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 نقش دادرس در ارزیابی گواهی
 يریبهنم يخانلرحسین 

 علی محمدتبار

 چکیده 
از ارزش و تـوان اثبـاتی یکسـانی برخـوردار نیسـتند بلکـه  ،اثبـات دعـوا دالیل

گـواهی  .داشتمتفاوت خواهند  ارزش وجود یا فقدان برخی شرایط برحسب مورد با
مقـرر در  که ارزش آن برحسب وجود یا عدم وجود شرایط استنیز ازجمله دالیلی 

گـذار در قـانون آیـین دادرسـی که قـانونخواهد بود. با توجه به این متفاوت قانون،
مدنی تعداد و جنسیت گواه را براي هر دعوا معین نموده است، پرسش این است که 

قانون مذکور  230شده، به ترتیب مقرر در ماده نسیت گواهان معرفیاگر تعداد و ج
همـان  241که طبق مـاده نباشد، آیا گواهی فاقد ارزش اثباتی خواهد بود؟ درحالی

هـا در ایـن کـه آراء معـارض دادگـاه قانون تشخیص ارزش گواهی با دادگـاه اسـت
 ،شـهادت زنـان بررسی نقش دادرس، در ارزیابی همچنینخصوص قابل تأمل است. 

، در امـوري کـه شهادت یک گواه ارزیابی در اموري که شهادت مردان شرط است و
 برانگیز است.تعدد شهود، شرط است، در این مقاله بحث

 ، رأي دادگاهگواهی زنان، دادرس ،گذارقانون، ارزش گواهی ژگان:کلید وا
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 مقدمه
آن وجود واقعی حـق ثبوت و  ۀحق در عالم حقوق داراي دو مرحله است: مرحل

آن در مراحـل  ةدیگر اثبات حق است که دارنـد ۀدر عالم واقع و خارج است و مرحل
دالیـل بـه قاضـی  ۀدادرسی در محاکم آن را اگر مورد انکار قرار گیرد با ارائه و اقامـ

 نمایاند. می
ثبـوت داراي حـق باشـد ولـی  ۀواقعی حق در مرحلـ ةگاهی ممکن است دارند

ت آن در دادرسی نداشته باشد در این صورت از نظر حقـوقی ماننـد دلیلی براي اثبا
اتفـاق افتـد کـه  بسا امکان داردکسی است که حق ندارد و عکس این وضع نیز چه

خواهان در عالم واقع و ثبوت فاقد حق باشد ولی در محضر دادگاه دالیل و مـدارك 
 خود را مستحق جلوه دهد و درنتیجه حکم به نفع وي صادر شود.

ها، نهایت ارزش و اهمیت را دارد و با ادله و اثبات دعاوي و ارزش آن ألۀپس مس
دالیل جعلی و یا گواهی دروغ امکان دارد که حکمی به نفع شـخص غیـر مسـتحق 
صادر شود و اگرچه قاضی مکلف است نهایت دقت و کوشش خود را جهت تشخیص 

است و امکان خطا و اشتباه در  ولی در هر حال او نیز انسان ،حق از باطل به کار برد
(ص) نقـل شـده اسـت  که در این خصوص از پیامبر اسالمطوريرود. به حکمش می

آییـد شـاید یکـی از شـما بهتـر از  شما براي احقاق حق نزد من مـی«که فرمودند: 
بیان حجت و اثبات دعواي خود برآید پس اگـر در اثـر ایـن قبیـل  ةدیگران از عهد

ضاوت کنم و حقی را که از آن برادر اوست بـه او بسـپارم در سخنان به نفع کسی ق
(نجفـی،  »دهـم اگرچـه آن را نگیـرد. اي از آتش است کـه بـه او مـی حقیقت قطعه

قاضی نیز در مقام قضاوت به دالیل ابرازي طرفین توجـه نمـوده کـه ) 179: 1363
 باشد.یکی از دالیل گواهی می
رحسب وجود شرایطی، متغیر خواهد است، که این ارزش ب یگواهی داراي ارزش

گذار در برخی مواد قانونی با ذکر جنسیت گواه، تعـداد گـواه را بـراي هـر بود. قانون
گواهی این گواهان داراي چه ارزشی است، منوط  هکدعوا معین نموده است، اما این

در کاهد. گذار، فقدان آن از اعتبار گواهی میبه وجود شرایطی است که از نظر قانون
مـورخ  یۀبـل از اصـالحق باشـد.هر حال تشخیص نهایی ارزش گواهی با قاضی مـی

شهادت  توان اثباتی زانیم ،یاسالم يب مجلس شورامصوّ یقانون مدن 8/10/1361
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 اریبسـ یمـدن ي) آن قانون جهت اثبات دعـاو1312( ی) ال1306به مواد ( تیبا عنا
 یبـا الهـام از قـانون مـدن يدعو و موضوع زانیتوجه به م آن با توانمحدود بوده و 

اثبات و استناد داشت. امـا  تیقابل الیتا پانصد ر حداکثرنصاب بوده و  يفرانسه دارا
 يشـورا يفقهـا 8/8/1367اظهارنظر مـورخ  نیمزبور و همچن یۀبه اصالح تیبا عنا

 يمجلـس شـورا 4/8/1370مصـوب  یاز قـانون مـدن ينگهبان و قانون اصالح مواد
ــراجــع یاســالم ــواد (ب ) و 1311)و (1306)، (1307)، (1308)، (1310ه حــذف م

و  يا شـهیتحـول ر ی) قـانون مـدن1309اعـالم نمـودن مـاده ( یشرعریغ نیچنهم
. وسـتیبـه وقـوع پایـران  یشهادت در نظام حقـوق توان اثباتیدر ارتباط با  یاساس
از  200 یالـ 177مـواد در  تـوان یمربوط به شهادت را م یقانون یمبان ن،یبر اعالوه

 نیـی) از قـانون آ247( تیـ) لغا229و مـواد ( 1392مجازات اسالمی مصوب قانون 
 خور تأمل فراوان است. که در افتی یمدن یدادرس

 .   اختیار یا تکلیف دادرس در پذیرش گواهی1
 ) درك و فهم درسـت از واقـع1حقوقی است:  ةاعتبار گواهی ناشی از سه امار

طرفی گواه و پرهیز از اتهام، بـه بیـان دیگـر، ) اصل بی3یی ) صداقت در بیان و راستگو2
 ۀخبار، مستلزم این است کـه در مرحلـمورد اِ ۀپذیرش گفتار گواه به عنوان دلیل بر واقع

خوبی درك کند، فهم او از استنتاج از محسوسات به خطا نـرود و نخست، گواه واقع را به
دوم، آنچـه را گـواه بـه یـاري  ۀمرحلـ هاي شخصی او مخلوط نشود، دربا تخیل و آرمان

هـاي کنـد، و عامـل خـارجی یافتـهحس و فهم خود دریافته است، با صداقت بیـان مـی
سوم براي اعتبار گواهی و براي جلـوگیري از در  ۀبرد، و در مرحلراهه نمیدرونی را به بی

 ن اتهام قرار گرفتن گواه، باید وجود شرایطی در او احراز شود.امظ
کند که هاي مبناي آن، ایجاب میپذیري امارهیرفت طبع گواهی و آسیبباید پذ

دهـد. یـز مـییعاملی به ارزیابی آن در هر مورد بپردازد و سخن حق را از باطـل تم
کننده (وجـدان قاضـی) کند که بهترین عامل تعیینذوق سلیم به همگان تلقین می

 اند.ه دادرس سپردهگواه را ب ۀیابی نهایی گفتاست، به همین جهت، ارزش
قـانون  230باشد این است که، با توجـه بـه مـاده اما پرسشی که قابل طرح می

که در آن تعداد و جنسیت گواه براي هر دعوا معین شده است،  آیین دادرسی مدنی
توانـد بـا که میباشد و یا آنآیا قاضی مکلف به صدور رأي بر اساس گواهی گواه می
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، که گواهی مذکور وي را اقنـاع ننمـوده اسـت؟ بـه عبـارتی ارزیابی خود اعالم کند
توانـد دیگر، چنانچه گواهی و گواه، تمامی شرایط مقرر را داشته باشد آیا دادگاه می

 به آن ترتیب اثر ندهد؟ پاسخ این پرسش را با بیان نظراتی متفاوت خواهیم داد.
 ین دادرسی مـدنیقانون آی 241شود که ماده جا ناشی میبیشترین شبهه از آن

از ظـاهر ایـن مـاده ». تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه اسـت« دارد:بیان می
شود که حتی با وجـود تمـامی شـرایط گـواه و گـواهی، قاضـی چنین استنباط می

تواند آن را فاقد ارزش اعالم کنـد. طبـق مقـررات قـدیم، چـون در آن همچنان می
اي نظیـر مـاده عوي مشخص نبود، یعنی مـادهزمان، تعداد و جنسیت گواه در هر د

در آن وجود نداشت، حقوقـدانان بـه اسـتناد مـاده  قانون آیین دادرسی مدنی 230
 انـد:آمـده اسـت بیـان داشـته قـانون جدیـد 241، کـه در مـاده قانون قـدیم 424

ارزش و تأثیر گواهی به نظر دادگاه است بنابراین چنانچه از گفتـار  ۀتشخیص درج«
آنان کم باشد، دعواي مدعی در نظر دادگاه اثبات گردید، دادگاه  ةاگرچه عدگواهان 

دعـوا را ثابـت  نماید، و هرگاه گفتار آنان نتوانست در دادگاه،ي صادر میأطبق آن ر
گواهان بسیار  ةنماید، اگرچه عددادگاه مدعی را به عدم اثبات دعوا محکوم می کند،
  ).203: 1346امامی، » (باشد

با توجه بـه مـاده « اند که:بر آن عقیده قانون جدید 241در تفسیر ماده  ايعده
همان قانون که شمار گواهان الزم را براي اثبات دعواهاي مختلف تعیین کرده  230

که شمار تواند به کمتر از آن شمار گواه حکم کند. ولی درصورتیاست، دادرس نمی
پذیرش گـواهی آنـان بـه نظـر دادرس  الزم یا بیشتر از گواهان اداي گواهی کردند،

 ).369 :1384حیاتی، ( »بستگی دارد
ممکن است از ظاهر این ماده چنین « اند:اي دیگر از حقوقدانان بیان داشتهعده

قضایی است، زیرا اگـر دلیـل داراي  ةبرداشت شود که گواهی دلیل نیست، بلکه امار
هراً منظـور از تشـخیص ارزش و شرایط قانونی باشد، باید به آن اهمیت داد. ولی ظا

 ).505 :1379زراعت، (» تأثیر گواهی، بررسی شرایط گواهی است
، قـانون جدیـد 241مـاده  از کـه يبهتـرین تفسـیر« انـد:اي دیگر اظهار داشتهعده

مقام بیان ارزش و تـأثیر گـواهی در  مذکور در ةتوان ارائه داد آن است که بگوییم ماد می
 ).109 :1386-87عمروانی، (» باشداقناعی می ۀبا سایر ادلمقایسه و هنگام تعارض 
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و از طرفی بـا  قانون جدید 241و  230اي دیگر از حقوقدانان با توجه به مواد عده
شـده تمـامی اگر گواه یا گواهان معرفی« اند:بیان داشته قانون مدنی 1312لحاظ ماده 

ترتیـب مقـرر قـانونی باشـد و بهها شرایط مقرر قانونی را داشته و تعداد و جنسیت آن
 شـود، و دادگـاهتمامی شرایط گواهی نیز حاصل باشد، گواهی به دادگـاه تحمیـل مـی

کـه گـواه یـا مکلف است بر اساس گواهی اقدام بـه صـدور رأي نمایـد، امـا درصـورتی
ترتیب مقـرر ها بهگواهان برخی شرایط مقرر قانونی را نداشته و یا تعداد و جنسیت آن

 ).234 :1384شمس، (» نباشد، تشخیص ارزش و تأثیر گواهی با دادگاه است قانونی
 اشـاره خواهـد شـد.قانون جدید  230در توجیه این نظر، به روند تصویب ماده 

براي علم قاضی کـه بـر  1392گذار با تصویب قانون مجازات اسالمی در سال قانون
اي قائل شـده و آن را بـر ژهپایۀ مستندات بیّن و مدارك غیرقابل رد باشد اهمیت وی

که شهادت شهود با علـم قاضـی در تضـاد سایر ادلّه برتري داده است، لذا درصورتی
قـانون مجـازات اسـالمی در  211مـاده باشد علم بر شهادت مرجّح است. مقنن در 

علم قاضی عبارت از یقین حاصل از مستندات «نماید: مورد همین موضوع اشاره می
 ».شودکه نزد وي مطرح می بیّن در امري است

اي به تأثیر تعداد در قانون مدنی شرایط الزم براي گواه ذکر شده است، اما اشاره
و جنسیت در میزان ارزش گواهی به عمل نیامده و از مرد یا زن بودن گواه یا تعداد 

در شـاهد بلـوغ، « دارد:قانون مدنی مقـرر مـی 1313ها ذکري نشده است. ماده آن
 ».الت و ایمان و طهارت مولد شرط استعقل و عد

در مقررات مربوط به آیین دادرسی مدنی و کیفري نیز کـه تـا قبـل از تصـویب 
هاي عمومی و انقالب مجري بـوده اسـت (یعنـی قـانون قانون آیین دادرسی دادگاه

قدیم آیین دادرسی مدنی) شرایطی را براي گواه ذکر نموده اما بحثـی از زن و مـرد 
هـاي و تعداد آن به میان نیامده است. در قـانون آیـین دادرسـی دادگـاهبودن گواه 

شرایطی  1378عمومی و انقالب در بخش مربوط به امور کیفري مصوب شهریورماه 
که باید گواه دارا باشد، ذکر شده اما از جنسیت گواه و تعداد مورد نیاز بـراي اثبـات 

  هر دعوا سخن به میان نیامده است.
به مقررات مدنی همین قانون نیز به شهادت استناد شده است،  در بخش مربوط

مجلس شوراي اسالمی، به شرایط منـدرج  ۀو در مورد صالحیت گواه ابتدا در مصوب
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در مـواردي کـه دلیـل « داشـت:مقرر می 228در بخش کیفري ارجاع شده و ماده 
زیـر اقـدام  باشـد برابـر مـواداثبات دعوا یا مؤثر در اثبـات آن گـواهی گواهـان مـی

صـالحیت گـواه و مـوارد جـرح وي برابـر شـرایط « 230و طبق مـاده ». گردد می
 »باشـدیمندرج در بخش چهـارم از کتـاب دوم در امـور کیفـري ایـن قـانون مـ

تشخیص ارزش « داشت:نیز مقرر می 241همچنین ماده ). 288 :1384مهرپور، (
 ».و تأثیر گواهی با دادگاه است

جنسـیت و تعـداد گـواه بحثـی  ۀبخش کیفـري در زمینـشوراي نگهبان که در 
اما در این رابطه اعالم کرد که در این قـانون (قـانون  مطرح نکرده و ایرادي نگرفته،

 ۀنامـ 30بنـد «  به تعداد و جنسیت گواه نیز توجه شـود. آیین دادرسی مدنی) باید
مجلس  شوراي نگهبان در این زمینه خطاب به 8/4/78مورخ  4911/21/78شماره 

در مواردي که گواهی گواهـان کـافی بـراي اثبـات  228(در ماده  بدین شرح است،
دعواي حقوقی است یا در مواردي که مؤثر در اثبات آن است ماننـد شـاهد واحـد و 
یمین خواهان یا دعوي بر میت، باید ذکر شود و همچنین تعداد گواهان مورد لـزوم 

 ».طـور صـریح تعیـین شـود...ند بایـد بـهتوانند شهادت بدهها میو مواردي که زن
لذا مجلس شوراي اسالمی با توجه به نظر شوراي نگهبـان  .)289: 1384(مهرپرور، 

را اصالح نمود، که در این ماده تعداد و جنسیت گواه براي اثبات هر دعوا  230ماده 
 230پـس از اصـالح مـاده  قانون جدیـد 241که ماده مشخص شده است. در حالی

 جلس شوراي اسالمی تغییري نکرده است.توسط م
بیان شد، بینه بـه معنـاي عـام در شـرع  قانون جدید 230مواردي که در ماده 

جایی کـه ایجـاد نه، از آنو بیّ نامندمیشود که گواهی به معناي اخص محسوب می
لـذا دلیـل اثبـات دعـوا محسـوب    1.نماید حجت اسـتمعتبر) می علم عادي (ظنّ

، قـانون جدیـد 230باید توجه داشت قسـمت اخیـر از بنـد ب مـاده  شود، البته می
سوگند به عنوان دلیل در  ۀگواهی را مؤثر در اثبات دعوي دانسته است که با ضمیم

شود، در هر حال با توجه به مطالب فوق باید بیان داشـت زمـانی کـه نظر گرفته می

                                                           
 الکذب بودن، گواهی را حجت قـرار داده و رسـول اهللا الصدق ورغم موازین قیاسی و محتملشرع علی« . 1

ق بهم)، گواهان را گرامی داریـد زیـرا خـداي اهللا تعالی یحیی الحقو نَّ(ص) فرمودند: (اکرموا الشهود فاِ
   .)59 :1387محقق داماد، (». کندآنان حفظ می ۀوسیلمتعال حقوق مردم را به
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  230مقـرر در مـاده  تمام شرایط گواه و گواهی و تعداد و جنسیت گواه بـه ترتیـب
توانـد مـؤثر در نباشد، چون دلیل وجود ندارد اگرچه مـی قانون آیین دادرسی مدنی

غیر معتبـر  باشد و تنها ظنّاثبات دعوا محسوب شود اما سبب ایجاد علم عادي نمی
شود، لذا اگر قاضی از ایـن گـواهی اقنـاع وجـدانی نسبت به ادعاي مدعی ایجاد می

توانـد نسبت به صدور حکم اقدام نماید در غیر ایـن صـورت مـی تواندپیدا نمود می
حقی مدعی صادر نماید، گواهی را رد نماید یا به دلیل عدم کفایت دلیل حکم به بی

گواهی قطعیه سبب  قانون مذکور 230به عبارتی دیگر درصورت نخست یعنی ماده 
اي که گـواه اهییه (یعنی گوایجاد علم براي قاضی است و درصورت دوم گواهی ظنّ

یا گواهی فاقد برخی شرایط هستند) سبب ایجاد علم براي قاضی نیست، لـذا مـاده 
همان قانون به تصویب رسید، مربوط  230که قبل از اصالح ماده  همان قانون 241

تشـخیص « دارد:به زمانی بود که تعداد و جنسیت گواه معین نبـود کـه مقـرر مـی
، بنابراین زمانی که تعداد و جنسـیت گـواه بـه »استارزش و ثأثیر گواهی با دادگاه 

که یک گواه مرد براي اثبات دعواي اصل نباشد، مانند این 230ترتیب مقرر در ماده 
طالق اقامه شود، چون در این خصوص قانون ارزش گواهی او را معین نکرده اسـت، 

گـر قاضی است، بـه عبـارتی دی ةبر عهد 241تشخیص ارزش گواهی وي طبق ماده 
، غیرمعتبر است. لذا با توجه به مطالب فوق اي است که موجب ظنّاین گواهی اماره

قانون آیین دادرسی مدنی، نقش دادرس  230درصورت فقدان شرایط مقرر در ماده 
شود و اثبات ادعاي مدعی بستگی بـه قناعـت وجـدانی در ارزیابی گواهی هویدا می

  دادرس دارد.
دادگـاه  1153صـادره از شـعبه  27/9/1391ورخ مـ 01145دادنامه شماره  در

اعتبـاري شـهادت اقربـا،  بر بیمبنی... ظهارات وکیل ا «...، آمده است: عمومی تهران
یک از نصوص قانونی مستندي بر ایـن موضـوع وجـود در هیچ باشد چراکه وارد نمی

 ةهـدهاي مدنی و کیفري بـر ع پرونده ۀارزش و اعتبار شهادت شهود در کلیو  ندارد
فیه شهادت شهود از حیـث گفتـار بـا یکـدیگر  باشد که در مانحن دادرس دادگاه می

، کـه ایـن رأي در ...» باشد تطبیق عرفی داشته و با اوضاع و احوال قضیه سازگار می
دادگاه تجدیدنظر استان تهـران، تأییـد گردیـده اسـت. بنـابراین مطـابق ایـن رأي، 

 عهده دارد.دادرس نقش مهمی در ارزیابی گواهی بر
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با وجود این، دادگاه تجدیدنظر استان تهـران در رأي دیگـر بـا اسـتدالل خـود، 
نقش دادرس در ارزیابی گواهی را نادیده گرفته است و در حکم خـود مقـرر داشـته 

مورخ  365درخصوص تجدیدنظرخواهی آقاي م.ص. نسبت به دادنامه شماره «است 
که مسـتند با عنایت به این ... دادگاه عمومی تهران 34صادره از شعبه  26/4/1391

محکومیت تجدیـدنظرخواه در رأي دادگـاه صـرفاً شـهادت شـهود بـوده اسـت کـه 
دادگاه بـدوي اعـالم نمـوده کـه شـهادت  26/4/91تجدیدنظرخواه در جلسه مورخ 

فامیلی با تجدیدنظرخوانده (پـدر و بـرادر تجدیدنظرخوانـده  طۀشهود را به علت راب
تجدیدنظرخواهی نیز همین مطلب را تکرار و شهود را  ۀدن) قبول ندارد و در الیحبو

جرح نموده است بنابراین شهادت شـهود از عـداد دالیـل تجدیـدنظرخواهی خـارج 
بدوي حکم به رد دادخواسـت بـدوي صـادر و اعـالم  ۀضمن نقض دادنام ... گردیده

ارزیـابی گـواهی اقربـاء  توانسـت بـاکـه دادگـاه تجدیـدنظر مـیدرحـالی» گردد می
 تجدیدنظرخوانده، بدون در نظر گرفتن رابطۀ قرابت، حکم مقتضی صادر نماید.

کـه، صـرف که در نشست قضایی دادگستري فریمان، قضات در ایـنبر اینعالوه
شود، اتفاق نظر داشته اند قرابت نسبی و سببی در هر درجه مانع قبول شهادت نمی

 ).506: 1387، (معاونت آموزش قوه قضاییه
تعداد و جنسـیت  قانون آیین دادرسی مدنی 230که بیان شد ماده طوريهمان

گواه را براي اثبات هر دعوا معین نموده است، که در مورد جنسیت، مردها را غالـب 
دانسته است، و در مورد تعداد گواه، حداقل گواهی دو نفر را مورد پذیرش قرار داده 

 یقـانون طیشـرا 1392مصـوب  یاز قانون مجازات اسالم يگذار در مواداست. قانون
وب  یقانون مجازات اسالم 199مطابق ماده  نموده است. نییرا تب یشاهد شرع مصـّ

دو شاهد مرد است مگـر در زنـا، لـواط،  م،ینِصاب شهادت در همه جرا: «1/2/1392
موجـب  ياثبـات زنـا ي. بـراگردد یو مساحقه که با چهار شاهد مرد اثبات م ذیتفخ

اسـت.  یکـاف زیـشهادت دو مرد و چهـار زن عـادل ن د،یتبع ایو  دنیحَدّ جَلد، تراش
از موارد مذکور است، حداقل شهادت سه مـرد و دو زن عـدل  ریکه مجازات غیزمان

مورد، هرگاه دو مرد و چهار زن عادل به آن شـهادت دهنـد تنهـا  نیالزم است. در ا
شاهد مـرد و دو شـاهد  کیبا شهادت  هید موجب اتی. جناشود یمحدّ شالق، ثابت 

 تیبـه جنسـ یقانون مجازات اسالم 177هرچند در ماده  .»قابل اثبات است زیزن ن
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نظـر  نیـمقنن با اعالم ا 199نشده است اما در ماده  ياشهادت اشاره يدر زمان ادا
شاهد به عنوان  دنبه مرد بو» دو شاهد مرد است میجرا ۀنصاب شهادت در هم«که 
حال پرسـش ایـن  اشاره نموده است. یشهادت شرع ياز صفات الزم هنگام ادا یکی

ها گواهی دهند یا به جاي دو گواه یـک است که، در مواردي که به جاي مردها، زن
هاي فـوق که پذیرش گواهیها قابل پذیرش است؟ گواه، گواهی دهد، آیا این گواهی

 بستگی به ارزیابی دادرس درخصوص گواهی دارد.

 ارزش گواهی زنان .2
که بیان شد، تا قبل از تصویب قانون آیـین دادرسـی مـدنی در سـال  طور همان

، در هیچ یک از قوانین اعم از مدنی، آیین دادرسـی کیفـري و مـدنی سـابق، 1379
که ایـن شـرط در مـاده جنسیت گواه به عنوان شرایط گواه مطرح نشده بود، تا این

 مقرر شد. قانون جدید 230
، 2 هآیـ(و طـالق  )مائـده ة، سـور106 هآیـ(ن در مورد گواهی بر وصیت در قرآ

حضور دو گواه الزم دانسته شده است، در این دو مـورد تصـریحی بـر  )طالق ةسور
 ۀمرد بودن یا زن بودن گواه نشده است ولی سیاق عبـارت و ذکـر مطلـب بـه صـیغ

هرپـور، (م انـدرا فهمیدهاي است که عموماً از این آیات مرد بودن گواه گونهمذکر، به
1384: 295.( 

بقره به صراحت، اولویت نخست به دو گواه مـرد داده شـده و  ةسور 282 هدر آی
دوم گواهی زن هم پذیرفته شده ولی به این صـورت کـه اوالً بـه ضـمیمه  ۀدر درج

 مرد باشد و ثانیاً گواهی دو زن معادل گواهی یک مرد محسوب گردد.
زنان روایـاتی وجـود دارد کـه بـه شـرح آن خـواهیم همچنین در مورد گواهی 

 پرداخت:
لُت ابا الحسن الرضا (ع) قلُت َله: َتجوُز شهادِه النسـاِء . «1

َ
محّمد بن الفضیل قال: سأ

فی ِنکاِح او َطالِق قال: َتجوُز شهادَة النساِء فیما ال َیسَتطیُع الَرُجَل َان َینِظرو ِاَلیـه 
جوُز شهاَدَتُهنَّ فی النکاِح ِاذا کاَن معهـنَّ َرُجـٌل... َوال َتجـوُز و َلیَس َمَعُهنَّ ُرجٌل و تَ 
 ).24از باب  42، روایت 267 \18عاملی ، ( ...»شهاَدَتُهنَّ فی الطالِق 

گوید: از حضرت رضا (ع) پرسیدم: آیا شهادت زنان در نکاح محمد بن فضیل می
تواننـد بـه کـه مـردان نمـی... جایز است، فرمودند: شهادت زنان در اموري  یا طالق



 1398بهار  ،26 شماره قضایی، آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  104

 

ها نگاه کنند بدون انضمام به شهادت مردان جایز است و در نکاح شهادتشـان بـا  آن
 شود.شهادت مرد قبول است... و شهادت زنان در طالق پذیرفته نمی ۀضمیم
ُه کاَن یقـوُل: شـهادُه النسـاِء . «2 عن السکونی عن جعفر عن ابیه عن علی (ع) انَّ

و ال نکاح، اّال فـی الـدیوِن و مـا ال َیسـَتطیُع الِرجـاَل النظـَر ال تجوُز فی طالق 
 ).24از باب  42 تی، روا267 \18،  یعامل(» الیه

از طریق سکونی از امام صادق (ع) از پدرش علـی (ع) نقـل شـده کـه حضـرت 
فرمودند: شهادت زنان در طالق و نکاح جایز نیست مگر در مورد دیون و اموري کـه 

 ها را مشاهده کنند.ند آنتوانمردان نمی
» ه فهـو جـائزالحق امرأتان و یمینَ لصاحبِ دَهِعن ابوالحسن (ع) قال: اذا شَ. «3

 ).24، از باب 20، روایت 262 ، (عاملی
از امام موسی بن جعفر (ع) نقل شده اسـت کـه فرمودنـد: اگـر دو زن بـه نفـع 

 ود.صاحب حق شهادت دهند و مدعی سوگند بخورد دعوایش ثابت می ش
عن ابی عبدالله (ع) قال: َانَّ رسول الله (ص) َاجاَز شهادَه النساِء فی الـدیِن . «4

 ).24، از باب 31، روایت 264، (عاملی »و لیَس معُهنَّ َرُجٌل 
(ص) شـهادت زنـان را در دیـن  از امام صادق (ع) نقل شده که فرمودند: پیامبر

 ده است.تنهایی و بدون انضمام به شهادت مرد اجازه دابه
یابیم کـه ارزش گـواهی زنـان با سیر اجمالی در روایات، به این نتیجه دست می

، گواهی زن هیچ اعتباري ندارد و در بعضی موارد اساساً معادل گواهی مردان نیست،
انضمام به گواهی مرد و در حد نصف گواهی مرد اعتبار دارد و در ا در برخی موارد، ب

تباري به گواهی زنان بدون انضـمام بـه گـواهی مـردان برخی موارد بسیار جزئی، اع
 داده شده است.

گذاري بین اما پرسشی که وجود دارد این است که حکمت این تفاوت در ارزش
 شهادت زن و مرد چیست؟

اصـل بـر « اند:ندیشند، بیان داشتهاکه به حکمت این تفاوت بیاي بدون اینعده
 »که نـص قـانون تصـریح کـرده باشـد عدم قبول شهادت زن است مگر در مواردي

 ). 303 :1384مهرپور، (
 باشد جاي تأمل دارد.حال این اصل بر چه مبنایی می 

گـذاري بـین هایی که در مورد حکمـت تفـاوت در ارزشما به شرح ذیل، نظریه
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 .نماییمشهادت زن و مرد وجود دارد را بیان می

 احکام   ۀممنوعیت کنکاش در فلسف ۀنظریالف) 
معتقدند، اصوالً نباید به دنبال حکمت و علـت احکـام و مقـررات شـرعی  برخی

شرعی حکم خـدا را  ۀبرآمد، آنچه ما تکلیف و وظیفه داریم، این است که از روي ادل
 ينه در بسیار به دست بیاوریم ولی دستیابی به فلسفه و حکمت احکام، نه وظیفه و

و سنت، حکم شریعت بـه دسـت از موارد در توان ماست. همین که از طریق کتاب 
آمد باید به آن حکم گردن نهاد. نباید در مقام تشخیص فلسفه و حکمـت و توجیـه 

اي هـاي خفیـهبر حکمـتکه ممکن است حکم الهی مبتنیآن حکم برآمد. چه این
القرآن در ذیل  باشد که براي انسان قابل درك نباشد. ابن عربی صاحب کتاب احکام

خواهـد وضـع خداونـد سـبحان حکمـی را کـه مـی« گوید:میبقره  ةسور 282 هآی
تر از همه کند و او خود به حکمت کار خویش و مصلحت وضع مقررات خود آگاه می

جعفـري ( »است و ملزم نیسـت مـردم را از حکمـت و مصـالح احکـام آگـاه نمایـد
 ).841 :1381لنگرودي، 

 نقصان ذاتی زن ۀنظری ب)
رك و شعور زن را نسبت بـه مـرد فلسـفه وضـع تر بودن عقل و داي، پایینعده

اند. و اساساً نصف بـودن ارزش گـواهی زن نسـبت بـه مـرد را چنین حکمی دانسته
 دانند. العقل بودن زنان میدلیل ناقص

در این طرز تفکر تکلیف روشـن اسـت، درك و فهـم و تـوان فکـري و تشـخیص 
منشـأ اثـر و  دتوانـیـا نمـی تر از مرد است. و لذا نقـل مشـهودات اوعقالنی زن ضعیف

گیري باشد و یا حداکثر با ضمیمه شدن به گواهی مرد و در حد نصف گـواهی تصمیم
مرد ممکن است قابل قبول تلقی گردد. این نوع نگرش دقیقاً چیزي است کـه امـروزه 

کننـد و اسـناد طرفداران حقوق زن و مدافعین تساوي حقـوق زن بـا آن مبـارزه مـی
 بشر تالش بر زدودن این نوع نگرش منفی نسبت به زن دارند.المللی حقوق  بین

مجمع عمـومی سـازمان  1979کنوانسیون رفع تبعیض علیه زنان مصوب سال 
ملل متحد، هر نوع تمایز، محدودیت یا اسـتثناء بـر مبنـاي جنسـیت را تبعـیض و 

هاي عضـو را مکلـف نمـوده اسـت کـه ضـمن ) و دولت1مردود شمرده است (ماده 
جهـات بـین زن و مـرد، اصـوالً  ۀي تساوي در حقوق مدنی و سیاسی در همـبرقرار
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هاي عملی که بـر طـرز انداختن تعصبات، عادات و روش منظور براقدامات الزم را به
اي بـا نقـش  کلیشـه نگري یا برتربینی یک جنس نسبت به جنس دیگرتفکر پست

 2بنـد  15ن) و در مـاده کنوانسیو 5زنان و مردان مبتنی است به عمل آورند (ماده 
هاي عضو باید همان اهلیت قانونی را که مردان برخوردارند که دولت«دارد: مقرر می

ها قـرار به زنان نیز بدهند و امکانات مساوي را براي اجراي این اهلیت در اختیار آن
ها و محاکم با آن رفتـار یکسـانی داشـته دهند و در تمام مراحل دادرسی در دادگاه

 ).  به بعد 239 :1374(مهرپور،  »دباشن
تر بودن طبیعی شعور و درك امروزه تفکر غالب جهانی، نقصان ذاتی زن و پایین

پـذیرد و کسـانی کـه او را که تبعاتی چون محرومیت از گواهی داشـته باشـد، نمـی
خالف این نظر را دارند باید با دالیل علمی و مستندات محکم عینی و تجربی آن را 

 یند.ثابت نما

 دور بودن زن از مسائل مالی و اجتماعی   ۀنظری ج)
بـور را نقصـان ذاتـی زنـان زنظـران اسـالمی، دلیـل تفـاوت ماي از صـاحبعده

ها را که موجـب دور بـودن ندانستند بلکه وضع عارضی مربوط به موقعیت عملی آن
 هاهن آنها از مسائل و وقایع و رویدادهاي اجتماعی و عدم رشد و ارتقاء فکر و ذآن
 ).306 :1384 ،مهرپور( اندست موجب برقراري چنین حکم متفاوتی دانستها

اما امروزه با توجه به وضع پیشرفت و اشتغال روزافزون زنان در مشاغل مـالی و 
 باشد.اجتماعی، این نظر قابل قبول نمی

 مقطعی بودن حکم ۀنظرید) 
را در حـد نصـف گـواهی بقره که گواهی زنان  ةسور 282 هاي در توضیح آیعده

عربی در زمان نزول قـرآن کـه زنـان از  ۀدر جامع«... اند: داند بیان داشتهمردان می
هرگونه حقوق مـدنی ماننـد ارث و غیـره محـروم بودنـد و دختـران زنـده بـه گـور 

این حق گام بزرگ و پیشرفت قابل توجهی در راستاي تکریم زنـان  ءشدند، اعطا می
 ).65 :1387داماد، محقق (». بوده است...

تناسـب باید توجه داشت بسیاري از احکام فرعی و مقررات حقوقی و کیفري بـه
ند و وجود این نوع احکام حتی در متون دینی از هست تحوالت اجتماعی قابل تغییر

مقتضـیات زمـان و  ۀتواند به این معنا باشد که بدون مالحظـکتاب و سنت نیز نمی



 107/  گواهی ارزیابی در دادرس نقش

 

طور مطلق ثابت تلقی گردند در مـورد زنـان ل فهمی بهمکان و بدون هیچ توجیه قاب
هاي جسمی و روحـی کـه بـین رغم تفاوتنیز این نگرش بر این پندار است که علی

مانـدگی ذاتـی و زن و مرد وجود دارد، از لحاظ فکر و فهم و شعور، نقصـان و عقـب
از متـون  طبیعی در زن وجود ندارد که بر آن مبنا حکم متفاوت را بر او بـار نمـود،

العقـل بـودن ذاتـی زن و ات قرآنی هـم، نـاقصیخصوص آم اسالمی، بهلّاصلی و مس
فهم و درك و استعداد رشد فکري او نسـبت بـه مـرد فهمیـده  ۀتر بودن درجپایین
تواننـد بـا ایمـان و که زن و مرد، یکسـان مـیشود بلکه وجود آیاتی دال بر ایننمی

 نثـی و هـوَو اُ رٍکَن ذَصالحاً مِ لَمِمن عَ« برسند:عمل صالح به مقام واالي قرب الهی 
و تعیین مجازات یکسان براي جرایم مسـاوي بـراي ...»  طیبهً حیوهً هُنحیینَمن فلَمؤ

این است که براي زن هماننـد مـرد  ةدهندخود نشان 2و زنا 1زن و مرد چون سرقت
بایست در صورت نمیقدرت فهم و درك و تشخیص شناخته شده است، در غیر این

امـا وجـود «صالحیت ارتقاء معنوي و داشـتن مسـئولیت، یکسـان قلمـداد شـوند، 
وضعیت و موقعیت اجتماعی متفاوت و محروم بودن از تعلـیم و تربیـت الزم و جـدا 

تر از مـردان طور عارضی نه ذاتی آنان را عقبهاي اجتماعی، طبعاً بهبودن از فعالیت
است احکام متفاوتی براي آنان وضع نمود، امـا  نگه داشته و به همین تناسب ممکن

هایی به دست آورنـد این دلیل پذیرفته نیست ، اگر زنان توانستند امکانات و فرصت
مهرپـور، ( »و استعداد ذاتی خود را به کار اندازد و نقـص عارضـی را مرتفـع نماینـد

1384: 309.( 
 يد، به علـت ادعـادو زن شهادت دهن دیمرد، با کی يجاشده که به حیاگر تصر
در دسـت  یلیمحسوسات است و دل انیشهادت تنها ب رایز ست،یزنان ن ةضعف دربار

 ننـد،یهـا را نبیدنیـخود، همچون مـردان د ۀکه زنان در محسوسات پنجگان ستین
هـا را نچشـند و ملموسـات را یدنیو چش ندیها را نبویدنییبو د،ها را نشنونیدنیشن

و زنان با مـردان از  ستیفعل و انفعال حواس مزبور نجز  زیلمس نکنند و شهادت ن
 یممکـن اسـت دچـار غفلـت و فراموشـ يطور مساوو به ندهست کسانی ثیح نیا

 ءامـرد اد کیـ يجـادو زن بـه يصـورت چنانچـه الزم آمـد در مـوردنیشوند. در ا

                                                           
   ).38مائده، آیه  ة(سور »و السارق و السارقه فاقطعوا أیدیهما جزاء بما کسبا نکالمن الله«. 1
 .  )2ه نور، آی ة(سور »تأخذکم بهما رأفه فی دین الله الزانیه و الزانی فاجلدوا کل واحد منهما مأه جلده و ال«. 2



 1398بهار  ،26 شماره قضایی، آراي مطالعات: رأي فصلنامه/  108

 

رفـع  يرا بـرا يگـرید یاز دو شاهد زن بتواند بدون مانع شرع یکی ند،یشهادت نما
شـهادت از نـوع اظهـارنظر در  جـا کـه اصـوالًو از آن دیـنما تیم از شهادت هداابها

که در زنـان هنگـام تعـارض عقـل و عشـق نیا يباشد، ادعا دیو نبا ستیمعقوالت ن
به شهادت  یاست که نه ربط ییادعا د،شوی(احساسات)، عقل زن مغلوب عشق او م

مغلوب احساسات  زیمردان ن يردبسا در مواباشد و چهیم لیدارد و نه مستند به دل
 .شوندیمظلوم واقع م ایکنند یخود شده، ظلم م

کـه زنـان در انـواع  حاضـرداشت، در زمان  انیب دیلذا با توجه به مطالب فوق با
مرتفـع  ینقـص عارضـ نیـمشاغل وارد شده و در مسائل مختلف مشارکت دارنـد، ا

زنـان  ید ندارد و اعتبار گـواهزنان وجو یگواه رشیبر عدم پذ یلیدل نیشده، بنابرا
 یتنهـا بـه گـواه يدعـاو یرخـباشد، اما چـون در بیمردان م یدر حد اعتبار گواه

 نیـشـود، لـذا اگـر در ایم لیتحم یبر قاض یگواه نیمردان اشاره شده است، که ا
آنـان  یشـده در فـوق، گـواهانیب لیشوند، به دل یزنان به عنوان گواه معرف يدعاو
 با دادرس است. يدعاو نیزنان در ا یارزش گواه صیدارد و تشخاستماع  تیقابل

و  مـانیدر شاهد بلوغ، عقل و عدالت و ا« دارد:یمقرر م یقانون مدن 1313ماده 
گردد در قانون مـدنی بـه مـرد طور که مالحظه میهمان ».طهارت مولد شرط است

اي بـه عمـل پذیرش گواهی اشارهبودن گواه به عنوان یکی از شرایط اساسی جهت 
شـده گذار به شرایط اشـارهرسد باتوجه به آگاهی قانوننیامده است، فلذا به نظر می

   در ماده، عدم ذکر جنسیت در پذیرش گواهی اقدامی آگاهانه بوده باشد.
تـوان مطـرح نمـود ایـن اسـت کـه سؤالی که در زمینۀ ارزش گواهی زنان مـی

شرعی از کالم گواهان زن بـه علـم جاي گواهی مورد نصاب درصورتی که دادرس به
أي نمایـد و از نصـاب  تواند به اظهارات آنان استناد نموده و انشاء ردست یابد آیا می

 مورد نظر در قانون مجازات اسالمی و قانون آیین دادرسی کیفري امتناع نماید؟
به نظر نگارنده در پاسخ به این سؤال از بیـان حـق تعـالی در قـرآن و احادیـث 

توان این ین (ع) و نصّ قوانین جاري و دکترین حقوقی و رویه قضایی نیز میمعصوم
گـذاري شـهادت شـهود نـزد دادرس نکته را برداشت نمود که آنچه در زمینۀ ارزش

باید حائز اهمیت باشد این است که دادرس باید پس از استماع اظهارات شـهود بـه 
وي باقی نماند؛ گـاهی ممکـن طوري که جاي هیچگونه شبهه نزد علم بیّن برسد به
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است طریق وصول به علم شهادت زنان باشد که قاضی را ناگزیر به پذیرش شـهادت 
که باید این نکته را نیز خاطر نشان نمود که رغم ایننماید، علیآنان و انشاء رأي می

شهادت مورد نصاب به عنوان دلیل محسوب شده و خـالف آن نیـاز بـه اثبـات دارد 
همراه سایر دالیـل تواند بهنان تنها به عنوان امارة قضایی است که میولی شهادت ز

 موجب علم دادرس گردد. 
در یک پروندة کیفري بازپرس به استناد گواهی یک زن، قرار جلب به دادرسـی 

بازپرســی  6، شــعبه 15/8/97مــتهم را صــادر کــرده اســت (قــرار شــماره ... مــورخ 
 دادسراي بابل)

 اهارزش گواهی یک گو .3
دانند. به عنوان نمونـه، غالب محاکم، گواهی یک گواه را داراي ارزش اثباتی نمی

به صـراحت  4/6/1392مورخ  2000803دادنامه شماره  دادگاه تجدیدنظر در نقض
سند در  کی ينفر شاهد آن هم برا کیشهادت  «...در رأي خود مقرر داشته است: 

 ...». باشد یامر و کاف کیمثبت ه و موجّ تواند ینم ی (یک فقره چک)حکم رسم
، مـتهم را بـه دادگاه عمومی جزایی تهـران 1010شعبه در یک پروندة کیفري نیز،  

؛ امـا دادگـاه تجدیـدنظر در رأي خـود مقـرر نمایـد محکـوم می استناد گواهی یک گواه
... مـورخ  درخصوص تجدیدنظرخواهی آقاي م.ح. م.ع. نسبت به دادنامه شـماره«دارد:  می
ــه متضــمن محکومیــت  1010صــادره از شــعبه  22/8/91 ــران ک ــومی ته ــاه عم دادگ

دادگـاه بـا  ،باشـد مـاه حـبس می 6تجدیدنظرخواه به لحاظ خیانت در امانت به تحمـل 
که اوالً: شاکی فقط یـک شـاهد بـه دادگـاه معرفـی بررسی محتویات پرونده، نظر به این

نظرخواهی بـا وي اخـتالف تجدیـد ۀنموده که حسب توضیحات تجدیدنظرخواه در الیح
تواند بزه انتسـابی را ثابـت نمایـد. ثانیـاً: شـاکی مـدرك و یـا  مالی دارد و یک شاهد نمی

بر تحویل امانت به تجدیدنظرخواه باشد ارائه ننموده اسـت. بـدین مدارك مکتوبی که دال
 257عمل آمده وارد تشخیص و مستنداً به بند یک از شـق ب از مـاده لحاظ اعتراض به

تجدیدنظرخواسته و بـا  ۀضمن نقض دادنام 1378از قانون آیین دادرسی کیفري مصوب 
اثباتی حکم بر برائـت تجدیـدنظرخواه  ۀاز قانون اساسی به لحاظ فقد ادل 37رعایت اصل 

 ».تگردد رأي صادره قطعی اس می از بزه انتسابی صادر و اعالم
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بایـد توجـه  ندك است ومواردي که گواه یک نفر نافذ شمرده شده است بسیار ا
ابن قـیم جوزیـه فقیـه  خاطر احتیاط کامل در حقوق مردم است.این امر به داشت،

در کتاب، الطرق الحکمیه حجیت گواهی یک مرد را با این اسـتدالل  یمعروف مالک
خداوند قضات و دادرسان را ملزم ننموده که فقط بـه گـواهی «بیان نموده است که 
که صاحبان حق را ملزم ساخته که براي حفظ حـق خـود دو دو گواه اعتنا کنند، بل

نفر و یا دو زن و یک مرد را گواه گیرند و این مطلب نمی رسـاند کـه قضـات مجـاز 
نیستند که به کمتر از دو شاهد رأي دهند، بلکه آنـان چنانچـه بـه صـدق گفتـار و 

 »اینـدتواننـد مطـابق آن، انشـاء رأي نمراستگویی یک مرد نیز مطمئن بودنـد مـی
 ).67-66تا: (الطرق الحکمیه، بی

شود چیزي غیر از این نیست که قضات ملزم به آنچه از مطلب فوق استنباط می
باشند. در فقه امامیه، خبر شخص واحـد عـادل، در مـورد احکـام رعایت نصاب نمی

شرعیه حجیت دارد، اما درخصوص موضوعات محل تردید است. مهمتـرین مسـتند 
 هالـهٍجَصـیبوا قومـاً بِن تَنـوا اَیَّبَتَفَ بنبـاءٍ م فاسـقٌکُن جائَاِ« باشد:می (نبأ) ها آیهآن
اي کسـانی کـه ایمـان ) 7 هحجـرات، آیـ ةسـور(. »مینحوا علی ما فعلتم نـادِصبَتَفَ

اید اگر شخص فاسقی براي شما خبري آورد بررسی کنید تا مبادا نادانسته بـه  آورده
 کردید پشیمان گردید. مردم آسیب رسانید و آنگاه بر آنچه

که چنانچـه عـادلی خبـر آورد بر آنمحور استناد، مفهوم آیه شریفه است مبنی
براي عمل به آن بررسی الزم نیست و به این گونه تأیید خداونـد بـر حجیـت خبـر 

 گردد.عادل احراز می
شریفه به مناسبت جریان خبـر آوردن و لیـد بـن  ۀولی الزم به ذکر است که آی

 ). 314 تا:بی، (طباطباییابی معیط نازل گردیده است  عقبه ابن
ارتداد قوم بنی المصطلق که ولید فاسق از آن خبر داده یک واقعه است نه یـک 
حکم، بنابراین چنانچه مفهوم آیه بیانگر حجیت خبر واحد عادل باشد، با توجـه بـه 

 مورد بایستی شامل موضوعات نیز گردد.
 ۀموجب مفهوم آیـه حجیـت خبـر عـادل واحـد کلیـرسد بهبنابراین به نظر می

موضوعات جز در موارد منصوصی جاري خواهد بود به عبارتی دیگر خبر عادل واحد 
 معتبر و با ارزش است.
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 شهودشهادت عدم اعتبار عدد در  . نظریۀ4
 یبتوان وثوق به صحت قول شاهد را به عنوان مالك اعتبـار شـهادت تلقـ یوقت

دارنـد، شـهادت  دیگونه که فقها تأکتا آن ماند ینم یباق نیدر عدل یتیکرد، خصوص
باشد. چراکه ممکن است وثوق قابـل اتکـا،  یشاهد عادل، فاقد اعتبار الزم قضائ کی

از وثوق حاصـل از شـهادت  شتریب بمراتبه یشاهد حاصل شود وحت کیاز شهادت 
داد و بـر تعـدد شاهد عادل را فاقد اعتبار قلم کیکه شهادت  ییهاآن .باشد نیعدل

 یقرآنـ اتیـانـد. آ ارائـه نداده ییقابل اتکا لیدارند، دل دیشهود (دو شاعد عادل) تأک
 نیرجلـ کونـای لـم أن و …مـن رجـالکم  نیدَیدوا شهشهَها (و استَمورد استناد آن

 یشهادت و برخـ  اداء ۀو اشهاد است نه مرحل شهاداست در اوالً) …فرجلٌ و امرأتان 
استشـهاد اسـت،  ۀقرآن به دو شاهد، در مرحلـ دیدارند؛ چون تأک دهیعق نیاز مفسر

 نیهـم همـ هیـآ لیاست و از ذ لیدل لیدر تحص اطیاحت تیمنظور رعابه دیتأک نیا
 يگریداز شهود دچار خطا و لغزش شد،  یکیمعنا مستفاد است. چراکه فرموده: اگر 

 نیـاز ا .)ردیـقرار نگ عییحق در معرض تض جهیو درنت لی(تا دل دینما يادآوریاو را 
. از شـود یشرط تعدد (لزوم دو شاهد بودن به هنگام اداء شهادت) استفاده نمـ اتیآ
 کنـد یم جادیکه ا ی) شهادت متناسب با وثوق655 تا:، بیيا شده (مراغه  گفته رو نیا

 کـهنیـا االّـ شـتر،یب ایـنفر حاصـل شـود  کیوثوق از شهادت  نیمعتبر است، چه ا
بر فقدان  يقو لیاست که دل نیاز ا یحاک ها یبررس .دارد دیآن تأک اجماع، بر تعدد

از  شـتریتعداد شهود به ب شیافزا گریاعتبار کمتر از دو شاهد وجود ندارد. از طرف د
شـده اسـت. لـذا  یتلقـ حیاز مـوارد تـرج شـتر،یبه لحاظ حصول وثوق ب زیدو نفر ن

وثوق قابـل اتکـا،  کنی، لاست یگفت مالك اعتبار شهادت همان وثوق قاض توان یم
دارد،  ریوثـوق تـأث زانیم شیشهود اگرچه در افزا شیدر شهادت دو نفر است و افزا

اصل، اعتبار شهادت اسـت کـه  کهنیلحاظ اخالف اصل بودن (به لیدله اوالً ب کنیل
در اعتبـار شـهادت  تواند یصعوبت اثبات حق، نم اًینفر هم مصداق دارد)، ثان کیدر 

معنـا را  نیهمـ -اشاره دارند نیکه به شهادت عدل- زین اتیراو یز برخشرط باشد. ا
 استفاده کرد. توان یم

تواند به استناد گواهی یـک با توجه به مطالب فوق باید بیان داشت، دادرس می
گواه اگر براي او ایجاد علم نماید مبادرت به صدور رأي نماید و لذا تشـخیص ارزش 
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دیـوان عـالی کشـور در  1به عنوان نمونـه شـعبه  .گواهی یک گواه با دادرس است
اتکاء دادگاه در رأي صادره بـه «... مقرر داشته:  16/5/1369-85-86دادنامه شماره 

ــت  ــاه اس ــا دادگ ــهود ب ــهادت ش ــار ش ــاً اعتب ــت، و قانون ــهود اس ــهادت ش ...» ش
 ).156: 1376زاده، (کریم
وي بـراي قاضـی چه مسلّم است این است که شهادت یک نفر گرچه عدالت آن

تواند در جایی که تعـدد شـهود بـراي اداء شـهادت در دادگـاه الزم مسلّم باشد نمی
گـذار در ، چراکه بنا به تصـریح قـانوناست به عنوان شهادت شرعی محسوب گردد

شـهادت شـرعی آن اسـت کـه شـارع آن را معتبـر و داراي قانون مجازات اسـالمی 
که گـواهی یـک ، درحالیلم باشد یا نباشدکه مفید عحجیت دانسته است اعم از آن

توانـد شود و تنها مینفر گرچه عدالت وي مسلّم باشد شهادت شرعی محسوب نمی
 در کنار ادلۀ دیگر مفید علم باشد. 1به عنوان امارة قضایی

با شرایطی گواهی شخص واحد درخصوص شـروع  يفریک یدادرس نییقانون آدر 
قـانون مـذکور  65مـاده گذار در گرفته است. قانون قرار مقنن به رسیدگی مورد تأیید

بوده و جـرم مـذکور  یاعالم کند که خود ناظر وقوع جرم یهرگاه کس نماید:اشاره می
 یبـر نادرسـتیمبتنـ یکـه قـرائن و امـاراتیگذشت باشـد، درصـورت رقابلیغ میاز جرا

است، هرچنـد  یکاف بیشروع به تعق ياظهار برا نیوجود نداشته باشد، ا ياظهارات و
 هیکننـده شـاهد قضـاما اگـر اعـالم اشد؛موجود نب بیتعق يبرا يگریقرائن و امارات د

بـر صـحت ادعـا  یلیکه دلکرد، مگر آن بیشروع به تعق توان یصرف اعالم نمنبوده، به
 .باشد یخارج ای یداخل تیامن هیعل مئجرم از جرا ایوجود داشته باشد 

 گیرينتیجه
کـه  يفـرد طینظر از شرا داشته و صرف تیشهود موضوع در حقوق اسالم تعداد

از موضوعات مذکور در محاکمه با نصاب  کیاز جهت ادا داشته باشند هر دیشهود با

                                                           
کـه شهادت شرعی آن است که شارع آن را معتبر و داراي حجیـت دانسـته اسـت اعـم از آن -175ماده . 1

 .مفید علم باشد یا نباشد
 . شـوددرصورتی که شاهد واجد شرایط شـهادت شـرعی نباشـد، اظهـارات او اسـتماع مـی -176ماده 

 ه است.دادگا با قضائی امارة حدود در قاضی علم در اظهارات این ارزش و تأثیر میزان تشخیص
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گـذار پـس از انقـالب نیـز، قـانون رانیدر حقوق ا. از شهود قابل اثبات است یخاص
ون آیـین قـان 230مـاده گرایی را در اثبات توسعه داده است و مطابق اسالمی شکل
 تعداد و جنسـیت گـواه را بـراي هـر دعـوا معـین نمـوده اسـت، که دادرسی مدنی

نظـر  بهو  گردد،درصورت وجود تعداد و جنسیت الزم، گواهی بر دادرس تحمیل می
رغم اقناع وجدان وي منطقی نباشـد، رسد تحمیل گواهی گواهان بر دادرس علیمی

شـود و بـا وضـع ایـن مـاده سـوب مـیاقناعی مح ۀچراکه اصوالً گواهی ازجمله ادل
قانونی قرار داده اسـت کـه ارزش آن بـه مراتـب  ۀگذار گواهی را در ردیف ادل قانون

قانون آیین دادرسی مدنی کـه  241و وضع ماده  باشداقناعی می ۀکمتر از ارزش ادل
تشخیص ارزش گواهی را بر عهدة دادگاه گذاشته است، یک مفهوم مدرن است کـه 

 گرایی قـرار گرفتـه اسـت، بنـابراین در حقـوق کنـونی ایـران،این شکل در تقابل با
است به عبارت بهتر  ینبوده بلکه وزن ينظر از موارد خاص، مورد شهادت عدد صرف

 ءادا تیـفینـدارد بلکـه بـه ک یشهود بستگ تعداد و جنسیتبه  یاصوالً ارزش گواه
تواند در دعـوایی کـه یز میاي که گواهی یک زن ن، به گونهها ارتباط داردآن یگواه

گـردد، شهادت دو مرد براي اثبات آن نیـاز اسـت، کفایـت کنـد. لـذا پیشـنهاد مـی
قانون آیین دادرسی مدنی، طرق اثبات دعوا را تسـهیل  230گذار با نسخ ماده  قانون

 شود، آزاد گذارد.اي که اقناعی محسوب میکرده و دادرس را در ارزیابی ادله
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