
           

 

 

 1عيسي واليي

اسالم عمدتاً سه راه را براي اثبات جررام  بره رسرمشن خرهاو ه ا خررام    ر  ا        چكيده:
 ثالً برراي خر ادت خر ود عرداعنم عردم ات رام ا        .دخواري را براي آن ا  قرر كرده اسن

نبودن را ضراري دانس ه ا در  ورد اقرار نشز ته را اقررار عهشره اقررار     نفع نبودن ا دخمن ذي
دربارة عه  قاضر  نشرز ا رار دمردواه اجرود دارد ا را   ر ور         .كههده را نافذ دانس ه اسن

جهشرد  اعهرا  حترن اسرن وراره ابرن     اهلل ا اه در حق ع قدند كه عه  قاض  اه در حق
وومد الز ة قول به عدم حتشرن     جواهرصاحب  قائل به عدم حتشن عه  قاض  اسن.

عه  قاض  ما فسق قاض  ا ما توقف حك  اع   اسرن ا نشرز الز رة اهرشن دمردوان  امرن       

 ضرافاً امهكره اق ر  بش هره ا      .اسن كه اصل     انكار  هكر ا اظ ار حق را ضراري نردانش  

اقرار حتن بوده ا اثبات كههدة جرم باخد پس به طرمرق ااعر  عهر  قاضر  حترن اسرن       
 اند ا عه  ا قطع بر ظن ترجشح دارد.ون بش هه ا اقرار از ادعه ظهش ها

 م جرام م اثبات جرام .ووانان ا خ ودم اقرارم عه  قاض  ها:كليدواژه

 

گوياد   ما   جواهرصااب    .اصوالً در اسالم توصيه و تشويق بر عدم افشاي جرم توسط مجرم است

زيرا مخفا  داتاتب با       ،او در بقوق اهلل مستح  است استتار جرم از سوي تبهكار و عدم اعتراف

تار از اههاار   هاا تايساته  باتد و پوتاندن زتات  تر از اجراي كيفر م سودمندتر و به مصالح ن ديك

اهلل كتمان تاهاد   گونه كه مستح  است تهود در بقهمان .(11  41ج  تاب  )نجف  .ستنمودن آنها

  41ج تاا  با  )نجفا   د را ترغي  به عادم اقاماه تاهاد  كنا    كنند بت  مستح  است كه قاض  تهود 

 الناس وجود ندارد.گرچه ايب استحباب در بق(307
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روياه تماايال  و     و تمايال  مادي فراوانش هموار  خواهان ارضاي با  ياما انسان به دليل غرا

را  و قاوانيب  عبور از مرزها و تجاوز به بقوق فرد و جامعه است. با توجه به اينكه تخلف از دستو

اله  و اعمال مجرمانه مانع رتد و كمال انساان  و موجا  ساقوا جامعاه اسات اساالم عاالو  بار         

هااي تااريخ  و   آماوزي هااي ضاروري و عبار    دستورا  تربيت  و رتد و تقويت ايمان  و مشوق

هااي  را باراي تنبياه سركشاان و متجااوزان و      مجاازا   ،هااي تيييرناپارير خداوناد   سانتت يادآوري 

هااي  را مقارر   م نيا  را  يبين  كرد  است و براي اثباا  جارا  جلوگيري از فتنه و فساد ديگران پيش

در  .م ممكب است متفاو  باتدينسبت به انواع جرا كميّتبين  تد  از نظر هاي پيشفرمود  كه را 

 م يكسان است.يدر تمام جراكه تود ايب مقاله به تروط  اتار  م 

 

در رابطه با ترايط تهود وگواهان  كه  هاي اثبا  جرم، تهاد  تهود و گواهان است.ك  از را ي

ياك دساته از تارايط باه ناام       تهاد  آنان اثبا  كنند  جرم است، دو نوع ترا ذكر تد  اسات  

تارايط عاماه در   باراي  ترايط عامه تهاد  است و دسته ديگر ترايط خاص و ويژ  هر جرم  اماا  

  واجد ترايط  به ترح زير باتندكه ، تهود و گواهان الزم است ميتمام جرا

»فرماياد   پريرفتاه نيسات. زيارا وقتا  خداوناد ما       غير مميّ  تهاد  انسان غير بالغ  ( بلوغ:1

رجل لغ اتار  ندارد، چون به بچه نابابه بچه نابالغ  قطعاً( 282)بقر    «

عاب الصاب  بتا       رفع القلم عب ثالث» فرمايد كه م  )ص(تود وني  به دليل روايت پيامبرگفته نم 

در مورد قبول تهاد  غير باالغ در قتال    اما«. يبلغ وعب النائم بت  يستيقظ وعب المجنون بت  يفيق

داناد  پريرفتاه ما    امام خمين  تهاد  نابالغ مميّ  را در قتل و جارح  وجرح بيب فقها اختالف است.

 .(851  1384)امام خمين  

. البتاه  بود  بلكه از ضروريا  دياب اسات   عدم قبول تهاد  مجنون و ديوانه اجماع  ( عقل:2

 تهاد  ديوانه ادواري در بال افاقه و سالم بودن پريرفته است مشروا بر آنكاه در باال تحمال و   

 ي باكم ثابت تد  باتد.براايب امر سالم بود  و  تهاد  در بال افاقه و اداي

كناد و  اتاتبا  ما    كسا  كاه غالبااً    به تهاد  تاهد بايد قدر  تحفظ داتته باتد. ( تحفظ:3

)امام  توان اعتماد كرد گرچه عادل هم باتدنسيان و فراموت  و غفلت در تهادتش غال  است نم 

 .(851  1384خمين  
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« »مايد  فردرايب ترا اختالف  نيست زيرا خداوند م   ( عدالت4

 م  نويسد   مبسوطدر كتاب طوس  . درمعن  عدالت تيخ (30)طالق  

اماا العادل    ،و ف  االبكاام  ف  الديب وف  المرو ان يكون عدالً ترعاً 

 و فا  المارو   ،ال يعرف منه ت ء مب اسباب الفساق  مناًؤف  الديب ان يكون م

مثال االكال فا  الطرقاا  و ماد       نبا لالمور التا  تساقط المارو   ان يكون مجت

لنقص ابكام الصاب  و   عاقالً الرجل بيب الناس... و ف  االبكام ان يكون بالياً
  .(30  41)نجف  ب  تا ج  المجنون

عادالت در دياب باه اياب      .عادل باتد، عدالت ترع  به ايب است كه در ديب و مرو  و ابكام

در مارو  يعنا  از كارهااي منااف  باا       . عدالتاو سراغ نداتته باتيم ق  دراست كه هيچ گونه فس

عام و خيابان غرا نخورد وبيب ماردم پاا دراز نكناد، لباسا  كاه در       در مأل مثالً .مرو  اجتناب كند

در ابكاام   عادالت  ج  تمساخر ماردم اسات از او سار ن ناد.     ن او نيست نپوتد كارهاي  كه موأت

 )ع(امام كااهم  چون انسان غير بالغ و مجنون ابكامشان ناقص است. ،عقل ني عبار  است از بلوغ و

 .(28  1ج ب  تا )كلين  « لمب ال عقل له له وال مرو ال ديب لمب ال مرو»فرمايد  م 

فاسق كس  است كه مرتك  گنا  كبير  يا اصرار بر ارتكاب گنا  صيير  داتته باتد مگر آنكه 

ج  1412)بار عاامل    « ال صيير مع االصارار و  ال كبير مع االستيفار»رمود  ف ()صپيامبراكرمتوبه كند كه 

 (.  11  ح 47باب  11
توند چه آن گناا  كبيار  باتاد ياا     امام خمين  معتقد است تهاد  كسان  كه مرتك  گنا  م 

 .(851ا852  1384)امام خمين  صيير  پريرفته نيست مگر بعد از توبه و ههور عدالت در آنها 

كه از گناهان كبير  اجتناب كرد  و تحفاظ در تارا از    اند كس درمعناي عدالت گفته مالكيه

 گنا  نكند بلكه هميب كاه اكثاراً   گناهان صيير  داتته باتد عادل است. عادل كس  نيست كه اصالً

 .(697  2ج  1426)عود   اطاعت اله  باتد به او عادل گويند در

و عقل او بر هوي و هاوس و تاهوتش تفاوق پيادا      گويند عادل كس  است كه ديببنفيه م  

و اصرار بار ارتكااب گناا     كند كند و از نظر تكم و زير تكم متهم نباتد و از گنا  كبير  اجتناب 

ش يكه صالبش بيش از فسااد و صاوابش بايش از خطاا    عادل است  كس  .نداتته باتدني  صيير  

باب  كاه ماورد پساند جامعاه نباود  و      مرو  يعن  ترا كارهاي م باتد و رعايت مرو  را بكند.

مثل پابرهنه بركت كردن كه كار مباب  است اما گااه    ؛دنبال دارده انجام آن سرزنش مردم را ب
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 سانتت اتفاق علماي اهل ه براي برخ  از افراد در بعض  از تهرها كارمرموم  است. باصل اينكه ب

)عاود    اختالفا  وجاود دارد  ترا عدالت ضروري است گرچه در تعريف عدالت و مرو  اندا 

 .(697  2ج  1426

مثال تاهاد  تاريك باه نفاع       ؛كه ذي نفع است تهادتش قبول نيسات  كس   ( متهم نبودن5

كه با تهادتش از خود دفاع ضارري ما     كس  تريكش، وتهاد  وكيل به نفع موكل، و وص  يا

خصام وال هنايب وال    قبال تاهاد  ال ت»ابب عمر از پيامبر نقل كرد  كاه    .(852  1384)امام خمين   نمايد

در روايت  نقل  )ع(از امام صادق .(701  2ج  1426)عود   تهاد  دتمب و متهم پريرفته نيست «بنتهذي

قال فقال  الظنيب والمتهم قال قلت  ؟قلت ال ب  عبداهلل مايرد مب الشهود»گويد  تد  كه ابب سنان م 

از اماام صاادق    .(1  ح 30بااب   18ج  1412 عاامل  )بر« فالفاسق والخائب قاال ذلاك يادخل فا  الظنايب     

پرسيدم تهاد  كدام تهود مردود است؟ فرمود  متهم، پرسيدم  فاسق و خائب چطور؟ فرمود  آنان 

 داخل لفظ هنيب و متهم هستند.

تهاد  دتمب عليه دتمنش پريرفته نيست مشروا به آنكه دتمن  آنان در   ( دشمن نبودن6

خااطر مساائل دنياوي    ه كه دتمن  ب تجار  باتد چرا ارث، ل اموال دنياي ،رابطه با امور دنيوي مث

اما اگر دتامن  فارد    توان اعتماد كرد.تود نم برام است و به تهاد  كس  كه مرتك  برام م 

)امام خمينا    دليل فسق و ب  دين  طرف باتد چنيب عداو  و دتمن  مانع از قبول تهاد  نيسته ب

اماا   به هميب دليل تهاد  مسلمان عليه غير مسالمان پريرفتاه اسات.    .(70  41ج  ب  تا ؛ نجف 853  1384

)عاود    تاود اگر دتمن  او را از عدالت خارج نكرد  باتاد تاهادتش قباول ما      گويد بنيفه م ابو

   .(701  2ج  1426

ايب فرمايد  در البته امام خمين  م  تهاد  فرزند به ضرر پدر پريرفته نيست.  ( انتفاي ابوت7

البته اصل قوم و خويش  از نظر اماميه مانع پاريرش  . (853  1384)امام خمين  عدم پريرش ترديد است 

نفع و ضارر بارادر و   ه نفع و ضرر فرزندش و تهاد  برادر به بنابرايب تهاد  پدر ب .تهاد  نيست

له أاياب مسا   و نفع يا عليه همديگر قبول استه نفع پدر و ني  تهاد  زن و توهر به تهاد  فرزند ب

الولاد   ال تقبال تاهاد  »دليل روايات  ه تنها تهاد  فرزند به ضرر پدر مردود است ب .ماع  استتاج

  .(6  ح 26باب  18ج  1412)بر عامل   «عل  والد 

چون ، بنابرايب تهاد  فرزند به ضرر مادر وجد وجد  و پدر رضاع  مشمول منع مركور نيست

 .اعم از پدر و ماادر اسات  « والد»بس. گرچه به نظر نگارند  لفظ وقدر متيقب از دليل تنها پدر است 
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ييد خبر بنابر قول  به آياه  أدر ت جواهرويژ  آنكه صاب  ه بنابرايب مادر ني  همانند پدر خواهد بود ب

تمسك جسته وگفته  تهاد  به ضرر پدر نه تنها معروف  (15)لقماان    «»

پسنديد  نيست بلكه در واقع تكري  و رد قول پدر است و ارتكاب چنيب عملا  موجا  عقاوق     و

پادر و ماادر هساتند پاس     « صااببهما »تود. با توجه باه اينكاه ضامير   بود  كه مانع قبول تهاد  م 

چگونه هميب استدالل را در مورد مادر جاري ندانيم و نگوييم به هميب دليل تهاد  فرزند بر ضرر 

گوياد   با اماميه اختالف نظر دارد چرا كه مالاك ما    سنتتاهل  ،يرفته نيست؟ در ايب ترامادر پر

هماان  ،نفع والاديب پريرفتاه نيسات   ه نفع فرزندانشان و ني  تهاد  فرزندان به تهاد  پدر و مادر ب

گرچه تافعيه برخالف مالك و ابوبنيفه  .نفع همديگر قبول نيسته ب گونه كه تهاد  زن و توهر

تافعيه  .داندمانع قبول تهاد  نم  پريرد و زوجيت رانفع هم را م ه مد تهاد  زن و توهر بو اب

پريرد بلكه هميب بكم را در نفع والديب را نم ه نفع فرزندان و فرزندان به نه تنها تهاد  والديب ب

 .داندمورد جد و جد  )هر چه باال روند( و نو  ونبير  )هرچه پاييب روند( هم جاري م 

غير الماؤمب ا فضاالً عاب       فال تقبل تهاد»داند  م  اماميه تهاد  غيرتيعه را مردود  ( ایمان8

 .(851  1384)امام خمين  « أو لهما و غير أمب ؤعل  مغير المسلم ا مطلقاً 

. تاود طريق اول  تهاد  كاافر پريرفتاه نما    ه وقت  تهاد  مسلمان غير تيعه پريرفته نباتد ب

 ط باتاد قباول اسات   هاد  غير تيعه اگر واجد ديگار تاراي  است كه ت معتقد الکمسهيد ثان  در ت

ذم  تنها در مورد وصايت اگار در موقاع فاو  موصا        البته تهاد  كافر .(401  2ج تا ب )تهيد ثان  

  تاهاد  هار صااب     معتقد اسات كاه  تيخ طوس   تود.مسلمان عادل  بضور نداتته پريرفته م 

از  .(23  41ج تا ب ؛ نجف  851  1384)امام خمين   تودمسلكانشان قبول م مره  و مسلك  در مورد هم 

اب  عل  نقل تد  كه تهاد  كفار در مورد كفار ديگرهرچند هم مسلك نباتند اگردر ديب خاود  

با اماميه اختالف نظار   سنتتدر ايب ترا اهل  .(23  41ج  تاب  )نجف  تودعادل تمرد  توند قبول م 

گويناد تاهاد    ما   واند را ترا دانسته (699  2ج  1426)عاود    اسالم ،جاي ايمانه نان بدارند زيرا آ

  غير مسلمان پريرفته نيست مگر در سه مورد

يا تهاد  كافر برب  در مورد كاافر   گويند تهاد  كافر ذم  در مورد كافر ذم بنفيه م  ا1

ان پريرفتن  است چارا كاه پياامبر    مسلكانشتهاد  كفار در مورد هم ،خالصه .برب  پريرفته است

  .(699  2ج  1426)عود   اجاز  داد برخ  از نصاري براي بعض  ديگر تهاد  دهند
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تهاد  غير مسلمان در مورد وصيت مسلمان  كه در سفر باتد و تنها تاهد گويند ا بنابله م 2

 .(700  2ج  1426)عود  صحيح است در آن سفرآن غير مسلمان بود  باتد 

ر مسالمان باراي مسالمان عندالضارور  چاه      تاهاد  غيا  تيميه و تاگردانش معتقدند كاه  با اب3

  .(700  2ج 1426)عود  درسفر و چه در غيرسفر پريرفته است 

مشترا باود  اناد اماا ساه تارا       سنتتدر هشت ترا ذكرتد  با اندا اختالف  اماميه واهل 

برتمرد  اناد بادون آن    سنتتترا را ني  اهل  اند و دوتنها اماميه ذكر كرد  ديگر از ترايط عامه را

 ا سه ترا مختص اماميه عبارتند از ام كه اماميه آن را مطرح كرد  باتند.

 كه تيل خود را گداي  قرار داد  تهادتش پريرفتاه نيسات   كس   اي نبودن( گداي حرفه9

ه نتا أل»   اسات كاه   له اجماع  است ودر روايت چنايب اساتدالل تاد   أايب مس .(853  1384)امام خمينا   

؛ بار عاامل    117، 81  41ج تاا  ب )نجف   ان منع سخط ه ان اعط  رض  ونَّوذلك أل مب عل  الشهادِؤالي

زيرا اينان باا دريافات مبليا      ،چون به تهاد  چنيب افرادي اطمينان  نيست .(2  ح 35باب  18ج  1412

 توند.دم اعطا خشمگيب و غضبناا م خوتحال و با ع

ال ناا تاهادتش ماردود     ترا قبول  تهاد  طهار  مولاد اسات و ولاد     لزنا نبودن( ولد ا10

   .(852  1384)امام خمين  بت  اگر عادل باتد  است

تاهدي كه قبل از درخواست باكم در بق الناس اقدام به  ( انتفاي تبرع در شهادت:11

عدم پريرش معروف فرمايد  گرچه ايب . البته امام خمين  م تهاد  كند تهادتش مردود است

البته تبرع در تهاد   .(853  1384)امام خمين  دهد بيب فقهاست اما خودش آن را مورد ترديد قرار م 

 دربقوق اهلل يا مصالح عامه مانع از پريرش تهاد  نيست.

 سنتت ط مختص اهل يو اما ترا 

ماا در پاريرش   گويند تاهد باياد قادر  تكلام داتاته باتاد و ا     م  سنتتاهل   ( الل نباشد12

گويد اگر انسان الل باتد و بتواند با اتار  مقصود خاود  مالك م  .تهاد  آدم الل اختالف است

گويد بت  در فرض مركور ني  تاهاد  انساان الل   م  اما ابمد ؛تودرا برساند تهادتش قبول م 

كاب  اگار قادر  نوتاتب داتاته باتاد تاهاد  مكتاوب او پريرفتاه اسات. ول          ، بت پريرفته نيست

در مكتا    .و چاه باا اتاار    باتاد  وجه نم  پريرد چاه مكتاوب    هيچه ابوبنيفه تهاد  اخرس را ب

 .(695  2ج  1426)عود  نظر وجود دارد تافع  ني  اختالف 
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يت داتته باتد ودر ؤمعتقدند كه تاهد بايد چشم داتته و قدر  ر سنتتاهل   ( نابينا نباشد13

ف است. بنفيه تهاد  تااهد نابيناا را نما  پريرناد چارا كاه       مورد قبول تهاد  انسان نابينا اختال

عليه اتار  كند و فرق  نما  له ومشهودٌتهاد  نيازمند آن است كه تاهد به مشهودٌي گويند ادام 

گويد اگر ماوارد تاهاد  از   يوسف م ها. اما ابوها باتد يا ديدن ن كند كه موارد تهاد  از تنيد

گونه كاه اگار انساان نابيناا هنگاام      هاد  اعم  هم ترتي  اثر داد همانت هتوان بها باتد م تنيدن 

تواناد آنچاه را كاه    تحمل تهاد  سالم بود  وچشم داتته بت  اگر در موقع تهاد  نابينا باتد م 

ترا آنكه دو طرف دعوي را با اسم و رسام  ه تود بديد  امروز تهاد  دهد و تهادتش قبول م 

 .(695  2ج  1426)عود   بشناسد

ط عامه براي اثبا  جرم الزم و ضروري است و در ينام تراه ط ذكر تد  در هر تهادت  بيترا

بادان  ،ط ديگري ني  الزم است كه ذيل هريك از آنهايعامه ترا يم عالو  بر ترايطهر يك از جرا

 تود.ها اتار  م 

 

ط عامه اقرار در تمام يايب الزم است ترابنابر .م اقرار مجرم به جرم استيهاي اثبا  جرايك  از را 

ط عاماه اقارار الزم اسات تعريفا  از اقارار      يم را مورد كنكاش قرار دهيم. قبل از اتار  به ترايجرا

 ارائه گردد.

 

مجمع  . در(631  2ج  1418)عبادالفتاح   است «اثبا »معناي ه و اقرار ب «ثبو »معناي ه ب «قرار» از «اقرار»

امام  اقرار اذعان به بق است.  آمد  است قاموس در    اقرار اعتراف است وگفته تد  است البحرین

هو االخبار الجازم بحق ت الزم عل  المخبر، او بما يساتتبع بقااً او   »فرمايد  خمين  در تعريف اقرار م 

عبار  از اخبار قطع  به بق  . اقرار (548  1384)امام خمين  « بكماً عليه، او بنف  بق له او ما يستتبعه

دنبال دارد و يا بق  را تود و يا بق و يا بكم  را به ضرر اقرار كنند  بهاست كه بر مخبر الزم م 

)اباب بما     « اخبار بحاق علا  نفساه   »كند  درتعريف اقرار نقل م  جواهرصاب  كند. از او سل  م 

  اسات  ق.م آماد  1259ي ي است كه در مااد   كه ايب تعريف همان چ (2  35ج تا ب ؛ نجف  24ج  1410

 بر ضررخود. ،غيربراي اقرار عبار  از اخبار به بق  است 
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پس در صورت  كه اقرار باا   .صييه اقرار بايد در اثبا  بق صريح يا هاهر باتد  (گویا بودن1

را تفساير نماياد. اماام    « باه مقرٌ»و تود رفع ابهام كارد   مجهول باتد از مقر خواسته م  الفاظ مبهم و

االخبار عل   اًكونه دالت اا باقرار  اخر المقرت االقرار بل ف  بقيقته و يعتبر ف  »گويد  خمين  م 

االقرار بالمجهول و المبهم، و يقبل مب المقارت و يلا م و يطالا      حّ... يصاو الظهورالم بور بالصرا

اعتبار بلكه بقيقت اقرار به ايب اسات كاه    .(548ا549  1384)امام خمين   «بالتفسير و البيان و رفع االبهام

صرابت و يا ههور در موضوع اقرار داتته باتد. اقرار به امور مجهول و مبهم نيا  صاحيح اسات و    

تاود تاا رفاع    تود و اقرار كنند  مل م به بيان و تفسير مورد اقرار خاود ما   چنيب اقراري پريرفته م 

الخالف فا   »گويد  داند و م اقرار با الفاظ مبهم و مجمل را نافر م ني   جواهرب  صاابهام كند. 

 .(32  35ج تاا  ب )نجف  « االعتراف به المبسوطكما عب الشيخ ف  « ت ء»االقرار بالمبهم و لو لفظ  

در گوناه كاه تايخ    نظر دارند كه اقرار به الفاظ مبهم مثل لفظ ت ء صحيح اسات، هماان  فقها اتفاق

 ،گويد چون اقراردر استدالل به صحت چنيب اقراري م  بدان اعتراف كرد  است. همچنيب، مبسوط

 ؛تواند گاه  مجمل باتد زيرا گاه  نياز به اجمال گاوي  اسات  اخبار است واخبار و خبر دادن م 

ه كناد كاه با   ر ما  داند لرا اقرانم  را دقيقاً مقدار آن داند به فالن  بدهكار است اما مي ان وم  مثالً

فالن  بدهكارم ايب اقرار درست است كه البته بعد بايد مصالحه كند. باصل اينكه اگر با لفظ مبهم 

 با صرابت تبييب كند.را تود كه منظور خود اقرار كند از او خواسته م 

 .جا م الزم اسات   ،در اقارار   (131  3ج  1389؛ محقاق بلا    548  1384)اماام خمينا     ( جازم بودن2

باه   ،مشاروب خاورد  باتام    «كانم فكر ما  »كه گنا  كردم  «كنمفكر م »بگويد كس  بنابرايب اگر 

 تود.چنيب عبارت  اقرار اا كه اثبا  كنندة جرم باتد اا اطالق نم 

 ةپس اقرار نابالغ بتا  باا اذن و اجااز    .(550  1384)امام خمين   اقراركنند  بايد بالغ باتد  ( بلوغ3

  35ج  تاا با   )نجفا   دانناد اقرار صيير را با اذن ول  پريرفتاه ما    سنتتگرچه اهل  ،ول  پريرفته نيست

104). 

گونه كه آدم همان، اقرار كنند  بايد عاقل باتد پس اقرار مجنون و ديوانه قبول نيست  ( عقل4

 .(550  1384)امام خمين   مست هم چون در بال مست  عقلش كامل نيست اقرارش قبول نيست

انسان مسات ياا كسا  كاه در      بنابرايب اقرار .اقرار كنند  بايد قصد داتته باتد  بودن( قاصد 5

 .(550  1384)امام خمين   خواب است و... قبول نيست
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روي اجباار و اكارا     پاس اقارار از   .اقرار كنند  بايد با اختيار اقرار كرد  باتد  ( مختار بودن6

)امام خمينا   « البلوغ و العقل و القصد و االختيار   المقرتيعتبر ف»گويد  پريرفته نيست. امام خمين  م 

1384  550). 

فاليقباال عناادنا »  اقاارار باارد  هاار چنااد بااالغ و عاقاال باتااد پااريرفتن  نيساات   ( آزاد بووودن7

له أاياب مسا  .« او قصاصااً  توجا  ارتااً   بمال و البد و ال  عاقالً ان كان بالياً اقرارالمملوا و

  1385)اصافهان   پريرد. امام خمين  اقرار عبد را قبول دارد و چنيب ترط  را نم  البته .اجماع  است

لابع    خالفااً »و قصااص را پريرفتناد    اقرار برد  در مورد بد سنتتلبته برخ  از فقهاي اهل ا  (121

 .(107ا108  35ج تا ب )نجف   «العامه فقبله ف  الحد والقصاص دون المال

 ،باتدد بود بلكه اقرار بايد عليه خود فرد ثر نخواهؤر به ضرر ديگري ماقرا  ( اقرار عليه خود8

 تاود گويند بلكه تهاد  ناميد  ما  بگويد فالن  زنا كرد  است به آن اقرار نم كس  بنابرايب اگر 

 .(549  1384)امام خمين  

گويد ماب مبلاغ   اگر ب   مثالً(552  1384)امام خمين   ( امكان عقلي یا عادي مورد اقرار)مقرٌله(:9

سالم است « له مقرٌ»و بدهكارم در بال  كه هر دو دست ا هه ار دينار بابت بريدن دو دست فالن  ب

بگويد و اقراركند كه فالن  فرزند مب است در بال  كه سب  اگر مثالً« نس »و ني  درمورد اقرار به 

 طالباً اقرار نگويند.به چنيب سخنان  اص (149  3ج  1389)محقق بل   او از مقر بيشتر باتد

بنابرايب اگر اقرار كند كاه بابات خماري كاه از      .مورد اقرار بايد مشروع باتد ( مشروعيت:10

  1384)اماام خمينا     بدهكار است چنيب اقراري نافار نيسات   فالن  خريد  و يا در اثر باختب قمار به او

 .(196  2ج  1372خوي   ؛552

قدر  بر تكلم است چون به نظار   ر،ترا صحت اقرا كه گويدابوبنيفه م   ( قدرت تكلم11

با نوتاتب چيا ي    پس انسان الل اگر .اتار  با ايشان اقرار بايد با خطاب و عبار  باتد نه مكتوب و

ابماد و تاافع     ييد كند اقرارش قبول نيسات. اماا مالاك و   أرا ت با اتار  صحت آن را اقرار كند و

و لكب االئمه الثالثه يقبلاون اقارار االخارس اذا فهمات     »  داننداقرار انسان الل را با اتار  مج ي م 

  .(177  2ج  1426)عود  « اتارته
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تمام عقالي عالم در تمام عصرها اتفاق نظر دارند كه اقرار تخص عاقل بر ضارر خاودش مساموع    

چرا كه قبل از اسالم هم در باب  ،ي  اسالم استايب بالت اثبات  براي اقرار از ابكام امضا است و

 گوياد  ديا  و قضااو  در اماور مختلاف اياب امار باود  اسات.عالمه نراقا  ما           ،قصاص، بدود

« اجمعت الخاصه والعامه عل  نفوذ اقرار كل عاقل عل  نفسه بل هو ضروري جميع االديان والملال »

ر نفوذ اقارار هار عااقل  بار ضارر خاودش اجمااع        ب سنتتهمه فقهاي اماميه و اهل  .(172  1408 )نراق 

بلكه تسالم برايب موضوع امر ضروري است كه همه اديان و ملل بر آن اتفاق نظار دارناد.    ،اندكرد 

 «ال جاامع بيانهم ساوي العقال    »گويد  علت بكم عقال براساس اقرار، همان عقال اسات   ميرفتاح م 

 .(630  2ج  1418)عبدالفتاح 

 

 جواهرصاب   .(111  16ج  1412)بر عاامل   « اقرار العقال عل  انفسهم جاي »فرمايد  م  )ص(بر اكرمپيام

في  تالنبوي المس واالصل ف  ترعيته... ايضاً»گويد  داند و م ي  يا متواتر م فايب بديث را مست

ا  ديگري كه بدانها اساتناد  ني  رواي و (5  35ج تا ب )نجف   «اقرار العقال عل  انفسهم جاي »او المتواتر 

  .تد  است

 

» فرمايد م  135خداوند در سور  نساء آيه 

گرچه اياب گاواه    قيام به عدالت كنيد براي خدا تها  دهيد  منيب كامالًؤاي م « 

  .به زيان خودتان باتد

معتقدناد   جواهرمقدس اردبيل  و صااب   ، ابب فهد بل ، تهيديب، فقهاي  همانند تيخ طوس 

 .  (121  3ج  1414؛ تهيد اول 2  3ج  1410طوس  تيخ ) 1كه ايب آيه به بجيت اقرار داللت دارد

                                                                                                                     
تاا ج  ؛ نجف  ب 385  9ج  1416؛ اردبيل  110  4ج  1413؛ ابب فهد بل  7  11تا ج ر.ا.به  )تهيد ثان  ب مچنيب . ه1

35  3.) 
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 ب يْامِوَّوا ق ا ون ا اماا الكتااب فقولاه ك     هو )يعنا  اقارار( معتبار بالكتااب...     و» گويد عالمه بل  م 

اهلل سايد  آيات  .(144  2ج  1417)عالماه بلا     «المارء علا  نفساه اقارار      ... قال المفسرون تهادطِسْقِالْبِ

و كتماان   اسات تاهاد    يماورد وجاوب ادا   اياب آياه در  محمد بسب بجنوردي معتقد است كاه  

؛ 50  3ج  1424)موساوي بجناوردي    .اسات ص تهاد  دهناد  باتاد بارام    ه ضرر تختهاد  هرچند ب

كاه  اسات  ر بجيت اقارار اساتناد تاد     بآنها ني  هست كه در آيا  ديگري  .(64  1416فاضل لنكران  

 تود.ذكر آنها صرف نظر م از براي رعايت اختصار 

 

اما بيب  ،اندتد  اي براي اثبا  جرايم به رسميت تناختهه عنوان وسيلهگرچه اقرار وتهود هريك ب

 هاي  به ترح زير وجود دارد آن دو از نظر كيفيت اثبا  جرم تفاو 

پاس   .(851  1384)اماام خمينا     عدالت ترا است يعن  گوا  بايد عادل باتد ،در بينه و تهود (1

 تريب افراد باتد.پريرفته نيست ول  اقرار كنند  اقرارش نافر است هرچند فاسق تهاد  فاسق

ار تنها بر تخص اقرار كنند  نافر است. مورد اقرار يا به ضرر اقراركنند  است يا به نفع او اقر (2

اگار باه نفاع     و يا مخلوط  از آن دو. اگر مورد اقرار به ضرر اقرار كنناد  باتاد اقارار نافار اسات و     

قارار  تايد صحيح تار اياب اسات كاه اياب ماورد را ا       .(549  1384)امام خمين   خودش باتد نافر نيست

 زيان براي اقراركنند  باتد در ايب صور  نسابت باه ضارر و    اما اگر اقرار مرك  از سود و ،نناميم

ياك    نسبت به نفع او نافر نخواهد بود. گاه  مورد اقرار مرك  از دو ضرر اسات  زيان نافر بود  و

 باتاد  اقراري كه به ضرر اقرار كنناد  . ضرر ديگر متوجه ديگري است واست ضرر متوجه خودش 

اگر يك  از فرزندان متاوف  اقارار كناد كاه      مثالً ؛نافر است و نسبت به ضرر ديگران غير نافر است

اگر بارادران ديگار    واست پدر ما يك پسر ديگري ني  دارد ايب اقرار در بق خود اقرار كنند  نافر 

زنا باا زنا  كناد و آن زن     اگر كس  اقرار به نپريرند اقرار ايب برادر بر آنها ال ام آور نيست. يا مثالً

تود. اما بينه زنا جاري نم  زن بدّ بر تود وزنا جاري م  منكر چنيب زناي  باتد بر اقرار كنند  بدّ

 تبيه اقرار نيست بلكه در بق همه مردم بجت است و مخصوص متهم نيست.

ر زناا رجام   انكار نمايد اگار كيفا   اگر تخص  اقرار به زنا كند سپس از اقرار خود برگردد و (3

تاهود   تود بارخالف بيناه و  او جاري م  تازيانه بر تود ول  بدّبود  باتد با انكار، رجم ساقط م 

)امام  تودبا انكار تبديل به تالق نم  كه بعد از اقامه تهود اجراي بد بت  رجم ني  بتم  است و



 

 

 

 

 

 

 

153  

 

گار باه زنااي  كاه بادش تازياناه       ا و (176  1ج تاا  ب ؛ خوي  468  14ج تا ب  ؛ نجف 866-865  1384خمين  

 تود.است اقرار كند سپس از اقرارش برگردد در ايب صور  با انكار، بد تازيانه ساقط نم 

اگر تخص  كه اقرار به زنا كرد  توبه كند چه كيفر آن سنگسار باتاد ياا تاالق، بااكم و      (4

  .(468  41ج ا تب ؛ نجف  866  1384)امام خمين   امام در عفو يا مجازا  او مخير است

را عفو  توان اونم  وسيله تهود و گواهان ثابت تد  باتد اقامه بد بتم  است وه اما اگر زنا ب

اذا اقرا الرجل عل  نفسه فرلك  اذا قامت البينه فليس لالمام ان يعفو و»فرمايد  م  )ع(كرد. موال عل 

  .(3ح  18اب ب 18ج  1412)بر عامل  « ان تاء قطع ال  االمام ان تاء عف  و

تود كه قاض  ني  بر اساس آن تهاد  بكام كناد در   با تهاد  تهود زمان  بق ثابت م ( 5

بساياري از فقهاا ما     بر خالف اقرار كه در آن اختالف است. ،تودغير ايب صور  بق ثابت نم 

ء ل ماه ذلاك ساوا   » تود اعم از آنكه باكم بكم كرد  باتد ياا خيار  گويند با اقرار بكم ثابت م 

 .(77  4ج  1389؛ محقق بل  402  2ج تا ب )تهيد ثان  « بكم به الحاكم ام ال

 

م علم قاض  است. قبل ا ز ورود در بجيت يا عدم بجيت علام قاضا    يهاي اثبا  جرايك  از را 

 يا جنبه طريقيت دارد يا موضوعيت الزم است دانسته تود كه علم و قطع در اثبا  

گونه دخالت  ندارد وتنها يق  عبار  از علم  است كه در ثبو  اصل بكم هيچعلم و قطع طر

فرمايد  ترب خمار و  وقت  تارع م  مثالً .كاتف از بكم و طريق  براي رسيدن به آن بكم است

قمار برام است در ايب جا بكم روي قمار و ترب خمر بار تد  و علم به خمر بودن مايع موجاود  

 قش  در بكم اله  ندارد.تنها طريقيت دارد و ن

اگار    ماثالً  .علم و قطع موضوع  علم  است كه در ثبو  بكم تارع  نقاش خواهاد داتات    

الخمريه برام است در ايب جا برمت روي خمر واقع  نرفته بلكه بار خماري كاه    گفته باتد معلوم

پاس   .قاش دارد بنابرايب معلوم بودن ني  در بكم ناست. علم به خمر بودن آن داتته باتيم بار تد  

اگر علم داتت كه مايع موجود خمر است و آن را خورد مرتك  عمال بارام تاد  بتا  اگار در      

 واقع آن مايع خمر نبود  باتد.

 ال اول  آيا علم قاض  در اثبا  ابكام بجيت دارد يا خير؟ؤس
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ال دوم  بنابر قول كسان  كه قائال باه بجيات هساتند آياا علام قاضا  موضاوعيت دارد ياا          ؤس

 يت؟طريق

قها قائل به بجيت علام اماام   ال اول بايد گفت كه در رابطه با امام معصوم تمام فؤدر جواب س

له قضاو  هستند و در ايب رابطه ترديادي ندارناد. اماا در رابطاه باا قاضا  منصاوب و غيار         در مسأ

ه ب عدم بجيت( 2) ،طور مطلقه بجيت ب( 1) اند معصوم فقها چهار ديدگا  به ترح زير ابراز كرد 

بجيت در بقاوق اهلل و  ( 4. )بجيت در بقوق الناس و عدم بجيت در بقوق اهلل( 3ق؛ )طور مطل

  .عدم بجيت در بقوق الناس

 

يعنا  هام در    (83  3ج تا ب )تهيد ثان   مطلق هستند طوره مشهور فقها قائل به بجيت علم قاض  ب

 بقوق اهلل و هم بقوق الناس.

بادود اهلل بعلماه كحاد ال ناا و اماا         عل  الحاكم جي  »نويسدم  شرایع االسالمر محقق د

واج  است   (158  4ج  1389)محقق بل   «كان او تع يراً بداً بقوق الناس فتقف اقامتها عل  المطا

د ياا  باكم در بدود اهلل مانند زنا به علم خود عمل كند اما در بقوق الناس اعم از آنكاه باد باتا   

 .تع ير عمل به علمش موكول به درخواست صاب  بق است

وغير  مب القضا  يقض  بعلماه فا     االمام يقض  بعلمه مطلقاً»گويد  م  القضادر كتاب  مچنيبه

اماام     (75  4ج  1389)محقاق بلا    « ف  بقوق اهلل سبحانه عل  قاوليب اصّاحهما القضاا    بقوق الناس و

اما قضا  غير معصاوم در   كند ود بق اهلل و بق الناس بكم م معصوم بر اساس علم خود در مور

ديدگا  صحيح .دارد د ول  در بق اهلل دو ديدگا  وجودند به علم خود عمل كننتوانبق الناس م 

 . كه در بق اهلل ني  قاض  بق دارد به علم خود عمل كند ستا تر ايب

 بقوق الناس اال اناه بعاد مطاالبتهم باداً    يقيم الحاكم الحد بعلمه و كرا  و»گويد  تهيد اول م 

كناد همچنايب در   باكم با استناد به علم خود اقامه بد م  .(120  9ج  1412 )تهيد ثان « و تع يراًأكان 

تواند باساتناد باه علام خاود     بقوق الناس ني  چنيب است اال اينكه در بقوق الناس زمان  باكم م 

كناد كاه عمال    رد  باتد در آن صور  فرق  نم اقدام به بكم كند كه صاب  بق درخواست ك

مجرمانه از بدود باتد يا تع يرا . تهيديب در رابطه با اثبا  لواا علام بااكم و قاضا  را مثبات     
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)تاهيد  « يحكم الحاكم فيه بعلمه كيير  ف  الحدود النه اقوي ماب البيناه   و»گويند... تناسند و م م 

    .(146  9ج  1412ثان  

 نويسد  م  امام خمين  ني 

بدود  للحاكم ان يحكم بعلمه ف  بقوق اهلل و بقوق الناس فيج  عليه اقا

 بداً ا بقوق الناس فتقف اقامتها عل  المطامّأو ... اهلل تعال  لو علم بالسب  

   (.872   1384)امام خمين   له العمل بعلمه فمع المطا كان او تع يراً

پس با علم باه اساباب    .و بقوق الناس به علم خود عمل كندقاض  بق دارد كه در بقوق اهلل 

هاي  كه مصاداق باق النااس اسات     تود اما اجراي مجازا بدود اله  اجراي بد براو واج  م 

كاه صااب    پس در بقوق الناس زمان  .مستل م مطالبه صاب  بق است چه در بد باتد يا تع ير

  گويد م ني  كند. در جاي ديگر  تواند به علم خود عملبق درخواست كند قاض  م 

و بلاف فا  بقاوق    أقارار  إو أ ن يحكم بعلمه ماب دون  أيجوز للقاض  

ذا كانات  إ و كرا ف  بقوق اهلل تعال  بل ال يجوز لاه الحكام    ،الناس

  .(826  1384)امام خمين   ف  نظر  الف مب يكون كاذباًإبلعلمه او  مخا

اهلل اگر بگوييم قاض  بق ندارد كه در باق  ،گويد  اوالًنقل اجماع م عالو  بر  جواهرصاب  

هرگا  ماردي همسار    اش يا فسق قاض  يا توقف بكم اله  است. مثالًبه علم خود عمل كند الزمه

را طالق داد  باتد بر اساس بكم اله  آن  سه نوبت او در خود را بضور قاض  سه طالقه كرد  و

د بود تامادام  كه به ديگري توهر كند و پس از عمل زناتوي  و طاالق  زن بر آن مرد برام خواه

هرگا  توهر منكار باتاد كاه      در چنيب فرض .گرفتب از توهر دوم با توهر اول خود ازدواج كند

سه مرتبه همسر خود را طالق داد  و با توجه به اينكه آن ساه طاالق در بضاور قاضا  باود  پاس       

ز نباتد كه به علم خود عمل كند پس بايد با سوگندي كه توهر قاض  عالم است و اگر قاض  مجا

رغم علم به خواهد خورد زن را تقديم توهرش كند و الزمه چنيب عمل  فسق قاض  است كه عل 

 اينكه ايب زن بر آن مرد برام است چنيب بكم  را صادر كرد  است.

وجاود تارايط    اههاار باق باا    الزمه چنيب سخن  ايب است كه بگوييم انكاار منكار و نيا     ،ثانياً

واج  نيست زيرا وقت  قاض  علم به بطالن اههارا  يك  از متخاصميب دارد اگر بگاوييم قاضا    

 نبايد به علم خود عمل كند يعن  الزم نيست از وقوع باطل جلوگيري به عمل آورد.
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فرماياد   ياا ما    (38  )مائد  «»  فرمايدن م آوقت  در قر ،ثالثاً

خطااب اياب آياا  باه بكاام اسات        (2)ناور    «  انِوال َّ »

بار تد  است طبعا معناي آيه ايب اسات كاه   « زانيه و زان »و « سارق وسارقه»وبكم ني  روي عنوان 

هر موردي كه علم پيدا كرديد به سارق يا زان  بودن فردي بكم مربوا را تما بكام و قضا  در 

 (.  88  40ج تا ب )نجف   جاري كنيد

به علم خود عمل كند چرا كه علم  باكم بق دارد مطلقاً دارد.علم قاض  بر بينه اولويت  ،رابعاً

ب است و علام بار هاب    زيرا بجيت علم از باب قطع و بجيت بينه از باب ه ،تر از بينه استاو قوي

توان با استناد به بينه بكم صادر كرد پس به طريق اول  علم قاضا  هام ما    وقت  م . ترجيح دارد

  .(366  41ج تا ب )نجف   تواند مبناي بكم قرارگيرد

»با توجه به آمات  جواهرصاحب  .حك  بر اسا  عه  قاض  حك  به حق ا عدل اسن موا ساً

 (42) ائده: « »ا  (58)نساء: «

اهشن اس دالل   . (26)صاد: « »ا 

بهرابرامن  فراد   اسرن.  راي عهاامن ااقع  معه  حقم قس  ا عدل رف ره  كهد كه حك  در امن آمات 

آمات امن اسن كه حك  به حق ا عداعن اظشفه قاض  اسن ا اور قاض  به عه  ورود عمرل كهرد    

 (. 86: 40ج تا ب )نتف   به حق ا عداعن حك  كرده اسن

اج  است هنگام مشااهد   فرمايد  بر امام واست كه م  )ع(صادقدليل ما روايت  از امام  ،سادساً

زيرا او نسبت  ،بر او اجرا كند و ابتياج به بينه ندارد را است بد كس  كه در بال زنا يا ترب خمر

  .(344  18ج  1412 )بر عامل  به خلق خدا اميب خداوند است

 نويسند  م  شرایعدر ترح برخ  از فقهاي معاصر 

البكاام ماب االماوال و    للحاكم ان يحكم بعلماه فا  جمياع ا    الخالفقال ف  
مااب بقااوق  الحاادود والقصاااص وغياار ذلااك سااواء كااان مااب بقااوق اهلل او

االدمييب فالحكم فيه سواء وال فرق بيب ان يعلم ذلك بعد التولياه فا  موضاع    

 .(133  1310 )منتظري ... دليلنا اجماع الفرقه و اخبارهمواليته او قبل التو

تواناد در جمياع ابكاام از اماوال وبادود و      ما   گويد  بااكم م  خالفتيخ طوس  در كتاب 

و فرقا   ، قصاص و غير آن به علم خود عمل كند خوا  از بقوق الناس باتد و خاوا  از بقاوق اهلل  
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ندارد كه صدور بكم در ايب مورد مبتن  برعلم قبل از توليت به مقام قضا باتد يا بعد از آن و دليل 

 اخبار است. ما اجماع و

مما انفرد  به االماميه و اهل الظاهر يوافقونها فيه القاول باان      واالنتصارو ف  
لالمام و الحاكم مب قبله ان يحكموا بعلمهم ف  جميع الحقوق و الحدود ماب  

  .(133  1310)منتظري  غير استثناء

گفته از مختصا  اماميه ايب است كاه اماام و بااكم منصاوب از طارف       انتصارسيد مرتض  در 

 بدود بدون استثنا عمل كند. و علم خود در تمام بقوق آنان بق دارد به 

  بنابر اجماع جااي  اسات بااكم در هماه چيا  اعام از اماوال و بادود و         است آمد ني   غنيهدر 

كند كه علام او در باال واليات باصال تاد       قصاص وغير آن به علم خود عمل كند و فرق  نم 

 (.134  1310 )منتظري باتد يا قبل از آن

 

وجه به علم خود تواند به هيچبه ابب جنيد اسكاف  نسبت دادند كه ايشان معتقد است كه قاض  نم 

« نسا  الا  االساكاف     اناه ال يقضا  باه مطلقااً    »  بق النااس باتد چه در  استناد كند چه در بق اهلل

 .(76  25ج  1414)روبان  

اناد وقتا    روايا  است. گفته ع سوء هب، قاعد  درء واستدالل  كه براي ايب قول ابراز تد  دف

دهد تود و او را در معرض اتهام قرار م قاض  به علم خود عمل كند موج  سوءهب به قاض  م 

زيرا سل  اعتمااد از قاضا  موجا  سال  اعتمااد از سيساتم        ،و ايب برخالف مصالح عموم  است

 .باتاد ر خالف مسامحه در بدود و قاعد  درء ما  عمل به علم قاض  ب ،ثانياً .تودقضاي  اسالم م 

بااب   18ج  1412)بر عامل   «انما اقض  بينكم بالبينا  و االيمان»فرمايد  م  )ص(در روايا  پيامبر ،ثالثاً

 ياك از آن دو نيسات.  علم قاض  هيچكنم. و سوگند بيب تما قضاو  م  تنها بر اساس بيّنه  (1ح  2

  .(146  23ج  1413بل  ابب فهد )د م قاض  ابب براج هم فهميتوان از كالم  ايب قول را

 

  

وعالمه بل  ني  ايب قول را برگ يد  و  (76  25ج  1414)روبان   ايب قول به ابب بم   نسبت داد  تد 

 (. 343  تاب  )عالمه بل  «يقض  االمام بعلمه و غير  به ف  بقوق الناس»گويد  ني  م 
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گوناه اساتدالل   سيد مرتض  اياب  انتصاراز  به ابب جنيد نسبت داد  است و جواهرايب قول را صاب  

منيب روا ؤله ارث، نكاح و ازدواج و خاوردن ذبيحاه را بايب ما    أآورد  كه  خداوند بقوق  مانند مس

يعن  بايب مسالمان وكاافر نكااح      ؛منيب وكفار و مرتدان ابطال كرد  استؤيب بق را بيب مدانسته وا

در باال  كاه    .برد و ذبيحه كافر براي مسلمان برام استوني  كافر از مسلمان ارث نم است باطل 

كنناد در عايب   دانست كه برخ  از مسلمانان در واقع كافرند وبه هاهر اههار اسالم ما  م  )ص(پيامبر

ح چنايب  يال ابوال آنان را براي مسلميب بيان نكردند و مسلميب واقع  را از نكاح و خاوردن ذباا  ب

 ايب خود دليل بر عدم بجيت علم قاض  در بقوق الناس است. هاي  منع نكردند وآدم

 )ص(قباول ناداريم كاه پياامبر     ،آورد كاه اوالً ابب جنيد ما   از سيد مرتض  در ردّ جواهرصاب  

را از باال تاك تاك افاراد باه       )ص(را داتته يعن  چه كس  گفته كه خداوناد پياامبر  چنيب اطالع  

هاي مركور )ارث بر فرض قبول چنيب ادعاي  ممكب است كه منع ،تخصه آگا  ساخته است؟ ثانياً

را آتاكار نمايناد ناه كساان  كاه       خاود  كه كفر باتدو نكاح واكل ذبيحه و....( مخصوص كسان  

  .(36  11ج  1410؛ علم الهدي 87  40ج تا ب )نجف   كنندرا پنهان م  فر خوداههار اسالم كرد  و ك

 تواند به علم خاود عمال كناد و   گويد قاض  به هيچ وجه نم م  سنتتاما مالك از فقهاي اهل 

تافع  در قول ديگر گفته كه باكم ما  . تافع  در يك  از دو قول خود با نظر مالك موافق است

اقارار   بدود را جاري كند زيرا وقت  براي وي جاي  باتد كه بادود را باا بيناه و   تواند به علم خود 

بد به طريق اول  جاي  خواهد  ةكه تنها مفيد هب است جاري سازد پس با آنچه مفيد علم باتد اقام

دسات  ه تواند به علم خود كه بعد از توليت باه مقاام قضاا با    ابوبنيفه معتقد است كه قاض  م . بود

  .(191  10ج  تاب  )ابب قدامه تواند بكم كندكند اما به علم قبل از توليت به مقام قضا نم  آورد  بكم

يق  در بكم اخر تد  آيا علم قاض  به تيو  طر تود ايب است كهؤال ديگري كه مطرح م س

هار علما  بتا  علام بدسا  غيار        اگر كس  قائل به طريقيت علم قاض  باتد طبعااً يا موضوع ؟ 

تواناد بار   بنابرايب از هر راه  كه علم براي قاض  باصال تاود ما     .  بجت خواهد بودمتعارف ني

اساس آن بكم صادر كند ول  اگر براي علم قاض  موضوعيت قائل باتيم در آن صور  بجيت 

علم قاض  به نوع و چگونگ  اعتبار تارع وابسته خواهد بود كه ممكب است تاارع بناا باه داليلا      

دانام كاه   بگويد ماب علما  را بجات ما      يا مثالً وعلم  را ني  بجت نداند.علم  را بجت بداند 

 تناسم. مستند به بس باتد و علم مستند به بدسيا  را به رسميت نم
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اي موضوع  لحاظ كارد  باه گوناه    علم قاض  را ،آيد كه تارعاز برخ  از روايا  بدست م 

  ني  در رسيدگ  نقش مهم  دارد كه علم او

رجال قضا     اربعه ثالثه ف  النار و وابد ف   القضا هلل قال عب اب  عبدا

بجور و هو يعلم فهو ف  النار و رجل قض  بجور وهو ال يعلم فهو فا  الناارو   
رجل قض  بالحق و هو ال يعلم فهو ف  النار ورجال قضا  باالحق وهاو يعلام      

 .(6  ح 4باب  18ج  1412)بر عامل   فهو ف  الجنه

قضات  كه دانسته يا نادانسته به نابق بكم   اندل تد  كه قضا  بر چهار دستهاز امام صادق نق 

جايگاا  اياب    ،كناد اي كه نادانسته به بق قضاو  م ند،قسم سوم قاض كنند، ايب دسته در آتشم 

معنااي اياب    بق قضااو  كناد در بهشات اسات.    ه اي كه دانسته بتنها قاض  .قاض  ني  جهنم است

بلكاه   ،يفه قاض  تنها ابقاق بق و فصل خصاومت از هار را  ممكاب نيسات    سخب ايب است كه وه

اياب روايات    پاس علام در   وهيفه قاض  ابقاق بق از طريق  است كه تارع تعييب فرماود  اسات.  

يعن  علم در موضوع بكم اخر تد  چرا كاه اگارعلم طريقا      .طريق  نيست بلكه موضوع  است

ياد اياب   ؤباتاند. م  گرو  سوم ني  از قضا  نجا  يافته بايست بكم به بق كاف  باتد وبود م م 

در باال    ،در سرقت دوباار  بايد چهار بار باتد و اقرار در زنا بتماً له مبحث اقرار است كه مثالًأمس

آور باتاد و در آن  داتت ممكب بود براي يك قاضا  ساه باار اقارار علام     كه اگر علم طريقيت م 

ال  كه قاض  از چنيب بق  برخوردار نيست بلكاه چهاار   اش بكم به زنا است در بصور  وهيفه

 .بار اقرار موضوعيت دارد

 

هاي متفاو  در رابطه با بجيت وعدم بجيت علم قاض  اما همگ  بت  قائليب به رغم ديدگا عل 

 عدم بجيت علم قاض  مواردي را از منع مركور خارج كردند 

د كه علم قاض  در مورد ت كيه و تفسيق تهود ني  بجيت جرح وتعديل تهود  اگر قرار بات( 1

كه عدم عمل به علم قاض  در مورد ت كيه تاهد  چرا ،مدآنداتته باتد دور يا تسلسل الزم خواهد 

تود كه در آن صور  يا باه دو  نقل كالم در آن دو تاهد بعدي م  نيازمند دو تاهد ديگر است و

دور  ا ايب روند ادامه پيدا خواهد كرد كه تسلسل است وتاهد اول برخواهيم گشت كه دور است ي

 و تسلسل ني  باطل است.
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بتا   كارد  اسات   كه متهم در مجلس قضا ن د قاض  است اقرار در جلسه قضاو   اقراري ( 2

تواند به علم  كه از طريق باس تحصايل كارد     قاض  م  ،اگر هيچ كس آن اقرار را نشنيد  باتد

 عمل كند.

 كرب يا خطاي تهود علم پيدا كند به علم خود عمل خواهد كرد. اگر قاض  به( 3

بتا  اگار ديگاران باه آن      ،قاض  اسائه ادب كنندگان در مجلس قضا را تع ير خواهد كرد (4

 علم پيدا نكنند.

تواند يك  از تهود دعوي باتد وديگري همارا  او تاهاد  دهاد زيارا قاضا  از      قاض  م ( 5

   .(79  2ج 1414)تهيد اول  تاهد كمتر نيست

م الينوابيع الفقهيوه   م در عه  اصغر  راارمد  الوسيله الي نيل الفضيله(  1410ابن حمزهم  حمدبن عه . ) -

 بشرات:  ؤسسه فقه اع شعه.

 م ق :  ؤسسه اعه ر االسال  .المهذب البارع( 1413ابن ف د حه م احمد بن  حمد. ) -

 م بشرات: داراعك ب اععهمشه.المغني تا(ابن قد ا هم  حمد بن احمد. )ب  -

 ن ر اسال  . م ق : و البرهان مجمع الفائد (1416اردبشه م  وع  احمد. ) -

م )تعهشقرره ا ررام ومشهرر  ا سررشد  حمررود خررانرادي(م                                                            ق( 1385اصررف ان م سررشد ابواعحسررن. ) -

 اراععه .ق : د

 م ت ران:  ؤسسه تهظش  ا ن ر آثار ا ام ومشه م ااپ دام.تحریر الوسيله( 1384ا ام ومشه م سشد راح اهلل. ) -

م بشررات: داراحشراء اع ررا     وسائل الشيعه الوي تحصويل مسوائل الشوریعه    ( 1412حرعا ه م  حمد بن حسن. ) -

 اععرب .

 اآلداب. م نتف:المنهاج مباني ووم م ابواعقاس . )ب  تا(  -

 م ت ران:  ك به عطف م ااپ دام.منهاج الصالحين( 1372رررررررررررررررر . ) -

 م ق : داراعك اب.فقه الصادق( 1414راحان م سشد  حمد صادق. ) -

م قر :  ؤسسره اعه رر    الدروس الشرعيه في فقه االماميه (1414اعدمن  حمدبن  ك  عا ه . )خ شد االم خمس -

 سشنم ااپ اال.اعمدر االسال   

م بشررات: دار  البهيه في شرح اللمعه الدمشوقيه (  1412خ شد ثان م زمن اعدمن بن عه  جبع  عا ه . ) -

 احشاء اع را  اععرب م  ااپ سوم.

 م ق :  ك به بصشرت م ااپ سهگ .مسالک االفهام في شرح االسالمرررررررررررررررر .  )ب  تا(  -
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م بشررات:  ینوابيع الفقهيوه   م در عه  اصرغر  راارمردم   المبسوط  (1410خشخ طوس م  حمدبن حسن. ) -

  ؤسسه فقه اع شعه.

ینوابيع   در عهر  اصرغر  راارمردم     في االصول و الفوروع  المقنعه( 1410خشخ  فشدم  حمدبن نعمان. ) -

 ، بيرو   مؤسسه فقه الشيعه.الفقهيه

 االسال  . م ق :  ؤسسه اعه رالعناوین( 1418عبداعف احمسشد  شر. ) -

 م  ؤسسه آل اعبشن الحشاء اعثرا م ااپ اال.الفقها( 1417عال ه حه م حسن بن موسف بن  ط ر. ) -

م تحقشق سشد احمد حسشه  ا خرشخ نرادي موسرف م    المتعلمين في احكام الدین تبصررررررررررررررررر . )ب  تا(   -

  تمع اعذوائر االسال شه.

م بشرات:  ؤسسه فقه ینابيع الفقهيه م در عه  اصغر  راارمدم نتصاراال( 1410عه  اع ديم سشد رتض . ) -

 اع شعه.

 م  ؤسسه اعرساعه ناخرانم ااپ اال.التشریع الجنائي( 1426م عبداعقادر. ) -

 م ق : ان  ارات   ر.فقه الصادق( 1416فاضل عهكران م  حمد. ) -

رجمره ا تصرحشح ب برودي ا رفراريم ت رران:      م تاصوول كوافي  كهشه م ابن جعفر  حمد بن معقوب. )ب  ترا(   -

 ك ابفراخ  اسال شهم ااپ سوم.

 م شرایع االسوالم فوي مسوائل الحوالل و الحورام     ق( 1389 حقق حه م نت  اعدمن جعفر بن اعحسرن. )  -

 اآلداب ف  اعهتف االخرفم ااپ اال.

 شعهم اعدار االسال شه.م بشرات:  ؤسسه فقه اع الينابيع الفقهيه ( 1410 راارمدم عه  اصغر. ) -

 م ق : داراعفكرم ااپ اال.كتاب الحدود( 1310 ه ظريم حسشهعه . ) -

 م ق : ان  ارات دعشل  ام ااپ اال.القواعد الفقهيه( 1424 وسوي بتهورديم سشد  حمد حسن. ) -

م م بشررات:  ؤسسره اع رارمخ اععربر     جواهر الكالم في شرح شرایع االسوالم نتف م خشخ  حمد حسن. )ب  ترا(   -

 ااپ نف  .

 م ق :  ك به بصشرت .عوائد االیام( 1408ذر. )نراق م احمد بن  حمد  دي بن اب  -

 


