
 
   

 

64- 43/  1399پاییز و زمستان    / هشتم شماره    / چهارم سال    /   پژوهی مطالعاات دین   

کاوی فقهی جایگاه    اثباتی سوگند در دعوا از دیدگاه مذاهب اربعه وا

 مریم عليزاده 1
 چکیده 

نوشتار حاضر درصدد است با استناد بر روایات، جایگاه اثباتی سوگند در دعوا را بررسی  
کتابخانه  ای به  ای و با رویکرد تفسيری و مقارنه کند. پژوهش حاضر با استفاده از منابع 

کاوی ادله  پرداخته و مهمترین دستاورد آن، اثبات این امر است که    های نقلی و عقلی وا
که اثبات به معنای   ای قانونی  وجود واقعه اقامه دليل نزد دادرس برای اثبات  از آنجا 

کثریت، جایگاه اثباتی تام ندارد و به عنوان فصل خصومت و یا   است، سوگند بنابر نظر ا
که  تکميل ادله محسوب می  از نظر فقه اماميه، شافعی و مالکی  شود. با این اختالف 

را به عنوان  یمين از طرق اثبات شمرده شده است، ولی احناف، احمد و پیروانش آن 
که در اثبات  دانند و فقط فصل خصومت دانسته بینه بر اثبات حق نمی  اند. با این بیان 

 ، تأثيری ندارد. الناس در امور مالی مفيد واقع است و در اثبات یا نفی حق اهَّلل یا نفی حق 
 یمين، سوگند، مدعی، مدعی عليه، اثبات، دادگاه، فصل خصومت.   واژگان کلیدی: 

 .مقدمه 1
حل دیگری رواج داشت  عاجز بود راه نه  ی ب   دعوى خود از اقامه ت  ي حقان رباز وقتی که مدعی براى اثبات  ی از د 

گواه  با  به  ارب ی خدا  گرفتن  که  می ی ا   ش ی آزما النوع  قدسی  زدى  وجود  یک  از  عمل  این  در  پرداختند. 
عليه  گو را رسوا کند. در فقه اهل بیت و مذاهب نيز یمين، مدعی د و دروغ یی گو را تأ راست خواستند که  ی م 

،  1404سمنانی،  ؛ ابن 17۴، ص ۱۳۸۸هاى اثبات دعوا شمرده شده است. )زراعت،  یکی از راه  و یا مدعی 
( وقتی کسی منکر است باید اظهار خود را در نزد قاضی با ابراز دليل اثبات کند و بدین منظور قسم  ۱۹۶/ 1

است. آنچه در    کند. قاعده فقهی »البينه علی المدعی و اليمين علی من انکر« ناظر بر این معنی یاد می 
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یا حق  ابن قدامه  الناس است ویا  کتب اهل سنت به عنوان حقوق بحث شده است طبق استشهاد 
گر برای  الناس دو نوع است یا بر مال است و هرآنچه که مقصود از آن مال است که در این اهَّلل. حق حق  دو ا

که  شو الذمه می خورد و بری عليه قسم می مدعی بینه نباشد، مدعی  د و یا حقوق غير مالی و هر حقوقی 
که این نوع از حق  شود و قسم، جایگاه  الناس فقط به شاهدین ثابت می مقصود از آن مالی نباشد، است 

  (. ۲۱۴/ 10،  ۱۳۸۸اثباتی ندارد مانند قصاص و حد قذف و طالق و... )ابن قدامه،  

 علیه  . ضابطه تشخیص مدعی از مدعی ۲
ب   براساس قاعده »البينه  اما در ضابطه  است،  عهده منکر  ن به ي م ی و    ی عهده مدع نه به ی علی المدعی« 

- 323/ 4هـ.ق،  1387؛ حلی،  ۱۷۵/ 5،  ۱۳۹۱تشخيص مدعی از منکر سه دیدگاه مطرح است: )شيروانی، 
 (  90، ص 1410؛ شهيد اول،  324

کند دعوا رها می   -  را رها  گر ادعا  ا که  کسی است  با ترك مخاصم مدعی  ار  ي ه و اخت شود )درمقابل 
 رد(؛  ي گ ب قرار می ي دارند و تحت تعق سکوت، دست از منکر برنمی 

که ادعاى خالف اصل می   -   کند )درمقابل، منکر قولش موافق اصل است(؛  مدعی کسی است 
که در مقام اثبات امرى برعل   -   گرى است )برخالف منکر(.  ی ه د ي مدعی کسی است 

که ضابطه اصلی در تشخ نظر می به  ر ضوابط مذکور  ی ه عرف است و سا ي عل مدعی از مدعی   ص ي رسد 
که از د الجمله می نحوى به عرف بازگشت دارد. فی به  گفت  که به  ی توان  کسی است  دگاه عرف، مدعی 

عل  امرى  د ي خواستن  می ی ه  دعوى  اقامه  با گرى،  خواسته،  آن  اثبات  براى  و  دل ی کند  اقامه  کند  ي د  ل 
گر دل گونه به  که ا گردد، خواه خواسته او مطابق اصل و ظاهر باشد  زد خواسته وى ردمی لی اقامه نسا ي اى 

که تعر ی خواه نباشد و شا  گفت  دگاه عرف راجع به  ی ر از د ي ر و تعب ي ن تفس ی ف اول از مدعی، بهتر ی د بتوان 
 ه است.  ي عل مدعی و مدعی 



 
   

 

45 

بعه
ب ار

ذاه
اه م

دگ
ز دی

عوا ا
در د

گند 
ی سو

اثبات
گاه 

جای
هی 

ی فق
کاو

وا
 

 

 شناسی مفهوم   .۳
 . یمین )قسم، حلف و سوگند( 1-3

کرده شناسان یمين را به سوگند لغت  ،  ۱۳۸0شود. )معلوف، اند و از آن به قسم و حلف نيز تعبير می معنا 
که    معنای دست راست بدن دانسته ( برخی هم یمين را به ۲۲۴7/ 2 و در سوگند و پیمان عاریه دانند 

آیه   که منظور در قبضه قدرت  ي زمر درباره خداوند توص   ۶۷اشاره به قدرت دارد مثل آنچه در  ف شده 
گوید: »به  فارس می (. ابن 597/ 18،  ۱۴۱4؛ زبیدی،  893/ ۱۴۱۲است )راغب اصفهانی،    داشتن خداوند 

مان در زمان عقد قرارداد از دست راست استفاده  ی پ معنی سوگند و حلف و پیمان است چون دو نفر هم 
که شخص از  159/ 6،  ۱۴۱۱فارس،  فشارند« )ابن ی گر م ی کد ی نموده و دست   (. دهخدا به اقرار و اعتراضی 

،  ۱۳۷۲رد سوگند گفته است« )دهخدا،  ي گ ا بزرگی را شاهد می ی کند و خدا  روى شرف و ناموس خود یادمی 
خوردن به ذات خدا یا اسماء خاص خداوند مثل واهَّلل، باهَّلل یا یکی از  (. در اصطالح فقهی، قسم 322/ 2

ير محل نزاع است و از  صفات خدا صورت ميگيرد ودر بین عامه، در اینکه یمين متوقف بر نيت است یا خ 
آمده است: »یمين از الفاظ    معجم (. در  711/ 3،  1412نظر ابن عابدین نيت شرطيت نيست. )ابن عابدین،  

شود؛ زیرا در زمان جاهليت هنگام گرفتن پیمان، دست  مشترک است و در سوگند و پیمان استعمال می 
ی اهل تسنن نيز یمين را در اصل به معنای  (. برخی از علما 517/   3گرفتند« )عبدالرحمان،  یک دیگر را می 

که  اند و در شرع برای قسم، دو نوع شمرده نموده   قرآن قدرت دانسته و در معنای آن استشهاد به   اند 
شود  یمين در دادگاه، نوعی از آن است که برای تعظيم و بزرگداشت مقسم و فصل خصومت استفاده می 

کيد  ۴۵/ 4،  ۱۴۲۶،  ی البلدح   ی اشد )الموصل و به همين علت نباید به غير اهَّلل ب  ( و یا در جای دیگر یمين را تأ
،  ی البلدح   ی اند« )الموصل امر به ذکر اسم خدا و توکيد مطلب خود با ذکر یک امر دارای عظمت دانسته 

۱۴۲۶  ،4 /46 .) 

 . دعوی 3-2
رد که یکی در معنای  این لفظ در زبان عربی با تلفظ دعوی به کسره واو است و دو معنای متفاوت از هم دا 

مطالبه  و  خواستن  کردن،  ادعا و  است  مصدر  حاجت اسم  و  )قریشی،  کردن  است.  ،  ۱۴۱۲خواستن 



 

  

46 

الم
ه اس

خنام
تاری

 

آنچه خواسته 344/ 2 یا  و  بلدجی،  (  )الموصلی  ،  ۱۴۲۶شده، طرح دعوا، خواستارشدن و طلب است 
گرفته است. و از علمای اهل سنت دعو  ( 144/ 2 که از  و دیگری به معنای منازعه و اختالف  ی را به قولی 

کرده است )ابن السمنانی،   که عاری از برهان است معنا  ( البته بار  163/ 1،  ۱۴۰4آن قصد اثبات دعوی 
تعریف   در  کرد.  جدا  و  تفکيک  یکدیگر  از  را  آنها  باید  و  جداست  دیگری  حقوقی  بار  با  یک  هر  حقوقی 

که می  گفته شده است: »دعوی سخنی است  واسطه آن حقی را به نفع  خواهند به اصطالحی دعوی 
کند« )عبدالرحمان، بی  اساس معنی اصطالحی دعوی و  براین   (. 83/  2تا،  خود، عليه دیگری اثبات 

قانون  توسط  دعوا  اصطالحی  مفهوم  البته  بود.  خواهد  یکی  آن  است.  لغوی  نشده  تعریف  گذار 
این حقوق  را  آن  کرده دانان  تعریف  قان گونه  توانایی  در  اند: »دعوا،  انکارشده  یا  ونی مدعی حق تضيیع 

گذاردن واردبودن یا نبودن ادعا و ترًتب آثار قانونی« )شمس،  قضاوت مراجعه به مراجع صالح برای به 
 (.  13، ص  ۱۳۸9

 . اثبات دعوی 3-3
ثباتا و مصدر باب افعال به معنای استقرار بخشيدن به چيزی و ثابت    – ای عربی از ریشه ثبت  اثبات، واژه 

بی  نویسندگان،  از  )جمعی  است  ان  ثابت 191/ 56تا،  کردن  معنی  در  یا  و  دوام (  و  گردانيدن،  یافتن 
کردن )مدنی،   ( آمده است. از نظر اصطالح حقوقی، اثبات معنایی نزدیک به  ۱5، ص 1385استقرارپیدا

که قانون  ای قانونی از راه وجود واقعه اقامه دليل نزد دادرس برای اثبات یعنی   معنای لغوی دارد؛  هایی 
کرده است تا آثار واقع بر آن مترتب شود   در حقيقت اثبات تحقق امر در    ( 13/ 2  ، 1952  )السنهوری، تعيین 

گر توانایی اثبات حق نباشد، چه  بسا مورد  مرحله استدالل است. هر حقی محتاج قدرت اثبات است و ا
وجود واقعی حق است و مرحله اثبات، مرحله نمایاندن و  احترام قرار نگيرد. مرحله ثبوت حق، مرحله 

که  اند: یک دسته ادله جهت اثر اثباتی دو دسته   طور کلی ادله از محرزساختن آن در دادرسی است. به  ای 
گر قاضی به مرحله شوند؛ یعنی علم قاضی را به برای دادگاه مفيد قطع می  ای از اثبات  دنبال خود دارند. ا

کرد، بدون هيچ  که علم و یقين پیدا  ها در  کند، اما غالب نگرانی گونه نگرانی حکم صادر می حق رسيد 
که علم به واقع ندارند مع قضاوت به آن لحاظ   الوصف به حکم قانون باید تصميم بگيرند. دسته  است 
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کثر ادله می  که شامل ا که فقط مفيد ظن می دیگر  که  شود آنهایی هستند  شوند مانند اقرار و شهادت 
کند، اما باوجود این به  کند بلکه استفاده ظن می دادرس از مؤدای گواهی یا اقرار علم قطعی حاصل نمی 

کند و آن را   حکم قانون، قاضی باید در مقام جهل به موضوعات به ظن حاصل از اقرار و شهادت توجه 
که به حکم قانون  کاشفيت  که مفيد  گذار مقرر شده است مانند ادله کاشف از واقع بداند. البته این  ای 

 واسطه احتمال خالف در آن، ناقص است.  علم قطعی هستند، تام نبوده به 
این تعریف، سوگند و قسم جزء مصادیق دليل اثبات نيست و حق هم همين است؛ زیرا    براساس 

کند. بنابراین در روایات و اخبار  کند بلکه دعوی را فيصله و قطع می سوگند و قسم، کشف از حقيقت نمی 
که در قانون مدنی در ماده   گرفته است و آنچه  ک   ۱۲۵۸ما سوگند در مقابل دليل و بینه قرار  ه قسم را  آمده 

رسد. در دادرسی اسالمی مقصود و مطلوب  جزء ادله اثبات آورده است صحيح نيست و اشتباه به نظر می 
کشف واقع و دستيابی به حقيقت است.   دادن به واقع را برای قاضی واجب  و سنت، حکم   قرآن قاضی، 

گونه دالیل  شهود از این بودن سوگند و شهادت  تواند باوجود علم به نادرست دانسته است. قاضی نمی 
کند و به آن ترتيب اثر دهد. در این  گوید: »باید به قاضی  باره احمد فتحی بهنسی می غيرواقعی پیروی 

که به حقيقت یا همه راه  که ممکن است در نظر او بدان منتهی شود، دست یابد و آن  اجازه داد  هایی 
کند،  و در سنجش دليل و نيروی داللت آن بدان رجوع می حقيقت را از آنچه به اعتقاد او بر آن داللت دارد  

کند و قاضی در دعوی خود مطابق اقناع و اعتقاد خود رأی می  که آن آزادی  استنتاج  دهد و این طریق 
  (. 11، ص ۱۴۰۹نامند« )فتحی،  دهد را طریق معنوی یا اقناعی می مطلق را به قاضی می 

 . یمین و جایگاه اثباتی یا ردی آن  ۴
 اقسام یمین    . 4-1

که شخص به  موجب آن  یمين بر دو نوع است: یمين عقد و یمين قضایی. یمين، عقد سوگندی است 
کند این سوگند تحت عنوان یمين در جوار مباحث نذر و عهد در  خود را مقيد به فعل یا عدم فعلی می 

که در دادگاه به عنوان   یکی از ادله اثبات یا  منابع فقهی مورد بحث است. یمين قضایی، سوگندی است 
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گواه کار می رد دعوا به  وجود امری  وجود یا عدم  قراردادن خداوند متعال در دادگاه بر  رود و عبارت است از 
 کند.  را می که یادکننده سوگند، ادعای آن 

 . یمین عقد 4-1-1
لم اختيار است و  یمين عقد، پیوند مستقيم با ادله اثبات دعوا ندارد. ایجاد یک ماهيت حقوقی در عا 

الزام  آور و عدم ایفای عهد مانند عدم اجرای قرارداد مدنی باعث توجه مسئوليت به یادکننده  ميثاقی 
کشورها، وزرا، نمایندگان مجلس و... در مراسم تحليف چنين می سوگند می  کنند. این  گردد. رؤسای 

قه اسالمی در بابی با عنوان »کتاب النذر  نوع سوگند از محدوده قاعده البينه بیرون است و احکام آن در ف 
گرفته است. تخلف از این نوع سوگند در اصطالح فقهی، حنث ناميده   و العهد و اليمين« مورد بحث قرار 

کفاره آن می  که در آیه  شود و شخص باید  کند    مائده بیان شده است.   ۸۹را پرداخت 

 . یمین قضایی 4-1-2
اد  چهارچوب قانون  که در  اثبات می به سوگندی  را  کند سوگند  عا، صحت اظهارات سوگند یادکننده 

که خارج از دادگاه اقامه می قضایی می  رود. قانون  کار می شود، به گویند و در مقابل سوگند غيرقضایی 
شود  توان گفت سوگندی است که در دادگاه اتيان می مدنی از سوگند قضایی تعریف نکرده است، ولی می 

وجود امری که سوگندخورنده ادعای آن  وجود یا عدم  قراردادن خداوند در دادگاه بر  گواه   و عبارت است از 
نامند و در قانون مدنی به عنوان وسيله اثبات معرفی  کند. سوگند قضایی را سوگند اثباتی هم می را می 

که  شده است و در یک تقسيم  کلی سوگند قضایی بر دو نوع است: نوع اول، سوگندی  توسط  بندی 
شود. این نوع سوگند در واقع فرد شایع و فرض غالب یمين قاضی بوده است و  عليه )منکر( یادمی مدعی 

واقعی  و  حقيقی  علی مجرای  غيرمدعی البينه  توسط  که  سوگندی  دوم،  نوع  است.  یاد  المدعی  عليه 
ست که به هر روی در دادگاه  گذاری آن هم به این دليل ا شود که استثناء بر قاعده بینه است و وجه نام می 

نزد دادرس باید ادا شود. مهمترین این موارد عبارتند از: سوگند استظهاری، سوگند تکميلی، سوگند امين  
که بررسی و تفصيل آنها هدف نوشتار حاضر نيست.   و سوگند در مورد لوث و قسامه 
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که از نظر آیین داد سوگند قضایی را به عربی، یمين و حلف می  رسی بر سه قسم است: سوگند  گویند 
که منضم به   بتی یا قاطع دعوا؛ سوگند تکميلی؛ سوگند استظهاری. سوگند بتی یا قاطع دعوا، سوگندی 

گردد و هدف آن، سقوط یا تأیید دعواست به در خواست  ادله دیگر نيست و به موضوع معين بازنمی 
سوگند دخالتی ندارد. سوگند تکميلی، سوگندی  شود و دادگاه در دعوت یا الزام به  اطراف دعوا انجام می 

کرده است، ادا می  که ارائه  که مدعی برای تکميل دليل ناقصی  کند. سوگند استظهاری، در دعوا بر  است 
کم می متوفی درصورتی  کم ثابت نشده باشد، حا تواند  که اصل حق، ثابت شده باشد و بقای آن در نظر حا

که بر بقای حق    خود قسم یاد کند. از مدعی بخواهد 

 علیه  اول( سوگند مدعی 
کند و براى اثبات مدعاى خود از ارائه دليل عاجز باشد و  ی ه د ي هرگاه شخصی عل  گرى اقامه دعوى 

که طرف او را سوگند دهد )ابن قدامه،  د، می ی ه در مقام انکار برآ ي عل مدعی  کم بخواهد  تواند مدعی از حا
تی است  ی ن حکم روا ی ( مستند ا 446- 445/ 3،  1413؛ حلی،  135/  7،  1410؛ شافعی، 201/ 10هـ.ق، ۱۳۸۸

عی مرة: ألك ب   ص؟ ی آمده است: »روى عن النبی ی که در کتب معتبر روا  س لك اال  هذا  ي نة... ل ی انه قال للمد 
،  1422( و بخارى با اندك تفاوت آورده است )بخاری، 30- 28/ ۱۷، ۱۴۱۴نه« )سرخسی،  ي م ی شاهدان أو 

که به 143/ 3   عليه«. یح حضرت فرمود: »بر تو نيست مگر آوردن دو شاهد یا سوگنددادن مدعی طور صر ( 

 الف( سوگند بتی 
کلمه بتی نيز در لغت  معنی قطع بتی، مصدر عربی بوده و در لغت به  کردن و بریدن چيزی است و 

)صدرزاده،  به  است  آمده  نشده،  نسخ  که  حتمی  و  قطعی  حکم  ص ۱۳۶9معنی  به ۱۴۰،  و  معنای  ( 
که در صورت اجتماع همه شرایط قاطع دعوی است. این سوگند را محلوف س  که  وگندی است  عليه 

دستور دادگاه برای اثبات یا رد  عليه یا مدعی خواهد بود و در خواست طرف مقابل به حسب مورد، مدعی 
ع از یمين، مدعی  طرفه و نيازی به تراضی ندارد و در این نو کند و اتيان آن، عملی است یک ادعا ادا می 

که مورد انکار مدعی  نحو  کند. فقها استحالف به عليه است منوط به قسم او می حکم به دعوی خود را 
دانسته  واجب  را  )گيالنی،  بتی  السمنانی،  698/  1427،2اند  ابن  قدامه،  285/ 1،  ۱۴۰4؛  ابن  ،  ۱۳۸8؛ 
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بودن به داللت برخی اخبار،  بر اجماعی الوه عليه، معلوم باشد و این حکم را ع (؛ زیرا باید محلوف 207/ 10
حلف الرجل إال  علی علمه«  ی قال: »ال   ع؟ عبداهَّلل   ی عن أب   بن سالم حة هشام ي صح اند از جمله  استناد کرده 

(. بنابراین در سوگند بتی، فقط با اتيان  150/ 16،  ۱۴۱۴ر )عاملی،  ي بص   ی ة أب ی و روا  ( 445/ 7،  ۱۳۸۸)کلينی،  
شود. همچنين در یمين استظهاری و سوگند به انضمام شاهد نيز  سوگند، ادعا محکوم به رد یا اثبات می 
عليه ندارد. در متون  بنابراین، اتيان سوگند بتی اختصاص به مدعی سوگند مدعی به نحو بتی خواهد بود.  

،  ۱۴۰۹مده است: »و مع توجه ها یلزمه الحلف علی القطع اال علی نفی فعل الغير« )محقق حلی،  فقهی آ 
کاشانی،  877/ 3 عليه یا مدعی الزم است،  (؛ یعنی در صورت توجه سوگند به مدعی 915/ 16،  ۱۴۰۶؛ 

 صورت قطعی باشد.  سوگند به 

 ب( مستند فقهی یمین بتی 
که حالف با  ید نسبت به فعل خود، اثباتًا یا نفيًا و همچنين نسبت به  در مسئله یمين باید دانست 

بِ 
َ

  ی اثبات فعل غير در مقام اتيان، سوگند قسم بتی یاد نماید. بر این امر روایات زیادی داللت دارد: »عن أ
َعَلی ِعْلِمِه ی َقال اَل   ع؟ َعْبِداهَّلل 

ال َ ُجُل إِ ی و حنبلی با  (. فقهای شافع 738/  14،  ۱۳۸۸نی،  ي « )کل ْسَتْحَلف الر َ
که حالف باید نسبت به فعل خود، اثباتًا یا نفيًا و همچنين نسبت به  اماميه هم  عقيده بودند و معتقدند 

العلم یاد  اثبات فعل غير در مقام اتيام سوگند قسم بتی یادنموده و برای نفی فعل غير، باید سوگند نفی 
که باید  (. ابن قدامه بعد از آ 39- 37/ 7،  1410، ی نماید )الشافع  گفته است  کرده و  نکه بتی را به قطع معنا 
گوید  خورم به اهَّلل که برای او در من چيزی نيست و می نحو قطعی باشد و مرد بگوید قسم می که سوگند به 

که باید به جا به سوگند باید در همه  العلم باشد و  صورت نفی نحو بتی باشد مگر سوگند در نفی فعل غير 
دهد و دليل خود را روایتی از رسول  ه ابوحنيفه و مالک و شافعی و شعبی و نخعی نسبت می این حکم را ب 

اَس فِ می   ص؟ خدا  وا الن َ َتْضَطر ُ    ی داند: »اَل 
َ

ْن  ی أ
َ

  10،  ۱۳۸۸ْعَلُموَن« )ابن قدامه،  ی ْحِلُفوا َعَلی َما اَل  ی َماِنِهْم أ
که سوگند  (. در اثبات فعل غير، بین اماميه و حنفيه اختالف ن 207/  ظر است و مشهور بین اماميه است 

که سوگند نفی  کفایت دارد )طوسی،  باید قطعی باشد مگر در نفی فعل غير  ؛ نجفی،  287/ 6،  1408العلم 
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کرده است حنفی سوگند نفی 345/ 13،  ۱۴۱۴؛ حلی،  ۶۹، ص 1422 کافی  ( به این قول تصریح  العلم را 
 (.  86/   6،  1421داند )جمال عبدالناصر،  می 

 العلم . سوگند نفی 5
که مسئله مورد ادعا، منتسب به شخص او باشد، ولی هرگاه  در محکمه از کسی تقاضای سوگند می  شود 

مدعی ادعا کند که طرف دعوی، عالم به امری است که مربوط به شخص ثالث است و طرف منکر شود،  
که این امر را   کند تا سوگند خورد  داند. چنين سوگندی را در حقوق  نمی مدعی حق دارد از وی تقاضا 

العلم دو مسئله بیش  ( از مباحث مربوط به سوگند نفی 207/ 10،  1405العلم گویند. )ابن قدامه،  اسالم، نفی 
این سوگند یادکردن، سوگند   از مسائل دیگر حائز اهميت و نيازمند تحليل فقهی و حقوقی است  و از 

حال قاطع  اند و درعين العلم را قابل رد به مدعی دانسته سوگند نفی العلم یاد شده است. مشهور فقها  نفی 
العلم  دانند و مستفاد از اخبار و مقتضای قاعده نيز همين است. بنابراین، هرچند سوگند نفی دعوی می 

ماند )جعفری لنگرودی،  کند، ولی برای مدعی مجالی برای طرح دعوی مجدد باقی نمی نفی واقع نمی 
1376  ،2 /131 .) 

 لغو   سوگند .  6
لغو در لغت به معنی بیهوده است. مراد از لغو در سوگند همان سوگند بیهوده است که غرض از آن، عقد و  

شود. پیرامون سوگند  سبب دیگری از زبان جاری می نيست و صرفًا از روی عادت یا به   پیمان و معاهده 
کریم لغو در   که    ۸۹سوره بقره و آیه    ۲۲۵جمله آیات  خورد از  چشم می آیات زیادی به   قرآن  سوره مائده 

ْغِو ف ی مشترک این آیات، صدر آیات است. »ال  وجه     ی ؤاِخُذُکُم اهَّلُل ِبالل َ
َ

خاطر  ماِنُکْم؛ خداوند شما را به ی أ
ؤاِخُذُکْم ِبما  ی فرماید: »َو لِکْن  د، مؤاخذه نخواهدکرد«. در ادامه می ي کن ادمی ی سوگندهایی که بدون توجه  
که از روى اراده و  ٌم؛ اما به آنچه دل ي َکَسَبْت ُقُلوُبُکْم َو اهَّلُل َغُفوٌر َحل  کرده )و سوگندهایی  کسب  هاى شما 

ه، خداوند به دو نوع  ی ن آ ی کند و خداوند آمرزنده و داراى حلم است«. در ا د( مؤاخذه می ي کن اد می ی ار  ي اخت 
کرده است: نوع اول، قسم  که مردم بدون  ن نوع قسم ی هاى لغو است. ا سوگند اشاره  ها آنهایی است 
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کالم خود قرار می ي توجه، تک  کرده ه  کارى مثال »ال و اهَّلل«  دهند و به آن عادت  ا »بلی و اهَّلل«  ی اند و در هر 
 (.  147/ 2،  1370نامند )مکارم شيرازی،  می   ها را قسم لغو ن نوع قسم ی ند. ا ی گو می 

که سبب ب  که انسان در حال غضب و یا هر شرایطی  اد  ی رون رفتن از حال عادى شود،  ی سوگندهایی 
د  ی کند و نبا ها نمی گونه قسم ن ی اى بر ا ه فوق، خداوند مؤاخذه ی هاى لغو است و طبق آ کند جزء قسم می 

که از روى اراده و  ي م ن ي ى اراده و تصم را از رو ی ب اثر داد؛ ز ي به آن ترت  ست. نوع دوم، سوگندهایی است 
د  ی گونه قسم، معتبر است و با ن ی کند. ا را کسب می ، قلب انسان آن قرآن ر  ي رد و به تعب ي گ م انجام می ي تصم 

کفاره می ی به آن پا  گناه دارد و موجب  که در سوره ما ی شود. ا بند بود و مخالفت با آن،  ئده  ن همان است 
 ي از آن تعب   ۸۹ه  ی آ 

َ
ْدُتُم األ کرده ی ماَن« شده است؛  ی ر به »ما َعق َ که از روى اراده محکم  د.  ی ا عنی سوگندهایی 

ند  ی زى را گو ي فرماید: »لغو چ ( مرحوم عالمه طباطبایی در تفسير این آیه می 147/ 2،  1370)مکارم شيرازی،  
ن( و به معناى سوگند است«. اینکه در ادامه  ي م ی )   مان( جمع ی که اثرى از آثار عملی بر آن مترتب نشود و )ا 

کار رفته،  قدر که در عقد و التزام به آیه »یواخذکم بما عقدتم« آمده است، دليل است بر اینکه سوگند همين 
که بگوییم سوگندی  صحيح و مؤثر است، سپس در ادامه نظر خود می  فرماید: »این خيال باطل است 

گوید  رود مورد مواخذه نيست چه آنکه آیه چنين داللتی ندارد؛ زیرا آیه سوگند را می ی کار م که برای التزام به 
 
َ

گر مراد مطلق  ماَنُکْم« این معنا را می ی که برحسب موازین شرع، صحيح باشد و جمله »َواْحَفُظوا أ رساند و ا
که در ذیل فرموده باشد، مطلق سوگند را چه دارای رج سوگند بود الزمه  حان باشد یا نباشد  اش این بود 

کند« )طباطبایی،    (. 67  - 63/ 5،  1376حفظ 

 . موضوع سوگند 7
که مورد سوگند قرار می  تواند انجام عملی  گيرد. موضوع قسم می موضوع سوگند عبارت از امری است 

توسط حالف، ترک فعل توسط سوگندخورنده، انجام عملی توسط دیگری و ترک فعل دیگری باشد البته  
گفته برخی از    اند: »سوگند یادنمودن بر ترک فعل دیگری امری منطقی و خردمندانه نيست« ارباب لغت 

که مربوط به    653- 639/ 1،  1372)دهخدا،   که طرف او عالم به امری است  کند  کسی ادعا  (، ولی هرگاه 
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گاهی اثر مترتب باشد ادای سوگند بر نفی علم توجيه منطقی خ  واهد  شخص ثالث است و بر این علم و آ
گویند.  داشت.   چنين قسمی را در حقوق اسالم، قسم نفی علم 

 علیه . سوگند غیرمدعی 1  - 7
مدعی به  توسط  سوگند  که  اول  نوع  می ي عل جز  ادا  سا ه  مستثن ی شود،  از  سوگندها  ب ي ر  قاعده  نه  ی ات 

ز  شود. سوگند تکميلی و سوگند استظهاری ا اد نمی ی ه  ي عل شود؛ زیرا سوگند توسط مدعی محسوب می 
 جمله این نوع سوگندهاست. 

 . سوگند تکمیلی 2  - 7
گویند  کند سوگند تکميلی می به سوگندی که مدعی برای تکميل دليل ناقصی که ارائه کرده است، ادا می 

(  ۹۱، ص 1410د اول،  ي ؛ شه ۴۴۹/  ۳هـ.ق،  1413و این سوگند مدعی در دعاوی مالی مسموع است )حلی،  
( و در خالف و السرائر ادعای اجماع  256/ 6،  1410ع دانسته )شافعی، شافعی نيز این نوع سوگند را مسمو 

(  192/ 18،  1414( و مؤید آن، اطالق نصوص است )عاملی،  254/ 6هـ.ق،  1407بر آن شده است )طوسی،  
 که از طرق عامه و خاصه رسيده است.  

 . قلمرو سوگند تکمیلی 1  - 2  - 7
روایات )بیهقی، بی  کليه  286/ 3تا،  با استناد به  که به هر علتی و سببی به ذمه تعلق  (  دعاوی مالی 

که  می  گيرد، قلمروی سوگند تکميلی است مانند قرض، ثمن معامله، مال االجاره و... همچنين دعاوی 
گر برای خواهان، امکان اقامه بینه شرعی نباشد، می  تواند  مقصود از آن مال است مانند بیع، صلح و.... ا

گواه  گواه مرد یا  کند بدین ترتيب در تمام  با معرفی  ی زن به ضميمه یک سوگند، ادعای خود را اثبات 
که هدف آن به  آوردن مال است، سوگند  دست دعاوی دینی قطع نظر از سبب دین و همچنين دعاوی 

کاربرد دارد خواه دعوا بر مردگان باشد یا بر زنده  گرفته است.  تکميلی  که به اصالت طرف دعوا قرار  ای 
کرده است و می   سمنانی از  گوید: »به شهادت یک شاهد و یمين  علمای احناف، ادعای اجماع اصحاب 

قول شعبی، نخعی و زهری هم تسری داده و مستند خویش را  شود و این را به خواهان، قضاوت نمی 
که علمای شافعی به این ادله قضاوت می  کنند« )ابن سمنانی،  روایت نبوی دانسته است و اذعان دارد 
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که از صحابه   االم (. شافعی در کتاب  214/ 1،  ۱۴۰۴ ای مانند  مستند خویش را روایات زیادی دانسته است 
به شهادت یک شاهد و یمين خواهان    ص؟ سعدبن عباده و ابن عباس نقل شده است که حضرت رسول 

کرده است )شافع  که اقتضای چنين قضاوتی می 273/ 6،  ۱۴۱۰،  ی قضاوت  داند  (. هرچند ایشان آنچه را 
که حضرت رسول  هر زمان به شاهد و یمين قضات    ص؟ فقط در امور مالی دانسته است و بیان داشته 

کتب فقهی اماميه برای اثبات  ۲۷۵/ 6،  ۱۴۱۰،  ی کرده است در خصومت مالی بوده است )شافع  (. در 
که برخی از روایات عبارتند از:    سوگند تکميلی به روایات زیادی استناد شده است 

بِ »َع   - 
َ

َکاَن َرُسوُل اهَّلِل ص    ع؟ َعْبِداهَّلِل   ی ْن أ  َشاِهَد ی الد َ   ی ُز فِ ي ِج ی َقاَل: 
ال َ  َعْدٍل«؛    ی ِن َشَهاَدَة إِ

بِ  - 
َ

َکاَن َرُسوُل اهَّلِل ص    ع؟ َعْبِداهَّلِل   ی »َعْن أ «؛  ي ِم ی َمَع    - ِبَشاِهٍد واحد   ی ْقِض ی َقاَل:  ِ  ِن َصاِحِب اْلَحق 
اِد ْبِن    -  َکاَن َعلِ ی   ع؟ ُعْثَمان َقاَل َسِمْعُتاَباَعْبِداهَّلِل »َحم َ وَ     - ن َشَهاَدة َرُجٍل ی الد َ   ی ز فِ ي ج ی )ع (   ی ُقوُل 

ِع ي ِم ی   ( 26/ 27،  1414«. )عاملی،  ی َن اْلُمد َ
کالم فقها مشخص می  که یمين در موارد ادعای مالی می با بررسی روایات و  کننده  تواند تکميل شود 

به  باشد.  مانند شاهد واحد محسوب می عبار بینه  یمين  و درصورتی تی  که مدعی، شاهد واحد  شود 
که روایاتی   کرده است. توجه به این مطلب مهم است  داشته باشد گویی با یمين خودش بینه را تکميل 

که براساس آن، شهادت دو زن به همراه یمين صاحب حق پذیرفته    ؟مهع؟  از معصومين  نقل شده است 
َذا َشِهَد  و حق مدعی با آ  َبا اْلَحَسِن ُموَسی بَن َجْعَفٍرع َقاَل:إِ

َ
ن َ أ

َ
ن ثابت شده است مانند َمْنُصوِرْبِن َحاِزم أ

َتاِن َو  
َ

(. با این وجود باید گفت که در هر امرى که  271/ 27،  1414َنُه َفُهَو َجاِئز )عاملی،  ي ِم ی ِلَطاِلِب اْلَحق اْمَرأ
تواند به  مه سوگند مدعی می ي ضم ك شاهد مرد به ی اثبات برسد    ك شاهد مرد و دو زن در دادگاه به ی به  

ن موارد عبارت است از: هرجا که موضوع دعوى  ی دست آمده است ا طورکه از اخبار به اثبات برسد و همان 
ع، هبه معوض و ضرر  ی ون، دعاوى مربوط به غصب، عقود معاوضی مانند صلح و ب ی ان، د ي مالی، اعم از اع 

ن نحو  ی ت بد ي وص جرم باشد البته دعاوى مربوط به نکاح، طالق، رجوع، نسب، وکالت و  ان ناشی از  ی و ز 
 شود. ثابت نمی 



 
   

 

55 

بعه
ب ار

ذاه
اه م

دگ
ز دی

عوا ا
در د

گند 
ی سو

اثبات
گاه 

جای
هی 

ی فق
کاو

وا
 

 

  سوگند استظهاری  .  3  - 7
تنهایی دليل اثبات یا رد دعوی  یکی دیگر از اقسام سوگند قضایی، سوگند استظهاری است. این سوگند به 

از باب استفعال و در لغت به معنای پشت و پناه    وجود بینه است»استظهار نيست بلکه اتيان آن منوط به  
( برخی    ۳۸۸/ ۲باشد«. )فيومی،  و یاری خواستن و پشت گرمی داشتن بوده که جمع آن استظهارات می 

گفته  ت می نيز  ت است« )ابن فارس،  اند: »ظهر داللت بر قو  ،  ۱۴۰۴کند و استظهار به معنای طلب قو 
گفته می  (. در اصطالح، سوگند استظهاری  ۴۷۱/ ۳ که برای احتياط و استظهار حق، به  به یمينی  شود 

که مدعی در موارد خاص  471/ 3تا،  شود« )عبدالرحمان، بی بینه ضميمه می  (، پس سوگندی است 
قانون آیین دادرسی مدنی در    ۲۷۸بر آوردن دو شاهد عادل باید بر بقای حق خود یاد نماید. ماده  عالوه 

ت: »در دعوای بر ميت پس از اقامه بینه، سوگند خواهان نيز الزم است و  توصيف این سوگند آورده اس 
که خواهان، برای اثبات ادعای خود دایر  شود«. درصورتی درصورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می 

که به   بر مطالبه حقی از متوفی، سند رسمی در اختيار نداشته باشد و دليل مورد استناد طوری باشد 
که آیا حق مذکور بر ذمه متوفی و وارث او باقی مانده است یا نه، دادرس رأسًا  دادرس تردی  د عارض شود 

که بر بقای آن، سوگند یادکند تا دعوی تکميل شود. این سوگند را سوگند  می  کند  تواند از او درخواست 
که دو شرط دارد: اول، وجود دليل قبلی بر ثبوت حق و در ماده  استظهاری می  ق. م ذکر    ۱۳۳۳نامند 

شده با فقدان دليل درخواست اتيان سوگند استظهاری از طرف دادرس جایز نيست. شرط دوم، تردید  
تواند بر احراز بقای حق و به اصطالح استظهارًا از خواهان  در بقای حق باشد. در این صورت دادرس می 

کند. درخواست سوگند استظهاری را دادرس مستقيماً  کند.   مبادرت به آن می درخواست اتيان سوگند 
کم  بنابراین، در دعوا بر متوفی درصورتی  کم ثابت نباشد، حا که اصل حق ثابت شده و بقای آن در نظر حا

کند، پس این سوگند از طرف دادرس و برای  می  که بر بقای حق خود قسم یاد  تواند از مدعی بخواهد 
 شود. اطمينان او رفع شبهه به مدعی پیشنهاد می 

بر شهادت  قه اماميه در دعوی بر متوفی یا غایب، مدعی باید چنين سوگندی را اتيان کند تا عالوه در ف 
گواهان بر ثبوت حق، تردید در بقای آن با سوگند مذکور زائل شود. توجيهی که برای لزوم چنين سوگندی  
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این مضمون که    ارائه شده همان است که در متن نصوص در مورد دعوی عليه متوفی وارد شده است به 
کم با سوگند مدعی دالیل وی را پشتيبانی   متوفی حاضر نيست تا به ادله مدعی پاسخ دهد. بنابراین، حا

رو، سوگند استظهاری دو شرط دارد: »شرط اول، وجود دليل بر ثبوت حق  کند. ازاین و استظهار می 
بق  در  تردید  دوم،  شرط  باشد.  دليل  فاقد  نباید  دعوی  بنابراین،  )کاتوز است.  حق«  ،  ۱۳۸4ان،  ی ای 

که دليل اقامه (. محکمه درصورتی می 213/ 2 کند  شده  تواند راسًا از مدعی تقاضای سوگند استظهاری 
کند. بنابراین، محکمه می به  تواند برای احراز بقای  وسيله مدعی نتواند قاضی را بر وجود حق متقاعد 

حث بسيار مهم، موارد اجرایی سوگند استظهاری  حق، استظهارًا از مدعی درخواست اتيان سوگند کند. ب 
کند و یا در چه   است؛ یعنی در چه مواردی مدعی باید برای اثبات ادعای خود چنين سوگندی را یاد 

کند. شهيد  مواردی محکمه می  تواند برای احراز بقای حق، استظهارًا از مدعی درخواست اتيان سوگند 
»یمين استظهاری در ادعا بر ميت، بچه و دیوانه و غایب به جهت    دارد: اول در مقام بیان موارد بیان می 

کتاب  417/ 1،  1410شود« )عاملی،  پشتيبانی با وجود بینه شرعی ضميمه می  آمده است:    شرح لمعه (. در 
کودک یا دیوانه، اما در دعوی بر   »همچنين واجب است همراه بینه سوگند ادا شود در شهادت بر مرده یا 

ق نظر همه فقهاست، اما در دعوی بر غایب و طفل و دیوانه بین فقها اختالف نظر است«  ميت، مورد اتفا 
رسد مبنای اختالف در این است که طفل پس از رسيدن به رشد  (. به نظر می   ۱۰۴/ ۳،  ۱۴۱۰)شهيد ثانی،  

محلی از اعراب    توانند از خود دفاع داشته باشند، اما برای ميت این دفاع شدن می و یا دیوانه بعد از عاقل 
 ندارد. 

که به ی گونه سوگند، خالف قاعده ب ن ی گوید: »ا محقق داماد می  موجب آن، سوگند همواره  نه است 
که ا ن، اقوى به ی د ادا شود. بنابرا ی ه با ي عل توسط مدعی  ن حکم مختص به مورد متوفی  ی نظر ما آن است 

ز سوگند استظهارى  ي ( در فقه عامه ن ۱۰۱/ ۳،  1406ندارد«. )محقق داماد،    گر شمول ی است و به موارد د 
که  ی ن نما ي م ی تواند به مدعی، عرض  نظر فقهاى حنفی در چهار مورد قاضی می سابقه دارد. به  د هرچند 

گر مفاد    ۱۷۴۶ن چهار مورد در ماده  ی طرف دعوى مطالبه سوگند نکند. ا  المجله آمده است: »مورد اول، ا
کند مبنی بر  ی کند سوگند  شنهاد می ی شد، قاضی دادگاه به مدعی پ ه متوفی با ي دعواى مدعی، حقی عل  اد 

ه را  ي عل ز ذمه مدعی ي فا نکرده است و ن ي گرى است ی له د ي وس وجه نه شخصًا و نه به چ ي نکه حق مزبور را به ه ی ا 
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ت  ي از م قه و رهنی  ي ز وث ي ت نپرداخته و ن ي را از طرف م گرى آن ی ا د ی گرى حواله نکرده و  ی ا به د ی برى ننموده و  
ا نزد وى   را استظهارى می ی وجود ندارد.  گرى  ی ه د ي مورد دوم، هرگاه شخصی عل  نامند. ن نوع سوگند 

کند و آن را به اثبات رساند او را سوگند می ي ادعاى استحقاق ع  که آن را قبال نفروخته و  نی را  ا  ی دهند 
ب برگرداند،  ي ع را به علت ع ي دار مب ی مورد سوم، چنانچه خر  ت خود خارج نساخته است. ي نحوى از ملک به 

کم او را سوگند می  که به حا ق تصرف  ی ا از طر ی ز لفظا و  ي ب تن در نداده و ن ي ن ع ی وجه قبال به ا چ ي ه دهد 
ع  ي خواهد به نفع شف ش را اعالم ننموده است. مورد چهارم، وقتی قاضی محکمه می ی ت خو ی مالکانه رضا 

وجه اسقاط ننموده است« )نجفی،  چ ي ه ش را به ی دهد که حق خو می به شفعه رأى صادر کند او را سوگند  
۱۴۱۶  ،2 /۱۴۵  .) 

اى در فقه  ه منطبق است و باقی موارد سابقه ي ان موارد چهارگانه فوق تنها مورد اول با فقه امام ي در م 
توسط  ف  ي ب، فتوى به انجام تحل ی ه در مورد دعوى بر غا ي وسف مانند فقهاى امام ی ه ندارد. قاضی ابو ي امام 

کرده است، ولی البته نه همه  کم صادر  که زن، عل ی جا بلکه تنها جا حا ب خود دعواى نفقه  ی ه شوهر غا ي ی 
با  به ی کند  مالی  او  براى  که  داد  سوگند  را  او  )بلخی، د  است.  نپرداخته  نفقه  او  به  و  ننهاده  ،  1310جاى 

نقل شده است    ع؟ از معصومين   مدعی، اخبار و روایاتی است که   ( دليل ضم سوگند بر بینه ۱۶۹  - ۱۶۸/ ۵
نقل    ع؟ بن جعفر و این مطلب نزد فقهای اماميه اتفاقی است. از جمله روایت عبدالرحمان از موسی 

که می  گر مردی نسبت به مردی ادعای حقی  شده است  کنيد ا گاه  کردم مرا آ گوید: »به حضرت عرض 
کند. حضرت فرمود: پس نوبت به یمين    ای وجود ندارد تا حق را ثابت داشته باشد، پس برای او بینه 

کرد و او سوگند  عليه می مدعی  گر سوگند را به مدعی رد  گر او سوگند خورد، دیگر حقی ندارد و ا رسد و ا
گر مدعی نخورد، پس حقی برای او نيست و عليه او حکم می  عليه ميت باشد و عليه او بینه اقامه  شود و ا

که فالنی از دنيا رفته است و حق حالف بر  به خدا سوگند می شود، پس بر مدعی یمين الزم است و   خورد 
او حکم می  نفع  به  بینه( چنين سوگند خورد  )به همراه  گر  ا اوست  وگرنه حکم نمی گردن  شود«  شود 

 (. 236/ 27،  ۱۴۱۴)عاملی،  
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که ادعای وجود علم در دعوی، بر ميت شرط نيست بلکه  به مالحظه سياق روایت دانسته می  شود 
که بر زنده شنيده    مثل  دعوی بر حی است و عدم تعرض به این مطلب داللت دارد بر اینکه هر دعوای 

کالم اینکه در  ی ن به ب ي م ی نمودن شود البته به شرط ضميمه شود بر مرده هم شنيده می می  نه. حاصل 
گروه    دعوی بر ميت و طفل و دیوانه برای استظهار حق باید یمين مدعی به بینه ضميمه شود تا حق  این 

که اوال مدعی سوگند می  خورد و ثانيًا به بینه  تضيیع نشود، پس وجه تفاوت این یمين در این است 
که   که   است   ن ی ز ا ي ژگی سوگند استظهاری ن ی شود تا با آن حق استظهار شود. و ضميمه می    اواًل حکمی 

ًا  ي و ثان   د نظر است ی تجد   ( قابل سوگند بتی   مستند به   حکم   خالف )به   سوگند استظهارى است   مستند به 
که   خالف سوگند استظهارى )به    خواهان،   ( از طرف است   خواهان   رد به   قابل   خوانده   از طرف   سوگند بتی 

 ست. ي ( ن ت ي م   )وارث   خوانده   رد به   قابل 

 جایگاه سوگند در اثبات .  8
اند هرچند  ق مسلم، مشروع ندانسته ها و ابوحنيفه و اصحابش، تغليظ به مکان و زمان را در ح حنبلی 

اند و مستندشان را روایتی از ابوهریره  های شریفه را جایز دانسته احناف برای اهل ذمه تغليظ به مکان 
( ابن قدامه جواز تغليظ به مکان و  282/ 1،  ۱۴۰۴ابن سمنانی،  ؛  204/ 10،  1388اند. )ابن قدامه،  دانسته 

کرده است؛ زیرا    زمان را به مذاهب مالکی و شافعی  استناد داده است هرچند اختالفاتی بین آنها بیان 
اند و در غير  را مشروع دانسته   ص؟ خوردن ایستاده بر منبر رسول ها تغليظ را در شهر مدینه، قسم مالکی 

و در سایر    ص؟ این شهر در مساجدی که جماعت برپاست و نه بر منبرها و شافعی در مدینه نزد منبر رسول 
که جماعت برگذار است نزد منبرها و در مکه بین رکن و مقام در بیت شهر  المقدس نزد  ها در مساجدی 

سوره    ۱۰۶شود و دليل آن را آیه  خوردن، تغليظ حساب می صخره و از نظر وی، بعد از صاله عصر قسم 
های  یان در مکان دادن افراد دیگر اد (، حتی قسم 205/ 10،  ۱۳۸8داند )ابن قدامه،  مائده و روایات می 

 (. 298/ 27،  ۱۴۱۴شریفشان معمول است )عاملی،  
( و اتيان  203/ 8،  1387با توجه به آنکه از دیدگاه اماميه مستحب است سوگند تغليظ شود )طوسی،  

به خدا استناد شده    قرآن خوردن در  دليل آنکه اول، قسم آن باید با نام خدا و لفظ جالله واقع شود به 
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نبوى: »ال    ث ی «. دوم، روایاتی مانند حد مانهم ی جهد ا   « و »اقسموا باهَّلل باهَّلل   قسمان ي ت: »ف است مانند آیا 
هود و  ي : »ال ع؟ صادق   خالد از امام   بن مان ي سل   حه ي صح د« و  ی خداى سوگند مخور   ؛ جز به تحلفوا اال باهَّلل 

حًا  ی د صر ی کند با ی ادم ی   قسم   « بر آن داللت دارد. بنابراین، کسی که اال باهَّلل   حلفون ی ال    النصارى و المجوس 
(. اهميت نظری سوگند در ميان دالیل اثبات دعوا  303/ 27،  1414)عاملی،   « بگذارد »اهَّلل   جالله   لفظ 

ق. آ. د. م( و    ۲۸۰شود )ماده  همان چهره مذهبی و ماورایی است؛ زیرا به لفظ آیه و با نام خداوند ادا می 
ویژه که  وجود دارد به شود که در سوگندیادکردن با نام اهَّلل مقداری کاشفيت از واقع  با این بیان روشن می 

کند )عاملی،   را موعظه  آنان  کم  سوگندخوردن، حا از  حقوق  115/ 16،  ۱۴۱۴مستحب است قبل  (. در 
ق آ. د. م( و دوم    ۲۷۱ادعا نباشد )ماده  کنونی، اول اینکه سوگند در فرضی مطرح است که دليلی بر صدق  

 آ. د. م(.  ق.    ۲۷۳اینکه دليلی بر کذب ادعا توسط خوانده نيز ارائه نشود )ماده  
که قسم در  عنوان وسيله حل و فصل دعاوی مطرح است و وسيله اثباتی نيست. به سوگند به  ویژه 

که دليل قوی مواردی دليل محسوب می  ق    ۱۳۳۵در دسترس نباشد. ماده    تری برای اثبات مدعا شود 
کم به  که دعوای مدنی نزد حا که توسل به قسم وقتی ممکن است  موجب اقرار یا  م مقرر داشته است 

توان حکم به  شهادت یا علم قاضی برمبنای اسناد و امارات ثابت نشده باشد. در این صورت مدعی می 
که مورد انکار مدعی  کند. بدیهی است چنانچه دعوای با اقرار یا  عليه است منوط به قس دعوا خود را  م او 

شهادت یا علم قاضی قابل اثبات باشد، توسل به قسم به عنوان دليل اثباتی ممنوع است. در توجيه و  
که فاقد دالیل و مدارک معتبر باشد  آ. د. م می   ۲۷۱بیان همين حکم ماده   کليه دعاوی مالی  گوید: »در 

گيرد«. »قسم در سلسله مراتب ادله تواند مستند صد سوگند شرعی می  اثبات دعوی    ور حکم دادگاه قرار 
که  بعد از اقرار و سند در ردیف پس از شهادت و اماره قضایی است. از قسم در جاهایی استفاده می  شود 

و سند )چه رسمی و چه عادی(   اقرار  بر آن است مانند  که مقدم  وجود نداشته باشد.  دليل دیگری 
را تبدیل به قسم نمی ميمه که ض طوری به  کند؛ یعنی قسم،  کردن قسم به شهادت شاهد، شهادت 

 (. ۱۰۷، ص ۱۳۸۸رجحان بر شهادت ندارد« )زراعت،  
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کم  ق. م. اعالم می   ۱۳۳۵ماده   که دعوای مدنی نزد حا دارد: »توسل به قسم وقتی ممکن است 
ابت نشده باشد. در این صورت مدعی  موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی برمبنای اسناد یا امارات ث به 

که مورد انکار مدعی می  که  تواند حکم به دعوی خود را  عليه است، منوط به قسم او نماید«. درواقع او 
گذار و در نزد دعوی، استمداد  خورد از تقدس به نام خداوند در و جدان قاضی و در نزد قانون قسم می 

قسم استظهاری نيز    رو درباره تر از اقرار و سند قرار دارد. ازاین کند، پس چنين دليلی در مراتب پایین می 
درخواست اتيان چنين سوگندی از خواهان در موردی دانسته شده است که سند رسمی، مدرک دعوی  

که ممکن است دادگاه قسم را تحت   ق. م(.   ۱۳۳۳مدعی نباشد )بخش آخر ماده   توجه به این نکته 
که خود تعيی  که جایگاه قسم در  کند، مقرر دارد بار دیگر این نتيجه را می ن می تشریفات خاصی  رساند 

که با توسل به شهادت  طوری ميان سایر ادله اثبات دعوی در مرتبه بعد از دالیل اثبات چهارگانه باشد به 
گرچه موارد اسناد به قسم متعد  رسد. قضایی، نوبت به قسم نمی   وجود اماره معتبر یا   د  باید دانست ا

الناس مانند نکاح،  است، اما به موجب این ماده به استناد روایات در کليه دعاوی غيرمالی و برخی حقوق 
طالق، رجوع در طالق، نسب، وکالت به وصيت آنکه فاقد دالیل و مدارک دیگر باشد، سوگند شرعی  

)سرخسی،  نمی  گيرد  قرار  دادگاه  صدور حکم  مستند  و  ک  مال س 9/ 9،  ۱۴۱۴تواند  ابن    ، ۱۴۰۴منانی،  ؛ 
گفت توسل به قسم به عنوان  (، پس در یک نتيجه 214/ 10،  ۱۳۸۸؛ ابن قدامه، 216/ 10 کلی باید  گيری 

که دليل دیگری بر اثبات دعوی  دليل اثبات دعوی، هنگامی صورت می  وجود نداشته باشد و مانع  گيرد 
ادن حق قسم به دیگری به معنی این  هم بر اتيان آن نباشد. عقل نيز با این استنتاج موافق است؛ زیرا د 

که شخص با سوگند خود، سرنوشت دعوی را آن  رو، دليل  خواهد، رقم زند. ازاین طورکه خود می است 
 قسم را باید یک دليل استثتایی از ادله اثبات دعوی دانست. 

)نجفی،  ادعای اجماع فقها  برای تأخر سوگند از سایر ادله به وجوهی استناد شده است از جمله:  
که به اختصار به برخی از آنها اشاره می و   ( 194/ 40،  ۱۳۹۴ عن الرجل    ع؟ »سألت أبا جعفر  شود: روایات 

ِد ْبِن ُمْسِلٍم  241/ 27،  ۱۴۱۴ستحلف؟ قال: ال« )عاملی،  ی ه أن  ي نة علی حقه هل عل ي م الب ي ق ی  (. »أ َعْن ُمَحم َ
َحِدِهَما ع فِ 

َ
ُجِل  ی َعْن أ ِع ی الر َ ِ َفَلْم ي ِم ي ْسَتْحِلُفُه َفِإْن َرد َ الْ ی َة َلُه َقاَل نَ ی َو اَل بَ  ی د َ ْحِلْف  ی َن َعَلی َصاِحِب اْلَحق 

توان به این نتيجه رسيد  ( با تأمل در متون نصوص و کلمات فقها می 241/ 27،  ۱۴۱4َفاَل َحق َ َلُه« )عاملی،  
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ح  اثبات  برای  باشد  عاجز  آن  آوردن  از  یا  باشد  نداشته  بینه  مدعی  گر  ا می که  خود  کم  ق  حا از  تواند 
که مدعی  کند  این صورت سه حالت تصور می درخواست  را سوگند دهد و در  شود: حالت اول:  عليه 

خورد. در این صورت با سوگند او دعوا خاتمه  انکار خود سوگند می   عليه بر نفی حق مدعی یا صحت مدعی 
 (. حالت دوم: 241/ 27، ۱۴۱۴کند )عاملی، ی ا م د ی پ  مختوم  ه ي قض  و حکم  افته ی  صله ي ف  یابد و پرونده می 

کم به مدعی می مدعی سکوت کرده و نکول می  کل قرار دادم و سپس  کند. در این صورت حا گوید تو را نا
گر او هم سوگند نخورد باز دعوی  کند و با سوگند مدعی به نفع او حکم می سوگند را به مدعی رد می  شود و ا

مدعی   عليه  و  یافت  می خاتمه  ا حکم  در  قول   صورت   ن ی شود.  به   برابر  فقها  از  امتناع  جمعی  مجرد 
کم ی م   مدعی ثابت   از سوگند، حق   ه ي عل مدعی  کند و به   او حکم   نفع   د به ی با   شود و حا اى  عده   قول   صادر 

از    تنها پس   ن، ی را کند. بناب   دعوت   قسم   د رأسًا مدعی را به ی ، قاضی با ه ي عل مدعی   از نکول   گر از فقها، پس ی د 
گر او ن ی او صادر م   نفع   به   ، حکم ی مدع   خوردن قسم    کرد، دعوى او ساقط   امتناع   خوردن ز از قسم ي شود و ا

گر مدعی از ابتدا سوگند را به مدعی رد نماید و قسم  حالت سوم:  شود. ی م  مورد    ن ی باشد در ا   مردوده   ا
گر مدعی بر    صورت   ن ی کند. در ا ی مدعی رد م   ، سوگند را به است   سوگند شده   ف ي او تکل   به   که   ه ي عل مدعی  ا

گر مدعی هم ی م   ادکرد مدعاى او ثابت ی   ادعاى خود قسم   صحت  کرد ادعاى    امتناع   خوردن از قسم   شود و ا
ت،  ابد. در تمام این سه صور ی ی م   صله ي ف   ه ي عل مدعی   ذمه   برائت   با صدور حکم   شود و پرونده ی م   او ساقط 

 رسد. قسم متأخر از سایر ادله اثبات است و با آوردن بینه، نوبت به سوگند نمی 

 گیری . نتیجه 9
کاربرد، سوگند در نظام   از جهت  نی، تمدنی و  ی هاى د ، تفاوتی با حوزه نی و حقوقی اسالم ی د   مفهومی و 

که   سوگند در نظام   نکه ی ندارد جز ا   از اسالم   ش ی حقوقی پ  ،  ، استحالف حلف   به   آن   از   حقوقی اسالمی 
آنها    ت ی رعا   عدم   درصورت   که   خاصی است   شروط   شود و تابع ی ر م ي تعب   آن   و امثال   ن ي م ی ،  ، محالفه تحالف 

ی خواهد بود حالف یا بر فعل خویش یا بر نفی فعل خویش و یا بر فعل غير و یا  ی و اعتبار قضا  فاقد ارزش 
یادمی  اصطالح فقهی، قسم   یمين  کند. نفی فعل غيرسوگند  اسماء خاص  در  یا  به ذات خدا  خوردن 

  ا اسماء خاص ی و    اهَّلل   جالله   شود مگر با لفظ ی و ذمی منعقد نم   خداوند است. سوگند شرعی براى مسلمان 
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که از آن به سوگند عقد    و امثال   وم ي ، ق م ی ، قد الهی مانند رحمن  آنها. سوگند یا قضایی است و یا غيرقضایی 
که بر نفی فعل غير،  دادرسی مدنی یا به   ن ی شود. سوگند قضایی از نظر آی می تعبير   صورت نفی علم است 

.  دعوى است   ، قاطع ی مدن   قانون   اصطالح به   صورت قطعی و بتی است که کند و یا سوگند به سوگند یادمی 
که   ، طرف ی دعو   کی از اصحاب ی تقاضاى    به   دادگاه   که   ، مواردى است ی سوگند بت  با    اوست   منکر حق   او را 

که ی تنها وقتی قرار سوگند صادر م   کند. دادگاه ی م   سوگند محکوم   تان ی صدور قرار ا  ی براى  ی قضا   ادله   کند 
 باشد.    وجود نداشته   در پرونده   صدور حکم 

شود و به عنوان طریقی برای دفع خصومت  بات حقوق، بینه محسوب نمی در نزد احناف یمين در اث 
یادکردن برای احقاق حق نزد  ها قسم ( از دیدگاه حنبلی 280/ 1،  ۱۴۰۴سمنانی،  وضع شده است. )ابن 

که ترک یک وجه را بهتر از فعلش می  کم دو وجه دارد  دانند و دليلشان را به روایتی از عثمان و مقداد  حا
کرده اند و آن اند و دیگری را مباح دانسته داده استناد   که حضرت فرمود در  را به روایت نبوی مستند  اند 

که 491/ 9، 1405توان قسم خورد )ابن قدامه،  جا می سه  کسی  ا  ی اوست    متوجه   ، قسم برابر قرار دادگاه   (. 
گر قسم ی د   طرف   را به   ا قسم ی ادکند،  ی د قسم ی با  کند. ا نکند،    گر هم ی د   طرف   به   ند و رد قسم ادنک ی گر رد 

سوگند    ت ي محکوم   به   دادگاه  یا  او  متوجه  سوگند  که  شخصی  نظر  از  سوگند  کرد.  خواهد  صادر  رأى 
عليه است. بنابراین،  عليه است یا سوگند مدعی. البته براساس قاعده البينه، سوگند متوجه مدعی مدعی 

گر مد  دارد از قاضی    )شهود( قادر نباشد، حق   نه ی ب   آوردن   عی به سوگند مدعی استثنا بر قاعده است. ا
که   دهد.    را قسم   ه ي عل مدعی   بخواهد 

که ی رأسًا از مدعی م  دادگاه  که   ، مواردى است ی سوگند استظهار  کند. مهمتر ی سوگند  خواهد    ن ی اد 
که ادله   ت ي آن، دعوى بر م    حق   حدوث   ، اصل ی د با اسناد عا   مدعی، سند رسمی نباشد بلکه   درصورتی 

  تعهد و ادای آن   آن   سقوط   اثبات   و امکان   کرده   فوت   ه ي عل مدعی   ، چون صورت   ن ی در ا   باشد.   شده   ثابت 
  از صدور حکم   ش ی پ   دادگاه   است   دعوى نکرده   او اقامه   ات ي در ح   و مدعی هم   است   شده   از او سلب   حق 

ی از نوع  ی شود. دربرابر سوگند قضا  مطمئن  حق  بقای آن  دهد تا به د مدعی را سوگند ی ، با ی مدع  نفع  به 
است و دو  نده  ی آ   تعهدات   شود. این سوگند ناظر به العقد هم یاد می من ی   اصطالح، دیگری از سوگند به 

که در حقوق   است.   قسم    قبول   است   خصوصی ممکن   قی در حقوق ي حق   تعهدات، هر شخص   قسمی 
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الت   تعهدات  نسبت   زامات و  را  خود  به   گران ی د   به   شخصی  سوگند  دوم،    با  قسم  کند.  مؤکد  خدا 
که   در حقوق   سوگندخوردن   کنند.  ی ر م ي تعب   ف ي تحل   مراسم   به   از آن   ادارى است 
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