اجتماعی متغیر و متجدد در طول شرایط و رو تأثیرراحل، 

ی گوناگون، در متد فقاهت و اجتهاد است که ها مکانو  ها زمان
بر اساس آن ممکن است نتایج فقهی به دست آمده تغییر کند. 
هدف از این بیان آن است که متد فقاهت ما، قدرت و پویایی 

تواند براساس همان مبانی و اصول اجتهاد  یمکامل دارد و 
ی ها پرسشدر آن، به کلیه نیازها و مشکالت و  .زی شودری یپ

نو پیدا در هر زمان و مکانی، پاسخ دهد و نیازی به التقاط از 
و افکار و حقوق موضوعه دیگران نیست. این، همان  ها مکتب

 خصلت توانمندی و پویایی مکتب فقاهت واجتهادی شیعه است.
قه سنتی تاکید ره( هم بر ف) (. امام خمینی21: 1980)هاشمی، 

داند و  کند و هم نقش زمان و مکان را در اجتهاد رکن می می
ها را برای نیازهای معاصر غیرکافی  هم اجتهاد مصطلح حوزه

 (.08: 1951امام خمینی، ) داند می
 

 زمان و مکان در اجتهاد تأثیرمصادیق  .7
برای روشن شدن نقش زمان و مکان در اجتهاد و پویایی فقه 

دهد  از مواردی که این نقش را به خوبی نشان می چند نمونه
؛ آذری قمی، 32تا:  تبریزی، بی  ؛5: 1981جناتی، ) :کنیم ذکر می

1982 :95). 
 

 و فروش خون دیخر
های گذشته برای خون جز خوردن آن هیچ نوع انتفاع  در زمان

شد.  معمولی متصور نبود؛ اما خوردن خون هم حرام شمرده می
با تکیه بر عدم نفع و عدم جواز انتفاع، آن را از این رو فقها 

در زمان ما خون یک نفع عقالیی  .دانستند موضوع حرمت می
کنند.  پیدا کرده است و آن را به کسانی که نیاز دارند تزریق می

این انتفاع دلیل حرمت ندارد، زیرا ادله حرمت انتفاع از خون 
یات خون منصرف به همان خوردن است و هنگام صدور آن روا

 .انتفاعی جز خوردن نداشته است

 

 شطرنج
 باشد یمامام خمینی رحمه به عقیده نگارنده نمونه بارز فقیه پویا 

سؤال شد که اگر شطرنج آلت قمار بودن  شانیای از وقتمثالً 
ی حکمی با آن چه بازی از دست داده باشد، کلخود را به طور 

 نیبی در باختبر فرض مذکور اگر برد و »دارد؟ در پاسخ گفتند: 
 شانیا(. 21-11: 1951امام خمینی، «)نباشد، اشکال ندارد

وصف قمار بودن شطرنج را در تحقق موضوع حکم مؤثر 
؛ لذا در زمان حاضر بر فرض خروج ازآالت مخصوص اند دانسته

 .است ...قمار، حکم آن مانند منچ، فوتبال و

 

 جسد مرده حیرتش
ی گذشته حرام بوده چراکه در گذشته ها زماندر  مذکورعمل 

به همراه نداشته  ها انسانی جامعه و برای ا دهیفاگونه  چیه
و  ها ارزش نیباالتری پزشکدانش  شرفتیپی امروز با ولاست، 

آن جان  لهیوسبه  توان یم کهی ا گونهرا دارد، به  ها دهیفا
ی برخجسد در  حیتشر گریدمورد  .کردرا از خطر حفظ  ها انسان

است از  مشکوکی شخصسبب مرگ  کهیی جنای ها پروندهاز 
رو، فقها در نیا. از برند یمی پمرگ  ابه سبب قتل ی قیطر نیا
 .اند شمرده زیجاآن را  زینمورد  نیا

 

 گیری بحث و نتیجه
آیة »از اطالق و عمومیت آیات وارد شده در این زمینه، مثل 

اصلِ شهادت زن مورد پذیرش همة « اقیموا الشهاده هلل...
ای است که  سورة بقره که که تنها آیه 212فقهاست و از آیه 

در آن به مرد بودن شاهد تصریح کرده و ارزش شهادت زن و 
دعوا به یک  مرد را معادل هم قرار نداده یعنی برای اثبات

توان چنین برداشت کرد که  باشند، می اندازه مفید اثر نمی
نسیان و فراموشی ذکر شده در آیه را به معنای خاص و 
موردی بگیریم. یعنی خداوند با توجه به شرایط و احوال زمان 
نزول آیه و شأن و موقعیت زنان درآن دوره در حکم شهادت 

است و شهادت دو تن  زنان نسبت به مردان تفاوت قائل شده
از شأن و موقعیت در  منظور داند. یماز آنان را معادل یک مرد 
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ة بستهای  یطمحزمان نزول این است که زنان در 
های مربوط به خانه  یتفعالیشان محصور و مشغول به ها خانه

بودند و آشنایی و آگاهی نسبت به حوادث و رویدادهای 
آگاه به مسائل روز بودند تنها نا نه ها آناطرافشان نداشتند 

است،  مند بهرهبلکه از حق و حقوق عادی که هر بشری از آن 
ة فراموشی غلبتواند سبب  یمبهره بودند و همین ناآگاهی  یب

هرچه نسبت به چیزی علم وآگاهی  ها انسانچراکه  ؛نیز بشود
رود و به  یمداشته باشند، احتمال غلبه فراموشی درآن کمتر 

ة فراموشی، حکم شهادت زن و مرد نیز فرق غلبخاطر همین 
توان و نباید از  ینمدر بحث پذیرش شهادت زن  لذا کند. یم

ای را قائل  یهسهمشارع انتظار داشت برای زنان ناآگاه همان 
باشد که برای مردان آگاه قرار داده است چرا که این انتظار 

نی توان دقیقاً از همین بیا یمخالف عقل و عدالت است. ولی 
که برای تنصیف شهادت زن ومرد در زمان نزول آیه بیان 
کردیم، برای تساوی بودن در زمان و شرایط کنونی که آگاهی 
زنان و مردان نسبت به مسائل روز تقریباً برابر است استفاده 
کنیم ومؤید این سخن یعنی نقش کلیدی آگاهی و عدم 

دت آگاهی در پذیرش و عدم پذیرش، روایاتی است که شها
 درة واحد قابلمثل شهادت  ،ه استهک زن را پذیرفتهی
ة قابلاشتراک پذیرش قول  وجه های مخصوص زنان. یبع

د در زنان و پذیرش شهادت یک مرد در موارد خودش، هواح
توان چنین گفت که عدم  یم؛ لذا هاست آندر آگاه بودن 

تساوی شهادت زن و مرد دراین آیه به خاطر خصوصیت 
. به ها آنور مالی است نه به خاطر زن بودن ناآگاهی درام

همین جهت امروزه که آگاهی زن ومرد نسبت به حوادث و 
اطرافشان برابر شده پذیرش شهادت آنان نیز برابر  مسائل

وع با هک موضهه یها نیست کهشود این مطلب بدان معن یم
ة خصوصیات در زمان قبل جایز نبوده و همو با  مالک واحد

زمان با همان مالک و خصوصیات جایز شده حاال در این 
باشد بلکه مالک اختالف حکم در بحث شهادت با توجه به 

شود و با تغییر  یمروایات، آگاهی و عدم آگاهی افراد استنباط 
مالک حکم در زمان کنونی یعنی برابری آگاهی زنان از 
مسائل اجتماعی، حکم نیز به تبعیت از مالک تغییر ماهیت 

 دهد. یم
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