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ایط شهود و کارشناس و قسامه   ز بر قاعده درأ، شر  ادامه گفتگو از محور اول با ترکی 
ی    و کیفری بود. این گفتگو در فروع مساله نث 

اقر در ادله اثبات دعوای مدیی آن چه تاکنون بیان شد سیاست افثر
 ب: ؛ بدین ترتیادامه دارد و به اعتقاد ما در سه فرع مهم باید جنس این بحث را یی گرفت

 
 قاعده درأ   .1

  – در دعاوی مدیی صحبتر در میان نیست، لکن در دعاوی کیفری   –به عنوان مانع اثبات دعوا   – از قاعده درأ  
ه آن هست   گفتگو بسیار است.    – البته با اختالقی که در اصل آن با گسثر

 موقعیت قاعده در فقه و قانون  

ین تتبع، یم توان به ادعای اتفاق  فقیهان اسالم بر قبوِل اصِل قاعده قی الجمله رسید، هر چند این اتفاق  با کمثر
به دیده است.  1با عدم قبول برخی از سنیان و فقیهان امامیه   ، ضی

 مخالفان، به گونه ای دیگر مفاد قاعده را پذیرفته اند، مثال محقق خویی روایات خاص که ج
هل را  البته، برخی

در مواردی مسث  ایشان از دیگران جدا   – بالطبع  – عذر یم داند، پذیرفته است، لکن اصل قاعده را نپذیرفته و  
 شده است.  

ی داللت بر پذیرش این قاعده دارد،  ی دلیل در ق . م  .اسالیم مصوب  2رفتار قانون گذار نث  ، مقرر  1392به همی 
 یم دارد:  

ایط  ،   در جرایم موجب حد   -217ماده   • ی علم، قصد و شر مرتکب در صوریر مسئول است که عالوه بر داشیر
ی آگاه باشد.   یع رفتار ارتکایی نث 

 مسئولیت کیفری، به حرمت شر

در جرایم موجب حد، هرگاه متهم، ادعای فقدان علم یا قصد یا وجود ییک ا زموانع مسئولیت   - 218ماده  •
احتمال صدق گفتار وی داده شود و اگر ادعا کند که    کیفری را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صوریر که

اقرارا و با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شده است، ادعای مذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته  
 میشود.  

ی ماده، مقرر میدارد:   1البته قانون گذار در تبرصه   همی 

با عنف، اکراه، ربایش  یا اغفال، ضف ادعا، مسقط  در جرایم محاربه و افساد قی االرض و جرایم مناقی عفت  
 حد نیست و دادگاه موظف به برریس و تحقیق است.  

 پرسش های مطرح در اطراف قاعده 

غم عمر طوالیی و اقبال فقیهان از آن  در ذات خود، و در اطرافش ابهام    – چنان که خواهد آمد   – قاعده درأ علث 
این است که درأ حد با شبهه یعتی چه؟  هایی دارد!  باالخره، اگر موجب حدی از طریق مجاری    ابهام ذایر آن 

نشده تا اجرای حد وجود داشته  معتثی ثابت شود درأ حد چه وجیه دارد؟ و اگر ثابت نشده، قهرا موجتی ثابت 
د. به تعبث  دیگر : در مواردی که از اصطالح درأ حد استفاده یم شود و  باشد و موضوع برای درأ حد محقق شو 
ی : "تدرا   مورد، سالبه به انتفای موضوع است! گمان به اجرای قاعده برده یم شود،   و در این موارد به جای گفیر

 الحدود بالشبهات" باید گفت : "موجب حد ثابت نشده پس حد جاری نیست". 

 

 
 .مثل محقق خویی و ابن حزم ظاهری.  1
 .فتامل.  2
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امویی هم وجود دارد، از   قبیل:   ابهام های پث 

ی یم آید؟  •  آیا جریان قاعده اختصاص به حدود دارد یا در تعزیرات و قصاص نث 

 آیا قاعده پس از صدور حکم قضایی و قبل از اجرا جریان دارد؟  •

، مرتکب، یا هر کدام(  ش •  بهه به چه معنا است)انواع شبهه( و برای یک؟ )قاضی

؟(  ،حد شبهه چیست؟ )شک، اعتقاد به جواز  •   3ظن و لو ظن غث  معتثی

 رابطه قاعده درأ با نهاد توبه، استصحاب برخالف چیست؟  •

 و ...  •

به نظر مختار در مساله    –واضح است   با توجه  ویژه  این پرسش ها   –به  اطراف  بر بسط بحث در  بنای ما 

 4نیست. 

 الزم از این قاعده صحبت یم شود.  لکن در حد آشنایی 

 اسناد قاعده  

است. مستند معروف آن مرسله    5قاعده درأ، متیک به برخی اسناد ویژه و مستقیم و برخی اسناد غث  مستقیم 

  :  جناب صدوق است. با این تعبث 

ی قی حد«؛الحدود بالشبهات و ال شفاعة و ال کفالة : ادرأوا  -ص  –»قال رسول هللا  •   6و ال یمی 

ی ما استطعتم فان کان له مخرج فخلوا    - علیه و آله    صیل هللا  –عن رسول هللا   »ادرأوا الحدود عن المسلمی 

 العفو خث  من ان یخطئ قی العقوبة«. 
  7سبیله؛ فان االمام ان یخطئ قی

ی  • المؤمنی   و تجاوز عما لم یرصح لک به«.  -علیه السالم  –از امث 
ّ
ة و ادرأ الحد ِقل العثر

َ
  8:»ا

ی باس • ی  محمد بن عیل بن الحسی  المؤمنی    قال:  –علیه السالم   -ناده ایل قضایا امث 
ّ
»اذا کان قی الحد

 معطل«. یسعلعل »
ّ
 9 فالحد

 الجمله اسناد 
ی
برای قاعده  با توجه به برخی اسناد معتثی و مجموع ادله، شیک در اعتبار ق   و   نیست  ادعا شده 

 نفسه صحیح است و نه 
ی
 . منِتج انگشت تضعیف نهادن بر مثل مرسله صدوق نه ق
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