فصلنامه علمیـترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی (فروغ وحدت)
سال دوازدهم /دوره جدید /شماره  /45پاییز 1395
صص 73-64

شهادتولدالزنابرزنادرفقهمذاهب
چهارگانهاهلسنتوزیدیه
64

● ایوب شافعی پور
کارشناس ارشد فقه مقارن و حقوق جزای اسالمی دانشگاه مذاهب اسالمی

ayoubshafei@yahoo.com

تاریخ دریافت ،1395/7/29 :تاریخ پذیرش1395/9/28 :
سال دوازدهم
شماره  -45پاییز 1395

چکیده

احکام مربوط به ولدالزنا همواره در فقه اســامی ،مورد بحث و مناقشــه بوده است .یکی از احکام
مربوط به ولدالزنا ،مبحث شهادت او است .مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت و زیدیه به اتفاق ،شهادت
ولدالزنا را در همه امور اعم از مدنی و جزایی پذیرفتهاند ،بهجز مذهب مالکی که شــهادت ولدالزنا را
بر زنای شخص دیگر ،جایز نمیداند .جمهور مذاهب فقهی اهلسنت و زیدیه دلیل خود را عمومات و
اطالقات آیات قرآن مبنی بر پذیرش شهادت فرد عادل بیان کردهاند 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 کردهاند.
کلیدواژهها :شهادت ،ولدالزنا ،مذاهب اهلسنت ،زیدیه ،نسب ،اثبات زنا.

 )1شهادت

شهادت در لغت از َشــه َِد به معنای حضور به همراه
علم 1،مشاهده و دیدن 2و خبر قاطع 3،آمده است .اما
اكثر فقهای مذاهب شــهادت را در اصطالح اینگونه
تعریف کردهاند :شــهادت عبارت است از خبر دادن
راست از حقی به نفع یا ضرر دیگری ،با لفظ أشهد و
4
در مجلس حکم.
 )2ولد

َولَد که جمع آن أوالد است ،در لغت ،به معنای نسل،
زاده ،فرزند و بچه به کار رفته است 5.معنای اصطالحی
ولد از معنــای لغوی آن خارج نیســت و به معنای
6
نسل که شــامل مذکر و مؤنث میشود ،آمده است،
وص ُ
همانگونه که خداوند در قرآن میفرمایدُ « :ي ِ
يك ُم
لذ َك ِر ِم ْث ُل َح ِّظ ْ ُ
اهللُ ِفي َأ ْو َل ِد ُك ْم لِ َّ
ال ْن َث َي ْينِ »؛« 7خداوند
درباره (ارث بردن) فرزندانتان (و پدران و مادرانتان)
به شــما فرمان میدهد و بر شما واجب میگرداند که
(چون ُمردید و دخترانی و پســرانی از خود بهجای
گذاشتید) بهره یک مرد به اندازه بهره دو زن است».
 )3زنا

زنا در لغت از ماده « َزنَی یزنی ِزن َ ًی» گرفته شده و به
معنای فجور (هرزگی و فساد) آمده است 8.اما مذاهب
فقهی در تعریف اصطالحی زنا ،دارای دیدگاه واحدی
نیســتند ،بلکه در ماهیت آن به گونــه زیر اختالف
کردهاند:
حنفیــه :آمیزش کردن مــردی در قُبل زنی که خالی
 .1معجم مقاییس اللغة ،ج ،3ص.221
 .2المعجم البسیط ،ص.274
 .3تاج العروس ،ج ،8ص252؛ لسان العرب ،ج ،3ص239؛ الصحاح،
ج ،2ص.494
 .4کنز الدقائق ،ص471؛ الذخیرة ،ج ،4ص303؛ الحاوی الکبیر ،ج،7
ص4؛ المغنی ،ج ،5ص65؛ البحر الزخار ،ج ،6ص.24
 .5معجم مقاییــس اللغة ،ج ،6ص143؛ تاج العروس ،ج ،9ص321؛
فرهنگ معاصر عربی ـ فارسی ،ص.1239
 .6المصباح المنیر ،ج ،2ص.671
 .7نساء.11 ،
 .8القاموس المحیط ،ص1292؛ لسان العرب ،ج ،14ص.359
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مقدمه
نهاد خانواده در اســام ،دارای اهمیت واالیی است،
به طــوری که همواره به عنوان یــک نهاد مقدس به
شمار رفته اســت .دین مبین اسالم همیشه بر ازدواج
و تشــکیل خانواده تأکید زیادی داشته و انسانها را
به این امر مقدس تشــویق کرده است ،تا با دستیابی
به ســعادت و آرامش ،خود را از هرگونه گناهی که
ممکن است ،متوجه آنان شود ،برحذر دارند .در این
میان ممکن است عدهای خارج از نکاح شرعی ،باهم
رابطه برقرار کنند و در نتیجه این رابطه غیرمشــروع،
فرزندانی از آنان به وجود آید که در جامعه اســامی
از آنان ،با عنوان «ولدالزنا» یا «فرزندان نامشروع»،
یا در نظام حقوقی با عنوان «اطفال ناشــی از روابط
آزاد» یاد میشــود .از آنجا که شریعت اسالمی ،برای
همه امور زندگی بشــر ،برنامه کامل و منسجمی ارائه
نموده است .برای کودکان ناشی از رابطه نامشروع و
خارج از ازدواج شرعی نیز احکامی وضع کرده که در
برخی موارد با حقوق کودکان مشروع ،متفاوت است.
فقها بارها از آن احکام سخن به میان آوردهاند ،مانند
احکام مربوط به ارث ،نفقه و نسب ولدالزنا.
پژوهش حاضر در صدد پاســخگویی به این ســؤال
است که آیا شــهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر،
نزد فقها جایز شــمرده شده اســت یا خیر؟ هرچند
جمهور مذاهب فقهی اهلســنت تفکیکی بین ولدالزنا
و ولدالنکاح در مسئله شــهادت قائل نشدهاند و در
پی مساوی سازی حقوق و احکام ولدالزنا و فرزندان
مشروع برآمدهاند ،اما از آنجا که در این میان ،مالکیه
با دیگر مذاهب اهلسنت در شهادت ولدالزنا بر زنای
شــخص دیگر ،مخالفت کرده و نظر آنان را نپذیرفته
است ،الزم است تا با بررســی نظرات مذاهب فقهی
اهلســنت و تطبیق آن با فقه زیدی ،نظر برگزیده و
راجح تبیین گردد .از آنجا که تا به حال پژوهشی در
این باره صورت نگرفته اســت ،ضرورت آن آشکار
میشود.

مفهوم شناسی
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از ملکیت و شــبهه باشــد 9.ناگفته نماند که ابویوسف میگردد ،برخالف دخول در « ُدبر».
و محمد بن حسن دو شــاگرد امام ابوحنیفه برخالف  )4ولدالزنا
شخص امام ابوحنیفه قائلند که جماع در ُدبر زن خالی براساس تعاریف ارائه شده از دو واژه «ولد» و «زنا»،
10
از ملک و شبهه ،زنا محسوب میشود.
تعریــف عبارت ترکیبی «ولدالزنا» عبارت اســت از:
مالکیه :آمیزش کردن در فرجــی که بدون عقد نکاح «فرزندی که مادرش او را از طریق غیرشــرعی یا با
11
واقع شود و خالی از شبهه عقد یا ملک باشد.
رابطه حرام به دنیا آورده اســت»؛ بدین معنا که تولد
شــافعیه :فرو بردن مرد آلت خــود را در فرج زنی ـ وی خارج از نکاح شرعی باشد.
12
خالی از شبهه ـ که بر او حرام است.
حنابله :انجام دادن کار فاحشهای در قُبُل یا ُدبُر کسی 13.شروط شاهد
زیدیه :فرو رفتن آلت شــخص زندهای در شــرمگاه فقهای مذاهب برای شــاهد شروطی را ذکر کردهاند که
14
شخص زندهای دیگر در قُبُل یا ُدبُر آن.
اگر دارای این شروط نباشد ،شــهادت او مورد قبول
با بررسی تعاریف مذکور ،مالحظه میشود که جمهور واقع نمیشــود .بیان این مبحث ،از آن جهت است که
اهلسنت (مالکیه ،شافعیه و حنابله) ،زیدیه و ابویوسف مشخص شود آیا «شهادت ولدالزنا» با شروط مذکور
و محمد بن حسن دو شــاگرد امام ابوحنیفه قائلند که مطابقت دارد یا خیر .این شروط عبارتند از:
دخول «ذکر» در قُبل و ُدبر زن غیر ملک و شبهه ،زنا  )1مسلمان بودن
19
محسوب میشود ،برخالف شــخص امام ابوحنیفه که حنفیه 15،مالکیه 16،شــافعیه 17،حنابلــه 18و زیدیه،
مورد زنا را منحصر در «قُبل» دانســته است .هرچند مسلمان بودن شاهد را شــرط دانسته و شهادت کافر
فقها در تعریف زنا باهم اختالف کردهاند ،اما در اینکه بر مسلمان را جایز نمیدانند .این مذاهب ،برای اثبات
«زنا وطی و آمیزش حرام و عمدی» است ،باهم اتفاق مدعای خود به آیاتی از قرآن از جمله آیه  282سوره
بقره و آیه  2ســوره طالق اســتدالل کرده و معتقدند:
دارند.
با تأمل در تعاریف فقها از زنا ،به نظر میرســد تعریف در این آیات ذکر شــده که دو نفــر از مردان خود را
ابوحنیفه جامع باشــد؛ زیرا ماهیت زنا با ماهیت لواط گواه بگیرید و منظور از خود در این آیه یعنی از میان
متفاوت اســت؛ بهخصوص آنکه صحابه و در پی آن ،مسلمانان؛ پس براســاس مفهوم مخالف آیه ،شهادت
مذاهب فقهی در مجازات «لواط» اختالف کردهاند ،در غیرمســلمان بر مسلمان جایز نیســت و همچنین در
حالی که زنا ،مجازات مشخصی دارد .پس وجود تمایز آیات بیان شده که از کسانی شــاهد بگیرید که مورد
بین مجازات لواط و زنا ،بیانگر تمایز در ماهیت است رضایت و اطمینان شما باشند ،در حالی که غیرمسلمان
و افزون بــر آن ،مقصود از جماع در «قُبل» با مقصود قابل اطمینان و مورد رضایت نیست و نیز در آیات ذکر
از دخول در « ُدبر» نیز متفاوت اســت ،به گونهای که شــده که دو مرد عادل از میان خودتان گواه بگیرید،
در موضوع جماع در «قُبل» اختالط در انساب ایجاد در حالی که غیرمســلمان عادل محسوب نمیشود .اما
 .9التعریفات ،ص115؛ البحر الرائق ،ج ،3ص.106
 .10الهدایة ،ج ،2ص.344
 .11بدایة المجتهد ،ج ،4ص.215
 .12مغنی المحتاج ،ج ،5ص.442
 .13الروض المربع ،ص.664
 .14البحر الزخار ،ج ،14ص.104

 .15األصل ،ج ،4ص.219
 .16مواهب الجلیل ،ج ،6ص151؛ التاج و اإلکلیل ،ج ،8ص.161
 .17المجموع ،ج ،20ص.287
 .18الکافی فی فقه االمام احمد ،ج ،4ص271؛ المغنی ،ج ،10ص.59
 .19البحر الزخار ،ج ،6ص35؛ التاج المذهب ،ج ،6ص.217

فقهای حنفیه 20،حنابله 21و زیدیه 22از باب ضرورت
شــهادت کافر ذمی را در وصیــت در صورت نبود
مســلمان جایز میدانند .البته حنفیه و حنابله شهادت
23
کافر ذمی در وصیت را در ســفر جایز دانســتهاند.
این مذاهب در باب شهادت کافر ذمی در وصیت ،در
صورت فقدان شاهد مسلمان ،به آیه  106سوره مائده
استناد کردهاند .مالکیه و شافعیه در حالت یاد شده نیز
شهادت کافر را قبول ندارند؛ 24زیرا آنان فاسق هستند
ون ُه ُم َّ
ون» 25و
الظالِ ُم َ
«والْ َكا ِف ُر َ
و بــه این آیه از قرآن َ
آیاتی دیگر استناد کردهاند.
 )2بالغ بودن

 .20فتح القدیر ،ج ،7ص.417
 .21الکافی فی فقه االمام احمد ،ج ،4ص.271
 .22البحر الزخار ،ج ،6ص.35
 .23فتــح القدیر ،ج ،7ص417؛ الکافی فی فقــه االمام احمد ،ج،4
ص.271
 .24فتح القدیر ،ج ،7ص.417
 .25بقره.254 ،
 .26األم ،ج ،7ص51؛ المغنــی ،ج ،10ص57؛ الکافی فی فقه االمام
احمد ،ج ،4ص.271
 .27البحر الزخار ،ج ،6ص31؛ التاج المذهب ،ج ،6ص.217
 .28بقره.282 ،
 .29البحر الزخار ،ج ،6ص.35
 .30الحاوی الکبیر ،ج ،17ص.60

 )3آزاد بودن (ح ّریت)

حنفیه 34،مالکیه 35،شــافعیه 36و زیدیه 37این شرط را
برای شــاهد ذکر کردهاند ،آنان به ایــن آیه از قرآن
«ض َر َب اهللُ َم َث ًــا َع ْب ًدا َم ْم ُلو ًكا َل
اســتدالل میکنندَ :
َيق ِْد ُر َع َلى شَ ْي ٍء»؛ 38زیرا شهادت دادن ،نوعی والیت
حریت
اســت ،در حالی که عبد والیت ندارد .حنابله ّ
را شرط ندانستهاند و دلیل خود را عموم آیات وارده
در باب شهادت ذکر کردهاند ،هرچند حنابله پذیرش
شــهادت عبد در مواردی غیر از حدود و قصاص را
جایز میدانند و در این دو مورد شهادت عبد را جایز
نمیدانند 39.در فقه زیدیه هم برخی گفتهاند که شهادت
عبد فقط برای سیّد خودش مورد قبول نیست و برای
دیگران مورد پذیرش اســت؛ زیــرا خداوند فرموده:
 .31سنن ابنماجه ،ج ،1ص.658
 .32المدونة ،ج ،4ص26؛ بدایة المجتهد ،ج ،4ص.246
 .33اإلشراف ،ج ،2ص.161
 .34بدائع الصنائع ،ج ،6ص.270
 .35التاج و اإلکلیل ،ج ،8ص.161
 .36تحفة المحتاج ،ج ،10ص.211
 .37البحر الزخار ،ج ،6ص.57
 .38نحل.75 ،
 .39المغنی ،ج ،10ص.144
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همه فقهای مذاهب اهلسنت 26و زیدیه 27در شهادت،
بالغ بودن را شــرط دانستهاند .از جمله دالیل آنها از
این قرار است:
يد ْينِ ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم َفإ ِْن
«و ْاس َتشْ ــ ِه ُدوا شَ ــ ِه َ
الف) آیه َ
ــم َي ُكونَا َر ُج َل ْينِ َف َر ُج ٌل َوا ْم َر َأ َت ِ
ــان ِم َّم ْن َت ْر َض ْو َن ِم َن
لَ ْ
الشُّ َه َدا ِء»؛ 28زیرا در این آیه لفظ « ِم ْن ِر َجالِ ُك ْم» آمده
اســت ،در حالی که کودکان رجال نیستند 29.همچنین
در آیه تصریح شــده اســت که اگر دو مرد نبودند،
یــک مرد و دو زن را گواه بگیرید و هیچ اشــارهای
به کودکان نشــده اســت .عالوه بر آن ،وصف « ِم َّم ْن
َت ْر َض ْو َن ِم َن الشُّ ــ َه َدا ِء» در آیــه ،در کودکان فراهم
نیست ،به طوری که آنان جزء کسانی نیستند که مورد
30
رضایت و اطمینان باشند.

«رفِ َع
ب) حدیث عایشــه از پیامبر(ص) کــه فرمودُ :
الص ِغي ِر
ال ْ َق َل ُم َع ْن ثَ َلثَ ٍةَ :عنِ النَّائ ِ ِم َحتَّى يَ ْستَ ْي ِق َظَ ،و َعنِ َّ
َحتَّى يَ ْكبَ َرَ ،و َعنِ ال ْ َم ْجنُ ِ
يق»؛ 31زیرا
ون َحتَّى يَ ْع ِق َل ،أَ ْو يُ ِف َ
مراد از عدم مؤاخذه کودک ،عدم مسئولیت او در قبال
کارهای او اســت؛ چه آنکه احتمال اشتباه در او زیاد
است ،با وجود چنین خصیصهای کودک نمیتواند از
کسانی باشد که اهلیت شهادت داشته باشد.
بنابر قول مشــهور در مذهب مالکیه ،شهادت کودکان
ممیز جایز است .مالك میگوید :شهادت کودکان ممیز
در جراحات و قتل بین خودشان مادام که از هم جدا
متفرق نگشــتهاند و انسان بالغی بر آنان گذر
نشد ه و ّ
32
نکرده باشــد ،تا چیزی به آنان القا کند ،جایز است.
مالكيه دلیل پذیرش شهادت کودکان را اجماع صحابه
33
نقل میکنند.

ــد ٍل» و عبــد هم میتوانــد مانند دیگران
« َذ َو ْي َع ْ
عادل باشد که جمهور فقهای زیدیه این نظر را تأیید
نمیکنند و معتقدند که شــهادت عبد به علت نداشتن
40
والیت مورد پذیرش نیست.
 )4عقل

دارا بودن عقل برای ادای شــهادت ،از شرایطی است
که مورد اتفاق همه مذاهب است .پس شهادت دیوانه
مورد قبول نیســت .مذاهب دالیل خود را برای عدم
پذیرش شــهادت مجنون ،اجماع فقها و حدیث رفع
41
بیان کردهاند.
 )5عدالت
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با بررسی تعاریف فقهای اهلسنت و زیدیه از عدالت و
بیان اینکه اختالف جزئی در تعریف عدالت داشتهاند،
تعریف راجح و مورد اجماع آنان این تعریف میباشد:
«دوری جســتن از گناهان کبیره ،عدم پافشاری بر
مروت» 42.دالیل آنان برای
گناهان صغیره ،و رعایت ّ
شرط عدالت ،از این قرار است:
ين َآ َم ُنوا شَ ــ َها َد ُة
الف) آیــات قرآن :آیه « َيا َأيُّ َها الَّ ِذ َ
ين الْ َو ِص َّي ِة ا ْث َن ِ
ان َذ َوا
بَ ْي ِن ُك ْم ِإ َذا َح َض َر َأ َح َد ُك ُم الْ َم ْو ُت ِح َ
َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْم» 43که منظور از عدل در آن ،دوری از گناه
است و آیه « ِم َّم ْن َت ْر َض ْو َن ِم َن الشُّ َه َدا ِء» 44که منظور
از « ِم َّم ْن َت ْر َض ْو َن» عادل بودن و مورد اطمینان بودن
شاهدان است.
ــر َر ُج ٌل ب ِ َغ ْي ِر ال ْ ُع ُد ِ
ب) حدیث َ
ول»؛« 45کسی
«ل يُ ْؤ َس ُ
به شهادت غیرعادل ،مورد بازداشت قرار نمیگیرد».
 .40البحر الزخار ،ج ،6ص.57
 .41بدائــع الصنائع ،ج ،6ص270؛ الذخیرة ،ج ،10ص151؛ الحاوی
الکبیــر ،ج ،17ص58؛ المغنــی ،ج ،10ص57؛ البحر الزخار ،ج،10
ص.57
 .42بدائــع الصنائع ،ج ،6ص862؛ التــاج و اإلکلیل ،ج ،8ص261؛
الفــروع ،ج ،6ص565؛ مغنی المحتاج ،ج ،6ص345؛ التاج المذهب،
ج ،6ص.211
 .43مائده.106 ،
 .44بقره.282 ،
 .45السنن الکبری ،ج ،10ص280؛ الموطأ ،ج ،2ص.720

 )6بینایی

بینایی از شروطی است که فقط حنفیه و زیدیه آن را
شرط دانســته 46و دلیل خود را اجماع بیان کردهاند
و معتقدند :از آنجا که بینایی از ارکان شــهادت است
و شــاهد باید با چشــم حادثه و صحنهای را ببیند،
بنابراین باید بینایی داشــته باشــد .اما سایر مذاهب
47
بینایی را شرط ندانستهاند.
 )7ناطق بودن

همه مذاهب به جز مالکیه ناطق بودن را در شــهادت
شــرط دانســتهاند و شهادت شــخص الل را جایز
نمیدانند و معتقدند :شهادت باید با لفظ «شهدت» یا
«أشهد» باشد 48.اما مالکیه قائلند هر آنچه بر شهادت
داللت کند ،اعم از گفتهای ،نوشتهای یا اشارهای ،برای
شــهادت کفایت میکند ،پس شــهادت الل را جایز
49
دانستهاند.
 )8نبودن تهمتی قوی پیرامون شاهد

همه مذاهب فقهی اهلســنت و زیدیه قائلند که باید
تهمتی پیرامون شــاهد نباشد؛ یعنی از جمله :شهادت
برای خویشاوندان ،یا شــهادت علیه دشمن خود ،یا
جایی که نفعی برای شاهد است ،یا جایی که از شاهد
50
دفع ضرری میشود ،نباشد.
شــهادت ولدالزنا (غیر از شــهادت بر زنای
شخص دیگر)
همه مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت و فقهای زیدیه
شــهادت ولدالزنا را در همه مسائل مانند معامالت،
قتــل و غیره جایز میدانند؛ زیرا ِصرف ولدالزنا بودن
 .46بدائع الصنائع ،ج ،6ص267؛ البحر الزخار ،ج ،6ص.58
 .47التــاج و اإلکلیل ،ج ،8ص166؛ تحفة المحتاج ،ج ،10ص211؛
الفروع ،ج ،6ص.560
 .48بدائع الصنائع ،ج ،6ص268؛ تحفــة المحتاج ،ج ،10ص215؛
الفروع ،ج ،6ص580؛ البحر الزخار ،ج ،6ص.59
 .49التاج و اإلکلیل ،ج ،8ص.166
 .50الجوهرة النیــرة ،ج ،2ص229؛ التاج و اإلکلیل ،ج ،8ص167؛
تحفة المحتاج ،ج ،10ص212؛ الفروع ،ج ،6ص582؛ البحر الزخار،
ج ،6صص55 ،53و57؛ التاج المذهب ،ج ،6ص.224

در عدالت شــخص تأثیری ندارد؛ چون خود شخص
51
«و َل َت ِز ُر َو ِاز َر ٌة
در آن دخالتی نداشــته است و آیه َ
ِوزْ َر ُأخْ َرى» 52نیز مؤید آن است.
شهادت ولدالزنا بر زنای شخص دیگر
فقهای مذاهــب در مورد شــهادت ولدالزنا بر زنای
شــخصی دیگر ،باهم اختالف کردهاند و در این مورد
دو دیدگاه متفاوت وجود دارد:
 )1پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنا

 .51بدائــع الصنائع ،ج ،6ص269؛ الهدایــة ،ج ،3ص124؛ مواهب
الجلیــل ،ج ،6ص161؛ األم ،ج ،6ص226؛ أســنی المطالب ،ج،4
ص356؛ کشــاف القناع ،ج ،6ص427؛ البحر الزخار ،ج ،6ص48؛
شرح األزهار ،ج ،4ص.395
 .52زمر.7 ،
 .53بدائع الصنائع ،ج ،6ص269؛ الفتاوی الهندیة ،ج ،3ص.469
 .54األم ،ج ،6ص226؛ مختصر المزنی ،ص.420
 .55المغنی ،ج ،10ص178؛ کشاف القناع ،ج ،6ص.427
 .56البحر الزخار ،ج ،6ص.48
 .57بدائــع الصنائع ،ج ،6ص272؛ شــرح منتهــى اإلرادات ،ج،3
ص.594
 .58طالق.2 ،
 .59کشاف القناع ،ج ،6ص.427
 .60الشرح الكبير ،ج ،12ص.69

 )2عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنا

مالکیه قائل به این دیدگاه هســتند .ادله آنان از این
68

 .61الهدایة ،ج ،3ص124؛ الجوهرة النیرة ،ج ،2ص.232
 .62کشاف القناع ،ج ،6ص.427
 .63همان.
 .64بدائع الصنائع ،ج ،6ص.269
 .65زمر.7 ،
 .66الشــرح الكبير ،ج ،12صص69و70؛ البحر الزخار ،ج ،6ص48؛
التاج المذهب ،ج ،6ص.219
 .67الحاوی الکبیر ،ج ،17ص.210
 .68الکافی فی فقه اهل المدینــة ،ج ،2ص895؛ البيان و التحصيل،
ج ،16ص326؛ الذخیــرة ،ج ،10ص221؛ مواهــب الجلیل ،ج،6
ص.161
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شهادت ولدالزنا بر زنا در فقه مذاهب چهارگانه اهلسنت و زیدیه

حنفیه 53،شــافعیه 54،حنابله 55و زیدیه قائل به این
دیدگاه هستند .ادله آنان از این قرار است:
الف) عمومیت آیات قرآن کریم؛ 57آیاتی که در قرآن
در باب پذیرش شهادت آمده ،بین ولدالزنا و غیر آن،
«و َأشْ ــ ِه ُدوا َذ َو ْي
فرقی قائل نشــدهاند ،از جمله آیه َ
ــم»؛« 58و بر آنان دو مــرد عادل از میان
َع ْد ٍل ِم ْن ُك ْ
خودتان گواه کنید».
ب) ولدالزنــای عادل شــهادتش در امور غیر از زنا
پذیرفته میشود ،پس شهادتش مانند دیگران در باب
زنا نیز پذیرفته میشــود 59.بهخصوص آنکه شهادت
ولدالزنا ،با شروط شهادت مطابقت دارد.
ج) شهادت ولدالزنا در قتل پذیرفته میشود ،پس به
60
طریق اولی شهادت او باید در زنا نیز پذیرفته شود
(قیاس اولویت).
د) فســق پدر و مادر موجب فسق فرزند نمیگردد،
56

مانند کفر پدر و مادر که موجب کافر شــمردن فرزند
61
نمیشود.
هـ) خود ولدالزنا مرتکب فعلی نشده است که درباره
آن حکمی صادر شــود ،بلکه فاعل زنا ،کاری قبیح
انجام داده است و پدر و مادر زانی غیر از زانی هستند
62
و حکم آنها به ولدالزنا قابل سرایت نیست.
و) ولدالزنا روایتش پذیرفته میشــود و شهادتش در
غیر از زنا نیز مورد پذیرش اســت ،پس شهادتش بر
63
زنا نیز مانند سایر موارد مورد قبول است.
ز) زنا کردن پدر و مادر ولدالزنا ،خدشهای در عدالت
ولدالزنــا وارد نمیکند 64.همانگونــه که خداوند در
65
«و َل َت ِ
ــز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأخْ َرى»؛
قــرآن میفرمایدَ :
«هیچ کس بار گناهان دیگری را بر دوش نمیکشــد
(و گناهان دیگری را به گردن نمیگیرد)».
ح) اگر شــخص زناکار توبه کند ،شــهادتش مورد
قبول واقع میشــود ،هرچند او فعل قبیحی را انجام
داده اســت ،پس وقتی با وجود انجام گناه و قبیحی
شهادتش (شــهادت زانی) مورد پذیرش است ،غیر
66
زانی به طریق اولی شهادتش مورد قبول است.
ط) ممکن است با منع کردن ولدالزنا از شهادت ،وی
را به دو قسم خوار کنیم :اول به دلیل نسب نامشروع و
دوم با ممانعت وی از شهادت دادن .پس وقتی عدالت
ولدالزنا اثبات شود ،دیگر نمیشود مانع شهادت دادن
67
وی شد.

70

قرار است:
الــف) عرف و عادت این اســت که وقتی کســی کار
خالف و قبیحی را انجام میدهد ،دوست دارد دیگران
هم ماننــد او آن را انجام دهند و بــه انجام دادن آن
مشــهور باشند .به این ســخن خلیفه سوم ،عثمان بن
«و َّد ْت ال َّزانِيَ ُة أَ َّن
عفان استدالل کردهاند که گفته استَ :
اء ُكلَّ ُه َّن ی َزن َ ْي َن»؛« 69زن زناکار میخواهد (دوست
الن َِّس َ
دارد) که همه زنها زناکار باشند» .در پاسخ به این دلیل
میتوان گفت :او ً
ال؛ چنین روایتی هرگز از خلیفه سوم
ثابت نشــده و در هیچ کتب روایی نیز نیامده است .آن
را میتوان تنها در برخی کتب فقهی مشــاهده کرد که
این خود مؤید عدم صحت روایت اســت .ابنمفلح از
فقهای حنبلی در کتاب المبدع در مورد روایت مذکور
ایــن چنین میگوید« :برخی در مورد قبول شــهادت
ون َك َما
«و ُّدوا لَ ْو َت ْك ُف ُر َ
ولدالزنا این آیه را ذکر کردهاندَ :
ُون َس َوا ًء»؛« 70همانگونه كه خودشان كافر
َك َف ُروا َف َت ُكون َ
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شــدهاند ،آرزو دارند [كه شما نيز] كافر شويد ،تا باهم
برابر باشيد» و معتقدند که همانگونه که کافران دوست
دارند دیگران نیز مانند آنان کافر باشــند ،زنان زناکار
نیز دوســت دارند ،زنهای دیگر نیز زناکار باشند و به
دنبال آیه نیز روایت مذکور را در تأیید حرف خود ذکر
کردهاند ،اما ابنمنذر در مورد روایت مذکور میگوید:
چنین کالمی در هیچجا و کتابی ثابت نشــده و ممکن
نیست خلیفه سوم چنین کالمی را گفته باشد و روایت
مذکور صحت ندارد» 71.ثانی ًا؛ بر فرض صحت روایت
مذکور ،باز هم استدالل ناتمام است؛ زیرا روایت به زن
زناکار اشــاره دارد ،در حالی که موضوع مورد بحث،
ولدالزنا است.
ب) ولدالزنا همیشــه به علت ولدالزنا بودنش حرص
میخــورد و با خود میگوید :اگر کســان دیگر مانند
او باشند؛ یعنی ولدالزنا باشند ،این مصیبت دیگر بر او
سخت نمیباشد و التیامی بر زخم او است؛ زیرا اگر یک
 .69المغنی ،ج ،10ص177؛ مواهب الجلیل ،ج ،6ص.161
 .70نساء.89 ،
 .71المبدع ،ج ،8ص.320

مصیبتی فراگیر شود ،بر مصیبت دیدگان آسان میگردد
و اگر آن مصیبت نادر باشــد و اختصاص به یک نفر
72
یا گروهی داشته باشــد ،تحمل آن دشوار میگردد.
در پاسخ به این دلیل میتوان گفت :ولدالزنا فعل قبیح
و معصیت و عمل حرامی را مرتکب نشــده اســت که
بخواهد و آرزوی این را داشــته باشد که دیگران نیز
مانند او ولدالزنا باشند؛ زیرا خود کاری نکرده و در آن
عمل زشت نقشی نداشته است.
ج) ولدالزنا به این گرایش دارد که دیگران مرتکب زنا
شــوند ،تا مانند او ولدالزنا به وجود بیاید و بعد از آن
به ولدالزنا شناخته شــوند 73.همچنین ولدالزنا به این
متهم اســت که میخواهد زنا رواج پیدا کند ،پس برای
رواج زنا ،کارهایی میکند تا دیگران به جای ازدواج،
74
زنا کنند و در این راه از هیچ کوششی دریغ نمیکند.
در پاسخ به این اســتدالل میتوان گفت :زانی و زانیه
بیشــتر میتوانند مورد این اتهام قرار گیرند تا ولدالزنا؛
زیرا زانی و زانیه مورد اتهام فســق و فجور و هرزگی
در جامعه هستند و شاید برخی از آنان بخواهند تا زنا
و فحشــا رواج پیدا کند ،در حالی که این موضوع در
مورد ولدالزنا صدق نمیکند.
قول مختار
به نظر میرســد دیدگاه اول ،قول راجح و برتر باشد؛
یعنی شــهادت ولدالزنا بر زنای شــخص دیگر مانند
شهادت او در ســایر امور مورد پذیرش است .دالیل
اختیار این قول از این قرار است:
 -1قــوی بودن ادلــه جمهور اهلســنت و زیدیه که
شهادت ولدالزنا را بر زنا جایز شمردهاند.
 -2اگر شــخص زانی (زنا کننده) توبه کند ،شهادتش
مورد پذیرش است ،در حالی که فعل قبیحی را مرتکب
شده اســت (با ذکر این نکته که شخص زناکار ،بیشتر
 .72البيــان و التحصيل ،ج ،16ص191؛ شــرح مختصر خليل ،ج،7
ص.186
 .73حاشية الدسوقي ،ج ،4ص.173
 .74شرح مختصر خليل ،ج ،7ص.186

 .75زمر.7 ،
 .76الحاوی الکبیر ،ج ،17ص.210
 .77کهف.49 ،
 .78المغنی ،ج ،10ص.177

نتیجهگیری
 .1هیچ کدام از مذاهب چهارگانه اهلسنت و زیدیه،
نســب و طهارت مولد را در باب شــهادت شــرط
ندانستهاند.
 .2در باب شــهادت ولدالزنا جمهــور مذاهب فقهی
اهلســنت و زیدیه ،قائل به جواز شــهادت ولدالزنا
هســتند و دالیل خود بر این امــر را اطالقات ادله
و آیات قرآنی و عمومات اخبــار وارده در پذیرش
شهادت فرد عادل برشمردهاند.
 .3در بین مذاهب فقهی چهارگانه اهلسنت و زیدیه،
مالکیه قائل به عدم پذیرش شهادت ولدالزنا بر زنای
شــخص دیگر میباشــند؛ زیرا معتقدند :ولدالزنا این
انگیزه را دارد که بخواهد مردم را به زنا تشویق کند،
تا امثال او بیشتر شوند و التیامی بر زخمهای او باشد.
همچنین چون خود ولدالزنا است دوست دارد دیگران
را به زانی بودن متهم کند و برای پیشــبرد این هدف،
ممکن است به شــهادت دروغ علیه فردی بپردازد و
او را به زنا متهم کند .مالکیه به خبری از خلیفه سوم
استدالل کردهاند که صحت آن ثابت نشده است.
 .4دیــدگاه جمهور مذاهب (حنفیه ،شــافعیه ،حنابله
و زیدیــه) ،دیدگاه برگزیده در این باب اســت؛ زیرا
دالیل مالکیه ،همگی از روی گمان هســتند و صحت
خبر بیان شــده از خلیفه ســوم نیز ثابت نشده است.
اما دالیل جمهور بســیار مســتحکم به نظر میرسد،
از جمله به آیه «وزر» که دلیل متقنی اســت ،استناد
میکنند ،در حالی که اگر قــول مالکیه را بپذیریم ،با
مفهوم آیه منافات دارد .همچنین در تمامی کتب فقهی
مالکیه چیزی بهعنوان طهارت مولد یا نسب در باب
شهادت ذکر نشده است که بتوان به آن استدالل کرد و
گفت که شهادت ولدالزنا جایز نیست.
 .79البیان ،ج ،13ص.304
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دوســت دارد دیگران هم مانند او باشند و زنا کنند)،
پس شــخص ولدالزنا به طریق اولی ،باید شهادتش
مورد پذیرش قرار گیرد؛ زیرا او فعل قبیحی مرتکب
نشده اســت و نباید گناه والدینش را به دوش بکشد.
همچنین از آنجــا که کفر والدین بــه کفر اوالد آنها
نمیانجامد ،فسق والدین نیز قابل سرایت به بچههای
«و َل
آنان نیســت؛ زیرا خداوند در قرآن میفرمایدَ :
َت ِ
ــز ُر َو ِاز َر ٌة ِوزْ َر ُأخْ َرى» 75.نیــز مورد مؤاخذه قرار
دادن فرزنــدان به خاطر اعمــال والدین نوعی ظلم
در حق فرزندان اســت ،در حالی که خداوند من ّزه از
76
«و َل َي ْظ ِل ُم
ظلم اســت؛ زیرا در قرآن آمده اســتَ :
َرب ُّ َ
ك َأ َح ًدا»؛« 77و پروردگار تو به هيچ كس ستم روا
نمىدارد».
 -3به اســتدالل مالکیه که ولدالزنا دوست دارد همه
مانند او باشند ،اینگونه میتوان پاسخ داد که ولدالزنا
فعل قبیحی مرتکب نشده است که بخواهد دیگران نیز
مانند او باشند.
 -4نسب از شروط عدالت یا شهادت نیست و جایی
ذکر نشده اســت .پس شهادت ولدالزنا مورد پذیرش
اســت هنگامی که عادل باشــد؛ خواه در مورد زنا و
خواه در شــهادت در موارد غیر زنا .بر این اســاس
شــهادت ولدالزنا ،با شروط عمومی شهادت مطابقت
دارد.
 -5درباره اســتدالل به روایت خلیفه سوم ،میتوان
گفت :چنین خبری از خلیفه ســوم ثابت نشده است
و همچنین بعید اســت و جایز نیست که خلیفه سوم
قولی را از روی گمان بیان دارد و به گروهی از زنان
78
(زناکار) نسبت دهد.
 -6از عموم آیات و روایات میتوان فهمید که شهات
ولدالزنــا در صورت اثبات عدالــت وی ،مورد قبول

است و شهادت او مورد استثنا قرار نگرفته است.
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