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 مقدمه 
می توان گفت مقوله لعان که در واقع مباهله بين  حقوقبررسی اثارلعان درفقه و در خصوص 

زن و شوهر است و به جدایی بين آن دو منجر می شود امروز از قوانين متروک  به نظر می 

رسد. پایان نامه فوق در سه فصل تحت عناوین لعان،  شرایط تحقق لعان و اجرای آن و  آثار 

بررسی تاثير  اجرای لعان در  توارث بين      فقهی ، حقوقی لعان و روش اثبات آن و با اهداف

زوجين، ارث فرزند مورد   لعان از پدر ، ارث پدر از فرزند لعان شده ،  رابطه نسبی ميان فرزند 

و زوج در اثر لعان ، تاثير اجرای لعان در رابطه ارثی بين فرزند و مادر ، آثار لعان حرمت ابدی 

ار لعان و تاثير انکار بعد از اقرار در نسب  تدوین یافته است در لعان ، تاثير رجوع از لعان در آث

.سوال اصلی نگارنده این بوده است که آثار اجرای لعان در فقه و حقوق چيست ؟ به نظر می 

رسد که  اجرای لعان نسب قانونی را از بين می برد مانع اعمال  حد قذف و سبب  نشر حرمت 

زوجه تاثير می گذارد .فرزند بعد از اجرای لعان از پدر ابدی می شود .لعان در توارث زوج و 

ارث نمی برد .وپس از اجرای لعان پدر از فرزند ارث نمی برد و رابطه نسبی بين فرزند و پدر 

در اثر لعان ازبين می رود . لعان سبب قطع رابطه نسبی مادر و فرزند نمی شود و.آثار لعان 

زوج و برعکس  می شودو.سبب حرمت ابدی ميان هميشگی است سبب رابطه توارث زوجه از 

زوج و زوجه می  شود  .رجوع از  لعان فقط حق توارث فرزند را برقرار می کند وانکار بعد از 

 .اقرار  مسموع نيست مگر اینکه انکار به واسطه علل موجه از اشتباه صورت گرفته باشد 

جدایی بين آن دو منجر می شود  مقوله لعان که در واقع مباهله بين زن و شوهر است و به

امروز از قوانين متروک  به نظر می رسد .عده ای از حقوقدانان نظر داده اند موارد تحقق لعان 

بيار نادرست است و در نتيجه برآن شدند که آن را در زمره قوانين متروک  بدانند ولی همين 

تصاص داده اند .بعد از انقلب حقوقدانان در رساله های خود بخش مفصلی را به این قوانين اخ

اسلمی بسياری از قوانين با قوانين فقهی هم خوانی نداشت یا  در تعارض بودن یا صریحا در 

تعارض بود مثل پاره ای از قوانين مجازات عمومی بخشی از قوانين  حمایت خانواده رویه قالب 

 می شد .                   مراجع قضایی عدم توجه به مقررات صرفا فقهی بود که کمتر دیده 
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که دادرسين در مورد سکوت قانون به مراجع فقهی مراجعه کنند . برخلف اینکه  بسياری از 

شارحان قانون مدنی راه را فقه می دانستند در نتيجه تاسيساتی همچون لعان ارتداد ، نفی ولد 

دادگاهها مورد استماع  و.... در قانون مدنی متروک تلقی می شد واصول چنين دعاوی از طرف

 قرار نمی گرفت .                      

قانون اساسی که می  168با استقرار جمهوری اسلمی و و ضع قانون اساسی و خصوصا اصل 

گوید در موارد سکوت یا اجمال قانون حق مراجعه به منابع فقهی یا فتاوای معتبر وجود دارد 

اب جدیدی در تاریخ قضایی ایران مفتوح گردید باید یعنی صریحا این موضوع مطرح شد و و ب

گفت که موضوع و مقوله لعان نيز از نهادهایی است که متروک  به شمار نمی رود . چون 

مواردی از آن وجود دارد که نزد دادرس مطرح شده و به این دليل که منابع فارسی دراین 

آگاهی مدعيان یکی از دلیل توصل زمينه اندک است می توان قيد متروک را به کار برد عدم 

آنها به انجام لعان می باشد درنتيجه اقدام به طلق می نمایند .تنها چاره را طلق می دانند با 

وجود این به نفی ولد می پردازند در حاليکه با اجرای لعان تفریق بين زوجين حاصل می شود 

ت به قتل همسرشان زده و علت عده ای از مردان هم به علت غير قابل هضم بودن موضوع دس

آن را عدم تمایل به طلق ابراز کرده و چه بسا اپر از لعان مطلع بودند به راحتی اززوجه 

مفارقت می کردند تبعات سنگين قتل نيز برای آنان پيش نمی آمد امروزه با توسعه و گسترش 

یجاد شده که برای تکنولوژی در همه رشته های علمی و پزشکی پيشرفتهای قابل ملحظه ای ا

متخصصين این علوم خوشایند می باشد موضوع بحث ما نيزاز نظر اثباتی با رشته پزشکی در 

ارتباط است این موضوع حتی امروزه در جامعه ما نسبت به گذشته افزایش پيدا کرده و اگر 

 صحبتی از آن نمی شود دليل بر عدم وجودش نيست پس بهتر است مردانی که در موادی دچار

شک و شبهه می شوند به هرجهت برای اطمينان ازاین مساله و برای اثبات ادعا با آزمایشهای 

                                                                   قطعی مربوط مراجعه تا انجام آن مثل آزمایش در ان ای برای اثبات نسب .                                                           

اگر چه صحبت کردن راجع به موضوع لعان و اثبات آن در جامعه ما که یک جامعه اسلمی 

می باشد دشوار است ولی این را باید گفت که بحث و تحقيق و بازگو نکردن این گونه مسایل 



 مقدمه/۹
 

مباحث یا  به نوعی مشکلت دليل بر عدم وجود یا نبودن اثر منفی ان نيست مخفی کردن این 

چيزی جز حفظ ظاهر کردن و ادعای سالم بودن جامعه نيست اثر منفی این مساله خود عاملی 

است جهت ریشه کن شدن روابط خانوادگی و فساد بيش از حد در ميان ملتی بااعتقاد مثل 

ملت ایران .باید خاطر نشان کرد که یکی ازعلتهای وجود این چنين موضوعی دور بودن 

ر است که این دليل نمی تواند دليل قانع کننده ای باشد اگر چه قانون با همسران از یک دیگ

اجازه ازدواج موقت به طرفين اختيارات وسيعی داده است اما در واقع این به عنوان یک مجوز 

برای آنها است تا هر موقع می خواهندبا ميل خود رفتار کنند. در نتيجه  آیين و اسلوب 

ته می شود .با اینکه پاره ای از افراد جامعه به راحتی با این مساله زناشویی سالم زیر پا گذاش

برخورد می کنند ولی عمل با مراجعه به دادگاه خانواده در قبال چنين مردانی با زنانشان که 

مواحه می شویم چه همسران دائمی چه همسران موقت مسائل معنوی و مادی در کنار هم مهم 

یکسان بودن حقوق مرد وزن در جامعه مطرح می شود  به نظر می رسند وقتس حرف از

اینچنين حقوق یک زن نادیده گرفته شود ممکن است عده ای که ظاهر قضيه را می بينند 

اینطور قضاوت کنند که ازدواج موقت برای زنان هماثرات مثبت دار دولی این یک واقعيت 

و همين می تواند عامل مهمی در است که در کشور ایران بيشتر مردم زیر خط فقر قراردادرند 

جهت فساد در جامعه و وقوع طلق باشد.در نتيجه بيشتر خانم هایی که طلق گرفته اند ازنظر 

اقتصادی نيز با مشکلت بزرگی در ادامه زندگی مواجه می شوند که بهترین راه برای رفع این 

اج اشتباه می باشد .هيچ موضوع در ازدواج  موقت است مسلما وقتی انگيزه اوليه برای ازدو

   سودی عایدشان نخواهد شد نتيجتا نکاح منقطع نمی تواند جای نکاح دائم را بگيرد .                                                  
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 مبحث اول : تعاریف 

جامعه متمدن و صنعتی امروز پيامدهای خاصی به دنبال دارد از جمله تزلزل و سستی 

بنيادهای خانواده کاهش عاطفه و محبت در ميان افراد از انجا که خانواده سرپناه اجتماع 

محسوب می گردد باید در تحکيم آن چاره اندیشی شود نهایت کوشش را برای ایجاد رابطه 

ون خانواده بکار گرفت و گر نه زیان های غير قابل جبرنی به بار می صميمانه و عاطفی در در

آورد مساله لعان با مفهوم خانواده نيز در ارتباط است چرا زن و مرد پس از انعقاد نکاح و 

تشکيل خانواده می دهند  زوجيت آنها قابل اثبات است . اگر برای مرد مشخص شود که 

ند او را لعن کند در حقوق ایران پس از پيروزی از حقوق کودک متعلق به او نيست باید می توا

اسلم وجود رابطه زوج درزمان انعقادنطفه شرط است پس اگر در اثر رابطه جنسی آزاد نطفه 

ای بسته شودد نمی توان آن نسب را مشروع دانست در نتيجه می توان لعان را اجرا کرد مقصود 

 کردن  از لعان یعنی لعن کردن ، ناسزا گفتن طرد

 گفتار اول : لعان در لغت 

لعان کلمه ای عربی است مصدر است و به معنی لعن و نفرین است کلمه لعان به معنای 

، «لعان»راندگی و دوری از رحمت خداست کلمه لعنه به معنی بسيار لعنت کننده است واژه 

جوهری، به معنای دور ساختن و طرد کردن از خير و خوبی است )« لعن»مشتق از مصدر 

بعضی از لغویين آن را به معنای دور ساختن و طرد کردن از خداوند و .  (2196، ص6،ج1410

به همين دليل شخصی را ( .387، ص13،ج1414نيز نفرین و دشنام دادن می دانند )ابن منظور، 

که مورد لعن، نفرین و دشنام قرار گرفته است، لعين و ملعون به معنای مطرود می گویند. 

، 3ج، 1375؛ معين، 19707، ص13، ج1377ر را لعنت کردن، نفرین کردن )دهخدا، یکدیگ

از معانی ( 19707، ص13، ج1377( و لعنت خواندن شوی و زن بر یکدیگر )دهخدا، 3594ص

که جمع آن « لعن»از این مصدر، واژه  است که در کتاب های لغت به آن اشاره شده است.

ه نيز به معنای دور ساختن و طرد کردن می باشد. بدین است ساخته شده ک« لعنات»و « لعان»
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یعنی مطرود می « لعين»جهت به شخصی که از سوی مردم مورد دشنام و ناسزا واقع شده 

در لغت به معنای وقوع نفرین و دشنام بين دو یا چند نفر « ملعنه»و  «التعان»و« لعان»گویند. 

نمی « لعان»د دشنام و نفرین قرار داده است و بدین ترتيب به عمل کسی که خودش را مور

گویند، لذا چنانچه دو یا چند نفر به یکدیگر دشنام دهند و نفرین کنند گفته می شود که 

در طوایف عرب جاهلی وقتی که فردی از قبيله آنها از دستورها و  نموده اند« لعان»یکدیگر را 

اندند و به چنين شخصی اصطلحا سنن قبيله تمرد و سرکشی می کرد او را از قبيله خودمی ر

  گفته می شد که وی لعين قبيله است

 گفتار دوم : مفهوم  حقوقی و فقهی 

بند اول : مفهوم فقهی :   لعان مصدر باب مفاعله به معنای ملعنه است و در اصطلح فقهی،   

عبارت است از انجام مباهله بين زن و شوهر که با لفظ مخصوصی نزد حاکم انجام شده و به 

، 1425منظور برطرف ساختن حد یا نفی کردن فرزند از خود صورت می گيرد )شهيد ثانی، 

(. به اعتقاد برخی دیگر 322، ص2، ج1427؛ خمينی، 5، ص34، ج1981ی، ؛ نجف39، ص3ج

لعان یا ملعنه تشریفات خاصی است که با اجرای آن زن و شوهر یکدیگر را لعن می کنند. به 

این نحو که شوهر با سوگندهای ویژه ای به زن خود نسبت زنا می دهد یا کودکی را که از 

اند و زن با سوگندهای مشابهی اتهام را رد می کند. با همسرش متولد شده فرزند خود نمی د

تحقق لعان زن و شوهر از یکدیگر جدا شده و ازدواج دوباره آنها تا ابد ممنوع است )طاهری، 

سوره نور و احادیث استناد کرده  9تا  6(. فقهای اماميه برای لعان به آیات 93، ص3، ج1418

 (.    370، ص3، ج1390؛ طوسی، 162، ص6، ج1407اند )کلينی، 

 بند دوم : مفهوم حقوقی 

قانونمندیهای تکامل جنسی به همان اندازه به کار گرفته شوند که قوانين مربوط به ذهن 

عملکرد فردی انساها بستگی به سلمت فيزیولوژیک ارگانهایی دارد و این سلمت زمانی می 

تاند تامين گردد که شناخت کافی در باره عملکرد این ارگانها وجود داشته باشد باید یاد اور 



۱۵ ات/فصلاول:کلی  

 
جنسی در همه انسانها یک سان نيست ميل جنسی را می توان در شرایط استثنایی به  شد که ميل

طور موقت منحرف کرد از طریق مسيرهای دیگری پون ورزش کردن ، مطالعه کردن و 

کارهای هنری و غيره سوق داد اماچنين عملی تنها برای مدتی کوتاه در اشخاص امکان پذیر 

د کننده ای درافراد داشته باشد درروند رفتار جنسی است ادامه آن می تواند اثرات خر

محروميتهای ناشی از شرایط زنان نسبت به مردان فشار بيشتری را متحمل می شوند در برابر انها 

موانع و مصائب پيچيده ای قرار دارد تحت فشاربودن زنان از نظر جنسی و محروميتهای 

جمله عواملی است که روی رفتار اجتماعی شدیدی که آنها قبل از ازدواج تحمل می کنند از 

انها تاثير می گذارد آنها را از مردان متمایز می سازد در واقع ریشه اصلی برای این موضوع که 

چرا برخی از زنان بعد از ازدواج ميل به ایجاد ارتباط با مردان دیگر دارند همين است متاسفانه 

ما به وضوح دیده می شود با اینکه باید گفت که چنين موضوعاتی در جامعه اسلمی 

محدودیتهایی بسياری در روابط آزاد افراد با یکدیگر وجود دارد ولی همين محدودیتها و 

کنترل بيش از حد نه تنها نمی تواند اثرات مثبت داشته باشد بلکه اثرات و عواقب منفی نيز دارد 

 (.162، 1357پيشگام ، جلد اول ،  )افشارنيا ، علی رضا ، زن و رهایی نيروهای توليد انتشارات

هيچ کس حاظر نيست درتمام طول زندگيش برخلف آنچه طبيعت اقتضا می  نماید رفتار 

کند انسان عاقل و کامل در نهایت خود باید بداند که در زندگی چه چيزی می خواهد چه 

انتخاب نماید هدفی دارد این انسان باید بتواند بهترین راه حل ها را برای رسيدن به هدفش 

رسيدن به این اهداف مثبت نباید با اجبار و اکراه همراه باشد نباید این اهداف به صورت 

رویایی دست نيافتنی جلوه کند مساله مطرح شده راجع به گرایشهای جنسی می تواند بسياری 

ی که از افراد جامعه به علت محدودیتی که دارند تبدیل به رویا شود می دانيم هر فکر یا هدف

دست نيافتنی باشد انسان را به آن حریص تر می کند این انسان حریص دچار مشکلت روحی 

و روانی هم شده و سعی می کند خلء ایجاد شده دردرون خود را با روشهای مختلف پر کند 

مخصوصا این موضوع زمانی جلوه گر می شود که ازدواج به اجبار و تحميلی باشد زمانی که 

جبار با شخصی ازدواج می کند که هيچ علقه ای به او ندارد در عمق ذهن شخصی ازروی ا
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خود در تمام طول زندگيش به دنبال کسی است که به او علقه داشته باشددر نهایت برای 

رسيدن به خواسته هایش دست به انجام کارهایی می زند که حتی فکرش را هم نمی کرد 

صله زمانی زیاد بين بلوغ جنسی از نظر طبيعی تا دردوران قبل از ازدواج به علت وجود فا

رسيدن به مرحله اقتصادی که ازدواج را ممکن می کند دختران مجبور می شوند تا اميال 

جنسسی خود را سرکوب نمایند و دراین موضوع ناراحتی روحی ، همجنس گرایی و حتی 

 (162خود کشی ميان آنها دیده می شود )افشار نيا ، 

نواده های سنتی برای پسر بيش از دختر ارزش قائل شده است دختر خود را دربعضی از خا

موجودی بی ارزش می یابد که بر تمام اندیشه و احساسات خود پا بگذارد بهترین راه حل را 

 پشت کردن به خانه و خانواده می داند 

در خصوص اختلف ناشی از تفاوت سنی زن و شوهر خصوصا در مواردی که زن بسيار 

وان است و مرد مسن بدیهی است که با این اوضاع و احوال نمی توان به اینده زندگی این ج

گونه زوجها که دارای روحيه و رفتار متفاوت هستند اميدوار بود . )صادق نجفی ، صادق ، 

 (46، 1357ناملیمات زناشویی و علل طلق ، کتابخانه ملی ، چاپ عماد ، سال اول ، 

ن انگيزه ازدواج را فرار از خانه پدری یا رسيدن به ثروت می دانند . در این دختران جوان چو

یک ازدواج موفق ابتدا باید زن و مرد همدیگر رابه درستی بشناسند و زمانی که احساس کردند 

که می توانند یک ارتباط صحيح و سالم را در کنار یکدیگر داشته باشند اقدام به ازدواج نمایند 

ر نه این ازدواج دوامی نخواهد داشت و ممکن است عواقب شومی هم با با ميل و رضا و گ

 خود داشته باشد. 

در خصوص وابستگی اقتصادی در مورد زنان عدم استقلل مادی زندگی آنها را تحت شعاع 

 (.150، 1357قرار می دهد )افشار نيا ، 



۱۷ ات/فصلاول:کلی  

 
در مبحث موانع ارث و  883و  882قانون مدنی ایران، بدون تبيين شيوه اجرای لعان، در ماده 

در مبحث موانع نکاح به لعان اشاره کرده است. ادعای برخی حقوقدانان مبنی  1052نيز در ماده 

قانون گذار نخواسته لعان را در عرض سایر قوانين بپذیرد بلکه تنها از باب خالی نبودن »بر اینکه 

یا وجود لعان در قانون تنها قانون از این موضوع فقهی، آن را در قانون مدنی گنجانده است، 

و نيز این ادعا که تحقق لعان از امور دشوار و نادر  (59، ص1338)اوصياء، « نقش تزیينی دارد

)کاتوزیان،  است و باید احکام مندرج در قانون مدنی راجع به لعان را از قوانين متروک دانست

 را امروزه از دست داده اندیا از قوانينی به شمار آورد که فایده عملی خود ( 642، ص1388

 پذیرفتی نيستند. (، 119، ص1388)صفایی، امامی، 

نادر بودن دعاوی لعان به دليل کافی نبودن اطلعات افراد جامعه در این زمينه است و در      

صورت اطلع رسانی و کاوش های حقوقی کافی در این زمينه می توان به لعان حيات دوباره 

)لطفی، فراوان قتل های ناموسی و نارسایی های طلق اجتناب جست  بخشيد و از مشکلتت

. ضرورتی ندارد که قانونگذار تمام ابواب فقهی را در قانون بگنجاند و رویه (201، ص1388

قانون گذار هم هرگز چنين نبوده است، کما اینکه بسياری از موضوعات فقهی در قانون مطرح 

 نشده اند. 

   مبحث دوم : ماهیت لعان

ماهيت لعان را از دو زاویه می توان مورد قرار داد: زاویه نخست، اینکه لعان، سوگند       

 است یا شهادت؟ و زاویه دوم، اینکه فسخ است یا طلق؟

 بند اول :  سوگند یا شهادت بودن لعان

ساب در این باره فقيهان و مفسران دیدگاه یکسانی ندارند؛ برخی آن را مقوله سوگند به ح     

 می آورند و برخی به مرکب بودن آن از شهادت و سوگند قائل اند.
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مشهور فقيهان و مفسران اماميه، لعان را از مقوله سوگند می دانند و معتقدند نباید به ظاهر 

واژه شهادت که در آیه به کار رفته است، استناد کرد و حکم به شهادت بودن لعان کرد 

 (.393، ص1405، راوندی، 97، ص1408؛ رازی، 7، ص5، ج1407)طوسی، 

ـ در سوگند باید به نام خداوند اتيان شود و در آیه 1دلیل دیدگاه مشهور بدین قرار است:     

(. از سویی هر چند 444، ص7، ج1413لعان نيز این شرط ملحوظ گردیده است )علمه حلی، 

(؛ ولی این 7، ص5، ج1407در سوره نور واژه شهادت درباره آن به کار رفته است )طوسی، 

واژه در معنای حقيقی خود به کار نرفته است، بلکه به طور مجازی به معنای سوگند آمده 

است؛ زیرا بسياری از شرایط شهادت در آن جاری نيست؛ به عنوان نمونه، یکی از شرایط 

 شهادت، عادل بودن شاهد می باشد می باشد؛ ولی در لعان چنين شرطی وجود ندارد )اسدی

( و اینکه از سوگند به شهادت تعبير گردیده است، به این جهت می 9، ص4، ج1407حلی، 

، 2، ج1415باشد که در این مورد شهادت به جای سوگند قرار گرفته است )فيض کاشانی، 

 (.95ص

ـ در لعان، مذکر و و مؤنث )زن و مرد( حکمی یکسان دارند و تفاوتی ميان آنان وجود 2    

ی که اگر از مقوله شهادت به شمار می رفت، باید زن و مرد حکمی یکسان ندارد، در حال

نداشته باشند؛ زیرا در باب شهادت، دو شاهد زن به منزله یک شاهد مرد محسوب می شوند 

 (.9، ص4، ج1407)اسدی حلی، 

در تأیيد دیدگاه مشهور همچنين می توان به این حکم اشاره کرد که چنانچه زوج لعان را     

جام دهد؛ ولی زوجه از اتيان آن خودداری ورزد، حکم رجم بر او جاری می شود؛ زیرا لعان ان

به منزله شهادت است و همان کاربرد را در اثبات را در اثبات جرم زنا دارد و بسان آن است که 

، 2، ج1423وی بر زنای محصنه همسر خویش چهار شاهد اقامه کرده باشد )سبزواری، 

 (.808، ص1422؛ اصفهانی، 435ص



۱۹ ات/فصلاول:کلی  

 
تعبير شده است، « حلف»در تأیيد سوگند بودن لعان می توان به روایت نبوی که در آن به  

استناد کرد. در این روایت که جریان هلل بن اميه را بيان می دارد، رسول خدا )ص( خطاب به 

چهار به أحلف بال الذی ل اله ال هو إنی لصادق یقول ذلک أربع مرات؛ »هلل می فرماید: 

)حاکم نيشابوری، « خدایی که جز او پروردگاری نيست، سوگند یاد کن که راست می گویی

 (.1062، ص3، ج1427

در مقابل این نظریه، نظریه دیگری وجود دارد: نظریه ای که آن را شهادت می داند، این     

؛ اسکافی، 445، ص7، ج1413نظریه به ابن جنيد اسکافی نسبت داده شده است )علمه حلی، 

(. مهم ترین دليل این اندیشه، ظاهر آیه لعان است که تعبير به شهادت کرده 280، ص1416

 «.فشهاده أحدهم أربع شهادت بال انه لمن الصادقين»است: 

اندیشه دیگر، دیدگاهی است که ابن ابی جمهور احسایی از فقيهان قرن نهم آن را بيان    

ی ماهيت ویژه ای می باشد؛ بدین معنا که مرکب از سوگند و داشته است و آن اینکه لعان دارا

شهادت است. از این رو، نه حکم سوگند را دارد و نه حکم شهادت، بلکه حکم خاص خود را 

(. برخی فقيهان معاصر نيز با پذیرش این دیدگاه گفته اند: لعان، نه 56، ص1410دارد )احسایی، 

این دو می باشد. از این رو احکام ویژه خود را دارد  سوگند است و نه شهادت، بلکه ترکيبی از

(. صاحب جواهر نيز دیدگاه ترکيب را برگزیده است؛ ولی به 402، ص9، ج1406)شوشتری، 

 (.65و64، ص 34، ج1366این نکته اشاره کرده است که جنبه سوگندی آن غلبه دارد )نجفی، 

دار باشد؛ زیرا نه تمامی آثار سوگند بر به نظر می رسد این دیدگاه از قوت بيشتری برخور     

این نهاد مترتب است تا آن را فقط سوگند به شمار آوریم و نه جميع آثار شهادت و آثار آن را 

 دارد تا شهادت محض محسوب شود. از این رو، می توان لعان را دارای ماهيتی ترکيبی دانست.

این موضوع دانست که نهاد مزبور بر منشأ گوناگونی اندیشه را در این باره می توان      

احکامی مشتمل است که بعضی از آن شبيه احکام سوگند است و بعضی از احکام آن با احکام 

شهادت مشابهت دارد؛ برای مثال، تشابه آن با سوگند در این است که همان گونه که سوگند 
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رت دارد، حال آنکه در هيچ باید با نام خداوند اتيان شود، در لعان نيز آوردن نام خداوند ضرو

یک از دیگر شهادت ها آوردن نام پروردگار الزامی نيست. در وجه تشابه آن با شهادت نيز می 

توان گفت: اثبات زنا با گواهی چهار شهادت امکان پذیر است و لعان نيز مشتمل بر چهار 

 (.343، ص3، ج1411شهادت می باشد )موسوی عاملی، 

 بودن لعانبند دوم : فسخ یا طلق 

در زاویه دوم بحث که لعان، فسخ است یا طلق؟ فقيهان و مفسران اماميه دیدگاهی     

، 26و25، ص5، ج1407یکسان دارند و به اتفاق، آن را از مقوله فسخ می دانند )طوسی، 

 (.77، ص3، ج1408؛ محقق حلی، 101، ص1408ابوالفتح رازی، 

دایی که به وسيله لعان حاصل می شود، از مقوله ج»صاحب جواهر در این باره می نویسد:    

فسخ به شمار می رود؛ همانند رضاع و ارتداد و نه از نظر شرع و نه لغت و نه عرف، طلق 

محسوب نمی شود. با وجود این، ابوحنيفه آن را از مقوله طلق می داند؛ ولی ضعف اندیشه 

در لعان شرط نيست و احکام وی آشکار است؛ بنابراین شرایطی که در طلق شرط است، 

 (.83، ص34، ج1366طلق نيز بر آن مترتب نمی شود )نجفی، 

در مذاهب اهل تسنن، شافعی، مالکی و حنبلی آن را فسخ می دانند؛ ولی ابوحنيفه و محمد     

؛ ابن قدامه، بی 384، ص1420از مذاهب حنيفه، لعان را طلق بائن به شمار آورده اند )کاسانی، 

 (.412ص ،7تا، ج

تفاون عملی دو دیدگاه در این است که چنانچه لعان را از مقوله فسخ بدانيم، پس از    

اجرای لعان، زن و شوهر بر یکدیگر حرام مؤبد می شوند و این حرمت هيچ گاه برطرف نمی 

شود؛ ولی اگر آن را طلق محسوب کنيم، در صورتی که شوهر ادعای خود را تکذیب کند، 

 (. 253، ص2، ج1410؛ طبرسی، 26و25، ص5، ج1407گردد )طوسی،  حرمت زایل می

 



2۱ ات/فصلاول:کلی  

 
 مبحث سوم : تاریخچه لعان 

 گفتار اول : لعان  در اسلم 

از مباحثی است که ابتدا در منابع جامع فقهی به صورت بابی مستقل پس از بحث نکاح و 

به نظر  (. ولی543ـ540، ص1410؛ مفيد، 249ـ248، ص1406طلق آورده شده است )صدوق، 

برخی در زمان جاهليت وجود داشته است و در اروپای پيش از اسلم، یکی از انواع طلق به 

شمار می رفته است که در صورت اتهام زنا از سوی مرد به زن، زوجين یکدیگر را لعن می 

؛ انصاریان، بی تا، 331، ص1، ج1346کردند و در نتيجه بر یکدیگر حرام می شدند )رهنما، 

 (؛ ولی باکيفيت کنونی از ویژگی های دین اسلم به شمار ميرود.321، ص6ج

از سوره 9، 8، 7، 6در قران کریم به آیاتی در خصوص لعان اشاره شد که عبارتند از آیات    

از همان سوره که در باره اتهام زنا است بيان شده بود باید گفت  5و 4نور که بعد از آیات 

قران است و قرض از این سوره همين است که این  24سوره قران است و  18سوره نور جزء 

 ( 113، 1363سوره با آن افتتاح شده و احکام الهی در آن آمده است .) موسوی همدانی ،

آیه »برخى نيز آن را  نام گرفته است« آیه لعان»که به موضوع لعان پرداخته،  سوره نور 6آیه 

 :همين سوره ادامه دارد 9اند؛ البته موضوع لعان تا آیه  گفته آیه تلعن»برخى دیگر و  ملعنه

تٍ بِاللََهِ إِنََهُ وَالََذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لََهُمْ شُهَدَاء إِلََا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَا

 لَمِنَ الصََادِقِينَ

به موضوع لعان  9تا  6ن این سوره، به حکم حدّ زنا و حد قذف و آیات آیات نخستي -1

پرداخته است. در شأن نزول این آیه آمده است که سعد بن عباده )بزرگ انصار( به 

پيامبر عرض کرد: اى پيامبر خدا! حال که نسبت دادن عمل منافى عفت به کسى داراى 

د هشتاد تازیانه بخورد اگر من وارد خانه این مجازات است که اگر آن را اثبات نکند، بای

خود شدم و دیدم مرد فاسقى با همسرم در حال عمل حرامى است، چه کنم؟ اگر به 
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دنبال چهار شاهد بروم، او کار خود را کرده و رفته است و اگر او را به قتل رسانم، کسى 

م وشکایت شوم و اگربيای مى پذیرد و در جایگاه قاتل قصاص از من بدون شاهد نمى

 .شود کنم،هشتادتازیانه برمن زده مى

گوید؟ انصار  شنوید بزرگتان چه مى پيامبر صلى ال عليه و آله خطاب به انصار فرمود: نمى

گفتند: اى رسول خدا! او را ملمت مکن که او مردى غيور است. سعد بن عباده گفت: تن و 

حکم، حق و از طرف خدا است؛ اما از  دانم که این جان من فداى تو باد اى رسول خدا! من مى

  .آن درشگفتم

پيامبر فرمود: حکم خدا همين است. او نيز عرضه داشت: صدق اللَه و رسولُه. چيزى  -2

نگذشت که پسرعموى سعد به نام هلل ابن اميه نزد پيامبر آمد و عرضه داشت: من وارد 

سخنان آنان را با گوش  کرد و خانه شدم و با چشم خود دیدم که مردى با همسرم زنا مى

  .خود شنيدم

با شنيدن این سخن، آثار ناراحتى شدیدى در چهره پيغمبر صلى ال عليه و آله پدیدار  -3

گویم و اميدوارم خداوند مرا از این  شد. هلل عرض کرد: به خدا سوگند! راست مى

گام، مشکل برهاند. پيامبر تصميم گرفت حد قذف را بر هلل جارى سازد. در این هن

وحى بر پيامبر صلى ال عليه و آله نازل و این آیات فرو فرستاده شد و راه حلَى را بدین 

                                                                      .شکل به مسلمانان عرضه کرد

 کنند و گواهانى جز خودشان ندارند، هر یک از کسانى که همسران خود را متهم مى -4

گویان است و  ها باید چهار مرتبه به خدا سوگند یاد کند که او به طور قطع از راست آن

زن اگر سخنان مرد  گویان باشد، و در پنجمين بار بگوید: لعنت خدا بر او باد اگر از دروغ

تواند  شود و او نيز براى رفع مجازات زنا از خود مى مى را تصدیق کرد، حدّ زنا بر او زده 

گویان است و در مرتبه پنجم  ر خدا را به شهادت طلبد که شوهرش از دروغچهار با

 .بگوید: غضب خدا بر او باد اگر شوهرش از راستگویان باشد
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تٍ وَالََذِینَ یَرْمُونَ أَزْوَاجَهُمْ وَلَمْ یَکُن لََهُمْ شُهَدَاء إِلََا أَنفُسُهُمْ فَشَهَادَةُ أَحَدِهِمْ أَرْبَعُ شَهَادَا -5

 إِنََهُ لَمِنَ الصََادِقِينَ  وَالْخَامِسَةُ أَنََ لَعْنَتَ اللََهِ عَلَيْهِ إِن کَانَ مِنَ الْکَاذِبِينَ وَ یَدْرَأُ عَنْهَا بِاللََهِ

هَا إِن وَالْخَامِسَةَ أَنََ غَضَبَ اللََهِ عَلَيْ   الْعَذَابَ أَنْ تَشْهَدَ أَرْبَعَ شَهَادَاتٍ بِاللََهِ إِنََهُ لَمِنَ الْکَاذِبِينَ

  کَانَ مِنَ الصََادِقِينَ

 گفتار دوم : لعان در قانون مدنی 

در قانون مدنی ایران، هيچ گونه تعریفی از لعان به ميان نيامده و کيفيت آن نيز بيان نشده 

به آن اشاره جزیی شده و صرفاً آن را از موجبات جدایی  1052و  883و  882است اما در مواد 

نتهی به حرمت ابدی بين آن دو و همچنين مانع ارث بردن زوجين از زن و شوهر دانسته که م

یکدیگر می شود. با این وصف لعان از اصطلحات حقوق اسلمی است که باید با بررسی دقيق 

فقهی، جایگاه واقعی آن را در حقوق موضوعه نبعيين کرد تا بتواند جواب گوی بسياری از 

 امع امروز باشد.منازعات حقوقی و مشروع خانواده در جو

در قانون مدنی نه تنها از لعان تعریفی به عمل نيامده بلکه کيفيت آن نيز بيان نشده  -6

است،لذا برای آگاهی ازتعریف و نيز کيفيت انجام آن باید به کتب فقهی مراجعه کرد. 

از دیدگاه مؤلفين اماميه، لعان عبارت است از: لعن هر یک از زوجين دیگری را که 

                                      خاصی به عمل می آید تحت شرایط

با توجه به آثار حقوقی لعان و احکام آن می توان گفت که لعان در دو مورد ذیل به  -7

 عمل می آید

به طوری که از تعریف لعان بر می آید، لعان به دو سبب صورت می گيرد؛ یکی با نسبت     

 زنا دادن به زن که قذف خوانده می شود و دیگری با انکار ولد کردن.
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 بند اول :  قذف

قذف در لغت به معنی افتراء و تهمت زدن و سنگ انداختن و تکلم بدون تأمل کردن و      

 دشنام دادن و نسبت زنا دادن است که در اینجا همين معنای اخير منظور است.

لعان در صورتی با قذف صورت می بندد که شوهر ادعای مشاهده ی زنای زن کرده ولی     

ه باشد چه در آن صورت احتياجی به لعان نخواهد بود. با شاهدی بر این ادعای خود نداشت

توجه به شرایط مشاهده ی شوهر معلوم می شود که اشخاص کور نمی توانند زن خود را به 

سبب قذف لعان نمایند.  قذف در زمان عده ی رجعيه نيز صورت پذیر است زیرا ایام عده ی 

 ی آن است.رجعيه متصل به زمان زوجيت حقيقه بوده و استدامه 

نکته ای که در این مورد قابل توجه است اینکه آیا قذف دللت بر رجوع دارد یا نه؟     

ممکن است چنين استدلل کرد که قذف ملزمه ای با رجوع ندارد زیرا شوهر در هنگام عده 

ی رجعيه به صرف اینکه علقه ی زوجيت باقی است حق قذف خود را اعمال می کند و خود 

بر عدم علقه ی شوهر به بقاء علقه زوجيت متزلزی است که در ایام عده ی رجعيه قذف دليل 

 وجود دارد.

در مقابل، استدلل دیگری می توان کرد و قذف را دليل بر رجوع شمرده و آن استدلل     

چنين است: با توجه به اینکه قذف اختصاص به شوهر دارد، چنين نيجه می شود که او هنگام 

يت خود را اعمال می کند و قبل از آنکه عمل او به عنوان قذف مؤثر باشد قذف حق زوج

رجوع محسوب خواهد شد به عبارت دیگر با همان عمل، رجوع و سپس قذف هر دو با هم 

 صورت می بندد.

 اما چنانکه از کلمات فقها بر می آید آن را رجوع به نمی شمارند.    

ممکن نيست اما اگر زن مطلقه به طلق خلع یا  بدیهی است در زمان عده ی بائنه قذف   

مبارات باشد چون این دو طلق چه در فقه و چه در قانون مدنی به تبع فقه )بند سوم ماده 


