چگونگی احراز عدالت شهود در محاکم
حمید رئوفیان نایینی
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چکیده
امروزه شهادت یکی از مهمترین طرق اثبات دعاوی اعم از حقوویی و ییروری موبوو مویشوود و شوا د یکوی از
اریان مهم آن میباشد .نظر به ا میت موضوع ،الزم است شا د دارای شرایطی باشد یه از جمله میتوان به عوداتت
وی اشاره نمود .عداتت از جمله شروطی است یه سابقه طوالنی در مباحث گوناگون فقهی از شهادت تا یضواوت را
به مراه دارد .سواتی یه نوشته حاضر در مقام پاسخ به آن می باشد ایون اسوت یوه بوا توجوه بوه افوزایف روز افوزون
جمعیت و عدم آشنایی دادرس با شهود پرونده ،یثرت پرونده ا ،ممنوعیوت تسبود در عقایود و حوریم ی و وی
افراد ،عداتت شا د چگونه احراز یوا د شد؟ آیا باید مطابق با نظر مشهور فقها ،به بررسی ارتکا گنا وان یبیوره و
ا رار فرد بر غیره بپردازیم .با بررسی ر چه بیشتر در نهایت به این نظور یووا یم رسوید یوه پبوندیدهتور اسوت در
عمل ،بر یالف نظر مشهور فقها و مگوام بوا بعضوی از حقویودانان ،یوردار اجتمواعی شوا د و آن وم بوا توجوه بوه
معیار ای ایالیی جامعه مورد مالک یرار گیرد.
واژههای کلیدی :شهادت ،شا د ،عداتت ،مروت

درآمد
عداتت بهطور معمول در دو معنا مورد استعمال یرار میگیرد؛ یکی در برابر واژه ظلم و جور یه بیشتر در مورد حکام
و فرمانروایان به یار میرود و دیگری در برابر واژه فبق یه موضوع بوث حاضر است .در ایون نوشوته سوعی بور آن
است یه معنای عداتت بهطور دییق مورد بررسی یرار گرفته و چگونگی احراز آن بیان شود.
 -1معنا و مفهوم عدالت
عداتت در معنای ان اف در مقابل ناحق آموده اسوت حوال آن یوه فالسوره و فقهوا بوه تعریو

ا وطالحی ایون واژه

پردایتهاند.

 -1دکترای حقوق کیفری و جرم شناسی -دادستان عمومی و انقالب شهرستان فریدونشهر

 )1 -1مفهوم فلسفی عدالت
عداتت مرهومی ایالیی است یه فالسره راه رسیدن به سعادت و مظهر نیکی ا و مبارزه با پلیدی ا را به یمک ایون
واژه بیان مینمایند .افالطون یونانی عداتت را در مرهوم یرار گرفتن ر چیزی در جای شایبتهی یوود بوه یوار بورده
است.
ارسطو نیز عداتت را در دو مرهوم یاص و عام بیان یرده و عداتت در مرهوم عام را شامل تمامی فضایل دانبته و
افراط و ترریط را دو آفت بزرگ فضیلت آدمی میداند .عداتت در معنای یواص را در مرهووم برابور داشوتن دانبوته
است یه این برابری باید میان سود و زیان و حقوق و تکاتی

بریرار باشد .به عبوارت دیگور عوداتت از دیود ارسوطو

فضیلتی است یه به موجب آن باید به رید ،ر آنچه را یه حق اوست داد (یاتوزیان ،7831 ،ص)81
 )2 -1مفهوم فقهی عدالت
ایثر فقها عداتت را رتی دانبتهاند یه در نرد انبان رسوخ یرده و انبان را به مالزمت تقوی و مروت وا میدارد.
رسوخ و راسخه حاتتی است یه شخص مت

به آن ،یادر به از بین بردن آن نمیباشود .تقووی نیوز در معنوای عودم

ارتکا گنا ان یبیره و ا رار نورزیدن بر غیره آمده است.
مروت واژه دیگری است یه زمینه ساز ایتالف میان فقها گردیده است تا جایی یه گرو ی از فقها از جمله
شیخ طوسی و شهید اول وجود شرط مروت را جهت احراز عداتت ضروری میشمارند و این حاتی است یه موقق
اردبیلی منکر این ضرورت میگردد.
مروت به آراسته بودن شخص به ایالق و مواسن م گرو ان یود (با در نظر گرفتن شرایط زمانی و مکانی) و
دوری جبتن از افعاتی یه باعث سبک شمردن و ذتت در نظر مردم گردد .تعبیر شده است( .شهید اول،7171 ،
ص)721
در مقابل ،موقق اردبیلی در توجیه نظر یود به ا ل عدم اشتراط متوسل شده ،میگوید " :دیول مروت در
عداتت ،روشن نیبت؛ به دتیل این یه ا ل ،عدم اشتراط آن است و دتیلی نیز در آیات ،روایات و اجماع در آن
ایامه نشده است .بلی ،اگر رعایت مروت را از این با الزم بدانیم یه اگر یبی مروت را رعایت ننماید مورد سوء
ظن وایع شده و غیر یابل اعتماد است ،رعایت مروت الزم یوا د بود " (موقق اردبیلی 7141 ،ق ،ص)871
حقویدانان نیز به پیروی از فقها به تعری

عداتت پردایته و آن را رت نربانی دانبتهاند یه باید به ورت

ملکه ذ نی در آید تا فرد بتواند بر امیال و غرایض نربانی غلبه یرده ،مرتکب گناه یبیره نشود و ا رار به غیره
ننماید( .مدنی ،7811 ،ص)732
 -2دالئل لزوم وجود عدالت در شاهد
گر چه ایتالفاتی در تعری

از عداتت در میان فقهای امامیه وجود دارد ،اما اعتبار و تزوم وجود شرط عوداتت بورای

شا د ،از جمله اجماعی و اترایی میان عموم فقهای مکاتب اسالمی اسوت .مبوتند آن وم آیوات یرآنوی ،روایوات و
دالئل عقلی میباشد .توضیح آن یه بنای عقالی عاتم بر این است یه بر شهادت ر فردی اعتمواد نموییننود ،بلکوه
شهادت فردی را میپذیرند یه از حیث ایالیی به گونهای باشد یه سخنف مورد اعتماد باشد .اتبته باید گروت بنوای
عقال بر تزوم عداتت نیبت چرا یه شرط عداتت در معنای فقهی یود ،در حقوق دیگر یشور ا الزم نمیباشد بلکوه
آنچه یه الزم است شایبتگی ایالیی و وثایت است.
در آیات ببیاری نیز به یید عداتت اشاره شده است .برای نمونه آیه  741سورهی مائده " :اذا حضر احدیم
اتموت حین اتو یه اثنان ذواعدل منکم " اگر چه در مورد و یت من است وتی با توجه به آن یه امر و یت از
امور توسعه و تبامح پذیر شرعی است و شرایط مودود ینندهای یه در سایر موارد وجود دارد در و یت وجود
ندارد ،چنانچه عداتت در چنین امری معتبر شنایته شود به یائده اوتویت در سایر موارد نیز شنایته یوا د شد
(یوئی ،ص)31
روایات مبتریض و متواتر ببیاری نیز به تزوم وجود شرط عداتت برای شا د اشاره نمودهاند یه جهت جلوگیری
از اطاته یالم به یک نمونه از آنها اشاره میشود :در روایت داوود بن حبین از امام ادق (ع) آمده " :ان اهلل امر فی
اتطالق بشهاده رجلین عدتین " یداوند در طالق به شهادت دو مرد عادل امر نموده است .عین مین روایات در
دیگر موارد حقویی و شرعی نیز ادر گردیده است.
 -3چگونگی احراز عدالت
الزم دانبتن شرط عداتت برای شا د ،در ابتدای امر ببیار زیبا جلوه مینماید اما در عمل با مشکالت فراوانوی رو بوه
رو یوا د بود ،چرا یه عاتم حقوق نه وسیله روانکاوی ذ ن اشخاص جهت بررسی وجود ملکه عداتت را دارد و نه
اجازه چنین یاری را .از طرف دیگر بررسی ارتکا و یا عدم فعل حرام مالزمه بوا دیاتوت در اموور شخ وی افوراد
یوا د داشت .مچنین ،عدم آشنایی یبلی دادرسان با ا وا دعوی ،غیر بومی بودن دادرس ،یثورت پرونوده وا و
فراوانی جمعیت شهر ا این مشکالت را د چندان مینماید.
حال سؤال این است یه با وجود شرایط باال ،تکلی

دادرس برای احراز عداتت چیبوت؟ آیوا بایود ا ول را بور

عداتت مبلمین یرارداده یا بهطور مبتقل به بررسی در امور زندگی شا د بپردازد؟
جهت فهم رچه بهتر موضوع ،اماره ای وجود عداتت و مبطالت عداتت ،ذیر یوا د شد.
 )1 -3راههای اثبات عدالت
در مورد راه ای اثبات عداتت شا د ،نظر ای گوناگونی میان فقها رواج دارد یه بهطور یلی به علم شخ ی یاضی،
شهادت شهود ،شیاع و معاشرت اشاره شده است.
شهید ثانی احراز عداتت را با آزمایف ،م احبت و معاشرت زیاد به گونهای یه حاتت درونی شا د روشن شود

و باطن وی نمایان گردد موقق میداند(شهید ثانی7171 ،ق ،ص .)131موقق اردبیلی نیز به احراز عداتت بوه واسوطه
معاشرت یا شهادت دو عادل دیگر اشاره مینماید و میگوید اگر دتیلی بور جورش شوا د وجوود نداشوته باشود یوود
امارهای بر عداتت وی میباشد و حتی عدم وجود شا د بر تعدیل شا د ا لی ،موجبات رد شا د را فرا م نمیآورد.
به بیان دیگر ایشان در انتها ،ا ل را بر عداتت یرار داده و معتقدند تنها در وورتی یوه شوا د توسوط طورف مقابول
دعوی جرش شود باید به بررسی عداتت وی پردایت(عالمه ،7831 ،ص.)781
شیاع و استراضه م از دیگر طرق اثبات عداتت میباشد .استراضه عبارت است از ایبار جمواعتی یوه در اغلوب
موارد موجب ظن به مخبرعنه میگردد و به یمک آن برای شنونده اطمینان حا ل میشود.
در میان فقهای معا ر نیز ،عدهای گرچه اثبات عداتت شا د را الزم میدانند اما اضافه مینمایند مین مقدار یه یبی
با شا د معاشرت داشته و یار یالفوی از او ندیوده اسوت یوافی اسوت و نبایود در اموور شخ وی افوراد ینکوا

وورت

گیرد(مکارم شیرازی ،استرتاء).
فقیهی دیگر در این باره ،سه راه را پیشنهاد مینماید .اول اینکه یاضی شخ ا عداتت شا د را از حبن ظا ر او
احراز نماید .دوم این یه دو نرر شا دی یه عداتت آن ا معلوم است به عداتت شا د ا لی شهادت د ند و سوم این
یه شهرت و شیاعی وجود داشته باشد یه موجب اطمینان یاضی گردد و ریک از این سه راه یه موجود باشد
یرایت مینماید( افی گلپایگانی7171 ،ق ،ص.)81
 )2 -3مبطالت عدالت
با توجه به تعری

مشهور فقها از واژه عداتت ،سه عن ر ارتکا گناه یبیره ،ا رار بر وغیره و انسوام فعول یوالف

مروت میتواند عداتت شا د را زیر سؤال ببرد.ا رار بر غیره م از نظر شهید ثانی دو یبم است:
 اصرار فعلی :به معنای مداومت بر انسام عمل است و یچ فریی بین این یه مداومت بر یوک نووع از وغایر یوانوع دیگری از آن ا باشد وجود ندارد.
 اصرار حکمی :به این معنا یه فرد یک بار گناه غیره راانسام داده است و بوار دیگور ی ود انسوام آن را داشوتهباشد ،ر چند موفق به انسام آن شود.
در مقابل عدهای با این استدالل یه غیر مع وم از گناه مبری نمیباشد ،انسام به ندرت وغایر را موجوب از بوین
رفتن عداتت نمیدانند(شیخ طوسی7817 ،ق .)271 ،میزان در یالف مروت م آن اسوت یوه آن در شورع رجووان
نداشته باشد و عالوه بر آن در عرف م ،مورد تمبخر یرار گیرد .پد اگر یبی عمل مبتوبی انسام د د یه عرف
آن را یبیح میپندارد (مانند سرمه یشیدن برای مردان) این عمل یالف مروت موبوو نمویشوود .در ذیول موین
بوث در یتب فقهی در مورد شهادت فرد یمار باز ،شرا یور و یبوترباز وم ووبت شوده یوه ببویاری از یودما
عداتت چنین افرادی را یابل تخدیف دانبته و حکم بر رد شهادت این افراد دادهاند گر چه یه فقهای معا ر از جمله

امام یمینی رف یبوتر بازی را از موجبات رد نمیدانند.
 )3 -3احراز عدالت در عمل و عالم واقع
و اما سواتی یه باید در مقام پاسخ به آن برآمد تکاتی

دادرسان در مورد چگونگی احوراز عوداتت مویباشود .آنچوه

مبلم است مطابق تب ره یک ماده  7878یانون مدنی نمیتوان ا ل را بر عداتت شا د یرارداد بلکه این شرط باید از
طرق شرعی برای دادرس اثبات گردد .به نظر میرسد ایثر فقهای امامیه در معنای عداتت سخت گیری بیف از حود
معمول داشتهاند تا جایی یه در یتب فقهی در مورد پذیر

شهادت حاسد ،یبوتر باز ،افرادی یه به غنا مشغول و یا

حتی شنوندهی آن میباشند و یا حتی شخ ی یه مواسن یود را میتراشد 2تشکیک به عمل آموده اسوت و ایون در
حاتی است یه این سخت گیری ا با نیاز جامعه به اثبات موضوعات و احقاق حقوق افراد سازگار نمویباشود .نیوازی
یه در روایات با تعبیر " ال نه ال ی لح ذ ا حق احد " باز گو شده است .وحید بهبهانی از جمله فقهایی اسوت یوه
متذیر این موضوع شده است .شیخ ان اری در رساته عداتت یود از وی نقل مییند یه "عداتت به ایون معنوا ،جوز
در افراد معدودی توقق نمییابد در حاتی یه عداتت به وفور مورد ابتالی جامعه است بنابراین اگر مطابق نظر مشهور
فقها عمل نماییم مشکالت ببیاری پیف میآید در حاتی یه ما یطع داریم در زمان پیامبر و ائمه بوه ایون رو

عمول

نمیشده است" .
اتبته اشکال فوق بر آرای فقهای عامه نیز وارد است .به مین یاطر است یه و به اتزحیلی از فقهوای ا ول سونت
مینویبد " :این گونه تعاری

منسر به ببته شدن با شهادات و ضایع شدن حق مردم میگوردد" .در موین راسوتا

مومد جواد مغنیه مینویبد " :عادل یبی است یه در دین و معامالتف نزد موردم یوشونام باشود و رفتوار یووبی از
یود نشان د د .اریان دین را رعایت یرده و در یرید و فرو

ادق باشد و یال ه این یه مورد اعتماد مردم در

امانات و اسرار بوده ،به گونهای یه مردم با آرامف ییال حاضر باشوند اداره امووال و سرپرسوتی اطروال را بوه ایشوان
واگذاری نمایند؛ اما منافیات و یار ای یطایی یه غیر و یبیر از آن مبری نمیباشند به عداتت ضورر نمویرسواند؛
چرا یه جزء یبانی یه یداوند مع ومشان داشته احدی از انسام آنها منزه نمیباشند " (مغنیه7141 ،ق ،ص)12
از طرف دیگر ،عاتم حقوق اجازه ینکا

در امور شخ ی افراد را ندارد پد به ناچار بایود بوه امواره وایی یوه

نشان د نده وجود عداتت است ایترا نمود .بوارزترین نشوانه حبون ظوا ر ،رفتوار و یوردار فورد در جامعوه اسوت .در
ارزیابی رفتار شا د ،باید پندار و یردار نیک او چندان تکرار شده باشد یه بتوان گرت عادت فرد شده اسوت؛ یعنوی
به جای بوث درباره ییریت روانی شا د ،یافی است به یردار اجتماعی فرد توجه شود.
حال سوال بعدی این است یه معیار تمیز نیکی و بدی این یردار اجتماعی چیبوت؟ آیوا ا وول موذ بی را بایود
 -2براساس استفتایی که از میرزا جواد تبریزی به عمل آمده است شهادت کسی که ریش خود را میتراشد مورد پذیرش نمیباشد .آقای خویی هم
بر همین عقیدهاند.

مالک یرارداد یا رعایت رفتار و مروت در اجتماع یرایت مینماید؟
افزوده شدن مروت بر شرط عداتت در تاریخ فقه ،حکایت از این وایعیوت دارد یوه بوا پختوه شودن اندیشوه وای
فقهی ،دانشمندان اسالمی نیز به ا میت رفتار اجتماعی و داوری ای عرفی پوی بوردهانود .بودون شوک نتیسوه اجورای
دستورات اتهی ،در رفتار اجتماعی فرد ظا ر میشود و به مین دتیل است یه سیر تاریخ اندیشه وا در فقوه بوه سووی
توجه به رفتار اجتماعی پیف رفته است (یاتوزیان ،7831 ،ص)12
در رویه دادگاه ا نیز توجه دادرسان به شغل و منف اجتماعی شا د است تا اجورای تکواتی

دینوی یوه بوهطوور

معمول از دید عموم انسام میشود و توقیق درباره آن به سختی امکانپذیر است(شمد ،7831 ،ص.)284
در فقه نیز ،گرو ی از فقها ،شرط عداتت را اسالم شا د ندانبتهاند و مرهوم عوداتت را از ییود موذ بی بوودن آن
جدا نمودهاند .این دسته از فقها عداتت ایالیی را یافی دانبتهانود و احوراز عوداتت شورعی را ضوروری نمویداننود،
چنانچه شهید در مباتک میگوید " :واتوق ان اتعداتوه تتوقوق فوی جمیوع ا ول اتملول موع ییوامهم مقتضوا ا بوبوب
اعتقاد م ".
نتیجهگیری
به ر حال ،جدای از بوث ای نظری مطرش شده ،در عمل شاید پبندیدهتر باشد یه براسواس نظور فقهوایی مچوون
مومد جواد مغینه گرچه یه یالف مشهور م میباشد عمل نمود یعنی حبن یردار فرد در جامعه آن وم براسواس
معیار ای ایالیی جامعه مورد مالک یرار گیرد .آنچه یه امروزه در ببیاری از دادگاه ا بوه آن عمول مویشوود و بوا
برگزیدن این معیار ،از اطاته بیمورد ،شهادت ای پی در پی مبنی بر وجود عداتت شا د ا ولی و ینکوا
شخ ی و اعتقادات افراد جلوگیری به عمل میآید.
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