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 چکیده
در محاکم قضایی و اهمیت مطالعه دقیق  های قضاییفراوانی پرونده

بین ادای شهادت در  ، باعث ایجاد فاصلهپرونده توسط قاضی

گردد؛ حال ممکن های مستند به شهادت شهود و صدور رأی میپرونده

است در این فاصله، شهود، مرتکب اعمالی شوند که از عدالت خارج 

صورت باید بررسی شود که فسق شاهد، بعد از ادای گردند؛ در این

شهادت و قبل از صدور رأی، چه تأثیری بر شهادت سابق خواهد 

داشت؟ این پژوهش که به روش توصیفی تحلیلی انجام شده نشان 

ای که به نظر مشهور و نیز دیدگاه هدهد با عنایت به نقد و خدشمی

تفصیل، وارد است و با توجه به ادله مطروحه در این پژوهش، در فرض 

ی عدالت گفتاری در شاهد، با وجود ملکهمذکور، ظن و اطمینان به

نوان عشود و شهادت وی دیگر بهتردید مواجه شده و به شک تبدیل می

مچنین با توجه به اطالق یک شهادت شرعی قابل اعتنا نخواهد بود. ه

سوره حجرات، عالوه بر ضرورت وظیفه تحقیق و بررسی برای  6آیه 

دادگاه، صدور حکم به استناد شهادت چنین شاهدی خالف قاعده 

ق.م.ا  716احتیاط خواهد بود و اظهارات شاهد مشمول حکم ماده 

 شود.می
 

فسق، شاهد، شهادت، صدور حکم، عدالت واژگان کلیدی: 

 .گفتاری

 

 

  

Abstract 

The abundance of judicial cases in judicial courts 
and the importance of careful study of the cases by 

the judge create an interval between testimony in 

cases with witness testimony and the verdict 
issuance. Now, in this interval, witnesses may 

commit actions that may disqualify them as 

witness; in this case, it should be checked as to 
what effect the witness's iniquity (fisq) will have 

on the validity of the witness's testimony after the 

testimony and before the verdict is issued. This 
research, conducted with a descriptive-analytical 

method, shows that with regard to the criticism 

and infringement that is included in the generally 
accepted view as well as the detailing viewpoint, 

and according to the arguments presented in this 

research, in the mentioned assumption, the 
suspicion and confidence of the existence of 

justice of speech in the witness is doubtful and 

certainty turns into doubt and his testimony will 
no longer be considered as a legal testimony. 

Similarly, according to the application of verse 6 

of Sūrat Al-Ḥujurāt, in addition to the necessity of 
the duty of research and investigation for the 

court, verdict issuance based on the testimony of 

such a witness will be against precautionary 
principle and the witness’s statements will be 

subject to the ruling of article 176 of the Islamic 

Penal Code. 
 

Keywords: iniquity (fisq), witness, testimony, 

verdict issuance, justice of speech. 
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 مقدمه

ی اثبات دعوی در فقه و حقوق، جایگاه خاص خود را دارد؛ حسب یکی از ادله عنوانبهشهادت شهود 

ترین عنوان مهمعدالت، به .شده استینمعاکم، برای شاهد شرایط خاصی محاهمیت و نقش شاهد در 

بب ی پایدار که سعنوان ملکهمختلفی است و در مشهورترین تعریف، از آن بهشاهد، دارای تعاریف  شرط

(. از طرف 104/ 8ق، 4141حلّى، عالمهپرهیز از ارتکاب کبائر و ترک اصرار بر صغائر یاد شده است )

دیگر با عنایت به اینکه یکی از وظایف مهم قاضی رسیدگی کننده به دعوی، احراز عدالت شاهد و سپس 

هادت اوست؛ مسئله اصلی این پژوهش این است که پس از احراز عدالت شاهد توسط قاضی و تحمل ش

ی زمانی انجام تشریفات دادرسی و قبل از صدور حکم یکی ازموجبات تحمل شهادت، اگر در محدوده

اثبات فسق شاهد همچون دروغ و افترا و... از او صادر گردد و منشا ایجاد علم قاضی بر فسق او گردد 

یم تواند تصمو در نتیجه موجب اسقاط ِعدالت وی بعد از ادای شهادت گردد، آیا کماکان قاضی مذکور می

نهایی خویش را بر مبنای شهادت چنین شاهدی استوار نموده و اقدام به صدور رای نماید؟ به عبارتی 

گیرد ت ظنی صورت میصوردیگر با عنایت به اینکه قبل از ادای شهادت، احراز عدالت شاهد در واقع به

حال اگر بعد از ادای شهادت  به شرحی که گذشت، اسقاط قطعیِ عدالت اتفاق افتاد آیا در تقابل بین 

احراز ظنی و غیر قطعیِ عدالت شاهد قبل از ادای شهادت و اسقاط قطعی عدالت وی بعد از ادای شهادت، 

زوم وجود ل ؟ و به تعبیر دیگر با توجه بهتواند بر مبنای شهادت چنین شاهدی حکم صادر نمایدقاضی می

صفت ملکه راسخه در تعریف مشهور از عدالت که مقتضی استمرار و دوام عدالت در شاهد است، آیا 

عدم وجود ملکه راسخه عدالت در او  ارتکاب فسق توسط شاهد پس از ادای شهادت، نشان دهنده

حاصله مبنی بر احراز عدالت در شاهد « نظ»نیست؟ و در این صورت آیا ارتکاب فسق توسط شاهد، 

دهد؟ بنابراین ضرورت دارد با توجه به امکان وقوع این فرضیه تنزل نمی« شک»را برای قاضی در حد 

ریات فقها هایی، نظدر فرایند دادرسی قضایی و برای رفع تحیر از قضات رسیدگی کننده به چنین پرونده

 تحلیل و بررسی قرار گیرد و راهکار مناسب ارائه گردد. های  موجود در این خصوص موردو دیدگاه

 .پیشینه پژوهش2

ای که به موضوع این مقاله مستقالً پرداخته های فقهی و حقوقی، نگاشتهپس از بررسی میان پژوهش 

و همکاران  یساییهلها انجام شده که عبارتند از: باشد یافت نشد؛ اما پیرامون شهادت شاهد برخی پژوهش



 011/  0410 پاییز و زمستان -دومشماره  -مپنجسال  -مذاهب فقه و اصول تطبیقی مطالعات دوفصلنامه

 

« یلبر جرح و تعد یدبا تاک یاحراز آن در دعاو یهاشاهد و راه یگاه عدالتجا»با عنوان  یامقالهدر 

 یعلم قاض یقتوسط دادگاه احراز شود و راه احراز آن از طر یدعدالت شاهد با»گرفته است که  یجهنت

 یلیتحل یبررس»با عنوان ای دیگر مقاله در  ارژنگ و (464 ش،4134 و همکاران، یساییهل«)است

، (11 ش،4181 )ارژنگ، عدالت شاهد استبه موضوع معتقد به امکان انعطاف « مفهوم عدالت شاهد

گرفته که، آنچه در  یجهنت ینچن «یرانو حقوق ا یهطرق احراز عدالت شاهد در فقه امام»مقاله ی در مراد

و محسوسات خود نقل  است که کالم و گفتار شاهد و آنچه از ملموسات ینا باشدمیمهم  یارشهادت بس

آخوند . (4 ش،4131 ،ی)مراد شودبرای قاضی  یچنان قابل اعتماد باشد که موجب علم عاد یدکند با یم

سته، از صفات شاهد دان یکیعدالت را  ینکهضمن ا« العداله یمقاله ف»با عنوان  یادر نگاشتهی نیز خراسان

 رهیاز گناهان کب یدوررا به عدالت الزم در شاهد  یت،از عدالت پرداخته و در نها یمختلف یفبه نقل تعار

فی ساله ردر  ینی همقزو یموسو. (11 ق،4141 ی،)آخوند خراسانتعریف نموده است  ملکه یاز رو

 ش،4143ینی، قزو ی)موسواست دانسته  یکاف ییمحاکم قضا ی، مطلق ظن به عدالت شاهد را براهعدالال

 یحسن ظاهر را برا یبه معنا یرسالة فی العدالة، عدالت ظاهردر کتاب حاشیة على یدی نیز شه. (441

. البته برخی دیگر از فقها به موضوع فسق شاهد بعد از (613 ق،4131یدی، )شهاست دانسته یشاهد کاف

اند های مختلف در ضمن مباحث دیگر فقهی اشاره داشتهادای شهادت و قبل از صدور حکم و دیدگاه

(. اما این پژوهش تالش دارد 133ق، 4101و موسوی گلپایگانی،  434 ق،4110ی، ضل لنکران)فا

های مختلف به تقویت دیدگاه لزوم استمرار عدالت شاهد براساس روش توصیفی تحلیلی از بین دیدگاه

 از ادای شهادت تا صدور رأی پرداخته و آن را اثبات نماید.

  . توضیح واژگان3

 .فسق:3-1

ترک  (118 /1 ق،4146یحی، )طر، صورت فساد به یزیاز چیزی خروج چ یفسق در لغت به معن

و در  (4111 /1 ق،4140 )حماد،وند استخروج از امر خدا( و 1/131ق، 4141صاحب، )د خداونامر 

ی مخالفت با خداوند سو بهکه موجب خروج از طاعت خداوند  اصطالح به هر عمل یا گناهی به جز کفر

در (؛ اما 18 /1 ق،4111ی، حلو سیوری  133/ 1ق، 4101تضی، شود )شریف مرفسق گفته می شود،

ویژه به( 116 /1 ق،4110ی، )حلاست اجماع شده  یشهادت انسان فاسق، ادعا یرشخصوص عدم پذ

 این (6/)حجرات«اگر فاسقی برای شما خبری آورد، تبین نمایید» :طبق نص قرآن که اشعار می دارد
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 است این نهی این حقیقت و است، نهی شده فاسق خبر به عملدر حقیقت از  شود که مفهوم دریافت می

از  ( برخی463 ش،4131، )طباطبایی بردارد پرده فاسق خبر حجیت عدم و اعتباریبی از خواهدمی که

دانند که اطمینان به شخصی که فسقش ظاهر است، ممکن نیست عدالت را به این دلیل شرط می یز،فقها ن

 .(111 تا،بییزی، )تبر

 . ملکه:2-3

 ( و در اصطالح131 /40 ق،4141، )ابن منظورباشد شدن میو مالک دارا  یملکه در لغت به معنا

شود گویند که بر موضوعی که شأنیت اتصاف به آن را دارد، عارض میفلسفی، امری وجودی را می

است که  یحالت درون یو به معن خُلقمترادف با عادت و (. همچنین 163/ 1ش، 4131)طباطبایی، 

و در برخی  (46 ش،4180ی، )طبرس به فکر و تأمل باشد یازسهولت و بدون ن هصدور افعال، ب یمقتض

و گفته شده، ( 113 /6 ش،4166 ،یخوانساری سلوک با مردم آمده است )از کتب اخالقی، به معنی شیوه

ی، مدن؛ 11 ق،4118 ی،)نراقشود یم« لکه راسخهم»به  در اثر تکرار عمل، اثر آن مستحکم شده و تبدیل

. در نتیجه ملکه شدن صفتی در افراد است که ضد آن صفت در او یافت نخواهد شد؛ (161 /4 ق،4103

گوید؛ ولو اینکه به ضرر او گویی در او ملکه شده باشد، در هر حال، حقیقت را میمثالً کسی که راست

وید گو، حال )غیر راسخ و زودگذر( است؛ که در زمانی راست میباشد؛ برخالف کسی که این صفت، در ا

ی او خالف واقع خواهد شد. البته دارا بودن این صفت به معنای انکار امکانِ ارتکاب و مواقعی هم گفته

خطا و معصیت به صورت دائمی نیست؛ زیرا این مقام فقط در مورد معصومین )علیهم السالم( قابل تصور 

انسانی ممکن است در اثر وساوس شیطانی و هواهای نفسانی به خطا و معصیت دچار است و اال هر 

صورت عادت و ملکه شده گردد. اما نکته این است که ارتکاب خطا در فردی که عدالت در وجود او به

 باشد یک استثنا محسوب می گردد.

 . عدالت:3-3

انصاف و مساوات  ،(18 /1 ق،4140یدی، )فراه حکم بر حق، به معنی عدللغت برگرفته از ، عدالت

 انداز عدالت ارائه نموده یمختلف یففقها، تعار(. امّا 4013/ 11ش، 4114در مقابل بیداد است )دهخدا، 

  که با توجه به کلیدی بودن این واژه و ضرورت تبیین ماهیت آن الزم است با تفصیل بیشتری بیان گردد.
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 .تعریف اول:3-3-1

دانند یم یاراسخه یعنوان ملکهعدالت را به یه از زمان محقق حلی تا االن،امام متأخر یفقها مشهور

 رهیو عدم اصرار بر گناهان صغ یرهکه صاحب خود را به مالزمت بر تقوا و مروت و اجتناب از گناهان کب

هم  یراقو عالمه ن یثان یدشه (.104/ 8ق 4141حلّى،  المهو ع 48/61ق، 4143دارد )نراقی، یوا م

 دانندیعدالت م یاز مالزمات متصف به ملکه یز،اعتقاد را داشته و مروت را ن ینهمسو با عالمه، هم

ید، مف؛ 410 /1 تا،ینی، بیخم یموسو؛ 61 /48 ق،4143ی، ؛ نراق418 /1 ق،4140ی، ثان ید)شه

ه ملک ینا بروزه است ک یدرون یملکه یکشد، عدالت در نزد مشهور،  یانبنابر آنچه ب (311ق، 4141

 یقینمورد قبول فر یفتعر یناست؛ ا یرهو عدم اصرار بر گناهان صغ یرهارتکاب گناهان کب زدر اجتناب ا

 .است

 .تعریف دوم:2-3-3

و عدم اصرار بر گناهان  یرهو اهل سنت، عدالت را به صرف ترک گناهان کب یهامام یاز فقها یبرخ

 ق،4101ی، ؛ رمل113 /1 تا،ینی، بی؛ شرب443/ 1 ق4140، حلّى یس)ابن ادر اندنموده یفتعر یره،صغ

. بنابراین در این دیدگاه، ملکه (133 /1 ق،4141عابدین، و ابن 684 /1 ق،4148یوطی، ؛ س131/ 8

 بودن شرط نیست.

 .تعریف سوم:3-3-3

ن بنابرای فسق آنان، ثابت شود؛ ینکهدانند مگر ا یعادل م ی مسلمان راانسانهای عده ای از فقها همه

و  در ( 148 /6 ق،4103 ی،)طوس دارد یازن یلبوده و به دل یاصل در اسالم عدالت است و فسق، عارض

 ینردم چنکه ممؤمن به خداوند بوده  یشاهد، همچون ظاهر شخص جاهای دیگری، تأکید داشته که، ظاهر

 ،ی)طوس از غذا و محفوظ داشتن از شهوت بشناسند ماز گناه، بازداشتن شک یوردرا به ستر،  یفرد

؛ (114 /1ق، 4113یرازی، )مکارم شداند برخی نیز ظاهرالصالح بودن شاهد را کافی می .(111 ق،4100

ود، لزوماً هرکس فاسق نباز باب تقابل عدم و ملکه باشد،  ،تقابل فسق و عدالت کهاما باید گفت درصورتی

 توان حالت سومی نیز فرض، میقابل بین عدالت و فسق، از نوع تضاد باشداگر ت عادل خواهد بود؛ ولی

چنین حالتی، صرف عدم الفسق، به معنی عدالت فرد نخواهد ر عادل باشد و نه فاسق؛ دنه  شاهدکرد که 

 /1 ق،4108، حلی )محقّقصرف، رد عدالت به معنای واقعی، فسق او نیز محرز نخواهد شد  و با بود؛

وسط ت دانسته و حصول علم به عدالت یکاف ییمحاکم قضا یظن به عدالت شاهد را برا نیزبرخی  (.113
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 ی)موسواند تهدانس یسورم یرغ، عدالت ین برندهیاز ب یباطن یوببر ع یافتناطالع  یسختبه دلیل را  یقاض

  .(441 ق،4143ینی، قزو

 .عدالت شاهد4

رسد: اول تعیین نوع عدالت شاهد است؛ به این میدر عدالت شاهد، حل دو مسئله ضروری به نظر 

ی و دومین مسئله، میزان تداوم عدالت، پس از اقامه معنی که در شاهد، عدالت به کدام معنا، شرط است؟

شهادت است؛ به این معنی که آیا عدالت شاهد، فقط هنگام شهادت، نیاز است یا استمرار آن تا پایان 

 ت؟تشریفات دادرسی مالک نظر اس

 .نوع عدالت شاهد4-1

تواند متصف به عدالت شود که این صفت در در تعریف مشهور از عدالت معلوم شد که شخصی می

(. همانطور که گفته شد، ملکه، صفتی 104/ 8ق، 4141حلّى، )عالمهی راسخه باشد صورت ملکهوی، به

. (46 ش،4180 ی،طبرسام شود )است که با وجود آن عمل به سهولت و بدون نیاز به فکر و مداوم، انج

حال مسأله این است که آیا عدالتی که در شمار شرایط شاهد است، به همین معنی است یا تفاوت دارد؟ 

که در ادامه به های مختلفی وجود دارد توان گفت، در خصوص نوع عدالت شاهد، دیدگاهدر پاسخ می

 بررسی دو دیدگاه، پرداخته خواهد شد: 

 داند.که عدالت مطلق را در شاهد شرط میدیدگاه رایج .4

 .داند. دیدگاهی که عدالت گفتاری را کافی می1

 .دیدگاه عدالت مطلق شاهد4-1-1

این دیدگاه مبتنی بر تعریف مشهور از عدالت است و بر این اساس، شاهد باید مدام، به سهولت و 

حلّى، مهعالای، پرهیز نماید )ر هر گناه صغیرهای و از اصرار ببدون تردید و تأمل، از ارتکاب هرگناه کبیره

که هرگاه شاهد (. مسلم است61 /48 ق،4143ی، ؛ نراق418 /1ق، 4140ی، ثان یدشه؛ 104/ 8ق، 4141

ی عدالت به این معنی باشد در پذیرش سخن او تردیدی وجود ندارد؛ امّا ی راسخهقضیه، متصف به ملکه

 گاه  وارد است:چند انتقاد به شرح ذیل به این دید

پذیرد که چنین شاهدی به سختی یافت ها در محل زندگی مردم عادی صورت می. غالب نزاع4

 اند در این صورت غیرشود به همین جهت بعضی از فقهاء این تعریف را مورد انتقاد قرارداده و فرمودهمی
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. بنابراین در (131 /41 ،ق4101ی، )نجفاز معصومین فقط افراد وارسته خاصی، چنین صفتی را دارند 

مقام عمل نهاد شهادت برای اثبات مدعا تعطیل خواهد شد در حالی که در روایات و رویه قضایی اسالمی 

 شهادت شاهد مورد تاکید می باشد.

مستلزم مراقبت طوالنی  -ترک همه گناهان -. اثبات ملکه عدالت آن هم در سطح به این وسعت1

این کار خود منجر به طوالنی شدن رسیدگی به دعاوی و ایجاد مشکل در  بر رفتار شاهد خواهد بود که

 شود.زندگی مردم می

ی عدالت به این وسعت را شرط پذیرش شهادت شاهد بدانیم، به این جهت . اگر وجود ملکه1

ای پذیرفته نخواهد شد و اگر چنین که شرط مفهوم دارد، لذا قول شاهد در صورت فقدان چنین ملکه

 راتیحدود و تعز یرنظ یدر موارد عنوان مثالپیدا نشود بسیاری از حقوق تضییع خواهند شد؛ بهفردی 

از استناد به شهادت  یرغ یاارهچ م. ا( ق. 108)ماده  و اثباتاً نخواهد داشت یاً نف یریتأث یچکه سوگند ه

شود و این ی عدالت به معنای مطلق در شهود به سختی محرز میرسد ملکهلذا به نظر می وجود ندارد.

های اجتماعی و به منظور دوری آورد؛ پس با عنایت به این واقعیتوجود میبرای مردم مشکالتی را به

توان نمی گونه که رویه قضایی نیز حاکی از این امر است،از بروز مشکل و برون رفت از تنگناها، همان

تصریح به مفهوم  31دیدگاه عدالت مطلق شاهد را مالک قرار داد. اگر چه مواد قانون مجازات اسالمی 

 مورد قبول عدالت به معنای مطلق که همان تعریف مشهور فقها از عدالت است، دارد.

 .دیدگاه عدالت گفتاری شاهد4-1-2

، گفته و با تأکید بر فلسفه شهادت شاهد در مقابل دیدگاه مشهور مبتنی بر موانع و مشکالت پیش

کنیم. در این دیدگاه صرفا عدالت گفتاری شاهد برای صدور رأی در دادرسی فرضیه جدیدی را طرح می

 صورت ملکه برایگویی شاهد آن هم بهباشد؛ به این معنا که الزم است فقط راستقضایی، کافی می

ای که گونهویی برای شاهد عادت و خُلق شده باشد؛ بهگقاضی احراز گردد به این معنی که صفت راست

درنگ و همیشه واقعیت را بیان کند ولو اینکه به ضرر او باشد. این فرضیه در پژوهشی مستقل مورد بی

طور خالصه در اینجا به آن اشاره ( ولی به411تا ص443ش،ص4104مداقه قرار داده شده است )کیخا، 

 تنی بر چند دلیل به شرح ذیل است:می شود. لذا این دیدگاه، مب

. فراوانی افرادی که عدالت گفتاری دارند، به نسبت افرادی که عدالت مطلق دارند؛ چراکه عدالت 4

مطلق، به معنی پرهیز از هرنوع گناه و خالف مروت است؛ ولو اینکه به گفتار و راستگویی فرد ربطی 
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در مقابل، افرادی که راستگویی، عادت، خُلق و منش شود؛ اما نداشته باشد؛ در کمتر افرادی یافت می

 گویی پرهیز دارند، کم نیستند؛ حتی در غیرمسلمانان.ها است، و از دروغزندگی آن

 یگریحضور؛ د یبه معنا یکیدارد؛  یشهادت دو معن کهگردد . با تتبع در کتب فقهی، معلوم می1

. (166 ق،4143 ی،)نراقدانند یخبر دادن م یبه معنا باب، شهادت را ینخبر دادن؛ و علماء در ا یبه معنا

است که مشاهده نموده  یزیخبر دادن از آن چ یشهادت در اصل به معناند: به همین دلیل است که گفته

 /1 ق،4113ی، و ساوج یعاملو 113 ق،4141ی، انصار؛ 843 ق،4143 ی،)نراق است یدهو با چشم د

دادن، مربوط به گفتار بوده و احتمال صدق و کذب، در مورد آن متصور که خبر . با عنایت به این(163

 است؛ پس آنچه الزم است، اطمینان بر آن حاصل گردد، گفتار شاهد است.

شهادت اهل  یحتمالی در صورت نبودن مسلمان،  وصیت موارد دادرسی مثل از یدر برخ. 1

، سوره 406. در آیه (406 /6 ق،4101ی، خوانسار؛ 411 تا،یل، بیعق ی)ابن اب قبول است ه موثق همذم

اند از این افراد استفاده شود، با ( نیز هرگاه که خواسته1/413ق، 4140مائده و کتب فقهی )شهید ثانی، 

یعنی فردی که راستگو است « موثق»اند. دست آوردهاجرای سوگند به شیوه خاص موثق بودن آنها را به

راکه اطمینان قلبی، گاهی از سخن غیرمسلمانی که استمرار در راستگویی دارد کند؛ چو واقعیت را بیان می

گویی به دورند؛ بنابراین اگر عدالت مطلق شرط بود، هرگز به اهل شود؛ چراکه از دروغنیز حاصل می

شود که آنچه مهم است توانند شهادت دهند، معلوم مییمکرد؛ حال که اهل ذمه ذمه این صفت صدق نمی

 باشد.اد ناشی از گفتار شاهد و نیز صداقت وی در بیان واقع میاعتم

کند، گونه که نفوذ عدالت هر فردی با فرد دیگر، نسبت به جایگاهی که دارد، تفاوت می. همان1

ام ام یه، بافقعدالت نفوذ کند؛ برهمین اساس، میزان حساسیت مردم به نوع عدالت آنان نیز فرق می

؛ عدالت فقها، موجب جذب قلوب و مقبولیت آنها شده، و فقدان تفاوت استم یشاهد و قاض، جماعت

ید: آی اسالم، ضربه خواهد زد؛ زیرا در صورت عدم عدالت فقیه، دو حالت پیش میآن، یقیناً به پیکره

تی عدالدر حالت اول، محبوبیت او کم شده و مردم از فقها، متنفر خواهند شد؛ و در حالت دوم، با وجود بی

تبعیت نموده که در نتیجه، احتمال گمراهی و سقوط آنان نیز متصور است؛ که هر دو نتیجه  اوی، از و

ی طبیعی است که در چنین جایگاهی، عدالت مطلق الزم است؛ امّا فلسفه برخالفِ مصالح دین است؛

ن این امر همیی مورد ادعای مدعی است و برای اثبات گرفتن شاهد در دادگاه صرفاً کشف حقیقت واقعه
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تاری ی عدالت گفکه، اعتماد به صداقت گفتار او ممکن باشد، کافی است؛ این اعتماد هم با اثبات ملکه

بنابراین شرط دانستن عدالت به معنای مطلق در شاهد جز به سختی انداختن احراز  حاصل خواهد شد.

 نتیجه ای در پی نخواهد داشت.آن برای قاضی و در غالب موارد بی اثر کردن شهادت در اثبات دعاوی 

گونه که پیداست، فلسفه شاهد گرفتن، پی بردن به واقعیت یک ادعاست و بنای عقال بر . همان1

ند که قولشان کناین است که هرگاه بخواهند از طریق گواه به حقیقت مطلبی پی ببرند افرادی را انتخاب می

ها همیشه بر بیان واقعیت باشد و این همان ملکه عدالت قابل اعتماد باشد؛ یعنی افرادی باشند که رویه آن

 گفتاری است.

 . تداوم عدالت شاهد4-2

گونه که گفته شد یکی از شرایط پذیرش شهادت شاهد برای اثبات مدعا و صدور رای در همان

ه کای که الزم است مورد مداقه قرار گیرد آن است باشد اما نکتهرسیدگی قضایی احراز عدالت شاهد می

آیا استمرار این عدالت از هنگام ادا تا زمان صدور رأی قاضی الزم است؟ به این بیان که اگر برفرض 

شاهد پس از ادای شهادت نزد قاضی مرتکب فسقی به خصوص دروغ ویا افترا گردید آیا این فسق 

 بلادت و قتأثیری بر صدور رأی قاضی دارد؟ اقوال فقها در خصوص تأثیر فسق شاهد پس از اقامه شه

 از صدور حکم، متفاوت است:

پذیرد، تأثیری در عدالت ی شهادت صورت میالف( طبق یک دیدگاه، فسقی که بعد از اقامه

 سابق شاهد نداشته و صدور رای بر مبنای شهادت چنین شاهدی صحیح است.

 ایپذیرد بری شهادت صورت میب( نظر دیگری وجود دارد و طبق آن فسقی که بعد از اقامه

 صدور آرای حدّی مانع است؛ اما در صدور آرای غیر حدی تأثیر ندارد. 

دارشدن عدالت سابق و مانع الحق را موجب خدشه ای از فقها نیز عارض شدن فسقج( عده

 صدور رأی به استناد شهادت چنین فردی دانسته اند.

 .دیدگاه عدم تأثیر فسق الحق در صدور رأی4-2-1

تقدند که فسق شاهد بعد از ادای شهادت و قبل از صدور رأی تأثیری در صاحبان این دیدگاه مع

/ 6ق، 4103؛ طوسی، 111 /41ق، 4101یلی، اردب؛ 144 /41 ق،4141شهید ثانی، )صدور رأی ندارد 

و صرف اتصاف شاهد به این صفت هنگام ادای  (603 تا،یزی، بیتبر؛ 100 /48 ق،4143 ی،نراق؛ 10
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شهادت برای صدور رأی کافی است و تداوم عدالت جزء شروط شاهد نیست. برای اثبات این دیدگاه به 

 ای استناد شده:ادله

عد ب فسق عارض شدنمعتقد است که  یلیاردبالف( همانندی فسق الحق شاهد با موت: مقدس 

فسق بعد از شهادت را همانند رای نیست؛ ایشان کم، مانع صدور از اقامه شهادت و قبل از صدور ح

 .(111 /41 ق،4101یلی، )اردبداند می تأثیر، بیشاهد پس از اقامه شهادت بیهوشی موت، جنون و

اما باید گفت قیاس کردن فرض مورد بحث با موت، جنون و بیهوشی شاهد، قیاس مع الفارق  نقد:

ادای شهادت با توجه به مالک بودن ملکه در عدالت، طبق نظر مشهور، است چرا که ارتکاب فسق پس از 

ین تزلزل گردد که اباشد، سبب تزلزل در این معنا میمعنی خلق بودن و مستمر بودن راستگویی می که به

 گردد. لذا این استدالل قابل مناقشه است.در صورت موت یا جنون و بیهوشی شاهد، محقق نمی

از اصول عملی که در زمان شک نسبت به تکلیف واقعی، وظیفه مکلف را  ب(اصل برائت: یکی

کند، اصل برائت است. در فرض مورد بحث نیز از آنجا که در خصوص شرط تداوم عدالت معلوم می

شود. تفاوتی هم شاهد تا زمان صدور رای، شک داریم به برائت ذمه فرد از تکلیف مشکوک حکم می

بود نص، اجمال نص، یا تعارض بین نصوص بوده باشد. لذا مرحوم شیخ ندارد که منشأ این شک، ن

که دو فرد عادل نزد حاکم شهادت دادند هنگامی»فرماید: طوسی)ره( نیز که قائل به این دیدگاه است، می

؛ ایشان همچنین در مقام «شودو سپس قبل از صدور رأی فاسق شدند بر اساس شهادت آنان حکم می

(. به نظر 110/ 6ق، 4103)طوسی، « اعتبار عدالت فقط در هنگام ادای شهادت است»د: فرماینتعلیل می

رسد این دسته از فقها تداوم عدالت بعد از اقامه شهادت را از موارد مشکوک دانسته اند که طبق اصل می

 .(603تا،یزی، بیتبر؛  118 ق،4103 ی،آخوند خراساندانند )برائت، شرطیت آن را منتفی می

این سخن نیز با انتقاداتی مواجه است؛ چرا که اگر عدالت را فقط در هنگام شهادت شرط بدانیم، نقد:      

اوال: دیگر مفهومِ ملکه راسخه نفسانی که طبق نظر مشهور مالک بود، برآن صدق نخواهد کرد؛ زیرا ملکه 

هرنوع گناهی که به صداقت او  گویی و پرهیز از دروغ و افترا وبودن عدالت، مقتضی استمرار در راست

(. اگر گفته 414/ 41ق، 4143؛ ابن قدامه، 431ق، 4110)فاضل لنکرانی،  لطمه وارد کند، خواهد بود

گوییم شیخ طوسی در جایی شود مبنای شیخ طوسی ملکه بودن عدالت در شاهد نیست؛ در پاسخ می

 ی از گناه، بازداشتن شکم از غذا و محفوظدیگر تاکید داشته است مردم باید شاهد را به ستر، پوشش، دور
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کند خود گویای (. این معیارهایی که ایشان مطرح می111ق، 4100داشتن از شهوت بشناسند )طوسی، 

ثبات و استمرار رفتارهای صحیح در فرد می باشد که بیانگر قابلیت پیش بینی پذیری رفتاری وی در 

سوره حجرات وقتی  6در وی می باشد. ثانیاً: به موجب آیه این امور دارد که به معنای ملکه بودن عدالت

ای داد باید در آن تأمل کرد و نباید مبتنی بر آن سخن اقدامی صورت پذیرد. در فاسقی خبر از واقعه

بحث مورد نظر ما هم فرض بر این است که فرد شهادت دهنده با ارتکاب فسق ثابت شده برای قاضی، 

ای خبر داده لذا الزم است طبق حکم آیه مذکور، در سخن وی تأمل واقعه شود که ازفاسقی محسوب می

 تواند کنه واقعی فرد را نشان دهد.کرد. عالوه بر اینکه عدالت احرازی سابق هم ظنی بوده و نمی

ج( اصل ظهور: هرگاه از نظر عقال حمل کالم بر مقصود و معنایی رجحان داشته باشد ولو در 

شود. در بحث شرط ال خالف آن معنا داده شود، به معنای که ظهور دارد، تمسک میمقام استعمال، احتم

 ت کهمعتقد اس ی نیزعالمه نراقعدالت برای شاهد نیز کالم شارع ظهور در زمان ادای شهادت، دارد. لذا 

طریان »فرماید: می یست وبعد از اقامه و قبل از صدور حکم، مانع قبول حکم ن شاهدرخ دادن فسق 

 /48 ق،4143ی، )نراق «ال یمنع من القبول لفسق للشاهد بعد الشهادة و قبل الحکم و یأتی أنّ الظاهر أنّها

که لفظى در  شودیاصل در جایى استفاده م یناداند؛ . ایشان اصل ظهور را دلیل این دیدگاه می(100

اصل  ینداده شود؛ با اجراى ا خالف آن ةامّا بدون دلیل و نشانه، احتمال ارادداشته باشد معنایى ظهور 

(.  110 /4 ق،4116ی،شاهرود ی)هاشمشود یمنتفى شده و کالم بر معناى ظاهر خود حمل م لاحتما ینا

به این معنا که آنچه از عدالت شاهد در ادله فقهی خواسته شده ظهور در عادل بودن او هنگام ادای شهادت 

 باشد.   هور ادله میدارد لذا استمرار عدالت تا صدور رای برخالف ظ

استناد به اصل ظهور در این بحث نیز  قابل خدشه است زیرا عدالتی که از شروط شاهد است،  نقد:      

بر طبق دیگاه مشهور فقها که مبنای استدالل این پژوهش نیز می باشد، مقید به قید ملکه بودن است 

 مدت کوتاه در حداقل شاهد کندمی اقتضا هم صفت این بودن ملکه(. 104/ 8ق، 4141حلّى، )عالمه 

 اهدیدگ بر بنا حتی این بر عالوه نکند؛ ترک را گوییراست رأی، صدور تا شهادت ادای زمان از یعنی

 از فرد شهادت، ادای زمان از کوتاه زمانی فاصله در قطعی فسق صدور با هم شاهد بودن الصالح ظاهر

 ردگیمی قرار تردید مورد شهادت ادای هنگام در شاهد عدالت بنابراین. گرددخارج می بودن ظاهرالصالح

  .است منتفی ظهور اصل یافتن جریان دیگر و یابدمی تنزل تردید و شک به ظن از و
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 .دیدگاه تفصیل بین رأی حدی و غیر حدی4-2-2

ند، شدی شهادت و قبل از صدور رأی فاسق صاحبان این دیدگاه معتقدند که اگر شهود بعد از اقامه

 صدور رأی در جرایم غیر حدی به استناد شهادت آنان صحیح است؛ اما صدور رأی در جرایم حدی،

ای استناد . این دیدگاه نیز به ادله(131 /41 ق،4141و شهید ثانی، 136/ 1 ق،4104، کاشانی یض)فخیر 

  کرده است.

د انالف( قاعده درأ: صاحبان دیدگاه فوق، عارض شدن فسق شهود را موجب ایجاد شبهه دانسته

صورت که هرگاه پس از ادای شهادت و قبل از صدور حکم، شاهد متهم به بی عدالتی شود این به این

ق، 4104، کاشانی یض)فشود که رأی صادره به استناد شهادت یک فرد غیر عادل باشد شبهه تداعی می

گونه أ از صدور رأی طبق اینقاعده درصورت، . در این(131 /41 ق،4141و شهید ثانی،  1/136

در مواردى که وقوع جرم یا انتساب آن به متهم و یا مسئولیت کند؛ زیرا طبق این قاعده شهادتی منع می

حقق )م تفى دانستمجازات را من یدبا تردید و شبهه مواجه شد، با یلیو استحقاق مجازات وى به هر دل

ناد به است توانینم. مرحوم فیض کاشانی به همین دلیل معتقد است که در حدود (14 /1 ق،4106، داماد

 . (136/ 1 ق،4104، )فیض کاشانی حکم نمود یفرد ینشهادت چن

گونه به چالش کشید که از حیث ورود شبهه در شهادت چه تفاوتی توان این نظریه را اینمینقد: 

ی حدی و غیر حدی وجود دارد؟ مگر عدالتی که در مباحث مدنی و یا مباحث کیفریِ غیر حدی بین رأ

در شاهد شرط است، با عدالتی که در مباحث کیفریِ حدی شرط است، فرق دارد؟ مسلماً چنین نیست؛ 

ت سابق لی اعتقاد آنان به تأثیر فسق الحق بر احراز ظنی ملکه عدادهندهپس اعتقاد به ورود شبهه، نشان

قی باشد، ارتکاب فساست؛ با توجه به اینکه ملکه عدالت امری درونی است و اعمال انسان بیانگر آن می

ن کند و ایهای ملکه بودن صداقت شاهد و حتی عدالت او را متزلزل میمثل دروغگویی ویا افترا، پایه

 است که برخی از فقها اعمال تزلزل در دعاوی حقوقی وکیفری تاثیر یکسان دارد. به همین دلیل عقلی

دانند )موسوی را شامل قصاص، دیات و تعزیرات نیز میدانند و آنقاعده درأ را محدود به حدود نمی

 (. 113/ 41ق، 4141و شهید ثانی،  118ق،  4108و محقق حلی،  184تا، خمینی، بی

ی اسالم )ص( در باب توان به قسمتِ اخیر روایتی از پیامبر گرامب( روایت نبوی: همچنین می

توانید حدود را از مسلمانان دفع تا آنجا که می»کرد. روایت مذکور اشعار می دارد:  تداللقاعده درأ اس
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کنید و اگر راهی برای عدم مجازات مسلمانان یافتید، او را رها کنید؛ زیرا اگر قاضی در عفو کردن خطا 

چه در روایت تصریح (. آن11/ 8ق،4146کند )بیهقی،  کند برای او بهتر است تا اینکه در مجازات اشتباه

 شود.شده حدود است و شامل غیر حدود نمی

 «ترجیح خطای قاضی در عفو بر خطای وی در مجازات»نقد: اگرچه دراین روایت، عبارتِ دال بر  

ارد مو تواند مفاد حکم را به دیگر مواردی که علت در آنتعلیلی بر قاعده درأ است، ولی علت حکم می

دانان قائلند این رویکرد از گستردگی بیشتری در مقایسه نیز وجود دارد توسعه دهد. لذا برخی از حقوق

(. بنابراین در راستای عمل به رویکرد 88ش ،4134با قاعده درء برخوردار است )قیاسی و همکاران، 

. جرایم مستوجب حد دانست اخیر باید گفت نباید تأثیر فسق الحق در عدالتِ سابق شاهد را محدود به

زیرا صدور رأی بر مبنای شهادت چنین شاهدی در جرایم غیر حدی خالف رویکرد مذکور قاعده احتیاط 

 شود. در اعراض و اموال می

ج( قاعده احتیاط در دماء: از آنجا که قتل، امر عظیمی است، شارع مقدس برای مجازات مرگ، 

باشد پذیر میه از جمله اینکه با دلیل قطعی یا اماره مطمئنه، امکانای را در نظر گرفتگیرانهاحکام سخت

باشیم. لذا فسق نزدیک به ادای و در صورت وجود شبهه موظف به رعایت احتیاط یعنی عدم قتل می

 باشد.شهادت و قبل صدور رای به جهت بروز شبهه عدم وجود ملکه عدالت، مصداق قاعده فوق می

صورت مطلق در مورد معلوم می شود که احتیاط منحصر در دماء نبوده و بهنقد: از سخنان فقهاء 

(. به عبارت دیگر رویه فقهی در 10ش، 4188باشد )سبحانی،جان، اموال و آبروی مسلمان، واجب می

 بحث احتیاط، منحصر به دماء نیست و در اعراض و اموال مسلمین هم بنا بر احتیاط می باشد. 

 فسق الحق در صدور رأی.دیدگاه تأثیر 4-2-3

؛ طبرسی، 431ق، 4110فاضل لنکرانی، )از فقهای امامیه، طبرسی، خوانساری و فاضل لنکرانی 

و از بین علمای حنبلی، ابن قدامه )ابن قدامه،  (401 /6 ق،4101ی، خوانسار؛ 160/ 1ق،  4140

دیدگاه فوق، بر این دانند. صاحبان (، فسق الحق شاهد را در صدور رأی مؤثر می414/ 41ق، 4143

ی شهادت و قبل از صدور رأی، ظن به عدالت سابق را مخدوش باور هستند که، بروز فسق بعد از اقامه

ساخته و شاهد را متهم به فسق سابق و اختفای آن تا حین ادای شهادت می نماید )فاضل لنکرانی، 

 (. 414/ 41ق، 4143؛ ابن قدامه، 431ق، 4110
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استفاده  یلعنوان دله( را ب1/)طالق «معدل منک یأشهدوا ذوو»یدگاه، د ینصاحبان االف( قرآن: 

فت ص« دارای»شود که شهود باید تعبیر صریح این آیه استفاده می . از(3 /14 ق،4101ی، نجف) اندنموده

عنوان یک صفت مستمر جریان داشته باشد و اال اگر گاهی عدالت باشند یعنی عدالت در وجود آنها به

 «ذوی عدل منکم»باشند شمول وصف  -حتی بعد از ادای شهادت -ق عادل و گاهی مصداق فاسق مصدا

 بر آنان منتفی خواهد بود.

 ی( است که ابعاز امام صادق) یتیفوق، روا یدگاهاز مستندات صاحبان د یگرد ب( سنت: یکی

 هیرفتتا شهادت او پذ شودیشناخته م یزیکه عدالت مرد به چه چ کندیآن حضرت، سؤال میعفور از 

ی، لعامحر) از گناهان دانستند یاریاز بس یزعدالت را در پره یعفور، یشود؟ آن حضرت در پاسخ به اب

توان چنین برداشت کرد که عدم از اطالق زمانی پاسخ حضرت، می . قدر متیقن(134 /13 ق،4103

نقش ایفا می نماید، بعد از ادای شهادت عنوان شاهد در دادگاه پرهیز از ارتکاب گناهان توسط فردی که به

گردد تا عدالت وی هنگام ادای شهادت، و قبل از صدور حکم، با توجه به قرب زمانی این دو سبب می

 مورد خدشه قرار گرفته و این شهادت  مبنای صدور حکم قرار نگیرد.

 .نظریه مختار5

با عنایت به اینکه بیشتراوقات قاضی قبل از ادای شهادت شاهد و در راستای احراز عدالت او بر   

نماید؛ بر این اساس اساس ظن غالب خویش عدالت فرد را احراز نموده و سپس وی اقامه شهادت می

م، فسق ی زمانی انجام تشریفات دادرسی و قبل از صدور حکاگر پس از ادای شهادتِ شاهد در محدوده

قطعی  طورطور قطع اثبات گردد، عدالت مفروض برای آن شاهد بهواسطه ارتکاب افترا و دروغ بهشاهد به

تواند تصمیم خویش را بر مبنای شهادتِ سابق چنین صورت آیا کماکان قاضی میشود. در اینساقط می

تحلیل و نقد آرای مختلف فقها شاهدی استوار نموده و اقدام به صدور رأی نماید؟ با عنایت به بررسی، 

رسد اعالم ختم رسیدگی و انشای رأی توسط قاضی بر مبنای شهادت چنین در این موضوع به نظر می

 شاهدی در همه جرایم اعم از جرایم حدی و غیر حدی به دالیل زیر مخالف با احتیاط خواهد بود:

ا،یکی از ارکان اثبات عدالتِ شاهد گونه که پیش از این ثابت شد طبق نظر مشهور فقهاوالً: همان

گویی با سهولت و ی صداقت در وی هست و ملکه بودن هم مقتضی بیان واقعیت و راستاحرازِ ملکه

عدم تردید و تأمل است؛ چرا که ملکه، مترادف با خُلق است و اگر صفتی خُلق کسی گردید، همواره 
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ات ی زمانی انجام تشریفیان شد، اگر شاهد، در محدودهنماید؛ با توجه به آنچه بموافق خُلق خود، رفتار می

ی عدالت علی الخصوص عدالت گفتاری وجود ملکهدادرسی و قبل از صدور حکم، دروغ بگوید، ظن به

ود ششده، تردید می در او، با خدشه مواجه خواهد شد و در اینکه صداقت، خُلق او بوده و تبدیل به ملکه

 (. 104/ 8ق، 4141حلّى، عالمه؛ 46 ش،4180 ی،طبرس؛ 431ق، 4110)فاضل لنکرانی، 

بر اساس  شود وثانیاً: با عنایت به اینکه قبل از ادای شهادت غالباً علم قطعی به عدالت شهود پیدا نمی

توان چنین نتیجه گرفت که در واقع ، می(613 ق،4131یدی، شهگویند )ظن به عدالت، به او عادل می

در لسان فقها نیز اگرچه « ظن»گردد. بدیهی است که محسوب می« احراز ظنی»احراز عدالت شاهد یک 

هرحال این دو مفهوم اخیر نیز در واقع خود کار رفته ولی بهبه« اطمینان متعارف»یا « وثوق»معادل 

ب کاکه اثبات ارتگیرد. در حالیقرار می« قطع»و « علم»تر از ای پایینبوده و در مرتبه« ظن»مصداقی از 

ای همچون فسق توسط شاهد پس از ادای شهادت و قبل از صدور حکم، اعم از ارتکاب گناهان کبیره

دروغ یا ارتکاب جرائمی مانند تهمت و افترا، در فرضی که در حضور قاضی انجام گیرد و تأمین کننده 

 که بنا داردگردد. حال قاضی عدالتِ مفروض برای شاهد می« اسقاط قطعی»علم قاضی گردد، منجر به 

در مقام صدور حکم بر مبنای شهادت چنین شاهدی، رأی خویش را استوار نماید، احراز ظنی و غیرقطعیِ 

واسطه اسقاط قطعی عدالت شاهد بعد از ادای شهادت و قبل از صدور عدالت شاهد قبل از ادای شهادت به

ادای شهادت به شک در عدالت شود بدین شرح که اطمینان او به عدالت شاهد در زمان حکم مردد می

کند. به عبارت دیگر ارتکاب فسق در این فاصله کوتاه از ادای شهادت کاشف او در آن زمان تنزل پیدا می

از این است که چه بسا، در واقع احراز اولیه عدالت وی منطبق با واقع نبوده و این بدان معناست که شاهد 

را نداشته و به تبع شهادت سابق او بی اعتبار  4ید دارا باشد،یکی از شرایطی که در زمان ادای شهادت با

گردد. در این صورت آیا صدور رأی بر مبنای شهادت سابق چنین شاهدی، بر خالف قاعده احتیاط می

 در دماء، اعراض و اموال نیست؟!

اما ممکن است این سؤال مطرح شود که زمان صدور رأی چه خصوصیتی دارد که ارتکاب فسق 

گردد ولی ارتکاب فسق بعد از ط شاهد تا قبل از صدور رأی باعث بی اعتباری شهادت سابق میتوس

صدور رأی تأثیری بر شهادت سابق ندارد؟ پاسخ این است که اوالً ختم رسیدگی از سوی قاضی زمانی 

                                                           
که طبق  آمده است که بند ت به شرط عدالت اشاره دارد 31قانون مجازات اسالمی مصوب  433. شرایط شاهد شرعی در زمان ادای شهادت در ماده  4

 تبصره یک این ماده وظیفه احراز آن با قاضی است.
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 ف واقعگردد که رأی انشاء و صادر گردد و قبل از این مرحله در واقع قاضی هنوز در مقام کشمحقق می

مبتنی بر ادله و مستنداتی است که در فرآیند رسیدگی ارائه شده است؛ لذا اعالم ختم رسیدگی و انشای 

رغم تبدیل ظن قاضی در احرازِ عدالت شاهد به شک در عدالت او، صحت رأی صادره را که رأی علی

وجه و مستند به مواد باید مستدل، م»...  4131قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  131به تصریح ماده 

 که بعد از ختمدار خواهد کرد. در حالیرا خدشه« قانونی و اصولی باشد که بر اساس آن صادر شده است

رسیدگی و انشای رأی، قاضی مشمول قاعده فراغت از دادرسی خواهد شد. ثانیاً هیچ گریزی از تعیین 

تالی فاسدی خواهد داشت که نه تنها  انتهای زمانی برای این مسئله نیست؛ زیرا در غیر این صورت

شود ضرورت رعایت قاعده احتیاط را که اساس فرضیه این پژوهش است، اقتضا ندارد بلکه باعث می

صل شود، فتری نیز ضایع گردد و آن اینکه رأی صادره همواره متزلزل باشد و این سبب میمصلحت مهم

یت خویش نخواهد رسید؛ با این توضیح که اگر گاه به غاخصومت متزلزل گردد و اساساً قضاوت هیچ

امکان ارائه تقاضای  -که امکان وقوع آن قابل انکار نیست  –شاهد تا لحظه مرگ، مرتکب فسق گردد 

اعاده دادرسی برای محکومٌ علیه وجود خواهد داشت و این مسئله خالف قاعده اعتبار امر مختوم است 

 ایز شمرده اند نیز نمی باشد.و جزء مواردی هم که فقها نقض حکم را ج

 نیز  «تَبَیَّنُوافَان جاءَکُم فاسِقٌ بنباءٍ » سوره حجرات که 6ثالثاٌ: با عنایت به اطالق این فراز از آیه 

طبق برخی از توان گفت صدور حکم بر مبنای شهادت چنین شاهدی خالف احتیاط است؛ چراکه می

 کهاینت از عبارت اسخوانده شده است  «فتثبتوا»در آیه مذکور که در برخی قرائت ها  «فَتَبَیَّنُوا»تفاسیر 

 کنید تامل ونکنید  عمل به اقدامی که از او به شما رسیده، خبر ر مبنایب فوراً پس از احراز فسق کسی،

گونه آمده است که نیز در ادامه آیه این احتیاط این. در مقام علتِ شود روشن شما برای آن حقیقت تا

 دهای دیگری وارد گرداز صحت و سقم خبر به ناحق آسیب به جان، مال و یا آزادی آگاهی عدم با مبادا

 « دِمِینَنا فَعَلُْتمْ ما عَلي فَتُصْبِحُوا»و لذا باعث پشیمانی از این اقدام گردد  «بِجَهالَةٍ قَوْماً تُصِیبُوا أَنْ»

رسد که فرض این پژوهش یعنی احراز فسق شاهد پس نظر میبه( بر این اساس 198 ق،4140طبرسی، )

 از ادای شهادت و قبل از صدور حکم توسط قاضی، هم مصداق و هم مشمول اطالق حکم این آیه یعنی

ده بر مبنای شباشد؛ لذا تکلیفِ قاضی مبنی بر تبیین و بازبینی در مفاد شهادت و نیز جرمِ ثابت « افَتَبَیَّنُو»

ف گذار مشابه این تکلیآن شهادت، در راستای عمل به حکم این آیه و مطابق با احتیاط خواهد بود. قانون
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با توجه به صراحت  4مطرح کرده است. 4131قانون مجازات اسالمی مصوب  483برای قاضی را در ماده 

شهادت، قرائن و اماراتی بر خالف مفاد  و اطالق زمانی این ماده، هرگاه در فرآیند رسیدگی و بعد از ادای

فِ که به خالشهادت شرعی به وجود بیاید، دادگاه باید تحقیق و بررسی الزم را انجام دهد و در صورتی

افتد. دقیقاً در همین راستا و با استفاده از قیاس واقع بودن شهادت علم حاصل کند شهادت از اعتبار می

داند به  گذار در این مسئله دادگاه را مکلف به تحقیق و بررسی الزم میتوان گفت وقتی قانوناولویت می

طریق اولی هنگامی که قرائن و امارات، کاشف از عدم صحتِ  احرازِ شرط عدالتِ شاهد در زمان ادای 

شهادت باشد، دادگاه مکلف به تحقیق و بررسی در این مورد نیز خواهد بود که شایسته است این خالء 

 ز در قانون آیین دادرسی کیفری برطرف گردد.قانونی نی

 نتیجه گیری

لزوم استمرار عدالت شاهد بعد از ادای شهادت تا زمان صدور رای از جمله مسائل اختالفی در    

باشد. دیدگاه عدم لزوم استمرار با توجه به مالک بودن ملکه عدالت، که بیانگر مستمر بودن بین فقهاء می

رد نقد و خدشه است؛ چرا که صدور افترا و کذب در فاصله اندکی پس از ادای باشد، موراستگویی می

گرداند. همچنین دیدگاه تفصیل بین رای حدی و غیر حدی شهادت، وجود ملکه عدالت را دچار تردید می

ت که شرط ملکه عدالگردد؛ چراو پذیرش لزوم استمرار عدالت در رای حدی، نوعی تبعیض ناروا تلقی می

هد شرعی برای دعاوی کیفری و حقوقی یکسان دیده شده است؛ لذا تزلزل این ملکه با فسق الحق در شا

د که در بیشتر اوقات احراز عدالت شاهنیز در هر دو تاثیر یکسان خواهد داشت. بنابراین با عنایت به این

لکه وجود من بهباشد، ارتکاب موجبات فسق قطعی، ظاز طریق ایجاد ظن معادل اطمینان برای قاضی می

نماید و صدور رای توسط قاضی بر مبنای عدالت گفتاری شاهد را در دعاوی مختلف به شک تبدیل می

نظر شهادت چنین شاهدی، مخالف قاعده احتیاط در دماء، اعراض و اموال، خواهد بود. در نتیجه به

ای اثبات، نیازمند شهادت رسد در فرض مسئله در هر نوع جرمی اعم از جرایم حدی و غیرحدی که برمی

ور در بایست مشابه تکلیف مذکتوان به شهادت چنین شاهدی استناد کرد بلکه قاضی میشرعی است نمی

سوره حجرات مبنی بر ضرورتِ  6و در راستای عمل به حکم آیه  31قانون مجازات اسالمی  483ماده 

، و بر مبنای آن اقدام به صدور رای ننمایدتبیین خبر فرد فاسق، در خبر ناشی از شهادت وی تردید نموده 

                                                           
در شهادت شرعی نباید علم به خالف مفاد شهادت وجود داشته باشد. هرگاه قرائن و امارات بر خالف مفاد : »31قانون مجازات اسالمی  483. ماده  4

 .«که به خالف واقع بودن شهادت، علم حاصل کند، شهادت معتبر نیستشهادت شرعی باشد، دادگاه، تحقیق و بررسی الزم را انجام می دهد و در صورتی
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که مستندات دیگری بر اثباتِ مدعا مطابق با شهادت آن شاهد ارائه گردد. در غیر این صورت مگر این

چون شاهد، واجدِ شرایط شهادت شرعی  31قانون مجازات اسالمی  436توان گفت به استناد ماده می

ت او در علم قاضی در حدود اماره قضائی با دادگاه خواهد نیست، تشخیص میزانِ تأثیر و ارزش اظهارا

 بود.

 منابع

 کریم قرآن

 حوزه اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات: قم. العدالة فی مقالة(. ق4141. )کاظم محمد خراسانى، آخوند

 .علمیه

 .السالم علیهم البیت آل مؤسسه: ایران. األصول کفایة(. ق4103. ) ـــــــــــــــــ

 .نا بی: جابی: قم .عقیل أبی ابن فتاوى مجموعه(. تابی. )حسن عقیل، ابى ابن

 انتشارات دفتر: قم. الفتاوى لتحریر الحاوی السرائر(. ق4140. )منصور بن محمد حلّى، ادریس ابن

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى

 .الفکر دار: بیروت .المختار الدر على المحتار رد(. ق4141. )عمر بن امین محمد عابدین، ابن 

 .سوم نوبت الکتب، عالم دار: ریاض. المغنی(. ق4143. )الدین موفق قدامه، ابن

 دار - والتوزیع والنشر للطباعة الفکر دار: بیروت. سوم نوبت .العرب لسان(. ق4141. )محمد منظور، ابن

 .صادر

 اسالمى انتشارات دفتر: قم. األذهان إرشاد شرح فی البرهان و الفائدة مجمع(. ق4101. )احمد اردبیلى،

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته

.  63 شماره اسالمی، مطالعات مجله .شاهد عدالت مفهوم تحلیلی بررسی(. ش4181. )اردون ارژنگ،

43-13. 

 .انصارى اعظم شیخ بزرگداشت جهانى کنگره: قم .والشهادات القضاء(. ق4141. )مرتضى انصاری،

 .دارالفکر: بیروت .الکبری سنن(. ق4146. )علی بن الحسین بن احمد ابوبکر بیهقی،

 .مؤلف دفتر: قم .الشهادة و القضاء أسس(. تابی. )على بن جواد تبریزى،
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 .السالمعلیهم البیت آل مؤسسة: قم .الشیعة وسایل(. ق4103. )محمد عاملى، حر

 جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم. اإلیمان أحکام إلى األذهان إرشاد(. ق4110. )حسن حلّى،

 .علمیه حوزه مدرسین

 .للمالیین دارالعلم: بیروت. العربیه صحاح و اللغه تاج-الصحاح(. ق4140. )اسماعیل حماد،

 اسماعیلیان، مؤسسه: قم. النافع مختصر شرح فی المدارک جامع(. ق4101. )احمد سید خوانسارى،

 .دوم نوبت

 نوبت .الکلم درر و الحکم غرر بر خوانسارى جمال آقا شرح(. ش4166. )حسین بن محمد خوانسارى،

 .تهران. چهارم

 دیجیتالی نسخه) ریزیبرنامه و مدیریت سازمان: تهران .دهخدا نامهلغت(. ش4114. )اکبرعلی دهخدا،

 (.چهارم نوبت ،1013 دیجیتالی شماره با قائمیه کتابخانه

 .دارالفکر: لبنان. المنهاج شرح إلی المنهاج نهایه(. ق4101. )محمد الدین شمس رملی،

 .پذیر دانش: تهران. زراعت عباس ترجمه .الوسیط(. ش4188. )جعفر سبحانی،

 .دارالسالم: قاهره .النظائر و االشباه(. ق4148. )عبدالرحمن الدین جالل سیوطی،

 .مرتضوى انتشارات: قم .القرآن فقه فی العرفان کنز(. ق4111. )مقداد حلّى، سیورى

 .دارالفکر: بیروت .المنهاج الفاظ معانی معرفه الی المحتاج مغنی(. تابی. )الخطیب محمد شربینی،

 .الکریم دارالقرآن: قم. المرتضى الشریف رسایل(. ق4101. )مرتضى شریف

 .اطالعات چاپخانه: تبریز .العدالة فی رسالة على حاشیة(. ق4131. )فتاح میرزا شهیدی،

 مؤسسه: قم. االسالم شرایع تنقیح الی االفهام مسالک(. ق4141. )علی بن الدینزین ثانی، شهید

 .االسالمیه المعارف

 .داورى کتابفروشى: قم. الدمشقیة اللمعة شرح فی البهیة الروضة(. ق4140. ) ــــــــــــــــــ

 .الکتاب عالم: بیروت. اللغه فی المحیط(. ق4141. )اسماعیل صاحب،

 (. ره)خمینی امام موسسه: قم. چهارم نوبت .الحکمه نهایه(. ش4131. )محمدحسین طباطبایی،

 جامعه انتشارات: قم. پنجم چاپ .القرآن تفسیر فی المیزان(. ق4143. )حسین محمد سید طباطبایی،

 . علمیه حوزه مدرسین
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 البحوث مجمع: مشهد. السلف ائمه بین المختلف من المؤتلف(. ق4140. )حسن بن فضل طبرسی،

 .االسالمیه

 .زائر: قم .المعینیة للخزانة الدینیة اآلداب(. ش4180. .)ـــــــــــــــ

 . مرتضوی: تهران. سوم نوبت .البحرین مجمع(. ق4146. )الدین فخر طریحى،

 مدرسین جامعه به وابسته اسالمی انتشارات دفتر: قم. الخالف (.ق4103. )حسن بن محمد طوسی،

 .علمیه حوزه

 راآلثا إلحیاء المرتضویة المکتبة: تهران .الفتاوى و الفقه مجرد فی النهایة(. ق4100. ) ــــــــــ

 .الجعفریة

 دفتر: قم (.جدید - ط محشی،) آن تکمیل و عباسى جامع(. ق4113. )نظام ساوجى، محمد؛ عاملى،

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

 دفتر: قم .الحرام و الحالل معرفة فی األحکام قواعد(. ق4141. )مطهر بن یوسف بن حسن حلّى،عالمه

 .علمیه حوزه مدرسین جامعه به وابسته اسالمى انتشارات

: مق. والشهادات القضاء -الوسیله تحریر شرح فی الشریعه تفصیل(. ق4110. )محمد لنکرانی، فاضل

 .السالمعلیهم اطهار ائمه فقهی مرکز

 . هجرت نشر: قم. دوم نوبت. العین کتاب(. ق4140. )احمد بن خلیل فراهیدى،

 .نجفی مرعشی اهلل آیه عمومی کتابخانه ناشر: قم. الشرایع مفاتیح(. ق4104. )محمد کاشانی، فیض

 حقوق تطبیقی مطالعه(. ش4134. )شاهی خسرو اهلل قدرت ساریخانی، عادل الدین، جالل قیاسی،

 . دانشگاه و حوزه پژوهشگاه ناشر. سوم چاپ (.موضوعه حقوق و اسالم) عمومی جزای

 .حقوق تعالی مجله .«قضایی دادرسی در شاهد گفتاری عدالت کفایت»(. ش4104. )رضا محمد کیخا،

 . ماه آبان ،1 شماره ،8 دوره

 .اسماعیلیان مؤسسه: قم .الحرام و الحالل مسائل فی اإلسالم شرائع(. ق4108. )الدین نجم حلّى، محقق

 . اسالمی علوم نشر مرکز: تهران .دوازدهم نوبت. فقه قواعد(. ق4106. )سیدمصطفی داماد، محقق

 .نا بی: قم. الساجدین سیّد صحیفة شرح فی السالکین ریاض(. ق4103. )على سید مدنی،
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 ملی همایش دومین. «ایران حقوق و امامیه فقه در شاهد عدالت احراز طرق(. »ش4131. )رضا, مرادی

 .میبد واحد اسالمی آزاد دانشگاه. میبد حقوق، و فقه ، اخالق ، عدالت

 رحمة - مفید شیخ هزاره جهانى کنگره: قم .المقنعة(. ق4141. )عکبرى نعمان بن محمد بن محمّد مفید،

 .علیه اهلل

 على امام مدرسه انتشارات: قم. دوم نوبت (.مکارم) جدید استفتاءات(. ق4113. )ناصر شیرازى، مکارم

 .السالمعلیه طالبابی بن

 .دارالعلم مطبوعات مؤسسه: قم .الوسیله تحریر(. تابی. )اهلل روح خمینی، موسوی

 جامعه به وابسته اسالمى انتشارات دفتر: قم .العدالة فی رسالة(. ق4143. )سیدعلى قزوینى، موسوی

 .علمیه حوزه مدرسین

 . نا بی: قم. اول چاپ .الشهادات کتاب(. ق4101. )محمدرضا سید گلپایگانی، موسوی

 احیاء دار: بیروت. هفتم نوبت. اإلسالم شرائع شرح فی الکالم جواهر(. ق4101.)محمدحسن نجفى،

 . العربی التراث

 .اسالمی علمیه حوزه: قم. سوم نوبت .السعاده معراج(. ق4118. )احمد نراقی،

 وزهح اسالمى تبلیغات دفتر انتشارات: قم. األحکام قواعد بیان فی األیام عوائد(. ق4143. ) ــــــــ

 .علمیه

 .السالمعلیهم البیت آل مؤسسه: قم .الشریعة أحکام فی الشیعة مستند(. ق4143. ) ــــــــ

: قم .السالم علیهم بیت اهل مذاهب مطابق فقه فرهنگ(. ق4116. )سیدمحمود شاهرودی، هاشمی

 .السالم علیهم بیت اهل مذهب بر اسالمی فقه المعارف دائره مؤسسه

 هایراه و شاهد عدالت جایگاه(. »ش4134. )مجتبی الهیان، سیداحمد؛ میرحسینی، اسماء؛ هلیسائی،

 صص ،8 دوره ،4 شماره: فقهی پژوهشهای. «تعدیل و جرح بر تاکید با دعاوی در آن احراز

464- 481. 
  


