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مقدمه
کلینـی،  (سوگند اسـت ،منکرنه و وظیفهبی،مدعیوظیفه،دادگاهطرح دعوایی دردر صورت

بدون قسم پذیرفته شـده  در موارديیایمین ومواردي قول مدعی بادر ولی؛)415، ص7، ج1363
دشـوار ر و یـا  که شهادت گرفتن بر آن متعـذّ شودي میچیزياه ادعاگ. یابدمیدعوا خاتمه و

تـر مشـکل   اگر مردي پیشمثالً؛ خبرندبیاز آن دیگران آگاهی دارد ومدعی از آن است و تنها 
ش شـ فرااسپرم داشت و مدتی درمان شده است و بدون مراجعه به مراکز درمـانی فرزنـدي در  

و یـا در مثـالی دیگـر،    ؟شـود پذیرفته مـی متولد شده آیا ادعاي او نسبت به کودك متولد شده
صغیر دیگر که بالغ میرد ومیطرف دیگر، صغیري که به عقد دیگري درآمده، قبل از بلوغ وي

کند که نکاح را به خـاطر رسـیدن بـه میـراث همسـرش،      ادعا می،پذیردشود و نکاح را میمی
قاضـی  حکم کردن چه باید بکند؟ قاضی براي ،حالبا این . )487، ص1388زراعت، (نپذیرفته است 

سخن مدعی » نهیببالهیفقولهقبلی،یالمدعقبلمنالّاعلمیالکلّما«تواند با توجه به قاعدهمی
دارد وآگـاهی  یعنی اگر مدعی چیزي را ادعا کند کـه تنهـا خـودش نسـبت بـه آن      را بپذیرد؛ 

البته در مواردي مانند پرداخـت  .قبول استبدون نیاز به بینه م، سخنشخبرندن بیاز آدیگران 
آورد، بـاز قـول مـدعی پذیرفتـه     نفقه، که گواه آوردن ممکن است، ولی عادتاً کسی شاهد نمی

. )922، ص16ق، ج1406فیض کاشانی، (شود چون شارع، شاهد گرفتن بر این مورد را نخواسته است می
نه به بینیاز یعنی بدون مطلقاًقول مدعی ، مانند آنخمس و،چون زکاتمالی همهاي تدر عباد

.شودیمین پذیرفته میو
یمین پذیرفته قول منکر با،نهبیاقامهاز مدعی در پاسخ به این پرسش که چرا هنگام ناتوانی 

از روي جـزم  ولی باید منکر است سوگندا،دعولّحراه دیگرهرچند: توان گفتمی،شودمین
مدعی نسبت به آن علـم  تنها، از اموري است که »بهعیمد«ض یاد شده، و در فرقطع باشدو

شاهد بایـد بـه امـر    یعنیگونه است؛در شهادت نیز همین.آگاهی ندارنددیگران از آن دارد و
،قاضی بـا یمـین منکـر   در نتیجه . شودپذیرفته نمیمورد ادعا علم داشته باشد وگرنه شهادتش 

راه حل این است که قـول  پس تنها؛ دهدپایان دعوا را وصادر کندحکمويتواند به نفع نمی
برداري داشته باشـد تـا   بهرهت انتفاع ونییبایستفرد ،1»سبق«يدر قاعده.فته شودمدعی پذیر
بر اساس ظاهر حال عمل ، برداريبهرهانتفاع ونیت شک در با وبه وجود آید لویت براي او او

هایی مانند حیازت و گردآوري مباحات، احکام مساجد، آداب تجارت و کتاب احیاي مـوات کـارایی   این قاعده که در باب.1
هـا، مسـاجد و موقوفـات عـام     دارد، به این معنا است که هر کس زودتر از دیگران به اشیاي مباح و یا منافع مشترك ماننـد راه 

ري از آنها نسبت به دیگران اولویت دارد و کسی حق مزاحمت با وي را ندارد مگـر اینکـه   ودست پیدا کند، در استفاده و بهره
).  39ص، 2ق، ج1411مکارم شیرازي، (اعراض کند و یا زمانی فاصله شود 
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زیـرا  ؛شودپذیرفته میسخنش،برداري داشته استت بهرهشود نییمدعد اگر فریعنی ؛شودمی
144ص،2ج،ق1411،مکارم شیرازي(شودخود فرد دانسته میسويت تنها از نی(.

بحثچیستی -
مسـتقل و یـک قاعـده  » نهیببالهیفقولهقبلی،یالمدعقبلمنالّاعلمیالکلّما«آیا عبارت 

حال یا آن ،دانندنمیلّیفقهی مستققاعدهبرخی، این عبارت را آید؟شمار میجداگانه در فقه ب
کـلّ «يکـی از کبراهـاي قاعـده   و یا ی) 169ق، ص1420خمینی، (دانند فقهی میرا برآیند چند قاعده

باید سوگند یـاد  ،شودپذیرفته میشسخنمدعی که قول وهر(» فعلیه الیمین،یسمع قولهمدعٍ
ایی اسـت کـه  ، همراه با سوگند، جـ قول مدعیپذیرش مواردبه دیگر سخن از . دانند، می)کند

برخـی دیگـر آن را   . )118، ص3ج،ق1419بجنوردي، (شود تنها از جانب خود او دانسته میمدعی به، 
چنـین شخصـی   اگـر قـول   زیرا ؛)618و617، ص2ق، ج1418، مراغی(دانند میفقهی مستقل یک قاعده

پـولی  اگر شخصی مثالً؛یابدو دعواها پایان نمیشودف میبسیاري از امور متوقّ،پذیرفته نشود
کـرده  پول را هزینه رایگان این ،الک ادعا کند ودعیمو،ودیعه خرج کندنگهداري از را براي 

نبـوده، سـخنش پذیرفتـه    ایگـان  رداشـته و را به مالـک قصد رجوعادعا کند است ولی ودعی 
. )96، ص1ج،ق1359الغطاء، کاشف(شود می

هاي قاعدهمستندمبانی و-
روایات
باب أَنَّ النِّساء «و » باب أَنَّها مصدقَۀٌ علَى نَفْسها«هایی با نام هاي روایی، بابدر کتاب)الف

از . رفتـه اسـت  ها را در موضـوعاتی پذی وارد شده که ادعاي خانم» یصدقْنَ فی الْعدةِ و الْحیضِ
کننـد  روایاتی را که بیان می. شوداین قاعده به عنوان یک کبراي کلی برداشت میاین روایات، 

:توان تقسیم کردها را در مواردي باید پذیرفت به چند دسته میسخن خانم
ق، 1419بجنـوردي، (زنان بیان شده استهعدحیض وایام در مورد این دسته از روایات )یک

هـا  هـا را ادعـا کننـد از آن   زنان است و اگـر ایـن  تشخیص عده و حیض بر عهده؛)126، ص3ج
1.)101، ص6، ج1363کلینی، (شود پذیرفته می

»و الَ یحلُّ لَهنَّ أَنْ یکْتُمنَ ما خَلَقَ اللَّه فی أَرحامهِنَّ«در تفسیر این آیه ) ع(امام صادق )دو
وطهـر حـیض، :خداوند سه چیز را به زنـان واگـذار کـرده اسـت    «:دفرمایمیچنین)228/بقـره (

البته روایت دیگـري وجـود دارد   . )441ص،15ج،ق1414؛ حر عاملی، 326ص،2ج،ق1415طبرسی، (2»حمل

.»الْعدةُ و الْحیض للنِّساء إِذَا ادعت صدقَت: قَالَ) ع(عنْ زرارةَ عنْ أَبِی جعفَرٍ «.1
.»قَد فَوض اللَّه إِلَى النِّساء ثَلَاثَۀَ أَشْیاء الْحیض و الطُّهرَ و الْحملَ«. 2
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شود که آیـا  که اگر خانمی در یک ماه ادعاي سه حیض کرد، از دوستان صمیمی او پرسیده می
، 1، ج1363طوسـی،  (شـود  هـا، ادعـا پذیرفتـه مـی    ه با شهادت آني داشته است کاوي چنین سابقه

. )148ص
سخن زن در مانند عده و حـیض در صـورتی پذیرفتـه    : براي رفع تعارض گفته شده است

گویی باشد، باید گواهان گـواهی دهنـد؛   شود که از دروغ بپرهیزد وگر نه اگر متهم به دروغمی
ي تحقق سه حیض در یک ماه امر غیـر عـادي اسـت،    شاهد بر این وجه جمع اینست که ادعا

1.)357، ص3و ج148، ص1همان، ج(دروغ گویی وجود دارد بنابراین شبهه

هسـتم،  ) هامسافرت(ها در برخی راه: گفتم) ع(به امام صادق : گویدمیابان بن تغلب)سه
ن فاسد باشد، حضـرت  که داراي همسر است یا از زنابینم و ایمن نیستم از اینخانم زیبایی می

ات اینست که وي را ي او جستجو کنی، بلکه وظیفهتو نیست که دربارهوظیفهاین : فرمود) ع(
،زنان در حـیض رسانند سخنار میخبااین2.)462، ص5، ج1363کلینی، (در سخنش تصدیق نمایی 

نـان دانسـته   آخود ز سوي جز اغالباًهااین؛ زیرا استو شوهر نداشتن پذیرفته حمل ، هعد، طهر
در آن سـخنش ،شـود خود شخص دانسته نمـی سوياز جز هر چیزي که «در نتیجه .شودنمی

.)127، ص3ق، ج1419بجنوردي،(»شودمیپذیرفته
نوشـتم  )علیـه السـالم  (بـه امـام هـادى    : گویدراوي می،در روایت دیگري آمده است)ب

اى از اجناس که جزء میراث اوسـت  رهفدایت شوم زنى فوت کرده و پدرش مدعى است که پا
باشد و بطور عاریه نزد دخترش بوده اسـت، آیـا دعـوایش بـدون بینـه پذیرفتـه       از آن وى مى

ابـن بابویـه،   (که آرى بـال بینـۀ پذیرفتـه اسـت     : شود یا نه؟ آن حضرت در پاسخ مرقوم فرمودمى

3.)110، ص3ق، ج1413

جماعا: استدالل دوم-
این اتفـاق، ویژگـی   دلیل.)124، ص3ق، ج1419بجنوردي،(ي اجماع شده است بر این قاعده ادعا

ال یعلمما «کدام از فقها این تعلیل هیچوشودجز از طرف مدعی دانسته نمیاکه دعوآن است
ـ ، آوردهی که ایـن تعلیـل را   اناز کسو،نکردهردرا» من قبلهاالّ ، 3همـان، ج (انـد  خواسـته نیدلیل

طوسی، (شود اگر زن ثقه و مورد اطمینان باشد، سخنش پذیرفته می«: شاهد دیگر، روایتی است که در آن تصریح شده است.1
شـهید ثـانی،   (»ز خبر و سخن فرد اطمینان و آرامـش خـاطر پیـدا کنـد    ؛ مقصود از ثقه اینست که انسان ا)275، ص3، ج1363
).180، ص9ق، ج1416

نُ أَنْ تَکُـونَ ذَات    ) ع(قُلْت لأَبِی عبد اللَّه : عنْ أَبانِ بنِ تَغْلب قَالَ«.2 لَـا آمـ و نَاءسرْأَةَ الْحى الْمفَأَر ضِ الطُّرُقَاتعی بإِنِّی أَکُونُ ف
عابهی نَفْسا فقَهدأَنْ تُص کلَیا عإِنَّم کلَیذَا عه سرِ قَالَ لَیاهونَ الْعم لٍ أَو«.
3.»ف لْتعنِ ع جسإِلَى أَبِی الْح تى قَالَ کَتَبیسنِ عفَرِ بعج یهنْ أَخع دیبنِ عى بیسنُ عب دمحى مورْأَةُ تَرالْم اكی   دعد فَیـ وت مـ

نَۀٍ أَمیبِلَا ب اهوعلُ دمِ أَ تُقْبالْخَد تَاعِ ونَ الْما مهنْدا کَانَ عم ضعا بهارأَع ا أَنَّهوهنَۀٍأَبیبِلَا ب وزع تَج نَۀٍ فَکَتَبیإِلَّا بِب اهوعلُ دلَا تُقْب«.
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اقامـه  ، زیرا بر خـود قاعـده  اند اجماع پذیرفته نیستگفته. )619، ص2ق، ج1418راغـی، مو 124-125ص
شـود، ماننـد  این اتفاق نظر اثبـات  اًفرض.نشده است، بلکه بر مصادیقی از آن اقامه شده است

وجـود  احتمال این؛ زیرادنندار)ع(مامان معصوم ادیدگاه کاشفیت قطعی از ها،گونه اتفاقاین
اجماع مصطلح که در علـم  نتیجه؛ درباشددیگري هادلّن هایمبناي اتفاق نظر فقوأمنشدارد که

.)125، ص3ق، ج1419بجنوردي،(آید دارد، نیست و مدرکی به شمار میاصول حجیت 

ومساستدالل -
، 1ق، ج1418سـبحانی،  (نـزاع اسـت  و از میان برداشـتن درگیـري  ،گذاري قضاوتحکمت پایه

بینه آن است که اقامه،شود نتیجهدانستهخود مدعیسوي تنها از ادعوموضوع ه هرگا؛)234ص
. ن شـهادت دهـد  آبرآگاهی ندارد تا به آن علم وش،زیرا کسی غیر خودیست؛ن ممکن نآبر 

ـ   ؛مکن نیستنیز سوگند خوردن مبراي منکر  در الع نـدارد  زیرا منکر نسبت بـه آن علـم و اطّ
در نتیجه قضاوت کـردن بـدون میـزان    ، یقین سوگند یاد کندروي قطع وزابایدمنکر که حالی

اسـتدالل در  هرچند ایـن  . )125، ص3ق، ج1419بجنوردي،(یابد و دعوا خاتمه نمیدرگیري ماند ومی
بر وي ايعدلی پذیرفتن اوصحیح است،معتبر براي مدعی ممکن نیستبینهکه اقامهجاهایی 
بلکه اعم از آن است و،نیستبینهاقامهعدم امکان منحصر به مواردتنها یاد شده قاعدهاساس 

زیـرا از  ،گیردنیز در بر میرا ،)حال نباشدمهرچند (دشوار و سخت باشد بینهاقامهموردي که 
مگر در مواردي کـه  ند، تکلیف کدشوار به کار است،دور ه گیري بشارع بر آسانروشب وأد

125ص،3ق، ج1419بجنوردي،(شته باشد د دای وجومصلحت مهم( .
پذیرفتن سخن مـدعی تنهـا   اگر ؛توان تقریر کرداستدالل سوم را به صورت دیگري نیز می

وي ادعشود در برخی مینتیجه این ،بینه اثبات کندکه بتواند ادعاي خود را باباشددر صورتی 
از میان نرود،تشاجر اند وبمالینحل شود،مینبا بینه اثباتکه ماهیت آنها گواه بردار نیست و

گر چیـزي  و ا،ه حلی داشته باشددهد هر چیزي باید راکه ظاهر قوانین شرع نشان میدر حالی
در نتیجه تنها راه حل ایـن  .در تعارض استبا شرع ناسازگار ودر شرع راه حلی نداشته باشد

.)619، ص2ق، ج1418مراغی، (یمین پذیرفته شودهمراه با گونه موارد در ایناست که قول مدعی 

ستقراا: استدالل چهارم-
ایـن مطلـب بـه    ،شـود با یمین پذیرفته میوبررسی مواردي که ادعاي مدعی بدون بینهبا 

.)619، ص2جهمان،(توان به موارد استقرا شده ملحق کرد رسد که موارد مشکوك را میاثبات می
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ح مناط و تعلیلتنقی: استدالل پنجم-
ادعاي حیض یکه زنمانند این،بدون بینه روایت وجود داردواهادعدر مورد پذیرش برخی

کـه تنهـا دلیـل    از آنجـا  . )596ص،2ج،ق1414حـرّ عـاملی،   (شودتصدیق میکهیا حامله بودن کندو
در نتیجـه  ،اردعلم وجود نـد ، دستیابی به »بهمدعی «نسبت به این است که آنها پذیرش ادعاي 

مواردي که روایـت در مـورد تصـدیق    میان توان پس می؛بینه به اثبات رساندتوان آن را بانمی
هـر  در،علـم یعنـی نبـود   علّـت زیرا همان ؛تفاوتی قائل نشد،موارد مشابهوشدهمدعی وارد

.)620-619ص،2جق، 1418مراغی،(توان حکم به تصدیق مدعی را ثابت دانست وایی باشد، میدع
تواند شاهد اقامه نمیويکه آنست مدعی سخن ت پذیرش علّ،روایاتبه دیگر سخن، در 

البته مقصود از ناتوانی بر آوردن شاهد، این نیست که او این توانایی را ندارد؛ زیـرا گـاه   1.کند
ین موارد ناتوانی مدعی به سبب این است که اصالً شاهدي نبوده و یا بوده ولی مرده است که ا

مراغـی،  (بـردار نیسـت   شود؛ بلکه به این معنا است که خود دعوا ذاتـاً گـواه  را قاعده شامل نمی

و یا اینکه هر چند گواه هست، ولی آگاهی پیدا کـردن از آن بـراي شـاهد و    ) 620، ص2ق، ج1418
بـر  امکـان  عدم(این تعلیل . )332-331ق، ص1421عراقی، (آورد مشهود علیه، غالباً سختی بوجود می

توانـد، نمـی در هر جـایی مـدعی   .ی در پذیرش قول مدعی استکلّمانند یک قضیه،)شهادت
آگـاهی بـه   امکان علـم و ؛ گویا شودمی»ا من قبلهالّال یعلمما «از آن تعبیر به،شاهد اقامه کند

.)620، ص2، جق1418؛ مراغی، 449، ص2ق، ج1421مغنیه، (ندارد وجود ، جز از راه خود مدعیادعا

تعلیل در پذیرفتن سخن منکر: استدالل ششم-
،در مقابـل ،کنـد مـی نفی و نبود چیـزي وي ادعاي است که این منکر، قول علّت پذیرش 

بر آن بتواناشیا، این قابلیت را ندارد کهنفی کردن .خواهد چیزي را به اثبات برساندمیمدعی
عـدم  (ایـن ویژگـی نفـی    عا کند کـه  ند منکر چیزي را ادنیز مانپس هرگاه مدعی ؛گرفتگواه 

، 2همـان، ج (شـود  با یمـین پذیرفتـه مـی   وي قول در آن وجود داشته باشد، ) قابلیت گواه گرفتن

.)620ص

ا  ) ع(قُلْت للرِّضَا : محمد بنِ عبد اللَّه الْأَشْعرِي قَالَ«:در این باره روایتی وجود دارد.1 أَنَّ لَهـ ی قَلْبِهف قَعرْأَةِ فَیبِالْم جتَزَولُ یالرَّج
به امام رضا : گوید؛ محمد بن عبد اهللا اشعري می»زوجزوجاً قَالَ ما علَیه أَ رأَیت لَو سأَلَها الْبینَۀَ کَانَ یجِد منْ یشْهد أَنْ لَیس لَها

اگـر از او  : فرمـود ) ع(؟ امام ]تکلیف چیست[افتد که این زن شوهر دارد کند و در دلش میمردي با زنی ازدواج می: گفتم) ع(
شـیخ طوسـی،   (رد شود شهادت دهد که او همسر نداکنی کسی یافت میدرخواست گواه بر شوهر نداشتنش بکنی آیا فکر می

ردن شود در این روایت علت عدم نیاز به بینه و پذیرفتن سخن زن، نـاتوانی از آو گونه که دیده میهمان). 254، ص7، ج1364
بنابر روش انکار است؛ زیرا در آنجا شاهد باید شهادت بر نفی دهد و ایـن ممکـن   » کان یجد«گواه دانسته شده است و جمله

). 37، ص12جق، 1406مجلسی، (نیست 
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هماهنگی با اصول و قواعد : استدالل هفتم-
گفتـه  در کتاب طهارت چنـین  ، مثالًمسلمان استو راستگویی اصل صدق ،یکی از اصول

شایسـته  قطعـاً  نـه  یرش بیپذ،اي به نجاست وجود داشته باشدنهبی،جاي ظنه اگر ب: ه استشد
در شـود، است، مانند بینـه پذیرفتـه مـی   چه در دستش به نجاست آن»الیدذو«خبر دادن . است

شـکی  ،باشـد شـرط مـی  ها علماحکامی که در آندیگر تطهیر و،قبول خبر ذو الید به نجاست
در مورد به ویژه است،مسلمان راستگویی اصل پذیرش،دلیل .اگرچه فاسق باشد،وجود ندارد

شـود  از طرف خود شخص دانسته نمیباشد و جزتحت تصرفش میهایی که در دست وچیز
ءیالشّ«يقاعدهبا کهباشدت میاصل صحشده،از دیگر اصول استناد .)176، ص6ج،1367نجفـی،  (

.)745، ص2ق، ج1418مراغی، (هماهنگ است » وله فیهقیسمع الذي ال یعلم اال من قبله

)عقالسیره(عقالیی بودن قاعده : استدالل هشتم-
آید که عقال، بر آن اتّفـاق نظـر دارنـد و در دیگـر     عقالیی بشمار میاین قاعده، یک قاعده

؛ بـه دیگـر سـخن    )181، ص11، ج1413، سـبزواري،  336ق، ص1421اردبیلی، (باشد ها نیز معتبر میشریعت
کند، این سیره معتبر قطعی عقال و تسالم فقهی فقها بر این قاعده داللت میسیرهتوان گفتمی

.)332ق، ص1421عراقی، (بوده و به تأیید شرع نیز رسیده است 

مدعیسخننپذیرفتن پیامدهاي-
در الع دارد واطّآن علم وخود مدعی نسبت بهنپذیرفتن سخن مدعی در مواردي که تنها 

هایی داشته تواند پیامدهاي بد و ناهنجاري، میممکن استنتیجه شهادت دادن نسبت به آن غیر
:عبارتند ازباشد، برخی از این پیامدها 

نپذیرفتن سخن مدعی، در مواردي به زندانی شدن همیشـگی وي خواهـد انجامیـد؛    )الف
مشـتري ولـی ،مشتري شـفیع را تصـدیق کنـد   مشتري ادعاي خریدن کند واگر شفیع برمثالً 

را فرامـوش  دانسـتم ولـی آن  ام، میقیمت کاالیی را که به عنوان ثمن به بایع دادهاندازهبگوید
جانـب خـود   ازتنهـا  از اموري است که فراموشیزیرا ؛پذیرفته شودمشتري باید قول ،ماهکرد

بـراي همیشـه   هرچنـد صـادق باشـد،    بایدمشتري رد شود،اگر قول وشوددانسته میشخص 
اي دیگر، اگر عاریـه  در نمونه.)442، ص37ج،1367نجفـی،  ،369، ص12ج،ق1416،شهید ثانی(زندانی شود

خورد و تکلیفی ندارد، چون احتمال اي تلف شده است، قسم میدعی شود، مال عاریهگیرنده م
دارد راست بگوید و اگر سخنش پدیرفته نشود، باید زندانی شود تا شاهد بیاورد و این هم کـه  

. )265، ص4ق، ج1410شـهید ثـانی،   (انجامـد  براي او ممکن نیست؛ در نتیجه به تخلیـد در زنـدان مـی   
). 362، ص4همان، ج(نیز آمده است وي اجیرمورد اجاره از سدر ادعاي تلف شیهمین تعلیل 
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هرگاه مـردي مثالً؛آیدضرر الزم میحرج و،قول مدعی مقبول نباشداگر مواردي در)ب
جماعزیرا ؛شودیمین بذیرفته میقول مرد با،را انکار کندکند و زن آن)جماع(اصابتادعاي

ضرر حرج و،ل نشودش قبواگر قولو شود خود مرد دانسته میسوي ز تنها ااز افعالی است که
اي دیگر فقیهان ادعاي بلوغی که به سبب تحقـق  در نمونه. )326، ص33ج، 1367،نجفی(آید الزم می

شـود و گـواه   پذیرند؛ زیرا احتالم جز از سوي خـود شـخص دانسـته نمـی    احتالم باشد، را می
ممکن نیست و اگر اثبات این ادعا نیاز به بینه و گواه داشته باشد، ضرر و آوردن براي آن عادتاً 

چنین اگر کسی به نجاست و طهارت آبی که هم. )381، ص3ق، ج1403بحر العلـوم،  (آید حرج الزم می
در دست او است، خبر دهد، باید سخن وي پذیرفته شود؛ زیرا نپذیرفتن چنین سخنی حرج به 

.)251تا، صکاشف الغطاء، جعفر بن خضر، بی(دنبال خواهد داشت 
هـا در  انجامـد؛ مـثال اگـر سـخن زن    گاهی نپذیرفتن سخن مدعی به تعطیلی احکام می)ج

عـاملی،  (نجامـد  اج در بسیاري از موارد به تعطیلـی مـی  نداشتن شوهر پذیرفته نشود، حکم ازدوا

.)229، ص3ق، ج1413
از سـوي دیگـر،   ،بـاقی نمانـد  گشـوده  اي زعـه منابناي شارع این است که هیچ دعوا و)د

قول مدعی نپدیرفتن ه هر حال ب.دعوا همچنان باقی بماندگردد نپذیرفتن سخن مدعی سبب می
. شودناچار باید قول مدعی قبول هبمنافات دارد ودر تعارض است و،با بناي شارع

ضوابط پذیرش قول مدعیشرایط و-
آیا پذیرش قول ،اگر مدعی چیزي را ادعا کند.ایطی داشته باشدپذیرش قول مدعی باید شر

چـه  داشته باشد ووجود خالف ادعاي مدعیظاهري برهچ،یعنیمدعی به طور مطلق است؟
را اقرار چه خالف آنرا اقرار کند وخالف آنعلیه، یا چه مدعیظاهري وجود نداشته باشد و

اصم و تنازع باشد و یا در چنین مقامی نباشد؛ و یا اینکه همـه که چه در مقام تخو یا ایننکند
اند که از این جهت مطلق نیست و بر گیرد؛ زیرا برخی از فقیهان ادعا کردهموارد تخاصم را در

.)173، ص2ق، ج1421خمینی، (گیرد موارد تخاصم و دعوا را در بر نمیحجیت این قاعده همه
هر چیزي میان بنده و خدا )یک: ه شروطی است که عبارتند ازبپذیرش ادعاي مدعی مقید

شود و ضـرري هـم بـر دیگـري وارد نیایـد، در ایـن قاعـده        باشد و تنها از سوي وي دانسته 
احتمال صدق و درستی گفتار مـدعی داده  )دو. )140، ص14تا، جبحرانی، حسین بن محمد، بی(گنجد می

کـه شـهادت نسـبت بـه آن     باشداز مواردي »بهیمدع«اگر )سه.)208، ص2ق، ج1414یزدي، (شود 
. )621، ص2ج،ق1418مراغـی،  (علـم داشـته باشـد    آگاهی وشده نسبت به مورد ادعا ،ممکن نیست

مخالف با اصل باشد؛ بنابراین اگر ادعا به » مدعی به«این قاعده در جایی کاربرد دارد که )چهار
تواند از مصـادیق ایـن قاعـده    آید، در این صورت نمیشمار هصل باي باشد که موافق با اگونه
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اي وجود داشته باشد که ادعاي مدعی را تکذیب نباید قرینه)پنج. )66، ص2ق، ج1373نایینی، (باشد 
ولی اقـرارش  استپذیراثباتوي کند که تنها از طرف خود ییادعا،در نتیجه اگر مدعیکند، 

،داردراچیـزي باشـد کـه ادعـاي آن    که ظاهر کالمش بـر خـالف آن  نیا ایوباشد خالف آن
در چنـین  هـم وعقـد نکـاح  و یادر معامله،ادعا کندکسیاگر مثالًشود؛شنیده نمیشدعوای
دعـواي چنـین شخصـی    اسـت، قصـدي نداشـته   جعالـه ایقاعات مانند طالق وعقود ودیگر 

یـا  مدعی قابـل اثبـات باشـد و   سوي اشد که تنها ازاگر چه ادعا از مواردي بشودنمیپذیرفته 
؛ زیرا ظاهر کالم و الفاظی که بکار برده، داللت بر مـراد جـدي   ر باشدگرفتن بر آن متعذّاهدش

اگر چنینهم. )411ق، ص1395؛ میالنی، 450، ص2ق، ج1421؛ مغنیه، 130، ص2ج،ق1419بجنوردي، (کندوي می
یـا ظـاهر   ه پایـان یافتـه و  سپس اقرار یا اعتراف کند که عداست وه در ایام عد،زنی ادعا کند
چیـزي ماننـد  زیرا چنین ؛نیستپذیرفتهويسخن ،ه پایان یافته استکه عددهدکالمش نشان

دلیلی ت وتوان به حجیا ظاهر کالمش میبا اقرار خودش ووشودپذیرفته نمیست که اانکار 
در نتیجه از نظر شرعی بطالن آن معلوم ،باشداو میعلیه مش یا ظاهر کالبرد وزن پیسوي از 

کند اگر چه ادعـا از  میتکذیب خودش را ،مدعی با این اقرارهمچنین . )130، ص2، جهمـان (است 
.)621، ص2ج،ق1418مراغی، (است مدعی قابل اثبات سوي مواردي باشد که تنها از 

ادعـا  ،ه در طالق رجعـی ایان یافتن زمان عداز پپیش که اگر زوج گردد میاشکالی مطرح 
که ظاهر صدور صیغه وجود آنبا،شودپذیرفته میويسخن ،طالق نداشته استکند که قصد

یایستباال بهاي طبق گفتهپس بر،دهدیعنی عدم قصد را نشان میست؛ اوخالف گفته،از زوج
توان گفت میپاسخ در .آن وجود داردزیرا ظاهري بر خالف ،ادعاي زوج پذیرفته نشودقول و

زوج به همسـرش  استجایز که م ایندونیست؛ق به دیگرانچنین دعوایی متعلّکه نخست این
چه بسا ممکن است گفتـه شـود   اینکهومس؛را طالق داده باشداگرچه در واقع آن،رجوع کند

عی وگپس این،همسر آن مرد استحقیقتاً،استهزن تا زمانی که در عدونه موارد از باب مد
وي ض شود ومتعرّاوبه که شخصی بدون این،باشدبلکه از حقوق خود زوج می،منکر نیست

.)130، ص3ج،ق1419بجنوردي، (را ملزم به ظاهر کالمش کند
1ي نباءاز دیگر شروط، فاسق نبودن مدعی است؛ زیرا اگر فاسق باشد با توجه به آیه)شش

شـود؛  وي را پذیرفت، هرچند از افعالی باشد که تنها از سـوي او دانسـته مـی   توان ادعاينمی
مسلمان نماز خوانده است و نیازي به نماز خوانـدن  بنابراین اگر کسی مدعی شود که بر جنازه

شهید ثانی، تمهید القواعـد االصـولیه،   (شود که عادل باشد بر وي نیست، در صورتی سخنش پذیرفته می

1.یوا عبِحالَۀٍ فَتُصهماً بِجوا قَویبنُوا أَنْ تُصیإٍ فَتَبقٌ بِنَبفَاس کُماءنُوا إِنْ جینَ آما الَّذهینَ ا أَیمنَاد لْتُما فَعاى کسانى ): 6/حجرات(لَى م
آن تحقیق کنید، مبادا به گروهـى از روى نـادانى آسـیب    اگر شخص فاسقى خبرى براى شما بیاورد، درباره! ایدکه ایمان آورده

!.خود پشیمان شویدبرسانید و از کرده



1392تابستان،2شمارة ، 43دوره ،فصلنامه حقوق28

ما ال یعلـم  «دانند و خبر بدست آمده از قاعدهالبته برخی این شرط را معتبر نمی. )49ق، ص1416
.)94، ص2ق4تا، ج؛ عراقی، بی43ق، ص1369آشتیانی، (اند ي نبأ استثنا کردهرا از آیه» الّا من قبله
آن متخصص است و یا اسباب و مسببات آن ظاهر اگر مدعی ادعایی کند که درباره)هفت

اي که ادعاي پوشیدن بودن آن نادر است، به ادعـایش ترتیـب اثـر داده    آشکار است به گونهو 
شود؛ مثالً اگر ادعا کند از قیمت ناآگاه بوده و سرش کاله رفته است و حقّ خیار غبن دارد، نمی

ده ها است، به ادعایش ترتیب اثر دادر صورتی که خود بازاري بوده و طبیعتاً وي آگاه از قیمت
. )499، ص3ق، ج1316؛ مامقانی، 42، ص23، ج1367نجفی، (شود نمی

از دیگر شروط پذیرش سخن مدعی اینست که ادعاي وي بایـد بـر اسـاس امـور     )هشت
حسی و یا نزدیک به حس باشد و اگر از روي حدس و یا گمان باشد، به ادعاي وي ترتیب اثر 

.)421، ص2ق، ج1425شاهرودي، (شود داده نمی

لمرو و گستردگی قاعده در فقهق-
و1بسـیارند شود قول مدعی پذیرفته می،»ا من قبلهالّال یعلمما «قاعدهمواردي که بر طبق 

:عبارتند ازها برخی از آن، اندهاي مختلفی ذکر شدهدر باب
بودهبراي شرکت یا براي خودش ،چه خریدهاگر شریک ادعا کند آندر باب شرکت، )یک

قصد از امور درونی استگردد وبه قصد او بر می،خریدشود؛ زیراسخنش پذیرفته می،است
در نتیجه قول شریک بـا  ؛ تر استآگاهش نسبت به قصدشود ودانسته میسوي وي از تنها که

.)65، ص9ج،ق1419؛ طباطبایی، 28، ص8ج،ق1410محقق کرکی، (شودیمین پذیرفته می
هاي قاعده یافت کـرد،  توان به عنوان مصداقاح و طالق مواردي را میهاي نکدر باب)دو

: برخی از این موارد عبارتند از
، نهـانی پعیـب  در اسـت، پنهـان مرددروب مجوز فسخ نکاح، گاه عیب عیبحث در)الف

نجفی،(ضرورت ندارد مانند عنن که در این موارد بینه ،آگاهی داردآن صاحب آن نسبت به غالباً

قـول زوج پذیرفتـه   ،از ثبوت عنن کندپس آمیزشمرد ادعاي حال اگر .)353و352، ص30ج،1367
،بحرانی؛ 206، ص2جق،1423،سبزواري(شود از جانب خود شخص دانسته میتنها وطی ؛ زیراشودمی

. )133، ص8ق، ج1416؛ شهید ثانی، 391و390، ص24ج،ق1408
یا مالش را بـه فالنـی بخشـیده    طالق داده است وادعا کند که همسرش را کسی اگر )ب
؛)124، ص3ج،ق1419، بجنوردي(شود نه پذیرفته میقول او بدون بی،است

: برخی از مصادیقی که در باب زکات آمده است، از این قرارند)سه

.78-77ق، ص1422کاشف الغطاء، حسن، : براي اطالع بیشتر بنگرید به. 1
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مـال زکـوي در   مدعی باشد که در اثناي سال نسبت به آن چـه از ،اگر شخص مالک)الف
قول مالـک بـدون   ،ابدال صورت گرفته است،باشدسال در آن معتبر مینکه گذشتنزد اوست 

.)101، ص3ج،همان(شودپذیرفته می،که بر او بینه الزم باشدنیا
،که بینه الزم باشدبدون اینش سخن،رداخت زکات به مستحق بکندپاگر مالک ادعاي )ب

،چه که عامل بر او تخمین زده استقصان آنچنین قول مالک در ادعاي نهم. مورد قبول است
.)102، ص3همان، ج(شود پذیرفته می

،ادعا کند که اسالم آورده است،رسیدن زمان پرداخت جزیهفراپیش از،یاگر کافر ذم)ج
.)103، ص3همان، ج(ن بینه مقبول است سخنش بدو

اگـر مغبـون و   : غبن استیکی از کاربردهاي این قاعده در باب بیع، در بحث خیار)چهار
غابن هر دو اتفاق نظر دارند که پیش از معامله، مغبون از قیمت اصـلی جـنس آگـاهی داشـته     
است، ولی مغبون مدعی است که به هنگام معامله قیمت اصلی را فراموش کرده است، در ایـن  

هـایی  شود، زیـرا ایـن فراموشـی از چیز   صورت بر اساس همین قاعده، قول مغبون پذیرفته می
.  )84ق، ص1422کاشف الغطاء، (است که بینه بردار نیست و تنها وي از آن آگاهی دارد 

:گرددتوان جویا شد که به برخی اشاره میدر باب قضاوت نیز مواردي را می)پنج
بینـه بـر   قامـه زیرا ا؛قول او مقبول است،اگر کسی ادعاي بلوغ با احتالم داشته باشد)الف

ه نفی کآید ضرر الزم میحرج و،نه باشدبیف بر اقامهاگر متوقّم ممکن نیست وبلوغ با احتال
دهد که یمین بر چنین مـدعی  ظاهر بلکه صراحت کالم برخی نشان میاز سوي دیگر . اندشده

، 6ق، ج1420؛ یـزدي،  381، ص3ق، ج1403بحـر العلـوم،  (شود دون یمین پذیرفته میو قولش بالزم نیست 

.)715-714ص
ام، به این نشانه که موي درشت بر اندامم روییده است،لغ شدهباکند ادعا اگر شخصی)ب

اي بـر بلـوغ اسـت، تنهـا     رویش مو کـه نشـانه  محل زیرا ،شودقول چنین شخصی پذیرفته می
یکی از جاهایی کـه ایـن ادعـاي    . )207، ص25ق، ج1412؛ روحـانی،  714، ص6، جیزدي(باشد عورت نمی

فرزند بـه  ،اگر کودکی ده سال داشته باشدمثالًاست،لعان اند اثر فقهی داشته باشد، توبلوغ می
بگوید من فرزند را انکار کند و اگر ،زیرا امکان بلوغ در حق او وجود دارد؛شودوي ملحق می

به خود فرد بر اثبات آن احتالم از اموري است که زیرا؛تواند لعان کندمی،بالغ با احتالم هستم
.)15، ص34، ج1367، نجفی(شوددانسته میاو خود سوي از د و تنهاگردمی

پذیرش قول مدعیکیفیت بارهتفصیل در-
که از او بینه خواسته شود یا یعنی بدون این؛گاه مطلق استادعاي مدعیپذیرش سخن و

بـا یمـین   هـا  تنحکـم کـردن   گاهی مطلق نیست وشود وپذیرفته میشادعای،سوگند یاد کند
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اشـاره  اجماالً،شودبه مواردي که قول مدعی به طور مطلق پذیرفته میجادر این،ممکن است
:شودمی

نصـاب در  ،اگر مالک ادعا کند: استي بدین شکل مطرح شده اهلمسئهاي فقهی کتابدر
اگر ادعا حتی . شودبدون یمین پذیرفته میويقول تبدیل به مال دیگري شده است، اثناي سال 

.شـود بدون یمین پذیرفتـه مـی  ويادعاي ،آن پرداخت کرده استکند که زکات را به مستحقّ
از گاه مالک ادعاي نقصان اگر بر شخص مالک در مورد مال او تخمین زده شود و آنچنین هم

ادعاي نقصان این است کهدر مالک انگیزه.بدون یمین مقبول استش قول،کندمقدار نصاب ب
. )81، ص2ق، ج1405وانسـاري، ؛ خ153، ص15، ج1367نجفی،(او کاهش یابد اي مقدار زکات تعیین شده بر

ادعـاي اسـالم   معافیت از پرداخت جزیـه،  با انگیزهپایان سال پیش از ی اگر کافر ذمچنین، هم
پذیرفتـه  هـا آنموارد فوق الذکر که قول مدعی در. شودادعاي او بدون یمین پذیرفته می،کند
توان اجماالً بـراي الزم نبـودن قسـم    می. )82، ص4ج،ق1403محقق حلی، (باشداجماعی می،شودمی

:ها عبارتند ازبراي مدعی در برخی موارد ضوابطی ارائه داد که برخی از آن
آگـاهی  دیگـران از آن  وخداوند باشـد اگر مدعی چیزي را ادعا کند که میان بنده و)الف

شـود و خود مدعی دانسـته مـی  سويمانند اموري که تنها از شود، سخنش پذیرفته می،ندارند
. استه در عدکند باشد مثل اینکه زن ادعا قابل اثبات می

طباطبـایی، مفـاتیح   (مدعی ادعاي چیزي داشته باشد که براي دیگران ضـرر نداشـته باشـد   )ب

.)267، ص3الشرائع، ج
، 13ج، ق1416،شـهید ثـانی  (اشـد  نبتعزیرات ق به حدود وند که متعلّمدعی اموري را ادعا ک)ج

.)712، ص6ج،ق1420،یزدي؛ 503ص
شود، ولی باید قسم نیز به همراه آن باشـد،  در مواردي نیز هرچند سخن مدعی پذیرفته می

:برخی از این موارد عبارتند از
اگر مدعی در موضع اتهام باشد؛) الف
اند به شکلی از قصد درونی فرد اطالع پیدا رود که دیگران هم توانستهاگر این احتمال ب)ب

شـهید ثـانی،   (که فرد پیش از ادعـا اقـرار کـرده باشـد     باشد، مثل اینجا قسم الزم میکنند، در این

نات ما اقضی بینکم بالبیانّ«وایت توان از راین نیاز به قسم را می. )283، ص10و ج300، ص5ق، ج1416
وآیـد  از ادات حصر بشـمار مـی  »ماانّ«يکلمه:کردبرداشت ) 414، ص7، ج1363کلینی، (» اناالیمو

یمین کـه وظیفـه  و مدعی بینه که وظیفه: کندمیمنحصر در دو چیز را مالك و میزان قضاوت 
میـزان جـایز  این اسـت کـه حکـم دادن بـدون    شودمین چیزي که برداشت میدو. منکر است

بینه از عدم جواز توقّف در صدور حکم و از سوي دیگر نیاز به ضمیمه کردن س باپ.باشدنمی
بجنـوردي،  (گونه مدعی فقط با یمین جایز باشـد ناچار باید حکم کردن براي اینهب،مدعیجانب 
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البته حصر در روایت اضافی است؛ زیرا براي قضاوت موازین دیگري ماننـد  . )125، ص3ق، ج1419
فاضـل لنکرانـی،   (تواند عمل کنـد  و اقرار نیز وجود دارد و حتی قاضی به علم خود میاسناد معتبر 

. )375ق، ص1420

ت و قواعد فقهیروایاقاعده با تعارض -
بیان شده است که هر کدام احکـام  ابراي پایان یافتن دعوگوناگونی هاي در شرع اسالم راه

در .منکـر سـوگند یـاد کنـد    بینه بیاورد وها اینست که مدعییکی از آن؛دارندرا خاص خود 
درشرع وبر خالف،مورد پذیرش بودمدعی بدون بینهسخن ها گذشت ومواردي که بیان آن

یمـین  تنها با بینه و«:فرموده است) ص(یغمبر اکرم پزیرا در روایات ؛باشدمیتعارض با شرع
بـراي پایـان   آیـد بدست میاین روایتاز . )414، ص7، ج1363کلینـی،  (1»کنمدر میان شما حکم می

یـا بـر طبـق سـوگند و    یا باید بر طبق بینه حکم شود و:دو راه وجود داردافصل دعویافتن و
حکم کردن قضاوت کند وز طرف شرعان با این دو میزان معیدبایقاضی یمین حکم شود و

پس پذیرش قول مدعی بدون بینه .یمین ممکن نیستون بینه وطرف دعوا بدبراي یکی از دو 
یمین پذیرش قول مدعی بدون بینه وچنین هم. باشدمی)ع(معصومگفتهعارض بایمین در تو

، 7، ج1363کلینـی،  (» دعی علیهالیمین علی من اوعلی من ادعیلبینه ا«تعارض با نبوي مشهور در

شـود کـه هـیچ دلیلـی بـراي      داشت مـی زیرا از عموم این روایت چنین بر؛باشدنیز می)415ص
، 6ج،ق1420یـزدي،  (وجـود نـدارد  ،الی استماکه دعوبا وجود اینبینه پذیرش قول مدعی بدون 

).711ص
در که با عبارات گوناگونی بیان شده نیز فقهی قاعدهیک پذیرش سخن مدعی بدون بینه با 

، 3ق، ج1419بجنـوردي، (2سوگند یاد کندباید ،شودپذیرفته میويهرمدعی که قول :تعارض است

3با یمـین مقبـول اسـت   تنها عی مدقول ،در مواردي که قول مدعی مسموع استو یا .)111ص

یـا خـواه منکـر   ،باید سوگند یاد کند،پذیرفته شودشسخنکه کسی هریاو)8ص،1404کاشانی،(
گر آن اسـت کـه شـرط قبـول     بیانبه وضوحقاعدهاین . )612، ص2ق، ج1418مراغی،(4باشدمدعی

.باشدکردن قول مدعی یمین می
پذیرش قـول مالـک در ادعـاي    باور دارندبرخی :استگوناگون ،هایی که داده شدهپاسخ

البینـه  «خارج از قاعـده و یعنی با دلیل موردي خارج شده است غیره تخصیصاًابدال نصاب و

.»االیماننات ولبیاما اقضی بینکم بانّ«.1
.»مدع یسمع قوله فعلیه الیمینکلّ«.2
3.»ا بالیمینیقبل الّّع فیما ال یقبل قول مد«.
.»من یسمع قوله فعلیه الیمین منکرا کان او مدعیاکلّ«.4
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نـد از  دمعتق،برخی دیگر.)101-99ص،3جق، 1419جنـوردي، ب(است» الیمین علی من انکرللمدعی و
عی «نخست يمواردي از جمله، )موضوعیخروج (صباب تخصنه للمـدخـارج شـده   » ...البی

؛پذیرفتن قول مدعی یا به شکل مطلـق اسـت  وشودقول مدعی بدون بینه پذیرفته میاست و
یمـین  یا همـراه بـا  ها گذشت وکه ذکر آنموارديمانند ،یمین مقبول استیعنی بدون بینه و

سخن امین مقبول ،امانتی تلف شده استیءکه اگر شخص امین ادعا کند که شمانند این،است
پاسخ دیگر اینست در بسیاري . )273، ص3ق، ج1403بحر العلوم، (که سوگند یاد کندبه شرط آن،است

پذیرفته شده، مواردي است که منازعی در از مواردي که قول مدعی بر اساس قاعده در روایات
اند، عمومیت ندارند که فرض میان نیست و روایاتی که در باب دعاوي با بینه و یمین وارد شده

ها جایی است که مدعی و منکري وجـود داشـته باشـد و    بحث را در بر گیرند؛  زیرا مورد آن
» ما ال یعلم الّا من قبله«ي یق قاعدهنزاع میان دو طرف باشد در صورتی که در بسیاري از مصاد

.  )158، ص1تا، جبحرانی، بی(1تنها یک طرف وجود دارد که مدعی است و منازعی وجود ندارد

این قاعدهدیدگاه اهل سنّت درباره-
انـد کـه نشـان    و در مواردي به آن استناد کردهاهل سنّت نیز از این قاعده در فقه بهره برده

اي اجماعی در میان شیعه و اهل سنّت است، براي نمونه به یک مورد اعده، قاعدهدهد این قمی
چه مردي یکی از همسرانش را طالق داده باشد، ولی فراموش کند که اگر چنان: گردداشاره می

حال اگر . شودقرعه مشخص مییک را طالق داده است، در این صورت زن مطلّقه بوسیلهکدام
مد که دیگري را طالق داده است در این صورت زنی که با قرعه مشخص پس از مدتی یادش آ

شود؛ زیرا گردد و سخن مرد پذیرفته میشده بود، اگر با حکم حاکم ازدواج نکرده باشد، بر می
ابن قدامه، (» ال یعرف الّا من  قبله«شود از اموري است که از جانب مرد دانسته می] یادآوري[این 

2.)461صو434، ص8تا، جبی

کاربرد قاعده در حقوق-
: انـد در تعریف این قاعده حقوقدانان گفتـه . در دانش حقوق نیز این قاعده بکار رفته است

. شود و راه اثبات آن مسـدود اسـت  چیزي که جز از طریق گفتار گوینده بر دیگران معلوم نمی
قـانونی و  ، نه شـهادت و نـه امـاره   اي از مسائل راه اثبات وجود ندارد نه سند، نه اقراردر پاره

در میان فقیهان معروف است » دعوي بال معارض«دیگري وجود دارد که به  قاعدهیادآوري این نکته بایسته است که قاعده. 1
). 332ق، ص1421ی، عراق(هماهنگ است » ما ال یعلم الّا من قبله«که در مصادیقی با قاعده

؛ 72، ص4ق، ج1409کاشـانی،  (توان به این منابع مراجعه کـرد  براي اطالع بیشتر از کاربرد این قاعده در فقه اهل سنت می.2
).  47، ص8ق، ج1416؛ حطاب رعینی، 272، ص5ق، ج1418بهوتی، 



33...                                                      پذیرش سخن مدعیِ بدون 

قضایی، در این صورت فصل خصومت منوط به این خواهد بـود کـه اظهـار خـود گوینـده را      
.)784، ص1370جعفري لنگرودي، (کاري شود، او را سوگند دهند بپذیرند و اگر براي محکم

وارد تأدیـه و  گیري کرد، یکـی از ایـن مـ   توان این قاعده را پیدر موادي از قانون مدنی می
مدیون گذاشته شـده اسـت؛ زیـرا وي از قصـد خـود      داخت دین و بدهی است که بر عهدهپر

اگر کسی به یـک نفـر   «: گونه آمده استاین282براي نمونه در قانون مدنی ماده. تر استآگاه
. »شـد باکه تأدیه از بابت کدام دین است، با مـدیون مـی  دیون متعدد داشته باشد، تشخیص این

مـدیون گذاشـته شـده    که تشخیص به عهدهشود، علّت اینگونه که در این ماده دیده میهمان
تر است و تنهـا راه تشـخیص نیـز خـود وي     است اینست که وي از قصد خود به دیگران آگاه

البته نباید از این نکته غافل شد که مدیون از ایـن اختیـار   . رسانداست که مضمون قاعده را می
یعنی باید در هنگام پرداخت و یا پیش . تواند بهره برد که قبل از پرداخت تعیین کندی میهنگام

البته حکم این ماده در صـورتی  . از آن روشن سازد که پول پرداختی از بابت کدام بدهی است
صحیح است که تادیه با دین تعیین شده از یک جنس باشد و میزان تادیه قسمتی از دین تعیین 

این مطلب نیز در فقه ریشـه دارد و فقیهـان همـین قاعـده را در     . )8، ص1368شهیدي، (شده باشد
تـر بـه   اند که علت این دادن اختیار به بدهکار اینست که وي آگـاه توجیه این مطلب بیان کرده

. )76، ص2ق، ج1408محقق حلی، (نیتش است 
ویـا شـد، مـثالً در توبـه    تـوان ج هاي این قاعده را میدر حقوق کیفري و جزایی نیز ریشه

مـا ال  «شود و از بـاب  جا که توبه از امورى است که تنها از طرف تائب معلوم مىاز آنمجرم؛
باشد، اگر متّهمى ادعاى توبه نماید و حاکم در توبه کردن او تردید داشـته  مى» یعلم الّا من قبله

ه کذب وى وجـود داشـته باشـد    که یقین باو پذیرفته است؛ مگر اینباشد در این صورت توبه
رسد کاربرد این اصل در مـورد توبـه از جایگـاه واالیـی     به نظر می. )121، ص2ق، ج1427شوشتري، (

دلیل نمود؛ زیرا انتظار از فرد تائـب آن نیسـت   توان مطالبهبرخوردار باشد و در مورد توبه نمی
ه تنها موجب عسر و حرج است، بلکه دلیل نکه هنگام توبه دلیل اثبات آن را مهیا کند و مطالبه

، 1384داوریـار،  (تر باشـد، بهتـر اسـت    واقعی که هرچه سرّيباشد؛ مخصوصاً در توبهناممکن می

شود هایی رد پاي این بحث دیده میدر قانون مجازات اسالمی قدیم و جدید نیز در ماده. )119
:شودیفقهی برداشت مکه به صورت مستقیم و یا ضمنی، این قاعده

یکی از جرائمی که در قانون مجازات اسالمی به پیروي از فقـه  : ادعاي وطی به شبهه)الف
براي آن حد در نظر گرفته شده است، زنا است که براي اثبات این جـرم و سـپس اجـراي آن    

گردد زنا تحقق نیابـد و در نتیجـه بـراي آن    یکی از چیزهایی که سبب می. شرایطی وجود دارد
قانون مجازات اسالمی چنین 224ماده در . شود، وطی و آمیزش از روي شبهه استحد ثابت ن
مدعی زوجیت یا وطی به شبهه باشد، ادعاي وي بدون بینه یـا  ،هرگاه متهم به زنا«: آمده است
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قانون 66ماده .»ثابت شود،که خالف آن با حجت شرعی الزمشود؛ مگر آنسوگند پذیرفته می
چه این ماده قانونی از آن الهام گرفته است، چیزي آن. قریبا بیان کرده استقدیم نیز همین را ت

زیـرا  . نخواهد بود» کلّما ال یعلم الّا من قبل المدعی، یقبل قوله فیه بال بینه«فقهی به جز قاعده
البتـه  . گردد که تنها فـرد بـه آن آگـاهی دارد   ادعاي آمیزش از روي شبهه به قصد شخص برمی

اي اثبـات  محققان این برداشت را برنتافته و بر این باورند که این جهل باید بـه گونـه  برخی از 
و این سبب گردد، زیرا اصل بر حرمت نزدیکی است و جواز ارتباط نیاز به سبب و علت دارد

البته در مورد ادعاي جهل به حکم زنا ممکن است شبهه حاصل گردد . و علت باید احراز گردد
. )64، ص1، ج1380زراعت، (ساقط گردد و در نتیجه حد 

فقهـی را در آن بـه   توان کاربرد ایـن قاعـده  دي که میاز دیگر موار: عمدي بودن جرم)ب
قانون مجازات جدید 144ه ماددر . وضوح، مشاهده کرد، مصادیق عمدي بودن یک جرم است

وع جرم، باید قصد در تحقق جرائم عمدي عالوه بر علم مرتکب به موض«:نیز چنین آمده است
منوط بـه  ،اساس قانوندر جرایمی که وقوع آنها بر. »او در ارتکاب رفتار مجرمانه احراز گردد

بنابراین بـر اسـاس ایـن    .تحقق نتیجه است، قصد نتیجه یا علم به وقوع آن نیز باید محرز شود
آن جرم احراز قانون، براي اینکه بتوان یک جرم را عمدي دانست، باید قصد مجرم در ارتکاب

اگـر امـارات و   و متهم ادعا کند قصدي نداشته است؛گردد و در صورتی که قصد احراز نشود 
ایـن برداشـت را   . تـوان جـرم وي را عمـدي دانسـت    ي وي نباشد، نمیقراین بر خالف گفته

.مورد بحث در مقاله کردتوان مستند به قاعدهمی
گـردد؛ در بحـث   ازات اسـالمی جدیـد تفسـیر مـی    از قانون مجـ 291در همین راستا ماده

هرگاه:شود اینستقصاص، از قانون مجازات، یکی از مواردي که جنایت عمدي محسوب می
افـراد بـه نسـبت ،اسـت دادهانجامکههمراکاريونداشتهراجنایتارتکابقصدمرتکب،
علّـت بـه علیـه، مجنـی درخصـوص لکـن شود،نمیشده،واقعجنایتموجبنوعاًمتعارف،
نوعـاً زمـانی یامکانیخاصوضعیتعلتبهو یادیگروضعیتهریاپیريضعف،بیماري،
یـا علیـه مجنـی نامتعـارف وضـعیت بـه مرتکبکهآنبرمشروطشود،میجنایتآنموجب

رسد دادگاه باید در پـی احـراز   به نظر می.باشدمتوجهوآگاهزمانییامکانیخاصوضعیت
خص از چنین وضعیتی باشد تا بتواند حکم به عمدي بودن چنین قتلـی دهـد و اگـر    آگاهی ش

دادگاه احراز نکرد، ادعاي جهل متهم نسبت به وضعیت و شرایط مقتول بر اساس همین قاعده
قانون مجازات قدیم نیز شبیه به همـین برداشـت قابـل استحصـال     206در ماده . پذیرفته شود

. است
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دراههاي اثبات ح-
کلّما ال یعلم الّا من قبل المدعی، یقبل قولـه فیـه بـال    «قاعده: ادعاي فقدان علم یا قصد) ج

در . توان مشـاهده کـرد  اي دیگر از قانون مجازات اسالمی میرا به صورت صریح در ماده» بینه
فقدان علم یـا قصـد یـا    ير جرائم موجب حد هرگاه متهم ادعاد«:چنین آمده است218ماده 

در صورتی کـه احتمـال   ،ود یکی از موانع مسؤولیت کیفري را در زمان ارتکاب جرم نمایدوج
کند که اقرار او با تهدید و ارعاب یا شکنجه گرفته شـده  دق گفتار وي داده شود و اگر ادعاص

تر این قاعده را به وجه روشن.»شودمذکور بدون نیاز به بینه و سوگند پذیرفته میيادعا،است
تـر شـده و چنـین بیـان     قانون مجازات جدید مالحظه کرد کـه کامـل  213-3ان در ماده تومی
در جرایم موجب حد هرگاه متهم ادعاي اکراه، اضطرار یا فقدان عقل، بلوغ یا آگـاهی  : داردمی

را در زمان ارتکاب جرم نماید، در صورتی که احتمال صدق گفتار وي داده شود ادعاي مذکور 
که خـالف ادعـاي   شود و حد ثابت نخواهد شد؛ مگر آنه بینه و سوگند پذیرفته میبدون نیاز ب

هاي معتبر ثابت گردد و همچنین اگر ادعا کند که اقرار او با تهدید و ارعـاب  وي به یکی از راه
.یا شکنجه گرفته شده است

نتیجه-
به این معنا است که اگر » ینهبال بیقبل قوله فیه،ا من قبل المدعیشی ال یعلم الّکلّ«قاعده

دیگران نسبت به آن اطالع مدعی چیزي را ادعا کند که تنها از طرف خود او قابل اثبات باشد و
ایـن  . شـود پذیرفتـه مـی  وي بدون بینه و شاهد گونه موارد قول در اینشته باشند،آگاهی نداو

رخوردار است و حجیـت آن از  قاعده از قواعدي است که در فقه و حقوق از کارایی بسیاري ب
روایات، اجماع، استقرا، تنقیح مناط و تعلیل، هماهنگی با اصول و قواعد و سیره و بناي عقالء 

، پیامدهاي سوئی را براي مدعی در نپذیرفتن این قاعده در فقه و قوانین حقوقی.آیدبدست می
احکام و ناگشوده ماندن زندانی شدنی دائمی وي، پیدایش عسر و حرج، تعطیل شدن:پی دارد

البته نباید این نکته را نادیده انگاشت که پذیرش سخن مدعی . دعوا از این پیامدها خواهد بود
باشـد؛ برخـی از ایـن    ضابطه نیست، بلکه قانونمند بوده و داراي شرایطی مـی در این قاعده بی
: شرایط عبارتند از

مدعی به، مخالف بـا اصـل   )دو.دعا کند، آگاهی امدعی نسبت به مورد دعوا با علم)یک
ود اهل خبره مدعی در مورد ادعاي خ)چهار. ف ادعایش را آشکار نسازدمدعی خال)سه. باشد

. ادعاي وي از امور حسی و یا نزدیک به حس باشد)پنج. و متخصص نباشد
علی من لبینه ا«انند مقواعد فقهی اگر چه برخی از فقیهان این قاعده را با روایات، اصول و 

دانند و در نتیجه حجیـت آن را زیـر سـؤال    در تعارض می» دعی علیهالیمین علی من اوادعی
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قائلند پذیرش قـول  برخی دیگر از فقیهان رسد؛ زیرابرند، ولی این نگاه درست به نظر نمیمی
از مواردي که قـول  و در بسیاري خارج شده استاز این موارد صاًٌیا تخصوتخصیصاً،مدعی

مدعی بر اساس قاعده در روایات پذیرفته شده، مـواردي اسـت کـه منـازعی در میـان نباشـد؛       
بنابراین روایاتی که در باب دعاوي با بینه و یمین وارد شده است، عمومیت نـدارد کـه فـرض    

.بحث را در بر گیرد
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