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 چکیده

مفهوم شهادت دروغ یا شهادت زور در منابع فقهی با آنچه در قوانین و حقوق موضـوعه        
خورد، تفاوت چندانی ندارد؛ اما در تعیین مجازات این جرم و ادله و مبـانی                میبه چشم   

و استنادات هـر یـک بـه روایـات یـا سـیره       ) امامیه و اهل سنّت(آن، آنچه از کالم فقها    
توان استنتاج نمود، ضروری بودن تشهیر شـاهد زور بـه واسـطه               دینی خود، می   رانرهب

زیان و ضرری است که ممکن است در آینده به جامعـه و افـراد آن وارد گـردد؛ کـه در         
ییـد و تثبیـت   أ در تبنابراین الزم است . قانون مجازات اسالمی بدان توجهي  نشده است       

با جرم شهادت دروغ، بررسی شود که نظرات        تشهیر، به عنوان مجازات مفید و متناسب        
هـا در تـشهیر شـاهد زور چیـست؟           و دیدگاه فقها و مـستندات و ادلـه هـر یـک از آن              

ای کـه در جـواز ایـن         صوص وارد گردیده و نیز سایر ادله      همچنین روایاتی که در این خ     
 مجازات بدان استناد شده است، کدامند؟ 
 فوق بررسـی    ۀاالت مطروح ؤمفهوم تشهیر، س  در این مقاله، سعی شده است ضمن بیان         

 .و پاسخ داده شود

 
 .تشهیر، شهادت، شاهد زور، تعزیر  ها ید واژهکل

 
 طرح مسأله 

گـو نـزد    و دروغ )٨/١٦٤ ،المبـسوط  طوسـي،  شیخ( است کبیرهدروغ یکی از گناهان     
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مردم ارزش و جایگاهی ندارد، اما بدترین دروغ آن است که شخص برای پایمـال کـردن                 
آالیـد و حقـوق      ین کـار، روح فـرد را بـه ناپـاکی مـی            ا.  دیگران، شهادت دروغ بدهد    حقّ

 در نتیجـه،    ؛کشاند  می بیراههشاهد دروغین، اذهان و افکار را به        . کند دیگران را ضایع می   
امـام صـادق    . آورد جـویی روی مـی      خـود، بـه سـتیزه      طرف مقابل نیز برای احقـاق حـقّ       

شاهدُ الزُّورِ لَا تَزُولُ     «: می فرمایند  نشهادت دهندگان دروغی  در هشداری به    ) السالم  علیه(
 از جای نمی جنبد، مگر این که         دروغ شاهد«: )٧/٣٨٣کلینی،(» قَدَمَاهُ حَتَّي تَجبُ لَهُ النَّارُ    

 .»آتش بر او واجب شود
شهادت دروغ، از آن دسته جرایمی است که از طـرف شـارع مقـدس، بـرای آن حـد                  

؛ لذا الزم است بر شاهدان کذب، تعزیر اجرا گردد کـه            1فته نشده است  ری در نظر گر   مقدّ
از این لحاظ هیچ گونه اختالف نظری بین فقهای امامیه و اهل سنت وجود ندارد، اگرچه                

ها اختالف استو ظاهراً به علت ضـررهایی کـه ممکـن اسـت، از                در کیفیت تعزیر بین آن    
هیر وی الزم و ضـروری  دانـسته شـده           وجود چنین افرادی در جامعه به وجود آید، تـش         

 . است تا مردم او را شناخته و از او حذر کنند
گونه اختالف نظـری در   ها، هیچ ه، حاکی از این است که در بین آن        اقوال فقهای امامی  

؛ ٦/٢٤٠،  الخالفشیخ طوسی،   ( مورد تعزیر شاهد کذب، همراه با تشهیر وي وجود ندارد         
، قائـل بـه وجـوب       »یجب«البته برخی از آنان با لفظ       . )٢/٥٢٧؛ طبرسی،   ٤١/٢٥٣نجفی،  

 .اند ۀ استحباب نموده، اراد»ینبغی«تشهیر شده و دسته دیگر با عبارت 
این تحقیق، در ابتدا به بیان مفهوم تشهیر پرداخته و ضمن بیان آرای فقهای امامیـه                

رای این کیفر بیـان  ها را در اج ا مورد بررسی قرار داده و روش آنو اهل سنّت، ادله آنها ر    
 .نموده است

نقل شـده اسـت کـه       : گوید  می) السالم  علیه(االنوار در روایتی از امام رضا       صاحب بحار 
هر کس شهادت زور بدهـد، روز قیامـت در حـالی کـه              « :فرمودند) السالم  علیه(امام رضا   

شـود و در صـورتش       پوشـاند، آورده مـی      هایش را مـی    صورتش در تاریکی است که چشم     
 ).١٠١/٣١١مجلسی، (» شناسند  اسم و نسب او را می،اتی است که خالیقعالم

 
  شهادت کذب در فقه و حقوق موضوعه و آثارآنـ١

خبـار از وقـوع امـر       إِ،  و در اصـطالح   ) ٤١/٧نجفی،  (شهادت در لغت به معناي حضور       

                                                                                                                                                                             
 .شود البتّه به جز شهادت کذب و یا شهادت متفرق شهود در زنا، که موجب حدّ قذف می. ١
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ي به ضرر خود و به نفع غیـر اسـت     خبار به حقّ  إمحسوس به یکي از حواس در غیر مورد         
 ).١٥/٣٩٧ عفري لنگرودي،ج(

خبار جازم عن حق الزم للغیر واقع مـن غیـر      إ«: نویسد  میصاحب جواهر در تعریف شهادت      
 ).نجفي، همانجا (.»ي غیر حاکم به صورت قطعيشهادت عبارتست از خبر دادن شخص: »حاکم

 ،فاعـل آن را   توسط گواه و نزد مقامات رسمي در دادگاه را          بنابراین اداء گواهي دروغ،     
 )١/٢٨٧ احمدي، شاملو(گویند  ر ميشاهد زو

 به نوع دعـاوي اعـم از مـالی و            اثبات دعواست که ادای آن بسته      ۀادل شهادت یکي از  
داراي نصاب و شرایطي است کـه هرگـاه          مالی و در ابواب و موضوعات مختلف فقهی،       غیر

ني  ازنطـر کیفـري و مـد       ، کذب شهادت ثابت شود، شاهد باید حسب مـورد         ،در یک دعوا  
خواهیم یافـت کـه تعزیـر شـاهد کـذب،            در با بررسی فتاوی فقها   . بهاي سنگیني بپردازد  

خـی نیـز   همچنـین بر . مجازاتی قطعی است که برای این افراد در نظر گرفته شده اسـت           
اگر پـس از شـهادت شـهود، بـا قـرائن       البته عالوه بر آن، .اند قائل به تشهیر وی نیز شده   

عي  و اگـر مـدّ  قاضی نقض شـده اند، حکم  هدت کذب داد  شها ،ثابت شود که شهود   قطعی  
 به اندازه شهادت خود     ،شود و اگر تلف شده باشد، هر شاهد        به، باقي باشد، برگردانیده مي    

) الـسالم   علیه(ضامن مال تلف شده است و دلیل آن روایتي است از جمیل از امام صادق                
 کَـانَ  إِنْ: عن شاهد الزور، فقال) مالسال علیه(سئل االمام الصادق «: گونه آمده است  که این 
 :الرَّجُلِ مَالِ مِنْ أُتْلِفَ مَا بِقَدْرِ ضُمِّنَ قَائِماً یَکُنْ لَمْ إِنْ وَ صَاحِبِهِی  عَلَ رُدَّ بِعَیْنِهِ قَائِماً ءُ  الشَّيْ

 ،شود و اگر تلف شـده باشـد        نشده باشد، عیناً به صاحبش رد مي      به، تلف    عي مدّ ءاگر شي 
، تهذیب األحکـام طوسی، ( »به اندازه شهادت خود ضامن مال صاحب مال استهر ضامن  

 اگر موضوع شهادت کذب، قتل و یا قطع عضو باشد، با هر شـاهد همـان رفتـار                   ).٦/٢٦٠
شود که با مشهود علیه رفتار شده؛ یعنی اگر به واسطه شهادت کذب، مـشهود علیـه                  يم

اگر قصاص عضو شده باشـد، شـاهد       شود و     نفس شده باشد، شاهد نیز قصاص مي       قصاص
است ) السالم  علیه(شاهد مطلب فوق روایت سکوني از امام باقر         . شود  عضو مي  نیز قصاص 

که درباره شاهدین کذب به زناي محصنه و کـشته شـدن مـشهود علیـه بـه واسـطه آن                     
هود گفتند که شـهادت  و اگر ش  : جَمِیعاً قُتِلُوا بِالزُّورِ شَهِدْنَا قَالُوا إِنْ وَ«: شهادت، آمده است  
 ).١٠/٣١٢همانجا،( .شوند ۀ شهود کشته میبه ناحق دادیم، هم

 قانون مجازات اسالمی نیز مجازات شاهد کذب را سه ماه و یک روز تا دو سـال                  ٦٥٠ماده  
 حبس و یا یک میلیون و پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی مشخص کرده اسـت                 

، قـصاص و  ر مجازاتی دانسته که در بـاب حـدود  مجازات را عالوه باین  ،که البته در تبصره آن   
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 .دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده و به تشهیر وی تصریحی نشده است
 

 مفهوم تشهیرـ ٢
قبل از بررسی اقوال فقها در مورد تشهیر، مفهوم تـشهیر در لغـت و اصـطالح فقهـی                   

 .مورد بررسی قرار خواهد گرفت
 

  لغتمفهوم تشهیر درـ ١ـ٢
ی بـرا ی مختلفی  معان لغت اهل  است،که »شَهَرَ «شهیر از و لیتفع باب ازی   مصدر ،تشهیر

ی برخـ  و )٤٠٦معلـوف،   ( »شناسـاندن  و ذکرکردن«ی  معنا به را آنی  برخ. اند کرده ذکر آن
 افـشا «ی  معنـا  بـه  آن را  گـر یدی  برخـ . )٧٢٥جرّ،   (اند  آورده »نمودن ظاهر«ی  معنا به را آن

 ،یلغـو ی  ان معنـا  یـ ب در. )١/٣٢٥فیـومی،   (انـد     دانسته »مردم نیب در ودننم رسوا و کردن
 بـه  زیـ ن »الـشهرة « .)١٣٠ قلعجـی، (انـد    قلمداد کرده»دادن اشاعه«ی به معنا را »شَهَّرَ«ی  برخ
  )٣٥٦ابن منظور،  (.است آمده »عمل شدن آشکار «و )جرّ، همانجا( »ییرسوا«ی معان

 ظاهری  معنا به ریتشه«: است شده ریتعب گونه نیا ر،یتشهی  لغوی  در جای دیگر معنا   
 آنـان  شـدن  آگاه منظور به و مردم انیم در زشت و حیقب نحو به ءیش اندنینما و کردن

 .)٣/٣٩٩فراهیدی، (»است) ءیش قباحت از(
 ریتـشه  لفظ  مترادف با  ،معنا در نیز که  الفاظ دیگري را  ،  لغتی  علما ، آنکه توجه قابل

 .مجاهره و افشا اعالم، اظهار، اشاعه،: از عبارتند الفاظ نیا. اند کرده ذکر ،است
 

  مفهوم تشهیر در اصطالح ـ٢ـ٢
 مجـرم ی  عن ی است؛ شخص   نمودن رسوا و دادن شهرت ،یمعنا به اصطالحتشهیر در   

، ریتـشه ،  گرید عبارت به. ندینما رسوا را او و نموده اعالم رای  و جرم وی  معرف مردم به را
 دادن رواج و گـسترش «ی  معنـا  بـه  اصطالح، در ریتشه. است مجرم کردن رسوا به اقدام

 . )١٣٠قلعجی، (است  آمده زین »مردم نیبی کس عملی زشت وی بد
ی اصـطالح  مفهـوم  انیـ ب در ،یاالسـالم یی  الجنـا  عیالتـشر  کتاب در عوده عبدالقادر

 مردم است؛ برابر در او گناه به دادن ندا و مجرم مجازات اعالن ر،یتشه«: نویسد  میریتشه
 را او تـا  شـود؛  یم اعتماد ها به عنوان امین مردم به مجرم       آن در کهی  میجرا در باألخص
 .)١/٧٠٤عوده،  (»ندینمای دور او از و بشناسند



 ١٢١ تشهیر شاهد زور  

 شمول تعزیر نسبت به کیفر تشهیر ـ ٣
ي براي آن تعیین  اندازه معینّ  ،تعزیر در اصطالح فقهاي امامیه، عقوبتي است که شارع        

تعزیـر  «: گوید ابن ادریس حلي در این باره مي      . ت؛ و مقدارش کمتر از حد اس      نکرده است 
شود تا سبب شود، او و       ن خداوند متعال بر مجرم اعمال مي      همان تأدیب است که به فرما     

 حلـي نیـز تمـام     محقـق ).٣/٥٣٥ابـن ادریـس،    (» دیگران از انجام گناه خودداري کننـد      
د نامیده و گناهاني که و مجازاتشان تعیین نشده ن دارند، حهاي معیّ گناهاني که مجازات

 از فقهـاي    ای   عـدّه  .)٤/١٤٧،  شـرایع االسـالم   محقـق حلـي،      (را تعزیر قلمداد کرده است    
برخـی از   امامیه مانند، ابوالصالح حلبي، صاحب ریاض، عالمـه حلـي، صـاحب جـواهر و                

ابوالصالح حلبي،  : ـ  کن(اند   یه به آن چه ذکر شد، تعریف نموده       ، تعزیر را شب   فقهای معاصر 
 ).٧؛ تبریزي، ١/٢٠؛ گلپایگاني، ٤١/٢٥٥؛ نجفي،١٠/٧؛ طباطبایي،٤١٦

اند، شبیه تعریف فقهای امامیـه   تعریفی که فقهای اهل سنّت در مورد تعزیر ارائه داده    
 گناهاني کـه در شـرع،       تعزیر تنبیهي است براي   «: نویسد ماوردي، فقیه شافعي، مي   . است

یین نشده است و اختالف مقدار آن بستگي به نوع گناه و خصوصیات ها تع حدي براي آن
امه نیز از فقهاي مشهور حنبلي  ابن قد).٢/٢٣٦،  السلطانیةاألحکامماوردي، (» مجرم دارد

بـراي آن  اي  اي ارتکاب گناهاني که حد و کفاره     تعزیر، همان تأدیب است و بر     «: نویسد  مي
بعـضي از فقهـاي شـافعیه       ). ١٢/٤٦٧قدامـه،   ابـن   (» گـردد  تعیین نشده است، واجب مي    

اي  راي گناه و معصیتي که حد و کفـاره        تعزیر از نظر شرع، همان تأدیب است ب       «: اند گفته
 تعزیـر عقـوبتي   «: انـد   بعضي دیگـر گفتـه     ).٤/١٩١شربیني،  (» ن نشده است  براي آن معیّ  

 ).١٠/٣٤٧ابن قدامه، (» ها حد وجود ندارد شرعي است براي گناهاني که در آن
اند، کامل نیست؛ زیرا     ري از فقها براي تعزیر ذکر نموده      رسد تعاریفي که بسیا    ظر مي به ن 

ن شـده اسـت، حـد و     مجـازات خاصـي معـیّ   هـا  در این تعاریف، تمام جرایمي که بـراي آن      
جرایمي که میزان مجازات آن تعیین نشده، تعزیر نامیده شده است؛ در حالي که در برخي                

بنـابراین  . ه مقدار مجازات تعیین شده است، ولـي جـزء تعزیـرات هـستند             گناهان، با این ک   
 عقوبت یا تأدیبي اسـت بـر انجـام گناهـان و             ،تعزیر«: گفته شود بهتر است در تعریف تعزیر      

ها، در اغلب موارد، اندازه اي تعیین نشده است و مقـدار             فاتي که از طرف شارع براي آن      تخلّ
 ). ٧٣انصاري، (» تا طبق مصلحت عمل نماید ؛آن به حاکم واگذار گردیده است

ي شبیه به این تعریـف      شهید اول، مقدس اردبیلي و بعضي از فقهاي معاصر نیز تعریف          
 ).٢/٤٢٣شهید ثاني، (اند  ارائه نموده
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اما در مورد دایره و محدوده شمول تعزیر باید گفت، نظر مـشهور فقهـا در خـصوص                  
س و غیـر    أبس، نفی، تشهیر، اطافه، حلق الرّ     شمول تعزیرات این است که تعزیر شامل ح       

ایم  مثال شیخ طوسی در موردی که انسان مرتکب جر         ).١/١١طبسی،  (از این موارد است     
گونـه کـه خـود صـالح          س مـصلحت و آن    اسـا داند کـه بر     تعزیری شود، بر امام واجب می     

مـه  عالّ. )٨/٦٦شیخ طوسـی، المبـسوط،      (دیب نماید   أت... داند، او را با حبس، ضرب و         می
تعزیر با ضرب یا حبس یا توبیخ یا هـر آنچـه کـه امـام مـصلحت                  «: معتقد است حلی نیز   

عالمـه حلـی،    (» ببیند، است؛ ولـی تعزیـر شـامل قطـع، جـرح و اخـذ مـال نمـی شـود                    
مجـازات   به نظر ابن فهد نیز، هر عقوبتی بسته به نـوع و میـزان                ).٢/٢٢٧،  تحریراالحکام

ود و در صورتی که شرع نسبت به آن ساکت باشد، برای            ش معیّن شده در شرع تعیین می     
مجـرم  ... دیب مجرم باید به نظر امام رجوع کرد تا او طبق صالحدید خود، با حبس یا                 أت

ه  مجـازات شخـصی کـ      ۀلأصاحب جواهر نیز در مـس     . )٩٠ـ ٥/٨٩ابن فهد،   (را تعزیر کند    
عنوان  چنین شخصی به حبس و ضربی که برای«: نویسد موی سر زنی را از بین ببرد، می  

شود که بنا   ضرب به عنوان نوعی تعزیر حمل میشود، حبس و مجازات در نظر گرفته می   
همچنین ایشان در تفـسیر قـول کـسانی کـه در            ). ٤١/٣٤٩نجفی،  (» بر نظر حاکم است   

را بر اقتضای مـصلحت و   اند، آن  نیز عالوه بر تعزیر الزم دانسته  تشهیر را  ،مجازات محتال 
 مجـازات نفـی در   ).٤١/٥٩٨نجفـی،  (کنـد   وان نوعی تعزیر حمل می   ر امام و بعن   طبق نظ 

ـ          ورد شخصی که با چهارپایان وطی می       سماعه در م   ثّقۀمو ه کند را نیز طبق نظر امـام و ب
 نیـز   )ره( از فقهای معاصـر، امـام خمینـی        ).٤١/٦٣٩نجفی،  (عنوان نوعی تعزیر می داند      

تواند با حبس، تغریب از بلد، تعطیل محل کسب    حاکم شرعی و نائب او می        :معتقد است 
بعد از ذکر موارد تغریـب، حـبس،        نیز  منتظری  آقای   ).١/١٧١کریمي،   (تعزیر نماید ... و  

 انواعی از تعزیر می باشند، زیرا غیر این موارد قطعاً«: گوید أس، اطافه و تشهیر میحلق الرّ
را تنهـا شـامل ضـرب       برخـی تعزیـر      ،از حدّ و تعزیر، مجازات سومی وجود ندارد و اینکه         

 ). ٢/٣٦٦منتظری، (مل دارد أدانند، جای ت می
 مجرمان یکسان نیست، بلکه بـستگی بـه شخـصیت و            ۀبه نظر ماوردی، تعزیر در هم     

 اگر طبـق  حال معزر دارد، لذا تعیین نوع و میزان تعزیر بستگی به اجتهاد امام دارد، مثالً   
 توانـد آن  رم مفیدتر است، نمـی  به حال مج،رباجتهاد امام، مشخص شود که مجازات ض     

الجزیری نیز معتقد اسـت، دایـره       ). ٢/٣٦٤ماوردی، ادب القاضی،    (را تبدیل به حبس نماید      
، در هر جرمی که شارع بـرای آن         دهد تعزیر بسیار وسیع است که این امکان را به حاکم می          



 ١٢٣ تشهیر شاهد زور  

نفی، تـوبیخ و غیـره    ضرب،    یا کفاره تعیین نکرده است، عقوبتی مناسب با آن از حبس،           حد
تعزیر اعم اسـت از ضـرب، حـبس، جلـد،          «: گوید   زحیلی هم می   ).٥/٤٠٠جزیری،  (گزیند  بر

 از هر آنچه که حاکم مناسب بداند، بطوری که باعث           ،نفی، توبیخ، غرامت مالی و مانند اینها      
. سـت هـا متفـاوت ا     ردع و منع شخص شود که با توجه به اختالف افراد، نـوع تعزیـر در آن                

حسب سیاست حاکم است کـه      ر را به قتل رساند و این بر       تواند معزّ  حاکم می حتی در تعزیر    
 ). ٤/٢٨٧زحیلی، (اند  عنوان نوعی تعزیر جایز دانستهفقهای حنفی و مالکی، نیز آنرا به 

گونه مـی تـوان اسـتنتاج نمـود کـه، حـاکم              از مجموع آنچه از کالم فقها بیان شد، این        
تواند بنا بـر صـالحدید     ندارد و میرانی از تعزیر یتی در تعیین نوع معیّاسالمی هیچ محدود 

و نیز با لحاظ شخصیت و احوال مجرم، نوع جرم انجام شده، مصلحت جامعه و سایر مـوارد                  
عزیر، بسیار گسترده است، بـه      همچنین دایره ت  .  او اجرا نماید   دیگر، نوعی از تعزیر را در حقّ      

های جدید بـا نظـر حـاکم و           زمانی، بسیاری از مجازات    ۀر دور هدر  ای که ممکن است      گونه
بنا بر مصلحت او داخل در این دایره و حتی برخی دیگر از تعزیـرات سـنّتی گذشـته از آن                     

 ،اما آنچه قابل ذکراست، این است که نظر به اینکه هـر یـک از انـواع تعزیـرات            . خارج شوند 
بر معیارهای مـذکور     حاکم شرع باید بنا       لذا ای هستند،  ارای کارکرد و کاربرد خاص و ویژه      د
 . پذیری مجرم، نوع و میزان تعزیر را مشخص نمایدأثیرشناخت میزان تنیز و 

بنابراین کیفر تشهیر، یکی از جرایم تعزیری است که رسـالت اصـلی آن، شناسـاندن                
 حاکم لـزوم شناسـایی و رسـوایی مجـرم را            ،مجرم به جامعه و رسوایی وی است و هرجا        

لـذا کیفـر    . الح بداند، باید عالوه بر یکي از انواع تعزیر، به تشهیر مجرم نیز حکم دهـد               ص
کیفـری  ) الـسالم  علـیهم (تشهیر، ضمن اینکه، با توجه به روایات وارده از ائمه معصومین            

، نیز به عنوان نوعی تعزیر پذیرفتـه شـده و           سنّتمشروع است، بین فقهای امامیه و اهل        
 ،ر جرایم مختلف حدّی و غیرحدّی، با توجه بـه لـزوم رسـوایی مجـرم    فقها این کیفر را د  

یفـر   مردم، به عنوان ک    برای دستیابی به اهداف مختلف از جمله جلوگیری از تضییع حقّ          
 . اند اصلی برای مجرم در نظر گرفته

 
  اقوال فقها در مورد حکم تشهیرـ٤

 تـشهیر شـاهد زور   در این قسمت، نظرات فقهای امامیه و اهل سنت در مـورد حکـم      
 .گیرد مورد بررسی قرار می
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  نظر فقهای امامیه  ـ١ـ٤
گونه اختالف نظری در مورد تـشهیر        اقوال فقهای امامیه، حاکی از این است که  هیچ         

؛ ٤١/٢٥٣؛ نجفـی،  ٦/٢٤٠ شیخ طوسی، الخالف،(شاهد کذب همراه با تعزیر وجود ندارد       
، قائل بـه وجـوب تـشهیر شـده و        »...یجب   «البته برخی از آنان با لفظ     ). ٢/٥٢٧طبرسی،  

 . اند ، اراده استحباب نموده»...ینبغی «دسته دیگر  با عبارت 
تـوان بـه ابـن       جوب تشهیر در شاهد کذب هستند، مـی        که قائل به و    فقهائیاز جمله   

، قطـب الـدین     )٢/٥٢٧( ، امین االسـالم طبرسـی در المؤتلـف        )٢/٥٦٤( اج در المهذّب  برّ
، عالمه حلـی    )٢/٢٩١(، محقق حلی در المختصر النافع       )٥٢٥( الشیعه   کیدري در إصباح  

ــین ــصرة المتعلم ــع  )١٨٤( در تب ــیح الرائ ــداد در التنق ــی در )٤/٣٢٥(، فاضــل مق ، نراق
، خوانـساری در    )٢/٣٥٩(، صاحب الریـاض در ریـاض المـسائل          )١٨/٤٣٢( مستندالشیعة

، خویی در مبـانی     )٢/٧٣٥( لةدر تحریرالوسی ) ره(، امام خمینی    )٦/١٦١(جامع المدارک   
شـیخ  . اشـاره نمـود   ) ٢٨/٣٢( و فاضل لنکرانی در تفصیل الشریعة     ) ٤١٩( تکملة المنهاج 

، از جمله به استحباب تشهیر در       )٣٣٧( در النهایة  و شیخ طوسي  ) ٧٩٥( مفید درالمقنعة 
 . شاهد زور هستند

ست و  زور واجب ا  تعزیر شاهد   «: نویسد  میصاحب جواهر، در بیان مجازات شاهد زور،        
یـا نـدا دادن در بـین قبیلـه و           تواند بـه وسـیله تازیانـه         خالفی در آن نیست و حاکم می      

»  او را تعزیر کند تا دیگـران از انجـام چنـین کـاری خـودداری کننـد                  )تشهیر (اش محله
 ).٤١/٢٥٣نجفی، (

ست د ا  معتق ،آید که ایشان قائل به وجوب تشهیر نیست و در واقع           برمیاز این عبارت    
گزینـد، در    به عنوان یکـی از انـواع تعزیـر بر          تواند تشهیر را   که حاکم، بنا بر مصلحت، می     

ات تعزیـری،   اجـرای سـایر مجـاز      حالی که قائلین به وجوب و استحباب تشهیر، عالوه بر         
 . دانند تشهیر را نیز الزم می

 
  نظر فقهای اهل سنّتـ٢ـ٤

گر شـافعی و حنبلـی، بیـان      ، مالکی،   اقوال بیان شده از فقهای اهل سنت اعم از حنفی         
این واقعیت است که در بین این فقها نیز، تشهیر، به عنوان مجازات شـاهد زور پذیرفتـه                  

شود؛ تـا آن جـایي کـه         ها دیده نمی    جهت، هیچ اختالفی در آرای آن     شده است و از این      
نت ابن قدامه، یکی از فقهای حنبلی، در این خصوص ادعای اجماع بین فقهـای اهـل سـ       



 ١٢٥ تشهیر شاهد زور  

 هـیچ   ،شاهد زور باید عالوه بر تعزیر، تـشهیر شـود و در ایـن حکـم               «: کرده و گفته است   
؛ و این قول را مختـار       )١٢/١٥٤قدامة،  ابن  (» اختالفی بین فقهای اهل سنت وجود ندارد      

ایـن  البته با بررسی دیگـر متـون فقهـی اهـل سـنت،           ). همانجا(شافعی نیز دانسته است     
گر چه در جواز تشهیر شاهد کذب هیچ اختالفی بین فقهای            که، ا  آید  نتیجه به دست می   

 برخالف قول ابن قدامه، در مورد جواز تعزیر و کیفیت و مقـدار              ،اهل سنت نیست، ولکن   
 گوناگونی ارائه شده است که این اختالف فتاوی، ناشی از اخـتالف در روایـت                نظراتآن،  

چون ابـن ابـي لیلـي، سـالم بـن           بنابراین طبق نظر برخی از فقها       . مورد استناد فقهاست  
و عبدهللا، ابوحنیفه و برخي فقهای حنفی چون سرخسی، تعزیر شاهد زور همان تـشهیر            

؛ زیعلـی عثمـان،     ١٩/٢١٢سرخـسی،   (بـا ضـرب یـا حـبس تعزیـر شـود             نبایـد   اوست و   
شــاگرد (حــسن شــیبانی  ر از فقهــا چــون ابویوســف و محمــدبنبرخــی دیگــ). ١٢/٣٦٦

سرخسی، (دانند  هل تازیانه و حبس را نیز الزم مییر، تعزیر به چ، عالوه بر تشه )ابوحنیفه
دسته دیگر از فقهای حنفی معتقدند، در صورتی که شاهد کذب توبـه کنـد و    ). ١٩/٢١٢

شود، اما در صورتی که مصرّ  دم و پشیمان باشد، تنها تشهیر میاز انجام چنین شهادتی نا
شود و حتی معتقدنـد      و حبس نیز تعزیر می     بر انجام آن باشد، عالوه بر تشهیر، به ضرب        

مالک بن انـس    ). ٣٥/ ١٤ بابرتی،(که در این نظر هیچ اختالفی بین فقهای حنفی نیست           
ده شود  داند، ز  ای که حاکم صالح می      قدند که شاهد زور باید به اندازه      و ابن قاسم نیز معت    

؛ ابـن قدامـه،     ٣٧٢،  غنیمی(های اجتماع مردم گردانده گردد       و سپس در بازارها، و مکان     
شافعی و برخی از فقیهان شافعی مانند عبدالملک بن یعلی، ). ١٢/١٤؛ ابن قاسم،٢٣/٣٥٦

قاضی بصره و ابواسحاق شیرازی، صاحب المهذّب نیـز معتقدنـد، شـاهد زور بـا کمتـر از                   
حتي از عبدالملک   ). ٣/٣٥٦ابن قدامه،   (شود    ضربه شالق تعزیر و سپس تشهیر می       چهل

، ابتـدا نیمـي از   نمـود  که هرگاه شـاهد زوري را دسـتگیر مـي      ایت شده است    بن یعلي رو  
گردانـد   کرد و سپس در بازار شـهر مـي          تراشید، صورتش را سیاه مي      موهاي سرش را مي   

قدند، شاهد زور باید به وسـیله       البته برخی فقهای شافعی مثل نووی معت      ). ٣٥٨همانجا،  (
 کـه طبـق ایـن نظـر     ؛)٢٠/٢٨٧نـووی، (د شـود، تعزیـر شـو    چه که باعث تأدیب او می       آن
 عقیدهتوان، چنین استنباط نمود که شاید این فقیه نیز از جمله کسانی باشد که هم                 می
بر نظر حاکم، تشهیر او برای تأدیـب و تنبیـه کـافی          بوحنیفه بوده و در صورتی که، بنا      با ا 

 از جملـه کـسانی   احمد بن حنبل و پیروان ایـشان نیـز،   . توان به آن اکتفا نمود     باشد، می 
باید در  شاهد زور   ،طبق نظر ایشان   هستند که قائل به وجوب تشهیر شاهد زور هستند و         



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢     مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ            ١٢٦

شناسند، گردانده شوند و گفتـه شـود کـه مـا او را شـاهد زور                  جاهایی که مردم او را می     
 ).١٥/٤٦٣ابن قدامه، ( پس از او دوری کنید ؛یافتیم
 

 بندی جمع ـ٣ـ٤
امیه و اهل سنت به این نتیجه خواهیم رسید که همه ایـن             با توجه به آرای فقهای ام     

فقها در جواز تشهیر شاهد زور اتفاق نظر دارند و تنهـا اختالفـی کـه بـین آرای فقهـای                     
ت داشتن شـناخته  یّامامیه وجود دارد در مورد حکم تشهیر است که برخی با نظر به اهمّ     

برخی دیگـر   که   ند در حالی  ا ی دیگران، حکم به وجوب تشهیر داده      شدن شاهد کذب برا   
 .اند تنها قائل به جواز شده

همچنین تنها اختالفی که بین فقهای اهل سـنت نیـز در ایـن موضـوع وجـود دارد،                   
 .ها است صرفاً در خصوص ادله استنادی آن

  
  ادله تشهیر در شاهد زور ـ٥

ن موارد توا  و اهل سنت در تشهیر شاهد زور مي        با بررسي ادله استنادي فقهاي امامیه     
 :ذیل را به عنوان مهمترین ادله تشهیر شاهد زور بیان نمود

 
  ادله خاص امامیهـ١ـ٥

؛ و  ٧٢/ ؛ الفرقـان  ٣٠/ الحـج  (در خصوص نکـوهش شـهادت زور و عقوبـت آن، آیـات            
ذکر گردیده اسـت کـه      ) السالم علیهم(ائمه معصومین    و روایات مختلفی از      )١٥٠/ األنعام

 ،در ایـن میـان  . آن داللت صریح بر تـشهیر شـاهد زور ندارنـد      البته هیچ کدام از آیات قر     
ه اتفاق فقهـای امامیـه قـرار        برخی روایات در جواز تشهیر شاهد زور مورد استناد قریب ب          

 : از جمله این روایات عبارتند از.اند گرفته
 

  بن مهرانسماعةروایت  ـ١ـ١ـ٥
نقل کرده است کـه  ) سّالمال علیه(، از امام صادق عةمحمد بن علی بن الحسین از سما  

شُهودُ الزُّور یُجلَدوُن جَلداً، وَ لَیسَ لَهُ وقت، وَ یُطاف بهم حَتّى یُعرَفُوا وَ ال «: ایشان فرمودند
إذا تابُوا تابَ هللا عَلیهِم، وَ      : فَإِن تابُوا وَ أَصلَحوُا، تُقبَل شَهادَتُهُم بَعدُ؟ قَالَ       : قُلتُ: قَالَ. یَعوُدوُا

شاهدان زور باید شـلّاق زده شـوند        «): ٣٨٦٨ح/٢٧/٣٣٣عاملی،  حرّ(» تُهُم بَعدُ قَبلَت شَهادَ 
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به عنـوان  (برای آن نیست و باید در شهر گردانده شوند تا این که او را             ) خاصی(که وقت   
اگـر توبـه کننـد و     : از ایشان پرسـیدم   . بشناسند و مجدداً مرتکب آن نشوند     ) شاهد کذب 

چنانچه در برابر   : شود؟ ایشان فرمودند    از آن پذیرفته می    ا شهادتشان بعد  اصالح شوند، آی  
این روایت با همین مضمون با سند محمد        . »شود وند توبه کنند، شهادتشان قبول می     خدا

بن موسی بن المتوکل، از حمیری، از محمد بن الحسین، از ابن محبوب، از أبی أیوب، از                 
وایـت  ، در ر  »و یطـاف بهـم    « عبـارت     فقها ).همانجا(سماعة بن مهران، نیز نقل شده است        

 .اند مذکور را حمل بر تشهیر کرده
به ویـژه حـضرت     ) السالم علیهم( بن مهران، از راویان احادیث ائمه معصومین         ةعسما
بوده که در مدینـه درگذشـته اسـت         ) السالمعلیهما(عفر صادق و موسی بن جعفر       امام ج 

ورت کتـابی در آورد کـه در نقـل          وی احادیث وارده را جمع و به صـ        . )٢/٢٥٦سبحاني،  (
 روایت شده ).٢٥٧ /همانجا(ق زیادی نیز گردید    عالم و راویان موثّ   أاحادیث مورد استفاده    

ـ       است که سماعة از راویان بسیار موثّ       ق روایـت نکـرده اسـت       قی بوده است که جز به موثّ
 بـوده   1، فقیه واقفـی   سماعةخی مثل شیخ صدوق، معتقدند که       البته بر ). ٤/٤٥٥کلینی،  (

گاه براسـاس روایـات او        چاست و به همین دلیل روایات وارده از او را معتبر ندانسته و هی             
 این احتمال نیز وجود دارد که وی از فقهـای واقفـی             ).٢/١٢١ابن بابویه،   (دادند   فتوا نمی 

از رجال مشهور حدیث است که در بسیاری از کتب فقهی به روایـات               سماعةنباشد، زیرا   
 بسیاری از فقها چـون کـشّی        ).١/٣٥٥ األقوال،   خالصةعالمه حلی،   (شده است   او استناد   
 سـماعة ، متعـرض واقفـی بـودن    النّجاشی رجالالکشّی و نجاشی در کتاب  رجالدر کتاب   

 ). همانجا(کنند  ن فقیه موثق یاد مینشده و به طور مکرر از او به عنوا
ثـرت روایـات وی و عمـل         بـه ثقـه بـودن و ک        سماعةرسد با وجود شهرت      به نظر می  

 ،)٣/٤٠٩حـائری،   (بسیاری از اصحاب بر مضمون این روایات و حکم دادن بر اسـاس آن               
بنابراین روایات او هـیچ    . تواند نافي اعتبار روایات او باشد      انتساب وی به واقفی بودن، نمی     

 األصـول،   عـدة طوسی،  (تواند مورد استناد قرار گیرد       ندارد و می  چیز از روایات موثق کم      
، عالوه بر اینکه روایت ذکر شده نیز از لحاظ سند، روایتی مسند و موثقـه اسـت                  )١/٣٨١

که کلیه ناقالن آن مشخص هستند و در منابع حدیثی معتبری چون وسائل الشیعه نیـز                
 . مورد تصریح واقع شده است

                                                                                                                                                                             
  یعني اند؛  توقف کرده  )السالم  علیه(شیعیان هفت امامي هستند که در امامت موسي بن جعفر           ،  واقفیان. ١

  .اند  ها را از علماي امت شمرده  و آن  را نپذیرفتهیائمه بعد
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 روایت عبدهللا بن سنان ـ٢ـ١ـ٥
نقـل کـرده اسـت کـه     ) الـسالم  علیه(ادق علی بن مطر، از عبدهللا بن سنان از امام ص     

إنَّ شهود الزّور یُجلَدوُنَ جَلداً، لَیسَ لَهُ وَقت، ذَلِکَ إلى اإلمـام، وَ یُطـافُ               «: ایشان فرمودند 
وَ ال تَقْبَلوا لَهُم شَـهادةً أبـداً وَ اولئـکَ هُـم             : (بِهِم حَتّى یَعرفهم النّاسُ وَ تالوتِهِ قوله تعالى       

یُکذِّبُ نَفسَه عَلـى رؤُوسِ األَشـهادِ،       : بِمَ تُعرَفُ توبتُه؟ قالَ   : قُلتُ). ذینَ تابُوا إلّا الَّ ... الْفاسقُون
حرعـاملی،  (» حیثُ یُضرَبُ وَ یَستغفِرُ رَبَّه عزّ وجلّ، فَإذا هُو فَعَلَ ذَلِکَ، فَثَمَّ ظَهَـرَت توبتـه               

و این امـر   هم ندارد   ) خاصی(شاهدان زور باید شالق زده شوند که وقت          «):٣٨٦٩ح/٣٣٤
وَ ال تَقْبَلـوا لَهُـم      (بر عهده امام است و باید در شهر گردانده تا شناخته شوند و آیه قرآنی                

به ایشان . درا تالوت کردن )٥ و ٤ /نور() إلّا الَّذینَ تابُوا... شَهادةً أبداً وَ اولئکَ هُم الْفاسقُون    
شـوند،   حـالي کـه زده مـي      بایـد در    : فرمودنـد شود؟   ها شناخته می    چگونه توبه آن  : گفتم

خودشان را در برابر مردم تکذیب کنند و در درگاه الهی نیز استغفار کنند و هرگاه چنین   
این روایت با همین مـضمون بـا سـند محمـد بـن              . »شان پذیرفته شده است    کردند، توبه 

الحــسن، از حــسین بــن ســعید، از حــسن، از زرعــة، از ســماعة از امــام جعفــر صــادق   
 روایت را ، در این»و یطاف بهم« فقها معنای عبارت ).همانجا( نیز آمده است )السالم علیه(

 . اند نیز حمل بر تشهیر کرده
عبدهللا بن سنان، از موالی قریش یا بنی هاشم بوده که روایات زیادی از امام صـادق                 

قی است که هرگز مورد طعن      عبدهللا از فقهای صالح و موثّ     . نقل کرده است  ) السالم  علیه(
 روایت وارده در ایـن      ).٣/١١٢تفرشی،  (و ایراد قرار نگرفته و حتی بسیار مدح شده است           

رسد روایتی مسند باشد؛ بنابراین دراستناد        سند کامل آمده است، و به نظر می        باب نیز با  
 .به این روایت، هیچ مشکلی وجود نخواهد داشت

 
 روایت غیاث بن ابراهیم ـ٣ـ١ـ٥

ز محمد بن یحیی، از غیاث بـن ابـراهیم از امـام جعفـر               احمد بن محمد بن عیسی، ا     
أنَّ عَلیـاً   «: کنـد کـه ایـشان از پـدرش نقـل کـرده اسـت               نقـل مـی   ) الـسالم   علیه(صادق  

کانَ إذا أخَذَ شاهدَ زوُرِ، فَإِن کانَ غَریِباً، بَعَثَ بِه إلى حَیِّهِ، وَ إن کانَ سـوقیاً،                 ) السالم  علیه(
ي سَـبیلَهِ              بَعَثَ بِهِ إلى سوقِهِ، فَطی      /٣٣٤حرعـاملی،  (» فَ بِـه، ثُـمَّ یحبـسه أیامـاً، ثُـمَّ یُخَََُلـِّ

کرد، اگر غریب    شاهد زوری را دستگیر می    ) السالم  علیه(هرگاه حضرت علی     «):٣٣٨٧٠ح
و را به بازار محل کسب و       فرستاد، و اگر بازاری بود ا      ود، او را به محله و شهر خودش مي        ب



 ١٢٩ تشهیر شاهد زور  

و ) تـا مـردم او را ببیننـد   (شـد   گردانـده مـی  )  شاهد کذببه عنوان (فرستاد و کارش مي 
شیخ صدوق این حدیث را     . »کرد انداخت و بعد او را رها می        چندین روز او را به زندان می      

من الیحضره الفقیه خـود آورده اسـت         در کتاب    ،با همین مضمون، ولی با سندی مرسل      
این روایت را  حمـل بـر        ، در   »هفَطیف ب « معنای عبارت    ،فقها). ٣٣٣٣ح/٣/٥٩ابن بابویه،   (

 .اند تشهیر کرده
جعفـر  قی بود که روایات زیادی از امـام  غیاث بن ابراهیم، ساکن کوفه و از راویان موثّ   

؛ ١١٤نراقـی، شـعب المقـال،       (نقل کرده اسـت     ) السالم علیهم(صادق و موسی بن جعفر      
، در کتـاب  )السالم علیه(دق  البته روایات وارده از او از جانب غیر از امام صا         ).٥/٧٩نوری،  

). ١٤/٢٥٢خـویی،   (الکافی، تهذیب و من الیحضره الفقیه، مورد اختالف واقع شده اسـت             
 األقوال عالمه از غیاث بن ابراهیم به عنوان راوی بسیار موثـق             صةدر رجال نجاشی و خال    

 عنوان   او به  بن داود از  در حالی که ا   ) ١/٢٤٥عالمه حلی، خالصة األقوال،     (یاد شده است    
البته سـزاوار اسـت او را فـردی موثـق           ). ٢/٤٩١ابن داود،   (ق نام برده است     موثّراوی غیر 

 ایـن  بدانیم زیرا راویان معروف شیعی مثل عالمه به احادیث رسیده از وی اعتماد کرده و          
 .اند احادیث را در کتب خود آورده

 کامل ذکـر شـده،      چه در اغلب کتب روایی مثل وسائل الشیعه، این روایت با سند           اگر
 شیخ صدوق در کتـاب خـود، آن را بـه صـورت مرسـل آورده                 ،اما همانطور که گفته شد    

ای بر اعتبار روایت وارد سازد، زیـرا حتـي         تواند خدشه    با این حال، این موضوع نمی      .است
اگر این روایت را مرسل بدانیم، استناد به عمل و فتواي فقهای بزرگ و مشهور امامیه بـه    

هـا را قابـل      اب اجماع، براساس احادیث مرسل، ضـعف سـندی را جبـران و آن             ویژه اصح 
»  ضعف سندی به شهرت عملـی      جبران«استناد خواهد کرد؛ که اصطالحاً به این وضعیت         

طور قـاطع از ثقـه      ه  دانشمندان علم رجال ب   از طرفي   ). ٣/١٢١بجنوردی،  (شود   گفته می 
گونه حـدیث مجهـولي را    خ صدوق هیچ   شی کهند  بودن شیخ صدوق یاد کرده وبر این باور       

 و به همین دلیل مراسیلی چون مراسیل شـیخ صـدوق کـه               خود نقل نمی کند     کتاب در
خود نیز از افراد مسلّم الوثوق هستند و فقها اطمینان دارند که آنان دقیق و ماهر بـوده و    

 ).١١٩مدیر شانه چی، (از اشخاص ضعیف نقل حدیث نمی کنند، حکم مسند را دارند 
است کـه، شـاهد زور      آید این    فهوم مجموع این روایات به دست مي       آنچه از م   :نتیجه

دانـد زده شـود و بعـد از ایـن کـه بـرای معرفـی و                   ای که امـام صـالح مـی         باید به اندازه  
شناساندن وی در شهر گردانده و تشهیر شد، حبس شود و همچنین تا زمـانی کـه توبـه        
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 .ودش نکند، شهادتش مورد قبول واقع نمی
برده نشده است، لـیکن     صراحتاً نامي از تشهیر شاهد زور        چه در تمام این روایات،    اگر

توان جواز این مجازات را از محتواي روایات اسـتنباط نمـود؛ زیـرا در ایـن         به سادگي مي  
 روایـات   روایات مقرر شده است که شاهد زور، باید در بین مردم گردانده شود و در نـصّ                

 . اند ز این لفظ، به تشهیر تعبیر نمودهاستفاده  شده است که فقها ا» فهاطا«وارده، از لفظ 
 

  فقهای اهل سنته خاصّ ادلّـ٢ـ٥
هایی از قول صحابه و تابعـان در         اهل سنت نیز همانند امامیه گزارش     در متون روایی    

هـا، بـه      توان بـه برخـی از آن         آورده شده است که در این بین می        مورد تشهیر شاهد زور   
عـالوه بـر ایـن فقهـاي اهـل      . هاي مورد استناد آنان اشاره نمـود       ن مهمترین گزارش  عنوا

یز در زمره ادلـه خـود       هاي شریح را ن    هاي وارده از عمر و همچنین قضاوت         گزارش سنت،
 یکـی از قـضات      مشهور شُـرَیْح،  های   در مستندات خود، قضاوت   این فقها   . اند قلمداد کرده 

و عمر را در حکم مرویات عمـر و حـضرت           ) السالم  یهعل( مشهور هم زمان با حضرت علی     
از . اند  در فتاوای خود بدان استناد کرده       و )١٩/٢١٣سرخسی،  (دانسته  ) السالم  علیه(علی  

 :جمله روایات مورد استناد فقهای عامّه عبارتند از
 

 ت نبوی سنّـ١ـ٢ـ٥
: رمودنـد ف) هللا علیـه و آلـه     صـلی (ابن حکیم از پدرش نقل کـرده اسـت کـه پیـامبر              

آیا وحشت  «): ١/٤٧مناوی،( »النَّاسُ یَعرفهُ حَتّى فیِه بِما أُذکُرُوهُ الفاجِرِِ، ذِکرِ مِن أَترعوون«
اسم فاسق را به همراه گناهی کـه مرتکـب شـده     دارید از اینکه اسم فاسق را بیان کنید،         
 .»است ذکر کنید تا مردم او را بشناسند

بحث غیبت و بدگویي نسبت بـه مـؤمن و در           این روایت در برخي کتب شیعه و ذیل         
 به فـسق، مـورد اسـتناد قـرار          دجاهتجواز غیبت فاسق و به طور خاص در مورد فاسق م          

گرفته شده است و غیبت، تحقیر و معرفي وي به جامعه نه تنها جایز دانسته شده، بلکـه                  
 اسـت   ر قلمـداد شـده    در بر حذر داشتن مردم از همراهي و معاشـرت بـا او، بـسیار مـؤثّ                

ه عنوان یک دلیل    ؛ اما با این حال، هیچ کدام از فقهاي امامیه حتي ب           )٧٢/٢٣٢مجلسی،  (
انـد؛ در حـالي       داشته باشد، به آن استناد نکرده      تواند در شاهد زور نیز مصداق      عام که مي  

که برخي از فقهاي اهل سنت، با توجه به اطالق وارده در این روایـت، شـهادت کـذب را                    
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مـاوردی، الحـاوی    (انـد    ی داده ه و حکم فاسق را به شاهد زور نیز تـسرّ          نوعی فسق دانست  
 ).١٦/٦٣٤الکبیر، 

 
  منقول از عبدهللا بن عامر بن ربیعهگزارش ـ٢ـ٢ـ٥

د کند که، روزی عمـر بـن خطـاب، شـاه           بن عامر بن ربیعه از پدرش نقل می       عبدهللا  
ایـن  «: گـه داشـت و گفـت      برهنه کرده و در برابر مردم ن      زوری را دستگیر کرد، پس او را        

جـصاص،  (حـبس کـرد   و بعد از آن  ، سپس او را زده      »فالن بن فالن است، او را بشناسید      
 .)٧/٤٥/١٧٨٠١ و متقی هندی، ٧/٤٦١

 
  گزارش منقول از ابن وهبـ٣ـ٢ـ٥

ابن وهب از برخی علما، از مکحول و ولید بن ابی مالک، از عمربن خطاب نقل کـرده                  
ای نوشت و به او دسـتور داد         ب، به حکمرانش در شام نامه     بن خطا روزی عمر   «: است که 

که هرگاه شاهد زوری را دستگیر کردی، به او چهل ضربه شالق بزن و صورتش را سـیاه                  
 ). ١٣/١٤ابن قاسم، (» کن و او را در بین مردم بگردان، تا او را بشناسند

انـسته  ست حکـومتي عمـر د  برخي فقهاي اهل سنت سیاه کردن صورت را نوعي سیا     
سرخـسی،  (نموده اسـت     ف در صورت صالحدید طبق آن عمل مي       هاي مختل  که در زمان  

، در حالي که ممکن است منظور از آن، تحقیر و خوار نمـودن شـاهد کـذب از        )١٩/٢١٣
 ).٢/٣٦٦٨الموسوعة الفقهیة، (طریق تشهیر وي باشد 

 
 های شریح  گزارش منقول از قضاوتـ٤ـ٢ـ٥

یافت، اگـر بـازاری بـود در بـین           ا می شریح، شاهد زوری ر   هرگاه  «: نقل شده است که   
داد، بـه ایـن      اش نـشان مـی      بازاری بود در بین طایفه و قبیلـه       اهالی بازارش و هرگاه غیر      

ایـن شـاهد زور اسـت کـه مـن           : گفـت  کرد و می   ت که این افراد را تا عصر جمع می        صور
» کردنـد  ز از او حـذر مـی      داشت و مـردم نیـ       پس مردم را از او بر حذر می       . ردمک دستگیر

 ابوحنیفه همواره نظر شریح را نظر خود دانسته و معتقد بـود، هـر               ).١٩/٢١٢سرخسی،  (
گردید و نـسبت      و یا شریح صادر می    ) السالم  علیه(قول یا فعلی که از جانب حضرت علی         

و بـوده و تقریبـاً جـای اجمـاع را           شـد، در حکـم روایـت وارده از آن د           به آن سکوت مـی    
 ). ١١/٣٣بابرتی، ( گرفت می



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢     مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ            ١٣٢

  مشترکلّۀ سایر ادـ٣ـ٥
فقهای امامیه وعامّه، عالوه بر اسـتناد بـه روایـات وارده، بـرای جلـوگیری از تـضییع                   

و آگاهی آنان از هویت شاهد زور، تـشهیر شـاهد زور را             ) ١١/٣٥بابرتي،  (حقوق سایرین   
) ٣٣٧، النهایةشیخ طوسی، (جایز و الزم دانسته، تا به او اعتماد نکرده، از او بر حذر بوده              

همچنـین عمـوم    ). ١٦/٦٣٨،  حاوی الکبیر ماوردی،  (و بعد از آن شهادتش را نیز نپذیرند         
دعـی بـرای دیگـران از     فقها، تشهیر را مانعی برای تکرار مجدد جرم توسط شاهد زور و ر            

 .)٦٣٩/ همانجا(دانند  ارتکاب آن می
 

  کیفیت تشهیر شاهد زور در فقه اسالمی ـ٦
هـا و    ت اجرای تشهیر در هر دوره از اعصار، بسته به نوع جرم و سـبک مجـازات                کیفی

همچنان که شیوه مجازات تشهیر در زمان صدر        . وسایل اعمال کیفر، تفاوت داشته است     
شیوه غالب اجرای آن در گذشته به صورت  .اسالم با شیوه مجازات کنونی آن تفاوت دارد

شهر بوده اسـت و  داندن به دور ون یراق و زین و گر    سوار نمودن وارونه مجرم بر االغی بد      
صـدر،  (شـده اسـت      های مشابه اجـرا مـی       رم لواط و جرم   این نوع مجازات در خصوص ج     

با این حال در بحث تشهیر شاهد زور نیز، از نظر جواز گرداندن مجـرم، سـواره                  ).٩/٢٦٤
رم و سیاه کردن بودن او، ندا دادن خودش بر جرم خود یا ندا دادن مجری حکم علیه مج        

اخل صورت مجرم هنگام تشهیر، بین فقهای امامیه و اهل سنت و حتی در بین فقهای د               
در بیـان کیفیـت     مـثالً شـیخ طوسـی       . نظر وجـود دارد    هر یک از این دو مذهب اختالف      

کیفیت تشهیر این اسـت کـه در قبیلـه، مـسجد، بـازار و یـا               «: گوید تشهیر شاهد زور می   
لیه او ندا داده شود که این شخص شـاهد زور اسـت، پـس او را                 هرچه مشابه آن است، ع    
شود و  شود، گردانده هم نمی شود، بر مرکب هم سوار نمی   ده نمی بشناسید و سرش تراشی   

هایي کـه    از جمله فق   ).٣٩م/ ٢/٦٠١،  الخالفطوسی،  (» دهد خودش علیه خودش ندا نمی    
و فاضـل  ) ٣/٣٥٧طریحـی،  (ی توان از ابن ادریس حلـ  اند مي  نظر شیخ طوسي را پذیرفته    

مـاوردی،  (در میان فقهـای اهـل سـنت، شـافعی           . نام برد ) ٢/٢١٢فاضل هندی،   (هندی  
اما .  نیز بر همین رأی است     )١٢/١٥٤؛ ابن قدامه،    ٨/٢٥٣؛ قفال،   ١٦/٣٢٠اوی الکبیر،   الح

ابن فهد حلی، معتقد است که بـرای تـشهیر، بایـد            از جمله   برخی دیگر از فقهای امامیه      
 ابوحنیفه نیز در تأیید روش قاضی       ).٥/٦٤ابن فهد،   (در این محافل گردانده شود      شخص  

این «: شریح، سواره بودن شاهد زور بر مرکب و ندا دادن او علیه خودش به این که بگوید                
مـاوردی، الحـاوی    (را الزم دانـسته اسـت       » دهـد  جزای کسی است که شهادت کذب می      



 ١٣٣ تشهیر شاهد زور  

 امـا احمـد     ).٢/٥٢٧؛ طبرسی،   ١٢/١٥٥ قدامه،   ؛ ابن ١٦/١٤٥؛ سرخسی،   ١٦/٣٣٠الکبیر،  
بن حنبل بر این نظر بود که شاهد زور را نباید سوار بر مرکب نمود و صرفاً باید در بـین                     

 از  ).١٥/٤٦٣مـرداوی،   () خودش نباید علیه خـود نـدا دهـد        (مردم علیه او ندا داده شود       
ا صـورت شـاهد زور را       آید کـه او ابتـد      رده در مورد روش عمر بن خطاب، برمی       روایات وا 

سرخـسی،  (گردانـد    ا بـر مرکـب سـوار کـرده و در شـهر مـی              کرد و سـپس او ر      یاه می س
 ).١٢/١٥٥ ؛ ابن قدامه، ٥/٢٠٣؛ ابن قاسم، ١٦/١٤٥

 
  مجازات شاهد زور در قانون مجازات اسالمیـ٧

 با اینکه قوانین جزایی ما، به ویژه قانون مجازات اسالمی غالباً برگرفتـه و منطبـق بـا                 
مجـازات  فقه اسالمی و نظرات مشهور فقهای امامیه است، اما جالب اسـت کـه در بحـث      

 .به تشهیر شاهد کذب نشده است) صریح یا ضمنی(ای  گونه اشاره شهادت کذب، هیچ
هـرکس در دادگـاه نـزد مقامـات         «: دارد  قانون مجازات اسالمی مقـرر مـی       ٦٥٠ماده  

 تا دو سال حبس و یا به یک میلیـون و            رسمی شهادت دروغ بدهد، به سه ماه و یک روز         
ل این ماده   تبصره ذی . »پانصد هزار تا دوازده میلیون ریال جزای نقدی محکوم خواهد شد          

مجازات مذکور در این ماده عالوه بر مجازاتی اسـت کـه در بـاب               «: نیز مقرر داشته است   
حث حدود  با رجوع به مب   . »حدود و قصاص و دیات برای شهادت دروغ ذکر گردیده است          

مجـازات شـاهد    قـانونی در مـورد   کدام از موادّ و قصاص و دیات نیز خواهیم دید که هیچ     
ای بر تشهیر او نداشته است و ایـن در حـالی اسـت کـه فقهـای                   کذب، کوچکترین اشاره  

بـر  ) الـسالم  علـیهم (با استناد به روایات و سیره معـصومین  ) امامیه و اهل سنت(اسالمی  
ـ ها، با توجه بـه اهمّ      د داشته و حتی برخی از آن      کیأتشهیر شاهد زور ت    ت و ضـرورت آن     یّ

 . اند قائل به وجوب تشهیر شاهد زور شده
 

 ـ نتیجه٨
توان چنین نتیجه گرفت که قاطبه فقها بر تـشهیر شـاهد             بیان شد، می  از مجموع آنچه    

هیت و نـوع    ااند که با توجه به م      رخی از فقها قائل به وجوب آن شده       زور اتفاق نظر داشته، ب    
تأکیـد بـر    یید و همچنـین     أتوان این اعتقاد و التزام به وجوب را حمل بر ت           جرم ارتکابی می  

حتـی بـا   . فقها را، اسـتحباب تـشهیر دانـست   نظرات ن قدر متیقّتشهیر شاهد کذب نمود و    
انـد، امـا     نیـز شـده   اینکه اکثر فقها به غیر از مجازات تشهیر، قائل به کیفر تعزیری دیگـری               
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را  از فقهای عامّه پا را فراتر گذارده و با توجه به نقش تنبیهی و تحذیری تـشهیر، آن                 برخی  
 .دانند نسته و مجازات دیگری را الزم نمیبرای کیفر دهی شاهد زور کافی دا

علـیهم  (با توجه به اینکه استنادات فقها، بر مبنای روایات و سیره معصومین             بنابراین  
 تشهیر شاهد زور و بر پایه ادله منطقی قرار گرفتـه اسـت؛              ها در  و استدالالت آن   )السالم

می توان چنین ادعا نمود که مجازات تشهیر متناسب با نوع جرم ارتکابی اسـت و حتـی                  
ۀ  توجـ  )با در نظر گرفتن آرای فقهـای امامیـه        (در مجازات شاهد زور     مقنّن  شایسته بود،   

  بـه ،ای هی کـه در آن بـه گونـه   ی جرایم مـشاب ای به این مجازات در شاهد زور و حت        ویژه
ر به خیانت نسبت بـه      شود و این اعتماد ممکن است منج       عدالت و اعتبار افراد اعتماد می     

 .گردید آنان شود، می
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 .ق١٤٢٢ قم، ،سسه احیاء آثار امام خوییؤ م،جالمنها تكملةیمبانابوالقاسم، سیدیی، خو. ٢٤

 .تا جا، بي ، انتشارات اسالمي، بيمعجم رجال الحدیث همو، .٢٥
 .ق١٤٠٥ دمشق، ،دارالفکر چاپ دوم، ، االسالمی و ادلتهالفقه وهبه،یلی، زح. ٢٦
 .تا  قاهره، بی، مطبعة الکبری االمیریه، شرح کنزالدقائقالحقائقیین تبیعلی، عثمان، ز. ٢٧
 .تا بيجا،  ، بي طبقات الفقهاعةموسو سبحاني جعفر، .٢٨

 .تا  بیروت، بی، دارالمعارف،المبسوطی، محمد، سرخس. ٢٩
، چاپ اول، نشر دادیـار،      فرهنگ اصطالحات و عناوین جزایي     شاملو احمدي، محمد حسین،      .٣٠

 .ش١٣٨٠تهران، 
 .تا دارالفکر، بیروت، بي،  ألفاظ المنهاجفةمغني المحتاج إلي معرشربیني، محمد، . ٣١

سـسه معـارف    ؤ م ،سـالم إلیح شـرایع ا   تنقـ لـی   إفهـام   أل ا مـسالک الـدین،    ید ثـانی، زیـن    شه. ٣٢
 .ق١٤١٩، قم،اسالمی

سـسه  ؤجعفـر حـاجی دجیلـی، چـاپ اول، م          :تـصحیح  ،الفقهءماوراسیدمحمدصادق،   صدر،. ٣٣
 .ق١٤٢٠ بیروت،،یعالتوزداراالضوا للطباعة و النشر و 

 ،سسه نـشر اسـالمی    ؤ م ، المسائل فی بیان احکام الشرع بالدالئل      ریاضسیدعلی،   یي،طباطبا. ٣٤
 .ق١٣٩٧قم، 

 چاپ اول، مجمع البحـوث      ،السلف من المختلف بین ائمه      المؤتلف فضل بن حسن،  ی،  طبرس. ٣٥
 .ق١٤١٠ مشهد، ة،االسالمی
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 مجمع الفکـر     چاپ اول،  ،یب فی مصادر التشریع االسالمی    التغری و   النف،   طبسي، نجم الدین   .٣٦
 .ق١٤١٦ قم، ،االسالمی

 ینی، چاپ دوم، مکتبـة النـشر      حسسید احمد   :  تحقیق ، البحرین مجمع ،ینفخرالدیحی،  طر. ٣٧
 .ق١٤٠٨ نجف، ،الثقافة االسالمیة

 .ق١٤٠٧، چاپ چهارم، دارالکتب اإلسالمیة، تهران، تهذیب األحکام طوسی، محمد، .٣٨
 .ق١٤٠٧ قم، ،یاسالماپ اول، دفتر انتشارات علی خراسانی، چ:  مصحح،الخالف ،همو. ٣٩
 .ق١٤١٧، چاپ اول، مطبعة ستاره، قم،  األصولةعد همو، .٤٠
، چاپ سوم، مکتبه المرتضویه إلحیاء اآلثار الجعفریه، تهران،         المبسوط في فقه اإلمامیه    همو،   .٤١

 . ش١٣٨٧
 .ق١٤١٠ بیروت، ،عربی چاپ دوم، دارالکتاب ال،یالفتاو فی مجرد الفقه و يةالنها ، همو.٤٢

ـ حکـام الـشر   ألیـر ا  تحر، حلی، حـسن،     عالمه. ٤٣ ـ  االمـا  مـذاهب  علـی    ةعي ابـراهیم  : ،محقـق ةمي
 .ق١٤٢٠م، ق،)ع(سسه نشر امام صادق ؤ اول، مبهادري،چاپ

سسه طبع و نـشر وابـسته بـه وزارت          ؤ چاپ اول، م   ، الدین احکامی  ف المتعلمین   ةتبصر ، همو .٤٤
 .ق١٤١١ ،هرانت ،فرهنگ و ارشاد اسالمی

 .ق١٤١١چاپ دوم، دارالذخائر، قم، ،  أحوال الرجالفة األقوال في معرصةخال همو، .٤٥
سـسه  ؤ چاپ دوازدهم، م   ، بالقانون الوضعی  ی االسالمی مقارناً  الجنائیع  التشر عبدالقادر،   وده، ع .٤٦

 .ق١٤١٣ بیروت، ،الرسالة
رالکتـاب  امود امین النـواوی، د    مح:  محقق ،ی شرح الکتاب  اللبابفیمی دمشقی، عبدالغنی،    غن. ٤٧

 .تا یروت، بیب ،العربی
  فقـه ائمـه    مرکـز  ،)الحـدود (یعة فی شرح تحریرالوسیلة     الشریل  تفص لنکرانی، محمد،    فاضل. ٤٨

 .ق١٤٠٦ قم، ،)ع(اطهار
 مرکز فقهی ائمه  اول، چاپ   ،) والشهادات القضا( تحریرالوسیلة   شرحیل الشریعة فی    تفص ، همو .٤٩

 .ق١٤٢٠ قم، ،)ع(اطهار
سید عبداللطیف حسینی :  محقق، الشرائعلمختصریح الرائع التنق ، الدینال مقداد، جم  اضل ف .٥٠

 .ق١٤٠٤ قم، ، مرعشی نجفیهللاکوهکمری، چاپ اول، کتابخانه آیت 
 چـاپ اول، دفتـر انتـشارات        ،حکـام أل عن قواعـد ا    األبهام  و اللثام کشف هندی، محمد،    فاضل. ٥١

 .ق١٤١٦ قم، ،اسالمی
 .ق١٤١٠ قم، ، چاپ دوم، منشورات الهجرة،ینالع خلیل بن احمد، ،یدیاهفر. ٥٢
 قـم،   ، چـاپ اول، دارالهجـرة     ،ی غریب الشرح الکبیر للرافعی    ف المنیر   المصباح احمد،   ،فیومی. ٥٣

 .ق١٤٠٥
 .تا جا، بی  بی،، مکتبة الرسالة الحدیثةی معرفة مذاهب الفقهافیة العلما حل، محمد، قفال. ٥٤



 ١٣٧ تشهیر شاهد زور  

 .ق١٤٠٥بیروت، ،  و النشردارالنفائس چاپ اول، ،معجم لغة الفقهاءمحمد،  ،یقلعج. ٥٥
 .ش١٣٦٥، انتشارات اشکوري، قم، موازین قضایي از دیدگاه امام خمیني کریمي، حسین، .٥٦
 .ق١٤٠٧ قم، ،یةاالسالم چاپ چهارم، دارالکتب ،یفالکا محمد،ینی، کل. ٥٧
شیخ ابـراهیم بهـادری     :  محقق ،ریعةصباح الش  بم الشیعة صباحإیدری، قطب الدین محمد،     ک. ٥٨

 .ق١٤١٦ قم، ،)ع(سسه امام صادقؤ مچاپاول، مراغی،
ریمی جهرمی، چاپ   کشیخ علی   :  مقرر ، الحدود حکامأ فی   درالمنضود،  رضا محمد گلپایگاني،. ٥٩

 .ق١٤١٢ قم، ،اول، دارالقرآن الکریم
 .م١٩٦٧اپ دوم، مصر، ، چاألحکام السلطانیة والوالیات الدینیةماوردي، علي، . ٦٠
 .  بیروت، بی تا، دارالنشر و دارالفکر،یرالکبی الحاو،  همو.٦١
 .ق١٣٩١ بغداد، ، التراث العربیءحیا داراالیحیی هالل السرحان،: محقق ، القاضیادب ،همو. ٦٢
 . م١٩٨٩ بیروت، ،سسه الرسالةؤ م،کنزالعمالعلي، ی هندی، متق. ٦٣
 .ق١٠٣٧جا،  بی،)ع( لدرر اخبار ائمه اطهاروارالجامعةنألبحاراباقر، ی، محمدمجلس. ٦٤
عبدالحـسین محمـد    : ، محقق شرایع اإلسالم في مسائل الحالل و الحرام      محقق حلي، جعفر،    . ٦٥

 .ق١٤٠٣علي بقالي، چاپ دوم، مؤسسه اسماعیلیان، قم، 
 .ق١٤١٨ قم، ،سسه مطبوعات دینیؤ ششم، مچاپ ،مختصرالنافع ،همو. ٦٦
 .تا ول، دانشگاه مشهد، بي، چاپ اعلم الحدیثچي، کاظم،  مدیر شانه. ٦٧
 ،ی معرفة الراجح من الخالف علی مذهب االمـام احمـد بـن حنبـل    ف نصافاإلی، علی،  مرداو. ٦٨

 .ق١٤٠٦یروت، بمحمد حامد فقی، : محقق
 بیـروت،   ، چاپ پنجم، چاپخانه کاتولیکیـه     ، و العلوم  االدب فی اللغة و     المنجد لویس،   معلوف،. ٦٩

 .م١٩٥٦
 .ق١٤١٠ قم، ،سسه نشر اسالمیؤ دوم، مچاپ ،عةالمقن محمد، ،مفید. ٧٠
 .م١٩٨٨، چاپ سوم، دارالنشرامام الشافعي، ریاض، التیسیر بشرح الجامع الصغیرمناوي، عبدالرؤوف، . ٧١
المرکـز العـالمی     ،االسـالمیة  الفقیهـة و فقـه الدولـة       یةوالدراسات فی   حسینعلی،  ،  یمنتظر. ٧٢

 .ق١٤٠٨قم،  ،االسالمیةللدراسات 
 .تا ، چاپ دوم، دارالسالسل، کویت، بيوزارت اوقاف شؤون اسالمي کویتالموسوعة الفقهیة،  .٧٣
محمود قوچـانی، چـاپ     :  مصحح ،ی شرح شرایع االسالم   ف الکالم   جواهرحسن،  ی، محمد نجف. ٧٤

 .ش١٣٦٣ تهران، ،ششم، دارالکتب االسالمی
 ،)ع(بیـت    ه آل سـس ؤ چـاپ اول، م    ،الـشریعة  احکام فی   عةالشی مستند محمد مهدی،    ،نراقی. ٧٥

 .ق١٤١٥مشهد، 
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، مکتـب آیـت هللا مرعـشي، قـم،          شعب المقال فی درجـات الرجـال       نراقي، میرزا ابوالقاسم،     .٧٦
 .ش١٣٦٧

 .تا ، قم، بي)ع(بیت  پ اول، مؤسسه آل، چاخاتمة المستدرك نوري، حسین، .٧٧
 .تا  بیجا، بی، دارالفکر ، شرح المهذبالمجموع، یحیی، رینو. ٧٨


