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 مبانی فقهی رجوع از اقرار

 

 

 چکیده
 كه هم یرا به خود اختصاص داده بطور ییباال گاهیجا اقرار ،یادله اثبات دعو انیدر م

 یعیكاربرد وس یشده است و هم در اكثر ابواب فقه اسالم رفتهیجهان پذ یحقوق یدر نظامها

 . دارد

 بر این اساس شودیحق مورد اقرار بر ذمه مقر ثابت م ط،یبه مجرد صدور اقرار واجد شرا

 و بوده ییعقال این اصل، در اقرار، عدم قبول و سماع انكار بعد از اقرار است كه اصل اولی

كرده است و  دییآن را تأ زیو شارع مقدس ن كنندیعقال در تمام امور خود بر آن اعتماد م

قاعده متوقف بر ردع و منع  نینسبت به ا یصیبعد از اقرار و تخص  یحق هرگونه سقوط

 .معتبر است لینص و دل لهیبه وس رهیس نیشارع از ا

مبانی و موارد رجوع از اقرار  بررسی شده است، و ثابت شده كه قاعده  در این تحقیق

واقع شده بخصوص در حق اهلل و  صیاز طرف شارع مقدس، مورد تخص یدر موارد اقرار

را در دماء و  اطیاحت تینها مقدسو تسامح است و شارع  فیفكه بنابر تخ یحدود اله

، اردد یاز حدود، سقوط حد را در پ یانكار بعد از اقرار به بعض ، اعراض در نظر گرفته است

مانند: اقرار به زنای موجب رجم و قتل،  اقرار به سرقت موجب قطع، ودر جای كه  دو نفر 

 باشد كه من اورا كشتم.به قتل شخصی اقرار كند و هر كدام مدعی 

 كلید واژه ها: رجوع،  اقرار، فقه، حقوق.

 یجعفر یمد علمح

 سطح چهار فقه و حقوق قضایی طلبه

 



 

2 

 مقدمه
اقرار از ادله اثبات دعوی در محاكم بوده، با استناد به آن قاضی رأی صادر می كند، اگر 

در جای مبنای رأی قاضی اقرار باشد در صورت كه همان اقرار كننده از اقرار خویش رجوع 

مبانی و  این تحقیق در پی آن است ،رجوع او مورد قبول استآیا این و آن را انكار كند، 

 .موارد رجوع از اقرار را از دیدگاه فقه و حقوق مورد بررسی قرار دهد

اقرار از مهم ترین ادله اثبات دعوی در محاكم است و رجوع ازآن در فقه امامیه وحقوق  

صورت رجوع از انها آثار با مدنظر قرار دادن یک سری شرایط مورد قبول واقع شده كه در 

 وپیامد های حقوقی وفقهی را به دنبال دارد

احكام مترتب به رجوع اقرار در  مبانی، موارد و هدف از تحقیق مشخص نمودن

 فقه و حقوق در تحقیق منسجم است.

 مبحث اول: مفاهیم وکلیات

 گفتار اول: مفاهیم 

 الف: اقرار در لغت

آن بیان شده است از جمله اذعان، اعتراف، اثبات، در لغت نامه ها معانی متعددی برای 

تصدیق به حق، كسی را در مكان ابقاكردن، آرام و قرار، از مهم ترین معانی فوق آنچه كه با 

بحث ما هماهنگی دارد اعتراف و اثبات است. برای تثبیت معانی لغوی اقرار به چند تا از 

 لغت نامه اشاره می كنیم: 

به معناى قرار دادن، اثبات كردن، اذعان و اعتراف « قرر»اقرار از ماده در  لغت نامه دهخدا  

 1كردن آمده است

در  همچنین و  2.«اإلِقرارُ: اإلِذعانُ للحق و االعترافُ به»در لسان العرب چنین بیان شده: 

  معنی شده است. 3(ءاإلقرار: االعتراف بالشیكتاب العین : )
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على ما فسّره الجوهری: االعتراف، و فسّره فی القاموس  »آمده: در كفایة االحكام این گونه 

 «4باإلذعان للحقّ.

 ب: اقرار در اصطالح فقه

یا ثبوت حقى  5به معناىِ اخبار قطعى به وجود حقى به زیان خود اقرار در اصطالح فقهی

 .آمده است 6براى دیگران

عرفه فی  »گونه بیان می كند: در جواهر الكالم این  7«و هو اخبار اإلنسان بحق الزم له»

فی  و« إخبار عن حق الزم له»، و فی النافع و الدروس «إخبار بحق على نفسه»الوسیلة بأنه 

ق إخبار عن حق ساب»و فی الروضة « إخبار عن حق سابق للغیر و نفیه الزم للمقر»اإلیضاح 

ل یكشف نفسه، بإخبار عن حق سابق ال یقتضی تملیكا ب»و فی القواعد « على وقت الصیغة

اإلقرار و هو اإلخبار الجازم بحق الزم : »آقای سبزواری در تعریف اقرار می فرماید 8«عن سبقه

له أو لک علیّ كذا أو عندی أو فی ذمتی كذا أو هذا الذی : على المخبر أو بنفی حق له كقوله

 9«فی یدی لفالن أو لیس لی حق على فالن و ما أشبه ذلک بأی لغة كان

 سابق حقى او به مقام قائم ای شخص از اخبار جازم است اقرار عبارت»ر جامعتر به تعبی

 «.از خود حقى نفى ایبر ضرر خود  یگرید یبرا

 ج: اقرار در حقوق: 

 در. چنانچه از اخبار به حقی برای غیر بر ضرر خود است عبارت در حقوقاقرار

اقرار عبارت از اخبار به » شده است:ن این گونه بیان قانون مدنی اسالمی  ایرا

و در قانو مدنی جمهوری اسالمی   10«حقی است برای غیر بر ضرر خود.

اقرار عبارت است از اعتراف خصم »افغانستان این گونه تعریف شده است: 

 . 11«نسبت به حق غیر، باالی خودش در محكمه
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 گفتار دوم : کلیات 

 اقرارحقوقىفقهی و  تیماهالف: 

ریف كه بیان شد معلوم می شود كه  ماهیت اقرار اخبار است نه انشاء چنانچه شهید از تعا

اإلقرار و اإلنشاء یتنافیان، إذ اإلقرار إخبار عن ماض، و » اول هم در القواعد فرموده است:

خبر  و اقرار كننده  12«اإلنشاء إحداث. و ألن اإلقرار یحتمل الصدق و الكذب، بخالف اإلنشاء.

 قصد اخباردارد، نه مقِر كه آنجای . ازاست ثابت یبرعهدة و یگرید یبرا حقى هدهد كمى

  13است واقعة حقوقى کی (، بلكهقاعیا ای)عقد  حقوقى عمل کی اقرار نه انشاء، 

  رجوع از اقرار:ب:  

اقرار قاعده ی كلی این است كه رجوع از اقرار اعتبار ندارد، هر گونه انكار كه پس از 

یعنی این كه اگر كسی به نفع   14چهره گیرد به گونه ای همگانی پذیرفتنی و شنیدنی نیست

غیر و زیان خودش حقی را اثبات كرده، امری حقوقی دارای آثار انجام گرفته  و خود او نمی 

 تواند ازآن رجوع كند و موضوع اقرار را انكار كند، انكار با اقراری كه واقع شده است، سازگار

نیست چون اقرار عقالء بر انفسشان حجت است، برای تایید مطلب به عبارات فقها مراجعه 

 می كنیم: 

می فر ماید:  فخر المحققینهمچنان   15«إقرار العقالء حجة على أنفسهم عقال و نقال» 

و شهید   16«إنكار بعد اإلقرار فال یسمع لقوله علیه السالم إقرار العقالء على أنفسهم جائز»

ال یقبل، إذ هو إنكار بعد اإلقرار فیكون  )اقرار( بعد ذلک )آن حق را(فإذا نافاهل می فرماید: او

 17غیر مقبول

البته انكار بعد از اقراری كه همه شرایط الزم در آن جمع و به طور صحیح انجام گرفته 

باشد می  در موارد زیادی، اقرار باطل است و رجوع از آن جاییز باشد مسموع نیست و اال

مدنی جمهوری اسالمی  مثل صورتی كه برخالف واقع بیان شده باشد. چنانچه در قانون 

انكار بعد از اقرار مسموع نیست لیكن » گرفته از فقه امامیه است آمده است كه ایران كه بر
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اگر مقر ادعا كند اقرار او فاسد یا مبنی بر اشتباه یا غلط بوده شنیده می شود و همچنین است 

ورتی كه برای اقرار خود عذری ذكر كند كه قابل قبول باشد مثل اینكه بگوید اقرار به در ص

لیكن دعاوی مذكور مادامی كه  18گرفتن وجه در مقابل سند یا حواله بوده كه وصول نشده(

 اثبات نشده مضر به اقرار نیست

ضوع : اگر موحال عدم بطالن اقرار به وسیله رجوع كلیت ندارد و داراى استثنا استبه هر 

اقرار از حقوق افراد )حق العباد( مانند عین مال یا دین یا حق شفعه، نكاح، طالق یا نسب و 

شود مانند زكات، وقف و كفاره، یا از آن دسته از حقوق الهى باشد كه با شبهه ساقط نمى

ه د كآن حقوق الهى باش ةكند، ولى اگر در زمررجوع از اقرار به صحت اقرار خللى وارد نمى

اقرار به زنای موجب  در سازد، مثال شود رجوع از آن اقرار را باطل مىبا شبهه ساقط مى

در  19اقرار به زنا، سرقت و شرب خمر. به عقیده فقیهان عامه رجم  از نظر فقیهان شیعه و 

ا شود، زیرمى طصورتى كه اقراركننده پیش از اجراى حد از اقرار خویش رجوع كند حد ساق

الحدود تدرء » ةگردد و طبق قاعدموجب شبهه و تردید در وقوع جرم مى رجوع وى

 20كند.شبهه حد را ساقط مى« بالشبهات

 ج: پیشینه تاریخی اقرار 

هاى اثبات حقوق یا دیگر امور است كه در اقرار گرفتن و اعتراف كردن از جمله شیوه

ند، اجستهاعصار از آن بهره مى همه جوامع بشرى كاربرد فراوان داشته و همه انسانها در تمام

سید جالل الدین مدنی در ادله اثبات دعوی فرموده است: اقرار از آغاز تمدن بشر نزد همه 

ملل و جوامع مورد توجه خاص بوده. رومیان آن را دلیل دلیلها می دانستند. در ایران باستان 

ه مرده شده تاجائی كه به مقرلقوی ترین دلیلها بوده و در اسالم اقرار یكی از سه دلیل مهم ش

رو پیشینه این امر را باید به  ازاین 21حق داده اند قبل از اصدار حكم حق خود را تقاص كند.

آغاز خلقت انسان بازگرداند. قرآن كریم در آیاتى متعدد به برخى از موارد اقرار گرفتن از 
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ه این كانسانها یا اقرار و اعتراف كردن آنان در اعصار پیشین و نیز قیامت اشاره كرده است؛ 

 تحقیق گنجایش ذكر آنهارا ندارد.مبحث دوم: منابع و موارد رجوع از اقرار 

 گفتار اول: منابع رجوع از اقرار
ت ه با حجیدر رابطه با رجوع از اقرار قرآن چیزی بیان نكرده است، به هیچ آیه در رابط

آن  استناد نشده است، و در موارد كه فقها رجوع از آن  را حجت دانسته اند دلیل شان روایت 

 است.

همان طوری كه قبال هم بیان شد قاعده كلی  دراقرار این است كه رجوع از آن طبق 

شد صحیح نمی با   22(ال إنكار بعد إقرار( وهمچنین )إقرار العقالء على أنفسهم جائزروایت: )

رجوع از آن صحیح می باشد و دلیلش: روایت، اما این قاعده در مواردی استثنی شده است و 

 عقل و اجماع فقها است كه ذیال بیان می گردد.

 (  عقل:الف

نمایاند، از این رو از آن رو است كه كاشف از حقیقت است و واقعیّت را مى  اعتبار اقرار

بر خالف حقیقت است، اقرار دیگر كاشف از واقع  اقراراى اثبات گردد كه مفاد اگر به وسیله

به همین جهت فقیهان اسالم در مواردى كه حس، عقل یا  23 نخواهد بود و بدون اثر است.

كه كسى اند، چناناعتبار دانستهشرع به طور قطع بر كذب اقرار داللت كند، اقرار را باطل و بى

  24اقراركننده كوچكتر از زید یا همسال او باشد. اقرار كند كه زید فرزند او است، در حالى كه

اگر قاضى به كذب اقرار از طریق حس یا عقل یا شرع قطعى »در فتاواى سبكى آمده است: 

  25«.شودعلمى پیدا كند ... به فساد اقرار حكم مى

 ( اجماع:ب

سپس از آن رجوع  دینما دیاقرار به ح ی: هرگاه كسدیگویدر الخالف م یطوس خیش

 رامبیكه پ نیا گریاست و د هیاجماع فرقه امام یكیما  لی... دلشودیحد از او ساقط م كند

اعراض كردند،  وسه مرتبه از ا ایبه زنا اقرار كرد دو  شانیكه ماعز در نزد ا ی)ص( هنگام
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اعراض خود، او را به  نیو با ا یااو را لمس كرده ای یادهیاو را بوس دیسپس فرمودند: شا

مغنیه در مورد رجوع از اقرار به زنا  همچنان جواد 26نمودند قیرجوع از اقرار وادار و تشو

 27»قد ثبت بالنص الصحیح الصریح قبول اإلنكار بعد اإلقرار بما یوجب الرجم»فرموده است: 

ه انكچن شودیرجم با انكار ساقط م یگونه اختالف چی: بدون هدیگویجواهر م صاحب

  28موداجماع ن لیحكم تحص نیبر ا توانیالفوائد گفته، بلكه م ضاحیدر ا نیفخرالمحقق

سقوط الرجم باإلنكار و ال خالف بین »همچنان ادعای عدم خالف شده است : 

 29«األصحاب فیه

 سنت: ج(

مانده است سنت  ریتقر ایاسالم )ص(، از قول و فعل و  امبریسنت: آنچه از پ فیتعر

سنت  و یسنت كردار ،یشود سنت گفتار یشود. پس سنت خووش به سه نوع م یم دهینام

   30ییامضا

حجیت سنت: میان فقها أن بخش از قول و فعل تقریر پیامبر )ص( كه مقصود از آنها 

وضع قانون است و باسند صحیح به دست ما رسیده و مفید قطع و یا ظن برتر است و برای 

 31قانون گذاری الزم االتباع محسوب می گردد اختالفی نیست مسلمانان الزام آور بوده و منبع

باتوجه به حجیت سنت ما روایت های زیادی در را بطه با رجوع از اقرار داریم كه به یک 

 نمونه از آنها اشاره می كنیم:

 :درء حدود به شبهه 

 32بُهَاتأَنَّهُ قَالَ: ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّ (ع)عَنْ أَمِیرِ الْمُؤْمِنِینَ 

فقها در بسیاری موارد به این روایت استناد كرده است كه از جمله آن ها در كتاب من  

 33«.الحدود تدرأ بالشّبهات»شبهه  درء حدّ مینماید. كه ال یحضر الفقه آمده است  



 

8 

 ( قانون:د
(آمده ق م ا. اسالمی ایران  71در قانون هم رجوع از اقرار  پذیرفته شده است: در  )ماده 

هرگاه كسی اقرار به زنا كند و بعد انكار نماید، در صورتی كه اقرار به زنایی باشد كه » است 

موجب قتل  یا رجم است، با انكار بعدی حد رجم و قتل ساقط می شود. در غیر این صورت، 

 34«.با انكار بعد از اقرار، حد ساقط نمی شود

ب اگر كذ»كند: یروى از فقه تصریح مىبه پی جمهوری اسالمی قانون مدن 1276در ماده 

همچنین در مواردى كه اقرار شرایط «. اقرار نزد حاكم ثابت شود آن اقرار اثرى نخواهد داشت

ه حق كه اقرار ب رداعتبارى آن را اثبات كرد بنابراین در مواتوان بىصحت را دارا نباشد، مى

 رد.ثابت ك اعتبارى اقرار راوان بىتمى اهلل و از جنبه ی كیفری مانند رجم و قطع  باشد 

 موارد رجوع از اقرار گفتاردوم:
قاعده كلی در امور مدنی این است كه هر كس اقرار به حقی برای غیر كند، ملزم به اقرار 

خود خواهد بود. بنابراین، رجوع از اقرار در صورتی كه واجد جمیع شرایط صحت باشد، 

ق م اسالمی ایران( انكار بعد از اقرار را، مسموع  7127در صدر )ماده  35ممكن نخواهد بود.

ندانسته و تنها در صورت موجه بودن و یا باطل بودن اقرار، رجوع از آن را امكان پذیر تلقی 

 . 36كرده است

 ند،ك امری به اقرار اولیه دادگاه در متهمی اگر و است انكار قابل اقرار كیفری امور اما در

 بعدی انكار كه صورتی در می تواند دادگاه. كند رجوع آن زا بعدی مراحل در می تواند

 37.بپذیرد را آن باشد احوال و اوضاع و قراین با مطابق

 امور در اقرار از بعد انكار پذیرش اولی اصل به توجه با گذارقانون حدی جرایم در

 هم فقه در همچنین 38.است كرده بار حقوقی اثر آن بر و شده انكار پذیرش به قایل كیفری،

  39شده اند. اقرار از بعد انكار پذیرش به قائل فقها

پذیرفته شده است و همه فقها اتفاق دارند انكار بعد از اقرار موردی كه بنابر این 
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حد رجم است اما مواردی دیگر مانند حد قطع، قتل عمد  و اقرار متقابل به یک 

 د شد:قتل مورد اختالف فقها قرار گرفته است كه ذیال بحث خواه

  :انکار بعد از اقرار در زنا الف(

، آن قتل ایمستوجب حد رجم  یبعد از چهار بار اقرار به زنا هیزان ای یكه زان یصورت در

 40.دانندیانكار را مسموع و حد رجم را ساقط م هیامام یرا انكار كنند، مشهور فقها

ه اقرار ك یبه تبع قول مشهور فقها، انكار بعد از اقرار به زنا را در موارد یفریك گذارقانون

قانون  71. ماده ی كندبر آن بار م یقتل باشد مسموع و اثر حقوق ایموجب ثبوت حد رجم و 

 یخبه گفته بر جهیدارد. در نت حیمسأله و حكم آن تصر نیبه ا 1370مصوب  یمجازات اسالم

انكار پس از اقرار در حدود رامسموع   یفریك نیكه در قوان ستیوردتنها م نیاز حقوقدانان ا

 41.گرددیدانسته شده، و موجب سقوط حد م

حاب اص نیب یگونه خالف چیانكار ه لهی: در سقوط رجم به وسدیگویم نیالمحقق فخر

عالمه در آن  شود؟یموجب قتل، با انكار بعد از آن ساقط م یاقرار به زنا ایو اما آ ستین

كار ان لهیاست كه تنها رجم به وس نیبه صواب، نزد من ا كترینزد یاشكال كرده است ول

 .42شودیساقط م

 چنانكه شودیرجم با انكار ساقط م یگونه اختالف چی: بدون هدیگویجواهر م صاحب

 یلمود واجماع ن لیحكم تحص نیبر ا توانیالفوائد گفته، بلكه م ضاحیدر ا نیفخرالمحقق

آن هم  هیاصحاب امام نیمشهور ب دیاز رجم، اقرار كند و سپس انكار نما ریغ یاگر به حد

نها و ت شودیاست كه آن حد ساقط نم نیاجماع نمود ا یآن ادعا بر توانیكه م میعظ یشهرت

 .43اندحدود حكم نموده ریالنزوع به سقوط سا ةیدر الخالف و ابن زهره در غُنْ یطوس خیش

از جمله  باشدیاست كه دال بر سقوط رجم م یاریبس اتیحكم اجماع و روا نیا لیدل

 هیكه عل یآن حضرت فرمودند: كس كندیمحمد بن مسلم كه از امام صادق )ع( نقل م تیروا

 هیعل یكه هرگاه كس یبجز رجم بدرست كنمیاقرار كند حد را بر او اقامه م یخودش به حد
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 م،السال علیه هِعَنْ أَبِی عَبْدِ اللّ »شودیانكار كند رجم نمآن را  سخود به رجم اقرار كند سپ

 لَمْ جَحَدَ، ثُمَّ نَفْسِهِ عَلى أَقَرَّ إِذَا فَإِنَّهُ الرَّجْمَ؛ إِلَّا عَلَیْهِ، أَقَمْتُهُ بِحَدٍّ نَفْسِهِ عَلى أَقَرَّ مَنْ»: قَالَ

 هیعل یاز امام صادق )ع( است كه فرمودند: هرگاه كس یحلب تیروا گر،ید تیروا 44«.رْجَمْیُ

: دیوگیم ی. حلبخوردیاقرار كند و سپس آن را انكار كند شالق م ییافترا ای یخود به حد

رجم است اقرار كند  وجبكه م یخود به حد هیعل یاگر كس ایاز آن حضرت سؤال كردم آ

 مكنیآن حضرت در جواب فرمودند: نه، رجم نم د؟یكنیو سپس انكار كند، شما او را رجم م

 .45«زنمیلكن او را شالق م

استدالل  46ماعز ثیحد یفحوا ایحكم به عموم  نیبر ا هیرامامیو غ هیامام یاز فقها یبعض

سه  ایموجب رجم اقرار كرد و آن حضرت دو  ی)ص( به زنا امبریماعز نزد پ رایاند، زنموده

و  «یاهدیبوس ای یاتو او را لمس كرده دیشا»به او فرمودند:  سپس دمرتبه از او اعراض كردن

 نیا شدیرجوع را بر او عرضه كردند، پس اگر رجوع، موجب سقوط حد نم بیترت نیبد

 )ص( صادر امبریاز پ هودهیبود و حال آن كه لغو و ب دهیفای)ص( لغو و ب امبریكار از پ

 . شودینم

 در شود؟یهم ساقط م ریتعز ایدر صورت سقوط رجم، حد جلد )صد ضربه شالق(  ایآ

ام به ام»كرده، آمده است:  تیاز امام صادق )ع( روا نهیزم نیدر ا یكه حلب یتیاز دو روا یكی

آن  سپس دیكه موجب رجم است اقرار نما یبه حد شیخو هیعل یصادق )ع( گفتم: اگر كس

از  47«زنمیامام )ع( فرمودند: نه، لكن به او حد م د؟یكنیرجم م شما او را ایرا انكار كند آ

 حد صد ضربه شالق یول شودیكه اگر چه رجم ساقط م شودیاستنباط م نیچن تیروا نیا

دند: سؤال فرمو نیدر پاسخ به هم شانیكه بدان اشاره شد ا یگرید تی. در رواشودیساقط نم

موجب رجم آن را انكار كند، او را  یبعد از اقرار به زنا یاگر كس 48«ضاربَهُال، و لكن كنتُ »

 یول شودیصراحت دارد ساقط م زین ثیحد نیا زنم؛یبلكه او را شالق م كنمیرجم نم

 تیدو روا نیاز فقها به مضمون ا کی چیه ی. ولشودی( ساقط نمریتعز ایشالق )اعم از حد 
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فإن أقر أربعا بما یوجب » آمده است كه: عیشراتنها در الجامع لل اند،هو لزوم جلد، فتوا نداد

الرجم، ثم رجع جلد و لم یرجم، و ان رجع فیما ال یوجب الرجم كالقطع و الحدود لم یقبل 

شالق  دیموجب رجم اقرار كند و سپس رجوع نما یچهار بار به زنا یاگر كس .49«رجوعه

  شودیو رجم نم خوردیم

ه هرگاه ك اندنموده حیدر السرائر تصر یحل سیو ابن ادر هیدر النها یطوس خیدر مقابل ش

 ،شودیرها م دیموجب رجم اقرار كند سپس قبل از اقامه حد آن را انكار نما یبه زنا یكس

من أقرّ على نفسه بحدّ، ثمَّ جحد، لم یلتفت إلى إنكاره، إلّا الرّجم. فإنّه إذا أقرّ بما یجب علیه »

عدم جلد  یفقها مقتض گری. و اطالق كالم د50«إقامته، خلّی سبیلهالرّجم فیه، ثمَّ جحده قبل 

محصنه  یشود مانند زنا معجلد و رجم، ج نی: هرگاه در حد بدیگویم یثان دیاست. شه

 ای شودیحد مطلقاً )رجم و جلد( ساقط م ایصورت با انكار اقرار، آ نیدر ا خه،یو ش خیش

است  نیا تریاشكال شده است؛ قول قو شود؟یو جلد ثابت م شودیكه تنها رجم ساقط م نیا

  51«األقوى سقوط الرجم دون غیره »شودیكه تنها رجم ساقط م

 رجوع از اقرار در حد قتل: ب(

موجب قتل همچون  یاقرار به زنا ایكه آ یمعن نیبه ا شود؟یحد قتل به رجم ملحق م ایآ

 دو قول است؛ شود؟یساقط م انكار لةیبه وس زیبا محارم ن یبه عنف و اكراه و زنا یزنا

 قول اول الحاق:

 قول به الحاق عبارتند از: لیدال 

 ختهیرا در دماء و ر اطیاحت تیو تسامح است و شارع اسالم نها فیحدود بر تخف ی. بنا1

، چنانچه در ریاض المسالک برالحاق قتل به رجم  به این شدن خون در نظر گرفته است

االحتیاط فی الدماء، و بناء الحدّ على  »الحاق را اظهر دانسته دلیل اشاره شده است و

 52«التخفیف



 

12 

 لهیدفع حدود به وس 53«اِدْرَأوا الحدودَ بالشُّبهات»معروف:  یو قاعده فقه ثی. بنا به احاد2

ادلّه سقوط  رایز شود،یمحسوب م ههشبهه، واجب است و بدون شک مورد مزبور، مورد شب

 .شودیم زیحصنه بودن زنا( شامل مورد فوق ن)م تیرجم با الغاء خصوص

السالم ـ كه در آن آمده است:  همایـ عل نیاز صادق یكیبن درّاج از  لی. مرسلة جم3 

س اگر پ شود؛یاو نباشد كشته م هیعل یو شهود دیخود به قتل، اقرار نما هیعل یهرگاه كس

قُتِلَ  -أَقَرَّ الرَّجُلُ عَلَى نَفْسِهِ بِالْقَتْلِإِذَا »شودیانجام ندادم رها شده و كشته نم دیو بگو رگرددب

اگر  ثیحد نیا رایز 54«فَإِنْ رَجَعَ وَ قَالَ لَمْ أَفْعَلْ تُرِكَ وَ لَمْ یُقْتَلْ. -إِذَا لَمْ یَكُنْ عَلَیْهِ شُهُودٌ

الحاق قتل  دیمؤ تواندیو م شودیرجم م ریرجم نداشته باشد حداقل شامل غ ریظهور در غ

 م باشد.به رج

از قوّت  یقول به الحاق خال دی: شادیگویم نیو صاحب جواهر پس از نقل ادلّه طرف

و االحوطِ الْحاق القَتْلِ بالرجم فَلَو اقر بما : »ندیفرمایم لهیالوس ریامام )ره( در تحر 55نباشد

است پس اگر  كترینزد اطیالحاق قتل به رجم، به احت 56«بالقَتْل حمیلَمْ  كرالقَتْل ثُمَّ اَنْ وجِبُی

 .شودیسپس آن را انكار كند حكم به قتل او نم دیكه موجب قتل است اقرار نما ییبه زنا یكس

 الحاق: عدمقول دوم 

ل استدال ریامور زعده ی از فقها به این عقیده است كه قتل ساقط نمی شود این ها به 

 نموده است:

حد  ط،یكه به مجرد صدور اقرار واجد شرا نی. قاعده عدم قبول انكار بعد از اقرار و ا1

 یدر مورد رجم وجود دارد، ول لیدل نیدارد كه ا لیبه دل اجیو سقوط حد، احت شودیثابت م

 57وجود ندارد یلیدر مورد سقوط قتل، نص و دل

در  یرو عالمه حلّ نیموجب رجم، باطل است از ا یموجب قتل به زنا یزنا اسی. ق2

عدم الحاق را اقرب به صواب دانسته  نیاشكال كرده و فخر المحقّق قواعد االحكام به الحاق
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لو أنكر ما أقرّ به من الحدود لم یلتفت الیه الّا بما یوجب الرجم فإنه یسقط بإنكاره و »است

 .58 «فی إلحاق القتل به اشكال

هرگاه »آمده است:  71قتل را به رجم ملحق دانسته و در ماده  یمجازات اسالم قانون

 ایتل باشد كه موجب ق ییكه اقرار به زنا یدر صورت دیاقرار به زنا كند و بعد انكار نما یكس

صورت با انكار بعد از  نیا ریدر غ شودیحد رجم و قتل ساقط م ،یرجم است با انكار بعد

 .«شودیاقرار، حد ساقط نم

  ی:انکار اقرار در سرقت حد ج(

 ایدر سرقت مستوجب حد كه سارق از اقرار خود رجوع كند، در رابطه با سقوط  فقها

 59.اند شده دگاهیبه دو د لیعدم سقوط مجازات حد قا

 .باشدیسارق ضامن مال مسروقه م یول ی شودحد سرقت ساقط م اول: دگاهید

 .ی گرددندارد و حد سرقت اجرا م یانكار اقرار اثر دوم: دگاهید

مه عال س،یابن ادر ،یطوس خیهمچون ش هیامام یاكثر فقهاطبق گفته ی صاحب جواهر 

چنانچه در  جواهر فرموده  است یاند: قطع حتمگفته گرانیو د یاول و ثان دیشه ،یحلّ

و لو أقر مرتین و رجع لم یسقط وجوب الحد و تحتمت اإلقامة و لزمه الغرم  كما عن »است:

الشهیدین و غیرهم، بل ربما نسب إلى األكثر لألصل و عموم ما  الشیخ و الحلی و الفاضل و

 60«دل على حجیة اإلقرار المزبور 

از مقر است و عموم  طیكه اصل، ثبوت حد به مجرد صدور اقرار واجد شرا نیبه خاطر ا

دال  حیرصحیو غ حیصح ثیحكم است بعالوه احاد نیهم دیمؤ« اقرار العقالء» لیدل تیحج

إذا أقر الرجل على »از امام صادق )ع( آمده است:  یحلب حةیبر قطع است چنانكه در صح

ه خود ب هینزد امام )ع(، عل یهرگاه كسیعنی « نفسه أنه سرق ثم جحد فاقطعه و أرغم أنفه

 61شودیرغم انكار، دستش قطع م یسرقت اقرار كند سپس آن را انكار كند عل
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 یابن براج و ابن زهره و عالمه حلّ یو الخالف و قاض هیهادر الن یطوس خیدر مقابل ش 

 یفقها نیقول، مشهور ب نیاند بلكه گفته شده كه اقائل به سقوط قطع شده عهیدر مختلف الش

و لكن عن » اجماع نموده است یبر سقوط قطع ادّعا هیو ابن زهره در غُن باشدیمتقدم م

و ابن زهرة و الفاضل فی المختلف سقوط القطع، النهایة و كتابی الحدیث و القاضی و التقی 

 62«بل قیل: لعله األشهر بین القدماء، بل عن الغنیة اإلجماع علیه

بن دراج تمسک شده كه در آن آمده  لیمرسل جم ثیحد هدر سقوط قطع، ب نیهمچن

ال یقطع السارق حتى یقر بالسرقة مرتین، فإن رجع ضمن السرقة و لم یقطع إذا لم »» است:

پس  دیكه دو بار به سرقت اقرار نما نیمگر ا شودیدست سارق قطع نمیعنی . 63«یكن شهود

  دشوینم ینباشد قطع جار انیدر م یضامن مال مسروق است و هرگاه شهود دیاگر رجوع نما

 هیكه صاحب غُن یو اجماع هور،قول به مش نی: نسبت ادیگویسپس صاحب جواهر م

 64است فیمرسل و ضع ثیدو ح ستیادعا كرده است محقق ن

 انندی دم یسقوط حد را قول قو هیدو قول فوق نظر انیاز م لهیرالوسیدر تحر ینیخم امام

  65.ی دانندم اطیبه احت کیو نظر دوم را نزد

 یانكار بعد از اقرار در مورد سرقت حد ،یبه ذكر است كه در قانون مجازات اسالم الزم

كار مورد ان نیگفت كه در ا ی توانگذار ساكت است و با سكوت قانون مذكر نشده و قانون

 66.ی باشدبعد از اقرار مسموع نم

 اقرار متقابل به قتل: د(

سومین مواردی كه رجوع از اقرار مورد بحث قرار كرفته است جای است كه دو نفر به 

 یک قتل اقرار كند و اولی از اقرار خود رجوع كند

در صورتی كه دو نفر، هر دو به قتل عمد اقرار كند، در اینكه هردو قصاص می شود یا 

 هر دو قصاص نمی شود بین فقها اختالف است:
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 سقوط قصاص و دیه:( 1

اگركسی به قتل عمدی شخص اقرار كند و پس از آن دیگری به قتل عمدی همان مقتول 

 67د، قصاص یا دیه از هر دو ساقط است.اقرار نماید، در صورتی كه اولی از اقرارش بر گرد

 مستند قول این دسته از فقیهان، روایتی است كه بعدا خواهد آمد.

اكثر فقها قائل به این است كه  در صورتی كه هردو اقرار به قتل عمد كند هیچ كدام 

قصاص نمی شود و دیه هم از بیت المال پرداخت می شود.اینک عبارات چندی از فقهارا 

 داریم:بیان می 

اگر مردى به قتلى متهم شود، و متهم به قتل عمدى امام )ره(  در تحریر فرموده است:  

اقرار كند آنگاه دیگرى بیاید و اقرار كند او است كه او را كشته است و مقر اوّل از اقرارش 

ر شود، بنابمقتول از بیت المال داده مى ةو دی شودبر گردد قصاص و دیه از هر دو دفع مى

 اند.وایتى كه، اصحاب به آن عمل كردهر

اشكالى در آن نیست لیكن به مورد روایت و آنچه كه یقینا مورد فتواى اصحاب است  و

 شود. و اگر بیتشود؛ پس اگر اوّلى از اقرارش برنگردد بر طبق قواعد، عمل مىاكتفا مى

نها یه ملزم شود و اگر آنباشد بعید نیست كه هر دو یا یكى از آنها به د مسلمینالمالى براى

  68.مالى نداشته باشند در قود اشكال است

لو اتهم رجل بقتل و أقر المتهم بقتله عمداً فجاء آخر و أقر »عین عبارت امام چنین است: 

 ةید ؤدىیو  ةیو رجع المقر األول عن إقراره درئ عنهما القصاص و الدقتله  یأنه هو الذ

  .69«،…المال تیالمقتول من ب

هرگاه شخصى اعتراف به قتل عمدى كند این گونه امده است: شرح تبصرة المتعلمین در 

ز اقرارش اوّلى ا ةو پس از او دیگرى بیاید و اعتراف كند كه من قاتل هستم و سپس اقرار كنند

 مقتول از بیت ةشود و دیرجوع كند و منكر شود حكم آنست كه قصاص از هر دو ساقط مى

بسیاری از فقها عبارات شان قریب به هم است كه یک نمونه از متن  70شودالمال پرداخت مى
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متى اتهم الرّجل بأنّه قتل نفسا، فأقرّ: بأنّه قتل، و جاء آخر فأقرّ: أنّ الّذی  »آنها را می آوریم: 

 71« قتل هو دون صاحبه، و رجع األوّل عن إقراره، درئ عنهما القصاص و الدیة

و قد قضى الحسن بن علی ع فی رجل اتهم بأنه قتل » فرموده است: راوندى قطب الدین

نفسا فأقر بأنه قتل و جاء آخر فأقر أن الذی قتل هو دون صاحبه و رجع األول عن إقراره أنه 

 72«درأ عنهما القود و الدیة و دفع إلى أولیاء المقتول الدیة من بیت المال شطش

قصاص و دیه را دراین فرض  قانون مجازات اسالمی هم به تبع از قول مشهور فقیهان 

ساقت دانسته اند: )اگر كسی به قتل عمدی شخصی اقرار كند و پس از آن دیگری به قتل 

عمدی همان مقتول اقرار نمایر در صورتی كه اولی از اقرارش بر گردد قصاص یا دیه از هر 

ی عقالیدو ساقط است و دیه از بیت المال پرداخت می شود و این در حالی است كه احتمال 

 73ندهد كه قضیه توطئه آمیز است.(

ناگفته نماند كه حكم مقرر در این ماده در صورتی است كه قاضی از راه های دیگر نتواند 

به قاتل بودن یكی از دو نفر یقین پیداكند. اما اگر اتهام یكی از دو نفر با دالییل دیگر از قبیل 

به استناد آنها می توان قتل عمدی را قسامه، شهادت شهود یا علم قاضی قبل اثبات باشد 

ق.م.ا 236چنانچه در تبصیره ماده  74ثابت و در نتیجه قاتل را به تقاضای ولی دم قصاص كرد.

بیان می دارد:)در صورتی كه قتل عمدی بر حسب شهادت شهوود یا قسامه یا علم قاضی 

 قابل اثبات باشد، قاتل به تقاضای ولی دم قصاص می شود.(

 :که قائل به سقوط قصاص و دیه است ادله کسانی

 الف: روایت:

دلیل فقهای كه می گوید قصاص و دیه از قاتالن ساقط می شود و دیه از بیت المال 

اى مردى را كه در خرابه» :پرداخت می شود روایتی است كه به ذكر ترجمه آن اكتفامی كنیم

بود و در خون خود  پیدا شد و در دستش یک چاقوى خونین بود و مردى هم كشته شده

غلتید، نزد امیرالمؤمنین علیه السالم آوردند. امیرالمؤمنین علیه السالم به او فرمود: چه مى
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ام. حضرت فرمود: او را ببرید و در برابر آن گویى؟ گفت: اى امیرالمؤمنین! من او را كشتهمى

و را اب نكنید و امرد بكشید. چون او را بردند كه بكشند، مردى با شتاب آمد و گفت: شت

نزد امیرالمؤمنین علیه السالم برگردانید. او را برگرداندند. آن مرد گفت: اى امیرالمؤمنین، به 

 ام! امیرالمؤمنین علیه السالم به نفرخدا سوگند! این مرد آن شخص را نكشته است، من كشته

جام نداده بودى؟ او گفت: اول فرمود: چه چیزى تو را وادار به اقرار اوّلت كرد با این كه تو ان

توانستم بگویم؟ در حالى كه كسانى چون این مردان مرا دیدند و اى امیرالمؤمنین! چه مى

غلتید و من باالى سر او بودم و مىگرفتند و چاقوى خونین در دستم بود و مردى در خونش

بح ر این خرابه ذكه من گوسفندى را در كناترسیدم؟ لذا اقرار كردم؛ با ایناز كتک خوردن مى

غلتد. كرده بودم و نیاز به دستشویى پیدا كردم. داخل خرابه شدم. دیدم مردى در خون خود مى

 با تعجب ایستادم! پس از آن، این گروه بر من درآمدند و مرا دستگیر كردند.

امیرالمؤمنین علیه السالم فرمود: این دو نفر را بگیرید و هر دو را نزد امام حسن علیه 

این دو  ةالسالم ببرید و جریان این دو را براى او بازگو كنید و به او بگویید كه حكم دربار

 چیست؟

صادق علیه السالم فرمود: آنان نزد امام حسن علیه السالم رفتند و جریان این دو را  امام

ویید گگاه امام حسن علیه السالم فرمود: به امیرالمؤمنین علیه السالم ببراى حضرت گفتند. آن

كه این شخص ]قاتل[ اگر چه آن فرد را كشته است ولى این فرد ]دیگر[ را زنده كرده است 

عز و جل فرموده كه: هركس، انسانى را از مرگ رهایى بخشد، چنان است كه  ندو خداو

المال كشته شده از بیت ةشوند و دیمردم را زنده كرده است. هر دو آزاد مى ةگویى هم

 75«شود.پرداخت مى

 ب: اجماع:

 كشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحكامبعضی از فقها ادعای اجماع كرده اند چنانچه  در 

 این گونه  آمده است:
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و لو اتّهم فأقرّ بالقتل عمداً فاعترف آخر بأنّه هو القاتل دون األوّل، و رجع األوّل عن »

المال عند األكثر.و المستند مع اإلجماع إقراره درأ عنهما القتل و الدیة، و اخذت الدیة من بیت 

 76«على ما فی اإلنتصار هی قضیّة الحسن فی حیاة أبیه علیهما السالم

 عدم سقوط قصاص و دیه: ( 2
اما عده از علما مخاف  نظریه باال  است می فرماید: در فرض مذكور، اولیای دم مقتول 

ص بر سانند و یا از او دیه بگیرند كه مخیرند كه هر كدام از دو نفر را انتخاب و اورا به قصا

 آنها برای این ادعای شان چند دلیل ذكر می كندكه در ضیل خواهد آمد.

اگر یكى اقرار كرد به این كه ازجمله  آقای بهجت )ره( در جامع امسائل فرموده است: 

ر خیّعمداً زید را به قتل رسانیده، و دیگرى اقرار كرد به این كه قاتل عمدى دومى است، م

است ولىّ در قصاص هر كدام یا صلح بر دیه؛ و اگر اوّلى رجوع كرد به نحوى كه مبطل 

در  -المالس لیهع -أبو محمّد ةاقرار او بود، متعین است قصاص دومى یا صلح بر دیه؛ و قضی

روایت على بن ابراهیم، محمول است بر فهم ناشى از الهام الهى در موضوع، كه اقرار دومى 

 77نجات اوّلى بوده.فقط براى 

 :ادله کسانی که قائل به عدم سقوط قصاص و دیه است

برخالف دیدگاه قبلی دیه  وقصاص را منتفی دانسته بود در این  نظر قصاص ودیه ر ا 

ساقط نمی  داند ،  واستد الل نفی كننندگان قصاص ودیه را رو می كند مبنی بر این كه 

شكال است . كه در ذیل به این موارد اشاره می استالل شان به روایت كه از جهت دچار ا

 شود:   

 الف: ضعف سند: 

اوال: روایت علی بن ابراهیم از حیث سند ضعیف است و نمی توان ضعف آنرا با عمل  

  78مشهور جبران كرد. زیرا عمل مشهور نمی تواند ضعف روایت را جبران كند.



 

 

19 

ن  مبا
فقه  ی  ی

ار قر  از ا
وع

ج ر
 

 ب: ضعف داللت:

این طور به نظر می رسد كه این مورد از جمله  روایت از نظر داللت قاصر است. زیرا

مواردی بوده است  كه اختصاص به خود داشته و امام در مقام بیان حكم كلی نبوده است و 

 79با این احتمال نمی توان روایت را مطلقا مورد عمل قرار داد.

 ج: روایت خالف قاعده است: 

فقهان در فرض مورد نظر  بعضی از 80مفاد روایت خالف قاعده قصاص و اقرار است. 

انكار تعد از اقرار را مسموع ندانسته و ضمن خالف احتیاط دانستن قصاص، و لی دم را 

مخیر دانسته اند كه به هر یک از آنها كه مایل بود رجوع كنند و دیه بگیرد و فرد دیگر را 

 81رهاكند.

 تحلیل:

لو ضعیف است،  به منظور جاگرچه مشهور فقهان در فرض مذكور بااستناد به روایتی كه 

گیری از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و دیه را از قاتلین احتمالی ساقط دانسته اند وبجای 

آن  به منظور تضمین حقوق اولیای دم پرداخت دیه را از بیت المال پیشبینی كرده است. ولی 

مله اینكه اگر به روایت موصوف عمل شود دارای تالی فاسد های فروانی خواهد شد، ازج

راه را برای تبانی افراد باز گذاشته است، كه امكان دارد در بسیار از موارد افراد آگاه از این 

حكم برای رسیدن به اهداف شان مرتكیب جرمی شود و شخصی را به قتل برساند وبرای 

جلوگیری از مجازات خود دست به  ایجاد شبه بزند از نوع شبه ای كه در روایت مذكور 

داشته ، در نتیجه چنین جرم برای قاتل هیچ مجازاتی را در پی نداشته باشد و دیه هم وجود 

را  ینمی باشد لذا باید راهابراین این روایت قابل عمل كردن از بیت المال پرداخت گردد. بن

جستجو نمود كه این روایت را توجیه نمود وجامعه اسالمی را از شر قاتالن این چنینی نجات 

به همین جهت بوده كه قانون گذار جمهوری اسالمی ایران به این نكته خوب داد. شاید 

توجه كرده، وبه منظور جلوگیری از تبانی افراد شرط عدم احتمال عقالیی به توطئه آمیز بودن 
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ق.م.ا. پیش بینی كرده است، وهمچنین در تبصیره این ماده 236مورد را در قسمت اخیر ماده

ا منحصر به موردی دانسته است كه قاضی از راه های دیگر نتواند مفاد حكم مقرر در ماده ر

 به قاتل بودن یكی از دو نفر یقین پیدا كند.

پس خوب بود فقیهان كه قائل به سقوط قصاص و دیه است هم این قیدرا اضافه می  

كرد،تا هم قاتالن از مجازات فرار نكنند وحتی سبب تجری آنها نگردد وهم باری اضافی به 

 ده بیت المال مسلمین گذاشته نشود.عه

 نتیجه
رار در امور مدنی هر كس اقبا توجه به بررسی صورت گرفته به این نتیجه می رسیم كه 

به حقی برای غیر كند، ملزم به اقرار خود خواهد بود، و در صورتی كه اقرار واجد جمیع 

 شرایط صحت باشد، رجوع از آن ممكن نخواهد بود.

و تسامح است و شارع اسالم  فیحدود بر تخف یبنای از آنجای كه  كیفر امور اما در

 و قاعده ثیبنا به احاد، شدن خون در نظر گرفته است ختهیرا در دماء و ر اطیاحت تینها

 ابلق اقرار ،شبهه، واجب است لهیدفع حدود به وس« اِدْرَأوا الحدودَ بالشُّبهات»معروف:  یفقه

 رجوع آن از بعدی مراحل در می تواند امری كرده باشد، به اقرار  متهمی اگر و است انكار

 آن باشد احوال و اوضاع و قراین با مطابق بعدی انكار كه صورتی در می تواند دادگاه. كند

 .بپذیرد را

ه ك پذیرفته شده و همه فقها اتفاق دارند حد رجمانكار بعد از اقرار از جمله مواردی كه 

، شودیساقط م بعد از اقرار با انكار یگونه اختالف چیبدون ه با اقرار ثابت شده باشد 

همچنان در صورتی كه  اقرار متقابل به یک قتل باشد مشهور فقها قائل به این است كه  

در صورتی كه هردو اقرار به قتل عمد كند اولی از اقرار خود رجوع كند هیچ كدام 

شود، اما مواردی دیگر مانند حد قصاص نمی شود و دیه هم از بیت المال پرداخت می 

 قطع و قتل عمد  مورد بحث و اختالف فقها قرار گرفته است.
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در صورتی اقرار متقابل اگرچه مشهور فقهان با استناد به روایتی كه ضعیف است،  به 

منظور جلو گیری از هدر رفتن خون مسلمان قصاص و دیه را از قاتلین احتمالی ساقط دانسته 

به منظور تضمین حقوق اولیای دم پرداخت دیه را از بیت المال پیشبینی كرده  اند وبجای آن 

است، ولی اگر به روایت موصوف عمل شود دارای تالی فاسد های فروانی خواهد شد، 

 لذا باید راهی را جستجو نمود كه این .ازجمله اینكه راه را برای تبانی افراد باز گذاشته است

 .عه اسالمی را از شر قاتالن این چنینی نجات دادروایت را توجیه نمود وجام



 

22 

 هاپی نوشت
 418ص: 1مسعود انصاری و محمد علی طاهری، دانش نامۀ حقوق خصوصی ، ج: -1
 88ص: 5ج:  15ابن منظور، لسان العرب،  ابو الفضل، جمال الدین، محمد بن مکرم، -2
 22ص:  5: جفراهیدى، کتاب العین، ، خلیل بن احمد -3
 511، ص: 2جسبزوارى،  کفایۀ األحکام،   محقق ،محمد باقر - 4
 .238، ص 2خویى،  منهاج الصالحین  ج ، ابو القاسم موسوى  -5
 .246، ص 1؛ کشاف اصطالحات الفنون، ج  6189، ص 8االسالمى، ج الفقه -6
 485، ص: 3ج ق الشرائع، لمختصر الرائع التنقیح ،حلّى ،مقداد - 7
 2، ص: 35، جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم، جنجفى محمد حسن،  - 8
 231: ، ص21مهذّب األحکام ج، سبزوارى سید عبد األعلى،  -9

 1259ماده اسالمی  ایران/  قانون مدنی  -11
 1111قانون مدنی جمهوری اسالمی افغانستان ماده:   -11
 164، ص: 1، القواعد و الفوائد، جمحمد بن مکى، عاملى - 12
 447ص:  فاضل لنکرانی پیشین،  -13
 312محمد حسین ساکت، دادرسی در حقوق اسالمی، ص:  - 14
 114، ص: 22؛ جی، پیشینسبزوار - 15
 9، ص: 4جالفوائد فی شرح مشکالت القواعد، محمد بن حسن بن یوسف،  حلّى، فخر المحققین، إیضاح - 16
 248، ص: 2رح نکت اإلرشاد، جغایۀ المراد فی ش، محمد بن مکى، عاملى  - 17
 1277قانون مدنی جمهوری اسالمی ایران  ماده  - 18
 .185، 184، ص 4السیل الجرّار، ج به نقل از  159، ص: 3فقه  جقواعد  )محقق داماد(؛ - 19
 159، ص: 3؛ ج،  همان محقق داماد - 21
 64، صمدنی، ادله اثبات دعویجالل الدین،   - 21
 442ص :  3، عوالی اللئالی العزیزیۀ، ج : احسایى محمد بن على،  - 22
 162، ص: 3ج ، پیشینمحقق داماد - 23
مغنیه، فقه  ،محمد جواد . 339، 337، ص 9ج الکرامۀ فی شرح قواعد العالّمۀ  عاملى، مفتاح ، سید جواد - 24

 .86، ص 5اإلمام الصادق علیه السالم، ج 
 259، ص 2مغنى المحتاج؛ ج  - 25
 379ـ  378، 5ج: پیشین طوسى،  بن حسن،  ، محمد  - 26
 251، ص: 6ج جواد مغنیه،پیشین،  - 27

 

 



 

 

23 

ن  مبا
فقه  ی  ی

ار قر  از ا
وع

ج ر
 

 
 293، ص: 41ج نجفی، پیشین  - 28
، ص: 4محمد بن حسن بن یوسف،  حلّى، فخر المحققین، إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعدج - 29

473 
 177ص:  1حسین فرهودی نیا، حقوق جزای اسالمی و قوانین عرفی ج:  31
 177ص:  1حسین فرهودی نیا، حقوق جزای اسالمی و قوانین عرفی ج:  31
 26؛ ص 18ج18ج، نورى، مستدرك الوسائل و مستنبط المسائل حسین بن محمد تقى،  - 32
 336ص :  / 5ترجمه من ال یحضره الفقیه / ج - 33
 115دکتر ایرج گلدوزیان  ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری، ص:  - 34
 115دکتر ایرج گلدوزیان  پیشین، ص: -35
 همان  36
 115ادله اثبات دعوی در امور مدنی و کیفری،ص: - 37
 496ص ،ج اختصاصی، کیفری حقوق هوشنگ؛ شامبیاتی، -38
 همان -39
 214: ص ،1ج تکمله المنهاج،  یمبان یی،ابوالقاسم؛ خو یدس -41
 281ص مالکیت و اموال علیه جرایم صادقی، محمد حسین،  میر  -41
 473، ص: 4الفوائد  ج یضاحمحمد، حلّى، فخر المحققین، ا  - 42
   291، ص: 41ج نجفی، پیشین، - 43
 133، ص: :14ج پیشینکلینى،  محمد - 44
 همان - 45
 11/121؛ ابن قدامه، 8/221 ،یهقی؛ ب3/92 ،یثان دی؛ شه269ـ  7/268 ،یشوکان - 46
 26، ص: 28وسائل الشیعۀ، ج،  132، ص: 14الکافی جکلینى، ابو جعفر، محمد بن یعقوب،  -47
 219، ص: 7ج کلینی همان  - 48
 551ص:  یحیی بن سعید، حلی، الجامع للشرایع، ،  - 49
السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى؛ /  713طوسى، النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى،  ص:  محمد بن حسن،    - 51

 455، ص: 3ج
 138، ص: 9ج انی، پیشین، عاملی، شهید ث - 51
 457، ص: 15حائرى، ریاض المسائل ج سید على بن محمد طباطبایى،  - 52
 113، ص: 28ج حر عاملی، پیشین، 53
 27، ص: 28ج همان  - 54
 292، ص: 41ج پیشین،  ؛نجفی - 55

 



 

24 

 
 416ـ  2/415خمینی،  تحریرالوسیله  - 56
 292، ص: 41؛ جنجفی، پیشین - 57
 473، ص: 4ج، پیشین، لمحققینحلّى، فخر ا -58
 214ص ، اسالم در کیفری حقوق گیالنی، محمدی  محمد؛ - 59
  526، ص: 41؛ جنجفی  پیشین - 61
 27، ص: 28؛ جحر عملی، پیشین - 61
 527، ص: 41؛ جنجفی، پیشین - 62
 27، ص: 28ج حرّ عاملی، پیشین،  - 63
 528، ص: 41ج نجفی، پیشین،  - 64
 233ص ،اسالمی علی ترجمه تحریرالوسیله، اهلل؛ روح خمینی،  -65
 281ص ،مالکیت و اموال علیه جرایم صادقی، محمد میر  حسین؛ - 66
 234سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالمی و ایران،ص: ینی،حس یرم ، ینحس - 67
 297، ص: 4ترجمه؛ ج -تحریر الوسیلۀ خمینی،   - 68
 ، 529جامع المسائل، ص  ،یفاضل لنکران.  525، ص 2ج  لۀ،یالوس ریتحر ،ینخمی   -69
 439، ص: 2جپیشین، محمدى  - 71
إرشاد األذهان إلى أحکام / 378، ص: 3نکت النهایۀ، ج/ 743النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى؛ ص:  - 71

إیضاح الفوائد فی  /612، ص: 3قواعد األحکام فی معرفۀ الحالل و الحرام؛ ج/ 215، ص: 2اإلیمان؛ ج

حاشیۀ / 419، ص: 4غایۀ المراد فی شرح نکت اإلرشاد، ج /615، ص: 4شرح مشکالت القواعد؛ ج

کشف اللثام / 163، ص: 14مجمع الفائدة و البرهان فی شرح إرشاد األذهان، ج/  419، ص: 4اإلرشاد، ج

 /113، ص: 11و اإلبهام عن قواعد األحکام؛ ج
  416، ص: 2ج القرآن فقهراوندى، قطب الدین،   ه،سعید بن عبداللّ - 72
 71قانون مجازات اسالمی مصوب سال  236ماده  - 73
 237حسین، میر حسینی، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالمی و ایران،ص: - 74
  317، ص: 31صبورى منابع فقه شیعه؛ ج -بروجرى،  مترجمان: حسینیان قمى، مهدى  آقا حسین طباطبایى -75
 113، ص: 11هانى، فاضل هندى، محمد بن حسن، کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام، جاصف - 76
 416، ص: 5؛ ج، پیشینبهجت - 77
 235حسین، میر حسینی، سقوط قصاص در نظام حقوقی اسالمی و ایران،ص: - 78
 همان . - 79
 235حسین، میر حسینی، پیشین.    - 81
 238همان ،ص: - 81



 

 

25 

 

 

 


