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قرآن و نهاد لعان
________________________________________________________________

ابراهیم باقری

چکیده
نسبت ارتباط نامشروع به همسر یا انکار فرزند ـ فرزندی که از وی متولد شده است ـ آثـار
و پیامدهای فراوان حقوقی به همراه دارد .مسئله زنا و حدی که بر آن مترتب اسـت ادامـه
زندگی زناشویی موضوع حد قذف و نیز ارث پدر و فرزند و گاه زن و شـوهر از مسـا لی
است که در مبحث لعان مورد بررسی قرار میگیرد .در واقع لعان راهکاری گـرهگشاسـت
که یک معضل پیچیده را به گونهای برطرف سازد .این نهاد باعث میشود حد قذف و زنا
که در مورد اخیر میتواند قتل و سنگسـار نیـز باشـد برداشـته شـود .در کنـار آن آثـاری
همچون انفساخ نکاح را نیز به دنبال دارد و پیوند زوجیت را میگسلد؛ زیرا استمرار چنـین
پیوندی به مصلحت نخواهد بود و درباره انکار ولد نیز افزون بر منتفیشدن نسبت پـدری و
فرزندی برخی مسا ل مالی مانند از میانرفتن ارث بری را به دنبال خواهد داشت.
واژگان کلیدی :لعان زوج زوجه شهادت سوگند قذف زنا.

* دانشآموخته حوزه و دانشگاه و پژوهشگر فقه و حقوق (.)ebishirazi1345@gmail.com

*
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مقدمه
نهاد لعان از نهادهای مهم حقوقی اسالم است که با شناخت و به کااگیرری آن مایتاوان
بسراگی از معضالتی گا که ممکن است به نزاع و دگیراری و دگ نهایات قتا برنجاما
ح و فص کرد.
آیات  6تا  01سوگه مباگکه نوگ این نهاد اثربخش گا چنرن بران میداگد:
وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِالَّ أَنْفُسُهُمْ فَشَهادَةُ أَحَدِهِمْ اَرْبَعُ شَههاداٍ بِهالِ
إِنَّهُ لَمِنَ الصَّادِقِینَ * وَالْخامِسَةُ أَنَّ لَعْنَتَالِ لَیَیهِ إِنْ نانَ مِنَالْکاذِبِین * وَ یدْرَؤُا لَنْهَا الْعَذابَ
أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهاداٍ بِالِ إِنَّهُ لَمِنَ الْکاذِبِینَ * وَالْخامِسَةَ أَنَّ غَضَبَالِ لَیَیهها إِنْ نهانَ مِهنَ
الصَّادِقِینَ * وَلَوْ الفَضْلُالِ لَیَیکمْ وَ رَحْمَهُهُ وَ أَنَّالَ تَوَّابح حَکیمح :آنانکه همسران خاود گا
به زنا متهم مىکنن و یواهانى جز خودشان ن اگن هریک از آنها بای چهاگ مرتباه باه
نام خ ا شهادت ده که از گاستگویان است و دگ پنجمرنباگ بگوی  :لعنات خا ا بار او
باد ایر از دگوغگویان باش ! آن زن نرز مىتوان کرفر [زنا] گا از خود دوگ کن باه ایان
طریق که چهاگباگ خ ا گا به شهادت طلب که آن مرد [دگ این نسبتى که به او ماىدها ]
از دگوغگویان است و دگ مرتبه پنجم بگویا  :غضا

خا ا بار او بااد ایار آن مارد از

گاستگویان باش ! و ایر فض و گحمت خ ا شام حال شما نبود و اینکه او توبهپذیر و
حکرم است [بسراگى از شما یرفتاگ مجازات سخت الهى مىش ی ].

 .1واژهشناسی
برای آشنایی با این واژه الزم است ابت ا مب أ اشتقاق آن گا واکاوی نموده سپس مفهاوم
آن از دی یاه واژهشناسان لغت عرب و نرز دانشران فقه و تفسرر موگد بحث قاراگ دهارم
تا با آیاهی برشتر به سراغ احکام و آثاگ آن برویم.

1ـ .1لعان از نگاه واژهشناسان
«لعان» دگ لغت از مص گ «لعن» اشتقاق یافته است و لعن به معنای گان ن و دوگسااختن
از خرر و نرکی (جوهری  0101ج 6ص )6016یاا دوگسااختن از خا ا و خلاق و باه
معنای دشنام دادن ناسزا یفتن و نفرین (ابنمنظوگ  0101ج 01ص )183باه کااگ گفتاه
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است .به همرن دلر شخصی گا که موگد لعن نفرین و دشنام قراگ یرفته است لعارن و
ملعون به معنای مطرود مییوین .
لعان و مالعنه مص گ لعن از باب مفاعله به معنای مباهله و وقوع نفارین و لعنات
مرااان دو نفاار و برشااتر اساات (طریحاای  0106ج 6ص /111جااوهری  0101ج6
ص /6016ابن اثرر  0160ج 1ص .)622یک یگر گا لعنت کردن نفرین کردن (دهخ ا
 0133ج 01ص /01313معرن  0132ج 1ص )1211و لعنت خوانا ن شاوی و زن
بر یک یگر (دهخ ا  0133ج 01ص ) 01313از معانی لعان است که دگ کتااب هاای
لغت به آن اشاگه است.

2ـ .1لعن در قاموس کتاب
واژه «لعن» و مشتقات آن  10باگ دگ قرآن کریم به کاگ گفته است .دگ مواگد بسراگی به معناای
دوگساختن از گحمت خ ا که همان دوگی از خرر و نرکی میباش به کاگ گفته است:
وَ قالُوا قُیُوبُنا غُیْفح بَلْ لَعَنَهُمُ الُ بِکفْرِهِمْ فَقَیِیالً مها یْْمِنُهونَ[ :و آنهاا از گوى اساتهزا ]
یفتن دل هاى ما دگ غالف است! [و ما از یفته تو چرزى نمىفهمرم آگى! همرنطوگ
است] خ اون آنها گا به خ اطر کفرشان از گحمت خاود دوگ سااخته و کمتار ایماان
مىآوگن (بقره.)88 :

همچنرن دگ آیاات دیگار ایان واژه باه ایان معناا باه کااگ گفتاه اسات (نساا /26 :
احزاب /23 :مائ ه.)61 :
برخی معتق ن لعن از خ ا به معنای دوگ ساختن از گحمت و از غررخ ا مانن انسان
و فرشتگان به معنای نفرین و دگخواست آن از خ است (طبرسای  0133ج 0ص/11
طباطبایی  0130ج 0ص /111سبزواگی نجفی  0101ص.)110

3ـ .1لعان در اصطالح فقیهان
این واژه دگ اصطالح فقرهان نرز معنایی نزدیک به معنای لغوی آن داگد؛ هرچنا فقهاای
امامره عباگات متفاوتی دگ تعریف آن به کاگ برده ان  .برخی فقرهان متق م دگ تعریف لعان
به بران مواگد آن اکتفا کردهان ؛ برای مثال شرخ ص وق دگ تعریف لعان آوگده است:
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لعان عباگت است از اینکه مرد به همسر خویش نسبت فجوگ (زنا) ب ه و فرزن او گا
انکاگ کن (صا وق  0102ص /122ساالگ دیلمای  0111ص /061گاونا ی 0112
ج 6ص.)611

برخی دگ تعریف آن یفتهان :
لعان نسبت دادن زنا از سوی مرد آزاد یاا بارده باه همسار دائمای خاود اسات؛ خاواه
همسرش آزاد باش و خواه برده به شرط آنکه با ادعاای مشااه ه زناا یاا انکااگنمودن
حم یا فرزن وی همراه باش و همسرش نرز نسابت مزباوگ گا انکااگ نمایا (حلبای
 0111ص.)111

این تعریف نرز دگ حقرقت موجبات لعان گا بران میداگد و نمایتاوان آن گا براانگر
ماهرت واقعی لعان دانست.
دگ برابر تعاگیف پرشیفته تعاگیف دیگری بران ش ه است که به ماهرت لعان توجاه
داگد؛ برای نمونه ابنحمزه طوسای دگ این باگه مینویس  :لعان سوین های ویژهای است
که زن و شوهر پس از قذف همسر به وسرله شوهر به یونهای مخصاوص ادا مایکننا
(طوسی  0118ص .)116برخی فقرهان نرز دگ تعریف لعان افزون بر بران ماهرت آن به
برخی آثاگ (برطرفش ن ح و نفی ول ) بعضی از تشریفات آن (اجرا دگ نزد حااکم) و
برخی شرایط آن (ادای سوین با الفاظ مخصوص) اشاگه کرده ان ؛ برای مثال شاهر اول

لعان گا اینیونه تعریف میکن :
لعان مباهله ای است مران زن و شوهر برای نفی ح یا فرزن که باا الفااظ ویاژه ای دگ
نزد حاکم انجام میپاذیرد (شاهر اول  0101ج 1ص /618شاهر ثاانی  0101ج6
ص /080موساااوی عااااملی  0100ج 6ص /666سااابزواگی  0161ج 6ص/116
طباطبایی  0108ج 06ص.)182

یروهی از فقرهان معاصر نرز دگ تبررن این اصطالح یفته انا  :لعاان مباهلاه ای ویاژه
مران زوجرن است که اثر آن دفع حا یاا نفای ولا اسات (اصافهانی  0166ص/812
خمرناای  0138ج 6ص /121سرسااتانی  0103ج 1ص .)601همچناارن جمعاای از
فقرهان یفته ان  :لعان از دیا یاه شارع عبااگت اسات از مباهلاه زن و شاوهر بار وجاه
مخصوص (نجفی  0166ج 11ص /6حسرنی گوحانی  0106ج 61ص.)610
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لعان گا بای مباهلهای مران زن و شوهر دانست که با ه ف از مراانگفاتن حا اجارا
مییردد و آثاگی مانن ج ایی زوجرن گا به همراه داگد.

 .2پیشینه نهاد لعان
واژه لعان تا آنجا که برگسی ش یرچه دگ کتاب های مق س نرام ه است؛ ولی باه نظار
برخی دگ زمان جاهلرت وجود داشته است و دگ اگوپای پرش از اساالم یکای از اناواع
طالق به شماگ میگفته است که دگ صاوگت اتهاام زناا از ساوی مارد باه زن زوجارن
یک یگر گا لعن می کردن و دگ نترجه بر یک یگر حارام مای شا ن (گهنماا  0116ج0
ص /110انصاگیان [بی تا] ج 6ص)160؛ ولی با کرفرت کنونی آن از ویژیی های دیان
اسالم به شماگ میگود.

 .3شأن نزول آیات لعان
علی بن ابراهرم قمی از مفسران امامره دگ قرن سوم تشریع این حکم گا مربوط باه جریاان
عویمربنساع ه عجالناى دگ سال نهم هجری میدان که پس از بازیشت گساول خا ا از
جنگ تبوک ادعای زنای شریکبنسمحا با همسرش گا مطرح کرد که پس از چهاگ بااگ
تکراگ ادعای مذکوگ آیه لعان نازل ش (قمی  0161ج 6ص .)18شرخ طوسی و عالماه
طبرسی آن گا به جریان عاصمبنعا ی مرباوط مایداننا (طوسای  0111ج 3ص/101
طبرسی  0136ج 3ص .)610قط ال ین گاونا ی ابانشهرآشاوب و برخای دیگار نراز
جریان نزول آیه گا به هالل بان امراه مرباوط دانساتهانا (گاونا ی  0112ج 6ص/611
آشوب  0161ج /013 6مشه ی قمای  0168ج 1ص .)626مشاهوگ مفساران اها
سنّت نرز شأن نزول آیه گا دگباگه هاللبنامره میدانن (آلوسای  0102ج 1ص .)116از
ابن عباس نق ش ه است که سع بنعبااده (بازگ

انصااگ) خا مت پراامبر و دگ حضاوگ

جمعى از اصحاب دگ این باگه سخن مییفت که ایر به کسی عم منافی عفات نسابت
داد و نتوان آن گا اثبات کرد مجازات آن هشتاد تازیانه است و ایر همسرش گا دگ حال
اگتکاب این عم ببرن و به دنبال چهاگ شاه برود زانی کاگ خود گا کرده است و ایار

122

ابراهیم باقری

او گا بکش قصاص مىشود؛ پس چه بای کرد؟
چرزى نگذشت که پسرعمویش هاللبنامره واگد ش و از مرد فاسقى که ش

هنگاام

با همسر خود دی ه بود شکایت کرد و به گوشنی یفت که این جریان گا با چشم خاود
دی ه و با یوش خود ص اى آنها گا شنر ه است .پرامبر به ان ازه ای ناگاحت ش که آثااگ
ناگاحتى دگ چهره مباگکش نمایان یشت .دگ این هنگام آیات لعان ناازل شا و گاهکااگ
لعان گا باه مسالمانان اگائاه داد (طباری  0106ج 08ص61اا /62گازی  0118ج01
ص10ا /16احسایی  0112ج 1ص.)108
از ابن عباس و مقاتل گوایت ش ه است که یفته ان  :سب

نزول آیههاى لعاان آن باود

که وقتى آیه قذف( :وَالَّذِینَ یرْمُونَ الْمُحْصَناٍِ  )...نازل ش گسول خ ا دگ گوز جمعاه بار
گوى منبر و کرسى خطابه گفت و آیه مذکوگ گا تاالوت کارد .عاصام بان عا ى عجالناى

انصاگى از جاى برخاست و یفت :یا گسولاهلل! ایر یکى از ما ماردى برگاناه گا دگ کنااگ
همسر خود ببرن که با وى زنا مىکن طاقات و یااگاى آن نا اگد کاه سااکت بمانا و
بىتفاوت به سر برد .ایر مشاه ات خود گا بر زبان آوگد هشتاد تازیانه بر با ن او واگد
مىسازن و شهادت وى گا از آن پس قبول نمی کنن و ایر باه دنباال پرا ا کاردن شااه
برود مرد زناکاگ عم زشت خود گا انجام داده و گفته است .گسول اکرم فرمود :حکام
همرن است.
عاصم پسرعمویى داشت به نام عویمر عجالنى و عویمر همسارى باه ناام خولاه بنات

قرس بن محصن داشت .گوزى عویمر واگد سراى خود ش و دی شریک بن سمحا با همسر
او دگ یک بستر خفته است .این جریان گا به یوش عاصم گساان  .عاصام جمعاه دیگار
واگد مسج ش و عرض کرد :یا گسولاهلل! به همان مسئله و یرفتاگى ا کاه آن گا گوز
جمعه یذشته با شما دگ مران یذاشتم ا دگباگه یکى از خویشاون ان خویش دچاگ آما م.
گسول خ ا فرمود :قضره چرست؟ عرض کرد :هماان حادثاه باراى پسارعمویم عاویمر

اتفاق افتاده است و زن او نرز دخترعموى وى مىباش و شریک نرز پسرعموى آنهاست.
نبى اکرم آنها گا احضاگ فرمود .نخست گو باه عاویمر کارد و فرماود :دگبااگه همسار و
دخترعمویت از خ ا بترس و مبادا این زن گا به ناحق متهم به زنا سازى .عاویمر یفات:
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به خ ا سوین که گاست مىیویم .آگى! من شاریک بان سامحا گا باا ایان زن دگ وضاع
نامشروعى دی م که با او زنا مىکرد و او نرز هماکناون حاملاه اسات و مان نراز ما ت
چهاگماه است که با او نزدیکى نکردهام .گسول اکرم به زن یفت :اى زن! از خ ا بتارس
و ایر آن کاگ زشت گا انجام دادهاى به گاستى یزاگش کن .زن عرض کرد :عاویمر مارد
غروگى است و غررتش او گا بر آن داشت که چنرن تهمتى گا بر من واگد سازد .ماا ایان
ش ها بر اگ بودیم و با شریک یفت ویو مىکردیم؛ ولی او هماکنون چنرن تهمتى گا بار
من واگد مىسازد .نبى اکرم به شریک فرمود :تو چه مىیویى؟ عرض کرد :سخن هماان
است که این زن بر زبان آوگده است .خ اون متعال به دنبال چنرن گوی ادى آیه لعان گا
نازل کرد« :وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ وَ لَمْ یکنْ لَهُمْ شُهَداءُ إِلَّا أَنْفُسُهُمْ  .»...آنگاه پرامبر دساتوگ داد
که بانگ زنن « :الصّیوة جامعة» .مردم دگ مسج جمع ش ن  .آن حضرت پس از آنکه نماز
دوم گا اقامه کرد آنان گا احضاگ کرد و به عویمر فرمود :بگو« :به خ اون متعال ساوین
یاد مىکنم که خوله زنا کرده است و دگ این ادعا و ساخن خاویش گاساتگو هساتم» و
عویمر این سوین گا به جاى آوگد.
سپس فرمود :بگو «به خ ا سوین که من شریک گا بر گوى شکم ایان زن دیا هام و
این سخن گا به گاستى بر زبان مىآوگم» .عویمر این سوین گا نرز بر زبان گان .
باگ سوم فرمود :بگو «سوین به خ ا این جنرن ا کاه دگ شاکم داگد ا فرزنا مان
نرست و دگ یفتاگ خود صادق هستم» .عویمر سوین سوم گا بر زبان آوگد.
براى باگ چهاگم نبى اکرم به عویمر فرمود :بگو «سوین باه خ اونا کاه چهااگ مااه
است با این زن نزدیکى نکردهام» .عویمر آن گا بر زبان آوگد.
حضرت براى باگ پنجم به او فرمود :بگو «لعنت خا ا بار عاویمر ایار دگوغ یویا ».
عویمر این سوین گا یاد کرد.
وقتى سوین هاى عویمر به پایان گسر نبى اکرم به او فرمود :دگ جاى خود بنشرن .
آنگاه به خوله فرمود :برخرز و بگو «سوین به خ اون که من مرتک

زناا نشا هام و

عویمر دگوغ مىیوی ».
باگ دوم فرمود :بگو «سوین به خ اون که عویمر مرا با شریک دگ چنان وضاعى کاه
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ادعا مىکن ن ی ه است و عویمر دگ این ادعای خود دگوغگو مىباش ».
باگ سوم فرمود :بگو «سوین به خ اون که از عاویمر بااگداگ هساتم و او دگ ادعاای
خود ا که این حم و جنرن از وى نرست ا دگوغگو مىباش ».
باگ چهاگم فرمود« :سوین به خ اون که او هریز مرا بر هرچ کاگ زشت و زنا ن ی ه
و بر من دگوغ مىبن د».
گسول اکرم براى باگ پنجم به او فرمود :بگو «خشم خ ا بر خوله گوا باد که ایار ایان
مرد یعنى عویمر گاست یوی ».
زن همه این سوین ها گا اجرا کرد .گسول خ ا فرمان ج ایى آن دو گا از یک یگر صاادگ
کرد و فرمود« :ایر این سوین ها لزومى نمىداشت مرا دگباگه آنان نظر دیگری بود».
سپس فرمود :ایر این زن فرزن ى گا به دنرا آوگد بنگری ایر گنگ پوست او متمای
به سراهى بود از شریکبنسمحا است و ایر سفر گنگ و داگاى ساقى ساتبر باود از او
نرست .وقتى این زن جنرن گا به دنرا آوگد دی ن شبرهتارین فارد باه شاریک ماىباشا
(حجتی  0133ص011ا.)000

 .1ماهیت لعان
ماهرت لعان گا از دو زاویه میتوان موگد برگسی قراگ داد :زاویاه نخسات اینکاه لعاان
سوین است یا شهادت؟ و زاویه دوم آنکه فسخ است یا طالق؟

1ـ .1سوگند یا شهادتبودن لعان
دگ این باگه فقرهان و مفسران دی یاه یکسانی ن اگن ؛ برخی آن گا از مقولاه ساوین باه
حساب میآوگن و برخی به مرک بودن آن از شهادت و سوین قائ ان .
مشهوگ فقرهان و مفسران امامره لعان گا از مقوله ساوین مایداننا و معتق نا نبایا باه
ظاهر واژه شهادت که دگ آیه به کاگ گفته است استناد کرد و حکم به شهادتبودن لعان کارد
(طوساای الااف  0113ج 2ص /3گازی  0118ص /13گاون ا ی  0112ص /111عالمااه
حلّی  0101ج 6ص /312همو  0101ج 1ص /016شهر ثانی  0101ج 6ص.)616
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دالی دی یاه مشهوگ ب ین قراگ است .0 :دگ سوین بای به نام خ اون اتران شاود و
دگ آیه لعان نرز این شرط ملحوظ یردی ه است (عالماه حلّای  0101ج 3ص .)111از
سویی هرچن دگ سوگه نوگ واژه شهادت دگباگه آن به کاگ گفتاه اسات (طوسای الاف
 0113ج 2ص)3؛ ولی این واژه دگ معنای حقرقی خود به کاگ نرفته است بلکه به طوگ
مجازی به معنای سوین آما ه اسات؛ زیارا بساراگی از شارایط شاهادت دگ آن جااگی
نرست؛ به عنوان نمونه یکی از شرایط شهادت عادل بودن شاه می باش ؛ ولی دگ لعاان
چنرن شارطی وجاود نا اگد (اسا ی حلّای  0113ج 1ص )1و اینکاه از ساوین باه
شهادت تعبرر یردی ه است به این جهت میباش که دگ ایان ماوگد شاهادت باه جاای
سوین قراگ یرفته است (فرض کاشانی  0102ج 6ص.)12
 .6دگ لعان مذکر و مؤنث (زن و مرد) حکمی یکساان داگنا و تفااوتی مراان آناان
وجود ن اگد دگ حالی که ایر از مقوله شهادت به شماگ میگفت بای زن و مرد حکمای
یکسان ن اشته باشن ؛ زیرا دگ باب شاهادت دو شااه زن باه منزلاه یاک شااه مارد
محسوب میشون (اس ی حلّی  0113ج 1ص.)1
دگ تأیر دی یاه مشهوگ همچنرن می توان به این حکم اشاگه کارد کاه چنانچاه
زوج لعان گا انجام ده ؛ ولی زوجه از اتران آن خودداگی وگزد حکم گجم بار او
جاگی می شود؛ زیرا لعان به منزله شهادت است و همان کاگبرد گا دگ اثبات جارم
زنا داگد و بسان آن است که وی بر زنای محصنه ه مسر خویش چهاگ شاه اقامه
کرده باش (سبزواگی  0161ج 6ص /112اصفهانی  0166ص /818خمرنای 0138
ج 6ص.) 166
دگ تأیر سوین بودن لعان میتوان به گوایت نبوی که دگ آن به «حلاف» تعبرار شا ه
است استناد کرد .دگ این گوایت که جریان هالل بن امراه گا براان مایداگد گساول خا ا

خطاب به هالل میفرمای :
أحیف بال الذی ال إله إلّا هو إنّی لصادق یقول ذلک أربع مرّاٍ؛ چهاگ باگ به خا ایی کاه
جز او پروگدیاگی نرست سوین یاد کن که گاست مییویی (حاکم نرساابوگی 0163
ج 1ص.)0166
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دگ مقاب این نظریه دو نظریه دیگر وجود داگد :نظریه ای که آن گا شهادت میدانا ؛
این نظریه به ابن جنر اسکافی نسبت داده ش ه است (عالمه حلّای  0101ج 3ص/112
اسکافی  0106ص .)681مهمترین دلر این ان یشه ظاهر آیه لعان است کاه تعبرار باه
«شهادت» کرده است« :فشهادة أحدهم أربع شهاداٍ بال انه لمنالصادقین» .همچنرن دگ برخی
گوایات نرز عم مزبوگ با واژه «شهادت» بران یردی ه است که دلر دیگر این دی یاه به
شماگ میگود؛ برای نمونه عب الرحمنبنحجاج دگ گوایتی صحرحه مییوی :
عباد بصرى از امام صادق پرسر  :مالعنه شوهر با همسرش چگوناه اسات؟ حضارت دگ
پاسخ فرمود :مردى از مسلمانان نزد گسول خ ا آم و یفت :ای گساول خا ا! ماردى باه
خانهاش میگود و شخصی گا دگ حال مقاگبت با همسرش مایبرنا ؛ چاه عکاسالعملای
نشان ده ؟ گسول خ ا از وی گوى بریردانر و مرد منصرف ش دگ حالی که ماردی گا
با همسر خود دی ه بود .از سوی پروگدیاگ وحى نازل یردی و حکام آن دو نفار گا براان
داشت .گسول خ ا شخصی گا به سوى آن مرد فرستاد و او گا خواست و پرسار آیاا تاو
مردی گا دی های که با همسرت چنرن کرده است؟ یفت :آگى! فرمود :برو و همسارت گا
نزد من براوگ؛ زیرا خ اون عزّوج ّ حکم تو و همسرت گا ناازل فرماوده اسات .آن مارد
همسر خویش گا حاضر کرد .حضرت آن مرد و همسرش گا نگه داشت و به مرد فرماود:
چهاگ باگ به خ ا سوین یاد کن که تو دگ نسبتی که به این زن دادهای گاسات ماییاویى.
مرد شهادت داد .سپس گسول خ ا فرمود :اینجا بمان و او گا نصارحت کارد و فرماود :اى
مرد! از خ اون بترس .لعنت خ اون بسراگ سخت است .آنگاه فرمود :باراى پنجمارنبااگ
شهادت ده و بگو لعنت خ اون بر من ایر از دگوغگویاان باشام .مارد شاهادت پانجم گا
انجام داد .گسول خ ا فرمود وی گا به کناگى بردن  .آنگاه گو به زن کرد و فرمود :تاو نراز
چهاگ باگ به خ اون سوین یاد کان کاه شاوهرت دگ آنچاه باه تاو نسابت مایدها از
دگوغگویان است .زن نرز شهادت داد .سپس به او فرمود :اینجا بمان و او گا نصرحت کارد
و فرمود :از خ ا بترس؛ زیرا خشم و غض
پنجم گا چنرن ادا کن که غض

خ اون ش ی است .سپس فرماود :شاهادت

خ اون بر من باد ایر شوهرم دگ نسبتی کاه باه مان داده

است از گاستگویان باش  .زن شهادت مزبوگ گا ادا کرد .امام صادق فرماود :آنگااه گساول
خ ا مران آن دو ج ایى ان اخت و فرمود شما هرچیاه نمىتوانر پاس از ایان مالعناه باا
یک یگر ازدواج کنر (کلرنی  ،4141ج 6ص.)061
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ان یشه دیگر دی یاهی است که ابن ابیجمهوگ احسایی از فقرهان قرن نهم آن گا براان
داشته است و آن اینکه لعان داگای ماهرت ویژهای مایباشا ؛ با ینمعناا کاه مرکا

از

سوین و شهادت است .از این گو نه حکم سوین گا داگد و ناه حکام شاهادت بلکاه
حکم خاص خود گا داگد (احسایی  0101ص .)26برخی فقرهان معاصر نرز با پاذیرش
این دی یاه یفته ان  :لعان نه سوین است و نه شهادت بلکه ترکربی از این دو می باش .
از این گو احکام ویژه خود گا داگد (شوشتری  0116ج 1ص .)116صاح

دی یاه ترک

جواهر نرز

گا بریزی ه است؛ ولی به این نکته اشاگه کرده است که جنبه سوین ی آن

غلبه داگد (نجفی  0166ج 11ص61ا /62سبزواگی  0161ج 66ص.)660
به نظر میگس این دی یاه از قوت برشتری برخاوگداگ باشا ؛ زیارا ناه تماامی آثااگ
سوین بر این نهاد مترت

است تا آن گا فقط سوین به شماگ آوگیام و ناه جمراع آثااگ

شهادت و آثاگ آن گا داگد تا شهادتِ محض محسوب شود .از این گو میتاوان لعاان گا
داگای ماهرتی ترکربی دانست.
از مذاه

اه تسنن مذه

شافعی لعان گا سوین میدانا (شاررازی  0161ج1

ص .)013نووی از فقرهان مشهوگ شافعی دگ این باگه مینویس  :معروف دگ نزد اصحاب
ما این است که لعان سوین ی است که با لفظ تأکر یردی ه است (نووی بایتاا ج6
ص .)111مزنی فقره دیگر شافعی دالی دی یاه مزبوگ گا این یونه بران میداگد :ایر لعان
از مقوله شهادت باش

الزمهاش این است که شخص نتوان به نفع خود شاهادت دها

حال آنکه دگ لعان شخص به نفع خود شهادت میده و از سویی به لحاظ نصاب نراز
شهادت زن بای نصف شهادت مرد محسوب یردد و لعان فاساقان نراز پذیرفتاه نشاود
حال آنکه چنرن نرست (مزنی [بیتا] ص.)611
حنبلیها نرز آن گا از مقوله سوین به شماگ میآوگن  .ابنق امه دگ این باگه مینویس :
لعان سوین است؛ براساس این فرموده پرامبر« :لوال األیمان لکان لی و لها شأن» .همچنارن
اجرای آن نرازمنا بار زباانآوگدنِ ناام خ اونا متعاال اسات و مارد و زن نراز دگ آن
یکسانان و اینکه برخی نام شهادت گا بر آن نهادهان ؛ به جهت آنکه ساوین مزباوگ باا
عباگت «أشهد بال» اتران میشاود (ابانق اماه [بایتاا] ج 1ص .)6فقرهاان ماالکی نراز
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همچون شافعی و حنبلای آن گا ساوین محساوب داشاتهانا (نماری قرطبای 0166
ص .)683دگ مقاب سه مذه

پرشیفته حنفی ها آن گا شهادت می دانن (کاسانی0161

ج 1ص /136سرخسی  0116ج 66ص /001آلوسی  0102ج 1ص .)111سرخسای

فقره نام اگ حنفی دگ این باگه مییوی  :به عقرا ه ابوحنرفاه و ابویوساف لعاان شاهادت
است که معنای سوین دگ آن نهفتاه مای باشا (سرخسای  0116ج 3ص .)22اباوبکر

کاسانی نرز آوگده است :لعان شهادتی است که با سوین موگد تأکر قراگ یرفته اسات و
همراه با لعن و غض

میباش (کاسانی  0161ص.)610

منشأ یونایونی ان یشه گا دگ این باگه میتوان این موضوع دانست که نهاد مزبوگ بار
احکامی مشتم است که بعضی از آن شابره احکاام ساوین و بعضای از احکاام آن باا
احکام شهادت مشابهت داگد؛ برای مثال تشابه آن با سوین دگ این است که همانیوناه
که سوین بای با نام خ اون اتران شود دگ لعان نرز آوگدن نام خ اونا ضاروگت داگد
حال آنکه دگ هرچیک از دیگر شهادتها آوگدن نام پروگدیااگ الزامای نرسات .دگ وجاه
تشابه آن با شهادت نرز میتوان یفت :اثبات زنا با یواهی چهاگ شاه امکانپاذیر اسات
و لعان نرز مشتم بر چهاگ شهادت میباش (موسوی عاملی  0100ج 1ص.)111

2ـ .1فسخ یا طالقبودن لعان
دگ زاویه دوم بحث که لعان فسخ است یا طالق؟ فقرهاان و مفساران امامراه دیا یاهی
یکسان داگن و به اتفااق آن گا از مقولاه فساخ مای داننا (طوسای الاف  0113ج2
ص62اا /66ابوالفتااوح گازی  0118ص /010طوساای  0118ص /116محقااق حلّای
 0118ج 1ص /33عالمه حلّی  0101ج 6ص /66نجفی  0166ج 11ص.)81
صاح جواهر دگ این باگه مینویس :
ج ایی که به وسرله لعان حاص میشود از مقوله فسخ به شماگ میگود؛ همانن گضااع
و اگت اد و نه از نظر شرع و نه لغت و نه عرف طالق محسوب نمیشود .با وجود این
ابوحنرفه آن گا از مقوله طالق میدان ؛ ولی ضعف ان یشه وی آشاکاگ اسات؛ بناابراین
شرایطی که دگ طالق شرط است دگ لعان شرط نرست و احکام طالق نرز بر آن مترت
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نمیشود (نجفی  0166ج 11ص.)81

دگ مذاه
محم از مذه

اه تسنن شافعی مالکی و حنبلی آن گا فسخ میدانن ؛ ولای ابوحنرفاه و
حنفره لعان گا طالق بائن به شماگ آوگده ان (کاساانی  0161ص/181

ابنق امه [بیتا] ج 3ص /106منهاجی سروطی  0103ج 6ص.)016
تفاوت عملی دو دی یاه دگ این است که چنانچه لعان گا از مقوله فسخ با انرم پاس
از اجرای لعان زن و شوهر بر یک یگر حرام مؤبّ مایشاون و ایان حرمات هارچیااه
برطرف نمیشود؛ ولی ایر آن گا طالق محسوب کنرم دگ صوگتی که شوهر ادعای خود
گا تکذی

کن

حرمت زای می یردد (طوسی الف  0113ج 2ص62اا /66طبرسای

 0101ج 6ص.)621

 .1حکمت و فلسفه لعان
حکمت پر ایش نهاد لعان گا میتوان دگ آیه شریفه «وَ لَوْال فَضْلُالِ لَیَیکمْ وَ رَحْمَهُههُ وَ أَنَّالَ

تَوَّابح حَکیمح» (نوگ )01 :یافت .براساس برداشاتی کاه از ایان آیاه وجاود داگد مایتاوان
مفتضح و گسوانش ن کسی که مرتک

یناه ش ه اسات و عا م تعجرا دگ عقوبات یاا

هالکت گا که از مصادیق فض و گحمت پروگدیاگ می باش از حکمت های نهااد لعاان
به شماگ آوگد (طوسی  0111ج 3ص .)101برخای ماننا سامرقن ی از مفساران اها
سنّت دگ قرن چهاگم مشخص نش ن گاساتگو از دگوغگاو و دچاگنگشاتن دگوغگاو باه
عذاب الرم گا دگ شماگ حکمت های لعان ذکار کارده اسات (سامرقن ی [بای تاا] ج6
ص .)111برخی از مفسران اه سنّت دگ قرن ششم دگ تبررن حکمت این نهاد یفتاهانا
که لعان به آن جهت وضع یردی ه است تا گاهی برای گسر ن مرد به مقصود خاویش و
گهایی زن از عذاب و ح الهی باش (گازی  0161ج 61ص .)113برخای از مفساران
معاصر نرز یفته ان  :وجود این نهاد کاگیشا دگ شریعت اسالم به دلر آن است که از یک
سو میخواه از آبروى زن و شوهر و حرمت و کرامت آنان صرانت نمایا و از ساوی
دیگر شوهر نمیتوان شخص دیگری گا دگ آغاوش همسار خاویش ببرنا و ساکوت
اختراگ کن و ایر بخواه به محکمه متوس یردد و اقامه دعوا کن قاضی با ون آوگدن
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چهاگ شاه ادعای او گا نمیپذیرد و آوگدن شاه هم دشاواگ مایباشا و هام باعاث
از برنگفتن آبرو و حرثرت او میشود و از زوایه دیگر فض و گحمات خ اونا اقتضاا
میکن که دگ ح امکان مجازات و به ویژه مجازات سال

حرات اجرا نگردد؛ با توجاه

بااه ایاان مالحظااات نهاااد لعااان مقاارگ یردیا ه اساات (مکاااگم شااررازی  0131ج01
ص181ا .)182برخی مفسران معاصر نرز بر این باوگن که پردهپوشی بر ینااه حکمات
جع لعاان اسات (آلوسای  0102ص /118مغنراه  0161ج 2ص .)110شاماگی از
فقرهان امامره نرز گهایی شوهر از خوگدن ح ق ف گا به عنوان فلسفه لعان بران کردهانا
(شاهر ثااانی  0101ج 01ص /033مجلساای  0116ج 1ص /011فاضا اصاافهانی
 0106ج 01ص.)118

 .1اسباب لعان
برای تحقق لعان دو سب

ذکر یردی ه است« :قذف» و «نفی ول ».

«قذف» آن است که شوهر به همسر خویش نسبت زنا دها  .آیاات  6تاا  01ساوگه
مباگکه نوگ این سب

گا ذکر کرده است .اکثریت قاطع فقرهان و مفسران امامراه باه جاز

شرخ ص وق نرز به تبعرت از آیاات ماذکوگ قاذف زوجاه گا از اساباب لعاان محساوب
داشااتهان ا (مفر ا  0101ص /211علااماله ا ی  0102ص /111طوساای  0683ج2
ص /081حلباااای  0111ص /111گازی  0118ج 01ص /11قاضاااای  0116ج6
ص /113گاون ی  0112ص /611محقق حلّی  0118ص .)61مفسران و فقرهان اها
تسنن نرز همچون فقرهان امامره قذف زوجاه گا از اساباب لعاان شامرده انا (منهااجی
اسااااروطی  0103ص /010کاسااااانی  0161ص /131گازی  0161ج 61ص/111
بغوی  0161ج 1ص.)183
«نفی ول » آن است که زوج فرزن ی گا که از همسر خویش متول ش ه است انکاگ
کن و انتساب او گا به خود نفی نمای  .سب

مزبوگ نرز هرچن دگ آیاات لعاان باه طاوگ

گوشن ب ان اشاگه نش ه است؛ ولی فقرهان و مفسران به تبعرت از گوایات آن گا دگ ایان
شماگ آوگده انا (مفرا  0161ص /210علامالها ی  0102ص /110طوسای 0118
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ص /116حلبی  0111ص /102گازی  0118ص /11طبرسی  0101ج 3ص.)611
شرخ ص وق بر خالف دیگر فقرهان و مفسران امامره لعان گا به انکاگ ول اختصااص
داده است (ص وق  0108ص /632همو  0102ص.)122
نفی ول به عنوان یکی از اسباب لعان از سوی فقرهاان و مفساران اها تسانن نراز
پذیرفته ش ه است (کاساانی  0161ص /131منهااجی اساروطی  0103ج 6ص/011
گازی  0161ج 61ص.)111
براساس مطال

پرشیفته و با محوگیت آیات لعان شرایط قذف موج

لعان گا باه

شرح ذی بران میداگیم.

 .1شرایط لعان ناشی از قذف
برای آنکه لعان دگ موگد قذف جریان یاب وجود شرایطی چن ضروگت داگد که دگ
ذی به آن اشاگه میشود.

1ـ .1پابرجابودن زوجیت
نخسترن شرط اجرای لعان دگ صوگت نسبت ناگوای جنسای باه همسار آن اسات کاه
زوجرت یسسته نش ه باش ؛ بنابراین چنانچه عق ازدواج منح یردی ه باش

نوبت باه

لعان نمیگس و زوج دگ صوگتی که نتوان نسبت دادهش ه گا ثابت کنا بایا متحما
ح قذف (هشتاد تازیانه) شود .قرآن کریم با تعبرر «یرمون أزواجههم» ایان شارط گا براان
کرده است (نوگ)6 :؛ زیرا واژه «أزواج» دگ صوگتی کاگبرد داگد که عق ازدواج اساتمراگ
داشته باش  .بر همرن اساس فقرهان و مفسران امامره نرز شرط مزباوگ گا دگ تحقاق نهااد
لعااان ضااروگی دانسااتهان ا و آن گا دگ شااماگ شاارایط قااذف موج ا ِ لعااان آوگدهان ا
(علاامالهاا ی  0103ص /112طوساای  0183ج 2ص /080حلباای  0111ص/111
طوسی  0118ص /116گاون ی  0112ج 6ص /611ابانادگیاس حلّای  0101ج6
ص /613محقق حلّی  0118ج 1ص /61عالمه حلّای  0101ج 1ص /086کاشاانی
 0116ج 6ص.)623
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از آنجا که مطلقه گجعی تا پرش از پایانیافتن ع ه طاالق باه منزلاه زوجاه شامرده
می شود فقرهان امامره مطلقه گجعره گا دگ فرض مزبوگ زوجه محسوب داشته ان و لعان
گا دگ مااوگد وی نرااز جاااگی دانسااتهاناا (محقااق حلّاای  0118ج 1ص /31عالمااه
حلّاای  0101ج 0ص /130شااهر ثااانی  0101ج 01ص /081نجفاای  0166ج11
ص /01سبزواگی  0161ج 66ص.)662

2ـ .1ادعای مشاهده زنای زوجه
فقرهان و مفسران امامره ادعای مشاه ه اگتباط جنسی زن باه وسارله شاوهر گا دگ زماره
شرایط الزم برای تحقق لعانِ مبتنی بر قذف زوجاه ضاروگی دانساتهانا (مفرا 0161
ص211ا /216علامالها ی  0102ص /111طوسای الاف  0113ج 2ص /01هماو
 0183ج 2ص /081گازی  0118ص /11قاضاااای  0116ج 6ص /113گاوناا ا ی
 0112ج 6ص /611محقاااق حلّاای  0118ج 1ص /61عالماااه حلّااای  0101ج1
ص /080فاض اصفهانی  0106ج 8ص .)688شهر ثانی دلر ایان شارط گا از آیاه 6
سوگه مباگکه نوگ قاب استفاده میدان ؛ با این توضرح که دگ آیه لفظ شهادت به کاگ گفتاه
است و دگ شهادت مشاه هکاردن شارط اسات (شاهر ثاانی  0101ص .)038دلرا
دیگری که برای شرط مذکوگ آوگده ش ه گوایاتی است که مشاه ه گا شرط می دانا ؛ از
جمله دگ گوایت صحرحی که حماد از امام صادق نق می کن حضرت فرمودن  :چنانچه
مردی همسر خود گا قذف نمای

دگ صوگتی میتوان از لعان استفاده کنا کاه بگویا :

مردی گا دگ حال زنا با همسارم مشااه ه کاردم (کلرنای  0113ج 6ص .)061اجمااع
اصحاب دلر دیگری است که بارای لازوم ادعاای مشااه ه زناا ذکار یردیا ه اسات
(علماله ی  0102ص /111طوسی ب  0113ج 2ص.)01
دگ تأیر این دی یاه می توان یفت :شأن نزول آیه لعاان دگبااگه هاالل بان امراه

و همسرش می باش و دگ آن موگد افزون بار آنکاه وی باه همسار خاود نسابت
زنا داده ادعای مشاه ه نرز کرده است .دگست است که شأن نزول دلر تخصرص
به موگد آن نمی شود؛ ولی تا ان ازه ای می توان وجود چنرن شرطی گا برداشت کرد
(گ.ک :طوسی الف  0113ج 2ص.) 01

قرآن و نهاد لعان

ثمره ای که بر این شرط مترت

133

ساخته ان اینکه ایر ماردی باه همسار خاود نسابت

اگتباط جنسی ناگوا ده ؛ ولی ادعای مشاه ه ننمای یا به واسطه نابرنااباودن یاا عاگضاه
دیگری قادگ به دی ن نباش و برّنهای که بتوان ادعای خویش گا ثابات کنا نراز ن اشاته
باش ح قذف بر او جاگی میشود (شهر ثانی  0101ص /038خمرنای  0138ج6
ص /166حسرنی سرستانی  0103ج 1ص.)601
البته بای یک صوگت گا استثنا کرد و آن اینکاه شخصای کاه قاادگ باه دیا ن
نرست همسر خود گا به یونه ای با شخص برگانه یافته باش که باه منزلاه دیا ن
محسوب شود؛ مانن اینکه آنان گا دگ آن حالت و دگ حال زنا لماس کارده باشا
(اس ی حلّی .) 186 0111
دگ مران مذاه

ا ه تسنن شافعی حنبلی و حنفی مشاه ه گا شرط نمی داننا ؛

ولی مالکی آن گا شرط می دان (ابن ق امه [بای تاا] ج 3ص / 111جزیاری 6118
ص .) 0030به همرن دلر
الحفر

حنفی ها پذیرش لعان نابرنا گا اجماعی می دانن (ابن گش

 0160ج 6ص.)16

3ـ .1نداشتن بیّنه
ن اشتن برّنه از شرایطی است که قرآن کریم با تعبرر «و لم یکهن لههم شههداء» با ان اشااگه
کرده است (نوگ .)6 :با وجود این فقرهان نسبت به شرط مزبوگ دی یاه یکسانی ن اگنا .
مشهوگ فقرهان امامره به استناد آیه مذکوگ فق ان برّنه گا شرط لعاان مای داننا (طوسای
 0183ج 2ص /081اباانادگیااس حلّ ای  0101ج 6ص /618حلّ ای  0112ص/181
محقق حلّی  0118ج 1ص /61عالمه حلّای  0161ج 1ص /062هماو  0101ج1
ص /086شهر ثانی  0101ج 01ص /031طباطبایی  0108ج 06ص .)186بار ایان
اساس چنانچه زوج بر ادعای خود برّنه داشته باش نمیتوان به نهاد لعان متوس شود؛
زیرا عالوه بر آنکه آیه ن اشتن برّنه گا دگ شماگ شرایط لعان آوگده است لعاان بارخالف
اص است و دگ مواگد خالف اص بای به ق گ مترقن اقتصاگ کارد و آن صاوگتی اسات
که برّنه وجود ن اشته باش  .افزون بار ایان لعاان دگ مقایساه باا برّناه حجتای ضاعرف
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محسوب میشود و با وجود حجت قوی نوبت باه حجات ضاعرف نمای گسا (گ.ک:
فخرالمحققرن  0183ج 1ص /116سبزواگی  0161ج 66ص.)621
دگ مقاب دی یاه مشهوگ برخی فقرهان فق ان برّنه گا دگ زمره شرایط لعان نراوگده ان
و است الل کرده ان که پرامبر دگ جریان مالعنه مراان عجالنای و همسارش از وجاود و
ع م برّنه پرسشی به عم نراوگد (طوسای الاف  0113ج 2ص8اا /1قاضای 0116
ج 6ص .)113عالمه حلّی نرز دگ کتاب مختلفالشیع ة باه اساتناد عماومی کاه از اخبااگ
استفاده میشود همرن نظر گا پذیرفته آیه گا بر موگد غال

حما کارده اسات (عالماه

حلّی  0101ج 3ص.)122
دگ پاسخ به این است الل میتوان یفت با توجاه باه اینکاه آیاه باه گوشانی لعاان گا
مخصوص موگدی دانسته است که یواهان موگد نراز وجود ن اشته باشن بایا گوایااتی
که این عموم گا تخصرص زده ان

مخصوص احکام ویژه دگ مواگد خااص دانسات کاه

پرامبر فرمان داده است و به تعبرر فقرهان حکمی دگ واقعهای خاص است و نمیتوان از
آن یک حکم کلی گا استنباط کرد و به همه مواگد تسری داد.

1ـ .1وقوع نزدیکی
یکی از شرایطی که برای تحقق لعان ذکر ش ه اسات اینکاه پاس از وقاوع ازدواج
نزدیکی نرز مران زوجرن صوگت پذیرفته باش  .یفته ش ه است دگ شرط بودن آن دگ
موگدی که لعان برای نفی ول باش
سب

اختالف نظری وجود ن اگد؛ ولی دگ لعانی کاه

آن قذف زوجه است اصاحاب امامراه دیا یاه یکساانی ن اگنا (سابزواگی

 0161ج 6ص /111نجفی  0166ص .)12برگسی متون فقهی نشان مای دها کاه
سه نظریه دگ این باگه وجود داگد:
الف) شرط بودن دخول :جمعی از فقرهان متق م متأخر و معاصر دخول گا دگ شاماگ
شرایط لعان ذکر کرده ان و معتق ن یکی از شرایط بهرهمن ی از نهاد لعان این است کاه
مران زن و شوهر نزدیکی انجام یرفته باش (طوسی الاف  0113ج 2ص /11قاضای
 0116ج 6ص /111طبرساای  0101ج 6ص /661شااهر اول  0101ج 1ص/111
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موسوی عاملی  0100ج 6ص .)666پرروان این ان یشه بر دگستی دی یاه خاویش باه
گوایاتی استناد کردهان ؛ از جمله:
ابوبصرر از امام صادق گوایت کرده است که آن حضارت فرماود« :لَهایقَعُ الیععَهانُ حَهَّه

یدْخُلَ الرَّجُلُ بِأَهْیِهِ :لعان فقط دگ صوگتی واقع میشود که مرد باا همسار خاود نزدیکای
کرده باش » (کلرنی  0113ج 6ص.)066
محم بنمسلم از امام بااقر گوایت کرده است که فرمودن « :لَا تَکونُ الْمُیَالَنَةُ وَ لَا الْإِییَهاءُ

إِلَّا بَعْدَ الدُّخُولِ :لعان و ایال پس از دخول قاب تحقق است» (همان).
افزون بر آن شرخ طوسی دگ کتاب الخالف دگ این بااگه ادعاای اجمااع کارده اسات
(طوسی الف  0113ج 2ص.)11
ب) شرطنبودن دخول :دگ مقاب

عالمه حلّی و برخی فقرهان و مفسران دیگر وقاوع

نزدیکی گا دگ تحقق لعان شرط نمایداننا (عالماه حلّای  0101ج 1ص /086فاضا
اصفهانی  0106ج 8ص.)116
قائالن به این ان یشه مییوین « :ألذین یرمون أزواجهم» که دگ آیه  6سوگه مباگکه ناوگ
آم ه است عام میباش ؛ زیرا «أزواجهم» جمع مضاف است و جمع مضاف داللات بار
عموم مینمای ؛ بناابراین قلمارو شامول آن هار دو صاوگت دخاول و عا م دخاول گا
دگبرمی یررد (عالمه حلّی  0101ج 3ص /116عمر ی  0106ج 6ص /636کااظمی
 0162ج 1ص.)006
دگ پاسخ به این است الل میتوان یفت :بر فارض کاه عاام باودن عبااگت ماذکوگ گا
بپذیریم گوایاتی که دگ این باگه واگد ش ه است و دو نمونه از آن گا ذکار کاردیم ایان
عموم گا تخصرص میزن و آن گا مخصوص موگدی مایکنا کاه دخاول تحقاق یافتاه
باش ؛ بنابراین بای آیه گا ناظر به موگدی دانست که دخول صوگت پذیرفتاه اسات و دگ
مواگد ع م دخول نمیتوان از نهاد لعان بهره جست.
ج) تفصیل میان قذف و نفی ولد :ابنادگیس حلّی و برخای فقرهاان دیگار مراان لعاان
ناشی از قذف و لعان ناشی از نفی ول تفکرک کرده ان و معتق ن  :دگ صوگتی که لعاان
برای قذف باش دخول شرط نرست؛ ولی ایر برای نفی ولا باشا دخاول از شارایط
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لعان محسوب می شود (عالمه حلّای  0101ج 6ص /618هماو  0101ج 3ص/113
فخاارالمحققرن  0183ج 1ص /111صاارمری  0161ج 1ص /118فقعااانی 0108
ص .)666ابن ادگیس اطالق آیه (نوگ )6 :گا مستن شرطنبودن دخاول دگ لعاان ناشای از
قذف دانسته است (ابنادگیس حلّی  0101ج 6ص)618؛ ولی دگ فرضی که لعان برای
نفی ول باش

به شرط بودن دخول قائ ش ه است؛ زیرا ایر دخول تحقق نرافته باش و

زوج م عی ع م دخول باش

یفته وی به همراه سوین پذیرفته میشود و دیگر نراازی

به لعان نرست و توس به لعان موگدی گا شام میشود که نفای ولا جاز از گاه لعاان
مرسر نباش (همان /فخرالمحققرن  0183ج 1ص.)111
مذاه

چهاگیانه اه تسنن نزدیکی با زوجه گا از شرایط تحقاق لعاان نمای داننا

(ابنق امه [بیتا] ج 3ص .)111به همرن دلر

هنگامی کاه شارخ طوسای شارط باودن

دخول گا دگ تحقق لعان مطرح میکن دگ ادامه میافزای « :و خالف جمیعالفقهاء فهی ذلهک:
همه فقرهان مذاه

چهاگیانه اه تسنن با شرط بودن دخول دگ تحقق لعان مخالف انا »

(طوسی الف  0113ج 2ص.)11

1ـ .1عدم اشتهار به زنا
یکی از شرایطی که دگ متون فقهی برای لعان ذکار یردیا ه اسات؛ ولای از آیاه لعاان
نمی توان برداشت کرد آنکه زوجه اشتهاگ به زنا ن اشته باش ویرناه عاالوه بار عا م
اجرای لعان ح ق ف نرز منتفی خواه بود .محقق حلّی و پس از آن عالماه حلّای و
شهر اول از نخسترن فقرهانی ان که مشهوگنبودن زوجه به زنا گا شرط استفاده از لعاان
دانسته ان (محقق حلّی  0118ج 1ص /61عالماه حلّای  0101ج 6ص /61شاهر
اول  0101ص .) 612جمااع دیگااری از فقرهااان نرااز هماارن ان یشااه گا پذیرفتااهان ا
(سروگی  0111ج 1ص /106اصفهانی  0166ص / 812موسوی یلپایگاانی 0101
ج 6ص .)162شهر ثانی معتق است چنانچه زوجه اشتهاگ به زنا داشته باش لعاان و
ح قذف منتفی است؛ ولی زوج مستحق تعزیر مای باشا (شاهر ثاانی  0101ج6
ص .) 082برخی فقرهان فق ان فلسفه تشریع لعان یعنی حف ظ آبرو و حرمت زوجاه و

131

قرآن و نهاد لعان

جلویرری از هتک او گا دلر جاگی نش ن لعان دگباگه زوجه ای که به زنا اشتهاگ داگد
ذکر کارده انا (فاضا اصافهانی  0106ج 8ص /688بحرانای  0101ج 0ص/10
نجفی  0166ج 11ص /3سبزواگی  0161ج 66ص . )620دی یاه دیگاری کاه دگ
این باگه وجود داگد آن که ایر زوجه آشکاگا مرتک

زناا شاود زوج مساتحق تعزیار

نرست (اصفهانی  0166ص /812خمرنی  0138ج 6ص / 161موساوی یلپایگاانی
 0101ج 6ص.)162

1ـ .1نسبت زنای پیش و پس از ازدواج
یکی از مباحثی که بای به آن پرداخت این موضوع است که آیا وقوع زناای ادعاایی دگ
زمان زوجرت ضروگت داگد یا چنانچه زوج دگ زمان زوجرت ادعا کنا کاه زوجاه اش
پرش از انعقاد عق نکاح مرتک

زنا ش ه است نرز مجوزی برای استفاده از نهااد لعاان

خواه بود؟ برگسی متون فقهی نشان میده دگباگه این موضاوع دو ان یشاه از ساوی
فقرهان ابراز یردی ه است و هر دو دی یاه نرز نخست از سوی شرخ طوسی اگائه یردیا ه
است؛ یکی دگ کتاب الخالف و دیگری دگ کتاب المبسوط.
لزوم ادعای زنای پس از زوجیت :شرخ طوسی دگ کتاب الخالف و برخای فقرهاان
دیگر بر این باوگن که ایر زنایی گا که زوج به زوجه نسبت می دها

باه زماانی

مربوط باش که عق ازدواج مران آن دو واقع نگردی ه بود دگ این فرض هرچنا
نسبت زنا دگ زمان زوجرت است سب
ادعای خود برّنه اقامه کن

پر ایش لعان نمی شود و زوج بایا بارای

ویر نه ح قذف بر وی جاگی می شود و نمی توانا باا

استفاده از لعان باعث سقوط حا قاذف شاود (طوسای الاف  0113ج 2ص/06
طبرسی  0101ج 6ص /621ابن شهرآشوب  0161ج 6ص.) 011
قائالن این ان یشه دگ است الل نظریه به آیه لعان استناد مایکننا  .دگ بخشای از آیاه
شریفه میفرمای « :وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ :کسانی که به همسران خود نسبت زنا می دهن ».
از این آیه استفاده میشود که وقتی نسبت زنای ادعایی مربوط به دوگان پارش از تحقاق
زوجرت باش گمی همسر به زنا ص ق نمیکن ؛ زیارا ایان زن دگ آن زماان زوجاه وی
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نبوده است بلکه زنی برگانه محسوب میش ه است .از این گو نسبت زناا باه اجنبای و
برگانه میباش نه به همسر و به این دلر مشمول آیاه لعاان نمایشاود (گ.ک :طوسای
الف  0113ج 2ص /06ابنشهرآشوب  0161ج 6ص.)011
عدم تفاوت زنای پیش و پس از زوجیت :مشهوگ فقرهان امامره معتق نا آنچاه شارط
تحقق لعان است نسبت دادن زنا به همسر می باش و تفاوتی نمیکن بگوی همسر وی
پرش از انعقاد نکاح مرتک

زنا ش ه یا پس از آن زنا داده است .شرخ طوسای دگ کتااب

المبسوط پس از طرح دو دی یاه موجود دی یاهی که لعاان گا جااگی مایدانا قاوی
شمرده است (طوسی  0183ج 2ص .)011اکثریت فقرهانی که این موضاوع گا مطارح
کردهان نرز همرن دی یاه گا پذیرفتهان و معتق ن زوج میتوان دگ ایان فارض (ادعاای
زنای پرش از زوجرت) نرز برای سقوط ح قذف باه نهااد لعاان متوسا شاود (محقاق
حلّا ای  0118ج 1ص /61عالماااه حلّااای  0161ج 1ص /062هماااو  0101ج3
ص /123فخرالمحققرن  0183ج 1ص /113صرمری  0161ج 1ص /80شهر ثاانی
 0101ج 01ص /086فرض کاشانی ج 6ص /118نجفی  0166ج 11ص.)8
قانونگذاگ جزایی ایران نرز دی یاه مشهوگ فقرهان امامره گا بریزیا ه اسات و دگ بنا
(ت) مادّه 660ق.م.ا .یکی از مواگد سقوط ح قذف گا اینیوناه براان مایداگد« :هریااه
مردی زنش گا پس از قذف به زنای پرش از زوجرت یا زمان زوجرت لعان کن ».
دگ است الل بر این دی یاه میتوان به اطالق آیات لعان و نرز گوایاتی که دگ این بااگه
واگد ش ه است استناد کرد؛ زیرا عباگت «وَالَّذِینَ یرْمُونَ أَزْواجَهُمْ» هم نسبت زناایِ زماان
زوجرت گا شام میشود و هم زنایی گا که پرش از آن اگتکاب یافته و دگ زمان زوجرت
نسبت داده میشود دگبرمییررد .این اطالق دگباگه گوایات نرز صادق است؛ برای مثال
گوایت صحرحی که حماد از امام صاادق نق میکنا  .دگ ایان گوایات آما ه اسات کاه
حضرت فرمود:
إِذَا قَذَفَ الرَّجُلُ امْرَأَتَهُ فَإِنَّهُ لَاییَالِنُهَا حَهَّ یقُولَ رَأَیتُ بَینَ رِجْیَیهَا رَجُیًا یزْنِی بِهَها :چنانچاه
مردی همسر خود گا قذف نمای

دگ صوگتی میتوان از لعان استفاده کنا کاه بگویا

مردی گا دگ حال زنا با همسرم مشاه ه نمودم (کلرنی  0113ج 6ص.)061
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به نظر میگس اطالق آن شام زنایی که پرش از انعقاد عقا نکااح صاوگت یرفتاه
باش نرز میشاود و باه کااگبردن واژه زوجاه باا توجاه باه زماان قاذف باوده اسات
نه هنگام زنا.

 .1شرایط مالعن (زوج) و مالعنه (زوجه)
لعان برن زن و شوهر دگ صوگتی قاب تحقق است که طرفرن لعان داگای شرایطی باشان
که دگ ذی موگد اشاگه قراگ مییررد.

1ـ .1بلوغ و عقل
از مهم ترین شرایط زن و شوهری که یک یگر گا لعان می کنن

آن است کاه باالو و

عاقا باشاان (اباان ادگیااس حلّاای  0101ج 6ص /613محقااق حلّای  0118ج1
ص / 36عالمه حلّی  0101ج 1ص /082همو  0161ج 1ص /068شاهر ثاانی
 0101ج 01ص.)611
برخی فقرهان معتق ن شرط بالو و عاق بودن لعانکنن یان گا میتوان از آیه  6ساوگه
مباگکه نوگ به دست آوگد؛ ولی توضرحی دگ چگونگی استفاده اگائه نکرده انا (طوسای
الف  0113ج 2ص3ا .)8دگ توجره این برداشت میتوان یفت دگ آیه لعان ساخن از
شهادت و سوین به مران آم ه است و طبرعای اسات کاه ادای شاهادت یاا ساوین دگ
فرضی میباش که آنان اهلرت ادای آن گا داشته باشن و صاغرر و مجناون فاقا چنارن
اهلرتی ان  .از این گو میتوان یفت این دو شرط گا مایتاوان از آیاه نراز اساتفاده کارد
(شهر ثانی  0101ج 01ص.)611
دلر دیگری که برای الزم بودن دو شرط یادش ه میتوان ذکر کرد آنکه بلوغ و عق
از شرایط عامه تکلرف اسات و صاغرر و مجناون مرفاوعالقلام باوده تکلرفای ن اگنا .
به عباگت دیگر آنان مسلوبالعباگت ان و کالمشان فاق اعتباگ و اگزش است .به دیگار
سخن فق ان اهلرت نابالو و دیوانه برای اقامه شهادت و اتران ساوین

ضاروگت لازوم

شرط بودن بلوغ و عق گا آشکاگ مایساازد (هماان /فاضا اصافهانی  0106ص/116
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سبزواگی  0161ج 6ص /111طباطبایی  0108ج 06ص181اا /110نجفای 0166
ج 11ص.)61
برخی فقرهان به جای «عق » تعبرر «کمال عق » گا به کااگ بارده انا (محقاق حلّای
 0108ج 0ص /600سااروگی  0111ج 1ص /108اساا ی حلّاای  0113ج 1ص/3
موسوی عاملی  0100ج 6ص.)661
پرسشی که مطرح میشود اینکه آیا این دو تعبرر با یکا یگر تفااوت داگنا یاا واژه
کمال عق

تعبرر دیگری از عق است؟

دگ پاسخ به این پرسش بای یفت :اصطالحِ «کمال عق » دگ متون فقهای دو کااگبرد
عم ه داگد؛ دگ برخی مواگد به معنای گش به کاگ گفته است (گ.ک :محقق اگدبرلی بیتا
ص /111مجلسی  0111ج 0ص /11خوانساگی  0112ج 1ص /31مرعشی نجفای
 0102ج 0ص .)101دگ برخی مواگد نرز به معنای عق به کااگ گفتاه اسات و دو واژه
مترادف محسوب میشاون (طوسای  0183ج 8ص /1هماو  0118ص /026محقاق
حلّی  0118ج 0ص /086همو  0108ج 0ص /61طباطبایی  0108ج 8ص.)606
به نظر میگس به کمک برخی قراین میتوان یفت مقصود از کماال عقا دگ اینجاا
همان عق به معنای مصطلح آن است نه به معناای گشا و از جملاه قراینای کاه ایان
برداشت گا تأیر میکن آنکه محقق حلّی که دگ این باگه تعبرر کمال عق گا به کاگ بارده
است دگ برخی مواگد دیگر نرز از همرن تعبرر استفاده کرده است و مقصاود وی هماان
عق مصطلح میباش نه گش ؛ به عنوان مثاال ایشاان هنگاامی کاه دگ مبحاث شارایط
وجوب حجت االسالم کمال عق گا یکی از شرایط ذکر میکن و با این شرط وجاوب
حج گا از دیوانه منتفی می دان این ترت

نشان میده که مقصود از عق

هماان عقا

مصطلح است (محقق حلّی  0118ج 0ص .)011دگباگه عه نذگ و یمارن نراز همارن
شرط گا بران داشته است و صحرحنبودن عه نذگ و یمرن مجنون گا بر آن مترت

کارده

است (همان ص )612یاا کماال عقا گا دگ شااه شارط دانساته نترجاه آن گا عا م
پذیرش شهادت مجنون قراگ داده است (همان ج 6ص.)686
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مذاه

اه سنّت نرز بلوغ و عق گا از شرایط لعاانکننا ه برشامردهانا (شاررازی

 0161ص /011کاسانی  0161ص /131ابنق امه [بیتا] ص.)111

2ـ .1دائمیبودن ازدواج
فقرهان امامره دگباگه جریان لعان دگ ازدواج دائم دی یاه یکسانی داگن و دلر آن نرز آیه
 6سوگه مباگکه نوگ است که گمی ازواج گا سب

لعان دانسته اسات و مسالّم اسات کاه

زوجه دائمی از مصادیق آن اسات؛ ولای دگبااگه ازدواج موقات دو دیا یاه باه چشام
میخوگد .مشهوگ قری

به اتفاق فقرهان لعاان گا دگ ازدواج موقات جااگی نمای داننا

(مفر  0161ص /161طوسی  0111ص /261حلبی  0111ص /106محقاق حلّای
 0118ج 1ص /36عالمااه حلّاای  0101ج 1ص /086نجفاای  0166ج 11ص.)11
فخرالمحققرن ا فرزن عالمه حلّی ا دلر این حکم گا آیه  6سوگه نوگ دانساته اسات؛ باه
این بران که دگ آیه عباگت «أزواجهم» به کاگ گفتاه اسات و ایان واژه باه طاوگ غالا

دگ

زوجه دائمی به کاگ میگود (فخرالمحققرن  0183ج 1ص.)661
دلر دیگر دی یاه مشهوگ برخی گوایات مانن صحرحه ابن ابی یعفاوگ از اماام صاادق

است که فرمود« :لَاییَالِنُ الرَّجُلُ الْمَرْأَةَ الَّهِی یهَمَهَّعُ بِهَا :مرد همسر متعاهای خاویش گا لعاان
نمی کن » (کلرنی  0113ج 6ص .)066دلر دیگر گوایت صحرحه محم بنسنان از اماام
صادق است« :لَاییَالِنُ الرَّجُلُ الْحُرُّ الْأَمَةَ وَ لَا الذعمِّیةَ وَ لَا الَّهِی یهَمَهَّعُ بِهَا :مرد آزاد نمیتوان کنرز
ذمره [زنی که کافر ذمی است] و همسر موقت خود گا لعان نمای » (ص وق  0101ج1
ص /218طوسی ب  0113ج 8ص.)011
دگ مقاب نظریه مشهوگ سر مرتضای با استناد به ظاهر آیه «وَالَّهذِینَ یرْمُهونَ أَزْواجَهُهمْ»
لعان گا دگ نکاح موقت جاگی میدان ؛ زیرا این واژه به حس

ظاهر عام باوده همسار

دائمی و موقت گا شام میشود (علماله ی  0102ص .)636این ان یشه به شارخ مفرا

دگ المسائلالغریة نرز نسبت داده ش ه است (گ.ک :شهر اول  0101ج 1ص.)88
از مران دو دی یاه پرش یفته ان یشه مشهوگ صحرح تر به نظر میگسا ؛ زیارا اوالً از
واژه «أزواج» که دگ آیه به کاگ گفته است ازدواج دائم به ذهن خطوگ میکن ؛ ثانراً تأیر
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گوایات نرز حاکی از آن است که ائماه معصاومان نراز از ایان واژه همارن برداشات گا
داشتهان ؛ به همرن دلر

لعان دگ ازدواج موقت گا جایز ن انستهان .

 .1لعان به سبب انکار فرزند
با توجه به مطال

پرشرن سب

دیگری که باعث پر ایش لعان مایشاود آن اسات کاه

زوج فرزن ی گا که دگ فراش خویش تول یافته است انکاگ کن .
تحقق لعان دگ فرض مزبوگ مشروط به آن است که اوالً امکان الحاق فرزن باه وی
وجود داشته باش ؛ ب ینمعنا که یا دخول صوگت پذیرفتاه اسات یاا باه یوناهای انازال
صوگت یرفته باش که امکان جذب منی به گحم وجود داشته باش ؛ ثانراً وضاع حما
زوجه با یذشت شش ماه و برشتر تحقق یافته باش و از برشترین م ت حم نراز فراتار
نرفته باش (عالمه حلّی  0113ج 1ص /081سبزواگی  0161ج 6ص /111خمرنای
 0138ج 6ص .)161به عباگت دیگر لعان دگ موگدی جاگی میشود که قاعا ه فاراش
جریان داشته باش .
برخی فقرهاان یکای از دالیا جریاان لعاان دگ انکااگ فرزنا گا آیاه  6ساوگه ناوگ
برشمرده ان  .دگ توجره آن شای بتوان یفت نفی ول نرز به ناوعی گمای زوجاه باه زناا
محسوب میشود .به عباگت دیگر گمی زوجه هم به عنوان نسابت مساتقرم زناا قابا
تحقق می باش و هم به نفی ول که نسبت زنا به طوگ غررمستقرم اسات (گ.ک :طوسای
الف  0113ج 2ص.)10
اشکالی که بر است الل مزبوگ واگد است آنکه نفی ول تالزمی با نسابت زناا نا اگد؛
زیرا ممکن است مولود مزبوگ ناشی از نکاح صحرحی باش که پرشتر واقع شا ه اسات
و متعلق به زوج فعلی نرست.
شرط مهم تحقق لعان دگ فرض مزبوگ عالوه بر لزوم دائمی بودن عق و شارایط
پرش یفته آن است که زوج پرش از آن به فرزن ی آن اقراگ نکرده باش

ویرنه پس

از اقراگ به فرزن ی حق انکاگ آن گا ن اگد تا دگ نترجه مقتضی برای تحقق لعان پ ی
آی (خمرنی  0138ج 6ص .)161محقق حلّی دگ این باگه می نویس  « :چنانچاه باه

قرآن و نهاد لعان

صراحت یا فحوا به فرزن ی وی اقراگ نمای

113

دیگر حق انکاگ آن گا نا اگد» (محقاق

حلّی  0118ج 1ص.)31
دگ گوایتی که امام صادق از پ گ بزگیواگش از امرر مؤمنان علی نق کرده انا

آما ه

است که ایر شخصی به فرزن ی فرزن خود دگ یک زمان اقراگ کن هرچیاه از او منتفی
نمیشود (طوسی ب  0113ج 8ص.)081
سر مرتضی شرخ طوسی و بسراگی از فقرهان انکاگ حما گا نراز از مصاادیق انکااگ
فرزن برشمرده ان (علمالها ی  0102ص /111طوسای  0183ج 2ص /012قاضای
 0116ج 6ص /100حلبی  0111ص /101عالمه حلّای  0161ج 1ص)011؛ ولای
برخی فقرهان مانن شرخ مفر لعان گا فقط پس از وضع حم ممکان مای داننا (مفرا
 0101ص .)216از مران مذاه

چهاگیانه اه تسنن شاافعی نفای حما گا موجا

لعان میدان ؛ ولی برخی از فقهای شافعی مذه

لعان حم گا پس از زایمان و برخای

پرش از آن جاایز شامرده انا (شاررازی  0161ص .)013مالاک نراز نفای حما گا از
موجبات لعان میدان ؛ ولی ابوحنرفاه و احما حنبا آن گا از موجباات لعاان محساوب
ن اشتهان (منهاجی اسروطی  0103ج 6ص /011جزیری  6118ص.)0061

 .11اجرای لعان
یکی از مباحثی که بهطوگ معمول دگ برگسی اینیونه نهادها موگد یفتگو قاراگ مای-
یررد تشریفات اجرای آن و شرایطی است که اجرایی ش ن آن مستلزم وجود آن اسات.
این شرایط و تشریفات گا به اختصاگ مروگ میکنرم.

1ـ .11اجرای لعان نزد حاکم
از مباحث مهمی که دگ لعان بای ب ان پرداخته شود چگونگی اجرای آن است .پرسشی
که دگ این باگه بایسته پاسخیویی است آنکه آیا الزم است نزد حااکم اجارا شاود یاا دگ
جاهای دیگر نرز قاب اجراست؟
دگ این باگه دی یاه های متفاوتی وجود داگد .بسراگی از فقرهان معتق ن لعان بای نزد
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حاکم اجارا شاود (مفرا  0101ص /211حلبای  0111ص /688ابانادگیاس حلّای
 0101ج 6ص /611خمرنی  0138ص .)160شرخ طوسای ایان ان یشاه گا باه اجمااع
فقرهان امامره نسبت داده است (طوسی  0183ج 2ص .)661امام خمرنای دگ ایان بااگه
معتق ن  :لعان فقط نزد حاکم شرعی اجرا میشود و احوط آن است که نزد شخصی کاه
حاکم او گا به این سمت منصوب کرده است نرز اجرا نگاردد (هماان)؛ ولای جمعای از
فقرهان مییوین اجرای لعان نزد جانشرن حاکم و کسی که از سوی حاکم به این منظوگ
منصوب یردی ه است جایز می باش (همو  0118ص /118محقاق حلّای  0118ج1
ص /31عالمه حلّی  0161ج 1ص .)011فرض کاشانی مجته جامع شرایط فتوا گا نراز
بر آن افزوده است (فرض کاشانی  0102ج 6ص.)111
دالی ذی گا می توان به عنوان مستن لزوم اجرای لعان نزد حاکم یاا یمااگده
وی ذکر کرد:
 .0از آنجا که حاکم مسئول اجرا و ساقطنمودن ح میباش الزم اسات لعاان نراز نازد
وی اقامه یردد (فاض اصفهانی  0106ج 8ص /101نجفی  0166ج 11ص.)21
 .6لعان داگای کرفرات احکام و شک هایی است که باه اماام و جانشارن او مرباوط
میباش (فاض اصفهانی  0106ص.)106
 .1لعان یا از مقوله شهادت یا از مقوله سوین است و هریک از شاهادت و ساوین
بای نزد حاکم ادا و اتران شون (نجفی  0166ج 11ص.)21
شافعی نرز اجرای لعان گا نزد حاکم یا قائممقام وی الزم شامرده اسات (ابانق اماه
[بیتا] ص .)111جزیری دگ این باگه مینویس :
فقرهان [مذاه

چهاگیانه اه تسنن] اتفاق نظر داگن کاه چاون لعاان ماننا شاهادت

است؛ پس بای نزد حاکم اجرا شود .به عالوه معتق ن بای حا اق دگ حضاوگ چهااگ
مرد عادل اجرا شود (جزیری  6118ص.)0068

2ـ .11اجرای لعان نزد قاضی تحکیم
پرسش دیگر دگ این باگه آن است که آیا لعان گا میتوان نزد قاضی تحکارم اجارا کارد؟

قرآن و نهاد لعان

111

فقرهان دگ این باگه دی یاههای متفاوتی داگن ؛ برخی معتق ن میتوان لعان گا نزد قاضای
تحکرم نرز اجرا کرد (طوسی  0183ص /661هماان ص /661هماو  0118ص/118
محقق حلّی  0118ج 1ص /31عالماه حلّای  0161ج 1ص /011فاضا اصافهانی
 0106ج 8ص.)101
برخی فقرهان نرز معتق ن اجرای لعان نزد قاضی تحکرم دگ صوگتی جایز است کاه
مجته جامعالشرایط باش (شهر اول  0101ص /616فقعاانی  0108ص /666شاهر
ثانی  0101ج 6ص.)611

 .11آثار لعان
پس از دانستن مفهوم و ماهرت و شرایط و آثاگ لعان اینک بای آثاگ مترت

بار آن گا

موگد برگسی قراگ داد تا گوشن یردد چه آثاگ مهمی بر این نهاد قانونی و شرعی مترتا
است .اهم آثاگ لعان از قراگ ذی است.

1ـ .11سقوط حد قذف و زنا
از مهمترین آثاگ لعان که دگ آیه  8سوگه مباگکه نوگ و با عباگت «وَ یدرَؤُا لَنْهَا الْعَهذابَ» باه
آن اشاگه ش ه است سقوط ح زنا از زن میباش  .بر این اساس بساراگی از فقرهاان و
مفسران نرز سقوط ح قذف و زنا گا از آثاگ لعان می داننا (طوسای الاف  0113ج2
ص01ا ا /02طبرساای  0136ج 3ص /611شااهر ثااانی  0101ج 6ص /611محقااق
اگدبرلی  0111ص /601طباطبایی  0111ج 02ص .)86اماام صاادق دگ گوایتای کاه
زگاگه آن گا نق کرده است فرمودهان :
فَإِنْ لَمْ تَفْعَلْ رُجِمَتْ وَ إِنْ فَعَیَتْ دَرَأٍَْ لَنْ نَفْسِهَا الْحَدَّ :ایر زن لعان گا باه جاای نرااوگد
سنگساگ میشود و ایر انجام دها حا گا از خاویش برمایداگد (کلرنای  0113ج6
ص /066طوسی ب  0113ج 8ص.)081

دگ گوایت دیگری از امام صادق آم ه است:
فَإِنْ لَمْتَفْعَلْ رُجِمَتْ فَإِنْ فَعَیَتْ رَدٍَّْ لَنْهَا الرَّجْمَ :ایار زوجاه لعاان گا باه جاای نرااوگد
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سنگساگ میشود و ایر انجام دها سنگسااگ گا از خاویش برمایداگد (ناوگی 0118
ج 02ص.)116

از دیگر آثاگ لعان که دگ بسراگی از متون فقهی و تفسرری به آن تصریح ش ه اسات
سقوط ح قذف از مرد دگ لعان به قذف می باش (گازی  0118ج 01ص /011محقاق
حلّی  0118ج 1ص /32اصافهانی  0166ص /818طباطباایی  0111ج 02ص.)86
شافعی لعان گا موج

سقوط ح یا تعزیر میدان (شررازی  0161ص.)026

2ـ .11انفساخ عقد
دومرن اثر اجرای لعان انفساخ عق و ج ایی زن و شوهر به ساب

آن اسات (طوسای

ج  0113ج 3ص /106همو  0118ص /113عالمه حلّی  0101ج 6ص /66شاهر
ثانی  0101ج 01ص.)611
این اثر لعان هرچن دگ قرآن کریم بران نش ه است؛ ولای دگ گوایااتی از معصاومان

اص اگ یافته آم ه است؛ برای نمونه دگ گوایتی که حلبی از امام صادق نق کارده اسات
آن حضاارت جا ایی زوجاارن و انفساااخ عقا گا با ون نراااز بااه طااالق از آثاااگ لعااان
برشمردهان  .دگ این گوایت آم ه است:
فَفَرَّقَ بَینَهُمَا وَ قَالَ لَهُمَا لَا تَجْهَمِعَا بِنِکاحٍ أَبَداً بَعْدَ مَا تَیَالَنْهُمَا  :پاس از اجارای لعاان
حاکم مران زن و شهر ج ایی می افکن و به آنها می یوی که پس از مالعنه با هارچ
نکاحی نمی توانر دگ کناگ یک یگر زن یی کنر (کلرنای  0113ص /061طوسای
ب  0113ص.)083

3ـ .11حرمت ابدی
از دیگر آثاگی که بر لعان مترت

نمیشود آنکه مران زن و شاوهر حرمات ابا ی ایجااد

ماایشااود (مفر ا  0101ص /210طوساای  0111ص /260شااهر ثااانی  0101ج6
ص /611ش ابّر  0113ج 1ص /111نجفاای  0166ج 1ص .)61مسااتن اثاار مزبااوگ
گوایاتی است که از ائمه معصومان گسر ه است؛ برای نمونه امام صاادق پاس از آنکاه
جریان لعان گا به تفصر بران کردن دگ پایان فرمودن « :ثُمَّ لَاتَحِلُّ لَهُ إِلَ یوْمِالْقِیامَةِ :پس از
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اجرای لعان زن و شوهر تا گوز قرامت بر یک یگر حالل نخواهن باود» (کلرنای 0113
ج 6ص /061ص وق  0101ج 1ص.)211
مذاه

اه سنّت نرز حرمت اب ی گا از آثاگ لعان شمردهان ؛ ولی دگ صاوگت انکااگ

ادعا اختالف نظر داگن (ابنق امه [بیتا] ص101ا.)101

1ـ .11نفی نسب و ارث
اثر دیگری که بر لعان مترت

می شود منتفی ش ن نس

مراان فرزنا و پا گ اسات

(طوسی الف  0113ج 2ص / 61محقق حلّی  0108ج 0ص / 606نجفی 0166
ج 11ص.)083

 .12مرگ زوجه پیش از انجام لعان
دگ صوگتی که زوجه پرش از انجام لعان بمررد آیا ولیّ او جایگزین وی خواه ش تاا باه
همراه زوج مراسم لعان گا انجام دهن ؟ دو دی یاه دگ مران فقرهان وجاود داگد؛ یروهای از
فقرهان جایگزینی وی گا پذیرفتهان و معتق ن دگ چنرن فرضی ولیّ زوجه به نرابت از وی
لعان گا انجام میده و آثاگ آن نرز مترت

ماییاردد (طوسای الاف  0113ج 2ص/61

همو  0118ص113ا /118قاضی  0116ج 01ص /101حلّی  0112ص.)180
از دالیلی که می توان بر دگستی این ان یشه اقامه کرد عمومرت داشتن آیه «وَالَّذینَ

یرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَ لَمْ یکن لَّهُمْ شُهَدا ءُ إِلَّا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادةُ أَحَدهِمْ أَرْبَعُ شَهَاداٍ بِالِ» (نوگ) 6 :
است؛ ب ین معنا که آیه مزبوگ نسبت به زن ه باودن یاا نباودن زوجاه اطاالق داگد و
دگستی لعان دگ هر دو فرض گا شام می شود؛ بنابراین دگ صوگتی که زوجه دگ قر
حرات نباش نرز زوج می توان سو ین های مربوط به خود گا ادا کن (اسا ی حلّای
 0113ج 1ص .)01دگ نهایت یکی از وگثه زوجه به نرابت از او سوین مارتبط باه
وی گا ادا خواه کرد .دگ این باگه دو گوایت نرز وجود داگد که این ان یشه گا تأیر
می کن  .براساس یکی از دو گوایات ابوبصرر می یوی  :امام صادق دگبااگه زنای کاه
پرش از اجرای لعان از دنرا برود فرمودن :
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إِنْ قَامَ رَجُلٌ مِنْ أَهْیِهَا مَقَامَهَا فَیَالَنَهُ فَیَا مِیرَاثَ لَهُ وَ إِنْ أَبَ أَحَدح مِنْ أَوْلِیائِهَا أَنْ یقُومَ مَقَامَهَا
أَخَذَ الْمِیرَاثَ زَوْجُهَا :ایر مردی از اه برت او جانشرنش شود و به جای او مالعنه کنا
شوهر از همسر متوفای خود اگث نمیبرد؛ ولی ایر یکی از اولراای او از اجارای لعاان
امتناع وگزد شوهر از زوجه خود اگث میبرد (طوسی ب  0113ج 8ص.)010

دگ گوایت زی بنعلی نرز مشابه این مضمون آم ه است (همان ص.)011
شهر ثانی و صاح

جواهر گوایت نخست گا به جهت مرسلهباودن و گوایات دوم گا

به دلر زی ی بودن گاویان ح یث تضعرف کردهان (شهر ثاانی  0101ج 01ص/028
نجفی  0166ج 11ص .)38دگ مقابا

عالماه محما باقر مجلسای گوایات نخسات گا

حسن و موثق دانسته است و عالمه محما تقی مجلسای گوایات دوم گا موثاق مای دانا
(مجلسی  0116ج 01ص /161همان ج 1ص.)081
یروه دیگری از فقرهان معتق ن ولیّ زوجه نمیتوانا دگ اجارای لعاان جانشارن زوجاه
یردد و زوج از زوجه خویش اگث میبرد و زوج برای برداشتهشا ن حا مراسام لعاان گا
انجام ده (محقق حلّی  0108ج 1ص /36عالمه حلّای  0101ج 1ص /016شاهر اول
 0101ص /613شهر ثانی  0101ج 6ص /601فرض کاشانی  0102ج 6ص.)116
برخی از پرروان ان یشه دگ توجره ع م جایگزینی ولیّ یفتاه انا  :از آنجاا کاه وگثاه
زوجه نسبت به اتهامی که به زوجه زده ش ه اطالع کافی ن اگن ؛ پس نمیتوانن لعان گا
به جانشرنی زوجه انجام دهن (سروگی  0111ج 1ص.)163
به نظر شافعی مر

زوج پرش از انجام لعان اگثبری زوج گا منتفی نمیکنا ؛ ولای

وگثه میتوانن دگخواست لعان کنن (شررازی  0161ص.)028

نتیجه
براساس مطال

پرشیفته نتایج ذی به دست میآی :

 .0لعان مباهلهای مران زن و شوهر است که ماهرتی ترکربی (سوین ا شاهادت) داگد
و باعث برداشتهش ن ح انحالل نکاح حرمت اب ی و ...میشود.
 .6براساس آیه شریفه «وَ لَوْال فَضْلُالِ لَیَیکمْ وَ رَحْمَهُهُ وَ أَنَّالَ تَهوَّابح حَکهیمح» (ناوگ)01 :
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میتوان پردهپوشی بر یناه یا گسوانش ن کسی که مرتک

آن یردی ه و عا م تعجرا دگ

عقوبت یا هالکت و برداشتهش ن ح الهی گا از حکمتهای نهاد لعان به شماگ آوگد که
خود از مصادیق فض و مهروگزی پروگدیاگ محسوب مییردد.
 . 1دگ لعان موج

قاذف وجاود شارایطی ماننا بقاا و اساتمراگ زوجرات ادعاای

مشاه ه ن اشتن برّنه وقوع دخول ع م اشتهاگ به زنا و ...ضروگت داگد.
 . 1لعان مخصوص عق دائم است و دگ عق موقت جریان ن اگد.
 .2تفاوتی نمی کن شوهر ادعا کن که زوجه دگ زمانی که همسر او بوده مرتک
ش ه است یا دگ زمانهای یذشته مرتک

زنا

این جرم یردی ه است.

 .6لعانی که با ه ف نفی فرزن صوگت میپذیرد مشروط به آنکه اوالً امکان الحاق
فرزن به وی وجود داشته باش ؛ ب ینمعنا که یا دخاول صاوگت پذیرفتاه اسات یاا باه
یونه ای انزال صوگت یرفته باش که امکان جذب منی به گحم وجود داشته باش ؛ ثانرااً
وضع حم زوجه با یذشت شش ماه و برشتر تحقاق یافتاه باشا و از برشاترین ما ت
حم نرز فراتر نرود باعث نفی ول میشود.
 . 3لعان گا بای دگ نزد حاکم یا شخصی که از سوی او به این جهت تعرارن یردیا ه
است اجرا کرد.
 . 8دگ فرض وفات زوجه یکی از وگثاه وی جاایگزین او خواهنا شا و لعاان گا
میتوان اجرا کرد.
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