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The Feasibility of Rule-formation toward Confession in 

Non-sexual Hudud 

 

 

Abstract  

The significant point regarding the proof of non-sexual hudud (pandering, 

qadhf, wine drinking, theft, muharebeh, insulting the prophet Muhammad, 

magic, and irtidad) is whether two confessions are required or merely one 

confession is sufficient? Is there a general rule regarding the above hudud, or 

the rules vary from one hadd to another? This argument can be presented in 

two aspects: general evidence for all the hudud, and particular evidence for 

each one of the hudud. In general evidence, apart from Al-dar’ (the prevention 

rule), there is no valid reason that necessitates two confessions or suffices one 

confession. Al-dar’ can also be useful in case of doubt and if there is no 

evidence to remove doubts. The particular evidence is also not valid for the 

above cases, yet there are some traditions with respect to theft that if their 

reputation can make up for their lack of validity, then two confessions are 

required. Thus, it is possible to resort to priority analogy in those hudud that 

are severe than theft, but if the above reasoning is not accepted, it is not 

possible to act accordingly. Finally, most fuqahā's fatwas imply that there 

must be two confessions and one confession cannot be sufficient in removing 

the doubts and Al-dar’ rule necessitates two confessions in all the mentioned 

hudud. 
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انگاری دربارة اقرار در حدود غیرجنسي سنجي قاعدهامکان 

 قانون مجازات اسالمي( 172)نقدی بر مبنای مادة 

 

 نعیمی  اشکان 
 

 عالمه  دانشگاه  اسالمی  معارف  و  الهیات  دانشكده  حقوق،  مبانی  و  فقه  استادیار

 .ایران طباطبائی،تهران،

 

 چکيده
 این  ،(ارتداد  سحر،  النبی،سب   محاربه،  سرقت،  خمر،   شرب   قذف،   قوادی،)  غیرجنسی   حدود  اثبات   مورد  در

 حدود   مورد  در  کلی   قاعدۀ  یک  آیا  است؟  کافی   اقرار  یک  یا  است  الزم  اقرار  دو   آیا  که  است  مطرح  بحث

  اسالمی   مجازات  قانون  172  مادۀ  در  تفاوت  این  است؟  متفاوت  دیگری  با  یک   هر  حکم   یا  است  جاری   مذکور

 یک   هر  خصوص  در  خاص  ادلۀ  و   باره  این  در  عام  ادلۀ  سطح  دو   در  بحث  این  فقهی   کتب  در.  دارد  انعکاس  نیز

  وجود   اقرار  دو   لزوم  بر  نه  درء،  قاعدۀ  جز  معتبری  دلیل  هیچ  عام،  ادلۀ  سطح  در  است؛  بررسی   قابل  حدود  این  از

  باشد،   شبهه   کنندهبرطرف   که  ایادله   نبود  و   شبهه  وجود  فرض   در  نیز  درء  قاعدۀ  اقرار؛  یک  کفایت  بر  نه  و   دارد

 هستند   روایاتی  سرقت  مورد  در  فقط.  نیست  استناد  قابل  نیز  فوق  موارد  در  خاص  ادلۀ.  باشد  سودمند  تواندمی 

 امکان   بنابراین  و   شد  قائل  اقرار  دو   لزوم  به  توانمی   آنها،  سندی  ضعف   جبران  برای  شهرت   پذیرش  فرض   با  که

  مبنای   پذیرش  عدم  صورت  در  ولی   دارد  وجود  سرقت  از  شدیدتر  حدود  مورد  در  اولویت  قیاس  به   تمسک

  اقرار  یک کفایت  ادلۀ  بودن  مخدوش  و   اقرار   دو  لزوم بر  فقها  اکثر  فتوای  نهایت  در.  نیست امکانی   چنین  فوق،

 .دارد مذکور حدود تمامی  در را اقرار دو  لزوم اقتضای  درء قاعدۀ و  شده شبهه موجب

 

 . فقهی قاعده  غیرجنسی، حدود اقرار، وحدت اقرار، تعدد اقرار،واژگان کليدی: 

 

  :نویسنده مسئولashkan.naeimi@gmail.com 

http://orcid.org/0000-0002-5284-8615


 

 

 

 

 

 |   249  |نعیمی   ؛ ...غیرجنسی حدود   در  اقرار دربارة  انگاری قاعده  سنجیامکان

 

 مقدّمه

آید. در نظام  ترین ادلۀ اثبات دعوا به حساب میهای حقوقی اقرار یکی از مهمدر غالب نظام

حقوقی ما نیز اقرار از جایگاه قابل توجهی برخوردار است؛ عالوه بر بناء عقالء در    - فقهی

:  23،  1409وارده از پیامبر)ص(: »اقرار العقالء علی انفسهم جائز«)عاملی،    این مورد، روایت

گیرد. فقها در مباحث معامالت  ( به عنوان مستند حکم در میان فقها مورد استفاده قرار می184

دانند و مقر  را به  یا ضمان غالباً به استناد اطالق این روایت یک بار اقرار را مثبت دعوا می

کنند، اما در خصوص حدود این بحث مطرح است که آیا یک بار اقرار کافی  زم می مقر به مل

است یا تعدد اقرار برای اثبات مقر به الزم است؟ در خصوص تعداد جرایم حدی میان فقها  

توان حدود را به دو دستۀ جرایم جنسی و غیرجنسی تقسیم  اختالف نظر وجود دارد، اما می

ی در اینجا رابطۀ جنسی به معنای خاص آن با افراد دیگر است  کرد؛ مقصود از جرایم جنس 

امور جنسی   به  اگرچه  و قذف  قوادی  بنابراین  مساحقه.  و  تفخیذ  لواط،  زنا،  از  عبارتند  که 

گیرند چون خود متضمن رابطۀ جنسی نیستند؛ گرچه  مرتبط هستند، جز این دسته قرار نمی

دد اقرار هستند، برخی نظر مخالف دارند و  در خصوص حدود جنسی غالباً فقها قائل به تع

گاهی ادله نسبت به اثبات این امر قصور دارند، اما مجموعاً برای اثبات این جرایم قول به  

به این امر    172لزوم چهار اقرار ترجیح دارد. قانون مجازات اسالمی نیز در بند )الف( مادۀ  

 کند.تصریح می

ود عبارتند از: قوادی، قذف، شرب خمر، سرقت، با کنار گذاشتن حدود جنسی، سایر حد

تقبیل محرم،  محاربه، سب بر مسلمه،  مانند تزویج ذمیه  البته حدودی  ارتداد.  و  النبی، سحر 

ایام حیض هم در برخی کتب   بیع حر، جماع در روز ماه رمضان، جماع در  نبوت،  ادعای 

اما باید دقت داشت با توجه به  (  4تا:  ؛ منتظری، بی201:  1،  1422فقهی ذکر شده )خوئی،  

اینکه در حدی بودن برخی از این موارد اختالف نظر وجود دارد و برخی از این موارد در  

 اند. کالم بسیاری از فقها ذکر نشده است، در نتیجه متعرض اقرار در این موارد نیز نشده

رح است  اند، این سؤال مطدر خصوص آن حدودی که فقها در کتب فقهی متعرض شده

که برای اثبات آنها به چند بار اقرار نیاز است؟ در بسیاری از آنها اکثریت فقها قائل به لزوم 
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دو اقرار هستند ولی نظر مخالف مبنی بر کفایت یک اقرار نیز وجود دارد. الزم به ذکر است  

زم  برای شرب خمر، قوادی، قذف و سرقت حدی دو بار اقرار را ال   172مطابق بند )ب( مادۀ  

توان نتیجه گرفت که سایر حدود مثل محاربه، ارتداد و ... مشمول عموم  است. بنابراین، می

داند؛ سؤال این پژوهش  است که در کلیۀ جرایم یک بار اقرار را کافی می  172صدر مادۀ  

قاعده فقهی  ادلۀ  منظر  از  آیا  که  است  حدود این  در  اقرار  تعدد  یا  وحدت  برای  کلی  ای 

ود دارد که در مورد همۀ حدود یکسان باشد یا حکم وحدت یا تعدد اقرار در  غیرجنسی وج 

هر یک از حدود غیرجنسی متفاوت است؟ فرضیه این است که در همۀ حدود غیرجنسی دو  

بار اقرار الزم است و دلیلی برای تخصیص برخی حدود از این قاعده وجود ندارد. در این  

دت یا تعدد اقرار را در دو سطح ادلۀ عام اقرار و دالیل  مقاله برای بررسی فرضیۀ فوق ادلۀ وح

دهیم. ابتدا ادلۀ عام تعدد اقرار و سپس ادلۀ  خاص اقرار در مورد حدود مورد پژوهش قرار می

شوند و در مرحلۀ بعد، ادلۀ خاص اقرار در هر یک از حدود عام وحدت اقرار بررسی می

 شود. غیرجنسی بررسی می

 عام دربارة اقرار در حدود غيرجنسی. ادله و قواعد 1
 با توجه به وجود دو قول در مورد این حدود باید ادلۀ عام هر دو قول مطرح و بررسی شود. 

 . ادلة عام دال بر تعدد اقرار)دو اقرار( 1-1

الزم به ذکر است که در خصوص تعدد اقرار در اینجا مقصود دو اقرار است و کسی از فقها  

ای که  باشد. بنابراین، باید ادلهقائل به لزوم اقرار بیش از دو مرتبه نمی  دربارۀ حدود غیرجنسی

شوند عالوه بر عدم کفایت یک اقرار، لزوم دو بار اقرار را نیز ثابت نمایند وگرنه  ارائه می

 شوند.وافی به مقصود نیستند. در ذیل این ادله طرح و نقد می

 . تنزيل اقرار به شهادت1-1-1

پیشین،  با   برخی روایات )عاملی،  اقرار در  به  به اطالق شهادت  با فرض  104:  28توجه  و   )

دو شاهد، می با  غیرجنسی  ثابت  اثبات جرایم حدی  اقرار  دو  با  این جرایم  توان گفت که 

(. اشکالی که بر این دلیل وارد است اینکه عموم تنزیل  71:  2،  1412شوند )گلپایگانی،  می
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(. بنابراین مبنا با  170:  2، 1427اردبیلی، همۀ احکام ثابت نیست )موسوی   اقرار به شهادت در

توجه به لزوم دو شاهد نباید ما در هیچ جا با یک اقرار چیزی را اثبات نماییم )گلپایگانی،  

 کند. (، در حالی که در بسیاری ابواب یک اقرار برای اثبات کفایت می93پیشین: 

 شاهدان من الحدود فاإلقرار فيه مرتان« . قاعدة »کل ما يثبته  2-1-1

( 259:  1404عبارت فوق به عنوان یک قاعده در کالم برخی فقها ذکر شده )سالر دیلمی،  

ثبوت مدعای این    1شوند. که مفاد آن لزوم دو اقرار در حدودی است که با دو شاهد ثابت می

توان آن را  خص نیست نمیقاعده اول بحث است و با توجه به اینکه مستند قاعدۀ فوق مش

قاعده در مورد محاربه نقض شده حال آنکه همانطور که   این  پنداشت. بعالوه آنکه  مسل م 

(. اگر 571:  41،  1404اند )نجفی،  خواهیم دید در آنجا فقها دلیلی جز عموم ادلۀ اقرار نداشته

 ند. داد این قاعده مسل م بود در آنجا نیز باید به لزوم دو اقرار حکم می

 شود . فحوای لزوم چهار اقرار در مواردی که با چهار شاهد اثبات می3-1-1

فحوای اینکه در جرایم جنسی حدی مانند زنا از طرفی شهادت چهار شاهد الزم است و از  

طرف دیگر چهار اقرار الزم است، این است که در مواردی شهادت دو شاهد الزم است دو  

(. مقصود از فحوای خطاب در کالم فقها همان مفهوم موافق  399اقرار نیز الزم است )همان،  

دانند ولی در اینجا مشکل این  یا قیاس اولویت است که غالباً فقهای امامیه آن را حجت می

اولویت قطعیه   نیز مفهوم موافق را فقط در جایی که  ندارد و فقها  است که اولویتی وجود 

باشد حجت می داشته  در  وجود  و  ملحق میدانند  ممنوع  قیاس  به  مورد  این  لذا غیر  دانند، 

اند که قیاس محض است که ما )امامیه( بدان قائل نیستیم  برخی فقها در نقد این دلیل گفته

 (.304)خوئی، پیشین: 

 . فتوای فقها 4-1-1

آن   به  نسبت  فقها  فتوای  را حصول  بحث  مورد  در حدود  اقرار  تعدد  به  قول  مستند  برخی 

پیشین:  می باید توجه داشت که آیا مقصود از آن  571دانند )نجفی،  (. در مورد دلیل فوق 

 

 ایم. مذکور در دلیل قبلی باشد، آن را به صورت جداگانه طرح کرده . چون احتمال دارد که این دلیل غیر از تنزیل 1
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صرف فتوای فقهاست یا منظور اجماع ایشان بر آن است. اگر مورد اول مدنظر باشد واضح 

است که فتوای فقیه جزء منابع و مستندات احکام نیست، پس احتماالً مقصود اجماع ایشان 

خاص خواهیم دید که در اینجا در خصوص صغری و کبرای اجماع است که در بررسی ادلۀ  

 فقها اشکاالتی وجود دارد. 

 . احتياط در حدود 5-1-1

: 13، 1403کند که با دو اقرار ثابت شود )اردبیلی، با این بیان که احتیاط در حدود اقتضا می

قرار الزم  (، گرچه اصل احتیاط در حدود پذیرفته شده است، صرف این دلیل تعداد ا127

به چه  برای حدود را مشخص نمی این احتیاط نسبت  باید مشخص شود  بر آن  کند. عالوه 

می سنجیده  میچیزی  سنجیده  اقرار  یک  به  اکتفا  به  نسبت  اگر  اقتضاء  شود.  احتیاط  شود 

کند که به یک اقرار اکتفا نشود ولی اگر نسبت به تعداد اقرار بیشتری سنجیده شود احتیاط  می

طلبد، مگر اینکه این دلیل به اقوال فقها ضمیمه شود و با توجه  م تعداد اقرار بیشتری را میلزو

به آنکه کسی از فقها در خصوص این حدود بیش از دو اقرار را الزم ندانسته از این دلیل  

لزوم دو اقرار استنباط می شود. به هر حال از این دلیل حداکثر عدم اکتفا به یک اقرار فهمیده 

 شود. می

 . تخفيف در حدود 6-1-1

تخفیف در حدود مستلزم آن است که جرایم حدی به آسانی اثبات نشوند )نجفی، پیشین:  

(. اصل تخفیف نسبت به حدود از مجموع احکام شرع در باب حدود قابل اصطیاد است  399

بیشتر    ولی همان اشکالی که در مورد دلیل پیش بیان شد در اینجا جاری است و این دلیل

 برای عدم اکتفا به یک اقرار قابل استناد است نه لزوم دو اقرار. 

 . اعتبار عقلی7-1-1

رود و مقصود از آن هماهنگی مطلب با عقل عرفی  این تعبیر گاه در کلمات فقها به کار می

کند که از آنجا که جرایمی مانند است و در اینجا به این معناست که اعتبار عقلی اقتضاء می

شوند، سایر حدود نیز به جهت شباهتی که به آنها دارند  نا و لواط فقط با چهار اقرار ثابت میز
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ای از این  برای اثبات نیاز به اقرار متعدد داشته باشند )اردبیلی، همان(؛ صرف نظر از اینکه ادله

و لواط    جنس در فقه امامیه معتبر است یا خیر، این دلیل فقط برای جرایم حدی شبیه به زنا

مانند تفخیذ و مساحقه کاربرد دارد، در حالی که جرایم جنسی اصاًل محل بحث ما در این  

مقاله نیست و نیز این دلیل بر فرض صحت اقتضاء دارد که همۀ جرایم حدی با چهار اقرار  

 ثابت شوند ولی در خصوص جرایم غیرجنسی کسی قائل به لزوم اثبات با چهار اقرار نیست.

 عدة درء. قا8-1-1

به جهت فتوای بسیاری از فقها به لزوم دو اقرار، اثبات جرایم حدی با یک اقرار محل شبهه  

؛  174:  16،  1418دهد )اردبیلی، همان؛ طباطبائی،  بوده و موضوع قاعدۀ درء را تشکیل می

اثبات  (. اشکال وارد به این دلیل این است که با این قاعده لزوم دو اقرار  523نجفی، پیشین:  

 شود مگر اینکه اقوال فقها نیز در کنار آن مالحظه گردد. نمی

 . اصل عدم اکتفا به يک اقرار9-1-1

اگر با فرض اینکه هیچ دلیل اجتهادی در این مسئله وجود ندارد به سراغ اصول عملیه برویم  

ار  در هنگام شک در کفایت یک اقرار یا بیشتر از آن، مقتضای اصل عدم اکتفا به یک اقر

 است )اردبیلی، پیشین( ولی این اصل معارض با اصل عدم لزوم دو اقرار است. 

 . ادلة عام دال بر کفايت يک اقرار2-1

کسانی که قائل به کفایت یک اقرار برای حدود غیرجنسی هستند در مقام استدالل ابتدا باید  

ر کفایت یک اقرار نماید ای اقامه کنند که به صراحت و یا با عموم یا اطالق خود داللت بادله

شده برای تعدد اقرار را رد نمایند تا موجبی برای تخصیص یا تقیید ادلۀ اقرار  و نیز ادلۀ ارائه

 باقی نماند تا بتوان ادعا نمود که برای اثبات این جرایم یک اقرار کافی است. 

 . قاعدة اقرار1-2-1

: 23علی انفسهم جائز« )عاملی، پیشین،  روایتی مشهور از پیامبر)ص( نقل شده: »اقرار العقالء  

گیرد که از عموم یا اطالق  (، و این روایت به عنوان یک قاعده مورد استفاده فقها قرار می184

 شود، به این دلیل دو اشکال وارد است:آن ثبوت حد با یک بار اقرار استفاده می
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اقرار، مخص   -الف به لزوم تعدد  ادلۀ مربوط  ص و مقی د عموم و ممکن است ادعا شود 

اطالق قاعدۀ مذکور است. بنابراین، قابل استناد نیست ولی همانطور که مشخص شد برخی  

از این ادله اعتبار دلیلیت ندارند )مانند اعتبار عقلی، تخفیف در حدود و...( و در برخی دیگر  

ضوع آنها شبهه  قاعدۀ اقرار بر آنها ورود دارد )مانند قاعدۀ درء و اصل عدم اکتفا(، زیرا مو

اقرار این شبهه را برطرف کرده موضوع آنها را مرتفع می سازد؛ فقط  است و عموم قاعدۀ 

برخی از آن ادله قابلیت تخصیص زدن بر قاعدۀ اقرار را دارند )مانند تنزیل اقرار به شهادت  

 یستند.یا قاعدۀ »کل مایثبته شاهدان...«( که همانطور که گفته شد این دو دلیل نیز تمام ن

این روایت نبوی گرچه مشهور است ولی با سند معتبر در جوامع روایی شیعه نقل    -ب

توان در موارد شک به عنوان دلیل لفظی  (. بنابراین، نمی220: 16، 1418نشده است )خوئی، 

(. عالوه  190؛ منتظری، پیشین:  131:  1به عموم یا اطالق آن تمسک کرد )گلپایگانی، پیشین،  

ایت، سایر روایاتی هم که در کتب روائی شیعه در مورد اقرار ذکر شده در مقام  بر این رو

بیان حکمی دیگر غیر از اصل نفوذ اقرار است و حتی اطالق ندارد چه رسد به عموم )منتظری،  

(. البته ممکن است کسی این قاعده را به استناد اجماع فقهاء یا به عنوان  190-189پیشین:  

ی که مورد تایید شارع نیز قرار گرفته است مالحظه نماید که در این  قاعدۀ عقلی و عقالئ

(. ولی  171:  2اردبیلی، پیشین،  صورت عدم پذیرش یک اقرار نیازمند دلیل است )موسوی  

باید دقت داشت در این صورت مستند قاعدۀ اقرار حداکثر یک دلیل لب ی است که در موارد  

د و قابل تسری و تعمیم به موارد مشکوک نیست و در  شک باید به قدر متیق ن آن اکتفا نمو

موارد حدود غیرجنسی با توجه به فتاوی اکثر فقها شک و تردید نسبت به اثبات این موارد با  

 یک اقرار وجود دارد. 

 . روايت فضيل بن يسار2-2-1

،  از امام صادق)ع( نقل شده که »هر کس نزد امام یک بار به حقی از حدود الهی اقرار کند

چه آزاد باشد و چه برده، بر امام الزم است حد را بر مقر  اقامه کند مگر در مورد زانی محصن  

کند مگر اینکه چهار شاهد بر او شهادت دهند، اگر شهادت دادند او را  که او را رجم نمی
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- 56:  28،  1409؛ عاملی،  8:  10،  1407)طوسی،    1کند«زند سپس او را رجم میصد ضربه می

این روایت صحیحه است )خوئی،  57 استثناء  214:  1،  1422(.  ادات  به داللت  با توجه  و   )

شود  منه است و با یک اقرار ثابت میتمامی جرایم حدی جز زنای محصنه داخل در مستثنی

الف به آن اشکاالتی وجود دارند:  استناد  بردگان را در حدود  این روایت    -ولی در  اقرار 

حجت دانسته در حالی که در فقه امامیه اقرار برده در حدود پذیرفته نیست، لذا برخی روایت  

(؛ 214اند، زیرا طبق فقه عامه اقرار بردگان در حدود نافذ است )همان: را حمل بر تقیه کرده

که ثبوت رجم با    شود در حالیظاهر روایت آن است که رجم فقط با شهادت ثابت می -ب

طبق این روایت برخی    -(. پ267:  1اردبیلی پیشین،  اقرار از مسل مات است )همان، موسوی

شود در حالی که لزوم منه است و با یک اقرار ثابت میجرایم جنسی مانند لواط جزء مستثنی

بر اساس  جرایم غیرجنسی نیز    -(؛ ت278چهار اقرار در آنجا بالخالف است )خوئی، پیشین:  

شوند در حالی که طبق نظر مشهور برای اثبات آنها دو اقرار  این روایت با یک اقرار ثابت می

الزم است. بنابراین مشهور از این روایت اعراض کرده است، البته این اشکال بر این مبناست  

که اعراض مشهور فقها از روایت صحیح را کاسر صحت آن بدانیم که این مبنا مورد قبول  

 (. 18: 2؛ همان، 86: 1همه فقها نیست )خوئی، پیشین،  

 . ادلة خاص دربارة اقرار در حدود غيرجنسی2
ای هستیم که به طور خاص وحدت یا تعدد اقرار در حدود غیرجنسی  در اینجا به دنبال ادله

 کنیم. را ثابت نمایند. بنابراین، حدود غیرجنسی را یک به یک بررسی می

 . قوّادی 1-2

؛ حلی،  148:  4،  1408اکثریت فقها معتقدند برای اثبات قو ادی دو اقرار الزم است )حلی،  

( ولی 471: 2تا، ؛ خمینی، بی399: 41؛ نجفی، پیشین، 164: 9، 1410؛ عاملی، 336: 5، 1420

 

بَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُوُل مَنْ أََقرَّ عَلَى  . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسَنِ بِإِسْنَادِِه عَنِ الْحَسَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضَیْلِ َقاَل سَمِعْتُ أ1َ
مَامِ أَنْ یُقِیمَ الْحَدَّ عَلَیْهِ لِلَّذِی  مَامِ بِحَقٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ مَرًَّۀ وَاحِدًَۀ حُر اً کَانَ أَوْ عَبْداً أَوْ حُرًَّۀ کَانَتْ أَوْ أَمَۀً َفعَلَى الْإِنَفْسِهِ عِنْدَ الْإِ

هُ لَا یَرْجُمُهُ حَتَّى یَشْهَدَ عَلَیْهِ أَرْبَعَۀُ شُهَدَاءَ َفإِذَا شَهِدُوا ضَرَبَهُ الْحَدَّ مِائَۀَ  أََقرَّ بِهِ عَلَى نَفْسِهِ کَائِناً مَنْ کَانَ إِلَّا الزَّانِیَ الْمُحْصَنَ َفإِنَّ
 جَلْدٍَۀ ثُمَّ یَرْجُمُهُ. 
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اقرار هستند   به یک  اکتفا  به  قائل  و  اقرار اشکال کرده  لزوم دو  متاخ ر در  فقهای  از  برخی 

(. قائلین به کفایت یک اقرار به عموم  170:  2اردبیلی، پیشین،  ؛ موسوی  304یشین:  )خوئی، پ

اردبیلی،  ؛ موسوی  304اند )خوئی، پیشین:  ادلۀ اقرار و عدم دلیل بر لزوم دو اقرار استناد کرده

 اند: ( ولی قائلین به لزوم دو اقرار به ادله زیر استناد کرده171 -170پیشین: 

 خاص تعدد اقرار در قوّادی . دليل  1-1-2

اعتبار عقلی اقتضاء دارد که چون جرایمی مانند زنا و لواط فقط با چهار اقرار  اعتبار عقلي.  

شوند حدودی مانند قو ادی نیز به جهت شباهتی که به آنها دارند برای اثبات نیاز به  ثابت می

هم در ادلۀ عام ذکر شده و هم   (. این دلیل127:  13تعدد اقرار داشته باشند )اردبیلی، پیشین،  

در ادلۀ خاص حدودی مانند قوادی قابل طرح است، زیرا سیاق استداللِ آن با جرایمی مانند 

قو ادی تناسب بیشتری دارد؛ مبنای این استدالل بر پایۀ شباهت و قیاس است و همانطور که  

ت، لزوم چهار اقرار را  قباًل گفته شد این سنخ ادله در فقه امامیه معتبر نیست و بر فرض صح

 کند که کسی به آن قائل نیست. برای قو ادی اثبات می

اند و برخی فقها در مورد لزوم اثبات قو ادی با دو اقرار ادعای اجماع نموده  1اجماع فقها. 

( 28:  16معتقدند مستند واضحی غیر از اجماع برای این حکم وجود ندارد )طباطبائی، پیشین،  

و با توجه به اینکه دلیل صالحی به عنوان مستند مجمعین وجود ندارد این اتفاق نظر حجت  

از دلیل معتبر است )روحانی،   اما همانطور که گفته شد  460:  25،  1412قطعی و کاشف   )

اردبیلی، پیشین:  ؛ موسوی  304قائل به کفایت یک اقرار هستند )خوئی، پیشین،    برخی فقها

(. البته ممکن است گفته شود این نظر مخالف، خرق اجماع پس از انعقاد آن است و به 170

شود که در اینجا اصاًل اجماع  رساند ولی با تتب ع در منابع فقهی روشن میاجماع ضرری نمی

کل نگرفته زیرا برخی از فقهای متقد م مانند شیخ صدوق و ابن زهره  به معنای خاص آن ش 

نکرده ذکر  را  آن  اثبات  شیوۀ  یا  و  قو ادی  خود  یا  )صدوق،  حلبی  ؛  48-47:  4،  1413اند 
 

. در بسیاری از حدود غیرجنسی، به اجماع به عنوان دلیل لزوم دو اقرار استناد شده است، لذا ممکن است گفته شود  1
توان بیان کرد: یکی اینکه این اجماع نسبت به محاربه وجود  قسمت ادلۀ عام ذکر نشد؛ در دو وجه میچرا این دلیل در  

ندارد، پس جز ادلۀ عام نیست. دوم آنکه عنوان عامی برای معقد اجماع ثابت نشده، بنابراین بر فرض ثبوت، اجماع بر  
 هر موردی از این جرایم به طور مجزا قائم است. 
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( و برخی مانند شیخ مفید و سید مرتضی فقط  427: 1417؛ حلبی، 459-425: 1415صدوق، 

( و برخی دیگر 515:  1415؛ موسوی،  791:  1413فید،  اند )مبی نه را برای اثبات آن ذکر کرده

اند  اند ولی از تعدد آن سخن نگفتهمانند شیخ طوسی وابن حمزه گرچه اقرار را ذکر کرده

( که از اطالق کالمشان کفایت یک اقرار  415-414:  1408؛ طوسی،  710:  1400)طوسی،  

د که در این مسئله خالف بی نی وجود  توان ادعا کرشود؛ با این اوصاف حداکثر میاستفاده می

توان ادعا کرد  کم میندارد که به معنای ثبوت اجماع نیست و با فرض ثبوت اجماع، دست

گفته مدنظر مجمعین بوده که در آثار  المدرک است و وجوه پیش که اجماع در اینجا محتمل

شف از رای معصوم محل تردید اند و لذا استناد به اجماع به عنوان کا خود بدان استناد کرده

 است.

 . قذف 2-2

اقرار را الزم می بار  فقها دو  اکثریت  نیز  ؛ حلی، 726:  1400دانند )طوسی،  در مورد قذف 

حلی،  154:  4،  1408 پیشین،  407:  5،  1420؛  عاملی،  پیشین،  188:  9؛  نجفی،  ؛  430:  41؛ 

؛ موسوی  320دانند )خوئی، پیشین: ای یک اقرار را کافی می( و عده475: 2خمینی، پیشین، 

 (. 406اردبیلی، پیشین: 

 . دليل خاص تعدد اقرار در قذف1-2-2

فقها.   مطلب  اجماع  این  گویا  که  شده  گفته  اقرار  دو  با  قذف  اثبات  لزوم  در خصوص 

شود  (. همانطور که مشاهده می472؛ روحانی، پیشین:  42اجماعی است )طباطبائی، پیشین:  

اند و اشکاالتی مانند عدم تعرض  دعیان اجماع نیز با تردید ادعای اجماع نمودهدر اینجا حتی م

المدرک بودن ( و محتمل428-427؛ حلبی، پیشین:  444-441:  1415فقهای متقد م )صدوق،  

 اجماع در اینجا نیز وجود دارد. 

 . ادلة خاص وحدت اقرار در قذف2-2-2

اید: »هر کس در نزد امام به حدی از حدود فرمامام صادق)ع( میروایت فضیل بن یسار.  

تواند حد را بر او اقامه کند تا صاحب حق یا ولی   الهی در حقوق مسلمین اقرار نماید امام نمی
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او بیاید و مطالبه نماید ... برخی اصحاب گفتند آن حدودی که اگر کسی یک بار نزد امام 

الناس[ اگر  امام فرمود: ... در حقوق مسلمین ]حقشود، چیست؟  اقرار کند حد بر او اقامه می

فریه  به  امام  نمینزد  حد  کند  اقرار  ]قذفی[  حاضر  ای  او  ولی   یا  مقذوف  اینکه  مگر  خورد 

(. روایت فوق صحیحه است و از ظاهر آن به قرینۀ صدر  57-56:  28،  1409)عاملی،  1شود«

الناس  دارد، کفایت یک اقرار در حقوقکه به کفایت یک اقرار در حقوق اهلل تصریح    2روایت

  -الف  شود:( ولی دو اشکال به این روایت وارد می467:  1422شود )مومن،  نیز فهمیده می

همانطور که در قسمت ادلۀ عام گفته شد صدر روایت متضمن مطالبی است که قابل پذیرش 

در مقام بیان تعدد اقرار    این روایت  -ب  باشد مگر اینکه قائل به تبعیض در حجیت باشیم.نمی

الناسی  یا عدم آن نیست بلکه در مقام بیان شرطیت مطالبۀ صاحب حق در اجرای حدود حق

 است.

فرماید: »اگر کسی به حد یا قذفی اقرار کند سپس انکار نماید  امام صادق میروایت حلبي.  

د ابراهیم بن هاشم در  (. روایت مذکور با توجه به وجو26:  28)عاملی پیشین،    3خورد«حد می

شود که یک اقرار برای اثبات قذف کافی  سند آن حسن است و از اطالق آن فهمیده می

است ولی همان اشکال قبلی مبنی بر اینکه روایت در مقام بیان تعدد اقرار یا عدم آن نیست و  

 (. 406پیشین:  اردبیلی،  در نتیجه عدم امکان تمسک به اطالق در اینجا نیز وجود دارد )موسوی  

 

 

 

مِعْتُ أَبَا عَبْدِ ا. مُحَمَّدُ  1 یْلِ َقاَل سـَ نِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضـَ نَادِِه عَنِ الْحَسـَ نِ بِإِسـْ للَّهِ ع یَقُوُل ... وَ مَنْ بْنُ الْحَسـَ
لِمِینَ ــْ هِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِحَقٍّ حَدٍّ مِنْ حُدُودِ اللَّهِ ِفی حُقُوقِ الْمُسـ ــِ فَلَیْسَ عَلَى الْإِمَامِ أَنْ یُقِیمَ عَلَیْهِ الْحَدَّ الَّذِی أََقرَّ بِهِ   أََقرَّ عَلَى نَفْسـ

حَابِنَا یَا أَ احِبُ الْحَقِّ أَوْ وَلِیُّهُ فَیُطَالِبَهُ بِحَقِّهِ َقاَل َفقَاَل لَهُ بَعْضُ أَصــْ رَ صــَ إِذَا بَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِِه الْحُدُودُ الَّتِی عِنْدَُه حَتَّى یَحْضــُ
هِ أُِقیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا ... َقاَل وَ أَمَّا حُقُوقُ ــِ هِ عِنْدَ الْإِمَامِ  أََقرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرًَّۀ وَاحِدًَۀ عَلَى نَفْس ــِ لِمِینَ َفإِذَا أََقرَّ عَلَى نَفْس ــْ الْمُس

  أَوْ وَلِیُّهُ.بِفِرْیَۀٍ لَمْ یَحُدَُّه حَتَّى یَحْضُرَ صَاحِبُ الْفِرْیَۀِ
 . صدر روایت در قسمت ادلۀ عام کفایت یک اقرار ذکر شد.2
ادِ بْنِ عُثْمَـانَ عَنِ الْحَلَبِیِّ عَنْ أ3َ بِی عَبْـدِ اللَـّهِ ع قَـاَل: إِذَا أََقرَّ الرَّجُـلُ  . عَنْ عَلِیِّ بْنِ إِبْرَاهِیمَ عَنْ أَبـِیهِ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ حَمَـّ

ــِـهِ بِحَـدٍّ یَبْلُغُ فـِیهِ الرَّعَلَى   ــِـهِ بِحَـدٍّ أَوْ ِفرْیَـۀٍ ثُمَّ جَحَـدَ جُلِـدَ قُلْـتُ أَ رَأَیْـتَ إِنْ أََقرَّ عَلَى نَفْسـ جْمَ أَ کُنْـتَ تَرْجُمُـهُ قَـاَل لَـا وَ لَکِنْ نَفْسـ
 کُنْتُ ضَارِبَهُ.
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 . شرب خمر 3-2

اقرار هستند )طوسی،   لزوم دو  به  قائل  فقها  اکثریت  ؛ 711:  1400در خصوص شرب خمر 

؛  208:  9،  1410؛ عاملی،  344:  5،  1420؛ حلی،  156:  4،  1408؛ حلی،  416:  1408طوسی،  

دانند )خوئی،  ( و برخی یک اقرار را کافی می479:  2؛ خمینی، پیشین،  455:  41نجفی، پیشین،  

(. قائلین به کفایت یک اقرار  597اردبیلی، پیشین:  ؛ موسوی  285:  1417؛ تبریزی،  330پیشین:  

اردبیلی، پیشین( ولی اگر بخواهند به دلیل  اند )خوئی، پیشین؛ موسوی  به ادلۀ عام استناد کرده

( که  57-56:  28،  1409)عاملی،    1خاصی استناد کنند فرازی از روایت فضیل بن یسار است 

 هایی که دربارۀ این روایت در خصوص قذف گفته شد در اینجا نیز جاری است.همان بحث

 . دليل خاص تعدد اقرار در شرب خمر 1-3-2

ادعا شده که در این مورد اجماع وجود دارد ولی دو نکتۀ متفاوت با ادعای اجماع  اجماع. 

اینکه تعبیری از شیخ طوسی وجود دارد که حاکی از    در موردهای قبلی وجود دارد؛ یکی

اتفاقی بودن این مطلب در نزد فقهای امامیه است. ایشان تعبیر »عندنا« را به کار برده )طوسی،  

( که معموالً برای بیان مطالبی است که میان فقه امامیه و فقه عامه اختالف وجود  61:  8،  1387

نیست و این تعبیر از ایشان که از متقدمین است قابل توجه  دارد و در میان خود امامیه اختالفی  

است؛ نکتۀ دوم این است که در »جواهر« نیز پس از ذکر اینکه اقتضای دلیل اقرار یک بار  

کند که از ظاهر عبارت  است و این مطلب در سایر حدود غیرجنسی مکرر گفته شده، بیان می

(.  456-455اجماع وجود دارد )نجفی، پیشین:  آید که در اینجا )شرب خمر(  »مبسوط« برمی

ذکر قید »هنا« ظاهر در این مطلب است که میان شرب خمر و سایر حدود غیرجنسی تفاوت  

موارد چنین   این  سایر  است که در  تفاوت  این  منشأ  »مبسوط«  عبارت  البته  دارد که  وجود 

در کالم شیخ طوسی    تعبیری وجود ندارد. با وجود دو نکتۀ فوق باید توجه داشت که آنچه

آمده حداکثر اجماع منقول است که حجت نیست و همانند موارد قبلی، اشکال عدم تعرض  

متقد م )صدوق،   فقهای  پیشین:  456-451:  1415برخی  پیشین:  257؛ سالر دیلمی،  ؛ حلبی، 

 ( و احتمال مدرکی بودن اجماع بر فرض ثبوت پابرجاست. 429

 

 فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّه.. وَ إِذَا أََقرَّ عَلَى نَفْسِهِ أَنَّهُ شَرِبَ خَمْراً حَدَُّه  1
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 . سرقت4-2

نیز اکثریت  اقرار )مفید،    در باب سرقت  به لزوم دو  : 1400؛ طوسی،  802:  1413فقها قائل 

،  1410؛ عاملی،  366-365:  5،  1420؛ حلی،  163:  4،  1408؛ حلی،  418:  1408؛ طوسی،  716

پیشین:  276:  9 نجفی،  پیشین،  521؛  اقرار  488:  2؛ خمینی،  کفایت یک  به  قائل  اقلیتی  و   )

 (.363هستند )خوئی، پیشین: 

 خاص قائلين به لزوم دو اقرار در سرقت. ادلة 1-4-2

 . روايات خاص 1-1-4-2

شود مگر . روایت جمیل بن در اج از امام باقر)ع( یا امام صادق)ع(: »دست سارق قطع نمی1

اقرار به سرقت نماید و اگر از اقرار رجوع کند ضامن مال مسروقه است و در   اینکه دوبار 

(. سند این روایت  249:  28،  1409)عاملی،    1شود«صورتی که شهود نباشد دستش قطع نمی

مرسل است و نیز با توجه به وجود علی بن حدید در سند روایت که شیخ طوسی او را تضعیف  

( سند این روایت ضعیف  331:  12تا،  توان به وثاقت او حکم کرد )خوئی، بیکرده و نمی

حصر تمام است. اما یک اشکال    است ولی داللت آن بر مدعا با توجه به استفاده از سیاق

وجود دارد؛ روایت متضمن سقوط حد با انکار بعد از اقرار است که در نزد بسیاری از فقها  

 (. 263: 13جز در مورد رجم پذیرفته نیست )اردبیلی، پیشین، 

شود مگر اینکه دو بار به  . روایت جمیل بن در اج از امام صادق)ع(: »دست سارق قطع نمی2

)عاملی، پیشین:    2شود مگر اینکه چهار بار اقرار نماید« ار نماید و زانی رجم نمیسرقت اقر

(. یکی از روات این روایت علی بن السندی است که برخی طبق شهادت نصر بن صباح  251

اسماعیل می بن  ثقه است )موسوی  او را علی  لقب سندی دارد و فردی  اردبیلی،  دانند که 

 

حَابِنَا  . مُحَمَّدُ بْنُ یَعْقُوبَ عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ یَحْیَى عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ حَدِیدٍ عَنْ جَمِیلِ ب1ْ نِ دَرَّاجٍ عَنْ بَعْضِ أَصــْ
ارِقُ حَ ــَّ رِقَۀَ وَ لَمْ یُقْطَعْ إِذَا لَمْ یَکُنْ عَنْ أَحَدِهِمَا ع ِفی حَدِیثٍ َقاَل: لَا یُقْطَعُ الس ــَّ مِنَ الس رِقَۀِ مَرَّتَیْنِ َفإِنْ رَجَعَ ضــَ ــَّ تَّى یُقِرَّ بِالس

 شُهُودٌ.
نْدِیِّ عَنِ ابْنِ أَبِی عُمَیْرٍ عَنْ جَم2ِ ــِّ نَادِِه عَنْ مُحَمَّدِ بْنِ عَلِیِّ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ عَلِیِّ بْنِ السـ ــْ عَبْدِ اللَّهِ ع َقاَل: لَا    یلٍ عَنْ أَبِی. بِإِسـ

 یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى یُقِرَّ بِالسَّرِقَۀِ مَرَّتَیْنِ وَ لَا یُرْجَمُ الزَّانِی حَتَّى یُقِرَّ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ.
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اتحاد علی بن اسماعیل با علی بن سندی و هم اعتماد بر گفتار نصر   ( ولی هم264:  1پیشین،  

پیشین،   )خوئی،  است  اشکال  او محل  توثیق  در  اصل  303-302:  12بن صباح  (. همچنین، 

(.  598:  1390انتساب این گواهی به رجال کشی با توجه به برخی نسخ ثابت نیست )کشی،  

(، اما داللت آن مانند روایت  54:  13ئی، پیشین،  توان به علی بن سندی اعتماد کرد )خولذا نمی

 قبلی تمام است. 

شود مگر اینکه دو بار اقرار نماید در صورتی که  الرضا: »دست سارق قطع نمی. روایت فقه3

نباشد« قبلی  123:  18،  1408)نوری،    1شاهدی  نیز همچون دو روایت  این روایت  (. داللت 

الرضا به امام  تمام است اما مشکل اصلی سند آن است به دلیل آنکه اصل انتساب کتاب فقه

علی برای  کتاب  این  معتقدند  برخی  و  نیست  ثابت  )موسوی  بن رضا)ع(  است  قمی  بابویه 

پیشین:   معتق 72اردبیلی،  برخی  و  است  (  شلمغانی  »التکلیف«  کتاب  همان  کتاب  این  دند 

بر فرض که  2167:  7،  1419)شبیری،   و  باشد  روایت  عبارت  این  نیست  معلوم  بنابراین،   .)

 روایت باشد مرسله است و اعتبار ندارد.

. روایت دعائم االسالم از امام علی)ع(: »مردی نزد امیرالمومنین آمد و گفت من سرقت  4

منصرف نمود دوباره گفت من سرقت کردم، حضرت فرمود: آیا دوبار  کردم حضرت او را  

می به خودت شهادت  مینسبت  )اقرار  قطع کرد« دهی  را  او  )نوری،   2کنی(؟ سپس دست 

(. این روایت از کتاب دعائم االسالم نقل شده که اعتبار آن ثابت نشده )خوئی،  122پیشین:  

روایت، اعتبار سندی ندارد، اما از نظر داللی ظاهر ( و با توجه به مرسل بودن  181:  20پیشین،  

در این است که یک اقرار برای حد سرقت کافی نیست و دو اقرار الزم است وگرنه حضرت  

 انداخت.اجرای حد را به تاخیر نمی

فرماید: »نزد عیسی بن موسی بودم و فردی  . روایت ابان بن عثمان از امام صادق)ع( که می5

او بود که سارقی را آوردند به من روی آورد که سؤال کند، به او گفتم دربارۀ    از آل عمر نزد

گویی اگر نسبت به خود ]یک بار[ اقرار کند که سرقت کرده پاسخ داد: دستش  سارق چه می

 

 .. ِفقْهُ الرِّضَا )ع(: وَ لَا یُقْطَعُ السَّارِقُ حَتَّى یُقِرَّ مَرَّتَیْنِ إِذَا لَمْ تَکُنْ شُهُود1ٌ
رَْقتُ َفانْتَهَر2َ لَامِ، عَنْ عَلِیٍّ ع أَنَّ رَجُلًا أَتَاُه َفقَاَل یَا أَمِیرَ الْمُْؤمِنِینَ إِنِّی سـَ رَْقتُ َفقَاَل  . دَعَائِمُ الْإِسـْ ُه َفقَاَل یَا أَمِیرَ الْمُْؤمِنِینَ إِنِّی سـَ

 .أَ تَشْهَدُ عَلَى نَفْسِکَ مَرَّتَیْنِ َفقَطَعَهُ
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گویی اگر چهار بار نسبت به خود اقرار کند. گفت: او  شود. گفتم دربارۀ زنا چه میقطع می

شود که اگر سارق دو بار اقرار کرد دست او را  گفتم چه چیز مانع شما می کنیم،را رجم می

(. سند این روایت صحیح است )خوئی،  250)عاملی، پیشین:    1قطع کنید و همانند زانی باشد؟«

( و در تقریب استدالل به آن سه وجه گفته  276:  3اردبیلی، پیشین،  ؛ موسوی  364:  1،  1422

انطباق صدر و ذیل روایت مقصود آن است که چرا در اثبات سرقت  با توجه به    -شده: الف

(، زیرا اگر ذیل روایت بر ظاهرش حمل شود  522دانید؟ )نجفی، پیشین:  دو اقرار را شرط نمی

اقرار قطع ید صورت نمی با دو  پیدا می)یعنی  با صدر آن منافات  کند. پس مقصود  گیرد( 

است که با تعدد اقرار در زنا تناسب دارد )طباطبائی،  انکار نسبت به عدم اشتراط دو اقرار  

اند این روایت سارق را به  برخی گفته  -(؛ ب 277اردبیلی، پیشین:  ؛ موسوی  123:  16پیشین،  

منزلۀ زانی قرار داده و چون زنا میان دو نفر است چهار اقرار الزم است یعنی برای هر یک  

شد و چه بسا این نحوۀ استدالل الزام به استحسانات  دو اقرار، در سرقت نیز باید دو اقرار با

وجه سوم در تقریب استدالل این است که مقصود    -طرف مقابل باشد )طباطبائی، پیشین(؛ پ 

 اردبیلی، پیشین(. از روایت تنزیل سارق به منزلۀ زانی در تعداد اقرار و شهود است )موسوی 

اند این  برخی گفته  - ا اشکال شده است: الفاما در داللت این روایت بر مطلوب و اثبات مدع

؛ 364روایت ظهوری در لزوم تعدد اقرار ندارد و حداکثر اشعار به آن دارد )خوئی، پیشین:  

: 1422دانند )فاضل لنکرانی،  اردبیلی، پیشین( گرچه برخی فقها این ادعا را ممنوع میموسوی  

بر طرف مقابل باشد زیرا ظاهر روایت  برخی دیگر معتقدند شاید کالم امام رد    -(؛ ب570

دانند ممکن است امام در  ای از عامه یک اقرار را برای سرقت کافی میاین است که عده

مقام رد ایشان گفته طبق قیاس باید همانگونه که در زنا چهار اقرار الزم است در سرقت نیز  

های نقضی توسط  قیاس، مثالدو اقرار الزم باشد نظیر برخی روایات دیگری که در مقام رد  

 

ى  . عَن مُحم د بن1 الَۀَ عَنْ أَبَانِ بْنِ عُثْمَانَ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع أَنَّهُ َقاَل: کُنْتُ عِنْدَ عِیســَ نِ بِإســنادِه عَنْ َفضــَ ى    الحَســَ بْنِ مُوســَ
ارِقِ إِذَ أَلُنِی َفقُلْتُ مَا تَقُوُل ِفی السَـّ ارِقٍ وَ عِنْدَُه رَجُلٌ مِنْ آِل عُمَرَ فَأَقْبَلَ یَسـْ رَقَ َقاَل یُقْطَعُ ُقلْتُ  فَأُتِیَ بِسـَ هِ أَنَّهُ سـَ ا أََقرَّ عَلَى نَفْسـِ

هِ أَرْبَعَ مَرَّاتٍ َقاَل نَرْجُمُهُ قُلْتُ وَ مَا یَمْنَعُکُمْ مِنَ ال ــِ هِ مَرَّتَیْنِ أَنْ فَمَا تَقُوُل ِفی الزِّنَا إِذَا أََقرَّ عَلَى نَفْسـ ــِ ارِقِ إِذَا أََقرَّ عَلَى نَفْسـ ــَّ سـ
 یَکُونَ بِمَنْزِلَۀِ الزَّانِی.تَقْطَعُوُه َف
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بر فرض داللت   -( این احتمال منتفی نیست. پ350)تبریزی، پیشین:    1امام مطرح شده است

( و مانند آن که خواهد آمد تعارض  250این روایت بر مدعا، با صحیحه فضیل )عاملی، پیشین:  

ت بر صحیحۀ ابان ترجیح  دارد و با توجه به اینکه این روایات با عموم ادلۀ نفوذ اقرار موافق اس

(. ممکن است گفته شود تعارض میان این روایات مستقر نیست و  365دارد )خوئی، پیشین:  

(، زیرا همانطور که  126:  10،  1407شود )طوسی،  روایت فضیل و مانند آن حمل بر تقیه می

توان  نمیآید مذهب گروهی از عامه اکتفا به یک اقرار بوده است، لذا  از صحیحۀ ابان برمی

ندارد   وجهی  تقیه  بر  پس حمل  هستند  اقرار  دو  لزوم  به  قائل  عامه  از  بسیاری  چون  گفت 

)خوئی، پیشین(. وجه دیگری که گفته شده این است که اقرار نزد حاکم با اقرار نزد مردم  

شود، زیرا اقرار نزد حاکم غالباً پس اقرار  تفاوت دارد و با یک اقرار نزد حاکم حد ثابت می

(. این وجه که کسی هم به آن  224: 9، 1413شود )حلی، یگری که نزد مردم بوده واقع مید

پیشین:   )روحانی،  نیست  قبول  قابل  است،  احتمال  یک  فقط  و  نیست  فرض 523قائل  با   .)

و موافق فتاوی عامه    2تعارض مستقر هم صحیحۀ ابان بر صحیحۀ فضیل و مانند آن که شاذ

ن وصف صرف موافق عموم ادلۀ اقرار بودن مالک ترجیح نیست  است، ترجیح دارد؛ با ای 

خصوصاً با توجه به آنچه گفته شد که عموم و اطالقی برای ادلۀ اقرار وجود ندارد )منتظری،  

 (.190-189پیشین: 

. روایت اصبغ بن نباته از امام علی)ع(: روزی در مسجد جامع کوفه بر امام علی)ع( وارد  6

ای سیاه آنجا بودند و گفتند یا امیرالمومنین این برده سارق است!  رده شدم، گروه زیادی با ب

امام دوباره فرمود: آیا تو سارقی؟ پاسخ داد:   او فرمود: آیا تو سارقی؟ گفت آری.  به  امام 

کنم،  آری ای موالی من! حضرت فرمود اگر برای بار سوم بگویی دست راست تو را قطع می

 3موالی من! و حضرت دستور داد دست او را قطع کردند.آیا تو سارقی؟ گفت: آری ای  

 

 .46:  27،  1409عاملی،  –. به عنوان نمونه نک. به روایت امام صادق)ع( و ابوحنیفه  1
 . شاذ بودن این روایات از جهت اعراض مشهور از آن است.2
بَغِ بْنِ  3 ــْ امِ عَلَى أَمِیرِ الْمُْؤمِنِینَ ع ِفی جَـامِعِ . الْقُطْـبُ الرَّاوَنْـدِیُّ ِفی الْخَرَائِجِ، رُوِیَ عَنِ الْـأَصـ نُبَـاتَـۀَ قَـاَل دَخَلْـتُ ِفی بَعْضِ الْـأَیَـّ

ارِقٌ  َودُ َفقَالُوا یَا أَمِیرَ الْمُْؤمِنِینَ هَذَا الْعَبْدُ سـَ ارِقٌ أَنْتَالْکُوفَۀِ وَ إِذَا بِجَمٍّ غَفِیرٍ وَ مَعَهُمْ عَبْدٌ أَسـْ  یَا غُلَامُ َفقَاَل  َفقَاَل لَهُ الْإِمَامُ أَ سـَ
ارِقٌ أَنْتَ یَا غُلَامُ َفقَاَل نَعَمْ یَا مَْولَایَ َفقَاَل لَهُ الْإِمَامُ ــَ ارِقٌ   لَهُ نَعَمْ َفقَاَل لَهُ مَرًَّۀ ثَانِیَۀً أَ سـ ــَ إِنْ قُلْتَهَا ثَالِثَۀً قَطَعْتُ یَمِینَکَ َفقَاَل أَ سـ

  فَأَمَرَ الْإِمَامُ بِقَطْعِ یَمِینِهِ َفقُطِعَتْ.َقاَل نَعَمْ یَا مَْولَایَ  أَنْتَ یَا غُلَامُ
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پیشین:   اقرار  152-151)نوری،  نیز لزوم سه  (. سند این روایت مرسل است و و مدلول آن 

پیشین:   لنکرانی،  )فاضل  نیست  قائل  آن  به  اقرار  575است که کسی  اعتبار  متضمن  نیز  و   )

نی  پذیرفته  امامیه  فقه  در  که  است  سرقت  در حد  است  بردگان  غیر  در حق  اقرار  زیرا  ست 

 (.523)نجفی، پیشین: 

(. البته اگر عمل مشهور  5از مجموع این روایات فقط یک روایت صحیحه است )روایت  

شود؛ داللت چهار روایت  را جابر ضعف سند بدانیم ضعف سند سایر روایات هم جبران می

  5(. در داللت روایت  4  و  3،  2،  1نیز بر لزوم دو اقرار در حد سرقت صریح است )روایت

کند،  نیز گرچه بر لزوم تعدد اقرار داللت دارد ولی سه بار را اثبات می  6اشکال شده و روایت  

، باید گفت دو راه وجود دارد؛ اگر شهرت را جابر ضعف سند  6پس با کنار گذاشتن روایت  

لزوم   5از روایت  ( بدانیم مدعا ثابت است و اگر ندانیم در صورتی که  4و    3،  2،  1روایات )

توان مدعا را ثابت دانست وگرنه باید گفت که هیچ روایتی که  دو اقرار را استظهار کنیم می

 با سند معتبر و داللت روشن این مدعا را اثبات نماید، وجود ندارد.

 . اجماع 2-1-4-2

)هندی،   است  اجماع شده  ادعای  سرقت  اقرار در  دو  لزوم  ؛  615:  10،  1416در خصوص 

(. اما دو اشکال وجود دارد: یکی اینکه نقل شده 522؛ نجفی، پیشین:  121طباطبائی، پیشین:  

(، اگرچه این  224:  9،  1413شیخ صدوق مخالف و قائل به کفایت یک اقرار است )حلی،  

)هندی، پیشین(. اما اشکال دوم اینکه اجماع    1شود مخالفت در آثار شیخ صدوق یافت نمی

 المدرک است. در اینجا محتمل

 

 

 

 

داند، آنچه در عبارت نســخۀ موجود  . بر خالف آنچه گفته شــده که شــیخ صــدوق در »المقنع« یک اقرار را کافی می1
 (.448:  1415داند )صدوق، آمده این است که ایشان اصالً حد سرقت را با اقرار قابل اثبات نمی
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 . ادلة خاص قائلين به کفايت يک اقرار در سرقت 2-4-2

 . روايات خاص 1-2-4-2

ید 1 اقرار کند قطع  امام  نزد  بار  انسان آزادی یک  »اگر  امام صادق)ع(:  از  . روایت فضیل 

پیشین:    1شود«می در  (. س250)عاملی،  اقرار  بر کفایت یک  و  است  این روایت صحیح  ند 

از آنجایی که در برخی نسخ    - سرقت داللت دارد ولی اشکاالتی بر آن وارد شده است: الف

:  10،  1407با این عبارت »إِذَا أَقَرَّ الْحُرُّ عَلَى نَْفسِهِ بِالسَّرِقَه مَرَّه وَاحِدَه عِْندَ الْإِمَامِ قُطِعَ« )طوسی،  

شود قید »مره واحده« متعلق به سرقت است نه اقرار و ممکن است  شده، گفته می  ( نقل126

اما از جهت عدد   برای رفع توهم مخاطب بوده که برای قطع ید تکرار سرقت الزم نیست 

؛ نجفی،  122اقرار مجمل است و لذا داللتی بر کفایت یک اقرار ندارد )طباطبائی، پیشین:  

برخی    -الشیعۀ« این اشکال وارد نیست؛ ب جه به نسخه »وسائل(، اما با تو523-522پیشین:  

داده است  احتمال  بوده  آن  از  نهی  و  اقرار دوم  از  قطع  است که  این  معنای روایت  اند که 

بعید است )همان(؛ پ و  نیز خالف ظاهر روایت  احتمال  این  پیشین( که  این    - )طباطبائی، 

فتاوی عامه در وحدت اقرار حمل بر تقیه  روایت معارض دارد و به جهت موافقت با برخی  

پیشین:  می این 126شود )طوسی،  بعدی  و روایت  این روایت  به وحدت سندی  توجه  با   .)

( 574احتمال وجود دارد که این روایت قسمتی از روایت بعد باشد )فاضل لنکرانی، پیشین:  

احتمال تقیه بیشتر    که در این صورت وجوه موافق آن با فقه عامه در مسائل بیشتری است و

 شود.تقویت می

. روایت دیگر فضیل از امام صادق)ع(: »اصحاب از امام پرسیدند آن حدودی که اگر کسی  2

شود، چیست؟ امام فرمود: اگر نزد امام  یک بار نزد امام به آن اقرار کند حد بر او جاری می

(. 57-56)عاملی، پیشین:    2است«کند این از حقوق اهلل  به سرقتی اقرار کند او را قطع ید می

 

یْلِ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع َق. مُحَمَّدُ ب1ْ عِیدٍ عَنِ ابْنِ مَحْبُوبٍ عَنِ الْفُضــَ یْنِ بْنِ ســَ نَادِِه عَنِ الْحُســَ نِ بِإِســْ اَل: إِنْ أََقرَّ الرَّجُلُ نُ الْحَســَ
 الْحُرُّ عَلَى نَفْسِهِ مَرًَّۀ وَاحِدًَۀ عِنْدَ الْإِمَامِ قُطِعَ.

َفقَاَل لَهُ  نَادِِه عَنِ الْحَسـَنِ بْنِ مَحْبُوبٍ عَنْ أَبِی أَیُّوبَ عَنِ الْفُضـَیْلِ َقاَل سـَمِعْتُ أَبَا عَبْدِ اللَّهِ ع یَقُوُل ... . مُحَمَّدُ بْنُ الْحَسـَنِ بِإِسْـ 2
حَابِنَا یَا أَبَا عَبْدِ اللَّهِ فَمَا هَذِِه الْحُدُودُ الَّتِی إِذَا أََقرَّ بِهَا عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّ هِ أُِقیمُ عَلَیْهِ الْحَدُّ فِیهَا َفقَاَل إِذَا بَعْضُ أَصـْ ًۀ وَاحِدًَۀ عَلَى نَفْسـِ

 أََقرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ بِسَرِقَۀٍ َقطَعَهُ فَهَذَا مِنْ حُقُوقِ اللَّهِ.
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سند این روایت صحیح است و بحث پیرامون آن هم در بخش ادلۀ عام کفایت یک اقرار و  

هم در قسمت قذف گذشت؛ گرچه بر مقصود داللت دارد ولی مشتمل بر مضامینی است که  

یگری  احتمال صدور آن بر وجه تقیه وجود دارد. عالوه بر اشکاالت مذکور در قبل، اشکال د

که وجود دارد این است که مطابق این فراز از روایت برای حد سرقت نیاز به مطالبۀ مالک 

 (. 574نیست که بر خالف نظر مشهور فقها در این باره است )فاضل لنکرانی، پیشین: 

. روایت ضُریس از امام باقر)ع(: »برده اگر یک بار نزد امام اقرار کند که سرقت کرده او را  3

 1کند«کند و کنیز اگر یک بار نزد امام اقرار کند که سرقت کرده او را قطع ید مییقطع ید م

(. سند این روایت نیز صحیح است و داللت آن نیز بر کفایت یک اقرار  249)عاملی، پیشین: 

»امه« معنای اصطالحی آن   واضح است. البته در صورتی که گفته شود مقصود از »عبد« و 

( وگرنه اشکالی که دارد این  142:  3نیست و منظور بندگی خداوند است )گلپایگانی، پیشین،  

شود )خوئی،  دگان را نافذ دانسته که موافق فقه عامه است و حمل بر تقیه میاست که اقرار بر

 (.366پیشین، 

 . محاربه5-2

؛ 380:  5،  1420؛ حلی،  167:  4،  1408دانند )حلی،  در محاربه اکثر فقها یک اقرار را کافی می

( 385شین:  ؛ تبریزی، پی 243؛ گلپایگانی، پیشین:  571؛ نجفی، پیشین:  293:  9،  1410عاملی،  

شود  گرچه برخی فقها تصریحی ندارند ولی از اطالق کالمشان کفایت یک اقرار فهمیده می

کرده721:  1400)طوسی،   احتیاط  برخی  گرچه  نداده  فتوا  اقرار  دو  لزوم  به  کسی  و  اند  ( 

(. البته طبق مبنای لزوم دو اقرار در حدود در هر جا که دو شاهد الزم  292)خمینی، پیشین:  

(، باید قائلین به این مبنا در اینجا نیز دو اقرار را الزم بدانند  259)سالر دیلمی، پیشین:    است

گرچه تصریحی در خصوص محاربه صورت نگرفته است. آنچه جای تعجب است تفاوتی  

(، در حالی  385اند )تبریزی، پیشین:  است که مشهور فقها میان محاربه و سایر حدود قائل شده 

 

مَحْبُوبٍ عَنِ ابْنِ رِئَابٍ عَنْ ضُرَیْسٍ عَنْ أَبِی جَعْفَرٍ ع َقاَل: الْعَبْدُ إِذَا . وَ عَنْ مُحَمَّد بنِ یَعقوبَ عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدٍ عَنِ ابْنِ 1
 السَّرِقَۀِ قَطَعَهَا.أََقرَّ عَلَى نَفْسِهِ عِنْدَ الْإِمَامِ مَرَّۀً أَنَّهُ قَدْ سَرَقَ َقطَعَهُ وَ الْأَمَۀُ إِذَا أََقرَّتْ عَلَى نَفْسِهَا بِ
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در آن موارد در اینجا نیز جاری است و همانطور که خواهد آمد دلیل خاص  که وجوه مطرح  

 بر وحدت اقرار در اینجا نیز مخدوش است. 

 . دليل خاص لزوم دو اقرار در محاربه 1-5-2
گرچه همانطور که گفته شد این وجه قائل صریحی ندارد ولی ممکن است به دلیل زیر استناد  

 شود. 

 تعدد اقرار در حدود ديگر . فحوای لزوم 1-1-5-2
آنها خفیف مجازات حدی  که  اگر در جرایمی  است که  این  دلیل  این  مانند  بیان  است  تر 

سرقت دو اقرار الزم است در محاربه که مجازات آن شدیدتر است )مانند قتل و صلب( به  

روشن    های گذشته(. با توجه به بحث151طریق اولی دو اقرار الزم است )طباطبائی، پیشین:  

شد که تعدد اقرار در سایر حدود مورد بحث نیز دلیل صحیح و صریحی ندارد که در اینجا  

 از فحوای آن استفاده شود.

 . دليل خاص قائلين به کفايت يک اقرار در محاربه2-5-2

 اند.اکثریت برای کفایت یک اقرار به دلیل زیر استناد کرده

 . اجماع 1-2-5-2

(  571؛ نجفی، پیشین:  151اند )طباطبائی، پیشین:  نفی خالف کردهبرخی در این مورد ادعای  

:  1415ولی دو اشکال عدم تعرض بسیاری از فقهای متقد م به طرق اثبات محاربه )صدوق،  

( و احتمال مدرکی بودن اجماع به  424-423:  1408؛ طوسی،  805-804:  1413؛ مفید،  450

 دلیل استناد به عموم ادله اقرار وجود دارد.

 النبی . سب6-2ّ

سب  اثباتی  طرق  متعرض  فقها  از  نشدهبسیاری  بحث  النبی  این  به  که  دیگر  برخی  اما  اند، 

نیز جاری میپرداخته اینجا  در  بوده  مشابه  سایر حدودِ  میان  را که  نظری  اختالف  دانند  اند 

بسیاری از فقها اصاًل این  (. با توجه به اینکه  270:  2؛ گلپایگانی، پیشین،  440)نجفی، پیشین:  

توان ادعای اجماع در خصوص هیچ یک از دو وجه نمود. تنها  اند نمیبحث را مطرح نکرده
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دلیل خاصی که در این باره قابل طرح است تمسک به قیاس اولویت نسبت به حدودی مانند  

اشکال نیز    شرب خمر و ... برای لزوم دو اقرار است، نظیر آنچه در محاربه گفته شد و همان

 وجود دارد. 

 . سحر 7-2

اند، اما اختالف مبنای پیشین  در خصوص طرق اثباتی سحر نیز بسیاری از فقها بحث نکرده

( 280؛ گلپایگانی، پیشین:  477؛ خمینی، پیشین:  443در اینجا نیز جاری است )نجفی، پیشین:  

کال آن نیز همانند موارد  و تمسک به قیاس اولویت به عنوان دلیل خاص بر لزوم دو اقرار و اش

 سابق است. 

 . ارتداد8-2

بحث طریق اثبات ارتداد نیز همانند دو مورد قبل در کالم بسیاری از فقها نیامده ولی در اینجا  

،  1420نیز در کتبی که بحث شده، اختالف مبنا موجب اختالف نظر پیشین شده است )حلی،  

(. در مورد  129:  4اردبیلی، پیشین،  موسوی    ؛496؛ خمینی، پیشین:  600؛ نجفی، پیشین:  397:  5

تر اقتضای لزوم آن را در حد ارتداد  ارتداد نیز فحوای اشتراط دو اقرار در حدودی خفیف

 گفته نیز پابرجاست. دارد و اشکال پیش 

 نتيجه
از مجموع بحثی که در مورد اقرار در حدود غیرجنسی )قو ادی، قذف، شرب خمر، سرقت، 

توان گفت از ادلۀ عامی که در مورد لزوم دو النبی، سحر، ارتداد( انجام شد، میمحاربه، سب 

اقرار وجود دارد هیچ دلیل معتبری جز قاعده درء وجود ندارد که آن نیز بر فرض نبود ادلۀ  

اجتهادی که شبهه برطرف کند کاربرد خواهد داشت و به انضمام احتمال لزوم دو اقرار ممکن  

ادلۀ عام کفایت یک اقرار نیز مخدوش است و بر خالف آنچه اکثر فقها    است نافع باشد.

اند قاعدۀ اقرار منصوص نیست و عموم و اطالق لفظی برای آن ثابت نیست تا بتوان  پذیرفته

در موضع شک به آن رجوع نمود و با بررسی موردی ادلۀ خاص در خصوص حدود مذکور  

عدد اقرار در این باره وجود ندارد. فقط در مورد  شود دلیل معتبری در مورد نیز مشخص می
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توانند مثبت  سرقت روایاتی هستند که اگر عمل مشهور را جابر ضعف سندی آنها بدانیم می

لزوم دو اقرار در مورد سرقت باشند. در این صورت در مورد حدودی که مجازات شدیدتر  

به قیاس اولویت بعید نیست ولی   النبی، سحر، ارتداد( تمسکاز سرقت دارند )محاربه، سب 

اگر شهرت را جابر ضعف سند آنها ندانیم هیچ یک از این موارد صحیح نیستند. آنچه باقی  

ماند این است که فتوای مشهور که در اکثر این موارد لزوم دو اقرار است موجب شبهه  می

تواند این  ار که نمیدر کفایت یک اقرار شده و با توجه به خدشه در عموم و اطالق قاعدۀ اقر

شبهه را برطرف کند اقتضای قاعدۀ درء، عدم اثبات حد در مورد یک اقرار است و از این  

توان میان موارد مختلف تفکیک کرد. بنابراین، فتوای مشهور مبنی بر لزوم دو اقرار  حیث نمی

می وجه  بی  ارتداد  یا  سحر  محاربه،  در  اقرار  یک  کفایت  و  مذکور  اکثر حدود  نماید در 

توان گفت در تمام  خصوصاً که ادلۀ خاصی هم در این موارد وجود ندارند. در نتیجه، می

حدود غیرجنسی گرچه دلیل اجتهادی معتبری بر لزوم دو اقرار وجود ندارد، به جهت خروج  

از شبهه، لزوم آن به مثابۀ یک قاعده در تمامی حدود غیرجنسی موج ه است. بنابراین تفاوتی  

ق.م.ا در نظر گرفته شده نیز قابل دفاع به   172ان تعداد اقرار در حدود مختلف در مادۀ که می 

گردد که مادۀ مربوط اصالح شده و در تمامی جرایم حدی  رسد و لذا پیشنهاد مینظر نمی 

 .غیرجنسی دو بار اقرار را مقر ر بدارد
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