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 چکیده 

شهادت )شهادت ثانوی( در فقه شیعه و اهل سنت اختالفی است.    بر  شهادت  وسیله   به   قذف  اثبات 
و عدم   مبنایی  تفاوت  این  همچنین مبانی ذکر شده میان قائالن به پذیرش بعضاً متفاوت است.

پژوهش جاری رفع ابهام از این دوگانگی در  که هدف    شده  نیز  جاری  قوانین  تبعیت اثر از مبنا وارد
 خاستگاه   عنوان  به  فقهی  مطالعات  تحلیلی در  -با بررسی که به روش توصیفی  .لسان مقنن است

.م.ا. ق  189  ماده  ظاهر  گرفت،  صورت  سنت  اهل  فقه  در  مشهور  با  آن  تطبیقی  بررسی  و   ماهوی  قوانین
مذکور مبنی    قانون  255  ماده  در  آن  مبنای  با  قذف  حد  در  شهادت  بر  شهادت  اثباتی  قدرت  عدم  بر  مبنی
اثبات کلیه دعاوی که جنبه    بر  مبنی  ق.آ.د.م.  231ماده    واطالق  الناس مطلق بودن حد قذفبر حق
دارندحق  متعارض  وسیله  به  الناسی  شهادت،  بر  این    کاربست  در  که  شد  داده  تشخیص  شهادت 

که حد قذف با شهادت بر شهادت قابلیت اثبات  به دنبال ارائه پاسخ به این پرسش هستیم  تعارض،
توان متوجه ترجیح نظر  می   دارد یا نه؟ با بررسی قوانین و بنیادهای فقه اسالمی در مطلب جاری، 

شد. در نهایت به استناد  آن  با حدود تمامی اسقاط کنار در قذف اثبات در ثانوی مبتنی بر نفوذ شهادت
قلمرو موضوعی اثبات دعاوی و آنچه که از دالیل فقهای شیعه و  تبعیت حکم از مبنا و حکمت  

از فرد محصن، ترجیح جانب حق باب، حمایت  ادله  ازجمله حجیت  الناسی قذف، رفع  اهل سنت 
انسداد اثبات و استفاده از مالک اثبات قصاص به وسیله شهادت ثانوی به دست آمد، نظریه مبتنی 

بر شه به وسیله شهادت  اثبات قذف  یافتهبر  به عنوان  پژوهش در نظر گرفته    ادت  این  برگزیده 
 .شودمی  در انتها پیشنهاد ا.مق.  189و  255مواد  اصالح رو  این از. شد
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 سرآغاز

 ایننن  یافته،  شهرت  ایران  قانونی  نظام  و  اسالم  فقه  در  آنچه  اساس   بر  بر شهادت  شهادت  مورد  در

بننر  شننهادت با تواننمی را حدود ولی ،کرد اثبات شهادت بر شهادت با توانمی را الناس حقوق که  ستا

 آن  ای با عنندم پننذیرش دیگران مالزمه  حقوق  تضییع  عدم  و  احتیاط  رعایت، زیرا  کرد  شهادت اثبات
 یابنند.مننی ترجیح یقین، عدم جهت به الهی حدود در بر شهادت شهادت رو عدم پذیرش  این  و از  ندارد

مند بودن پذیرش شهادت بننر شننهادت، از لفنن  پژوهش به جهت رعایت اختصار و ضابطه  در این

 .1شوداستفاده می نیز شهادت ثانوی

فقننه شهادت ثانوی، حوزه حدود و قصاص است که لسننان    موضوعمسئله اختالفی در مورد  

ه مشخصننی بنن   معیننار  و  نفوذ کننرده  داخلی نیز  قوانین  در  پراکندگی  این  است.  پراکنده  و  متزلزل  آن  در

مداخل موضوعی شهادت ثننانوی در فقننه،   هایضوابط اختالف  به دنبال  دهد؛ از این رودست نمی

 و اختالفات  جانبه فقه اسالم یافتیم؛ چه اینکه همه مبانیبررسی همه  جامعیت کشف حقیقت را در

 میننان در باینند شننیعه در مشهور با جهت تقابل به  را  اختالفات  و بعضی  تیاف  فقه شیعه  در  توانرا نمی

 در را ثننانوی شننهادت موضننوعی حننوزه بررسی اقننوال مختلننف بنای کرد. پس  وجوجست  سنت  اهل
 ظنناهری و حنفننی و حنبلننی و مالکیو  فرقه شافعی پنج شیعه و فقه بر  رویکردی  با  مقنن  مراد  بررسی

بننر  شننهادت بننا را  تعزیننر  و  حد  موجب  جرائمقانون مجازات اسالمی    189  ماده  در  مقنن  یم.اهداد  قرار

 شده است.  معرفی  قصاص  و دیه و  مالی  ضمان ،آن استثنای مورد اما  داند؛نمی اثباتقابل شهادت

 قابل شهادت بر  شهادت  با  الناس   حقوق  مطلق  مدنی،  دادرسی  آیین  قانون  231ماده    در  طرفی  از

 در  قننذف  حنند  ق.م.ا.(  255قانون )ماده    و  فقه  اقرار  با  که  است  یدر حال  این  و  است  دانسته شده  اثبات
 در قننذف حنند در ثننانوی شننهادت عدم جریننان شیعه فقه در اینکه به توجه  است. با  الناس   حقوق  زمره
 پذیرش،عدم    یا  گرفته است، با تتبع صورت گرفته، ظاهراً ترجیح پذیرش   قرار  اصول  بعضی  با  تقابل

 ق.م.ا. اسننت 189اسننتثنائات منناده  زمننره در نیز قذف که حد بپذیریم اگر حقیقت در  در میان نیست.

 آن  و  دارد  نقننص  ینن   و مشهور فقهی است ولی  آیین دادرسی مدنی  قانون  231ماده  صریح  مطابق
حکمننت مقنننن و  بننا تعننارض در و این نبرده  آن  از  ذکری  189  ماده  انتهای  در  مقنن  چرا  که  این است

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
. الزم به ذکر است که عدم صحت عنوان شهادت فرع یا شهادت قائم مقامی محل مناقشه فقهای متقدم شیعه بوده و نظریه  1

از این رو عنوان شهادت ثانوی جهت اختصار و  اثبات کند، یافت نشده است؛  قاطعی که بتواند ماهیت شهادت بر شهادت را 
 تقریب به ذهن برای آن برگزیده شد. 
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اثبننات اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری است. اگر بگوییم که حد قذف بننا شننهادت ثننانوی قابل

- منناده نننص و فقهی در تقابل با شهرت 255الناس بودن حد قذف در ماده حقمطلق  نیست، ذکر  

، قننرار اثبات دانسته اسننتامور جزائی و مدنی با آن قابل  در  را  که مطلق حقوق الناس   ق.آ.د.م.231

ق.آ.د.م. است؛ چننه اینکننه پننیش از تصننویب  231 ق.م.ا. ناسخ ماده 189گیرد و به نوعی ماده  می

الناس بننا شننهادت قانون جدید مجازات اتفاق فقه و حقوق بر اثبات مطلق و بی قید و شرط حقوق

 ثانوی بود.

ثننانوی   دتیعنی اثبات یا عدم اثبات حد قذف با شننها  ،از این رو در پی سؤال اصلی پژوهش

 جننایگزینی  کند که شننامل،می  معرفی  را  اسالمی ضوابطی  فقهی  رویکردهای  ایران،  در نظام حقوقی

 و جوانننب اثبات آثار ،محض الهی حدود به الحدود تدرأ  اصلی، انصراف  شهادت  جای  به  ثانوی  شهادت
فرضننیه  اسننت. و میننزان احصننان مقننذوف  حنندود  در  ضمان مالی  و  حرمت  نشر  همانند  حدود  اطراف

حد همچون نشر  برگزیده این پژوهش اثبات حد قذف با شهادت ثانوی و برقراری آثار دیگر اثبات

. بنابراین قدرت استحرمت و ضمان ناشی از استیفای حد و همچنین اسقاط حد با شهادت ثانوی 

رای حد اعم از قتل نفس و شالق طور کلی مردود نیست بلکه اجاثباتی شهادت ثانوی در حدود به

مورد انصرافی آن است، ولی آثاری مثل حرمت زانیه با زانی باقی است؛ ولی نکته اینجاسننت کننه 

 در  کننه  است  ایمسئله  این  داند واثبات نمینفس جرم را نیز با شهادت ثانوی قابل  189ظاهر ماده  
نظننر  به شدن قائل پژوهش این رویکرد رو این از  است.  فقهی  بیانات  یافحو  و  شده  ذکر  مبانی  با  تقابل

م بننه اسننت. الز 189استار اصالح ماده وغیرمشهور در فقه شیعه و مشهور در اهل سنت است و خ

اگر قرار بر عدم اثبات مطلق   زیراذکر است که مسئله ذکر شده به هیچ وجه قابل اغماض نیست،  

توان اصلی را که شننهادت برشننهود بننر یشهادت باشد، چگونه م  بر  جرم قذف یا حدود با شهادت

ها داد؟ آیا اصننل زنای محصنه داده شده کنار نهاد و اجازه ازدواج بعد از طالق و یا وفات را به آن

احتیاط در اینجا نباید از آثار ذکر شده حمایت کند و ی  درصد هم که شده احتمال بدهد که زنننا 

 ا در مسئله قذف نیز است؛ چه اینکننه نشننرشده و حرمت محقق شده است؟ این مبنا راهگشای م

 غالننب آن الناسیحق  جنبه  که  حقی  اولی،  طریق  به  پس  است؛  مشهور  فقه اسالمی  در  حدود  در  حرمت

تعزیر   اثبات  در مورد عدم  .م.اق  189  که ماده  یابیمدرمی  . پسشودمی  شهادت ثانوی اثبات  با  است،

-مادهین زمینه نبوده و نیاز به اصالح دارد. در اصحیح    شهادت بر شهادت  با  حدی  جرم  و یا مطلق

قننانون   167قانون مجازات اسالمی که حدود ذکر نشننده در ایننن قننانون را مشننمول اصننل    220
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تننر شنندن ایننن قضننیه در آخر جهننت روشنننی مسئله خواهد بود. گشاگرهاساسی قرار داده است،  

بیشننتری در ایننن زمینننه دارننند و   مراتبهای فقهی اهل را سنت را که اختالف بننهبررسی دیدگاه

 بننارهین ا اند، ضروری یافتیم. الزم به ذکر است که درمبناهای مختلفی بر جریان حکم بیان کرده

الزم به ذکننر   هیچ پژوهشی صورت نگرفته و گویا از منظر نویسندگان حقوقی مغفول مانده است.

ژوهش جنناری جهننت اثبننات است که این مسئله را هیچ نویسنده حقوقی متذکر نشننده اسننت. پنن 

مدعای خود از لحاظ شکلی، به چهار بخش مجزا تقسیم شده است. بخش اول، اثبات حنند قننذف 

به وسیله شهادت ثانوی از منظر فقه شیعه است که دیدگاه موافقان و مخالفان در آن مورد توجننه 

ق عدم یکپننارچگی گیرد. بخش دوم دیدگاه تقنینی ایران در این زمینه بررسی شده و افتراقرار می

دیدگاه مقنن در آن به تصویر کشیده شده است. در بخش سوم به جهت ارتباط میان فقه شیعه با 

قوانین داخلی ایران، دیدگاه برگزیده نگارندگان مبتنی بر تحلیل قانون و فقه تحریر شده است. در 

 بننه ظاهری و بلیحن و مالکی، شافعی حنفی، بخش چهارم دیدگاه فقه اهل سنت به تفکی  مذاهب
های فقهی اهننل سنننت، بررسننی تطبیق آنها با دیدگاه  و  کشورهای عربی  قوانین  موردی  ذکر  همراه

شده است. وجه بررسی فقه اهل سنت در این پژوهش عالوه بر تطبیق کننه خننود نوآورنننه اسننت، 

 است. آن  جهت تثبیت نظریه و پاسخ به شبهات احتمالی نقض

 

 فقه شیعهشهادت در  بر شهادتبوسیله  اثبات قذف .1

 از   ای. عدهاست  حقوق اهلل  در  شهادت ثانوی  پذیرش   عدم  فقیهان  اتفاق  و  مشهور  شیعه  فقه  در
مبنا   این  بر  که   دانسته  سرقت  در  قطع   و  شرب خمر  و   لواط  و  زنا  حد  شامل  را  حقوق اهلل  معظم   فقهای

 (.231 :8ج  ،ق1387)طوسی، اند نامیده ثانوی شهادت  پذیرش  انصرافی مورد را حقوق اهلل

، ق1408 ،(محقق))حلّى دانند  نمی  اثباتقابل  ثانوی  شهادت  واسطهبه  را  حدود  تنها  بعضی  از طرفی

کننه  اسننت قننذف حنند آن و است اختالف مورد مسئله اما ی  .(215 :2جق، 1420،()عالمه  یحل  ؛712  :4ج

اقلیننت ازجملننه   و  کننندمننی  معرفی  آن  در  پذیرش   عدم  بر  مبنیعلما را    اکثر  فخراإلسالم قول  مرحوم

 داند.آن می  پذیرش  عدم  مخالف را  طوسی  شیخ

 

 . بررسی نظریه قائالن به عدم نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف1-1

که  عقوباتی چنین کهشهادت ثانوی در اثبات قذف این است   پذیرش   عدم  در  فقها  دلیلعمده  
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 یحننال در ایننن(. 444 :4 ج ،ق1387حلّننی، )فخننرالمحققین هستند آن الهیحق جنبه تابع  هستند  وجهتین  ذو
اند و بننر ایننن ترجیح داده در اموری که دو وجهی هستند الناسی راتغلیب جنبه حق ایشان است که

ن بننا شننهادت ثننانوی انامبنا حقوقی همانند وقف و زکات را به جهت ضرورت و حف  امور مسننلم

عالوه بر دلیل ذکر شده اطالق رواینناتی   (.445  :4ج    ،ق1387حلّی،  )فخرالمحققین  دانندپذیرش میمورد  

 که در ذیل خواهد آمد مستمس  قائالن به عدم پذیرش قرار گرفته است که از قرار ذیل هستند.

السننالم علیه  علننی  »حضننرت  :شده  نقل  پدرش   از  السالمعلیه  صادق  امام  از  ابراهیم  ابن  غیاث  از

 ،ق1413صنندوق،  ؛241  :6ج  ،ق1407)طوسی،  نیست«  فتهرپذی  حدود  در  کفالت  و  شهادت  فرمود شهادت بر

 1.(71 :3ج

السالم نقل است: از طَلْحَةَ بْنِ زَیْدٍ از امام صادق از پدرش علیهماالسالم از حضرت علی علیه

 2.(405 :27ج ش،1372مجلسی،دانست« )»ایشان شهادت بر شهادت را در حدود جایز نمی

 پننذیرش  مننورد الهیننه حنندود در یعنننی ؛نیست جاری حدود بر ثانوی شهادت روایات،  این  مطابق

 بر  وارد  هایبحث  تمامی  و  نشده  وارد  مذکور  روایات  بر  اییا تعلیقه  بحثی  مذکور  روایی  کتب  در  .نیست
 سننازد گیررد آن در را مخاطب ذهن ممکن که مطلبی تنها است.  شده  وارد  استداللی  فقهی  کتب  در  آن

علننوی، )هسننتند که از لحاظ موازین رجالی دچار ضننعف سننندی  باشد هاآن سند  مسئله  است  ممکن

 :15ج ق، 1418، )طباطبنناییکننند مننی توثیننق را  آن  خننود  فقهی  اثر  در  طباطبایی  مرحوم  ولی(  168:  1398

هِیدَیْنِ  اسْتَشْهِدُوا  »وَ  شریفه  آیه  استناد  به  فقیهان  مذکور  روایات  منظور  تبیین  برای  رو  این  از  3.(225  شننَ

 ینن هر  ذکر  به  که  پرداخته  خود  استداللی  نظرات  بیان  به  آن،  تفصیل  عدم  و  (282)بقره:  رجالِکُمْ«  مِنْ

 .شودمی پرداخته

صنناحب تنها بحث قابل توجه در مورد عدم سریان آن در حقوق اهلل قولی است که مرحننوم  

-تر مورد بحث قرار داده که البته مطمح نظر فخراإلسالم در ایضاح و هننمجواهر به صورت دقیق

چنین شیخ طوسی رحمة اهلل علیه نیز است؛ بحث در ضعف اخبار است که صنناحب جننواهر آن را 

 ی کالم فقیهان عدم سریان شهادت ثانوی در مطلننق حقننوقاداند مبنی بر اینکه فحوضعیف می

حقوق اهلل کرده و اصحاب را در   تمامی  به  منع  تسری  ادعای  هندی  فاضل  که مرحومچنان  اهلل است

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 حَدٍّ«. فِی کَفَالَةٌ لَا وَ حَدٍّ فِی شَهَادَةٍ َعلَى  شَهَادَةٌ تَجُوزُ لَا علیه السالم: عَلِیٌّ »قَالَ. 1
 .«حَدٍّ  فِی شَهَادَةٍ َعلَى شَهَادَةً یُجِیزُ لَا کَانَ أَنَّهُ». 2
 جماعة«.  بصحته صرّح بل الصحة،  یحتمل بسند الفقیه  فی و جهالة بسندفیه التهذیب فی الخبرالمروی . »وخصوص3
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در حننالی کننه بننه   داردمنع پذیرش در هالل  اعتقاد به  چنین علّامه در تذکره  هم  .داندآن قاطع می

؛ نظر صاحب جواهر بعض از حقوق اهلل از جهت حف  حقوق مردم و جهات عامه باید حفنن  شننود

روایات به کل حقننوق اهلل تننالزم میننان روایننات وارده در عنندم   پس عدم وجود دلیل بر تخصیص

 ثننلم ،دارد منفعت عننام که یحقوق الله حف   ضعف اخبار لزوم  سریان به کل و از طرفی بعید بودن

 :41ج  ،1404،)نجفننیشنند  تفکینن  بننه قائننل باید، دارد راه آن در استفاضه که اهللحق از اموری و  اوقاف

 جریننان اسننت، غالننب آن در الننناس آنکه حق دلیل به یاقو بر بنا نیز مشترک حقوق در رو این  از  (.191

 آن الناسننیحق جنبه سرقت و قذف همانند حقوق مشترک  در  که  دارند  اعتقاد  همچنین  ایشان  یابد.می
حنند سننرقت و  در شننهادت ثننانوی پننذیرش  عدم ادله هم طرفی از(. 191: 41 ج ،1404،)نجفیدارد    غلبه

داند. این یعنی اینکه دلیل مخصصی می  ابن زید و غیاث ابن ابراهیم  هقذف را اطالق روایات طلح

 .1الناس قلمداد شده استکه در لسان قانون قذف مطلقاً حق درحالی ،برای آن یافت نشده

 

 . بررسی نظریه قائالن به نفوذ شهادت ثانوی در اثبات قذف1-2

 1387  ی،)طوسنن اننند  اکثر بیان کرده  تخصیص  حالت  را به  ثانوی  شهادت  قلمرو  فقیهان  از  ایعده

 اند:کرده را در سه مورد بیان شهادتشهادت بر   مصادیق قلمرو که همه به نحوی ؛(231 :8ق، ج

شود که شامل دعاوی راجع به طالق و نکاح و خلننع آنچه با دو شاهد مرد ثابت می  نخست.

 ؛و رجعت و قذف و نسب و قصاص و کتابت است

-آنچه با دو شاهد مرد یا ی  مرد و دو زن یا ی  شاهد مرد به همراه قسم ثابت مننی  ،دوم

 ؛آنچه مقصود از آن مال است شود که شامل دعاوی مالی و

اهلل علیه شهادت ی  هشود که شیخ مفید رحمثابت می  ییتنهاآنچه با شهادت زنان به  ،سوم

 قسننم این در بر شهادت زن را هم در فتوایی مورد پذیرش قرار داده است، البته در پذیرش شهادت

 حنندود  اثبننات  و  محننض  اهللحق  موارد  آن  دانند کهنمی  اثبات  قابل  موارد  سایر  در  و  دارد  وجود  اختالف

 داننندمی پذیرش  مورد عقود و دیون و امالک  مورد  سه  در  را  شهادت بر شهادت  طرابلسی  قاضی  است.

 (.127: 2، جق1410 ،حلی ادریس ابن ؛561: 2ج ،ق1406 )طرابلسى،  داندنمی  جاری  حدود مورد در  و

بر شهادت در غیننر از حنندود و حقننوق  شهادتمرحوم محقق اردبیلی اعتقاد دارد که پذیرش 

 را از  آن  ظنناهر  ماهیننت  در  شنن   دلیل  به  سرقت  حد  و  اهلل محض جاری است، اما در مورد حد قذف

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 الناس است و تعقیب و اجرای مجازات منوط به مطالبه مقذوف است.« »حد قذف حق .م.ا.ق  255ماده  .1
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و لذا از این جهت شهادت بر شهادت در آن مورد ( 476: 12ق، ج  1403 )اردبیلی، دانسته الناس  حقوق

بررسننی . در ذیل روایات دال بر محدوده پذیرش شهادت بر شهادت آورده شده کننه  استپذیرش  

 .شوندمی

 امننور از یننا  باشد  عقوبتی  خواه  دانندمی  جاری  الناس حقوق  مطلق  در  را  ثانوی  شهادت  هم  ایعده

ثننانوی در   ورود شننهادت  عدم  به  دیگر  جای  در  .(225  :15ج  ق،  1418  )طباطبایی،  باشد  الذکرفوق  گانهسه

 (.280 :5ق، ج 1420، )حلی اثبات حد قذف و سرقت اشاره شده است

شهادت ثانوی در مطلننق حقننوق ( 231 :8ج   ق،  1387  ،)طوسی  یبنابراین مطابق نظر شیخ طوس

شود همانند طالق و رجعت تنها با دو مرد ثابت میشود خواه از حقوقی باشد که  آدمی پذیرفته می

و نکاح و قذف و قصاص و کتابت. خواه از حقوقی باشد که با ی  مرد و دو زن و یا ینن  مننرد و 

شود مثل دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است و یا حتی دعنناوی کننه بننه سوگند ثابت می

 .ل و عیوب زناناثبات است همانند استهالتنهایی توسط زنان قابل

بننا شننهادت ثننانوی   محننض  حنندود: »داشننته  بیان  (388  :18جلد    ق،  1422  ،)نراقیمستند    صاحب

 سننرقت و قذف همانند  نزد اکثر فقیهان  الناس حق  و  اهللحق  حدود مشترک بین  ولی  اثبات نیستقابل

نراقی در تفکیکی است . البته مالک مالاحمد  «داننداقلیت آن را مورد پذیرش می  و  نیست  پذیرفته

 حننالی در کندمی  ذکر  مشترک  حدود  از  را  سرقت  و  قذف  حد  و  است  قائل  الناس اهلل و حقکه میان حق

 کننند.مننی معرفننی عدم پننذیرش   استثنای  مورد  فقیهان  اتفاق  به  است  حدنوعی    اینکه  با  را  قصاص  که

رویکننرد   کننه  است  حالی  در  دارند. این  مشترک  حقوق  الناسیحق  جنبه  غلبه  به  اعتقاد  ایشان  همچنین

 ایننن  از  قصنناصا،  در کننالم علمنن   از طرفی  .قلمداد کردن حد قذف است  مطلق  الناس حقمقنن نیز  

 ؛269: 14ج  ق، 1413 ی،)شننهید ثننان است شده معرفی الناس حق که است گرفته  قرار  مورد پذیرش   جهت

 ذکننر الننناس حننق مطلننق را بر شهادت شهادت پذیرش  تفکی  ثانی شهید(. 389 :18ج  ق، 1422  ،نراقی

 عقننود  و  نسننب  و  طننالق  مثننل  باشد  عقوبت  غیر  خواه  قصاص و  همانند  باشد  عقوبت  خواه  است،  کرده

 رفننع  قابننل  مخصننص  دلیننل  با  را  با شبهه  حدود  درء  بر  مبتنی  نصوص  اطالق  ریاض  صاحب  معاوضی.

توان حد قذف را با آن اثبننات کننرد. در دلیل مخصصی باشد می  اگر  ایشان  نظر  در  بنابراین  ؛داندمی

آثار مشهود به وجود ندارد؛ بنننابراین  سقوطو   دای میان سقوط حدوجامع المدارک آمده که مالزمه

از ایننن رو در  (.152 :6ج  ش، 1355)خوانسنناری،  عموم ادله عدم منع ثبوت ماسوی الحد است  مقتضی

بایسننت، اند میالناسی بودن آن ذکر کردهکالم مخالفانی که دلیل تخصیص قصاص را تغلیب حق
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مبنای نظر ایشان در موارد مشابه و اتخاذ مالک از مبنا و اثر بازدارندگی دو مجازات قصاص و حد 

عیین اثر ذکرشننده را برگزید و قائل بر ترجیح مبنای حکم نسبت به ت قذف، به عنوان حقوق الناس 

بود. بنابراین اگر اطالق نصوص مستمس  قرار گیرد نیز، دلیل مخصص با وصف ذکر شده آن را 

گیری از روایت ذکر شده در باب عدم پذیرش شهادت بر سازد. از طرفی اطالقمی  مستثنااز حکم  

عضننی از شهادت صحیح نیست، زیرا خود روایت حکمی اسننتثنائی و در تقابننل بننا گسننتره آن در ب

شننود کننه نخسننت، دلیلننی یمموضوعات ازجمله اختالف در حد قذف است. اطالق شامل موردی 

ینجا موجود است و دوم، حکم اولیه باشد نه ثانویننه؛ اگستره موضوعی حکم نباشد که در    برخالف

در حالی که اصل پذیرش شهادت بر شهادت حکم اولیه است و استثناء کننردن حنندود در روایننت 

 شود.یمابراهیم حکم ثانویه است که مانع اطالق گیری بدون قید و شرط آن غیاث ابن 

 

 در نظام قانونی ایرانشهادت  بر شهادتبا  اثبات قذف تحلیل .2

در قوانین دادرسی به موضوع شهادت بر شهادت صراحتاً پرداخته شده   ،در نظام قانونی ایران

ق.آ.د.م که وابسته به   230و قلمرو آن مشخص شده است. عالوه بر قدرت اثباتی شهادت در ماده

همان قانون قلمرو پذیرش شننهادت بننر  231 صراحتاً در ماده ،دو عنصر تعداد و جنس شهود است

الننناس نه حق ،الناس، اعم از امور جزایی و مدنیآن مطلق حقشهادت را مشخص کرده و گستره 

بر شهادت را  شهادت قانون مجازات اسالمی گستره  189چنین در ماده  مطلق بیان شده است. هم

داننند. اثبننات مننی  منصرف از حد و تعزیر دانسته ولی ضمان مالی و دیه و قصاص را بننا آن قابننل

و ایننن  اسننتبننر شننهادت قابننل   دارد با شهادتالناسی  به حقمطابق آنچه ذکر شد، همه آنچه جن

-حننق جنبننه ظهور بیان فننوق، دارای  از طرفی مطابق  آید.ق.آ.د.م. برمی  231معنی از صریح ماده  

عدم   یق.م.ا موارد استثنا  189ماده    الناس مطلق بودن. از طرفیالناسی بودن مالک است نه حق

ات قلمداد کرده است. ولننی قصنناص و دیننه و ضننمان پذیرش شهادت بر شهادت را حدود و تعزیر

بحننث اسننت. چننه محننل  مالی را از حکم اخیر نیز استثنا کرده است. این دوگانگی در تعبیر مقنن  

در  189گیرد و از طرفی منع منناده می قذف را در بر ق.آ.د.م. حد 231اینکه از طرفی گستره ماده 

اسننت. چنننین بیننانی از   قذف نامی برده نشنندهقصاص مواجه شده است و از حد    یحدود با استثنا

 در ق.آ.د.م. 231 منناده ناسننخ را ق.م.ا. 189کند که ماده مقنن در وهله اول دیدگاهی را تقویت می
الننناس مطلقنناً حننق ،قذف  حد  .م.ا.ق  255ماده    در  داند.می  شهادت  بر  شهادت  موضوعی  گستره  مورد
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بلکه به مالک ظاهری حکم  ،شوداین مطلب ختم نمیقلمداد شده است. این دوگانگی در بیان به 

تغلیب جنبه   حقوق مختلط نیز  فقهی مثبتکه در فقه گذشت، مالک پذیرش  گردد. چناننیز برمی

همچون شننیخ، صنناحب جننواهر و صنناحب از این رو فقهایی  الناسی شهادت بر شهادت است.  حق

ا چنین وصفی است که آن را بننا شننهادت اند و بالناسی قذف را غالب قلمداد کردهریاض جنبه حق

الناس مطلق قلمداد کننردن آن پننا را از فقننه فراتننر دانند. اما مقنن با حقاثبات میبر شهادت قابل

قائالن قدرت اثبنناتی قننذف در مسننئله جنناری   و ازلحاظ مبنایی دیدگاه تقنینی را به دیدگاه  هنهاد

ق.م.ا. و اطالق حنند در ابتنندای   189ای ماده  پیوند زده است. از طرفی عدم استثنای قذف در انته

ولی این تبادر  سازد.ماده مذکور، دیدگاه مبتنی بر عدم اثبات قذف با شهادت بر شهادت متبادر می

به چند جهت حجیت ندارد، اول اینکه قرائن تبادر ذکر شده، خود مخصننص اسننت. پننس اطننالق 

ادر، این قرائن همانند ظهننور منناده گرفتن از مخصص وجهی ندارد. دوم اینکه بر فرض صحت تب

-حق الناسی حقوق مختلط( وتغلیب جنبه حقفقه )، با قرائن مبنایی دیگری همچون فحوی  189

این رو تساقط دو   و ازشود  ق.م.ا، مخصص فرض می  255الناس مطلق قلمداد کردن آن در ماده  

مقنن در تقابننل ینناد شننده، در ینانه، فرض را بر عدم ترجیح نظر  بخوش دلیل است. پس حتی اگر  

ای از حدود کننه حکننم آن در قننانون ق.م.ا. ناگزیر از مراجعه مسئله  220نظر بگیریم، مطابق ماده  

 توان صحت نظریه را برگزید.یم که با دالیل موصوف، میهست 1نیامده، به فقه

 

 اثبات قذف به وسیله شهادت بر شهادتقول مختار در  .3

 ؛باید به چند نکته توجه کرد گفتهیشبنا بر مطالب پ

بتوان به مبنای حکننم دسننت   ادلهتا جایی که از ظواهر احکام و    تعیین اثردر    نخست، اینکه

 اییافت بایستی احکام ذکر شده با توجه به مبانی و ادله توجیه کننده آن ذکر شننوند؛ ایننن شننیوه

 اند.ست که فقهای اسالم اعم از شیعه و سنی بدان عمل کردها

: یکی عدم صریح حکم در قانون مجازات اسالمی دو رویکرد متناقض اتخاذ شده است  دوم،

رساند و دیگننری ذکننر مبناهننای فقهننی راجع به حد قذف که ظاهر اطالق روایات ذکر شده را می

پا را فراتر از فقه گذاشته و حد   255ذکر شده در باب توجیه اثبات حد قذف و قصاص که در ماده  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
( قانون 167ق.م.ا. »در مورد حدودی که در این قانون ذکر نشده است طبق اصل یکصدو شصت و هفتم )  220مطابق ماده  .1

 ود«. شاساسی قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران عمل می
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الناس مطلق معرفی شده است. این در حالی است که اختالف فقیهان اعننم از شننیعه و حق  ،قذف

)داشننتن جنبننه  ها بننر دو وجهننی بننودنالناسی قذف است و اتفاق آنسنی بر سر تغلیب جنبه حق

 الناس( قذف است.اهلل و حقحق

ق ، اطننال1375 قانون سننابق مجننازات اسننالمی مصننوب 153 دانیم که در مادهاز طرفی می

بود. اما با وضع قانون جدید و بننا ق.آ.د.م.  231اثبات قذف با شهادت دو مرد عادل، همسو با ماده 

ق.آ.د.م. بود و قننذف  231ها را ذکر خواهیم کرد، نباید قائل به نسخ ماده چند دلیل که در ذیل آن

آنچه در بنابراین    اثبات دانست.بایست با احراز شرایط فردی شهود نیز با شهادت ثانوی قابلرا می

 باشد. نیز قذف تواند مبنای مستحکمی برای اثباتاست، می یازرهیافت اثبات قصاص موردن

قانون مجازات اسالمی در بند ب یکی از موارد اسقاط حد علننم   261آنچه در ماده  همچنین  

 بعضی شواهد اسننت  در حالی که یکی از طرق علم قاضی رویکرد مثبته  ؛قاضی معرفی شده است

خواهیم پرداخت، حتی در صورت کمتر بودن نصنناب   انتهایی بدانکه مطابق روایاتی که در گفتار  

شود ن برای اقناع وجدانی بهره گیرد، پس چگونه میآتواند از  ، قاضی میثانویشهود در شهادت  

است نتوان از چنین شهادتی بهره جست. بننا اثبننات  شده مقذوف نسبت دادهبه  که در اثبات آنچه  

تننوان در قننذف نیننز از آن بهننره بننرد. در ین امر که در فقه شهرت باالیی دارد، به طرق اولی میا

حقیقت در قذف ترجیحی میان اسقاط مجازات و اجرای آن وجود ندارد؛ چه اینکه اگر قذف اثبات 

ق.م.ا.  261شود؛ اگر مجازات مقذوف اثبات شننود، مطننابق مننواد شود، مجازات مقذوف اسقاط می

 شود.ساقط میف  قذحد 

در قانون مجازات صراحتی در مورد قذف نیست ولی در مورد مبنای آن لسننان مقنننن   سوم،

. از ایننن اسننتق.م.ا. کامالً صریح و همسو با قائلین به اثبات قذف با شهادت ثانوی   255در ماده  

لذا سعی شاید از جهت اختالفی باشد که در این میان وجود دارد و  توسط مقنن  رو عدم ذکر قذف  

 .استموارد اثبات  زآنکه علم قاضی خود اکرده این مورد را به استنباط قاضی واگذارد و حال

.م.ا در مننورد حنندودی کننه در ایننن قننانون حکننم آن ذکننر نشننده، ق  220  چهارم، ذکر ماده

فقهی معتبر مراجعه کرد. با دالیل ذکر شده، ترجیح نظر قنندرت اثبنناتی  و منابعبایست به فتاوا  می

 ید که رویکرد پژوهش جاری مبتنی بر آن است.برگزتوان شهادت ثانوی را در قذف می

پنجم، باید به این نکته توجه کرد اگر گفته شود قول بعضی از فقیهآن که احتیاطاً بننا اینکننه 

؛ حد قذف را مورد اسننتثنای قنندرت اثبنناتی شننهادت ثننانوی اندمبنای قذف و قصاص را ذکر کرده
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داریم تعبد زمانی است که مبنای حکم مشخص دانند، ناشی از تعبد است؛ در جواب عرضه میمی

و بننا مبناهننای حکننم  نشود، در حالی که با وحدت طریق اجرای قذف و قصاص در کالم فننریقین

ز اصل تبعیت کرد. )اصل تبعیت اثر از مبنا( مگننر توان تعبدی نظر داد و باید اذکر شده، دیگر نمی

 آنکه دلیل در مقابل آن باشد.

آنچه میان اهل سنت نیز در این پژوهش ذکر شده است، معرفی مبنایی جننواز اثبننات   ششم،

آن اسننت. بننا دالیننل  یدکه شهرت فقه مالکی و شافعی و ظاهری مؤ  استقذف با شهادت ثانوی  

 گذرانیم.اء اهل سنت را از منظر میرموصوف وضعیت مبانی ذکر شده در آ

 

 در قذف بر شهادت  شهادت اثباتیاهل سنت در محدوده  ءآرا .4

کننه در به این معنا    است؛محدوده شهادت ثانوی مورد اختالف و مناقشه    ،در فقه اهل سنت

جاری  غیر حدودمذهب مال  محدودیتی برای پذیرش آن وجود ندارد و در سایر مذاهب آن را در 

شهادت نیز ای حدود در کنار قصاص مورد منصرف پذیرش شهادت بر  دانند که بنا بر نظر عدهمی

ند منتها به شرطی که هستبر این نظر    هحنفیفقهای  که اکثر    (185  :9ج    ق،  1420  ،حنفی  )غیتابی  است

گونه که در محدوده شهادت ثانوی به جهات مختلف ازجمله احتیاط قائل به تفکی  هستیم همان

: 9ق، ج  1420 ،حنفننی الغیتابی ؛120: 7تا، ج بی ،مصری نجیم )ابن  یمباش  تفکی   به  قائل  نیز  در جنس شهود

 واسننطه شننهادترا به  وقننف  مثننل  اللهی  حقوق  است  شیعه  فقه  در  اقوی  آنچه  مطابق  ،از طرفی(.  185

: 3ج    تننا،بننی  مرغینننانی،؛  120:  7تننا، ج  بننی  ،مصننری  نجیم  )ابندانند  طور صحیح مورد پذیرش میثانوی به

1291.) 

برای تعیین محدوده موضوعی شهادت ثننانوی ای  اما چنانکه گفته شد در فقه مالکی ضابطه

 نمننری ؛289  :10ج    م،  1994  )القرافننی،دانننند  مننی  پننذیرش   مننورد  را  آن  حقننوق  کلیه  در  قائل نیستند بلکه

 کثیننری از شننهادت تعننداد  بر  را  نفر  دو  شهادت  ،انس  بن  مال   تعبیری  بنا به  (.901  :2ج    ،1400القرطبی،

 در  تعبیری  به  بنا  و  (70  :12ج    تا،بی  مدنی،  )أصبحیاند  دانسته  پذیرش   مورد  ابواب  تمامی  در  اصلی  شاهدان
دانننند مننی جننایز را ثننانوی شننهادت مالی، مسائل و قصاص و حد از اعم حقوق اهلل  و  الناس حقوق  کلیه

 (.1240له ئ، مس522: 1386 ی،)ثعلبی بغداد

ذکر شده در فقه اهل سنت به صورت متزلزل و با عدم شناخت کننافی فقهننی بحننث   قواعد

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 والقصاص«. کالحدود بالشبهات تندرئ فیما تقبل فال  الشهود بجنس عنه  االحتراز أمکن . »وقد1
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بعضاً وارد قوانین ماهوی کشورهای عربی تحت نفوذ فقه اهل سنت شده است. از این رو وضعیت 

قوانین چند کشور حوزه اهل سنت نیز پس از بررسی فقه اهل سنت، در مبحثی جداگانننه بررسننی 

 خواهد شد.

 

 رویکرد نظام فقهی اهل سنت در مورد اثبات قذف با شهادت بر شهادت.  4-1

در این بخش آراء فقهای اهل سنت حول محور قدرت اثباتی شهادت بر شننهادت در قننذف 

گیرد. این قسمت مبنایی جهت بررسی در بخش بعدی است که بننه بررسننی مورد بررسی قرار می

 د.قوانین کشورهای عربی در مبحث جاری اختصاص دار

 

 بر شهادت فقه حنفی در مورد اثبات قذف با شهادت  .4-1-1

 بننا کننه امننوری در فلذا است، اصل شهادت از بدل نوعی بر شهادت  شهادت  هاحنفی  نظر  مطابق
شیخ نظام ه؛شهاد باب ق، 1412 ،لدمشقیا)ندارد  اثبات قدرت قصاص و حدود  ازجمله  شود،می  اسقاط  شبهه

عنننوان مصننداقی از   بننه  بر شننهادت  شهادت  ها،حنفی  نظر  مطابق  اینکه  چه  (.هشهاد  باب  ،6  ج  ق،  1411،

 در دخننول از ناشننی شننبهه به قصاص و حدود اخبار، در معرض تهمت و کذب قرار داد؛ فلذا دو مورد
 حنند  اجننرای  مورد  در  ثانوی  اما شهادت  .(395  :8  ج  ،ق1424  ،بخاری  مازه  )ابن  شوندمی  دفع  کذب  و  تهمت
وجننود ننندارد  آن بننرای منعننی در اینجا فعل قاضی اسننت کننه  به  مشهود  زیرا  ،شودمی  پذیرفته  قذف

آنچه مورد منع است اثبات سبب است (. 395 :8ج  ،ق1424 ،بخاری مازه  ابن  ؛139  :16ج    ق،  1414)سرخسی،

ها ثابت کند. فرض فوق در لسننان کاسننانی از تواند نفس قذف و قصاص را از منظر حنفیکه نمی

کننند و بننر فقهای بزرگ حنفی چنین بیان شده: »اگر قاذف بیان کند که مقذوف او را تصدیق می

و دو زن اقامه کند، به منزله اسقاط حد است و لذا اسننقاط حنند بننا آن   مدعای خود ی  شاهد مرد

در  ثننانویدر فقه حنفی اجماع بر عدم پذیرش شهادت  .(272: 6ق، ج   1406)کاسانی،    شود«ثابت می

ن الحقائق، بال تننرجیح بننه ذکننر اقننوال یحدود و قصاص ثابت نیست و بعضی همچون صاحب تبی

موافق و مخالف پرداخته و عدم پذیرش آن در حدود و قصاص را حمل بر روایتی که ابن ابی لیلی 

کننه در  اسننتذیرش شهادت واحنند بننر واحنند و احمدابن حنبل و اوزاعی بدان قائل هستند و آن پ

جامع حقوق اسالمی بجز افراد ذکر شده پذیرفته نیست. از این رو آنچه از فحوی فقننه حنفننی بننا 

و قصاص مشننترک   تتبع دریافت شد؛ این است که مبنای عدم پذیرش شهادت بر شهادت در حد
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 حدود و قصاص، مشننترک ذکر شده و لذا به جهت اشتراک مبنا در نظر حنفیه مبنای عدم پذیرش 

الناس بودن شهادت ثننانوی از منظننر حنفیننه دارد؛ فلننذا است که این مسئله خود تصدیقی بر حق

دانند، نظننر بننر اثبننات آن بننا شننهادت یممطابق نظر کسانی که قذف را با تصدیق مقذوف ساقط 

تنافی اسننت؛ بننه  الناس بودن ان دراصلی دارند و نه شهادت ثانوی. منتها مسئله اثبات با ذکر حق

و از طرفننی اننند  کردهالناس معرفی  اثباتی شهادت ثانوی را حق  محدودهطرف  عبارت دیگر از ی 

دیگر با اقرار بر اشتراک مبنای قذف و قصاص آن را مننورد انصننرافی حننوزه اثبنناتی شننهادت بننر 

 دانند.یمشهادت 

 

 فقه مالکی در مورد اثبات قذف با شهادت بر شهادت.  4-1-2

در فقه مالکی شهادت بر شهادت در کلیه حقوق اعننم از حقننوق الننناس و حقننوق اهلل مننورد 

داده شننده نسبت  نیز قول مذکور به مال  رئیس مذهب (.288:  10م، ج    1994  )القرافی،پذیرش است  

 بننرای ازجملننه شننده؛برای آن ذکننر  اما برای تعدیل نظریه شروطی(  901  :2ج    ق،  1400،)قرطبیاست  

 ق،  1400،)قرطبننیطوالنی باشد    مدتی  اصل برای  شاهد  به  دسترسی  وعدم  غیبت  باید  حدود  در  پذیرش 

از طرفی در مذهب مالکی چنانکه سننابقاً ذکننر شنند شننرایط   2(383  :8ج    م،  1999  قیروانی،)  1(901  :2ج  

 سعدی) یردگکه تنها غیبت طوالنی و موت را در بر می  گستره کمتری دارد  ثانویپذیرش شهادت  

( ولی سایر امور مثل اثبات مشقت و هر حالتی که عجز از ادای شهادت را 1057:  3ج    ،1423  ،المالکی

شننهادت مننالکی، پننذیرش    فقننه  مشهور در  حال  هر  ولی در  شود.شامل نمیبتوان با آن ثابت کرد  

 (.248: 2ق، ج  1428 ،ب المالکی)جلّااست    حقوق و حدود  کلیه در ثانوی

 

 بر شهادت فقه شافعی در مورد اثبات قذف با شهادت  .4-1-3

 قابلیننت اثبننات ثننانوی شننهادت با قصاص حد و و مال از اعم الناس حقوق مطلق شافعی، فقه  در

از طرفی هم اقرار بننر غیننر مشننهور  (.367: 13ج    ،ق1421  یمنی،  عمرانی  ؛53:  7ج    ق،  1410  )شافعی،دارند  

 کننه  شده  ذکر  مبنای  به  با توجه  و  است  حقوق  در کلیه  شهادت ثانوی  پذیرش   بودن قولی که مبنی بر
، ج ق1421  یمنننی،  )عمرانننیاند  کرده  استنباط  را  و قذف  قصاص  در  آن  پذیرش   است  شده  معرفی  استیثاق

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 وَالثَّلَاثَةِ«.  الْیَوْمَیْنِ بِخِلَافِ بَعِیدَةٍ غَیْبَةٍ فِی ِإلَّا الْحُدُودِ فِی یُنْقَلُ  وَلَا یُونُسَ... ابْنُ . »قَال1َ
 فال«. والثالثة الیومین فی وأما بعیدة،  غیبة فی  إال  البینة عن ینقل فال الحدود فی . »وأما2
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13:369.) 

 و قصنناص آن  مبنننای  بننر  که  است  قذف  مثل  حدودی  بودن  الناس حق  نظر،  این  قائالنادله    اهم
 ثننانوی،  شاهد  واسطه  به  رساندن شهادت اولیه  ضامن  استیثاق،  از  نوعی  و  الناس حق  عنوان  به  را  قذف

 بننه قائل حدود  سایر  با  قصاص  و  حدود قذف  بین  رو  این  از  دانند.مشهود به می  اثبات  جهت  محکمه  به
 کلیه غزالی ابوحامد  تنها  و  هستند  پذیرش   عدم  به  شافعی قائل  در  مشهور  حدود  سایر  در  و  شده  تفکی 

 دالیننل  ماوردی  (.379  :13ج    ،ق1421  ،یمنی  )عمرانی  دانندمی  پذیرش   مورد  ثانوی  شاهد  یلهوسبه  را  حدود

اند؛ فلننذا بننا شود نوعی تخفیف دانستهمی  درء  شبهه  با  را  آنچه  و  تغلی   را  ثانوی  شهادت  که  را  کسانی

کننند کننه: »حقننوق آدمیننان از ند را با این مضمون مردود اعالم مییستاثبات نشهادت ثانوی قابل

 حدود  تعطیلی  عدم  و  الهی  دستورات  و  حق  کلمه  اعالی  جهت  از  اهلل  حقوق  حتی  موارد تغلیظی است و

 ق،  1419  )بغنندادی،  هستند«  1(335:  14ج    م،2009  رویانی،  ؛219  :17ج    ق،  1419  )بغدادی،  یظیتغل  موارد  جزء

 است.  اهللحق  بر  الناس حقوق  ثانوی تغلی   شهادت  پذیرش   نیز مبنای  ماوردی  نظر  در  پس  (.219  :17ج  

 بننا حنندود درء بننر مبنی روایت نبوی ،محض اهللحق در و  است  قصاص  و  قذف  حد  به  منحصر  این  البته
 میننان  در  حنندود اللهننی  تعطیلننی  خوف  اسالمی  حاکم  تشخیص  به  که  جایی  تا  دندارمی  مقدم  را  شبهه

 نباشد.

 در  ثانوی  شهادت  پذیرش   عدم  مبانی  از  یکی  شافعی  فقه  نظرانصاحب  از  یکی  سنیکی  همچنین
این  مطابق  بنابراین  2(.377  :4ج    ،بی تا  یحیى،أبو  ،سنیکی)است    کرده  معرفی  ان مقذوفاحص  عدم  را  قذف

عاقل و عفیف که ظنناهر حننال مسننلم نیننز همننین اسننت بننا مبنا اگر کسی حریت داشت و بالغ و 

ظاهر محصن یا محصنه مبرا بودن از صفات ذکر شننده   ، زیراشودشهادت ثانوی قذف او ثابت می

اسننت  ثانوی شهادت با قصاص و قذف حد اثبات توسط قاذف است. بنابراین در فقه شافعی، اتفاق بر

 و (295 :8ج  م،1988القفننال، شاشننی ؛354 :2ج  ،1417 أسیوطی؛ 459  :3ج    تا،بی  شیرازی،  ؛267  :20ج    تا،بی  نووی،)
توان ترجیحی میان پذیرش و عدم پذیرش برگزید کننه تقنندیم می سختی به نیز الهی حدود سایر  در

 کند.یم ترهماهنگقاعده درء عدم پذیرش آن در حدود محض الهی را با لسان فقیهان 

 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 بالعفو«. یسقط أن یجوز مما باالستیفاء أحق بالعفو تسقط ال التی تعالى اهلل حقوق . »ألن1
از احصان . الزم به ذکر است که احصان در این2 جا به معنی حریت و بلوغ و پاکدامنی فرد قذف شونده است و با آنچه که 

 مشهور است متفاوت است؛ همچنین احصان به این معنی از اصطالحات متشرعه مستحدثه است. 
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 در فقه حنبلی بر شهادت اثبات قذف با شهادت  .4-1-4

اند، معیار قائل  کتابت قاضی  و  میان شهادت ثانوی  که  در فقه حنبلی به جهت اشتراک مبنایی

(. 447: 4ج  ،بننی تننا  ،حجاویاند )کرده  احاله  دیگر  قاضی  بر  قاضی  کتابت  به  را  آن  پذیرش   یا عدم  پذیرش 

در کتابت قاضی نیز چنین تجویزی برای شهادت بر شهادت صادر نشننده اسننت. از طرفننی معیننار 

پننذیرش دیگری که برای عدم پذیرش شهادت بر شهادت در میان حنابلننه مشننهور اسننت، عنندم  

 اثبننات  آن  اصننل  زن  دو  و  مننرد  شاهد  ی   با  آنچه  و  الناس حق  تغلیبی  شهادت ثانوی در نداشتن جنبه

مبنننای  چه اینکه با معرفی  است؛  متزلزل  ینجاا  در  حنفیه  لسان  البته  (.89  :12ج    ،تابی  مرداوی،شود )نمی

نظننر بعضننی از حنابلننه، الناس بودن آن در  چنین مطلقاً حقن و همانااحتیاج و ضرورت امور مسلم

 ابننن ؛539: 6ج  ق، 1415 رحیبننانی، ؛714 تننا:بی بهوتى،است )  اثباتقابل  بر شهادت  شهادت  با  هم  حد قذف

 اقننوال  ذکر  به  تنها  شده  ذکر  اقوال  از  ی یچه  دادن  ترجیح  بدون  نیز  قدامهابن  (.307  :5ج    ق،  1419نجار  

 (.600:ق1425کلوذانی  ؛288: 4ج  ،ق1414ابن قدامه است ) پرداخته مختلف

 

 فقه ظاهری در مورد اثبات قذف با شهادت بر شهادت  .4-1-5

 (.438:  9تننا، ج  أندلسی، بننیاست )  پذیرش   مورد  امور  همه  در  بر شهادت  در فرقه ظاهری شهادت

اسننت   آن  بننر  عنندول  شننهادت  عنننوان  صنندق  و  ثننانوی  شننهادت  داشتن  اصالت  ش،پذیر  مبنای  منتها

با شهادت ی  فرد واحنند بننر  ثانویفرقه ظاهری شهادت  در .(9 :1399 میرداداشی، عسگری و کشاورز،)

واحد بر واحد پذیرفته شده ولی هر واحد فرع برای   است. اگرچهی  فرد واحد دیگر مورد پذیرش  

رو  ایننن از تواند برای دو اصننل مننورد استشننهاد قننرار گیننرد.ی  واحد اصل است و ی  واحد نمی

بنابراین به جهت اشتراک . استنای ظاهری یکی دانستن ماهیت شهادت شهود ثانوی و اصلی  مب

 مبنای پذیرش شهود اصل و فرع، جریان اثبات آن در حدود نیز پذیرفته شده است.

 

 . رویکرد قوانین جاری اهل سنت در اثبات قذف با شهادت بر شهادت4-2

در قوانین کشورهای عربی و تحت نفوذ فقه اهل سنت، متأسفانه برخالف فقهای تننراز اول 

فقه اهل سنت و متأخرین ایشان، تبعیت از فقه مورد اقبال قرار نگرفته و نفوذ نظرات فقهی در آن 

( نویسنده و استاد حقوق دانشگاه شننارقه م  2018)  یشحعایشه عیسی    کهچنانرنگ باخته است.  

فقه، تفکیکی میننان شننهادت بننر شننهادت و   برخالفاره کرده است: »متأسفانه در قانون  بدان اش
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شهادت بر سماع صورت نگرفته است ولی آنچه که حقیقت دارد شهادت بر سننماع و شننهادت بننر 

. در فقه شهادت بر شهادت شنیدن شننهادت از ینن  فننرد 1شهادت دارای دو تفاوت آشکار است:  

. شهادت 2بر سماع شنیدن شهادت از ی  فرد غیر معین است؛    ادتشه  در  که  حالی  در  معین است

سننماع چنننین   بننر  شننهادت  در  کننه  حننالی  بر شهادت نوعی نیابت دادن شاهد اصل به فرع است در

 در(. 659:م 2018 شننحی، عیسننی) عنننه مشننخص نیسننت«اینکننه منننوب  چه  است،  فرضی قهراً منتفی
-گفته صحت  به  علم  جهت  از  نه شنیده است، تنها  و  دیدهرا    حقیقت شاهدی که نه واقعه مشهود به

 و اگننر( 659:م 2018 شننحی، عیسیدهد ) شهادت محکمه در  تواندمی  که  است  خودش   عنه  مشهود  های

 در آن اثبنناتی قنندرت  از  بحثننی  و  منتفی اسننت  اولی  طریق  به  موضوع  شود،  منتفی  التزامی  لوازم چنین
 وضننع  آیننا  حننال  که  این است  کندخطور می  ذهن  به  که  مطلبی  اولین  وضعیتی،  چنین  در  نیست.  میان

با  نه؟  یا است  گرفته  قرار  اشاره  موضوعی مورد  اثبات  در  عربی  کشورهای  قوانین  در  شهادت  بر  شهادت

 ادلننه  قننوانین  منظر  از  شهادت  بر  برای شهادت  موضوعی  حوزه  گرفت،  صورت  زمینه  در این  که  تتبعی

 ذکننر  قننوانین  کنه  در  جستار  پژوهش  اهتمام  ولی  نیستند  قائل  عربی  کشورهای  کارآمد  چندان  نه  اثبات

 .است  جاری مطلب به عربی نسبت  کشورهای  حقوقی نظام  وضع  شدن  روشن  جهت شده

شهادت برسماع، در صننورت   مواردی مثل  یقین است ولی درو  علم    حصول  اصل در شهادت،

 8ج  ،2006نووی، )شود هم پذیرفته می  مؤکداحتیاج به آن از باب استحسان، شهادت بر مبنای ظن  

 در این مورد ضابطه آن عرفی است.(. 231:

تنها شهادت نقل ذکر شده که مراد از  5/28 در قانون کشور سودان در قانون ادله اثبات ماده

. متن ماده فوق چنننین اسننت: »نقننل شننهادت از شننخص دیگننر آن همان شهادت بر سماع است

شاهد ناقل، فوت کند یا عسر و حرج شدید بر او وارد شود که مانع ادای   آنکهپذیرفته نیست مگر  

شهادت شود و یا آنکه تعذر از حاضر شدن در محکمه داشته باشد؛ البته از بین رفتن مال و وقننت 

 برای حضور مشمول این تعذر نیست«.

قانون بیّنات اردن، »شهادت بر شهادت تنها در موضع وفات و نسب و وقف بننه   39ماده  در  

ها ثابت است« مگر آنکه تعذر و مشقت زیادی را در پننی داشننته باشنند کننه در جهت احتیاج به آن

 اثبات امارات  ادله  قانون  38  ماده  در  شود. همین مضمونینجا به علم و تشخیص قاضی واگذار میا

 بننر ادله اثبات سننودان شننهادت قانون 29 در ماده (.43: م 2015شرقاوی، است )  آمده  نیز  عربی  متحده
 شود.پنج موضوع زواج، والدت، نسب، دین و موت پذیرفته می  در تنها شهادت
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قانون جامع قطر در باب مرافعات و شهود آمده که شننهادت   269مضامین ذکر شده در ماده  

، در مننوارد ذیننل پذیرفتننه اسننتبر سماع که جامع شهادت بر شهادت و شهادت بر استفاضه نیننز  

شننود ینم. توافق طرفین دعوا در قبول شهادت ثانوی و این محقق 3. نسب،  2. وفات،  1شود:  یم

 طرفین را محکمه محرز بداند. مگر آنکه اتفاق

اما در تفسیر فحوی بیان مقنن در جهت میزان نفوذ شهادت بدلی یا ثانوی، محکمه تمیز یا 

منناده   3همان دیوان عالی قطر با توجه به عدم انسداد نفوذ شهادت بر شهادت با احراز مبنای بند  

شننهادت بننر )  یسننماعهادت  آن قانون، قاضی جنائی باید میان شنن   91و همچنین ماده    الذکرفوق

ها(، تفکی  قائل شود و مورد اول را زمانی که بننا علننم روایت شایعه)  یتسامعشهادت( و شهادت  

 ، بپذیرد.1خود به حقیقت شهادت ذکر شده پی ببرد

قانون ادله اثبات مصننر، در صننورت تعننذر شنناهد از حضننور در محکمننه و ادای   81در ماده  

د به قاضی دیگری در همان حوزه یا حوزه دیگری که شاهد در تواند نیابت دهشهادت، قاضی می

شننود کننه یمتا شهادت او را استماع کند و در این طریق از طرفین دعوا دعوت  آنجا سکونت دارد

 یابد.یمهنگام تأدیه شهادت حضور یابند و فردی جهت تحریر بیانات حضور 

در قننانون ادلننه اثبننات مصننر   با بررسی این قانون دریافتیم که مبحث شهادت بننر شننهادت

ی مختلننف هنناروش بر استماع شهادت مستقیم به    الذکرفوقجایگاهی ندارد و تمام اهتمام تقنین  

 است چه اینکه برای عدم حضور شاهد اصل، به قید جریمه، ممنوعیت مقرر شده است.

تاً ز عثمننانی یننا ترکیننه امننروزی و مصننر و امننارات، عمنندبا توجه به اینکه کشورهای غیننر ا

با تتبع در   که نگارندگان  اندپردازی خود را به فقهای مذهب مالکی مستند ساختهیهنظر  هایبنیان

مقاالت حقوقی عربی به این باور رسیده اند؛ این عدم توجه در حوزه موضوعی شهادت بر شهادت 

تأثیر دو رکن یا با وضع موردی از عسر و حرج یا احتیاج شدید به اثبات در مسائل جنایی، نشان از 

تشخیص قاضی واگذار شده که احراز مشقت شنندید و یننا   در مسائل کیفری دارد: نخست آنکه به

بررسی و حل موضوع به نحوی ضروری باشد که تشخیص دهد شهادت سماعی در اینجا کنناربرد 

دارد؛ دوم آنکه در مسائل بغرنج به فحوی فقهی اهل سنت در مواردی که تابع فقه مالکی هستند، 

در مسننئله قننذف و )  یشننافعاکتفا شده است؛ چه اینکه در فقه مالکی و ظاهری و اقننوی در فقننه  

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
للقاضی الجنائی األخذ بروایة ینقلها شخص عن آخر. متى رأى أن تل  األقوال قد صدرت منه حقیقة وکانت تمثل الواقع  . 1

 فی الدعوى. 
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قصاص(، حوزه موضوعی برای شهادت سماعی یا همان شهادت بر شهادت قائننل نیسننتند. بلکننه 

تمامی موضوعات را از باب نیاز شدید و یا حرج در اثبات موضننوع و همچنننین تشننخیص قاضننی 

الناس نیز دارند به طریق اولننی ت بر شهادت در اموری که مبنای حقمحکمه سبب پذیرش شهاد

شود. اما در قانون امارات و مصر و سودان به جهت تبعیت از فقننه حنفننی و همچنننین احتینناط می

تنها در مسائلی که نفع عام دارد مثل وقف و یا با تداوم و صننحت نسننل همانننند دعنناوی نسننب، 

چند در کشورهای ذکر شده نیز درنهایت تشخیص پذیرش یننا پذیرند. هرشهادت بر شهادت را می

اند. از طرفی در قننانون کویننت بننه نننص قننانونی در عدم پذیرش را به قاضی محکمه واگذار کرده

ای نشده است و در چنننین مننواردی بننه فقننه رابطه با شهادت بر شهادت یا شهادت سماعی اشاره

(. با همه ایننن تفاسننیر سنننت 313: 2 ج، م 2002، سنهوری) کننداهل سنت و مشهور آنان مراجعه می

های فکری و اسنادی ی  مسئله است که بدان اشاره شد. این پژوهش، تعیین حکم بر پایه بنیان

کننه از شننهرت فقننه بنابراین لزوم تبعیت از مبنا در تعیین حکم امری انکننار ناپننذیر اسننت و چنان

ست، مسئله قذف به جهت ارتباط با حیثیننت فننرد آید و لزوم قاعده عقلی نیز چنین ایبرمفریقین  

است که نیاز است همانند قصاص  مقذوف و همچنین جریان در السنه، قهراً داخل در عسر و حرج

در مواردی که دلیلی جز شهادت بر شهادت در اثباتش نیسننت، مننورد پننذیرش قننرار گیننرد. البتننه 

دیگری را شنیده، مشخص باشنند و منظور ما شهادت سماعی است که راوی و گوینده آنکه قذف  

 در تفاوت میان تداول در السنه غیر معین و معین، وجه تمیز احکام صادره است.

 

 در اثبات  شهادت بر شهادتوجه اماره بودن  .5

 .نیامننده اسننت  میننان  به  به عنوان ی  اماره قضایی صحبتی  ثانویدر مورد پذیرش شهادت  

در فقه شیعه به دنبننال یننافتن  و چه فقه اهل سنت در چه ،فقهیو متون  در منابع  وجوولی با جست

در حقیقت اگر شننهادت بننر شننهادت بننا رعایننت ضننوابط پاسخی مناسب برای این مقوله هستیم. 

شرعی آن ازجمله نصاب عدلین، مستقر نشده باشد، باز هم جهننت روشننن شنندن قضننیه قابلیننت 

ین وصف اقوال شیعه و اهننل سنننت را از منظننر استماع و استفاده به عنوان قرینه را داراست. در ا

 گذرانیم.می
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 مصادر روایی اماره بودن شهادت بر شهادت  .5-1

توان در موضوع این مبحث مننورد بررسننی را می  ذیلمطالعات روایی شیعه تنها دو روایت    با

 قرار داد.

 اینکننه )بننادهنند  شهادت فردی دیگر شهادت بر واحدی فرد کهی: هنگامنخست  روایت  مطابق

شننود و می محسوب شهادت نصف  آن  و  شودمی  پذیرفته  او  شهادت  است(  رعایت نشده  شرعی  نصاب

اگر دو نفر عادل شهادت دهند با شهادت آنان شهادت شاهد اصلی که فننرد واحنندی اسننت ثابننت 

 .(70 :3ج ق، 1413 صدوقشود )می

ثانوی را   السالم شهادتعلی علیهالسالم نقل شده که  مطابق روایت دوم: از امام صادق علیه

 :3، ج1413،صنندوق ؛3:21ج ،1390 ی،طوسنن دانسننت )جز با شهادت دو نفر بر شهادت ی  نفر جایز نمی

70.) 

طور کامل با احکام و بر اساس این دو روایت شهادت بر شهادت در صورت رعایت نصاب به

با احراز سایر شرایط که موجب پذیرش  شود. اما اگر نصاب در آن رعایت نشودآثار خود محقق می

گیرد و منظور از آن روشننن به عنوان نصف شهادت مورد پذیرش قرار می  یتاًشود، نهاشهادت می

تنها فرض مکمننل ایننن   است.  است. شهادت نصف در فقه و حقوق ما مورد شناسایی قرار نگرفته

 امارات هستند. که همان قرائن واست جمله اعتبار شناسی به عنوان مادون دلیل 

در کتب فقهی راجع به اماره بودن شهادت بر شهادت فرد واحد صننحبتی بننه میننان نیامننده 

است. اما در باب تعداد شهود و نصاب در شهادت بر شهادت از فرضی صحبت شده کننه شننهادت 

 شننهادت  کلی  عدم رد  و  قرینه بودن آن  ا ظهورب  و  داندمی  اصل  دو نفر را سبب اثبات شهادت شاهد

نشان از اقدرت اثباتی شهادت واحد به عنوان مادون دلیل شرعی ولی در اقل مراتب واحد    واحد بر

 در کننه دارد دلیننل به نیاز فرض ی  رد زیرا به عنوان قرینه و اماره را دارد نه اینکه کالً مردود باشد،
 ،1407  ی،)طوس  دارد  وجود  واحد  فرد  شهادت  رد  عدم  بر  هم  مثبته  قرینه  حتی  و  نیست  موجود  دلیل  اینجا

 از آن جمله است روایت زیر: 1(.249 :6ج

-یم یرش شهادت دهد، به عنوان نصف شهادت پذ یگرد یبر شهادت فرد ی،فرد ی کهزمان

. شننودیآنها شهادت فرد واحنند ثابننت منن   یلهشهادت دهند، بوس  یو اگر دونفر بر شهادت فرد  شود

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
 »و ان شهد شاهد على شهادة أحدهما و شاهد آخر على شهادة اآلخر لم یثبت بهذه الشهادة ما شهدا به«. .1
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 .1(67: 3ق، ج 1413،)صدوق

 سننبب  نصنناب  رعایننت  فننرض  در  کهفرد واحد چنان  شهادت  بر  شهادت  ،شده  بیان  آنچه  مطابق

 پننذیرش  از عدم و داندمی عدم اثبات شهادت اصل را سبب نصاب  رعایت  عدم  شودمی  شهادت  اثبات

شننهادت  آن صحبتی از آن به میان نیامده است و به قرائن که همان نص و روایت است پننذیرش 

پینندا نکننردیم کننه  فقننه در را تعبیری و گردداستنباط می  مثبته  یا قرائن  اماره  ی   عنوان  فرد واحد به

 .بیانات فوق باشدمخالف 

 

 اماره بودن شهادت بر شهادتقانونی   وضع  .5-2

امارات به عنوان یکی از دالیل اثبننات دعننوا معرفننی شننده و خننود در زمننره   1258در ماده  

 211شننرعی و قننانونی دارد. در قننانون مجننازات نیننز در منناده  دالیلی است که حجیت و اعتبننار  

اند که قاضی باید صراحتاً مستند علم خننود را در امارات معرفی شده  مستندات علم قاضی قرائن و

 عنننوان بننه ن، تحقیقات محلی و معاینه محننل،احکم ذکر کند. در تبصره ماده فوق اظهارات مطلع

بگیرننند پننس بننه   قننرار  مستند علم قاضی  توانندمی  که  اندشده  بیان  اماراتی  و  تمثیلی قرائن  مصادیق

باشنند و   شاهد  ی   تنها  او محرز باشد ولی  ییگوراست  طریق اولی اظهارات شاهدی که صداقت و

 او  از زبننان  را  واقعننه  شنناهد اصننل  هنگام مرگ  به  بوده که  شهادت تنها فردی  یا آنکه در شهادت بر
 خواهنند زیادی را بننه دنبننال حقوق تضییع بگیریم را نادیده آن کلی بخواهیم طوربه  اگر  ،شنیده است

-هننم و واحد بر شهادت واحد یعنی نصاب رعایت صورت عدم بر شهادت نیز در  پس شهادت  داشت.

تواننند از ها و مواردی از این قبیننل، مننیشهود ثانیه و اعتبار یکی از آن  دو  از  یکی  عدم اعتبار  چنین

مثبته و امارات بیّنی باشد که قاضی نسبت به آن اقناع وجدانی پیدا کرده و در ضننمیر خننود قرائن  

 گفتار وی ایمان دارد. یبه صدق و درست

 

 فرجام سخن 

ی است که مجازات آن تنها از بنناب نقننص حنندود الهننی نیسننت، بلکننه جرائمقذف از جمله  

ماهیت قذف دو وجهی است؛ یعنی به مننوازات نقننض حنندود الهننی و حتننی بنناالتر از آن حقننوق 

–––––––––––––––––––––––––––––––– 
ِإنْ      -1 وَ  شَهَادَةٍ  نِصْفُ  هِیَ  وَ  تُقْبَلُ  شَهَادَتَهُ  فَإِنَّ  رَجُلٍ  شَهَادَةِ  َعلَى  رَجُلٌ  شَهِدَ  »ِإذَا  الصَّادِقُ ع  عَلَى قَالَ  َعدْلَانِ  رَجُلَانِ  شَهِدَ 

 شَهَادَةِ رَجُلٍ فَقَدْ ثَبَتَ شَهَادَةُ رَجُلٍ وَاحِدٍ«. 
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الناسی نسبت به گیرد که جامع فقه اسالمی معتقد بر غلبه جنبه حقمورد تعرض قرار می  هاانسان

الننناس ایران، فراتر از تغلیب ذکر شده، مبنای قذف حننق  اللهی آن است. در نظام تقنینیجنبه حق

مطلق ذکر شده است که در تحلیل پژوهش جاری مطالعه قرار گرفت. مسئله اثبات حد قننذف بننا 

.م.ا را ق  189یادگرایی و ظهور اجتهاد حقوقی قرار گرفته است که منناده  بنشهادت ثانوی در برزخ  

.آ.د.م. قننرار داده اسننت. جهننت اثبننات ق 231و منناده همان قانون   220و    255در تعارض با ماده  

موضوع جز از طریق بررسی تطبیقی با فقه اهننل سنننت میسننور   جانبههمهنظریه صحیح، بررسی  

اختالف میان سه فرقننه   اگرچه  نیز  سنت  اهل  در فقه  نبود. با بررسی به عمل آمده مشخص شد که

د دارد. لذا بننه ترتیننب مبناهننای معرفننی وجو  یظاهری و مالکی و شافعی با دو فرقه حنفی و حنبل

الناس و اطالق حقشده ظاهری و مالکی، صدق اطالق شهادت به معنای عدلین بر شهود ثانوی  

 صنناحب ،المحققننین طوسی، فخر شیخ همانند شیعه اقلیت همانندبر شهادت ثانوی است؛ از این رو 

الناسننی حننق  جنبننه  تغلیننب  ظر برن  قانون،  و مطابق صریحنراقی    و مالأحمدجواهر    ریاض و صاحب

 لننزوم  آنچه مبنا قرار گرفتننه اسننت  مخالفان ازجمله حنابلهدر    .دارند  ف و حمایت از فرد محصنقذ

سوق   عدم پذیرش   بر  مبنی  را بر نظر  هاآن  که  است  ثانوی  شهادت  و  اتحاد طریق میان کتابت قاضی

، اعتباری بننرای کتابننت قاضننی قائننل اتفاقکه در فقه شیعه اکثریت قریب به    در حالی؛  است  داده

 بننه  نانامسننلم  امننور  احتینناج  که لزوم  حنبلی  فقه  دیگر  و مبنایاستفاده شود  از این مالک    تا  نیستند
 صننحت مبنننای توانداین جهت مالک مورد استفاده می از و با فقه شیعه  همسو  ،است  ثانوی  شهادت

را  با شبهه تدرءالحدود لزوم طرفی از  زیرا ،آنچه در حنفی ذکر شده نیز متزلزل است  باشد.  نظریه

 کننه  کند. در این دوگانگیمی  معرفی  غالب  را  الناسی آنحق  جنبه  از طرفی  و  داندمی  شامل قذف نیز
 حکننم  مبنننای  از  اسننتفاده  ما  راهکار  خوردچشم می  به  نیز  ایران  قانون جاری  در  کمتری  البته با شدت

کننند و از ایننن روسننت کننه در ینمالزم به ذکر است که مقنن اصواًل مبننانی خننود را بیننان است.  

ق.آ.د.م. به مبنای آن اشاره نشده است؛ امننا وقتننی بیننان شنند، دیگننر   231استفاده از اطالق ماده  

هایی که انجام شد متوجه شنندیم حتننی در فقننه در اغلننب یبررسعدول از آثار آن وجهی ندارد. با 

ی و اتقننان آن بننندجمعه مبنای حکم به دنبال اثر آن ذکر شده نشان از تزلزل افکننار در بیاناتی ک

 ؛الناسی قذفتغلیب جنبه حق  .1صحت نظریه شامل:    ذکر شده در  پس مبانی مشهورماهیت دارد.  

 و  قننذف  حنند  صریح  ذکر  عدم  .3  ؛شهادت ثانوی  اثباتی  قدرت  به  لزوم احتیاج حف  روابط مسلمین  .2
-ماده )مورد خاص قوانین و تعارض شدن تعطیل از جلوگیری .4  ؛قانون  در  آن  الناسیحق  جنبه  تغلیب
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قنندرت اثبنناتی   .5؛  231سابق مجازات با ماده    قانون  153  ماده  اطالق  همسو بودن  و  ق.آ.د.م.(231

. لننزوم حفنن  حرمننت 6و    ثانوی شهادت بر شهادت یعنی ادخال در قننرائن مثبتننه و علننم قاضننی

بنننابراین اصننالحات   .خاص و جلوگیری از تعدّی به حقوق فرد محصن یا محصنننه مننی باشننداش

پیشنهاد شده در این پژوهش، توجه به مبنای حکم است نه اینکه حکم اجتهاد حقوقی باشد که از 

جهت حقیقی نیست که   آنشود. اما این تبادر از  .م.ا چنین رویکردی متبادر میق  189ظاهر ماده  

ل آنست. از طرفی هم دلیل بر رد این تبادر در شرع موجود است و به این ظهننور نباینند قرینه مقاب

که در تقابل با دلیننل رد و ثانویننه   189اعتماد کرد، همچنین است وضعیت اطالق گرفتن از ماده  

 شود:یمه صورت ذیل پیشنهاد ب 255و  189بودن آن است. از این رو اصالح ماده 

.م.ا: حدود محض الهی با شهادت بر شننهادت اثبننات ق  188ماده    3تبصره  .م.ا،  ق  189ماده  

 شود.نمی

اثبننات نیسننت ولننی ق.م.ا: اگرچه حدود محض الهی با شهادت بننر شننهادت قابل  189ماده  

اسقاط حدود و همچنین سایر آثار مترتب بر احتیاط مثل نشر حرمت به سبب شبهه در وقوع زنای 

مالی که در ید متهم به سرقت حدی ثابت نشده است بننا نظننر یری  گبازپسو    محصنه یا محصن

 یابد.قاضی در مواردی که قرینه ظهوری ندارد و در مواردی که قرینه دارد، استقرار می

 قنناذف مجننازات یو اجرا یبتعقالناسی حد قذف، .م.ا: به جهت تغلیب جنبه حقق  255ماده  

 یننب،هننر مرحلننه، حسننب مننورد تعق  در  شنناکیدر صورت گذشننت  و    است  شاکیمنوط به مطالبه  

 شود.یمجازات موقوف م یو اجرا  یدگیرس

 

  دالیل توجیهی

 فننوق حکننم  کننه  اسننت  سننبب  بنندان  اول  آمده  189  به جای ماده  188ماده    3که تبصرهینا.  1

است و در عرض دو تبصره دیگر ازجمله مواردی استثنای آن باشد تننا  188استثنایی بر اصل ماده 

اطالق گیری آن جلوگیری شود. همچنین اینکه تنها حدود محض ذکر شده است از این از شبهه  

الناس را در پی دارند، سبب تضییع حق و اجننرای جهت است که حدودی که جنبه اشتراکی و حق

 تواند راهگشا باشد.یمی از موارد احیای قدرت علم قاضی در این مورد اپارهشود که در عدالت می

تعزیرات نیامده است، به جهت اختالف جدی است که با مبانی جرم   188ماده    که درینا.  2

توان یمی آن وجود دارد؛ چه اینکه بما یراه الحاکم است و در زمره علم قاضی است، چگونه انگار
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تعطیلی جمع کثیری از تعدیات به حقوق عام و خاص را از گذرگاه شهادت ثننانوی حننذف کننرد و 

بودن و ضرر عظیم که در فقه شهرت یافته   بارمشقتتضییع حقوق عامه و  این همان جلوگیری از 

 است را در پی دارد.

شود، اول به جهت اتفنناق فقهننی دهد آثار دیگر حدود ثابت میتذکر می  189که ماده  . این3

در این مسئله است. حتی در حد شهرت باال هم نیست بلکه مطلق فقهای اسالم قائل بر جریننان 

 تواند اجرا شود دارند.ی الحد در مواردی که اصل حد به سبب شبهه نمیآثار ما سو

. مسائلی مثل اوقاف عامه و احیای حقوق از دست رفته افرادی که نتوانستند مجرم بننودن 4

ها موجود است، تنها رعایت احتیاط در حنند را متهم را ثابت کنند ولی قرائن بر وقوع جرم علیه آن

 دست قاضی در تعزیر هم بسته باشد.واجب داشته و نه اینکه 

کننه نخسننت، مطننابق جننامع فقننه   الناس ذکننر شنندهاز این جهت غلبه حق  255  . در ماده5

کند که نیاز بننه بررسننی دقیننق یماسالمی است و دوم، شبهه تعزیر منصوص شرعی بودن را القا  

بقای شنناکی در منناده طلبد؛ از طرفی ایمآیات و روایات و نظرات علمای تراز اول فقه اسالمی را  

 باشد.مذکور جهت امکان مطالبه و اعاده حیثیت از متوفی مقذوف می

واسطه شهادت بر شهادت به جهت گستردگی موضوع نیاز است تا در در مورد اثبات تعزیر به

؛ ولی به طور اجمالی رهیافتهننای ایننن پننژوهش گیرد  و تحلیل قرار  پژوهشی جداگانه مورد بررسی

 .ایت دالیل مبنی بر عدم اثبات تعزیر بواسطه شهادت بر شهادت داردنشان از عدم کف

 

 ابعنم

 فارسی الف.

 . نشر میزان تهران: ،کنونی حقوقی نظم در مدنی دادرسی آیین (1390) عباس حیاتی، علی

 . انتشارات دراک :تهران، 3، ج آیین دادرسی مدنی (1387) شمس، عبداهلل 

  قلمرو   در  اصالت  »بررسی  ( 1399)  یعل  ،کشاورز  ،مهدی  سید  ،یداداشیرم  ،علیرضا  ،عسگری

  سنت«،   اهل  فقه  و  ایران   حقوقی  نظام   تحلیل  در  شهادت  بر  شهادت   پذیرش   موضوعی

 . 1-15 ، صص41سال یازدهم، شماره  ،فلسفی و فقهی مطالعات

( »بررسی نظریه مشهور در شهادت بر شهادت«، 1398علوی، سید جعفر و رضوانی، غالم حیدر )

 . 153-178، صص 20، شماره 11، دوره آموزه های فقه مدنی
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 یزان.نشر م :تهران ،2ج  ، اثبات و دلیل اثبات (1388) کاتوزیان، ناصر

 . نشر دادگستر: تهران ، قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی (1388) کاتوزیان، ناصر

 .انتشارات مجد: ، تهرانمدنی آیین دادرسی (1386) کریمی، عباس 

 .گنج دانش، تهران: 2، ج دادرسی مدنی یینمبسوط در آ (1380ی )مهاجری، عل

 

 عربی ب.

بخاری،  إبن النعمان  یف  ی البرهان  یطالمح(  1424) ی  حنف  مازهابن  محمودمازه    ، 8ج  ،  یالفقه 

 یه. دارالکتب العلم: یروتب

 . دارالفکر بیروت: ،5ج  ،المختار الدر على رد المحتار (1412) عابدین ابن ،الدمشقی

 . دارالکتب اإلسالمی  بیروت: ،18و  7ج  ،البحرالرائق تا()بی  الدین زین  المصری، نجیم ابن

  انتشارات   م:ق   ،12ج  ،البرهان  و  الفائدة  مجمع  (1403ابن محمد )  احمد  ، مقدس اردبیلی(اردبیلى )

 . اسالمى

 . دارالکتب العلمیة، بیروت: 2ج  ، جواهر العقود ومعین القضاة(  1417) محمد بن أحمد ،أسیوطی

قم10ج  ،اإلبهام  و  اللثام  کشف  (1416)  حسن  ابن  محمد  (،هندى  )فاضل  یاصفهان انتشارات   :، 

 . اسالمى

 . موقع اإلسالم   بیروت: ،12ج  ،الکبرى المدونة تا()بی  أنس بن مال  ،المدنی أصبحی

 . اإلسالم  موقعبیروت:  ،5ج  ،النیرة الجوهرة تا( )بی علی بن الیمنی، أبوبکر العبادی

المالکی سالم،  األزهری  بن  بن  زید    (1415)   أحمد  أبی  ابن  رسالة  على  الدوانی  الفواکه 

 . دارالفکربیروت:  ،7، ج القیروانی

 . دارالغرب بیروت: ،10ج  ،الذخیرة (1994)  إدریس بن أحمد أبوالعباس القرافی، 

 . دارالمعرفة بیروت: ،المزنیمختصر  (1410)  یحیى بن إسماعیل المزنی، 

 .دارالفکر، دمشق: 9ج ،  المحلىتا( اندلسی، إبن حزم )بی

الشافعی  فقه  فی  الکبیر  الحاوی   (1419)   البصری  بن  علی   )ماوردی(،  بغدادی   ، 17ج    ،مذهب 

 . دارالکتب العلمیةبیروت: 

یونس ،  بهوتى بن  المستقنع اتا(  )بی  منصور  زاد  شرح  المربع  العرب،  1ج  ،  لروض   یهالمملکه 

 . دارالمؤید :یهالسعود
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 .دار ابن حزم: بیروت، یُونُ المَسَائِلعُ( 1430) عبدالوهاب بن علی بن نصر، ثعلبی البغدادی

المالکی الحسن،  جلّاب  بن  الحسین  بن  بن (  1428)  عبیداهلل  مالك  اإلمام  فقه  فی  التفریع 

 .دارالکتب العلمیة: بیروت، 2ج ، أنس

 . دارالمعرفة  ، بیروت:4ج  ،اإلقناع أبوالنجا، موسى الدینشرف ،حجاوی

 . اسالمى انتشارات قم:  ،2ج ،الحاویالسرائر  (1410) منصور  بن محمد ،(ادریس حلّى )ابن

 .مؤسسه اسماعیلیانقم: ، 4، جشرائع اإلسالم (1408جعفر ابن حسن )، (حلّى )محقق

 .مؤسسة المطبوعات الدینیةقم: ، 2، جالنافع مختصر( 1418) جعفر ابن حسن، (حلّى )محقق

وزارت فرهنگ   نشرتهران:  ،  1، ج المتعلمین  تبصرة  (1411)  ، حسن بن یوسفحلی(  عالمهحلّى )

 . و ارشاد اسالمى 

(  مؤسسه  قم:  ،5ج    ،الحدیثة(  -)ط  األحکام  تحریر  (1420)  یوسف  بن  حسن  ،حلی(   عالمهحلّى 

 . السالمعلیه صادق امام

 .اسماعیلیان مؤسسه قم:  ،4ج ،الفوائد إیضاح (1387) حسن بن محمد ،(حلّى )فخرالمحققین

 . دارالعلمقم: ، 2، ج یرالوسیلةتحر (1429)  اللّه، روحموسوی خمینى

 .مؤسسه اسماعیلیانقم: ، 6، جالمدارك جامع  (1405) خوانسارى، سیداحمد

، 6، ج  غایة المنتهى  شرح  فی  النهى  أولی  مطالب  ( 1415)  عبده  بن   سعد  بن   مصطفى  ،رحیبانى 

 . المکتب اإلسالمی بیروت: 

 . دارالفکربیروت:   ،7ج  ،الهدایة شرح العنایة تا( )بی محمود بن محمد (، البابرتی) رومی

 العلمیة.  دارالکتب بیروت: ،14ج ، بحرالمذهب (2009إسماعیل ) بن الواحدعبد رویانی،

 .دارالمعرفة ، بیروت:17و  16، ج المبسوط (1414) سهل أبی بن محمد  ،سرخسی

 . الغرب دار ، بیروت:3، ج الجواهرالثمینة عقد (1423) أبومحمد ،(المالکی المالکی )عبداهللسعدی 

 . الرسالة مؤسسة، بیروت: 2ج ، الفتاوى فی النتف ،(1404) الحسین بن علی أبوالحسن ،سُّغْدی

،  أسنى المطالب فی شرح روض الطالببی تا(  زکریا بن محمد بن زکریا األنصاری )،  سنیکی

 ، بیروت: درالکتاب االسالمی. 4ج 

 ، بیروت:2ج    ،الوسیط فی شرح القانون المدنی الجدید  (2002)  سنهوری، عبد الرزاق أحمد

 . ث العربی دارإحیاء الترا 

العلماء(  1998)  أحمد  بن  محمد  بکرأبو  ،القفال  شاشی  مذاهب  فی  حلیة  ج  الفقهاء  معرفة   ،8 ،
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 . مکتبة الرسالة الحدیثة: المملکة األردنیة الهاشمیة

 . منشورات إسالمیةتهران: ، 2  ، جتبصرة المتعلمین (1419) شعرانى، ابوالحسن

 . دارالفکر، بیروت: 3ج  ،الفتاوى الهندیة (1411) جماعة من علماء الهند شیخ نظام و

 . دارالمعرفة ، بیروت:7و  6ج  ،األم  (1410) إدریس بنا محمد ،شافعی

لدولة    والتجاریة  المدنیة  المعامالت  فی  اإلثبات  قانون  شرح   (2015)  مصطفى  شرقاوی،

 . القضائی  دبی معهد :دبی ،اإلمارات

 . دارالکتب العلمیة یبروت: ،3ج  ،المهذب تا(  )بی إبراهیم شیرازی(،  )أبواسحاق شیرازی

 . انتشارات اسالمىقم: ، 3ج ، من ال یحضره الفقیه (1413محمّد بن على ) صدوق،

تهران:  ،3 اکبر، جغفارى، على ترجمه - من ال یحضره الفقیه، ( 1409) محمّد بن على صدوق،

 .نشر صدوق

اول،   -مشهد  ،البحوث  مجمع   ،2  ج  ،المختلف  من  المؤتلف  (1410)  اإلسالمامین  طبرسى،  ایران، 

 . ق 1410

 . انتشارات اسالمىقم: ، 2، ج المهذب ( 1406) طرابلسى، قاضى عبدالعزیز

 .دارالکتب اإلسالمیةتهران: ، 3، ج االستبصار (1390) ، ابوجعفرشیخ طوسی( طوسى )

 . اإلسالمیة دارالکتب تهران: ،6ج ،األحکام تهذیب (1407ابوجعفر ) ،طوسی( شیخطوسى )

 . انتشارات اسالمىقم: ، 6، جالخالف (1407) جعفر ، ابوشیخ طوسی( طوسى )

 . المکتبة المرتضویة تهران: ،8، جالمبسوط (1387) ، ابو جعفرطوسی( شیخطوسى )

البیت علیهم مؤسسه آل : ، قم15، جریاض المسائل (1418) ، سید علىصاحب ریاض(طباطبایى ) 

 . السالم

 . کتابفروشى داورىقم: ، 3، جالبهیة الروضة (1410) علی ابن الدین زین ،(عاملى )شهید ثانى

 . المعارف اإلسالمیةقم: ، 14  ، جاألفهام مسالك  (1413) علی  ابن الدین زین ،(ثانى عاملى )شهید

 . دارالمنهاججده:  ،13ج  ،الشافعی مذهب فی البیان  (1421) أبوالحسین الیمنی،  عمرانی

مجلة جامعة   «،الوضعی والقانون اإلسالمی الفقه فی النقل شهادة»  (1441)   عایشه  شحی،  عیسی

 . 651-680، صص 2 شماره ، 16 ، دورهالشارقة للعلوم الشرعیة والدراسات اإلسالمیة

 . العلمیة دارالکتب بیروت: ،9ج  ،الهدایة شرح البنایة (1420)  أحمد بن محمود ،حنفی غیتابى

 .السالمدار ، قاهره:7، ج الوسیط (1417)  محمد أبوحامد الغزالی(،غزالی )
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( الحنبلی  نجار(،  فتوحی  أحمدإبن  بن  اإلرادات(  1419)  محمد  ج  منتهى  بیروت:  5،  مؤسسة  ، 

 . الرسالة

 . دارالغرب :روتیب ،2ج  ،الممهدات المقدمات ( 1408) أبوالولید ،(رشد بناقرطبی )

المدَوَّنة  النَّوادر  (1999)  النفزی  الرحمن  عبد  بن  عبداهلل  قیروانی، فی  َما  ج  والزِّیادات على   ،8 ،

 . دارالغرب اإلسالمی: بیروت

، بیروت: 6ج  ،  دائع الصنائع فی ترتیب الشرائع ب(  1406)  أبوبکر بن مسعود بن أحمد،  کاسانی

 دارالکتب العلمیه. 

الکتب  دار  تهران:  جلد،  8  ،اإلسالمیة(  -)ط  الکافی  (1407)  یعقوب   بن  محمد  ابوجعفر،  کلینى،

 .اإلسالمیة، تهران

یعقوب بن  ابوجعفر، محمد  الحدیث دارقم:  جلد،    15،  الحدیث(دار  -)ط  الکافی  (1429)  کلینى، 

 .للطباعة و النشر

، کویت:  ج  1،  أحمد  الهدایة على مذهب اإلمام(  1425)  محفوظ بن أحمد بن الحسن،  کلوذانی

 . مؤسسة غراس للنشر والتوزیع

 . دارالقرآن الکریمقم: ، 1  ، جالقضاء کتاب  (1413) رضا محمد سید گلپایگانى،

 ی. التراث العرب  یاءداراح، بیروت: 27، ج بحاراألنوار( 1372باقر )عالمه مجلسی(، محمد ) یمجلس

، ج  الهدایة فی شرح بدایة المبتدیتا( بیعلی بن أبی بکر بن عبد الجلیل الفرغانی ) مرغینانی،

 . داراحیاء التراث العربی، بیروت: 3

الدمشقی سلیمان،  مرداوی  بن  على  (  1419)  علی  الخالف  من  الراجح  معرفة  فی  اإلنصاف 

 .دارإحیاء التراث العربی : بیروت، 12، ج مذهب اإلمام أحمد بن حنبل

 . دارالکتب العلمیةبیروت:  ،4ج  ،الکافی فی فقه (1414) أحمد بن عبداهلل )إبن قدامه(، مقدسی

 . مکتبة القاهرة ، قاهره:10ج  ،المغنی (1388)عبداهلل بن أحمد إبن قدامه(، ) یمقدس

 . البیت علیهم السالمآلقم: ، 18  ، جمستندالشیعة (1415) نراقى، مولى احمد

 . دارإحیاء التراث العربیبیروت: ، 41  ، ججواهرالکالم (1404) نجفى، محمد حسن

 یهالمملکه العرب،  2، ج  الکافی فی فقه أهل المدینة(  1400)  یوسف بن عبداهلل،  نمری القرطبی

 . مکتبة الریاض الحدیثة :یهالسعود

 . السالمالبیت علیهمآلبیروت: ، 17  ، ج الوسائل مستدرك (1408نورى، میرزا حسین )
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المکتب    ، بیروت:11ج    ،المفتین  عمدة  و  الطالبین  روضة  (1412)  شرف  بن  یحیى  زکریاأبو  نووی،

 . اإلسالمی

 . 20دارالفکر، جلد بیروت: ، المجموع شرح المهذب (1412) شرف بن یحیى  زکریاأبو نووی،


