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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 Dar ̕ 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 Dar ̕ Rule, Criminal 
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در صورت تردید در صِغَر و یا جنون جانی تأملی در جریان قاعدۀ درأ 

 ()ره()با رویکردی بر نظر امام خمینی

 9، شفیع عباسی اصل2سیدسجاد محمدی، *5اهلل احدی سیف

 . استادیار، گروه فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه شهید مدنی آیربایجان، تبریز، ایران1

 مفید، قم، ایرانۀ دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشگاه آموخت دانش. 2

 . عضو هیأت علمی گروه فقه و حقوق اسالمی، دانشگاه شهید مدنی آیربایجان، تبریز، ایران0

 (21/30/1011؛ تاریخ پذیرش: 10/12/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

صر های جزایی اسال،، مجر، بودن و مسئولیت کیفری داشتن مرتک  در صورت دارا بودن شرایط و عنا بر اساس قانون 

، عاقل و بالی بودن مرتک  در 1012 مصوی اسالمی مجازات قانون 123ۀ مادۀ این شرایط، مطابق جملالز، است که از 

ۀ مهمی که در این زمینه جای طرح دارد اینکه اگر عاقل یا بالی باودن جاانی در حاین جنایات     مسئلحین جنایت است. 

 اناد  شدهۀ درأ در قصاص، قائل به عد، قصاص قاعدی دانستن مورد تردید باشد، حکم آن چیست؟ برخی از فقها با جار

، اما ایشان نیز با اند دادهاند و اصل استصحای را مالک عمل قرار  حدی دانسته میجراۀ درأ را مختص قاعدو برخی دیگر 

تحلیلای پاس از    -ۀ توصایفی  ویش. نویسندگان در پژوهش حاضر به اند دهاستدالل به اصل استصحای مختلف حکم کر

ۀ درأ در قصاص، با رویکردی بر نظر حضرت اما، خمینی )ره( و تمس  به اصال استصاحای، در   قاعدجاری ندانستن 

 درو در صورت تردید در جناون جاانی نیاز،     اند شدهمطلق قائل به تقد، قول جانی  طور بهصورت تردید در بلوغ جانی 

اناد، اماا در صاورت عارضای باودن       مطلق مقد، دانسته طور بهمحرز باشد، قول او را جنون او از ابتدای تولد  که یصورت

 درو  اناد  دانساته جنون، در مواردی که تنها تاریخ قتل م لو، باشد، قول ولایق و در ساایر ماوارد، قاول جاانی را مقاد،       

 .اند افتهۀ جنون نداشته باشد، تقد، قول ولیق را وجیه یسابقجانی  که یصورت

   کلیدیواژگان 

  .درأ ۀقاعد ۀگستر صغر جانی، ،جنون جانی تفاوت احکا، حد با قصاص،، اصل استصحای

                                                                                                                                        
 Email: ahadi.seifollah1251@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 1011، پاییز0، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 210-201ات صفح
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 مقدمه

جمهوری اسالمی  1012مصوی سال  مجازات قانون 2ۀ مادکیفری اسال، و  های نوطبق قان

 ،اسات  شده ت یین مجازات آن برای قانون در که ف ل ترک یا ف ل از اعم رفتاری هر ایران،

 ،آیاد  شامار  به جر، انسانی ف ل آنکه حقوقی برای لحاظ به رو نیا؛ از شود یم محسوی جر،

و  (قاانونی  عنصر) باشد کرده مقرر آن برای کیفری و شناخته جر، را ف ل آن قانونگذار دبای

 مجرماناه تاا   و منفی برسد، بنابراین افکار ف لیت ۀمرحل به عمل ترک یا نیز الز، است عمل

 شاکل گارفتن   دلیال  او را باه  توان ینم ،نیابند ظهور افراد کردار و رفتار در عملی صورت به

 علم عمل مجرمانه با دهمچنین بای ،(مادی عنصر) دانست مجر، یهن، در جر، ارتکای فکر

 .(م نوی یا روانی عنصر) باشد هگرفتفاعل انجا،  اختیار و

ۀ جر،، و تحقاق مجرمیات، بارای اعماال مجاازت الز،      دهند لیتشکپس از پیدایش عناصر 

بارای آنکاه شخصای     گار ید  عباارت  بهاست که شخص شرایط مسئولیت کیفری را داشته باشد. 

ۀ ایان  جملا مسائولیت کیفاری را داشاته باشاد. از      طیشارا مسئول رفتار خود شناخته شود، باید 

احاراز   کاه  یصاورت  در رو نیا اشرایط عاقل و بالی بودن جانی در حین ارتکای جنایت است، از 

شود جانی در حین انجا، دادن جنایت، کودک یا مجنون بوده است، مجازات نخواهاد شاد. ایان    

ی کاه در ماادۀ   طاور  باه نیز من کس شده است،  1012مطل  در قانون مجازات اسالمی مصوی 

قاانون   121ادۀ همچنین برابر ما «. افراد نابالی مسئولیت کیفری ندارند»این قانون آمده است:  121

 کاه  ی نحاو  باه  بوده، روانی اختالل دچار جر، ارتکای زمان در مرتک  هرگاه»مجازات اسالمی: 

در برخای  «. نادارد  کیفاری  تیمسائول  و شاود  یما  محسوی مجنون باشد، تمییز قوقۀ یا اراده فاقد

ث موارد شاید وض یت مرتک  در زمان ارتکای جنایت از حیث بالی یا کودک باودن یاا از حیا   

افاقه یا جنون، مورد تردید و ش  باشد. در این فرض اگر پس از تحقیق و تفحص توسط مقاا،  

موارد نیز جاانی اساتحقاق    گونه نیاقضایی، ش  و تردید رفع نشود، محل بحث است که آیا در 

ۀ ماذکور چیسات؟   مسئل؟ ادله و مالک در شود یمکردن او منتفی  مجازات دارد یا اینکه مجازات

قصااص  « تدرأ الحدود بالشبهات»ۀ مشهور قاعدشاید گفته شود که بر اساس عمومیت  سو  از ی

حادی   میجارا نظار آیاد کاه قاعادۀ ماذکور باه        ، اما از سوی دیگر شاید چنین بهشود یممنتفی 
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ۀ دیگاری تحلیال   ادلا اختصاص دارد و در محل بحث ما جاری نیست و مسئله باید بار اسااس   

ی مت اددی انجاا،   هاا  پاژوهش « شمول قاعدۀ درأ نسبت به قصاص»شود. گفتنی است در مورد 

گرفته که در این مقاله نیز استفاده شده است، اما بازخوانی دقیق این مسئله و تأمل هر چه بیشاتر  

یات  ۀ ماورد پاژوهش حاایز اهم   مسئلدر آن و تحلیل دیدگاه متفاوت برخی از فقهای م اصر در 

تحلیلای باا تتباع جاامع در ادلاه و آرای فقهاا و        -ۀ توصیفی ویش. بنابراین باید به رسد یمنظر  به

 حقوقدانان، مسئله واکاوی و مورد موافق تحقیق بیان شود.

 اقوال در مسئله

 :اند کردهو اقوال زیر را مطرح  رنددا نظر  اختالقفقها و حقوقدانان  شده مطرح ۀمسئل بارۀدر

، دلیال  اناد  شاده مذکور قائل به عاد، قصااص    ۀمسئل. عد، قصاص: برخی از فقها در 1

 دیشه ؛12: 1 ج ،1011 طوسی،) است« تدرأ الحدود بالشبهات»فقهی  ۀقاعدایشان عمومیت 

 ؛21: 11 ، جتا یب؛ عاملی حسینی، 121: 11 ، ج1211فاضل هندی،  ؛23: 12 ج ،1210 ثانی،

: 0 ج ،1211شیرازی،  مکار، ؛221: 13 ج ،1231 ؛ مجلسی،223: 1 ، ج1222الغطاء،  کاشف

مستوج   میجرامذکور افزون بر  ۀقاعدبا این بیان که  (.12: 2 ج ،1231 داماد، ؛ محقق012

در صورت تردید در بلوغ یاا عقال جاانی در     رو نیا؛ از هم خواهد بودحد، شامل قصاص 

 ؛شود یمقصاص منتفی  ،حین جنایت

 دۀقاعا  اسااس  بار  مختلف صغر و جنون و اثباات مجرمیات   های حالت. تفصیل بین 2

در مقابل قول اول، برخی از فقها پس از جاری «. المدعی و الیمین علی من أنکر علی البینۀ»

« المدعی و الیمین علی من أنکار  علی البینه»ۀ قاعددرأ در قصاص، بر اساس  دۀقاعندانستن 

به اصل استصحای تمسا    ،تشخیص مدعی از منکرو برای  اند به اثبات مجرمیت پرداخته

؛ 101: 21 ، ج1232؛ صاااح  جااواهر،  020: 10 ، ج1230)مقاادس اردبیلاای،   انااد کاارده

 (.12: 21 ، ج1222، ییخو؛ 220: تا یب؛ خمینی، 221 :21 ، ج1210سبزواری، 

ماورد تحقیاق، مطالا  را در دو بخاش      ۀمسائل حال پس از بیان اقوال فقها، برای تبیین 

اثبات مجرمیات باا تمسا  باه اصال      »و « درأ در قصاص ۀقاعدجریان  یسنج امکان» ۀعمد

 .خواهیم پرداختتنظیم و به تحلیل و بررسی آن « استصحای
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 درأ در قصاص ۀقاعدجریان  یسنج امكان (یک

 ، ازشاده فقها و حقوقدانان جااری   ۀالسندر « الحدود بالشبهات تدرأ» درأ که با عبارت ۀقاعد

 ،جزایای  فقاه  مختلاف  مباحاث  و حقوقدانان در فقها است که کاربردی و مهم قواعد ۀجمل

: 2 ، ج1231 )طوسای،  اناد  جساته  تمس  آن برای دفع مجازات در صورت وجود شبهه به

 :22 ج، 1232؛ بحرانای،  211 :2 ج، 1223؛ عالماه حلای،   221 :2 ج، 1231باراج،   ؛ ابن02

 تفسایر  قواعاد  ۀزمر در شود، می استفاده اتها، از متهم رهایی در ینوع به که آنجا از ( و221

قاانون مجاازات    123 ۀکه در مااد  مذکور ۀقاعد اجمالی دانسته شده است. مفاد متهم نفع به

 یاا  ماتهم  به آن انتسای یا جر، وقوع مواردی اگر در که است آن ،اسالمی نیز من کس شده

 ایان  موجا   باه  ،باشد مشکوک و تردید محل جهتی به وی مجازات استحقاق یا مسئولیت

 دانست. منتفی را مجازات و جر، باید قاعده

 فقهای امامیه اختالق بین اخص، م نای به حدود به نسبت مذکور ۀقاعد شمول مورد در

؛ صااح   02 :2 ج، 1231)طوسی،  است عنه مفروغٌ م وآنان مسلّ نداشته و نزد وجود نظری

: 1 ، ج1221؛ موساوی اردبیلای،   03 :1 ج، 1213؛ شاهید ثاانی،   212: 21 ، ج1232جواهر، 

و تنها در صاورت حصاول شابهه در     اختصاص دارددرأ به حدود  ۀقاعد(، اما اینکه آیا 12

نیاز، از   میجراحدی، در سایر  میجرایا افزون بر  شود یمحدی موج  دفع مجازات  میجرا

 ، میاان آناان  دشاو  یما و با حصول شابهه، قصااص منتفای     است شدنی جمله قصاص، اجرا

 .خواهیم کردمذکور را با دقت تحلیل و بررسی  ۀمسئل رو نیااختالق نظر وجود دارد، از 

 ۀ درأ در قصاصقاعد. جریان 5

برخی از فقها م تقدند که در صورت بروز ش  و تردید برای قاضی که آیا جانی در هنگا، قتال  

تدرأ الحادود  »ۀ قاعدبا تمس  با  توان یمعاقل و بالی بوده یا اینکه فاقد عقل یا نابالی بوده است، 

 ؛23: 12ج  ،1210 ثاانی،  دیشاه  ؛12: 1ج  ،1011 طوسای، )قصاص را منتفی دانست « بالشبهات

: 13ج  ،1231 مجلسای،  ؛21: 11 ، جتاا  ی؛ عااملی حساینی، با   121: 11 ، ج1211فاضل هندی، 

 (.12: 2ج  ،1231 داماد، ؛ محقق012: 0ج  ،1211شیرازی،  مکار، ؛221
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 مجاازات  مطلاق  یام ن به مذکور ۀقاعد در رفته کار به «الحدود» ۀواژبا این استدالل که 

 ۀواژ کاه  و از آنجاا  (221 :13 ج، 1231)مجلسای،   حادی  مجازات خاص طور به نه است،

 عماو،  ۀافااد « لا»جمع محلی به  ،و طبق قواعد علم اصول است کار رفته به «لا» با« حدود»

 در احتیااط  لازو،  مجازاتی. افازون بار آن،   هر ی نی (211: 1231 )آخوند خراسانی، کند یم

 در بای قصاص باشد. قاعده اجرای بر دلیلی شاید نیز دماء

 نقد و بررسی

در مقابل استدالل مذکور گفته شده است: هیچ دلیل روشنی مبنی بر شمول لفاظ حادود در   

 بر ،اتیروا از برخی که چراوجود ندارد؛  ها مجازاتتما، موارد است مال آن نسبت به سایر 

 رتیمغاا  در حیصار  اتیا روا نیا ا از برخی بلکه ،رندداللت دا حد با ریت ز مفهو، رتیمغا

 یاحکاام  در نیبناابرا . است شده اطالق زین ریت ز بر حد که کرد انکار توان نمی آری. است

 ریمغا که )حدی اخص م نای به حد بر اقتصار دیشا ،هستند عمومات و اصول با مخالف که

 که ییجا در مگر نباشد، تقوق از خالی شود، می زین ریت ز شامل که آن ریغ نه است( ریت ز با

 اسااس  نیهما  بار . اسات  ماراد  عا، م نای به حد که شود دهیفهم آن ریغ ای کال، فحوای از

 .(221: 21 ، ج1232 نجفی،) شود می تیتقونیز  حد اطالق در قصاص نبودن مندرج

 شاده اسات،   اسات مال  قصااص  مورد در حد ۀکلم موارد برخی در گرچه: اند گفته زین برخی

 اسات مال  مطلاق  صورت به که مواردی ۀهم در حد لفظ شهیهم که شود نمی موج  است مال نیا

 کاه  چارا  شاود،  حمال  حد و قصاص از اعم م نای بر شاهدی، و نهیقر گونه چیه بدون شود، می

 برابار  در قصاص اتیروا از برخی دارد و در یا ژهیو احکا، و خاص ریت ب شرع، در حد میدان یم

 قصااص  در کاه  یکس :دینفرما یم )ع(صادق مثال در روایتی اما، طور بهاست.  شده داده قرار حد

 بار  حاد  (. عطاف 12: 21ج  ،1231حار عااملی،   ) سات ین او بارای  یا هید شود، کشته حد ای و

 ارث باه  حاد  :اناد  فرموده )ع(صادق . اما،است دو نیا رتیمغا به مش ر ،تیروا نیا در قصاص

 بارده  ارث باه  قصااص  حاق  کاه  اسات  (. م لاو، 22: 21ج  ،1231حر عااملی،  )شود  نمی برده

 .شود نمی قصاص شامل تیروا نیا در حد نیبنابرا شود، می

 «از حد، عفاو شاود   یکسخواست  نمی گاه چیه )ع(نیرالمؤمنیام: »دیفرما یماما، باقر)ع( 
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عفاو در قصااص    ،میکار قارآن   حیتصار بنا به  که یحال در( 222: 21ج  ،1231حر عاملی، )

 است. دهیپسند

ج  ،1231حر عاملی، ) «ستین مهلت آن  ی حدود در» :فرمود )ع(نیرالمؤمنیامو اینکه 

 )اساتادی،  اسات  د، یقولا  اریاخت در مهلت ظاهر، حس  به قصاص در که یحال در( 21: 21

 (. 11: 02 ج ،1012

اعم از حد خاص و قصاص  ییم ناو است مال آن در « حد»همچنین اگر صحت اطالق 

حد به م ناای  )آن  قنیمتدرأ نسبت به زائد از قدر  ۀقاعدشمول  کهثابت شود، روشن است 

گفتاه شاود    شاید بلکهم نای اعم وجود ندارد.  ۀارادبر  یا نهیقردارد و نیاز  نهیقربه  (خاص

م نای خاص آن اسات، چاون    مراد از حد، حد به نکهیااست بر  نهیقر 1صدوق تیروا لیی

و  کفالات ؛ شافاعت،  «الحد یف نیمیالو  والکفالۀوالشفاعۀ »آمده است:  تیروا نیا لییدر 

، مخاتص باه حاد    کفالات نفای شافاعت و    کهاست  نیا. ظاهر ستین رفتهیپذقسم در حد 

 یگریدتواند به شفاعت  صاح  حق قصاص می دیتردبدون  که چرام نای خاص است،  به

 لیا ی نیبناابرا  .کندسب  شفاعت، حدی را عفو  تواند به نمی حاکماز حق خود بگذرد، ولی 

گفتاه   نکهیام نای خاص مراد است، مگر  حد به نکهیاباشد بر  نهیقرتواند  صدوق می تیروا

 باشد. تیروا  ی ،صدوق لۀمرس تیروا لییصدر و  ستینشود م لو، 

تاوان باه    صادوق، مای   تیا روا لیی ۀنیقردر برابر استظهار م نای خاص از لفظ حد به 

م نای  است، مس ود نقل شده از ابن که« ما استط تم نیالمسلمأدف وا القتل عن » ۀجمل ۀنیقر

 .کرداعم را از لفظ حد استظهار 

، «ادرؤوا الحاادود» تیااروا: اسااتظهار م نااای اعاام از حااد در  آنکااهحاصاال سااخن 

 حد به م ناای خااص اسات    که میریبگرا  قنیمتقدر  میناچار نیبنابرا، ستین بخش نانیاطم

 (.13 - 11: 02 ج ،1012استادی، )

                                                                                                                                        
 رسول(؛ 12: 2 ج، 1210 صدوق،) «حد یف نیمیالحدودَ بالشبهات و الش اعة والک الة وال ادرؤوا»)ِ(:  اهلل قال رفول. 1

 .شود ینم رفتهیپذ حدود در قسم وکفالت  شفاعت، و دیکن دفع شبهات ۀواسط به را حدوداند:  ( فرمودهص) اکر،
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همچنین تمس  به احتیاط در جایی است که هیچ دلیل و اصلی در مسئله جاری نشود؛ 

لذا با جریان اصل استصحای و حتی سایر اصول عقالیی، دیگار نوبات باه اصال احتیااط      

 .رسد ینم

 درأ در قصاص ۀقاعدعدم جریان  .2

 ،1222 خویی،) اند رفتهیناذ ها مجازاتاز   ی چیهدرأ را در  ۀقاعدکلی  طور بهبرخی از فقها 

اختصااص  مذکور به حدود به م ناای خااص    ۀقاعدبرخی دیگر م تقدند که  (.231: 21 ج

سابزواری،  ) باه آن تمسا  کارد    تاوان  ینما شده  مطرح ۀمسئلو در بای قصاص و در  دارد

تأمال   محال  را باای قصااص   در ماذکور  ۀقاعاد  جریاان  نیز و برخی (221: 21 ج ،1210

 (.101: 21 ج ،1232 جواهر، صاح ) اند دانسته

استناد شده است کاه باه تفصایل     یا ادلهدرأ در بای قصاص به  دۀقاعبرای عد، جریان 

 .خواهند شد بررسی

 اماا  ،کند ینم ایجاد را مشکلی آن در ۀ مذکورقاعد اجرای و است اهلل حق حدود عمدتا الف( 

 ضاوابط  و اصاول  وقتای  خواهد بود و مداقّه زین الناس مبنای حقوق است و الناس حق قصاص

مقادس  )کارد   تضاییع  را النااس  حق شبهه صرق به توان ینم باشد، داشته را آن اجرای اقتضای

 نظیار  یی،عقال اصول عبارتی، به (.11: 1ج  ،1221 اردبیلی، ؛ موسوی020: 10ج  ،1230 اردبیلی،

در بای قصااص جااری    آن رینظا واکراه  عد، اشتباه، عد، غفلت، و خطا عد، ،انینس عد، اصل

 حادود کاه   چارا  شود؛ نمی جاری حدود بای در اصول نیاشود، اما  درأ می قاعدۀ انیجر و مانع

 .(12: 2ج  ،1231داماد،  محقق)است  مسامحه و فیتخف بر مبنی الهی

 نقد و بررسی

 حادود  رایا ز اسات؛  اهلل حادود  جملۀ از واقع در هم قصاص در ایراد بر دلیل مذکور گفته شده،

 جانا   ازکاه   یفار یک هربلکه  ،ستینمنحصر  حدیم یجرا یها عقوبت سایر و انهیتاز در الهی

 از کاه  شود میمحسوی  حقی زین قصاص. است اهلل حدود جزو باشد، شده نیم  مت ال خداوند

 جازو  فرهاا یک نیا از ب ضی اما (.2: 1ج  ،1211 طریحی،)شده است  م ین مت ال خدواند جان 

 ساارق  دیا  قطاع  .سات ین شادنی اجرا ،نکند تیشکا خصوصی مدعی تا و است شخصی حقوق



333  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 وکناد   تیشکا دیمنه با مسروقٌ شود، محسوی می هیشخص حقوق از چون اما است، حدود جزو

 باوده و  طاور  نیهما  زین قذق حد. حکم بدهد دی قطع به تواند نمیحاکم  ،تیشکا طرح از شیپ

 ساارق  دیا  قطع مانند دیبا و است شده نیم  ت الی خدای جان  ازکه  است یفریک هم قصاص

 رایا ز شاود؛  نمای  جااری  یای عقال اصول نیز قصاص زمینۀ در شود. همچنین مطالبه قذق حد ای

 حقاوقی  مسائل به نظر دقت نیا اما هستند، قیتدق و مداقه بر مبنی الناس حقوقکه  است درست

 و اصاحای  تساالم  و رهیا کث اتیروا از آنچه نفوس و دماء ۀمسئل در مربوط است، صرق مالی و

دامااد،   محقاق ) کارد  اطیا احت دیا با تا حاد امکاان  که  است آن شود می مسلّم ما برای شرع مذاق

 (. 112 - 110: 1 ج ،1231 ؛ بجنوردی،12: 2ج  ،1231

شده وارد نباشد؛ زیرا ت یین حق قصاص از جان  خداوناد   اشکال مطرح رسد یمنظر  به

شارع  به دستت یین مجازات  ،در بای قصاص که چراندارد؛ منافاتی بودن آن  الناس حقبا 

. در خصاوص جریاان   اناد  در اختیار صاح  حق قارار داده را مقدس است، اما استیفای آن 

تمس  به احتیااط در جاایی اسات کاه هایچ اصالی در        ،چنانکه گفته شداصل احتیاط نیز 

مسئله جاری نشود؛ لذا با جریان اصل استصحای یا سایر اصول عقالیای، دیگار نوبات باه     

 ؛رسد ینماصل احتیاط 

 اجارای  ه،قاعاد  و اصال  زیارا  اسات؛  اصال  خاالق  امری درأ ۀقاعدکه شده  گفته (ی

 (اسات  حادود  در آن اجرای همان که) قاعده از متیقن قدر به باید لذا ،خواهد بود مجازات

 کرد. اکتفا

 نقد و بررسی

 ۀقاعاد پذیرفته نیسات، بلکاه اصال و     یا قاعده: چنین اصل و مییگو یمدر رد دلیل مذکور 

اولیه این است که در صورت ثابت شدن جر، با تما، ارکان و عناصر خود و محقاق باودن   

علات و   ۀرابطا )هماان  خواهاد شاد   جاازات الز،  تما، شرایط مسئولیت کیفری، اجارای م 

مورد پژوهش بحث این است که آیاا باا وجاود     ۀمسئلم لولی بین موضوع و حکم( اما در 

 یا خیر؟ شود یمقصاص ثابت  ،تردید و شبهه در شرایط جانی نیز

 درأ؛ ۀقاعاد  نه از بای اعمال است، اطیاحت اصل از یناش قصاص، بای در شبهه به توجه ج(
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 ی،فقها  قواعد و یعقل اصول از یاریبس درأ، ۀقاعد موسع ریتفس صورت در طرق  ی ازکه  چرا

 نیا ا یهماوشاان  باا  دیگر طرق از و بود خواهند هودهیب و عبث برائت اصل و اطیاحت اصل مانند

 (.123: 1012 ساداتی،)ماند  نخواهد آنها شدن یجار یبرا یمجال درأ، ۀقاعد با قواعد

 ۀ درأ به این نحو است کاه اگار  قاعد ۀ اصل برائت بارابط: مییگو یم شده مطرحدر تبیین دلیل 

 دایا پ مجارا  وحادت  برائت اصل با باشد، جر، قانونی عنصر در شبهه اساس بر درأ قاعدۀ انیجر

واق ای   فیا تکل برائات،  اجارای  در نکاه یا آن و دارد وجاود  تفااوتی  دو، نیا ا نیب . البتهکند یم

 فیا تکل از بحاث  درأ قاعدۀ در اما. شود می وضع تیحل و اباحه ظاهریحکم و  است مشکوک

کاه   ریا خ ای کرد اجرا را شرعی مجازات دیبا شخص، نیا بر ایکه آ است نیا سخنبلکه  ؛ستین

شابهه   یارتکاب عمل تیممنوع اصل درکه  است بیانگر ساقط شدن مجازات از متهمی درأ قاعدۀ

 داشته است.

 چیها  قاعده نیا ،باشد م نوی ای مادی عنصر در شبهه مبنای بر درأ ۀقاعد اما اگر جریان

 در فیا تکل برداشاتن  برای منحصرا  برائت اصل رایز نخواهد داشت؛ اصل برائت با ای رابطه

 درأ باا اصال   ۀقاعاد صاورت   بلکه در این باشد. مجهول الهی واق ی حکم کهموردی است 

 ماتهم  ایا آ کاه  کناد  دیترد قاضی هرگاه که صورت نه ایب ؛کند یم پیدا مجرا احتیاط وحدت

 ،یرقاانون یغ عمال دادن  انجاا،  در مرتکا   ایا آ نکهیا ای ،ریخ ای شده ممنوعی عمل مرتک 

 عارض  و جاان  حفاظ  باه  نسبت اطیاحت اصل مقتضای به ،ریخ ای است داشته عمد و قصد

 (.11: 2 ج ،1231 داماد، محقق) شود برداشته متهم از مجازات دیبا مسلمان،

 جاو و و جسات  قیا تحق ترک وجوی ،درأ ۀقاعد از مستفاد که م تقدند فقها از یبرخ (د

 کاه  چارا  است؛ ت ارض در بوده، نظر دقت و مداقه بر یمبتن که قصاص با امر نیا لذا بوده؛

 یمجاال  درأ، ۀقاعد اعمال با لذا و خواهد بود واج  یقاض بر قصاص در تفحص و قیتحق

 در درأ ۀقاعاد  که است آن قنیمت قدر رو نیا از ؛ماند ینم یباق یقاض تفحص و قیتحق یبرا

 (.11: 1 ج ،1221 اردبیلی، موسوی) دشو ینم یجار قصاص مستوج  میجرا

 نقد و بررسی

درأ، دفع مجازات باه صارق حصاول شابهه      ۀقاعد: مستفاد از مییگو یمدر رد دلیل مذکور 
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درأ  ۀقاعاد در تماا، ماوارد جریاان     کاه  چارا کلیت ندارد؛  شده انیبمطل   حداقلنیست یا 

 سارقت  نموناه در  طاور  باه د. شاو گونه نیست که به صرق ادعای شبهه، مجازات منتفی  این

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

شابهه   هایچ  ،حدی سرقتِ بای در درأ ۀقاعد اعمال فقها در آنکه است، حال الز، بررسی و

 ؛(211: 21 ، ج1232)نجفی،  و خالفی ندارند

تمسا    درأ دۀقاعا باودن   امتناانی  باه  ،درأ در قصاص ۀقاعدن به عد، جریان قائال (ها

 ماوارد  در قصااص  برداشاتن  و قصااص  باای  در درأ دۀقاع اجرای که بیان این ؛ بااند کرده

امتنان اسات، پاس    خالق این و برد یم بین از د، را اولیای و هیعل یٌمجن قصاص حق شبهه،

 (.111: 1012 ساداتی،) شود ینم مذکور اجرا ۀقاعد دیه، و قصاص ی نی الناس، حق در

 نقد و بررسی

وارد نباشد؛ زیرا خالق امتنان در صورتی مطرح است کاه حقای    شده مطرحایراد  رسد یمنظر  به

در ما نحن فیه در ثبوت حاق، شابهه وجاود دارد و     که یحالاز شخصی ساقط و پایمال شود؛ در 

در برخای از حادود، مثال حاد      بساا  چهوجود چنین حقی ممکن و محتمل است. افزون بر آن، 

 ۀ درأ با امتنان سازگاری نداشته باشد؛قاعدقذق )با فرض حق الناس بودن( نیز اجرای 

 ایان  ،گفت قصاص در درأ ۀقاعد اجرای استدالل به عد، در توان یم که دیگری دلیل (و

دیگر غیر از ساوگند منکار و در صاورت     ۀادلدر صورت فقدان  -بای قصاص در که است

؛ 232: 2 ، ج1231)محقق حلای،   است شده پذیرفته قسامه برای اثبات جنایت لوث، وجود

 اقتضاای  باه  ،شود جاری درأ ۀقاعد بود بنا اگر که یحال در (201: 2 ، ج1232فاضل مقداد، 

. دیرسا  ینما  اجارای قساامه   باه  نوبات  «أنکار  مان  علی الیمین و المدعی علی البینۀ» ۀقاعد

قاانون   011 ۀ( و باه تصاریح مااد   12: 13 ، ج1213)شهید ثاانی،   همچنین بنا بر اعتقاد فقها

 تحقق لوث و عاد، اجارای قساامه از ساوی مادعی، شاخص       مجازات اسالمی در صورت

 ؛استمکلف  خویش یگناه یب اثبات و قسامه اجرای به مظنون

 درأ نسبت به قصاص ۀقاعد)ره( در شمول  نظر امام خمینی .3

درأ در باای حادود را    ۀقاعاد که جریاان   هستندفقهایی  ۀ)ره( از جمل حضرت اما، خمینی
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 اناد  دهکار ن تمسا   ه آو در مباحث مختلفی، مانند بحث زناا و سارقت با    اند م دانستهمسلّ

ا ایشان در بای قصاص، در خصوص شمول یاا عاد،   (. ام210و  221: 2 ، جتا یب)خمینی، 

دیدگاه ایشان  رو نیا؛ از اند نکردهمطلبی بیان  صراحت بهدرأ نسبت به قصاص،  ۀقاعدشمول 

 خواهیم کرد:در موارد حصول شبهه در بای قصاص را مطرح و بررسی 

 از قبال  آنهاا  از یکا یکنند و  مطرح را مجهولی ادعای فرزندیِ شخص نفر دو اگر (الف

باز  ایآ برسانند، قتل به را او دو هر اگر و شود ینمقصاص  ،بکشد را او )و ت یین پدر( قرعه

 رجاوع  قرعاه  باه  ای است باقی آنها از  ی هر به نسبت احتمال رایز است؟ نیهم حکم هم

 سااس  ،کنناد ب ادعای فرزندی او را دو هر اگر و خواهد بود رجوع به قرعه اقوی شود؟ می

 اسات،  برگشته متوجه که شخصی بر قصاص ،بکشند را او دو هر و دکن رجوع آنها از یکی

)باا توجاه باه مشاارکت دو نفار در قتال یا          تشیجنا فاضل دیه نسبت به رد از البته ب د

 ،او از قصااص  انتفاای  از پاس  یگار ید بار  و مقتول، سهم هر ی  در جنایت نصف است(

 او اختصاصاا   ،است برگشته از ادعای خود که یکس اگر و واج  است هید پرداخت نصف

 باا  دو هار  اگر شود. نمی قصاص او از ،بکشد را او یگرید اگر و شود می قصاص ،بکشد را

آنهاا   بر نفس یۀد رد از ب د دارد حق مقتول د، یقولوارث و  ،از ادعای خود رجوع کنند هم

 بلکاه . حکم رجوع ب د از قتل، همان حکم رجوع قبل از قتل اسات؛  کند قصاص دو هر از

 اسات،  حکام هماان   دکنا  رجاوع است،  درآمده او نا، به قرعه که یکس که است نیا ظاهر

 (.222 - 221: 2 ج، تا خمینی، بی) نماند ایادعای خود باقی بماند  بر خواه دیگری

اقادا،  اگر یکی از مدعیان قبل از قرعه به قتل  نکهیا اند کردهچنانکه فقهای امامیه مطرح 

اباوت   ۀرابطا ، به جهت احراز نشدن شرط قصاص، ی نی انتفای شود یمکند قصاص منتفی 

( یا اینکه از باای عاد،   111: 22 ، ج1232 )نجفی، خاطر احتیاط در دماء است بوده و نیز به

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

                                                                                                                                        
 قتل در پدر قصاص عد، بر دال اتیروا مخصص، از منظور و بوده، قصاص ۀادل عمومات عا،، از منظور. 1

 .است( 11: 21 ج ،1231 ،یعامل حر)« بولده والد قادیال» فرزند؛
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، از باای حصاول علام    اناد  کشاته که هار دو مادعی او را    همچنین رجوع به قرعه، در صورتی

موارد رجوع باه قرعاه اشاکال نخاواه      گونه نیااجمالی به صدق ادعای یکی از مدعیان است که در 

 را او دو هار  و دکنا  رجاوع  مادعیان  از یکا کاه ی  ( و در جاایی 121: 1221داشت )فاضل لنکرانی، 

ۀ رابطا کننده، عد، احاراز شارط قصااص، ی نای انتفاای       ، منتفی بودن قصاص از غیر رجوعبکشند

ابوت است، اما با توجه باه مشاارکت او و ساهیم باودن او در جنایات، تنصاف دیاه بار او ثابات          

 ؛شود یم

 کاه  دهناد  شهادت گرید نفر دو و است دیز مثال  قاتل که دهند شهادت نفر دو اگر (ی

 قتال  کاه  یصاورت  درسااقط و   قصاص که اند از فقها گفته ب ضی (دیز نه) است عمرو قاتل

 خطاای محاض   اگار  و شاود  می واج  نصف دو به آنها بر هیدباشد،  عمدی شبه ای عمدی

 کادا،  هر قیتصد در د، یقول که ب ضی دیگر از فقها م تقدند. آنهاست ۀعاقل ۀعهد بر ،باشد

. دکنا  اقرار جداگانه طور به او قتل به  ی هر نفر دو اگر چنانکه است، ریمخ بخواهد که آنها

 (.221: 1221فاضل لنکرانی، ) است دو هر ،هید و قصاص سقوط اما قول نیکو

است که با توجه به نبود دلیل خااص در مسائله،    شده  گفتهدر زمینۀ دلیل سقوط قصاص و دیه 

 تاوان  ینما قاعدۀ اقتضای تساقط ادله و عد، ترت  اثر بر هر ی  از دو بیقنه را دارد و از طرق دیگر 

بر اساس قاعدۀ هدر نرفتن خون مسلمان، به ضمان آنان حکم کرد، بلکاه مثال ساایر ماواردی کاه      

 (؛231: 1221است )فاضل لنکرانی،  المال تیبی نباشد، دیه بر عهدۀ ا نهیقبهیچ دلیل و 

 د، یقولا آنجا که جانی ادعا کند در حال ارتکایِ جنایت دچار جنون بوده است، اما  (ج

 (.220 :2 ، جتا یب)خمینی،  مقد، است د، یقول، ادعای داشته باشدمرتک  را  ۀافاقادعای 

 یا شبههش  و شاید ی، مذکور با توجه به ادعای جان ۀمسئلدر  شود یممالحظه  چنانکه

مسئله  ددرأ در بای قصاص، بای ۀقاعدآید، ولی با توجه به عد، جریان  وجود بهبرای قاضی 

)تشخیص مدعی و منکر و وظایف آنان در دادرسی( عمال شاود؛    بر اساس موازین قضایی

باه   ،درأ نسبت به قصاص، با استناد باه ایان قاعاده    ۀقاعدفقهای قائل به شمول  که یحال در

 ؛(110: 12 ، ج1210 )شهید ثانی، اند دادهحکم دفع مجازات 

اگر شخص بالغی کودکی را به قتل برساند، بنا بر اشبه قصاص ثابت اسات؛ هرچناد    (د
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 قصاص مصاالحه بار دیاه را اختیاار کناد      یجا به ،مقتول د،ِ یقولکه  کند یماحتیاط ایجای 

شاابهت وضا یت کاودک و مجناون در     به جهات م  که یحال(. در 220 :2 ، جتا یب)خمینی، 

بسیاری از احکا، و قابلیت ت میم داشتن دلیل عد، قصاص عاقل در قتال مجناون، حاداقل    

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

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

 ارزیابی

نظار   بررسای و باا   شاده  مطرح ۀادلگرفته و تحلیل و بررسی  صورت یها یبررسبه  با توجه

برای تمس  به  یبخش نانیاطمدلیل و وجه که هیچ  رسد یمنظر  )ره( به حضرت اما، خمینی

 باای قصااص   در درأ ۀقاعد اجرای عد، برای بلکهدرأ در بای قصاص وجود ندارد؛  دۀقاع

)و نباود دلیال بار     گفت که فقها حتی با وجود ظن قوی بر عاد، اجارای قصااص    توان یم

 کاه  یصاورت  درنموناه   طاور  باه . اناد  نشاده انتفای قصاص( نیز قائل به عد، اجرای قصاص 

یاا خیار، بسایاری از     شود یمقاتل قصاص  نکهیادر  ،شخص بالغی کودکی را به قتل برساند

 شاود  یما قصااص، قصااص جااری     ۀادلا قاات  بر اساس عمومات و اطالکه فقها م تقدند 

؛ خمینی، 112: 22 ، ج1232؛ نجفی، 131 :0 ، ج1210؛ عالمه حلی، 200: 1231حمزه،  )ابن

 1«مناه  قادیاللمن  القود»با توجه به عمومیت و اطالق عبارت  که یحال(؛ در 220: 2 ج ،تا یب

مورد بحث نیاز قصااص جااری     ۀمسئلظن قوی یا حداقل ش  و تردید وجود دارد که در 

ماورد   ۀمسائل  زمیناۀ درأ نسبت به قصاص، در  ۀقاعدنشود؛ بنابراین با قول به عد، شمولیت 

 د.کرحکم آن را تحلیل و بررسی  ۀبر اساس سایر ادل یدبا ،پژوهش

                                                                                                                                        
که در آن عد، قصاص شخص عاقل در صورت کشتن  بوده )ع(از اما، باقر یتیروا یانیعبارت مذکور قسمت پا .1

 شده، مطرح قسمت اطالق به توجه با فقها از یبرخ(. 11: 21 ج، 1231 ،یعامل)حر  شده است انیشخص مجنون ب

 ،یی؛ خاو 012 :1230 ،یحلبا )ابوالصاالح   اند داده میت م زیکه مقتول کودک باشد ن یحکم عد، قصاص را به مورد

از اشاکال   یاما مخالفت فقها را خال ،اند افتهیادله را در ثبوت عد، قصاص ظاهر  گرید ی( و برخ 12: 22 ، ج1222

 (.12: 21 ج، 1212 ،ینروحا ینیاند)حس حکم داده هیبه عد، قصاص و اخذ د اطیاز بای احت رو نیاز ا اند؛ دهیند

 .121 - 120: 1011 ،یرجوع شود به: لطف ،مسئله نیفقها در ا یادله و آرا بارۀدر شتریب اطالعات یبرا
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 دن حالت سابق(کر)لحاظ  تمسک به اصل استصحاب (دو

عمومیات   ۀادلا ناتماا، دانساتن    درأ نسبت به قصاص و ۀقاعدپس از بحث پیرامون شمول 

مورد تحقیق را از طریق تمس  به ساایر   ۀمسئل دمذکور و جریان آن در قصاص، بای ۀقاعد

تردید در  ۀمسئلد. از آنجا که کیفیت استدالل به اصول و قواعد در کراصول و قواعد تحلیل 

بحاث را در دو محاور مطارح     ،تردید در جنون جانی متفااوت اسات   ۀمسئلبا  ،بلوغ جانی

 :میکن یم

 تردید در بلوغ جانی .1

در صورت تردید نسبت به بلاوغ جاانی    ،(ره) خمینی اما، برخی از فقها، از جمله حضرت

با جانی در مورد بلوغ یا عد، بلاوغ   هیعل یٌمجن د،ِ یقول: اگر اند گفتهدر حین ارتکای جنایت 

ادعاا کناد کاه جنایات در زماان بلاوغ ر  داده        د، یقولند و کناو در زمان جنایت اختالق 

 د، یقولا و بار   شاود  یما است، اما جانی آن را انکار کند، سخن جانی همراه با سوگند مقد، 

الز، است که ادعای خود را ثابت کند؛ زیارا صاغر و عاد، بلاوغ جاانی در زماان جنایات        

. در ایان  شاود  یم ثابت (عاقله ۀعهدبر  نه) او مال اقرار جانی در ۀواسط به هید و استصحای

 آن دو از یکا ی خیتاار  ایا بلوغ و قتل و  ۀحادثهر دو  خیتار به جهل انیمهیچ فرقی  مسئله،

 ؛ خاویی، 110: 22 ج ،1232 ؛ صاح  جواهر،21: 11 ، جتا یب)عاملی حسینی،  ندارد وجود

 (.12: 1 ، ج1212 ؛ مرعشی نجفی،222: 2 ج ،تا یب؛ خمینی، 12: 2 ، ج1222

 بررسیتحلیل و 

کاه دلیال خاصای در یا  مسائله وجاود        در جایی ،چنانکه در علم اصول ثابت شده است

ساراغ   باه  بایاد  عمل مقا، برای تبیین حکم آن و رفع حیرت و سرگردانی در ،نداشته باشد

 مورد تحقیق که ب اد  ۀمسئلدر  رو نیااز  .(001: 1231)آخوند خراسانی،  رفت عملیه اصول

قتالِ   کاه  کنناد  یما  اخاتالق  جانی و د، یقول قتل،دادن  انجا، به او اعتراق جانی و بلوغ از

 قتال در  یاا  جانی ثابت شود، قصاص است تا جانی اتفاق افتاده بلوغ حال در گرفته صورت

ساه فارض    نیسات،  مترتا   آن بر قصاص نتیجه در واست  گرفته صورت بلوغ عد، حال

 نکاه یا ،(دو ؛باشاد  مجهول دو جانی، هر بلوغ و وقوع قتل زمان نکهیا اول( شود: میتصور 
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دو،، ی نای   فرض عکس (سو، فرض و باشد جانی مجهول بلوغ زمان و مشخص قتل زمان

در هر سه فرض بر اساس جریاان اصال    .است نام لو، قتل جانی م لو، و زمان بلوغ زمان

 .دشو یماستصحای، قول جانی مقد، 

 و وقاوع قتال   یهاا  زمان به جهل حالت که در است این اول تقد، قول جانی در فرض دلیل

تحقاق   عاد، » استصاحای  و« تا زمان بلوغ جاانی  وقوع قتل عد،» استصحای تحقق بلوغ جانی،

شاود و باا    یا اینکه هر دو استصحای جاری مای  شوند ینمجاری « جانی تا زمان وقوع قتل بلوغ

وقوع قتل که شارط الز،  ؛ بنابراین بلوغ جانی در هنگا، کنند یم تساقط دو هر و یکدیگر ت ارض

 نیاز  قصااص  ثباوت  در نتیجاه  در و ردیگ یممورد ش  و تردید قرار  برای ثبوت قصاص است،

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

 محسوی و باا ساوگند، قاول او    مقد، 1جنایت که مطابق با اصل است، زمان در بلوغ تحقق عد،

جاانی   بلاوغ  زماان  کاه تنهاا   دو،، ی نی در جایی تقد، قول جانی در فرض دلیل .شود یمپذیرفته 

 فقادان  وقاوع قتال استصاحای و در نتیجاه     زمان تا بلوغ تحقق عد، این است که مجهول باشد،

 دلیال  وقوع قتل مجهول است، زمان فقط که . در فرض سو،دشو یمبر آن مترت   قصاص شرط

 حاال  در قتل تحقق بلوغ، زمان تا تحقق قتل عد، این خواهد بود که استصحایتقد، قول جانی 

 .شودد مترت  آن بر قصاص تا کند ینم ثابت را بلوغ

 ۀقاعد ۀواسط به، شده مطرحالبته چنانکه گفته شد، پس از عد، ثبوت قصاص در فروض 

 عاقله نیست ۀیمو چیزی بر  ستاو ۀعهدو اقرار جانی، دیه بر  2«هدر نرفتن خون مسلمان»

 (.113 - 111 :1221 ،یلنکران)فاضل 

                                                                                                                                        
 که یکس آن که است نیا منکر از یمدع صیتشخ یها از راه یکی ی،اسالم یو قواعد دادرس نیمواز اساسبر  .1

( و بر 213: 2 ج تا، یب ،ینی؛ خم121 :12 ج، 1211 ،یی)طباطبا شود یشناخته م یمدع ،است اصل مخالف سخنش
: 1 ، ج1211 ،یبجنورد؛ 122: 21 ج، 1231 ،یعامل )حر« أنکر من یعل نیمیال و یالمدع یعل نۀیالب» ۀاساس قاعد

 منکر است. ۀو سوگند خوردن بر عهد یمدع ۀبر عهد نهبیق ۀ( اقام102
 یمشهور قواعد از( 131: 2 ج، 1210 )صدوق،« د، امرئٍ مسلم طلیال»ی نبو تیمذکور برگرفته از روا ۀقاعد .2

: 2 ج، 1232 ،مقداد  ؛ فاضل222: 2 ج، 1011 ن،ی)فخرالمحقق اند استناد کرده نه آب یمختلف موارد در فقها که است
 (.12: 11 ج، 1211 ،یهند  ؛ فاضل123: 2 ، ج1231 ،یفهد حل ؛ ابن221
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آمادن   وجود بهچنین گفت که هرگاه  توان یم شده مطرحدر تحلیل مبنای اصولی مطال  

تقاد، و تاأخر    ثیا حآمادن هار یا  از     وجود به خیتارم بود، ولی دو امری در خارج مسلّ

. منظاور از آن،  شاود  یما اجارا  « اصل عد، حدوث حاادث »مجهول باشد  یگریدنسبت به 

 ناه یزم نیا ازمان خاص است. علمای اصول در   یدر  نیم  ء یشاستصحای عد، حدوث 

 :اند کردهدو فرض مطرح 

حدوث هار دو امار حاادث،     خیتارهرگاه  حدوث هر دو امر: خیتارمجهول بودن  (ی 

نام لو، باشد، نسبت به هار دوی   یگریدنسبت به   ی هرتقد، و تأخر  جهینتمجهول و در 

 یگار یددر زماان حادوث     ی هراصل، عد، حدوث  ی نی، شود یمآنها استصحای اعمال 

ت اارض و   گریکاد یدو اصال مزباور باا     کاه  دشو یماست. ولی استصحای هر دو موج  

 ؛کنندتساقط 

م لاو، و   یکا یحادوث   خیتاار از دو امار: اگار    یکیحدوث  خیتارمجهول بودن  ،(دو

هم نام لو، باشد، در  یگریداز   یمجهول باشد و تقد، و تأخر هر  یگریدحدوث  خیتار

اصل فقط در مورد حاادثی   نیا، ولی شود یماصل عد، حدوث حادث اجرا  زینصورت  نیا

اجارا   ،م لاو، اسات   خشیتاار  کاه ، اماا در ماورد حاادثی    باشدمجهول  خشیتار کهاست 

اصال، عاد، حادوث امار مجهاول تاا زماان         کهاست  نیا. منظور از اجرای اصل شود ینم

؛ 210: 1211؛ حاائری یازدی،   221 - 221: 0 ، ج1221انصااری،  ) حدوث امر م لو، است

 (.12 - 21: 0 ، ج1012 ؛ محقق داماد،212 - 212: 1212 حیدری،

 تردید در جنون جانی .2

 د، یقولا  اگار  :اند گفتهتردید در جنون جانی هنگا، ارتکای جنایت، برخی از فقها  ۀمسئلدر 

جنون داشته و االن  ۀسابق)که  جانی اما است، اتفاق افتاده افاقه حال در جنایت که کند ادعا

باا ساوگند مقاد،     همراه جانی سخن بود، جنون حال در جنایت بگوید در حال افاقه است(

 نداشاته  جناون  ۀسابق جانی آری اگر .خواهد شد استصحای جنون وی حالت ؛ زیراشود یم

 ؛دکنا  اثباات  را خاود  جناون  باید ،است داشته جنون جنایت حال در که کند ادعا اماباشد، 

 جناون  تحقاق  عاد،  زیرا ؛شود یم پذیرفته وی سوگند با همراه هیعلٌ یمجن ولیق سخن وگرنه
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جناون   ۀحادثهر دو  خیتار به بین جهل . در این مسئله،شود یم استصحای جنایت زمان در

؛ 21: 11 ، جتاا  یبا )عاملی حسینی،  ندارد هیچ فرقی وجود ،دو آن از یکی خیتار ایو قتل و 

؛ 222: 2 ج ،تاا  یبا ؛ خمینای،  12: 2 ، ج1222 ؛ خاویی، 110: 22 ج ،1232 صاح  جواهر،

 (.12: 1 ، ج1212 مرعشی نجفی،

 و م تقدند: اگر اند )ره( با نهایت دقت به واکاوی مسئله پرداخته اما حضرت اما، خمینی

 د، یقولا  کاه  یطاور  باه ، کنناد  اخاتالق  او قۀافا شخص جانی، پس از و هیعلٌ یمجن د، یقول

 استمقد،  جانی قول کند، انکار را آن جانی ، اما«یا کشته عاقل بودن حال در را او»: دیبگو

البتاه در   .شاود  یما  ثابات  (عاقلاه  ۀعهاد بار   نه) او مال در هید و شود یمقسم پذیرفته  و با

تااریخ   کاه  ماوردی  انیمکه فرق است  شود گفته شاید، صورت اختالق در عروض جنون

 د، یقولا  قاول  است که در این فرض عروض جنون خیتار در ش  و بوده م لو، وقوع قتل

 قاتال اصاال  حالات    بارای  اگار  اما .شود یممقد،  جانی قول موارد که ریسا و شود یممقد، 

 دشاو  می مقد، د، یقول قول ظاهرا  دیوانگی نداشته باشد( ۀسابق) نباشد شده شناخته یوانگید

 (.222: 2 ج ،تا یب)خمینی، 

 تحلیل و بررسی

 اخاتالق  جنایات  صادور  و قتل هنگا، جانی جنون در جانی و د، یقول که ذکورم ۀمسئلدر 

 است: شدنیفرض تصور سه دارند،

 ممسالّ  و به دنیا آمدن، امری محرز و تولد ابتدای از داشتن جانی جنون نکهیا اول فرض

 ماماری مسالّ   طارفین  زمان اختالق در جانی ۀافاق که گونه همانباشد؛  جانی و د، یقول بین

 وجاود  والدت اول از که زمان جنون جانی در قتل نکهیا دارند در اختالق اما طرفین است،

 و جناون  زوال از ب اد  قتال  نکاه یا یاا  (کند یم ادعا جانی چنانکه)است  افتاده اتفاق داشت،

فرض، همانند بحث تردیاد   این در (کند یم ادعا ولیق که طور آن)است  داده ر  افاقه تحقق

 باه  جهال  باین  ،در این حکم و شود یممقد، و با سوگند پذیرفته  جانی در بلوغ جانی، قول

 .ندارد فرقی وجود ،آنها از به یکی جهل یا افاقه و قتل ۀحادثوقوع هر ی  از دو  تاریخ

 در جناون  کاه  یطاور  باه  باشد؛ عد، به مسبوق و جانی عارضی جنون نکهیا دو، فرض
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 نکاه یاباشد. اماا   مسلم طرفین بین اختالقِ زمان در آن زوال و شده عارض زمان از یا برهه

 در آن، مورد اختالق طارفین اسات.   از قبل یا اتفاق افتاده( جنون زمان) برهه آن در قتل آیا

 مقاد،  ولایق  قاول  باشاد،  مشاکوک  جنون عروض زمان اما م لو،، قتل زمان اگر صورت این

 جریاان  باا  کاه  است وقوع قتل زمان جنون جانی تا عد، استصحای جریان آن، دلیل. است

و  شاود  یما  محقق جنون عد، وقوع قتل در حال ی نی قصاص، استصحای مذکور، موج 

 ۀواساط  باه  و صحیح است همجریان استصحای در شرط  ،چنانکه در علم اصول ثابت شده

 مجاالی بااقی   ،شاود  یما برائتی که موج  تقاد، قاول جاانی     اصل برای یاستصحا جریان

 هایچ  باشاد،  مجهاول ( جناون  و قتال ) حادثه دو هر زمان یا قتل فقط زمان اگر اما. ماند ینم

 ولیق وجود ندارد. و تقد، قول ترجیح برای اصل و دلیلی

اصاال   عبارتی، برای جانی  باشد، به مشکوک تحقق جنون اصل که است این سو، فرض

دانسته شده است. دلیل این  مقد، ولیق صورت قول این در داشتن حالت جنون م هود نباشد،

 ایان  منشأ و استموافق  بوده( عقالیی یاصل که) السالمۀ با اصالۀ او سخن امر آن است که

؛ چنانکه در سایر عیوی و در تمامی اشیا نیاز  خواهد بود انسانی افراد در سالمت ۀغلباصل 

 (.111 - 113 :1221 ،یلنکران)فاضل  شود یماین اصل جاری 

درأ در بای قصااص،   ۀقاعداز فقها پس از جاری ندانستن  یا دستهد شچنانکه مالحظه 

 و المادعی  علای  نۀالبیق» ۀقاعدمورد بحث بر اساس اصل استصحای و با توجه به  ۀمسئلدر 

 چنانکاه . اماا  اناد  پرداختاه به تحلیل مسئله و تشخیص مدعی از منکر « أنکر من علی الیمین

 ۀسابقکه  یا یجانگذشت کیفیت استدالل به اصل استصحای در بحث عروض جنون برای 

که برخی بار اسااس اصال استصاحای      یطور بهبه دو گونه مطرح شد. است، جنون داشته 

)ره( قائال باه    و برخی دیگر، مانند حضرت اماا،  اند داشتهطور مطلق قول جانی را مقد،  به

کاه در   باشاد،  مشاکوک  جناون  عروض زمان و م لو، قتل میان اینکه زمان اند شدهتفصیل 

زماان   یا قتل که فقط زمان ، و در غیر آن، ی نی جاییاند را مقد، دانسته ولیق صورت قول این

قاول   رساد  یما نظار   . باه اناد  دانساته جانی را مقد،  باشد، قول مجهول جنون، هر دو و قتل

 جنون عروض زمان و م لو، قتل که زمان تفصیلی مذکور موافق تحقیق است، زیرا در جایی
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وقوع قتل، وقوع قتل در حال عاد،   زمان جنون تا عد، باشد، با جریان استصحای مشکوک

 خیالتاار  مجهاول حاادث در جانا     تأخر، اصل تر روشن، به عبارت دخواهد شجنون ثابت 

و اسات  که قتل در حال جنون نبوده  دشو یمجاری و ثابت  نجایادر  خیالتار م لو،نسبت به 

ایاراد گرفتاه و گفتاه شاود باا       شااید قتل در حال عد، جنون تحقق یافته اسات.   ی نیاین 

 پذیرفتن این مطل ، در فروض تردید در بلوغ جانی نیز آنجا که زمان بلوغ م لاو، و زماان  

 در قتال  بلاوغ، تحقاق   زماان  تاا  قتل تحقق عد، با استصحای دبای ،است مجهول قتل وقوع

 عاد،  : باا استصاحای  مییگاو  یمنیست. در پاسخ  گونه نیا که یحال درثابت شود،  بلوغ حال

تحقاق قتال در حاال     کاه  یحاال  در، کند یمبلوغ، آثار عدمی جریان پیدا  زمان تا قتل تحقق

با جریان استصحای عادمی،   اند کردهبلوغ، اثر وجودی است و چنانکه در علم اصول ثابت 

  یان ه ا( ب011: 1 ، ج1211)همدانی،  و در موارد مشابه نیز فقها دشو ینمآثار وجودی اثبات 

 .اند کردهنحو عمل 

قاانون   121و  123ی هاا  مااده هرچند قانونگذار جمهوری اساالمی ایاران نیاز در تنظایم     

ۀ درأ را قاعاد ۀ درأ را دخالت داده، ظاهرا  در باای قصااص،   قاعد 1012مجازات مصوی سال 

ۀ مورد تحقیق ارتباط دارد، چنین مقارر  مسئلکه به  031مادۀ در  رو نیاجاری ندانسته است، از 

وسیلۀ مقا، قضایی، در بالی یاا عاقال باودن مرتکا ،      اگر پس از تحقیق و بررسی به: »دکن یم

ادعا کناد کاه جنایات     هیعلٌ یمجنیا  د، یقولهنگا، ارتکای جنایت، تردید وجود داشته باشد و 

ۀ او از جنون سابقش انجا، گرفته است، لکن مرتکا  خاالق   افاقعمدی در حال بلوغ وی یا 

باید برای ادعای خود بیقنه اقاماه کناد، در صاورت عاد،      هیعل یٌمجنیا  د، یقولآن را ادعا کند، 

 اسات،  باوده  مرتکا   افاقاۀ  جنایت، زمان بر سابق حالت اگر اقامۀ بیقنه، قصاص منتفی است.

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

 «.شود یم ثابت قصاص او ولیق یا هیعل یقمجن یا د، یقول سوگند با صورت این

 ۀمااد کاه   اناد  کارده قانون مجازات اسالمی نیز تصاریح   شارحانبرخی از حقوقدانان و 

، 1010؛ زراعت، 112: 1012، این ییآقا) مذکور با استناد به اصل استصحای وضع شده است

 (.221: 1 ج
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قانونگذار جمهوری اسالمی ایران نیز باه پیاروی از نظار برخای از      شود یمچنانکه مالحظه 

مطلق قول او را مقاد، دانساته    طور بهۀ عروض جنون داشته باشد، سابقفقها در مواردی که جانی 

از سوی برخی از فقها در ایان فارض،    شده مطرحقول تفصیلی  رسد یمنظر  به که یحال دراست؛ 

تفصایل ماذکور در ایان مااده لحااظ و در       دشو یما پیشنهاد از دقت بیشتری برخوردار است، لذ

 مقد، شود. ولیق جنون، قول عروض زمان و نام لو، بودن قتل صورت م لو، بودن زمان

 گیری نتیجه

 زمیناۀ  )ره( در پس از تحلیل و بررسی ادله و آرای فقها و با رویکردی بر نظر اما، خمینای 

 :شدنتایج زیر حاصل  ،مورد پژوهش ۀمسئل

 ؛و در قصاص جاری نیست اختصاص داردحدی  میجرادرأ به  ۀقاعد -

در صورت تردید در بلوغ جانی هنگا، جنایت، با تمس  به اصل استصاحای، حکام    -

قول جانی مبنی بر وقاوع جنایات در    رو نیا، از شود یمبه صغر جانی در حال جنایت داده 

زمان وقاوع قتال و تحقاق     نکهیاو در این امر فرقی نیست میان  شود یمزمان صغر او مقد، 

 ؛فقط یکی از آن دو مجهول باشد نکهیابلوغ، هر دو مجهول باشد یا 

 از اینکاه جناون او   اول(سه حالت مطارح اسات:    ،در صورت تردید در جنون جانی -

باشد. در این حالت با تمس  به اصل استصحای، حکم به جنون جاانی   ممسلّ تولد ابتدای

زماان   نکاه یا، و در این امر فرقی نیسات میاان   شود یمدر حال جنایت داده و قول او مقد، 

 ؛وقوع قتل و تحقق افاقه، هر دو مجهول باشد یا اینکه فقاط یکای از آن دو مجهاول باشاد    

لت فرق است میاان اینکاه تنهاا تااریخ قتال      باشد، در این حا عارضی اینکه جنون او ،(دو

مقد، است و اینکه زمان وقوع قتل و تحقاق افاقاه،    صورت قول ولیق م لو، باشد که در این

صاورت قاول جاانی     هر دو مجهول باشد یا اینکه فقط تاریخ قتل مجهول باشد کاه در ایان  

ا تمسا  باه اصال    جنون نداشته باشد که ب ۀسابقاینکه جانی اصال   و،(س خواهد شد؛مقد، 

 .شود یممقد،  و قول ولیق دهد میاستصحای، حکم به عد، جنون جانی در حال جنایت 
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ِ  - لةیالوفا  ریشرح تحر یف عةیالشر لیت ص .ق( 1221، محمد )یلنکرانفاضل  .01 ، القصاا

 .)ع(اطهار ۀفقهی ائم مرکز :قم چ اول،

 :قام  چ اول، ،الشارائع  لمختصار  الرائاع  حیالتنق .ق( 1232) عبداهلل فاضل مقداد، مقدادبن .02

 .(ره)مرعشی نجفی  اهلل یتآ ۀکتابخان انتشارات

چ ، کشف اللثام و اإلبهام عن قواعاد األحکاام   .ق( 1211) فاضل هندی، محمدبن حسن .00

 .دفتر انتشارات اسالمی :قم اول،

چ ، شرح مشکإت القواعد یال وائد ف ضاحیا .ق( 1011) حسان  ، محمدبننیفخرالمحقق .02

 .انیلیاسماع ۀمؤسس :قم اول،

چ اول:  ،، قام الغاراء  عةیالشار  مبهماات  عن الغطاءکشف .ق( 1222) الغطاء، ج فر کاشف .02

 انتشارات تبلیغات اسالمی.

فقه  ۀمجل ،«کودک قتل در بالغ قصاِ عدم یمبنا یفقه یبررف» .(1011) اسداهلللطفی،  .01
 .121 - 120: 22 ۀو مبانی حقوق اسالمی، شمار

 :قم ،چ دو،، هیال ق حضرهیشرح من ال یف نیروضة المتق .ق( 1231) مجلسی، محمد تقی .01

 .کوشانبورفرهنگی اسالمی  ۀمؤسس

چ  ،الحارام  و الحاإل  مسائل یف اإلفإم شرائع .ق( 1231حسن ) ج فربن محقق حلی، .01

 .انیلیاسماع ۀمؤسس :قم ،دو،

مرکاز نشار    :تهاران  چ اول،، از اصول فقاه  یمباحث .(1012ی )مصطفسید محقق داماد،  .01

 .علو، اسالمی

 :تهاران  ،چ دوازدهام  ،(یای جزاقواعد فقه )بخش  .ق( 1231) ااااااااااااااااااااااا .23



303  6311، پاییز 3، شمارۀ 61دورۀ های فقهی، پژوهش 

 نشر علو، اسالمی. مرکز

چ ، قام،  السنة و القرآن ضوء یعل القصاِ .ق( 1212) نیالد شهایمرعشی نجفی، سید  .21

 .)ره( مرعشی اهلل تیآ ۀکتابخانانتشارات اول: 

شارح یرشااد    یمجمع ال ائدة و البرهاان فا   .ق( 1230) اردبیلی، احمدبن محمدمقدس  .22

 دفتر انتشارات اسالمی. :قم چ اول،، األذهان

 :قام  چ اول،، راتیا کتا  حدود و تعز - ههانوار ال قها .ق( 1211) مکار، شیرازی، ناصر .20

 .)ع(طال  بن ابی اما، علی ۀمدرس

 :قام  ،چ دو،، راتیا فقاه الحادود و التعز   .ق( 1221) میالکرعباد  دیس، یلیاردبموسوی  .22

 .اهلل ةرحم دیمؤفسة النشر لجامعة الم 

 ۀمؤسسا  :قم ،چ چهار،، مهذّ  األحکام .ق( 1210) یعبداألعل دیسسبزواری، موسوی  .22

 .المنار

التاراف و   اءیا إلح ةیالجع رمؤفسة  :قم چ اول،، هیال ق مصباح .ق( 1211، رضا )یهمدان .21

 .یاإلفإممؤفسة النشر 


