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بررسی فقهی و حقوقی ارزش شهادت خویشاوندان
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حمید ابهری
محمدحسین تقیپور درزی نقیبی

**

چکیده
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ،1318قانونگذار وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه
دوم را مانع پذیرش شهادت می دانست .با تصویب قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ،1379قانونگذار
در خصوص حکم شهادت اقربا سکوت نموده است .به همین جهت ،این پرسش مطرح می شود که آیا با
وجود سکوت قانونگذار در قانون آیین دادرسی مصوب  ،1379همچنان خویشی با یکی از طرفین دعوا ،مانع
پذیرش شهادت است؟ به نظر می رسد با توجه به سکوت عمدی قانونگذار در قانون جدید آیین دادرسی
مدنی ،باید قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود .با وجود این ،قانونگذار در ماده 154
قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( 1378مادهی  209قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  ،)1392قاضی را
مکلّف نموده تا درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد یا مطلع را با طرفین دعوا سئوال نموده و در صورت مجلس
قید نماید .حکم قانونگذار در قانون آیین دادرسی کیفری این پرسش را ایجاد مینماید که اگر شهادت
خویشاوندان در نظام حقوقی ایران قابل پذیرش است ،چه ضرورتی به پرسش نمودن از طرفین درخصوص
وجود یا عدم وجود قرابت می باشد و اگر عدم وجود قرابت در شهادت شرط است ،چرا در ذیل شرایط شاهد
مطرح نشده است؟
کلید واژه :شهادت ،خویشاوندان ،تهمت ،پذیرش ،عدم پذیرش.
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 -1مقدمه
شهادت یکی از مهمترین ادلّه اثبات دعوی بر اساس قوانین و مقررات نظام حقوقی ایران و نیز در فقه
و حقوق اسالمی است .شهادت در المنجد به معنای خبر قطعی و گواهی دادن است (معلوف،1 ،1383 ،
 )750بمعنی حضور و معاینه و اطالع نیز میباشد (جعفری لنگرودی .)397 ،1387 ،شهادت در اصطالح
اخبار توام با قطع و جزم از وجود حقی برای غیر است که از سوی غیر قاضی به عمل میآید (نجفی،
.)7 ،41 ،1404
شهادت از دیرباز در ایران به عنوان یکی از ادلّه اثبات دعوی مورد توجه بوده است .در ایران باستان به
خاطر اهمیتی که برای گفتار افراد قائل بودند ،شهادت کلیه اقربا بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و
خویشاوندی مورد استماع قرار میگرفت (مدنی .)178 ،1385 ،به عنوان مثال؛ مزدکیها که اعتماد بسیار
زیادی به اقوال همکیشان خود داشته و یک ارزش استثنایی برای گفتار آنان قایل می شدند ،حتی شهادت
برادر را برای برادر دیگر و نیز شهادت زن برای شوهر و سایر اقربا را بدون در نظر گرفتن درجه قرابت و
خویشاوندی قبول کرده و به آن ترتیب اثر میدادند (سرشار.)6 ،1331 ،
اگر خویشی را مانع پذیرش شهادت نیز بدانیم ،در فرضی که شاهد رابطه خویشی برابر در یک طبقه و
یک درجه با هر دو طرف دعوا داشته باشد ،تردیدی در پذیرش چنین شهادتی وجود نخواهد داشت .به
عنوان مثال در دعوای بین دو برادر ،پدر میتواند بنفع یک برادر و به ضرر دیگری گواهی دهد و در این
خصوص اختالفی وجود ندارد .بحث در فرضی است که شاهد رابطه خویشی با یکی از طرفین دعوا داشته
باشد .نکته قابل ذکر اینکه بند  1مادهی  413قانون آیین دادرسی مدنی سابق ،نیز وجود رابطه خویشاوندی
بین گواه و یکی از اصحاب دعوا را از موارد جرح قرار داده بود .بنابراین اگرچه مدعی نمیتوانست برای
مثال برادر خود را در دعوایی که با دیگری دارد به عنوان گواه معرفی نماید ،لیکن چنانچه دعوا بین دو
خویشاوند سببی یا نسبی تا طبقه و درجه مزبور مطرح بود ،طرفین دعوا می توانستند هریک از خویشاوندان
مشترک مزبور را به عنوان گواه خود معرفی کنند .اکنون نیز در بررسی ارزش و تأثیر گواهی خویشاوند،
دادگاه میتواند به امر مزبور توجه نماید (شمس.)233 ،3 ،1387 ،
بحث در فرضی است که گواه به نفع خویشاوند خود و به ضرر غیر خویش ،گواهی بدهد .بنابراین در
موردی که شاهد به ضرر خویشاوند و بنفع غیرخویش شهادت میدهد ،در پذیرش چنین شهادتی اختالف
نظری وجود ندارد .مؤ ید این مطلب ،مالک حکم قانون در مورد وجود خصومت شاهد با یکی از طرفین
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دعوا می باشد .تبصره  2ماده  177قانون مجازات اسالمی در فرض وجود خصومت شاهد با یکی از طرفین
دعوا مقرر میدارد« :در مورد شرط خصومت ،هرگاه شهادت شاهد به نفع طرف مورد خصومت باشد،
پذیرفته میشود».
همچنین موضوع بحث در خصوص امکان پذیرش یا عدم امکان پذیرش شهادت خویشاوندان نسبی یا
سببی اصحاب دعواست ،لیکن درخصوص پذیرش شهادت پدر و فرزند رضاعی و سایر اقوام رضاعی
تردیدی وجود ندارد (شهید ثانی.)196 ،14 ،1413 ،
در قانون آیین دادرسی مدنی مصوب  ،1318یکی از موقعیتهایی که شاهد را در معرض اتهام قرار می
داد ،قرابت او با یکی از دو طرف دعوا بود .بند یک از مادهی  413قانون ،وجود قرابت نسبی یا سببی تا
درجه سوم از طبقه دوم را مانع پذیرش شهادت و نفوذ آن در دعوا می دانست و قرابت را از موارد جرح
شاهد قرار داده بود .این قاعده چنان اصولی و بدیهی می نمود که از  1318تا زمان تصویب قانون آیین
دادرسی مدنی مصوب  ،1379ثابت ماند و در تجدید نظرهای مکرر آسیب ندید .قانون آیین دادرسی مدنی
مصوب  1379صالحیت گواه و موارد جرح او را به کتاب دوم در امور کیفری احاله کرد ،در حالی که در آن
کتاب (ماده  ،)155نداشتن قرابت در شرایط شاهد نیامده بود (کاتوزیان .)47 ،2 ،1387 ،با تصویب قانون
آیین دادرسی کیفری مصوب  1392و قانون مجازات اسالمی مصوب  ،1392قانونگذار شرایط شاهد را در
ماده  177قانون مجازات اسالمی 1مقرر نموده که تکراری از مفاد ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری
سابق است و قانونگذار مجدداً عدم قرابت را به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر ننموده است و این تردید
ایجاد می شود که عدم قرابت جزء شرایط شهادت نیست و به عبارت دیگر ،قرابت از موانع شهادت
محسوب نمی شود .حال با آگاهی از این مطلب ،به بررسی این موضوع پرداخته میشود که اگر شخصی
بخواهد از برادر ،خواهر یا پدر و مادر به عنوان شاهد ماجرایی در دادگاه و نزد قاضی استفاده نماید ،آیا
صرف وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی دلیل جرح و بی اعتباری مفاد شهادت است؟
در نظامهای مبتنی بر اقناع وجدان قاضی ،احتیاج کمتری به تعیین شرایط و موانع متعددی برای اعتبار
شهادت وجود دارد .در این نظامها با توجه به اینکه قانونگذار قاضی را مکلّف به پذیرش مفاد شهادت و
صدور حکم بر مبنای آن نکرده است ،گواهی اشخاص مختلف صرفنظر از میزان وثوق آنها یا در معرض
 - 1مادهی  177قانون مجازات اسالمی ،در بیان شرائط شهود مقرر داشته است« :شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیرر باشرد :الرف-
بلوغ ب -عقل پ -ایمان ت -عدالت ث -طهارت مولد ج -ذی نفع نبودن در موضوع ح -نداشتن خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح -عدم اشرتغال بره
تکدی خ -ولگرد نبودن».
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اتهام بودن آنها به واسطه ارتباط خویشاوندی با یکی از اطراف دعوا پذیرفته شده و قابل استماع است
(هنرمند )81 ،1383 ،در حقوق آلمان ،بلژیک ،هلند ،یونان ،فنالند ،سوئد ،انگلیس ،استرالیا ،عدم وجود
قرابت نسبی یا سببی به عنوان شرایط شهادت مطرح نشده است (صفایی و رحیمی.)144 ،1383 ،
در حقوق ایران با مالحظه و بررسی و تطبیق مواد قانونی سابق و جدید قانون آئین دادرسی کیفری و
مواد قانون مدنی ،مشخص می شود در قانون سابق در مادهی  413قانون آیین دادرسی مدنی ،از جمله
موارد جرح شاهد ،داشتن رابطه خویشاوندی بین شاهد و اصحاب دعوا و طرفین بوده است ،ولی با حاکمیت
قانون جدید آئین دادرسی مدنی مصوب  ،1379قانون سابق به استناد مادهی  529قانون آئین دادرسی مدنی
نسخ صریح شده است  .با در نظر گرفتن قانون مذکور و قانون آیین دادرسی کیفری و مجازات اسالمی
مصوب  1392و عدم منع قانون در هیچیک از این قوانین ،پذیرش شهادت اقربا با رعایت شرایطی به
مصلحت نزدیکتر است .البته عدهای معتقدند همچنان شهادت بستگان قابل استماع نیست 1و یا این که
اعتبار آنان به عنوان مطلع بوده و به عنوان شاهد که دلیل اثباتی قانونی و شرعی است ،معتبر نمی باشد
(گلدوزیان .)355-356 ،1386 ،اهمیت و ثمره پذیرش شهادت اقربا از این جهت است که در برخی دعاوی
مبتنی بر قراردادهای شفاهی یا حتی کتبی نیز که در یک محیط خانوادگی و خصوصی به وقوع میپیوندد،
شهود فقط اقارب و بستگان و منسوبین نزدیک اشخاص هستند و اشخاص بیگانه ای در آن محل حضور
ندارند تا بتوان از آنها به عنوان شاهد ،استفاده نمود .این موضوع ،در دعاوی خانوادگی مطروحه بین زوجین،
نمود بیشتری پیدا می کند .در ذیل ،نظرات مختلف درباره عدم پذیرش یا پذیرش شهادت اقربا ،بررسی می
شود.
 -2نظریه عدم پذیرش شهادت اقربا
در معانیاالخبار از عایشه از قول پیامبر نقل شده است؛ « شهادت مرد و زن خیانتکار و کسی که کینه
برادرش را به دل دارد و کسی که متهم است به جهت خویشاوندی یا دوستی ،پذیرفته نمی شود» (ابن

 - 1در این زمینه ،در پرونده ای که با کالسه  930252در شعبه  6دادگاه عمومی  .......مطرح بوده است ،یکی از شهود ،همسر خواهان دعوا
بوده است که با اینکه ذیل سندی را بعنوان گواه امضا کرده است ،دادگاه با این استدالل که وی همسر خواهان است و در نتیجه در دعوا
ذینفع است ،شهادت او را استماع نکرده است .در حالیکه صرف همسر بودن ،دلیل بر ذینفعی در دعوا نیست .زیرا ذینفع بودن به این
معناست که دعوای مطروحه ،مستقیماً نفعی برای شخص داشته باشد ،حال آنکه در پرونده مذکور ،دعوای طرح شده برای همسر گواه و نه
خود او ،نفع داشته است .البته با دقت در استدالل دادگاه ،معلوم می گردد که دادگاه ،صرف وجود خویشاوندی را از موجبات جرح شاهد
ندانسته و بلکه وجود خویشاوندی را سبب ذینفع بودن گواه تلقی و از جهت ذینفع بودن ،گواهی گواه را نپذیرفته است.
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بابویه .)208 ،1403 ،برخی از مؤلفین حقوقی نیز با بیان اینکه شهادت پدر برای پسر و پسر به نفع پدر مورد
قبول نیست ،گواهی زن و شوهر به نفع یکدیگر را نیز مورد قبول نمیدانند (محقق داماد.)75 ،3 ،1406 ،
 -1-2دالیل عدم پذیرش شهادت اقربا
طرفداران نظریه عدم پذیرش شهادت اقربا؛ دالیل زیر را برای توجیه نظریه خود ذکر می کنند:
 -1در مادهی  209قانون آیین دادرسی کیفری مصوب ( 1392ماده  154قانون آئین دادرسی کیفری
سابق) به قاضی تکلیف شده است که نسبت به درجه قرابت نسبی یا سببی شاهد با دو طرف دعوا از او
بپرسد و در صورت مجلس قید کند .حکم قانونگذار ،این پرسش را به ذهن می آورد که اگر خویشاوندی
مانع از اعتبار شهادت نیست ،پرسش بیهوده از شاهد چه ضرورتی دارد؟ و اگر این موانع مؤثر است ،چرا در
زمره شرایط شاهد نیامده است؟ (کاتوزیان )48 ،2 ،1387 ،به همین جهت ،برخی بیان می دارند .در حقوق
ایران فقدان رابطه قرابت بین شاهد و اصحاب دعوا شرط است و گواه نباید با شخصی که به نفع او شهادت
میدهد ،رابط ه خویشاوندی داشته باشد و در صورت وجود ایراد قرابت در امر شهادت ،اظهارات شخص مورد
ایراد ،صرفاً به عنوان مطلع استماع میشود (گلدوزیان355-356 ،1386 ،؛ پوراحمدی.)169 ،1384 ،
 -2خویشاوندی شاهد با طرفی که به سود او شهادت می دهد ،این دغدغه را در ذهن دادرس ایجاد
میکند که احتمال دارد شاهد از منافع فرزند یا همسر یا برادر خود در برابر دیگران دفاع نماید و کمتر به
بیان واقع اندیشد و همین دغدغه از اعتبار شهادت می کاهد ،هرچند که مانع از پذیرش آن نشود (کاتوزیان،
 .)48 ،2 ،1387در واقع ،همانطور که برخی نیز بیان داشتهاند ،عدم پذیرش شهادت ایشان فقط به خاطر
وجود تهمت است (محقق داماد.)75 ،3 ،1406 ،
 -3شافعی در منع شهادت پدر بنفع فرزند و فرزند بنفع پدر بیان داشته که فرزند جزئی از پدر و بخشی
از وجود وی است چون از نطفه او خلق شده است و پدر ماده و عنصر اصلی پسر است و مانند این است که
بنفع خود شهادت می دهد ،بنابراین همانطور که شخص نمی تواند به نفع خویشتن شهادت بدهد ،امکان
ادای گواهی به نفع پدر نیز وجود ندارد (سید مرتضی498 ،1415 ،؛ سیوری حلی.)390 ،2 ،1425 ،
 -4اصل بر آن است که هیچ شهادتی پذیرفته نشده مگر در مواردی که دلیل بر پذیرش آنها داشته
باشیم و نیز فرض قانونگذار این است که در وضعیت فعلی ،دسترسی به گواهانی که جامع تمام شرایط گواه
باشند ،به سادگی ممکن نیست و گواهی را از لحاظ اختالف در ضبط آنچه واقع می شود ،نمیتوان همیشه
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به عنوان دلیل مفید قطع و یقین دانست .به همین جهت ماده  241قانون آیین دادرسی مدنی ،تشخیص
ارزش و تأثیر گواهی را با دادگاه دانسته است (مهاجری .)381 ،2 ،1387 ،بنابراین با توجه به اینکه اصل بر
عدم پذیرش شهادت است و در مواردی که تردید وجود دارد که شهادت فرد را بپذیریم یا خیر به اصل
رجوع نموده و حکم به عدم پذیرش گواهی اقربا می نمائیم.
 -5قانونگذار به جای تصریح حکم عدم پذیرش شهادت اقربا در بند ج ماده  177قانون مجازات
اسالمی(1بند  6ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری سابق) به بیان شرط کلی ذینفع نبودن در موضوع
(عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی) بسنده نموده است ،زیرا یکی از مصادیق بارز
وجود انتفاع شخصی یا رفع ضرر از شاهد(ذینفع بودن شاهد) ،در فرض شهادت اقربا است ،به جهت اینکه
در شهادت اقربا برای یکدیگر احتمال جلب منفعت و دفع ضرر وجود دارد و چنین اتهامی از موارد رد
شهادت است .بنابراین ،قانونگذار به جای ذکر مصداقی حکم ،به بیان حکم عام و کلی «ذینفع نبودن در
موضوع» بسنده نموده است (زراعت.)212 ،1383 ،
 -2-2نقد نظریه عدم پذیرش شهادت اقربا
به نظریه عدم پذیرش شهادت اقربا ایرادات زیر وارد است:
 -1قرابت موجب اتهام نیست (خراسانی .)385 ،2 ،1418 ،زیرا در فقه ،فرض اتهام شاهد ،چهره
استثنایی دارد و مخصوص موارد معین است و نمیتوان به عنوان قاعده گفت که در هر جا شاهد در معرض
اتهام قرار میگیرد ،از ادای شهادت ممنوع می شود ،چنانکه هیچ کس دوستی صمیمانه را مانع پذیرش
شهادت نمی داند .پس ،حذف شرط (نداشتن قرابت) از زمره شرایط شاهد و اسباب جرح بیگمان نشان تغییر
نظر قانونگذار و اباحه پذیرش شهادت خویشان نزدیک درباره یکدیگر است .مضافاً اینکه در نوشتههای
فقیهان تصریح شده است که خویشاوندی مانع شهادت دادن نیست و تنها بعضی شهادت فرزند را بر پدر
معتبر ندانستهاند و هم ین پیشینه نشان اراده نویسندگان قانون در مباح ساختن شهادت خویشان است
(کاتوزیان.)48 ،2 ،1387 ،
قدر مسلم آن است که صرف گمان داشتن به منتفع شدن شاهد از شهادت خود ،منجر به عدم پذیرش
 - 1الزم به ذکر است که قانونگذار در بند ج ماده  177قانون مجازات اسالمی برخالف قانون آیین دادرسی کیفری سابق ،به جای ذکر عبارت «عدم انتفاع
شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی» ،عبارت «ذینفع نبودن در موضوع» را به کار برده است.
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شهادت نمی گردد؛ زیرا روایات زیادی وجود دارد که در آنها شهادت برای دوست ،پذیرفته است ،اگرچه
دوستی و محبت بینشان بسیار زیاد باشد ،در حالیکه این قبیل افراد نیز مورد اتهامند .در این زمینه بین
فقها اجماع وجود دارد (شیخ طوسی -1 )299 ،6 ،1407 ،به دو دلیل شهادت دوست مقبول است -:عدالت
مانع تسامح افراد است بنابراین شهادت بر عمومیت و اطالقشان باقی است  -2مانع پذیرش شهادت فقط
تهمتهای خاص است ،نه مطلق (نجفی.)80 ،41 ،1404 ،
همچنین با توجه به اینکه نه در فقه و نه در مادهی  177قانون مجازات اسالمی جدید (ماده 155
قانون آیین دادرسی کیفری سابق) و ماده  1313قانون مدنی ،نبودن رابطه خویشاوندی سببی و نسبی بین
شاهد و اصحاب دعوی شرط قبول شهادت شاهد قرار نگرفته است .از این امر معلوم می شود خویشاوند
بودن مالزمه با داشتن نفع شخصی و ذینفع بودن در دعوا ندارد (دیانی )180 ،1385 ،و احتمال جلب منفعت
و دفع ضرر در شهادت برای اقربا و نزدیکان به طور مطلق؛ چه خویشان نسبی باشند و یا سببی ،مانع
پذیرش شهادت نیست (جمعی از نویسندگان.)149 ،1382 ،
 -2با توجه به روایات بسیار در خصوص صحت شهادت ،در فرض شهادت شرکا به سود یکدیگر در
غیر مال مشترک و نیز شهادت وصی نسبت به میت و وراث و نیز در شهادت اجیر نسبت به مستأجر پس از
جدایی همدیگر و در شهادت میهمان نسبت به میزبان ،قطع پیدا میشود که مطلق اتهام اراده نشده است،
چرا که در موارد برشمرده شده نیز ،اتهام موجود است و تنها در جایی که شهادت بطور مستقیم به سود خود
شاهد تمام می شود ،پذیرفته نیست .در غیر این صورت اگر شاهد ،شرایط کلی شهادت را دارا باشد ،شهادت
وی پذیرفته می شود ،هر چند که غیرمستقیم سودی را برای خود جلب کند ،همانگونه که ممکن است در
مورد شهادت وصی نسبت به میت و وراث اتفاق بیفتد ،مثل اینکه درصدی از ترکه حق الوصایه باشد و بین
شاهد و مدعی ،انس و دوستی باشد که گاه از بسیاری از خویشاوندان این انس و دوستی بیشتر است .در
این موارد ،هیچ یک از فقهای شیعه به رد شهادت نظر نداده اند .بنابراین مطلق اتهام باعث رد شهادت نمی
شود .با توجه به روایات تنها اتهامی سبب رد شهادت می شود که -1 :ناشی از فسق شاهد باشد  -2ناشی
از پیشینه دشمنی دنیوی باشد  -3به طور مستقیم سبب سود برای خود شاهد باشد و در غیر از این سه
مورد مذکور ،به استناد اطالق و یا عموم آیات و روایات ،ناگزیر به پذیرش شهادت می باشیم ،هرچند که
اتهام عرفی در بین باشد (شیرازی.)96 ،1379 ،
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برخی از فقهای بزرگ نیز اسباب و مواضع تهمت را در موارد ذیل خالصه نموده اند :اول آنکه با
گواهی او سودی عاید شاهد شده و یا ضرری از او دفع شود .سبب دوم ،دشمنی دنیوی میان شاهد و کسی
که بر علیه وی شهادت میدهد ،زیرا وجود دشمنی ،شاهد را در معرض و مظان تهمت مبنی بر ابراز
شهادت جانبدارانه و غیر صادقانه قرار می دهد .سبب سوم ،اظهار شهادت دروغ در گذشته است ،بنابراین
چنانچه کسی که گواهی او در گذشته بخاطر کذب و فسق مردود گردیده است ،گواهیش پذیرفته نمیشود،
ولو اگر بخاطر پذیرش گواهی توبه نماید و حتی اصالحشدن عمل او نیز آشکار شود ،زیرا همچنان در
معرض تهمت قرار دارد .سبب چهارم ،اهل غفلت و کثرت اشتباه است .زیرا کسیکه زیاد اشتباه می کند و
حافظه او قدرت ضبط نداشته باشد ،در معرض تهمت شهادت اشتباه قرار دارد .سبب پنجم ،اشتیاق به
گواهی دادن و پیشدستی قبل از درخواست گواهی است .پس اگر قبل از اینکه از او خواسته شود ،داوطلبانه
نزد حاکم گواهی دهد ،به سبب تهمت ،از او پذیرفته نمی شود ،هر چند بعد از دعوی باشد .فقهای مذکور
قرابت را صرفاً در فرض شهادت پسر علیه پدر ،مانع پذیرش شهادت می دانند و در سایر فروض طبقه و
درجات قرابت ،شهادت اقربا را خواه بر له و یا بر علیه خویشاوند ،مورد پذیرش قرار دادهاند (عالمه حلی،
497-496 ،3 ،1413؛ شهید ثانی.)253-254 ،1 ،1412 ،
 -3حدیث عایشه از قول پیامبر (ص) نیز از لحاظ سند ،ضعیف و مرسل است و ضعیف بودن این
حدیث مشهور بوده و نیز عمدتا از اهل سنت نیز نقل شده است (سیدمرتضی،1415 ،
498؛ اصفهانی.)198 ،1400 ،
 -4سید مرتضی در جواب نظر شافعی بیان می دارد ،فرزند اگرچه از نطفه پدرش خلق شده است ،این
مسئله مستلزم این نیست فرزند در حقیقت امر ،جزئی از پدر باشد یعنی بعضیت و جزئیت حقیقی نیست
بلکه مجازی و صوری است و هر یک از آنها ،فردی مستقل محسوب می گردند و اثر شهادت هر یک از
آنها به خودشان بر نمی گردد(سید مرتضی498 ،1415 ،؛ سیوری حلی .)390 ،2 ،1425 ،همچنین اگر
بپذیریم علت عدم پذیرش شهادت فرزند علیه پدر جزئیت فرزند از پدر باشد ،این امر مستلزم این است که
شهادت فرزند علیه مادر نیز پذ یرفته نشود زیرا فرزند جزئی از وجود مادر نیز می باشد ،این در حالیست که
هیچ فقیهی ،قائل به عدم پذیرش شهادت فرزند علیه مادر نشده است.
 -3نظریه پذیرش شهادت اقربا
در ذیل در ابتدا ،متون روایی در پذیرش شهادت اقربا ذکر می گردد.
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 -1در شهادت زوج و زوجه :در روایت صحیحه حلبی از ابو عبداهلل آمده است« :شهادت شوهر
به نفع زوجه اش و شهادت زن برای شوهرش پذیرفته است ،اما در شهادت زن ،شرط است که فرد دیگری
نیز همراه او شهادت دهد» (حر عاملی.1)366 ،27 ،1409 ،
در حدیث موثق سماعه آمده است ،از امام درباره شهادت شوهر برای همسرش سؤال نمودم .امام
فرمود :صحیح است .سپس درباره شهادت زن برای شوهرش سؤال نمودم .امام فرمودند :پذیرفته نیست،
مگر اینکه فرد دیگری نیز به ضمیمه او(زوجه) شهادت بدهد (حر عاملی.2)367 ،27 ،1409 ،
امیرالمومنین علی (ع) پیوسته شهادت شوهر را برای همسرش جایز نمیدانست ولی شهادت شوهر
علیه همسرش را جایز میدانست (بروجردی .)397 ،30 ،1429 ،با توجه به شهرت راویان و تعدد روایات
وارده در مورد پذیرش شهادت مرد به نفع زن و زن به نفع شوهر با ضمیمه ،به نظر میرسد که شهادت
زوج و زوجه با شرایط مذکور ،قابلیت پذیرش داشته باشد.
در روایت عمار بن مروان آمده است از امام صادق(ع) درباره شهادت شوهر برای همسرش سئوال
نمودم؟ در جواب فرمودند :اگر فرد خوبی باشد ،شهادت او بنفع همسرش پذیرفته است (حر عاملی،1409 ،
 .3)367 ،27بسیاری از فقها نیز البته بیشتر در بین فقهای اهل سنت ،معتقدند ،شهادت مرد برای زنش
مقبول است ،ولی شهادت زن برای شوهرش مقبول نیست ،زیرا او واجب النفقه شوهرش است و در معرض
تهمت است ،ولی شوهرش اگر به نفع او شهادت بدهد ،در معرض چنین اتهامی نمیباشد (مرادخانی و
موسوی.)86 ،1390 ،
 -2شهادت برادر برای برادر :در شهادت برادر بنفع برادر در روایت سکونی امام جعفر صادق از
قول پدرش می فرماید ،شهادت برادر به سود برادر پذیرفته می شود ،در صورتی که مورد رضایت باشد و
همراه وی شاهد دیگری باشد (حر عاملی 4)368 ،27 ،1409 ،صاحب جواهر با ادعای اجماع شهادت له یا
علیه برادر را صحیح دانسته و معتقد است ،شهادت برادر نیازمند ضمیمه نمی باشد (نجفی.)74 ،41 ،1404 ،

 - 1حَلَبیّ عَن أبی عبداهلل (ع) ،قال« :تَجوزُ شَهادهََُ الرّجلِ إلمرأتِه ر وَ المرأهُ لِزوجِهَا کانَ مَعها غیرَهَا».
 - 2عَن سَماعَهَ فی حَدیثٍ قالَ « :سألتَُهُ عَن شَهادَهِ الرَّجُلِ إلمرأتِهِ قالَ نعَم ر والمرأهِ لزوجِهَا قالَ ال إلّا أن یَکونَ مَعَها غَیرَُهَا».
 - 3عَن عَمّارِبنِ مَروانَ قالَ« :سَألتُ أبا عَبداهلل(ع) أو قَالَ سَألَهُ بَعضُ أصحَابِنَا ر عنِ الرّجُلِ یَشهَدُ إلمرأتِهِ ر قَالَ إذَا کانَ خَیرا جَازت شَهادَتَُهُ
إلمرأتِهِ».
عن إسماعیلَ بنِ أبِی زیَادٍ السَّکونِیِّ عن جَعفَرٍ عن أبِیهِ (ع) أنَّ شَهادهَ األخِ ألخیهِ تجوزُ ـ إذا کانَ مَرضیاً وَ مَعهُ شَاهدُ آخَرُ.
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 -3شهادت سایر اقربا :عماربن مروان به سند صحیح نقل می کند از امام صادق پرسیدم،
شهادت شخص به سود پدر یا پدر به سود فرزند ،یا برادر به سود برادر ،چه وضعیتی دارد .حضرت فرمود،
مانعی ندارد .اگر آدم خوبی باشد شهادت او به سود پدرش یا پدر به سود فرزندش یا برادر به سود برادرش
پذیرفته میشود (حر عاملی 1)368 ،27 ،1409 ،حسین بن علی (ع) برای پدرش امام علی (ع) شهادتی داد
و با وجود اینکه برای ادای شهادت شتاب کرد ،حضرت علی (ع) چنین شهادتی را مردود اعالم ننمودند
(بروجردی.)397 ،30 ،1429 ،
برخی معتقدند شهادت شخص برای خویشاوند خویش ،چنانچه شاهد ظاهر الصالح باشد ،مانعی ندارد
(مکارم شیرازی.)272 ،3 ،1427 ،
خویشاوندی مانع از قبول شهادت نیست و صرف این که به طور مثال شاهد پدر مدعی و یا پسر اوست
باعث نمی شود شهادتش بر نفع یا بر ضرر او مردود باشد ،بلکه شهادت پدر و پسر بر نفع یا ضرر یکدیگر و
شهادت برادر بر نفع یا ضرر برادرش و شهادت سایر اقربا برای یکدیگر مقبول می شود و  ...در شهادت زوج
بنفع زوجه نیازمند ضمیمه نیستیم ،ولی در شهادت زوجه بنفع زوج نیازمند ضمیمه می باشیم(موسوی
الخمینی.)444 ،2 ،1419 ،
بنابراین با توجه به این روایات و احادیث می توان به جمعبندی ذیل رسید:
 -1برخی قایل به پذیرش مطلق شهادت اقربا هستند.
 -2برخی پذیرش شهادت اقربا را مشروط به ضمیمه نمودن شاهد دیگر به خویشاوند نمودند.
 -3برخی نیز پذیرش شهادت اقربا را منوط و مشروط به خوب و نیک رفتار بودن و یا ظاهر الصالح
بودن شاهد نمودند.
 -1-3دالیل پذیرش شهادت اقربا
دالیل ارائهشده برای نظریه پذیرش شهادت اقربا به قرار زیر است:
 -1در قانون سابق آیین دادرسی مدنی ،وجود قرابت نسبی یا سببی تا درجه سوم از طبقه دوم بین
گواه و یکی از طرفین از جهات جرح دانسته شده بود (بند  1ماده  413قانون سابق آیین دادرسی مدنی).
 - 1عن عمّارِ بن ِ مَروانَ قال « :سألتُ أبَا عَبدِاهللِ (ع) أو قالَ سألَهُ بعضُ أصحابِنا عنِ الرَّجلِ یَشهدُ ألبیهِ أوِ األبِ إلبنِهِ أوِ األخِ ألخیِهِ فقالَ
ال بأسَ بِذلکَ إذا کانَ خَیراً جازَت شهادَتُهُ ألبیهِ ـ وَ األبِ إلبنِهِ و األخِ ألخیهِ».
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این شرط در قانون آیین دادرسی کیفری سابق(ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری سابق) 1و نیز قانون
مجازات اسالمی مصوب ( 1392ماده  177قانون مجازات اسالمی)که شرایط گواه را پیشبینی مینمایند،
نیامده است .در قانون آیین دادرسی مدنی ،موارد جرح محدود به همان شرایط شاهد دانسته شده است.2
قانون مدنی نیز که در مادهی  1313به بیان شرایط شاهد پرداخته است ،در خصوص این شرط ساکت می
باشد .3بنابراین طرفی که شهادت علیه او داده می شود به این جهات نخواهد توانست گواه را جرح
نماید(4مهاجری366 ،2 ،1387 ،؛ دیانی .)180 ،1385 ،در عین حال به موجب مادهی  209قانون جدید آیین
دادرسی کیفری« :بازپرس قبل از شروع به تحقیق  ...درجه قرابت سببی یا نسبی شاهد  ...را نسبت به
طرفین پرونده  ...سؤال مینماید» .بنابراین اگرچه وجود رابطه خویشاوندی از موارد جرح نمیباشد ،لیکن
وجود این رابطه میتواند (در ارزش و تأثیر) گواهی که به موجب ماده  241قانون جدید تشخیص آن با
دادگاه است مؤثر باشد (شمس .)233 ،3 ،1387 ،در واقع در نظام حقوقی ایران ،قانونگذار معتقد به طریقیت
داشتن شرایط شهادت شهود بوده و به همین جهت ،تشخیص ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه محول
شده است (توکلی.)8 ،1385 ،
در نظر کمیسیون تخصصی معاونت آموزش قوه قضائیه نیز در این خصوص آمده است« :با توجه به
بندهای هشتگانه ماده  155قانون آیین دادرسی کیفری(ماده  177قانون مجازات اسالمی فعلی مصوب
 ) 1392در نظر مقنن قرابت شاهد به هر درجه که باشد مانع از ادای شهادت نیست .النهایه در بند  6ماده
مذکور (بند ج ماده  177قانون مجازات اسالمی  ،)1392عدم وجود نفع یا ضرر برای شاهد شرط دانسته
است و تشخیص آن به نظر دادگاه محول شده و دادگاه با توجه به درجه قرابت و اوضاع و احوال قضیه
میتواند به شهادت چنین اشخاصی ترتیب اثر دهد یا نه .لذا خویشاوندی از موجبات جرح نمی باشد»
(دیانی.)180 ،1385 ،
 - 1مادهی  155قانون سابق آیین دادرسی کیفری مقرر می داشت « :در مواردی که قاضی به شهادت شاهد به عنوان دلیل شرعی استناد میکند الزم
است شاهد دارای شرایط زیر باشد -1 :بلوغ  -2عقل  -3ایمان  -4طهارت مولد -5عدالت  -6عدم وجود انتفاع شخصی برای شاهد یا رفع ضرر از وی -7
عدم وجود دشمنی دنیوی بین شاهد و طرفین دعوا  -8عدم اشتغال به تکدی و ولگردی»
 - 2زیرا در ماده  233قانون آئین دادرسی مدنی در خصوص صالحیت گواه و موارد جرح شهود به مفاد ماده  154به بعد قانون آئین دادرسی کیفری استناد
شده است.
 - 3ماده  1313قانون مدنی نیز که شرایط شاه د را بیان داشته ،اشاره ای به شرط عدم وجود قرابت در ادای شهادت ننموده است .مطابق ماده 1313
قانون مدنی« :در شاهد :بلوغ ،عقل ،عدالت ،ایمان و طهارت مولد شرط است»
 - 4طبق ماده  191قانون مجازات اسالمی ،جرح شاهد عبارت از شهادت بر فقدان یکی از شرایطی که قانون برای شاهد شرعی مقرر کرده است.
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 -2امکان جرح شاهد به سبب قرابت نسبی یا سببی شاهد با یکی از اصحاب دعوا که در قانون آیین
دادرسی مدنی مصوب  ، 1318مقرر گردیده بود ،ملهم از مقررات قدیم فرانسه بود که با حقوق اسالم نیز
هیچگونه سنخیت و هماهنگی نداشت .زیرا در حقوق اسالم جز در مورد شهادت پسر بر علیه پدر ،طبق نظر
مشهور فقهای شیعه ،قرابت جزء شرایط شهادت و از اسباب جرح شاهد محسوب نمیگردد (صفایی و
رحیمی.)146 ،1383 ،
 -3مشهور فقهای امامیه ،عدالت را ملکه ای نفسانی می دانند که فرد را وادار به تقوی و مروت می-
نماید و با اجتناب از گناهان کبیره و عدم اصرار بر گناهان صغیره محقق می شود (خوانساری،1 ،1405 ،
491؛ محقق کرکی177 ،3 ،1409 ،؛ محقق اردبیلی351 ،2 ،1403 ،؛ شهید اول .)125 ،2 ،1417 ،بسیاری
از فقها حتی حسن ظاهر را نپذیرفته و معتقدند ،عدم ظهور فسق و حسن ظاهر تا زمانی که به صورت ملکه
در نفس انسان مستقر نشود ،او را به ترک محرمات وادار نمی نماید ،لذا هر یک از عوامل مزبور ،طریق به
سوی عد الت است ،نه اینکه خودشان نفس عدالت باشند .وانگهی اگر مالک عدالت ،حسن ظاهر و عدم
ظهور فسق باشد ،ممکن است در مواردی کسی به ظاهر عادل در واقع فاسق باشد ،لیکن نزد مردم
ظاهرش را حفظ کرده و مردم از حقیقت حال او بی اطالع باشند .بدیهی است که در این فرض ،چنین
شخصی عادل محسوب نمی شود .همچنین حتی در کسی که اجتناب از معاصی وجود دارد ،نمی دانیم که
آیا عدالت نفسانی است یا خیر؟ و اصل عدم در اینجا عدم وجود ملکه را ایجاب می کند ،لذا باید عدالت
نفسانی را احراز نمود (ایزدیفرد .)18 ،1386 ،بنابراین با توجه به تعریف عدالت و نیز شرایط و اثبات آن،
چنانچه عدالت شخص شاهد اثبات گردد ،اثبات چنین امری مستلزم عدم اظهار کذب شاهد می باشد ،زیرا
همانطور که در تعریف عدالت بیان گردید ،عدالت شاهد مانع از انجام گناهان کبیره که یکی از مصادیق آن
شهادت دروغ می باشد ،می گردد .به عبارت دیگر ،اثبات عدالت شاهد مانع از در معرض تهمت بودن وی
می باشد (اصفهانی198 ،1400 ،؛ سید مرتضی.)498 ،1415 ،
 -4در ماده  1313قانون مدنی ،ایمان به عنوان یکی از شرایط شاهد ذکر گردیده است .صاحب شرایع
و صاحب جواهر نیز بیان داشتند شهادت غیرمؤمن به جهت متصفبودن به فسق و ظلم پذیرفته نمیشود،
اگرچه مسلمان باشد و منظور از ایمان نیز اقرار و تصدیق به امامت دوازده گانه است (محقق حلی،1408 ،
115 ،4؛ نجفی .)16 ،41 ،1404 ،بنابراین با این توصیف ،ایمان امری جدا و افزون بر صرف اسالم است.
منظور از تصدیق نیز اعتقاد و اذعان قلبی است ،نه صرفاً تصدیق زبانی زیرا تصدیق زبانی فقط اسالم است
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و ایمان را در بر نمیگیرد (نراقی )37 ،2 ،1422 ،مؤید این نظر ،آیه  41سوره حجرات است که خداوند می
فرماید« :اعراب گفتند ،ما ایمان آوردیم ،بگو به ایشان که ایمان نیاوردهاید ،بلکه صرفاً اسالم آورده ایم و
ایمان در دلهای شما داخل نشده است» همچنین در خبر صحیح از امام صادق در مورد ایمان سؤال شد که
حضرت فرمودند« :ایمان ،شهادت به یگانگی خداوند ،اقرار به آنچه از طرف خداوند نازل گردیده است و
تصدیق قلبی آنهاست» (کلینی .)99 ،3 ،1429 ،بنابراین با این تفصیل ،برای اینکه شهادت فرد مقبول
گردد ،باید اعتقاد قلبی و درونی به وحدانیت خداوند و امامت دوازده گانه داشته باشد .اگرچه اثبات چنین
امری در شخص شاهد دشوار می باشد ،اما با اثبات و احراز آن در شاهد ،به جهت اینکه مستلزم رعایت تقوا
در فرد می ب اشد ،اظهار کذب توسط وی را غیر ممکن می نماید ،ولو اینکه شاهد از خویشاوندان نسبی یا
سببی اصحاب دعوا باشد.
 -5برخی از فقها با استناد به برخی آیات قرآن ،مانند آیه  282سوره بقره که خداوند می فرماید«:دو
شاهد از میان مردان گواهی گیرید» و آیه  2سوره طالق که می فرماید«دو شاهد عادل را گواه گیرید» ،که
در این آیه خداوند صرفاً عدالت را شرط شاهد قرار داده و غیر از آن شرط دیگری را شرط ننموده است،
بیان داشته ا ند که این آیات با وجود اینکه در مقام بیان شرایط شاهد می باشند ،بصورت عام و مطلق بیان
گردیده اند ،که موید پذیرش شهادت اقربا است (شیخ طوسی297 ،6 ،1407 ،؛ سید مرتضی.)497 ،1415 ،
همچنین در برخی روایات نیز با اینکه در مقام بیان شرایط شاهد میباشند ،عدم خویشاوندی را به عنوان
شرط شاهد ذکر ننمودند ،به عنوان نمونه در روایت عبداهلل بن ابی یعفور از امام صادق (ع) آمده است که
حضرت فرمودند« :چنانچه شخصی به عفاف و خویشتن داری معروف ،حافظ دست و زبان ،شکم و نیروی
جنسی خود باشد و میان مردم به اجتناب و دوری از ارتکاب گناهان بزرگ شناخته شده باشد ،شهادت این
شخص پذیرفته میشود» (حر عاملی391 ،27 ،1409 ،؛ مجلسی دوم.1)37 ،85 ،1410 ،
 -6ضمانت اجرای کیفری سنگین شهادت دروغ نیز ،تضمین کننده صحت اظهار شهادت خویشاوند
می باشد .زیرا فرض بر این است که شاهد ولو خویشاوند بدلیل وجود چنین ضمانت اجرای سنگینی ،حاضر
به اظهار شهادت دروغ نشده و از شهادت کذب امتناع می نماید .مطابق ماده  650قانون مجازات اسالمی:
« هر کس در دادگاه نزد مقامات رسمی شهادت دروغ بدهد ،به سه ماه و یک روز تا دو سال حبس و یا به
 - 1محمَّدُ بنَُ عَلیِّ بنِ الحسَینِ بإسنَادِهِ عَن عَبدِاهللِ بنِ أبِی یَعفورٍ قالَ « :قَُلتُ ألبی عَبدِاهلل (ع) بِمَ تَُعرَفُ عَدَالَهُ الرَّجُلِ ر بَینَ المُسلِمینَ حَتَّی
تَُقبَلَ شَهادَتَُهُ لَهُم و عَلیهِم ر فَقالَ أن تَعرِفوهُ بالسَّترِ وَ العَفافِ ر وَ کَفِّ البَطنِ وَ الفَرجِ وَ الیَدِ و اللِّسَانِ و یُعرَفُ بِاجتِنابِ الکَبائِر».
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یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد .تبصره :مجازات مذکور در
این ماده عالوه بر مجازاتی است که در باب حدود و قصاص و دیات برای شهادت و دروغ ذکر گردیده
است» همچنین فقها نیز بیان داشته اند ،چنانچه بعد از حکم حاکم ثابت شود که شهود تزویر نموده و
کالمشان به دروغ بوده باشد ،حکم باطل شده و مال پس گرفته می شود و در صورت تعذر ،شهود ضامن
میباشند و به هر صورت ایشان را تعزیر نموده و در شهرشان (به عنوان شاهد کذب) معرفی می شوند
(شهید اول.)97 ،1410 ،
 -7برخی از فقها معتقدند ،بدلیل گستردگی و عمومیت ادلّهای که در خصوص شهادت وجود دارد ،باید
شهادت اقربا را پذیرفت (سیوری حلی )389 ،2 ،1425 ،خویشی و نسب و نظایر آن مانع قبولی شهادت
نیست و بنابراین شهادت پدر درباره پسر و همچنین برادر ،عمو ،دایی ،همسر ،رفیق ،مهمان ،میزبان و غیره
شهادت هر یک بنفع یا ضرر دیگری مانع پذیرش و نفوذ آن نخواهد شد .به جهت اینکه اطالقات ادله
شهادت ،شامل این موارد نیز می شود (مشکینی .)120 ،1359 ،مضافاً اینکه در روایت صحیح حلبی از امام
صادق (ع) آمده است :از حضرت سئوال کردم از شهادت پدر به سود و در حق فرزند ،و فرزند به سود و در
حق پدر ،و برادر برای برادر چه حکمی دارد؟ فرمودند صحیح و نافذ است (حر عاملی.1)368 27 ،1409 ،
 -8دلیل دیگر ،اجماع است .زیرا از مجموع گفتار فقیهان می توان ادعای اجماع نمود که هیچ یک از
فقهای شیعه شهادت به سود خویشاوندان را به جهت اتهام که از خویشاوندی ریشه میگیرد رد نکردهاند و
در شهادت علیه خویشاوندان ،تنها در شهادت علیه پدر اختالف است (شیخ طوسی297 ،6 ،1407 ،؛ سید
مرتضی497 ،1415 ،؛ شیرازی.)100 ،1379 ،
 -9یکی از مهمترین ایراداتی که میتوان بر عدم پذیرش شهادت اقربا در شرایط فعلی وارد نمود این
است که بر اساس قوانین و مقررات ایران ،معیاری جهت تعیین طبقه و درجه خویشاوند به عنوان مانع
شهادت وجود ندارد .زیرا در مادهی  413قانون آیین دادرسی مصوب  ،1318قانونگذار به صراحت ،حدود و
ثغور طبقه و درجه مانع شهادت را تعیین نموده بود و مقرر می داشت« :اقارب نسبی یا سببی تا درجه سوم
از طبقه دوم» حق ادای شهادت را ندارند و از موارد جرح شاهد بود .لیکن در شرایط فعلی به دلیل عدم
وجود نص ،معیاری نیز جهت تعیین طبقه و درجه قرابتی که مانع و از جهات جرح شاهد باشد ،وجود ندارد.
بنابراین چنانچه دادگاه ها قایل به نظری باشند که شهادت اقربا قابل پذیرش نیست ،با مشکل بزرگی روبرو
 - 1عن حمَّادٍ عنِ الحَلَبیِّ عن أبِی عَبدِاهلل (ع) قال« :سَألتَُهُ عن شَهادَهِ الوَالدِ لِوَلَدِهِ وَالوَلَدِ لِوالِدهِ ر وَ األخِ ألخِیهِ فقَالَ تَجوزَ».
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خواهند گردید ،زیرا یا باید ،بطور کلی شهادت همه اقربا را با هر درجه و در هر طبقه ای رد نمایند که این
امری غیر منطقی بوده و دور از مصلحت است ،زیرا در بسیاری از موارد به عنوان مثال شخص با اقوام
درجه سوم از طبقه سوم ارتباطی ندارد تا شائبه و مظان جانبداری و تهمت در ادای شهادت اقربا ایجاد گردد
و یا اینکه بر اساس قانون سابق آیین دادرسی مدنی ،قرابت تا درجه سوم از طبقه دوم را مانع شهادت اقربا
بدانند که با توجه به تصریح ماده  598قانون آیین دادرسی مدنی  1379مبنی بر نسخ قانون  ،1318بدلیل
عدم وجود نص قانونی ،اعمال ماده  413قانون مذکور ،از مبنای حقوقی و قانونی برخوردار نخواهد بود.
 -10در خصوص علت شرط ضمیمه نمودن شاهد به شهادت اقربا ،ممکن است گفته شود که برخی از
فقهاء ،نسب و قرابت خویشی را دارای حد ضعیفی از تهمت می دانند که با همراهی شاهد دوم بیگانه مرتفع
میگردد (ایزدی فرد ،قنبرزاده ،کاویار )143 ،1389 ،اما این نظر صحیح نیست .فقیهانی که همراه را یادآور
شده اند ،در مقام بیان بایستگی چند تا بودن و افزونی گواهان برای پذیرش شهادت آنان هستند .به همین
جهت ،در جایی که شهادت یک نفر با سوگند مدعی ادعا را اثبات می کند ،خویشاوندی هیچ مانعی برای
پذیرش شهادت پدید نمی آورد و نیز در مورد زن ،از آن جهت که شهادت او ،به تنهایی پذیرفته نیست
عبارت اذا کان معها غیرها را آورده اند(شیرازی ،1379 ،ص  )91در واقع روایات در مقام بیان این مطلب
هستند که شهادت واحد اعتبار ندارد و باید به شاهد واحد ،شاهد دیگری نیز ضمیمه گردد و در مقام بیان
این مطلب نیست که لزوما باید یک شاهد اجنبی ضمیمه شهادت خویشاوند گردد .بنابراین اگر دو برادر بنفع
برادر خود شهادت بدهند و یا اگر یک شاهد ،برادر و شاهد دیگر پدر شخص باشد ،شهادت آنها بدون تردید
پذیرفته میشود (خویی .)117 ،41 ،1422 ،در فروضی که نزاع مالی باشد ،مدعی میتواند با یک شاهد و
سوگند ،ادعای خود را ثابت نماید ،از این روی معصوم در جایی که شاهد شوهر باشد ،قید همراه بودن فرد
دیگری را یادآور نشده است؛ اما در جایی که شاهد زن باشد این قید را ذکر فرموده است ،زیرا شهادت زن
به تنهایی تحت هیچ شرایطی پذیرفته نمی شود ،حتی با سوگند مدعی برخالف شوهر که اگر شهادت وی
با سوگند همسرش که مدعی است همراه شد ،شهادت او به تنهایی قبول می شود (ابن ادریس،2 ،1410 ،
.)134
 -4عدم پذیرش شهادت فرزند علیه پدر
یکی از مباحث مورد اختالف در فقه ،امکان شهادت فرزند علیه پدر است (عاملی .)827 ،1429 ،سؤال
این است که آیا فرزند می تواند در دادگاه علیه پدر خود شهادت دهد؟ در نظام حقوقی ایران ،قوانین موجود
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در این باره ،حکمی ندارد و فقها نیز با تردید در مسأله وارد شده اند .ماده  177قانون مجازات اسالمی ،در
بیان شرائط شهود مقرر داشته که «شاهد شرعی در زمان ادای شهادت باید دارای شرایط زیر باشد :الف-
بلوغ ب -عقل پ -ایمان ت -عدالت ث -طهارت مولد ج -ذی نفع نبودن در موضوع ح -نداشتن
خصومت با طرفین یا یکی از آنها ح -عدم اشتغال به تکدی خ -ولگرد نبودن» .همانطور که مالحظه
گردید ،قانون مجازات اسالمی در این مورد ساکت بوده است .گرچه می توان از این سکوت و عدم منع
توسط قانون ،رای به عدم اشکال و در نتیجه قبول شهادت داد .از طرف دیگر اصل  167قانون اساسی مقرر
داشته است« :قاضی موظف است کوشش کند حکم هر دعوا را در قوانین مدونه بیابد و اگر نیابد با استناد به
منابع معتبر اسالمی یا فتاوای معتبر حکم قضیه را صادر کند و نمی تواند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال
یا تعارض قوانین مدونه ،از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزد» .از آن جهت که قانون در این مورد
ساکت است مستندا به اصل مذکور ،می توان به سراغ منابع فقهی رفته و به کاوش در نظر فقها پرداخت.
در این خصوص که آیا گواهی پسر علیه پدر مقبول است یا خیر ،بین فقها اختالف نظر وجود دارد،
برخی معتقدند ،اقوی آن است که صحیح نیست (عاملی.)827 ،1429 ،
برخی دیگر بیان می دارند ،گواهی پدر له یا علیه فرزند ،صحیح و پذیرفته است همچنین حکم پدر در
صورتی که حاکم باشد له یا علیه فرزند خود نافذ است مگر در مورد فرزند صغیر که به عنوان ولی وی،
شهادتش به نفع او پذیرفته نمیشود (جمعی از پژوهشگران.)248 ،2 ،1426 ،
برخی با ادعای اجماع بر پذیرش شهادت خویشاوندان بیان داشتند ،شهادت پدر به نفع یا علیه فرزند و
شهادت فرزند به نفع پدر پذیرفته است و عموم و اطالق ادله نیز حتی عدم نیاز به ضمیمه نمودن شاهد غیر
خویشاوند را اقتضا می نماید ،لیکن در قبول شهادت فرزند علیه پدر اختالف وجود دارد و در خالف و الغنیه
و السرائر ادعای اجماع بر عدم پذیرش شهادت بر علیه پدر مطرح شده است (نجفی .)74 ،41 ،1404 ،برخی
معتقدند حتی در شهادت فرزند علیه پدر نیز قول ظاهر تر ،قبول چنین شهادتی است (خویی،41 ،1422 ،
.)116
شافعی در شهادت فرزند علیه پدر ،دو فرض را از یکدیگر تفکیک نموده است .در امور مالی و اموری
که به مال تعلق می گیرد ،شهادت فرزند علیه پدر را می پذیرد ،لیکن در اموری که به بدن تعلق می گیرد،
مانند قصاص ،تردید در صحت آن وجود دارد .فقهای امامیه و از جمله شیخ طوسی در خالف بیان می دارد،
قول صحیح تر بر پذیرش شهادت فرزند علیه پدر در هر دو فرض است ،زیرا عالوه بر وجود اجماع بر
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پذیرش آن ،در اخبار موجود ،تفاوتی بین آنها دیده نمیشود (شیخ طوسی297 ،6 ،1407 ،؛ نجفی،1404 ،
.)78 ،41
 -1-4دالیل عدم پذیرش شهادت فرزند علیه پدر
طرفداران عدم پذیرش شهادت فرزند علیه پدر ،دالیل زیر را برای تایید نظر خود ذکر می کنند:
 -1برخی از فقها تحت عنوان «انتفاء توهم العقوق» منفک از شرط انتفای تهمت ،شهادت فرزند علیه
پدر را مطرح کرده اند و با بیان این مطلب که شهادت فرزند علیه پدر موجب این می شود که عاق والد
شود ،چنین شهادتی را نمیپذیرند (شهید اول )132 ،2 ،1417 ،در واقع ،الزمه قبول شهادت فرزند علیه پدر،
تکذیب و نسبت دروغ دادن به پدر است و آن موجب عقوق و نافرمانی به پدر است که مانع از قبول
شهادت میشود (سیوری حلی )387 ،2 ،1425 ،و به همین جهت است که برخی شهادت فرزند علیه پدر را
صرفاً بعد از وفات پدر صحیح می دانند (ابن زهره )440 ،1417 ،زیرا بعد از وفات ،امکان عاق فرزند وجود
ندارد.
 -2دلیل بعدی بر عدم پذیرش گواهی فرزند بر علیه پدر ،اجماع است ،زیرا همانطور که در فوق ذکر
گردید ،در خالف و الغنیه و السرائر ادعای اجماع بر عدم پذیرش شهادت بر علیه پدر مطرح شده است
(نجفی.)74 ،41 ،1404 ،
سؤ ال این است که آیا شهادت نوه بر علیه جد پدری صحیح است؟ اگرچه شارع در احکام خویش میان
پدر و جد پدری تفاوتی قائل نشده است ،لیکن در خصوص شهادت ،حتی قایلین به عدم پذیرش شهادت
فرزند علیه پدر ،شهادت نوه علیه جد پدری را میپذیرند ،زیرا عمومات ادله ،قائل به پذیرش شهادت هر
فردی است ،به جز مواردی که به دلیلی خاص از این عمومات ،خارج گردد و استثناء نمودن پدر به دلیل
اخبار وارده بوده است و دلیلی برای خروج سایر مصادیق ،همچون جد از این عمومات وجود نخواهد داشت
و باید به قدر متیقن که همان پدر است ،اکتفا نمود (موسوی گلپایگانی169 ، 1459 ،؛ نجفی.)78 ،1404 ،
 -2-4نقد نظریه عدم پذیرش شهادت فرزند علیه پدر
 -1شهادت فرزند علیه پدر مستلزم عاق توسط پدر نخواهد بود ،زیرا چه بسا در امری ،پدر به جهت
تساهل و یا نسیان ،نسبت به حادثه ای آگاهی نداشته باشد و با شهادت فرزند حتی این امر بر پدر نیز آشکار
گردد .بنابراین لزوما شهادت فرزند علیه پدر ،مستلزم عاق شدن فرزند توسط پدر نخواهد بود.
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 -2با توجه به اینکه بسیاری معتقد به پذیرش مطلق شهادت خویشاوندان می باشند ،بنابراین چنین
اجماعی محقق نمی شود ،بر فرض تحقق اجماع نیز نمی توان آن را مستند حکم قرار داد؛ چرا که این
اجماع ،اجماع مدرکی است و مستقالً ارزشی ندارد ،زیرا اجماع یاد شده به روایات و آیاتی مستند است که در
این موضوع وجود داشته است (شیرازی.)98 ،1379 ،
 -3خداوند در آیهی  135سوره نساء می فرماید« :اى کسانى که ایمان آوردهاید ،به عدالت فرمانروا
باشید و براى خدا شهادت دهید ،هر چند به زیان خود یا پدر و مادر یا خویشاوندان شما باشد» .1آیه مذکور
بطور مطلق امر به شهادت می نماید ولو بر ضد خود ،والدین و سایر خویشاوندان باشد .حتی در آیه مذکور،
تصریح به پذیرش شهادت بر علیه پدر و مادر گردیده است .البته برخی از قائلین عدم پذیرش شهادت اقربا
در جواب استناد به آیه مذکور بیان داشتند «:لزوم بر پایی شهادتی که مدلول و معنای آیه  135سوره نساء
است ،مستلزم قبول آن نیست ،به جهت اینکه اقامه شهادت ،اقرار و اعتراف به حق است و آن اعم و فراتر
از قبول و عدم قبول است» (سیوری حلی.)387 ،2 ، 1425 ،
 -5نتیجهگیری
شهادت خویشاوندان ،چنانچه سایر شرایط شهادت وجود داشته باشد ،پذیرفته میشود و نمیتوان
بطور قطع شهادت خویشاوندان را به جهت اتهام ،رد نمود .همچنین شرط عدالت و ایمان ،چنانچه احراز
گردد ،مانع اظهار کذب شاهد خویشاوند می باشد .بنابراین صرف رابطه سببی یا نسبی نمیتواند به تنهایی
دلیل جرح شاهد باشد ،ولی با استناد به سایر شرایط شهود از جمله این که چنانچه در مورد مفاد شهادت،
شاهد بطور مستقیم ذینفع باشد و یا اینکه شاهد ضمن این که از اقربای اصحاب دعواست ،دارای سابقه
کیفری باشد و یا با طرفین دعوا عداوت و دشمنی دنیوی داشته باشد و یا یکی دیگر از موارد جرح شاهد
وجود داشته باشد ،در چنین فرضی ،خواه شاهد از خویشان و یا از غیر خویشان طرفین پرونده باشد ،نمی
توان به شهادت استناد نمود ،البته تشخیص این امر با دادگاه است چرا که مطابق مادهی  241قانون آئین
دادرسی مدنی ،تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است.
با توجه به سکوت مقنن در مورد جرح شاهد به جهت قرابت در قانون جدید آیین دادرسی مدنی،
می توان قایل به تغییر موضع قانونگذار و پذیرش شهادت اقربا بود .لیکن در مورد شهادت اقربا اماره
 « - 1یا أیُها الَّذینَ آمَنوا کونوا قوّامینَ بِالقِسطِ شَُهداءَ هللِ وَ لو عَلی أنفَُسِکم أوِ الوالِدَینِ و أاألقرَبینَ»(آیه  135سوره نساء).
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جانبداری آنها در ادای شهادت به نفع اصحاب دعوا وجود دارد ،بنحوی که به هر میزان رابطه خویشاوندی
در طبقه و درجه نزدیکتر باشد ،شائبه ادای شهادت جانبدارانه افزونتر می گردد و شاهد یا کسی که شاهد به
نفع وی شهادت می دهد باید خالف این اماره را اثبات نموده و یا اینکه از اوضاع و احوال موجود بتوان عدم
اتهام جانبداری در ادای شهادت را به وضوح کشف نمود.
مقنن در مورد شهادت خویشاوندان ،موضع دوگانه ای را برگزیده است .از یکطرف در قانون آیین
دادرسی مدنی مصوب  1379و قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  1378و  ،1392وجود خویشاوندی را از
موجبات جرح شاهد ذکر ن کرده است و از طرف دیگر ،در همین قوانین اشاره کرده است که دادگاه قبل از
استماع گواهی ،وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی را از گواه سؤال میکند .حال ،اگر رابطه
خویشاوندی از موجبات جرح شاهد نیست ،چرا باید دادگاه راجع به آن ،از گواه سؤال نماید .الزم است مقنن،
موضع خود را بطور روشن بیان کند و در این راستا پیشنهاد می شود که مقنن با افزودن تبصره ای به ذیل
مواد مربوط به جرح شاهد ،بیان کند که صرف وجود رابطه خویشاوندی سببی یا نسبی بین گواه با یکی از
طرفین از موجبات جرح شاهد نیست لیکن از آنجا که تشخیص اعتبار شهادت با دادگاه است ،قاضی قبل از
ادای شهادت ،وجود یا عدم وجود قرابت شاهد با طرفین دعوا را سؤال میکند.
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 .13جمعی از پژوهشگران زیر نظر محمود شاهرودی ،)1426( ،فرهنگ فقه مطابق مذهب اهل بیت علیه السالم،
مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیه السالم ،قم ،چاپ اول.
 .14جمعی از نویسندگان ،)1382( ،ادله اثبات دعاوی کیفری ،دانشگاه علوم اسالمی رضوی ،مشهد ،چاپ اول.
 .15حر عاملی ،محمد بن حسن ،)1409( ،وسائل الشیعه إلی تحصیل مسائل الشریعه ،مؤسسه آل البیت علیهم
السالم ،قم ،چاپ اول.
 .16خراسانی ،علی محمد ،)1418( ،شرح تبصره المتعلمین ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه
علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .17خوانساری ،سید احمد بن یوسف ،)1405( ،جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم ،چاپ
دوم.
 .18خویی ،سید ابوالقاسم ،)1422( ،مبانی تکمله المنهاج ،مؤسسه احیاء آثار االمام خویی ،قم ،چاپ اول.
 .19دیانی ،عبدالرسول ،)1385( ،ادله اثبات دعوا در امور کیفری و مدنی ،انتشارات تدریس ،تهران ،چاپ اول.
 .20زراعت ،عباس ،)1383( ،شهادت اقربا و خادم و مخدوم در فقه و حقوق ایران ،مجله دانشکده حقوق و علوم
سیاسی ،شماره  ،66زمستان ،صص .209-224
 .21سرشار ،محمود« ،)1331( ،شهادت در امور مدنی و کیفری» ،مجله کانون وکال ،دوره اول ،بهمن و اسفند
شماره  ،29صص . 6-21
 .22سید مرتضی ،علی بن حسین ،)1415( ،االنتصار فی انفرادات االمامیه ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه
مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .23سیوری حلی ،مقداد بن عبداهلل ،)1425( ،کنز العرفان فی فقه القرآن ،انتشارات مرتضوی ،قم ،چاپ اول.
 .24شمس ،عبداهلل ( ،)1387آیین دادرسی مدنی ،انتشارات دراک ،تهران ،چاپ یازدهم.
 .25شهید اول ،محمد بن مکی عاملی ،)1410( ،اللمعه الدمشقیه فی فقه اإلمامیه ،دار التراث-الدار اإلسالمیه ،بیروت،
چاپ اول.
 .26شهید اول ،محمد بن مکی عاملی ،)1417( ،الدروس الشرعیه فی فقه االمامیه ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی
حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
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 .27شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،)1412( ،الروضه البهیه فی شرح اللمعه الدمشقیه ،انتشارات دفتر تبلیغات
اسالمی حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .28شهید ثانی ،زین الدین بن علی ،)1413( ،مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالم ،مؤسسه المعارف اإلسالمیه،
قم ،چاپ اول.
 .29شیرازی ،مهدی ،)1379( ،گواهی خویشاوندان ،مجله فقه ،شماره  25و  ،26پائیز و زمستان ،صص .82-110
 .30شیخ طوسی ،ابو جعفر ،محمد بن حسن ،)1407( ،الخالف ،دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین
حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .31صفایی ،حسین و حبیب اهلل رحیمی ،)1383( ،ارزش اثباتی شهادت در حقوق خصوصی ،مجله پژوهش حقوق و
سیاست ،شماره  ،13زمستان ،صص .133-156
 .32عاملی ،بهاء الدین محمد بن حسین؛ ساوجی ،نظام بن حسین ،)1429( ،جامع عباسی و تکمیل آن ،دفتر
انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .33عالمه حلی ،حسن بن یوسف بن مطهر ،)1413( ،قواعد االحکام فی معرفه الحالل و الحرام ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .34کاتوزیان ،ناصر ( ،)1387اثبات و دلیل اثبات ،نشر میزان ،تهران ،چاپ چهارم.
 .35کلینی ،ابو جعفر محمد بن یعقوب ،)1429( ،الکافی ،دار الحدیث للطباعه و النشر ،قم ،چاپ اول.
 .36گلدوزیان ،ایرج ،)1386( ،ادله اثبات دعوا ،نشر میزان ،تهران ،چاپ سوم.
 .37مجلسی دوم ،محمد باقر بن محمد تقی ،)1410( ،بحار االنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطهار ،مؤسسه الطبع و
النشر ،بیروت.
 .38محقق اردبیلی ،احمد بن محمد ،)1403( ،مجمع الفائده و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،دفتر انتشارات
اسالمی وابسته به حوزه علمیه قم ،قم ،چاپ اول.
 .39محقق حلی ،نجم الدین جعفربن حسن ( ،)1408شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،مؤسسه
اسماعیلیان ،قم ،چاپ دوم.
 .40محقق داماد ،سید مصطفی ،)1406( ،قواعد فقه ،مرکز نشر علوم اسالمی ،تهران ،چاپ دوازدهم.
 .41محقق کرکی ،علی بن حسین ،)1409( ،رسائل المحقق الکرکی ،جلد  ،3کتابخانه آیه اهلل مرعشی نجفی و دفتر
نشر اسالمی ،قم ،چاپ اول.
 .42مدنی ،جاللالدین ،)1385( ،ادله اثبات دعوی ،نشر پایدار ،تهران ،چاپ نهم.
 .43مشکینی ،علی ،)1359( ،قضا و شهادت ،انتشارات یاسر ،قم ،چاپ اول.
 .44معلوف ،لویس ،)1383( ،المنجد ،جلد ،1مترجم :مصطفی رحیمی نیا ،انتشارات صبا ،تهران ،چاپ سوم.
 .45مرادخانی ،احمد ،) 1390( ،شروط شاهد در شهادت از دیدگاه فریقین ،ادیان و عرفان ،مجله طلوع ،تابستان،
شماره  ،36صص .65-92
 .46مکارم شیرازی ،ناصر ،)1427( ،استفتائات جدید ،انتشارات مدرسه امام علی بن ابی طالب ،قم ،چاپ دوم.
 .47مهاجری ،علی ،)1387( ،مبسوط در آیین دادرسی مدنی ،جلد دوم ،فکرسازان ،تهران ،چاپ اول.

32

فصلنامه پژوهشهای فقه و حقوق اسالمی /سال پانزدهم /شماره پنجاه و شش

 .48موسوی الخمینی ،روحاهلل ( ،)1419تحریر الوسیله ،مؤسسه مطبوعات دارالعلم ،قم ،چاپ اول.
 .49موسوی الگلپایگانی ،سید محمدرضا ،)1405( ،کتاب الشهادت ،نشر مقرر کناب ،قم ،چاپ اول.
 .50نجفی ،محمدحسن ،)1404( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ،دارإحیاء التراث العربی ،بیروت ،چاپ هفتم.
 .51نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدی ،)1422( ،رسائل و مسائل ،کنگره نراقیین مال مهدی و مال احمد ،قم ،چاپ
اول.
 .52هنرمند ،عباس ،)1383( ،شهادت به عنوان دلیل اثبات دعوای کیفری ،مجله دادرسی ،مهر و آبان ،شماره ،46
صص .81-84

