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دهیچک  
در مسئله و تعارض  نهیموارد وجود چند ب یاثبات دعواست، اما در برخۀ از ادل یکی نهیاسالم، ب ییجزا نیقوان مطابق

ۀ نیراستا، وجود دو ب نیاز مسائل مهم در ا یکی .کند می دهیچیحکم مسئله را پ نییاثبات ادعا و بلکه تب ها، آن انیم
هریک  بوده وسقوط هر دو، محتمل  ایو  هید ایمسئله، ثبوت قصاص  محک نییبقاتل است که در ت نییمتعارض در تع

مذکور را مورد ۀ مسئل یلیتحل-یفیتوصة ویدر پژوهش حاضر به ش سندهینو .وجه و قائل است ياحتماالت، دارا نیاز ا
مورد ۀ آنجا که در مسئلاز  تبر آن شده اس ،مورد استنادۀ موجود و ادل يهادگاهید یقرار داده و پس از بررس يواکاو

 نیقواعد باب مذکور ا يرجوع شود و مقتضاها  نهیبه قواعد باب تعارض ب یستیوجود ندارد، با یخاص لیپژوهش دل
در قتل عمد، رو،  ازاین .گردد میساقط  ،حکم ثالث یخود و نف يدر مؤدا تیدر اثر تعارض از حج نهیاست که هر دو ب

مواد  ،اساس نیبر ا .شود میپرداخت  نیمسلمالمال  بیتمقتول از ۀ یساقط و د یهمامشهودعل هر دو از  ه،یقصاص و د
 .قرار گرفته است یو بررس لیمورد تحل 1392مصوب  یقانون مجازات اسالم 484و  482، 477
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 مقدمه
با  یستیبلکه با گردد، میاو نبودن  موجب مجرم ،فرد کیجرم به  کیتساب صرف ان دیترد بدون

جرم  نیتر نیانسان مسلمان که سنگ کیقتل  .فرد ثابت گرددبودن  مجرم یمعتبر و قانونۀ ادل
 ،یفقهحکم  نیتر و به حسب ظاهر خشن نیدتریبودن، شد يو در صورت عمد شود میمحسوب 

قانون مجازات  312 و 160 مواداسالم و  ییجزا نیقوان براساسدارد،  یدر پ اقصاص ر یعنی
 ،نهیب لیدل درخصوص .شود میثابت  ی)، قسامه و علم قاضنهیب( با اقرار قاتل، شهادت ،یاسالم
به  ایو  تنهایی بهشهادت زنان . لذا، است که شهادت دو مرد عادل مالك و معتبر است یگفتن
دم در قبال  يایاگر اول یحت ؛ستین رفتهیسوگند پذ همراه بهمرد  کیز شهادت ینو  مردۀ میضم
خصوص  نیتأمل در ا قابل و یاز مسائل چالش یکی .مال از قصاص گذشت کرده باشند افتیدر

 کیبودن  بر قاتل اي  نهیباشد که ب نیا دیشود و علت ترد دیقاتل ترد صیاست که اگر در تشخ نیا
باشد که  نیبر ا نهیدت داده باشند و شهادت هر دو بشها يگریفرد دبودن  بر قاتل يگریدۀ نیب فرد و
و  صیدر تشخ نهیدو ب نیاز شهادت اکه  يطور به-قتل را انجام داده است  يانفراد صورت بهقاتل 

 ،تر روشن یعبارت چگونه خواهد بود؟ به یحکم مسئله و دادرس -ردیشکل بگ یقاتل تعارض نییتع
خواهد بود  يساقط شده و مسئله همانند موردها  آن بارو اعت تیحج ،ها نهیدر صورت تعارض ب اآی

 یمتعارض، علم اجمالهاي  نهیبۀ سبب اقام بهاینکه  ایاثبات قتل وجود نداشته است  يبرا یلیکه دل
افزون بر آن، در  شود؟ می لحاص ،شده نهیبۀ اقامها  آن هیکه عل يآن دو فرد انیبه وجود قاتل در م

از هر دو  ای شود میثابت ها  آن از یکیبر  ایقصاص بر هر دو فرد  ایآ ،یفرضِ حصول علم اجمال
 ایو  یچه کس هیدر صورت قول به عدم ثبوت قصاص، مسئول پرداخت داینکه و  گردد؟ می یمنتف

باب قصاص بوده و فقها در آن  قیدقشده از مسائل مهم و  مطرحۀ کدام نهاد است؟ از آنجا که مسئل
 يخصوص انجام نگرفته است، برا نیدر ا یمستقل و جامع قیتحق چهی و اند داشته يادیاختالف ز

فقه و حقوق  ،در کتب اصول فقه یلیتحل-یفیتوصة ویالزم است به ش ،به آن قیپاسخ دق افتنی
 نییتب ،سازگار است یاصول يبا مبنا وبوده  قیتا آنچه موافق تحق ردیصورت گ یقیتتبع عم یاسالم

مورد بحث و  یمواد قانون مجازات اسالم ریو تفس لیاذشده در تحلاتخ يمبنا ریگردد و سپس تأث
 .ردیقرار گ یبررس

 
 آنۀ در مسئله و ادل اقوال. 1

فقها مورد بحث قرار گرفته و  يکه از مسائل مهم باب قصاص است، از سو قیمورد تحقۀ مسئل
 انیرا بها  آن ازهریک ۀ بخش اقوال موجود در مسئله و ادل نیدر ا .قول مطرح شده است نیچند

 .مدهی میقرار  یکرده و مورد بررس
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 علیهمابر مشهود هدی لزوم و قصاص سقوط .1-1
اگر قتل در این صورت،  .گردد میقصاص ساقط ها  نهیاز فقها معتقدند در صورت تعارض ب یبرخ
 ،شده شهادت دادهبودن  آنان به قاتل هیکه عل ياز افرادهریک باشد، بر  عمد شبه ایشده عمد  واقع

 هیمحض باشد، پرداخت د يشده خطا قتل واقعکه  یرا بپردازند و در صورت هیالزم است نصف د
؛ محقق 502: 2ج ، ه.ق1406 ؛ ابن براج،742: ه.ق1400 ،ی؛ طوس737: ه.ق1413 د،یمف( هاست آنۀ اقلعة برعهد

صاحب از  .)608: 4 ، جه.ق1387 ،نیمحققال؛ فخر473: 5 ، جه.ق1420 ،ی؛ عالمه حل205: 4  ، جه.ق1408 ،یحل
 .)197: ه.ق1426 ،يزیتبر( قول نقل شده است نیا زین عروه

را که  مشهودعلیهما از هریک است  ریمخدم  ولی که اند  فقها احتمال داده نیاز ا یبرخ البته
 صورت به يجداگانه بر کشتن فرد طور بهکه دو نفر  ییدر جا که چنانکند؛  قیبخواهد تصد

 ،یل؛ عالمه ح205 :4ج ، ه.ق1408 ،یمحقق حل( گونه است نیقرار کنند، حکم مسئله اا یمشارکتریغ
 .)197: پیشین ،يزی؛ تبر615: 3ج الف)، (ه.ق1413 ؛ همو،473: 5 ، جه.ق1420
 که است شبهه عروض قصاص، سقوط علت« :اند  حکم مسئله گفته لیدسته از فقها در تعل نیا

 ،یمحقق حل( »گردد می یخون مسلمان قصاص منتف ختنیدر ر اطیاحت خاطر بهموارد گونه  این در

نبودن مورد قصاص،  و معلوم نهیپس از تعارض دو ب کهاست  نیسخن ا لیتفص .)205: 4ج ، ه.ق1408
 ها، آن يهر دو ای نااز متهم یکیتهجم بر دماء به سبب کشتن چراکه  شود؛ می قصاص ساقط

از  یپس از علم به اینکه یک ،نیهمچن .است یماعاج ۀمسئل کیعدم امکان،  نیاو  ستیممکن ن
حفظ جان او الزم است که گرفتن حق کنار ۀ از باب مقدم است، الذمه بودهيءمشهودعلیهما بر

باشد تا مطمئن شویم که حق اعمال ها  آن گرفتن حق، کشتنۀ مقدم کس،برعاینکه نه  ؛گذاشته شود
بر یک  هیچچون  ؛راها  آن از یکرد و نه یک قصاص توان یبنابراین، نه هر دو را م .شده است

خصوص اگر قصاص را در  به ؛سقوط قصاص است ،تنها راهرو،  ازاین .ندارد تیاولو يگرید
و » تدرأ الحدود بالشبهات«ة قاعد تیمعتقد به عموم یعنی( دانیمشبهه، همانند حد بۀ واسط سقوط به

 .)میآن نسبت به قصاص باش تیشمول
هر دو در قیام بینه  يتساوو  عدم بطالن خون مسلماندلیل  بهمشهودعلیهما، ثبوت دیه بر  اما

 بر هیجهت است که عدم لزوم د نیبدها  آن يبر هر دو هیلزوم د گر،یبه عبارت د .استها  آن علیه
، متهماناز یک  هیچبر که  یدر صورت ؛بطالن خون مسلمان )1از سه امر است:  یکیمستلزم ها  آن
که  صورتی در ؛مرجحبال حیترج )2 .)نباشد یخون مقتول عوض يبرا یعنی( میندان را الزم يزیچ
که  یدر صورت ؛بدون سبب و علت زیچ کیوجوب  )3 .میکن هیدۀ یرا ملزم به تأد متهماناز  یکی
 ا،مهعلیمشهود ریغ نکهیشده داللت دارند بر ا اقامهۀ نیدو ب( میالزم بدان متهمان ریمقتول را بر غۀ ید

باطل  زینها  آن از آنجا که هر سه امر مذکور باطل است، پس ملزوم .)ستیقاتل ن يگرید کس
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: 42ج ، ه.ق1404 ؛ صاحب جواهر،204: 5ج ، ه.ق1407 ،ی؛ ابن فهد حل608: پیشین ،نیمحققالفخر( خواهد بود
219(. 

 یشرع لیدل چیشده به ه انیمطالب ب نکهیرد استدالل مذکور گفته شده است افزون بر ا در
 نکهیا ای ؛میباش متهماناز هریک در رجوع به  رییبازگشت ندارد، ممکن است قائل به تخ يمعتبر
 نییتع یستیقرعه با قیاز طر معتقد باشیم ایپرداخته شود و المال  بیتاز  یستیمقتول باۀ ید مییبگو
علیهما در مشهود ياست و تساو متهمانة برعهد هیعدم بطالن خون مسلمان اعم از ثبوت د .شود
 از خارج امر، اینچراکه  ؛نیستها  آن میان يمساو طور بهتوزیع دیه  یمقتض ها، آن بینه علیهۀ اقام

 رفتهیاست که پذ اسیاز باب ق زین فیبر تنصها  آن يمقتضاکردن  دو بینه است و حمل مقتضاي
در اثبات قصاص،  نهیب تیکه حج یگفت وقت توان می ،نیهمچن .)220: پیشین صاحب جواهر،( ستین

 یعنی ؛رود می نیاز ب زین هیآن در ثبوت د تیتعارض زائل گردد، به همان صورت، حج دلیل به
افزون بر آن، قول به  .وجود دارد زین هی، در دهستگونه که در قصاص  همان نهیتکاذب دو ب

 متهماناز  یکیکه فقط  میدار یلیچون علم تفص ؛است یلیبا علم تفص هیت عملمخالف ه،ید فیتنص
داللت  ،يریبه تعب .)14/08/1390 ،یسبحان( ستیقاتل ن يگریقاتل است، د واقعاً یکیبدهد،  هید دیبا

وجود  اب رایز نیست؛ رفتهیثابت و پذ ست،یقاتل ن يگریفرد د ،مشهودعلیهما از  ریغ نکهیبر ا نهیدو ب
 هینه دو  قصاص وجود دارد یتضنه مق. بنابراین، شود میثابت ن یداللت نیچن ل،یدو دل انیتعارض م

 .)197: پیشین ،يزیتبر(
 

 یک از مشهودعلیهمادم به قصاص هر يایاولبودن   ریمخ .2-1
آن را مشهودعلیه را تصدیق نموده و  نهیاز دو ب یکه یک رندیمخاولیاي دم  اند  از فقها گفته یبرخ

مورد ۀ در مسئل. بنابراین، ا کنندآن را رهمشهودعلیه  کرده و  بیرا تکذ گریدۀ نیقصاص کنند و ب
 .)342-341: 3ج ، ه.ق1410 س،یابن ادر( رود مین نیبحث قصاص از ب

اولیاي بودن  ریاصول مذهب و استدالل به ادله، مخ يقول مذکور گفته شده که اقتضا لیتحل در
، بلکه مسئله وجود ندارد نیبر عدم قصاص در ا یمبن اتیاز قرآن و روا یلیدل چیه رایاست؛ زدم 

ۀ فیشرسورة  33ۀ آی یانیقسمت پا چراکه .کند میحکم  نهیقرآن به قصاص در صورت وجود ب
النَّفْس الَّتی حرَّم اهللاُ إِالَّ بِالْحقِّ و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لولیه  لُواالَ تَقْتُ«فرماید:  اسراء که می

نکشید، مگر به حق! و آن کس که مظلوم  ،خونش را حرام شمرده درا که خداون یکس«؛ »سلْطَاناً
دم  يایاول ي، بر وجود حق قصاص برا»و حق قصاص) قرار دادیم(ش سلطه ا ولی يکشته شده، برا

کردن  با مدلول آیه منافات داشته و باطل مشهودعلیهما قصاص از  ینف ،اساس نیبر ا .داللت دارد
بودن  بر قاتل نهیب رایندارد؛ ز یلیوجه و دل زین همایاز مشهودعل هیاخذ د ،نیهمچن .است هیحکم آ
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افزون بر آن،  .بودن مشارکتی و اجتماع بر نه و اند  شهادت داده يانفراد صورت بهها  آن ازهریک 
 يگریفرد دو  شهادت دهندبودن  به قاتل يفرد هیعل اي نهیاست که ب يمورد هیمورد بحث شبۀ مسئل

 نیب یگونه اختالف چیبدون ه نجایدر ا ؛و اقرار) نهیب نیتعارض ب( خود اقرار کندن بود بر قاتل زین
 .)342: همان( دو فرد داده شده است نیاز اهریک  قیدم در تصد يایاولبودن  ریفقها، حکم به مخ

 تعارض دارند، عمل به هر دو گریکدیبا  نهیکه دو ب یگفت وقت توان میرد استدالل مذکور  در
 ،نیهمچن .ستیممکن ن نهیآن دو ب نیتضاد ب دلیل بهبنا بر اجماع فقها و  ،مشهودعلیهما ز قصاص او 

. ستین حیصح زنی) مرجحبال حیترج( نهیاز دو ب یکی رفتنیدادن و پذ تیاولو یاز نظر شرع
قصاص در  ياجرا رایاز اثبات قصاص است؛ زها  نهیسقوط ب ،ماند می یکه باق یتنها راهبنابراین، 

ظن  ایعلم و  رایز شود؛ میمظنون محسوب  ایتهجم بر دماء محترم، بدون سبب معلوم و  هیف نمانح
شبهه ۀ واسط است و به دیمورد تردها  آن بودن صادق و حتی بوده یمنتف نهیاز دو ب یکیبه صدق 

 زیمورد استناد نۀ شریفۀ آی ،نیهمچن .شود مینسبت به حدود) ساقط ( یاول قیقصاص به طر ز،ین
داللت دارد که علم به قاتل وجود داشته  دم ولی يبر اثبات سلطه و حق قصاص برا یها در صورتتن

ۀ در مسئل هشد اجماع مطرح ،نیهمچن .وجود ندارد یعلم نیچن هیف که در مانحن یدر حال ؛باشد
: پیشین ،ی؛ ابن فهد حل315-314: 9  ب)، ج( ه.ق1413 ،یعالمه حل( شده نیست   پذیرفتهتعارض دو اقرار، 

تعارض بینه و ۀ مسئل اتعارض دو بینه بۀ مسئل اسِیقعالوه،  به .)191: 15ج ، ه.ق1413 ،یثان دی؛ شه203
: پیشین ،یثان دیشه( الفارق است قیاس مع نه،یالحاق حکم اقرار که با نص ثابت شده است به بو  اقرار
 .)197: پیشین ،يزی؛ تبر 219: پیشین ؛ صاحب جواهر،191

 جهت بهعقوبت،  نیباالتر یعنیگفت که سقوط قصاص،  یستیبا هیثبوت د صدرخصواما 
الزم ها  آن است، بر مشهودعلیهما عقوبت بر  نیتر فیکه خف هیدۀ یتأد ینبودن قاتل است، ول نیمع

ممنوع و  ،مشهودعلیهما گفت که علم به عدم اجتماع  توان می هیوجوب د لیدر تعل .است
رو،  ازاین .کند میدر قتل را اثبات مشهودعلیه   تیعل نه،یاز دو بهریک  رایاست؛ ز رشیپذ قابلریغ

از آنجا که عدم و  عدم اشتراك) است( قتل افتنی تحقق يآن دو تنها در صورت انفراد نیتعارض ب
 رتعبا منطوق ،تر روشن یعبارت به .شود می رد ینفبر شهادت است، همانند  یامر سلب کیاشتراك، 
عدم و  )یداللت مطابق( هعلی: اثبات قتل بر مشهوددهد میشهادت  زیبه دو چ هنیاز دو بهریک 

 یقبول نبوده، ول قابل است، یاز آنجا که داللت دوم، شهادت بر نف .)یداللت التزام( يگریشرکت د
 گریشخص د هما،یاز مشهودعل ریاساس، غ نیبر ا .شود می رفتهینبود مانع پذ خاطر بهداللت اول، 

 نیمقتول بۀ یآن دو و عدم امکان قصاص، د انیقاتل مبودن  مردد خاطر بهو  تسیقاتل ن
 .)197: پیشین ،يزی؛ تبر204: پیشین ،ی؛ ابن فهد حل608: پیشین ،نیمحققالفخر( شود می میتقس مشهودعلیهما 
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 دم به قاتل يایعلم و عدم علم اول انیم لتفصی .3-1
قاتل  مشهودعلیهما از  یکیدم ادعا کنند که  يااولی اگر اند  شده و گفته لیاز فقها قائل به تفص یبرخ

سوره  33ۀ یآ براساسو  اقامه شده نهیبها  آن يادعا برايچراکه او را قصاص کنند؛  توانند میاست، 
 گریدۀ نیبو  ثابت استها  آن يبرا اي سلطه؛ و منْ قُتلَ مظْلُوماً فَقَد جعلْنَا لولیه سلْطَاناً«اسراء ۀ فیشر

 گریکدیبا  نهیصورت دو ب نیدر ا م،دانی مین يزیچ ندیدم بگو يایاما اگر اول .»گردد میباطل 
از آنجا که قصاص بر و  گردد مین نیشده مع کدام متهم واقع يقتل از سو نکهیتعارض کرده و ا

هریک بت قتل به نس رایز گردد؛ میبر هر دو) الزم ( هیو د دهساقط ش ،قاتل متوقف استبودن  نیمع
 ؛ فاضل مقداد،374: 3ج ، ه.ق1412 ،یمحقق حل( ندارد تیاولو يگریبر دیک  هیچبوده و  کسانیها  آن از

 .)205-204: پیشین ،ی؛ ابن فهد حل435: 4ج ، ه.ق1404
در  زین گرید یو برخ )192: پیشین ،یثان دشهی( اند  شمرده کویمذکور را ن لیاز فقها تفص یبرخ

از  یکی هیعلاولیاي دم که  یوقت مذکور را مطرح کرده و معتقدند لیتفص نه،یرار با ببحث تعارض اق
قائم بر ۀ نیب نند،خود را ثابت ک يادعا مقر،اقرار ۀ واسط وقوع قتل داشته باشند و به يادعا ،متهمان

مقر اقرار  ه،نیبۀ واسط بهها  آن يپس از اثبات ادعا که چنان ؛اعتبار ندارد گریفرد د يوقوع قتل از سو
 .)225: پیشین صاحب جواهر،( گردد میفاقد اعتبار 

 مشهودعلیهما از  یکینسبت به  یمدع يادعا یاست که وقت نیا انگریمذکور ب لیاول تفص شق
 رثیأت بی  ،اول استۀ نیدوم که در تعارض با بۀ نیو ثابت شد، ب لیاو تکم هیعل نهیبۀ اقامۀ میبه ضم

 براساس ضافقها در باب ق که چنان رایبا قواعد باب قضا منطبق است؛ زمطلب  نیاو  خواهد بود
: 7 ، جه.ق1407 ،ینیکل( است یمدعة برعهد نهیبۀ ، اقاماند  السالم) مطرح کرده همیعل( نیمعصوم اتیروا

 نیاما ا .خود را ثابت کند يادعا تواند می نهیبۀ او با اقامو  )233: 27ج ، ه.ق1409 ،ی؛ حر عامل415
متعارض باشد تا  لیاز دل يعار یستیشده با اقامه لدلیچراکه  ؛رسد میدالل تام و کامل به نظر ناست

موجب  متهماناز  یکی هیعل ،یمدع يادعا نکهیا ز،یدانستن ن بر فرض حجتو  حجت شناخته شود
و  مطلق طور بهاز فقها  ياریبس ،رو نیازا .متعارض شود، فاقد وجه است لیاز دو دل یکی حیترج

مورد ۀ افزون بر آن، در مسئل .اند  ردهمطرح کبحث را  ،مسئله در حکمِ یمدع يدادن ادعاریبدون تأث
دو  امقی ،اند  از فقها گفته یبرخ که چناناست،  اطیبر احت یپژوهش که مربوط به دماء بوده و مبتن

 نکهیا ای میبدان حیدر دماء را صح یشهادت تبرعیا تصور است که  قابل صورت نیمتعارض بدۀ نیب
با  نهیکه آن دو ب( اقامه کنند نهیخود ب يادعا يبراها  آن ازهریک داشته باشد و  لیدو وک یمدع

 کهرا  نیخود و ا يابرا يبرا هعلی یمدع ياز سو نهیبۀ اقام نکهیا ایو  تعارض داشته باشند) گریکدی
همان  زیمذکور ن لیم تفصشق دو. )220: پیشین صاحب جواهر،( میبدان زیجا ،است يگریقاتل فرد د

 .قرار گرفت یبررس دقول اول در مسئله است که مور
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 مشهودعلیهمااز  هیسقوط قصاص و د .4-1
شهادت بودن  آنان به قاتل هیکه عل يهر دو از افراد ه،یاز فقها معتقدند که قصاص و د گرید یبرخ

الف)، ( ه.ق1422 ،خویی؛ 526: 2ج  ،تا بی  ،ینی؛ خم197: پیشین ،يزی؛ تبرهمان( است یداده شده، ساقط و منتف
 .)119: 42ج 

ۀ مسئل درخصوص يمعتبر تیروا چیکه ه یوقت است گفته شده ،استدالل به قول مذکور در
 ست،ین مشهودعلیهما از هریک  قیدر تصد دم ولیبودن  ریبر مخ یلیدل زینو  مورد بحث وجود ندارد

با  نهیاز دو بهریک  یداللت التزام نکهیبه ا باتوجه، قاعده يمقتضا .الزم است به قاعده رجوع شود
 ؛شده است اقامهۀ نیاز دو بهریک تعارض دارد، تساقط و عدم ترتب اثر بر  گریدۀ نیب یداللت مطابق

قتل ( شود می یمطابق يدر معناها  آن تیگونه که موجب سقوط حج همان نه،یتعارض دو ب رایز
 زین یالتزام يدر معناها  آن تی)، موجب سقوط حجستها نهیشهادت ب یمطابق يمعنا يعمد
بودن  ضامن زیعدم بطالن خون مسلمان ن .)ستها نهیشهادت ب یالتزام يقصاص معنا( شود می

بلکه حکم مسئله،  کند، میاقتضا ن هیاز د یبخش اینسبت به کل  را ها آن از یکی ای مشهودعلیهما 
 اي نهیخود را با ب يالزم است ادعا مدعی برچراکه  .ستیقائم ن اي نهیب چیاست که ه يهمانند مورد

 ،مشابه خود تعارض داردۀ نیکه با ب اي نهیکه ب یدر حال ؛اثبات کند شود، میکه حجت محسوب 
نه و  وجود دارد مشهودعلیهما قصاص از  یمورد بحث، نه مقتضۀ در مسئلبنابراین،  .ستیحجت ن

ج ، ه.ق1422 ،خویی( پرداخت شود نیمسلمالمال  بیتاز  یستیمقتول باۀ یدو  ها آن از هیاخذ د یمقتض
 .)14/08/1390 ،ی؛ سبحان197: پیشین ،يزی؛ تبر209: ه.ق1421 ،ی؛ فاضل لنکران119: الف)( 42

قول  ایآ نکهیاول ا .است یبررس قابل شده، چند نکته قول مذکور و استدالل مطرح درخصوص
قول اتخاذشده  ایآ ،یعبارت به ر؟یخ ای شود می یبانیشتو پ تیمذکور با قواعد باب تعارض ادله حما

 کورقول مذ يبر فرض سازگار نکه،یا گریو د ر؟یخ ایمنطبق و سازگار است  نقائال یاصول یبا مبان
تعارض دو ۀ حکم مسئل براساس توان میمورد بحث را نۀ حکم مسئل ایبا قواعد باب تعارض ادله، آ

از هریک  قیدم در تصد يایاول رییت آورد و قائل به تخدسه خاص) ب لیدلۀ مثاب به( اقرار
 لصحت و سقم قو یبررس يالفارق است؟ برا مع اسیق يامر نیچن نکهیا ایشد،  مشهودعلیهما 

مورد پژوهش و دو سؤال ۀ به جوانب مسئل یو بررس لیشده، در بخش تحل مذکور و استدالل مطرح
 .شود میشده پرداخته  مطرح
 

 قول مختار انیبو  یو بررس لیتحل -2
مورد ۀ آن الزم است مسئل قیدق يو واکاو لیتحل يبرا ها، ۀ آناقوال در مسئله و ادل انیاز ب پس

 .گردد يو واکاو یپژوهش از چند جهت بررس
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 در اثر تعارضها  نهیب تحجی مطلق سقوط .1-2
که مشخص  است نیحکم آن ا نییو تب قیمورد تحقۀ بحث در رابطه با مسئل ياز محورها یکی

 مشهودعلیهما  انیبه وجود قاتل در م یعلم اجمال یکل طور به ،ها نهیدر صورت تعارض ب ایگردد آ
شده ساقط گشته و  اقامههاي  نهیب تیوجودآمده، حج تعارض بهۀ واسط به نکهیا ای شود، میحاصل 

 .وجود نداشته استاثبات ادعا  يامر برا ياز ابتدا یلیدل چیخواهد بود که ه يمسئله همانند مورد
امارات از باب طریقیت و کاشفیت  تیحجۀ در مسئل یاصول يعلما يمبنا نکهیبه ا باتوجه

اماره  يبرطبق مؤدا یمعتقدند مصلحت به واقع اختصاص دارد و هیچ مصلحت شانیا ییعن- است
بوده و در  منجز ،اگر به واقع اصابت کند. لذا، بلکه اماره صرفاً طریق به واقع است شود، یجعل نم

در  ها آنتساقط  ل،یدر تعارض دو دل یاولة اصل و قاعد يمقتضا ،-صورت معذّر است نیا ریغ
: 3ج ، ه.ق1430 ؛ مظفر،647: ه.ق1418 ،يزدی يحائر؛ 38: 4 ه.ق، ج1428انصاري، ( استخود  یمدلول مطابق

و  شود یرض ادله نمزیرا دلیل حجیت اماره، شامل موارد تعا ؛)466: 4ج ، ه.ق1414 ،ی؛ سبحان226
 .ها از آن یحجت باشند و نه یک توانند یشده، نه هر دو م حاصلبه تعارض  باتوجه

خود فاقد  یسبب تعارض در داللت مطابق نکته که دو دلیل متعارض به نیا انیپس از ب حال
دو دلیل متعارض پس از تساقط در داللت  نکهیدر ا یاصول يعلما دگاهیگردند، به د میاعتبار 
 ياست با تتبع در آرا یگفتن .مپردازی مییا خیر،  شوند یحکم ثالث م یناف یبه داللت التزام ،یمطابق
 .اذعان کرد که سه قول در این خصوص مطرح شده است توان می یاصول يعلما
 

 حکم ثالث نفی در متعارضان حجیت. 1-1-2
ساقط  یجیت در مدلول مطابقکه بر اثر تعارض، از ح یمعتقدند دو دلیل یاصول ياز علما یگروه
 ،یآخوند خراسان( ستیحکم ثالث ن یدر نفها  آن تیعدم حج یاند، تساقط مذکور مقتض شده
 .)382: 2ج ، ه.ق1420 ،ینی؛ خم228: پیشین ؛ مظفر،647: پیشین ،يزدی ي؛ حائر439: ه.ق1409

 :ممکن است ریقول مذکور به دو وجه ز ریتقر
تعارض دو دلیل، هرچند فقط  : به نظر ایشانرده استک ریتقر هیکه صاحب کفا یوجه )1

به  شود میتعارض موجب  نایچراکه - شود می یکل طور ها به آن از ییک تیموجب سقوط حج
اما  .ستین گرید لیدل تیاز حج یمانع ،-میکن دایعلم پ ن،معیریغ طور به ل،یاز آن دو دل یکیکذب 

کذب آن ( از آن دو استهریک انطباق بر  قابل وو مشخص نبوده  نیکاذب مع لیکه آن دل جااز آن
که کاذب باشد و  رود میاحتمال  لیاز دو دلهریک در مورد  ،)لیباالجمال معلوم است نه بالتفص

 حال، بااین .مؤدایشان از حجیت ساقط گردند درخصوصها  آن ازهریک که  شود میامر باعث  نیا
هریک از آن دو  رایز ؛کرد یحکم ثالث را نف توان یم »نمعیریغ« نحو به لیاز آن دو دل یکی براساس
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آخوند ( حکم ثالث را دارد ینف تیبوده و صالح یخود باق تیکه در واقع حجت است، بر حج

 واز د یبه کذب یک یچون علم اجمال ،یعبارت به .)382: 2ج ، ه.ق1420 ،ینی؛ خم439: پیشین ،یخراسان
همان دلیل و  الصدق بوده و حجت است معین، محتملغیر طور بهاز آن دو  یوجود دارد، یک لیدل
آن، از  تیحجبودن  نیعدم مع لیدل هآن، ب یاگرچه مدلول مطابق ؛است یحکم ثالث کاف ینف يبرا

 .)442: 2ج ب)، ( ه.ق1422 ،خویی( اعتبار ساقط استۀ درج
 یبر نف »نعیمریغ« طور به لیاز دو دل یکی نکهیا« :شده استاشکال به استدالل مذکور گفته  در

دانستن آن  حجت. بنابراین، ندارد یاست که مصداق خارج یانتزاع یحکم ثالث داللت دارد، عنوان
 یدانستن باق حجت يبرا یموضوع ل،یاز دو دلهریک  تیپس از عدم حج رایز ؛است معنی یب
احتجاج جهت  زیچ کی يبرا تیجعل حج ،یعبارت به .)443: همان( حکم ثالث باشد یتا ناف ماند مین

احتجاج  قابل نیرمعیغ لیاز دو دل یکیرو،  ازاین .است نیمع متعارضِ لیاز دو دل یکیبه آن، 
را  يزیچ کی نکهیاز ا دارد عقال ابا یافزون بر آن، ارتکازات ذهن .ندارد یوجود خارج رایز ؛ستین

است،  حیج صحاحتجا ،یدر موارد علم اجمال نکهیاما ا .ستین صیتشخ قابل که تا ابد میحجت بدان
 دیمصداق ترد صیدال بر حکم معلوم بوده و تنها در تشخ یِجهت است که حجت اله نیاز ا

 .)469: 4ج ، ه.ق1414 ،یسبحان( »داردوجود 
 تیدر استدالل به عدم سقوط حج شانیمطرح کرده است: ا ینینائ يرزایکه م یوجه )2

یه تعارض، تنها مربوط به داللت مطابقک از آنجا« :گفته استحکم ثالث  یمتعارضان در نف مشترك 
. بنابراین، است یدر مدلول مطابقها  آن تیمعارضه، سقوط حج نیا ياقتضا تیاست، نها لیدو دل
مشترك و به داللت  طور به لیبلکه آن دو دل ست،ینها  آن مشترك تیحج وطسق يبرا یوجه
اما  .هستند تیحجۀ مشمول ادل ثیح نای ازچراکه دارند؛  تیحکم ثالث حج ینسبت به نف یالتزام

در اصل  یداللت التزام رایز نیست؛ حیحص ،است یتابع داللت مطابق یداللت التزام نکهیتوهم ا
معنا  یوجود مدلول التزام ،یوجود مدلول مطابقو بدون -است  یوجود و تحقق، تابع داللت مطابق

؛ 228: پیشین ؛ مظفر،755: 4ج ، 1376 ،یئیننا( »نیست ی، اما در حجیت و اعتبار، تابع داللت مطابق-ندارد

، شامل دو حسب تحلیل خبار از ملزوم، بهاامر آن است که  نیا لیدل .)756-755: 2ج ، 1380 ،يبجنورد
پس  ،لذا .گردد یحجیت شامل هر دو صورت م .دلیلو  خبار از الزماخبار از ملزوم و ااست:  خبارا

خاطر بهاخبار از ملزوم،  از سقوط حجیت ؛است یاخبار از الزم به حال خود باق معارضه، حجیت 
 یچون دچار معارضه نیست، بلکه متعارضان نسبت به الزم، توافق و اشتراك دارند و در نتیجه نف

-140: 3ج ، 1362 ؛ محقق داماد،443: 2ج ب)، ( ه.ق1422 ،خویی( حکم ثالث مستند به هر دو دلیل است
141(. 
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 بوده تیدر حج یاز داللت مطابق یداللت التزام تیعتقد به عدم تبعرد استدالل مذکور که م در
داللت  اینکه« :شده استحکم ثالث را مستند به داللت مشترك متعارضان دانسته، گفته  ینفو 

 نکهیمثل ا ؛دارد يتصور یاختصاص به داللت التزام ست،ین یتابع داللت مطابق ،تیدر حج یالتزام
داشته باشد  يقصد نیخواه متکلم چن کند، میبخشش به ذهن خطور لفظ حاتم، جود و  دنیاز شن

 رایز ؛است یتابع داللت مطابق ،در هر دو مرحله یقیتصد یِاما داللت التزام .و خواه نداشته باشد
به وجود  یبقمطاة اگر ارادرو،  ازاین .است یداللت مطابقة از اراد یناش یقیتصد یِداللت التزامة اراد

آن، فاقد وجه و  تیو حج یقیتصد یِآن ثابت نگردد، قول به وجود داللت التزام تیحج ایو  دیاین
 .)470: 4ج ، ه.ق1414 ،یسبحان( »است لیدل

آن،  ینسبت به مدلول مطابق لیاز دو دل یکی یِبر آن، با وجود علم به کذب واقع افزون
 چیکه ه ير واحددر مورد خب ایچگونه ممکن است؟! آ یآن نسبت به مدلول التزامبودن  حجت
ساقط است،  یآن در مدلول مطابق تیحجو  کذب آن معلوم ،یخارجۀ نیندارد، اما به قر یمعارض

از  یکیبا وجود علم به کذب  زین هیف آن حجت دانست؟! در مانحن یمدلول التزام بهنسبت  توان می
چراکه حکم ثالث حجت هستند؛  ینسبت به نف لیگفته شود که هر دو دل ستیمعقول ن ل،یدو دل

 .)382-381: 2ج ، ه.ق1420 ،ینیخم( است یمدلول مطابق یاز لوازم عقل التزامی مدلول
 ،یداللت التزام تیبر عدم سقوط حج یشده مبن در رد استدالل مطرح خوییاهللا  آیت ،نیهمچن

 :است ریاز موارد نقض به شرح ز یبرخ .اند اقامه کرده یو حلّ ینقض یدالیل
 یمالکیت آن است و عمرو و بکر نیز مدع یدر تصرف زید باشد که مدع يا اگر خانه )1

اقامه نمایند، پس از تعارض و تساقط این دو بینه در مدلول  يا مالکیت آن باشند و هریک بینه
مالکیت زید نمود که  یاین دو بینه استناد کرد و حکم به نف یبه مدلول التزام توان یآیا م ،یمطابق

 !این دو بینه است تا در نتیجه این خانه مجهول المالک باشد؟ یالتزام ولدلم
دیگر بر مالکیت بکر  يبر مالکیت عمرو و شاهد يبینه، شاهد يجا ر فرض مذکور اگر به) د2

چون اعتبار و  ؛این دو شهادت، اعتبار ندارد ینظر از معارضه، مدلول مطابق شهادت دهد، با قطع
این دو  یبه مدلول التزام توان یحال آیا م .ف بر انضمام سوگند استحجیت شاهد واحد، متوق

 !کرد و حکم به عدم مالکیت زید نمود؟ داستنا
اقامه شود که خانه از آن عمرو است و خود عمرو اعتراف  يا در فرض مذکور اگر بینه) 3

؛ بر بینه مقدم استچون اقرار  .شود ینماید که مال او نیست، بینه از درجه اعتبار و حجیت ساقط م
 هب توان یم یحال آیا پس از سقوط بینه در مدلول مطابق .مقدم است» ید«طور که بینه بر   همان

 !آن استناد کرد و حکم به عدم مالکیت زید نمود با اینکه خانه در تصرف اوست؟ یمدلول التزام
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اما نه  ،نیز استم خبار از الزاخبار از ملزوم اگرچه ا هصورت است ک نیبه ا یپاسخ حل اما
که داللت  يخبر ،پس .از الزم است یالزم، بلکه اخبار از بخش خاص یمطلق و وجود سع نحو به

که  است يا مطلق نیست، بلکه عدم اباحه نحو بهآن عدم اباحه  یمدلول التزام کند، یبر وجوب م
مطلق  ۀاباح آن عدم یکه دال بر حرمت است، مدلول التزام يخبر . همچنین،وجوب است ۀالزم

این دو خبر در  با سقوط حجیت ،پس است. یحرمت م ۀاست که الزم يا نیست، بلکه عدم اباحه
نیز از درجه اعتبار و حجیت ساقط  یدر مدلول التزاماین دو معارضه،  خاطر به یمدلول مطابق

 .)142: پیشین د،؛ محقق داما470: 4ج ، ه.ق1414 ،ی؛ سبحان444-443: 2ج ب)، ( ه.ق1422 ،خویی( شوند یم

 
 حکم ثالث یعدم حجیت متعارضان نسبت به نف. 2-1-2

در ها  آن تیو تساقط حج لیاز فقها معتقدند پس از تعارض دو دل یمقابل قول اول، گروه در
 ه.ق1422 ،خویی( گردد میساقط  زیحکم ثالث ن ینسبت به نفها  آن یداللت التزام ،یمدلول مطابق

 .)474: 3ج ، ه.ق1428 ،يرازی؛ مکارم ش470: 4ج ، ه.ق1414 ،ی؛ سبحان445: 2ج ب)، (
حکم  یمتعارضان نسبت به نف تیشد و حج انیقول اول بۀ بر ادل رادیکه در ا یبر مطالب افزون

همان علت  ،التزامی داللت حجیت سقوط علت« :اند  گفته محققاناز  یبرخ د،یثالث ثابت نگرد
ن طبیعت الزم از الزم است و نه مبی ین قسمتمبی یزاماست؛ زیرا داللت الت یسقوط داللت مطابق

زید در آب شدن  آن، غرق یمثالً اگر گفته شود زید در آب غرق شد، مدلول مطابق .مطلق طور به
از سم،  یکه شامل مردن ناش( مطلق و اعم نیست طور بهآن مردن زید  یاست و مدلول التزام

پس اگر  .استشدن  از خصوص غرق یآن مردن ناش یامبشود)، بلکه مدلول التز ...ضرب، گلوله و 
 ینتیجه آنکه نف .شود یزید، محقق و ثابت نشود، الزم آن نیز ثابت نمشدن  غرق یعنیملزوم آن، 

چون با سقوط حجیت  ؛متعارضان پس از سقوط ممکن نیست یحکم ثالث با مدلول التزام
نیز همچون  یحکم شرع یکه نف یتدر صور .وجود ندارد یحکم شرع یبر نف یدلیلمتعارضان، 

 .)143: پیشین محقق داماد،( »رددادلیل   بهاثبات آن، نیاز 

 
 یعرض یو تناف یذات یتفصیل میان تناف. 3-1-2

حکم  یمتعارضان در نف مشترك تیحج عدم سقوطۀ معتقدند در مسئل یاصول ياز علما یبرخ
است؛  یعرض ها آن یکه تناف یبا متعارضاندارند  یذات یکه تناف یثالث، فرق است میان متعارضان

 تیسقوط حج ،یذات یتناف یعنیقول اول گفته شد، در حالت اول،  وجه دومِ ریدر تقر که چنان رایز
ندارد، بلکه در  یحکم ثالث تالزم یدر نفها  آن مشترك تیخود با سقوط حج يدر مؤدا ضانمتعار

 یمثل اینکه مفاد یک .ستین انیدر م اي عارضهاتفاق وجود داشته و م ل،یدو آن دل نیخصوص ب نیا
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 نیحرمت آن، که در ا ،ياز متعارضان، وجوب دعا به هنگام رؤیت هالل باشد و مفاد دیگر
 .توافق و اشتراك دارند لیکراهت، اباحه و استحباب، هر دو دل ینف بهصورت نسبت 

بوده و  یر خارجاز ام یمتعارضان ناش یکه تناف یعرض یتناف یعنیدر حالت دوم،  اما
 یبر نف ایو  از آن دو یکیمتعارض بر وجوب  لیدو دل، ستینها  آن انیم یحدنفسه تعارض یف

 يمفاد دیگرو  از دو دلیل وجوب نماز ظهر یکی مفاد کهمثل این ندارند. یداللت مشترک لثحکم ثا
 يوجوب دیگر یفن ک،ینیست تا مفاد هر یوجوب نماز جمعه باشد که ذاتاً میان این دو دلیل تناف

جداگانه وجود دارد، اما وقوع تعارض  طور بهاز دو نماز هریک وجوب  عیامکان تشر رایز ؛باشد
ظهر و جمعه) باهم در یک ( است که بر عدم وجوب دو نماز یدلیل خارج خاطر بهآن دو،  انیم

رض ساقط شده و تعاۀ واسط خود، به ياز اثبات مؤدا لیاز دو دلبنابراین، هریک  .زمان داللت دارد
نماز در  کیاگر مفاد هر دو دلیل، وجوب  يآر .شود میبه اصل برائت از وجوب فریضه رجوع 

 رائتروز باشد و در تعیین ظهر یا جمعه اختالف و تعارض داشته باشند، رجوع به اصل ب کی
صل ا يبلکه مجرا( نماز اشتراك دارند کیدر وجوب الجمله  فی لدلی دو هرچراکه  ست؛ین زیجا

 .)757-755: پیشین ،ي؛ بجنورد757-756: 4ج ، 1376 ،ینایین( احتیاط است)
متعارضان نسبت به داللت  تیحج يبقا ایسقوط  درخصوصشده  اقوال مطرح نییاز تب پس

 لیدو دل یعنی ؛مطلق است طور بهمتعارضان  تیقول حق، عدم حج رسد میبه نظر  ،یالتزام
فاقد اعتبار  یو هم در داللت التزام یهم در داللت مطابق وجودآمده، سبب تعارض به متعارض به
صفات  يالزم است افراد آن دارا اي نهیدانستن هر ب که در حجت يطور را همانیز .خواهند بود

 مؤثر جرم اثبات در که بهمهم مشهودهاي  یژگیو ریزمان و مکان و سا ثیبوده و از ح یخاص
ۀ نیآن، ب دنیاز افراد و به نصاب مقرر نرس یل در بعضدر صورت اشکاو  القول باشند متفق ،تاس

 فقها در باب شهادات- گردد میثابت نمشهودعلیه  ۀ بر ذم يزیو چ شود مین نستهشده حجت دا اقامه
پس از  مگویی می مالك همان با ،-اند  بدان متذکر شده 200تا  174در مواد  یقانون مجازات اسالمو 

 لیو دل نهیاست که از ب يالزم و ضرور زیآن ن تیحج يدر بقا شده، اقامهۀ نیب تیاحراز حج
 يبقا يبرا یو وجه لیدل چیه نه،یدر صورت تعارض دو ببنابراین،  .باشد يعار گریمتعارض د

 نکهیامر ا تینها .وجود نخواهد داشت یو چه در داللت التزام یچه در داللت مطابق ها، آن تیحج
شک و  ،یمتعارضان نسبت به داللت التزام تیبه حج نقائال يشده از سو وجوه اقامهۀ واسط به

 ءیدر ش هیاولة به اصل و قاعد یستیموارد با گونهنیدر او  شود میخصوص حاصل  نیدر ا دیترد
 ز،یچ کی تیمعتقدند در موارد شک در حج یاصول علماي که چنانو  کرد جوعالحجه رمشکوك

 کی تیشک در حج رایز ؛)279: پیشین ،یوند خراسانآخ( بر آن است تیاصل بر عدم ترتب آثار حج
 .)128: 1ج ب)، ( ه.ق1422 ،خویی( آن است تیحج عدم اقطع ب يمساو ز،یچ
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 یمترتب بر اختالف مبانة ثمر .2-2
در اثر تعارض، الزم ها  نهیب تیسقوط حج درخصوصفقها  یاصول یمبان یو بررس لیاز تحل پس

مورد پژوهش ۀ آن در حکم مسئل ریاتخاذشده و تأث یز مباناهریک  ياقتضا یعنیبحث، ة است ثمر
و  یمتعارض در مدلول مطابقۀ ادل تیسقوط حج يبر مبنا بنابایستی گفت رو،  ازاین .گردد یبررس

 انیبه وجود قاتل در م یعلم اجمال ،ها نهیتعارض بۀ واسط حکم ثالث، به یدر نفها  آن تیحج يبقا
تنجز  ثیاز ح یدر علم اصول فقه ثابت شده است، علم اجمال که چنانو  شود میمتهمان حاصل 

 .)183: ه.ق1412 ،يدری؛ ح341: ه.ق1418 ،يحائر( ينه شک بدو و است یلیهمانند علم تفص ف،یتکل
قواعد باب  براساس یستیرفت، بلکه با هلیسراغ اصول عم توان مین یدر موارد علم اجمالرو،  ازاین

 از اطراف آن یدر برخ صیکه ترخ کند میاقتضا  یباب علم اجمالقواعد هرچند  ؛کردمذکور عمل 
در صورت داشتن علم رو،  ازاین .)354: 2ج ، ه.ق1423 ،ینیخم( نباشد زیبلکه در تمام اطراف آن جاو 

 گونهنیدر ا زیقصاص ن ياما اجرا ستند،ین ءيبر ها آنفرد،  نیچند انیبه وجود قاتل در م یاجمال
معلوم  لیکه قاتل به تفص یتا زمان کند میدر باب دماء اقتضا  اطیاحت رایز ست؛یموارد ممکن ن

با  ایاست که آ نیحکم مسئله ا نییدر تب گرید یمهم و اساس ۀتاما نک .قصاص اعمال نگردد ستین
 هید نکهیا ای شود میبرداشته ها  ة آنمجازات و پرداخت مال از عهد یکل طور بهسقوط قصاص، 

 یمتعارضان در نف تیحج يبقا یعنیمورد بحث،  يبه مبنا باتوجه .دگرد میقصاص  نیگزیجا
مقتول وجود ۀ ینسبت به پرداخت دالمال  بیت ایو  الثشخص ث تیمسئول يبرا یحکم ثالث، وجه

عدم و  ها آن و عدم امکان قصاص از متهمان انیقاتل در مبودن  مردد خاطر رو، به ازاین .ندارد
عدل و ة قاعد براساسخواهد بود که  مشهودعلیهما ة برعهدل مقتوۀ دی مسلمان، خون رفتهدر

 .گردد می میتقسها  آن نیب يانصاف به نسبت مساو
)، یو التزام یدر مدلول مطابق( متعارضۀ ادل تیسقوط مطلق حج یعنیمختار،  يبنا بر مبنا اما

وط قصاص از پس از سقرو،  ازاین .شود میمتهمان حاصل ن انیبه وجود قاتل در م یعلم اجمال
 يبرا یوجه ،یدر مدلول مطابقها  آن تیو سقوط حجها  نهیب انیتعارض م جهت به مشهودعلیهما 

 رایز ؛وجود نداردها  آن از یکی ایهر دو و  ،مشهودعلیهما  يمقتول از سوۀ یلزوم پرداخت د
و  نداشته تیحج زیحکم ثالث ن یخود و نف یمتعارض در مدلول التزامۀ مذکور، ادل يمبنا براساس

. بنابراین، در کار نبوده است اي نهیو ب لیکه از اساس، دل شود میمحسوب  يمسئله همانند مورد
که قاتل  يموارد نیمعروف است در چن که چنانوجود ندارد و ها  آن ياز سو هیپرداخت د یمقتض
 .شود میپرداخت  نیمسلمالمال  بیتمقتول از ۀ ید ست،ین ییشناسا قابل اصالً

مشهودعلیهما  ة از عهد هیبه سقوط قصاص و د ناز قائال یاست که برخ نیذکر ا قابل مطلب اما
 يمتعارض، به بقاۀ ادل تیدر بحث سقوط حج )، 209: پیشین ،ی؛ فاضل لنکران526: 2ج  ،تا بی  ،ینیخم(
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ج ، ه.ق1410 ،ینیخم( اند  افتهیحکم ثالث به توسط آن اعتقاد  یمتعارضان و نف یمدلول التزام تیحج

 اتخاذشده یبا قول فقه یاصول يمبنا نیا يسازگاررو،  ازاین .)382: 2ج ، ه.ق1420 ؛ همو،41: 2
از سقوط قصاص و  شانیبه نظر برسد که مراد ا نیامر ممکن است چن يدر ابتدا .تأمل است قابل

ه وجود یدبه  لیبر تبد یلیآن دلشدن  یاست که اصل در قتل عمد، قصاص بوده و با منتف نیا هید
 يخطا ایو  عمد شبهدر صورت  نکهیخصوص ا به شان،یدر عبارات ا شتریندارد، اما با تأمل و دقت ب

مورد بحث، ۀ که آنان در مسئل دآی میبر نیچن دانند، می یرا منتف هید زیشده ن واقع قتلِبودن  محض
 يقول مذکور با مبنا هک شود میاشکال مطرح  نیا، بنابراین .دانند می یرا منتف هیقصاص و د یمقتض
 .ندارد سازگاري ،اند  حکم ثالث شده ی)، قائل به نفها نهیب( که در تعارض اماراتها  آن یاصول
 

 باب تعارض دو اقرارة مسئله با قاعد لتحلی امکان .3-2
همانند باب  زیمورد بحث نۀ از فقها معتقدند که در مسئل یبرخ ،قول دوم گذشت انیدر ب که چنان

کرده  قیاز متهمان را که خواستند تصدهریک  نکهیهستند به ا ریدم مخ يایاول نه،یقرار با بتعارض ا
ۀ نکت حال .شد یمواجه است که مطرح و بررس یاستدالل با اشکاالت نیو او را قصاص کنند، اما ا

رض تعاۀ مسئل براساس توان میدر قتل را ها  نهیتعارض بۀ مسئل ایآ نکهیطرح است ا قابل که يگرید
دو  زیتعارض دو اقرار نۀ مسئل درچراکه  .کرد لیتحل ،هستند رییکه فقها در آن قائل به تخ دو اقرار

 ریاز تنظ ياقو ریتنظ نیو ا اند  هدر مقابل هم قرار گرفت ،هستند کسانیکه از تمام جهات  یلیدل
در  ایه آاست ک یبحث و بررس قابل مطلب نیا گر،ید یعبارت به .شده در قول دوم است مطرح
 ر،یاقار تعارضِ قواعد بابِ نکهیا ایقواعد باب تعارض ادله عمل کرد  براساس یستیبا هیف مانحن

د از قواعد باب تعارض ادله صرف یخاص در مسئله محسوب شده و با وجود آن، باۀ همانند ادل
 .نظر کرد

ل واحد و در بحث تعارض دو اقرار، قو ،گفت که اوالً یستیشده با مطرحۀ مسئل درخصوص
احکام  ،اًیثان .)191: 15ج ، پیشین ،یثان دی؛ شه315: 9  ب)، ج( ه.ق1413 ،یعالمه حل( وجود ندارد یاجماع

دو اقرار از باب  تعارضِۀ در مسئل رییمتفاوت بوده و علت قول به تخ نهیبا ب ياقرار در موارد متعدد
اقرار او  براساسرا مقر  توان می است که نیعقال بر ا يکه بنا انیب نیبد .عقالست يبنا ياقتضا

بر طبق اقرارشان  توانند می ،را که بخواهندمقر از دو هریک دم  يایاولرو،  ازاین .مسئول دانست
به  یعلم اجمال دوجو جهت به ،مسئول دانست توان ینمرا باهم مقر هر دو  نکهیاو  مسئول بدانند

 ،خویی( ستیو ممکن ن زیجا يامر نیچن نهیب درخصوصاما  .از آن دو با واقع است یکیمخالفت 

در بحث قواعد باب تعارض ادله گذشت، اصل در صورت  که چنان ،ثالثاً .)114: 42ج الف)، ( ه.ق1422
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تعارض داللت  جهت به نه،یدر تعارض دو ب ،رونیازا .رییتعارض دو حجت، تساقط است نه تخ
 .گردد میهر دو ساقط  تیحج ر،گیدۀ نیب یبا داللت مطابق نهیاز دو بهریک  یالتزام
 

 یقانون مجازات اسالم موضع. 3
در صورت وجود «که  دارد میا مقرر .م.ق 185ة هرچند در ماد ،ایران یاسالم يجمهور گذار قانون

از یک  هیچاست که  نیمذکور اة و ظاهر ماد »ستیمعتبر نیک  هیچ ،یدو شهادت شرع نیتعارض ب
هاي  نهیبۀ واسط به ایآ نکهیاما ا ،ستیخود حجت ن یل مطابقسبب تعارض، در مدلو دو شهادت به

 ای شود میحاصل  مشهودعلیهما  انیبه وجود قاتل در م یها)، علم اجمال از مجموع آن( شده مهاقا
در  یحیتصر چیه یاز آنجا که در قانون مجازات اسالم .ستیاستفاده ن قابل ماده نیاز ا يزیچ ر،یخ
سخن به ها  نهیمشخص از حکم تعارض ب طور به اي ماده چیدر ه یعنیخصوص نشده است،  نیا
شود،  یو بررس لیمورد پژوهش تحلۀ مسئل لیکه ممکن است در ذ يمواد متعدد، است امدهیان نیم

 .ردگی میقرار  ياتخاذ شده مورد واکاو یاصول يبا مبنا
نفر از  کیتوسط  تیابه ارتکاب جن یدر موارد علم اجمال«ا مقرر شده است: .م.ق 477ة ماد در

طبق مواد قسامه  ،یاز اطراف علم اجمال یدر صورت وجود لوث بر برخ ن،یچند نفر مع ایدو  انیم
ۀ از متهمان مطالب تواند میحق  احبص ،در صورت عدم وجود لوثو  شود میباب عمل  نیدر ا

و  شود میخت پرداالمال  بیتاز  هید ،قتل درخصوص ،کنند ادیسوگند  یکند که اگر همگ وگندس
 .»شود می افتیاز متهمان در يبه نسبت مساو هیقتل د ریدر غ

در صورت تعارض  گذار قانوناستفاده شود که از نظر  نیمذکور ممکن است چنة ظاهر ماد از
آنچه  .شود میحاصل  نیچند نفر مع انینفر از م کیتوسط  تیبه ارتکاب جنا یعلم اجمال ،ها نهیب

 ،یهرگاه منشأ علم اجمال« دارد: بیان می است که چنین فوقة مادة بصرت ،برداشت است نیا دیمؤ
از هریک به  هید افتیدر يبرا رندیمخ هعلی یمجن ایدم  يایباشد، حسب مورد، اول تهماناقرار م

تعارض اقرار متهمان را منشأ علم  گذار قانونشود  می مالحظه که چنان .»...متهمان رجوع کنند
 ينظر نیگفت که چن توان می زینها  نهیتعارض ب درخصوصبا همان مالك  است و دانسته یاجمال

 .تداشته اس
را ها  نهیتعارض ب گذار قانونکه  دشو می شنهادیپ ،قیتحق نیاتخاذشده در ا يمبنا براساس حال

دال بر ارتکاب  ،متعددهاي  نهیکه ب یدر صورت مطرح کرده و مقرر دارد یمستقل از موارد علم اجمال
 عارضوجود نداشته و ت یحیترجها  نهیب انیمکه  يطور به-توسط افراد متعدد اقامه شود  تیجنا

خواهد بود که قاتل  يمطلق ساقط شده و مسئله همانند مورد طور بهها  نهیب تی، حج-حاصل گردد
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المال  بیتمقتول از ۀ یمتهمان نخواهد بود، بلکه دة برعهد هیقصاص و درو،  ازاین .نامعلوم است
 .شود میاخت پرد

 یکیبه  تیبه انتساب جنا یدر موارد علم اجمال«ا مقرر شده است: .م.ق 482ة در مادهمچنین، 
قصاص ساقط و حکم  ،باشد يعمد تیمرتکب، چنانچه جنا نییچند نفر و عدم امکان تع ایاز دو 

 .»شود می هیبه پرداخت د
را از ها  نهیتعارض ب ،یاصول یمبان یبرخ براساسگفت که اگر  توان میفوق ة ماد حیتشر در

مورد پژوهش ۀ مذکور با مسئلة صورت ماد نیدر ا م،یریدر نظر بگ یحصول علم اجمال ئمناش
 صولو حها  نهیاست که در موارد تعارض ب نیالذکر ا فوقة آنگاه مستفاد از ماد .بود مرتبط خواهد

و  هیپرداخت د تیمسئول درخصوصو  قتل، قصاص ساقطبودن  يدر صورت عمد ،یعلم اجمال
در  گردد؛ می نییقرار گرفت، حکم تع یمورد بررس تر شیا که پ.م.ق 477ة ماد براساسآن،  تیفیک

به  یعلم اجمالها  نهیکه در صورت تعارض ب مییبگو یستیمختار با یاصول يبنا بر مبناکه  یحال
ۀ واسط به هیلق و دمط طور بهقصاص  جهیدر نتو  گردد میاز متهمان حاصل ن یکیبه  تیجنا نتسابا

 .شود میساقط  مشهودعلیهما سوگند از 
 شناسایی عدم و قتل وقوع موارد در«: است شده مقرر الذکر قانون فوق 484ة در ماد در نهایت،

المال  بیتاز  هید ،قسامه کندۀ برسد و او اقام هعلی یمدعۀ قاتل که با تحقق لوث نوبت به قسام
لوث، چنانچه نوبت به سوگند متهم برسد و طبق مقررات بر عدم موارد  ریدر غو  شود میپرداخت 

 .»شود میپرداخت المال  بیتاز  هیانجام قتل سوگند بخورد، د
موارد لوث، چنانچه  رینباشد، در غ ییشناسا قابل واقع شود و قاتل یفوق، اگر قتلة ماد براساس

به  باتوجه .شود میپرداخت مال ال بیتمقتول از ۀ یکند، د ادیمتهم بر عدم ارتکاب قتل سوگند 
هم شامل  اآن ر توان میمذکور، ة در ماد» قاتل ییموارد وقوع قتل و عدم شناسا«اطالق عبارت 

 لیکه دل يهم شامل مواردو  وجود ندارد یلیمتهم دلبودن  اثبات قاتل يدانست که برا يموارد
 ییشناسا قابل سته شده و قاتلدان تیفاقد حج ،ها نهیشده به علت تعارض، مثالً تعارض ب اقامه

در موارد تعارض  گذار قانونکه  میماده، ممکن است ادعا کن نیاطالق ا براساس یعنی .ستین
 ،صورت نیدر ا .قرار داده است 484 ةآن را مشمول مادو  رفتهیرا نپذ یحصول علم اجمال ،ها نهیب

هم  گذار قانون حال،به هر  .دخواهد بوسو  هم قیتحق نیمختار در ا يبا مبنا گذار قانونموضع 
قتل بودن  يقرار گرفت، در صورت عمد یکه مورد بررس 477ة ماد براساسماده و هم  نیا براساس

شده، قائل به سقوط قصاص ساقط شده و معتقد است که اگر متهم بر عدم انجام قتل سوگند  واقع
 يامر با احکام مترتب بر مبنا نیاخواهد بود که المال  بیتة برعهدمقتول ۀ یدو  شده ءيکند، بر ادی

 .سو و سازگار است مختار هم
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 گیري نتیجه
مصوب  یو مواد قانون مجازات اسالم شانیاۀ ادل یو بررس لیفقها و تحل ياز تتبع در آرا پس

 .دیحاصل گرد ریز جینتا قیمورد تحقۀ مسئل درخصوص 1392
 نیفقها است که چهار قول در ا انیم یقاتل از مسائل اختالف نییدر تعها  نهیتعارض بۀ مسئل

 :مطرح شده است لیخصوص به شرح ذ
 .شود ثابت می کسانی طور به مشهودعلیهما ة برعهد هیو دساقط قصاص  -
از هریک  قیدم در تصد يایاول رییقول به تخو  نهیتعارض اقرار با بۀ مسئل امسئله ب تنظیر  -
 است. عدم سقوط قصاص که حکم آن مشهودعلیهما 
دم  يایاول يدم به وجود قاتل و عدم آن، که در حالت اول ادعا يایعلم اول انیم لیصتف -

 .شود مشهودعلیهما ثابت می برعهدة  هیدو  ، قصاص ساقطشده اقامهۀ نیبۀ واسط به
 مقتول برعهدةۀ ید و مشهودعلیهما وجود نداشته برعهدة  هیثبوت قصاص و د يبرا یمقتض -

 .استالمال  بیت اعتبار نخواهد داشت، اما در حالت دوم گریدۀ نیو ب گردد میثابت 

خاص  لیبه نبود دل باتوجهگفت  توان میمورد استناد ۀ فقها و ادل ياز تأمل و دقت در آرا پس
با  .تعارض ادله است حکم، قواعد بابِ نییتب يقاتل، مالك برا نییدر تعها  نهیتعارض بۀ در مسئل

و  یمطابقسبب تعارض، هم در داللت  به نهیکه هر دو ب دآی میبر نیچن ،رجوع به قواعد باب مذکور
 چیخواهد بود که ه يمسئله همانند موردو  گردند می تیفاقد اعتبار و حج یهم در داللت التزام

از  هیقتل، قصاص و دبودن  يدر صورت عمد ،رو نیازا .امر وجود نداشته است ياز ابتدا اي نهیب
قانون مجازات  ،اساس نیبر ا .شود میمستقر المال  بیتة برعهدقتول مۀ یدو  ساقط مشهودعلیهما 

و  482، 477مطابق مواد  ست،یمعلوم ن لیکه قاتل بالتفص يدر موارد زین 1392مصوب  یاسالم
را مسئول المال  بیتبر عدم ارتکاب قتل،  یدر صورت سوگند متهمان مبنو  قصاص را ساقط 484

 .دانسته است هیپرداخت د

 منابع
 میکر قرآن .1

 
 الف) فارسی

 ، دسترسی در: هاي اثبات قتل : طرق و راهدرس خارج فقه)، 14/08/1390( سبحانی تبریزي، جعفر .2
http://www.eshia.ir/feqh/archive/text/sobhani/feqh/90/900814/ 

 .یتهران: مرکز نشر علوم اسالم ،1چ  ،از اصول فقه یمباحث)، 1362( یمصطف داماد، سید محقق .3
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 .العلم مطبوعات دارۀ سموس قم:، 1چ  ،ر الوسیلهیتحر)، تا بی ( ــــــــــ  .15
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امام ۀ مؤسس قم: ،1چ  ،میهمذهب اإلما یعل عیهاألحکام الشر ریتحر، ه.ق)1420( حسن بن یوسف ،یحل عالمه  .24

 ).ع)،( صادق
 .یدفتر انتشارات اسالم قم:، 1چ ، الحالل و الحرام فهام فی معرقواعد األحکالف)، ( )قه.1413( ـــــــــ  .25
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 343                         هما           در سقوط قصاص و دیه از مشهودعلی ها نهیبحقوقی اثر تعارض –تحلیل فقهی

 یمرکز فقه قم:، 1چ ، القصاص -سیله الو ریشرح تحر یف یعهالشر لیتفص، ه.ق)1421( محمد ،یلنکران فاضل  .27
 ).ع( اطهارۀ ائم

 مرعشی اهللا تآیۀ کتابخان قم: ،1چ  ،الشرائع لمختصر الرائع التنقیح ،ه.ق)1404( اهللامقداد، مقداد بن عبد فاضل  .28
 ).ره( ینجف

ۀ مؤسس قم: ،1چ  ،ایضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد، ه.ق)1387( محمد بن حسن ،نیمحققالفخر  .29
 .اسماعیلیان

 .سالمیهاإلدار الکتب  تهران:، 4چ ، افیالک، ه.ق)1407( محمد بن یعقوب ،یکلین  .30
ۀ مؤسس قم: ،2چ  ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، ه.ق)1408( جعفر بن حسن ،یحل محقق  .31

 .اسماعیلیان
 .یدفتر انتشارات اسالم قم: ،1چ  ت النهایه،نک، ه.ق)1412( ـــــــــ  .32
 .ینشر اسالمۀ مؤسس قم: ،5چ  ،أصول الفقه، ه.ق)1430( محمدرضا مظفر،  .33
 .ع)( طالب یبن اب یعلۀ مدرس قم:، 2چ  ،یاحمد قدس راتی، تقرانوار األصول، ه.ق)1428( ناصر ،يشیراز مکارم  .34
 .)علیههللا حمه ار( هزاره شیخ مفید یکنگره جهان قم:، 1چ ، المقنعه، ه.ق)1413( محمد بن محمد مفید،  .35
 .هیعلمة حوز نیمدرسۀ جامع :قم ،1چ  ،فوائد االُصول)، 1376( نیمحمدحس ،ینینائ  .36
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