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2.1   
ر

اق وط شاهد و سیاست افتر  شر

اییط را برای شاهد از جهت عدالت، تعداد و جنسیت، بیان کرده اند و آنچه  ن دادریس، فقیهان اسالم، شر در آیی 

ط عدالت شاهد است. عدالت هم   ا  چه تفست  شود از قبیل ملکه رادع یهر    -در همه موارد دیده یم شود، شر

واختالف حوزه ، اثری در تفست  آن ندارد. لکن  همه جا به یک معنا است    -  ...   نفس ترک حرام و انجام واجب و 

ط که بگذریم اختالفاتر از جهت جنسیت و تعداد شاهدان دیده یم شود. البته آن چه در مجم وع یم  از این شر

ع مقدس در اثبات جرائم کیفری نسبت به جرائم مایل و غت  کیفری است .  شود گفت:  ی شر  سخت گت 

 :  ( مقرر یم دارد 92)مصوب از قانون مجازات اسالیم  199ماده 

مگر در زنا، لواط، تفخیذ و مساحقه که با چهار   ؛دو شاهد مرد است  جرایم،»نصاب شهادت در کلیه   •

شاهد مرد اثبات یم گردد. برای اثبات زنای موجب حد جلد، تراشیدن و یا تبعید، شهادت دو مرد و 

ن کاقن است. زماتن که مجازات غت  از موارد  مذکور است، حداقل شهادت سه مرد و    چهار زن عادل نت 

دو زن عادل الزم است. در این مورد هر گاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شهادت دهند تنها حد شالق، 

ن قابل اثبات است«.   ثابت یم شود. جنایات موجب دیه، با شهادت یک شاهد مرد و دو شاهد زن نت 

اق در اثبات جرم و دعوا، در    ،بنابراین یعت مطهر وجود دارد و در این باره سخنن نیست، اگر سخنن  اصل افتر شر

ن نسبت به تعداد   هست در اعتبار و تفست  عدالت به وجه خایص است که در کلمات دیده میشود، همچنی 

شهود در برخن موارد و جنسیت خاص. طبیعتا فرضیه یا نظر رقیب هم مخالفت با این گزینه ها است؛ مثال  

ن    عدالت وثاقت را به جای   قرار دهیم یا عدالت را عرصه ای کرده و آن را به اقتضای مورد تفست  نماییم، همچنی 

 تعدد یا جنسیت خاص را نپذیریم.  لزومجز در موارد خاص ،گزینه 

منعکس یم کنند منطبق با فضای طبییع و مطبوع   –عموما    –اعتقاد ما این است که فضاتی که متون فقیه  

در مجال حاضن منعکس یم گردد.  تحقیقر را سامان داده ایم که بخشر از آن    3در اینباره قبال  2روایات نیست. 

 توجه کنید:  

مورد قبول همه فقیهان در اخبار از محسوسات در باب    –جز در موارد استثنا    –اعتبار شهادت دو مرد عادل  

مرافعه است، لکن اعتبار شهادت یک مرد عادل) با قسم مدیع( یا دو زن عادل )با قسم مدیع( مورد    قضا و 

 اختالف است. 
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ن   همه در نگاه اول است. لکن آن چه بعد از فحص و استقرای   4مورد اتفاق لزوم عدالت شاهد در باب قضا، نت 

ادله و اقوال در این باره به نظر یم رسد ،این است که شهادت ثقه )هر کس باشد( با قسم مدیع در اثبات  

ر نگاه د  –هر چند خالف اتفاق فقها    –عادل یا غت  عادل    –اعتبار قول ثقه از زن یا مرد  کاقن است.  ادعای مدیع  

ن نیست، ضمن این که به دلیل مخالفت این اتفاق در نگاه اول  با   –  5اول  چنی 
یم نماید، لکن با تامل بیشتر

 نصوص متعدد ، قابل قبول نخواهد بود. به عنوان مثال، بنگرید: 

إذا  زنا شهادة الرجل  جصحیح محمد بن مسلم از امام محمد باقر علیه السالم قال: »لو کان االمر الینا ل  . أ 

ن الخصم قن حقوق الناس«.  ت  علم منه خ   6مع یمی 

ه ابوبصت  از امام صادق علیه السالم:»ال باس بشهادة الضیف اذا کان عفیفا صائنا «.  . ب  7معتتر

ه عالء بن س ابه از امام صادق علیه السالم :»أن أبا جعفر علیه السالم قال: ال تقبل شهادة سابق یج. معتتر

أتعب نفسه و استخف بصالته ، قلت فالمکاری و الجمال والمالح؟     زاده و نن اف  و   راحلته،الحاج النه قتل  

 8فقال: و ما بأس بهم تقبل شهادتهم إذا کانوا صلحاء«. 

ه :»قال: قلت التر الحسن الرضا علیه السالم رجل طلق امرأته و أشهد شاهدین   ه عبدهللا بن مغت  د. معتتر

ن ناصبی  9الفطرة و عرف بالصالح قن نفسه جازت شهادته«. ، قال: کل من ولد عیل ی 

صحیحه عمار بن مروان از امام صادق علیه السالم :»قن الرجل یشهد البنه و االبن لبیه و الرجل المرأته، ه.  

ا«.   10فقال: ال باس بذلک إذا کان خت 

ه عالء بن س یلعب بالحمام ، قال: ال باس ابه :»قال: سالت اباعبدهللا علیه السالم عن شهادة من یو. معتتر

 11إذا کان ال یعرف بفسق«. 

«، »عفیفا صائنا«، »صلحاء« »ولد   مالحظه یم نمایید آنچه در این روایات مطرح است: »علم منه خت 

ا«، »اذا کان الیعرف بفسق« است و نسبت این مفاهیم با    نفسه«، »خت 
عیل الفطرة و عرف بالصالح قن

نسبت عام به خاص است و ارجاع  و تفست  عام به خاص هیچ   12–اض  به اصطالح مع  –عدالت فقیه  

  وجه فنن ندارد. 
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