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ثر )با فرض توجه به جهل و به تردید خویش( فضا  تنقد، بر این گفته وارد یم نماید که اگر ظن غثر مع البته این 

ام به آن غثر قابل قبول    ی جریان قاعده درأ باز یم کند،را برا ز
با فرض شک هم قاعده جاری شود، در حایل که الثر

 یم نماید. 

 
 
   به هر حال از مشکالت قاعده درأ نفیا

 
، فرض مفروض )وجود جهل غثر مغتفر  وتوجه به آن( است که  و اثباتا

 باید در ادامه تصمییم روشن برای آن گرفته شود. 

با برخز رفتارها آشنا شدیم با این توضیح که برخز قاعده   1در گذشته در ارتباط با نسبت قاعده با استصحاب

یع دانسته و موضوع شبهه را در  را در مجال جریان استصحاب جاری یم کنند و برخز استصحاب را حجت شر

 2مورد آن ،منتفز یم دانند. 

 تحقیق

که حسب فرض اصل عمیل است    –  البته گاه گفته یم شود: اگر قاعده درأ از امارات باشد، قهرا بر استصحاب

 مقدم است و شبهه در تقدم و تاخر وقتر است که آن را از اصول عملیه به حساب آوریم!  –

   اصل بودن یا اماره بودن قاعده درأ 

برخز آن را اصل یم دانند چون هیچ کاشفیتر ندارد. به عالوه اگر مثل فرمایش    در این باره دو نظر وجود دارد: 

 العفو خثر من ان یخط  قز العقوبة«  با این عبارت: »ان االمام ان یخط  را    –صیل هللا علیه و آله    –پیامثر  
  قز

 از اسناد قاعده و مبنای آن بدانیم باید اصل بودن آن را بپذیریم. 

 شده: این قاعده مستند است به مثل: در مقابل گفته 

 ؛ »ظاهر حال مسلم عدم ارتکاب موجب حد است« •

 »حمل فعل مسلم بر صحت و حالل الزم است«؛  •

 »این قاعده، سند روایی دارد  و به عنوان حکم الیه بیان شده است«؛  •

 3پس نیم تواند اصل عمیل باشد 

 نقد و برریس   

و سه وجیه که برای اثبات اماره بودن آن     اماره نبودن قاعده شک کرد! یم رسد نباید در اصل بودن و به نظر 

ذکر شد ،خایل از مناقشه نیست؛ زیرا وجه اول و دوم، اخص از مدعا است، ضمن این که دو وجه اول به یک  

نشایز از اماره    ،وجه بریم گردد. وجه سوم هم قابل اعتنا نیست؛ و رصف بودن قاعده به عنوان مفاد روایات

ز مفاد ادله ملفوظ است!    به هر حال نباید در اصل بودن   بودن آن نیست و اال اصل برائت، حل و طهارت نثر

، حتر اگر اماره انگاری هم بشود، قول به تقدم مطلق امارات بر مطلق اصول قابل تردید است، قاعده شک کرد

 فتامل. لسان دلیل اعتبار پدیده را نادیده گرفت. و در این باره نباید 
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که از نقاط پر ابهام مساله    –به هر روی با تحلییل که از قاعده درأ در ادامه خواهیم داشت وضعیت این مساله 

ز روشن یم شود.  –است   نثر

 در پیوند با نسبت قاعده با اصل برائت  

 باید گفت:  

اف اق )جریان( اصل  نسبت این دو نهاد مفهوما تباین و مصداقا عام و خاص من وجه است. مورد اجتماع و  ثر

ز در فرض عدم فحص و تقصثر است، بنابراین که جریان   اق قاعده از اصل نثر
برائت از قاعده معلوم است. افثر

یط نیست. به هر  ز شر وط به فحص و عدم تقصثر است و در قاعده چنیر ی در این   اصل برائت مشر روی پیگثر

 این الزم نیست.  ز باره ، بیش ا

ش   در واقع قاعده درأ   اصل برائت و توسیع آن است. گستر

تب نیست.    و با توجه به همسایز این دو نهاد در مفاد بر گفتگو از مناسبات این دو، اثر عمیل مثر

   ! سخن اول از این نهاد، )اصل اعتبار آن( در پایان گفتگو از آن

 عنوان بحث معِجب و طریف یم نماید!  

قاعده مطرح و مورد   سخن اول در آخر ! لکن در این رفتار حکمتر است. به اعتقاد ما الزم بود، مسائل این 

 گفتگو واقع شود تا بتوان از اصل اعتبار و نقش آن، سخن گفت. 

ز قاعده ای اختالف است ،هر چند نسبت موافقان قابل مقایسه با مخالفان  قبال گفته شد که د راصل وجود چنیر

 نیست! 

ی  ایر و ماهو با بیان موافقان و مخالفان آشنا شدیم. بر بیان مخالفان ، افزوده شد که مشکل این قاعده ابهام ذ

   4ثابت نشده است!  ،روایتر معتثر  است نه این که این قاعده بواسطه آن

 تحقیق

 بدین قرار:  ،تحقیق در این مساله را با بیان چند امر به سامان یم رسانیم

 سند قاعده   .1

تردید  –هر چند با تعابثر مختلف  – به نظر یم رسد نباید در صدور نص به مضمون قاعده درأ از حجت معتثر 

ز این مفاد قابل اصطیاد است. پس قاعده یا منصوص است و یا    های چنان که از مجموع رفتار -کرد   شارع نثر

قابل    –آن هم ناموجه    –ز اسناد آن  مناقشه سندی در ییک اد پذیرفت و  مصطاد  و یا هر دو. این مطلب را بای

 قبول نیست.  
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