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1. چکیده 
گواهــی و شــهادت شــهود، بــه عنــوان یکــی از  مهم تریــن ادلــه ی اثبــات دعــاوی کیفــری اســت. 
ــوی  ــد از س ــر و تهدی ــرض خط ــاهد را در مع ــت ، ش ــف  حقیق ــتای کش ــهادت در راس ادای  ش
مرتکبــان جرائــم قــرار می دهــد. بنابــر اجمــاع فقهــا بــر مبنــای ادای شــهادت واجــب کفایــی 
اســت کــه درصــورت وجــود عســر و حــرج و یــا ضــرر، بــر اســاس ادلــه گوناگــون از جملــه آیــه 
282 ســوره بقــره: »نبایــد بــه کاتــب و شــاهد ضــرری برســد« تکلیــف بــه ادای شــهادت ســاقط 
مــی شــود. در راســتای تحقــق عدالــت و صیانــت از حقــوق شــهروندان و بزه دیــدگان جرائــم، 
خصوصــا در مقــام همــکاری بــا دســتگاه  قضــا و پلیــس، حمایــت از شــهود امــری الزم و ضروری 
اســت کــه ایــن وظیفــه خطیــر برعهــده حکومــت اســامی می باشــد. چنانچــه شــهادت از ادلــه 
تعییــن کننــده در اثبــات دعــوی محســوب شــود، بایــد بــا اندیشــیدن تدابیــری، عســر و ضــرر 
ــا  ــذا در ایــن پژوهــش، ب ــا شــهادت شــهود در امنیــت کامــل اســتماع گــردد. ل رفــع گــردد ت
اســتفاده از روش کتابخانــه ای و تحقیقــات میدانــی، مبانــی ضــرورت فقهــی حمایــت از شــهود 
بــه اســتناد منابــع فقهی)کتــاب، ســنت و روایــات، عقــل و دیــدگاه فقهــا( مــورد بررســی قــرار 
ــه بررســی احــکام شــهادت  گرفتــه اســت. بدیــن منظــور پــس از تبییــن ماهیــت شــهادت، ب
ــر  ــا تحلیــل قواعــد فقهــی حاکــم ب ــت ب ــه ادای شــهادت  پرداختــه و در نهای ــزام شــهود ب و ال
شــهادت، در رابطــه بــا ضــرورت حمایــت از شــهود در پرتــو فقــه، نتایــج قابــل توجهــی حاصــل 

 شــده اســت.
کلیدواژه ها: حمایت، شهادِت شهود، جرائم، بزه دیده، بزه کار، عسر و حرج، ضرر. 
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2. مقدمه
یکــی از مهم تریــن ادلــه اثبــات دعــوا شــهادت شــهود اســت کــه در حقیقــت چشــم و گــوش 
دســتگاه قضــا هســتند. عــدم کتمــان شــهادت و عــدم شــهادت کــذب از ابعــاد بســیاری نظیــر 
برقــراری عدالــت، جلوگیــری از انحــراف دادرســی و بی-مجــازات نمانــدن مجــرم حائــز اهمیــت 
اســت. بدیــن منظــور ضــروری اســت کــه شــرایط مناســبی بــرای شــهود فراهــم باشــد تــا بــدون 
ــد  ــتماع دادگاه برس ــه اس ــند و شهادتشــان ب ــت باش ــان حقیق ــه بی ــادر ب ــراب ق ــرس و اضط ت
ــا مجــرم درصــدد  ــم ی ــکان دارد مته ــواردی بعضــا ام ــه اجــرا شــود. در م ــه عادالن ــا محاکم ت
ــه نفــع خــود مانعــی  ــان دادرســی، ب ــا در جری ــد ت ــد وی برآی ــا تهدی ــری از شــاهد ی انتقام گی
ــاهد  ــت از ش ــت حمای ــری در جه ــد دادگاه، تدابی ــا صاح دی ــرایط ب ــن ش ــد. در ای ــاد نمای ایج
اتخــاذ مــی گــردد تــا شــاهد در امنیــت کامــل شــهادت دهــد و تهدیــد یــا خطــری متوجــه او 
و اطرافیانــش نشــود. مبانــی و راهکارهــای قانونــی حمایــت از شــهود در قوانیــن بیــن المللــی 
و داخلــی بــه شــکل گســترده ای مــورد مطالعــه و پژوهــش قــرار گرفتــه امــا مبانــی، شــرایط 
ــی  ــه، مبان ــن مقال ــا در ای ــذا ضــروری اســت ت ــده اســت. ل ــول مان ــه مغف و ضــرورت آن در فق
ضــرورت فقهــی حمایــت از شــهود را بــه اســتناد منابــع فقهــی، نظیــر کتــاب، ســنت و روایــات، 
عقــل و دیــدگاه فقهــا مــورد مطالعــه قــرار داده شــود. بدیــن منظــور ابتــدا ماهیــت شــهادت 
ــه ادای شــهادت  ــزام شــهود ب ــس از بررســی احــکام شــهادت، بحــث ال ــوده و پ ــن نم را تبیی
ــا  ــر شــهادت، در رابطــه ب ــا تحلیــل قواعــد فقهــی حاکــم ب ــم و در انتهــا ب را مطــرح کــرده ای

ضــرورت حمایــت از شــهود در پرتــو فقــه، نتیجــه گیــری نمــوده ایــم. 

3. مفهوم شهادت و شاهد
ــده  ــه چشــم دی ــان کــردن آنچــه کــه ب ــا بی ــای گواهــی دادن ی ــه معن »شــهادت« در لغــت ب
شــده، در نــزد قاضی.)عمیــد، 1369، ج2، ص1332(. و در لســان العــرب آمده اســت: »الشــهادة: 
ــر قاطــع  ــام: شــهادت، خب ــم و اع ــی حضــور و عل ــدل عل ــن اصــل: ی ــٌر قاطــٌع و شــهد م خب
اســت و شــهادت دادن از اصــل، بــر حضــور داشــتن، علــم پیــدا کــردن و اعــام نمــودن داللــت 
می کند«.)ابــن منظــور، 1980، ج3، ص239؛ ابــن فــارس، 2001، ج7، ص517(. ایــن واژه 
ــم است.)شــهید  ــر از حاک ــرای دیگــری غی ــک حــق الزم ب ــر دادن از ی ــا، خب در اصطــاح فقه
ثانــی، 1309، ج12، ص153؛ طباطبائــی، 1422، ج15، ص225(. مرحــوم صاحــب جواهــر 
می فرمایــد: »شــهادت اخبــار تــوأم بــا قطــع و جــزم اســت از وجــود حقــی بــرای غیــر کــه از 

ــی، 1407، ج7، ص41(. ــل می آید«.)نجف ــه عم ــی ب ــر قاض ــوی غی س
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ــری اســت.)دهخدا،  ــده ام ــده، مشــاهده کنن ــگاه کنن ــی حاضــر، ن ــه معن ــت ب »شــاهد« در لغ
ــور  ــه حض ــکان حادث ــه در م ــت ک ــی اس ــاح کس ــاهد در اصط 1373، ج9، ص 12408(. ش
داشــته و قــادر اســت تــا اطاعاتــی را دربــاره آن حادثــه بدهــد. بــه عبــارت دیگــر، شــاهد کســی 

ــه منظــور اثبــات یــک موضــوع ضــرورت دارد.  اســت کــه حضــور او ب

3. ماهیت شهادت
1-3( حق یا تکلیف بودن شهادت

ــه تعاریــف حــق و تکلیــف الزم اســت بدانیــم شــهادت  ــا توجــه ب در بیــان ماهیــت شــهادت ب
ــا تکلیــف اســت و ادای آن الزم اســت؟  ــه دنبــال دارد ی حــق اســت و منافعــی را ب

حــق در حقــوق ایــران، یعنــی توانایــی مالــی مســتقیم یــا غیــر مســتقیم کــه بــرای اشــخاص 
قائــل اســت. بــه تعبیــر برخــی از حقوقدانــان، حــق یعنــی امــور قابــل تغییــر در صــورت مجــاز 
بــودن افــراد بــه تغییــر آن هــا. در واقــع حــق، قابــل اســقاط و قابــل نقــل و انتقــال اســت. در 
نظــر برخــی حقوقدانــان »تکلیــف« مقابــل حــق قــرار دارد؛ تکلیــف عبــارت اســت از امــری کــه 
فــرد ملــزم بــه انجــام آن مــی باشــد و هــرگاه بــر خــاف آن رفتــار نمایــد بــه جزایــی کــه در 
ــه حــق و حــق و  خــور آن، دچــار مــی گــردد و در نتیجــه مجــازات در مــدار تکلیــف اســت ن

ــل جمــع نیســتند.)کاتوزیان، 1377، ج3، ص267(. تکلیــف قاب
اصلــی تریــن ویژگــی تکلیــف آمــره بــودن تکلیــف، عــدم قابلیــت نقــل و انتقــال و اســقاط اســت 
و از دیگــر نتایــج آمــره بــودن تکلیــف، عــدم نفــع مــادی بــرای مکلــف اســت. لــذا، بــا توجــه بــه 
ویژگــی هــا و تعریــف حــق و تکلیــف، »شــهادت« تکلیــف محســوب مــی شــود؛ زیــرا در فقــه 
ــدارد و  ــرای شــاهد ن ــادی ب ــه نفــع م ادای شــهادت از قوانیــن آمــره شــمرده شــده و هیچ گون
شــاهد حــق اخــذ اجــرت در ازای ادای شــهادت نــدارد. از آنجــا کــه در بیــان ویژگــی اســقاط و 
نقــل و انتقــال در شــهادت هیچ گونــه بحثــی نشــده، شــهادت در زمــره تکالیــف محســوب مــی 

شــود نــه حقوق.)همــان(.

3-2( ماهیت وجوب شهادت
آیــا وجــوب ادای شــهادت، عینــی اســت یــا کفایــی؟ آیــا اگــر کتمــان شــهادت حــرام اســت، 
ــدی   ــا قص ــراه ب ــان هم ــا کتم ــت ی ــرام اس ــهادت، ح ــرک ش ــای ت ــه معن ــان ب ــرف کتم ص
ناروا ســت؟ ماننــد اینکــه  کتمان کننــده شــهادت بخواهــد جرمــی کشــف نشــود یــا بی گناهــی 
بزهــکار شــناخته شــود. آیــا وجــوب اقامــه شــهادت، متوقــف بــر تحمــل اســت ؟ یعنــی اقامــه 
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شــهادت در فـــرض تحمــل مطلقــا واجــب اســت؟ و آیــا حکــم ادای شــهادت  در  صــورت عســر 
ــه   ادای شــهادت را  ــه ایــن پرســش ها، ماهیــت و شــرایط تکلیــف ب و حــرج چیســت؟ پاســخ ب

ــازد.  ــن می س روش
ــی  ــب کفای ــهادت، واج ــا  ادای ش ــت ، ام ــودن آنها س ــی ب ــر عین ــف ب ــل در تکالی ــه اص ــا آن ک ب
ــن  ــه در ای ــد ک ــا کرده ان ــه ادع ــوده  بلک ــح  نم ــأله تصری ــن مس ــه ای ــا ب اســت. بســیاری از فقه

ــی، 1407ق، ص184(. ــود ندارد .)نجف ــری وج ــاف  نظ ــأله اخت مس
دربــاره وجــوب اقامــه  شــهادت  در فــرض عســر و حــرج، نوعــی اجمــاع و اتفاق نظــر وجــود دارد 
ــاره  ــرای شــاهد اســت. در این ب ــه نفــی عســر و حــرج ب کــه وجــوب ادای شــهادت، مشــروط ب
ــه عامــی کــه ضــرر و حــرج ناشــی  از امتثــال تکالیــف اولیــه را نفــی می کنــد،  ــر ادل ــزون ب اف
بــه ایــن آیــه 282 بقــره اســتدالل شــده اســت: »نبایــد بــه کاتــب و شــاهد زیانــی وارد آیــد«. در  
اینجــا دو نکتــه قابــل توجــه اســت؛ اول اینکــه: در بســیاری از متــون فقهــی تصریــح شــده ضــرِر 
مانــع از وجــوب ادای شــهادت، ضــرر غیرمســتحق اســت )حلــی، بــی تــا، ص127(. یعنی ســزاوار 
نیســت چنیــن ضــرری بــه  شــاهد برســد؛ مثــا ادای شــهادت ســبب شــود تــا مشــهوٌدعلیه از 
ســر انتقــام، او را بکشــد یــا مجــروح نمایــد یــا اموالــش را تلــف کنــد. لــذا شــاهد بایــد مــورد 
حمایــت قــرار گیــرد تــا بتوانــد در ســامت کامــل شــهادت دهــد. امــا ضــرری  کــه  او شایســته 
و الیــق تحمــل آن اســت، مانــع  از وجــوب اقامــه شــهادت نمی شــود؛ مثــا اگــر گواهــی دادن 
شــاهد بــه اینکــه »الــف«، »ب«را مجــروح کــرده، باعــث شــود تــا »الــف« حــق خــود  را  از  شــاهد 
مطالبــه نمایــد یــا مهلــت  ادای  دینــی  کــه زمــان پرداخــت آن رســیده را تمدیــد نکنــد، چنیــن 
ــرا ضــرر غیــر مســتحق نیســت . نکتــه دوم   ــع از وجــوب ادای شــهادت نیســت؛ زی ضــرری مان
اینکــه: گرچــه ادلــه نفــی ضــرر و حــرج بــر ادلــه  احــکام  اولیــه همچــون وجــوب ادای شــهادت 
ــذا، در تمــام مــواردی کــه  وجــوب   ــاب تزاحــم اســت؛ ل ــا ایــن حکومــت از ب حاکــم اســت، ام
ــن وجــوب نیست .)خوانســاری،  ــع ای ــز مان ــر باشــد، ضــرر و ســختی ناچی ادای شــهادت مهم ت

1405ق، ج6، ص144(.
در مــورد حرمــت کتمــان شــهادت بــه نظــر می رســد کتمــان بــه خــودی  خــود و بــدون درنظــر 
گرفتــن انگیــزه و قصــد  کتمــان  کننــده  حــرام اســت. بنابرایــن، حرمــت بــه مــواردی کــه فــرد 
قصــد داشــته باشــد  از  طریــق کتمــان شــهادت ضــرر ناروایــی بــه دیگــری وارد کنــد یــا درنهایت 
قاضــی نتوانــد کشــف حقیقــت کنــد، اختصــاص  نــدارد ؛ زیــرا ادلــه ای مثــل آیــات شــریفه قــرآن  
ــد  خاصــی را در آن شــرط ندانســته اســت.  ــه کتمــان شــهادت را حــرام نمــوده، قی ــد  ک مجی
ــا »حکــم حرمــت« اســت. چنان چــه کتمــان  شــهادت   ــازم ب ــن »کتمــان شــهادت« م بنابرای
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بــه  انگیــزه و قصــد ناروایــی صــورت گیــرد، حرمــت آن تشــدیدتر می شــود. ماننــد اینکــه قتــل 
مؤمــن حــرام اســت، امــا  قتــل  مؤمــن  بــه دلیــل ایمــان او حرمــت شــدیدتری دارد.

مشــروط بــودن  وجــوب  ادای شــهادت بــه تحمــل شــهادت اســت؛ زیــرا آیاتــی  از  قــرآن مجیــد 
کــه حکــم ادای شــهادت را  بیــان  نمــوده، وجــوب را بــه اشــهاد مقیــد نکــرده اســت. بنابرایــن 
ــر او  ــاهد ب ــوان ش ــود ، عن ــی آگاه می ش ــه ماجرای ــی  نســبت ب ــور  اتفاق ــه به ط ــی کســی ک حت
صــدق کــرده و موظــف اســت در صــورت لــزوم  و بــا  وجــود  شــرایط الزم، گواهــی  دهــد . بــا ایــن 
حــال در برخــی روایــات   امامــان معصوم)علیه الســام( قیــد اشــهاد آمــده کــه بــر  همیــن  مبنــا 
برخــی از فقهــای شــیعه ، تنهــا  در فرضــی کــه شــاهد را بــه گواهــی گرفتــه باشــند، ادای گواهــی 

را واجــب  دانسته اند )شــربینی، 1982م، ج4، ص450(.
ــاره حکــم ادای شــهادت وجــود دارد؛ دســته اول  روایاتــی  اســت  کــه   چنــد دســته  روایــت  درب
ــات  ــد. ایــن روای ــات  قــرآن مجیــد، ادای شــهادت را به طــور مطلــق واجــب می دان همچــون  آی
ــده  ــه« وارد ش ــم قبل ــه آث ــا فإن ــن یکتمه ــهادة و م ــوا الش ــه »و التکتم ــیر آی ــوال در تفس معم
اســت)حرعاملی، 1409ق، 227(.  دســته دوم روایاتــی اســت کــه وجــوب ادای شــهادت را مقیــد 
بــه فــرض اشــهاد نمــوده اســت؛ یعنــی ادای شــهادت آنــگاه واجــب اســت کــه شـــاهد را بــه 
گواهــی گرفتــه باشــند، امــا اگــر  او  به طــور اتفاقــی بــه واقعــه ای علــم پیــدا کــرده، صــرف ایــن 
آگاهــی ادای شــهادت بــر وی واجــب نیســت بلکــه در ادای شــهادت مختــار اســت)همان(. در  
برخــی  از ایــن روایــات صریحــا علــت مخیــر بــودن را بــه گواهــی نگرفتــن شــاهد دانســته اند. 
چراکــه آگاهــی شــاهد بــه تنهایــی تکلیفــی بــر او ایجــاد نمی کنــد. گویــی اشــهاد و پذیــرش ، 
نوعــی  التــزام بــه ادای شــهادت اســت و روایــات دســته ســوم هــم بیان گــر آن اســت کــه هــرگاه 
عــدم اقامــه شــهادت باعــث ظلــم بــه کســی گــردد، اقامــه شــهادت واجــب اســت. برابــر موازیــن 
ــا  ــرآن تلقــی نمی شــوند ت ــات ق ــا آی ــات، معــارض ب ــن روای ــم اصــول، ای پذیرفتــه شــده در عل
بــه دلیــل  مخالفــت  بــا قــرآن ، بی اعتبــار شــناخته شــوند؛ زیــرا نســبت میــان هریــک از ایــن دو 
دســت روایــت بــا عمــوم آیــه قــرآن مجیــد ، نســبت عــام و خــاص اســت؛ و دو دلیــل کــه یکــی 

  عــام  و دیگــری خــاص اســت، اصــوال متعــارض ارزیابــی نمی شــوند. 
مقتضــای جمــع میــان روایــات ایــن اســت  کــه  اگــر  کســی را بــه گـــواهی نگرفتــه باشــند، در 
ادای شــهادت یــا اجتنــاب از آن مخیــر اســت ، مگــر اینکــه بدانــد عــدم اقامــه شــهادت توســط 
وی بــه ظلمــی در حــق کســی  می انجامــد. محــدث عاملــی صـــاحب  کتاب »وســائل الشــیعه« 
ــت.  ــده اس ــع برگزی ــه جم ــه همین گون ــوط را برپای ــاب مرب ــوان ب ــوده و عن ــن راه را پیم همی
بســیاری از فقیهــان شــیعی از جملــه شــیخ طوســی در نهایــه، نیــز همیــن رأی را  برگزیده انــد.
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)طوســی، النهایه، 330(.
گرچــه در عمــل، التــزام بــه ایــن ضابطــه بــه لحــاظ گســتردگی مفهــوم ظلــم و مشــکوک بــودن 
پــاره ای از مصادیــق آن، خالــی از دشــواری نخواهــد بــود، امــا ایــن ابهــام بــه قــوت روایاتــی کــه  
بیانگــر  ایــن ضابطــه اســت، آســیبی وارد نمی ســازد؛ زیــرا حکــم مــوارد مشــکوک را می تــوان 
بــا تکیــه بــر اصــول و قواعــد، روشــن ســاخت. هرچنــد ایــن احتمــال وجــود دارد کــه مقصــود از 
الزم آمــدن ظلــم ، همــان  عــدم احقــاق حــق باشــد. بــر ایــن پایــه، ظلــم دارای معنــای موســعی 

خواهــد بــود. 
بــا ایــن حــال برخــی از فقهــا از جملــه شــیخ صــدوق، روایــات تخییــر را -در میــان  آنهــا  چنــد 
ــهادت  ــر وی ش ــه اگ ــته اند ک ــوردی دانس ــه م ــر ب ــود دارد- ناظ ــر وج ــح و معتب ــت صحی روای
ندهــد، دیگــری شــهادت خواهــد داد.)صــدوق، 1404ق، ج3، ص56(. بنابرایــن نظریــه، حتــی 

در فرضــی کــه شــاهد را بــه  گواهــی  نگرفتــه  باشــند، ادای شــهادت واجــب کفایــی  اســت . 
در  تقویــت ایــن نظریــه می تــوان گفــت کــه هــم آیاتــی از قــرآن مجیــد کــه بــر  لــزوم  اقامــه 
شــهادت داللــت می کنــد و هــم روایاتــی کــه در تفســیر آنهــا  وارد شــده و نیــز روایاتــی کــه 
ــاکت   ــدی  س ــنین قی ــان چـ ــی از بی ــد، همگ ــبیه می کن ــت تش ــه ادای امان ــهادت را ب ادای ش
اســت . ضمــن اینکــه می تــوان در شــمول روایــات تخییــر نســبت بــه مــوردی کــه  احقــاق  حــق، 
متوقــف بــر شــهادت باشــد، تردیــد نمــود و آنهــا را بــر مــوردی حمــل کــرد کــه احقــاق حــق  
متوقــف  بــر  شــهادت کســی کــه به طــور اتفاقــی نســبت بــه ماجــرا آگاه شــده، نیســت؛ ماننــد  
اینکــه  شــهود  یــا ادلــه دیگــری وجــود دارد کــه حــق را اثبــات می کنــد. چنیــن حملــی البتــه 
ــد صــرف نظــر کــردن از  ــز می شــود. هرچن ــی نی ــات قرآن ــری  در عموم باعــث  تخصیــص  کمت
ــذارد،  ــاوت می گ ــدم اشــهاد تف ــرض اشــهاد و ع ــان ف ــه  می ــی  ک ــار روایات ــت و اعتب ــوت دالل ق

دشــوار اســت.

4. مبانی و احکام فقهی شهادت 
فقهــا بــا توجــه بــه آیــات و روایــات متعــدد، حکــم شــهادت را بــر اســاس اســتدعایی بــودن یــا 

غیــر اســتدعایی بــودن بیــان کــرده انــد؛ 
ــل از ادای  ــه قب ــه تقاضــای مشــهود ل 1. شــهادت اســتدعایی: شــهادت شــاهدی اســت کــه ب

ــکار رفتــه اســت.  ــا تعبیــر اشــهاد ب شــهادت تحمــل شــهادت کــرده باشــد کــه در فقــه ب
ــه  ــدون اینکــه مشــهود ل 2. شــهادت غیــر اســتدعایی)اتفاقی(: شــهادت شــاهدی اســت کــه ب
از وی خواســته باشــد واقعــه را دیــده یــا شــنیده اســت کــه فقهــا بــا تعبیــر عــدم اشــهاد آنــرا 
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بیــان کــرده انــد. 
بــا توجــه بــه نــوع تفســیر و برداشــت هایــی کــه از آیــات قــرآن کریــم دربــاره شــهادت شــده 

اســت، ایــن آیــات بــه چنــد دســته قابــل تقســیم اســت:

1-4( ادای شهادت استدعایی
ــهادت  ــوب ادای ش ــر وج ــن)ع( ب ــت معصومی ــریفه و روای ــات ش ــاس آی ــر اس ــا ب ــاع فقه اجم
اســتدعایی اســت؛ آیــات شــریفه بــه پنــج دســته تقســیم می شــود کــه بــه برخــی از آنهــا اشــاره 

می گــردد؛
1. آیاتــی کــه بــر اهمیــت مســأله شــهادت تأکیــد مــی کنــد؛ ماننــد آیــات 106 مائــده و 282 

بقــره کــه بــه دلیــل ایجــاد هرچــه بیشــتر عدالــت در اجتمــاع امــری مقــدس و الهــی اســت. 
2. آیاتــی کــه مــردم را بــه شــهادت گرفتــن فرمــان مــی دهــد؛ ماننــد آیــات 282بقــره، 6 نســاء، 

2 طــاق، 106 مائــده. 
آیــه 282 ســوره بقــره، یکــی از مهم تریــن آیــات قــرآن کریــم بــه حســاب می آیــد کــه فقهــا 
ــر  ــی ب ــس از دســتور مبن ــه پ ــن آی ــد در ای ــد. خداون ــه آن اســتناد کرده  ان ــورد احــکام ب در م
ــدت دار و معامــات  ــن م ــه اســت احــکام دی ــرار گرفت ــه درســختی ق ــکاری ک ــه بده ــال ب امه
قرضــی را بیــان می کنــد پــس از آن دســتور بــه نوشــتن قــرض یــا دیــن را می دهــد و شــرایط 
ــد: »و استشــهدوا شــهیدین مــن  ــا اینجــا کــه می فرمای ــد ت ــان می کن ــب و نویســنده را بی کات
ــر  ــن ب ــواه گرفت ــر گ ــی ب ــه مبن ــر توصی ــاوه ب ــد ع ــه خداون ــمت ازآی ــن قس ــم« در ای رجالک
ــد.  ــخص می کن ــز مش ــواه را نی ــیت گ ــدد و جنس ــا، تع ــتدها و قرض ه ــات و داد و س معام
ــا دعــوا«:  ــأب الشــهدا اذا م ــه »و ال ی ــن قســمت آی چگونگــی اســتدالل وجــوب شــهادت از ای
ــا ادای شــهادت اطــاق دارد  ــر وجــوب تحمــل شــهادت ی ــه ب ــن آی ــه ای ــا براســاس اینک فقه
تفاســیر متفاوتــی دارنــد. گروهــی از مفســرین چنیــن تفســیر کرده اندکــه اگــر گواهــان بــرای 
گواهــی دادن خواســته شــدند نبایــد از گواهــی خــودداری کننــد. ایــن گــروه وجــوب را ناظــر 

بــه ادای شــهادت دانسته اند.)طبرســی، 1408، ج 1و2، ص648(. 
طبرســی در جــواب ایــن گــروه عنــوان کــرده کــه ایــن گواهــی در صورتــی اســت کــه آنــان بــه 

آن دانــا بــوده و خــوف و ضــرری هــم وجــود نداشــته باشــد.)همان(.
ــودن  ــرای گــواه ب ــه می گوینــد هــرگاه کســی را ب ــن آی برخــی دیگــر از مفســرین براســاس ای
ــه وجــوب تحمــل  ــر ب ــه را ناظ ــروه آی ــن گ ــد ای ــاع نمای ــواه شــدن امتن ــد از گ ــد نبای طلبیدن

ــان(.  ــته اند. )هم ــهادت دانس ش
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گروهــی هــم ماننــد حســن بصــری چنیــن بیــان کرده انــد کــه اگــر فــرد بــرای هرکــدام از گــواه 
شــدن یــا گــواه دادن طلــب شــود نبایــد امتنــاع ورزد. ایــن گــروه آیــه را ناظــر بــه وجــوب ادا و 
تحمــل شــهادت می داننــد. در بیــان نظریــات مفســرین نظریــه طبرســی برگزیده تــر بــه نظــر 
می رســدزیرا اجمــاع فقهانیــز ایــن قســمت از آیــه را ناظــر بــه ادای شــهادت دانســته اند)همان(.

ــد و  ــد: »و اشــهدوا اذا تباتعیــم«؛ در موقعــی کــه خری ــد می فرمای ــه خداون در ادامــه ی ایــن آی
ــا  فــروش می کنیــد در مــورد آن گــواه بگیریــد. ایــن قســمت از آیــه اصــل مســأله شــهادت ی
گواهــی گرفتــن اســت. فعــال تباتعیــم از بــاب تفاعــل و مشــارکت اســت یعنــی چــه خریــدار و 

چــه فروشــنده هــر دو بــرای معاملــه خــود گــواه بگیرنــد. 
ــا  ــن را واجــب دانســته اند ام ــد و شــاهد گرفت ــه اســتناد کرده ان ــر آی ــه ظاه ــا ب برخــی از علم
تمــام فقهــای شــیعه شــاهد گرفتــن را مســتحب می دانند)طبرســی، همــان(. امــر بــودن فعــل 

بــه جهــت اهمیــت مســأله گواهــی گرفتــن اســت)نجفی، 1407، ص36(.
ــی  ــب و الشــهید« دیدگاه هــای متفاوت ــه »و الیضــا کات ــن قســمت از آی ــاره ی ای مفســرین درب
دارنــد. از جملــه مفســرینی کــه فعــل »یضــار« را مجهــول گرفتــه کــه در ایــن صــورت مقصــود 
ایــن اســت کــه گــواه نبایــد ضــرر ببینــد روایاتــی هــم در ایــن مســأله بیــان شــده کــه گواهــی 

دادن اگــر حتــی بــه شــخص مشــهودله ضــرر بزنــد حــرام اســت. 
3. آیاتــی کــه بــه طــور ضمنــی شــرایط شــاهد را بیــان مــی دارد؛ ماننــد آیــات 282 بقــره، 2 

طــاق، 15 نســاء، 33معــارج؛
ــاهد را از  ــه ش ــن آی ــا کنید)طــاق/2( ای ــرای خــدا برپ ِ«: شــهادت را ب ــهاَدَة ِلَّ ــوا الشَّ »َو أَقیُم
اســتنکاف ورزیــدن هــم در تحمــل و هــم در ادا بــاز مــی دارد و شــاهد را دعــوت مــی کنــد کــه 

بــرای خــدا شــهادت بدهــد.
ــرای  ــق نترســند( ب ــرای حفــظ حقــوق خل ــان که)ب ــوَن«: و آن ــهاداتِِهْم قائُِم ــْم بَِش ــَن ُه »َو الَّذی
شــهادت بــه حــق قیــام می-کننــد )معــارج/33(. ایــن آیــه اقــدام بــه ادای شــهادت را یکــی از 

خصوصیــات نمازگــزاران و مؤمنــان راســتین قلمــداد مــی کنــد.
4. آیاتی که وظایف شاهد را بیان می کند؛ مانند آیات 107 مائده و 72 فرقان. 

ــاز مــی دارد و کتمــان داشــتن  5. آیاتــی کــه از طریــق نهــی مؤمنــان را از کتمــان شــهادت ب
ــره. ــده، 140بق ــره، 106مائ ــات 283بق ــد آی شــهادت را از گناهــان قلبــی مــی شــمارد؛ مانن

َّــُه آثـِـٌم َقلُْبــُه َو ال بِمــا تَْعَمُلــوَن َعلیــم«: و شــهادت را  ــهاَدَة َو َمــْن یَْکُتْمهــا َفإِن »َو ال تَْکُتُمــوا الشَّ
کتمــان نکنیــد و کســی کــه کتمــان کنــد شــهادت را بــه دل گنــه کار اســت.)بقره/283(. ایــن 
آیــه در بیــن آیــات ســوره بقــره بــه اتفــاق مــورد اســتناد تمــام فقهــای شــیعه و ســنی جهــت 
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بیــان وجــوب ادای شــهادت قــرار گرفتــه اســت.
اولیــن نکتــه ی مهــم در ایــن دســته از آیــات، اســتعمال صیغــه امــر اســت کــه خــود داللــت 
ــهادت  ــوب ادای ش ــاره وج ــز درب ــر نی ــای متأخ ــهادت دارد. فقه ــوب ادای ش ــر وج ــنی ب روش
چنیــن حکــم کــرده انــد: اقامــه شــهادت در صــورت طلــب مدعــی واجــب اســت، چــه اســتدعای 
تحمــل شــده باشــد یــا نشــده باشــد. در ایــن زمینــه صاحــب بحــر الرائــق کــه از فقهــای اهــل 
ــی  ــه م ــد ک ــل کام خداون ــه دلی ــرام اســت. ب ــهادت ح ــان ش ــد: کتم ــی گوی ســنت اســت م
فرمایــد: چــون در قــرآن وعیــدی شــدیدتر از ایــن وجــود نــدارد. لــذا ایشــان بعــد از اســتدالل 
بــه آیــه اجمــاع را بــه عنــوان دلیــل دوم وجــوب ادای شــهادت بیــان مــی کنــد.)ا ابــن نجیــم، 

بــی تــا، ج7، 58(.
ــه روایاتــی در ایــن زمینــه اشــاره  ــر وجــوب شــهادت اســتدعایی، ب پــس از بیــان آیــات داّل ب

می شــود؛
الــف( روایــت صحیحــه هشــام بــن ســالم از امــام صادق)علیه الســام(: »أَْحَمــُد بـْـُن أَبـِـي َعْبــِد 
ِ َعــزَّ  ــَاُم : فـِـي َقــْوِل اَلَّ ِ َعلَْیــِه اَلسَّ ِ َعــنْ ُعْثَمــاَن بـْـِن ِعیَســی َعــْن َســَماَعَة َعــْن أَبـِـي َعْبــِد اَلَّ اَلَّ
ــَهداُء إِذا مــا ُدُعــوا« َفَقــاَل »الَ یَْنَبِغــي ِلََحــٍد إَِذا ُدِعــَي إِلـَـی َشــَهاَدٍة یَْشــَهُد  َو َجــلَّ »َو الیـَـْأَب اَلشُّ

َعلَْیَهــا أَْن یَُقــوَل الَ أَْشــَهُد لَُکْم«)حرعاملــی، 1409، ج27، 309(.
نکتــه مهــم؛ منظــور از قبــل الشــهاده، را نهــی از ابــاء تحمل شــهادت و منظــور از »بعدالشــهاده« 

را نهــی از اباء ادای شــهادت اســت. 
ــهادتی را  ــه ش ــی ک ــد: کس ــی فرمای ــر م ــام( :پیامب ــه الس ــام باقر)علی ــر از ام ــت جاب ب ( روای
ــال  ــا م ــرود ی ــه وســیله آن خــون مســلمانی هــدر ب ــه ب ــا شــهادتی بدهــد ک ــد ی کتمــان کن
مســلمانی از بیــن بــرود، روز قیامــت محشــور خواهــد شــد، درحالــی کــه بــر صورتــش خــراش 
هایــی اســت بــه طــوری کــه مخلوقــات او را بــا اســم و نســبش مــی شناســند. پیامبــر)ص( در 
ــه وســیله آن شــهادت حــق  ــه طــوری کــه ب ــد ب ــه حــق بدهن ــرادی کــه شــهادت ب ــورد اف م
مســلمانی زنــده شــود، مــی فرمایــد: روز قیامــت محشــور خواهــد شــد درحالــی کــه ســیمایش 
نــور بــه انــدازه نهایــت دیــد چشــم وجــود دارد کــه مــردم او را بــا اســم و نســبش مــی شناســند. 

ــی، 1409، ج27، ص312(. ــر عامل )ح
ــد: »قســمت اخیــر حدیــث را جهــت وجــوب اقامــه شــهادت  ــاره می گوی عامــه مجلســی درب
مطلــق یــا وجــوب اقامــه شــهادت بــرای خــدا بدانیــم نــه اتــاف مــال مــردم یــا هــدر رفتــن 
خــون مســلمانی. وجــوب ادای شــهادت از ایــن روایــت بنابــر عکــس اصــل »االمر شــی علی وجه 

االیجــاب یقتضــی النهرعیــن ضــده« اســتنباط می شود«.)مجلســی، 1403، ج10، ص158(.
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2-4( ادای شهادت غیر استدعایی
بــه دلیــل مطلــق بــودن آیــات و روایــات ذکــر شــده در بحــث ادای شــهادت اســتدعایی، مشــهور 
ــه  ــت صحیح ــته اند. روای ــب دانس ــز واج ــتدعایی را نی ــر اس ــهادت غی ــر ادای ش ــای متأخ فقه
ــان،  ــد زده اســت.)حرعاملی، هم ــوق را قی ــات ف ــن مســلم آی ــد ب ــالم و محم ــن س از هشــام ب
ص317(. امــام صادق)علیه الســام( می فرمایــد: »هــرگاه شــخصی شــهادتی را شــنید و از 
ــا ســکوت  او درخواســت شــد کــه شــهادت بدهــد پــس او اختیــار دارد کــه شــهادت بدهــد ی

ــان(. کند«.)هم
روایــت صحیحــه محمــد بــن ســلم؛ امــام صادق)علیه الســام( در ایــن حدیــث مثــل پدرشــان، 
ادای شــهادت غیــر اســتدعایی را در زمــان عمــل را واجــب ندانســته و در ادامــه حدیــث شــهادت 
ــهادت  ــه ش ــد ک ــت ش ــما درخواس ــرگاه از ش ــد: »ه ــته و می فرمای ــب دانس ــتدعایی را واج اس

بدهیــد چــاره ای نداریــد بجــز اینکــه شــهادت را ادا کنیــد«.
ــه  ــاال را آورده ک ــارت ب ــن عب ــام( عی ــام باقر)علیه الس ــری از ام ــق دیگ ــت موث ــلم در روای مس
می فرمایــد: »اال اذا علــم مــن الظالــم فیشــهد و الیحــل لــه لن یشــهد«؛ مگــر اینکــه شــخص 
ــی کــه  ــاال درصورت ــت ب ــه کســی وارد می شــود. پــس طبــق روای ــد کــه ظلمــی ب شــاهد بدان
ــر او  شــاهد بدانــد عــدم اقامــه  وی باعــث ظلــم نســبت بــه کســی می شــود، اقامــه شــهادت ب

ــی، 1409، ج27، ص318(. واجــب اســت. )حرعامل
روایــت فــوق بــا ادلــه قبــل کــه بــه صــورت مطلــق بیــان شــده در تعــارض اســت لیکــن برخــی 
ــا  ــته اند. ام ــص ندانس ــل تخصی ــوق را قاب ــات ف ــه آی ــته در نتیج ــت ندانس ــت را حج ــن روای ای
برخــی دیگــر در جــواب آنهــا معتقدنــد؛ ایــن روایــات بــا آیــات قرآنــی معــارض نیســت تــا بــه 
دلیــل مخالفــت بــا قــرآن بی اعتبــار شــناخته شــود؛ زیــرا نســبت میــان هریــک از روایــات بــا 
عمــوم آیــات نســبت عــام و خــاص اســت و دو دلیــل کــه یکــی خــاص باشــد و دیگــری عــام، 

ــان(.  ــد.)حرعاملی، هم ــارض نمی باش در تع
حاصــل کام آنکــه؛ هــرگاه فــردی علــم داشــته باشــد کــه در صــورت ســکوتش حقــی از محقــی 
ــم،  ــود عل ــدم وج ــورت ع ــا در ص ــود ام ــب می ش ــهادت واج ــا ادای ش ــود در اینج ــل می ش زائ

وجوبــی هــم در کار نیســت.

3-4( عقل
ــزاع واجــب اســت  ــم و حفــظ معیشــت و جلوگیــری از ن ــر شــارع حفــظ سیاســت نظــام عال ب
ــرای داد  ــد ب ــراد اجــاره می ده ــه اف ــه وجــوب تحمــل شــهادت ب ــم ب ــا حک ــن شــارع ب بنابرای
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ــه  ــه و ادای آن در محکم ــردن معامل ــاهد ک ــت مش ــهودی را جه ــان ش ــتد و معاماتش و س
مهیــا ســازند در غیــر ایــن صــورت اگــر تحمــل شــهادت واجــب نباشــد بایــع نمی توانــد داد و 
ســتدی انجــام دهــد چــرا کــه بــه دلیــل عــدم وجــوب افــراد خــود را ملــزم بــه تحمــل شــهادت 
نمی کننــد و در ایــن صــورت بایــع بــه دلیــل تــرس از ضــرر و زیــان معامــات را تعطیــل نمــوده 
ــی،  ــع می گردد)نجف ــام جام ــور و نظ ــر ام ــام و تدبی ــت ع ــال در سیاس ــث اخت ــن باع ــه ای ک

1407، ج41، ص180(.
ــزام بــه تحمــل شــهادت می باشــد  اگرچــه حفــظ نظــم در جامعــه از جانــب شــارع در گــرو ال
امــا شــاعر مقــدس بــه وســیله ی ایجــاب صــدق و وجــوب اقامــه شــهادت و حرمــت کتمــان و 
حرمــت تضییــه حقــوق عامــه و قســم ایــن را تــدارک دیــده و در مــواردی هــم کــه بــا حکــم 
بــه عــدم الــزام بــه اداء)ماننــد جرائــم جنســی(. براســاس مصحلــت عامــه عمــل نموده)نراقــی، 

1415، ج18، ص367(.
مشــهور فقهــا کــه قائــل بــه وجــوب تحمــل شــهادت هســتند دربــاره ی ماهیــت وجــوب تحمــل 

شــهادت بــه دو دســته تقســیم می شــوند: 
الــف( گروهــی از فقهــا از جملــه شــیخ طوســی در کتــاب المبســوط و ابــن جنبیــد امکافــی و 
عامــه حلــی و فخرالمحققیــن و فقهــای متأخــر قائــل بــه وجــوب کنایــی تحمــل شــهادت اند. 
ب( عــده ای همچــون شــیخ مفیــد، ابوصبــاح حلبــی، ابــن مــراج و ســار قائــل بــه عینــی بــودن 

وجــوب تحمــل شــهادت هســتند. 
در مقابــل صاحــب جواهــر و امــام خمینــی در مــورد اصــل وجــوب تحمــل شــهادت تشــکیک 
نمــوده و بــه خاطــر وجــوب شــهرت فتوایــی صرفــا حکــم بــه کراهــت داده انــد و امــا خمینــی 

ــد.  ــاط نموده ان ــه احتی ــز حکــم ب نی
ــه   ــا قرارگرفت ــل مشــهور فقه ــهادت در مقاب ــل ش ــوب تحم ــدم وج ــار ع ــا اظه ــس ب ــن ادری اب
اســت. عــدم اتفــاق فقهــا در رابطــه بــا وجــوب تحمــل شــهادت اثبــات لــزوم شــهادت را دشــوار 
می کنــد بنابرایــن تحمــل شــهادت بــه خــودی خــود واجــب نیســت و نمی تــوان کســی را بــه 
تحمــل شــهادت الــزام کــرد. حتــی بنابــر قــول بــه وجــوب تحمــل شــهادت بــا توجــه بــه اینکــه 
وجــوب مقیــد بــه ایــن اســت کــه مســتلزم عــروج نباشــد الــزام افــراد بــه تحمــل شــهادت خالی 
از اشــکال نیســت زیــرا بــا قطــع نظــر از اینکــه حــرج رافــع تکلیــف را شــخصی یــا نوعــی بدانیــم 
ــاره ی مــوارد ضــرر و حــرج بــرای وی معتبــر و حجیــت اســت بنابرایــن  تشــخیص مکلــف درب
هــرگاه ملکــف تحمــل شــهادت را بــرای خــود مســتلزم عســر و حــرج بدانــد در عالــم ثبــوت و 

واقــع تکلیفــی نــدارد تــا بتــوان وی را ملــزم کــرد.
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5. الزام به ادای شهادت 
اگــر ادای شــهادت واجـــب  باشــد )که بنابــر اجمــاع فقهــا واجــب اســت(، می تــوان شــهود را از 
بــاب الــزام بــه ادای تکلیــف واجــب، بــه ادای شــهادت  ملــزم  نمــود ؛ مشــروط بــر اینکــه ادای 
شــهادت، مســتلزم ضــرر و حرجــی بــرای شــاهد نباشــد.الزام شــاهد بــه ادای شــهادت در فرضــی 
کــه  وی  مدعــی  باشــد ادای شــهادت بــرای وی حرجــی اســت، جایــز نیســت. تــا  آن جــا کــه ادای 
ــت اقامــه  ــد  از باب شــهادت صبغــه انجــام یــک تکلیــف واجــب را دارد ، یعنــی شــاهد  نمی توان

شــهادت درخواســت اجــرت و پاداشــی  نمایــد . 
ــر  ــن حــال اگ ــا ای ــد. ب ــح  نموده ان ــن مســأله  تصری ــه ای ــان شــیعی و ســنی ب بســیاری  از فقیه
ادای شــهادت مســتلزم هزینه هــای جانبــی باشــد کــه بــه  اصــل  ادای شــهادت مربــوط نیســت، 
ــه  ــم  ک ــا  حاک ــا را از مشــهودله ی ــد آنه ــدارد  و شــاهد  می توان ــی  ن ــا مانع ــن  هزینه ه ــن  ای گرفت

وی را بــه ادای شــهادت ملــزم نمــوده، درخواســت نمایــد. 
شــهید ثانــی  در »مســالک االفهــام« تصریــح نمــوده اســت بــا  آن کــه فقیهــان در وجــوب  تحمــل  
شــهادت و ادای آن میــان اینکــه  شــاهد  در شــهر و ســرزمین خویــش باشــد یــا در شــهر و مکانی 
دیگــر، تفاوتــی قائــل نشــده اند ، امــا  در صورتــی کــه تحمــل یــا  ادای  شــهادت  مســتلزم صــرف 
هزینــه ای  باشــد ، وجــوب مشــروط بــه ایــن  اســت  کــه مشــهودله هزینــه آنــرا بپردازد)نجفــی، 

1407، ج27، ص188(.
صاحــب جواهــر الــکام، حتــی طــی راه طـــوالنی  را  در صورتــی کــه مســتلزم عســر و مشــقت  
ــته  ــا ادای آن دانس ــهادت ی ــل ش ــوب  تحم ــع وج ــه آن، راف ــر  از  هزین ــع  نظ ــا قط ــد ، ب باش
ــازگارتر  ــرج س ــی ضــرر و ح ــه  نف ــات  ادل ــا عموم ــوا ب ــن فت ــه ای ــدا اســت ک اســت)همان(. پی
ــا  ــان اینکــه احضارکننــده شــاهد ، مســتحق باشــد ی اســت. برخــی  از  فقهــای  اهــل  ســنت  می
حاکــم، تفــاوت قائــل شــده اند و در فــرض دوم، حضــور را حتــی اگــر بــه پیمــودن  راه  طوالنــی  
ــاوت   ــی ، تف ــن  فقه ــر  موازی ــا، 451(. براب ــی ت ــربینی، ب ــد، الزم دانسته اند)ش ــته باش ــاز داش نی

ــدارد.  ــی ن ــرض، وجه ــن دو ف ــان  ای گذاشــتن  می
ــاده 153  ــز مطــرح شــده اســت. م ــه بســیاری از کشــورها نی ــن موضوع ــن مســأله در قوانی ای
قانــون آییــن دادرســی کیفــری 1290 کشــور مــا  حکــم ایــن مســأله را روشــن کــرده و در حــال 
ــا جامعیــت بیشــتری حکــم ضــرر و  ــون  آییــن دادرســی کیفــری ب حاضــر نیــز مــاده 160  قان

زیــان مشــتری را بیــان نمــوده اســت. 
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5-1( الزام به ادای شهادت از باب حرمت اعانت بر اثم
در حالتــی کــه کتمــان شــهادت  بــه  قضــاوت نادرســتی در قلمــرو مســایل کیفــری می انجامــد، 
نمی تــوان مســؤولیت کیفــری کتمانگــر شــهادت را از بــاب تســبیب اثبــات نمــود؛ امــا نمی تــوان 
صـــرفا بــا اســتناد  بــه  اینکــه او فعــل مثبــت مــادی  انجــام  نــداده، نقــش وی را کامــا نادیــده 
ــرار  ــی مســتنکف از ادای شــهادت را مــورد بحــث ق انگاشــت. فـــقیهان حتــی مســؤولیت مدن
ــی در  ــه  حل ــت . عام ــده اس ــی ش ــؤولیت مدن ــه  مس ــل  ب ــی قائ ــر کس ــد کمت ــد؛ هرچن داده ان
ــعیف باشــد، ضامــن  ــرک شــهادت موجــب خســارتی شــود و مباشــر هــم ضـ ــواردی کــه ت م
دانســتن شــاهد بــه دلیــل اســتنکاف از ادای شــهادت را محــل اشــکال دانســته اســت؛ ماننــد 
زمانــی کــه  دو  شـــاهد بداننــد مــورث، مالــی را بــه کســی فروختــه اســت و وارثــان هــم ناآگاهانه 
همــان مــال را بــه دیگــری بـــفروشند، و مشــتری نتوانــد بــرای دریافــت ثمنــی کــه پرداختــه 
اســت، رجــوع کند)نجفــی، 1407، ج27، ص253(. صاحــب  جواهــر  الــکام بــا  آنکــه قــول بــه 
عــدم ضمــان شــاهد را اقــوی دانســته در توجیــه ضمــان گفتــه اســت: شــاید وجــه حکــم  بــه 
ضمــان ایــن اســت کــه تــرک شــهادت ســبب تلــف مــال مشــتری  شــده  اســت  و در فرضــی 
کــه مباشــر نســبت بــه اوضــاع و احــوال نــاآگاه اســت، بتــوان ســبب را اقــوی از مباشــر دانســت .

)همــان(.
بــه هــر رو آیــا می تــوان  بــا  اســتناد  بــه عنــوان اعانــت بــر اثــم، مســؤولیت کیفــری مســتنکف 
از ادای شــهادت را اثبــات نمــود؟ بــه ایــن معنــا  کــه بــا قـــطع نظــر از ادلــه خاصــی کــه ادای 
شــهادت را واجــب و کتمــان  آنــرا حــرام می نمایــد ، در  مــواردی کــه اســتنکاف از ادای شــهادت 
ــوان  ــا می ت ــد، آی ــاه، می انجام ــرد بی گن ــدن ف ــناخته ش ــکار ش ــد بزه ــاروا مانن ــری ن ــه ام ب
کتمــان شــهادت را مصــداق اعانــت بــر اثــم و حــرام دانســت؟ البتــه ایــن بـــحث را در مــورد  
ــرای  ــی ب ــه خاص ــر ادل ــه اگ ــا ک ــن معن ــه ای ــود؛ ب ــرح نم ــوان مط ــز می ت ــهادت نی ــل ش تحم
ــوان  ــوارد می ت ــی م ــت کم در برخ ــا دس ــیم، آی ــته باش ــهادت نداش ــل ش ــوب تحم ــات وج اثب
تــرک تحمــل را از بــاب  اعانــت  بــر اثــر حــرام دانســت و در نتیجــه افــراد را بــه تـــحمل شــهادت 

ملــزم نمــود؟ 
بــه نظــر می رســد اثبــات حرمــت تــرک ادای شــهادت یــا تــرک تحمــل از بــاب حرمــت اعانــت 
بــر اثــم از  جهــات  گوناگــون بــا اشـــکال مواجــه اســت. بــا قطــع نظــر از اشــکاالتی کــه گاه در 
ــه  ــت ب ــن اســت کــه مفهــوم اعان ــن اشــکال ای ــم شــده، اصلی تری ــر اث ــت ب اصــل حرمــت اعان
مجــرد  تــرک  فعــل، تحقــق پیــدا نمی کنــد، بلکــه بــرای صــدق آن بــه فعــل مثبــت مــادی نیــاز 
ــن  ــان ای ــه آن ــد ک ــت« نشــان می ده ــوم »اعان ــاره مفه ــان درب ــات فقیه ــه کلم اســت. ماحظ
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ــم، مســأله ای  معــروف  و مقبــول   ــر اث ــت ب ــا  آن کــه  حرمــت اعان مطلــب را مســلم دانســته اند ب
نــزد ایشــان اســت؛ امــا ایــن حکــم مخالفانــی از جملــه آیــت اّل ســید ابوالقاســم خویــی دارد. 
ایشــان بــا آن کــه  مســبب  کار  حــرام شــدن و ایجــاد انگیــزه بــرای ارتــکاب فعــل حــرام  را  حــرام 
ــا اصــل برائــت دانســته، بلکــه وجوهــی  ــق ب ــه را مطاب دانســته، امــا نه تنهــا عــدم حرمــت اعان
ــوی  ــرده دانسته اند.)موس ــرح ک ــم مط ــر اث ــت ب ــت اعان ــدم  حرم ــر  ع ــل  ب ــوان دلی ــز بعن را نی

ــی، 1405، ص179(. ــوردی، 1367ش، ص307؛ موســوی خوی بجن
ــه اعانــت و تحلیــل محتــوان آن و نیــز در مقــام  برشــمردن   ــوط ب  از  همیــن رو  در مباحــث مرب
مصادیــق اعانــت، نامــی از تــرک بــه میــان نیامــده اســت. بلکــه شــیخ انصــاری، حقیقــت اعانــت 
را فعــل  دانســته ، فرمــوده  اســت: »حقیقــت اعانــت بــرای کاری عبــارت اســت از انجــام فعلــی 
بــه قصــد  اینکــه  چیــزی  در عالــم خــارج تحقــق یابــد، خــواه در عمــل آن چیــز تحقــق یابــد یــا 
نــه «. در  روایــات مربــوط بــه حرمــت اعانــت بــر ظلــم کــه مصــداق و نمونــه ای از مــوارد اعانــت 
بــر  اثــم  اســت نیــز مــوردی یافــت نشــد کــه امــری از مقولــه تــرک فعــل، مصــداق اعانــت  بــر  

ظلــم  شــمرده شــده باشــد.)حرعاملی، 1409، ج12، ص132(.
بــا اینکــه برخــی از فقیهــان در تعریــف اعانــت، صــدق  عرفــی  را مــاک دانســته اند، امــا مطالعــه 
در شــیوه بحــث آنهــا نشــان می دهــد کــه مقصــود  ایــن  نیســت  کــه در مــوارد تــرک هــم گاه 
ــرار  ــه ای ق ــر نظری ــی  در  براب ــند. ضابطــه صــدق عرف ــت، صــدق کـ ــوان اعان ممکــن اســت عن
ــت  ــوع  فعــل  اصلــی  کــه اعان ــت، مســایلی همچــون قصــد وق ــرای تحقــق اعان می گیــرد کــه ب
ــن   ــه  ای ــد . ب ــر می دان ــارج را معتب ــل در خ ــوع فع ــز وق ــرد و نی ــق آن انجــام می گی ــرای تحق ب
معنــا کــه از نظــر فقیهــی کــه مــاک تحقــق اعانــت را صــدق عرفــی  می دانــد ، ممکــن اســت 
ــا  ــه  ب ــا  آن ک ــدارد ی ــل را ن ــوع فع ــد وق ــود، قص ــک خ ــا کم ــن ب ــه معی ــواردی ک ــی در م حت
کمــک کــردن، قصــد  فعــل  حــرام را دارد ولــی فعــل  حــرام  بــه  دالیلــی در خــارج  تحقــق  پیــدا 

ــد.  ــت ، صــدق کن ــوان  اعان ــا عن ــد، عرف نمی کن
ــرک  را  ــا  ت ــت ب ــوان اعان ــدق عن ــر، ص ــق معاص ــندگان محق ــی از نویس ــال برخ ــن ح ــا ای ب
-دســت کم در برخــی مــوارد- ممکــن  دانســته ، نوشــته اند: »در  اعانــت  بــر  اثــم، صــدق اســتناد 
الزم  اســت و اینکــه گفتــه شــد تــرک فعــل از مصادیــق اعانــت محســوب نمی گــردد، بــه خاطــر 
فقــدان اســتناد  اســت  و لــذا بایــد اعتــراف کــرد کــه در  بعضــی  مــوارد ، تــرک  فعــل ، بــه علــت 
وجــود  عنصــر  اســتناد از مصادیــق اعانــت اســت. بهتریــن نمونــه ایــن امــر، مــوارد وجــود تکلیــف 
و وظیفــه بــرای اشــخاصی خــاص  اســت . مثــا  نگهبــان و یــا ســرایدار منزلــی بــا علــم بــه  وقــوع  
ســرقت ، درب  منــزل  را  قفــل نمی کنــد و یــا وقتــی آگاه می شــود کــه ســارقی در حــال دســتبرد 
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ــرای  ــری ب ــکان جلوگی ــه ام ــم اینک ــد، علیرغ ــی وی می باش ــظ و نگهبان ــورد حف ــزل م ــه من ب
وی وجـــود دارد، از  روی ســهل انگاری اقــدام نمی کنــد، چنیــن فرضــی بــه یقیــن از مصادیــق 

اعانــت اســت«.)محقق دامــاد، 1406ق، ص185(.
بــه نظــر می رســد دیــدگاه فقهــی رایــج معتقــد اســت کــه هــرگاه اقــدام کســی از مقولــه تــرک 
فعــل باشــد ، اساســا  بــر رفتــار وی اعانــت صــدق نمی کنــد. شــاید آنچــه در مثــال ذکــر شــده، 
روشــن تر از حکــم عــرف و عقــا بــه قبــح عمــل نگهبــان و ســرایدار و عمــل نکــردن بــه وظیفــه 
و تکلیــف اســت تــا  صــدق  عنــوان اعانــت. روشــن نیســت کــه در این گونــه مــوارد اگــر عــرف و 
عقــا بــه قبــح تــرک فـــعل حکــم کننــد، حتمــا از بــاب صــدق عنــوان اعانــت باشــد. بــه هــر رو 
حتــی اگــر ایــن دیــدگاه را بپذیریــم، در مــورد  تــرک  ادای شــهادت، مشــکل جایــی اســت کــه 

آنــرا از مصادیــق اعانــت بــر اثــم بدانیــم. 
ــت  ــات حرم ــه در اصــل وجــوب تحمــل شــهادت وجــود دارد، اثب ــه اشــکاالتی ک ــا توجــه ب ب
تــرک تحمــل شــهادت ، از  بــاب حرمــت اعانــت بــر اثــم؛ بــه مراتــب دشــوارتر اســت؛ بویــژه اگــر 
بخواهیــم صــدق عنــوان اعانــت را-همچــون مثالــی کــه ذکــر شــده-به وجــوب تحمــل شــهادت 
ــل  ــر وجــوب تحم ــف ب ــت، متوق ــوان  اعان ــق عن ــن  صــورت ، تحق ــرا در ای ــم، زی مســتند نمایی
شــهادت یــا حرمــت تــرک آن اســت و حرمــت تــرک هــم متوقــف بــر صــدق  اعانــت بــر اثــم 
اســت. بنابرایــن اثبــات حرمــت تــرک تحمــل شــهادت از  بــاب  اعانــت  بــر اثــم بــا اشــکال دور 

ــود.  ــه می ش مواج
ــا  ــی)ره( ب ــام خمین ــم . ام ــز   بنگری ــری نی ــه دیگ ــأله را از زاوی ــت مس ــب اس ــا مناس در این ج
ــه  ــن نکت ــر ای ــم ب ــر اث ــت  ب ــت  اعان ــه  حرم ــد، در زمین ــرام نمی دان ــرام را ح ــه ح ــه مقدم آن ک
تأکیــد مــی ورزد کــه در بــاب اعانــت بــر اثــم آنچــه حــرام  اســت، تنهــا عنــوان اعانــت بــر اثــم 
ــت  باشــیم. تمرکــز  ــا درصــدد تحلیــل ماهیــت  اعان ــه شــریفه ذکــر شــده نیســت  ت کــه در آی
نمــودن بحــث پیرامــون اینکــه آیــا بــرای صــدق عنــوان اعانــت بــر اثــم امــوری همچــون واقــع 
شــدن گنــاه در خــارج، قصــد معیــن و کمــک  شــونده نســبت بــه تحقــق گـــناه در خــارج، علــم 
ــن نســبت  ــز آگاهــی معی ــع می شــود و نی ــاه در خــارج واق ــه آن گن ــه اینک ــن ب ــا  ظــن معی ی
ــاری   ــی اســت کــه او دیگــری را از آن راه ی ــاه، مقدمــه و عمل ــه راه تحقــق گن ــه اینکــه یگان ب
می کنــد ، در صـــورتی مفیــد اســت کــه تمــام موضــوع حکــم حرمــت، اعانــت باشــد. حــال آن که 
بــا قطــع نظــر از آیــه مربــوط بــه نهــی از اعانــت بــر اثــم، یــک حکــم عقلــی مبنــی بــر  اینکــه  
تهیــه مقدمــات گنــاه و جــرم قبیــح اســت، وجــود دارد؛ پــس آنچــه عقــا قبیــح اســت، فراهــم 
نمــودن مقدمــات جــرم و گنــاه اســت؛ خــواه عنــوان اعانــت بــر اثــم بــر آنهــا صــادق باشــد یــا  
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نه .)موســوی خمینــی، 1415، ص133(.
ــوان گفــت: خــودداری از اقامــه شــهادت  ــا می ت ــه ایــن مبنــای فـــقهی آی ــا توجــه ب اکنــون ب
ــه امــری قبیــح ماننــد گناهــکار شــناخته شــدن فـــرد بی گنــاه می انجامــد،  در فـــرضی کــه ب
ــت  ــه  حرم ــم  ب ــد  حک ــر می رس ــه نظ ــت؟ ب ــاه اس ــرای گن ــات ب ــباب  و مقدم ــه  اس ــی  تهی نوع
ــن راه، دشــوار باشــد؛ زیـــرا در مــواردی کــه اســتنکاف از ادای  شــرعی کتمــان شــهادت از ای
شــهادت ســـرانجام بــه امــر قبیحــی  ماننــد  گناهــکار  شــناخته شــدن فــرد بی گنــاه می انجامــد، 
نمی تــوان گفــت ایــن  مســتنکف  اســت کــه مقدمــات و اســباب گنــاه را فـــراهم نمــوده اســت. به 
ویــژه اینکــه روشــن اســت کــه مقصــود از تهیــه اســباب و مقدمــات ، هرگونــه  دخالتــی  نیســت؛ 
وگرنــه بســیاری از امــور مبــاح، بــه نوعــی تهیــه کــردن  مقدمــه حــرام خواهــد بــود. بلــی اگــر 
فراهــم کـــردن شـــرایط و زمینــه را هــم نوعــی تهیــه مقدمــه بـــدانیم، در ایــن  صورت  مــواردی  
از کـــتمان شــهادت کــه باعــث تحقــق امــر قـــبیحی می شــود را چــه  بســا  بتــوان از مصادیــق 

تهیــه اســباب و شــرایط دانســت . 

5-2( الزام به ادای شهادت از باب وجوب ایجاد مانع در تحقق حرام 
یکــی  از انــواع دخالــت در تحقــق فعــل حــرام، ایـــجادنکردن مانــع بــرای تحقــق یافتــن فعــل  
ــوع  ــن ن ــد ضعیف تری ــر می آی ــاری ب ــیخ انص ــقسیم بندی ش ــه از تـ ــه ک ــت . آن گون ــرام  اس ح
دخالــت در تحقــق فعــل حــرام ، عــدم  ایجــاد مانــع بــر ســر راه آن اســت. فقیهــان دربــاره حکــم 
ــر ســکوت کســی  ــه اگ ــرای نمون ــد. ب ــق حــرام، اتفاق نظــر ندارن ــع  در  تحق ــردن  مان ایجــاد نک
دربــاره امــر منکــری باعــث تحقــق آن  منکــر  در  خــارج شــود، آیــا تــرک ســکوت واجــب اســت؟ 
شــیخ انصــاری)ره( معتقــد اســت اگــر فــرد ســاکت  وظیفــه  فعلــی داشــته باشــد، تردیــدی در 
ــه دلیــل اینکــه ســاکت  اســت ، منکــری در  ــزوم تــرک ســکوت نیســت؛ ماننــد کســی کــه ب ل
ــی دارد و  ــرک ســکوت ، تکلیــف  فعل ــه ت حضــور وی انجــام می گیــرد. چنیــن کســی نســبت ب
ــواردی  کــه  ــا در  م ــد. ام ــه تکلیــف خــود عمــل کن ــت شــرایط نهــی  از  منکــر  ب ــا رعای ــد ب بای
تکلیــف فعلــی محــرز وجــود نــدارد، تــرک ســکوت الزم نیســت؛ مگــر در مــواردی  کــه  بدانیــم 
آنچــه در خــارج اتفــاق  خواهــد  افتــاد از  امــوری  اســت  کــه شــارع اقــدس هـــمگان را بــه  دفــع  و 
پیشــگیری از وقــوع آن فرمــان داده اســت؛ ماننــد اینکــه کســی خیــال می کنــد  خــون  دیگــری 
ــد کــه خــون آن   ــاح اســت و قصــد کشــتن او  را دارد و دیگــری کــه  بیننــده  اســت، می دان مب
شــخص  محتــرم اســت؛ یــا آن کــه بــه علــت ســکوت کســی، چنــان ضـــرر مالــی رخ دهــد  کــه  
ــوارد   ــه م ــت. در این گون ــان  داده  اس ــق آن فرم ــگیری  از  تحق ــه  پیش ــا را ب ــارع م ــم ش می دانی
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ــوع  امــر حــرام، واجــب  ــرک ســکوت و اعــام، واجــب اســت، بلکــه پیشــگیری از  وق نه تنهــا  ت
اســت. 

ــاب  ــوان از ب ــا می ت ــود، آی ــی ش ــر ناروای ــق ام ــث تحق ــهادت  باع ــان ش ــرگاه کتم ــن، ه بنابرای
لــزوم ایجــاد مانــع بــرای تحقــق حــرام ، اســتنکاف  از ادای شــهادت را تــرک واجــب  و در  نتیجــه ، 
حــرام  دانســت؟ پیــدا اســت  کــه در مبحــث  ادای  شــهادت بــا توجــه بــه ادلــه خاصــی کــه بــر 
وجــوب ادای شــهادت داللــت می کنــد، بــرای اثبــات وجــوب  ادای  شــهادت  یــا حرمــت ســکوت 
ــل  ــود تحم ــه وج ــبت ب ــا  نس ــم . ام ــی  بی نیازی ــن  راه  طوالن ــودن  ای ــهادت از پیم ــان ش و کتم
ــوان  ــوارد می ت ــم، در برخــی م ــی ندانی ــات وجــوب تحمــل را کاف ــه اثب ــنانچه ادل شــهادت چـ
از ایــن راه، وجــوب تحمــل را اثبــات کــرد؛ البتــه ایــن  در صورتــی اســت  کــه مبنایــی را کــه 
ــزوم  ــرای ل ــاک، ب ــم م ــم و بگویی ــعه دهی ــدری توس ــوده، ق ــزی نم ــاری)ره( پی ری ــیخ انص ش
تـــرک ســـکوت، انجــام فعــل حــرام نیســت؛ بلکــه مــاک تحقــق چیــزی اســت کــه  می دانیــم  
ــرک  ــه ت ــواردی ک ــهء م ــرا در هم ــود آنراضــی نیســت. زی ــه وجـ ــد اســت و ب ــوض خداون مبغ
تحمــل شــهادت ســرانجام بــه ســلب حـــق کســی یــا اثبــات امــری خـــاف واقــع می انجامــد، 
لزومــا کســی  گناهــکار  و مرتکــب حــرام شــرعی بــه معنــای اصطاحــی آن نیســت. بــرای نمونــه 
فــرض کنیــم که»الــف« بــه »ب« حملــه کــرده اســت. »ب« در مقــام دفــاع بــا رعایــت  موازیــن  
ــرگ وی منجــر  ــه م ــه زودی ب ــه ب ــرده اســت ک ــف« وارد  ک ــه »ال ــی ب ــاع مشــروع، جراحت دف
ــا درخواســت »ب« حاضــر می شــود تــا پیــش از  ــه یــا ب خواهــد شــد. »لــف« به طــور داوطلبان
آن کــه بمیــرد ، اقــرار  کنــد کــه وی مهاجــم  بــوده  و »الــف« در مقــام دفــاع مشــروع و بــا رعایــت 
موازیــن دفـــاع، او را مجــروح کــرده اســت. تنهــا راه بــرای ثبــت و ضبــط ایــن اظهــارات، گواهــی 
گرفتــن دو نفــری اســت کــه در  آن  حوالــی یافــت می شــوند؛ بــه گونــه ای کــه اگــر ایــن دو از 
شــنیدن اظهــارات »ب« خــودداری کننــد، برابــر دالیـــل موجــود در پرونــده، »الــف« بــه اتهــام 
قتــل عمــدی کشــته خواهــد شــد. حــال اگــر ایــن  دو  نفــر پــس  از درخواســت »الــف« از آنهــا، 
ــوط  می شــود، صحبــت از  ــان مرب ــه آن ــا آن جــا کــه ب از تحمــل شــهادت خــودداری کننــد، ت
کار حرامــی در میــان نیســت تــا گفتــه شــود  آن  دو  وظیفــه دارنــد از تحقــق ایــن امــر حــرام 
پیشــگیری کننــد؛ زیــرا از زمانــی کــه آنــان وارد ماجــرا می شــوند ،   کار  حرامــی رخ نــداده اســت؛ 
حتــی اگــر قاضــی برابــر موازیــن قـــضایی، بــه قـــصاص »الــف « حکــم  نمایــد ، در حکــم خــود 
ــه شــارع   ــم ک ــدی نداری ــد تردی ــی نشــده اســت؛ هرچن ــذور اســت و مرتکــب عمــل حرام مع

اقــدس راضــی نیســت انســان بی گناهــی کشــته شــود. 
بنابرایــن اثبــات حرمــت تــرک تحمــل شــهادت  از ایــن راه در  صورتــی  امکان پذیــر اســت کــه 
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معتقــد باشــیم در مــواردی کــه ســکوت و عــدم اقــدام فــرد ســرانجام بــه تحقــق چیــزی کــه 
مبغــوض شــارع اســت می انجامــد، تــرک ســکوت واجــب اســت؛ هرچنــد حرمــت تکلیفــی بــه 
معنــای خــاص  آن وجــود نداشــته باشــد. پیــدا اســت کــه اثبــات چنیــن وجوبــی به طــور کلــی 

ــل خــاص، در اوج دشــواری اســت.  ــا قطع نظــر از دالی و ب

3-5( الزام به شهادت از باب لزوم نهی از منکر
یکــی از واجباتــی کــه بــه آن تاکیــد شــده امــر بــه معــروف و نهــی از منکــر اســت کــه در ایــن 
بحــث می خواهیــم وجــوب ادای شــهادت را از بــاب لــزوم نهــی از منکــر بررســی کنیــم بــرای 
مثــال هنگامــی کــه بی گناهــی بــه ســبب تــرک ادای گواهــی گناهــکار شــناخته شــود و بــه ایــن 
شــکل باعــث تحقــق منکــری شــود آیــا می تــوان وجــوب ادای شــهادت را از بــاب نهــی از منکــر 
اســتنباط کــرد یــا خیــر؟ در روایتــی منســوب بــه امــام حســن عسگری)علیه الســام( در ذیــل 
آیــه شــریفه »و ال یــأب الشــهدا اذا مــا دعــوا« چنیــن آمــده اســت کــه کســی کــه شــهادتی بــر 
گــردن دارد نبایــد اگــر بــرای ادای شــهادت فراخوانــده شــود خــودداری کنــد بلکه باید شــهادت 
را بــه پــا دارد و در اقامــه شــهادت جانــب خیرخواهــی را مراعــات کنــد، از ســرزنش کننــدگان 
ــن  ــی، 1409، ج 18، ص228(. ای ــر کند.)حرعامل ــی از منک ــروف و نه ــه مع ــر ب ــد و ام نهراس
روایــت هــم ماننــد نظریــه صاحــب جواهــر کــه در بحــث ادای شــهادت در صــورت درخواســت 
ذینفــع بیــان می کنــد شــهادت در حقــوق ال را نوعــی نهــی از منکــر می داند.)نجفــی، 1407، 
ــه  ــاج« ک ــارت »المنه ــرح عب ــافعی در ش ــزرگ ش ــای ب ــربینی از فقه ــن ش ص107(. همچنی
ــه از  ــه شــهادت نمــوده آورده اســت ک ــه درخواســت اقام وجــوب ادای شــهادت را مشــروط ب
عبــارت مصنــف فهمیــده می شــود کــه اگــر بــرای اقامــه شــهادت درخواســتی وجــود نداشــته 
باشــد ادای شــهادت واجــب نیســت ولــی ایــن در حالــی اســت کــه شــهادت مربــوط بــه حقــوق 
ال نباشــد وگرنــه در مــورد شــهادت از بــاب حســبه و حقــوق ال چنانچــه اذرعــی و دیگــران 
گفته انــد ادای شــهادت از بــاب نهــی از منکــر واجــب فــوری است.)شــربینی، 1982م، ص451(.

در مــورد محتــوا و ماهیــت نهــی از منکــر دو نظریــه وجــود دارد: برخــی معتقنــد کــه ادلــه ی 
وجــوب نهــی از منکــر هــم بــر وجــوب رفــع منکــر و هــم بــر وجــوب دفــع آن داللــت می کنــد. 
مقصــود از رفــع برداشــتن چیــزی اســت کــه وجــود دارد ولــی دفــع بــه معنــای پیشــگیری از 
تحقــق یافتــن چیــزی اســت کــه هنــوز بــه وجــود نیامــده. اگــر مفــاد ادلــه ی نهــی از منکــر تنها 
رفــع باشــد آنچــه کــه در صــورت وجــود شــرایط بــر مکلــف واجــب اســت ایــن اســت کــه دو 
بایــد بــرای از بیــن بــردن منکــر موجــود و تحقــق یافتــه اقــدام کنــد. آیــت ال خویــی طرفــدار 
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ــه خــودی  ــا همــه اهمیتــی کــه دارد ب ــد نهــی از منکــر ب ــه اســت. ایشــان معتقدن ــن نظری ای
خــود بــر وجــوب دفــع منکــر داللــت نمی کنــد. امــا در مقابــل امــام خمینــی معتقــد اســت کــه 
وجــوب نهــی از منکــر عقلــی اســت و در نتیجــه تفاوتــی میــان دفــع و رفــع نیســت زیــرا مــاک 
وجــوب نهــی مغبــوض بــودن اســت و عقــل هــم ممانعــت از تحقــق آن چــه کــه مغبــوض مــوال 
اســت را الزم می دانــد و هــم پیشــگیری اســتمرار آنــرا بــا پذیــرش ایــن مبنــا در مبحــث نهــی 
از منکــر زمینــه بــرای حــرام دانســتن تــرک شــهادت در مــواردی کــه عــدم اقامــه شــهادت بــه 
امــر مغبوضــی ماننــد گناهــکار شــناخته شــدن فــرد بی گناهــی می انجامــد، فراهــم می شــود. 
ــا  ــر دیگــری ی ــدادن وی موجــب ظلمــی ب ــد گواهــی ن ــه ایــن معنــا کــه هــرگاه کســی بدان ب
تحقــق امــر فاســد و مغبوضــی می شــود از بــاب لــزوم و دفــع و پیشــگیری از تحقــق ایــن امــر 

ــر وی واجــب می شــود.)خمینی، 1415، 136 و 137(. فاســد، ادای شــهادت ب
امــام خمینــی دربــاره ی اینکــه پیشــگیری تــا چــه حــد میــزان واجــب اســت تصریــح کرده انــد 
ــه  ــوری اســت ک ــاب نهــی از منکــر واجــب اســت ممانعــت از تحقــق ام ــا از ب ــه آنچــه عق ک
ــا  ــکاب امــر مغبــوض مشــغول شــده باشــد ی ــه ارت ــزد شــارع مغبــوض اســت خــواه فاعــل ب ن
قصــد اشــتغال بــه آنــرا داشــته باشــد و امــر مغبــوض در معــرض تحقــق باشــد امــا عقــل بــه 
ــق حکــم  ــه طــور مطل ــان منکــر ب ــوان ســاختن مرتکب ــق و وجــوب نات ــزوم پیشــگیری مطل ل

نمی کند)همــان(.
ــا توجــه بــه عقلــی بــودن مســأله هرکــس ممکــن اســت درجاتــی از دفــع و  طبیعــی اســت ب
پیشــگیری را از بــاب حکــم عقــل الزم بدانــد. البتــه وجــوب نهــی از منکــر نیــز خــواه عقلــی 
ــر وجــوب ادای  ــن اگ ــزوم ضــرر و حــرج اســت بنابرای ــدم ل ــه ع ــا شــرعی مشــروط ب باشــد ی
شــهادت از بــاب لــزوم نهــی از منکــر ثابــت شــود در هــر حــال وجــوب مشــروط بــه عــدم عســر 
و عــرج و ضــرر اســت. امــروزه نیــز عقــای عالــم بــه مســأله پیشــگیری از وقــع جــرم بســیار 
اهمیــت می دهنــد. بــه طــوری کــه ایــن مســأله در حقــوق جــزا نیــز نمایــان اســت و نــه تنهــا 
ادای شــهادت بــرای کشــف جرائــم بــا شــرایط خاصــی الزامــی اســت بلکــه اعــام وقــوع جــرم 

ــد. ــه شــمار می آی ــه مقامــات مســئول از تکالیــف شــهروندان ب ب

نتیجه گیری
بــا بررســی احــکام و ماهیــت فقهــی شــهادت، نتیجــه شــد کــه شــهادت واجــب اســت و کتمــان 
آن حــرام. بــرای تحقــق  کتمــان  شــهادت از نــوع حــرام، نیــاز بــه ســوء نیــت خاصــی نیســت؛ 
ــب  ــد، مرتک ــودداری کن ــش خ ــه خوی ــام وظیف ــذر  از  انج ــدون ع ــه کســی ب ــدازه ک ــن ان همی
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حــرام شــده اســت. بنابرایــن افــراد بایــد درصــورت عــدم وجــود عســر و حــرج، ملــزم بــه ادای 
شــهادت هســتند. چراکــه بــا وجــود ضــرر یــا حــرج، تکلیــف از شــهود ســاقط مــی شــود، لیکــن 
ــی وجــود  ــر راه جایگزین ــتوار اســت؛ اگ ــری اس ــه دیگ ــر اســاس ادل ــه ب ــه شــهادت ک ــزام ب ال
نداشــته باشــد یــا تدبیــری نتــوان اندیشــید کــه رافــع عســر و حــرج و یــا ضــرر احتمالــی باشــد، 
بــر جــای خویــش باقــی خواهــد مانــد. اگــر حاکــم اســامی، اجــرای عدالــت قضایــی و تأمیــن 
امنیــت افــراد و مبــارزه مؤثــر بــا پدیــده بزهــکاری را بــدون الــزام اشــخاص بــه ادای شــهادت 
غیــر ممکــن بدانــد، مــی توانــد ادای شــهادت را الزامــی و حکــم اولیــه را مرتفــع نمایــد. هنگامی 
ــر  ــه ام ــاب وجــوب مقدم ــا مشــقت شــهود شــود، از ب ــه شــهادت موجــب عســر و حــرج ی ک
واجــب، بایــد همــان حاکمیــت کــه شــاهد را ملــزم بــه ادای شــهادت مــی کنــد، برنامــه هایــی 
بــه منظــور حمایــت از جــان و مــال و نامــوس و حیثیــت شــاهد در معــرض خطــر مقــرر دارد. 
بنابرایــن، چنانچــه بتــوان تدابیــری اتخــاذ نمــود کــه عســر و حــرج و ضــرر از میــان برداشــته 
شــود، براســاس مصلحــت، لــزوم اجــرای عدالــت و نهــی از منکــر، بــر حکومــت اســامی اســت 
کــه راهکارهــای مناســب را اتخــاذ کنــد تــا بــه منظــور برقــراری عدالــت و در جریــان دادرســی 
ــد پیــش گیــرد، تحــت عنــوان  آســیبی متوجــه شــهود نشــود. راهکارهایــی کــه حکومــت بای
حمایــت از امنیــت شــهود در حقــوق مــورد بحــث قــرار مــی گیــرد. پرواضــح اســت کــه در هــر 
مــوردی نمــی تــوان و ضــروری نیســت کــه از شــهود حمایتــی بــه عمــل آیــد. بحــث حمایــت 
زمانــی مطــرح مــی شــود کــه دو شــرط وجــود داشــته باشــد. یکــی ناظــر بــه جایــگاه شــهادت 

در دادرســی و دیگــری ناظــر بــه وجــود عســر و حــرج و ضــرر اســت.
اول: چنانچــه شــهادت تنهــا دلیــل اثبــات دعــوی باشــد یــا یکــی از مهم تریــن و تعییــن کننــده 
تریــن دالیــل باشــد؛ بــه شــکلی کــه بــرای قاضــی مســجل شــود کــه دادرســی بــدون شــهادت 

شــهود ممکــن نیســت یــا بــرای صــدور حکــم عادالنــه ضــروری بنظــر مــی رســد؛ 
دوم: هنگامــی کــه بــرای شــهود، عســر و حــرج و یــا ضــرر احتمالــی وجــود داشــته باشــد کــه 
تشــخیص آن بــه عهــده قاضــی اســت امــا بنابــر شــخصی بــودن معیــار عســر و حــرج بایــد بــه 

درخواســت شــهود پیگیــری شــود. 
ــه منظــور  ــری ب ــی تدابی ــه دســتور دســتگاه قضای ــوق وجــود داشــته باشــد، ب ــر شــروط ف اگ

ــد اتخــاذ شــود. ــه وجــود دارد بای ــدی ک ــا تهدی ــت شــهود، متناســب ب ــت از امنی حمای
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Abstract
Testimony and martyry of witnesses is one of the most important 
proofs of criminal cases. Testimony in the process of discovering the 
truth exposes the witness to danger and threat from the perpetrators. 
According to the consensus of the jurists, the testimony is obligatory, 
and in case of hardship or loss, based on various arguments, including 
verse 282 of Surah Al-Baqarah: «The scribe and the witness should not 
be harmed.» In order to achieve justice and protect the rights of citizens 
and victims of crime, especially in cooperation with the judiciary and 
police, the protection of witnesses is necessary and essential, which is a 
serious task for the Islamic government. If the testimony is considered 
as one of the decisive arguments in proving the claim, it should be 
eliminated by considering measures, hardships and losses, so that the 
testimony of the witnesses can be heard in complete safety. Therefore, in 
this research, using the library method and field research, the principles 
of jurisprudential necessity to support intuition based on jurisprudential 
sources (books, traditions and narrations, reason and views of jurists) 
have been examined. For this purpose, after explaining the nature of 
martyrdom, the rules of martyrdom and the obligation of witnesses to 
testify have been examined, and finally by analyzing the jurisprudential 
rules governing martyrdom, significant results have been achieved in 
relation to the need to support witnesses in the light of jurisprudence.

Keywords: Support, Witness Testimony, Crimes, Victim, Delinquency, 
Hardship, Harm.
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