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 اندیشه تحقیق  

 به قرینه

 امتنایی بودن جنس قاعده؛  •

باید قائل به جریان قاعده )با قبول آن( در تعزیرات شد؛  ارتکاز و برداشت حجِت معتثر عرف از ادله؛  •

البته چون امر تعزیر به ید حاکم است؛ ممکن است با  مگر تعزیر مرتبط با تضییع حق الناس باشد.  

ون این که  روض شبهه و و جود مصلحت، انفتایح را در مقدار یا اصل اجرای آن صورت دهد، بدع  

زخیم بر قواعد  مسجل وارد شود. البته عمل به روایت حلبر و محمد بن مسلم به معنای پذیرش  

 قاعده درأ نیست. توضیح بیشثر در ادامه یم آید. 

؛ آری یا نه؟                 استفاده از قاعده پس از اصدار حکم قضایی

 به سوال ییک از محاکم در این پیوند توجه کنید: 

از اجرای حکم با   پیش  »در بریحی از پرونده های زنای به عنف و یا لواط به عنف که حکم قطیع گردیده است، شایک 

در ییک از دفاتر رسیم ثبت اسناد و امالک با دریافت وجه و یا ...مبادرت به اعالم گذشت و انکار موضوع و یا این  حضور 

که اساسا زنا و یا لوایط واقع نشده یم گردد و متعاقب آن ،محکوم علیه به استناد گذشت و انکار شایک تقاضای اعاده  

ی   با پذیرش اعاده دادریس به این جهت،   – ن که ابتدا دادنامه را تایید نموده با ای – دادریس یم نماید. دیوان عایل کشور نث 

 مجدد را  که شبهه ایجاد شده با توقف اجرای حکم،  
ی

به شعبه هم عرض واگذار یم نماید. حال سوال این است  رسیدگ

ی یم باشد ی ؟ واساسا محدوده  که آیا قاعده »الحدود تدرء بالشبهات« شامل مواردی که حکم قطیع گردیده است، نث  ا خث 

قطیع پیش از اجرای آن  قاعده فقط مربوط به مرحله دادریس پیش از صدور حکم قطیع یم باشد یا این که شامل احکام 

ی یم شود؟«.   نث 

 خویش مطرح است؛ توجه کنید:  1این پرسش به نحو وسیع تر در متون فقیه در قالب رجوع شاهد از شهادت 

االستیفاء، نقض الحکم، و تبطل الشهادة ، سواء کان المشهود به حقا هلل تعایل مثل: الزنا    »... وان کان بعد الحکم قبل 

 القاذف بال خالف ظاهر، اال ما حیک عن المحقق والفاضل قی بعض کتبه و ولده  
ّ
واللواط او آلدیم کقطع السارق و حد

دد و لیس قی موقعه؛ لوجوب درء الحدود بالشبهات و هذا شبهة و أ و به یدفع استصحاب مقتضی    ّی شبهة؟! من الثر

 2الحکم«؛ 

إذا شهد الشهود عند الحاکم بحق فعرف عدالتهم ، ثم رجعوا لم یخل من ثالثة احوال: إما أن یرجعوا قبل الحکم   •

او بعده و قبل القبض او بعد الحکم و القبض معا. فان رجعوا قبل الحکم لم یحکم بال خالف اال أبا ثور، فإنه  

قبض نظرت، فان کان الحق حد هللا کالزنا والرسقة  القال یحکم به، و االول أصح و إن رجعوا بعد الحکم و قبل  

ب الخمر، لم یحکم بها ألنها حدود تدرأ بالشبهات و رجوعهم شبهة و إن کان حقا آلدیم یسقط بالشبهة   و شر

 3کالقصاص و حد القذف لم یستوف لمثل ذلک...«. 
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ی اول )رسیده از  ی روشن یم سازد! در پیوند با متر ی فوق، رابطه قاعده با استصحاب مخالف را نث  با توجه به متر

تب یم شود.  4بریحی محاکم( بریحی بر آن هستند که حد ساقط یم شود، لکن سایر آثار حکم   مثر

ی بر آن داریم. 1389/ 8/ 25مورخ  42189قصه نقض حکم، مشهور است در رأیی ارصاری، ردیف    5نث 

 با این همه محقق خویی آن را نپذیرفته و سامانه ای به ترتیب ذیل، صورت داده است: 

ی االصحاب شهرة عظیمة، بل لم   یوجد الخالف فیه  »...وجه االشکال: أن الحکم المذکور و إن کان مشهورا بت 

ه مع ذلک لم یثبت دلیل عیل نقض الحکم  
ّ
ی اال ان ی و فخر المحققت  دد قی ذلک ایل الفاضلت  رصیحا، نعم نسب الثر

 الحدود تدرأ بالشبهات و هذا اال ما تکرّ 
ّ
 رجوع الشاهد یحقق الشبهة و أن

ّ
 کلمات غث  واحد منهم من أن

ر ذکره قی

 المراد بالشبهة ا
ّ
: إن أرید بها ما هو أعم من الواقع و الظاهر فال شبهة  الدلیل ال یتم فإن

ّ
قی المقام  لبر یدرأ بها الحد

بعد حکم الحاکم و  عدم جواز نقضه و إن أرید بها الشبهة باالضافة ایل خصوص الواقع و إن کان الحکم الظاهری  

 درء ا
ّ
لحدود بالشبهات لم یثبت بروایة معلوما فال وجه لدرء الحدود بها، لوجودها قی اکثر موارد القضاء. عیل أن

ة و عیل ذلک فان تم االجماع فهو ولکنه غث  تام، فاذن االقرب نفوذ الحکم و عدم جواز نقضه«.   6معتثر

 اقتضای تحقیق و بیان رای مختار  

وی د ر اثبات موجب حد و قصاص و تعزیر نقشر   : باید گفت: انکار وی و اقرار   در مورد انکار شایک •

قضاوت بر آن اساس   و   ی منشأ علم قاضی شود مگر شکایت و ندارد، پس این انکار غث  مؤثر است؛  

قاضی ایجاد شک کند.  البته ظاهرا فرض مزبور مورد نظر مشهور  برای  صورت پذیرد  و پس از رجوع  

 این است: در مساله نیست. به نظر یم رسد مورد نظر مشهور 

د   • ای به شک اگر مستند حکم قاضی با سند معتثر مورد تردید قرار گث  مثال علم او با توجه به پدیده 

دراین صورت وجیه برای تثبیت حکم  تبدیل شود یا عدالت شهود به سندی معتثر مجروح گردد و ...؟

به نظر یم رسد تا این  قضایی برآمده از آن نیست و این ربیط به حرمت نقض حکم قاضی ندارد . البته

حد ، قانون درأ هم که نباشد، باید پذیرفته شود و لذا درقصاص هم اگر مستند حکم قضایی با سند زیر  

ی وضعیت حاکم است؛ لکن اگر به رصف شبهه غث  معتثر مستند حکم مورد شبهه  سوال   رود، همت 

 واقع شود، وجیه برای جریان قاعده درأ به نظر نیم رسد. 

( بر کالم محقق خویی معلوم یم گردد.  با این
 تحقیق مالحظات موردی )افزون بر مناقشات رویسر
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