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  بازخوانی مواضع تهمت در شهادت
  3، حسین کاویار2محمد قنبرزاده ،1فرد علی اکبر ایزدي

  . استاد دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه مازندران1
  ارشد فقه و مبانی حقوق اسالمی. کارشناس 2

  دانشجو دکتري حقوق خصوصی دانشگاه مازندران. 3
  )20/12/89 ؛ تاریخ تصویب:25/8/88 دریافت: تاریخ(

  

  چکیده 
ـازد و از ارزش آن  ي اثبات دعوا در امـور حقـوقی و کیفـري کشـورها رنـگ مـی      گرچه روز به روز شهادت به عنوان یکی از ادلّه ب

ـادي بـراي آن قایـل        شود، اماکاسته می حقوق ایران با الهام از منابع اصیل شرعی، همچنان شـهادت را معتبـر دانسـته و ارزش زی
ـال    کند تا هر کسی نتواند با استناد به شهود بـی گیري میاست. از طرفی در شرایط شاهد و شهادت سخت ـار، محکمـه را اغف اعتب

ـاره    ترین شروطی که هم در فقه مبسوطاً نماید. یکی از مهم اي از مصـادیق بـدان تصـریح شـده اسـت،      و هم در قانون بـا ذکـر پ
ـانون بـه بررسـی    شناسی واژهاست. این پژوهش پس از مفهوم» شرط انتفاء تهمت« ها، با تحلیل آیات، روایات، کالم فقها و مواد ق

  مصادیق تهمت در شهادت خواهد پرداخت.

  واژگان کلیدي: 
  .شهادت، شاهد، تهمت، عدالت

    

                                                             
 09111138591 تلفن:               مسؤول نویسنده    Email: ali85akbar@yahoo.com  

  خصوصی  حقوق
  1389شانزدهم، بهار و تابستان شماره هفتم، سال 

 156ـ  113صفحات 
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  مقدمه 

تردید اعتبار هر سیستم قضایی و اعتماد طرفین دعوي و عموم نسبت بـه آن، بـه وجـود یـک     بی
سیستم دادرسی منصفانه بسـتگی مسـتقیم دارد. حـقّ برخـورداري از دادرسـی منصـفانه در بردارنـده        
مجموعه اصول و قواعدي است که جهت رعایت حقوق طرفین در رسیدگی بـه دعـواي آنـان پـیش     

  ترین ادلّه در اثبات دعوي، شهادت است.   ردیده است. از طرف دیگر، یکی از مهمبینی گ
از  يبـالغ و مـؤمن و مبـرّ   ، عاقـل ، عـادل  يه فـرد کـ ن امـاره اسـت   یـ بر ا یاعتبار شهادت مبتن

. نـد کیان مـ یـ بـه صـداقت ب  ، ردهکـ ل یگر تحصـ یق دیا به طریده یا شنیده یهرگونه اتهام آنچه را د
 يد از رویـ ه شـهادت با کـ نیدر مفاد شـهادت (مثـل ا   یطیعالوه بر وجود شرا، اعتبار شهادت يبرا

توافـق داشـته    ید در معنـ یباشد و شهادت شهود با يد مطابق با دعویشهادت با، ن باشدیقیقطع و 
  م است:یط الزم در شاهد به دو دسته قابل تقسیشرا. ز الزم استیدر شاهد ن یطیباشند) شرا

ماننـد شـرط   ؛ ص شـاهد دارد یو شعور و قدرت تعقّل و تشـخ  كزان دریمربوط به م یبرخ. 1
  .  اریقصد و اخت، عقل، بلوغ

ماننـد شـرط   ؛ باشـد ینـان از صـحت گفتـار او مـ    یمربوط به اعتماد بـه شـاهد و اطم   یبرخ. 2
  .  عدم وجود عداوت، ا رفع ضرر از اویشاهد  يبرا یعدم وجود انتفاع شخص، عدالت

. ر از شـروط الزم در شـاهد اسـت   یـ مـرتبط بـا دسـته اخ   » مواضع تهمت در شـهادت « یبررس
پـس از  ، ط شـاهد یضـمن بحـث از شـرا   ، دارنـد  یفاتیکه در باب قضا و شهادات تأل ییعموم فقها

 يگـر یبـه عنـوان شـرط د   » عدم تهمـت «به ، ن شروط شاهدتری مهماز  یکیبه عنوان » عدالت«ذکر 
  .  اندپرداخته، مطرح است يرفتن شهادت شاهدان در دعاویپذ يکه برا

ط شـاهد  یشـرا  يه دربـاره یـ ت از فقـه امام یبه تبع 14/8/1370مصوب  یقانون مدن 1313ماده 
 155مـاده  . »مـان و طهـارت مولـد شـرط اسـت     یا، عدالت، عقل، در شاهد بلوغ«رده است: کمقرر 

 ز مقـرر یـ ن 28/6/1378مصـوب   يفـر کیو انقالب در امور  یعموم يهادادگاه ین دادرسییقانون آ
الزم ، دیـ نمایاسـتناد مـ   یل شـرع یـ به شهادت شاهد بـه عنـوان دل   یه قاضک يدر موارد«دارد: یم

عـدم وجـود انتفـاع    ، عـدالت ، طهارت مولد، مانیا، عقل، ر باشد: بلوغیط زیشرا ياست شاهد دارا
و  ين دعـو ین شـاهد و طـرف  یب يویدن یعدم وجود دشمني، ا رفع ضرر از ویشاهد  يبرا یشخص

  .  »يو ولگرد يدکعدم اشتغال به ت
برخـوردار   يقـو  یاخالقـ  يهـا ه از پشتوانهک یا در جوامعی یدر جوامع مذهب تر بیششهادت 

ا پشـت  یـ ات در جوامـع و  یـ م رنـگ شـدن اخالق  کـ بـا   یول. شده استیمورد استناد واقع م، بوده
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آن  يدسـت داده و بـه جـا   گـاه خـود را از   یج جایل بـه تـدر  ین دلیای، پازدن مردم به اصول مذهب
 ییگـاه بـاال  یل در فقـه اسـالم از جا  ین دلیهر چند ا. )167، ص 1385ی، انین شد (دیگزیاسناد جا

در ، گـردد یه آنچه در فقه اسالم موجب اعتبـار شـهادت مـ   کد توجه داشت یاما با، برخوردار است
د یـ ه باکـ سـخت و دشـوار اسـت     يط شاهد بـه حـد  یشرا یعن. یط شاهد استیتابع شرا، قتیحق

اعتبـار خـاص   ، ط آن محقّـق شـد  یشـرا  یبا تمام یاگر شهادت یول. رفتیرا پذ یمتر شهادتکعمالً 
ه کـ  ییهـا تیمحدود یرد و حتیم قرار گکح یتواند مستند قطعیفقه اسالم را دارا خواهد بود و م

در . را هـم نداشـته باشـد    1، شده بود قایلآن  يبرا 1361قبل از اصالحات سال . م. ق 1306ماده 
تومـان)   50( ینـ یمورد شهادت حد مع يبرا یاز نظر مال 1361قبل از اصالحات سال  یقانون مدن

بـا هـر    یمـال  يدعـاو  یاثبـات تمـام   ينون وجود نـدارد و بـرا  کت این محدودیه اکمقرّر شده بود 
را هـم از   ین سـند رسـم  تـوا یط میبا شهادت شهود جامع الشّرا، ن حسابیبا ا. معتبر است یمبلغ

  .  را به اثبات رساند يارد دالریلیتوان قرارداد چند میه مکاعتبار ساقط نمود همچنان 
شـاهدان در   يگاه تهمـت بـرا  یکه به عنوان جا یبه موضوعات، میان مفاهیبعد از ب، ن مقالهیدر ا
  .  م داشتیخواه يااشاره، احصاء شده است یکتب فقه

  یشناسمفهوم

  شهادت
مه لمـن شـهد   یالغن«آمده است  يث نبویدر حد. حضور است، شهادت در لغت یاز معان یکی

اسـت   یسـ کاز آن  یمت جنگـ یغن یعن، ی)335، ص تایبی، هقیب؛ 51، ص 1401ي، (بخار» الواقعه
حاضـر   یعنـ ، یس شاهد مـاجرا بـوده  کند فالن یگویمی وقت. ه در واقعه جنگ حاضر بوده استک

. داده اسـت  يارزار روکـ  ه مـرگش در صـحنه  کند یرا از آن جهت گو» دیشه«. ه بوده استیدر قض
ادراك و « يشـهادت بـدون حـرف اضـافه اسـتعمال شـود بـه معنـا         يلمهکاگر ، ندیگو یون میلغو

ـ اخبار قـاطع  « يبه معنا» یعل«است و با حرف اضافه » حضور اسـت و  » يا گـواه شـدن بـر امـر    ی
شـهادت   يادا« يبـه معنـا  » فالن بکذا یعند الحاکم لفالن عل شهد«مانند » باء«استعمال آن با حرف 

                                                             
جز در مواردي که قانون استثناء کرده است هـیچ یـک از عقـود و ایقاعـات و تعهـدات      : «1314ق.م. مصوب  1306. ماده 1

ي شـهادت شـفاهی یـا کتبـی اثبـات کـرد، ولـی        توان فقط به وسـیله را که موضوع آن عیناً یا قیمتاً بیش از پانصد ریال باشد، نمی
ایـن مـاده در   ». مانع از این نیست که محاکم براي مزید اطـالع و کشـف حقیقـت بـه اظهـارات شـهود رسـیدگی کننـد        این حکم 

  از قانون مدنی حذف شده است. 8/10/1361تاریخ 
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، 1415ي، راز؛ 238، ص 1408، ابـن منظـور  ؛ 494، ص 1407ي، اسـت (جـوهر  » دادن یا گـواه ی
، 1408، بیـ ابوج؛ 549-550، ص 1408ی، حـ یطر؛ 305-306، صص تایبي، روزآبادیف؛ 184ص 
  . )202ص 

ـ   « یه) با استناد به آ259، ص 1415( يخ انصاریش  ، (اسـراء » س لـک بـه علـم   یو ال تقـف مـا ل
ـ  يرا اخبار از رو یقیشهادت حق، )36 ی، مراغـ  ینی(حسـ  نیعنـاو صـاحب  . دانـد  یقطع و جزم م

، 1363( جـواهر ) و صـاحب  92، ص 1419( یمحمـد حسـن اصـفهان   ، )652-651، صص 1417
بـه عنـوان   اخبـار  «دانـد کـه عبـارت اسـت از     یم یو عرف يعام لغو يک معنای) شهادت را 7ص 

خـاص و   يک معنـا یـ ده آنهـا شـهادت   یـ بـه عق ، گـر یاز طرف د. »ک مطلبیده و جزم یاظهار عق
ـ م. »ر بـه جـز حـاکم اسـت    یغ ياز حقّ الزم برا یاخبار جزم«نزد فقها دارد و آن  یاصطالح  يرزای

شـود در  یآن چـه از آن خبـر داده مـ   کـه  ) معتقد است 148، ص 1409ی، خراسان ی(کاظم ینیینا
ت شـهادت  یـ داخل در باب شهادت و مشـمول ادلّـه حج  ، باشد یه از موضوعات خارجک یصورت

ـ        یباشد و در صورتیم ت یـ حج هکه خبر از احکـام باشـد داخـل در بـاب شـهادت و مشـمول ادلّ
شـود  یافـت مـ  یکه از شارع در یا موضوعاتی یخبر از احکام شرع، در مقابل. شهادت نخواهد بود

  .  ت آن استیخل در باب خبر واحد و مشمول ادلّه حجدا، است یو ملحق به احکام شرع
ـ کننـد کـه مشـهود بـه با    یغالباً شرط م، در فقه ا مسـموعات  یـ هـا) و  یدنیـ د از مبصـرات (د ی

در قـانون  . اسـت  یدنیـ است و قتل و سرقت که د یدنیقاع که شنیها) باشد مانند عقد و ایدنی(شن
محـلّ  ، ر محسوسـات یـ در اخبـار از غ  ن امر به سکوت برگزار شـده و چـون صـدق شـهادت    یما ا
ر یـ شـهادت در غ ، لیـ دل ین بـه حکـم اصـل عـدمِ ارزش اثبـات     یبنـابرا ، د در نظر عرف اسـت یترد

  .  )15، ص 1385، انیاتوز؛ ک397، ص 1382ي، لنگرود يمحسوسات اعتبار ندارد (جعفر
 هـاي  طـرف از  یکـی به نفع  يشهادت عبارت است از اخبار شخص از امر، در اصطالح حقوق

؛ 1180، ص 1382، بــاغ شــاه يحـائر ؛ 213، ص 1372ی، گــر (امــامیان طـرف د یــو بــه ز يدعـو 
) در 230، ص 1384، (شـمس  یسـندگان حقـوق  یاز نو یک. ی)397، ص 1382ي، لنگرود يجعفر

از  یاخبار فرد نزد مرجـع قضـاوت  ، شهادت«کند: یف مین تعریجامع و مانع شهادت را چن یفیتعر
از  یکـ یا بـه درخواسـت   یـ  یاسـت کـه بـه صـورت اتّفـاق      ییهایر آگاهیا ساها ی هدیا شنها ی هدید

را دارد  ین تفـاوت اساسـ  یـ ن شهادت با اقرار ایبنابرا. »دا کرده استیپ یاز موضوع ياصحاب دعو
 يگـر یان دیـ است و با ادعا که اخبار به سود خـود و بـه ز   يگریان خود و به سود دیکه اقرار به ز

  .  داردز تفاوت یاست ن
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  .  او را شاهد نامند، دینمایا حال میدر گذشته  يب فوق اخبار از وقوع امریکه به ترت یکس
  تهمت

ق آن یر مصــادکــانــد و بــه ذردهکــن ارایــه» تهمــت در شــهادت«از  یفــیتعر ونیــفقهــا و لغو
تهمـت [در علـم   «د: یـ گوی) مـ 391، ص 1408( یالقـاموس الفقهـ  ب در یـ تنهـا ابوج انـد.   پرداخته

منظـور از تهمـت در شـهادت عبـارت     ؛ ریـ ا مکروه نسبت به غیاخالق] عبارت است از ظنّ حرام 
اگـر شـهادت متضـمن    . »از او دفع شود يا ضرریشهادتش منتفع شود  ينکه شاهد با ادایاست از ا

  . )524، ص 1412ی، ابن فهد حل؛ 486، ص 1415ی، ست (عالمه حلیمقبول ن، تهمت باشد
م صـداقت و امانـت شـاهد از سـنخ     کـ ح«) معتقد است: 47-46، صص 1385ان (یاتوزکتر کد

، نـد کدا یـ ه احتمـال لغـزش او غلبـه پ   کـ رد یـ قرار گ یامارات است و هرگاه شاهد در معرض اتهام
اعتبـار و اثـر خـود را از دسـت     ، تر لغزش و انحرافدر اثر برخورد با اماره خاص ییاماره راستگو

  . »دیآیه در میپایب ییصورت ادعادهد و به یم
ه مـانع اسـتماع   کـ ن را نـدارد  یـ ا یسـتگ یشا یه هـر اتهـام  کـ د توجه داشت یبا، گریاز طرف د

ـ ن گوی) چن189، ص 1416( کمسالدر  ید ثانیه شهکچنان. شهادت شهود شود مطلـق التهمـه   «د: ی
ق یشـهاده الصـد  فـان  ، رهاکذیـ  یالتـ  یمواضع مخصوصه و هـ  یبل التهمه ف، الشهاده یرقادح فیغ

شـهید  رده اسـت ( کـ اجمـاع   ين موضوع ادعایز بر اید اول نیشه. »قه و الوارث لمورثه مقبولهیلصد
  .  )127، ص1414اول، 

  اسباب تهمت شهود

شـهادت برشـمرد: عـدم     يتوان به عنوان اسـباب تهمـت شـهود در هنگـام ادا    یر را میموارد ز
شـهادت بـه جهـت    ، شهادت يادا يص براحر، عداوت، دفع ضرری، جلب منفعت شخص، عدالت

  .  میپردازیک میح هر یدر ادامه به تشر. مهانت نفس، قرابت، دفع شبهه از خود
  عدم عدالت شاهد

فقهـا قـرار گرفتـه     ياز سـو  يه مـورد مناقشـه جـد   ، کن شروط الزم در شاهدتری مهماز  یکی
 يهـا دادگـاه  ین دادرسـ یـی قـانون آ  155مـاده   5و بند . م. ق 1313ماده . شرط عدالت است، است
بـه  ، ن قسـمت یـ در ا. دانـد یط شـاهد را عـدالت مـ   یاز شرا یکی يفرکیو انقالب در امور  یعموم

  م داشت:  یل نظر مختار خواهین شرط و تحلیرامون ایپ یاختصار بحث
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  الف) مفهوم عدالت 
، 1404ی، لـ یمحقـق اردب ؛ 372، ص 1408ی، اسـتقامت (محقـق ثـان    يدر لغت به معنـا  عدالت

ـ ابـن ادر ؛ 217، ص 1351ی، خ طوسـ ی) و مساوات (ش15764، ص 1377، دهخدا؛ 307ص  ، سی
ی، د عـامل یسـ ؛ 289، ص 1404ی، د ثـان یشـه ؛ 326، ص 1404ی، راغب اصـفهان ؛ 117، ص 1411
ــد ؛ 67، ص 1410 ــل هن ــدا؛ 370، ص 1405ي، فاض ــت15766، ص 1377، دهخ ــدل را . ) اس ع

ـ بـه ا ؛ ند و ضد جـور اسـت  کم کآن ح یقامت و درسته فطرت انسان به استکاند دانسته يزیچ ن ی
ـ پ يل به هـو یه او مکاست چرا  یتعال يبار ياز اسما یکیعدل ، لیدل ، نـد (ابـن منظـور   کیدا نمـ ی

  .  )83، ص 1408
  ب) اقوال در مسأله

ثـر قـدما   که اکـ بلی، ن قـول را بـه جمـاعت   یا. اندردهکف یعدالت را به حسن ظاهر تعری، برخ
 یبرخـ . )207، ص 1401ی، گـان یگلپا يموسـو ؛ 114-115، صـص  1363ی، (نجفـ اند نسبت داده

انـد و عـدالت را بـه اسـالم و عـدم      ردهکـ ق حسن ظاهر استفاده یاز مصاد، ف عدالتیگر در تعرید
؛ 218-217، صـص  1351ی، خ طوسـ یشـ ؛ 218، ص 1417ی، خ طوسـ یاند (شـ ردهکف یفسق تعر
؛ 121، ص 1406ی، سرخســـ؛ 266، ص 1409ی، حنفـــ یاشـــان؛ ک329، ص 1416ي، اشـــتهارد
، صــص 1410، دیــخ مفیشــ؛ 67، ص 1410ی، د عــاملیســ؛ 364-362، صــص 1414ي، ســمرقند

در  یخ طوسـ یشـ . )305، ص تـا  بـی ي، سـبزوار ؛ 71-70، صـص  1419ی، محقق نراقـ ؛ 725-726
بـر اسـاس   . رده اسـت کاجماع  يادعا، ن برداشت از عدالتی) بر ا218-217، صص 1417( خالف

خـوب   يظـاهر  ياز او صـادر نشـده و دارا   یه انسان مسـلمان باشـد و فسـق   کن یف همین تعریا
  .  گرددیباشد عادل محسوب م

ا یـ ره) یـ بکره و ی(صـغ  یمعاصـ  كه عدالت عبارت است از مجرّد تـر کمعتقدند ، گرید یگروه
؛ 560-555، صـص  1406، ابـن بـراج  ؛ 280، ص 1411، سیره (ابن ادریبکگناهان  كصاً تریتخص
ی، رملـ ؛ 427، ص تـا یبـ ی، نیشـرب ؛ 327-325، صـص  تا بیی، خ طوسیش؛ 435، ص 1403 ی،حلب

ی، اشـان ؛ ک497-491، صـص  1415ي، أفنـد ؛ 16-15، صص 1415، نیابن عابد؛ 294، ص 1404
؛ 912-911، صـص  1409ی، محقـق حلـ  ؛ 230، ص 1408، ابـن حمـزه  ؛ 271-268، صص 1409

  .  )492، ص1408ی، فاضل اآلب
ـ یحطـاب الرع ؛ 234، ص 1416ي، (جنـد  کیمـال  يعلمـا گر از ید یگروه ، صـص  1416ی، ن

؛ 166-164، صـص  تـا یب، اتکابو بر؛ 166، ص تایبی، دسوق؛ 495، ص تایبی، دسوق؛ 161-164
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ـ ، (قدامه ی) و حنبل276، ص 1409ی، لیزح؛ 611، ص تایبي، االزهر یاب ی، بهـوت ؛ 32، ص تـا یب
ر و یحفـظ از صـغا  ، ریباکه عدالت عبارت است از اجتناب از ک) معتقدند 539-530، صص 1418

  .  محافظت بر مروت
ه کـ  یه عدالت عبارت است از استقامت (عدم انجام گناه) عملـ کگر از فقها معتقدند ید ياعده
ـ یه و حالت پاکاز سر مل ی، خ طوسـ یشـ ؛ 726-725، صـص  1410، دیـ خ مفیباشـد (شـ   یدار درون

خ یشــ؛ 912-911، صــص 1409ی، محقــق حلـ ؛ 325، صتــا بـی ی، خ طوســیشـ ؛ 217، ص 1351
؛ 208، ص 1408، ابـن حمـزه  ؛ 39، ص 1404، خ صـدوق یشـ ؛ 225-224، صـص  1418، صدوق

  .  )442، ص تایبی، اصفهان؛ 538، ص 1405ی، د حلیبن سع ییح؛ ی556، ص 1406، ابن براج
 ینفسـان  ياهکـ عـدالت را مل ، ن سـو ید اول به ایاز شه یعن، یه بعد از عالمهیامام يمشهور فقها

، د اولیشـه ؛ 494، ص 1413ی، نـد (عالمـه حلـ   کیو مـروت وادار مـ   يه فرد را بر تقوکدانند یم
، نیفخـر المحققـ  ؛ 884، ص 1415ی، عالمـه حلـ  ؛ 169، ص 1416ی، د ثـان یشه؛ 250، ص 1372
ـ ؛ 370، ص 1405ي، فاضل هنـد ؛ 420-419، صص 1389 ي، خوانسـار ؛ 23، ص تـا یبـ ی، بحران
؛ 208، ص تـا  بـی ی، عالمه حلـ ؛ 31، ص 1363ی، نجف؛ 294، ص 1363ی، نجف؛ 491، ص 1405

د یشـه ؛ 230، ص 1272، د اولیشـه ؛ 125، ص 1414، د اولیشـه ؛ 156، ص 1410ی، عالمه حلـ 
ــق ؛ 40، ص 1408، اول محقــق ؛ 792، ص 1410ی، د ثــانیشــه؛ 177، ص 1412کــی، رکمحق
، 1417ی، قمـ ؛ 235، ص 1404یی، طباطبـا ؛ 67، ص 1410ی، د عاملیس؛ 351، ص 1404ی، لیاردب

  .  )274و  10، صص1390ی، نیخم يموسو؛ 168ص 
  ج) مناقشه

 يگـر ی) و دی(بـاطن  یعـدالت نفسـان   یکیبه دو نوع از عدالت اشاره شده: ، ف مزبوریدر تعار
 شـود انسـان  یه موجـب مـ  ک یدرون یه و حالتکمل یعنی، یا باطنی یعدالت نفساني. عدالت ظاهر

ه بـه افعـال   کـ  يامـا عـدالت ظـاهر   ؛ ره نداشـته باشـد  یره انجام ندهد و اصرار بر گناه صـغ یبکگناه 
ـ عبـارت از ا ، شــودیانسـان مربـوط مـ    يظـاهر  ه فــرد متّصـف بـه آن در جامعـه بــه    کـ ن اسـت  ی
 یبرخـ . حسـن ظـاهر باشـد    يو عدم ظهور فسق معروف و دارا يامانتداریی، راستگوي، ارکدرست

عـدم ظهـور فسـق و    ، ه اسـالم کـ ن اسـت  یـ هستند و استداللشـان ا  یبه عدالت نفسان قایلاز فقها 
محرّمـات   كاو را بـه تـر  ، ه در نفس انسـان مسـتقر نشـود   که به صورت ملک یحسن ظاهر تا زمان

ه خودشـان نفـس   کـ نینه ا، عدالت است يق به سویطر، از عوامل مزبور یکلذا هر ، ندکیوادار نم
ن اسـت در  کـ مم، حسن ظاهر و عدم ظهور فسـق باشـد  ، عدالت كمال اگر یوانگه. عدالت باشند
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رده و مـردم از  کـ اما نزد مردم ظاهرش را حفـظ  ، در واقع فاسق باشد، به ظاهر عادل یسک يموارد
عـادل محسـوب    ین شخصـ یچنـ ، ن فـرض یـ ه در اکاست  یهیبد. اطالع باشندیقت حال او بیحق
ه کـ  یسـ کرا در یـ ز، باشـد  ید نفسانیعدالت شاهد با، ل اصل اشتغال ذمهیبه عالوه به دل. شودینم

ا نـه؟ و اصـل عـدم در    یـ هسـت   یا عـدالت نفسـان  یه آکم یدانینم، وجود دارد یاجتناب از معاص
ـ لـذا با ، نـد کیجاب میه را اکنجا عدم وجود ملیا ـ رد (اکـ را احـراز   ید عـدالت نفسـان  ی ، فـرد يزدی

1386 ،18(  .  
ه تمـام مسـلمانان   کن است یاصل بر ا، بنا به قاعده صحتند: یگویم يطرفداران عدالت ظاهر

ظـاهر نشـده و از    یه از او فسـق ک ین مسلمانیبنابرا. ه خالف آن ثابت شودکنیمگر ا، عادل هستند
. مییم عـدالت او را اسـتنباط نمـا   یتـوان یبا توجه بـه اصـل صـحت مـ    ، حسن ظاهر برخوردار است

ـ یرا مسـلماً مـ  یـ ز، ندارد يبردارکنجا یز در ایاصل اشتغال ذمه نی، وانگه ، ه در فـرد عـادل  کـ م یدان
ا نـه؟ اصـل   یه باشد کمل يد از رویا شرط مزبور بایه آکم یدار کش یول، شرط است یمعاص كتر

ـ یفا، کابدیتحقق  یمعاص كه ترکن یبر برائت ذمه است و هم از  یه ناشـ کـ هـر چنـد   ؛ نـد کیت م
ل و کار مشـ یاحـراز آن بسـ  ، باشد یو باطن ینفسانعدالت ك، به عالوه اگر مال. نباشد یه نفسانکمل
د: یـ گو ید بهبهـان یـ ه وحکـ چنان. ستیم برخوردار نکدر محا ییت اجرایه متعذّر است و از قابلکبل
ل و نـادر  کار مشـ یتحقـق آن بسـ  ، باشد یلّ معاصکه نسبت به کحصول مل، عدالت كه مالکن یا«

. ن الحصـول اسـت  کـ مم –آن فرض شود  اگر تحقق -از مردم  یمکالوقوع است و فقط در تعداد 
رود و حاجات مـردم بـه آن در عبـادات و    یشرط عدالت از امور مبتالبه به شمار م، گریاز طرف د

لّ کـ ه در انسـان نسـبت بـه    کـ حصـول مل ، ار عـدالت یحال اگر مع. اد استیقاعات زیمعامالت و ا
ـ یمردم اختالل ا ید و در نظم زندگیآیش میعسر و حرج پ، باشد یمعاص ی، وانگهـ . شـود یجاد م

، ن منـوال نبـوده اسـت   یـ اطهار (ع) امـر بـه ا   يه در زمان رسول خدا (ص) و ائمهکم یما قطع دار
بنـابر آنچـه فقهـا در مـورد     ، ار عـدالت یـ ه معکشود یات فراوان قطع حاصل میه با تتبع در رواکبل

ي، (انصـار » اسـت  يو عدالت ظـاهر  عدم ظهور فسق، حسن ظاهر، شاهد و امام جماعت گفته اند
  .  )26-25، صص 1414

   د) نظر مختار
ه بـه عـدالت   کـ را » یحـداقل  یعـدالت نفسـان  «ه یـ نظری، در پاسخ به نظر بهبهان يخ انصاریش
 ، ارایـه باشـد یم يو عدالت ظاهر یوجه الجمع عدالت نفسان قتیتر است و در حقیکنزد يظاهر

نـه  ، حال متعـارف انسـان اسـت   ، در شاهد یه نفسانکن ملیاعتبار ا كمال«د: یگوینموده است و م
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ن مرتبـه آن عصـمت   یمتفـاوت اسـت و بـاالتر   ، ه در قوت و ضعفکرا مراتب ملیز؛ مال اوکحال 
چ یه انسـان بـه واسـطه آن هـ    کـ ن درجـه آن اسـت   یترنییپا، آنچه در عدالت معتبر است. باشدیم

ا یـ ه یل قـوت قـوه شـهو   یـ اگر چه پس از آن به دل؛ به انجام گناه نداشته باشد یو درون یل قلبیتما
ه کـ از مل ین حـالت یچنـ . ب گنـاه گـردد  کـ بر شخص عارض شـود و مرت  یه و غلبه آنها حالتیغضب
انصـاري،  » (گـردد ینظام نم ن اشتراط آن موجب اختاللیبنابرا؛ ستیدر مردم نادرالوقوع ن ینفسان
ه کـ رده و معتقـد اسـت   کـ خدشـه  ، خود در آنچه گفتـه  يخ انصاریته شالب. )28-27، صص 1414

 يریـ گ ت سـخت یـ ه نها، کـ عت اسالم در اثبات حقوق و حدودیبا روح شر یحداقل یعدالت نفسان
 يمـروت و تقـو   ین مقتضـ یین حد پـا یدر ا ین عدالتیمنافات دارد و چن، اط را نموده استیو احت

ا یـ همراه بـا ح ی، حداقل یعفور عدالت نفسانی یت ابن ابیروارسد با توجه به یاما به نظر م. ستین
ر همراه با عدم ظهور فسق و حسـن ظـاهر در   یباکاجتناب از ، خدا و مردم، و عفت نسبت به خود

را مـروت عبـارت   یـ ز؛ باشدیز میو مروت ن يتقو یمقتض ین عدالتیاست و چن یافکاثبات عدالت 
 یعنـ ي، ین اسـت و تقـو  یـ ده و مبـاالت در امـر د  یسندارها و عادات پی، کاز همان محاسن اخالق

 كه ظهـور آن در عمـل بـه واجبـات و تـر     کـ شـاند  کینگهداشتن نفس از آنچه انسان را به گناه م
  .  )20، ص 1386، فرديزدیات است (ایمحرّمات و اجتناب از منه

 ه چگونـه عـدالت شـاهد بـه دسـت     کـ عفور از امام صادق (ع) سؤال شد ی یحه ابن ابیدر صح
ه او را به ستر و عفاف و بازداشـتن بطـن و فـرج و دسـت و زبـان از      کنید؟ حضرت فرمود: ایآیم

آنگـاه در  . بشناسـند ، ه خداوند بر آن وعـده جهـنم داده اسـت   کره یبکو اجتناب از گناهان  یمعاص
 يخـود را بپوشـاند و بـر نمازهـا     يهـا وب و لغزشید عیبا ین شخصیت آمده است: چنیرواادامه
، اش سـؤال شـود  و محلـه  لهین همت گمارد و اگر در مورد قبینه و حضور در جماعت مسلمگاپنج

ی، م (مجلسـ یـ ده ایـ ات از او ندیـ منه كاداء واجبـات و تـر  ی، ر و خـوب یـ ه ما جز خکند یآنها بگو
خ یشـ ؛ 13-12تـا، صـص    ی، بـی خ طوسـ یشـ ؛ 391، ص 1414ی، حرّعـامل ؛ 38-37، صص 1403

ت یـ ن روایـ ه اکـ د یآیت مزبور برمیدر روا» عرفوهیأن «از عبارت . )39-38، صص 1404، صدوق
ت بـه ظـاهر حـال او حاصـل     یـ ه معرفت به احوال شـخص بـا عنا  کچرا ، ناظر به مقام اثبات است

ـ از ا، سـت یقت حالشـان معلـوم ن  ین حقیکمعروفند ل یکیه به نک یچه بسا اشخاص. شودیم ن رو ی
 یدانسـته اسـت و عـدالت نفسـان     یافکحسن حال را به  يامام (ع) معرفت ظاهر، حهین صحیدر ا

  .  افته استیرا الزم ن
را بـدون   یعـدالت فعلـ  ، تـوان در بـاب شـهود   یه نمـ کن است یا، رسدیآنچه مسلّم به نظر م
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و احـراز آن   یه عـدالت نفسـان  کـ حصـول مل ، گـر یاز طـرف د . در نظر گرفت یه نفسانکلحاظ مل
از مردم (اگـر تحقّـق    یمکده و نادرالوقوع است و فقط در تعداد یچیار پیبسی، لّ معاصکنسبت به 

بـه   قایـل تـوان  یه مزبـور مـ  ین دو نظریدر جمع ب، ن رویاز ا؛ الحصول استنکآن فرض شود) مم
اسـتمرار و عـادت بـه تقـوا و     . سـت یل نکه اثبات و تحقّق آن مشـ کشد » یحداقل یعدالت نفسان«
ه عـدالت  کـ و راسـخ در ذهـن اسـت     یت آرمـان یـ فکیهمان ، و رفتار بهنجار در اجتماع يروانهیم

  .  )60- 59، صص 1386، فرديزدیشود (ایده مینام یحداقل ینفسان
    یجلب منفعت شخص

، بـه سـمت شـاهد بـرود     یشخص یده شدن نفعیشکاحتمال ، ه به واسطه شهادتک ین معنیبد
بـه  . )443، ص 1390ی، نـ یخم يخاص (موسـو  یا حقین باشد و خواه منفعت و یخواه آن نفع ع

در . باشـد  يگـر ید بـه نفـع د  یـ ه باکـ بل، د به سود خود او باشـد یشاهد نبا ياخبارها، گریعبارت د
ا منفعـت  یـ ن یبه صورت عی، ه نفع شخصک یسکشهادت «آمده است: . م. ق 1313ماده  2تبصره 

ن یهمـ . ك. د. آ. ق 155مـاده   6در بنـد  . »شـود یرفتـه نمـ  یپذ... داشـته باشـد   1يا حق رد دعـو ی
البتـه هـر احتمـال    . »شاهد يبرا یعدم وجود انتفاع شخص«م: یخوانیط شاهد میمضمون را در شرا

 يتـوان مـورد تبصـره   یم یمصداق داشتن نفع شخص يبرا. باشدیاز مواضع تهمت نم یجلب نفع
ـ کـ در خصـوص اثبـات جـرم محاربـه را آورد      یقـانون مجـازات اسـالم    189ماده  3 د: یـ گویه م
ن یاگر به منظـور اثبـات محـارب بـودن مهـاجم     ، انده مورد تهاجم قرار گرفتهک یادت اشخاصشه«

م: یخـوان ین مـ یز چنـ یـ همـان مـاده ن   1در تبصـره  . »رفته استیپذ، نباشد یت شخصیاکباشد و ش
دربـاره  . »سـت یرفته نیپذ، گریبه نفع همد، ه مورد تهاجم محاربان قرار گرفته اندک یشهادت مردم«

  از جمله:، ردکر کتوان ذیم یقیدر فقه مصاد یشخص جلب منفعت

                                                             
ن اشـتباه  یـ را آورده انـد. ا » يحـق در دعـو  «عبـارت  » يحق رد دعـو «عبارت  يبه جا یاز گردآورندگان قانون مدن ی. برخ1

، 1384نـد (نـک: شـمس،    یز بـه عبـارت درسـت آن توجـه ننما    یـ ن یمـدن  ین دادرسییکه بعضاً شارحان قانون آ موجب شده است
را اگـر  یـ درسـت باشـد. ز  » يحـق رد دعـو  «د یـ آن با يقطعاً اشـتباه اسـت و بـه جـا    » يحق در دعو«). به هر حال، عبارت 238ص 

مجـدداً  » يحـق در دعـو  «ق یح است که در مقـام شـرح مصـاد   یقبگذار ن امر از نظر قانونین باشد، تکرار مخل خواهد بود که ایچن
و خصوصـاً بـه مسـأله سـمت در      یشـتر بـه امـر دادرسـ    ین شـرط ب یـ د گفـت کـه ا  یـ ز بایح نیاشاره کند. در توض» يحق در دعو«به 

ن یراهـن نسـبت بـه عـ     يا معاملـه یـ و  یرنافـذ باشـد مثـل معاملـه فضـول     یکه معامله غ يدر هر مورد یعنیگردد؛ یمربوط م يدعو
تواننـد شـاهد در   ینمـ  يل داشـتن حـق رد دعـو   یـ م)؛ در مثال اول، مالک و در مثال دوم مرتهن بـه دل یمرهونه (اگر آن را باطل ندان

 ن مرهونه باشند.یدار عین راهن و خریب يا دعوایل و فضول و ین طرف اصیب يدعوا
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ر یـ ه در غکـ  یدر حـال ؛ ت دارنـد که در آن شـرا کخود در آنچه  یکشر يبرا یکشهادت شر -
، ص 1414، د اولیرش را دارد (شـه یت پـذ یـ خود قابل یکشر يبرا یکشهادت شر، تکمورد شرا

ال «د: یـ فرمای(ع) مـ  یحضـرت علـ  . )116، ص 1405ي، خوانسـار ؛ 67، ص 1363ی، نجف؛ 128
ـ یـ غ ینهما و تجوز فیما بیه فیکلشر یکتجوز شهاده الشر ـ   کر ذل ا ل نعمـان  » هکه شـر یـ س فیممـ)

 یکرد شـهادت شـر  ، از علماء یبعض. )429، ص 1409ی، طبرس ينور؛ 511، ص 1383ی، المغرب
ن مـال  یـ اد یـ مـثالً بگو ، ت باشـد کاز شرا کیه حاکباشد  ياشهادت به گونه يه اداک یرا در صورت

، ت را نداشـته باشـد  کمشـار  يه اقتضاکباشد  ياما اگر شهادت به نحو. دانندیمردود م، ن ماستیب
بنـا بـه نظـر    ، گریبه عبارت د. شهادت قبول خواهد بود، ه مال اوستید نصف مشهود علیمثالً بگو

شـهادت  ست و گرنـه  یقبول ن، ه به نفس او برگرددکمطرح گردد  يزیاگر در شهادت چ، ن گروهیا
موسـوي گلپایگـانی،   ( تـاب الشـهادات  کدر  یگـان یگلپا يت اهللا موسـو یآ. قبول خواهد بود یکشر

 يبـرا  یآن را رد نمـوده و وجهـ  ، ن گـروه یـ ) ضمن طرح نمـودن نظـر ا  156-155، صص 1405
 یبیه نصـ کـ اسـت   يزیدر چ یکه اطالق اخبار وارده دال بر رد شهادت شرکچرا ، ندیبیل نمیتفص

ن بـاور  یـ شـان بـر ا  یا . پسشهادت ندارد يبه نحوه ادا ياچ اشارهیاو متصور است و ه ياز آن برا
  .  گرددیب او مینص یه نفعکنیاز باب تعبد است نه از باب ا یکه رد شهادت شرکاست 

ع شقص (سـهم فروختـه شـده) مـردود     یدر ب يا مشتری یکشر يبرا یکشهادت شرچنین،  هم
اما اگر حـقّ شـفعه نداشـته باشـد و     . خود است يت حقّ شفعه برارا شهادت او ضامن اثبایز، است

  .  )190، ص 1416ی، د ثانیشود (شهیشهادت قبول م، ده باشدیا آن را قبل از شهادت بخشی
، ن جراحـت یـ ه در زمان موت بـه سـبب ا  یه دکاز آنجا ؛ شهادت وارث به جرح مورث خود -

، د اولینفـع خـود شـهادت داده اسـت (شـه     قـت وارث بـه   یدر حق، به وارث تعلق خواهد گرفـت 
، تـا  بـی ي، سبزوار؛ 178، ص 1404ی، لیمحقق اردب؛ 190، ص 1416ی، د ثانیشه؛ 128، ص 1414
  . )281ص 

، ص 1414، د اولیت او (شـه یت خود بـا فـرض اثبـات وصـا    یدر متعلّق وص یشهادت وص -
ـ یبـن سـع   یـی ح؛ ی914، ص 1409ی، محقق حل؛ 67، ص 1363ی، نجف؛ 128 ، ص 1405ی، د حل
ــه داشــت یــبا. )425، ص 1389، نیفخــرالمحقق؛ 157، ص 1410ی، عالمــه حلــ؛ 539 ه کــد توج

شـهادت او   يمـانع ادا ، ت خـود یوصـ  يا آوردن شاهد بر ادعـا یت و یبر وصا یوص يمجرّد دعوا
 یده است تـا از احتمـال نفعـ   یت او به اثبات نرسیرا هنوز وصایز، شودیت خود نمیدر متعلّق وص

تـا،   ی، بـی خ طوسـ یشـ ؛ 123، ص 1411، سید (ابن ادریان آیاو سخن به م يبرا، در مورد شهادت
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ت یـ م، ه اگـر مـثالً  کـ انـد  ل شـده یبـه تفصـ   قایل یاز فقها در قبول شهادت وص ياعده. )326ص 
ش مقـدار مـال   یجـه افـزا  یو در نت یت توسـط وصـ  یوصـ  يه در صورت اقامهکرده باشد کت یوص

مـردود   یشـهادت وصـ  ، ردیـ از ثلث (به عنوان حقّ الزحمـه) بـه او تعلّـق گ    يزیچ، تیمتعلق به م
شـهادتش مقبـول اسـت    ، او متصـور نباشـد   يبرا ینفع مالی، وص یسع ياما اگر به ازا. خواهد بود

نفـع را تمامـاً    يه معنـا کن است یا ين نظریقبول چن ياقتضا. )443، ص 1390ی، نیخم ي(موسو
م ینـ کرا در ضـابطه رد شـهادت منظـور ن    یـی ا نفـع وال یـ  يفع اخـرو م و نیریدر نظر بگ ينفع ماد
ـ یامـام خم ، ه اشـاره شـد  کـ همانگونـه  ، هک یدر حال. )158، ص 1405ی، گانیگلپا ي(موسو در  ین

لحـاظ  ، ف ضابطه رد شهادت به واسطه جلب منفعـت یز در تعریرا ن» حق«و » منفعت«گر ید ییجا
 یدر پـ ، تیـ ه شاهد با شهادت بر تعلق مال بـه م کنیاحتمال ان یبنابرا. )443، ص 1390اند (نموده

، ه بـه واسـطه آن  کـ اسـت   ین خود به منزله نفعـ یاد است و ایز، ش بر مال باشدیت خویاثبات وال
  .  )158، ص 1405ی، گانیگلپا يشهادت مردود خواهد بود (موسو

، دانـد یقبـول مـ   لـه را یه موصیا علیله ی، ) شهادت وص326، ص تای(ب هینهادر  یخ طوسیش
ه ، کـ شـهادت دهـد   يز بـر دعـو  ین يگریه همراه او شاهد عادل دکباشد  يه در مواردکنیبه شرط ا

ی، چنانچـه شـاهد مـدع   ، رسـند یمـ  ن بـه اثبـات  یمیشاهد و  یکه با ک ين صورت در دعاویدر ا
 مقبـول ، نـد کرا اثبـات   ين خـود دعـو  یمـ یز یبخواهد با شهادت او و ن یز باشد و مدعیاو ن یوص

  .  نخواهد بود
رد و مـردود  یـ گیز در موضـع تهمـت قـرار مـ    یـ ن یه موصیبه جرح شاهدان عل یشهادت وص

ـ ابـن ادر ؛ 219، ص 1351ی، خ طوسیش؛ 128، ص 1414، د اولیاست (شه ؛ 118، ص 1411، سی
  . )443، ص 1390ی، نیخم يموسو؛ 132، ص 1410ی، د ثانیشه

و  یسـبب  يشـاوند ینبـودن خو ، و نـه در قـانون  ه نه در فقـه  کر است کن ارتباط الزم به ذیدر ا
ـ از ا. شرط قبـول شـهادت شـاهد قـرار نگرفتـه اسـت      ي، ن شاهد و اصحاب دعویب ینسب ن امـر  ی

ون یسـ یم. کنـدارد  يدر دعـو  یمالزمـه بـا داشـتن نفـع شخصـ     ، شـاوند بـودن  یشود خویمعلوم م
-هشـت  يبـه بنـدها  با توجه «د: یگوین مین رابطه چنیه در اییمعاونت آموزش قوه قضا یتخصص

شـهادت   يه باشد مـانع از ادا کقرابت شاهد به هر درجه ، در نظر مقنّنك. . د. آ. ق 155گانه ماده 
شرط دانسـته اسـت   ، شاهد يا ضرر را برایعدم وجود نفع ، ورکمذ يماده 6در بند ، هیالنها. ستین

و اوضـاع و احـوال   ص آن به نظر دادگاه محول شده و دادگاه با توجـه بـه درجـه قرابـت     یو تشخ
 از موجبـات جـرح   يشـاوند یلـذا خو . ب اثـر دهـد  یترت ین اشخاصیتواند به شهادت چنیه میقض
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  .  )216ي، ص فرکی ین دادرسییآ مسایلدر  ییقضا يها(مجموعه نشست» باشدینم
 یه در آنها امـر بـه شـهادت وصـ    ک یثیمعدود احاد، هکد یر گردکد متذین قسمت بایان ایدر پا

، ص 1365ی، خ طوسـ یشـ ؛ 73، ص 1404، خ صـدوق یش؛ 371، ص 1414ی، شده است (حرّعامل
ه کـ نیضـمن ا ، انـد مورد توجه قرار نگرفتـه ، ردن اصحابکل عمل نیبه دل، رغم ظاهر آنهای) عل247
 ي(موسـو » قبـول شـهادت  «اشعار دارند نه جـواز  » شهادت ياقامه«ث بر جواز ین احادیاز ا یبعض
  .  )166-159، صص 1405ی، گانیگلپا

  دفع ضرر

ق دفـع  یاز مصـاد  ياریبسـ . از شـاهد دفـع گـردد    يضـرر ، شهادت يه به واسطهکن معنا یبه ا
ه از کـ  يادهیـ قـت هـر پد  یه در حقکـ چرا ؛ ز برشمردیجلب منفعت ن، توان تحت عنوانیضرر را م

 155مـاده   6در بنـد  . گر جلب سود پنداشـته شـود  ید يتواند از منظریم، نظر دفع ضرر است یک
از . ط شـاهد دانسـته شـده اسـت    یبه واسطه شهادتش از شرا» عدم رفع ضرر از شاهد«. ك. د. آ. ق

  عبارتند از:، ردکتوان به عنوان دفع ضرر به آنها اشاره یه مک يجمله موارد
 یارانکـ ار تعـداد طلب کـ ن یـ قت بـا ا یدر حق؛ گریاران دکاران به فسق شهود طلبکشهادت طلب -

وصـول   تـري  بـیش افته و طلب آنهـا بـه نسـبت    یاهش ، کون سهم دارندیمد کملیمام یه در تقسک
-یافـت طلـب دفـع مـ    یضرر نقصان در در، ن گونه شهادت دادنیبا ا، گریبه عبارت د. خواهد شد
ی، نیشـرب ؛ 288، ص تـا یبی، نیشرب؛ 386، ص 1418ي، انصار؛ 132، ص 1410ی، د ثانیگردد (شه

  .  )434، ص 1377
ر به تعلّق مالی بر بدهکار ورشکسـته؛ ایـن شـهادت مـردود اسـت (شـهید اول،       شهادت طلبکا -
، 1390؛ موسـوي خمینـی،   91، ص 1407؛ خویی، 359، ص 1415؛ حائري، 128-127، صص 1414
). چرا که طلبکار با این شهادت در پی آن اسـت کـه بـا تحقّـق ایـن تعلّـق، طلـب خـود را         443ص 

کنـد، امـا   ر و رعایت حال او، شهادت طلبکـار بـر او را رد مـی   استیفاء کند. در حقیقت افالس بدهکا
شهادت طلبکار به تعلّـق مـالی بـر بـدهکار، در صـورت عـدم ورشکسـتگی او، مـورد قبـول اسـت           

). در این مورد نظر دیگري نیز بیان شده است و آن اینکـه شـهادت طلبکـار    22، ص 1410(روحانی، 
لکیت معسر بر شیء اسـت، امـا اینکـه بـه واسـطه ایـن       حتی در زمان اعسار بدهکار، موجب اثبات ما

گردد، محلّ تردید است. کما اینکه بر طلبکار تـا زمـانی کـه    شهادت، وجوب اداء دین بر او، اثبات می
  ).  157-156، صص 1405بدهکار معسر است، مطالبه جایز نیست (موسوي گلپایگانی، 

یی، ت خطـا یـ در جنا، هکـ نیمطلـب ا ح یتوضـ یی؛ ت خطـا یشهادت عاقله به جرح شهود جنا -
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 یجـان  يشـان پـدر  یاز خو یسر زده است به عهـده جمـاعت   یه از جانک ییه قتل خطایپرداخت د
 ییت خطـا یـ در عـدالت شـهود جنا  ی، شخص جـان  يحال اگر عاقله. ندیه به آنها عاقله گوکاست 
ه ه از ذیار درصدد رفع پرداخت دکن یه با اکن احتمال متصور است یا، ندکجرح  خـود (دفـع    يمـ

ـ قت در موضع تهمت قرار گرفته اسـت و شـهادتش در ا  یضرر) است و در حق رفتـه  ین مـورد پذ ی
، ص 1416ی، د ثـان یشـه ؛ 157، ص 1410ی، عالمه حلـ ؛ 914، ص 1409ی، شود (محقق حلینم

  .  )69، ص 1363ی، نجف؛ 210، ص 1170ی، اشانکض یف؛ 387، ص 1404ی، لیمحقق اردب؛ 190
، ص 1414، د اولیخـود (شـه   یل و موصـ کـ ه مویبه جرح شهود عل یو وص لکیشهادت و -
در ، ردهکـ به آن اشـاره   جواهره صاحب کالبته همانگونه . )443، ص 1390ی، نیخم يموسو؛ 128

ـ در ا، ا نـه یرند یگیم یت خود اجرتیا وصایالت و کدر و یل و وصکیا ویه آکنیا م محـلّ  کـ ن حی
ه کـ نیاحتمـال ا ، آنچه مسلّم است در صورت گـرفتن اجـرت  . )67، ص 1363ی، تأمل است (نجف

جـرح در   يفا نگردد و آنها بـا ادعـا  یاجرت آنها است، آنها یا موصیل و که مویبر عل يبا اثبات دعو
جـه شـهادت   یافتـه و در نت یقـوت  ، ن ضرر هسـتند یدفع ا یدر پ، خود یل و موصکه مویشهود عل
  .  شودیآنها رد م

  عداوت

را شـرط  » ين دعـو ین شـاهد و طـرف  یب يویدن یعدم وجود دشمن«. ك. آد. ق 155ماده  7بند 
م یقابـل تقسـ   ینـ ید یو دشـمن  يویـ دن ین بحث بـه دشـمن  یدر ا یدشمن. داندیرش شهادت میپذ

  است:
  يویالف) عداوت دن

ـ از مواضع تهمت است و دل يویعداوت دن ه در آن بـه رد  کـ اسـت   ياز اطـالق ادلّـه  یـ ل آن نی
از امـام   یحلبـ  ید اهللا بـن علـ  یـ ت عبیروا، اتین روایاز جمله ا. شده است اشاره» خصم«شهادت 

قـال  ، ن و المـتهم و الخصـم  یرد من الشهود؟ فقال: الظنیسئل ابوعبداهللا (ع) عما «صادق (ع) است: 
ی، خ طوسـ یشـ ؛ 374، ص 1414ی، (حرّعامل» نیالظن یدخل فیقلت: فالفاسق و الخائن؟ فقال: هذا 

ــیل؛ ک3/40، 1404، صــدوقخ یشــ؛ 242، ص 1365 ــا، از علمــا یبعضــ. )395، ص 1367ی، ن ن ی
، ن عـداوت یـ بـه واسـطه ا   یعنـ ؛ یانجامـد یه به فسق نکدانند یمصداق تهمت م یعداوت را تا زمان

ن صـورت بـر   یـ ه در ا، کگر نبسته باشندیدیکا تهمت و افترا به یگر نداده و یدیکن دشنام به یطرف
رد بـه واسـطه اسـقاط    یـ ه در موضـع تهمـت قـرار گ   کـ ل از آنعدالت شاهد خدشه وارد شده و قبـ 
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  .  )369-370، صص تایبی، شهادت او رد خواهد شد (عامل، عدالت
 يند بـرا یناخوشـا  يشـامد یبت و پیه از بـروز مصـ  کـ شـود  ین راه احراز میاز ا يویعداوت دن

صـورت  تقـاذف  ، ا ضـمن عـداوت  یـ ن شـود و  یغمگ، او يا از شادیخرسند شود و  يگریدیکی، 
ـ  ؛ 915، ص 1409ی، گرفته باشد (محقق حل ، 1410ی، عالمـه حلـ  ؛ 518، ص 1408ی، فاضـل اآلب

ی، لــیمحقــق اردب؛ 191، ص 1416ی، د ثــانیشــه؛ 128، ص 1414، د اولیشــه؛ 158-157صــص 
مـؤمن و   یاز نـاراحت  ي) صرف خرسند193، ص 1416( کمسالدر  ید ثانیشه. )389، ص 1404
ه در کـ نیچه رسـد بـه ا  ، داندیت دانسته و اصرار بر آن را فسق میاو را معص یاز خوشحال یناراحت

از . تـر خواهـد بـود   یعلنـ ، ن صورت فسقیه واضح است در اکضمن آن تقاذف انجام گرفته باشد 
  .  داندیال نمکاز اش یرش شهادت را خالین عداوت و پذیشان جمع بین جهت ایا

خصـم   ضـد در مورد شهادت خصـم بـر   ، طرح شده از رد شهادت در موضع عداوت مکآنچه 
ـ یرنـد (محقـق اردب  یپذیشهادت خصم به نفع خصم خود را مـ ، ثر علماکاما ا، است ، ص 1404ی، ل
تـه  کن نیـ ز بـر ا یـ ن ینیامام خم. )331، ص 1418ی، اطیشطأ الدم؛ 330، ص 1418ي، باریمل؛ 389
بـه   یشـهادت خصـم حتـ   ، عدالتل خروج از یانجامد به دلیه اگر عداوت به فسق بکح دارد یتصر

ز یـ ن. ك. د. آ. ق 155مـاده   1تبصـره  . )443، ص 1390رفته نخواهد شد (یپذ، شینفع خصم خو
-یرفتـه مـ  یپذ، چنانچه شهادت شاهد به نفع طـرف باشـد  ي، ویدر مورد عداوت دن«دارد: یمقرّر م

  .  »شود
د ی) و شـه 915، ص 1409( یبه طور ضـمن  ع االسالمیشرادر  یه محقق حلک» عدم فسق«د یق

ن معنـا  یـ ظهـور در ا ، انـد ) بدان اشاره نمـوده 193، ص 1416به صراحت ( االفهام کمسالدر  یثان
 يشـان و هـم علمـا   یه هـم ا کـ  یدر حـال ، قابل جمع با عدالت اسـت ، ه عداوت بدون فسقکدارد 

پرسـش  ن یـ طـرح ا  يجـا ، نجـا ین در ایبنـابرا . اندره دانستهیبک یبغض مؤمن را جزء معاص، گرید
خـود  ، ر شـد کـ ه در بـاال ذ کـ  یفیه صرف خصومت مؤمن آن هم با توصـ کنیه با توجه به اکاست 
قابـل جمـع   ، اگـر چـه بـه نفـع خصـم خـود      ي، ن فردیچگونه با قبول شهادت چن، ت استیمعص

  است؟  
از  ییرهـا  يبـرا  مسـایل اض الیرصاحب اند.  ردهکان یرا ب یاتکفقها ن، ن پرسشیدر پاسخ به ا

ر یـ عـداوت غ ، ن بحـث یـ ه عـداوت منظـور در ا  کنیا یکیند: کیسه احتمال را مطرح مال کن اشیا
باشـد و   یلـ یه بـدون موجـب و دل  کـ حـرام اسـت    یه عداوت مؤمن به شرطکنیدوم ا. مؤمن است

. انـدازد یه فـرد را از عـدالت مـ   کـ ر است و اصرار بر آن است یه عداوت مؤمن جزء صغاکنیسوم ا
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  .  )457، ص 1404به تأمل است ( ، قایلاز سه پاسخ یکدر موجه بودن هر  يو
ح و صـرفاً از  یناصـح  یاب عملـ کـ را چنانچـه بـدون ارت   ین گونه دشمنیز این جواهرصاحب 

  .  )72، ص 1363نجفی، داند (یمتضمن فسق نم، ش باشدیت خویمظلوم يرو
پرداختـه   ن موضـوع یـ گـر بـه ا  ید يا) به گونـه 162، ص1405گلپایگانی، ( یگانیت اهللا گلپایآ
ه مجـرّد  کـ هسـتند   یقلب یصفات، نهایه حب و بغض و حسد و مانند اکن است یشان ایان ایب. است

اجتمـاع عـداوت و   ، میرکـ از قـرآن   یاتیـ ه آکـ نیضـمن ا . سـت یمضر به عدالت ن، د آمدن آنهایپد
ه عـداوت بـه واسـطه ظلـم و     کـ است  یداند و آن زمانین مکهمراه با اظهار آن مم یعدالت را حتّ

نَ     یال «د آمده باشد: یاز طرف مقابل پد یتیا اذی مـ ءو رَ بِالسـ هـالج اللّـه ب حـ    م ـن ظُلـلِ إال مالقَـو «
ـ  ونَ منْ أَصحابِ النَّارِ وکفَتَ کثما و ید أن تَبوء بِإِثْمیرِا یإنِّ«. )148 ،(نساء کذَل   مال زَاء الظـَّ نَیجـ« 
  .  )29 ،(مائده
ـ ه عـداوت دن کـ نیه شـرط ا کن است ید به آن اشاره نمود ایه باک يگریته دکن موجـب رد   يوی

باشـد   ين دعـو یاز طـرف  یکـی دو طرفه بودن اسـت و هـر گـاه عـداوت از طـرف      ، شهادت گردد
ـ ز؛ مسموع خواهـد بـود  ، ندکینم یه اظهار دشمنکشهادت طرف مقابل  ن صـورت  یـ ر ایـ را در غی

خـود  ضـد  عـادل بـر    ين اسـت نسـبت بـه شـهادت فـرد     کـ مم يارکه هر فرد بدهکمثالً از آنجا 
ه فـرد  یـ عل يشـهادت هـر شـاهد   ، نـد کاظهـار عـداوت   ، طرفـه یکناراحت شده و با او به صورت 

  .  است ين مورد ناپسندید و ایگردیرد م، ارکبده
  ینیب) عداوت د

  شد: ککیبه تف قایلد ین بایدر مورد عداوت در دپ
مـانع قبـول    ینـ یعـداوت د ، در شهادت مسلمانر مسلمان: یغضد ا یشهادت مسلمان له . 1

شـهادت  . رفتـه خواهـد شـد   یان پذیـ اهـل اد برضـد  جه شهادت مسلمان یباشد و در نتیشهادت نم
ده به نقـل از امـام صـادق (ع)    یعب یحه ابیدر صح. ز قابل قبول استیر مسلمان نیمسلمان به نفع غ

 یع اهـل الملـل و ال تجـوز شـهاده اهـل الملـل علـ       یجم ین علیتجوز شهاده المسلم« ن آمده:یچن
-محمد بن مسلم از امام بـاقر (ع) و موثقـه   يحهیت در صحین روایمشابه مضمون هم. »نیالمسلم

، ص 1365ی، خ طوسـ یشـ ؛ 398، ص 1367ی، نـ یلکسماعه از امام صادق (ع) نقل شده اسـت (  ي
 المهـذّب ابن بـراج در  ، )329، ص تای(ب هینها در یخ طوسیش. )386، ص 1414ی، حرّعامل؛ 252

 امکـ االح ریـ تحردر  ی) و عالمـه حلـ  130، ص 1411( سـرائر س در یابن ادر، )561، ص 1406(
  .  دانندیروه مکه در اعتقاد با او مخالف است را مک یسک) شهادت مؤمن به نفع 213، ص تای(ب
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مسـلمان  برضـد  ا یـ ر مسـلمان لـه   یـ شهادت غ مسلمان:برضد ا یر مسلمان له یشهادت غ. 2
ن یـ ال تقبـل شـهاده اهـل د   « يت نبویعالوه بر اخبار وارده و روا یلیمحقق اردب. ستیمورد قبول ن

 ياادلّـه  چنـین  هـم و » رهمیـ غ یانفسهم و علـ  یفانهم عدول عل، نهم اال المسلمونیر اهل دیغ یعل
رده اسـت  کـ اجمـاع   ين امر ادعـا یبر ا، داللت دارند مان و عدالت در شاهدیا، ه بر اشتراط اسالمک
  .  )303-302، صص 1404(

، مان و لو متّصـف بـه اسـالم باشـند    یل خروج آنها از ایز به دلین نیگزاران در دشهادت بدعت
  . )129، ص 1414، د اولیست (شهیمقبول ن

  تبصره
فقـال:  ، سألت ابا عبداهللا (ع) عن شهاده اهل الملـه «سماعه از امام صادق (ع) آمده:  يدر موثقه
صـلح  یه النّـه ال  یالوصـ  یرهم جـازت شـهادتهم علـ   یـ وجـد غ یاهل ملتهم فان لم  یال تجوز الّا عل

 يحهیصـح ، م از امـام صـادق (ع)  کـ ت هشام بن حیث در رواین حدیمضمون ا. »ذهاب حق احد
ا یـ « يهیـ ر آیت حمزه بن حمران از امام صادق (ع) در تفسـ یباقر (ع) و روااز امام  یناسکس یضر

م أو کعـدل مـن   يه اثنـان ذو ین الوصـ یم المـوت حـ  کم اذا حضـر احـد  کنین آمنوا شهاده بیها الذیا
ی، حرّعـامل ؛ 252-253صـص  ، 1365ی، خ طوسـ ی) آمده است (ش106، (مائده» مکریآخرون من غ

ه بـه ا   . )530-529، صص 1403، جمهور یابن اب؛ 312-311، صص 1414 ـ بـا توجـ ـ ن روای ، اتی
در  یخ طوسـ یشـ . شـود یرفتـه مـ  یه مسـلمان پذ یـ ر مسلمان علیه شهادت غکت است یتنها در وص

، 1417( خـالف داده و در  ين امـر فتـو  یـ ) بـه ا 187، ص1351( مبسوط) و 334، ص تای(ب هینها
  .  رده استکاجماع  ي) بر آن ادعا272ص 

چنـد   در مـورد مسـلمانان  ت یرش شـهادت کـافر در وصـ   یشود که پـذ  یمعلوم من جا یاز هم
 شرط دارد:

، 1413ی، عالمه حلـ ؛ 911، ص1409ی، (محقق حل هانیاز فق يتعداد :باشد یمال، تیوص. 1
انـد و آن را بـه نحـو    ان نمـوده یـ ت به طورمطلـق ب یرا در وص یرش شهادت کافر ذمیپذ )494ص
، 1363ی، (نجفـ  هـان یاز فق يادیـ ز يهامـا عـد  . انـد د نـزده ییـ تق یمـال  يهاتیح به مورد وصیصر
ان یـ ب حاًیصـر ، د رایـ ن قیا) 203، ص1416، تا بیی، د ثانیشه؛ 437، ص1404یی، طباطبا؛ 347ص

ـ  هک اندنموده اطفـال و ماننـد آن    یت در سرپرسـت یل وصـ یـ از قب یت مـال یوصـ  ریـ در غ یکافر ذم
ن اکتفـا شـود   قّید به قـدر متـ  یپس با، خالف اصل است چون قبول شهادت کافر؛ شودیرفته نمیپذ

، اصـل  يطبـق مقتضـا  ی، ر مـال یـ ت غین رو در وصیاز ا. است یت مالیز همان وصین نقّیو قدر مت
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 انـد کـه ظـاهراً   گفتـه  یبرخـ « :دیـ گوین باره میا در یلیمحقق اردب. شودیرفته نمیشهادت کافر پذ
شـود یت ثابت نمـ یوال، ن شهادتیپس با ا، است یت مالیمخصوص وص، هقبول شهادت اهل ذم .

مشـعر بـه   ، از اخبـار  یاگرچـه ظـاهر بعضـ   ، ت داردیـ ه عمومیـ ه داشـت کـه ظـاهر آ   د توجیاما با
محقـق اردبیلـی،   » (ت اسـت یل بر عمومیدل، ان شده استیب که در اخبار یعلت یول، ص استیتخص

  .  )307، ص1404
ممکـن اسـت   . امافتـه یص باشـد ن یرا که مشعر به تخص یتیمن روا«د: یز گوین یمال احمد نراق

ن اسـت کـه   یـ ع شـود لکـن اشـکال ا   ید ضـا یمسلمان نبا د حقّیگویباشد که م یاتیمنظورشان روا
 بـر  یط وصـ یهـم تسـل   یموصـ  يبلکه بـرا ، دیآیک نوع حق به حساب می یوص يت هم برایوال
مطلـق اسـت و شـامل هـر     ات یت در روایکه وصخالصه آن. شودیک نوع حق محسوب می یصب

) یر مـال یـ (غ يگـر یت و دی) را وصی(مال یکین یچه متشرعاگر. شودیم یر مالیو غ یدو قسم مال
ت یوصـ  يم کلمـه ییشـود تـا بگـو   یه نمیقت شرعین موجب حصول حقیاما ا؛ نامندیت میرا وصا
  .  )46، ص1419نراقی، » (است یت مالیوص يت به معنایدر روا

-چـون همـان  ، آن وجود نـدارد  يبرا يگریل دیم دلیاجماع را کنار بگذاراگر ، رسدیبه نظر م
 گونـه  هـیچ ت دارنـد و  یعموم، ات مربوطیه و روایآ، اندگفته ینراق محققو  یلیاردب محققطور که 

  .  ندارد ت در آنها وجودیاز جهت نوع وص یصید و تخصییتق
رد که دو مسـلمان  یبگ قرار یطید در شرایبا یموص یعنی :وجود اضطرار در شهادت کافر. 2

ـ ا. دا نشـوند یـ پ، او شـهادت دهنـد   يکه بتوانند برا یعادل ن در یبنـابرا . اسـت  یاجمـاع ، ن شـرط ی
ـ . شودیرفته نمیصورت وجود دو مسلمان عادل هرگز شهادت کافر پذ ن اسـت کـه   یـ سـؤال ا  یول

ا در یـ آ، شـهادت حاضـر باشـند    يا زنان مسـلمان بـرا  یک مسلمان عادل یاگر دو مسلمان فاسق با 
  ح است؟یصح یشهادت ذم فروضن یا

ـ    ، مین شـرط اکتفـا کنـ   یـ در مورد ا یاگر به ظاهر متون فقه  در یممکـن اسـت نظـرات مختلف
؛ متفـاوت اسـت  ، ن شـرط وجـود دارد  یکه در مورد ا یراتیچون تعب. دیآن سؤال به دست یجواب ا

، 1410، دیـ خ مفیشـ ؛ 612تـا، ص   ان، بـی ؛ هم187، ص 1351ی، خ طوسی(ش »عدم المسلم« یبرخ
 و) 331، ص1416ي، (اشـتهارد  »نیعـدم المسـلم  «گـر  ید یو برخـ . انـد را شرط دانسته) 727ص
؛ 494، ص1413ی، عالمـه حلـ  ؛ 911، ص1409ی، (محقق حل »نیعدم عدول المسلم«سوم  يعده
، 1419ی، (محقـق نراقـ  » نین العـدل یعـدم المسـلم  «و گـروه چهـارم   ) 161، ص1416ی، د ثانیشه
  .  اند) را شرط دانسته39ص

ی، (نراقـ  هـان یگـر از فق ید یو برخـ  )348ص، 1363نجفی، ( جواهرگونه که صاحب اما همان
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، ات بر آن داللت دارد که با نبودن دو مـرد مسـلمان عـادل   یه و روایظاهر آ اندگفته )40ص، 1419
ا زنـان مسـلمان   یـ ا دو مرد فاسـق مسـلمان   یک مرد عادل یاگر چه ، شودیرفته میشهادت کافر پذ

نبودن مسلمان را شرط قبـول شـهادت   ، که به طور مطلق یاتیروا یحت؛ شهادت حاضر باشند يبرا
ت یاسـت کـه بـا شـهادتش وصـ      ینبـودن مسـلمان  ، ظاهرشان آن است که مالك، اندکافر قرار داده

  ی. نه هر مسلمان، همان دو مسلمان عادل یعن؛ یشودیثابت م
، لهأمسـ  ن دریبنـابرا ؛ گونـه اسـت  نیهمـ ، هـان هـم از اطـالق   یر فقیمنظور سـا ، رسدینظر مبه 
اگـر دو  «: دیـ گواسـت کـه    تـذکره در  یعالمـه حلـ  ، ن مسالهیتنها مخالف ا. وجود ندارد یاختالف
شـان بـر شـهادت کـافر     شـهادت ، داشته باشند شان نامعلوم است وجودا فسقیکه عدالت  یمسلمان

انـت  یچنانچـه اهـل دروغ و خ  ، دارد و اگر دو مسـلمان فاسـق وجـود داشـته باشـند     ت یاولو یذم
اعتقـاد   يامـا اگـر دارا  . ت داردیاولو یشان بر شهادت کافر ذمم که شهادتییبهتر است بگو، نباشند

عالمـه  » (ت دارنـد یه بر آنان اولون صورت اهل ذمیدر ا، ز نکنندیپره ییگودروغ کذب باشند و از
  .  )522، صتایبحلی، 
، 1363ی، نجفـ ؛ 204و  163، صـص 1416ی، د ثـان ی(شـه  انـد گفتـه  یهمچنـان کـه برخـ    یول

-یلـذا نمـ  ، بـر آن وجـود نـدارد    یلیدل ات است ویه و رواین سخن مخالف با ظاهر آیا )348ص
  .  میریم آن را بپذیتوان

شـروط آن  از جملـه  « :دیـ گون شـرط  یان ایدر ب ینراق حققم: اهل کتاب باشد یذم، کافر. 3
ل یـ بـه دل . شبه اهل کتـاب باشـند   ایاز اهل کتاب ، خواهند شهادت دهندیم که ياست که دو کافر

ــه دل اجمــاع و ــب ــامل ح احمــدیث صــحیل حــدی ــروا و دو) 390، ص1414ی، (حرّع ــیحیت ی  ی
ن دسـته از  یـ نکـه فقـط ا  یکه داللت دارنـد بـر ا   (همان منبع) حمزه و) 311، ص1414ی، (حرّعامل

ـ ن روایهمـ  يلـذا بـه واسـطه   ؛ ند شهادت دهندتوان یم کفار  گـر را یات دیـ ه و روایـ اطـالق آ ، اتی
  .  )42، ص1419» (میزنیم صیتخص

محقـق  » (شـود  یت قبـول مـ  یفقط در وص، شهادت اهل ذمه«د: یز گوین عیشرادر  یمحقق حل
ات یـ ن عبـارت پـس از اشـاره بـه وجـود روا     یـ ل ایـ در ذ جواهرصاحب . )477، ص1409حلی، 
فقـط بـه   ، ن حکـم یـ شـود کـه ا  یات معلوم مین روایاز ا ياریاز بس«د: یگونه ین زمیا ض دریمستف

اطـالق  ، اجمـاع  يلهیبـه وسـ   چنین همات و ین روایا يلهین به وسیبنابرا. ه اختصاص دارداهل ذم
  .  )347، ص1363نجفی، » (میزنید مییات مشابه آن را تقیروا ه ویآ

د یشـه ؛ 187، ص1351ی، خ طوسـ یشـ ؛ 437، ص1404یی، (طباطبـا گـر  یاز عبـارات د  یبرخـ 
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ـ ا هان اجماع دارند بریآن است که فق يایهم گو) 161، ص1416ی، ثان کـه شـهادت کـافر فقـط     نی
-کـه عبـارت اهـل کتـاب را آورده     ینراق حققمانند م یرو کساننیاز ا. شودیرفته میت پذیدر وص

  .  یه از اهل کتاب است نه هر اهل کتابمرادشان اهل ذم، اند
د یشـه ؛ 727، ص1410، دیـ خ مفی(شـ  هـان یاز فق ياریبسـ : نش عادل باشدیمطابق د، کافر. 4

ی، نجفـ ؛ 314و  437، صـص 1404یی، طباطبـا ؛ 279تـا، ص  ي، بـی سـبزوار ؛ 203، ص1416ی، ثان
بـاره  نیـ در ا یحت؛ اندح نمودهین شرط تصریبه ا )96ص، 1390ی، نیخم يموسو؛ 348، ص1363

بـن حمـران از    هت حمـز یـ ل روایبه دل. )314، ص1404یی، (طباطبا است هعدم خالف شد يادعا
 ذوا عـدل مـنکم او  «ه یـ (ع) دربـاره آ  د: از امـام صـادق  یـ گویبن حمران م هحمز« امام صادق(ع):
همـان   امـام(ع) در جـواب فرمـود: آن دو نفـر کـه از شـما هسـتند       . دمیپرسـ » رکمیـ آخران مـن غ 

در  یمـرگ کسـ   اگـر  سـپس فرمـود:  . ان اهل کتاب هسـتند هم، ر از شمایمسلمانند و آن دو نفر غ
امـا آنـان    ،تش شهادت دهنـد یوص يمرد مسلمان باشد تا برا ن غربت فرا رسد و به دنبال دویسرزم

اران خودشـان  یـ کـه نـزد    یاز اهل کتاب را در صورت یدو مرد ذم، شهادت يتواند برایم، ابدیرا ن
  .  )312، ص1414ی، (حرّعامل» بخواند فرا، مورد اعتماد باشند

بلکـه  ، ن اسـت یگر هم همیات دیظاهر روا«د: یگوت ین روایپس از استناد به ا جواهرصاحب 
چـون قبـل از   ؛ ز اسـتفاده کـرد  ین» رکمیاو آخران من غ« ن مطلب را بتوان از ظاهر کالم خداید ایشا

ـ آ يمعنـا  نیبنـابرا . د عادل باشندیشاهد مسلمان فرموده است که با ن عبارت در مورد دویا ن یـ ه ای
» گـردد یر مسـلمانان ثابـت مـ   یـ ا بـا دو عـادل از غ  یـ ا با دو عادل از مسلمانان یت یشود که وصیم
ت یـ در مـورد روا ، هیـ ک در داللـت آ یپـس از تشـک   ینراقـ  حققم یول. )348، ص1363نجفی، (

ت ن اهـل ملـ  یدر بـ  ید مرضـ یـ ت داللت برآن دارد که کافر باین روایا«: دیگویبن حمران م هحمز
ـ حق آن است کـه اگـر تحقـق عـدالت در غ    . اعم از عادل است یباشد و مرض خود ر مسـلمان را  ی
کـه بـر    ين صـورت بـه واسـطه اخبـار    یـ در ا -ه درست است ین نظریهم زین که ظاهراً -م یریبپذ

ـ امـا اگـر ا  . مین شـرط را ثابـت کنـ   یـ م ایتوانینجا میدر ا، اشتراط عدالت در شاهد داللت دارند ن ی
ـ  ين صورت معنایدر ا، میرینپذقول را  نـان بـودن  یاطم ت ویمـورد رضـا   ه صـرفاً عدالت اهل ذم ،

  .  )44، ص 1419نراقی، » (شودیم ت مذکور ثابتیخواهد بود که با روا
  )یشهادت (شهادت تبرّع يحرص بر ادا

پـس از قبـول   . نـد کیاز او طلـب شـهادت مـ    یقاضی، توسط مدع يمعموالً پس از طرح دعو
 يادا ياز شـاهد بـرا   یشـهادت منـوط بـه درخواسـت قاضـ      يصـحت ادا ، و احضار شاهد یمدع
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و چـه بعـد از    يچه قبـل از طـرح دعـو   ، مکچنانچه قبل از استنطاق حا، حال. شهادت خواهد بود
د یه شـا کـ رد یـ گین تهمت قرار مـ یدر موضع ا، شهادت عجله ورزد يادا يشاهد براي، طرح دعو

گونـه  نیـ ای، تـب فقهـ  کدر . اسـت  يا دفـع ضـرر  یـ جلب نفع و  یپدر ، شهادت يبا عجله در ادا
ه . کـ ك. آد. ق 155مـاده   2مقصـود از تبصـره   . انـد ردهکـ اد ی» یشهادت تبرّع«شهادت را با عنوان 

ه بـه دسـتور دادگـاه    کرفته خواهد شد یپذ یشهادت در صورت، در حقوق الناس«رده است: کمقرّر 
  .  ن مفهوم داردیاشاره به هم» ردیصورت گ

اهللا سـت و در مـورد حـقّ   یالنـاس مـورد قبـول ن   در مورد حقّ یآنچه مسلّم است شهادت تبرّع
ب بـه اتفـاق   یـ ثـر قر کبنا بـه نظـر ا  ... وقف بر مصالح عامه و، شرب خمر، روزه، اتکز، مانند نماز

، د اولیشـه ؛ 214، ص1416ی، د ثـان یشـه ؛ 917، ص1409ی، فقهاء مورد قبول است (محقـق حلـ  
ـ ؛ 104-106ص صــ، 1363ی، نجفـ  ؛129، ص1414 ی، عالمــه حلــ؛ 524ص، 1408ی، فاضــل اآلب

ي، خوانسـار ؛ 399ص، 1404ی، لـ یمحقـق اردب ؛ 532ص، 1412ی، ابـن فهـد حلـ   ؛ 210ص، تـا  بی
ــو؛ 127ص، 1405 ــانیگلپا يموس ــائر؛ 207-213، 1405ی، گ ــو؛ 412-418، 1415ي، ح  يموس

م و خودسرانه شـهادت دهـد   کقبل از درخواست حا یسکمثالً اگر  یعنی) 444ص، 1390ی، نیخم
ـ تعب، گونـه شـهادت  نیاز ا. شهادت او مسموع خواهد بود، خواندینماز نم یه فالنک  ينـه یب«ر بـه  ی

ـ  1»حسبه ، 1363ی، نجفـ ؛ 215ص، 1416ی، د ثـان یشـه ؛ 399ص، تـا  بـی ی، شـود (عالمـه حلـ   یم
  .  )282ص، تایبی، نیشرب؛ 240ص، 1412ی، گانیگلپا يموسو؛ 307ص

 ینظـرات مختلفـ  ، اهللا باشـد النـاس و حـقّ  ن حقّیب كمشتر یحق، ه مورد شهادتکییاما در جا
ح رد ی) بدون اشاره بـه تـرج  134ص، 1410شهید ثانی، ( لمعه شرحدر  ید ثانیشه. ان شده استیب
د یامـا شـه  . اشـاره نمـوده اسـت    كنظرات در مورد حقوق مشتر یتنها به دوگانگ، ا قبول شهادتی

از فقهـاء در   يریـ ثک يعـده . داندین موارد ظاهر را بر رد می) در ا129ص، 1414شهید اول، اول (
در آنهـا   یه حقـوق الهـ  ک يه اجماالً در دعاوکب ین ترتیبد. اندل شدهیبه تفص قایل ين مواردیچن

، شـود ین سـاقط نمـ  یطـرف  یخلع و عفـو از قصـاص) و بـا تراضـ    ، عتاق، غالب است (مثل طالق
ن یز بـا فـرض قبـول چنـ    یـ در سرقت ن. در خور توجه است یاحتمالی، احتمال قبول شهادت تبرّع

نظـر بـه قـوت    ، اگرچه در وقف عام چنین . هممیحد قطع اثبات خواهد شد و نه حقّ غری، شهادت

                                                             
د یـ خـدا و بـه ام   يرضـا  يبـرا  یعنـ یاسـت؛  » حسـبه هللا «و مقصود » اجر و ثواب« یاست به معن» احتساب«مشتق از » حسبه« .1

  ).288صتا، ، بیینی؛ شرب302ص، 1423، یمزد و ثواب او (قاروب
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ـ   ، سهم حـقّ اهللا و مصـالح عامـه در آن    اقـرب اسـت امـا در وقـف خـاص       یقبـول شـهادت تبرّع
در  یگـان یت اهللا گلپایـ آ. ن)یشـ ی: منبـع پ کباشد (نـ ین شهادت میجح بر رد انظر را، برخالف آن

ور در مسـأله معتقـد   کان وجوه ثالثـه مـذ  ی) بعد از ب213-214، 1405گلپایگانی، ( تاب الشهاداتک
اهللا اسـت و  حـقّ ، م اسـت کـ ه امر در آن به دست شارع بوده و معنون به عنوان حکه هر جا کاست 

ه بـا  کـ خالص اسـت   ین نباشد حقّ آدمیه چنکز مطرح باشد و هر جا ین یآدمه در آن حقّ کنیلو ا
  .  ز قابل اسقاط استین یتراض

  لیان دالیالف) ب
ن جهـت  یـ د از ایشـا ، مورد قبـول واقـع شـده اسـت     یه شهادت متبرّع در حقوق الهکنیل ایدل
در آیـه دوم  ، مکشهادت قبـل از درخواسـت حـا    ينسبت به ادا، گونه امورنیه خداوند در اکاست 

و هـم بـه    یمـدع  ياجـازه  يهم به معنا يگونه دعاونیدر ا، نیو ا 1.امر فرموده استسوره طالق 
. ن اسـت یمکم الحـا کـ خـود اح  یه مـدع کـ چـرا  ؛ شهادت اسـت  يم نسبت به اداکم حاکح يمعنا

النـاس) مشـروط   خـاص (حـق   یبه نبـودن مـدع  ی، ز قبول شهادت تبرّعیاهللا ناگرچه در مورد حق
 عیشـرا در  یه محقـق حلـ  کاست  ین قولیا. مصالح عامه ياست شهادت برا چنین هماست و شده 

  .  ندکیان می) ب917ص، 1409محقق حلی، (
  ر اشاره نمود:یتوان به موارد زیم، ان شده استین مورد بیه در اک يگریل دیاز جمله دال

ا یـ ّاهللا دارد و حـق ا اختصـاص بـه   یـ را یـ ز، ندارد یخاص یو مصالح عامه مدع یحقوق اله. 1
 يهمـه ، وجـود نـدارد و در حالـت دوم    یاساساً مدع، در حالت اول. است كن همه مشتریه بکنیا

طـرح   يد ابتدا درخواست شهادت و دعـو یه باکم ینکدر هر دو حالت اگر شرط . آنند یمردم مدع
م یـ اردهکـ رمحصـور وابسـته   یصورت محصور را بـه غ نیه در اکر نخواهد بود چرا یپذانکام، شود

  .  )376ص، 1405ي، (فاضل هند
 ين بـه منزلـه  یشهادت عـدول مـؤمن  ، افتیت یعموم یه مصلحتکیهنگام، هکنیگر ایل دیدل .2
فاضـل  ح بالمـرجح اسـت (  یتـرج ، گرانید يز است و موقوف نمودن شهادت به ادعایآنها ن يدعوا

  .  )376، ص 1405هندي، 
ه امـر  کـ ن باورنـد  یـ بـر ا ، اهللادر حقّ یحت یعدم قبول شهادت تبرعان یمدع، گریاز طرف د. 3

                                                             
ن   يأشْـهِدوا ذَو  و وهنَّ بِمعرُوف أو فَارِقُوهنَّ بِمعـرُوف کأجلَهنَّ فَأمس فَإِذَا بلَغْنَ«. 1 لٍ مـد کعـو م ـوا  یأقم اده ه  هالشـَّ  للـَّ

کذَلن ی مم ظُ بِهیانَ کوعو نُ بِاللَّهیال ؤْمرِ ومِ اآلخن  وتَّقِیم  خْرَجاًیاللَّهم ل لَّهعج« 
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بـه هـم ندارنـد و     یدو امر جداگانه است و ربطـ ، شهادت و قبول شهادت شاهد يخداوند به اقامه
ضـمن  . آن ياسـت نـه اقامـه    یا رد شهادت تبرّعـ یم قبول ینکیگاه از آن بحث مین جایآنچه در ا

در ارتبـاط دادن آن بـه شـهادت     یخـدا و وجهـ   يشهادت است بـرا  يامر به اقامه، ن امریا، هکنیا
النـاس را  در حـقّ  یتوان شهادت تبرّعـ ید مین دیرا با ایز، شودیمشاهده نم یدر حقوق اله یتبرّع

ر کـ از من یاشاره به وجوب امر به معـروف و نهـ  ، د بتوان گفت مرا از امر خداوندیشا. رفتیز پذین
از امـر بـه معـروف فـرض گـردد       یتوانـد مصـداق  یاهللا مدر باب حقّ ین شهادتیه چنکچرا ، باشد

  .  )302ص، 1423ی، (قاروب
ـ    اضیرصاحب  ـ   یلحاظ نمـودن شـهادت تبرّع بـه  ، دانـد یاز از تأمـل نمـ  یـ نیدر تهمـت را ب

ه کـ نیشاهد متبرّع را از موضع تهمـت دور سـازد ماننـد ا    ینین است قراکه چه بسا ممکخصوص 
ه یـ توج يل و بـرا یـ ن دلیبد. خود شهادت دهد یکا به ضرر شریشاهد متبرّع به نفع خصم خود و 

ل یـ ل رد شهادت شاهد متبرّع نـه بـه دل  ید دلیه شاکتوان گفت یم ین به رد شهادت تبرّعقایلینظر 
ـ با، شـهادت  يه نفـس ادا کـ ن است یه به خاطر اکبل، قرار گرفتن او در موضع متهم د متـأخّر بـر   ی

مشـروع   يخالف قاعـده  ياهیرو، ردین مرحله انجام نپذیم باشد و چنانچه اکو حا یمدع يتقاضا
نظر موافقان اسـتماع شـهادت   ، ن نظریقبول ا. جه شهادت مسموع نخواهد بودیانجام گرفته و در نت

گونـه  نیـ در ا، حات قبـل یه طبـق توضـ  کـ چـرا  ، دیز قوت خواهد بخشیرا ن یدر حقوق اله یتبرّع
-440، صـص تـا یبـ طباطبـایی،  م هر دو در امر خداوند مستتر است (کو حا یمدع يتقاضا، موارد
439(  .  
ه رد شـهادت شـاهد متبـرّع موجـب     کن است یشود ا يادآورید ینجا بایه در اک يگرید يتهکن

گر شـهادت دهـد بـه اتفـاق     ید یگر و در موضوعید یجرح او نخواهد شد و چنانچه او در مجلس
ـ  کـ  یه در همان موضـوع کنیاما ا، فقهاء شهادتش مسموع خواهد بود ينظر همه  یه شـهادت تبرّع

دو ، ریـ ا خیـ ا شهادت او مقبول اسـت  یآ، گر شهادت دهدید یمجدداً و در مجلس، او رد شده است
 ينسـبت بـه واقعـه    یه همـان تهمـت قبلـ   کـ چـرا  ؛ رش استیه نظر غالب بر عدم پذکنظر است 

ه کـ نیانـد و آن ا رفتـه یرا پذ ید ثـان یاز فقها نظر شـه  یاگرچه بعض؛ است یبه قوت خود باق، مزبور
م کشود و چون اسباب تهمت به جهـت فـرض درخواسـت حـا    ینم یت تلقیمعص، ورکحرص مذ

وت کرغم سـ یـ عل ید ثـان یشه. شهادت او قبول خواهد بود، ده شده استیدر مجلس دوم از او برچ
  .  )214-215صص، 1416شهید ثانی، ند (کیان میر را بیقول اخ کمسالدر ، روضهدر 
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  یب) شهادت مختب
 ياه در گوشـه کـ  يشـاهد  یعنـ ، یءیشـهادت شـاهد مختبـ   ، هکـ نیگر ایت دیحائز اهم يتهکن
حمـل بـر    ین عملـ یشود و چنیرد نم، ندکم اداء کشده تا شهادت را تحمل و آن را نزد حا یمخف

 يحرص بر تحمل است نـه حـرص بـر ادا    ین عملیه چنکچرا ؛ گرددیشهادت نم يحرص بر ادا
-یرا مـورد قبـول نمـ    ين فـرد ی) شهادت چن530ص، 1415ی، د (عالمه حلیتنها ابن جن. شهادت

، 1416ی، د ثـان ینـادر او برشـمرد (شـه    يفتـاو  يز در زمـره یـ را ن ين فتـو یـ د ایـ ه ظاهراً باکداند 
) 311ص، 1417طوسـی،  ( خـالف ) و 229ص، 1351طوسی، ( مبسوطدر  یخ طوسیش. )214ص

  .  دانندیء را مقبول می) شهادت مختب120ص، 1411ادریس حلی، ( سرائردر  یس حلیو ابن ادر
الخصـوص   یعلـ ، ریـ ات اخکـ ) با توجه بـه ن 108-109ص ص، 1363نجفی، ( جواهرصاحب 

ق یبر محدود بـودن مصـاد   یش مبنیت نظر خویبر حقان یلیآنها را دل، ءیقبول شهادت شاهد مختب
ه از نظـر  کـ چـرا  ؛ دانـد یمورد اجماع علمـا مـ   يموارد برشمرده شده در نصوص و فتاوتهمت به 

بـه  ، فقهـاء  يهمه ياما فتوا، گاه تهمت قرار داردیش از شاهد متبرع در جایء بیشاهد مختبی، عرف
ـ ق ایر از تصـد یـ بـه غ  ین مفهومیا. در قبول شهادت اوست، دیجز ابن جن ه کـ قـت نـدارد   ین حقی

رد شـهادت  ، گـر ید ياز سـو ی. اسـت نـه عرفـ    یامالً شرعک یمفهوم، ن بحثیدر ا، مفهوم تهمت
، اسـت  یه احتمـال تهمـت منتفـ   ک يدر موارد یحت. ن معناستیگر بر اید يدیز مؤیشاهد متبرّع ن

ن یبنـابرا . مـانع قبـول اسـت   ، باز هم تبـرّع در شـهادت  ، ه دوستیا علیمانند شهادت به نفع خصم 
ن مـوارد  یـ در ا ین مفهوم مانع قبول شهادت شـاهد متبـرّع حتـ   یدر اا اجماع فقهاء یتوان گفت یم

 يقبـل از ادا ، ح نصـوص در اعتبـار اذن صـاحب حـق    یل تصرین رد به دلیا، هکنیا ایشده است و 
ه در بـاب  کـ صـاحب حـق    ير قبـل از اجـازه  کمشابه با رد سوگند من يزیچ، شهادت شهود است

  .  قضاء از آن سخن رفته است
  دفع شبهه از خودشهادت به جهت 

 یتهمت الحـرص علـ  «) با عنوان 916ص، 1409محقق حلی، ( عیشرامحقق در ، ن تهمتیاز ا
دفـع عـار   «) بـا عنـوان   158ص، 1410عالمـه حلـی،   ( ارشـاد االذهـان  عالمه در ، »دفع الشبهه عنه

ـ اد یـ » ر برد الشهادهییتع«) با عنوان 129ص، 1414( دروسد در یو شه» ذبکال ح یتوضـ . انـد ردهک
نـد  کتوبـه  ، فسـق او رد شـد   يه شهادتش به واسطهکنیپس از ا ين است شاهدکمم، هکنیمطلب ا

چـون  ، نجـا یدر ا. نـد کشـهادت   يگـر اعـاده  ید ياا در جلسهیالمجلس و یف، و پس از اظهار توبه
 يفسـق از خـود باشـد نـه توبـه      يشهادت بـه جهـت دفـع شـبهه     ين توبه و اعادهین است اکمم
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  .  قبول شهادت از او محلّ تأمل است، رونیاز ا؛ شهادت صادقانه يو ادا یواقع
رده کـ م یتقسـ » یفاسـق علنـ  «و » فاسق مستتر« يفاسق را به دو دسته، د اولیشه، ن بحثیدر ا

ـ  یه جـرح و در نت کاز آنجا ، در مورد فاسق مستتر. است بـه موجـب فسـق او     ين فـرد یجـه رد چن
، ت خـود خواهـد بـود   یـ ثیح يعتاً در صدد اعـاده یطباو شده و  يت و خواریشخص کمنجر به هت

شـهادتش  ، ه قـبالً شـهادت او رد شـده   کـ  یجـه در آن موضـوع  یتر است و در نتياحتمال فوق قو
 یه بـا شـهادت در پـ   کنیاحتمال ا، بودن فسقش یل علنیبه دلی، اما فاسق علن. رفته نخواهد شدیپذ

ه قـبالً رد شـده   کـ نیشود و لو ایرفته میپذفلذا شهادتش ، ف استیضع، ت خود باشدیثیح ياعاده
ـ افر نکـ در مورد . باشد ـ ز ای ، 1414، د اولیه پـس از اسـالم آوردن او مطـرح اسـت (شـه     یـ ن نظری

  .  )129-130صص
ـ ا، ح شـده اسـت  یتصـر  ید ثانیه توسط شهک يگریل دیدل ه فسـق و  کـ ه از آنجـا  کـ ن اسـت  ی

، شـهادت شـاهد فاسـق    يدر صورت اداشود و یم اثبات مکعدالت شاهد با دقت نظر و اجتهاد حا
، دانسـت یرا باطـل مـ   ه آنکـ ل یـ به همان دل، تواند بر آنیگر نمید، دهدیم بر رد شهادت او مکح

، نـد کیمـ  شـهادت را نـدارد و آنچـه ادا    يت ادایـ اساسـاً اهل  یه فاسق علنکیدر حال. صحه بگذارد
 يه بـرا کـ  يبـه عنـوان فـرد   ی، واقعـ  يهلذا با تحقق توب. ا نشودیست تا بدان اعتنا شود یشهادت ن

ی، د ثـان یشهادتش مسـموع خواهـد بـود (شـه    ، دهدیشهادت مي، ن بار در موضوع مورد دعویاول
  .  )202ص، 1416

ـ به دل ارشاد االذهاناما عالمه در  را در  ين فـرد یمطلقـاً شـهادت چنـ   ، ن تهمـت یـ ل وجـود ا ی
 قایـل  ین فاسـق مسـتتر و علنـ   یب یفرقند و کیداند و رد میمیی، موضع تهمت دفع ننگ دروغگو

  .  )158ص، 1410عالمه حلی، ست (ین
، 1351طوسـی،  ( مبسـوط در  يو. قابـل توجـه اسـت    ينظـر ، ن مـورد یدر ا یخ طوسینظر ش

رفتـه  ین تـا شـهادتت پذ  که توبه کند یه به فاسق مشهور بگوکه مجاز است ک) معتقد است 179ص
 يو. رفتـه خواهـد بـود   یشهادتش پذ، اهللا محرز شد یالقت توبه یحق، شود و اگر به قرائن احوال او

بـه طـور   ، در صورت عادل شدن او، قبول شهادت فاسق را ی) حت327، صتایبطوسی، ه (یدر نها
  .  د ننموده استیمق، بودن فسق یمطلق مطرح نموده و آن را به علن

رده و کـ خ را نقـد  ین نظـر شـ  یـ ) ا219-220ص، صـ 1416شهید ثانی، ( کمسال در ید ثانیشه
ه کـ ن اسـت  یـ د بـر ا ینظـر شـه  . دانـد یرا موجب بازگشت صفت عدالت به فرد نمـ  يان توبهیچن
، هیـ ه در مـا نحـن ف  کل قبح آن است و حال آنیح به دلیانصراف و بازگشت از فعل قب، قت توبهیحق
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  .  ه به جهت قبول شهادت استکباشد بلیه توبه به جهت قبح فعل نمکن است یظاهر ا
) آن 382ص، 1414ی، ن بـاب (حرّعـامل  یـ ات وارده در ایـ ز با استناد بـه روا ین جواهرصاحب 

 ياجـرا  يبـرا ، از گنـاه گـردد   یمانیر حالـت فـرد در ظـاهر و پشـ    ییه موجب تغکمقدار از توبه را 
نـد  کیرا رد مـ  یخ طوسـ ید بـا شـ  یدانـد و نـزاع شـه   یمـ  یاف، کچون شهادت، ام منوط به آنکاح

 يه حصـول توبـه  کـ ته توجه داشـت  کن نید به ایه باکنیاضمن . )110-111صص، 1363ی، (نجف
اظهـار توبـه    یرا به تناسب هر گنـاه یطلبد زیدقت و صعوبت خاص خود را م، در هر گناه یواقع

النـاس و  اموال بـه مسـتحق در حـقّ    يتا اعاده یقلب يع از توبهیوس ياند و در گسترهکیز فرق مین
  .  ردیگیم قرار یاز حقوق اله یا تحمل حدود در بعضی

ه کـ مان از امـام صـادق (ع)   یاست منقول از قاسم بن سـل  یتیروا، ات مورد اشارهیاز جمله روا
امـام  . نـد کیسـؤال مـ  ، رده استکه حد قذف خورده و سپس توبه ک يشهادت فرد ياز امام درباره
ن یاو بـ  يتوبـه  هکـ شود ید: نزد ما گفته میگویاو م. شودیا میدهد و نظر او را جویپاسخ مثبت م

د: یـ فرمایامـام مـ  . سـت یرفتـه ن یابد پذ يبه شهادت او ندارد و شهادتش برا یاو و خداست و ربط
 يزیـ ر چیـ ر از خیـ نـد و از او غ که اگر توبـه  کهمانا پدرم فرموده است . ندیگویم ییسخنان ناروا
؛ 37ص تـا،  بـی ی، خ طوسـ یشـ ؛ 383ص، 1414ی، شـهادتش مجـاز اسـت (حرّعـامل    ، دانسته نشود

  .  )31ص، 1403ی، مجلس
عموماً اشـاره بـه توبـه پـس از     ، ات مستندهیه رواکنیر است: اول اکته قابل ذکن باب دو نیدر ا

ـ گناه (قذف) دارند و نه اشاره به توبه پـس از رد شـهادت و از ا   ال کرسـد اشـ  ین رو بـه نظـر مـ   ی
فت عـدالت پـس از   ه بـا قبـول رجـوع صـ    کـ نیدوم ا. است یهمچنان به قوت خود باق ید ثانیشه

خصـوص   از فقهـاء (بـه   ی) در اقـوال بعضـ  ین شـهادت یفاسق (با فـرض قبـول چنـ    یواقع يتوبه
رد و کـ تـوان مناقشـه   یمـ ، انـد ردهکر یعدالت تعب يهکه شرط عدالت در شاهد را به ملکن) یمتأخر

شـهادتش  رده اسـت و  کـ توبـه   يازهیـ ه بـا هـر انگ  کـ  یه شـاهد فاسـق  کچرا ؛ را معتبر ندانست آن
ره یـ بک یب گنـاه کـ عـدالت نبـوده و قـبالً مرت    يهکـ مل يدارا، ف فوقیبنا به تعر، شودیرفته میپذ

رفتـه  یست شـهادت او پذ یبایاالصول نم یده و علیز شده است) گردیه موجب حد نک(مثالً قذف 
  .  برخالف آن اشاره دارند يات متعددیم روایردکه اشاره کطور ه همانکگردد و حال آن

  بتقرا

ه شـاهد  کـ بـود   ی) قرابت از مواضع25/6/1318سابق (مصوب . م. د. آ. ق 413ماده  1در بند 
و انقـالب در امـور    یعمـوم  يهـا دادگـاه  ین دادرسـ یـی در قانون آ. دادیرا در معرض اتهام قرار م
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ن حـال مـاده   یامده است اما در عـ یط شاهد نی) نداشتن قرابت در شرا28/6/1378(مصوب  يفرکی
اسـم  ی، نـام خـانوادگ  ، ق نـام یـ قبل از شروع به تحق«رده است کلف کرا م یقاض، همان قانون 154
و خـادم و مخـدوم بـودن     یا نسـب یـ  یقرابـت سـبب   يدرجـه ، زان سوادیم، محلّ اقامت، شغل، پدر

مجلـس  رده و در صـورت کـ او سـؤال   يفـر کی ين پرونده و سابقهیا مطلع را نسبت به طرفیشاهد 
ان شـاهد و  یـ قرابـت م  يا فقـدان رابطـه  یه آکشود آن است ینجا مطرح میه در اک یسؤال. »ندکد یق

ان نشـده اسـت   یـ ب 154ر؟ اگر شرط است چرا در ماده یا خین دعوا شرط شاهد است یاز طرف یکی
د؟ بـا توجـه   ین خصوص از شاهد سؤال نمایموظّف شده است در ا یست چرا قاضیو اگر شرط ن

. م. د. آ. ق 3مـاده  ی، قـانون اساسـ   167ت به اصل یوجود دارد و با عنانه ین زمیه در اک یبه ابهام
  .  ه روشن شودیم قضکرفت تا ح ید به سراغ منابع شرعیبا. ك. د. آ. ق 214و ماده 

ه عـدالت مفـروض التحقّـق در    کـ چـرا  ؛ سـت یاالصول مانع قبول شهادت نیقرابت عل، در فقه
ه کـ ر شده اسـت  کذ یتب فقهکدر  یتأمالتي، در موارداما . گرددیمانع از توجه به تهمت م، شاهد

  م:ینکیبه آن اشاره م
  الف) برادر و خواهر

ه بـرادر را منـوط بـه    یـ ا علیـ ) شهادت برادر له و 330، صتایبطوسی، ( هینهادر  یخ طوسیش
 يامهیاما اجماع فقهاء در قبول آن اسـت و شـرط ضـم   . داندیگر همراه او میشاهد عدل د یهمراه

ـ توان گفـت بـه دل  یم. )74ص، 1363ی، اند (نجفردهکر نکآن ذ يبرا شـهادت  ك، ل وحـدت مـال  ی
؛ رفتـه اسـت  یپذ، ه شهادت زنـان مسـموع اسـت   ک ییز در جایا برادر نیخواهر نسبت به خواهر و 

، 1408ابـن حمـزه،   ابـن حمـزه (  . تـر اشـاره شـده اسـت     مکـ  یتـب فقهـ  کن مورد در یاگرچه به ا
  .  داندیشاهد عدل م یز منوط به همراهیآن را ن، شهادت خواهر) ضمن اشاره به قبول 230ص

  ب) پدر و فرزند
، دیـ خ مفیشـ ؛ 231، ص1408، شـود (ابـن حمـزه   یه فرزند قبول میا علیشهادت پدر به نفع و 

، 1417ی، خ طوسـ یش؛ 330، صتا بیی، خ طوسیش؛ 496، ص1415ی، د مرتضیس؛ 726، ص1410
گـر را همـراه پـدر    یشـاهد عـدل د   یز شـرط همراهـ  یـ نجا نیاز علما در ا یاگرچه بعض. )296ص

  .  )557ص، 1406، اند (ابن براجردهکمطرح 
خ یمانند شهادت پدر نسبت بـه فرزنـد اسـت (شـ     یمکح يز دارایشهادت فرزند به نفع پدر ن

ـ ابـن ادر ؛ 296ص، 1417ی، خ طوسـ یشـ ؛ 330، تا بیی، خ طوسیش؛ 726، 1410، دیمف ، 1411، سی
، ه پـدر یـ شهادت فرزند عل. )376ص، 1405ي، فاضل هند؛ 494ص، 1415 ی،عالمه حل؛ 134ص
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نظـرات مختلـف و بعضـاً     یتب فقهـ که در مورد قبول آن در کاز شهادت اقارب است  يتنها مورد
انتفـاء  «) تحـت عنـوان   132ص، 1414شهید اول، ( دروسد اول در یشه. شده است ارایه یمبسوط

ن اسـتدالل  یـ رده اسـت و بـا ا  کـ ن بحث را مطـرح  یا» تهمت يانتفا«از شرط  يجدا» توهم العقوق
شـهادت  ، ه احتمال دارد عـاق والـد شـود   کرد یگیقرار م یه پدر در موضعیه فرزند با شهادت علک

  .  ندکیاو را رد م
عـدم قبـول اسـت (ابـن     ، قـول مشـهور  . ن مـورد وجـود دارد  یدو قول در ا، اما از منظر تهمت

، خ صـدوق یشـ ؛ 297ص، 1417ی، خ طوسیش؛ 330، صتا بیی، خ طوسیش؛ 231، ص1408، حمزه
ـ ابن ادر؛ 287، ص1418 شـهرت   اضیـ رصـاحب  . )233، ص1414، سـالر ؛ 134ص، 1411، سی

طباطبـایی،  ن مسـأله شـده اسـت (   یبه اجماع فقهاء در ا قایلداند و ین قول را در حد استفاضه میا
  .  )434ص، تا یب

، 1415سـید مرتضـی،   ( ید مرتضـ یسـ ، ن مـورد یـ فقهاء در ا آرايثرت کرغم ین حال علیدر ع
  .  اجماع را مخدوش دانسته است يرا مورد قبول و ادعا ین شهادتی) چن496

 يسـوره  15 يهیـ اسـتناد بـه آ  ، عـالوه بـر اجمـاع   ، ه والـد یاحتجاج موافقان رد شهادت ولد عل
ـ     بِه علْـم  کس لَیما لَ یبِ كعلى أن تُشْرِ كو إن جاهدا«لقمان است:  ا فمهباح صـ ا و مـهعیفَلَـا تُط 

-نیـ در ا، ننـد کوادار ی، دانـ یرا نمـ  ه آنکبه خدا  كتو را به شر، و اگر پدر و مادر؛ »ا معرُوفاًیالدن
ن یـ ل آنهـا بـر ا  یـ دل. نکـ مصاحبت  یکین و با پدر و مادر به نکگر امر آنها را اطاعت میصورت د
ب پدر شده و با مصـاحبت بـه معـروف بـا     یذکموجب رد و ته پدر یه شهادت فرزند علکمبناست 

  .  )427ص، 1389، نیاو منافات دارد و موجب عقوق فرزند خواهد شد (فخرالمحقق
ـ ز؛ تر باشـد از انتفاء تهمت موجه يجدا ین شرط در شرطید اول در لحاظ ایان شهید بیشا را ی
اسـت و مفهومـاً بـا رد     يریشـگ یپ یوعن رد نیا، شودیه از استدالل موافقان استنباط مکگونه همان

  .  تفاوت دارد، تهمت يشهادت به واسطه
 یحتـ ، امـور  يوجوب اطاعت از پدر در همـه ، ان والدیعص از یه نهکاند ان داشتهیب، در پاسخ

. ن موضـوع اشـاره دارد  یز بـه همـ  یفوق ن يهیاز آ ییهاقسمت. واجبات را شامل نخواهد شد كتر
گـر در  ید يهـر فـرد و از سـو    ياست بر عهده يافهیوظ ،احقاق حقّ مظلوم ییه از سوکنیضمن ا

ـ  یخـود نـوع  ، ه بر گردن اوسـت ک یهر فرد از حق يص ذمهیقول حق و تخل، ات واردهیروا  ياری
ـ ل: یـ ق. ظالمـاً او مظلومـاً   كانصـر اخـا  «د: یـ فرمایامبر (ص) مـ یپ. دادن او شمرده شده است ف کی

ي، سـنن ترمـذ  ؛ 99ص، تـا یب، (مسند احمد» نصره کفان ذل، الظلم انصره ظالماً؟ قال: تحجزه عن
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  .  )98ص، 1401ي، ح بخاریصح؛ 356ص، 1403
ه یه والد و تخلیشهادت عل، حات فوقیقت با توضیدر حق ه در حـقّ  کـ  ییاو از نـاروا  يص ذمـ

  . نه مخالف آن، ن معروف استیانجام داده است ع يگرید
ـ از قرآن اسـتناد بـه آ   يگریه دیآی، از طرف ـ سـازد و آن آ یمزبـور را مخـدوش مـ    يهی  135ه ی

ـ و ن یوالـد  ،ند و لو بر ضد خـود کیه امر به شهادت مکنساء است  يسوره شـاوندان  یر خویا سـا ی
    1.باشد

از قبـول آن   يجـدا  یشـهادت را موضـع   يامر بـه اقامـه   ياعده، ن استداللیاگرچه در پاسخ ا
د گفـت اشـاره بـه    یاما با، دانندین نمیه والدیمزبور را مانع عدم قبول شهادت عل يهیاند و آدانسته

، ن آمـده اسـت  یا والـد یـ ه در خصوص نفس خـود و  کبه خصوص آن، هین آیشهادت در ا ياقامه
م کـ در ح ، تـأثیري ه با فرض عدم قبـول ک ین شهادتیمنجر به قبول است وگرنه امر به چن یشهادت

ه از آنهـا  کـ ن موضـوع قابـل طـرح اسـت     یـ در ا یاتیروا، نیمضاف بر ا. وداز نبین، نخواهد داشت
، 1414ی، شـود (حرّعـامل  ین به طور عام و والد به طور خـاص مسـتفاد مـ   یه اقربیقبول شهادت عل

  .  )276ص، 1365ی، خ طوسیش؛ 332ص، 1403ی، مجلس؛ 381ص، 1367ی، نیل؛ ک315ص
ه موجـب خشـم و در   کـ تصـور نمـود    ياگونـه  ه والد را بهیتوان شهادت علیم، نیعالوه بر ا

مثالً ولد شـاهد در خفـا نـزد    . ردیز انجام پذیشهادت ن يگر اقامهیجه عقوق نگردد و از طرف دینت
ـ یی، ندهـد (طباطبـا   ين ماجرا به والد خبریاز ا یسکشهادت دهد و  یقاض ا یـ ) و 435ص، تـا یب

صـورت هـم   نیـ ه در اکـ ) 440، 1417، رد (ابـن زهـره  یـ شهادت بر والد پس از وفات او انجـام گ 
ه کـ چـرا  ، رفتـه اسـت  یز اخبار وارده (دال بر قبول شـهادت) انجـام پذ  یر و نیاخ يهیموافق آ یعمل
  .  ده استین فراهم نگردیوالد یحرمتیبودن ندارند و هم موجبات ب یبه ح یحیات تصریروا

پـس   يه علمـا کـ ه پدر موجب شده است ین در رد شهادت فرزند علیشیپ يعلما يثرت آراک
پـس   دروسد در یه شـه کنیما ا. کها تردد داشته باشندبحث يرغم همهین مورد علیز در ایاز آنها ن

ـ    یمبنـ  انتصاردر  ید مرتضیه اشاره به قول سکنیاز ا ح یاز اظهـار نظـر صـر   ، نـد کیبـر قبـول آن م
-هـم  ید مرتضـ یه بـا سـ  کـ رد کـ توان استنباط ید میشه يبعد يند اگرچه از جملهکیم يخوددار

  .  )132ص، 1414» (رفته استیشان خود اجماع را نپذیا ییگو«د: یگوید میشه. ده استیعق
ه یـ از علماء عامه در بحث رد شهادت فرزنـد عل  یه بعضکدارد یان میب خالفدر  یخ طوسیش

                                                             
نُواْ یها الَّذیا أی« .1 ونُواْکنَ آم امیقَوو لّهاء لدشُه طسنَ بِالق لَى أنفُسع أوِکلَو م دالیالونَیقرَبِاال نِ و« 
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تعلـق   یه پـدر بـر موضـوع   یـ عله اگر شـهادت فرزنـد   کب ین ترتیبد. اندل شدهیبه تفص ، قایلپدر
ه کـ رد یـ تعلـق گ  یامـا اگـر بـر موضـوع    ، مورد قبول اسـت ، نیت داشته باشد مانند دیه مالکرد یگ

ن قـایال اسـتدالل  . )297ص، 1417طوسـی،  ست (یقابل قبول ن، متعلق به جسم است مانند قصاص
سـته  یشا، ودشـ یعقوبـت نمـ  ، ه بر فرزند روا داشـته اسـت  ک یتیجنا يه پدر به واسطهکن است یا
. )197ص، 1416ی، د ثـان یش موجـب عقوبـت پـدر گـردد (شـه     یه فرزند با شهادت خـو کست ین

، ن مـورد یـ عه در ایب بـه اجمـاع علمـاء شـ    یـ ز اتفـاق قر یـ و ن ين مواردیاس در چنیباطل بودن ق
، 1405ی، گـان یگلپا يعامه را فراهم سـاخته اسـت (موسـو    ين قول علمایموجبات عدم توجه به ا

  .  )168ص
تـوان بـا توجـه بـه     یز مـ یـ ه اگرچه بـه نظـر نگارنـدگان ن   کن است یگر ایقابل توجه د يتهکن

امـا در منـابع   ، نمـود  ین مالحظـات بررسـ  یز بـا همـ  یه مادر را نیشهادت فرزند علك، وحدت مال
ي، ه مادر مورد قبـول واقـع شـده اسـت (فاضـل هنـد      یا به اشاره شهادت علیبه صراحت  يمعدود
-ه ادلّـه کـ د اذعان نمود یصورت بانیدر ا. مشهور فقهاست يفتوا، نیهم ) و ظاهرا375ًص، 1405

  .  دیآیه مادر در چالش تناقض گرفتار میقبول شهادت فرزند عل يموافقان رد به واسطه ي
سـو  یـک و بـاالتر از   يم به جد پـدر کن حیا يتسرّ، مانده است ین بحث باقیه در اک یسخن 

» ولـد «بر جـد و  » والد«در صدق عنوان  کز شیال نکوجه اش. استگر ید يتر از سونییو نوه و پا
اگـر در عـدم   . دارد یبـه وجـه صـدور در موضـوع اصـل      یبستگ، ن مسألهیپاسخ به ا. بر نوه است

ـ ز؛ سـت ید نیـ بع يرش قول عـدم تعـد  یپذ، میبه اجماع باش ، قایله پدریقبول شهادت فرزند عل را ی
ه پـدر  یـ ه تنها عدم قبول شـهادت فرزنـد عل  یه در ما نحن فکم یریپذیقن را میقدر مت یل لبیدر دل

، اخبـار وارده باشـد  ، رشیم عـدم پـذ  کـ اما اگـر مسـتند ح  . تر از آننییاست نه باالتر از آن و نه پا
ه کـ چـرا  ، بـازد یرنـگ مـ  ، ترنییا بنوت بر نوه و پایال عدم صدق عنوان ابوت بر جد و باالتر کاش

ه کـ نیمگـر ا ، نشده است قایلا فرزند و نوه یو  يپدر و جد پدر نیب یش فرقیام خوکشارع در اح
خـاص   یلـ یه بـه دل ک ياست به جز موارد يرش شهادت هر فردیبه پذ ، قایلم عمومات ادلّهییبگو
ل اخبـار وارده  یـ استثناء نمودن پدر بـه دل ، ه مشاهده شدکگونه همان. ن عمومات خارج گرددیاز ا

ن عمومـات وجـود   یـ ا نـوه از ا یـ گر همچـون جـد و   ید یقیخروج مصاد يبرا یلیبوده است و دل
-یمتقن و صائب بـه نظـر مـ    یقول ين مواردیرش شهادت شاهد در چنین قول به پذیبنابرا. ندارد

  .  )168-169،صص 1405ی، گانیگلپا يرسد (موسو
 یاعا بنوت بـر فرزنـد رضـ   یو  یصدق عنوان ابوت بر پدر رضاعی، ق اولین اساس به طریبر ا
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ـ   نیز مخدوش است و از این . )196ص  ،1416ی، د ثـان یاسـت (شـه   یرو عدم قبـول شـهادت منتف
ه کـ تفـاء شـود   کقن ایه به قدر متکسته است یه پدر شایدر شهادت فرزند عل«د: یگو جواهرصاحب 

ـ ین شامل جد و به طریهمان پدر بالواسطه است بنابرا نجفـی،  » (شـود ینمـ  یپـدر رضـاع   یق اول
  .  )78ص، 1363

  ج) زوج و زوجه 
ثـر  کا. ان شـده اسـت  یـ ب یز اقـوال مختلفـ  یگر نیدیکه یا علیله ، در قبول شهادت زوج و زوجه

ــ ردهکــرا قبــول فقهـاء آن  ی، حلبــ؛ 131ص، 1414، د اولیشــه؛ 158ص، 1410ی، انــد (عالمـه حل
 س را منوط بـه همـراه داشـتن   که زوجه و بالعیا علیگر شهادت زوج له ید ی) اما بعض436، 1403

ـ ابـن ادر ؛ 557ص، 1406، ابـن بـراج  ؛ 330، تا بیی، خ طوسیاند (شدانسته يگریشاهد عدل د ، سی
د را تنهـا در مـورد   یـ ن قیـ گـر ا ید ی) اگرچـه برخـ  375ص، 1405ي، فاضل هند؛ 134ص، 1411

، 1414ی، ح دارد (حرّعـامل ین مـورد تصـر  یز در ایات وارده نیه رواکنیاند گو ارفتهیشهادت زن پذ
در مـرد نسـبت بـه زن     یعقالنـ  يل قوت مزاج و شدت قـوه ید به دلین شایو ا )366-367ص ص

شـرط انضـمام شـهادت زوجـه بـا       يه بـرا ک یلین دلتری . مهم)915ص، 1409ی، است (محقق حل
از امـام صـادق (ع)    یحلبـ . باشـد یت از امـام صـادق (ع) مـ   یـ ان شده است دو روایگر بیشاهد د

شـوهرش   يز اسـت و قبـول شـهادت زن بـرا    یهمسرش جا يشهادت مرد برا«رده است: کت یروا
خ یشـ ؛ 393ص، 1367ی، نـ یلک» (ز بـا او شـهادت دهـد   یـ ن يگریه شخص دکمشروط به آن است 

ـ یـ ه سماعه بک يگریت دی) و روا366ص، 1414ی، حرّعامل؛ 247ص، 1365ی، طوس نـد و  کیان م
 یالکامـام فرمـود: اشـ    .ردمکـ زنش سـؤال   يبرا يد از امام صادق(ع) در مورد شهادت مردیگویم

ه کـ نیسـت مگـر ا  یرفتـه ن یامـام فرمـود: پذ  . ردمکمردش سؤال  يبرا یندارد و در مورد شهادت زن
، 1414ی، حرّعـامل ؛ 247ص، 1365ی، خ طوسـ یبـه همـراه او شـهادت دهـد (شـ      يگـر یشخص د

  .  )367ص
 یبعضـ ، ر مشـاهده شـد  یبه خصوص در مورد اخ، از شهادت اقارب يه در مواردکگونه همان

ن دسـته از  یـ ظـاهراً ا . انـد دانسـته  يگـر یشاهد عـدل د  یاز فقهاء قبول شهادت را منوط به همراه
شـاهد دوم   یه بـا همراهـ  کـ دانند یاز تهمت م یفیحد ضع يرا دارا یشیفقهاء نسب و قرابت خو

ن بـه اثبـات   یمـ یشـاهد مـرد و    یکه با ک یمال يچون دعاو يدر موارد. مرتفع خواهد شد، گانهیب
لـه  یشـوهر در موصـ   يرسـند (ماننـد ادعـا   یشاهد زن به اثبات م یکه با ک يز دعاویرسند و نیم

ان خواهـد  یـ دگاه خـود را نما یـ ن دو دیـ تفـاوت ا  يدهیـ ) فايبودن و شهادت همسرش به نفـع و 
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مه شـهادت  یچنانچـه زوج بـدون ضـم   ، مه در شـهادت یبودن اعتبار ضـم  قایلدر صورت . ساخت
ت یربـع وصـ  ، مهیبودن اعتبار ضـم  قایلن در صورت یکل. نخواهد شدزوج ثابت  يبرا یحق، دهد

ه توسـط  کـ ن شرط انضمام شاهد یبنابرا. )444ص، 1390ی، نیخم يد (موسویبه اثبات خواهد رس
ه از بـاب غالـب گفتـه    کندارد بل یتیز برقرار شده است خصوصیگر نید ياقربا ياز فقهاء برا یبرخ

د یـ ه باکـ سـت بل یرفته نیپذ ییژه شهادت زنان به تنهایبه و را غالباً شهادت اشخاص ویشده است ز
شـود  یرفتـه مـ  یپذ ییه شهادت زنان بـه تنهـا  ک ين در مواردیبنابرا. گران همراه باشدیبا شهادت د

در مـورد   ینـ یامـام خم . نخواهـد داشـت   يرادیشوهرش شهادت دهد ا يبرا ییچنانچه زن به تنها
ه او و شـهادت زوجـه   یـ زوجه و عل يشهادت زوج برا«د: یگویگران میشرط انضمام به شهادت د

 يمه باشـد امـا بـرا   یست شهادت زوج همراه بـا ضـم  یرفته است و الزم نیپذ يه ویزوج و عل يبرا
را الزم  ین شـرط یه چنـ کـ وجود دارد هر چند بهتر اسـت   یمه در شهادت زوجه وجهیشرط ضم

  . )444، ص 1390موسوي خمینی، » (میندان
  ر و مستأجریاج

مطـرح شـده    یز نظرات مختلفیا خادم به نفع مخدوم نیر به نفع مستأجر یمورد شهادت اجدر 
ارشـاد  در  یعالمـه حلـ  ، )916ص، 1409محقق حلی، ( عیشرادر  یچون محقق حل ياعده. است

، 1416شـهید ثـانی،   ( االفهـام  کمسـال در  ید ثـان ی) و شـه 158ص، 1410عالمـه حلـی،   ( االذهان
امـا  ، انـد شاهد را رافع تهمـت دانسـته   يو عدالت و تقوا ر شدهیت اجبه قبول شهاد قایل) 200ص

شـهادت  «نـد:  کیر از امام صادق (ع) نقل میبصیاب. دانندیروه مکرا م آن یت موثقیبا توجه به روا
خ ی(شـ » سـت یبر آن مترتّب ن يرادیچ این موضع هیر ایدر غ یراهت دارد ولکر به نفع مستأجر یاج

  .  )372ص، 1414ی، حرّعامل؛ 44ص، 1404، صدوق
 لهیوسـ ابـن حمـزه در   ، )325، صتـا یبـ طوسی، ( هینهادر  یخ طوسین چون شیثر متقدمکاما ا

ر را یـ ) شـهادت اج 558ص، 1406ابن بـراج،  ( مهذب) و ابن براج در 230، ص1408ابن حمزه، (
ـ در روا. است يات متعددیروا، ن گروهیمستند ا. نندکیرد م، ر استیه اجکیمادام ت صـفوان بـن   ی

مسـتأجر بعـد از مفارقـت سـؤال      ير برایشهادت اج يه از امام رضا (ع) دربارهکآمده است  ییحی
ی، خ طوسـ یشـ ؛ 70ص، 1404، خ صـدوق یح است (شـ یصح ین شهادتیامام (ع) فرمود: چن. ردمک

ـ یـ روا چنـین  هـم ابه از امـام صـادق (ع) و   یت عالء بن سیروا. )21ص، تا بی ر از امـام  یبصـ  یت اب
  .  )372ص، 1414ی، ت صفوان دارند (حرّعاملیمشابه با روا یصادق (ع) مضمون
ل خبـر  یـ ه در ذکـ به عمومات اطالقات است و به خصوص بـه آنچـه   ، نندگانکاستدالل قبول 
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نـه  ، داننـد یمـ  یراهـت اصـطالح  ، کت رایـ راهت مطروحه در متن رواکآنها . ر آمده استیبص یاب
در پاسـخ بـه اسـتدالل بـاال بـر      ، گریات دیضمن استناد به روا ،ه مخالفانکیدر حالی. حرمت شرع

تـوان آن را بـه حرمـت    یامـا نمـ  ، حرمـت اسـت   يراهت در لفظ ائمه (ع) به معناکه کن باورند یا
ع اخبـار وارده نـاظر بـه حرمـت     یه جمکست بلیحرام ن ین شهادتیه چنکچرا ؛ حمل نمود یفیلکت

از دو حـال  ، ه اگـر شـهادت مقبـول باشـد    کـ نیضمن ا. ا عدم قبولیقبول و  یعن، یآن است یوضع
ا در حضـور  یـ اسـت و   ینـ یصورت واجب عنیه در اکاست  يگریا در نبود فرد دیست: یخارج ن

، از حـاالت فـوق   یـک چین در هـ یبنـابرا . خواهد بـود  ییفاکحالت واجب نیه در اکاست  يگرید
  .  نخواهد داشت ییراهت معناک

ـ ب، ) ضـمن طـرح بحـث فـوق    181-183 صـص  ،1405گلپایگـانی،  ( یگـان یت اهللا گلپایآ ان ی
تـوان  یه مـ کـ  يابه گونـه ، ن دانستکراهت را ممکو  ییفاکن وجوب یتوان جمع بیه مکدارد  یم

، ل احتمـال تهمـت  یام آن به دلیاما مبادرت به قیی، فاکواجب ، شهادت بر فرد يه اداکتصور نمود 
ا عـدم قبـول   یـ ات دالّ بر قبول و یروا یافک يه به اندازهکنیابا توجه به ، حالاي  یعل. روه باشدکم

عمومـات دالّ بـر قبـول شـهادت     یی، از سـو . نـدارد  یر لزومـ یبصـ یبه خبر اب کتمس، وجود دارد
اخبـار وارده همچـون خبـر    ، گـر ید يز داللت دارد و از سویر نیبر قبول شهادت اج، شاهدان عدل

عـام و خـاص    ين آنها رابطهیه بکتوان گفت یلذا م. دارندح یصفوان بر قبول بعد از مفارقت تصر
  گیرد.   مطلق است و بنابراین خاص بر عام مقدم شده و حکم بر عدم قبول قبل از مفارقت قوت می

ل   کند کیح میداند و تصریر میمنع قبول شهادت اج، ز نظر اقرب راین ینیامام خم ه اگـر تحمـ
موسـوي خمینـی،   شـهادت مـورد قبـول خواهـد بـود (     ، مفارقت باشددر حال اجاره و اداء پس از 

ـ باک، ه بـا وجـود شـ   کمعتقد است  جواهره صاحب کاست  ین در حالیا. )444ص، 1390 د بـه  ی
، 1363نجفـی،  افتـه اسـت (  یه تهمـت مـانع قبـول تحقّـق ن    کـ قبول مراجعه نمود چرا  يعموم ادلّه

دانـد  یاصـل را عـدم قبـول مـ     ياقتضابه توقّف است و  قایلز ین اضیر) و صاحب 83-85صص
  .  )436ص، تایبطباطبایی، (

ـ ، شودین باب مطرح میر و مستأجر در ایه از بحث اجکآنچه  خ یه شـ کـ گونـه  الظـاهر آن  یعل
را از قبـل   يفـرد ، شـهادت  يادا يه مشـهود لـه بـرا   کـ است  يدر مورد، ح داردیبدان تصر یطوس

. )327، صتـا  طوسـی، بـی  ار به او بپردازد (کن یرا جهت ا یند و مبلغکر یجهت تحمل شهادت اج
مطـرح باشـد نـه صـرف تهمـت      ، ا دفع ضـرر یه تهمت جلب نفع ک يدر مورد، ن حالتیر ایدر غ

اجاره شده) اتفـاق فقهـاء بـر عـدم قبـول شـهادت اسـت         یاطیخ يه براک یسکر بودن (مانند یاج
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  .  )183، ص1405ی، گانیگلپا ينمانده باشد (موسو یا باقیباشد و  یخواه اجرت باق
    مهانت نفس

) و 158ص، 1410عالمـه حلـی،   (ارشـاد االذهـان   ه عالمـه در  کـ است  يریتعب» مهانت نفس«
تـوان بـه اشـتغال    یه از آن م. کاندار بردهک) آن را به 915ص، 1409محقق حلی، ( عیشرامحقق در 

. آ. ق 155مـاده   8و بنـد  . م. ق 1313مـاده   2تبصره . ردکر یبار تعبپست و اهانت يشاهد به امور
  .  ردیپذینم، اندرا شغل خود قرار داده يو ولگرد يدکه تک یسانکشهادت . ك. د

فقهـاء آن  . ر شـده اسـت  کـ ذ یتب فقهکدر » فّهکالسائل ب«ن امور با عنوان ین نمونه از ایبارزتر
؛ 915ص، 1409ی، حلـ (محقّـق  » باشر السـؤال و األخـذ بنفسـه   یمن «اند: ردهکف یگونه تعرنیرا ا
ن یـ ) و مـراد ا 174، 1405ی، گـان یگلپا يموسو؛ 283تا،  ي، بیسبزوار؛ 199ص، 1416ی، د ثانیشه

را بـه عنـوان حرفـه و     ییرغم اسـتغناء) گـدا  یـ ه برخالف باطن خود (علک یه گدا در صورتکاست 
ي، ارکـ ن یچنـ ، نـد کطلب پـول   یو در آستان هر منزل یسکند و در نزد هر کصنعت خود انتخاب 

غ یـ خرسـند شـده و بـه در    یوجهـ  كافـت انـد  یه به درکاز آنجا  ين فردیاست پست و چن يارک
در » دیـ تـوان شـهادت او را خر  یمـ  یبـه راحتـ  « يگردد و به قول امروزین میاز او خشمگ یوجه

  .  ستیاج مانع قبول شهادت نیاما سؤال در وقت احت، موضع تهمت قرار دارد
الم به طور مبسوط در اینکه آیـا صـرف سـؤال حـرام اسـت و      در ریاض المسایل و جواهر الک

ـ ر و نیـ ا خیـ از باب حرمـت سـؤال اسـت    ، ه عدم قبول شهادت شاهد سائلکنیا ز در بـاب انـواع   ی
ه کـ تـه اشـاره نمـود    کن نیتوان به ایها من بحثیاز ماحصل ا. شده است یمفصل يهابحث، سؤال

محـلّ تأمـل اسـت    ، س حرام باشدیو عدم تدل یاز واقعیف) با فرض نکسؤال بال یه سؤال (حتکنیا
ه فـرض حرمـت   کـ چـرا  ، از حرمـت آن باشـد   کیتواند حـا ینم، و صرف منع از آن توسط شارع

  .  نمودید و عدالت را از او ساقط میگردیموجب فسق سائل م، سؤال
 امـا اخـتالف آنهـا را   ، ندکیف به اجماع فقهاء اشاره مکدر رد شهادت سائل بال اضیرصاحب 

داننـد در  یرا مـردود مـ   ين فـرد یاز فقهاء به طور مطلق شهادت چن یه برخکداند یته مکن نیدر ا
ه اطـالق اخبـار   کـ ن بـاور اسـت   یـ شـان بـر ا  یخود ا. اندل شدهیبه تفص قایلگر ید یه برخک یحال

خـود و همـراه    يار و حرفـه کـ چه آن را به عنـوان  ، ف داللت داردکوارده بر رد شهادت سائل بال
آن دسـته از  ، تبـادر  يتـوان بـه واسـطه   یامـا مـ  . ر آنیـ ده باشـد و چـه غ  یبا اصرار و استمرار برگز

ن تهمـت دانسـت   یـ مشـمول ا ، انـد دهیـ ه سـؤال را بـه عنـوان حرفـه و اسـتمراراً برگز     کسائالن را 
  .  )436ص، تایبطباطبایی، (
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؛ 199ص، 1416ی، د ثـان یانـد (شـه  دهرکـ د یـ مباشرت را در سؤال ق، از فقهاء یه برخکاز آنجا 
ه کـ ن پرسـش خواهـد بـود    یـ طرح ا ي) جا283تا، ص ي، بیسبزوار؛ 915ص، 1409ی، محقق حل

ـ سـت؟ در پاسـخ با  یتوب چکم سؤال مکح، با فرض شرط مباشرت ، ه عـرف کـ د گفـت از آنجـا   ی
اسـت   چنـین  هـم . داد يگونـه مـوارد تسـرّ   نیم رد را به اکتوان حینم، داندیتابت را مباشرت نمک

  .  )179، ص 1405ی، گانیگلپا يرد (موسویه سؤال با واسطه انجام گکیزمان
ه کـ گـردد  یه شهادت آنها رد مـ کاشاره شده  يز به طور موردین يگریبه افراد د یتب فقهکدر 

تـوان بـه مـوارد    یمـ ، از جمله آن افراد. ن عنوان آنها را گنجاندیتوان تحت همیتساهل م کیبا اند
  رد:کر اشاره یز

ن عمـل  یـ ه اکـ  یشـود بـه شـرط   یافراد حاضر م یه بدون دعوت در مهمانک یسک :یلیطف .1
ی، د ثـان یشـه ؛ 132ص، 1414، د اولیشـه ؛ 210ص، 1410ی، سر زنـد (عالمـه حلـ    يرراً از وکم

، دیـ ر نماکخانـه شـاد شـود و از او تشـ    ) البتـه اگـر صـاحب   49ص، تـا یب، قدامه؛ 199ص، 1416
  .  )179-180، صص 1405ی، گانیگلپا يگردد (موسویشهادتش رد نم

در شـهادت در آنهـا    يان اشتباه در ضبط مشهود بـه و خطـا  که امکل یبدان دل ر السهو:یثک .2
. )134ص، 1410ی، د ثـان یعادل باشد (شـه  ين است فردکمم ين فردیاگر چه چن، ار باالستیبس

ه کـ چـرا  ؛ مناسـب اسـت   ين حافظـه داشـت ، ط شاهد و از ملزومات شـهادت یاز شرا یکیدر واقع 
ن اسـت  کـ ه قـدرت حفـظ نـدارد چگونـه مم    کـ  یسـ کپـس  ، محفوظات اسـت  يهیشهادت بر پا

  .  ندکان یمحفوظات خود را ب
دهـد و  یت نمـ یـ اهم، نـد یگویاو مـ  يه دربارهکد و آنچه یگویه به آنچه مک یسک ماجن: .3

ـ ابـن ادر ؛ 325تا، ص ی، بیخ طوسیزد (شیآمیرا به هم درم يو جد یهمواره در سخن شوخ ، سی
  .  )403ص، 1404ی، لیمحقق اردب؛ 163ص، 1416ی، نیحطاب الرع؛ 121ص، 1411
ابه از یت عـالء بـن سـ   یـ بر روا ین قول مبتنیا رد:یگیگفتن اذان اجرت م يه براک یسک .4

-یخواندن نمـاز اجـرت مـ    يه براک یسکبر عدم قبول شهادت ، ه عالوه بر آنکامام باقر(ع) است 
-ینمـاز و اذان اجـرت مـ    يه بـرا کـ  یسکپشت «د: یفرمایامام باقر (ع) م. ح داردیز تصرین، ردیگ
ی، نـ یل؛ ک378ص، 1414ی، (حرّعـامل » سـت یمقبـول ن  يشـهادت و  چنـین  ، هـم نماز مگـذار ، ردیگ

ت را بـا  یـ ن روای) ا243ص، 1365طوسی، ( امکب االحیتهذز در ین یخ طوسیش. )396ص، 1367
  .  رده استکعقوب نقل یسند محمد بن 

و  یار حجامـت و بافنـدگ  کـ فـن و  کع یـ ع صـرف و ب یـ روه مانند بکشهادت صاحبان مشاغل م
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، ه جـذام و بـرص دارنـد   کیسانکتنفّرآور مانند  يهايماریشهادت صاحبان ب چنین همنها و یمانند ا
  .  )649ص، 1384یی، اکیشود (یرد نم

  جه ینت

ط قبـول  یاز شـرا  یکـی تهمـت   يه انتفـا کـ توان گفت یاجماالً م، ان شدیه بکت به آنچه یبا عنا
 يشـهادت بـرا   يبـه واسـطه   يه احتمال جلب نفع و دفع ضررک يشهادت شاهد است و هر مورد

ا یـ آن در صـحت شـهادت و    يه بتوان به واسـطه کنافذ باشد  ين احتمال تا حدیرود و ایشاهد م
تهمـت قـرار دارد و شـهادت شـاهد متّصـف بـه        يدر جرگه، شائبه بودن آن خدشه وارد نمود یب
  .  ن صفات قابل قبول نخواهد بودیا

م بـه  کـ ان منتفع شـدن شـاهد از ح  که امکرد یگیرا در بر م ياز موارد یعیوس يطهیح، تهمت
ط خـاص زمـان و   یمتناسـب بـا شـرا   ، طـه ین حیـ عتاً ایطب. در آنها متصور است یل قابل توجهکش
  .  ع استیا توسیق و ییان قابل تضکم

-یاسـت و نمـ   یدارد و مختص بـه مـوارد خاصـ    ییاستثنا يافرض اتهام شاهد چهره، در فقه
شـهادت ممنـوع    ياز ادا، ردیگیه هر جا شاهد در معرض اتهام قرار مکتوان به عنوان قاعده گفت 

  .  داندیرش شهادت نمیمانه را مانع پذیصم یس دوستکچیه هکچنان، شودیم
 یه قاضـ کـ اسـت   ياز موارد، قرار گرفت یعنوان مواضع تهمت مورد بررسه به کآنچه  يهمه

-یفـرد نمـ  ، گر سـخن یبه د. از قضاوت در آن دعوا منع شده است، ز در صورت واجد بودن آنین
ـ ا. نفع بودن اسـت یمتهم به ذ، آن دعوا يجهیه نسبت به نتکباشد  ییم دعواکتواند حا ن مـوارد بـه   ی

  .ان شده استیب. م. د. آ. ق 91ماده عنوان موارد رد دادرس در 
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  منابع و مأخذ

 .  میقرآن کر .1
، 3ج، "هیـ نیث الدیـ االحاد یه فـ یزیالعز یاللئال یعوال"، ق)ه  1403( ییجمهور االحسا یابن اب .2

 .  د الشهداءیس يمطبعه، ، قمچاپ اولی، و عراق یق مرعشیتحق
 يالسـرائر الحـاو  " ،ق)ه  1411جعفر محمـد بـن منصـور بـن احمـد (      یابی، س حلیابن ادر .3

 ی.  مؤسسه النشر االسالم ،، قمچاپ دوم، 2و  1ج ، "ير الفتاویلتحر
 ی.  مؤسسه نشر اسالمقم، ، 2ج ، "المهذّب"، ق)ه  1406ز (یعبدالعزی، ابن براج طرابلس .4
ـ    یاب، ابن حمزه .5 ـ یالوسـ "، ق)ه  1408( یطوسـ  یجعفر محمـد بـن عل ، "لهیل الفضـ یـ ن یله ال

 ی. نجف یت اهللا مرعشیآ يتابخانهک، ، قمچاپ اول، ق محمد الحسونیتحق
ـ یغن"، ق)ه  1417( یابن زهره حلب .6 م یق ابـراه یـ تحق، "االصـول و الفـروع   یعلمـ  یه النزوع ال

 . مؤسسه االمام صادق (ع) ،، قمچاپ اولي، بهادر
 .  رکدارالفقم، ، 6ج ، "الدر المختار یه رد المحتار علیحاش"، ق)ه  1415ن (یابن عابد .7
شـرح المختصـر    یالمهذّب البارع ف"، ق)ه  1412عباس احمد بن محمد ( یابی، ابن فهد حل .8

 ی.  مؤسسه النشر االسالمقم، ی، عراق یق مجتبیتحق، 4ج ، "النافع
 نا. ، بیروتیب، 9و  3ج ، "لسان العرب" ،ق)ه  1408ن (یالفضل جمال الد یاب، ابن منظور .9

 .  هیتب العربکاء الیداراالحبیروت، ، 4ج ، "ریبکالشرح ال"، تا)یر (بیاحمد الدرد، اتکابو البر .10
 .  دارالفکردمشق، ، چاپ دوم، "یالقاموس الفقه" ،ق)ه  1408( يسعد، بیابوج .11
تبـه  کمبیـروت،  ، "یب المعـان یـ تقر یفـ  یالثمـر الـدان  "، تا)یع (بیصالح عبدالسمي، االزهر یاب .12

 .  هیالثقاف
 .  دارصادر، روتیب، 3ج ، "مسند احمد"، تا)یاحمد بن حنبل (ب .13
 .  یمؤسسه نشر اسالمقم، ، چاپ اول، "دیابن جن يفتاو " ،ق)ه  1416پناه ( یعلي، اشتهارد .14
 .  نا ، بیجایب، 2ج ، "له النّجاهیوس"، تا)یابوالحسن (بی، اصفهان .15
ـ یوس"، ق)ه  1419محمد حسن (ی، اصفهان .16  ،، قـم چـاپ اول  ،"حقـائق االصـول   یله االصول ال

 ی.  مؤسسه النشر االسالم
، 1ج ، "الــدر المختــار یملــه رد المحتــار علــکت"، ق)ه  1415ن (یمحمــد عــالء الــدي، أفنــد .17

 .  رکدارالفبیروت، 
 .  هیانتشارات اسالم، چ سوم، تهران، 6ج ، "یحقوق مدن"، ش)ه  1372حسن (ی، امام .18
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اب  "، ق)ه  1418ا (یرکا بن محمد بن احمد بن زیرکزي، انصار .19 چـاپ اول ، 2ج ، "فـتح الوهـ، 
 .  هیتب العلمکدارالبیروت، 

 ي.  مطبعه باقر، چ اول، قم، "هیرسائل الفقه"، ق)ه  1414( یمرتضي، انصار .20
 ي.  مطبعه باقر، چ اول، قم، "القضاء و الشهادات"، ق)ه  1415(ـــــــــــــــ  .21
 يفصـلنامه ، "مخصوصـه در اجـراي قسـامه    قـرائن و امـارات  "، )1386بـر ( کا یعل، فرديزدیا .22

دانشـگاه   یات و معـارف اسـالم  یاله يده کدانش يهی(نشر یمطالعات اسالم یپژوهش یعلم
 .  9-28صص ، زییپا، 77شماره ، مشهد) یفردوس

-فصـلنامه ، "هاي تفسیر فقهی کنز العرفان فاضل مقـداد  ویژگی"، )1386(ــــــــــــــــــــ  .23
ي الهیــات و معــارف اســالمی ي دانشــکدهمطالعــات اســالمی (نشــریهي علمــی پژوهشــی 

 .  41-69، زمستان، صص 78دانشگاه فردوسی مشهد)، شماره 
 یق محمـد تقـ  یتحق، 10ج ، "ام العتره الطاهرهکاح یحدائق الناضره ف"، تا)یوسف (بی، یبحران .24

 .  قم یه فیحوزه العلم ین فیجماعه المدرسی، روانیا
، بیــروت، 4و  3ج ، "يح البخـار یصـح "، ق)ه  1401ل (یبـن اسـماع  محمـد  ی، جعفـ  يبخـار  .25

 .  رکدارالف
تـب  کدارال، چ اول، بیـروت،  6ج ، "شّـاف القنـاع  ک"، ق)ه  1418ونس (یـ منصـور بـن   ی، بهوت .26

 .  هیالعلم
 .  رکدارالف، بیروت، 6ج ، "يبرکالسنن ال"، تا)ی(ب ین بن علیاحمد بن الحسی، هقیب .27
 .  رکدارالف، چ دوم، بیروت، 3ج ، "يسنن الترمذ"، ق)ه  1403( یسیمحمد بن عي، ترمذ .28
، چ سـیزدهم، تهـران،   "حقـوق  ينولـوژ یترم"، ش)ه  1382محمد جعفـر ( ي، لنگرود يجعفر .29

 .  انتشارات گنج دانش
 .  هیتب العلمکدارال، چ اول، بیروت، "لیمختصر خل"، ق)ه  1416ل بن اسحاق (یخلي، جند .30
ق یـ تحق، 2ج ، "هیـ صحاح تاج اللغه و صحاح العرب"، ق)ه  1407(ل بن حماد یاسماعي، جوهر .31

 .  نییدارالعلم للما، چ چهارم، بیروت، احمد عبدالغفور عطار
 ی.  ر االسالمکمجمع الف، چ اول، قم، "یالفقه االسالم یالقضاء ف"، ق)ه  1415اظم (ي، کحائر .32
انتشـارات   ، تهـران، دومچـاپ  ، 2ج ، "یشرح قانون مدن"، ش)ه  1382( یعل، شاه باغ يحائر .33

 .  گنج دانش
ـ  یتفصـ "، ق)ه  1414محمـد بـن حسـن (   ی، حرّعامل .34 ـ یل وسـائل الشّ  مسـایل ل یتحصـ  یعه ال
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 .  اء التراثیت (ع) الحیمؤسسه آل البچ دوم، قم، ، 27و  19ج ، "عهیالشّر
مؤسسـه  چ اول، قـم،  ، 2ج ، "هیـ ن الفقهیالعنـاو "، ق)ه  1417ر عبـدالفتاح ( یمی، مراغ ینیحس .35

 ی.  اسالمنشر 
ـ     یابی، نیحطاب الرع .36 ل یـ مواهـب الجل "، ق)ه  1416( یعبداهللا محمـد بـن عبـدالرحمن مغرب

 .  هیتب العلمکدارالچ اول، بیروت، ، )يجلد 8(دوره  8ج ، "لیلشرح مختصر الخل
تـب  کماصـفهان،  ي، خ رضا اسـتاد یق شیتحق، "الفقه یف یافکال"، ق)ه  1403ابوصالح (ی، حلب .37

 .  ن (ع)یر المؤمنیام
، 6و  1ج ، "شــرح المختصــر النــافع یفــ كجــامع المــدار"، ق)ه  1405احمــد (ي، خوانســار .38

 .  تب صدوقکمي،  چ دوم، تهران، بر غفارکا یق علیتحق
 ي.  و دارالهاد ینشر لطف، قم، 1ج ، "مله المنهاجکت یمبان"، ق)ه  1407ابوالقاسم (یی، خو .39
وق ه یحاش"، تا)ین محمد بن عرفه (بیشمس الدی، دسوق .40 و  1ج ، "ریـ بکالشـرح ال  یعلـ  یالدسـ

  .  هیتب العربکاء الیداراالح، بیروت، 4
، يدین و جعفـر شـه  یر نظر محمد معیز، 10ج ، "لغت نامه " ،ش)ه  1377بر (کا یعل، دهخدا .41

 .  انتشارات و چاپ دانشگاه يمؤسسه ، تهران،دیجد يچاپ دوم از دوره
، چ اول، "يفــرکیو  یاثبــات دعــوا در امــور مــدن يادلّــه"، ش)ه  1385عبدالرســول (، یانیــد .42

 .  سیانتشارات تدرتهران، 
ـ غر یالمفـردات فـ  "، ق)ه  1404ن بن محمد (یالقاسم الحس یاب، یراغب اصفهان .43 ، "ب القـرآن ی

 .  تابکدفتر نشر چ اول، 
ـ  یـ نها"، ق)ه  1404ن محمد (یشمس الد، یرمل .44 ، لبنـان،  8ج ، "شـرح المنهـاج   یه المحتـاج ال

 .  رکدارالف
 ، قـم، سـت و هشـتم  یچـاپ ب ، "نیمله منهاج الصالحکت"، ق)ه  1410محمد صادق (، یروحان .45

 .  نه العلمینشر مد
 .  رکدارالفبیروت، ، 4ج ، "هیالعقوبات الشرع"، ق)ه  1409ن (یوهبه الد، یلیزح .46
قـم،   یچـاپ سـنگ  ، 2ج ، "شـرح االرشـاد   یره المعـاد فـ  یـ ذخ"، تا)یمحمد باقر (ب، يسبزوار .47

 ،. ت (ع)یمؤسسه آل الب
-مدرسـه ، اصـفهان،  مجلـد  یکدر  یچاپ سنگ، "امکه االحیفاک"، تا)یمحمد باقر (ب، يسبزوار .48

 .  يصدر مهدو ي
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 .  دارالمعرفه، بیروت، 16ج ، "مبسوط"، ق)ه  1406ن (یشمس الد، یسرخس .49
ـ المراسـم العلو "، ق)ه  1414( یلمیز الـد یحمزه بن عبدالعز یعلی یاب، سالر .50 ام کـ االح یه فـ ی

 .  ت(ع)یالهل الب یه للمجمع العالمیالمعاونه الثقاف، قم، ینیام ینیق محسن حسیتحق، "هیالنبو
ــد، يســمرقند .51 ــالء ال ــاء"، ق)ه  1414ن (یع ــه الفقه ــروت، 3ج ، "تحف ــب کدارال، چ دوم، بی ت

 .  هیالعلم
ع یشـرح شـرا   یام فـ کاالح كمدار"، ق)ه  1410( یعامل يموسو یمحمد بن عل، ید عاملیس .52

 .  ت (ع)یمؤسسه آل الب، چ اول، قم، 4ج ، "االسالم
 .  یمؤسسه النشر االسالم، چ اول، قم، "االنتصار"، ق)ه  1415( ید مرتضیس .53
 .  دار المعرفه، بیروت، 2ج ، "شجاع یحلّ الفاظ اب یاالقناع ف"، تا)یمحمد (ب، ینیشرب .54
، بیـروت،  4ج ، "الفاظ المنهـاج  یمعرفه معان یالمحتاج ال یمغن"، ق)ه  1377محمد (، ینیشرب .55

 .  یاء التراث العربیداراالح
 .  رکدارالف، چ اول، بیروت، 4ج ، "نیاعانه الطالب"، ق)ه  1418محمد (، یاطیشطأ الدم .56
انتشــارات ، چ چهــارم، تهـران،  3ج ، "یمـدن  ین دادرســیـی آ"، ش)ه  1384عبــداهللا (، شـمس  .57

 .  دراك
ـ ه و النفلیـ االلف"، ق)ه  1408( کیمحمد بن م، د اولیشه .58 تـب االعـالم   کمجـا،   ول، بـی ، چ ا"هی

 .  یاالسالم
ـ فقـه االمام  یه فـ یالـدروس الشـرع  "، ق)ه  1414( ــــــــــــــــــــــــ .59 ، چ اول، 2ج ، "هی

 .  یمؤسسه نشر اسالمقم، 
 .  یچاپ سنگ، "يرکالذ"، ق)ه  1272(ــــــــــــــــــــــــ  .60
، یصـانع  يترجمـه مهـد  ، 2ج ، "القواعـد و الفوائـد  "، ش)ه  1372(ــــــــــــــــــــــــ  .61

 .  یدانشگاه فردوسمشهد، 
باشـراف  ، 3و  1ج ، "هیاللمعـه الدمشـق  "، ق)ه  1410( یالعـامل  ین الجبعین الدیز، ید ثانیشه .62

 .  يانتشارات داور، چ اول، قم، النترکمحمد 
، "ح شـرائع االسـالم  یتنق یاالفهام ال کمسال"، ق)ه  1416(ـــــــــــــــــــــــــــــــــ  .63

 .  هیمؤسسه المعارف االسالمجا،  ، چ اول، بی14و  6ج 
، 3ج ، "هیـ حضـره الفق یمن ال "، ق)ه  1404ه (ین بن بابویبن حس یمحمد بن عل، خ صدوقیش .64

 .  نیجامعه المدرس، چ دوم، قم، يبر غفارکا یق علیتحق
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ـ الهدا"، ق)ه  1418ه (یـ ن بـن بابو یبـن حسـ   یمحمد بن عل، خ صدوقیش .65 ـ ی االصـول و   یه ف
 ). (ع يمؤسسه االمام الهاد، چ اول، قم، "الفروع

د حسـن  یق سـ یتحق، 3ج ، "استبصار"، تا)ی(ب یجعفر محمد بن حسن بن عل یاب، یخ طوسیش .66
 .  هیتب االسالمکدارال، قم، يموسو

، 6ج ، "امکـ ب االحیتهـذ "، ش)ه  1365( یجعفر محمد بن حسـن بـن علـ    یاب، یخ طوسیش .67
 .  هیتب االسالمکدار ال، چ چهارم، يد حسن موسویق سیتحق

ق یـ تحق، 6ج ، "خـالف "، ق)ه  1417( یجعفـر محمـد بـن حسـن بـن علـ       یاب، یخ طوسیش .68
 .  یمؤسسه نشر اسالم، چ اول، قم، یو شهرستان یخراسان

، "هیـ فقـه االمام  یمبسـوط فـ  "، ش)ه  1351( یجعفر محمد بن حسن بن عل یاب، یخ طوسیش .69
 .  هیتبه مرتضوکم، قم، يق محمد باقر بهبودیتحق، 8ج 

، "يالمجـرد الفقـه و الفتـاو    یه فینها"، تا)ی(ب یجعفر محمد بن حسن بن عل یاب، یخ طوسیش .70
 .  يانتشارات قدس محمدقم، 

 .  یمؤسسه نشر اسالم، قم،  "المقنعه"، ق)ه  1410عبداهللا محمد بن نعمان ( یاب، دیخ مفیش .71
، 11و  9، 6، 1ج ، "ام بالـدالئل کـ ان االحیـ ب یف مسایلاض الیر"، ق)ه  1404( یعل، ییطباطبا .72

 .  ت(ع)یمؤسسه آل البقم، 
 .  یچاپ سنگ، 2ج ، "ام بالدالئلکان االحیب یف مسایلاض الیر"، تا)ی(ب یعل، ییطباطبا .73
ــیطر .74 ــدی، ح ــر"، ق) ه 1408ن (یفخرال ــع البح ــه  ، چ دوم، 2ج ، "نیمجم ــر الثّقاف ــب نش مکت

 .  هیاالسالم
 ی.  انتشارات فراهان يمؤسسه، تهران، "یالجامع للعباس"، تا)ین (بیبهاء الدی، عامل .75
حاح  "، ق) ه 1415بکـر (  یمحمد بن ابي، عبدالقادر راز .76 ق احمـد شـمس   یـ تحق، "مختـار الصـ

هیدارالکتب العلم، چ اول، بیروت، نیالد  . 

ـ   "، ق)ه  1410( يوسف بن مطهر اسدیابو منصور حسن بن ، یعالمه حل .77  یارشـاد االذهـان ال
 .  یمؤسسه نشر اسالم، چ اول، قم، خ فارس الحسونیق شیتحق، 2ج ، "مانیاالام کاح

، 2ج ، "امکـ ر االحیـ تحر"، تـا) ی(بـ  يوسف بن مطهر اسـد یابو منصور حسن بن ، یعالمه حل .78
 .  یچاپ سنگ، ت (ع)یمؤسسه آل البمشهد، 

، 2ج ، "ره الفقهـاء کتـذ "، تـا) ی(بـ  يوسف بـن مطهـر اسـد   یابو منصور حسن بن ، یعالمه حل .79
 .  هیاء اآلثار الجعفریه الحیتبه الرّضوکم
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ج ، "امکـ قواعـد االح "، ق)ه  1413( يوسف بن مطهر اسدیابو منصور حسن بن ، یعالمه حل .80
 .  یمؤسسه نشر اسالم، چ اول، قم، 3

ـ  "، ق)ه  1415( يوسف بن مطهر اسدیابو منصور حسن بن ، یعالمه حل .81 ج ، "عهیمختلـف الشّ
 .  یالممؤسسه نشر اس، چ اول، قم، 8

ـ   یعل ین ابین الدیز، یفاضل اآلب .82  یشـف الرّمـوز فـ   ک"، ق)ه  1408طالـب (  یالحسن بـن اب
 .  یمؤسسه نشر اسالمچ اول، قم، ، يزدیو  يق اشتهاردیتحق، 2ج ، "شرح المختصر النّافع

، "شـف اللّثـام  ک"، ق)ه  1405( ین محمد بن حسن بن محمـد اصـفهان  یبهاء الد، يفاضل هند .83
 .  ینجف یمرعش یت اهللا العظمیتابخانه آک، قم، 2ج 

ضـاح  یا"، ق)ه  1389وسـف ( یطالب محمـد بـن حسـن بـن      یاب، ن ابن عالمهیفخر المحقق .84
 ، چ اول،يو بروجـرد  ياشـتهارد ، یرمـان کق یـ تحق، 4ج ، "االت القواعـد کشرح اش یالفوائد ف

 .  انیلیمؤسسه اسماع قم،

، 1ج ، طیالقـاموس المحـ  ، تـا) ی(بـ عقـوب  ین محمـد بـن   یمجـد الـد  ي، رازیش يروز آبادیف .85
 .  دارالعلمبیروت، 

د عبـداهللا  یشارح: سـ ، "هیشرح نخبه المحسن یه فیتحفه السن"، ق)ه  1170مال محسن (، ضیف .86
بـه  ، يآسـتان قـدس رضـو    يتابخانـه ک، لم)یرو فـ یک(م یخط ينسخه، يبن نعمه اهللا جزائر

 .  ن بن نعمت اهللایخطّ عبداهللا نور الد

ـ یالنضـ "، ق)ه  1423حسن (، يزیتبر یقاروب .87 ، چ اول، قـم،  9ج ، "دیشـرح روضـه الشـه    ید ف
 .  عتیشر

ـ         یاب، قدامه .88 ـ "، تـا) یمحمـد عبـداهللا بـن احمـد محمـد بـن قدامـه (ب ، بیـروت،  12ج ، "یالمغن
 .  یتاب العربکدارال

محقـق: عبـاس   ، 4ج ، "الحالل و الحـرام  مسایل یام فیغنائم اال"، ق)ه  1417ابوالقاسم (، یقم .89
 .  یغات اسالمیز انتشارات دفتر تبلکمر، چ اول، انیزیتبر

 .  زانینشر م، چ سوم، تهران، 2ج ، "ل اثباتیاثبات و دل"، ش)ه  1385ناصر (، انیاتوزک .90
ـ "، ق)ه  1409ر بن مسعود (کابوب، یحنف یاشانک .91 ، چ 6ج ، "ب الشـرائع یـ ترت یبدائع الصنائع ف

 .  هیبیتبه الحبکماول، پاکستان، 
، 3ج ی، نیینـا  يرزایـ رات میـ تقر، "فوائد االصول"، ق) ه 1409( یمحمد علی، خراسان یکاظم .92
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 ی  مؤسسه النشر االسالمی، چ اول، قم، ن عراقیاء الدیقات ضیبا تعل
، خ محمـد الحسـون  یق شـ یـ تحق، 3ج ، "کیرکرسائل ال"، ق)ه  1412ن (یبن حس یعل، کیرک .93

 .  یمؤسسه نشر اسالمقم، 
ق یـ تحق، 7ج ، "یافکـ ال"، ش)ه  1367عقوب بن اسـحاق ( یجعفر محمد بن  یابي، راز ینیلک .94

 .  هیتب االسالمکدار الي، چ سوم، بر غفارکا یعل
،  اول، تهــران، 2ج ، "ینــیامــام خم يو فتــاوا یقــانون مــدن " ،ش)ه  1384عبــداهللا (یی، اکیــ .95

 .  انتشارات سمت
مؤسســه ، چ دوم، بیــروت، 85و  75ج ، "بحــار االنــوار"، ق)ه  1403محمــد بــاقر (، یمجلســ .96

 .  الوفاء
 يگردآورنـده غالمرضـا شـهر   ، "يفرکی ین دادرسییآ مسایلدر  ییقضا يهامجموعه نشست" .97

 .  یچاپ روزنامه رسم، ين آبادیرحسیو ام
شـرح   یمجمـع الفائـده و البرهـان فـ    "، ق)ه  1404( یلـ یاحمـد مقـدس اردب  ، یلیمحقق اردب .98

 .  نیجامعه المدرس، قم، يزدیو  یعراق، ياشتهاردق یتحق، 14و  12، 2ج ، "ارشاد االذهان
، 2ج ، "شـرح القواعـد   یجامع المقاصـد فـ  "، ق)ه  1408( کیرکن یبن حس یعل، یمحقق ثان .99

 ). ت (عیمؤسسه آل البقم، 
 یع االسـالم فـ  یشـرا "، ق)ه  1409ن جعفـر بـن حسـن (   یابوالقاسم نجم الـد ، یمحقق حل .100

انتشـارات  ، چ دوم، تهـران،  يرازیصـادق شـ   قیـ تحق، 4و  2ج ، "الحـالل و الحـرام   مسایل
 .  استقالل

ـ "، ق)ه  1419( ياحمد بن محمد مهد، ینراق .101 مؤسسـه  ، چ اول ، قـم،  18ج ، "عهیمستند الشّ
 .  ت (ع)یآل الب

ن ین لشـرح قـرّه العـ   یفـتح المعـ  "، ق)ه  1418ز (ین بن عبـدالعز ین الدیز، یالفنان يباریمل .102
 .  رکارالفد، چ اول، بیروت، 4ج ، "نیبمهمات الد

ــو .103 ــیخم يموس ــتحر"، ق)ه  1390روح اهللا (، ین ــی ــد 2(دوره  2و  1ج ، "لهیر الوس ، )يجل
 .  انیلیاسماع، قم، چاپ دوم، هیتب العلمکدارال

 1ج ، "ام الحـدود کـ اح یالـدر المنضـود فـ   "، ق)ه  1412محمد رضـا ( ، یگانیگلپا يموسو .104
   میرکدارالقرآن ال، چ اول، قم، یجهرم یمیرک یبه قلم عل، )يجلد 2(دوره 

 .  میرکدارالقرآن ال، قم، 1ج ، "القضاء"، ق)ه  1401محمد رضا (، یگانیگلپا يموسو .105
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 ینیحسـ  یبـه قلـم علـ   ، "تـاب الشـهادات  ک"، ق)ه  1405محمد رضـا ( ، یگانیگلپا يموسو .106
 .  میرکدارالقرآن ال، قم، یالنیم

، 28، 13ج ، "االسـالم ع یشـرح شـرا   یالم فـ کجواهر ال"، ش)ه  1363محمد حسن (، ینجف .107
 .  هیتب االسالمکدارال، چ ششم، تهران، یق محمود قوچانیتحق، 41و  40

، یضـ یاصـغر ف  یق آصف بـن علـ  یتحق، 2ج ، "دعائم االسالم"، ق)ه  1383( ینعمان المغرب .108
 .  دارالمعارفمصر، 

، چ 17ج ، "مسـایل الوسـائل و مسـتنبط ال   كمسـتدر "، ق)ه  1409ن (یحسـ ، یطبرس ينور .109
 .  اء التراثیت (ع) الحیمؤسسه آل الببیروت، دوم، 

 .د الشهداءیمؤسسه س، قم، "الجامع للشرائع"، ق)ه  1405( ید حلیبن سع ییحی .110
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