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One of the most essential issues for the implementation of the penal 

provisions of Islam, including the Hadd of adultery, is to prove it. Due 

to the problem of adultery in today's society and the existence of 

differences in the jurisprudential opinions of Islamic religion branches, 

the question arises as to how the Islamic religions agree or disagree in 

proving the extent of adultery? In this article, using the library review 

method, the researcher has stated the way to prove the extent of adultery 

between the five religions and then, he has applied to match its 

arguments. In Imami criminal jurisprudence, proof of the Hadd for 

adulterer is realized through four times confession of the guilty or the 

testimony of the witnesses and also among the Sunnis, all of them agree 

to prove the crime of adultery through the confession of the adulterer 

and adulteress,  as well as the testimony of the witnesses. Despite the 

differences between the religion branches, the Fatwas of the Imami and 

Sunni jurists do not differ in general, but in most cases there is a 

consensus. 
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 مقدمه
 سبکدر د توان میامروز  زنا در جامعهارتکاب  پیشگیری از

فساد در سازمان  کاهشو باعث  گذاردبافراد اثر زندگی 

زنا » :فرموده است (ص)اسالم  یگرام مبریاپ .شود  یاجتماع

 گذارد ی، و فقر را به ارث مردیگ را از انسان مى تیصفا و نوران

کرده و موجب  آبرو یانسان را ب رایز (شود یباعث فقر م یعنی)

در نابودى  عیو تسر دیاو را قطع نما یخداوند، روز شود، یم

 (25 /0 : 0010 ، یقم هیابن بابو)« .کند ها مى انسان

 دهیازدواج برچچنانچه زنا در کل جامعه انسانى مجاز گردد و 

متولد شوند  طىیشرا نیکه در چن تىیهو شود، فرزندان بى

ه در آغاز تولد و چ، بود ندخواهکسى ن تیتحت پوشش حما

گذشته از عنصر محبت که  نیاز ا. ه به هنگام بزرگ شدنچ

ها دارد  و خشونت ها تیاى در مبارزه با جنا کننده نیینقش تع

 وانىیجامعه کاماًل ح کیشوند، و جامعه انسانى به  محروم مى

 .گردد مى لیتوأم با خشونت در همه ابعاد، تبد

و کشتن فرزندان است که موجب  نیزنا غالبًا سقط جن مدایپ

در شرایط فعلی که موضوع  مخصوصًا گردد، قطع نسل مى

در صورتی که رابطه زن  افزایش جمعیت بسیار مهم بوده و

ظ فرزندش خواهد ومرد بر اساس ازدواج شرعی باشد، مادر حف

 را اصواًل وجود فرزند در رابطه نامشروع زنان بود در حالی که 

، ثمر و بینند میان شمانع بزرگى بر سر راه ادامه اعمال شوم

 کار، تیفرزندانى سنگدل، جنا ،یا رابطه نیحاصل چن

و  ینگهدار یحت. خواهد بود زیو فاقد همه چ تیشخص بى

نظر دولت دور  ریدر مؤسساتى ز یفرزندان نیچن حیصح تیترب

 (52/500: 03۳0 رازى،یمکارم ش). از انتظار است

مجازات در باب حدود   بنابراین با توجه به خصوصیت جرایم و

 دیب وعنوان قوه بازدارنده از جرم و تأ برای اعمال مجازات به

تنبیه شخص مجرم، اثبات جرم از اهمیت باالیی برخوردار 

کتب  نیب یا مطالعات کتابخانه هیپابر پژوهش  نیا. است

مرتبط با موضوع و با روش  یها و مقالهاسالمی معتبر مذاهب 

 . صورت گرفته است یفیوصت-یلیتحل

 شناسی زنامفهوم  -5

          هیامام یفقها دگاهیاز دمفهوم زنا  -5-5
مجامعت  با الف مقصوره، با الف ممدوده و ،زنا در لغت

ابن ) .زن با مرد است نیوهمچننامشروع زن با مرد 
در اصطالح شرع عبارت است از  زنا (50/319 :5050منظور،

، (شرایط ذکرشده در فقه و حقوق با) مرد رابطه جنسی زن و
واقع شده باشد یا مرد  یبدون آنکه بین آن دو عقد ازدواج

. مالک زن باشد یا شبهه عقد یا ملک وجود داشته باشد
 5368،یلنگرود یجعفر؛ 51/033 :5056،ییطباطبا یحائر)
همین نظر مورد پذیرش مقنن کیفری ایران قرار گرفته  (300:

زنا عبارت است » یقانون مجازات اسالم 225طبق ماده . است

 یآنها نبوده و از موارد وط نیب تیکه علقه زوج یاز جماع مرد و زن
 «.نباشد زیبه شبهه ن

 فقهای مذاهب اربعه دگاهیاز د زنا مفهوم -5-2

لی و  اند از زنا آورده در متن فقهای اهل سنت تعاریف مختلفی

 ،یبهوت) .اختالفی بین مذاهب اسالمی وجود ندارددر محتوا 

: 5300 شربینی،؛ 512 /50 :تا یابن قدامه، ب؛ 8/550 :5056

0/500) 

زنا » :رسد تعریف فقیه حنفی، جامع و كامل باشد به نظر می

برای هرگونه نزدیكی حرام كه در ُقُبل زنی زنده و در حالت اسمی است 

اختیار و در كشوری اسالمی از سوی كسی كه ملتزم به احكام اسالمی 

 (0/30 :5009 ،یکاسان) «.است، انجام پذیرد

 طرق اثبات زنا  -2

 اشکالی زنا به و اختالف گونهبین فقهای امامیه بدون هیچ

 وسیله زنا به ثبوت ادّله شود، زیرامی اثبات بینه یا اقرار وسیله

 و بینه حجیت هم در سّنت اهل فقهای .دارند عمومیت دو این

 نظر اتفاق زنا، جمله از و جنسی، جرایم اثبات برای مجرم اقرار
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 ابن  ؛003 /0 :03۳۳، شربینی؛ 2/313: 0001 قرطبی،) .دارند

  (01/0۳1:تابی قدامه، 

 اقرار با اثبات زنا -2-0

 دفعات اقرار  -2-0-0

مرتبه باشد  فقهای امامیه در مورد تعداد اقرار که باید چهار

اختالفی ندارند؛ ولی در مورد این که چهار بار اقرار در یک 

بیشترین . جلسه باشد یا در جلسات مختلف اختالف نظر دارند

اختالف نظر ایشان جایی است که فقها از اطالق ادّله 

در بیشتر موارد دلیلشان اجماع . اندکردههای مختلفی برداشت

 :0011نجفی، ). است( استصحاب، برائت)و ادّله فقاهتی 

02/2۳3)   

فقهای  قبول مورد اقرار بار چهار توجهی قابل اختالف بدون

 ظاهر به ما یک بار اقرار کردن فقهای میان در و است امامیه

 این ضعف در است و شکی شده داده نسبت عقیل ابن کالم

 نظر این بر خالف فریقین روایات که چرا ندارد؛ وجود نظر

 (001 /0 :0003؛ ازدی سجستانی، ۳۶3 :0003حلی، ). هستند

 واجب او برحّد  کند زنا به اقرار بار چهار از کمتر کسی اگر

 تعزیر تا است واجب :است شده نقل فقها از لکن شود،نمی

 خودش علیه شخص اقرار آن اساس بر که ای ادّله زیرا گردد،

 اقرار بار چهار مورد در و داشته عمومیت شود،می پذیرفته

 دارد، وجود استثنا روایات و اجماع دلیل به زناحّد  اجرای برای

 و گناهکار نیز اقرار بار یک با حتی زنا به مقر شخص وگرنه

؛ ابن ادریس حّلی، ۳۳1 :0003عکبری بغدادی،) .است فاسق

0001: 3/023) 

فقهای امامیه در مورد این که چهار بار اقرار در مجلس  بین

به این . واحدی باشد یا چهار مجلس اختالف نظر وجود دارد

 اقرار واحدی مجلس در بار چهار اقرارکننده صورت که اگر

 کالم از شود، بلکهنمی ثابت زنا فقها از برخی کند، از نظر

 تعداد چراکهشود؛ می استظهار نظر این بر اجماع طوسی شیخ

 (ع) علی امام و (ص) اکرم پیامبر نزد متعّدد مجالس در اقرارها

 ،03۳1طوسی،  ؛1/3۳۳ :001۳طوسی، ). است شده واقع

1/000) 

 مجرم اقرار دفعات و تعداد خصوص در سّنت اهل فقهای

 نقل اقرار بار یک عامه فقهای بیشتر از. دارند نظر اختالف

 اقرار یك مالك و شافعی (031 :0001قرطبی، ). است شده

شوكانی،  ؛11 /02  :0330 مالکی،) .دانندمی كافی را مجرم

 :03۳۳ شربینی،؛  0/301 :تابی ابوالبركات، ؛۳/2۶2: 0211

 این به شهود شهادت در نفر چهار حضور معتقدند و (011

  شود؛ خاطر آرامش و قلبی اطمینان موجب كه است سبب

-می داده دیگران علیه خبری شهود شهادت در كه همچنان

 و دهدمی خبر خود علیه شخص اقرار، در كه حالی در. شود

 اگر حتی (2/0۶۳: 0303 زیعلی، و بارعی) .است كافی بار یك

 .شود می ثابت او زنای  كند، زنا به اقرار یکبار ذمی كافر

  (3/3۳: 001۶ سرخسی،)

 متعدد مجلس چهار در اقرار چهار لزوم به حنابله و حنفیه ولی

 ؛3/33: 001۶ ؛ سرخسی،0/13:تابی قدامه، ابن) .اندداده نظر

 كه است روایاتی آنان استدالل اساس (313 :0001 قرطبی،

 شده اجرا مجرم اقرار بار چند از پس رجم مجازات  ها، آن در

 یك لزوم طرفداران كه حالی در (30 :001۶ سرخسی،). است

 :معتقدند اقرار

 دستگیری جریان که در شده وارد (ص)پیامبر  از روایاتی اواًل

 او  كرد، اعتراف زن این اگر»: فرمود اصحابش به زنا اتهام به زنی

. تعداد اقرار را شرط نکرد دیگر روایات هم در یا .«كنید رجم را

 توان میهایی باهم دارند که نبنابراین اقرار و شهادت تفاوت

 عدالت  شهادت، در مثاًل  داد، تسری اقرار به را تعدد شهادت

. نیست شرط مقّر عدالت اقرار، در ولی است، شرط شهود

 با زیرا است، شرط مكرر الفاظ شهود،  شهادت در همچنین،

 با كه حالی در آید،می دست به قلب اطمینان شهادت تعّدد
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 افزوده اقرار سقم و صحت و محتوا بر چیزی مقّر كالم تكرار

 (30 :001۶ سرخسی،). شودنمی

 او كه دلیل این به نه برگرداند،  روی ماعز از( ص) پیامبر ثانیًا

 و باشد شده دیوانه ماعز زدمی حدس بلكه كند، اقرار بار چهار

 انصاری،؛ 0/11: 03۳۳ ،شربینی) .بود كرده تردید او عقل در

0001: 032 ) 

 شرایط اقرار کننده -2-0-2

 اعتباری بنابراین باشد، بالغ اقرارکننده که است شرط اقرار در

 (بلوغ به نزدیک) مراهق اگر حتی ندارد، وجود اقرار بچه برای

. شودمی تأدیب زنا انجام یا گوییدروغ خاطر به باشد، لکن

 دارای باید عقلی نظر از اقرارکننده (02/211 :0011نجفی، )

 حال در دیوانه اقرار برای اعتباری بنابراین باشد، کمال

 آن از بعد کند و اقرار افاقه حال اگر در. ندارد وجود جنونش

 در. شودمی جاری او برحّد  است، کامل عقلش معلوم شودکه

 (02/211 :0011نجفی، ). او نیست بر حدی صورت این غیر

 اشکالی اقرار و اختالف هیچ بدون ی امامیهاز نظر فقها

طور که  همان. نیست صحیح شده اقرار به مجبور شخصی که

 کرده نقل (ع)امیرالمومنین  از ابوالبختری که حسن روایتیدر 

 یا ترسانیدن یا حبس یا کردن عریان خاطر به هرکس» :است آمده

حر عاملی، ) .«شود نمی جاری او برحّد  کند، اقرار تهدید

 و خواب و مست شخص اقرار همچنین (0013:23/011

نجفی، ). ندارند اعتباری ها آن امثال و غافل و سهو درحال

0011: 02/210)   

 به اقرار، هر در باید مجرم از دیدگاه فقهای اهل سّنت،

 اقرارش در اگر پس. دهد خبر زنا ارتكاب از وضوح و صراحت

 مستوجب و نیست كافی ام،كرده نزدیكی حرام به من بگوید

 زنا من كه بگوید صراحت و تفصیل به باید بلكه شود،نمی حّد

 مقّر (2/2۳0: 0001 انصاری، ؛ 301/ ۳: تانووی، بی) .امكرده

 در جرم چون. است دروغ صبی اقرار و باشد بالغ و عاقل باید

 باید اقرار این، بر عالوه. نیست انتساب و اثبات قابل او حق

 الل، شخص از و لو اقرار، كتابت و شود انجام شفاهی

 دیدگاه در البته (۳/03: 0013 کاسانی،) .نیست پذیرفتنی

 قابل كه صورتی در  (اشاره و ءادا) الل اقرار ،حنبلی فقهای

بهوتی، ) .است پذیرفتنی نماید، داللت زنا انجام بر و باشد فهم

0001 :۶/02۳) 

 بّینه با اثبات زنا -2-2

 تعداد شهود -2-2-0

 بین فقهای امامیه وجود اختالفی هیچ بینه با زنا در اثبات

 اجماع بلکه کند، می کفایت آن برای مرد چهار شهادت و ندارد

 :0001حائری طباطبایی، ) دارد، وجود آن بر منقول و محصل

َو الَِّذیَن َیْرُموَن اْلُمْحَصناِت »قرآن  که این آیه این عالوه به (0۶1

 روایات و (0/نور) «هُثمَّ َلْم َیْأُتوا ِبَأْرَبَعِة ُشَهداَء َفاْجِلُدوُهْم َثماِنیَن َجْلَد

 با که است این ظاهر بلکه دارد، داللت آن بر مستفیض

 بسیار شهرت به مشهور چنانچه نیز زن دو و مرد سه شهادت

 روایات چراکه (۶20 :000۳حلبی، ) .شودمی اثبات است،

 :است آمده آنها از برخی در که دارد وجود مستفیضی معتبر
 جایز سنگسار و کرده کفایت زن دو و مرد سه شهادت سنگسار برای»

 ( 2۳/313: 0013حّر عاملی، ) .«است

حّد  مطلق در و سنگسار در منفرد صورت به زنان شهادت

 و مرد یک شهادت با و نبوده قبول قابل باشند، زیاد اگر حتی

 فقها بین اختالفی مسأله این در. شود نمی ثابت نیز زن شش

 شده نقل فقها مشهور آنچه از (۶/210 :001۳طوسی، ). نیست

 وسیله به شود،می قبول زن چهار و مرد دو است که شهادت

؛ ۳01 :0003حلی، ) .سنگسار و نه شودمی اثبات تازیانه آن

جبعی ؛ 3/030 :0001ابن ادریس حّلی،  ؛ ۶31 :0011طوسی، 

 (0۶2 :0001حایری طباطبایی،  ؛0001:3/001،عاملی

 قرآن متعّدد آیات به توجه با در فقه اهل سنت گفته شده که

 چهار باید زنا شهود ،(0/نور  ؛01/نساء) زنا بر شهادت باب در

 گفت فلسفه توان می (01 :0013 کاسانی،). باشند مرد نفر
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 و ءافشا از تا بماند مستور زنا وقوع كه است این شهود تعدد

 .شود جلوگیری فحشا تشییع

 تفصیلی شهادت -2-2-2

ارتباط  که کنند ذکر زنا بر شهادتشان در و حتمًا باید شاهدان

زن را طبق شرایطی که در فقه تعیین شده  جنسی مرد و

 یا و ملکیت یا و عقدی مرد و زن بین اینکه بدون اند،دیده

 در (02/231: 0011نجفی، ) .باشد داشته وجود ملکیتی شبه

ندارد  وجود ی شیعهفقها بین توجهی قابل اختالف مسأله این

 مبنای که باشد حدود در احتیاط خاطر به شرایط این شاید و

 سخنان. شودمی ساقط شبهه با رو این از و است تخفیف بر آن

با همین مضمون  حلبی صحیحه روایت در (ع) صادق امام

 ( 21/30: 0013حّر عاملی، ) .آمده است

 طور به بایستی شهوددر فقه اهل سنت نیز گفته شده که 

 رؤیت و زانی زن و مرد بین جنسی رابطه وقوع به تفصیلی

 ؛3۶1: 0001 قرطبی،) .نمایند تصریح( ادخال) جنسی عمل

 :تا بی ؛ اصبحی،0/31: تا بی  قدامه، ابن ؛ 003: 03۳۳ شربینی،

200) 

 شهود  اختالفعدم  -2-2-3

 انجام مکان و زمان به متعرض شاهدان اگردر فقه امامیه 

 و اکراه در و باشد آن از نظر فقها الزم ذکر و نشوند فعل

 آن بین نتوان که ایگونه به باشند داشته اختالف نیز رضایت

 در پس فعل، تعّدد به شدن قائل با مگر کرد، جمع را نظرات

نجفی، ) .بود خواهد نیکو شهادت قبولی عدم صورت این

 :0000؛ مکی عاملی، 0003:2/210حلی،  ؛313/ 02 :0011

 (00/311 :0001جبعی عاملی،  ؛331

 كیفیت و مكان و زمان بیان در نباید شهوددر فقه اهل سنت 

 (20۳:تا بی اصبحی،) .باشند داشته نظر اختالف زنا وقوع

 مكان و زمان خصوص در شهود از باید قاضی معتقدند حنفیه

 زمان مرور مشمول مبادا تا نماید سؤال بها مزنی شخص و

 چه یا شده واقع اسالم حاكمیت از خارج در زنا یا باشد شده

: 0211 اندلسی،) .باشد بوده زانی قانونی همسر بها مزنی بسا

 زن اینكه و زنا كیفیت به باید شهود همچنین، (00/00۳

 باشند داشته نظر اتفاق بوده، مكره یا داشته رضایت( بها مزنی)

 قدامه، ؛ ابن010: 03۳۳ ؛ شربینی،30۶ :تا بی نووی،)

 ( 010:تا بی

عدم حضور برای  صورت در شاهدان خوردن حد -2-2-0

  زمان یک شهادت در اقامه

 اقامه دیگر شاهدان حضور عدم وقت در شاهدان از برخی اگر 

 هم به هاآن شهادت ارکان که ای گونه به کنند، شهادت

 بقیه منتظر و خورد خواهندحّد  قذف خاطر به نباشد، متصل

 در. ندارد وجود تأخیریحّد  انجام در زیرا شوند،نمی شاهدان

نجفی، ) .وجود ندارد ی شیعهفقها بین اختالفی مسأله این

0011 :02/101)  

 همه شهود حضور لزوم صحت در فقهای اهل سّنت بین البته

 طور به شهادت یا شهادت ادای برای واحد مجلس یك در

 در یك شهادت حنفیه فقهای. هست نظر اختالف متفرق

 در شهادت شافعی ولی فقهای دانند،می الزم را واحد مجلس

 (31 :001۶ سرخسی،) .دانندنمی ضروری را واحد مجلس یك

 شهادت بر زنا موضوع شدن قدیمی تأثیر عدم -2-2-1

 شاهدان

 بر ضرری ،(مرور زمان) زنا انجام شدن قدیمی و زمان گذر

 حجیت ادّله زیرا زندنمی است،حّد  اقامه موجب که شهادتی

 اگر که است آمده روایات برخی در البته دارد، اطالق شهادت

. شود نمی واقع قبول مورد شهادت باشد، بیشتر ماه شش

 (02/310: 0011نجفی،)

 نظر  اختالف نیز زمان مرور خصوص در سّنت، اهل فقهای

. ندارند اعتقادی زمان مرور به مالكی و شافعی مذاهب. دارند

 یا .است بسیط و ثابت امری شهود عدالت معتقدند ها آن
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شده  احراز عدالت در شهادت ادای در تأخیر و نیست یا هست

 داده رخ گذشته های سال در زنا اگر بنابراین،. ندارد تأثیر هاآن

 ؛301 :تا بی نووی،) .است پذیرفتنی شهود شهادت باشد،

 كه معتقدند حنبلی فقهای كه حالی در( 000: 0011 اندلسی،

 در) زمان مرور ،(اهلل حق) خمر شرب و سرقت و زنا جرایم در

 ؛0۶: 0013 کاسانی،). است پذیرفتنی( شهود شهادت خصوص

 مكتب در كه است ذكر قابل (3/011: 0303 زیعلی، و بارعی

 امر این برای را مدتی هستند، زمان مرور به قائل كه حنفی،

 هر در قاضی، هر اجتهاد به را آن ابوحنیفه و اندنكرده تعیین

 مدت ابویوسف میان، این در ولی است، سپرده دوره زمانی

 كرده تعیین جرم وقوع گذشت از پس ماه یك را زمان مرور

 (0۶: 0013 کاسانی،). است

 گیری نتیجه

 یاختالف چندان از زنا مذاهب خمسه فیراتع براساس تطبیق

با بررسی مفصل  .شود میمشاهده ننظرات فقها  نیب

متأخر همچنین فقهای  های فقهای مشهور متقدم و دیدگاه

های اختصاصی فقهای مذاهب  بررسی دیدگاه معاصر امامیه و

ها این  اربعه درخصوص ادله اثبات حد زنا و تطبیق دیدگاه

نتیجه حاصل شد که با وجود اختالف نظرهای ظاهری که به 

روایات مربوطه بین فقهای امامیه و  دلیل اطالق آیات و

، در بسیاری از موارد بین شود میفقهای اهل سنت مشاهده 

 . دارد فقهای خمسه اتفاق نظر وجود

اقرارکننده به زنا و تعداد اقرار او  فقهای امامیه در مورد شرایط

مرتبه باشد اختالفی ندارند ولی در مورد این که  که باید چهار

چهار بار اقرار در یک جلسه باشد یا در جلسات مختلف 

ّله در بیشتر موارد دلیلشان اجماع و اد. اختالف نظر دارند

ولی بین فقهای اهل سنت است ( استصحاب، برائت)فقاهتی 

، بار باشد کند یا باید چهار تعداد اقرار که یک بار کفایت می در

 . استاختالف نظر 

 حضور لزوم صحت در فقهای اهل سّنت بیندر بحث بینه نیز 
 شهادت یا شهادت ادای برای واحد مجلس یك در همه شهود

اما در امامیه همگی  .هست نظر اختالف متفرق طور به
 .اند که شهادت باید در یک مجلس باشد متفق

موارد مربوط به اخالق در پژوهش و نیز  :مالحظات اخالقی
داری در استناد به متون و ارجاعات مقاله تمامًا رعایت  امانت
 . گردید

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعی  :تعارض منافع

 .بوده است

نگارش متن توسط نویسنده نخست و  :ویسندگانسهم ن

نظارت علمی و اصالحات نهایی توسط سایر نویسندگان این 

 .مقاله صورت گرفته است

که ما را در تهیه این مقاله  تمام کسانیاز : تشکر و قدردانی

 .میسپاسگزار اند، یاری رسانده

مین اعتبار مالی ون تأبداین پژوهش  :اعتبار پژوهشمین تأ
 .سامان یافته است
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