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امون برریس اجمایل    1شبهات پیر

 جریان در قصاص 

 . . توقف 3. عدم؛ 2. جریان؛ 1در مساله سه رفتار از فقها داریم:  

نظر اول به شیخ طویس، ابن براج، شهید ثایی و جمیع از معارصان، نظر دوم به جمیع دیگر از معارصان، نسبت داده  
ایشان در مورد شخص    2در برخی موارد مساله را با تردید برگزار کرده است.   – حداقل    – شده است  و صاحب جواهر  

 کامیل که یم گوید: »اقتلنی و اال قتلتک« و فرد تهدید ش 
 
یم کشد، ابتدا به عموم ادله قصاص تمسک یم کند،   د راده مهد

 سپس یم فرماید:  

ائة و ال اقل من ان یکون ذلک شبهة یسقط بها   بل و اال ان یشک قی شمول ادلة القصاص  »اللهم  الدیة لمثله و االصل الثر
 3قتله بناء عیل انه کالحدود قی ذلک«. 

الدیة    سقوط القصاص و حینئذ    جه یتال ان یندرج قی الدفاع ففرماید:»لکن ال یخفی علیک ما قی الجمیع ا البته در ادامه یم  
 4و االثم«. 

این استدراک یم تواند اشکال در شک در شمول ادله قصاص یا در صغرای شبهه، یا در تشبیه و جریان قاعده در قصاص  
 یا در هر سه باشد! 

 ادله جریان  

 اطالق واژه حد بر قصاص حنر در برخی روایات؛   •

 اولویت، اگر قصاص از قبیل قتل و شبه آن باشد؛   •

خود را نشان داده است با عبارت:»فان االمام ان یخطئ قی   – ص   –اقتضای ارتکاز عرف که در فرمایش پیامثر   •

 العفو...؛ 

ی ما استطعتم؛ •  5حدیث: ادفعوا القتل عن المسلمی 

 ارع، تفسث  به نفع متهم وارفاق در حق وی فهمیده یم شود. از مجموع رفتار ش •

 ادله عدم جریان 

ی اقل و  اکثر به عنوان دو معنا • اک واژه حد بی 
 که قهرا باید بر قدر متیقن حمل نمود؛   6اشثر

اراد  جریان قتل با قسامه و وجود لوث آن هم با این بیان: انما جعلت القسامة احتیاطا لدماء الناس لکیما اذا   •
القتل«  فامتنع من  ذلک  یغتال رجال حیث الیراه احد خاف  او  یقتل رجال  ان  این علت و حکمت    7الفاسق  و 

 منافات با جریان قاعده درأ در مورد قصاص دارد. 

 حکم به قصاص شده است؛ مثال گفته شده:  ، وجود مواردی که با وجود شبهه •
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ر
اق  افثر
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ی ما اذا کان القتل معلوم التاری    خ وشک قی تاری    خ عروض    »...و اما قی االختالف قی عروض الجنون فیمکن الفرق بی 
ی سائر الصور فالقول قول الجایی و لو لم ی   د للقائل حال جنون فالظاهر ان القول  ه  عالجنون فالقول قول الویل و بی 

  8. «قول الویل ایضا

یعت مطهر و فقه متعددا وجود دارد. مثال هرگاه کس   را بر اساس اعتقاد ناصحیح،  از این موارد و مشابه آن در شر
مجال شبهه  که مهدور الدم بداند و وی را به قتل برساند، باید اعتقاد خود را ثابت نمایدو اال قصاص یم شود؛ با این  

 در این جا وجود دارد؛ 

 و جریانش در موارد قصاص امتنایی نیست. قاعده درأ ، قاعده امتنایی است  •

 اقتضای تحقیق 

حنر با فرض تجمیع آن ها و محاسبه همه به عنوان یک دلیل )متعاضد    –ادله قائالن به توسعه و جریان به نظر یم رسد : 
. توسعه دلیل یم خواهد نه عدم آن . پس در قصاص باید به اقتضای قواعد عمل کرد و اگر در  اعتبار ندارد  – حلقوی (  

شود. لکن نه از باب جریان قاعده درأ بلکه از باب نبود مقتضی   جایی قاعده اقتضای قصاص نداشت، قصاص ثابت نیم
 برای قصاص. 

برخی است که عدم قصاص در وقت تعارض ادله را به اقتضای قاعده درأ دانسته اند با این که در وقت تعارض    ز تعجب ا 
 ، دلیل موجود کالعدم است و قصاص، مثبت ندارد. 

رفع ید از جایی و قصاص او شود؛ بلکه در   ،گونه نیست که به رصف شبههضمنا به دلیل حق الناس بودن قصاص ، این  
د تا امر روشن شود.  روز حبس یم 6تا  ،این زمینه متهم به قتل  شود، فحص صورت یم گث 

 )عدم جریان قاعده درأ در قصاص( است.   –نظر دوم  :  بنابراین اندیشه مختار 

    9یرات قاعده درأ و تعز 

ی ارتباط تعزیر  دو نظر وجود دارد:    – حداقل    –در مساله   نظریه جریان که به عامه نسبت داده شده و نظریه تفصیل بی 
 . به حق هللا که جاری یم شود و حق الناس که نیم شود

 ادله نظریه جریان 

 مشابهت حدود و تعزیرات؛  •

 اطالق حد بر تعزیر؛   •

ه حلنر و محمد بن مسلم که با اکل  •    10گفته شده: تعزیر جاری نیست؛   ربا لشبة   معتثر

وجود فتاوایی در موارد مختلف بر رفع تعزیر به دلیل وجود شبهه ، نظث  قول برخی نسبت به انکار محرمات؛  •
11   

 ادله تفصیل 

 وجه تفصیل هم معلوم است. 
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