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 چکیده

ای که محتمل دو حکم گونه یکدیگر است، به شبهه در اصطالح فقهی التباس دو چیز به
دار از یک جهت جایز و حالل است، اما از جهتی دیگر باشد. به عبارت دیگر، مورد شبهه

حرام است و شبهه طریق که عبارت از اختالف فقهی ناشی از ادله است، از این جمله 
ز آراء به دلیل کدام ااست. در شبهه طریق یا اختالف اجتهادی فقها چون ترجیح هیچ

تقارب یا تعارض ادله متصور نیست و آرای موجود در مسئله حدی متعارض است، شبهه 
شود. با توجه به استقراء گردد و عروض شبهه مستلزم اسقاط حد میثبوت حد عارض می

و احصای دلیل در زمینه شبهه در شریعت اسالمی، مبانی شبهه طریق در اسقاط حدود 
احتیاطی، مراعات اختالف، تعارض ادله و تصویب و تخطئه اصولی. عبارتند از: اصول 

دستاورد این نوشتار که با رویکردی تحلیلی توصیفی شبهه طریق را کنکاش کرده، این 
است که اختالف فقهی در مسئله حدی مادام که آرای موجود از قوت دلیل برخوردار 

 گردد.باشند موجب اسقاط حد می
 .یق، اسقاط حدود، مراعات خالف، شذوذ، خطا در اجتهادشبهه طر :هاکلیدواژه
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 طرح مسئله
ترین مباحث شرعی در زمینه احکام جزایی است قاعده درأ حدود به وسیله شبهات از مهم

گردد، به اجتهاد فقهی نیز مرتبط گونه که به نصوص کتاب و سنت برمیکه مأخذ آن همان
ارد تردید در وقوع جرم یا انتساب آن به متهم است. مفاد اجمالی قاعده آن است که در مو

و یا مسئولیت و استحقاق مجازات وی، اصوالً باید جرم و مجازات را منتفی دانست. اثر 
شبهه در مترتب بودن آن بر برائت متهم از فعل ارتکابی نمایانگر است که منجر به تغییر 

ی غیر از آن چیزی که بدان گونه که شخص به جریمه یا مجازاتگردد؛ بدینوصف تهمت می
گردد. اگر ادله ثبوت حکم علیه متهم بین تحلیل و تحریم در تعارض متهم شده، محکوم می

به سبب ضعف مدرک برای صدور حکم کافی نباشد، حکم به برائت متهم  بوده یا اینکه بینه
که و اسقاط مجازات صادر خواهد شد. قاعده درأ در فقه اسالمی با اصل برائت متهم 

چنین با اصل تفسیر شریعت اسالمی در دو ناحیه مدنی و جنایی بدان توجه داشته و هم
شک به نفع متهم در نظام جزایی وضعی، پیوندی محکم دارد. باید یادآور شد که اجرای 

گردد، بلکه قیود یا شروطی را برای اقامه حدود این قاعده منجر به ابطال کامل حدود نمی
کاهد؛ چرا که ریختن خون مسلمان طبق نصوص کتاب و سنت ت آن میقرار داده و از شد

گردد و یقین در این زمینه شهادت قاطعانه و جز به یقین مباح نمی حرام بوده و ریختن آن
اقرار خود شخص است، پس در غیر این صورت اگر حاکم در صدور حکم عفو خطا کند 

جایی که شبهه طریق به دلیل فراوانی  بهتر است از اینکه در عقوبت به خطا رود. از آن
هایی است که موجب دفع ترین انواع شبههاختالفات اجتهادی در فقه اسالمی یکی از مهم

و سپس مفهوم و « درأ»شود در این پژوهش، ابتدا به تبیین دالیل مشروعیت قاعده حد می
و سرانجام چند  انواع شبهه از جمله شبهه طریق و بعد از آن، مبانی قاعده شبهه طریق

 گیری پرداخته خواهد شد.نمونه فقهی به عنوان آثار شبهه طریق و در پایان به نتیجه

 
 «درأ»دالیل مشروعیت قاعده 

به عنوان قاعده کلی طرح خواهد شد که « درأ»در این مبحث دالیل مشروعیت قاعده 
ت قاعده به دهد. فقهای اسالمی در تأیید مشروعیشبهه طریق را تحت پوشش قرار می

 اند:دالیل زیر استناد کرده
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 . احادیث نبوی1
اند: به این حدیث استناد کرده« درأ»فقهای مذاهب اسالمی در تأیید مشروعیت قاعده 

ادفعوا الحدود ما استطعتم فإن وجدتم للمسلم مخرجاً فخلوا سبیله فإن اإلمام ألن یخطیء »
دارد، حد را از مسلمانان دفع یی که امکان تا جا فی العفو خیر من أن یخطیء فی العقوبة:

یافتید، او را رها سازید؛ زیرا خطای  -به جهت فرار از حد -کنید. پس اگر راه گریزی
البته  (.4/62ق، 1424دارقطنی، )ر.ک: « حاکم در عفو بهتر از خطای او در مجازات است

؛ 9/341ق، 1415این حدیث با طرق و اسانید دیگری روایت شده است )ر.ک: طبرانی، 
 (.3/579ق، 1430ماجه، ابن

این احادیث هر کدام به تنهایی ضعیف هستند و اما کثرت طرق روایت، اتحاد مضامین و 
گونه احادیث و نیز عمل اصحاب و یاران وی به این همسویی مفاد آنها با شیوه پیامبر

حیت و موجب شده است که قاعده درأ و اسقاط حدود به واسطه وجود شبهه، صال
ای مقبول و موجه تلقی گردد. ضعف احتجاج یابد و از سوی فقهای مذاهب مختلف قاعده

چه شیخ مدارک موجود در میان امامیه نیز مطرح است. در کتب روایی این مذهب جز آن
نسبت داده هیچ روایتی که داللت  صدوق به نحو ارسال و بدون ذکر سند به پیامبر

ش، 1395ه شبهه داشته باشد موجود نیست )محقق داماد، صریح بر اسقاط حد به واسط
(. با این همه قاعده درأ و عمل به مفاد آن در میان امامیه نیز قبول عام یافته و ظاهراً 47

مخالفی برای آن نیست و لذا بر این مسئله تسالم اصحاب وجود دارد. یعنی تمامی اصحاب 
اند و مطابق آن فتوا داده و در اکثر د کردهامامیه بلکه فقهای اسالم به این قاعده استنا

« ألنه من الشبهة الدارئة»اند: ای پیش آمده فقهای امامیه گفتهمسائل جزایی هرگاه شبهه
(. این تسالم از اجماع 15/523ش، 1382؛ طباطبایی، 9/117ق، 1410)شهید ثانی، 

 (. 1/135ش، 1385باالتر است )موسوی بجنوردی، 
دانند و )ادرأوا الحدود بالشبهات( را صحیح نمی ل از پیامبرظاهریه روایت منقو

چنین شبهه نباید باعث گویند: اگر حدی ثابت شود، نباید با شبهه آن را ساقط کرد و هممی
اقامه حد گردد؛ حد، حق اهلل است و تجاوز از آن جایز نیست. پس اگر حد ثابت نگردد، 

خونها و مالها و نوامیس »فرماید: می زیرا پیامبرجایز نیست که با شبهه آن را ثابت کرد؛ 
(. اگر حد ثابت گردید، جایز نیست 9/50ق، 1422)بخاری، « شما بر دیگری حرام است

آنها حدود  :تِلْکَ حُدُودُ اللَّهِ فَالَ تَعْتَدُوهَا»فرماید: که با شبهه ساقط شود، چون خداوند می
 (.57-12/58تا، حزم، بی( )ابن229، )بقره« خدا هستند، از آنان تجاوز نکنید
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 . مسامحه در اجرای حدود 2

از دیگر دالیل مشروعیت قاعده، این است که حدود الهی، مبتنی بر مسامحه است، به دلیل 
اینکه شارع در بسیاری از جرایم حدی، تسامح و تساهل به خرج داده است. به عنوان 

گیرد، شهادت چهار در خفا و پنهانی صورت مینمونه شارع برای اثبات حد زنا که معموالً 
نفر عادل را الزم دانسته است و حال آنکه شهادت چهار نفر با هم و در یک مکان و یک 
زمان عمالً منتفی است، مگر آنکه شخص زانی آشکارا به ارتکاب جرم زنا اقدام کرده 

ه به صرف عروض باشد. این شیوه تعامل شارع برای اثبات حد زنا، بیانگر این است ک
 (.3/241ق، 1416؛ سبکی، 2/271، تابیشبهه حد را نباید اجرا کرد )آمدی، 

درباره موضوع اثبات حدود یا اسقاط آن با شبهه دو دیدگاه متمایز وجود دارد؛ فقهای 
ظاهریه معتقدند اگر حدی ثابت شود نباید آن را به وسیله شبهه ساقط نمود؛ چرا که حدود 

بوده و تجاوز از آن جایز نیست. اما در مقابل، جمهور فقها با استناد به  از جمله حق اهلل
به اسقاط حد  -شبهاتی که نزد ایشان مقبول باشد–دالیل نقلی و عقلی با عروض شبهه 

اند. قاعده درأ برگرفته از رویکرد امتناعی شارع در تعیین و اجرای مجازاتهای پرداخته
رسد دیدگاه جمهور فقهای مذاهب اسالمی در ا به نظر میشدید بدنی در حقوق اهلل است. لذ

ویژه اسقاط حدود به وسیله شبهه، در رویه کیفرزُدایی شارع در تخفیف مجازاتها و به
توان گفت شده از سوی مذهب ظاهریه نیز میحدود، نهفته است. در پاسخ به اشکال مطرح

در هنگام اثبات و انتساب عمل ای است که که مقصود از شبهه موجب اسقاط حدود، شبهه
 ای قابل طرح نیست.گردد و بعد از مرحله ثبوت جرم هیچ شبههبه یک شخص عارض می

 
 مفهوم شبهه

شبَّه علیه األمر »شود: به معنای التباس و همانندی است. وقتی گفته می شبهه در لغت
تا، ، بیینی زبیدیحس؛ 1247ق، 1426، )فیروزآبادی، یعنی امر بر او ملتبس گشت «تشبیهاً

36/411.) 
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 . شبهه در اصطالح1
اند. برخی از فقهای ارائه داده« شبهه»فقهای مذاهب اسالمی تعریفات متنوعی را از مفهوم 

ق، 1406، کاسانی« )ما یشبه الثابت و لیس بثابت»اند: حنفیه در تعریف شبهه آورده
که به امر ثابت و روشنی  (، یعنی شبهه چیزی است4/18ق، 1412عابدین، ؛ ابن3/180

که ثابت و روشن نیست. ماوردی از فقهای شافعیه در تعریف شبهه شباهت دارد و حال آن
ق، 1419، )ماوردی« الشبهة ما اشتبه حکمه باإلختالف فی اباحته»آورده است: 

(، شبهه آن است که حکمش به سبب اختالف در مباح بودن آن، مشتبه گشته 13/219
« ة مع انعدام حکمه او حقیقتهوجود المبیح صور»اند: ر تعریف شبهه آوردهاست. حنابله د

گر در ظاهر با وجود (، شبهه عبارت است از وجود سبب اباحه9/55ق، 1388، قدامه)ابن
نظر دارند. انعدام حکم یا حقیقت آن. فقهای امامیه هم در تعریف اصطالحی شبهه اختالف

به معنای عدم علم و عدم قطع به « درأ»ر فقه و در قاعده اند: منظور از شبهه دبرخی گفته
شود. بعضی حرمت و ممنوعیت عمل یا ترک فعل است که شامل ظن، شک و احتمال می

ای چه در واقع حرام است. عدهدیگر هم معتقدند که شبهه یعنی قطع به حلیت و اباحه آن
 (.51ش، 1395اند )محقق داماد، نیز آن را به ظن و گمان تفسیر نموده

این تعریفات خالی از عیب و نقص نیست، چرا که بعضی مشمول تعریف لغوی و بعضی 
گردد. بعضی دیگر جامع بسیاری از شبهات نیز در تعریف معنای عام شبهات داخل می

توان با توجه به رویکرد فقهی و مذکور در تعریف فقها نیست. بنابراین، شبهه را می
حال تخل بکمال احد األرکان او الشروط التی »تعریف کرد:  گونهمقاصدی شریعت این

(. شبهه عبارت است از حالتی که به کمال یکی 64ق، 1403)عوض، « یتوقف علیها العقاب
 نماید.از ارکان یا شروطی که مجازات متوقف بر آن است، خلل وارد می

 
 . اقسام شبهه در فقه اسالمی2

ای به شافعیه، برخی از حنابله، و امامیه اهتمام ویژه جمهور فقها اعم از حنفیه، مالکیه،
اند. در این میان نقش فقهای بندی شبهات، بیان انواع و آثار مترتب بر آن داشتهتقسیم

تر است و دیگر مذاهب فقط به بیان اینکه چه چیزی شبهه است و حنفیه و شافعیه پررنگ
نظر دارند که شبهات در مجموع، همگی اتفاق اند. امادانند، اکتفا کردهچرا آن را شبهه می

آید قابل شمارش و حصر نیستند، زیرا غالباً بر اساس وقایع و پیشامدها شبهه به وجود می
 توان حصر کرد.و این وقایع را نمی
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 . شبهه فعل2-1
تسمیه این شبهه نزد فقهای حنفیه مطرح است، هر چند که در مفهوم و مصادیق ممکن است 

شود که معنی باشد. این شبهه در حق کسی جاری و اعمال میدیگر از شبهات هم با بعضی
حلیت و حرمت فعل بر او مشتبه شده باشد و دلیلی که حالل بودن عمل را افاده کند 

طالقه و زنی که با بذل مال، طالق بائن شده موجود نباشد. مانند کسی که با همسر سه
 (.2/344تا، است، جماع کند )مرغینانی، بی

 
 . شبهه محل2-2

اند. و در نزد دیگر فقها نیز تعبیر کرده« ملک»یا « حکمیه»حنفیه از این شبهه به شبهه 
شبهه مفعول نیز نامیده شده است. شبهه در محل این است که کسی گمان کند در فالن 

که گونه نیست؛ مانند اینمحل، حق دخل و تصرف دارد حال آنکه آن محل، نسبت به او این
کسی مالی را با گمان اینکه مال پدرش است، اخذ کند و در آن، دخل و تصرف نماید در 

، حجر هیتمیابن؛ 2/344تا، حالی که مال مذکور از آن شخص دیگری باشد )مرغینانی، بی
 (.9/103ق، 1357
 

 . شبهه فاعل2-3
و التباس حاصل  دهنده یک فعل، اشتباهشود که در ذهن فاعل و انجامای گفته میبه شبهه

شاس، شود، مانند کسی که با زنی بیگانه به گمان اینکه زنش است همخوابی کند )ابن
 (.6/443ق، 1417؛ غزالی، 3/1146ق، 1423
 

 . شبهه عقد2-4
برخی فقهای حنفیه افزون بر دو شبهه فعل و محل، شبهه دیگری را به دو شبهه دیگر 

ین باورند که ابوحنیفه قائل به این شبهه بوده است اند که شبهه عقد نام دارد و بر اافزوده
نیستند و در « شبهه عقد»(. لیکن اکثر پیروان ابوحنیفه قایل به 4/25ق، 1412عابدین، )ابن

(. این شبهه به وسیله عقد 2/421ش، 1394اند )عوده، این موضوع مانند بقیه فقها نظر داده
م عقد و عاقد عالم بر تحریم باشند. پس گردد، هر چند که فقها متفق بر تحریثابت می

حدی بر کسی که با زنی که بر او محرم بوده و عقد نکاح با او بسته است، وجود ندارد و 
کننده در چنین مثالی همان وجود عقد است که مانع اجرای حد بر شخص صورت اباحه
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ه دلیل عقیده کننده شده است. بسیاری از علما نقدهای تندی را متوجه ابوحنیفه بجماع
اند که او زنا را مباح دانسته ای مطرح نموده و حتی قائل به این شدهداشتن به چنین شبهه

 است.
در فقه امامیه، شبهه گاهی مربوط به حکم است و گاهی مربوط به موضوع. بر همین 

ق، 1412شوند )صدر، اساس شبهات به دو قسم کلی حکمیه و موضوعیه تقسیم می
(. منظور از شبهه حکمیه آن است که حکم کلی چیزی 54ش، 1395اماد، ؛ محقق د1/134

مورد تردید باشد؛ مثالً به علت فقدان نص معتبر در ممنوعیت عملی مانند استعمال 
شود. مقصود از شبهه موضوعیه آن است که شخص حرمت و ممنوعیت دخانیات تردید می

داند که شرب خمر در اسالم می داند، ولی جهل به موضوع حکم دارد؛ مثالًعمل را می
داند که مایع حاضر از مصادیق خمر است یا آب )محقق داماد، حرام است و ولی نمی

 (.55ش، 1395
تقسیمات یادشده گاهی از جهت معنی تداخل دارند، یا اینکه یکی از آنها با بقیه شبهات 

لف است و در مذهب دیگر مترادف است، یعنی گاهی حقیقت متفق، ولی تسمیه مخت
بالعکس. یا ممکن است برای یک شبهه در یک مذهب بیشتر از یک تسمیه وجود داشته 

اند، حنفیه آن را چه شافعیه و دیگران از آن به شبهه فاعل یاد کردهباشد، برای مثال آن
اند و همگی در تسمیه شبهه محل متفقند، هر چند شبهه فعل، اشتباه و یا مشابهت نام نهاده

چنین شبهه فعل در نزد اند. هماز آن به شبهه حکمیه یا شبهه ملک نیز یاد کرده که حنفیه
حنفیه شباهت زیادی با شبهه طریق و یا جهت نزد شافعیه دارد. هر چند در این میان 

 ابوحنیفه، در اعتقاد به شبهه عقد، منفرد است. 
 

 مفهوم شبهه طریق 
ئله فقهی که نزد گروهی از ایشان شبهه طریق، همان اختالف فقهاست در حکم یک مس

گونه اختالفات اجتهادی، حد قابل این باشد که در همهحالل و نزد گروه دیگر حرام می
(. پس هر عملی 11/146ق، 1417رافعی قزوینی، ؛ 123ق، 1411اجرا نیست )سیوطی، 

ساقط  نظر باشد، در آن شبهه ایجاد شده و شبهه حد راکه در جواز و یا حرمت آن اختالف
(. این شبهه، شبهه جهت نیز نام گرفته است )نووی، 2/419ش، 1394کند )عوده، می

(. فقها در بحث از شبهه طریق بیشتر 11/147ق، 1417رافعی قزوینی، ؛ 10/93ق، 1412
نکاحی که بعضی از فقها آن را زنا و دیگران جایز  -اند دار کردهمثالها را متوجه نکاح شبهه
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قلمداد کردن این اختالف به عنوان شبهه مسقط حد، نمایانگر است، هر  و -دانسته باشند
اند. بنابراین در هر چند در مواردی عمل به شبهه طریق را به سایر حدود نیز تسری داده

نکاحی که محل اختالف فقهاست، عمل نزدیکی به عنوان زنای مستلزم حد به شمار 
ع ازدواجها به عنوان شبهه مانع اجرای حد بر آید، بلکه وجود اختالف در جواز این نونمی

 (.232ش، 1395گردد )زیدان، شخص فاعل تلقی می
ویژه در دو مذهب مالکی و شافعی سبب شده که در بیشتر سنت بهاین مسئله نزد اهل

مواردی که حرمت و حلیت یا صحت و بطالن فعل از نظر فقهی و اجتهادی محل اختالف 
تردید در شمول نصوص مفید حرمت و بطالن به شمار آیند. است، از مصادیق شبهه و 

بدون آنکه تصور ذهنی و مذهب مورد تقلید متهم و حتی مذهب و اجتهاد حاکم مورد نظر 
چون نادرستی باشد. مبنای شبهه طریق ظاهراً این است که درستی مذهب مخالف هم

تهادات خود و بطالن تواند صحت اجمجتهدی نمی مذهب موافق همیشه محتمل است. هیچ
آرای مخالفین را تضمین کند، هر چند به درستی نظر خود و نادرستی نظر مخالف معتقد 

 باشد. 
قاعده معتمد در مذهب بر این است که هر نکاحی را که امامی از ائمه »جوینی گوید: 

گرچه چنین نکاحی نزد شافعیه حرام و در حکم زنا  -حکم به صحیح بودن آن داده باشد
اگر در این حالت وطی هم صورت بگیرد، حکم مذهب بر سقوط حد از چنین  -اشدب

« کننده معتقد به حلیت وطی در چنین حالتی نباشدشخصی است، هر چند که شخص اقدام
حد در نکاح مختلف فیه »گوید: قدامه حنبلی نیز می(. ابن17/207ق، 1428)جوینی، 

گردد و این قول اکثر ون ولی و شهود ثابت نمیمانند نکاح متعه، شغار، تحلیل و نکاح بد
باشد؛ چرا که اختالف در حلیت وطی منجر به ایجاد شبهه گشته و حدود به اهل علم می

 (. 9/57ق، 1388، قدامه)ابن «گردندوسیله شبهات ساقط می
 

 مبانی نظری شبهه طریق
ی نظری دارد که در شبهه طریق مانند هر قاعده یا نظریه فقهی دیگری، چهارچوب و مبان

 شود.این بخش به شرح و بررسی آنها پرداخته می
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 . مراعات خالف1
ای به مراعات خالف، هم از جنبه تفریع و تخریج فقها و عالمان دین توجه و اهتمام ویژه

سنت اعمال اند. مراعات خالف گرچه در تمام مذاهب اهلنظری داشته فروع و هم از جنبه
ما از لحاظ نظری مذهب مالکیه و شافعیه بیش از دیگران به آن و اجرا شده است، ا

 (.109-138ش، 1388اند )افسری، پرداخته و بها داده
شبهه طریق پیوندی محکم با قاعده مراعات خالف داشته و مصادیق آن با مصادیق  

مراعات خالف ارتباط تام دارد. محققان و علمای مذاهب مختلف تعاریف مختلفی از 
اعمال »نویسد: در تعریف مراعات الخالف می« عرفهابن»اند. خالف ارائه داده مراعات

مراعات خالف عبارت است از »؛ «دلیل فی الزم مدلوله الذی اعمل فی نقیضه دلیل آخر
)ونشریسی، « اعمال دلیل در الزم مدلولش که در نقیض آن، دلیل دیگری اعمال شده است

ضح است، این تعریف دارای پیچیدگیهای زیادی است. گونه که وا(. همان6/371م، 1995
شاید بهترین تعریفی که از مراعات خالف ارائه شده و با بحث شبهه طریق ارتباط تام 

اإلعتداد بالرأی »گوید: است. او می« محمد حسن خطاب عمار»داشته باشد، تعریف 
مالحظه قرار دادن مراعات خالف همان اهمیت دادن و »؛ «المعارض لمسوّغ هو المراعاة

« اعتداد»(. مقصود از 78ق، 1424)سعیدی، « رأی مخالف به خاطر مجوز شرعی است
همان مالحظه کردن و اعتبار دادن به رأی مخالف چه به طور کلی یا جزئی است و رأی 
معارِض برای اینکه محقق گردد باید رأی معارَض وجود داشته باشد. رأی معارَض 

ت که مجتهد قبل از مراعات خالف بدان اعتقاد دارد. و رأی درحقیقت همان قولی اس
شود. اما مسوغ و مجوز برای معارِض همان رأی مخالف است که بدان عدول و عمل می

انتقال و عدول از عمل کردن به مرجوح یا احتیاط است یا تیسیر و تساهل. به عنوان مثال، 
و باطل است و اما در مذهب ابوحنیفه  نکاح شغار در مذهب مالکیه، شافعیه و حنابله فاسد

شود اما خالف صحیح است. حال اگر چنین نکاحی واقع شود، به فساد آن حکم می
گردد. در این مثال ابوحنیفه در مورد ثبوت ارث و نسب و دیگر آثار شرعی مراعات می

مان قول امام مالک و شافعی مبنی بر فساد نکاح شغار و عدم ترتب آثار شرعی بر آن، ه
رأی معارَض است و قول ابوحنیفه راجع به صحت نکاح شغار و ترتب آثار شرعی بر آن 
همان رأی معارِض است و مسوغ و مجوز در این مثال همان تیسیر و تساهل و دفع حرج 

 است. 
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قباب گوید: حقیقت مراعات خالف همان عمل کردن به حکم هر دو دلیل است. او در 
ایی روشن است برخی از دالیل شرعی قوت آنها به گونه»د: گویتوضیح تعریف مذکور می

که ناظر در آنها به صحت یکی از دو دلیل و عمل کردن به یکی از دو اماره، جزم و قطع 
کند که البته در این حالت، مراعات خالف معنا و مفهومی ندارد. اما برخی دیگر از پیدا می

قوی و یکی از دو امارت، راجح است اما نه ای هستند که یکی از دو دلیل ادله به گونه
گونه که ناظر در آن، جزم و قطع پیدا کند، بلکه در این حالت، دل و عقل ناظر متحیر بدان

کند که مراعات خالف در و متردد گشته و نسبت به مقتضای دلیل دیگر میل پیدا می
 (.6/388م، 1995)ونشریسی، « گونه موارد، نیک و پسندیده استاین

اند بیشتر قائالن به مراعات خالف، آن را از حیث فعل به یک حالت خاصی مقید نکرده
بلکه از نظر آنان ضابطه مراعات خالف همان قوی و موجه بودن دلیل مخالف است. اما در 

اند. مذهب مالکیه، بسیاری از فقها میان حالت قبل از وقوع و بعد از آن، فرق قائل شده
ا قبل از وقوع فعل بنا بر اصل احتیاط مراعات کرده و برخی دیگر برخی از آنان خالف ر

اعتبار –خالف را پس از وقوع بنا بر مالحظه قرار دادن مصلحت و معتبر دانستن پیامدها 
اند )بلکا، گردد، مراعات کردهکه دلیل مخالف نسبت بدان از قوت کافی برخوردار می -مآل

مراعات خالف و شبهه طریق طبق دیدگاه مالکیه  (. در واقع پیوند بین332-331ق، 1424
 از نوع خالف پس از وقوع و اعتبار مآل است. 

گردد؛ چرا با توجه به این توضیح، ارتباط بین شبهه طریق و مراعات خالف آشکار می
که هم در بحث مراعات خالف و هم در شبهه طریق موضوع حول اختالفات اجتهادی 

که راجع به مسائل اجتهادی و ادله ظنی و متعارض باشد. در مذاهب است، آن هم اختالفی 
واقع باید رأی معارِض یا مرجوح یارای مقابله با رأی معارَض و راجح را داشته باشد 
وگرنه چنانچه ضعف مدرک عیان باشد، دلیل مخالف نادیده گرفته شده و نباید مراعات 

 شده و به عنوان شبهه مسقط حد در نظر گرفته شود.
 

 . احتیاط 2
احتیاط عبارت است از انجام فعل به خاطر »در تعریف اصطالحی احتیاط گوید: « بلکا»

(. اما مناسب34ق، 1436)شامی، « احتمال وجوب و یا ترک فعل به خاطر احتمال تحریم
انجام دادن »ترین تعریف از احتیاط که متناسب با بحث شبهه هم باشد این تعریف است: 
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شک معتبر به خاطر احتمال امر به آن، یا ترک یک فعل به خاطر یک فعل در هنگام 
شک مورد »(. تفاوت این تعریف با تعریف پیشین در قید 35)همان، « احتمال نهی از آن

 است. « اعتبار
اگر عالمان دین درباره یک شیء اختالف کنند و عالمی بگوید آن »گوید: شوکانی می

ام است و هر کدام از آن دو فقیه از نظر مقلد در حالل است و فقیه دیگری بگوید آن حر
یک رتبه علمی باشند، در این حالت شک و تردیدی وجود ندارد که درباره آن شیء محل 
اختالف نباید گفت که آن حالل آشکار یا حرام آشکار است و هر چیزی که حالل آشکار 

(. 268ق، 1424، )بلکا« یا حرام آشکار نباشد، بدون شک در زمره شبهات جای دارد
برای مثال شافعیه به خاطر احتیاط، آثار شرعی از جمله: نگه داشتن عده، ثبوت نسب و 
حرمت مصاهره و ثبوت مهرالمثل را در نکاح فاسد مانند نکاح بدون ولی یا بدون شهود یا 

اند و خالف را پس از وقوع، مراعات کرده و دلیل مخالف را نکاح شغار مترتب ساخته
، نوویگردد )اند؛ زیرا ترجیح با کمترین محرک و برانگیزاننده ظن حاصل مینستهراجح دا

 (.9/378تا، بی
در واقع ارتباط میان احتیاط با بحث اختالفات اجتهادی از نوع مراعات قبل از وقوع 
فعل است. با این توضیح که: مجتهد پس از اجتهاد، دالیل مخالف را قوی دانسته و آن را 

دهد و مقتضای آن یاط مراعات کرده و بر اساس رأی اجتهاد مخالف حکم میبر جهت احت
توان چنین گفت که احتیاط پرهیز از شبهه داند. بنابراین میقبل از شروع فعل را جایز می

 ها اختالف علماست.است و از جمله انواع شبهه
 

 . تعارض ادله3
چنان گردد و این تعارض همگاهی اصول یا دالیل و قواعد در نظر مجتهد متعارض می

دالیل شرع متعارض »گوید: کند تا آنکه به شبهه تبدیل گردد. غزالی میادامه پیدا می
گردد، مانند تعارض دو عام در قرآن یا سنت یا تعارض دو قیاس یا تعارض قیاس و می

 (. گاهی ممکن است در2/115تا، )غزالی، بی «عموم که تمام این موارد موجب شک است
یک مسئله دو وجه متعارض گردد؛ وجه اباحه و وجه تحریم که این تعارض یا به اصل 
مأخذ مسئله مانند دو حدیث متعارض یا دو قیاس یا به تطبیق صورت حادثه با دو حکم 

میان  گردد و در این حالت رابطهاباحه و تحریم که در شریعت مقرر گردیده است برمی
نین مواردی و عمل کردن به موارد خالی از شبهه، خالص انسان و پروردگار جز با ترک چ
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توان چنین گفت که تعارض ادله، (. بنابراین می2/156ق، 1426گردد )دهلوی، و پاک نمی
گردد و اگر این دو مسئله را در قالب شبهه است و اختالف فقها به تعارض ادله برمی

چنین ف فقها موجب شبهه است. همآید که اختالمنطقی قرار بدهیم، این نتیجه به دست می
شبهه طریق و اختالفات اجتهادی ارتباطی تام با بحث تصویب و تخطئه اصولی دارند. 

 برای فهم این ارتباط الزم است به تعریف تصویب و تخطئه اصولی پرداخته شود.
 

 . تصویب و تخطئه اصولی4
دارد که آیا بیان میتصویب و تخطئه یکی از مباحث علم اصول فقه است. این اصطالح 

گیرد، برحق و صوابند؟ یا تنها یک اجتهاد هایی که توسط مجتهدین صورت میاجتهاد همه
گیرند. در صورت اختالف اهل اجتهاد از میان آنها صواب و مابقی در زمره تخطئه قرار می
شده را باید صائب و قابل انتساب به در حکم فقهی یک موضوع آیا همه آرای مطرح

رع دانست و آن را حکم اهلل خواند؟ یا باید گفت حقیقت واحدی وجود دارد و رأی شا
 انتساب به شارعند؟ منطبق با آن حق و صائب و مابقی خطا و غیرقابل

در اصطالح اصولیون تصویب، حکم دادن به درستی تمام آرای مجتهدان در یک حکم 
ق، 1413حق در یک مسئله را تصویب گویند )غزالی، شرعی است. یا متعدد بودن 

گرفته، تنها یک (. تخطئه نیز عبارت است از اینکه در میان اجتهادهای صورت1/352
 اجتهاد صواب و برحق باشد و مابقی خطا تلقی شوند )همانجا(.

در صورت پذیرش هر دو قول تصویب و تخطئه اختالفات اجتهادی قابل مراعات 
ائل به تصویب باشیم، در این صورت چون قول دیگری نیز برحق است، لذا است؛ چه اگر ق

راحتی قابل مراعات و پذیرش است، چه آنکه قول مجتهد پذیرش اختالفات دیگران به
امری که »؛ «ال ینکر المختلف فیه و انما ینکر المجمع علیه»دیگر نیز صواب است. قاعده: 

شود، اما امری که در آن اجماع با انکار مواجه نمی در آن اختالف وجود داشته باشد، منطقاً
(. 158ق، 1411طی، سیونیز، مفید همین معنی است )« وجود دارد را می توان انکار نمود.

دیگر اینکه اعتبار هیچ مذهب فقهی فراتر از دیگر مذاهب نیست، به دلیل اینکه اختالفات 
ند. و در صورت قائل بودن به تخطئه اجتهادی مبتنی بر ظنون است و ظنون، همسان و برابر

نیز برای برای مجتهد قائل به خطا بودن نظر دیگر مجتهد، از باب احتیاط و تورع الزم 
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است که به دالیل دیگران نظر افکنده تا مبادا که حق و حقیقت در نظر مخالف باشد یا 
 د.دالیل دیگری هر چند که مرجوح بوده اما از قوت قابل قبول برخوردار باش

 
 بطه شبهه مسقط حد در بحث شبهه طریق. ضا5

همه شبهات در یک مرتبه نیستند؛ برخی از این شبهات در نهایت قوت بوده و برخی دیگر 
شوند. برخی دیگر نیز متردد بین قوت و ضعف هستند. فقهای در نهایت ضعف قلمداد می

اند و گاهی نیز در تعلیل دهبندی اهتمام ورزیشافعیه و بعضی از فقهای مالکیه به این تقسیم
خورد. سبکی بندی نزد حنفیه و حنابله به چشم میهایی از این تقسیمبعضی از احکام نمونه

ضابطه شبهه مؤثر در اسقاط حد این است که ناشی از تقابل ادله باشد و نه مجرد »گوید: 
ید به چنین مأخذ و دلیل مخالف با(. هم1/381ق، 1411)سبکی، « اختالف اهل علم

ای باشد که در زمره خطا و شذوذات به شمار نیاید؛ چه، اگر دلیل مخالف، ضعیف و گونه
دور باشد، در زمره خطا و لغزش و نه خالفیات اجتهادی به شمار از مآخذ و دالیل شرع به

آید. بر همین اساس است که خالف ابوحنیفه مبنی بر عدم اجرای حد در قتل به وسیله می
مراعات است، زیرا دلیل این عنوان شبهه دافع حد، غیرقابلنظر گرفتن آن به  و در« مثقل»

قول ضعیف و سست است )همانجا(. بنابراین خالفی قابل مراعات است که از دلیل قوی 
آن است که موجب توقف ذهن در  -دلیل قوی -برخوردار باشد. مقصود از قوت مدرک
 ل شود. نزد آن گردد و انسان فرهیخته بدان متمای

گونه که رأی مخالف گردد؛ بدینقوت مدرک و مأخذ با نزدیک بودن ادله منضبط می
-گردد بهدور از مآخذ و دالیل شرع نباشد و جز مواردی که حکم آنها نقض میچنان بهآن

شمار نیاید؛ زیرا اگر جزو موارد نقض حکم باشد، فاقد اعتبار خواهد بود. بنابراین خالف 
-باح در مورد مباح بودن همبستر شدن با کنیزان به وسیله عاریه، غیرقابلرعطاء بن ابی

چنین اگر مسلمانی یک مراعات است، چرا که از دلیل ضعیفی برخودار است )همانجا(. هم
شخص ذمی را به قتل برساند و ولی آن ذمی، مسلمان قاتل را به قتل برساند، ولی ذمی 

ین مسئله نباید توجه کرد که گفته است: مسلمان در شود و به رأی ابوحنیفه در اقصاص می
مراعات است، زیرا دلیل رأی شود، چرا که رأی مذکور، غیرقابلبرابر ذمی قصاص می
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حد شراب،  -شراب غیرانگور -چنین بر شخص شارب نبیذهم 3ابوحنیفه ضعیف است.
یرا مبنای خالف آید، زشمار نمیشود و بر خالف نظر ابوحنیفه، شبهه طریق بهاجرا می

-)قرافی، بی 4ابوحنیفه ضعیف است، به دلیل آنکه با نص صریح تحریم خمر در تضاد است

 (. 4/159تا، ؛ انصاری، بی13/405ق، 1419؛ ماوردی، 1/215تا، 
ای که در موارد خالفی اگر ادله نزدیک به هم باشد به گونه»گوید: عبد السالم نیز میابن

گونه اختالف به دلیل بر حذر ور و ضعیف نباشد، خروج از ایندچنان بهقول مخالف آن
عبدالسالم، )ابن« ماندن از اینکه مبادا صواب در جانب مخالف باشد، مستحب است

 ( 1/254ق، 1414
                                           

شود و و حنابله معتقدند که فرد مسلمان در ازای قتل ذمی کشته نمی . جمهور فقهای مالکیه، شافعیه،3
شود. جمهور به عدم همسانی میان مسلمان و ذمی اند: مسلمان با قتل ذمی، قصاص میاما حنفیه گفته

)بقره، « : آزاد عوض آزاد و بنده عوض بندهالحر بالحر و العبد بالعبد»اند: بر اساس آیه: استناد کرده و گفته
چنین بخاری روایت (. همسانی واجب است. این در حالی است که مسلمان همسان کافر نیست. هم178

هیچ مسلمانی به علت قتل » (.9/12ق، 1422، )بخاری« ال یقتل مسلم بکافر»فرمود:  کرده که پیامبر
می و این نص صریح است در عدم قصاص مسلمان در صورت به قتل رساندن ذ« شودکافری کشته نمی

قدامه، ؛ ابن9/150ق، 1412؛ نووی، 3/1096ق، 1423شاس، ؛ ابن4/181ق، 1425د، رشد حفی)ابن
: درباره کشتگان بر شما الْقَتْلَى فِي الْقِصَاصُ عَلَيْكُمُ كُتِبَ». اما حنفیه به اطالق آیات (273/ 8ق، 1388

: بر آنان مقرر کردیم که جان بِالنَّفْسِ النَّفْسَ أَنَّ افِيهَ عَلَيْهِمْ وَكَتَبْنَا»( و 178)بقره، « قصاص مقرر شده است
 (.7/237ق، 1406، اند )کاسانی( استناد کرده45)مائده، « در برابر جان

-. مالکیه، شافعیه، حنابله و محمد بن حسن شیبانی شاگرد ابوحنیفه معتقدند که فرقی بین خمر گرفته4

نداشته و اگر شخصی آن را بنوشد، خواه کم باشد یا زیاد به شده از انگور و غیر آن از انواع نبیذ وجود 
آور باشد، مقدار کم آن نیز حرام چه مقدار زیاد آن مستیما اسکر کثیره فقلیله حرام: آن»دلیل حدیث: 

-حجر نیز در فتح الباری این حدیث را صحیح دانسته است )ابن(. ابن5/457ق، 1424)دارقطنی، « است

(. اما ابوحنیفه معتقد است که شرب نبیذهای غیر از انگور حالل بوده 10/43ق، 1379، حجر عسقالنی
حرمت الخمرة بعینها قلیلها کثیرها و »عباس: مگر اینکه شخصی با آن به مستی افتد، به دلیل حدیث ابن

(. خمر به عینه چه کم و چه زیاد آن حرام بوده، 74ق، 1400)قرشی اطرابلسی، « المسکر من کل شراب
چنین هر شراب مستی آوری حرام است. قول جمهور برگزیده است چرا که حدیث نسائی موقوف بوده مه

اند. احمد بن حنبل گوید: در مورد رخصت در سکریات، حدیث و علماء رأی به ضعیف بودن آن داده
 (.7/149ق، 1432صحیحی وجود ندارد )طیار و دیگران، 
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پس شرط اجرای شبهه آن است که مبتنی بر دلیل قوی باشد و خالصه سخن این است 
موارد ظنون و محل اجتهاد باشد،  که خالفی معتبر و شایسته مراعات است که جزو

ای که میان اطراف آن از جهت ثبوت دالیل یا از جهت مقتضیات آن دالیل یا از گونهبه
سازد، تردید حاصل گردد و بنابراین هر یک مقصود شارع را محقق میجهت اینکه کدام

است و کارگیری دلیل شرعی در مورد آن واجب خالفی که جزو این موارد نباشد، به
 خالف شاذ و ضعیف به دلیل ضعیف بودن و سستی مآخذ نیازی به نقد و رد ندارد. 

-از چه جهتی شبهه به« اختالف»ممکن است این سؤال در ذهن برخی مطرح گردد که 

گردد؟ در جواب این سؤال ای که مستلزم پرهیز و خودداری از آن میگونهآید به شمار می
کدام میان دو طرف نفی و اثبات در صورتی که آن ظن در هیچباید گفت که مردد بودن ظن 

از آن دو جهت، تقویت نگردد، به تساوی احتماالت مستلزم احتیاط یا توقف در مورد 
(. شاطبی درباره زمینه اجتهاد معتبر و مردد 171ش، 1388انجامد )افسری، صحیح می

ویت شده باشد، تعبیر ظریف میان دو طرف احتمال بدون آنکه یکی از دو جهت راجح و تق
جایی است که میان دو طرف مردد باشد مجال اجتهاد معتبر آن»گوید: و دقیقی دارد. او می

و قصد شارع در آن دو یعنی در جهت اثبات و در جهت نفی، واضح و روشن است اما به 
راتب کدام از جهت نفی یا جهت اثبات به طور جزم و قطعی قابل الحاق نیست. زیرا مهیچ

ای که سرانجام یا به گونهظنون در نفی و اثبات از لحاظ شدت و ضعف متفاوت است؛ به 
گردد، جز اینکه این احتمال گاهی در یکی از دو جهت، قوت علم یا به شک منتهی می

گیرد، که در این حالت یعنی اگر قوت نگیرد آن در زمره یابد و گاهی قوت نمیمی
این، شبهه ناشی از این اصل آن است که قسم متشابهات ترکیبی از باشد. بنابرمتشابهات می

بودند، جزو واضحات به شمار تعارض میان نفی و اثبات است؛ زیرا اگر متعارض نمی
 (. 5/344ق، 1417طبی، )شا آمدندمی

برای تبیین قاعده شبهه طریق و آثار مترتب بر آن از جمله اسقاط حد، اختالف فقها در 
 شود.لی و جواز یا عدم جواز استعمال شرب خمر به قصد درمان بررسی مینکاح بدون و

 
 اختالف فقها در نکاح بدون ولی

دیدگاه مالکیه، شافعیه و حنابله بر این است که چنین نکاحی صحیح نیست و اگر زن به 
د، رشد حفیغیر اذن ولی، خود را به نکاح دیگری در آورد، نکاحش باطل است )ابن

(. اما ابوحنیفه معتقد 11/204ق، 1422، ؛ عثیمین 7/50ق، 1412؛ نووی، 3/36ق، 1425
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تواند بدون ولی، خودش را به نکاح دیگری در آورد است که زن بالغ و عاقل می
 اند:(. جمهور فقها در تأیید رأی خود به دالیل زیر استناد کرده5/10ق، 1414)سرخسی، 

 
 . دالیل جمهور فقها1
 . قرآن1-1

: مانع آنان نشوید که با فَلَا تَعْضُلُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ أَزْوَاجَهُنَّ»فرماید: وند متعال میالف( خدا
(. وجه استدالل به آیه این 232)بقره، « همسران سابق خود یا کسان دیگری ازدواج کنند

است که اگر ولی در عقد نکاح معتبر نبود، پس معنایی برای منع یا عضل او وجود 
 (.3/37ق، 1425د، رشد حفیابنت )داشنمی

: وَأَنْكِحُوا الْأَيَامَى مِنْكُمْ»فرماید: ب( خداوند متعال نکاح را به اولیاء نسبت داده و می
(. این آیه دال بر این 32)نور، « مردان و زنان مجرد خود را به ازدواج یکدیگر در آورید

تا، ؛ نووی، بی1/471ق، 1408رشد، است که متولی عقد نکاح، همان ولی است )ابن
 (.12/69، 1422، عیثمین؛ 16/159

 
 . سنت1-2

ایما امراة نکحت نفسها بغیر اذن ولیها فنکاحها »به روایت عایشه:  حدیث رسول اهلل
باطل، فنکاحها باطل فنکاحها باطل: هرگاه زنی بدون اذن ولی خود را به نکاح مردی 

)ترمذی، « طل است، نکاح او باطل استدرآورد، پس نکاح او باطل است، نکاح او با
در آن به بطالن  (. وجه استدالل به این حدیث این است که پیامبر3/399ق، 1395

 نکاح بدون ولی تصریح کرده است.
 

 . دالیل مذهب حنفی2
 . قرآن2-1

لُوهُنَّ أَنْ يَنْكِحْنَ وَإِذَا طَلَّقْتُمُ النِّسَاءَ فَبَلَغْنَ أَجَلَهُنَّ فَلَا تَعْضُ»فرماید: الف( خداوند می
: و هنگامی که زنان را طالق دادید و مدت عده خود را به پایان رسانیدند، مانع أَزْوَاجَهُنَّ

(. وجه داللت: 232)بقره، « آن نشوید که با شوهران سابق یا با کسان دیگری ازدواج کنند
اند دواج نهی شدهنکاح به این زنان نسبت داده شده است و اولیاء از منع آنان در از

 (.2/248ق، 1406، کاسانی)
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: پس اگر او را طالق داد، از فَإِنْ طَلَّقَهَا فَلَا تَحِلُّ لَهُ مِنْ بَعْدُ حَتَّى تَنْكِحَ زَوْجًا غَيْرَهُ»ب( 
)بقره، « آن به بعد زن بر او حالل نخواهد بود، مگر اینکه با شوهر دیگری ازدواج کند

د بر اینکه زن مجری انشاء عقد نکاح بدون موافقت ولی است (. این آیه داللت دار230
 (.2/656ق، 1414)انصاری خزرجی، 

 
 . عقل2-2

باشد، پس نکاح او مانند بیع صحیح نکاح حق خالص زن است که او نیز دارای اهلیت می
الفارق دانسته و (. اما جمهور این قیاس حنفیه را قیاس مع5/12ق، 1414، )سرخسیاست 

علیه که همان بیع است، متعلق به مال بوده و مال حق خالص خود زن د مقیسگوینمی
گردد اما مقیس که ازدواج باشد، هرچند که متعلق به خود زن است و کسی شریک او نمی

است اما دیگران هم که خویشاوندان وی باشند، در عقد وی مشارکت دارند و از این جهت 
 (.1/363 ق،1432با بیع مفارقت دارد )حمادو، 

دانند و اما اگر زن بدون اذن جمهور فقها نکاح زن بدون اذن ولی را باطل و فاسد می
ولی خود را به نکاح دیگری در آورد به دلیل شبهه طریق که ناشی از مراعات دیدگاه 

ق، 1411اند )سیوطی، مخالفین در این مسئله است، حد را بر چنین ازدواجی ساقط دانسته
 (.2/110ق، 1414سالم، عبدال؛ ابن123

جمهور فقها از جمله شافعیه در این مسئله دلیل مخالفین را مراعات کرده و با وجود 
باطل بودن نکاح بدون ولی و شهود نزد ایشان، آثار شرعی از جمله نگه داشتن عده، 

اند و خالف در حرمت مصاهره، و ثبوت مهرالمثل را بر چنین نکاح فاسدی مترتب ساخته
 اند.ره را پس از وقوع، مراعات نمودهبااین

 
 درمان شرب خمر به قصد مداوا و

گردند. در تطبیق این قاعده بنا بر اتفاق عالمان دین، محرمات در شرایط ضروری، مباح می
با مسئله فقهی شرب خمر به قصد تداوی، نخست دیدگاه فقها در این مسئله به شرح ذیل 

 شود: بیان می
کیه، قول اصح شافعیه و حنابله بر این است که اگر شخصی به قصد دیدگاه حنفیه، مال

مداوا شرب مسکر کند، این فعل حرام بوده و نزد مالکیه و حنابله چنین شخصی حد زده 
اند که اگر شخص به مقدار اندکی که شود. اما بعضی از شافعیه در مقابل قول اصح گفتهمی
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ن بنوشد، این کار جایز بوده و حرام نیست و آور نباشد آن هم به قصد ضرورت از آمستی
(. دلیل تحریم این است که 4/176ق، 1418شود )دمیاطی، بر چنین شخصی حد زده نمی

سازم، گفت که من شراب را برای مداوا و درمان می طارق بن سوید وقتی به پیامبر
مان نیست و راستی شراب دربهانه لیس بدواء و لکنه داء: »در جواب فرمود:  پیامبر
چنین ابوداود از ابودرداء روایت کرده که هم .(3/1573تا، )مسلم، بی« استدرد لیکن 
إن اهلل انزل الداء و الدواء، فجعل لکل داء دواء، فتداووا و ال تداووا »فرمود:  پیامبر

راستی خداوند هم درد آفریده و هم درمانش را، پس برای هر دردی درمانی بالحرام: به
 (. 4/7تا، )ابوداود، بی« و بنابراین مداوا کنید، ولی با حرام مداوا نکنیداست 

اند به شرط آنکه درمان حاللی برای علم مداوای با شراب را جایز دانستهبرخی از اهل
آن درد نباشد، که جانشین آن حرام باشد و مشروط بر آنکه بیمار هدف لذت و شهوت را 

گونه که مجاز پزشک تجاوز نکند. همان ا ننوشد و از اندازهنداشته باشد و برای مستی آن ر
اند )سابق، اند، برای تداوی نیز جایز دانستهنوشیدن شراب را در حال اضطرار جایز دانسته

اند؛ مالکیه و (. اما در مورد اجرای حد بر چنین کسی علما اختالف کرده2/399ق، 1397
( و اما مالکیه و 8/109تا، اند )خرشی، بیهحنابله رأی به وجوب حد بر چنین کسی داد

اند، هر چند نوشیدن آن حرام است. انصاری شافعیه حد را بر چنین شخصی ساقط کرده
اند. گوید: فقهای شافعی در مورد شخصی که شراب را برای مداوا بنوشد اختالف کردهمی

ف در امکان حالل غزالی گفته است: هر چند که حرام است، اما حد به سبب شبهه اختال
گردد. اما جوینی گفته است: قول ائمه معتبر بر عدم بودن شرب در این حالت، ساقط می

اسقاط حد از چنین شخصی است. انصاری در مقام ترجیح بین دو قول از قیاس بهره برده 
گونه که زنا در حالت اکراه مسقط حد است، چنین شخصی هم که در گوید: همانو می

-و به قصد مداوا شراب نوشیده، باید حد از وی برداشته شود )انصاری، بیحالت ضرورت 

 (.4/159تا، 
 

  نتیجه
قاعده درأ حدود به وسیله شبهات از اهم مبادی شریعت در احکام جنایی اسالم است و 
مبانی آن نصوص واردشده در شریعت، مقاصد شریعت و اجتهادات اصولی است. تصنیف 

توان از جهات متعدد بدان نگریست. ای اجتهادی بوده و میشبهات و تقسیم آن قضیه
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شبهات از جهت منشأ، درجه قوت و تأثیر، متفاوت بوده و به همین جهت تصنیفات، انواع 
و اسماء این شبهات با یکدیگر متمایز است. قاعده درأ حدود به سبب شبهات در فقه 

به نفع متهم در نظام جنایی وضعی  چنین با قاعده تفسیر شکاسالمی با قاعده برائت و هم
کنونی، پیوند دارد. شبهه طریق یکی از شبهات مسقط حدود است که غالباً مورد اهتمام 

ویژه دو مذهب مالکی و شافعی بوده و قصد ایشان از اسقاط حد به سبب همه مذاهب به
رعایت این شبهه، مراعات اختالف سایر مذاهب فقهی و تحلیل بر اساس مقاصد شریعت و 

الخالف احتیاطی، این است احتیاط است. تحلیل مبنای این شبهه در اجتهاد از نوع مراعات
چون نادرستی مذهب موافق همیشه محتمل است. هیچ که درستی مذهب مخالف هم

تواند صحت اجتهادات خود و بطالن آرای مخالفان را تضمین کند، هرچند به مجتهدی نمی
گونه که تحلیل مبنای اجتهاد از نظر مخالف معتقد باشد. هماندرستی نظر خود و نادرستی 

 الخالف مقاصدی، از باب جلب مصلحت و دفع مضرت است.نوع مراعات
ای در باب حدود که فقها توان گفت هر مسئلهبا توجه به ضابطه شبهات مسقط حد می

برخوردار باشد  بین جواز و منع آن مردد باشند، به این شرط که نظر مخالف از قوت کافی
-توان از اقسام شبهه طریق به حساب آورد. اما اگر دلیل شبهه ضعیف باشد، غیرقابلرا می

رسد ثمره چنین به نظر می گردد.ی ساقط نمیامراعات بوده و حد به وسیله چنین شبهه
موضوعی، ایجاد وحدت بین مذاهب فقهی و ارج نهادن و اعتبار دادن به دیدگاه مخالف 

چرا که اعتبار هیچ مذهب فقهی فراتر از دیگر مذاهب نیست. به این دلیل که است؛ 
اختالفات اجتهادی مبتنی بر ظنون است و ظنون، همسان و برابرند، رأی اجتهادی قایل به 
نفی یک شیء بهتر از رأی اجتهادی قایل به اثبات آن شیء نیست و نباید یک مذهب را 

اإلجتهاد ال ینقض »به دلیل اینکه مطابق با قاعده فقهی بر اساس مذهبی دیگر محاکمه کرد، 
 شود(.)یک اجتهاد با اجتهادی دیگر نقض نمی« باإلجتهاد

بنابراین بایسته است که مجتهدین مذاهب اسالمی اهتمام بیشتری به این مسئله نشان داده 
ر شود؛ آن تر و مختصرتو به نظریات یکدیگر اهتمام بیشتری دهند تا دایره اختالفات تنگ

وگو میان مجتهدین بیشتر شده تا هم زمانی ممکن است که مباحثات نظری، مناظره و گفت
از این طریق بتوانند به بیان دیدگاههای خود پرداخته و از این طریق بتوانند با قوت و 
ضعف رأی مخالف آشنایی یابند. پس مجتهد از آنجایی که در فروع ظنی، خالف غالب بر 

داند و به خطای مخالف به طور قطع اعتقاد ندارد، شایسته است که ایز میظن خود را ج
ویژه اگر در هرگاه در مأخذ مخالف نظر بیفکند و آن را موجه بیابد، آن را مراعات کند، به
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مراعات اختالف، احتیاط و ورع و عمل به یقین وجود داشته باشد. مبنا و اساس این رأی 
 د، احتمال اصابت به حق در طرف مقابل است.شوگونه که مالحظه میهمان
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