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 دهیچک

ای که از واجبات کفایی شمرده گونهترین ادله اثبات دعوی است؛ بهشهادت یکی از مهم
را به  یفراوان ثارحکم آاجرای  شود ویهارات شاهد حکم صادر مظبراساس اشده است. 
در صورت رجوع شاهد از شهادت یا اثبات کذب وی، زیانهای وارده به . دنبال دارد

مشهودعلیه باید جبران شود. قواعد مسئولیت مدنی راه را برای جبران این خسارات هموار 
کند. در این پژوهش به علت اهمیت فقه تطبیقی که موجب تقریب مذاهب و اصالح می

سئولیت مدنی شاهد در فقه امامیه و حنفیه شود، عوامل ایجاد مداوریهای مغرضانه میپیش
بررسی شده و اشتراکات و افتراقات موجود بین آن دو استخراج شده است. آراء فقهای دو 

مانند عدم نقض حکم صادره پس از رجوع شاهد از شهادت مذهب در بسیاری از موارد 
اهد برای رجوع ش شبیه به هم است. اختالفات بسیار کمی مانند عدم مسئولیتدر امور مالی 

در وصیت در فقه حنفی و وجود مسئولیت در فقه شیعه و عدم مسئولیت شاهد در رجوع 
از شهادت قبل از صدور حکم در فقه شیعه و وجود مسئولیت در فقه حنفی و... وجود دارد 

 شود.که در مقاله به آنها اشاره می
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، شهادت زور، مسئولیت مسئولیت مدنی، جبران خسارت، رجوع از شهادت ها:کلیدواژه
 شاهد.

 
 طرح مسئله

در پاسداشت حقوق انسانی، دستورات فراوانی در قالب نصوص دینی به ما رسیده است. 
کردن حق دیگری را نداشته و در صورت وقوع این امر، کس اجازه پایمالمطابق آنها، هیچ

تعامالت انسانی جریان ملزم به جبران خسارت است. این دستور در تمامی ابواب فقهی و 
دارد. بحث شهادت هم از این قاعده مستثنی نبوده و در صورت ورود زیان به مشهودعلیه، 
باید راهی برای احقاق حق ضایع شده وجود داشته باشد. برخورد قاطعانه با شاهد متخلف 

ه یددو احقاق حق مشهودعلیه، هشداری برای دیگر شاهدان و مایه دلگرمی سایر افراد زیان
خواهد بود. درباره مسئولیت مدنی و کیفری شاهد در صورت رجوع از شهادت و شهادت 
دروغ در کتب فقهی مباحثی ذکر شده و اما به صورت مستقل و جداگانه به آن پرداخته نشده 

شاهد  یدنم تیمسئول یقیتطب یبررس»هایی در این زمینه با عناوین نامهچنین پایاناست. هم
از  یناش یمدن تیمسئول ی؛ بررسانیعامرینگارش فرشاد بن، هیو فقه امام رانیدر حقوق ا

« یزهرا طاهر ، نگارششاهد یفریو ک یمدن تیمسئول، نگارش میثم شمسی؛ شهادت کذب
ی، مدن یاثر رجوع شاهد از شهادت در دعاو یحقوق یفقه یبررس»ای با عنوان و مقاله

است. اما این پژوهشها مطابق فقه شیعه و حقوق مدنی موجود « نگارش مهدی حسن زاده
 ایران نگارش یافته است.

 ءآرا سهیمقالذا از آنجا که فقه مقارن در عصر حاضر دارای اهمیت بسیار است و 
شان جهت ن ی نیزنظرات مذاهب مختلف اسالم یو بررس سهیمقا ،است یکار علم شمندانیاند

ن در ایاست.  نیمسلم نیاتحاد ب تیدر تقو دیمهم و مف یدادن اختالفات و اشتراکات امر
پژوهش به اشتراکات و افتراقات موجود در فقه شیعه و فقه حنفی درباره مسئولیت مدنی 

 یدنم تیمسئول موجب یعوامل چهشاهد پرداخته شده و در صدد پاسخ به این پرسشهاست. 
قه شیعه و حنفی چه مقدار در فقه شیعه و حنفی است؟ دامنه مسئولیت شاهد در ف شاهد
 هچ در صورت فریبکاری ملزم به جبران خسارت است یا چنین شرطی وجود ندارد؟ است؟

به عوامل پیدایش مسئولیت در لذا  دارد؟ وجود هیحنف و عهیش فقه در یاشتراکات وافتراق 
 صورت ادای شهادت پرداخته شده است.
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رجوع از  مسئولیت برای شاهد است.رجوع از شهادت و شهادت دروغ از موارد ایجاد 
شهادت مانند شهادت ممکن است در موارد گوناگون اتفاق بیفتد. این موارد در پژوهش 

موضوع اصلی مسئولیت مدنی شاهد است، اما در برخی  حاضر به دقت بررسی شده است.
ولیت ئموارد به ناچار از مسئولیت کیفری شاهد سخن به میان آمده است. علت بیان موارد مس

کیفری این است که در فقه امامیه در برخی موارد برای شاهد مسئولیت کیفری در نظر گرفته 
شده است هر چند در فقه حنفی در همان موارد شاهد دارای مسئولیت مدنی است. به همین 

گونه موارد برای پوشش نظر هر دو فقه به بررسی هر دو مسئولیت پرداخته شده دلیل در این
ها به بوده و داده ایسهیو مقا یلیو تحل یفیتوص وهیپژوهش به ش نیا قیتحق روشاست. 

 شده است.  یآورجمع یاروش کتابخانه
 

 عوامل مسئولیت شاهد
گونه مسئولیتی متوجه شاهد نیست مگر اینکه شاهد از شهادتش برگردد یا شهادت دروغ هیچ

استثنا نیز دارای مسئولیت کیفری  داده باشد. مسئولیت شاهد از نوع مدنی است و در موارد
ست اشود. مسئولیت مدنی دارای تعاریف گوناگونی است. یکی از تعاریف مختصرش این می

شود که از رفتار او به دیگری وارد شده است که شخص قانونا ملزم به جبران خساراتی می
ند. نظر دارفگیری این مسئولیت اختالحقوقدانان در مبانی شکل (.13ش، 1390)جعفرزاده، 

چون اختالف آنان براساس فقه اسالمی است که جبران خسارتها را در قالب قواعدی هم
در ادامه اقسام مختلف مسئولیت مدنی قاعده اتالف، تسبیب و غرور تشریح کرده است. 

شود و سپس مسئولیت شاهد که شامل رجوع از شهادت و شهادت به دروغ است بیان می
 گردد.بیان می شاهد در قبال آنها

 
 رجوع از شهادت. 1

ترین عوامل ایجاد مسئولیت مدنی برای شاهد رجوع از شهادت است. رجوع از یکی از مهم
منظور، ابنگردانی از کاری آمده است )به معنای انصراف و روی« رجع یرجع رجعا»ماده 

این (. رجوع از شهادت در اصطالح به 2/490ق، 1404، فارسابن؛ 8/114 ،ق1414
معناست که شهود پس از ادای شهادتِ به حق در محضر دادگاه و آگاهی از عدالتشان، از 

(. یادآوری و بازبینی مجدد واقعه، ترس 8/246ق، 1387گردند )طوسی، شهادت خود برمی
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تواند از جمله عوامل رجوع از عواقب شهادت، تهدید مشهودعلیه، خطا و اشتباه و... می
شهادت ممکن است در موارد گوناگون باشد. در ادامه موارد آن بیان  شاهد باشد. رجوع از

 شود.می
 

 . مسئولیت شاهد در صورت رجوع از شهادت قبل از صدور حکم1-1
در مواردی که شهادت دو شاهد یا بیشتر معتبر است اگر شاهد ها قبل از صدور حکم از 

تابع شهادت شاهدان است  شود، زیرا صدور حکمشهادت خود رجوع کنند، حکم صادر نمی
اند یا در داند که شاهدان در شهادت اول راست گفتهکه آن رفع شده است. قاضی نیز نمی

ق، 1410، ماند )شهید ثانیشهادت دوم؛ بنابراین گمان به راستگویی در شهادت باقی نمی
. در متون فقهی امامیه در صورت رجوع شاهد قبل از صدور حکم برای شاهد (3/154

ود شئولیت خاصی ذکر نشده است و تنها از صدور حکم بر اساس شهادت جلوگیری میمس
، اما در (3/154ق، 1410، ؛ شهید ثانی2/452ق، 1409؛ خمینی، 3/29قق، 1422)خویی، 

نظر وجود دارد، ضمن اینکه فقهای حنفیه متفقند که آراء فقهای حنفیه در این مورد اختالف
عابدین، ؛ ابن2/163ق، 1426قاضی معتبر است )موصلی،  رجوع از شهادت فقط در برابر

اگر شهود قبل از صدور »(. در کتاب االختیار لتعلیل المختار آمده است: 5/504ق، 1412
ود. شوسیله قضاوت ثابت میشود، زیرا حق فقط بهحکم رجوع نمودند، شهادت ساقط می

)موصلی، « اقض وجود داردشود که در شهادت تنقضاوت نیز بر مبنای شهادت حاصل می
در مجله احکام عدلیه که احکام فقه حنفی به شکل مواد (. با این وجود 2/163ق، 1426

زمانی که شهود در حضور قاضی وبعد از »آمده است:  1728تدوین شده، در ماده قانونی 
ادای شهادت، قبل از صدور حکم از شهادتشان رجوع کنند، شهادت آنها ملغی است و آنها 

برخی بر تعزیر شاهد به عدم ضمان  (.351-350م، 1882)گروه مؤلفین، « شوندعزیر میت
 (.5/504ق، 1412عابدین، )ابناند او در این مرحله اذعان کرده

 
 بعد از صدور حکم. مسئولیت شاهد در صورت رجوع از شهادت 1-2

 تقسیم شهادتمسئولیت شاهد در صورت رجوع وی از شهادت پس از صدور حکم مطابق با 
 شود.در امور مالی و غیر مالی بیان می
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 . در امور مالی1-2-1
، ؛ شهید ثانی2/453ق، 1409؛ خمینی، 3/30ق، 1422خویی، )نظر مشهور فقهای امامیه 

درباره رجوع شاهد از شهادت پس از صدور حکم، این است که حکم  (3/154ق، 1410
اند، چه عین هستند که به آن شهادت دادهشود. شاهدان ضامن مالی صادر شده نقض نمی

باقی باشد چه تلف شده باشد. هر چند در مقابل آن برخی معتقدند اگر عین باقی باشد باید 
طوسی، ؛ 3/154ق، 1410، برگردانده شود و شهود ضامن چیزی نیستند )شهید ثانی

در  م صادقتوان گفت دلیل این نظر، استناد به روایت جمیل از اما. می(336، ق1400
فرمایند اگر آن شیء موجود باشد به صاحبش باب شهادت دروغ است که حضرت می

شود و اگر موجود نباشد به مقداری که از مال مشهودعلیه تلف شده است بازگردانده می
 .(7/384ق، 1407کلینی، شاهد ضامن است )

در ادامه بیان  دارد که در مقام بیان حکم شهادت دروغ است وظاهر روایت اعالم می
خواهد شد که شهادت دروغ )زور( از نظر ساختار با رجوع از شهادت متفاوت است. هر 

شود و اما رجوع از شهادت لزوماً به خاطر چند که هر دو موجب ضمان و مسئولیت می
گویی نیست، بلکه ممکن است شاهد در شهادت صادق باشد و اما به موجب تهدید دروغ

ل دیگر از شهادت خود رجوع کند. بنابراین محتمل است که رد مال در مشهودعلیه یا عوام
صورت بقا مختص به شهادت زور که دروغ گویی عمدی است باشد و شامل رجوع از 

طور که در روایت دیگری از جمیل آمده است اگر شهود از شهادتشان شهادت نشود، همان
اند د ضامن آنچه شهادت دادهرجوع کردند و حکم علیه مشهودعلیه صادر شده بود شهو

شود و شهود دهند واگر قضاوت انجام نشده باشد شهادت آنها رد میهستند و غرامت می
 (.27/326ق، 1409پردازند )حر عاملی، غرامتی نمی

توان از هر دو لزوم مسئولیت مدنی شاهد را استخراج با نگاه دقیق به این دو روایت می
ا کند که شاهد اگر بروشنی تصریح میبه« مِنَ بِقَدْرِ مَا أُتْلِفَضَ»کرد. در روایت اول عبارت 

وجودآمده است. شهادت خود باعث تلف مال مشهودعلیه شده، ضامن جبران خسارت به
نکته قابل تأمل این است که در همین عبارت کوتاه میزان این مسئولیت نیز صراحتاً به اندازه 

سوی دیگر این عبارت تأکید بر قاعده تسبیب دارد که ضرر واردشده اعالم شده است. از 
یکی از موجبات ایجاد مسئولیت مدنی و ضمان در فقه امامیه است. نحوه اجرای قاعده 

 دهد وگونه است که شاهد در محضر دادگاه شهادتی میتسبیب در رجوع از شهادت به این
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ور طدر نتیجه این حکم به کند.قاضی بر اساس آن شهادت، علیه مشهودعلیه حکم صادر می
شود که در نتیجه آن یا مثال مالی از مشهودعلیه گرفته شده و به مشهودله تحویل داده می

کند. در اینجا شود؛ مدتی بعد شاهد از شهادت خود رجوع میشود یا تلف میفروخته می
ت. سرفتن مال مشهودعلیه شده اطبق قاعده تسبیب شاهد ضامن است چون او سبب ازبین

کرد که نتیجه آن تلف مال باشد. بنابر اگر شهادت او نبود قاضی چنین حکمی را صادر نمی
قول مراغی، مهم صدق عرفی عنوان متلف است که در اینجا این عنوان بر شاهد صادق است 
نه کس دیگر، در نتیجه وی ضامن جبران خسارتی است که وارد کرده است. در روایت دوم 

خوبی بار ضمان و جبران خسارت را بر دوش نیز به« مَا شَهِدُوا بِهِ وَ غُرِّمُوا ضُمِّنُوا»عبارت 
آور توصیف کرده که در صورت نماید. این عبارت شهادت را عملی ضمانشاهد تثبیت می

 دیده وجود دارد.بروز تخلف در آن امکان پیگیری و مطالبه جبران زیان برای شخص زیان
ق، 1409؛ خمینی، 3/30ق، 1422خویی، )ء فقهای امامیه از جمله مشترکات بین آرا

و حنفیه در این مورد،  (336، ق1400طوسی، ؛ 3/154ق، 1410، ؛ شهید ثانی2/453
توان به عدم نقض حکم در صورت رجوع شاهد در امور مالی بعد از صدور حکم اشاره می

صدور حکم باشد بر اساس اگر رجوع شاهد قبل از »نویسد: نسفی در کنز الدقائق می کرد.
پذیرد و اما اگر رجوع بعد از صدور حکم قاضی باشد حکم شهادت او قضاوت انجام نمی

شود و شهود ضامن آن مالی هستند که از مشهودعلیه تلف شده است، چه عین نقض نمی
طور در ماده همین (.6/285ق، 1414؛ کاسانی، 480ق، 1432)نسفی، « باشد چه نباشد

زمانی که شهود بعد از صدور حکم در حضور »المجله تصریح شده است:  قانون 1729
روه )گ« شود و شهود ضامن هستندقاضی، از شهادتشان رجوع کنند، حکم قاضی نقض نمی

 (.350-351م، 1882مؤلفین، 
 

 . در امور غیرمالی1-2-2
 .دیآیم لیذ در که است یاقسام یدارا یرمالیغ اموردرباره  شاهد تیمسئول

 الف( طالق
زمانی که دو شاهد شهادت دهند که کسی زنش را طالق داده است و حاکم بر اساس 
شهادت آنها قضاوت کند سپس شهود از شهادت خود رجوع کنند زن به همسر خود 

ق، 1421مغنیه، شود، زیرا احتمال راست و دروغ در رجوع آنها وجود دارد )بازگردانده نمی
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شود. این مطلب را شهید ثانی به مشهور فقهای محتمل رد نمیقضاوت قطعی با سخن  .(176
(. نجفی گفته است در عدم نقض حکم 3/156ق، 1404شیعه نسبت داده است )شهید ثانی، 

اگر  (.41/678ق، 1404نجفی، به طالق در صورت رجوع شاهدان اشکالی وجود ندارد )
د، ت چیزی به شوهر نیستنبین زن و مرد نزدیکی صورت گرفته باشد شاهدان ضامن پرداخ

زیرا او از بضع بهره برده است. اگر نزدیکی انجام نشده باشد شاهدان ضامن پرداخت نصف 
ز ا مند شده باشد.مهریه هستند که مرد آن را پرداخت کرده است، بدون آنکه از چیزی بهره

هرش دهند که شودرباره دو شاهدی روایت شده است که نزد زنی شهادت می امام صادق
کند، آید و طالق را انکار میکند و سپس شوهرش میاو را طالق داده است و زن ازدواج می

خورند و ضامن پرداخت مهریه به شوهر دوم هستند. سپس فرمود: شاهدان حد می امام
؛ حر 7/384ق، 1407شود )کلینی، دارد و بعد به شوهر اول بازگردانده میزن عده نگه می

 (.27/331ق، 1409عاملی، 
اگر دو مرد شهادت بدهند به اینکه شخصی زنش را طالق داده است و سپس آن زن عده 
نگه دارد، بعد از انقضای عده ازدواج کند و دخول انجام شود. سپس دو شاهد از شهادت 

چنین ضامن پرداخت مهریه به همسر شود. همخود رجوع کنند، به آن دو شاهد حد زده می
کند بعد از اینکه عده ازدواج با شوهر دوم وی تمام شوهر اول رجوع میدوم هستند. زن به 

 (.336ق، 1400)طوسی، شود 
ده که در روایت آمرسد علت چنین فتوایی استناد به روایات باال باشد، چناننظر میبه

اگر حاکم حکم به طالق نماید طالق قطعی است و حتی با رجوع شهود، زن به شوهر »است: 
شود. بنابراین در صورت قضاوت دقیق و صدور حکم قطعی از سوی دانده نمیاول بازگر

شود و زن به شوهر اول برگردانده قاضی حتی با وجود رجوع شاهد حکم طالق نقض نمی
ق، 1404)نجفی، در فتاوای فقهای امامیه  .(3/156ق، 1410شهید ثانی، « )شودنمی
مسئولیت کیفری نیز برای رجوع از شهادت متصور شده  (336ق، 1400؛ طوسی، 41/678

است که این مسئولیت در صورت شهادت شاهد بر طالق و ازدواج زن با یک مرد دیگر و 
خورد. مسئولیت مدنی شود. در این حالت شاهد حد میوقوع نزدیکی بین آن دو، ایجاد می

 شود.به صورت پرداخت مهریه از سوی شاهد به شوهر محقق می
در صورت صدور حکم قطعی از سوی قاضی مبنی بر طالق و عدم علم وی به کذب 

شود. ولی ایجاد مسئولیت مدنی منوط به وقوع نزدیکی بین زن و شهود، حکم نقض نمی
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شوهر شده است؛ به این صورت که اگر نزدیکی رخ داده باشد شهود ضامن چیزی نیستند، 
اشد، از زن مستمتع شده است. بحث ما در جایی ای هم پرداخت کرده بچون شوهر اگر مهریه

است که نزدیکی رخ نداده باشد که در این حالت باز هم شوهر ملزم به پرداخت نصف مهر 
به زن است و ولی شهود باید این نصف را به او پرداخت نمایند. شاید این سؤال پیش بیاید 

، پس چرا برای شهود این کردکه در هر صورت شوهر باید این نصف را به زن پرداخت می
آید؟ پاسخ این است که درست است که به محض عقدو  قبل از نزدیکی وظیفه به وجود می

شود، اما این استقرار ثابت نیست و ممکن است به علت برخی نصف مهر بر مرد الزم می
 ق،1408طور کامل از عهده مرد ساقط شود )محقق حلی، چون ارتداد زن مهریه بهشرایط هم

( و بنابراین شاهد با شهادت خود باعث طالق و وجوب پرداخت نصف مهر از طرف 2/238
شود که شاهد مرد به زن شده است و این خود خسارت و زیانی برای شوهر محسوب می

  مکلف به جبران آن است.
دهند و زن به صرف شنیدن صورت دوم در جایی است که شاهدان شهادت بر طالق می

کند. مدتی بعد شهود از ن صدور حکم قطعی مبنی بر طالق دوباره ازدواج میاز شهود و بدو
شود. اینجا مسئولیت مدنی به شکل کنند، زن به شوهر اول رد میشهادت خود رجوع می

شود، زیرا باز هم شهود باعث ورود پرداخت مهریه از طرف شهود به شوهر دوم ایجاد می
رسد مبنای جبران نظر میبه جبران آن هستند. بهاند که ملزم خسارت به شوهر دوم شده

 خسارت در رجوع از شهادت در طالق قاعده الضرر است. 
در فقه حنفی نیز شرط ایجاد مسئولیت دخول عنوان شده است. در شهود دخول و طالق 

ق، 1414؛ کاسانی، 480ق، 1432نسفی، از هم مجزا شده و حکمشان نیز متفاوت است )
قانون کلی که در صورت دخول، شاهد ضامن چیزی نیست همانند فقه امامیه البته و  (6/285

در فقه حنفی نیز رعایت شده است و فقط بنابر تفکیک شهود از هم میزان ضمان و پرداخت 
 شود.خسارت اشکال مختلفی دارد که در ادامه بیان می

دخول به او اگر یک مرد و دو زن بر طالق زنی شهادت دهند و یک مرد و دو زن بر 
شهادت دهند و قاضی به طالق و پرداخت مهریه حکم کند. سپس همگی از شهادتشان 

چهارم مهریه و بر عهده شهود طالق، پرداخت رجوع کنند، برعهده شهود دخول، پرداخت سه
اند و به همین شود، زیرا شاهدان طالق به نصف مهریه شهادت دادهچهارم مهریه الزم مییک

اند. پس شاهد شون،د اما شهود دخول در حقیقت به کل مهریه شهادت دادهنصف محکوم می
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شوند. اگر شهود نصف دیگر مهریه هم هستند و لذا در هنگام رجوع ضامن همه مهریه می
کدام ضامن نیستند. اگر زنی از شهود دخول رجوع نکنند و فقط شهود طالق رجوع کنند هیچ

کننده از شهادت بر طالق ضمانی بر عهده رجوع دخول و زنی از شهود طالق رجوع کنند
هشتم مهر وجود ندارد. بر عهده کسی که شهادت بر دخول رجوع کرده است پرداخت یک

اند الزم است، زیرا ضامن یک چهارم از نصف هستند که شهود دخول به تنهایی ضامن آن
 اند:بررسی کرده و گفتهای مورد برخی این مسئله را از زاویه(. 8/611ق، 1424مازه، )ابن

اگر شاهدان علیه مردی شهادت دهند که او همسرش را سه بار طالق داده و بعد به او »
دخول کرده باشد و قاضی بر اساس شهادت آنها حکم صادر کرده باشد سپس آنها از شهادت 
خود رجوع کنند، شهود چیزی جز مازاد بر مهرالمثل را ضامن نیستند. اگر رجوع قبل از 
دخول باشد و مهرالمسمی تعیین شده باشد شهود ضامن نصف هستند در غیر این صورت 
شهود ضامن مهر متعه هستند، زیرا با شهادت آنها تلف شده است و برای مشهودعلیه حتی 

 (.6/366ق، 1414)کاسانی، « شوداگر در برابر آن عوضی قرار داده شود چیزی حاصل نمی
 ب( قتل

ق، 1404نجفی، ؛ 3/156ق، 1404)شهید ثانی، قتل در فقه امامیه در رجوع از شهادت بر 
دو مسئولیت کیفری و مدنی ( 3/30ق، 1422؛ خویی، 2/452ق، 1409خمینی، ؛ 41/678

شود و مسئولیت مدنی پرداخت شود. مسئولیت کیفری موجب قصاص شاهد میایجاد می
است تعمد است. به این صورت کند. چیزی که مرز این دو مسئولیت دیه را بر او واجب می

ورزی داشته باشد پس از رجوع ولی دم حق قصاص که اگر شاهد در ادای شهادت غرض
او را دارد و اما اگر شاهد اشتباهاً شهادت نادرست داده است و تعمدی در کار نیست پرداخت 

 شود. دیه الزم می
د ل یا جراحت باشد، چنلذا اگر شهود از بعد استیفاء حکم رجوع کنند و حکم متضمن قت

 حالت قابل تصور است:
شوند؛ دوم: اگر اشتباهاً شهادت دروغ اول: اگر عمدا شهادت دروغ داده باشند، قصاص می

آید؛ سوم: اگر برخی عمداً شهادت دروغ داده و داده باشند، پرداخت دیه به عهده آنها می
به  شوند و نسبتاند قصاص میهبرخی اشتباه شهادت داده باشند، آنانی که شهادت دروغ داد

د انشود و گروهی که شهادت اشتباه دادهشان پرداخت میسهم مشارکت آنها دیه به خانواده
پردازد؛ چهارم: اگر شاهد بالنسبه سهمش در مشارکت قتل یا جراحت دیه به مشهودعلیه می
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و به قصاص ا کرده شهادتش قبول شود، برخی حکمبگوید عمداً دروغ گفته اما گمان نمی
عمد آید. اگر شهود متاند و برخی قتل را شبه عمد دانسته و معتقدند دیه بر عهده شاهد میداده

تواند بعد از پرداخت تفاضل دیه همه را قصاص دم مشهودعلیه میبیشتر از یکی باشند، ولی
ردازند بپ اند راکند. یا یک نفر را قصاص کند و بقیه مقدار سهمشان از جنایتی را که کرده

 (.3/509ق، 1413حلى، )
در فقه حنفیه در صورت رجوع شاهد از شهادت بر قتل، حتی اگر حکم اجرا شده باشد 

که همان  آیدشود و فقط مسئولیت مدنی به وجود میمسئولیت کیفری برای شاهد ایجاد نمی
توان نمیپرداخت دیه است. زمانی که شهود قصاص رجوع کنند ضامن پرداخت دیه هستند و 

ند؛ مانند ااند بلکه سبب قتل شدهآنها را قصاص کرد، زیرا آنها مباشرتاً باعث ایجاد قتل نشده
کند. اگر شهادت به عفو از کند لذا تسبیب قصاص را واجب نمیکسی که چاهی حفر می

قصاص دادند سپس رجوع کردند ضامن نیستند، زیرا قصاص از امور مالی نیست )موصلی، 
 (.165-2/166ق، 1426

اگر شهادتی ارائه شود که به موجب آن قتل یا آسیب جسمانی برای کسی رخ دهد بدون 
 پذیر نیستگونه موارد جبران کامل امکانشک مسبب آن تنها شاهد است. هرچند که در این

شود و اما بنابر قاعده تسبیب شاهد شهادتی داده است که بر اساس شده زنده نمیو فرد کشته
به قتل فردی شده است. درست است که شاهد مباشرتا اقدام به قتل یا ضرب و  آن حکم

جرح نکرده است، اما شهادت او سبب صدور حکم قتل شده و سبب اینجا اقوی از مباشر 
رسد ینظر مشد. با عنایت به مطالب مذکور، بهقتل است، طوری که اگر نبود قتل انجام نمی

ت ماهیخود را ببیند، چه با قصاص چه با پرداخت دیه.  شاهد ضامن است و باید جزای کار
به اند دیه بیشتر جنطور که فقهای عظام فرمودهتواند مجازات صرف باشد و هماندیه نیز نمی

جبران خسارت دارد. در صورتی هم که ضمان شاهد به صورت پرداخت دیه باشد اگر 
قاعده الضرر که هیچ ضرری نباید بدون  های مازاد بر دیه نیز وجود داشته باشد، بنا برهزینه

 ها در حد متعارف پرداخت شود.جبران باقی بماند، باید این هزینه
 ج( زنا

ی، )شهید ثاناین مورد نیز مانند رجوع از شهادت بر قتل است و بنابر نظر فقهای امامیه 
در صورت تعمد ( 2/453ق، 1409خمینی، ؛ 41/678ق، 1404نجفی، ؛ 3/156ق، 1404

شود. مسئولیت مدنی نیز در ادای شهادت دروغ مسئولیت کیفری برای شاهد ثابت می در
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شود. در اینجا صورت ادای شهادت بر اساس وهم و خطا به شکل پرداخت دیه حاصل می
 نیز شاهد سبب رجم مشهودعلیه شده و بنابر قاعده تسبیب ضامن است.

ید عمداً دروغ گفته است دو حالت اگر یکی از شهود زنا بعد از سنگسار مشهودعلیه بگو
دم حق قصاص همگی را دارند. قابل تصور است: الف( شهود دیگر او را تصدیق کنند؛ ولی

پردازد. اگر فقط یک نفر را قصاص کنند، دم اضافه دیه فرد سنگسارشده را میالبته ولی
د زند. اگر بخواهنپرداها میدیگران متمم دیه او را بعد از تعیین سهم مقتول بر اساس حصه

پردازد. یشوند را مدم اضافه دیه کسانی که قصاص میبیشتر از یک نفر را قصاص کنند، ولی
شاهد  کنند. ب( شهود دیگر،آید را کامل میباقی شهود آنچه بعد از تعیین سهم مقتولین کم می

ته شاهد کش کرده را تصدیق نکنند؛ اقرار او فقط نسبت به خودش نفوذ دارد. لذا اینرجوع
 (.4/132ق، 1408گردانند )محقق حلی، چهارم دیه را به او برمیشود و دیگران سهمی

رسد طوسی به این علت بقیه شهود را ملزم به پرداخت اضافه دیه به شاهد نظر میبه
اند و حال که تک شهود با هم و به همراه هم موجب ثبوت حکم شدهمقتول دانسته که تک

 امام صادق (335ق، 1400قیه ملزم به جبران دیه او هستند )طوسی، یکی رجوع کرد ب
درباره چهار نفر که بر زنای مرد همسر داری شهادت داده بودند و یکی از آنها بعد از 

د کننده( بگویاگر نفر چهارم )رجوع»شدن مرد، از شهادتش رجوع کرده بود فرمودند: کشته
پردازد و اگر بگوید عمداً شهادت دروغ دیه را می خورد ودچار وهم و اشتباه شدم، حد می

همان تفاوتی که در رجوع از شهادت بر . (7/384ق، 1407)کلینی، « شوددادم کشته می
قتل در فقه حنفی با فقه شیعه وجود داشت، اینجا هم وجود دارد. شهود در صورت رجوع 

لی، باید دیه بپردازند )موص شوند.از شهادت و قتل مشهودعلیه فقط دارای مسئولیت مدنی می
 (.165-2/166ق، 1426

اگر چهار نفر بر زنای مردی شهادت دادند و شهود دیگر بر احصان )همسرداربودن( او 
شهادت دادند اما بعد از اجرای سنگسار، از شهادت رجوع کردند، شهود احصان ضامن 

لت رجم زنا بوده و شود، زیرا عچیزی نیستند. بلکه پرداخت دیه بر شهود زنا واجب می
، خوردبودن شرط آن است. اگر یکی از شهود زنا بعد از رجم رجوع کند، حد قذف میمحصن

زیرا شهادت او با اقرارش تبدیل به قذف شده است. اگر یکی از آنها بعد از صدور حکم و 
؛ 367-3/368ق، 1414خورند )سمرقندی، قبل از اقامه حد، رجوع کند، همگی حد می

 .(9/20ق، 1421سرخسی، 
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 د( وصیت
وجو در متون فقه امامیه مطلبی که صراحتاً داللت بر مسئولیت شاهد از رجوع با جست

ننده کشهادت بر وصیت یافت نشد. هر چند در فقه حنفیه مسئولیت را متوجه شاهد رجوع
هنگامی که دو شاهد به وصیتی برای زید شهادت » در کتاب جواهر آمده است:  داند.می

دهند و دو فرد عادل از ورثه او شهادت دهند که میت از آن وصیت رجوع کرده است و 
عینی را که برای زید وصیت کرده بود برای خالد وصیت کرده است؛ شهادت شاهدانی که 

 برند. با رجوع، وصیت بدلی را اثباتاند مورد پذیرش است، زیرا آنها منفعتی نمیرجوع کرده
شود. فرقی هم بین وارث و غیر آنها وجود ندارد. همت از آنها رفع میکنند و بنابراین تمی

ود شله داده میشود و به موصیالبته یک اشکال از این جهت که مال از ید ورثه گرفته می
شود. زمانی که وجود دارد. لذا آنها به مدعی بدهکار هستند و شهادتشان علیه او قبول نمی

علیه است، لذا دلیلی برای قبول شهادت عی هم علیه مدعیبینه علیه مدعی است و قسم مد
 .(41/246ق، 1404)نجفی، « ورثه علیه او وجود ندارد

ل مالش سوم از کادعا کند که فالن میت یکدر فقه حنفی گفته شده است که اگر شخصی 
شود؛ سپس شهود از را برای او وصیت کرده است و شاهد آورده و به نفع او حکم صادر می

سوم مال میت ضامن هستند. اگر دو نفردرباره هادتشان رجوع کنند، شهود نسبت به یکش
وصیتی به نفع شخصی شهادت دهند سپس به نفعش حکم صادر شود و دو نفر دیگر شهادت 
دهند که او از این وصیت رجوع کرده است و ثلث مالش را برای این شخص وصیت کرده 

شود، سپس دو نفر دیگر مال از فرد اول گرفته می است، سپس درباره آن حکم صادر شود.
شهادت دهند که موصی از این وصیت رجوع کرده است و ثلث را برای شخص دیگری 

. اگر شودوصیت کرده است؛ سپس حکم به نفع وی صادر شود، از فرد وسط مال گرفته می
هستند. شهود سوم مال میت را ضامن همه شهود رجوع کنند، دو شاهد آخر برای وسطی یک

له اول، نصف ثلث را ضامن هستند. شهود اول هیچ چیزی را برای وارث وسط برای موصی
 (.552ق، 1411ضامن نیستند )بلخی، 

رسد بر اساس قواعد فقهی در صورتی که مال مورد وصیت در خالل شهادت و ظر مینبه
متلف ضامن است.  له واقعی نرسد، شاهد به عنوانرجوع از آن تلف شود و به دست موصی

بر اساس قاعده اتالف باید خسارتی که به بار آورده است را جبران نماید. حتی اگر مال هم 
له واقعی ایجاد شده تلف نشده باشد بلکه با رجوع شاهد ضرری مانند منع تصرف موصی
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باشد؛ طبق قاعده الضرر شاهد این حق را نداشته است که با شهادت خود به دیگری ضرر 
 اثر رجوع از بحث که است روشن ند و اگر ضرری رسانده باشد باید آن را جبران کند.برسا

 تصمیم اصلی مستند و دعوا اصلی شهادت، دلیل که است مربوط مواردی شهادت، به از

 باشد، معلوم موجود پرونده در دیگر معتبر شهادت، ادله کنار در اگر ولی باشد؛ دادگاه

 شود.دیگر نمی ادله براساس رأی صدور رأی، مانع از صدور از پیش شاهد رجوع که است

 شاهد رجوع باشد، با مستند نیز دیگر معتبر به ادله دادگاه حکم که صورتی در چنینهم

زاده، حسنشود )نمی دیگر، نقض معتبر ادله وجود شده با صاد حکم، حکم صدور از پس
 (.9ش، 1393

آورد بیان شد. در ادامه برای شاهد به وجود میرجوع از شهادت و بار مسئولیتی را که 
شود یعنی شهادت دروغ )زور( پرداخته به دومین عاملی که موجب مسئولیت شاهد می

 شود.می
 

 . شهادت دروغ2
یدن بخششود. زور به معنی زینتدر اصطالح فقهی به شهادت دروغ )شهادت زور( گفته می

به دروغ و امر باطل و تهمت نیز زورگفته  (.2/104ق، 1415به دروغ است )فیروزآبادی، 
شود مگر با تزویر و دروغ در شهادت محقق نمی»(. 3/319ش، 1375شود )طریحی، می

شود، چون در گویی در شهادت با بینه و شهادت ثابت نمیگویی از روی عمد. دروغدروغ
ا اقرار شاهدان هم اثبات آید و نیز کذب و دروغ بها به وجود میآن صورت تعارض بین بینه

ها شود، چون اقرار آنها به دروغ، رجوع از شهادت است. همانا کذب در شهادت با قرینهنمی
شود ازین جهت که حاکم یقینا به دروغ ثابت میآورد و شواهدی که علم قطعی به وجود می

بل چه قشود، برد. هروقت که کذب در شهادت ثابت شود حکم ساقط میگویی شاهد پی می
از اجرای حکم باشد چه بعد آن، زیرا چیزی که بر فاسد بنا شده باشد، همانند آن فاسد 

 (.164ق، 1421مغنیه، « )است
کذب عمدی در ادای یک شهادت نیز مانند رجوع از آن برای شاهد مسئولیت به بار 

ا رجوع رتر از رجوع است، زیآورد و نباید فراموش کرد که این مسئولیت بسیار سنگینمی
گاهی ممکن است از روی خطا در ادای شهادت باشد یا عوامل دیگر. اما تزویر )دروغ( با 

ترین ادله اقامه شود، با شهادت دروغ قصد و نیت شاهد همراه است. قضاوت باید با محکم
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شود. باعث می شود ظلمی به وجود آید و معنای متقن شاهد حقی از مستحقی گرفته می
شود. در فقه امامیه باید جبران خسارت شود. جبران خسارت با گرفته میعدالت به سخره 

شود.، زیرا شاهد با فریفتن قاضی عامدانه، اقدام به ادای پذیر میجریان قاعده غرور امکان
هشام بن سالم از شهادت کذب نموده است و بنابراین ضامن جبران زیانهای وارده است. 

دارد مگر اینکه آتش شاهد زور، قدم برنمی»ایشان فرمودند: کند که روایت می امام صادق
(. برای مجازات شاهد زور در فقه شیعه دو 7/383ق، 1407)کلینی، « شودبر او واجب می

ق، 1404؛ نجفی، 729ق، 1400طوسی، بینی شده است: تشهیر و تعزیر )مورد پیش
ق، 1409ینی، ؛ خم3/29ق، 1422؛ خویی، 3/154ق، 1410، شهید ثانی؛ 41/252
2/454.) 

تشهیر یعنی شخص به عنوان شاهد دروغگو به مردم معرفی شود. معرفی شاهد زور در 
-بین مردم بیانگر اهمیت بعد اجتماعی این جرم است. درباره نحوه مجازات شاهد زور ابن

رجوع شاهدان از شهادت موجب فسق نیست. »نویسد: ادریس حلی در کتاب السرائر می
شود. شایسته است که شهود زور را تعزیر کنند. یا شهادت آنها علیه دیگری نمیباعث رد 

آنها را در میان مردم محله و بازار در اوقات گوناگون تشهیر کنند. به این علت که دیگران 
از انجام چنین کاری منع شوند. تشهیر و رسواکردن به این صورت است که در محله و بازار 

 .(2/150ق، 1410ادریس حلی، )ابن« شاهد دروغگوستصدا بزنند که فالنی 
ق، 1414کاسانی، نظر ندارند )فقهای حنفیه در باب مجازات شاهد دروغگو اتفاق

 شود و نیازی به تعزیر نیست، زیرا تشهیربرخی معتقدند شاهد زور فقط تشهیر می(. 6/366
هر رتیب که در ششود. تشهیر به این تو رفتن آبروی شخص مجازات بزرگی محسوب می

شود، به صورتی که رسوا شود. اگر بازاری است قاضی او را در وقت ظهر که گردانده می
فرستد. اگر بازاری نیست قاضی وقتی اهل محله جمع اهل بازار جمع هستند بین آنها می

شود که این فرد شهادت دروغ فرستد. به این ترتیب معرفی میاش میهستند او را به محله
دانند. در کتاب المحیط در است، از او دوری کنید. برخی دیگر تعزیر را نیز الزم می داده
ه کشود، زیرا او مرتکب گناه کبیره شده است، چنانشاهد زور تعزیر می»باره آمده است: این
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شهادت زور برابر با شرک به خدا قرار گرفته است و در این آیه  5سوره حج 30در آیه 
 (.8/456ق، 1424مازه، ابن« )شوداست. لذا تعزیر میحدی تعیین نشده 

 
 تقسیم مسئولیت بین شهود

شود. در صورتی که حکمی با شهادت در صورت تعدد شهود، مسئولیت بین آنها تقسیم می
ند، اچند شاهد صادر شد، بعد از رجوع شهود هر کدام به میزان سهمی که در اثبات حکم داشته

؛ نجفی، 730ق، 1400بار مسئولیت را به دوش خواهند کشید. در فقه شیعه )طوسی، 
؛ خمینی، 3/32ق، 1422؛ خویی، 3/159ق، 1410، شهید ثانی؛ 41/239ق، 1404
اگر شاهدان بعد از صدور حکم و گرفتن مال توسط مشهودله با همدیگر ( 2/456ق، 1409

مشهودعلیه به صورت مساوی ضامن هستند. به این علت از شهادتشان رجوع کنند، در برابر 
که در ایجاد مقتضی برای آن به صورت تساوی شریک هستند. اگر یکی از آنها رجوع کند 
نصف مال را ضامن است. اگر مشهودبه، با یک شاهد مرد و دو شاهد زن ثابت شود و همگی 

منزله یرا دو زن با هم بهچهارم مال را ضامن است، زرجوع کنند، مرد نصف و هر زن یک
یک مرد هستند. اگر مشهودبه، با یک شاهد مرد و قسم مدعی ثابت شده باشد، شاهد نصف 
مال را ضامن است، زیرا ظاهر این است که حق به وسیله هر دو با هم ثابت شده است. اگر 

ته فطور که اگر گشود شاهد ضامن نیست. همانگفته شود حق فقط با قسم مدعی ثابت می
شود حق فقط با شاهد ثابت شده است، فقط شاهد ضامن است. البته احتمال دارد این ضمانت 
بین شاهد و مدعی نصف شود، زیرا شکی نیست که هر یک از آنها در اثبات حق سهمی 

 .(41/238ق، 1404دارند )نجفی، 
ق، 1414؛ کاسانی، 481ق، 1432نسفی، ؛ 3/365ق، 1414)سمرقندی، در فقه حنفی 

ی اگر دو شاهد درباره مال(. تقسیم مسئولیت بین شهود نیز شبیه فقه امامیه است. 6/286
شهادت دهند سپس قاضی حکم آن را صادر کند، سپس شهود از شهادتشان رجوع کنند، 
شهود ضامن آن مال برای مشهودعلیه هستند. اگر یکی از آنها رجوع کند ضامن نصف است. 

د و یکی از آنها رجوع کند ضمانی بر او نیست. اگر شاهد اگر سه نفر به مالی شهادت دهن
اند ضامن نصف مال هستند. اگر یک مرد و دوم هم رجوع کند، دو شاهدی که رجوع کرده

چهارم مال است. اگر دو زن رجوع دو زن شهادت دهند و یک زن رجوع کند ضامن یک
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پس هشت نفر از زنها کنند ضامن نصف مال هستند. اگر یک مرد و ده زن شهادت دهند س
ر چهارم حق برجوع کنند، ضمانی بر آنها نیست. اگر یک نفر دیگر از زنان رجوع کند، یک

مال  ششمگردن آنهاست. اگر یک مرد و کل زنان رجوع کنند از نظر ابوحنیفه مرد ضامن یک
 (.378تا، ششم مال هستند )غنیمی، بیو زنان ضامن پنچ

 
 نتیجه

مدنی شاهد در فقه شیعه و حنفیه، رجوع شاهد از شهادت یا اثبات  عوامل ایجاد مسئولیت
کذب وی در ادای شهادت است. ادای شهادت دروغ یا رجوع از شهادت چه قبل از صدور 
حکم باشد چه بعد از آن، چه در امور مالی باشد چه در امور غیرمالی، چه از روی اشتباه و 

ود ضرر به مشهودعلیه، موجب ضمانت شاهد خطا باشد چه با نیت ناصواب یا در صورت ور
است. شاهد ضامن جبران خسارت است. مدرک جبران ضرر از منظر فقهی، قاعده الضرر، 
اتالف، تسبیب و غرور است. این قواعد با هدف جلوگیری از رفتارهای زیانبار افراد جامعه 

 قوق دیگران راشده و مجازات افرادی که با فریبکاری حنسبت به هم، جبران حقوق تلف
کنند. در موارد رجوع شاهد یا شهادت دروغ کنند، مسئولیت شاهد را اثبات میپایمال می

توان به عدم نقض حکم در از جمله می آراء فقهای امامیه و حنفیه اشتراکات فراوانی دارد.
 طور کلی تفاوت آنها درصورت رجوع شاهد در امور مالی بعد از صدور حکم اشاره کرد. به

ر برخی که دتر مسئولیت شاهد در فقه امامیه نسبت به فقه حنفی است، چناندامنه گسترده
د صورت رجوع شاهبرای شاهد مسئولیت کیفری در نظر گرفته است. در  موارد، فقه امامیه

 رجوع از شهادت بر وصیت بین این دو فقه اختالف وجود دارد. قبل از صدور حکم یا
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 ق.1415، دارالکتب العلمیة، بیروت، القاموس المحیط فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، -
 ق.1414، ه، بیروت، دارالکتب العلمیبدائع الصنائع فی ترتیب الشرائع کاسانی، ابوبکر بن مسعود، -
 ق.1407، هسالمی، تهران، دارالکتب اإلالکافی کلینی، محمد بن یعقوب، -
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 م.1882جا، نورمحمد، ، بیمجله االحکام العدلیهگروه مؤلفین،  -
، قم، مؤسسه اسماعیلیان، شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام محقق حلی، جعفر بن حسن، -

 ق.1408
 ق.1421، قم، مؤسسه انصاریان، فقه اإلمام الصادق مغنیه، محمدجواد، -
 ق.1426، ه، بیروت، دارالکتب العلمیاالختیار لتعلیل المختارموصلی، عبداهلل بن محمود،  -
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404

 ق.1432، هالبشائر اإلسالمیدار، بیروت، کنز الدقائقنسفی، عبداهلل بن احمد،  -


