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چکیده
اسـت.»جنـونشـدنعارضباحداجرایتأخیرعدم«قاعدهجزاییفقهابواباختصاصیقواعدازیکی

ازقبـللـیکنشـودحـدمسـتوجبجرممرتکبعقلیسالمتحالدرکسیاگرفقهامشهورعقیدهبامطابق
اجـراویبـرجنـونحالـتهمـاندربلکهافتدنمیتأخیربهافاقهزمانتاحداجرایشود،مجنونحداجرای

وهسـتندقائـلعقلـیبهبـودیوافاقـهزمانتاحداجرایتأخیربهمسئلهایندرفقهاازتعدادیولیشود.می
یسندن.اندکردهارائهزمینهایندررامختلفیاحتماالتوتفاصیلنیزتعدادی مسـتنداتبررسـیازپـسگانو

ایـن نـد.اپذیرفتهراقاعـدهموافقـاننظریهاجماالً ،تفصیلگرفتننظردربانهایتدرقاعدهمخالفانووافقانم
یافته فوق و مسـتدل و مبـرهن نمـودن آن و نیـز جـرح و نقـد اقـوال رقیـب و پایهمقاله به صورت تحلیلی استنادی بر 

مستندات ایشان سامان یافته است.

ها:کلیدواژه
.حدودادلهقاطالاسالمی،مجازاتقانون۱۵۰ماده۱تبصرهحد،اجرایتأخیرعدماعدهقجنون،

.12/03/1395: یینهابیتصوخیتار؛08/10/1393وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

ازپـسوشـودحـدمستوجبجنایتمرتکبعقلیسالمتحالدرکسیاگرقاعدهاینبامطابق
حـد،اینکـهازاعـمافتدنمیتأخیربهافاقهزمانتاحداجرایشوددیوانهحداجرایازقبلزماندرآن

درباشـد،الناسحقیااللهحقاینکهازاعمحدبلکهباشدموارداینازغیریاوقطعیاتازیانهیااعدام
البته نظر به اینکه در تعریف قاعده فقهیه میـان فقهـا شود.میجاریویبردیوانگیوجنونحالتهمان

بـه عنـوان قاعـده »جنـونشدنضعارباحداجرایتأخیرعدم«اختالف نظر است، اثبات حکم شرعی 
فقهیه بواسطه تطبیق آن بر تعریف صحیح از قاعده فقهیه در میان اقوال فقها که که البته پس از احراز تعریف 

مستقلی است. منتها در هر صـورت بـا صحیح از قاعده فقهیه است، بسی طوالنی و خود نیازمند به تحقیق
شـود و دربردارنـده موضـوعات ئل متعـدد در نظـر گرفتـه میتوجه به اینکه قاعده مزبور محل تجمـع مسـا

تواند با در نظر گرفتن تعریف بزرگانی چون نایینی از قاعـده شود، میگوناگون یعنی شامل تمامی حدود می
) و افعال ۳۴۴/ ۲از اینکه قاعده فقهیه در حقیقت محل تجمع مسائل متعدد بوده (اجود التقریرات، -فقهیه

هاسـت (فوائـد ف را در برگرفته به طوری که عنوان حکم قاعده فقهیه، حـاوی تمـامی آنو موضوعات مختل
که تقریبًا تعریفی جامع و قدر مشترک میان تعـاریف فقهـا از قاعـده فقهیـه اسـت، بـه -) ۳۱۰/ ۴االصول، 

گـرفتن عنوان یک قاعده فقهیه در باب حدود در نظر گرفته شود. همانطور که بعضی از محققان بـا در نظـر 
).۲۲۴اوصاف مذکور از این حکم شرعی تعبیر به قاعده فقهیه نمودند (حاجی ده آبادی، 

ازیکـیمرتکـبهرگاه«است:داشتهمقّررزمینهایندراسالمیمجازاتقانون۱۵۰ماده۱تبصره
عـارضصـورتدرشود.نمیساقطحدشودجنوندچارقطعیحکمصدورازپسحدموجبجرائم
زمـانتـامحاکمـهوتعقیبدارداللهیحقجنبهکهحدودیدرقطعیحکمصدورازقبلنجنوشدن
همچنـینودیهوقصاصمانندداردالناسیحقجنبهکههاییمجازاتبهنسبتافتد.میتأخیربهافاقه
ایـنبـهتوجـهچیـزیهـرازقبـل»نیست.رسیدگیوتعقیبازمانعجنونجرم،ازناشیزیانوضرر
جنـونکـهزمـانیدراوناحیهازدیهپرداختیاومجنونبرقصاصاجرایازبحثکهاستالزمنکته
قاعـدهعنـوانتحتراایجداگانهتحقیقتواندمیشودعارضدیاتوقصاصمستوجبجرائمازپس

ییم.یمسخنحدودبهنسبتقاعدهاینجریانازفقطتحقیقایندرمالذابطلبد.خودبهمستقلی گو
حکـمصـدورازپـسحدموجبجرائمازیکیمرتکبهرگاه«تبصرهایناولقسمتمورددراما
قطعـیحکـمصدورازقبلجنونشدنعارضصورتدرشود.نمیساقطحدشودجنوندچارقطعی

»افتد.میتأخیربهافاقهزمانتامحاکمهوتعقیبدارداللهیحقجنبهکهحدودیدر
گـردنازحـدکـهاسـتآنبیانگرفقطگذارقانونازفوقعبارتشود،میمالحظهکههمانطوری
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جنـونحالـتدرحـداجـرایبـهنسـبتولیشودنمیساقطقطعیحکمصدورازپسمجنونمجرم

به عبارت ندارد.افاقهزمانتاحداجرایتأخیربامالزمحدسقوطعدمزیرااست؛کردهاختیارسکوت
توانـد داللتـی بـر آن تیقن از تبصره فوق تنها عدم سقوط حد بواسطه عروض جنون است و نمیدیگر، قدر م

مطلـباینتبیینداشته باشد که حد حتمًا در همان حالت جنون و یا در زمان افاقه بر شخص جاری شود.
)۱۳/۸۱(اردبیلـیمحقـقناحیـهازسـومنقـدضمندروقاعدهاینمستنداتبرمناقشاتقسمتدر

آمد.خواهد
درنیـزمـاصـورتایندرباشد،حداجرایسقوطعدمحد،سقوطعدمازمرادکهصورتیدراما
مطلـباینتبیینالبتهکهنیستیمموافقنیزمواردازبعضیدروهستیممادهاینموافقموارد،ازقسمتی

شد.خواهدروشنمختارنظریهدر
از- آمدخواهدفقهااقوالتبیینقسمتانتهایدرکهمانطوره- حدسقوطعدماینکهتوجهباالبته

سـقوطعـدمحـد،سـقوطعـدمعبارتازگذارقانونمرادکهرسدمینظربهلذااست،اتفاقیمسائل
راخـودمرادگذارقانونکهاستالزمصورتهردرولیاست.اختالفیمسائلازکهباشدحداجرای

ایـندرکنـد.بیـانابهـامواجمـالگونـههرازخالیوشفافصورتبه»حدسقوطعدم«عبارتاز
وتحلیـلبـهآنگاهقاعده،مستنداتبیانبهقاعده،اینبارابطهدرفقهااقوالبیانازپسابتدادرتحقیق

پردازیم.میمختارنظریهارائهبهنهایتدرسپسومستنداتاینبررسیونقد

قاعدهاینبارابطهدرفقهااقوال
دارد:وجودنظریهچهارزمینهایندرکهشودمیروشنفقهیهاینوشتهدرجستجووتتبعبا

توانـدنمیحـدمسـتوجبعملارتکابازپسجنونعروضکهمعتقدندفقهامشهوراول:نظریه
قاعده،ایننتبیی(برای»حدفیتأخیرال«قاعدهبهتوجهبابلکهشودجنونحالدرحداجرایازمانع

؛ کاشـانی، ۳۹۵/ ۴۱، صاحب جواهر؛ ۲۴/ ۱۶، ییکربالی؛ طباطبائ۴۹۲-۴۹۱/ ۱۰اضل هندی، فر.ک:
؛ موسوی گلپایگـانی، ۲۰۵؛ حسینی شیرازی، القواعد الفقهیه، ۲۲۴/ ۱؛ خویی، مبانی تکملة المنهاج، ۱۶

اجـراجنـونحالـتنهمـادرحـد)۲۷۸الحـدود، -، تفصیل الشـریعة یلنکرانی؛ فاضل موحد۷۹/ ۲
همـو،؛۵/۱۸۷المبسـوط،طوسـی،؛۴۳۶المقنـع،،ابن بابویه(متقدمفقهایازبسیاریشد.خواهد

؛۵۵۴سـعید،(ابنمتأخرو)۳/۴۵۵ادریس،ابن؛۲/۵۲۸،ابن براج؛۴۱۳،ابن حمزه؛۷۰۲النهایه،
معاصـرو)۳/۵۳۳،حکـامقواعـد األهمـو،؛۲/۱۷۴،ارشاد االذهانحلی،عالمه؛۲۱۶حلی،محقق

یی،؛۲/۴۶۵،تحریر الوسیله(خمینی، ، یلنکرانـیفاضـل موحـد؛۱/۲۱۶مبانی تکملـة المنهـاج،خو
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قـائالننظریـهایـنبـه)۱۳۴،أسس الحدودتبریزی،؛۲۹۹و۵/۲۸۴بهجت،؛۳۷۶،تفصیل الشریعة

هستند.
جملـهازنمودندارائهرامختلفیماالتاحتوشدهمرددمقامایندرنیزفقهاازتعدادیدوم:نظریه

احتماالت:این
جنونحالتهماندرحداجرایاول:احتمال
نباشدتازیانهحدکهصورتیدرولیباشدتازیانهحدکهصورتیدرحداجرایتأخیردوم:احتمال

شد.خواهداجراحدجنونحالتهماندرباشدقتلهمچونمجازاتیبلکه
باشد)دیگریمجازاتییاتازیانهحداینکهاز(اعمافاقهزمانتاحداجرایخیرتأسوم:احتمال
باشد.اطباقیصورتبهوهمیشگیجنونکهصورتیدرحداجرایبودنمنتفیچهارم:احتمال
ودرکبـرقدرتمجنونکهصورتیدرمجنونبرحداجرایصورتدوبینتفصیلپنجم:احتمال

نداشـتهحـداجرایبهنسبتدرکیوتعقلگونههیچمجنونکهصورتیوباشدشتهداراحداجرایفهم
کنند.میاجراویبرراحدچراکهداندنمیو

بـهقائـلفقهـایازو)۳۸۰/ ۱۴(ثـانیشـهیدازتـوانمیدومواولاحتمـالبهقائلفقهاجملهاز
بـهقائـلفقهایازوبردنامرا)۲۱۶و۸۲- ۱۳/۸۱(اردبیلیمحققتوانمیپنجموسومواولاحتمال
ر.ک:احتمـاالت،ایـنتبیـینبـرای؛۱۰/۴۷۸(کردیادهندیفاضلازتوانمیاحتماالتاینتمامی

احتمـاالت،ایـنکـردنمطـرحازپسفقهااینازتعدادیحالعیندر).۱۵/۵۰۱، ییکربالیطباطبائ
).۱۳/۸۱،اردبیلیمحقق؛۳۸۰/ ۱۴ی، (شهید ثانانددانستهاجودرااولاحتمال

سـیدجملـهازاسـت،معاصـرفقهـایدرمنحصـرظـاهراً کهنیزفقهاازاندکیتعدادسوم:نظریه
تـأخیربـهمعتقدمسئلهایندرقاطعانهصورتبه)۹۹(منتظریو)۴۵(الفقه،شیرازیحسینیمحمد
شدند.عقلیسالمتوبهبودیزمانتاحداجرای

- ۲/۱۶۳و۳۸۳- ۱/۳۸۲(گلپایگـانیفقـهخـارجدرستقریـراتدرتتبعباظاهراً هارم:چنظریه
هایصـورتبـینلـهمعظـمکـهرسـدمینظـربـهطـوراینمعاصر،فقهایاز)۴۱۵- ۳/۴۱۴و۱۶۴

طـوربـهباشـد،رجـموقتـلحـد،کهفرضیدرکهصورتاینبهشدقائلتفصیلحدنوعازمختلف
راسـومنظریـهقاطعانهصورتبهباشد،قطعوتازیانهحد،کهفرضیدرواولنظریهبهمعتقدقاطعانه

پذیرفت.
نظراختالفموضعواستاتفاقیمسئلهایندرفقهاناحیهازحدسقوطعدمکهاستذکربهالزم
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است.جنونحالتدرحداجرایدرتنها

مدارك و مستندات قاعده
صیرمستند اول: روایت صحیحه ابوب

ترین مستند این قاعده و به نوعی تنها دلیل این قاعده روایت ذیل است:مهم
ُد ْبُن َعِلی ْبِن اْلُحَسیِن ِبِإْسَناِدِه َعِن اْلَحَسِن ْبِن َمْحُبوٍب َعْن َعِلی ْبِن ِرَئاٍب َعْن َأِبی ُعَبیَدةَ « َعـْن َأِبـی ُمَحمَّ

ی ُخوِلَط َفَقاَل ِإْن کـاَن َأْوَجـَب َعَلـی َنْفِسـِه اْلَحـدَّ َو ُهـَو َجْعَفٍر ع ِفی َرُجٍل َوَجَب َعَلیِه اْلَحدُّ  َفَلْم یْضَرْب َحتَّ
َة ِبِه ِمْن َذَهاِب َعْقٍل ُأِقیَم َعَلیِه اْلَحدُّ کاِئنًا َما کاَن. ابـن ؛۱۰/۱۹االحکـام،تهذیبطوسی،(» َصِحیٌح َال ِعلَّ

.)۱۲۵و۲۴- ۲۸/۲۳عاملی،حر؛۴/۴۲الفقیه،یحضرهالمنکتاب،بابویه
واجـباوبـرحـدیکهشخصیمورددر(ع)امامکهکندمینقل(ع)باقرامامازحذاءعبیدهابی

سـالمکـهشـودالزمزمـانیدراوبرکهصورتیدرحدفرمود:شد،دیوانهحداجرایازقبلمنتهاشده
خواهـدمیکـهوضـعیهـردرحـالشـودمیاجراحدصورتایندربوده،نرفتهبینازعقلشوبوده

باشد.
جنـونعـروضصـریحطوربه(ع)باقرامامشود،میمالحظهروایتاینمتندرکهطوریهمان

واجـبمزبـورفـرضدرراحـداجـرایبلکهداندنمیحداجرایازمانعراحدمستوجبعملازپس
دراختصاصـیصـورتبهروایتایندرراویسؤالاگرچهکهاستالزمنیزنکتهاینبهتوجهداند.می

در(ع)امـامکـهشودمیفهمیدهوضوحبهروایتاینکبرایازمنتهااستتازیانهوجلدمجازاتمورد
را در مزبـورحکـمکلـی،قاعـدهیـکصورتبهراویسؤالجوابدرصراحتاً وبودهقاعدهجعلمقام

؛ همو، درس خارج فقه الحـدود). امـا در ۱۳۴لحدود،ااسستبریزی،مجازات تمامی حدود تسری داد (
مورد سند این روایت باید گفت:

سند این روایت در تهذیب عبارت است از:
محمد بن الحسن بن علی الطوسی عن الحسین بن سعید عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئـاب «

»عن أبی عبیدة عن أبی جعفر (ع)... فقال...
لفقیه عبارت است از:و در کتاب من ال یحضره ا

محمد بن علی بن الحسین بن بابویه عن الحسن بن محبوب عن علی بن رئاب عن أبی عبیدة عن أبی «
»جعفر (ع)... فقال...

شود سند این روایت بنابر هر دو طریق از نقل صـحیحه اسـت؛ زیـرا طریـق همان طور که مالحظه می
عـاملی،علـوی؛۷۱- ۱/۷۰عـاملی،(ح اسـتشیخ طوسی در تهذیب به حسین بن سعید اهوازی صـحی
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.)۱/۱۸تا،بی

در طریق دوم (نقل کتاب من ال یحضره الفقیه) نیز طریق شـیخ صـدوق بـه حسـن بـن محبـوب سـراد 
یی،(صحیح است با حفظ این مطلب حسین بن سعید اهـوازی حال).۵/۹۱الحدیث،رجالمعجمخو

؛۱۶۰و۱۴۰نجاشـی،سـن بـن محبـوب سـراد () و ح۱۵۰؛ همـو، الفهرسـت، ۳۵۵الرجال،طوسی،(
حلـی،عالمـه؛۲۶۳الفهرسـت،طوسـی،و علـی بـن رئـاب کـوفی ()۳۵۴و۳۳۴الرجـال،طوسی،

؛۱۷۱نجاشـی،؛۶/۳۳۳،یالهـدعلم؛۳۱۷(مفیـد،حـذاءابوعبیـدهعیسیبنزیادو)۹۳الخالصه،
ز اینکه با بودن حسن بن محبـوب در از راویان امامی ثقه جلیل هستند. گذشته ا)۱۲۲الفهرست،طوسی،

این روایت از اصحاب اجماع (البته در صورت اثبات آن زیرا در بودن حسن بن محبوب از اصحاب اجماع 
وی از اصـحاب اجمـاع در نظـر گرفتـه )۲۳۸کشـی،میان فقها اختالف نظر است منتها بنابر نظر کشی (

) ایـن روایـت را ۵۰/ ۱؛ حـائری، ۱۹/ ۱۴ک: مجلسی، توان با در نظر گرفتن مبنای مشهور (ر.شود) میمی
قابل اعتماد و عمل دانست؛ زیرا اصحاب اجمـاع روایتـی را کـه از معصـوم (ع) صـادر نشـده باشـد، نقـل 

کنند؛ خواه اصحاب اجماع از راه خارجی به این اطمینان رسیده باشند یا قرائن داخلـی، یعنـی وثاقـت نمی
این سند این روایت بنابر هر دو طریق از نقل صحیح است.اساتیدشان تا معصوم (ع). بنابر

وانگهی بر فرض خدشه در سند این روایت، شهرت میان فقها بر اجرای حد در حالت جنون چـه بسـا 
تواند جابر ضعف سند آن باشد.اینکه می

ن جزم به صحت سند این روایت به نحوی است که حتی طرفداران قول به عدم اجرای حد در حال جنو
ای را در سند این روایت معترض نشدند.نیز سند این روایت را صحیح دانسته و هیچ مناقشه

مستند دوم: اطالق ادله حدود
به صورت مطلق مقتضی آن است که حد ٢سوره نور٢و آیه ١سوره مائده٣٨اطالق ادله ای همچون آیه 

مجرم پس از ارتکاب جرم مجنون شـود در تحت هر شرائطی بر مجرم مستحق حد، اجرا شود اعم از اینکه
یا قبل از آن، تنها طفل و شخصی که قبل از ارتکاب جرم مجنون بوده باشـد بواسـطه احادیـث رفـع قلـم از 

/ ١٥، یـیکربالیطباطبـائ؛٢١٦و١٣/٨١،اردبیلـیمحقـقشـوند (تکلیف از اطالق این ادله خـارج می
٥٠١.(

توانـد بـه عنـوان مویـد در صـورت پـذیرفتن داللـت روایـت باید در نظر داشت که این مستند تنها می
ابوبصیر (دلیل اول) بر مدعای قائالن به نظریه جاری کردن حد در حال جنون، در نظـر گرفتـه شـود؛ زیـرا 

1..کیمزِیزٌ حع اللَّه و نَ اللَّها نَکاالً مبا کسبِم زَاءا جمیهوا أَیدارِقَۀُ فَاقْطَعالس ارِقُ والس و
کنْتُم تُؤْمنُونَ بِاللَّه و الْیومِ الْـآخرِ و  ۀُ و الزَّانی فَاجلدوا کلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ و الَ تَأْخُذْکم بِهِما رأْفَۀٌ فی دینِ اللَّه إِنْالزَّانی.2

لْیشْهد عذَابهما طَائفَۀٌ منَ الْمؤْمنینَ.
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شود اصالة االطالق که از جمله مصادیق اصالة الظهور است فقط در صورت شک در مراد متکلم جاری می

مانـد تـا اینکـه بـه ایـن اصـل نکه با پذیرفتن مستند اول هیچ شکی بـاقی نمی) و حال آ۳۱-۲۸/ ۱(مظفر، 
تمسک جسته شود. منتها در صورت نپذیرفتن داللت روایت ابوبصیر بر مدعای مزبور، باید گفت کـه ایـن 

تواند به عنوان دلیل بر مدعای قائالن به نظریـه جـاری کـردن حـد در حـال جنـون مینفسهفیمستند خود
تبیین این مستند بدین قرار است:د.محسوب شو

اند از:کنند، عبارتاز جمله احادیثی که داللت بر رفع قلم تکلیف از بچه و مجنون می
ِ◌الف: در باب طهارت آمده است:

َأَما َعِلْمَت َأنَّ اْلَقَلـَم یْرَفـُع َعِن اْبِن َظْبیاَن َقاَل ُأِتی ُعَمُر ِباْمَرَأٍة َمْجُنوَنٍة َقْد َزَنْت َفَأَمَر ِبَرْجِمَها َفَقاَل َعِلی ع «
ـی یْسـَتیِقَظ. ـاِئِم َحتَّ ـی یِفیـَق َو َعـِن النَّ ی یْحَتِلَم َو َعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّ ِبی َحتَّ ،(ابـن بابویـه»َعْن َثَالَثٍة َعِن الصَّ

.)١/٤٥عاملی،حر؛٩٣الخصال،
ای زنا کرده بـود و او را نـزد عمـر ر زن دیوانهفرماید: در زمان عماز ابن ظبیان نقل شده که امام (ع) می

آوردند عمر نیز دستور به سنگسار کردن وی داد در این هنگام حضرت علی (علیه السالم) به عمـر فرمـود: 
بچه تا زمـانی -١اند از: دانی که قلم تکلیف از سه گروه برداشته شد و آن سه گروه عبارتای عمر مگر نمی

شخص خوابیده تا اینکه بیدار شود.-٣یوانه تا زمانی که بهبود یابد شخص د-٢که محتلم شود 
ب: در باب حدود نیز آمده است:

ی یفِ « ٍد َعْن َأِبیِه ع َعْن َعِلی ع َقاَل َال َحدَّ َعَلی َمْجُنوٍن َحتَّ اِد ْبِن ِعیَسی َعْن َجْعَفِر ْبِن ُمَحمَّ یَق َو َال َعْن َحمَّ
ی یْدرِک  ی یْسَتیِقَظ.َعَلی َصِبی َحتَّ اِئِم َحتَّ ،ابـن بابویـه؛١٠/١٥٢االحکام،تهذیبطوسی،» (َو َال َعَلی النَّ

.)٢٣- ٢٨/٢٢عاملی،حر؛٤/٥١الفقیه،الیحضرهمنکتاب
فرماید: بـر کند که آن حضرت میامام صادق (ع) از امام باقر (ع) و ایشان نیز از امام علی (ع) نقل می

شخص دیوانه تا زمانی که بهبـود یابـد -١اند از: ها عبارتشود که آن دستهاجرا نمیهایی از افراد حددسته
شخص خوابیده تا اینکه بیدار شود.-٣بچه تا زمانی که مدرک شود -٢

ج: همچنین در باب قصاص آمده است:
ُه کاَن یُقو« ـِذی َال یِفیـُق َو َعْن َأِبی اْلَبْخَتِری َعْن َجْعَفٍر َعْن َأِبیِه َعْن َعِلی ع َأنَّ ُل ِفی اْلَمْجُنـوِن َو اْلَمْعُتـوِه الَّ

ِذی َلْم یْبُلْغ َعْمُدُهَما َخَطٌأ َتْحِمُلُه اْلَعاِقَلُة َو َقْد ُرِفَع َعْنُهَما اْلَقَلُم. ِبی الَّ »الصَّ
صـبی انه کان یقول فی المجنون و المعتوة الذی الیفیق و ال» علیه السالم«عن جعفر عن ابیه عن علی «

.)٢٩/٩٠عاملی،حر؛٧٢حمیری،» (الذی لم یبلغ عمدهما خطا تحمله العاقلة و قدرفع عنهما القلم.
فرمود: مجنـون و کند که حضرت میامام جعفر صادق (ع) از پدرش و ایشان از امام علی (ع) نقل می
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بالغ نشود، عمد هر یک از کسی که عقلش پوشانده شده تا زمانی که بهبود نیابد و همچنین بچه تا زمانی که 

شود به طوری که عاقله آن دو متحّمل و به عهده گیرنده این خطا هستند و باید دیه این دو، خطا محسوب می
بپردازند؛ زیرا قلم تکلیف از این دو (بچه و دیوانه) برداشته شده است.

ه در حین ارتکاب جرم شود قلم تکلیف از بچه و مجنونی کهمان طوری که در این روایات مالحظه می
اند، برداشته شده است. حال با حفظ این مطلب ادله حدود همچون آیات و روایاتی که در حالت جنون بوده

اند، مطلقاتی هستند که روایات دال بر رفع قلم تکلیف از بچه و مجنون و بـه در زمینه زنا و سرقت وارد شده
مت عقل را به عنوان یکی از شرائط اجـرای حـد، بـه صـورت تبع آن اشتراط این دسته از روایات بلوغ و سال

کنند از طرفی در مفهوم سالمت عقل به عنوان یکی از شرائط اجرای حد تردید داریم منفصل آن را تقیید می
درحـین اجـرای -پس از ارتکاب جرم و-دانیم که آیا معنای وسیعی دارد به طوری که سالمت عقلیو نمی

نه بلکه فقط مراد، سالمت عقلی در حین ارتکاب جرم اسـت گرچـه پـس از ارتکـاب حد را شامل گردد یا 
جرم و در حین اجرای حد دارای سالمت عقلی نبوده بلکه مجنون شـود؟ در نتیجـه شـبهه مفهومیـه ایجـاد 

شود که با وجود چنین شبهه ای قدر متیقن از مفهوم اشتراط سالمت عقل به عنوان یکی از شرائط اجرای می
تنها سالمت عقل در حین ارتکاب جرم است نه سالمت عقل در زمان پس از ارتکاب جـرم و در حـین حد 

اجرای حد. اما نسبت به توسعه سالمت عقلی در زمان پس از ارتکاب جـرم و در حـین اجـرای حـد شـک 
مواردی که شود یا نه، باید مانند شود که آیا در این صورت حد اجرا میکنیم و به تبع آن شک حاصل میمی

د منفصل دچار اجمال شود در عین حال شبهه نیـز  یقین داریم حد قطع را اجرا کنیم. زیرا در صورتی که مقیِّ
د (ادلـه حـدود) سـرایت مفهومیه باشد و امر نیز دائر بین اقل و اکثر باشد اجمال آن نمی تواند به اطالق مقیَّ

کلیف مقید شده است (یعنی زمانی که شخص در حالت کند بلکه آن مقداری که یقینًا توسط ادله رفع قلم ت
د خارج می شود (و در نتیجه به تبع آن سالمت عقلـی جنون مرتکب جرم مستوجب حد شود) از تحت مقیَّ

در حین ارتکاب جرم شرط است) و مابقی (زمانی کـه شـخص در حالـت سـالمت عقلـی مرتکـب جـرم 
د قـرار میمستوجب حد شود منتها پس از آن و قبل از اجرای  گیـرد حد بر وی دیوانه شود) تحت اطالق مقیَّ

؛ حسـینی ۴۹۲/ ۱؛ بروجـردی، ۱۴۸/ ۱؛ مظفـر، ۲۲۰ر.ک: آخونـد خراسـانی، ،مطلـباینتبیینبرای(
؛ سـبحانی، درس ۴۳۹/ ۱؛ عراقی، مقاالت االصول، ۵۲۴/ ۲؛ نائینی، فوائد األصول، ۲۶۰/ ۲فیروزآبادی، 

قلی در زمان پس از ارتکاب جرم و در حین اجرای حد شـرط نیسـت و خارج اصول) و در نتیجه سالمت ع
لذا بر شخصی که در حالت سالمت عقلی مرتکب جرم مستوجب حد شود منتها پس از آن و قبل از اجرای 

شود.حد بر وی دیوانه شود، حد اجرا می
واری و اطباقی نیست همچنین الزم به ذکر است که با توجه به اطالق این روایت، در جنون فرقی بین اد



17با عارض شدن جنونحد ياجراریدر قاعده عدم تأخیفقهیتامل1397پاییز
).۱۶۳تفصیل الشریعة،، یلنکرانی(فاضل موحد

باشـد منتهـا در بـاب البته ممکن است گفته شود که تمسک مزبور اگرچه به صورت کلـی صـحیح می
این تمسک صحیح نیست؟» الحدود تدرأ بالشبهات«حدود با توجه به حاکمیت قاعده 

بـه عنـوان قاعـده » الحـدود تـدرأ بالشـبهات«اعـده شـود اگرچـه قدر جواب از مناقشه فـوق گفتـه می
شود و لیکن هیچ وجهی برای تمسک به اختصاصی در ابواب فقه جزایی خصوصًا باب حدود محسوب می

این قاعده پس از شمولیت اطالق آیاتی همچون آیه سرقت و زنا بر فرض مزبور نیست.
ت در آیات شریفه همچون آیاتی که در زمینه زنا البته توجه اکید به این نکته نیز الزم است که اگر شمولی

باشـد از جهـت » السارق و السارقة«و » الزانیة و الزانی«اند بواسطه داللت الف و الم در و سرقت وارد شده
باشد اینکه این الف و الم استغراق است، در این صورت عموم دیگر اطالقی نیست بلکه بر حسب وضع می

یید با توجه به مقتضای مقدمات حکمت بوده و از جمله واضحات است که یکی زیرا شمول در اطالق و تق
از مقدمات حکمت فقدان قرینه است در حالی که قرینه (الف و الم اسـتغراق) در اینجـا وجـود دارد منتهـا 
تصریح به مطلق بودن این آیات شریفه از ناحیه فقهای قائل بـه نظریـه جـاری کـردن حـد در حـال جنـون 

تواند داللت بـر عمـوم کاشف از آن باشد که الف و الم داخل بر مفرد از نظر این دسته از فقها نمیتواندمی
داشته باشد لذا از منظر این دسته از فقها شمولیت در این هنگام مستفاد از مقدمات حکمـت و بـه صـورت 

اطالقی است.
مستند سوم: اصل استصحاب

ز اصول عملیه است، تنها در صورت نپـذیرفتن مسـتند اول و باید دانست با توجه به اینکه استصحاب ا
شـود کـه تواند دلیل محسـوب میتوان از این مستند بهره جست زیرا اصل عملی تنها در صورتی میدوم می

هیچ دلیلی غیر از آن نبوده باشد (االصل دلیل حیث ال دلیل) لذا این مستند در مقام استناد و دلیل، در طول 
ها. تبیین این مستند از این قرار است:شود نه در عرض آندر نظر گرفته میمستندات دیگر

بدون شک حد بر شخصی که عمل مستوجب حد را در حال افاقه و سالمت عقلی انجـام داد، واجـب 
شود حال اگر شخص مجنون شد و شک حاصل شود که آیا حد در این صورت هم بر وی جاری اسـت می

این صورت مقتضی آن است که حد بر این شخص در همان حالت جنون جاری یا نه؟ اصل استصحاب در 
ی؛ طباطبــائ۴۷۸/ ۱۰؛ فاضــل هنــدی، ۲۱۶و ۸۱/ ۱۳،اردبیلــیمحقــق؛۴۸۰/ ۱۴شــود (شــهید ثــانی، 

).۵۰۱/ ۱۵، ییکربال

نقد و بررسی مستندات قاعده
رسد منتها باید دانسـت میباید دانست که اگرچه مستندات موافقین قاعده بر حسب ظاهر قوی به نظر
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که مخالفان قاعده نقدها و مناقشاتی را در مستندات موافقان قاعده ارائه نمودند و موافقان قاعده نیز در برابـر 

پردازیم.ها میهایی را ارائه نمودند که اینک به بیان این نقدها و پاسخ آناین نقدها پاسخ
دات موافقان قاعده. نقدها و مناقشات مخالفان قاعده بر مستن۱

نقدها و مناقشات بر مستند اول (روایت ابوعبیده): اگرچه روایت ابوعبیده از نظر سندی صحیح اسـت 
منتها باید دانست که مخالفان این قاعده از جمله گلپایگانی نقدهای متعددی را بر داللت این مستند که بـه 

اند از:شود، ارائه نمودند که عبارتمیترین مستند موافقان این قاعده در نظر گرفتهعنوان مهم
باشـد زیـرا نقد اول: اجرای حدود در حالت جنون مخالف با ارتکازات عقالئیه و فلسفه اجـرای آن می

عقالئیه از اجرای حد و فلسفه عقلی آن، تنبیه و اصالح شخص است تا اینکه مبـادا دوبـاره مقتضای ارتکاز
-اجرای حد صرف یک امر تعبدی از جانب شارع در نظر گرفته شودنه اینکه -مرتکب آن عمل شنیع شود 

در حالی که وجود چنین مقتضایی در اجرای حد بر شخص مجنون به خاطر نداشـتن درک و فهـم، منتفـی 
؛ موسوی ٩٩،منتظری؛٨١/ ١٣،اردبیلیمحققاست لذا بر حسب عقل اجرای حد نیز بر وی قبیح است (

-با قطـع نظـر از روایـت ابوعبیـده-که حتی گلپایگانی با توجه به این مطلب به طوری )٥٣٥/ ١اردبیلی، 
. در )١٦٤-١٦٣/ ٢موسـوی گلپایگـانی، اجرای حد در حالت جنون را از عجائب در ذهن شـمرده اسـت (

نتیجه الزم است که تا زمان بهبودی و سالمت عقلی، اجرای حد به تأخیر بیفتد.
ون منافات با مقتضای ادله رفع قلم تکلیـف از مجنـون دارد؛ زیـرا : اجرای حدود در حالت جننقد دوم

مطابق با مضمون این ادله اجرای حد در حالت جنون به صورت مطلق جایز نیست و مقتضای اطـالق نیـز 
عدم جواز اجرای حد بر مجنون هم در فرضی است که ارتکاب جرم در حالت جنون صـورت گیـرد و هـم 

جرم در زمان ارتکاب جرم در حالت سالمت عقلی به سر برد منتها پـس شود که شخص مشامل فرضی می
.)٥٣٥/ ١؛ موسوی اردبیلی، ٩٩،منتظری(از زمان ارتکاب جرم مجنون شود

نقد سوم: احتمال دارد روایت تنها در مقام بیان عدم سقوط حد بواسطه عروض جنون است و داللتی بر 
توان اجرای حد را تا زمان جنون بر شخص جاری شود بلکه میآن داشته باشد که حد حتمًا در همان حالت 

.)٨١/ ١٣،اردبیلیمحققافاقه به تأخیر انداخت (
أنه لو کان جنونـه أدواریـا و قـد قـذف فـی دور «مرحوم گلپایگانی در بحث حد قذف در ضمن مسئله 

گیرد:حذاء چنین نتیجه میپس از بیان برخی از مناقشات فوق در مقام توجیه روایت ابوعبیده» الّصّحة حد
مراد از روایت یکی از این دو احتمال است:

به کار رفته است منتها چه بسـا اینکـه مـراد از آن احتمـال » خولط«احتمال اول: در روایت اگرچه واژه 
دارد دیوانگی محض نبوده باشد بلکه مراد نقصان سالمت عقلی نه به حدی که به مرحلـه دیـوانگی برسـد، 
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شد به طوری که شخص مجرم تا حدودی دارای سالمت عقلی و شـعور باشـد. از جملـه واضـحات بوده با

تواند قبیح در نظر گرفته شود.است که اجرای حد بر چنین شخصی بر حسب ارتکاز و عقل نمی
احتمال دوم: بر فرض اینکه مراد از جنون دیوانگی محض باشد توجه به این نکته نیز الزم است که مراد 

در ذیل روایت ابوعبیده، احتمال دارد عدم سقوط حد در تحت هر شـرائطی باشـد » َکاِئنًا َما کاَن «بارت از ع
تواند مالزم با اجرای حد در همان حالت جنون باشد بلکه مفاد این عبـارت منافـات بـا تـأخیر که این نمی

ت بر اجرای حـد در همـان حالـت تواند داللتواند داشته باشد لذا روایت نمیاجرای حد تا زمان افاقه نمی
جنون داشته باشد (که البته تبیین این احتمال در نقد سوم گذشت).

ظهـور در دیـوانگی » خولط«باید دانست که بر فرض اینکه احتمال اول مورد پذیرش قرار نگیرد و واژه 
حد در حالت خواب و آید که اجرای محض داشته باشد به ناچار باید احتمال دوم را پذیرفت و گرنه الزم می

بلکه حتی در حالت پس از مرگ نیز صورت گیرد یعنی اگر شخص مرتکب عمل مستوجب حد شود منتهـا 
قبل از اجرای حد بمیرد با نپذیرفتن احتمال دوم و پذیرفتن داللت روایت ابوعبیده بر مدعای موافقان قاعده، 

).۱۶۴/ ۲پایگانی، اش اجرای حد حتی در زمان پس از مردن است (موسوی گلالزمه
نقدها و مناقشات بر مستند دوم (اطالق ادله حدود): باید دانست که با در نظر گرفتن مناقشاتی همچون 

توان به اطالق ادلـه حـدود تمسـک ای نمینقد اول بر مستند اول به صورت یقینی و عاری از هر گونه شبهه
) زیـرا شـرط تمسـک بـه ۵۳۵/ ۱دبیلـی، ؛ موسـوی ار۹۹،؛ منتظـری۱۶۴/ ۲جست (موسوی گلپایگانی، 

؛ فیـروز ۴۷۲؛ عراقـی، تحریـر االصـول، ۲۴۷اطالق، احراز شمولیت و اطالق است (آخونـد خراسـانی، 
تـوان بـه ) که با احراز این شمولیت در شبهه مفهومیه و دوران امر بین اقل و اکثـر حتـی نمی۳۶۸/ ۲آبادی، 

ی است، تمسک نمود. در حالی که در فرض مسـئله احـراز قاعده درء که از قواعد اختصاصی باب فقه جزای
اطالق مزبور به خاطر وجود مناقشاتی همچون مناقشات بر مستند اول موافقان قاعده، منتفی اسـت لـذا بـا 
خدشه در اطالق ادله چه بسا اینکه در چنین حالتی که حالت شبهه و حیرت و سرگردانی است به مقتضـای 

ود.شقاعده درء تمسک جسته می
نقدها و مناقشات بر مستند سوم (جریان استصحاب): قبل از هر چیزی باید در نظر داشت کـه جریـان 
استصحاب طبق برخی از مبانی و عقیده بسیاری از اصولیان در شبهات حکمیه همچون مسـئله مـورد نظـر 

/ ۳) و مکارم شیرازی (انـوار األصـول، ۴۶۰/ ۳مصباح االصول، منتفی است؛ زیرا گروهی همچون خویی (
) و ۳۸۴اند در حالی که گروه دیگر چون آخوند خراسانی ()، استصحاب را در شبهات حکمیه نپذیرفته۳۱۲

) قائل به پذیرفته شدن استصحاب در شبهات حکمیه شدند. لذا با در نظر گـرفتن ۷/ ۵عالمه فیروز آبادی (
با احتساب بعضی از معیارها و دالئل که آوردن آن بسی طوالنی است و -ید بین اصولیاناختالف بسیار شد
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در تعمیم جریان استصحاب در شبهات حکمیه، موافقـان قاعـده ابتـدا -خارج از حوصله این تحقیق است

فـرض باید جریان استصحاب در شبهات حکمیه را اثبات نموده و قائل به پذیرای این تعمیم باشند. حال بر
اثبات و پذیرش این تعمیم باید گفت:

ها به عنوان مقومات موضوع نه از عوارض آن، باید گفت اوًال: با در نظر گرفتن عقل و جنون در مجازات
که موضوع در مسئله حاضر تبدل یافته است لذا به تبع آن جریان استصحاب نیز با فقدان بقاء موضوع که از 

درسهمـو،؛۱/۳۴۴الفقاهـة،انوارشیرازی،مکارمت، منتفی است (جمله ارکان جریان استصحاب اس
.الحدود)فقهخارج

ثانیًا: همان طوری که گذشت این مستند (استصحاب) بـر فـرض پـذیرفتن دلیـل اول و یـا دلیـل دوم، 
در -همـانطوری کـه گذشـت-تواند ارزش استنادی داشته باشد و نهایتًا با عدم پذیرش دلیـل دوم نیـزنمی

توان به مقتضای این شود لذا در تحت هر صورتی نمیوت شک، به مقتضای قاعده درء تمسک جسته میص
مستند تمسک نمود و استصحاب را جاری نمود.

. پاسخ موافقان قاعده به این نقدها و مناقشات۲
ی را ارائـه هایبرخی از فقهای معاصر موافق با این قاعده در مقام جواب از مناقشات بر مستند اول پاسخ

تواند لغو در نظر گرفته شود؛ زیرا چه بسا اینکه اگر حـد، نمودند از اینکه اجرای حد در حالت دیوانگی نمی
هایی همچون رجم و قتل باشد در این صورت از آنجایی که هدف از اجرای حد، محو وجود مجرم مجازات

یشـود (فاضـل موحـداصـل میباشد با اجرای حـد در حالـت جنـون ایـن هـدف حاز صفحه روزگار می
). گذشته از اینکه هدف از اجرای حد تنها اصالح مجـرم نیسـت تـا اینکـه ۱۶۳، تفصیل الشریعة، یلنکران

تواند به جهت اهداف مختلفـی همچـون عبـرت و مناقشه لغو اجرای حد در حالت جنون الزم آید بلکه می
ر چه بیشتر به قوانین الهی احترام بگذارند و شکی ترس و رعب دیگران از انجام گناه باشد تا اینکه دیگران ه

/ ۲گردد (موسوی گلپایگـانی، نیست که این اهداف حتی در زمان اجرای حد در حالت دیوانگی نیز ایفا می
گوید:فاضل در این مورد می).۱/۳۴۴الفقاهة،انوارشیرازی،مکارم؛۴۱۴-۴۱۵

وجهی را به دنبال داشته باشد زیرا معلوم نیست که فلسـفه تواندبافی برای حد و جریانش نیز نمیفلسفه
و مالک اجرای حد چیست؟ به چه دلیلی تمام مالک در باب حد تنها احساس و درد و نـاراحتی اسـت تـا 

کند چه بسا ممکن است یکی از مالکاتش متنبه شـدن دیگـران و عبـرت بگویید مجنون آن را احساس نمی
) و در ۲(نـور: » منیَن ؤن الُمـمِ هما طائفةٌ شهد عذابَ و لیَ «ه مالحظه آیه شریفگرفتن آنان باشد به خصوص با

تر نیز حاصل گردد. در فقه شود و شاید به صورت قویزنند، این تنبه حاصل میجایی که دیوانه را تازیانه می
ا را تابع علت نباید عقل خود را مالک قرار داد و یک سری مطالب را به عنوان علت تخیل نمود و احکام خد
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یدهیم (فاضـل موحـدتخیلی دانست بلکه در فقه، تابع به هر چه داللت کنـد، متابعـت کـرده و فتـوا مـی

).۵۱۰-۵۰۹/ ۱، درس خارج فقه الحدود؛ ترابی شهرضایی، یلنکران
همچنین توجه به این نکته نیز الزم است بر فرض اینکه فلسفه و حکمت و ارتکـازات عقلیـه از اجـرای 

تنها اصالح مجرم باشد باز هم باید دانسـت کـه -انطوری که در مناقشه اول بر مستند اول گذشتهم-حد
شود و چـه بسـا اینکـه در بسـیاری فلسفه و حکمت حکم به عنوانی چیزی غیر از علت حکم محسوب می

حکمـت و فلسـفه حکـم -باشدهمچون عده نگه داشتن زنی که علم به حامله نبودن وی می-مسائل فقهی
؛ حـاجی ده ۱۲۸/ ۷شود (موسـوی خوانسـاری، منتفی است در حالی که خود حکم باقی است و اجرا می

)، زیرا فقها بین علت و حکمت فرق گذاشته و علت را چیـزی دانسـتند کـه قـانون گـذار آن را ۲۲۹آبادی، 
یع است و عقد نشانه حکم و عالمت حکم قرار داده است، مانند: عقد که علت نقل و انتقال ملک و تحقق ب

مصـلحتی اسـت ازدواج که علت حالل بودن تمّتع زوجین نسبت به همدیگر است. اما مقصود از حکمت
که حکم شرعی به خاطر آن تشریع گردیده است؛ یعنی شارع حکمی را تشریع کرده که جلب سود بشود یـا 

رح است؛ یعنـی علـت دفع ضرر. فرق علت با حکم هم، در این است که در علت قید مناسبت با حکم مط
گذار میان حکم و علت آن معتبر دانسته شرعی عالمت و أمارت است و این که مناسبتی است که آن را قانون

است و به تعبیر دیگر، علت وصف ظاهر و مضبوطی است که شارع مقدس آن را عالمـت حکـم قـرار داده 
است که به اختالف اشخاص و احـوال و است. با وجود مناسبت میان آن و حکم، مراد از مضبوط بودن این 

محیط دگرگونی پیدا نکند، بلکه ثابت و پابرجا باشد, مانند مسکر بودن که علـت حـرام بـودن خمـر اسـت 
)؛ اما در حکمت قید مناسبت گرفته نشـده اسـت؛ از ایـن روی بـه عنـوان ۱۳۶/ ۱؛ مدکور، ۵۴/ ۲(غزالی، 

شود کـه حکـم هـم وجـود دارد یـا د حکمت، فهمیده نمیآید و با وجوعالمت و أماره حکم، به شمار نمی
از اینجاست کـه هرگـاه علـت حکـم، ). ۳۱۱خیر؟ برخالف عّلت که عالمت و نشانه حکم است (حکیم،

وجود نیابد، حکم هم هرگز وجود نخواهد داشت، ولی اگر در جایی فلسفه و حکمت حکم نباشد، همیشه 
/ ۵؛ بجنوردی، القواعد الفقهیـه، ۱۰۹؛ اراکی، ۵۱۰-۵۰۹، به معنای نفی حکم نیست (سبحانی، االنصاف

۱۲(.
در جواب از مناقشه دوم بر مستند اول نیز باید گفت: ادله و احادیث رفع قلـم از تکلیـف هـیچ ارتبـاط 
موضوعی به بحث ما ندارد، بحث ما در مورد مجنونی است که در حال عقل مرتکب زنـا شـده اسـت ولـی 

یکند (فاضل موحـده رفع قلم از تکلیف، مجنونی است که در حال جنون زنا میموضوع این احادیث و ادل
)؛ زیرا امام (ع) در احادیثی همچون روایت حماد بن عیسی در ادامه فرموده ١٦٤، تفصیل الشریعة، یلنکران

ی یُ َو َال َعَلی َصِبٍی «...است:  کتـاب مـن ابـن بابویـه،؛١٥٢/ ١٠، تهذیب االحکـام، (طوسی...» ْدرِک َحتَّ
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همچنین امـام (ع) در روایـت ابـن ).٢٣- ٢٨/٢٢،، وسائل الشیعةّحر عاملی؛٤/٥١،الیحضره الفقیه

َأنَّ اْلَقَلـَم یْرَفـُع «...ظبیان نیز قبل از بیان حکم مجنون همانطوری که گذشت، در مورد حکم صبی فرمـود: 
ی یْحَتِلَم َو... ِبی َحتَّ از جمله واضحات )١/٤٥عاملی،حر؛٩٣الخصال،بابویه، (ابن» َعْن َثَالَثٍة َعِن الصَّ

است که جنون و دیوانگی اگرچه در تحت هر حالتی ممکن است بر انسان عارض شده و پـس از آن ازبـین 
های مختلف دیوانـه شـده و پـس از آن بهبـود برود و دوباره برگردد و در نتیجه ممکن است شخص در زمان

کنـد و رود و دیگر هیچ وقت عود نمیدن به مرحله بلوغ به طوری کلی ازبین مییابد اما کودکی پس از رسی
ی یُ «...این طور نیست که دوباره بر انسان عارض شود لذا با در نظر گرفتن عبارات:  ْدرِک َو َال َعَلی َصِبی َحتَّ

ی یْحَتلِ «...و ...» ِبی َحتَّ از اینکه بر صبی تا زمانی که بالغ نشود حد » َم َو...َأنَّ اْلَقَلَم یْرَفُع َعْن َثَالَثٍة َعِن الصَّ
ی یُ «... توان از عباراتی همچون شود میجاری نمی َال «...و در روایت ابن ظبیـان...» ِفیَق َعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّ

ی یُ  مل مستوجب در روایت حماد بن عیسی این طور استنباط کرد که ارتکاب ع...»ِفیَق َحدَّ َعَلی َمْجُنوٍن َحتَّ
).٢٢٨؛ حاجی ده آبادی، ٥٣٥/ ١حد تنها در حالت جنون است (موسوی اردبیلی، 

تـوان از نمی» ال تأخیر فی حد«توان گفت با وجود قاعده در جواب از مناقشه سوم بر مستند اول نیز می
وجـود قاعـده باب احتمال، مراد از روایت را تنها عدم سقوط حد بواسطه عروض جنون دانست بلکه مراد با 

آن است که حـد پـس از انجـام عمـل » َکاِئنًا َما کاَن «خصوصًا با در نظر گرفتن عبارت » ال تأخیر فی حد«
مستوجب حد، بر شخص در هر وضعیتی که بر وی عارض شود به نحو فوری اجرا شود (حاجی ده آبـادی، 

۲۲۹.(
َة ِبِه «... همچنین مقتضای عبارت  -در کالم امام معصـوم (ع) ...» ِمْن َذَهاِب َعْقٍل َو ُهَو َصِحیٌح َال ِعلَّ

از اینکه اگر شخص در حال سالمت عقلی عمل مستوجب حد را انجـام دهـد، حـد در هـر وضـعیتی کـه 
آن است که اگر شخص پـس از ارتکـاب عمـل مسـتوجب حـد، دچـار -شودشخص باشد بر وی اجرا می

شود. لذا هـیچ دلیلـی وجـود نـدارد ی جاری میضعف عقلی یا دیوانگی محض شود در هر حال حد بر و
احتمال دارد تنها ضعف عقلی باشد بلکه مـراد معنـایی اعـم از ضـعف » خولط«مبنی بر اینکه مراد از واژه 

عقلی و دیوانگی محض است (همان).
توجه به این نکته نیز الزم است که اگرچه بعضی از مناقشات مخالفان قاعده (همچون اجرای حـد در 

رسد منتها با وجود نـص ت خواب و بلکه حتی در زمان پس از مرگ) بر حسب ظاهر منطقی به نظر میحال
توان از کنار نظریه مشهور (موافقان قاعـده) گذشـت و صریح بر اجرای حد در حالت جنون به سادگی نمی

ه و مناقشـات نظریه مخالفان قاعده را پذیرفت به طوری که حتی برخی از فقها همچون صاحب جواهر، ادل
مخالفان قاعده را به جهت فقدان ادله اجتهادی کافی برای رها کردن نظریه مشهور، اجتهاد در مقابـل نـص 
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).۳۴۳-۳۴۲/ ۴۱اند (صریح از کالم معصوم قلمداد کرده

نظریه مختار
پاسـخ های موافقان قاعده به مناقشات بر مستند اول (روایت ابوعبیده) خصوصـًا با در نظر گرفتن پاسخ

رسد که وجهی برای مناقشه بر مستند دوم (اطـالق ادلـه حـدود) نیسـت به مناقشه اول، این طور به نظر می
منتها باید دانست که این مستند (اطالق ادله حدود) همان طوری که گذشت بر فرض پذیرش مسـتند اول، 

ک دلیـل مسـتقل در نظـر گرفتـه تواند به عنوان یـتنها به عنوان موید و بر فرض عدم پذیرش مستند اول، می
شود. حال بر فرض قبول نکردن مستند اول و خدشه در داللت آن توسط مناقشات مخالفـان قاعـده و بـا در 

بنا بر فرض با وجود خدشـه -نظر گرفتن این مستند (مستند دوم) به عنوان یک دلیل مستقل باید دانست که
توان با توجـه بـه مناقشـات به ضرس قاطع نمی-قاعدهدر داللت روایت ابوعبیده توسط مناقشات مخالفان 

مخالفان قاعده بر روایت ابوعبیده به اطالق ادله حدود تمسک نمود بلکه نهایتـًا در صـوت شـک از جهـت 
که این عدم احراز به خاطر وجود مناقشـات مخالفـان قاعـده -عدم احراز شمولیت و اطالق در ادله حدود 

٣شود.ی قاعده درء تمسک جسته میبه مقتضا-بر مستند اول است

توانـد همچنین همانطور که در مناقشات بر مستند سوم موافقان قاعده گذشت جریان استصـحاب نمی
موضوعیتی را دارا باشد؛ زیرا اصل استصحاب گذشته از تبدل موضوع آن در مسئله حاضر تنهـا در صـورت 

ض پـذیرفتن مسـتند اول (روایـت ابوعبیـده) و یـا فقدان دلیل، موضوعیت دارد و قابل اجرا است لذا بر فـر
تواند ارزش استنادی داشته باشد و نهایتًا بـا عـدم پـذیرش مسـتند دوم مستند دوم (اطالق ادله حدود)، نمی

شود حتی بـر فـرض در صوت شک، به مقتضای قاعده درء تمسک جسته می-همانطوری که گذشت-نیز
؛ خمینی، ١٤/ ٥؛ فیروزآبادی، ١٩/ ٣، مصباح االصول، خویی.ک:اینکه استصحاب، اماره نیز تلقی شود (ر

) به عنوان فرش الدلیل یارای مقاومت با مقتضای قاعده درء (ر.ک: حسـینی ١٤٧/ ٦تحریرات فی االصول، 
/ ۱بجنـوردی، قواعـد فقهیـه، ؛ ١١٧؛ مصـطفوی، ۸۴/ ۱موسوی اردبیلی، ؛٢٠٥شیرازی، القواعد الفقهیه، 

)،١٠/٥٨٦هنـدی، ؛ فاضـل ٤٨٥/ ٣ابن ادریس، اعد اجماعی در باب حدود است () که از قو۱۷۳-۱۸۶
در صورت شک نیست و قاعده درء در هنگام شک، وارد بر آن است. همچنین توجه اکید به ایـن نکتـه نیـز 

رض عبارت است از پذیرش خدشه در داللت روایت ابوعبیده توسط مناقشات مخالفان قاعده و به تبع ف-یعنی بنا بر فرض.3
آن نپذیرفتن داللت روایت ابوعبیده و پذیرفتن اطالق ادله حدود به عنوان یک دلیل مستقل. به عبارت دیگر به حسـاب آوردن  

بـا توجـه بـه همـان     -تند اول و قبول مناقشات بر آن اسـت تمسک به اطالق ادله حدود به عنوان مستند، مستلزم نپذیرفتن مس
به روایت ابوعبیده تمسک نمود، با در نظر گرفتن همان مناقشات، اطالق و شمولیت نیز در ادلـه حـدود   توانینممناقشاتی که 

ریتـأخ افاقـه بـه   و به تبع آن حد تا زمان شودیممنتفی است و لذا به خاطر وجود شبهه و حیرت به قاعده درء تمسک جسته 
.افتدیم
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گردد تا اینکـه بتـوان آن را استصـحاب نمـود، الزم است که حد به صرف ارتکاب افعال نامشروع الزم نمی

الوه بر ارتکاب، اثبات قضایی نیز الزم است و چون در مورد بحث، ارتکاب افعـال نامشـروع بـدون بلکه ع
چه بسا اینکه ممکن است متهم، افعال نامشروع را از باب علم و یا از -مجوز شرعی هنوز ثابت نشده است

ذا یقینی وجود نداشته تا ل-روی اختیار انجام نداده باشد بلکه از باب شبهه و یا اجبار مرتکب آن شده باشد
توان بـه مقتضـای ایـن اینکه شک الحق را بتوان به واسطه آن از بین برد. در نتیجه در تحت هر صورتی نمی

مستند تمسک نمود. و استصحاب را جاری کرد. از این رو آنچه مهم است، اثبات داللت روایـت ابوعبیـده 
بر مدعای موافقان قاعده است.

با توجه به مطالب فوق، تنها مسـتند صـحیح از ناحیـه موافقـان قاعـده محسـوب این روایت که ظاهراً 
با در نظر گرفتن -که در سطرهای بعدی در ضمن تبیین نظریه مختار خواهد آمد-شود، به خاطر دالئلیمی

قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفـات و احتیـاط در دمـاء و محقونیـت خـون مسـلمان بـه صـورت مطلـق 
تـوان الجملـه میداللت بر مدعای موافقان قاعده کند بلکه مدعای موافقان قاعده را به صورت فیتواندنمی

پذیرفت.
تبیین این مطلب از این قرار است:

عروض جنون پس از ارتکاب عمل مستوجب حد ممکن اسـت در مراحـل مختلفـی شـکل گیـرد کـه 
اند از:عبارت
حداجرای -۴صدور حکم -۳محاکمه -۲تعقیب -۱

عروض جنون تا مرحله قبل از صدور حکم و در مواردی (یعنی ثبوت حد بواسطه اقرار) تا مرحلـه قبـل 
تواند دارای حکمی متفاوت با حکم مراحل قبل از این دو مرحله باشد. به این نحو که اگـر از اجرای حد می

به وجـود بینـه و شـهادت جنون در مرحله محاکمه و قبل از آن صورت گیرد، در این صورت اگر ثبوت جرم 
شهود باشد در صورتی که شخص متهم دارای سالمت عقل و روان بود، چه بسا احتمال آن استکه توان دفاع 

توانسته ادعـای زوجیـت یـا وطـی بـه از خود را داشته باشد مثًال در مورد اتهام زنا و اقامه شهادت شهود می
ثالثی را بنماید که هر یک از این موارد موجب عدم شبهه یا ادعای اکراه از ناحیه شخص منکوحه یا شخص

کـه در بسـیاری از -ثبوت حد است و یا به طرق دیگری از خود دفاع کرده و تحقق زنای مستوجب حدی را
از خود نفی کند و یـا در صـورت عـدم وجـود -موارد حد مزبور اعدام و محو مجرم از صحنه روزگار است

آن است که پس از تحقق جرم و قبل از اتیـان شـهود و تحقـق جنـون، وی یک از این دفاعیات احتمال هیچ
هایی همچون مجازات اعدام از وی دفع شود در حالی کـه بـا توبه کرده و در نتیجه در اثر این توبه مجازات

تواند از خود دفاع کرده و در نزد حاکم شرع اظهار کند که پس از تحقـق جـرم توبـه عروض جنون وی نمی
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ای است کـه اوًال، اثبـات زنـا بـه و در نتیجه حد از وی دفع شود. مسّلمًا این موارد از موارد شبههکرده است

توان به سبب وجود شبهات، حد زنا یـا سازد و ثانیًا، در صورت اثبات آن هم نمیوسیله بینه را مخدوش می
ء مسلمان در این جا حاکم است. های حدی را جاری نمود؛ زیرا قاعده درء و احتیاط در دماغیر آن از اعدام

لذا اجرای حد اعم از حق الله یا حق الناس بودن آن حد در حالت جنون منتفی اسـت و الزم اسـت کـه تـا 
زمان افاقه به تأخیر افتد. بله اگر جنون پس از مرحله محاکمـه و اثبـات جـرم و در مرحلـه صـدور حکـم و 

سیله بینه اثبات شده باشد، عروض جنون مانع از اجرای اجرای حد تحقق یابد، در این صورت اگر جرم به و
حد نخواهد بود؛ زیرا جرم و مسئولیت کیفری در زمان سالمت روانی محقق شده و شرط اجـرای مجـازات 
هم تحقق مسئولیت کیفری است و امکان دفاع در زمان محاکمه برایش فراهم بوده و بعد از آن دیگـر راهـی 

ندارد.برای فرار از مجازات وجود 
اما اگر جرم به وسیله اقرار و در زمان سالمت روانی مجرم محقق شده باشد، با در نظـر گـرفتن نکـات 

توان حکم به عدم تأخیر اجرای حد تا زمان افاقه داد:ذیل، به صورت مطلق نمی
ممکن است مجرم تا آخرین لحظه از اجرای حد و پایان عمـر خـود در فـرض اجـرای حـد نکته اول:

ی، این فرصت را داشته باشد که حد را از خود دفع کند؛ زیرا این احتمـال اسـت کـه مجـرم حتـی در اعدام
لحظه بسیار اندکی قبل از اجرای حد مثًال پنج ثانیه قبل از اجرای حد که امکان توبـه و انکـار وجـود دارد، 

امکـان سـقوط مجـازات در توانست توبه کند که بـه تبـع آنشد میدیوانه شود. در حالی که اگر دیوانه نمی
توانست انکار کند که انکار بعد از اقرار نیز موجـب سـقوط حـد صورت اراده حاکم شرع فراهم بود و یا می

ها) است. بلکه حتی در فرضی که اجـرای مجـازات بـه نحـو تـدریجی (البته بنابر اختالف در نوع مجازات
شود و یا اجرای رجم رت تدریجی بر شخص زده میباشد مانند اجرای صد تازیانه در مجازات زنا که به صو

شود، شخص حتی در صورتی که مقـداری از حـد بـر وی که به صورت تدریجی منجر به مرگ شخص می
تواند به واسطه توبه و یا انکار حد را از خـود دفـع سـازد. و حـال آن کـه اجرا شد، در وسط اجرای حد، می

ها را دارا باشد. بله در برخـی تواند هیچ یک از این فرصتنمیشخصی که در حال اجرای حد دیوانه باشد، 
مانند انداختن شخص از بلندی و زدن گردن مجـرم بواسـطه شمشـیر در مجـازات -های حدیاز مجازات

از اینکـه شـخص در (مزبـورمطلـبانعکـاسظـاهراً شود،میزدهشخصبرآنیصورتبهکه- لواط
ندارد.راه)شد دیوانه شودزمانی که مقداری از حد بر وی زده

فرار از صحنه قتل هنگام اجرای مجازات رجم نیز از موجبات سقوط رجم (در صورت ثبوت نکته دوم:
آن بواسطه اقرار) است در حالی که با عروض جنون، این شخص این فرصت را نخواهد داشت که از صحنه 

رجم فرار کند.
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ه فوق، در صورت ثبوت جرم حدی به وسیله اقرار باید گفت:رسد که با توجه به دو نکتبلکه به نظر می

های تدریجی همچون تازیانه و رجم، با توجه به احتمال انکار و توبه مجرم حتی در زمانی در مجازات
که مقداری از حد بر وی زده شود یا امکان فرار در فرض بودن حد به عنوان رجـم (البتـه در صـورت ثبـوت 

افتد حتی اگر جنـون پـس از صـدور حکـم و در اجرای حد تا زمان افاقه به تأخیر میرجم به واسطه اقرار)،
های آنی و بـه صـورت دفعـی همچـون انـداختن شـخص از وسط اجرای حد عارض شود. اما در مجازات

بلندی و زدن گردن مجرم بواسطه شمشیر در مجازات لواط، با توجه به وجود احتمال انکار و توبه مجرم تـا 
لحظه از آغاز اجرای حد، زمانی که دیوانگی حتی پس از صـدور حکـم منتهـا قبـل از اجـرای حـد آخرین 

افتد.عارض شود، اجرای حد در حالت جنون منتفی است بلکه تا زمان افاقه به تأخیر می
ـَة ِبـِه ِمـْن ِإْن کاَن َأْوَجَب َعَلی َنْفِسِه اْلَحدَّ َو ُهـَو َصـِحیٌح َال «عبارتمزبورتفاصیلتمامیبردلیل ِعلَّ

درنـصبلکهظهورعبارتاینزیراباشد؛می(ع)امامکالمدر»َذَهاِب َعْقٍل ُأِقیَم َعَلیِه اْلَحدُّ کاِئنًا َما کاَن 
داشـتهحداجرایدرتاثیریتواندنمیآنازپسجنونعروضحد،وجوبصورتدرتنهاکهاستآن

ثبـوتشرائطتمامیومقتضیکهاستصورتیدرفقطحدوجوبکهاستواضحاتجملهازوباشد
درایشبههگونههیچکهطوریبهباشدمفقودنیزموانعتمامیوبودهموجودکاملنحوبهحداجرایو

بیاصالً صورتاینغیردرباشدنداشتهوجودحداجرای ایـنحفـظباحالکند.نمیپیداتحققوجو
صـورتایـنغیـردرباشـدصـادقتوانـدمیفـوقتفاصـیلگـرفتننظردرباتنهاحدوجوبمطلب،

باشد.داراراموضوعیتیگونههیچتواندنمی

گیرينتیجه
با در نظر گرفتن قاعده درء و بنای حدود بر تخفیفات و احتیاط در دماء و محقونیت خون مسـلمان بـه 

بـه مقتضـای ایـن قاعـده بـه صـورت توان مدعای موافقان قاعده را پذیرفت بلکـه بایـد صورت مطلق نمی
گذار نیز به صورت فی الجمله آن را بپـذیرد و شود که قانونالجمله عمل نمود. بر این اساس پیشنهاد میفی

های مختلف تفصیل دهد به این صورت که اگر جـرم بـه واسـطه بینـه ثابـت شـود، جریان آن را در صورت
تأخیر انداختن حد اعم از حق اللـه و حـق النـاس تـا عروض جنون در مرحله محاکمه و قبل از آن موجب 

شود منتها در صورتی که جنون پس از مرحله محاکمه و اثبات جرم و در مرحله صدور حکـم زمان افاقه می
و اجرای حد عارض شود، در این صورت عروض جنون مانع از اجرای حد نخواهد بود. امـا اگـر جـرم بـه 

حتی در زمان پس از صدور حکم منتها قبل از اجرای حد در صورتی واسطه اقرار ثابت شود، عروض جنون
که اجرای مجازات آنی باشد، موجب به تأخیر انداختن اجرای حد اعم از حق الله و حق الناس تا زمان افاقه 
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شود. و در مواردی که اجرای مجازات به نحو تدریجی باشد، بعید نیسـت کـه عـروض جنـون حتـی در می

تواند باعث به تأخیر افتادن اجرای حد تا زمان افاقه شود.و اجرای مقداری از آن، میمرحله اجرای حد
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