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 وع از شهادت بر طالق در فقه شیعهرج
 سنتو مذاهب اهل

 
2محمدحسن قدرتی 1محمدرضا رضوان طلب،

 

 (20/8/1397، تاریخ پذیرش: 11/4/1397تاریخ دریافت: )

 
 چکیده

اب یا حضور شخصی، نزد قاضی علیه او شهادت دهند که در صورتی که دو نفر در غی
همسرش را طالق داده، سپس از شهادت رجوع نمایند از دو منظر قابل بررسی است. 
-نخست حکم قاضی؛ اگر رجوع شهود قبل از صدور حکم باشد، حکم طالق صادر نمی

از  شود. این مورد اجماع مذاهب اسالمی است. در صورتی که رجوع از شهادت بعد
نظر است، هر چند صدور حکم طالق باشد، در نقض و عدم نقض حکم طالق اختالف

عقیده اکثر فقها عدم نقض حکم است، ولی به خاطر اهمیت بحث طالق، در صورت نبود 
اجماع، نقض حکم خالی از وجه نیست. دوم ضمانت شهود؛ طالق معموالً برای شوهر بار 

طالق قبل از عمل زناشویی باشد یا بعد از آن، مالی به همراه دارد و حسب مورد که 
پردازد و پرداخت مهریه در ظاهر امر به خاطر شهادت شوهر نیم یا تمام مهریه را می

باشد، بنابراین در صورت وقوع طالق قبل از عمل زناشویی، طبق نظر مشهور، شهود می
-پرداخت چیزی شدهشهود ضامن پرداخت نیمی از مهریه به شوهر هستند، زیرا آنها سبب 

اند که احتمال سقوط آن به خاطر مواردی مانند ارتداد زن وجود داشته است. نظر دیگر بر 
عدم ضمانت شهود است. در عین حال در صورت قائل شدن به ضمانت شهود، پرداخت 

رسد، زیرا اگر شهادت نبود با انجام عمل تر به نظر مینیمی از مهریه به زن صحیح
شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که موجب احب تمام مهریه میزناشویی، زن ص
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تر است. و در صورتی که رجوع از شهادت بعد شود قویعدم استحقاق دریافت مهریه می
باشد و ربطی از عمل زناشویی باشد با توجه به اینکه ضمانت شوهر به دلیل عقد نکاح می

ود نیست، البته نظر مشهور فقها، استفاده شوهر به شهادت شهود ندارد، ضمانتی بر عهده شه
 از منفعت بضع دلیل عدم ضمانت شهود است.

 .رجوع، شهادت، شهود، طالق، عمل زناشویی، ضمانت :هاکلیدواژه
 

 طرح مسئله
یکی از راههای اثبات طالق، شهادت شهود در نزد قاضی مبنی بر طالق زن توسط شووهر  

حضور شوهر یا در غیاب او اتفاق بیفتود. الزم بوه رکور    است که این مورد امکان دارد در 
است این موضوع نباید با مسئله لزوم حضور شاهد که یکی از ارکان طالق در نوزد بعضوی   
از مذاهب اسالمی است اشتباه شود، زیرا امکان دارد دو نفر بدون آنکه به عنوان شاهد بور  

یغه طوالق را مشواهده نماینود، ،    طالق باشند، هنگام اجرای طالق حاضر بوده و اجرای ص
سپس ماوقع را در نزد قاضی بیان کرده و شهادت دهند که فوالن شوخه همسور خوود را     
طالق داده است، در این صورت قاضی بر اساس شهادت افورادی کوه شورایط شوهادت را     

 نماید.دارند اقدام به صدور حکم می
انود، از شوهادت   دت دادهحال ممکن است دو نفر که علیه مردی بر طالق همسرش شها

انود. در  رجوع نموده و اعالم کنند که شهادت دروغ داده و یا اینکه در شهادت اشتباه کورده 
شود که رجوع شهود از شوهادت چوه اثوری بور حکوم      چنین شرایطی این سؤال مطرح می

 قاضی دارد و چه پیامدهایی در پی خواهد داشت؟
ترین آنهوا تویثیر رجووع از    ست که مهمموضوع مورد بحث از چند جهت قابل بررسی ا

 شهادت بر صدور حکم از طرف قاضی و ضمانت شهود است.
در فقه به ابعاد مختلف تیثیر رجوع شهود بر حکم حاکم پرداخته شده و فقها بین رجوع 

انود و نظورات و   از شهادت قبل از صدور حکوم طوالق و بعود از آن تفواوت قائول شوده      
 ین خصوص ارائه شده است.دیدگاههای مختلفی نیز در ا

مورد بعدی که از رجوع شهود از شهادت تیثیرپذیر است بحث ضامن بوودن یوا ضوامن    
نبودن شهود است که در این مورد نیز بین ادای شهادت قبل از عمل زناشویی و بعود از آن  

 فرق است. در فقه این مورد نیز بررسی و نظرات مختلفی بیان شده است.
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نند حکم قاضی، ضمانت شهود و مهریه زن، که هر کدام بار حقووقی  بنابراین مواردی ما
در بر خواهد داشت، نیاز به بررسی دارد و با توجه به موؤثر نبوودن قووانین موضووعه در     

قانون اساسی و  167ویژه در بحث طالق و با توجه به اصل خصوص رجوع از شهادت، به
هموان   214ب در امور مودنی و مواده   قانون آیین دادرسی دادگاههای عمومی انقال 3ماده 

کند در موارد سکوت قانون، به منابع معتبر فقهی قانون در امور کیفری که قاضی را ملزم می
نظر میان فقها، نیاز است که این موضوع بررسی شود توا در  مراجعه نماید، با وجود اختالف

 هنگام لزوم مراجعه و حکم مقتضی صادر شود.
وع از شهادت در سه محور امور مالی، اموور کیفوری و مسوائل    در کتب فقهی بحث رج
قدر پراکنده و نظرهای متفاوت شده آنشود و معموالً مباحث ارائهنکاح و طالق بررسی می

وجود دارد که امکان دسترسی آسان به آنها و تشخیه نظر صحیح میسر نیست. این مقالوه  
سونت، مووارد   ذهب شویعه و موذاهب اهول   بر آن است تا با مراجعه به منابع معتبر فقهی مو 

مختلف رجوع از شهادت بور طوالق را بررسوی و ضومن توضویح و تشوریح دیودگاههای        
 مختلف، در حد امکان نظرات ارجح را تبیین نماید.

 
 رجوع از شهادت قبل از صدور حکم طالق

 . بررسی حکم قاضی1
رجووع نماینود،   در صورتی که شهود قبل از صدور حکم طالق توسط قاضوی از شوهادت   

دهنود. در  شود و به شهادت شهود ترتیب اثری نموی شهادت آنها باطل و حکمی صادر نمی
کند که همه شاهدان و یا فقط یکی از آنها رجوع نماید و فقها بر این این صورت فرقی نمی

نظر دارند و از اباثور نقل شده است کوه ایشوان قائول بوه صودور حکوم اسوت        مورد اتفاق
؛ 2/388ق، 1424؛ فاضول هنودی،   8/247ق، 1387؛ طوسی، 6/321ق، 1417)طوسی، 
ق، 1377؛ خطیوب شوربینی،   20/278توا،  ؛ نووی، المجمووع، بوی  2/167ق، 1410حلی، 

ق، 1418؛ بهووتی،  12/136توا،  قدامه، بوی ؛ ابن6/283ق، 1323؛ مالک بن انس، 4/456
؛ زرکشوی،  3/156ق، 1425و قاضوی البغودادی،    7/242ق، 1415عابودین،  ؛ ابون 6/560

 (.17/253ق، 1419؛ ماوردی، 7/383ق، 1413
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 . دالیل عدم جواز صدور حکم طالق2
برای عدم جواز صدور حکم توسط قاضی در صوورت رجووع شوهود از شوهادت قبول از      

ق، 1424صدور حکم طالق، ادعای اجماع و یا عدم خالف شوده اسوت )فاضول هنودی،     
ق، 1415عابودین،  ؛ ابن12/137تا، قدامه، بیابن؛ 20/278تا، ؛ نووی، المجموع، بی2/388
 شوند.( عالوه بر آن دالیل دیگری نیز وجود دارد که در ادامه بحث آورده می7/242

نخست: در صورت رجوع شهود از شهادت، دلیلی برای صدور رأی به طالق از طورف  
با رجووع،   حاکم وجود ندارد، زیرا دلیل صدور حکم در این صورت شهادت شهود بوده که

ق، 1417ماند و مسئله سالبه بوه انتفوام موضووع اسوت )طوسوی،      دیگر شهادتی باقی نمی
6/321.) 

دوم: با توجه به تناقض گفتار شهود در شهادت و رجوع از شهادت، ظن به صدق گفتار 
رود، زیرا مشخه نیست که در شهادتشان صادق هستند و یا در رجوع از شهود از بین می
؛ خطیوب شوربینی،   2/395ق، 1418؛ انصواری،  20/278تا، المجموع، بی شهادت )نووی،

( و بنابراین بوا توجوه بوه تنواقض گفتوار شوهود در شوهادت و رجووع،         4/456ق، 1377
دروغگویی آنها قطعاً ثابت است و صدور حکم بر اساس شهادت شخه دروغگو صوحیح  

؛ مالوک بون   4/456ق، 1377؛ خطیوب شوربینی،   20/278تا، نیست )نووی، المجموع، بی
 عابودین، ؛ ابون 6/560ق، 1418؛ بهوتی، 12/136تا، قدامه، بی؛ ابن6/283ق، 1323انس، 
، مووواوردی؛ 7/383ق، 1413؛ زرکشوووی، 3/156ق، 1415؛ افنووودی، 7/242ق، 1415
 (.17/253ق، 1419

سوم: صدور حکم بر اساس شهادت، ترجیح بالمرجح اسوت، زیورا دلیلوی بورای تقودم      
( و نسبت 41/221ش، 1363؛ نجفی، 373ق، 1413وجود ندارد )حلی، شهادت بر رجوع 

بین شهادت و رجوع در این صورت مساوی است، زیرا احتمال صدق و کذب در شوهادت  
؛ خطیوب شوربینی،   20/283توا،  و رجوع در هر دو یکسان است )نوووی، المجمووع، بوی   

؛ بهووتی،  12/136 توا، قدامه، بوی ؛ ابن6/283ق، 1323؛ مالک بن انس، 4/456ق، 1377
 (.17/253ق، 1419، ماوردی؛ 7/383ق، 1413؛ زرکشی، 6/560ق، 1418

چهارم: در صورتی شهادت شهود از نظر عقال حجوت اسوت کوه از آن رجووع نکورده      
باشند، بنابراین در صورت رجوع و بر اساس سیره عقال به ایون شوهادت ترتیوب اثور داده     

 (.41/183ق، 1396شود )خویی، نمی
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تعارض رجوع با شهادت اولیه، رجوع خود نوعی شوهادت بور خوالف شوهادتی     پنجم: 
اند و در واقع شهادت بور نفوی مشوهود به اسوت، بنوابراین هور دو       است که در بار اول داده

شهادت به سبب تعارض ساقط و حاکم بر اساس آن قول حق صدور حکم را ندارد )همان، 
41/184.) 

-که حضرت می یا امام صادق دو امام باقرششم: روایت مرسله جمیل از یکی از 

فرمایند: زمانی که شهود علیه مردی شهادت دهند و سپس از شهادت خوود رجووع کننود،    
اند و اگر علیه آن مرد قضاوت شده باشد، شهود ضامن چیزی هستند که به آن شهادت داده

ا لغوو اسوت و   باید غرامت آن را پرداخت کنند و اگر حکم صادر نشده باشد، شوهادت آنهو  
 (.27/326ق، 1414پردازند )حر عاملی، شهود غرامتی نمی

رسد از بین ادله رکرشده روایت مرسله جمیل بر محل بحث داللت دارد و بور  به نظر می
پوشی از این روایت، سیره عقال برای عدم جواز صدور حکم از طورف قاضوی   فرض چشم
دانند که از آن رجوع نکرده باشوند.  جت میکند، زیرا عقال تا جایی قول ثقه را حکفایت می

بنابراین در صورت رجوع شهود قبل از صدور حکم، شهادت شهود لغو و حکمی بر اساس 
 شهادت آنها صادر نخواهد شد و بر این اساس ضمانتی نیز بر عهده آنها نیست.

 
 رجوع از شهادت بعد از صدور حکم طالق

از شهادت رجوع نمایند، پرسشهایی مطورح   در صورتی که شهود بعد از صدورحکم طالق،
شود یوا خیور؟ و اینکوه آیوا     شود که باید بررسی شود: در اینکه حکم صادره نقض میمی

ضمانتی بر عهده شهود است؟ و یا اینکه آیا انجام عمل زناشویی در ضمانت شوهود تویثیر   
 دارد یا خیر؟

 
 . بررسی حکم قاضی1

طالق توسط قاضوی، در موورد نقوض و عودم      در صورت رجوع شهود بعد از صدور حکم
 نقض حکم طالقی که صادر شده است، دو دیدگاه وجود دارد.

 
 . عدم نقض حکم صادره 1-1

در صورتی که شهود در نزد قاضی به طالق زن توسط شوهر شهادت دهند و بعد از صدور 
سوت کوه   سنت بور ایون ا  حکم طالق از شهادت رجوع نمایند، نظر اکثر فقهای شیعه و اهل
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؛ محقوق  2/289ق، 1410؛ حلوی،  8/247ق، 1387شود )طوسوی،  حکم صادره نقض نمی
؛ خمینی، 41/231ش، 1363؛ نجفی، 14/305ق، 1419؛ شهید ثانی، 283ق، 1410حلی، 
ق، 1377؛ خطیووب شووربینی، 8/272تووا، ؛ نووووی، روضووه الطووالبین، بووی2/454ق، 1390

؛ 6/560ق، 1418؛ بهووتی،  2/138ا، تو قداموه، بوی  ؛ ابون 4/207توا،  ؛ دردیر، بوی 4/458
 (.4/214تا، ؛ دسوقی، بی6/50ق، 1415حصکفی، 

 
 . دالیل عدم نقض حکم1-1-1

در صورتی که شهود بعد از صدور حکم طالق از شهادت رجوع نمایند، عالوه بر اینکه بور  
(، دالیول  2/146ق، 1410ادریوس حلوی،   عدم نقض حکم ادعای اجماع شده اسوت )ابون  

 شود.در تییید این نظریه وجود دارد که به آنها پرداخته میدیگری نیز 

نخست: از آنجا که حکم صادره بر اساس موازین شرعی بوده، فقط با دلیل شرعی قابل 
نقض است و در مسئله مورد بحث چون در رجوع شهود از شهادت احتمال صدق و کوذب  

)خطیوب شوربینی،   شوود  وجود دارد، حکم صادره به خاطر یک قول محتمول نقوض نموی   
( و چوون بور اسواس شوهادت قضواوت      14/305ق، 1419؛ شهید ثانی، 4/458ق، 1377

 (.6/50ق، 1415صورت گرفته، شهادت شهود بر رجوع ترجیح دارد )حصکفی، 
که حضورت در   و یا امام صادق دوم: روایت مرسله جمیل از یکی از دو امام باقر

در صورتی که شهود بعود از انجوام   »فرماید: اند میمورد شهودی که از شهادت رجوع کرده
اند ضامن هسوتند  قضاوت علیه مرد از شهادت رجوع نمایند نسبت به آنچه که شهادت داده

 3«شود و شهود ضامن چیزی نیستندو اگر قضاوت انجام نشده باشد، شهادت آنها طرح می
 (.27/326ق، 1414)حر عاملی، 

در نزد ما به موردی شهادت بدهند و پوس از   اگر»فرماید: که می سوم: حدیث نبوی
-گیریم و کالم دوم آنها را طورح موی  آن شهادت خود را تغییر دهند ما کالم اول آنها را می

 (.27/333)همان،  4«کنیم

                                           
ن علیِ بنِ ابراهیم، عَن ابیه، عن ابن ابی عمیر، عن جمیل بن دراج، عمن اخبره، . مُحمد بن یعقوب، ع3َ

عن احدهما علیه السالم، قال فی الشهود ارا رجعوا عن شهادتهم و قد قضی علی الرجل، ضمنوا ما شهدوا به 
 و غرموا، و ان لم یکن قضی، طرحت شهادتهم و لم یغرموا الشهود شیئا.

 ا ثُم غَیََّرَ، أخَذنَاهُ بِاالوَل و طَرَحنَا األخیر.. مَن شَهِدَ عِندَن4
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 . نقد ادله عدم نقض حکم1-1-2
عقیده مشهور فقها به صورت کلی بر عدم نقض حکم اسوت و آنوان فرقوی بوین مصوادیق      

اند، اند و فقط حدود را به دلیل حدیث درأ از این حکم کلی استثنام کردهنشدهشهادت قائل 
ولی با توجه به اهمیت نکاح و طالق و توجه ویژه شرع به مسائل زناشویی، قائل شدن بوه  

باشند کوه الزم  شده نیز قابل خدشه میرسد و ادله ارائعدم نقض حکم، مشکل به نظر می
 است به آنها پرداخته شود.

نخست: ادعای اجماعی که از قائلین به نظریه نقض حکم ارائه شده است مخالفانی دارد 
بوراج،  ؛ ابون 336تا، که در عمل اجماع حاصل نشده و قابل خدشه است )ر.ک: طوسی، بی

؛ 6/161ش، 1355؛ خوانسوواری، 234ق، 1408حمووزه طوسووی، ؛ ابوون2/536ق، 1406
 (.12/138، تاقدامه، بی؛ ابن12/113تا، مقدسی، بی

دوم: نقض حکم در این صورت فقط به خاطر رجوع شهود از شهادت نیست کوه گفتوه   
شود رجوع از شهادت دلیل شرعی برای نقض حکم نیست، بلکه دو روایت از محمود بون   

در این خصوص وجود دارد که در ادامه نیز به بررسی آنها  6و ابراهیم بن عبدالحمید 5مسلم
دلیل شرعی بهتر از این دو روایت که موافق بوا فتووای جمعوی از    شود و کدام پرداخته می

؛ 2/536ق، 1406بوراج،  ؛ ابون 336تا، بزرگان از قدما و متیخرین است )ر.ک: طوسی، بی
( و با فتواوای بعضوی   12/498ق، 1414؛ مقدس اردبیلی، 234ق، 1408حمزه طوسی، ابن

مخوالف نیسوتند )خوانسواری،     انود از متاخرین نیز که در این مسوئله دچوار تردیود شوده    
تور هسوتند   ( و آیا این روایات از روایت تدرئوا الحدود بالشبهات ضیعف6/161ش، 1355

                                           
، در خصوص دو مردی که علیه شخصی غائب . روایت صحیحه محمد بن مسلم از امام باقر5

کند و شهادت دادند که او زنش را طالق داده است و زن بعد از نگهداشتن عده، با مردی دیگر ازدواج می
کند و یکی از شهود نیز شهادت خود را الق همسرش را رد میگردد و طپس از آن مرد غائب بر می

و  -نسبتی با این زن ندارد -شوهر دوم راهی بر این زن ندارد»فرماید: می کند؛ حضرتتکذیب می
شود و زن از شود و به او پرداخت میای که شوهر دوم پرداخت کرده است از شاهد راجع گرفته میمهریه

 «گردد.بعد از نگهداری عده نسبت به شوهر دوم به شوهر اول بر می شود وشوهر دوم جدا می
دهند در خصوص دو شاهدی که علیه زنی شهادت می . موثقه ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق6

کند، کند، سپس شوهر او برگشته و طالق را انکار میکه شوهرش او را طالق داده است و زن ازدواج می
خورند و ضامن مهریه ای هستند که شوهر دوم پرداخت کرده است و شهود حد می: »فرمایدمی حضرت

 «گردد.زن باید نسبت به شوهر دوم عده نگه داشته و به شوهر اول برمی
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ق، 1419شوود )نراقوی،   که به وسیله حدیث درأ حکم قطعی در بحوث حودود نقوض موی    
 (؟18/426

پوشی از مرسله بوودن،  توان گفت بر فرض چشمسوم: در مورد روایت مرسله جمیل می
روایت در صدد بیان وضعیت حکم حاکم نیست و فقط به مورد ضمانت شهود پرداخته این 

 (.6/156ش، 1355است )خوانساری، 

؛ اخذ به مضمون این روایت مشکل است، زیرا در ایون صوورت   چهارم: روایت نبوی
آید و صورتی که علم به اشتباه بودن شوهادت اولیوه شوهود وجوود     تخصیه اکثر الزم می

گیرد و باید کالم اول آنها اخذ شود. حتی در صورتی که قبل از را هم در بر می داشته باشد
صدور حکم نیز از شهادت رجوع نموده باشند باید قائل به صودور حکوم شوویم )هموان،     

6/157.) 
شده برای عدم نقض حکم کامل نبوده و قابول  رسد ادله ارائهنتیجه کالم اینکه به نظر می

وجه به اینکه بعضی از فقها نیز قائل به نقض حکم در صوورت رجووع   اعتماد نیستند و با ت
شهود از شهادت برطالق بعد از صدور حکم هستند، در ادامه نظریه و دالیل آنوان مطورح   

 شود.می
 

 . نقض حکم صادره1-2
هرچند نظر اکثر فقها بر عدم نقض حکم در صورت رجوع از شهادت بعد از صدور حکوم  

ای که در ادامه به آنها پرداخته اهمیت موضوع ازدواج و طالق و ادله است، ولی با توجه به
-رسد حکم طالقی که صادر شده است نقض و زن به شوهر خود برموی شود به نظر میمی

ق، 1408حموزه طوسوی،   ؛ ابن2/536ق، 1406براج، ؛ ابن336تا، گردد )ر.ک: طوسی، بی
(. شوی  طوسوی   6/161ش، 1355 ؛ خوانساری،12/498ق، 1414؛ مقدس اردبیلی، 234

اگر دو مرد علیه شخصی شهادت دهنود کوه همسورش را طوالق داده     »گوید: در النهایۀ می
است و این زن عده نگه داشته و با مرد دیگری ازدواج کند و عمول زناشوویی نیوز انجوام     

خورنود و ضوامن   شود، سپس شهود از شهادت رجوع نمایند، در این صورت شهود حد می
سبت به شوهر دوم هستند و زن بعد از نگهداری عده نسبت به شوهر دوم به شووهر  مهریه ن

 (.336تا، )طوسی، بی« گردداول بر می
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رسد نظریه شی  طوسی و تابعین ایشان مبنی بر برگشت زن بوه شووهر اول و   به نظر می
پذیر و صحیح اسوت کوه حکوم    ضمانت شهود نسبت به شوهر دوم، فقط در صورتی امکان

ره نقض شود، زیرا اگر حکم نقض نشود زن باید در ازدواج شوهر دوم بواقی باشود و   صاد
 ضمانت شهود نسبت به شوهر اول خواهد بود.

از فقهای شیعه و سنی نقل شده است که سعید بن مسیب و اوزاعی نیز قائول بوه نقوض    
د حکم در صورت رجوع شهود بعد از صدور حکم هستند، زیرا حق به وسیله شهادت شهو
ثابت شده است، پس زمانی که از شهادت رجوع کردند چیزی که به سوبب شوهادت آنهوا    

شود، مانند جایی کوه ثابوت شوود شوهود کوافر هسوتند )طوسوی،        ثابت شده بود زائل می
توا،  ؛ مقدسوی، بوی  8/528ق، 1418؛ حلوی،  8/246ق، 1387؛ طوسی، 6/321ق، 1417
 (.12/138تا، قدامه، بی؛ ابن12/113

در محل بحث این است که هر چند امکان دارد در بحث اموال گفته شوود کوه    نکته مهم
شود، ولی قائل شدن به عدم نقض حکم در این جا خیلوی مشوکل   حکم صادره نقض نمی

است، چون مبحث ازدواج و طالق با اموال خیلی فرق دارد، زیورا در طوالق، زن بایود در    
ت، بر اساس یوک حکوم ظواهری خوود را     عین حالی که واقعاً از شوهر اول جدا نشده اس

تسلیم فرد دیگری نماید و خود را در اختیار شخصی غیر از شوهر واقعی خود قرار دهود،  
 (؟6/161ش، 1355تواند صادر شود و نقض نشود )خوانساری، چگونه این حکم می

 
 . ادله جواز نقض حکم1-2-1

شهود از شوهادت رجووع   یک: صدور حکم طالق به دلیل شهادت شهود است و زمانی که 
طور کوه  گردد و بنابراین همانکنند چیزی که به سبب شهادت آنها ثابت شده است زائل می

حادث شدن طالق به خاطر شهادت شهود است بقای آن نیز به بقای شهادت شوهود اسوت   
؛ 12/498ق، 1414انود )مقودس اردبیلوی،    که در این فرض شهود از شهادت رجوع کورده 

 (.12/138تا، قدامه، بی؛ ابن12/113 تا،مقدسی، بی
دو: حکم صادره فقط در صورتی قطعی است که شهود بر شوهادت خوود بواقی باشوند،     

گونه نیست که حکم صوادره در هور   روایات و اجماع فقها نیز بر همین مورد بنا شده و این
صورتی، حتی در فرض رجوع شهود از شهادت قطعی باشد و در محل بحوث، اصول ایون    

 (.12/499ق، 1414ت که طالقی واقع نشده و نکاح باقی است )مقدس اردبیلی، اس
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سه: دلیل سوم یک دلیل نقضی است و آن اینکه کسانی که قائل بوه عودم نقوض حکوم     
گویند حکم صادره حکمی قطعی و بور اسواس مووازین شورعی اسوت      طالق هستند و می
صدور حکم از شوهادت رجووع    شود. در مبحث حدود اگر شهود بعد ازبنابراین نقض نمی

نمایند قائل به نقض حکم هستند، در حالی که در آنجا نیوز حکوم قطعوی اسوت، بنوابراین      
شود و قواعد کلی کوه بور عودم نقوض     طور که در مبحث حدود حکم قطعی نقض میهمان

خورند، ایرادی وجود ندارد که در مبحث طالق نیز با توجه حکم داللت دارد تخصیه می
 موجود حکم طالق نقض شود )همانجا(.به ادله 

توان برای نقض حکم طالق به حدیث تدرئوا الحدود بالشبهات رسد میچهار: به نظر می
شوود  نیز استناد کرد، زیرا اگر این حدیث به دلیل احتیاط در دمام، قصواص را شوامل موی   

زیورا   (، دلیلی وجود ندارد که شامل نکواح نشوود،  10/275ق، 1424)ر.ک: فاضل هندی، 
اگر احتیاط در مسائل زناشویی و عرض و آبروی افراد بیشتر از احتیواط در دموام نباشود    

 کمتر نیز نخواهد بود.
در خصوص دو شواهدی کوه    پنج: روایت موثقه ابراهیم بن عبدالحمید از امام صادق

کند، سوپس  دهند که شوهرش او را طالق داده است و زن ازدواج میعلیه زنی شهادت می
خورنود و  شهود حد می»فرماید: می کند، حضرتر او برگشته و طالق را انکار میشوه

ای هستند که شوهر دوم پرداخت کرده است و زن باید نسبت بوه شووهر دوم   ضامن مهریه
 (.18/242ق، 1414)حر عاملی، « گرددعده نگه داشته و به شوهر اول برمی
رسد که در ظاهر و از چند جهت مخالف یگونه به نظر مدر بررسی اولیه این روایت این

-با اصول و قواعد کلی است، نخست اینکه در این روایت آمده است کوه شوهود حود موی    

خورند در حالی که در ظاهر هیچ دلیلی برای اجرای حد وجود ندارد. دوم اینکه بر اساس 
از این روایت شهود ضامن پرداخت مهریه هستند، در حوالی کوه بحثوی در موورد رجووع      

شهادت در این روایت نشده است و شهود در صورتی ضامن هستند که از شوهادت رجووع   
نمایند. مورد سوم اینکه نگهداری عده منوط به انجوام عمول زناشوویی اسوت کوه در ایون       

ای به این کار نشده است. شاید به همین دلیل نظر بعضی از فقها بور ایون   روایت هیچ اشاره
( 4/583ق، 1412فهد حلوی،  ایت خالی از اشکال نیست )ابناست که عمل بر طبق این رو

و اینکه موضوع این روایت از محل بحث خارج اسوت، زیورا بحثوی در موورد رجووع از      
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ق، 1422؛ طباطبوایی،  41/232ش، 1363شهادت در این روایوت نیاموده اسوت )نجفوی،     
 استناد نمود.توان ( و بنابراین برای نقض حکم طالق صادره به این روایت نمی13/406

 توان گفت:در جواب به ایرادهای مطروحه در مورد این روایت می
در خصوص رجوع از شهادت  اوالً: هر چند در ظاهر این روایت بحثی از سؤال امام
به  اند نشده است، ولی حکم امامو اینکه عمداً شهادت دروغ داده و یا اینکه اشتباه کرده

اند و اال حکم بوه حود   که شهود عمداً شهادت دروغ داده حد زدن شهود، دلیل بر این است
 (.1/434ق، 1405شد )گلپایگانی، صادر نمی زدن شهود از طرف امام

توان گفت منظور از حد در این روایت مطلق معنای حد است که شوامل تعزیور   ثانیاً: می
ری، شود، زیرا دلیلی بورای اجورای حود در ایون صوورت وجوود نودارد )خوانسوا        نیز می
 (.1/434ق، 1405؛ گلپایگانی، 6/161ش، 1355

شود که موورد  مبنی بر پرداخت مهریه از طرف شهود مشخه می ثالثاً: از حکم امام
رجوع از شهادت بوده است، هر چند در متن روایت به آن اشاره نشده است )خوانسواری،  

 (.6/161ش، 1355
روایوت ابوراهیم بون عبدالحمیود      رسد وجهی برای کنار گذاشوتن نتیجه اینکه به نظر می

توان گفت که این روایت خارج از محل بحث است، بنابراین بور اسواس   وجود ندارد و نمی
این روایت در صورتی که شهود بعد از صدور حکم طالق از شهادت رجوع نماینود حکوم   

 شود.  صادره نقض می
یوه شخصوی   ، در خصوص دو مردی کوه عل شش: روایت محمد بن مسلم از امام باقر

داشتن عده، بوا موردی   غائب شهادت دادند که او زنش را طالق داده است و زن بعد از نگه
کنود و  گردد و طالق همسرش را رد میکند و پس از آن مرد غائب بر میدیگر ازدواج می

شووهر دوم  »فرمایود:  موی  یکی از شهود نیز شهادت خود را تکذیب می کند؛ حضورت 
ای که شوهر دوم پرداخوت کورده   و مهریه -نسبتی با این زن ندارد -راهی بر این زن ندارد

شود و زن از شوهر دوم جدا و بعد از نگهداری عوده نسوبت   است از شاهد راجع گرفته می
ق، 1408؛ نووری،  18/242ق، 1414)حر عاملی، « گرددبه شوهر دوم به شوهر اول بر می

17/418.) 
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یت، در حالی که حکم صوادر و اجورا شوده و    شود در این رواطور که مالحظه میهمان
گوردد، در  فرمایند زن به شوهر اول بور موی  می حتی زن ازدواج مجدد نموده است، امام

 ماند.صورتی که اگر حکم صادره قابل نقض نبود زن باید در عقد شوهر دوم باقی می
یه نقوض حکوم   رسد نظرشده و مباحث مطروحه به نظر میبنابراین با توجه به ادله ارائه

رغم مخالفت مشهور فقها خالی از وجه نبوده و قابول دفواع اسوت، مخصوصواً     طالق، علی
اینکه بعضی از بزرگان از فقها نیز به نقض حکم در صورت رجوع شهود از شهادت بعود از  

 صدور حکم قائل هستند.
 

 . بررسی تفاوت آراء شیخ طوسی1-2-2
چوه در کتابهوای خوالف و مبسووط     نهایه با آن با توجه به اینکه نظر شی  طوسی در کتاب

سنت بر خالف مطلبی کوه در  ایشان آمده متفاوت است و مشهور فقهای امامیه و حتی اهل
اند، بعضی از فقها در صدد توجیه کالم شی  در نهایه بور آموده و آن را   نهایه آمده فتوا داده

 ته باشد.اند که مخالفتی با نظریه مشهور نداشبر مواردی حمل کرده
گفته شده دلیل شی  طوسی بر این مطلب روایت صحیحه محمد بن مسلم است که قوبالً  
-رکر شد، به همین خاطر برخی فقها نظریه شی  در نهایه و روایت را بر موردی حمل کرده

اند و زن بدون مراجعه بوه  اند که شهود در نزد زن به طالق او توسط همسرش شهادت داده
دور حکم طالق، با شوهر دوم ازدواج کرده است کوه ایون طوالق و    قاضی و درخواست ص

ازدواج مجدد با حکم قاضی صورت نگرفته است، بنابراین حکمی از طرف قاضوی صوادر   
نشده که بخواهد نقض شود، پس این روایت و نظر شی  در نهایه مخالفتی بوا نظور مشوهور    

ق، 1410؛ فاضل آبوی،  4/577ق، 1412فهد حلی، ؛ ابن283ق، 1410ندارد )محقق حلی، 
؛ حسوینی روحوانی،   6/160ش، 1355؛ خوانسواری،  41/233ش، 1363؛ نجفی، 2/534

 (.25/369ق، 1414
چنین در توجیه نظریه شی  و روایت گفته شده کوه تکوذیب اعوم از رجووع اسوت،      هم

بنابراین با توجه به برداشتهای متفاوت از روایت و اینکه اجماعی بور نقوض حکوم وجوود     
که حتی ادعای اجماع بر عدم نقض وجود دارد و آیه یا خبر متواتری بر نقض حکوم   ندارد

داللت ندارد، پس دلیلی برای نقض حکم صادره وجود ندارد، زیرا نقض حکم، خود حکوم  
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ادریوس  شرعی دیگری است که نیاز به دلیل شرعی دارد که در اینجا موجوود نیسوت )ابون   
 (.2/147ق، 1410حلی، 
شده بر نقض حکم شود، مخالفین نظریه نقض، ادله و اقوال ارائهالحظه میطور که مهمان

رسود  کنند تا سخن خود را ثابت نمایند، ولوی بوه نظور موی    را به هر نحو ممکن توجیه می
توجیهاتی که در مورد نظر شی  طوسی در نهایه و روایت محمد بن مسلم رکر شوده قابول   

کننده نیسوتند. گفتوه شود    دارای سند و مدرک قانع شدهپذیرش نیستند، زیرا توجیهات ارائه
کوه مهریوه را بور     تکذیب اعم از رجوع است و اما باید گفت که با توجه به حکم اموام 

عهده شاهد راجع قرار داد، خود دلیل بر این است کوه منظوور از تکوذیب در ایون روایوت      
 رجوع از شهادت است.

دانند، زیرا فتوای که بیان شد را مشکل میبعضی از فقها نیز حمل کالم شی  بر مواردی 
شی  بر اساس عمل به ظاهر دو روایت است که یکی صوحیحه و دیگوری موثقوه اسوت و     

ق، 1419ای نیسوتند )شوهید ثوانی،    کننوده شوده دارای سوند و دلیول قوانع    توجیهات ارائوه 
14/306.) 

قواعودی کوه بور عودم      رسد این است کهشده به نظر میچه بر خالف توجیهات ارائهآن
گونوه کوه بوا    خورنود، هموان  نقض حکم داللت دارند به وسیله این دو روایت تخصیه می

اند. بنابراین نقض حکم در این صورت با دلیل شرعی حدیث و قاعده درأ تخصیه خورده
تور، در حوالی کوه    همراه بوده و در واقع چه دلیلی از این دو روایت صحیحه و موثقه قوی

انود و  که بیان شد بعضی از بزرگان از علما نیز بر اساس این دو روایت فتووا داده طور همان
پوشی از این دو روایت، واقع امر این است که ادله قائلین به عدم نقض حکم بر فرض چشم
-کننده نیستند، بنابراین باید گفت چگونه حکم به عدم نقض حکم صوادر موی  مستند و قانع

اند و اینکه زن چگونه خود را شوهر واقعاً از یکدیگر جدا نشده شود در حالی که این زن و
 داند از شوهر اول جدا نشده است؟در اختیار دیگری قرار دهد، در حالی که می

چه بیان شد، دلیل خاصی که بشود برای عدم نقض حکوم بوه آن اعتمواد    با توجه به آن
بنابراین بوا نبوود اجمواع، نظریوه      شده نیز کامل نیستند،کرد وجود ندارد و توجیهات آورده
 نقض حکم دور از صواب نیست.

فقط در مورد حدی که در روایت و کالم شی  آمده است باید گفت که منظوور از حود،   
-چه از واژه حد در حدیث تدرئوا الحدود بالشبهات استفاده موی تعزیر شهود است، زیرا آن
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شود )ر.ک: محقق داماد، ات نیز میشود اعم از حد به معنای خاص آن است و شامل تعزیر
انود، بنوابراین بایود تعزیور     ( و در اینجا چون شهود به دروغ اعتراف کرده4/74ش، 1387

ادریووس حلووی، ؛ ابوون4/577ق، 1412فهوود حلووی، ؛ ابوون5/287ق، 1422شوووند )حلووی، 
 (.6/160ش، 1355؛ خوانساری، 2/146ق، 1410
 

 . بررسی ضمانت شهود راجع2
داخت مهریه به عنوان یک دَین بر عهده شوهر اسوت و معمووالً در عصور    در عقد نکاح پر

تر است، حال بوا توجوه بوه    حاضر در صورتی که طالق اتفاق بیفتد پرداخت مهریه محتمل
اند موجبات انجام طوالق و  اینکه در مسئله مورد بحث، شهود با شهادتی که نزد قاضی داده

اند و حسب مورد قبل و یا بعود از عمول زناشوویی    بالتبع پرداخت مهریه را به وجود آورده
شوهر مجبور به پرداخت مهریه شده است. در اینکه شهود ضامن جبوران مهریوه پرداختوی    

 هستند یا خیر، مواردی است که نیاز به بررسی دارد.
 

 . قبل از عمل زناشویی2-1
 . ضامن بودن شهود2-1-1

ست که در صورت رجوع از شهادت قبل از سنت بر این اعقیده مشهور فقهای امامیه و اهل
عمل زناشویی، شهود ضامن پرداخت مهریه هستند و در اینکه شهود چه مقدار از مهریوه و  

ای نیوز  نظر وجود دارد و عدهاینکه مهرالمثل یا مهرالمسمی را باید پرداخت نمایند، اختالف
 قائل به عدم ضمان شهود هستند.

اسالمی به غیر از شافعی قائل به ضومانت نیموی از    در مقدار ضمانت شهود همه مذاهب
؛ محقوق  577/ 4ف، 1412فهود حلوی،   ؛ ابن8/247ق، 1387مهرالمسمی هستند )طوسی، 

؛ 6/283ق، 1323؛ مالک بن انوس،  2/143ق، 1414؛ شهید اول، 4/928ق، 1409حلی، 
؛ 12/142توا،  قداموه، بوی  ؛ ابون 17/4و  6/150ق، 1406؛ سرخسی، 4/211تا، دردیر، بی
( و در صورتی که یک نفور از شوهود از   6/560ق، 1418؛ بهوتی، 12/115تا، مقدسی، بی

و  6/150ق، 1406شهادت رجوع نماید ضامن یک چهوارم از مهریوه اسوت )سرخسوی،     
ای مشوخه نشوده باشود شوهود ضوامن مهرالمتعوه       گویند اگر مهریه(. بعضی نیز می17/4

اند و شوهر در مقابل پرداخت آن تعه را تلف کردههستند، زیرا شهود با شهادت خود مهرالم
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؛ 6/283ق، 1409؛ کاسوانی،  3/366ق، 1414عوضی دریافت نکرده اسوت )سومرقندی،   
 (.6/53ق، 1415عابدین، ؛ ابن1/227ق، 1418؛ طوری، 6/54ق، 1415حصکفی، 

بوه  شافعی در یکی از اقوال خود قائل به ضمانت نیمی از مهرالمثل و در قول دیگر قائل 
ضمانت تمام مهرالمثل است. دلیل نظریه اول شافعی این اسوت کوه چوون شووهر در ایون      
صورت فقط ضامن پرداخت نیمی از مهریه است، بنابراین شهود نیز بایود هموین را جبوران    
-نمایند. دلیل نظریه دوم شافعی هم این است که شهود در اینجا منفعت بضع را از بین بورده 

تا، کند )نووی، المجموع، بیبه میزان مهرالمثل به شهود مراجعه می اند و شوهر برای جبران
 (.8/272تا، ؛ نووی، روضه الطالبین، بی18/231

بعضی از فقهای شیعه نیز احتمال ضمانت شهود نسبت بوه نیموی از مهرالمثول را مطورح     
گویود:  فهد حلوی موی  (. ابن427ق، 1403؛ فاضل مقداد، 1/389تا، اند )شهید اول، بیکرده
شاید بتوان گفت که در اینجا شهود ضامن پرداخت نیمی از مهرالمثل هستند، زیرا نیمی از »

مهرالمسمی به خاطر عقد نکاح بر شوهر الزم است، خواه زن را طوالق دهود یوا ندهود و     
اند، منفعت بضوع اسوت   ربطی به شهادت شهود ندارد و چیزی که شهود باعث تلف آن شده

ق، 1412فهود حلوی،   )ابون « حسوب موورد مهرالمثول پرداخوت شوود      که در قبال آن باید
4/581.) 

قدامه از فقهای حنبلی در رد یکی از دو قوول شوافعی کوه قائول بوه ضومانت تموام        ابن
خروج بضع از ملکیت قیمت ندارد به دلیل اینکه اگور زن مرتود   »گوید: مهرالمثل است، می

ضمانتی ندارد، بنابراین در این صورت کوه  شود و یا اینکه اسالم آورد نسبت به اتالف بضع 
اند ضمانتی نسبت به تلف منفعت بضع بور  شهود سبب تلف شدن منفعت بضع از شوهر شده

 (.12/115تا، ؛ مقدسی، بی12/142تا، قدامه، بی)ابن« عهده آنها نیست
 

 . ادله ضمانت شهود2-1-2
ی از مهریه این است که چوون  ترین دلیل بر ضامن بودن شهود نسبت به نیمنخستین و عمده

اند، بنابراین نسوبت بوه   شهود با شهادت خود شوهر را ملزم به پرداخت نیمی از مهریه کرده
ادریوس حلوی،   ؛ ابون 6/324ق، 1417جبران این مقدار از مهریه ضامن هسوتند )طوسوی،   

( و شهود در اینجوا سوبب پرداخوت چیوزی     41/235ش، 1363؛ نجفی، 2/145ق، 1410
ه به سبب احتمال ارتداد زن و یا فس  نکاح از طرف او، در معرض سوقوط قورار   اند کشده
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داشته است و بنابراین چون شهود سبب استقرار مهریوه بور عهوده شووهر هسوتند، ضوامن       
فهود  ؛ ابن546ق، 1405سعید حلی، ؛ ابن17/4و  6/150ق، 1406خواهند بود )سرخسی، 

 (.4/577ق، 1412حلی، 
شهود اصل برائت است، زیرا رمه شهود از پرداخت بیش از نیمی دومین دلیل بر ضمانت 

 (.6/324ق، 1417اند، بری است )طوسی، از مهریه که سبب تلف آن شده
سومین دلیل در صورتی که طالق قبل از عمل زناشویی انجام شود فقط نیمی از مهریوه  

گوردد و در  یبر عهده شوهر است و نیم دیگر آن حتی در صورت پرداخت، به شوهر بر مو 
شوود کوه یوک و    اینجا اگر گفته شود که شهود باید تمام مهریه را پرداخت نمایند باعث می

 نیم مهریه نصیب شوهر شود که این باطل است )همانجا(.
 

 . عدم ضمانت شهود2-1-3
اند که شهود ضامن نیمی از مهرالمسمی هسوتند، اموا   در عین حال که اکثر فقها بر این عقیده

شهود تردید وجود دارد، زیرا پرداخت مهریه به دلیل عقد بر عهده شووهر الزم   در ضمانت
شود، خواه زن را طالق بدهد و یا ندهد، بنابراین شهادت شهود سبب تلف چیزی نشده، می

؛ خویی، 18/428ق، 1419؛ نراقی، 5/187ق، 1422پس ضمانتی نیز در پی ندارد )حلی، 
اند که به سبب ارتداد و ود سبب استقرار چیزی شده(. اینکه گفته شده شه1/158ق، 1396

یا فس  از طرف زن و... در معرض سقوط قرار داشته اسوت، مجورد ایون احتموال بسویار      
کنود، در  ضعیف که عقل سلیم به آن توجهی ندارد برای ضامن دانستن شوهود کفایوت نموی   

شوهود داللوت دارد   حالی که اصل برائت که با ادله قطعی ثابت شده است، بر عدم ضمانت 
 (.18/428ق، 1419)نراقی، 

اگر گفته شود که ملزم کردن شوهر به پرداخت چیزی که احتموال سوقوط آن، ولوو بوه     
احتمال ضعیف وجود داشته است ضرر بر شوهر است، در جوواب بایود گفوت: بور فورض      

نکوه  انود، نوه ای  پذیرش این مطلب، مقدار ضمانت شهود باید به اندازه ضرری باشد کوه زده 
ضمانت نسبت به نیمی از مهرالمسمی، با اینکه امکان بخشش مهرالمسمی توسوط زن و یوا   
مصالحه بر چیزی کمتر از مهریه وجود داشته است، بنابراین قول به ضمان شهود نسبت بوه  

( و البته اینکه 1/158ق، 1396؛ خویی، 18/428نیمی از مهرالمسمی مشکل است )همان، 
نیمی از مهرالمثل نیز هستند صحیح نیست، زیرا شهود در اینجوا   گفته شود که شهود ضامن
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ق، 1396شوود )خوویی،   گوذاری نموی  اند که قیمتفقط سبب از بین رفتن منفعت بضع شده
1/158.) 

ای دیگر از فقهای معاصر نیز در ضمانت شوهود نسوبت بوه نیموی از     امام خمینی و عده
؛ وحیود  3/275توا،  ؛ فیواض، بوی  2/454ق، 1390انود )خمینوی،   مهرالمسمی تردید کورده 

 (.3/473ش، 1390خراسانی، 
رسد با توجه به اینکه به مجرد عقد نکاح پرداخت مهریوه بور عهوده    بنابراین به نظر می

شود و در واقع دلیل پرداخت مهریه عقد نکاح است و حتی اگور منجور بوه    شوهر الزم می
شود. در هور صوورت دلیول قوانع     طالق نیز نشود، پرداخت مهریه از گردن مرد ساقط نمی

 ای برای ضامن قلمداد کردن شهود وجود ندارد.  کننده
در عین حال و بر فرض پذیرش نظریه ضمانت شهود، باید گفت که ضمانت آنها نسوبت  

ق، 1416انود )حطواب،   طور که بعضی از فقهای مالکیه نیز اشواره کورده  به زن است، همان
داننود،  را در صورتی که شهود بر طوالق شوهادت نموی   (، زی4/210تا، ؛ دسوقی، بی8/245

احتمال ازدواج و انجام عمل زناشویی وجود داشت که در این صوورت زن صواحب تموام    
-شد و این احتمال از احتمال ارتداد زن که سبب سقوط مهریه از گردن مورد موی  مهریه می

شود و ربطی واجب میتر است. به عالوه اینکه مهریه به سبب عقد بر مرد شود، خیلی قوی
به شهادت شهود ندارد و مخصوصاً اگر به ازدواجهای صدر اسالم که مهریه در همان ابتودا  

کنود و  شده توجه شود که مرد در زمان عقد تمام مهریه را به زن پرداخت موی پرداخت می
، در صورت انجام طالق قبل از عمل زناشویی، زن باید نیمی از مهریه را به مورد برگردانود  
بنابراین کسی که به سبب شهادت شهود متضرر شده زن است، پس شهود باید ضرری که به 

 زن رسیده را جبران نمایند.
 

 . بعد از عمل زناشویی2-2
 . عدم ضمانت شهود2-2-1

در صورتی که رجوع از شهادت بر طالق بعد از عمل زناشویی باشد اثبات ضمانت شوهود  
آور اسوت، ماننود   فته شود آیا تفویت منفعت بضع ضومان و عدم آن مبتنی بر این است که گ

آور نیسوت، ماننود   اینکه منافع اجیر دیگری را به سبب حبس از بین ببرد و یا اینکه ضمان
اینکه شخصی منافع انسان آزادی را به سبب حبس از بین ببرد؟ در اینجا دو نظریه وجوود  

ویوژه اگورطالق رجعوی باشود     بوه  دارد. نخست نظر مشهور که قائل به عدم ضمان هستند،



 13فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

190 

؛ شهید 4/928ق، 1409؛ محقق حلی، 5/287ق، 1422؛ حلی، 6/323ق، 1417)طوسی، 
؛ خویی، 41/231ش، 1363؛ نجفی، 3/158ق، 1410؛ شهید ثانی، 2/143ق، 1414اول، 
آور ( و نظر دیگر اینکه تفویوت بضوع ضومان   2/454ق، 1390؛ خمینی، 1/158ق، 1396

؛ شهید 5/287ق، 1422شود و قیمت آن مهرالمثل است )حلی، ی میگذاراست، زیرا قیمت
 (.427ق، 1403؛ فاضل مقداد، 1/389تا، اول، بی

سنت نظر مالکیه نیز مانند مشهور فقهای امامیه بر این است که اگور  در میان مذاهب اهل
ق، 1323شهادت بعد از عمل زناشویی باشد، چیزی بر عهده شهود نیست )مالک بن انوس،  

 (.4/211تا، ؛ دردیر، بی4/212تا، ؛ دسوقی، بی6/283
(، فقوط  17/2و  6/151ق، 1406حنفیه نیز قائل به عدم ضمان شهود است )سرخسی، 

ای که شوهر پرداخت کرده است بیش از مهرالمثل باشود در ایون صوورت    اگر مقدار مهریه
ا مورد فقوط در قبوال    التفاوت مهرالمسمی و مهرالمثل هستند، زیور شهود ضامن جبران مابه

استفاده از منفعت بضع ملزم به پرداخت مهریه است و اگر مهرالمثل ایون زن کمتور از مهور    
؛ کاسوانی،  3/366ق، 1414پرداختی باشد شهود بایود آن را جبوران نماینود )سومرقندی،     

 (.6/54ق، 1415؛ حصکفی، 6/283ق، 1409
قدامه، ؛ ابن6/560ق، 1418تی، مشهور حنابله نیز قائل به عدم ضمان شهود هستند )بهو

(، ولی یک قول از احمد حنبل نقل شده است کوه  12/115تا، ؛ مقدسی، بی12/143تا، بی
او قائل به ضمان شهود نسبت به مهرالمسمی است، زیرا شوهود سوبب از بوین رفوتن عقود      

اند که مجبور شده اسوت در قبوال آن عووض پرداخوت نمایود،      ازدواج به ضرر شوهر شده
براین شهود ضامن جبران عوض پرداختی از طرف شوهر هستند و باید در این صوورت  بنا

 (.12/115تا، ؛ مقدسی، بی12/143تا، قدامه، بیمهرالمسمی را بپردازند )ابن
مشهور شافعیه قائل به این هستند که شهود باید مهرالمثل را به شوهر پرداخوت نماینود،   

قیمت دارد، بنابراین ضامن پرداخت قیمت آن هستند اند که زیرا آنها سبب تلف چیزی شده
توا،  و این مانند جایی است کوه موالی را از شوخه تلوف نماینود )نوووی، المجمووع، بوی        

( و قولی دیگر از مذهب شافعی وجود دارد 8/272تا، ؛ نووی، روضه الطالبین، بی20/281
 (.8/272تا، بیکه شهود ضامن پرداخت مهرالمسمی هستند )نووی، روضه الطالبین، 

توان گفوت؛  در خصوص نظر کسانی که قائل به ضمانت نسبت به مهرالمسمی هستند می
انود،  در صورتی که شهادت شهود بعد از عمل زناشویی باشد شهود سبب تلف چیزی نشده
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شود. فقط در اینجوا شوهود   زیرا با انجام عمل زناشویی تمام مهریه بر عهده شوهر ثابت می
اند که اگر ثابت شود تلف کوردن منفعوت بضوع    بضع نسبت به شوهر شده سبب تلف منفعت

آور است نسبت به این ضامن هستند که در این صورت مهرالمثل بر عهده شهود است ضمان
 (.2/143ق، 1414؛ شهید اول، 5/579ق، 1412فهد حلی، ؛ ابن5/287ق، 1422)حلی، 
 

 . ادله عدم ضمان شهود2-2-2
م ضمانت شهود که توسط برخی از فقها موورد اسوتناد قورار گرفتوه     نخستین دلیل برای عد

است اصل برائت است که در این صورت اگر در ضامن بودن شهود شک شوود اصول ایون    
است که رمه شهود از پرداخت بری است و اگر کسی قائل به ضمانت شهود است باید دلیل 

ق، 1410دریوس حلوی،   ا؛ ابون 5/287ق، 1422؛ حلی، 8/247ق، 1387بیاورد )طوسی، 
2/145.) 

شود دومین دلیل این است که با انجام عمل زناشویی تمام مهریه بر عهده شوهر ثابت می
انود و  و ربطی به شهادت شهود ندارد و شهود فقط باعث از بین رفوتن منفعوت بضوع شوده    

آور نیست. در این مورد ادعای عدم خالف و حتوی اجمواع شوده    تفویت منفعت نیز ضمان
ق، 1410ادریوس حلوی،   ؛ ابون 5/287ق، 1422؛ حلوی،  6/323ق، 1417)طوسی،  است
 (.12/115تا، ؛ مقدسی، بی12/142تا، قدامه، بی؛ ابن41/231ش، 1363؛ نجفی، 2/145

سومین موردی که به عنوان دلیل برای عدم ضمانت شهود نقل شده است این اسوت کوه   
شخه دیگری زن را به قتول برسواند، در   اگر زن مرتد شود، یا خودکشی نماید و یا اینکه 

همه این موارد منفعت بضع از شوهر تلف شده است، ولی اجماع وجود دارد که تلف شودن  
(، در حالی که اگر بضع قیمت 4/580ق، 1412فهد حلی، آور نیست )ابنمنفعت بضع ضمان

 آور باشد.داشت باید در همه موارد نیز ضمان
کرد اینکوه: اوالً ادعوای عودم خوالف در خصووص عودم        ای که باید به آن اشارهنکته

نظر میان فقها مشهود است و حداقل ایون  شود که اختالفضمانت شهود در حالی مطرح می
اند و ثانیاً در خصوص اینکه گفته شد اگر زن خود است که در این مسئله دچار تردید شده

ت، باید گفت منفعت فقط زمانی آور نیسگونه موارد ضمانکشی کند و... منفعت بضع در این
تنهایی از بین برود، ولی اگر اصل عین از بین برود، منافع نیوز داخول   آور است که بهضمان

شود )فاضل هندی، گذاری نمیدر همان قیمت عین لحاظ شده و به صورت جداگانه قیمت
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بودن  ( و این مانند جایی است که اگر شخصی به قتل برسد دیه اعضای 10/382ق، 1424
 شود.او به صورت جداگانه پرداخت نمی

بنابراین دلیل عدم ضمانت شهود این است که لزوم پراخت مهریه توسط شوهر به سوبب  
انجام عقد و عمل زناشویی است و ربطی به شهادت شهود و حتی طالق هم ندارد، زیرا در 

شووهر از   هر صورتی پرداخت مهریه برعهده شوهر الزم است. نه اینکه گفتوه شوود چوون   
منفعت بضع استفاده کرده است، بنابراین شهود ضامن نیستند، که اگر این مطلب بیان شود با 

نظر وجود دارد باید گفت هذا توجه به اینکه در قیمت داشتن و نداشتن منفعت بضع اختالف
 اول الکالم، که البته بحث در این مورد خارج از این مقاله است.

 
 نتیجه

جوع شهود از شهادت قبل از صدور حکم باشد، شهادت شوهود طورح   . در صورتی که ر1
 شود.شود و بر اساس این شهادت حکمی صادر نمیمی

. در صورت رجوع شهود بعد از صدور حکم، در نقض و عدم نقض حکوم بوین فقهوا    2
نظر وجود دارد، هر چند اکثریت فقها قائل به عدم نقض حکم هستند ولی دلیلی که اختالف
آن اعتماد کرد ارائه نشده است، بنابراین با توجه به اهمیت موضوع طوالق، نظریوه    بشود به

 نقض حکم خالی از وجه نیست.

 . در مورد ضمانت شهود نسبت به مهریه: 3

الف( در صورتی که رجوع از شهادت قبل از عمل زناشویی باشد، اکثریت فقها قائل بوه  
ای نیز قائل به ضمانت نسبت به نیمی از دهضمانت نسبت به نیمی از مهرالمسمی هستند و ع

 مهرالمثل هستند.
ب( در مورد اینکه شهود نسبت به چه کسی ضامن هستند، اکثر فقهای مذاهب اسوالمی  

 قائل به ضمانت نسبت به شوهر هستند ولی ضمانت نسبت به زن دور از صواب نیست.
ای از فقها با توجه دهج( در صورتی که رجوع از شهادت بعد از عمل زناشویی باشد، ع

دانند، قائل به ضمانت شهود نسبت به مهرالمثل آور میبه اینکه تفویت منفعت را ضمان
آور نبودن تفویت منفعت قائل به عدم ضمانت شهود هستند و اکثر فقها به دلیل ضمان

هستند، البته هر چند عدم ضمانت شهود در این صورت پذیرفته است، ولی دلیل آن 



 سنتهلرجوع از شهادت بر طالق در فقه شیعه و مذاهب ا

 

  

193 

داخت مهریه توسط مرد به سبب عقد نکاح است و ربطی به استفاده از منفعت وجوب پر
 .آور نبودن تفویت منفعت نداردبضع و ضمان
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