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است این  قاعده  یکی از قواعد مهم  فقهی که در حقوق جزای اسالمی اهمیت زیدی دارد قاعده )درءالحد(:چکیده

مفهوم ان مورد  اتخاذ و از حدیث نبوی مشهور و متفق بین شیعه و اهل سنت یعنی حدیث )ادرو الحدود بالشبهات(

بر اساس این قاعده در صورت حدوث هر گونه شبه ای چه در مقام ثبوت  است.تسالم همه فقهای اسالم واقع شده 

برای عالم جرم و چه اثبات دادرسی برای قاضی شرع حدود و مجازاتهای شرعی ساقط میشود.قاعده درء الحد بیانگر 

ه امنیت روح تخفیف و تسامحی است که اساس تشریعات جزایی اسالم را تشکیل داده وتا حد زیادی تامین کنند

شخصیت انسانها به  حرمت و متهمان به جرایم است همچنین نشان دهنده ی اهتمام عظیمی است که اسالم به

نان می شود. قاعده درء یعنی متوقف ساختن آاثبات نشده  مجازات بی دلیل و از کیفر و مانع خرج داده و

در قانون نیز قاعده چنین است که قانون  .دهای حدود، قصاص و تعزیرات در مواردی که شبهه به میان باشمجازات

به مصلحت متهم تفسیر شود و عمل به قاعده گاهی به تخفیف و مجازات مجرم و گاهی به تبرئه مجرم منجر 

شود که تفسیر شك به مصلحت متهم که در قانون موجودات، عین اصل دفع حدود به رو معلوم میشود. از اینمی

تدرأ الحدود »قاعده روایتی از پیامبر)ص( است که از شیعه و سنی نقل شده مبنای این  .باشدشبهات می

در احکام جزایی اسالم  قلمرو قاعده درء (.و البته در روایات ائمه معصومین به خصوص امیرالمؤمنین)ع« بالشبهات

مختص به باب  شود و در ابواب دیگر فقه جریان ندارد و فقطاست و موضوعات احکام جزایی اسالم را شامل می

سیاسات فقه است که در مباحث حدود، قصاص و تعزیرات جریان دارد و مواد زیادی هم در این خصوص در قانون 

ها، قواعدی از قبیل این قاعده خاطر اهمیت دماء و حیات انساناسالم بهنتیجه: های اسالمی بیان شده است.مجازات

و اگرها و شك و شبهه ریخته نشود و این قاعده در حقوق جزای اسالم گناهی به خاطر اما را وضع کرده تا خون بی

 یابدشود و احکام آن تفسیر میاهمیت خاصی دارد با استناد به این قاعده مسیر بسیاری از مسائل جزائی عوض می

 مقدمه. 1

عقوبت، باشد، وامدار و وابسته حقوق  انگارى و اعمالتحقق عدالت کیفرى بیش از آنکه مرهون حقوق کیفرى ماهوى؛ یعنى جرم

کیفرى شکلى؛ یعنى آیین رسیدگى و دادرسى عادالنه و متضمن صیانت از حقوق انسان و جامعه، است. پاسدارى از حقوق متهمى 

 .که در فرایند دادرسى برچسب مجرمانه به او زده شده، بیش از هر چیز دیگرى مهم و مشکل است
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اند با وضع قوانین و مقررات عادالنه و منصفانه ونیز تمهید و تدارک نهادهاى کارآمد بیش و کم کوشیده نظامهاى حقوقى دنیا،       

است، که در حقوق کیفرى نوین از آثار « تفسیر شك به نفع متهم»قضایى، حقوق پیشگفته را تضمین کنند. از جمله این حقوق، 

 .فرض برائت است

« ادرء وا الحدود بالشبهات»شود که در بردارنده چنین تضمیناتى است. به مواردى رهنمون مى غوررسى در حقوق اسالم، ما را       

ن آ آله نقل شده است، و فقیهان بزرگ بسیارى برو علیه اهللباشد که از پیامبر صلى، از آن جمله مى«تدرء وا الحدود بالشبهات»یا 

 .انداد آن رأى دادهاند و قضات فراوانى به استنفتوا داده و عمل کرده

نام نهادند و بدان استناد کردند. برخى دیگر نیز نه با این کلیت، بلکه در « درء»مشهور فقیهان هر دو فرقه، آن را قاعده فقهى        

ارند و اى فقهى دمواردى خاص و به مستنداتى دیگر غیر از حدیث فوق آن را پذیرفتند. اینکه آیا چنین روایاتى توان ایجاد قاعده

 .اساسا آنکه قاعده چیست، خود نیازمند بررسى است

اند، ولى به صورت مضبوط و جامع کمتر از آن بحث شده است. در کتب هر چند کسان بسیارى به این قاعده استناد و اشاره کرده

 .قواعد فقه نیز یا به این قاعده پرداخته نشده یا به اجمال از آن گذر شده است

 .، داللت قاعده و قلمرو آن، محل نزاع و اختالف و گاه مبهم است«شبهه»مراد از مواردى چند، چون 

تفسیر شك به نفع »نویسنده کوشیده است با مراجعه به اکثر کتب معتبر فقهى، این موضوع را بررسى کند، و آن را با قاعده       

 است.مقایسه نماید. حاصل این زحمت اندک، در چند گفتار تنظیم شده « متهم

 . عنوان تحقیق   2

قاعده درأ از قواعد مهم فقهی، جزایی است که در باب حدود و اجرای آنها کاربرد فراوانی دارد. چرا که اهمیت حدود الهی و نحوه 

که وقوع موضوع مشمول حد برای حاکم شرع اثبات نشده است، نسبت به وضع مجازات حدی و کند تا زمانیاجرای آنها ایجاب می

 در یك تقسیم بندی قوانین کیفری را به قواعد شکلی و قواعد ماهوی تقسیم می نمایند، معموالً ی آن اقدامی صورت نپذیرد.اجرا

مینی و أاندیشمندان حقوقی معتقدند قوانینی که در زمینه تعریف جرم، تعیین مسئولیت کیفری بزهکار و انشاء مجازات یا اقدامات ت

ی تلقی کرد. این قواعد ماهوی متکی بر اصولی است که نقش آنها فعلیت دادن به عدالت فردی و تربیتی وضع شده را باید ماهو

اجتماعی است چنانچه در بحث از ارکان تقصیر، علم و آگاهی به کیفیت و ماهیت اوصاف عمل ارتکابی در ردیف اول قرار دارد و یا 

)اصل عدم ثبوت موضوع( نوبت به اعمال کیفر نمی  وع ثابت نگردیدهدر محدوده قواعد ماهوی تاکید بر این است، تا زمانی که موض

رسد یا با نهادها وتاسیساتی مواجه هستیم مانند علل رافع مسئولیت کیفری یا علل موجهه جرم و... که حسب مورد مجازات را از 

اصطالحاتی چون شبهه موضوعیه، متهم دفع یا در میزان تقصیر شخص مر تکب تاثیر می گذارند. یا در حقوق کیفری ماهوی با 

شبهه عامل جرم، تخفیف و تسامح، جهل قصوری و جهل تقصیری مواجه می   شبهه حکمیه، شبهه جهل، شبهه اکراه، شبهه قاضی،

 بودن مشروع نا به مرتکب آگاهی و علم در یا دادرس توسط مجرمیت احراز در که زمانی تا ، هستند امر این کننده القاء شویم که 

.چنین هدفی را در فقه شیعه در داد قرار کیفری دادرسی امر لوحه سر را متهم بر تسامح باید ندارد وجود یقین و قطع ارتکابی عمل

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 111-131، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

111 
 

ضمن بحث از قاعده فقهی)ادرئوالحدود بالشبهات( نیز می توان مالحظه کرد چرا که مفاد اجمالی این قاعده )به بیان اکثریت( 

ا بعبارت بهتر این قاعده که تابعین حقوق جز کنید، ساقط را مجازات عبارت از این است که ، با اندک شبهه ای در مجرمیت متهم 

را به لحاظ عدم آگاهی و فقدان علم، نسبت به کمیت و کیفیت آنچه انجام می دهند از مواخذه می رهاند را باید یك اصل فطری 

 تلقی کرد که ندای وجدان و بیدار آدمی همیشه بدان پایبند بوده است. 

 . بیان جنبه های مجهول و مبهم و پرسش های تحقیق 3

معاذیر قانونی، شبهه  علل موجهه جرم، علل رافع مسئولیت کیفری، سیسات حقوق کیفری ماهوی)توبه،أبین نهادها و ت -سئوال اول

شبهه عامل جرم، تخفیف و تسامح، جهل قصوری و جهل   موضوعیه، شبهه حکمیه، شبهه جهل، شبهه اکراه، شبهه قاضی،

رابطه  مین دفع کیفر مینمایند و قاعده درء می توانتقصیری(، که در راستای رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی از متهمین و مجر

 ای متصور شد؟

 موضع قاعده درء هنگام مواجهه با مصادیق ماالنٌص فیه چیست ؟  -سئوال دوم

وجوب تعلیم احکام و "جا یگاه قاعده درء در تفسیر قوانین کیفری با این پیش فرض که براساس قواعدی چون  -سئوال سوم    

این اصل مسلم گردیده است که بطور کلی جهل به قانون رافع  "اشتراک احکام اسالمی میان عالمان و جاهالن"و  "قوانین شرعی

 ؟شود کجاستمسئولیت محسوب نمی

 . اهمیت و ضرورت تحقیق 4   

مجازات حدی ها در هم تداخل کرده و فرد تنها به یك در تعدد جرایم مستوجب حد، اگر جرایم ارتکابی مشابه باشند مجازات

 :ثانیاً . خالف مقتضای قاعده عدم تداخل اسباب و مسببات است :اوالً. این حکم از دو جهت قابل مناقشه است. گرددمحکوم می

 د.گردباعث اخالل در امنیت و نظم عمومی جامعه می خالف قاعده عدالت بوده و

مفهوم ادله تکرار  حکم به طبیعت، اصل برائت، اطالق ادله شرعی،فقها با استناد به دالیل مختلفی مانند روایات، قاعده درء، تعلق 

 . انددر مقام رفع تعارض این حکم با قاعده عدم تداخل اسباب برآمده... جرم، اجماع، سیره، و 

 تمامی امری مسلم نزد هاتوان گفت که حکم به تداخل مجازاتگرچه ایراداتی به برخی از این دالیل وارد شده، با این وجود می 

اسالمی مشکل دوم را نیز  . در نظام کیفری فقها است( بما یراه الحاکم)های تعزیری با ماهیت منحصر به فرد آن وجود مجازات

نیز داشته باشیم، این امر به اجرای هر چه بهتر عدالت و احد تعزیر ر بدین ترتیب که اگر در کنار اجرای مجازات. گرداندمرتفع می

 .انجامددر نظم عمومی جامعه می جلوگیری ازاخالل

 . اهداف تحقیق5 

 (.عملی،کاربردی و ضرورتهای خاص انجام تحقیق)شامل اهداف 
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توان ادعا نمود که در نظام کیفرى اسالم نفس مجازات چندان مطلوب نیست، بلکه تنها به با پرداختن به این موضوع میتوان مى

شریعت بر رعایت حقوق متهم از لحظه جرم انگاری تا مرحله رسیدگی وآسان  شود تاکیدعنوان ضرورت بدان توسل جسته مى

گیری و مهربانی در دادرسی کیفری و تدوین قوانین را اشکار نموده واز این طریق حساسیت قانونگذار را به حفظ وصیانت از حقوق 

 .شهروندی افزایش داد

 . فرضیه های تحقیق6

رسیدن به عدالت فردی و اجتماعی  حکمی عام و کلی از نهادها و تاسیسات حقوقی که در راستایقاعده درء بعنوان    :فرضیه اول -

 .از متهمین و مجرمین دفع کیفر مینمایند حمایت می کند

 .نفی می کند( ما النصٌ فیه) را در موارد سکوت... محتوای قاعده درء تشبّث به قیاس واستحسان واستصالح و   :فرضیه دوم -

محسوب می ( جهل به قا نون رافع مسئولیت نیست)قاعده درء در قلمرو حدود منصوص شرعی استثنائی بر قاعده     :سومفرضیه  -

 .شود

 . روش تحقیق7

روش تحقیق در این مجموعه مبتنی بر شیوه کتابخانه ای است که از منابع مدون مشتمل بر مجموعه قوانین، شکلی قدیم و   

جزوات و سایت های مختلف استفاده شده است که پس از گردآوری مطالب مورد نظر به تطبیق، تلفیق، جدید، رساله ها، مقاالت، 

 .تجزیه و تحلیل این موارد پرداخته شده است

 مفاهیم  –. تعریف واژه ها 8

  .بپردازیم« شبهات( »ج)و « حدود( »ب)، «درأ» (الف)واژگان قاعدة درأ باید به تحلیل و تبین سه واژة بررسی 

 . درأ 1-8

« تعطیل کردن»و « ساقط کردن»، «دفع کردن»و الفاظ مشابه دیگر است، در لغت به معنای « ادرئوا»، «تدرأ»که مصدر « درأ»واژة 

  .بنابراین، منظور از درأ حد، دفع کردن و ساقط کردن و عدم اجرای آن است. 1آمده است

 . حدود2-8

مجازات معیّن شرعی و گاه وصف جرمی است که مجازات معیّن شرعی دارد. روشن است و حد گاه وصف « حد»جمع واژة « حدود»

شود و در این قاعده، مجازات حدی است و نه جرم حدی. بدیهی است آنچه در اثر شبهه دفع و ساقط می« حد»است که مراد از 

   آنچه وضع و دفعش به دست قاضی است، مجازات حدی است.
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 . شبهات 3-8

آمده است. اما ببینیم   2«پوشیدگی کار و مانند آن»، «التباس»است و شبهه در لغت به معنای « شبهه»جمع واژة  ،«شبهات»      

 در قاعدة درأ و به عبارت دیگر معنای اصطالحی شبهه چیست.« شبهه»مراد از 

داند که برای مرتکب، ای میا اماره، شبهه ر«ظن»فقها در تعریف شبهه اختالف عقیده دارند. مثاًل شهید اول با پیش کشیدن       

. اما شهید ثانی با توسعة دایرة شبهه، 3زده است که در واقع حرام استموجب گمان به حلیت عمل شده و در نتیجه به عملی دست

ت است. ظاهر عبار« ادرئوا الحدود بالشبهات»ثانی عموم حدیث  . دلیل شهید4داندوهم به حلیت عمل ممنوع را نیز شبهه می

اهلل خویی این است که شبهه، اعتقاد و یقین به مجاز بودن عملی است که در واقع حرام است و ناشی از جهل حکمی مرحوم آیت 

. جالب اینجاست که با وجود این همه اختالف، 5تقصیری نیست،بلکه از جهل قصوری یا تقصیری در مقدمات ناشی شده است

 کند:سازد و برای آن ادعای اجماع مییصاحب ریاض معنایی را برای شبهه مطرح م

؛ ضابطة شبهه چیزی است که باعث گمان به 6و ضابطها ما اوجب ظن االباحة بال خالفٍ اجده و لعلّه المفهوم منه عرفاً و لغة       

شود، شود. مخالفی را در این مورد نیافتم و شاید آنچه در عرف و لغت از این واژه فهمیده می (که در واقع ممنوع است)حلیت عمل 

 همین معناست.

ای که موجب باید توجه داشت که این اختالف میان فقها در تعریف شبهه امری طبیعی است. در واقع چون در مورد دایرة شبهه     

ود دارد، هر فقیهی سعی کرده است با توجه به دایرة مورد پذیرش خویش، شبهه را شود میان فقها اختالف عقیده وجسقوط حد می

 تعریف کند و ضابطة آن را مشخص نماید.

اما مشکلی که در این میان وجود دارد این است که اگر خواسته باشیم شبهه را باتوجه به موارد کاربرد قاعدة درأ تعریف کنیم،       

الجهل عن قصور او تقصیر »و نه « ما اوجب ظن االباحة»است و نه « او المفعول ان ذلك الفعل سائغٌ لهتوهم الفاعل »تعریف آن نه 

 «.فی المقدّمات مع اعتقاد الحلّیة حال الوطی

هیچ یك از معانی مذکور  اند که در آنها شبهه بهتوضیح اینکه فقها در مواردی به قاعدة درأ استناد کرده و به سقوط حد رأی داده

یست. مثالً در مورد قذف که به معنای نسبت دادن زنا یا لواط به دیگری است، این بحث وجود دارد: آیا نسبت دادن دو عمل فوق ن

ای غیر از الفاظ، همچون عکس و نقاشی و مجسمه و نوشته، زنا یا فقط باید با لفظ صورت بگیرد و در نتیجه کسی که به وسیله

 تکب جرم قذف نشده است؟لواط را به کسی نسبت داده، مر

دانند. بدیهی است در اینجا با پیش کشیدن قاعدة درأ، مصداق متیقن قذف را نسبت دادن به وسیلة لفظ می 7برخی از فقها          

داند میدهد، وهم یا ظن یا اعتقاد به اباحة عمل ندارد، بلکه کسی که به وسیلة نوشته و نقاشی و... زنا یا لواط را به کسی نسبت می

 شود.که مرتکب فعل حرام می

نیز اگر خنثای مشکل مرتد شود و ندانیم که وی زن است تا مجازات او حبس و ضرب باشد یا مرد است تا مجازات او قتل       

معانی یاد . بدیهی است شبهه در این مورد هم به 8توان مجازات قتل را از او منتفی دانستباشد، گفته شده به استناد قاعدة درأ می

 شده نیست.

تعاریف فوق و امثال آن مشکل دیگری نیز دارند. بنابراین تعاریف، محل عروض شبهه خصوص شخص متهم است و قاعدة درأ در 

آنچه باعث وهم یا گمان یا اعتقاد به اباحة عمل »شود. چون شبهه تنها در مورد متهم به معنای مورد شبهه نزد قاضی جاری نمی

باشد. در حالی که برخی از فقها معتقدند شبهه اعم از آنکه برای قاضی حاصل شود یا برای متهم، باعث سقوط حد می« ممنوع شود
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داند خنثای مرتد، مرد است یا دانیم که شبهه نزد قاضی به معنای مذکور نیست. در دو مثال پیشین، قاضی چون نمی. می9شودمی

تواند مجازات مناسب را اعمال دن زنا یا لواط با خصوص لفظ است یا اعم از لفظ، نمیداند قذف از نظر اسالم نسبت دازن یا نمی

رسد معنای اصطالحی شبهه همان معنای لغوی آن است. به عبارت دیگر، شبهه در قاعدة درأ از کند. بنا به آنچه گذشت، به نظر می

  .شودشود و گاه نمیقعیت، گاه باعث ظن به اباحه میمعنای لغوی خود دور نشده است. شبهه، یعنی التباس و روشن نبودن وا

 . مبحث 9

 چیست؟« درء»معنا و مدرک قاعده . 1-9

درء »است. نام این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده « درء»شود که مشهور به قاعده ای بحث میدر فقه؛ از قاعده       

)قصاص یا  از افرادی که متهم به خطا و عصیانی هستند که موجب حَدّ »اش این است: کلیکار رفته است. و معنای در آن به« = منع

 مدرک این قاعده روایت نبوی«. شودای که مورد قبول عقال باشد، آن حد یا قصاص یا تعزیر برداشته میشود؛ با وجود شبههتعزیر( 

 لمای امت اسالم قرار گرفته است.)صلی اهلل علیه و اله( است که داللت و محتوای آن مورد قبول ع

 پاسخ تفصیلی -

 یکی از ابواب فقه اسالمی، باب حدود است که معموالً اجرای آن در سطح جامعه از وظایف و اختیارات حکومت است.      

قرار داده  کارشود که به ازاء گناهانی که صورت گرفته، برای شخص گناههایی گفته میدر یك تعریف عام، حدّ؛ به عقوبت      

است. « درء»شود که مشهور به قاعده ای بحث می. به همین مناسبت در فقه، از قاعده... خوار؛ حد زناکار وشود؛ مانند حد شرابمی

اش این است که حدود، کار گرفته شده و معنای کلیدر آن به« درء = منع»اسم این قاعده از روایت یا روایاتی گرفته شده که ماده 

 شود؛ برداشته خواهد شد.ای که در راه اثبات آن ایجاد میادی که متهم به خطا و عصیانی هستند با وجود شبههاز افر

  پردازیم.های زیر میدر بخش« درء»اکنون به بررسی قاعده فقهی 

 

 «درء». مدرک قاعده 2-9

حدود را »)صلی اهلل علیه و اله( چنین نقل کرده است: روایتی را از پیامبر اسالم« من ال یحضره الفقیه»شیخ صدوق در کتاب         

این روایت که از مراسیل شیخ صدوق است؛ بنابر یك مبنا، «. با شبهات دفع کنید و شفاعت و کفالت و قسم، در حد وجود ندارد

ه و سنی( است و در های مُرسل شیخ صدوق در حکم روایات با سند است. و این روایت از روایات مورد قبول فریقین )شیعروایت

 بین اندیشمندان هر دو مذهب، مورد قبول است؛ لذا دارای اعتبار است.

طور که گفته شد این روایت و قاعده استخراج شده از آن، مورد قبول علمای تسالم و قبول قاعده توسط علمای اسالم: همان      

 امامیه، بلکه همه علما و فقهای اسالم قرار گرفت.

شود، ابتدا باید قطعی برای فعلیت هر حکمی ابتدا باید موضوع تشخیص داده شود؛ مثاًل اگر برای زنا حکمی قرار داده می        

نیز به نوعی همین اصل مورد تأیید قرار « درء»شود که زنا تحقق پیدا کرده است، سپس حکم زنا بر آن جاری شود. در قاعده 

 گرفته است؛

گیرد. در مثال زنا، اگر دخول مورد شك قرار گرفت، ترین شبهه، تحقق موضوع مورد اشکال قرار میچكزیرا با ایجاد کو        

توان حکم زنا را بر آن رابطه نامشروع بار کرد. البته این دلیل، اختصاص به شبهات موضوعیه ندارد و بحث ما در این قاعده عام نمی

 شود.نیز جارى می ... است؛ و در شبهات حکمیه، عمد و خطا و اکراه و
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 داللت و مفهوم قاعده. 3-9

اند: ای تفصیل قائل شدهدر تطبیق این قاعده بر شبهات موضوعیه جای هیچ اختالفی نیست، اما درباره شبهات حکمیه، عده       

فراگیری احکام  شود و اگر جهل تقصیرى و ناشى از کوتاهى متهم دربدین بیان که وقتى جهل قصورى باشد، مشمول قاعده می

 شود.باشد قاعده جارى نمی

ای را ارائه داده است که مورد اند. شهید ثانی ضابطهاما در مقابل آنان؛ برخی دیگر از فقها، هر نوع جهلی را مُسقط حد دانسته      

قانون و ضابطه شبهه که مُسقط حد است، آن است که فاعل یا مفعول )در بحث زنا( توهم »گوید: توجه قرار گرفته است، ایشان می

ادرءوا الحدود بالشبهات؛ حدود را با شبهات منع  "ین عمل )همبستری مثالً( برایش جایز است؛ زیرا از دلیل را داشته باشد که ااین

 «.گرددشود، اما اگر علم به تحریم داشته باشد، این قاعده جاری نمیگونه برداشت میاین "کنید

اهل به حکم یا موضوع(، بیشتر موافق احتیاط و موافق به هر شبهه و نسبت به هر جاهل )ج ءرسد، اعتنابنابراین به نظر می      

 روح این روایت نبوی است.

 

 مالک در پیش آمدن شبهه. 4-9

پیش آمدن شبهه در هر کدام به تنهایى،  کهآیا پیش آمدن شبهه در نزد مُجرم معتبر است یا نزد حاکم یا نزد هر دو یا آن        

ای در تحقق زنا داشته باشد تا حد از مُجرم ساقط شود برای نمونه؛ آیا قاضی باید شبهه شود؟کفایت کرده و موجب اسقاط حد می

ای کند، یا به طور عموم؛ چه قاضی و چه مُجرم شبههیا وجود شبهه )حکمیه یا موضوعیه( در مُجرم هم برای اسقاط حدّ کفایت می

 شود؟داشته باشند، حدّ ساقط می

گرفته است وجود هر گونه شبهه است؛ چه قاضی شبهه داشته باشد و به علم نرسد و چه مُجرم، در آنچه مورد قبول قرار         

 شود.حکم یا موضوع، شبهه واقعی داشته باشد، در هر صورت؛ حد ساقط می

 

 «درء»دامنه شمول قاعده . 5-9

ای از عده شود؟مرتبط با حق الناس است، هم میآیا قاعده مورد بحث، مختص به حدود اللّه است یا شامل قصاص و تعزیرات که     

در آن اصالت  اند؛ زیرا مبنای حق الناس بر دقت و بررسی است و فقها؛ شمول این قاعده را فقط برای امور مرتبط با حق اهلل دانسته

ل، چنین استدالل شده است: در مقاب  عدم نسیان )اصل عدم فراموشی(، اصالت عدم اشتباه و اصالت عدم اکراه و اجبار، جاری است.

درست است که حقوق الناس مبنى بر دقت است، اما این دقت نظر مربوط به مسائل حقوقى و مالى صرف است. در مسئله جان 

شود؛ آن است که تا حد ممکن باید احتیاط کرد؛ لذا برخی از فقها در مواردى قاعده انسان، آنچه از روایات و نظر فقها دانسته می

 اند.نسبت به قصاص جارى کرده درء را

 

 . قلمرو قاعده درء در انواع جرایم 9-6 

 71اشاره صریحی به قاعده درأ نگردیده بود. اگرچه نتیجه اجرای قاعده در موادی مانند  137۱در قانون مجازات اسالمی سال       

قاعده بیان شد نمی توان حکم تمام این موارد را  مورد اشاره قرار گرفته بود که با توجه به آنچه در تفکیك موارد اجرای 73و 

قاعده درأ به عنوان یك مبحث از قانون  مستند به قاعده درأ دانست. اما در قانون جدید مجازات اسالمی در مبحث ششم صراحتاً

 .است 121و  12۱آمده است. این مبحث شامل دو ماده 
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 . درء در اهل سنت و شیعه 9-7

 شیعه )امامیه(. در فقه 1-9-7   

اند. شیخ آله بیان کردهوعلیهاهللمهمترین دلیل، حدیثى است که مشهور فقیهان امامیه و اهل سنت به نقل از حضرت محمد صلى

 . 1۱«ادرء وا الحدود بالشبهات»آله آورده است: وعلیهاهللسره به نقل از حضرت محمد صلىصدوق قدس

اند. به طور آله و با ذکر سلسله روات بیان کردهوعلیهاهللعبارات مختلف از پیامبر اکرم صلى فقهاى اهل سنت نیز این حدیث را با

  11آله نقل کرد.وعلیهاهللمثال، از عایشه نقل شده که رسول خدا صلى

من ان یخطئ فى  ادرؤا الحدود عن المسلمین ما استطعتم، فان کان لهُ مخرج فخلوا سبیله فان االمام ان یخطئ فى العفو خیر»

 «.العقوبة

 آله نقل کرده است که برخى از آنها عبارتند از:وعلیهاهللروایات مختلفى از قول رسول خدا صلى 12ابن حزم اندلسى نیز

  13« ادفعوا الحدود ما وجدتم مدفعا»آله: وعلیهاهللاهلل صلىعن رسول

 «.ادفعوا الحدود بالشبهات»عن ابن عمر قال: 

 «ادرءوا عن عباد اهلل الحدود فیما شبه علیکم.»مسعود: بن خطاب و ابنعن عمر 

را ندیدم، در حالى که ترمذى این حدیث را با همین واژه از قول « ادرءوا»گوید که در هیچ حدیثى کلمه وى پس از نقل احادیث مى

 آله آورده است.وعلیهاهللرسول خدا صلى

اند تا جایى حدیث، معتقدند که پس از رحلت پیامبر گرامى اسالم، صحابه به آن عمل کرده اکثر فقهاى اهل سنت پس از بیان این

 . 14که عمربن خطاب گفته بود

 «.ألن اعطل الحدود بالشبهات احب الّى من ان اقمیها بالشبهات»

 . در فقه اهل سنت2-9-7  

به قاعده درء الحد ورزیده و تقسیمات متنوعی را برای شبهات نان نیز اهتمام باالیی نسبت آبا تتبع در منابع اهل سنت بی میبریم 

 :مطرح کرده اند

عبد القادر عوده در موسوعه جزایی خود تقسیماتی را به نقل از شوافع و احناف مطرح میکند طبق نقل وی شافعی ها را به سه قسم 

 :دانسته اند

م صیام در این مثالها مباشرت حرام در محلی که مملوک زوج میزش با همسر در دوران حیض و یا به هنگاآشبهه محل مانند  -1

 .بوده موجب حدوث شبهه شده است
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ن است که فاعل به حرمت آشبهه فاعل مانند این که مردی به اشتباه با زنی به جای همسر خود مباشرت کند اساس این شبهه  -2

 .عمل خود معتقد نیست

مواردی از قبیل نکاح بدون اذن ولی و  مشتبه بودن حلیت یا حرمت فعل است مثالً شبهه جهت یا طریق مقصود از این تعبیر  -3

ها صورت گیرد موجب اثبات حد نخواهد  میزشی که در این قبیل نکاحآحضور شهود و نکاح متعه بین فقها اختالفی است در نتیجه 

این موارد در بین فقها اختالفی است اثری بر  بود هر چند که فاعل خود معتقد به حرمت این فعل باشد چرا که مادامی که حکم

 .ن مترتب نمی شودآاعتقاد فاعل 

 مبانی عقلی قاعده درء.  7-9 

فان االمام الن یخطئ فی العفو خیر من ان . ادرئو الحدود عن المسلمین من استطعتم فان وجدتم للمسلم مخرجه فخلواسبیله        

 .معتبر اهل سنت از جمله سنن ترمذی نیز به نقل از عایشه آمده استیخطئ فی العقوبه. این روایت در منابع 

شیخ صدوق در من ال یحضره الفقیه والمقنع این حدیث را تحت عبارت ادرئو الحدود بالشبهات آورده است. جالب اینکه          

ری در کتاب مستدرک الوسائل شیخ صدوق این عبارت را هم به پیامبر)ص( و هم به حضرت علی)ع( نسبت داده است. محدث نو

 .این روایت را از رسول خدا)ص( نقل می کند

اما احادیثی که نویسندگان و طرفداران قاعده به آن تمسك جسته اند همه مرسل می باشند و بر همین اساس مستند بودن      

ند به دالیل ذیل مرسل بودن حدیث خللی در قاعده مورد تردید قرار گرفته است. لیکن بنا به نظر آنان که قاعده را تنصیصی می دان

 .صحت آن ایجاد نمی کند

این مرسله از شیخ صدوق نقل شده است و مراسیل صدوق در حکم مسانید است زیرا صدوق هر حدیثی را نقل نمی کند و در   -1

 .برخی عبارات به جای عبارت روی عن رسوال اهلل عبارت قال رسول اهلل را به کار می برد

رت عملی این روایت ضعف سند آن را جبران می کند. یعنی اگر فقها خصوصا فقهای نزدیك به عصر امام معصوم بر اساس شه -2

روایتی زیاد فتوا داده باشند ضعف سند جبران می شود یعنی فرض می شود که آنها صحت روایت را احراز کرده اند. در خصوص 

 .اند. صاحب ریاضی حدیث را نص متواتر و ابن ادریس آن را مجمع علیه می دانداین روایت فقهای زیادی به مفاد آن عمل کرده 

مطابقت مضمون روایت با اصول عقلی دلیل دیگری بر صحت روایت ذکر شده است. بر این اساس گفته شده است که اوال قاعده  -3

مورد اول گفته شده است نسبت حکم به در خصوص است.  مسامحه و تخفیف بر حدود مطابق با ظواهر ادله است. ثانیا بنای 

اگر علت نباشد معلول نیست و اگر موضوع نباشد نیز حکم نخواهد بود. لذا در شبهات  -موضوع مانند نسبت معلول به علت است
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موضوعیه چون اثبات حکم فرع بر اثبات موضوع است، با وجود شبهه موضوعیه حکم نیز ثابت نمی شود. در خصوص مورد دوم نیز 

 .فته شده بنای شارع در حدود تخفیف و مسامحه است و نتیجه قاعده درأ نیز تخفیف و مسامحه خواهد بودگ

 

  قاعده درأ قاعده ای اصطیادی .8-9

برخی از فقها صحت روایت ادرئو الحدود بالشبهات را مورد تردید قرار داده اند. مرحوم آیت اهلل خویی سخن صاحب ریاض           

 .ریاض المسائل حدیث را حدیث متواتر می داند سخن عجیبی دانسته استکه در کتاب 

در واقع این دسته از فقها و نویسندگان استناد روایت مذکور به معصوم)ع( را محرز نمی دانند و معتقدند در مرسله بودن          

آیت اهلل مومن قمی  حجت دانست. مثالً روایت تردیدی نیست و نمی توان حجیت مراسیل صدوق برای خودش را برای دیگران نیز

 .در کتاب مبانی تحریر الوسیله می نویسد دلیلی بر اینکه مراسیل صدوق نزد ما نیز حجت باشد وجود ندارد

خر مانند ابن ادریس بوده أعمل به روایت عمدتا توسط فقهای مت :در خصوص شهرت عملی روایت نیز گفته شده است اوالً        

در مواردی که عمل متقدمان بر مفاد روایت دیده می شود نیز ناشی از آن است که اصول و ادله کلی نیز اقتضای عدم  :است. ثانیاً

 .مجازات و دفع حد را داشته است

توضیح اینکه زمانی می توان گفت فقها به مفاد این قاعده عمل کردند که اصول و ادله دیگر اقتضای مجازات را داشته لیکن         

قها با استناد به قاعده حد را ساقط کرده اند که چنین موردی کمتر دیده می شود. به عبارت دیگر باید گفت موارد جریان قاعده ف

 :درأ به دو قسم است

زمانیکه دلیل یا اصلی شرعی همانند اصل برائت، اصل عدم و غیره اقتضای سقوط حد را دارد. از جمله این موارد زمانی  -1       

که وقوع موضوع ثابت نگردیده است مثال بارز این وضعیت موردی است که زن بدون شوهری حامله شده است ولی اقرار بر زنا است 

در اینجا حد زنا جای نمی شود زیرا اثبات حد منوط به اثبات موضوع )زنا( است. حال می توان  نکرده و بینه شرعی نیز وجود ندارد.

ثبوت موضوع یا مستند به قاعده درأ دانست. چنانکه آیت اهلل خویی که به عدم اعتقاد به قاعده  عدم اجرای حد را مستند به عدم

 .درأ مشهور است در اینجا عدم اثبات حد را به جهت عدم ثبوت موضوع می داند

را ساقط می کند. حالت دوم زمانی است که دلیل یا اصلی اقتضای ثبوت حد را دارد ولی قاعده درأ جاری می شود و حد  -2      

مثال شارب خمر ادعای اکراه می کند. در اینجا اصل اختیاری بودن اعمال اقتضای اجرای حد را دارد اما با اجرای قاعده درأ به جهت 

 .شبهه قاضی حد ساقط می شود
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است یعنی زمانیکه سایر ادله و به نظر آنانکه در صحت استناد این قاعده تردید دارند عمل فقها به قاعده در مورد اول بوده  -3      

اصول نیز اقتضای مجازات را نداشتند لیکن بعضا به استناد قاعده درأ مجازات را ثابت ندانستند. به هر حال این دسته از نویسندگان 

روایت قاعده درأ را یك قاعده اصطیادی می دانند و معتقدند این قاعده اگرچه یك قاعده فقهی مورد عمل فقها بوده است اما 

به همین جهت هم می باشد که به عبارتهای مختلف ذکر شده  شاید نیست. بلکه قاعده ای مستفاد از قول و فعل معصومین است .

است و حتی برخی آن را به امام علی)ع( و برخی آن را به پیامبر اکر)ص( نسبت داده اند. پذیرش اصطیادی بودن قاعده آثاری دارد 

 .ه خواهد شدکه در ادامه به آن اشار

برخی نویسندگان قاعده درأ را قاعده ای منحصر به باب حدود دانسته اند. برخی نیز معتقدند  :مجاری و قلمرو قاعده -4       

قاعده درأ در تعزیرات و قصاص نیز جاری می شود. این عده معتقدند واژه الحدود در قاعده به معنی مطلق مجازات است و نه معنای 

دی. ضمن اینکه با ال امده است و افاده عموم می کند یعنی هر مجازاتی. به عالوه در قصاص لزوم احتیاط در دماء خاص مجازات ح

نیز می تواند دلیلی بر اجرای قاعده باشد. اما مخالفان معتقدند حدود عمدتا حق اهلل است و اجرای قاعده در آن مشکلی را ایجاد 

اصول و ضوابط اقتضای اجرای آن را داشته باشد نمی توان به صرف شبهه حق الناس را  نمی کند اما قصاص حق الناس است ووقتی

تضییع کرد. دلیل دیگر مخالفان اجرای قاعده در قصاص این است که قاعده درأ امری خالف اصل است زیرا اصل و قاعده اجرای 

است اکتفا کرد. دلیل دیگر و مهم مخالفان این است  مجازات است . لذا باید به قدر متیقن از قاعده که همان اجرای آن در حدود

که قاعده درأ قاعده ای امتنانی است و لذا در حق الناس )قصاص ودیه ( اجرا نمی شود زیرا اجرای قاعده درأ در قصاص با امتنانی 

 .نمی شود بودن آن منافات دارد. مانند قاعده اکراه که به جهت امتنانی بودن در قتل جاری

دلیل دیگری که می توان در رد اجرای قاعده درأ در قصاص گفت این است که در قتل بحث لوث و اجرای قسامه پذیرفته          

شده است در حالیکه اگر بنا بود قاعده درأ اجرا شود به اقتضای قاعده البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر نوبت به قسامه در 

 .وث محقق شود شخص مظنون مکلف به اجرای قسامه و اثبات بی گناهی خویش استقتل نمی رسید. در حالیکه اگر ل

دلیل دیگر در رد اجرای قاعده در قصاص مواردی است که شبهه وجود داشته ولی فقها قاعده درأ را جاری نکرده و حکم به         

ند مقتول در حال زنا با همسر قاتل بوده است قصاص داده اند. مثال اگر کسی دیگری را در منزل خود به قتل برساند و ادعا ک

قصاص می شود مگر اینکه دلیل کافی در اثبات ادعای خود اقامه کند. در حالیکه در اینجا شبهه وجود دارد و اجرای قاعده درأ 

 .مستلزم سقوط قصاص می باشد
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سلب شده به صرف ادعا قصاص ساقط نمی شود. زیرا مثال دیگر در مورد قاتل مست است که اگر ادعا کند اراده او به کلی          

اراده قبلی استصحاب می شود .در حالیکه الزمه اجرای قاعده درء پذیرش ادعای او است. در خصوص دیات نیز با توجه به اینکه 

جنایات  اصوال مجازات نبوده بلکه جبران خسارت است و حتی اگر مجازات تلقی شود حق الناس محض است لذا قاعده درأ در

 .مستوجب دیه کاربردی ندارد

اما در خصوص اجرای قاعده در تعزیرات نیز همین اختالف نظرها وجود دارد. گروهی که اجرای قاعده درأ را در حدود و         

قصاص جاری می دانند اجرای آن را با همان استداللهایی که در قصاص مطرح شد در تعزیرات نیز جای می دانند و حتی می 

ویند اگر در حدود و قصاص که مجازات های سنگین تری است قاعده اجرا شود به طریق اولی می توان در تعزیرات نیز نظر بر گ

اجرای قاعده داشت. اما مخالفان معتقدند این قاعده خالف اصل است و در حدود که بنای شارع بر تخفیف و مسالحه است اجرای 

ت چنین مبنایی نداریم و اگر بنا باشد قاعده در تعزیرات نیز اجرا شود باب اجرای مجازات بسته قاعده توجیه پذیر است اما در تعزیرا

 .از بین برود می شود در حالیکه مجازات بخشی از سیاست جنایی اسالم است و نباید زمینه اجرای آن به کلی یا غالباً 

اجرای قاعده  أفقهی در خصوص اینکه شبهه قاضی یا متهم منشدر کتب  دایره اجرای قاعده از جهت منشأ و نوع شبهه -5       

 حصول با متهم باشد بحث های زیادی وجود دارد. خالصه کالم این است که هر نوع شبهه ای چه از ناحیه قاضی باشد و چه شبهه 

ح می شود که این شبهه را یط می تواند زمینه اجرای قاعده باشد. شبهه متهم مانند آنچه در خصوص و طی به شبهه مطرشرا سایر

می توان همان اشتباه متهم تلقی کرد. شبهه قاضی نیز به معنای شك و تردید قاضی می باشد. مثال متهم ادعای اکراه می کند و 

 .قاضی در صحت ادعای او تردید دارد

ا این است که شبهه موضوعی اما نکته مهمتر این است که آیا شبهه موضوعی مالک است یا شبهه حکمی. نظر غالب فقه        

مطلقا و شبهه حکمی به شرط آنکه ناشی از تقصیر نباشد قابل پذیرش است اما اگر جاهل به حکم در عدم یادگیری حکم خود 

 .مقصر باشد نمی تواند به این استناد از مزایای قاعده درءاستفاده کند

ینکه ثابت شد روایت مستند قاعده از لحاظ سند دارای خدشه است لذا با توجه به ا نظر مختار پذیرش حد عقالئی از قاعده -6       

ها اعم از حدود و  ابتدای واژه های حدود و شبهات برای قاعده عمومیت قائل شد و آن را در تمام مجازات نمی توان با استفاده از

هل تقصیری جاری دانست. بلکه با توجه به قصاص و تعزیرات جاری دانست و نمی توان هر شبهه ای را ولو غیرمتعارف و ناشی از ج

نمی    اصطیادی بودن قاعده باید در اجرای آن احتیاط کرد. از طرف دیگر باید توجه داشت که قاعده درأ یك قاعده امتنانی است و 

می رسد نباید در عدم توان به گونه ای تفسیر و اجرا کرد که نتیجه آن امتنان بر متهم و ظلم بر شاکی باشد. با این اوصاف به نظر 
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اجرای قاعده در قصاص و دیات و حقوقی که جنبه حق الناس دارد تردید کرد. چرا که روایات و قضایایی هم که به عنوان مستند 

قاعده آمده است همه در مواردی است که حدودی مانند زنای غیر اکراهی موضوع قضیه بوده است. راه منطقی پذیرش حد عقالئی 

ها و چه از حیث نوع شبهه می باشد. به بیان دیگر از آنجایی که در حدود آن هم در غیر موارد  از حیث دایره مجازاتاز قاعده چه 

حق الناس بنای شارع بر مسامحه و تخفیف است در این موارد باید قاعده را جاری دانست. ضمن اینکه شبهه باید شبهه ای معقول 

 .صیر نباشدبوده و در شبهات حکمیه نیز ناشی از تق

 أهم اشاره شد این است که قاعده درأ زمانی منش نکته دیگری که برخی از نویسندگان به ظرافت به آن اشاره کرده اند و قبالً         

اثر است و باید پیرامون آن بحث کرد که ادله و اصول کلی اقتضای مجازات را داشته باشد واال اگر بر اساس اصول و ادله کلی 

استحقاق مجازات ثابت نباشد مجازاتی ثابت نمی شود تا بخواهیم بااجرای قاعده درأ آن را ساقط کنیم. شاید یکی از دالیلی که 

ه را پذیرفته و در صحت اسناد آن به معصوم )ع( نیز تردیدی به خود راه نداده اند عدم تفکیك این برخی به صورت موسع این قاعد

موضوع ثابت نبوده است قاعده را مستند عدم ثبوت حکم دانسته اند. به هر حال پذیرش  موارد بوده است. یعنی در مواردیکه اساساً

شرط آنکه حق الناس نباشد می تواند راهکاری بینابین و مطابق مذاق حد متعارف از قاعده چه در حدود و چه در تعزیرات به 

 .شریعت باشد

 

 

 روایات مربوط به شبهه متهم و قاضی. 9-9

 :در اینکه مخاطب چه کسانی هستند و این شبهه بر چه کسانی عارض شود تا اینکه جرم ساقط شود سه تصویر وجود دارد

مده و در آممکن است مورد شبهه متهم باشد یعنی اگر شبهه بر متهم عارض شود قاعده الحدود تدرء بالشبهات به کمك او  -1

 .نتیجه قاضی با توجه به این قاعده حد را درباره متهم جاری نمی کند

هه نمود در اینصورت با ممکن است مورد شبهه قاضی باشد یعنی اگر شبهه بر قاضی عارض شد و قاضی در موردی شك و شب -2

 .توجه به این قاعده حد از متهم ساقط می شود

ممکن است بگوییم مورد شبهه هم قاضی و هم متهم باشد یعنی در صورتی که شبهه بر هر دو عارض شود در اینصورت قاضی  -3

 .حد را از متهم ساقط می کند

نجا که قاضی دچار شبهه می شود و چه آده را در برگیرد یعنی چه نجا که الشبهات عام است می تواند تمام تصاویر یاد شآاما از 

نجا که هر دو مورد شبهه قرار گیرند در این مورد شبهه که ممکن است بر قاضی عارض آنجا که متهم را شبهه عارض شود و چه آ

 15 :حد سارق می فرماید صاحب جوتاهر در مبحث :وریمآ شود که بر متهم عارض شود سخن صاحب جواهر را به عنوان شاهد می

http://www.joih.ir/
http://www.joih.ir/


 111-131، ص 1331،  اردیبهشت 3، جلد 11علوم انسانی اسالمی، شماره 
ISSN: 9174-8792 

http://www.joih.ir  

 

121 
 

اگر شبهه برای حاکم حاصل شود قطع دست سارق صورت نمی گیرد همچنانکه اگر شبهه برای سارق حاصل شود قطع دست او 

ن است خارج کند در این هنگام صاحبخانه می گوید این آاگر کسی کاالی دیگری را از حرزی که درخانه  صورت نمی گیرد مثالً

ن آه است اما شخصی که کاال را خارج کرده است می گوید به من هبه کرده است یا اینکه اذن در اخراج شخص کاالی مرا دزدید

 داده است در اینصورت حد ساقط می شود.

استصحابات عدمی نیست؛ زیرا اگر این استصحابات جاری  یابد، و محل جریان پس به مجرد حدوث شبهه، موضوع قاعده فعلیت می

شود. نتیجه اینکه، این قاعده براستصحابات عدمی حکومت  می  و حکم لغو تلقی  رسد ه این قاعده نمیشود، هیچگاه نوبت ب

مثالً دفاع، اضطرار،  .کند شود؛ یعنی بیآنکه متهم ادعای شبهه در عمل طور مستقیم نزد قاضی عارض می گاهی شبهه به. 16دارد

تواند موجب اثبات سبب حد شود. در این وقت  پرونده، نمی اکراه، جهل به موضوع و ... را طرح کند مجموعة ادله و قراین موجود در

تواند با قناعت وجدانی حکم دهد. این، شبیه همان  نمی های عارض شده است و شبه قاضی علم به وقوع عمل ندارد، زیرا بر او

از مصادیق دیگر عروض  دهد. رأی« تردید معقولی بدون هیچ شك و»گلستان است که در دعاوی کیفری، قاضی باید  حقوقان قاعدة

 مفهومیه   شبهه نزد قاضی، شبهات

این است که مخاطب قاعده،  باشد، نکتة مهم که نتیجة بحث نیز می .17داند حکم آن را نمی است که قاضی علیرغم احراز موضوع،

 مقام اجرای احکام خداوند است. حال، چنانچه در اثبات  او است که در ست؛قاضی ا

شود. مالک شبهة دارئه، شبهة عارض نزد قاضی است. و تا نزد قاضی شبهه  دفع می های عارض شود، حکم حد حدود الهی شبه

عارض شده  عمل بر مرتکب )متهم(های باشد که در هنگام  گردد. ولی منشأ این شبهه ممکن است شبه دفع نمی ایجاد نشود، حد

غیر  تواند شبهات مفهومیه و شبهة قاضی می بود یا منشأ شبهه دفاعیاتی باشد که وی از خود به عمل آورده است. همچنانکه منشأ

شود. حال که مالک عروض شبهه و مخاطب قاعده معین شد، داللت قاعده تحلیل  آن باشد که بهطور مستقیم عارض بر قاضی می

 شود. می

دیگر اینکه آیا  مقصود از شبهات در حدیث چیست؟ آیا مقصود جهل است؟ نسبت آن با شك و ظن چیست؟ داللت قاعـده -4

 مختص شبهات موضوعیه است یا شامل شبهات حکمیه نیز میشود؟ 

        نقد و بررسی -11

 دو گونه بودن موارد جریان قاعدة درأ .1-11    

بر دو گونه است: در مواردی در کنار قاعدة درأ، اصول و قواعدی مقتضی سقوط حدند. گونة دوم آن است که موارد جریان قاعدة درأ 

کند و اصول و یا ادله اقتضای ثبوت حد دارند، ولی قاعدة درأ مقتضی سقوط آن است. اینجاست که قاعدة درأ نقش مهمی را ایفا می

 شود.وط میدر حقیقت بحث از قاعدة درأ، به همین موارد مرب

 ثابت نشدن عمومیت قاعدة درأ .2-11

ای نیست که در ناحیة متهم شامل هر نوع جهلی ـ اعم از موضوعی و حکمی، تقصیری و عمومیت و کلیت قاعدة درأ به گونه

تبر بر ای شود که برای او پیش آید، حتی اگر اصول و قواعد معقصوری، مرکّب و بسیط ـ شود و در ناحیة قاضی شامل هر شبهه

 را ندارند. ادلةابرازشده دراین باره نیزقدرت اثبات چنین مدعایی ثبوت حد داللت کنند.
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 «ادرئوا الحدود بالشبهات»عدم اثبات روایت  .3-11 

کند. این ادعا که این از حیث سند ثابت نیست و روایت مرسلة صدوق برای این جهت کفایت نمی« ادرئوا الحدود بالشبهات»روایت 

توان گفت این روایت نه تنها شهرت روایت در میان فقهای امامیه مشهور و مورد عمل بوده است نیز جای تردید دارد. حتی می

عملیه بلکه شهرت روائیه نیز ندارد. اگر این روایت چنین مشهور بوده، چرا در دیگر جوامع روایی همچون کافی و استبصار و تهذیب، 

اند؟ به هرحال نه نقل صدوق در من الیحضر و در کتابهای فقهی، قدمای امامیه به آن استناد نکرده شود واثری از آن دیده نمی

عقیده بود که چنین اهلل خویی و تبریزی هممقنع صحیح است و نه نقل مجلسی در بحاراالنوار. لذا باید با فقهایی همچون آیت

 حدیثی ثابت نشده است.

 مصطاده بودن قاعدة درأ .4-11

اعد فقهی در یك تقسیم به سه قسم تنصیصی )مانند قاعدة احسان و نفی سبیل(، اصطیادی )مانند قاعدة غرور( و تعلیمی )مانند قو

کند این است که مرسلة مذکور نه روایت بلکه قاعدة شوند. حال آنچه به ذهن خطور میقاعدة مایضمن بصحیحه...( تقسیم می

و حضرت علی)ع( بوده است. لذا صدوق یك بار این حدیث را به پیامبر اکرم)ص( و بار دیگر مصطاده از کالم و فعل رسول خدا)ص( 

دهد. همچنین به همین دلیل، اثری از این عبارت در جوامع روایی دیگر مثل استبصار و به حضرت امیرالمؤمنین علی)ع( نسبت می

 تهذیب و کافی نیست.

کند، حدیثی است که مرحوم شیخ حر عاملی از کلینی و شیخ طوسی را تقویت میآنچه این برداشت ـ مصطاده بودن قاعدة درأ ـ 

 کند. امام باقر)ع( فرمود:بدین شرح نقل می

ال انّ علّیاً )ع( اتی بامراة مع رجل فجر بها، فقالت استکرهنی و اهلل یا امیرالمؤمنین فدرأ عنها الحد، و لو سئل هوالء عن ذلك لقالوا 

 فعله امیرالمؤمنین)ع(. تصدّق، و قد واهلل 

کنیم مشابه این حدیث به شکل دیگر و در قالب داستانی معروف و مشهور از امیرالمؤمنین)ع( نقل شده است. حال مشاهده می

مرحوم صدوق که روایت قاعدة درأ را در من الیحضره الفقیه به پیامبر)ص( نسبت داده، در مقنع با نسبت دادن آن به حضرت 

 نویسد:نه میگوعلی)ع( این

و ان اخذت امراة مع رجل قد فجر بها فقالت المراة استکرهنی، فانه یدرأ عنها الحدّ به النّها قد اوقعت شبهة و قال امیرالمؤمنین)ع(: 

 ادرئوا الحدود بالشبهات. 

ع روایات است نه اینکه عین ای اصطیادی و برگرفته از مجموشاید مالحظة این مجموعه، این معنا را تقویت کند که قاعدة درأ قاعده

 الفاظ آن از معصومان)ع( صادر شده باشد.

 پنجم. پذیرش حد عقالیی برای قاعدة درأ

توان رسد که در قاعدة درأ نه باید افراط نمود و نه باید تفریط کرد، بلکه باید حد عقالیی آن را پذیرفت؛ حدی که میبه نظر می

 گفت مستفاد از ادله است.

تر گفتیم که مفاد قاعدة درأ ای ساقط کنندة مجازات باشد، صحیح نیست. پیشای که هر نوع شبههدة درأ به گونهافراط در قاع

اعتنایی به سایر ادله، همچون ادلة عدم معذوریت جاهل مقصر ملتفت، نیست. اگر قاعدة درأ به این کلیت که گاه ادعا شده است بی
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س از اقرار به حد جز در حد رجم پذیرفته نشود، زیرا چه بسا انکار، باعث شبهة قاضی در وجود داشت، دیگر معنا نداشت که انکار پ

تر شدن وضعیت و در شود؛ همچنین دیگر نباید در اجرای حد تعجیل نمود، زیرا چه بسا تأخیر باعث روشناصل ارتکاب حد می

 است.« ال تأخیر فی حد»دود قاعدة گردد، در حالی که یکی از قواعد باب حنهایت ایجاد شبهه و سقوط حد می

از سوی دیگر نباید در قاعدة درأ راه تفریط را پیش گرفت و در هیچ موردی به سقوط حد قائل نشد، زیرا پیامبر)ص( فرمود: اگر 

ن حد باید حد عقالیی آن را پذیرفت. ایقاضی در عفو کردن اشتباه کند، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباه کند. پس 

ای که برای قاضی یا متهم پیدا شده و عقالیی با توجه به جرم حدی و اینکه از زمرة حق اهلل است یا حق الناس و نیز براساس شبهه

شود و در یك جمله قابلیت آن را ندارد که تحت ضابطه و قاعده واقع شود و یك با توجه به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت می

 شود.دعا این است که همین حد عقالیی نیز از روایات استفاده میکار قضایی است. م

گوییم: در روایات در مواردی به صرف وجود شبهه، به سقوط حد حکم نشده است. مثالً در روایات، دربارة در توضیح این نکته می

مسلمانان ببرند تا روشن شود آیا  کسی که مرتکب شرب خمر شده و ادعای جهل به حرمت کرده، آمده است که باید او را به میان

کسی آیة حرمت شرب خمر را برای او تالوت کرده است تا جهلش ثابت شود و عذرش مسموع گردد یا خیر. یا در روایت صحیحة 

رسد اینکه در این روایات، صرف ادعای جهل به احکام یزید کناسی خواندیم که عذر جهل به لزوم عده پذیرفته نیست. به نظر می

ر محسوب نشده است، مورد پذیرش عقال نیز هست. به عبارت دیگر، میزان عقالیی آن است که به صرف ادعای جهل حد را عذ

گاه حد را ساقط بدانیم. شاید به همین دلیل است که بسیاری از فقها عقیده دارند ساقط ندانیم، بلکه اگر علم مرتکب ثابت نشد، آن

عدم استماع دعوی جهل است نه اینکه حتی اگر آن زن بتواند واقعًا جهلش را ثابت نماید، حد که مفاد روایت صحیحة یزید کناسی، 

اند که اگر یك نفر به شرب خمر و دیگری به قی کرن خمر بر وی جاری شود. به عالوه، در روایتی بیان شده و فقها نیز حکم کرده

 وت حد در این مورد نیز مطابق موازین پذیرفته شدة عقالست.ثب«. ما قاءها حتی شربها»شود، زیرا شهادت دهد، حد جاری می

جدا از روایات فوق، در برخی از روایات با وجود شبهه به سقوط حد حکم شده است. صحیحة ابی عبیده و صحیحة حلبی از آن 

بور، حد عقالیی قاعدة درأ است، رسد که برداشتن حد زنا و سرقت از دو متهم مزتر به آنها اشاره کردیم. به نظر میاند که پیشجمله

توان از زن انتظار داشت که در آن شرایط زمانی و زیرا در مورد روایت اول، مدعی اکراه زن است و او قسم یاد کرده است و نمی

دن توان در نقض ادعای زن چنین گفت که اگر زن صادق باشد، باید روی بمکانی خاص، شاهدی بر اکراه داشته باشد. همچنین نمی

مرد زانی جای خراشیدگی ناخن زن و امثال آن باشد، زیرا چه بسا اکراه، مادی نبوده بلکه معنوی بوده است. همة اینها دست به 

کند. شبهه نیز آن چنان قوی است که با وجود اصل دهد و برای قاضی در اصل تحقق زنای مطاوعی ایجاد شبهه میدست هم می

 نیست و لذا حد برداشته شده است.اختیاری بودن اعمال، قابل رفع 

توان سرقت را احراز و حکم به اجرای حد آن نمود، بینیم که گرچه با اصل عدم هبه، میاز سوی دیگر، در روایت دوم هم می

شود مگر اینکه شود. به عالوه، حضرت نفرمود حد ساقط میحضرت)ع( چنین حکم نکردند، چرا که احتمال صدق مدعی داده می

ای بر سرقت بیاورد. علت آن است که اگر به صرف باسها ادعای سرقت کند، بلکه فرمود مگر اینکه صاحب لباسها بینهصاحب ل

ای به منظور شد تا عدهای میگردید، این بهانهادعای سرقت از سوی مالك، حد سرقت به کمك اصل عدم هبه ثابت می

 کنند و سپس ادعای سرقت نمایند. سازی برای دشمنانشان، چیزی را به آنها هدیهپرونده

خالصه آنکه جمع عرفی مقبول میان آن دسته از روایات که بر اجرای حد داللت دارند و آن دسته از روایات که بر سقوط حد تأکید 

که فقها در کنند، این است که نگاه به قاعدة درأ عقالیی باشد و این قاعده تا حد عقالیی پذیرفته شود. شاید به همین علت است می

اند و آن را خارج از حد اند، یعنی با قاعدة درأ برخوردی عقالیی داشتهموارد متعددی با وجود شبهه، به سقوط حد حکم نکرده
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اند. به همین جهت است که صاحب ریاض معتقد است اگر عبد ادعا کند که از سوی موالیش به لواط اکراه شده عقالیی نپذیرفته

 افتد. شود، ولی اگر موال ادعای اکراه کند، سخن او مسموع نمیه میاست، ادعایش پذیرفت

کند، از ای مردی که قباًل متهم به رابطة نامشروع با خواهرزنش )خانم ز( بوده، خواهر زن دیگرش )خانم ف( را اغفال میدر پرونده

ر تهران و چه در محل سکونتش، با وی همبستر نماید و به کرّات، چه دساله می 99آورد و او را صیغة غرب کشور به تهران می

شود که از حرمت ازدواج دائم با دو خواهر اطالع داشته، اما از اینکه این کار با عقد موقت شود. مرد پس از دستگیری مدعی میمی

شود و در آنجا می کند. پرونده در دیوان عالی کشور مطرحهم حرام است، اطالعی نداشته است. دادگاه او را به رجم محکوم می

 گوید:کنند. اما یکی از قضات دیوان عالی کشور در این مورد میبرخی بحث شبهه و قاعدة درأ را مطرح می

در این زمینه صحیح است و شبهه که به نظر اعضای محترم شعبه دیوان عالی کشور رسیده مورد  (مبنی بر رجم متهم)نظر دادگاه 

 نخواهد داشت. چون شبهه باید شبهه عقالئیه باشد تا بتوان درأ حد نمود.

 قاعدة درأ و آرای محاکم. 5-11

خورد. استناد به قاعدة درأ در آرای دادگاهها و شعب دیوان عالی کشور و نیز هیأت عمومی دیوان عالی کشور بسیار به چشم می

اند و با شود که قضات در استناد به قاعدة درأ افراط ورزیدهمتأسفانه با مطالعة آرای محاکم و شعب دیوان عالی کشور، گاه دیده می

اند و با قاعدة درأ برخورد عقالیی ای حد را ساقط دانستهه حاکی از مجرم بودن متهم است، به اندک شبههوجودی که ظواهر پروند

 اند.نکرده

افراط در قاعدة درأ و سقوط حد به اندک شبهه و نیز افراط در اصل برائت و اصل احتیاط، گاه موجب صدور آرایی شده که 

 گردد.ستگاه قضایی میآور است و باعث سلب اعتماد مردم به دتعجب

ای مردی به اتهام لواط به عنف به طور مکرر با نُه نفر و تفخیذ با دو نفر، تحت تعقیب قرار گرفته و به اعدام و شالق در پرونده

 محکوم شده است. شعبة دیوان در نقض رأی دادگاه دالیلی آورده که یکی از آنها چنین است:

هم )لواط(، هرچند بر حکم دادگاه از حیث مبانی استدالل و استنباط اشکالی وارد نیست لیکن به ... اما در مورد بزه انتسابی به مت

لحاظ فاصله زمانی ممتد بین بزه ارتکابی و محاکمه متهم چنانچه با بررسی و تحقیق بیشتری علم به توبه وی در آن فاصله حاصل 

شود و رسیدگی مجدد به صادره از این حیث قابل تأیید نبوده نقض می گردد امکان ارفاق وجود دارد. بنا به مراتب مزبور دادنامه

 گردد. شعبه دیگر دادگاه... محول می

 و پیشنهادات گیرینتیجه -11

 . جمع بندی و نتیجه گیری 1-11    

از پیامبر اکرم است که « ادرءوا الحدود بالشبهات»احادیث مختلفى بود، که مهمترین آنها « درء الحدود بالشبهات»مستندات 

دانند، به استناد دانند و برخى نیز که آن را ثابت نمىآله نقل شده است. اکثر فقیهان فریقین روایت مذکور را معتبر مىوعلیهاهللصلى

 .اندروایات دیگرى، قاعده مذکور را نه به صورت عام که در موارد خاص مثل حد زناپذیرا شده
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که مدلول و محتواى این احادیث بویژه احادیث مذکور در باال، قاعده فقهى بودن آن را ثابت  آیداز مجموع مباحث چنین برمى

 .باشداى کلى است که برتمام جزئیات آن منطبق است و منشأ استنباط احکام محدودتر مىکند، زیرا قاعده درء یك قضیهمى

یا حصول شبهه نزد قاضى است. با این حال ممکن است خطاب قاعده به قضات است ومالک در اعمال حد یا دفع آن، عدم حصول 

منشأ شبهه عارض برقاضى، شبهه عارض برمکلف )متهم( در حین عمل باشد، که در مرحله دادرسى، از آن به عنوان یك دفاع 

ولى چنانچه  کند.رسد چنانچه ادعاى شبهه از سوى متهم به اثبات برسد، قاضى نیز حد را دفع مىکند. به نظر مىاستفاده مى

ادعاى این شبهه به اثبات نرسد، اگر قاضى به جهات دیگرى شبهه در اثبات موضوع و حکم نداشته باشد، حکم محکومیت خواهد 

 .داد. از این منظر، قاعده درء با قاعده تفسیر شك به نفع متهم یکسان است

تر قاعدة درأ یکسان نیستند. اما نکتة مهم این است که پیشاند، ولی اصل برائت و فقها در موارد بسیار به اصل برائت استناد کرده

گفتیم: بحث در قاعدة درأ دربارة مواردی است که اصول و ادله بر مجرمیت مرتکب و اجرای حد بر وی داللت دارند، اما قاعدة درأ 

یم، باید اوالً مواردی را بیابیم که ادله اقتضای سقوط مجازات دارد. حال برای آنکه قاعدة درأ را به اجماع و تسالم اصحاب مستند ساز

و اصول مقتضی ثبوت حدند، ثانیاً روایت خاص و دلیل خاصی غیر از قاعدة درأ وجود نداشته باشد که باعث سقوط حد شده باشد و 

یم تسالم توانیم بگویثالثاً همة اصحاب و فقها به سقوط مجازات حدی به علت وجود شبهه حکم داده باشند. در این صورت می

 اصحاب دلیل حجیت این قاعده است.

و الفاظ مشابه که در کلمات فقهای متقدم بسیار به کار رفته است، نشانة آن « یدرأ عنه الحد»و « درأ عنه الحد»تعابیری مانند 

ایی است و از روایات و الفاظ مشابه، تعبیری رو« یدرأ عنه الحد»اند. علت آن است که تعبیر نیست که آنان قاعدة درأ را پذیرفته

به «  درأ عنهما الحد»و در صحیحة ابی والد، تعبیر « یدرأ عنها الحد»برگرفته شده است. مثالً در صحیحة عبداهلل بن سنان، عبارت 

 کار رفته است.

ادعا که این  کند. ایناز حیث سند ثابت نیست و روایت مرسلة صدوق برای این جهت کفایت نمی« ادرئوا الحدود بالشبهات»روایت 

توان گفت این روایت نه تنها شهرت روایت در میان فقهای امامیه مشهور و مورد عمل بوده است نیز جای تردید دارد. حتی می

عملیه بلکه شهرت روائیه نیز ندارد. اگر این روایت چنین مشهور بوده، چرا در دیگر جوامع روایی همچون کافی و استبصار و تهذیب، 

اند؟ به هرحال نه نقل صدوق در من الیحضر و شود و در کتابهای فقهی، قدمای امامیه به آن استناد نکردهیده نمیاثری از آن د

عقیده بود که چنین حدیثی ثابت اهلل خویی و هممقنع صحیح است و نه نقل مجلسی در بحاراالنوار. لذا باید با فقهایی همچون آیت

 نشده است.

دة درأ راه تفریط را پیش گرفت و در هیچ موردی به سقوط حد قائل نشد، زیرا پیامبر)ص( فرمود: اگر از سوی دیگر نباید در قاع

باید حد عقالیی آن را پذیرفت. این حد قاضی در عفو کردن اشتباه کند، بهتر از آن است که در مجازات کردن اشتباه کند. پس 

ای که برای قاضی یا متهم پیدا شده و ست یا حق الناس و نیز براساس شبههعقالیی با توجه به جرم حدی و اینکه از زمرة حق اهلل ا

شود و در یك جمله قابلیت آن را ندارد که تحت ضابطه و قاعده واقع شود و یك با توجه به شرایط و وضعیت هر پرونده متفاوت می

 ود.شکار قضایی است. مدعا این است که همین حد عقالیی نیز از روایات استفاده می

بجاست بحث قاعدة درأ را با این کالم از مرحوم آیت اهلل خویی به پایان ببریم که در اکثر موارد ثبوت حد، شبهه وجود دارد )و اگر 

ای باشد، دیگر حدی برای اجرا باقی نخواهد ماند(. ایشان در تعلیل این حکم که اگر مرتد ادعای اکراه بنا بر درأ حد به هر شبهه

 نویسد:شود، میای وجود نداشته باشد ادعایش پذیرفته نمیحت ادعایش قرینهکند ولی بر ص
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شود. لیکن دانستی این نظر خالف نظر گروهی است که با تمسك به قاعده درأ معتقدند حد با احتمال صدق مدعی اکراه ساقط می

ره( آن را روایت کرده است و گذشت که ای است که شیخ صدوق)قدس سثابت نشد بلکه روایت مرسله (قاعده درأ)که این کبری 

ای در امثال این مورد نیست. زیرا بیان کردیم که اگر مراد از شبهه، شبهه واقعی باشد، در اکثر مواردی که حد ثابت شده شبهه

جود ندارد؛ ای در اینجا وو اگر مراد شبهه واقعی و ظاهری است، چنین شبهه) است شبهه وجود دارد [و دیگر حدی نباید اجرا شود

در نتیجه (به وسیله اصل ساقط است )در بیان کلمات کفرآمیز باشد( زیرا آنچه موجب ارتداد است وجود دارد و مانع که همان اکراه

  .حد باید اجرا شود

 . پیشنهادات 2-11

را به سایر اسباب حدود به معنی االخص )قذف، لواط، مساحقه، قوادی، محاربه و افساد فی  شبههشایسته بود قانونگذار حکم 

 :االرض( تسری و تعمیم می داد

مشعر بر این است که اشتباه حکمی و موضوعی  –مثل تحریر الوسیله حضرت امام خمینی )ره(  برخی از عبارات فقهاء . 1-2-11

یعتبر فی السرقه و غیرها مما فیه »مجازات می شود، در جلد دوم کتاب فوق آمده است. در کلیه جرایم مستوجب حد، باعث سقوط 

 ... «حد ارتفاع الشبهه حکماً و موضوعاً

اصل تفسیر قوانین کیفری به نفع متهم یعنی اصل تفسیر مضیق قوانین کیفری هیچ گاه مانع از آن نیست که اگر قاضی . 2-2-11

گذار از تأثیر  به عبارت دیگر هر چند قانون. به حال متهم دید به تفسیر موسع آن دست نزندمحکمه مقررات کیفری را مساعد 

اشتباه بر مسؤولیت کیفری به عنوان یك قاعدة عمومی و عام یاد نکرده و فقط در کتاب حدود تأثیر آن را نسبت به جرایم خاصی 

را به سایر جرایم مذکور در کتاب دوم ق.م.ا شبهه ن نیست که تأثیر پذیرفته ولی این عدم تصریح، با عنایت به اصل مذکور مانع از آ

 .تسری ندهیم
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