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قانونگذار اسالم بنابر مالحظاتی از قبیل احتیاط در أعراض و فروج ،در اثبات برخی از جرائم
جنسی ،نصاب خاصی از گواهان را الزم دانسته است .مدلول این شرط جز این نیست که در فرض
عدم استیفای عدد ،جرمی اثبات نخواهد شد .لکن مسئلهای که سامان دادن جستار حاضر را سبب
شده ،این است که در فرض عدم کفایت نصاب ،تکلیف گواهان چه خواهد شد؟ ق.م.ا در پاسخ به
این پرسش از رأی مشهور فقیهان تبعیت کرده و در ماده  222مقرر داشته است« :درصورتیکه شهود
به عدد الزم نرسند ،شهادت درخصوص زنا یا لواط ،قذف محسوب میشود و موجب حد است».
در مقابل پژوهش فرارو در رویکردی مسئلهمحور با اتخاذ شیوه توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به
منابع کتابخانه ای ،پس از ارزیابی ادله مشهور ،به این نتیجه رسیده است که صدق عنوان «قذف» بر
عمل شاهدی که از باب انقیاد مبادرت به شهادت میکند ،ممتنع است؛ افزون بر آنکه تحمیل چنین
کیفری با « ُمحسن» بودن گواهان ناسازگار است؛ همچنین درنظر گرفتن چنان واکنشی با مقاصد
شریعت هم خوانی ندارد؛ ضمن اینکه نظریه مختار برخالف قول رقیب ،با قواعد اولیه بحث
سازگاری تام دارد .بنابراین برآیند نوشتار حاضر این است که اگرچه در فرض مسئله ،جرمی در حق
ٌ
مشهودعلیه اثبات نمیشود؛ لکن اعمال کیفر بر گواهان نیز فاقد وجاهت است.
واژگان کلیدی :قذف ،شهود ،جرائم جنسی ،نصاب شرعی
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تردیدی نیست که اعتبار و ارزش شهادت در همه اقوام و ملل با همه اختالفی که در سنن
اجتماعی و سلیقه های قومی و ملی دارند ،تا حد زیادی پذیرفته شده و هیچ ملتی سیستم قضائی
ّ
خود را بینیاز از آن ندانسته است .حج یت و اعتبار شهادت در فقه اسالمی نیز از نظر کلی مورد
ّ
اتفاق جملگی مکاتب فقهی بوده و یکی از ادل ه اثبات دعوا و بلکه قوی ترین دلیل محسوب و
قدر متقین مصداق بینه شرعیه قلمداد شده است (محقق داماد .) 56 :3/1426 ،در آیات متعدد
قرآنی مسلمانان به اقامه شهادت امر شده و کتمان شهادت ظلمی بزرگ معرفی شده است
(طالق2/؛ بقره .) 142/در روایات اهل بیت (ع) نیز بر اهمیت ادای شهادت تأکید شده و ارباب
حدیث به نقل اخباری پرداخته اند که در آن ها از مؤمنان خواسته شده است که در جهت رضای
خدا به اقامه شهادت بپردازند؛ اگرچه منجربه ورود ضرر به ایشان شود (کلینی331 :7/1427 ،؛
صدوق57 :3/1413 ،؛ طوسی276 :6/1427 ،؛ حرعاملی.)12 :27/1426 ،
جابر از امام باقر (ع) نقل میکند که « :هرکس شهادتی را پنهان کند(و به آن گواهی ندهد) ...
در روز قیامت وارد میشود؛ درحالیکه صورتش تیره و سیاه است ...؛ و هرکس به حق گواهی دهد
تا حق مؤمنی را زنده کند ،روز قیامت وارد میشود؛ درحالیکه صورتش نورانی است.حضرت (ع)
در ادامه فرمودند :آیا نمی بینید که خداوند متعال میفرماید« :و شهادت را برای خدا اقامه
کنید»(کلینی1.)332-331 :7/1427 ،

درهرحال با وجود اینکه حجیت شهادت در قضای اسالمی امری پذیرفته شده است؛ لکن حد
نصاب و اعتبار شهادت در موارد گوناگون و احوال قضائی متفاوت ،مختلف است .تفصیل این بحث
منوط به رجوع به کتب مبسوط فقهی است؛ اما آنچه که با مسئله جستار حاضر ارتباط دارد ،نصاب
شهادت در برخی از جرائم جنسی از قبیل زنا و لواط است که به اجماع فقها در اثبات آنها به چهار
شاهد مرد احتیاج است (نجفی .)155 :41/1424 ،ق.م.ا در ماده  166در این زمینه مقرر میدارد:
« نصاب شهادت در کلیه جرائم دو شاهد مرد است؛ مگر در زنا ،لواط ،تفخیذ و مساحقه که با چهار
شاهد مرد اثبات میشود» .لکن این قید نیز بالفاصله در ماده بعد به تبعیت از رأی مشهور بیان شده
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ
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است که« :درصورتی که شهود به عدد الزم نرسند شهادت درخصوص زنا یا لواط ،قذف محسوب
میشود و موجب حد است».
با توجه به تأکیدات فراوان آموزههای شرعی مبنی بر اقامه شهادت و حتی توعید اهل ایمان در
فرض کتمان آن از یک سو؛ و ابتنای مذاق شریعت بر لزوم احتیاط در امور مهمه و اعمال کیفر از
سوی دیگر ،نوشتار پیشرو میکوشد بدین سؤال پاسخ دهد که اعمال مجازات قذف در حق شهودی
که به نصاب معتبر نرسیدهاند ،بر چه ادله ای استوار است و برآیند مستندات فقهی ما را به چه امری
رهنمون میسازد.
شایان ذکر است که تحقیق حاضر مانند بیشتر پژوهشهای صورت گرفته در حیطه علوم انسانی
از نوع توصیفی-تحلیلی و با مراجعه به منابع کتابخانهای و میراث روایی و منابع مکتوب فقهی سامان
یافته است که همراه با شناسایی منابع و مأخذ الزم ،مطالعه و بررسی آنها ،تطبیق و فیشبرداری،
طبقهبندی و مرتب شده و به نگارش در می آید .همچنین از آنجا که در تحقیقاتی که در حوزه علوم
انسانی و اسالمی صورت میگیرد ،پردازش اطالعات جمعآوری شده ،از مهمترین و اساسیترین
بخشهای پژوهش بهشمار میآید؛ پژوهش فرارو سعی کرده است ضمن مطالعه دقیق منابع و جامعه
آماری مورد مطالعه ،مواضع بحث را به دقت مشخص و شناسایی کرده و به تفکیک هریک از مقاصد
بحث را ،بهصورت منظم و هدفمند ارائه کند.
چارچوب و شاکله پژوهش نیز از این قرار است که پس از تبیین اقوال فقیهان برحسب تقدم و
تأخر زمانی و ارائه گزارشی مبس وط از رویکردها و اقوال موجود در مسئله ،ادله و مستندات ناظر به
بحث به دقت احصاء شده و سپس با بهرهگیری از صناعت رایج فقهی و در پرتو کاربست شیوه
جواهری ،اعتبار و وجاهت این مستندات در بوته نقد و تحلیل فقهی قرار گیرد.
در باب پیشینه پژوهش نیز تا آنجا که در پایگاههای معتبر علمی مانند ایرانداک (پژوهشگاه علوم
و فناوری اطالعات ایران) ،نورمگز (بانک نشریات تخصصی علوم انسانی و اسالمی به زبانهای
فارسی و عربی) ،مگایران (بانک اطالعات نشریات کشور) ،پرتال جامع علوم انسانی (وابسته به
پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی) ،و دیگر پایگاههای موجود جستجو شد ،تاکنون هیچ
ً
پژوهشی که مستقال به موضوع تحقیق فرارو بپردازد ،یا کتاب یا مقالهای که همپوشانی با موضوع
جستار فرارو داشته باشد ،مشاهده نمیشود؛ ازاینرو مقاله حاضر از حیث ارزیابی آرای فقیهان و
نقد و تحلیل مستندات ایشان دارای نوآوری بوده و از این حیث پژوهشی مستقل و واجد جنبههای نو
محسوب میشود.
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پیش از ورود به ذکر تفصیلی آرای فقیهان ،تذکر این نکته دور از فایده نیست که اصل اولی در
مسئله حرمت آزار رساندن به مؤمن و پرهیز از ایذای وی است که هرگونه تخلف از این اصل حاکم،
ِ
ً
محتاج بهدلیل استوار و مستند معتبر است .بهبیان دیگر اصوال مجازات کردن احتیاج بهدلیل داشته و
در فرض فقدان دلیل بر ثبوت مجازات یا عدم تمامیت ادله ارائه شده ،اصل برائت جاری خواهد بود.
درهرحال بسیاری از فقهای امامی مذهب تأکید کردهاند که شهادت شهود بر واقع شدن زنا،
افزون بر آنکه باید به نحو صریح و قطعی بوده و شاهدان در ویژگیها و مختصات عمل اتفاق داشته
باشند ،همچنین الزم است نصاب گواهان نیز بهمیزان معتبر شرعی باشد (حضور چهار شاهد عادل
در محکمه و نزد قاضی) ،در غیر این صورت یعنی در فرض کامل نشدن گواهان ،بهسبب نسبت
ناروا ،حد قذف بر شهود جاری خواهد شد.
شیخ طوسی در این زمینه چنین مینگارد« :هرگاه نصاب الزم در شهادت بر زنا رعایت نشود،
جرمی برای مشهود علیه اثبات نخواهد شد و در این صورت بر همگی شهود حد قذف جاری
میشود» (طوسی336 :5/1427 ،؛ همو1337 ،ق.)6 :3/
عالمه حلی نیز در آثار متعدد خود بر وجوب حد قذف در صورت عدم تکمیل شهود،
با عبارات مشابه تأ کید کرده است « :ولو شهد ما دون األربع لم یثبت و حدوا للفریة »
(عالمهحلی172 :2/1412 ،؛ همو134 :1411 ،؛ همو266 :5/1422 ،؛ همو.)524 : 3/1413 ،
بسیاری از فقیهان دورههای متأخر نیز بر دیدگاه مشهور صحه گذاشته و بر آن شدهاند که عدم
استیفای عدد معتبر در شهادت بر رابطه نامشروع (زنا و لواط) ،موجب ثبوت حد قذف بر گواهان
خواهد شد (فاضل اصفهانی427 :12/1416 ،؛ نجفی263 :41/1424 ،؛ خمینی:2/1413 ،
461؛ ایروانی232 :3/1427 ،؛ مغنیه.)252 :6/1421 ،
از باب نمونه شهید ثانی فقیه برجسته قرن دهم هجری در این زمینه چنین مینگارد« :اگر کمتر از
چهار نفر به زنا یا لواط شهادت دهند و یا اینکه در بعضی از شرایط معتبر در شهادت اختالل پیش آید
(مانند اینکه برخی از شهود فاسق باشند؛ یا تصریح به وقوع عمل و مشاهده آن مانند میل در سرمهدان
نکنند؛ یا اینکه شهادت یکی از ایشان با شهادت بقیه مطابقت نداشته باشد) ،در این صورت با وجود
احراز عدد ،بر شهود قضیه حد قذف جاری خواهد شد» (شهید ثانی.)146 :6/1412 ،
عالمه مجلسی نیز در رسالهای که به زبان فارسی در باب جزائیات اسالم نگاشته است در این
زمینه چنین مینگارد« :در بیان کیفیت ثابت شدن زنا  ...زنا بدو چیز ثابت میشود :اول :به اقرار
کردن  ...دوم :ثابت شدن به گواه  ...و اگر کمتر از چهارنفر گواهی بدهند ثابت نمیشود و گواهان را
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حد میزنند برای فحش گفتن و اگر بعضی بیشتر بیایند و شهادت بدهند بیش از آن که باقی شهود
حاضر شوند اشهر آن است که اینها را حد فحش میزنند و انتظار باقی شهود نمیکشند و زنا ثابت
نمیشود» (مجلسی.)16 :1413 ،
شایسته ذکر است که مسئله مزبور در نزد فقهای اهل سنت محل اختالف است؛ بیشتر ایشان که
مالک و شافعی (طبق یک قول) و اصحاب رأی را شامل میشود بر آن هستند که بر شهود در چنین
فرضی حد جاری میشود؛ و در مقابل برخی دیگر از ایشان (شافعی در قول جدید) معتقدند که بر
شهود حد قذف جاری نمیشود؛ زیرا اگر قرار بر اجرای حد بر گواهان باشد ،باب شهادت بر زنا
مسدود خواهد شد؛ چه اینکه هریک از گواهان از بیم نرسیدن نصاب شهادت بهمیزان معتبر ،از
شهادت دادن خودداری خواهند کرد (سرخسی65 :6/1426 ،؛ جزیری.)32 :5/1416 ،
 -3مستندات مشهور

مشهور در اثبات مدعای خود به پارهای از آیات قرآن ،برخی از روایات و نیز وجود اجماع در
مسئله استناد کردهاند ،در ادامه پس از تبیین ادله قول مشهور ،به نقد و تحلیل آنها پرداخته میشود.
 -1-3آیه قذف

برخی فقیهان (فاضل اصفهانی )431 :12/1416 ،حکم شهودی را که به حد نصاب نرسیدهاند،
مصداق و تابعی از آیه چهارم سوره نور دانستهاند که مقرر میدارد« :کسانیکه به زنان پاکدامن تهمت
میزنند و سپس در اثبات مدعای خود چهار شاهد نمیآورند ،ایشان را هشتاد ضربه تازیانه بزنید و
شهادتشان را هرگز قبول نکنید و آنها همان فاسقاناند»1.

 -2-3روایات باب

در این زمینه روایاتی نیز وارد شده است که مشهور در اثبات مدعای خویش بدانها تسمک جستهاند.
 .1روایت حلبی

مطابق این روایت سه شاهد در محضر امیرالمؤمنین(ع) گواهی به زنای شخصی داده و هنگامی که
امام (ع) از شهود پرسش میکند که شاهد چهارم کجاست؟ آنان چنین اظهار میدارند که هم اکنون

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

ََْ ُ َ َ
َ ً ُ ٰ َ
َّ َ َ ْ ُ َ ْ ُ ْ َ َ ُ َّ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ ُ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ
َْ
وه ْم ث َم ِانی َن َجلد ًة َو التق َبلوا ل ُه ْم ش َه َاد ًة أ َبدا َو أول ِئك
ات ثم لمیأتوا ِبأر بع ِة شهداء فاج ِلد
« .1ال ِذین یرمون المحصن ِ
َْ ُ َ
ُه ُم الف ِاسقون».
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شاهد چهارم سر میرسد؛ لکن امام (ع) حکم به اجرای حد قذف در مورد ایشان کرده و بیان میدارند
که «تأخیر در اجرای حد ولو برای لحظهای جایز نیست» (کلینی1.)12 :7/1427 ،

 .2روایت عباد بصری

مطابق این روایت ،راوی از امام باقر(ع) در مورد سه نفر که به زنای شخصی شهادت دادند و
گفتند هم اکنون شاهد چهارم را نیز میآوریم ،سؤال کرده و حضرت (ع) در پاسخ میفرمایند« :باید
نسبت به آنها حد قذف جاری شود» (کلینی2.)212 :7/1427 ،

 .3روایت ّ
محمد بن قیس

راوی از امام باقر(ع) و ایشان از حضرت امیرالمؤمنین(ع) نقل مینمایند که حضرت فرمودند:
«درصورتیکه شاهد زنا باشم ،هرگز حاضر نیستم اولین شخصی باشم که به این امر شهادت میدهم؛
زیرا بیم آن دارم که برخی از شهود از ادای شهادت امتناع کرده و بر من حد قذف جاری شود»
(صدوق3.)24 :4/1413 ،

 -3-3اجماع امامیه

برخی فقیهان اجماع را نیز در شمار مستندات خویش در مسئله ذکر کردهاند .از باب نمونه فاضل
ّ
اصفهانی اجماع را بهعنوان اولین دلیل قول مشهور ذکر کرده است« :و إذا لم یکمل شهود الزنا حدوا
باإلجماع(»...اصفهانی .)431 :12/1416 ،شیخ طوسی نیز با عبارت «هو مذهبنا» اشاره به اتفاق
اصحاب امامیه در مسئله داشته است( :طوسی .)13 :3/1337 ،پارهای دیگر از فقیهان نیز ادعای تحقق
ّ
اجماع در مسئله داشتهاند« :و لو شهد أقل من أربعة و من فی حکمهم لم یثبت الحد و حدوا للفریة
ً
إجماعا(»...طباطبایی ،1413 ،ج ،15ص464؛ روحانی ،1412 ،ج ،25ص.)367
 -4ارز یابی مستندات

بهنظر میرسد داللت ادلهای که بیان شد همگی با مناقشه و اشکال مواجه هستند که در ادامه
مطابق با ترتیب ذکرشده در خالل سطور فوق ،به تحلیل و نقد آنها پرداخته میشود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ
َ
ََ َ َ ُ َ
َّ
ِّ َ َ َ َ
َ ْ ُ ْ َ َ َ ْ َ َ َّ ْ َ ِّ َ َّ ُ
الزنی فقال
السک ِون ِّي َع ْنأ ِبي َع ْب ِدالل ِه َع ْن أ ِب ِیه(ع) ِفيثالث ٍة ش ِهدوا َعلی َر ُجل ِب
« .1ع ِليبن ِإبر ِاهیم عن أ ِب ِیه عن النوف ِلي عن
ٍَ
َ َ ِ ُ ََ َ َ ُ ْ
َ ْ َ َّ ُ َ َ ِ ُ
ُ ُ ْ ََ
ْ ُ ُ َ
ُ
َ
ْ
َ
َ ُُْْ َ
َ
ْ
ُ
َ
ود ن ِظرة ساع ٍة».
أ ِمیرالمؤ ِم ِنین(ع) أین الر ِابع فقالوا اْلْن ی ِجيء فقال أ ِمیرالمؤ ِم ِنین(ع) حدوهم فلیس ِفي الحد ِ
َ َ
ْ َ َ ْ َ
َ ُ
َ ُ
َ
ْ
ً َ
َ
َ
وب ع ْن ن َع ْی ِم ْبن ِإ ْب َر ِاه َیم ع ْن
ُ « .2مح َّمد ْب ُن َیح َیی ع ْن أح َمد ْبن ُمح َّم ٍد َو ع ِلي ْب ُن ِإ ْب َر ِاه َیم ع ْن أ ِب ِیه َج ِمیعا عن ْابن َمح ُب
ٍ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ْ
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َّ َ َ
َ َ
َ
ُ َ َّ
ََ َ َ ُ
ُ
َ َ
ِّ َ
الر ِابع قال ُی ْجلدون َحد
الزنی َو قالوا اْلْن نأ ِتي ِب
َع َّب ٍاد ال َب ْص ِر ِّي قالَ :سألت أ َبا َج ْعف ٍر(ع) َع ْن ثالث ٍة ش ِهدوا َعلی َر ُجل ِب
ٍ
ِ
َْ
َ
َْ ُ
ْ
الق ِاذ ِف ث َم ِان َین َجلد ًة کل َر ُجل ِمن ُه ْم».
ٍ
َ َُ ٌ َ َ
َ
َ َ َ َ َ ْ
َ
َ
ْ َ
اص ُم ْب ُن ُح َم ْی ٍد َع ْن ُم َح َّم ِد ْبن ق ْی ٍس َع ْن أ ِبي َج ْعف ٍر(ع) قال قال أ ِم ُیرال ُم ْؤ ِم ِن َین(ع) ال ُی ْجلد َر ُجل َو ال ْام َرأ ٌة َح َّتی َیش َهد
َ « .3ر َوی َع
ِ
ِ
َ َ ْ َ ْ َ َ ُ ُ ُ َ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َّ َ ُ ْ َ َ ْ َ
َ َ َ ْ ْ ُ َ ُ َُ ََ
ود األْر َب َع ِة أخشی َّالر ْوعة أن َینکل َب ْعض ُه ْم فأ ْجلد».
ود علی ِاإلیال ِج و ِاإلخر ِاج و قال ال أ کون أول الشه ِ
علی ِه أربعة شه ٍ
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 -1-4نقد تمسک به آیه قذف

بهنظر میرسد استدالل به آیه قذف در اثبات مدعا با چند اشکال مواجه است:
 .1انصراف فرض بحث از شمول آیه

ً
در توضیح مطلب باید گفت موضوع آیه قذف در مورد کسانی است که ابتدائا و با قصد قبلی

و غرض سوء و به دروغ به زنان پاکدامن تهمت زده و سپس هنگامیکه چنین تهمتی در جامعه و
در بین توده های مردم علنی شده و آبروی افرادی که گرفتار تهمت شده بودند لکهدار شد ،در اثبات
تهمت خود بینهای نیاوردند (راوندی333 :2/1425 ،؛ جرجانی)666 :2/1424 ،؛ حالآنکه
فرض بحث موردی را شامل می شود که شخصی بدون اعالن عمومی و بدون شیوع خبر در سطح
ً
گسترده ،صرفا در محکمه و آن هم با احراز شرایط معتبر در شهادت از قبیل عدالت ،مبادرت به
ادای شهادت میکند و چهبس ا شهادت وی از باب احساس وظیفه باشد؛ زیرا گاهی چنین امری
داللت بر نهایت دین داری فرد داشته و حکایت از عدم تحمل امر خالف واقع از سوی وی دارد؛
یا اینکه نشانگر اهتمام و اراده وی در دفع منکر است (نراقی)263 :13/1415 ،؛ زیرا ممکن است
َ
َّ
َّ
شاهد در هنگام رجوع به محکمه آیاتی از قبیل « َو أ ِق ُیموا الش َه َاد َة ِلل ِه» (طالق )2/را مدنظر داشته
و ادای شهادت را وظیفه شرعی خویش تلقی کند .ازاینرو اگر شخصی با هدف بیآبرو کردن
فردی محترم از روی کذب و با علم به دروغ گویی خویش و در جهت رسیدن به اغراضی خاص،
به دروغ به کسی تهمت نا روای جنسی بزند ،در چنین فرضی حکم مسئله متفاوت از صورتی
خواهد بود که چنان ادعایی ناشی از شدت تقوی و پرهیزگاری فرد بوده و نیت فرد ادای تکلیف
شرعی خویش و دفع مفسده از باب نهی از منکر باشد.
با مالحظه همین جوانب است که برخی از فقیهان با اینکه قول مشهور را پذیرفتهاند؛ اما در
داللت آیه بر مطلوب و مدعای مشهور تردید کرده و مورد آن را مربوط به قاذفان و منصرف از شهودی
ّ
ّ
که در محکمه مبادرت به ادای شهادت میکنند ،دانستهاند« :فإن اْلیة المبارکة الواردة فی حد القذف؛
ّ
فالتعم الشهود»(مؤمن قمی.)152 :1422 ،
و إن کان المنصرف لها غیر الشاهد؛
بنابراین صدق عنوان قاذف در فرض مسئله نسبت به شهود با تردید و اشکال جدی مواجه است؛
زیرا فرض این است که غرض و هدف گواهان اقامه حق و دفع فساد بوده و ایشان نیت رمی انسان
محترمی را نداشتهاند.

ُ .2محسن بودن گواهان

گفته شد از آنجا که غرض شهود رفع منکر بوده است ،بنابراین نمیتوان ایشان را مؤاخذه و
مجازات کرد؛ زیرا اگر فردی از جهت انجام وظیفه شرعی مبادرت به انجام عملی کند ،عمل وی

فصلنامۀ علمی دیدگاههای حقوق قضایی (دورۀ  ،62شمارۀ  ،62زمستان )0011

608

ََ ْ ْ
مصداق «احسان» بوده و مضمون قاعده عقلی و شرعی احسان « َما علی ال ُمح ِس ِنی َن ِم ْن َس ِبیل»

(توبه )61/در مورد وی جاری خواهد شد.

در توضیح بیشتر مطلب باید گفت احسان در معنای انجام عمل نیکو ،اعماز قول یا فعل نسبت
به دیگری است (طریحی .)235 :6/1416 ،مدرک این قاعده آیه شریفه پیشگفته است که مطابق با
آن خداوند هر راهی را که موجب ورود ضرر به نیکوکاران شود را بسته و هرگونه مالمت و توبیخ
را نسبت به ایشان نفی کرده است (بجنوردی .)12 :4/1416 ،در فرض مسئله نیز با عنایت به عموماتی
َ
َّ
َْ َ
َّ
َ َ
َّ
َ
از قبیل« َو أ ِق ُیموا الش َه َاد َة ِلل ِه» (طالقَ « ،)2/و َم ْن أظل ُم ِم َّم ْن ک َت َم ش َه َاد ًة ِع ْند ُه ِم َن الل ِه» (بقره ،)142/و
َ َّ َ ُ ْ َ
َ
َّ َ َ َ َ َ ْ ْ ُ ْ َ َ َّ ُ ٌ َ ْ ُ ُ
َ َ َ ُُْ
ْ
قائ ُمون»
هادات ِهم ِ
«و ال تکتموا الشهادة و منیکتمها ف ِإنه ِآثم قلبه» (بقره« ،)233/و ال ِذین هم ِبش ِ
(معارج ،)33/که جملگی آیات شریفه به عموم وضعی و اطالق لفظی خود حکایت از وجوب شهادت
دارند (طباطبایی266 :6/1362 ،؛ ایروانی ،)32 :3/1427 ،بلکه از مفاد برخی از آیات پیشگفته،
توعید به عذاب در فرض پنهان داشتن شهادت استشمام میشود (ابنفهد ،)526 :4/1427 ،این
احتمال بسیار قوی وجود دارد که شهود از روی تکلیف و خوف مخالفت با امر پروردگار مبادرت به
حضور در محکمه کرده و آمادگی خود را برای شهادت اعالم داشتهاند؛ ازاینرو در چنین صورتی
اعمال مجازات در مورد آنها مصداقی از ظلم بوده و موجب تضییع حق و ورود آسیب و لطمه ناروای
بدنی به ایشان خواهد گشت.
البته ممکن است چنین اشکال شود که اگرچه شارع به رفع منکرات و جلوگیری از شیوع فساد در
جامعه اهتمام دارد؛ لکن ا ز سوی دیگر به وجاهت مردم و حیثیت ایشان نیز توجه داشته و هرگونه
عملی را که منجربه لکهدار شدن چنین امری شود برنمیتابد و نیز از آنجا که حدود مبتنی بر تسامح
و تخفیف است ،شهادت کمتر از چهارنفر در آن جایز و معتبر نیست (منتظری.)52 :1421 ،
ً
در پاسخ بدین اشکال بیان شد که اوال :شهادت گواهان در محکمه مصداقی از شیوع فساد
ً
نیست؛ چه اینکه این کار در منظر عموم شکل نمیگیرد؛ ثانیا :حقیقت قذف در واقع دادن نسبت
سوء به کسی و خدشه وارد کردن به آبروی وی است؛ لکن موضوع بحث در مورد شخص یا اشخاصی
است که با احراز صفت عدالت و با نیت رفع منکر مبادرت به ادای شهادت میکنند و ازاینإو صدق
ً
عنوان قاذف در مورد ایشان مشکل است؛ ثالثا :حتی اگر پذیرفته شود که روش شریعت مبنی بر
تساهل در امور کیفری ،شامل تمامی حدود شرعی میشود (که این ادعا خود اول مناقشه و کالم
است) ،عدم ثبوت حد در حق شخص مقذوف بهواسطه رعایت نشدن نصاب ،تالزمی با تعلق حد
بر ذمه گواهان نداشته و از قضا پذیرش نظریه ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح ،مستلزم این است
که با ایجاد شبهه و شک در تعلق حد ،مجازات از شاهدان نیز ساقط شود.
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 .3فلسفه تشریع کیفر قذف

ً
بر کسی پوشیده نیست که مطابق مبانی عدلیه نظام واکنش کیفری در اسالم و اصوال تمامی

احکامی که توسط شارع مقدس وضع شده است ،ماهیتگرا و محتواگرا بوده و از مصالح و مفاسد
واقعی و نفساالمری تبعیت میکنند؛ یعنی اگر بر یک ویژگی یا یک حکم تأکید میرود ،مستند بر
یک محتوا ،تحلیل و رهیافت عقالنی است؛ بهعبارت دیگر ،نظام مجازاتها و واکنشهای اجتماعی
در اسالم ،بر اهداف تأکید میکند تا بر روشها و ابزار و این رویکرد همواره روش خردمندان و عقالی
عالم بوده است .البته ممکن است تلقی غالب در حوزه جزائیات و وضع کیفر این باشد که با نصوص
و متون مربوط به حوزه جزائیات اسالم ،همچون نصوص و متون عبادیات رفتار شود؛ حال آنکه
درستی این نوع تعامل ،به شدت مورد تأمل و درنگ است.
البته ممکن است گفته شود عقل راهی به شناخت حقیقت احکام شرعی ندارد؛ اما در پاسخ باید
ُ
گفت بنابر نظر عدلیه که معتقد به حسن و قبح ذاتی افعال و امکان درك آنها توسط عقل هستند،
احکام شریعت به حسب واقع ،تابع مصالح و مفاسدی هستند که این مصالح و مفاسد مالکات
احکام و از سلسله علل آن بوده و احکام پیدایش و بقا دائر مدار آنها هستند .باید گفت این مالکات
اگرچه نسبت به جزئیات عبادیات و بخشی از احکام غیرعبادی قابلیت کشف قطعی را ندارد؛ و
ازاینرو طبق اصل ّاولی ،چنین احکامی ثابت و غیرمتغیر هستند؛ ولی مصالح و فلسفه بعضی دیگر
از احکام بهو یژه احکام اجتماعی و جزائی برای عقل صائب جمعی انسانها که از هوا و هوس و
جمود دور باشند ،در دسترس بوده و میتوان گفت اینگونه احکام دارای اسرار پنهان و غیرقابل درک
برای آدمیان نیستند؛ زیرا بخش زیاد از آنها امضایی است که پیش از شرع ،عقل خدادادی بشری که
حجت کبری تلقی میشود به آنها دست یافته و دستکم بخشی از حکمت آن را بهدست آورده
است و مورد تأیید شریعت نیز قرار گرفته است و بهلحاظ قابلیت عقل بر درك مالك و علل این قبیل
احکام است که در بسیاری از مستندات نقلی به علتهای ارتکازی و قابلدرک آنها اشاره شده است؛
مثل اینکه در وجه تشری ع قصاص ،شارع حکیم آن را موجب حیات جامعه دانسته و ثبوت چنین
َُ
حیاتی را در نزد خردمندان امری روشن شمرده و خطاب به ایشان بیان داشته استَ « :و لک ْم ِفی
ُ
ْ َْ
ْ
َ
باب» (بقره)76/؛ یا اینکه در روایت اسحاق بن عمار از امام باقر (ع) آمده
ل
األ
ی
ول
أ
ا
ی
اه
ی
ح
صاص
ق
ال
ِ
ِ
ِ
ِ
است که« :شخصی قسمتی از گوش فرد دیگری را قطع کرد .برای داوری نزد امام علی(ع) برده شد،
حضرت (ع) حکم به قصاص از شخص جانی دادند؛ ولی او قسمت قطع شده را به مکان خود
ً
چسباند و بهبود یافت .جنایتدیده مجددا نزد حضرت (ع) حاضر شده و مطالبه قصاص کرد،
حضرت (ع) برای مرتبه ّدوم نیز امر فرمودند تا از جانی قصاص به عمل آید و قسمت بریده از گوش
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َ
َّ َ ُ ُ
ون ْالق َص ُ
اص ِم ْن أ ْجل
وی در زمین مدفون شود و در علت چنین حکمی فرمودندِ « :إنما یک
ِ
ِ
َّ
ً
الشین»(حرعاملی .)135 :26/1426 ،یعنی تشریع مجازات قصاص صرفا بهخاطر زشتی و شناعتی
ِ
است که بر بزهدیده وارد شده است .این دست تعلیلها و نیز ارتکازهایی که در کنار این مسائل وجود
دارد ،در فرایند استنباط حکم ،بهمنزله قرینهای متصل نقش مهمی در بسط و ضیق مدلول ادله شرعی
ً
داشته و بلکه میتوان چنین گفت که در بسیاری از مواردی اصوال احکام شرعی از نظر حدوث و بقا
دائرمدار آنها هستند (ن.ک :منتظری.)33 :1426 ،
با عنایت به توضیحات مذکور باید گفت تشریع حد قذف نیز از چارچوب پیشگفته مستثنا نبوده
و شرع انور در راستای جلوگیری از تهمتهای ناروا و شیوع افترا و تهمت در جامعه مجازات قذف را
تشریع کرده است (موسویاردبیلی)243 :2/1427 ،؛ تا احدی نتواند حیثیت پاکان را لکهدار کند و
حیثیت و حرمت خانوادههای پاکدامن از خطر اینگونه اشخاص مصون مانده و کسی جرأت تعرض
به آبروی مردم را پیدا نکند.
ً
ً
در هر حال هدف از این حکم اوال :حفظ آبرو و حیثیت انسانها است؛ و ثانیا  :جلوگیری از
مفاسد فراوان اجتماعی و اخالقی است که از این رهگذر دامان جامعه را میگیرد
(مکارمشیرازی.)376 :14/1371 ،
مطابق با همین معنا حضرت علیبنموسیالرضا (ع) در بیانی نورانی ،فلسفه تشریع مجازات قذف
را چنین تبیین میکنند« :خداوند قذف زنان پاکدامن را از آن جهت حرام اعالم کرد که این کار موجبات
نابودی نسبها ،انکار فرزند ،از بین رفتن میراث ،فرو گذاشتن امر تربیت و نابود شدن معارف دینی و
شیوع سایر رذایلی میشود که به تباهی مردمان میانجامد» (صدوق1.)432 :2/1336 ،

بنابراین با مدنظر قرار دادن مطالب مذکور بهنظر میرسد تعمیم حکم قاذفی که با سوءنیت و در
جهت تخریب وجهه اشخاص مبادرت به وارد کردن تهمتهای ناروا به افراد میکند ،نسبت به
گواهانی که هدفی جز اجرای حق و اقامه عدل ندارند ،از غفلت و خطای ناشی از درنظر نگرفتن
فلسفه و مقاصد شریعت از وضع حد قذف نشئت گرفته و ناموجه مینماید؛ چه اینکه شهادت
بهخودی خود و هنگامیکه در محضر دادگاه اقامه میشود ،موجب اشاعه محتوای آن نشده و
نمیتواند در پرتو ادله تحریم قذف بررسی شود.
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

َ َّ َ َ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ َ َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ َ ْ َّ َ ْ ُ َ َّ ْ ْ َ َ َ ْ َ ِّ ْ ْ َ َّ َ َ َّ َ
اس قال َحدث َنا
ْ« .َ 1حدثنا ع ِلي بن أحمد ُقال حدثنا محمد بن أ ِب َي عب َ ِد ْالل ِه عن محم ِد ب ِن ِإسم ِاعیل عن ع ِلي ب ِن العب ِ
الربیع َّ
الر َضا(ع) َک َت َب إ َل ْیه ف َیما َک َت َب منْ
الص َّحاف َع ْن ُم َح َّمد ْبن س َنان أ َّن أ َباال َح َسن َعل َّي ْب َن ُم َ
وسی ِّ
القاس ُم ْب ُن َّ
ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ
ِ
ٍ
ِ
ِ
َ
َ َّ َ َّ
الل ُه َع َّز َو َج َّل َق ْذ َف ْال ُم ْح َص َنات ل َما فیه م ْن َف َساد ْاأل ْن َساب َو َن ْفي ْال َو َلد َو إ ْب َطال ْال َم َواریث َو َت ْرك َّ
َ
َ
الت ْربیةَ
اب مس ِائ ِل ِه حرم
َج َو
ِ ِ ِ
ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
ْ َ ِ َّ ِ ِ ِ ِ َ ِ ْ ْ ِ
ِ
ْ
ْ
َ
َ
ُ
َ ََ
اب ال َم َع ِار ِف َو َما ِف ِیه ِم َن ال َم َس ِاو ِئ َو ال ِعلل ال ِتي ت َؤ ِّدي ِإلی ف َس ِاد الخل ِق».
و ذه ِ
ِ
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افزون بر این ،واکنش سلبی و توبیخی و بلکه اعمال عقوبت شدید بدنی ،نسبت به کسی که اراده
انقیاد و اطاعت امر الهی را داشته ،موجب عدم رغبت مردم به شهادت شده و منجربه انسداد باب
شهادت بر زنا و درنتیجه تعطیلی اجرای حدود خواهد شد؛
البته ناگفته نماند همانگونه که مشخص است ،مقصود نوشتار حاضر نفوذ شهادت گواهان در
فرض مسئله و اجرای حدود بدون رعایت ضوابط و نصاب شرعی در حق مشهودعلیه نیست؛ چه اینکه
ً
چنین امری نیز خالف روش شارع در تشریع مجازات است؛ بلکه مقصود صرفا رفع مجازات از شاهدی
است که با نیات خیرخواهانه و با اراده اطاعت از امر پروردگار مبادرت به ادای شهادت میکند.
 -2-4ارز یابی روایات

در ارزیابی و تحلیل روایات پیشگفته باید گفت دو روایت اول (روایت اول به جهت وجود
سکونی و روایت دوم از جهت وجود نعیمبنابراهیم در زنجیره سند) از نظر بسیاری از فقیهان و
عالمان رجالی ضعیف شمرده شدهاند (ر.ک :مجلسی دوم323 :23/1424 ،؛ همو:16/1426 ،
67؛ مکارم شیرازی.)227 :1413 ،
همچنین اگرچه برخی فقیهان سعی در جبران ضعف سند کرده و چنین استدالل کردهاند که
شهرت عملی موافق مضمون روایت بوده و موجب جبران ضعف سند این دو خبر خواهد شد
(خوانساری22 :7/1425 ،؛ فاضل لنکرانی) 132 :1422 ،؛ لکن باید عنایت داشت که نظریه
جبران سند به عمل مشهور خود مبنایی است که محل مناقشه بسیاری از عالمان رجالی است
(خویی221 :2/1377 ،؛ گلپایگانی) 217 :1/1412 ،؛ افزون بر اینکه استناد مشهور نیز به روایات
پیش گفته نامشخص است؛ چه اینکه بسیاری از ایشان مستند دیدگاه خویش را ذکر نکرده و
بهخصوص در فتاوای قدمای اصحاب که دارای کتب استداللی در فقه نیستند ،استناد به اخبار
مزبور مشاهده نمیشود.
ً
بنابراین ظاهرا یگانه روایت معتبر موجود در قضیه روایت محمد بن قیس است که از سند
معتبری برخوردار بوده و همه افرادیکه در سند آن قرار گرفتهاند ،مورد تأیید اصحاب امامیه هستند
ً
(مجلسی اول .)12 :12/1426 ،لکن اوال :بر مدلول هر سه روایت این اشکال وارد است که در
هیچیک از آنها از مطالبه مقذوف ذکری بهمیان نیامده است؛ حال آنکه از قطعیات فقهی این است
که اعمال مجازات قذف از آنجا که در زمره حقوق الناس است منوط به مطالبه مقذوف است
(طوسی6 :5/1427 ،؛ نجفی)425 :41/1424 ،؛ و ازاینرو برخی فقیهان با عنایت به این اشکال
این احتمال را مطرح کرده اند که شاید فرد قذفشده از حضرت (ع) مطالبه اجرای حد را کرده
باشد (منتظری) 52 :1421 ،؛ حال آنکه چنین احتمالی خالف ظاهر بوده و از سیاق روایات
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ً
پیشگفته چنین تقدیری برداشت نمیشود .ثانیا :تفکیک دیگری نیز که نه در متن روایات و نه در
کلمات فقها ،حسب تتبع جستار حاضر مشاهده نمیشود ،این است که ازجمله شرایط اجرای
حدود این است که مرتکب فعل جهل به حکم یا موضوع نداشته باشد؛ بنابراین اگر فردی بر اثر
جهل مرکب و از روی قصور ،اعتقاد به جواز شهادت به زنا در نزد قاضی داشته باشد و سپس با این
ً
امر مواجه شود که بر اثر شهادتش ،به ناگاه مستوجب مجازات قذف شده است ،ظاهرا در چنین
ً
فرضی اجرای حد بر وی جایز نخواهد بود (مؤمنقمی .)166 :1422 ،ثالثا :فارغ از اشکال مذکور،
حتی درصورت موافقت با چنین استداللی ،باید گفت حکم به جواز اجرای عقوبت سنگین بدنی در
ً
مورد شهود زنا به استناد صرفا یک روایت معتبر ،مصداق بارز حجیت اخبار آحاد در امور مهمه بوده و
خالف احتیاطی است که در شریعت بدان توصیه مؤکد شده و فقیهان نیز عمل به خبر واحد را در
جزائیات منافی با اصل احتیاط دانستهاند (محققحلی114 :4/1423 ،؛ فیضکاشانی.)33 :2/1412 ،
بسیاری از فقیهان تصریح کردهاند که عمل به اخبار آحاد در امور مهمه روا نبوده و اعمال کیفرهای
سنگین جز با دلیل قاطع جایز نیست (آملی1332 ،ق427 :7/؛ موسویعاملی)116 :6/1411 ،؛
ً
رابعا  :در نهایت می توان گفت دست کم فرض مسئله با شبهه و تردید مواجه است و از این رو
مجرای قاعده درأ حد به شبهه خواهد بود؛ 1افزون بر آنکه در این زمینه می توان به پارهای دیگر
از اصول جزائ ی مقبول در نزد فقهای امامیه از قبیل ابتنای حدود بر تخفیف و تسامح و اصل
احتیاط در کیفر نیز استناد کرد « :الحدود مبنیة علی التخفیف ،و فیه احتیاط فی حفظ الدماء»
(فاضلآبی 543 :2/1417 ،؛ اردبیلی،

2.) 34 :13 /1413

ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 .1قاعده درأ الحد نشانگر روح تخفیف و تساهلی است که پایه قوانین جزائی را سامان داده و بیانگر اهتمام شدیدی
است که شریعت به حرمت و شخصیت افراد جامعه اسالمی داشته است .از باب نمونه از آنجا که مبنای حدود بر
تخفیف و تساهل قرار گرفته است ،اصول عقالیی در مورد آنها جاری نمیشوند؛ با این بیان که طبق قاعده ،اگر متهم
ادعای فراموشی ،خطا و  ...کند ،اصل بر عدم فراموشی و عدم اشتباه است؛ درصورتیکه این اصول عقالیی در حدود
اجرا نمیشوند؛ زیرا موضوع قاعده عبارت است از حادثشدن شبهه و تردید و اگر اصول عدمیه در این موارد اجرا
شوند ،موضوعی برای جریان قاعده باقی نخواهد ماند و لغویت الزم خواهد آمد؛ برای مثال ،در مورد شخص محارب،
زناکار و سارق درصورت عروش شبهه توبه ایشان ،استصحاب عدم حدوث توبه جاری نمیشود و بهاقتضای عموم و
اطالق قاعده درأ الحد کیفر از آنان ساقط میشود ،مگر آنکه عدم توبه آنان احراز شود (بجنوردی.)13 :1/1421 ،
 .2البته ممکن است چنین اشکال شود که حدودی مانند قذف از آنجا که در زمره حقوقالناس هستند بر تخفیف بنا
ً
نهاده نشده و تخفیف و سهلگیری شریعت فقط در حقوق الهی جاری میشود؛ در پاسخ باید گفت اوال :صدق عنوان
ً
قذف بر عمل شهود در مانحنفیه اول کالم و مناقشه است؛ ثانیا :مقتضای اطالق قاعده و ورود «ال» بر سر «الحدود»
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 -3-4نقد اجماع

بهنظر میرسد استناد به اجماع در فرض مسئله هم از حیث صغروی و هم از حیث کبروی محل
تردید و تأمل باشد؛ زیرا از یکسو دیدگاه برخی متقدمان در مسئله روشن نیست؛ از باب نمونه تتبع
در آرای فقهی سیدمرتضی ،در پی بردن به مختار ایشان در مسئله رهگشا نیست؛ ازاینرو در نهایت
می توان گفت قول مخالفی در بین اصحاب امامیه دیده نشده است و حال آنکه پوشیده نیست که
اجماع فقهی با ادعای عدم خالف تفاوت واضح دارد؛ و از دیگر سوی اجماع ادعایی بهسبب وجود
آیه قذف و روایات پیشگفته با محظور مدرکی بودن مواجه است و ُپرواضح است که چنین اجماعاتی
دلیل مستقل نبوده و ارزشی ورای مدرک خود ندارند؛ ازاینرو گفته میشود که اجماع مدرکی معتبر
نبوده و کاشف از قول معصوم (ع) نیست .بنابراین حتی اگر در فرض مسئله اجماع تمام باشد ،از
آنجا که اجماع مذکور مستند به پارهای از آیات و روایات است ،فینفسه اعتبار ندارد و حتی اگر
اجماع مزبور محتملالمدرکیه باشد نیز از درجۀ اعتبار ساقط است؛ زیرا در چنین فرضی حجیت
آن مشکوك بوده و هر دلیلی که مشکوك الحجیه باشد ،حجت نخواهد بود؛ بگذریم از اینکه برخی
اصولیان در مباحث خود در باب اعتبار اجماع منقول ،حجیت اجماع را بهطورکلی مورد تردید و
مناقشه قرار دادهاند (ر.ک :خویی.)141 :1/1417 ،
نتیجهگیری

چنانکه بیان شد ،دیدگاهی مشهور در فقه وجود دارد که مطابق آن درصورتیکه گواهان برخی
جرائم جنسی (مانند زنا و لواط) بهمیزان معتبر شرعی نرسند ،شهادت ایشان مسموع نبوده و بلکه
گواهی ایشان در حکم قذف محسوب شده و بر شاهدان حد شرعی جاری میشود .از آنجا که مطابق
قاعده ،تجویز کیفر احتیاج به دلیل دارد ،فقیهان سعی در ارائه مستنداتی در تقویت مختار خویش
کردهاند .ایشان در این زمینه به مدلول آیه قذف ،پارهای از روایات و نیز ادعای تحقق اجماع در مسئله
تمسک جستهاند .ارزیابی و تحلیل ادله مذکور نشان میدهد که آیه قذف یارای اثبات چنان کیفری
بر گواهان را ندارد؛ چه اینکه صدق عنوان قذف در فرض مسئله نسبت به عمل شهودی که با نیت
ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

عمومیت قاعده مزبور است .برخی محققان در تقویت سخن مزبور چنین استدالل کردهاند که درست است که
حقوق آدمیان بر دقت و احتیاط بنا شده است ،اما باید توجه داشت که این دقتنظر به امور حقوقی و مالی مربوط
میشود؛ ولی در اموری که مستلزم کیفر و مجازات بدنی است ،آنچه از روایات بیشمار و تسالم فقیهان امامیه و مذاق
شریعت مستفاد میشود ،این است که تا حد امکان باید احتیاط کرد (ر.ک :محقق داماد81-85 :4/1423 ،؛
موسویبجنوردی.)37 :1/1373 ،
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ً
صدق و از باب ادای تکلیف مبادرت به شهادت کردهاند ،با تردید و اشکال جدی مواجه است؛ مضافا
به اینکه تجویز مجازات با ُمحسن بودن گواهان (به جهت نیت ایشان در جلوگیری از شیوع فساد و
اقامه حق) ناسازگار بوده و تعمیم حکم قاذفی که با سوءنیت و در جهت تخریب وجهه اشخاص
مبادرت به وارد کردن تهمتهای ناروا مینماید ،نسبت به گواهانی که هدفی جز اقامه عدل ندارند،
از خطای ناشی از درنظر نگرفتن مقاصد شریعت از وضع حد قذف نشئت میگیرد .در مورد روایات
باب نیز باید گفت گذشته از ضعف سندی برخی از آنها و ابهامات جدی در مدلول این روایات،
حتی در فرض صحت سندی و وضوح داللی ،باید اذعان کرد که تجویز کیفر به استناد اخبار آحاد،
مصداقی از تهجم در امور مهمه بوده و دستکم با حصول شبهه و تردید در استحقاق کیفر ،باید به
مفاد قاعده درأ الحد عمل کرد .اجماع ادعایی نیز از آنجا که هم از حیث صغروی (عدم تحقق اجماع
تعبدی و معتبر شرعی) و هم از حیث کبروی (مدرکیبودن معقد اجماع) محل مناقشه و اشکال
است ،نمی تواند مورد استناد قرار گیرد .درنتیجه با رد ادله و مستندات مشهور ،اصل الزماالتباع در
مسئله ،حرمت آزار رساندن به مؤمن و پرهیز از ایذای وی است که هرگونه تخلف از آن ،بهدلیل
استوار و مستند معتبر نیاز خواهد داشت .در پایان مطابق دستاورد نوشتار حاضر ،پیشنهاد اصالح
ماده  222قانون مجازات اسالمی داده میشود.
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