پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوششم ،بهار  ،8931ص 819 - 813
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امامیّه
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)قاریخ دریانت 69/4/89 :قاریخ پذیرش(67/3/81 :

چکيده؛
با اجود اقّفاق ن یهان در مورد قأ یر شرهه بر اس اط مجارات ا پذیرش اجمالی این مهم در مواد  839ا  838قانون
مجارات استالمیق در این نکنه اخنالف شت ه استت که ضتابیة شرهة رانع مسئولیّت ا مجارات چیست .در قانون
ح می دان ق امّا دربار چیستتنی شتترهه ا

مجارات استتالمی نیز قانونگذار به صتتورت کلّی ن ط شتترهه را رنعک

راش نهم آن ستتتاکت استتتت .ار این راق پرستتتش این استتتت که در چه حالنی می قوان گفت که مرقکب نعل
مستنوجب ح ق داراب شتترهه بوده استتت .قع ادب ار ن یهان قائل  :ق ها در حالنی می قوان مرقکب را داراب شتترهه
دانستت که در ه گاح ارقکاب ن علق ی ین یا ظن معنرر به حلیّت نعل داشنه باش  .در م ابل ع ه اب دیگر میلق ظن
را ضابیة شرهه دانسنه ان ا قع ادب دیگر پا را نراقر نهاده ا اهم به حلیّت نعل را نیز شرهه قلم اد نموده ان  .آن ه
در این خصتوص قوجّهکردنی استت آن استت که صاحران این سه نظریّه همگی به ادلّة مشنرکی براب ا رات قول
خود قمس تّو نمودهان ا رمز اخنالف آنها برداشتتت هاب منفااقی استتت که ار این ادلّه داشتتنه ان  .نگارن گان در
نوشنار حاضر معن ن که قمامی این ادلّه ار ارائة یو ضابیه در مورد شرهه ناقوان هسن  .با اجود اینق رجوع به
اصول ا قواع ااّلیّه در مسئله جایز نیست ا ار ادلّة دیگرب میقوان به این مهم دست یانت که «میلق ظن» ضابیة
شرهة دارئه مـسوب میشود.

واژگان کليدی :جهل تقصيری ،شبهه ،شبهة جهل ،قاعدة درأ.
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مسئول) e.aliakbari@ahl.ui.ac.ir
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مقدّمه
یکی ار مهم قرین مراحث ن ه جزایی اسالحق بـث قأ یر شرهه در اس اط مجارات است؛ قانونگذار
نیز اجماالً آن را در مواد  839ا  838قانون مجارات استالمی پذیرننه است .اگر به مرـث ح اد
کنب ن هی مراجعه ک یم در میان آن موارد بستتتیارب به چشتتتم می خورد که ن ها به علّت اجود
شتترههق حکم به ستت وط مجارات داده ان  .در این میانق قع اد ریادب ار ایشتتان ار قاع هاب به ناح
«درا» یا «الـ اد ق را بالشتترهات» یاد نموده ا مجارات را به دلیل این قاع ه ستتاقط دانستتنهان  .با
قیع نظر ار اصییادب یا قأسیسی بودن قاع ه ا با صرف نظر ار ای که ادلّة قاع ه قوانایی ا رات آن
را داراست یا خیرق در این نکنه قفاهم هست که اجود شرهه مانع روت مجارات میشودق چ انکه
انزان بر ادلتّة ا رتاتک ت

قتاعت هق ادلّة عامی مان ادلّة معذاریّت جاهل در راایات به چشتتتم

می خورد .بتا این حتالق اگرچه در مورد شتتتمول این امر نستتترت به انواع مجارات یع ی ح ادق
قصتتتاص ا قعزیرات اخنالف اجود داردق مهمقرین ا ا رگتذارقرین اخنالف بته یتو امرق یع ی
قعیین ضتتابیة شتترههق اخنصتتاص دارد؛ ریرا در این باره برخی ی ین یا ظن معنرر به حلیّت نعل را
ضتابیة شترهه می دان ق حال آنکه ع ه اب دیگر میلق ظن را سترب ست وط مجارات دانسنهان ا
قع ادب دیگر پا را نراقر ار آن نهاده ا احنمال ا اهم را نیز شرهه قلم اد نموده ان  .در این راسناق
ه ف این نوشتنار شت استایی مع اب لغوب ااژه شرهه ا دریانت نسرت آن با ع اای ی نظیر شو ا
اهم استتت قا در ننیجه ص تـّت ا س ت م ص ت ق ع وان «شتترهه» بر مصتتادی ی که ن ها آنها را جزء
شتترهات مـستتوب نمودهان راشتتن شتتود .هم ینق ضتتابیة شتترهة اس ت اطک

کیفر نزد منّهم

بررستی میشود؛ کانون بـث این خواه بود که آیا راایت مرسلة شیخ ص اق «ادْرهءُاا الْـُ ُاده
بِالشُّرُههاتِ» ق اصل احنیاط در دماء ا نراجق مرن ی بودن ح اد بر قخفی ق اجماع ا ادلّة معذاریّت
جاهل ضابیهاب را در این خصوص ارائه میده یا بای به اصل ااّلی مراجعه شود؟
پیش ار اراد به مراحث این نوشتتنار قریین مـل نزاع به صتتورت دقیق ضتترارب استتت؛ ریرا
شترهه اقستامی دارد که همة آنها در این نوشتنار مـل بـث نیستت .شرهه در یو ق سیم به شرهة
قاضتی ا شرهة منّهم ق سیم میشود .یع ی گاه براب قاضی شرهه پ ی میآی که آیا منّهم مسنـقّ
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مجارات استتت یا خیر ا گاه براب خود منّهم در ارقکاب نعل شتترهه اجود دارد؛ مثل ای که اری
به شترهه کرده باشت ا یا نعل حراح دیگرب را ار راب شترهه مرقکب ش ه باش  .اگرچه در اکثر
موارد شتترهة قاضتتی ا منّهم با هم قالرح دارن ق در این نوشتتنار به رور خاص مـل نزاع شتترههاب
استت که براب منّهم ااقع میشود؛ در مواد  839ا  838قانون مجارات اسالمی مصوّب  8263نیز
به همین شترهه اشتاره شت ه استت .ار ستوب دیگر شرهه به شرهة حکمیّه ا شرهة موضوعیّه ق سیم
میشتود .شترهة حکمیّه مثل آن است که شخصی شو در حکم ااقعی کلّی داشنه باش ا شرهة
موضتوعیّه ب ین مع است که شخص حکم کلّی را میدان ق امّا شو دارد که مورد ار موضوع ا
مصت اق آن حکم کلّی است یا خیر .شرهة حکمیّه ق ها در مواردب رخ میده که شخص جهل
بسیط داشنه باش ا به قعریر دیگر به شو خود النفات داشنه باش  .الی اگر کسی به کلّی جاهل
مرکّب استت ا نکر میک که ااقعیّت را میدان ق حال آنکه خیا میک ق کسی نمیگوی این
شتتخص شتتره ه دارد .ار آنجا که بـث ما در شتترهات استتت بای گفت که مراد شتترهة موضتتوعیّه
استق نه حکمیّه؛ ریرا در شرهات حکمیّه همانیور که معراف است جهل به قانون ا حکم رانع
مستتئولیّت نیستتت .ار این راق ن انستتنن حرمت ربا یا رنا رانع مجارات نخواه بود .الرنه این مورد
یو استنث اء دارد ا آن موردب است که شخص قریب العه به اسالح بوده ا قارهمسلمان باش ا
ار احکاح عملی ارّالعی ن اشتنه باشت یا ای که شترایط اا به گونهاب بوده است که احکاح به اب
نرستی ه بوده باش  .به قعریر دیگر جاهل قاصر را نیز میقوان داخل در بـث دانستق الی جاهل
م صّر ار بـث خارج است.

 .2معناشناسی لغوی «شبهه»
با اجود اخنالنات جزئی بین ااژه شتتت استتتان در مع اب ااژه شتتترههق همگی در یو نکنه با هم
مشتتتنرک هستتتن ا آن ای که شتتترهه به مع اب النراس استتتتق به نـوب که درککردنی نراشت ت
(جوهربق  :8489ج9ق 3329؛ ابن م ظورق  :8484ج82ق  .)194مؤیّ این برداشتتتت رااینی استتتت
که صتتاحب مجمع الرـرین ب ان اشتتاره نموده استتت .اماح علی(ع) می نرمای شتترهه ب ین دلیل
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شتترهه نامی ه شتت ه استتت که با حق مشتتابهت دارد (رریـ ق  :8489ج9ق  .)246با این قوضتتیح
درمی یابیم که صت ق ع وان شترهه بر حالنی که نرد به یو امر شو یا اهم دارد صـیح نیستق
چراکه مما لت ا مشتابهت به ان اره اب نیستت که درککردنی نراش  .به عرارت دیگرق شرهه در
جایی صادق است که نرد امرب را ااقعیّت می پ اردق در حالی که ااقعیّت بر خالف آن

است8.

با اجود اینق نگارن گان قع ادب ار کنابهاب ج ی قر اغلب نارستتتیق شتتتو را نیز در مع اب
شترهه آارده ان ؛ گویا به علّت ق اال در ربان اهل مـاارهق این امر اقّفاق انناده باشت (باقربپورق
.)13 :8211

 .1ديدگاههای فقيهان در مورد ضابطة شبهه
در ای که ضابیة شرهه بردارن مجارات چیستق سه نظر در بین ن یهان اجود دارد:
نظر نخستتتت -ی ین (جهل مرکّب) یا ظنّ معنرر به اباحة نعل :ار کلمات قع ادب ار ن ها میقوان
دریانت که آنها ق ها ی ین ا ظنّ معنرر به اباحة نعل را ضتتابیة شتترهه میدان  .صتتاحب جواهر به
ن ل ار کناب مصتابیح ستیّ رراررایی در قعری

اری به شرهه میگوی که اری به شرهه بر سه

قستم است :قسم نخست ای که ناعل در نفس االمر مسنـقّ آن نیستق امّا اعن اد به اسنـ اق دارد.
قستتم داّح ای که به ستترب جهالت مغنفره نزد شتترع ار ناعل صتتادر شت ه استتت .قستتم ستوّح ای که
قکلی

با یو سترب نامـرح مان ج ون ار داش ناعل مرقفع ش ه است؛ مراد ار جهالت مغنفره

این استت که نرد علم به استنـ اق آن ن اردق امّا با این حال نکاح جایز استت؛ مان مشنره ش ن
رنانی که اردااج با آنان حالل استتت با رنانی که اردااج با آنان حراح استتت یا جایی که مرد بر
خرر رن به نرود همستر یا ان ضاء ع ّه اعنماد می ک ا یا رن به شهادت دا عادل به رالق راج یا
موت اا قکیه می ک ا نیز صور دیگرب که احنمال ع ح اسنـ اق شرعاً مانعی ن اردق گرچه آن
احنمالْ احنمال قریب یا مظ ون باش ت (نجفیق  :8494ج48ق  .)392همانیور که دی ه میشتتود در
این عرارتْ مجرّد احنمال ا حنّی ظن به اباحه در ایجاد شتتترهه کفایت نمی ک ق بلکه ق ها رمانی
 .8به این حالت جهل مرکّب ارالق می شود.
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شترهه ایجاد می شود که نرد علم به ابا حه داشنه باش ا یا ای که دلیل شرعی بر معنرر بودن ظن به
ابتاحته پی ا شتتتودق چراکه ایشتتتان ق ها این نوع ار جهالت را جهالت مغنفره می دان  .ار این راق
می قوان گفت شرهه علم ا یا ظن معنرر شرعی بر اباحه است .این دی گاه ار عرارات برخی دیگر
ار ن ها نیز برمیآی (خمی یق  :8434ج3ق 419؛ خوییق  :8433ج8ق .)399
نظر داّح -ظن(اعم ار معنرر ا نامعنرر) به حلیّت نعل :ضابیة شرهة بردارن مجارات آن است
که نرد در ه گاح ارقکاب نعلق ظن به حلیّت نعل داشتنه باش  .ار قائالن به این نظریّه می قوان به
شتتتهی ااّل (شتتتهی ااّلق بی قا :ج8ق )277ق صتتتاحب ریال (ررارراییق  :8481ج81ق  )424ا ار
ن هاب معاصر به مرحوح آیتاهلل ناضل (ناضل ل کرانیق  :8433ج3ق  )24اشاره نمود.
نظر ستتوّح -احنمال ا اهم به حلیّت نعل :اگر نردب مرقکب عملی حراح شتتود که در شتترع
مسنوجب ح استق امّا در ه گاح ارقکاب نعلق احنمال ا یا اهم به حلیّت آن نعل داشنه استق
اجود این امر موجب صت ق ع وان شترهه میشتود ا مجارات ار اب ساقط می شود .ار قائالن به
این دی گاه میقوان به شتتهی انی (شتتهی انیق  :8482ج84ق  )236ا آیت اهلل مکارح اشتتاره کرد
(مکارحق .)13 :8481

 .9مقتضای اصل و قواعد اوّليّه
پیش ار اراد به ادلّة قا ع ه براب ب ست آاردن مع اب شرهه بای دی که م نضاب قواع ا اصول
ااّلی در مستتتئلة جهل چیستتتتق چراکه ممکن استتتت ع ّهاب ادلّة این قاع ه را کانی ن ان ا به
همین ستترب به اصتتول ااّلیّه مراجعه ک  .ب ابراینق میقوان گفت انستتان گاهی جاهل به حرمت
استق در حالی که خود را عالم می دان ا قیع به حلیّت نعل دارد ا گاهی اا جاهل استق امّا به
ع ح علم خود نیز آگاه استتت .ب ابراینق این جهل یا جهل مرکّب استتت ا یا جهل بستتیط .جاهل
مرکّب نیز خود گاهی نسرت به حکم نعل جاهل استق مان کسی که قاره مسلمان ش ه ا پیش
ار اسالح نکاح با مـارح را جایز میدانسنه است ا منوجّه حکم اسالح نش ه ا آن عمل را مرقکب
شت ه استت .هم ینق انستان گاهی نسترت به موضتوع جاهل استتق مان کسی که با رن اج ریه

فصلنامه پژوهش حقوق کیفری ،سال هفتم ،شماره بیستوششم ،بهار 1398

811

نزدیکی می ک ق در حالی که اعن اد دارد که آن رن حلیلة ااستتت .امّا جاهل به جهل بستتیط نیز
گاهی شکی که دارد شو ب اب است ا گاهی م ران به علم اجمالی است .اگر شو اا م ران
به علم اجمالی باشت نیز یا شترههْ شترهة مـصوره است ا یا شرهة نامـصوره .حال آن ه ار قواع
ب ستتت می آی آن استتتت که اگر نرد جاهل مرکّب باشتت ق معذار استتتت ا ح ّب بر اا جارب
نمی شتود (موسوب گلپایگانیق  :8483ج8ق  )29ا نرقی نیست در ای که اا جاهل به حکم باش ا
یا جاهل به موضوع؛ ریرا اا در ااقع خود را عالم ا قارع میدان ا میدانیم که حجّیّت قیع ذاقی
است (مظفرق  .)219 :8428در مورد جاهل به جهل بسیط ابن ا بای گفت ار آنجا که علم ا قیعی
که در موضتوع حکم ح اد جعل شت ه قیع موضتوعی اصتفی استتق ب ابراین امارات ا اصول
عملیّه را میقوان جایگزین آن کرد .ار این راق اگر دا عادل خرر ده که رن داراب همسر است
ا با این حال مرد با اا اردااج ک ق ب ان هیچ شتتکی مرد مستتنـقّ ح استتتق چراکه ار جانب
شتتارعق بیّ ه قائم م اح علم استتتق اگرچه در نفس خود ممکن استتت به حرمت اردااج با آن رن
شو داشنه باش  .هم ینق اگر مرد شو ک که رنی که قص اردااج با اا را دارد ایّاح ع ّهاش
قماح ش ه یا خیرق نمیقوان با اا اردااج ک ا اگر اردااج ک ا با اا نزدیکی ک ق مسنـقّ ح
استت؛ ریرا استنصتـاب م نضی باقی مان ن رن در ایّاح ع ّه است .امّا اگر هیچ دلیل یا اصلی که
داللت بر حرمت ک اجود ن اشنه باش ا نرد در حالت شو ا یا اهم در حرمت باش ا یا به
حرمت نعل مظ ون باشت ت ق امّا ظن اا ار ظ ون معنرر شتتترعیّه نراشت ت ق در این حالت اجهی براب
جریان ح به ستتترب ارقکاب نعل پیش ار نـص در احکاح اجود ن ارد (موستتتوب گلپایگانیق
 :8483ج8ق

8.)42

 . 8این درحالی است که شو نرد شو ب اب باش  .امّا اگر شو اا م ران به علم باش ق اگر شرههْ شرهة نامـصوره باش ق
م نضاب قواع ع ح لزاح اجن اب است .اگر شرههْ شرهة مـصوره باش ق مان جایی که نرد علم دارد به ای که یکی ار این دا
رن بر اا حراح استق اما منعیّ اً نمی دان که ک اح یو بر اا حراح استق دلیل ع لی بر لزاح احنیاطق نرد را ار اردااج با هر دا
رن م ع می ک  .ب ابراینق اگر اا با هر دا اردااج ک ق مسنـقّ ح است.
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 .4بررسی ادلّة قاعده برای تحصيل معنای شبهه
براب قریین مع اب شترهه ا ای که ضابیة شرهة دارئه چیستق بررسی ادلّة قاع درا ا اقنضاب آنها
بایستنه استت قا مشخّص شود آیا ار رریق بررسی این ادلّه راهی براب قـصیل ضابیة شرهه یانت
میشود یا خیر .ب ین قرقیبق نخست این ادلّه ا سپس م نضاب آنها بررسی خواه ش .

 .2-4روايت خاص
مهمقرین مستن قاع

درا راایات هستن  .در کناب من الیـضتره الف یه چ ین آم ه است« :قَالَ

رهسُولُ اللَّه(ص) ادْرهءُاا الْـُ ُاده بِالشُّرُههاتِ»ق یع ی رسول اهلل(ص) نرمودهان که ح اد را با شرهات
دنع ک ی (صت اقق  :8482ج4ق  .)74هم ینق ص اق در الم ع این ح یث را به علی(ع) نسرت
میده (ص ت اقق  .)427 :8481پیش ار بررستتی مرـث داللی راایت بای در مورد ستت راایت
بـث شتود .صت اق این راایت را در هر دا کنابق مرسل ذکر نموده استق حال آنکه راایات
مرستل ار حیث ست در شتمار احادیث ضتعی
ضتع

هستن  .با این حالق شتواه ب ارائه شت هان که

س این راایت جرران ش نی است .ار جمله این شواه ق عرارت ص اق در ابن اب کناب

من الیـضتر است؛ اب قصریح می ک که در این کناب راایاقی را جمع آارب نموده است که
بته آن ننوا میده ا به صتتتـّت آنها حکم می ده ا این راایات حجّت بین اا ا بین پرادگار
استت (صت اقق  :8481ج8ق  .)2ار این راق اقنی ایشتتان با آن م اح علمی ا ق وا ا دیانت به رور
قارع ا صتریح راایت را به پیامرر اکرح(ص) ا امیرالمؤم ین(ع) نسترت میده ق معلوح استت که
ار نظر ایشتتتان اشتتتخاص بین اا ا معصتتتوحق ار اشتتتخاص مو ّ

(مـ ّق دامادق  :8499ج4ق .)47

ب ابراینق ب ابر قولیق مرستتالت صت اق در من الیـضتتر در حکم مستتانی هستتن (خمی یق :8438
ج3ق  .)931بتا این حتالق عت ّه اب این میلب را نپذیرننهان ا مرستتتالت اا را در حکم مستتتانی
نمیدان (صت رق  :8487ج1ق )126؛ ب ین دلیل که نهایت امر این استت که اس اد جزمی ص اق
در من الیـضتر بر این داللت دارد که مضمون به نـوب که بر اا حجّت است نزد اا ابت بوده
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استتتق امّا ای که این مضتتمون به مجرّد جزح اب بر ما هم حجّت باشتت ق ناق دلیل استتت (مؤمن
قمیق .)31 :8433
یکی دیگر ار راه هاب جرران ضتع
آن راایت عمل ک

س ق شهرت عملی استق ب ین مع ا که اگر اصـاب به

ا بر ررق آن ننوا ده ق این امر جررانک

ضتتتع

ست ت استتتت .حال با

قوجتّه بته این میلتبق بستتتیتارب ار ن هاى امامیّهق ار ق یم ا ج ی ق به ایژه ن هاى قریب به رمان
ائمه(ع)ق در موارد منع ّدى در کنب ن ه خود راایت درا را مر اى استتن راط قرار داده ا بر ررق
آن ننوى صتتادر کرده ا به آن عمل کردهان (مـ ّق دامادق  :8499ج4ق  .)47امّا به نظر می رستت
که این راه نیز جررانک
عملی جابر ضع

ضتع

ست نیست؛ ریرا نخست آنکه ع ّه اب قائل هسن که شهرت

س نیست (خوییق  :8487ج8ق  .)842داّح آنکه بای احرار ک یم که من ّمان

حکم خود مر ی بر درا ح را ق ها مسن به این راایت کردهان ؛ ریرا در غیر این صورت مـنمل
استتت که این راایت را ار باب قأیی ادلّة دیگر آارده باش ت (حاجیدهآبادبق )78 :8268ق حال
آنکه با بررسی راشن میشود که در بسیارب ار موارد در ک ار این راایتق ادلّة دیگرب نیز ارائه
ش هان (نو :حاجیدهآبادبق )72-78 :8268؛ براب مثال شیخ روسی در مورد رنی که همسرب
ن اشت ا حمل برداشنه بودق پیش ار اسن اد به راایت ار اصل برائت ذمّه اسنفاده میک (روسیق
 :8217ج1ق  .)1-7با این ق وضتیـاتق صتـّت این راایت مورد خ شه استق مگر ای که ار حیث
رجالی به این قائل ش که راایات مرسلة شیخ ص اق در حکم مسانی است.
با نرل پذیرش ست راایت بای م ار داللت راایت را بررسی کرد .شهی انی که قائل به
قول ستوّح است با اسن اد به عموح این راایتق مع اب شرهه را قوسعه داده است ا مجرّد احنمال -
حنّی اهم به حلیّت  -را ایجادک

شترهه دارء ح می دان (شهی انیق  :8482ج84ق  .)236امّا

بای گفت که این راایت ممکن نیستت مستتن قول ستوّح باشت ؛ ریرا راایت با عمومیّت خود بر
این داللت دارد که ح اد با ایجاد هر نوع شتترهه اب دنع می شتتون ق امّا مـل بـث مع اب شتترهه
استتتت .به عرارت دیگرق در صت ت ق ع وان شتتترهه در ه گاح اهم به حلیّت شتتتو اجود دارد ا
نمی قوان گفت که راایت این مورد را هم شتامل می شود .انزان بر آنق همانیور که در قوضیح
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مع اب لغوب گذشتق شرهه ب ین جهت شرهه نامی ه ش ه است که شریه حق استق حال آنکه در
ه گاح اهمق چ ین شتراهنی اجود ن ارد .به قعریر اصتولیق این مورد ار انراد شترهه مص اقیّه خودِ
عاح استتت .مؤیّ اقی بر این میلب در کالح ن ها اجود دارد :نخستتت آنکه ع ّهاب با اجود ای که
خود قائل به قول س توّح هستتن ا راایت را هم صتتـیح میدان ق این راایت را مستتن قول خود
قرار نمی ده (موسوب گلپایگان ق  :8483ج8ق  22ا .)42داّح آنکه ع ّه اب قائل به صـیح بودن
ستت این راایت هستتن ق امّا این راایت را شتتاه ب بر قول داّح قرار می ده (ناضتتل ل کرانیق
 )24 :8433ا این نشتتان ار آن دارد که راایت بر قول ستوّح داللت ن ارد .ب ینستتانق این راایت
قول ستتوّح را ا رات نمیک  .امّا بر استتاس استتنعماالت لف شتترهه در راایات میقوان گفت که
انیراق شترهه بر قول داّحق یع ی ظن به اباحهق بعی نیستتت .براب مثال ار امیر مؤم ان ن ل استتت که
نرمودن « :بُ ِیه الْکُفْرُ عهل اَرْبهعِ دهعهائِمه :الْفِس تْقِق اه الْغُلُوِّق اه الش تَّوِّق اه الش تُّرْههةِ» (کلی یق  :8436ج3ق
 .) 268ای که شترهه در ک ار شتو قرار گرننه استت نشتانگر آن استت که شرهه منرادف با شو
نیست ا بای آن را به احنمالی قعری

کرد که نراقر ار شو است ا ظ ّی است که انسان به امور

بارل پی ا میک  .ار سوب دیگرق اگر کسی قیع به چیزب داشنه باش نیز بر اا ص ق شرهه ننوان
کرد .ب ابراینق ق ها مع ایی که مـنمل باقی میمان ظن است.
ار ررف دیگر راایت به عمومیّت خود بر این داللت دارد که با ایجاد هر نوع ار شتترههق ح
دنع می شودق به سرب ای که جمع مـلی به (ال) داللت بر عاح میک (مظفرق  .)812 :8428انزان
بر اینق به سرب همین عمومیّت میقوان گفت که راایت شامل هر نوع ار شرهه میشود ا شرهات
حکمیّهق موضوعیّهق ب اب ا م ران به علم اجمالی را شامل
 .8یکی دیگر ار دالیلی که ممکن است مسن قاع

میشود8.

درا قرار بگیردق اصل احنیاط در دماء ا نراج است (سرزاارىق:8482

ج37ق ) 331؛ با این قوضیح که در ه گاح شو در اجراب ح ق بای احنیاط کرد ا ح را اجراء نکرد .در صورت ا رات این
دلیلق حنّی در ه گاح اهم به حلیّت هم چون شو در اجراب ح اجود داردق نمی قوان ح را اجراء کرد .ب ابراینق این دلیل
میقوان مسن قول سوّح باش  .امّا این دلیل نمی قوان مسن این قاع ه باش ق ریرا نخست آنکه همانگونه که در مراحث علم
اصول ابت ش ه است نمی قوان اصول را مرجعی براب ن یه در اسن راط احکاح ا قریین ح اد احکاح دانست .به عرارت دیگر
اصول بر ادلّة ااّلیّه ابت در نزد ن یه حکومت نخواه داشت (حبّاهللق :8423ج8ق )371ق حال آنکه قص ما ار ارائة این دلیلق
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 .1-4ابتناء حدود بر تخفيف
با درنگریستنن به کنب ن ها راشتن میشتود که بستیارب ار آنان مرن ی بودن ح اد بر قخفی

را

میرح کرده انت (نیضق بی قتا :ج3ق 96؛ اردبیل ق  :8492ج7ق 82؛ نتاضتتتل ه بق  :8489ج84ق
 .)274امّا هیچ یو دلیل خود را بر این میلب ذکر نکرده ان  .شتتتای بنوان گفت که دلیل مذاق
شتارع استت .قوضیح ای که اگر به راایات باب ح ادق قصاصق دیات ا حنّی باب شهادت نگاه
شتتتودق میقوان گفت ار ک ار هم قرار دادن آنها در ک ار یک یگر این ننیجه دریانن ی استتتت که
مذاق شتارع در ح ادق مستامـه ا قستاهل استت .براب مثال راایاقی در خصوص ای که شهادت
بای با نهایت صتراحت ا دقّت باشت اجود دارن (حرّ عاملیق  :8496ج37ق  .)493-498با قوجّه
بته این میلتبق یکی ار دالیلی کته ممکن استتتت براب ا رات قاع ه مورد قمستتتّو قرار بگیردق
مستتتاهله ا مرن ی بودن ح اد بر قخفی

استتتت (مصتتتیفوبق  .)881 :8438با اجود اینق به نظر

می رستت که این امر دلیلی بر ا رات قاع ه نیستتتق چراکه در ک ار این راایاتق راایات دیگرب
هم اجو د دارن که نشتانگر سخنگیرب در ح اد هسن ؛ مان نهی ار قأخیر در اقامة ح اد (حرّ
عاملیق  :8496ج31ق )47ق ع ح پذیرش شفاعت ا کفالت در ح (حرّ عاملیق  :8496ج31ق -44
 )41ا بعضتتتی ار صتتتور حت ّ قذف (حرّ عاملیق  :8496ج31ق  .)69ب ابراینق نمی قوان با راایات
قاع هاب را در خصوص مرن ی بودن ح اد بر قخفی

ب ست آارد.

 .9-4تسالم اصحاب و اجماع
ار دیگر ادلّه براب ا رات قاع

درا اجماع استتتت .بای گفت که هیچ یو ار بزرگان امامیّه براب

ا رات این قاع ه به اجماع قمست تّو نکرده ان ق چراکه مست تلّم استتتت که این اجماع م رکی ا یا

ا رات یو قاع

ن هی است .داّح آنکه مع اب اصل احنیاط در دماء ا نراج این است که ن یه در ه گاح اجراب ح اد بای

نهایت قالش خود را در ب ست آاردن ادلّه ا شواه انجاح ده ا در م لول اقرارها دقّت ک ا در ص ار حکم پیش ار ب ست
آاردن قفصیل حاد ه قعجیل نک  .در ای که نمی قوان اصل احنیاط را مسن قاع ه دانست مؤیّ ب هم اجود دارد ا آن ای که
ن ها هیچ گاه این اصل را به ق هایی مسن حکم خود قرار نمیده .
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مـنمل الم رک استت .ار ررف دیگر مع اجماع ااضتح نیست (حبّ اهللق  :8423ج8ق  )371ا
بای به ق ر منی ّن ار آن اکنفاء کرد .آن ه ممکن است ق ر منی ّن ار این اجماع باش ق مع اب ااّل
شترهه استتق چراکه ار حیث شتمولیّت نسرت به دا مع اب دیگر اضیق است .در خصوص قسالم
اصتتـاب نیز که ع ّه اب آن را ذکر نمودهان (ستترزاارىق  :8482ج37ق  )339میلب مان اجماع
استتق یع ی مشتخّص نیستت که ن ها در چه امرب با یک یگر قستالم نموده ان  .ار این راق بای به
ق ر منی ّن بس ه کرد ا ق ر منی ّن همان مع اب ااّل ار شرهه است.

 .4-4روايات عام (ادلّة معذوريّت جاهل)
در این رمی ه دا دستنه ار راایات اارد ش هان  .دسنة نخست راایاقی هسن که ادّعا میشود این
راایات هر جاهلی را معذار می شتماردق اعم ار آنکه جاهل قاصتتر یا م صتّر باشت  .امّا به صتترف
ای که این راایات شتتامل جاهل م صتتّر هم می شتتون ق نمی قوان حکم کرد که در حالت اهم به
حلیّت نعلق شترهه مـ ّق میشود ا ح برداشنه می شودق بلکه ار باب ای که این راایات نسرت به
خود جاهل م صت تّر ارالق دارن ق می قوان چ ین حکم کرد .قوضتتتیح ای که جاهلی که ملنفت به
جهل خود استت سته حالت دارد .8 :ظن به حلیّتق  .3شو به حلیّتق  .2اهم به حلیّت .ار آنجا
کته این راایتات نستتترت به این ستتته حالت ارالق دارن ا قفااقی بین ظنق شتتتو ا اهم قائل
نمیشتون ق این راایات بر این داللت میک

که اهم به حلیّت در قـ ّق شترهه کفایت میک .

براب قأیی صـّت این ادعا بای این راایات را بررسی کرد:
 -8اماح صتادق (ع) نرمودهان  :هرگاه شخص به اسالح اقرار ک ا سپس شراب ب وش ق رنا ک
ا رباخوارى ک ق در صورق که جاهل باش ا حالل ا حراح براى اا قریین نش ه باش ق بر اا ح
اقامه نم ک م؛ مگر بیّ ه علیه اا شتتهادت ده که ستتورهاى را که در آن حکم رناق شتتراب ا ربا
آم ه استت خوان ه بوده است .هرگاه نسرت به آیات حرمت رناق شراب ا ربا جاهل باش ق اا را
آگتاه م ک م ا پس ار آن اگر این کتارهتا را انجتاح دهت اا را قتاریتانه م رنم ا بر اا ح اقامه
م ک م (ص اقق  :8481ج4ق .)11
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این راایت ظهور دارد که مالک در نفی ح ق جهل اا به حکم حرمت است (مؤمن قمیق :8433
 .)33به عرارت دیگرق در این راایتق اماح(ع) می نرمای که در صتتتورت جهل به حکمق ح را
جارب نمی ک م ا این عرارت نسترت به جهل قصتورب ا جهل ق صیرب ارالق دارد .ب ابراینق هر
نوع جاهلی معذار استتت .ار ررف دیگر مورد راایتق شتترهات حکمیّه استتت(ناضتتل ل کرانیق
 .)28 :8433ب تابراینق می قوان گفت که در ه گاح جهل به حکم شتتترعی اگر ناعل نعلی را که
موجب ح است انجاح ده به سرب جهل اا ح اجراء نخواه ش ق اعم ار آنکه ناعل در ه گاح
انجاح نعل ظن به حلیّت داشتنه باش یا شو به حلیّت ا یا اهم به آن .اشکال اسن الل این است
که این راایت ظهور بر این میلب دارد که جهل مانع ار قعلّق ح استق لکن منی ّن ار آن جهل
مرکّب استتق امّا س وط ح در مورد جهل بسیط مـل قأمّل است .در ااقعق ار ای که نرد قاره به
استالح گرای ه استتت می قوان دریانت که اا غانل مـض استتتق یع ی جاهل مرکّب .ار این راق
راایت کستی را که ملنفت به جهل خود استت شتامل نمی شود (موسوب گلپایگان ق  :8483ج8ق
 .)48به عرارت دیگرق ار ای که در ابن اب راایت آم ه است که نرد قاره اسالح اخنیار نموده است
دریانت می شتود که نسرت به احکاح شریعت اسالح ملنفت نروده ا در ه گاح انجاح نعل اعن اد به
حلیّت آن داشتنه استت .هم ینق عرارت «لم ینرین له شیء من الـالل ا الـراح» ظهور در جهل
بستتیط یا اعم ار جهل بستتتیط ن اردق بلکه این عرارت خصتتتوصتتاً با جهل مرکّب ستتتارش دارد.
ب ابراینق راایت ظهور در جهل مرکّب دارد.
در همین رمی ه راایات مـم بن مستتتلمق ابوعری ه حذاءق جمیل ا ابوبصتتتیر اجود دارن که
حر ّعاملی آنها را در یو باب جمع کرده استت (حرّ عاملیق  :8496ج31ق  .)236نـو اسن الل
به این راایات درستت مان راایت گذشنه است ا همان اشکال گذشنه نیز نسرت به آنها جارب
است .ب ابراینق ار آاردن این راایات صرف نظر میشود.
 -3عر الصتتم بن بشتتیر می گوی  :مردب اارد مستتج الـراح شتت در حالی که قلریه می گفت ا
لراستش به ق ش بود .ستپس قع ادب ار اصتـاب ابوح یفه به ستمت اا آم ن ا گفن  :لراست را
پاره کن ا آن را ار پایت خارج کنق پس بر قوست ب نه ا ای که حج را داباره به جاب بیاارب ا
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حج قو ناس است .پس اماح صادق(ع) دی ه ش ن ا در باب مسج ایسنادن ا قکریر می گفن ا
ستپس به ستمت کعره آم ن  .پس آن مرد نزدیو اماح ش ق در حالی که موهایش را می کشی ا
به صتتتورقش می رد .اماح(ع) نرمودن  :آراح بگیر اب ب

خ ا ا آن مردْ عجمی بود .پس اماح به

اب گفت :چه می گویی؟ گفت :من کارگر هستتنم ا پولی ب ستتت آاردح (مستتنییع ش ت ح) .پس
آم ح قا حج به جاب بیاارح امّا ار کستی ستتؤال نکردح .پس این گراه به من گفن که لراستتت را
پاره کن ا ار پایت بیران بیاار که حج قو ناستت استتت ا بر قوستتت ب نه .اماح (ع) نرمودن  :چه
رمتانی لراستتتت را به قن کردب بع ار ای که قلریه بگویی ا یا قرل ار آن؟ اب گفت :قرل ار قلریه.
اماح(ع) نرمود ن  :لراستتت را ار ستترت خارج کن ا بر قو ب نه ااجب نیستتت ا حج بر گردن قو
نیستتتت .هر کس مرقکب امرب شتتتود درحالی که جاهل به آن باشت ت ق پس بر اا چیزب نیستتتت
(روسیق  :8497ج1ق .)73
این راایت م نضتتی این استتت که در صتتورت جهلق ح ّب قعلّق نمیگیرد ا نرقی بین جهل
قصتورب ا ق صتیرب نیست (قرریزىق  .)38 :8487به عرارت بهنرق ارالق این راایت شامل جاهل
م صّر هم می شود .اگرچه نرد گ اهکار است ا به ع وبت مؤاخذه میشودق آ ار اضعی ا ح بر
آن نیستتتت (ستتت ق  :8436ج8ق  .)873صتتتاحب ح ائق نیز می نویستتت  :این راایت قصتتتریح به
معتذاریتّت جتاهل به صتتتورت کلّی دارد (بـران ق  :8432ج8ق  .)12هم ینق این راایت مفی
عموح است ا کلّیّة شرهات حکمیّه ا موضوعیّه ا نیز مواردى را که مرقکبْ جاهل قاصر یا م صّر
باشت شامل م شود .ب ابراینق با قوجّه به جملة م رج در این صـیـه ا م لول عاح آنق م قوان
گفت که در رنع مجارات ار جاهل مرقکبق نرق بین شتترهات موضتتوعیّه ا حکمیّه ا هم ین
جاهل قاصتر ا م صتّر اجود ن ارد (مـ ّق دامادق  :8499ج4ق  .)19الرنه اگرچه عرارت «اَبُّ رهجُلٍ
رهکِبه اَمْراً بِجهههالَةٍ نَلَا شَیْءه عهلَیْه» میلق ا شامل هر دا نوع ار جهل استق با قوجّه به رمی ة ص ار
راایت بای گفت که در مورد عرارت ستائل که گفنه بود« :لم استأل اح اً عن شیء» دا احنمال
اجود دارد -8 :ای که اا علم ا النفات به جهل خود داشنه استق با این حال ار کسی سؤال نکرده
است .اجه ع ح سؤال کردن اا هم ممکن است ع ح قمکّن ار مالقات عالم باش  -3 .ای که علّت
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ستتؤال نپرستتی ن اا ع ح النفات به جهلش بوده ا در ااقع قصتتور می کرده استتت که به رریق ا
کیفیّت حج علم دارد .ررق احنمال نخستتتق بای گفت که جاهل م صتتّر هم معذار استتت ا ار
ارالق آن می قوان برداشت کرد که در صورت اهم به حلیّت نعل هم شرهه مـ ّق میشود .ررق
احنمال داّحق بای گفت که راایت ق ها شامل جاهل قاصر است ا جاهل م صّر را دربر نمیگیرد.
بتا اجود این دا احنمتال کته هیچ کت اح بر یکت یگر قرجیـی نت ارن ق دیگر نمیقوان گفت که
راایت شتامل جاهل م صّر هم است .ضمن ای که در مورد احنمال نخست هم می قوان گفت که
ممکن است اجه ع ح سؤال این باش که اا قمکّن ار مالقات عالم ن اشنه است (ناضل ل کرانیق
.)22-23 :8433
 -2یـیی بن العالء ن ل میک که به اماح صادق(ع) گفنم :در مورد مردب که با یو رن اردااج
کرده ا رن یو ستال با اا رن گی کرده ا ستپس ار نزد مرد غایب شت ه بود؛ سپس با یو مرد
دیگر اردااج کرده ا با اا نیز یو ستال رن گی کرده ا سپس ار نزد اا نیز غایب ش ه بود ا بار
دیگر با مرد ستوّمی اردااج کرده ا ار اا نررن ب آارده بودق نظر چیست؟ اماح (ع) نرمودن  :رن
رجم می شود چون نسرت به همسر نخست در احصان بوده است .رااب میگوی  :در مورد نررن
اا نظر چیستتت؟ اماح (ع) مینرمای  :به پ رش م نستتب استتت .رااب میگوی  :اگر پ رش بمیرد
آیا نررن ار اا ارث میبرد؟ اماح (ع) نرمودن  :بله (روسیق .)971-974 :8484
ظاهر راایت این استتت که راج اخیر به قأهّل رن جاهل بوده استتتق پس نررن به اا ملـق
اس ت ا ارا ت بین این دا جارب است .ب ابراینق ح در جهل موضوعی ساقط می شود ا در این
رمی ه نرقی بین جاهل قاصتر ا م صتّر نیستت .اشکال این است که راایت نسرت به قاصر بودن یا
م صتّر بودن راج ستاکت استت .حنّی می قوان گفت که راایت در مورد جاهل قاصتر استق به
جهت ای که ظاهر ای ن استت که مرد نسترت به همستردار بودن رن ملنفت نروده است ا قرائ ی ار
جمله غائب بودنق شاه بر این میلب است.
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حاصتل ای که قماح راایات این دسنه ق ها جاهل قاصر را شامل می شون ا در شمول آن نسرت به
جاهل م صّر شو اجود دارد .ب ابراینق نمی قوان گفت که هر نوع احنمالی اعم ار ظنق شو ا
اهم شرهه مـسوب میشون .
دستتنة داّح راایاقی هستتن که بر این داللت دارن که اگر نرد به جهل خود ملنفت بوده ا با
این حال در ب ستتتت آاردن حکم مستتتئله کوقاهی نموده استتتتق چ ین جهلی عذر مـستتتوب
نمی شود .ار این راق بای گفت که ق ها جاهل مرکّب معذار است ا جاهل به جهل بسیط معذار
نیست .ب ابراینق م نضاب این دسنه ار راایات این است که ق ها علم به حلیّت ا یا ظنّ معنررب که
قائم بر حلیّت نعل ش ه باش شرهه مـسوب میشود .ب ینسانق این راایات دلیلی بر قول نخست
است .براب بررسی صـّت این ادّعا بای این راایات را بررسی کرد:
 -8یزی ک اس م گوی  :ار اماح صادق (ع) دربار رن که در ع ّ نوت شوهرش اردااج کرده
بود پرستی حق نرمودن  :اگر در ع ّ رالق رجع اردااج کرده باش ق بر اا ح ّ رجم جارى است
ا اگر در ع ّ نارجع اق اح به اردااج کرده باشت ق بر اا ح ّ رناى نامـص ه است ا اگر در ع ّ
نوت شتوهرش پیش ار گذشتت چهار ماه ا ده رار اردااج کرده باشت ق بر اا صت ضربه شالق
جارى م شودق نه رجم .سؤال کردح :اگر رن جاهل به مسئله بوده باش ق حکم چیست؟ نرمودن :
امراره هر رن مستلمان م دان که در صورت رالق یا نوت همسرش م بایست ع ّه نگاه دارد؛
حنّ رنتان جاهلیّت نیز آگاه ار این حکم بوده ان  .عرل کردح :اگر ب ان که ع ّه بر اا استتتتق
ال م ّت آن را ن ان ؟ نرمودن  :در این صتورت حجّت بر اا قماح ش ه استق اا بای م پرسی
قا میّلع شود (کلی یق  :8436ج84ق .)16
ن ها در مورد این راایت نظرات گوناگونی را میرح نمودهان که به آنها اشاره میشود.
قع ادب ار ن ها اعن اد دارن که این راایت بر این داللت دارد که جاهل م صّر معذار نیست.
مـ ّق خویی می نویست  :راایت بر این داللت می ک که کستی که حجّت بر اا قماح ش ه است
بای سؤال ک ا ح ار اا ساقط نمیشود (خوی ق  :8491ج3ق  .)397اب در همان جا مینویس :
علّت آن استتتت که اا عالم به حکم ظاهرب استتتت (خوی ق  :8491ج3ق  .)399به عرارت دیگرق
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کسی که نمی دان بای ع ّه نگه دارد ا با این حال علم به اجود حکم ظاهرب  -احنیاط  -داردق
اگر دستتت به اردااج بزن ق معذار نیستتت؛ ریرا اگرچه جهل داشتتنه استتتق امّا ملنفت به اجود
حکم شترعی در مستئله بوده استت .مـ ّق قرریزب می نویس  :بعی نیست که مراد ار ذیل ح یث
این باش ت که دعواب جهل به م ار ع ّه پذیرننه نیستتتق اگرچه به خارر جمع بین این راایت ا
راایاقی که بین جهل قصتتورب ا جهل ق صتتیرب در ع ح قعلّق ح نرقی نمیگذاشتتن  .ب ابراینق
ملنزح می شتتتویم به روت ح در مورد رنی که جاهل به م ار ع ّه استتتت؛ الرنه در مورد شتتترهه
حکمیّه در رمانی که قعلّم م ار ع ّه را قرک کرده استتت (قرریزىق .)33-38 :8487در این بینق
ن یهان دیگرب نیز ار این راایت چ ین برداشتنی داشنهان (خوانسارىق  :8491ج7ق 83؛ رراررایی
قمیق  :8439ج89ق  .)341با این حالق آیتاهلل ناضتل مینویست  :این راایت ظهور در این میلب
دارد که با اجود چ ین جهلیق ح ابت استق به سرب ای که حجّت بر قـریم اجود دارد ا آن
استنصتـاب ب اء ع ّه در ه گاح شو در م ار آن است (ناضل ل کرانیق  .)21 :8433به عرارت
دیگر علّت روت ح در مورد چ ین نردب این نیستت که جهل ار راب ق صیر عذر نیستق بلکه
به سرب این است که با اجود اسنصـاب ب اء ع ّهق حجّت شرعی بر قـریم اجود دارد .هم ین
آیت اهلل معرنت می نویست ت  :این راایت قأیی ب بر نظر آیت اهلل خویی نیست تتق ریرا مورد راایت
مجراب استنصتـاب استت ا این یو اصل ع الیی است .ب ابراینق رنی که به آن قوجّه نکرده ا
اق اح به اردااج کرده است مان رنی است که اق اح به اردااج کرده است در حالی که اا راجة
دیگرب استتتتق پس گویی این رن عالم به حکم استتتت ا به آن بیمراالت استتتت .ب ابراینق ادلّة
قعذیر قیعاً شتامل آن نمی شتودق به جهت ای که ادلّة قعذیر ار راب ارناق استت ا براب کسی که
نسترت به دین بی مراالت است ارناقی اجود ن ارد .در حالی که بـث ما پیرامون کسی است که
ح ی ناً جاهل استتتق امّا در ه گاح عمل ملنفت به جهل خود استتتق لکن امکان جوار نعل را هم
میده (معرنتق بیقا.)264 :
انصتاف آن استت که ار این راایت استنفاده نمی شتود که در قـ ّق شترهه حصول ظنّ معنرر
شرط است؛ ریرا انزان بر ای که این راایت در مورد رن است ا موضوع آن ن ط ع ّه است ا در
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م اح ارائة ضتابیه براب شترهه نیستق داللت دارد که قماح رنان مسلمان نسرت به مسئلة ع ّه عالم
هستن  .ار این راق این مستئله یو قضیّة خارجیّه است ا نمی قوان ار آن هم ون ضابیه اب براب
شترهه اسنفاده کرد .در این بینق بعضی نیز ار راایت مع اب دیگرب را برداشت کردهان  .آیتاهلل
مکارح مینویست  :ار این راایت اسنفاده می شود که نسرت به بعضی ار امور ااضح جاهلی اجود
ن اردق آن هم در مورد کستتی که در بین مستتلمین رن گی میک (مکارحق  .)29 :8481در جاب
دیگر می نویس ت  :ذیل راایت یزی الک استتی صتتریح در جریان ح نیستتتق بلکه ظاهر آن اقماح
حجّت بر رن استت ا ای که بر اا الرح است سؤال ک قا نسرت به آن علم پی ا ک  .امّا در ای که
اگر اا ستؤال نک ا مرقکب عمل شتود هم ح ّ رنا جارب می شتودق راایت صراحنی ن ارد .بله
بعی نیستتتت که ظهور در این میلب داشتتتنه باشتت ق لکن اکنفاء به این م ار ار ظهور در اجراب
ح اد مشتکل استت (مکارحق  .)19: 8481ب ابراینق ررق این برداشت راایت داللت بر قول سوّح
نمی ک  .با قوجّه به این میالب بسیار بعی است که مع اب حجّت در عرارت «اگر علم داشت که
ع ّه بر اا ااجب استق حجّت بر اا قماح بود» ق اسنصـاب باش ؛ ریرا خالف ظاهر راایت است
که بگوییم مراد اما ح این بوده استتت که با اجود علم این رن به اجوب نگه داشتتنن ع ّهق ارکان
استنصتـاب قـ ّق یاننه استت ا اسنصـاب ب اء ع ّه حجّنی بر ااست که اق اح به اردااج نک ق
هرچ بگوییم که استنصتـاب یو اصتل ع الیی استت .بلکه ظاهر این است که به سرب عالم
بودن این رن نسرت به اجوب نگه داشنن ع ّهق حجّت قماح ش ه است ا اا نمیقوان عذر بیاارد
که نسترت به مستئله جاهل بوده استت .مؤیّ این برداشت ای که اماح بر این عرارت یو میلب را
قفریع نموده ان ا آن اجوب ستؤال کردن است ا این نشان ار آن دارد که آن ه رن می خواست
در آی ه ب ان احنجاج ک این میلب استتت که جهل اا عذر استتت .ب ابراینق راایت درصتت د
بیان این استت که بگوی جاهل م صّر معذار نیست .هم ینق نمی قوان پذیرنت که راایت ق ها
در مورد مستتئلة ع ّه نگه داشتتنن استتت ا در م اح ارائة یو ضتتابیه براب شتترهه نیستتتق چراکه
بستیارب ار راایت هاب ن هی در مورد مستائل خاص صتادر ش ه ا ن ها ار میان آنها ضابیه اب را
اصتییاد نموده ان ق درست مان راایات حجّیّت اسنصـاب .امّا با این حال میگوییم این راایت
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بر این داللت دارد که جاهل م صتتّر معذار نیستتت .علّت آن استتت که در مورد عرارت «لزمنها
الـجة» در منن راایتق دا احنمال قصتتوّرکردنی استتت :احنمال دارد که مراد این باشتت که در
مورد ع اب اا در آخرت حجّت قماح شتتت ه استتتتق همانیور که در اخرار آم ه استتتت که در
آخرت به اا می گوی « :هال قعلّمت» .هم ینق احنمال دارد مراد این باشتتت که در مورد ع اب
دنیوب اا حجّت قماح ش ه استق پس ح اجراء می شود ا این شرهه ح را دنع نمی ک ا چ ین
جهلی مانع به حستتتاب نمی آی (موستتتوب گلپایگان ق  :8483ج8ق  .)49ننیجه آن استتتت که این
راایت به دلیل ع ح اضوح داللت مسن ب براب ما نیست.
 -3ابوعری ه م گوی  :ار اماح صتتادق(ع) ستتؤال کردح رن که داراى شتتوهر بوده ا با این حال با
مرد دیگرى اردااج کرده بود چه حکم دارد؟ نرمودن  :اگر شتتتوهر آن رن در همان شتتتهرى
استتت که اا رن گ م ک ا به یک یگر دستتنرس ت دارن بر اا ح ّ رناى مـص ت هق یع

رجمق

جارى م شتود ا اگر شتوهر اا ار اا دار استت یا در همان شهر است ال به یک یگر دسنرس
ن ارن ق بر اا ح ّ رناى نامـصت ه جارى م شتود ا لعان بین آنها ااقع نم شود .گفنم چه کس
اا را رجم ک یا ح بر اا جارى ستاردق در حال که شتوهرش اا را قسلیم اماح نم ک ا ار اا
هم نم خواهت که خود را براى اجراى حکم قستتتلیم ک ؟ نرمودن  :ح ّ خ اان بر اا مستتتن ر
استت قا ای که کست به این کار اق اح ک  .پرستی ح :اگر جاهل به حکم باشت حکم اا چیست؟
اماح (ع) پرستی ن آیا در دارالهجره رن گ نم ک ؟ گفنم :بلهق نرمودن  :امرار هر رن مسلمان
م دان که داشتنن دا شتوهر براى رن مستلمان حراح است .اماح در ادامه نرمودن  :اگر قرار باش
هر رن که مرقکب نـشتتتاء شت ت ادّعا ک که جاهل به حکم بوده استتتت ا در ننیجه ح بر اا
جارى نشودق ح اد اله قعییل خواه ش (روسیق  :8217ج89ق .)39
ع ّهاب ار این راایت چ ین برداشتت کردهان که جاهل م صتّر معذار نیست .آیتاهلل حکیم
می نویست  :ممکن استت مراد ار راایت این باشت که شت ی ن دعواب رن مسنوجب رنع ح ار اا
نمی شودق به جهت ای که سؤال ااجب بوده است .ار این راق ررق این نرلق اجوب ح مخنصّ
جاهل منردّد استتق پس شتامل جاهل غانل نمیشتودق اگرچه م صّر ا گ اهکار باش (رراررائی
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حکیمق  :8268ج84ق  .)329آیتت اهلل اردبیلی می نویستتت  :این راایتت ا راایت یزی الک استتتی
درص د نفی قرول ادّعاب جهالت به صورت میلق نیسن ق بلکه در م اح این امر هسن که در آن
رمان در مجنمع استالمی احنمال جهالت نمی راد .ب ابراینق اگر نسرت به نردب به سرب ع ح علم
ا هم شتتی ی با اهل علم ا دارب ار آن داق حنّی اگر قارهمستتلمان نراشتت ق احنمال جهالت اجود
داشتق پس شرهه موجود است ا با اجود آن ح ابت نیست .الرنه این امر رمانی ابت است که
جتاهتل م صتتتّر ا ملنفت به جهل خود در ه گاح عمل نراشتتت ا الّا قاع درا جارب نمی شتتتود
(موستوب اردبیلیق  :8437ج8ق  .)321علّت چ ین برداشتنی این است که اننهاب راایت داللت بر
این دارد که هر نوع ادّعاب جهلی پذیرننه نیستت ا ق ر منی ّن ار آن جاهلی استت که در ب ست
آاردن حکم کوقاهی کرده استتتت .حال بای در ستتتؤال ا جوابی که بین رااب ا اماح (ع) ردّ ا
ب ل ش ه دقّت شود .ه گامی که رااب ار اماح (ع) میپرس که اگر رن نسرت به حکم جاهل بود
قکلی

چیستتق اماح (ع) در پاسخ به سؤال ابق خود سؤالی را میرح می ک

ا می نرمای  :آیا

اب در دارالهجره رن گی نمی ک ؟ این ستتؤال نشتتان ار آن دارد که اماح (ع) میخواه بفهم
که آیا آن رن عالم به حکم بوده است یا جاهل؛ این میلب بر این داللت دارد که اماح (ع) قص
ن ارد که در مورد جاهل قاصتر یا م صّر بودن رن ار رااب سؤال ک  .حال می گوییم ار عرارت
پایانی راایت نمی قوان برداشت کرد که جاهل م صّر معذار نیستق چراکه اقنی ایشان نسرت به
عالم بودن رن ی ین حاصل کردن ق می گوی به صرف ادّعاب جهل نمی قوان ح را ساقط کردق
ریرا بای نستتترت به عالم بودن ا یا جاهل بودن اب قـ یق کرد .به عرارت دیگرق اماح (ع) با این
جمله میخواه این میلب را برسان که کسی که چ ین ادعایی میک در ااقع عالم استق امّا
درا می گوی که جاهل استتت ا ار این را نرای به صتترف ادّعاب جهل ااق حکم ح را ستتاقط
کرد ا اگر بخواهیم ادّعتایش را بپذیریم ح اد قعییل خواه شتتت  .ب ابراینق به قری ة ستتتؤال ا
جوابی که بین اماح (ع) ا رااب صورت گرننه است میقوان دریانت که مراد اماح (ع) این نیست
که جاهل م صّر معذار نیست.
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 .5مختار نگارنده
خالص تة کالح ای که ادلّة قاع ه ار بیان ضتتابیه در مع ا ا مفهوح شتترهه قاصتتر استتت .با این حالق
رجوع به قاع ه ا اصتتل ااّلی در مستتئله آنیور که ع ّه اب چ ین کرده ان (موستتوب گلپایگانیق
 :8483ج8ق  )42صتتـیح نیستتتق چراکه ادلّة دیگرب داریم که مفاد آنها این استتت که مالک ا
ضتابیه در شتترهه ظن به اباحه استت؛ ب ابراینق مجرد شتتو ا اهم به حلیّت نعل در قـ ّق شتترهه
کانی نیستتتق بلکه علم ا ظن به حلیّت نعل  -اعم ار ظنّ معنرر ا ظنّ نامعنرر  -شتترهه مـستتوب
میشتتون  .براب ا رات این قول ابن ا به ردّ قول نخستتت میپرداریم .قول نخستتت این بود که ق ها
علم ا ظنّ معنرر به اباحة نعلق شرهه مـسوب میشون  .امّا این ضابیه در ح ی ت بارگشت به این
امر دارد که قکلی

قـریمی نعلی نشتت ه باشتت  .قوضتتیح ای که ه گامی که نرد علم ا اعن اد به

اباحه دارد ا یا ای که حجّت شتترعی بر اباحه داردق در این رمان قکلی
نشت ه استت؛ مان حالنی که به سترب امورب نظیر خوابق قکلی

قـریمی در حقّ اا نعلی

نعلی نشت ه استت ا مشخّص

استتت که در ه گاح نعلی نرودن قکلی ق ح منرقّب نمیشتتتودق چراکه رمانی ح اجراء خواه
ش که قکلی

قـریمی نعلی شود ا مکلّ

ار باب اجراب قاع

عصیان ک  .ب ابراینق ع ح اجراب ح در این موارد

درا نیست .در رابیه با ظنّ معنرر نیز همین اسن الل جارب است ا میقوان به

آن استتن اد کرد؛ یع ی میقوان به صتتورت اعم گفت علم یا ظنّ معنرر(مثل بیّ ة شتترعیّه) به حلیّت
موجب ع ح نعلیّت حکم استتت .نکنة مهم ای که بای دریابیم چه عاملی ستترب شتت ه استتت که
ع ّه اب قائل به قول نخستتت شتتون  .یکی ار این عوامل راایاقی بودن که در قستتمت پیشتتین ن
ش ن  .داّمین عامل عرارقی است که صاحب جواهر به قرع سیّ رراررایی آن را ن ل کرده است.
همانیور که ذکر ش صاحب جواهر پس ار آنکه اری به شرهه را م ـصر در سه قسم می ک ا
مستن آن را قیع اصتـاب قلم اد می ک (نجف ق  :8494ج36ق  )313می نویست  :غیر ار این سه
قسم ا نیز نکاح صـیحق قمامی اری ها رنا مـسوب می شون (نجف ق  :8494ج36ق  .)347سپس
در ادامه می نویس  :ار آنجا که می دانیم اباحة نراج منوقّ

بر اذن شرعی استق ظن به اسنـ اق

ا احنمال به آن در قـ ّق شترهه کانی نیستتق مگر ای که آن ظن در نزد شترع معنرر باش  .ار این
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اری در ای جا

اجود ن ارد قا اریْ اری به شتترهه باش ت (نجف ق  :8494ج36ق  .)313همین عرارت ستترب ش ت ه
استت که ع ّه اب قائل شتون به ای که در قـ ّق شترههق علم ا یا ظنّ معنرر شترط استت (انصارب
شتتیراربق  :8436ج2ق  .)17امّا در ای جا بین چیستتنی اری به شتترهه ا شتترهه اب که موجب ار بین
رننن ح می شتود خلیی صتورت گرننه استت .قوضیح ای که ممکن است نردب به سرب اجود
شترهه اب دست به اری اب بزن که داخل هیچ ک اح ار آن سه قسم اری به شرهه نشودق امّا با این
حال آن شترهه موجب ار بین رننن ح شتودق چ انکه ن ها هیچ مـذارب نمیبی

در ای که یو

اری رنا مـستتوب شتتود ا با این حال ح بر آن جارب نشتتود (مکارح شتتیراربق 46-41 :8481؛
ستت ق  :8436ج3ق )876؛ درستتتت مان کستتتی که میدان اگر به نالن مکان براد به رنا مجرور
می شتود ا با این حال به ستمت آنجا رادق امّا نه به قصت انجاح رنا بلکه به قص دیگرب اارد آن
مکان شتتود ا ستتپس مجرور به رنا شتتود .در این حالت اا رنا انجاح داده استتتق امّا ح ّ رنا بر اا
جارب نمی شود (مکارح شیراربق  .)46 :8481در حالی که ما ادلّهاب داریم مر ی بر ای که در باب
ح ادق ظن به اباحه هم موجب ستتتاقط شتتت ن ح میشتتتود .آن ه پیش ار ارائة ادلّه بای آن را
یادآارب ک یم این استتت که دلیل ما براب ا رات این قول عموح راایت صتت اق نیستتتق چ انکه
ع ّهاب چ ین کردهان (ناضتل ل کرانیق )24 :8433ق چراکه ما در ه گاح بررستی ادلّه دانسنیم که
این راایت مرستتله استتتت ا ق ها بر ررق یو مر ا داراب اعنرار استتتت .امّا ه ف ما در ای جا ارائة
ادلّه اب استت که م وط به یو مر اب خاص نراشت  .یکی ار آن ادلّه راایت ابابصیر است .ابابصیر
ار اماح صتا دق(ع) در مورد رنی که همسرب داشنه ا با این حال اردااج نموده ا سپس راج داّح
ار همستتردار بودن رن ارّالع پی ا کرده بود ستتؤال کرد .اماح(ع) نرمودن  :بر رن ح ّ رجم جارب
استق به جهت ای که عالمانه چ ین کرده است (حرّ عاملیق  :8496ج31ق  .)837ظاهر راایت این
استت که علّت روت ح اجود حجّت بر حرمت ا روت علم به آن است .ب ابراینق در صورت
اننفاء علّت که علم باشتت ق ح م نفی می شتتود .ار این راق م نضتتاب راایت ستت وط ح استتتق
اگرچه حجّت بر حلیّت موجود نراش (ناضل ل کرانیق  .)21 :8433این قعریر نشانگر آن است که
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اگر عالمانه مرقکب نعل شت ه باشت ق ح بر اا ابت استت .ب ینسانق ظن به حلیّتْ ح را ابت
نمیک  .الی این راایت قول ستوّح را ابت نمیک ؛ ریرا قاع درا یو قاع ع الئی است ا
بای احنمال حلیّت به درجهاب برس ت که ع الء آن را شتترهة دارئه ب ان  .الی ار نظر ع الء اهم
در ح ّب نیستتتت که بنوان یو مجارات ح ّب را بردارد .هم ینق یکی ار شتتترایط روت ح ق
علم به حرمت نعل استت ا دلیل آن انزان بر اصلق راایاتق اجماع م ول ا حنّی مـصّل است
(نجفیق  :8494ج48ق  .)398ب تتابراینق اگر ق هتتا علم ا ظنّ معنرر بر حلی تّت ستتتتاقطک ت

حت

مـستوب شتون ق دیگر اجهی براب اعنرار علم به حرمت در روت ح اجود نخواه داشتت .با
قوجّه به این دا دلیلق قول نخست ممکن نیست قولی صـیح باش  .اگر اشکال شود که م نضاب
این دا آن استتت که حنّی اهم به اباحه هم شتترهه استتتق می گوییم این دا دلیل چ ین میلری را
اقنضاء می ک ؛ چون چ انکه گفنه ش قاع درا در مـ اد ع الئی پذیرنن ی است ا آن ه در
ح ّ اهم باشت ق ار نظر ع الء پست ی ه نیست که ح را بردارد .انزان بر اینق اگر بخواهیم اهم
به حلیّت را هم شتتترهه قلم اد ک یمق قریب به این خواه بود که به قعییلی ح اد بیانجام ؛ ریرا
در موارد نرااانی میقوان ادّعتا نمود که مرقکب نعل حراح احنمال کمی میداده استتتت که این
نعل حالل باشت ق یع ی شتخص در اکثر موارد با قوجیه احنمال حلیّت میقراش ا به این صورت
براب خود اهم به حلیّت دستتتت ا پا میک  .ار این راق این امر م جر به این خواه شتت که در
غالب مواردب که قیع به ح انیّت اجراب ح داریم بای آن را ساقط ک یم.

نتيجه
پیرامون مع اب شتترهه در قاع

درا ستته قول اجود دارد .گراهی قائل که مالک شتترهه ظنّ به

اباحه استتق گراهی شو ا اهم به اباحه را هم موجب پ ی آم ن شرهه میدان ا گراه سوّح
ق ها علم ا ظنّ معنرر را مالک پ ی آم ن شتتترهه می دان  .هر یو ار این ستتته گراه براب قول
خود ادلتّه اب ذکر کردهانت که این ادلّه همان مفاد ادلّة قاع درا استتتت .امّا بای گفت که ادلّة
قاع ه ضتابیة خاصی را براب ضابیة شرهه ارائه نمیک

ا ق ها ار آنها می قوان برداشت کرد که
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جاهل قاصتر معذار استت ا شترهه در حقّ اا ابت است ا در مورد جاهل م صّر ملنفت ساکت
هستن ق چراکه راایت «ادْرهءُاا الْـُ ُاده بِالشتُّرُههاتِ» مرسل است ا قمامی راه هاب ارائهش ه جهت
حجّیّت بخشتی به این راایت با خ شه مواجه است .ار ررف دیگر اصل احنیاط در دماء ا نراج
ا ابن اء ح اد بر قخفی

نیز ضتتتابیه اب در این خصتتتوص ارائه نمیده ا مؤیّ این میلب آن

است که هیچ ک اح ار ن یهان مسن خود را این دا امر قرار ن ادهان ق بلکه ق ها این دا را هم ون
شاه گرننهان  .اجماع ا قسالم اصـاب نیز ادلّة لرّی مـسوب می شون ا ار ررف دیگر مشخّص
نیست که ن ها بر چه امرب قسالم ا اجماع دارن ا مع آنها ااضح نیست .ار این راق ار آنجا که
قاع ه در ادلّة لرّیّه اکنفاء به ق ر منی ّن استتتق اگر در ای جا نیز ررق قاع ه عمل ک یم بای بگوییم
شرهة دارئه ی ین ا ظنّ معنرر به حلیّت نعل است .هر دا دسنه ار ادلّة معذاریّت جاهل نیز به دلیل
آنکه احنماالت گوناگونی در خصتوص آنها داده می شتود ضابیة خاصّی در این خصوص ارائه
نمیده  .با اجود اینق نمی قوان در ای جا به قاع ه ا اصتتتل ااّلی مراجعه کرد ا ررق این قواع
گفت که بای علم یا ظنّ معنرر را شتترهه دارئه ب انیمق چراکه ادلّة دیگرب داریم مر ی بر ای که در
قـ ّق حت ق عل م به حرمت نعل ارقکابی الرح استتتت .ررق این ادلّه بای گفت که اهم به حلیّت
نعل هم موجب پ ی آم ن شرهه می شود .امّا این برداشت ار راایت خالف ع الئی بودن قاع
درا استت ا موجب قعییل ش ن ح اد می شود .ار این راق بای گفت که مالک در روت شرهه
ظن به اباحة نعل است ا معنرر یا نرودن این ظن مالک نیست.
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