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پاسداری از مصالح جامعه و مردم با اقرار
با رویکردی به آرای امام خمینی

(س)

عصمت سوادی

4

چكيده :دين مبین اسالم ،اهداف عالیهاي براي نیل انسان به سعااد درنرعر فره عه
است ،درهمین راس ا براي پاسداري از مصالح امت ،بسط عدالت ،امنیعت ات معاعي،
حفظ نرام و ارزشهاي تاماعه ،شعی هعايي را بعه رارفره عه اسعت رعه ي عي از آن
شی ها ،اقرار است ره تحت شرايط خاصي ،حجیّت پیعدا معيرنعد و بعا هدعدان ايعن
شرايط ،از اع بار ساقط ميش د ،در اين پژوهش ضمن تاريف مفاهیم اولیه مسعالل و
مطالععا اقععرار در پاسععداري از مصععالح تاماععه را بررسععي رععرد و بععه ايععن مسعع ه
ميپردازيم ره چنانچه اخالق در تاماعه ت سعاه يابعد و اقعرار هرهنع سعازي شع د،
حد قي را ره در مارض پايمال شدن است با اقرار ميت ان احیا ررد و رعاري را رعه
دس گا قضايي ،پس از تالش و ر شش زياد و فردآوردن داليل ،قراين ،اس شهاد و
با حدس و فمان انجام ميدهد ،با اقرار ميت ان سهل و آسان ررد.
اهمیت اقرار بدان تهت است ره در ر یة ت امع بشري پذيره ه شد است و داراي
آثار زيادي است از تم ه اين ه ،قاطع دع ي است ،م تا احیاي حد ق انسعان هعا
و پاسداري از مصالح تاماه ،صرهه ت يي در وقت و هزينة دادرسعي اسعت .چنانچعه
ب ان با هرهن

سازي عم مي ،بس ري مناسا بعراي اتعراي اقعرار در تاماعه هعراهم

نم د ،آثار فس رد آن رمك زيادي براي دس گا قضايي خ اهد ب د.
کليدواژهها :پاسداري ،حد ق ریفعري ،مصعالح امعت ،اقعرار ،ادلعه معبعت دعع ا،
مص حت ،امام خمیني
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مقدمه
تاماه زماني ميت اند سالمت خ د را حفظ رنعد و انسعانهعا بعا رمعال آرامعش در رنعار ي عديگر
زندفي رنند ره حد ق تمامي اهراد در آن تاماه به رسمیت شناخ ه شد و به آن اح عرام فذاشع ه
ش د و افر اهرادي در آن تاماه ،ق انین را زير پا فذاشع ند بعه سعزاي اعمعال خع د برسعند و درس
عبرتي براي ديگران باشد و هم اين ه خ د آ نها نیز م نبه ش ند و با اين رعار مصعالح تاماعه و امعت
حفظ ش د .اهرادي ره به حد ق ديگران تجاوز ميرنند و باعث س ا آسايش و آرامش از ديگران
مي ش ند بايد هر چه زودتر ترم آنها اثبا شعد و بعه ریفعر اعمالشعان برسعند ،بعراي اثبعا تعرم
را هاي مخ في از تم ه :ف اهي شه د ،س فند ،ع م قاضعي و ...وتع د دارد و اقعرار نیعز ي عي از
را هاي اثبا ترم و ریفر است .
از آنجا ره براي قاضي ،در مدام صدور ح م ،رم ر ع م شخصي وت د دارد ،شعار مدعدس،
را هاي ديگري از تم ه اقرار را براي حل دعاوي حد قي و رسیدفي به ام ر ریفري ،م رد تأيیعد،
قرار داد

است.

با عنايت به تايگا حد قي اقرار و اثرا آن و اين ه اقرار رننعد بعه انجعام آنچعه بعه آن اقعرار
ررد است ،م زم مي باشد ،بجاست ره اين قاعد م رد تبیین تدي قرار فیرد.
با ت ته به فس رة اقرار و اخ الهاتي ره در برخي ه اواي هدهاي عرام و قع انین حدع قي وتع د
دارد و ع ي رغم انجام پژوهشها و تحدیدا انجام شعد در ايعن بعار  ،برخعي از سعؤاال در ايعن
ارتباط ميت اند مطرح ش د از تم ه شرايط اقرار در ام ر ریفري چه چیزهايي است؟ آيا ان ار باد
از اقرار مسم

است يا نه؟ افر هرهن

اقرار ،در تاماه ايجادفردد چه اثراتي در دادفا ها خ اهد

داشت؟ و ....
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

ره شايس ه و بجاست با ت یه بر تها ت ري و راربردي قاعدة اقرار ،تحدیدي با ت یه بر م ع ن
اصیل هدهي انجام پذيرد تا رم ي براي حل مسالل هدهي و حد قي باشد.

)1مفاهیم و کلیات
لغ يین ،براي اقرار تااريف ف ناف ني ذرر ررد اند از تم ه :به مانعي اثبعا شعي

)هراهیعدي 4141

ج ،) 55 :9اع راف بعه شعي (تع هري  4141ج  )154 :5و ضعد الجحع د (ابعن هعارس  4111ج ،)8 :9ضعد
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را به عهدة او ب د پذيره ه است.
اقرار در اصطالح هدها ،به اين مااني ذرر شد است« :اخبار به حدي است بر ضعرر خع

مقاله

تح د به اين ماناست ره هرفا شخص ،اقرار به حدي نمايد ،در ن یجه ان ار ننم د اسعت و آنچعه
د» (شعیخ

ط سي  ،)581 : 4981همچنین فف هاند« :لفري است ره دربردارندة اخبار از حق واتا اسعت» (محدعق
ح ي  4118ج.)444 :9

از تااريف ذرر شد بدست ميآيد ره هدهعا درمانعاي اصعطالحي اقعرار ،حدعي رعه در آينعد
حاصل ميش د را اراد ن رد اند ،زيرا آن را اقرار نگ يند ،ب ه به منزلة وعد

اسعت (حسعیني ععام ي

 4145ج.)589 :55

 )2ماهیت اقرار از نظر امام خمینی
امام خمیني در اين بار ميف يد :اقرار ،خبر دادن تزمى است به حق الزمى بعر شخصعى رعه خبعر
مىدهد يا به چیزى ره حدى يا ح مى را ع یه او در پى دارد ،يا به نفى حدى براى او يا چیعزى رعه
نفى حق را در پى دارد ،مانند ق ل او« :براى او يا براى ت بر من چنین است» يا «نزد معن يعا در ذمعه
من چنین است» يا «اينره در دس م مال هالنى است» يا «بعر هالنعى چنعین تنعاي ى ايجعاد رعردم» يعا
«دزدى رردم» يا «زنا رردم» و مانند اينها -از چیزهايى ره قصاص يا حدّ شعرعى در پعى دارد -يعا
«من بر هالن رس حدى ندارم» يا «آنچه را هالنى ت ف ررد مال من نیست» و آنچه شباهت بعه اينهعا
و برع س در ص رتى ره به ماناى آنچه در آن لغت به آن ت فظ نم د عالم باشد ،صحیح و ما بعر
است ره تزم داش ه باشد؛ به اين مانى ره اظهار ترديد و عدم تزم به آن ننمايد ،پس افر بگ يعد:
«فمان مىبرم يا اح مال مىدهم ره ت بر من چنین چیزى دارى» اقرار محس ب نمىش

د (امام خمیني

 4915ج 5و.)918 :4

 )3ارکان اقرار
براي تحدق اقرار ،شرايطي الزم است( :شیخ ط سي  4981ج9 : 9؛ ابن براج  4111ج111 :4؛ ابن ادريس 4149

ج ،)158 :5ي ي از آنها مدر است« .مدر» ياني رسي ره به زيان خ د و به نفع ديگري اقرار ميرند.

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

دارد و به هر لغ ى ره باشد ،ب ه اقرار شخص عرب به عجمى و برع س و شخص هندى به تررى
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 )3-1مقر و شرایط و اوصاف آن
امام خمیني در اين بار مي ف يد :در مدرّ ،ب غ ،عدل ،قصد و اخ یار ما بر اسعت؛ پعس اقعرار بچعه،
دي انه ،مست ،ش خىرنند  ،سه رنند  ،غاهل و شخص اررا شد  ،اع بار ندارد ،الب ه باید نیست
ره اقرار بچه ،در ص رتى ره به چیزى ره حق دارد ،آن را انجام دهد ،تا ق پیدا رند ،مانند وصیت
به ماروف ،از رسى ره داراى د سال است ،صحیح باشد.
افر سفیهى ره محج ر ع یه است ،به مالى در ذمّهاش يا زير دس ش ،اقرار رند ،قب ل نمىش د
و در غیر مال ،مانند طالق و خ ع نسبت به تدايى قب ل مىش د ،نه نسعبت بعه هعدا دادن و همچنعین
است ،در هر چیزى ره به آن اقرار رند و مش مل بر مال و غیر مال باشد ،ره نسعبت بعه معال ،قبع ل
نمىش د ،مانند سرقت ،پس در ص ر اقرار بعه آن ،حعدّ زد معىشع د ،ولعى بعه اداى معال ،م عزم
نمىش د.
اقرار مف ّس به دين سابق و الحق ،قب ل مىش د ،لی ن مدرّ له ،با ط ب ارها شريك نمىش د ،بعه
تفصی ى ره در ر اب حجر فذشت ،همان ف نه ره بحث در اقرار مريض به مرض م
و اين ه اين اقرار ناهذ است ،مگر اين ه م ّهم باشد ،ره در اين ص ر

 ،فذشعت

به مددار ث ث ،ناهذ است (امام

خمیني  4915ج  4و .)991 :5

 )3-2مقربه و شرایط و اوصاف آن
منر ر از «مدربه» ياني هر آنچیزي است ره به آن اقرار ميش د( ،م ض

اقرار)رعه مم عن اسعت

مال ،حق يا نسا باشد و مال نیز فاهي عین خارتي است (ماننعد خانعه و آن چیعزي رعه درخعارج
عینیت دارد) و فاهي ر ي در ذمه (مانند يك سهم از سهام رارخانه) است (مراغهاي  4141ج .)199 : 5

امام خمیني در اين بار ميف يد :در مدرّ به (آنچه به آن اقرار شد ) شرط است ره امرى باشعد
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

ره افر مدر در اخبارش صادق ب د ،مدر له (رسى ره به نفع او اقرار شعد ) حعق داشع ه باشعد بعر او
الزام نم د و آن را مطالبه نمايد به اين ه مدرّ به ،مال در ذمّه او باشد؛ چه عین باشد يا منفات و چعه
عمل يا م ك تحت اخ یار او و يا حدى ره مطالبة آن تايز است -مانند حق شفاه و حق خیار و حق
قصاص و حق عب ر در ر چه مع ًا و حق تارى رردن آب در نهر و نصا رردن ناودان در م ى و
فذاش ن چ بها بر دي ارى -يا نَسَبى باشد ره م تا ندص در میراث يا محروم شدن در حق مدر
ش د و غیر اينها ،يا براى مدرٌبه ،ح م و اثرى باشد مانند اقرار به چیزى ره م تا حدّ اسعت .اقعرار
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به غیر او و نه نسبت به نفاى براى او ،پس افر اقرار رند ره شخصى پدر او است ،ولى آن شعخص

مقاله

نسبت به مدر در ص رتى ناهذ است و بر او امضا مىش د ره نسبت به او ضرر داش ه باشد ،نه نسعبت
نه او را تصديق رند و نه ان ار ،اقرارش در وت ب نفده بر آن شخص امضا مىش د ،نه در وتع ب
نفده او بر مدر يا در ارث بردن مدر از او .اقرار به مجه ل و مبهم صحیح است و از مدر قب ل است و
م زم و مطالبه مىش د ره ت ضیح دهد و بیان رند و ابهام را برطعرف نمايعد ،و آنچعه را رعه تفسعیر
نمايد قب ل است و افر در عرف و لغت ،آنچه را ره تفسیر ررد بعا معبهم مطابدعت داشع ه باشعد و
مم ن باشد ره به حسا عرف و لغت ،همان مدص دش باشد ،م زم بعه آن معىشع د .بنعابراين افعر
بگ يد« :ت نزد من چیزى دارى» م زم به تفسیر مىش د ،پس افر آن را بعه هعر چیعزى رعه صعحیح
باشد ره نزد او باشد تفسیر نمايد ،از او قب ل مىش د افرچه مالیت نداش ه باشد مانند فربه يا رفش
رهنهاى ره مالیت نداش ه باشد و اما افر بگ يد« :ت نزد من مالى دارى» از او قب ل نمىشع د ،مگعر
اين ه آنچه تفسیر ررد عرهاً از ام

ال باشد؛ افرچه مالیت آن تدّاً رم باشد (امام خمیني  4915ج  4و:5

.)915

همچنین ايشان ميف يند :از اقرارهايى ره ناهذ است ،اقرار به نسا مانند بُن ّ و اخ ّ و مانند
اينها است و منر ر از «نف ذ اقرار» ،الزام مدرّ و فره ن او به اقرارش است نسبت به آنچه بر ضعرر او
است :از وت ب نفده دادن و حرمت ازدواج يا مشاررت او با مدر در ارث يا وقف و ماننعد اينهعا و
اما ثب

نسبت بین آنها به ط رى ره تمیع آثار بر آن م رتا ش د ،داراى تفصیل است و تفصعیل

اين ه حسّ و عاد  ،آن را ت ذيا ننمايد ،مانند اقرار به بن ّ رسى ره در سن ،نزديعك او اسعت
ره به ط ر عادى ،ت لد او از معل او مم ن نیست و بعه شعرط اين عه شعر مدعدس ،آن را ت عذيا
ننمايد ،مانند اقرار او به بن ّ رسى ره از تهت هراش و مانند آن به ديگرى م حعق معىباشعد و بعه
شرط اين ه رسى در آن با او منازعه ن ند ،پس در اين ص ر اقرارش ناهعذ و تمیعع آثعار بعر آن
م رتا است و به انساب آنها تادى مىرند؛ پس با آن ثابت مىش د ره هرزند «مدرّبعه» ،نع مدعرّ و
هرزند مدرّ ،برادر مدرّبه و پدر او ،تدّ مدرّبه است و ارث بردن از همديگر بین آنها واقع معىشع د و
همچنین بین انساب آنها ،باضى از ايشان با باضى ديگر و همچنین است حال افر «مدرّ به» بالغ باشد
و مدرّ را با شرايط مذر ر تصديق نمايد و افر اقرار به غیر هرزنعد باشعد -ح عى افعر هرزنعد هرزنعد
باشد -پس افر مدرّ به ،بزرگ باشد و مدر را تصديق رند ،يا ر چك باشد ولى باعد از ب ع غش او

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

آن اين است ره افر اقرار به هرزند باشد و او صغیر غیر بالغ باشد ،با اقرار ثابت معىشع د بعه شعرط
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را تصديق نمايد و شرعاً و عد ًا مم ن باشد ره راست باشد ،از همديگر ارث معىبرنعد در صع رتى
ره آنها وارث ما م و محددى نداش ه باشند ،ولى ت ارث به غیر آنها از انسابشان ،ح عى اوالدشعان،
تادى نمىرند و در ص رتى ره تصديق نش د ،يا وارث محددى وت د داش ه باشد ره او را تصديق
ن ند ،نسبى ره م تا ت ارث بین آنها ش د ،ثابت نمىش د مگر اين ه بیّنه بر آن اقامه ش د ،افر به
هرزند صغیرى اقرار نمايد و نسا او ثابت ش د ،سپس ،باد از ب غ ان عار رنعد ،بعه ان عار او ت تعه
نمىش د .افر ي ى از دو هرزند میت ،اقرار رند ره میت ،هرزند ديگرى دارد ولعی ن هرزنعد ديگعر
میت ،او را ان ار نمايد ،نسا مدرّ به ،ثابت نمىش د ،پس من ر ،نصف ترره را و مدرّ ،بعه مد ضعاى
اقرارش ،يك س م آن را و مدرّ به ،يك ششم آن را مىفیرد ره ت مّه سهم مدرّ است رعه بعه سعبا
اقرارش رم شد  .افر میت چند برادر و همسرى داش ه باشد ،آنگا ايعن همسعر ،اقعرار بعه هرزنعدى
براى او ،نمايد ،هشت يك ترره ،مال همسر و بدیه مال هرزند است ،در ص رتى ره برادران ،همسر
را تصديق نمايند و افر ان ار نمايند ،آنها سه چهارم و همسر هشت يك ،مىبرد و بدیة حصعه زن،
مال هرزند است (امام خمیني  4915ج  4و .)994-995 :5

افر بچهاى ره نسبش مجه ل است بمیرد ،پس شخصى به بنع ّ او اقعرار نمايعد و آن مم عن
باشد و منازعى نداش ه باشد ،نسا او ثابت مىش

د و میراث او مال مدرّ است (امام خمینعي  4915ج  4و

 .)995 :5افر تمام ورثه به دينى بر میت يا به چیزى از مالش براى ديگرى ،اقرار نمايند قب ل مىش د
و افر باضى از آنان اقرار و باضى ديگر ان ار نمايند ،پعس افعر دو نفعر آنعان اقعرار رننعد و ععادل
باشند ،دين بر میت ،ثابت مىش د و همچنین عین ،به واسطة شهاد آنها ،معال مدرلعه ،معىشع د و
افر عادل نباشند ،يا مدر ي ى باشد ،اقرار مدر ،در حق خ دش ،ناهذ است و از او ،مع ًا دينعى را رعه
اقرار ررد  ،به نسبت سهمش از ترره ،فره ه مىش د ،پس افر ترره صد باشد و نصیا هر ردام از
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

وارثها ،پنجا باشد ،آنگا ي ى از آنان براى اتنبى به پنجا اقرار نمايعد و ديگعرى او را ت عذيا
رند ،مدر له ،از سهم مدر ،بیست و پنج مىفیرد و همچنین است حال در تايى ره باضعى از ورثعه
اقرار نمايند ره میت براى اتنبى چیزى را وصیت ررد است و باض ديگر آن را ان ار رننعد ،رعه
اين اقرار ،نسبت به مدر ،ناهذ است ،نه غیر او (امام خمینعي  4915ج  4و  .)995 :5افعر بعر مسع مین وقعف
نمايد ،براى رسى است ره اقرار به شهادتین نمايد در ص رتى ره واقف از رسانى باشد ره غیعر از
اهل مذها خ دش را هم ،مس مان مىداند .وقفى ب دن چیزى ،با شیاعى ره مفید ع عم يعا اطمینعان
باشد و با اقرار ذوالید يا اقرار ورثهاش باد از مردن او و با ب دن آن در تصرف وقف -به اين ه افعر
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در ص رتى ره مناز صالحى با او منازعه رند ،اح یاج به اثبا آن دارد ،به خالف آنجايى ره عدد

مقاله

اقرار به وقف رند ،سپس ادعا نمايد ره اقرارش به تهت مص ح ى ب د  ،از او شنید مىش د ،لی ن
را واقع سازد و قبض حاصل ش د سپس ادعا رند ره او قاصد نب د اسعت ،پعس از او اصع ًا شعنید
نمىش د چنانره در تمیع عددها و ايداعا همینف نه است.افر م ى دست شخصعى باشعد رعه
در آن به عن ان م ك ب دن آن ،تصرف مىرند ،لی ن دانس ه ش د رعه قب ًعا وقعف بع د اسعت ،بعه
مجرد آن ،مادامى ره وقفى ب دن آن بالفال ثابت نش د ،از دس ش فره ه نمىش د و همچنین است
افر رسى ادعا رند ره آن م ك بر پدران او ،نس ى باد از نس ى وقعف شعد و ايعن را اثبعا رنعد
بدون آنره ثابت رند ره ها ًا وقف است ،ولى افر ذوالید ،در مدابل ادعاى طرهش اقرار رنعد رعه
آن م ك ،قب ًا وقف ب د ولى باداً مج ّز هروش پیدا شد است و آن را خريد است ،ح م «يد» او
ساقط مىفردد و از او فره ه مىش د و به اثبا وت د مج ّز و وق

خريدن ،م عزم معىشع

د (امعام

خمیني  4915ج  4و  .)911 :5افر ورثه ،ربیر باشند و همه به وصیت بر ث ث و رم عر از آن بعراى وارث
يا بیگانه يا به اين ه در مصرهى صرف ش د ،اقرار نمايند ،در تمام م صىبه ثابت مىش د و از تهت
اخذ به اقرارشان م زم مىش ند ره به آن عمل نمايند و اح یاج به بیّنه ندارد .و افر باضى از ورثه به
آن اقرار نمايند و باضى ديگر اقرار ن نند ،پس افر مدرّ دو نفر عادل باشند ،باز هعم در تمعام ثابعت
مىش د؛ زيرا نسبت به مدر ،اقرار و نسبت به غیر آن شهاد است؛ پس به بیّنه ديگرى اح یاج نیست
و در غیر اين ص ر  ،نسبت به حصه مدرّ ثابت مىش د و در حصه بدیّة آنعان اح یعاج بعه بیّنعه دارد.
قسم مدرله به اقرار مدر در ثب

تمام ،رفايت مىرند ،ب ه افر يك زن عادل باشد در ربعع حصعه

بدیّة آنان طبق آنچه در مسأله قبل فذشت ثابت مىش د و خالصه رسى از ورثه ره مدر است نسبت
به حصههاى اهراد باقى،شاهد مىباشد ،مانند بیگانه ،پس با اقرار باض ورثه ،در حصه ديگران ثابت
مىش د ،آن چیزى ره با شهاد اتنبى ثابت مىفردد ،افر وارث ،اصعل وصعیت را اقعرار نمايعد،
مانند بیگانه است ،پس حق ندارد وصايت رسى را ره ادعاى آن را دارد ،ان ار نمايد و ان عار از او
شنید نمىش

د ،مانند غیر او (امام خمیني  4915ج  4و .)959 :5

 )3-3مقرله و شرایط و اوصاف آن

(س)

مدرله ،به رسي فف ه ميش د ره به نفع او اقرار مي ش د.

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

الب ه افر مدر يك مرد عادل باشد و وصیت به مال ،براى شخص يا اشخاصى باشد ،ضعمیمه نمع دن
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امام ميف يد :درمدرّله ،ما بر است ره داراى اه یّت اس حداق باشد ،پس افر بعراى چهارپعايى،
اقرار به دين نمايد ،لغ است و همچنین افر براى چهارپا اقرار به م عك نمايعد و امعا افعر بعراى آن
اقرار به اخ صاصش به تُلّ و مانند آن بنمايد ،معل اين ه بگ يعد« :ايعن تُعل مخع ص بعه ايعن اسعا
است» يا «براى اين اسا است» در حالى ره قصدش همان اخ صاص باشد ،ظاهر آن است ره قب ل
است و ح م به مال یت مالك آن مىش د ،چنانرعه افعر بعراى مسعجد يعا زيارتگعا يعا مدبعر يعا
راروانسرا يا مدرسه و مانند اينها ،به مال خارتى يا به دينى اقرار نمايد ،قب ل مىش د؛ زيرا مدصع د
از آن در عرف ،مشغ ل شدن ذمّهاش است به باضى از چیزهايى ره به آنها تا ق دارد ،از قبیل غ عة
م ق ها يا چیز نذرى ،يا آنچه براى مصالح آنها بدان وصیت شد

و مانند آنها (امام خمیني  4915ج 4

و  .)991 :5افر مدرّ له ،اقرار مدرّ را ت ذيا نمايد ،چنانچه م رد اقرار دين يا حق باشعد ،آن چیعز ،از
مدرّ مطالبه نمىش د و ذمّهاش ،به حسا ظاهر هارغ مىش د و افر عین باشد به حسا ظاهر مجه ل
المالك مىباشد ،پس در دست مدرّ يا حارم ،باقى مىماند تا مال ش ما ع م شع د ،ايعن بعه حسعا
ظاهر است و اما به حسا واقع ،پس بر مدرّ است ره بین خ د و خداوند تاعالى ،ذمّعهاش را از ديعن
هارغ نمايد و خ دش را با رساندن عین به مالك -هر چند ره آن را مخفیانه در داخل ام ال او قرار
بدهد -خالص نمايد و افر مدرّ له از ان ارش رت

رند ،بر مدرّ در ص رتى رعه بعر اقعرارش بعاقى

باشد ،الزم است ره آن را بپردازد وفرنه در آن تأمل است (امعام خمینعي  4915ج  4و  ،)994 :5افعر بعه
چیزى اقرار رند ،سپس پشت سر آن ضد و مناهى آن را بیاورد ،به اقرارش فره ه مىشع د و منعاهى
آن لغ مىباشد ،پس افر بگ يد« :او بر من ،د عدد هالن چیز را دارد ،نه د عدد ندارد ب ه نه عدد
دارد» م زم به د مىباشد و افر بگ يد« :او بر من چنین دارد و آن از ثمن شراب ،يا بعه سعبا قمعار
است» م زم به مال مىش د و آنچه را پشت سر آن آورد  ،مسم

نمىباشد و همچنعین اسعت افعر

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

بگ يد« :نزد من ودياهاى است (امام خمیني  4915ج  4و  ،)994 :5اس عنا ،از قبیل آوردن چیز منعاهى باعد
از اقرار نمىباشد ،ب ه م رد اقرار ،چیزى است ره باد از اس عنا باقى مىمانعد ،افعر اسع عنا از معبعت
باشد؛ و خ د مس عنى است ،افر از منفى باشد؛ پس افر بگ يد« :اين خانهاى رعه دسع م اسعت معال
زيد است ،مگر هالن اتاق» اقرار به غیر از آن اتاق است و افر بگ يد« :او در اين خانه چیزى ندارد،
مگر هالن اتاق» اقرار به اتاق است ،اين در ص رتى است ره اخبار به حعق ديگعرى رعه بعر او تا عق
دارد ،باشد و اما افر م ا ق به حق خ دش بر ديگرى باشد ،امر ع س آن است؛ پعس افعر بگ يعد:
«اين خانه مال من است ،مگر هالن اتاق» اقرار است به اين ه حدى بر آن اتاق ندارد ،پس افر باد از
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خانه نیست ،مگر هالن اتاق» اقرار است به اين ه غیر از اتاق را اس حداق نعدارد .افعر عینعى را بعراى

مقاله

آن ادعا رند ره تمام خانه را اس حداق دارد ،مسم

نمىباشد و افر بگ يد«:براى من چیزى از اين

شخصى اقرار رند سپس آن را براى شخص ديگرى اقرار نمايد ،مانند اين ه بگ يد« :اين خانه معال
زيد است» سپس بگ يد« :مال عمرو است» ،ح م مىش د ره مال اولى است و به زيد داد مىش د
و قیمت آن را (هم) براى دومى غرامت مىرشد (امام خمیني  4915ج  4و .)994 :5

درهمین بار قان ن مدني ذرر نم د است :مدرله ،افر به ر ي مجه ل باشد ،اقرار ،اثر نخ اهعد
داشت وافر هي الجم ه ،ما م باشد ،معل اقرار براي ي

ي از دو نفر ماین ،صحیح است (امامي : 4911

ماد .)4514

طبق نرر امام افر تصديق رالم ديگري باشد ،اقرار محس ب ميش د آنجعا رعه معين يسعند در
اقرار ،ما بر نیست ره اب دا ً از مدر ،صادر ش د ،يا م رد قصد و اهاد مدر باشد ،ب ه افر از تصديق
رالم ديگرى ت سط مدر ،اس فاد ش د و از رالم مدر ،به ن عى ههمید ش د ،رفايت مىرند؛ ماننعد
ق ل او« :ب ى» در ت اب رسى ره فف ه« :براى من بر ت چنین است» يا «ت بر هالنى تنايت رردى»
و مانند ق ل او« :رد رردم» يا «آن را ادا رردم» در ت اب رسى ره فف ه« :از من هزار قرض رردى»
يا «هزار به من بده ارى» ،زيرا اين رالم ،اقرارى است به اصل ثب

حق بر او و ادعايى است از او

به سد ط آن حق و معل آن اين است ره در ت اب رسى ره فف ه« :اين خانهاى ره نشس هاى ،معال
من است» بگ يد« :آن را از ت خريدم» ،زيرا اخبار به خريعدن آن ،اع عراف اسعت بعه اين عه م عك،

 )4اقرار در امور کیفری
منر ر از ام ر ریفري (حق اهلل) ،ام ري است ره امر يا نهي شار مددس به آن تا ق ميفیرد و اين
امر و نهي ،به لحاظ مص حت مخاطبان آن ،قان نگذاري شد است.
برخي از مصاديق حق اهلل و حد ق الهي ،انجام واتبا و برخي ،ترک محرما است.
اقرار ،نسبت به انجام برخي از محرما الهي ،شامل اقرار به ام ر ریفري ميش د ،ماننعد :اقعرار
به ام ري ره م تا حد قصاص يا ديا  ،ميفردد ره هعر يعك داراي تاريعف و شعرايط خعاص
خ د است.

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

براى طرف ثابت است و ادعايى است از او ره به او من دل شد

است (امام خمیني  4915ج  4و . )918 :5
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اقرار در ام ر ریفري ،با اقرار در ام ر مدني (غیرریفري) ،تفاو هايي دارد و هر يك شرايط و
اح ام خاص م رتا برخ د را دارد.
اقرار در ام ر مدني ،تجزيه ناپذير است ،ولي در ام ر ریفري تجزيه پعذير اسعت .ان عار باعد از
اقرار در ام ر مدني ،مسم

نیست ،ولي در ام ر ریفري مسعم

اسعت (تافعري لنگعرودي  4911ج:4

 .)911بنابراين اثر قطع دع ا ره از ام یازهاي اقرار مدني برساير دلیلهاست ،در اقرار ریفعري وتع د
ندارد (رات زيان .)919 :4981

 )5شرایط اقرار در امور کیفری
اقرار در ام ر ریفري (حق اهلل) ،مدابل اقرار در ام ر مدني (حق الناس) است ره با ت تعه بعه داليعل
ديگر ،در باب حدود معل «تدر الحدود بالشبها » ،بهواسطة پديد آمدن شبهه ،حدود الهي رنعار
فذاش ه ميش د و به اترا در نميآيد ،عالو بر شرايط عم مي ،اقرار از شرايط ويعژ اي برخع ردار
است از تم ه:
 )5-1صراحت
اقرار در ام ر ریفري (حق اهلل) ،بايس ي صراحت داش ه باشد ،به ط ريره عدال اح معال خعالف در
آن ندهند .در قان ن مجازا اسالمي آمد است« :اقرار بايد صريح ،يا به طع ري ،ظعاهر باشعد رعه
اح مال عداليي خالف در آن داد نش

د (تهانگیر .)11 :4981

امام خمیني در اين بار ميف يعد :در صعحت اقعرار ،ب عه در حدیدعت آن و فعره ن مدعرّ ،بعه
اقرارش ما بر است ره با صراحت يا با ظه رش ،داللت بر اخبار مذر ر بنمايد ،پعس افعر اح معال
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

داد ش د ره غیر آن را اراد نم د  ،به طع رى رعه نعزد اهعل محعاور  ،بعه ظهع ر آن ،اخعالل وارد
مىرند ،صحیح نیست و در تشعخیص آن ،بعه ععرف و اهعل زمعان ،رتع

معىشع د ،ماننعد سعاير

صحبتهاى عادى مردم ،پس هر رالمى ره -ولع بعه تهعت خص صعیت مدعام -اهعل زبعان از آن
بفهمند ره به ثب

حدى بر او يا س ا حدى از خ دش ،بدون ترديد خبر مىدهد ،اقرار مىباشعد و

افرچنین اخبارى از آن ههمید نش د ،از اين تهت ره اح مال م تا ترديد و م تا اتمعال ،در
آن را

پیدا رند ،اقرار نمىباشد (امام خمیني  4915ج  4و . )918 :5
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از آنجايي ره قان نگذار اسالمي ،براي تان ،مال و آبروي انسانها ،ارزش قالل شد است ،لعذا در

مقاله

 )5-2تعدد
مسالل ریفري مرب ط به آبروي انسانها ،حساسیت خاصي در نرر فره ه است و پعذيرش هرنسعب ي
به هر انساني ،پذيره عه نیسعت ،ح عي اقعرار رننعد بعر ضعرر خع د نیعز ،بايسع ي از شعرايط ويعژ اي
برخ ردار باشد .برخي ترايم با چهار بار اقرار ثابت ميش د مانند :زنا ،مساحده و ل

اط (محدعق ح عي

 4118ج .)411-498 : 1برخي ترايم با دوبار اقرار ثابت ميفردد ،مانند محاربه ،سرقت ،شعرب خمعر،
قذف و قیاد (محدق ح ي  4118ج  )498 :1و برخي ترايم ،با يك بار اقرار ،ثابت معيفعردد ،ماننعد
ارتداد ،قصاص و سحر.
 )5-3تنجیز
اقرار مدر در ام ر ریفري ،بايس ي از روي يدین باشد ،نه شك و ظن ،يا بهواسطة قاععد در من فعي
نگردد.

 )6اهميت اقرار و کاربرد آن
اقرار ،به عن ان يك قاعدة هدهي ،از اب داي تاريخ تمدن بشر م رد ت ته ت امع مخ ف ب د است،
هدهي ،آن را به رار برد اند و نیز حد قدانان ،آن را به عن ان ي ي از مهمتعرين ادلعة اثبعا دعع ي
پذيره هاند .بدون ترديد ،با ت ته به شرايطي ره شر مددس اسالم و ق انین و مدررا مب ني بر دين
اسالم ،براي اقرار ،بیان داش ه است ،چنانچه بهدرس ي اترا فردد ،آثار آن در تاماه بشري آش ار
خ اهد شد.
اقرار ،خبر دادن از واقای ي است ره رخ داد است ،اقرار راشف از واقع است و طريدیت دارد.
قاعدة اقرار ،قاعد اي مس م و مدب ل نزد همعة م عل اسعت و ي عي از را هعاي خاتمعه بخشعیدن بعه
دعاوي و اثبا آن به شمار ميرود.
مهمترين دلیل قاعدة اقرار ،سیرة عدال است ،عالو بر آن ،از روايعا اسعالمي معيتع ان بعراي
اقرار به حديث نب ي مشه ر «اقرار الادال ع ي انفسهم» اس دالل نم

د و نیز از قرآن رريم (م سع ي

(س)

بجن ردي  4145ج  ) 15 :9به آياتي براي اين قاعد اس دالل نم د اند ،هرچند نسبت بعه آنهعا مناقشعاتي

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

قرآن رريم و احاديث اسالمي نیز به آن ت ته داش ه است و هدهعاي اسعالمي در بسعیاري از ابع اب
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شد است .درت امع مخ ف ،در ارتباط با احیاي حد قي ره در ماعرض پايمعال شعدن معيباشعد و
راري را ره دس گا قضايي ،بايد پس از تالش و ر شعش زيعاد و بعا فعردآوردن داليعل ،قعراين و
اس شععهاد ،بععا حععدس و فمععان انجععام دهععد ،چنانچععه هرهن ع
هرهن

و اخععالق در تاماععه ت سععاه يابععد و

سازي دربارة اقرار انجام ش د ،آنگا اقرار به آسانترين و روشنتعرين وتعه انجعام خ اهعد

شد .اقرار ،برخ اس ه از هطر حق پرس ي انسان است و م رد ت ته خداي باري االي و قرآن رريم
است و بات ته به اين ه ،ي ي از ادلة اثبا و داراي اثر اسعت و مدعر ،بعا اقرارخع يش ،م عزم بعه آن
ميفردد ،در ن یجه ،در ر یة ت امع داراي اهمیت بسیار زياد است وراربرد آن نیز هرافیر است .در
هده نیز ،هدهاي اسالمي از اين قاعد  ،درمباحث مرب ط به ارث ،نسا ،قضا ،حدود ،قصاص ،ديعا
و ...اس فاد نم د اند.

 )7احکام و مسائل اقرار
ان ار باد از اقرار ،در اين ه ان ار باد از اقرار شنید ميش د و داراي اثر است يا خیعر؟ ارععر ر عا
هدهي ،ان ار باد از اقرار را مسم

ندانس هاند و بهط رر ي منر رشان ،آن اسعت رعه ،افعر باعد از

اقراري ره م تا رتم است ،ان ار رخ دهد ،باعث سد ط رتم ميش د ،ولي افر ان عار باعد از
اقراري باشد ره م تا حدي غیر از رتم ميش د ،باعث سد ط حد نميش د .امام خمیني در اين
م رد مي ف يد :افر به چیزى ره م تا رتم است اقرار نمايد ،سعپس ان عار نمايعد ،رتعم سعاقط
مىش د و افر به آنچه م تا رتم نمعىشع د ،اقعرار نمايعد ،بعا ان عار ،سعاقط نمعىشع د و احع ط
(وت بى) آن است ره ق ل ،به رتم م حق ش د؛ پس ،افر به آنچه م تعا ق عل اسعت اقعرار رنعد،
سپس ان ار نمايد ح م به ق ل نمىش د (امام خمیني  4915ج  4و  811 :5عع  .)819افعر من عر از ان عارش
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

برفردد و اقرار نمايد ،اقرار او مسم
اق

است و ح م به زوتیت بین آنها مىش د افرچه اقرار -بنابر

ى -باد از قسم باشد.

افر در عیا ،اخ الف رردند ،ق ل ،ق ل من ر آن است با قسم ،در ص رتى رعه معدعى عیعا،
بیّنه نداش ه باشد و عیا ،بنابر اق ى ،با بیّنه ثابت مىش د ،ح عى ععنن ،چنعانرعه هعر عیبعى بعا اقعرار
طرهش ،يا با بیّنه بر اقرار او ،ثابت مىش د و همچنین ،با قسمى ره بر مدعى رد شد  ،ثابت مىشع د
و افر من ر ،از قسم ن ل نمايد و آن را رد ن ند ،حارم آن را بر معدعى رد معىنمايعد؛ پعس افعر
قسم بخ رد ،به وسی ه آن ثابت مىش د (امام خمینعي  4915ج  4و  .)198 :5افعر اقعرار بعه هرزنعد نمايعد،
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بشار داد و فف ه ش د« :بارک ال َّه هى م ل دک» پعس بگ يعد« :آمعین» يعا بگ يعد« :ان شعا ال َّعه

مقاله

ان ار او باد از آن ،مسم

نمىباشد؛ چه اقرارش صريح باشد ،يا به طع ر رنايعه؛ مععل اين عه بعه او

تاالى» ب ه فف ه شد  ،افر زوج ،وقت ت لد او حاضر باشد و هرزند را با نب د عذر ،ان ار ننمايد باد
از آن حق ان ار او را ندارد ،ب ه اين ق ل بعه مشعه ر هدهعا نسعبت داد شعد اسعت ،لعی ن اقع ى،
خالف آن است (امام خمیني  4915ج  4و .)15 :5

صاحا شرايع االسالم نسبت به اقرار در بحث زنا آورد است :افر به چیعزي رعه م تعا رتعم
مي ش د ،اقرار رند ،سپس ان ار رند ،رتم ساقط مي ش د ،ولي افر به چیزي اقرار رند ره م تعا
رتم نميش د و باد ان ار رند ،ساقط نميش

د (محدق ح ي  4118ج .) 495 :1

 )7-1اقوال سه گانه
در اين مس ه اق ال ف ناف ني وت د دارد.
قول اول :برخي از هدها ،سد ط حد را درخص ص حدود الهي ،دانس ه ،همچ ن شیخ ط سعي رعه
مين يسد :هرفا شخصي به زنا اع راف رند ،الزم است بر او حد تاري شع د ،سعپس ،چنانچعه از
ق ل خ د برفش ه و بگ يد :من زنا انجام نداد ام ،حد از او برداش ه ميش د و همچنین ر یة حعق اهلل
محض ،ح مش همین است ،مانند حد خمر و حد ق ل ،براي مرتعد و حعد قطعع دسعت در سعرقت
(شیخ ط سي  4981ج  )1 :8و نیز در مس

ه  41ر اب الخالال

آورد اسعت :هرفعا شخصعي ،اقعرار بعه

اين نرر اب حنیفه و شاهاي و ي ي از نررا ندل شد از مالك است و از مالعك نرعر ديگعري هعم
ندل شد است مبني براين ه حد ساقط نميفردد و اين نرر ره حد ساقط نميفردد ،حسن بصري،
سایدبن تبیر و داود فف ه اند .دلیل نرر ما (مبني بر آن ه حد ساقط ميفردد) ،اتمعا

اسعت (شعیخ

ط سي  4111ج .) 915 ،918 :9

صاحا جواهر در اين خص ص آورد است :افر اقرار به حعد ،غیعر از رتعم باشعد ،بعهواسعطة
ان ار حد ،ساقط نميش د و اين بعین اصعحاب ،از شعهر بعااليي برخع ردار اسعت ،تعا تعايي رعه
ميت ان ادعاي اتما بر آن نم د ،به دلیل قاعدة «عدم سما ان عار باعد از اقعرار» ،آنچعه از ر عاب
خال

و غنيه بر ميآيد ،اين است ره حد ،ساقط ميش د (ان ار باد از اقرار پذيره ه ميش د) و ايعن

برخالف مشه ر است ،عجیاتر اين است ره شهید در مسالك ،با اين روايت ،اسع دالل بعر سعد ط

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

راري رند ره م تا حد ميفردد ،سپس از اقرار خ د رت

نمايد ،حد از او برداش ه ميشع د و

999
پژوهشنامة متين

رتم بهواسطة ان ار داد است ،از اين مسالل ،روشن ميش د ره رالم شیخ ط سعي مم عن اسعت
براي رت

قبل از رامل شدن تاداد اقرار باشد (دهاا اقرار در زنا  1بار ،در سرقت  5بار اسعت)،

در اين ص ر ديگر ،مخالف ي بین مشه ر و رالم شعیخ وتع د نخ

اهعد داشعت (نجفعي  4111ج :14

559ع.)555
( )

افر هردي ،به چیزى ره م تا حدّ است ،اقرار رند ،سپس ت به نمايد ،امام حعق عفع او يعا
اقامه حدّ -رتم باشد يا غیر آن -را بر او دارد و ثب

تخییر براى غیعر امعام اصعل -رعه عبعار از

ن اب امام مىباشند -باید نیست (امام خمیني  4915ج4و ،)811 :5افعر قبعل از قیعام بیّنعه ،ت بعه نمايعد،
حد -رتم باشد يا ت د -ساقط مىش د و افر باد از آن ت بعه رنعد ،سعاقط نمعىشع د و امعام ع یعه
السالم ،حق عف او را باد از قیام بیّنه ،ندارد ،ولى حق عف باد از اقرار را دارد ،چنانره فذشت و
افر قبل از اقرار ،ت به نمايد ،حدّ ساقط است (امام خمیني  4915ج4و.)811 :5
قول دوم :اين است ره حد ساقط ميش د ،هدهايي همچ ن ابي الصالح و ابن زهر ح بي قالعل
به اين ق ل هس ند .ابي الصالح :هرفا ي ي از زانیان ،قبل از آن ه شه د ع یه آنان شعهاد دهنعد،
ت به نمايد و ما م ش د ره ت به نم د اسعت و بعه سع ي خعدا بازفشع ه اسعت ،حعد از او برداشع ه
ميش د و همچنین ،افر قبل از اقامة حد ،يا در حال اقرار ،از اقرار خ د ،رت

رند و نیعز هعرار از

محل رتم نمايد ،حد از او ساقط مي ش د ،اما زماني ره زناي او ت سط شه د به اثبا رسید ،ديگر
هرار او ،اثري براي سد ط حد نخ اهد داشت (ابن زهر .) 111 :4141
قول سوم :تفصیل در مس ه است ،بسیاري از م أخرين و برخي از قدما قالل به تفصعیل هسع ند،
بدين مانا ره ،ان ار نسبت به اقرار رتم ،م تا سد ط رتم است و ان ار نسبت به حعدي غیعر از
رتم ،م تا سد

ط حد نیست (محدق ح ي  4118ج .)945 :1

در وته پذيره ه نشدن ان ار باد از اقرار ،فف ه اند :دلی ي بعراي اع بعار ايعن رعار باعد از اقعرار،
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

وت د ندارد ،هرچند اقرار ،دلیل و حج ي از طرف شر و عدل است ،ولي ان ار ،دلی عي بعر اع بعار
آن وت د ندارد و از مصاديق قاعدة اقرار هم به شمار نميرود ،اين مط ا در تايي است ره اقرار،
شرايطش تمام باشد و ان ار باد از آن ،در مط بي تدافانه بیايد ،چنانچه ان ار ،به منزلة قرينة م صل
يا منفص ي باشد ره اصالة الره ر در آن ،حارم بر اصالة الره ر عرهي ره داراي قرينه است ،باشد،
در اين ص ر ان ار باد از اقرار ،به شمار نميآيد ،ب ه ظه ر واحدي است ،مانند آن ه شعخص
بگ يد :بر عهدة من است ره د درهم به ت بپردازم ،به تز يك درهم ،اين تم عه ،روي هعم ره عه،
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مقاله

يك ظه ر دارد و آن اين ه ،شخص نه درهم به ضرر خ يش اقرار ررد اسعت و اسع عناي (بعه تعز
حال آن ه در ان ار باد از اقرار ،محل بحث آن است ره هر يك از اقرار و ان ار ،ظهع ر تدافانعه
داش ه باشد ،در اين ص ر است ره دلی ي براي شنیدن ان عار وتع د نعدارد ،امعا در صع رتي رعه
سخن به نح ي باشد ره ظه ر واحدي در اقرار بر ضرر خ يش به شمار آيد ،در پذيرش اين ان ار،
هیچگ نه ،اش الي وت

د ندارد (هاضل لن راني 18 :4141ع.) 11

در قان ن مدني آمد است« :ان ار باد از اقرار مسم

نیست» (امامي.)4511 : 4911

تمامي اين مطالا ،در ص رتي است ره شرايط اقرار ،محدق شد باشعد و مدعر در اقعرار خع د،
صادق باشد ولي ،چنانچه بدانیم ،مدر در ادعاي خ د ،راذب است ،اقرارش ،اثري نخ اهد داشعت،
همانط ر ره در قان ن مدني آمد است« :افر رذب اقرار ،نزد حارم ثابعت شع د ،آن اقعرار ،اثعري
نخ اهد داشت» (امامي  ،)4511 :4911همچنین قان ن مدني در ادامه مياهزايد ... :لی ن مدعر افعر ادععا
رن د ره اقرار او هاسد يا مبني بر اش با يا غ ط ب د  ،شنید مي ش د و همچنین است در ص رتي رعه
براي اقرار خ د ،عذري ذرر رند ره قابل قب ل باشد؛ معل اين ه بگ يد :اقرار بعه فعره ن وتعه در
مدابل سند يا ح اله ب د ره وص ل نشد  ،لی ن ،دعاوي مذر ر ،ماداميره اثبا نشعد  ،مضعر بعه
اقرار نیست (امعامي  ،)4511 :4911همچنین در ت میل ،تهت بطالن اقرار ميف يد :افر رذب اقعرار،
نزد حارم ثابت ش د ،آن اقرار ،اثري نخ اهد داشت (امامي  ،)4511 :4911در صع رتي رعه مدرلعه ،از
مي ش د و اقرار ناهذ خ اهد ب د و در ن یجه ،مالي ره معالً م ض

اقرار بع د اسعت ،بعه وي تسع یم

ميفردد؛ زيرا اح مال دارد ره مدرله ،به هنگام ان ار ،هرام ش ررد باشد ره م ض

اقرار ،از آن

اوست ،يا باداً از طريق ارث و مانند آن ،مال م رد نرر ،بعه م یعت او در آمعد اسعت و براسعاس
اصل حمل بر صحت(اصالة الصحه) ،اهاال و اقع ال هعرد مسع مان ،مع رد تأيیعد اسعت ،در اينگ نعه
م ارد ره اح مال صحت وت د دارد ،بايد ان ار او را پذيرهت ،به عالو  ،چنین مالي ،مع رد ادععاي
هیچ رس نیست و صاحا مال ،به مال یت آن به نفع مدرله ،اقرار ررد اسعت و بعا تصعديق باعدي
مدرله ،اثر ان ار و ت ذيا پیشین از بین ميرود ،در ن یجه اقرار ،ماارض نداش ه و ناهذ خ اهد ب د.

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

ت ذيا و ان ار خ د نسبت به اقرار رت

رند و اقرار را تصديق نمايعد ،ان عار اخیعر او ،پذيره عه
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 )8تفاوت توسعة قلمرو اقرار با بیّنه
تفاو عمدة حجیّت اقرار ،با بیّنه را به ط ر خالصه ،چنین ميت ان بیان ررد:
.4دربارة حجیّت اقرار ،چنان ه در اهمیت اقرار فذشت ،همة م ل ،آن را حجعت دانسع هانعد و
دربارة حجیّت بینّه ،شهید اول آورد

است :بینّه حجت شرعي است (شهید اول بيتا ج .) 141 :4

 .5حجیّت بینه ،منحصر به م اردي است ره نص خاص دربارة آن وارد شد باشد ،ماننعد مدعام
دعاوي (در ر اب شهادا ) و حال آن ه دايرة اقرار ،فسع رد اسعت ،بعه ايعن مانعا رعه هعم شعامل
م اردي ميفردد ره دع ايي مطرح شد باشد و هم غیر از م رد دع ا را شامل ميفردد.
 .9افر در م ض عي ،ع عم بعه آن قیعد شعد باشعد ،بینعه در آن اثعري نعدارد ،ماننعد طهعار و
نجاست ،زيرا شار  ،ح م ر ي به طهار نم د ودر م اردي ره م ض
وت د ندارد ،بینه داراي اثر خ اهد ب

مشع به معيشع د و ع عم

د (مراغهاي  4141ج .)118 : 5

 )9آثار اقرار در امور کیفری
 )9-1الزام ناشی از اقرار
بنابرآنچه از ق انین بر ميآيد زماني ره هردي ع یه خ د و به نفع ديگري ،اقرار رند ،اين اقرار براي
مدر ،الزام آور است و نیازي به ح م دادفا ندارد ،مگر اين ه رذب مدر ،ثابت ش د.
در قان ن مدني ،صراح اً به اين مط ا اشار شد است« :هررسي اقرار به حدي براي غیعر رنعد،
م زم به اقرار خ د خ اهد ب

د» (امامي.)4511 ،4519 : 4911

همچنین فف ه شد است :اثبا رذب و هساد اقرار با اس ناد به امار هاي قعان ني ديگعر ،مم عن
نیست ،به دلیل اين ه در مدام تاارض با امارة همرا با اقرار از اثر مياه عد و از اثبعا ادععا ،نعات ان
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

خ اهد ب د به ويژ  ،اهرادي ره اقرار را دلیل بر واقع ميدانند ،در تأرید بر بياع باري امارة مخالف،
اصرار بیش ري دارند (رات زيان  4981ج .) 519 :4

 )9-2نسبی بودن اقرار
در اقرار ،زماني ره شخص اقرار ميرند و به زيعان خع د مط بعي را بیعان معيرنعد ،هدعط نسعبت بعه
خ دش ،ناهذ است و نسبت به ديگران ،ناهذ نیست ،در همین ارتباط ،قان ن مدني ميف يعد« :اقعرار
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مگر در م ردي ره قان ن آن را م زم قرار داد

باشد» (رات زيان  4981ج .) 519 :4

مقاله

هررس ،هدط نسبت به خ د آن شخص و قالم مدام او ،ناهذ است و در حق ديگعري ،ناهعذ نیسعت،
از طرف ديگر اقرار ،نسبت به ضرر و زيان هرد ،دلیل قاطع است ،نه به سع د او ،افعر بعه ضعرر
ديگري سخن بگ يد ،از ماهیت اقرار ،خارج خ اهد شد و ديگر اقرار ،نخ اهد ب د ،ب ه ادعاست،
به همین تهت ،هدها با همة اع باري ره براي اقرار پذيره هاند ،آن را حجت قاصر نیز نامید اند ،بعه
دلیل اين ه ،اقرار هدط نسبت به ضرر خ د شخص ،ناهذ است و به ديگران سرايت نميرند.
اقرار ،قاطع دع ي است و زماني ره هردي نسبت بعه مسع هاي اقعرار رنعد ،پرونعد آن مسع ه،
مخ مه اعالم ميش د و نیازي به اثبا ندارد و اقرار ،خ د به خع د راهعع دعع ي اسعت ،در ن یجعه
اقرار ،مانند بینه و س فند ،ي ي از ادله اثبا نیست ،ب ه خع د بعه خع د راهعع دعع ي اسعت و بعا
وت د اقرار ،خص مت خ د به خ د مرتفع ميفردد و مدر ،م زم به اقرار خ د خ اهد ب د.

)11تأثیر اقرار در جرایم موجب حد و تعزیر
اقرار در م اردي ره شرايط آن م ت د باشد و رخ دهد ،تأثیرا زيادي در پي خ اهعد داشعت ،از
تم ه اين ه قاطع دع ي خ اهد ب د و م تا اثبا حد ق خداوند و مردم خ اهد فشت و حعد از
تم ه حد ق اهلل ،است.
در اين ه حّد چیست؟ در ر ا هدهي ،حد را اينگ نه تاريف ررد اند :هر آنچعه عد بعت آن از
نشد باشد ،تازير نامید ميش

د (محدق ح ي .)491 :4118

م تبا حد ،در ر ا هدهي تایین و مشخص شد است و براي هرردام ،میزان عد بت آن نیز
تایین شد است ،ي ي از را هاي اثبا حد ،اقرار است ره در هر يك از م تبعا حّعد ،تاعدادش
م فاو است.
باضي از ترايم م تا حد ،با چهار بار اقرار و در چهار ت سه ثابت ميش ند ،مانند اقرار به زنا
و افر رم ر از چهار بار اقرار رند ،حد زنا ثابت نميش د و تازير ميش د (پس زمعاني اقعرار ،تعأثیر
دارد ره ح ماً چهار بار باشد).
امام خمیني مين يسد :افر چهار مرتبه اقرار رند ره با زنى زنعا رعرد اسعت ،خع د او حعدّ زد
مىش د ،نه آن زن ،افرچه تصريح رند ره زن او را در زنا اطاعت ررد است و همچنین افعر زن،

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

ناحیة قان نگذار ،ماین و مشخص شد باشد حد است و آنچه عد ب ش از ناحیة قان نگذار مشعخص
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چهار مرتبه اقرار رند ره مردى با من زنا ررد و من م اهق ب دم ،خ د او حدّ مىخ رد ،نه آن معرد
(امام خمیني  4915ج5و.)811 :4

 قذف ،با اقرار ثابت مىش د و بنابر اح ط (وت بى) ما بر است ره دو مرتبه باشد ،ب ه خالىاز وته نیست .و در مدرّ ،ب غ ،عدل ،اخ یار و قصد شرط است و نیعز بعا شعهاد دو شعاهد ععادل،
ثابت مىش د و با شهاد زنها -چه تدافانه و چه به ضمیمه مردها -ثابت نمعىشع

د (امعام خمینعي

 4915ج  4و .)818 :5

هر آنچه ره از حد ق ال َّه تاالى تازير در آن است ،با اقرار ثابت مىش

د (امام خمیني  4915ج  4و

.)811 :5

باضي از ترايم با دوبار اقرار ،م تا حد ميش د مانند قذف ،شرب خمر و سرقت .
آشامیدن مس ر ،با دو مرتبه اقرار ثابت مىش د .و در مدرّ ،ب غ ،عدل ،حريعت ،اخ یعار و قصعد
شرط است.و در اقرار ما بر است ره مدرون به چیزى نش د ره بعا آن اح معال تع از شعربش باشعد
مانند ق ل او« :آشامیدم براى مداوا يا به اررا » و افر به ط ر مط ق اقرار رند و قرينعه قعالم شع د بعر
اينره او در حالى ره عذر داش ه ،آن را آشامید است ،حد ثابت نمىش د و افر به ط ر اطعالق،
اقرار رند سپس ادعاى عذر نمايد ،از او قب ل است و حدّ از او دهع مىش د در صع رتى رعه چنعین
چیزى در حق او مح مل باشد و در ثب

آن با اح مال عذر ،رايحه و ب ى دهان ،رفايت نمىرند.

(امام خمیني  4915ج  4و . )881 :5

افر شرابخ ار ،قبل از آن ه بیّنه ع یه او بر آشامیدن آن قالم ش د ،ت بعه رنعد ،حعد از او سعاقط
مىش د و افر باد از قیام بیّنه ،ت به رند ،ساقط نمىش د و بر او حدّ است و افر باد از اقعرار ت بعه
رند ،باید نیست ره امام ع یه السالم در اقامه حدّ بر او و عف  ،مخیّر باشد و اح ط (اس حبابى) براى
حارم ،اقامه حدّ است (امام خمیني  4915ج  4و .)884 :5
سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

باضي از تراي م هم به دلیل اهمیت بسیار زيادي ره در نرم و امنیت عم مي دارد ح ي با يعك
بار اقرار هم ثابت ميش

د مانند محاربه (امام خمیني  4915ج  4و .)851 :5

 محاربه با يك مرتبه اقرار -و بنابر اح ط (اس حبابى) با دو مرتبه -و با شهاد دو عادل ثابتمىش د و شهاد زنها -تدافانه باشند يا با مردها -قب ل نمىش د و شهاد دزدها و محعاربهعا
باضى بر باضى قب ل نمىش د و همچنین شهاد رسانى ره مال از آنها فره عه شعد باضعى بعراى
باضى ،به اين ه همه بگ يند« :م ارض ما شدند و از ما فره ند» قب ل نميش
و .)851 :5

د (امام خمینعي  4915ج 4
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و بايد چهار مرتبه ت رار فردد.

مقاله

اقرار ح ماً بايد صريح باشد ،يا ظه رى داش ه باشد ره اح مال عداليى بر خالف آن داد نش د
رسى ره بر خ دش به چیزى ره م تا حدّ است ،اقرار نمايد و تایین ننمايد ،م ف به بیعان
آن نمىش د ،ب ه ت د مىش د ،تا اينره خ د او از آن ت فیرى رند و روايت صحیحهاى به اين
مضم ن وارد شد است و عمل به آن اش الى ندارد ،ولى عدّ اى آن را مدیّد ررد اند ره بیشع ر از
صد نباشد و باضى ديگر مدید نم د

اند ره رم ر از هش اد نباشد (امام خمیني  4915ج  4و .)819 :5

 شهاد قاذف ،در ص رتى ره لاان يا بیّنه يا اقرار مدذوف ،هیچرعدام نباشعد ،قبع ل نیسعت،مگر در ص رتى ره ت به نمايد و حدّ ت بهاش اين است ره نزد رسى ره نزد او قذف نم د  ،يا نعزد
فروهى از مس مین ،يا نزد هر دوى آنها ،خ دش را ت ذيا نمايد و افر در واقع صادق باشد ،بايعد
در ت ذيا خ دش ،ت ريه نمايد؛ پس افعر خع د را ت عذيا رعرد و ت بعه نمع د ،در صع رتى رعه
صالحیت پیدا رند ،شهادتش قب

ل است (امام خمیني  4915ج  4و .)895 :5

افر مع ًا اقرار را بشن د ،شاهد مىش د ،افرچه مشه د له يا مشه د ع یه ،از او تداضا ننمايد؛ پس
شاهد ب دن او ،بر اشهاد (شاهد قرار دادن) و تداضا ،ت

قف ندارد (امام خمیني  4915ج  4و .)899 :5

 -آنچه با اقرار ثابت مىش د ،به عهد عاق ه درنمىآيد ،ب ه بايد با بیّنه ثابت شع

د (امعام خمینعي

 4915ج  4و .)514 :5

در وت ب ترتیا آثار بر اقرار به واسطه ت فن يا ب ندف يا رادي و ماننعد اينهعا در صع رتى رعه
اش الى نیست؛ خ ا اقرار به حدى براى غیر او باشد -ح ى به چیزى ره م تا قصاص است -يا به
چیزى ره م

تا حدى از حدود ال َّه باشد (امام خمیني  4915ج  4و .)559 :5

نتيجهگيري
با عنايت به مطالبي ره هدهاي بزرف ار و امام خمیني از ادله ،نسبت به قاعدة اقرار بیان نمع د و بعه
آن اس دالل نم د اند و نیر هروعا و تنبیها آن ،مي ت ان چنین ن یجه فرهعت رعه قاععدة اقعرار،
صرف نرر از آيا و احاديث ،قاعد اي مس م و تاري نزد انسانهعا بع د اسعت و از ادلعه معب عه و
دلیل خاتمه بخشیدن به دعاوي به شمار مي رود ،هرچند در شرايط و تزلیا آن ،نررا م فعاوتي
بیان شد است.

(س)

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني

ما م باشد ره صدا از مدرّ است و به ط ر مس دیم معىباشعد -نعه آن عه از ضعبط صع

هعا باشعد-
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اقرار ،ن عي خبردادن از حق و س طهاي است ره خ د قان نگذار ،به انسانها بخشید است و بعه
طرق ف ناف ن ميت اند رخ دهد ،چه به ص ر لفري ،شفاهي ،ساد  ،مررا ،نزد حارم ،صريح،
ضمني و...
اقرار ،ن عي خبردادن از واقایت هايي است ره رخ داد است وراشف از واقع است ،نه انشعا و
ايجاد ره ن یجه اش ناقل ب دن ماهیت اقرار به شمار رود.
ام یاز اقرار بر ديگر ادلة اثبا دع ا ،قاطع دع ي ب دن آن است ره خ د م تا صعرههتع يي
در وقت و هزينة انسانهاست و برطرف رنندة ترديد و ظن حارم ميباشد ،ن یجعه و ثمعرة ديعدفا
راشفیت اقرار از واقع ،آن ميش د ره مدر از زمان اقرارش ضامن و مدي ن نسبت به مدرلعه نیسعت،
ب ه از قبل ب د است ،هم ارن ن رشف از آن واقع ميش د ،در ن یجه در برخي از م ارد عالو بعر
مدي ن ب دن نسبت به اصل «مدر به» ،ثمرا  ،اضاها و در ص ر خسار  ،همه بعر عهعد «مدعر»
است و به نررنگارند  ،راشفیت بر طريدیت ،رتحعان دارد و بعه همعین دلیعل رعاربرد فسع رد اي
دارد.

پیشنهاد
شايان ذرر است ره چ ن قاعد اقرار ،قاعد اي است رعه هصعل خطعاب در دادفعا اسعت افعر معا
ب انیم تاماه را از نرر پايههاي ديني و اخالقي به تايي برسانیم ره وتدان انسانهاي خف ه را بیدار
رنیم و اين قاعد در تاماه اسالمي تايگا واالي خ دش را پیدا رند ،شاهد آرامش نسب اً مناسبي
در تاماه و نرام اسالمي ايران خ اهیم ب د ره نیازمند برنامهريزي و مهندسي هرهنگي ويژ اي است
ره اين مداله ،ي ي از مددما آن به شمار ميرود .افر اين هرهن

 ،در تاماعه حعارم فعردد ،از

سال هجدهم /شماره هفتاد و سه /زمستان 9315

دادرسيهاي م ادد دادفا ها ،هراواني نیروهاي انسعاني در دسع گا هعاي قضعايي و قضعا بسعیار و
دادفا هاي تجديد نرر و ...بي نیاز خ اهیم شد وبه به رين نح مم ن ميشع د از حعق و حدع ق و
مصالح امت اسالمي پاسداري ررد و آرامش و ساادتي ره همة انسعانهعا بعه دنبعال آن هسع ند بعر
تاماه اسالمي حارم خ اهد شد.
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ابن ادريس ،محمد بن احمد4149( .ق) السرائرالحاوی لتحريرالفتاوی ،قم :ده ر ان شارا اسالمي وابسع ه بعه

مقاله

منابع
تاماه مدرسین ح ز ع میه قم.


ابن براج ،عبدالازيز4111( .ق) المهذب ،قم :ده ر ان شارا اسالمي وابس ه به تاماه مدرسین ح ز ع میه.



ابن زهر  ،حمزة بن ع ي4141( .ق) غنیة النزوع الی علمی االصول والفروع ،قم :مؤسسه امام صادق.



ابن هارس ،احمد4111( .ق) معجم مقاييس اللغه ،قم :ان شارا ده ر تب یغا اسالمي ح ز ع میه قم.



امام خمیني ،سیدروح اهلل )4915( .تحريرالوسيله ،تهران :مؤسسه تنریم و نشر آثار امام خمیني ،چعا و نشعر
عروج ،چا اول.



امامي ،سیدحسن )4911( .حقوق مدنی ،تهران :ان شارا اسالمیه.



تافري لنگرودي ،محمدتافر )4911( .مكتبهای حقوقی درحقوق اسالم ،تهران :فنج دانش ،چا دوم.



تهانگیر ،منص ر )4981( .قانون مجازات اسالمی ،تهران :نشرديدار ،چا دوم.



ت هري ،اسماعیل بن حماد4141( .ق) الصحاح(تاج اللغة و صحاح العربيه) ،محدق :احمعد عبعدالغف ر عطعار،
بیرو  :ان شارا دارالا م ل ماليین.



حسیني عام ي ،سیدت اد4145( .ق) مفتاح الكرامه فی شرح قواعد العالمه ،قم :ده ران شارا تاماه مدرسین
ح ز ع میه قم.



شیخ ط سي ،محمد بن حسعن4981( .ق) المبسوط فالی الفقاله االمامياله ،تهعران :الم بعه المرتضع يه الحیعا
اآلثارالجافريه ،چا س م.



ععععععععععععععععع 4111( .ق) کتاب الخال  ،قم :مؤسسه نشر اسالمي.



هاضل لن راني ،محمد4141( .ق) القواعدالفقهيه ،تهران :چاپخانه مهر.



هراهیدي ،خ یل بن احمد4141( .ق) کتاب العين ،قم :ان شارا هجر .



رات زيان ،ناصر )4981( .اثبات و دليل اثبات ،تهران :میزان.



محدق ح ي ،تافر بن ي سف4118( .ق) شرايع االسالم فی مسائل الحالل والحرام ،قم :مؤسسه اسماعی یان.



مراغهاي ،سیدمیرعبدالف اح4141( .ق) العناوين الفقهيه ،قم :ده ران شارا تاماه مدرسین ح ز ع میه قم.



م س ي بجن ردي ،سیدحسن4145( .ق) القواعدالفقهيه ،قم :نشرالهادي.



نجفي ،محمدحسن4111( .ق) جواهرالكالم فی شرح شرايع االسالم ،بیرو  :داراحیا ال راث الاربعي ،چعا

(س)

هف م.

پاسداري از مصالح جامعه و مردم با اقرار با رويكردي به آراي امام خميني



شهید اول ،محمدبن م ي( .بيتا) القواعد والفوائد ،محدق :سیدعبدالهادي ح یم ،قم :ر ابفروشي مفید.

