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 چکیده 

امامیه معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع اجرای مجازات نیست. اگرچه   مشهور فقهای
ایران نیز در قوانین کیفری خود   گذارقانون این حکم توسط برخی فقها مورد تردید قرار گرفته است و  

رسد با دقت در مستند شرایطی را برای امکان اجرای این مجازات در نظر گرفته است ولی به نظر می 
های بیشتری را برای اجرای مجازات مجنون قائل بود. این پژوهش ایی این موضوع بتوان محدودیت رو 

تحلیلی و با بررسی سندی و داللی روایات مربوطه به این نتیجه دست یافته است که  ـ با روش توصیفی  
ان صحت روایِت دال بر مجازات مجنون از جهت نوع جرم ارتکابی و ظرف زمانی اثبات جرم یعنی زم 

اثبات، اطالق نداشته و شمولش نسبت به ارتکاب هر جرم و نیز فرض اثبات   ۀ یا عروض جنون و نیز شیو 
به نظر می  و  تردید است  به هر شیوه، مورد شبهه و  و  ادله جرم در زمان عروض جنون  از  آنچه  رسد 

او اثبات شده باشد؛ امری   ۀ استفاده است، جواز اجرای حد شالقی است که با اقرار فرد در زمان افاق قابل 
.که با حقوق دفاعی متهم و لزوم رعایت احتیاط در دماء نیز سازگاری بیشتری دارد 

حقوق   موانع مسئولیت کیفری،   اجرای مجازات، مجنون، جنون پس از ارتکاب جرم، :  واژگان کلیدی
 دفاعی متهم 
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 مقدمه
ت کیفری است. مستند فقهای امامیه از عوامل رافع مسئولی  1ارتکاب جرم در زمان عروض جنون،

آن   بر  از مجنون که  دارد   نظراتفاقدر رفع مسئولیت کیفری  ؛ 555:  1413/3عالمه حلی،  )  وجود 
( حدیث نبوی مشهوری است که  481:  1404/41؛ صاحب جواهر،  480:  1413/14شهید ثانی،  

امی که فرد مبتال به جنون به  در منابع روایی اهل سنت نیز بیان شده است؛ مطابق با این روایت، ماد
گیرد و به عبارت  شود، مورد مؤاخذه قرار نمیحالت سالمتی برنگشته است چنانچه مرتکب جرمی  

با این حال پیرامون عروض جنون (.  23:  1409/28حر عاملی،    نک:)  2دیگر، مسئولیت کیفری ندارد 
اختالف فقها  میان  جرم  ارتکاب  از  خصوص  پس  این  در  امامیه  فقهای  مشهور  که  دارد  وجود  نظر 

معتقدند عروض جنون پس از ارتکاب جرم مانع مجازات فرد مرتکب نیست. این در حالی است که  
ظر مشهور پذیرفته نشده  در قوانین کیفری جمهوری اسالمی ایران که در حال حاضر مجری هستند ن

و نیز برخی مالحظات    جرایمالناسی بودن  اللهی یا حقاست و با لحاظ برخی شرایط همچون حق 
 هایی در نظر گرفته شده است. دیگر، نسبت به اجرای مجازات مجنون، تفاوت 

توان با دقت در این روایات، موضوعات  دهد که میمستندات روایی مربوطه نشان می  ۀمشاهد
بیان شده است را در این قضیه دخیل    گذارقانونتری نسبت به آنچه تاکنون در کالم فقها و نظر  بیش

دانست؛ موضوعاتی همچون وضعیت سالمتی مرتکب در زمان اثبات جرم، نوع دلیل اثباتی و نوع  
مجازات آن، که در امکان یا عدم امکان اجرای مجازات فردی که پس از ارتکاب جرم دچار جنون 

پذیرفته در این خصوص نیز پنهان های صورت اثرگذار هستند؛ موضوعی که از دید پژوهش  ، شودمی 
اجرای  درخصوص    گرفتههای صورت مانده است و در این مقاله به آن پرداخته خواهد شد. در پژوهش

ی،  از منظر حقوق   گذارقانونبه رویکرد    3مجازات مجنون، معمواًل پس از تبیین مواد قانونی مربوطه 
شود و در برخی موارد نیز به نظرات فقها در این خصوص  شناختی انتقاد وارد میاجتماعی یا روان

که در این پژوهش با بررسی تفصیلی اساس و مبانی تصویب این قوانین که  ؛ در حالی4شوداشاره می
رویکرد    ۀادل و  فقها  نظر مشهور  به  وارد می  گذارقانونشرعی است،  نقد  پیشنهاداتی شود  ایران،  و 

  شود.جهت اصالح این قوانین ارائه می 

 
 . 379-353  :1400پیک و هادی،  ره :  کنمشاهده اطالعات پیرامون مفهوم و معیارهای فقهی و حقوقی جنون    ایبر.  1

بِ 2 َها َمْغُلوَبٌة َعَلی َعْقِلَها َو َنْفِسَها... .« یفِ یی َعِن اْلَمْجُنوِن َحتَّ  اْلَقَلُم  صلی الله علیه و آله َقاَل: ُرِفَع  ی. »... َأنَّ النَّ  َق َو َأنَّ
 . 101-121: 1393جودکی و عباسی، نک: . به عنوان مثال 3

 .77-90: 1396عباسی و غالمی، نک:  . به عنوان مثال 4
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هایی یی به آن است محدودیت گو پاسخ ای که این پژوهش به دنبال بررسی و مسئله  بر این اساس، 
مجازات نوع  و  اثباتی  دلیل  نوع  جرم،  اثبات  زمان  در  مرتکب  سالمتی  وضعیت  حیث  از  که   است 

تحلیلی و با بررسی   ـ   پژوهش با روش توصیفی اجرای مجازات مجنون وجود دارد. این  درخصوص  
یی به این مسئله است. در این راستا ابتدا به گو پاسخ سندی و داللی روایات مربوطه در مقام بررسی و  

شود؛ سپس ایران نسبت به این موضوع پرداخته می   گذار قانون رویکرد فقهای امامیه و همچنین رویکرد  
استناد مشخص قابل از حیث سندی، دلیل معتبر و    ویژه به ی آن  مربوطه و نقد و بررس   ۀبا بررسی ادل 

 های مذکور تبیین خواهند شد.شود و در نهایت نیز با بررسی داللی مستند معتبر، محدودیت می 
 اقوال فقهی  .1

نظرات مختلفی توسط فقها    ،پیرامون اجرای مجازات فردی که پس از ارتکاب جرم مجنون شود
طور مطلق و برخی نیز قائل  صوص برخی از فقها قائل به اجرای مجازات بهبیان شده است. در این خ

ایران و مستند فقهی آن    گذارقانوناند. در این قسمت پس از بیان این نظرات، به نظر  به تفصیل شده
 شود.نیز اشاره می

 طور مطلقاجرای مجازات مجنون به .1-1
امامیه معتقدند اگر حدوث جنون بعد از ارتکاب جرم باشد، مانع از اجرای حد   مشهور فقیهان

حاکی از آن است که ایشان در مورد  ها  آن  بر فرد مبتال به جنون نیست. مراجعه به آرای فقها و دقت در
از ارتکاب جرم از عبارت   مورد   ۀ اند و در مسئلاستفاده کرده  «سقط الحد  یلم  »عروض جنون بعد 

اند.  اثبات آن تفاوتی قائل نشده  ۀتفصیلی نداده و بین جرم ارتکابی یا زمان اثبات جرم یا شیو  گووگفت
آن تفاوت   تبعبهاین اطالق چنانچه مورد توجه آنان بوده باشد بدین معناست که تفاوت جرم ارتکابی و  

ز در هر زمان که  نوع مجازات اعم از شالق، قتل و رجم، تأثیری در عدم اجرای مجازات ندارد و نی
ای که اثبات شود اعم از جرم اثبات شود خواه قبل از عروض جنون یا بعد از آن باشد و به هر شیوه 

اینکه با اقرار خود فرد بوده یا با شهادت شهود باشد، امکان اجرای مجازات نسبت به مجرم مجنون  
 شود:وجود دارد. ذیاًل به عبارات برخی فقها اشاره می

و فرزندش   1(533:  3/ 1413حلی،  )   (، عالمه حلی451:  1412/8عاملی،  )  املیمرحوم حر ع
( در مورد مجازات شخصی که مرتکب جرم حدی زنا شده و 487:  4/ 1387حلی،  )   فخرالمحققین 

اگر شخص عاقلی مرتکب زنا شود و سپس جنون بر وی عارض » :  اندسپس مجنون شده است بیان کرده 
یت از سلف تبع به برخی دیگر از فقهای متأخر نیز  «  حد بخورد.   باید شود و  شود، حد از او ساقط نمی 

 
، بل ی. »و لو زنی أحدهما عاقال ثم  جن  لم 1  منه(« ستوفییحد  حالة الجنون )بل یسقط الحد 



 1401 بهار  / یکصد و هفدهممارۀ / ش هشتاد و ششم دورۀ /                             

 

۳0۲ 

اند: داده   ا خود، در کتب فقهی در مورد شخصی که مرتکب جرم حدی شده و سپس مجنون شده فتو 
شود بلکه حد د، سپس وی مجنون شود، حد او ساقط نمی هنگامی که حدی بر شخصی واجب شو » 

؛ وحید 205:  5/ 1419جزیری و همکاران،    ؛ 37:  1410خوئی،  )   1«شود در حال جنون بر او جاری می 
بی ی حس   ؛482:  3/ 1428خراسانی،   ی،  قم  روحانی  بی   ؛ 268:  3تا/ نی  کابلی،   (.287:  3تا/ فیاض 

چنین مجنونی مجازات تأیید اینکه    ی امام خمینی ضمن مرحوم آیت الله مؤمن قمی نیز در تبیین فتاو 
اگر شخص عاقلی، دیگری را قذف کند سپس »   2شود، دلیل این حکم را چنین بیان کرده است:می 

شود و در حال جنون حد جنون بر وی عارض شود حد بر او ثابت است و جنون سبب سقوط حد نمی 
ر کس دیگری را قذف نمود حد بخورد. شخص مجنون حد قذف اقتضا دارد ه ۀ  خورد. زیرا عموم ادل می 

نیز در زمانی که عمل قذف را انجام داده، مجنون نبوده و عاقل بوده بنابراین تحت عمومات وجوب 
ماند. تنها جایی که استثنا شده است موردی است که شخص در حال قذف مجنون اجرای حد باقی می 

لله اردبیلی نیز در مقام نقل نظر مشهور آورده است: مرحوم آیت ا  (.438: 1422مؤمن قمی، )  « باشد 
»در موردی که شخصی عملی انجام دهد و حدی بر او ثابت شود، جمع زیادی از فقهای امامیه قائل 

 (.533:  1/ 1427موسوی اردبیلی،  )   3شود« اند که حد از وی ساقط نمی شده 
 تفصیل در اجرای مجازات  .1-۲

مطلق مانع  طور  بهاند عروض جنون پس از ارتکاب جرم،  امامیه معتقد شده  گرچه مشهور فقیهان
نظر مشهور، برخی از فقهای متقدم و تعدادی از فقهای متأخر،    قابلاما در م  ، مجازات مرتکب نیست

فتو در اطالق حکم    ااین  یا خدشه  پذیرش مستندات مشهور  با عدم  و  ندانسته  اشکال  از  را خالی 
اح مسئله  در  داده مذکور،  تفصیل  معتقد شدهتمال  که  معنا  بدین  روایات  اند.  برخی  از  مستفاد  اند 

اثبات جرم در حکم    ۀتوان بر مجنون حد جاری کرد و شیوصحیح، تنها در برخی از انواع جنایات می
شود که نوع خاصی  مسئله دخیل و تأثیرگذار است. همچنین از روایت مورد استناد چنین فهمیده می 

 . اجراستقابلان عروض جنون از حد در زم
نگاشته است:   این خصوص چنین  در  ریاض  داده »مرحوم صاحب  احتمال  اند چنانچه  برخی 

 
 ه الحد  حال جنونه.« یقام علیسقط عنه، بل ی. »إذا وجب الحد  علی شخص ثم جن  لم 1
المجنون أدوارًا ف2 أو  العاقل  العاقل و عاد دور جنون األدوار  ی. »لو قذف  ثم  جن   و لم یثبت عل  یدور عقله  الحد   ه 
ها تقتضیسقط، و ی ة حد  القذف؛ فإن  ما  کالحد  علی  ثبوت  یحد  حال جنونه. لعموم أدل  ل  قاذف، و بالنسبة إلی الجنون إن 

.«یجب علیعمومها ف یره فیبقی غین ما قذف، فیان مجنونًا حکل علی خروج من یقام الدل  ه الحد 

ا اعتراض الجنون فذهب جمع  3 ه إن فعل ما  یثک. »و أم  ه الحد   یوجب عل یر من فقهائنا إلی عدم سقوط الحد  به، بمعنی أن 
، أق ح الیو هو صح ة به من ذهاب عقل ثم  جن  .«یم علیعل   ه الحد 
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ای دیگر حد، شالق بوده و مجنون ادواری باشد باید تا زمان بازیافت سالمتی عقلی منتظر ماند. عده
ومی نیز سقوط حد را در  مطلق، حد ساقط باشد و گروه سطور  به اند در مجنون دائمی  احتمال داده 

دانسته محتمل  مجازات،  اجرای  از  انزجار  عدم  و  درد  احساس  عدم  طباطبایی،  )  1«اندصورت 
باره فرموده  مرحوم شهید ثانی با تشکیک در ثبوت مطلق مجازات مجنون، در این  (.502:  1418/15

ازات وی شالق  شود اما اگر مجاست: »اگر مجازات مجنون، قتل باشد در زمان جنون جاری می
باشد، در اینکه منتظر شویم از جنون خارج شود و حد را جاری نماییم یا اینکه در همان حال جنون  

  2پرهیز از اجرای حد در زمان جنون است« ها  آن  حد را جاری نماییم، دو نظر وجود دارد که بهترین
ثانی،  ) فرم  (.380:  1413/14شهید  خصوص  این  در  هم  اردبیلی  محقق  »این  مرحوم  است:  وده 

بیفتد زیرا   تأخیراحتمال وجود دارد که بگوییم مجازات مجنون تا زمانی که افاقه عقلی پیدا کند، به  
مرحوم    (.82:  1403/13محقق اردبیلی،  )  3بر حد او وجود ندارد«ای  مجنون تکلیفی ندارد و فایده

آورد  مجنون  مجازات  مطلق  ثبوت  در  مشهور  نظر  نقد  با  نیز  هندی  نظری  فاضل  چنین  که  است  ه 
(. مرحوم آیت الله گلپایگانی نیز معتقد است پذیرفتن  478:  1416/10فاضل هندی،  )  صحیح نیست

امری عجیب است  است  در حالی که مجنون شده  و مجازات شخص  ،  گلپایگانی)  4نظر مشهور 
قرار نمی163:  1412/2 تأثیر  برای کسی که تحت  ایشان معتقد است مجازات  به سبب  (.  یا  گیرد 

ای ندارد؛ بلکه مجازات  شود و عقل و درک و شعور ندارد فایدهمقتضای حالش، اصاًل متوجه آن نمی
در صورتی  (؛  28  :1412/3گلپایگانی،  )  5برای کسی باشد که از آن اثر بپذیرد و آن را درک کند   باید

نمی حس  را  دردی  نه  مجنون  ارادکه  حتی  و  دست    ۀکند  از  ندارد  مأمورفرار  را  حکم   6اجرای 
چنین 383:  1412/1گلپایگانی،  ) برای  مجازات  اثبات  است  معتقد  اردبیلی  موسوی  مرحوم   .)

 
المطبق مطلقًا و ثالث السقوط مطلقًا   یان الحد  جلدًا و آخر السقوط فکالمعتور: انتظار إفاقته إن  ی. »احتمل بعٌض ف1

 نزجر به.«یث ال یان بحکحس  باأللم و یإن 
ه  -ان له حالة إفاقةک إن  -انتظار إفاقته یان جلدًا ففکنتظر بالمجنون اإلفاقة، و إن یان قتاًل لم ک. »ثم  إن 2 وجهان: من أن 

 الردع ... و هذا أجود.«  یأقوی ف
.« یف و النفع فیلکق، لعدم التیفیحتمل السقوط إلی أن ی. »و 3  الحد 
ه ال فائدة ف کب و ذلیالذهن عج ی. »و هذا ف 4  إجراء الحد  علی المجنون.« یألن 
ه و قصور شعوره  کقبله بمقتضی حاله و لعدم تعقله و دریه و ال  یلتفت إلیتأثر باألدب و ال  یال    ب منی . »ال معنی لتأد5

 تأثر به.« ی و  کقبل ذلیب متعلق بمن ی بل التأد

ا  6 ما  ک. »و ام  ا  یث ال  یون بحیکون المجنون بهذه الحالة فهو أمر واقع و رب  مم  م  ن  یبه و لذا ال  یصیتأل  دان  ی ریفر  مم 
 ضربه.« ی
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مرحوم   (.536:  1427/1موسوی اردبیلی،  )  مجنونی امری بس مشکل است که از ذهن دور است
آورده است: »فتوا دادن به اجرای حد بر شخص   باره دراین منتظری نیز در کتاب الحدود خود    آیت الله

ذهن نیز از پذیرش چنین نظری  ...  ن استی مجنون در حال جنون وی، امری مشکل و مخالف مواز
 (. 502: 1418منتظری، ) 1ابا دارد«

 رانیا  یفر کین ینظر مؤثر در قوان .1-۳

از د قطع  ه مجازات ک مجازات فرد مجنون    یب و اجرا ی ان تعق ک ام درخصوص    موجود ن  یتر کنظر 
 ک عدم در  دلیل به   ی گری اثبات جرم و د   ۀاز حق دفاع در مرحل   ی مندعدم بهره   دلیلبه   یکیمجنون را  

ن ی ه قوان ک ن یت به ا ی ند، با عنا ک ی م  یاب یل به اهداف مجازات، نامناسب و ناعادالنه ارز ی مجازات و عدم ن 
ن خصوص بر اساس ی م در ا یباشند، اتخاذ تصم   ی ن شرع یر با مواز ید مغا ی ران نبا ی ا  ی اسالم   یجمهور 

م   یفقه   یمبان  ا درخصوص    ران ی ا  ی فرکی در حال حاضر مقررات    رد.ی پذ ی صورت  ن مقاله، ی موضوع 
 ی ن دادرس یی قانون آ   13  ۀ ( ماد 2)   ۀ و تبصر   13922مصوب    ی قانون مجازات اسالم   150 ۀ ( ماد 1) ۀ  تبصر 

م در ک ، عارض شدن جنون قبل از صدور حی ن مواد قانون ی است. بر اساس ا  13923مصوب    ی فرکی 
ه فرد کباشد    ی نحو ط اثبات جرم به ی ، چنانچه شرا یالناس حق   جرایم طور مطلق و در به   ی الله حق   جرایم 

 شود.ی م   ی ب و دادرس ی ند، سبب توقف تعق ک مجنون در فرض افاقه بتواند از خود رفع اتهام 
 ین شرعی ن با موازیرت قوانیص عدم مغایه تشخک  ینهاد عنوانبهنگهبان  ی نظرات شورا  یبررس

از آن است    کی حا  1392مصوب    یقانون مجازات اسالم  150  ۀرامون مادیآن است پ  ی فقها  ۀبر عهد
در اجرای    تأخیربرخی فقهای شورای نگهبان قائل بودند که    نخست مجلس،   ۀه در بررسی مصوب ک

فردی که پس از ارتکاب جرم  درخصوص    اللهی دارد حق  ۀ تعزیری و نیز حدودی که جنبهای  مجازات
زیرا بر اساس موازین شرعی، هرگاه رسیدگی به موضوع   شود، دارای ایراد شرعی است؛دچار جنون می

 
از  کن ..... و االرتیل و مخالف للموازک حال جنونه مش  یان او رجما علی المجنون فک»االفتاء باجراء الحد جلدا    .1
 .« ک أبی ذلیضا ی أ

شود.  هرگاه مرتکب یکی از جرائم موجب حد پس از صدور حکم قطعی دچار جنون شود حد ساقط نمی»  :1ۀ  تبصر  .2
اللهی دارد تعقیب و محاکمه تا زمان  ی در حدودی که جنبه حق در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطع

الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی  هایی که جنبه حق افتد. نسبت به مجازات افاقه به تأخیر می 
 « .از جرم، جنون مانع از تعقیب و رسیدگی نیست

تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی »  :2  ۀتبصر  .3 هرگاه مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، 
الناسی شرایط اثبات جرم به نحوی باشد که فرد مجنون یا فاقد هوشیاری در  شود. مگر آنکه در جرائم حقمتوقف می

 « . ...فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند 
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نیاز به انشای حکم باشد و به بیان دیگر با وجود کامل بودن   طبق موازین شرعی تمام باشد و صرفاً 
اند که  برخی فقهای شورا بیان داشته  قابلاجرای مجازات وجود ندارد. در م  تأخیردلیلی برای    ه، ادل

است که    یجایبهحکم روایات بر عدم سقوط حد و وجوب اجرای حد بر شخص مجنون، مربوط  
را شامل   از صدور حکم  قبل  باشد و حدوث جنون  فرد عارض شده  بر  از حکم قاضی  جنون پس 

مربوط به   مجنون است،   ۀشود. بر این اساس این ماده که مربوط به تعویق محاکمه تا زمان افاقنمی
ن یات  یحدوث جنون قبل از صدور حکم قاضی است و لذا مغایرتی با موازین شرعی ندارد. در نها

 عنوان بهنخست مجلس در حال حاضر    ۀاعالم نشد و همان مفاد مصوب   ین شرعی ر با موازیماده مغا
 (.90-92: 1397پور و دیگران، توکل) قانون، مجری و معتبر است 150 ۀماد

ن ماده در چند مرحله مورد ی، ا1392مصوب    ی فرکی  ین دادرسییقانون آ  13  ۀ ماددرخصوص    اما
قانون   6  ۀنخست مجلس همچون ماد  ۀمصوب   13  ۀ( ماد2)  ۀقرار گرفت. در تبصرنگهبان    یراد شورا یا

گاه   هره »کان شده بود  یب  1378در امور کیفری( مصوب  )  های عمومی و انقالبآیین دادرسی دادگاه
 .«شودیب متوقف میمبتال به جنون شود، تا زمان افاقه، تعق  یم قطعک ش از صدور حیب جرم پک مرت 

ه طبق  کشوند  ین موضوع میاز فقها قائل به ا  ی نگهبان برخ   یتبصره در شورا  نیا  ی بررس  ۀدر جلس
 یدر فرض   یشود و حتیره(، جنون پس از انجام جرم موجب سقوط مجازات نمی )نیامام خم  یفتاوا 

رد و مجازات را بر او  ک نه جرم او را ثابت  یتوان با بیز میم مجنون شود نک ب قبل از اثبات ح ک ه مرتک
ن خصوص مربوط یره( در ای )نیامام خم  یه فتاوا کداشتند  ی ان میاز فقها ب  یبرخ   قابلرد. در مکاجرا  

ه متهم قبل از اثبات جرم،  ک یموارد درخصوص  ه جرم محرز و اثبات شده باشد وکاست  یبه موارد 
آورد  ی ه از خود به عمل مک  یات یدفاعه بتواند با  کقائل بود    ین حقیچن  یو ید برا یمجنون شده باشد با

نگهبان در نظر    یت شورا ی(. در نها39-42:  1400پور و دیگران،  لک تو)  ابدی   ییرها  یاز اتهام انتساب
ه ک  ی(، در موارد 13)  ۀ( ماد2)  ۀب در تبصریاطالق متوقف شدن تعقه: »کرد  کان  ین بین چن یخود ا

ب و صدور  یه اگر در حال تعقک  نحویبهاب جرم عاقل بوده است،  ک ب در حال ارت ک ثابت شود مرت 
 1.« ن شرع استی ند، خالف موازک توانست از خود رفع اتهام یم عاقل هم بود، نمک ح

 ی بندن جمع یتوان به ایم  2ن خصوص یره( در ای )نیامام خم  یرسد با دقت در فتاوا یبه نظر م

 
 شورای نگهبان خطاب به مجلس شورای اسالمی.  23/12/1390مورخ    46141/30/90 ۀ شمار ۀام ن 4بند  .1
ح ال علة به من ذهاب عقل ثم ی، فإن أوجب علی نفسه الحد و هو صح سقط الحد باعتراض الجنون أو اإلرتداد ی»ال    .2

ه الحد و لو یم علیدور إفاقته و صحته أق  یوجبه فیما  یب المجنون األدوارکه الحد رجمًا أو جلدًا، و لو ارتیم علیجن أق
(؛ »لو  465:  2/تای، بینیحس باأللم حال الجنون أو ال.« )خمین أن  ینتظر به اإلفاقة، و ال فرق بیدور جنونه، و ال    یف
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در فرض عروض    یحد بر فرد مجنون حت  یق بودن اجرا شان به مطلیالم اکتوان از  یه نمکنائل شد  
ح« و یر عبارات »و هو صحکبا توجه به ذ   قابلدر نقطه م  یبرد؛ حت  یز پ یجنون قبل از اثبات جرم ن

رسد برداشت لزوم اثبات جرم در حال صحت فرد از نظر  یشان، به نظر میا  ی»حال صحته« در فتاوا 
قر باشد.یایشان  به صواب  برداشتبا    هرحالبه  ب  به  فقهاک  یتوجه  ب  یشورا   ی ه  از  امام  ینگهبان  ان 

قرار  کران، نظر مشهور فقها مالیا یاسالم  ین جمهوریاند در حال حاضر در قوانره( داشتهی )نیخم
 ه به آن اشاره شد.کن نظر وارد شده است یبر اطالق ا یودیداده نشده است و ق

 ادله و انتخاب دلیل معتبر یبررس .۲
مقام   باک شف حکدر  ابتدا  ادلیم  وا   یاجتهاد  ۀد  گ  یاو کمورد  ایقرار  در  لذا  ادل یرد؛    ۀ ن قسمت 

پقرار می  یه مورد بررسیو اصول عمل  یاجتهاد اینکه  به  ایگیرد. نظر  آیهیرامون  برای  ن موضوع،  ای 
ندارد، روا  اقرار خواهند    یات مربوطه مورد بررسی استناد وجود  در  ت ین خصوص دو روا یگرفت. 

ح  یان و توض ین قسمت پس از بیه در اکه وجود دارد  ی د بن معاویت حسن بن محبوب و بر یروا   یعنی
  ها، اعتبار ت با بررسی اعتبار میان آن یشود و در نهایپرداخته مها  ی آنسند  یبه بررسها  ی آن اجمال

 شود. یاستناد مشخص م یبرا ها  آن 
 حسن بن محبوبروایت صحیح  .۲-1

در مورد فردی که حد بر او واجب شده و قبل از مضروب شدن دچار جنون ر )ع( حضرت امام باق 
شده است فرمودند: »اگر در حال صحت و به دور از ذهاب عقل بر خودش حدی را واجب کرده، حد 

 یب جرم ک مرت   ی اگر شخص   هک ان آن است  یت در مقام ب ی این روا   1شود هرطور که باشد.« بر او جاری می 
 یمانع اجرا   ی ن جنون ی م به جنون مبتال شود، چن ک و صدور ح   ی دادرس   فرایند اب جرم و  ک شد و بعد از ارت 

اند؛ رده ککتب رجالی وی را توثیق    ۀ حسن بن محبوب در این روایت از ثقات است که هم   ست. ی م ن ک ح 
ثان متقدم و متأخر در وثاقتش  ۀهم  ؛ ابن داوود 122: 1420طوسی،    )ازجمله اند متفق رجالیان و محد 

ی،   ی،  77:  1392حل  ا ی (. همچن 59:  1378؛ مجلسی،  37:  1381؛ عالمه حل  نام   ۀشان در طبق ی ن 
کاظم  امام  طوسی،  118:  1433برقی،  )  اصحاب  رضا 347:  1380؛  امام  اصحاب  ندیم، )   (،  ابن 

( آمده است. نام 276: 1350ابن ندیم،  ) ( و اصحاب امام جواد 372: 1380؛ طوسی، 276: 1350

 
:  2/تای ، بینینة أو بإقراره حال صحته« )خمیسقط عنه القود سواٌء ثبت القتل بالبیقتل عاقٌل ثم خولط و ذهب عقله لم  

522) 
ِه َحدٌّ َفَلْم  یَرُجٍل َوَجَب َعلَ   یَجْعَفٍر علیه السالم فِ   ی َدَة َعْن َأبِ یُعبَ   یْبِن ِرَئاٍب َعْن َأبِ   یَو َرَوی اْلَحَسُن ْبُن َمْحُبوٍب َعْن َعلِ   .1
ی ُخوِلَط، َفَقاَل: »ِإْن  ی َة ِبِه ِمْن َذَهاِب َعْقٍل ُأقِ یِح اَن َأْوَجَب َعَلی َنْفِسِه اْلَحدَّ َو ُهَو َص کْضَرْب َحتَّ اِئنًا کِه اْلَحدُّ  یَم َعلَ یٌح اَل ِعلَّ

 ( 42:  1413/4 .« )شیخ صدوق،ان کَما 
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ع( )  ز از امام صادق ی علی بن رئاب ن   (. 556:  1348کشی،  )  او در شمار اصحاب اجماع نیز آمده است 
حدیث  500شان در سند حدود  ی (. نام ا 250تا:  ی نجاشی، ب )   ع( روایت نقل کرده است )  و امام کاظم

اند و شیخ طوسی او جال در آثار خود وی را ستوده (. علمای ر 18:  12/ 1372،  یخوئ )   ر شده استک ذ 
رجاء( حذاء )   ابوعبیده زیاد بن عیسی   (. 87:  1420طوسی، )  القدر توصیف کرده است را ثقه و جلیل 

: 1420طوسی،  )   بوده و از آنان حدیث نقل کرده استز جزء اصحاب امام باقر و امام صادق  یکوفی ن 
ن 122 نجاشی  ابوعبی ی (.  صحیح ز  و  موثق  شیعه،  معروف  محدثان  از  را  می ده  نجاشی، )   داند الروایه 

 باشد.ن روایت کامل است و روایت صحیحه می ی با توجه با مباحث مزبور، سند ا   (. 171:  1تا/ ی ب 
 روایت برید بن معاویه .۲-۲

( در مورد مردی سؤال شد که عمدًا مرد دیگری را کشته و حد بر او جاری  ع)  از حضرت امام باقر
آن،   از  است. پس  او جنون عارض شده  بر  اینکه  تا  نشده  داده  او  و شهادت صحیح علیه  نگردیده 

دهند که آن مرد را کشته است. حضرت فرمودند: »اگر شهادت دهند قاتل  گروهی علیه او شهادت می
شود و اگر به این مطلب شهادت  لی مرتکب قتل شده است قصاص میدر حال صحت و سالمت عق

، المالبیتشود و اگر مالی باقی نگذارده است از  ندهند و مالی دارد، از مال او دیه مقتول پرداخت می
 1گردد.« شود و خون مسلمان باطل نمیدیه او داده می 

روا  بریاز  میت  استفاده  ارت کشود  ید  در صورت  اک ه  و  باب جرم  توسط  آن  دادگاه، یثبات  در  نه 
د از یست؛ بنابراین اواًل باید حد اثبات شده باشد و ثانیًا این اثبات بایحد ن  یعروض جنون مانع اجرا 

شده توسط شهود، قتل باشد،  ه جرم اثباتک  ین در صورت یبینه صورت گرفته باشد. همچن  ۀق اقامیطر
بر مجنون مجاز است.   استفاده نمیاز روای  رواینازاجرای حد  با هر نوع ت  شود که مطلق حدود 

فقر  است.   االجرا الزم اثباتی   َعلَ   ۀاز  َشِهُدوا  ِح ی»ِإْن  َقَتَلُه  ُه  َأنَّ َصِح یِه  ُهَو  َو  َقَتَلُه  استنباط  یَن  چنین  ٌح« 
اقاممی  در  مالک  که  زمان    ۀشود  در  جرم  وقوع  اثبات  مالک،  بلکه  نیست،  جرم  اثبات  زمان  حد، 

است. زیرا ممکن است اثبات جرم در زمانی صورت گیرد که مرتکب جنون   صحت و سالمت عقل 
دهندگان به وقوع جرم سالمتی خود را از دست داده باشد. بلکه آنچه مهم است این است که شهادت

 
ُد ْبُن    .1 ٍد َو َعلِ ییْح یُمَحمَّ ، َعْن یَرفِ یصَّ عًا، َعِن اْبِن َمْحُبوٍب، َعْن َخِضٍر الیِه َجِم یَم، َعْن َأبِ یْبُن ِإْبَراِه   ی، َعْن َأْحَمَد ْبِن ُمَحمَّ

اَلُم َعْن َرُجٍل َقَتَل َرُجاًل َعْمدًا، َفَلْم  ی، َقاَل: ُسِئَل َأُبو َجْعَفٍر َعلَ یَة اْلِعْجلِ یِد ْبِن ُمَعاوِ ی ُبَر  ، َو َلْم َتِصَح  یَقْم َعلَ یِه السَّ ِه اْلَحدُّ
َهاَدُة َعلَ  ی یالشَّ ُه َقَتَلُه؟ َفَقاَل: »ِإْن َشِهُدوا َعلَ   -َبْعَد َما ُخوِلَط   -هِ یَن َشِهُدوا َعلَ ی آَخرِ ُخوِلَط َو َذَهَب َعْقُلُه، ُثمَّ ِإنَّ َقْوماً   ِه َحت  ِه یَأنَّ
َقَتَلُه ِح  ُه  َقَتَلُه َو ُهَو َصِح یَأنَّ ٌة ِمْن َفَساِد َعْقٍل، ُقِتَل ِبِه؛ َو ِإْن َلْم یٌح لَ یَن  ْعَرُف، یَماٌل  اَن َلُه  کَو    کِه ِبذلِ یْشَهُدوا َعلَ یَس ِبِه ِعلَّ

«  ْبُطُل َدُم اْمِرٍئ ُمْسِلٍم یِت اْلَماِل، َو اَل یُة ِمْن بَ ی الد   یَمااًل، ُأْعِط  ک ْتُر ی، َو ِإْن َلْم ُة ِمْن َماِل اْلَقاِتِل ی َوَرَثِة اْلَمْقُتوِل الد   ُدِفَع ِإلی
 . (295: 1407/7)کلینی،
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 توسط جانی در زمان صحت و سالمتی شهادت دهند. 
ه چنانچه انجام جرم در زمان صحت و سالمتی فرد  ک ت آن است  یگر مستفاد از روا یمطلب د

 ۀمبتال به جنون ثابت نشود و شهادت شهود فقط ارتکاب جرم را بدون زمان انجام جرم اثبات کند، دی
 شود.    المال تأمینبیتمقتول باید از مال قاتل به خانواده وی پرداخت گردد و در فرض عدم دارایی، از  

مجهول   دلیلبهجز خضر صیرفی که  وایت جزء ثقات هستند بهافراد حاضر در سند این ر  ۀهم
  دلیلبهبرخی از فقها معتقدند    با وجود اینشود؛  بودن وی، این روایت از روایات ضعیف محسوب می
روایت   سند  ضعف  مسئله،  حکم  بودن  استقابلاجماعی  کاشانی، )  جبران  (.  92:  1410مدنی 

ت به سبب شهرت  یح روا یاز جهت امکان ترج کی  ی شهرت عملی از دو جهت مورد بحث است:  
گری از جهت جبران ضعف روایت ضعیف، با قطع نظر از تعارض. برخی  یو د تعارض عملی در مقام 

به شهرت عملی وجود ندارد، مگر بنابر   روایت ترجیح لی بریاز اندیشمندان دانش اصول معتقدند دل
ح به شمار  یبه واقع باشد، از اسباب ترج   ت یکی از دو روا یتر شدن  کین قول که آنچه موجب نزد یا

 (. 221: 2تا/یمظفر، ب) ت خواهد بودیح روا ین قول، شهرت عملی از اسباب ترج ید. بنابر ای آمی 
اندیشمندان اصولی معتقدند شهرت عملی،   ۀاما نسبت به بحث دوم، یعنی جبران ضعف سند، عمد 

ت بر حسب قواعد علم یهرچند روا ت را جبران کرده، مصحح عمل به آن است؛  ی ضعف سندی روا 
تی، موجب ضعف و سستی ی از روا  فقها  عملی مشهور  اعراض  که چنان ت ضعف باشد؛  ی در نها  رجال، 

را اعراض مشهور یار قوی و معتبر باشد. ز یت، مشهور و از نظر سند بس ی آن خواهد شد؛ هرچند آن روا 
 در فرض اول، عمل مشهور  که چنان ت است؛ ی حاکی از وجود خللی در روا  ـ  قوت سندرغم به  ـ  از آن 

 (.99: 2تا/ عراقی، بی )  ت آن است انگر عدم خلل و قوی ب ـ   ضعف سند رغم  به   ـ 
ضعف سندی آن و اعراض    ۀ کنندف را جبرانیت ضعیالبته برخی دیگر نیز عمل مشهور به روا 

(. البته  143:  2ج،  خوئی)  اندح و قوی را موجب سستی و خلل در آن ندانستهیت صحیآنان از روا 
مشهور، مشروط به   ز جبران ضعف سند به عملیت به شهرت عملی بنابر قول به آن و نیح روا یترج 

روایا به  عمل  که  است  عصر  ین  به  که  باشد  اصحاب  قدمای  نزد  در  مشهور  آن  به  فتوا  و  ت 
روایت  اند و شهرت در بین فقیهان متأخر برای ترجیح  ک بوده یالم نزدالسهمیعل معصومین حضور

 . (221: 2تا/یو مظفر، ب 100و   99: 2تا/عراقی، بی) کندت نمیی ضعیف یا جبران ضعف سند کفا
جبران قابلبا توجه به آنچه گذشت معلوم گردید ضعف سند روایت مورد استناد مشهور با شهرت  

کند می  نیست، زیرا روایت مزبور نزد قدما از شهرت برخوردار نیست و آنچه ضعف سند را جبران
با توجه به آنچه گذشت معلوم گردید ضعف سند روایت مورد    فتوای قدمای از فقیهان امامیه است.

جبران نیست، زیرا روایت مزبور نزد قدما از شهرت برخوردار نیست و  قابلاستناد مشهور با شهرت  
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 کند فتوای قدمای از فقیهان امامیه است.می آنچه ضعف سند را جبران
 دو دلیل و انتخاب دلیل معتبر  ۀبررسی رابط .۲-۳

ف یت ضعیحه، نوبت به روا یت صحیدر مقام بررسی این دو روایت، ابتدائًا باید گفت با وجود روا 
ا اجماع، ضعف سند را جبران  یبه شهرت و    کاند با تمستالش کرده  یه برخ جا کآن  رسد. لیکن ازینم

این روایت مشکلی را حل    همان طورند،  ینما به شهرت در  بیان شد، تمسک  که در مورد شهرت 
اند در امور کیفری که منجر به سلب  بسیاری از فقها نیز تصریح کرده  که چنانکند. از طرف دیگر  نمی

فاضل  ) را کنار گذاشت ءلزوم احتیاط در دما ۀتوان قاعدشود با یک یا چند خبر واحد نمیحیات می
 (.  480: 1404/41؛ صاحب جواهر، 572: 1417/2آبی، 

در مورد اجماع و اینکه آیا اجماع فقها بر این روایت جابر ضعف سند آن هست یا خیر، به نظر  
کنندگان در اجماع بر عدم  تواند ضعف سند را جبران کند زیرا اگر مستند اجماعرسد اجماع نمیمی 

ه است روایت برید بن معاویه باشد،  سقوط قصاص از قاتلی که در زمان صحت، مرتکب قتل شد
( و  195تا:  ؛ حلی، بی502:  1428/3مکارم شیرازی،  )  اجماع، مدرکی و فاقد ارزش و اعتبار است

در قسمت سوم    که چناناگر مستند آنان، اطالق مستفاد از روایت صحیح حسن بن محبوب باشد،  
ن اگر مستند حکم،  یدار نیست. همچناین مقاله بیان خواهد شد روایت مزبور از چنین اطالقی برخور

صرفًا اجماع باشد، از نظر صغروی و کبروی مورد تأمل است؛ خصوصًا در مجنون ادواری که امکان  
آن امکان مصالحه با اولیای دم یا توبه در مورد حدود یا حداقل   تبعبهبهبودی در مورد او وجود دارد و  

اجرای حد و قصاص نسبت به او با احتیاط    تأخیر و    دفاع از خود در محاکمه نسبت به او متصور است 
 در دماء سازگاری بیشتری دارد. 

ضعف سند روایت دوم    ۀکنند اما اگر از این نظر عدول کنیم و قائل شویم اجماع اصحاب، جبران
قرار    ؛است تعارض  در  دیگر ظاهرًا  روایت  منطوق  با  روایت  دو  از  یک  هر  مفهوم  صورت  این  در 

شده با  بیان شده است که جنون عارضی مانع از اجرای حد شالِق ثابت  ر یک روایتزیرا د  .گیرد می 
اقرار فرد در زمان صحت نیست و در روایت دوم بیان شده است که جنون عارضی مانع از اجرای حد  

ثابت بیان شده است:  قتِل  بینه نیست. گویا در یک روایت  با شهادت  نفسه  »شده  اقر  علی  ان کان 
ان شهدوا علیه بالقتل و هو صحیح،  »و در روایت دیگر آمده:    «و صحیح، اقیم علیه الحدبالحد و ه

صورت هر دو جمله شرطیه در استقالل در سببیت و انحصاری بودن سبب ظهور  . در این«قتل به
 دارند و برای رفع تعارض باید از ظهور هر یک از دو روایت در انحصاری بودن سبب دست کشید 

( و چنین نتیجه گرفت که اگر فردی به جرم ارتکابی در زمان صحت و سالمت 116: 1/مظفر، بی تا)
شود و جنون  عقلی اقرار کند یا بینه بر ارتکاب جرم در این حالت شهادت دهد، حد بر وی جاری می
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شده پس از اثبات تحقق جرم در زمان صحت، مانع از اجرای حد بر فرد مبتال به جنون نیست.  عارض
افتد؛ زیرا   تأخیرنافاتی ندارد که دلیلی ذکر شود و به استناد آن دلیل حکم شود و اجرای حد به البته م

عروض جنون هستند و در مورد فوریت    ۀواسطاثبات اصل عدم سقوط حد به  درصددهر دو روایت  
 شود.دیگر کشف می ۀاجرای حد یا عدم آن ساکت هستند و فوریت در اجرای مجازات از ادل

نیز اگر بر فرض محال پذیرفته شود که این دو روایت با هم تعارض دارد و باید سراغ    از طرفی
این  »جریان  است:  شده  گفته  نیز  استصحاب  عملی  اصل  به  استناد  مورد  در  رفت؛  عملی  اصل 
از عاقل است« فرد مجنون غیر  عرفًا  و  متفاوت شده  زیرا موضوع  است،  اشکال  مورد    استصحاب 

اشکال وارد به اصل مزبور این است که    ترینمهمرسد  (. اما به نظر می28:  1412/3گلپایگانی،  )
تمسک به اصل عملی پس از فقدان دلیل اجتهادی است و با وجود روایت صحیح در مسئله،    ۀرتب

است. عالوه بر اینکه امکان    یوارد بر اصل عمل   ییل روا یرسد و دلنوبت به تمسک به استصحاب نمی
لحاظ شود، بدین معنا که سالمتی و جنون از حاالت عارض بر موضوع محسوب    دارد موضوع، واحد

شده و موضوع در استصحاب، مرتکِب جرم درنظر گرفته شود که در یک زمان سالم بوده و در زمان 
دیگر جنون به او عارض شده و عروض حالت جنون موجب تردید در وجوب اجرای حد نسبت به  

مورد    ۀه مستند مورد اعتماد در مسئلکشود  یه مباحث مزبور روشن مت بیبا عنا  مجرم محسوب شود.
ن  یل ایه در قسمت بعد به تحلکاست    « حسن ابن محبوب »، منحصر در روایت صحیح  وگوگفت

 شود.و قانونی موجود پرداخته می  یز با نظرات فقه یث تمایت از حیروا 
 ت معتبریروا یدالل یمجازات از رهگذر بررس یاجرا یهاتیمحدود  .۳

مجازات    یبحث اجرا   یاستناد براقابلت معتبر و  یان شد، روا یه در قسمت قبل بک  همان طور
در ایت صحیمجنون، روا  با بررسیح حسن بن محبوب است.  به  ین روا یا  یمحتوا  ین قسمت  ت 

نظر فقهی مشهور و  برخالفه کشود یمجازات مجنون اشاره م یها در اجرا ت یمحدود یوجود برخ 
  ۀ ران است. شایان ذکر است که این تحدید موافق با قاعدیا یاسالم یجمهور گذارقانونرد یکنیز رو

کید  احتیاط در دماء است که مورد  که در ادامه بیان خواهد شد،    ایکه با ادلهجا  آن   شارع است. از  تأ
های شخص مجنون شد، این قاعده  توان قائل به وجود شبهه در اجرای برخی مجازاتحداقل می
شود، به عدم  ها میها سبب از بین رفتن جان انساندارد در مواردی که اجرای این مجازاتایجاب می

شود س از ارتکاب جرم مجنون میحکم داد. افزون بر آن، اجرای مجازات فردی که پها  آن  اجرای
کند که از این حیث نیز بنابر قول یکی از فقهای معاصر  طور مطلق، امکان دفاع را از او سلب میبه

»اگر در حال سالمتی مرتکب جرم    شود:سبب ایجاد شبهه در داللت این روایت بر این موضوع می
کم جایز است حد را بر او جاری کند و آیا در شود و در حال جنون بر وی بینه اقامه گردد، آیا برای حا
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نزد من دارای اشکال است از این جهت که متهم عاجز    ۀشود؟ مسئلاین وضعیت بر او حد جاری می
مجنون بعید است و در شمول روایت صحیح أبی    ۀاز دفاع از خود است و در ارتکاز عقال، محاکم

دارد« وجود  شبهه  صورت،  این  به  نسبت  به 536:  1427/1یلی،  اردب)  عبیده  ادامه  در   .)
 شود. برداشت از متن این روایت اشاره میقابلهای محدودیت

 اثبات  ۀویب در زمان اثبات و نوع شکمرت یت سالمتیث وضعیت اجرا از حیمحدود  .۳-1
« دو احتمال یَم َعلَ یٌح... ُأقِ ی اَن َأْوَجَب َعَلی َنْفِسِه اْلَحدَّ َو ُهَو َصِح ک»ِإْن    ۀدر مورد معنای فقر  ِه اْلَحدُّ

الف( اگر مجرم در حال سالمتی، فعلی را انجام داده که موجب ثبوت حد است، حد بر او   وجود دارد: 
ب( اگر مجرم در حال سالمتی، با اقرار، حد را بر خود واجب کرده، حد بر او جاری   شود.جاری می 

متعین باشد؛ زیرا به صرف انجام جرم در   ، احتمال دوم دو احتمالاین  رسد از بین  به نظر می   شود. می 
ای در کار باشد یا خود فرد به جرم ارتکابی اقرار کند، حد بر کسی واجب زمان سالمتی بدون اینکه بینه 

ند و حد ک ه فرد، حد را بر خود واجب  ک ان شده است  ی ت ابن محبوب ب ی ه در روا ک ح آن ی شود. توض نمی 
اب رفتار مجرمانه ک صرف ارت مه ثابت شده باشد و  ک ر مح ه جرم او د ک شود  ی بر فرد واجب م   ی زمان 

 یتا زمان  ی ب زنا شود ول ک مرت   ی ن است فرد ک مثال مم  عنوان به شود. ی سبب واجب شدن حد بر فرد نم 
توان حد  ی ت مخصوص اثبات نشود، نم ی ف کی همچون شهادت چهار شاهد با    ی او از طرق شرع   ی ه زنا ک 

است   ی ت ناظر به وقت ی ن روا ی ه اک توان قائل به احتمال اول بود  ی اساس نم ن  ی را بر او واجب دانست. بر ا 
 رده باشد.ک ، حد را بر خود واجب ی اب رفتار مجرمانه در حال سالمت ک ه فرد به صرف ارت ک 

د حد را بر خود واجب  یه فرد، خود باکان شده است  یت بین روا یه در اک ن یافزون بر آن با توجه به ا
گر، چنانچه اثبات  یان دیت، صرفًا محدود به اقرار است. به بین روا ینظر ات مداثبا  ۀویرده باشد، شک

ت  ین روا یم اک رده است و لذا از شمول حک نه باشد، فرد حد را بر خود واجب نیجرم با شهادت ب
الغا ک شود. ممی خارج م باب  از  میخصوص   ین است گفته شود  اقرار خصوص یت   ی تیتوان گفت 
ه هر لفظ در کم است. در پاسخ باید اشاره داشت اصل بر آن است  ک داخل در حز  ینه نیندارد و ب

ار رفته است. به بیان دیگر اگر گفته شود لفظ کنظر امام معصوم بوده است به  مد  آنچه  خود و   یمعنا
ه کدارد  دلیلبهاز یعموم و شمول در نظر گرفته شود خالف اصل است و ن یت ندارد و معنا یخصوص 

ت در ین روا یدر اثابت شود امام    بایدن است گفته شود  ک مم  یست. از طرف ینیز موجود ن  چنین دلیلی
از یان نبودن نیان بودن است و در مقام بیشود اصل در مقام به در پاسخ بیان میکان بوده است  یمقام ب

اقرار فرد ثابت و بر    ه وقتی حدی با ک نی ند بر اکیت مزبور داللت مین اساس، روا یبر ا  دارد.  دلیلبه
 شود.فرد واجب شد با عروض جنون ساقط نمی
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 ث نوع جرم و مجازات یت اجرا از حیمحدود  .۳-۲
مجازات فرد مجنون باشد، نوع جرم و    یاجرا   ی هاتیمحدود  ازجملهتواند  یه مک  ی گرید  ۀ مقول

اواًل در روا  آن است.  لذا سایر  یمجازات  به جرم مستوجب حد اشاره شده است و  ابن محبوب  ت 
می   جرایمیعنی    جرایم خارج  روایت  این  حکم  شمول  از  جنایات  و  درخصوص    شوند.تعزیری 

مجازاتمجازات مطلق  چنانچه  نیز  مدها  مجازاتها  انواع  باشد،  قتل،    یشرع  یهانظر  همچون 
ده  یپرس  ه از حضرت ک  یه در این روایت، در سؤالجا کآن  شود. ازی د را شامل میانه و تبعی صلب، تاز

ه منظور از مجازات  کشود  ین مسئله مطرح میشود، ایانه اشاره می ا تازی شود به مجازات ضرب  ی م
انه را  ی ا صرفًا مجازات تازیاست    یحد  یهامجازات  ۀیلکا  ی شود آیان میب  ه در پاسخ حضرت ک  یحد

ن  یرد. در ایق قرار گیت مورد تدقی ن روا ی»الحد« در ا  ۀلمک د مقصود از  ین راستا بایرد. در ایگی در بر م
صورت معنا چنین خواهد الف( »ال« برای بیان جنس باشد. در این  خصوص دو احتمال وجود دارد:

شده مانع از المتی، با اقرارش بر خود حدی را واجب کرد، جنون عارضبود که اگر فرد در حال س
صورت معنا چنین خواهد بود که اگر  ب( »ال« برای بیان عهد ذکری باشد. در ایناجرای حد نیست.  

شده مانع از اجرای  فرد در حال سالمتی، با اقرارش بر خود حد شالق را واجب کرد، جنون عارض
»الحد«   ۀرسد از بین این دو احتمال، احتمال دوم در معنای مقصود از کلممی به نظر    این حد نیست.

  سؤالٌح« در پاسخ به  یاَن َأْوَجَب َعَلی َنْفِسِه اْلَحدَّ َو ُهَو َصِح ک»ِإْن   ۀمتعین است، زیرا این کلمه در فقر
غت  راوی از لزوم اجرای حد شالق پس از عروض جنون صادر شده است و حکمت و فصاحت و بال

 راوی باشد.  سؤالمطابق با در کالم اقتضا دارد پاسخ امام 
در پاسخ به سؤال راوی، امام    ؛ان شود اگر نوع حد در حکم مسئله، تأثیرگذار بودیممکن است ب

کردند تا تأییدی بر دخیل بودن نوع حِد مورد  »الضرب« استفاده می  ۀ »الحد« از کلم  ۀ کلم  جایبه
امام  سؤا اینکه  از  و  باشد  مجنون  بر  حد  اجرای  حکم  در  استفاده ل،  تعبیری  چنین  از  پاسخ،  در 

توان »ال« در »الحد« را »ال«  شود؛ زیرا می اند، عمومیت نسبت به تمام اقسام حد استفاده مینکرده
 جنس که دال بر عموم است در نظر گرفت. 

بود، حضرت  یمنظر امام  اقسام آن مد  ۀسبت به همتوان گفت اگر عمومیت حد ندر پاسخ می 
نکره و بدون »ال« نیز به مخاطب بفهمانند؛ صورت  به  توانستند این عمومیت را با تعبیر »حدًا«می 

بنابراین تعبیر به »الحد« در معنایی غیر از عمومیت یعنی همان احتمال دوم و بیان عهد ذکری ظهور 
دم پذیرش این ظهور، حداقل در معنای مقصود از »الحد« دو احتمال مساوی  یابد و در فرض عمی 

توان با استناد به اطالق و عمومیت مستفاد از روایت، شمول آن را نسبت  آید؛ در نتیجه نمیوجود می به
 به تمام اقسام حدود نتیجه گرفت. 
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شده است بدین معناست که   ان« که در انتهای روایت ذکر کاِئنًا َما  کممکن است بیان شود عبارت » 
توان بیان داشت با توجه به هر حدی باشد اعم از قتل، رجم، شالق و تبعید باید اجرا شود. در پاسخ می 

ان« درصدد بیان این کاِئنًا َما  کرسد عبارت » شالق( است به نظر می )  سؤال سائل که در مورد ضرب 
شالق( باشد و جلد نیز به هر تعداد که باشد )   موضوع است که هرگونه مجازات حدی که از نوع جلد

 نواخته شود و بر چیزی بیش از این داللت ندارد.  باید چنانچه با اقرار شخص ثابت شده باشد  
با توجه به مباحث مزبور این سخن که وقتی حدی از حدود بر کسی واجب شد، الزم است این  

را اواًل سائل  ی نظر است. زانه مدی ات تازپذیرش نیست و صرفًا مجازقابلحد هرچه باشد اجرا شود،  
 دلیل به از  یر موارد نی از ضرب به سا  یتعد  یت، سؤال خود را در مورد ضرب مطرح کرده و برایروا 

توان گفت فرد غالب در حدود،  یًا میمفقود است و باید اقتصار به نص کرد. ثان  یلین دلیه چنکاست  
د بتوان گفت  یشا  ی ند. از طرف کیدا میب انصراف پهم باشد به فرد غال  یضرب است و اگر اطالق

برخوردار است    ی متر کگر مانند قتل و قطع از شدت  ید  یهامانند شالق نسبت به مجازات  یمجازات
اط در دماء سازگارتر  یضرب با احت  ها، ن مجازاتیه از بک ن یو قابلیت جبران بیشتری دارد. مضاف بر ا

تر از ظهور الحد به عهد ذکری، به مراتب قوی  ۀ و الم در کلماست و در نهایت نیز آنکه، ظهور الف  
تأویل کالم هم   به  نیازی  الف و الم عهد ذکری است دیگر  این  بپذیریم  اگر  در اطالق است. زیرا 

 نیست و داللت بر مجازات تازیانه دارد.
 تأثیر دیدگاه مختار بر قوانین کیفری ایران  .4

به اجرای مجازات فردی که پس از ارتکاب رفتار مجرمانه  که بیان شد مقررات مربوط    همان طور
  13  ۀ( ماد2)  ۀو تبصر  1392قانون مجازات اسالمی مصوب    150  ۀشود در ماد مبتال به جنون می

دیدگاه مختار    ۀبیان شده است که در این قسمت به مقایس  1392قانون آیین دادرسی کیفری مصوب  
  جرایماللهی و  موجب حد حق   جرایم  تعزیری،   جرایم  تفکیکبهنگارندگان این مقاله بر این قوانین  

 شود.الناسی و قصاص و دیه پرداخته میموجب حد حق 
 تعزیری جرایم میزان تأثیر بر  .4-1

هرگاه  تعزیری مشخص شده است. طبق این ماده، » جرایمتکلیف  قانون مجازات،  150 ۀدر ماد
در   یا  باشد  ارتکاب، مجنون  به   جرایممرتکب جرم در حین  از وقوع جرم مبتال  تعزیر پس  موجب 

جنون شود چنانچه جنون و حالت خطرناک مجنون با جلب نظر متخصص، ثابت و آزاد بودن وی  
حالت خطرناک در محل مناسب نگهداری  مخل نظم و امنیت عمومی باشد به دستور دادستان تا رفع  

در  .شودمی ماده،  قسمت  این  از  مستفاد  رفتار    جرایم«  ارتکاب  از  بعد  مرتکب  چنانچه  تعزیری 
مجرمانه دچار جنون شود، خواه این جرم در محکمه ثابت شده باشد و منجر به صدور حکم شده  
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 افتند.می تأخیرطور مطلق تا زمان افاقه به ها بهباشد یا خیر، مجازات
در   صرفًا  که  نگارندگان  مختار  دیدگاه  به  توجه  می   جرایمبا  حد  اجرای مستوجب  به  قائل  توان 

های تعزیری از شمول حکم این روایت یعنی اجرای  مجازات  نظر روایت ابن محبوب بود، مجازات مد
تعزیری تفاوتی میان دیدگاه نگارندگان   جرایم شود. بر این اساس پیرامون  مجازات مجنون خارج می

های  لذا از این حیث تحدیدی در میزان مجازات  نظر قانون مجازات اسالمی وجود ندارد وو حکم مد
 شود. ایجاد نمی گذارقانوننظر مد

 اللهی موجب حد حق جرایم میزان تأثیر بر  .4-۲
 ۀ ( ماد2)   ۀقانون مجازات اسالمی و تبصر   150  ۀماد   ( 1)   ۀموجب حد طبق تبصر   جرایمدر خصوص  

قانون مجازات اسالمی، در   150  ۀ اساس مادقانون آیین دادرسی کیفری باید قائل به تفصیل شد. بر    13
اللهی دارد، در صورت عارض شدن جنون قبل از صدور حکم قطعی، تعقیب و حق   ۀ حدودی که جنب 

 شود.افتد و پس از صدور حکم قطعی، حد ساقط نمی می   تأخیر محاکمه تا زمان افاقه به  
ه باشد با توجه به اینکه  موجب حد که در آن جنون قبل از صدور حکم عارض شد  جرایمپیرامون  

توان فرد مجنون را مجازات کرد و  هنوز حکم ثابت نشده است، طبق دیدگاه مختار نگارندگان، نمی
ها  تفاوتی ندارد و تحدیدی نیز در میزان این مجازات  گذارقانونلذا از این حیث با این دیدگاه با نظر  

ور حکم قطعی که این ماده قائل  عارض شدن جنون پس از صددرخصوص    پذیرد. اماصورت نمی
ها خواهد شد. زیرا طبق این  به اجرای مجازات است، دیدگاه مختار سبب تحدید میزان این مجازات

در   باشد و موجب حد حق   جرایمدیدگاه  ثابت شده  اقرار خود فرد  با  نیز صرفًا چنانچه جرم  اللهی 
های  اهد شد و سایر موارد یعنی اثبات با بینه و مجازاتمجازات آن تازیانه باشد، مجازات اجرا خو

 فتند. بی تأخیرمرتکب به  ۀرجم و تبعید باید تا افاق تازیانه مثل قتل، غیر
 الناسی و قصاص و دیهموجب حد حق جرایم میزان تأثیر بر  .4-۳

هایی که  مجازاتنسبت به  قانون مجازات اسالمی بیان شده است: »  150  ۀ( ماد2)  ۀدر تبصر
الناسی دارد مانند قصاص و دیه و همچنین ضرر و زیان ناشی از جرم، جنون مانع از تعقیب جنبه حق

هرگاه  ( قانون آیین دادرسی کیفری نیز ذکر شده است: »13)  ۀ( ماد1)  ۀ.« در تبصرو رسیدگی نیست
تعقیب و دادرسی متوقف مرتکب جرم پیش از صدور حکم قطعی مبتال به جنون شود، تا زمان افاقه،  

در  می آنکه  مگر  جرم  حق  جرایمشود.  اثبات  شرایط  فاقد نحوبهالناسی  یا  مجنون  فرد  که  باشد  ی 
 . «هوشیاری در فرض افاقه نیز نتواند از خود رفع اتهام کند

، این قانون نسبت به قانون  1392با توجه به تصویب قانون آیین دادرسی کیفری در انتهای سال  
شود و لذا قید مذکور در این قانون یعنی بحث عدم امکان رفع  می مؤخر محسوب میمجازات اسال
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 اتهام مجنون از خود حتی در فرض افاقه مجری است. 
اللهی و  موجب حد حق   جرایمایران پیرامون    گذارقانوندیدگاه مختار و رویکرد    ۀدر مقام مقایس

های  ین مقاله سبب تحدید میزان مجازاتشود، دیدگاه مختار امشاهده می  کهچنانقصاص و دیه،  
از صدور حکم را نیز شامل  می   گذارقانوننظر  مد شود. زیرا این قید حتی عارض شدن جنون قبل 
نظر شود و از این حیث با دیدگاه مختار که صرفًا فرض اثبات و صدور حکم آن هم با اقرار را مدمی 

موجب قصاص و دیه نیز مشمول   جرایم،  گذارقانوناه  دارد در تعارض است. از سوی دیگر، طبق دیدگ
در حالی که طبق دیدگاه مختار این پژوهش، صرفًا در برخی    گیرند؛حکم اجرای مجازات قرار می

توان اقدام به اجرای مجازات کرد و قصاص و دیه از شمول حکم آن خارج  موجب حد می  جرایمافراد  
الناسی مانند سرقت و قذف نیز صرفًا اگر با اقرار حق های موجب حد  مجازاتدرخصوص    شوند.می 

که طبق قانون مجازات لزومی بر  در حالی  شوند؛باشند مشمول روایت ابن محبوب می  ثابت شده
 شود.وجود این قیود مشاهده نمی

 ه نتیج
قوان در  که  است  جنون  مقدس،  نظر شارع  از  کیفری  مسئولیت  رافع  عوامل  از  کیفری  یکی  ین 

جنون  عروض  زمان  در  جرم  ارتکاب  پیرامون  اگرچه  است.  شده  ذکر  نیز  ایران  اسالمی  جمهوری 
  ی میان فقها وجود ندارد و همه به اتفاق قائل به عدم مجازات چنین شخصی هستند ولی نظر اختالف

ها  آن  عروض جنون پس از ارتکاب جرم و امکان یا عدم امکان اجرای مجازات، میاندرخصوص  
 اند.طور مطلق شدهوجود دارد و البته مشهور فقها قائل به اجرای مجازات به  نظراختالف

به روایت صحیح أبی عبیده، روایت برید بن معاویه و اصل  وگو گفت مورد  ۀ مشهور در حکم مسئل 
 رسد موافقت با نظر مشهور، میسر نیست؛ زیرا روایت اند؛ اما به نظر می عملی استصحاب استناد کرده 

أبی عبیده فقط بر اجرای حکم شالقی که با اقرار فرد در زمان سالمتی عقلی ثابت شده است داللت 
اثبات را برداشت کرد. عالوه   ۀ حدود و با هر شیو   ۀ توان از آن عمومیت و شمول نسبت به هم دارد و نمی 

رد. همچنین روایت احتیاط در دماء تناسب ندا   ۀایت با قاعد رو   این   از عمومیت حکم    ۀبر اینکه استفاد 
تمسک نیست و با قابل ضعف سند و عدم استناد به خبر واحد ضعیف در باب حدود    دلیل به دوم نیز  

 رسد.وجود روایت صحیح در حکم مسئله، نوبت به اصل عملی استصحاب نمی 
حاصل بررسی  نتایج  مجنون از  مجازات  اجرای  امکان  تحدید  سبب  عماًل  پژوهش  این  های 

شود را محدود ترتیب که اجرای مجازات فردی را که پس از ارتکاب جرم، مجنون میشود؛ بدین می 
کند که با اقرار خود در زمان صحت و سالمتی عقلی، این حد به لزوم اجرای حد شالق بر فردی می

 را بر خود واجب کرده باشد و پس از آن بر وی جنون عارض شده است. 
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طور مطلق نپذیرفته است و  ات مجنون را در این فرض بهایران، اجرای مجاز  گذارقانوناگرچه  
شمول اجرای   ۀقائل به وجود برخی شرایط شده است ولی پذیرش نظر حاصل از این پژوهش دایر

سازد؛ امری که با احتیاط در دماء و همچنین حقوق دفاعی مجازات مجنون را به مراتب محدودتر می
 متهم سازگاری بیشتری دارد. 

با   گذارقانون   ۀمباحث مذکور در این پژوهش که قائل به لزوم تحدید در نوع مواجهبا توجه به  
ماده است،  مجنون  مجازات  اجرای  اصالح  موضوع  برای  پژوهش،  این  مختار  دیدگاه  بر  مبتنی  ای 

هرگاه مرتکب پس از ارتکاب جرم، دچار جنون شود چنانچه  شود: »می قوانین کیفری موجود پیشنهاد  
شود. عارض شدن  صدور حکم عارض شود تا زمان افاقه، تعقیب و دادرسی متوقف میجنون قبل از  

تازیانه باشد و با اقرار فرد ثابت  ها  آن  موجب حد که مجازات  جرایمجنون پس از صدور حکم در  
  «.شوددر اجرای مجازات می تأخیرشده باشند، مانع اجرای مجازات نیست و در سایر موارد موجب  



 پور و ملکی توکل   /رانیا گذارقانون  کردیرو  و فقها مشهور نظر بر ینقد  مجنون؛ مجازات  یاجرا ۀدکنندیتحد ودیق

 

۳17 

 منابع 
 فارسی 

محمدهادلک تو ▪ دیگران  یپور،  شورا  یمبان(،  1400)  و  آدرخصوص    نگهبان  ینظرات  دادرسییقانون    ی ن 
 نگهبان.  یده شوراکانتشارات پژوهش :، تهران1392مصوب  یفر کی

 نگهبان  ینظرات شورا  یمبان(،  1397)  کوهی اصفهانی  کاظمو    مسعودیان  مصطفی  پور، محمدهادی،توکل ▪
 نگهبان.  یده شوراک انتشارات پژوهش :، تهران1392قانون مجازات اسالمی مصوب درخصوص 

مجله  ،  «اجرای احکام کیفری نسبت به مجنون در حقوق کیفری ایران»(،  1393)  محمود  عباسی،   بهزاد،   جودکی، ▪
 .29، شماره 8، دوره حقوق پزشکی

و  »(،  1400)  دیها  مهدیو    پیک، سیامکره  ▪ بر راهنماهای تشخیصی  تأ کید  با  ـ حقوقی جنون  بررسی فقهی 
 .113  رۀ ، شما85 ۀ ، دورمجله حقوقی دادگستری، «آماری

فقهی»(،  1396)  غالمی  الهنبی و    عباسی، محمود ▪ بر محکوم  -تحلیل  اجرای حد  از عروض حقوقی  بعد  علیه 
 .31-30 ۀ ارشم، 9ۀ ، دورمجله فقه پزشکی، «جنون

 عربی

 جا.، بی الفهرستش(،  1350) ابن ندیم، محمد بن اسحاق ▪
د رحمه یالنشر لجامعة المفمؤسسة  :، قمراتیفقه الحدود و التعز ق(، 1427) م موسویی رکعبدالدیلی، سیاردب ▪

 الله.
 ع(. ) ه امام صادقمؤسس :، قمطبقات الرجالق(، 1433) برقی، احمد بن محمد بن خالد ▪
و مذهب أهل الفقه علی المذاهب األربعة  ق(،  1419)  د محمد، مازح، یاسریری، عبدالرحمن، غروی، سیجز ▪

 ن. ی، بیروت، دار الثقلهم السالمیت علیالب

یعه  تفصیل وسائل الشیعةق(،  1409)  حر عاملی، محمد بن حسن ▪ مؤسسه آل   :، قمالی تحصیل مسائل الشر
 السالم.البیت علیهم

حسن ▪ بن  محمد  عاملی،  أحیهدا(،  1412)  حر  إلی  األمة  األئمة  کة  المسائل  -ام  مشهدمنتخب  مجمع   :، 
 ة.یالبحوث اإلسالم 

ی، سیحس ▪  دار بالل لطباعه و النشر.   :، بیروت ( یللروحان)   نیمنهاج الصالحق(،    1435)  د صادقینی روحانی قم 
ی، ابن داوود ▪  مطبعه حیدریه. :، نجفالرجالق(،  1392) حل 
ی ▪  مؤسسة نشر الفقاهة.   :، قمخالصة االقوال فی معرفة احوال الرجالق(،    1381)  عالمه(، حسن بن یوسف)  حل 
ی ▪ ،  ثة( یالحد  -ط  )   ةیة علی مذهب اإلمامیام الشرعکر األحیتحر ق(،  1420)  عالمه(، حسن بن یوسف)  حل 

 ه السالم.یمؤسسه امام صادق عل :قم
ی ▪ دفتر انتشارات   :قم  معرفة الحالل و الحرام،  یام فکقواعد األحق(،  1413)  عالمه(، حسن بن یوسف)  حل 

 ه قم.ین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 

ی ▪  دار األضواء. :، بیروت مبادئ الوصول الی علم االصولتا(، بی) عالمه(، حسن بن یوسف) حل 
ی، فخر المحققین، محمد بن حسن بن یوسف ▪  :، قمالت القواعدکشرح مش  یایضاح الفوائد فق(،  1387)  حل 

 مؤسسه اسماعیلیان. 
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یر الوسیلهتا(، بی) خمینی، سید روح الله ▪  ه مطبوعات دار العلم.مؤسس  :، قمتحر
 نشورات الرضی. م  :، قمرجال( )  االبوابق(، 1380) خوئی، سید ابوالقاسم ▪
 نة العلم.ی نشر مد :، قمملة المنهاجکتق(، 1410) خوئی، سید ابوالقاسم ▪
 مکتبة الداوری.  :قم مصباح االصول،ق(، 1413) خوئی، سید ابوالقاسم ▪
ابوالقاسم ▪ سید  الرواةش(،  1372)  خوئی،  طبقات  تفصیل  و  الحدیث  رجال  قممعجم  الثقافة    :،  نشر  مرکز 

 االسالمیة فی العالم. 

مؤسسة المعارف    :، قم مسالک األفهام إلی تنقیح شرائع اإلسالمق(،  1413)  شهید ثانی، زین الدین بن علی ▪
 اإلسالمیة. 

دفتر انتشارات اسالمی وابسته به   :، قممن الیحضره الفقیهق(،  1413)   ویهشیخ صدوق، محمد بن علی بن باب ▪
 . ه قمین حوزه علمیجامعه مدرس 

دار إحیاء    :، بیروت جواهر الکالم فی شرح شرائع االسالم ق(،  1404)  صاحب جواهر، محمدحسن بن باقر ▪
 التراث العربی. 

 انتشارات جامعه مدرسین حوزه علمیه. : ، قمنهایة االفکارتا(، بی ) عراقی، آقا ضیاءالدین ▪
مؤسسه   :، قمالدالئلق األحکام بیتحق  یاض المسائل فیر ق(،    1418ی )بن محمد عل  ی، علییکربال   یطباطبای ▪

 هم السالم.یت علیآل الب
 مکتبه الرضویه.  :، مشهدالفهرستق(. 1420) طوسی، محمد بن حسن ▪
دفتر انتشارات    :، چاپ سوم، قمکشف الرموز فی شرح مختصر النافعق(،  1417)  فاضل آبی، حسن بن ابیطالب ▪

 .ه قمین حوزه علمیاسالمی وابسته به جامعه مدرس 
اول، قمکشف اللثام و االبهام عن قواعد االحکامق(،  1416)  بن حسن  فاضل هندی، محمد ▪ دفتر    :، چاپ 

 ه قم.ین حوزه علم ی انتشارات اسالمی وابسته به جامعه مدرس 

 الله محمد اسحاق الفیاض. مکتب آیه :، قماض( یللف)  نیمنهاج الصالحتا(، بی ) ابلی، محمد اسحاقکفیاض  ▪
 . دانشگاه مشهد :، مشهدإختیار معرفة الرجالش(، 1348) کشی، محمد بن عمر ▪
 دارالکتب اإلسالمیه. :، تهرانالکافیق(، 1407) کلینی، محمد بن یعقوب  ▪
 . دار القرآن الکریم  :، قمالدر المنضود فی احکام الحدودق(، 1412) گلپایگانی، سید محمد رضا ▪
 وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی.  :، تهرانالوجیزه فی الرجالش(، 1378) مجلسی، عالمه محمد باقر ▪
دفتر انتشارات   :، قمشرح إرشاد األذهان  یمجمع الفائدة و البرهان فق(،  1403)  محقق اردبیلی احمد بن محمد ▪

 ه قم.ین حوزه علمیوابسته به جامعه مدرس  یاسالم 
دفتر انتشارات اسالمی وابسته   :، قمکتاب القصاص للفقهاء و الخواصق(،  1410)  رضاآقامدنی کاشانی، حاج   ▪

 ه قم.ین حوزه علمیبه جامعه مدرس 

 انتشارات اسماعیلیان.  :، قماصول الفقهبی تا(، ) مظفر، محمد رضا ▪

 ع(. ) مدرسه االمام علی بن ابی طالب  :، قمأنوار األصول ق(، 1428) مکارم شیرازی، ناصر ▪
 ر. کانتشارات دار الف :، قم( یللمنتظر )  تاب الحدودکق(، 1418) ن علییآبادی، حسمنتظری نجف  ▪
ی، محمد ▪  نی قدس سره. یم و نشر آثار امام خمیمؤسسه تنظ :، تهرانلةیر الوسیتحر  یمبانق(، 1422) مومن قم 
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 ه النشر االسالمی. مؤسس :، چاپ اول، قمرجال النجاشیبی تا(، ) نجاشی، احمد بن علی ▪
 .ه السالمیمدرسه امام باقر عل :، قمد( یللوح)  نیمنهاج الصالحن، ی(، حس1428) وحید خراسانی ▪

 


