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چکیده

بهرغم اتفاق فقیهان در مورد تأثیر شبهه بر اسقاط مجازات ،این نکته مورد اختالف واقع شده
است که ضابطه شبهه از بین برنده مجازات چیست؟ بهعبارتدیگر در چه حالتی میتوان
گفت که مرتکب فعل حدی ،دارای شبهه بوده است؟ تعدادی از فقیهان قائلاند به اینکه تنها
در حالتی میتوان مرتکب را دارای شبهه دانست که در هنگام فعل ،یقین یا ظن معتبر به
حلیت فعل داشته باشد .در مقابل عدهای دیگر ،مطلق ظن را ضابطه شبهه دانستهاند و
تعدادی دیگر پا را فراتر نهاده و وهم به حلیت فعل را نیز شبهه قلمداد نمودهاند .آنچه در
این خصوص جلبتوجه میکند آن است که صاحبان این سه نظریه همگی به ادله مشترکی
برای اثبات قول خود تمسک نمودهاند و رمز اختالف آنها ،برداشتهای متفاوتی است که از
این ادله داشتهاند .نگارندگان معتقدند تمامی این ادله از ارائه یک ضابطه در مورد شبهه قاصر
میباشند اما بااینوجود ،رجوع به اصول و قواعد اولیه در مسئله جایز نیست و از ادله
دیگری میتوان به این مهم دست پیدا نمود که مطلق ظن ،ضابطه شبهه دارئه محسوب
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مقدمه

یکی از مهم ترین مباحث فقهه جزایهی اسهالم ،بحهث تهأثیر شهبهه در اسهقاط مجهازات
میباشد .اگر به مبحث حدود کتب فقهی مراجعه کنیم در البهالی آن موارد بسهیاری بهه
چشم می خورد که فقها به علت وجود شبهه ،حکهم بهه سهقوط مجهازات نمهودهانهد و
دراینبین ،تعداد زیادی از ایشان از قاعدهای به نام «درأ» یا «الحدود تدرأ بالشبهات» یهاد
نموده ،مجازات را به دلیل این قاعده ساقط دانستهاند .با قطعنظهر از اینکهه ادلهه قاعهده
توانایی اثبات آن را دارا میباشند یا خیر ،این نکته موردتفاهم قرار دارد که وجود شبهه،
مانع ثبوت مجازات می شود چراکه عالوه بر ادله اثباتکننده قاعده ،ادله عامی مانند ادله
معذوریت جاهل در روایات به چشم میخورد .بااینحال اگرچه که در مورد شهمولیت
این امر نسبت به انواع مجازات یعنی حدود ،قصاص و تعزیهرات اخهتالف وجهود دارد
لکن مهمترین و اثرگذارترین اختالف به یک امر اختصهاص پیهدا مهیکنهد و آن تعیهین
ضابطه شبهه است زیرا در مورد ضابطه شبهه ،عدهای یقین یا ظن معتبر به حلیهت فعهل
را ضابطه شبهه میدانند درحالیکه عدهای دیگر ،مطلق ظهن را سهبب سهقوط مجهازات
دانسته و تعدادی دیگر پا را فراتهر از آن نههاده ،احتمهال و وههم را نیهز شهبهه قلمهداد
نمودهاند.
به همین منظور در این مقاله سعی در شناسایی معنای لغوی واژه شهبهه داریهم و قصهد
داریم نسبت آن را با عنهاوینی نظیهر شهک و وههم بهه دسهت بیهاوریم تها درنتیجهه ،از
صحتوسقم صدق عنوان «شبهه» بر مصادیقی که فقها آنها را جزء شهبهات محسهوب
نمودهاند مطلع گردیم و در ادامه به سراغ به دست آوردن ضهابطه شهبهه اسهقاط کننهده
کیفر نزد متهم آمده ،تکیه اصلی خود را روی این امر قرار میدهیم که آیا روایت مرسله
شیخ صدوق (ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ) ،اصل احتیهاط در دمهاء و فهروم ،مبتنهی بهودن
حدود بر تخفیه ،،اجمهاع و ادلهه معهذوریت جاههل مهیتواننهد ضهابطهای را در ایهن
خصوص ارائه دهند و یا اینکه باید به اصل اولی مراجعه نماییم؟
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در خصوص سهابقه پههوهب بایهد گفهت اگرچهه کهه در مهورد قاعهده درء مقهاالت و
پایاننامههای متعددی نگاشته شده ،لکن در مورد ضابطه شبهه به صورت تفصیلی بحث
نشده و به نظر نگارنده این امر تحقیقی مجزا را میطلبهد امها بهااینحهال چنهد مقالهه،
پایاننامه و کتاب نیز نگاشته شده که به نظر میرسد در هرکدام از آنها نقهاطی مغفهول
واقع شده است .برای مثال ،منصوره باقری پور در مقاله «معناشناسی شبهه و کهاربرد آن
در احکام فقهی حقوقی» ،اگرچه که به بررسی تفصیلی معنای واژه شبهه پرداختهه و آن
را هممعنای با جهل مرکب میداند و بدینوسیله کالم فقها مبنی بر صدق عنهوان شهبهه
بر حالت شک را مورد نقد قرار میدهد ،لکن به نظر میرسد صرف پرداختن به معنهای
لغوی صحیح نمیباشد چراکه باید به ادله اثباتکننده قاعده درء و نیهز ادلهه معهذوریت
جاهل نیز مراجعه نمود و باید بررسی نمود که آیا این ادله میتوانند دایهره شهبهه را بهه
حالتهای ظن و شک تعمیم بدهند و یا خیر؟ رضا زهروی نیز در پایهاننامهه «جایگهاه
قاعده درء در نظام حقوق کیفری ایران و فقه امامیه» و نیهز در مقالهه مشهترو خهود بها
محسن صفری بها عنهوان « مطالعهه تطبیقهی قاعهده درء در فقهه امامیهه حقهوق ایهران و
انگلستان» ،ضابطه شبهه را یقین و ظن معتبر به حلیت فعل دانسته و در نقد اعتبار مطلق
گمان ،به ادلهای که از تبعیت از ظن و گمان نهی میکننهد تمسهک نمهوده اسهت .لکهن
همان اشکال مذکور بر مقاله منصوره باقری پور در اینجا نیز وارد است .عادل ساریخانی
و داود کرمی گلباغی هم در مقاله «تأثیر جهل حکمی بر مسئولیت کیفری از منظهر فقهه
امامیه» ،اگرچه ادله اصل معروف در حقوق کیفری مبنی بر اینکه جهل به قانون موجهب
مسئولیت نیست را مورد نقد قرار داده و ادله معذوریت جاههل را پذیرفتههانهد لکهن در
مورد صور مختل ،جهل و نیز ضابطه شبهه تنها به نقل اقوال فقها پرداخته و به بررسهی
تفصیلی روایات نپرداختهاند.
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 .1مفهوم شناسی
 .1-1معنای واژه «شبهه»

«شُبهَۀ» از ریشه «شبه» است که در اصل ،به معنای همانندی یک شیء با شیء دیگهر در
رنگ و وص ،است (احمد بن فارس ،1404 ،م ،3ص )243و خود «شُبهَۀ» بنا بر گفتهه
لغتشناسان به معنای التباس است (جهوهری ،1410 ،م ،6ص .)2236البتهه ایهنگونهه
نیست که این واژه تنها در خصوص موجودات خارجی اسهتفاده گهردد بلکهه در مهورد
همانندی دو موجود ذهنی نیز از این واژه استفاده مهیشهود همهانگونهه کهه فیهومی از
عبارت «الشبهۀ فی العقیدۀ» استفاده نمهوده اسهت (فیهومی ،بهیتها ،م ،2ص .)304امهام
علی(ع) نیز در نهجالبالغۀ میفرمایند« :إِنَّمَا سُمِّیَتِ الشُّبْهَۀُ شُبْهَۀً لِأَنَّهَا تُشْبِهُ الْحَقَّ» (سهید
رضی ،1414 ،ص )6شبهه از اینرو بدین عنوان نامیده شده است که همانند حق است.
این عبارات همانطور که مشخص است حکایت از آن دارد که این التباس یک شیء به
شیء دیگر دو حالت را شامل میشود ،حالت اول آن است که شهدت هماننهدی تها بهه
جایی است که تمایز بسیار دشوار است و همین امر سبب ایجهاد خطها خواههد شهد و
حالت دیگر در جایی است که تشخیص این دو از یکدیگر به جههت مماثلهت هرچنهد
مشکل است اما بهگونه ای نیست که ممکن نباشد .این برداشت همهانطهور کهه دیهدیم
مطابق عبارات قدمای لغویان میباشد.
اما بااین حال راغب اصفهانی که نسبت به جوهری و احمد بن فهارس متهأخرتر اسهت،
استعمال واژه شبهه را تنها در حالت اول صحیح میداند .وی مینویسد« :الشُّبْهَۀُ :ههو أن
ال یتمیّز أحد الشّیئین من اآلخر لمها بینهمها مهن التّشهابه ،عینه ًا کهان أو معنهی» (راغهب
اصفهانی ،1412 ،ص )43شبهه آن است که دو شیء به جهت مماثلهت و هماننهدی ،از
یکدیگر قابلتمییز نباشند .این برداشت اگرچه که ممکن است تنها با توجه به آیه «آیاتٌ
مُحْکَماتٌ هُنَّ أُمُّ الْکِتابِ وَ أُخَرُ مُتَشابِهاتٌ» (آلعمران )7 :صهورت گرفتهه باشهد ،لکهن
سبب شده این برداشت ،برداشت رایج و اصلی از این واژه تلقی شهود .1مطهابق همهین
مطلب ،بعضی از پهوهشگران نیز ضابطه شبهه دارئه مجازات را صرف یقین و ظن معتبر
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به حلیت فعل قلمداد نمودهاند (باقری پور ،1385 ،ص .)30درحالیکه بر خطای ادعای
راغب دو شاهد وجود دارد :نخست آنکه هیچیهک از لغویهان و حتهی متهأخرین از او،
قائل به چنین ادعایی نشدهاند و افرادی نظیر حمیری که نسبتاً فاصله زمانی زیادی بها او
ندارد ،بهصراحت نوشتهاند « :الشبهۀ مهن اممهر :مها لهم یتهیقّن فیهه الخطهأ و الصهواب»
(حمیری ،1420 ،م ،6ص )3358و این مطلب بهصراحت نشان میدهد که فرد مواجه با
شبهه ،در حالت جهل مرکب به سر نمیبرد و دیگر آنکه روایاتی نظیهر «حَلَهال بَهیِّن وَ
ن َأخَه َذ
ت َو مَه ْ
ح َّرمَها ِ
ن ا ْل ُم َ
ت َنجَها مِه َ
و الشُّه ُبهَا ِ
ن تَه َر َ
ک َفمَه ْ
ن َذ ِل َ
ت َب ْی َ
حرَا ٌم َبیِّن َو ُش ُبهَا ٌ
َ
بِالشُّبُهَاتِ ارْتَکَبَ الْمُحَرَّمَاتِ وَ هَلَکَ مِنْ حَیْثُ لَا یَعْلَهمُ» (صهدوق ،1413 ،م ،3ص)10
نشان میدهد که اصل تشخیص شبههناو بودن یک امر کامالً ممکن است و لذا فهر
حالت علم و یا ظن معتبر به حلیت فعل را در برنمیگیرد.
 .2-1نسبت بین شبهه با ظن و شک

اگر همانند بعضی (بهاقری پهور ،1385 ،ص ،)30تکیهه خهود را روی برداشهت راغهب
اصفهانی از واژه شبهه قرار دهیم ،هرآینه خواهیم گفت که ماهیت شبهه ،جههل مرکهب
است زیرا فرد به جهت التباس شدید حق با باطل و یا حالل با حرام ،شیء باطل را حق
و شیء حق را باطل میداند و بر این امر ،اعتقاد جازم دارد بههگونههای کهه جهای ههیچ
احتمال خالفی برای او باقی نیست .از طرف دیگر ازآنجاکه هریک از حالتهای ظهن و
شک ،دارای شعبهای از علم -ولو علم اجمالی -است ،لذا رابطه شبهه با حالتهای ظن
و شک از نسب اربعه ،تباین خواهد شد .مطابق این برداشت ،اگر دلیل قاعده درأ را تنها
روایت مرسله «ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» (صدوق ،1413 ،م ،4ص )74بهدانیم ،در ایهن
صورت ،ضابطه شبهه دارئه مجازات تنها علم و ظن معتبر به حلیت فعل خواهد بود.
اما مطابق برداشتی که ما از واژه شبهه داشهتیم و آن را مسهتند بهه کهالم لغویهان متقهدم
نمودیم ،شبهه عالوه بر آنکه میتواند حالت جهل مرکب را در بربگیرد ،میتواند حالت
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ظن را نیز شامل شود ،یعنی اگر التباس و شباهت بین دو شیء یا دو امر علیرغم شدت
آن به درجهای نرسد که احتمال شناخت تمایز آن را بهصورت کامل از بین ببرد ،بهازهم
میتوان از صدق عنوان شبهه بر این حالت خبر داد .بر طبق این مطلب ،اگر دلیل قاعده
را مانند صورت گذشته تنها روایت مرسله بدانیم ،ضابطه شبهه اسهقاطکننهده مجهازات،
حالتهای علم و مطلق ظن به حلیت فعل را در برمیگیرد و تنهها در هنگهام شهک بهه
حلیت و یا وهم به حلیت ،عنوان شبهه صدق نخواهد کرد.
 .2دیدگاه فقها در مورد ضابطه شبهه
در اینکه ضابطه شبهه از بین برنده مجازات چیست سه نظر در بین فقها وجود دارد:
نظر اول :یقین (جهل مرکب) یا ظن معتبر به اباحه فعل :از کلمات تعدادی از فقها مهی-
توان دریافت که آنها تنها یقین و ظن معتبر به اباحه فعهل را ضهابطه شهبهه مهیداننهد.
صاحبجواهر به نقل از کتاب مصابیح سید طباطبایی در اقسام وطی به شبهه میگویهد:
«وطی به شبهه بر سه قسم است :قسم اول وطیی کهه فاعهل در نفه االمهر مسهتحق آن
نیست اما اعتقاد به استحقاق دارد قسم دوم وطیی است که به سبب جهالت مغتفره نزد
شرع از فاعل صادر شده است و قسم سوم عبارت است از وطیی که تکلی ،بهتوسهط
یک سبب غیر محرم از دوش فاعل مرتفع شده است ماننهد جنهون و مهراد از جهالهت
مغتفره عبارت است از اینکه فرد علم به استحقاق آن را ندارد اما بااینحال نکاح ،جایز
است مانند مشتبه شدن زنانی که ازدوام با آنان حالل است با زنانی که ازدوام بها آنهان
حرام است یا جایی که مرد بر خبر زن به عدم همسر یا انقضاء عده اعتماد میکند و یها
زن به شهادت دو عادل به طالق زوم یا مهوت او تکیهه مهیکنهد و صهور دیگهری کهه
احتمال عدم استحقاق شرعاً مانعی ندارد اگرچه که آن احتمال ،احتمال قریب یا مظنهون
باشد» (نجفی ،1404 ،م ،41ص .)263همانطور که میبینیم مطابق این عبهارت ،مجهرد
احتمال و حتی ظن به اباحه در به وجود آمدن شبهه کفایت نمیکنهد بلکهه تنهها زمهانی
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شبهه ایجاد میشود که فرد علم به اباحه داشته باشد و یا اینکه دلیل شهرعی بهر معتبهر
بودن ظن به اباحه پیدا شود چراکه ایشان تنها این نوع از جهالت را جهالت مغتفره می-
دانند .لذا میتوان گفت شبهه عبارت است از علم و یا ظن معتبر شرعی بر اباحهه .بایهد
گفت از کالم فقهای دیگری مانند امام خمینی و آیتاهلل خویی نیز چنین به دست مهی-
آید که قائل به این همین قول هستند (خمینی ،بیتا ،م ،2ص 456خهویی ،بهیتها ،م،1
ص.)206
نظر دوم :ظن (اعم از ظن معتبر و غیر معتبر) به حلیت فعل :ضابطه شبهه از بهین برنهده
مجازات آن است که فرد در هنگام ارتکاب فعل ،ظن بهه حلیهت فعهل داشهته باشهد .از
قائالن به این نظریه میتوان بهه شههید اول و صهاحبریها

(شههید اول ،بهیتها ،م،1

ص 377طباطبایی حائری ،1418 ،م ،15ص )434و از فقهای معاصر به آیتاهلل فاضهل
لنکرانی (فاضل لنکرانی ،1422 ،ص )34اشاره نمود.
نظر سوم :احتمال و وهم به حلیت فعل :اگر فردی مرتکب عمهل حرامهی شهود کهه در
شرع مستوجب حد است اما در هنگام ارتکاب فعل ،احتمال و یا وهم به حلیت آن فعل
میداده است ،وجود همین امر موجب صدق عنوان شبهه شده و مجازات از وی سهاقط
میگردد .از قائلین به این دیدگاه میتوان به شهید ثانی و آیهتاهلل مکهارم (شههید ثهانی،
 ،1413م ،14ص 329مکارم شیرازی ،1418 ،ص )2اشاره نمود.
 .3مقتضای اصل و قواعد اولیه

قبل از اینکه برای به دست آوردن ضابطه شبهه وارد ادله شویم ،باید ببینیم که مقتضای
قواعد و اصول اولی در مسئله جهل چیست؟ چراکه ممکن است عدهای ادله این قاعده
را کافی نشمارند و به همین سبب به اصول اولیه مراجعه کنند بنابراین میگوییم :انسان
گاهی جاهل به حرمت است درحالیکه خود را عالم میداند و قطع به حلیت فعل دارد
و گاهی او جاهل است اما ملتفت به عدم علم خود نیز میباشد .بنابراین این جههل ،یها
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جهل مرکب است و یا جهل بسیط .جاهل مرکب نیز خود گاهی نسبت بهه حکهم فعهل
جاهل است مانند کسی که تازه مسلمان شده و قبل از اسالم ،نکاح بها محهارم را جهایز
میداند و متوجه حکم اسالم نگشته و آن عمل را مرتکب میشود و گهاهی نسهبت بهه
موضوع جاهل است مانند کسی که با زن اجنبیه نزدیکی میکند درحالیکهه اعتقهاد دارد
که آن زن ،حلیله اوست .اما جاهل به جهل بسیط نیز گاهی شک او شک بدوی است و
گاهی مقرون به علم اجمالی است .اگر شک او مقرون به علم اجمالی باشد نیز یا شبهه،
شبهه محصوره است و یا شبهه غیرمحصوره.
حال میگوییم آنچه از قواعد به دست میآید آن است که اگر فرد ،جاهل مرکهب باشهد
معذور خواهد بود و حدی بر او جاری نمهیگهردد (گلپایگهانی ،1412 ،م ،1ص )36و
فرقی نیست در اینکه او جاهل به حکم باشد و یا جاهل بهه موضهوع زیهرا او درواقهع
خود را عالم و قاطع میداند و میدانیم که حجیهت قطهع ،ذاتهی اسهت (مظفهر،1431 ،
ص.)380
در مورد جاهل به جهل بسیط ابتداءً باید بگوییم ازآنجاکه علم و قطعی کهه در موضهوع
حکم حدود جعل شده ،قطع موضوعی طریقی است بنابراین ،امهارات و اصهول عملیهه
میتوانند جایگزین آن شوند بنابراین میگوییم اگر دو عادل خبهر دهنهد کهه زن دارای
همسر است و بااینحال مرد ،با او ازدوام کند بدون هیچ شکی مرد مستحق حهد اسهت
چراکه از جانب شارع ،بینه قائممقام علم است اگرچه که در نفه

خهود ممکهن اسهت

شاو به حرمت ازدوام با آن زن باشد .همچنین اگر مرد شک کند زنی که قصد ازدوام
با او دارد ایام عدهاش تمام گشته است یا خیر ،نمیتواند با او ازدوام کند و اگر ازدوام
کند و با او نزدیکی نماید مستحق حد است زیرا استصحاب ،مقتضی باقی ماندن زن در
ایام عده است.
اما اگر هیچ دلیل یا اصلی که داللت بر حرمت کند وجود نداشته باشد و فرد در حالهت
شک و یا وهم در حرمت باشد و یا به حرمت فعل مظنهون باشهد امها ظهن او از ظنهون

واکاوی ضابطه شبهه از بین برنده مجازات در نزد متهم 41

معتبره شرعیه نباشد ،در این حالت وجهی برای جریان حد به سبب ارتکاب فعل قبل از
فحص در احکام وجود ندارد (گلپایگانی ،1412 ،م ،1ص .)43البته این حکهم تنهها در
حالتی جاری است که شک فرد ،شک بدوی باشد اما اگر شک او مقرون به علم باشهد
میگوییم اگر شبهه ،شبهه غیرمحصوره باشد ،مقتضای قواعد عدم لزوم اجتنهاب اسهت،
اما اگر شبهه ،شبهه محصوره باشد مانند جایی که فرد علم دارد به اینکه یکی از ایهن دو
زن بر او حرام است اما متعیناً نمیداند که کدامیک بر او حرام است ،دلیل عقلی بر لزوم
احتیاط ،فرد را از ازدوام با هر دو زن منع میکند بنابراین اگر او با هر دو ازدوام کنهد
مستحق حد میباشد.
 .4بررسی ادله قاعده برای به دست آوردن معنای شبهه

دانستیم مطابق معنای لغوی واژه «شبهه» ،صدق این عنوان بر حالتی کهه فهرد ،شهاو یها
ظانّ به یک امر است صحیح نیست اما در این قسمت میخواهیم به بررسی این مطلب
بپردازیم که آیا در شرع ادلهای یافت میشوند که دایره شبهه را بهه حالهتههای ظهن و
شک تعمیم بدهند و یا خیر؟ پاسخ به این پرسب دقیقاً ضابطه شبهه دارئه در نزد مهتهم
را نیز مشخص خواهد کرد .شاید بتوان گفت پنج دسته از ادله برای این مطلهب وجهود
دارد که چهار دسته اول ،ادله اثباتکننده قاعده درأ هستند و دسته آخر ،ادله اثباتکننهده
معذوریت جاهل میباشد:
 .1-4روایت خاص

مهمترین مستند قاعده درأ ،روایات است .در این قسمت به بیان روایتی میپهردازیم کهه
مستقیماً داللت بر این قاعده میکند .در کتاب من الیحضهره الفقیهه آمهده اسهت« :قَهالَ
رَسُولُ اللَّهِ (ص) ادْرَءُوا الْحُدُودَ بِالشُّبُهَاتِ» رسولاهلل (ص) فرمود :حهدود را بههوسهیله
شبهات دفع کنید (صدوق ،1413 ،م ،4ص .)74همچنین شیخ صدوق در المقنهع ،ایهن
حدیث را به امام علی(ع) نسبت میدهد (صدوق ،1415 ،ص .)437حال قبهل از آنکهه
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به مبحث داللی روایت بپردازیم ناچاریم در مورد سند روایت بحث کنیم .شیخ صهدوق
این روایت را در هر دو کتاب خود بهصورت مرسل ذکر نموده است و حال اینکه می-
دانیم روایات مرسل از حیث سندی ،در عهداد احادیهث ضهعی ،قهرار مهیگیرنهد .امها
بااین حال ادله و شواهدی ارائه شده است مبنی بر آنکه ضع ،سند ایهن روایهت قابهل
جبران است .ازجمله این شواهد عبارت شیخ صدوق در ابتهدای کتهاب مهن الیحضهره
الفقیه است .وی تصریح میکند که در این کتاب روایاتی را جمعآوری نموده است کهه
به آن فتوا میدهد و به صحت آنها حکم میکند و این روایات ،حجهت بهین او و بهین
پروردگار است (صدوق ،1413 ،م ،1ص )3بنابراین وقتی ایشان بها آن مقهام علمهی و
تقوا و دیانت بهطور قاطع و صریح روایت را به پیامبر اکرم (ص) و امام علی(ع) نسبت
میدهد ،معلوم میگردد که ازنظر ایشان اشخاص مابین او و معصوم ،از اشخاص موثهق
بودهاند (محقق داماد ،1406 ،م ،4ص .)47بنابراین باید گفت که بنها بهر قهول عهدهای،
مرسالت شیخ صدوق در من الیحضره الفقیه  -خصوصاً در جایی که روایت را مستقیماً
به ائمه(ع) نسبت میدهد -در حکم مسانید اسهت (خمینهی ،1421 ،م ،2ص .)628امها
بااینحال عدهای این مطلب را نپذیرفته و مرسهالت او را در حکهم مسهانید نمهیداننهد
(صدر ،1417 ،م ،5ص .) 39به این دلیل که نهایهت امهر ایهن اسهت کهه اسهناد جزمهی
صدوق در «من الیحضره الفقیه» داللهت دارد بهر ایهنکهه مضهمون نهزد او ثابهت بهوده
بهنحویکه بر او حجت بوده است ،اما اینکه این مضمون بهمجرد جزم وی بهر مها ههم
حجت باشد دلیلی بر آن وجود ندارد (مؤمن قمی ،1422 ،ص.)28
یکی دیگر از راه های جبران ضع ،سند ،شههرت عملهی اسهت بهه ایهن معنها کهه اگهر
اصحاب به آن روایت عمل کنند و بر طبق آن فتوا دهند ،این امر موجب جبران ضهع،
سند میگردد .حال با توجه به این مطلب میگوییم بسیاری از فقهاى امامیه ،از قهدیم و
جدید ،به ویهه فقهاى قریب به زمان ائمه(ع) ،در موارد متعهددى در کتهب فقههو خهود
روایت درأ را مبناى استنباط قهرار داده ،بهر طبهق آن فتهوا صهادر کهرده و بهه آن عمهل
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نمودهاند (محقق داماد ،1406 ،م ،4ص .)47اما باید گفت کهه ایهن راه نیهز نمهیتوانهد
جبرانکننده ضع ،سند باشد زیرا اوالً عدهای قائل هستند به اینکه شهرت عملی نمی-
تواند جبرانکننده ضع ،سند باشد (خویی ،1417 ،م ،1ص .)143ثانیاً باید احراز کنهیم
که متقدمین حکم خود مبنی بر درأ حد را تنها مستند به این روایت کرده باشند زیهرا در
غیر این صورت محتمل است که این روایت را از باب تأییهد ادلهه دیگهر آورده باشهند
(حاجی ده آبادی ،1387 ،ص )71و حال اینکه با تتبع درمهییهابیم کهه در بسهیاری از
موارد ،در کنار این روایت ادله دیگری نیز ارائه شده است .برای مثال شهیخ طوسهی در
مورد زنی که همسری نداشته و بااینحال حمل برداشته است ،قبل از استناد بهه روایهت
از اصل برائت ذمه استفاده میکند( 2طوسی ،1387 ،م ،8ص.)8-7
با این توضیحات درمییابیم که صحت این روایت مورد خدشه میباشد مگر ایهنکهه از
حیث رجالی قائل شویم به اینکه روایات مرسله شیخ صدوق در حکم مسانید است.
حال با فر

پذیرش سند روایت به سراغ مقدار داللت روایت میرویم .شهید ثانی کهه

قائل به قول سوم است با استناد به عمومیت این روایت ،معنای شهبهه را توسهعه داده و
مجرد احتمال -حتی وهم به حلیت -را موجب به وجود آمدن شبهه از بهینبرنهده حهد
میداند (شهید ثانی ،1413 ،م ،14ص .)329اما حق آن است کهه بگهوییم ایهن روایهت
نمیتواند مستند قول سوم باشد زیرا روایت با عمومیت خهود داللهت دارد بهر ایهنکهه
حدود با به وجود آمدن هر نوع شبههای دفع میگردد اما آنچه محل بحث ماست معنای
شبهه است .بهعبارت دیگر در صدق عنوان شبهه در هنگام وهم به حلیت شهک وجهود
دارد و نمیتوان گفت که روایت این مورد را هم شامل میشود .عالوه بر آن همانطهور
که در توضیح معنای لغوی گذشت ،شبهه بدین جهت شبهه نامیده شده است کهه شهبیه
حق است و حال اینکه در هنگام وهم ،چنین شباهتی وجود ندارد.
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مؤیداتی بر این مطلب هم در کالم فقها وجود دارد :اوالً عدهای با وجود ایهنکهه خهود
قائل به قول سوم هستند و روایت را هم صحیح مهیداننهد ،بهااینحهال ایهن روایهت را
مستند قول خود قرار نمیدهند (گلپایگانی ،1412 ،م ،1ص 33و  .)43ثانیاً عدهای دیگر
که قائل به صحیح بودن سند این روایت هستند بااینوجود ،این روایت را شهاهدی بهر
قول دوم قرار میدهنهد (فاضهل لنکرانهی ،1422 ،ص )34و ایهن نشهان از آن دارد کهه
روایت نمیتواند داللت بر قول سوم کند.
 .2-4أصالة االحتیاط

یکی دیگر از ادلهای که ممکن است مستند قاعده درأ قهرار بگیهرد أصهالۀ ایحتیهاط در
دماء و فروم است (موسوی سبزواری ،1409 ،م ،27ص .)228با ایهن توضهیح کهه در
هنگام شک در اجرای حد ،باید احتیاط کرد و حد را اجرا ننمود .در صورت اثبات ایهن
دلیل میگوییم حتی در هنگام وهم به حلیت هم چون شک در اجرای حد وجهود دارد،
نمیتوان حد را اجرا نمود بنابراین این دلیل میتواند مستند قول سوم باشد.
اما باید گفت که این دلیل صالحیت اثبات قول سوم را دارا نمیباشد بهه جههت آنکهه
معنای أصالۀ ایحتیاط در دماء و فروم این است که فقیه در هنگام اجرای حهدود بایهد
نهایت تالش خود را در به دست آوردن ادله و شواهد انجام دهد و در مدلول اقهرارات
بسیار دقت کند و در صدور حکم قبل از به دست آوردن تفصیل حادثهه تعجیهل نکنهد.
عالوه بر آن در اینکه أصالۀ ایحتیاط نمیتواند مستند قاعده باشد مؤیهدی ههم وجهود
دارد و آن این است که فقها هیچگاه أصالۀ ایحتیاط را بهتنهایی مستند حکم خهود قهرار
نمیدهند.
 .3-4ابتناء حدود بر تخفیف

اگر به کتب فقها بنگریم میتوانیم دریابیم که بسهیاری از آنهان مبتنهی بهودن حهدود بهر
تخفی ،را مطرح کردهاند (فخر المحققین ،1387 ،م ،3ص 454فیض کاشهانی ،بهیتها،
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م ،2ص 69اردبیلی ،1403 ،م ،13ص 7فاضهل هنهدی ،1416 ،م ،14ص .)374لکهن
هیچیک دلیل خود را بر این مطلب ذکر ننمودهاند .اما شاید بتوان گفت که دلیهل ،مهذاق
شارع باشد .توضیح اینکه اگر ما به روایات باب حدود ،قصاص و دیات و حتهی بهاب
شهادات نگاه کنیم میتوانیم از کنار هم قرار دادن آنها در کنار یکدیگر بهه ایهن نتیجهه
نائل شویم که مذاق شارع در حدود ،مسامحه و تساهل است .برای مثال روایاتی داریهم
در خصوص اینکه در شهادت باید نهایت صراحت و دقهت وجهود داشهته باشهد (حهر
عاملی ،1409 ،م ،27ص.)402-401
با توجه به این مطلب میگوییم یکی از ادلهای که ممکن است بهرای اثبهات قاعهده درأ
مورد تمسک قرار بگیرد ،مساهله و مبتنی بودن حهدود بهر تخفیه ،اسهت (مصهطفوی،
 ،1421ص.)118
اما بااینوجود به نظر میرسد این امر نیز نمیتواند دلیلی بر اثبات قاعده باشهد زیهرا در
کنار این روایات ،روایات دیگری هم وجود دارد که نشهان از سهختگیهری در حهدود
دارد مانند نهی از تأخیر در اقامه حدود (حر عاملی ،1409 ،م ،28ص ،)47عدم پذیرش
شفاعت و کفالت در حد (حر عاملی ،1409 ،م ،28ص )45-44و بعضی از صهور حهد
قذف (حر عاملی ،1409 ،م ،28ص .)96بنابراین نمیتوان بهوسیله روایات ،قاعدهای را
مبنی بر مبتنی بودن حدود بر تخفی ،به دست آورد .بر این مطلب شاهدی ههم وجهود
دارد و آن این است که عدهای به ابتناء حدود بر تخفی ،قائلاند اما بااینحال ،قول دوم
را در معنای شبهه پذیرفتهاند (فاضل لنکرانی ،1422 ،ص.)34
 .4-4تسالم اصحاب و اجماع

یکی دیگر از ادلهای که ممکن است برای اثبات قاعده درأ ذکر شود ،اجماع است .بایهد
گفت که هیچیک از بزرگان امامیه برای اثبات این قاعده به اجمهاع تمسهک ننمهودهانهد
چراکه مسلم است این اجماع ،مدرکی و یا محتمل المدرکی است .از طرف دیگر معقهد
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این اجماع غیرواضح است (حب اهلل ،1432 ،م ،1ص )278و لذا باید به قهدرمتهیقن از
آن اکتفا نمود و آنچه میتواند قدرمتیقن از این اجماع باشد ،معنای اول از شهبهه اسهت
چراکه از حیث شمولیت نسبت به دو معنای دیگهر اضهیق اسهت .در خصهوص تسهالم
اصحاب نیز که عده ایآن را ذکر نمودهاند (موسهوی سهبزواری ،1409 ،م ،27ص)226
مطلب مانند اجماع است یعنی مشخص و واضح نیست که فقها در چه امری با یکدیگر
تسالم نمودهاند ،لذا باید به قدرمتیقن بسنده نمود و قدرمتیقن ،همان معنای اول از شبهه
است.
 .5-4روایات عام (ادله معذوریت جاهل)

در این زمینه دو دسته از روایات وارد شده است دسته اول روایاتی است که ادعا مهی-
شود این روایات هر جاهلی را معذور میشمارد اعم از آنکه جاهل ،قاصهر باشهد و یها
مقصر .اما باید توجه داشت بهصرف اینکه این روایات شامل جاهل مقصر هم میشوند
نمیتوان حکم کرد که در حالت وهم به حلیت فعل ،شبهه متحقق گشته و حد برداشهته
میشود بلکه از باب اینکه این روایات نسبت به خود جاهل مقصر اطالق دارنهد مهی-
توان چنین حکمی را صادر نمود .توضیح اینکه جاهلی که ملتفت به جهل خهود اسهت
سه حالت برای او متصور است :ظن به حلیت داشته باشد ،یا شک به حلیت داشته باشد
و یا وهم به حلیت داشته باشد .ازآنجاکه این روایات نسبت به این سهه حالهت اطهالق
دارند و تفاوتی بین ظن ،شک و وهم قائل نمیشوند ،لذا درمییهابیم کهه ایهن روایهات
داللت میکنند بر اینکه وهم به حلیت در تحقق شبهه کفایت میکند .بهرای ایهنکهه از
صحت این روایات و استدالل به آن مطلع گردیم ناچاریم ایهن روایهات را یهکبههیهک
مورد بررسی قرار دهیم:
 عن الحلبی عن ابو عبد اللّه(ع) قال :لو انّ رجال دخل فی ایسالم و أقرّ به ثهم شهربالخمر و زنو و أکل الربا و لم یتبیّن له شیء من الحالل و الحرام لم أقم علیهه الحهدّ إذا
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کان جاهال الّا ان تقوم علیه البیّنۀ أنّه قرأ السورۀ التی فیها الزنا و الخمر و أکل الربها و إذا
جهل ذلک أعلمته و أخبرته فإن رکبه بعد ذلک جلدتهه و أقمهت علیهه الحهدّ (صهدوق،
 ،1413م ،4ص )55امام صادق(ع) فرمود :هرگاه شخصو مسهلمان شهود و بهه اسهالم
اقرار کند و پ ازآن ،شراب بنوشد ،زنا کند و رباخوارى کند ،درصورتیکه جاهل باشهد
و حالل و حرام براى او تبیین نشده باشد ،بر او حد اقامه نموکنم مگر اینکه بیّنه علیهه
او شهادت دهند که سورهاى را که در آن ،حکم زنا ،شراب و ربا آمهده ،خوانهده اسهت.
هرگاه نسبت به آیات حرمت زنا ،شراب و ربا جاهل باشد ،او را آگاه موکنم و پ ازآن
اگر این کارها را انجام دهد او را تازیانه موزنم و بر او حد اقامه موکنم.
استدالل به روایت :این روایت ظهور در این مطلب دارد که مالو در نفی حد ،جهل او
به حکم حرمت است (مؤمن قمی ،1422 ،ص .)22بهعبارتدیگر در این روایهت ،امهام
صادق(ع) میفرمایند که در صورت جهل به حکم ،حد را جاری نمیکنم و این عبهارت
نسبت به جهل قصوری و جهل تقصیری اطالق دارد بنابراین ههر نهوع جهاهلی معهذور
است .از طرف دیگر همانطور که میبینیم مورد روایت ،شبهات حکمیه اسهت (فاضهل
لنکرانی ،1422 ،ص )31بنابراین میتوان گفت که در هنگام جهل به حکم شرعی ،اگهر
فاعل فعلی را که موجب حد است انجام دهد به سبب جهل او حد اجهرا نخواههد شهد
اعم از آنکه فاعل در هنگام انجام فعل ظن به حلیت داشته باشهد یها شهک بهه حلیهت
داشته باشد و یا وهم به آن داشته باشد.
اشکال بر استدالل :این روایت ظهور در این مطلب دارد کهه جههل مهانع از تعلهق حهد
است لکن متیقن از آن ،جهل مرکب است اما سقوط حد در مهورد جههل بسهیط محهل
تأمل و تردید است .بلکه از اینکه فرد تازه به اسالم گرویده است میتوان دریافهت کهه
او غافل محض محسوب میشود یعنی جاهل مرکب است بنابراین روایت کسهی را کهه
ملتفههت بههه جهههل خههود اسههت شههامل نمههیشههود (گلپایگههانی ،1412 ،م ،1ص.)41
بهعبارتدیگر ،از اینکه در ابتدای روایت آمده است که فرد تازه اسالم را اختیار نمهوده
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درمییابیم که وی نسبت به احکام شریعت اسالم ملتفت نبهوده و لهذا در هنگهام انجهام
فعل اعتقاد به حلیت آن داشته است .همچنین عبارت «لم یتبین له شهیء مهن الحهالل و
الحرام» ظهور در جهل بسیط یا اعم از جهل بسیط ندارد بلکه این عبهارت خصوصهاً بها
جهل مرکب سازش دارد بنابراین روایت ظهور در جهل مرکب دارد.3
 عَبْدِ الصَّمَدِ بْنِ بَشِیرٍ عَنْ أَبِی عَبْدِ اللَّهِ ع قَالَ :جَاءَ رَجُل یُلَبِّی حَتَّو دَخَلَ الْمَسْجِدَ وَ هُوَیُلَبِّی وَ عَلَیْهِ قَمِیصُهُ فَوَثَبَ إِلَیْهِ أُنَاسٌ مِنْ أَصْهحَابِ أَبِهی حَنِیفَهۀَ فَقَهالُوا شُهقَّ قَمِیصَهکَ وَ
أَخْرِجْهُ مِنْ رِجْلَیْکَ فَإِنَّ عَلَیْکَ بَدَنَۀً وَ عَلَیْکَ الْحَجَّ مِنْ قَابِلٍ وَ حَجُّهکَ فَاسِهدٌ فَطَلَهعَ أَبُهو
عَبْدِ اللَّهِ ع فَقَامَ عَلَو بَابِ الْمَسْجِدِ فَکَبَّرَ وَ اسْتَقْبَلَ الْکَعْبَۀَ فَدَنَا الرَّجُلُ مِنْ أَبِی عَبْدِ اللَّههِ ع
وَ هُوَ یَنْتِ ُ،شَعْرَهُ وَ یَضْرِبُ وَجْهَهُ فَقَالَ لَهُ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع اسْکُنْ یَا عَبْدَ اللَّهِ فَلَمَّا کَلَّمَههُ وَ
کَانَ الرَّجُلُ أَعْجَمِیّاً فَقَالَ أَبُو عَبْدِ اللَّهِ ع مَا تَقُولُ قَالَ کُنْتُ رَجُلًا أَعْمَلُ بِیَدِی فَاجْتَمَعَتْ لِی
نَفَقَۀ فَجِئْتُ أَحُجُّ لَمْ أَسْأَلْ أَحَداً عَنْ شَیْءٍ فَأَفْتَوْنِی هَؤُلَاءِ أَنْ أَشُقَّ قَمِیصِهی وَ أَنْزِعَههُ مِهنْ
قِبَلِ رِجْلِی وَ أَنَّ حَجِّی فَاسِدٌ وَ أَنَّ عَلَیَّ بَدَنَۀً فَقَالَ لَهُ مَتَو لَبِسْتَ قَمِیصَکَ أَ بَعْدَ مَها لَبَّیْهتَ
أَمْ قَبْلَ قَالَ قَبْلَ أَنْ أُلَبِّیَ قَالَ فَأَخْرِجْهُ مِنْ رَأْسِکَ فَإِنَّهُ لَهیْ َ عَلَیْهکَ بَدَنَهۀ وَ لَهیْ َ عَلَیْهکَ
الْحَجُّ مِنْ قَابِلٍ أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَۀٍ فَلَا شَیْءَ عَلَیْهه (طوسهی ،1407 ،م ،5ص-72
 )73عبدالصمد بین بشیر میگوید :مردی وارد مسجدالحرام شد درحالیکه تلبیهه مهی-
گفت و لباسب به تنب بود .سپ

تعدادی از اصحاب ابوحنیفهه بهه سهمت او آمهده و

گفتند لباست را پاره کن و آن را از پایت خارم کن پ
دوباره بهجای بیاوری و حج تو فاسد است .پ
مسجد ایستادند و تکبیر میگفتند و سپ

بر توست بدنه و اینکه حج را

امام صادق(ع) رؤیت شدند و در بهاب

به سمت کعبه آمدند .پ

آن مرد نزدیک امام

شد درحالیکه موهایب را میکشید و به صورتب میزد .امهام فرمودنهد :آرام بگیهر ای
بنده خدا و آن مرد ،عجمی بود .پ

امام به وی گفت :چه میگویی؟ گفت :من کهارگر

هستم و پولی به دست آوردم (مستطیع شدم) .پ

آمدم تا حج بههجهای بیهاورم امها از

کسی سؤال ننمودم (احکام حج را از کسی نپرسیدم) .پ

این گروه به مهن گفتنهد کهه
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لباست را پاره کن و از پایت بیرون بیاور که حج تهو فاسهد اسهت و بهر توسهت بدنهه.
امام(ع) فرمودند :چه زمانی لباست را به تن کردی؟ بعد از اینکه تلبیه بگویی و یا قبهل
از آن؟ وی گفت :قبل از تلبیه .امام فرمودند :لباست را از سرت خارم کن و بر تو بدنهه
واجب نیست و حج بر گردن تو نیست .هرک
آن باشد پ

مرتکب امری شود درحالیکه جاهل به

بر او چیزی نیست.

استدالل به روایت :این روایت مقتضی این مطلب است که در صهورت جههل ،حهدی
تعلق نمیگیرد و فرقی بین جهل قصوری و تقصیری نیسهت (تبریهزی ،1417 ،ص.)21
به عبارت بهتر ،اطالق این روایت شامل جاهل مقصهر ههم مهیشهود اگرچهه کهه فهرد
گناهکار است و به عقوبت مؤاخذه میشود اما آثار وضعی و حد بر آن مترتب نمیشود
(سند ،1429 ،م ،1ص .)172صاحبحهدائق نیهز مهینویسهد ایهن روایهت تصهریح بهه
معذوریت جاهل بهصورت کلی دارد (بحرانی ،1423 ،م ،1ص .)83همچنین باید گفت
این روایت مفید عموم است و کلیه شبهات حکمیه و موضهوعیه و نیهز مهواردى را کهه
مرتکب ،جاهل قاصر یا مقصر باشد شامل موشود .بنابراین با توجه به جمله منهدرم در
این صحیحه و مدلول عام آن ،موتوان گفت کهه در رفهع مجهازات از جاههل مرتکهب،
فرقو بین شبهات موضوعیه و حکمیه و همچنین جاهل قاصهر و مقصهر وجهود نهدارد
(محقق داماد ،1406 ،م ،4ص.)51-50
اشکال به استدالل :هرچند سیاق روایت ظهور در این مطلب دارد که جای هیچ شک و
شبههای برای فرد متصور نبوده است و به عبارت بهتر شامل جهل تقصیری نمیشود اما
با قطعنظر از این ظهور میگوییم اگرچه که عبارت «أَیُّ رَجُلٍ رَکِبَ أَمْراً بِجَهَالَۀٍ فَلَا شَیْءَ
عَلَیْه» مطلق است و شامل هر دو نوع از جهل میشود لکن با توجهه بهه زمینهه صهدور
روایت باید گفت که در مورد عبارت« :لم أسأل أحدا عن شیء» دو احتمال وجود دارد:
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احتمال اول این است که او علم و التفات به جهل خود داشته لکن بااینحهال از کسهی
سؤال ننموده است .وجه عدم سؤال کردن او هم ممکن است این باشد که او تمکهن از
مالقات امام(ع) و اصحاب عالم به این امر را نداشته است.
احتمال دوم این است علت سؤال نپرسیدن او این باشد کهه او التفهات بهه جههل خهود
نداشته و درواقع تصور میکرده که به طریق و کیفیت حج علم دارد.
بنا بر احتمال اول ،باید گفت که جاهل مقصر هم معذور است و از اطالق آن مهیتهوان
برداشت کرد که در صورت وهم به حلیت فعل ههم شهبهه محقهق مهیگهردد و بنها بهر
احتمال دوم ،باید گفت که روایت تنها شامل جاهل قاصر میشود و جاهل مقصهر را در
برنمیگیرد.
با وجود این دو احتمال که هیچکدام بر یکدیگر ترجیحی ندارند دیگر نمیتهوان گفهت
که روایت شامل جاهل مقصر هم میشود .ضمن اینکه در مورد احتمال اول ههم مهی-
توان گفت که ممکن است وجه عدم سؤال کردن ایهن باشهد کهه او تمکهن از مالقهات
امام(ع) و اصحاب عالم به این امر را نداشته است (فاضل لنکرانی ،1422 ،ص.)33-32
 یحیی بن العالء نقل میکند که به امام صادق(ع) گفتم :در مورد مردی که بها یهک زنازدوام کرده و زن یک سال با او زندگی میکند و سپ

از نزد مرد غایب میشود ،پ

با یک مرد دیگری ازدوام میکند و با او نیز یک سال زندگی میکند و سپ

از نهزد او

نیز غایب میشود و بار دیگر با مرد سومی ازدوام میکند و از او فرزندی میآورد ،نظر
چیست؟ امام(ع) فرمودند :زن رجم میشود چون نسبت به همسر اول در احصان به سر
میبرده است .راوی میگوید :در مورد فرزند او نظر چیست؟ امهام(ع) مهیفرماینهد :بهه
پدرش منتسب میشود .راوی میگوید :اگر پدرش بمیرد آیا فرزند از او ارث مهیبهرد؟
امام(ع) فرمودند :بله (طوسی ،1414 ،ص.)675-674
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استدالل به روایت :ظاهر از روایت این است که زوم -پدر پسر -بهه همسهردار بهودن
زن جاهل بوده است پ

فرزند به او ملحق میشود و وراثت بین این دو جهاری اسهت

بنابراین درمییابیم که حد در جهل موضوعی ساقط میشود و در این زمینه فرقهی بهین
جاهل قاصر و مقصر نیست.
اشکال به استدالل :روایت نسبت به قاصر بهودن یها مقصهر بهودن زوم سهاکت اسهت
بنابراین نمیتوان به این روایت استدالل نمود .بلکه حتی میتوان گفهت کهه روایهت در
مورد جاهل قاصر است به جهت اینکه ظاهر این است که مرد نسبت به همسردار بودن
زن ملتفت نبوده و قرائنی ازجمله غائب بودن ،شاهد بر این مطلب است.
نتیجه اینکه تمام روایات این دسته تنها جاهل قاصر را شامل میشوند و در شمولیت آن
نسبت به جاهل مقصر شک وجود دارد بنابراین نمیتوان گفت که هر نوع احتمالی اعم
از ظن ،شک و وهم شبهه محسوب میگردند.
دسته دوم روایاتی هستند که داللت دارند بر اینکه اگر فرد به جهل خود ملتفت بوده و
بااینحال در به دست آوردن حکم مسهئله کوتهاهی نمهوده باشهد ،چنهین جهلهی عهذر
محسوب نمیگردد لذا باید گفت که تنها جاهل مرکب معذور است و جاهل بهه جههل
بسیط معذور نیست بنابراین مقتضای این دسته از روایات این است کهه تنهها علهم بهه
حلیت و یا ظن معتبری که قائم بر حلیت فعل شده باشد شبهه محسوب مهیگهردد لهذا
این روایات دلیلی بر قول اول محسوب میشوند .برای اطالع از صحت این ادعها بایهد
روایات را یکبهیک موردبررسی قرار دهیم:
 الکناسی قال :سألت أبا عبد اللّه(ع) عهن امهرأۀ تزوجهت فهی عهدّتها فقهال :ان کانهتتزوّجت فی عدّۀ طالق لزوجها علیها الرجعۀ فان علیها الرجم و ان کانهت تزوجهت فهی
عدّۀ لی

لزوج ها علیها الرجعۀ فان علیهها حه ّد الزانهی غیهر المحصهن و ان کانهت قهد

52

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه فقهی ،سال پنجم ،شمارة اول ،پاییز و زمستان  ،1395پیاپی9

تزوّجت فی عدّۀ بعد موت زوجها من قبل انقضاء امربعۀ أشهر و العشرۀ أیّام فهال رجهم
علیها و علیها ضرب مأۀ جلدۀ .قلت :أ رأیت ان کان ذلک منها بجهالۀ؟ قال :فقال :ما من
امرأۀ الیوم من نساء المسلمین الّا و هی تعلم انّ علیها عدّۀ فی طالق أو موت و لقد کهنّ
نساء الجاهلیّۀ یعرفن ذلک قلت :فان کانت تعلم انّ علیها عدّۀ و ال تدری کم هی؟ فقال:
إذا علمت انّ علیها العدّۀ لزمتها الحجّۀ فتسأل حتو تعلم (کلینهی ،1429 ،م ،14ص)59
یزید کناسو موگوید :از امام صادق(ع) درباره زنو که در عهده فهوت شهوهرش ازدوام
کرده پرسیدم فرمودند :اگر در عده طالق رجعو ازدوام کرده بر او حهدّ رجهم جهارى
است و اگر در عدّه غیررجعو اقدام به ازدوام کرده بر او حد زناى غیر محصنه است و
اگر در عده فوت شوهرش پیب از گذشت چهار ماه و ده روز ازدوام کرده بهر او صهد
ضربه شالق جارى موشود نه رجم .سؤال کردم :اگر زن جاهل بهه مسهئله بهوده حکهم
چیست؟ فرمود :امروزه هر زن مسلمان موداند که در صورت طالق یا فهوت همسهرش
موبایست عده نگاه دارد حتو زنان جاهلیت نیز آگاه از این حکم بودهاند .عر

کردم:

اگر بداند که عده بر اوست ولو مدت آن را نداند؟ فرمودند :در این صورت حجت بهر
او تمام شده ،او موبایست موپرسید تا مطلع گردد.
اگر به کتب فقها در مورد این روایت مراجعه کنیم درمییابیم که آنان نظرات گونهاگونی
را پیرامون این روایت مطرح نمودهاند .لذا باید به بررسی کالم آنان بپردازیم.
تعدادی از فقها اعتقاد دارند که این روایت داللت دارد بر اینکه جاهل مقصهر ،معهذور
نیست .آیتاهلل خویی مینویسد :روایت داللت میکند بر اینکه کسی که حجهت بهر او
تمام شده باید سؤال نماید و حد از او ساقط نمیشود (خویی ،بهیتها ،م ،2ص )207و
در همانجا مینویسد :علت آن است که او عالم به حکم ظاهری است (خهویی ،بهیتها،
م ،2ص .)206بهعبارتدیگر کسی که میداند باید عده نگه دارد و بااینحال ،او علم به
وجود حکم ظاهری -که عبارت باشهد از احتیهاط -دارد اگهر دسهت بهه ازدوام بزنهد
معذور نخواهد چراکه او اگرچه که جهل داشته اما ملتفت بهه وجهود حکهم شهرعی در
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مسئله بوده است .آیتاهلل تبریزی مینویسد« :بعید نیست که مراد از ذیهل حهدیث ایهن
باشد که دعوای جهل به مقدار عده پذیرفته نیست ولو به خاطر جمع بین این روایت و
روایاتی که بین جهل قصوری و جهل تقصیری در عدم تعلق حد فرقهی نمهیگذاشهتند
بنابراین ملتزم میشویم به ثبوت حد در مورد زنی که جاهل به مقدار عده است البته در
مورد شبهه حکمیه در زمانی که تعلم مقدار عده را ترو کرده اسهت» (تبریهزی،1417 ،
ص .)22-21دراین بهین فقیههان دیگهری نیهز از روایهت چنهین برداشهتی را نمهودهانهد
(خوانساری ،1405 ،م ،7ص 12طباطبایی قمی ،1426 ،م ،10ص.)248
اما بااینحال آیتاهلل فاضل لنکرانی مینویسد« :این روایت ظهور در این مطلب دارد که
با وجود چنین جهلی ،حد ثابت است به سبب اینکه حجت بر تحریم وجود دارد و آن
استصحاب بقاء عده در هنگام شک در مقدار آن است» (فاضل لنکرانی ،1422 ،ص.)35
بهعبارتدیگر علت ثبوت حد در مورد چنین فردی این نیست که جهل از روی تقصهیر
عذر بهحساب نمیآید بلکه به سبب این است که با وجود استصحاب بقاء عده ،حجت
شرعی بر تحریم وجود دارد .همچنین آیتاهلل معرفت مینویسد« :ایهن روایهت تأییهدی
بر نظر آیتاهلل خویی نمیشود به سبب اینکه مورد روایت ،مجرای استصحاب اسهت و
این یک اصل عقالیی است بنابراین زنی که به آن توجه نکرده و اقدام به ازدوام نموده
است مانند زنی است که اقدام به ازدوام نموده درحالیکه او زوجه دیگری اسهت په
گویی این زن عالم به حکم است و به آن بیمباالت اسهت بنهابراین ادلهه تعهذیر قطعهاً
شامل آن نمیشود به جهت اینکه ادله تعذیر از روی ارفاق است و برای کسی که بهی-
مباالت نسبت به دین است ارفاقی وجود ندارد .درحالی که بحث ما پیرامون کسی است
که حقیقتاً جاهل است اما در هنگام عمل ملتفت به جهل خود است لکن امکهان جهواز
فعل را هم میدهد» (معرفت ،بیتا.)394 ،
محمدجواد فاضل در حاشیه کتاب موسوعۀ احکام االطفال و ادلتها مینویسهد« :انصهاف
آن است که از این روایت استفاده نمیشود که در تحقق شبهه ،حصول ظن معتبر شهرط

54

دوفصلنامه علمی ـ تخصصی پژوهشنامه فقهی ،سال پنجم ،شمارة اول ،پاییز و زمستان  ،1395پیاپی9

است زیرا عالوه بر اینکه این روایت در مورد زن است و موضوع آن ،فقط عده اسهت
و در مقام ارائه ضابطه برای شبهه نیست ،داللت دارد که تمام زنان مسهلمان نسهبت بهه
مسئله عده عالم هستند .لذا این مسهئله یهک قضهیه خارجیهه اسهت و نمهیتهوان از آن
ضابطهای برای شبهه استفاده نمود» (انصاری شیرازی ،1429 ،م ،3ص.)86
دراینبین بعضی نیز از روایت معنهای دیگهری را برداشهت نمهودهانهد .آیهتاهلل مکهارم
شیرازی مینویسد« :از این روایت استفاده میشود که نسبت به بعضهی از امهور واضهح،
جاهلی وجود ندارد آن هم در مورد کسی که در بین مسلمین زندگی مهیکنهد» (مکهارم
شیرازی ،1418 ،ص )36و در جای دیگر بیان میکند که ذیهل روایهت یزیهد الکناسهی
صریح در جریان حد نیست بلکه ظاهر آن ،اتمامحجت بر زن است و اینکه بهر او الزم
است که سؤال کند تا نسبت به آن علم پیدا کند اما در ایهنکهه اگهر او سهؤال نکنهد و
مرتکب عمل شود هم حد زنا جاری میشود ،روایت صراحتی ندارد .بله بعید نیست که
ظهور در این مطلب داشته باشد لکن اکتفا بهه ایهن مقهدار از ظههور در اجهرای حهدود
مشکل است (مکارم شیرازی ،1418 ،ص .)50بنابراین طبق این برداشت ،روایت داللت
بر قول اول نمیکند.
با توجه به این مطالب میگوییم :بسیار بعید اسهت کهه معنهای حجهت در عبهارت «إذا
علمت انّ علیها العدّۀ لزمتها الحجّۀ» استصحاب باشد زیرا خالف ظاهر روایت است که
بگوییم مراد امام(ع) این بوده که با وجود علم این زن به وجوب نگه داشتن عده ،ارکان
استصحاب متحقق گشته و استصحاب بقاء عده حجتی بر او میشود که اقدام به ازدوام
نکند هرچند بگوییم که استصحاب ،یک اصل عقالیی است .بلکه ظاهر این است که به
سبب عالم بودن این زن نسبت به وجوب نگه داشتن عده ،حجت تمام گشته و او نمی-
تواند عذر بیاورد که نسبت به مسئله جاهل بوده است .مؤید این برداشت آن اسهت کهه
امام(ع) بر این عبارت یک مطلب را تفریع نموده و آن وجوب سؤال کردن است و ایهن
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نشان از آن دارد که آنچه که زن میخواسته در آینده بدان احتجام کند این مطلب است
که جهل او عذر محسوب میشده است بنابراین روایت درصدد بیان این مطلب اسهت
که بگوید جاهل مقصر معذور نیست.
همچنین نمیتوان پذیرفت که روایت تنها در مورد مسئله عده نگهه داشهتن اسهت و در
مقام ارائه یک ضابطه برای شبهه نیست چراکه بسیاری از روایهتههای فقههی در مهورد
مسائل خاص صادر شدهاند و فقها از میان آنها ضابطهای را اصطیاد نمودهانهد درسهت
مانند روایات حجیت استصحاب.
اما بااینحال از برداشت ابتدایی خود دست میکشیم و میگوییم این روایت نمهیتوانهد
داللت کند بر اینکه جاهل مقصر معذور نیست .علهت آن اسهت کهه در مهورد عبهارت
«لزمتها الحجۀ» هم دو احتمال قابلتصور است :احتمال دارد که مراد از آن این باشد کهه
در مورد عقاب او در آخرت حجت تمام گشته است همانگونه که در اخبار آمده اسهت
که در آخرت به او میگویند :هال تعلمت .احتمال هم دارد که مهراد ایهن باشهد کهه در
مورد عقاب دنیوی او حجت تمام گشته است بنابراین حد اجرا میشود و این شبهه حد
را دفع نمیکند و چنین جهلی مانع به حساب نمیآید (گلپایگانی ،1412 ،م ،1ص.)40
بنابراین نتیجه آن است که این روایت به دلیل عدم وضوح در داللت نمیتواند مستندی
برای مسئله ما محسوب گردد.
 ابو عبیده میگوید :از امهام صهادق(ع) سهؤال کهردم زنهو کهه داراى شهوهر بهوده وبااین حال با مرد دیگرى ازدوام کرده چه حکمو دارد؟ فرمودند :اگهر شهوهر آن زن در
همان شهرى است که او زندگو موکند و به یکدیگر دسترسو دارنهد بهر او حهد زنهاى
محصنه یعنو رجم جارى موشود و اگر شوهرش از او دور است یا در همان شهر است
ولو به یکدیگر دسترسو ندارند ،بر او حد زناى غیر محصنه جارى مهوگهردد و لعهانو
بین آنها واقع نمو شود .گفتم چه کسو او را رجهم کنهد یها حهد بهر او جهارى سهازد،
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درحالیکه شوهرش او را تسلیم امام نموکند و از او هم نموخواهد کهه خهود را بهراى
اجراى حکم تسلیم کند؟ فرمود :حد خداوند بر او مستقر است تا اینکه کسهو بهه ایهن
کار اقدام کند .پرسیدم :اگر جاهل به حکم باشد حکم او چیست؟ امام(ع) پرسیدند آیها
در دار الهجره زندگو نموکند؟ گفتم :بله فرمودند :امروز هر زن مسلمانو مودانهد کهه
داشتن دو شوهر براى زن مسلمان حرام است .امام(ع) در ادامه فرمودند :اگر قرار باشهد
هر زنو که مرتکب فحشاء شده ادعا کند که جاهل به حکم بوده و درنتیجه حهد بهر او
جارى نگردد ،حدود الهو تعطیل خواهد شد (طوسی ،1407 ،م ،10ص.)20
عدهای از این روایت چنین برداشت نمودهاند که جاهل مقصر معهذور نیسهت .آیهتاهلل
حکیم مینویسد :ممکن است مراد از روایت این باشد که شنیدن دعوای زن مسهتوجب
رفع حد از او نمیشود به جهت اینکه سؤال کردن واجب بهوده اسهت .لهذا طبهق ایهن
فر

 ،وجوب حد مختص جاهل متردد میشود په

شهامل جاههل غافهل نمهیشهود

اگرچه که مقصر و گناهکار باشهد (طباطبهایی حکهیم ،1416 ،م ،14ص .)230آیهتاهلل
موسوی اردبیلی مینویسد :این روایت و روایت یزید الکناسی درصدد نفی قبول ادعای
جهالت به صورت مطلق نیستند بلکه در مقام این امر هستند که در آن زمهان در مجتمهع
اسالمی احتمال جهالت نمیرود بنابراین اگر نسبت بهه فهردی بهه سهبب عهدم علهم و
همنشینی با اهل علم و دوری از آن دو حتی اگر تهازهمسهلمان نباشهد احتمهال جهالهت
وجود داشته باشد ،پ

شبهه موجود است و باوجودآن حد ثابت نمیشود .البته این امر

زمانی ثابت است که جاهل ،مقصر و ملتفت به جهل خود در هنگهام عمهل نباشهد و اال
قاعده درأ جاری نمیشود (موسوی اردبیلی ،1427 ،م ،1ص .)238علت چنین برداشتی
این است که انتهای روایت داللت دارد بر اینکه هر نوع ادعای جهلی پذیرفته نیسهت و
قدرمتیقن از آن جاهلی است که در به دست آوردن حکم کوتاهی نموده است.
حال برای اینکه دریابیم این روایت بر چه امری داللت میکند باید در سؤال و جهوابی
که بین راوی و امام(ع) رد و بدل شده است دقت کنیم .هنگامیکه راوی از امام(ع) می-
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پرسد که اگر زن نسبت به حکم جاهل بوده تکلی ،چیست ،امام در پاسخ به سؤال وی
خود سؤالی را مطرح میکنند و میفرمایند :آیا وی در دارالهجره زندگی نمیکنهد؟ ایهن
سؤال نشان از آن دارد که امام(ع) میخواهند بفهمند که آیا آن زن عالم به حکم بوده یها
جاهل به آن و این مطلب داللت دارد بر اینکه امام(ع) قصد ندارند که در مورد جاههل
قاصر یا مقصر بودن زن از راوی سؤال کنند .حال میگهوییم از عبهارت پایهانی روایهت
نمیتوان برداشت نمود که جاهل مقصر معذور نیست چراکه وقتی ایشان نسبت به عالم
بودن زن یقین حاصل نمودند این جمله را ذکر میکنند که بهصرف ادعای جههل نمهی-
توان حد را ساقط کرد چراکه باید نسبت به عالم بودن و یها جاههل بهودن وی تحقیهق
نمود .بهعبارتدیگر امام(ع) با این جمله میخواهند این مطلب را برسانند که کسی کهه
چنین ادعایی میکند درواقع عالم است اما دروغ میگوید که جاهل اسهت و لهذا نبایهد
به صرف ادعای جهل او ،حکم حد را ساقط نمود و اگر بخهواهیم ادعهایب را بپهذیریم
حدود تعطیل خواهد شد بنابراین به قرینه سهؤال و جهوابی کهه بهین امهام(ع) و راوی
صورت گرفته میتوان دریافت که امام(ع) درصدد بیان عهدم معهذوریت جاههل مقصهر
نیست.
 .5نظر مختار

با توجه به آنچه گذشت دانستیم تمامی ادله از ارائه ضابطه شبهه اسقاطکننهده مجهازات
قاصر هستند اما بااینحال میگوییم رجوع به قاعده و اصل اولی در مسئله آنگونه کهه
عدهای چنین کردهاند (گلپایگانی ،1412 ،م ،1ص )43صحیح نیست چراکه ادله دیگری
داریم که مفاد آنها این است که مالو و ضابطه در شبهه ،ظن به اباحه اسهت بنهابراین
مجرد شک و وهم به حلیت فعل در تحقق شبهه کافی نیست بلکه علم و ظن به حلیت
فعل -اعم از ظن معتبر و ظن غیر معتبر -شبهه محسوب میشوند .برای اثبات این قهول
ابتدا به رد قول اول میپردازیم.
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قول اول این بود که تنها علم و ظن معتبر به اباحه فعل ،شبهه محسهوب مهیشهود امها
میگوییم این ضابطه در حقیقت بازگشت به این امر دارد کهه تکلیه ،تحریمهی ،فعلهی
نگشته باشد .توضیح آنکه هنگامیکه فرد ،علم و اعتقاد به اباحه دارد و یا اینکه حجت
شرعی بر اباحه دارد ،در این زمان تکلی ،تحریمی در حق او فعلی نگشته است درست
مانند حالتی که به سبب اموری نظیر خواب ،تکلیه ،فعلهی نگشهته اسهت و مشهخص
است که در هنگام فعلی نبودن تکلی ،،حد مترتب نمیشهود چراکهه زمهانی حهد اجهرا
خواهد شد که تکلی ،تحریمی فعلی گردد و مکل ،عصیان کند و دسهت بهه انجهام آن
فعل بزند بنابراین عدم اجرای حد در این موارد از باب اجرای قاعده درأ نیست.
نکتهای که تذکر آن در اینجا ضروری است آن است که دریابیم چه عاملی سهبب شهده
است که عدهای قائل به قول اول شوند .یکی از این عوامل روایاتی بودند که در قسمت
قبل موردنقد قرار گرفتند .دومین عامل عبارتی است که صهاحب جهواهر بههتبهع سهید
طباطبایی آن را نقل کرده است .همانطور که در گذشته ذکر شد صاحبجواهر په

از

آنکه وطی به شبهه را منحصر در سه قسم میکند و مستند آن را قطع اصهحاب قلمهداد
میکند (نجفی ،1404 ،م ،29ص )252مینویسد :غیهر از ایهن سهه قسهم و نیهز نکهاح
صحیح ،تمامی وطیها ،زنا محسوب میشوند (نجفی ،1404 ،م ،29ص .)247سپ

در

ادامه مینویسد :ازآنجاکه میدانیم اباحه فروم متوق ،بر اذن شرعی است بنهابراین ظهن
به استحقاق و احتمال به آن در تحقق شبهه کافی نیست مگر اینکه آن ظن در نزد شرع،
معتبر شمرده شود بنابراین بدون این دو ،اذن منتفی گشته و تحریم ثابت میشهود .لهذا
شبهه مسوغ وطی در اینجا وجود ندارد تا وطی ،وطی به شبهه محسوب شهود (نجفهی،
 ،1404م ،29ص .)252همین عبارت سبب شده که عدهای قائل شهوند بهه ایهنکهه در
تحقق شبهه ،علم و یا ظن معتبر شرط است (انصاری شیرازی ،1429 ،م ،3ص .)87امها
میگوییم در اینجا خلطی صورت گرفته است بین چیستی وطی به شبهه و شبههای کهه
موجب از بین رفتن حد میگردد .توضیح اینکه ممکن اسهت فهردی بهه سهبب وجهود
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شبههای دست به وطیی بزند که داخل هیچکدام از آن سه قسم وطی به شبهه نگردد امها
بااین حال آن شبهه موجب از بین رفتن حد گردد .چراکه فقها هیچ محذوری نمهیبیننهد
در اینکه وطیی ،زنا محسوب شود و بااینحال ،حد بر انجام آن جاری نگهردد (مکهارم
شیرازی ،1418 ،ص 49-48سند ،1429 ،م ،2ص .)179درست مانند کسی که میدانهد
اگر به فالن مکان برود به زنا مجبور خواهد شد و بااینحال به سمت آنجا میرود اما نه
به قصد انجام زنا بلکه به قصد دیگری وارد آن مکان میشود و سپ

مجبور به زنا می-

شود در این حالت او زنا انجام داده است اما حد زنا بر او جاری نخواهد شهد (مکهارم
شیرازی ،1418 ،ص.)49
با توجه به این مطلب ،بهعنوان نظر مختار ادعا میکنیم ادله دیگری وجود دارد مبنی بهر
اینکه در باب حدود ،ظن به اباحه هم موجب ساقط شدن حد میگهردد .آنچهه قبهل از
ارائه ادله باید آن را یادآوری کنیم این است که دلیل ما بهرای اثبهات ایهن قهول ،عمهوم
روایت شیخ صدوق نمیباشد آنگونه که عدهای چنین کردهاند (فاضل لنکرانهی،1422 ،
ص )34چراکه ما در هنگام بررسی ادله دانستیم که این روایت ،مرسله است و تنهها بهر
طبق یک مبنا دارای اعتبار میشود اما هدف ما در اینجا ارائه ادلهای است که منهوط بهه
یک مبنای خاص نباشد.
یکی از آن ادله ،روایت ابا بصیر است .ابا بصهیر از امهام صهادق(ع) در مهورد زنهی کهه
همسری داشته و بااینحهال ازدوام نمهوده و سهپ

زوم دوم ،از همسهر دار بهودن زن

اطالع پیدا کرده است سؤال نمود .امام(ع) فرمودند :بر زن حد رجم جاری خواهد شهد
به جهت اینکه عالمانهه اقهدام بهه ایهن کهار نمهوده اسهت (حهر عهاملی ،1409 ،م،28
ص .)127ظاهر روایت این است که علت ثبوت حد ،وجود حجت بر حرمت و ثبهوت
علم به آن است بنابراین در صورت انتفاء علت که علهم باشهد حهد منتفهی مهیگهردد
بنابراین مقتضای روایت سقوط حد است اگرچه که حجت بهر حلیهت موجهود نباشهد
(فاضل لنکرانی ،1422 ،ص .)35همچنین میدانیم یکی از شرایط ثبهوت حهد ،علهم بهه
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حرمت فعل است و دلیل آن عالوه بر اصل ،روایات و اجماع منقول یا محصل میباشهد
(نجفی ،1404 ،م ،41ص .)261بنابراین اگر تنها علم و ظن معتبر بر حلیت ساقط کننده
حد محسوب شود ،دیگر وجهی برای اعتبار علم به حرمت در ثبوت حد وجود نخواهد
داشت.
با توجه به این دو دلیل درمییابیم که قول اول نمیتوانهد قهول صهحیحی باشهد و اگهر
اشکال شود که مقتضای این دو آن است که حتی وهم به اباحه هم شبهه محسوب می-
شود ،میگوییم درست است که این دو دلیل چنین مطلبی را اقتضا مهیکننهد لکهن اگهر
بخواهیم وهم به حلیت را هم شبهه قلمداد کنیم منجر خواههد شهد کهه تمهامی حهدود
تعطیل گردد مگر در زمانی که ما یقهین بهه ارتکهاب جهرم حهدی پیهدا کنهیم .بنهابراین
پ ازاین بحث طوالنی میتوانیم ادعا کنیم ضابطه شبهه دارئه مجازات در نزد متهم ،ظن
به اباحه -اعم از ظن معتبر و غیر معتبر -میباشد.
جمعبندی

در اینکه ضابطه شبهه از بین برنده حد چیست بین فقها اختالف وجود دارد و سه قهول
در این زمینه وجود دارد .گروهی قائل هستند به اینکه مالو شبهه ،ظن به اباحه اسهت،
گروهی نیز شک و وهم به اباحه را هم موجب پدید آمدن شبهه میدانند و گهروه سهوم
نیز تنها علم و ظن معتبر را مالو پدید آمدن شبهه میدانند .هریهک از ایهن سهه گهروه
برای قول خود ادله ای ذکر نمودند که این ادله همان مفاد ادله قاعده درأ مهیباشهد .امها
باید گفت که ادله قاعده نمیتوانند ضابطه خاصی را در ضابطه شبهه ارائه کنند و تنها از
آنها میتوان برداشت نمود که جاهل قاصر ،معذور است و شبهه در حق او ثابت شهده
است و در مورد جاهل مقصر ملتفهت سهاکت هسهتند چراکهه روایهت «ادْرَءُوا الْحُهدُودَ
بِالشُّبُهَاتِ» مرسل است و تمامی راههای ارائهشده جهت حجیت بخشی به این روایت با
خدشه مواجه است .از طرف دیگر اصل احتیهاط در دمهاء و فهروم و ابتنهاء حهدود بهر
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تخفی ،نیز نمیتوانند ضابطهای در این خصوص ارائه دهند و مؤید این مطلب آن است
که هیچکدام از فقیهان مستند خود را این دو امر قرار ندادهاند بلکه تنها بهعنوان شاهد از
این دو استفاده کرده اند .اجماع و تسالم اصحاب نیز ادله لبی محسهوب مهیشهوند و از
طرف دیگر مشخص نیست که فقها بر چه امری تسالم و اجمهاع دارنهد و معقهد آنهها
واضح نیست لذا باید به قدرمتیقن اکتفا نماییم و آن ،یقین و ظن معتبر بهه حلیهت فعهل
است .هر دو دسته از ادله معذوریت جاهل نیز به دلیهل آنکهه احتمهاالت گونهاگونی در
خصوص آنها داده میشود نمیتوانند ضابطه خاصی در این خصوص ارائه دهند.
اما بااینوجود نمیتوان در اینجا به قاعده و اصل اولی مراجعه نمود چراکه ادله دیگهری
داریم مبنی بر اینکه در تحقق حد ،علم به حرمت فعل ارتکابی الزم است .طبق این ادله
باید گفت که وهم به حلیت فعل هم موجب پدیهد آمهدن شهبهه مهیگهردد .لکهن ایهن
برداشت از روایت موجب تعطیل شدن حدود میگردد لذا باید گفت که مالو در ثبوت
شبهه ،ظن به اباحه فعل است.
یادداشتها

 .1برای نمونه ر.و :قرشی ،قاموس قرآن ،1412 ،م ،4ص 2زیات و دیگران،1410 ،
ص.471
 .2برای مطالعه بیشتر ر.و :حاجی ده آبادی ،1387 ،ص.73-71
 .3در همین زمینه روایات محمد بن مسلم ،ابو عبیده حذاء ،جمیل و ابو بصیر وجود
دارد که حر عاملی آنها را در یک باب جمعآوری نموده است (حر عاملی،1409 ،
م ،28ص .)329نحوه استدالل به این روایات درست مانند روایت گذشته است و همان
اشکال گذشته نیز نسبت به آنها جاری است .بنابراین از آوردن روایات صرفنظر
میکنیم.
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ابن فارس ،ابوالحسین احمد ( ،)1404معجم مقائی

اللغۀ ،قم :انتشارات دفتر

تبلیغات اسالمو حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
ابن منظور ،محمد بن مکرم ( ،)1414لسان العرب ،بیروت :دار الفکر للطباعۀ و النشر
و التوزیع -دار صادر ،چاپ سوم.
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انصاری شیرازی ،قدرت اهلل ( ،)1429موسوعۀ أحکام امطفال و أدلتها ،محمد جواد
فاضل لنکرانی ،قم :مرکز فقهو ائمه اطهار علیهم السالم ،چاپ اول.
باقری پور ،منصوره (« ،)1385معنا شناسی شبهه و کاربرد آن در احکام فقهی -
حقوقی» ،مقاالت و بررسیها ،دفتر  ،82ص.38-21
بحرانو ،یوس ،بن احمد ( ،)1423الدرر النجفیۀ من الملتقطات الیوسفیۀ ،بیروت :دار
المصطفو یحیاء التراث ،چاپ اول.
تبریزى ،جواد بن علو ( ،)1417أس

الحدود و التعزیرات ،قم :دفتر مؤل ،،چاپ

اول.
جوهرى ،اسماعیل بن حماد ( ،)1410الصحاح -تام اللغۀ و صحاح العربیۀ ،بیروت:
دار العلم للمالیین ،چاپ اول.
حاجی دهآبادی ،احمد ( ،)1387قواعد فقه جزایی :حدود و تعزیرات ،قصاص و
دیات ،قم :پهوهشگاه حوزه و دانشگاه ،چاپ اول.
حب اهلل ،حیدر ( ،)1432دراسات فی الفقه ایسالمی المعاصر ،بیجا :دار الفقه
ایسالمی المعاصر ،چاپ اول.
حر عاملی ،محمد بن حسن ( ،)1409تفصیل وسائل الشیعۀ إلو تحصیل مسائل
الشریعۀ ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول.

واکاوی ضابطه شبهه از بین برنده مجازات در نزد متهم 63















حمیری ،نشوان بن سعید ( ،)1420شم

العلوم و دواء الکالم العرب من الکلوم،

بیروت :دار الفکر المعاصر ،چاپ اول.
خمینو ،سید روح اللّه ( ،)1421کتاب البیع ،تهران :مؤسسه تنظیم و نشر آثار امام
خمینو قدس سره ،چاپ اول.
خمینو ،سید روح اللّه (بیتا) ،تحریر الوسیلۀ ،قم :مؤسسه مطبوعات دار العلم ،چاپ
اول.
خوانسارى ،سید احمد بن یوس ،)1405( ،جامع المدارو فی شرح مختصر النافع،
قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ دوم.
خویو ،سید ابوالقاسم ( ،)1417مصباح امصول ،تقریر محمد سرور واعظ حسینی
بهسودی ،قم :مکتبۀ الداوری ،چاپ پنجم.
خویو ،سید ابو القاسم ( ،)1422مبانی تکملۀ المنهام ،قم :مؤسسۀ إحیاء آثار ایمام
الخوئی ،چاپ اول.
راغب اصفهانی ،حسین بن محمد ( ،)1412مفردات الفاظ القرآن ،لبنان-سوریه :دار
العلم-الدار الشامیۀ ،چاپ اول.
زیات ،احمدحسن و دیگران ( ،)1410معجم الوسیط ،استانبول :دار الدعوۀ مؤسسۀ
ثقافیۀ ،بیچا.
سبزوارى ،سید عبد امعلو ( ،)1413مهذّب امحکام فی بیان الحالل و الحرام ،قم:
مؤسسه المنار -دفتر حضرت آیۀ اهلل ،چاپ چهارم.
سند ،محمد ( ،)1429سند العروۀ الوثقو -کتاب النکاح ،قم :مکتبۀ فدو ،چاپ اول.
سید رضی ،محمد بن الحسین ( ،)1414نهجالبالغۀ ،قم :مؤسسه نهجالبالغه ،چاپ
اول.
شهید اول ،محمد بن مکو (بیتا) ،القواعد و الفوائد ،قم :کتابفروشو مفید ،چاپ اول.
شهید ثانو ،زین الدین بن علو ( ،)1413مسالک امفهام إلو تنقیح شرائع ایسالم ،قم:
مؤسسۀ المعارف ایسالمیۀ ،قم ،چاپ اول.
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صدر ،سید محمد باقر ( ،)1417بحوث فی علم امصول ،تقریر سید محمود هاشمی
شاهرودی ،قم :موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم،













چاپ سوم.
صدوق ،محمّد بن علو بن بابویه ( ،)1413من ال یحضره الفقیه ،قم :دفتر انتشارات
اسالمو وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ دوم.
صدوق ،محمّد بن علو بن بابویه ( ،)1415المقنع ،قم :مؤسسه امام هادى علیه
السالم ،چاپ اول.
طباطبایی حائرى ،سید علو بن محمد ( ،)1418ریا

المسائل فی تحقیق امحکام

بالدالئل ،قم :مؤسسه آل البیت علیهم السالم ،چاپ اول.
طباطبایی قمو ،سید تقی ( ،)1426مبانی منهام الصالحین ،قم :منشورات قلم الشرق،
چاپ اول.
طریحو ،فخر الدین ( ،)1416مجمع البحرین ،تهران :کتابفروشی مرتضوی ،چاپ
سوم.
طوسو ،محمد بن حسن ( ،)1387المبسوط فی فقه ایمامیۀ ،تهران :المکتبۀ
المرتضویۀ یحیاء اآلثار الجعفریۀ ،چاپ سوم.
طوسو ،محمد بن حسن ( ،)1407تهذیب امحکام ،تهران :دار الکتب ایسالمیۀ ،چاپ
چهارم.
طوسو ،محمد بن حسن ( ،)1414اممالی ،قم :دار الثقافۀ ،قم ،چاپ اول.
فاضل لنکرانی ،محمد ( ،)1422تفصیل الشریعۀ فی شرح تحریر الوسیلۀ -الحدود،
قم :مرکز فقهو ائمه اطهار علیهم السالم ،چاپ اول.
فاضل هندى ،محمد بن حسن ( ،)1416کش ،اللثام و ایبهام عن قواعد امحکام ،قم:
دفتر انتشارات اسالمو وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ اول.
فخر المحققین ،محمد بن حسن ( ،)1387إیضاح الفوائد فی شرح مشکالت القواعد،
قم :مؤسسه اسماعیلیان ،چاپ اول.
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فیض کاشانی ،محمد محسن( ،بیتا) ،مفاتیح الشرائع ،قم :انتشارات کتابخانه آیۀ اهلل
مرعشو نجفو ره ،چاپ اول.
قرشو ،سید علو اکبر ( ،)1412قاموس قرآن ،قم :دار الکتب ایسالمیۀ ،چاپ ششم.
کلینو ،محمد بن یعقوب ( ،)1429الکافی ،قم :دار الحدیث للطباعۀ و النشر ،چاپ
اول.
محقق داماد ،سید مصطفی ( ،)1406قواعد فقه ،تهران :مرکز نشر علوم اسالمو ،چاپ
دوازدهم.
مصطفوى ،سید محمد کاظم ( ،)1421القواعد -مائۀ قاعدۀ فقهیۀ ،قم :دفتر انتشارات
اسالمو وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم ،چاپ چهارم.
مظفر ،محمد رضا ( ،)1431اصول الفقه ،قم :بوستان کتاب ،چاپ هفتم.
معرفت ،محمد هادى (بیتا) ،تعلیق و تحقیق عن أمهات مسائل القضاء ،قم :چاپخانه
مهر ،چاپ اول.







مکارم شیرازى ،ناصر ( ،)1418أنوار الفقاهۀ -کتاب الحدود و التعزیرات ،قم:
انتشارات مدرسۀ ایمام علی بن أبی طالب علیه السالم ،چاپ اول.
موسوی اردبیلو ،سید عبد الکریم ( ،)1427فقه الحدود و التعزیرات ،قم :مؤسسۀ
النشر لجامعۀ المفید رحمه اهلل ،چاپ دوم.
موسوی گلپایگانو ،سید محمد رضا ( ،)1412الدر المنضود فی أحکام الحدود ،تقریر
علی کریمی جهرمی ،قم :دار القرآن الکریم ،چاپ اول.
مؤمن قمی ،محمد ( ،)1422مبانی تحریر الوسیلۀ -کتاب الحدود ،تهران :مؤسسه
تنظیم و نشر آثار امام خمینو قدس سره ،چاپ اول.
نجفو ،محمد حسن ،)1404( ،جواهر الکالم فی شرح شرائع ایسالم ،بیروت :دار

إحیاء التراث العربی ،چاپ هفتم.

