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آرمان رستمپور
دانشجوی دکتری ،گروه فقه ومبانی حقوق اسالمی ،واحد دامغان ،دانشگاه آزاد اسالمی ،دامغان ،ایران.
1
دکتر ابراهیم یاقوتی
استادیار ،گروه فقه ومبانی حقوق اسالمی ،واحد تهران مرکزی ،دانشگاه آزاد اسالمی ،تهران ،ایران.

شهادت دروغ
چکیده
مفهوم شههدت تروغ یهد شههدت زور تر منهدع فقهه عهد آنچه تر قهوننن و حقهو
موضوع ع چشم م خورت ،تفدو چندنن ندنرت؛ نمد تر تعنن مجهدزن نیه جهمم و
نتل و مبدن آن ،آنچ نز کهمم فقههد (نمدمنه و نهه سهنت ) و نسهنندتن ههم یه

عه

رونید ید سنمه رهبمنن تین خوت ،م تونن نسننندج نموت ،ضموری عوتن تشهنم شهدهد
زور ع ونسط زیدن و ضمری نس

ک ممک نس

تر آینده ع جدمع و نفمنت آن ونرت

گمتت؛ ک تر قدنون مجدزن نسمم عدنن توجه نشده نس ؛ عندعمنی الزم نسه
تأیند و تثبن
شوت ک نظمن

تر

تشهنم ،ع عنونن مجدزن مفند و منندسب عد جمم شهدت تروغ ،عمرس
نز آ ن ههد تر تشههنم شهدهد

و تیدگده فقهد و مسنندن و نتل هم ی

زور چنس ؟ همچنن رونیدت ک تر نی خصوص ونرت گمتیهده و ننه سهدیم نتله نی
ک تر جونز نی مجدزن عدنن نسنندت شده نس  ،کدنمند؟
تر نی مقدل  ،سع شده نس

ضم عندن مفهوم تشهنم ،سؤنال مطموحۀ فو عمرس

و پدسخ تنته شوت .شهدت کذب ج ء جمنیم نس

ک ع عدنل قضدی لطمه مه

زند .منظور نز رفندر خمف عدنل قضدی رفندرهدی هسهنند که عه حقهو نفهمنت تر
تسنمس عمنعم ع تسنگده قضدی ید حق جدمع تر تعقنهب و مجهدزن ع هکهدرنن خله
ونرت م آورت .گونه تروغ تر زممه گندهدن کبنمه ،و موجب زونل و ضعف عهدنل
نس و عد تیگم کبدئم مث سمق  ،رعدخوری ،تر ی

رتیف قمنر تنرت .کسه که تر

هنگدم ونقع ندظم عوته و ععد هنگهدم نتنء و عنهدن مطلهب تر محضهم تنتگهده ونقعنه رن
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عدلمدً عدمدنً عوض کند و ع نی تمتنب عدعث صدور حکم ع ندحق گهمتت ،نیه عمه
شدهد کدذب ع لحدظ قبدح

آن تر نظم جدمع و تر محکم وجدنن و نخم محکوم

نس .

واژههایکلیدی :شهادت دروغ ،شاهد ،گواه ،شهادت زور


 -1مقدمه
شهادت عبارت است از اينکه شخصی به نفع يکی از اصحاب دعوی و بر ضرر ديگری
اعالم اطالع و خبر از وقوع امری نمايد .شهادت يکی از دلیل دعاوی اعم از جزائی ،حقوقی با
سابقه بسیار طوالنی است و در تمام کشورها به عنوان دلیل پذيرفته شده منتها حدود
استفاده از آن و درجه اعتبار و ارزش آن متفاوت است .به دلیل اهمیت باال هم برای شاهد و
هم برای شهادت شرايط و ضوابط سنگین و دقیقی پیش بینی شده است .شاهد يا گواه
ممکن است عینی باشد که مشاهدات خود را نقل کند .ممکن است گواه سمعی باشد که
شنیدههای خود را منتقل سازد و يا شهادت او مستلزم به کارگیری اين دو و ديگر حواس
باشد.
دروغ يکی از گناهان کبیره است و دروغ گو نزد مردم ارزش و جايگاهی ندارد ،اما
بدترين دروغ آن است که شخص برای پايمال کردن حقّ ديگران ،شهادت دروغ بدهد .اين
کار ،روح فرد را به ناپاکی میآاليد و حقوق ديگران را ضايع میکند .شاهد دروغین ،اذهان و
افکار را به بیراهه میکشاند؛ در نتیجه ،طرف مقابل نیز برای احقاق حق خود ،به ستیزه
جويی روی میآورد .امام صادق (علیه السالم) در هشداری به شهادت دهندگان دروغین
ُ النار شاهد
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دروغ از جای نمیجنبد ،مگر اين که آتش بر او واجب شود /181( :کلینی)۷ ،
شهادت دروغ ،از آن دسته جرايمی است که از طرف شارع مقدس ،برای آن حد مقدّری
در نظر گر فته نشده است؛ لذا الزم است بر شاهدان کذب ،تعزير اجرا گردد که از اين لحاظ
هیچ گونه اختالف نظری بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود ندارد ،اگرچه در کیفیت
تعزير بین آنها اختالف است و ظاهراً به علت ضررهايی که ممکن است ،ازوجود چنین
افرادی در جامعه به وجود آيد ،تشهیر وی الزم و ضروری دانسته شده است تا مردم او را
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شناخته و از او حذر کنند .اقوال فقهای امامیه ،حاکی از اين است که در بین آنها ،هیچ
گونه اختالف نظری در مورد تعزير شاهد کذب ،همراه با تشهیر وی وجود ندارد.

شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه و آثارآن
شهادت در لغت به معنای حضور (نجفی )۷/10 ،و در اصطالح ،إِخبار از وقوع امر محسوس
به يکی از حواس در غیر مورد إخبار به حقی به ضرر خود و به نفع غیر است (جعفری
لنگرودی)13۷/ 0۱ ،

صاحب جواهر در تعريف شهادت مینويسد :إخبار جازم عن حق الزم للغیر واقع من
غیرحاکم :شهادت عبارتست از خبر دادن شخصی غیر حاکم به صورت قطعی بنابراين اداء
گواهی دروغ ،توسط گواه و نزد مقامات رسمی در دادگاه را فاعل آن را ،شاهد زور می گويند
(شاملو احمدی)08۷/0 ،
شهادت يکی از ادلۀ اثبات دعواست که ادای آن بسته به نوع دعاوی اعم از مالی و
غیرمالی و در ابواب و موضوعات مختلف فقهی ،دارای نصاب و شرايطی است که هرگاه در
يک دعوا ،کذب شهادت ثابت شود ،شاهد بايد حسب مور ،از نظر کیفری و مدنی بهای
سنگینی بپردازد .با بررسی فتاوی فقها در خواهیم يافت که تعزير شاهد کذب ،مجازاتی
قطعی است که برای اين افراد در نظر گرفته شده است همچنین بر خی نیزقائل به تشهیر
وی نیز شدهاند .البته عالوه بر آن ،اگر پس از شهادت شهود ،با قرائن قطعی ثابت شود که
شهو ،شهادت کذب داد ه اند ،حکم قاضی نقض شده و اگر مدعی به ،باقی باشد ،برگردانیده
میشود و اگر تلف شده باشد ،هر شاهد ،به اندازه شهادت خود ضامن مال تلف شده است و
دلیل آن روايتی است از جمیل از امام صادق (علیه السالم) که اين گونه آمده است سئل
َائما
ُ
ُق
ُی ء
َان ُالش
ُک
االمام الصادق (علیه السالم) عن شاهد الزور ،فقال :إن
ما
َدر
َ بق
ُِّ
ن
ُ ضم
َائما
ُ ق
یکن
ُ َلم
َ إن
ُ ُ
و
َاحبه
َی ص
َل
ُ ع
ُ رد
َینه
بع
َُ
َُ
ُُ:
ُ الرجل
مال
َ من
أتلُ
ف
َُ

شهادت دروغ211 /

اگر شی ء مد عی به ،تلف نشده باشد ،عیناً به صاحبش رد میشود و اگر تلف شده باشد
هر ضامن به اندازه شهادت خود ضامن مال صاحب مال است (طوسی ،تهذيب األحکام ۶
)0۶2/
اگر موضوع شهادت کذب ،قتل و يا قطع عضو باشد ،با هر شاهد همان رفتارمی شود که
با مشهود علیه رفتار شده؛ يعنی اگر به واسطه شهادت کذب ،مشهود علیه قصاص نفس
شده باشد ،شاهد نیز قصاص میشود و اگر قصاص عضو شده باشد ،شاهد نیز قصاص عضو
میشود .شاهد مطلب فوق روايت سکونی از امام باقر (علیه السالم) است که درباره شاهدين
َ إن
ُ
کذب به زنای محصنه و کشته شدن مشهود علیه به واسطه آن شهادت ،آمده است ُ
و
ُ :و اگر شهود گفتند که شهادت به
َمیعا
ُ قتلوا ج
ُّور
َا بالز
َالوا شَهدن
ق
ناحق داديم ،همۀ شهود کشته میشوند (.همانجا)100/02 ،
ادای شهادت در فقه
گفتار اول :ادلة وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن
بحث ما دربارة ادای شهادت در قضا و حقوق الناس است؛ زيرا در حقوق اهلل مانند
شهادت بر فواحش نه تنها واجب نیست بلکه مذموم نیز هست .به داليل زير ،ادای شهادت
در حقوق الناس واجب و کتمان آن حرام است:
آیات شریفه
در  0۷آيۀ قرآنی واژة کتمان و مشتقات آن به کار رفته که در  0۶مورد خداوند کتمان
حقیقت را مذموم دانسته و به کتمان کننده هشدار داده است (ر.ک :بقره ۶0 11 /و 08۷ ،33؛
نساء 1۷ /و 10؛ مائده 0۷1 ،0۶۷ ،08 /و  008آل عمران )۷0 ،012 ،01۶ ،0۱3 ،۷0 /که از اين بین دو
آيه در بارة کتمان شهادت است:
َلنکتم ُشهاده ُهللا ُانا ُاذا ُلمن ُالثمین ُ(مائدهُ/
و
یکنیم ُتا ُاز ُجملةُ
)۶۰۱؛ ُشهادت ُرا ُکتمان ُنمُ
گنهکاران ُباشی؛ ُو ُمن ُاظلم ُممن ُکتم ُشهاده ُعندهُ
منُهللاُوُماُهللا ُبفا لُاماُتعملون (بقره)012 /؛ و کیست ستمکارتر
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از آن کس که شهادتی از خدا را کتمان کند؛ يعنی ظالمتر از کتمان کنندة شهادت يافت
نمیشود.
روایات
شیعه و سنّی ،روايات فراوانی را در حرمت کتمان شهادت و وجوب ادای آن نقل کردهاند
که به چند مورد اشاره میشود:
در روايت صحیحی ،امام صادق (ع) کتمان شهادت را با استناد به قرآن کريم گناه کبیره
معرفی کرده است .در اين روايت که عبدالعظیم بن عبداهلل حسنی از امام جواد (ع) و آن
حضرت از امام موسی بن جعفر (ع) نقل میکند ،آمده است :عمرو بن عبید نزد امام صادق
(ع) آمد .چون سالم کرد و نشست ،اين آيه را خواندُ :ان ُتجتنبو ُاکبائرُ
ماُتنهونُعنه نساء  ) (10/کسانی که از گناهان کبیره و زشتکاريها دوری گزينند
سپس از سخن باز ايستاد .امام صادق (ع) به او فرمود چرا سکوت کردی؟ عمرو بن عبید
گفت :دوست دارم گناهان کبیره را از کتاب خداوند بدانم .آنگاه حضرت گناهان کبیره را با
استناد به آيات مربوط بیان فرمودند که کتمان شهادت يکی از آنهاست.
فقها نیز اعم از اهل سنت و شیعه بر کبیره بودن کتمان شهادت تأکید دارند؛
آيی اهلل گلپايگانی پس از ذکر آيۀ شريفۀ (وُلُتکتمواالشهادهُوُمنُ
یکتمهاُ انهُآثمُقلبه) (بقره )081 /و چند روايت میگويد :آنچه از اين
روايات و غیر آنها استفاده میشود اين است که شهادت دروغ کتمان آن ،هر دو از گناهان
کبیره است ،جز اين که شهادت دروغ ضمان آور نیزهست.
سرخسی ،سیوطی و شوکانی از مفسران و فقهای اهل سنت نیز پس ازاستناد به اين آيۀ
شريفه و روايات بر وجوب ادای شهادت ،بر اساس حديثی از پیامبر (ص) کتمان شهادت را
از گناهان کبیره دانستهاند.
همچنین ابن حزم ظاهری پس از طرح اين سؤال که آيا ادای شهادت آنجا که موجب
کشف سِر و سَتر مؤمن است (در حدود) جايز است يا خیر ،میگويد:
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هیچ مسلماً نی پنهان نمودن ظلم ظالمی را که بر آن اطالع يافته ،همچون تجاوز به مال
و ناموس ديگری جايز نمیشمارد .پس بر هر مسلمانی واجب است تا درجهت احقاق حق
مظلوم اقدام به ادای شهادت نمايد.
همچنین روايت زير در رابطه با ادای شهادت قابل بررسی است و میتواند دلیل ديگری
بر وجوب ادای شهادت و يا حرمت کتمان آن باشد:
"ُایماُرجلُآتاهُهللاُعلماُ کتمهُوُهوُیعلمهُلقیُ
هللاُعزُوُجلُیومُالقیامهُملجماُبلجامُمنُنارُ" (هر
کس علم خود را کتمان کند ،خداوند در قیامت از آتش بر او لجام میزند).
ابن ادريس نیز پس از اشاره به آيۀ شريفۀ "وُلُتکتمواالشهادهُوُمنُ
یکتمهاُ انهُآثم ُقلبهُ) میگويد :و به همین معنی است آنچه روايت
شده (من ُسئل ُعن ُعلم ُ کتمه ُالجمه ُهللا ُیوم ُالقیامهُ
بلجامُمنُنار) بنابراين آيات شريفه (بقره  0۷1/و 11 ،10 ،۷0 ،012 ،01۶ ،0۱3 ،008
آل عمران  ۷0،0۶۷/و  ،08۷نساء  1۷و  ،10مائده  ،08،۶0 /و  )33روايات (ر.ک :کلینی 08۷/0188:0،و
 ،180/۷صدوق ۱۷/0121:1،و  ،۱۶1طوسی ،)0۷۱/01۶۱:۶،اجماع فقها و مفسران (عاملی

جبعی ،)0۶1/0101:01،بلکه اتفاق مسلم انان بر وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان آن است،
هرچند در کفايی يا عینی بودن وجوب آن اختالف است (بهوتی .)۱01/0108:۶،در هر حال
همه معتقدند که اگر کس ديگری برای ادای شهادت نباشد ،وجوب آن عینی است (ابن
قدامه ،بی تا .)08/00:همچنین کسانی که وجو ب ادای شهادت را مشروط به تحمل شهادت
کردهاند معتقدند که به دلیل رو ايات واردشده در اين خصوص ،اگرعدم ادای شهادت موجب
ظلم به کسی يا تضییع حقی شود ،اد ای شهادت واجب خواهد بود ،هرچند قبل از آن
تحمل شهادت نکرده باشد (حائری.)010۱:101،
وجوب تحمل شهادت مورد اختالف است و منشأ آن عدم صراحت آيات و
روايات يا اختالف آ نهاست و چون شک در تکلیف است ،اصل عدم وجوب است.
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ادای شهادت واجب است و دلیل آن صريح آيۀ شريفۀ قرآن ،روايات و اتفاق مسلمانان
است و مصداق بارز و مورد وفاق همه ،جايی است که کس ديگری برای ادای شهادت نباشد
يا عدم ادای شهادت موجب ضرر به صاحب حق شود.
گفتار دوم :شرایط وجوب ادای شهادت
شرايط وجوب ادای شهادت با شرايط پذيرش شهادت متفاوت است؛ ادای شهادت
تکلیف شاهد است که در صورت جمع بودن شرايط مکّلف به ادای شهادت ،قاضی موظف
است شهادت را بپذيرد و بر اساس آن حکم دهد .البته اين دو هرگز با هم مالزمه ندارند،
برای نمونه ،کودک د ه ساله ،مکلّف به تکالیف از جمله ادای شهادت نیست ،اما طبق نظر
مشهور فقها شهادتش در قتل و جراحات پذيرفته می شو د از سوی ديگر ممکن است بر
شاهدی که بالغ و عاقل است ادای شهادت واجب و کتمان آن حرام باشد ،اما از نظرقاضی
شرايط پذيرش شهادت تمام نباشد و آن را رد کند .بر خالف بسیاری احکام که قبل از هر
چیز از شرايط وجوب آن بحث میشود دربارة شرايط وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان
آن ،با اين که کبیره بو دن آنمورد اتفاق مسلمانان است ،بحث خاصی صورت نگرفته است .
(عالمه حلّی م  ۷0۶.ق )در مختلف الشیعی الحکام الشريع ه ( )۱23/8 :0100و قاضی عبدالعزيز
بن براج (م 11۶ .ق) از شاگردان سید مرتضی در المهذب فی الفق هو به برخی از شرايط
ادای شهادت فقط اشاره کردهاند .ابن براج در اين رابطه میگويد:
ل یجوز ألحد المتناع من الشهاد ی إذا دعی إلیها ،إذا
کان من أهل الشهاد ی والعدالیُإل أن یکون ی حضوره لذ
ّ یُ
ّل ق بالدین ،أو یه مضُ
ر
لک وشهادته ضرر لشی ء یتع
ألحد المؤمنینُ()۱۶2 /0 :012۶
از اين عبارت شرايط زير برای وجوب ادای شهادت قابل استفاده است:
. 0از شاهد خواسته شده باشد (إذا دعی إلیها)
. 0بالغ ،عاقل ،مختار و عادل باشد (إذا کان من أهل الشهادی
والعدالی)
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. 1ادای شهادت موجب ضرر به دين و ظلم به م ؤمن ان نباشد (إل أن یکون یُ
ّلق بالدین أو یه
حضوره لذلک وشهادته ضرر لشیء یتع
ّی ألحد المؤمنین)ُ
مضر
در ادامه شرايط وجوب ادای شهادت را که قبالً به آنها اشاره شد ،بر اساس موازين فقهی
و روايات (ر.ک :طوسی  ،0۱8/۶ ،01۶۱صدوق  ،۱۷/ 1 :0121کلینی )180 /۷ :0188 ،با تفصیل
بیشتری تبیین کنیم:
بلوغ و  1و  .2عقل
بلوغ و عقل که از آنها در فقه تحت عنوان <کمال> ياد میشود ،از شرايط عمومی هر
تکلیفی از جمله ادای شهادتند و در اين زمینه قول به خالف وجود ندارد .هر چند ،بنا بر
مشهور ،قاضی موظف است در قتل و جراحات ،شهادت کودک د ه ساله را بپذيرد ،اما بر
کودک ادای شهادت واجب نیست.
 -3اختیار
اختیار که در مقابل اکراه به کار میرود ،يکی ديگر از شرايط عامۀ تکلیف از جمله ادای
شهادت است؛ بنابراين شهادت زمانی واجب است که کسی او را اکراه به عدم شهادت نکند.
اکراه در لغت و عرف به معنای وادار کردن کسی بر چیزی است که آن را نمیخواهد (ر.ک:
خويی )03۱/1 :01۷0

و در فقه ،تحقق اکراه منوط به سه چیز است:
. 0اکراه کننده قادر بر عملی کردن تهديد خود باشد؛
. 0گمان عرفی بر ضرر وجود داشته باشد؛
. 1ضرر بايد متوجه جان و آنچه که به منزلۀ جان است و يا متوجه مال قابل توجه باشد
که عادتًا قابل تحمل نیست.
محقق حلی ،تهديد مالی را به عنوان مجوز اکراه ذکر نکرده و از سوی ديگر تصريح دارد
که ضرر جانی عالوه بر قتل شامل جرح و ضرب و شتم هم می شو د.
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اکراه هم بر انجام فعل مانند انجام حرام ،و هم بر ترک فعل مانند نماز نخواندن وشهادت
ندادن که مورد بحث ماست ،تعلق میگیرد .سید مرتضی نیز میگويد:
اکراه به معنای وادار کردن شخص عاقل به انجام کار سخت يا ترک کاری است به
وسیلۀ ترساندن ،به نحوی که فرد را از میل و انگیزه تهی کند ،به طوری که نه سزاوار مدح
باشد و نه ذم (شريف مرتضی.)0۶1/0 :012۱ ،
اکراه بر فعل و ترک سه حالت میتواند داشته باشد:
 -0اکراه به انجام يا ترک چیزی که انسان به لحاظ شرعی ملزم به انجام آن نیست ،مثل
انجام معامالت؛
 -0اکراه به انجام يا ترک چیزی که انسان به لحاظ شرعی ملزم به انجام آن است ،مانند
نماز؛
 -1اکراه به انجام يا ترک چیری که انسان به لحاظ شرعی ملزم به ترک آن است ،نظیر
خوردن مسکر.
در صورت اول ،هرگاه مربوط به عقد يا ايقاع باشد ،اکراه به انجام ،اثر وضعی بطالن را در
پی دارد و اکراه به ترک آن به دلیل ايجاد مزاحمت و ممانعت از حق ،اثر تکلیفی حرمت
دارد و ممکن است اکرا ه کننده ضامن خسارت ناشی از آن نیز باشد.
در صورت دوم ،اکراه به انجام ،مصداق امر به معروف است که هرگاه جامع شرايط باشد
اين نوع از اکراهْ جايز ،بلکه واجب است هرچند عبادت اکراهی ،به دلیل عدم قصد قربت
باطل است و اگر اکراه بر ترک واجب باشد ،به دلیل حديث «رفع» موجب برداشته شدن
تکلیف میشود و اکراه بر ترک ادای شهادت از اين نوع است.
صورت سوم ،عکس صورت دوم است .به اين معنا که الزام به ترک ،مصداق نهی از منکر
و واجب است و اکراه بر انجام ،موجب برداشته شدن حرمت است.
بنابراين ،اکراه که متعلق آن فعل يا ترک فعل است ،هم در امور مباح و غیر الزم دارای
اثر است و هم در تکالیف الزامی .با اين تفاوت که در امور مباح و غیر الزم اکراه اثر وضعی
دارد و در تکالیف الزامی ،آنجا که اکراه مخالف تکلیف باشد ،اثر اکراه رفع تکلیف است و اگر
موافق تکلیف باشد ،مصداق امر به معروف يا نهی از منکر است.
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به عقیدة آيۀ اهلل خويی آن چه با حديث رفع برداشته میشود فعل و ترک فعل اکراهی
از جانب بندگان است و با اکراه خدا تکلیف برداشته نمیشود ()038/1 :01۷0
شايد در توضیح اين عبارت بتوان گفت که اکراه خداوند که با وعدة عذاب در دنیا يا
جهنم در قیامت تحقق میيابد ،برای انجام معروف و نهی از منکر و لطفی از الطافِ الهی به
بندگان است و آنچه موجب برداشته شدن تکلیف میشود ،اکراهی است که در جهت
مخالف تکالیف باشد که قهرًا توسط انسان ديگری انجام میشود.
 -۴احتمال پذیرش
بعضی از اعمال ،اعم از الزامی و غیر الزامی يک سويه و برخی ديگر دو سويه است؛ يعنی
دارای فاعل و قابل است .وجود اعمال دو سويه در مباحات فراوان است .نمونۀ بازر آنها
عقود است که بین دو شخص است .در محرمات مثل عمل زنا و لواط وواجباتی مثل ادای
شهادت که مورد بحث ماست ،از اعمال دو سويه يعنی دارای فاعل و قابل است؛ شاهد فاعل
و وظیفهاش ادای شهادت است و قاضی قابل و وظیفهاش پذيرش شهادت است .با توجه به
اين که ادای شهادت از اعمال دو سويه است و فايدة آن مرتب بر قبول قابل است ،اگر شاهد
بداند شهادتش پذيرفته نمیشود ،تکلیف چیست؟ به عبارت ديگر آيا وجوب ادای شهادت،
مطلق است (طوسی )1۶/0123:0 ،يا مشروط به اين است که بداند قاضی آن را میپذيرد يا
حداقل احتمال پذيرش آن را بدهد ،نظیر امربه معروف و نهی از منکر که احتمال تأثیر در
وجوب آن کافی است؟
در پاسخ بايد گفت :هرگاه بداند قاضی شهادت او را نمیپذيرد ،به دلیل لغو و بی اثر
بودن ،ادای شهادت واجب نیست و اگر بداند شها دت پذيرفته میشود ،بی ترديد ادای
شهادت واجب است و اگر نسبت به پذيرش شهادت شک داشته باشد ،اصل نیز وجوب ادای
شهادت است .عالوه بر آن ،عدم وجوب ادای شهادت در صورت شک در پذيرش ،موجب
تضییع حقوق افراد خواهد شد؛ زيرا در بیشتر موارد به داليل مختلف ،شاهدْ علم به پذيرش
شهادتش از سوی قاضی ندارد.
 -۵درخواست ادای شهادت از شاهد
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آيا وجوب ادای شهادت منوط به درخواست از شاهد است يا بدون آن نیز واجب است؟
اگر تحمل شهادت کرده و ادای شهادت از او خواسته شده باشد ،بی ترديد ادای شهادت
واجب است و اختالفی در آن نیست؛ اما اگر خود از وا قعه با خبر شده يا ديده باشد ،در
وجوب ادای شهادت دو نظر وجود دارد( سبزواری ،بی ت ا 08۶:؛ عاملی جبعی:0101 ،
 )0۶1/01روايات نیز مختلفند ،در برخی از آنها جمله (اذا ُسمع ُالرجلُ
الشهادهُ ،ای ُموضوع ُالشهادهُ ،و ُلم ُیشهد ُعلیهاُ،
هوُبلخیارُانُشائُشهدُوُانُشائُسکت) آمده که ظاهر در
عدم لزوم ادای شهادت است.
ممکن است گفته شود اين دسته از روايات ارتباطی به تحمل شهادت ندارند ،بلکه جمله
(سمع الرجل الشهادی) ظاهر در شهادت بر شهادت است .پاسخ اين است که
روايات منحصر به موارد فوق نیستند و روايات ديگری نیز وجود دارند که به جایُ(سمعُ
الرجلُالشهاده)ُجمله ُ(یحضر حساب الرجلین یطلبان
منه الشهاد ی علی ماسمع منهما) و بعد هم جمله ُ(إن شاء
شهد وإن شاء لم یشهد)ُدارند که ترديد را بر طرف میکند .البته در روايت
ديگری از محمد بن مسلم به جای (إن شاءشهد وإن شاء لم یشهد) که
داللت بر عدم وجوب میکند کلمۀ (يشهد) دارد که خبريه در مقام انشا و دال بر وجوب
است بدون اينکه از او خواسته شده باشد.
اختالف نظر موجود در جايی است که شاهد ،ناحق را نشناسد ،وگرنه حق امتناع از
شهادت را ندارد هرچند از او خواسته نشده باشد .دلیل آن روايت يونس است که به دنباالن
ُ ن الظالم یشهد ول یح
شاء سکت اين جمله را دارد (إل إذا علمم ِ
ّ ل له أنُل یشهد)
ُ
ِ
بر همین اساس شیخ صدوق رواياتی را که داللت بر عدم وجوب میکنند بر جايی حمل
کرده است که شاهد ديگری برای اقامۀ شهادت وجود داشته باشد ،اما در جايی که بداند
صاحب حق مظلوم است و حقش جز با شهادت وی احیا نمیشود ،اقامۀ شهادت را مطلقًا
واجب و کتمان آن را حرام دانسته است.
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 -6عدم خوف از ضرر
شرط ديگر وجوب ادای شهادت عدم خوف ضرر و ظلم بر مؤمن است .خوف از ظلم در
دو مورد آمده است :يکی جايی که شهادت برای عامه است که میگويد ُ(أقم
الشها دی ...وإن خفت علی أخی ک ضی ما  ۶ال) ُو ديگر جايی که
شهادت بر معسر است که میگويد (وإن کان علیه الشهود من موالی ک
ّنه ل یقدر هل یجوز أن یشهدوا علیه؟ قال ل
قدعر وه أ ِ
یجوز أن یشهدوا علیه ول ینو یُظلمه)
گفتار سوم :تعاریف و پیشینه و مبانی شهادت زور
زور کلمهای عربی و اجوف واوی است اکثر واژه شناسان کلمه زور را در لغت به معنايئ
کذب دانستهاند.
شهادتی که انسان بر خالف واقع بدهد تا باطل را به صورت حق جلوه بدهد شهادت زور
می گويند .اگر بنا شد که انسان به چیزی شهادت بدهد بايد همان گونه که دريافت کرده و
درک نموده باشد .شهادت بايد (عن حس) يا قريب به حس باشد بايد آنگونه شهادت بدهد
که ديده يا شنیده يا با قراين حسی میداند که چنین چیزی هست.
شهادت زور دو کصداق دارد :کسی که عالما و عامداً بر خالف واقع گواهی دهد کسی که
با جهل به مشهودبه ،خود را عالم به آن نشان داده و اقدام به گواهی کند( .جعفری لنگرودی
 01۶0ج )810-810 :0
پیشینه شهادت کذب:
در  0022سال پیش از میالد در ماده  08قانون آور – نامو پادشاه سومر آمده است «اگر
کسی خود را به عنوان شاهد معرفی کند اما معلوم شود که شاهدی دروغ گو است  0۱شکل
نقره توزين و تسلیم خواهد کرد» و در حدود  0822سال قبل از اسالم در ماده  1و  1قانون
حمورآبی درخصوص شهادت کذب آمده است « اگر شخصی در موردی شهادت داده و
شخصی را که ادا کرده بود ثابت نکرد اگر آن مورد بود که با زندگی سر و کار داشت آن
شخص بايد به قتل برسد (ماده  )1و در ماده  1قانون نیز در مورد غالت يا پول میباشد
شاهد کاذب بايد جريمه آن را بپردازد و در اسالم نیز شهادت کذب به اصطالح شهادت زور
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به کار برده شده و فقهاء مشهور شیعه نظريه تعزير شاهد کذب و جبران خسارت دادهاند و
در قوانین موضوعه ايران در سال  0121که به تصويب رسید در مواد  00۱و  00۶شهادت
کذب را جرم دانسته است در قانون مجازات اسالمی فعلی نیز در ماده  ۶۱2برای شهادت
کذب مجازات در نظر گرفته شده است.
مبانی فقهی جرم شهادت کذب:
شهید اول «ابی عبداهلل شمس الدين محمد بن جمال الدين مکی العاملی» در کتاب
لمعه دمشقیه نوشته است « اگر دروغ بودن شهادت ثابت شود حکم صادره نقض میگردد و
مال بازگردانده میشود و اگر بازگرداندن مال امکان نداشته باشد شهود ضامن هستند و در
هر صورت شهود تعزير شده و معرفی میگردند»
آيت اهلل سیدابوالقاسم خويی ،در کتاب مبانی تکمله المنهاج شهادت زور را براساس
نتیجهای که بر عمل (شاهد) مترتب میشود مجازات میشوند.
شیخ طوسی در کتاب نهايه ذکر نمودهاند که جايز نیست شخص شهادت کذب دهد و
اگر چنین کار کند گناه مرتکب شده و ضامن است و شايسته است امام شهود زور را تعزير
کرده و در محل آنها را معرفی کند.
قاضی ابن البراج نیز فرمودند :واجب است شاهد کذب در میان قوم و قبیلهاش تأديب
شود و اگر به واسطه شهادتش چیزی تلف شده بود ،جبران کند .فقهاء عالوه بر مجازات و
جبران خسارت توسط شاهد کاذب – اداء شهادت را واجب شمردهاند محقق حلی در کتاب
شرايع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ادای شهادت را واجب شمردهاند
اما آيا واجب عینی میباشد يا کفايی؟ اغلب فقهاء واجب کفايی دانستهاند که با اداء
شهادت توسط افرادی ،تکلیفان توسط شهود ديگر ساقط میشود.
شرایط تحقق بزه شهادت کذب :
الف -اداء شهادت دروغ بايد در دادگاه به عمل آيد .دادگاه اعم از عمومی و اختصاصی
میباشد لذا استشهاديه محلی کذب مشمول شهادت کذب نمیباشد ((3 )03/1/80(/)818/۷
نظريه مشورتی اداره حقوقی).
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ب -اداء شهادت نزد مقامات رسمی باشد .اين مقامات رسمی اختصاصی به مقام قضايی
ندارد و شامل مراجع انتظامی نیز میشود (( )0/۱/81(/)030۱/۷نظريه مشوتی اداره حقوقی)
ولی اگر کسی در اداره ثبت احوال شهادت کذب داد مشمول بند د ماده  0قانون جرائم و
مجازاتها مربوط به اسناد سجلی مصوب  01۷2/۱/02مجمع تشخیص مصلحت نظام
میباشد.
آثار شهادت کذب
 ) 0مجازات سه ماه و يک روز تا دو سال حبس يا يک میلیون و پانصد هزار تا دوازده
میلیون ريال جزای نقدی (ماده  ۶۱2قانون مجازات اسالمی)
 )0شهادت دروغ موجب بطالن حکم است؛ و هر حکمی که بر اين اساس صادر شود
بالاثر است.
 ) 1مطابق قواعد کلی مسئولیت مدنی ،هر گاه کسی سبب ورود خسارت گردد .بايد
جبران نمايد و در شهادت کذب نیز شاهد بايد خسارت زيانديده را جبران نمايد.
 ) 1در امور کیفری يکی از جهات درخواست تجديدنظر و اعاده دادرسی دروغ بودن
شهادت شهود است.
 )۱چنانچه شاهد پس از ادای سوگند شهادت دروغ بدهد با احراز اين موضوع برای
دادگاه مجازات سوگند و شهادت دروغ قابل جمع است و قاعده جمع مجازات اعمال
میگردد.
نتیجه گیری
در رابطه با شهادت در فقه دو مطلب مورد بحث است :تحمل شهادت و ادای شهادت .
در وجوب تحمل شهادت آنگاه که از کسی خواسته شده باشد ،دو نظريه وجود دارد؛ اما در
وجوب ادای شهادت و حرمت کتمان بلکه کبیره بودن آن اختالف نظری وجود ندارد .دلیل
بر آن صريح آيات شريفۀ قرآنی ،احادی ث فريقین و اجماع و اتفاق مسلمانان است.
نتیجه گیری و پیشنهادات:
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شهادت کذب جزء جرايمی است که به عدالت قضايی لطمه میزند .منظور از رفتار
خالف عدالت قضايی رفتارهايی هستند که به حقوق افراد در دسترسی برابر به دستگاه
قضايی يا حق جامعه در تعقیب و مجازات بزهکاران خلل وارد میآورد .گواهی دروغ در زمره
گناهان کبیره ،و موجب زوال و ضعف عدالت است و با ديگر کبائر مثل سرقت ،رباخوری ،در
يک رديف قرار دارد .کسی که در هنگام واقعه ناظر بوده و بعد هنگام اداء و بیان مطلب در
محضر دادگاه واقعیت را عالماً عامداً عوض کند و به اين ترتیب باعث صدور حکم به ناحق
گردد ،اين عمل شاهد کاذب به لحاظ قباحت آن در نظر جامعه و در محکمه وجدان و
اخالق محکوم است و در قانون نیز برای آن مجازات در نظر گرفته شده است که همان ماده
 ۶۱2قانون مجازات اسالمی میباشد.
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کتابنامهُ:


* قرآن کریم.
. 0ابن ادريس ،محمد ( 0102ق) ،السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ،چاپ دوم ،دفترانتشارات اسالمی ،قم.
. 0ابن بابويه ،محمد ( 0101ق) ،من الیحضره الفقیه ،چاپ دوم ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
. 1ابن برّاج ،عبدالعزيز ( 012۶ق) ،المهذّب ،چاپ اول ،دفتر انتشارات اسالمی ،قم.
. 1ابن داود ،حسن بن علی ( 0181ش) ،رجال ابن داود ،انتشارات دانشگاه تهران ،تهران.
. ۱ابن فهد حلی ،احمد ( 012۷ق) ،المهذّب البارع فی شرح المختصر النافع ،چاپ اول ،مؤسسه نشر
اسالمی ،قم.
. ۶ابن قاسم ،عبدالرحمان ( 0101ق) ،المدونة الکبری ،چاپ اول ،مؤسسه خیريۀ ،بی جا.
. ۷ابن قدامه ،عبدهلل ( 012۱ق) ،المغنی ،چاپ اول ،داراالحیاء التراث العربی ،بی جا.
لسانالعرب ،چاپ سوم ،دارالصادر ،بیروت.

. 8ابن منظور ،جمال الدين ( 0101ق)،
. 3ابوالصالح حلبی ،تقی ( 0121ق) ،الکافی فی الفقه ،تصحیح :رضا استادی ،چاپ اول ،اصفهان.
. 02اردبیلی ،احمد ،مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان ،قم ،انتشارات حوزه علمیه،
بی تا.
. 00انصاری ،قدرت هلل ( 018۶ش) ،تعزیرات از دید گاه فقه و حقوق جزا ،چاپ دوم ،پژوهشگاه علوم و
فرهنگ اسالمی ،قم.
. 00بابرتی ،محمد محمود ،العنایة فی شرح الهدایة ،دارالکتب العلمیۀ ،لبنان ،بی تا.
 .01حّلی ،حسن بن يوسف بن مطهر ( 010۱0ق) ،مختلف الشیعه ،قم ،اسالمی.
 .01حّلی ،نج مالدين ابوالقاسم جعفر بن حسن( محقق) ،شرائع االسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،چاپ
دوم ،تهران ،استقالل ،ب يتا

