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  قرآن و نهاد لعان
  *ابراهیم باقري   ________________________________________________________________  

  

  چکیده
آثار  است ـ  متولد شده يکه از و يفرزند ـ  انکار فرزندیا  نسبت ارتباط نامشروع به همسر

که بر آن مترتب است، ادامـه   يزنا و حد مسئله .داردبه همراه  یفراوان حقوق يامدهایو پ
 یارث پدر و فرزند و گاه زن و شوهر از مسـائل  زیموضوع حد قذف و ن ،ییزناشو یزندگ

 گشاسـت  گره کاري. در واقع لعان راهردگی می قرار یاست که در مبحث لعان مورد بررس
 حد قذف و زنا شود می نهاد باعث نیبرطرف سازد. ااي  گونه را به دهیچیمعضل پ کی که

 يآثـار  ،. در کنـار آن شـود  برداشـته  ،باشـد  زیـ قتل و سنگسار ن تواند می ریکه در مورد اخ
 نیاستمرار چن ؛ زیراگسلد می را تیزوج وندیپبه دنبال دارد و  زیانفساخ نکاح را ن همچون

و  يشدن نسبت پدر یافزون بر منتف زیانکار ولد ن بارهبه مصلحت نخواهد بود و در يوندیپ
  خواهد داشت.به دنبال را  بري رفتن ارث میان مانند از یمسائل مال یبرخ ،يفرزند

  .لعان، زوج، زوجه، شهادت، سوگند، قذف، زنا :واژگان کلیدي
   

                                                   
  .)ebishirazi1345@gmail.com( حقوق و فقه پژوهشگر و دانشگاه و حوزه آموخته دانش *
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  مقدمه
 تـوان  مـی  آنکارگیري  به و شناخت با که است اسالم حقوقی مهم نهادهاي از لعان نهاد

، نجامـد بی قتـل در نهایـت،   و درگیري و نزاع به است ممکن کهرا  معضالتی از بسیاري
 .کرد فصل و حل

  :دارد می بیان چنین را اثربخش نهاد این ،نور مبارکه سوره 10 ات 6 آیات
 مهدةُ أَحفَشَهاد مهإِالَّ أَنْفُس داءشُه میکنْ لَه لَم و مهواجونَ أَزینَ یرْمالَّذاَو  شَـهادات عببِـاهللاِ ر 

و یدرؤُا عنْها الْعذاب *   الْکاذبِین  علَیه إِنْ کانَ منَاهللاِ والْخامسۀُ أَنَّ لَعنَت *إِنَّه لَمنَ الصادقینَ 
 شَهادات عبأَر دبِینَ بِاهللاِأَنْ تَشْهنَ الْکاذلَم إِنَّه * ۀَ أَنَّ غَضَبسالْخاملَیهـا إِنْ کـانَ  اهللاِ وـنَ    عم

 را خـود  همسران که آنان:  تَواب حکیماهللاَ  علَیکم و رحمتُه و أَنَّاهللاِ ولَو الفَضْلُ *الصادقینَ 
 بـه  مرتبـه  چهار باید آنها از هریک ،ندارند خودشان جز گواهانى و کنند مى متهم زنا به
 او بـر  خـدا  لعنت بگوید: بار پنجمین در و است راستگویان از که دهد شهادت خدا نام
 ایـن  بـه  ،کند دور خود از را ]زنا[ کیفر تواند مى نیز زن آن باشد! دروغگویان از اگر باد

 ]دهـد  مى او به که نسبتى این در[ مرد آن که طلبد شهادت به را خدا چهاربار که طریق
 از مـرد  آن اگـر  بـاد  او بـر  خـدا  غضـب  بگوید: پنجم مرتبه در و است دروغگویان از

 و پذیر توبه او اینکه و نبود شما حال شامل خدا رحمت و فضل اگر و باشد! راستگویان
 .]دشدی مى الهى سخت مجازات گرفتار شما از بسیارى[ است حکیم

  شناسی واژه .1
سپس مفهـوم   ،براي آشنایی با این واژه الزم است ابتدا مبدأ اشتقاق آن را واکاوي نموده

قرار دهـیم  بحث شناسان لغت عرب و نیز دانشیان فقه و تفسیر مورد آن از دیدگاه واژه
  تا با آگاهی بیشتر به سراغ احکام و آثار آن برویم.

  شناسان واژه نگاه از لعان .1ـ1
 دورسـاختن  و راندن معناي به لعن و است یافته اشتقاق »لعن« مصدر از لغت در »لعان«

 بـه  و خلـق  و خـدا  ازسـاختن   دور یا )2196ص ،6 ج، 1410 (جوهري، نیکی و خیر از
 رفتـه  کـار  بـه  )387ص ،13 ج، 1414 منظور، (ابن نفرین وگفتن  ناسزا، دادن دشنام معناي
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 و لعـین است،  گرفته قرار دشنام و نفرین ،لعن مورد کهرا  شخصی دلیل همین به است.
 گویند. می مطرود معناي به ملعون

لعان و مالعنه مصدر لعن از باب مفاعله به معناي مباهلـه و وقـوع نفـرین و لعنـت     
ــان ــر و بیشــتر می ، 6 ج، 1410 جــوهري، / 309، ص6 ج، 1416اســت (طریحــی،  دو نف

کـردن (دهخـدا،    کردن، نفرین . یکدیگر را لعنت)255، ص4 ج، 1421اثیر،  ابن /2196ص
خوانــدن شــوي و زن  ) و لعنــت3594، ص3، ج1375/ معــین، 19707، ص13، ج1377

هـاي   ) از معانی لعان اسـت کـه در کتـاب   19707، ص13، ج1377بر یکدیگر (دهخدا، 
 لغت به آن اشاره است.

  کتاب قاموس در لعن .1ـ2
در موارد بسیاري به معناي . بار در قرآن کریم به کار رفته است 41و مشتقات آن  »لعن«اژه و

 است:به کار رفته  باشد، میاز خیر و نیکی  يدورساختن از رحمت خدا که همان  دور
 مـنَهلْ لَعب نا غُلْفقالُوا قُلُوب نُـونَ     وـیالً مـا یؤْمفَقَل مو آنهـا از روى اسـتهزاء  [ :اهللاُ بِکفْـرِه[ 

طـور   همـین  !فهمیم، آرى و ما از گفته تو چیزى نمى[هاى ما در غالف است!  گفتند دل
اطر کفرشان از رحمـت خـود دور سـاخته و کمتـر ایمـان      خه خداوند آنها را ب ]است

  .)88(بقره:  آورند مى
/ 52: (نسـاء  اسـت  رفتـه  کـار  بـه  معنـا  ایـن  بـه  واژه ایـن  دیگـر  آیات در همچنین

 ).60: مائده/ 57 :احزاب
 انسان مانند غیرخدا از و رحمت ازساختن  دور معناي به ،خدا از لعن معتقدند برخی

 /93ص ،1 ج ،1377 (طبرسی، ستخدا از آن درخواست و نفرین معناي به ،فرشتگان و
  ).431ص، 1419 نجفی، سبزواري/ 390ص ،1 ج، 1471 طباطبایی،

  فقیهان اصطالح در لعان .1ـ3
 فقهـاي  هرچند؛ دارد آن لغوي معناي بهنزدیک  معنایی نیز فقیهان اصطالح در واژه این

 لعان تعریف در متقدم فقیهان برخیاند.  برده کار به آن تعریف در متفاوتی عبارات امامیه
  است: آورده لعان تعریف در صدوق شیخ مثال، براياند؛  دهکر اکتفا آن موارد بیان به
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 را او فرزند و بدهد (زنا) فجور نسبت خویش همسر به مرداینکه  از است عبارت لعان،
، 1405 راونـدي، / 163ص، 1404 دیلمـی،  سـالر / 355ص، 1415 صدوق،( کند انکار

  .)203ص ،2ج
  اند: گفته آن تعریف در برخی

 خـواه اسـت؛   خـود  مـی دائ همسـر  بـه  بـرده،  یـا  آزاد مرد سوي از زنادادن  نسبت لعان
 انکـارنمودن یـا   زنـا  همشـاهد  ادعاي با آنکه شرط به برده، خواه و باشد آزاد همسرش

 (حلبـی، نمایـد   انکـار  را مزبـور  نسبت نیز همسرش و باشد همراه وي فرزندیا  حمل
  .)309ص، 1403

 بیـانگر  را آن تـوان  نمـی  و دارد می بیان را لعان موجبات حقیقت، در نیز تعریف این
  دانست. لعان واقعی ماهیت
 توجه لعان ماهیت به کهاست  دهش بیان دیگري تعاریف گفته، پیش تعاریف برابر در
 استاي  ویژه سوگندهاي لعان، نویسد: می باره این در حمزه طوسی ابن نمونه، برايدارد؛ 

 کننـد  مـی  ادا مخصوصاي  گونه به شوهر، به وسیله همسر قذف از پس شوهر و زن که
 به آن، ماهیت بیان بر افزون لعان تعریف در نیز فقیهان برخی .)336ص، 1408 طوسی،(

 وحاکم)  نزد در (اجرا آن تشریفات ازبعضی  ولد)، نفی و حد شدن برطرف( آثار برخی
 شهید اول مثال، براي ؛اند کرده اشاره مخصوص) الفاظ با سوگند (اداي آن شرایط برخی
  کند: می تعریفگونه  این را لعان

 دراي  ویـژه  الفـاظ  بـا  که فرزندیا  حد نفی براي شوهر و زن میان استاي  مباهله لعان،
 ،6 ج، 1410 ثـانی،  شـهید / 298ص ،3ج، 1414 اول، (شـهید پذیرد  می انجام حاکم نزد
/ 432ص ،2ج، 1423 ســـبزواري،/ 222ص ،2ج، 1411 عـــاملی، موســـوي/ 181ص

  .)485ص ،12ج ، 1418 طباطبایی،
 ویـژه اي  مباهلـه  لعـان، انـد:   گفته اصطالح این تبیین در نیز معاصر فقیهان از گروهی

/ 805ص، 1422 (اصـفهانی، اسـت   ولـد  نفـی  یـا  حد دفع آن اثر که است زوجینمیان 
ــی، ــتانی،/ 359ص ،2ج ،1378 خمین ــین )213ص ،3ج، 1417 سیس ــی. همچن  از جمع

 وجـه  بـر  شـوهر  و زنمباهلـه   از اسـت  عبـارت  شـرع  دیدگاه از لعاناند:  گفته فقیهان
  .)201ص ،23ج، 1412 روحانی، حسینی/ 2ص ،34ج ،1366 (نجفی،مخصوص 
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رفـتن حـد اجـرا     اي میان زن و شوهر دانست که با هدف از میان لعان را باید مباهله
 و آثاري مانند جدایی زوجین را به همراه دارد. گردد می

  لعان نهاد پیشینه .2
 نظـر  به ولی؛ است نیامده مقدسهاي  کتاب در گرچه شد، بررسی که آنجا تا لعان، واژه

 انـواع  از یکـی ، اسالم از پیش اروپاي در واست  داشته وجود جاهلیت زمان در برخی
 زوجـین  زن، بـه  مـرد  سـوي  از زنـا  اتهـام  صورت در که است رفته می شمار به طالق

 ،1ج ،1346 (رهنمـا، شـدند   مـی  حـرام  یکدیگر بر نتیجه در و دندکر می لعن را یکدیگر
 دیـن هاي  ویژگی از ،آن کنونی کیفیت با ولی ؛)321ص ،6ج ،تا] [بی انصاریان،/ 331ص

  .رود می شمار به اسالم

  لعان آیات نزول شأن .3
 جریـان  بـه  مربوط را حکم این تشریع، سوم قرن در امامیه مفسران از ابراهیم قمی بن علی

 از رسول خدا بازگشت از پس که داند می هجري نهم سال در عجالنى هساعد بن عویمر
 بار چهار ازپس  کهکرد  مطرح را همسرش با سمحاء بن شریک زناي ادعاي ،كتبو جنگ
 عالمه و شیخ طوسی .)98ص ،2ج ،1363 قمی،(شد  نازل لعان هیآ مذکور، ادعاي تکرار

/ 413ص ،7ج، 1409 (طوسـی،  داننـد  مربـوط مـی   عدي بن عاصم جریان به را آن طبرسی
 نیـز  دیگـر  برخـی  و شهرآشـوب  ابـن ، الدین راونـدي  قطب .)201ص ،7ج ،1372 طبرسی،

/ 203ص ،2ج، 1405 (راونـدي، انـد   دانسـته مربـوط   امیـه  بـن  هالل به را آیه نزول جریان
 اهـل  مفسـران  مشـهور . )252ص ،9ج ،1368 قمـی،  مشهدي /147 ،2ج، 1369 آشوب،

 از. )302ص ،9ج، 1415 (آلوسی،دانند  می امیـه  بن هاللباره در را آیه نزول شأن نیز تسنّ
 حضـور  در و پیـامبر  خـدمت  انصار) (بزرگ عباده بن سعد هک است شده نقل عباس ابن

 نسـبت  عفت منافی عمل کسی به اگر که گفت می سخن باره این در اصحاب از جمعى
 حال در را همسرش اگر و است انهیتاز هشتاد آن مجازات کرد، اثبات را آن نتوان و داد

 اگر واست کرده  را خود ارک زانی ،برود شاهد چهار دنبال به و ببیند عمل این ارتکاب
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  کرد؟ باید چه پس؛ دشو مى قصاص ،بکشد را او
 هنگام شب که فاسقى مرد از و شد وارد امیه بن هالل شیپسرعمو هک نگذشت زىیچ

 خـود  چشمبا  را جریان این که گفت روشنی هب و کرد تیاکش بود، دهید خود همسر با
 هکـ  شـد  ناراحت اي اندازه هب پیامبر است. هدیشن را آنها صداى خود گوش با و دیده
ـ آ هنگـام  ایـن  در گشت. انینما شکمبار چهره در ناراحتى آثار  و شـد  نـازل  لعـان  اتی
، 1408 رازي، /65ــ 64ص ،18ج، 1412 طبـري، ( داد ارائـه  مسلمانان به را لعان کارراه
  .)418ص ،3ج، 1405 احسایی،/ 92ـ91ص ،14ج

 بـود  آن لعان هاى هیآ نزول سبباند:  گفته هک است شده تیروا مقاتل وعباس  ابن از
 جمعـه  روز در رسول خـدا  ،شد نازل )... والَّذینَ یرْمونَ الْمحصنات( قذف: هیآ وقتى هک
 عـدى عجالنـى   بـن  عاصم رد.ک تالوت را ورکمذ هیآ و رفت خطابه رسىک و منبر روى بر

 کنـار  در را گانـه یب مردىما  از ىیک اگر !اهللا رسول ای :گفت و برخاست جاى از انصارى
ـ  و طاقت ،ندک مى زنا وى با هک ندیبب خود همسر  ومانـد  ب تکسـا  هکـ  نـدارد  آن اراىی

 وارد او بـدن  بر انهیتاز هشتاد ،آورد زبان بر را خود مشاهدات اگر برد. سر به تفاوت بى
 شـاهد کـردن   پیـدا  دنبـال  به اگر و نندک نمی قبول پس آن از را وى شهادت و سازند مى

 فرمـود:  رسـول اکـرم   .اسـت  رفته و داده انجام را خود زشت عمل ارکزنا مرد برود،
  است. نیهم مکح

خولـه بنـت    نـام  بـه  همسرى عویمر و عویمر عجالنى نام به داشت ىیپسرعمو عاصم
 همسر با سمحاء بن شریک دید و شد خود سراى وارد عویمر روزى .داشت محصن بن قیس

 گـر ید هجمعـ  ،عاصـم  .رساند عاصم گوش به را انیجر نیا است. خفته بستریک  در او
 روز را آن هکـ  ـ  گرفتـارى  و مسئله همان به !اهللا رسول ای رد:ک عرض و شد مسجد وارد

 آمدم. دچار شیخو شاوندانیخو از ىیک بارهدر ـ  گذاشتم انیم در شما با گذشته جمعه
 عـویمر  میپسـرعمو  براى حادثه همان رد:ک عرض ست؟یچ هیقض فرمود: رسول خدا

 آنهاست. پسرعموى زین شریک و باشد مى وى دخترعموى زین او زن و است افتاده اتفاق
 و همسـر  بـاره در فرمـود:  و ردک عویمر به رو نخست فرمود. احضار راآنها  نبى اکرم

 گفـت:  عویمر سازى. زنا به متهم ناحق به را زن نیا مبادا و بترس خدا از تیدخترعمو
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ـ ا بـا  را سـمحاء  بـن  شریک من !آرى .یمگو مى راست هک سوگند خدا به  وضـع  در زن نی
ـ ن مـن  واسـت   حاملـه  نـون کا هم زین او وکرد  مى زنا او با هک دمید نامشروعى  مـدت  زی

 خـدا  از !زن اى گفـت:  زن بـه  رسول اکـرم  ام. ردهکن ىیکنزد او با هک است چهارماه
 عویمر رد:ک عرض زن ن.ک گزارش راستى به ،اى داده انجام را زشت ارک آن اگر و بترس

 مـا  .سازد وارد من بر را تهمتى نیچن هک داشت آن بر را او رتشیغ و است ورىیغ مرد
 را تهمتى نیچن نونکا هم او ؛ ولیمیردک مى گوو گفت شریک با و میبود داریبها  شب نیا

 سـخن  رد:ک عرض ى؟یگو مى چه تو فرمود: شریک به نبى اکرم .سازد مى وارد من بر
ـ آ دادىیرو نیچن به دنبال متعال خداوند است. آورده زبان بر زن نیا هک است همان  هی
 پیـامبر  آنگاه ...». والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم و لَم یکنْ لَهم شُهداء إِلَّا أَنْفُسهم« رد:ک نازل را لعان

 پـس  حضرت آن .شدند جمع مسجد در مردم ».الصلوة جامعۀ« زنند: بانگ هک داد دستور
 خداونـد  بـه « بگو: فرمود: عویمر به و کرد احضار را آنان، ردک اقامه را دوم نمازآنکه  از

 راستگو شیخو سخن وادعا  نیا در و است ردهک زنا ،خوله هک نمک مى ادی سوگند متعال
  آورد. جاى به را سوگند نیا عویمر و »هستم

ـ ا مکش روى بر را شریک من هک سوگند خدا به«بگو  فرمود: سپس  وام  یـده د زن نی
  راند. زبان بر زین را سوگند نیا عویمر .»آورم مى زبان بر راستى به را سخن نیا

ـ ا خدا به سوگند«بگو  فرمود: سوم بار  مـن  فرزنـد  ـ  دارد مکشـ  در هکـ  ـ نیجنـ  نی
  آورد. زبان بر را سوم سوگند عویمر ».هستم صادق خود گفتار در و ستین

 مـاه  چهـار  که خداوند به سوگند«بگو  فرمود: عویمر به نبى اکرم ،چهارم بار براى
  آورد. زبان بر را آن عویمر .»ام کردهن ىیکنزد زن نیا با است

 .»دیـ گو دروغ اگـر  عـویمر  بـر  خدا لعنت«بگو  فرمود: او به پنجم بار براى حضرت
  رد.ک ادی را سوگند نیا عویمر

  به او فرمود: در جاى خود بنشیند. نبى اکرم ،به پایان رسید عویمروقتى سوگندهاى 
 و ام نشـده  زنا بکمرت من هک خداوند به سوگند«بگو  و برخیز فرمود: خوله به آنگاه

  ».دیگو مى دروغ عویمر
 هکـ  وضعى چنان در شـریک  با مرا عویمر هک خداوند به سوگند«بگو  فرمود: مدو بار
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  ».باشد مى دروغگو خود يادعا نیا در عویمر و است دهیند ،ندک مى ادعا
 يادعـا  در او و هسـتم  بـاردار  عویمر از هک خداوند به سوگند«بگو  فرمود: سوم بار

  ».باشد مى دروغگو ـ یستن وى از نیجن و حمل نیا هک ـ خود
 ده،یند زنا و زشت ارک چیه بر مرا هرگز او هک خداوند به سوگند« فرمود: چهارم بار

  ».بندد مى دروغ من بر و
 اگـر  هکـ  بـاد  روا خوله بر خدا خشم«بگو  فرمود: او به پنجم بار براى رسول اکرم

  ».دیگو راست عویمر عنىی مرد، نیا
دو را از یکـدیگر   ى آنیفرمـان جـدا   زن همه این سوگندها را اجرا کرد. رسول خـدا 

  .»بود يمرا درباره آنان نظر دیگر ،داشت اگر این سوگندها لزومى نمى«صادر کرد و فرمود: 
 لیمتما او پوست رنگ اگر دیبنگر ،آورد ایدن به را فرزندى زن نیا اگر فرمود: سپس

 او از ،بـود  ستبر ساقى داراى و درنگیسف اگر واست  سمحاء بن شریک از ،بود اهىیس به
 باشـد  مـى  شـریک  بـه  فـرد  نیتـر  هیشب دندید ،آورد ایدن به را نیجن زن نیا وقتى ست.ین

  .)111ـ109ص، 1377 (حجتی،

  لعان ماهیت .4
 لعـان، اینکـه   ،نخسـت  زاویه داد: قرار بررسی مورد توان می زاویه دو از را لعان ماهیت
  طالق؟ یا است فسخ، آنکه دومزاویه  و ؟شهادت یا است سوگند

  لعانبودن  شهادت یا سوگند .4ـ1
 بـه  سـوگند  مقولـه  از را آن برخی ندارند؛ یکسانی دیدگاه مفسران و فقیهان باره این در

  ند.ا قائل سوگند و شهادت از آنبودن  مرکب بهبرخی  و آورند می حساب
و معتقدنـد نبایـد بـه     داننـد  مفسران امامیه، لعان را از مقوله سوگند مـی مشهور فقیهان و 

بودن لعان کرد  ظاهر واژه شهادت که در آیه به کار رفته است، استناد کرد و حکم به شهادت
/ عالمـه  393، ص1405/ راونـدي،  97، ص1408رازي،  /7، ص5، ج1407، الـف  ،طوسـی (

  ).202، ص6 ج، 1410، / شهید ثانی192ص ،3ج، 1413/ همو، 705، ص2، ج1410حلّی، 
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 و شود اتیان خداوند نام به باید سوگند در .1: بدین قرار است دالیل دیدگاه مشهور
 از. )444ص ،7ج، 1413 ،عالمه حلّـی (است  گردیده ملحوظ شرط این نیز لعانآیه  در

الـف،   ،طوسـی (اسـت   رفتـه  کار به آن درباره شهادت واژه نور سوره در هرچند سویی
 طور به بلکهاست،  نرفته کار به خود حقیقی معناي در واژه این ولی؛ )7ص ،5ج، 1407

 جـاري  آن در شـهادت  شـرایط  از بسـیاري زیـرا   اسـت؛  آمده سوگند معناي به مجازي
 لعان در ولیباشد؛  می شاهدبودن  عادل، شهادت شرایط از یکی نمونه، عنوان بهنیست؛ 

ـ  (اسـدي نـدارد   وجـود  شرطی چنین  بـه  سـوگند  ازاینکـه   و )9ص ،4ج، 1407 ی،حلّ
 جـاي  بـه  شـهادت  مـورد  این درباشد که  می جهتاین  بهاست،  گردیده تعبیر شهادت
  .)95ص ،2ج، 1415 کاشانی، (فیضست ا گرفته قرار سوگند

 آنـان  میـان  تفـاوتی  و دارنـد  یکسان حکمی مرد) و (زن مؤنث و مذکر ،لعان در .2
 حکمی مرد و زن، باید رفت می شمار به شهادتمقوله  از اگر که حالی در، ندارد وجود
 مـرد  شـاهد  یـک منزلـه   بـه  زن شـاهد  دو، شـهادت  باب درزیرا  باشند؛ نداشته یکسان

  .)9، ص4، ج1407 ی،حلّ (اسديشوند  می محسوب
توان به این حکم اشـاره کـرد کـه چنانچـه      در تأیید دیدگاه مشهور همچنین می

زوج لعان را انجام دهد؛ ولی زوجه از اتیان آن خودداري ورزد، حکم رجـم بـر او   
شود؛ زیرا لعان به منزله شهادت است و همان کاربرد را در اثبـات جـرم    جاري می

مسر خویش چهار شاهد اقامـه  زنا دارد و بسان آن است که وي بر زناي محصنه ه
، 1378/ خمینـی،  808، ص1422/ اصفهانی، 435، ص2، ج1423کرده باشد (سبزواري، 

  ).362، ص2ج
 شـده  تعبیـر  »حلف« به آن در که نبوي روایت به توان می لعانبودن  سوگندتأیید  در
 خـدا رسـول  ، دارد می بیان را امیه بن هالل جریان که روایت این در د.کر استناد است،

  فرماید: می هالل به خطاب
 کـه  خـدایی  به بار چهار ؛ربع مرّاتأنّی لصادق یقول ذلک إلّا هو إله إحلف باهللا الذي ال أ

 ،1427 نیسابوري،حاکم (گویی  می راست که کن یاد سوگند، نیست پروردگاري او جز
 .)1062ص ،3ج
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 دانـد؛  می شهادت را آن کهاي  نظریه دارد: وجود دیگر نظریه دو نظریه، این مقابل در
/ 445ص ،7ج، 1413 ،عالمه حلّـی (است  شده داده نسبت جنید اسکافی ابن به نظریه این

 بـه  تعبیـر  که است لعان آیه ظاهر، اندیشه این دلیلترین  مهم. )280ص، 1416 اسکافی،
 برخی در همچنین. »الصادقین نه لمناربع شهادات باهللا أحدهم أفشهادة «است:  هکرد »شهادت«

 به دیدگاه این دیگر دلیل کهاست  گردیده بیان »شهادت«واژه  با مزبور عمل نیز روایات
  گوید: می روایتی صحیحه در اجحج بن حمنالرعبد ،؛ براي نمونهرود می شمار

پرسید: مالعنه شوهر با همسرش چگونه است؟ حضرت در  صادقاز امام  عباد بصرى
اي رسول خدا! مردى به  آمد و گفت:  پاسخ فرمود: مردى از مسلمانان نزد رسول خدا

العملـی   بیند؛ چه عکـس  رود و شخصی را در حال مقاربت با همسرش می اش می خانه
لی که مردي از وي روى برگردانید و مرد منصرف شد، در حا نشان دهد؟ رسول خدا

را با همسر خود دیده بود. از سوي پروردگار وحى نازل گردید و حکم آن دو نفر را بیان 
شخصی را به سوى آن مرد فرستاد و او را خواست و پرسید آیا تو  داشت. رسول خدا

که با همسرت چنین کرده است؟ گفت: آرى! فرمود: برو و همسرت را اي  مردي را دیده
را خداوند عزّوجلّ حکم تو و همسرت را نازل فرموده است. آن مـرد  نزد من بیاور؛ زی

همسر خویش را حاضر کرد. حضرت آن مرد و همسرش را نگه داشت و به مرد فرمود: 
گویى.  اي، راست می چهار بار به خدا سوگند یاد کن که تو در نسبتی که به این زن داده

و او را نصیحت کرد و فرمود: اى  مرد شهادت داد. سپس رسول خدا فرمود: اینجا بمان
بـار   مرد! از خداوند بترس. لعنت خداوند بسیار سخت است. آنگاه فرمود: براى پنجمین

شهادت ده و بگو لعنت خداوند بر من اگر از دروغگویان باشم. مرد شـهادت پـنجم را   
د: تو فرمود وي را به کنارى بردند. آنگاه رو به زن کرد و فرمو انجام داد. رسول خدا

دهـد، از   نیز چهار بار به خداوند سوگند یاد کن که شوهرت در آنچه به تو نسـبت مـی  
داد. سپس به او فرمود: اینجا بمان و او را نصیحت کرد   دروغگویان است. زن نیز شهادت

و فرمود: از خدا بترس؛ زیرا خشم و غضب خداوند شدید است. سپس فرمود: شهادت 
ضب خداوند بر من باد اگر شوهرم در نسبتی که به من داده پنجم را چنین ادا کن که غ

فرمود: آنگاه رسول  صادقاست، از راستگویان باشد. زن شهادت مزبور را ادا کرد. امام 
توانید پس از این مالعنه با  گاه نمى میان آن دو جدایى انداخت و فرمود شما هیچ خدا

 ).163، ص6ج، 1407کلینی، یکدیگر ازدواج کنید (
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 بیـان  را آن نهم قرن فقیهان از جمهور احسایی ابی ابن که است دیدگاهی دیگر،اندیشه 
 از مرکـب  معنـا کـه   ؛ بـدین باشـد  اي می ویژه ماهیت داراي لعانآن اینکه  و است داشته

 بلکـه  ،شـهادت  حکـم  نه و دارد را سوگند حکم نه ،رو این از .است شهادت و سوگند
 پذیرش با نیز معاصر فقیهان برخی. )56ص، 1410 (احسایی، دارد را خود خاصحکم 

باشد.  می دو این از ترکیبی بلکه، شهادت نه و است سوگند نه لعان،اند:  گفته دیدگاه این
 نیز صاحب جواهر. )402ص ،9ج، 1406 (شوشتري،دارد  را خودویژه  احکام رو، این از

 آن سوگندي جنبه کهاست  هکرد اشاره نکته این بهاست؛ ولی  برگزیده را ترکب دیدگاه
  ).261ص ،26 ج ،1423 سبزواري،/ 65ـ64ص ،34ج، 1366 (نجفی، دارد غلبه

 آثـار  تمـامی  نـه باشـد؛ زیـرا    برخوردار بیشتري قوت از دیدگاه این رسد می نظر به
 آثـار  جمیـع  نـه  و آوریم شمار به سوگندفقط  را آن تا است مترتب نهاد این بر سوگند
 را لعـان  توان می رو، این ازشود.  محسوب محض شهادت تاد دار را آن آثار و شهادت

  دانست. ترکیبی ماهیتی داراي
 ،3ج، 1424 شـیرازي، ( داند می سوگند را لعان شافعی مذهب تسنن، اهل مذاهب از

 اصحاب نزد در معروف نویسد: می باره این در شافعی مشهور فقیهان از نووي. )137ص
 ،6جتـا،  بـی  (نووي، است گردیدهتأکید  لفظ با که است سوگندي لعان،که  است این ما

 لعان اگر دارد: می بیانگونه  این را مزبور دیدگاه دالیل، شافعیدیگر  فقیه مزنی. )309ص
، دهـد  شهادت خود نفع به نتواند شخص که است این اش الزمه، باشد شهادت مقوله از

 نیـز  نصاب لحاظ به سویی از و دهد می شهادت خود نفع به شخص لعان، درآنکه  حال
، نشـود  پذیرفتـه  نیـز  فاسقان لعان و گردد محسوب مرد شهادت نصفباید  زن شهادت

  .)209صتا]،  [بی (مزنی،نیست  چنینآنکه  حال
 نویسد: می باره این در قدامه ابن آورند. می شمار به سوگندمقوله  از را آن نیزها  حنبلی

. »لـوال األیمـان لکـان لـی و لهـا شـأن      « :پیـامبر  فرموده اینبراساس  است؛ سوگند لعان،
 آن در نیز زن و مرد و است متعال خداوند نام نِدآور زبان بر نیازمند آن اجراي همچنین
 بـا  مزبـور  سوگندکه آن جهت بهاند؛  نهاده آن بر را شهادت نام برخیاینکه  و ندا یکسان
 نیـز  مـالکی  فقیهـان . )6ص ،9ج ،تـا]  [بـی  قدامـه،  شود (ابـن  می اتیان »باهللا شهدأ« عبارت
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 ،1422 قرطبـی،  نمـري ( انـد  داشـته  محسـوب  سـوگند  را آن، حنبلـی  و شافعی همچون
، 1420کاسانیدانند ( می شهادت را آنها  حنفی گفته، پیش مذهب سه مقابل در. )287ص
 سرخسی. )303ص ،9ج، 1415 آلوسی،/ 110ص ،26ج، 1406 سرخسی،/ 372ص ،3ج

 شـهادت  لعـان،  ،ابویوسـف  و ابوحنیفـه عقیده  به گوید: می باره این در حنفی نامدار فقیه
ابـوبکر  . )55ص ،7ج ،1406 (سرخسـی، باشـد   مـی  نهفته آن در سوگند معناي که است

 واست  گرفته قرارتأکید  مورد سوگند با که است شهادتی لعان، است: آورده نیز کاسانی
  .)241ص ،1420 کاسانی،باشد ( می غضب و لعن با همراه

 بـر  مزبور نهاد که دانست موضوع این توان باره می این در را اندیشه گوناگونی منشأ
 بـا  آن احکـام  ازبعضـی   و سـوگند  احکـام  شبیه آن ازبعضی  که استمشتمل  احکامی

 گونه همان که است این در سوگند با آن تشابه ،؛ براي مثالدارد مشابهت شهادت احکام
، دارد ضـرورت  خداوند نام آوردن نیز لعان در، شود اتیان خداوند نام با باید سوگند که

 وجـه  در نیسـت.  الزامـی  پروردگار نام آوردن ها شهادت دیگر از یک هیچ درآنکه  حال
 اسـت  پذیر امکان شاهد چهار گواهی با زنا اثبات گفت: توان می نیز شهادت با آن تشابه

  .)343ص ،3ج، 1411 عاملی، (موسويباشد  می شهادت چهار بر مشتمل نیز لعان و

  بودن لعان فسخ یا طالق .4ـ2
 دیـدگاهی  امامیـه  مفسـران  و فقیهـان  طالق؟ یا است فسخ لعان، که بحث دوم زاویه در

 ،5ج، 1407الـف،   ،طوسـی (داننـد   مـی  فسـخ  مقولـه  از را آن اتفـاق،  به و دارند یکسان
ـ  محقـق / 336ص، 1408 طوسـی، / 101ص ،1408 رازي، ابوالفتـوح / 26ـ25ص  ،یحلّ

  .)83ص ،34ج ،1366 نجفی، /62ص ،2ج، 1410 ،عالمه حلّی/ 77ص ،3ج، 1408
  :نویسد می باره این در صاحب جواهر

 رضاع همانند؛ رود می شمار به فسخمقوله  از، شود می حاصل لعانوسیله  به که جدایی
این،  وجود با. شود نمی محسوب طالق عرف، نه و لغت نه و شرع نظر از نه و ارتداد و

؛ بنـابراین  اسـت  آشـکار  وياندیشه  ضعف ولی؛ داند می طالقمقوله  از را آن ابوحنیفه
 مترتب آن بر نیز طالق احکام و نیست شرط لعان در، است شرط طالق در که شرایطی
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  .)83، ص34، ج1366 (نجفی،شود  نمی
 و ابوحنیفـه  ولی؛ دانند می فسخ را آن حنبلی و مالکی شافعی، تسنن، اهل مذاهب در
/ 384ص ،1420 کاسـانی، اند ( آورده شمار به بائن طالق را لعان حنفیه، مذهب از محمد

  .)142ص ،2ج، 1417 سیوطی، منهاجی/ 412ص ،7جتا]،  [بی قدامه، ابن
 پـس ، بدانیم فسخمقوله  از را لعان چنانچهکه  است این در دیدگاه دو عملی تفاوت

 گـاه  هـیچ  حرمـت  ایـن  و شـوند  مـی  مؤبد حرام یکدیگر بر شوهر و زن لعان، اجراي از
 خود ادعاي شوهر که صورتی درکنیم،  محسوب طالق را آن اگر ولی؛ شود نمی برطرف

 طبرسـی، / 26ــ 25ص ،5ج، 1407الف،  ،طوسی(گردد  می زایل حرمت، کند تکذیب را
  .)253ص ،2ج، 1410

  لعان فلسفه و حکمت .5
 اهللاَ  علَیکم و رحمتُـه و أَنَّ اهللاِ فَضْلُ لَوال و« شریفه آیه در توان می را لعان نهاد پیدایش حکمت

کیمح ابتـوان  ، مـی دارد وجـود  آیـه  ایـن  از کـه  برداشتی براساس .یافت )10 :(نور »تَو 
 یـا  عقوبـت  در تعجیـل  عـدم  واسـت   شده گناه مرتکب که کسی رسوانشدن و مفتضح
 لعـان  نهـاد هاي  حکمت ازباشد،  می پروردگار رحمت و فضل مصادیق از کهرا  هالکت

 اهـل  مفسـران  از سـمرقندي  ماننـد  برخی. )413ص ،7ج، 1409 طوسی،آورد ( شمار به
 بـه  دروغگـو  دچارنگشـتن  و دروغگـو  از راستگونشدن  مشخص، چهارم قرن در تسنّ

 ،2جتـا]،   [بـی  ،(سـمرقندي اسـت   کـرده  ذکـر  لعانهاي  حکمت شمار در را لیما عذاب
انـد   گفته نهاد این حکمت تبیین در ششم قرن در تسنّ اهل مفسران از برخی. )499ص
 و خویش مقصود به مرد رسیدن براي راهی تا است گردیده وضع جهت آن به لعان که

 مفسـران  از برخی. )337ص ،23ج، 1420 (رازي،باشد  الهی حد و عذاب از زن رهایی
 یک از که است آندلیل  به اسالم شریعت در کارگشا نهاد این وجوداند:  گفته نیز معاصر

 سـوي  از و نماید صیانت آنان رامتک و حرمت و شوهر و نز آبروى از خواهد می سو
 سـکوت  و ببینـد  خـویش  همسـر  آغـوش  در را دیگري شخص تواند نمی شوهر، دیگر

 آوردن  بدون قاضی ،کند دعوا اقامه وگردد  متوسل محکمه به بخواهد اگر و کند اختیار
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 باعـث  هـم  وباشـد   مـی  دشوار هم ،دهاش آوردن و پذیرد نمی را او ادعاي ،شاهد چهار
 اقتضـا  خداونـد  رحمت و فضل ،دیگر زوایه از و شود می او حیثیت و آبرو رفتن بین از

 توجه با؛ نگردد اجرا حیات سالب مجازات ویژه به و مجازات ،امکان حد در که کند می
 ،14ج ،1374 شـیرازي،  (مکـارم  اسـت  گردیـده  مقـرر  لعـان  نهـاد ، مالحظـات  ایـن  به

 حکمـت ، گنـاه  بر پوشی پرده که باورند این بر نیز معاصر مفسران برخی .)385ـ383ص
 از شـماري . )401ص ،5ج، 1424 مغنیـه، / 308ص ،1415 (آلوسـی،  اسـت  لعـان  جعل

اند  کرده بیان لعان فلسفه عنوان به را قدف حد خوردن از شوهر رهایی نیز امامیه فقیهان
 اصـفهانی،  فاضـل / 190ص ،9ج، 1406 مجلسـی،  /177ص ،10ج، 1413 ثـانی،  (شهید
  .)308ص ،10ج، 1416

  لعان اسباب .6
  .»ولد نفی« و »قذف: «است گردیده ذکر سبب دو، لعان تحقق براي
 سـوره  10 تـا  6 آیـات  .هدد زنا نسبت خویش همسر به شوهر که است آن »قذف«

 جـز  بـه امامیه  مفسران و فقیهان قاطع اکثریت است. دهکر ذکر را سبب این، نور مبارکه
 محسـوب  لعـان  اسـباب  از را زوجـه  قـذف ، مـذکور  آیات از تبعیت به نیز شیخ صدوق

 ،5ج، 1687 طوســی،/ 330ص ،1415 الهــدي، علــم/ 540ص ،1413 مفیــد،انــد ( داشــته
ــی،/ 99ص ،14ج، 1408 رازي،/ 309ص ،1403 حلبــــی،/ 183ص  ،2ج، 1406 قاضــ
 اهـل  فقیهان و مفسران. )69ص ،1408 ی،حلّ محقق/ 203ص ،1405 راوندي،/ 307ص

 (منهـاجی انـد   شـمرده  لعـان  اسـباب  از را زوجـه  قذف، امامیه فقیهان همچون نیز تسنن
/ 333ص ،23ج ،1420 رازي،/ 374ص ،1420 کاســــانی،/ 141ص ،1417 اســــیوطی،

  .)387ص ،3ج ،1420 بغوي،
 انکاراست،  شده متولد خویش همسر از که را فرزندي زوج، که است آن» ولد نفی«

 طـور  بـه  لعـان  آیات در هرچند نیز مزبور سبب نماید. نفیخود  به را او انتساب و دکن
 این در را آن روایات، از تبعیت به مفسران و فقیهان؛ ولی است نشده اشاره نروشن بدا

 ،1408 طوسـی، / 331ص ،1415 الهـدي،  علـم / 541ص ،1424 مفیـد، (انـد   آورده شمار
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  .)203ص ،7ج ،1410 طبرسی،/ 99ص ،1408 رازي،/ 415ص ،1403 حلبی،/ 336ص
 اختصـاص  ولد انکار به را لعان امامیه، مفسران و فقیهان دیگر خالف بر شیخ صدوق

  .)355ص ،1415 همو،/ 275ص ،1418 (صدوق،است  داده
 نیـز  تسـنن  اهـل  مفسـران  و فقیهان سوي از، لعان اسباب از یکی عنوان به ولد نفی

/ 140ص ،2ج ،1417 سـیوطی، ا منهـاجی / 374ص، 1420کاسانی، (پذیرفته شده است 
  .)333ص ،23ج ،1420 رازي،
 به را لعان موجب قذف شرایط، لعان آیات محوریت با و گفته پیش مطالباساس بر
  داریم. می بیانذیل  شرح

 قذفناشی از  لعان شرایط .7

قذف جریان یابد وجود شرایطی چند ضرورت دارد که در که لعان در مورد براي آن
  شود.  ذیل به آن اشاره می

  زوجیت بودنپابرجا. 7ـ1
 کـه  اسـت  آن همسـر،  بـه  جنسـی  نارواي نسبت صورت در لعان اجراي شرط نخستین
 بـه  نوبت، باشد گردیده منحل ازدواج عقد چنانچهبنابراین  باشد؛ نشده گسسته زوجیت

 متحمـل  بایـد  ،کنـد  ثابت را شده داده نسبت نتواند که صورتی در زوج و رسد نمی لعان
 بیـان  را شـرط  ایـن  »زواجهمأیرمون « تعبیر با کریم قرآن شود. تازیانه) (هشتاد قذف حد
 اسـتمرار  ازدواج عقد که دارد کاربرد صورتی در »زواجأ« واژه زیرا؛ )6نور: (است  هکرد

 نهـاد  تحقـق  در را مزبور شرط نیز امامیه مفسران و فقیهانبر همین اساس،  باشد. داشته
انــد  آورده لعــان موجــبِ قــذف شــرایط شــمار در را آن وانــد  دانســته ضــروري لعــان
ــی،/ 181ص ،5ج ،1387 طوســی،/ 435ص ،1417 الهــدي، (علــم / 309ص ،1403 حلب

ـ ادریـس   / ابن203ص ،2ج، 1405/ راوندي، 336ص ،1408 طوسی،  ،2ج ،1410 ی،حلّ
 کاشـانی، / 186ص ،3ج ،1413 ،/ عالمه حلّـی 69ص ،3ج ،1408 ی،حلّ محقق/ 697ص

  .)257ص ،6ج ،1336
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 شـمرده  زوجـه  منزلـه  بـه ، طالق عده یافتن پایان از پیش تا رجعی قهمطل که آنجا از
 لعان واند  داشته محسوب زوجه مزبور، فرض دررا  رجعیه مطلقه امامیه فقیهانشود،  می
ــورد در را ــز  وي م ــد  دانســته جــارينی ــقان ــ (محق ــه 70ص ،3ج ،1408 ی،حلّ / عالم

ــی ــانی، شــهید/ 471ص ،1ج ،1410،حلّ ــی،/ 183، ص10، ج1413 ث  ،34ج ،1366 نجف
  .)265ص ،26ج ،1423 سبزواري،/ 10ص

  زوجه زناي مشاهده ادعاي. 7ـ2
زمـره   در را شـوهر به وسـیله   زن جنسی ارتباط مشاهده ادعاي امامیه مفسران و فقیهان
، 1424، مفیـد انـد (  دانسـته  ضـروري  زوجه قذف بر مبتنی لعانِ تحقق براي الزم شرایط

 همـو، / 10ص ،5ج ،1407، الـف،  طوسـی / 330ص ،1415 الهـدي،  علم/ 542ـ540ص
 راونـــدي، / 307ص ،2ج ،1406 قاضـــی،/ 99ص ،1408 رازي،/ 183ص ،5ج ،1387
ـ  محقــق/ 203ص ،2ج ،1405  ،3ج ،1413 ،عالمــه حلّــی  /69ص ،3ج ،1408 ی،حلّـ

 6 آیـه  از را شـرط  این دلیل شهید ثانی .)288ص ،8ج ،1416 اصفهانی، فاضل/ 181ص
 رفته کار به شهادت لفظ آیه درکه  توضیح این با؛ داند می استفاده قابل نورمبارکه  سوره
 دلیـل . )178ص ،1413 ثـانی،  (شـهید اسـت   شـرط کردن،  مشاهدهشهادت،  در واست 

 ازداند؛  می شرط را مشاهده که است روایاتی، شده آورده مذکور شرط براي که دیگري
 فرمودنـد:  حضـرت  ،کنـد  مـی  نقـل  صـادق  امام از حماد که صحیحی روایت در جمله

ـ  استفاده لعان از تواند می صورتی در، نماید قذف را خود همسر مردي چنانچه  کـه  دکن
. )164ص ،6ج ،1407 (کلینـی،  دمکـر  مشـاهده  همسـرم  با زنا حال در را مردي بگوید:
اسـت   گردیده ذکر زنا مشاهده ادعاي لزوم براي که است دیگري دلیل، اصحاب اجماع
  .)10ص ،5ج ،1407 ،ب ،طوسی/ 330، ص1415 الهدي، (علم

 امیـه  بـن  هـالل توان گفت: شأن نـزول آیـه لعـان دربـاره      در تأیید این دیدگاه می
نسـبت  باشد و در آن مورد، افـزون بـر آنکـه وي بـه همسـر خـود        همسرش می  و

داده، ادعاي مشاهده نیز کرده است. درست است که شأن نزول دلیل تخصـیص    زنا
توان وجود چنین شرطی را برداشت کـرد   اي می شود؛ ولی تا اندازه به مورد آن نمی

 ).10، ص5، ج1407الف، ، (ر.ك: طوسی
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 نسـبت  خـود  همسـر  بـه  مـردي  اگر کهایناند  ساخته مترتب شرط این بر کهاي  ثمره
بـودن یـا عارضـه     نابینا واسطه بهیا  دنماین مشاهده ادعاي ولی؛ دهد ناروا جنسی طارتبا

ـ  ثابت را خویش ادعاي بتواند کهاي  نهبی و نباشد دیدن به قادر دیگري  نداشـته  نیـز  دکن
 ،2ج ،1378 ،خمینـی / 178ص ،1413 ثانی، شهید( شود می جاري او بر قذف حد ،باشد
  .)213ص ،3 ج ،1417 ،سیستانی/ حسینی 362ص

البته باید یک صورت را استثنا کرد و آن اینکه شخصی کـه قـادر بـه دیـدن     
اي با شخص بیگانه یافته باشد که به منزله دیـدن   نیست، همسر خود را به گونه

محسوب شود؛ مانند اینکه آنان را در آن حالت و در حال زنا لمس کرده باشـد  
  ).386، 1409(اسدي حلّی، 

دانند؛  هل تسنن، شافعی، حنبلی و حنفی، مشاهده را شرط نمیدر میان مذاهب ا
، 2008/ جزیـري،  403، ص7تـا]، ج  قدامه، [بـی  داند (ابن ولی مالکی آن را شرط می

رشد  دانند (ابن ها پذیرش لعان نابینا را اجماعی می ). به همین دلیل، حنفی1171ص
  ).96، ص2، ج1421الحفید، 

  نهبی نداشتن .7ـ3
ـ  »و لم یکن لهـم شـهداء  « تعبیر با کریم قرآن که است شرایطی ازبینه  نداشتن  اشـاره  نداب

ندارند.  یکسانی دیدگاه مزبور شرط به نسبت فقیهان ،این وجود با .)6نور: ( است هکرد
 طوسـی، داننـد (  مـی  لعـان  شرط رابینه  فقدان مذکور،آیه  استناد به امامیه فقیهان مشهور
ــ ادریــس / ابــن183ص ،5ج ،1387 ــ/ 698ص ،2ج ،1410 ی،حلّ / 480ص ،1405 ی،حلّ
 ،3ج ،1413 همـو،  /125ص ،4 ج ،1420 ،/ عالمه حلّـی 69ص ،3ج ،1408 ی،حلّ محقق

. بـر ایـن   ) 486ص ،12 ج ،1418 طباطبایی،/ 179ص ،10ج ،1413 ثانی، شهید/ 182ص
 شود؛ متوسل لعان نهاد به تواند ، نمیباشد داشتهبینه  خود ادعاي بر زوج چنانچهاساس، 

 بـرخالف  لعان است، آورده لعان شرایط شمار در رابینه  نداشتن آیهآنکه  بر عالوهزیرا 
 اسـت  صـورتی آن  و دکر اقتصار متیقن قدر به باید اصل خالف موارد در و است اصل

 ضـعیف  حجتـی بینـه،   بـا  مقایسـه  در لعـان  ایـن،  بر افزون باشد. نداشته وجودبینه  که
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 (ر.ك:رسـد   نمـی  ضـعیف  حجـت  بـه  نوبت، قوي حجت وجود با و شود می محسوب
  .)250ص ،26ج ،1423 سبزواري،/ 436ص ،3ج ،1387 فخرالمحققین،

اند  نیاورده لعان شرایطزمره  در رابینه  فقدان فقیهان، برخی مشهور، دیدگاه مقابل در
 و وجـود  از، همسرش و عجالنیمیان  مالعنه جریان در پیامبر که اند کرده استدالل و

 ،1406، قاضـی / 9ــ 8ص ،5ج ،1407 ،الـف  ،طوسـی (نیاورد  عمل به پرسشیبینه  عدم
 اخبـار  از کـه  عمـومی  اسـتناد  به ۀ الشیع مختلف کتاب در نیز حلّی. عالمه )307ص ،2ج

عالمـه  ت (اسـ  هکـرد  حمل غالب مورد بر را آیه، پذیرفته را نظر همین، شود می استفاده
  .)455ص ،7ج ،1413 ،حلّی

 را لعـان روشـنی   بـه  آیـه اینکـه   بـه  توجه باگفت  توان می استدالل اینبه  پاسخ در
 روایـاتی  باید، باشند نداشته وجود نیاز مورد گواهان کهاست  دانسته موردي مخصوص

 کـه  دانسـت  خـاص  موارد در ویژه احکام مخصوصاند،  زده تخصیص را عموم این که
 توان نمی واست  خاصاي  واقعه در حکمیفقیهان،  تعبیر به و است داده فرمان پیامبر

  داد. تسري مواردهمه  به و دکر استنباطرا  کلی حکم یک آن از

  نزدیکی وقوع .7ـ4
پـس از وقـوع ازدواج،   شده اسـت اینکـه   شرایطی که براي تحقق لعان ذکر  یکی از

بودن آن در  گفته شده است در شرطنزدیکی نیز میان زوجین صورت پذیرفته باشد. 
موردي که لعان براي نفی ولد باشد، اختالف نظري وجود ندارد؛ ولی در لعانی کـه  

(سـبزواري،   اصـحاب امامیـه دیـدگاه یکسـانی ندارنـد     سبب آن قذف زوجه است، 
دهـد کـه    بررسی متون فقهی نشان می ).35، ص1366/ نجفی، 433، ص2، ج1423

  جود دارد:سه نظریه در این باره و
 شـمار  در را دخول، معاصر و متأخر متقدم، فقیهان از جمعی بودن دخول: الف) شرط

 کـه  است این لعان نهاد از مندي بهره شرایط از یکی معتقدند واند  کرده ذکر لعان شرایط
/ قاضـی،  49ص ،5 ج ،1407 ،الف ،طوسی( باشد گرفته انجام نزدیکی شوهر و زن میان

ــی، /309ص ،2 ج ،1406 ــهید/ 263ص ،2ج ،1410 طبرس / 303ص ،3ج ،1414 اول، ش
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 بـه ، خویش دیدگاه درستی بر اندیشه این پیروان. )226ص ،2ج ،1411 عاملی، موسوي
  جمله: ازاند؛  کرده استناد روایاتی

لَـایقَع اللِّعـانُ حتَّـى    « فرمود: حضرت آن کهاست  دهکر روایت صادق امام از ابوبصیر
 نزدیکـی  خـود  همسـر  بـا  مرد که شود می واقع صورتی درفقط  لعان: بِأَهله یدخُلَ الرَّجلُ

 .)162ص ،6 ج ،1407 (کلینی،» باشد کرده
لَا تَکونُ الْملَاعنَۀُ و لَا الْإِیلَاء « فرمودند: کهکرده است  روایت باقر امام از مسلم بن محمد

  .)همان(» است تحقق قابل دخول از پس ایالء و لعان: إِلَّا بعد الدخُولِ
اسـت   هکـرد  اجمـاع  ادعـاي  باره این در خالفال کتاب در طوسی شیخ آن، بر افزون
  .)49ص ،5 ج ،1407 الف، (طوسی،
 وقـوع  دیگر، مفسران و فقیهان برخی و حلّیمقابل، عالمه  در دخول: نبودن شرطب) 
 فاضـل / 186ص ،3ج ،1413 ،عالمـه حلّـی  (داننـد   نمی شرط لعان تحقق در را نزدیکی

  .)406ص ،8ج ،1416 اصفهانی،
سوره مبارکه نـور   6آیه  در که »زواجهمألذین یرمون أ« گویند: اندیشه می این به نقائال

 بـر  داللت، مضاف جمع و است مضاف جمع »زواجهمأ«زیرا  باشد؛ می عام، است آمده
 را دخـول  عـدم  و دخـول  صـورت  دو هـر  آن شـمول  قلمـرو نابراین ب نماید؛ می عموم

 کاظمی، /676ص ،2ج ،1416 عمیدي،/ 446ص ،7ج ،1413 ،عالمه حلّی(گیرد  دربرمی
  .)112ص ،4 ج ،1365
 را مـذکور  عبـارت بـودن   عـام  کـه  فرض بر گفت: توان می استدالل این به پاسخ در

 ایـن  دیم،کـر  ذکـر  را آن از نمونه دو واست  شده وارد باره این در که روایاتی بپذیریم،
 یافتـه  تحقـق  دخـول  کـه  کنـد  می موردي مخصوص را آن و زند می تخصیص را عموم
 در و اسـت  پذیرفته صورت دخول که دانست موردي به ناظر را آیه بایدبنابراین  باشد؛
  جست. بهره لعان نهاد از توان ، نمیدخول عدم موارد

 لعـان میـان   دیگـر  فقیهـان  برخی و یادریس حلّ ابن :تفصیل میان قذف و نفی ولدج) 
 لعان که صورتی در معتقدند: واند  هکرد تفکیک، ولد نفی از ناشی لعان و قذف از ناشی
 شـرایط  ازدخـول   باشـد،  ولد نفی براي اگر ولینیست؛  شرط دخول، باشد قذف براي
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ـ عالمه (شود  می محسوب لعان / 447ص ،7 ج ،1413 ،/ همـو 698ص ،2 ج ،1410 ی،حلّ
ــرالمحققین، ــیمري/ 444ص ،3ج ،1387 فخ ــانی،/  338ص ،3 ج ،1420 ،ص  ،1418 فقع

 از ناشـی  لعـان  در دخـول  نبودن شرط مستند را )6نور: ( هآی اطالق ادریس ابن. )226ص
 براي لعان که فرضی در؛ ولی )698، ص2، ج1410ادریس حلّی،  ابن( است دانسته قذف
 و باشد نیافته تحقق دخول اگرزیرا  است؛ شده لقائ دخولبودن  شرط به، باشد ولد نفی

 نیازي دیگر و شود می پذیرفته سوگند همراه به وي، گفته باشد دخول عدم مدعی زوج
 لعـان راه  از جـز  ولـد  نفی که شود می شامل را موردي، لعان به توسل ونیست  لعان به

  .)444، ص3، ج1387 فخرالمحققین،نباشد (همان/  میسر
داننـد   نمـی  لعـان  تحقـق  شرایط از را زوجه با نزدیکی تسنن، اهلچهارگانه  مذاهب

بـودن   شـرط  شـیخ طوسـی   کـه  هنگامی ،دلیل همین به. )393ص ،7جتا]،  [بی قدامه، (ابن
: الفقهاء فی ذلـک  و خالف جمیع« افزاید: می ادامه در ،کند می مطرح لعان تحقق در را دخول
 »اند مخالف لعان تحقق در دخولبودن  شرط با تسنن اهل چهارگانه مذاهب فقیهانهمه 

  .)49ص ،5ج ،1407 ،الف ،(طوسی

  زنا به اشتهار عدم .7ـ5
یکی از شرایطی که در متون فقهی براي لعـان ذکـر گردیـده اسـت؛ ولـی از آیـه لعـان        

توان برداشت کرد آنکه زوجه اشتهار به زنا نداشته باشـد، وگرنـه عـالوه بـر عـدم       نمی
و  حلّـی  عالمـه و پـس از آن   حلّـی  محققاجراي لعان، حد قدف نیز منتفی خواهد بود. 

اند که مشهورنبودن زوجه به زنا را شرط اسـتفاده از لعـان    از نخستین فقیهانی شهید اول
/ شـهید  60، ص2، ج1410/ عالمـه حلّـی،   69، ص3، ج1408اند (محقق حلّـی،   دانسته
ــه  205، ص1410اول،  ــه را پذیرفت ــین اندیش ــز هم ــان نی ــع دیگــري از فقیه ــد  ). جم ان

، 1413/ موسـوي گلپایگـانی،   805، ص1422/ اصفهانی، 416، ص3، ج1404 (سیوري،
معتقد است چنانچه زوجه اشتهار به زنا داشته باشـد، لعـان و    شهید ثانی). 425، ص2ج

، 6، ج1410باشـد (شـهید ثـانی،     حد قذف منتفی است؛ ولی زوج، مسـتحق تعزیـر مـی   
ظ آبرو و حرمـت زوجـه و   ). برخی فقیهان، فقدان فلسفه تشریع لعان یعنی حف185ص
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اي که به زنـا اشـتهار دارد،    نشدن لعان درباره زوجه جلوگیري از هتک او را دلیل جاري
ــد (فاضــل اصــفهانی،  ذکــر کــرده ــی، 288، ص8، ج1416ان / 91، ص1ج ،1410/ بحران

. دیـدگاه دیگـري کـه در    )251، ص26، ج1423/ سـبزواري،  7، ص34 ، ج1366 نجفی،
که اگر زوجه آشـکارا مرتکـب زنـا شـود، زوج، مسـتحق تعزیـر       این باره وجود دارد آن

/ موسـوي گلپایگـانی،   360، ص2، ج1378/ خمینـی،  805، ص1422نیست (اصفهانی، 
  ).425، ص2 ، ج1413

  ازدواج از پس و پیش زناي نسبت. 7ـ6
 در ادعـایی  زنـاي  وقوع آیاکه  است موضوع اینپرداخت  آن به باید که مباحثی از یکی
اش  زوجـه  کـه  دکن ادعا زوجیت زمان در زوج چنانچه یا، دارد ضرورت زوجیت زمان
 لعـان  نهاد از استفاده براي مجوزي نیز ،است شده زنا مرتکب نکاح عقد انعقاد از پیش

 سـوي  از اندیشـه  دو موضـوع  ایندرباره  دهد می نشان فقهی متون بررسی؟ بود خواهد
 گردیده ارائه شیخ طوسی سوي ازنخست  نیز دیدگاه دو هر و است گردیده ابراز فقیهان
  .مبسوطال کتاب در دیگري و خالفال کتاب در یکی؛ است

و برخـی فقیهـان    الخـالف در کتاب  شیخ طوسی :لزوم ادعاي زناي پس از زوجیت
دهـد، بـه زمـانی     دیگر بر این باورند که اگر زنایی را که زوج به زوجه نسـبت مـی  

مربوط باشد که عقد ازدواج میان آن دو واقع نگردیده بود، در ایـن فـرض هرچنـد    
شـود و زوج بایـد بـراي     نسبت زنا در زمان زوجیت است، سبب پیدایش لعان نمی

توانـد بـا    شود و نمـی  نه حد قذف بر وي جاري میادعاي خود بینه اقامه کند، وگر
/ 16، ص5، ج1407الـف،  ، شـود (طوسـی  استفاده از لعان، باعث سقوط حـد قـذف   

  ).199، ص2، ج1369شهرآشوب،  ابن/ 250، ص2، ج1410طبرسی، 
آیـه   از بخشـی  در کننـد.  می استناد لعان آیه بهنظریه،  استدالل در اندیشه این قائالن

. »دهند می زنا نسبت خود همسران به که کسانی: والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم« فرماید: می شریفه
 تحقـق  از پیش دوران به مربوط ادعایی زناي نسبتشود که وقتی  می استفاده آیه این از

 ويزوجـه   زمـان  آن در زن ایـن ؛ زیرا کند نمی صدق زنا به همسر رمی، باشد زوجیت
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 و اجنبـی  بـه  زنا نسبت رو، این ازاست.  شده می محسوب بیگانه زنیاست، بلکه  نبوده
 طوسـی،  (ر.ك:شـود   نمـی  لعـان  آیه مشمولدلیل  این به و همسر به نهباشد،  می بیگانه
  ).199، ص2، ج1369، شهرآشوب / ابن16ص ،5ج، 1407الف، 

 شـرط  آنچـه  معتقدنـد  امامیه فقیهان مشهور :عدم تفاوت زناي پیش و پس از زوجیت
 وي همسر بگوید کند نمی تفاوتی ومی باشد  همسر به زنادادن  نسبت، است لعان تحقق
 کتـاب  در شیخ طوسی است. داده زنا آن از پس، یا شده زنا مرتکب نکاح انعقاد از پیش

 قـوي  دانـد،  مـی  جـاري  را لعـان  که دیدگاهی موجود، دیدگاه دو طرح از پس المبسوط
 مطـرح  را موضوع این که فقیهانی اکثریت. )193ص ،5ج ،1387 طوسی،است ( شمرده

 (ادعـاي  فـرض  این در تواند می زوج معتقدند واند  پذیرفته را دیدگاه همین نیزاند  کرده
 (محقـق شـود   متوسـل  لعـان  نهـاد  به قذف حد سقوط براي نیز زوجیت) از پیش زناي
 ،7ج ،1413مـــو، ه/ 125ص ،4ج، 1420حلّـــی، / عالمـــه 69ص ،3ج، 1408 ی،حلّـــ
 ثانی، شهید/ 81ص ،3ج، 1420ي، صیمر/ 437ص ،3ج، 1387قین، فخرالمحق/ 457ص

  .)8ص ،34ج، 1366 نجفی، /338ص ،2ج کاشانی، فیض/ 182ص ،10ج، 1410
 بنـد  در واسـت   برگزیـده  را امامیه فقیهان مشهور دیدگاه نیز ایران جزاییقانونگذار 

 هرگـاه « دارد: مـی  بیـان گونه  این را قذف حد سقوط موارد از یکی. ق.م.ا261ماده  (ت)
  .»کند لعان تیزوج زمان ای تیزوج از شیپي زنا به قذف از پس را زنشي مرد

 باره این در که روایاتی نیز و لعان آیات اطالق به توان می دیدگاه این بر استدالل در
 زمـان  زنايِ نسبت هم، »والَّذینَ یرْمونَ أَزواجهم« عبارتزیرا  ؛کرد استناد است، شده وارد

 زوجیت زمان در و یافته ارتکاب آن از پیش کهرا  زنایی هم و شود می شامل را زوجیت
 مثال، براي است؛ صادق نیز روایاتباره در اطالق این گیرد. دربرمی، شود می داده نسبت
د. در ایـن روایـت آمـده اسـت کـه      نک می نقل صادق امام از حماد که صحیحی روایت

  فرمود: حضرت
 چنانچـه  بِهـا:  یزْنی رجلًا رِجلَیها بینَ رأَیت یقُولَ حتَّى لَایلَاعنُها فَإِنَّه امرَأَتَه الرَّجلُ قَذَف إِذَا

ـ  استفاده لعان از تواند می صورتی در، نماید قذف را خود همسر مردي بگویـد   کـه  دکن
  .)164ص ،6ج، 1407 (کلینی،نمودم  مشاهده همسرم با زنا حال در را مردي
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 گرفتـه  صـورت  نکـاح  عقد انعقاد از پیش که زنایی شامل آن اطالق رسد می نظر به
، اسـت  بـوده  قـذف  زمـان  بـه  توجـه  بـا  زوجـه واژه  کـاربردن  بـه  و شـود  می نیزباشد 

  زنا. هنگام نه

  (زوجه) مالعنه و (زوج) مالعن شرایط .8
طرفین لعان داراي شرایطی باشند لعان بین زن و شوهر در صورتی قابل تحقق است که 

  گیرد.که در ذیل مورد اشاره قرار می

  عقل و بلوغ. 8ـ1
کنند، آن است کـه بـالغ و    ترین شرایط زن و شوهري که یکدیگر را لعان می از مهم

ـ   /697، ص2، ج1410ادریـس حلّـی،    عاقل باشـند (ابـن   ، 3 ج، 1408ی، محقـق حلّ
شـهید ثـانی،   / 128، ص4، ج1420، / همو185، ص3، ج1413/ عالمه حلّی، 72ص

  ).200، ص10 ج، 1413
 سوره 6آیه  از توان می را کنندگان لعانبودن  عاقل و بالغ شرط معتقدند فقیهان برخی

 ،(طوسـی انـد   دهنکر ارائه استفاده چگونگی در توضیحی ولی؛ آورد دست به نورمبارکه 
 از سـخن ، لعان آیه درگفت  توان می برداشت این توجیه در. )8ـ7ص ،5 ج ،1407 ،الف

 در سـوگند یـا   شـهادت  اداي کـه  اسـت  طبیعی و است آمده میان به سوگند و شهادت
 چنـین  فاقـد ، مجنـون  و صغیر و باشند داشته را آن اداي اهلیتآنان  کهباشد  می فرضی
کـرد   اسـتفاده  نیـز  آیـه  از تـوان  می را شرط دو این گفت توان می رو، این ازاند.  اهلیتی
  .)200ص ،10ج، 1413 ثانی، (شهید

، عقل و بلوغکه آن کرد ذکر توان می یادشده شرط دوبودن  الزم براي که دیگري دلیل
 ندارنـد.  تکلیفـی ، بـوده  القلـم  مرفـوع  مجنـون  و صـغیر  و اسـت  تکلیف عامه شرایط از
دیگـر   به است. ارزش و اعتبار فاقد کالمشان واند  العبارت مسلوب آنان، دیگرعبارت  به

 لـزوم  ضـرورت ، سوگند اتیان و شهادتاقامه  براي دیوانه و نابالغ اهلیت فقدانسخن، 
 /302ص، 1416 اصـفهانی،  فاضـل  /(همـان سـازد   آشکار می را عقل و بلوغبودن  شرط
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 ،1366 نجفـی، / 491ــ 489ص ،12ج ،1418 طباطبایی،/ 433ص ،2ج، 1423سبزواري، 
  .)23ص ،34ج

ـ  (محقـق انـد   بـرده  کار به را »عقل کمال« تعبیر، »عقل« جاي به فقیهان برخی  ی،حلّ
ــ اســدي/ 418ص ،3ج ،1404 ســیوري،/ 211ص ،1ج ،1418 / 7ص ،4ج ،1407 ی،حلّ

  .)224ص ،2ج ،1411 عاملی، موسوي
 واژه یـا  دارنـد  تفـاوت  یکـدیگر با  تعبیر دو این آیااینکه  شود می مطرح که پرسشی

  است؟ عقل از دیگري تعبیر، عقل کمال
 کـاربرد  دو فقهی متون در »عقل کمال« اصطالحِ گفت: باید پرسش این به پاسخ در
 ،تابی اردبیلی، محقق (ر.ك: است رفته کار به رشد معناي به موارد برخی در دارد؛ عمده

 نجفـی،  مرعشی/ 73ص ،3ج ،1405 خوانساري،/ 44ص ،1ج ،1404 مجلسی،/ 394ص
 واژه دو واسـت   رفتـه  کـار  به عقل معناي به نیز مواردبرخی  در. )410ص ،1ج ،1415

 محقـق / 156ص ،1408 ،/ همـو 3ص ،8ج ،1387 طوسـی، شوند ( می محسوب مترادف
  .)216ص ،8ج ،1418 طباطبایی،/ 69ص ،1ج ،1418 همو،/ 182ص ،1ج ،1408 ی،حلّ

 اینجـا  در عقـل  کمال از مقصودگفت  توان می قراین برخی کمک به رسد می نظر به
 ایـن  کـه  قراینـی  جملـه  از و رشـد  معناي به نه، است آن مصطلح معناي به عقل همان

 برده کار به را عقل کمال تعبیرباره  این در که حلّیمحقق  آنکه کند تأیید می را برداشت
 همـان  وي مقصـود  واست  هکرد استفاده تعبیر همین از نیز دیگر موارد برخی در، است
 شـرایط  مبحـث  در کـه  هنگـامی  ایشـان مثال،  عنوان بهرشد؛  نهباشد،  می مصطلح عقل

 وجوب شرط، این با و کند می ذکر شرایط از یکی را عقل کمال سالم،اال حجت وجوب
 عقـل  همان، عقل از مقصودکه  دهد می نشان ترتب اینداند،  می منتفی دیوانه از را حج

 همـین  نیـز  یمین و نذر، عهدباره در. )199ص ،1ج ،1408 ی،حلّ (محقق است مصطلح
 هکرد مترتب آن بر را مجنون یمین و نذر، عهد نبودن صحیح واست  داشته بیان را شرط

 عـدم  را آن، نتیجـه  دانسـته  شـرط  شـاهد  در را عقـل  کمـال ، یا )205ص همان،است (
  .)286ص ،2ج ،است (همان داده قرار مجنون شهادت پذیرش
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 شـیرازي، انـد (  برشـمرده  کننـده  لعان شرایط از را عقل و بلوغ نیز تسنّ اهل مذاهب
  .)394ص ،تا] [بی قدامه، / ابن379ص، 1420/ کاسانی، 149ص ،1424

 ازدواجبودن  دائمی .8ـ2

آیه  نیز آن دلیل و دارند یکسانی دیدگاه، دائم ازدواج در لعان جریاندرباره  امامیه فقیهان
 کـه  اسـت  ممسـلّ  و است دانسته لعان سبب را ازواج رمی که است نورسوره مبارکه  6

 چشـم  بـه  دیـدگاه  دو، موقـت  ازدواجبـاره  در ولـی ؛ است آن مصادیق از میزوجه دائ
داننـد   نمـی  جـاري  موقـت  ازدواج در را لعـان  ،فقیهان اتفاق به قریب مشهور .خورد می

ـ  محقـق / 316ص ،1403 حلبی،/ 523ص ،1400 طوسی،/ 369ص ،1424 مفید،(  ی،حلّ
ــی /72ص ،3 ج ،1408 . )34ص ،34ج ،1366 نجفــی، /186ص ،3 ج ،1413 ،عالمــه حلّ

 بـه ؛ اسـت  دانسته نور سوره 6 آیه را حکم این دلیلـ   حلّی فرزند عالمهـ  فخرالمحققین
 در غالـب  طـور  بـه  واژه ایـن  واسـت   رفته کار به »زواجهمأ« عبارت آیه در که بیان این

  .)260ص ،3ج ،1387 (فخرالمحققین،رود  می کار به دائمی زوجه
 صـادق  امام از یعفور ابی ابن صحیحه مانند روایات برخی مشهور، دیدگاه دیگر دلیل

 لعـان  را خـویش اي  متعـه  همسر مرد،: لَایلَاعنُ الرَّجلُ الْمرْأَةَ الَّتی یتَمتَّع بِها« فرمود: که است
 امام از سـنان  بن محمد صحیحه روایت دیگر دلیل. )166ص ،6ج ،1407 (کلینی، »کند نمی

 توانـد  نمـی  آزاد مـرد : لَایلَاعنُ الرَّجلُ الْحرُّ الْأَمۀَ و لَا الذِّمیۀَ و لَا الَّتی یتَمتَّع بِهـا « است: صادق
 ،(صـدوق  »نمایـد  لعـان  را خـود  موقـت  همسـر  و] است ذمی کافر که زنی[ ذمیه کنیز،

  .)190ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسی/ 538ص ،3ج، 1413
، »الَّـذینَ یرْمـونَ أَزواجهـم   و« آیه ظاهر به استناد با مرتضی سید، مشهور نظریه مقابل در

 همسـر ، بـوده  عام، ظاهر حسب به واژه اینزیرا  داند؛ می جاري موقت نکاح در را لعان
 شیخ مفیـد  به اندیشه این. )276ص ،1415الهدي،  شود (علم می شامل را موقت و یدائم
  .)88ص ،3ج ،1414 اول، شهید (ر.ك: است شده داده نسبت نیز یۀالغر المسائل در

 از اوالً،زیـرا   رسـد؛  می نظر بهتر  صحیح مشهور اندیشهگفته،  پیش دیدگاه دو میان از
تأیید  ثانیاً،؛ کند می خطور ذهن بهدائم  ازدواج، است رفته کار به آیه در که »زواجأ« واژه
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 را برداشـت  همـین  واژه ایـن  ازنیـز   نمعصوما ائمه کهاست  آن از حاکی نیز روایات
  اند. ندانسته جایز را موقت ازدواج در لعاندلیل،  همین بهاند؛  داشته

  فرزند انکار سبب به لعان .9
 کـه اسـت   آن، شـود  می لعان پیدایشباعث  که دیگريسبب  ،با توجه به مطالب پیشین

 کند. انکاراست،  یافته تولد خویش فراش در که را فرزندي زوج،
 وي به فرزند الحاق امکان اوالً،که  است آن به مشروط مزبور، فرض در لعان تحقق

 انـزال اي  گونـه  بـه یـا   اسـت  پذیرفته صورت دخول یا که معنا یندب باشد؛ داشته وجود
 حمـل  وضـع  ثانیاً،؛ باشد داشته وجود رحم به منی جذب امکان که باشد گرفته صورت

 فراتـر  نیز حمل مدتترین بیش از وباشد  یافته  تحقق بیشتر و ماه شش گذشت با زوجه
 خمینی،/ 433ص ،2ج، 1423/ سبزواري، 183ص ،3ج ،1407 ،عالمه حلّی(نرفته باشد 

 فـراش قاعده  که شود می جاري موردي در لعان دیگر،عبارت  به. )360ص ،2ج ،1378
  باشد. داشته جریان

 نـور  سـوره  6 آیـه  را فرزنـد  انکـار  در لعـان  جریـان  دالیـل  از یکـی  فقیهان برخی
 زنـا  بـه  زوجـه  رمـی  نـوعی  به نیز ولد نفی گفت بتوان شاید آن توجیه دراند.  برشمرده
 قابـل  زنـا  مسـتقیم  نسـبت  عنوان به هم، زوجه رمی دیگر، عبارت به. شود می محسوب

 ،طوسـی  (ر.ك:اسـت   غیرمستقیم طور به زنا نسبت که ولد نفی به هم وباشد  می تحقق
  ).31، ص5ج ،1407 ،الف
 نـدارد؛  زنـا  نسبت با تالزمی، ولد نفی آنکه است وارد مزبور استدالل بر کهشکالی ا
 اسـت  شده واقع تر پیش کهاشد ب صحیحی نکاح از ناشی مزبور مولود است ممکنزیرا 

 .نیست فعلی زوج به متعلق و
بودن عقد و شرایط  شرط مهم تحقق لعان در فرض مزبور، عالوه بر لزوم دائمی

است که زوج پیش از آن به فرزندي آن اقرار نکرده باشد، وگرنه پس گفته، آن  پیش
از اقرار به فرزندي، حق انکار آن را ندارد تا در نتیجه مقتضی براي تحقق لعان پدید 

چنانچـه بـه   «نویسد:  در این باره می حلّی ). محقق360، ص2، ج1378آید (خمینی، 
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(محقـق  » حق انکار آن را ندارد صراحت یا فحوا به فرزندي وي اقرار نماید، دیگر
  ).70ص ،3 ج، 1408 حلّی،
انـد،   کـرده  نقـل  علـی مؤمنان  امیر از بزرگوارش پدر از صادق امام که روایتی در

 او از گاه هیچ ،کند اقرار زمان یک در خود فرزند فرزندي به شخصی اگرکه  است آمده
  ).183، ص8، ج1407، ب ،(طوسی شود نمی منتفی

 انکـار  مصـادیق  از نیـز  را حمل انکار، فقیهان از بسیاري و شیخ طوسی ،مرتضی سید
، قاضـی / 195ص ،5ج ،1387 طوسـی، / 330ص ،1415 الهـدي،  (علماند  برشمرده فرزند
 ولـی ؛ )139ص ،4ج ،1420 ،/ عالمه حلّـی 310ص ،1403 حلبی،/ 311ص ،2ج ،1406
 مفیـد، داننـد (  مـی  ممکـن  حمل وضع از پسفقط  را لعان ،شیخ مفید مانند فقیهان برخی
 موجـب  را حمـل  نفـی ، شـافعی  تسنن، اهل چهارگانه مذاهبمیان  از. )542ص ،1413
 برخی و زایمان از پس را حمل لعان، مذهب شافعی فقهاي از برخی؛ ولی داند می لعان
 از را حمـل  نفـی  نیـز  مالـک . )147ص ،1424 شـیرازي، انـد (  شـمرده  جـایز  آن از پیش

 محسـوب  لعـان  موجبـات  از را آن احمـد حنبـل   و ابوحنیفـه  ولی؛ داند می لعان موجبات
  .)1169ص ،2008 جزیري،/ 139ص ،2ج ،1417 اسیوطی، (منهاجیاند  نداشته

  لعان اجراي .10
-گونه نهادها مورد گفتگو قرار مـی طور معمول در بررسی اینیکی از مباحثی که به

آن مستلزم وجود آن اسـت.  گیرد تشریفات اجراي آن و شرایطی است که اجرایی شدن 
  کنیم.اختصار مرور می این شرایط و تشریفات را به

 حاکم نزد لعان اجراي .10ـ1

 پرسشی است. آن اجراي، چگونگی شود پرداخته نداب باید لعان در که مهمی مباحث از
 در یـا  شـود  اجـرا  حاکم نزد است الزم آیااست آنکه  گویی پاسخ بایسته باره این در که

  اجراست؟ قابل نیز دیگر جاهاي
 نزد باید لعان معتقدند فقیهان از بسیاري دارد. وجود متفاوتیهاي  دیدگاه باره این در
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ـ  ادریـس  / ابـن 288ص ،1403 حلبـی، / 540ص ،1413 مفیـد، شـود (  اجرا حاکم  ی،حلّ
 اجمـاع  بـه  را اندیشـه  ایـن  شیخ طوسی .)361ص ،1378 خمینی،/ 699ص ،2ج ،1410
 بـاره  ایـن  در خمینی امام .)223ص ،5 ج ،1387 طوسی،( است داده نسبت امامیه فقیهان

 که شخصی نزد که است آن احوط و شود می اجرا شرعی حاکم نزدفقط  لعان: معتقدند
 از جمعـی  ولـی ؛ (همـان) نگردد  اجرا نیزکرده است  منصوب سمت این به را او حاکم

 منظور این به حاکم سوي از که کسی و حاکم جانشین نزد لعان اجراي گویند می فقیهان
ـ  محقق/ 338ص ،1408 ،همو(باشد  می جایز، است گردیده منصوب  ،3 ج ،1408 ی،حلّ

 نیز را فتوا شرایط جامع مجتهد فیض کاشانی .)133ص ،4 ج ،1420 ،/ عالمه حلّی73ص
  ).339ص ،2 ج، 1415 ،کاشانی فیض( است افزوده آن بر

لزوم اجراي لعان نـزد حـاکم یـا گمـارده     توان به عنوان مستند  دالیل ذیل را می
  وي ذکر کرد:

باشد، الزم است لعـان نیـز نـزد     نمودن حد می . از آنجا که حاکم، مسئول اجرا و ساقط1
  .)53، ص34ج ،1366/ نجفی، 313، ص8، ج1416فاضل اصفهانی، (وي اقامه گردد 

مربـوط   او جانشـین  و امـام  به که است هایی شکل و احکام ،کیفیات داراي لعان. 2
  .)312ص ،1416 اصفهانی، (فاضلباشد  می

 سـوگند  و شـهادت  از هریک واست  سوگندمقوله  ازیا  شهادتمقوله  از یا لعان. 3
  ).53ص ،34ج ،1366 نجفی،(شوند  اتیان و ادا حاکم نزد باید

 قدامـه،  اسـت (ابـن   شمرده الزم وي مقام قائم یا حاکم نزد را لعان اجراي نیز شافعی
  نویسد: می باره این در جزیري. )434ص ،تا] [بی

 شـهادت  ماننـد  لعـان  چـون  کـه  دارند نظر اتفاق تسنن] اهل چهارگانه [مذاهب فقیهان
 چهـار  حضـور  در حداقل باید معتقدند، عالوه به شود. اجرا حاکم نزد بایدپس  است؛

 .)1168ص ،2008 (جزیري،شود  اجرا عادل مرد

  تحکیم قاضی نزد لعان اجراي .10ـ2
 کـرد؟  اجـرا  تحکیم قاضی نزد توان می را لعان آیا که است آن باره این در دیگر پرسش
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 قاضی نزد را لعان توان می معتقدند برخی؛ دارند متفاوتیهاي  دیدگاهباره  این در فقیهان
/ 338ص ،1408 ،/ همـو 223ص همـان، / 223، ص1387 طوسی،کرد ( اجرا نیز تحکیم
 ،اصـفهانی  فاضـل / 133ص ،4 ج ،1420 ،عالمه حلّـی / 73ص ،3 ج ،1408 ،یحلّ محقق
  .)314ص ،8 ج ،1416

 کـه  است جایز صورتی در، تحکیم قاضی نزد لعان اجراي معتقدندنیز  فقیهان برخی
 شـهید / 226ص ،1418/ فقعانی، 206ص ،1410 اول، (شهیدباشد  الشرایط جامع مجتهد

  .)200ص ،6ج، 1413 ثانی،

  لعان آثار .11
مفهوم و ماهیت و شرایط و آثار لعان، اینک باید آثار مترتب بر آن را پس از دانستن 

مورد بررسی قرار داد تا روشن گردد چه آثار مهمی بر این نهاد قانونی و شرعی مترتب 
  است. اهم آثار لعان از قرار ذیل است.

  زنا و قذف حد سقوط .11ـ1
 بـه  »یدرؤُا عنْها الْعذاب و« عبارت اب و نورمبارکه  سوره 8آیه  در که لعان آثارترین  مهم از
 و فقیهـان  از بسیاري، اساس این بر باشد. می زن از زنا حد سقوط است، شده اشاره آن

 ،5ج ،1407 ،الـف  ،طوسـی داننـد (  می لعان آثار از را زنا و قذف حد سقوط نیز مفسران
 حقــقم /209ص ،6ج ،1413 ثــانی، شــهید /203ص ،7ج ،1372 طبرســی، /15ـــ14ص

 کـه  روایتـی  در صادق امام .)82ص ،15ج ،1390 طباطبایی، /614ص، 1403 ،اردبیلی
  ند:ا هفرمود ،کرده است نقل را آن زراره

دا الْحهنْ نَفْسع أَترد لَتإِنْ فَع و تجِملْ رتَفْع نیـاورد  ياگر زن لعان را بـه جـا   :فَإِنْ لَم، 
 ،6ج ،1407 کلینـی، (دارد  را از خـویش برمـی  حـد   ،شود و اگر انجام دهد می سنگسار

  .)184ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسی /162ص
  آمده است: صادق امامي از دیگر روایت در

فَإِنْ لَم ما الرَّجنْهع تدر لَتفَإِنْ فَع تجِملْ رنیـاورد ي لعـان را بـه جـا    ،اگـر زوجـه   :تَفْع، 
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 ،1408 (نـوري،  دارد سنگسـار را از خـویش برمـی   ، شود و اگر انجام دهـد  می سنگسار
  .)432ص ،15ج

 اسـت، شده  تصریح آن به تفسیري و فقهی متون از بسیاري در که لعان آثار دیگر از
 محقق/ 100ص ،14ج ،1408 رازي،(باشد  می قذف به لعان در مرد از قذف حد سقوط

 .)82ص ،15ج ،1390 طباطبـایی،  /808ص ،1422 اصفهانی،/ 75ص ،3ج ،1408 ی،حلّ
  .)156ص ،1424 شیرازي،داند ( می تعزیر یا حد سقوط موجب را لعان شافعی

  عقد انفساخ .11ـ2
 ،(طوسـی اسـت   آن سبب به شوهر و زن جدایی و عقد خاانفس لعان، اجراي اثر دومین

 شـهید / 62ص ،2ج ،1410 ،/ عالمه حلّی337ص ،1408 ،/ همو412ص ،7ج ،1407 ،ج
  .)243ص ،10ج ،1413 ثانی،

 معصـومان  از روایاتی در ولیشده است؛ ن بیان کریم قرآن در هرچند لعان اثر این
کرده است،  نقل صادق امام از حلبی کهی روایت در ،؛ براي نمونهاست آمده یافته اصدار

 لعــان آثــار از طـالق  بــه نیـاز  بــدون را عقـد  انفســاخ و زوجـین  جــدایی حضـرت  آن
  است: آمده روایت این دراند.  برشمرده

: پـس از اجـراي لعـان،    تَلَاعنْتُما ما بعد أَبداً بِنکاحٍ تَجتَمعا لَا لَهما قَالَ و بینَهما فَفَرَّقَ
گوید که پس از مالعنه با هیچ  افکند و به آنها می حاکم میان زن و شهر جدایی می

 ،/ طوسـی 164ص، 1407کلینی، ( توانید در کنار یکدیگر زندگی کنید نکاحی نمی
  ).187، ص1407ب، 

  ابدي حرمت .11ـ3
 ایجـاد  ابـدي  حرمـت  شوهر و زن میان آنکه شود نمی مترتب لعان بر که آثاري دیگر از

ــانی، شــهید/ 521ص ،1400/ طوســی، 541ص ،1413شــود (مفیــد،  مــی  ،6ج ،1410 ث
ــور، اثــر مســتند. )24ص ،3ج ،1366 نجفــی،/ 300ص ،4 ج ،1407 ر،شــب /209ص  مزب

آنکه  از پس صادق امام ،؛ براي نمونهاست رسیده نمعصوما ائمه از که است روایاتی
پس از  :الْقیامۀِ ثُم لَاتَحلُّ لَه إِلَى یومِ« فرمودند: پایان درکردند،  بیان تفصیل به را لعان جریان
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 ،1407 (کلینـی،  »بوداجراي لعان، زن و شوهر تا روز قیامت بر یکدیگر حالل نخواهند 
  .)540ص ،3ج ،1413 صدوق، /163ص ،6ج

 انکـار  صورت در ولیاند؛  شمرده لعان آثار از را ابدي حرمت نیز تسنّ اهل مذاهب
  .)414ـ413ص ،تا] [بی قدامه، دارند (ابن نظر اختالف ادعا

  ارث و نسب نفی .11ـ4
شدن نسب میـان فرزنـد و پـدر اسـت      شود، منتفی اثر دیگري که بر لعان مترتب می

، 1366 / نجفی،212، ص1، ج1418/ محقق حلّی، 23، ص5، ج1407الف،  ،طوسی(
  ).187، ص30ج

  لعان انجام ازپیش  زوجه مرگ .12
در صورتی که زوجه پیش از انجام لعان بمیرد، آیا ولی او جایگزین وي خواهد شد تا به 
همراه زوج مراسم لعان را انجام دهند؟ دو دیدگاه در میان فقیهان وجود دارد؛ گروهی از 

اند و معتقدند در چنین فرضی ولی زوجه به نیابت از وي  فقیهان جایگزینی وي را پذیرفته
 /29ص ،5، ج1407الـف،   ،طوسی(گردد  دهد و آثار آن نیز مترتب می می لعان را انجام

  .)481، ص1405/ حلّی، 310، ص10، ج1406/ قاضی، 338ـ337، ص1408همو، 
والَّذینَ «داشتن آیه  توان بر درستی این اندیشه اقامه کرد، عمومیت از دالیلی که می

و مهاجوونَ أَزدا یرْمشُه میکن لَّه بِاهللاِلَم اداتشَه عبأَر مدهادةُ أَحفَشَه مهإِلَّا أَنفُس 6(نور: » ء (
بـودن یـا نبـودن زوجـه اطـالق دارد و       معنا که آیه مزبور نسبت به زنده است؛ بدین

شود؛ بنابراین در صورتی که زوجه در قید  درستی لعان در هر دو فرض را شامل می
گندهاي مربوط به خود را ادا کند (اسدي حلّـی،  تواند سو حیات نباشد نیز زوج می

یکی از ورثه زوجه به نیابت از او سوگند مرتبط بـه   ت نهایدر ). 19، ص4، ج1407
وي را ادا خواهد کرد. در این باره دو روایت نیز وجود دارد که این اندیشه را تأیید 

درباره زنی کـه   صادقگوید: امام  می ابوبصیرکند. براساس یکی از دو روایات،  می
  پیش از اجراي لعان از دنیا برود فرمودند:
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م مقَامها إِنْ قَام رجلٌ منْ أَهلها مقَامها فَلَاعنَه فَلَا میرَاثَ لَه و إِنْ أَبى أَحد منْ أَولیائها أَنْ یقُو
 کند، مالعنه او جاي به و شود جانشینش او بیت اهل از مردي اگر: أَخَذَ الْمیرَاثَ زوجها

 لعـان  اجـراي از  او اولیاي از یکی اگر ولی؛ برد نمی ارث خود متوفاي همسر از شوهر
  .)191ص ،8ج ،1407 ،ب ،طوسیبرد ( می ارث خودزوجه  از شوهر، ورزد امتناع

  .)194ص (همان، است آمده مضمون این مشابه نیز علی بن زید روایت در
 را دوم روایـت  وبودن  مرسله جهت به را نخست روایت جواهرصاحب  و شهید ثانی

/ 158ص ،10ج ،1413 ثـانی،  (شهیداند  دهکر تضعیف حدیث راویانبودن  زیديه دلیل ب
 را نخسـت  روایـت  محمـدباقر مجلسـی   عالمـه  مقابـل،  در. )78ص ،34ج، 1366 نجفی،
دانـد   مـی  موثـق  را دوم روایـت  محمدتقی مجلسـی  عالمه واست  دانسته موثق و حسن

  .)189ص ،9ج ،/ همان369ص ،13ج ،1406 (مجلسی،
تواند در اجـراي لعـان جانشـین زوجـه      گروه دیگري از فقیهان معتقدند ولی زوجه نمی

شدن حـد، مراسـم لعـان را     برد و زوج براي برداشته گردد و زوج از زوجه خویش ارث می
/ شـهید اول،  192ص ،3ج ،1413/ عالمه حلّی، 76، ص3، ج1418محقق حلّی، (انجام دهد 

  ).342، ص2، ج1415/ فیض کاشانی، 214، ص6، ج1410/ شهید ثانی، 207، ص1410
ورثـه   کـه  آنجـا  ازانـد:   گفتـه ولی  جایگزینی عدم توجیه در اندیشه پیروان از برخی

 را لعان توانند پس نمی ندارند؛ کافی اطالع، شده زده زوجه به که اتهامی به نسبت زوجه
  .)427ص ،3ج ،1404 (سیوري،دهند  انجام زوجه جانشینی به

؛ ولـی  کند نمی منتفی را زوج بري ارث، لعان انجام از پیش زوج مرگ، شافعی نظر به
  .)158ص ،1424 شیرازي،کنند ( لعان درخواست توانند می ورثه

  نتیجه
  آید: گفته، نتایج ذیل به دست می براساس مطالب پیش

 دارد شهادت)ن و شوهر است که ماهیتی ترکیبی (سوگند ـ  ز میاناي  مباهله لعان. 1
  شود. می و... ابدي حرمت نکاح، انحالل حد، شدن برداشته باعث و

، )10نـور:  ( » تَـواب حکـیم  اهللاَ  علَیکم و رحمتُه و أَنَّاهللاِ فَضْلُ لَوال و«. براساس آیه شریفه 2
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 در تعجیـل  عدم و هآن گردید مرتکب که کسینشدن  رسوایا پوشی بر گناه  پرده توان می
نهاد لعان به شمار آورد که هاي  حکمتشدن حد الهی را از  و برداشته هالکت یا عقوبت

  گردد. خود از مصادیق فضل و مهرورزي پروردگار محسوب می
. در لعان موجب قذف وجـود شـرایطی ماننـد بقـا و اسـتمرار زوجیـت، ادعـاي        3

نه، وقوع دخول، عدم اشتهار به زنا و... ضرورت دارد.مشاهده، نداشتن بی  
  . لعان مخصوص عقد دائم است و در عقد موقت جریان ندارد.4
کند شوهر ادعا کند که زوجه در زمانی که همسر او بوده، مرتکب زنا  . تفاوتی نمی5

  هاي گذشته مرتکب این جرم گردیده است. شده است یا در زمان
 الحاق امکان اوالً،که آن به مشروط ،پذیرد نفی فرزند صورت میی که با هدف لعان. 6
 بـه  یـا  اسـت  پذیرفتـه  صـورت  دخول یاکه  معنا ینبد باشد؛ داشته وجود وي به فرزند
 ثانیاً،؛ باشد داشته وجود رحم به منی جذب امکان که باشد گرفته صورت انزالاي  گونه
 مـدت ترین بیشـ  از وباشـد   یافتـه  تحقق بیشتر و ماه شش گذشت با زوجه حمل وضع
  شود. ، باعث نفی ولد مینرود فراتر نیز حمل
. لعان را باید در نزد حاکم یا شخصی که از سوي او به این جهت تعیـین گردیـده   7

  است، اجرا کرد.
. در فرض وفات زوجه، یکی از ورثـه وي جـایگزین او خواهنـد شـد و لعـان را      8

 توان اجرا کرد. می
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