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 چکیده
 مبهم با  یتقر یعتیطب یدارا اما یاساس یهاپنداره ازجمله موضوعه وحقوق یفریک فقه منظر از «شبهه»

 بر آن ریتأث و شبهه به یاعتباربخش هان،یفق عموم ۀانگار اساس بر .شودیم اعمال ییفرزدایک مقام در که است

 و قّوت یابیارز در ای و دارئه ۀشبه مالک یستیچ مورد در یول شده، یتلق واجب و ستهیبا یامر مجازات،
 متخصصان یبرا را کار موارد، یبرخ در که ییجا تا دهیگرد مشاهده یناهمگون شانیا نظرات در شبهه، ضعف

 جهل» چون ییهامؤلفه و شبهه نهاد انیم تعامل بادررابطه فقها نظرات یبررس است. کرده دشوار زین ییقضا

 یعموم مدل نکهیا تا بوده شبهه ۀضابط یاگشراه درأ، ۀقاعد مخاطب صیتشخ و «یریتقص جهل» و «یقصور
 با است آن درصدد پژوهش نیا شود. یزیرهیپا یحقوق و یفقه یایپو یهاآموزه اساس بر «شبهات» ۀانگار و

 از ،یاصول و یلفظ قواعد بر یمتک یاستنباط روش دنبالبه ات،یجزئ یی  استقرا لیتحل بر یمبتن یفیتوص ۀویش

 و یموضوع ای یحکم ۀشبه حالت انیم یفرق درء ۀقاعد کارکرد در کند. حرکت عام یگزارها سمتبه اتیجزئ
 و نیقی و علم حاالت که است گسترده یتصور و پنداره ۀشبه و نداشته وجود واقع خالف به اعتقاد حالت انیم

 پژوهش گرید دستاورد .ردیگیم بر در باشد، کار در یشرع حرمت بر یااماره ای اصل که ییجا در یحت را، ظن

 گرچه – ییعقال یشخص ظن ،یشرع حکم به ملتفت مرتکب ۀشیاند در ت،یذهن و «شبهه» اگر که است نیا

 .ردیبگ قرار یحد فریک سقوط یمبنا تواندیم کند، جادیا یرفتار ۀاباح بر -یشرع رمعتبریغ
 .یریتقص جهل ،یقصور جهل فر،یک اسقاط درأ، قاعده دارئه، ۀشبه ها:کلیدواژه

                                                 
 .52/85/4930:یینها بیتصو خی؛ تار41/80/4931وصول: خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
 نویسنده مسئول.  4
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Abstract 

Dubiety, from the perspective of Islamic criminal jurisprudence and positive law is 

among essential fancies but it has a relatively ambiguous nature and is applied in case of 

depenalization. According to the general opinion of jurists, accreditation of dubiety and 

its impact on punishment is a necessary and obligatory task. However, there is diversity 

in their views on what is the criterion of repelling dubiety or in assessing the strength 

and weakness of the dubiety, to the extent that in some cases, it has made the work 

difficult for judicial experts.Examining the views of Islamic jurists regarding the 

interaction between the institution of dubiety and components such as "negligent 

ignorance" and " ignorance caused by fault" and identifying the addressee of the rule of 

repellence, paves the way for determining the criterion of dubiety so that the general 

model and the idea of "dubieties" are established on the basis of dynamic jurisprudential 

and legal teachings. Using a descriptive method based on inductive analysis of 

particulars, following the inferential method relying on literal and Usuli rules, this 

research intends to move from particular propositions to universal propositions. As far as 

the function of the repellence rule is concerned, there is no difference between the 

situation of dubiety concerning the precept or dubiety concerning the instance and the 

state of a belief contrary to the reality and dubiety is a broad fancy and imagination that 

includes the cases of knowledge and certainty and conjecture, even where there exists a 

principle or authorized conjectural proof denoting religious prohibition. Another 

outcome of this research is that if dubiety and imagination, in the mind of the 

perpetrator who is aware of the religious precept, provoke rational personal conjecture, 

although invalid from the perspective of Sharia, as to the permissibility of a behavior, it 

can constitute a basis for waiver of Haddi penalty.                   

Keywords: Repelling Dubiety, Repellence Rule, Waiver of Penalty, Negligent Ignorance, 

Ignorance Caused by Fault 
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 مقدمه .9

تمالایز یالا معنای حالتی است که در خالالل آن امالری قابلبه« اشتباه»شبهه در لغت اسم مصدر از مادۀ 
چرخالد: اول تسالویه می« َشالَبه»گفته است: دو معنی پیرامون مالادۀ  العربلسانمنظور در نباشد. ابن آشکار

منظالور، ابنبودن( و تمثیل )همانندی( و دیگری اشکال، اختالط، التباس و پوشیدگی امری اسالت ))یکسان
ه علیه األمر أبهمه، حتی اشتبه ب»نیز گفته شده:  معجم الوسیط(. در 13/608 (. 1/171)مصالطفی، « غیرهشبَّ

پدیدۀ مبهمی که با موضوع مرتبط با خود همراه گشته و مانع تشالخیص یالا »توان به واژۀ شبهه را در لغت می
، تعریف کرد. شبهه، رفتار یا اقدام عملی نیست بلکه تصالور و «شودها میتمایز آن موضوع از سایر موضوع

از نظالر « شالبهه»شود. البته وی عارض شده، نمایان می ای است که در افق نفس شخصی که شبهه برانگاره
مفهومی، کلی متواطی نیست؛ بلکه بنابر قّوت و ضالعف آن تالأثیرات متفالاوتی بالر کیفرهالا یالا روال شالکلی 

 گذارد.دادرسی برجای می
 ) دیدگاه اغلب فقیهان امامیه این است که شبهۀ موضوعی )تردید در نفس عمل و موضوع حکم مصداقا 

که سوء نیت جزایی را زایل کند، در رفالع مساللولیت کیفالری و یالا الاقالل شالمول عوامالل تخفیالف درصورتی
مسلولیت مؤثر خواهد بود. شبهۀ حکمی نیز به شالرط آنکاله ناشالی از تقصالیر در اجتهالاد یالا تقلیالد نباشالد، 

سالتناد از تواند به ایالن اپذیرفتنی است. اما اگر جاهل به حکم در عدم یادگیری حکم خود مقصر باشد، نمی
کم جاهالل مزایای قاعدۀ درء بهره بگیرد. البته در شبهۀ حکمیه، نزاع فقها در شمول جاهل مقصالر یالا دسالت

توجه بوده و غالبا  عمومیت قاعدۀ درء را با عموم مستند لزوم تعّلم احکالام ضالروری و مقصر ملتفت، شایان 
 اند. امارۀ علم همگان نسبت به قانون یا حکم شرعی تقیید زده

های مالؤثر بالر کیفالر ای صالحیت اسقاط کیفر را ندارد و برداشت ناصالحی  از شالبههگمان هر شبههبی
تواند منجر به صدور آرای کیفری شود که گرچه برحسب ظاهر مستند به قانون و قاعدۀ فقهی است، لکن می

شبهۀ دارئه یکالی  در منابع فقهی جزء مسلمات است که .از روح قانون و غایت شرعی بسی دور مانده است
نظرهایی باله ( ولی در مصادیق شبهه اختالف27/228رود )سبزواری، از موانع اعمال مجازات به شمار می

ای کاله در امالا نکتالهخورد و مالک کاربردی مشخصی برای تعیین اعتبار شبهه مقرر نشده اسالت. چشم می
روض شبهۀ دارئاله اسالت کاله در تعیین مسیر این بحث نقش اساسی دارد، تشخیص هویت مشتبه و محل ع

 ذیل بدان اشاره خواهیم کرد.
 

 هویت مُشتبِه و محل عروض شبهه-2

نظر وجود دارد که آیالا قاعالدۀ درء ازجملاله میان فقهای امامیه اختالف« شبهه»در تفسیر مالک و معیار 
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بالوده کاله باله  2یریگها مربوط شود یا آنکه از قواعالد تصالمیماست که به شهروندان و اعمال آن 1قواعد رفتار
واکنش مقامات رسمی )ازجمله دادرس( اشاره نماید؟ البته اختالف فقها در تعریالف شالبهه، دور از انتظالار 

شود، از نگاه ایشان کامال  ناهمسان بوده که طبعا  عالدم که موجب سقوط حد میای نیست؛ زیرا مالک شبهه
 دنبال خواهد داشت. تماثل تعاریف با یکدیگر را به

اعتقاد یا ظالن باله »، «عدم علم به حکم یا ماهیت موضوع»بیری در صدر تعریف فقها از شبهه نظیر  تعا
تالوّهم »و در نهایالت « اوضاع و احوال منتهی به حصول ظن به جواز عمل»، «قطع به حلیت»، «جواز عمل
ه بر متهم و مرتکالب رفتالار منحصالرمیخوبی نشانبه« جواز عمل خواهالد بالود.  دهد که ظاهرا  هویت ُمشتب 

شاید نخستین فقیهی که متعرض تردیدهای عارض بالر حالاکم و تالأثیر آن بالر کیفالر شالده، عالماله حلالی در 
ولو حصلت الشبهة للحاکم سقط القطع أیضا، کما لالو اّدعالی »باشد که تصری  کرده است:  األحکامقواعد

حلی، )عالمه « و اإلذن في اإلخراجصاحب المنزل السرقة لمنزل السرقة و المخرج االّتهاب منه أو االبتیاع أ
ای تنها به شبهۀ ملکیت که شالبهه« شبهۀ حاکم»(. البته در این عبارت فقهی، ظاهرا  3/555، االحکامقواعد

را به شالبهۀ حکمالی نیالز تسالری داده و در « شبهۀ حاکم»دامنۀ  الفقهاست، اشاره دارد. اما صاحب موضوعی
« شبهه و تصورات نادرست مرتکب»نسته و افزون بر شبهۀ حاکم، فرض مطلق شک، حد را قابل جریان ندا

، را در تعریف شبهه جای داده و افزوده است: «شبهۀ شاهد»و   ، چه حکما  و چه موضوعا 
شالود؛ کیفر حدی جالاری نمی« الحدود تدرأ بالشبهات»خاطر اگر در جایی شکی قابل فرض باشد به»

شود. البتاله در عی و همچنین شبهه فاعل، شاهد و حاکم میچراکه این حدیث شامل شبهۀ حکمی و موضو
شود؛ هرچند شمول کیفر نسبت به جاهالل المللی میان عالم یا جاهل و قاصر تفاوتی گذاشته میقوانین بین

قاصر، مخالف عقل است اما نسبت به جاهل مقصر بعید نیست که عقال مانعی برای اعمالال کیفالر در کالار 
 (.141 ،المرور-الفقهی، شیراز)حسینی « ندانند

هالای شالرعی دانان، در مقام تعیین هویت شخصی که شبهۀ وی باعث سالقوط مجازاتفقیهان و حقوق
شالبهۀ »عقیده نیستند. آیا عروض شبهه نزد فرد خاصی مطالرح اسالت یالا آنکاله نفالس  شود با یکدیگر هممی

، در ، موضالوعیتی داشالته باشالدبدون آنکه شخص خاصی که آن شبهه بر عقیالدۀ وی تالأثیر گذاشالته« معتبر
که در پاسخ، متمایل به این نظریه شویم که فرد یا مقالام خاصالی ؟ درصورتیکندمیبرداشتن کیفر نقش ایفا 

محل عروض شبهه نیست، باید بررسی کنیم که عالروض شالبهه نالزد مرتکالب )مالتهم(، شالهود، کارشالناس 
یی است؟ پس کلیت مسلله آن است کاله آیالا رسمی، بازپرس، دادستان و دادرس تابع چه آثار کیفری و قضا

                                                 
1  - Conduct rules  

2  - Decision rules 



            41                        هیامام هانیفق دگاهیدارئه از د ۀاختالف در مناط شبه یمبان لیحلت                 9911 زمستان

عروض شبهه زمانی صادق است که دادرس تردید در تحقق عنوان مجرمانه حاصل کند یا آنکه بدون تحقق 
، در اندیشه و عقیدۀ متهم برای تأثیرگذاری شبهه بالر کیفالر  چنین حالتی، تنها وجود شبهه، حکما  یا موضوعا 

 کفایت خواهد کرد؟
 شبهۀ متهم -2-1
هایی است که ماهیتا  در درون اندیشه متهم شکل گرفته است بدین معنا کاله اگالر قصود از شبهه، شبههم

متهم با شبهۀ اباحه، عملی را مرتکب شود این شبهه مسقط مجازات خواهالد شالد. برخالی از فقیهالان، تنهالا 
ر تعلیقالاتش بالر (. سیداسماعیل صالدر د44اند )روحانی،شبهۀ نزد مرتکب عمل را از روایت برداشت کرده
آن هم در حین انجام عمل مجرماناله عنالوان « شبهۀ متهم»آرای عبدالقادر عودة، مالک در شبهه را منحصرا  

الحالدود تالدرأ »اکرم)ص( کاله فرمالوده: ظاهر سخن پیالامبر»کرده و در توجیه این نظریه اظهار داشته است: 
کنندۀ آن اسالت. حالال آنکاله شبهه، برطرفباشد اما دال بر آن است که سبب کیفر حد ثابت می« بالشبهات

حصول شبهه نزد قاضی، مانع از تحقق موضوع حد در خارج است، بنابراین ناگزیر بایالد مقصالود شالبهه در 
روایت، شبهه در مقام عمل باشد نه در پیش قاضی. افزون بر آنکه، چنانچه حصول شبهه نزد قاضی با ثبوت 

شالود و اگالر روایالت، سالم مانع از اجرای حد نسبت به مجرم نمیاتفاق علمای اشرعی جرم همراه باشد، به
شامل حصول شبهه برای قاضی شود یا به همین مورد اختصاص یابد، اجرای حد برای قاضی جایز نیسالت؛ 

که هیچ مسلمانی چنین نظری ندارد و اگر حصول شبهه همراه با ثبوت شرعی نباشد، شالکی دربالارۀ درحالی
؛ ن نیاز به این قاعده، وجود ندارد و اختصاص قاعده به این حالت ممکن نیستعدم اجرای حد شرعی بدو

 )عالودة،« داشالتزیرا ظاهر قاعده داللت بر وضع حکمی دارد که اگر آن قاعده نبود، حکم هالم وجالود نمی
« شالبهه»از آید که همین معنا را اند، به دست میبه تعاریفی که اکثر فقها از شبهه ارائه کردهتوجه(. با1/334

بایست در محضالر دادرس ثابالت اند. یعنی الزم است شبهه نزد متهم عارض شده باشد اما میارتکاز نموده
 شود که مرتکب، چنین اعتقادی داشته تا بتوان کیفر را اسقاط کرد. 

 شبهۀ قاضی -2-2
ر از واژۀ انالد: ظالاهبرخی از فقها محل عروض شبهه را قاضی در ضمن رسیدگی دانسته و تصری  کرده
گیرد؛ ولی اگر شبهه شبهه همان شبهۀ دادرس است که با وجود این، شبهۀ درء حد مطابق قواعد صورت می

ای نباشد که رفتار با وجود آن جایز باشد، در این اندازهدر حین ارتکاب جرم برای مکلف رخ دهد و شبهه به
نین اگر حقیقت امر نزد قاضی ثابت صورت مرتکب مشمول عمومات اجرای حد و تعزیر خواهد بود. همچ

ای (. حال چنانچه در اثبات حدود شالبهه21 قمی، شود، الزم است که حکم به کیفر را صادر نماید )مومن
شود. پس مالک شبهۀ دارئه، شبهۀ عارض نزد قاضی است که وظیفۀ صدور عارض شود، حکم حد دفع می
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ای کاله در اندیشالۀ وی امکان اسقاط مجازات را با شالبهه بایستحکم و اجرای مجازات را دارد و ناگزیر می
 شود.شود، داشته باشد؛ لذا تا نزد قاضی شبهه ایجاد نشود، حّد دفع نمیحاصل می

بنابراین اگر دادرس شبهۀ حکمی داشته باشد مثال  شک در لزوم شاهد پنجم در جرم زنا داشته باشد، تالا 
فراغت نیافته، جایز نیست که بر اساس گواهی چهار شاهد به صدور  زمانی که از اجتهاد در این حکم فقهی

رأی مبادرت ورزد. شرط زوال شبهه بدین معنا، فراغت مجتهد از تحقیق و اجتهاد با تمسک به اماره، اصالل 
یا قطع نسبت به حکم شرعی است. اما در زمینۀ شبهۀ موضوعی نیز همین حالت وجود دارد و چنانچه مثال  

لت شهود را احراز نکند، تا زمانی که ادلۀ معتبر بر عدالت ایشان در کالار نباشالد، کیفالر از مالتهم دادرس عدا
 درء خواهد شد.

یا اشتباه واقع تعبیر « شبهۀ واقعیه»البته شبهۀ قاضی به یک معنای دیگر نیز قابل تصور است که از آن به 
بالا انکشالاف قطعالی بدسالت نیامالده، برقالرار شود که عبارت است از اینکه مالک شبهه تا زمانی که واقع می

است؛ لذا اگر با وجود دلیل معتبری برای وی انکشاف ظنی حاصالل شالود، بالرای حکالم باله کیفالر کفایالت 
دانند اما مالک شبهه در موردی که عنوان نمونۀ امارات، ظهور عرفی در گواهی شاهد را کافی میکند. بهنمی

(. همین حالت دربالارۀ اصالول 22/78الله، برقرار است )حب این اماره موجب قطع دادرس نشود، همچنان
 عملیه مسلما  برقرار بوده و مالک شبهه بر این اصول حکومت دارد.

 مجرد حصول شبهه -2-3
با وجود هر گونه شبهه، چه شبهۀ قاضی که به علم نرسد و چه شبهۀ ُمجالرم کاله اند: ای از فقها گفتهعده

شود. نظریۀ سوم بالر ایالن دیالدگاه داشته باشد، در هر صورت حد ساقط میدر حکم یا موضوع، شبهۀ واقعی 
تکیه دارد که مقصود از روایت، مجرد حصول شبهه است، خواه این شبهه در مقالام عمالل عالارض بالر ذهالن 

شود. در هر حالال متعلالق موضالوع روایالت، عالروض مرتکب باشد یا در جریان صدور حکم بر قاضی وارد 
عالالوه بالر الفقهه صی مخاطب مضمون روایت درنظر گرفته نشده اسالت. صالاحب شبهات بوده و فرد مشخ

در هر کدام چه حکما  و چه موضوعا  را « شبهۀ شاهد»و « شبهه و تصورات نادرست متهم»، «شبهۀ حاکم»
عنوان محل عروض شبهه تعیین کرده است. پس منشأ شالبهه ممکالن اسالت در هنگالام ارتکالاب رفتالار بالر به

تواند شبهات مفهومیه و غیالر آن باشالد رض شده است. همچنان که منشأ شبهۀ قاضی میمرتکب )متهم( عا
 شود.طور مستقیم عارض بر قاضی میکه به

بنابر این دیدگاه، معنای اصطالحی شبهه در قاعدۀ درء از معنای لغوی خود فاصله نگرفتاله و شالبهه در 
کالار رفتاله اسالت. معاصالر دیگالری نیالز عالدم نبودن واقعیت، در فرض مطلق  شک به معنای التباس و روشن

جهت بداهت مسلله و نه غفلت از آن برشمرده؛ یعنی ایالن تعرض اصحاب امامیه نسبت به شبهۀ حاکم را به
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مطلب که حاکم با وجود شبهه و تردید مبادرت به صدور حکم نکند، نیاز به تقریالر و تعالرض فقهالا نالدارد. 
 (1/54اردبیلی، )موسوی 

باشالد، منظور محدودکردن طریق تحصیل واقع میو گزینش ادلۀ اثبات جرایم حدی، به ازآنجاکه تعیین
اسالالمی ( تنهالا حالاکم 1/116حلالی، )محقالق « إقامة الحدود الی من الیه الحکالم»درنتیجه بر طبق قاعدۀ 

د که باشواسطۀ شبهه بر عهده داشته و وی مخاطب میصالحیت اجرای حدود الهی یا دفع و اسقاط آن را به
سبب آن کیفرهای حدی را دفع نماید، شبهۀ ای که قاضی باید بهدر این صورت این پرسش جا دارد که شبهه

، ادلاله و مسالتندات پرونالده را عارض بر چه اشخاصی هست؟ به نظر نگارنده، هر شبهه ای که عرفا  یا شرعا 
ته یا ابهامی باشد که در حافظۀ شهود تأثیر سلبی خود قرار دهد تفاوتی ندارد که در ذهن متهم شکل یافتحت

شود و یا تردیدی به نفع متهم در کیفرخواسالت ایجاد شده یا عدم قطعیتی که در نظریۀ کارشناس حاصل می
هالای شالرعی شود. به بیان دیگر، شالبهه در گزارهتواند شبهۀ دارئه محسوب دادستان با احراز شرائط دیگر می

وارد شده « قضیة الحقیقیة في أي مورد تحقق الشبهة و في أي نحو کان»و « موضوع مقدار الوجود»عنوان به
 است.
شالود تالا تمالام مالوارد مربالوط باله اثبالات را « شبهۀ اثبات»بنابراین شایسته است از این حالت، تعبیر به  

از سالکاله زمینه 2یالا مالاهوی 1فراگیرد که مفهوم آن، تردید از ناحیۀ مستندات و مدارک احکام قضایی شالکلی
 شود. ابطال یا تضعیف و یک دلیل و راهنمای اثبات  جرم حدی 

شود، مسلما  صدور حکم به کیفر نسبت به او جایز نیست. اما اگر اگر نزد دادرس شبهۀ معتبری حاصل 
 ها اشاره خواهیم کرد:دهد که در زیر به آنشبهه نزد متهم حاصل شده باشد، در این مورد سه حالت رخ می

ای که متهم مدعی آن است، نزد قاضی پرونده به اثبات برسد و قاضی بداند که مرتکالب، ههاگر شب  .1
اش حاصل شده مبادرت به ارتکاب رفتار نموده اسالت، در ایالن صالورت ای که در اندیشهسبب شبههتنها به

ن جهت عدم احراز موضوع جرم، کیفر ساقط خواهد شالد. در ایالن میالان تفالاوتی وجالود نالدارد کاله عنالوابه
 شد.مجرمانه کیفرش از سنخ حدود باشد یا تعزیرات و حتی این شبهه سبب برداشتن کیفر قصاص خواهد 

عنوان حّدی یا تعزیری شرعی، ادعای شبهه را نزد دادگاه مطرح کند ولالی صالحت چنانچه متهم به  .2
ز باله هالر گوناله این ادعا نزد دادرس به اثبات نرسد، اگر عنوان مجرمانه، حق اللهی محض باشالد بالدون نیالا

الله تنها بّینه و اقرار معتبر است و اگالر بّیناله و شود؛ زیرا در حقوقتحقیق راجع به شبهه، قطعا  کیفر ساقط می
الناس که شرط شنیدن دعوا آن است کاله رود؛ برخالف حقوقمیاقراری نباشد، صالحیت اقامۀ دعوا از بین

                                                 
1  - Procedural 

2  - Substantive 
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للهی، مستحق خداوند متعال است که اذن به فحالص امدعی مستحق موجب دعوا باشد ولی در جرایم حق
)سالبحانی 1ای را نداده و اثبات را طلب نکرده، بلکه امر بر درء حالدود بالا شالبهه کالرده اسالتنسبت به قضیه

شود. البته ایالن گونه جرایم طبق قاعده موجب شبهه نزد دادرس می(. لذا ادعای شبهه در این1/212تبریزی، 
بودن ادعای مالتهم پیالدا نکالرده باشالد وگرناله کیفالر سالاقط قین وجدانی به دروغاست که حاکم یدر صورتی 

 نخواهد شد.
هالای تعزیالری، مالتهم الناسالی و سالایر مجازاتکه در پروندۀ قصاص یا کیفر حالدی حقدرصورتی .3

شود، دادرس ابتدا باید در پیرامون شبهه تحقیقات خود را انجام دهالد و اگالر نتیجاله تحقیقالات مدعی شبهه 
س، صدق ادعای شبهه یا احتمال درستی آن باشد، در این حالت با احراز سایر شرایط معتبر در شالبهه، دادر

تواند شالبهه را شود. در این موارد قاضی بدون تحقیق و تفحص نمیکیفر این عناوین مجرمانه نیز ساقط می
محکوم به کیفر کند )موسوی عقالیی مثل اصل عدم غفلت یا خطا را اجرا کرده و متهم را  نفی کرده و اصول

رسد حتی در صورت شک در تحقق شبهۀ دارئه پس از آنکه قاضالی تحقیالق (. به نظر می1/183بجنوردی، 
تواند به عمومات قالانون مراجعاله کالرده و کاملی صورت دهد و عمال  نسبت به ادعای متهم تردید یابد، نمی

 حکم به محکومیت نماید. 
 

 تباط با ضابطۀ شبهۀ دارئه. تحلیل کلمات فقها در ار9

نظر فقیهان در مورد اثرگذاری شبهه در اسقاط مجازات، میان فقها رغم اتفاقاینک که مشخص شد علی
اختالف در چند جهت متمایز و از حیث ضابطۀ شبهۀ الغاکنندۀ کیفر )جدای از درنظرگرفتن انواع مختلالف 

شود، باید بررسالی کالرد کاله در بهه( دیده میمجازات همانند حدود و تعزیرات و قصاص یا محل عروض ش
ها و کند کاله مرتکالب رفتالار حالدی، در وضالعیت شالبهه قالرار گرفتاله اسالت. برداشالتچه حالتی صدق می

گیالرد و مالا را باله سازد تالا دریافالت جالامعی از شالبهه شالکل های ناهمسان در عبارات فقها الزم میاستنتاج
منظور نظالرات چنالد نفالر از فقهالای معاصالر در ذیالل ذکالر دهی ضابطۀ آن کمکی شایان نماید. بدین سامان

 خواهد شد: 
یی -3-1  دیدگاه محقق خو

یی دررابطه باله فرضیۀ محقق خو با شالبهه کاله بسالیار جالای تأمالل دارد، در تعریالف وی 

                                                 
تصلح إلقامة الدعوى و هذا بخالف حقووق النواأل ّنّ مور  ورا  و ا        . إنّ العبرة فی حقوق اهلل بالبيّنة و اإلقرار و لو ال البيّنة و اإلقرار ال4

لى أمر، الدعوى أن یكون ال دّعی مستحقّاً ل وجب الدعوى فال تس ع فی الحدود ّنّه حقّ اهلل، و ال ستحقّ )اهلل( لم یأذن و لم یطلب اإلثبات ع
 بل أمر بدرء الحدود بالشبهات.
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بنفسه موجب سقوط حالد نمی شود کهروشنی آشکار می بلکاله الزم اسالت کاله شبهه  شالود، 
به اعتقاد به واقع( مقرون  باشد کاله در ایالن صالورت سالبب الغالای  شبهه )جهل  جواز رفتار 

بر حالت  جزای جنایی می ا تقییدزدن شبهه  ب به حکالم «اعتقاد الحلیة»شود. وی  ، در جهل 
بالا  باله جهالل بسالیط یعنالی همالراه  نافی حدود از جاهل، شالبهه را  بر اطالق ادلل  ا اعتماد  ب

تبیین کرده است. این دیدگاه در مقا به حلیت فعل خارجی  ثالانی اعتقاد  بل تعریالف شالهید 
باتوجه نالافی کیفالر از قرار دارد که ضابطۀ شبهه را  ناله اطالالق ادلالۀ  به عمالوم قاعالدۀ درء و 

ثالانی،  باله تعبیالر دیگالر از نظالر 14/325شخص جاهل، استحصال نموده اسالت )شالهید   .)
به باشد که مستلزم اندازهایشان اگر شبهه  ثبالوت موضالوع  »ای قوی  عنالوان مجرماناله « عدم 

به شود، در بالود وگرناله در این صورت شبهه  تأثیرگالذار خواهالد  بالر کیفالر  طور غیر مستقیم 
به شبهه، یک قیاس منطقی تشکیل شود، کبالرای آن قیالاس  برای اسقاط حد  سایر موارد اگر 

یی،  بود )خو  (.41/204، المنهاجمبانی تکملة مخدوش خواهد 
یی دو حالت نتیجه آنکه شبهۀ   شود: را شامل میدارئۀ حکمی از نظر محقق خو

بوده و خیال می کرده که آنچاله را انجالام أ. جهل جاهل قاصر که در حین عمل، معذور 
پیالدا میمی بوده و اگر التفالات  بالر مبنالای علالم و شالناخت دهد مطابق واقع  کالرد از عمالل 

 کرد؛ صحی  خود فروگذار نمی
به این صورت که معتقد  فالالن زن، او را  شود که عقد بالرب( تقصیر در مقدمات رفتار 

بقیه شالرایط معتبالر در صالحت عقالد نکالاح زوجۀ شرعی وی می به  کند، بدون اینکه نسبت 
به حکم شرعی که جاهالل در حالال  باشد. اما جهل تقصیری نسبت  دقت نظر الزم را داشته 

به جهلش التفات داشته از نظر محقق  یی شبهۀ معتبر در الغای مجالازات ارتکاب عمل  خو
نیامده  بر وی جاری میبه حساب  باله حکالم و کیفر حدی  شود؛ زیالرا جاهالل مقصالر عالالم 

نافی کیفر از جاهالل،  برای او فرض نشده و اطالق ادلۀ  به واقع عذری  بوده و جهل  ظاهری 
 مشمول این فرض نخواهد شد. 

یی در شرح کالم وی، میالان شالبهۀ مالتهم و شالبهۀ قاضالی  برخی از شاگردان محقق خو
زنی ادعای اکراه در رفتار زنای ارتکالابی کنالد، مطالابق نصالوص  اند: اگرو گفته خلط کرده

بهروایی ادعای وی پذیرفته می نه  با شبهات؛ زیرا مسالتند و مالدرکی شود  خاطر درء حدود 
ندارد مگر در موارد جهل قصوری آن هم درصورتی که جهالل بسالیط برای این قاعده وجود 

لبته در جهل مرکب چه قصوری و چه تقصیری بع ا ی اسالقاط باشد.  ید نیست که کیفر حالّد



 459 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          15

به نظر می3/280شود )فیاض،  ناله « شالبهۀ قاضالی»از سالنخ « ادعای اکراه»رسد (.  اسالت 
باله آن « شبهۀ متهم» و اصوال  درنظرگرفتن حالت جهل قصوری یالا تقصالیری مالتهم نسالبت 

بود.بی  معنا خواهد 
به ذکر آن است که اصطالح جهل در تصنیفات فقهی عبالارت اسالت نبالود  نکتۀ الزم  از 

به به حکم )قانون( یا موضوع  گاهی نسبت   صورت بسیط یا مرکب.آ
قانونی، مرتکب گاه هیچ انگاره و تصوری   به حکم شرعی یا گزارش  در خصوص جهل 

ندارد و گاه در وضعیت شک یالا در حالالت ظالن اسالت کاله همالۀ ایالن ساله حالالت از  ذهنی 
پالاره« جهل بسالیط»های زیرمجموعه باله  ای مالوارداسالت. امالا در  بالاوری نسالبت  مرتکالب 

به آن پنداشته؛ درحالیگزاره پیدا کرده و خود را عالم  قانونی یا شرعی  بالا ای  کاله تصالورش 
باله« جهل مرکب»واقع گزارۀ مطابق نیست که  باله وی رخ داده اسالت.  عنوان نموناله نسالبت 

نوع یا میالزان مجالازات، از مصالادیق جهالل حکمالی 155مطابق تبصرۀ مادۀ  به  ق.م.ا جهل 
به موضوع،غیرم موضالوع گالزارۀ شالرعی یالا  1ؤثر قلمداد شده است. از طرف دیگر در جهل 

به بوده؛  نامعلوم  نزد مرتکب   1325ق.ت 430عنوان نمونه قتالل در فالراش در مالادۀ قانونی 
ا یا اصال  تصالور  به عمل زن به تمکین و رضایت زن خود  چنانچه ممکن است شوهر نسبت 

پیدا کرده یالا اینکاله ذهنی نداشته یا حالت شک و تردید ن به اکراه یا تمکین همسرش  سبت 
برایش حاصل شده است که هر سه حالت توسط قید  به تمکین  باله تمکالین»ظن  در « علالم 

بور، از موارد جهالل موضالوعی غیرمالؤثر انگاشالته شالده اسالت. همچنالان کاله مالادۀ  مادۀ مز
باله موضالوع جالرم را ضالروری 1352ق.م.ا 144 بالر  در همۀ جرایم عمالدی، علالم مرتکالب 

 شمرده است.
به ادعای اکراه شخص مرتالد چنالین سالؤالی را مطالرح کالرده اسالت:  یی راجع  محقق خو

بالود یالا مادامی» ا این ادعا مسموع خواهد  آی بر ارتداد کند،  بالا اگر مرتدی ادعای اکراه  کاله 
بالود؟ قبالول نخواهالد  قابالل  بالوده،  کالَره  ثابت نشود کاله ُم یی، « قرینه  محاضهرا  یهی )خالو

به مشهور نسبت داده شده که حالد از ( س151، المواریث به آن گفته است که  پس در پاسخ 
و ایالن از مالوارد متهمی که ادعای اکراه کرده ساقط می بالشالبهات  شود؛ زیرا الحدود تالدرأ 

ا رفتار وی اختیاری واقع شده اسالت. شبهه است که نمی ا واقعا  اکراه محقق شده ی آی نیم  دا
بالر ه هیچ قرینهاما نظریۀ صحی  آن است که ادعایی ک تالأثیری  به اثبات نرسانده،  ای آن را 

                                                 
1- Ignorance of fact 
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الحالدود تالدرأ »مسلولیت کیفری مالتهم نداشالته و دلالیلش آن اسالت کاله اینکاله گفتاله شالده 
ثبالات « بالشبهات باله ا بالا طریالق معتبالر  تنها مرسلۀ صدوق است کاله  اصل روایی نداشته و 

باشالد، منظالور از  احتمالال واقعالی « شالبهات»نرسیده است. حتی اگر مرسلۀ صدوق معتبر 
به بوده است. مثال  اگر کسالی است؛  به واقع در اکثر حدود محتمل  خاطر آنکه شبهه نسبت 

رفتاری که مستوجب حد است مرتکب شود و احتمال دهیم که وی در واقع معالذور اسالت 
به همین احتمال اکتفا کرده و کیفر حدی را اجرا نکنیم؟ در اکثر مالوارد در  ا امکان دارد  آی

بنابراین مالراد از شالبهه « شبهۀ واقعی» باب حدود ا  و ظالاهرا  »وجود دارد.  « المشالتبه واقعال
باال می بر حالالت اختیالاری « شبهۀ ظاهری»باشد و در فرض  باید رفتار  بلکه  ندارد،  وجود 

ا ایالن اصالل دیگالر  ب و  آن حمل شود؛ زیرا اکراه امری حادث است و اصل عدم حادث است 
به وجالود نمیشبهه آیالد. آری، چنانچاله شالبهه در صالورتی رخ دهالد کاله ای در محل بحث 

باشالد می بر فرض که روایت صالدوق معتبالر  باشد،  باله مشتبه واقعی و ظاهری  تالوان حکالم 
 سقوط مجازات حدی کرد.

 خمینیدیدگاه امام  -3-2
آید که اگر فاعل، معتقد باله جالواز خمینی چنین به دست میبا تحلیل مالک شبهه بر اساس نظریۀ امام 

گونه نباشد یا اگر فاعل جهالت مغتفره داشته باشد با وجود شالبهه، حالّدی در کالار ولی در حقیقت اینباشد 
نیست. اما در تحقق و حصول عنوان شبهه با وجود ظن غیرمعتبر و خصوصا  مجرد احتمال، اشالکال وجالود 

گردیدن امالر دارد. پس اگر فرد جاهل ولی ملتفت به حکم، با وجود احتمال حرمت، پرسشی برای مشخص
کنالد. آری، اگالر جاهالل قاصالر یالا نکند و آن رفتار را مرتکب شود، ظاهرا  این حالت شبهه حصول پیدا نمی

ر نیز نسبت به حکم شرعی و هم وظیفۀ استفسار و پرسالش کردن ملتفالت نباشالد، ظالاهرا  شالبهۀ دارئاله مقصِّ
 (.2/168محقق خواهد شد )خمینی، 

ای که احتمال صالدق آن وجالود دارد، خمینی معتقد است که شبههخویی، امام  برخالف نظریۀ مرحوم
شود و الزم نیست عالوه بر شبهۀ واقعی، شبهۀ ظالاهری )قریناله( نیالز آن را باله تواند شبهۀ دارئه محسوب می

اثبات برساند. مطابق این دیدگاه هر عذری که ناشی از خطا، نسیان، جهل و سایر عذرهای شرعی نسبت به 
کلی و جزئی باشد، ادعای آن از جانب متهم با وجود احتمال درستی آن از سالوی دادرس،  حکم یا موضوع

مسقط کیفر خواهد بود. دلیل این مطلب آن است که با این احتمال، دادرس در عنوان زنا نسبت به ارتکالاب 
اجرای حالد کم استصحاب عدم جواز آن تردید کرده و استصحاب عدم زنا، حّد زنا را منتفی ساخته یا دست  

 قبل از ارتکاب رفتار مشکوک، مجازات حدی را از فعلّیت خواهد انداخت.



 459 شمارة                                                     فقه و اصول                                                                          11

ا اشاره  بالا ادعالای  شودداشته است که کیفر زنا ساقط میامام خمینی در زمینۀ کیفر زن
باشد؛ پس اگر یکی از دو طالرف زنالا  به مدعی آن، شبهه  هر آنچه که صالحیت دارد نسبت 

باشالد، یا هر دو ادعای شبهه کند، ا به یک طرف امکان شالبهه وجالود داشالته  تنها نسبت  گر 
بالا وجالود ادعالای زوجیالت مادامیکیفر حّد از همان طالرف سالاقط می کاله کالذب و شالود. 

نباشد، کیفر ساقط می باله قسالم نادرستی آن معلوم  نیازی  برای اثبات ادعایش  شود و متهم 
نه نخواهد داشت )خمینی،  ّی ب ا   (.2/452ی

با مضم لبته مطابق  برداشالت میا ا نظریۀ فالوق  ب تنافی  شالود ون برخی از روایات، نوعی 
که از آن جمله صحیحۀ حلبی از امام صادق)ع( اسالت دربالارۀ زنالی کاله ازدواج کالرده )بالا 

بالا وی ازدواج زن سنگسار می»اینکه شوهرداشته( ایشان فرموده است:  شود و آن کس کاله 
نالاله ّی ب بالالا ایالالن زن دارد، مجالالاکالالرده اگالالر  بالالر ازدواج  نالالدارد وگرنالاله آن مالالرد هالالم حالالّد ای  زاتی 

باله عالدم علالم 28/125)حر عاملی، « خوردمی (. ظاهر روایت آن است ادعای مرد نسبت 
برای اثبات ادعایش  بیاورد.به تأهل آن زن، پذیرفته نشده و  نه  ّی ب اید   ب

  األحکاممهذبدیدگاه صاحب  -3-3
یشان، جاهل قاصر یا مقصر نسبت به حکم فرضیۀ بعدی متعلق به مرحوم سبزواری است که از دیدگاه ا

ترین کردن جهل و شبهه از خود، در مورد او احکام وطی به شبهه که مهمیا موضوع، با وجود امکان برطرف
ویژه اگر این امکان باله سالهولت مقالدور مرتکالب بالوده باشالد کند. بهآن انتفای کیفر است، جریان پیدا نمی

نمودن شالبهه بالرای ر شبهه از نظر ایشان آن است که وقتی امکالان زایالل(؛ بنابراین معیا22/234)سبزواری، 
طورکلی وجود نداشته یا همراه عسروحرج باشد، نسبت به فعل مرتکب )وطی یا سالایر رفتارهالای مکلف به

محقق شده و مرتکب، از حّد رهایی خواهد یافالت. حالالت دیگالری نیالز کاله از نظالر « شبهه»حدی(، عنوان  
بر آن حمل شود بلکه به تعبیر ایشان، از نظر عرفی، موضوعا  عنوان شبهه می« شبهه»ن حکمی ملحق به عنوا

، عبارت است از حالتی که مکلف به شبهه و جهل خود التفات نداشته باشد. اما شالخص ناآگالاهی شودمی
 کردن ملتفت باشد، فقهای امامیه اجماع دارند کاله چنالین شخصالی جالز در مالواردکه نسبت به وظیفۀ سؤال

گاه خواهد بود.استثنا شده از سوی دلیل شرعی، به  منزلۀ فرد عامد و آ
نویسد: در مسائل اختالفی میان فقیهان، اگر اجتهاد می« بهاشرایط ثبوت حد بر زانی و مزنی»ایشان در 

یا تقلید مرتکب، اعتقاد حلیت رفتار را نتیجه دهد ولی حاکم شرع معتقد به حرمت فعل باشد، شبهۀ قاضی 
کند؛ به این دلیل که از دیدگاه ایشان منساق از ادله، تحقق شالبهه یز محقق شده و مجازات حدی را زایل مین

نسبت به مرتکب است که در این فرض تحقق یافته است. برعکس وقتی اعتقاد مرتکب، حکایت از حرمت 
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شرعی معتقالد باله حاکمعمل داشته و با وجود علم و عمد مرتکب آن شود، عنوان شبهه محقق نبوده هرچند 
( وی در تشری  ایالن نظریاله چنالین اسالتدالل کالرده 22/234حلیت یا اباحۀ کردار فاعل باشد. )سبزواری، 

نبودن عنوان شبهه در این فرض بدین خاطر است که موضوع حد اجتهادا  یا تقلیدا  نسبت باله است که صادق
شود و وجهالی حد، این حالت را شامل می محدود )متهم( ثابت شده، بنابراین عمومات و اطالقات اجرای

تالرجی  بالمالرج  اسالت  داشتن اجتهاد حاکم بر اجتهاد )و یا تقلید( مرتکب وجود ندارد؛ چونبرای مقدم
مگر آنکه بطالن اجتهاد یا تقلید مرتکب با دلیل قطعی مشخص شود. آری، چنانچه برای حاکم شرع نسبت 

صل شود، بایستی بنا بر نظر و اجتهالاد خالویش عمالل کنالد )همالو، به این مورد در اجراکردن کیفر، شبهه حا
22/232.) 

خمینی است که در هر دو فالرض فالوق، عنالوان شالبهه را محقالق و کیفالر این نظریه برخالف دیدگاه امام
حدی را منتفی دانسته که از نظر نگارنده همین دیدگاه کامال  موجه اسالت؛ زیالرا همالان گوناله کاله گفتاله شالد 

خواهد قانون را اجرا کنالد و مطلقالا  در همالۀ وض شبهه همان حاکم شرعی است که میمخاطب و محل عر
فروض، ترجی  با عقیدۀ حاکم شرع بوده و اجتهاد حاکم شرعی مالؤثر خواهالد بالود. منتهالی قاعالدۀ درء در 
مسائل اختالفی که اجتهاد یا تقلید مرتکب بر اباحۀ رفتاری تعلق گرفته، دامنالۀ اجتهالادی حالاکم شالرعی را 

اندازد. اما برعکس اگر اجتهاد یا تقلید متهم، بالر حرمالت رفتالاری تعلالق محدود ساخته و کیفر را از کار می
بگیرد ولی حاکم شرعی آن را نقض شرع یا نظم اجتمالاعی جامعاله تشالخیص ندهالد، هرچنالد در صالورت 

االمر دچار معصیت و سزاوار عقاب اخروی شده اما رجحان نظریالۀ حالاکم مطابقت عقیدۀ مرتکب با نفس
 اش حکم برائت متهم را صادر کند.بایست برطبق عقیدهشرعی پابرجا بوده و وی می

 الفقه دیدگاه صاحب -3-4
جهت عالدم علالم باله وجالود عالوه بر شبهۀ غیرمحصوره، چنانچه وطی به الفقهبر مبنای نظریه صاحب 

یا رضاعی یا مصاهره )در فرضی که وظیفۀ شالخص در فحالص و استفسالار نباشالد( و همچنالین  رابطۀ نسبی
شود. در این مورد فرقی ندارد که اکراه از سالوی دربارۀ زن و مرد ُمکَره و ُمضطر و ُملجأ مناط شبهه محقق می

زن در حال خواب یا یکی از زن و مرد باشد یا آنکه شخص ثالثی اکراه یا الجاء کند، همانطور که فرقی میان 
آور مصرف کرده، وجود ندارد. افزون بالر ایالن وطالی مجنالون و مرد در حال خواب یا فردی که داروی خواب

ذاهل )غافل( موجب ایجاد شبهه خواهد شد. همچنین در جایی که شخص مسالت مرتکالب زنالا شالود، در 
 دهد:اینجا دو حالت روی می

نوشالد و یالا دانسته که خمالر میر به شرب بوده یا نمیاو حالل بوده مانند آنکه مضط چنانچه شرب .1
دانسته که نوشیدن خمر حرام است، بدون هیچ اشکالی وطی به شبهه است و عنوان شبهه نسبت باله آن نمی
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 مصداق خواهد داشت. 
، عامالالدا  و در حالالالت التفالالات، مرتکالالب شالالرب مسالالکر شالالده باشالالد، اگالالر شالالارب  .2 الخمر عالمالالا 

یۀ مشهور آن است که وطی سکران با شرب خمر و دیگر مسکرها، عنوان زنا جواهر گفته است: نظرصاحب
را داشته و باعث اثبات کیفر حدی و انتفای نسب شرعی شالده و ظالاهرا  مخالالفی در میالان فقهالا باله چشالم 

« أّما السکران...و لو زنالی و هالو سالکران لالم یجالب الحالّد »که گفته است:  تحریرخورد، جز عالمه در نمی
ایالن  جهواررالکممباله  الفقهه(. صالاحب 25/242جواهر، ، صالاحب5/313، تحریراالحکام حلی،)عالمه

کند که اگر شخصی شرب خمر کند تا زنا نماید یا دیگری را به قتالل برسالاند، در ایالن صالورت اشکال را می
امالد محسالوب مورد پیدا خواهد کرد؛ زیرا در عرف، عالالم و ع« االمتناع باالختیار ال ینافی االختیار»قاعدۀ 

شود ولی اگر چنین نباشد؛ یعنی به قصد سرقت یا زنا یا قتل، شرب خمر نکرده باشد دلیلالی بالر وجالوب می
همان گوناله کاله در اداماله تبیالین  الفقه کیفر حّدی و انتفای نسب شرعی وجود نداشته، بلکه به نظر صاحب

به قصد آنکه زنا کند یالا کسالی را  اگر»شود: محسوب می« شبهه»نموده، اقرب آن است که یکی از مصادیق 
تر است و به همین جهت فقها به صحت عقد و بکشد خمر ننوشیده باشد، این حالت به وطی شبهه نزدیک

شالود شوند، حاکم دچار شالک میویژه در باب حدودی که با شبهه دفع میاند و بهایقاع فرد مست فتوا نداده
)حسینی « ی مرتکب شده، مستحق قصاص یا حد خواهد بود؟که آیا فرد، نسبت به رفتاری که در حال مست

اگر شخصی شرب خمر نماید ولی قصدش ارتکالاب  الفقه(. پس در نظر صاحب 44/150 ،الفقهشیرازی، 
بودن االرادهجرم با حال مستی نباشد، در این صورت شبهه مصداق پیدا کرده و مجازات بالا اثبالات مساللوب

 شود.جانی ساقط می
أن الشارع لم یالب  الالوطء بمجالرد االحتمالال أو »جواهر را که گفته احبوی عبارت ص

نما أباحه بشرط العلم باالستحقاق، أو حصول ما جعله أمارة للحل، فبدونهما ال  و إ الظن، 
ا ( محل تأمالل و اشالکال دانسالته؛ زیالرا در 44/188شیرازی، )حسینی « یکون الوطء إال زن

ثبالوت اگالر  این استدالل میان دو مقولۀ اثبات و م  ثبوت خلط صورت گرفته اسالت. در عالاَل
ا واقع نمی باشد، زن ا نکاح صحی  جایز  ب شود هرچند که فاعل، ظن یا جهالل مرکالب وطی 

برای حلیت وطی در کالار  ا را دارد. اما اگر در عالم واقع سببی  داشته که رفتار وی عنوان زن
به یکی از عذرهای شرعی صورت گیالرد مالوجبی  نتفالای نباشد، اگر وطی  ا و  بالرای انقطالاع 

به عذر شالرعی صالورت نگرفتاله  نسب یا اجرای کیفر وجود نداشته، ولی چنانچه رفتار فرد 
بالود یالا  بت حدی خواهالد  نتفای نسب و اجرای عقو ا آیا صرف همین حالت، مستلزم  باشد 

ید  همالو، عبیده حذاء )( و ابی28/124حر عاملی، کناسی)خیر؟ همان گونه که روایت یز



            11                        هیامام هانیفق دگاهیدارئه از د ۀاختالف در مناط شبه یمبان لیحلت                 9911 زمستان

به نظر صاحب 28/125 بر آن اشعار دارد.  ایالد  الفقه(  ب و  قابالل اعتناسالت  هالر دو احتمالال 
به مواردی که اشاره شد، تقیید زد.  روایات احتمال اول را 

ندارد؛ مالثال  اگالر  با ظن معتبر اختالفی وجود  میان فقهای امامیه در تحقق مالک شبهه 
به عدم وجود زوجه چهارم خبر دهد یا زوجه انقضای عد ه یا عدم نداشالتن همسالر را زوج 

به این موارد گواهی بدهند. اما از این که بگالذریم  و یا دو شاهد عادل  صالاحب اعالم کند 
با وجود ظالن غیرمعتبالر عنالوان شالبهه محقالق می الفقه ا  آی به این پرسش که  شالود در پاسخ 

بعالد از اینکاله آن زن قطعالا   بالرای زن  به عدم وجالود زوج  )مانند اخبار شخص عادل واحد 
ید: نمالی با وجود اینکه خود آن زن اظهارنظری نکرده و مثال  بگو و  بوده  دانم دارای همسر 

پس همسرم مرا طالق داده یا خیر؟( گفته است: دو احتمال در این فرض وجود دارد، ولی 
به لزوم حجیت و اعتبار ظن در تحقق عنوان شبهه متمایالل شالده  از بررسی مفصل روایات 

داشتن ظن در تحقق شبهه معتبر است وگرناله چگوناله ا  لزوم حجیتظاهر»و اظهار داشته: 
به صدای شوهرش )وقتی که صالیغه طالالق را جالاری می کنالد( در مواردی نظیر اینکه زنی 

نمایالد،  ا دیگالری ازدواج  ب ا این حال  ب و  به طالق یابد  نه شرعی(  شک کند یا ظن عادی )و 
به تحقق شبهه گردیالد؟ می قائل  بالا وجالود ایالن 44/200ازی، شالیر )حسالینی« توان  ( امالا 

برای حاکم شبهه حاصل  باید طبق اصالت صحت فعالل مساللم،  شوداذعان کرده در هر جا 
به اجرا نگذارد )همو، به واطی الحاق کرده و حد را   (.  44/202 نسب مولود را 

گاهی سابق خالود  ا این حال آ ب در حالتی که مرتکب، ادعا دارد که قبال  علم داشته ولی 
نزد قاضی معلوم شود، طبق همان فراموش کرده، درصورتیرا  که صدق یا کذب ادعای وی 

نادرستی ایالن ادعالا  شود؛ادعایش اثبات یا رد می ا  به درستی ی نتواند نسبت  ولی اگر حاکم 
اگالر ایالن فراموشالی در حالق وی محتمالل و ممکالن  الفقههعلم حاصل کند، از نظر صاحب 

به ثبالات میباشد، اینجا شبهه محقق نشده و  باله ا رسالد. دلیل اصل و اطالق، مجازات حالد 
آیالا  باشالد،  اما در حالتی که احتمال عقالیالی ایالن فراموشالی در حالق مالتهم امکالان داشالته 

باله به قبلی، فراموشی رخ ندهد( کیفالر  با وجود علم  کر )اصل این است که  خاطر اصالت ُذ
قبیالل امالور اجرا می ا اینکه چون ایالن نسالیان از  قبلالهالیعالرف اال»رسد ی باشالد، می«  مالن 

نیز واجد اشکال توصالیف کالرده؛  الفقهشود؟ صاحب ادعای وی تصدیق می این موضوع را 
ا این ادعالا مجالازات را ابطالال زیرا اگر ادعای وی مورد قبول واقع شود، هر زانی می ب ند  توا

باله نماید اما بالفاصله اشکال را غیروارد دانسته است؛ زیرا قرائن و امارات مختلف نسبت 
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بوده و لذا احتمالال دومصحت ادعای ایشان، در اکثر متهم قابل تحصیل  را )تصالدیق و  ها 
به ندانسته است.پذیرش ادعای متهم(  بعید   جهت قاعدۀ درء حدود، 

نالد رفتالار مالورد ارتکالابش حالرام « داشتن علم» در مورد شرط بدا نیز همین مقالدار کاله 
بالرای آن رفتالار مجالازاتی تعیالین کند؛ هرچند ندبوده، در ثبوت مجازات کفایت می اند که 

به عقیالدۀ صالاحب  باشد. اما  نوع و میزان مجازات اطالع نداشته  ا از  در  الفقههشده است ی
ند یالا کیفیالت تحقالق « عدم علم» ندا ا را  ندارد که مرتکب حرمت اصل زن دارء  کیفر، فرقی 

ب ند که زنا حرام است اما گمان  بدا ا و مشخصۀ آن را نشناسد؛ مثال   بالا زن تنها  رد که حرمت 
ل یا دخول تمام حشفه محقق می ُب ُق هالا و مالواردی شالبیه آن شود که در این مثالادخال در 

بالشبهه، مجازات ساقط میبه  شود.جهت مناط و قاعدۀ درء حد 
ا یا شالرب خمالر حالرام اسالت و  ند که زن بدا نیز اگر مرتکب اجماال   دربارۀ علم اجمالی 

ا ی نوع این رفتارها ی  الفقههکی از آن دو را انجام دهد، در ثبوت حد از نظر صالاحب هر دو 
به وجود می باله دو احتمال  بعید نیست؛ زیالرا از روی علالم  آید که احتمال عدم اجرای حد 

بالا  نیالز  پایالان  نداده است. ولی در  ا را انجام  اشالکال « فتأمالل»اینکه زنا حرام است فعل زن
یت میرخ  (.82/14شیرازی،  حسینیکند )داده را تقو

یف صاحب  -3-5 یرالوسیلهتعر  مبانی تحر
الله مومن چنین نگاشته است: در هر مورد که حقیقت واقعه مشخص نباشد، الزم است کاله شالبهه آیت

شود هرچند ارتکاب آن رفتار جایز نباشد؛ مثل موارد جهالل حکمالی و دادن احتمالال « مجازات»سبب درء 
 (.28قمی، یا دیگر موارد )مومن جواز یا موارد استصحاب بقای موضوع حرام و 

برخی از نویسندگان در شرح خود بر قانون مجازات نیز همین معنا را بالرای واژۀ شالبهه برگزیالده و آن را 
نبودن واقعیت که باعالث خلالف باله اباحاله شالود بالر اسالاس اصالل التباس و روشن»اند: چنین تعریف کرده

ی به حلیت عمل دهد، در این موارد چون عرفا  واقع عقالنیت؛ بنابراین در مواردی که شخص احتمال ضعیف
(. وجاله 161)گلریالز و موسالوی، « امر کامال  از شخص پنهان نمانده؛ لذا إعمال قاعالدۀ درء موجاله نیسالت

انالد و تمالایز نبودن حقیقت معنالا کردههاست که شبهه را التباس و روشناشتراک این دو تعریف در جنس آن
دهد هرچنالد ارتکالاب آن نخست، حالتی که مرتکب احتمال جواز رفتار را می ها در این است که تعریفآن

در این حال، از نظر شرعی غیرجایز است اما غیرقابل کیفردهی دانسالته، امالا در تعریالف دیگالر تأثیرگالذاری 
بالر اسالاس اصالل »که مرتکب، احتمال ضعیف حلیت را بدهالد باله لحالای قیالد  را در موردیشبهه بر کیفر 

ل توجیه ندانسته است. بر مبنای این قید، هرگاه مرتکب با شك در حّلیت یا ظن به اباحه و یالا قاب« عقالنیت
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شود که در هر مالورد دادرس بودن عملی، آن را انجام دهد، مجازات مقّرر دربارۀ او اجرا نمیاعتقاد به حالل
. باید تمام اوضاع و احوال کندباید در حق مدعی شبهه، احتمال آن را صادق بداند و مجرد ادعا کفایت نمی

و وضعیت متهم را مورد رسیدگی و توجه قرار دهد تا روشن شود که آیا این شبهه در حق او صادق اسالت یالا 
 خیر و در صورت احراز وجود شبهه برای متهم، مجازات را از او بر دارد.

یف آیت -3-6  الله معرفتتعر
ضابطه در صدق شبهۀ دارئه همان توّهم جالانی »ست: الله معرفت نیز در تعریف شبهه اشاره کرده اآیت

خواهد مرتکب شود، خواهالد بالود چاله در شالبهۀ حکمیاله و چاله در شالبهۀ یا مرتکب در جواز عملی که می
موضوعی، به شرط آنکه متعلق توّهم از امور واض  برای همۀ افراد و یا از اموری که پوشیدگی آن نسبت باله 

قبول وجود شبهه نسبت به افراد و احوال مختلف متفاوت اسالت. باله همالین جانی امکان ندارد، نباشد و لذا 
داند ازدواج با او بر وی حرام است مثل مادرزن، ربیبه و افرادی خاطر مجرد اجرای عقد نسبت به زنی که می

 (. 350)معرفت، « نظیر آن، موجب صدق شبهه نخواهد بود
قصالور یالا تقصالیر مالتهم در جهالل شود از نظر این تعریالف، همان طور که مالحظه می

م یالا  بلکه این مالک روی احتمال صالدق تالوّه ندارد،  خود، دخالتی در معیار ضابطۀ شبهه 
برده شده است. نکتۀ دیگر آنکه هرچنالد کاله در تعریالف  به مرتکب  امکان خفای آن نسبت 

به  به شبهۀ متهم منحصر نشداشاره« شبهۀ دادرس»فوق  ه ای نشده اما شبهه در نظر ایشان 
ید: و ایشان در این زمینه می نبالوده »گو به شبهۀ مالتهم  به قاعدۀ درء منحصر  موارد تمسک 

نزد وی ثابت نشالده کاله بلکه موقعیت ا  ند ی ندا های اشتباه حاکم یعنی مواردی را که حاکم 
باله اکالراه، شالامل می بالوده یالا  و یالا اختیالاری  بوده یا خطایی  شالود. رفتار مجرمانه، عمدی 

تنهالا همچنین در جایی ک و  ثابالت نشالده  ا  یالا موضالوعا   ه جهل مرتکب )نزد حالاکم( حکمال
بالود قابالل اجالرا خواهالد  )همالو، «. مجرد احتمال جهل وی در کار است، عموم قاعدۀ درء 

براین385 باله یالک اظهالارنظر  اساس،(  مرجع قضایی در مقالام اعمالال قاعالدۀ درء، دسالت 
ایالد ایالند؛ اززنالبر عدم تحقق جالرم یالا عالدم مسالؤولیت کیفالری میماهوی مبنی ب رو، وی 

برائالت کنالد )حبیالب به صدور قرار منع تعقیب یالا حکالم  زاده و خرمالی حسب مورد، اقدام 
 (.  22عراقی، 

 

 تحلیل دیدگاه فقهای امامیه. 4

نالافی  بالا وجالود عالدم فحالص از سالوی مرتکالب،  در فقه کیفری، شبهۀ موضوعی حتالی 
م مالکیالت، مسلولیت جزایی شناخته شده و برخی از مصادیق آن همچو باله تالوّه ن سالرقت 
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باله اتفالاق آرا مساللولیت  باله خمربالودن،  با جهالل  به شبهۀ حلیت و شرب خمر  وطی اجنبیه 
ندارد )تبریزی،  یژه در موارد حقالوق به« شبهۀ موضوعی قاضی»(. در 220کیفری در پی  و

بالا شالؤون و احالوال شخصالی مالتهم می باشالد، تحقیالق و تفحالص مقامالات الهی که مرتبط 
بالا روشنمسلول ممنوع  بالر وفالق مالوازین است مگر دادرس احتمال دهالد کاله  شالدن شالبهه 

ند از تخفیف مجازات برخوردار شرعی، مرتکب می بهتوا یژه شود.  آنکاله فقهالای امامیاله و
فتالوای مالکی بالدون ازدواج شالرعی حاملاله شالود، بالرخالف  هالا تحقیالق و در مورد زنی که 

به مجرد حامله بالا 41/255جواهر، اند )صاحبانستهشدن جایز ندتعقیب قضایی زن را   .)
برائت از پرسالش و تفتالیش از علالت این حال برخی از فقها علی رغم اصولی همچون اصل 

بالر  ا تکیاله  ب ا، در شبهۀ مذکور  بارداری، اصالت حمل فعل مسلم بر صحت و اصل عدم زن
بر وجوب تفحالص و تحقیالق در شالبهۀ موضالوعی، استفسالار و تحقیالق از دیدگاه خود مبنی

بالدون شالوهر واجالالب دانسالته ر   بالالاردا شالالیرازی، اند )حسالینی سالوی مقالام قضالایی را از زن 
82/104  .) 

، هر دو عنوان جهالل «شبهه»اما در شبهۀ حکمی متهم، باید واکاوی کرد که قاعدۀ درء و تحدیدا  مفهوم 
ر که اجماال  به حکم شرعی التفات پیالداقصوری و تقصیری را در بر می ّ

نکالرده و سالپس  گیرد؟ جاهل ُمقص 
های حدی بر وی منجز شالده دچار شبهه گشته، آیا در کیفرهای حدی حکم واقعی حرمت زنا یا سایر عنوان

اینکاله اطالالق شالود؟ یالا و عموم ادلۀ وجوب حد زنا بر وی بار گردیده و از این حیث معذور محسالوب نمی
گیالرد؟ بنالا بالر نظریالۀ امالام در بالر میای چه جهل قصوری و چه جهل تقصیری را قاعدۀ درء، هر نوع شبهه

دائرمدار التفات به حرمت شرعی خواهد بود نه قصور یا تقصیر؛ یعنی چنانچه پالس « شبهۀ دارئه»خمینی، 
شالود، از التفات و توجه به حکم حرمت، مجرد احتمال و حتی ظن غیرمعتبر به جواز و اباحه رفتار حاصل 

خی از محققان معاصر هم با مالک قراردادن  اینکه شالبهه باله سالطحی شود. بردارئه منتفی میحصول شبهۀ 
اند: اگالر عالدم انکشالاف برسد که شرعا  عذرآور بوده تا بتواند کیفر حدی را از مرتکب بردارد، تصری  نموده

حدی برسد که برای فرد شرعا  معذوریت ایجاد کند، اصل کیفر چه حد و چه تعزیالر از وی برداشالته واقع به
آور باله چه در شبهۀ موضوعی و چه حکمی. طبق این نظریه حالت شبهه تنهالا در مالوارد معالذوریت شودمی

گناه فرض شده و از تمام کیفرهالا تبرئاله خواهالد وجود خواهد آمد و تنها در این حالت است که شخص، بی
 (.25قمی، شد )مومن 

ته و چاله در حالالت جهالل را تنها مسالتحق مجالازات تعزیالری دانسال« تقصیر»حالت   الفقه اما صاحب
خاطر اتیالان رفتالار مسالتوجب قصوری و چه حالت جهل تقصیری، شبهۀ دارئه را محقق دانسته، آن هم نه به



            04                        هیامام هانیفق دگاهیدارئه از د ۀاختالف در مناط شبه یمبان لیحلت                 9911 زمستان

وی در رابطه با شخصی که محارم خویش را به عقد  جهت نفس تقصیر و عدم آگاهی از قانون.حّد، بلکه به
شود، شبهه نداشته عقد سبب حلیت وطی میدرآورده و دخول هم نموده، گفته است که اگر چنین شخصی پ

شود و در واقع دامنۀ معذوریت نسبت به رفتار حدی خواهد بود و اگر در این گمانش مقصر باشد، تعزیر می
مناط و میزان قصور و تقصیر را نوعی دیدگاه « یقه المرور»تا جاهل مقصر گسترده شده است. وی در کتاب 

رانه که در تعامل رسول خدا)ص( و امیرالمؤمنین)ع( با مردم باله چشالم گیعرفی و نه دقیق و سختتسامحی
ظاهرا  اگالر قرائنالی »دارد: خورد، دانسته و راجع به مالک تشخیص جاهل مقصر از جاهل قاصر بیان میمی

که اطمینالان دادرس را بودن داللالت نمایالد، همالان قالرائن درصالورتیدر کار باشد که بر قصوری یا تقصیری
نمالایی اعتبار خواهد داشت واال باید به خود متهم مراجعه کرد زیرا ظن، بدون قرینه جنبالۀ حقیقتبرانگیزد، 

شالیرازی، )حسالینی « باشالدو قالول مالتهم در آن حجالت می« ال یعرف اال من قبله»نداشته است و از مقولۀ 
قصالوری یالا آن اسالت کاله اگالر دادرس نتوانالد  الفقهه نظالر صالاحب( و در نهایالت مطم 113المرور، الفقه

بودن را طبق این مالک تشخیص دهد و شبهه در قصور یا تقصیر مرتکب داشته باشالد، قاعالدۀ درء تقصیری
طورکلی چاله گذارد که جهل قصوری است که در این صالورت بالهمالک عمل دادرس بوده و بنا را بر این می

 حد و چه تعزیر دربارۀ مرتکب به اجرا نخواهد آمد. 
 

 ش نظریۀ مختاربندی و گزین. جمع5

با تعامل میان شبهه با حالت قصور یا تقصیر، بنابر دیالدگاه پس از بررسی نظرات فقهای معاصر دررابطه
 تنهایی مورد واکاوی قرار داد:نگارنده بایستی با تقسیم چهارگانۀ شبهه، هر مورد را به

با ذهنیت خالف واقع به جواز رفتاار .1 ر : ماننالد اینکاله مالردی، خالواهشبهۀ همراه 
به عقالد خالود درآورد.  با خواهر رضاعی جایز است  به اعتقاد اینکه ازدواج  رضاعی خود را 

بالوده و 5/253)مغنیاله، « شبهة العقد مالع الالوطء»ای تعبیر فقیهان امامیه از چنین شبهه  )
به حکم شرعی ایجاد شالده، چالون از این سنخ از شبهه ها از نوع جهل مرکب و بدون توجه 

بر ضابطۀ کلی که عالماله حلالی  های شبهاتیمصداق ا  بن و  بر نکاح ملحق گردیده  است که 
بیان کرده:  فیاله الحالّد »آن را  باحالة النکالاح یسالقط  فیاله إ بالجملالة: کالّل موضالع یعتقالد  « و 

ی، )عالمه بعالد از ( و چنین ضابطه3/521، األحکامقواعدحّل ای مورد توافق فقیهان قبل و 
به قاعدۀ درء رخ نخواهد داد. کارکرد قاعالدۀ درء ایشان قرار گرفته، لذا اشکالی در تمسک 

بالا « زنا»در این شاخه از شبهه بدین جهت است که عنوان  و  بور صدق نکالرده  بر فرض مز
بود. ید چنین کارکردی خواهد  نیز مؤ  عدم صدق عنوان حدی، اصل عدمی 
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یت شرعی مرتکب .2 کاله  : این قسم از بارزترین مصادیق شالبهه مطالرح شالدهشبهۀ همراه با معذور
گیری شبهه )اعم از ظن یا شک( و توجه و التفات مرتکب به حکم شرعی، بینه و حتی چنانچه پس از شکل

عنوان شالود. بالهشود و در ادامه خالف چنین حکم ظاهری کشف اصل عملی بر جواز ارتکاب رفتاری واقع 
دادن ۀ شرعی بر مرگ همسر یا طالقکه شوهر داشته و یا بّیننمونه اگر زنی اذعان کند که مجرد است درحالی

شود، در این حالت نیز وی گواهی دهد و پس از چندی از ازدواج، خالف اظهارات زن یا گواهی بّینه پدیدار 
عنوان زنا بر رفتار شخصی که بر طبق اصل یا بّینه با آن زن ازدواج کرده و دخول کرده، صالادق نیسالت؛ زیالرا 

بط جنسی نامشروع به حرمت ظاهری اکتفا نموده و به حرمالت واقعالی مقیالد ادله و عمومات زنا و سایر روا
 نشده است.

: چنانچه صاحب شبهه، دچار شبهۀ قصوری یا تقصیری و از روی عدم التفات به حکم شرعی .3
جهل بسیط و بدون التفات به حکم شرعی باشد مانند کسی که از روی قصور یا تقصیر با مادر رضاعی خود 

ون آنکه حکم حرمت نکاح مادر رضاعی را ندانسته و اصالال  نسالبت باله آن توجاله و التفالاتی ازدواج کرده بد
مرتبه مبادرت به ارتکاب آن نمایالد، در ایالن قسالم سالوم هالم نوعی غافل از این حکم یکمبذول نداشته و به

صورت تقصیر  صدق عنوان زنا بر چنین رفتاری بعید به نظر رسیده و کارکرد قاعدۀ درء، این مورد را حتی در
شود؛ هرچند در فرض اخیالر اقتضالای اش شامل شده و عقاب دنیوی زنا از وی برداشته میمرتکب در شبهه

 به عدم معذوریت شخص مشتبه، دور از ذهن نیست.عقاب اخروی باتوجه
یت شرعی:  .4 اشکال بنیادین در این صالورت، کالار را شبهۀ مرتکب ملتفت به حکم و بدون معذر

ار ساخته که چنانچه فرد ملتفت به حکم شرعی، ظن و یا شک به اباحالۀ رفتالار داشالته و در برای فقیهان دشو
باله تضاد با این شبهه اصل استصحاب یا اصول عدمیه اقتضای ممنوعیت ارتکالاب را داشالته باشالند و باتوجه

(. 2/454ی، خمین« )الظاهر عدم کونه شبهة»خمینی فرموده: ای مبادرت به ارتکاب نماید، امامچنین شبهه
گاه به حکم ظاهری کاله همالان حرمالت و ممنوعیالت ارتکالاب به جهت آنکه برخالف قسم دوم، فرد مشتبه آ

ای در نظر او شکل نیافته تا قاعالدۀ درء است، بوده و حجتی بر جواز نداشته و بر همین اساس و ظاهرا  شبهه
آمیز، گسترۀ شبهه را حتی به علم اجمالی نیز طرز تفریط، بهالفقه بتواند مجرایی داشته باشد. متقابال  صاحب

تسری داده و شمول این فرض را بعید ندانسته و در فرضی که با وجود التفات و توجه باله حرمالت، حتالی بالا 
وجود علم اجمالی به حرمت یکی از دو رفتار زنا و شرب مسکر به ارتکاب رفتار مسالتوجب حالد مبالادرت 

و در عوض تنها مرتکالب را مسالتحق کیفالر تعزیالری برشالمرده اسالت ورزیده را، رافع مجازات حدی دانسته 
وی حتی میان عدم آگاهی به حرمت اصل رفتار حدی با عدم آگاهی از کیفیت  (.82/14شیرازی، )حسینی 

رفتار موجب حد، تفاوتی قائل نشده و همان گونه که مثال  عدم علم باله حرمالت زنالا موجالب سالقوط کیفالر 
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اند زنا حرام است اما بپندارد که حرمت تنها به ادخال در ُقُبل یالا ادخالال همالۀ آلالت ، حالتی را که بدشودمی
 . (82/15شیرازی، )حسینی تناسلی اختصاص دارد، شبهۀ دارئۀ کیفر حدی عنوان کرده است 

ا اند، دلیل خالود رکارکرد دانستهدرء را فاقد ، قاعدۀ الوسیلهتحریراما اکثریت فقیهان که همسو با فرضیۀ 
این روایت کیفر حد را به علالم »اند: ( قرارداده و چنین ابراز کرده28/124)حر عاملی، 1روایت یزیدالکناسی

بر حرمت مترتب ساخته هرچند زن علم اجمالی بر این دارد که در عده قرار دارد، گرچه تعداد روزهای عده 
ی تمام شده است. پس اگر مخالالف دلیل استصحاب حرمت، احتیاط کند؛ زیرا حجت بر ورا بداند باید به

حجتی که بر حرمت قائم شده رفتار کند، زناکار است گرچه علم به حرمت برای وی حاصالل نشالود؛ زیالرا 
منزلۀ علالم بالر آن حجت شرعی اثر علم تفصیلی را داشته و افزون بر آن استصحاب عدم انقضای عده نیز به

 (15مقدس، « )ازدواج وی جایز نیستاست که وی همچنان در عده بوده و با این استصحاب 
رسد ظنی که از شهادت بّینه بر حرمت داللت دارد و یالا از استصالحاب عالدم انقضالای عالده به نظر می

االتباع است که نتیجاله آن عالدم جالواز ازدواج خواهالد بالود، ناشی شده، گرچه حجت ظاهری بوده و واجب
بّینه یا استصحاب مبادرت به نکالاح کالرده و  ، برخالف مقتضای«ظن نوعی»مخالفت با چنین در حتی اگر 

دخول صورت پذیرد، در صورت تطابق مؤدای بّینه یا استصحاب با واقع، مرتکب رفتار حرامی شالده امالا بالا 
مرتکب هنگام ارتکاب فعل عارض شده، مشالمول قاعالدۀ درء « ظن شخصی»ای که ناشی ازاین حال شبهه

جهت وجود حکم ظاهری معذوریت پیدا کرده به ی که مرتکب، بهاشود؛ چون اگر مراد از قاعده را شبههمی
بودن قاعالدۀ درء در بالاب حالدود تعالارض داشالته و در سالایر حساب آوریم، در این صورت با جنبۀ تأسیسی

شود و این مطلب جدیدی نیست. امالا ابواب فقهی غیر از حدود نیز به ضرر شخص معذور حکمی بار نمی
قاعالده حفالش شالده و چنالین سی بالودن د شک و یا ظن حتی غیرمعتبر باشد، تأسیاگر مقصود از شبهه، مجر

)ولو غیرمعتبالر( بالر اباحالۀ « ظن شخصی»ویژگی، انحصار در باب حدود خواهد داشت که چنانچه فردی 
خواهد شد. گرچه خالی از وجه نیست که همسو با نظریۀ « شبهۀ دارئه»رفتاری داشته باشد، داخل در عنوان 

از جهت حرمت رفتار قائل به کیفر تعزیری « التعزیر لکل عمل محرم»جهت گزارۀ فقهی و به هالفقصاحب 
 شویم.

نتیجه آنکه در کارکرد قاعدۀ درء فرقی میان حالت شبهۀ حکمی یا موضوعی و میالان حالالت اعتقالاد باله 
ن را )حتالی در خالف واقع وجود نداشته و شبهه، پنداره و تصوری گسترده است که حاالت علم و یقین و ظ

                                                 
قَالَ فَقَالَ مَا مِرِ  -...قُلْتُ أَ رَأَیْتَ إِنْ كَانَ ذَلِكَ مِنْهَا بِجَهَالَةٍ -اللَّهِ ) ( عَرِ امْرَأَةٍ تَزَوَّجَتْ فِی عِدَّتِهَاالْكُنَا ِیِّ قَالَ: َأَلْتُ أَبَا عَبْدِنَادِهِ عَرْ یَزِیدَ.وَ بِإِ ْ 4

قُلْتُ فَإِنْ كَانَتْ تَعْلَمُ أَنَّ  -وَلَقَدْ كُرَّ نِسَاءُ الْجَاهِلِيَّةِ یَعْرِفْرَ ذَلِكَ -ا وَ هِیَ تَعْلَمُ أَنَّ عَلَيْهَا عِدَّةً فِی طَلَاقٍ أَوْ مَوْتٍإِلَّ -امْرَأَةٍ الْيَوْمَ مِرْ نِسَاءِ الْ ُسْلِ ِيرَ
 فَتَسْأَلُ حَتَّى تَعْلَمَ. -لَزِمَتْهَا الْحُجَّةُ فَقَالَ إِذَا عَلِ َتْ أَنَّ عَلَيْهَا الْعِدَّةَ -عَلَيْهَا عِدَّةً وَ لَا تَدْرِي كَمْ هِیَ
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گیرد. پس در عنوان چهارم یعنی شالخص ای بر حرمت شرعی در کار باشد( در بر میجایی که اصل یا اماره
ملتفت به حکم نیز چنانچه شبهه در حق مرتکب، احتمال عقالیی ایجاد کند، مقدور است که مبنای اسقاط 

ستوجب کیفر حدی، جریالان قاعالده بالا کیفر حدی قرار بگیرد. گرچه در حالت علم اجمالی و بروز رفتار م
بایست حالت علم اجمالی را از چهار قسم فوق تفکیک نمود. آری، در قسم سوم و اشکال مواجه شده و می

شود، نگارنده بر این بالاور چهارم آنجا که تقصیر مرتکب در تحصیل معذوریت شرعی توسط دادرس احراز 
 . است که باید کیفر تعزیری در نظر گرفته شود

 
 دستاورد پژوهش

ه را بر مرتکب رفتار ارتکاز  های اکثریت فقهایبا توجه به تعریف .1 عظام از شبهه، ایشان هویت ُمشتب 
اند؛ یعنی الزم است شبهه نزد متهم محقق و عارض شده باشد ولی با این شرط که در محضالر دادرس کرده

را اسقاط کرد. دلیل این برداشت آن است که فقها ثابت شود که مرتکب این اعتقاد را داشته تا بتوان مجازات 
را عینا  واجد همان مالکی که در مباحث اصل برائت در اصالول فقاله باله تفسالیرش پرداختاله شالده، « شبهه»

 (22/222اند. )ر.ک: سبزواری، برشمرده
طبق این مبنای اکثریت، کارکرد شبهه بدین شکل خواهد بود که در صورت اقناع وجالدانی قاضالی  .2
شود. در غیالر ایالن صالورت در عنوان دلیل معتبر سبب اسقاط کیفر میحت ادعای شبهۀ متهم، شبهه بهبه ص

بودن ادعای متهم پیدا نکرد، شبهه در الغالای اللهی محض، چنانچه حاکم علم وجدانی به دروغجرایم حق
ای شالبهه مجازات مؤثر خواهد بود. اما در سایر جرایم، قاضی موظف باله تحقیالق در بررسالی صالحت ادعال

خواهد بود و اصول عقالیی مثل اصل عدم غفلت و اصل عدم خطا یا نسیان همچنالان مقالدم خواهالد شالد، 
مگر پس از تحقیق کامل، قاضی عمال  نسبت به ادعای متهم تردید حاصل کرده که بعید نیست با تمسک به 

 در این حالت بتواند کیفر را بردارد. « شبهۀ دارئه»
نیت خالف واقع به جواز رفتار داشته یا از روی قصور یا تقصیر التفاتی به در حالتی که مرتکب، ذه .3

حکم شرعی پیدا نکرده باشد و یا در حالتی که با وجود التفات به حکم شرعی معذوریت شرعی در ارتکاب 
هیچ اشکال قابالل تالوجهی محقالق رفتار حدی یا تعزیری داشته است، در این سه صورت مالک شبهه بدون 

اما اشکال در صورت چهارم و در جایی است که شبهه مرتکب ملتفت به حکالم شالرعی رخ داده،  شود،می
ای نسبت به وی وجود ندارد که اکثریت فقهالا ظالاهرا  ایالن در فرضی که هیچ معذریت شرعی قابل مالحظه

یشۀ مرتکب و ذهنیت در اند« شبهه»حالت را با ضابطۀ شبهه منطبق ندانسته ولی از دیدگاه نگارنده چنانچه 
ملتفت به حکم شرعی، ظن شخصی عقالیی )ولو شرعا  غیرمعتبر( بر اباحالۀ رفتالاری ایجالاد کنالد، ممکالن 
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 است که مبنای اسقاط کیفر حدی قرار بگیرد. 
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 .1328الفیاض، الله العظمی ، قم، مکتب آیةالصالحینمنهاجفیاض، محمداسحاق، 
کامل قانون مجازات اسالمی در نظام عدالت کیفری شرعموسوی، سیدصادق، اللهی، رضا و گلریز، امین و فرج

 .1354، تهران، مجد، ایران
، ، تحقیق: عبدالحسین محمالدعلی بقالالشرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام، حسنمحقق حلی، جعفربن

 ق.1408، قم، مؤسسۀ اسماعیلیان
 ق. 1410الثالثة، لقاهرة، مجمع اللغة العربیة، الطبعة، االمعجم الوسیطمصطفی، ابراهیم و دیگران، 

 تا.نا، بی، قم، بیتعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء، معرفت، محمدهادی
 ق.1421دوم، ، قم، مؤسسۀ انصاریان، چاپفقه االمام الصادقمغنیه، محمدجواد، 
یر الوسیلةمومن قمی، محمد،   .1380شر و تنظیم آثار امام، چاپ اول، ، تهران، نکتاب الحدود-مبانی تحر

یرات الحدود و التعزیراتمقدس، محمدهادی،   .1382، قم، مؤسسۀ فرهنگی تبیان، تقر
 .1385دوم، جا، مؤسسة النشر لجامعة المفید، چاپ، بیفقه الحدود و التعزیراتاردبیلی، عبدالکریم، موسوی 

 ق.1401سوم، سۀ عروج، چاپتهران، مؤس، قواعد فقهیه بجنوردی، محمد،موسوی 
 


