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راه ھای اثبات اتھام حـد زنـا
٢
شھادت شھود:
شھادت شھود بر زنا کار يکی از شرايط معتبری در اجرای حکم سنگسار به حساب می آيد:
 -١شرط اولی که در شاھدان در قضيۀ زنا کار متاھل در شرع وضع گرديده اينست که تعداد شاھدان بايد چھار مرد
باشند واين خالف اجرای شھادت است در ساير حقوق ،پروردگار با عظمت ما در مورد می فرمايد »:والالتی يأتين
الفاحشة من نسائكم فاستشھدوا عليھن أربعة منكم.فإن شھدوا فأمسكوھن فی البيوت حى يتوفاھن الموت أو يجعل ﷲ لھن
سبيال« ھمچنين در سورۀ نور آيت چھارم قرآنکريم آمده است »:والذين يرمون المحصنات ،ثم لم يأتوا بأربعة شھداء
 «...كه در ھر دو آيت سخن از چھار نفرگواه رفته است .اگر تعداد شاھدان از چھار نفر مردكمتر باشد شھادت
دربارۀ زنا يا قذف مقبول و پذيرفتنی نيست.
آيا اگر تعداد شھود از چھار نفركمتر بودند حد بر آنان جاری می شود؟
علمای حنفی و مالك و راجج ازمذھب امام شافعی و احمد براين ھستندكه بر آنان حد جاری می گردد و حد زده می شوند
چون حضرت عمرسه نفر را كه عليه مغيره شھادت داده بودند حد زدكه عبارت بودند از ابوبكره و نافع و شبل بن
معبد.
بنا به قول ضعيفی شاھدان وقتی كه به حد نصاب نرسند ،حدی زده نمی شود چون قصد آنان ادای شھادت بوده است نه
قذف كسی كه عليه او شھادت داده اند و اين رأی مرجوح و سست است در نزد شافعيه و حنفيه ،و مذھب ظاھريه است.
-٢

شرط دوم ثبوت حد ،شاھدان بايد بالغ باشند .چون قرآن از »رجل« نام برده است »:واستشھدوا شھيدين من

رجالكم ،فإن لم يكونا رجلين فرجل وامرأتان ممن ترضون من الشھداء) «....بقره ) (٢٨٢و دو نفر از مردان خود را به
شھادت گيريد و اگر دو مرد نبودند يك مرد و دو زن ،از ميان كسانی گواه كنيدكه مورد رضايت و اطمينان شما ھستند
)اين دو زن به ھمراه يك ديگر بايد شاھد قرارگيرند تا اگر يكی انحرافی يافت ديگری بدو يادآوری كند(.
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پس اگرشاھدان بالغ نباشند شھادت آنان پذيرفته نمی شود چون آنوقت شاھد مرد نيست وشھادت او مورد رضايت
نيست اگرچه در حالی باشد كه بتواند ادای شھادت كند باز ھم شھادتش پذيرفته نمی شود چون پيامبر صلی ﷲ عليه و
سلم گفت »:رفع القلم عن ثالثة :عن الصبی حتى يبلغ ،وعن النائم حتى يستيقظ ،وعن المجنون حتى يفيق « )از سه كس
رفع تكليف و مسؤوليت شده است :ازكودك تا اين كه بالغ شود و از به خواب رفته تا اين كه بيدارگردد و ازديوانه تا اين
كه عقل به وی برگردد(.
طفل اھليت تولی وسرپرستی مال خويش را ندارد پس نمی تواند متولی شھادت بر غير خود باشد .چون شھادت نيز از
قبيل واليت و داخل در آن است.
 -٣شرط سوم شاھد بايد عاقل باشد پس شاھد ديوانه و سفيه بنا به مفھوم و معنی حديثی كه ذكر شد مورد قبول نيست .
ھرگاه شھادت كودك به علت نقصان عقل پذيرفته نشود ،به طريق اولی شھادت ديوانه و سفيه پذيرفته نمی شود.
 -۴شرط چھارم شھاد بايد عادل باشد .چون خداوند می فرمايد »:وأشھدوا ذوی عدل منكم « )دو نفر عادل از خودتان
را شاھد بگيريد( و » يأيھا الذين آمنوا إن جاءكم فاسق بنبإ فتبينوا ،أن تصيبوا قوما بجھالة فتصبحوا على ما فعلتم نادمين
« )سورۀ حجرات  ) (٦٠ای مؤمنان اگر فاسقی خبری به شما داد تحقيق كنيد مبادا قومی را از روی نادانی مورد
اصابت قرار بدھيد و آنگاه بركردۀ خويش پشيمان شويد و پشيمانی سودی ندارد(.
 -۵شرط پنجم شاھد بايد مسلمان باشد .خواه شھادت عليه مسلمان باشد يا عليه غيرمسلمان و ھمۀ پيشوايان فقه بر اين
اتفاق نظر دارند.
 -۶شرط ششم معاينه ومشاھدۀ عينی عمل زنا يعنی بايد آلت تناسلی مرد را در آلت تناسلی زن ببينند ھمانگونه كه ميلۀ
سرمه را در سرمه دان و طناب در چاه را می بينند چون پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم به ماعزگفت  »:لعلك قبلت ،أو
غمزت ،أو نظرت؟ «)شايد او را بوسيده باشی يا با او غمزه كرده يا نگاه كرده باشی؟ ( .گفت نخيرای رسول خدا چنين
نيست.
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم با لفظ صريح و بدون كنايه از او سؤال كرد .گفت :آری .پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم گفت»:
كما تغيب المرود فی المكحلة والرشا فی البئر ؟ «)ھمانگونه كه ميله در سرمه دان و طناب در چاه پنھان می شود تو نيز
آلت تناسلی خود را در آن پنھانكردی؟( ماعز گفت :آری .نگاه شاھدان در اين حال برای شھادت جائز است ھمانگونه
كه نگاه طبيب و پزشك و قابله و ماما جايز است.
 -٧شرط ھفتم بايدشاھد با صراحت شھادت دھد نه باكنايه و معنی دخول را به تصريح گويد ھمانگونه كه در حديث
قبلی گفته شد.
 -٨شرط ھشتم بايد شھادت شاھدان مربوط به يك مجلس و يك مجلس باشد ،جمھور فقھا می گويند :بايد اين شھادت
شاھدان مربوط به يك مجلس باشد نبايد زمان و مكان شھادت اختالفی داشته باشد اگر به صورت متفرقه بيايند شھادت
وشھادت آنان پذيرفته نيست .
علمای شافعيه و ظاھريه و زيديه اين شرط را قبول ندارند و می گويند اگر چھار نفرشاھدی دادند فرق نمی كندكه با ھم
باشند يا متفرقه ،شھادت آنان پذيرفته می شود ،چون خداوند شھود را نام برده و از مجالس سخن نگفته است.
چون شاھدان كه با ھم متفق و ھمآھنگ و يكسان باشند ،قبول است اگرچه مجالس جداگانه باشد مانند ديگر شھادت -٩ .
شرط نھم مردانگی شاھدان حد ،بايد ھمگی مرد باشند شاھدان زنا بايد ھمه مرد باشند و شھادت زنان قبول نيست در اين
باره عالم شھير جھان اسالم ابن حزم می فرمايد  :برای زنا نيز شھادت دو زن عادل به جای يك مرد قبول است بنا به
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نظر او شھادت سه مرد و دو زن و يا شھادت دو مرد و چھار زن و يا شھادت يك مرد وشش زن و يا شھادت ھشت نفر
زن بدون وجود مردان مورد قبول است.
 -١٠شرط دھم شھادت بايدكھنه نشده باشد و زمانی از آن نگذشته باشد چون حضرت عمرگفت :ھرقومی كه بروقوع
زنا شھادت دھند و شھادت شان مربوط به زمان حاضر و تازه نباشد ،بلكه مربوط به زمان دوری باشد شھادت آنھا
ازروی كينه است و مورد قبول نيست.
علمای حنفی گويند :ھرگاه شاھدان بر حدوث زنا شھادت دھند بعد ازاين كه زمانی ازآن گذشته باشد شھادت اين شاھدان
قبول نيست زيرا می گويند شاھد ھرگاه شاھد حدوث اين واقعه باشد ،مخير است بين اين كه فوراً شھادت بدھد و شھادت
خود را در راه خدا و برای طلب پاداش از او ادا نمايد و يا ای نكه بر جانی و مجرم پرده پوشی و راز نگھداری كند.
چنانچه ازگفتن و بازگوكردن اين حادثه سكوت كرد تا اين كه مدتی برآن گذشت اين دليل است بر اين كه او جنبۀ پرده
پوشی و رازداری را اختياركرده و برگزيده است و چون بعد از آن شھادت دھد حمل براين می شود كه از روی كينه و
دشمنی شھادت می دھد نه برای رضای خدا و شھادت اينگونه اشخاص به جھت تھمت و كينه پذيرفته نمی شود .
ھمانگونه كه عمر نيز چنين گفت :و نقل نشده است كه كسی اين سخن عمر را انكاركرده باشد پس در حكم اجماع است و
اجماع به حساب می آيد .
اين وقتی است كه عذری مانع تأخير شھادت نشده باشد .پس اگر در تأخير شھادت عذر ظاھری باشد ،مانند دوری
مسافت راه تا محل قاضی شرع يا مريضی شاھد يا موانعی ازاين قبيل كه دراين صورت شھادت پذيرفته می شود اگرچه
قديم ھم شده و مدتی ازآن گذشته باشد .
علمای حنفی كه اين شرط را معتبر دانسته اند مدتی برای آن تعيين نكرده اند بلكه آن را موكول به نظرقاضی نموده اند
كه به مقتضای اوضاع واحوال آن را تقدير و تعيين می كند و تعيين وقت را غيرممكن و دشواردانسته اند چون عذرھا
متفاوت و مختلف می باشند .
بعضی از علمای حنفی ،گذشت بيش از يك ماه را كھنه و قديمی دانسته و برخی ديگرگذشت بيش از شش ماه را كھنه و
قديم بودن به حساب آورده اند ،كه بعد از آن شھادت پذيرفته نمی شود .اما به نظر جمھور فقھای مالكی و شافعی و
ظاھريه و شيعۀ زيدی قديم شدن و كھنه بودن ،تأثيری درشھادت شاھدان ندارد وشھادت قبول است ھر اندازه دير ھم
شده باشد.
حنبليھا ھم دو رأی دارندكه يكی موافق با رأی امام ابوحنيفه و يكی موافق با رأی جمھور فقھا است .آيا قاضی می تواند
برابر آگاھی و علم و اطالع خود عمل كند؟ بنا به رأی علمای ظاھريه برقاضی فرض است كه در مورد خونھا و
قصاص و اموال وقضايای ناموسی و حدود برابرعلم و اطالع خويش عمل كند خواه اين علم و اطالع او مربوط به
دوران قضاوت او يا پيش از قضاوت او باشد .و نيرومندترين قضاوت او وقتی است كه برابر اطالع و علم خودش باشد
چون يقين به حقيقت دارد سپس حكم به اقرار طرف درمرتبۀ دوم و حكم برابر شھادت شاھدان درمرتبه سوم قرار د
ارند  .چون خداوند می فرمايد »:يأيھا الذين آمنوا كونوا قوامين بالقسط شھداء

« ) سوره نساء  )(١٣٥ای مؤمنان

عدالت و قسط را به پای داريد و برای رضای خداوند شھادت د ھيد ( .
پيامبر صلی ﷲ عليه و سلم نيز فرموده است »:من رأى منكرا فليغيره بيده ،فإن لم يستطع فبلسانه« )ھركس از شماكار
بدی و نامشروع ديد آن را با دست خود تغيير دھد و مانع آن شود و اگرنتوانست با دست خود آن را تغييردھد واز آن
جلوگيريكند با زبان و گفتار از آن نھی كند و با آن مخالفت نمايد.(...
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پس قاضی بايد قسط و عدل را اجراء كند و بر او واجب است و اين عدالت و قسط نيست كه ظالم و ستمكار را به حال
خود بگذارد و مانع ظلم او نشود و آن را تغييرندھد و فرض است بر او كه مانع ھر كار بد و منكری شودكه بدان علم
دارد و ازآن آگاه است و بايد با دست خود و قدرت قانونی خود ازآن جلوگيری كند و حق را به حقدار برساند و اال او
خود ظالم می شود.
ولی جمھور فقھاء برآن ھستندكه قاضی حق ندارد برابرعلم واطالع خود قضاوت كند و حكم صادركند يعنی بايد بر
شواھد و مدارك غير ازاطالع خودش متكی باشد و حكم صادركند چون حضرت ابوبكر گفت » :اگر مردی را ببينيم كه
مرتكب كاری شده است كه موجب حد است او را حد نمی زنم تا اين كه شاھدان نزد من بر وی شھادت دھند« .به
عالوه قاضی نيز مانند ديگر مردم است او حق ندارد چيزی راكه ديده است بگويد مگر اين كه شھادت كامل نزد او
محرزگردد .چنانچه قاضی كسی را متھم به زنا كرد ،به علت اين كه او خود او را ديده است و نتوانست شاھدان كامل
فراھم آورد چھار نفر يا خودش ھمراه سه نفر ديگرالزم است كه بر او حد قذف جاری شود.
چنانچه نطق بدانچه كه می داند بر وی حرام باشد ،پس به طريق اولی عمل بدان حرام است و دليل اين رأی آنست كه
خداوند می فرمايد » :فإذا لم يأتوا بالشھداء فأولئك عند ﷲ ھم الكاذبون« )سورۀ نور ) (١٣ھرگاه شھداء را حاضر نكنند
نزد خداوند آنان دروغگو محسوب ھستند و مانند دروغگو با آنان رفتار می شود(
ادامه دارد
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