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چکیده
بـه دلیـلِ  صـریح غیـر طـور بـه )155مـاده   (و آیین دادرسی مدنی) 1313ماده (مدنیقانوندر
راي و نظـر بـا حکـم اینکهدر حالی.استپذیرفته شدهپدرعلیه فرزندشهادتمواد قانونیاطالق

درالوجودمفروضعدالتکهچرا.دانندشهادت میقبولمانعِمشهور، سازگار نیست که قرابت را
فـردي  تـوان نمیواستافراداجتماعىحقوقي شهادت، ازاقامه.شودمیتهمتتوجهشاهـد، مانع

ي پـذیرش  ي مشـهور، انگـاره  ی نقادانه بـه نظریـه  این نوشتار با نگاه.نمودمحرومآنازجهتبیرا
ي قرآنـی و روایـیِ نـاظر بـه لـزوم اداي      اطــالق ادلـه  . بینـد تر مـی شهادت فرزند علیه پدر را مناسب

و همچنـین  ) اي، ظاهــر انـد و پـاره  کـه برخـی نـص و صریــح    ( شهادت و دال بر حرمت کتمان آن
ي جـواز شـهادت و   از منکر و نیـز اصـل اولیـه   ي وجوب امر به معروف و نهیاطـالق و شمول ادله

و همچنین ) بندي و تقریر داردهاي دیگري نیز قابلیـت صورتکه در قالب(عدم ممنوعیت شهادت
تر و مستنـدتر، يکند تا این ادعـا، قومییابی به مقصـد و مقصـود شـارع،کمکلزوم تحقق و دست

.جلـوه نماید

پدر، عقوق، عدالت، تهمت، قرابتشهـادت، فرزند، : واژهکلید

arzhang@yu.ac.ir)یزد(استادیار گروه فقه و حقوق دانشگاه آیت اهللا حایري میبد*
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همقدم
و فـردى صـورت مسلمانان باید به.استارزشباومقدسعـدالت، آرمانی،اسالمنظراز

دشـمنان نسـبت بـه  حتـى وسـازند عملـى راآنخودپیوندهاىوهاارتباطتمامیدروجمعى
وجـود بـه قســط ودلعــ بـر اسـاس  اىجامعهو سرانجامآن را مرود توجه قرار دادهنیزخود

حـق بـه شـهادت خـدا رضـاي افراد، برايکهاستاینعدالتمصادیقِترینروشناز. آورند
ازصـفت ایـن .باشـد خویشـاوندان مـادر و وپـدر یـا بـه زیـان   وخـود ضـرر بـه هرچنـد دهند،

دریعنـى باشـد، خـدا بـراى بایـد شـهادت ياقامه.ها استحفظ حقوق انسانعواملمؤثرترین
و «:شـریفه يآیـه بـه با توجـه . داشتتعالىخداىرضایتجزبههدفىوغایتنبایدشهادت

لّهةَ لوا الشَّهـادیمایـن  کـه اسـت خدا باشد، معنـایش ایـن  براىکه شهادت) 2الطالق،آیه (أَق
از متفرعات شهادت، .باشدآنکردنزندهوحقاظهارخاطربهوحقپیروي ازعمل، مصـداق

خـود پـدر علیـه دادگـاه درتوانـد مـی فرزنـد آیا. هادت فرزند علیه پدر خود استگواهی و ش
وبـوده سـاکت مـورد ایندرقانونبدانیمکهشودمیترجديگاهآناین مساله.دهد؟شهادت
شـرائط بیـان درکیفـري دادرسـی آیـین » 155«مـاده  . انـد شـده وارددرآنتردیدباهمفقیهان

مولـد  طهـارت - 3عقـل  - 2بلـوغ - 1:باشندزیرشرایطدارايبایدودشهکهداشتهشهود،مقرر
دشمنیوجودعدم- 6ويازضرررفعیاشاهدبرايشخصیانتفاعوجودعدم- 5عدالت - 4

آیـین قـانون ومدنیقانونحال درهربه.ولگرديبهاشتغالعدم- 7دعوا طرفینوشاهدبین
بـه .ذکر نشده استمنعیفرزند علیه پدرشهادتيجدید براکیفريومدنیاموردردادرسی

ي مـاده ایـن .اسـت شـده پذیرفتـه )مطلـق طـور بـه (پدرعلیهوفرزند، لهشهادتدیگر،سخن
گرچـه .همخـوانی نـدارد  پدر،علیهفرزندفقهاء، دایر بر نادرستیِ شهادتمشهورنظرباقانونی

قبول و پـذیرش نتیجهو دراشکالعدمبهرايقانون،توسطمنعوعدمسکوتاینازتوانمی
کوشـش کنـد   استموظفاساسی قاضیقانون167اصلطبقدیگرطرفاما از.دادشهادت

فتـاواي یـا اسـالمی معتبـر منـابع بهاستنادبانیابدبیابد و اگرمدونهقوانیندررادعواهرحکم
یا تعـارض قـوانین   اجمالیاصنقیاسکوتبهانهبهتواندو نمیکندصادرراقضیهمعتبرحکم

ي بهمراجعهقانون،سکوترواز این.ورزدامتناعحکمدعوا و صدوربهرسیـدگیازمـدونه،
هـا از قـوتی قابـل قبـول و از     کدامیک از ایـن دیـدگاه  .کنداقتضاء میرافقهاو نظرفقهیمنابع

ر اثبات مـدعاها، جهـت و   دي ادله دـبررسی ارزشمن.ارزش استنـادي باالتري برخوردار است؟
.سویه این نوشتار است
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مفاهیم. 1
)گواهـی(چیستی شهادت:الف

در .)563،ص6،ج1420حمیـري، (اسـت آمدهغیبتعدموحضورمعنايبهلغتدرشهادت
غیـر مـن واقـع للغیـر الزمحقعنجازمإخبار«:اصطالح فقیهان چنین تعریف شده است

آیـین قـانون ومـدنی قـانون درگـواهی یـا شـهادت تعریـف .)7،ص41،ج1404نجفی،(»حاکم
شـخص، اخبـار ازاسـت عبارتشهادت: گویندبرخی حقوقدانان می.استنیامدهمدنیدادرسی

جعفريو189،ص6،ج1372امامى،(دیگر طرفزیانبهودعويطرفینازیکینفعبهامرياز
بـه .رودمـی شـمار بهضاییقتحقیقاتاساسیارکانازشهودشهادت). 397،ص1382لنگرودي،

امـور قضـایی   دردیگر سواز.شودمیتعبیردستگاه قضاییگوشوچشمبهشهودازسببهمین
بـه همـین   .اسـت دشـوار بسـیار ادعـا اثبـات بـراي دیگـر دالیـل یـا وسـند و کیفري رایـج، تهیــه  

اسـالم، درسیدادر نظام.برخوردار استسزاییبهاهمیتازمطلعـانوشاهـدانجهت،اظهـارات
بـه ملـزم شـاهد، صـورتی شهادت،درکتمانحرمتبرمبنیمجیدقرآنآیاتصراحتوجودبا

عـدالت، تـأمین  اجـراي نشود و همچنـین اوبرايمشقتیوضررموجبشودکهمیشهادتاداي
وتاکیـد سـبب .نباشـد شهادت، ممکنادايبهشاهدالزامجنایت، بدونوجرمبامبارزهوامنیت
عـادل بایسـتی آنانچراکه.استشاهدانهايگفتهازاطمینانحصـولشهادت،برفقیهانيتکیه

.شودمیوثوق و اعتمـاد به قول و سخن آنانموجبعدالت،این.باشند

چیستی تهمت: ب
شـرط  ذیـل درفقــه پدر، درعلیهفرزندشهادتویژهبهخویشاوندان وشهادتمانعیتبحث

مسـاله، مساعدت و کمـک  تر شدنتهمت، به روشناز همین رو تعریف.استآمدهعدم تهمت
مهــم، یـافتن  .اسـت درکتب فقهی، کمتر تعریف و بیشتر به ذکر مصـادیق پرداختـه شـده    .کندمی

انـد مـراد  برخی گفته.دادتمییز و تشخیصآنغیرازرااز راه آن، اتهامبتوانکهاستايضابطه
ــتهم،از ــیم ــتکس ــهاس ــالتیدارايک ــدح ــهباش ــانک ــهراانس ــوهمب ــه ت ــدازد ک دروغاوان

انسـان شـهادت، بـراي  دراوگـویی دروغوگـویی راسـت حالتشودمیموجبیعنی.گویدمی
دفـع اوازضـرري یـا شـده عایدشنفعیاین کهدلیلبهواقعدرگردد یا معلوم شودالسویهعلی
ایـن شهید ثانی بر این باور است که تهمت.)225،ص18،ج1415نراقی،.(گویدمیشود، دروغمی

یـا جویدمیخودبرايرا نفعیو شهادت،گواهیبااورودشاهد، گماندربارهاین کهازاست
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بنابراین یکی از شرایط شاهد این ). 131،ص3،ج1410شهید ثانی،(کندمیدورخودازراضرري
حاصـل خاصـی اسبابازکهتهمتیبلکهمطلق،طوربهالبته نه. است که در معرض تهمت نباشد

بـا کـه کسـی ضـرر بهشهادتخودش،ازضرريدفعشهادت،درشاهدشخصینفعشود، مانند
راحقیقـت خواهنـد تواننـد و نمـی  نمـی افـرادي چنینمعموالً.دارددنیويدشمنیوعداوتوي

و سـخن گفتـه   ،خـود نفـع جهـت درچراکه خواسـته یـا ناخواسـته   . کنندهست، بیانکهآنچنان
شـهادت پذیرشمانع)باشدنزدیکقدرکههر(نَسب البته. بودنخواهدغرضازسخنشان، خالی

درنـه وفقـه درنـه .نداردمنعیويعلیهیادوستبرايشهادت دوستاولیطریقبهوشودنمی
هشـاهد دانسـته نشـد   قبـول شـرط دعـوي، اصـحاب وشـاهد بینو نسبیسببیقرابتقانون، عدم

هرچنـد شـخص را در مظـان اتهـام  قـرار      ( خویشـاوندي شـود به همـین جهـت، معلـوم مـی    .است
.، مانـع پذیرش شهادت نیست) دهدمی

احتـرام و عقـوق والـدین.2
مـادر تـا بـدان حـد و پایـه، واجـب، الزم و       وپـدر بـه تر از آن، احســان جانبهاحترام و باالتر و همه

وقَضَـى ربـک أَالَّ تَعبـدواْ إِالَّ    «.حیـد و خداپرستی، ذکر شده استاز توبعدواجد اهمیت است که
خـدا از  ورزي بـه شـرك ازبعدشدنعاقکههمچنان) 23سوره االسراءـ آیه(»إِحسانًاإِیاه وبِالْوالدینِ

ومـادر وپـدر ازسرکشـی و نافرمـانی  معنـی بـه و) عـقّ (عقـق مادهازعقـوق.استگناهانبزرگترین
نافرمـان از  ودهنـده آزارمعنـاي بـه »عـاقّ «. )256،ص10،ج1414ابن منظور،.(باشدمیایشانازبریدن

وشـکافتن معنـاي بهدر اصل(،»عقوق«ازفاعلاسمو)178،ص7،ج1379دشتی،حسینی(مادروپدر
پـاره راهـا آناعـت طيرشـته کـه نامنـد عقـوق رامـادر وپـدر از آن رو نافرمـانی . اسـت )نمودنپاره
.نمایـد ادبـی بـی نگـه نداشـته و  رعایـت راآنهـا حرمتفرزند،کهاستاینبهوالدینعقوق. نمایدمی
نافرمــانیامـور مختلـف،  دروکـرده اذیـت وآزاروبرنجانـد رفتـاري یـا گفتـار يبـه وسـیله  راهـا آن

روشن است انجام گنـاه کبیـره،   . تاسشدن، از جمله گناهان کبیره معرفی شدهعقوق و عاقاین.نماید
احکـامی ازجملـه عـدم    .نمایـد سـتاند و او را معنـون بـه عنـوان فاسـق مـی      ویژگی عدالت را از فرد مـی 

.چراکه شاهد باید عـادل باشد.شودپذیرفتن شهادت، بر عنوان فاسـق، مترتب می

ي وجوب اطاعت منـاط و گستره. 3
امـا .اسـت امـور تمامیدرایشانازمطلقاطاعتین،والدبهاحتراميشاید تصور شود الزمه
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وپـدر بـه احتـرام ،)23و اسراء،آیه 15لقمان،آیه ( قرآنآیاتبنابر. نیستچنینقرآندیدگاهاز
بـا مخالفـت بـه کـه اسـت شـده سـفارش و الزم شـمرده  جـایی درتنهـا ایشـان ازاطاعتومادر

یـا آگاهانـه مـادر وپـدر کـه مـواردي در.شودنحـق، منتهیوعدالتازخروجودینیواجبات
بـه  رااویـا وکـرده منـع ) دینـی فرائض(واجبات و الزامات دینیانجامازراخودفرزندناآگاهانه
. نیست، بلکـه حـرام اسـت   واجبآنان نه تنهاازاطاعتکنند،امر) حرام(شرعخالفومعصیت

انجـام راخـود دینـی واجباتوکردهمخالفتآنانبامواردایندربایددارد،تواناییفرزنداگر
ارتکـاب بـه مجبـور نـدارد و مخالفـت تواناییاگر.گویدتركراشرعخالفوو معصیتدهد

گنـاه بـه رااوکهاست) مادروپدر(کسیمتوجهشود،گناه و عقوبت آنواجبتركیاوحرام
فرزنـد کـه گنـاهی یـا شـده تـرك کـه ددارواجبینوعبهبستگیکاراینعقوبت. استانداخته

مخلـوق ازاطاعت:»الْخَالقِمعصیۀِفیلمخْلُوقٍطَاعۀَلَا« :فرمود) ع(علیامام.استدادهانجام
). 438،ص1414رضـی، سـید (نیسـت پـذیرفتنی خداونـد، معصـیت انجـام در) باشدکهکسهر(

آنجـا کـه بـه    تـا اسـت ي آنـان خواستهبهعملوالدین،واجبحقوقِگفت مرزتوانمیبنابراین
هـا، انجـام  ي آنفقهی، خواسـته نظرازونشدهایشاناذیتموجبآنانجاماخالقی، عدملحاظ
.نباشدواجبتركیاحرام

ي زمانی احترام و عقوق والدیندامنه. 4
فرزنـدان يهوظیفـ ودارندمادروپدروااليمقامبهاشارهدارد کهوجودهاي بسیاريآموزه

بـا اورابطـه بـر مقدممادرش،وپدروانسانرابطهنباید.کنندمیبازگوایشانزحماتقبالدررا
.اعتقـادات مـذهبی شـود   بـر خویشـاوندي، حـاکم  عواطـف توان و نبایـد همچنین نمی.باشدخدا

ی که او زنـده  اي برآنند شهادت فرزند علیه پدر تا زمانیادآوري این نکته از آن رو است که عده
البتـه ایـن   .شـود چراکه دیگر عاق والدین نمی.باشد، صحیح نیست اما بعد از وفات پدر، روا است

زیرا احترام و عقوق والدین با مـرگ آنـان قطـع    . تلقی با منابع دینی، همخوانی و سازگاري ندارد
: فرمـود هسـت؟ والـدین بـراي احسـانی هـم مرگازپسآیا:شدسوال) ص(پیامبراز. شودنمی

ــدننمــازراهازآري، ــرايخوان ــانب ــراي ایشــاناســتغفاروآن ــاوب ــهوف پرداخــتوتعهــداتب
) ع(همچنـین از امـام صـادق    ).،632،ص6،ج1372طبرسـی، .(1دوست آناناحتراموهایشانبدهی

مـرگ ازپـس بـوده و نیکوکـار خـود مادروپدربهنسبتکهکسىآینههر«:روایت شده است
1.ونْهلًاأَنَّ: )ص(عجاقَالَقَالَرولَیسرلْاللَّههبینَقالْبِرِّمدعبتونِمیوالْأَبشَیقَالَءملَاةُنَعاالصهِملَیعوغْفَارتاساالملَهو

فَاءاالْومهدهبِعواإِکْرَامهِمیقدصلَۀُواصهِممحر
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آزارشــماردررااونمایـد، خداونـد  نمـى اســتغفارآنـان بـراى وکنـد نمــىادارانـان آدیـن آنهـا 
آنـان بـه حیاتشـان دروبـوده مـادرش وپـدر دهنـده آزارکسىکهبسادهد ومىقراردهندگان

اسـت،  نمـوده استغفاربرایشانوکردهاداراآنانمرگشان دینازپسولىاستکردهنمىنیکى
و 417،ص3،ج1429کلینـی، .(»1دهدمىقراروالدینبهکنندگاننیکىشماردررااوخداوندپس

مادر، مورد عـاق  وشود احترام به پدراز این روایات فهمیده می).372،ص18،،ج1409حرعاملی،
ایشـان  مـرگ قرار گرفتن، بخشیده شدن توسط آنـان، تحصیــل خوشـنودي و رضـایت آنـان بـا      

یعنی چه بعد از مـرگ  .مرگ و حیات والدین در این حکم دخالتی نداردبنابراین . یابدنمىخاتمه
.شدن وجود داردو چه در زمان حیات، امکان عاق

و ادلـههاانگاره.5
کسـى تـوان نمیبه همین جهت.استافراداجتماعىحقـوقازدادن، یکىگواهی و شهادت

.اسـت و پذیرفتـه فرزند،صـحیح علیهیالهپدر،گواهی.ي قانونبوسیلهنمود مگرمحرومآنازرا
درمگراستنافذخود،فرزندعلیهیالهباشدحاکم و قاضیکهصورتىدرپدر،حکمهمچنین

به هر حال شـهادت  .شودنمىپذیرفتهاونفعبهشهادتشوى،ولىعنوانبهصغیر،کهفرزندمورد
شـیخ طوسـی،   (پدر مورد پـذیرش اسـت  پدر به نفع یا علیه فرزند و همچنین شهادت فرزند به نفع

شـهادت فرزنـد   ). 496،ص1415و سید مرتضـی، 726،ص1413و شیخ مفید،297،ص6،ج1417
اي پـاره .انـد برخـی بـه عـدم جـواز آن راي داده    . علیه پدر، مورد اختالفی از شهادت اقارب است

اي، سعی بر بـه کرسـی   هها به استنـاد ادلهر کدام از این انگاره.انددیگر روایی و جواز را برگزیده
کنـد بـه شـرح ذیـل     هـاي مختلـف را پشـتیبانی مـی    اي که دیدگاهادله. نشاندن مدعاي خود دارند

.شودقوت و قدرت هر کدام از ادلـه در مسیر و فرآیند بررسی روشـن می. شودگزارش می

ي دیدگاه عدم جـوازادلـه. 5,1
شـیخ  .(انـد بر نتافته و راي به عدم روایـی آن داده اي از فقیهان، شهادت فرزند علیه پدر را پاره

ــی، ــن296ص،6،ج1417طوس ــس،و اب ــد، 134،ص2،ج1410ادری ــیخ مفی و 726،ص1413و ش
ــیخ ــدوق،ش ــه287،ص1418ص ــی، و عالم ــرالمحققین،496،ص3،ج1413حل ، 4،ج1387و فخ

فَیکْتُبهلَهمایستَغْفرُلَاوالدینَ ـعنْهمایقْضیفَلَایموتَانِحیاتهِما ـ ثُمفیبِوالدیهباراًلَیکُونُالْعبدإِنَّ: قَالَ)ع(جعفَرٍأَبِیعنْ.1
اللَّهاقّاً ـ وعکُونُإِنَّهیلَیافهِماتیرَحغَیارا ـ فَإِذَاباتَابِهِماقَضَىممنْهنَعیالدتَغْفَرَواسهکْتُبا ـ فَیملَهاًاللَّهارب
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.نندکاینان مدعاي خود را با دالیلی همراه می).168،ص1405و گلپایـــگانی،427ص
داك إِنْو«:ي لقمان اسـت سوره15ي اولین دلیل این انگاره،آیه:الف اهـلَـى جأَنْع تُشْـرِك

تـالش دو،آنگـاه هـر و«یعنی» معرُوفاًالدنْیافیصاحبهماوتُطعهمافَالَعلْمبِهلَکلَیسمابِی
،)اسـت باطـل دانـى مىبلکه(ندارىآگاهىآنازکهدهى،قرارمنهمتاىراچیزىتوکهکنند

شـود  چنین استدالل می.»کنرفتاراىشایستهطرزبهدنیادردو،آنباولىمکن،اطاعتایشاناز
شــارع مقـدس در قـرآن    . که هرکس علیه پدرش شهادت بدهد با او به نیکی رفتار نکـرده اسـت  

فرزنـدي . ارد علیـه پـدر خـود شـهادت بدهـد     یعنی کسی حق ند. چنین رفتاري را منع کرده است
عـاق معـرض دراتهام این است کـه آنواستمعرض اتهامدردهدمیشهادتپدرشعلیهکه

یعنی شهادت فرزند علیـه پـدر، معنـون    ).308،ص10،ج1416هندي،فاضل(.گیردمیقراروالدین
مـورد انتظـار   بلکـه خـالف معـروف و نیکـیِ    .نیسـت ) معـروف قرآنـی  (به عنوان نیکی و معـروف 

شـدن از  از سـوي دیگـر عـاق   .شودفرزند با رهاکردن نیکی به پدر و مادر، عـاق می.خداوند است
توانـد  جمله گناهان کبیره است و فرزند، فاقـد صفت عدالت شده و سرانجام به همین دلیـل نمـی  

خواهـد علیـه والـدین شـهادت دهد،بـه سـبب گنـاه        به دیگر سخن فرزندي کـه مـی  .شهادت دهد
جهـت و  .شود،شهادتش رد می)نه به جهت دیگري(ي عادل نبودن و در نتیجه) عـاق شدن(کبیره

گویی بـه  دلیل دیگر این که فرزند با شهادت علیه پدر، عمال وي را تکذیب کرده و نسبت دروغ
شدن فرزنـد را بـه دنبـال خواهـد     رنجش خاطر پدر در اثر نسبت دروغگویی، عـاق. او داده است

:ته این استدالل برکنار از نقـد و فارغ از ضعـف نیست، زیراالب. داشت
ممکن. ندارداوادعاىانگاشتندروغبااىمالزمهوپدر، تالزم، وابستـگىعلیهشهادت:اوالً

ازاووبیایـد پـدر یـاد مـاجرا و بـه  و اصلفرزند، واقعیت موضوعي شهادت توسطاقامهبااست
و نشـان تکـذیب  علیه پدر، موجـب عقـوق  شهادتکهسخن، اینبنابراین. ادعاي خود، برگردد

.نمایداوست، موجـه و قابل دفاع نمی
باشـد، نـه تنهـا تکـذیب پـدر نیسـت بلکـه        حـق ياقامـه به قصدهرگاهپدرشهادت علیه: ثانیاً

-حق او شمرده میدري وي را فراهم آورده و در حقیقت، احسـان و نیکیموجبات فراغت ذمه

پـدر بههاي دینی، احتـرامقرآن و آموزهآیاتبنابر. تواند باعث عقوق شودهمین رو نمیاز .شود
دینـی، دسـتورات   واجبـات بـا مخالفـت بـه کهاستجایی الزمدرتنهاایشانازاطاعتومادرو

مظلـوم،  حــق افـزون بـر آن، احقــاق   .نشــود حــق، منتهـی  وعـدالت از مسیــر شرعی و خـروج 
فرزند به عنـوان فـردي مسـلمان، وظیفـه و تکلیـف دارد بـا اداي شـهادت،        .استفردي هروظیفه
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تخلـیص و  وسـخن حــق  دیگـر، بیــان  سـویی از.یابی به حقش، یـاري نمایـد  مظلوم را در دست
دادن ،تعــاون و  کمـک، یـاري  نـوعی خـود دارد،حقی که برعهـده ازفردهريذمهرهـاسـازي
درکـه ناصـوابی از کـار اويذمهتخلیصوپدرعلیهشهادتاینبنابر.شودمیتلقیاواحسـان به

چراکـه فرزنـد بـا گـواهی خود،کـار      .آنمخـالف نهاستمعروفداده، عیـنانجامدیگريحق
بلکـه عملـی در خــور،    .شدن و خروج از عدالت باشدناروایی انجام نداده است که مستحـق عـاق
تـوان عکـس آن را ادعـا کـرده و     حتی می.داده استشایسته و قابل تحسیـن و بلکه واجب انجام

.دهدبگوییم اگر شهادت ندهد، عملی ناروا و حرام انجام داده و ویژگیِ عدالت را از دست می
ایـن باورمنـدان بـه  کـه آنحـال .اسـت )هـر دو (مـادر وپـدر موضـوع، شریفه،يآیهدر:ثالثاً
او را نپذیرفته، اما شهادت فرزند علیه مـادر را  کرده و شهادت فرزند علیه جداراپدرتنهادیدگاه

بـه طریـق اولـی   مـادر علیـه فرزنـد شـهادت باشـد، صـحیح استداللایناگر.دانندبی اشکال می
تـر و زحمــات مـادر،کمتر قابـل جبـران و در      زیرا نیکی در حق مـادر ،الزم . بودنخواهدپذیرفته

ی و روانی خـاص زنانه، زودتر دل شکسـته  مادر به جهت وضعیت روح.نشـدنی استواقع، جبران
افزون بر آن در فرض درسـتی  .اندرا مجاز شمردهشهـادتیهمه فقهـاء چنیندر حالی که.شودمی

الزم و صحت ایـن اسـتدالل، اطاعـت از پـدر،حتی در مـوارد ارتکـاب گنـاه و تـرك واجبـات،          
.بنـد بودتوان به آن پاياي که نمیپیآمد و الزمـه.شودمی

تـوان گفـت پـدر هـم ممکـن      شود، میشدن اگر شهادت فرزند علیه پدر، موجب عـاق: رابعاً
شـدنِ  منابع دینی، مشکل عقوق را منحصر به عـاق .است به سبب شهادت علیه فرزند،عـاق او شود

شـدن والـدین، از سـوي فرزنـد هـم،      بلکـه عکـس آن یعنـی عـاق    .داننـد فرزند توسط والدین نمی
شـوند  پدران و مادران عاق فرزندان خود می«:فرمود) ص(پیامبر اکرم.محتمل و ممکن است

و شـیخ  480،ص21،ج1413حـر عـاملی،  .(1شـوند چنانچه فرزندان عاق پـدر و مـادر مـی   
شـدن فرزنـد   به همین جهت اگر عـاق ).446،ص11،ج1429و کلینی،112ص،8،ج1407طوسی،

از شهادت فرزند علیـه پـدر داده شـود،    به سببِ شهادت علیه پدر پذیرفته شده و حکم به عدم جو
این احتمال هم وجود دارد والـدین، عــاق فرزنـدان شـوند و ایـن یعنـی عــدم پـذیرشِ شـهادت          

شـاید  .در حالی که صحت شهادت پدر علیه فرزند،مورد پذیرش همگان است.والدین علیه فرزند
شهادت پدر علیه فرزنـد، از  گمان و تصور شود در اینجا هماننددانستنِ شهادت فرزند علیه پدر با

چراکـه پـدر نسـبت بـه فرزنـد، ولـی نعمـت اسـت ولـی          . المـایز استالفـارق و مـعنوع قیاس مـع
.عقُوقهِمامنْلَهماالْولَدیلْزَممالولَدهماالْعقُوقِمنَالْوالدینِیلْزَم):ص(اللَّهرسولُقَالَ.1
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گویند، مبنایشان اگر برخی سخن از ناروایی شهادت فرزند علیه پدر می.عکس آن، صادق نیست
پدر علیه فرزند، چنـین  توان و نباید شهادت داد، اما در شهادت این است که علیه ولی نعمت نمی

زیـرا  .کنـد اندکی تامـل و درنگ، نادرستی این تصور و گمان را روشـن مـی  . مبنایی وجود ندارد
بنـابراین  . شدن والدین توسـط فرزنـدان اسـت   دانستن و آن حکم، مبتنی بر امکان عـاقاین همانند

اي مشـترك و بـر   پایـه رد استدالل و استناد مخالفان به آیه که در پاسخ چهـارم مـا و ایـن کـه بـر     
الفـارق نیست، بلکه بالفـارق و با داشتـنِ وجــه  بندي شده است، نه تنها معمبنایی همگن، صورت

تـوان آن در  اسـت کـه حتـی مـی    ) امکان و احتمال عـاق شدن هرکدام توسط دیگـري (اشتراك 
ایـن سـخن کـه    تـوان بـه نادرسـتی    در نتیجه می. بنـدي کردقالب قیاس اولویت، تقـریر و صورت

.بردشود، پیشهادت فرزند علیه پدر،موجب عاق شدن فرزند می

صدوقيمرسلهروایت: ب
ایـن  .ي راویان،نقـل کـرده اسـت   روایتی را شیخ صدوق بدون ذکر حتـی یـک نفـر از سلسـله    

الولــد علـى   شـهاده التقبـل «.بـودن، بسـیار مشـهور و معـروف اسـت     رغم مرسلهروایت علی
توجـه بـا ). 42،ص3،ج1413صدوق،شیخ(.»نیستپذیرفتهپدرشعلیهدفرزنشهادت:»والده

البتـه ایـن   .شـود واقــع حکـم مسـتند توانـد نمـى آن،بودنمرسلهوسندحیثازروایتضعفبه
بـودن را از  در سنـد روایت، بر مبناي دانشـورانی اسـت کـه مرسـله    ) یعنی ارسال(خدشـه و ضعف

و (بـا عبـارت  )405،ص12ج،1403(محقـق اردبیلـی  .پذیرنـد هیچ محدثی حتی شیخ صدوق نمی
اي کـه  ذیل آیه. کند،بر این نکته تصریح می)خبر الصـدوق غیر معلوم السند، فکیف الصحۀ

هاي که شـیخ صـدوق، ناقـل آن    ي مرسلهدر مورد روایی و جواز شهادت علیه پدر است، در باره
. اماست، مطالبی آورده

اجمـاع:ج
طبق گزارش صـاحب جــواهر در  .دلیلِ این دیدگاه استترینشاید قويو اجماع، مهمتـرین

تحصـیلی ومنقولشهرت.داردوجوداختالف) حقیامالبهنسبت(پدرشهادت علیهقبولمورد
درطوسـی شـیخ ).74،ص41،ج1404نجفـی، (اسـت پـذیرش عدمبر) هستندهمزیادکه(فقیهان
ــاب ــنو) 298،ص6،ج1417طوســی،(خــالفکت ــساب ــابدرادری ــاعســرائر، ادعــاىکت اجم

اشـکال مـورد جهـت دوازاجمـاع رسـد ایـن  مـی نظربه).134،ص2،ج1410ادریس،ابن(.دارند
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شـهاده التقبـل ( اجمـاع، روایت پیشـین مدرك و مستنداستممکننخست؛بدان سبب که.باشد
. اسـت مـدرکى و یا روایات مشابه باشد، این نوع اجمــاع، موسـوم بـه اجمــاعِ    )والدهعلىالولـد

ندانسـته و بـراي آن، ارزش اثبـاتی در نظـر     اصولیان و فقیهان چنین اجماعی را ارزشـمند و معتبـر  
پـدر از کفایـت   علیـه و شهادتگواهیجوازعـدماثباتبرايدلیلاینروهمیناز.گیرندنمی

وسـنت کتـاب ازدلیلـی اي،مسـاله حکـم يدربـاره چراکه هرگاه.الزم و کافی، برخـوردار نیست
.شودنمیباشد، دلیلِ کافی و مکفی، تلقیمسلماگرحتیاجماعباشد،داشتهوجود

اجمـاع،  تحقـق یعنی وجـود و دلیلصغراي.نیستتمامواینجا،کاملدراجمـاعدوم این که
را محقـق اجمـاع تـوان نظریـات، نمـی  هـا و دیـدگاه اخـتالف وجـود با.استنامعلومومشکوك

، 12،ج1403و اردبیلـی، 496،ص1415الهـدي، علـم .(د مرتضـی مخـالف اسـت   ظاهرا سی.دانست
ــه.) 406ص ــد روا داشـــته    درعالمـ عالمـــه .(اســـتتحریراالحکـــام در ایـــن حکـــم، تردیـ

پـدر، تمایـل  علیــه فرزنـد شـهادت پذیرشبهمتاخرفقیهانبرخی از) .254، ص5،ج1420حلی،
الـدروس، راي مخـالف را   درکتابولشهید ا).309،ص12،ج1403اردبیلی،: رك.(انددادهنشان

ایـن،  بـر افزون.)132،ص2،ج1417شهید اول،(استپذیرفتهراپدرعلیهفرزندبر نتافته و شهادت
وجنیــد ابـن ماننـد حتی برخی عالمان پیشـین کهاستآنکندمیترسسترااجمـاعدلیلآنچه
و 294،ص15،ج1418طبــایی،طبا( انــدنشــدهمســالهایــنمتعــرضاثباتــاًوعقیـــل، نفیــاً ابــن

مخالفت، تردیدهمهاینوجودبا.)195،ص14،ج1413ثانی،شهیدو117،ص41،ج1422خویی،
به دیگـر سـخن، صغــراي    .کردنیافتـه، تلقیتوان وجود اجماع را تحققمسـاله، مینکردنبیانو

عالمـان ازايپـاره طوسـی، بنـابر نقـل شـیخ   . ، مـورد اشـکال اسـت   )وجـود و تحقـق اجماع(دلیل
پـدر در علیهشهادتکهترتیببدین.اندتفصیلی برخورد کردهي ، به گونهمسالهبا اینسنتاهل

ــوعات ــد موضـ ــالی ماننـ ــن رامـ ــول    دیـ ــاص آن را قبـ ــد قصـ ــوري ماننـ ــا در امـ ــه، امـ پذیرفتـ
بـر جنایـت به سـبب گویند به دلبل این که پدراینان می).297،ص6،ج1417طوسی،شیخ(ندارند
مجـازات و  موجـب خـویش شـهادت بـا فرزنـد نیسـت شایستهشود،نمی، کیفـر و عقوبتفرزند

اتفـاق  نیـز وموارديچنیندرناروایی قیاس).197،ص14،ج1413شهیدثانی،(گرددپدرعقوبت
قـول ایـن توجـه و بـی اعتبـاري   عـدم مـورد موجبـات  ایـن درفقیهان امامیهاجمـاعبهقریبنظر

هرچنـد ایـن سـخن از جهـت     .)168،ص1405گلپایگـانی، .(اسـت ختهسـا فـراهم راعامـه عالمان
اما مبنا و دلیل آن بـا مسـتند   . پذیرش شهادت فرزند، با دیدگاه ما در این نوشتار ، سازگارتر است

.اندازدي موافقـان، آن را از اعتبـار میما متفاوت است و از جهت عدم پذیرش، ادلـه
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دیدگاه جـوازيادلـه.5,2
ي از فقیهان و دانشوران، دیدگاه عدم جـواز شهادت فرزند علیه را نپذیرفتـه و معتقـد بـه    اپاره

باورمنـدان بـه ایـن دیـدگاه    . روایی و جواز و حتی وجـوب و لزوم گواهی فرزند علیه پدر هستند
، 1415الهـدي، علم.(اند تا مدعاي خود را برکرسی اثبات بنشانندبه دالیلی تمسک و توسل نموده

1416هندي،و فاضل195،ص14،ج1413و شهید ثانی،132،ص2،ج1417و شهید اول،496ص
).24،ص1410خویی،و موسوي290،ص15،ج1418و طباطبایی،307،ص10،ج

-نساء است که به اقامـه شهادت، فرمـان مـی سوره135ي نخستین دلیل این گروه،آیـه: الف

قَـوامینَ کُونُـوا آمنُـوا الَّـذینَ أَیهـا یا«:والدین و سایر خویشاوندان باشـد دهد، هرچند علیـه 
طسبِالْقاءدشُهلَّهلولَىلَوعکُمنِ أَوِأَنْفُسیـدالالْوایمـان کـه کسـانى اى» «الْـأَقْرَبِین  و
زیـان بـه ) گواهىاین(چهاگردهید،شهادتخدابراىکنید وعدالتبهقیامایدآورده
ي اطـالق آیـه و عدم حصـر مفــاد آن  نتیجـه.»باشدشمانزدیکانومادروپدریاشما،خود

. کنـد به شهـادت فرد یا گروه خاص، ما را مجـاز و حتی ملــزم بـه پـذیرش شهــادت فرزنـد مـی      
خاص از شهادت و ايبه عالوه عدم انحصار این امر در گونه) کونوا قوامیـن(بلکه از امر قرآن 

، واجب و الزم است که گـواهی  )مانند هرفرد مکلفی(توان استنباط کرد که بر فرزندگواهی، می
.داده و اقامـه شهادت نماید، هرچند علیـه والدین ِخود باشد

یعنـی  .متفـاوت اسـت  آنقبــول و پـذیرش  بـا ، شـهادت ياقامــه بـه امرشودممکن است گفته 
فرزنـد اسـت واجـب هرچنـد به عبارت دیگر.نی غیر از پذیرشِ شهادت استي شهادت، عنـوااقامه
فاسـق شـخص کـه همانگونـه .بپـذیرد راشـهادت ایـن نبایدحـاکماما، بدهدشهادتخودپدرعلیه

وظیفـه ولـی قاضـی نیـز   ، بدهـد شهادتکهاستواجباوبر،شوددعـوت، شهادتادايبههرگاه
،4ج،1387و فخـرالمحققین، 135ص،2ج،1410،ادریـس بـن ا(.نکنـد توجـه شـهادتی چنـین بهدارد
ي توان گفت هر چند موضــوع آیـه، اقامــه   کردن این تصـور و ذهنیت، میبراي برطرف). 427ص

سـبب، آن شـهادت   بـی ،طرفآنازاماشهادت، امـر شودادايبهاما معقـول نیست. استشهادت
قابـل ، قبـول آن عدمفرض نپذیرفتن وباشهادتینچنیبهامررسدمینظربه.و گواهی پذیرفته نشود

ي اداي شـهادت،  زیـرا اثـر و فایـده   .نیست و به جـد و بـه غــایت، نامــدلل و ناموجــه اسـت     توجیـه
ممکـن اسـت   ). 692ص،تـا بـی ،اردبیلى:رك.(ي آن اسـت پذیرش آن و مـآال اثبات حقی به واسطـه

امـا  .،تخصـیص یافتـه اسـت   »والدهعلىالولدادهشهالتقبل«روایت باآیهاینتصور و گمان شود
یعنی اگـر دلیلـی   .شدن، بر فرع حجیت و اعتبار آن استتوان گفت صالحیت مخصصمیپاسخدر
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بخواهد در نقش مخصص، ظاهر شود، بایـد قبـل از آن، ارزشـمندي و اعتبـارش بـه اثبـات برسـد و        
. اسـت ارسـال نهایـت دربلکـه ومرسـله ،روایتایناما.آنگاه در کسوت مخصص خودنمایی کند

اسـت و در نظـر برخـی، هماننــد مسنــد تلقـی شـده و        ) ره(هرچند ناقـل این روایت، شیـخ صـدوق
اي از فقیهــان بـه هـیچ روي،    اند مراسیـل صـدوق، همـانند و در حکم مسانیــد اسـت امـا پـاره    گفته

که خود از رجالیون نامـدار امامیــه  ) ره(تعبیر مرحوم خویی.دانندروایت مرسـله را داراي اعتبار نمی
ــت   ــخن اســ ــن ســ ــواه ایــ ــت، گــ ــی . اســ ــان مــ ــدایشــ ــت «:نویســ ـــدوق لیســ ــله الصــ مرســ

بودن، ضعـف و آسـیب روایـت،   بنابراین مبنـا، مرسـله).118،ص41،ج1422خویی،موسوي(»بحجه
انِ تـو روهمـین از.اي باشد که از سوي شیـخ صدوق، نقـل شده باشدشود، هر چند مرسـلهتلقی می

.نداردراآیهتخصیص
ي قـرآن،  آیـه 17در .دلیل دوم آیاتی است که بر حرمـت کتمــان گـواهی داللـت دارد    :ب

مـورد، کتمـانِ حقیقـت را مـذموم     16خداوند در .ي کتمـان و مشتقات آن به کار رفته استواژه
؛ 228، 140،146،159،174، 72، 42، 33بقـره  .(دانسته و به کتمان کننده آن، هشــدار داده اسـت  

کتمــان يهـا دربـاره  دو آیـه از آن ). 99، 61، 28و مائـده 42، 37و نسـاء 167،187، 71آل عمـران 
لَمـنَ إِذاًإِنَّـا اللَّـه شَـهاده نَکْـتُم الَو«:آمده اسـت 106ي مائده آیهدر سوره.شهادت است

ناهکـاران خـواهیم   گزیرا در آن صورت از .کنیمنمىکتمانراالهىشهادتو»الْآثمینَ
گواهــی، گنـاه و اثــم شـمرده     ) نکـردن اقامه(در این آیه شریفه،کتمان شهادت و عدم بیـان.»بود

منع کـردن او از شـهادت   .اگر شهادت فرزند علیه پدر پذیرفته نشود، او گناهکار است.شده است
اللَّـه منَعنْدهشَهادةًکَتَمممنْأَظْلَممنْو«140ي ي مبارکه بقره، آیهدر سوره.نیز گناه است

اوسـت، نـزد کهراالهىشهادتوگواهىکهکسآنازاستستمکارترکسىچهو» 
در این آیه ،کتمان شهادت از سوي هر فـردي کـه باشـد، ستــم و ظلــم و بلکـه       .»کندمىکتمان
ع از گواهـی و شـهادت،  بدیهی است کمک به ظلـم و ظالـم از راه منـ. تر تلقی شده استظالمانه

ایـن دو آیـه، مطلــق هسـتند و شـامل هـر فـرد بـا هـر شـرایطی           .خود نیز ظلم و سـتم خواهـد بـود   
پنهان ساختن شهادت و گواهی راي به عدم جواز شهادت فرزند علیه پـدر، مصـداقی از   .شوندمی

.عنوان کلی مندرج در آیه شریفه است
تی است که براي اثبـات روایـی و جـواز شهــادت     استدالل سوم این دسته، استناد به روایا:ج

برخـی در پـذیرش شـهادت فرزنـد     . انـد ها بهره گرفت که خود دو گونهتوان از آنعلیه پدر، می
اي دیگـر، ظـاهر در حرمـت کتمـان     شـوند و پـاره  علیه پـدر، صـراحت داشـته و نـص، تلقـی مـی      
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هـایی  گـزارش نمونـه  .ی، هسـتند ي خاصي مطلق و عام و بدون تقییـد و محدودهشهادت، به گونه
.کنداز هر کدام، در بیان و تبیین دلیل مورد نظر، کفایت می

الْخُزَاعـی منْصـورٍ بنِمحمدعنْمهرَانَبنِإِسماعیلَعنْزِیادبنُسهلُ«:روایت اول
عـنِ سأَلْتُهوإِلَیرِسالَتهفیأَبِیکَتَب: الَقَعالْحسنِأَبِیعنْالسائیسویدبنِعلیعنْ

اتادالشَّهممِقَالَلَهةَفَأَقادالشَّهلَّهزَّلعلَّوجولَىلَوعکنِ أَوِنَفْسیـدالْـأَقْرَبِینَ أَوِالْوال
ــی، 276،ص6،ج1407طوســی،(» ــاملی،566،ص14،ج1429وکلین ). 368،ص27،ج1409و حرع

پرسـیده شـهادت دربـاره کهمنبهپاسخدراى،نامهدر)ع(کاظم امام: گویـد سویدبنعلی
یـا مـادرت وپـدر خـودت یـا  علیـه چنـد هـر خـدا، بـراى بدهشهادتپس:نوشتبودم،

ها حکایت از آن دارد که فقیهان امامی فقـط بـه ذکـر ایـن روایـت در      بررسی.باشدخویشاوندان
بــراي .(انــدپرداختــه ئ ســخنی از ضــعف و اشــکال ســندي بــه میــان نیــاورده کتــب فقهــی خــود 

و این خود نشان از آن ) 406،ص12،ج1403و اردبیلی،133،ص2،ج1417شهید اول،:رك:نمونه
.انددارد که ایشـان این روایت را مبتالي به ضعف و فتـور ندانسته و آن را پذیرفته

الشَّـهادةَ أَقیمـوا یقُولُ) ع(اللَّهعبدأَباسمعتقَالَالْحصینِبنِداودعنْ«:روایت دوم
و42،ص3،ج1413صــدوق،و 340،ص27،ج1409حرعــاملی،(»الْولَــدوالْوالــدینِعلَــى
: فرمودکهشنیدمالسالمعلیهصادقاماماز: گویدحصینبنداود«). 257،ص6، ج1407طوسی،

در مـورد سـند، گفتنـی اسـت اکثـر دانشـوران       .»دهیدشهادتفرزند،ومادروپدرمورددر
ــه ــه   عرص ــه پرداخت ــات مربوط ــر روای ــه ذک ــط ب ــت، فق ــدي فقاه ــکالی  .ان ــت اش ــویی در روای گ

رغم اشاره به وجود اختالفـات  البته محقق اردبیلی، علی).133،ص2،ج1417شهید اول،.(اندندیده
وي .دانـد ر بـه صـحت و اعتبــار روایـت نمـی     ، ایـن مخالفـت را مضــ   »داود بن حصـین «در مورد 

عدم اتخاذ موضـع مخـالف  ).406،ص12،ج1403اردبیلی،.(»الیضر الخالف فی حال داود«:گوید
.در مقابل روایت و سنـد آن، دال بر پذیرش آن است

شَـهادةً کَتَممنْ):ص(اللَّهرسولُقَالَ: قَالَ،)ع(جعفَرٍأَبِیعنْجابِرٍعنْ«:سومروایت
أَواشَهِدبِهردهیالبِهمرِئٍدمٍاملسم-أَوزْوِيیالالَبِهرِئٍمـ ام والْقیامـۀِ یومأَتَىمسلمٍ 

هِهجوۀٌلظُلْمدم رِ ـ وصیالْبفهِهجووحکُدرِفُهقُتَعالْخَلَائهمبِاسـ و  بِهنَسنْوم شَـهِد
ـ امرِئٍحقَّبِهالیحیِیحقٍّشَهادةَ الْبصرِ ـ تَعرِفُـه  مدنُورلوجهِهوالْقیامۀِیومأَتَىمسلمٍ 

ـ وبِاسمهالْخَلَائقُ  بِهنَسوقَالَثُمفَرٍأَبعأَنَّتَرَىلَاأَ)ع(جزَّاللَّهعلَّ  وقُولُجـ یواویمأَق
امـام ازجعفىجابر).49،ص3، ج1413و صدوق ،312،ص27،ج1409حرعاملی،(»للّهالشَّهادةَ



22
1395بهار، چهاردهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

کـس هـر «: فرمـود چنینآلهوعلیهاللّهصلّىخدارسول: فرمودکهکردهروایتالسالمعلیهباقر
مـال یـا کنـد پایمـال رامسـلمانى شـخص خونتادهدشهادتدروغبهیاکندکتمانراشهادت

چشـم تـا آنسـیاهى ظلمـت کهسیاهرویىباآیدمحشربهرستاخیزروزنماید،تلفرامسلمانى
محشـر صـحراى مردمهمۀوباشدزخمىورویش، خراشدرواستشدهکشیدهکند،مىکار

نـابودى ازوشـود احیامسلمانىمالتادهدحقّىشهادتکسهروبشناسندرسمواسمبهرااو
افکنـده بیند، پرتـو مىچشمکهجایىتارویشازنورىکهحالىدرشودواردقیامتبرهد، روز

الم علیهباقرامامآنگاه» .بشناسندنسبوبنامرااومحشرمردمواست بینـى نمـى آیـا : فرمـود السـ
جـابر جعفـی   .کنیدشهادتاقامۀخدااىبر»للّهالشَّهادةَأَقیمواو«:فرمایدمىعز ّو جلّخداوندکه

السـالم بـوده و هـیج قـدح و ضـعفی، متوجـه ایشـان        از یاران خاص و اصحاب سرّ امام بـاقر علیـه  
داشتن شـهادت، موجبـات   بر اساس این روایت،کتمان و پنهان).311،ص1429بروجردي،.(نیست

ن شهادت را کتمـان کـرد،   توارو نباید و نمیاز همین.آوردرسوایی و عذاب اخروي را فراهم می
به دیگر سخن،گـواهی و شهـادت علیـه پـدر، از اصــل و    .هـر چند این شهادت علیه والدین باشد

داند، استثناء نشـده و تخصـیص   مبنـاي قرآنی و روایی که کتمان شهادت را  نادرست و حرام می
.نخورده است و همچنان حکم به لزوم اداي شهادت، بر آن حاکم است

عـنِ  ) ع(عنْ آبائه) ع(شُعیبِ بنِ واقد عنِ الْحسینِ بنِ زید عنِ الصادقِ:هارمروایت چ
    اللَّـه ـهما أَطْعهنْ کَتَمقَالَ ـ م ةِ وادانِ الشَّهتْمنْ کى عنَه ی أَنَّهنَاهالْم یثدی حص ف النَّبِی

ـ و هو قَولُ اللَّه عـزَّ و جـلَّ و ال تَکْتُمـوا الشَّـهادةَ ـ و مـنْ       لَحمه علَى رءوسِ الْخَلَائقِ
هقَلْب مآث ها فَإِنَّهکْتُمکـه کـس هـر :فرمود) ص(خدارسول«.)313،ص27،ج1409حرعاملی، (.ی

اوبــهخالیــقهمــۀبرابــردرراگوشــتشخداونــدســازد،کتمــانراآنوبــازگرددشــهادتشاز
هـر کـس آن را   .شـهادت را کتمـان مکنیـد   :این مفاد همان آیات قرآن کریم است که.راندخومى

ــه ســبک روایــات پیشــین در مــورد ایــن   .»کتمــان کنــد،قلبش گناهکــار اســت  بررســی ســندي ب
یعنی ذکر این روایت در کتب فقهــی، بـدون وارد کـردن اشـکال،     .حدیث،ساري و جاري است

و506، ص4،ج1407الــــدین،ى،جمــــالحلّ:رك:نمونــــهبــــراي.(بیــــانگر موافقــــت اســــت
ایـن روایـت از جهـت عمــوم و     ).27-24،ص1405گلپایگـانی، و291،ص15،ج1418طباطبایی،

اي از شـهادت فرزنـد علیـه پدر،گونـه    .شـود اطـالق، شامـل کتمان هر نوع و هرگونه شهادتی مـی 
ن را کتمـان و  شود و فرزنـد نبایـد آ  شهادت است و به طور طبیعی، مشمـول این داللت لفظی می

.پنهان سازد، بلکه وظیفه دارد آن را بیان کند
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کنـد، امـر بـه   دلیل دیگري که ایـن انگـاره بـراي اثبـات مـدعاي خـود از آن اسـتفاده مـی        :د
امر به معروف و نهـی ازمنکـر، از واجبــات مـورد اهتمـام شــارع       . معـروف و نهی از منـکر است

افزون بر آن، ترك شهــادت،  . و ترك آن، منـکري شهادت ، معـروف استاقامـه.مقـدس است
ماننـد ایـن کـه    .هایی خواهد شد و این نیز منکري دیگر اسـت منـجر به پایمال شدن حقـوق انسان

گناهی،گناهکار شناخته شود یا خون مسلمانی به هدر رود و یا مالی به نـاحق از دسـت مالـک    بی
از منکـر بـه   اد امـر بـه معـروف و نهـی     در روایات، وجـوب شـهادت بـه اسـتن    .اصلی، خـارج شود

)ع(الْمـؤْمنینَ أَمیرِعنْتَفْسیرِهفیعالْعسکَرِيعلیبنُالْحسنُ. اي پذیرفته شده اسـت گونه
ـ ماإِذاالشُّهداءیأْبالوتَعالَىقَولهفی ـ عنُقهفیکَانَمنْقَالَدعوا  ـ شَهادةٌ  یـأْب افَلَ
ـ دعیإِذَا ـ  لْینْصحولیقمهاولإِقَامتها  ـ  لَومـۀُ فیهـا تَأْخُـذْه لَـا وفیهـا  لْیـأْمرْ ولَـائمٍ 

رُوفعبِالْمونْهنِلْینْکَـرِ ععـالوه بـر آن، ممکـن اسـت     ).314ص،27،ج1409حـر عـاملی،  (.الْم
به همـین جهـت، لـزوم    .ي یا تحقق امر فاسـد و نادرستی شودگواهی ندادن، موجب ظلم بر دیگر
ي مستحکمِ وجوب امر به معروف و نهـی از  که مستند به ادله(دفـع و پیشگیري از ایجاد امر فاسد

در این میان، تفاوتی بین شـهادت  .کند، اداي شهادت  را بر شاهد، واجب و بایسته می)منکر است
تواند از باب امر به معروف و نهـی  بنابراین فرزند می.جود نداردها وفرزند علیه پدر و سایر حالت

.از منکر، علیـه پدر خود، شهـادت دهد
دلیل دیگري که این انگاره، به آن تمسک کرده است، اصل لزوم همـاهنگی بـا اهـداف و    :ذ

گو این که فلسفه و حکمت تشریع شـهادت و گـواهی، صـیانت از اعـراض،     .مقاصـد شارع است
توان و نباید محدویت و ممنوعیـت  براي تحقق این مقصد، نمی.و حفظ اموال مردم استنوامیس

هر چنـد در  .اي که تحصیل این هدف، ناممکن  و ناشدنی گرددخاصی را در نظر گرفت به گونه
شهادت به نفع افراد،توجه تهمت به شاهـدان،محتمل و ممکن است، اما در گواهی علیه دیگران، 

با ایجاد محدودیت و راي به ممنوعیـت شـهادت فرزنـد علیـه     .ـدان نخواهد شدتهمتی متوجه شاه
بـه  .شـود یابی نیست و از دسـترس خـارج مـی   ي تشریع، قابل دستپدر، بخشی از اهداف و فلسفه

اهمیـت ایـن   .دیگر سخن، شارع در وضع و جعل حکمِ شهادت، مقصـد و مقصـودي داشته است
براي تاکید بیشـتر  .ي شهادت،گناهکار شناخته شده استدهکننهدف تا بدان پایه است که کتمان

ــان   ــانِ کتمـ ــهادت، قلـــب انسـ ــان شـ ــاروایی کتمـ ــر نـ ــده  بـ ــته شـ ــار دانسـ ــز گناهکـ ــده نیـ کننـ
ـ   «)62،ص2،ج1425مقداد،فاضل.(است آث ـا فَإِنَّـههکْتُمن یمةَ وادواْ الشَّهالَ تَکْتُمـ ـو قَلْب ـم ه

وصیف خود فرد به گناهکـار، نشـانگر اشتبــاه و خطـاي مـوردي و      یعنی اگر ت).283البقره ـ آیه  (
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راي .ي انسـان دارد عملـکردي، تلقی شود، گناهکار بودن قلب، حاکی از ساختار و بافتـار آلـوده  
. به عدم جواز شهادت علیه پدر، با رویکرد، مقصـد شـریعت و مقصـود شــارع، سازگــار نیسـت     

هدف و مقصد شـارع مقدس، جـواز و روایی شـهادت علیـه   ي توجـه و الزام به هماهنگی با نتیجه
.پدر است

تـر  این نگرش، سرانجام با توسل به اصـاله الجــواز،مقصود و مقصـد خـود را بـه مسـتدل     :س
این حکم، مستند بـه  .اصل و مبناي اولیه در شهادت و گواهی، جواز و روایی است. دهندنشان می

مقدس، اصل شـهادت، پذیرفتـه و تشـریع شـده اسـت،      از آنجا که در شرع.آیات و روایات است
قیــد و  بـه بیـان دیگـر، اصــل اولیـه، بـی      . سخن از محدودیت، نیازمند دلیل است و محتاج اثبات
رو شـهادت علیـه پـدر، در    از همـین .دانـد بدون شرط و فارغ از محدودیت، شهادت را جـایز مـی  

محـدودیت  . از بر دوش مدعی آن استزحمت بار اثبات ِعـدم جو.حکم اولیه جـواز، وارد است
بنابراین بـا شـک در جـواز یـا عـدم جـواز       .طلبدو ممنوعیت، براي ابراز و اظهار وجود، دلیـل می

تـوان در قالـب   این اصـل را نیـز مـی   . گواهی علیه پدر، اصـل بر روایی، جـواز و درستی آن است
یعنی این کـه اصـل اولیـه بـر     . بندي و تقریر کرداصل عدمِ تخصیص و اصل عدم تقیید، صـورت

االتبـــاع  این اسـت کـه عمــوم، تـا زمـانی کـه مبـتالي بـه تخصـیص نشـده باشـد، برقـرار و الزم            
مدعــاي  .شـود تواننـد شـهادت دهنـد، شـامل فرزنـد علیـه پـدر مـی        بودن کسانی که میعـام.است

اصـل  .یـل اسـت  ، نیازمنـد دل )اخراج و استثناي شهادت فرزند علیه پدر از اصـاله عموم( تخصیص
اصل اولیه ایـن اسـت کـه شـهادت و گواهــی،      .االطـالق استي دیگر اصـالهعـدم تقییـد، چهـره
آن که مدعی است شهادت فرزند، قیـد و شـرطی بـر اصـل اولیـه اطـالق در      .قیـد و شرطی ندارد

ا کند، باید ادعاي وجود قیــد و شـرط ر  جواز شهادت است و در نتیجه، شهادت فرزند را منع می
الجــواز، تقریـر   بنابراین، نتیـجه و حاصلِ اصل اولیه، چه در صورت اصـاله. به منزل اثبات برساند

شود و چه در شکل و قالب اصولی، فقهی و حقوقیِ اصـل عـدم تخصـیص و اصـل عـدم تقییـد،       
.بنـدي شود، همانا روایی و جـواز شهادت فرزند علیه پدر استصورت

ر تسـري حکم به جـد و ماد.6
پـس بـه طریـق اولـی،     .ي انگاره و نگرش برگزیده، شهادت علیه پدر، روا و جایز استبر پایه

قیـاس اولویـت، عمـل بـه     . شهادت و گواهی علیه جد و باالتر و حتی مادر، جایز و مشـروع است
ي لفظی است و به لحاظ مبناي اصولی، مقـدم بر ادلـه  مفهـوم موافـق است که از باب داللت ادله

ي عدم جـواز شـهادت علیـه پـدر،     بنابر دیدگاه و نظریه. ر از قبیل اجماع و اصول عملیه استدیگ



25 پدردرنگی در روایی شهـادت فرزند علیه 

جـد و  شـامل یـا استبالواسطهپدرپدر، منحصر بهعلیهفرزندشهادتممنوعیتاینکهمورددر
آمـده  » ولـد «و » والـد «در روایـات مربوطـه، تعبیـر    .شود، همداستـانی وجود نداردمیهم...ومادر
و یا در کنار آن به کار  رود، بـدون تردیـد بـه معنـاي     » والده«هرگاه در برابر » والد«ي واژه. است

اما آنگاه که منفرداً و بدون قرینه، استعمال شود، ممکن است مراد از آن جنس باشـد،  . پدر است
در قـرآن  .ولی معناي غالب والد، شخص پـدر اسـت نـه مـادر    . شود هم پدرکه هم شامل مادر می

ي والـد  م هرگاه سخن از پدر به مفهوم خـاص آن، یعنـی پـدر نسـبی در میـان باشـد، از واژه      کری
از(دیگـر انسـانى یعنـی فـردي کـه   .شـود مـى نطفـه، پدر نسبی گفتهصاحببه.استفاده شده است

پـدر درلغـت بـه    .باشـد یافتـه تکــون اوينطفـه از...)دائـم و ازدواجهمچـون شرعىمعتبرطریق
ــردي ا  ــاي م ــته        معن ــد داش ــه فرزن ــردي ک ــا م ــت ی ــده اس ــود آم ــري بوج ــه از او، دیگ ــت ک س

از همین رو است کـه پـدر خوانـده را    ) .258،ص1346و عمید،131،ص1،ج1379دهخدا،.(باشد
اتخـاذ موضـع در ایـن    .جـد نیز تردید وجـود دارد بر» والد«عنواندرصدق. توان پدر دانستنمی

اگـر .اسـت ) شـهادت علیـه پـدر   (اصـلی موضـوع تنددلیل و مدرکی دارد که مسبهمساله، بستگی
تسـري و تعــدي، واجـد قـوتی    عدماحتمالباشد، پذیرشمدرك نپذیرفتنِ این شهادت، اجماع

در موضـوع مـا، قــدر متـیقن، تنهـا     . دانندمیرا مبناي عملمتیقنلُبی، قـدردلیلدرچراکه.است
گلپایگـانی،  .(تـر از آن و نـه مـادر   پـایین نـه واز آنباالترنهاستپدرشهادت علیهپذیرشعـدم

بـه همـین   . اسـت اسـتثنایی حکـم یـک پـدر افزون بر آن، ممنوعیت گواهی علیه).169،ص1405
از . اسـت بالواسـطه، مقتضـاي ادلـه و تحلیـل    پدرهمانکهمتیقـنقدرجهت است که اکتفاي به

رضـاعی اولـی، پـدر  ر  و بـه طریـق  جــد و مـاد  بهنسبتراآنيدامنهتوان و نبایدرو نمیهمین
و فـی  «عالمـه بـا عبـارت   ).78،ص41ج،1404و نجفی،407،ص12،ج1403اردبیلی،.(دادتوسعه

،تردید و در واقع، عـدم تمایـل خـود را بـه ایـن     »مسـاواه الجـد لالب و إن عال لالب إشکال
)496،ص3،ج1413حلی،عالمه.(دهدتسري نشان می

نتیـجه
گفته، چه درکسوت مخـالف و چـه در موضـع    ي پیشدر مجمـوع ادلهاز واکـاوي و درنگی

ي پذیرش شهادت فرزند علیه پـدر ، از اتقــان و اسـتحکام بیشـتري     رسد انگارهموافق، به نظر می
ي قرانی و روایی، دلیـل امر به معروف و نهی از منکـر  دالیلی از قبیل اطالق ادله. برخوردار باشد

و اصـل عـدم تخصـیص و    ) اصل عدم ممنوعیت شـهادت (ذیرش شهادت جواز پيو اصل اولیـه



26
1395بهار، چهاردهم، شماره چهارمصلنامه پژوهش حقوق خصوصی، سال ف

مـدعاي ما به فلسـفه و حکمـت جعـل و تشــریعِ     . کنندمیتر جلوه اصل عدم تقیید، بسیـار منطقی
البتـه بـراي جلـوگیري    . تر استنزدیک) ي اثبات دعويبه عنوان یکی از ادله(شهادت و گواهـی

تواند شهــادت و گـواهی   ند به مصلحت تحکیمِ خانواده، میاز ایجاد اختالفات خانوادگی و مست
.فرزند، بدون حضـور اعضاي خانـواده و به صورت مخفیـانه و ناآشـکار باشد
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