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 مقدّمه
قنل نفس ار جمله مصادیق بارر رننارهاب ج ایی است که با قوجّه به شرایطی موجب قصار 

اصلی براب ا بات قنلق اقرار شخص نسبت به ارقکاب آن  ةشود. یکی ار ادلّشخص مرقکب می

است. ن هاب عظاح راجع به کمیّت اقرار براب ا بات قنل اخنالف نظر دارن . برخی اقرار ااح  را 

؛ اماح 871: 81 ق ج1413؛ شهی   انیق 34: 43ق ج 8494دان   )نجفیق براب ا بات آن کانی می

؛  193: 3ق ج8499دان   )ابن براج رق قع ّد اقرار را شرط می( ا برخی دیگ499: 3قاق جخمی ی بی

(. امّا جملگی بر این باارن  که اقرار یکی ار ررق اصلی ا بات قنل است. 743: 8499شیخ روسیق 

رایم قصریح ج ةقانون مجارات اسالمی نیز نسبت به اعنبار رری یّت اقرار راجع به کلی 878 ةدر ماد

 ش ه است.

قآنیه در این  برانگیز است این است که گاه نسبت به ارقکاب یو قنلق دا اقرار منعارض باره ـب

گرددق چ انکه هر ک اح با نرض نبود اقرار من ابلق قوان ا بات قنل را دارد. این مسأله که ارائه می

صوّر قهاب منع ّدب قابل یاد نمودق به حالت« قعارض اقاریر در باب قنل»قوان با ع وان ار آن می

« خطاب مـض»ا « شبه عم »ق «عم »ماهیّت ا احکاح م رّر به سه قسم  راستق ریرا جرح قنل به اعنبا

قوان  به هریو ار این سه قسم قعلّق بگیرد که م  سم ش ه ا اقرار هر یو ار دا م رّ موجود می

در هر یو  ای که ب ین قرقیب مجموعاً نُه قسم قابل قصوّر خواه  بود. ار سوب دیگرق با قوجّه به

گانة نوق ممکن است م رّ ااّل یا داّح یا هر داب آنها ار اقرار خویش برگرددق لذا نرض ار صور نُه

 شش صورت خواه  بود.ادر مجموع داراب سی« قعارض اقاریر»

( ق ها به سه صورت اشاره ش ه 329ا  321در این میانق در قانون مجارات اسالمی سابق )مواد  

ان  به این موضوع اخنصار داده ش ه 8263مّا موادب که در قانون مجارات اسالمی مصوّب بود! ا

 ةگانششاصور سی ةان  که هماب انشاء ش ه(ق به گونه477 ةماد ةا قبصر 412ق 413)مواد

 راد.گیرن  ا این ار ن اط قوّت این قانون به شمار میالذکر را دربر مینوق

قفاات دیگر قانون مجارات اسالمی سابق ا ج ی  این است که چ انیه شخصی به قنل عم ب 

نردب ا دیگرب به قنل عم ب یا خطایی همان شخص اقرار ک  ق بر اساس قانون ق یم به قبعیّت 
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دح مخیّر بود به هر یو ار آن دا مراجعه کرده ا برابر اقرارش با اا عمل ار مشهور ن یهانق الیّ

م رّ به قنل عم ب را مطالبه ک  . امّا در قانون « قصار»دح حق داشت (. یع ی الی321ّ ة  )مادنمای

 ةد )مادبگیر« دیه»قوان  ار اا دح ن ط میج ی  امکان قصار م رّ به قنل عم ب اجود ن ارد ا الیّ

رددق در قانون گ(. همی ینق در نرضی که م رّ نخست پس ار اقرار م رّ داّح ار اقرارش برمی413

(. امّا بر اساس 329 ةش  )مادپرداخت می« المالبیت»سابق قصار ا دیه ار هر دا ساقط ا دیه ار 

دح ن ط مخیّر است براب گرننن قماح دیه به هر یو ار آن دا قانون ج ی  در این نرض نیز الیّ

انون سابق دیگرق بر اساس ق بی ی نش ه است. به سخنالمال پیشمراجعه ک   ا پرداخت دیه ار بیت

بی ی پیش «المالبیت»م رّ به قنل عم ب یا پرداخت دیه ار « قصار»در نرض قعارض اقاریرق امکان 

دح صرناً حقّ مراجعه به یکی ار اقرارک   گان ش ه بود. امّا بر اساس قانون ج ی  در قماح صورق الیّ

المال یا قصار م رّ به قنل عم ب در هیچ صورقی ا اخذ دیه ار اا را دارد ا پرداخت دیه ار بیت

 گانة مورد بـق امکان ن ارد. ششاار صور سی

سرچشمه  گفنهاین اخنالف قا ح ّ ریادب ار اخنالف موجود میان ن یهان دربارة حکم نراض پیش

 ضگیرد. در این اضعیّتق مسألة قابل قأمّل این است که نخستق قانون ج ی  دربارة نرامی

قانون سابق ار نظر مشهور ن یهان که معموالً مورد قبعیّت قانونگذار  329ا  321مذکور در مواد 

در مسائل اخنالنی استق ع ال کرده است! داّحق در منون ن هی صرناً صورب که در قانون سابق 

را چشون : نخست ای که ها مطرم میان . ار این راق این پرسشمطرم ش ه بودن ق بررسی ش ه

قانون سابق بر خالف آن قانون ار  329ا  321قانون مجارات ج ی  در نراض مذکور در مواد 

نظر مشهور ن یهان ع ال کرده است؟ داّح ای که مب اب قانونگذار براب اضع حکم سایر صورب 

 ان ق چه بوده است؟که در منون ن هی بررسی نش ه

ها ار رهگذر قـلیل نراض ه به این پرسشه ف پژاهش حاضر ارائة پاسخی قـلیلی ا ن ّادان

مطرام در منون ن هی ا ن   اقوال ن یهان ا نیز ن   موضع قانونگذار دربارة آنها است. در این 

دهی مطالب به این شیوه خواه  بود که قعارض اقاریر در ن ه ا ح وق موضوعه را راسناق سامان
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سپسق در قسمت سوّح ع ی ة مخنار را بیان  ک یم.به قرقیب در دا قسمت ج اگانه ارریابی می

 خواهیم کرد.

« قنل» قرین جرایم یع یگفن ی است موضوع این پژاهش ب ان جهت که نارر به یکی ار حسّاس

امالً رسیمق انزان بر ای که کاب نیز که ب ان میاستق بسیار درخور قوجّه است. ار این راق ننیجه

 برخوردار است.کاربردب استق ار اهمّیت ریادب 

 تعارض اقارير در فقه .2
ق نظر خود را در قالب بررسی همان نراض «قنل»ن یهان براب بیان حکم قعارض اقاریر در باب 

ان  ا ه گاح مراجعه به منون قانون مجارات اسالمی سابق مطرم کرده 329ا  321مذکور در مواد 

ن : ال ( یا کسی به قنل عم ب خورد! آن نراض ار این قرارن هی نرض دیگرب به چشم نمی

ک  . دیگرب اقرار نموده ا سپس شخص دیگرب به قنل عم ب یا خطایی همان شخص اقرار می

ب( یا ای که پس ار اقرار یو شخص به قنل عم ب کسیق شخص دیگرب به قنل عم ب همان 

ااب ا نرض ننگردد. دربارة حکم این دک   ا سپسق م رّ نخست ار اقرارش بر مینرد اقرار می

 منفااقی ار ناحیه ن یهان صادر ش ه که  قفصیل آن به شرم ذیل است:

 فرض نخست .2-2
 دربارة نرض نخست چهار قول در میان ن یهان اجود دارد:

مشهور ن هاب امامیّه بر این باارن  که در چ ین مواردب الیّ م نول در بادب امر براب  .8-8-8

اقرارشان مخیّر است. امّا اگر به یکی ار آنها مراجعه مراجعه به هر ک اح ار اقرارک   گان ا قص یق 

ق 8494نجفیق )کرد ا اقرار اا را قص یق نمودق دیگر  هیچ قسلّطی نسبت به اقرارک   ة دیگر ن ارد 

(. قانون مجارات اسالمی 871: 81ق ج8482؛ شهی   انیق 391: 89ق ج8481؛ ربارباییق 399: 43ج

براب ا بات دی گاه مشهور به دالیل ذیل اسن اد اب کرده بود. ار این نظر پیر 321 ةسابق در ماد

 ش ه است:
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قرین دلیلی که براب ا بات دی گاه مشهور ن یهان مطرم ش ه استق راایت حسن بن مهم -ال 

شخصی سؤال پرسی ه  ةصالح ار حضرت اماح جعفر صادق )ع( است. رااب در این راایت دربار

ل عم ب آی   ا یکی ار ایشان به قنبود که به صورت م نول یانت ش ه ا دا نفر نزد الیّ م نول می

احب ان هو أخذ ص»نرمای  : ک  . اماح )ع( در پاسخ میم نول ا دیگرب به قنل خطایی اا اقرار می

احب الخطاء نلیس له علی ص العم  نلیس له علی صاحب الخطاء سبیلق ا إن هو أخذ ب ول صاحب

(. یع ی اگر الیّ م نول اقرار م رّ به قنل عم  را قص یق 848: 36ق ج8496)حرّعاملیق « العم  سبیل

نمای ق دیگر بر م رّ خطایی قسلّطی ن ارد ا اگر اقرار م رّ خطایی را قص یق ک  ق بر م رّ عم ب 

 قسلّطی ن ارد.

این است که س   آن ضعی  بوده ا ار این را غیر قابل اشکال مهمّی که به این راایت اارد است 

بوده که ری ب مذهب « حسن بن صالح»رااب راایت مورد اسن اد مشهورق اعنماد است. چ انکه 

در ردّ این اشکال ممکن است دا (. امّا 812: 8439؛ قبریزبق 491: 8ق ج8497است )شیخ روسیق 

ن ل  «حسن بن صالح»ار « حسن بن مـبوب»مطلب گفنه شود: نخست ای که راایت مذکور را 

ک   باش  که ن ط ار انراد   ه ن ل راایت میار اصـاب اجماع می« حسن بن مـبوب»کرده ا 

(. داّح ای که حنّی بر نرض ضعی  بودن این راایتق عمل مشهور علماء 19: 39ق ج8483)حسی یق 

به مطلب نخست چ ین پاسخ لبنه ا (.399: 89ق ج8481ضع  آن جبران خواه  کرد. )ربارباییق 

 ابت نش ه ا در ننیجه ار این « حسن بن صالح»ار « حسن بن مـبوب»داده ش ه است که راایت 

 (.8439؛ قبریزبق 8ق ج8497شیخ روسیق را  ابت کرد )« حسن بن صالح»قوان   ه بودن راه نمی

مطلب داّح بای  گفت علماء نسبت به امکان جبران ضع  س   یو راایت ضعی   ةامّا دربار 

ق ماب اصـاب اخنالف دارن . گراهی ار آنها معن  ن  عمل اصـاب ضع  س  ب  عمل ةااسطبه

شیخ  ؛341: 31ق ج8482؛ سبزاارب 89ق ج8481ربارباییق ک   )راایات ضعی  را جبران می

(. الی گراهی دیگر این امر را 191: 6ق ج8437ی عاملیق قرحی  ؛116: 6ق ج8271انصاربق 

: 3ق ج8433؛ خوییق 79: 89ق ج8489؛ شهی   انیق 877: 81ق ج8482پذیرن  )شهی   انیق نمی

رس  ع ی ة گراه (. به نظر می831: 8489م نی کاشانیق  ؛349-842: 8ق ج8487ق خویی ؛881
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ه اصل بر حرمت عمل به رن استق مگر آن دسنه ار در ن ه شیعداّح بیشنر قابل دناع باش ق ریرا 

ک   که ار شمول این اصل خارج ش ه باش  . در این راسنا قفااقی نمی« قطعی»ر ونی که به دلیل 

دلیل قطعی بر ع ح حجّیّت رنّ مورد نظر اقامه ش ه باش ق یا اساساً دلیلی بر حجّیّت آن نباش  

(. 421: 8271؛ میرراب قمیق 422-423: 8ق ج8431ق ؛ مراجی292-371: 8496)آخون  خراسانیق 

س قائل ن اریمق پ« شهرت عملی»بر حجّیّت رنّ حاصل ار « قطعی»با قوجّه به این مب اق چون دلیلی 

 ش ن به حجّیّت آن ناق  اجاهت شرعی است.

  که عمل انچ ین اسن الل کرده« شهرت عملی»گفن ی است برخی ار علماء براب ا بات حجّیّت 

شود ق ماب اصـاب به یو ح یق ضعی ق سبب ارمی ان به ص ار آن ح یق ار معصوح )ع( می

به ص ار آن استق پس عمل ق ماب اصـاب « ارمی ان»ا چون م اط حجّیّت خبر ااح  

(. این در حالی است  253: 3ق ج 8271ک   ة ضع  س   یو ح یق ضعی  است )مظفرق جبران

آن  به دلیل ای که رنّ حاصل ار« شهرت ننوائیه»ررن اران حجّیّت  که همان بزرگان براب ردّ نظر

اقّخاذ « شهرت عملی»اقوب ار رنّ حاصل ار خبر ااح  استق بر خالف موضعی که دربارة 

شون  که معلوح نیست مالع حجّیّت خبر ااح  انادة رن باش ! ان ق به این نکنه منوسّل میکرده

بلکه ممکن است دلیل حجّیّت آن کامالً قعبّ ب بوده ا حنّی اگر انادة رن هم نک  ق حجّت باش  

 (.170: 3ق ج 8271)مظفرق 

قوان ب ین نکات اشاره کرد: نخست ای که اصل بر حرمت شود میبه هر رابق چ انکه مالحظه می

بر حجّیّنشان اقامه ش ه ار دایرة شمول این اصل « قطعی»به رن بوده ا ن ط ر ونی که دلیل عمل 

ا هاب ار آراء ا حنّی ق اقض در اسن اللخارج  . داّح ای که در باب حجّیّت خبر ااح  معرکه

یه بر کخورد قا بنوان با قنظرب راجع به م اط حجّیّت خبر ااح  به چشم نمیاجود داشنه ا اقّفاق

را ا بات کرد. بگذریم ار ای که حنّی اصل حجّیّت خبر ااح  صـیح « شهرت عملی»آن حجّیّت 

نیز مـلّ اخنالف بوده ا بزرگانی همیون سی  مرقضیق ابن رهرهق قاضی ابن براجق ربرسی ا ابن 

نیق اان  که مـفوف به قرائن قطعیّه باش  )آخون  خراسادریس ق ها حجّیّت اخبارب را پذیرننه

(. سوّح ای که به ع ی ة برخی ار ان یشم  ان 79: 3ق ج8271؛ مظفرق 811: 8481؛ قونیق 364: 8496
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برخی دیگر  ةیکی ار م ارع حجّیّت خبر ااح  ا به ع ی « ب اب ع الء»بزرگ علم اصولق 

؛ 378: 8494؛ حائرب اصفهانیق  862-863: 2ق ج8279قرین م رع حجّیّت آن است )نایی یق مهم

بر اب که ار خ(. در صورت پذیرش این مب ا بای  گفت نهایت ننیجه473: 3ق ج8432ماح خمی یق ا

در امور بسیار مهمّی « رن»بوده ا به رور کلّی عمل به « رن»آی ق به دست می« صـیح»ااح  

و شخص ی« جان»مان   موضوع مورد بـق ما که ننیجة آن ب ا بر نظر مشهور ن یهان به گرننن 

شودق به ش ّت مورد انکار ع الء استق قا چه رس  به ح یثی که به قنل عم ب( م جر می )م رّ

ااسطة انضمامش به عمل ق ماب اصـاب ار آن حاصل کامالً ضعی  بوده ا ربیعناً ر ّی هم که به

رس  قر است. ننیجه آنکه هرگز به نظر نمینیز ضعی « صـیح»شود ار رنّ حاصل ار خبر ااح  می

الرّعایة احنیاط در مل به چ ین ح یثی دربارة موضوع مورد بـق که قطعاً خالف اصل الرحع

 استق راا باش .« دماء»

دلیل دیگر مشهور ن هاق اجماعی است که ار سوب برخی ار ن ها راجع به حکم مذکور ادّعا  -ب

نرااان این اجماع مسن   با قوجّه به ای که به احنمال  (. امّا142: 8481ش ه است )شری  مرقضیق 

 بوده استق اجماع ادّعایی م رکی ا ناق  اررش اصولی خواه  بود.« حسن بن صالح»راایت  به

یّ م نول که چون ال نظران براب ا بات حکم مورد بـق بای  گفتبرخی ار صاحب ةبه ع ی  -پ

هر  قص یق ا اخذ به علم اجمالی دارد به ای که یکی ار این اقرارها بر خالف ااقع استق پس حقّ

دا اقرار منعارض را ن ارد. بلکه ربق م نضاب ب اب ع الء )مب ی بر جوار اخذ م ر با اقرارش( ن ط 

حقّ اننخاب یکی ار این دا اقرار منعارض را دارد. ب ابراینق اگر الیّ م نولق م رّ به قنل خطایی را 

ه م رّ به قنل عم ب را ن ارد. همی ینق قص یق کرد ا دیه را ار اا دریانت نمودق دیگر حقّ رجوع ب

اگر م رّ به قنل عم ب را قص یق نمود ا اا را قصار کردق دیگر حقّ مراجعه به م رّ به قنل خطایی 

خطایی  نص  دیه را ار م رّ به قنل ةم رّ به قنل عم ب نیز حقّ مطالب ةبراب گرننن دیه را ن ارد. ار 

م رّ به قنل خطایی ار  ة رّ به قنل عم ب این است که ذمّن ارن ق ریرا در ااقع م نضاب اقرار م

 (.882: 3ق ج8433باش  )خوییق ارقکاب قنل برب می
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نکنة قابل قوجّه دربارة این ع ی ه این است که اگرچه ب اب ع الء بر جوار اخذ م ر به م نضاب 

« قنل»ه ار نسبت برس  که ع الء در نرضی هم که مربوط به قعارض اقراقرارش استق به نظر نمی

کاب قنل به ارق« ی ین»اا استق در حالی که « قنل»بوده ا ننیجة اخذ م ر به م نضاب اقرارش جوار 

قوسّط اب ن ارن ق چ ین ب ایی داشنه باش  . به سخن دیگرق ب اب ع الء بر جوار اخذ م ر به م نضاب 

« دماء»ء در امور مهمّی همیون شود؛ چرا که ب اب ع الاقرارش مطلق نبوده ا شامل این نرض نمی

 ک  . بر احنیاط است. در حالی که مفاد این نظر هرگز جانب احنیاط را رعایت نمی

آن  ةبراب ا بات دی گاه ن هاب مشهور دلیل دیگرب نیز مشابه دلیل قبلی ذکر ش ه که خالص -ت

ورت قکاب قنل به صان ق ارچ ین است: آنیه اقرارک   گان با اقرار خویش ب ان اعنراف کرده

الیّ م نول حقّ مراجعه به هر داب آنها با هم را ن اشنه ا  قانفرادب است نه اشنراکی. ار این را

 (.864: 8438ناگزیر بای  قائل به قخییر بود )ناضل ل کرانیق 

قائل به این قول ب ان ای که بخواه  این حکم را به دلیلی ن لی مسن   ک   در پی این بوده که آن 

ن امکان قواالیّ م نول به هر دا م رق نمی ةبه صورت م ط ی ا بات ک  . امّا ار ع ح امکان مراجع را

 اب اجود ن ارد میاناا به یکی ار آن دا را ننیجه گرنت. به سخن دیگرق م ط اً مالرمه ةمراجع

 عه ک  .ا مراجای که اگر الیّ م نول ننوان  به هر دا مراجعه ک  ق الجرح بنوان  به یکی ار آن د

برخی معن  ن  اگر علم اجمالی به مطابق ااقع بودن یکی ار اقاریر  در م ابل مشهورق .8-8-3

: 2قاق ج یک یم )نیاضق بقاقل را قعیین می« قرعه» ةمنعارض اجود داشنه باش  با قمسّو به قاع 

قرارق ار دا ا(. دلیل این دی گاه این است که ار یو سوق با اجود علم اجمالی به کذب یکی 213

حجّیّت شامل هر دا اقرار به رور همزمان  ةآن دا در ااقع نیز منکاذب ا منعارض بوده ا ادلّ

شود. در ننیجهق مخیّر بودن الیّ م نول در قص یق اقرار یکی ار اقرارک   گان داراب مـمل نمی

بالمرجّح  نق قرجیححجّیّت براب یکی ار ای ها به رور معیّ ةشرعی نیست. ار سوب دیگرق شمول ادلّ

حجّیّت براب هر ک اح ار ای ها به شرط ع ح اقّخاذ  ةباش . همی ینق شمول ادلّبوده که ع الً قبیح می

اش قخییر باش ق ممکن نیستق ریرا الرمة چ ین حکمی آن است که در دیگرب نیز که ننیجه

رض به رور همزمان منّص  صورت ع ح اقّخاذ هیچ یو ار آن دا اقرار منعارضق هر دا اقرار منعا
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به حجّیّت شون  ا چ ین چیزب با قوجّه به قعارضی که بین این دا حاکم استق امکان پذیر 

باش . ب ابراینق در مسأله مورد بـق هیچ یو ار دا اقرار منعارضق نه به صورت قعیی ی ا نه نمی

ع ة قرعهق ر بای  با اعمال قابه صورت قخییربق داراب حجّیّت ا نفوذ نبوده ا در چ ین حالنی ناگزی

 (. 213: 2قاق ج قاقل را قعیین نماییم )نیاضق بی

دانیم رجوع به قرعه در شبهات موضوعیّة قوأح با علم اجمالیق رمانی ممکن امّا همان گونه که می

است که نخستق احنیاط در آن راه ن اشنه ا یا اعمال آن موجب عسر ا حرج گردد. داّحق هیچ 

(. 211-217: 8ق ج8488اب قعیین قکلی  دربارة آن اجود ن اشنه باش  )مکارح شیراربق رری ی بر

ار رهگذر س وط قصار ا دیه « احنیاط»در حالی که در خصور موضوع مورد بـق ما اعمال 

ه کامالً ممکن بوده ا با این اص  نوبت ب« المالبیت»دح به ار اقرارک   گان ا قجویز مراجعة الیّ

 رس . نمی« رعهق»قاع ة 

ان  که در مسألة مذکورق الیّ م نول مخیّر است یا به م رّ به قنل برخی دیگر بر این ع ی ه .8-8-2

عم ب مراجعه نمای  ا اا را قصار نمای ؛ در این صورت ح ّی نسبت به م رّ به قنل خطایی ن ارد. 

 ( 464: 8489قطب ال ینق  ؛219: 8492یا ای که دیه را بالم اصفه ار هر دا بگیرد.)ابوصالم حلبیق 

به این نظر ار جهات منع ّدب اشکال ش ه است. ب ین قرقیب که نخستق مسن  ب براب آن اجود 

ن ارد. داّحق با رااینی که راجع به حکم مسأله اارد ش ه مخال  است. سوّحق با اجماعی که ار 

: 89ق ج8481ربارباییق سوب برخی ار ن ها راجع به حکم این مسأله ادّعا ش ه نیز مخال  است )

399.) 

الذکر نوق دانیمق مخالفت نظرامّا به ع ی ة ما که راایت مسن   مشهور ن ها را اساساً قابل اسن اد نمی

  یم دانیم. بلکه معنبا آن راایت ا همی ین با اجماع م رکی ادّعایی را ن طة ضعفی براب آن نمی

آن « مـنواب»اجود ن اردق اشکال اساسی مربوط به نظر ار ای که مسن  ب براب این نظر صرف

قوان  دح خواهان قصار م رّ به قنل عم ب نیست میاین نظر در حالنی که الیّ ةاستق ریرا بر پای

نص  دیه را ار اب مطالبه ک  . امّا قائل به این نظر هیچ گونه دلیلی براب قوجیه م ط ی این حکم 

 دح در ک ار حقّاجود حقّ قصار م رّ به قنل عم ب براب الیّارائه ن اده است. به سخن دیگرق 
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ناق  قوجیهی م ط ی است. آربق اگر مسن  ب  رجوع همزمان اا به هر دا م ر براب گرننن دیه

« عبّ ق»داشتق احنمال پذیرش آن بر مب اب براب این حکم ار کناب یا س ّت یا اجماع اجود می

اب قوجیه م ط ی مـنواب این حکم اارد بـق نشویم. الی اجود داشت ا ممکن بود که دیگر بر

اب جز در نرضی که هیچ دلیلی ار ن ل به سود این حکم موجود نیستق قائل به این حکم چاره

  قوجیه م ط ی مـنواب آن ن ارد.

به برخی ار ن هاب اهل س ّت نسبت داده ش ه که در این مسأله الیّ م نول مخیّر است هر  .8-8-4

(. این 399: 43ق ج8494را قصار نمای  یا ار هر دا دیه را مطالبه نمای  )نجفیق  دا اقرارک   ه

قر قر ار قول قبلی استق همان اشکال را دارد که به قول سوّح اارد ش . دلیل ضعی قول که ضعی 

ل خطایی م رّ به قن« قصار»دح حقّ این نظرق الیّ ةبودن این قول ار قول قبلی این است که بر پای

ک  ! این در حالی است که در ادلّة ن لی موجود براب قنل خطایی ا م رّ به چ ین را نیز پی ا می

اب م رّر « قصار»بی ی ش ه ا در هیچ صورقی حکم به پیش« دیه»قنلی صرناً حکم به پرداخت 

 نش ه است.

چ ده  که هیقوجّه به اقوال مخنل  نوق ا اشکاالقی که به هر یو ار آنها اارد است نشان می

 قر به صواب این باش  که بگوییم در اینرس  نزدیویو ار آنها قابل دناع نبوده ا به نظر می

نرض به دلیل قعارض اقاریر ا ع ح علم به شخص قاقلق قصار ا دیه ار هر دا ساقط ش ه ا 

ی خواه  م نارر به حالندریانت ک  . امّا این حک« المالبیت»قوان  دیه م نول را ار دح صرناً میالیّ

ر این اسنفاده ار این حکم ن اشنه باشیم. در غیبود که ارمی ان به قبانی اقرارک   گان براب سوء

قوان حکم به قبانی آنان داشنه باشیمق می -ا نه صرف احنمال  -« ارمی ان»صورتق یع ی چ انیه 

اقرارشان را داد. این حکم ار چ   جهت دح به هر یو ار آنان به م نضاب به جوار رجوع الیّ

« ی ین»ه شود کداراب قوّت است: نخست ای که بر خالف نظر مخنار مشهورق مانع قصار کسی می

به ارقکاب قنل قوسّط اا ن اریم؛ امرب که با اصل احنیاط در دماء کامالً همسو است. معراف 

ات گ اهی به ناحق مجاراین است که بیاگر هزاران گ اهکار ار مجارات بره  ق بهنر ار »است که 

دح حق مراجعه به شودق ریرا براب الیّداّح ای که موجب ه ر رننن خون م نول هم نمی«. شود
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ر قبانی براب اشخار مب ی ب ةاسنفادک  . سرانجاح ای که نگرانی ار سوءرا ش اسایی می« المالبیت»

ان ق ریرا در این حکمق  س وط قصار ا دیه صرناً رسس وط قصار ا دیه را نیز به ح اقلّ می

 م نفی باش . « ارمی ان به قبانی»بی ی ش ه است که در صورقی پیش

 فرض دوّم .2-1

گرددق به رور کلّی سه دی گاه به شرم ذیل مطرم در این نرض که م رّ نخست ار اقرارش برمی

 ش ه است:

هر دا م ر  ةله قصار ا دیه ار عه مشهور ن هاب امامیّه بر این باارن  که در این مسأ .8-3-8

؛ شوشنربق 399: 43ق ج1404شود )نجفیق المال پرداخت میساقط ش ه ا دیه م نول ار بیت

(. براب ا بات این حکم به دالیل ذیل اسن اد ش ه 399: 89ق ج8481؛ ربارباییق 373: 88ق ج8499

 است:

 بن یع وب ار علی بن ابراهیم به صورتقرین دلیل مشهور ن ها رااینی است که مـم  عم ه -ال 

اب که ار اماح صادق )ع( ن ل کرده است مب ی بر ای که اماح حسن)ع( راجع به حکم قضیه« مرنوع»

در آن نردب به صورت م نول یانت ش ه ا دا نفر نزد الیّ م نولق به قنل اب اقرار کرده بودن  

إن کان هذا ذبح ذاع ن   أحیا هذا ا » : ا سپس م رّ نخست ار اقرار خود برگشنه بودق نرمودن

یُخلَّی ع هما ا قخرج دیة المذبوم « من أحیا ال ّاس نکأنّما أحیا ال ّاس جمیعاً»ق  قال اهلل عزّ ا جلّ: 

(. مشهور ن ها بر اساس این راایت معن  ن  قصار 848: 36ق ج 8496)حرّ عاملیق « المالمن بیت

ه شود. علّت برداشنالمال پرداخت میم نول ار بیت ةش ه ا دیا دیه ار هر دا اقرارک   ه ساقط 

ش ن قصار ا دیه ار م رّ داّح هم این است که حنّی اگر در ااقع اا مرقکب چ ین قنلی ش ه 

ة نوق شریف ةباش ق چون ار جهت دیگر باعق نجات شخص دیگرب )م رّ نخست( ش ه ا ربق آی

انیق شود )شهی   پس قصار ا دیه ار اا ساقط میگویا به قماح بشریّت حیات بخشی ه استق 

 (. 88ق ج8499؛ شوشنربق 79: 89ق ج8489
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اجماعی است که ار سوب برخی  دلیل دیگر ن هاب مشهور براب ا بات دی گاه خودق ادّعاب -ب

؛ شری  مرقضیق 984: 3ق ج8487نظران راجع به حکم مسأله ذکر ش ه است )آبی ناضلق صاحب

(. امّا چ ین اجماعی با اجود راایت مذکور م رکی 242: 2ق ج8489ادریسق  ؛ ابن142: 8481

 قوان اجماع م رکی را به ع وان دلیل حکم مسأله قل ّی نمود.شود ا نمیمـسوب می

ـقق علم مورد ب ةان  که در مسألبرخی ار ن ها براب ا بات ننواب مشهور چ ین اسن الل کرده -پ

ش ه اجود داشنه ا به خارر اقوع قعارض بین اقرارها هر اقرارِ ارائهاجمالی به کذب یکی ار دا 

شون . ب ابراینق چون براب ما معلوح نیست که قاقلق م رّ نخست یا داّح اعنبار ساقط می ةدا ار درج

استق پس موضوعی براب قصار ا دیه اجود ن ارد. ار سوب دیگرق براب ای که خون انسانی 

 (.212: 2قاق جشود )نیاض بیالمال پرداخت میم نول ار بیت ةدیمسلمان به ه ر نرادق 

شود که ی ین به ارقکاب قنل قوسّط اب اجود این قول اگرچه ار یو سو مانع قصار نردب می

اسنفاده شودق ار آن جهت که موجبات سوءن ارد ا همی ین مانع ه ر رننن خون م نول می

  ده .آاردق معیار جامعی به دست نمیقصار ا دیه را نراهم میاشخار ار راه قبانی براب س وط 

دی گاه داّح این است که در این مسأله نیز همان   مسألة قبلی )ع ح رجوع هیچ یو ار  .8-3-3

شویم. یع ی الیّ م نول براب رجوع ا قص یق اقرار هر « قخییر»اقرارک   گان ار اقرار( قائل به 

: 1ق ج8497؛ جمال ال ین حلّیق 877: 81ق ج8482اش  )شهی   انیق بک اح ار اقرارک   گان مخیّر 

393 .) 

ربوط خودق راایت م ةررن اران این دی گاهق دلیل اصلی مشهور ن ها براب ا بات نظری ةبه ع ی 

اش . باست. البنه راایت مذکور هم ار لـات س  ب ا هم ار لـات داللی ضعی  ا قابل خ شه می

بوده ا ار این را قابل اعنماد نیست. ار « مرسل»یت ار یو سو س  ش به سخن دیگرق این راا

این است که هرگاه دا « قاع ه»سوب دیگرق مفاد آن مخال  قاع ه ا اصل استق ریرا م نضاب 

اقرار در م ابل هم قرار گیرن ق الیّ م نول براب مراجعه به هر یو ار اقرارک   گان داراب اخنیار 

: 81ق ج8482این است که رجوع بع  ار انکار پذیرننه نشود )شهی   انیق  نیز« اصل»باش . م نضاب 

 (.867: 8438؛ ناضل ل گرانیق 877
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قر قوضیح آن گذشتق ما نیز ننواب مشهور را ار این جهت که مسن   به رااینی چ انکه پیش

باش . آن  ضع  س   ةک   پذیریم که عمل اصـاب جبرانضعی  است قابل خ شه دانسنه ا نمی

ق 8433انزان بر اینق برخی ار بزرگان اساساً م کر عمل اکثر اصـاب به این راایت هسن   )خوییق 

نه باش . قوان  داش(. همی ینق قبول داریم که انکار پس ار اقرار قأ یرب در حکم قضیه نمی81: 3ج

ن ق بل هم قرار گیرم نضاب قاع ه این است که هر گاه دا اقرار در م ا»امّا معن  یم این سخن که 

فاقاً اب م ط ی ن ارد. بلکه اقّنیز پشنوانه« الیّ م نول مخیّر است به هر یو ار آن دا مراجعه ک  

عه گفنه معن  یم در این حالت قخییر الیّ م نول در مراجهمان   نرض پیشین ا به همان دالیل پیش

 این نرض نیز حکم مخنار در آن نرض به اقرارک   گان منع ّد با اشکاالت ج ّب مواجه بوده ا در

 دانیم.قر به صواب میرا نزدیو

رقیب ش ه ا ب ین ق« قفصیل»برخی ار ن یهان راجع به حکم مسألة مورد بـق قائل به  .8-3-2

بانی ا قوانق ق« احنمال»ان . ب ین بیان که هر موقع ی ین داشنه باشیم که دی گاه سوّمی ارائه کرده

قصار ا دیه م نفی استق به حکم راایت اارده عمل نموده ا به س وط اقرارک   گان بر اس اط 

ر این شویم. در غیالمال قائل میم نول ار بیت ةقصار ا دیه ار عه ة اقرارک   گان ا پرداخت دی

 (.71: 39ق ج8483شویم )حسی یق الیّ م نول می« قخییر»صورتق قائل به 

اب صادر ش ه که احنمال مورد نظر در مورد ااقعه دلیل دی گاه سوّح این است که مفاد راایت

قبانی اقرارک   گان بر اس اط قصار ا دیه م نفی بوده است؛ ریرا حکم مذکور قا پیش ار آن 

اب ن اشنه است. امّا با قوجّه به ای که پس ار جعل چ ین حکمی احنمال قبانی انراد در ااقعه ساب ه

 شود. در این مواردحکمی به موارد مشابه آن قع ّب داده نمیموارد مشابه دیگر اجود داردق چ ین 

با قوجّه به ای که علم اجمالی به کذب یکی ار اقرارها اجود دارد ا رجوع بع  ار اقرار نیز قأ یرب 

یر اب که غسانق چون مب اب ما در قعارض دا امارهشود. ب ینن اردق بین اقرارها قعارض ایجاد می

ق اگر در باشیم. آرب« قخییر»استق پس در مسألة مورد بـق بای  قائل به « خییرق»اخبار باش ق 

موردب ی ین داشنیم که قبانی اقرارک   گان م نفی استق در این صورت با اسن اد به مفاد راایتق 
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شویم میقائل المال دیة م نول ار بیتگان ا پرداخت به س وط قصار ا دیه ار عه ة اقرارک   

 (.71: 39ق ج8483 حسی یق)

این نظر ار دا جهت داراب اشکال است: نخست ای که راایت اارده راق گرچه در برخی موارد 

ک  . )موردب که ی ین به ع ح قبانی داریم(ق قابل اعنماد دانسنه ا به ضع  س  ب آن قوجّه نمی

ک   ی میصر به صورقالمال را م ـداّح ای که س وط قصار ا دیه ار اقرارک   گان ا رجوع به بیت

قبانی هم « احنمال»این نظر حنّی اگر  ةبه ع ح قبانی داشنه باشیم. به سخن دیگرق بر پای« ی ین»که 

« قخییر»الیّ م نول خواه  بود. در حالی که به ع ی ة ما قول به « قخییر»اجود داشنه باش ق قائل به 

قوان قائل میقبانی ن« احنمال»ا به صرف  به قبانی باش « ارمی ان»صرناً در صورقی موجّه است که 

انیق شود به صرف احنمال قبالیّ دح ش ؛ ریرا چ انکه گفنه ش  این قول سبب می« قخییر»به 

به قاقل بودنش ن اریمق جایز ب انیم! این امر نه ق ها به راش ی با اصل « ی ین»قصار نردب را که 

نردب  آنها قصار ةور معنبر این باب که بر پایناسارگار استق با نص« احنیاط در دماء»ع لیِ 

جایز است که قاقل بودنش مـرر باش  نیز م انات دارد. به سخن دیگرق موضوع حکم قصار 

  .عبارت است ار کسی که مرقکب قنل ش ه است

 دانیم که به ع ی ة ما هیچ گونه قفااقی میان دادر پایان این بخش قوجّه به این نکنه را الرح می

جوع ار قرق رنرضی که در این بخش قوسّط ن یهان قفکیو ش هق اجود ن ارد. به سخن راشن

یو قائل الذکر قفکشود که میان دا نرض نوقاقرار قأ یرب در حکم قضیه ن اشنه ا موجب نمی

 دلیل به ریان خویش اق اح ک  شویم؛ ریرا اقرار یو امر ارادب است ا ضرارقی ن ارد که م ر بی

قانون مجارات اسالمی ا  872 ة(. ار همین راست که ماد381ق 829: ش 8ق ج8213قوریانق )کا

ب ین قرقیبق حکمی را که دان  . قانون م نی نیز انکار بع  ار اقرار را مسموع نمی 8377 ةماد

 دانیم.دربارة نرض نخست اخنیار کردیمق عی اً براب این نرض نیز صادق می
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 قانون مجازات اسالمیتعارض اقارير در  .1

قانون مجارات اسالمی سابق  329ا  321چ انکه در ابن اب بـق نیز گفنه ش ق قانونگذار در مواد 

به قبعیّت ار ن یهان ق ها دا نرض را دربارة موضوع مورد بـقق یع ی قعارض اقاریر در باب قنلق 

ان بر اینق احکامی هم که مطرم کرده ا دا حکم منفاات را دربارة آن دا م رّر کرده بود. انز

براب آن دا نرض اضع کرده بود دقی اً همان مفاد ننواب مشهور ن یهان بود. این اضعیّت در سال 

با قصویب قانون ج ی  مجارات اسالمی کامالً دگرگون ش  ا قانونگذار هم در موضوع ا  8263

را « قاریر در باب قنلقعارض ا»هم در حکم قغییرب اساسی ایجاد نمود. یع ی ار یو سو موضوع 

قانون مجارات سابق خارج ساخت  329ا  321ار انـصار دا نرض مذکور در منون ن هی ا مواد 

اب انشاء نمود که ( را به گونه477 ةماد ةا قبصر 412ا  413ا مواد مربوط به این موضوع )مواد 

یکی ار اقرارک   گان  اب به رجوعشامل همه صور آن بشود؛ ریرا در این مواد هیچ گونه اشاره

نش ه ا این موضوع مطلق گذاشنه ش ه است قا اعالح شود رجوع یکی ار اقرارک   گان قأ یرب 

ین صورب که براب ا ةدر حکم قضیه ن ارد. ار سوب دیگرق بر خالف نظر مشهور ن یهان براب هم

 موضوع قابل قصوّر استق حکم ااح ب اعالح ش ه است. 

اب عمل کرده که قماح نراض را شامل حکم به گونه« موضوع»بیان  ةای که قانونگذار در نـو

شودق اق امی اررشم   است. امّا ای که نخستق چرا ار نظر مشهور ن یهان ع ال کرده ا داّحق دلیل 

اا براب اضع حکم سایر صور غیر مذکور در منون ن هی چه بوده استق نیار به قأمّل دارد. 

اح م رّر یابی ک یمق بایسنه است که ابن ا احکاق اح قانونگذار را ریشهاانگهیق پیش ار ای که این 

 در این باره را به دقّت ش اسایی ک یم.

هرگاه م شأ علم »قانون مجارات اسالمی چ ین م رّر کرده است:  477 ةماد ةقانونگذار در قبصر

   براب دریانت دیه به هرعلیه مخیّرناجمالیق اقرار منهمان باش ق حسب مورد االیاب دح یا مج ی

یو ار منهمان مراجعه ک    ا در این امر قفااقی بین ج ایت عم ب ا غیرعم ب ا قنل ا غیر قنل 

هرگاه کسی اقرار به ج ایت »ک  : نیز ب ین قرقیب م رّر می 412 ةمشابه این حکم را ماد«. نیست

ش ه است ا علم موجب دیه ک   سپس شخص دیگرب اقرار ک   که مرقکب همان ج ایت 
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دیه  ةقفصیلی به کذب یکی ار دا اقرار نباش ق م ّعی مخیّر است ن ط ار یکی ار آن دا مطالب

حکم قعارض  ةشود قانونگذار در این مواد دی گاه ج ی ب را دربارچ انکه مالحظه می«. ک  

ین مواد ا ةبر پای شود؛ ریراک   که در میان اقوال ن ها هم دی ه نمیاقاریر در باب قنل مطرم می

شود که نخستق الیّ م نول ق ها بنوان  به اقرارک   گان مراجعه ک   ا قعارض اقاریر سبب می

. داّحق را ن ارد« المالبیت»مخیّر باش  یکی ار آن دا را برگزی  ق امّا در هیچ حال امکان مراجعه به 

انیه بخواه  خواه  بود ا چ « دیه»گرننن قخییر اا براب مراجعه به اقرارک   گان نیز صرناً نارر به 

م رّ به قنل « قصار»اا را ن ارد. ع ح امکان « قصار»به م رّ به قنل عم ب مراجعه ک  ق حقّ 

 در موارد علم»نیز ب ین بیان قأکی  ش ه است:  413 ةعم ب در نرض قـ ّق اقاریر منعارض در ماد

ق ا ع ح امکان قعیین مرقکبق چ انیه ج ایت اجمالی به اننساب ج ایت به یکی ار دا یا چ   نفر

 «. شودعم ب باش  قصار ساقط ا حکم به پرداخت دیه می

 ةدربار ن ط« درأ» ةگردد که آیا قاع علّت انشاء این حکم ار سوب قانونگذار به این بـق برمی

ره ار سوب هاب من وّعی در این باشود؟ دی گاهنیز می« قصار»شود یا شامل جارب می« ح اد»

ده  که قانونگذار ار نظرب قوجّه به مفاد مواد مذکور نشان می 8نظران مطرم ش ه است.صاحب

عارض سانق چون در نرض قدان . ب ینقبعیّت کرده است که قاع ة مذکور را شامل قصار نیز می

قصار  شمول حکمشود که آیا م رّ به قنل عم ب قاقل ااقعی است قا ماقاریرق این شبهه ایجاد می

 شود.اا ساقط می ةحکم قصار دربار« درأ» ةباش  یا خیرق پس بر اساس قاع 

ررن ار ک اح نظر باشیمق آنیه موضع قانونگذار را در « درأ»نظر ار ای که ما دربارة قاع ة صرف

باط سن قابل ا« درأ» ةقاع  ةااسطک   این است که نهایت حکمی که بهانشاء این حکم مخ اش می

است این است که حکم قصار درباره م رّ به قنل عم ب قابل اجراء نیست. امّا پس ار س وط 

                                                             
: 2قق ج 8437؛ مکارح شیراربق336: 89قق ج 8499شود )مجلسیق درأ شامل قصار نیز می ة. گراهی معن  ن  که قاع 8

درأ نسبت به قصارق این قاع ه را  ةشمول قاع  ةدر حالی که برخی دیگر با ن   ادلّ(ق 18: 4شق ج8216؛ مـ ق دامادق 214

 (.64: 8216آبادبق ؛ حاجی ده261دان   )معرنتق بی قا: مخنص به ح اد می
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دیگرب هم  ةک   شود. دلیل قانعار این قاع ه اسن باط نمی« دیه»قصارق رجوع به اا براب گرننن 

 براب قوجیه این حکم اجود ن ارد.

ونگذار شود این است که  قانالذکر راشن میدیگرب که با قأمّل بیشنر در مفاد مواد نوق ةنکن

براب اضع احکاح مواد مذکورق راایات این باب را مورد قوجّه قرار ن اده است؛ ریرا راایاقی که 

 ران ق موضع ج ی  قانونگذار دن یهان براب بیان احکاح موضوع این پژاهش ب ان اسن اد جسنه

اب قوان این جهت را خ شهک   . البنه نمیرا قأیی  نمی 8263قانون مجارات اسالمی مصوّب سال 

ق آن گذشت راایات موجود در این رابطهق هم ار  بر موضع ج ی  قانونگذار دانستق چ انکه ـب

 لرس  دلیجهت س  ب ا هم ار جهت داللیق کامالً داراب اشکال هسن  . ب ابراینق به نظر می

ع ال قانونگذار ار نظر مشهور ن یهان نیز همین نکنه باش  که نظر مشهور ن یهان مسن   به راایاقی 

ان  ا این راایات به دلیل ضعی  بودنشان به درسنی مورد اعنماد است که در این باره اارد ش ه

فاده شود. سنقانونگذار نبوده ا براب اضع این احکاح قالش ش ه ار قواع  ن هی ا اصولی مربوط ا

همی ینق ار آنجا که رجوع ا ع ح رجوع اقرارک   ه ار اقرارش قأ یرب در حکم موضوع مورد 

صورب که به این اعنبار براب این موضوع قابل قصوّر استق حکم  ةبـق ن اردق پس براب هم

 ااح ب در نظر گرننه ش ه است. 

قانون مجارات  872 ةقانونگذار در ماداانگهیق در این رابطه دا نکنه قابل ذکر است: نخست ای که 

اسالمی در دا مورد به قبعیّت ار ن یهان انکار بع  ار اقرار را مُس ط مجارات دانسنه است؛ یکی در 

اقرار به جرح مسنوجب مجارات ح ّ رجم ا دیگرب در اقرار به جرمی که مسنوجب ح ّ قنل است. 

نبای  پذیرش  8قا چه میزان قابل دناع استق نظر ار ای که مسن   این دا حکم ن هی چیست اصرف

                                                             
س وط ح ّ رجم ار کسی که به جرح مسنوجب این مجارات اقرار نموده ا سپس ار اقرارش برگشنه استق  ة. ن یهان دربار8

؛ سبزااربق 419: 81ق ج 8481؛ ربارباییق 472: 4قق ج 8271؛ نخر المـ  ینق 363: 48قق ج 8494دارن  )نجفیق « اجماع»

اب البنه با قوجّه به ای که در این باره راایات صـیـه (.384: 8قق ج8433؛ موسوب خوییق 319: 37قق ج 8482مهذّب االحکاحق 

(ق اجماع مذکور م رکی مـسوب 39: 31قق ج ه 8496ار اجود م  ّس اماح صادق )ع( اجود دارد )حر عاملیق اسائل الشیعهق 

ن یهان  ش برگشنه میانس وط ح ّ قنل ار کسی که به جرح مسنوجب چ ین ح ّب اقرار کرده ا ار اقرار خوی ةشود. امّا دربارمی

گردد که م رع س وط ح ّ قنل ار چ ین شخصی مرسله جمیل این اخنالف نیز به این مسأله برمی ةنظر اجود ن ارد. ریشاقّفاق
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قانون مجارات اسالمی را در ق انی  872 ةقنل در ماد «ح ّ»انکار بع  ار اقرار در جرایم مسنوجب 

نوق  ةمخنار ما مب ی بر ع ح پذیرش انکار بع  ار اقرار به قنل دانست ا قصوّر نمود که ماد ةبا ع ی 

شود؛ ریرا قانون مجارات اسالمی می 477 ةماد ةا قبصر 412 ةسبب ایجاد ابهاح یا اجمال در ماد

نرضی است که شخصی به قنلِ مسنوجب قصار یا دیه اقرار نموده ا سپس ار  ةبـق ما دربار

ق ما موضوع اقرارق اقرارش برمی  ةقنل است. الی قوجّه به ااژ« جرح»گردد. به سخن دیگرق در ـب

قنل نیستق بلکه موضوع « جرح»موضوع اقرار در این ماده ده  که نشان می 872 ةدر ماد« ح ّ»

اب مان   رنا یا لواط که قنل به ع وان ح ّب ار ح اد شرعیق اقرار عبارت است ار رننار مجرمانه

قانون مجارات  477 ةماد ةا قبصر 412 ةداّح نیز این است که اگرچه ماد ةآن است. نکن« مجارات»

اسالمی بر این مب ا ق ظیم ش ه است که رجوع بع  ار اقرار مسموع نیستق چ انیه پس ار رجوع 

یکی ار دا م رق ی ین به کذب اقرارش پی ا ک یمق با قوجّه به ای که اقرار به ایژه در امور کیفرب 

گرننن  قوان  به اب برابدح نمیالذکر قابل اجراء نیست ا الیّرری یّت داردق دیگر حکم مواد نوق

دیه مراجعه نمای . بلکه صرناً حقّ رجوع به م رّ دیگر را خواه  داشت. مؤیّ  این مطلب این است 

دح به هر یو ار آن قانونق جوار رجوع الیّ 477 ةماد ةا هم در قبصر 412 ةکه هم در ماد

 م یّ  ش ه است. اقرارک   گان به ع ح علم قفصیلی به کذب یکی ار دا اقرار 

 عقيدة مختار .9
باب  به راایاقی که در این« قعارض اقاریر در باب قنل»ما ار این جهت که نبای  براب انشاء حکم 

ان ق اعنماد کرد ا نیز ار این جهت که رجوع ا ع ح رجوع اقرارک   ه ار اقرارش نبای  اارد ش ه

ر انونگذار موانق بوده ا ار این را نظقأ یرب در حکم موضوع مورد بـق داشنه باش ق با موضع ق

                                                             
ق آنان الـا ة( که مورد قبول برخی ار ن یهان قرار نگرننه ا در ننیجه به ع ی 37: 31ق ج 8496بن درّاج است )حر عاملیق 

قق 8481ل به س وط ح ّ رجم در اضعیّت مورد بـق صرناً ار باب قیاس بوده ا قابل قبول نیست )مـ ق حلیق س وط ح ّ قن

(. امّا با قوجّه به ای که س وط ح ّ قنل در شرایط مذکور مورد پذیرش مشهور ن یهان 826:  6قق ج8489؛ شهی   انیق 79: 8ج

 مجارات اسالمی قبعیّت نموده است.قانون  872 ةاستق قانونگذار نیز ار همین نظر در ماد
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دانیم. با اجود اینق احکاح م رّر در قانون مجارات اسالمی براب این مشهور ن یهان را مخ اش می

 دانیم.م ط ی مـکمی نمی ةموضوع را نیز داراب پشنوان

ضوع مورد وقرین نظر دربارة مبه ع ی ة ما با قوجّه به ع ح دسنرسی به دلیل ن لی معنبرق م اسب

بـق این است که ه گاح اجود اقاریر منعارضق در صورت ع ح ارمی ان به قبانی میان 

اقرارک   گان بای  حکم به س وط قصار ا دیه ار اقرارک   گان ا جوار رجوع الیّ م نول به 

ار  دح به هر یوبه جوار رجوع الیّ المال داده شود ا در صورت ارمی ان به قبانی آنان حکمبیت

داده شود. دلیل این حکم این است که ه گامی که ارمی ان به قبانی  آنان به م نضاب اقرارشان

اقرارک   گان ن اریمق اقاریر موجود به دلیل قعارض با یک یگر قساقط کرده ا امکان رجوع 

در غیر این صورتق قصار کسی را قجویز  شود.میدح به آنان سالبه به اننفاء موضوع الیّ

قصار  مـکم براب امکان« دلیلی»به ارقکاب قنل قوسّط اب داریم ا نه « ی ی ی»ایم که نه هکرد

ک   . ار سوب دیگرق به م ظور جلوگیرب ار قوجیه نمی« شرع»ا نه « ع ل»اا! این اضعیّت را نه 

ب ردهیم. انزان بر آنق براب پیشگیالمال میه ر رننن خون م نول حکم به پرداخت دیه ار بیت

اسنفاده ار این حکم جهت ریخنن خون اشخارق پایب  ب اقرارک   گان به مفاد اقرارشان ار سوء

ء علی اقرار الع ال» ةبه قبانی آنان را به م نضاب قاع « ارمی ان»در م ابل الیّ م نول در صورت 

 ک یم. قجویز می« انفسهم جایز

به  رادق نسبتبه شمار می« در باب قنلقعارض اقاریر »حکم  ةاین حکم که دی گاهی نو دربار

 8263سایر نظریات موجود ا نیز نسبت به موضع قانونگذار در قانون مجارات اسالمی مصوّب 

گفنه رس ؛ ریرا انزان بر ای که مبنال به اشکاالت سایر نظریات پیشبیشنر قابل دناع به نظر می

 -ه انسان مربوط بقرین امور وان یکی ار مهمبه ع  -نیست ا م طبق با اصل ع لی احنیاط در دماء 

دح نیز سارگار است. همی ینق هم حقّ الیّ« قساقط ادلّة منعارض»ا « درأ»استق با قواع ب مان   

شود این شود. ار این راق پیش هاد میک   گان ار آن میاسنفادهک   ا هم مانع سوءرا قضمین می

 مجارات اسالمی مورد قوجّه قانونگذار قرار گیرد.  دی گاه در اصالحات بع ب قانون
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 نتيجه
ر این اجود ن ارد. ار این راق د« قعارض اقاریر در باب قنل»دلیل ن لی معنبرب براب بیان حکم  .7

مطلوب  ةرابطه بای  ار رریق قـلیل م ط ی ا اسنم اد ار قواع  ن هی ا اصولی موجود به ننیج

 نائل آم . 

حکم موضوع این پژاهش مسن   به راایات ضعیفی است که در این  ةدربارنظر مشهور ن یهان  .1

 رس .باب اارد ش هق پس قابل دناع به نظر نمی

نسبت به موضع پیشین خود  8263اگرچه موضع قانونگذار در قانون مجارات اسالمی مصوّب  .9

ن      قابلهایی داشنه استق همی ان ار جهات مخنلدر قانون مجارات اسالمی سابق پیشرنت

 است.

برخالف نظر مشهور ن یهانق رجوع یا ع ح رجوع م ر ار اقرارش قأ یرب در حکم مسأله ن اشنه  .1

 مورد بـق به این اعنبار داراب احکاح منفااقی باش .  ةشود مسألا سبب نمی

ن به نظر بیشنرین امکان دناع را دارد ای« قعارض اقاریر در باب قنل»اب که دربارة حکم ع ی ه .8

به قبانی اقرارک   گان اجود ن اشنه باش ق بای  قائل به س وط قصار « ارمی ان»است که هرگاه 

را قجویز کرد. در غیر این صورتق « المالبیت»دح به ا دیه ار اقرارک   گان بود ا مراجعة الیّ

حکم به  قبه قبانی اقرارک   گان داشنه باشیم -« احنمال»ا نه صرف  -« ارمی ان»یع ی چ انیه 

 الیّ م نول در مراجعه به هریو ار آنان بر اساس مفاد اقرارشان أقرب به صواب است.« قخییر»
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 منابع

 الف. عربی

 اننشارات دننر قمق ق چاپ االق3ق جمهذّب ق(.8499عب العزیز. )ابن ادریس(. ) براجق ابن 

 .اسالمی

 عمومی کنابخانه اصفهانق االقق چاپ الف ه نی کانی (.8492ال ین. ) ق ی حلبیق ابوالصالم 

 .(ع)الموم ین امیر اماح

 ( .8431انصاربق مرقضی .)ق چاپ نهمق قمق مجمع الفکر االسالمی.6ق جنرائ  االصولق 

 دننر قمق ق چاپ سوحق3ق جال انع مخنصر شرم نی الرمور کش  ق(.8487حسن. ) ناضلق آبی 

 .اسالمی اننشارات

 ( .8439قبریزبق جواد بن علی .)ق چاپ داحق قمق دار الص ی ة الشهی ة سالح قصار کنابق

 اهلل علیها. 

 ( .8437قرحی ی عاملیق سی  مـم  حسین .)ق چاپ 6ق جالزب ة الف هیه نی شرم الراضة البهیهق

 چهارحق قمق دار الف ه لطباعة ا ال شر.

 ( . 8481قونیق عب اهلل بن مـم .)ق قمق مجمع الفکر اسالمی.الوانیه نی اصول الف هق 

 ( .)مسالو األنهاح الی ق  یح شرائع ق(. 8482جبعی عاملیق رین ال ین بن علی )شهی   انی
 ق چاپ االق قمق موسسه المعارف اإلسالمیه.81ق ج االسالح

 ( .......................................................................8489 .)الراضه البهیه نی شرم اللمعة ق
 ق چاپ االق قمق کنابفراشی دارارب.89ج  ال مش یهق

 ( .8494حائرب اصفهانیق مـم  حسین .)ق چاپ االق قمق الفصول الغرایه نی اصول الف هیهق

 دار احیاء العلوح االسالمیه.

 ّآل موسسه قمق ق چاپ االق31ا  36ق جالشیعه اسائل ق(.8496حسن. ) بن مـم  عاملیق حر 

 السالح. علیهم البیت
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 الکنبق دار قمق ق چاپ االق39ق جالسالح علیه الصادق ن ه ق(.8483صادق. ) سی  حسی یق 

 .(ع)صادق اماح م رسه

 ( .8481حلّیق جعفر بن الـسن .)ق چاپ ششمق قمق موسسه المطبوعات 8ق جالمخنصر ال انعق

 ال ی یه.

 اسالمی اننشارات دننر قمق ق چاپ االق1ق جالبارع مهذب ق(.8497احم . ) ال ین جمال حلّیق. 

 ( . 8439حلّیق حسن بن یوس .)ق چاپ 1ق جقـریر االحکاح الشرعیه علی مذهب االمامیهق

 ااّلق قمق مؤسسه اماح صادق )ع(.

 اننشارات دننر قمق ق چاپ داحق2ق جسرائر ق(.8489)ابن ادریس(. ) م صور بن مـم  حلّیق 

 اسالمی اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قم.

 ق چاپ االق قمق موسسه آل البیت کفایة االصولق(. 8496ارم )آخون (. )خراسانیق مـم  ک

 علیهم السالح. 

 ( .8482سبزااربق سی  عب  االعلی .)ق چاپ چهارحق قمق موسسه الم ار.31ق جمهذّب االحکاحق 

 کنابفراشی قهرانق ق چاپ االق88ق جاللمعه شرم نی ال جعة ق(.8499ق ی. ) مـم  شوشنربق 

 ص اق.

 علیهم البیت آل موسسه قمق ق چاپ االق89ق جالمسائل ریاض ق(.8481علی. ) سی  ربارباییق 

 السالح.

 ( .8499روسیق مـم  بن حسن.)العربی. الکنب دار بیراتق قال هایه ق 

 ( ....................................8497.)الکنب دار قهرانق ق چاپ چهارحق8ق جاالحکاح قهذیب ق 

 االسالمیه.

 راتاننشا دننر قمق ق چاپ االقاالمامیه انفرادات نی اننصار ق(.8481مرقضی. ) لم اله بق سیّ ع 

 اسالمیه.

 هین قمق مرکز ق چاپ االق(قصار کناب)  الشرعیه قفصیل ق(.8438مـم . ) ل کرانیق ناضل  

 السالح. علیهم ارهار ائمه
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 نا.بی جاقبی ق2ق جالصالـین م هاج قا(.اسـاق. )بی بن مـم  نیاضق 

 ( .8271قمیق ابوال اسم بن مـم  حسن .)ق چاپ داحق قهرانق مکنبة العلمیه قوانین االصول

 االسالمیه.

 هموسس قمق ق چاپ االقالشیعه بمصابیح الشیعه اصبام ق(.8489حسین. ) بن مـم  کی ربق 

 .(ع)صادق اماح

 ( .8499مجلسیق مـم  ق ی  .)ق چاپ 89ق ج الف یه راضة المن ین نی شرم من ال یـضرهق

 داحق قمق مؤسسه نره گی اسالمی کوشانپور.

 ( .8489م نی کاشانیق رضا .)ق چاپ داحق قمق دننر کناب ال صار للف هاء ا الخوارق

 اننشارات اسالمی اابسنه به جامعه م رسین حوره علمیه قم.

 ( .ق 8489مراجیق علی)مکنب ال شر ق چاپ االق قمق 8ق جقمهی  الوسائل نی شرم الرسائلق

 االسالمی.

 ( .8271مظفرق مـم  رضا .)ق چاپ پ جمق قمق نشر اسماعلیان.2ق جاصول ن ه 

 ( .8488مکارح شیراربق ناصر.)ابی بن علی اماح م رسه قمق ق چاپ سوحق8ق جالف هیه ال واع  ق 

 السالح. علیه رالب

 ( ................................8437  .)پ داحق قمق م رسه اماح علی بن ق چا2ق جاسنفناءات ج ی ق

 السالح. ابی رالب علیه

  .)انه ق چاپ االق قمق چاپخقعلیق ا قـ یق عن امّهات مسائل ال ضاءمعرنتق مـم  هادب. )بی قا

 مهر.

 ( . 8498موسوب بج وردبق سی  مـم .)ق چاپ سوّحق قهرانق مؤسسه عراج.8ق جقواع  ن هیهق 

 .موسسه قهرانق االق چاپ ق3ج قاالصول قهذیب ق(ق8432) موسوب خمی یق سی  رام اهلل 

 (.ره)خمی ی اماح آ ار نشر ا ق ظیم

 مطبوعات قمق موسسه ق چاپ االق 3ق جالوسیله قـریر قا(.............................................. )بی 

 العلم. دار
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 ( .8487موسوب خوییق سی  ابوال اسم .)ق چاپ پ جمق قمق مکنبة 8ق جمصبام االصولق

 ال اارب. 

 ( .........................................8433 .)ار موسوعهق چاپ االق  3ا8ق جمبانی قکملة الم هاجق

 قمق موسسه احیاء آ ار االماح خویی)ره(.

 ( .8279نائی یق مـم  حسین .)ق چاپ االق قمق جامعه م رسین حوره علمیه 2ق جنوائ  االصول

 قم.

 النراث احیاء دار بیراتق ق چاپ هفنمق43ق جالکالح جواهر ق(.8494حسن. ) مـم  نجفیق 

 العربی.

 

 ب. فارسی

 ق چاپ داّحق قمق پژاهشگاه حوره ا قواع  ن ه جزاییش(ق  8216آبادبق احم . )حاجی ده

 دانشگاه.

 یانار. اننشارات آی ین؛ قبریزق قاسالمی مجارات قانون (.8263جواد. ) صادقیق 

 میزان. نشر قهرانق ق چاپ داحق8ق جا بات دلیل ا ا بات (.8213ناصر. ) کاقوریانق 

 ( .8216مـ ّق دامادق سیّ  مصطفی .)ق چاپ شانزدهمق قهرانق مرکز نشر قواع  ن ه جزاییش

علوح اسالمی.
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Abstract 

There are plenty of differences of opinion when it comes to the conflict of 

confessions. The legislator has adopted quite a different stand to this 

problem in the new Islamic Penal Code in contrast with the former code 

and the Islamic jurists' dominant opinion. Because the Islamic 

jurists‘dominant opinion is based on traditions that are encountered serious 

doubts, we believe that it is difficult to admit it, too. However, in our 

opinion, the new legislator’s stand can also be criticized. Since we don’t 

have access to a valid traditional evidence, it seems more reasonable that 

when it comes to the conflict of confessiona, and there is no certainty about 

collusion among who confess, we should exempt who confess from 

retaliation and blood money, and permit the avenger of blood to refer to 

public treasury. And, if we have certainty about the existing collusion 

among who confess, we should decree that avenger of blood can refer to 

each of them in accordance with his confession. 
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