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 +صفحه آرايي شد

تحلیل مبانی اعتبار بینه و محذور حاصل از قول سببیت با
نگاهی به نظرات امام خمینی

(س)

اصغر عربیان

چکیده :بینه (دو شاهد عادل) در فقه و قوانین موضوعه به عنوان يکي از ادل ة معتب
اثبات دعوا و حکم مط ح بوده و در لسان فقها به عنوان امارهای که از س وی ش ار
اعتبار يافته ،شناخته ميشود .فقها و اصولیین عموماً (انسداديون و انفتاحیون) امارات
را به لحاظ افادة ظن معتب  ،حجت مي دانند و در عین ح ال اکر آنه ا بین ه را – ک ه
مصداقي از اماره است -نه به لحاظ افادة ظن ،ک ه ب ه لح اظ اعتب ار باز ي از س وی
شار  ،معتب مي شناسند و ظن حاصل از آن را به لحاظ مه تأيید شار  ،با واژهه ايي
از قبیل :علم ش عي ،علم ع في و عادی ،علم تعب دی ،عل م تنليل ي و تتم یم کز
عنوان نموده اند .با اين وص  ،ب خي قائ ل ب ه س ببیت و خصوص یت بین ه ب وده و ب ا
وص

اذعان به ط يق بودن مطلق امارات ،بینه را س ب

ثب وت حک م م يدانن د ول و

اينکه ظن قابل اتکايي هم حاصل نک ده باشد .در کنار اين گ وه ،ب خي ديگ مانن د
امام خمیني ،خاستگاه اعتبار بینه را بنای عقال عنوان مي دارن د ک ه ب ه تأيی د و تنفی
شار رسیده ،ل ا ط يقیت به واقع است که باعث اعتبار اثباتي آن ش ده اس ت .نتیج ة
اختالف اين دو قول ،تأثی در ش ايط اعتبار بینه و آثار و احک ام آن اس ت ،از لمل ه
در :ولوب يا عدم ولوب حکم ب قاض ي س ا از ش هادت ش هود ،اعتب ار ع دد در
شهود و امکان يا عدم امک ان تحق ق تع ار  .نتیج ه س هوه

و ق ول مات ار ،هم ان

ط يقیت بینه است که عالوه ب قائلین به ط يقی ت ،ق ائلین ب ه س ببیت نی ل در مب احري
چون :اعتبار رتب ي ،تع ار

دو بین ه ،اع دل و اکر ب ودن ش هود و  ...ب ه آن اذع ان

نمودهاند.
کلیدواژهها :شهادت ،شهود ،سببیت ،موضوعیت ،ط يقیت ،اماره ،وثوق ،ظن

 . 4استاديار گ وه فقه و حقوق دانزگاه آزاد اسالمي ،واحد علوم و تحقیقات ته ان ،ته ان ،اي ان
E-mail:a.arabian42@gmail.com

تاريخ دريافت4959/9/95 :

تاريخ س ي ش4959/9/92:

پژوهشنامه متین/سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار /بهار  / 931صص 93-93

06
پژوهشنامة متين

 )1مقدمه
شهادت شهود به عنوان يکي از مهمت ين ادلة اثبات در دعاوی و حک م ،مط ح ب وده و اعتب ار آن
تحت عنوان «بیّنه» ،در منابع فقهي و آرای فقها از لوان

ماتل

مورد توله و بح ث ق ار گ فت ه

است.
ص ف نظ از درلة اعتبار و لايگاه آن در بین ساي ادلة اثبات (از نظ رتبي) ،بحث سببیت ي ا
ط يقیت آن بیزت از آنچه در لسان فقها مورد تأکید ق ار گ فته باشد ،از نظ کارب دی مورد تول ه
علما و حقوقدانان اسالمي است .ضمن اينکه اين موضو از لمله مباحري است که قدما و متأخ ين
(از فقهای اسالمي) با عبارات ماتل  ،نظ ات متفاوتي نسبت به آن اب از نمودهاند.
در عین حالي که متفقاً اعتبار بینه را از نظ امک ان اثب ات م دعا ،ف ات از داي ة اعتب ار ظن ون
نمي دانند ولو اينکه ظن خاص بوده که به گفتة اصولیون با دلیل قطعي معتب شده باشد ،و اينکه اين
اعتبار بازي را از سوی شار مي دانند ،رويک دهای متفاوتي نسبت به حجیت و اعتبار آن در سی
گ فتهاند .ب خي آن را به عنوان امارهای لانزین علم و ب خي ديگ با واژههای  :علم ع في يا عادی
و يا علم تعبدی يا تنليلي و  ،...قاب ل اتب ا ي ا وال

ابتب ا در دع اوی و حک م از س وی قاض ي

محکمه عنوان نمودهاند.
سببیت و ط يقیت دو قولي است که نتايج کامالً متفاوتي در ب دارد ،بهعن وان مر ال در مبح ث
قضا با قبول قول سببیت ،اقامة بینه سب

صدور حکم از سوی قاضي بوده و بحث ص حت ي ا ع دم

صحت اظهارات شهود و حصول اطمینان ب ای قاضي ،مط ح ناواهد بود .قاضي محکمه نیل مکل
به قبول بینه به عنوان سب

ش عي و قانوني بوده و حق زي سؤال ب دن يا عدم قب ول آن را ناواه د
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داشت در حالي که در قول به ط يقیت بینه ،نگاه ش

و قاض ي محکم ه ب ه آن ب ه عن وان ام ارهای

است که ط يق به واقع است و به دلیل کاشفیت آن از واقع ،م ورد قب ول قاض ي ق ار م يگی د و
اعتبار آن نیل در همین محدوده مط ح است .ل ا قاض ي در ص ورتي ک ه کاش فیتي در آن مالحظ ه
نکند يا وثوق به صحت گفتار آنها حاصل ننمايد ،ميتوان د از س ي ش آن خ ودداری و ب ه دنب ال
ط يق ديگ ی باشد .همچنین در قول به سببیت ،عدد شهود مط ح است و کمت يا بیزت از آن عدد
(يعني دو م د عادل) خارج از داي ة تع ي

بینة اصطالحي بوده در حالي که در ط يقی ت ،اف لاي

عدد شهود باعث وثوق بیزت و ارزش اثباتي افلونت بینه خواهد بود .ل ا نتیجة ب ت ی و تربی ت ه
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بینه را مستند به بنای عقال ميداند مآبً قائل به ط يقیت است.
در اين مقاله به ب رسي نظ ات ماتل

و دبي ل ه ي ك س داخت ه ش ده و نظ منتا

مقاله

يك از دو قول در قضا و حکم ،آثار و تبعات قابل تولهي خواهد داشت .امام خمین ي ک ه اعتب ار
نی ل ب ا

دبيل ،تبیین خواهد شد.

 )2بینه و اماریت
 )2-1ماهیت اماره
در تع ي

«اماره» آن را مت ادف با «حجت»« ،دلیل» و «ط يق» اع الم ک

دهان د (مظف  4141ج.)49 :9

غلالي اماره را م ادف با «عل ت ش عي» و عالمت ي ب ای احک ام ش عي م يدان د ک ه ف ي نفس ه
نميتواند دلیل ولوب حکم باشد ،بلکه ش

مقدس آن را عالمتي ب ای حک م ش عي ق ار داده

است (.)949 :4142

در احکام ش عي همان اماره به معني عالمت است ،مانند دبلت اسم به مسمي خود؛ ل ا آنچه به آن
اماره اطالق ميشود ،ميتواند در حالتي اماره ب حکمي ق ار بگی د و در حال ت ديگ ام ارة آن
حکم نباشد .در نتیجه ممکن است گاهي اماره مولود باشد لیکن حکم ثابت نزود و اين وضعیت،
اماره را از اماره بودن خارج نميکند (فا رازی 4149ج 912 :9؛ آمدی  4149ج )419 :9در حالي ک ه اگ
اماره به معني علت عقلي بود ،با بودن آن للوماً حکم نیل ثابت ميشد.
2ـ  )2ظنی بودن مؤدای امارات
در اصطالح اصولیین« ،اماره» چیلی است که افاده ظن ميکن د (عل م اله دی 4911ج )99 :4ب خالف
علم که مفید قطع است .در اين قول اصولیین اهل سنت و امامیه اتفاق نظ دارند.
ظن بما هو ظن نه تنها از نظ شار مقدس فاقد اعتبار است؛ بلک ه در آي اتي از ک الم ا
441؛ يونا91 :؛ نجم 91 :و )...سی وی از آن مورد نهي و سی وی کنن ده نی ل م ورد س زن
است .ضمن اينکه به بيتأثی ی آن در نیل به حق تأکید شده است .با اين وص
ظنون که در اصطالح اصولیین از آن به ظن خاص تعبی گ ديده ،ت تی

ق ار گ فت ه

ب ه ب خ ي از اي ن

اث داده ش ده اس ت .ل ا

معتب باشد ،ظن حاصل از آن مصداقي از ظن خاص بوده ک ه اعتب ار آن از

( س)

امارهای که از نظ ش

(انع ام:

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی
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سوی خود شار مورد تأيید ق ار گ فته و اين ام  ،تاصیصي ب عموم آيات نهي کنن ده از سی وی
ظن است.

 )3بینه بهعنوان یک اماره
بینه مصداقي از اماره است که اعتبار ش عي دارد .در تبیین اماره ب خي (با وص

اتفاق نظ در ظني

بودن اماره) آن را در عداد دلیل آورده و در تقسیم بندی دبيل به آن «دلیل ظني» اطالق ک دهان د
(صدر  4141ج .)491 :4ب خي ديگ به تص يح يا در سوش

عباراتزان ،اماره را به دلیل اينکه افادة ظن

ميکند و ظن از نظ رتبي متأخ از علم است ،در زم ة دلیل نميدانند .بلکه دلیل از نظ آنها به ه
چیلی که رسانندة به علم باشد اطالق ميشود .اما اماره حداکر

ميتواند اف ادة ظ ن کن د (فا رازی

 4149ج.)412 :1

فا رازی ( 4149ج 11 :4ج )994 :9با تفکیك بین دلیل و اماره ميف مايد :دلیل ،چیلی اس ت ک ه
با آن ميتوان به علم رسید اما اماره فقط رهنمون به ظن است.
غلالي معتقد است اطالق عنوان دلیل به امارات بهنحو مجاز است؛ زي ا «ظن» میل نفا بهسوی
چیلی است و در اف اد و ش ايط ماتل
باشد اما ب ای عم و افادة
با توله به مطال

سی

متفاوت است ،ل ا ممکن است امارهای ب ای زيد ظن آور

هیچ ظني نکند يا نقیض آن را افاده کند (.)919 :4142

گفته ،ظني که في نفسه فاقد اعتبار بوده وشار به آن اعتبار داده باش د،

مؤدای امارهای خواهد بود که به عنوان امارة معتب ش عي در دعاوی و احکام قابلیت اثباتي خواهد
يافت؛ ل ا ب خي از فقها و اصولیین به مؤدای چنین امارهای ظن اطالق نک ده و با تعابی ماتلف ي از
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 6931

قبیل :علم تعبدی (خويي  4911ج911 :9؛ حکیم  4141ج ،)499 :9تتمیم کز

(آخوند خ اساني 922 :4145؛

ع اقي 4914ج )429 ،44 :9و ب خي ديگ نیل عنوان علم عادی و ع في به آن اط الق ک

دهان د (اردبیل ي

 4141ج  . )99 :49با اين استدبل که بعضي از ظنون در ش ايطي ،وثوق ايجاد ميکنند که به آن ظن
متآخم به علم ،يا علم عادی و ع في گفته ميشود .همچنین تعابی ؛ علم تنليل ي (ک ه در آن ت تی
اث خود علم مط ح است نه ت تی

اث واقع) در لسان ب خي از مت أخ

ين (موس وی بجن وردی  4145ج:1

411؛ کاظمي خ اساني  4145ج )929 :1به چزم ميخورد که با کاشفیت از واقع ،اندکي متفاوت است.
 . 4تام تلقي ک دن کاشفیت ناقص امارات از سوی شار .
 . 9شهید ثاني در مسالك االفهام اين گونه علم عادی را مبنای حکم ش عي مي داند ( 4149ج .)919 :44
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در ب اب قول فقهايي که اعتبار امارات را فقط به لعل شار ميدانند ،ب خي ديگ چن ین اعتب اری

مقاله

 )3-1نظر امام خمینی در مبنای اعتبار امارات
ب ای آن قائل نبوده بلکه آن را مستند به بنای عقال ميکنند که شار آن را امضا ک ده اس ت .ام ام
را ب ای امارات رد ک ده و ه دو را ادعای ب دون

خمیني تنليلي بودن يا اعتبار از باب تتمیم کز

دلیل قلمداد و اعتبار آن را فقط از بنای عقال ميداند که به هنگام فقدان علم و قطع ،از سوی آنه ا
تنفی ميگ دد (امام خمیني  .)411 :4194در کتاب االجتهاد و التقلید (خويي  )491 ،491 :4144نی ل ب ا تبی ین
همین نظ خوي  ،در اعتبار امارات ب ای بنای عقال ،کاشفیت قائل اس ت .هم ان کاش فیتي ک ه در
اقوال ديگ ان از باب تتمیم و به لعل شار است .در ادامه اظهار ميدارد :عمل عقال به خب ثق ه ي ا
به ظواه -که امارات عقاليي هستند -به اين دلیل است که آنها خب ثقه يا ظواه را کاش

از واقع

و ط يقي به سوی آن ميدانند و احتمال خالف آن را منتفي م يسندارن د .ش ار مق دس نی ل اي ن
روش آنها را امضا ک ده و اين امضا به معني دس ت کز یدن از واقعی ات نیس ت ت ا بت وان مص اديق
موقوف به امضا و تأيید شار مقدس ميداند و تأکید دارد به اينکه باقل عدم ماالفت ش ار در
قضیه بزم است و اين عدم ماالفت ،از سکوت او مزاص نميشود؛ بلک ه من و اس ت ب ه اينک ه
عقال نیل به صورت ارتکازی در عمل به آن سايبند باشند (امام خمیني .)499 :4141

شهید مصطفي خمیني نیل به اين تعابی (علم ش عي ،علم تنليلي يا تتمیم کز

و …) ،معت

شده و لعلي بودن اعتبار امارات از سوی شار را رد و اظهار داشته  :در ش  ،هیچ دلیلي مبن ي ب
لعل اعتبار امارات از سوی شار ولود ندارد .حتي روايتي در اين خصوص به چزم نم يخ ورد،
نه در مورد اصل لعل اعتبار و نه تتمیم کز

يا از بین ب دن احتمال خالف وغی ه .در ح الي ک ه

تمام اين الفاظ خطابات ش عي است که از سکوت شار در اين زمینه ناشي شده و تأثی ی درنتیجه
ندارند .بلکه اعتبار امارات فقط مستفاد از تنفی

عقالست (خمیني  4141ج .)495 414 :1

م حوم خويي ( )12 :4144نیل همة ام ارات را از ب اب ط يقی ت و اعتب ار آنه ا را از بن ای عق ال
ميداند که به امضای شار مقدس رسیده است.
 )3-2مالک اعتبار بینه
اغل

فقها ،اعتبار بینه را به عنوان يك اماره ،منسوب به شار ميدانن د .چ ه آنه ايي ک ه معتقدن د

( س)

امارات ص فاً به لعل از سوی شار اعتبار مييابند .يا آنهايي که اعتبار آن را ب گ فته از بنای عق ال

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

ناقص را به عنوان مصاديق تام تلقي ک د .امام در لای ديگ ی ل واز اتک ا ب ه ام ارات عقالي ي را
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ميدانند که به تأيید وتنفی شار ميرسد وحجیت ش عي سیدا ميکند .لیکن ب خ ي اعتب ار بین ه را
تعبدی محض ميدانند و ميگويند :اگ از شهادت اف اد فاق د ش ايط ،ظ ن ق ویت ی نس بت ب ه
شهادت بینه حاصل شود ،اعتباری ناواهد داشت .چ ا که اعتبار بینه به حصول ظ ن نیس ت ،بلک ه
تعبد محض است (قمي  4142ج  .)949 :9اين تعبی در اقوال ديگ

ان نیل ول ود دارد (طباطب ايي  4194ج

.)194 :9

ب خي بینه را به «حجت ش عي» تعبی نم ودهان د ک ه در تم ام موض وعات ،دارای اعتب ار اس ت
(اردبیلي  4141ج941 :44؛ خويي 945 :4144؛ شهید اول  4149ج  .)141 :4ب خي ديگ اظهار نمودهان د  :دلی ل
اعتبار بینه اين است که شاص شاكّ را تعبداً از شك خارج ک ده و او را در عالم تز يع ب ه ع الم
تبديل ميکند و به همین دلیل ،بینه به ساي

ادله حکومت دارد (موسوی بجنوردی  4145ج.)954 :9

روايتي از سکوني از سیامب (ص) نقل شده و شیخ طوسي با اشاره به اين رواي ت ،از ق ول لمی ع
فقها (سني و شیعه) نقل مي کند که اگ دو شاهد عادل ،به حقي شهادت بدهند و حکم ال ا شود،
سپا از شهادت خود ب گ دند ،قاضي حکم خود را نقض نميکند .چون حکميکه قاض ي ص ادر
ک ده ،از سوی شار  ،قطعي و معتب است .در حالي که صدق گفتار شهود ،در رلو بعدی ،قطعي
نبوده بلکه ک ب آنها محتمل است .ل ا چیلی که ک ب آن محتمل است نميتواند حکم قطعي را
که شار به آن اعتبار بازیده نقض کند

(شیخ طوسي ال

 4142ج.)994 :1

اين قول ،اشعار به تعبدی بودن اعتبار شهادت شهود دارد .چ ا که همان احتمال صدق و ک بي
که در هنگام رلو از شهادت مط ح شد ،به هنگام ادای ش هادت نی ل متص ور اس ت ،مگ اينک ه
همانند ب خي فقها (خويي  4911ج )911 :9گفت ه ش ود :لع ل اعتب ار از س وی ش ار  ،در م حل ة ادای
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شهادت ،منج به علم تعبدی شده (در عالم تز يع) و احتمال خالف را از بین ميب د ،در حالي که
در م حلة رلو  ،چنین لعلي از سوی شار ولود ندارد.
بنا ب آنچه گ شت ،بینه مصداقي از امارة معتب است که غال
ميدانند .چه آنهايي که بینه را سب
وص

فقها ،اعتبار آن را به لعل ش ار

عنوان ميکنند و چه آنهايي که ب ای آن ط يقیت قائلند .با اين

در قول به ط يقیت ،ممکن است مح وری سی

آي د و آن اينک ه س ا از رل و ش هود از

شها دت خود ،ط يق بودن به سوی واقع و کاش فیت ،ما دوش ش ده و در نتیج ه ش هادت قبل ي از
اعتبار بیافتد .شايد در لهت رفع چنین مح ورهايي است که ب خي ،ط يقیت را نیل مجعول به لعل
« . 4من شهد عندنا ثم غی  ،اخ ناه بابول و ط حنا ابخی » (ح عاملي  4141ج .)991 :92
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بینه) عقیده دارند در صورت اقامة بینه ب ای موضو دارای اث ش عي ،آن موضو ب ای ديگ ان نیل

مقاله

شار قلمداد نمودهاند (موسوی بجنوردی  4145ج .)954 :9اين ق ائلین (ط يقی ت لعل ي و تعب دی ب ای
ثابت خواهد بود ،اگ چه بینه ب ای آنه ا اقام ه نز ده باش د (موس وی بجن وردی  4145ج .)91 :9اگ چ ه
تمام لوازم عقل ي ب ای ام ارات ش عي (مانن د بین ه)

ديگ ان اين عقیده را نداشته و حکم به ت ت
نميدهند (مکارم شی ازی  4144ج.)419 :4

 )4موضوعیت یا طریقیت بینه
يکي از صغ يات مبحث اعتبار بینه ،که محور اصلي اين مقاله است ،موضوعیت يا ط يقی ت بین ه و
شهادت شهود به عنوان يك اماره است .مبنای ه دو قول ناشي از اعتباری است که ش ار مق دس
به امارات به ويهه «بینه» بازیده است .اما نتايج دو قول در موارد متعددی با يکديگ تفاوت دارن د.
قائلین به سببیت ،بینه را موضو اعتبار بازي شار تلقي و در دعاوی و ت افعات ،و نیل موضوعات
قلمداد ميکنند که حاکم را در رسیدگي وصدور حکم به واقع رهنمون ميس ازد ب دون اينک ه در
نفا بینه و اماره موضوعیت و سببیتي مط ح باشد.
 )4-1موضوعیت و سببیت
کساني که بینه را سب

ميدانند ،با وص

اذعان به ظني بودن امارات ،اعتبار بین ه را ن ه ب ه له ت

افاده ظن ،که به لهت بینه بودن و لعل از سوی شار مقدس عنوان م ينماين د .يعن ي ب ین بین ه و
ساي امارات مفید ظن قوی ف ق قائلند .صاح

رياض ،اعتبار بینه را از حیث بینه بودن ،و اعتبار خب

واحد ثقه را از حیث افادة ظن ميداند و ميف مايد :منا عمل به بینه ،خصوصیت آن است ،ن ه ب ه
اعتبار مفید ظن بودن ؛ زي ا بینه مانند «يد» سب

است .ل ا اصحاب امامیه آن را معتب دانس ته و ب ه

آن عمل مي کنند حتي اگ افاده ظن نکند ،ب خالف خب واحد ثقه در احک ام ک ه عم ل ب ه آن ب ه
اعتبار افادة ظن است (طباطبايي  4194ج.)194 :9

در همین راستا گفته شده که دو شاهد ب ای اثبات موضوعات کفايت ميکن د ،اگ چ ه تع داد
شهود بیزت باشد (شهید ثاني  4144ج .)495 :9اين مطل

نظ ی به اعتبار مقدار ظن حاص ل از ش هادت

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

احکام ،آن را سب

حکم ميدانند .اما قائلین به ط يقیت ،بینه را همانند ساي امارات ،ط يقي به واقع

( س)
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شهود ندارد؛ زي ا اگ معیار اعتبار ،ظن حاصل از شهادت باشد ،حصول ظن در ش هادت دو ش اهد
کمت از چهار و يا ده شاهد بوده و درلة اعتبار آن نیل بايد کمت باشد.
صاح

قوانین (قمي بيت ا .)119 :نیل در تعبی مزابهي ميف مايد« :در خب واح د ،معی ار س ي ش،

مقدار ظن حاصل از آن است .به خالف شهادت عدلین (به دلیل لعل اعتب ار از س وی ش ار ) ک ه
شار مقدس از حیث بینه بودن ،آن را منا حکم ق ار داده است .ل ا ممکن اس ت ظ ن حاص ل از
شهادت يك شاهد قویت از ظن حاصل از شهادت دو شاهد (بینه) باشد ،اما اعتبار بینه را ناواه د
داشت
با اين قول  -که در کالم ب خي ديگ از فقها و اصولیین نیل به چز م

م يخ ورد (آش تیاني :4919

 - )119اعتبار امارات (مانند بیّنه ،يد و غی ه) در مقام ت افع و نلا  ،از باب سببیت است و در صورت
تعار  ،صدق يکي ،مستللم ک ب ديگ ی بوده و با هم تساقط خواهند ک د.
قائلین به سببیت بینه گفتهاند :دلیل فقهي قابل اعتماد ،يا دلیل قطعي است ويا دلیل ناقصي (مانند
دلیل ظني) که اعتبار آن در ش  ،بهوسیلة دلیل قطعي ثابت باشد (صدر  4141ج  .)19 :4ب ه نظ اي ن
گ وه ،بینه در زم ة دبيل ناقصي است (بهلحاظ افادة ظن) که شار به آن اعتبار بازیده اس ت .ن ه
اينکه اعتبارش به لحاظ حصول ظن باشد  .ل ا به خصوصیت آن تص يح شده است.
با اين تع ي  :اوبً :کاشفیت از واقع -که اصولیین ب ای اماره قائلن د و در آت ي بح ث خواه د
شد -به چال

کزیده ميشود .ثانی اً :مس تفاد از نظ اکر اص ولیین ش یعه ،ط يقی ت و کاش فیت

امارات است نه سببیت آنها (ع اقي  4914ج .)45 ،91 :9و در تعابی اصولیین اهل سنت نی ل ک م و ب ی
اين نتیجه حاصل است ،آنجا که عموماً اماره را مفی د ظ ن

م يدانن د (فا رازی 4149ج11 :4؛ آم دی
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 4149ج .)5 :4اگ چه ب خي از آنها مانند غلالي با اين استدبل که اماره في نفسه مفید ظن نیست بلکه
اين قابلیت اماره در اشااص ماتل

و ح ابت ماتل

متف اوت اس ت ،آن را ط يق ي ب ه س وی

مع فت نميدانند (غلالي  .)919 :4142در حالي که در سببیت بین ه بح ث کاش فیت ب ا مز کل موال ه
است.
2ـ )4طریقیت
در ب اب قائلین به سببیت ،اکر فقها ،بینه را نه سب

و موضو  ،بلکه ط يق محض ميدانند .بهبهاني

در مبحث اق ار اظهار مي دارد :اعتبار اق ار ،به لحاظ سببیت و موضوعیت است ،در حالي ک ه بین ه
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خمیني ( 4141ج  )12 :9با رد خصوصیت بینه اظهار ميدارد :در صورتي که ظ ن شاص ي ب خالف
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ط يق محض بوده و از اين رو اق ار ،با بینه تعار

نم يکن د (بهبه اني  4149ج .)491 :4س ید مص طفي

بینه ،حاصل شود ،اعتماد به بینه مزکل بوده و شايسته نیست احو (عمل به ظن شاصي) را ت ك
کنیم .همچنین گفته شده؛ بینه از سنخ امارات ع في است و اعتبار آن مانند اصول ،تعب دی نیس ت،
بلکه بهدلیل ط يق بودن آن به مؤدای خودش است .ل ا اگ م ؤدای بین ه،حکم ح م ت باش د ،اي ن
حکم درساي

موارد نیل حجت است (حکیم .)414 :4149

البته در ب خي موارد مانند :طالق ،شهادت «دو شاهد عادل» موضوعیت دارد بدون اينکه بینه و
حصول ظن ،يا ط يقیتي مط ح بوده باشد (کلیني 4915ج .)14 :1محقق اردبیلي ميف مايد  :ه یچ ي ك
از اقسام شهادت در هیچ يك از عقود ش

نیست الّا ط الق ک ه ش

ص حت آن ش نیدن ص یغة

طالق از سوی دو شاهد عادل است (اردبیلي  4141ج.)944 :49

با قول به ط يقیت بینه ،ظن قوی و ارلح ،اعتبار سیدا ميکند و ميتواند به عن وان م الك ،در
شهادت بدهند (يعني ش ايط کامل باشد) لیکن آن زن ادعای بکارت کند و ادعای او با معاينه زنان
ديگ تأيید شود ،اوبً حد زنا از او ساقط است .ثانیاً تمام شهود محکوم به حد ق ف

ميش وند (اب ن

ادريا  4144ج .)492 :9اين قول ،سببیت و موضوعیت بین ه را (آنگون ه ک ه ذک ش د و اعتب ار آن از
حیث بینه بودن قلمداد گ ديد) نفي ميکند .چ ا که در قول به سببیت ،اظهارات زنان معاينهکنن ده
اگ اماريتي در حد شهادت چهار م د شاهد داشته باشد ،که ب ا يک ديگ تع ار

خواهن د داش ت

ودرصورتي که در آن حد نباشد نميتواند با آن معارضه کند چه رسد به اينکه ش هادت آنه ا ح د
زنا را ساقط کند وسب

محکومیت آنها به حد ق ف گ دد .به همین ت تی

ارلحیت ،اکر يت ،اعدلیت و … را در مالك قبول و اعتبار بینه دخیل

است اقوال ديگ ی که

ميدانند (آل بح العلوم 4149

ج149 :9؛ طباطبايي يلدی  4142ج .)494 :9

ب خي فقها که ب ای بینه ط يقیت قائلند ،ط يقیت را نه ذاتي بینه؛ بلکه از سوی شار ميدانن د،
مانند شیخ صدوق ( 4141ج )12 :9که بینه و شهادت شهود را از آن لهت که مانند علم ،ط يق است،
آن را مفید علم ش عي ميداند .لیکن علمي که اعتبار آن مستند به لعل شار است .در اين راس تا
گفته شده :همان گونه که علم ط يق است ،بینه نیل ط يق است به سوی موض وعات ،ل یکن ب ا اي ن

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

قبول بینه و ه قسم از شهادات باشد .ل ا گفته شده اگ چهار م د (عادل) علیه زني به ارتک اب زن ا

( س)
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ف ق که ط يقیت علم ذاتي است ،در حالي که ط

يقیت بینه ،لعلي و تعبدی است (موسوی بجن وردی

 4145ج.)954 :9

بعضي ديگ از فقها ،ب ای بینه ص فاً اعتبار قضايي قائلند .به تعبی ی بین ه را ص فاً ب ای قض ا و
محاکمات معتب

ميدانند (حائ ی .)199 :4149

 )5نتیجة اختالف دو قول
اختالف دو قول «ط يقیت وسببیت» تفاوتهايي در ش ايط تحقق اعتبار و نیل در آثار و احکام بین ه

دارد که به اهم آنها اشاره مي شود:
 )5-1وجوب قبول شهادت شهود از سوی قاضی
وقتي گفته شد اع تبار شهادت از سوی شار  ،لعل شده ،اين سؤال مط ح است که آيا در ص ورت
ادای شهادت از سوی شهود والد ش ايط ،قاضي مکل

ب ه قب ول و ص دور حک م ب اس اس آن

است؟ يا عليرغم اعتبار بازي شار  ،قاضي ميتواند سا از اقامة شهادت ،به آن عمل نکند يا ب ه
دبيل ديگ ی توسل لويد؟
ولوب حکم ب قاضي ،سا از استما شهادت شهود ،در عبارات ب خي از فقها ،م ورد اش اره
ق ار گ فته و ب خي ديگ نیل در ف و مسئله به ويهه در باب ل ح شهود مت ک اين مطل

شدهان د

که در صورتي که مدعيعلیه نتواند شهود را ل ح نمايد ،قاضي ،حکم خود را صادر ميکند(يعني
ب او بزم است) .با اين وص

ب خي به ص احت از ولوب حکم ،سان به میان آورده اند.

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 6931

شیخ طوسي در عدة االصول (ب  4142ج )21 :4با اشاره به نظ شیخ م تضي در ول وب حک م ب
قاضي سا از ادای شهادت شهود ،اين ولوب را نه به دلیل حصول ظن ،که ب ه دلی ل «بین ه» ب ودن
ميداند و ميف مايد :ظنّي که در مالك اعتبار بینه مط ح است ،ظن به عدالت شهود است ،نه ظ ن
به مورد شهادت .ل ا سا از حصول ظن (قوی) ب ع دالت ش هود ،ش هادت آنه ا موض وعیت سی دا
مي کند و ب قاضي وال

است ب اساس آن حکم دهد اگ چه ظن به نقیض آن نیل حاصل شود.

محقق ن اقي ( )921 :4141ولوب قبول شهادت عدلین از سوی قاضي و در نتیجه صدور حکم را
به اکر فقهای امامیه به ويهه متأخ ين نسبت داده و ميف مايد :بهل ل قاض ي اب ن ب ّاج و ب خ ي از
متأخ ين ،بقیه قائل به ولوب هستند و حتي ب خي از آنها نقل الما ک دهاند.
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تأثی ی در اعتبار شهادت و قبول آن از سوی حاکم ندارد .در حالي که در قول به ط يقیت ،مالك
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اين ولوب در قول به سببیت محل ط ح مييابد؛ چ ا که در اين قول ،ظ ن حاص له ي ا وث وق،
قبول ،وثوق حاصل از شهادت است .ل ا در لايي که شهادت ش هود ب ای قاض ي وث وقي حاص ل
نکند يا ق ائني ب خالف مؤدای شهادت مولود باشد ،قاضي مکل

به ت تی

اث دادن اين ش هادت

ناواهد بود.
 )5-2اعتبار عدد و ذکوریت در بینه
يکي ديگ از آثار تفاوت دو قول ،بحث تعیّن و خصوصیت تعداد شهود و ذکوري ت آنهاس ت .در
قول به سببیت« ،دو شاهد م د» به عنوان سب

ثبوت حکم ش عي يا ولوب حکم ب قاضي ش ناخته

شده و همان گونه که ذک شد؛ ظن حاصل از ش هادت ،ت أثی ی در اعتب ار آن ن دارد .ش هید ث اني
( 4144ج )495 :9عقیده دارد :دو شاهد ب ای اثبات موضوعات کفايت ميکند ،اگ چه تع داد ش هود
شهود باعث سل

اعتبار بینه بوده ولو اينکه وثوق بیزت ی نسبت به شهادت دو ش اهد ايج اد ک ده

باشد .در اين راستا ب خي ه «دو شاهد» را ب ه عن وان ي ك دلی ل مس تقل عن وان نم ودهان د .ي لدی
(طباطبايي ي لدی  4142ج  )55 :4با نقل اقوال ماتل

مينويسد  :اگ دو شاهد به ام ی شهادت دهن د و

چهار شاهد به ام ديگ ی (عکا آن)  ،بعید نیست دو شاهد در ب اب دو شاهد ط ف مقابل تس اقط
کنند و دو شاهد باقي مانده از چهار شاهد ،به عنوان دلیل بالمعار
اين مطل

بماند.

نظ ی به اعتبار مقدار ظن حاصل از شهادت شهود ندارد؛ زي ا اگ معیار اعتبار ،ظ ن

حاصل از شهادت باشد ،حصول ظن در شهادت دو شاهد کمت از چهار و يا ده شاهد بوده و درلة
اعتبار آن نیل بايد کمت باشد.
 )5-3تعارض یا عدم تعارض دو بینه
در مبحث تعار

امارات ،نتیجة قول به سببیت ،تعار

دو اماره به تنهايي به عنوان سب

دو اماره خواهد بود؛ چ ا ک ه ه ي ك از

ثبوت حق يا اثبات حکم ،معتب بوده وتعار

محقق خواهد ش د.

اما در قول به ط يقیت ،چنین تعارضي محقق نميشود؛ زي ا ه دو اماره به عن وان ط يق ي ب هس وی

( س)

حق و واقع ،معتب شناخته شده اند .وچون خود امارات موضوعیتي درثبوت حق ندارن د و ب ه تعبی

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

بیزت باشد .ل ا افلاي

تعداد شهود هیچ تأثی ی ناواه د داش ت .هم ان گون ه ک ه ک اه

تع داد
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ديگ نفا اماره و بینه سب

ثبوت حق نیست؛ بلکه ط يقي اس ت ت ا قاض ي ب ا به ه گی ی از آن

ط يق ،به حق ب سد ،درنتیجه بین ط ق ،ولو اينکه ماتل

ه م باش ند ،تک اذبي حاص ل نم يش ود.

نهايت ام اينکه ب خي از آن ط ق مورد استفاده قاضي ق ار ميگی ند و ب خي ديگ م ورد اس تفاده
واقع نميشوند.

 )6قول مختار و ادلة آن
با ب رسي ادلة ط فداران دو قول سببیت و ط يقیت بینه و مباني مورد استناد ه يك و نیل با توله ب ه
مؤدای امارات که همانا وثوق حاصله در موضوعات دعاوی و احکام است و بین ه نی ل مص داقي از
امارات است ،عالوه ب آن با لحاظ هدف و مقصود شار از اعتبار بازي به ام اره ظن ي – ک ه ل ل
ب ای احقاق حق و نیل به واقع قابل تصور نیست – به دبلت التلامي نميتواند متضمن تض ییع ح ق
در ط ف ديگ باشد مگ آنکه ادعا شود ب ای قطع دعواست که در اين صورت نی ازی ب ه ام اره و
لعل اعتبار ب ای آن نیست بلکه با اصول عملیه و ابلاری به نام سوگند اين مقصود حاص ل خواه د
بود؛ ل ا اوبً مقصود شار از اعتب ار باز ي ب ه بین ه در کن ار س اي ام ارات ب ا ق ول ب ه س ببیت آن
هماواني ندارد .ثانیاً در متف عات بحث حجیت و اعتبار بینه و نیل ش ايط و ويهگيهايي ک ه ب ای
معتب بودن بینه در لسان فقه ا ذک ش ده ،ب آين د ن اظ ب ه موض وعیت و س ببیت ،کمت ب ه چز م
ميخورد .بلکه نوعاً نظ ب وثوق عقاليي و ط يق بودن بینه ب ای هدف م کور است .ب خي از اي ن
موارد از قبیل :دلیل و ط يق بودن امارات (به طور مطلق) وعدم تعار

بینه با بینه قویت و ب ا عل م

قاضي و ...عالوه ب قائلین به ط يقیت ،در نظ ات قائلین به سببیت نیل ديده مي شود که به اهم آنه ا
سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 6931

اشاره مي شود:
 )6-1ارزش ادله در واقع نمایی
دلیل در تع ي

لغوی عبارت بود از ط يق ،وچون ط يق للوم اً متعلق ي دارد ،ل ا م يت وان آن را

ط يق به واقع تعبی نمود؛ زي ا اهمیت دلیل  -چه آنگونه که حقوق دانه ا گفت هان د «ارزش دهن ده
حق» (امامي 4924ج )941 :1و يا تعبی ی

که اصولیین دارند ،يعني اثبات کنندة متعلق خ ود (مظف 4141

ج 49 :9و  )49به لحاظ ط يقیت آن به واقع است .بناب اين ،اگ دلیلي مفید علم و قطع باشد ،اعتبار آن
قطعي و غی قابل انکار خواهد بود؛ زي ا اعتبار علم و قطع ،ذات ي اس ت و کس ي نم يتوان د ب ه آن

اصالح سوم 4951/1/99

66
ممکن نبوده و مستللم تناقض خواهد بود (کاظمي خ اساني  4145ج.)1 :9

همچنین در تع ي

مقاله

اعتبار ببازد .ل ا گفته شده شار نميتواند ب ای آن لعل اعتب ار کن د بلک ه س ل

اعتب ار آن نی ل

حقوقي دلیل نیل مس تفاد از م اده  451آي ین دادرس ي م دني (ه ام ی ک ه

اصحاب دعوا ب ای اثبات يا دفا ا ز دعوا به آن استناد نمايند) ،دلیلي ارزش و اعتبار م يياب د ک ه
متعلق خود را بهت و بیزت اثبات کند (يعني بیزت محکمه سسند باشد) .و دلیلي محکم ه سس ندت و
مقبولت است که کاشفیت بیزت ی از واقع داشته و قاضي را در قض اوت وحک م اقن ا نماي د .ل ا
قائ ل بودن به سببیت بینه در حالي که ط يقیت به واقع نداشته باشد ،نقض غ

شار بوده و ارزش

بینه را زايل مي نمايد ،بلکه از عنوان مربِت حق خارج خواهدشد.
 )6-2اعتبار رتبی
ادله ،با توله به قوت و ضع

اعتبار و نیل مقدار واقع نمايي و وثوقي که نلد قاضي ايجاد ميکنند،

آنها ب ای اثبات ،معتب بوده و قاضي درتمسك به ه يك از آنها که از سوی مدعي اب از شود (در
حقوق الناس) يا خود بتواند رأساً آن را مورد استناد ق ار دهد ،ماتار اس ت؟ ي ا اينک ه در ص ورت
ولود دلیل قوی ،مجاز به استناد به دلیل ضعی ت نبوده و در صورت ولود دلیل مفید علم (حت ي
علم ع في) امکان توسل به دلیل ظني ناواهد بود؟ از دو منظ ميتوان به موضو س داخت:
 )6-2-1اعتبار رتبی از منظر عقل و بنای عقال

حکم عقل و ع ف عقال ب اين است ک ه در ص ورتي ک ه دو دلی ل ه دو امک ان اثب ات موض و
واحدی را از يك لهت و به يك مقدار داشته باشند ،از نظ رتبي ،دلیلي که علم يا وثوق بیز ت ی
ايجاد کند ،مقدم ب ديگ ی خواهد بود ،به ويهه اگ اعتبار يکي منو ب ه فق د دلی ل ديگ باش د،
مانند علم و ظن؛ زي ا امکان عمل به ظن چه به حکم ش

و چه به حکم عقل ،منو به عدم امکان

حصول علم است .سید م تضي علم الهدی ميف مايد :مادا ميکه امکان حصول علم باشد ،مجاز به
عمل به ظن و ساي

امارات ناواهیم بود ( 4911ج.)91 :4

دلیل قائلین به انسداد نیل (در باب احکام) ،همین حکمت ومصلحت است؛ چ ا که اگ امک ان

( س)

حصول علم باشد ،مصلحتي در عمل به ظن باقي ناواهد ماند .همچنین در ت لیح ظن قوی به ظ ن

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

بحث اعتبار رتبي آنها مط ح ميشود .بدين معني که در صورت ولود بی

از يك دلیل آيا تم ام
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(اگ ه دو مولود باشد) ،اعتبار رتبي مط ح است؛ زي ا وقتي دلیل مفید ظن قویت  ،قاب ل

ضعی

حصول باشد ،مصلحت ياد شده ،در عمل به ظن ضعی

باقي نمي ماند و ماداميکه دلیل رال ح در

دست س باشد ،دلیل م لوح اعتباری ناواهد داشت ،مگ از لهات ديگ .
 )6-2-2اعتبار رتبی از منظر شرع

در ش

نیل اعتبار رتبي در دبيل اثبات دعوا مط ح است ،چه اين اعتبار ،تأسیسي باشد يا امض ايي.

خداوند متعال در آية  919سورة بق ه ب ای شهادت ب وص یت ،دو ش اهد م د را مق ر ف م وده ت ا
عندالللوم به عنوان دلیل ،حق متوفي و ورثه را احیاء کنند و در صورت عدم ول ود دو م د ،ي ك
م د به ضمیمه دو زن را به عنوان بدل تعیین ک ده و آنگونه که از ظاه آن مستفاد است و مفس ين
تأکید دارند ،لواز شهادت يك م د به هم اه دو زن منو به فقدان دو شاهد م د اس ت .در اخب ار
وارده نیل ب اين ام تأکید شده و لواز استناد به ه يك از ش قوق ش هادت ب ه فق دان م ا قب ل آن
منو گ

ديده است (ح عاملي  4141ج.)919 -919 :92

ابوصالح حلبي ( )191 :4149با تأکید ب رتبي بودن م يف ماي د  :ص دور حک م ،ص حیح نیس ت
مگ بهواسطة علم حاصله ب ای قاضي يا اق ار مدعيعلیه يا شهادت بینه يا سوگند مدعي.
در تمام مواردی که شهادت زنان ،اطفال ،غی مسلمان و ...س ي فته است ،اين ش

(نبودن شاهد

کامل الز ايط) به چز م م يخ ورد و در ص ورت ول ود ش اهد وال د الز ايط ،نوب ت ب ه اينه ا
نميرسد .بناب اين ،رتبي بودن ادله مستللم دست کزیدن از دلیل ضعی

در ب اب دلیل قویت است

و اين ام لل با ط يقیت دلیل ،هماواني ندارد .چ ا که اگ بینه ،سب

وموضو باش د ،اوبً بح ث

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 6931

تقدم و تأخ و قوی وضعی

در آن مط ح نميشود ،ثانیاً بینه ولو اينک ه ض عی

ناواهد افتاد و در دام تعار

گ فتار خواهد شد.

باش د ،از س ببیت

 )6-3تعارض دلیالن
دبيلي که مستند دعوا ق ار ميگی ند و همچنین دبيل احکام ش عي ،گاهي با يکديگ در تعار
واقع و منج به رلو به م لحات يا تساقط ه دو دلیل ميگ دد  .تعار
ه يك از دو دلیل ،ديگ ی را نفي و تک ي
آنها نباشد (مظف 4141ج .)411 :9ل ا تعار

کند به گونهای که امکان ف

عبارت اس ت از اينک ه
اعتبار ب ای ه دوی

هیچ گاه بین دو دلیلي که ه دو قطعي ي ا يک ي از آنه ا

اصالح سوم 4951/1/99

66
صورتي که يکي از آنها قطعي باشد ،ک ب ديگ ی متعین بوده و ب ا دلی ل قطع ي ،امک ان معارض ه

مقاله

قطعي است ،واقع نميشود؛ زي ا امک ان حص ول تع ار

ب ین دو دلی ل قطع ي مح ال اس ت و در

ناواهد داشت.
دبيلي که امکان تعار

مييابند ،بل م دبيلي هس تند ک ه اف ادة ظ ن م يکنن د و احتم ال

خالف در آنها ولود دارد؛ زي ا دبيلي که احتمال خالف در آنها منتفي است ،بنا به حک م عق ل،
دو دلی ل

هیچ گاه با يکديگ معار

ناواهند شد .شیخ انصاری ( )91 :4149ميف مايد :در تع ار

ظني ،رلو به اقوی وال

است .اين ام  ،اصل س ي فته شده از س وی ش ار مق دس ،در تع ار

امارات (به دلیل حکمت کاشفیت آنها از واقع) است.
از اين رو بحث رلو به اقوی در ادله ،در صورتي مط ح اس ت ک ه حکم ت لع ل اعتب ار در
آنها ط يقیت و کاشفیت باشد و نه موضوعیت و سببیت آنها ،آنگونه که قائلین ،به اعتبار آن تأکید
ميکنند ،حتي اگ افادة ظن نکند.
امارات (مانند بیّنه ،يد و غی ه) در مقامت افع و ن لا  ،از ب اب س ببیت اس ت و در ص ورت تع ار ،
صدق يکي ،مستللم ک ب ديگ ی بوده و با هم تساقط خواهند ک د.
صاح

تکمله عروة الوثقي با رد نظ فوق مينويسد :اعتبار بینه (به عنوان يك اماره) مانند اص ول

عملیه ،از باب سببیت و موضوعیت نیست ،بلکه از ب اب ط يقی ت و اماري ت و از ب اب ظ ن ن وعي
است .ل ا اگ يکي از معارضین ،ارلحیت داشته باشد ،به ديگ ی مقدم است .حتي به بنای عقال نیل
مقدم خواهد بود .فحوای اخبار وارده در باب تعار
دو قائل نزده (ب خالف آنچه ص اح
تعار

نیل ف قي بین بینه و خب ثق ه در ط يقی ت آن

ريااض م دعي گ دي ده) و از اي ن روس ت ک ه در ص ورت

دو اماره ميتوان (بدون تن دادن به تساقط) به م لحاتي از قبی ل :ص دق ب ودن ش هود ،ي ا

اهل علم و دقیق بودن آنها و … عمل ک

د (طباطبايي يلدی بيتا ج.)494 :9

گفته شده در قول ط يقیت امارات ،تکاذبي بین دو ام ارة مع ار

مط ح نز ده و در ص ورت

ولود م لِّح در ه يك از آن دو ،به آن عمل ميشود .در غی اين صورت ،ق عه ،مزاص کننده
عمل به ه يك از آنها خواهد بود (آل بح العلوم  4149ج .)149 :9ب خي ديگ به لای ق عه ،قائل ب ه
تایی

هستند (روحاني  4141ج.)995 :99

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

با اين قول  -که عالوه ب صاح

رياض ،آشتیاني از ابن لنید نقل ميکند ( - )119 :4919اعتب ار

( س)
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 )6-4رجوع به مرجِّحات در تعارض دو بینه
اگ چه در لسان فقها  ،از بینه ،به شهادت دو شاهد عادل تعبی شده و عموماً شهادت دو شاهد را ب ه
عنوان دلیل ش عي قلمداد ،و آن را در اثبات موضوعات ،کافي ميدانند (البته آنهايي که اعتبار بینه
را به لحاظ ط يقیت آن ميدانند نه سببیت) ،لیکن به م لِّحاتي که در حصول ظ ن ق وی و وث وق
تاثی گ ار هستند ،ت تی

اث ميدهند.

با توله به امکان وقو تعار

در دو بینه و بین بینه با ساي ادلة معتب  -که م يتوان د دلیل ي ب

عدم خصوصیت آن باشد -فقها ،در موارد ماتلفي به م لّحات تمسك ک ده و بینه را معتب يا غی
معتب اعالم ک ده اند .در زي به مصاديقي از آنها اشاره ميشود:
 )6-4-1تعارض با ادلة قویتر

ممکن است بینه به عنوان يك دلیل ،با دلیل قویت ی مانند اق ار ،تع ار

کن د ،گفت ه ش ده بن ای

عقال ،ب تقديم اق ار به بینه است؛ زي ا کاشفیت اق ار بیزت است و اعتبار همة انوا ام ارات نی ل ب ه
کاشفیت آنهاست (تتمیم کز ) .البته صاح

اين قول  -م ح وم بجن وردی ( 4145ج -)91 :9مانن د

ب خي ديگ از فقها ،کاشفیت امارات را از باب تتمیم کز
بینه حتي در مواردی ممکن است در تعار

و به لعل شار ميداند.

ب ا انک ار ق ار گی د و از اعتب ار س اقط ش ود .در

روايت ابن ابي عمی از امام صادق( ) آمده است :دو شاهد ب طالق زولهای از سوی زوج شهادت
دادند و در نتیجة آن ،زوله ،مطلّقه محسوب و به عقد ديگ ی درآمد .سپا زوج م الع ه ک د و
طالق را منک شد  .حض ت ف مود :به ه دو شاهد ،حد ل اری ک ده و مه ي ة س داخت ي از س وی
زوج دوم را هم لب ان کنند و زوله سا از ع ده ب ه زوج اول ب از گ

دان ده ش ود (کلین ي  4915ج:2

سال نوزدهم /شماره هفتاد و چهار  /بهار 6931

.)911

بینه گاهي در تعار

با ظن ،م ل وح واق ع ش ده اس ت .در ص ورتي ک ه نم ازگلار در تع داد

رکعات نماز ،شك کند و ظن او به يك سمت غلبه نمايد ،دراين حال اگ شهودی (بینه) ب خالف
ظن او شهادت بدهند ،م حوم بجنوردی ،اقوالي را نقل ک ده که در ب خي از آنها ظن نمازگلار ب ه
بینهت

لیح داده شده است .خود نیل معتقد به تساقط (ظ ن و بین ه) اس ت (موس وی بجن وردی  4145ج:9

.)954

 )6-4-2اعدل و اکثر بودن شهود

در باب تعار

دو بینه -که متداعیین اقامه ک ده باشند -گفته شده بینهای که اع دل از بین ه ديگ

باشد ،ت لیح داده مي شود و در صورتي که از نظ عدالت مساوی باشند ،ه ک دام از بین هه ا ک ه
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ج.)992 :49

البته مالحظه ميشود حتي آنهايي که بینه را سب

مقاله

تعدادش بیزت (يعني بیزت از دو نف ) باشد م

لِّح خواهد بود (ابن ادريا  4144ج 412 :9؛ اردبیلي 4141

ميدانند و اعتبار آن را به لحاظ بینه ب ودن

مي سندارند ،در عباراتزان اعدل بودن و اکر بودن تعداد شهود را (اگ چه به ان دازة دو بین ة مس تقل
نباشند مانند سه شاهد) دلیلي ب ت لیح آن به بینة ط ف مقابل

ميدانند (طباطبايي  4194ج.)199 :9

شیخ طوسي در النهايه ميف مايد :اگ شهودی شهادت ب ش هادت ش هود ديگ ی بدهن د ،ام ا
شهود اول انکار کنند و ه دو عادل باشند ،ه کدام که نسبت به ديگ ی عدالت
او س ي

بیزت باشد ،قول

فته است .اين قول را بسیاری از فقها (ابن ب اج  4141ج 914 :9؛ اب ن حم له  991 :4141؛ ش هید ث اني

 4149ج )921-991 :41اختیار ک دهاند .ابن ادريا ( 4144ج )492 :9با انتساب اين قول به ابن بابويه ،نظ
به قبول شهادت دوم (شهود ف ) داده و با رد ه دو قول ،شهادت دوم را باطل مي داند .نظ عالمه
حلي ( 4194ج )941 :9نیل همین است .در ساي مباحث فقه نیل در صورت تع ار

فقها عموماً به قبول قول اعدل ش هود اس ت (اب ن ب اج  4141ج 12 :4؛ عالم ه حل ي  4194ج:9

 )414و اين ام به دلیل درلة وثوقي است که از شهادت اعدل حاصل است؛ زي ا وث وق ،حاص ل
ظن است ،و ظن نیل م اتبي دارد که در شهادت عادل بیزت از غی عادل و در شهادت اع دل بیز ت
از عادل است .
البته ب خي ،از نظ ت تی

ارلحیت ،تعداد بیزت را به اعدل بودن مقدم داش ته و گفت ه ان د :در

صورتي که در تعداد مساوی بودن د ،نوب ت ب ه ت

لیح اع دل م ي رس د (عالم ه حل ي  4149ج912 :1؛

طباطبايي  4194ج .)199 :9ابن لنید اسکافي ( )942 :4141بدون تع

به اع دل ب ودن ،تع داد ش هود را

مالك ت لیح بینه قلمداد و حق سوگند خوردن را متعلق به کس ي م يدان د ک ه ش هودش از نظ
تعداد ،بیزت باشد.
نظ به اينکه اعدل يا اکر بودن ،دلیلي ب ای ت لیح يك بینه به بینه يا دلیل ديگ واق ع ش ده و
اين اوصاف اث ی لل افلاي

وث وق ب ه ص حت ش هادت ندارن د .ل ا ص فاً م يت وان در ق ول ب ه

ط يقیت ،اين ت لیح را قابل ط ح دانست.
بینه در سارهای موارد نیل اصوبً فاقد اعتبار قلمداد شده است ،مانن د اثب ات نجاس ت ش یئي ک ه
شار آن را ساك اعالم ک ده ،يا اثبات ح مت شیئي که شار آن را حالل گ دانیده است ،يا نف ي

تحليل مبانی اعتبار بينه و محذور حاصل از قول سببيت با نگاهی به نظرات امام خمينی

شهود ،نظ
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شیئي که ولود آن با علم ثابت است .شار مقدس اثبات اين موارد را منو به علم ک ده و بینه را
فاقد اعتبار ميداند (حسیني م اغهای  4142ج .)111 :9

عالوه ب موارد ياد شده در سارهای موارد نیل در اظهارنظ ها يا موضوعات م تبط ب ا بین ه – ول و
اينکه از سوی قائلین به سببیت اظهار شده باشد -ط يقیت آن به ذه ن متب ادر م يش ود و ي ا اعتب ار
اثباتي آن به طور غی مستقیم به ط يقیت به واقع ،منو شده است .در زي به ب خ ي از آنه ا اش اره
ميشود:
 )6-4-3ظن به صدق گفتار شهود ،مالک قبول قول شاهد

در لسان ب خي فقها ،ظن به صحت گفتار شهود به عنوان مالك قبول وت تی

اث به شهادت عنوان

شده است .شیخ انصاری در کتاب الصالة (4194ج  )929 :9در مبحث شهادت ب شهادت م يف ماي د:
اگ از شهادت يك شاهد عادل ،وثوق به عدالت شهود اصل ،حاصل شود (ش هودی ک ه در اص ل
موضو شهادت دادهاند و يك شاهد عادل شهادت ب شهادت آنها ميدهد) ،اقوی،کفايت وث وق
(ظن) در قبول قول شاهد واحد است .و به روايتي نیل در تأيید قول خود استناد ک ده است.
ش هید ث اني در مبح ث رل و ش هود از ش هادت خ ود ( 4144ج )491 :9قب ل از ص دور حک م
ميف مايد :درصورت رلو شهود از شهادت ،حکم صادر نميشود؛ زي ا قاض ي نم يدان د ح ف
اول آنها (شهادت) درس ت ب وده ي ا ح ف بع دی آنه ا (رل و از ش هادت)؛ ل ا ظ ن ب ه ص دق
گفتارشان منتفي ميشود.

 )7نتیجهگیری
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لمع بندی سهوه

اين است که با وص

تأکید فقها ب س ي ش تعبدی اعتبار بینه ،بهلح اظ اعتب ار

بازي شار  ،اين اعتبار ص فاً حاصل تعبد نبوده و ريزه در بنای عقال دارد ک ه ش ار آن را تنفی
ک ده است آنگونه که در ديدگاه امام خمیني متجلي است و مبنای اي ن اعتب ار چی لی نیس ت ل ل
وثوقي که از اخبار شهود از موضوعات و احکام حاصل ميشود؛ ل ا بینه چه به معني اع م آن (ه
چیلی که خاص یت بی ان کنن دگي دارد) ي ا ب ه معن ي اص طالحي آن (ش هادت دو ش اهد ع ادل)،
ط يقیت دارد و آن رسانندگي به واقع است .چ ا که اگ اي ن ويهگ ي در بین ه نباش د؛ فاق د اعتب ار
خواهد بود .البته که بنای عقال خصوصیتي در نفا بینه قائل نميشود ،بلک ه در ط ي ق ب ودن

به
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نگی د ،به اعتبار خود باقي خواهد بود.

مقاله

واقع است که چنین ارزشي نلد آنان سیدا ک ده است .سا ه گ اه ط يقی ت آن م ورد خدش ه ق ار
بزم به يادآوری است که قائلین به سببیت بینه نیل -که اعتبار آن را ص فاً ب ه لع ل ش ار و از
باب تعبد ميدانند -در ب خي موارد ناگلي از قبول ط يقیت آن شده و بینهای را در ب اب بینه ديگ
م لوح قلمداد وسل

اعتبار نموده اند .يا تعداد بیزت ش هود را در مق ام تع ار  ،ب ه تع داد کمت

ت لیح داده اند .س واضح است که اين ام دلیلي لل تأثی وثوق حاصله از ش هادت و واق ع نم ايي
بیزت ناشي از ط يق بودن بینه ،نميتواند داشته باشد.
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