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طرح مسئله

بینه عنواني است فقهي که به شاهد ،بدان سبب که به وسیله او ،حقیقت ،آشکار و مبیّن
ميگردد؛ اطالق ميشود (شربیني1415 ،ق ،ج ،2ص .)274فقهاي شیعه شهادت را به
خبر دادن قاطعانه فردي غیر از حاکم ،در مورد حقي که به نفع ديگري الزامآور باشد
(شهید ثانى1413 ،ق ،ج ،14ص153؛ نجفى1404 ،ق ،ج ،41ص ،)7فقهاي حنبلي ،آن
را به خبر دادن با لفظ خاصِ (شهادت ميدهم) ،ازآنچه بدان علم دارد (بهوتي ،بيتا،
ص473؛ شیباني1403 ،ق ،ج ،2ص ،)326حنفیه نیز به خبر دادن از حق متعلق به غیر
بر ضد ديگري (حلبي1419 ،ق ،ص257؛ کلیبولي ،بيتا ،ج ،2ص )185و فقهاي مذهب
شافعي به خبر دادن از چیزي با لفظ خاصِ (شهادت ميدهم) (خن1413 ،ق ،ج،8
ص )184و مالکیه هم به قولي که شنیدن آن ،حاکم را ملزم ميسازد تا طبق مقتضاي آن،
حکم نمايد (نفراوي1415 ،ق ،ج ،7ص ،)252تعريف کردهاند.
بنابراين نکته مهم در تعريف بینه و ماهیت آن ،داللت آن بر وقوع چیزي و قدرت
اثباتکنندگي آن نزد حاکم است .در اين صورت اگر اين اخبار به استعانت داليل
خارجي در هنگام اداي شهادت (عالمه حلّى1420 ،ق ،ج ،5صص259-260؛ ابن
ادريس1410 ،ق ،ج ،2صص136-137؛ حجاوي ،بيتا ،ص242؛ سیوطي1411 ،ق،
ص )492جامع شرايطي باشد که در ادامه به بررسي آن خواهیم پرداخت ،در اثبات
قصاص عضو مؤثر خواهد افتاد .در ادامه با روش کتابخانهاي و مطالعه تحلیلي
مستندات فقهي و روايي ،به بررسي شرايط کمّي و کیفي بینه ،در اثبات جنايت
مستوجب قصاص عضو از منظر مذاهب مختلف اسالمي ميپردازيم.
 .1دو نفر یا بیشتر بودن بینه

فقهاي مذاهب اسالمي بهجز مالکیه ،در اين امر ،متفقاند که شهادت يک فرد ،براي
اثبات حق قصاص عضو ،کفايت نميکند (شیخ مفید1413 ،ق ،ص727؛ شیخ طوسى،
1400ق ،ص741؛ ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،10ص31؛ ماوردي1414 ،ق ،ج ،17ص.)78
براي اثبات حق قصاص عضو ،تعداد گواهان ،ميبايست حداقل ،دو نفر باشد و مشاهده
جنايت بر عضو ،توسط يک نفر ،براي اثبات چنین حقي کفايت نميکند و به همین
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خاطر ،شیخ طوسي ميگويد :اگر کسي ادعا کند که ديگري ،جراحت موضحهاي را از
روي عمد ،بر عضو او وارد آورده ،ادعاي او جز با دو شاهد ،اثبات نميگردد زيرا اين
سخن ،شهادت بر چیزي است که مستوجب قصاص ميباشد (شیخ طوسي1387 ،ق،
ج ،7ص.)249
مالکیه به استناد دلیل استحسان ،قصاص در جنايات عمدي بر ضد عضو ديگري را
با يک شاهد نیز قابل اثبات ميدانند البته به اين شرط که سوگند مدعي نیز بدان ضمیمه
گردد (دسوقي ،بيتا ،ج ،4ص .)297فقهاي مالکي ،اين راهکار را مختص قصاص کمتر
از نفس ،ميدانند نه قصاص نفس (رُعیني1423 ،ق ،ج ،6ص.)183
 .2مرد بودن بینه

فقهاي عامه و خاصه بر اين امر ،اجماع دارند که در جنايات منجر به قصاص ،اعم از
عضو و نفس ،گواهان بايد مرد باشند و شهادت افراد خنثي و دوجنسي و زنان ،مورد
پذيرش قرار نميگیرد .با همه اينها ،ظاهر اطالق کالم عالمه در قواعد (عالمه حلّى،
1413ق ،ج ،3ص )499و ارشاد (عالمه حلّى ،1410 ،ج ،2ص )159و صريح کالم
محقق اول در شرائع (محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،4ص ،)125حاکي از آن است که ايشان
شهادت دو زن در کنار يک مرد را براي اثبات حق قصاص حتي در عضو پذيرفتهاند؛
اما با توجه به اينکه از يکسو ،اين فتوا برخالف قاعده عمومي جواز پذيرش شهادت
زنان به انضمام مردان ،فقط در مواردي که متعلق شهادت ،مال باشد؛ بوده و از سوي
ديگر ،اين دسته از فقها ،در کتب ديگر يا در جاي ديگري از همان کتاب ،نظر مخالفي
از خود ابراز داشته (محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،4ص ،)203و گاه به ثبوت ديه در فرض
شهادت دو زن به انضمام يک مرد ،نه ثبوت خود قصاص ،تصريح کردهاند .لذا ميتوان
نتیجه گرفت که مراد ايشان در ارشاد و شرائع ،اثبات خود جنايات مستوجب قصاص و
اکتفا به پرداخت ديه در چنین شهاداتي است .ضمن اينکه روايات کثیري در عدم
پذيرش گواهي زنان در موضوعات جنايي ،وارد شده و هر ديدگاهي که مخالف اين
دسته از روايات باشد ،قابل اعتناء نميباشد .ازجمله اين روايات ميتوان به صحیحه
محمد بن مسلم و صحیحه غیاث بن ابراهیم اشاره کرد که در يکي از آنها محمد بن
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مسلم از امام صادق(ع) نقل ميکند که فرمودند :هرگاه سه مرد و دو زن شهادت دهند،
در مورد رجم ،پذيرفته نیست و گواهي زنان در مورد قتل ،مشروع نميباشد (شیخ
طوسى1390 ،ق ،ج ،3ص .)24در حديث ديگر ،غیاث بن ابراهیم از امام صادق(ع) نقل
ميکند که امیرالمؤمنین علي(ع) فرمودند شهادت زنان در حدود و قصاص ،جايز نیست
(حر عاملي1409 ،ق ،ج ،18ص.)264
سؤال مهمي اين است که اگر شاهدان جنايت بر عضو ،يک مرد و دو زن يا چهار
زن باشند در اين صورت ،عدم ثبوت حق قصاص عضو ،قطعي است اما آيا در چنین
مواردي ،ديه هم ثابت نميشود يعني بهجاي قصاص ،حکم به ديه شود؟ ظاهر کالم
فقهاي مذاهب آن است که در فرض يادشده ،ديه هم ثابت نميشود (سیوطي1961 ،م،
ج ،6ص634؛ نووي ،بيتا ،ج ،10ص )31چراکه جايگزيني ديه بهجاي قصاص در
جنايات عمدي ،در فرض ثبوت اصل حق قصاص و در صورت توافق عضوين ميباشد
حال اينکه در مانحن فیه ،قصاص ،از اساس ثابت نشده است.
 .3اسالم

همه فقهاي اسالم ،به اتفاق مسلمان بودن شاهد را شرط پذيرش شهادت او در همه
دعاوي بهويژه قصاص عضو ،دانستهاند (شیخ مفید1413 ،ق ،ص727؛ ابن رشد،1395 ،
ج ،1ص718؛ غیتابى1420 ،ق ،ج ،9ص152؛ ماوردي1414 ،ق ،ج ،17ص )158و اگر
طرفین دعوا نیز راضي باشند که يک کافر ،گواه آنها باشد؛ قاضي نميتواند شهادت او
را بپذيرد و مطابق آن حکم کند (قرافي1994 ،م ،ج ،10ص .)225اساساً شرط اسالم
بدين جهت در شهود جنايت بر عضو و هر دعواي مطروحه ديگر شرط است که احراز
عدالت ،منوط به آن است (ابن رشد1408 ،ق ،ج ،2ص )285همانگونه که صفت کفر
مصداق بارز فسق است (هیتمي1357 ،ق ،ج ،10ص.)212
بدين ترتیب ،کافر نميتواند ،در محکمه ،علیه يک مسلمان ،شهادت دهد چون
عدالت شاهد شرط است و حال اينکه کافر ،غیر عادل ميباشد (ابن براج1406 ،ق ،ج،2
ص .)556نیز به اين دلیل که شهادت نوعي واليت است و کافر ،استحقاق واليت بر
مسلمان را ندارد (سرخسي1421 ،ق ،ج ،30ص153؛ خن ،1413 ،ج ،8ص ).189چراکه
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او با شهادت خود ،قاضي را مجبور به قضاوت علیه يک مسلمان مينمايد درحاليکه
خداوند ،هیچ سبیل و راه سیطرهاي را که بر ضد مسلمان باشد ،براي کافر قرار نداده
است (شیخ طوسى1407 ،ق ،ج ،6ص .)252بااينهمه ،شهادت يک ذمي علیه کافر
ديگر ،خواه همکیش و آيین باشند يا نه ،از جانب فقهاي حنفیه (کلیبولي ،بيتا ،ج،2
ص )185و قلیلي از فقهاي امامیه (شیخ طوسي1400 ،ق ،ج ،2ص62؛ فاضل هندى،
1416ق ،ج ،10ص ،)272مورد قبول واقع شده اما مشهور فقهاي امامیه (ابن ادريس،
1410ق ،ج ،2ص140؛ ابن براج1406 ،ق ،ج ،2ص557؛ محقق حلّى1408 ،ق ،ج،4
ص115؛ نجفى1404 ،ق ،ج ،41ص )23و نیز فقیهان حنبلي ،مالکي و شافعي ،گواهي
ذمي بر ضد کافر ديگر را هم نميپذيرند (امام مالک ،بيتا ،ج ،4ص21؛ شربیني ،بيتا،
ج ،4ص426؛ ابن قدامة ،بيتا ،ج ،4ص)271؛ زيرا خداوند متعال ميفرمايد« :و أشهِدوا
ذَوَيْ عدلٍ منكم» (طال ،)2 :درحاليکه کافر ،عادل نبوده (راوندى1405 ،ق ،ج،1
ص427؛ ابن قدامة ،بيتا ،ج ،10ص )196و فاسق است حتي اگر در مقام شهادت بر
ضد همکیش خود باشد.
بدين ترتیب ،مالحظه ميگردد که مخالفان ،به شرط عدالت در شاهد و تنافي آن با
کفر به عنوان مصداق اتمّ فسق؛ و نیز به عموم ادله دال بر عدم مقبولیت شهادت کافر و
ذمي ،استناد جسته و به عدم مشروعیت گواهي يک ذمي حتي علیه ذمي ديگر ،رأي
دادهاند که همین نظر هم صحیح به نظر ميرسد چراکه مطابق اين آيات و روايات ،اصل
بر عدم پذيرش شهادت يک فرد غیرمسلمان است که اطالق آن ،با آيه وصیت -که
شهادت ذمي علیه مسلمان را در نبود شاهد مسلمان ،آنهم در وصیت تملیکي به هنگام
سفر ،تشريع نموده -تقیید خورده است (ابن فهد حلّى1407 ،ق ،ج ،4ص510؛ ابن
رشد1395 ،ق ،ج ،4ص246؛ بجیرمي1417 ،ق ،ج ،4ص191؛ سرخسي1421 ،ق،
ج ،30ص )153اما در ديگر موضوعات و مسائل مورد ترديد ،حتي در مسئله مورد

بحث يعني شهادت يک غیرمسلمان بر ضد غیرمسلمان ديگر ،به اطالق آن عمل مي-

شود.
ابن ادريس ولدالزنا را کافر به حساب آورده و شهادت او را به استناد کفرش ،حتي
در موضوعات مربوط به جنايات عضو ،نميپذيرد (ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،2ص)122
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و سید مرتضي هم در بحث ديات ،ولد الزنا را ملحق به کافر دانسته (سید مرتضي،
1415ق ،ص )544و بحراني نیز فرزند زنا را قبل از بلوغش ،کافر ميداند (بحرانى،
 ،1410ج ،1ص .)216ابن ادريس مدعي است که فقهاي امامیه بر کافر بودن فرزند
متولد از زنا ،اجماع دارند (ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،2ص )122درحاليکه حقیقت
برخالف آن است و فقها (فاضل هندى1416 ،ق ،ج ،8ص345؛ نجفى1404 ،ق ،ج،34
ص ،)112وجود چنین اجماعي را انکار نمودهاند و تحقیق در کالم فقها نیز مؤيد قول
به عدم اجماع ميباشد و به اذعان برخي از ايشان (شهید ثانى ،1413 ،ج ،10ص،)289
اساساً ،کفر ولدالزنا ثابت نیست .آري ،بدون ترديد ،فقیهان امامیه بر عدم قبول شهادت
ولدالزنا ،اجماع دارند (ابن زهره1417 ،ق ،ص440؛ شیخ طوسى ،1407 ،ج ،6ص)309
اما اين حکم نه از باب کفر وي بلکه به استناد روايات (کلیني1429 ،ق ،ج ،2ص،329
ح )5/1051معتبر و صحیحالسندي (خويى1422 ،ق ،ج ،41ص )134است که در
جوامع روايي شیعه و در اين خصوص ،وارد شده است و وجود اين دسته از احاديث،
مدرکي بودن اين اجماع را نیز اثبات مينمايد .گفتني است که فقهاي عامه ،اعم از
شافعیه (ماوردي ،)211/17 :1414 ،حنبلیه (ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،12ص ،)74حنفیه
(کاساني1982 ،م ،ج ،6ص )269و مالکیه (قیرواني ،بيتا ،ج ،8ص ،)149شهادت ولد
الزنا را در همه دعاوي حتي در صدمات و آسیبهاي وارد بر عضو ديگري ،پذيرفتهاند.
فقهاي امامیه افزون بر ديگر مذاهب اسالمي اجماع دارند بر اينکه ،شاهد ،عالوه بر
مسلمان بودن ميبايست شیعهي دوازده امامي هم باشد (ابن فهد حلّى1407 ،ق ،ج،4
ص .)511اين اجماع ،تا حدي است که صاحب جواهر ،از آن به ضروري مذهب ياد
ميکند (نجفى ،1404 ،ج ،41ص .)16به همین خاطر ،برخي از ايشان ،از همان ابتدا،
بهجاي شرط اسالم از عنوان ايمان استفاده کرده و در کنار عقل و بلوغ و عدالت و ساير
شروط ،ايمان را براي شاهد ،شرط دانستهاند (محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،4ص115؛
سیورى1419 ،ق ،ج ،2ص .)53آنچنانکه برخي از فقها ،اشاره کردهاند؛ راه اثبات ايمان
شاهد ،شناخت خود حاکم ،شهادت بینه و اقرار است (محقق حلّى1408 ،ق،4 ،
ص.)115
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برخي (فاضل هندى1416 ،ق ،ج ،10ص )272به فاسق بودن افراد غیر امامیه هم
استدالل نموده و معتقدند غیر امامیه ،به دلیل عقايد ناصواب مرتکب بزرگترين گناه از
بین گناهان کبیره شده و به همین خاطر ،فاقد عدالت بوده و فاسق هستند؛ لذا شهادت
آنان صحیح و مشروع نميباشد (اردبیلى1403 ،ق ،ج ،12ص)299؛ اما ازنظر شهید ثاني
و نراقي عدم قبول شهادت آنها تنها به دلیل اجماع است نه فسق آنان (شهید ثانى،
 ،1413ج ،14صص.)159-160
اگر ادعا شود که اطالق و عموم آيات و روايات همچون ضمیر «کُم» و تعبیر «يا أيها
الذين آمنوا» در آيات «و أشهدوا ذَوَي عدلٍ منكم» (طالق )2 :و «يا أيّها الّذين آمنوا شهادةُ
بينِكم إذا حضَر أحدَكم الموتُ حينَ الوصيّة اثنان ذوا عدلٍ منكم» (مائده )106 :و ديگر ادله
لفظي ،شامل مخالفین امامیه هم ميگردد و اثباتگر مشروعیت شهادت آنان نسبت به
شیعیان دوازده امامي و ساير مسلمانان ميباشد؛ در پاسخ گفته ميشود :با توجه به اينکه
از يک سو ،خطابات ،مختص مشافهین بوده و از سوي ديگر ،در زمان خطابات آيههاي
فوقالذکر و ساير آيات ،مذاهب مخالف ،قطعاً موجود نبوده بلکه در مهرومومهاي بعد
از آن ،تأسیس گرديدهاند؛ ميتوان نتیجه گرفت که عموم و اطالق اين آيات به مسلمانان
امامیه ،تخصیص و تقیید خورده و متبادر از اين خطابات ،مؤمنان حقیقي يعني شیعیان
اثنيعشري ميباشد (نجفى ،1404 ،ج ،41ص .)16الزم به يادآوري است که علماي
اصول در اينکه آيات خطابات قرآني و روايي ،به عنوان دو مصداق از مصاديق خطابات
شفاهي ،خواه در قالب کاف خطابیه يا حرف ندا و همانند آن ،مختص افراد موجود در
زمان خطاب -اعم از حاضر در خودِ جلسه مخاطبه يا غائب از آن -است يا شامل افراد
معدومي هم که بعد از زمان خطاب ،به دنیا خواهند آمد ميشود؛ اختالفنظر دارند که
مشهور امامیه (قمي ،1378 ،ج ،1ص ،)229به عدم شمول اين خطابات نسبت به

معدومین در لحظهي خطاب ،قائل هستند .عالوه بر دلیل شهرت قريب به اجماع ،مي-
توان چنین استدالل نمود که قدر متیقن در اين خطابات ،موجودين در زمان خطاب
است و شمول آن نسبت به ساير افراد ،مورد ترديد که در موارد شک ،بايد به قدر متیقن
عمل نمود.
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بههرحال ،اصل عدم ،اجماع و ادله روايي در کنار يکديگر ،دلیل قاطعي بر عدم
صحت شهادت يک غیر امامي بر ضد امامي ،در باب جنايت بر عضو و اثبات حق
قصاص عضو و ساير دعاوي ،ميباشد .در مقابل ،فقهاي حنفي (کلیبولي ،بيتا ،ج،2
ص )188و شافعي (ماوردي1414 ،ق ،ج ،17ص ،)168برخالف مالکیه (قیرواني ،بيتا،
ج ،8ص )292و حنبلیه (ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،10ص165؛ همو ،بيتا ،ج ،12ص،)40
گواهي اشخاص غیر اهل تسنن را هم ميپذيرند.
 .4عدالت

به اتفاق همه فقهاي اسالم ،اعم از شیعه و سنّي ،عادل بودن شاهد ،الزم و ضروري
است (ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،2ص121؛ خن1413 ،ق ،ج ،8ص .)189ظواهر آيات
نیز دال بر آن است (طالق2 :؛ مائده106 :؛ حجرات .)6 :فقهاي امامیه (ابن ادريس،
1410ق ،ج ،2ص117؛ شهید اول1417 ،ق ،ج ،2ص ،)125مالکیه (جندي1426 ،ق،
ص222؛ رعیني1423 ،ق ،ج ،3ص )430و حنبلیه (حجاوي ،بيتا ،ص ،)242عدالت در
شاهد و گواه را اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر و رعايت مروت کرده و داشتن
مروت را نیز جزو ارکان تعريف عدالت شاهد ،دانستهاند.
شافعیه ،عدالت در شهادت را به اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر صغائر يا غلبهي
طاعات نسبت به ارتکاب کبائر يا اصرار بر صغائر (شرواني ،بيتا ،ج ،10ص)214
تعريف کرده و معتقدند که اگر فردي مرتکب کبائر شده يا در عمل ،بر ارتکاب گناهان
صغیر ،اصرار بورزد اما از حیث آماري ،مجموع کارهاي نیک و طاعات او بیشتر از آن
دو باشد ،حائز شرط عدالت است .حنفیه نیز عدالت را به بیشتر بودن حسنات يک فرد
نسبت به سیئاتش تعريف کرده و آن را عبارتٌ اخراي اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر
صغائر ،ميدانند (کلیبولي ،بيتا ،ج ،2ص .)188البته فقهاي حنفیه و شافعیه ،گرچه
داشتن مروت را به عنوان يک جزء ،در تعريف عدالت نگنجاندهاند ولي نداشتن آن را
مانع پذيرش شهادت ميدانند .گفتني است که فقها ،قتل و جنايت ،رشوهخواري،
رباخواري ،قماربازي ،شرب مسکرات ،آواز به غنا و گوش دادن به آن و قذف را به
عنوان مصاديق فسق و نبود ويژگي عدالت در مرتکب آنها ،نام بردهاند.
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سؤالي که بايد در اين بخش ،بدان پاسخ داده شود اين است که اگر بهرغم تحقیقات
دقیق قاضي ،پس از صدور حکم قطعي و استیفاي حق قصاص عضو ،فسق و عدم
عدالت (نه کذب) شاهدان ،آشکار (نه حادث) گردد؛ تکلیف چیست؟ آيا گذشته از
نقض گرديدن حکم صادره؛ از دو شاهد فاسق يا اشخاصي که آنها را تزکیه و تعديل
کرده و عدالتشان را براي قاضي ،اثبات کردهاند ،قصاص گرفته ميشود يا چنین واقعهاي
از باب خطاي حاکم محسوب گرديده و ميبايست ديه آن از بیتالمال جبران گردد.
اهمیت اين پرسش زماني روشن ميگردد که توجه شود به اينکه بحث از اموال و
دارايي نیست که در صورت بروز خطا ،بتوان بهراحتي آن را جبران نمود بلکه سخن از
اعضاي بدن افراد و آسیب و صدمات وارد بر آنهاست؛ اما در جواب بايد گفت که اگر
در فرض يادشده ،فسق فقط يکي از شاهدان ،ظاهر گردد؛ در اين صورت ،شاهد فاسق
قصاص عضو نميشود و حتي اگر شاهد ديگر ،به فسق آن شاهد آگاه بوده اما آن را
مخفي کرده باشد ،بههیچوجه از او هم اخذ قصاص نميشود بلکه در همهي اين
حاالت ،مسئله از باب لوث بوده و راهکار آن قسامه است؛ اما اگر فسق هر دو شاهد،
آشکار شود در اين صورت ،هیچ کس قصاص نشده بلکه ديه و خسارت حاصل از اين
قضاوت اشتباه ،از بیتالمال پرداخته ميگردد آنچنانکه در ساير موارد خطا و اشتباه
حاکم ،چنین عمل ميشود (شهید اول1417 ،ق ،ج ،2ص133؛ عالمه حلّى1410 ،ق،
ج ،3ص514؛ اردبیلى1403 ،ق ،ج ،13ص366؛ فاضل هندى1416 ،ق ،ج ،10ص)391
و مطابق مذهب شافعیه و مالکیه ،عاقلهي امام و حاکم ،متقبل ديه ميشود (جندي،
1426ق ،ص )220همچنان که ضمان جنايت خطائي هر کس ،بر عهده عاقله اوست.
در مقابل ،ابو حنفیه و اتباع او بر اين اعتقادند که گرچه حاکم و قاضي نميتواند
باوجود فاسق بودن شاهد ،مطابق شهادت آنان حکم کند اما اگر بهرغم فسق او ،طبق
گواهي وي حکم داد؛ نميتواند آن را نقض نمايد (کلیبولي ،بيتا ،ج ،2ص )188و
افرادي که اين شهود را تعديل نمودهاند؛ ضامن ديه هستند (نظام1411 ،ق ،ج،2
ص )154زيرا آنها بودند که سبب قضاوت اشتباه حاکم شدهاند و خود قصاص ،به
دلیل وجود شبهه در فرض مذکور ،درء گرديده است .نادرستي اين حکم ،بر کسي
پوشیده نیست چراکه از يک سو ،قاضي طبق آيات قرآن و تأکیدات روايات ،ميبايست
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مطابق شهادت افراد عادل و غیر فاسق قضاوت نمايد و در غیر اين صورت ،با حکم
الهي مخالفت ورزيده و ميبايد حکم صادره را نقض نمايد و از سوي ديگر ،مزکّیان و
تعديلکنندگان شهود جنايت ،بر عدالت آنها شهادت دادهاند نه بر ارتکاب جنايت
توسط مشهودعلیه (ماوردي1414 ،ق ،ج ،17ص )274و نقش مستقیمي در آسیب
نابحقِ وارد بر مشهودعلیه ندارند.
 .5عقل و بلوغ

سیره عقالي عالم بر عدم پذيرش شهادت مجنون بنا نهاده شده (خويى1422 ،ق ،ج،41
ص )97و همه مسلمانان نیز بر اين امر اتفاق نظر دارند (خن1413 ،ق ،ج ،8ص.)189
در مورد شهادت غیربالغ نیز همین مبنا وجود دارد زيرا همه ملتها در هر دين و
آيیني ،گواهي کودکي را که خوب و بد امور را از همديگر تشخیص نداده و قادر به
حفظ وقايع و رخدادها در ذهن خود و انتقال آن به ديگران نميباشد؛ نميپذيرند
(سبحانى1418 ،ق ،ج ،2ص .)207عالوه بر اين ،بین فقهاي اسالم ،بر اين امر ،اجماع
وجود داشته و روايات زيادي وجود دارد که بهصراحت ،گواهي شخص غیربالغ يا
ديگر اعمال حقوقي او را مشروع نميداند (حرّ عاملى1409 ،ق ،ج ،22ص .)79ادلهاي
هم که در عدم پذيرش اقرار افراد نابالغ وارد شده ،به نحوي ،بر عدم مشروعیت گواهي
آنان هم داللت دارد زيرا بديهي است وقتي شهادت کودک بر ضد خودش ،يعني اقرار
او علیه خود ،پذيرفته نشود؛ چگونه ميتوان گواهي او به ضرر ديگران را قبول کرد.
ضمن اينکه ،عدالت ،از شروط الينفک شاهد است که با توجه به تعريف اصطالحي آن
که قبل از اين آورده شد ،اساساً در مورد افراد غیربالغ قابل تحقق نميباشد پس اشتراط
عدالت در شاهد ،با عدم پذيرش شهادت غیربالغ ،مالزمه دارد .از سوي ديگر ،بدلیل
رفع قلم از کودک و مکلف نبودن او به احکام ،به صدق گواهي وي اطمیناني نیست
چون به دلیل عدم تکلیف ،باکي از دروغ گفتن ندارد و احتمال کذب شهادت او وجود
دارد.
اما نکتهي مهمي که در اين بخش بايد مورد طرح و بررسي قرار گیرد آن است که
از نظر فقهاي مالکي (نمري2000 ،م ،ج ،2ص )908و نیز اکثر قريب به اتفاق فقهاي
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امامیه (شیخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص ،)270برخالف ديگر فقهاي عامه ،شهادت
کودکان ،در جنايات کمتر از قتل ،پذيرفته ميشود .فقهاي امامیه به اين شرط ،گواهي
کودکان را ميپذيرند که اوالً :حداقل ،به سن ده سالگي رسیده باشند؛ ثانیاً :پیش از اداي
شهادت ،از همديگر جدا نشده باشند و ثالثاً :اجتماع آنها بر يک امر مباح و غیر حرام
مثل تمرين تیراندازي ،بوده باشد .امامیه و مالکیه ،اتفاق نظر دارند که در گواهي آنان،
به اولین سخني که بر زبان ميآورند ،اعتنا ميشود نه به ادعاي جديدي که پس از نقض
سخن اولیهشان ابراز ميدارند (شیخ مفید1413 ،ق ،ص .)727بايد گفت که در قبول
شهادت کودکان دهساله در باب جنايات ،بین فقهاي امامیه ،فيالجمله ،اجماع وجود
دارد اما بعضي از ايشان شهادت آنان را فقط در قتل و قصاص نفس (نراقى1415 ،ق،
ج ،18ص )21و برخي ديگر ،همانند فقهاي مالکیه ،گواهي آنان را هم در قصاص عضو
و هم در قصاص نفس ،پذيرفتهاند (شیخ مفید1413 ،ق ،ص727؛ شیخ طوسى1400 ،ق،
صص331-332؛ ابن براج ،1406 ،ج ،2ص559؛ ابن ادريس1410 ،ق ،ج ،2صص-137
 )136و عدهاي نیز شهادت آنها را فقط در قصاص عضو ،مشروع ميدانند (سید
مرتضى1415 ،ق ،ص506؛ شیخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص.)270
براي رسیدن به نظريه صحیح در اين خصوص ،مطالعه ادله مسئله ضروري و
اجتنابناپذير است .جمیل بن درّاج نقل ميکند که :به امام صادق(ع) عرض کردم که
آيا شهادت دادن کودکان ،جايز است؟ فرمودند :بله ،در قتل که به اولین حرفشان أخذ
ميشود نه دومین کالمشان (کلیني1429 ،ق ،ج ،14ص .)588در روايت ديگري ،محمد
بن عمران بن أعین ميگويد که :از امام صادق(ع) در مورد گواهي دادن صبيّ سؤال
کردم و آن حضرت فرمودند :پذيرفته نیست مگر در مورد قتل و به اولین کالم او اعتنا
ميشود نه به دومي (کلیني1429 ،ق ،ج ،14ص ،589ح .)3/14518از حیث داللي چنان
که مشاهده ميگردد اين روايات ،در قتل و قصاص نفس ،صراحت داشته و بیانگر آن
است که گواهي کودکاني که به سن دهسالگي رسیده باشند ،فقط در خصوص قصاص
نفس ،پذيرفته است .چراکه اين استثناء ،خالف اصل بوده و برگرفته از روايات چندي
است که همگي در قتل ،صراحت دارند و در موارد خالف اصل ،بايد بر قدر متیقن،
اکتفا نمود .از روايات فوق و توضیحات آن ،اين نکته نیز آشکار ميگردد که شهادت
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کودکان مؤنث ،حتي در خصوص قتل و قصاص نفس نیز مورد قبول نبوده و در مورد
گواهي آنها ،مطابق اصل عدم و نیز عمومات دال بر عدم قبول شهادت کودک ،عمل
ميشود (نجفى1404 ،ق ،ج ،41ص15؛ امام خمینى ،بيتا ،ج ،2ص.)441
 .6علم به مشهودٌبه

از شرايط مهم شهادت ،آن است که مشهودٌبه براي شاهد ،به هنگام تحمّل شهادت،
کامالً معلوم باشد؛ زيرا شهادت ،نوعي إخبار است و حجیت خبررساني مخبر ،جز با
دلیل ،ثابت نميشود و چیزي هم که إخبار از آن ،از طريق حس و مشاهده نباشد،
حجت نیست چون دلیل ندارد (خويى1422 ،ق ،ج ،41ص)138؛ بنابراين يک فرد،
مجاز نیست بدون اينکه چیزي را ديده يا شنیده و بدان علم قطعي و يقیني داشته باشد،
نسبت به آن گواهي دهد چراکه شهادت ،إخبار توأم با قطع و جزم است (خوانسارى،
1405ق ،ج ،6ص )96و اصل در شهادت ،پايهريزي آن بر مبناي علم و يقین است
(فخر المحققین حلّى1387 ،ق ،ج ،4ص .)437عالوه بر اين در حديث نبوي(ص) مورد
اتفاق فريقین از ابن عباس روايت شده است که پیامبر(ص) فرمودند :اي ابنعباس ،جز
بر چیزي که همچون نور اين آفتاب ،بر تو واضح و روشن نباشد ،شهادت نده
(نیشابوري1411 ،ق ،ج ،4ص ،110ح .)7045بايد توجه داشت که بهطورکلي ،مستند
علم يا مشاهده است و يا شنیدن و يا ترکیبي از اين دو (شیخ طوسى1387 ،ق ،ج،8
ص180؛ محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،4ص)121؛ زيرا حواس انسانها ،مبدأ اکتساب علم
ميباشد و موضوع ،جنايت بر اعضا ،جز مواردي است که علم به آن ،جز از طريق
مشاهد ،حاصل نميگردد .بر اين اساس ،در هر امري که مثل جنايت بر عضو ،از مقوله
افعال باشد ،در صورتي ميتوان به آن شهادت داد که شاهد ،آن را به چشم خود ديده و
حس کرده باشد .حال با مدنظر قرار دادن اين نکته ،اگر يک فرد کور ،در حال تحمّل
شهادت نسبت به يک موضوع جنايي يا غیر آن ،از دو چشم ،نابینا بوده باشد ،به اتفاق
آراء همهي فقهاي عامه و خاصه ،گواهي او مورد پذيرش واقع نميشود اما درصورتي
که به هنگام تحمّل متعلَق شهادت ،بینا بوده لیکن در لحظه اداي گواهي ،نابینا شده
باشد؛ فقها در قبول شهادت چنین فردي اختالفنظر دارند.
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امامیه (شريف مرتضى1415 ،ق ،ص504؛ شیخ طوسى ،1387 ،ج ،8ص،)183
مالکیه (رعیني1423 ،ق ،ج ،8ص ،)166حنبلیه (ابن قدامة ،بيتا ،ج ،12ص )68و غالب
شافعیه (ضبي1416 ،ق ،ص ،)413معتقدند که در فرض مسئله ،اگر موضوع شهادت،
همانند جنايت بر عضو ،يک عمل بوده و فرد أعمي ،آن را در حالت بینائي ،مشاهده
کرده و بهدقت ،ثبت نموده باشد و همچنین فاعل را با اسم و نسبش بشناسد و در
صورتي هم که او را نه با نام ،بلکه با ديدن چهرهاش ميشناسد ،حاکم ،او را براي أعمي
توصیف نمايد و وي نیز مشخصات داده شده را تأيید کند؛ در اين صورت ،شهادتش
پذيرفته ميشود .اکثر شافعیه چنین باور دارند که اصل در شهادت فرد کور ،عدم جواز
است زيرا او نميتواند بین عضوين دعوا ،تمیز دهد اما علماي ايشان ،گواهي وي را
استثنائاً در شش مورد پذيرفتهاند :موت ،نسب ،ملک مطلق و بدون منازع ،ترجمه و
توضیح کالم عضوين دعوا و شاهدان ،چیزي را که در بینايي ،ديده باشد ،نقل کالم يک
فرد ديگر همچون نقل اعتراف او به يک امر.
در مقابل ،حنفیه بر اين اعتقادند که گواهي فردي که از دو چشم ،کور باشد ،قبول
نميشود حتي در فرضي که به هنگام تحمّل واقعه ،بینا بوده و سپس ،قبل از اداي
شهادت ،کور گرديده باشد (امام شافعي1410 ،ق ،ج ،7ص )91و اطالق ادله شهادات،
شامل هر دو فرد کور و بینا ،ميشود و آنچه مهم است ،علم به مشهودُبه و متعلق
شهادت ميباشد.
 .7عدم توجه اتهام

از ديگر ويژگيهاي الزم براي شاهد در اثبات حق قصاص عضو ،متهم نبودن و قرار
نگرفتن در معرض اتهام جانبداري و دروغگويي است که از آن به ارتفاع تهمت ياد
ميشود و شرط مستقلي از عدالت است .اين شرط ،اجماالً مورد اتفاق همه فقهاي
امامیه و اهل تسنن بوده اما موارد استثناي متعددي مثل گواهي مهمان يا برادر و عمو
(محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،2ص )287دارد که نشان ميدهد هر تهمتي ،نافي شاهد بودن
نیست و لذا طرح آن را در قالب يک ضابطهي کلي ،با مشکل مواجه کرده است؛ اما در
يک جمعبندي ميتوان گفت که قرارگرفتن شاهد در معرض اتهام ،مانع پذيرفتهشدن
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گواهي اوست مگر در مورادي که مطابق روايات يا اجماع ،از شمول اين قاعده ،خارج
شده باشد .به هر حال ،بر اساس اين شرط ،شهادت کسي که در گواهي خود ،به نحوي
درصدد جلب منفعت براي خود يا دفع ضرر از خويش باشد؛ يا عداوت دنیوي (ابن
ادريس حلي1410 ،ق ،ج ،2ص )119با مشهودعلیه دارد يا اصرار بر گدائي نمايد يا به
کرّات ،دچار فراموشي شود (فاضل هندى1416 ،ق ،ج ،10ص )310يا بر اداي شهادت،
در موارد حقوقالناس ،حريص بوده و قبل از درخواست قاضي ،گواهي دهد (شهید
ثانى1413 ،ق ،ج ،14ص)214؛ در خصوص قصاص عضو به عنوان يکي از مصاديق
حقوقالناس ،مسموع نميباشد.
در روايت نبوي مورد اتفاق فريقین ،پیامبر(ص) فرمودهاند که :شهادت خصم و
ظنین ،قبول نميشود (بیهقي1410 ،ق ،ج ،3ص .)293مراد از ظنین کسي است که در
معرض اتهام بوده و گمان دروغگويي او ميرود .گفتني است که مضمون اين حديث،
به طرق مختلف ،از ائمهي معصومین(ع) نیز وارد شده است (شیخ طوسي1407 ،ق،
ج ،6ص .)242بايد توجه داشت که مشهور در میان فقهاي امامیه (شهید ثانى1413 ،ق،
ج ،14ص )199بلکه اجماع (نجفي1404 ،ق ،ج ،41ص )81اين است که سائل به کف
نمىتواند شاهد باشد .سائل به دست ،کنايه از کسي است که خودش اقدام به
درخواست و گرفتن مال ميکند و علناً گدايي مينمايد.
در فقه حنفیه نیز از شهادت چنین فردي ،تحت عنوان گواهي فرد غیر قانع بحث
ميشود (ابن عابدين1421 ،ق ،ج ،7ص .)138حنبلیه ،در اين حکم ،با امامیه ،همعقیده
هستند (بهوتي ،بيتا ،ج ،6ص )407و حنفیه نیز پا را فراتر نهاده و شهادت هر کسي را
به نفع ديگري که به نحوي جیرهخوار اوست ،همچون شهادت خادم و اجیر نسبت به
کارفرما ،عائله نسبت به مرد خانه و گواهي گدايي که معاش خود را از ديگران ميگیرد؛
نميپذيرند(ابن عابدين1421 ،ق ،ج ،7ص)138؛ اما مالکیه ،شهادت سائل را فقط در
دعاوي مالي ،آنهم در صورت زياد بودن مال مورد دعوا ،نميپذيرند ولي در اثبات حق
قصاص عضو يا نفس ،مانعي از قبول شهادت او وجود ندارد (دسوقي ،بيتا ،ج،4
ص.)175
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 .8اصلی بودن شهادت

فقهاي امامیه (شیخ طوسي1407 ،ق ،ج ،6ص313؛ شهید اول1417 ،ق ،ج ،2ص141؛
محقق حلّى1408 ،ق ،ج ،4ص ،)127مالکیه (ابن رشد1408 ،ق ،ج ،2ص ،)901شافعیه
(نووي ،بيتا ،ج ،11ص289؛ شربیني ،بيتا ،ج ،4ص )453و گروهي از حنبلیه
(حجاوي ،بيتا ،ج ،4ص ،)406شهادت فرع را در جنايات وارد بر عضو هم پذيرفتهاند.
دلیل ايشان عموم و اطالق آيات دال بر مشروعیت شهادت؛ همچون آيه «و أشهدوا
ذَوَي عدل منکم» (طالق )2 :و «وَ اسْتَشهدوا شهيدَين مِن رجالكم» (بقره )282 :و نیز
رواياتي که بر قبول شهادت يک فرد بر «مشهودٌبه» به صورت مطلق داللت دارند .از
طرف ديگر همه فقهاي حنفي و گروهي از حنبلیان ،شهادت فرع بر شهادت اصل را
اثباتگر حق قصاص عضو ،نميدانند (کلیبولي ،بيتا ،ج ،3ص293؛ ابن عابدين،

1421ق ،ج ،5ص499؛ ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،12ص .)94آنها معتقدند ،بینهاي مي-
تواند حق قصاص را اثبات کند که متعلَق شهادت آنها ،اصل جنايت باشد نه گواهي
يک فرد بر اصل جنايت.
فقهاي حنفیه بر اين اعتقادند که شهادت بر شهادت ،جز در حدود و قصاص ،به
دلیل استحسان و نه به دلیل قیاس ،پذيرفته ميشود؛ يعني چون شهادت جزو عبادات
بدني است و عبادات بدني ،نیابت بردار نميباشد پس در قیاس با ساير عبادات بدني ،به
اين نتیجه ميرسیم که شهادت بر شهادت ،اساساً مشروعیت ندارد اما از باب استحسان
و با توجه به اينکه تشريع شهادت بر شهادت ،منجر به عمل نیکوي احیاي حق ديگري
و جلوگیري از کنار رفتن و کهنه شدن گواهي اصل ،ميشود لذا مورد قبول ميباشد اما
چون بههرحال ،به دلیل جايگزين شدن آن با شهادت اصلي ،شبههي بدلیت را با خود
به همراه دارد و احتمال کذب در آن نسبت به خود شهادت اصلي ،بیشتر است پس در
مواردي همچون حدود و قصاص که با وجود شبهه ،درء ميشوند ،پذيرفته نميشوند
(کلیبولي ،بيتا ،ج ،3ص .)293ابنقدامه حنبلي نیز در اين رابطه مينويسد :نظر موافق
مذهب ،آن است که شهادت بر شهادت ،در قصاص ،پذيرفته نميشود زيرا قصاص،
جزو مجازاتهاي بدني است که با وجود شبهه ،درء گرديده و مبتني بر اسقاط است و
لذا از اين لحاظ ،شبیه حدود ميباشد (ابن قدامة1405 ،ق ،ج ،12ص.)94
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مشاهده ميگردد که مطابق تحلیل فوق به دلیل باال بودن احتمال فراموشي و خطا در
بازگويي مطلب توسط شاهد فرع ،شهادت بر شهادت ،براي قاضي ايجاد شبهه کرده و
در صورت قول به درء مجازات در جنايات منجر به قصاص ،نميتواند در آن
مشروعیت يابد.
از مجموع استدالالت ايشان اين نکته ،روشن ميگردد که حکم اين مسئله ،دائر مدار
گسترهي قاعده درء است به نحوي که فقهاي حنفیه و گروهي از حنابله ،آن را شامل
قصاص هم نموده و به استناد وجود شبهه بدلیت در شهادت فرع ،شهادت بر شهادت را
در قصاص عضو ،نفي نمودند اما ديگر فقهاي مخالف ،عليرغم پذيرش وجود شبهه
بدلیت در کلیهي موارد شهادت بر شهادت ،قاعدهي درء را شامل قصاص عضو ندانسته
و درنتیجه ،به مشروعیت شهادت فرع در قصاص ،حکم دادند .پس حکم مذکور،
نشانگر اعتقاد فقها به دامنهي شمولي قاعدهي درء نسبت به قصاص ميباشد.
نتیجهگیری

با بررسي و تحلیل روايات در مورد شرايط بینه از ديدگاه مذاهب اسالمي ،نتايج ذيل
حاصل شد؛
 .1فقهاي مذاهب اسالمي بهجز مالکیه ،متفقاند که شهادت دو نفر براي اثبات حق
قصاص عضو الزم است .مالکیه به استناد دلیل استحسان ،قصاص در جنايات عمدي بر
عضو را با يک شاهد نیز قابل اثبات ميدانند البته به اين شرط که سوگند مدعي نیز بدان
ضمیمه گردد.
 .2اجماع فقهاي عامه و خاصه بر لزوم شهادت گواهان مرد در جرائم قصاص عضو
داللت دارد .صحیحه محمد بن مسلم و صحیحه غیاث بن ابراهیم صريح در اين معنا
هستند .عالوه بر اصل قصاص ،حتي ديه نیز با شهادت زنان اثبات نميشود چراکه
جايگزيني ديه بهجاي قصاص در جنايات عمدي ،در فرض ثبوت اصل حق قصاص و
در صورت توافق عضوين ميباشد حال اينکه در مانحن فیه ،قصاص ،از اساس ثابت
نشده است.
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 .3اسالم شرط ديگر اعتبار بینه است بدين ترتیب کافر نميتواند ،علیه يک مسلمان،
شهادت دهد چون عدالت شاهد شرط است .شهادت ذمي علیه کافر ديگر از جانب
فقهاي حنفیه و قلیلي از فقهاي امامیه مورد قبول واقع شده اما مشهور فقهاي امامیه و
نیز فقهاي حنبلي ،مالکي و شافعي به دلیل تنافي آن با عدالت و عموم ادله دال بر عدم
مقبولیت شهادت کافر آن را نميپذيرند .عالوه بر اسالم ،فقهاي امامیه شهاد غیر امامي
علیه امامي را به دلیل اجماع نپذيرفتهاند اما در مقابل فقهاي مذاهب ديگر شهادت غیر
سني بر سني را قبول کردهاند.
 .4فقهاي امامیه ،مالکیه و حنبلیه عدالت را به اجتناب از کبائر و عدم اصرار بر
صغائر و رعايت مروت تعريف کردهاند .شافعیه و حنفیه ،عدالت در شهادت را غلبه
طاعات وي بر کبائر و صغائر وي ميدانند .ايشان گرچه داشتن مروت را به عنوان يک
جزء ،در تعريف عدالت نگنجاندهاند ولي نداشتن آن را مانع پذيرش شهادت ميدانند.
 .5برخالف مذاهب شافعي ،حنقي و مالکي ،فقهاي امامیه و مالکیه بر قبول شهادت
غیربالغ تحت شرايطي در اثبات جنايات ناظر بر تمامیت جسماني ادعاي اجماع
کردهاند .البته مشهور امامیه برخالف مالکیه گواهي غیربالغ را تنها مثبت قصاص نفس
ميدانند.
 .6همچنین امامیه ،مالکیه ،حنبلیه و غالب شافعیه ،معتقدند که اگر موضوع شهادت،
رؤيت شده باشد قابلقبول است و اال گواهي شخص کور تنها در صورتي قابلپذيرش
است که در زمان بینايي ديده باشد و ثبت کرده باشد و حاکم ،او را براي أعمي توصیف
نمايد و وي نیز مشخصات داده شده را تأيید کند.
 .7به اتفاق همه مذاهب اسالمي قرار گرفتن شاهد در معرض اتهام ،مانع پذيرفته
شدن گواهي است مگر در مواردي که مطابق روايات يا اجماع ،از شمول اين قاعده،
خارج شده باشد.
 .8امامیه ،مالکیه ،شافعیه و گروهي از حنبلیه ،شهادت فرع را در جنايات وارد بر
عضو هم پذيرفتهاند .دلیل ايشان عموم و اطالق آيات و عدم شمول قاعده درء نسبت به
آن است .در مقابل حنفیه و برخي حنابله به شبهه استناد وجود شبهه بدلیت در شهادت
فرع ،شهادت بر شهادت را در قصاص عضو ،نفي نميپذيرند.
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ابن رشد القرطبي (1408ق) ،المقدمات الممهدات ،بي جا :دار الغرب اإلسالمي.
ابن زهره ،حمزة بن على (1417ق) ،غنیة النزوع إلى علمي األصول و الفروع ،قم :مؤسسه امام
صادق ع.
ابن عابدين ،محمدامین (1421ق) ،حاشیة رد المختار على الدر المختار ،بیروت :دارالفکر.
ابن فهد ،جمال الدين احمد (1407ق) ،المهذب البارع في شرح المختصر النافع ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
ابن قدامة المقدسي ،عبداهلل بن أحمد (1405ق) ،المغني ،بیروت :دارالفکر.
ابن قدامة المقدسي ،عبداهلل بن أحمد (بي تا) ،الشرح الکبیر علي متن المقنع ،بیروت :دارالفکر.
شهید اول ،محمد بن مکي (1417ق) ،الدروس الشرعیة في فقه اإلمامیة ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
شهید اول ،محمد بن مکي (1414ق) ،،غاية المراد في شرح نکت اإلرشاد ،قم :انتشارات دفتر
تبلیغات اسالمى.
اردبیلى ،احمد بن محمد (1403ق) ،مجمع الفائدة و البرهان في شرح إرشاد األذهان ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
امام شافعي ،محمد بن إدريس (1410ق) ،األم ،بیروت :دار المعرفة.
امام مالک ،مالک بن أنس (بي تا) ،المدونة الکبرى ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
بجیرمي ،سلیمان بن محمد (1417ق) ،تحفة الحبیب على شرح الخطیب ،بیروت :دار الکتب
العلمیة.
بحرانى ،حسین بن محمد (1410ق) ،عیون الحقائق الناظرة في تتمیم الحدائق ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمى.

واکاوی محدوده اثباتی بینه در جرائم منجر به قصاص عضو از دیدگاه فقه مذاهب اسالمی 89

بهوتي ،منصور بن يونس (بي تا) ،الروض المربع شرح زاد المستنقع في اختصار المقنع ،تحقیق:
سعید محمد اللحام ،بیروت :دار الفکر.
جندي ،ضیاءالدين خلیل بن إسحاق (1426ق) ،مختصر العالمة خلیل ،قاهرة :دار الحديث.
حجاوي ،موسى بن أحمد (بي تا) ،اإلقناع في فقه اإلمام أحمد بن حنبل ،تحقیق :عبد اللطیف
محمد موسى السبکي ،بیروت :دار المعرفة.
حرّ عاملى ،محمد بن حسن (1409ق) ،وسائل الشیعة ،قم :مؤسسه آل البیت ع.
حلبي ،إبراهیم بن محمد (1419ق) ،ملتقى األبحر ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
حلّى (فخرالمحققین) ،محمد ( ،)1387إيضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد ،قم :مؤسسه
اسماعیلیان.
حلّى (محقق) ،جعفر بن حسن(1408ق) ،شرائع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام ،قم:
مؤسسه اسماعیلیان.
حلّى(عالمه) ،حسن بن يوسف (1410ق) ،إرشاد األذهان إلى أحکام اإليمان ،قم :دفتر انتشارات
اسالمى.
حلّى(عالمه) ،حسن بن يوسف (1413ق) ،قواعد األحکام في معرفة الحالل و الحرام ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
حلي(عالمه) ،حسن بن يوسف (1420ق) ،تحرير األحکام الشرعیة على مذهب اإلمامیة ،قم:
مؤسسه امام صادق علیه السالم.
خمینى ،سیدروح اللّه (بيتا) ،تحرير الوسیلة ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم.
خِنْ ،مصطفى (1413ق) ،الفقه المنهجي على مذهب اإلمام الشافعي ،دمشق :دار القلم.
خوانسارى ،سیداحمدبن يوسف(1405ق) ،جامع المدارک في شرح مختصر النافع ،قم :مؤسسه
اسماعیلیان.
خويى ،سید ابو القاسم موسوى (1422ق) ،مباني تکملة المنهاج ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام
الخوئي.
دسوقي ،محمد (بيتا) ،حاشیة الدسوقي على الشرح الکبیر .تحقیق :محمد علیش ،بیروت:
دارالفکر.
راوندى ،سعید بن عبداللّه (1405ق) ،فقه القرآن ،قم :انتشارات کتابخانه آية اهلل مرعشى نجفي.
رُعیني ،أبوعبد اهلل حطاب (1423ق) ،مواهب الجلیل لشرح مختصر الخلیل ،رياض :دار عالم
الکتب.
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سبحانى ،جعفر (1418ق) ،نظام القضاء و الشهادة في الشريعة اإلسالمیة الغراء ،قم :مؤسسه امام
صادق(ع).
سبزوارى ،محقق ،محمد باقر بن محمد (1423ق) ،کفاية األحکام ،قم :دفتر انتشارات اسالمى
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
سرخسي ،محمد بن أبي سهل (1421ق) ،المبسوط ،بیروت :دارالفکر.
سیوري ،مقداد بن عبد اللّه (1419ق) ،کنز العرفان في فقه القرآن ،قم :مجمع جهانى تقريب
مذاهب اسالمى.
سیوطي ،مصطفى (1961م) ،مطالب أولي النهى في شرح غاية المنتهى ،دمشق :المکتب
اإلسالمي.
سیوطي ،جالل الدين عبدالرحمن (1411ق) ،األشباه و النظائر ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
شربیني ،محمد الخطیب (1415ق) ،اإلقناع في حل ألفاظ أبي شجاع ،بیروت :دار الفکر.
شربیني ،محمد الخطیب (بيتا) ،مغني المحتاج إلى معرفة معاني ألفاظ المنهاج ،بیروت:
دارالفکر.
شرواني ،عبدالحمید (بيتا) ،حواشي الشرواني على تحفة المحتاج بشرح المنهاج ،بیروت :دار
الفکر.
شريف مرتضى ،سیدعلى بن حسین (1415ق) ،االنتصار في انفرادات اإلمامیة ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى.
شیباني ،عبدالقادر بن عمر (1403ق) ،نیل المآرب بشرح دلیل الطالب ،تحقیق :دکتر محمد
سلیمان عبداهلل األشقر ،کويت :مکتبة الفالح.
ضبي ،أبوالحسن أحمد (1416ق) ،اللباب في الفقه الشافعي ،تحقیق :عبد الکريم بن صنیتان
العمري ،مدينه :دار البخارى.
طباطبايى ،سیدعلى بن محمد (1418ق) ،رياض المسائل ،قم :مؤسسه آل البیت(ع).
طوسى ،محمد بن حسن (1390ق) ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران :دار الکتب
اإلسالمیة.
طوسى ،محمد بن حسن ( ،)1387المبسوط في فقه اإلمامیة ،تهران :المکتبة المرتضوية إلحیاء
اآلثار الجعفرية.
طوسى ،محمد بن حسن (1400ق) ،النهاية في مجرد الفقه و الفتاوى ،بیروت :دار الکتاب
العربي.
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طوسى ،محمد بن حسن (1407ق) ،تهذيب األحکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة.
شهید ثانى ،زين الدين بن على (1413ق) ،مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم ،قم :مؤسسة
المعارف اإلسالمیة.
غزي ،محمدبن قاسم (1425ق) ،فتح القريب المجیب في شرح ألفاظ التقريب ،بیروت :دار ابن
حزم.
غیتابى ،محمود بن أحمد (1420ق) ،البناية شرح الهداية ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
فاضل هندى ،محمد بن حسن (1416ق) ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم :دفتر
انتشارات اسالمى وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
قرافي ،شهاب الدين أحمد بن إدريس (1994م) ،الذخیرة ،تحقیق :محمد حجي ،بیروت :دار
الغرب.
قمى ،ابوالقاسم ( ،)1378قوانین األصول ،تهران :کتابفروشى علمیّه اسالمیّه.
قیرواني ،عبداهلل بن عبدالرحمان (بيتا) ،النوادر و الزيادات ،بیروت :دار الکتاب العربي.
کاساني ،عالءالدين (1982م) ،بدائع الصنائع في ترتیب الشرائع ،بیروت :دار الکتاب العربي.
کلینى ،محمدبن يعقوب (1429ق) ،الکافي ،قم :دار الحديث.
کشّي ،محمدبن عمر بن عبدالعزيز ( ،)1382اختیار معرفه الرجال(رجال الکشّي) ،تهران :وزارت
ارشاد و فرهنگ اسالمي.
کلیبولي ،عبدالرحمن بن محمد (بي تا) ،مجمع األنهر في شرح ملتقى األبحر ،بیروت :دار إحیاء
التراث العربي.
ماوردي ،أبوالحسن علي (1414ق) ،الحاوي في فقه الشافعي ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
مفید ،محمدبن محمدبن نعمان (1413ق) ،المقنعة ،قم :کنگره جهانى هزاره شیخ مفید.
نجفى ،محمدحسن (1404ق) ،جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم ،بیروت :دار إحیاء التراث
العربي.
نراقى ،احمد بن محمد (1415ق) ،مستند الشیعة في أحکام الشريعة ،قم :مؤسسه آل البیت(ع).
نظام ،الشیخ (1411ق) ،الفتاوى الهندية ،بیروت :دار الفکر.
نفراوي ،أحمد بن غانم (1415ق) ،الفواکه الدواني ،بیروت :دارالفکر.
نمري ،يوسف بن عبدالبر (2000م) ،اإلستذکار ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
نووي ،يحیى بن شرف (بيتا) ،روضة الطالبین و عمدة المفتین ،بیروت :دار الکتب العلمیة.
نووي ،يحیى بن شرف (بيتا) ،منهاج الطالبین و عمدة المفتین ،بیروت :دار المعرفة.
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نیشابوري ،أبوعبداهلل (1411ق) ،المستدرک على الصحیحین ،بیروت :دار الکتب العلمیه.

