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چکیده

گواهی شهود در دادگاه ها از جمله ادله اثبات در حقوق کیفری و مدنی است .برای اطمینان به نتایج

گواهی ،شرایط سخت گی رانه ای برای شاهد در نظر گرفته شده است که بنابر نظر مشهور فقهای شیعه عبارتند از:
بلوغ و عقل ،اسالم و طهارت مولد ،عدالت و انتفاء تهمت .گرچه متهم نبودن شاهد ،یکی از صفاتی قلمداد
شده است که فقدان آن ،شاهد را با عدم قبولی شهادتش مواجه میکند؛ ولی دقت در کلمات فقها و تعبیرات
آنها در این مورد نشان میدهد که آنچه به عنوان مانع شهادت مطرح است متهم بودن شاهد و احتمال شهادت
ناحق وی به جانبداری از یکی از طرفین دعوا نیست؛ چرا که با پذیرش عدالت وی ،این احتمال ضعیف و یا
منتفی است؛ بلکه ذینفع بودن شاهد در شهادت است .در این راستا دیدگاه فقهایی که به جای شرط «انتفاء
تهمت» از شرط «ذینفع نبودن شاهد» استفاده کرده اند ترجیح داده شده است.
کلیدواژه ها :شاهد ،شرایط شاهد ،انتفاءتهمت ،ذینفع نبودن در شهادت.
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Abstract
The testimony of witnesses in courts is among the evidence in penal and civil law. In
order to rely on the results of testimony, strict conditions have been prescribed for
witness which, according to the famous opinion of Shiite jurists are maturity,
wisdom, Islam and legitimacy of birth, justice and the absence of accusation.
Although the state of not being accused in witness has been considered as a feature
whose absence confronts the witness with the rejection of his testimony, careful
examination of the Islamic jurists' words and expressions in this regard shows that
the accusation of witness and the probability of perjury in favor of one of the parties
are not considered as an obstacle to testimony ; since, if his justice is accepted, this
probability is weak or unimaginable; instead, the obstacle is that the witness is a
beneficiary. Therefore, the opinion of those jurists who have used the condition that
the wintess is not a beneficiary instead of the absence of accusation has been
preferred.
Keywords: witness, the conditions of witness, absence of accusation, not being a
beneficiary in testimony
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مقدمه
ادله اثبات ،از مباحث مهم در آیین دادرسی است که زمینه را برای رفع خصومات و احقاق حقق فقراهم
میسازد .یکی از این ادله ،گواهی دادن شهود در دادگاهها اسقت .در فققه اسقالمی بقرای شقاهد ،شقرایط و
صفاتی در نظر گرفته شده که در صورت فقدان آنها گواهی شاهد پذیرفته نمیشود .بنا بر نظر مشهور فقهای
شیعه شش شرط برای شاهد الزم دانسته شده است که عبارتند از بلوغ ،عقل ،اسالم (ایمان) ،طهارت مولد،
عدالت و انتفاء تهمت.
در این پژوهش نگارنده در صدد است تا با بررسی مفهوم «تهمت» و شرط «انتفاء تهمت» ،شرط بودن
این خصوصیت را مورد خدشه قرار داده و نام جایگزین مناسب به جای این شرط را از کتب فقهقی تقرجیح
دهد.
شرط انتفاء تهمت و مستندات آن
یکی از شرایطی که در کتب فقهی برای شاهد ذکر شده است« ،ارتفاع التهمة» است؛ این شقرط کقه بقا
تعابیر دیگری نظیر «انتفاء تهمت» یا «رفع اتهام» یا «نفی اتهام» و  ...نیز به کار رفته اسقت بقه ایقن معنقی
است که بعضی رابطهها و پیوندهای فامیلی و خویشاوندی و یا بعضی آشناییها و ارتباطات اجتماعی بقین
شاهد و دیگران ممکن است این شبهه را به وجود آورد که به خاطر این گونه روابط ،بقه نقاحق ،لقه یقا علیقه
دیگری شهادت دهد؛ و چون شاهد در معرض اتهام است بقه خقاطر پرهیقز از آثقار ایقن اتهقام ،شقهادتش
پذیرفته نیست.
مستند عدم پذیرش شهادت متهم ،روایاتی است که شهادت «متهم» یا «ظنقین» را از مقوارد نذقذیرفتن
شهادت ذکر کردهاند؛ از جمله روایات زیر:
ّ
 عبد الله بن سنان (حرعاملی ،373 /27 ،باب  ،30ح  )1گفته اسقت :از امقام صقادق (ع) پرسقیدم:کدام شاهدها شهادتشان پذیرفته نیست؟ فرمود :مظنون و متهم.
 سلیمان بن خالد (همو ،373 /27 ،بقاب  ،30ح  )2در مقورد شقاهدانی کقه شهادتشقان پذیرفتقهنمیشود از امام صادق (ع) سؤال میکند ،امام میفرماید :مظنون و دشمن .راوی میپرسد :فاسقق و خقا ن
چه؟ امام میفرماید :همه اینها داخل در مظنون هستند.
 روایت عبید الله حلبی از امام صادق (ع) (همو ،374 ،ح  :)5از امام صادق (ع) در مورد کسانی کهشهادتشان رد می شود سؤال شد ،فرمود :مظنون و متهم و دشمن .گفتم :فاسق و خا ن چه؟ فرمود :این در
مظنون داخل است.
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 روایت محمدبن مسلم از امام باقر (ع) (همو ،ح  :)6پیامبر اکرم فرمود :شهادت کقود و دشقمن ومتهم و ظنین جایز نیست.
 روایت سماعة (طوسی ،تهذیب األحکام ،242 /6 ،ح  :)599از معصوم (ع) (روایت مضمره 1استو معصوم ممکن اسقت امقام صقادق (ع) باشقد و یقا امقام کقاظم (ع)) در مقورد شقاهدهایی پرسقیدم کقه
شهادتشان رد میشود ،فر مود :تردید کننده و دشمن و شریک و پرداخت کننقده ررامقت و اجیقر و بقرده و
تبعیت کننده و متهم؛ همه اینها شهادتشان رد میشود.
شناخت متهم
براساس روایات فوق شهادت متهم پذیرفته نیست .اما این کقه مقراد از مقتهم کیسقت از ایقن روایقات،
نمیتوان چیزی به دست آورد .اگر متهم را به معنی کسی بدانیم که تهمتی بر او واقع شده اسقت از دو حقال
خارج نیست:
الف  -مراد این است که فرد ،در موقع شهادت در معرض تهمت قرار دارد؛ به این معنقا کقه بقه خقاطر
انگیزه ای ممکن است به نفع یا علیه کسی شهادت دهد ،بنقابراین چنقین کسقی در شقهادت دادنقش مقتهم
است.
ب  -من ظور این است که فرد ،متهم به انجام اعمال زشت و گناه است؛ و شقاهد هقم م قل هقر انسقان
دیگری محتمل است که مرتکب این گونه اعمال شود؛ در این صورت ،متهم فردی است که در وی احتمال
گناه کردن وجود دارد؛ چنان که ظنین در روایات فوق ،فردی است که در مورد او ظن گناه و معصیت میرود
و این که در بعضی روایات (حرعاملی ،373 /27 ،باب  ،30ح  )2آمده که خا ن و فاسق هم در زمره ظنین
داخل است ،به همین معناست؛ یعنی کسی که در مورد وی احتمال خیانت و فسق وجقود دارد و وقتقی کقه
مرتکب معصیت شد ،عمل او باعث میشود که به وی ظن به معصیت وجود داشته باشد؛ بنقابراین ،مقتهم
کسی است که در مرتبه پایین تری از ظنین قرار دارد؛ زیرا درباره وی ،ظن به گنقاه وجقود نقدارد؛ بلکقه فققط
احتمال گناه است (مؤمن قمی .)556 /1 ،البته نمیتوان به صرف اینکه احتمال بدی یقا گنقاه دربقاره کسقی
ا ا
وجود دارد به او عنوان متهم داد؛ مگر این که قبال م ال لغزشی یا مسألهای داشته باشد و یا از روی قرینقه یقا
سوء سابقه او احتمال بد بودن در مورد وی داده شود و گرنه الزمه این قول این میشقود کقه همقه افقراد ریقر
معصوم متهم محسوب شوند؛ و التزام به چنین قولی صحیح نیست.

 .1مُضمَر حدیثی است که راوی ،نامِ امامی را که از وی نقل حدیث نموده است ،ذکر نکند بلکه با ضمیر از ایشان ،یاد کند (مدیر شاانهچای،
درایة الحدیث.)82 ،
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این که در روایات فوق ،الفاظ ظنین و متهم بصورت مطلق ذکر شقده و آنهقا را مقیقد بقه شقهادت دادن
نکرده است شاید اشاره به افرادی دارد که چون احتمال یا ظقن گنقاه در مقورد آنهقا وجقود دارد یعنقی مقاره
عدالت و صالح در آنها نیست به همین علت شهادتشان پذیرفته نیسقت .اگقر ققول دوم در معنقای مقتهم
پذیرفته شود و اتهام به معنای ا حتمال گناه و معصیت باشد؛ در این صورت ،صفت نفی اتهام بقرای شقاهد،
صفت جدیدی در کنار صفات دیگر او همچون بلوغ و عقل و عدالت و  ...نخواهد بود بلکه اتهام به معنقی
احراز نشدن صالحیت و عدالت وی در شهادت دادن است و بیان دیگری برای این سخن است که یکقی از
ا
شرایط شاهد ،عادل بودن است و کسی که مظنون به معصیت و یا متهم به گناه است ،احتماال ملکه عدالت
در وی وجود ندارد یا حداقل احراز نشده است ،و بنابراین شهادتش پذیرفته نیست (همقو557 /1 ،؛ نراققی،
 .)233 /18در نتیجه ،براساس این قول ،این روایات چیزی بقیش از صقفت عقدالت را بقرای شقاهد اثبقات
نمی کند ،و در مورد ارتفاع تهمت به معنایی که صفتی در کنار عدالت و قسیم آن محسقوب شقود ق کقه در
حالت اول از آن سخن گفته شد ق از این گونه روایات نمیتوان برداشت کرد.
مراد فقها از ارتفاع یا انتفاء تهمت به عنوان یکی از شرایط شاهد ،احتمال اول در معنای تهمقت اسقت؛
یعنی متهم بودن به شهادت ناحق؛ چنان که بعضی فقها داللت این روایات بر بیان یکی از صفات شاهد بقا
عنوان «عدم اتهام» را داللتی تام دانستهاند (نراقی .)225 /18 ،البته تام بودن در صورتی است کقه اتهقام در
این روایات ،اتهام در واقعهای خاص و یا شهادتی خاص تلقی شود و آوردن لفظ شهود یا شهادت در ابتدای
روایات مربوط به متهم ،قرینه ای باشد بر این که مراد ،اتهام در موقع شهادت دادن باشقد نقه اتهقام بقه طقور
مطلق که بیشتر با وصف عدالت جور در میآید.
همان گونه که گفته شد از آیات یا روایات ،دلیلی بر اینکه از شاهد ،صفتی تحت عنوان اتهام ،نفی شده
باشد نمیتوان به دست آورد .بلکه شاید صحیح تر این است که گفته شود ،فقها با مراجعه به منابع و ادلقه از
روی مصادیق ذکر شده در آنها صفتی بنام ارتفاع تهمت را که به نظر آنها وجه مشقتر بقین مصقادیق نفقی
شهادت بوده استنباط و انتزاع کردهاند تا مواردی را ک ه احتمال تأثیر بر روی شقهادت در آنهقا وجقود دارد از
دایره مجاز شهادت ،خارج سازند و سالمت شهادت را تا حد زیادتری تضمین کنند .بدیهی است کسی کقه
نسبت به او احتمال تهمت به این معنا وجود دارد الزم نیست که ریر عادل باشد بلکه میتوان نسبت به فقرد
عادل در عین داشتن عدالت ،احتمال تهمت داد.
بررسی برخی از مصادیق اتهام مانع از قبول شهادت
در کتب فقهی مصادیقی از کسانی که به دلیل اتهام ،شهادتشان پذیرفته نشده مورد بررسقی ققرار گرفتقه
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است .البته ذکر این مصادیق در کتب فقهی به معنای احصای همه موارد نیست بلکقه نمونقههای مشقهورتر
ذکر گردیده است .در ادامه به توضیح و بررسی بعضی از آنها پرداخته میشود (عدم ذکر همقه مقوارد بقرای
جلوگیری از طوالنی شدن متن است).
 .1ذینفع در شهادت
شهادت دادن کسی که از شهادت خود نفعی به سوی خود جلب کند و یا باعث منفعتی برای شقریکش
شود یکی از موارد اتهام در صفات شاهد قلمداد شده است .در این قبیقل مقوارد ،نسقبت بقه شقاهد ،اتهقام
بیطرفنبودن وجود دارد و به همین دلیل شهادتش پذیرفته نمیشود.
اما مصادیق 1افراد متهمی که به خاطر ذینفع بودن در شهادت ،شهادتشان پذیرفته نیست:
شهادت شر یک (محقق حلی :)118 /4،شاهد اگر در مالی که بین او و دیگری مشتر است بقه نفقع
شریک خود شهادت دهد چون در اثر این شهادت ،به مال مشتر چیزی اضافه خواهد شد که خود شقاهد
نیز در آن سهم دارد به همین جهت در معرض اتهام است .اتهام او این اسقت کقه ممکقن اسقت بقه نقاحق
شهادت داده باشد تا سهمی به مال خویش بیفزاید .اما اگر شخصی در ریر مال مشقتر بقه نفقع شقریکش
شهادت دهد شهادت وی مورد قبول است؛ زیرا در این صورت ،اتهام ذینفقع بقودن و شقهادت نقاحق بقرای
جلب منفعت ،وجود ندارد.
مستند سخن فوق روایات بان از امام صادق (ع) (حرعاملی ،370 /27 ،کتاب الشقهادات ،بقاب ،27
حدیث  )3و روایت سماعة (همو ،378 /27 ،باب  ،32حدیث ( )3از امام صادق (ع) یا امام کقاظم (ع))
و روایت عبدالرحمن از امام صادق (ع) (همو ،369 /27 ،باب  ،27حدیث  )1است که شهادت شریک را
به نفع شریک جایز میدانند مگر در موردی که خودش ذینفع باشد.
بعضی (نراقی ،)237 /18 ،از این روایات ،حکمی کلی استخراج کردهانقد و آن ایقن کقه شقهادت هقر
شاهدی در آن چه از آن بهرهای می برد مردود است چه شریک باشقد و چقه از طریقق دیگقری در آن ذینفقع
باشد.
شهادت طلبکار به نفع بدهکار محجور (محقق حلی :)118 /4 ،اگر فردی بدهی زیادی داشته باشد
به طوری که طلب مردم از اموال وی بیش از اموال موجود او باشد حقاکم شقرع ،حکقم بقه محجوریقت او
میکند و او را از تصرف در اموالش منع میکند .حال اگر یکی از طلبکارهای او علیه فرد سومی و به نفقع
بدهکار شهادت بدهد که فرد بدهکار از آن شخص ثالث طلبکار است در صورت پقذیرش ایقن شقهادت،
 . 1این مصادیق در همه کتب فقهی ذکر شده است و برای جلوگیری از اطاله کالم برای هرکدام تنها از یک منبع نام برده شده است.
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مالی به اموال فرد بدهکار ،اضافه میشود و شهادتدهنده که خودش طلبکار بوده به سهم بیشقتری از مقال
میرسد و چون ذینفع است شهادتش قابل پذیرش نیست.
بدیهی است که اگر بدهکار ،محجور نشده باشد و نیز مالی که در مورد آن شهادت داده میشود متعلق
حجر نباشد شهادت شاهد (طلبکار) مورد پذیرش است؛ زیرا اتهام ذینفع بودن در این مورد ،وارد نیست.
شهادت وصی و وکیل ذینفع (اردبیلی :)385 /12،اگر وصیت کننده ،سهمی از مال مورد وصقیت را
به عنوان اجرت برای وصی تعیین کرده باشد در صورتی که ورثه ،ادعای طلبکاری میقت از شقخص ثقال ی
کنند و وصی هم به نفع آنها شهادت دهد وصی ،در معرض اتهام است؛ زیرا اگر با شهادت او مال بیشتری
به اموال میت اضافه شود ،خودش نیز از آن سهم میبرد و در زمینه شهادت ،ذینفع است.
همچنین است اگر اجرت وکالت وکیل ،سهمی از مال مورد مناقشه باشد در صورتی که شهادت وکیقل
ا
به نفع مدعی (که رالبا موکل است) انجام شود و حق برای موکل ثابت شود به اجرت وکیل افزوده میشود و
به علت ذینفع بودن ،در معرض اتهام است.
مال موصی یا موکل است و با شهادتشقان قلمقرو
و نیز اگر وصی یا وکیل ،مدعی شوند که فالن مالِ ،

وصایت یا وکالت آنها گسترش یابد چون به نوعی برای خود جلب منفعت میکنند ،ذینفع بوده و در معرض
اتهام هستند و به همین جهت ،شهادتشان پذیرفته نیست (همو ،همان).
در تمام موارد فوق در صورتی که اتهام جلب منفعت در کار نباشد؛ م ل وقتقی کقه شقهادت وصقی نقه
مستلزم زیادی اجرت و نه توسعه وصایت او شود ،شهادتش پذیرفته است؛ زیرا صرف عنوان وصی و وکیقل
نیست که موجب عدم پذیرش شهادت وی میشود بلکه اتهام ذینفع بودن است که در اینجا منتفقی اسقت.
ا
بخصوص که وصایت و وکالت در چنین مواردی رالبا نفعی که ندارد هیچ ،ضرر و سختی هم دارد .از سوی
ا
دیگر رالبا حق الزحمه وصی ق اگر برای وصی حق الزحمه ای در نظر گرفته شده باشد ق یقا حقق الوکالقه از
مالی ریر از ترکه میت یا مال مورد مناقشه تعیین میشود که در این صورت ،اتهام ذینفع بودن منتفی است.
شهادت شر یک بر فروش سهمی که در آن حق شفعه پیدا میکند (همقو ،همقان :)384 /12 ،اگقر
مالی بین سه نفر مشتر باشد و یکی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد میتوانقد آن را بقه هقر کقه کقه
بخواهد بفروشد و شرکای وی حق شفعه (حق اولویت در خرید سهم شریک) ندارند ولقی اگقر شقرکاء ،دو
نفر باشند و یکی از آنها بخواهد سهم خود را بفروشد ،اولویت در خرید سهم شریک ،با شقریک اوسقت و
اگر او نخواست سهم شریکش را بخرد ،نوبت به خرید دیگران میرسد .حال اگر در فرض مسقأله اول ،سقه
ا
شریک در مالی مشتر باشند و یکی از شرکاء ،علیه شریک دیگر شهادت بدهد که قبال مال خود را به یکی
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از دو شریک دیگر فروخته بوده ،معنای آن این است که اآلن مال ،مشتر بین دو شریک اسقت و نتیجقه آن
این است که برای هریک از این دو شریک حق شفعه پیدا شده است .در اینجا نیز چون شاهد ،در شقهادت
خود و نتیجه شهادتش ذینفع است ق چون با شهادتش دارای حق شفعه شده است ق به خقاطر اتهقام جلقب
منفعت ،شهادتش را نمیپذیرند.
بدیهی است که اگر شاهد ذینفع نباشد و با شهادتش دارای حق شفعه نشود شقهادتش پذیرفتقه اسقت؛
م ل ج ایی که حق شفعه را اسقاط کرده یا آن را بخشیده باشقد و شقهادت او بعقد از اسققاط یقا بخشقش آن
باشد.

شهادت شاهد بر جراحت ّ
مورثش (عالمه حلی ،قواعد االحکام :)496 /3 ،اگر فردی علیه دیگقری

شهادت دهد که وی نفر سومی را مجروح کرده است که این نفر سوم اگر بمیرد ،شاهد ،وارث او خواهد بود
این نوع شهادت ،در فقه پذیرفته نیست؛ زیرا شاهد ،ذینفع است و مانند وارث دم است که در جریقان قتقل،
علیه قاتل شهادت دهد که در واقع شهادت به نفع خودش است .البته اگر این جراحت منجر به فوت ّ
مورث
شود وارث در شهادت خویش در مظان اتهام است؛ زیرا اگر تنها وارث باشد تمام دیه و اگقر یکقی از وراث
باشد بخشی از دیه نصیب او خواهد شد .بله اگر جراحت ،منجر به فوت نشود یا مجروح ،بدهکار باشد که
در صورت فوت ،تمام دیهاش به عنوان بدهیاش پرداخت خواهد شد در این صورت ،شاهد چون نفعقی از
شهادت خود نمیبرد ،شهادتش پذیرفته میشود (نقل به مضمون از اردبیلی.)386 /12،
ا
شهادت موال به نفع برده مأذون (محقق حلی :)118 /4 ،اگر موال که قبال مالی را در اختیار بقردهاش
گذاشته و به او اجازه تصرف در آن را داده بوده اسقت ،در مقورد تصقرفات بقرده و بقه نفقع او شقهادت دهقد
شهادتش پذیرفته نیست؛ زیرا آنچه در اخت یار برده است مال موال است و شهادت او به نفع برده ،شهادت بقه
نفع خودش محسوب میشود.

شهادت طلبکار به نفع میت بدهکار :اگر فردی که ُمرده ،بدهکار باشد طلبکاران او اگر بر مالی برای

میت شهادت دهند شهادتشان پذیرفته نیست؛ زیرا په از مرگ ،ترکه میت به طلبکاران منتقل میشود و ایقن
طلبکاران با شهادت خود به نفع میت ،در واقع بقه نفقع خودشقان شقهادت دادهانقد و چقون ذینفقع هسقتند
شهادتشان پذیرفته نیست.
موارد فوق بقه عقالوه مقواردی دیگقر در کتابهقای فقهقی (نراققی240 /18 ،؛ طباطبقایی284 /15 ،؛
اردبیلی386 - 384 /12 ،؛ محقق حلی )118 /4،به عنوان نمونههایی از آنچه اتهام جلب منفعقت در آنهقا
وجود دارد ،آورده شده ،گر چه برای بعضی از آنها مستند روایی ذکر نشده است.
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 .2دفع ضرر
اگر جنایت قتلی توسط کود انجام شود یا قتل خطایی اتفاق افتد؛ عاقله 1قاتل باید دیه قتل خطا ی یقا
قتل کود را بذردازند .حال اگر شاه دانی بر انجام قتل توسط کود یا قاتل خطاکار شهادت دهند و انجقام
قتل در دادگاه به اثبات برسد؛ در صورتی که یکی از عاقله به عنوان شاهد در دادگاه ادعا کند که شهود دادگاه
که برای قتل شهادت داده اند عادل نیستند ق در اصطالح فقهی بر عدالت شهود ،جرح وارد کنقد ق شقهادت
وی پذیرفته نیست و نیز وکیل یا وصی ،شهادت دهند که شهودی که بر اثبات مال مورد وصیت یا مال مورد
وکالت ،شهادت دادهاند فاسق بودهاند و یا شریک ،شهادت دهد به اینکه َدیقن مشقتر ادا شقده اسقت و یقا
ّ
شوهر ،شهادت به زنای همسرش بدهد تا از حد قذف در امان بماند یا برای دفع بدنامی و درورگویی خود،
شهادت بدهد در تمام این موارد ،گرچه مستقیم منفعتی حاصل نمیشود ولی چون شاهد با ایقن شقهادت،
اتهام دفع ضقرر
ضرری را از خود دور میکند ،ریر مستقیم منفعتی برایش حاصل میشود و به خاطر وجود ِ

از خود ،شهادتش پذیرفته نمیشود (محقق حلی118 /4 ،؛ سبحانی.)270 /2 ،

مستند این سخن نیز روایت سماعة (حرعاملی ،378 /27 ،کتقاب الشقهادات ،بقاب  ،32حقدیث )3
ا
است که قبال متن آن ذکر شد .طبق این روایت یکی از مواردی که شهادت شهود ،مورد قبول ققرار نمیگیقرد
با عبارت «دافع مغرم» آمده است ،یعنی در جایی که برای شاهد ،اتهقام دفقع ضقرر از خقویش وجقود دارد
شهادت ،پذیرفته نیست.
 .3دشمنی دنیوی
یکی از مواردی که شهادت شاهد ،مورد پذیرش واقع نمیشود در جایی است که شاهد ،علیه کسی که
با او دشمنی دنیوی دارد شهادت دهد (فاضل هندی309 /10 ،؛ محقق حلی )118 /4 ،و گفته شده (شقهید
ثانی ،مسالک األفهام ) 191 /14 ،دشمنی به این معنا است که از گرفتقاری او خوشقحال و از خوشقحالی او
ناراحت باشد.
مستند رد شهادت کسی که دشمنی دنیقوی دارد و بقر اسقاس ایقن دشقمنی شقهادت میدهقد ،روایقت
سکونی از امام صادق (ع) است (حرعاملی ،378 /27 ،کتاب الشهادات ،باب  ،32حقدیث  :)5شقهادت
کسی ک ه دشمنی با دیگری دارد و نیز شهادت کسی که دین را خوار و سبک میکند پذیرفته نیست2.

دلیل عدم پذیرش شهادت وی این است که اتهام بیطرف نبقودن و ععمقال دشقمنی در زمقان شقهادت
 .1خویشاوندان مذکری که از طریق پدر به قاتل نزدیکند مثل برادران ،عموها و فرزندان آنها؛ در فقه ،پرداخت دیه قتل خطایی بر عهده عاقله
است (مشکینی ،مصطلحات الفقه.)364 ،
 .2لَا تُقْبَلُ شَهَادَةُ ذِی شَحْنَاءَ أَوْ ذِی مُخْزِیةٍ فِی الدِّینِ.
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دادن ،نسبت به وی وجود دارد.
البته این که آیا در همه موارد این اتهام وجود دارد یا خیر؟ جای بحث است .زیرا میتوان تصور کرد که
ا
علت دشمنی فرد با دیگری ،ظلم بزرگی باشد که او در حق این فرد انجام داده باشد؛ م ال تهمت بزرگی به او
ا
زده باشد یا پدرش یا فرزندش را کشته باشد و باز میتوان تصور کرد که این فرد ،کامال عادل باشد و حتی از
حق قصاص خود بگذرد و او را به خدا واگذار کند؛ در همه این موارد گر چه دشمنی دنیوی وجود دارد ولی
اتهامی قابل تصور نیست (نراقی.)244 /18 ،
تعبیراتی نظیر «خصم»« ،ذی شحناء» و «ذی رمر علی اخیه» 1کقه در روایقات بکقار رفتقه نسقبت بقه
صفت عدالت ،عموم و خصوص من وجه هستند؛ لذا سؤال است که در جایی که هقم ایقن خصوصقیات و
هم عدالت وجود دارد چرا باید شهادت فرد پذیرفته نشود؟
در عین حال ،اگر کسی به خاطر دشمنی دینی علیه دیگری شهادت دهد؛ م ل وقتی که کسی به خقاطر
فسق دیگری علیه او شهادت دهد ،این نوع شهادت پذیرفته است ،چه شهادت به نفع دیگقری باشقد یقا بقه
ضرر او.
 .4تکدیگری حرفهای
ازدیگر مواردی که شهادت شاهد پذیرفته نمیشود شقاهدی اسقت کقه گقدایی و درخواسقت کمقک از
مردم ،حرفه و شغل او شده باشد؛ م ل کسانی که در بازارها ،مغازهها ،درب خانهها و در کوچه و خیابقان از
ا
مردم گدایی میکنند .اما کسانی که گاهگاهی اقدام به سؤال و درخواست میکنند ،مخصوصا اگر درخواست
آنان به خاطر نیاز مالی باشد ،مانعی از پذیرفتن شهادتشان نیست (محققق حلقی119 /4،؛ شقهید ثقانی،
مسالک األفهام.)199 /14 ،
مستند این قول روایات زیر است:
روایت علیبنجعفر از برادرش امام موسقیبنجعفر (ع)( :حرعقاملی ،382 /27 ،کتقاب الشقهادات،
باب  ،35حدیث  )1از او در مورد گدایی پرسیدم که جلو دیگران ،دست دراز میکند آیقا شقهادتش پذیزفتقه
است؟ فرمود :پدرم شهادتش را نمیپذیرفت وقتی دست گدایی دراز میکرد.
در روایتی از محمدبن مسلم (کلینی ،396 /7 ،ح  )13هم حکم شهادت سا ل از زبان پیامبر نقل شده
و هم امام باقر (ع) دلیل آن را بیان کردهاند:

 .1شحناء و غمز (و در بعضی نسخه ها غمر) که در روایات آمده است هردو به عداوت و دشمنی معنا شده است (ابن بابویه ،معانی األخباار،
.)209
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عمام باقر (ع) فرمود :پیامبر (ص) شهادت گدایی را که دست گدایی دراز میکرد ،رد میکرد .سقذه در
ادامه فرمود :علتش این است که اطمینان به شهادت او نیست؛ زیرا اگر به او داده شود راضی است و اگر بقه
او داده نشود خشمگین میشود.
همان گونه که در روایت آمده است دلیل عدم پذیرش شهادت سا ل ،عدم اطمینان به شهادت اوسقت و
ا
این عدم اطمینان نیز ناشی از اینست که اوال در صورتی که مردم از کمک به او امتناع کننقد نسقبت بقه آنهقا
خشمگین می شود و خشم و بغض نسبت به مؤمنین ،کار ناپسندی است و به کسی که چنین کار ناپسقندی
ا
انجام دهد اطمینان نیست .ثانیا به علت درخواست و تکدیگریاش کرامت خقود را خدشقه دار و خقود را
خوار ساخته است (عالمه حلی ،مختلف الشیعه )502 /8 ،و چون به خواری در نفه مبتال است نمیتوان
بر مال به او اطمینان داشت؛ به همین دالیل ،متهم است که در شهادتش ،جانب انصاف را رعایت نکند.
 .5شهادت تبرعی در حقوق الناس
اگر فردی بدون اینکه از او خواسته شود که شهادت دهد خودش برای شهادت دادن پیشقدم شود ،قول
مشهور در مورد چنین فردی ،عدم پذیرش شهادت وی است (محقق حلی120 /4،؛ طباطبایی322 /15 ،؛
شهید ثانی ،مسالک األفهام .)408 /2 ،البته در مقابل ،قول دیگری نیز وجود دارد که پذیرش شهادت شاهد
تبرعی را بالمانع میداند( .ابن ادریه133 /2 ،؛ سبزواری282 ،؛ اردبیلی400 /12 ،؛ نراقی.)264 /18 ،
دیدگاه اول برای قول خود مستنداتی ارا قه کقرده اسقت ،از جملقه مقتهم بقودن شقاهد (عالمقه حلقی،
قواعداالحکام ) 497 /3 ،به علت حرص و طمع وی در ادای شهادت؛ روایات نقل شده از طرق اهل سنت
ا
(ابن حنبل426 /4 ،؛ ابن ماجه )791 /2 ،و فتوای مشهور فقهای شیعه که حتما مستند به دلیلی بوده اسقت
که به ما نرسیده است (مؤمن قمی.)567 /1 ،
در مقابل ،بعضی فقها شهادت تبرعی را از موارد تهمقت محسقوب نکقرده و آن را بقه عنقوان ملحققات
مبحث صفات شاهد ذکر کردهاند (طباطبایی )322 /15 ،و بعضی شهادت شاهد تبرعی را پذیرفتهانقد و یقا
الاقل در عدم پذیرش آن تردید کردهاند (امام خمینی442 /2 ،؛ فاضقل هنقدی312 /10 ،؛ طباطبقایی/15 ،
324؛ لنکرانی492 ،؛ وحید خراسانی.)467 /3 ،
مستند این دیدگاه نیز نفی فتوای مشهور به دلیل عدم تأیید آن با ادله دیگر و نیز دو روایت دیگقر از اهقل
سنت (ابن حنبل117 /4 ،؛ ابوداود )304 /3 ،است که شقهادت تبرعقی را مقدح کقرده و وقتقی در کنقار دو
روایت مورد استناد قول مشهور قرار میگیرد میتواند قرینه باشد بر این که در دو روایت اول ،مراد ،شقهادت
تبرعی دروغ است نه مطلق شهادت تبرعی (مؤمن قمی.)566 /1 ،
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ا
مستند دیگر این دیدگاه این است که در بسیاری موارد اصال تهمتی متصور نیست تا بقرای رفقع اتهقام،

شهادت تبرعی مردود اعالم شود م ل مواردی که شاهد ،مایل نیست که مشقهود ،اثبقات شقود بلکقه مایقل
است که اثبات نشود به دالیلی م ل فقر مشهودعلیه ،یا دوستی و همنشینی بقا مشقهود علیقه یقا دشقمنی بقا
مشهودله یا بخاطر اعتقاد به این که شقهادت دادن واجقب وکتمقان آن حقرام اسقت (اردبیلقی- 399 /12 ،
400؛ مؤمن قمی ،)565 /1 ،و نیز در جایی که میپنداشته احضار او برای شهادتدادن ،کافی است و یا به
خاطر شغلی که داشته عجله داشته که زود شهادت بدهد و برود؛ یا مایل بوده کقه حققی احققاق شقود؛ یقا
می پنداشته که مدعی یا حاکم ،اطالعی از اینکه او در جریان شهادت بوده ،نداشته است و ( ...نراققی/18 ،
.)263
در کتب فقهای شیعه (خوانساری128 /6 ،؛ اردبیلی400 /12 ،؛ صقاحب جقواهر104 /41 ،؛ فاضقل
هندی ) 312 /10 ،بعد از نقل و تحلیل نظرمشهور ،عمده دلیل برای پذیرش این دیقدگاه را اجمقاع یقا قطقع
اصحاب دانستهاند که چون فقهای شیعه ،اجماع را به خودی خود ،حجیت نمیدانند مگر این که کاشف از
دیدگاه معصوم باشد که در مطلب مورد بحث ،چنین کاشفیتی هم معلوم نیست ،قول ریقر مشقهور تقرجیح
پیدا می کند .ضمن این که بسیاری از فقها در اصل اجماع در چنین موردی و نیز در اصل حکم عدم پذیرش
شاهد تبرعقی تردیقد کردهانقد (امقام خمینقی442 /2 ،؛ فاضقل هنقدی312 /10 ،؛ طباطبقایی324 /15 ،؛
لنکرانی.)492 ،
موارد خارج از بحث تهمت
ا
در کتابهای فقهی بعضی موارد صریحا ذکر شده که علی ررم این که تهمت به نظر میرسد ،آنهقا را
از حوزه «تهمت» بیرون دانسته و لذا شهادت آنها را مورد قبول دانستهاند؛ این موارد عبارتند از:
َ
 .1خویشاوند ن َسبی :نسبت خویشاوندی ،مانع پذیرش شهادت نمیشود؛ م ل شهادت پدر به نفع یا
ضرر فرزند ،شهادت فرزند به نفع پدر ،شهادت برادر به نفع یا علیه برادر و نیز شهادت سایر خویشاوندان له
یا علیه یکدیگر (فاضل آبی518 /2 ،؛ فاضل مقداد.)294 /4،
در شهادت فامیلی گرچه تهمت عرفی وجود دارد ولی دلیلی نیست بر اینکقه تهمقت شقرعی کقه مقانع
پذیرش شهادت است نیز وجود داشته باشد؛ بلکه برعکه ،دالیل روایی (کلینی ،393 /7 ،ح  1و 2؛ همو،
 )247 /6بر پذیرش شهادت آنها وجود دارد.
تنها در مورد شهادت فرزند علیه پدر ،قول مشهور میان فقهای شیعه این اسقت کقهاین شقهادت ،قابقل
قبول نیست (شهید ثانی ،مسالک األفهام194 /14 ،؛ عالمه حلی ،قواعد االحکام496 /3 ،؛ فاضل آبی/2 ،
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 )519و حتی بعضی برآن ادعای اجماع کردهاند (طوسی ،الخالف297 /6 ،؛ ابقن ادریقه134 /2 ،؛ ابقن
زهرة624 ،؛ مفید.)43 ،
قا الن این قول برای اثبات سخن خویش به آیه قرآن استناد کردهاند آنجا که لقمان در توصیه بقه فرزنقد
ا
میگوید« :وصاحبهما فی الدنیا معروفا» (لقمان )15 :و با پدر و مادر در دنیا به خوبی همنشینی کن.
استدالل این گروه این است که چون شهادت فرزند علیه پدر ،کار نیقک بقه حسقاب نمیآیقد و نقوعی
درورگو پنداشتن و ردکردن سخن او و آزردن وی و نافرمانی و مخالفقت بقا او و از مصقادیق عققوق اسقت
شهادتش پذیرفته نیست (عالمه حلی ،مختلف الشیعه510 /8 ،؛ فخرالمحققین.)427 /4 ،
دلیل دیگر ،ادعای اجماع شیخ طوسی (طوسی ،الخالف )297 /6 ،است.
َ
همچنین به روایت شیخ صدوق (ابن بابویه ،من ال یحضره الفقیه 26 /3 ،ح  )71استناد کردهاند که «ال
ْ َ ََ
ُْ ُ َ
تق َبل ش َه َاد ُة ال َول ِد علی َو ِال ِد ِه« ».شهادت فرزند علیه پدرش پذیرفته نمیشود».
ْ
َ َّ
ُ َ َّ َ َ َ
ُ َ
مخالفان قول مشهور ،در رد این قول به آیه «یا َیها ال ِذ َین َآم ُنوا کونوا ق َّو ِام َین ِبال ِق ْس ِط ش َهد َاء ِلل ِه َو ل ْو علی
ْ َْ
َُْ ْ َ ْ َ
کم ِو ال َو ِالدین َو األق َر ِب َین» (نساء )135 :استناد کردهاند و روایات (حرعاملی ،340 /27 ،باب  ،19ح
نف ِس
ِ
 3و  ،315 /27باب  ،3ح  )1تفسیری مربوط به ایقن آیقه و تعقارض (طباطبقایی )291 /15 ،روایقات مقورد
استناد قول مشهور با آیه فوق ،و نیز عدم اشترا حکم مادر و پدر در شهادت فرزنقد علیقه آنقان (لنکرانقی،
495؛ اردبیلی )406 /12 ،و عدم مالزمه بین شهادت فرزند علیه پدر و تکذیب پدر (طباطبایی)291 /15 ،
و عدم اشتراط شرطی ریر از عدالت برای شاهد (علم الهدی ،497 ،مسأله  )273و مخدوش بودن اجمقاع
به دلیل پ ذیرش شهادت فرزند علیه پدر توسط افرادی همچون سید مرتضقی (همقان) و شقهید اول (شقهید
اول.)132 /2،
 .2خویشاوند سببی :شهادت شوهر به نفع و یا ضرر همسرش پذیرفته میشود و شهادت زن بقه نفقع
یا ضرر همسرش در صورتی پذیرفته میشود که شاهد دیگری همراه او وجقود داشقته باشقد (شقهید ثقانی،
مسالک األفهام197 /14 ،؛ فاضل آبی.)519 /2 ،
دلیل این سقخن نیقز روایقات حلبقی از عمقام صقادق (ع) (حرعقاملی ،366 /27 ،بقاب  25از ابقواب
شهادات ،ح  )1و سماعة از امام صادق (ع) یا امام کاظم (ع) (همو ،367 ،ح  )3است.
 .3دوست :در فقه عمامیة شهادت دوست به نفع دوستش پذیرفتقه اسقت هرچنقد بقین آنهقا دوسقتی و
رفاقت محکمی وجود داشته باشد .دلیل پذیرش شهادت آنها نیز این است که عمومقات پقذیرش شقهادت،
شامل آنها می شود و دلیل خاصی مبنی بر عدم پذیرش نیز وجود ندارد و با وجقود صقفت عقدالت ،تهمقت
منتفی است (شهید ثانی ،مسالک األفهام.)199 /14 ،
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 .4مهمان :شهادت مهمان به نفع صاحبخانه پذیرفته است هرچند بینشان صمیمیت وجقود داشقته
باشد (فاضل هندی310 /10 ،؛ تبریزی ،جواد .)482 ،دلیل آن نیز عموم روایات باب شهادت و نیز روایقت
ابوبصیر از عمام صادق (ع) (حرعاملی ،باب  ،29ح  )3است« :شهادت مهمان در صورتی کقه پاکقدامن و
عفیف باشد پذیرفته میشود».
 .5أجیر :در مورد شهادت اجیر به نفع موجر ،سه دیدگاه وجود دارد:
الف ق دیدگاه فقهای متقدم (ابن حمزه230 ،؛ ابن براج558 /2 ،؛ طوسی ،النهایه325 ،؛ ابقن بابویقه،
ا
المقنع )133 ،مبنی بر این که شهادت اجیر مطلقا (چه در دوره اجاره و چقه بعقد از پایقان اجقاره) پذیرفتقه
نیست .مستند این قول روایاتی (حرعاملی ،27 ،باب  ،32ح  3و  ،27بقاب  ،29ح  )3اسقت کقه در آنهقا
شهادت اجیر مردود اعالم شده است
استدالل این گروه آن اسقت کقه چقون مقواردی کقه در روایقت اول ذکقر شقده بقه طقور کلقی پقذیرش
شهادتشان رد گردیده و حکم به صورت مطلق آمده و از جمله این موارد ،اجیر است په شهادت اجیر به
طور کلی ،قبل و بعد از پایان اجاره ،مردود است و در روایت دوم که شهادت اجیر را مکقروه دانسقته اسقت
نشاندهنده نوعی نهی از شهادت اجیر است؛ زیرا مکروهدانستن شهادت اجیر به نفع موجر به معنی کراهت
اصطالحی و دلیل جواز شهادت نیست بلکه معنای کراهت اعم از منع و به معنای عدم نفوذ است؛ زیقرا در
موقع ادای شهادت ،کراهت اصطالحی معنا ندارد؛ چون اگر شهادت ،اعتبقار داشقته باشقد بایقد مطقابق آن
عمل شود و شهادت ادا گردد و اگر اعتبار نداشته باشد ،نمیتوان بر اساس آن قضاوت کرد (تبریقزی482 ،؛
مؤمن قمی.)580 /1 ،
ب -قول مشهور فقهای شیعه مبنی بر پذیرش شهادت اجیر په از انقضای قرارداد اجاره و عدم پذیرش
آن در دوره قرارداد اجاره است (تبریزی.)482 ،
دلیل آن نیز عالوه بر عموم و عطالق روایات باب شهادت -کقه شقامل جیقر نیقز میشقود -دو روایقت
خاص ابو بصیر از عمام صادق (ع) (حرعاملی ،27 ،بقاب  ،29ح  )3و روایقت صقفوان از عمقام کقاظم (ع)
(همو ،ح  ) 1که به مفهوم خود داللت دارد بر این که قبل از جداشدن موجر از اجیقر ،شقهادت اجیقر جقایز
نیست.
ج  -گروهی از فقها (محقق حلی ،شرا ع االسالم119 /4 ،؛ شهید ثانی ،مسقالک األفهقام200 /14 ،؛
فاضل آبی520 /2 ،؛ فاضل مقداد )298 -297 /4 ،شهادت اجیر را له یا علیه موجر ،در دوره اجاره و بعقد
از اجاره جایز می دانند .اولین کسی که په از دوره قدما و دیدگاه آنان مبنی بر نذذیرفتن شهادت اجیر ،قا قل
به پذیرش شهادت اجیر به طور مطلق شد ،ابن ادریه است (ابن ادریه .)123 –121 /2 ،په از او فقهای
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دیگر ،قا ل به پذیرش شهادت اجیر به طور مطلق یا با تفصیلی که ذکر شد گردیدهاند.
دلیلی که این گروه برای اثبات قول خویش آوردهاند یکی عمومات شهادت است که در آیات قرآن م قل
کم» (البقره )282 :و « َو َ ْشه ُدوا َذ َوی َع ْدل م ْقن ْ
آیه « َو ْاس َت ْشه ُدوا َشه َیدین م ْن ر َجال ْ
کم» (الطقالق )2 :آمقده
ِ ِ ِ ِ ِ
ٍ ِ
ِ
ِ
است ،و دیگر این که چون فرض بر این است که اجیر ،عادل است و با شهادت خود به دنبال جلب منفعت
یا دفع ضرری نیست و عاملی که نشان دهنده فسق او باشد در او دیده نمیشود و دلیلی از کتاب یا سنت یقا
اجماع بر رد شهادت او وجود ندارد ،مانعی از قبول شهادت وی نیست (ابن ادریه.)123 - 121 /2 ،
در تمام موارد فوق ،علیررم این که رابطه صمیمانهای بین شاهد و خویشاوندان و دوسقتان و مقرتبطین
وی وجود دارد که احتمال شهادت ناحق به نفع آنها در مورد او داده میشود؛ ولی با فرض عادل بودن وی به
این احتمال توجه نمیشود.
مالک رد شهادت در اتهام
آیا همه موارد اتهام و هر احتمال تهمتی که شا به جانبداری شاهد از یکی از طرفین دعوا داشته باشد،
مانع پذیرش شهادت میشود؟
همانگونه که در بعضی منابع فقهی (اردبیلی )382 /12 ،آمده است هر احتمقال تهمتقی مقانع قبقولی
شهادت نیست ،بلکه بر اساس روایات در کتب فقهی ،نمونهها و مصادیقی برای تهمقت آمقده (حرعقاملی،
 ،27کتاب الشهادات ،ابواب  25الی  29و  )35که در بعضی از آنها ادعا شده کقه تهمقت ،مقانع پقذیرش
ا
شهادت است  -که نمونههایی از آن قبال گذشت  -و در مواردی نیز علیررم اینکه تهمت به نظقر میرسقد
ولی مانع قبولی شهادت نیست – .که مواردی از آن ذکر گردید  -بنابراین ضقابطهای کقه مشقخص کنقد چقه
متهمی ،شهادتش مردود و کدامیک شهادتش پذیرفته است وجود ندارد (اردبیلی )383 /12 ،زیقرا از مقوارد
اتهامات عرفی که اتهام شرعی محسوب نشدهاند ،مشخص شد که تهمت به صرف تهمقت بقودن ،مقانع از
قبول شهادت نیست (شهید ثانی ،الروضة البهیة132 /3 ،؛ طباطبایی282 /15 ،؛ شهید اول )127 /2،و بقه
نظر می رسد که بنای فقها در رد یا قبول شهادت ،امر دیگری ورای تهمت است .به همین دلیل فقها در صدد
برآمدهاند تا مال و ضابطهای برای رد شهادت این گروه بیابند.
در کتب فقهی ضوابط و مال هایی را جایگزین اتهام در عدم پذیرش شهادت کردهاند:
گاهی علت نذذیرفتن شهادت شاهد متهم نه بخاطر اتهقام وی بلکقه بخقاطر مخقدوش بقودن عقدالت
اوست( .شهید ثانی ،الروضة البهیة132 /3 ،؛ شهید اول127 /2،؛ طباطبایی282 /5 ،؛ اردبیلی382 /12 ،
 )383 -چنانکه در بیان علت عدم پذیرش شهادت دشمن ،بعضی (اردبیلی )390 /12 ،معتقدند دشقمنی
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دنیوی با عدالت ،قابل جمع نیست؛ زیرا نتیجه عداوت یا بغض است یا فسق که هر دو حرام اسقت و خقود
دشمنی ،گناه کبیره است و گناه کبیره ،فرد را از عدالت ،ساقط میکند
به همین دلیل بعضی فقها عداوت دنیوی را به طور مطلق مانع شهادت ندانستهاند بلکقه عقدم پقذیرش
شهادت را منحصر در مواردی کردهاند که اتهام بی عدالتی در مورد شاهد قوی باشد و این دشمنی متضقمن
فسق باشد ولی در مواردی که این دشمنی به عدالت فرد آسیبی نمیزند شهادت او له یا علیه کسی که بقا او
دشمنی دارد و نیز شهادت او له یا علیه این فرد پذیرفته است (طباطبایی.)433 /2 ،
بعضی نیز در استدالل بر تهمت نبودن موارد ذکر شده در کتب فقهی گفتهاند :منشأ تهمت یا به خقاطر
دوستی است یا دشمنی دنیوی یا خویشاوندی یا اتحاد قبیلگی و ...در حالی که هیچ کدام از اینها باعث رد
شهادت نمیشود (نراقی .)234 /18 ،ضمن این که اخباری که به عنوان مستند عدم پذیرش شهادت مقتهم
ا
آمده است ق که این اخبار قبال ذکر شد ق نسبت به اخباری که خبر عادل را میپذیرد ق م ل روایت عبدالله بن
بی یعفور از امام صادق (ع) (حرعاملی )391 /27 ،و روایت مسقمع بقن عبقدالملک از امقام صقادق (ع)
(کلینی )404 /7 ،و روایت یونه (حرعاملی )241 /27 ،و روایات دیگقر (همقو ،27 ،کتقاب الشقهادات،
ابواب  51 ،24 ،23 ،14،10و  - )....که به عنوان مستند صفت عدالت ذکر شقدهاند  -مرجوحیقت دارد .و
چون در اک ر موارد با ثبوت عدالت ،تهمتی حاصل نمیشود ،شاید مقراد از مقتهم در ایقن اخبقار ،مجهقول
الحال باشد یا کسی که مظنون الفسق یا مشکو الفسق است؛ و علت عدم پذیرش شهادت وی این باشقد
ا
که عدالت وی احراز نشده است که اگر این شک یا ظن بعدا با معرفت وی به یقین تبدیل شود ،چنین کسی
در واقع عادل نیست گر چه به عدالت وی حکم شده باشد (نراقی233 /18 ،؛ اردبیلی.)383 /12 ،
گاهی نیز ضابطه در تهمت ،این است که شاهد به مقدعی یقا منکقر تبقدیل میشقود و شقهادت چنقین
ا
شاهدی که خودش یکی از طرفین دعوا محسوب میشقود ،پذیرفتقه نیسقت .مق ال در مقورد عقدم پقذیرش
شهادت شریک در مال مشتر به نفع شریک ،علت این نیست که شاهد در معرض اتهام است بلکه علقت
این است که شاهد که باید فردی ریر از مدعی باشد ،در جایگاه مدعی قرار گرفته و به مدعی کمک میکنقد
و از نظر موازین قضایی پذیرفته نیست که فردی هم مدعی باشد و هم برای اثبات سخن خویش در جایگقاه
بینه قرار گیرد؛ زیرا بینه نباید هیچ نفع و ضرری در دعوا داشقته باشقد (فاضقل هنقدی303 /10 ،؛ صقاحب
جواهر64 /41 ،؛ مؤمن قمی558 /1 ،؛ اردبیلی384 /12 ،؛ سبحانی )266 /2 ،و در شقهادت طلبکقار بقه
نفع بدهکار محجور نیز شاهد در حقیقت مدعی است؛ زیرا اگر شریک دیگری نداشته باشقد تمقام مقال را
میبرد و اگر شریکی داشته باشد قسمتی از مقال را میبقرد( .اردبیلقی )384 /12 ،چنانکقه در مقواردی کقه
شهادت شاهد به خاطر دفع ضرر مردود میشود ،دلیل عدم پذیرش این است که در عقین شقاهد بقودن ،در
نقش یکی از طرفین دعوا یعنی منکر ظاهر شده است (فاضل هندی.)303 /10 ،
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بدیهی است که هر جا اتهام ذینفع بودن شاهد وجود نداشته باشد شهادت وی پذیرفته میشود مگر این
که نص شرعی اقتضای قبول یا رد شهادت را داشته باشد (گلذایگانی.)154 ،
در مجموع ،با بررسی مواردی که شهادت شاهد به علقت وجقود اتهقام رد شقده اسقت چنقین بقه نظقر
می رسد که علت رد شهادت ،مواردی مانند ذینفع بودن شاهد در نتیجه حاصل از شهادت است یا مخدوش
ا
شدن عدالت و احتمال فسق شاهد .همان گونه که قبال بیان گردید در صقورت مخقدوش شقدن عقدالت از
بحث اتهام خارج شده و در محدوده یکی دیگر از صفات شاهد که عقدالت اسقت وارد میشقود .بنقابراین
چون دلیل متقنی بر این که علت نذذیرفتن شهادت ،تهمت باشد ،وجود ندارد؛ بهتر است در مواردی که بقه
عنوان تهمت ذکر شد به صرف تهمت بودن ،شهادت رد نشود و به دلیل دیگقری رجقوع گقردد و اگقر دلیقل
دیگری هم وجود نداشته باشد به موارد ذکر شده در نصوص اکتفا شده و شهادت رد نگقردد (شقهید اول/2،
اتهام قویتر از مصادیق مطرح شده در
127؛ نراقی )235 /18 ،بخصوص که همان گونه که ذکر گردید موارد ِ
کتابهای فقهی م ل دوست ،مهمان ،اجیر ،فامیل نسبی و سببی شهادتشان پذیرفته شده است.

این که در بعضی کتب فقهی آمده که «مطلق تهمت ،رد کننده شهادت نیست ،فققط وقتقی بقا تهمقت،
شهادت کسی رد میشود که با نص یا اجماع ،مردود بودنش ثابت شده باشد» (اردبیلی )402 /12 ،به ایقن
دلیل است که اتهام را دلیل کافی برای رد شهادت نمیدانند و باز به همین دلیل در کتب فقهی به بیان بعضی
ا
مصادیق که ظاهرا اتهام ،مانع از پذیرش شهادت آنها شده ،اکتفا گشته است.
به نظر می رسد که دلیل عمده در عدم پذیرش شهادت شاهد ،ذینفع بودن وی است و ذکر عنقوان کلقی
اتهام و عدم پذیرش شهادت متهم و سذه است نا کردن جمع ک یری از این قاعده کلی ،مصقداق تخصقیص
ا
اک ر و ریر موجه است؛ مخصوصا که جنبه اتهقامی مقوارد اسقت نا شقده ،ققویتر از مصقادیق ذکقر شقده در
کتابهای فقهی است؛ شاید صحیحتر این باشد که همان گونه که بعضی از فقها (خقو ی110 /1 ،؛ وحیقد
خراسانی466 /3 ،؛ روحانی241 /3 ،؛ فیاض )26 /3 ،در بیان شرایط شاهد ذکر کردهاند بقه جقای شقرط
«انتفاء تهمت یا ارتفاع تهمت» ،شرط «ذینفع نبودن شاهد» عنوان شود تا عالوه بر این که همه موارد شقاهد
ذینفع را در بر میگیرد در عین حال ،مواردی که تهمت عرفی محسوب میشود ولی داعیه دفع ضرر یا جلب
منفعت وجود ندارد و یا اگر احتمال دفع ضرر و جلب نفع وجود دارد با وجود شرط عدالت منتفی میشود،
از شمول این شرط خارج شوند.
نتیجهگیری
گرچه در منابع فقهی «انتفاء تهمت» به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر گردیده اسقت ولقی بقا بررسقی
مصادیقی که برای آن آورده شده است به نظر میرسد که آنچه مانع پذیرش شقهادت ایقن مصقادیق گردیقده
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است نه اتهام آنان به احتمال شهادت ناحق به نفع یا ضرر دیگران ،بلکه ذینفع بودن شاهد در نتیجه شهادت
است و به همین دلیل ترجیح داده شد که به جای شرط انتفاء تهمت ،شرط «ذینفع نبودن در شهادت» آورده
شود تا این شرط بتواند مصادیق تهمت عرفی را از عنوان کلی اتهام خارج سازد و آن را مختص مواردی ققرار
دهد که اتهام ،ناشی از ذینفع بودن شاهد است.
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