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Abstract
According to the Islamic criminal law, it is necessary for the perpetrator to be an offender
and to have criminal liability in the presence of conditions and elements including the
condition stipulated in the Article 140 of the Islamic Penal Code, approved in 1392. Based
on this Article, the perpetrator should be wise and mature. What is important in this regard
is the question as to what is the ruling if we doubt whether a person is wise or mature
during a crime? Some of the jurisprudents, knowing that the rule of Dar̕ is applicable to the
Qisas, hold that there should be no retaliation, and some others hold that the rule of Dar̕ is
specific to the crimes with prescribed punishments (Had). They have set the principle of
istishab as the criterion of action, however they have also different ruling by reasoning to
the principle of istishab. The authors have used a descriptive-analytical method in the
present research. Not generalizing the principle of Dar̕ to Qisas, they took an approach to
the viewpoint of Imam Khomeini and relying on the principle of istishab, in the case of
doubt in the criminal maturity they absolutely believe in the precedence of the word of the
criminal. And in the case of doubt in the criminal madness, if his/her insanity is evident
from the very beginning of his birth, they absolutely believe in the precedence of the word
of the criminal, but in the case when his/her insanity is accidental and only the date of the
murder turns out to be promising, the word of his/her guardian is precedent and in other
cases the word of the criminal is precedent. If the criminal does not have a history of
insanity, the word of his/her guardian is precedent.
Keywords: Difference between Hudud and Qisas, the Range of Dar̕ Rule, Criminal
Madness, Criminal Minority, the Principle of Istishab.
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تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی
(با رویکردی بر نظر امام خمینی(ره))
*

سیفاهلل احدی ، 5سیدسجاد محمدی ،2شفیع عباسی اصل

9

 .1استادیار ،گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آیربایجان ،تبریز ،ایران
 .2دانشآموختۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی ،دانشگاه مفید ،قم ،ایران
 . 0عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسالمی ،دانشگاه شهید مدنی آیربایجان ،تبریز ،ایران
(تاریخ دریافت1011/12/10 :؛ تاریخ پذیرش)1011/30/21 :

چكیده
بر اساس قانون های جزایی اسال ،،مجر ،بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتک

در صورت دارا بودن شرایط و عناصر

الز ،است که از جملۀ این شرایط ،مطابق مادۀ  123قانون مجازات اسالمی مصوی  ،1012عاقل و بالی بودن مرتک

در

حین جنایت است .مسئل ۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالی باودن جاانی در حاین جنایات
مورد تردید باشد ،حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جاری دانستن قاعدۀ درأ در قصاص ،قائل به عد ،قصاص شدهاناد
و برخی دیگر قاعدۀ درأ را مختص جرایم حدی دانستهاند و اصل استصحای را مالک عمل قرار دادهاند ،اما ایشان نیز با
استدالل به اصل استصحای مختلف حکم کردهاند .نویسندگان در پژوهش حاضر به شیوۀ توصایفی  -تحلیلای پاس از
جاری ندانستن قاعد ۀ درأ در قصاص ،با رویکردی بر نظر حضرت اما ،خمینی (ره) و تمس

به اصال استصاحای ،در

صورت تردید در بلوغ جانی بهطور مطلق قائل به تقد ،قول جانی شدهاند و در صورت تردید در جناون جاانی نیاز ،در
صورتیکه جنون او از ابتدای تولد محرز باشد ،قول او را بهطور مطلق مقد ،دانستهاناد ،اماا در صاورت عارضای باودن
جنون ،در مواردی که تنها تاریخ قتل م لو ،باشد ،قول ولایق و در ساایر ماوارد ،قاول جاانی را مقاد ،دانساتهاناد و در
صورتیکه جانی سابقۀ جنون نداشته باشد ،تقد ،قول ولیق را وجیه یافتهاند.

واژگان کلیدی
اصل استصحای ،تفاوت احکا ،حد با قصاص ،جنون جانی ،صغر جانی ،گسترۀ قاعدۀ درأ.

* نویسنده مسئول:

Email: ahadi.seifollah1251@yahoo.com
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مقدمه
طبق قانونهای کیفری اسال ،و مادۀ  2قانون مجازات مصوی سال  1012جمهوری اسالمی
ایران ،هر رفتاری اعم از ف ل یا ترک ف ل که در قانون برای آن مجازات ت یین شده اسات،
جر ،محسوی میشود؛ از اینرو بهلحاظ حقوقی برای آنکه ف ل انسانی جر ،بهشامار آیاد،
باید قانونگذار آن ف ل را جر ،شناخته و کیفری برای آن مقرر کرده باشد (عنصر قاانونی) و
نیز الز ،است عمل یا ترک عمل به مرحلۀ ف لیت برسد ،بنابراین افکار منفی و مجرماناه تاا
بهصورت عملی در رفتار و کردار افراد ظهور نیابند ،نمیتوان او را باه دلیال شاکل گارفتن
فکر ارتکای جر ،در یهن ،مجر ،دانست (عنصر مادی) ،همچنین باید عمل مجرمانه با علم
و اختیار فاعل انجا ،گرفته باشد (عنصر روانی یا م نوی).
پس از پیدایش عناصر تشکیلدهندۀ جر ،،و تحقاق مجرمیات ،بارای اعماال مجاازت الز،
است که شخص شرایط مسئولیت کیفری را داشته باشد .بهعباارت دیگار بارای آنکاه شخصای
مسئول رفتار خود شناخته شود ،باید شارایط مسائولیت کیفاری را داشاته باشاد .از جملاۀ ایان
شرایط عاقل و بالی بودن جانی در حین ارتکای جنایت است ،از ایانرو در صاورتیکاه احاراز
شود جانی در حین انجا ،دادن جنایت ،کودک یا مجنون بوده است ،مجازات نخواهاد شاد .ایان
مطل

در قانون مجازات اسالمی مصوی  1012نیز من کس شده است ،باهطاوری کاه در ماادۀ

 121این قانون آمده است« :افراد نابالی مسئولیت کیفری ندارند» .همچنین برابر ماادۀ  121قاانون
مجازات اسالمی« :هرگاه مرتک

در زمان ارتکای جر ،دچار اختالل روانی بوده ،باهنحاوی کاه

فاقد اراده یا قوقۀ تمییز باشد ،مجنون محسوی مایشاود و مسائولیت کیفاری نادارد» .در برخای
موارد شاید وض یت مرتک

در زمان ارتکای جنایت از حیث بالی یا کودک باودن یاا از حیاث

افاقه یا جنون ،مورد تردید و ش
قضایی ،ش

باشد .در این فرض اگر پس از تحقیق و تفحص توسط مقاا،

و تردید رفع نشود ،محل بحث است که آیا در اینگونه موارد نیز جاانی اساتحقاق

مجازات دارد یا اینکه مجازات کردن او منتفی میشود؟ ادله و مالک در مسئلۀ ماذکور چیسات؟
از ی سو شاید گفته شود که بر اساس عمومیت قاعدۀ مشهور «تدرأ الحدود بالشبهات» قصااص
منتفی میشود ،اما از سوی دیگر شاید چنین بهنظار آیاد کاه قاعادۀ ماذکور باه جارایم حادی
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اختصاص دارد و در محل بحث ما جاری نیست و مسئله باید بار اسااس ادلاۀ دیگاری تحلیال
شود .گفتنی است در مورد «شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص» پاژوهشهاای مت اددی انجاا،
گرفته که در این مقاله نیز استفاده شده است ،اما بازخوانی دقیق این مسئله و تأمل هر چه بیشاتر
در آن و تحلیل دیدگاه متفاوت برخی از فقهای م اصر در مسئلۀ ماورد پاژوهش حاایز اهمیات
بهنظر میرسد .بنابراین باید به شیوۀ توصیفی  -تحلیلای باا تتباع جاامع در ادلاه و آرای فقهاا و
حقوقدانان ،مسئله واکاوی و مورد موافق تحقیق بیان شود.
اقوال در مسئله
دربارۀ مسئلۀ مطرحشده فقها و حقوقدانان اختالق نظر دارند و اقوال زیر را مطرح کردهاند:
 .1عد ،قصاص :برخی از فقها در مسئلۀ مذکور قائل به عاد ،قصااص شادهاناد ،دلیال
ایشان عمومیت قاعدۀ فقهی «تدرأ الحدود بالشبهات» است (طوسی ،1011 ،ج 12 :1؛ شهید
ثانی ،1210 ،ج 23 :12؛ فاضل هندی ،1211 ،ج 121 :11؛ عاملی حسینی ،بیتا ،ج 21 :11؛
کاشفالغطاء ،1222 ،ج 223 :1؛ مجلسی ،1231 ،ج 221 :13؛ مکار ،شیرازی ،1211 ،ج :0
012؛ محقق داماد ،1231 ،ج  .)12 :2با این بیان که قاعدۀ مذکور افزون بر جرایم مستوج
حد ،شامل قصاص هم خواهد بود؛ از اینرو در صورت تردید در بلوغ یاا عقال جاانی در
حین جنایت ،قصاص منتفی میشود؛
 .2تفصیل بین حالتهای مختلف صغر و جنون و اثباات مجرمیات بار اسااس قاعادۀ
«البینۀ علی المدعی و الیمین علی من أنکر» .در مقابل قول اول ،برخی از فقها پس از جاری
ندانستن قاعدۀ درأ در قصاص ،بر اساس قاعدۀ «البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکار»
به اثبات مجرمیت پرداخته اند و برای تشخیص مدعی از منکر ،به اصل استصحای تمسا
کااردهانااد (مقاادس اردبیلاای ،1230 ،ج 020 :10؛ صاااح

جااواهر ،1232 ،ج 101 :21؛

سبزواری ،1210 ،ج 221 :21؛ خمینی ،بیتا220 :؛ خویی ،1222 ،ج .)12 :21
حال پس از بیان اقوال فقها ،برای تبیین مسائلۀ ماورد تحقیاق ،مطالا

را در دو بخاش

عمدۀ «امکانسنجی جریان قاعدۀ درأ در قصاص» و «اثبات مجرمیات باا تمسا
استصحای» تنظیم و به تحلیل و بررسی آن خواهیم پرداخت.

باه اصال
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یک) امكانسنجی جریان قاعدۀ درأ در قصاص

قاعدۀ درأ که با عبارت «تدرأ الحدود بالشبهات» در السنۀ فقها و حقوقدانان جااری شاده ،از
جملۀ قواعد مهم و کاربردی است که فقها و حقوقدانان در مباحاث مختلاف فقاه جزایای،
برای دفع مجازات در صورت وجود شبهه به آن تمس

جساتهاناد (طوسای ،1231 ،ج :2

02؛ ابنباراج ،1231 ،ج 221 :2؛ عالماه حلای ،1223 ،ج 211 :2؛ بحرانای ،1232 ،ج :22
 )221و از آنجا که به نوعی در رهایی متهم از اتها ،استفاده می شود ،در زمرۀ قواعاد تفسایر
به نفع متهم دانسته شده است .مفاد اجمالی قاعدۀ مذکور که در ماادۀ  123قاانون مجاازات
اسالمی نیز من کس شده ،آن است که اگر در مواردی وقوع جر ،یا انتسای آن به ماتهم یاا
مسئولیت یا استحقاق مجازات وی به جهتی محل تردید و مشکوک باشد ،باه موجا

ایان

قاعده باید جر ،و مجازات را منتفی دانست.
در مورد شمول قاعدۀ مذکور نسبت به حدود بهم نای اخص ،بین فقهای امامیه اختالق
نظری وجود نداشته و نزد آنان مسلّم و مفروغٌعنه است (طوسی ،1231 ،ج 02 :2؛ صااح
جواهر ،1232 ،ج 212 :21؛ شاهید ثاانی ،1213 ،ج 03 :1؛ موساوی اردبیلای ،1221 ،ج :1
 ،)12اما اینکه آیا قاعدۀ درأ به حدود اختصاص دارد و تنها در صاورت حصاول شابهه در
جرایم حدی موج

دفع مجازات میشود یا افزون بر جرایم حدی ،در سایر جرایم نیاز ،از

جمله قصاص ،اجراشدنی است و با حصول شابهه ،قصااص منتفای مایشاود ،میاان آناان
اختالق نظر وجود دارد ،از اینرو مسئلۀ مذکور را با دقت تحلیل و بررسی خواهیم کرد.
 .5جریان قاعدۀ درأ در قصاص
برخی از فقها م تقدند که در صورت بروز ش

و تردید برای قاضی که آیا جانی در هنگا ،قتال

عاقل و بالی بوده یا اینکه فاقد عقل یا نابالی بوده است ،میتوان با تمس

با قاعدۀ «تدرأ الحادود

بالشبهات» قصاص را منتفی دانست (طوسای ،1011 ،ج 12 :1؛ شاهید ثاانی ،1210 ،ج 23 :12؛
فاضل هندی ،1211 ،ج 121 :11؛ عااملی حساینی ،بایتاا ،ج 21 :11؛ مجلسای ،1231 ،ج :13
221؛ مکار ،شیرازی ،1211 ،ج 012 :0؛ محقق داماد ،1231 ،ج .)12 :2
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با این استدالل که واژۀ «الحدود» به کار رفته در قاعدۀ مذکور به م نای مطلاق مجاازات
است ،نه به طور خاص مجازات حادی (مجلسای ،1231 ،ج  )221 :13و از آنجاا کاه واژۀ
«حدود» با «ال» بهکار رفته است و طبق قواعد علم اصول ،جمع محلی به «ال» افاادۀ عماو،
میکند (آخوند خراسانی )211 :1231 ،ی نی هر مجازاتی .افازون بار آن ،لازو ،احتیااط در
دماء نیز شاید دلیلی بر اجرای قاعده در بای قصاص باشد.
نقد و بررسی

در مقابل استدالل مذکور گفته شده است :هیچ دلیل روشنی مبنی بر شمول لفاظ حادود در
تما ،موارد است مال آن نسبت به سایر مجازاتها وجود ندارد؛ چرا که برخی از روایات ،بر
مغایرت مفهو ،ت زیر با حد داللت دارند ،بلکه برخی از ایان روایاات صاریح در مغاایرت
است .آری نمی توان انکار کرد که حد بر ت زیر نیز اطالق شده است .بناابراین در احکاامی
که مخالف با اصول و عمومات هستند ،شاید اقتصار بر حد بهم نای اخص (حدی که مغایر
با ت زیر است) نه غیر آن که شامل ت زیر نیز می شود ،خالی از قوقت نباشد ،مگر در جاییکه
از فحوای کال ،یا غیر آن فهمیده شود که حد بهم نای عا ،ماراد اسات .بار هماین اسااس
مندرج نبودن قصاص در اطالق حد نیز تقویت میشود (نجفی ،1232 ،ج .)221 :21
برخی نیز گفتهاند :گرچه در برخی موارد کلمۀ حد در مورد قصااص اسات مال شاده اسات،
این است مال موج

نمیشود که همیشه لفظ حد در همۀ مواردی که بهصورت مطلاق اسات مال

می شود ،بدون هیچ گونه قرینه و شاهدی ،بر م نای اعم از قصاص و حد حمال شاود ،چارا کاه
میدانیم حد در شرع ،ت بیر خاص و احکا ،ویژهای دارد و در برخی از روایات قصاص در برابار
حد قرار داده شده است .بهطور مثال در روایتی اما ،صادق(ع) میفرمایند :کسی کاه در قصااص
و یا حد کشته شود ،دیه ای بارای او نیسات (حار عااملی ،1231 ،ج  .)12 :21عطاف حاد بار
قصاص در این روایت ،مش ر به مغایرت این دو است .اما ،صادق(ع) فرموده اناد :حاد باه ارث
برده نمیشود (حر عااملی ،1231 ،ج  .)22 :21م لاو ،اسات کاه حاق قصااص باه ارث بارده
میشود ،بنابراین حد در این روایت شامل قصاص نمیشود.
اما ،باقر(ع) میفرماید« :امیرالمؤمنین(ع) هیچگاه نمیخواست کسی از حد ،عفاو شاود»
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(حر عاملی ،1231 ،ج  )222 :21در حالیکه بنا به تصاریح قارآن کاریم ،عفاو در قصااص
پسندیده است.
و اینکه امیرالمؤمنین(ع) فرمود« :در حدود ی
 )21 :21در حالیکه در قصاص به حس

آن مهلت نیست» (حر عاملی ،1231 ،ج

ظاهر ،مهلت در اختیار ولایق د ،اسات (اساتادی،

 ،1012ج .)11 :02
همچنین اگر صحت اطالق «حد» و است مال آن در م نایی اعم از حد خاص و قصاص
ثابت شود ،روشن است که شمول قاعدۀ درأ نسبت به زائد از قدر متیقن آن (حد به م ناای
خاص) به قرینه نیاز دارد و قرینهای بر ارادۀ م نای اعم وجود ندارد .بلکه شاید گفتاه شاود
ییل روایت صدوق 1قرینه است بر اینکه مراد از حد ،حد بهم نای خاص آن اسات ،چاون
در ییل این روایت آمده است« :والشفاعۀ والکفالۀ و الیمین فی الحد»؛ شافاعت ،کفالات و
قسم در حد پذیرفته نیست .ظاهر این است که نفای شافاعت و کفالات ،مخاتص باه حاد
بهم نای خاص است ،چرا که بدون تردید صاح
از حق خود بگذرد ،ولی حاکم نمیتواند بهسب

حق قصاص میتواند به شفاعت دیگری
شفاعت ،حدی را عفو کند .بناابراین ییال

روایت صدوق میتواند قرینه باشد بر اینکه حد بهم نای خاص مراد است ،مگر اینکه گفتاه
شود م لو ،نیست صدر و ییل روایت مرسلۀ صدوق ،ی

روایت باشد.

در برابر استظهار م نای خاص از لفظ حد به قرینۀ ییل روایات صادوق ،مایتاوان باه
قرینۀ جملۀ «أدف وا القتل عن المسلمین ما استط تم» که از ابنمس ود نقل شده است ،م نای
اعم را از لفظ حد استظهار کرد.
حاصاال سااخن آنکااه :اسااتظهار م نااای اعاام از حااد در روایاات «ادرؤوا الحاادود»،
اطمینانبخش نیست ،بنابراین ناچاریم قدر متیقن را بگیریم که حد به م ناای خااص اسات
(استادی ،1012 ،ج .)13 - 11 :02
 .1قال رفولاهلل (ِ)« :ادرؤوا الحدودَ بالشبهات و الش اعة والک الة والیمین فی حد» (صدوق ،1210 ،ج )12 :2؛ رسول
اکر( ،ص) فرمودهاند :حدود را بهواسطۀ شبهات دفع کنید و شفاعت ،کفالت و قسم در حدود پذیرفته نمیشود.
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به احتیاط در جایی است که هیچ دلیل و اصلی در مسئله جاری نشود؛

همچنین تمس

لذا با جریان اصل استصحای و حتی سایر اصول عقالیی ،دیگار نوبات باه اصال احتیااط
نمیرسد.
 .2عدم جریان قاعدۀ درأ در قصاص
برخی از فقها بهطور کلی قاعدۀ درأ را در هیچی

از مجازاتها ناذیرفتهاند (خویی،1222 ،

ج  .)231 :21برخی دیگر م تقدند که قاعدۀ مذکور به حدود به م ناای خااص اختصااص
دارد و در بای قصاص و در مسئلۀ مطرحشده نمایتاوان باه آن تمسا

کارد (سابزواری،

 ،1210ج  )221 :21و برخی نیز جریاان قاعادۀ ماذکور در باای قصااص را محال تأمال
دانستهاند (صاح

جواهر ،1232 ،ج .)101 :21

برای عد ،جریان قاعدۀ درأ در بای قصاص به ادلهای استناد شده است کاه باه تفصایل
بررسی خواهند شد.
الف) حدود عمدتا حق اهلل است و اجرای قاعدۀ مذکور در آن مشکلی را ایجاد نمیکند ،اماا
قصاص حق الناس است و مبنای حقوق الناس نیز مداقّه خواهد بود و وقتای اصاول و ضاوابط
اقتضای اجرای آن را داشته باشد ،نمیتوان به صرق شبهه حق النااس را تضاییع کارد (مقادس
اردبیلی ،1230 ،ج 020 :10؛ موسوی اردبیلی ،1221 ،ج  .)11 :1به عبارتی ،اصول عقالیی ،نظیار
اصل عد ،نسیان ،عد ،خطا و غفلت ،عد ،اشتباه ،عد ،اکراه و نظایر آن در بای قصااص جااری
و مانع جریان قاعدۀ درأ میشود ،اما این اصول در بای حدود جاری نمیشود؛ چارا کاه حادود
الهی مبنی بر تخفیف و مسامحه است (محقق داماد ،1231 ،ج .)12 :2
نقد و بررسی

در ایراد بر دلیل مذکور گفته شده ،قصاص هم در واقع از جملۀ حادود اهلل اسات؛ زیارا حادود
الهی در تازیانه و سایر عقوبتهای جرایم حدی منحصر نیست ،بلکه هر کیفاری کاه از جانا
خداوند مت ال م ین شده باشد ،جزو حدود اهلل است .قصاص نیز حقی محسوی می شود کاه از
جان

خدواند مت ال م ین شده است (طریحی ،1211 ،ج  .)2 :1اما ب ضی از این کیفرهاا جازو

حقوق شخصی است و تا مدعی خصوصی شکایت نکند ،اجراشادنی نیسات .قطاع یاد ساارق
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جزو حدود است ،اما چون از حقوق شخصیه محسوی میشود ،مسروقٌمنه باید شکایت کناد و
پیش از طرح شکایت ،حاکم نمیتواند به قطع ید حکم بدهد .حد قذق نیز هماینطاور باوده و
قصاص هم کیفری است که از جان

خدای ت الی م ین شده است و باید مانند قطع یاد ساارق

یا حد قذق مطالبه شود .همچنین در زمینۀ قصاص نیز اصول عقالیای جااری نمای شاود؛ زیارا
درست است که حقوق الناس مبنی بر مداقه و تدقیق هستند ،اما این دقت نظر به مسائل حقاوقی
و مالی صرق مربوط است ،در مسئلۀ دماء و نفوس آنچه از روایات کثیاره و تساالم اصاحای و
مذاق شرع برای ما مسلّم میشود آن است که تا حاد امکاان بایاد احتیااط کارد (محقاق دامااد،
 ،1231ج 12 :2؛ بجنوردی ،1231 ،ج .)112 - 110 :1
بهنظر میرسد اشکال مطرحشده وارد نباشد؛ زیرا ت یین حق قصاص از جان

خداوناد

با حق الناس بودن آن منافاتی ندارد؛ چرا که در بای قصاص ،ت یین مجازات به دست شارع
مقدس است ،اما استیفای آن را در اختیار صاح
اصل احتیاط نیز چنانکه گفته شد ،تمس

حق قارار دادهاناد .در خصاوص جریاان

به احتیااط در جاایی اسات کاه هایچ اصالی در

مسئله جاری نشود؛ لذا با جریان اصل استصحای یا سایر اصول عقالیای ،دیگار نوبات باه
اصل احتیاط نمیرسد؛
ی) گفته شده که قاعدۀ درأ امری خاالق اصال اسات؛ زیارا اصال و قاعاده ،اجارای
مجازات خواهد بود ،لذا باید به قدر متیقن از قاعده (که همان اجرای آن در حادود اسات)
اکتفا کرد.
نقد و بررسی

در رد دلیل مذکور میگوییم :چنین اصل و قاعدهای پذیرفته نیسات ،بلکاه اصال و قاعادۀ
اولیه این است که در صورت ثابت شدن جر ،با تما ،ارکان و عناصر خود و محقاق باودن
تما ،شرایط مسئولیت کیفری ،اجارای مجاازات الز ،خواهاد شاد (هماان رابطاۀ علات و
م لولی بین موضوع و حکم) اما در مسئلۀ مورد پژوهش بحث این است که آیاا باا وجاود
تردید و شبهه در شرایط جانی نیز ،قصاص ثابت میشود یا خیر؟
ج) توجه به شبهه در بای قصاص ،ناشی از اصل احتیاط است ،نه از بای اعمال قاعادۀ درأ؛
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چرا که از ی

طرق در صورت تفسیر موسع قاعدۀ درأ ،بسیاری از اصول عقلی و قواعد فقهای،

مانند اصل احتیاط و اصل برائت عبث و بیهوده خواهند بود و از طرق دیگر باا هماوشاانی ایان
قواعد با قاعدۀ درأ ،مجالی برای جاری شدن آنها نخواهد ماند (ساداتی.)123 :1012 ،
در تبیین دلیل مطرحشده میگوییم :رابطۀ اصل برائت با قاعدۀ درأ به این نحو است کاه اگار
جریان قاعدۀ درأ بر اساس شبهه در عنصر قانونی جر ،باشد ،با اصل برائت وحادت مجارا پیادا
میکند .البته بین ایان دو ،تفااوتی وجاود دارد و آن اینکاه در اجارای برائات ،تکلیاف واق ای
مشکوک است و حکم ظاهری اباحه و حلیت وضع میشود .اما در قاعدۀ درأ بحاث از تکلیاف
نیست؛ بلکه سخن این است که آیا بر این شخص ،باید مجازات شرعی را اجرا کرد یا خیار کاه
قاعدۀ درأ بیانگر ساقط شدن مجازات از متهمی است که در اصل ممنوعیت عمل ارتکابی شابهه
داشته است.
اما اگر جریان قاعدۀ درأ بر مبنای شبهه در عنصر مادی یا م نوی باشد ،این قاعده هایچ
رابطهای با اصل برائت نخواهد داشت؛ زیرا اصل برائت منحصرا برای برداشاتن تکلیاف در
موردی است که حکم واق ی الهی مجهول باشد .بلکه در اینصاورت قاعادۀ درأ باا اصال
احتیاط وحدت مجرا پیدا میکند؛ به اینصورت که هرگاه قاضی تردید کناد کاه آیاا ماتهم
مرتک

عمل ممنوعی شده یا خیر ،یا اینکه آیاا مرتکا

در انجاا ،دادن عمال غیرقاانونی،

قصد و عمد داشته است یا خیر ،به مقتضای اصل احتیاط نسبت باه حفاظ جاان و عارض
مسلمان ،باید مجازات از متهم برداشته شود (محقق داماد ،1231 ،ج .)11 :2
د) برخی از فقها م تقدند که مستفاد از قاعدۀ درأ ،وجوی ترک تحقیاق و جسات وجاو
بوده؛ لذا این امر با قصاص که مبتنی بر مداقه و دقت نظر بوده ،در ت ارض است؛ چارا کاه
تحقیق و تفحص در قصاص بر قاضی واج

خواهد بود و لذا با اعمال قاعدۀ درأ ،مجاالی

برای تحقیق و تفحص قاضی باقی نمیماند؛ از این رو قدر متیقن آن است که قاعادۀ درأ در
جرایم مستوج

قصاص جاری نمیشود (موسوی اردبیلی ،1221 ،ج .)11 :1

نقد و بررسی

در رد دلیل مذکور میگوییم :مستفاد از قاعدۀ درأ ،دفع مجازات باه صارق حصاول شابهه
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نیست یا حداقل مطل

بیانشده کلیت ندارد؛ چارا کاه در تماا ،ماوارد جریاان قاعادۀ درأ

اینگونه نیست که به صرق ادعای شبهه ،مجازات منتفی شاود .باهطاور نموناه در سارقت
موج

حد که جنبۀ حق الناسی دارد ،برای مشخص شدن سارق و رد مال مسروقه ،تحقیق

و بررسی الز ،است ،حال آنکه فقها در اعمال قاعدۀ درأ در بای سرقتِ حدی ،هایچ شابهه
و خالفی ندارند (نجفی ،1232 ،ج )211 :21؛
ها) قائالن به عد ،جریان قاعدۀ درأ در قصاص ،باه امتناانی باودن قاعادۀ درأ تمسا
کرده اند؛ با این بیان که اجرای قاعدۀ درأ در باای قصااص و برداشاتن قصااص در ماوارد
شبهه ،حق قصاص مجنیٌعلیه و اولیای د ،را از بین میبرد و این خالق امتنان اسات ،پاس
در حق الناس ،ی نی قصاص و دیه ،قاعدۀ مذکور اجرا نمیشود (ساداتی.)111 :1012 ،
نقد و بررسی

بهنظر میرسد ایراد مطرحشده وارد نباشد؛ زیرا خالق امتنان در صورتی مطرح است کاه حقای
از شخصی ساقط و پایمال شود؛ در حالیکه در ما نحن فیه در ثبوت حاق ،شابهه وجاود دارد و
وجود چنین حقی ممکن و محتمل است .افزون بر آن ،چهبساا در برخای از حادود ،مثال حاد
قذق (با فرض حق الناس بودن) نیز اجرای قاعدۀ درأ با امتنان سازگاری نداشته باشد؛
و) دلیل دیگری که میتوان در استدالل به عد ،اجرای قاعدۀ درأ در قصاص گفت ،ایان
است که در بای قصاص -در صورت فقدان ادلۀ دیگر غیر از ساوگند منکار و در صاورت
وجود لوث ،قسامه برای اثبات جنایت پذیرفته شده است (محقق حلای ،1231 ،ج 232 :2؛
فاضل مقداد ،1232 ،ج  )201 :2در حالیکه اگر بنا بود قاعدۀ درأ جاری شود ،باه اقتضاای
قاعدۀ «البینۀ علی المدعی و الیمین علی مان أنکار» نوبات باه اجارای قساامه نمایرساید.
همچنین بنا بر اعتقاد فقها (شهید ثاانی ،1213 ،ج  )12 :13و باه تصاریح ماادۀ  011قاانون
مجازات اسالمی در صورت تحقق لوث و عاد ،اجارای قساامه از ساوی مادعی ،شاخص
مظنون به اجرای قسامه و اثبات بیگناهی خویش مکلف است؛
 .3نظر امام خمینی (ره) در شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص
حضرت اما ،خمینی (ره) از جملۀ فقهایی هستند که جریاان قاعادۀ درأ در باای حادود را
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مسلّم دانستهاند و در مباحث مختلفی ،مانند بحث زناا و سارقت باه آن تمسا

کاردهاناد

(خمینی ،بیتا ،ج  221 :2و  .)210اما ایشان در بای قصاص ،در خصوص شمول یاا عاد،
شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص ،بهصراحت مطلبی بیان نکردهاند؛ از اینرو دیدگاه ایشان
در موارد حصول شبهه در بای قصاص را مطرح و بررسی خواهیم کرد:
الف) اگر دو نفر ادعای فرزندیِ شخص مجهولی را مطرح کنند و یکای از آنهاا قبال از
قرعه (و ت یین پدر) او را بکشد ،قصاص نمیشود و اگر هر دو او را به قتل برسانند ،آیا باز
هم حکم همین است؟ زیرا احتمال نسبت به هر ی

از آنها باقی است یا باه قرعاه رجاوع

می شود؟ اقوی رجوع به قرعه خواهد بود و اگر هر دو ادعای فرزندی او را بکنناد ،سااس
یکی از آنها رجوع کند و هر دو او را بکشند ،قصاص بر شخصی که برگشته متوجه اسات،
البته ب د از رد فاضل دیه نسبت به جنایتش (باا توجاه باه مشاارکت دو نفار در قتال یا
مقتول ،سهم هر ی

در جنایت نصف است) و بار دیگاری پاس از انتفاای قصااص از او،

پرداخت نصف دیه واج

است و اگر کسی که از ادعای خود برگشته است ،اختصاصاا او

را بکشد ،قصاص می شود و اگر دیگری او را بکشد ،از او قصاص نمی شود .اگر هار دو باا
هم از ادعای خود رجوع کنند ،وارث و ولیق د ،مقتول حق دارد ب د از رد دیۀ نفس بر آنهاا
از هر دو قصاص کند .حکم رجوع ب د از قتل ،همان حکم رجوع قبل از قتل اسات؛ بلکاه
ظاهر این است که کسی که قرعه به نا ،او درآمده است ،رجاوع کناد حکام هماان اسات،
خواه دیگری بر ادعای خود باقی بماند یا نماند (خمینی ،بیتا ،ج .)222 - 221 :2
چنانکه فقهای امامیه مطرح کردهاند اینکه اگر یکی از مدعیان قبل از قرعه به قتل اقادا،
کند قصاص منتفی میشود ،به جهت احراز نشدن شرط قصاص ،ی نی انتفای رابطاۀ اباوت
بوده و نیز بهخاطر احتیاط در دماء است (نجفی ،1232 ،ج  )111 :22یا اینکه از باای عاد،
جواز تمس

به عا ،در شبهات مصداقیه 1است (فاضل لنکرانی.)121 :1221 ،

 .1منظور از عا ،،عمومات ادلۀ قصاص بوده ،و منظور از مخصص ،روایات دال بر عد ،قصاص پدر در قتل
فرزند؛ «الیقاد والد بولده» (حر عاملی ،1231 ،ج  )11 :21است.
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همچنین رجوع به قرعه ،در صورتیکه هار دو مادعی او را کشاتهاناد ،از باای حصاول علام
اجمالی به صدق ادعای یکی از مدعیان است که در اینگونه موارد رجوع باه قرعاه اشاکال نخاواه
داشت (فاضل لنکرانی )121 :1221 ،و در جااییکاه یکای از مادعیان رجاوع کناد و هار دو او را
بکشند ،منتفی بودن قصاص از غیر رجوعکننده ،عد ،احاراز شارط قصااص ،ی نای انتفاای رابطاۀ
ابوت است ،اما با توجه باه مشاارکت او و ساهیم باودن او در جنایات ،تنصاف دیاه بار او ثابات
میشود؛
ی) اگر دو نفر شهادت دهند که قاتل مثال زید است و دو نفر دیگر شهادت دهناد کاه
قاتل عمرو است (نه زید) ب ضی از فقها گفته اند که قصاص سااقط و در صاورتیکاه قتال
عمدی یا شبهعمدی باشد ،دیه بر آنها به دو نصف واج

می شاود و اگار خطاای محاض

باشد ،بر عهدۀ عاقلۀ آنهاست .ب ضی دیگر از فقها م تقدند که ولیق د ،در تصدیق هر کادا،
آنها که بخواهد مخیر است ،چنانکه اگر دو نفر هر ی

به قتل او بهطور جداگانه اقرار کناد.

اما قول نیکو سقوط قصاص و دیه ،هر دو است (فاضل لنکرانی.)221 :1221 ،
در زمینۀ دلیل سقوط قصاص و دیه گفته شده است که با توجه به نبود دلیل خااص در مسائله،
قاعدۀ اقتضای تساقط ادله و عد ،ترت

اثر بر هر ی

از دو بیقنه را دارد و از طرق دیگر نمایتاوان

بر اساس قاعدۀ هدر نرفتن خون مسلمان ،به ضمان آنان حکم کرد ،بلکاه مثال ساایر ماواردی کاه
هیچ دلیل و بیقنهای نباشد ،دیه بر عهدۀ بیتالمال است (فاضل لنکرانی)231 :1221 ،؛
ج) آنجا که جانی ادعا کند در حال ارتکایِ جنایت دچار جنون بوده است ،اما ولایق د،
ادعای افاقۀ مرتک

را داشته باشد ،ادعای ولیق د ،مقد ،است (خمینی ،بیتا ،ج .)220 :2

چنانکه مالحظه میشود در مسئلۀ مذکور با توجه به ادعای جانی ،شاید ش

و شبههای

برای قاضی بهوجود آید ،ولی با توجه به عد ،جریان قاعدۀ درأ در بای قصاص ،باید مسئله
بر اساس موازین قضایی (تشخیص مدعی و منکر و وظایف آنان در دادرسی) عمال شاود؛
در حالیکه فقهای قائل به شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص ،با استناد باه ایان قاعاده ،باه
دفع مجازات حکم دادهاند (شهید ثانی ،1210 ،ج )110 :12؛
د) اگر شخص بالغی کودکی را به قتل برساند ،بنا بر اشبه قصاص ثابت اسات؛ هرچناد
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احتیاط ایجای میکند که ولیق د ِ،مقتول ،بهجای قصاص مصاالحه بار دیاه را اختیاار کناد
(خمینی ،بیتا ،ج  .)220 :2در حالیکه به جهات مشاابهت وضا یت کاودک و مجناون در
بسیاری از احکا ،و قابلیت ت میم داشتن دلیل عد ،قصاص عاقل در قتال مجناون ،حاداقل
ش

و تردید وجود دارد در اینکه قاتلِ کودک قصاص میشود یا خیر؟ بناابراین باا وجاود

تردید و شبهه نیز ،حضرت اما( ،ره) قائل به اجرای قصاص بودند.
ارزیابی

با توجه به بررسیهای صورتگرفته و تحلیل و بررسی ادلۀ مطرحشاده و باا بررسای نظار
حضرت اما ،خمینی (ره) بهنظر میرسد که هیچ دلیل و وجه اطمینانبخشی برای تمس

به

قاعدۀ درأ در بای قصاص وجود ندارد؛ بلکه برای عد ،اجرای قاعدۀ درأ در باای قصااص
میتوان گفت که فقها حتی با وجود ظن قوی بر عاد ،اجارای قصااص (و نباود دلیال بار
انتفای قصاص) نیز قائل به عد ،اجرای قصاص نشادهاناد .باهطاور نموناه در صاورتیکاه
شخص بالغی کودکی را به قتل برساند ،در اینکه قاتل قصاص میشود یاا خیار ،بسایاری از
فقها م تقدند که بر اساس عمومات و اطالقاات ادلاۀ قصااص ،قصااص جااری مایشاود
(ابنحمزه200 :1231 ،؛ عالمه حلی ،1210 ،ج 131 :0؛ نجفی ،1232 ،ج 112 :22؛ خمینی،
بیتا ،ج )220 :2؛ در حالیکه با توجه به عمومیت و اطالق عبارت «القود لمن الیقاد مناه»
ظن قوی یا حداقل ش

1

و تردید وجود دارد که در مسئلۀ مورد بحث نیاز قصااص جااری

نشود؛ بنابراین با قول به عد ،شمولیت قاعدۀ درأ نسبت به قصاص ،در زمیناۀ مسائلۀ ماورد
پژوهش ،باید بر اساس سایر ادلۀ حکم آن را تحلیل و بررسی کرد.
 .1عبارت مذکور قسمت پایانی روایتی از اما ،باقر(ع) بوده که در آن عد ،قصاص شخص عاقل در صورت کشتن
شخص مجنون بیان شده است (حر عاملی ،1231 ،ج  .)11 :21برخی از فقها با توجه به اطالق قسمت مطرحشده،
حکم عد ،قصاص را به موردی که مقتول کودک باشد نیز ت میم دادهاند (ابوالصاالح حلبای012 :1230 ،؛ خاویی،
 ،1222ج  )12 :22و برخی دیگر ادله را در ثبوت عد ،قصاص ظاهر یافتهاند ،اما مخالفت فقها را خالی از اشاکال
ندیدهاند؛ از اینرو از بای احتیاط به عد ،قصاص و اخذ دیه حکم دادهاند(حسینی روحانی ،1212 ،ج .)12 :21
برای اطالعات بیشتر دربارۀ ادله و آرای فقها در این مسئله ،رجوع شود به :لطفی.121 - 120 :1011 ،
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دو) تمسک به اصل استصحاب (لحاظ کردن حالت سابق)
پس از بحث پیرامون شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص و ناتماا ،دانساتن ادلاۀ عمومیات
قاعدۀ مذکور و جریان آن در قصاص ،باید مسئلۀ مورد تحقیق را از طریق تمس

به ساایر

اصول و قواعد تحلیل کرد .از آنجا که کیفیت استدالل به اصول و قواعد در مسئلۀ تردید در
بلوغ جانی ،با مسئلۀ تردید در جنون جانی متفااوت اسات ،بحاث را در دو محاور مطارح
میکنیم:
 .1تردید در بلوغ جانی

برخی از فقها ،از جمله حضرت اما ،خمینی (ره) ،در صورت تردید نسبت به بلاوغ جاانی
در حین ارتکای جنایت گفتهاند :اگر ولیق د ِ،مجنیٌعلیه با جانی در مورد بلوغ یا عد ،بلاوغ
او در زمان جنایت اختالق کنند و ولیق د ،ادعاا کناد کاه جنایات در زماان بلاوغ ر داده
است ،اما جانی آن را انکار کند ،سخن جانی همراه با سوگند مقد ،مایشاود و بار ولایق د،
الز ،است که ادعای خود را ثابت کند؛ زیارا صاغر و عاد ،بلاوغ جاانی در زماان جنایات
استصحای و دیه بهواسطۀ اقرار جانی در مال او (نه بر عهدۀ عاقله) ثابت میشاود .در ایان
مسئله ،هیچ فرقی میان جهل به تاریخ هر دو حادثۀ بلوغ و قتل و یاا تااریخ یکای از آن دو
وجود ندارد (عاملی حسینی ،بیتا ،ج 21 :11؛ صاح

جواهر ،1232 ،ج 110 :22؛ خاویی،

 ،1222ج 12 :2؛ خمینی ،بیتا ،ج 222 :2؛ مرعشی نجفی ،1212 ،ج .)12 :1
تحلیل و بررسی

چنانکه در علم اصول ثابت شده است ،در جاییکاه دلیال خاصای در یا

مسائله وجاود

نداشته باشد ،برای تبیین حکم آن و رفع حیرت و سرگردانی در مقا ،عمل بایاد باه ساراغ
اصول عملیه رفت (آخوند خراسانی .)001 :1231 ،از اینرو در مسئلۀ مورد تحقیق که ب اد
از بلوغ جانی و اعتراق او به انجا ،دادن قتل ،ولیق د ،و جانی اخاتالق مایکنناد کاه قتالِ
صورتگرفته در حال بلوغ جانی اتفاق افتاده است تا قصاص جانی ثابت شود ،یاا قتال در
حال عد ،بلوغ صورت گرفته است و در نتیجه قصاص بر آن مترتا

نیسات ،ساه فارض

تصور می شود :اول) اینکه زمان وقوع قتل و بلوغ جانی ،هر دو مجهول باشاد؛ دو )،اینکاه
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زمان قتل مشخص و زمان بلوغ جانی مجهول باشد و فرض سو )،عکس فرض دو ،،ی نای
زمان بلوغ جانی م لو ،و زمان قتل نام لو ،است .در هر سه فرض بر اساس جریاان اصال
استصحای ،قول جانی مقد ،میشود.
دلیل تقد ،قول جانی در فرض اول این است که در حالت جهل به زمانهاای وقاوع قتال و
تحقق بلوغ جانی ،استصحای «عد ،وقوع قتل تا زمان بلوغ جاانی» و استصاحای «عاد ،تحقاق
بلوغ جانی تا زمان وقوع قتل» جاری نمیشوند یا اینکه هر دو استصحای جاری مایشاود و باا
یکدیگر ت ارض و هر دو تساقط میکنند؛ بنابراین بلوغ جانی در هنگا ،وقوع قتل که شارط الز،
برای ثبوت قصاص است ،مورد ش
ش

و تردید قرار میگیرد و در نتیجاه در ثباوت قصااص نیاز

حاصل میشود که طبق قواعد ،اصل ،عد ،ثبوت قصاص است؛ بنابراین قول جانی مبنی بار

عد ،تحقق بلوغ در زمان جنایت که مطابق با اصل است 1،مقد ،محسوی و باا ساوگند ،قاول او
پذیرفته میشود .دلیل تقد ،قول جانی در فرض دو ،،ی نی در جاییکاه تنهاا زماان بلاوغ جاانی
مجهول باشد ،این است که عد ،تحقق بلوغ تا زمان وقاوع قتال استصاحای و در نتیجاه فقادان
شرط قصاص بر آن مترت

میشود .در فرض سو ،که فقط زمان وقوع قتل مجهول است ،دلیال

تقد ،قول جانی این خواهد بود که استصحای عد ،تحقق قتل تا زمان بلوغ ،تحقق قتل در حاال
بلوغ را ثابت نمیکند تا قصاص بر آن مترت

شودد.

البته چنانکه گفته شد ،پس از عد ،ثبوت قصاص در فروض مطرحشده ،بهواسطۀ قاعدۀ
«هدر نرفتن خون مسلمان» 2و اقرار جانی ،دیه بر عهدۀ اوست و چیزی بر یمۀ عاقله نیست
(فاضل لنکرانی.)113 - 111 :1221 ،
 .1بر اساس موازین و قواعد دادرسی اسالمی ،یکی از راههای تشخیص مدعی از منکر این است که آن کسی که
سخنش مخالف اصل است ،مدعی شناخته میشود (طباطبایی ،1211 ،ج 121 :12؛ خمینی ،بیتا ،ج  )213 :2و بر
اساس قاعدۀ «البینۀ علی المدعی و الیمین علی من أنکر» (حر عاملی ،1231 ،ج 122 :21؛ بجنوردی ،1211 ،ج :1
 )102اقامۀ بیقنه بر عهدۀ مدعی و سوگند خوردن بر عهدۀ منکر است.
 .2قاعدۀ مذکور برگرفته از روایت نبوی «الیطل د ،امرئٍ مسلم» (صدوق ،1210 ،ج  )131 :2از قواعد مشهوری
است که فقها در موارد مختلفی به آن استناد کردهاند (فخرالمحققین ،1011 ،ج 222 :2؛ فاضل مقداد ،1232 ،ج :2
221؛ ابنفهد حلی ،1231 ،ج 123 :2؛ فاضل هندی ،1211 ،ج .)12 :11
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در تحلیل مبنای اصولی مطال

مطرحشده میتوان چنین گفت که هرگاه بهوجود آمادن
از حیاث تقاد ،و تاأخر

دو امری در خارج مسلّم بود ،ولی تاریخ بهوجود آمادن هار یا

نسبت به دیگری مجهول باشد «اصل عد ،حدوث حاادث» اجارا مایشاود .منظاور از آن،
استصحای عد ،حدوث شیء م ین در ی

زمان خاص است .علمای اصول در ایان زمیناه

دو فرض مطرح کردهاند:
ی ) مجهول بودن تاریخ حدوث هر دو امر :هرگاه تاریخ حدوث هار دو امار حاادث،
مجهول و در نتیجه تقد ،و تأخر هر ی

نسبت به دیگری نام لو ،باشد ،نسبت به هار دوی

آنها استصحای اعمال میشود ،ی نی اصل ،عد ،حدوث هر ی
است .ولی استصحای هر دو موج

در زماان حادوث دیگاری

میشود کاه دو اصال مزباور باا یکادیگر ت اارض و

تساقط کنند؛
دو )،مجهول بودن تاریخ حدوث یکی از دو امار :اگار تااریخ حادوث یکای م لاو ،و
تاریخ حدوث دیگری مجهول باشد و تقد ،و تأخر هر ی

از دیگری هم نام لو ،باشد ،در

این صورت نیز اصل عد ،حدوث حادث اجرا میشود ،ولی این اصل فقط در مورد حاادثی
است که تاریخش مجهول باشد ،اماا در ماورد حاادثی کاه تااریخش م لاو ،اسات ،اجارا
نمیشود .منظور از اجرای اصل این است که اصال ،عاد ،حادوث امار مجهاول تاا زماان
حدوث امر م لو ،است (انصااری ،1221 ،ج 221 - 221 :0؛ حاائری یازدی210 :1211 ،؛
حیدری212 - 212 :1212 ،؛ محقق داماد ،1012 ،ج .)12 - 21 :0
 .2تردید در جنون جانی

در مسئلۀ تردید در جنون جانی هنگا ،ارتکای جنایت ،برخی از فقها گفتهاند :اگار ولایق د،
ادعا کند که جنایت در حال افاقه اتفاق افتاده است ،اما جانی (که سابقۀ جنون داشته و االن
در حال افاقه است) بگوید جنایت در حال جنون بود ،سخن جانی همراه باا ساوگند مقاد،
میشود؛ زیرا حالت جنون وی استصحای خواهد شد .آری اگر جانی سابقۀ جناون نداشاته
باشد ،اما ادعا کند که در حال جنایت جنون داشته است ،باید جناون خاود را اثباات کناد؛
وگرنه سخن ولیق مجنی ٌعلیه همراه با سوگند وی پذیرفته میشود؛ زیرا عاد ،تحقاق جناون
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در زمان جنایت استصحای میشود .در این مسئله ،بین جهل به تاریخ هر دو حادثۀ جناون
و قتل و یا تاریخ یکی از آن دو ،هیچ فرقی وجود ندارد (عاملی حسینی ،بایتاا ،ج 21 :11؛
صاح

جواهر ،1232 ،ج 110 :22؛ خاویی ،1222 ،ج 12 :2؛ خمینای ،بایتاا ،ج 222 :2؛

مرعشی نجفی ،1212 ،ج .)12 :1
اما حضرت اما ،خمینی (ره) با نهایت دقت به واکاوی مسئله پرداختهاند و م تقدند :اگر
ولیق د ،مجنیٌعلیه و شخص جانی ،پس از افاقۀ او اخاتالق کنناد ،باهطاوری کاه ولایق د،
بگوید« :او را در حال عاقل بودن کشته ای» ،اما جانی آن را انکار کند ،قول جانی مقد ،است
و با قسم پذیرفته میشود و دیه در مال او (نه بار عهادۀ عاقلاه) ثابات مایشاود .البتاه در
صورت اختالق در عروض جنون ،شاید گفته شود که فرق است میان ماوردی کاه تااریخ
وقوع قتل م لو ،بوده و ش

در تاریخ عروض جنون است که در این فرض قاول ولایق د،

مقد ،میشود و سایر موارد که قول جانی مقد ،میشود .اما اگار بارای قاتال اصاال حالات
دیوانگی شناختهشده نباشد (سابقۀ دیوانگی نداشته باشد) ظاهرا قول ولیق د ،مقد ،میشاود
(خمینی ،بیتا ،ج .)222 :2
تحلیل و بررسی

در مسئلۀ مذکور که ولیق د ،و جانی در جنون جانی هنگا ،قتل و صادور جنایات اخاتالق
دارند ،سه فرض تصورشدنی است:
فرض اول اینکه جنون داشتن جانی از ابتدای تولد و به دنیا آمدن ،امری محرز و مسالّم
بین ولیق د ،و جانی باشد؛ همان گونه که افاقۀ جانی در زمان اختالق طارفین اماری مسالّم
است ،اما طرفین اختالق دارند در اینکه قتل در زمان جنون جانی که از اول والدت وجاود
داشت ،اتفاق افتاده است (چنانکه جانی ادعا میکند) یاا اینکاه قتال ب اد از زوال جناون و
تحقق افاقه ر داده است (آن طور که ولیق ادعا میکند) در این فرض ،همانند بحث تردیاد
در بلوغ جانی ،قول جانی مقد ،و با سوگند پذیرفته میشود و در این حکم ،باین جهال باه
تاریخ وقوع هر ی

از دو حادثۀ قتل و افاقه یا جهل به یکی از آنها ،فرقی وجود ندارد.

فرض دو ،اینکه جنون جانی عارضی و مسبوق به عد ،باشد؛ باه طاوری کاه جناون در
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برههای از زمان عارض شده و زوال آن در زمان اختالقِ بین طرفین مسلم باشد .اماا اینکاه
آیا قتل در آن برهه (زمان جنون) اتفاق افتاده یا قبل از آن ،مورد اختالق طارفین اسات .در
اینصورت اگر زمان قتل م لو ،،اما زمان عروض جنون مشاکوک باشاد ،قاول ولایق مقاد،
است .دلیل آن ،جریان استصحای عد ،جنون جانی تا زمان وقوع قتل است کاه باا جریاان
استصحای مذکور ،موج

قصاص ،ی نی وقوع قتل در حال عد ،جنون محقق مایشاود و

چنانکه در علم اصول ثابت شده ،جریان استصحای در شرط هم صحیح است و باهواساطۀ
جریان استصحای برای اصل برائتی که موج

تقاد ،قاول جاانی مایشاود ،مجاالی بااقی

نمیماند .اما اگر فقط زمان قتل یا زمان هر دو حادثه (قتال و جناون) مجهاول باشاد ،هایچ
اصل و دلیلی برای ترجیح و تقد ،قول ولیق وجود ندارد.
فرض سو ،این است که اصل تحقق جنون مشکوک باشد ،بهعبارتی ،برای جانی اصاال
داشتن حالت جنون م هود نباشد ،در اینصورت قول ولیق مقد ،دانسته شده است .دلیل این
امر آن است که سخن او با اصالۀ السالمۀ (که اصلی عقالیی بوده) موافق است و منشأ ایان
اصل غلبۀ سالمت در افراد انسانی خواهد بود؛ چنانکه در سایر عیوی و در تمامی اشیا نیاز
این اصل جاری میشود (فاضل لنکرانی.)111 - 113 :1221 ،
چنانکه مالحظه شد دستهای از فقها پس از جاری ندانستن قاعدۀ درأ در بای قصااص،
در مسئلۀ مورد بحث بر اساس اصل استصحای و با توجه به قاعدۀ «البیقنۀ علای المادعی و
الیمین علی من أنکر» به تحلیل مسئله و تشخیص مدعی از منکر پرداختاهاناد .اماا چنانکاه
گذشت کیفیت استدالل به اصل استصحای در بحث عروض جنون برای جانیای که سابقۀ
جنون داشته است ،به دو گونه مطرح شد .بهطوری که برخی بار اسااس اصال استصاحای
بهطور مطلق قول جانی را مقد ،داشتهاند و برخی دیگر ،مانند حضرت اماا( ،ره) قائال باه
تفصیل شده اند میان اینکه زمان قتل م لو ،و زمان عروض جناون مشاکوک باشاد ،کاه در
اینصورت قول ولیق را مقد ،دانستهاند ،و در غیر آن ،ی نی جاییکه فقط زمان قتل یا زماان
قتل و جنون ،هر دو مجهول باشد ،قول جانی را مقد ،دانساتهاناد .باهنظار مایرساد قاول
تفصیلی مذکور موافق تحقیق است ،زیرا در جاییکه زمان قتل م لو ،و زمان عروض جنون

تأملی در جریان قاعدۀ درأ در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی 303  ...

مشکوک باشد ،با جریان استصحای عد ،جنون تا زمان وقوع قتل ،وقوع قتل در حال عاد،
جنون ثابت خواهد شد ،به عبارت روشنتر ،اصل تأخر حاادث در جانا

مجهاولالتااریخ

نسبت به م لو،التاریخ در اینجا جاری و ثابت میشود که قتل در حال جنون نبوده اسات و
این ی نی قتل در حال عد ،جنون تحقق یافته اسات .شااید ایاراد گرفتاه و گفتاه شاود باا
پذیرفتن این مطل  ،در فروض تردید در بلوغ جانی نیز آنجا که زمان بلوغ م لاو ،و زماان
وقوع قتل مجهول است ،باید با استصحای عد ،تحقق قتل تاا زماان بلاوغ ،تحقاق قتال در
حال بلوغ ثابت شود ،در حالیکه اینگونه نیست .در پاسخ میگاوییم :باا استصاحای عاد،
تحقق قتل تا زمان بلوغ ،آثار عدمی جریان پیدا میکند ،در حاالیکاه تحقاق قتال در حاال
بلوغ ،اثر وجودی است و چنانکه در علم اصول ثابت کردهاند با جریان استصحای عادمی،
آثار وجودی اثبات نمیشود و در موارد مشابه نیز فقها (همدانی ،1211 ،ج  )011 :1به ایان
نحو عمل کردهاند.
هرچند قانونگذار جمهوری اساالمی ایاران نیاز در تنظایم ماادههاای  123و  121قاانون
مجازات مصوی سال  1012قاعدۀ درأ را دخالت داده ،ظاهرا در باای قصااص ،قاعادۀ درأ را
جاری ندانسته است ،از اینرو در مادۀ  031که به مسئلۀ مورد تحقیق ارتباط دارد ،چنین مقارر
میکند« :اگر پس از تحقیق و بررسی بهوسیلۀ مقا ،قضایی ،در بالی یاا عاقال باودن مرتکا ،
یعلیه ادعا کناد کاه جنایات
هنگا ،ارتکای جنایت ،تردید وجود داشته باشد و ولیق د ،یا مجن ٌ
عمدی در حال بلوغ وی یا افاقۀ او از جنون سابقش انجا ،گرفته است ،لکن مرتکا

خاالق

آن را ادعا کند ،ولیق د ،یا مجنیٌعلیه باید برای ادعای خود بیقنه اقاماه کناد ،در صاورت عاد،
اقامۀ بیقنه ،قصاص منتفی است .اگر حالت سابق بر زمان جنایت ،افاقاۀ مرتکا
مرتک

باوده اسات،

باید جنون خود در حال ارتکای جر ،را اثبات کند تا قصااص سااقط شاود؛ در غیار

اینصورت با سوگند ولیق د ،یا مجنیقعلیه یا ولیق او قصاص ثابت میشود».
برخی از حقوقدانان و شارحان قانون مجازات اسالمی نیز تصاریح کاردهاناد کاه ماادۀ
مذکور با استناد به اصل استصحای وضع شده است (آقایینیا112 :1012 ،؛ زراعت،1010 ،
ج .)221 :1
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چنانکه مالحظه میشود قانونگذار جمهوری اسالمی ایران نیز باه پیاروی از نظار برخای از
فقها در مواردی که جانی سابقۀ عروض جنون داشته باشد ،بهطور مطلق قول او را مقاد ،دانساته
است؛ در حالیکه بهنظر میرسد قول تفصیلی مطرحشده از سوی برخی از فقها در ایان فارض،
از دقت بیشتری برخوردار است ،لذا پیشنهاد میشود تفصایل ماذکور در ایان مااده لحااظ و در
صورت م لو ،بودن زمان قتل و نام لو ،بودن زمان عروض جنون ،قول ولیق مقد ،شود.
نتیجهگیری
پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و با رویکردی بر نظر اما ،خمینای (ره) در زمیناۀ
مسئلۀ مورد پژوهش ،نتایج زیر حاصل شد:
 قاعدۀ درأ به جرایم حدی اختصاص دارد و در قصاص جاری نیست؛ -در صورت تردید در بلوغ جانی هنگا ،جنایت ،با تمس

به اصل استصاحای ،حکام

به صغر جانی در حال جنایت داده میشود ،از اینرو قول جانی مبنی بر وقاوع جنایات در
زمان صغر او مقد ،میشود و در این امر فرقی نیست میان اینکه زمان وقاوع قتال و تحقاق
بلوغ ،هر دو مجهول باشد یا اینکه فقط یکی از آن دو مجهول باشد؛
 در صورت تردید در جنون جانی ،سه حالت مطارح اسات :اول) اینکاه جناون او ازابتدای تولد مسلّم باشد .در این حالت با تمس

به اصل استصحای ،حکم به جنون جاانی

در حال جنایت داده و قول او مقد ،میشود ،و در این امر فرقی نیسات میاان اینکاه زماان
وقوع قتل و تحقق افاقه ،هر دو مجهول باشد یا اینکه فقاط یکای از آن دو مجهاول باشاد؛
دو )،اینکه جنون او عارضی باشد ،در این حالت فرق است میاان اینکاه تنهاا تااریخ قتال
م لو ،باشد که در اینصورت قول ولیق مقد ،است و اینکه زمان وقوع قتل و تحقاق افاقاه،
هر دو مجهول باشد یا اینکه فقط تاریخ قتل مجهول باشد کاه در ایانصاورت قاول جاانی
مقد ،خواهد شد؛ سو )،اینکه جانی اصال سابقۀ جنون نداشته باشد که با تمسا

باه اصال

استصحای ،حکم به عد ،جنون جانی در حال جنایت میدهد و قول ولیق مقد ،میشود.
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مرکز نشر علو ،اسالمی.
 .21مرعشی نجفی ،سید شهایالدین ( 1212ق) .القصاِ علی ضوء القرآن و السنة ،قام ،چ
اول :انتشارات کتابخانۀ آیتاهلل مرعشی (ره).

 .22مقدس اردبیلی ،احمدبن محمد ( 1230ق) .مجمع ال ائدة و البرهاان فای شارح یرشااد
األذهان ،چ اول ،قم :دفتر انتشارات اسالمی.
 .20مکار ،شیرازی ،ناصر ( 1211ق) .انوار ال قهاهه  -کتا حدود و تعزیارات ،چ اول ،قام:
مدرسۀ اما ،علیبن ابیطال (ع).
 .22موسوی اردبیلی ،سید عبادالکریم ( 1221ق) .فقاه الحادود و التعزیارات ،چ دو ،،قام:
مؤفسة النشر لجامعة الم ید رحمة اهلل.
 .22موسوی سبزواری ،سید عبداألعلی ( 1210ق) .مهذّ األحکام ،چ چهار ،،قم :مؤسساۀ
المنار.
 .21همدانی ،رضا ( 1211ق) .مصباح ال قیه ،چ اول ،قم :مؤفسة الجع ریة إلحیااء التاراف و
مؤفسة النشر اإلفإمی.

