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Abstract
Victimology studies based on the facts of social life indicate the victim
precipitated in many of criminal homicide. The punishment of the offender
should be determined according to the circumstances of the crime and in
proportion to his responsibility. Whereas in the Islamic Penal Code of Iran,
victim provocation who sometimes is more guilty than the offender, is
allocated to Ta'zir punishments only as one of the mitigating factors. This
article in descriptive and analytical study, aims to research the role of effective
provocation of the victim in abolition of Qisas, considering the results of
victimology knowledge and the necessity of the dynamics of criminal
jurisprudence. The results of the analysis of some traditions on the subject of
Qisas, such as Sahih Suleiman bin Khaled and Sahih Halabi with a new
perspective, indicate the abolition of Qisas due to effective provocation of the
victim. According to the findings of this study, it is necessary to add a note to
the general conditions of Qisas in Article 301 of the Penal Code that the victim
will not have the right of Qisas if he has started the aggression and the
provocation.
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مقاله پژوهشی

--فصلنامه علمی پژوهش حقوق کيفری---------

بررسي فقهي و حقوقي سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر
مجنيٌعلیه
حبیب سریانی



دانشجوی دکتری فقه و حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه خوارزمی،

اعظم مهدویپور

استادیار حقوق جزا و جرمشناسی دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

راحله سید مرتضیحسینی

استادیار حقوق بینالملل دانشگاه خوارزمی ،تهران ،ایران.

مطالعات بزهدیدهشناختی مبتنی بر واقعیات زندگی اجتماعی حاکی از نقش مؤثر و شتابدهندۀ مجنیعلیه
در بسیاری از جرایم منجر به قتل است .میزان مجازات مجرم نیز بایستی با لحاظ اوضاع و احوال ارتکاب عمل
و متناسب با میزان مسئولیت او معین شود؛ در حالی که در قانون مجازات اسالمی ،تحریک بزهدیده که گاه
دارای تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است ،نقشی در قصاص نداشته و تنها به عنوان یکی از کیفیات مخففه

تاریخ پذیرش1400/02/18 :

چکيده

تاریخ دریافت1399/09/28 :

تهران ،ایران.

به مجازات های تعزیری اختصاص یافته است .این پژوهش درصدد است به روش توصیفی و تحلیلی و با
برانگیختگی را مورد بازپژوهی فقهی حقوقی قرار دهد .نتایج حاصل از تحلیل برخی روایات باب قصاص
همچون صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی با نگرشی نوین ،حاکی از نقش تحریک مؤثر مجنیعلیه در
سقوط قصاص است .بر اساس یافتههای این پژ وهش ضروری است به شروط عمومی قصاص در مادۀ 301
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عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیدهشناسی و ضرورت پویایی فقه جزایی ،موضوع عذر

ق.م.ا تبصرهای اضافه شود که مجنیعلیه تنها در صورتی دارای حق قصاص باشد که خود آغازگر تعدی و

واژگان کليدی :سقوط قصاص ،عذر برانگیختگی ،تحریک مؤثّر مجنیٌعلیه ،قتل در فراش ،تجاوز
از حدّ دفاع شرعی.

 نویسنده مسئولHsoryani@gmail.com :
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عامل تحریک جانی نبوده باشد.

بررسی فقهی و حقوقی سقوط قصاص در فرض تحریک مؤثّر مجنیٌعلیه؛ سریانی| | 39

مقدّمه
ناکامی و نارسایی شیوه های واکنش اجتماعی در امر مبارزه با پدیدۀ مجرمانه ،زمینۀ پیدایش
علوم نوینی همچون دانش بزهدیدهشناسی در سدۀ اخیر بوده است .در این دانش توجه به
تمامی ارکان یک جرم ،از یک نگاه نظری و انتزاعی به نگرشی علمی و مبتنی بر مشاهدۀ
واقعیاتِ ملموس مبدل شده است .مطالعات تجربی گسترده در وضعیت قربانیان و علتشناسی
جرایم که از آن با عنوان «بزهدیدهشناسی علمی» نیز یاد میشود ،جنبههای کاربردی در
اصالح مجازات کیفری را مورد تأکید قرار داده و متناسب با میزان مشارکت بزهدیده سعی
در تخفیف مجازات بزهکاران و تحقق بهتر عدالت و اصل فردی کردن مجازات داشته است.
از میان همۀ نظریههای بزهدیدهشناسی ،مبتنی بر کشف الگوی مناسب میان جرم و عوامل
دیگری چون سن ،جنسیت ،نژاد ،وضعیت اقتصادی اجتماعی و مانند آن ،شاید هیچکدام به
اندازۀ الگوی همپوشانی و ارتباط میان بزهدیده و جانی 1،به عنوان یک نظریۀ قابل اعتنا مطرح
نبوده است .این نظریه در تالش است در تحلیل یک پدیدۀ مجرمانه ،از نگرش تکبعدی به
بزهدیدگی اجتناب ورزیده و ارکان جرم را متکی بر عناصر همبستهای چون بزهکار،
بزهدیده و کنش و واکنش متقابل میان آن دو ،مورد مطالعه قرار دهد .مطالعات تجربی در
تبیین همبستگی میان بزهکار و بزهدیده که گاه از آن با تعبیر «زوج کیفری» 2به معنای
نقشآفرینی آنها در وقوع جرم یاد میشود ،در غالب موارد حاکی از تقصیر بزهدیده در
خلق وضعیت مجرمانه است.
نکتۀ اساسی در طرح مسئولیت کیفری و حقوقی بزهدیده به موجب مشارکت او در ایجاد
جرایم ،سنجش میزان اثرگذاری او در وقوع بزه و چگونگی برقراری توازن میان مسئولیت
وی و مسئولیت بزهکار است .از دیدگاه حقوقی ،امکان عینی تعیین مسئولیت کیفری بزهکار
در گروی سنجش نقش و میزان سهم قربانی در تکوین واقعۀ مجرمانه خواهد بود (آشوری،
 .)7 :1374بزهدیده ممکن است به دلیل تعرض به برخی از حقوق قانونیِ مجرم ،حق «عدم

1. The Victim Offender Overlap.
2. The Penal Couple.
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تعرض به حقوق خود» 1را به طور داوطلبانه یا با گمان خطر یا به صورت غیر ارادی کاهش
دهد .کاهش این حق با کاهش مسئولیت مرتکب دارای ارتباط مستقیم است؛ از این رو،
«مسئولیت کیفری بزهکار باید تا میزانی کاهش یابد که قربانی با اعمال و رفتار خود از حق
عدم تعرض به حقوق خود کاسته است» ()Bergelson, 2005: 486؛ یعنی به میزانی که
قربانی خود را در معرض تعرض به حقوق خویش قرار داده است.
پیشبینی تخفیف یا تعلیق مجازات در قوانین کیفری ایران با مالحظۀ رفتار بزهدیده در
روند تحقق جرم و همچنین مقرر نمودن تشدید مجازات در مواردی که بزهدیده از
آسیبپذیری بیشتری برخوردار است ،مؤید واقعگرایی مقنن در پذیرش دو رویکرد
سرزنشگرا و حمایت گرا از بزهدیده بوده است؛ اما قانونگذار به جهت رویکرد غالب در
فقه اسالمی ،در تحریک بزهدیده و اثر آن بر مجازات کیفری فقط به تخفیف مجازات
تعزیری اکتفا نموده و در مجازاتهای دیگر مانند حدود و قصاص صحبتی از تخفیف نکرده
است؛ حال آنکه بر اساس آمارهای بهدستآمده از مطالعات تجربی برخی بزهدیدهشناسان،
از هر چهار قتل ،مجنیعلیه دارای نقش مؤثر و شتابدهنده در حداقل یک قتل بوده و این
آمار در قتلهای ناشی از تعصبات نژادی به یکسوم میرسد ( .)Wolfgang, 1957: 7از هر
پنج پروندۀ تجاوز نیز حداقل در یک مورد مجنیعلیه نقش مستقیم داشته است ( Devasia,

 .)1980: 235در پژوهشی که اوایل سدۀ  21بر روی قتل همسران در فرانسه صورت گرفته،
 85.7درصد این قتلها به جدایی ،تهدید به آن ،زنا یا واکنشی که حسادت را برانگیزد،
مسبوق بوده است (.)Blackburn et Côté, 2001: 133-134
این مطالعات تجربی به خوبی ضرورت پژوهش فقهی در فرض تحریک مؤثر مجنیعلیه
در مقولۀ مجازات قصاص را که امری تعبدی است ،روشن مینمایند .در فقه اسالمی نسبت
به موارد تقصیر و بیاحتیاطی بزهدیده در عدم پیشگیری از آماج جرم ،رد پایی از سرزنش
بزهدیده و تخفیف مجازات بزهکار به چشم میخورد؛ مانند عدول از سرقت حدی به سرقت
تعزیری در مواردی که بزهدیده مال خود را در حرز قرار نداده است؛ اما در مواردی مانند

1. That The Victim Has Diminished His Right Not To Be Harmed.
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تحریک که بزهدیده دارای نقش مؤثر و گاه تقصیر بیشتری نسبت به بزهکار است ،غالب
فقها بدان نپرداخته و هنوز پژوهشی مستقل در تبیین یک نظریۀ برخواسته از روایات و ادلۀ
فقهی انجام نشده است.
این نگارش با عنایت به بکارگیری دستاوردهای دانش بزهدیدهشناسی و ضرورت پویایی
فقه جزایی ،موضوع عذر برانگیختگی را به عنوان یکی از موجبات سقوط قصاص در جرایم
منجر به قتل عمد مورد بازپژوهی فقهی و روایی قرار داده است .در این مقاله به روش توصیفی
و تحلیلی و با استفاده از منابع کتابخانهای ،در بخش نخست به تبیین دقیقی از مفهوم عذر
تحریک و مبنای حقوقی آن و در بخش دوم به مطالعۀ پیشینۀ تقنینی آن پرداختهایم .در بخش
سوم نیز به بازپژوهی روایات مرتبط با این موضوع همچون روایات دفاع مشروع ،اعتدای به
مثل و قتل در فراش و تحلیل برخی قواعد فقهی که در این موضوع قابل استناد باشند،
پرداختهایم.

 .1عذر تحريک
تحریک به معنای تهییج و برانگیختن ،مبادرت به انجام فعل یا ترک فعل است که موجب
بروز یک رفتار مجرمانه از سوی فرد دیگر است ،به نحوی که بین تحریک و جرم ارتکابی
یک رابطۀ علت و معلولی حاکم بوده (نوری )79 :1357 ،و نسبت به هر شخص متعارف
نوعی ،رفتار مجرمانه به عنوان یک واکنش طبیعی ،ناگهانی و ناشی از فقدان کنترل کامل
نفس قلمداد شود ( .) Virgo, 1999: 7این برانگیختگی درونی و در نتیجۀ آن فقدان سیطرۀ
کامل بر نفس در تعریف وسیع خود میتواند با استناد به بزهدیده یا هر فرد دیگری ( Brow,

 ) 2007: 678به عنوان یکی از عوامل بخشش یا مخفف مسئولیت کیفری مورد تحلیل قرار
گیرد که از آن با عنوان عذر تحریک یا دفاع تحریک 1یاد میشود.
پیشگامان عرصۀ بزهدیدهشناسی همچون مندلسون ،هنتیگ و ولفگانگ از برانگیختگی
به عنوان نقش شتابدهنده یا اثرگذار بزهدیده به ویژه در جرایم خشونتبار یاد کردهاند
( ،) Van Dijk, 1999: 1که به نوعی حاکی از مشارکت بزهدیده در خلق موقعیت مجرمانه
1. Provocative Defense.
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است .مندلسون در رتبهبندی کنش افراد در واقعۀ مجرمانه ،تقصیر بزهدیدۀ تحریککننده را
بیش از بزهکار میشمرد ()Devasia, 1980: 226؛ چنانکه عرف نیز در برخی از رفتارهای
تحریکآمیز ،سبب را اقوی از مباشر تشخیص میدهد.
از عذر تحریک در حقوق کشورهای عربی نیز تعبیر به «االستفزاز» میشود 1.برخی از
حقوقدانان عرب در تعریف استفزاز آوردهاند که فعل غیر حقی (اعتداء) از سوی مجنیعلیه
است که جانی را به سبب تحریک شدید و نقص در سیطرۀ کامل او بر ارادۀ خویش ،به
ال ناگهانی و موقت است (دزهی .)32 :2014 ،برخی
ارتکاب جرم وامیدارد ،نقصی که کام ً
دیگر مشابه بند  2مادۀ  232قانون  1985کانادا ،با تعبیری متفاوت از ضعف اراده چنین
آوردهاند که تحریک حالتی ناشی از رویت حادثه یا شنیدن گفتاری است که در آن حالت،
جانی وقت و فرصت کافی برای (آرام شدن و) تفکر و تدبیر در عواقب فعل خود را نداشته
و تحت فشار روحی فعل محرک ،دست به ارتکاب پدیدۀ مجرمانه (متناسب) میزند (عبداهلل،
.)62 :1975
با آنچه از تعاریف گذشت در عذر تحریک شرط است -1 :تحریک مؤثر و کافی باشد؛
یعنی فعل جانی متناسب با رفتار محرک بوده و به عنوان واکنش طبیعی آن قلمداد شود؛ -2
موجب برانگیختگی و از دست رفتن نسبی کنترل بر نفس جانی شود؛  -3فعل مجرمانه معاقَب
و بدون فاصله از فعل محرک صورت پذیرد؛ و  -4میان فعل محرک ،برانگیختگی و فعل
جانی رابطۀ سببیت برقرار باشد (« .)Wolfgang, 1957: 2تناسب» 2شرط نوعی بوده و نسبت
به شرایط متعارف هر فرد و مقتضیات مکان و زمان متفاوت خواهد بود؛ به طور مثال سرفه یا
عطسه در شرایط عادی نمیتواند عاملی برای تحریک دیگری باشد؛ اما هنگام شیوع بیماری
مسری همچون کرونا و نسبت به افراد حساس ،یک سرفه یا عطسه تعمدی در چهرۀ فرد مقابل
میتواند عاملی برای نزاع و وقوع یک پدیدۀ مجرمانه باشد.

 .1این کلمه یکی از واژگان قرآنی بوده و خداوند خطاب به شیطان در آیۀ  64سورۀ اسراء میفرماید« :وَ اسْتَفْزِزْ مَنِ
اسْتَطَعْتَ مِنْهُمْ بِصَ ْوتِکَ» (و از ایشان (ذریۀ حضرت آدم) هر که را توانستى با آواى خود تحریک کن).
2. Proportionality.
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در تبیین مبنای عذر تحریک میتوان گفت که از نظر عرف و روایات ،پرخاشگری و
غضبِ نابجا مورد نهی بوده و نمیتواند توجیهی برای رفتار غلط افراد قرار گرفته و از مجرم
سلب مسئولی ت نماید ولی گاهی همین رفتار ناهنجار به عنوان یک واکنش طبیعی نسبت به
رفتار محرک دیگری قلمداد شده و در تخفیف مجازات وی مؤثر واقع میشود .در روایات
متعددی مؤمن از پرخاشگری نهی شده است؛ 1با این حال در خصوصیات صابرین آمده است
که ایشان آغازگر پرخاشگری نخواهند بود مگر آنکه او را به پرخاشگری وادار نمایند
(کلینی ،1407 ،ج .)53 :8در روایت دیگری از امیرالمؤمنین(ع) نقل است که فرمودهاند حتی
از فرد عاقل هنگامی که او را تهییج کرده و به عصبانیت واداشتی پرهیز کن (کراجکی،
 ،1410ج .)368 :1مفهوم روایت این است که در صورت تهییج و تحریک ،تبعات واکنش
فرد به عهدۀ خود محرک خواهد بود .ریشۀ این امر نیز مضاف بر خطای محرک ،خلل در
کنترل نفس و عدم تصمیمگیری درست افراد در مواجهه با حوادث نابهنگام است.
در فرض تحریک شدید که بنا بر گفتۀ پروفسور گارو عدول و انصراف از واکنش در
برابر آن در هر فرد ذیارادهای ناممکن بوده ،نه تنها از دایرۀ معاذیر قانونی خارج بوده بلکه
از مصادیق جنون و علل رافع مسئولیت است (نوری .)79 :1357 ،اما تحریک عادی میتواند
به عنوان علت ناقصه برای فعل مجرمانۀ بزهکار قلمداد شود (میرمحمدصادقی.)188 :1395 ،
در روایتی منسوب به امام رضا(ع) آمده است« :جبر آن است که دیگری را به کاری واداری
یا چنان او را عصبانی نمایی تا کاری را که آن را نمیخواهد و بدان اشتیاقی ندارد انجام دهد»
(علی بن موسی الرضا .) 348 :1406 ،این روایت ناظر به فرض از بین رفتن اختیار کامل بر
نفس و اجبار معنوی درونی است؛ اما میتواند به عنوان شاهدی بر تاثیر غضب و تهییج در
مواردی باشد که رفتار و گفتار محرک بزهدیده در حیطۀ اجبار درونی قرار گرفته و علت
ناقصه برای بزه فرد جانی باشد.

 .1ر.ک کلینی1407 ،؛ ج302 :2؛ باب الغضب.
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برخی حقوقدانان ( )Ashworth, 1976: 292همین مبنا و فلسفه را در کالم برخی فالسفۀ
غربی چنین بیان داشتهاند« :ارسطو در فصل هشتم از اخالق نیکوماخوس 1مینویسد :تنها در
صورتی میتوان رفتار پرخاشگرانۀ کسی را به درستی قضاوت نمود که مسبوق به یک
بدخواهی پیشینی نباشد؛ در این صورت او یک فرد پرخاشگر نیست بلکه کسی است که به
پرخاشگری واداشته شده است» .نکتهای که بنتام ( )Bentham, 1931: 262نیز در کتاب
تئوری قانونگذاری خود چنین متعرض آن میشود« :در این جرایم جرم تنها از ارادۀ بزهکار
سرچشمه نمیگیرد؛ بلکه علت اصلی ،اراده و عمل شخص دیگر است».

 .2پيشينة تقنينی
مطابق مادۀ  321قانون فرانسه مصوب  1810در فصل معاذیر قانونی ،تحریک ناشی از ضرب
و ایذاء شدید به عنوان یک عذر مخفف عام در جنایت قتل عمد شمرده شده و مواد بعدی
همچون مادۀ  324در قتل همسر و شریک او هنگام زنا و مادۀ  325در بریدن آلت تناسلی
متجاوز پس از تحریک فوری ناشی از خشونت شدید جنسی ،به عنوان مصادیق منصوص
عذر تحریک بیان شده است .بنا بر مادۀ  326آن قانون هر یک از سه مجازات اعدام ،حبس
ابد با اعمال شاقه و تبعید ،به موجب عذر تحریک به حبس از یک تا پنج سال کاهش
مییافت .هر چند مصادیق منصوص عذر تحریک در قانون جدید فرانسه  1994ملغی شده
است ،همچنان بنا بر شق دوم مادۀ  122-1این قانون هرگونه اختالل روانشناختی یا عصبی
هنگام جنایت که موجب نقصان در کنترل ارادۀ جانی گردد ،میبایست در تخفیف مجازات
مرتکب ،مورد لحاظ دادگاه قرار گیرد.
در قوانین داخلی با وجود تأثر قانون مجازات عمومی  1304از قوانین  1810فرانسه ،عذر
تحریک به عنوان عاملی مستقل در تخفیف یا تعلیق مجازات ،جز مادۀ  179در قتل زوجه،
خواهر یا دختر به هنگام مشاهدۀ زنای آنها با مرد اجنبی ،مورد پذیرش واقع نشد و برای اولین
بار در قانون اصالحی  1352توجه قانونگذار را به خود جلب نمود .در بند  3مادۀ  45این
قانون ،اوضاع و احوال خاصی که متهم تحت تأثیر آنها مرتکب جرم شده از قبیل رفتار و
1. Aristotle, Nicomachean Ethics, Bk. V, 8.
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گفتار تحریکآمیز مجنیعلیه به عنوان یکی از جهات تخفیف قضایی 1در قتل و جنحه
شمرده شده است (جوان جعفری و شاهیده .)129 :1392 ،برخی حقوقدانان علت عدم
تصویب این ماده در قانون جزای عمومی را احتمال خوف قانونگذار از بیمجازات ماندن
بسیاری جرایم عنوان داشتهاند (باهری .)371 :1394 ،در قوانین پس از انقالب نیز عذر
برانگیختگی به عنوان یکی از کیفیات مخففۀ مجازات مورد پذیرش قانونگذار قرار گرفت؛
اما با تضییق آن و با استناد به بند (پ) مادۀ  38قانون مجازات اسالمی مصوب  1392اعمال
این تخفیف تنها به مجازات تعزیری اختصاص یافته است.
در قانون مجازات فعلی مادهای را که بتوان از مصادیق عذر تحریک و موجب سقوط
قصاص تلقی کرد ،تنها مادۀ  630قانون تعزیرات (با تفاوتهای جدی از مادۀ  179قانون
 ) 1304در قتل در فراش است .این موضوع به همراه دفاع مشروع و اعتدای به مثل در
کتابهای فقهی و با استناد به روایات متعدد مورد بحثهای مفصل قرار گرفته است؛ اما
بازپژوهی دقیق روایات در این مفاهیم و تدقیق در کالم فقها نشان خواهد داد که این عناوین
دارای ماهیتی مستقل از عذر برانگیختگی هستند.

 .3بازپژوهی مستندات فقهی
عذر تحریک در کالم فقهای متقدم به عنوان عاملی مستقل در تخفیف مجازات قرار نگرفته
است؛ اما بازپژوهی فقهی و روایی عناوین نزدیک به عذر تحریک همچون دفاع مشروع و
مقابله به مثل ،ما را به دستهای از احادیث رهنمون میسازد که به روشنی قابل تطبیق بر عذر
تحریک به عنوان یکی از معاذیر مخفف مجازات و ساقطکنندۀ قصاص بوده و نتیجۀ پذیرش
آن ،تأسیس شرط جدیدی در شروط قصاص است .بدین شرط در کالم مشهور فقها اشاره
نشده است؛ اما به موجب داللت قطعی برخی ادلۀ ذیل ،خللی در پذیرش آن نخواهد بود:

 .1کیفیات مخفف قض ایی اقدام اختیاری قضات به حسب قانون در جهت تخفیف مجازات مجرمین و با لحاظ احوال
شخصی آنهاست .این عناصر قضایی بر خالف معاذیر مخفف قانونی که الزامی هستند ،اختیاری و فردی بوده و با لحاظ
احوال رفتار مجرمانه و مجرم اعمال میگردند (نمور 172-171 :2004 ،و جعفری لنگرودی.)3065 :1388 ،
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 .1-3روايت صحيح سليمان بن خالد
مرحوم کلینی ( ،1407ج ،)292 :7مرحوم صدوق ( ،1413ج )102 :4و شیخ طوسی (،1407
ج )208 :10از مشایخ خود به چهار طریق مختلف ،روایت مسند و صحیحی را پیرامون
ن خَالِدٍ قَالَ سَمِعْتُ أَبَا عَ ْبدِ اللَّهِ
ن سُلَ ْیمَانَ بْ ِ
قاعدهای در سقوط قصاص چنین نقل کردهاند« :عَ ْ
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ».
ع یَقُولُ مَ ْ
سلیمان بن خالد از امام صادق علیهالسالم نقل مینماید هرکس آغازگر تعدی و تجاوزی
باشد و به سبب آن جنایتی به او وارد شود ،حق قصاص نخواهد داشت .در سند این روایت
تنها «سلیمان بن خالد األقطع» به علت زیدی بودن مورد طعن قرار گرفته است (طوسی:1373 ،
) 215؛ اما بزرگان رجال شیعه توبه و بازگشت او را متذکر شده (کشی 357 :1404 ،و 360؛
برقی )32 :1342 ،تا آنجا که نجاشی در مورد او مینویسد« :کان قارئا فقیها وجها» (نجاشی،
 .)183 :1365نویسندگان کتب اربعه این روایت را در کتاب الدیات ذیل باب «من ال دیۀ له»
یعنی آنان که دیهای ندارند قرار دادهاند؛ در حالی که در این روایت تنها نفی قصاص آمده
و انتفای دیه تنها اجتهاد خود ایشان است .صاحب وسائل الشیعه ( ،1409ج )59 :29نیز این
ن دَفَعَ لِصاً
روایت را در کتاب القصاص و ذیل ابواب دفاع مشروع آورده است« :بَابُ أَنَّ مَ ْ
أَوْ مُحَارِباً أَوْ نَحْوَهُمَا فَلَا قَوَدَ وَ لَا دِیَۀَ عَلَیْه » و بدین ترتیب قصاص و دیه ،هر دو را نفی نموده
است.
«اعتدی» که به صورت فعل متعدی به حرف «علی» استعمال میشود ،هممعنای «عدا علیه»
و «تعدی علیه» بوده و به معنای آن است که بر او ظلمی روا داشت (جوهری ،1376 ،ج:6
2421؛ ابنسیده ،1421 ،ج .)315 :2فعل مجهول «اُعتُدی علیه» نیز در این روایت به معنای
ظلم و جنایت به کار رفته است و مادامی که دلیلی بر معنای مجازی در کالم نباشد (مانند
حمل بر مجاز در آیۀ  194سورۀ بقره 1که مربوط به اعتدای به مثل است) ،اصالت الحقیقه
اقتضای حمل بر معنای حقیقی داشته و موجبی برای دست کشیدن از این ظهور نخواهد بود.
بر این اساس ،موضوع روایتْ فعل عدوانی بوده و معنای روایت چنین است که هرکس
َ « .1فمَنِ اعْتَدى عَلَیْکُمْ فَاعْتَدُوا عَلَیْهِ بِمِثْلِ مَا اعْتَدى عَلَیْکُم».
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آغازگر تعدی و ظلمی باشد و موجب برانگیختگی و تهییج ناگهانی دیگری گردد و بدین
سبب نیز جنایت و ظلمی بر خود او وارد آید ،استحقاق قصاص نخواهد داشت؛ اما اگر فعل
شرعی و قانونی مجنیعلیه همچون نهی از منکر ،منجر به تحریک جانی شده باشد ،در این
صورت قصاص ساقط نخواهد بود.
در نگرش برخی جرمشناسان نیز معیار آغازگری در تعدی ،نشانۀ تحریک و از موارد
تقصیر بزهدیده شمرده شده است .ولفگانگ ( )Wolfgang, 1958: 252در تبیین نظریۀ
معروف خود یعنی شتابدهندگی بزهدیده 1در خصوص جرایم قتل عمد مینویسد« :اینها
مواردی هستند که خود بزهدیده در ابتدا اقدام به نمایش اسلحۀ کشنده یا استفاده از آن
مینماید تا در درگیری ضربهای وارد نماید .به طور خالصه اولین کسی است که آغازگر
یک کنش بوده یا توسل به خشونت فیزیکی کرده است» .در واقع در روایت سلیمان ،برای
موارد شتابدهندگی قربانیِ قتل عمد ،معیار «ظلم و تعدی» قرار داده شده است تا در صورت
احراز ساقطکنندۀ قصاص باشد.
 .2-3روايت صحيح حلبی
در کتاب شریف کافی (کلینی ،1407 ،ج )291 :7و کتاب تهذیب (طوسی ،1407 ،ج:10
 )206در روایتی به سند صحیح ،حلبی از امام صادق علیهالسالم نقل میکند که چهار قاعده
ن حَمَّادٍ
ن أَبِی عُمَ ْیرٍ عَ ْ
ن ابْ ِ
ن أَبِیهِ عَ ِ
ن إِبْرَاهِیمَ عَ ْ
با چهار تعبیر «قال» چنین آمده است« :عَلِیُّ بْ ُ
ن أَبِی عَ ْبدِ اللَّهِ ع قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ قَ َتلَهُ الْحَدُّ وَ الْ ِقصَاصُ فَلَا دِیَۀَ لَهُ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ
ن الْحَلَ ِبیِّ عَ ْ
عَ ِ
عَدَا عَلَى رَجُلٍ لِ َیضْرِبَهُ فَدَفَعَهُ إِلَى نَ ْفسِهِ فَجَرَحَهُ أَوْ قَ َتلَهُ فَلَا شَیْ َء عَلَ ْیهِ وَ قَالَ أَیُّمَا رَجُلٍ اطَّلَعَ عَلَى
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى
قَوْمٍ فِی دَارِهِمْ لِ َی ْنظُرَ إِلَى عَوْرَاتِهِمْ فَرَمَوْهُ وَ فَ َقئُوا عَ ْی َنهُ أَوْ جَرَحُوهُ فَلَا دِیَۀَ لَهُ وَ قَالَ مَ ْ
فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ».
ال مشابه روایت سلیمان بن خالد بوده و داللت بر این دارد که
فقرۀ پایانی این روایت کام ً
هرکس آغازگر تعدی و تجاوزی باشد و به سبب آن جنایتی به او وارد آید ،حق قصاص
ساقط است .دیگر فقرههای این روایت در برخی کتب حدیثی به صورت مجزا آمده
1. Victim Precipitated.
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(صدوق ،1413 ،ج103 :4؛ طوسی ،1390 ،ج )279-278 :4و در کتاب وسائل الشیعه نیز دو
فقرۀ پایانی به صورت مستقل مورد استناد واقع شده است (حر عاملی ،1409 ،ج.)68 :29
چه بسا این تعدد نقل و استفاده از چهار «قال» نشانگر تجمیع احادیث حلبی در یک حدیث
تنها توسط راویان باشد .قرار گرفتن این فقره که قابل تطبیق بر عذر تحریک است در کنار
دو فقرۀ ابتدایی که مربوط به بحث دفاع مشروع است ،موجب مغفول ماندن نکتۀ نهفته در
روایت از نگاه تیزبین فقها گشته است و این روایت را همچون روایت سلیمان بن خالد ذیل
ابواب دفاع مشروع یا اعتدای به مثل یا اقامۀ حدود قرار دادهاند.
حاصل دو روایت سلیمان بن خالد و حلبی به معنای پذیرش شرط جدیدی در شروط
قصاص است که هیچ یک از فقهای متقدم امامیه به روشنی بر آن تصریح نداشته و تنها از
فقهای معاصر آیتاهلل قائنی نجفی در درس خارج فقه خود به بررسی تفصیلی این دو روایت
پرداخته و شرط جدیدی را در شروط قصاص استنباط نمودهاند .از نظر ایشان مستفاد از این
دو روایت این است که قصاص تنها در صورتی ثابت خواهد بود که جنایت رخداده واکنش
طبیعی و عادی فعل مجنیعلیه نباشد 1.ایشان از اصطالح حقوقی «عذر تحریک» استفاده
نکرده اند؛ ولی مفهوم کالم ایشان این است که تحریک ناشی از فعل مجنیعلیه میتواند به
عنوان یکی از معاذیر شرعی سقوط قصاص شمرده شود .داللت ظاهری دو روایتِ فوق این
است که واکنش جانی ،یک واکنش طبیعی و فوری بوده و به نوعی حاکی از برانگیختگی
و تهییج درونی جانی است.
فاء در تعبیر «اعتدَی فاعتدُی علیه» فاء سببیت بوده و دال بر رابطۀ علی معلولی بین عبارت
قبل و بعد خود است و ظهور در تعقیب و عدم فاصله زمانی بین آنها دارد (سیبویه،1410 ،
ج)365 :2؛ البته تعقیب در هر امری به حسب خود آن امر سنجیده میشود (ابن هشام،1410 ،
ج)161 :1؛ از این رو ،در هر رفتار تحریکآمیز ممکن است آن فاصلۀ زمانیِ کوتاه به حسب
شخصیت جانی یا نوع رفتار مجرمانه ،متفاوت باشد؛ بنابراین ،مقصود از واکنش طبیعی
رفتاری ارادی است که ممکن است معمول انسانها در مواجهه با جنایت دیگری به صورت
 .1برگرفته از جلسات درس خارج فقه به تاریخ  8و  9بهمن ماه  97و بارگذاریشده در پایگاه (.)qaeninajafi.ir
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عکسالعمل طبیعی ،ناگهانی و بدون هرگونه تفکر و تدبیر در عواقب عمل خود مرتکب
شوند.
به تناسب حکم و موضوع ،مواردی که واکنش طبیعی و عرفی قلمداد نگردند از این دو
روایت خارج خواهند بود؛ به طور مثال اگر فردی به دیگری سیلی آرامی زده باشد و دیگری
بالفاصله اقدام به قتل او با ضرب گلوله یا فرو کردن چاقو در قلب وی نماید ،قصاص ساقط
نخواهد نبود؛ زیرا انسان نوعی در واکنش به یک سیلی آرام چنین رفتاری را بروز نمیدهد.
این دو روایت بر ادلۀ عام ثبوت قصاص در قتل عمدی نظارت لفظی و «حکومت» خواهند
داشت؛ زیرا ابتدا موجبی برای قود فرض شده و سپس نفی گردیده است و از این رو بر ادلۀ
عام ثبوت قصاص حاکم است .تسری حکم به مورد قصاص عضو نیز وابسته به پژوهشی
مستقل در معنای واژۀ «قود» در استعماالت عرب و روایات است تا بر اساس مبنای اتخاذی،
«قود» در روایات به عنوان مفهومی عام تلقی شود یا تنها اختصاص به قصاص نفس داشته
باشد .تخفیف مجازات به موجب تحریک مؤثر مجنیعلیه در قوانین انگلستان 1،کانادا (مادۀ
 232قانون  )1985و استرالیا (بخش  12از قانون پارلمانی  )1990نیز تنها به مورد قتل نفس
عمد اختصاص یافته است.
الزم به ذکر است بر اساس این دو روایت ،معیار عذر تحریک در سقوط قصاص ترکیبی
از معیار عینی یعنی خطا و عدوان مجنیعلیه و معیار ذهنی یعنی برانگیختگی و واکنش طبیعی
افراد بوده و مالک اصلی آن گفتار یا رفتار متعدیانهای است که منشأ رفتار مجرمانۀ بزهکار
قرار گیرد؛ از این رو ،اختصاصی به غضب و برانگیختگی نداشته و در صورتی که ایجاد غم،
ناامیدی یا افسردگی شدید ،موجب تحقق فعل عدوانی شود ،میتواند مشمول تخفیف
مجازات قرار گیرد .در برخی پروندههای انگلیسی 2نیز افسردگی به عنوان عاملی در نقصان
 .1بنا بر فقرۀ سوم قانون قتل انگلستان مصوب  1957هرگونه فعل یا گفتار تحریکآمیز از ناحیۀ افراد دیگر که موجب
خلل در سیطرۀ بر نفس باشد ،کاهش مجازات از قتل عمد به قتل غیرعمد را در پی دارد؛ اگرچه این ماده به موجب
مصوبۀ  4اکتبر  2010لغو گردید ،با جایگزینی مواد  54و  55تحت عنوان کلی عذر «از دست دادن کنترل نفس» که به
موجب یک «برانگیختگی مؤثر» ( )Qualifying triggerرخ داده است ،همچنان آثار عذر تحریک بر اساس معیار
ذهنی و شخصی باقی است.
2. Regina v Smith [Morgan]. 2000.
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خودکنترلی افراد ،مورد قبول قاضی و هیئت منصفه قرار گرفته است ( Holton and Shute.

.)2007: 72
 .1-2-3بررسی احتمال مفهوم اعتدای به مثل و دفاع مشروع
دفاع مشروع ،مقابله به مثل و عذر تحریک هر سه در تعدی و ظلم از جانب مجنیعلیه
مشترک هستند؛ اما اساسیترین تمایز این عناوین در مجرمانه بودن فعل جانی است که منشأ
دیگر تفاوتها شده است .در واقع ،اصلیترین تفاوت بین جهات مشروعیت و معاذیر قانونی
این است که مقنن مشروعیت و اجازۀ دفاع و مقابله به مثل را صادر نموده و به همین دلیل نیز
فرد هیچگونه مسئولیتی اعم از جزائی یا مدنی در قبال عمل خود ندارد ،حال آنکه در معاذیر
قانونی مقنن چنین واکنش مجرمانهای را تجویز نکرده است (آزمایش .)48 :1353 ،بررسی
واگرایی عذر تحریک از مفاهیم مشابه از این جهت حائز اهمیت است که اگر در روایتی با
جواز عمل از سوی شارع مواجه شدیم ،بیتردید از دایرۀ مفهومی عذر تحریک خارج
خواهد بود.
بیان این نکته ضروری است که استفاده از تعبیر سیئه و اعتداء برای مقابله به مثل در آیۀ
ن اعْتَدى عَلَ ْیکُمْ فَاعْ َتدُوا عَلَ ْیهِ بِمِ ْثلِ مَا اعْتَدى عَلَ ْیکُم» مجازی بوده
 194سورۀ بقره« :فَمَ ِ
(ازهری ،1421 ،ج )135 :10و تنها به سبب مشابهت لفظی دو فعل در آیۀ قرآن بر آن اطالق
اعتداء شده است؛ زیرا جنایت اول به عنوان معصیت و جنایت دوم به عنوان یک واکنش
جایز است (راغب ،1412 ،ج.)659 :19
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ» را در دو
برخی فقها (حائری ،1418 ،ج )278 :16تعبیر «مَ ْ
روایت سلیمان بن خالد و حلبی از باب تقاص و اعتدای به مثل دانسته و مطابق با آیۀ 194
بقره روایت را مقید به مماثلت نموده و چنین تقدیر گرفتهاند« :من اعتدی فاعتُدی علیه بمثله».
برخی دیگر نیز آن را از باب عقوبت دانسته و به عنوان تعلیلی بر انتفای دیه در فرد کشتهشده
با مجازات حدی (محقق اردبیلی ،1403 ،ج )363 :13یا در جواز قتل زانی در فراش زوجه
ال خالف ظهور روایت
(شفتی )97 :1427 ،مورد استناد قرار دادهاند .این گونه تأویل کام ً
است؛ زیرا اعتدای دوم در این دو روایت بنا بر اصالت الحقیقه به معنای حقیقی تعدی و ظلم
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بوده و تا وقتی قرینه ای در کالم وجود نداشته نباشد ،بر معنای مجازی حمل نخواهد شد؛
حال آنکه هم عقوبت شرعی و هم تقاص در اعتدای به مثل ،هر دو یک فعل حق بوده و
تعبیر به اعتدا در مورد آنها مجازی و از باب مماثلت است.
برخی دیگر از فقها (شهید ثانی ،1413 ،ج55 :15؛ محقق اردبیلی ،1403 ،ج306 :13؛
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ»
خویی ،1422 ،ج103 :42؛ تبریزی 167 :1417 ،و  )460تعبیر «مَ ْ
در روایت حلبی را به عنوان یک کبرای کلی در موضوع دفاع شرعی در نظر گرفته و فقرۀ
سوم روایت یعنی «من اطلع علی قوم» را بر مورد جزئی دفاع از عرض و آبرو تطبیق نمودهاند.
در این صورت بنا بر نظر فوق ،فقرۀ دوم روایت حلبی مربوط به دفاع از نفس و فقرۀ سوم
مربوط به دفاع از عرض بوده و خود قرینهای بر این است که از واژۀ «فاعتُدی علیه» در فقرۀ
پایانی این روایت ،معنای مجازی دفاع اراده شده است .برخی دیگر (مجلسی ،1406 ،ج:10
 ) 302نیز هر دو وجه دفاع و اعتدای به مثل را در روایت سلیمان بن خالد محتمل دانستهاند؛
اما در پاسخ به این تأویل ،توجه بدین نکته ضروری است که تمامی بخشهای روایت حلبی
به صورت مستقل در روایات متعدد نقل شده است؛ از این رو ،ارتباط بین این بخشها متیقن
نبوده و نمیتواند قرینه ای قطعی بر معنای مجازی اعتدا باشد .با توجه به نکات فوق اعتدای
دوم در روا یت سلیمان بن خالد و حلبی بر معنای حقیقی خود یعنی ظلم و تعدی حمل شده
و دیگر ارتباطی با بحث مقابله به مثل ،عقوبت شرعی و دفاع نخواهد داشت.
 .2-2-3بررسی احتمال تجاوز از حدّ دفاع شرعی
احتمال دیگری که ممکن است در مورد این دو روایت بیان شود این است که اعتدای دوم
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ» به معنای حقیقی خود یعنی ظلم و تعدی به کار رفته ولی
در «مَ ْ
موضوع آن تجاوز از حد دفاع شرعی است و از این جهت با دو فقرۀ قبلی خود در روایت
حلبی تناسب موضوعی دارد .در واقع ،این روایت به عنوان مستند روایی تبصرۀ  2مادۀ 302
ق.م.ا قرار خواهد گرفت« :چنانچه نفس دفاع صدق کند ولى از مراتب آن تجاوز شود
قصاص منتفى است ،لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات تعزیرى محکوم
مىشود».
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دو شرط تناسب و ضرورت در دفاع شرعی که در فقه از آنها با عنوان قاعدۀ «األسهل
فاألسهل» یاد می شود ،مورد پذیرش بسیاری از فقها قرار گرفته و بر آن ادعای اجماع شده
است (نجفی ،1404 ،ج .)660 :41بنا بر مفاد این شرط اگر مراتب دفاع مشروع رعایت نگردد
و با وجود آنکه مدافع مىتوانسته از راه دیگرى از خود دفاع کند ،اقدام به کشتن مهاجم
کرده باشد ،در این صورت قصاص ساقط بوده ولی نسبت به دیه ضامن است؛ از این رو ،به
رغم عدم استناد فقها به روایت سلیمان بن خالد و حلبی در مسئلۀ رعایت مراتب دفاع شرعی،
ممکن است مدعی شویم که این دو روایت به عنوان مستندی بر وجوب سقوط قصاص ،در
فرض تجاوز از حد دفاع شرعی است؛ ولی به سبب تعدی و ظلمی که رخ داده است فرد
جانی (مدافع) ضامن بوده و به پرداخت دیه و مجازات تعزیری محکوم میشود؛ بنابراین،
مفهوم این دو روایت ارتباطی به موضوع تهییج و عذر تحریک نخواهد داشت.
در پاسخ به این احتمال باید توجه داشت که تجاوز از حد دفاع شرعی به دو شکل قابل
تصور است -1 :فقدان سوءنیت -2 .همراه با سوءنیت.
در فرض فقدان سوءنیت ،حالت تعدی از حد دفاع شرعی فاقد سوءنیت بوده و مصداقی
از معاذیر قانونی است که به موجب تبصرۀ  2مادۀ  302ق.م.ا قصاص ساقط بوده و جانی تنها
به دیه و مجازات تعزیری محکوم میگردد .این تعدی گاهی ناشی از خطا و اهمال مدافع در
سنجش میزان خطر و گاهی نیز ناشی از اضطراب و دستپاچگی است که در فرض دوم
میتواند مصداقی از عذر تحریک قرار گیرد .به عنوان مثال دیوان عالی عراق (مهدی:1983 ،
 )329تجاوز از حد دفاع شرعی را که به سبب تهییج و برانگیختگی در فرد مدافع بوده است،
از کیفیات مخففۀ مجازات شمرده است؛ مانند فردی که با عصا حملهور شود و مدافع در
مقام دفاع اقدام به شلیک نماید.

1

در واقع ،مواردی که در آنها توهم خطر بوده یا تعدی و حملۀ مهاجم موجب تهییج
روحی فرد مدافع بوده میتوانند به عنوان مصداقی از عذر تحریک مشمول تخفیف بیشتر
« .1یکون المتهم فی حالۀ تجاوز للدفاع الشرعی عن النفس إذا أطلق النار و قتل المجنی علیه الذی استفزه بضربۀ العصا»؛
قرار رقم ( ،)389جنایات  971 /فی  ،1972/2/29النشرۀ القضائیۀ  /ع ،1السنۀ الثالثۀ ،1973 ،ص.152
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قرار گیرند .همین نکته عاملی در تغییر مجدد قانون مجازات  1994فرانسه در بحث دفاع
مشروع قرار گرفته است .الیحۀ پیشنهادی ژوئن  ،2019قدمی فراتر نهاده و مقرر میدارد
تجاوز از حد دفاع شرعی که به سبب ترس ،وحشت یا اضطراب درونی باشد ،از موارد
بخشش کامل مجازات شمرده شود؛ 1این مقرره پیش از این در مادۀ  33قانون مجازات آلمان،
مادۀ  16قانون مجازات سوئیس و مادۀ  84قانون دانمارک نیز بیان شده بود؛ البته چه بسا بتوان
چنین توجیه نمود که در این مصادیق واکنش مدافع با لحاظ تحریک و تهییج شدید روحی،
ال متناسب با جنایت جانی بوده و موضوعاً از عذر تحریک یا تجاوز از
دفاع مشروع و کام ً
حد دفاع شرعی خارج است.
نتیجه آنکه رابطۀ منطقی میان تجاوز از حد دفاع شرعی و عذر تحریک عموم و خصوص
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ» مفهومی عام نسبت
من وجه است .بدین ترتیب ،تعبیر روایی «مَ ْ
به تعدی از حد دفاع شرعی و عذر برانگیختگی است که به عنوان یک قاعدۀ کیفری بیان
میدارد هرگاه جنایت بر مجنیعلیه برآمده از رفتار خود او باشد ،قصاص ساقط است؛ اعم
از اینکه سببیت فوق به موجب رفتار محرک باشد یا به موجب رفتار تهاجمی .ذکر این نکته
ضروری است که بیان چنین قاعدۀ جزایی مهمی در یک عبارت جامع و موجز ،از محاسن
کالم امام معصوم(ع) به شمار میرود.
در فرض همراه با سوءنیت ،تعدی از حد دفاع شرعی به همراه سوءنیت بوده و فرد مدافع
با قصد خاص اقدام به رفتار متعدیانه نموده است .بنا بر اطالق تبصرۀ  2مادۀ  302قانون
مجازات اسالمی ایران ،رفتار مدافع در این فرض نیز مشمول تخفیف مجازات و سقوط
قصاص خواهد بود .امام خ مینی(ره) در این مورد تنها به عبارت «فهو ضامن علی االحوط»
اکتفا نمودهاند که ظاهر در پرداخت دیه است.

 .1مطرحشده در مجلس ملی فرانسه به تاریخ  19ژوئن  2019در تبیین چارچوب دفاع مشروع در مادۀ  122-5و 122-6
قانون  1994فرانسه:
http://www.assemblee-nationale.fr/dyn/15/textes/l15b2044_propositionloi#P56_8642.
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بنا بر پاسخ استفتاء از برخی فقها (منتظری ،بیتا ،ج )483 :3اگر قاتل مىتوانسته از راه
دیگرى از خود دفاع کند ،ولی همچنان اقدام به کشتن مهاجم کرده است ،پس «با توجه به
احتمال اطالق ادلۀ دفاع ،مهدور و هدر بودن خون مهاجم و مطابق قاعدۀ «درأ» که ظاهراً
شامل این موارد نیز میگردد ،جواز قصاص محل اشکال بوده و احتیاط در گرفتن دیه و
مصالحه است»؛ اما تصریح برخی استفتائات از مراجع عظام صافی ،مکارم ،اردبیلی و فاضل
لنکر انی بر صدق عنوان قتل عمد و ثبوت قصاص در این مورد است (جمعی از نویسندگان،
 .)503-504 :1397مرحوم خویی ( ،1418ج )365 :21نیز با نظر به قاعده «الضرورات تقدر
بقدرها» در مورد شخصی که برای نوشیدن شراب تحت اکراه بوده است ،خوردن اختیاری
بیش از حد ضرورت را مستوجب حد و کفاره میدانند.
بنا بر اطالق مادۀ  45قانون مجازات عراق نیز در فرض سوءنیت مدافع ،جنایت تبدیل به
جنحه خواهد شد؛ اما اطالق این ماده ،مورد اشکال بسیاری از اندیشمندان عرب
(محمدباهض )125 :2011 ،قرار گرفته و به سبب سوءنیت فرد مدافع ،تخفیف مجازات را
صحیح ندانستهاند (عطار249 :1370 ،؛ شالل)121 :1984 ،؛ از این رو ،در قوانین مجازات
مصر ،امارات ،لبنان ،لیبی و اردن نیز تخفیف مجازات در تجاوز از حد دفاع شرعی منوط به
عدم سوءنیت رفتار شده است .مادۀ  59قانون امارات یا مادۀ  251قانون مصر تصریح میدارند
که رفتار متعدیانه تنها در صورتی مشمول تخفیف خواهد بود که دفاع با «حسن نیت» یا «نیت
سلیمه» صورت پذیرفته باشد و فرد مدافع نیز نسبت به رفتار شدیدتر از مقدار ضرورت ،قصد
خاص نداشته باشد.
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ فَلَا قَوَدَ لَهُ» و ضرورت سببیت رفتار
با دقت نظر در روایت «مَ ْ
مجنی علیه در جنایت جانی ،روشن است فرضی که رفتار متعدیانۀ مدافع با سوءنیت همراه
است (و نه به عنوان یک واکنش طبیعی) ،منصرف از مفهوم روایت بوده و نمیتواند مستندی
بر سقوط قصاص در این موارد باشد؛ زیرا جنایت جانی در بیش از مقدار ضرورت نه به سبب
دفاع یا تحریک بلکه ناشی از سوءنیت خود او بوده است؛ از این رو ،ضروری است تبصرۀ
 2مادۀ  302ق.م.ا نیز به قید «عدم قصد» نسبت به رفتار شدیدتر از حد دفاع شرعی مقید گردد.
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 .3-3روايات قتل در فراش
به نظر حقوقدانان فرانسوی ،فلسفۀ پذیرش مادۀ  324قانون  1810فرانسه 1عذر تحریک بوده
است (صمدی .)61 :1340 ،بنا بر شق دوم مادۀ  179قانون مجازات عمومی در زنای خواهر
یا دختر مشابه با مادۀ  587قانون  1930ایتالیا ،برانگیختگی ناشی از مشاهدۀ رابطۀ نامشروع
زوجه ،دختر و خواهر همگی از عوامل کاهش مجازات بوده است 2.برخی نویسندگان داخلی
مادۀ  630قانون تعزیرات را که دارای تفاوتهای جدی با مادۀ  179قانون مجازات عمومی
 1304است ،همچنان به عنوان یکی از مصادیق عذر برانگیختگی عنوان نموده
(میرمحمدصادقی338 :1394 ،؛ اردبیلی ،1394 ،ج )135 :3و برخی نیز با استناد به عدم وجود
گزارۀ فقهیِ عذر تحریک ،چنین فلسفۀ حکمی را برای یک قانون اسالمی منتفی دانستهاند
(حبیبزاده و بابایی.)90 :1378 ،
برخی عدم رسالت فقها در بیان فلسفه و حکمت وضع احکام شرعی را به عنوان توجیهی
بر عدم اشارۀ آنان به عذر تحریک عنوان داشتهاند (پاکنهاد)121 :1385 ،؛ اما دقت نظر در
عنوان بندی روایات توسط محدثین و توجه به اهتمام فقها در طرح موضوعات مختلف
می تواند در واقع دلیلی بر عدم وجود گزارۀ عذر تحریک در ارتکاز فقیهان متقدم شیعی در
موضوع قتل در فراش باشد؛ البته صاحب جواهر (نجفی ،1404 ،ج )390 :21این مسئله را
خارج از حیطۀ موضوعی اقامۀ حدود دانسته و به فلسفۀ غیرت و مانند آن اشاره کرده است؛
ولی مسئلۀ غیرت قابل تطبیق بر هر یک از مفاهیم عذر تحریک ،عقوبت یا دفاع از عرض و
ناموس بوده و اختصاص آن تنها به شوهر نیز محل تأمل است.
از سوی دیگر ،اختالفات متعدد فقها در تبیین جواز و شرایط موضوع قتل در فراش ،نه
تنها مانع از تحقق اجماعِ ادعاشده در کالم برخی فقهاست (محقق اردبیلی ،1403 ،ج:13
 ،)95بلکه به موجب عدم طرح بحث میان فقهای پیش از شیخ طوسی ،شهرت فتوایی متقدمین

 .1با لغو مجازات زنا در  1975این مادۀ قانونی نیز ملغی گردید.
 .2با لغو مجازات زنا در آگوست  1981این مادۀ قانونی نیز ملغی گردید.
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نیز مخدوش بوده و شهرت متأخرین نیز فاقد اعتبار است (اردبیلی (موسوی) ،1427 ،ج:1
688؛ منتظری ،بیتا.)137 :
در تحلیل روایی توجه به این نکته ضروری است که روایات عام دفاع مشروع ،قابل
انطباق بر موضوع قتل در فراش نیستند؛ زیرا جواز قتل با عنوان دفاع از عرض و ناموس تنها
منوط به رعایت مراتب و عدم اثربخشی مراحل پایینتر از قتل بوده و با توقف عمل زنا نیز
منتفی خواهد شد .از جهت دیگر ،دفاع از عرض و ناموس نیز اختصاصی به مشاهدۀ زنا نداشته
بلکه میتواند با هر نوع تعدی کمتر مانند بوسیدن نیز تحقق یابد (خویی ،1422 ،ج)103 ،42؛
از این رو ،در موضوع قتل در فراش تنها به بررسی روایات خاص این بحث به عنوان شاهدی
بر «عذر تحریک» اکتفا مینماییم:
الف .روايت مرسلة شهيد اوّل
ایشان در کتاب دروس ( ،1417ج )48 :2آوردهاند« :روایت شده است که اگر فردی با صحنۀ
زنای مرد بیگانه با همسرش مواجه شود ،میتواند هر دوی آنها را به قتل برساند» .این روایت
در هیچ یک از منابع حدیثی و فقهی پیش از ایشان دیده نشده است؛ اما برخی فقها (شفتی،
 )116 :1427شهرت فتوایی و عمل فقیهان به این روایت را برای جبران ضعف سند آن کافی
دانستهاند .مرحوم خویی ( ،1422ج )105 :42بر این استدالل اشکال نمودهاند که بنا بر آنچه
در علم اصول هم بیان شده است (عراقی ،1417 ،ج )99 :3شهرت فتوایی تنها در صورتی
جابر ضعف سند است که در کالم فقهای متقدم از شهید اول نیز ذکر گشته و موضوع عمل
آنها باشد.
ب .قضاوت اميرالمؤمنين عليهالسالم
سعید بن مسیب نقل میکند که مردی از شام ،فردی را همبستر با زنش دید و آنها را به قتل
رساند .معاویه نامه ای به ابوموسی اشعری نوشته تا قضاوت علی(ع) را در این موضوع جویا
شود .حضرت در پاسخ فرمودند« :من ابوالحسن میگویم بایست چهار شاهد بر صدق ادعای
خود اقامه کند ،در غیر اینصورت قصاص خواهد شد» (طوسی ،1407 ،ج314 :10؛ صدوق،
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 ،1413ج .)172 :4قائلین به جواز قتل به این روایت استناد نمودهاند؛ البته مرحوم خویی
( ،1422ج )103 :42با وجود پذیرش داللت روایت ،آن را به سبب اشکاالت متعدد سندی،
قابل استناد نمیدانند.
پ .حکايت سعد بن عُباده
از امام صادق(ع) روایت است که اصحاب پیامبر از سعد بن عباده پرسیدند اگر مردی را
هم بستر زنت ببینی چه خواهی کرد؟ او در پاسخ گفت گردنش را با شمشیر خواهم زد .پیامبر
اکرم (ص) با شنیدن موضوع از او پرسید« :ای سعد ،پس چهار شاهد را چه خواهی کرد؟».
در انتها نیز فرمودند« :خداوند برای هر چیزی حدی قرار داده و برای هر کس که از آن حد
تجاوز کند نیز حدی قرار داده است» .این روایت صحیح که با نقلهای متفاوت و از راویان
مختلف نقل شده (کلینی ،1407 ،ج 174 :7و 375؛ صدوق ،1413 ،ج24 :4؛ طوسی،1407 ،
ج 3 :10و 313؛ برقی ،1371 ،ج 274 :1و  )275مناقشهای در سند آن وجود نداشته اما نسبت
به حجیت داللی ،اقوال مختلفی مطرح شده است.
قول اول نظر مشهور فقهای متأخرین در جواز قتل است .ایشان هشدار پیامبر(ص) در
ضرورت اقامۀ چهار شاهد در محکمۀ قضایی را همسو با مفهوم روایت پیشین ،ناظر به بحث
اثبات (مدعا در دادگاه) دانسته و با تفکیک آن از مقام واقع و ثبوتی تصریح داشتهاند که بنا
بر اطالق روایت قتل زانیه و زانی اعم از محصن و غیرمحصن ،در نفساالمر (یعنی نزد قاتل
و خدای او) یک عمل مشروع و فاقد گناه است (نجفی ،1404 ،ج)369 :41؛ از این رو،
امکان قسم با حفظ توریه را نیز برای انکار قتل جایز دانستهاند (شهید ثانی ،1413 ،ج:14
397؛ فیض کاشانی ،بیتا ،ج .) 61 :2بر اساس این قول ،پیامبر(ص) نهی از قتل نکرده و تنها
نسبت به بینه در مرحلۀ اثبات هشدار دادهاند که مفهوم آن حکم تکلیفی جواز قتل است؛ از
این رو ،این دسته از فقها فتوای خود را با عبارت «فله قتلهما» که حاکی از جواز قتل است
همراه نمودهاند.
پس از اقامۀ شهادت چهار شاهد ،قصاص و حتی تعزیر نیز مطابق با مفاد تبصرۀ  1مادۀ
 302قانون مجازات ساقط خواهد بود .مطابق این نظر روایات قتل در فراش تخصیصی بر ادلۀ
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لزوم ارجاع به حاکم بوده و به عنوان یک استثناء بر اصل اقامه و اجرای حدود به دست
حکومت است (گلپایگانی ،1412 ،ج .)492 :1این قول مورد پذیرش امام خمینی(ره) قرار
گرفته و در کتاب تحریرالوسیله مسئلۀ  28باب دفاع از نفس ،به حکم تکلیفی جواز قتل و در
مسئلۀ  29به بیان حکم وضعی و سقوط قصاص در صورت اقامۀ چهار شاهد فتوا دادهاند.
حکم فقهی امام مبنای مادۀ  630قانون تعزیرات قرار گرفته ولی متأسفانه بدون اشاره به حکم
وضعی و ضرورت اقامۀ  4شاهد ،تنها به بیان حکم تکلیفی اکتفا شده تا مادۀ  630دارای
ادبیاتی تشویقی برای قتل توسط زوج باشد.
قول دوم نظر برخی فقهای قائل به جواز قتل است که ادبیات و لحن توبیخگونۀ
پیامبر(ص) در روایت سعد را به عنوان نهی از عمل و در تعارض با قضاوت امیرالمؤمنین(ع)
قلمداد کردهاند .مرحوم تبریزی ( )170 :1417با فرض پذیرش سندِ روایت سعید بن مسیب،
مقتضای جمع بین این دو روایت را چنین میدانند که قتل زانی در مرحلۀ ثبوتی عملی جایز
است؛ اما به موجب به هالکت انداختن نفس و امکان صدور حکم قصاص به حسب قوانین
قضایی ،عمل قتل بدون داشتن چهار شاهد ،عملی غیرجایز و مورد توبیخ پیامبر(ص) است.
نویسندۀ کتاب فقه الحدود و التعزیرات (اردبیلی ،1427 ،ج )693 :1نیز آن را نظیر بحث سب
النبی می دانند که قتل فرد هتاک برای کسی که قادر به اثبات جرم مقتول نزد حاکم نیست
جایز نخواهد بود.
قول سوم نظر فقهای مخالف جواز قتل و موافق ثبوت قصاص است .مرحوم خویی
( ،1422ج )105-104 :42نیز حکم تکلیفی (جواز یا عدم جواز قتل در فراش) را از حکم
وضعی (ثبوت یا سقوط قصاص پس از قتل) تفکیک نموده و معتقدند نهی پیامبر(ص) در
روایت سعد ،ظهور در حرمت قتل نسبت به حکم تکلیفی و ثبوت قصاص قاتل نسبت به
حکم وضعی دارد .در نظر ایشان مفاد روایت این است که قتل زانی و زانیه تنها پس از اقامۀ
چهار شاهد در محکمۀ قضایی و فقط به دست حاکم جایز است؛ از این رو ،مرحوم خویی
حتی در فرض مهدورالدم بودن مقتول نیز قائل به ثبوت قصاص و دیه بوده و تنها ساب النبی
را از این حکم مستثناء نمودهاند ( ،1422ج )83-82 :42و مطابق با مفهوم روایت سعد نیز هر
کس از این حد و قانون الهی تخطی نماید قصاص خواهد شد.
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مرحوم خوانساری ( ،1405ج )251 :7نیز در تبیین قول غیر مشهور آوردهاند« :با حرمت
فعل قتل به طور مطلق ،دیگر شهادت شهود اثری نداشته» و قاتل قصاص میگردد .در نظر
مرحوم خویی کالم مشهورِ متأخ رین در دستۀ اول خالف ظاهر روایت بوده و التزام به آن
نیازمند دلیل و قرینه است و حتی به فرض پذیرش قول نخست ،همچنان دلیلی بر جواز قتل
زوجۀ زانیه نخواهد بود.
قول چهارم نظر فقهایی مانند مرحوم منتظری (بیتا )137-136 :در حرمت قتل ولی سقوط
قصاص است .ایشان معتقدند روایت سعد و قضاوت امیرالمؤمنین(ع) هر دو تنها در مقام بیان
حکم وضعی صادر شدهاند .بر این اساس اگر قاتل نتواند چهار شاهد در محکمه حاضر نماید
بیتردید قصاص میشود؛ ولی اگر بتواند بینه اقامه کند ،مستفاد از ظهور این روایات این
است که تنها قصاص ساقط بوده و دیگر داللتی بر حکم تکلیفی جواز قتل نخواهند داشت؛
مانند روایاتی که قصاص أب و والد را در قتل فرزند منتفی دانستهاند؛ 1اما هیچ داللتی بر
جواز قتل فرزند توسط آنها ندارند .ایشان در کتاب الحدود خود آوردهاند« :ممکن است
سبب سقوط قصاص مهدورالدم بودن مقتول باشد و از آنجا که اجرای حدود به دست
حاکمان شرعی است ،دیگر قتل زوج جایز نیست» (که در این فرض تنها به قتل زانی محصن
اختصاص خواهد یافت)؛ از این رو ،در استفتائات خود تصریح داشتهاند که قتل مهدورالدم
بدون اجازۀ حاکم تنها موجب تعزیر بوده و قصاص ساقط است 2.ایشان در ادامه مانند شهید
ثانی ( ،1413ج )398 :14بر شمول حکم نسبت به غیرمحصن اشکال نموده و میفرمایند:
«مگر آنکه اقتضای اطالق این دو روایت ،جواز قتل نسبت به زانی اعم از محصن و غیرمحصن
باشد ،که در این صورت تنها به عنوان حکمی خاص برای زوج ثابت خواهد بود» (بیتا:
.)134-135
تحلیل فقهی مسئله و پذیرش یا رد هر یک از اقوال مطرحشده ،پژوهشی خارج از موضوع
این نگارش است؛ اما جمعبندی نتایج حاصل از بازپژوهی اقوال فقها در موضوع قتل در

 .1ر.ک وسائل الشیعه ،ج ،29ص ،77باب  32از ابواب القصاص فی النفس.
 .2رسالۀ استفتائات ،ج ،549 :2سؤال  2541و ج ،266 :1سؤال .926
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فراش ما را به این نکته رهنمون میسازد که روایات این بحث نه مطلقاً شاهدی بر عذر
تحریک بوده و نه مطلقاً بیارتباط با آن هستند ،بلکه در گروی مبنای اتخاذی در اقوال فقها
خواهند بود.
بنا بر قول اول و دوم فقها ،دیگر روایات خاصه قتل در فراش به عنوان شاهدی بر عذر
تحریک نخواهند بود؛ زیرا قتل یک واکنش مجرمانه و نامشروع نیست؛ بلکه به عنوان یک
عقوبت مجاز و مشروع است .در واقع اگر عملی توسط شارع جایز و مشروع باشد ،به عنوان
اسباب موجهه بوده و دیگر از دایرۀ معاذیر معفی یا مخفف خارج خواهد بود .بر اساس این
اقوال زانی و زانیه در حال زنا ،از مصادیق مهدورالدم نسبی نسبت به زوج بوده
(حاجیدهآبادی ) 190 :1396 ،و قتل توسط زوج نیز لزوماً برخواسته از یک برانگیختگی
درونی نخواهد بود .قول سوم نیز به سبب ثبوت قصاص موضوعاً از بحث معاذیر قانونی و
قضایی خارج است.
در نهایت روایات این بخش ،تنها بر اساس قول چهارم میتوانند به عنوان شاهدی بر عذر
تحریک قلمداد شوند؛ زیرا مطابق این قول ،قتل یک فعل مجرمانه و نامشروع بوده ولی چون
واکنش طبیعی نسبت به فعل عدوانی زانی و زانیه در حال زنا بوده است ،مقتول دیگر مستحق
قصاص نخواهد بود .در واقع ،موضوع قتل در فراش بر اساس قول چهارم میتواند مصداق
ن بَدَأَ فَاعْ َتدَى فَاعْ ُتدِیَ عَلَ ْیهِ » قرار گرفته و روایت صحیح حلبی و سلیمان بن خالد نیز به
«مَ ْ
عنوان مستندات روایی قتل در فراش قرار گیرند.
 .4-3قاعدة اقدام
بنا بر قاعدۀ اقدام هرگاه کسی با توجه و آگاهى ،عملى را انجام دهد که موجب ورود زیان
دیگران به وی شود ،در این صورت واردکنندۀ زیان مسئول خسارت نخواهد بود (محقق
داماد ،1406 ،ج .)221 :1این قاعده بر قواعد دیگری همچون قاعدۀ احترام و سلطنت حاکم
بوده (بجنوردی ،1419 ،ج )111 :6و به عنوان یکی از مسقطات ضمان بدین معنا خواهد بود
که فرد با رفتار و عمل خود ،احترام نفس یا مال خود را ساقط نموده است (مراغی،1417 ،
ج .)488 :2این قاعده اگرچه در کالم فقها عموماً ذیل مباحث مالی مطرح شده است ،به مانند
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قاعدۀ احترام و با استناد به بنای عقالء اختصاصی به این مباحث نداشته و در موضوعات
کیفری نیز قابل طرح است .نمونۀ بارز آن بحث فقهی تقدیم طعام مسموم توسط میزبان است
که اگر مهمان با علم و آگاهی از کشنده بودن غذا اقدام به خوردن آن نماید ،به اجماع فقها
قصاص و دیه ساقط میگردد (نجفی ،1404 ،ج)35 :42؛ از این رو ،در موضوع عذر تحریک
نیز ممکن است چنین استدالل شود که اگر فردی با آگاهی اقدام به رفتاری عدوانی نماید
که نوعاً با واکنش طبیعی افراد دیگر مواجه میشود ،در واقع با اختیار خویش حق خود را
ساقط نموده و دیگر حق مجازات قصاص نخواهد داشت .در این مسئله ظن نوعی برای
پیشبینی واکنش طبیعی افراد کافی بوده و به موجب آیۀ «ال تُلْقُوا بِأَیْدیکُمْ إِلَى ال َّتهْلُکَۀِ» (بقره،
 )195هرگونه اقدام نسبت به آنچه که ظن و امارۀ هالکت در آن وجود دارد ،مورد نهی است
(فخرالمحققین ،1387 ،ج256 :2؛ همدانی ،1416 ،ج )135 :6و در صورت اقدام اختیاری
فرد ،دیگر حقی برای مجازات قصاص وجود نخواهد داشت.
در حقوق غربی نیز مشابه قاعدۀ اقدام از «قاعدۀ سلب حق» 1به عنوان یکی از مستندات
عذر تحریک نام برده شده است؛ بدین معنا که فرد با اقدام به رفتار نادرست اختیاری خود،
حق حیات را از خویش سلب نموده و دیگر با کشتن او کسی مرتکب جرم نخواهد شد
( .)Dressler, 1987: 180-183به تعبیر فقهی فرد محرک با اقدام متعدیانۀ خود نسبت به فرد
تحریکشده مهدورالدم نسبی است.
برخی اندیشمندان حقوقی بر استدالل به این قاعده انتقاد نمودهاند که زندگی فرد
تحریککننده به سبب رفتار متعدیانۀ او از حمایت کمتری در جامعه برخوردار است ،اما نه
بدین معنا که با زدن یک سیلی (و شروع نزاع) ،حق حیات را با اختیار از خود سلب نموده
باشد .به تعبیر دیگر تخفیف نسبی مجازات به موجب رفتار متعدیانۀ فرد محرک نمیتواند
دلیلی بر سلب حیات اختیاری (و مهدورالدم بودن) او قلمداد شود ()Dressler, 1988: 477؛
از این رو ،از قاعدۀ سلب حق عموماً در دفاع مشروع و سقوط کامل مجازات (و نه سقوط
جزئی آن) استدالل نمودهاند (.)Berman, 2011: 41 ;Wellman, 2012: 374

1. The Forfeiture Theory.
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آنچه از لسان قاعدۀ اقدام نیز برداشت میشود ،ظهور آن در مقام دفاع مشروع و سقوط
کامل مجازات است و نه در مقام تحریک که فعل مجرمانه پس از اتمام تعدی صورت گرفته
است؛ مگر آنکه قائ ل شویم بر اساس قاعدۀ اقدام اصل تخفیف جزئی در مجازات امری
عقالیی است؛ اما از آنجا که قصاص و دیه از امور تعبدی هستند ،سقوط آنها همچنان منوط
به منصوص شرعی است .برخی نویسندگان ( )Dressler, 1988: 480نیز با تکیه بر معیار
ذهنی عنوان داشتهاند اگر اقدام فرد محرک موجب فقدان کامل کنترل نفس و پیشآمد
جنون در دیگری شود ،رافع کامل مسئولیت است؛ اما اگر سبب نقصان جزئی کنترل نفس
شود ،رافع جزئی مسئولیت هم خواهد بود .نتیجه آنکه قاعدۀ اقدام به عنوان یک دلیل مستقل
در سقوط قصاص قابل استناد نبوده بلکه به عنوان مؤیدی بر حکم روایات صحیح سلیمان بن
خالد و صحیح حلبی در سقوط قصاص خواهد بود.

1

 .4اشکال شاذ بودن حکم فقهی و پاسخ به آن
از جمله موضوعاتی که در بحثهای فقهی مطرح شده تفصیل احکام نسبت به مسائل «عام
البَلوی» است؛ یعنی مسائلی که عموم مکلفین در معرض برخورد با آنها هستند .بر اساس
قاعدهای که مورد پذیرش فقها قرار گرفته است ،صحت حکم در مسائلی که مورد ابتالی
عموم مردم است ،مالزم با شهرت آن حکم است .به تعبیر دیگر حکم مسائل عام البلوی
نمی تواند حکمی شاذ باشد؛ زیرا غفلت راویان و فقیهان از فحص و جستجو دربارۀ حکم
صحیح در اینگونه مسائل ،به سبب اهتمام جدی آنان نسبت به احکام دین ،عادتاً امری ممتنع
است (خوانساری ،1405 ،ج.)48 :2
این قاعده در نظر بسیاری از فقیهان متقدم (سیدمرتضی 93 :1417 ،و 179؛ طوسی،1407 ،
ج483 :5؛ ابن ادریس ،1410 ،ج209 :1؛ محقق حلی ،1407 ،ج 418 :1و ج )224 :2و متأخر
(نجفی ،1404 ،ج 227 :2و ج228 :3؛ خویی ،1418 ،ج242 :13؛ امام خمینی)213 :1422 ،
مورد پذیرش بوده و در مسائل مختلفی از طهارات و عبادات همچون طهارت مذی ،عدم
 .1از این رو ،بیان آن دسته از نویسندگان (امیریفرد و دیگران ،1395 ،ص )123که سعی در اثبات سقوط قصاص و دیه
در قتل آتانازی با تمسک به قاعدۀ اقدام را دارند دور از تحقیق و تأمل است.
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وجوب غسل جمعه ،استحباب اذان و اقامه و غیره مورد استناد قرار گرفته است؛ بدین ترتیب،
اشکال وارد بر موضوع عذر تحریک به عنوان یکی از معاذیر سقوط قصاص این است که
مسئلۀ درگیری ،نزاع و قتل نیز از اموری است که روزانه میان مردم به وفور شاهد آن هستیم،
در حالی که سقوط قصاص به موجب عذر تحریک ،یک حکم شاذ است که میان فقهای
متقدم و متأخر مطرح نبوده و بنابراین حکمی نادرست است.
در پاسخ به اشکال فوق باید به این نکته توجه داشت که تالزم میان صحت احکام و
شهرت آنها در مسائل عام البوی ،منوط به آن است که فقها متعرض اصل مسئله شده باشند
و در آراء آنها دو حکم شاذ و مشهور شکل گرفته باشد ،حال آنکه مسئلۀ شروع به اعتدا و
عذر تحریک هیچگاه به عنوان یک حکم کلی در کالم فقها مطرح نبوده است .از این رو،
اگر بازپژوهی روایات با نگرش فقه پویا ،منجر به پیدایش حکم جدیدی در آراء فقها شود،
خدشه ای بر آن وارد نخواهد بود .تنها در آراء برخی از فقهای متقدم (طوسی755 :1400 ،؛
یحیی بن سعید )582 :1405 ،که متن روایات را به عنوان فتوای خود ذکر مینمودند ،به
روایت سلیمان و حلبی اشاره شده و بر اساس اجتهاد ایشان و بدون ذکر تعلیل ،دیه را نیز
ساقط دانستهاند که خود میتواند دلیلی بر پذیرش این روایات ذیل موضوعات دفاع مشروع
یا اعتدای به مثل باشد.
خالصه آنکه حاصل از بازپژوهی مستندات فقهی مسئله در جرائم قتل عمد ،پذیرش
سندی و داللی دو روایت صحیح سلیمان بن خالد و صحیح حلبی جهت اثبات سقوط قصاص
در فرض تحریک مؤثر مجنی علیه خواهد بود .در واقع ،این دو روایت مؤید نظریۀ
شتابدهندگی بزهدیده در وقوع جرایم منجر به قتل بوده ولی در خصوص مجازات اسالمی
قصاص ،معیاری جدید برای میزان کاهش مجازات ارائه میدهند .مستفاد از مفهوم این دو
روایت این است که هرگاه مجنیعلیه آغازگر تعدی و ظلمی باشد و موجب برانگیختگی
ناگهانی در جانی شده و بدین سبب نیز جنایت و ظلمی بر خود او وارد آید ،دیگر مستحق
قصاص نخواهد بود .این قاعده که میتوان از آن به عنوان «قاعدۀ اعتدا» نیز نام برد ،بیانگر
مالکی جدید در فرض مشارکت بزهدیده در جرایم منجر به قتل عمدی بوده و شرط جدیدی
را به شروط قصاص اضافه مینماید .مطابق با آنچه از بازپژوهی فقهی و روایی موضوع قتل

 | 64فصلنامه علمی پژوهش حقوق کیفری دوره دهم | شماره  | 38بهار 1401

در فراش حاصل شد ،روایات این باب مطلقاً نه در تأیید عذر تحریک بوده و نه در رد آن
است ،بلکه است ناد به این روایات در موضوع عذر برانگیختگی مبتنی بر مبنای اتخاذی فقها
در فهم این دسته از روایات است .تنها در صورتی که مطابق نظر برخی فقها قتل همسر زانیه
فعل نامشروع بوده ولی به موجب داللت این روایات قصاص ساقط شود ،این روایات
میتوانند مستندی برای عذر تحریک باشند.

نتيجه
 . 1مستفاد از روایات صحیح سلیمان بن خالد و حلبی ،تأسیس قاعدهای جدید در شروط
قصاص است که مبنی بر آن هرگاه مجنیعلیه آغازگر تجاوز و تعدی به دیگری باشد و جانی
برانگیخته شده و در واکنشی طبیعی اقدام به جنایتی متناسب علیه مجنیعلیه نماید که منجر
به قتل او شود ،حق قصاص از مجنیعلیه که خود عامل تحریک بوده ساقط خواهد شد .بر
این اساس ،پیشنهاد میشود بند ذیل به عنوان تبصرهای بر مادۀ  301ق.م.ا در شرایط عمومی
قصاص اضافه شود:
«تبصرۀ  -2اگر مجنی علیه خود آغازگر تعدی بوده و به موجب تحریک مؤثر او ،قاتل در
واکنشی نوعاً طبیعی اقدام به جنایت علیه وی نماید ،قصاص ساقط است».
 . 2در این فرض قتل مقصود بوده و همچنان تحت ضابطۀ قتل عمد قرار گرفته و از مصادیق
مادۀ  612قانون تعزیرات خواهد بود .اسقاط حق قصاص موجب خواهد شد مردم نسبت به
رفتار متعدیانۀ خود مراقبت ب یشتری داشته و از تهییج نابجای دیگران پرهیز نمایند؛ اما جهت
پیشگیری از سوءاستفادههای احتمالی ،مادۀ  612نیازمند اصالحات و ضمانت اجرای موثرتر
است تا صرف تحریک دیگری دستاویزی برای بزه مجرمین قرار نگیرد.
 .3دو روایت سلیمان بن خالد و حلبی میتوانند مستندی بر سقوط قصاص در تبصرۀ  2مادۀ
 302ق.م.ا در موضوع تجاوز از حدود دفاع شرعی قرار گیرند؛ در این صورت فرضی که
رفتار متعدیانۀ مدافع ناشی از سوءنیت او بوده (و نه به عنوان یک واکنش طبیعی) ،منصرف
از مفهوم این دو روایت بوده و مستحق قصاص است .بر این اساس ،پیشنهاد میشود این
تبصره بدین شکل اصالح شود:
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«تبصرۀ  -2در مورد بند (ت) چنانچه نفس دفاع صدق کند ولى بدون سوءنیّت از مراتب
آن تجاوز شود قصاص منتفى است ،لکن مرتکب به شرح مقرر در قانون به دیه و مجازات
تعزیرى محکوم مىشود».
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رایجیان اصلی ،مهرداد .)1381( .بزهدیده در فرآیند کیفری ،چاپ اول ،تهران ،انتشارات
خط سوم.
صمدی ،علیاشرف« .)1340( .مادۀ  179قانون مجازات ایران و مقایسۀ آن با شق  2از مادۀ
 324قانون مجازات فرانسه» ،مجلۀ کانون وکال ،شمارۀ .78
عطار ،داوود .)1370( .دفاع مشروع در حقوق جزای اسالم ،ترجمۀ اکبر غفاری ،چ ،1مشهد،
بنیاد پژوهشهای آستان قدس رضوی.
کالرکسون ،کریستوفر ،تحلیل مبانی حقوق جزای عمومی ،مترجم میرمحمدصادقی ،حسین،
چ ،2تهران ،جنگل.1395 ،
محقق داماد ،سیدمصطفی1406( .ق) .قواعد فقه ،چ ،12تهران ،مرکز نشر علوم اسالمی.
منتظری ،حسینعلی( .بیتا) .رساله استفتائات ،ج ،3چاپ اول ،قم.
میرمحمدصادقی ،حسین .)1394( .جرایم علیه اشخاص ،چ ،18تهران ،انتشارات میزان.
نوری ،رضا« .) 1357( .نقش تحریک در مجازات بعنوان یکی از جهات و علل تخفیف یا
سقوط مجازات» ،مهنامۀ قضایی ،شمارۀ .146
استفاده از نرمافزارهای جامع فقه اهل بیت ،جامع االحادیث ،درایه و کتابخانه اصول فقه از
تولیدات مرکز تحقیقات کامپیوتری علوم اسالمی نور.
ب) عربی
ابن ادریس حلی ،محمد بن منصور1410( .ق) .السرائر الحاوی لتحریر الفتاوى ،چ ،2قم ،دفتر
انتشارات اسالمى.
ابن سیده ،علی بن اسماعیل1421( .ق) .المحکم و المحیط األعظم ،چ ،1بیروت ،دار الکتب
العلمیه.
ابن هشام ،عبداهلل بن یوسف1410( .ق) .مغنی اللبیب ،چ ،4قم ،کتابخانۀ حضرت آیت اهلل
العظمی مرعشی نجفی(ره).
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اردبیلی (محقق) ،احمد بن محمد1403( .ق) .مجمع الفائدۀ و البرهان فی شرح إرشاد األذهان،
چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
اردبیلی (موسوی) ،سید عبدالکریم1427( .ق) .فقه الحدود و التعزیرات ،چ ،2قم ،مؤسسۀ
النشر لجامعۀ المفید.
ازهری ،محمد بن احمد1421( .ق) .تهذیب اللغۀ ،چ ،1بیروت ،دار احیاء التراث العربی.
بجنوردی ،سیدحسن بن آقابزرگ1419( .ق) .القواعد الفقهیه ،چ ،1قم ،نشر الهادی.
برقی ،احمد بن محمد1342( .ق) .کتاب الرجال ،چ ،1تهران ،دانشگاه تهران.
تبریزی ،جواد بن علی1417( .ق) .أسس الحدود و التعزیرات ،چ ،1قم ،ناشر دفتر مؤلف.
جوهری ،اسماعیل بن حماد1376( .ق) .الصحاح تاج اللغۀ و صحاح العربیۀ ،چ ،1بیروت ،دار
العلم للمالیین.
حائری ،سیدعلی بن محمد طباطبایی1418( .ق) .ریاض المسائل فی تحقیق األحکام
بالدالئل(ط -الحدیثۀ) ،چ ،1قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع).
حلی (فخرالمحققین) ،محمدبنحسن1387( .ق) .إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،
چ ،1قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
حلی (محقق حلی) ،نجم الدین جعفر بن حسن1408( .ق) .شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل
و الحرام ،2 ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
حلی ،یحیی بن سعید1405( .ق) .الجامع للشرائع ،چ ،1قم ،مؤسسۀ سید الشهداء العلمیه.
خمینی ،روحاهلل( .بیتا) .تحریر الوسیله ،چ ،1قم ،مؤسسۀ مطبوعات دار العلم.
خوانساری ،سیداحمد بن یوسف1405( .ق) .جامع المدارک فی شرح مختصر النافع ،چ،2
قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
خویی ،سیدابوالقاسم1422( .ق) .مبانی تکملۀ المنهاج ،چ ،1قم ،مؤسسۀ إحیاء آثار اإلمام
الخوئی.
خویی ،سیدابوالقاسم1418( .ق) .موسوعۀ اإلمام الخوئی ،چ ،1قم ،مؤسسۀ إحیاء آثار اإلمام
الخوئی.
راغب اصفهانی ،محمد بن احمد1421( .ق) .مفردات ألفاظ القرآن ،چ ،1بیروت ،دار القلم.
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دزهی ،سعید عزیز .)2014( .عذر االستفزاز فی القانون الجنائی ،لبنان ،منشورات الحلبی،
الطبعۀ األولی.
سیبویه ،عمرو بن عثمان1410( .ق) .کتاب سیبویه و یلیه تحصیل عین الذهب ،من معدن جوهر
األدب فی علم مجازات العرب ،ط ،3بیروت ،مؤسسۀ األعلمی للمطبوعات.
سیدمرتضی ،علی بن حسین1417( .ق) .المسائل الناصریات ،چ ،1تهران ،رابطۀ الثقافۀ و
العالقات اإلسالمیه.
شفتی گیالنی ،سیدمحمدباقر1427( .ق) .مقالۀ فی تحقیق إقامۀ الحدود فی هذه األعصار،
ط ،1قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمى.
شالل ،علی جبار1984( .ق) .رسالۀ الظروف المشددۀ العامۀ ،للدرجۀ الدکتوراه ،العراق ،جامعۀ
بغداد.
صدوق (ابن بابویه) ،محمد بن علی1413( .ق) .من ال یحضر الفقیه ،مصحح ،غفارى ،على
اکبر ،چ ،2قم ،دفتر انتشارات اسالمى وابسته به جامعۀ مدرسین حوزۀ علمیۀ قم.
طوسی ،محمد بن حسن1390( .ق) .اإلستبصار فیما اختلف من األخبار ،چ ،1تهران ،دار
الکتب اإلسالمیه.
طوسی ،محمد بن حسن1373( .ق) .رجال الطوسی ،چ ،3قم ،مؤسسۀ النشر اإلسالمی.
طوسی ،محمد بن حسن1407( .ق) .تهذیب االحکام ،چ ،4تهران ،دار الکتب اإلسالمیه.
طوسی ،محمد بن حسن1387( .ق) .المبسوط فی فقه اإلمامیۀ ،چ ،3تهران ،المکتبۀ المرتضویۀ
إلحیاء اآلثار الجعفریه.
طوسی ،محمد بن حسن1400( .ق) .النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى ،چ ،2بیروت ،دار الکتب
العربی.
عاملی (شهید اول) ،محمد بن مکی1417( .ق) .الدروس الشرعیۀ فی فقه اإلمامیۀ ،چ ،2قم،
دفتر انتشارات اسالمی.
عاملی (شهید ثانی) ،زین الدین بن علی1413( .ق) .مسالک األفهام إلى تنقیح شرائع اإلسالم،
چ ،1قم ،مؤسسۀ المعارف اإلسالمیه.
عاملی ،حر ،محمد بن حسن1409( .ق) .وسائل الشیعۀ ،چ ،1قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع).
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عبداهلل ،محمد معروف .)1975( .الباعث فی قانون العقوبات العراقی ،دراسۀ مقارنۀ ،رسالۀ
ماجستیر ،کلیۀ القانون ،جامعۀ بغداد.
عراقی ،ضیاءالدین1417( .ق) .نهایۀ األفکار ،چ ،3قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
علی بن موسی الرضا(ع)1406( .ق) .الفقه المنسوب إلى اإلمام الرضا(ع) ،چ ،1مشهد ،مؤسسۀ
آل البیت(ع).
فیض کاشانی ،محمد محسن( .بیتا) .مفاتیح الشرائع ،چ ،1قم ،انتشارات کتابخانۀ آیۀ اهلل
مرعشى نجفى.
کراجکی ،محمد بن علی1410( .ق) .کنز الفوائد ،چاپ اول ،قم ،دارالذخائر.
کشی ،محمد بن عمر1404( .ق) .اختیار معرفۀ الرجال ،چ ،1قم ،مؤسسۀ آل البیت(ع) إلحیاء
التراث.
کلینی ،محمد بن یعقوب1407( .ق) .الکافی ،محقق و مصحح :غفاری ،علی اکبر ،آخوندی،
محمد ،چ ،4تهران ،دار الکتب اإلسالمیه.
گلپایگانی ،سیدمحمدرضا موسوی1412( .ق) .الدر المنضود فی أحکام الحدود ،چ ،1قم،
دارالقرآن الکریم.
مجلسی ،محمدباقر1406( .ق) .مالذ األخیار فی فهم تهذیب األخبار ،چ ،2قم ،کتابخانه آیهاهلل
مرعشی نجفی.
محمد باهض ،طالب خضیر .)2011( .رسالۀ االستفزاز الخطیر کعذر قانونی مخفف فی التشریع
العراقی ،للدرجۀ الدکتوراه ،بریتانیا ،جامعۀ سانت کلیمنتس العالمیه.
مراغی ،سیدمیرعبدالفتاح1417( .ق) .العناوین الفقهیۀ ،چ ،1قم ،دفتر انتشارات اسالمی.
منتظری ،حسینعلی( .بیتا) .کتاب الحدود ،چ ،1قم ،دارالفکر.
مهدی ،عبد الرؤوف .)1983( .القواعد العامۀ فی قانون العقوبات ،الطبعۀ األولی ،القاهرۀ ،منشأۀ
المعارف المصریه.
نجاشی ،احمد بن علی1365( .ق) .رجال النجاشی ،چ ،6قم ،مؤسسۀ النشر اإلسالمی.
نجفی ،محمد حسن1404( .ق) .جواهر الکالم فی شرح شرائع اإلسالم ،چ ،7بیروت ،دار
إحیاء التراث العربی.
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