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 مقدمه. 1

 ،15 ج ،28است ]الجمله مورد قبول فقیهان امامی  عدم پذیرش انکار بعد از اقرار، فی
 ]169 ص ،7 ج ،33؛ 298 ص ،14 ج ،19؛ 150، ص9، ج40؛ 282، ص14، ج1؛ 420ص

 و نظر اتفاق ،آن رجم باشد که مجازات   جرمی  از اقرار به بعد  که درباره انکار  صورت  دینب
اسالمی به پیروی   مجازات قانون 173نظر وجود دارد. درماده  در مورد حدّ قتل، اختالف

نیز  قتل باشد را که مجازات آن حدّ جرمی  فقیهان، انکار بعداز اقرار به ازنظر بسیاری از
 است: سقوط مجازات دانسته   موجب

، موجب سقوط مجازات نیست  رانکار بعد از اقرا :اسالمی  مجازات  قانون 173ماده »
جز در اقرار به جرمی که مجازات آن موجب رجم یا حدّ قتل است که در این صورت   به

 حین اجراء، مجازات مزبور ساقط و به جای آن درزنا و لواط صد در هر مرحله، ولو در
 «.گردد ها حبس تعزیری درجه پنج ثابت می غیر آن ربه شالق و درض

 سرقت با انکار بعد از اقرار مورد حد  سقوط  یا عدم طور خاص، سقوط  به  هاین مقال در
 گیرد. پرسش اساسی آن است که رجوع از اقرار به سرقت، چه تأثیری بر بحث قرار می

و ارِ مُثبِت حد در هنگام دادرسی از یک سو، سارق دارد؟ امکان رجوع مقِر از اقر  مجازات
مبانی  مطالعه ضرورت، دیگر سوی فقهی این مسأله از درحکم فقیهان مبنایی اختالف
کند. براساس فرضیه نوشتار حاضر، رجوع از اقرار در سرقت حدّی نیز  روشن می مسأله را

 سبب سقوط حدّ است.
 

 پیشینه تحقیق. 2

آثاری که موضوعی نزدیک به بحث حاضر، دارند،  براساس تتبعی که صورت گرفت،
حقوق اسالمی اثر حسین ایوبی مهریزی، در  فقه و عبارتند از: حکم انکار بعد از اقرار در

؛ بررسی فقهی حقوقی مصادیق رجوع از اقرار در 1381مجله مطالعات اسالمی، سال 
؛ بررسی 1397امور کیفری، اثر قاسم محمدی و امیر جلیلی درمجله قضاوت، سال 

تطبیقی حد سرقت و شرایط اجرای آن، اثر غالمعلی قاسمی ونسرین کردنژاد در مجله 
قانون  173؛ انکار بعد از اقرار در حدود، تأملی در ماده 1393های فقهی، سال  پژوهش

. گفتنی 1395بیت، سال  کیا درمجله فقه اهل جدید مجازات اسالمی، اثر امید توکلی
بحث دراین مقاله پرداخته نشده است.  رت مستقل به موضوع موردکدام بصو است درهیچ

حتی مقاله اخیر که خیلی به مقاله حاضر از لحاظ عنوان نزدیک است، هیچ اشاره ای به 
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ده است. فقط دربخشی از آن، مصادیق رجوع از کرسقوط یا عدم سقوط حدّ سرقت ن
بطور  ن خصوص بدون بررسی واقرار درامور کیفری بیان شده، دیدگاه فقیهان را در ای

 گذرا اشاره نموده است.

طورمستقل، به  هیک از آثار موجود درباب رجوع از اقرار، ب که هیچ عنایت به این با
سرقت حدّی نپرداخته، بلکه مصادیق رجوع از اقرار در امور کیفری و دیدگاه فقیهان را 

است،   کامالً متفاوت آورده رویکردی حدّی، بطور گذرا و با  سرقت  خاص به توجه  بدون
تقویت قول برگزیده، روشن  ضرورت بحث اجتهادی، با رویکرد نقد اقوال موجود و

 در نقد مدلّل اقوال و تحلیل و کوشد تا با حاضر، می  این اساس، پژوهش شود. بر می
پذیرش مستدلّ قول  بندی مستدلّ، خصوص این مسأله را بررسی کرده و با نهایت، جمع

که  طور  را پیشنهاد کند؛ همان  تعزیری  این فرض، مجازات سرقت، در وط حدّ به سق 
 نهایت و است. در  قتل، چنین کرده حدّ رجم و  مورد جرائم مستوجب گذار در قانون

 شود. اسالمی پیشنهاد می  مجازات  قانون 173براساس نتایج این پژوهش، اصالح ماده 
 

 تسرق دیدگاه نخست: عدم سقوط حدّ. 3

، 8، ج24[شیخ طوسی قول به عدم سقوط حدّ را، مقتضای مذهب امامیه دانسته است.
مشهور فقیهان هم بر این باورند که، اگر سارق پس از دو بار اقرار  ]492، ص3، ج2؛ 40ص

؛ 262، ص4، ج17[شود. به سرقت، از اقرار خویش رجوع کند، حدّ سرقت از وی ساقط نمی
کاشانی  فیض ]565ص ،3، ج29؛ 581، ص2، ج31؛ 163، ص4، ج39؛ 278، ص9، ج18

 با الهی در واقع، حدّ ]95، ص2، ج34[نیز، این قول را به اکثر فقها نسبت داده است. 
 سارق اقرار بار دو، سرقت جرم در آن موجب و گرددمی ثابت آن، شرعی موجب تحقق
 اثربی در نقشی، اراقر از بعد انکار پس است. یافته تحقق، بحث مورد مسأله در که بوده

؛ بگوید که این مثل باشد مقِرّ خود تکذیب با، اقرار از رجوع چه ندارد؛، شده واقع اقرار کردن
 ]155ص، 3ج ،48[ .نماید اشتباه ادعای، شده مطرح اقرار مفاد به نسبت چه و گفتم دروغ
 ( مقرر داشته : 1392قانون مجازات اسالمی )مصوّب  173گذار در ماده  قانون
جز در اقرار به جرمی که مجازات  انکار بعد از اقرار، موجب سقوط مجازات نیست به»

آن موجب رجم یا حد قتل است که در این صورت در هر مرحله، ولو حین اجراء، 
ها، حبس مجازات مزبور ساقط و به جای آن در زنا و لواط صد ضربه شالق و در غیر آن

 « گردد.تعزیزی درجه پنج ثابت می
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 حدّی، ازجمله حدّ  جرایم دیگر قتل، در رجم و گذار به غیر از حد واقع، قانون در

 نماید.  حدّ الهی می  حکم به اجرای اقرار را، مسموع ندانسته و سرقت، رجوع از
 

 مبانی فقهی دیدگاه نخست 

 روایات -1

ا درباره شخصی که علیه خود، به حدّی اقرارنموده وسپس آن ر صحیحه حلبی: -الف 
انکار کرده، از امام)ع( پرسیده شد، فرمودند: اگر شخصی نزد امام)ع( علیه خود به سرقت 

  شود، هرچند، خالفمی  باشد؛ دست چنین شخصی قطع بعد، انکار کرده اقرار نموده و
 ] 123، ص10، ج27؛ 220ص، 7ج ،38؛ 26، ص28، ج8[باشد.   خواسته وی

 نقد و بررسی 

 روایت،  نظران معتقدند این صاحب است؛ برخی   اجه با اشکالمزبور، مو روایت  داللت 
در این  که نماید رجوع از اقرار خود بینه، قیام  از بعد مُقِرّ، که شود می برمواردی حمل 

اقع، و . در] 539ص ،4، ج10 ؛224ص ،9ج ،30[ نیست پذیرفته وی، رجوع صورت، 
 ایبینه سارق، خود اقرار از فارغ که است مواردی به ناظر روایت، این احتمال، این طبق

 صورت، این در که شده باشد؛ اقامه سرقت )توسط شخص مُقِرّ( جرم ارتکاب برای نیز
 اقرار، از مقرّ است که به جهت تاثیر استقاللی بینه برای اثبات این جرم، رجوع بدیهی

خواهد  اجرا قِرّمُ بر سرقت حدّ رو،گیرد. از اینمورد پذیرش قرارنمی تاثیری نداشته و
 رَجَعَ فَإِنْ»شود:  مشابه آمده تقویت می  عبارتی که دربرخی از روایات شد. این احتمال با

 ]27، ص28، ج8؛ 219، ص7، ج38[ «.شُهُودٌ یَکُنْ  لَمْ إِذَا یُقْطَعْ وَلَمْ السَّرِقَةَ ضَمِنَ
گانه بوده و بنابراین، با وجود این احتمال، روایت مذکور، نسبت به محل بحث، بی

تواند برای اثبات عدم استماع رجوع از اقرار، در جرم سرقت حدّی، مورد استناد  نمی
محض ه االستدالل؛ ب بطل  قرارگیرد؛ چه، طبق قاعده معروف منطقی، اذا جاء االحتمال 

که،  شود. به ویژه آنورود احتمال مخالف درمفاد استدالل، به آن، ترتیب اثر داده نمی
بسا موجب قطع  آن در این مسأله، چه رفتن این احتمال درمفاد روایت واستناد بهگ نادیده 

که  احتیاط، دراموری  که رعایت  شود؛ حال آنکننده ازاقرار می ناحق عضو شخص رجوع 
وجود  این روایت، با بوده، بنابراین، استدالل به  دماء است، واجب  مربوط به نفوس و

 فاقد توجیه منطقی است.  احتیاط و آن،  خالف  خالف جدّی در داللت احتمال 
تایید این  در] 155، ص3، ج43؛ 581، ص32[برخی از قائالن این دیدگاه البته 
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 39ص، 28ج ،8[.اندروایت، روایت سماعة بن مهران از ابی عبدهللا )ع( را نیز مطرح کرده

را گرفته وسپس )ع( فرمودند: اگرکسی سارق  که امام است فاد روایت مزبور، اینم ]
عفونماید، او این حق را دارد )یعنی: چنین سارقی فاقد مجازات است( اما اگر مرافعه را 

کند. اگر شخصی که مالش سرقت شده، نزد امام)ع( ببرَد، امام)ع( دستش را قطع می
صورتی که مرافعه را نزد امام)ع( ببرد، امام)ع(  بگوید: این مال را به سارق بخشیدم در

سازد تا این که دستش را قطع نماید. چون بخشش، تا پیش از سی را رها نمیچنین ک
 و»فرماید: که می  جهت قول خداوند است آن، به باشد. وطرح دعوی نزد امام)ع( می

گردد، کسی  که حد الهی، به امام)ع( منتهی زمانی پس] 112توبه، [«الحافظون لحدود هللا
 ک نماید.استحقاق این را ندارد که آن را تر

رسد این استدالل نیز برای اثبات مدعای طرفداران این دیدگاه مخدوش  به نظر می
حاضر، درمورد رجوع  حاضر، متفاوت است؛ چه، بحث   روایت، با بحث باشد. زیرا مفاد این 

باشد. ضمن مسروق می مال   که روایت، درباره عفو یا هبه بعد از اقرار است؛ حال آن
اثبات جرم سرقت به استناد آن  مذکور، اساساً سخنی ازاقرارسارق و ت که، در روای آن 

اساساً  بحث، متفاوت بوده و مسأله مورد موضوع، با نیست. بنابراین، از حیث   مطرح
کننده ازاقرار وجود ندارد.  سرقت برای رجوع آن جهت اثبات حدّ  وجهی برای استناد به

را مورد استناد   روایت ی کمی از فقیهان، این عده که تنها  است  گفتار نیز آن  مؤید این
 .اند؛ آن هم به عنوان مؤیّد، نه دلیل مستقلقرار داده

حدّی اقرار نماید؛   خود، به صادق)ع(: هرکس علیه  امام مسلم: ب( روایت محمدبن
 خود اقرار نموده و سپس رجم، که اگر علیه  سازم؛ مگر درمورد حدّمی حد را بر او جاری 

  ] 26، ص28، ج8؛ 220ص ،7، ج38[ .«دشونمی  انکارکند، رجم
 نقد و بررسی 

چه، این روایت، اگرچه  کند؛  تواند به تنهایی مدعای آنان را اثبات این روایت نیز نمی
حدّی، انکار بعد از اقرار را   رجم، در دیگر جرائم داللی صریح بوده وغیراز حدّ  از لحاظ
ر مقابل، دسته دیگری از روایات وجود دارد که با رجوع سارق از ندانسته، اما د   مسموع

، 27،41صص ،28، ج8[ اند. دانسته سرقت را ساقط  اقرار سابق خود، تخییراً یا تعییناً حدّ
تساقط هر دو دسته روایات از حیث  بنابراین، درفرض تعارض و] 219ص، 7ج ،38؛ 51

حجیّت ساقط   روایات، از درجه و دسته تعارض، هر د مدلول، طبق قاعده اولیّه باب  
ای چون، ادلّه توان با استناد به یو م] 157ص ،3ج 48 ؛154ص ،7ج ،13[ گردد. می 
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حدّ  دیگر، سقوط  فقهی  مستندات  مسامحه و درء، ابتناء حدود الهی بر تخفیف و  قاعده
تبیین نظر برگزیده، مقام  ادامه، در موجّه دانست. در مسأله مورد بحث، قولی  الهی را در

 این موارد، تفصیال بیان خواهد گردید.
فقهی قائالن به عدم سقوط حدّ در  یکی دیگر از ادلّه عدم حجیّت قیاس.  -2

مسأله مورد بحث، آن است که حکم به سقوط حدّ سرقت در فرض رجوع اقرارکننده از 
قیاسی نزد فقهیان  چنین  باب زنا است. که   سرقت به  جرم  خود، نوعی قیاس  اقرار سابق

رو شیخ طوسی، درباره یکی از مبانی فقهی عدم سقوط  باشد. از اینامامی، فاقد اعتبار می
حمله علی الزنا قیاس النقول به: حمل کردن حکم سرقت »نویسد: حد در این مسأله، می

 ،8ج ،24[  «.نیستیم )در فرض رجوع اقرار کننده( به زنا، قیاس است که ما قائل به آن
حمل ذلک علی اإلقرار بالزنا »ادریس حلّی، در این باره معتقد است:  چنین، ابن هم] 40ص

القیاس عندنا باطل، النقول به: حمل آن )رجوع از اقرار درباب  الموجب للرجم قیاس، و
باشد و سرقت( بر اقرار به زنای موجب رجم، قیاس است؛ که قیاس نیز نزد ما باطل می

 ]491، ص3، ج2[«. ستیمقائل به آن نی
 نقد و بررسی

باب سرقت، به رجوع از اقرار در زنای  رسد الحاق حکم رجوع از اقرار در به نظر می
دلیل  مورد بحث، هیچ  موجب رجم، در صورتی مشمول عنوان قیاس است که در مسأله 

  اره حکمدرب -تفصیل خواهد آمد طورکه به   همان -که  آن باشد؛ حال  فقهی وجود نداشته  
فقهی رجوع از اقرار در بحث سرقت، ادلّه روایی و غیرروایی متعددی وجود دارد که رجوع 

 فقهی، رجوع از از فقیهان با لحاظ همین ادلّه  داند و برخی حد می  از اقرار را موجب سقوط
مد. که درادامه خواهدآ-دانند حدّ رجم(، مُسقِط حدّ الهی می  سرقت )مثل  اقرار را در باب

سقوط حدّ سرقت درفرض رجوع مُقِر ازاقرار  سابق، صرفاً   بنابراین، این ادعا که حکم به
  موجّهی نیست. رجم است، ادعای چندان  موجب  مورد بحث، به زنای  قیاس مسأله 

، 4، ج22[ باشد. دلیل دیگر عدم سقوط حدّ، استناد به استصحاب میاستصحاب -3
مذکور به اصل  تقیید اصل   نیز، بدون ه برخی از فقیهان البت ]619، ص10، ج33؛ 347ص

، 44؛ 526، ص41، ج49[ اند. مذکور، استناد جسته  دلیل  اصل، به استصحاب، باعنوان  
  که، با اقامه دوبار اقرار توسط بیان  بدین ]155، ص3، ج48؛ 93، ص28، ج16؛ 289ص

تردید ایجاد  وی از اقرار سابقش، این   گردد. حال با رجوعمی او ثابت  شخص، حدّ الهی علیه 
  وی، ساقط بود با رجوع   با اقرار خود مرتکب، ثابت شده  شود که، آیا حد الهی کهمی
 شود. سقوط حدّ الهی می بقاء وعدم  استصحاب، حکم به  گردد یا نه؟ با استناد به  می
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 نقد و بررسی 
اصول  مجرای ، اصول علم   ضابطه طبق ، چه؛ است خدشه  از اساس، محلّ، استدالل این

اصول  مفاد در مواردی یعنی ]11ص ،2، ج6[است  اجتهادی دلیل  وجدان   عدم، عملی 
اما . نباشد در دست  اجتهادی دلیل   هیچ، مسأله  پیرامون  که، بوده حجیّت دارای ، عملی 

حجیّت   عدم، وارده روایات، ویژه به ، متعدد  اجتهادی ادلّه  با وجود، مورد بحث در مسأله
در  مزبور  اصل به  استناد بنابراین،. خواهد بود موضوع انتفای  به   سالبه از باب، استصحاب 

 است. فاقد حجیت، مواردی چنین 
 

 عموم ادلّه نفوذ اقرار علیه مقِّر  -4
سقوط   است، بر عدم حجّت دانسته  ای که اقرار عقالء علیه خودشان را نافذ وعموم ادلّه

، 49؛ 129، ص16، ج28؛ 619، ص10، ج33[ کند. می داللت   مورد بحث حدّ در مسأله 
 ای باادلّه، فقها، قاعده اقتضای عموم همین  عنایت به  ای که باگونه به  ]526، ص41ج

استماع  بر عدم  اصل این اساس، اند. براستنباط کرده« عدم استماع انکار بعد از اقرار»عنوان 
وجود داشته  اصل این  از برخروج خاصی  دلیل  که اقرار است؛ مگر مواردی  زبعد ا انکار 
  با این ]347، ص4، ج22؛ 271، ص13، ج4؛ 517، ص14، ج19[حدّ رجم.   چون  هم ؛باشد 

ارتکاب  خود، به   که، وقتی شخصی برخوردار از قوه عقل و شعور، با اختیار کامل توضیح 
عاقلی  چه، هیچ  نماید. می  واقع، داللت  عالم جرمی در  ارتکاب کند، این، براقرار می جرمی  

کند. بنابراین، که مرتکب نشده، اقرار نکرده و حیثیت خود را مخدوش نمی بر جرمی 
گیرد؛ اگرچه، می عمل محاکم قضایی قرار مبنای  بوده و مقرّ، حجّت  اقراری علیه  چنین 

 کند. به هرعنوان، از اقرار خود رجوع 
 قد و بررسی ن

خاصی  دلیل   عمل است  که  انکار بعد از اقرار، در صورتی مالک استماع  عدم   قاعده اوالً،
گونه که درحد رجم چنین دلیل خاصی وجود  قاعده، نباشد؛ همان این  مفاد  تخصیص  بر

رجم،  زنای موجب  جهت، فقهای امامیه، مفاد قاعده مذکور را در  به همین دارد و
وجود روایاتی که تخییراً یا تعییناً،  توجه به  نیز، با  اند. و در حدّ سرقتدانستهمستثنی 

مفاد این  امکان وجود دارد که  اند؛ این حدّ سرقت دانسته  از اقرار را موجب سقوط رجوع 
 باب سرقت نیز قابل تخصیص باشد.  قاعده در 

تخفیف و تسامح در  قاعده درء یا قاعده  چون قاعده، قواعد فقهی دیگری هم ثانیاً، درمقابل این 
 سازد.  می مورد بحث، موجّه   حد را در مسأله  سقوط   حدود نیز وجود دارد که امکان باب 
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 اجماع -5
 ]289، ص44[ دلیل دیگر، ادعای اجماعی است که از سوی برخی، مطرح شده است.

بعد از اقرار به ع رجوع استما عدم   اجماع، موجب تقویت آن گردیده و قول به وهمین 
 سازد. حدّی را، موجّه می سرقت 

 نقد و بررسی

  جمع  وجود مخالفت خدشه است؛ چه، با تردید و اجماع ادّعایی، ازاساس، محلّ  اوال،
از  تحقق نیست. زیرا برخی، رجوع  اجماع، اساساً قابل  دیدگاه، این  کثیری ازفقیهان با این 

. دانندحدّ سرقت می موجب سقوط  دانسته و تعییناً مسموع  برخی، اقرار را تخییراً و 
 القطع ثبت اذا»اجماع کرده است:  حدّ، ادعای  شیخ طوسی بر سقوط که آن ضمن 
   ]444ص ،5، ج27[.«أخبارهم و الفرقة اجماع دلیلنا، برجوعه سقط عنه رجع ثم، باعترافه

 مستقل، دلیل عنوان و به بوده مدرکی  مذکور، اجماع متعدد، باوجود روایات  ثانیاً،
 اجماع استناد مورد احتماال که ایادلّه به است الزم نداشته، بلکه را مدعا اثبات صالحیت
، 46[ .گردد استنباط شرعی حکم دیگر، وادلّه آن و براساس شود مراجعه بوده، کنندگان

 ]30، ص1، ج42؛ 94-93، صص2ج
 

 به مال مسروقانگاری حکم رجوع از اقرار با ههمسان -6
جوع از اقرار درباب سرقت را، با حکم هبه مال مسروق بعد  نظران، حکم ر برخی از صاحب

 ،طوسی شیخ)از اثبات حد سرقت، مقایسه کرده و با استناد به حدیث رداء صفوان،
باخته  )ص( هبه مال مسروق توسط مالپیامبر که در آن، (251ص ،4ج ،1390 ،استبصار

ا در محاکم قضایی و اثبات حد الهی، فاقد اثر و موجب سقوط حدّ را، بعد از طرح دعو
او  سابق  خود، حدّ الهی که با اقرار   اند، معتقدند با رجوع مُقِر از اقرار سابق سرقت ندانسته

 ]517، ص14، ج19[ است.  گردیده، محفوظ ثابت 

 نقد و بررسی
اوت مبنایی دارد؛ چه، هبه مال رجوع از اقرار، تف باخته، با هبه مال مسروق، ازسوی مال

الناسی  ، جنبه حق کند؛ بلکه با هبهنمی را متزلزل  ارتکاب سرقت  مسروق، اصل ادعای  
رو، حد اللهی آن )قطع دست( ندارد. از این ارتباطی به جنبه حق شود، اما ، ساقط می جرم

 شود که اساساًَجاد میشائبه ای از اقرار، این   رجوع که، با آن  گردد. حالالهی اجرا می
جهت   رو، به گردد. از اینمی  سرقت، متزلزل ادعای ارتکاب  سرقتی رخ نداده و اصل 

 الفارق بوده، فاقد حجیّت است. مذکور، مع  دو مسأله، قیاس  ماهوی اختالف 
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 در اجرا یا عدم اجرای حد اختیار حاکم. 4

 آن، مخیّر است. حدّ سرقت وعدم   اجرایاگر مقر از اقرار خود رجوع نماید، امام)ع( میان 
، 14 ؛274ص ،13 ج ،4؛ 347، ص4، ج22؛ 527، ص41، ج49؛ 129، ص16، ج28[

  شیخ قول به  ترِ منابع، این  که در بیش تأمل این نکته قابل  ]477ص ،3 ج ،50؛ 33ص
ب این  دو کتا مراجعه به  است. با داده شده   نهایه نسبت خالف و طوسی در دو کتاب 

، چنین نظری نداشته، بلکه رجوع را 2نهایة در  نه  و 1خالف در   شود که وی، نهمی معلوم 
توبه بعد از   نهایه، تنها درمسأله به تخییر را در کتاب   قول داند وحد می  سقوط  موجب

حلبی   دیگری چون، ابوالصالح گونه که فقیهان  مانه ]718، ص26[است. اقرار، پذیرفته 
رسد انتساب می نظر اساس، به  براین 3اند. کرده  یارحاکم را در مسأله توبه مطرحنیز اخت

  از محققان برخی  که   گونه نباشد. همان  با واقع طوسی، چندان مطابق   قول، به شیخ این
 ]581، ص32[اند.  شدهاشکال   متذکر این نحوی، نیز، به

  
 مبانی فقهی دیدگاه دوم

روایات  حدّ، در مقابل   مستوجب سرقت   از اقرار در جرم فقهی رجوع  درباره حکم
 نموده:   دیگری به تخییر در اجرای حدّ سرقت حکم  اول، روایات   استنادی دیدگاه 

 از که فرمودند: بعض ؛(ع) صادق امام از زید بن طلحة از یحیی بن محمد :اول روایت
 اقرار سرقت ارتکاب به آمده،( ع)نامیرالمومنی نزد جوانی که کردند  نقل برایم اهل من،
 آیا نیست؛ تو بخشش در اشکالی که بینممی جوان را تو من: فرمود( ع)علی کرد. امام

به  را تو دست: امام)ع( فرمودند بقره. سوره آری: گفت کنی؟می  قرائت را قرآن از چیزی
 چون ستش شد؛از قطع د مانع ایشان همانا: فرمود( ع)صادق و امام . بخشیدم بقره سوره
  ]251، 28ج ،8[ .بود نشده اقامه علیه او ایبینه

 از یکی از اصحاب از بعضی از برقی عبدهللا از یحیی بن احمد روایت در :دوم روایت
 به آمده،( ع)امیرالمومنین نزد مردی: است آمده( السالم علیهما) امام صادق یا باقر امام

 آری، سوره گفت: کنی؟ قرائت می را قرآن از چیزی آیا: فرمود پس کرد. اقرار سرقت
 الهی حدود از حدّی آیا: گفت اشعث پس. بخشیدم بقره سوره  به را دستت: فرمود بقره.

                                                                                                                                                                        

   ]444ص، 5ج ،27[«و اخبارهم الفرقة اجماع نادلیل، برجوعه سقط عنه رجع ثم، باعترافه القطع اذا ثبت». 1
 ]718، ص26[ «من اقرّ بالسرقة مختاراً ثم رجع عن ذلک ألزم السرقة وسقط عنه القطع. »2

 ]412ص ،10[«.لغیره الخیار و عنه، والعفو قطعه بین مخیر خاصة فاإلمام إلیه رفع ما بعد تاب وان. »3
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 گردد، اقامه  ایبینه این چیست؛ اگر دانی می چه تو: فرمود امام)ع( سازی؟می تعطیل را
این به نظر  ار نماید،اقر خود  علیه شخصی و اگر. ندارد وجود عفو امکان امام)ع( برای

  ]41ص ،28ج ،8[.« قطع اگرنه، و کندعفو می بخواهد است؛ اگر امام)ع(
 :بررسی و نقد

  داللی، مورد مناقشه است. اما خدشه سندی و هم از حیث  روایات مذکور، هم از جنبه 
 ندارد.که، سند این دو روایت، ضعیف بوده و جابری برای ضعف آن، وجود  سندی این

 ]518، ص14، ج19؛ 154، ص7، ج13؛ 527، ص41، ج49؛ 130،ص16ج، 28[
نشده که برای آن،   روایات، اصالً رجوع بعد از اقرار، مطرح که، در این  داللی هم این خدشه

گرچه رجوع  -مطلق است که برای امام)ع( بطور  مورد استناد قرار گیرد؛ بلکه مفادش آن 
 این  فرض  وانگهی به ]130،ص16، ج28[است. ثابت تخییر  -باشد  نگرفته از اقرار، صورت 

امام)ع(  اختیار،مختص  تصریح هردو، این   بداند، به  شده، تخییر را ثابت که روایات یاد 
1کرد. فقهی در این مسأله مطرح  توان آن را، بعنوان دیدگاهیاست. بنابراین، نمی

]44 ،
 بود.  نخواهد ممکن قضایی آن به محاکم  صورت، تسری  که در این  ]291ص
 
 قول برگزیده: سقوط حدّ با رجوع از اقرار  . 5

کند، حدّ، ساقط   حدّ، از اقرار خود رجوع  مستوجب اگر سارق، بعد از دوبار اقرار به سرقت 
، 7، ج13؛ 524، ص37؛ 226، ص9، ج30؛ 444، ص5، ج27[گردد.شده ودستش قطع نمی

فخرالمحققین نیز سقوط حد را، قول اقوی  که، ضمن آن ]434، ص3؛ 718، ص26؛ 154ص
است:  و از میان معاصران، امام خمینی )ره( این قول را برگزیده ]539، ص4، ج10[داند. می

شود )سارق( دو بار اقرار کرده، سپس انکار نماید؛ درباره این که آیا )دست وی( قطع میاگر»
  ]488، ص2ج ،5[« یا نه؟ أحوط، قول دوم بوده و أرجح، قول اول است.

 
 مبانی قول برگزیده

 گیرد.  شده، مورد تحلیل قرار می  حاضر، تطبیق  ذیل، بامسأله  سوم، موارد   دیدگاه در جهت تقویت 
شود تا این که، دو بار اقرار نماید، پس ....دست سارق قطع نمیروایت جمیل:  -1

گر شهودی در میان شود؛ انمی اگر رجوع کند ضامن مال مسروق بوده و )دستش( قطع 
 ]219، ص7، ج38؛ 27، ص28، ج8[ «.نباشد

                                                                                                                                                                        

 ]291ص ،44[ .«ذلک یالعظم اإلمام والیة حقّ من فإنّ، المسألة في قوالً السالم علیه اإلمام اختیار لیس». 1
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داللت، کامالً صریح بوده ورجوع از  روایت از جهت  گفت: این  در این خصوص باید
اقرار  حدّ، دانسته و  سقوط  اثبات حدّ را دارد، موجب نفسه صالحیّت  اقراری را که فی

داند. اگرچه برخی از  ؤثر میمسروق، م مال  شخصی را فقط نسبت به استرداد   چنین
اند؛ چه، روایت مزبور، مرسله نظران آن را، از لحاظ سندی، قابل مناقشه دانسته صاحب
والروایة مرسلة والوجه »است:  روایت آمده  در نقد این  ]527، ص41، ج49[ است.

 ]581، ص2، ج31[« حدّ نیست.  سقوط  للسقوط: روایت، مرسله است و وجهی برای
  شده که به  حدید واقع بن آن، شخصی به نام علی از ارسال، در سند  که، گذشته  آن ضمن 

حدیثی ازجمله تهذیب واستبصار، تضعیف  رجالی و برخی کتب   گفته برخی، در کتب
سندی، فاقد  مزبور، به جهت ضعف  بنابراین، روایت ]271، ص13، ج4[ گردیده است.

 . حدّ است  الزم برای اثبات سقوط اعتبار
 اشکال  پاسخ به 

شده، اما قرائنی مثل شهرت عملی، دالّ بر حجیّت  مزبور، تضعیف   هرچند سند روایت
بوده و مطابق  فقها، معروف  روایت، میان قدمای از  که این  ای گونه هواعتبار آن هست؛ ب

رسال یمکن جبر الضعف واإل»اند:حدّ در این مسأله کرده دیگر، حکم به سقوط   ادلّه آن و 
 ،13، ج4[ .«بالشهرة: ممکن است ضعف و ارسال این روایت، با شهرت جبران گردد

 ]582، ص32؛ 264ص
  جا . بعضی معتقدند: از آنانگاری رجوع بعد از اقرار با توبه پس از آن همسان -2

سقوط  اولی موجب  شود، پس به طریق عظیم اخروی می که، توبه، موجب سقوط عذاب 
بنابراین، در این مسأله نیز،  ]586، ص32؛ 272، ص13، ج4[ 1بود. اهددنیوی خو عذاب 

إنّ رجوعه »ندامت و موجب سقوط حدّ هم دانست:  منزله توبه و  توان رجوع را، بهمی
ندامة، فیسقط عنه الحدّ: رجوع مُقِر، )به منزله( توبه و پشیمانی از جانب وی  توبة منه و

که اختالفی  البته همین  ]224، ص9، ج30[«. گرددمی است؛ پس حدّ سرقت از او ساقط 
چشم ه حدّ هست، در مسأله توبه نیز، ب  در مسأله رجوع بعد از اقرار، وتاثیر آن در سقوط

 ،3، ج2[ اند سرقت ندانسته حدّ  سقوط  توبه را موجب  خورد؛ که درمقابل مشهور، که می
سارق را  برخی، توبه، (]488ص، 2، ج5؛ 347ص ،4، ج22 ؛565ص ،3، ج28 ؛491ص

                                                                                                                                                                        

، 13، ج4[ «أنّ العقاب الذی هوأعظم العقوبتین یسقط بالتوبة، فالقطع الذی هو أضعف بالطریق األولی. »1
 ]226،ص9، ج30[؛«الذنبین، فتسقط تحتّم أضعفهما أنّ التوبة تسقط تحتّم أعظم»چنین:  هم ]272ص

 ]619، ص10، ج33[«.یفغیرها أول یتوبة تسقط العقوبة العظمألنّ ال» و
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، 32 ؛140ص ،13، ج4 ؛718، ص27[ .اند حدّ، دانسته پس از اقرار، موجب سقوط 
حدّ است،   برای سقوط  انگاریِ یادشده، که مبنای استدالل بنابراین، همانند ]586ص

حدّ الهی باشد؛ تا با تناظر آن با  ین است که توبه بعد از اقرار، موجب سقوط مبتنی بر ا
 رجوع بعد از آن نیز تعمیم یابد.   ع بعد از اقرار، حکم به سقوط حدّ، به فرض رجو

 اشکال فرضی و پاسخ 

شود؛ با این استدالل   باطل دانسته الفارق و ممکن است چنین قیاسی، از سوی برخی، مع
در  امام وحاکم باشد؛ و از رجوع به  حدّ است که پیش  که توبه، هنگامی موجب سقوط 

که برای جلوگیری از سوء استفاده  آن شود. ضمن  نمی رت، حد، ساقطصو  غیر این
انکار بعد  که، در بحث  آن را احراز کند؛ حال  باید توبه وی  مجرمان از فرصت توبه، قاضی 

 نیست.  قیدی مطرح  از اقرار، چنین  
 باید گفت:  پاسخدر 

شده،  اسالمی منعکس  تمجازا  قانون 114نظر برخی از فقها که در ماده   اوالً، طبق
 جرم هم پذیرفته است.  از اثبات  توبه پس 

تعزیری  قتل، مجازات  رجم و حدّ  گذار برای بعد از سقوط  گونه که قانون ثانیاً، همان
قانونی، در این مورد  گیری از سوء استفاده از این حکم  پیش برایتواند  در نظر گرفته، می

 بینی کند. متناسب پیشتعزیری وبازدارنده  نیز مجازات
 حدّ درفرض رجوع از اقرار،  قول به سقوط  طوسی پس از پذیرش  شیخاجماع.  -3

حلبی نیز،   زهره ابن ]444، ص5، ج27 [«.أخبارهم الفرقه و دلیلنا اجماع» ویسد:ن می
نظران  صاحب ]434، ص3[کند که دلیل قول به عدم قطع، اجماع امامیه است.تصریح می
، 13؛ 129، ص16، ج28[اند.  قدماء فقیهان، مشهور دانسته قول را میان  این دیگری نیز،

وارده، اجماع  ادعایی باید گفت: اوالً، باوجود روایت  البته درخصوص اجماع  ]154، ص7ج
 عنوان دلیلی مستقل، بدان استناد کرد. ثانیاً،  توان بهنمی مذکور، مدرکی بوده و 

، 28، ج16؛ 581، ص2، ج31؛ 491، ص3، ج2[ اند شده گونه که برخی نیز متذکر همان
تحقق نیست. از   مسأله، اساساً قابل اجماعی در  مخالفین، چنین  با وجود کثرت ]93ص
  طوسی، قائل  موهون است؛ چون بجز شیخ ریاض، ادعای اجماع،   رو، به عقیده صاحباین

 ]130، ص16، ج28[ دیگری ندارد.

، 16، ج28؛ 539، ص4، ج10[ درء است.  استناد به قاعده دیگر، دلیلقاعده درء.  -4
مرسله  قول در میان قدماء و ن نویسد: به جهت شهرت ای خوانساری می  محقق ]130ص
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جهت وجود شبهه  شود و فارغ از این ادلّه، به   پذیرفتهقول دیگری  است که  جمیل، مشکل 
 دیگر از بیان برخی  ]154ص ،7، ج13[ حدّ است. درء، سقوط  در آن، اقتضای قاعده 

حد( به وسیله روایات وارده،  سقوط   نظران نیز آن است که اگر ترجیح قول اول )عدم صاحب
آن میان قدماء و بلکه   جهت اشتهار  حدّ(، به  دوم )سقوط  صورت، قول  ممکن نگردد، در این

  ]157، ص3، ج48[ ت.درء، مقدم اس  اجماع نسبت به آن، و نیز با استناد به قاعده  ادعای
 و بوده الم و الف به محلّی جمع «بالشبهات الحدود ئواادر» درحدیث( الشبهات) واژه

 برای که، این از اعمّ نیز و موضوعیّه، و حکمیّه شبهه از اعمّ شبهات؛ تمامی شامل
، صص 36[ .شودمی شده، ایجاد قضاوت هنگام قاضی، برای یا ارتکاب هنگام مرتکب،

 الحدود ئواإدر» روایت جمله از این قاعده، به مربوط ضمن آن که روایات ]176و 157
 قضایای در و شده تشریع حقیقیّه، یقضیّه بنحو نیز گذاری وقانون مقام در ،«بالشبهات
در  مقدّرالوجود را موضوع گذار،قانون بلکه نیست، مراد خاصی صنف  یا مخاطب حقیقیّه،

 درء  قاعده در مورد اساس،  براین کند. می  وضع طبیعت، نفس  برای را و حکم نظر گرفته
نظر  مورد خاصی  وصنف شده بار شبهه، طبیعت نفس  برای  حدود،  رفع حکم  نیز،
  شده حاصل  هردو برای و یا متهم قاضی، برای  شبهه، است بنابراین، ممکن باشد؛ نمی
با  نزد متهم وجود شبههموارد،  در بعضی حتّی که، نکته دیگر آن ]72، ص41[  .باشد

 اگر ندارد، متهم کذب  به یقین قاضی، که هرجا یعنی دارد؛ مالزمه  نزد قاضی آن  عروض
. کندپیدا می مالزمه نزد قاضی شبهه با عروض  امر این  شود، عارض  بر متهم شبهه

 یز،ن وی برای  کند، و.. اکراه اضطرار، خطا، غفلت، نسیان، ادعای  متهم، اگر بنابراین،
 .]180، ص1، ج47؛ 73، ص41[.شود می از متهم حدّ  رفع وسبب  ایجاد شده شبهه

ای نوع شبهه  چه که، ازاین صرف نظر درء،  قاعده  اجرای  شرط که،این به با توجه بنابراین،
 است، شبهه  ماهیت نفس  گردد، تحقق  حاصل  کسی چه  یا برای( یا حکمیه موضوعیه )

، 21؛ 74، ص4، ج20[ «بالشبهات ا الحدودئوادر» حدیث  به دبا استنا توانپس می
   . مسأله کرد حدّ، در این  وجوب  عدم  به حکم ]437ص
 

 وتسامح برتخفیف حدّی هایمجازات ابتنای -5

سازد، ابتنای حدود الهی بر دلیل دیگری که سقوط حد را در مسأله حاضر، موجّه می
ر منابع فقهی، در موارد بسیاری با استناد به ای که د گونه تسامح و تخفیف است؛ به

، 33؛ 549، ص2 ، ج31 ؛224، ص9 ج ،29[ اند.همین مالک، حدّ الهی را ساقط دانسته
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قاعده درء در  مؤید مدعا، اجرای  ]157، ص41 ، ج49 ؛39، ص11 ج ،9 ؛617، ص10 ج
بر تخفیف  شبهه است؛ که نشان ازابتنای حدود الهی محض عروض ه های حدّی بمجازات

مقدس نسبت به   شارع  نکته که مالک لحاظ این  توان باتساهل دارد. بنابراین می و
کننده از  حدّی، مبتنی برتسامح وتساهل بوده؛ حد الهی را از رجوع  های مجازات  اجرای

  ]130، ص16، ج28؛ 619، ص10، ج33[ دانست. اقرار، ساقط 
 

 مسأله دماء به شارع اهتمام  -6

ریزی در خون و دماء مسأله که هاییمجازات اجرای در که است این شارع مذاق معموالً
 این در رویزیاده که ایگونهه در نظر گرفته شود؛ ب احتیاط، نهایت است، مطرح آن

این  از نیز با پیروی فقیهان.  ]6ص ،44؛ 138ص، 11ج ،9[ داند نمی مطلوب را مسائل
 موضع فی الّا الدم صیانه عموم» چون با تعابیری، دماء به  مربوط در مسائل مالک، 

 را بنا همواره ]190ص ،5، ج7[ «اإلحتیاط أتم علی الدماء إراقة إلبتناء» یا «الیقین
محرز  از هرجهت،، مجازات  ثبوت موجبات ، که و تا زمانی  گذاشته مداقه و براحتیاط

اساس، از  براین. نشود یخته ر گناهیبی خون ورزند؛ تامی امتناع  از اجرای آن،، نشده
درصورت  که است، ریزی وخون دماء مسائل   ناظر به سو، از یک  ،نیز  جا که این مسأله آن

گردد و از   دوم، پا، باید قطع اول، دست و در مرحله  سرقت، درمرحله  حدّ  حکم به اجرای
 ابراین اقتضایوجود دارد، بن ارتکاب   احتمال عدم ،دیگر، با رجوع اقرارکننده سوی 

 حدّ است. سقوط ، دماء  به مربوط در مسائل احتیاط مطلوبیت 
 

 پذیرش رجوع از اقرار در حدّ رجم و قتل   مناط  تنقیح -7

 برای وفقیه پذیردمی پایان حکم فلسفه از استمداد با فقهی مباحث زیادی، موارد در
 راه حکم، متعلّق در دموجو مفسده یا مصلحت مالک، به توجه جز قطعی، نظریه ارائه

 تأمین منظور به الهی، بویژه غیرعبادات، احکام همه چه، ]45ص ،12 [.ندارد دیگری
 و پذیرند تعلیل که، است این بر اصل رو،این از اند،گردیده وضع هاانسان دنیوی مصالح
ائل مس تنظیم در را احکام این به التزام تأثیر باید اند، احکام این موضوع که هاانسان
 مهم مصالح از یکی به ناظر احکام، این همه که شودمی مالحظه. کنند لمس خود حیات
 توانمی را نظر مورد مفسده یا مصلحت تأمل، با که ایگونهه ب بوده، انسان مادی حیات
 تکیه با نیز عقل را بیان کرده و حکم شارع، مالک خود موارد زیادی، در کرد. البته درک
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 هیچ گفت: توانمی موارد این در. پردازدمی مالکات وتحلیل تجزیه به موارد، همین بر
 اثر دو احکام، مالکات درکشف عقل توانایی. ندارد فهم غیرقابل و رمزی جنبه حکمی،

 از عقالنی دفاع دیگر، عبارت به و عقالنی توجیه و تعلیل امکان یکی: دربر دارد مهم
 احکام وتقیید تخصیص فقهی. امکان اثر دیگری، است و کالمی اثر یک این دین، که

 .است فقهی اثر ومفاسد، یک مصالح دایره تغییر اساس بر ها،آن تعمیم و توسعه یا شرعی
 طور به را حکمی جا، یک در اگر: »گویدمی زمینه این در مطهری، استاد ]67ص ،12[

 مواردی دیمدی بعد و کردیم کشف را فلسفه آن ما و ای،فلسفه مبنای بر کرد ذکر عام
 نیامده استنثنایش اسالم، متن در که این ولو خورد می استثنا فلسفه، آن که هست
 تواندمی زیادی درموارد .عقل...کند بیان را استثنا این خودش دارد حق عقل است،

 کند مقیّد را مطلقی یک بزند، تخصیص را عامی یک که معنا بدین کند؛ دخالت دراحکام
 ]38ص ،2ج ،45[ .«است کشف بمعنای وضعش که کند وضع را یحکم جایی، در حتّی و

حد رجم وقتل، چندان بعید نیست.  مالک پذیرش رجوع از اقرار در بنابراین، کشف مناط و
جرایم حدّی مستوجب  رسد عمده دلیل شارع مبنی بر پذیرش رجوع از اقرار در به نظر می

جرایم حدّی مستوجب  ست. چه، دررجم وقتل، اعمال احتیاط در امر خطیری، چون دماء ا
ریزی مطرح بوده، از سوی دیگر، با رجوع مُقِرّ،  خون رجم وقتل، از یکسو، ازهاق نفس و

رو، شارع همین احتمال را مهم شمرده و حکم به  این گیرد. از  احتمال عدم ارتکاب، قوّت می
حدّی نیز صادق استماع اقرار در این دو مورد کرده است. همین مسأله، در مورد سرقت 
ای مرتبط با دماء  است؛ چه، درمجازات سرقت حدی نیز، قطع عضو مطرح است که مسأله

 األصول، مجرای احتیاط ومبنای حکم به سقوط حدّ. بوده و علی
 اشکال و پاسخ 

پاسخ به این اشکال که پذیرش رجوع از اقرار درحد رجم و قتل، مبتنی بر تصریح روایات  در
توان گفت: ، تعمیم حکم این دو مورد خاص، به حدّ سرقت ممکن نیست، میرواست و از این

إلغای خصوصیّت بوده؛ که مجرائی مقبول برای تسرّی  این تعمیم، متکی برتنقیح مناط و
تعبّدی  و در فرض عدم پذیرش این تحلیل و ]70، ص2، ج15[ رود. احکام به شمار می

از اقرار درسرقت حدی نیز روایاتی وارد شده؛  گفت: در مسأله رجوع دانستن مسأله، خواهیم
را موجب سقوط حدّ، دانسته است.  ها، تخییراً و دسته دیگر، تعییناً آن ای از آنکه دسته

فرض رجوع  شود که سقوط حدّ دربنابراین، وجود ادلّه روایی درحد رجم و قتل، موجب نمی
 صاص یابد. از اقرار، تنها به جرایم حدّی مستوجب رجم و قتل، اخت
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 نتیجه. 6

هائی مطرح شده است.  خصوص تأثیر رجوع از اقرار به سرقت، درسقوط حدّ، دیدگاه در
حکم به سقوط حدّ  قتل، مسموع دانسته و مشهور فقیهان، رجوع را تنها درحدّ رجم و

، اجرای حد را اند. اما درجرایم حدّی دیگر ازجمله سرقت، رجوع از اقرار را نپذیرفتهکرده
دانند. قول دیگر، رجوع از اقرار را درجرم سرقت، موجب تخییر امام)ع( میان واجب می

های وارد بر مبانی  است. درمجموع، گذشته از خدشه  عدم اجرای حدّ، دانسته اجرا یا
دیدگاه دوم نیز، قابل مناقشه بوده، تنها مستند آن، دو روایت است که  ،دیدگاه اول
 به اشکال است. اشکال سندی، ضعف راویان دو روایت بوده که موجب هردو، مبتال

سو، این دو روایت، ازاساس، به رجوع  که، از یک اعراض اصحاب شده و اشکال داللی این
از اقرار به سرقت )که محلّ بحث است( نپرداخته، ضمن آن که تخییر در اجرای حدّ 

نماید که چنین اختیاری  واین گونه می سرقت را تنها برای امام معصوم )ع( اثبات کرده
غیر، نیست. اما دیدگاه سوم، که متکی به  از شئون خاص ایشان بوده وقابل تعمیم به

دراج )به ضمیمه اشتهار میان مشهور قدماء(، قاعده  بن مستنداتی چون، مرسله جمیل
رگزیده مؤیدات دیگر است، قول ب تسامح و تخفیف و درء، قاعده ابتناء حدود الهی بر

(  1392اسالمی )مصوّب  مجازات قانون 173تواند مبنای پیشنهاد اصالح مادّه  بوده، می
حدّ است؛ که   قرار گیرد. ازنگاه این نوشتار، رجوع از اقرار درسرقت حدّی، موجب سقوط

با واکاوی انتقادی مبانی فقهی مسأله واقوال موجود، مورد پژوهش وتبیین قرار گرفته و 
، استناد به تنقیح مناط پذیرش رجوع از اقرار درجرایم مستوجب حدّ رجم مواردی چون

حدّ سرقت و نیز اهتمام شارع به مسأله دماء و امر به احتیاط در آن،  وقتل وتعمیم آن به
ازسوی نگارندگان، به ادله و مؤیّدات قول مذکور، افزوده شده است؛ عالوه بر مطالعه 

 اجتهادی و انتقادی اقوال دیگر.
از انکار اقاریر،   گیری از تبعات و سوء استفاده پیشبرای شود  البته پیشنهاد می
بینی کرد؛ تا  بازدارنده پیش های تعزیری متناسب وحدّ، مجازات  درعین حکم به سقوط

گذار،  طور که قانون گیری شود. همان بنا به تشخیص قاضی، تبعات آن نیز کنترل یا پیش
 چنین کرده است. قتل نیز  ودرجرائم مستوجب حدّ رجم 
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