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Abstract
Witness testimony has been accepted as evidence. However, there are differences in
the validity and authenticity of women's testimony over men, which has led to the
doubt about discrimination in some Islamic rulings among Muslims. It should be
noted that gender differences are considered in inferring the rules and jurisprudential
and legal rules. However, the lack of proper explanation of these differences and
their philosophy and wisdom gradually led to the promotion of feminist suspicions
and dissatisfaction with religious teachings. Using a descriptive-analytical method
for answering doubts, this research has discussed the different evidences for gender
difference both in religious texts and inter-disciplinary studies. Presenting the
arguments of the famous view and using a holistic–based deduction and fairness for
correct and complete judgment about women's rights, in response to doubts about
gender differences in the issue of testimony, this paper explains the physical and
perceptual differences and the principle of “coordination of creation and legislation
differences". It was concluded that gender difference in the issue of woman’s
testimony and her inequality with man’s testimony has been in accordance with the
wise plan of the world creation and it is not considered discrimination.
Keywords: Testimony of Women, Gender Inequality, Evidence of Rulings, Famous
Jurists.
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تحلیلی بر شبهات شهادت بانوان در اسالم
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ابراهیم یاقوتی  ،معصومه مرادی
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 .1استادیار ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشکدۀ ادبیات و علوم انسانی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران
 .2عضو هیأت علمی ،گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،واحد یادگار امام خمینی)ره) شهر ری ،دانشگاه آزاد
اسالمی ،تهران ،ایران.
(تاریخ دریافت1398/11/21 :؛ تاریخ پذیرش)1399/05/05 :

چكیده
شهادت شهود بهعنوان یکی از ادلۀ اثبات دعوا پذیرفته شده است .اما در میزان اعتبار و حجیت شهادت زنان نسوبت بوه
مردان تفاوتهایی وجود دارد که این موضوع شائبۀ تبعیض در برخی احکام اسالمی را در میوان مسولمین ایجواد کورده
است .باید توجه داشت در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی ،تفاوتهای جنسی مورد توجه قرار میگیرد .اما عدم
تبیین مناسب این تفاوتها و فلسفه و حکمت آنها بهتدریج موجب ترویج شبهات فمینیستی و نارضایتی از آمووزههوای
دینی میشود .در این پژوهش با روش تحلیلی -توصیفی در پاسخگویی به شبهات ،به ادلۀ مختلف تفاوت جنسوی هوم
در متون دینی و روایی و هم مطالعات بینرشتهای پرداخته شده است .همچنین با ارائۀ ادلۀ دیودگاه مشوهور و اسوتنبا
مبتنی بر کلینگری و انصاخ برای قضاوت صحیح و کامل دربارۀ حقوق زن ،در پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی
در مسللۀ شهادت به تبیین تفاوتهای جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوتهوای تکووینی بوا تشوریعی»
پرداخته شده و استنتاج شده است که تفاوت جنسی در مسللۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسللۀ شهادت در تناسب
با طرح حکیمانۀ عالم تکوین بوده است و تبعیض تلقی نمیشود.

واژگان کلیدی
ادلۀ احکام ،تبعیض جنسی ،شهادت بانوان ،مشهور فقها.

* نویسنده مسلول:

Email: Yaghouti2010@yahoo.com
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 .1مقدمه
مسللۀ تفاوتهای جنسی عاملی کلیدی در تنظیم روابوط اجتمواعی اسوت کوه اندیشومندان
فراوانی بر ضرورت توجه به آن تأکید کرده اند .آموزههای دینی بوه وجوود ایون تفواوتهوا
به عنوان امری مسجل و حتمی حساساند؛ بهطوریکه در استنتاج قواعد و احکوام فقهوی و
حقوقی این تفاوتها مورد توجه قرار میگیرد.
در دین اسالم ،جایگاه فردی و اجتماعی و کرامت زن ،نسبت بوه دورههوا و سودههوای
گذشته پیشرفت محسوسی کرده و این پیشرفت با تدبر در آیات قران کریم ملمووس اسوت
(احزاب .)35 :در قرآن کریم ،در نزد خدا ،زنانگی و مردانگوی مطورح نیسوت و عمول هور
شخص معرخ اوست (نحل .)97 :براساس این تفکر در بسویاری از مووارد مجوازات زن و
مرد یکسان است (مائده ،38 :نور .)2 :با این حال در برخی شلون حیاتی ،تفاوتهوایی بوین
زن و مرد وجود دارد .مسللۀ ارث (نساء ،)11 :دیه (بقره )178 :و شوهادت (بقوره )282 :از
مصادیق بارز این تفاوتهاست.
پیوند تنگاتنگ برخی از تفاوتهای جنسوی در احکوام فقهوی و حقووقی اسوالم بوا دو
مبحث اساسی «نقش ها» و «حقوق» ،از دیرباز دستاویز معاندان تفکر دینی است تا بوا تکیوه
بر کلیدوایۀ «تبعیض جنسی» از طریق انکار تفاوت ها ،خواستار تشابه و عدم تمایز نقوش و
تفاوت حقوقی میان زن و مرد باشند .تحت تأثیر القائات جریان فمینیستی در خصوومت بوا
آموزه های دینی ،تعاریف زنانگی و مردانگی ،دچار تغییور جودی شوده و تفکیوک نقوش و
وظایف میان آن دو در خانه و اجتماع ،تمسخرآمیز جلوه میکنود و تفواوت هوای جنسویتی
احکام و حقوق ،منتسب به عصر و شرایط خاص و تبعیضآمیز تلقی میشوود .اکنوون ایون
تفکر بهصورت خزنده ،تفاوت جنسی در مسللۀ شهادت را تبعیض تلقی میکند و خواستار
لغو تفاوت در احکام مربوطۀ آن است.
بی توجهی به این تفاوتها عالوهبر انحطا جامعوه ،تزلوزل بنیوان خوانوادگی ،ابهوام و
سردرگمی هویت جنسی ،نارضایتی از آموزههای دینی به ویژه در مراکوز دانشوگاهی را نیوز
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بههمراه دارد .این نارضایتی القاشده ،برخی مراکوز و پژوهشوگران حووزۀ علووم انسوانی را
برمیانگیزد تا شالودهای برای حمله بر این تفاوتها و انکار یا طرد آنها دسوت و پوا کننود.
متأسفانه این عقیده کمرنگ شده است که «زنان و مردان از لحاظ بنیادی با هم متفاوتانود.
این تفاوتها را موا بوهوجوود نیواوردهایوم کوه خودموان هوم بتووانیم آن را از بوین ببوریم»
(شلسینگر.)136 :1386،
امروزه با توجه به شبهات موجود در بخش فقه الزم است با تسلط بر اساس و سواختار
نگرشهای منتقد و معاند با فقه اسالمی ،پاسخی مناسوب و مسوتدل بوه آنهوا داده شوود .از
جملۀ این شبهات این است که برخی نگرشهای التقاطی تحت تأثیر حقووق مدرنیتوه ،گواه
بهمنظور بیاعتبار سواختن احکوام فقهوی اسوتدالل مویکننود کوه احکوام اسوالمی ،اموروزه
پاسخگوی نیاز زنان نیست .این شبهه دربوارۀ مسوللۀ شوهادت زنوان نیوز مطورح مویشوود.
ازاینرو در صورت عدم پاسخگویی مستدل به اینگونه شائبههوا و اسوتداللهوا بوا جووالن
نگرشهای لیبرالیستی و فمینیستی شاهد تقلیل التوزام احکوام دینوی و ایجواد حساسویت و
بدبینی نسبت به آن احکام در میان مردم مسلمان بهخصوص بانوان خواهیم بود.
بهمنظور پاسخگویی به این شبهات در این پژوهش نخست تفواوتهوای زن و مورد در
مطالعات بینرشتهای از جمله جامعهشناسی و روانشناسی از لحاظ جنسیت بررسی شوده و
سپس با بررسی و نقد مهمترین ادلۀ مشهور فقها ،با نگاهی نو به شوبهۀ تبعویض جنسوی در
مسللۀ شهادت زنان پرداخته شده است.
 .2ابعاد نظری
در این بخش نخست به مفاهیم اصلی پژوهش و سپس به پشتوانۀ نظری خواهیم پرداخت.
 .2 .1مفاهیم اصلی

شهادت :شهادت را از نظر لغوی به معنی خبر قاطع (ابنمنظور1414 ،ق )223 :و حضور و
معاینه (القیومی1425 ،ق )324 :و به معنی اخبوار از روی علوم و یقوین (راغوب اصوفهانی،
1412ق )465 :گفتهاند.
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صاحب جواهر در تعریف اصطالحی شهادت گفته است« :خبری کوه بوهطوور جوزم و
یقین دربارۀ حق دیگری از طرخ شخصی غیر از حاکم بیان شود و مرجوع تشوخیص آن از
سایر اخبار که شهادت نمیباشد ،عرخ است» (نجفوی .)7 :1981 ،در تعریوف دیگور آموده
است« :شهادت شرعات عبارت است از خبر دادن از یک حقوی (جوانی یوا موالی ،حوقاهلل یوا

حقالناس) بهطور جزم و یقین از طرخ شخصی غیر از حاکم» (عالمه حلی.)383 :1371 ،
در قوانین ایران تعریفی از شهادت نشده است ،اما حقوقودانان بورای شوهادت تعواریفی
بیان کردهاند .در تعریفی از شهادت چنین آمده اسوت« :در اصوطالح اخبوار از وقووع اموور
محسوس به یکی از حواس است در غیر مورد اخبار به حقی به ضرر خوود بوه نفوع غیور»
(زیرا در آن صورت اقرار است نه شهادت) (جعفوری لنگورودی .)397 :1377 ،در تعریفوی
دیگر آمده است« :شهادت یا گواهی عبارت است از بیوان اطالعواتی کوه شوخص بوهطوور
مستقیم از واقعهای دارد» (کاتوزیان .)358 :1383 ،در این نوشتار مراد از «شوهادت» معنوای
اصطالحی آن است.
تبعیض جنسی :تبعیض به نحوۀ برخورد نامطلوب با دستههوای معینوی از اشوخاص در
جهات و زمینههای تحکمآمیز داللت میکند (گولد و کولب .)212 :1384 ،بور ایون اسواس
تبعیض جنسی به فرایند یا شکلی از کنترل اجتماعی اشاره میکند کوه بورای حفوظ فاصولۀ
اجتماعی میان زنان و مردان جامعه از طریق اتخاک شیوههای نهادی یوا عقالنوی اسوت .ایون
شیوهها اغلب متضمن زیردستی زنان بوده و با عقاید پذیرفتهشده دربارۀ عودالت و انصواخ
در تضاد است.
 .2 .2پشتوانۀ نظری

بهمنظور تبیین تفاوتهای جنسی در احکام فقهی بهویژه مسللۀ شهادت الزم است عالوهبور
بررسی متون دینی موجود با بررسی بینرشتهای ،پشتوانۀ نظری مسوتدلی بورای آن تودوین
کرد .نظریههای تفاوت جنسی را میتوان براساس جبههگیری آنها در سوه مقولوۀ پوذیرش/
انکار تفاوت ،و «پذیرش /انکار تشابه و تساوی حقوقی زن و مرد» دستهبندی کرد (جودول
.)1
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نظریۀ سنتی از اصرار بر تفاوتهای زن و مرد نهتنها در جهت انکار تشابه حقوقی زن و
مرد بهره میگیرد؛ بلکه با سوء استفاده از آن ،تساوی حقوقی آنها را نیز منکر مویشوود .در
مقابل ،نظریۀ تشابهمحور تالش میکند ضمن انکار تفاوتهای طبیعی و غریوزی زن و مورد
از لحاظ قوانین ،مقررات ،حقوق و وظایف ،وضع واحد و مشابهی میان آنها بهوجوود آورد.
در این میان مکتب اسالم با نظریۀ تفاوتمحور با فهم و درک تفاوتهای زن و مرد معتقود
است تساوی حقوقی زن و مرد نه با تشوابه ،بلکوه در تفواوت تکوالیف و مجوازات محقوق
میشود (مطهری.)120 :1359 ،
جدول  .1دستهبندی نظریههای تفاوت جنسی

نوع نظریه
نظریۀ سنتی
نظریۀ تشابهمحور
نظریۀ تفاوتمحور

تفاوتهای زن و مرد
پذیرش
رد
پذیرش

جبههگیری
تشابه حقوقی زن و مرد
رد
پذیرش(اصرار)
رد

تساوی حقوقی زن و مرد
رد
پذیرش
پذیرش

مشخص کردن میزان و موارد تفاوت زن و مرد با همدیگر از جمله چالشهوای جودی
است که در اعصار مختلف به مباحث مختلفی دامن زده است .موضوع بخش بزرگی از آثار
جامعهشناختی اخیر دربارۀ جنسیت ،همین تفاوتهای جنسی بوده اسوت .جامعوهشناسوانی
چون رودیک ( ،)1980گلیکان ( ،)1982کافمن و ریچاردسوون ( ،)1982گیلبورت و گوبوار
( ،)1979هایووت ( ،) 1976ردوی ( ،) 1984لوووز و شوووارتز ( ،)1979بیکوور میلوور (،)1976
کاسپر ( ،)1986روسی ( )1983و برنارد ( )1981آثار زیادی در ایون بواره خلوق کوردهانود.
مضمون اصلی ادبیات مربو به تفاوتهای جنسی در دوران معاصر این است کوه زنودگی
روحی درونی زنان در شکل کلی آن با حیات روحوی موردان تفواوت دارد .زنوان از حیوث
ارزشها و منافع بنیادیشان ،شویوۀ داوریهوای ارزشوی ،سواخت انگیوزههوای دسوتاوردی،
خالقیت ادبی ،تفننهای جنسی ،احساس هویت و از نظر فراگردهای کلی آگواهی و ادراک
خود ،دربارۀ ساخت واقعیت اجتماعی ،بینش و برداشتی متفاوت از مردان دارنود .مضومون
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دوم این است که شکل کلی روابط زنان و تجربۀ زندگیشان ،شکل متمایزی است .زنوان بوا
فرزندان زادۀ خودشان رابطهای متفاوت از مردان برقرار میکنند .پسران و دختران سبکهای
بازی آشکارا متفاوتی دارند؛ زنان بزرگسال با خودشان و با زنانی که بررسوی مویکننود ،بوه
شیوههای منحصربهفردی رابطه برقرار میکنند .در واقع تجربههای کلی زنان از کوودکی توا
پیری ،تفاوتی بنیادی با تجربۀ مردان دارد (ریتزر.)470-471 :1383 ،
تبیینهای تفاوتهای جنسی را میتوان به سه دسته تقسیم کرد:
زیستشناختی :تبیینهای زیستشناختی همیشه دستمایۀ تفکور محافظوهکارانوه دربوارۀ
تفاوتهای جنسی بوده اسوت .فرویود سواختار شخصویتی متفواوت زنوان و موردان را بوه
تفاوتهای تناسلی و فراگردهای شناختی و عاطفی نسبت میدهد .زیستشناسان اجتماعی
معاصر ،لیونل تایگر و رابین فاکس ( )1971از «گرامرهای زیستی» متفاوتی سخن میگوینود
که در جریان رشد تکاملی انساننماهای اولیه نهاده شده و سبب شودهانود کوه زنوان پیونود
عاطفی با فرزندانشان داشته باشند و مردان عمالت با مردهای دیگر پیوند برقرار کننود .آلویس
روسی ( )1983کارکردهای زیستشناختی متفاوت زنان و مردان را بوه الگوهوای متفواوت
رشد هورمونی آنها طی چرخۀ حیات نسبت میدهد .از دیدگاه روسی دلهرۀ زنانوه مشوهور
به «دلهرۀ ریاضی» و این واقعیت که زنان در مقایسه با مردان آمادگی بیشتری برای مراقبوت
دلسوزانه از کودکان دارند ،به همین تفاوتهای زیستشناختی ارتبا دارند.
نهادی :این تبیینها بر کارکردهای متمایز زنان در زاییودن و مراقبوت از کودکوان تأکیود
میگذارند .همین مسلولیت مادر بودن را باید عامل تعیینکنندۀ عمده در تقسیم کار جنسوی
گستردهای دانست که زنان را اغلب به کارکردهای همسری ،مادری و به حوریم خصوصوی
خانه و خانواده و در نتیجه به یک رشته رویدادها و تجربههای عمرانهای مرتبط میسازد که
با تجربههای مردان تفاوت دارند .نظریهپردازانی چوون برگرهوا ( ،)1983برنوارد ( )1981و
رودیک ( )1980بیشتر به ریشههای نهادی تفاوتهای جنسی تأکید دارند.
اجتماعی :این تبیین ها دو دسته اند :یکی نظریههای پدیدهشناختی به معنوای وسویع آن و
دیگری نظریه های اجتماعی شدن .نظریه های پدیودهشوناختی بور الگوبنودی فراگیور دانوش
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پذیرفته شدۀ ما از واقعیت روزانه تأکید میورزند .این واقعیت های روزانه به وسیلۀ مقووالت
سادۀ دووجهی و براساس نمونه سازیهای مردانگی و زنانگی شکل میگیرند .این نظریه هوا
شیوه ها و اعمالی را تشریح موی کنود کوه هموۀ موا در تعوامالت روزانوه بورای حفوظ ایون
نمونه سازیهای جنسیتی انجام میدهیم .همچنین نظریه های پدیدهشناختی شیوه هایی را بوه
ما نشان میدهد که از طریق آنها عرصه ها و سیماهای روان شناختی متفواوتی بورای زنوان و
مردان در سطح جامعه تعریف میشود .اما نظریههای اجتماعی شدن به بررسی تجربوههوای
یادگیری میپردازند که عموم انسانها بهویژه کودکوان را بورای نقوشهوای جداگانوه آمواده
میسازند .این نظریه ها همچنین با تحلیل عرصه های نهادی مردانگی و زنانگی ،تحلیل هوای
نهادی را تکمیل میکنند (ریتزر1383 ،ش .)472-473 :
این سه شیوۀ تبیین تفاوت های جنسی بر محور نیاز به احتورام بوه زنوان دور مویزننود.
نظریه پردازان تفاوت جنسی معتقدند شیوه های متمایز زندگی زنان ،نه به عنوان انحراخ هایی
از شیوه های بهنجار ،بلکه به منزلۀ شقوق کارامدی که می توانند جوای شویوههوای مردانوه را
بگیرند ،باید به رسومیت شوناخته شووند و دانوش همگوانی ،پوژوهش دانشوگاهی و خوود
الگوبندی زندگی اجتماعی باید چنان تنظیم شوند که شیوه های هستی زنانه را جدی بگیرند
(ریتزر1383 ،ش .)473 :این سه شیوۀ تبیین تفاوتهای جنسی بر محور نیاز به احتورام بوه
زنان دور میزنند .مهمترین ادلۀ فقها در خصوص عدم تساوی شهادت زنوان ،کتواب خودا،
برخی روایات و اجماع است که در این پژوهش فقط به بررسی و ارزیوابی دلیول از کتواب
میپردازیم.
 .2 .2 .1کتاب
در قرآن کریم در چهار مورد در خصوص وصویت (مائوده ،)106 :طوالق (طوالق ،)2 :زنوا
(نساء15 :؛ نور4 :و )13و دین (بقره )282 :از شهادت سخن به میان آمده که در یک موورد
بهصورت خاص از شهادت زن و میزان ارزش آن صحبت شده اسوت کوه آیوۀ  282سوورۀ
بقره است .در آیۀ مذکور پس از بیان اینکه در مورد دین و طلب شخصی از دیگوری ،بهتور
است موضوع مکتوب شود و شاهدی بر آن گرفته شود میفرماید.....« :واستَشهِدوا شَوهدَینِ
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ل
ن الشوهَدا لء اَن َتضلو َّ
ن َفرَجول َو ام َراَتوا ِن لممَّون تَرضَوو َن ملو َ
ملن رِجاللکم فَالن لَم یَکونا رَجلَوی ِ
الحداهما فَتذَکررَ الحداهمَا االُخری ( »...بقره« .) 286 :دو مورد شواهد بگیریود و اگور دو مورد
نبودند ،یک مرد و دو زن ،از کسانی که مورد رضایت و اطمینان شما هستند ،انتخواب کنیود
تا اگر یکی دچار فراموشی شد ،دیگری به او یادآوری کند».
در این آیه ابتدا از حضور دو شاهد مرد سخن رفته و اشاره شده است کوه در صوورت
نبودن دو مرد ،یک مرد و دو زن بهعنوان شاهد در نظر گرفته شوند .دلیول آن هوم بوه ایون
صورت بیان شده که اگر یکی از دو زن شاهد موضوع را فراموش کرد و از یاد برد ،دیگری
یادآوری کند و موضوع را به خاطر او بیاورد .این آیه که یکی از ادلۀ فقهاسوت ،مربوو بوه
دین در معنای خاص آن؛ یعنی قرض است .اما در آرای فقیهان بزرگی مثل ابوصالح حلبوی
(1403ق ،)437 :راوندی (بیتا ،)428 :ابنحمزه (1408ق ،)229 :ابنسعید هذلی (1405ق:
 ،)386محقق حلی (1403ق ،ج  ،)921 :4شیخ طوسی(بیتا ،ج ،)172 :8شهید اول (بویتوا:
 ،)55شهید ثوانی (بویتوا ،ج ،)142 :3عالموه حلوی (1419ق ،ج ،)500 :3مقودس اردبیلوی
(1417ق ،ج  ،)429 :12دین در معنای عام آن مورد بحث قرار گرفته است.
در مقابل فقهای مذکور فقیهان دیگری نیز وجود دارند که محدودۀ پذیرش شهادت دو زن
و یک مرد را در دیون معین کردهاند ،فقیهان بزرگی مثل شیخ صدوق (بیتا ،)403 :ابونبوراج
(1406ق ،)560:ابنزهره (بیتا ،ج  ،)440 :1صهرشتی (  1374ش )529 :از این دستهاند.
ابندریس معتقد است که «مال اعم از دین و عین است» (ابنادریس ،بویتوا ،ج .)116 :2
صاحب ریاض بیان میدارد« :منظور از آن دینی که در روایات آمده است همان دین به معنی
عام است که شامل دین به معنوی خواص مویشوود» (طباطبوایی1412 ،ق ،ج  .)522 :9اموام
خمینی دین به معنای عام آن را میپذیرد (خمینی ،بیتا .)158 :بنابراین ،قاعده این است که
دیون و اموال از مواردی است که شهادت بانوان در آن مورد قبوول اسوت .اموا نکتوۀ حوائز
اهمیت این است که در دین و اموال و کلیۀ حقوق ،که شهادت زنان پذیرفتوه شوده اسوت،
شهادت دو زن بهجای یک مرد مورد قبول واقع شده است .بهعبارت دیگور ارزش شوهادت
زن نصف شهادت مرد است.
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شایان ککر است در خصوص حدود اصل عدم حجیت شهادت زنوان در مطلوق حودود
(عرضی و غیرعرضی) است1؛ مگر آنچه با دلیل معتبر خارج شوده باشود (همچوون ثبووت
حد ،جلد در زنا)( ،ابونزهوره ،بویتوا ،ج438 :1؛ طباطبوایی1412 ،ق443 :؛ شویخ طوسوی،
1417ق ،ج  ،251 :6مسللۀ  .)2مبنای شارع در حودود بور تخفیوف و عودم اجورای آن بوا
کمترین شبهه است (صهرشتی 1374 ،ش.)528 :
 .2 .2 .2ارشادی یا مولوی بودن آیه
بازشناسی امر ارشادی از امر مولوی از آن حیث اهمیت دارد که امر مولوی جنبوۀ انشوایی دارد و
اقتضای اطاعت مستقل میکند ،درحالیکه امر ارشادی ماهیتات جنبوۀ اخبواری دارد و از مصولحت
فعل مورد ارشاد گزارش میدهد ،در نتیجه امتثال یا معصیت آن ثواب یا عقوابی جداگانوه نودارد
(فرحزادی .)1379 ،مثل اینکه بگوید« :در قراردادها و معامالت خود سند تنظیم کنید و یا شواهد
بگیرید» که عدم تنظیم سند یا عدم حضور شاهد نه موجب عقواب اسوت و نوه موجوب بطوالن
معامله ،بلکه در مقام مرافعه و اثبات دعوا ممکن است موجب ورود خسوارت موالی بوه کینفوع
شود .نتیجه آنکه فرمان نوشتن دَین ،حکمی ارشادی است نه مولوی ،بنوابراین بحوث از وجووب
یا استحباب دربارۀ آن ،جا ندارد ،چون این دو از انواع امور مولووی اسوت و امور ارشوادی توابع
«مُرْشَدٌ الیه» است که واجب باشد یا مستحب ،امر ارشادی بیانگر همان (مُرْشَدٌ الیه) است.
 .3دیدگاه فقها و مفسران
با توجه به اینکه در بحث شهادت ،قائالن به نقش جنسویت در اعتبوار شوهادت بیشوتر بور
تفسیر آیۀ  282سورۀ بقره تکیه میکنند ،در ادامه ضمن اشاره به مهومتورین دیودگاههوا ،بوه
تحلیل آنها خواهیم پرداخت.
 .1فقها در یک تقسیمبندی حدود را به دو دستۀ حدود عرضی و حدود غیرعرضی تقسیم کردهاند .حودود عرضوی
شامل زنا ،سحق و لوا است و حدود غیرعرضی خود دو دستهاند :یک دسته که فقط حقاهلل است و عبارتاند از
حد شرب خمر ،ارتداد ،محاربه ،قیادت و غیره و دستهای دیگر هم حقاهلل است و هم حقالناس ،مانند حد سورقت
و حد قذخ.
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 .3 .1دیدگاه اول و نقد آن

برخی مفسران ،تعبد به نصوص دینی را وظیفۀ انسوان دانسوته و از تجسوس و تفحوص در
علت و فلسفه احکام منع کردهاند .در تفسیر الکاشف در پاسوخ بوه ایون پرسوش کوه چورا
گواهی دو زن برابر گواهی یک مرد است ،آمده است« :کاملترین جواب این اسوت کوه موا
متعبد به نص دینی هستیم ،گرچه حکمت آن را نفهمویم» (مغنیوه .)442 :1981 ،ابونعربوی
میگوید« :خداوند سبحان هر حکمی را که بخواهد وضع میکند و او خود به حکمت کوار
خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه تور از هموه اسوت و ملوزم نیسوت موردم را از
حکمت و مصالح احکام آگاه نماید» 1.به اعتقاد وی «نباید در پی حکمت و علت احکوام و
مقررات شرعی بود .آنچه وظیفۀ ماست ،این است که از روی «ادلۀ شورعی ،حکوم خودا را
بهدست بیاوریم؛ ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام نه وظیفه و نه در بسیاری از موارد
در توان ماست» (حسنخانی.)209 :1389 ،
گرجی نیز از معتقدان به این دیدگاه است و بر آن تأکید کرده است (گرجی)6 :1377 ،
.در نقد این دیدگاه باید گفت اصوالت تجسس و تفحوص در علوت و فلسوفه احکوام اموری
فطری است ،بهگونهای که همیشه پیشوایان ادیان طرخ سؤال واقع شده و افکار و آیینشوان
مورد تفتیش عمومی واقع شدهاند .ولی باید توجه داشت که «کشف علل تامه و مالکهوای
قطعی» بسیاری از احکام میسور نبوده و محدود در قلمرو و ادراکات بشری نیست .بلکوه از
طریق نصوص شرعی میتوان مالک تام و علت را کشف کرد (قرباننیا.)84 : 1384 ،
 .3 .2دیدگاه دوم و نقد آن

جمعی از صاحبنظران اسالمی وظیفۀ اصلی زن را تربیت فرزنود و انجوام کارهوای منوزل
میدانند که اشتغال به این امور سبب غلبۀ فراموشی بر زنان اسوت .در تفسویر مجموعالبیوان
آمده است« :نکته اینکه این مطلب فقط در مورد گواه بودن زنان بیان شده است ،این اسوت
« .1فالجواب فیه اهلل سبحانه شرع ما اراد و هو اعلم بالحکمتوه و اوفوی بالمصولحته لویس ان یعلوم الخلوق وجووه
الحکمه و انواع المصالح فی االحکام» (ابنعربی1424 ،ق.)255 :
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که زنان نوعات بیش از مردان فراموشکارند» (طبرسی .)133 :1375 ،در کتب تفسیری المنوار
(رشید ،)103 :1990 :من هدی القرآن (مدرسی ،)48 :1377 ،روان جاویود (ثقفوی تهرانوی،
 ،)360 :1376شریف الهیجوی (الهیجوی ،)287 :1340 ،المنیور (زحیلوی1411 ،ق )367 :و
تقریب القرآن (حسینی شیرازی1400 ،ق )36 :نیز به ضعف حافظۀ زنان اشاره شوده اسوت.
آیتاهلل جوادی املی در این باره مینویسد ...« :دو توا زن بورای ایون اسوت کوه هور دو در
صحنه حضور داشته باشند که این به ضعف حافظه و کاکره برمیگردد نه بوه ضوعف عقول.
برای این است که زن مشغول کارهای خانه ،تربیت بچوه و مشوکالت موادری اسوت ،لوذا
ممکن است آن صحنهای که دیده است فراموش کند» (جوادی آملی.)346 :1371 ،
در نقد این دیدگاه باید گفت از لحاظ پزشکی ضوعیف بوودن حافظوۀ زنوان نسوبت بوه
مردان سند علمی ندارد (بریزندین .)183 :1395 ،حافظه از لحاظ روانشناسوی «محتواج بوه
استمرار است .وجود زن در جامعهای که در بازار کار راه نداشته باشد ،حافظوه خوود را بوه
کار نمیاندازد در نتیجه به آنچه میبیند توجه نمیکند و یا اگر اعتنا مویکنود ،بواز دیوده یوا
شنیده را از یاد میبرد» (حسینینژاد.)109 :1388 ،
 .3 .3دیدگاه سوم و نقد آن

بسیاری از مفسران عدم قبول شهادت زنان در برخی موارد و نیز عدم برابری ارزش گواهی
زنان و مردان را ناشی از غلبه احساسات و عاطفه جوشان زنوان مویداننود .بوهگونوهای کوه
عده ای معتقدند «زن هرچند هم از دانشهای الزم برخوردار باشد ،هرگز ماهیت او بهخاطر
این دانش تغییر پیدا نمیکند و او همچنان عاطفی و تحت تأثیر احساسات است و این نکته
مربو به عصر گذشته ،حال یا آینده نیست ،همانگونهکه مربو بوه آب و خواک و منطقوۀ
جغرافیایی خاصی نمیباشد» (داودی .)358 :1383 ،در تفاسیر من وحوی القورآن (فضولاهلل
1405ق ،)133 :نمونه (مکارم شیرازی ،)287 :1374 ،نور العرفوان (داورپنواه،)551 :1375 ،
فی ظالل القرآن (سید قطب1378 ،ق  )336 :به جنبۀ قوی بودن احساسوات و عواطوف در
زنان اشاره شده است .شهید مطهوری (مطهوری )13 :1371 ،و عالموه فضولاهلل (فضولاهلل،
 )187 :1383نیز همین عقیده را دارند.

  1450پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

باید پذیرفت احساسات و عواطف که در هر دو گروه زن و مرد وجوود دارد ،در زنوان
شدت بیشتری دارد .اما این موضوع «نه مربو به ضعف عقل است و نه مربو به ضوعف
ایمان و نه ضعف عدالت بلکه مربو به حالت احساساتی بوودن اسوت» (مطهوری:1371 ،
 )14و در واقع غلبۀ احساسات باعث نقص در دقت میشود نه نقص در عقل.
 .4پاسخ به شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسئلۀ شهادت
پیشفرضهای اولیه برای استداللورزی در پاسخ بوه شوبهات وارد بور تفواوت جنسوی از
جمله مسللۀ شهادت به قرار زیر است:
 .1اکثریت اندیشمندان اجتماعی در وجود تفاوت میوان زن و مورد تردیود ندارنود؛ اموا
دربارۀ میزان و دامنۀ و منشأ این تفواوت هوا (منشوأ طبیعوی یوا منشوأ فرهنگوی-اجتمواعی)
اختالخنظر وجود دارد.
 .2وجود تفاوتهای فراوان در احکام تشریعی میان زن و مرد از ضروریات دین اسوت.
چنانکه آیات و روایات متعددی بوه تفواوت هوایی همچوون تموایز وظوایف و تکوالیف در
حجاب ،پوشش ،مهریوه ،نفقوه ،چندهمسوری ،طوالق ،سلسوله مراتوب و وظوایف زنودگی
زناشویی ،ارث ،شهادت ،حج ،نماز ،روزه ،غسل و ...اشاره دارند.
 .3وجود تفاوت های انکارناپذیر جنسی ،ناشی از هدفمندی و طرح ریزی خوالق حکویم
هستی است که در تدبیر خلقت ،در متن تکوین و طبیعت ،ابزار الزم به منظور دستیابی بوه
هدخ غایی را در دسترس زن و مرد قرار داده است .از سوی دیگر ،تشریع چرا راهنموایی
است که راه به کارگیری استعدادهای طبیعی برای نیل به مقصود را پویش روی انسوان قورار
می دهد .چون تکوین بستر و مجرای تشریع است و هر دو در راستای یک هدخ بوهوجوود
آمدهاند ،بهناچار با هم متناسب و همجهتاند (زیبایینژاد و سبحانی.)65-66 :1385 ،
 .4حکمت تفاوتهای تکوینی مرد و زن و استعدادها و قوای مختلف آنها ،آن است که
انسان موجودی طبیعتات اجتماعی است و نمی تواند اموور خوود را بوه تنهوایی انجوام دهود و
نیازمند برقراری ارتبا با دیگران است .خداوند به واسطۀ این تفاوت ها ،زمینۀ ایجواد پیونود
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را برقرار کرده است .ازاینرو در تفکر اسالمی ،ارتقای هریک از اعضای خانواده و اجتماع،
تا حدود زیادی در گرو ارتقای اعضای دیگر است .ازاین رو ،افراد یک جامعه از جمله مورد
و زن ،کمال خود را در کمال سایر افراد میدانند (زیبایینوژاد و سوبحانی.)77-78 :1385 ،
حال با در نظر گرفتن این پیشفرضهای اولیه میتوان تفاوت جنسی در مسللۀ شوهادت را
براساس تفاوتهای جسمی و ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوتهوای تکووینی بوا
تشریعی» تبیین کرد:
الف) تفاوت های جسمی :در روایات ،با استفاده از الفاظی همچوون ضوعیفات القووی،
گل لطیف ،ریحانه و نیز با تحریک به مدارا و واگذار نکردن مسلولیت های سنگین جسومی
به زنان ،تفاوت های جسمی زن و مرد ،مورد اشاره قرار گرفته است .ایون مسولله از دالیول
عدم تساوی شهادت زنان با مردان است.
ب) تفاوت در ادراک :مسللۀ شهادت ارتبا مستقیمی بوه مسوللۀ ادراک دارد .بور ایون
اساس الزم است نظریوههوای تفواوت جنسوی در ادراک موورد تأمول قورار گیورد .در ایون
خصوص سه دیدگاه قابل تصور است:
نظریۀ اول :زن و مرد از نظر برخورداری از قوای عقالنی و قدرت تعقل مساوی اند ،اموا
این مسلله معلول اوضاع فرهنگی و اجتماعی است (دیدگاه دوم فقها و مفسران).
نظریۀ دوم :زن و مرد در بهره مندی از قوۀ عقل یکسان اند ،اما بهدلیل غلبۀ احساسوات و
عواطف که الزمۀ زندگی زناشویی و ایفای نقش مادری و همسری است ،جنبۀ تعقل زن در
مقایسه با مرد ،کمتر فعال است (دیدگاه سوم فقها و مفسران).
نظریۀ سوم :زن و مرد در بهرهمندی از قوای عقالنی با یکدیگر یکسوان نیسوتند و زن از
آنجا که در طرح حکیمانۀ عالم تکوین برای فعالیت های ویژه ای انتخاب شده است ،نیوازی
به برخورداری از استعداد عقالنی مساوی با مردان نداشته اسوت (زیبوایینوژاد و سوبحانی،
.)70 -73 :1385
دیدگاه سوم از سوی عالمه طباطبایی نیز بیوان شوده اسوت .آیوتاهلل مصوباح یوزدی در
راستای تأیید این نظریه معتقدند «قدرت تعقل در هر دو جنس وجوود دارد ولوی شودت و
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ضعف آن می تواند ناشی از دالیل مختلوف ،از جملوه بیشوتر بوودن موانوع تعقول از جملوه
احساسات و عواطف در زنان و بیشتر بوودن اقتضوای تعقول در موردان باشود» (جمعوی از
نویسندگان.)128 :1385 ،
بهنظر میرسد نظر صحیح این است که قوای عقالنی در زن و مرد یکسان است ،با ایون
توضیح که در شرع ،عقل حداقل دو کاربرد دارد؛ اگرچه در لغت بوه معوانی متعوددی آموده
است :فهم و ادراک یا عقل نظری :در این جنبه و کاربرد ،تفواوتی میوان زن و مورد نیسوت و
امکان ندارد که زن نفهمد یا کمتر از مرد بفهمد ،زیرا این مسلله خوالخ حکموت پروردگوار
است.
تدبر و مدیریت یا عقل عملی :یکی از کاربردهای عقول ،تودبیر و اندیشویدن در اموور و
مدیریت است .این معنا از روایات نیز استفاده میشود .حضرت علی (ع) مویفرماینود......« :
هیچ فکری مانند اندیشیدن و تدبیر و آیندهنگری نیست(».نهجالبالغه ،خطبۀ .)113
این همان جنبه و کاربردی است که در فرمایشی دیگر از حضورت علوی(ع) از نقوص و
ضعف آن دربارۀ زنان سخن گفته شده است (نهجالبالغه ،خطبۀ  .) 80اما نکتۀ قابل تأمل آن
است که شکوفایی این جنبۀ عقل در سوایۀ بوهکوارگیری عقول در اموور و مسوائل مختلوف
اجتماعی است و در این جنبه نیز در شرایط مساوی فرقی بین زن و مرد نیست؛ اموا عوواملی
(همچون اشتغال به امور منزل ،دور بوودن از محویط اجتمواع ،احساسوات قووی زنانوه ) در
بهرهگیری از عقل گاه بهمثابۀ مانع عمل میکند (عالئی رحمانی .) 210 :1369 ،بنابراین رفع
این موانع میتواند موجب برابری قوای عقالنی زن و مرد شود و ایون موضووع تأییدکننودۀ
تفاوت تکوینی زن و مرد است ،بهگونهای که معموالت جنبۀ احساسی زن بر قوای عقالنیاش
تأثیر میگذارد .از دیدگاه روانشناختی نیز ،ادراک را در معنای خاص خود مویتووان پاسوخ
گزینشی هر فرد به محرکها تلقی کرد .بر این اساس با عنایت به اینکه مسوللۀ شوهادت بوا
احساسات و عواطف سرشار زنان تناسب کمتری دارد ،ورود آنها میتوانود هوم بور مسوللۀ
شهادت و هم خود آنها تأثیر منفی داشته باشد.
ج) اصل تناسب و هماهنگی تفاوتهای تکـوینی بـا تشـریعی :براسواس تناسوب و
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هماهنگی «تکوین با تشریع» ،میتوان استدالل کرد که وجود تفواوتهوای تشوریعی نشوانۀ
وجود تفاوتهای تکوینی است .از طرخ دیگر ،میتوان استدالل کرد که اغوراض مختلوف
شارع مقدس از خلقت دو جنس (تفاوت های تکوینی) موجب شده اسوت احکوام شورعی
متمایزی را برای رسیدن به کمال مطلوب مرد و زن وضع کند.
تفاوت جنسی در مسللۀ شهادت ،تبعیض تلقی نمیشود؛ چراکه زن در طرح حکیمانوۀ عوالم
تکوین برای فعالیتهای ویژهای انتخاب شده است و نابرابری او با مورد در مسوللۀ شوهادت در
تناسب با این طرح حکیمانۀ عالم تکوین به نفع او و حتی خانواده تمام میشوود .اسوالم تمایول
ندارد زن با ورود در اموری که با روحیات او سازگاری کمتوری دارد ،آسویب ببینود .بوهعبوارت
دیگر ،هدخ خداوند از خلقت زن و مرد یک چیز اسوت ،ولوی بورای رسویدن بوه ایون هودخ،
مسیرها ،استعدادها و ظرفیت های متفاوتی را در زن و مرد قرار داده است .در واقع نقشهایی کوه
طبیعت بر عهدۀ مرد و زن گذاشته ،متفاوت است و الزامات بایود ابوزار ایفوای ایون نقوش هوا را در
اختیار او گذارد .وجود تفاوتها یاریگر هریک از دو جنس در انجام وظایف و نقشهاسوت .بوه
همین سبب در روایات ،جهاد مردان ،بذل مال و جان در راه خدا و جهاد زنان ،شوهرداری نیکوو
و صبر بر بدخلقی همسر میباشد ( مجلسی  1374ق) ج 99 :10و ج.)107 :18
این تمایز نقش حتی در نظریههای جامعهشناسانی چون پارسونز و هلموت شلسکی نیز
مورد تأکید قرار گرفته است .نظریۀ تفکیک نقشها براسواس اصول سوازشناپوذیری بوودن
نقشهای رهبری و عاطفی در خانواده است که پارسونز آن دو را از یکدیگر جدا مویدانود.
این تفکیک نقشها و عدم ورود هر جنس به نقشهای جنس دیگور بورای حفوظ و ثبوات
خانواده و پیشرفت اقتصادی و صونعتی جامعوه کوارکرد اساسوی دارد (مهودوی و صوبوری
خسروشاهی .)1382 ،بر این اساس میتوان استنبا کرد ورود زنان به اموری چون شهادت
با نقشهای عاطفی زنان تناسب ندارد و با کارکرد خانوادگی و اجتماعی تفکیک نقشها در
تضاد است .بهعبارت دیگر ،عدم تشویق زنان بورای ورود بوه مسوللۀ حقووقی شوهادت در
اسالم با کارکرد خانوادگی و اجتماعی زنان نیز متناسب است.
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 .4نتیجهگیری
آشنا نبودن با تفاوتهای جنسی و فلسوفه و حکموت آنهوا بوهتودریج موجوب تلقوی ایون
تفاوتها بهعنوان تبعیض در شریعت اسالم و ابراز نارضایتی از آموزههای دینوی مویشوود.
چنین می شود که ارزش های مردانه اصل قرار گرفته و زنان در اعتراض به شریعت ،مسوابقه
مردانه شدن را با سرعت و اشتیاق برگزار میکنند (گرنت1381 ،ش .)16 :در این پوژوهش
ضمن تمرکز روی یکی از تفاوتهوای جنسوی در احکوام فقهوی و حقووقی یعنوی مسوللۀ
شهادت به ادلۀ مختلف این تفاوت هم در متون دینی و روایی و هم مطالعات بوینرشوتهای
پرداخته شده است.
مطابق فتوای مشهور فقها و براساس آیۀ  282سوورۀ بقوره در صوورت فقودان دو مورد
شهادت دو زن معادل با شهادت یک مرد است کوه ایون مسولله شوائبۀ تبعویض جنسوی در
احکام اسالمی را ایجاد کرده است .این در حالی است که خداونود تقووا و عمول صوالح را
مالک ارزش و معیار سنجش بین انسوانهوا قورار داده اسوت (حجورات13 :؛ احوزاب35 :؛
آلعمران )195 :جنسیت امتیازی برای نزدیکی بهسوی خدا نیسوت ،و در آیوات متعودد زن
همسان و همشأن مرد شمرده شده است (نساء .)124 :بر ایون اسواس بایود گفوت نگورش
جزئی در برخی احکام اسالمی از جمله مسوللۀ شوهادت زن موجوب بوروز شوبهۀ تبعویض
جنسی در استنتاج قواعد و احکام فقهی و حقوقی اسالم میشود .ازاینرو شایسته اسوت در
یک سیستم حقوقی هماهنگ و منسجم با در نظور گورفتن ویژگوی کلوینگوری و انصواخ،
تحلیل یک جزء و یک حکم در ارتبا و مقایسه با سایر احکام صورت پوذیرد و در سوایۀ
تحلیل مناسب و برداشت کلی و کالن ،ناعادالنه و ظالمانه بودن برخوی احکوام ،عادالنوه و
منطقی جلوه خواهد کورد ،هرچنود ممکون اسوت در راه اسوتحکام خوانواده کوه نتیجوهاش
استحکام جامعه است ،تفاوتهایی ظاهری و جزئی در حقوق زن و مرد وجود داشته باشود
(قنواتی.)1379 :
در تبیین شبهات وارد بر تفاوت جنسی در مسللۀ شوهادت بوه تفواوتهوای جسومی و
ادراکی و اصل «تناسب و هماهنگی تفاوتهای تکوینی با تشریعی» اشاره و استنتاج شد که
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تفاوت جنسی در مسللۀ شهادت و نابرابری او با مرد در مسللۀ شهادت در تناسب بوا طورح
حکیمانۀ عالم تکوین است و تبعیض تلقی نمیشود.
نظام حقوقی مدرنیته برخالخ نظام فقهی و حقوقی اسالم ،بیشتر راهبردها و برنامههوای
خود را بر مبنای نفی تفاوت های زن و مرد و نیز عدم دخالت تفاوت ها در شولون مختلوف
تدوین کرده است .اما در نظام فقهی و حقوقی اسالم ،راهبردها بر مبنای تفواوتهوای زن و
مرد ،تدوین شده است .این نظام تالش دارد با تحلیل درست این تفاوتهوا و کارکردهوای
اجتماعی و خانوادگی آن ،برنامههای تدوین شده در ضدیت با اغراض الهی نباشد.
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