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 . لزوم طبییع انگاری قاعده  2

با توجه به ماهیت اجتمایع و غثر تعبدی آن، در ارتباط با موضوع قاعده درأ )چه آن را بپذیریم و چه نپذیریم؛ 

در اجرای حدود و تعزیرات باید بر  ییع انگاری این است که اصل از آثار معرفتر این طبباید طبییع برخورد کرد. 

ن آن نباشد(. عدم اجرا باشد و قاعده درأ به نویع امتداد اصل برائت ف از این رو فرمایش  رض شود)هر چند عیر

، فطری، عقیل و عقالیی   ان یخطئ قن العفو...« یک فرمایش :»ان االمام -صیل هللا علیه و آله  –پیامثر 
وجداین

 ستند. اویل به این بیان از هر کس دیگر ه  –صیل هللا علیه و آله   -است. همه عقال این را یم گویند و پیامثر حکیم  

ن از   لزوم  اثر دیگر این انگاره، ی  .  موجه در ارتباط با این قاعده استانگاری و تسامح ناساده    پرهثر البته سخت گثر

ن طیبیع انگاری مساله است. شارع در اثبات  ه   –علیه السالم  –و فرمایشی که از امام هم بخشی از همیر در معتثر

 
 
 ا نقل کردیم دال بر این حقیقت است. ابوعبیده حذ

یع طبییع انگاری قاعده3    . اقتضای قواعد و اثر شر

تب بر قواعد ثابت و طبییع انگاری قاعده ، امور ذیل است:   از آثار   مثر

یع( ثابت   1هر گاه موجب حد  و تعزیر از طریق معتثر و امارات قانوین )علم، اطمینان • یا امارات معتثر شی

شود، به اتفاق فقیهان وجیه برای جریان قاعده درأ نیست و اگر مصلحت در عدم جریان اجرای حد 

 ربط به قاعده ندارد. باشد، 

، کاقن  اشاره شد به یا ادعای توبه تا وقتر به حد قرآین آن نرسد که  وجود رصف احتمال، چون احتماِل تو  •

نیست و قاعده درأ جاری نیم شود. باید توجه کرد که اطالقات و عمومات ادله مقتضن حد و تعزیر  

باید به مقیدی، متخصص و متقید گردد و رصف احتمال برای این جهت کاقن نیست. مناط فرمایش  

ا هم مؤید این مدعا است. البته در این گونه موارد با امید    در   – علیه السالم   –امام  
 
ه ابوعبیده حذ معتثر

   در داوری توقف کرد تا فحص و یاس الزم حاصل گردد.  –بلکه باید  –به واضح شدن واقع، یم توان 

شد( در فرض عدم التفات یا اعتقاد  و اطمینان به خالِف واقع،  هدر مورد جاهل مقرص )چنان که گفت •

توان از قاعده بهره برد، حتر اگر اصل برائت در این مورد عقیم باشد )و این، از اثرات قاعده درأ    یم

طرف گمان داشته باشدیا یک  است( . لکن در فرض التفات به شک و دو دیل خویش )اعم از این که به  

ه یزید کنایس تمسک یم شود ی.  او جاری نیستنه ( قاعده درأ در حق   ا به اطالقات و حال یا به معتثر

. بنابراین و تعزیرات، بدون این که مانیع برای عموم یا اطالق وجود داشته باشد حدود  عمومات ادله  

 جاری نیست. به شک و تردید خویش   قاعده درأ در حق جاهل مقرص ملتفت

 نسبت به تقدم یا تاخر استصحاب از قاعده درأ باید گفت:   •

 

 

 

 
، اساس قضاوت است و ما آن را نپذیرفتیم.   1  .قبال گفته شد: اطمینان بر مبنای برخن



 
 

ت گرایی در نظام قضایی و کیفری اسالم استاد علیدوست، خارج  فقه،
اقر   فقه سیاسات، فقه القضاء ؛ کثر  و سیاست افثر

 a-alidoos.ir:  آدرس سایت...  442 ... قاعده درأ 

و    اوال اب بودن مایع بکند  باید تصویر صحییح از مساله داشت؛ مثال شخض که یم بایست استصحاب شی

ب خمر شده است،   در صوریر که توجه به لزوم استصحاب داشته و تعمدا استصحاب نکرده و مبتال به شی

ب خمر شد ن او را محکوم  ، یم تواه است؛ در این جا، جای شبهه نیستنکرده و بعد معلوم شده که مبتال به شی

اگر توجه نداشتهکرد و حد را بر او   ، یا استصحاب اختالقن است یا مورد قبول شخص  جاری ساخت ؛ لکن 

عده مثال زین که میداند باید  مرتکب نیست ،در این جا وجیه برای الزام او به تمسک به استصحاب نیست! 

ر این جا گفته شد که شبهه حکمیه است  کند و مصداق جاهل مقرص ملتفت میشود، دنگهدارد، ویل سوال نیم

بودن آن در شبهه حکمیه  به دلیل  و این زن یم بایست استصحاب کند، در صوریر که استصحاب در این جا،  

حتما منظور، شبهه نسبت به زن است . اصوال جریان شبهه در این جا چه معنا دارد؟  حق عدم جریان آن است  

، آن  آن مورد   در شبهات حکمیه، حتر قائالن به قبول استصحاب در که نیم داند مدت عده چه مقدار است؟ 

و در این مورد شبهه ای وجود ندارد؛ پس برای کش )زن( که شبهه وجود را از شئون مجتهد یم دانند نه مقلد  

 دارد؛ این شبهه اثر استصحایر ندارد و برای کش )مجتهد(که اثر دارد، شبهه ای وجود ندارد . 

مدیع مثل عروض جنون و نسیان است  ،در این جا به رصف احتمال نیم    ،مرتکبمورد دیگر وقتر است که  

توان استصحاب را کنار گذاشت . ادعا را از او پذیرفت و به قاعده درأ استناد کرد . در این جا باید با فحص و  

. ال گمان قوی قضایی ممکن است با    هبتتحقیق حتر االمکان به قراری معتثر رسید و اال حد را جاری ساخت 

ت تعمد فعل )که  ثبِ کمک قاعده درأ مقابل استصحاب بایستد. ضمن این که استصحاب مثل عدم نسیان م  

 موضوع حد است( نیست. توضیح مطلب در ادامه یم آید. 

ن باید توجه کرد .  ثانیا   ایط بودن و نبودن استصحاب نثر بت خواهد  استصحاب در خییل از موارد مثبه حائز شی

ب خمر کرده یا شکه ویل استصحاب خمر بودن داشته است در این جا ثابت نیم  بودمثال کش که نمیدانیم شی

ب خمر بوده است )از آثار عادی است(،   ب این شخص، شی نظثر موردی که فردی شخض را زیر  شود که شی

ویل مقتول مدیع است ، ددو نصف یم کند، ضارب مدیع است که شخص قبال فوت کرده بود و رختخواب  

ه تناد موته ایل زنده بوده در این جا:»استصحاب حیاته ایل هذا الزمان ال یجدی ؛ النه ال یثبت اِس 
 
ن اال  قد نصفیر

 2. عیل القول باالصل المثبت...«. 

 خالصه 

نظر کرد  در بیان رابطه قاعده درأ واستصحاب باید تصویر صحییح از مفروض کالم داشت و مطابق آن اظهار  

 و اظهار رای تک گزینه صحیح نیست. 

 است .   –بر وجه معقول آن  –نتیجه مهم این تحقیق دفاع کامل از قاعده درأ 
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