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  ١٤جلسه:                                                                                                                  درس خارج فقه كتاب القضاء   
  ٢٧/٠٩/١٣٩٦                                                                                                               استاد: آيت اهللا حبيبي تبار   

  
 بسم اهللا الرحمن الرحيم

الحمد هللا رب العالمين و الصاله والسالم علي سيدنا و نبينا ابي القاسم المصطفي محمد و علي 
 .ن علي اعدائهم اجمعينعلاهل بيته الطيبين الطاهرين و ال

  
  
  
  
  

  اوصاف قاضي
  )بلوغ كه بيان شد.1
  )كمال عقل:2

  كه مرحوم محقق در شرايع مي فرمايند: و يشترط فيه البلوغ و كمال العقل.
  عقل به معناي اين است كه يك قدرت مدركه اي در شخص موجود باشد كه حسن و قبح اعمال خود را بفهمد.

  چند اصطالح:
مقابل رشد است و آن قدرت تشخيص و تمييز غبطه و صرفه مالي خود را نداشته باشد و خوب )سفه كه در 1

  وبد را تمييز مي دهد اما نفع و ضرر را از هم تمييز نمي دهد.
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مثالً اگر شخص سفيه پيش قاضي اقرار كند كه از خانه زيد فرشي به ارزش يك ميليون تومان را سرقت كرده و 
به غير از اقرار ت و قاضي بخواهد حكم به پرداخت قيمت كند و در پرونده هيچ دليلي مال مسروقه تلف شده اس

نباشد كه گفته اند قاضي مي تواند اين سفيه را به موجب اقرار مجازات كند اما نمي تواند بگويد كه بر اساس اين 
ز طرفي خوب وبد را مي اقرار قيمت فرش مسروقه يك ميليون تومان بوده است چون آدم سفيه دو حيثيت دارد ا

نمي كند پس اقرار او نسبت به  دركفهمد پس اقرار او در ارتكاب سرقت نافذ است و از طرفي مسئله اقتصادي را
  قيمت صحيح نيست.

قدرت تشخيص ندارد يعني نه خوب را از بد تمييز مي دهد شخص مبتال )جنون كه در مقابل عقل است كه 2
  دهد و قدرت مدركه از هيچ يك از اين جهات را ندارد. ونه مسائل اقتصادي را تمييز مي

وه كه به تعبير امروزي عقب افتاده ذهني است كه جنون به معناي خاص كلمه را ندارد ولي ضريب ) معت3
  وه داريم.معتهوشي او مثل عموم مردم نيست و پايين است كه در روايات هم احكامي راجع به 

روشن  قاضي نبايد مجنون باشد در اين معنا كه بايد قوه مدركه داشته باشدحال در مسئله ما كه گفته مي شود 
  است.

  اقسام جنون:
واقع شده و )جنون آني: كه براي انسان عاقل است اما در يك قضيه خارجي تحت فشار عصبي شديدي 1

از  تصميمي گرفته كه مقتضاي عقل چنين تصميمي نيست. به عبارت ديگر در جنون آني فعل جنون آميز
  لحظه دچار جنون شده است.يك شخص عاقلي رخ مي دهد كه در 

  جنون در شخص تثبيت شده است كه تقسيم مي شود به:) جنون مستقر: كه ريشه 2
  الف) اطباقي: كه آثار و عالئم جنون هميشه در شخص ظاهر است.

  ب) ادواري: كه آثار و عالئم جنون گاهي بروز مي كند و گاهي مخفي است.
ثمره بحث از جنون آني در جزائيات مطرح است كه اگر ثابت شد حين ارتكاب جرم دچار جنون آني شده است 

و معامالت،  مي شودتعامل مانند انسان عاقل آيا مسئوليت كيفري دارد يا نه؟ وإال در بقيه اوقات با اين شخص 
  .آن در جهت عاقل بودن مشكلي ندارد خريد وفروش و امثال
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و ثانياً جنون ادواري است چون مجنون اطباقي مطلقاً صالحيت براي م اوالً در جنون مستقر است پس محل كال
  قضاء ندارد.
ي كمتر مطرح شده است و شما تدر فقه سن تحدث است وسمطالب معناوين جديد و اصطالح جنون از نكته: اين 

آن توجه داريد. مثًال در اين نكاح نامه ها  اين مباحث هستيد ولي كمتر بهدر معامالت و قرار دادها درگير با هم 
  لت در طالق مطرح شده استكه وكا 2در شرط بند 

يكي از فرازهاي آن اين است كه چنانچه شوهر مبتال به جنون شود و فسخ نكاح ممكن نباشد زن وكيل است كه 
  خودش را مطلقه كند حال اين اشكاالت مطرح مي شود كه:

  يا با جنون موكل از بين نمي رود؟)وكالت كه عقد جايز است آ1
) اگر مرد مبتال به جنون طاري شود مگر از موجبات حق فسخ نكاح براي زوجه نيست چطور مي گويد اگر 2

  مبتالي به جنون شود و حق فسخ ممكن نباشد؟
مرد حق فسخ دارد ولي اگر جنون بر مرد عارض شود  ،نكاح باشد زن مجنون باشد و جنون او سابق بر بله اگر

زن حق فسخ دارد پس چرا اين حتي بعد از سال ها زندگي كردن هم باشد  حتي اگر بعد از نكاح هم باشد و
  شرط آمده است؟

در پزشكي است نه اصطالح جنون در علم جنوني كه در اينجا به كار برده اند اصطالح جنون اصطالح جواب: 
. در مصطلح جنون فقهي نسبيت راه ندارد يعني شخص يا واجد قدرت تشخيص خوب از بد است و فقهيدانش 

ين تشخيص باشدمجنون است فاقد ا اشد عاقل است و اگريا فاقد اين تشخيص است و اگر واجد اين تشخيص ب
كه در  جنوني ،ت و درجه است و در بعضي از درجاتلم پزشكي و روان پزشكي جنون داراي نسبياما در ع

نمي شود. پس ممكن به حدي است كه از شخص سلب قدرت تشخيص در معناي فقهي پزشكي گفته مي شود 
امكان فسخ نكاح وجود ندارد. از يك سو  مع الوصف است شخص به تعبير پزشكي مجنون شناخته شده ولي

اين است كه  وكالتي هم كه زن داده منفسخ نمي شود چون انفساخ منوط به جنون فقهي است چون فرض
  جنون شخص به آن درجه اي نيست كه فقه او را مجنون بداند.

البته در پاسخ به اشكال اول محقق نجفي در جواهر يك فرمايش مبنايي دارند كه مشهور نپذيرفته اند كه علي 
دبراي ين اإلفاقه وكالت دهبراي اداره امور خودحالمبنا مرحوم نجفي مي فرمايندشخص مجنون ادواري مي تواند

اشكال  نجفي، اين كالم مرحوم محققبا ما به نظر جنون، ودر خصوص اين مورد انفساخ رخ نمي دهد كه حين ال
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اول را مي توان رفع كرداما براي اشكال دوم ممكن است يك مصداق پيدا شود و آن اين است كه شخص به 
نتيجتاً حق فسخ ساقط  فاده نكرده،ز حق فوريت در فسخ استا وچون ذوالخيار جهت اين كه فسخ فوريت داشته

عليرغم اينكه زوج مجنون به جنوني است كه در فقه گفته شده است كه در اين صورت اختالف  ه استشد
  مبنايي است و نه بنايي.

ارسله  .حال با اين مقدمات اين كه گفته شد قاضي نبايد مجنون باشد به جنون اطباقي در معناي فقهي كلمه
  الفقها ارسال المسلمات و اصالً دليل نمي خواهد؛ 

  ذات نايافته از هستي بخش             كي تواند كه شود هستي بخش
  تهي              نايد از وي صفت آبدهيخشك ابري كه شود زاب 

امر امام لذا جناب بهلول كه مي خواست از دست هارون الرشيد كه مي گفت بايد قاضي شوي خالص شود به 
  صادق (عليه السالم) خودش را به جنون زد كه بگويد بين من و قضاوت سنخيت نيست.

  .اما ما مي توانيم براي اين چند دليل را بشمريم و معطل نمي شويم
يحتاج الي القصد و المجنون هو مسلوب العبارة بال كالم(در اين كه صغير مسلوب العبارة  امرٌ انشائي)إن القضاء 1

باشد كالم بود كه اسالمه، احرامه، تدبيره، عباداته گفته اند كه واقع مي شود اما نسبت به مجنون هيچ يك از اين 
  نمي شود. واقع امور واقع نمي شود.) و از مجنون قصد

اال ما خرج باالدليل و روايات جعل راي قضاء نسبت به كسي وجود ندارد ونصبي ب ) اصل آن است كه جعل2
ف از مثل مجنون است منصرمن كان منكم يا ينظران الي رجل منكم در مقبوله و مشهوره  الي ونصب مثل انظروا

  لذا ادله نصب شمولي نسبت به چنين شخصي ندارد.
ري حين چون در مجنون ادوا .جمله نه بالجملهبلكه اجماع است في الاإلجماع يدل عليه نقالً وتحصيالً بالكالم 

فضالً عن الفرقه كه در فرقه  في االمهّ  اإلفاقه گفتگو است ولي در مجنون اطباقي يدل عليه نقًال و تحصيالً بالجمله
  قطعاً اين طور است.هم 

  عقل است نمي سپارند.)حكم عقل و بناي عقالء كه جان و مال خودشان را به دست كسي كه فاقد 4
  اما نسبت به مجنون ادواري در حال افاقه گفتگوهايي مطرح است:
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در باب معامالت گفته شده كه مجنون ادواري حين اإلفاقه معامله كند حكم ثبوتي آن صحت است اما از لحاظ 
  اثبات (مقام تنازع و مخاصمه) مقام ثبوت و مقام اثبات با هم متفاوت هستند.

زي را از ديگري خريداري مي كنيد و بعد برايتان اين سؤال پيش مي آيد كه چيزي كه من از اين گاهي شما چي
شخص خريدم آيا شخص در حال افاقه بود كه مي گوييد اصل اين است كه در حال افاقه بود و يك وقت شخصي 

ايجاد شود اگر براي را مي شناختي كه مجنون ادواري است و چيزي از او خريده اي و بعد اين شك براي شما 
شما سابقه مسلمي باشد مثالً يك روز قبل از معامله عاقل بود يا يك روز قبل از معامله مجنون بود آيا مي توان 

كه در اين جا يك گفتگو مطرح است كه اوالً اصالة الصحه تكليفيه يا اصالة  ب كرد؟صحااين حالت سابقه را است
ويا بلوغ و امثال اين ها در معامالت جاري مي شود ويا نه اصالة الفساد الصحه وضعيه در ارتباط با بحث جنون 

  معاملي جاري مي شود؟
اصالة الصحه ماهيتش اماره شرعيه است و استصحاب اصل است و طبق ضوابط اگر هر دو قابليت جريان داشته 

شك است اما به بيان  باشد بايد اماره جريان داشته باشد چون موضوع اماره بيان است ولي موضوع استصحاب
مرحوم شيخ عليه الرحمه اين جا جاي اصالة الصحه وضعيه نيست به جهت اين كه اگر ما عنوان عرفي موضوع 

يعني بايد بگوييم بيعي واقع شده حال ما شك داريم كه اين براي ما محرز شد جاي اصالة الصحه وضعيه است 
يك مجنون خريد وفروش انجام داده آيا بيعي واقع شده  بيع صحيح است يا نه حال در اين مسئله كه شخصي با

است كه شك شود كه آيا صحيح است يا فاسد يا عرف مي گويد اصالً بيعي نيست و اگر عرف بگويد بيعي نيست 
مجراي اصالة الفساد است نه اصالة الصحه وضعيه پس در اين مثال اصال عنوان محرز نيست تا شك شود صحيح 

  است يا نه.
 ترتبپس در اين جا اگر ما بخواهيم از ضوابط پيروي كنيم بايد بگوييم اصالة الفساد كه عبارت است از اصل عدم 

قبل از ايجاب و قبول آثار بيع نبود و ما شك مي كنيم با اين وضعيت آثار  داثر بايد استصحاب شود يعني بگوين
  مترتب شده يا نه كه عدم ترتب آثار را استصحاب مي كنيم.

همان را استصحاب كرد؟ مثالً حال افاقه ديروز  بود مي توانآيا اگر وضعيت متيقني عند المكلف در مقام ثبوت 
  شخص را آيا مي توان استصحاب كرد كه محل كالم است.

اما در مقام اثبات: مثًال مرافعه اي را پيش قاضي برده اند كه شخصي با مجنون ادواري معامله كرده است كه 
اثبات دارد بنابراين كسي كه مي گويد من  سابقه شخص جنون است افاقه نيازبه بايد بگويد اگر حالت قاضي قطعاً

  با مجنون ادواري در حال افاقه معامله كرده ام مدعي محسوب مي شود و بايد افاقه را اثبات كند.
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  معامالتش صحيح است. اما اصل اين كه اگر ثابت باشد مجنون ادواري در حال افاقه معامله كند بال اشكال
آيا در معامالت بمعني األعم هم كه شامل قضاوت مي شود آيا صحيح است يعني آيا مجنون ادواري مي تواند 

  و بايد بررسي شود. قضاوت كند يا نه كه محل كالم است
  


