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چکیده
احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اســالمی، مورد بحث و مناقشــه بوده است. یکی از احکام 
مربوط به ولدالزنا، مبحث شهادت او است. مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زیدیه به اتفاق، شهادت 
ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفته اند، به جز مذهب مالکی که شــهادت ولدالزنا را 
بر زنای شخص دیگر، جایز نمی داند. جمهور مذاهب فقهی اهل سنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و 
اطالقات آیات قرآن مبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کرده اند و معتقدند که آیات، مطلق عادل 
بودن را شرط دانسته و قید دیگری چون نسب را شرط ندانسته است. در مقابل، مالکیه دلیل خود را 
مبنی بر عدم پذیرش شــهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر، میل و رغبت ولدالزنا به اینکه دیگران 
نیز همانند او باشــند و مرتکب زنا شوند، تا همتایان او بیشتر شوند و این مصیبت بر او، سبک شود، 

بیان، و در این مورد به برخی از ادله نقلی و عقلی استدالل کرده اند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 45/ پاییز 1395

صص 73-64
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مقدمه
نهاد خانواده در اســالم، دارای اهميت وااليی است، 
به طــوری كه همواره به عنوان يــك نهاد مقدس به 
شمار رفته اســت. دين مبين اسالم هميشه بر ازدواج 
و تشــكيل خانواده تأكيد زيادی داشته و انسانها را 
به اين امر مقدس تشــويق كرده است، تا با دستيابی 
به ســعادت و آرامش، خود را از هرگونه گناهی كه 
ممكن است، متوجه آنان شود، برحذر دارند. در اين 
ميان ممكن است عده ای خارج از نكاح شرعی، باهم 
رابطه برقرار كنند و در نتيجه اين رابطه غيرمشــروع، 
فرزندانی از آنان به وجود آيد كه در جامعه اســالمی 
از آنان، با عنوان »ولدالزنا« يا »فرزندان نامشروع«، 
يا در نظام حقوقی با عنوان »اطفال ناشــی از روابط 
آزاد« ياد می شــود. از آنجا كه شريعت اسالمی، برای 
همه امور زندگی بشــر، برنامه كامل و منسجمی ارائه 
نموده است. برای كودكان ناشی از رابطه نامشروع و 
خارج از ازدواج شرعی نيز احكامی وضع كرده كه در 
برخی موارد با حقوق كودكان مشروع، متفاوت است. 
فقها بارها از آن احكام سخن به ميان آورده اند، مانند 

احكام مربوط به ارث، نفقه و نسب ولدالزنا.
پژوهش حاضر در صدد پاســخ گويی به اين ســؤال 
است كه آيا شــهادت ولدالزنا بر زنای شخص ديگر، 
نزد فقها جايز شــمرده شده اســت يا خير؟ هرچند 
جمهور مذاهب فقهی اهل ســنت تفكيكی بين ولدالزنا 
و ولدالنكاح در مسئله شــهادت قائل نشده اند و در 
پی مساوی سازی حقوق و احكام ولدالزنا و فرزندان 
مشروع برآمده اند، اما از آنجا كه در اين ميان، مالكيه 
با ديگر مذاهب اهل سنت در شهادت ولدالزنا بر زنای 
شــخص ديگر، مخالفت كرده و نظر آنان را نپذيرفته 
است، الزم است تا با بررســی نظرات مذاهب فقهی 
اهل ســنت و تطبيق آن با فقه زيدی، نظر برگزيده و 
راجح تبيين گردد. از آنجا كه تا به حال پژوهشی در 
اين باره صورت نگرفته اســت، ضرورت آن آشكار 

می شود.

مفهوم شناسی
1( شهادت

شهادت در لغت از َشــِهَد به معنای حضور به همراه 
علم،1 مشاهده و ديدن2 و خبر قاطع،3 آمده است. اما 
اكثر فقهای مذاهب شــهادت را در اصطالح اين گونه 
تعريف كرده اند: شــهادت عبارت است از خبر دادن 
راست از حقی به نفع يا ضرر ديگری، با لفظ أشهد و 

در مجلس حكم.4
2( ولد

َولَد كه جمع آن أوالد است، در لغت، به معنای نسل، 
زاده، فرزند و بچه به كار رفته است.5 معنای اصطالحی 
ولد از معنــای لغوی آن خارج نيســت و به معنای 
نسل كه شــامل مذكر و مؤنث می شود، آمده است،6 
همان گونه كه خداوند در قرآن می فرمايد: »ُیوِصیُكُم 
ْنَثَیْیِن«؛7 »خداوند  َکِر ِمْثُل َحظِّ اْلُ اهللُ ِفي َأْواَلِدُکْم لِلذَّ
درباره )ارث بردن( فرزندانتان )و پدران و مادرانتان( 
به شــما فرمان می دهد و بر شما واجب می گرداند كه 
)چون ُمرديد و دخترانی و پســرانی از خود به جای 

گذاشتيد( بهره يك مرد به اندازه بهره دو زن است«.
3( زنا

زنا در لغت از ماده »َزنَی يزنی ِزنًَی« گرفته شده و به 
معنای فجور )هرزگی و فساد( آمده است.8 اما مذاهب 
فقهی در تعريف اصطالحی زنا، دارای ديدگاه واحدی 
نيســتند، بلكه در ماهيت آن به گونــه زير اختالف 

كرده اند:
حنفيــه: آميزش كردن مــردی در قُبل زنی كه خالی 

1. معجم مقاييس اللغة، ج3، ص221.
2. المعجم البسيط، ص274.

3. تاج العروس، ج8، ص252؛ لسان العرب، ج3، ص239؛ الصحاح، 
ج2، ص494.

4. كنز الدقائق، ص471؛ الذخيرة، ج4، ص303؛ الحاوی الكبير، ج7، 
ص4؛ المغنی، ج5، ص65؛ البحر الزخار، ج6، ص24.

5. معجم مقاييــس اللغة، ج6، ص143؛ تاج العروس، ج9، ص321؛ 
فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، ص1239.

6. المصباح المنير، ج2، ص671.
7. نساء، 11.

8. القاموس المحيط، ص1292؛ لسان العرب، ج14، ص359.
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از ملكيت و شــبهه باشــد.9 ناگفته نماند كه ابويوسف 
و محمد بن حسن دو شــاگرد امام ابوحنيفه برخالف 
شخص امام ابوحنيفه قائلند كه جماع در ُدبر زن خالی 

از ملك و شبهه، زنا محسوب می شود.10
مالكيه: آميزش كردن در فرجــی كه بدون عقد نكاح 

واقع شود و خالی از شبهه عقد يا ملك باشد.11
شــافعيه: فرو بردن مرد آلت خــود را در فرج زنی ـ 

خالی از شبهه ـ كه بر او حرام است.12
حنابله: انجام دادن كار فاحشه ای در قُبُل يا ُدبُر كسی.13

زيديه: فرو رفتن آلت شــخص زنده ای در شــرمگاه 
شخص زنده ای ديگر در قُبُل يا ُدبُر آن.14

با بررسی تعاريف مذكور، مالحظه می شود كه جمهور 
اهل سنت )مالكيه، شافعيه و حنابله(، زيديه و ابويوسف 
و محمد بن حسن دو شــاگرد امام ابوحنيفه قائلند كه 
دخول »ذكر« در قُبل و ُدبر زن غير ملك و شبهه، زنا 
محسوب می شود، برخالف شــخص امام ابوحنيفه كه 
مورد زنا را منحصر در »قُبل« دانســته است. هرچند 
فقها در تعريف زنا باهم اختالف كرده اند، اما در اينكه 
»زنا وطی و آميزش حرام و عمدی« است، باهم اتفاق 

دارند.
با تأمل در تعاريف فقها از زنا، به نظر می رســد تعريف 
ابوحنيفه جامع باشــد؛ زيرا ماهيت زنا با ماهيت لواط 
متفاوت اســت؛ به خصوص آنكه صحابه و در پی آن، 
مذاهب فقهی در مجازات »لواط« اختالف كرده اند، در 
حالی كه زنا، مجازات مشخصی دارد. پس وجود تمايز 
بين مجازات لواط و زنا، بيانگر تمايز در ماهيت است 
و افزون بــر آن، مقصود از جماع در »قُبل« با مقصود 
از دخول در »ُدبر« نيز متفاوت اســت، به گونه ای كه 
در موضوع جماع در »قُبل« اختالط در انساب ايجاد 

9. التعريفات، ص115؛ البحر الرائق، ج3، ص106.
10. الهداية، ج2، ص344.

11. بداية المجتهد، ج4، ص215.
12. مغنی المحتاج، ج5، ص442.

13. الروض المربع، ص664.
14. البحر الزخار، ج14، ص104.

می گردد، برخالف دخول در »ُدبر«.
4( ولدالزنا

براساس تعاريف ارائه شده از دو واژه »ولد« و »زنا«، 
تعريــف عبارت تركيبی »ولدالزنا« عبارت اســت از: 
»فرزندی كه مادرش او را از طريق غيرشــرعی يا با 
رابطه حرام به دنيا آورده اســت«؛ بدين معنا كه تولد 

وی خارج از نكاح شرعی باشد.

شروط شاهد
فقهای مذاهب برای شــاهد شروطی را ذكر كرده اند كه 
اگر دارای اين شروط نباشد، شــهادت او مورد قبول 
واقع نمی شــود. بيان اين مبحث، از آن جهت است كه 
مشخص شود آيا »شهادت ولدالزنا« با شروط مذكور 

مطابقت دارد يا خير. اين شروط عبارتند از:
1( مسلمان بودن

حنفيه،15 مالكيه،16 شــافعيه،17 حنابلــه18 و زيديه،19 
مسلمان بودن شاهد را شــرط دانسته و شهادت كافر 
بر مسلمان را جايز نمی دانند. اين مذاهب، برای اثبات 
مدعای خود به آياتی از قرآن از جمله آيه 282 سوره 
بقره و آيه 2 ســوره طالق اســتدالل كرده و معتقدند: 
در اين آيات ذكر شــده كه دو نفــر از مردان خود را 
گواه بگيريد و منظور از خود در اين آيه يعنی از ميان 
مسلمانان؛ پس براســاس مفهوم مخالف آيه، شهادت 
غيرمســلمان بر مسلمان جايز نيســت و همچنين در 
آيات بيان شده كه از كسانی شــاهد بگيريد كه مورد 
رضايت و اطمينان شما باشند، در حالی كه غيرمسلمان 
قابل اطمينان و مورد رضايت نيست و نيز در آيات ذكر 
شــده كه دو مرد عادل از ميان خودتان گواه بگيريد، 
در حالی كه غيرمســلمان عادل محسوب نمی شود. اما 

15. الصل، ج4، ص219.
16. مواهب الجليل، ج6، ص151؛ التاج و اإلكليل، ج8، ص161.

17. المجموع، ج20، ص287.
18. الكافی فی فقه االمام احمد، ج4، ص271؛ المغنی، ج10، ص59.

19. البحر الزخار، ج6، ص35؛ التاج المذهب، ج6، ص217.
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فقهای حنفيه،20 حنابله21 و زيديه22 از باب ضرورت 
شــهادت كافر ذمی را در وصيــت در صورت نبود 
مســلمان جايز می دانند. البته حنفيه و حنابله شهادت 
كافر ذمی در وصيت را در ســفر جايز دانســته اند.23 
اين مذاهب در باب شهادت كافر ذمی در وصيت، در 
صورت فقدان شاهد مسلمان، به آيه 106 سوره مائده 
استناد كرده اند. مالكيه و شافعيه در حالت ياد شده نيز 
شهادت كافر را قبول ندارند؛24 زيرا آنان فاسق هستند 
الُِموَن«25 و  و بــه اين آيه از قرآن »َوالَْكاِفُروَن ُهُم الظَّ

آياتی ديگر استناد كرده اند.
2( بالغ بودن

همه فقهای مذاهب اهل سنت26 و زيديه27 در شهادت، 
بالغ بودن را شــرط دانسته اند. از جمله داليل آنها از 

اين قرار است:
الف( آيه »َواْسَتْشــِهُدوا َشــِهیَدْیِن ِمْن ِرَجالُِكْم َفِإْن 
ْن َتْرَضْوَن ِمَن  لَــْم َیُكونَا َرُجَلْیِن َفَرُجٌل َواْمَرَأَتــاِن ِممَّ
َهَداِء«؛28 زيرا در اين آيه لفظ »ِمْن ِرَجالُِكْم« آمده  الشُّ
اســت، در حالی كه كودكان رجال نيستند.29 همچنين 
در آيه تصريح شــده اســت كه اگر دو مرد نبودند، 
يــك مرد و دو زن را گواه بگيريد و هيچ اشــاره ای 
ْن  به كودكان نشــده اســت. عالوه بر آن، وصف »ِممَّ
ــَهَداِء« در آيــه، در كودكان فراهم  َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ
نيست، به طوری كه آنان جزء كسانی نيستند كه مورد 

رضايت و اطمينان باشند.30

20. فتح القدير، ج7، ص417.
21. الكافی فی فقه االمام احمد، ج4، ص271.

22. البحر الزخار، ج6، ص35.
23. فتــح القدير، ج7، ص417؛ الكافی فی فقــه االمام احمد، ج4، 

ص271.
24. فتح القدير، ج7، ص417.

25. بقره، 254.
26. الم، ج7، ص51؛ المغنــی، ج10، ص57؛ الكافی فی فقه االمام 

احمد، ج4، ص271.
27. البحر الزخار، ج6، ص31؛ التاج المذهب، ج6، ص217.

28. بقره، 282.
29. البحر الزخار، ج6، ص35.

30. الحاوی الكبير، ج17، ص60.

ب( حديث عايشــه از پيامبر)ص( كــه فرمود: »ُرفَِع 
ِغيِر  الَْقَلُم َعْن ثاََلثٍَة: َعِن النَّائِِم َحتَّی يَْستَْيِقَظ، َوَعِن الصَّ
َحتَّی يَْكبََر، َوَعِن الَْمْجنُوِن َحتَّی يَْعِقَل، أَْو يُِفيَق«؛31 زيرا 
مراد از عدم مؤاخذه كودك، عدم مسئوليت او در قبال 
كارهای او اســت؛ چه آنكه احتمال اشتباه در او زياد 
است، با وجود چنين خصيصه ای كودك نمی تواند از 

كسانی باشد كه اهليت شهادت داشته باشد.
بنابر قول مشــهور در مذهب مالكيه، شهادت كودكان 
مميز جايز است. مالك می گويد: شهادت كودكان مميز 
در جراحات و قتل بين خودشان مادام كه از هم جدا 
نشده  و متفّرق نگشــته اند و انسان بالغی بر آنان گذر 
نكرده باشــد، تا چيزی به آنان القا كند، جايز است.32 
مالكيه دليل پذيرش شهادت كودكان را اجماع صحابه 

نقل می كنند.33
3( آزاد بودن )حّریت(

حنفيه،34 مالكيه،35 شــافعيه36 و زيديه37 اين شرط را 
برای شــاهد ذكر كرده اند، آنان به ايــن آيه از قرآن 
اســتدالل می كنند: »َضَرَب اهللُ َمَثــالً َعْبًدا َمْمُلوًکا اَل 
َیْقِدُر َعَلی َشْيٍء«؛38 زيرا شهادت دادن، نوعی واليت 
اســت، در حالی كه عبد واليت ندارد. حنابله حّريت 
را شرط ندانسته اند و دليل خود را عموم آيات وارده 
در باب شهادت ذكر كرده اند، هرچند حنابله پذيرش 
شــهادت عبد در مواردی غير از حدود و قصاص را 
جايز می دانند و در اين دو مورد شهادت عبد را جايز 
نمی دانند.39 در فقه زيديه هم برخی گفته اند كه شهادت 
عبد فقط برای سيّد خودش مورد قبول نيست و برای 
ديگران مورد پذيرش اســت؛ زيــرا خداوند فرموده: 

31. سنن ابن ماجه، ج1، ص658.
32. المدونة، ج4، ص26؛ بداية المجتهد، ج4، ص246.

33. اإلشراف، ج2، ص161.
34. بدائع الصنائع، ج6، ص270.

35. التاج و اإلكليل، ج8، ص161.
36. تحفة المحتاج، ج10، ص211.

37. البحر الزخار، ج6، ص57.
38. نحل، 75.

39. المغنی، ج10، ص144.
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»َذَوْي َعــْدٍل« و عبــد هم می توانــد مانند ديگران 
عادل باشد كه جمهور فقهای زيديه اين نظر را تأييد 
نمی كنند و معتقدند كه شــهادت عبد به علت نداشتن 

واليت مورد پذيرش نيست.40
4( عقل

دارا بودن عقل برای ادای شــهادت، از شرايطی است 
كه مورد اتفاق همه مذاهب است. پس شهادت ديوانه 
مورد قبول نيســت. مذاهب داليل خود را برای عدم 
پذيرش شــهادت مجنون، اجماع فقها و حديث رفع 

بيان كرده اند.41
5( عدالت

با بررسی تعاريف فقهای اهل سنت و زيديه از عدالت و 
بيان اينكه اختالف جزئی در تعريف عدالت داشته اند، 
تعريف راجح و مورد اجماع آنان اين تعريف می باشد: 
»دوری جســتن از گناهان كبيره، عدم پافشاری بر 
گناهان صغيره، و رعايت مرّوت«.42 داليل آنان برای 

شرط عدالت، از اين قرار است:
الف( آيــات قرآن: آيه »َیا َأیَُّها الَِّذیَن َآَمُنوا َشــَهاَدُة 
بَْیِنُكْم ِإَذا َحَضَر َأَحَدُکُم الَْمْوُت ِحیَن الَْوِصیَِّة اْثَناِن َذَوا 
َعْدٍل ِمْنُكْم«43 كه منظور از عدل در آن، دوری از گناه 
َهَداِء«44 كه منظور  ْن َتْرَضْوَن ِمَن الشُّ است و آيه »ِممَّ
ْن َتْرَضْوَن« عادل بودن و مورد اطمينان بودن  از »ِممَّ

شاهدان است.
ب( حديث »اَل يُْؤَســُر َرُجٌل بَِغْيِر الُْعُدوِل«؛45 »كسی 
به شهادت غيرعادل، مورد بازداشت قرار نمی گيرد«.

40. البحر الزخار، ج6، ص57.
41. بدائــع الصنائع، ج6، ص270؛ الذخيرة، ج10، ص151؛ الحاوی 
الكبيــر، ج17، ص58؛ المغنــی، ج10، ص57؛ البحر الزخار، ج10، 

ص57.
42. بدائــع الصنائع، ج6، ص862؛ التــاج و اإلكليل، ج8، ص261؛ 
الفــروع، ج6، ص565؛ مغنی المحتاج، ج6، ص345؛ التاج المذهب، 

ج6، ص211.
43. مائده، 106.
44. بقره، 282.

45. السنن الكبری، ج10، ص280؛ الموطأ، ج2، ص720.

6( بینایی
بينايی از شروطی است كه فقط حنفيه و زيديه آن را 
شرط دانســته 46 و دليل خود را اجماع بيان كرده اند 
و معتقدند: از آنجا كه بينايی از اركان شــهادت است 
و شــاهد بايد با چشــم حادثه و صحنه ای را ببيند، 
بنابراين بايد بينايی داشــته باشــد. اما ساير مذاهب 

بينايی را شرط ندانسته اند.47
7( ناطق بودن

همه مذاهب به جز مالكيه ناطق بودن را در شــهادت 
شــرط دانســته اند و شهادت شــخص الل را جايز 
نمی دانند و معتقدند: شهادت بايد با لفظ »شهدت« يا 
»أشهد« باشد.48 اما مالكيه قائلند هر آنچه بر شهادت 
داللت كند، اعم از گفته ای، نوشته ای يا اشاره ای، برای 
شــهادت كفايت می كند، پس شــهادت الل را جايز 

دانسته اند.49
8( نبودن تهمتی قوی پیرامون شاهد

همه مذاهب فقهی اهل ســنت و زيديه قائلند كه بايد 
تهمتی پيرامون شــاهد نباشد؛ يعنی از جمله: شهادت 
برای خويشاوندان، يا شــهادت عليه دشمن خود، يا 
جايی كه نفعی برای شاهد است، يا جايی كه از شاهد 

دفع ضرری می شود، نباشد.50

شــهادت ولدالزنا )غیر از شــهادت بر زنای 
شخص دیگر(

همه مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و فقهای زيديه 
شــهادت ولدالزنا را در همه مسائل مانند معامالت، 
قتــل و غيره جايز می دانند؛ زيرا ِصرف ولدالزنا بودن 

46. بدائع الصنائع، ج6، ص267؛ البحر الزخار، ج6، ص58.
47. التــاج و اإلكليل، ج8، ص166؛ تحفة المحتاج، ج10، ص211؛ 

الفروع، ج6، ص560.
48. بدائع الصنائع، ج6، ص268؛ تحفــة المحتاج، ج10، ص215؛ 

الفروع، ج6، ص580؛ البحر الزخار، ج6، ص59.
49. التاج و اإلكليل، ج8، ص166.

50. الجوهرة النيــرة، ج2، ص229؛ التاج و اإلكليل، ج8، ص167؛ 
تحفة المحتاج، ج10، ص212؛ الفروع، ج6، ص582؛ البحر الزخار، 

ج6، صص53، 55و57؛ التاج المذهب، ج6، ص224.
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در عدالت شــخص تأثيری ندارد؛ چون خود شخص 
در آن دخالتی نداشــته است51 و آيه »َواَل َتِزُر َواِزَرٌة 

ِوْزَر ُأْخَری«52 نيز مؤيد آن است.

شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر
فقهای مذاهــب در مورد شــهادت ولدالزنا بر زنای 
شــخصی ديگر، باهم اختالف كرده اند و در اين مورد 

دو ديدگاه متفاوت وجود دارد:
1( پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنا

حنفيه،53 شــافعيه،54 حنابله55 و زيديه56 قائل به اين 
ديدگاه هستند. ادله آنان از اين قرار است:

الف( عموميت آيات قرآن كريم؛57 آياتی كه در قرآن 
در باب پذيرش شهادت آمده، بين ولدالزنا و غير آن، 
فرقی قائل نشــده اند، از جمله آيه »َوَأْشــِهُدوا َذَوْي 
َعْدٍل ِمْنُكــْم«؛58 »و بر آنان دو مــرد عادل از ميان 

خودتان گواه كنيد«.
ب( ولدالزنــای عادل شــهادتش در امور غير از زنا 
پذيرفته می شود، پس شهادتش مانند ديگران در باب 
زنا نيز پذيرفته می شــود.59 به خصوص آنكه شهادت 

ولدالزنا، با شروط شهادت مطابقت دارد.
ج( شهادت ولدالزنا در قتل پذيرفته می شود، پس به 
طريق اولی شهادت او بايد در زنا نيز پذيرفته شود60 

)قياس اولويت(.
د( فســق پدر و مادر موجب فسق فرزند نمی گردد، 
51. بدائــع الصنائع، ج6، ص269؛ الهدايــة، ج3، ص124؛ مواهب 
الجليــل، ج6، ص161؛ الم، ج6، ص226؛ أســنی المطالب، ج4، 
ص356؛ كشــاف القناع، ج6، ص427؛ البحر الزخار، ج6، ص48؛ 

شرح الزهار، ج4، ص395.
52. زمر، 7.

53. بدائع الصنائع، ج6، ص269؛ الفتاوی الهندية، ج3، ص469.
54. الم، ج6، ص226؛ مختصر المزنی، ص420.

55. المغنی، ج10، ص178؛ كشاف القناع، ج6، ص427.
56. البحر الزخار، ج6، ص48.

57. بدائــع الصنائع، ج6، ص272؛ شــرح منتهــی اإلرادات، ج3، 
ص594.

58. طالق، 2.
59. كشاف القناع، ج6، ص427.
60. الشرح الكبير، ج12، ص69.

مانند كفر پدر و مادر كه موجب كافر شــمردن فرزند 
نمی شود.61

هـ( خود ولدالزنا مرتكب فعلی نشده است كه درباره 
آن حكمی صادر شــود، بلكه فاعل زنا، كاری قبيح 
انجام داده است و پدر و مادر زانی غير از زانی هستند 

و حكم آنها به ولدالزنا قابل سرايت نيست.62
و( ولدالزنا روايتش پذيرفته می شــود و شهادتش در 
غير از زنا نيز مورد پذيرش اســت، پس شهادتش بر 

زنا نيز مانند ساير موارد مورد قبول است.63
ز( زنا كردن پدر و مادر ولدالزنا، خدشه ای در عدالت 
ولدالزنــا وارد نمی كند.64 همان گونــه كه خداوند در 
قــرآن می فرمايد: »َواَل َتــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَری«؛65 
»هيچ كس بار گناهان ديگری را بر دوش نمی كشــد 

)و گناهان ديگری را به گردن نمی گيرد(«.
ح( اگر شــخص زناكار توبه كند، شــهادتش مورد 
قبول واقع می شــود، هرچند او فعل قبيحی را انجام 
داده اســت، پس وقتی با وجود انجام گناه و قبيحی 
شهادتش )شــهادت زانی( مورد پذيرش است، غير 

زانی به طريق اولی شهادتش مورد قبول است.66
ط( ممكن است با منع كردن ولدالزنا از شهادت، وی 
را به دو قسم خوار كنيم: اول به دليل نسب نامشروع و 
دوم با ممانعت وی از شهادت دادن. پس وقتی عدالت 
ولدالزنا اثبات شود، ديگر نمی شود مانع شهادت دادن 

وی شد.67
2( عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنا

مالكيه قائل به اين ديدگاه هســتند.68 ادله آنان از اين 

61. الهداية، ج3، ص124؛ الجوهرة النيرة، ج2، ص232.
62. كشاف القناع، ج6، ص427.

63. همان.
64. بدائع الصنائع، ج6، ص269.

65. زمر، 7.
66. الشــرح الكبير، ج12، صص69و70؛ البحر الزخار، ج6، ص48؛ 

التاج المذهب، ج6، ص219.
67. الحاوی الكبير، ج17، ص210.

68. الكافی فی فقه اهل المدينــة، ج2، ص895؛ البيان و التحصيل، 
ج16، ص326؛ الذخيــرة، ج10، ص221؛ مواهــب الجليل، ج6، 

ص161.
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قرار است:
الــف( عرف و عادت اين اســت كه وقتی كســی كار 
خالف و قبيحی را انجام می دهد، دوست دارد ديگران 
هم ماننــد او آن را انجام دهند و بــه انجام دادن آن 
مشــهور باشند. به اين ســخن خليفه سوم، عثمان بن 
انِيَُة أَنَّ  عفان استدالل كرده اند كه گفته است: »َودَّْت الزَّ
النَِّساَء ُكلَُّهنَّ يَزنَْيَن«؛69 »زن زناكار می خواهد )دوست 
دارد( كه همه زنها زناكار باشند«. در پاسخ به اين دليل 
می توان گفت: اواًل؛ چنين روايتی هرگز از خليفه سوم 
ثابت نشــده و در هيچ كتب روايی نيز نيامده است. آن 
را می توان تنها در برخی كتب فقهی مشــاهده كرد كه 
اين خود مؤيد عدم صحت روايت اســت. ابن مفلح از 
فقهای حنبلی در كتاب المبدع در مورد روايت مذكور 
ايــن چنين می گويد: »برخی در مورد قبول شــهادت 
وا لَْو َتْكُفُروَن َکَما  ولدالزنا اين آيه را ذكر كرده اند: »َودُّ
َکَفُروا َفَتُكونُوَن َسَواًء«؛70 »همان گونه كه خودشان كافر 
شــده اند، آرزو دارند ]كه شما نيز[ كافر شويد، تا باهم 
برابر باشيد« و معتقدند كه همان گونه كه كافران دوست 
دارند ديگران نيز مانند آنان كافر باشــند، زنان زناكار 
نيز دوســت دارند، زنهای ديگر نيز زناكار باشند و به 
دنبال آيه نيز روايت مذكور را در تأييد حرف خود ذكر 
كرده اند، اما ابن منذر در مورد روايت مذكور می گويد: 
چنين كالمی در هيچ جا و كتابی ثابت نشــده و ممكن 
نيست خليفه سوم چنين كالمی را گفته باشد و روايت 
مذكور صحت ندارد«.71 ثانيًا؛ بر فرض صحت روايت 
مذكور، باز هم استدالل ناتمام است؛ زيرا روايت به زن 
زناكار اشــاره دارد، در حالی كه موضوع مورد بحث، 

ولدالزنا است.
ب( ولدالزنا هميشــه به علت ولدالزنا بودنش حرص 
می خــورد و با خود می گويد: اگر كســان ديگر مانند 
او باشند؛ يعنی ولدالزنا باشند، اين مصيبت ديگر بر او 
سخت نمی باشد و التيامی بر زخم او است؛ زيرا اگر يك 

69. المغنی، ج10، ص177؛ مواهب الجليل، ج6، ص161.
70. نساء، 89.

71. المبدع، ج8، ص320.

مصيبتی فراگير شود، بر مصيبت ديدگان آسان می گردد 
و اگر آن مصيبت نادر باشــد و اختصاص به يك نفر 
يا گروهی داشته باشــد، تحمل آن دشوار می گردد.72 
در پاسخ به اين دليل می توان گفت: ولدالزنا فعل قبيح 
و معصيت و عمل حرامی را مرتكب نشــده اســت كه 
بخواهد و آرزوی اين را داشــته باشد كه ديگران نيز 
مانند او ولدالزنا باشند؛ زيرا خود كاری نكرده و در آن 

عمل زشت نقشی نداشته است.
ج( ولدالزنا به اين گرايش دارد كه ديگران مرتكب زنا 
شــوند، تا مانند او ولدالزنا به وجود بيايد و بعد از آن 
به ولدالزنا شناخته شــوند.73 همچنين ولدالزنا به اين 
متهم اســت كه می خواهد زنا رواج پيدا كند، پس برای 
رواج زنا، كارهايی می كند تا ديگران به جای ازدواج، 
زنا كنند و در اين راه از هيچ كوششی دريغ نمی كند.74 
در پاسخ به اين اســتدالل می توان گفت: زانی و زانيه 
بيشــتر می توانند مورد اين اتهام قرار گيرند تا ولدالزنا؛ 
زيرا زانی و زانيه مورد اتهام فســق و فجور و هرزگی 
در جامعه هستند و شايد برخی از آنان بخواهند تا زنا 
و فحشــا رواج پيدا كند، در حالی كه اين موضوع در 

مورد ولدالزنا صدق نمی كند.

قول مختار
به نظر می رســد ديدگاه اول، قول راجح و برتر باشد؛ 
يعنی شــهادت ولدالزنا بر زنای شــخص ديگر مانند 
شهادت او در ســاير امور مورد پذيرش است. داليل 

اختيار اين قول از اين قرار است:
1- قــوی بودن ادلــه جمهور اهل ســنت و زيديه كه 

شهادت ولدالزنا را بر زنا جايز شمرده اند.
2- اگر شــخص زانی )زنا كننده( توبه كند، شهادتش 
مورد پذيرش است، در حالی كه فعل قبيحی را مرتكب 
شده اســت )با ذكر اين نكته كه شخص زناكار، بيشتر 

72. البيــان و التحصيل، ج16، ص191؛ شــرح مختصر خليل، ج7، 
ص186.

73. حاشية الدسوقي، ج4، ص173.
74. شرح مختصر خليل، ج7، ص186.
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دوســت دارد ديگران هم مانند او باشند و زنا كنند(، 
پس شــخص ولدالزنا به طريق اولی، بايد شهادتش 
مورد پذيرش قرار گيرد؛ زيرا او فعل قبيحی مرتكب 
نشده اســت و نبايد گناه والدينش را به دوش بكشد. 
همچنين از آنجــا كه كفر والدين بــه كفر اوالد آنها 
نمی انجامد، فسق والدين نيز قابل سرايت به بچه های 
آنان نيســت؛ زيرا خداوند در قرآن می فرمايد: »َواَل 
َتــِزُر َواِزَرٌة ِوْزَر ُأْخَری«.75 نيــز مورد مؤاخذه قرار 
دادن فرزنــدان به خاطر اعمــال والدين نوعی ظلم 
در حق فرزندان اســت، در حالی كه خداوند منّزه از 
ظلم اســت؛76 زيرا در قرآن آمده اســت: »َواَل َیْظِلُم 
َربَُّك َأَحًدا«؛77 »و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا 

نمی دارد«.
3- به اســتدالل مالكيه كه ولدالزنا دوست دارد همه 
مانند او باشند، اين گونه می توان پاسخ داد كه ولدالزنا 
فعل قبيحی مرتكب نشده است كه بخواهد ديگران نيز 

مانند او باشند.
4- نسب از شروط عدالت يا شهادت نيست و جايی 
ذكر نشده اســت. پس شهادت ولدالزنا مورد پذيرش 
اســت هنگامی كه عادل باشــد؛ خواه در مورد زنا و 
خواه در شــهادت در موارد غير زنا. بر اين اســاس 
شــهادت ولدالزنا، با شروط عمومی شهادت مطابقت 

دارد.
5- درباره اســتدالل به روايت خليفه سوم، می توان 
گفت: چنين خبری از خليفه ســوم ثابت نشده است 
و همچنين بعيد اســت و جايز نيست كه خليفه سوم 
قولی را از روی گمان بيان دارد و به گروهی از زنان 

)زناكار( نسبت دهد.78
6- از عموم آيات و روايات می توان فهميد كه شهات 
ولدالزنــا در صورت اثبات عدالــت وی، مورد قبول 

75. زمر، 7.
76. الحاوی الكبير، ج17، ص210.

77. کهف، 49.
78. المغنی، ج10، ص177.

است و شهادت او مورد استثنا قرار نگرفته است.79

نتیجه گیری
1. هيچ كدام از مذاهب چهارگانه اهل سنت و زيديه، 
نســب و طهارت مولد را در باب شــهادت شــرط 

ندانسته اند.
2. در باب شــهادت ولدالزنا جمهــور مذاهب فقهی 
اهل ســنت و زيديه، قائل به جواز شــهادت ولدالزنا 
هســتند و داليل خود بر اين امــر را اطالقات ادله 
و آيات قرآنی و عمومات اخبــار وارده در پذيرش 

شهادت فرد عادل برشمرده اند.
3. در بين مذاهب فقهی چهارگانه اهل سنت و زيديه، 
مالكيه قائل به عدم پذيرش شهادت ولدالزنا بر زنای 
شــخص ديگر می باشــند؛ زيرا معتقدند: ولدالزنا اين 
انگيزه را دارد كه بخواهد مردم را به زنا تشويق كند، 
تا امثال او بيشتر شوند و التيامی بر زخمهای او باشد. 
همچنين چون خود ولدالزنا است دوست دارد ديگران 
را به زانی بودن متهم كند و برای پيشــبرد اين هدف، 
ممكن است به شــهادت دروغ عليه فردی بپردازد و 
او را به زنا متهم كند. مالكيه به خبری از خليفه سوم 

استدالل كرده اند كه صحت آن ثابت نشده است.
4. ديــدگاه جمهور مذاهب )حنفيه، شــافعيه، حنابله 
و زيديــه(، ديدگاه برگزيده در اين باب اســت؛ زيرا 
داليل مالكيه، همگی از روی گمان هســتند و صحت 
خبر بيان شــده از خليفه ســوم نيز ثابت نشده است. 
اما داليل جمهور بســيار مســتحكم به نظر می رسد، 
از جمله به آيه »وزر« كه دليل متقنی اســت، استناد 
می كنند، در حالی كه اگر قــول مالكيه را بپذيريم، با 
مفهوم آيه منافات دارد. همچنين در تمامی كتب فقهی 
مالكيه چيزی به عنوان طهارت مولد يا نسب در باب 
شهادت ذكر نشده است كه بتوان به آن استدالل كرد و 

گفت كه شهادت ولدالزنا جايز نيست.

79. البيان، ج13، ص304.
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- قرآن كريم، ترجمه مصطفی خرم دل.
- آذرنوش، آذرتاش، فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی، 

تهران، نشر نی، 1393ش.
- ابن المرتضی، احمد بن يحيی، البحر الزخار الجامع 
لمذاهب علماء المصار، بيــروت، دارالكتب العلمية، 

1422ق.
- همو، شرح الزهار، بی جا، بی نا، بی تا.

- ابن حجر هيتمي، احمد بــن محمد، تحفة المحتاج 
في شــرح المنهاج، بيروت، داراحياء التراث العربي، 

1357ق.
- ابن رشــد، محمد بن احمد، البيــان و التحصيل و 
الشــرح و التوجيه و التعليل لمســائل المستخرجة، 

بيروت، دارالغرب االسالمی، 1408ق.
- همــو، بداية المجتهــد و نهاية المقتصــد، قاهره، 
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احمد، بيروت، دارالكتب العلمية، 1414ق.
- همو، المغنی، قاهره، مكتبة القاهرة، 1388ق.

- ابن ماجه قزوينی، محمد بن يزيد، ســنن ابن ماجه، 
قاهره، داراحياء الكتب العربية، 1372ق.

- ابن مفلح، ابراهيم بن محمد، المبدع فی شرح المقنع، 
بيروت، دارالكتب العلمية، 1418ق. 

- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 
دارصادر، 1414ق.

- ابن نجيم مصری، زين الدين بن ابراهيم، البحر الرائق 
شرح كنز الدقائق، بيروت، دارالكتاب االسالمی، بی تا.

- ابن نصر بغدادی، عبدالوهاب بن علی، اإلشراف علی 
نكت مسائل الخالف، بيروت، دارابن حزم، 1420ق.

- ابن همام، محمد بن عبدالواحد، فتح القدير، بيروت، 
دارالفكر، بی تا.

- انصاری، زكريا بن محمد، أسنی المطالب فی شرح 

روض الطالب، بيروت، دارالكتاب االسالمی، بی تا.
- بلخی، نظام الدين، الفتاوی الهندية، بيروت، دارالفكر، 

1310ق.
- بهوتی، منصور بن يونس، الروض المربع شرح زاد 

المستقنع، بيروت، دارالمؤيد؛ مؤسسة الرسالة، بی تا.
- همو، شــرح منتهی اإلرادات، بيروت، عالم الكتب، 

1414ق.
- همو، كشــاف القنــاع عن متن اإلقنــاع، بيروت، 

دارالكتب العلمية، بی تا.
- بيهقی، احمد بن حسين، الســنن الكبری، بيروت، 

دارالكتب العلمية، 1424ق.
التعريفــات، بيروت،  - جرجاني، علی بــن محمد، 

دارالكتب العلمية، 1403ق.
- جوهری، اسماعيل بن حماد، الصحاح تاج اللغة و 

صحاح العربية، بيروت، دارالعلم للماليين، 1407ق.
- حطاب، محمد بن محمد، مواهب الجليل فی شرح 

مختصر خليل، بيروت، دارالفكر، 1412ق.
- خرشــي، محمد بن عبداهلل، شــرح مختصر خليل، 

بيروت، دارالفكر، بی تا.
- دســوقی، محمد بن احمد، حاشــية الدسوقي علی 

الشرح الكبير، بيروت، دارالفكر، بی تا.
- شافعي، محمد بن ادريس، الم، بيروت، دارالمعرفة، 

1410ق.
- شربينی، محمد بن احمد، مغنی المحتاج الی معرفة 
معانــی الفاظ المنهــاج، بيروت، دارالكتــب العلمية، 

1415ق.
- شــيبانی، محمد بن حســن، الصل، كراچی، ادارة 

القرآن و العلوم االسالمية، بی تا.
- عبــادی زبيدی، ابوبكر بن علــی، الجوهرة النيرة، 

مصر، المطبعة الخيرية، 1322ق.
- عبداهلل، ناصرعلی، المعجم البســيط، قم، دارالفكر، 

1387ش.
- عبدری غرناطی، محمد بن يوسف، التاج و اإلكليل 
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