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In jurisprudential literature, Defamation is performed with other punishments. 

Therefore, the purpose of the punishment of Defamation should be considered 

with the purpose of other punishments. The question of this article is what 

assumptions can be made about the purposes of the punishment of Defamation 

and the associated punishment? In response to the question that has been 

discussed regarding the fatwas of the jurists on the four crimes of fraud, 

beshrew, pander and false testimony by descriptive-analytical method, while 

recognizing the punishment of Defamation as complementary, assumptions of 

separation of Defamation’ purpose from punishment of the attendant and the 

complementarity of the purpose of the Defamation in relation to the punishment 

of the attendant is proposed. If Defamation has a separate purpose, it is the 

purpose of individual deterrence, general deterrence, or prevention of 

victimization, and the attendant punishment necessarily pursues one of the 

above three objectives without being similar to Defamation. If the purpose of 

Defamation is similar to attendant punishment, both punishments 

simultaneously pursue a single goal at different levels. However, if defamation 

is complementary punishment, two hypotheses can be proposed: some goals are 

complementary to others, and some punishments are complementary to others 

to a single goal. 
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سوال این مقاله آن است که در خصوص . ها بررسي گرددهمراه با اهداف سایر مجازات
مجازات مالزم چه فرضیاتي قابل طرح است؟ در پاسخ به این اهداف مجازات تشهیر و 

سوال که در خصوص فتاوی فقها درباره چهار جرم احتیال، قوادی، قذف و شهادت دروغ با 
روش توصیفي تحلیلي بحث شده، ضمن تکمیلي شناخته شدن مجازات تشهیر، فرضیات 

دف مجازات تشهیر و مجزا بودن هدف مجازات تشهیر از مجازات مالزم، واحد بودن ه
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اگر تشهیر هدفي مجزا از مجازات مالزم داشته باشد، آن هدف بازدارندگي فردی، 
دیدگي است و مجازات مالزم نیز لزومًا یکي از سه بازدارندگي جمعي یا پیشگیری از بزه

اگر هدف تشهیر با . کند بدون اینکه با تشهیر مشابهت داشته باشدبال ميهدف فوق را دن
مجازات مالزم واحد باشد، هر دو مجازات به صورت همزمان هدف واحد را در سطوح 

لیکن اگر تشهیر در مقام تکمیل هدف مجازات مالزم باشد، دو . کنندمختلف دنبال مي
خي دیگر جنبه تکمیلي دارند و برخي از برخي اهداف نسبت به بر: فرضیه قابل طرح است

 .ها نسبت به برخي دیگر در هدف واحد، جنبه تکمیلي دارندمجازات
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 مقدمه

های تعزیری در فقه امامیه استت کته   تشهیر، یکي از مجازات
تشتهیر از  »: گویتد العتر  متي  صاحب لسان. موارد معیني دارد

شهره بودن یک چیز به معنای ظهور آن  .«است« شهر»ریشه 
تشهیر نیتز بته   . در قباحت است تا مردم آن را مشهور گردانند
 :0402راغتب،  ) معنتای اعتالن شتناعت رفتتار فتردی استت      

4/412). 

، «شتهادت دروغ »، «قتوادی »در فقه امامیه درباره چهار جرم 
ایتن  . مجازات تشهیر بیتان شتده استت   « قذف»و « احتیال»

قذف و ) ، منافي عفت(احتیال)بندی جرایم ماليدر دستهجرایم 
پرسش . گیرندجای مي( شهادت دروغ) و نظم عمومي( قوادی

قابل طرح این است که آیا در میان جرایم فوق از حیث روش 
شتده شتباهت خاصتي وجتود دارد کته      ارتکا  یا ارزش نقض

رویکرد شارع در خصوص آنان یکسان است؟ دیگر اینکته آیتا   
آیتا   تشهیر در هر چهار مجازات یکسان است؟ و نهایتتاً روش 

مجازات تشهیر از چهار جرم فوق به سایر جرایم قابل تستری  
 است؟ 

های فوق منوط به مداقه در خصوص اهتداف  پاسخ به پرسش
های مربوط به تشهیر منجر پرداختن به پرسش. مجازات است

از آن به فهم دقیق هدف شارع از این مجتازات و الگتوگیری   
اینکه تشهیر  برای کیفردهي برخي از جرایم مشابه است؛ مثاًل

رود یا تعزیتری؟ حتد یتا تعزیتری     مجازاتي حدی به شمار مي
بودن تعزیر چه تأثیری در اهداف آن خواهد داشتت؟ مجتازات   

شود یا بته صتورت   تشهیر در کنار مجازات دیگری اعمال مي
جتازات دیگتر   که مجازات تشهیر در کنتار م مجزا؟ در صورتي

شود یا تکمیلي؟ اجرا شود، تشهیر مجازات اصلي محسو  مي
در صورتي که مجازات تشهیر اصلي یا تکمیلي باشد، اهتداف  

هتای دیگتر استت یتا متفتاوت؟      حاکم بر آن، مشابه مجتازات 
تتوان آن را بته صتور    مجازات تشهیر شکل ثابتي دارد یا متي 

ت در شتکل  مختلف اجرا کرد؟ تفاوت در هدف تشتهیر، تفتاو  
 کند؟مجازات را ایجا  مي

توان در برخي مقتاتت مشتاهده   پیشینه موضوع تشهیر را مي
 ،نمود که دو مورد آن با این مقاله قرابت و ستنخیت دارد؛ اول 

آقایتان حستین    ي وزمان اثر خانم لیال ،شاهد زور ریتشهمقاله 
 ي،حقتوق استالم   يو مبتان  فقته ي در مجله توتئیي و علي ابو
با تمرکز بتر شتاهد زور    این مقاله صرفًا ؛2شماره ، 0951 سال

 شهادت کذ  در فقه و حقوق موضوعه و آثاراقدام به بررسي 
اقوال فقهتا در متورد   ، شمول تعزیر نسبت به کیفر تشهیر، آن

و  کیفیتت تشتهیر شتاهد زور در فقته استالمي     ، حکم تشتهیر 
 .نموده است مجازات شاهد زور در قانون مجازات اسالمي

 يبتا نگتاه   عهیدر فقه ش ریبر مجازات تشه ينگرشمقاله  ،دوم
ي و آقتای  محتدث  اثتر ختانم زهترا    ،رانیت موضوعه ا نیبه قوان

ي، فقه و حقوق اسالم یهاپژوهشدر مجله  يسلطانعباسعلي 
کیفر تشهیر این مقاله در کنار بررسي  ؛05شماره  ،0950 سال

، ایتران درحقتوق و قتوانین موضتوعه     خصوصًا در عصر حاضر
اجترای مجتازات    و کیفیتت  متوارد رغم اشاره به فلستفه،  علي

نسبت به موضوعات مختلتف متذکور در    تشهیر در فقه امامیه
این مقالته هموتون فرضتیات مختلتف در خصتوص اهتداف       

الزور از جهتت کفایتت یتا عتدم کفایتت تعزیتر،        تشهیر شاهد
 رابطه بین، مفهوم شهادت دروغ و تأثیر آن در اهداف مجازات

در  دیدگان بالقوهحمایت از حقوق بزه، قالب تشهیر و هدف آن
موضتوع  قتاذف،   موضوعیت یا طریقیت تشتهیر ، تشهیر قاذف

موضتوع  ، گذاری تشتهیر شهادت در قذف و تأثیر آن در هدف
جنبه تشهیری تعزیر علني در مجازات ، تشهیر در کالهبرداری

است و ساکت  تشهیر و حق بر اصالح کالهبردارو  کالهبردار
 .همین امر سبب تمایز مقاله حاضر از نوشتارهای قبلي است

تردیدی نیست که در فقته امامیته مجتازات تشتهیر در زمتره      
شود و شواهد متعددی مدعای فتوق را  بندی ميتعزیرات دسته

 :کند که عبارتند ازثابت مي
برای جرایمي چون احتیال و شتهادت دروغ، اساستًا تصتور     -

تشهیر خالف اصول استت؛ زیترا جترایم    حدی بودن مجازات 
فوق جزء جترایم تعزیتری هستتند و بترای جترایم تعزیتری،       

 .مجازات حدی وجود ندارد
اصل وجود مجازات تشتهیر بترای جرایمتي چتون قتوادی،       -

اختالفي است و مورد اتفاق همه فقهتا نیستت؛ در حتالي کته     
نظتر فقهتا در خصتوص    حدی بودن یک جرم مستتلزم اتفتاق  

 .  مجازات آن نیز هست



 ...بررسي اهداف مجازات تشهیر  00/ غالمي و همکار

 

همانگونه که خواهد آمد کیفیتت و نحتوه اعمتال مجتازات      -
تشهیر مشخص نیست و بسیاری از فقها درباره شتیوه اجترای   

 .اندمجازات مذکور سخني نگفته

تعزیری بودن تشهیر به معنای اختیاری بودن تعیین و اجترای  
بنتابراین  . جازات استت آن و نامعین بودن کیفیت اعمال این م

شاید بحث در مورد وجو  یا عدم وجو  ایتن مجتازات ابتتدا    
تواند بنتابر مصتالخ خاصتي    فایده به نظر آید، زیرا حاکم ميبي

بتا ایتن   . نظر کندکه مد نظر دارد، آن را اعمال یا از آن صرف
وجود به نظر نگارندگان اگر عدم اجرای این مجتازات موجتب   

مفاستدی مهتم باشتد، تعزیتری بتودن      فوت مصالخ یا ایجتاد  
ای برای عدم اجرا یتا جتایگزین کتردن    تواند بهانهتشهیر نمي

حال باید بررسي نمتود آیتا   . مجازات دیگری به جای آن باشد
ای را تتأمین نمایتد کته    تواند مصالخ معین و ویتژه تشهیر مي
 های دیگر قابلیت تأمین آن را ندارند؟مجازات

 اهدالزوربرای ش مجازات تشهیر -0
کالم بسیاری از فقها حتاکي از لتزوم تعزیتر و تشتهیر شتاهد      

هدف از تشهیر و تعزیر، زوال جرأت بر ارتکا  . دروغگو است
؛ 4/123: 0414، حلتي ) مجدد چنین جرمي بیتان شتده استت   

بر ستر  « الف و تم جنس»ذکر . (3/291: 0111عالمه حلي، 
دال بر از بین رفتن هرگونه جرأت به ارتکا  جرم،  تواژه جرأ

شاید منظور این فقها، از بتین  . از سوی مجرم و دیگران است
صتاحب  . رفتن انواع و سطوح مختلف جرات در مجترم باشتد  

فرماید که تزم است شاهدالزور در شهر مي« ریاض المسائل»
 خود و اطراف آن تشهیر شود تا از شهادت وی اجتنا  گردد و

: 0401، حتتائری) دیگتتران متتورد بازدارنتتدگي قتترار گیرنتتد   
ابن براج نیز تشهیر شاهدالزور را در محله خود تزم . (03/410
الرمتوز،  صتاحب کشتف  . (2/314: 0411ابتن بتراج،   ) دانتد مي

 داندتشهیر را به خاطر ازاله جرأت بر ارتکا  جرم ضروری مي
را همانند  صاحب جواهر نیز قاذف. (2/313: 0401،فاضل آبي)

داند تا مردم بتر حتال وی   شاهدالزور مشمول حکم تشهیر مي
آگاه شوند؛ به خاطر اشتراک علتي که بین این دو جرم وجتود  

صاحب تفصتیل الشتریعه ایتن     (40/411: 0414، نجفي) دارد
 (102: 0422فاضل لنکرانتي،  ) دانداشتراک را قابل خدشه مي

مشمول عنوان تعزیتر   و امام خمیني و برخي از فقها تشهیر را

ندانسته و عالوه بر تشهیر، تعزیر قتاذف و شتاهدالزور را تزم   
 .(2/434: تاامام خمیني، بي) دانندمي

 فرضیات مختلف در خصوص اهداف تشهیر شاهدالزور -0-0

گاه به تنهایي بر در فتاوی فوق اشاره شد مجازات تشهیر هیچ
های دیگر مالزمته  شود؛ بلکه با مجازاتشاهدالزور اعمال نمي

بنابراین تشخیص هدف تشهیر مستتلزم شتناخت هتدف    . دارد
در خصوص هدف مجتازات تشتهیر و   . مجازات دیگر نیز است
 :توان فرضیات متعددی را مطرح کردمجازات مالزم، مي

و هتدف  « بازدارندگي عام»ممکن است هدف از تشهیر،  ،الف
گرچه تشهیر نیتز قابلیتت   . باشد« بازدارندگي خاص»از تعزیر، 

بازدارندگي خاص را دارد و تعزیر نیز در صورتي که به صورت 
علني اجرا شود یا خبر اجترای مخفیانته آن بته عمتوم متردم      

تي کته  در صتور . تواند بازدارندگي عام داشتته باشتد  برسد، مي
برای تشهیر هدف بازدارندگي عام را قائل باشیم، ضرورتي بته  
اجرای علني تعزیر وجود ندارد؛ زیرا بازدارندگي عتام از طریتق   
تشهیر صورت گرفته است؛ مگتر اینکته قائتل باشتیم ستطخ      

گیترد، بتا   بازدارندگي عامي که از طریق تشتهیر صتورت متي   
تعزیر انجتام   سطخ بازدارندگي عامي که از طریق اجرای علني

شود، متفاوت است و هر دو سطخ بازدارنتدگي متورد نظتر    مي
رسد این فرضتیه صتحیخ نیستت؛    نظر ميبه. شارع بوده است

زیرا با تحقق بازدارندگي فتردی، ضترورتي بترای بازدارنتدگي     
جمعي نیست؛ چون عدم ارتکا  مجدد جترم توستم مجترم،    

ستویي  خود گواهي صادق بر کافي بتودن مجتازات استت؛ از    
تشهیر مجرمي که تعزیر وی بترای بازدارنتدگي او از ارتکتا     

همونین بازدارندگي . جرم کافي بوده است، قابل توجیه نیست
جمعي از طریق اصالح مجرمان نیز قابل تحقق است و نیازی 

 .به اعمال مجازات نیست

فرضیه دوم اینکه هر مجازات با هتدفي ختاص و متمتایز     ، 
ای که این اهداف هستند کته ضترورت    گونهشود؛ بهاجرا مي

هتدف هتر   . کننتد اجرای دو مجازات جداگانته را اقتاتاء متي   
مجازات منحصرًا ویژه همان نوع مجازات است و نوع دیگری 

در ایتن  . طور کامل محقتق نمایتد  تواند هدف مذکور را بهنمي
راستا شاید هر دو مجازات هتدف بازدارنتدگي داشتته باشتند؛     
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هتا، هتدف بازدارنتدگي عتام و دیگتری      اتلیکن یکي از مجاز
در مقابل ممکن است یکتي  . بازدارندگي خاص را دنبال نماید

ها، هدف بازدارندگي و دیگتری هتدف ستزادهي را    از مجازات
هتا  این فرض در صورتي است که یکي از مجازات. دنبال کند

فرضتیه  . برای بازدارندگي عام و خاص، به تنهایي کفایت کند
یخ است که هر دو مجازات تعزیتر و تشتهیر،   فوق زماني صح

اصلي باشند؛ لیکن اگر یکي از دو مجازات نسبت بته دیگتری   
تتوان بترای دو مجتازات هتدفي     تکمیلي محسو  شود، نمتي 

 . متفاوت در نظر گرفت

ها، هتر یتک هتدفي واحتد را دنبتال      ممکن است مجازات ،ج
کستان  نمایند؛ لیکن تأثیر هر دو مجازات، به صورت توأمان، ی

ممکتن   متثالً . طور کامل کنتد یا غیریکسان، هدف واحد را به
است تعزیر و تشهیر مجرم به تنهایي برای بازدارندگي فتردی  
کامل نباشند، لیکن مجموع هر دو مجازات بازدارندگي فتردی  

این فرضیه صحیخ نیست زیرا اگتر قترار بتر    . را محقق نمایند
ل شتود، بهتتر   این است که هدف واحدی از دو مجازات دنبتا 

است دو مجازات شبیه یکدیگر باشتند و انتختا  دو مجتازات    
کاماًل متفاوت با یک هتدف واحتد، نیازمنتد توجیته محکمتي      

عالوه بر این هرچند مجازات تشهیر قابلیت بازدارنتدگي  . است
فردی دارد، لیکن بدنامي حاصل از این تشتهیر ممکتن استت    

 . دآثار بازدارندگي تعزیر را نیز خنثي نمای

ها نسبت به دیگری ممکن است گفته شود یکي از مجازات ،د
ها به معنای تکمیلي بودن یکي از مجازات. جنبه تکمیلي دارد

این است که اعمال آن زماني ضرورت دارد که مجازات اصلي 
در . طتور کامتل محقتق نمایتد    نتواند هدف بازدارنتدگي را بته  

گي را کتاماًل  که مجازات اصلي بتوانتد هتدف بازدارنتد   صورتي
. محقق نماید، ضرورتي برای اعمال مجازات تکمیلتي نیستت  

دهد که یکي از دو مجازات تشهیر البته عبارت فقها نشان نمي
یا تعزیر، اصتلي و دیگتری جنبته تکمیلتي دارد بلکته هتر دو       

یکتي از دتیلتي   . مجازات، به یک اندازه دارای اهمیت هستند
بته تعزیتر جنبته     دهتد مجتازات تشتهیر نستبت    که نشان مي

در . تکمیلي ندارد، عدم ضرورت اجرای آن پس از تعزیر استت 
ای نسبت به وجو  یتا استتحبا  تقتدیم یتا     کالم فقها اشاره

. تأخیر یکي از دو مجتازات نستبت بته دیگتری نشتده استت      

استدتل فوق صحیخ نیست، زیرا عدم اشاره فقها به اصلي یتا  
صتحیخ نبتودن ایتن    تکمیلي بودن مجازات تشهیر، دلیلي بتر  

فرضیه نیست؛ زیرا ادبیات مربوط به اصلي یا تکمیلتي بتودن   
ها سابقه فقهي نداشته و از حقتوق متدرن وارد نظتام    مجازات

 .حقوقي ما شده است

اگر بپذیریم تشهیر و تعزیر، نسبت به یکدیگر جنبه اصتلي یتا   
شتود کته کتدام مجتازات     ال مطرح ميؤتکمیلي دارند، این س

دیگری اصلي استت؟ بته نظتر نگارنتدگان، تشتهیر      نسبت به 
تواند جنبه اصتلي داشتته باشتد؛    مجازاتي تکمیلي است و نمي

زیرا تشهیر خود متانعي بترای اصتالح و بازدارنتدگي استت و      
اگر . پذیر نباشدکند که مجرم اصالحزماني موضوعیت پیدا مي

بپذیریم مجازات تشهیر نسبت به تعزیر، تکمیلي محسو  مي
مجازات تعزیتر بته    ،اول: آنگاه دو فرض قابل طرح است شود؛

مجتازات   ،دوم ؛تنهایي برای بازدارنتدگي مجترم کتافي استت    
 .کندتعزیر برای بازدارندگي مجرم کفایت نمي

 کفایت تعزیر برای بازدارندگي: فرض اول -0-0-0

مجتازاتي کته غیتر از    ) اگر شاهدالزور از طریق اعمتال تعزیتر  
ز ارتکا  مجدد جرم بازداشته شتود، آیتا   بر وی ا( تشهیر است

لزومي برای تشهیر وی وجود دارد؟ و در صورت لزوم تشتهیر،  
پیشتگیری از  »یتا  « بازدارندگي جمعتي »یک از دو هدف کدام
تر است؟ شاید گفته شتود اساستًا پتس از    متناسب« دیدگيبزه

بازدارندگي کامل، نیازی به تشهیر مجترم نیستت، امتا شتاید     
. کننده این مجازات باشتد دگي جمعي بتواند توجیههدف بازدارن

در این صورت آیا اعمال تشهیر با هتدف بازدارنتدگي جمعتي    
تواند آثار تعزیر قبلي را کته بتا هتدف بازدارنتدگي فتردی      مي

اعمال شده است، خنثي نماید؟ ایتن پرستش معطتوف بته آن     
اثتر  ( اعم از اصتلي یتا تکمیلتي   ) است که اگر اعمال مجازاتي

که ممکن است با عدم اعمال مجازات یا ) بازدارندگي فردی را
خنثي نماید، آیا حتاکم مجتاز   ( مجازات قبلي حاصل شده باشد

به اعمال چنتین مجتازاتي استت؟ بته عبتارتي اگتر مجتازات        
باشتد،  ( خنثي نمودن بازدارندگي فتردی ) ایدربردارنده مفسده

نع اصتالح  هر مجازاتي که متا  شود؟ قطعًااعمال آن تجویز مي
مجرم تلقي شود، یا عزم وی برای اصالح را مخدوش نمایتد،  

 بنتابراین چتون مجتازات تشتهیر دارای مفستده     . مطرود است
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است، حکتم بته جتواز آن دشتوار     ( تاعیف بازدارندگي فردی)
حال اگر تشهیر مجرم، بازدارندگي قبلتي وی را بیشتتر   . است

نداشتته باشتد،   نماید یا حداقل تتأثیر منفتي در بازدارنتدگي او    
اعمال آن با هدف بازدارندگي جمعي جایز است؟ شتاید گفتته   

-مي شود اعمال چنین مجازاتي بالاشکال است؛ لیکن متقاباًل

توان گفت عدم اعمال مجازات فوق به دتیل آتتي ارجحیتت   
تأثیر اصالح و توبته مجترم در بازدارنتدگي جمعتي      ،اول: دارد

مجازات دربردارنتده   ،دوم. بیشتر از تأثیر مجازات بر وی است
گتردد و ایتذاء محستو     دردی است که بر مجرم تحمیل مي

شود کته از عتدم ایتذاء    شود و ایذاء مومن زماني توجیه مي مي
مصلحت بزرگي فوت شتود؛ در حتالي کته عتدم بازدارنتدگي      

تلقي ( در مقایسه با بازدارندگي فردی) جمعي مصلحت بزرگي
 . شودنمي

 عدم کفایت تعزیر برای بازدارندگي : فرض دوم -0-0-2

تنهایي برای بازدارندگي فتردی شتاهدالزور   اگر تعزیر مجرم به
کافي نباشد، تشهیر با هدف تکمیل بازدارندگي فردی صتورت  

دیتدگي  گیرد یا بازدارنتدگي جمعتي یتا پیشتگیری از بتزه      مي
اساسًا تتا  . جمعي؟ پاسخ مستلزم پاسخ به پرسش دیگری است

کجا باید برای بازدارندگي مجرم از ارتکا  جرم تالش نمتود؟  
فرضیه اول آنکه تا زماني که امید بازدارندگي فتردی هستت،   

در فرض فوق . توان اهداف دیگر مجازات را مطرح ساختنمي
کننتده آثتار   نیز اگر از شواهد برآید که تشتهیر مجترم تکمیتل   
هند بود؛ زیترا  بازدارندگي تعزیر است، اهداف دیگر مطرح نخوا

با حاصل شدن کامل بازدارندگي فردی، حصول اهداف دیگتر  
لیکن اگر علم حاصل شود کته بتا   . موضوعیت نخواهد داشت

تشهیر مجرم نیز بازدارندگي فردی کامل نخواهد شد، هتدفي  
( کن شتدن جترم  یعني ریشه) تواند بهتر به هدف اصليکه مي

دف بنتتابراین هتت. کمتتک کنتتد، موضتتوعیت خواهتتد داشتتت 
مکمتل هتدف بازدارنتدگي فتردی     « دیدگيپیشگیری از بزه»

توان است و در مواقعي که بازدارندگي فردی محقق نشود؛ مي
سازی دیگران، فرصت ارتکا  جترم را از مجترم   از طریق آگاه
 . سلب نمود

دیتدگي، تشتهیر   در خصوص تعیین هتدف پیشتگیری از بتزه   
با اعمال تعزیتر  شاهدالزور زماني ضرورت دارد که بازدارندگي 

دیتدگي،  با پذیرفتن هدف پیشگیری از بتزه . محقق نشده باشد
دیتده  شک مکان تشهیر نیز محلي است کته احتمتال بتزه   بي

در خصوص شهادت . دیدگان بالقوه بیشتر وجود داردشدن بزه
رستد،  دروغ لزومًا آنوه از سوی فرد دروغگو بته دیگتران متي   

مستائل متالي نیستت؛    ایجاد ضرر یا انتفاع شخصي در حتوزه  
بلکه ممکن است چنین فردی خواسته یا ناخواسته، دیگران را 

های دیگر متارر نموده یا باعث سلب اعتماد افراد از در حوزه
-یکدیگر شود؛ زیرا دروغي که از سوی فرد دروغگو صادر مي

دیده مشخص، دارای آثار بلندمتدتي  شود، عالوه بر داشتن بزه
 .دیده ثانویه استوان بزهبر اعتماد عمومي به عن

 مفهوم شهادت دروغ و تأثیر آن در اهداف مجازات -0-2

، ستوال مهتم آن استت کته جنبته      «شتهادت دروغ »در جرم 
شهادت دادن اهمیت بیشتری دارد یا بعد دروغگویي آن؟ اگتر  
مقصود از شهادت دروغ، شهادت دروغي است که نتزد مرجتع   

اهمیتت بیشتتری پیتدا    قاایي اداء شده باشد، جنبه شتهادت  
هتا اعتم از   کرده و اگر مقصود از شهادت دروغ، همه شتهادت 

شهادت قاایي و غیرقاایي باشد، جنبه دروغ بودن آن مهتم 
های قاایي باشد، تشتهیر  اگر مقصود، صرفًا شهادت. تر است

مجرم با هدف بازدارندگي جمعي سازگارتر است و در صتورتي  
-، هدف پیشگیری از بزهکه مقصود شهادات عرفي بوده باشد

دیدگي مطابقت بیشتری با اعمال تشهیر دارد؛ زیرا آنوه برای 
دیتده نشتدن استت تتا     عموم مردم اهمیت بیشتری دارد، بتزه 

 .مجازات شدن بزهکار

در صورتي که جنبه کتذ  بتودن شتهادت اهمیتت بیشتتری      
مطترح  « وصف کذ »بعد از « فاکتور شهادت»داشته باشد و 
توان نتیجه گرفت کته شتهادت دارای ویژگتي    باشد، آنگاه مي

توانتد شتدیدتر از ستایر    خاصي است که کذ  بتودن آن متي  
اگتر نظریته صتاحب جتواهر را بپتذیریم،      . ها تلقي شتود دروغ
دارای اشتراکي استت کته   « کالهبرداری»با « شهادت دروغ»

انگاری و کیفرگذاری ایتن دو بتا هتم    رویکرد شارع برای جرم
شتتراک غیتر از دروغگتویي استت؛ زیتترا     ایتن ا . شتباهت دارد 

انگاری بتوده و کالهبترداری و   دروغگویي، اصل و مبنای جرم
نسبت )شهادت دروغ، غیر از دروغگویي، دارای عوامل مشدده 

هستتند؛ هرچنتد ظتاهرًا مقصتود صتاحب      ( های سادهبه دروغ
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جواهر از اشتراک این دو جرم، دروغگویي استت؛ امتا مرحتوم    
اشتراک را برای شباهت در مجتازات آنهتا   فاضل لنکراني این 
-عدم اشتراک محتال و شاهدالزور را مي. کافي ندانسته است

بترای  )توان به خاطر تالش یکي برای کسب منفعتت متادی   
و تالش دیگری برای ایراد ضرر بته دیگتری   ( خود یا دیگران
در شهادت دروغ، لزومًا فرد دروغگو انگیزه متالي  . توجیه نمود
ر داشتتته باشتتد، شتتهادت دروغ روشتتي بتترای    نتتدارد و اگتت 

شود؛ لیکن در کالهبرداری، استفاده کالهبرداری محسو  مي
. از ابزار دروغ برای نیل به اهداف مادی، عامل مشتدده استت  
در این موارد، غیر از دروغ، فاکتورهایي وجود دارد که نه تنهتا  

شود، بلکه اتفاقًا وجته  نقطه اشتراک جرایم فوق محسو  نمي
مطمئنتًا تعیتین مفهتوم و    . آیتد مایز این جرایم به حسا  ميت

اگتر  . ثر باشتد تواند در تعیین کیفر مؤماهیت شهادت دروغ مي
های عرفي باشد، تشتهیر بتا   مقصود از شهادت دروغ، شهادت

دیدگي سازگارتر است؛ زیرا آنوته  هدف پیشگیری از هدف بزه
دیتده  هبرای عموم مردم از اهمیت برختوردار استت، اصتل بتز    

 .  نشدن است، نه مجازات بعدی بزهکاران

 رابطه بین قالب تشهیر و هدف آن -0-1

« طتواف دادن شتاهدالزور  »برخي از فقها تشتهیر را در قالتب   
اند؛ لیکن صرفًا به بیان اصتل حکتم تشتهیر اکتفتا     بیان کرده

گویا از نظر ایشان اصل تشهیر موضوعیت داشته، نه . اندنموده
حتي برای برخي فقها درک تشهیر صترفًا در   .قالب اجرای آن

البتته  . درک شده است« دور گرداندن»و « طواف دادن»قالب 
تواند هدفي برای طتواف دادن شتاهدالزور   خود تشهیر نیز مي

تلقي شود؛ به عبارت بهتر هدف از طواف دادن شاهدالزور، بته  
ستت؛ وگرنته صترف    ا شهرت رساندن وی و بتدنام کتردن او  

اگر منجر به تشهیر وی نشود، مقصتود شتارع را   طواف دادن، 
در برخي فتاوی، هدف از تشتهیر مجترم،   . تأمین نخواهد کرد

آگاهي مردم به احتوال شتاهدالزور و هتدف از آگتاهي متردم      
نسبت به احوال شاهدالزور نیز، اجتنا  از شهادت او ذکر شده 

قطعتًا اجتنتا  از شتهادت شتاهدالزور نیتز بته منظتور        . است
های ناشي از آن است که مورد یا جلوگیری از زیان پیشگیری

ممکتن استت بتتوان از تشتهیر     . اشاره فقها قرار نگرفته است
شاهدالزور، اهداف دیگری را نیتز دنبتال نمتود؛ لتیکن شتارع      

بنتابراین  . صرفًا به دنبال هدف اجتنا  از شتهادت وی استت  
آگاهي »با هدف « تشهیر»، «تشهیر»با هدف « طواف دادن»
اجتنا  متردم از  »با هدف « آگاه نمودن»؛ «م به حال ویمرد

بتتا هتتدف « اجتنتتا  از شتهادت مجتترم »و « شتهادت مجتترم 
یتي کته ممکتن استت از شتهادت      «هتا پیشگیری از آستیب »

یکي از دتیلتي کته   . گیردشاهدالزور به وجود آید، صورت مي
شود برخي فقها چون امام خمیني تشهیر شتاهدالزور  باعث مي
تعزیر وی محسو  نکنند، ایتن استت کته بترای      را به عنوان

( یا نهایتًا بازدارندگي جمعي)تعزیر هدفي جز بازدارندگي فردی 
قائل نیستند؛ در حالي که تشهیر شتاهدالزور اساستًا بتا هتدف     

گیرد؛ بلکته هتدف، پیشتگیری از    بازدارندگي وی صورت نمي
هایي است که ممکن است از شهادت شاهدالزور متوجه آسیب
هتایي استت   شک، تشهیر نیز ازجمله مجازات بي. ران شوددیگ

که موضوع آن تألیم یا تعذیب روحي مجرم است؛ البته ممکن 
است استدتلي برای مجازات تلقي ننمودن تشهیر ارائه شود و 
لزومًا از با  مفهوم تبادری آن نباشد، بلکه چون تشهیر ختود  

ت پیشگیرانه شود و  اقدامانوعي اقدام پیشگیرانه محسو  مي
. شود، بنابراین تشهیر نیز مجازات نیستماهیتًا کیفر تلقي نمي

این استدتل نیز مخدوش است؛ زیرا اقدامات پیشگیرانه ختود  
به اقدامات نرم و سخت قابل تقسیم است؛ مجازات نیز نتوعي  
اقتدام پیشتتگیرانه ستخت استتت کته هتتدف آن پیشتتگیری از    

خ طوستي نیتز در   شتی . ارتکا  مجدد جرم توسم مجرم است
 النهایه صراحتًا تشهیر را نتوعي عقوبتت قلمتداد کترده استت     

 .(122: 0411، طوسي)

 تشهیر قاذف -2
اند که تشتهیر قتاذف کته بته     له را روشن ننمودهأفقها این مس

شود، در هر صورتي حتي با توجه به عفو عنوان تعزیر اجرا مي
مجتازات  شود یا اینکته ایتن   مقذوف یا تصدیق وی اعمال مي

صرفًا بعد از اعمال حد قذف، از سوی حاکم و به صتالحدید او  
شود؟ البته با توجه بته مبنتایي کته در قستمت قبتل      اجرا مي

 .پذیرفتیم، تشهیر قاذف نوعي تعزیر است و نه حد شرعي

 هدف از تشهیر قاذف -2-0
فقها صراحتًا هدف از تشهیر قاذف را اجتنتا  از شتهادت وی   

ن، ؛ فخترالمحققی 3/411: 0111، عالمته حلتي  ) انتد ذکر کرده
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؛ شتهید ثتان ،   01/311: 0401؛ فاضل هنتدی،  4/311: 0111
دیدگي بنابراین هدف از آن پیشگیری از بزه. (04/431: 0411

 .است و احتمال اهداف دیگر در این خصوص منتفي است

 دیدگان بالقوهفلسفه تشهیر قاذف؛ حمایت از حقوق بزه -2-2

ال از فلستفه  هتای قابتل طترح، ستؤ    ترین پرسش یکي از مهم
فه مبنا یا ارزشي استت کته   مقصود از فلس. تشهیر قاذف است

یکتي از  . داندخاطر حفظ آن، تشهیر قاذف را تزم مي شارع به
توان طرح نمود، هایي که برای مبنای تشهیر قاذف ميفرضیه

قذف نوعي . حمایت شارع از ارزش صداقت و راستگویي است
-شود و موضوع دروغ در اینجا یکي از مهمحسو  ميدروغ م

قاذف با . های شارع، یعني عفاف و پاکدامني استترین ارزش
رفتار خویش، همزمان هتم ارزش صتداقت را بته شتدیدترین     
وجه نقض کرده است و هم به حقوق مقتذوف تعتدی نمتوده    

حمایت از حقوق مقذوف در قالب کیفرگذاری حد قتذف  . است
ال آن به دست مقذوف انجام شتده استت؛ لتیکن    و اختیار اعم

ای حمایت از ارزش راستتگویي بایتد در قالتب کیفتر جداگانته     
بدین ترتیب تزم است تا قاذف مورد تشهیر قرار . صورت گیرد

گونه که قاذف گیرد تا از شهادت وی اجتنا  گردد؛ زیرا همان
ناه گترین رفتارها به فرد بيدر نسبت دادن دروغ یکي از شنیع

ابایي نداشته است، در موارد دیگر نیتز ممکتن استت ابتایي از     
دروغ گفتن نداشته باشد و دیگتران از ناحیته دروغگتویي وی    

 .متارر شوند

اشکال محتمل این است که دروغگویي ممکن استت توستم   
افراد زیادی در جامعه رواج داشته باشد و این افراد نیز ممکتن  

و دیگتران را متاترر    است در مواردی شتهادت دروغ بدهنتد  
از سویي قاذف ممکن است صرفًا در مورد نسبت دادن . سازند

رفتار شنیع به دیگری، دروغ گفته باشد و در موارد دیگر بتواند 
در پاسخ بایتد گفتت اینکته افتراد     . صداقت خود را حفظ نماید

بسیاری ممکن است در زندگي خود دروغگو باشند، لزومتًا بته   
مواقع خاصي چون شهادت، نیز شهادت  این معنا نیست که در

بلکه ممکن است افتراد دروغگتو در زمتان    . دروغ خواهند داد
. شهادت دادن از دروغگویي اجتنا  و یا حداقل توقف نماینتد 
ضتتمن آنکتته افتترادی کتته بتته صتتفت دروغگتتویي در جامعتته 

شان شناسند و به سخنانند و مردم آنها را ميا مشهورند، اندک

افراد دیگری که ممکن است برخي از اوقتات   .اعتمادی ندارند
و تحت شرایم خاص دروغ بگوینتد و بته صتفت دروغگتویي     

امتا  . کننتد در زمان شهادت، درنگ مي مشهور نیستند، معموًت
له را بر ذف، درک شدت رفتار قذف، تحلیل مسأدر خصوص قا
قاذف با نستبت نتاروای ختویش، یکتي از     . کندما تسهیل مي

ایتن  . دلیل به فردی نسبت داده استت رفتارها را بيترین شنیع
. گویي ابایي نداردرفتار وی به منزله آن است که وی در دروغ

بنابراین احتمال اینکه در موارد دیگر نیز دروغ گفته و دیگران 
 . را متارر کند، وجود دارد

ممکن است ارتباطي بین رفتار قتذف و مجتازات تشتهیر بته     
دیدگان دیدگي بزهپیشگیری از بزه»دف عنوان ابزاری برای ه

توضتیخ آنکته قتاذف لزومتًا در     . وجتود نداشتته باشتد   « بالقوه
های روزمره خود فردی دروغگو نیست؛ بلکته ممکتن   شهادت

است رفتار قذف از سوی وی به عنوان امری استتثنائي تلقتي   
شود؛ مانند فردی که از روی عصبانیت یتا تحقیتر دیگتری را    

اگر تشهیر را مجازاتي تعزیری تلقي کنیم که  اما. کندقذف مي
حاکم در تعیین اصل، نوع و میزان آن مخیر است، حاکم بایتد  
تشتتخیص دهتتد از بتتین تمتتام قاذفتتان، آنتتاني کتته از روی    

انتد، مشتمول   زني دیگری را قتذف نمتوده  دروغگویي و تهمت
مجازات تشهیر قرار گیرند و قاذفاني که قتذف آنهتا حتاکي از    

گتتوی آنتتان نیستتت، اساستتًا مشتتمول چنتتین شخصتتیت دروغ
 .  مجازاتي نباشند

اگر بخواهیم از عملکرد شارع در خصوص تعزیر قاذف تنقتیخ  
مناط کنیم، با توجه به ماهیت تعزیری مجازات تشهیر، شتاید  

گیتری کنتیم کته هتر کجتا فتردی در       بتوانیم اینگونه نتیجته 
وغ خصوص موضوعي به دیگری تهمت ناروا بزند یتا از راه در 

و نیرنگ از اعتماد دیگران سوءاستفاده کرده و از ایتن راه بته   
آنان آسیب جسمي، مالي یا حیثیتي وارد کند، مجازات تشتهیر  

ترین مجازات خواهد بود؛ زیرا برای جرم ارتکابي وی، متناسب
دیدگان بالقوه است و افراد هدف از تشهیر حمایت از حقوق بزه
د دیگتران، احتمتال بیشتتری    دروغگو با سوءاستفاده از اعتمتا 

 .برای ایراد صدمه به حقوق دیگران دارند
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 موضوعیت یا طریقیت تشهیر -2-1

آیا تشهیر قاذف موضوعیت دارد یا اینکه اگر بتتوان هتدفي را   
که از تشهیر وی مورد نظر است، از طرق دیگر دنبتال نمتود،   

کار بست؟ همانگونه کته گفتته شتد     ها را بهتوان آن روشمي
ای برای هتدف  ر هدفي برای طواف دادن قاذف و وسیلهتشهی

عالوه . بنابراین خود موضوعیتي ندارد. شودباتتر محسو  مي
بر این با توجه به ماهیت تعزیری این مجازات، انتخا  اصتل،  

تتوان از  اما آیا مي. نوع و میزان آن به دست حاکم خواهد بود
منصترف شتد؟   کنتد،  هدف نهایي که شارع آن را جستجو مي

کنتد، قابتل   هدف غائي که شارع از تعزیر مجرمان دنبال متي 
تتوان هتدف دیگتری را    حتتي نمتي  . نظر کردن نیستت  صرف

اما اگتر مقصتود از طتواف دادن و    . جایگزین هدف شارع نمود
توان تشهیر قاذف، آگاهي مردم به احوال وی باشد، امروزه مي

ان مثتال  بته عنتو  . این هدف را از طرق دیگر تحصتیل نمتود  
ای نمتود و از ظرفیتت   توان نام و مشخصات وی را رستانه  مي

حتتي  . های صوتي و تصویری استفاده کترد مطبوعات و رسانه
شاید بتوان تصور کرد نیازی به مداخله حتاکم در تشتهیر وی   

دهتي  توانتد بتدون جهتت   نباشد، زیرا فاای مجازی خود متي 
و طتواف   چراکته لتزوم تشتهیر   . حاکم، تشهیر را محقق نماید

دادن قاذف در گذشته به این خاطر بوده که معموًت یتا متردم   
گرفتند یا از سرنوشت قتاذف  در جریان ارتکا  قذف قرار نمي

بنابراین تزم بوده است که حتاکم در معرفتي   . شدندآگاه نمي
اگتر جامعته ختود    . قاذف و سرنوشت وی به جامعه اقدام نماید

 یازی به مداخله حاکم است؟این رسالت را به عهده گیرد، چه ن

در پاسخ باید گفت اگر جنبه مجازاتي تشهیر را دارای اهمیتت  
توانیم مداخله یا عدم مداخله حاکم را یکسان بدانیم، قطعًا نمي

فرض کنیم؛ زیرا هدف از تشهیر صرفًا مطلع نمودن دیگران از 
ماهیت مجرم و عمل ارتکابي وی نیست، بلکته تشتهیر بنتابر    

برچستب  »و « شترمنده ستازی  »مجازاتي خود، هدف ماهیت 
اگر هتدف از تشتهیر جلتوگیری از    . کندرا نیز دنبال مي« زني

شهادت دادن قاذف نزد مراجع قاتائي استت، ایتن هتدف را     
توان با ارسال دستورالعملي به مراجتع قاتایي نستبت بته      مي

امتا اگتر هتدف جلتوگیری از     . جرح عدالت قاذف عملي کترد 
مردم و در موارد مربتوط بته امتور روزمتره      شهادت قاذف نزد

باشد؛ تزم است عماًل مردمي که بیشترین تعامل و معاشترت  
 . را با وی دارند، مخاطب تشهیر قرار گیرند

گذاری موضوع شهادت در قذف و تأثیر آن در هدف -2-4
 تشهیر

قاذف ممکن است به چه چیزی شهادت بدهد که شارع نسبت 
مقصود شهادت وی نزد محکمه استت  به آن حساسیت دارد؟ 

یا نزد دیگران؟ مقصود از شهادت در اینجتا شتهادت شترعي    
است یا صرف گواهي دادن به امور مختلف؟ آنوه از بیان فقها 

آید این است کته قتاذف هماننتد شتاهد بتالزور، فتردی        برمي
بنابراین احتمال دارد همانگونته کته در نستبت    . دروغگو است

یا مرد مستلمان کته امتری خطیتر و      دادن عمل شنیع به زن
شود، دروغ گفته در سایر متوارد نیتز دروغ   بزرگ محسو  مي

قطعًا مقصتود از اجتنتا  از شتهادت قتاذف، شتهادت      . بگوید
شرعي وی در نزد محکمه نیست؛ زیرا اوًت بته نتدرت اتفتاق    

عنوان شاهد در دادگاه حاضر شود و  افتد که قاذف بتواند به مي
آیتد  چنین برمي« آگاهي مردم به احوال قاذف»ت ثانیًا از عبار

که موضوع حمایت شارع، مردم هستتند کته ممکتن استت از     
ثالثًا از کالم فقها کته بتر تشتهیر    . شهادت قاذف متارر شود

کننتد،  قاذف و شاهدالزور در محلته یتا شتهر وی تأکیتد متي     
آید که موضوع حمایتت شتارع ختود متردم هستتند کته        برمي

عالمته  ) های عادی قاذف متارر شونددتممکن است از شها
اگر مقصود از شهادت در عبارات فقهتا،  . (2/209: 0111، حلي

دیتدگي  شهادت های عرفي باشد؛ قطعًا هدف پیشگیری از بزه
 .مطابقت بیشتری با تشهیر دارد

 تشهیر محتال -9
یکي از موارد تشهیر در فقه، تشهیر محتالي است که با مکر و 

شیخ مفید . ربایدریب داده و اموال آنان را مينیرنگ مردم را ف
کالهبرداری که اموال مردم را با مکتر و  »: فرمایددر المقنعه مي
شود و  کند، نسبت آنوه تلف کرده است، جریمه مينیرنگ أخذ مي

ای که نسبت به ارتکا  مثل آنوه انجتام داده، در آینتده   به گونه
ای تشهیر وی را به گونهگردد و حاکم بازداشته شود، مجازات مي

: 0401د، شتیخ مفیت  ) «.کند که دیگران از وی احتراز نماینتد مي
بقیه فقها نیز با عباراتي مشابه بر لتزوم تشتهیر محتتال     (113
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: 0401س، ؛ ابن ادری120: 0411، شیخ طوسي)  اندفتوی داده
 .(1/113: 0402؛ محقق حلي، 1/301

فترد کالهبتردار،   هایي که در متن کتتب فقهتي بترای    روش 
جهت کالهبرداری کردن ذکتر شتده استت، عبتارت استت از      

-هتا و نوشتته  جعل نامه»، «شهادت دروغ»، «حیله و نیرنگ»

هتا، استتفاده از   وجه مشترک همته ایتن روش  « های دروغین
البتتته . عنصتتر دروغگتتویي و قلتتب واقعیتتت حقتتایق استتت   

یر در فتاوی فقها، جداگانه موضوع مجازات تشه« شاهدالزور»
اما در اینجا منظور کالهبرداری است کته از راه  . گیردقرار مي

در . شتتهادت دادن دروغ، قصتتد بتتردن امتتوال دیگتتران را دارد
مواردی که شهادت دروغ بته تنهتایي موضتوع تشتهیر قترار      

لیکن در اینجتا  . منظور شهادت نزد قاضي است گیرد، غالبًا مي
موجتب انتفتاع    کالهبردار با شهادت دروغ خود در نزد متردم، 

 . شودنامشروع خود یا ایراد ضرر بالجهت به دیگران مي

 اهداف تشهیر محتال -1-0

در خصوص هدف مجازات تشهیر محتال، فتاوی فقها بیتانگر  
چهار رویکرد متفاوت استت؛ برختي از فقهتا اساستًا هتدفي را      

برخي هدف . (321: 0401کیدری، ) اندبرای تشهیر ذکر نکرده
: 0411، طوستي ) انتد بازدارندگي جمعتي ذکتر کترده   تشهیر را 

برخي نیز هتدف تشتهیر را   . (1/302: 0401س، ؛ ابن ادری122
فاضتل  ) انتد دیدگان بالقوه برشمردهدیدگي بزهپیشگیری از بزه

برختي نیتز   . (113: 0401د، ؛ شیخ مفی01/141 :0401، هندی
دیتدگي  هدف را بازدارندگي فردی از طریق پیشتگیری از بتزه  

مقصتتود از بازدارنتتدگي فتتردی از طریتتق . انتتدعتتي دانستتتهجم
دیدگي این است کته بتا مراقبتت و مواظبتت     پیشگیری از بزه

دیگران نسبت به فریب نخوردن از کالهبردار، فرصت مجتدد  
کننتد و ایتن امتر بترای وی     ارتکا  از کالهبردار را سلب مي

در حقیقتتت هتتدف اصتتلي شتتارع،   . جنبتته بازدارنتتدگي دارد 
دگي محتال از ارتکا  جترم استت و یکتي از بهتترین     بازدارن
ها برای این هدف، از بین بتردن فرصتت ارتکتا  جترم     روش
از بتین رفتتن فرصتت ارتکتا  جترم، زمتاني پایتدار و        . است

دیده نشدن خود، مشتارکت  دیدگان در بزهمطمئن است که بزه
ستازی آنهتا   بنابراین تزم است تا نسبت به آگتاه . داشته باشند

 .دیده شدن مبادرت کردبه خطر بزه نسبت

ذکر اهداف فوق برای تشهیر محتال، زاییده ذهن فقها بوده و  
بنابراین ذکر ذکر این اهداف، . مبتني بر نصوص شرعي نیست

رستد مجتازات تشتهیر    به نظر متي . آور باشدتواند حجیتنمي
دیدگي سازگار است؛ زیرا آنوته  صرفًا با هدف پیشگیری از بزه

« دیتدگي عدم بزه»شارع در درجه اول اهمیت قرار دارد، برای 
عتالوه قترار دادن هتدف    بته . «مجتازات مجترم  »است و نته  

بازدارندگي جمعي برای تشهیر محتال، موجب خواهتد شتد در   
مواردی که تعزیر محتال بترای بازدارنتدگي وی، بته تنهتایي     

کرده است، وی موضوع تشهیری قرار گیترد کته از   کفایت مي
همونین فقها بترای  . ازدارندگي فردی فاقد توجیه استحیث ب

انتتد؛ بلکتته تشتتهیر هتتدف بازدارنتتدگي فتتردی را ذکتتر نکتترده
گیرد که قبل یا بازدارندگي فردی از طریق تعزیری صورت مي

با وجود اینکه تشهیر نیتز  . گرددبعد از مجازات تشهیر اجرا مي
یکتدیگر،  مانند تعزیر، به فرض مجزا بودن این دو مجازات از 

قابلیت بازدارندگي فردی را دارا است؛ چرا هتدف بازدارنتدگي   
هتایي  فردی برای این مجازات ذکر نشده است؟ یکي از پاسخ

که تلویحًا از کالم فقها قابل برداشتت استت ایتن استت کته      
شود که محتتال بتر اثتر تعزیتر     مجازات تشهیر زماني اجرا مي

ر کامتل بازداشتته   طتو قبلي که بر وی اعمال گردیده است، به
نشده باشد؛ وگرنه در صورتي که بر اثر اعمال تعزیتر، جترأت   

طور کامل از بین رفته باشد، دلیلي بر تشهیر وی وجتود  وی به
در این رویکرد، تشهیر نقش تکمیلي برای تعزیر را ایفتا  . ندارد
سو، از طریق اعمتال تعزیتر   کند؛ به این صورت که از یکمي

مجرم از ارتکا  جرم را داریم و از سوی قصد بازدارنده کردن 
دهیم با وجتود فرصتت ارتکتا  جترم،     دیگر چون احتمال مي

مجرم مجددًا به ستمت ارتکتا  آن بتازگردد، قصتد داریتم از      
ستازی دیگتران، چنتین فرصتتي را از وی ستلب      طریق آگتاه 

بنابراین لزوم مجازات تشهیر برای مواردی استت کته   . نماییم
ر به تنهایي نتواند بازدارندگي کامل داشته رود تعزیاحتمال مي

 .باشد

 موضوع تشهیر در کالهبرداری -1-2

ستازی، معرفتي مصتداق    های آگتاه ترین روشیکي از مطلو 
به جای گوشزد نمودن و هشتدار دادن  )عیني و خارجي مجرم 

استت؛ زیترا در ایتن فترض     ( طتور کلتي  دیتدگي بته  خطر بزه
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دیده نشتدن از ستوی   بزه دیدگان تمام توجه خود را صرف بزه
کنند و دیگتر زحمتت تشتخیص    شخص یا اشخاص معین مي

فرض شارع بر . دیدگان بالقوه نخواهد بودمصداق بر دوش بزه
دیدگان کالهبرداری، افرادی هستتند  این است که معموًت بزه

کننتد و هرچنتد   که در محله یا شهر کالهبتردار زنتدگي متي   
اشتته باشتند، لتیکن بته     ممکن است رابطه نزدیکي بتا وی ند 

خاطر وجود برخي پیوندهای اجتماعي یا فرهنگي، کالهبتردار  
. شان را دارددادن امکان سوءاستفاده از اعتماد آنها برای فریب

رود فرض شارع کاماًل معقول و منطقي است؛ زیرا انتظتار متي  
دیدگان از افرادی فریتب بخورنتد کته بتا آنهتا مشتترکات       بزه

-به عبارت بهتتر بعیتد استت بتزه    . دارند فرهنگي و اجتماعي

بنتابراین  . دیدگان از افراد غریبه و کاماًل ناآشنا فریب بخورنتد 
معرفتي مصتادیق عینتتي کالهبترداران در ایتتن متوارد بستتیار     

 . راهگشا و مفید است

در خصوص اینکه در اجرای مجازات تشتهیر، آیتا عتالوه بتر     
رداری معرفي شخصیت کالهبردار، روشي کته وی در کالهبت  
شود یتا  مورد استفاده قرار داده است نیز به دیگران معرفي مي

البتته روش  . شتود خیر، در متن فتاوی فقها چیزی دیتده نمتي  
کلي همه کالهبرداران، سوءاستفاده از اعتماد مردم و استتفاده  
از عنصر فریب و دروغ است؛ اما اینکه روش خاص و ویژه هر 

بته فاکتورهتای متعتددی    کالهبردار چه چیزی است، با توجه 
خورده، شرایم زماني و مکاني ارتکتا   ازجمله شخصیت فریب

جرم، شغل و موقعیت اجتماعي کالهبتردار و غیتره مشتخص    
زماني که قرار بر معرفي شخصیت کالهبردار استت؛  . شودمي

ظاهرًا ضرورتي به معرفي روشي کته وی بترای کالهبترداری    
زیترا احتتراز از ختود    مورد استتفاده قترار داده استت، نیستت؛     

کالهبردار بالتبع احتراز از روشي که وی متورد استتفاده قترار    
 .دهد نیز هستمي

 جنبه تشهیری تعزیر علني در مجازات کالهبردار -1-1

را نتوعي  « تعزیتر علنتي  »برخي از فقها چتون شتیخ طوستي    
سزاوار است »ایشان با بیان این فتوی که . انددانسته« تشهیر»

محتال را به عنوان عقوبت تشهیر کند تا اینکه دیگران حاکم فرد 
، طوستي ) «.از ارتکا  فعلي همانند وی در آینده، بازداشته شوند

: ممکن عبارت ایشتان چنتین نیتز ترجمته شتود      (122: 0411

سزاوار است سلطان، عقوبت فرد محتال را تشهیر نماید تا دیگران »
ایشان در  «.شته شتوند از ارتکا  فعلي همانند وی در آینده، بازدا

. شتمارند عبارت قبلي، عقا  و تأدیب محتال را ضتروری متي  
اگر ترجمه اول از عبارت شیخ طوستي را مبنتای عمتل قترار     
دهیم، باید بگوییم که عماًل محتال موضوع دو مجتازات قترار   

امتا در صتورتي کته ترجمته دوم را     . تعزیر و تشتهیر : گیردمي
رد محتال صترفًا موضتوع یتک    مبنای کار قرار دهیم، آنگاه ف

تعزیری کته عتاملي بترای تشتهیر     : مجازات قرار گرفته است
در این حالت اگر مجرم در مأل عام یا حاتور  . مجرم نیز است

دیگران تعزیر شود، در عین حال که تشهیر شده است، تعزیتر  
در حالتت اول، مجترم صترفًا در بتین متردم      . نیز گشته است

گتردد تتا   کالهبردار معرفتي متي  طواف داده شده و به عنوان 
دیگران نیز وی را به همین عنوان بشناسند؛ لتیکن در حالتت   
دوم، کالهبردار در بین مردم بته عنتوان فتردی کته مرتکتب      

ظتاهرًا اگتر هتدف،    . گتردد کالهبرداری شده است، تعزیر متي 
بازدارندگي جمعي باشد، تعزیر مجرم به صتورت علنتي تتأثیر    

د صرف بدنام کردن و بردن آبرو بیشتری خواهد داشت؛ هرچن
ای که نسبت به حیثیت و آبروی خود نیز برای بزهکاران بالقوه

شتاید بتتوان   . تواند بازدارندگي داشته باشدحساسیت دارند، مي
دلیلي که برای تأییتد ترجمته دوم ذکتر کترد ایتن باشتد کته        

ای نکرده و بسیاری از فقها اساسًا به تشهیر محتال هیچ اشاره
شتاید از نظتر شتیخ    . انتد به ذکر تعزیر وی کفایت کرده صرفًا

گاه تشهیر مجازاتي جداگانه فرض طوسي و فقهای دیگر، هیچ
شده است؛ بلکه تعزیری که در مأل عام اجرا شود و جنبته  نمي

تشهیری داشته باشد، برای بدنام کردن محتال کتافي دانستته   
منتها برخي فقهتا چتون شتیخ طوستي بته جنبته       . شده است

اند و برختي دیگتر بته ایتن جنبته      تشهیری تعزیر اشاره داشته
رسد بیتان فقهتا در خصتوص    البته به نظر مي. انداشاره نکرده

این احتمال را ( قاذف، قواد و شاهدالزور)تشهیر سایر مجرمین 
رد کند؛ زیرا در آنجا بسیاری از فقها تشهیر را مجزای از تعزیر 

هبردار نیتز برختي فقهتا    در خصوص فرد کال. اند تفسیر نموده
بتر  « یعتزَّرر و یشته ر  »کار بردن عبتارت  چون عالمه حلي با به

طور تلتویحي تأکیتد کترده    تمایز مفهومي و واقعي این دو، به
 .است
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 تشهیر و حق بر اصالح کالهبردار -9-0
ال قابل طرح در اینجا این استت کته برچستب ختوردن و     ؤس

مجرم نسبت به اصالح بدنام شدن ناشي از تشهیر، منافي حق 
و توبه نیست؟ آیا با توبه و اصالح مجرم، تزم استت تشتهیر   
 مثبت برای زدون آثار تشهیر منفي قبلي صورت گیرد؟ اصتوتً 
اعمال هرگونه مجازات مستدودکننده راه توبته و اصتالح بتر     

در مجازات تشهیر نیز اگر مطمئن باشتیم  . مجرم ممنوع است
یر مجتددًا مرتکتب جترم    مجرم بدون اجترای مجتازات تشته   

شود؛ اجرای ایتن مجتازات، کته موجتب بتدنامي مجترم        نمي
شود، ممنوع است؛ لیکن در مواردی که احتمتال بازدارنتده    مي

شدن وی به خاطر اعمال تعزیر صترف انتدک استت، تشتهیر     
یابد و چون کالهبرداری غالبًا جرمي است محتال ضرورت مي

اني وی را فریتتب کتته مجتترم بتتا سوءاستتتفاده از اعتمتتاد قربتت
دهد، برای پیشگیری از ارتکا  مجدد جرم، بته مشتارکت    مي

قربانیان بالقوه نیتز انگیتزه و تمایتل    . قربانیان بالقوه نیاز است
دیتدگي  کافي برای مشارکت کردن در فرآیند پیشگیری از بزه

بدین ترتیب مجازات تشهیر، صترفًا بتر مجرمتاني    . خود دارند
در خصتوص  . الح و توبته ندارنتد  گردد که قصد اصاعمال مي

برای مجرمي ) 0زدون آثار تشهیر منفي، از طریق تشهیر مثبت
مطلبي در کتالم فقهتا مشتاهده    ( که قصد توبه و اصالح دارد

شود؛ اما تردیدی نیست با توجه به اینکه حکومت اسالمي نمي
شتود و از  ها تشکیل متي برای سعادت دنیوی و اخروی انسان

، ي تالش برای اصالح همته افتراد استت   اهداف چنین حکومت
توان نتیجه گرفت تشهیر مثبت مجرمي که قصتد اصتالح   مي

 .دارد نه تنها جایز بلکه در صورت ضرورت، تزم نیز هست

 تشهیر قواد -0
قواد در شتهر ختود تشتهیر    »: فرمایدشیخ طوسي در النهایه مي

محقق حلي  «.گرددشود و سپس به شهر دیگری نفي بلد ميمي
مطترح کترده   « قیل»النهایه فتوای شیخ را به صورت در نکت
شتهید ثتاني در توضتیخ    . (1/104: 0402، محقق حلتي ) است

فرماید اتفاق علما بر این است که حتد قتواد   فتوای محقق مي
                                                           

در . به عنوان فردی اصالح شده است مقصود از تشهیر مثبت، معرفي بزهکار -0

این نوع تشهیر، از مجرم به خاطر تالش برای اصالح خود و ترک جرم، قدرداني 

 .شود تا نسبت به بازاجتماعي شدن وی، مساعدت کنندشده و از جامعه تقاضا مي

امتا اینکته بته همتراه شتالق، اعمتال       . ضربه شالق است 13
اختتالف   مجازات دیگری تزم است یا خیر؟ بین برخي فقهتا 

سر قتواد تراشتیده شتده،    : گویدشیخ در النهایه مي. نظر است
امتا شتیخ   . گتردد تشهیر گشته و به مدت یک سال تبعید متي 

فرماید در مرتبه اول، حد جلد بر قواد جاری، ستر وی  مفید مي
اگر در مرتبته دوم مرتکتب چنتین    . گرددتراشیده و تشهیر مي

: 0401، شهید ثاني) رددگجرمي شد، تازیانه خورده و تبعید مي
گرچه مشهور فقهای امامیه به جز حد جلد، اعمتال  . (04/421

اند، لیکن حکم تشهیر قواد را مجازات دیگری را ثابت ندانسته
 .  دهیمشناختي مورد تحلیل قرار مياز منظر جرم

دیدگي سازگار نیست، مجازات تشهیر با هدف پیشگیری از بزه
و بتر ختالف کالهبترداری، قتذف و     زیرا در قوادی مانند زنتا  

ای وجود ندارد؛ بلکه آنوه ارتکا  یافته دیدهشهادت دروغ بزه
شخص قواد تتأثیری در  . با تمایل و رضایت طرفین بوده است

وجود آمدن انگیزه ارتکتا  جترم منتافي عفتت در طترفین      به
به عبارت بهتتر  . گری استندارد، بلکه نقش وی صرفًا واسطه

زه ارتکا  عمل منافي عفتت دارنتد، از طریتق    دو نفر که انگی
هتدف بازدارنتدگي فتردی    . شوندقواد با هم آشنا و مرتبم مي

برای مجازات تشهیر به معنای آن است که قواد بر اثر تحمل 
طور کامتل از ارتکتا  جترم بازداشتته نشتده      مجازات جلد، به

تتوانیم  اگر به حد بودن تشهیر اعتقاد داشته باشیم، نمي. است
. ر خصوص بازدارنده بودن با نبودن مجازات جلد اجتهاد کنیمد

بنابراین حتي با وجود بازدارنده بودن جلد، باز هم تشهیر بایتد  
همونین حتي در صورت بازدارنده نبتودن مجتازات   . اجرا شود

تشهیر و یا وجود آثار منفي برای تشهیر نسبت بته زدون آثتار   
اما بتا  . ت باید اجرا شودبازدارندگي فردی قبلي نیز، این مجازا

توجه به مبنایي که در ابتدای مقاله پتذیرفتیم، تشتهیر نتوعي    
از ستویي  . تعزیر بتوده و انتختا  آن بته دستت حتاکم استت      

انتخا  بازدارندگي فردی بته عنتوان هتدف اصتلي تعزیترات      
المقدور برای تشهیر نیز همین هدف وجود کند حتياقتااء مي
بترای بازدارنتدگي مجترم، اعمتال     بنتابراین اگتر   . داشته باشد

تشهیر ضرورت داشته باشد، تشهیر اعمال گشته و اگتر بتدون   
اعمال تشهیر نیز مجترم مرتکتب قتوادی نشتود، اعمتال آن      

گتذاری بازدارنتدگي جمعتي بترای     قطعًا هدف. ضرورتي ندارد
تشهیر، در مواردی که مرتکب قصتد ارتکتا  مجتدد جترم را     
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توان به بهانه ارعتا   عبارت بهتر نميندارد، توجیهي ندارد؛ به 
دیگران مجرمي را که قصد اصالح دارد، ابتزار و وستیله قترار    

اما اگر بازدارندگي فردی مجرم جز با تشهیر قابل تحقتق  . داد
توان هر دو هتدف بازدارنتدگي فتردی و جمعتي را     نیست مي

 .طور همزمان دنبال کرد به

 گیرینتیجه
در خصتوص  . زیری فقهي استهای تعتشهیر یکي از مجازات
توان فرضیاتي را مطرح استت، لتیکن   اهداف این مجازات مي

باید توجه نمود که فهم هتدف ایتن مجتازات در قالتب نظتام      
بر این مجازات همانند ستایر  . کیفردهي دیني قابل فهم است

هتتای تعزیتتری اصتتول مشخصتتي حتتاکم استتت کتته مجتتازات
ول مستدود نشتدن   یکي از این اص. توان از آن عدول کرد نمي

هتای توبته   از زمینته . راه اصالح و توبه بر روی مجترم استت  
موفق مجرم نیز همراهي جامعه با پذیرش مجترم بته عنتوان    

تشتهیر  . شده و بازاجتماعي شتدن مجتدد او استت   فرد اصالح
های تعزیری است که ممکن است راه توبته را  ازجمله مجازات

بنتابراین بایتد   . زدمسدود ساخته یا اصالح مجرم را دشوار ستا 
امتا برختي   . المقدور از اعمال این مجازات اجتنتا  نمتود  حتي

زماني که  ناپذیر است؛ مثاًلاوقات اعمال مجازات فوق اجتنا 
تتری ایجتاد یتا مصتلحت     از عدم اعمال تشهیر، مفسده بزرگ

شود امکان از فتاوی فقها مشخص مي. گرددعظیمي فوت مي
ای استت کته ممکتن    بالقوه مفستده دیدگان دیده شدن بزهبزه

ایتن امکتان   . است از عدم تشهیر برخي مجرمان ایجتاد شتود  
شود که مجرم قصد اصالح نداشته و یا تعزیر زماني تقویت مي

در این حالتت  . وی به تنهایي برای بازدارندگي او کفایت نکند
البته در اجرای این . توان به جواز مجازات تشهیر حکم دادمي

المقتدور  هایي را انتخا  کترد کته حتتي   باید قالب مجازات نیز
زمینه اصتالح مجترم را از بتین نبترد و شتأن انستاني وی را       

 . مخدوش نسازد

گیتری مطترح کترد،    توان در مقام نتیجهبحث دیگری که مي
امکان الگوگیری رویکرد شارع از جرایم فقهتي بترای جترایم    

تنقیخ قترار   تواند مناطرسد آنوه ميبه نظر مي. نوظهور است
دیتده شتدن   امکتان بتزه  »و « روش ارتکابي مجرمتان »گیرد 
اصترار مجترم بتر عتدم اصتالح و      »سو و از یک« دیدگان بزه

توان به صترف شتدید   بنابراین نمي. از سوی دیگر است« توبه
بودن برخي جرایم، هویت مجرمان را تشهیر کرد؛ بلکته بایتد   

شتته باشتند و   بررسي نمود که اوًت مجرمین قصد اصتالح ندا 
دیتده  بتزه )تتری  ثانیًا در نتیجه عدم تشهیر آنان مفسده بزرگ

شود؛ مثاًل جرایمي که مجرمان در آن ایجاد مي( شدن دیگران
از اعتمتتاد دیگتتران سوءاستتتفاده کتترده و از طریتتق دروغ و   

در همتین  . ستازند آمیز دیگران را متاترر متي  رفتارهای تقلب
تقلب و کالهبترداری و همته    راستا تمام جرایم مالي مبتني بر

جرایم غیرمالي که روش ارتکا  جرم، دروغ و نیرنتگ استت،   
 . تواند موضوع تشهیر باشدمي

همه مباحث فوق زماني موضوعیت دارد که جنبه کیفری 
تشهیر را دارای اهمیت بدانیم، اما اگر تشهیر خود موضوعیت 

میت شود، دارای اهنداشته باشد و هدفي که از آن دنبال مي
توان اطالعات مربوط به شخصیت، هویت و روش باشد مي

دیدگان بالقوه ارتکا  جرم را به طرق غیرکیفری در اختیار بزه
در . دیده نشدن جلب کردقرار داده و مشارکت آنان را در بزه

این صورت اساسًا ضرورتي برای اعمال تشهیر به مثابه یک 
 .شودمجازات احساس نمي

مالحظات اخالقي مربوط به انجام  :مالحظات اخالقي
  .پژوهش رعایت شده است

تدوین این مقاله، فاقد هرگونه تعارض منافعي  :تعارض منافع
 .بوده است

 عنوان به اول نویسنده پژوهش، این در :سهم نویسندگان
 .باشدمي همکار عنوان به دومنویسنده  و ولؤمس نویسنده

ویرایش  بازخواني و که در کسانياز همه : تشکر و قدرداني
 .گردد مي تشکرهمیاری و راهنمایي داشتند، قدرداني و  اثر

این پژوهش بدون تأمین مالي انجام : تأمین اعتبار پژوهش
 .گرفته است

 منابع و مآخذ
كشتف  (. 0401)آب ، فاضل، حسن بن اب  طالتب یوستف     -

: جلد دوم، چتا  ستوم، تهتران    .الرموز في شرح مختصر النافع
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انتشارات اسالم  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیته  دفتر 
 .قم

: جلد دوم، قتم  .المهذ (. 0411)ابن براج، قاض  عبدالعزیز  -
دفتر انتشارات اسالم  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیته  

 .قم

 .تحریر الوستیل  (. تابي)امام خمین ، سید روح الّله الموسوى  -
 . دارالعلممؤسسه مطبوعات : جلد دوم، قم

ریتاض  (. 0401)حائرى، سید علت  بتن محمتد طباطبتای       -
 . مؤسسه آل البیت علیهم السالم: جلد پانزدهم، قم .المسائل

(. 0401)حّل ، ابن ادریس، محمتد بتن منصتور بتن احمتد       -
دفتر : جلد سوم، چا  دوم، قم .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى

 .سین حوزه علمیه قمانتشارات اسالم  وابسته به جامعه مدر

(. 0111( )عالمته )حّل ، حسن بن یوسف بن مطهتر استدى   -
مؤسسه آل البیت علتیهم  : جلد دوم و پنجم، قم. تذكره الفقهاء

 .السالم

(. 0111( )فخر المحققتین )حّل ، محمد بن حسن بن یوسف -
: جلتد چهتارم، قتم    .إیااح الفوائد في شرح مشكالت القواعتد 

 . مؤسسه اسماعیلیان

التنقتیخ الرائتع   (. 0414) ، مقداد بن عبتد الّلته ستیورى    حّل -
انتشارات كتابخانته آیته ا    : قم جلد چهارم،. لمختصر الشرائع
 . مرعش  نجف 

نكتت  (. 0402( )محقتق )حّل ، نجم الدین، جعفر بن حستن  -
دفتر انتشارات اسالم  وابسته به جامعه : جلد سوم، قم .النهایه

 .مدرسین حوزه علمیه قم

 .لستان العتر   (. 0402) حسین بن محمتد  راغب اصفهاني، -
 .دار العلم: جلد چهارم، لبنان

النهایته فتي   (. 0411)طوس ، ابو جعفر محمتد بتن حستن     -
 . دارالكتا  العربي: چا  دوم، بیروت .مجرد الفقه و الفتاوى

مستال   (. 0401( )شتهید ثتان   )عامل ، زین الدین بن عل  -
مؤسست   : جلد چهاردهم، قم .اإلسالماألفهام إل  تنقیخ شرائع 

 .المعارف اإلسالمی 

كشتف اللثتام و   (. 0401)فاضل هندى، محمتد بتن حستن     -
دفتتر انتشتارات   : جلتد دهتم، قتم    .اإلبهام عن قواعد األحكام

 . اسالم  وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم

إصتباح  (. 0401)كیدرى، قطب الدین، محمتد بتن حستین     -
 . مؤسسه امام صادق علیه السالم: قم .الشریع  الشیع  بمصباح

) تفصتیل الشتریع   (. 0422)لنكران ، محمد فاضل موحدى  -
 .مركز فقه  ائمه اطهار علیهم السالم: قم (.الحدود

. المقنعته (. 0401)مفید، محّمد بن محمد بن نعمان عكبرى  -
 . كنگره جهان  هزاره شیخ مفید رحمه ا  علیه: قم

جواهر الكالم في شرح شرائع (. 0414)نجف ، محمد حسن  -
دار إحیتاء  : جلد چهل و یکتم، چتا  هفتتم، بیتروت     اإلسالم،

 .التراث العربي
 


