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ی اکراه، خطاء یا نسیان و نظایر آن، به جای می دانیم که قاضی در صورت ادعای شبهه چکیده: 

تواند اصول عقالیی واستصحابِ عدمی جاری کند. چه بسا ممکن است نمی« درء»یاجرای قاعده

افتد و ی مزبور از کاربرد میحکومت دارد و لذا قاعده« درء» یاصول بر قاعدهگفته شود که این 

عدم االکراه وعدم الخطاء و عدم »شود که اصول عقالیی مانند؛ اعتباری ندارد. اما در پاسخ گفته می

شود زیرا مبنای حدود بر تخفیف و تسامح است و صرف پدید درباب حدود جاری نمی« الجهل و... 

بهه و ادعای اکراه و اشتباه و خطا و نسیان، عدم اکراه، عدم النسیان و عدم الخطا را رفع آمدن ش

شود زیرا اثر آن مترتب است بر نفس واقع مشکوک کند. همچنین استصحاب عدمی نیز جاری نمیمی

 یابد و نوبت به جریانفیه نه بر نفس شک و به مجرد حدوث شک و شبهه موضوعِ قاعده فعلیت می

ی خود، شک است. به که فعلیت موضوعِِ قاعده در رتبهرسد. به جهت اینهای عدمی نمیتصحاباس

خالف استصحاب که ناظر است جهت بقای واقع و تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقن و این معنی 

از نظر موضوع، حجیت، ماهیت، آثار « برائت» با « درء» ی متأخر است از نفس شک و شبهه. قاعده

وقی، قلمرو کاربرد و... تفاوت دارد. با این حال با اصل برائت و احتیاط در مواردی مانند؛ حجیت حق

توبه »شرعی، هدف جعل، اخذ شک در موضوع، تعیین تکلیف ظاهری و مجرا، اشتراک دارد. در مورد 

شوند، با با توجه به وجوه اشتراک که هر دو از معاذیر قانونی و موجب معافیت می« ی درءو قاعده

» یی دادرسی، فرق است. قاعدهاین حال بین آن دو از جهت قلمرو، متعلق، ماهیت، موضوع و مرحله

نیز از نظر وضع شرعی، حقوقی و قانونی، مقام اجرا، اعتبار، قلمرو و ماهیت، تفاوت « عفو»با « درء

ث همواره ظنِ غالب از نظر موضوع فرق است؛ چراکه در موضوع لو« درء»یدارد. بین لوث و قاعده

 که تمام الموضوع آن، نفس حدوث شبهه است.« درء»ی خالف قاعدهوجود دارد. به

  ، اصول عقالیی، برائت، توبه، عفوقاعده  واژگان کلیدی:
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 مقدمه:

ای که حاوی شدت و سخت گیری اسالم توان اسالم را به دو جنبه تقسیم کرد: جنبهدر یک تقسیم بندی کلی می              

/ )فتح «رسول اهلل والذین معه اشداء علی الکفار و رحماء بینهم»گر رأفت و رحمت اسالم است. ای که نمایاناست. و جنبه

92). 

ی بشارت به بیان دیگر، اسالم هم دین بشیراست و هم دین نذیر که هر دو جنبه آن نقش تربیتی دارد. لکن آن اندازه که به جنبه   

ی انذار ندارد. تا جایی که پیامبرش را به عنوان رحمت عالمیان به جهان بشریت معرفی نموده است و همواره تأکید دارد، به جنبه

ادع الی ».( و92بقره/ «)واهلل یدعوا الی دار السالم»فرماید:کند. مثالً میهای لطیف و زیبا استفاده میژهدر مقام دعوت، از وا

و ان اهلل یرید بکم الیسر و ال » .(و192)نحل/ « سبیل ربک بالحکمه والموعظه الحسنه و جاد لهم بالتی هی احسن...

لقد ارسلنا رسلنا »مقدم برعسر قرار داده است. و نیز می فرماید:  گیری دین رادر این آیه، یسر و آسان« یرید بکم السعر

« انزلنا الحدید» .( در این آیه، بینات که همان معجزات، برهان و حکمت است، مقدم بر92حدید/ «) بالبینات... و انزلنا الحدید ...

دن جز شرف بخشی شریت تدوین و وضع گردید، بهکه از سوی اسالم برای بی قوانین و مقرارت و قواعد و اصولیمجموعهشده است. 

ی انسان با تکالیف به انسان، حفظ کرامت، حراست از شرافت و شخصیت انسانی او، هدف دیگری ندارد وهمواره توجه به رابطه

یف اش تکلیشرعیه او دارد و بدین جهت است که گویند: اسالم، دین سهل و آسانی است که هر کس را با لحاظ عناصر مادی و روان

یر موسع منع تفس»،  «اصل قانونی بودن جرایم» ، «ترجیح اشتباه درعفو به ازاشتباه درکیفر»کند. این قوانین و اصول از قبیل:می

اصل ممنوع بودن دادگاه از تکرار » ، «عطف بماسبق نشدن قانون جزایی» ، «تفسیر شک و شبهه به نفع متهم» ، «قوانین جزایی

، «تأکید براصل عفو» ، «مشروعیت دادن به توبه» ، «عملیه مانند؛ استصحاب، برائت، تخییر و اصل عدمی اصول» ، «محاکمه

 تدرءالحدود» یی این قواعد و اصول، پاسداری از کرامت و شخصیت واالی انسان بوده که قاعدهو... پیام و رسالت همه« درء» یقاعده

 هاست.نماد این رسالت« بالشبهات

ری تی قواعد و اصولی که از سوی شارع اسالم از باب تکریم و امتنان وضع شده است، قلمرو وسیعدر میان مجموعه« درء» ی قاعده

با استصحاب عدمی، برائت، توبه، عفو و لوث به « درء»ی دارد. بر این اساس این مقاله تدوین و در جهت بیان تفاوت میان قاعده

 ی تحریر در آمده است.رشته

 

 و اصل استصحاب عدمی:« درء»ی قاعده 
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که در صورت ادعای اکراه، خطا، جهل، اشتباه و امثال آن که ممکن است از سوی متهم مطرح گردد، اگربرای با توجه به این   

ادعای شبهه را پذیرفته ) در صورتی که احتمال صدق ادعا « تدرء الحدود بالشبهات»یقاضی شبهه ایجاد شود، باید طبق قاعده

عدم »تواند به اصل عدم، توجه کند وکه، آیا قاضی نمیده شود( و حد را ساقط نماید. اما طرح یک سوال وجود دارد و آن ایندا

 را استصحاب نماید؟« االکراه و عدم الخطاء و عدم الجهل و... 

تواند نمی« درء»یای اجرای قاعدهی اکراه، خطاء یا نسیان و نظایر آن، به جبه عبارت دیگر؛ چرا قاضی در صورت ادعای شبهه   

 اصول علمیه مانند استصحابِ عدم جاری کند؟

شود زیرا مبنای حدود بر تخفیف و گویند: اصول عقالیی در باب حدود جاری نمیبرخی از محققین در پاسخ به سوال فوق می   

 ند.کاکراه، عدم النسیان و عدم الخطا را رفع می تسامح است و صرف پدید آمدن شبهه و ادعای اکراه و اشتباه و خطا و نسیان، عدم

عبارت است از حدوث شک و شبهه و چنانچه اصول عدمی در این موارد جاری شود، « درء»ی به بیان دیگر؛ موضوع قاعده   

شک و شبهه  ی مزبور نفس حدوثکه موضوع قاعدهآید، مضافاً بر اینماند و لغویت الزم میموضوعی از برای جریان قاعده نمی

است. به خالف استصحاب، که اثر مترتب است « درء»ی است به نحوی که نفس الشک و الشبهه، تمام الموضوع برای جریان قاعده

ریان یابد و نوبت به جبر نفس واقع مشکوک فیه نه بر نفس شک. بنابراین به مجرد حدوث شک و شبهه موضوعِ قاعده فعلیت می

ی خود، شک است. به خالف استصحاب که ناظر است که فعلیت موضوعِِ قاعده در رتبهد. به جهت اینرسهای عدمی نمیاستصحاب

جهت بقای واقع و تنزیل مشکوک فیه به منزله متیقن. و این معنی متأخر است از نفس شک و شبهه. مثالً در مورد محارب وزانی 

انما جزاء الذین »حدوث توبه که منقح است از برای عموم عامو سارق، در صورت حدوث شبهه؛ توبة آنان)بسبب( استصحاب عدم 

« ددرء الح»جاری نمی شود و به مقتضای عموم قاعدة« الزانی و الزانیه...»و « السارق و السارقه فاقطعوا ایدیهما»و « یحاربون اهلل... 

 .(191و  191 ساقط می شود مگر اینکه عدم توبه آنان محرز شود. )موسوی بجنوردی، قواعد فقهیه، ص

 ی درء و اصل برائتقاعده   

از جهاتی اشتراک دارد و از جهاتی نیز افتراق دارد. و ما بدون رعایت ترتیب، مجموع فرقهای موجود را « درء»یبرائت با قاعده   

ه باشد یم نداشتبراساس برداشتهای خود از کتب فقهی و اصولی و منابع دیگر)هر چندکه ممکن است در ما نحن فیه کاربرد مستق

 کنیم :ارتباط هم نیست( بشرح ذیل بیان میلیکن بی

ن که موضوع آ« درء»ی موضوع برائت، واقع مشکوک فیه است یعنی اثر مترتب بر امر واقع مشکوک فیه است و خالف قاعده -1   

 نفس حدوث شک است.

آن از باب طریقیت است. زیرا برائت مجعول مستقیم  که حجیت« درء»ی حجیت برائت از باب موضوعیت است، بخالف قاعده -9   

 ی طریقت دارد.مجعول مستقیم شارع مقدس اسالم است. و لذا مانند دیگر امارات، جنبه« درء»ی شارع نیست، درحالی که قاعده
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هیچ  اصول عملیه بهمقصود از موضوعیت عبارتست از جعل تکلیف ظاهریه برای رفع تحیر و سرگردانی و دو دلی. و لذا گفته اند؛ 

کند با تحفظ حکم واقعی؛ یعنی در هر زمان که را تعیین می« مجتهدین»وجه ارتباطی با واقع ندارد، فقط احکام ظاهریه مکلفین

مجتهد به حکم واقعی یا به اصول و قواعد و امارات شرعیه دست پیدا کند، اصول عملیه موضوعیت خود را از دست داده و ملغی 

 د.شوناالثر می

مقصود از طریقت و کاشفیت این است که شارع خودش مستقیماً اصول و قواعد و اماراتی را با این هدف که آنها، انسان را به    

رسانند وضع نماید. منتهی طریقیت قواعد، امارات و ظنون، با طریقیت قطع فرق دارد زیرا قطع به وجه احکام و تکالیف واقعی می

 ی ظنیه به طور ناقص کاشف از واقع هستند. )انصاری، فرائد االصول، مبحث قطع و ظن.(لی امارات و ادلهتام کاشف از واقع است و

هی ی فقکه برائت مسأله اصولی است. فرق است بین مسأله اصولی با قاعدهی فقهی است در حالییک قاعده« درء»یقاعده -3   

که مسأله اصولی، واسطه و وسیله کشف احکام و تکالیف ظاهریه دینی حالیی فقهی خود یکی از احکام شرعیه است در زیرا قاعده

 1هستند.

که آثار حقوقی در از آثار حقوقی؛ زیرا آثار حقوقی در اجرای اصل برائت و تکلیف حکم ظاهری، اباحه و حلیت است. در حالی -4   

 صرفاً رفع مجازات است.« درء»ی اجرای قاعده

ی جاهل مقصر و در زمانی که باب علم و علمی منفتح است مشروعیت و موضوعیت ندارد. و به همین جهت برائت درباره -2   

علمای اصول فرمودند: برائت درجایی حجت است که قطع، امارات و اصول شرعیه و ظنون خاصه و حتی ظن مطلق هم نباشد. و 

ی لیه( و نص، ظاهر و دلیل شرعی، عمل به برائت منتفی است. در حالی که قاعدهلذا هرجا امر دائر شود بین برائت )اصول عم

که بر طبق نص حضرت نبوی)ص( در هر زمان که احتمال صدق گفتار مرتکب جرم داده شود، قابل اجراء است، اعم از این« درء»

 به هر حال در هر زمانی و«. جاهل مقصر ملتفتغیر از »ی او موضوعیه باشد یا حکمیه و یا جهل به قصور داشته یا به تقصیرشبهه

در زمان حضرت « درء»ی ی آن، تحقق قاعدهدر هر شرائطی )به شرط اینکه صحت ادعای متهم  محتمل باشد( قابل اجراست. نمونه

چون اعتراف او ی خویش شد. عمر در روزگار عمر زنی نزد او آمد و گفت من زنا کرده ام و خواهان اجرای حد درباره»امیر)ع(است؛

را شنید حکم کرد تا او را حد بزنند. حضرت امیر)ع( درآن مجلس حضور داشت فرمود: از این زن بپرس که چگونه مرتکب زنا شده 

است. زن گفت: در بیابانی سخت تشنه بودم و به امید آب به سیه چادری که از دور  نمایان بود شتافتم، در آن چادر اعرابی نشسته 

ی اسهکه دیدگانم به کآب خواستم و او از من تقاضای ارتکاب گناه... کرد و من نپذیرفتم ولی تشنگی باال گرفت تا این بود و از او

ی آب، خویش را در اختیار او نهادم. حضرت امیر)ع( فرمود: سر فرونشت. و چون کارد به استخوانم رسید، بازگشتم و در برابر جرعه

                                                           
 .، مرحوم میرزای قمیاالصول و قوانین در کتاب کفایه االصولِ آخوندخراسانیبه تعریف علم اصول  رجوع شود  -1
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اصغری، بررسی تطبیقی جرم سیاسی همراه با دو  «        )س دستور فرمودند تا رهایش کنند.این همان اضطرار است و ... سپ

 (.17ص« قاعده درء و نفی حرج

کند که مکلف هیچگونه علم و حتی ظن ی بدوی است؛ یعنی با مالکی قابلیت اجرایی پیدا میی شک و شبههبرائت در باره -1   

، در صورتی است که مرتکب علم و قطع و یا ظن معتبر «درء»ی که موضوعیت قاعدهدرحالیغیر معتبر به موضوع یا حکم ندارد. 

 به استحقاق خود دارد.

 ای که ناشی از جهل باشد چگونه که، شبههشود و آن اینجا یک سؤال مطرح میدر این   

ز جهل است، هر چند که در واقع و نفس االمر ای که ناشی اگوییم؛ شبههدر پاسخ میتواند مقرون به علم یا ظن معتبر باشد؟ می

مقرون به هیچ درصدی از علم و یا ظن به واقع نیست و از این جهت مانند برائت است. لکن مکلف در اجرای برائت همواره دراجرای 

بر ا ظن معتداند. ولی در شبهه، شخص مرتکب علم و یقین و یداند که نمیشک بدوی و جهل به حکم یا موضوع باقی است و می

کند. به بیان دیگر در شبهه، دارد به استحقاق خود در ارتکاب فعلی، منتهی، باطل را بجای حق و جرم را بجای غیر جرم تلقی می

شود لیکن داند؛ یعنی او مرتکب جرم میداند، که نمیداند، بلکه نمیکه فی الواقع،حکم یا موضوع را نمیشخص مرتکب عالوه بر این

 که این کار، دراسالم و قانون جرم است.داند نمی

منوط به ثبوت جرم است؛ یعنی نخست جرم ثابت شده و بعد از ثبوت جرم مرتکب ادعای شبهه « درء»ی اجرای قاعده -1   

 کند. اما درشود و قاضی با عروض شبهه، حد را از متهم ساقط میی متهم سبب عروض شبهه برای قاضی میکند، آنگاه شبههمی

 رائت نه تنها مجرایی برای ثبوت حکم شرعی وجود ندارد حتی مجتهد هیچ راهی و منابعی برای اثبات حکم در دست ندارد.ب

ی در شبهات حکمیه، موضوعیت و فعلیت برائت، به دلیل فقدان نص و یا اجمال نص و یا تعارض نصین است. به خالف قاعده -8   

که منشاء شبهه جهل باشد یا غیرجهل، بدلیل فقدان نص یا اجمال نص و یا تعارض نصین زیرا در شبهات حکمیه اعم از این« درء»

 نیست، بلکه مرتکب در ارتکاب جرم معتقد است که عمل انجام یافته جرم نیست.

الی جمی محصوره مستلزم طرح علم ای محصوره قابل اجرا نیست زیرا اجرای اصل برائت در شبههی موضوعیهبرائت در شبهه -2   

توان اصل مذبور را جاری کرد مثالً در مورد انائین مشتبهین که یکی از آنها مسلماً و مخالفت قطعیه با تکلیف یقینی است. لذا نمی

ی آنها اصل برائت جاری شده و حرمت یکی پس از دیگری نفی گردد، بطور قطع با تکلیف حاوی خمر است چنانچه در هر دو

است و به همین جهت فقها فرمودند: در این مورد عمل به احتیاط شده و از هر دو جانب آن اجتناب  یقینی مخالفت به عمل آمد

که محصوره باشد یا غیر ی فقها، در شبهات موضوعیه در تمام مواردش اعم از اینبه اتفاق همه« درء»ی که قاعدهگردد. حال آنمی

ین دو نفر مشبته شود، با توجه به اینکه علم اجمالی داریم که یکی از دو نفر محصوره، جریان و موضوعیت دارد. مثالً هرگاه قاتل ب

 .(192)موسوی بجنوردی، قواعدفقهیه، ص  قاتل است معهذا به علت عروض شبهه، حد ساقط است.
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 هاست.، شرایط اجرا و کاربرد آن«درء»ی های موجود بین برائت و قاعدهیکی دیگر از فرق -17   

که برائت یکی از ادله استنباط احکام شرعی بوده و چون استنباط احکام از وظایف مجتهد است، لذا تنها مجتهد بدین معنی    

تواند با حصول و تحقق شرایط ذیل، اصل مزبور را اجرا نماید.)البته در شبهات موضوعیه، آنجا که از موضوعات شرعیه نباشد، می

رائت جاری نمایند. اما در موضوعات شرعیه، که احتیاج به اعمال نظر و اجتهاد دارد، توانند بمقلدین و افراد غیر مجتهد نیز می

 تواند تمسک به برائت نماید.(هرکسی به جز مجتهد نمی

 احتمال وجود تکلیف شرعی در بین باشد. -1   

 ای نداشته باشد.بقهکه نسبت به مراد شارع جهل و شک داشته باشد)وشکش ابتدایی باشد( یعنی هیچ حالت سااین -9   

 در جمع مقررات شرعی، تفحص و جستجو نماید. -3   

 از دست یابی به دلیل به کلی ناامید شده باشد. -4   

جعفری لنگرودی، دانشنامة ) اصل موضوعی دیگری در مورد جریان اصل برائت، خواه موافق، خواه مخالف وجود نداشته باشد. -2   

ی علت به معلول و سبب به مسبب است وقتی سبب ثابت شد، که موضوع نسبت به حکم به منزلهایندلیل ( به.47/ 9حقوقی، 

ی حکم شود. بنابراین اصل موضوعی براصل حکمی مثل برائت و اصل اباحه، مقدم است؛ زیرا رتبهخود بخود مسبب نیز ثابت می

 متأخر از موضوع است.

ی اسالم و نص نبوی)ص(، همین اندازه باال ندارد، بلکه براساس دستور شریعت مقدسهی نیاز به تحقق شرائط اما اجرای قاعده   

را در حق او جاری نماید، « درء»ی که قاضی و دادگاه احتمال دهد مدعیِ شبهه در ادعای خود صادق است، موظف است که قاعده

 خواه ادله موجود بر اثبات جرم نزد او محکم و یقینی باشد، خواه نباشد.

که اصل برائت در شبهات مضوعیه به دست مقلدین نیز اجرا طوریباشد؟ آیا همان« درء»ی چرا باید صرفاً قاضی مجریِ قاعده   

 تواند در هیچ یک از موارد شبهه، توسط شخص جاهل و یا اشتباه کننده اجرا گردد؟نمی« درء»ی شود، آیا قاعدهمی

ضع احکام ظاهری و برداشتن حکم حرمت و وجوب مجهول الحرمه یا مجهول الوجوب گوئیم: حجیت اصل برائت، ودر جواب می   

 ی مجتهد فقطی مقلد است و وظیفهو یا مشکوک الحرمه و الوجوب است، و لذا در شبهات موضوعیه )که تشخیص موضوع به عهده

از محارم باشد تردید حاصل شود، در اینجا  بیان حکم است.( هر گاه در حرمت نکاح زنی، به علت احتمال اینکه از اقارب نزدیک و

در مقام اجرا، اوالً چون مربوط به مقام قضا و قضاوت بوده و در « درء»ی توانند اصل برائت جاری کنند. ولی قاعدهمقلدین می 

ی حکومت نمانیدهی مربور خواهد بود که اهلیت قضاوت را دارا بوده و ارتباط با جرم و مجازات است لذا تنها کسی مجری قاعده

دیده که از دیدگاه عرف پسناسالمی در اجرای قوانین و حقوق جزایی در تحقق عدالت کیفری و ایجاد امنیت باشد. ثانیاً، عالوه بر این

« درء»ی که یک شخص که متهم به ارتکاب جرم است، خود در حق خودش قاعدهنیست از دیدگاه عقل و عقال نیز پذیرفته نیست
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ی خود را معتبر دانسته و آن را رافع مجازات بداند و درنتیجه، ماید؛ یعنی هم مدعی شبهه و جهل باشد و هم خودش شبههرا اجرا ن

 را درحق خویش اجرا نماید.« درء»ی قاعده

 که انسانِاش تعطیلی باب حدود و مجازات خواهد بود. زیرا از  نظر روانشناسی ثابت شده است اگر این مورد قبول باشد، الزمه   

ی خود از مجازات و مسئولیت جزایی است. بله؛ در احکام شرعیه مجرم، نوعاً توجیه گر اشتباهات خود و در صدد رفع و تبرئه

خواند و با امر به اعاده نماز در تکلیفیه مانند عبادات، مخاطب خودش مجری اوامر و نواهی شارع است، مثالً با امر به نماز، نماز می

خواند، و با امر به پرداخت زکاتِ واجب و و یا با عروض شک در نمازهای دو رکعتی و سه رکعتی، نمازش را دوباره میمکان غصبی 

ترک ربا در معامالت و نظایر آن در این موارد، مخاطبِ امر و نهی، خودش مجری فرمان خواهد بود. اما در مسائل جزایی، هرگز 

تواند مجری قوانین حدود و مجازات تواند بر خودش حد جاری کند و چون نمیمین -حتی اگرتمایل هم داشته باشد -مخاطب

نیز)در دفع و رفع و سقوط حد و مجازات از خودش( باشد. بنابراین نتیجه « درء»یتواند مجری قاعدهباشد پس در نتیجه، نمی

زایی به دست آنها است. به بیان دیگر، یعنی قضات هستند؛ یعنی آنان که حدود احکام ج« ادفعوا»و« ادرؤا»گیریم که مخاطب می

تواند به نص نبوی)ص(، با حصول شبهه، حدود و مجازات را تواند حکم قتل و تازیانه و رجم صادر کند، او میکه میهمان کسی

اد بهه ایجای قضاوت، در هنگام قضاوت وقتی برای شما ش»ساقط کند. پس اوست مخاطب روایت فوق در مقام اجرا و کاربرد؛ یعنی

 «شده با شبهه، حد را ساقط کنید

 را به ترتیب زیر جمع بندی کرد:« درء»ی های عمده بین برائت و قاعدهتوان فرقبطور خالصه می

 «درء»ی از نظر موضوع؛ موضوع برائت نفس حدوث شک نیست بلکه واقع مشکوک فیه است. در حالی که موضوع قاعده -1   

 نفس حدوث شک و شبهه است.

برای حفظ کرامت و شخصیت انسان است. ولی هدف از حجیت برائت، برای رفع « درء»ی از نظر هدف؛ هدف از جعل قاعده -9   

 تحیر و سرگردانی مجتهدِ شاک بوده و تعیین تکلیف ظاهریه با  تحفظ حکم و تکلیف واقعی است.

که در صورت عروض شک و شبهه موجب رفع و دفع و سقوط ی فقهیه عبارت است از؛ یک قاعده« درء»یاز نظر تعریف؛ قاعده -3

که واسطه و وسیله برای کشف احکام و تکالیف ظاهریه انسانِ مجتهدِ ی اصولی استشود. اما برائت یک مسألهحد و مجازات می

 مردد است.

مگر اینکه جاهل مقصرِ »و جهلشامل تمام شبهات اعم از موضوعیه و حکمیه « درء»ی ی شمول، قاعدهاز نظر قلمرو و دامنه -4

ی حکمیه در جایی که منشأ شک فقدان نص باشد، قابل اجرا است و که برائت در شبههشود و حال آنو غیره، می« ملتفت باشد

شود، بلکه جای اصل تخییر است زیرا اجرای برائت ی حکمیه تعارض نصین باشد برائت جاری نمیدر جایی که منشأ شک در شبهه

ای گردد که از مفاد هر دو نص اعراض شده و با تکلیف یقینی مخالف گردد. و نیز برائت در شبهات موضوعیهمورد موجب میدر این 
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ی محصوره مستلزم طرح شود زیرا اجرای اصل برائت در شبههکه مسبوق به علم اجمالی بوده و شبهه محصوره باشد، جاری نمی

 ینی است.علم اجمالی و مخالفت قطعیه با تکلیف یق

که در برائت نه تنها مجرایی برای ثبوت حکم شرعی منوط به ثبوت جرم است. حال آن« درء»ی از نظر مجرایی؛ اجرای قاعده -2   

 وجود ندارد، حتی مجتهد هیچ منبعی برای اثبات حکم در دست ندارد.

 امارات شرعیه« درء»ی دلیل اجتهادی است، زیرا قاعده« درء»ی که قاعدهاز نظر دلیلیت؛ برائت دلیل فقاهتی است. و حال آن -1   

 است.

 

 « اصل احتیاط»و« برائت»با « درء»ی وجوه اشتراک قاعده   

 از باب طریقیت و کاشفیت نسبی است.« درء»ی هر دو حجیت دارند، لیکن حجیت برائت از باب موضوعیه و حجیت قاعده -1   

و دفع  نیز برای برداشتن« درء»ی برائت به معنی برداشتن الزام و تکلیف اعم از اینکه شبهه حکمیه باشد یا موضوعیه، قاعده -9   

 کردن مجازات و حدود جعل شده است.

عیت و گردد؛ یعنی موضنیز صرفاً در موارد شک و شبهه اجرا می« درء»ی مجرای برائت فقط در مواضع شک است. قاعده -3   

 ی مزبور در تحقق شک است.فعلیت قاعده

اصل برائت صرفاً تعیین کننده احکام ظاهری مکلفین است. با تحفظ حکم واقعی، یعنی مادام که حکم واقعی مجهول است،  -4   

لیل ری و دی تکلیف فعلی و ظاهنیز تعیین کننده« درء»ی برائت حجیت دارد. در غیر این صورت برائت موضوعیت ندارد. قاعده

صدور احکام قضات در محاکم جزایی است. لکن برائت در صورت انفتاح باب علم و علمی، از موضوعیت و حجیت منتفی و ملغی 

حتی در زمان انفتاح باب علم و علمی و حضور حجت معصوم)ع( نیز از اعتبار و حجیت « درء»ی که قاعدهاالثر خواهد بود. درحالی

ی حضرت شارع ی وضعیهی مزبور همانند دیگر قواعد فقهیه خود یکی از احکام شرعیه، زیرا قاعدهشودو موضوعیت ساقط نمی

 اسالم است.

که در وقوع و تحقق خارجی جرم ادعای شبهه شود)مانند اینرابطه شبهه با جرم، گاهی در عنصر مادیِ جرم شبهه ایجاد می -2   

دانست عمل انجام یافته در قانون کند که، نمیشود)مثالً ادعا مینی جرم ایجاد میکند(، گاهی نیز شبهه در عنصر معنوی و روامی

و اصل برائت نیست « درء»ی شود یا نه؟( اگر شبهه در عنصر مادی یا معنوی جرم باشد هیچ ارتباطی بین قاعدهجرم محسوب می

عی مجهول باشد.)در حالیکه با عروض شبهه در عنصر زیرا اصل برائت برای برداشتن تکلیف است و این در صورتی است که حکم واق

 مادی و معنوی جرم، مثبت جهل به جرم و تکلیف نیست(
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کند. زیرا با اصل برائت وحدت مجری پیدا می« درء»ی اما اگر شبهه در عنصر قانونی جرم ایجاد شود، در این صورت قاعده     

اش در اصل شد و یا جاهل به موضوع( در حقیقت، مانند برائت جهل و شبههجاهل به قانون)اعم از اینکه جاهل به حکم قانون با

با اصل احتیاط « درء» دارد. قاعدهتکلیف خواهد بود، بنابراین قاضی با احتمال صدق به ادعای مرتکب، حکم جزایی را از او برمی

بر اساس شبهه در عنصر مادی و « درء»ی عدهنیز در بعضی موارد ارتباط و وحدت مجری دارد. و آن در صورتی است که مبنای قا

است ولی دلیل کافی برای اثبات نداریم. یا در عنصر معنوی، شبهه در معنویِ جرم باشد، زیرا در عنصر مادی، جُرمی صورت گرفته

دماء و نفوس داشتن قصد ارتکاب جرم توسط مجرم وجود دارد. در هر دو مورد قاضی باید احتیاط کند و مجازات نکند، زیرا در 

 احتیاط الزم و ضروری است از طرف دیگر روایات فراوانی وجود دارد که حتی االمکان حفظ دماء و نفوس واجب است.

 

 «توبه»و« درء »ی قاعده   

 میتوبه به عنوان یکی از عوامل رافع مسئولیت جزایی و سقوط حد، هم از نظر فقهای امامیه و هم از دیدگاه قانون مجازات اسال   

 مورد پذیرش واقع شده است.

و من تاب قبل قیام البینه علیه سقط عنه الحد بالخالف اجده، بل فی کشف اللثام االتفاق »نویسد: مرحوم صاحب جواهر می   

 (.371/  41)نجفی، جواهرالکالم، «علیه

ی فلم یعلم بذلک منه و لم یوخذ حتی فی رجل سرق او شرب الخمر او زن» کند:مرحوم حر عاملی روایتی را در وسایل نقل می   

.( این روایت نیز مؤید نظر مرحوم صاحب 378نجفی، همان، ص«)تاب و صلح قال: اذا صلح و عرف منه امر جمیل لم یقم علیه الحد

 جواهر است که توبه قبل از قیام بینه موجب سقوط حد است.

اب المحارب قبل القدره علیه سقط الحد دون حقوق الناس من القتل لو ت»فرمایند:ی محارب میی توبهحضرت امام )ره( درباره   

 .(1، مسأله 423/ 9امام خمینی، تحریرالوسیله، «)و الجرح و المال. ولو تاب بعد الظفر علیه لم یسقط الحد

ت بعد الحد لو کانو لو تاب الشارب المکسر قبل قیام البینه علیه سقط الحد عنه و ال یسقط »فرمایند: مرحومین شهیدین می   

 .(313/  9)شهید ثانی، البهجه المرضیه فی شرح اللمعه،«قیام البینه الصاله البقاء

ی شهادت، توبه نماید هرگاه زن یا مردی زانی قبل از اقامه»نویسد: می 1317قانون اسالمی مصوب  81ی قانون گذار در ماده   

 «.شودی شهادت توبه کند، حد ساقط نمیشود و اگر بعد از اقامهحد از او ساقط می

ن یکی از معاذیر قانونی محسوب شده و موجب معافیت قانون مجازات اسالمی، توبه به عنوا 181و  192ی همچنین در ماده    

 شود. مطلق شخص مرتکب در جرایم حقوق الهی می
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رسیم که در جرایم حقوق الهی اگر مرتکب که از تحقیق مجموع نظرات و قانون مجازات اسالمی، به این نتیجه میخالصه این   

« درء» شود. بنابراین توبه، بر این اساس فرقی با قاعدهاز او ساقط می ی شهادت توبه کند حد و مجازاتقبل از قیام بنیه و اقامه

که از معاذیر قانونی هستند« ی درءتوبه و قاعده»فقهی و قانونی برخوردارند و هر دو  -ندارد، هر دو از مشروعیت شرعی، حقوقی

ی حق الناس دارند، نسبت به ایمی که جنبهشوند. و نیز در جرموجب معافیت مطلق در جرایمی که جنبه حق اللهی دارند، می

و توبه از جهاتی فرق است، و « درء»ی شوند. با توجه به وجوه اشتراک، مع هذا بین قاعدهمسائل جزایی، موجب معافیت مطلق می

 کنیم:را با رعایت اقتصار، به ترتیب ذیل اشاره می ما فرقهای عمده

ی حق اللهی دارد. وهیچ یک از فقهاء قائل نشده اند جزایی و حدودی است که صرفاً جنبهاز نظر قلمرو؛ توبه رافع مسئولیت  -1   

حقوق جزایی و کیفری اعم از حدود، « درء»ی شود. ولی قلمرو قاعدهتبدیل به دیه می -که از حقوق الناس است -که با توبه قصاص

ی ناس، لکن با تحفظ مسئولیت مدنی در حقوق الناس، همهی حق اللهی داشته باشد یا حق القصاص و تعزیرات است. خواه جنبه

 شود)تفصیل آن انشاء اهلل بعدا خواهدهای اکراه، اجبار، خطا و نظایر آن، قصاص تبدیل به دیه میفقهای شیعه قائلند که با شبهه

 آمد(

اط با شخص متهم بوده و هم در ارتباط هم در ارتب« درء»ی که قاعدهتوبه صرفاً در ارتباط با شخص مرتکب است، در حالی -9   

 با قاضی است.

توبه یک واقعیت اخالقی است که شارع مقدس اسالم برای حفظ و قداست و کرامت و شخصیت انسان بر وی امتنان فرموه  -3   

ی ل قاعدهی فقهی و فراگیر است که از لحاظ هدف با توبه مشترک است؛ یعنی هدف از جعیک قاعده« درء»یاست. اما قاعده

 برای کرامت و شخصیت واالی انسان و مقام خلیفه اللهی اوست.« درء»

ی فقهی، فرمولهای بسیار کلی است که منشاء استنباط قوانین محدودتر بوده و اختصاص به یک به عبارت دیگر؛ مقصود از قاعده   

 .(91داماد، قواعد فقهی؛ بخش مدنی، صگیرد. )محقق مورد خاص ندارد، بلکه مبنای قوانین مختلف و متعدد قرار می

از نظر موضوع؛ در موضوع توبه به تنها شک و شبهه اخذ نشده است، بلکه اصالً وجود شک و شبهه مفهوم ندارد، زیرا مجرم  -4   

« درء»ی که شبهه باشد یعنی موضوعیت قاعدهدرجایی است« درء»ی کند. ولی قاعدهواقف به جرم خود بوده و بدین جهت توبه می

به وجود حدوث شک و شبهه و عروض آن بر متهم یا قاضی است. و بدین سبب است که مشاهیر فقهای عظام، جاهل مقصر ملتفت 

بره ی معتکنند؛ زیرا التفات و توجه به جهل با شک و شبهه سازگار نیست. جایی که شبههنکرده و نمی« درء»یرا مشمول قاعده

 ی که التفات باشد، دیگر، ادعای مرتکب به شبهه معقول و پسندیده نیست.حادث شود، التفات نیست و جای
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بعد از « درء»یکه قاعدهی بینه باشد در حالیی اولیه و مقدماتیِ دادرسی و قبل از اثبات جرم و اقامهتوبه باید در مرحله -2   

رحله ای از دادرسی باشد( با عروض شبهه قابلیت ی قاضی و محاکم دادگاه)به نظر ما در هر مثبوت جرم و اثبات جرم از ناحیه

 کند.اجرایی پیدا می

 

 «عفو»و « درء»یقاعده   

 عفو خصوصی. -9عفو عمومی.      -1عفو به دو قسم قابل تقسیم است :    

قدیم االیام، در  باشدکه ازای برای از بین بردن محکومیت جزایی میعفو عمومی به عنوان یکی از علل سقوط مجازات، وسیله   

 گیرد.جوامع مختلف معمول بوده است و عموماً بعد از وقوع تحول و انقالب سیاسی در جامعه و تغییر نوع حکومت صورت می

ر تاریخ د« های سیاسیرفع آثار محکومیت»ی ی قانونی عفو عمومی در زمینهمثالً بعد از پیروزی انقالب اسالمی، نخستین الیحه   

 که به عنوان اقدام علیه امنیتسط شورای انقالب اسالمی صورت گرفت. به موجب این قانون محکومیت کلیه کسانیتو 1/1/1328

بر حکم قطعی محکوم  11/11/1321کشور و اهانت به مقام سلطنت و ضدیت با سلطنت مشروطه و اتهامات سیاسی دیگرتا تاریخ 

 های مزبور موقوف االجرا گردیده است.یه آثار تبعی محکومیتشده بودند، کان لم یکن و ملغی االثر تلقی شده و کل

 مختصات عفو عمومی   

 شود.اعطای عفو عمومی در صالحیت قانونگذار است و در هر مورد به موجب قانون مخصوص به مورد اجرا گذارده می -1   

 موضوع عفو عمومی ناظر به جرایمی است که در حین تحوالت و بحرانهای سیاسی  -9   

 شود.واقع می

 ی عام و کلی است. شامل کلیه مجرمان سیاسی و افراد غیرمعین خواهد شد.عفو عمومی یک قاعده -3   

 عفو عمومی شامل تمام مجازات خواهد شد. -4   

 آثار عفو عمومی   

شود و در صورت محکومیت، اجرای برد و باعث وقوفی تعقیب میی عمل ارتکابی را از بین میعفو عمومی وصف مجرمانه -1   

 مجازات موقوف خواهد شد.

که از تعقیب یا مجازات مصون مانده باشد چنانچه بعداً مرتکب برد وکسیعفو عمومی آثار محکومیت جزایی را از بین می -9   

 شود، مشمول مقررات تعدد یا تکرار نخواهد شد. جرم جدیدی

 (.931/  4)صالح ولیدی، حقوق جزای عمومی، برد.عفو عمومی، حقوق مدعیان خصوصی را از بین نمی -3   
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 عفو خصوصی   

عی طی اقتدار اجتماعی، نسبت به اشخاص که به علت ارتکاب جرم و به حکم قکه از ناحیه دارندهعفو خصوصی بخششی است   

.( بنابراین عفو خصوصی نیز یکی از علل سقوط مجازات 939همان، ص )صالح ولیدی،  شود.الزم االجرا محکوم شده اند، اعطا می

 ای برای تعدیل و تخفیف مجازات و تشویق محکومان به حسن رفتار است.ی اجتماعی، و وسیلهاست که متضمن فایده

، مقررات مربوط به عفو خصوصی را متناسب با 1311نویسندگان قانون مجازات اسالمی سالبعد از پیروزی انقالب اسالمی؛ ابتدا    

قانون اساسی جمهوری اسالمی و با الهام از مبانی حکومت اسالمی و نقش  117سیستم کیفری اسالم و براساس بندیازدهم از اصل 

این قانون پیش بینی کرده اند:  38ی تربیت زیر در ماده و الیت فقیه و رهبری که حق نظارت بر قوای حاکم در جامعه را دارد، به

به دنبال « عفو و یا تخفیف مجازات محکومان در حدود موازین اسالمی، پس از پیشنهاد دیوان عالی کشور با مقام رهبری است»

ی مقررات راتی درمادهی مزبور با تغیینیز ضمن بازنویسی ماده 1317آن تدوین کنندگان قانون مجازات اسالمی مصوب آذر ماه

عفو و تخفیف مجازات محکومان درحدود موازین اسالمی پس از پیشنهاد »اند: مربوط به عفو خصوصی، بدین شرح تشریع کرده

 «.ی قضائیه با مقام رهبری استرئیس قوة

 

 وعفو:« درء»یاهم فرقهای موجود بین قاعده   

ای برای تعدیل و تخفیف مجازات و تشویق ی اجتماعی و وسیلهفایده عفو یکی از علل سقوط مجازات است که  متضمن -1   

هدف از تشریع و جعل آن حراست از کرامت و شخصیت و حفظ و پاسداری از « درء»ی محکومان به حسن رفتار است. اما قاعده

ظ وضع شرعی، حقوقی و قانونی و عفو از لحا« درء»ی عرض و آبروی انسان و شخص مسلمان است و بنابراین اولین فرق بین قاعده

 است.

الزم ی قضائیه و با موفقیت رئیس حکومت اسالمی به اشخاصی که به ارتکاب جرم و به جرم قطعیعفو با درخواست رئیس قوه -9   

ی متهم یا خواهد، به همین اندازه که براای نمیدر خواست کننده« درء»یکه قاعدهشود. در حالیاالجرا محکوم شده اند، اعطا می

 الزم االجرا خواهد بود.« درء»ی قاضی شبهه ای عارض شود، قاعده

که رئیس حکومت اسالمی)ولی فقیه( فقهی، یکی از احکام ثانوی حکومتی است -از نظر اعتبار؛ عفو در نظام حقوقی اسالمی -3   

یک حکم شرعی و یا یکی از امارات « درء»ی دهشود. لیکن قاعاند، اعطا میکه محکومیت قطعی یافتهبه جهت مصالحی به افرادی

 که حجیت و اعتبار آن به دست شارع مقدس اسالم صورت گرفته است.شرعیه ای است

از نظر قلمرو؛ عفو مربوط به جرایم قابل تعزیری که صرفاً جنبه ی عمومی و حیثیت حق اللهی دارد است، زیرا حدود و  -4   

و  حدود، قصاص« درء»ی ی دارند عفو پذیر نبوده و مشمول قانون عفو نیستند. ولی قلمرو قاعدهی حق الناسکه جنبههاییمجازات
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ور ی مزبی حق الناسی دارند، مسئولیت جزایی به سبب قاعدهکه صرفاً جنبههاییشود، حتی مجازتتعزیرات هر سه را شامل می

 ثابت است. ی متهمشود، لکن مسئولیت مدنی و یا ضمان مالی در ذمهرفع می

توقف بر اتمام جریان « درء»ی که قاعدهاعطای عفو موقوف به اتمام جریان محاکمه و صدور حکم قطعی است. در حالی -2   

ی معتبره ایجاد شود، که برای قاضی شبههمحاکمه و صدور حکم قطعی نیست. بلکه در هر جای محاکمه، بعد ازثبوت جرم، همین

 د.شوی مزبور جاری میقاعده

ی جرایم اختصاص به جرم خاصی ندارد، بلکه همه« درء»ی که قاعدهعفو خصوصی ناظر به جرایم عمومی است. درحالی -1   

 شود.کیفری را با تحفظ مسئولیت مدنی و ضمان مالی شامل می

 نباط و استخراج قوانین محدودترکار رفته و منشاء استهای گوناگون فقه بهکه در بابی فقهیه استیک قاعده« درء»ی قاعده -1   

 که جریانشفقهی و قانونی است -ی حکومتی و یا حقوقییک مسأله« عفو»کهبوده و اختصاص به یک مورد خاص ندارد. در حالی

 به مورد خاصی اختصاص دارد.

 

 یک توضیح کوتاه   

ی که صرفاً جنبهبوط به جرایم قابل تعزیرات استو عفو گفته شد که عفو مر« درء»ی بین قاعده« از نظر قلمرو» در فرق چهارم   

که از سوی رئیس که مقصود از عفو در شماره یاد شده، عفو عمومی استعمومی و حیثیت حق اللهی دارد. لکن باید توجه داشت

گیرند؛ می ی حق الناسی هم دارند، مشمول عفو خصوصی قرارشود. اما در عفو خصوصی، جرایمی که حتی جنبهحکومت، اعطا می

مثالً با گذشت شاکی و مدعی خصوصی، )در جرایم: سرقت، قذف و قصاص( حد ساقط شده و مجازات قصاص به دیه، وحتی دیه با 

 شود.گذشت اولیای دم و وارثین مقتول ساقط می

 

 «درء»ی و قاعده 1تکلمه؛ فرق بین لوث   

که در « درء»ی خالف قاعدهکه خالی از شک باشد، یعنی در موضوع لوث همواره ظن غالب وجود دارد. بهدر لوث شرط است   

موضوع آن، بلکه تمام الموضوع آن، نفس حدوث شک و شبهه است. بنابراین اگر در نزدیکی مقتول شخصی مسلح با سالح خون 

درد یافت شود، لوث باطل است زیرا این مورد، از موارد شک است و در چنین صورت، آلوده و نیز جانوری درنده که انسان را می

 است.« درء»ی شود و مجرای برائت و قاعدهشک و شبهه ایجاد می

                                                           
گوید، مانند شاهد، هرچند که یک نفر باشد. و نیز یک نفر آغشته به خون شود که مدعی راست میمیای است که با وجود آن ظن غالب پیدا لوث اماره -1

 باشد و فردی در کنار او با سالح خون آلوده ایستاده باشد...
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 نتیجه گیری: 

عناصر مادی و ی انسان با تکالیف شرعیه او دارد چراکه هر کس را با لحاظ در اسالم تمام قواعد و اصول، همواره توجه به رابطه

ه ترجیح اشتباه درعفو ب»بخشی انسان وضع شده اند که از جمله آنها: ی آنها با هدف تکریم و عزتکند و همهاش تکلیف میروانی

عطف » ، «تفسیر شک و شبهه به نفع متهم» ، «منع تفسیر موسع قوانین جزایی»، «اصل قانونی بودن جرایم» ، «ازاشتباه درکیفر

اصول عملیه مانند؛ استصحاب، برائت، تخییر و اصل » ، «اصل ممنوع بودن دادگاه از تکرار محاکمه» ، «انون جزاییبماسبق نشدن ق

ی این و... پیام و رسالت همه« درء» ی، جعل و حجیت لوث،  قاعده«تأکید براصل عفو» ، «مشروعیت دادن به توبه» ، «عدمی

 هاست.نماد این رسالت« تدرءالحدود بالشبهات» یی انسان بوده که قاعدهقواعد و اصول، پاسداری از کرامت و شخصیت واال

ها که در راستای عنوان مظاهر رأفت، منّت و عطوفت اسالم، از جمله مؤثرترین عامل جذب دلبه« عفو»، «توبه»، «درء»ی قاعده   

ی ظنّیه، اعتبار یافته تا طریق به مطلوب باشد و قضات محاکم و حفظ کرامت و شخصیت انسان به عنوان احکام شرعی واماره

گناه بر زمین ریخته نشود و در مواردی، رأفت ظن و احتمال و شبهه، داوری نکرده تا خون انسان بی کند که بادادگاها را موظف می

اسالمی را با پذیرش توبه و درخواست عفو و شخصیت و آبروی انسان آبرومند را حفظ کرده و در نتیجه، ابعاد تربیتی احکام و 

 قوانین دین را تحقق ببخشد.

ها از جهتی مشارکت و از جهاتی اختالف و تفاوت دارد. اصول عقالنی، توبه، عفو و لوث، این قاعده با آنبا « درء»ی در بررسی قاعده

رسد در دو مورد ترین صور اختالف، به نظر میترین و عمدهی آنهاست. مهمترین صورت اشتراک، حجیت شرعی بودن همهمهم

 هت مقام اجرا است. ی شمولی و دیگری از جباشد: یکی از نظر قلمرو و دامنه
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