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 اماميه فقه در دعوي اثبات ادله سيستم اساسی اصول بررسی

 

 

 
 2 عارفیان غالمرضا، 1براهویی  شیدا

 

 

 یرانا بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه عباس، بندر واحد حقوق، گروه 1

 (مسؤل نویسنده) یرانا بندرعباس، اسالمی، آزاد دانشگاه عباس، بندر واحد حقوق، گروه 2

 

 

 اساس بر قاضی که دارد وجود قوانینی امامیه فقه در دعوی ادله اثبات منظور به :چکیده

 اثبات ادله عنوان به اموری گرچه امامیه، جزای فقه در. کند می صادر را خود حکم آن

 ولی است، گشته تعیین آنها برای شارع طریق از هم شرایطی سری ویك شده ذکر دعوی

 آن مقتضی به "حتما ادله، این ریصو آمدن فراهم با نیست مجبور قاضی ، آن وجود با

 حاصل علم آن بودن فاسد به نحوی به که.. و قسم اقرار، شهادت، به میتواند او. کند حکم

 می تعبیر الحال قرینه به آن از فقه در که امارات استناد وبه ندهد اثر ترتیب است، کرده

 ادله جهت  در عمومی هنظری ارائه منظور به حاضر مقاله در .دهد فیصله را دعوی... و.شود

 .گیرد می قرار بررسی و  تحلیل مورد مبحث این امامیه فقه در دعوی اثبات

 مقربه مقرله، امامیه،اقرار،مقر، فقههاي كلیدي: واژه

 

 

 

 مقدمه

 یبرخ برخالف. باشد نمی ادله صوری آوردن فراهم صدد در "صرفا قاضی یعنی ،.دارد طریقیت امامیه فقه در دعوی اثبات ادله

 را( متهم بودن مجرم) جرم ثبوت ادله صوری  آمدن فراهم با قاضی است قضایی حقیقت عمل، مالك که دیگر سیستمهای از

 .مینماید حکم اصدار به اقدام قضایی حقیقت این ثبوت به توجه وبا میکند فرض

 تحت را دیگری طرق ویقین، علم حصول عدم صورت در نشود، تعطیل بشر اجتماعی زندگی امور که این برای مقدس شارع

 می باره این در رشتی میرزای. دارد طریقی جنبه "کال که...( و اقرار بینه،) است کرده تعیین دعوی اثبات برای خاصی شرایط

 :گوید

 دیگر، عدد هر یا تا چهار در دعوی اثبات ادله دادن جلوه محصور برای دیگر، وامور بینه مثبت دالیل به استدالل که شد روشن

 .اند(کشف وطریق قرینه)  واقع بر امارات "تماما( دعوی اثبات ادله) شرعی موازین که داریم یقین زیرا است، مورد بی "واقعا

 دعوی اثبات ادله بعنوان اقرار ارکان
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 ضرر دن،بهبو دیگری نفع بودن،به حق به اخبار:است زیر ارکان دارای اقرار که شود می روشن اقرار از مختلف تعاریف در دقت با

 بودن مقر

 اقرار بودن حق به اخبار

 اینکه دلیل جواهر صاحب ؟؟ باشد اخبار نحو به باید اقرار که نیست اختالفی خصوص این در امامیه فقهای میان در الظاهر علی

  .داند می اقرار نبودن وانشایی بودن اخباری همین را نیست ایقاعات و عقود از اقرار

 در ضروری امر یك دارد می بیان خود ضرر بر منجر را الزمی حق آن در که اقرار بودن جزمی خبر نیز (ره) خمینی امام حضرت

 به بوده رکین رکن عنوان به دارد می بیان مقر علیه بر را حقی خبر آن که اقرار بودن خبری: فرمایند ومی.کند می ذکر اقرار

 زبان آن محاوره اهل و عرف عهده به امر این تشخیص شودو می ارجخ اقرار حالت بروداز امر این خالف احتمال اگر که نحوی

  .باشد می

 از که دانست باید اجماال چیست؟ حق اساس که آید می پیش سوال این شود می مطرح حق مساله که اقرار اول رکن در

  .خیر یا باشد داشته رسمی سلطه انسان آن خواه انسان سلطه از است عبارت اسالم حقوق اصطالح در حق مشهور دیدگاه

 حق تعریف در گروهی: »کند می بیان چنین را آن کاتوزیان دکتر که است شده حق از مختلفی تعاریف نیز حقوقدانان میان در

 اراده حق اساسی عنصر تعریف این در که است شده داده اشخاص اراده به که است انسان توانایی از است عبارت حق» اند گفته

 حقوقی نظر از که است نفعی حق. اند کرده تعریف چنین را حق دیگر گروه. است یافته حاکمیت قوانین یلهوس به که است ای

 برخی. کنند می اراده را آن آنکه ونه برد می سود آن از که است کسی حق واقعی صاحب نظر این طبق بر. است شده حمایت

  .کند یاترك انجام را امری بتواند تا است ناختهش کسی برای قانون که دانند می اختیاری از عبارت را حق نیز

  :باشد می ذیل اثر سه دارای حق که است شده گفته حق خصوصیات در

  .کند پوشی چشم خود مالکیت حق از اعراض راه از تواند می مالك چنانکه: اسقاط قابلیت

 .اراده و قصد روی از دگیری به حق واگذاری یعنی نقل:نقل قابلیت

 که ارث مورد مانند شود واگذار قانون حکم به صرفا و آنان قصد دخالت بدون دیگری به کسی از حق یعنی انتقال:تقالان قابلیت

 .شود می منتقل وارث به مورث از ووارث مورث قصد دخالت بدون ترك

 است موضوعی مسایل به مربوط حق این و دارد خاجر در انسان که است حقی اقرار که است این است اهمیت زحائ که ای نکته

 فتوی یا ماده خالل با مطابق او درخواست که کند اظهار دعوی اصحاب از یکی چنانکه.  کند نمی صدق حکمی مسایل در و

  .آید نمی شمار به اقرار او اظهار است منتهی

 

 بودن ديگري نفع به

 اقرار صورت این غیر در است دیگری نفع هب که دهد خبر حقی از مقر شخص باید دراقرار شد مطرح قبل بند در که همانگونه

 چنین است دیگری دست در هم حق این و است خودش نفع به که دهد خبر حقی از مقر محکمه در اگر مثال. بود نخواهد

 .نامند می حق دعوی اصطالحا اخبار این بلکه. شود نمی رمحسوب اقرا اصطالحا اخباری

 مقدار این فالنی به من بگوید اینکه مثال باشد مطابقی نحومدلول به تواند می هم است دیگری نفع به که حقی به اخبار

 به:بگوید مقر و بدهکاری مقدار فالن من به تو بگوید مقابل طرف اینکه مثل باشد التزامی مدلول نحو به تواند می هم و بدهکارم

  .فهمد می مقرله رایب را حقی به اقرار التزامی داللت به گفتار این از عرف و پرداخت خواهم تو

 نفع به یا باشد مقر نفع به غیر ضرر این خواه دهد تشیکل را اقرار محتوای دیگری ضرر اگر که فهمیم می رکن بیان به توجه با

 دیگر ارکان چنانچه است شهادت دوم حالت و است حق ادعای ل او حالت بلکه نیست اقرار کدام هیچ اینها ثالثی شخص

 .باشد انجام شهادت
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 اقرار(آن شرایط بودن تمام صورت در) کند امری بر اقرار مقر که همین طرفه یك است امری اقرار که است این دیگر نکته

 مقرله تصدیق اقرار صحت در  گوید می 1222 ماده چنانکه. ندارد مقرله تصدیق به نیازی آن تحقق بنابراین. یابد می تحقق

 .داشت نخواهد اثری او حق در مزبور اقرار کند، تکذیب را اقرار مفاد اگر لیکن نیست شرط

  .بود خواهد المالك مجهول اموال مصادیق از مال آن کند تکذیب را آن مقرله و است غیر به متعلق که مالی مورد در بنابراین

 بودن خود ضرر بر

 به اخبار اگر زیرا. باشد باید هم مقر خود ضرر به است دیگری نفع به که این بر عالوه حق به اخبار که است این اقرار سوم رکن

 که دارند عقیده ای عده. نامند می شهادت را آن بلکه نبوده اقرار اخباری چنین دیگر داشت دیگری ضرر بر داللت تنها حق

 و باشد کننده اقرار سود به خواه واقعه یك از اخبار از است عبارت اعم معنای در و است آن اخص در اقرار برای فوق تعریف

 درهمین که مرکب اقرار یا باشد متضمن را مقر سود است ممکن نست به اقرار موارد از برخی در اینکه کما آن زیان به خواه

  .شود می هم ادعا شامل زیرا گیرد می قرار اعم معنای

 شود می فهمیده ودش دقت چنانچه لیکن باشد، می افراد ظاهر به که اموری در تا کند مواظبت باید قاضی رکن این خصوص در

 بازداشت را زن اموال اجرایی عملیات دراین شخص اگر مثال نخورد را ظاهر گول ندارد وجود درآن اقرار سوم رکن واقع به که

 زن دعوی شوهر اگر فرض این در اوست آن از بازداشتی اموال اینکه بر مبنی کند دعوی اقامه شوهر طرفیت به زن بعدا کندو

 که غیر ضرر به بلکه باشد نمی او ضرر به تصدیق این که چرا شود نمی محسوب اقرار تصدیقی چنین کند تصدیق را خود

  .ندارد اثری کار طلب شخص به نسبت اقراری چنین و باشد می است این در شخص

 حقوق حفظ مالحظه به خود به امورراجع در ورشکستگی و افالس مدعی اقرار» :گوید می 1221 درماده هم مدنی قانون ولذا

 «.گردد اومعین افالس عدم یا افالس تا شود نمی اثر منشا دیگران

  مقر شرايط

 تا 1222 ماده از) مواد از ماده چهار آن تبع به نیز مدنی قانون که اند کرده ذکر مقر برای را شرایطی اقرار صحت برای فقه در

 روایی کتب: بلوغ-الف.دهیم قرارمی بررسی مورد را ائطشر این یك یك که. است داده اختصاص امر این به را خویش(  1221

 که اند شده متذکر احادیثی با دارد اقرار با موضوعی ارتباط که درکتبی و مستقیم غیر بطور را مقر شرایط بحث ما فقهی

 اختصاص مرا این به را بابی حدود کتاب از ششم باب در الشیعه وسایل صاحب. رساند می را مقر در شرط این وجود ضرورت

  :است آورده شده نقل کلینی طریق از که روایتی در و گذارده «تاما الحد جوب و فی البلوغ اشتراط باب» را آن نام و داده

 ابی عن الکناسی، یزید عن الخزاز، ایوب ابی عنمحبوب، ابن عن محمد، احمدبن عنیحیی، محمدبن عن یعقوب، محمدبن»

 قلت:قال.وعلیها لها التامه الحدود علیه اقیمت و زوجت و الیتم عنها ذهب سنین تسع بلغت اذا الجاریه:قال السالم علیه جعفر

 بهاالرجال یوخذ التی الکامله الحدود اما:قال الحال؟ تلك علی الحدود علیه اتقام مدرك غیر هو و باهله خل و ابوه روجه اذا الغالم

  «...سنه مبلغ علی کلها الحدود فی یجلد ولکن فال،

 صورت این غیر در. باشد می بلوغ سن به وصول به منوط حد اقامه جزئیات باب در که است موضوع این بیانگر مذکور حدیث

 حکم ثبوت دلیل به که گفت توان می چند هر. داشت نخواهد هم تاثیری و بود نخواهد حد ثبوت موجب تنها نه مقر اقرار

 بیان صراحت به ان در که است شده ذکر احادیثی حجر کتاب در حقوقی حثهایب در. باشد می ماثر نحوی به خود این تادیب

 به منوط اقرار جمله از او تصرف و دخل هرگونه و باشد، می محجور اموالش تصرف از فرد بلوغ، حصول زمان تا که گردیده

  .باشد می بلوغ سن تحقق

 یا و. است چشم در بینایی منزله به قلب در که است طبیعی نیروی یك عقل:است شده تعریف گونه این اصطالح در:عقل-ب

  .است آالت بودن سالم با ضروریات به علم آن الزمه که است غریزه عقل، هکاین
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 عاقل و سالم فردی عنوان به مردم عرف بین ودر جامعه در و. نباشد مجنون که است کسی عاقل از مقصود اسالمی فقه در

 مترتب او بر اثری و است اعتبار فاقد مجنون کالم. شود می شمرده تکلیف عامه شراط از که است شرط همین و شود شناخته

 او بر نه و است تکلیف دارای نه عقل فقدان خاطر به و. رود می شمار به تصرف ارکان از عقل و است عقل فاقد او زیرا نیست،

 رفع گویای که را ای قضیه( قده) مفید شیخ رفع، مشهور حدیث بر عالوه شرعی دلیل حیث از و. شود می جاری حدی  حکم

  :کند می نقل شرح بدین السالم علیه علی المومنین امیر از را است مجنون از تکلیف

 علیه المومنین امیر علی بها فمر الحد، بجلدها عمر فامر علیها، البینه قامت و رجل فجربها مجنونه ان والخاصه العامه روت»

 ان: له فقال بجلدها، عمر فامر علیها البینه قامت و فهرب فجربها رجال ان: له فقیلتقتل؟ فالن آل همجنون بال ما:فقال السالم

 فالن، آل مجنونه هذه ان عملت اما:وقولواله ، الیه ها و رد: لهم فقال بجلدها، عمل فامر علیها البینه قامت و فهرب فجربها رجال

  .«الحد علیه فدرا الیه، ها و فرد ونفسها عقلها علی مغلوبه انها و یفیق یحت المجنون عن القلم رفع:قال( ص) النبی ان

 عقل اختالل از عبارتست جنون دیگر عبارت به و آن فساد یا عقل زوال از است عبارت جنون کنیم راتعریف جنون بخواهیم اگر

  .کند می مختل معموال را اقوال و افعال عاقالنه جریان که نحوی به

 ای گونه به  معاصر حقوقدانان از برخی لکن یابیم، درمی شرط این وجود ضرورت در را آنها مسلم اجماع فقها الاقو تتبع در

 می ایشان. دارد وجود نظری اختالف زمینه این در فقها  گویا که اید برمی گونه این آنها کالم ظاهر از که اند کرده نظر اظهار

 می باطل مطلقا نیز را ادواری مجنون اقرار نیستندو قائل ادواری وجنون دائم جنون بین تفاوتی محقق مانند گروهی: »فرمایند

 و اند دانسته درست را افاقه زمان در ادواری ردیوانه اقرا ثانی شهید مانند دیگر ای دسته اما باشد افاقه زمان در ولو شمارند

 قرار با وال: »فرمایند می مجنون اقرار پذیرش عدم صدرخصو ثانی شهید. است داده قرار مالك را نظر همین نیز مدنی قانون

 حالت در مجنون و صغیر اقرار 1222 ماده ذیل در مدنی قانون که روست این از «بعقله الوثوق دقت الدور ذی االمن المجنون

 . است دانسته اثر فاقد در دیوانگی

 در یا باشد داشته شوخی قصد مثال بنابراین باشد، شتهدا اقرار هنگام در مقر که است این اقرارکننده دیگر شرایط از:قصد-ج

 علمای.نیست نافذ اقرا این کند بیان دیگری نفع به و خویش ضرر به اخبار شکل به را مطلبی مستی ویا بیهوشی و خواب عالم

 السکران لتذکرها محکی فی و: »فرماید می خصوص دراین(ره) جوهر صاحب:اند کرده احجاع ادعای مطلب این دلیل در امامیه

 والمبرسم والمغمی النائم فی کذاللکام و اجمع ثنا عندعلما اقراره یقبل ال سکره حال العقل کامل اوالیکون الیحصل اندی

  «.علیه االجماع تحصیل یمکن بل منها، شی فی اجده بالخالف المکلفین غیر من غیرهم و الغافل و والساهی

 موارد این به انحصار و. باشد می قصد فقدان موجبات از شمارد می بر تذکره در عالمه کالم دنبال به جواهر صاحب که مواردی

 نفوذ عدم باعث و ساخته دار خدشه را قصد وجود شرط باشد، قصد فقدان موجبات از عرف دیدگاه در که چیزی هر و ندارد

  .شد خواهد اقرار

  :فرماید می و دانسته بطالن موجب را قصد فقدان م.ق 191 ماده در اقرار از غیر به فقه تبع به هم قانونگذار

 «.است باطل قصد فقدان واسطه به معامله آن نماید، معامله خواب در یا بیهوشی یا مستی، حال در کسی اگر»

 و اختیاری حالت بین تفاوتی گردد، می اقرار نفوذ عدم موجب که مستی حل پیدایش در داریم بیان که است الزم توضیحا

  :فرمایند می باره این در مغنیه استاد. است مستی حال تحقق مهم. ندارد وجود یاضطرار

  «.مکرها او اضطرارا، او اختیارا، المسکر شرب من بین السکران فی والفرق»

 حالت در آنکه بر عالوه. است تکلیف اصلی شرط عقل و کند می مغلوب یا و زایل را عقل مستی چون. است روشن هم امر دلیل

 کالم در عبارت شد مسلوب قصد وقتی گردد می قصد فاقد نتیجه در ولذا دهد می دست از را خود تشخیص قدرت فرد یمست

 نتیجه در دهد می دست از را خویش فهم قدرت مستی حالت در مست فرد چون دو این بر مضافا. بود خواهد اثر بی هم او

 جنید ابن نظریه این مقابل در. گردد نمی اقرار قاعده در حکم ولمشم نبود تکلیف به مکلف وقتی و نیست او متوجه تکلیفی



 62-70، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

65 

 

 مانند. باشد حالل نحو به او مستی که شخی بین و گردیده مست حرام طریق از که شخصی بین است شده قائل فرق اسکافی

 علی ادخالها سبب منه نیک لم علمه من کان ان السکران 212- مسئله.است دانسته نافذ را راو اقرا اول حالت در و مکره مستی

 ذلك کان حد فی به مواخذه وهی له الفرایض لزوم له الزم فاقراره شربه واختیار محرم شرب من السکران واما کالمجنون، نفسه

  .اومال

  .است شده دانسته الزم اقرار بودن نافذ در قصد وجود مدنی قانون 1222 درماده اینکه نهایتا

 شخص که است این به منوط آن تحقق که است اکراه مقابل نقطه اختیار. باشد هم مختار باید اقرار موقع کننده اقرار:اختیار-د

 به که هرامری بلکه ندارد تهدید و زدن به اختصاصی اکراه البته شود مطلبی اظهار یا امری انجام به وادار زور اعمال و تهدید با

 202 مواد در نیز مدنی قانون اینکه بر عالوه. است اکراه کند نفس طیب و رضایت بدون اقرار به وادار را او انسان آن شان حسب

 ارزش فقدان بر خویش 82 اصل در ایران اسالمی جمهوری اساسی قانون است کرده ذکر را اکراه به مربوط قواعد 202 الی

  .است کرده تاکید باشد شده صادر اکراه روی از که اقراری

  :کند می تعریف چنین را شود اثر بی معامالت و اقرار شودکه می موجب که اکراهی مدنی قانون 202 ماده

 به کند تهدید خود آبروی یا مال یا جان به نسبت را او و بوده شعوری با شخص در موثر که شود می حاصل اعمالی به اکراه

 گرفته نظر در باید بودن مرد یا و زن و اخالق و شخصیت سن، آمیز، اکراه اعمال ودرخصوص نباشد تحمل قابل عادتا که نحوی

 فرق مکره شخص در که است کرده تایید را قانونی دیدگاه این مکره اقرار عدم اطالق لحاظ با اقرار از بحث در ثانی شهید. شود

  .او شئون و حیثیت مخالف اعمال به تهدید اثر یادر باشد شکنجه و خواب اثر در او اقرار که کند نمی

 اطرافیان یا و باشد خودش مورد در چه رگیرد قرا تهدید مورد کسی اگر یعنی.  است قولی و عملی اکراه از مراد بنابراین

 و باشد چنین مکره نظر در تنها اینکه ویا باشد خود تهدید اعمال بر قادر واقعا که باشد این از اعم هم کننده وتهدید نزدیکش

 به رفع حدیث. بود نخواهد نافذ و است باطل و اقرار نماید اقرا تهدید از فرار برای باطنی رغبت و میل رغم علی شونده تهدید

 می مکره اقرار فساد بر حکم لذا و میگرد بر در نیز را وضعیه احکام تکلیفیه، احکام بر عالوه دارد که اطالقی و شمول لحاظ

 .کند

 در است عقل سبکی معنای به سفه کلمه.باشد هسفی نباید کننده اقرار که است ان مقر در دیگر شرایط از( :رشد) سفه عدم-ه

 برد می پارسنگ فالنی عقل گویند می هم فارسی در. است عقل میوه شدن رسیده و پختگی معنای به که رشد کلمه مقابل

 را سست افسار که است باب این از و باشد سست نباید که است چیزی سستی و سبکی مطلق معنای به اصل در سفه گویا

 است پست اش پارچه و بافتنش که ای جامه یعنی «سفیه ثوب. »نامند می «سفه ثوب» را بافت سست جامه و «سفیه زمام»

 در که کسی به مثال شود می مختلف اغراض اختالف حسب بر معنایش و است شده استعمال عمل سستی در بیشتر بعدا ولی

 امور در که هم کسی به و. است مورد همین در هم ما نظر مورد بحث که گویند می سفیه است عاجز و قاصر دنیائیش امور اداره

 است الابالی قسمت این در و شود می فسق مرتکب و نموده کوتاهی آخرتیش امر درباره ولی دارد را هوشیاری کمال دنیائیش

 مالی غیر امور در را راو اقرا تنها و کرده رد مالی امور در را سفیه اقرار فقها. نیست ما بحث محل مورد این که گویند می سفیه

  .پذیرند می

 نسبت و شده حجر رفع او از زمانیکه در راحتی سفیه اقرار مسالك کتاب در(رهی) ثانی شهید و دروس کتاب در( ره) اول شهید

  :فرمایند ومی پذیرند نمی را کند می اقرا محجوریتش زمان به

  «لهقب ابطلناه ما حجره زوال بعد والیلزم: »اول شهید

 فیلزمه شانه تعالی اهلل وبین بینه فیما اما و الظاهر، بحسب هذا المال، من اقربه ما یلزم ال عنه الحجر واذافك»:ثانی شهید

  «.بالمال یضمن ما علیه اتلف بان صاحبه، اختیار بغیر لزمه قد لوکان کما، منه لزمه مما التخلص
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 و اموال که است کسی( ثالث کسر و ثانی سکون و اول ضم به) لسمف و است مفلس صفت فقه در افالس: افالس عدم-و

 و فتح و ثانی فتح و اول ضم به) مفلس را او شود صادر قاضی طرف از او ججر حکم که وقتی. باشد او دیون از کمتر او مطالبات

 مطالباتش و اموال و شدبا شده ثابت حاکم نزد فردی حال دیون که است این افالس حکم صدور شرط.نامند می( ثالث تشدید

 امر این در امامیه فقهای. باشد کرده رد را او را حجر تقاضای حاکم از هم بستانکاران از یکی الاقل و باشد وی دیون از کمتر

 اگر»:فرمایند می باره ابن در طوسی شیخ. است ونافذ شود می پذیرفته مقوله به نسبت مفلس شخص اقرار که ندارند اختالفی

  «.دین به یا و باشد عین به راو اقرا خواه شود می پذیرفته او اقرار کند اقرا محجور سمفل شخص

  «.للمقرله المفلس ذمه فی یثبت الدین ان علی واحده کلمه اتفقوا:»فرمایند می مغنیه استاد

 هم مفلس اقرار شامل آن مفاد:اند فرموده و داشته«جائز انفسهم علی العقالء اقرار» حدیث عموم ار امر این دلیل جواهر صاحب

 دارا به  مشروط اقرار کاشیفت و باشد می حق از کاشف بلکه کند حق تولید که نیست عقد مانند اقرار اینکه بر مضافا گردد می

  .نیست مقر شخص بودن

 نظر مسالك در نیثا شهید شود؟ می شریك غرما با مفلس اقرار از بعد مقوله آیا که است بحث این در دارد وجود که اختالفی

 برگزیده را نظر همین نیز( سره قدس) خمینی امام. اند دانسته قوی را قول این نیز جواهر صاحب و.  اند داده مشارکت عدم به

 است؟ گرفته قرار تایید مورد دلیل سه به نظر این. اند

 .بود نخواهد نافذ لذا و بود غیر حق در اقرار مصادیق از اقراری چنین

 نیز را اقرار در مالکیت نداشت تصرف در مالکیت که کسی و نداشته را خویش اموال در تصرف حق افالس حکم از پس مفلس

  .داشت نخواهد

 .شد خواهد اقراری چنین نفوذ عدم باعث و بوده اقرار قاعده بر حاکم الضرر قاعده و بوده زیان و ضرر بر اقراری چنین

 دارای نیست نافذ زیان و ضرر بر خود اموال به نسبت ورشکسته و مفلس اقرار:گوید می که مدنی قانون 1221 ماده لذا و

  .بود خواهد فقهی وجاهت

 مقرله شرایط .2-8-5

 و قاف کسر و میم ضم به) مقر را کننده اقرار شخص دیگر عبارت به. گیرد می صورت او نفع به مقر اقرار که است کسی مقرله

  .گویند «به مقر» را اقرار مورد و «مقرله» است شده وا نفع به اقرا که کسی و( آخر تشدید

 عدم و حجر عدم و عقل و بلوغ چون واالشرایطی است تملك اهلیت داشتن اند شده قائل که اساسی شرط امامیه فقها مقرله در

 .باشد نمی شرط مقرله در گذشت توضیحش و شود می تلقی مقر در الزم شرایط از که...افالس

 كتمل اهلیت شرط-

 فقه در رو این از و. بشود اقرار موضوع حق یا مال مالك بتواند باید مقرله که است این مقرله در تملك اهلیت داشتن از مقصود

   .باشند می نظریه همین موافق( سره قدس) خمینی اما. باشد نمی موثر جماد یا و حیوان برای اقرار اسالمی

 .نمایند می اتاییدر( قدسره)خمینی امام نظر نیز  مغنیه استاد

 .نیست شرط تصرف در اهلیت: فرمایند می خویش قواعد در حلی عالمه

 مقرله در را اهلیت که   م.ق 1222 ماده صدر فقهی، نظر این به توجه با که خطورکند ذهن به سوال این اینجا در است ممکن

 قول از که را آنچه و است تصرف در اهلیت م.ق 1222 ماده صدر از مقصود بگوییم است؟باید توجیه قابل چگونه داند نمی شرط

 اهلیت ولی ندارند تصرف اهلیت که مفلس و مجنون و سفیه و صغیر نفع به اقرار لذا. است تملك در اهلیت شد عرض فقها

  .است نافذ دارند تملك

  مجهول برای اقرار-
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 این و میگویند مجهول برای اقرار ررا اقرا این و عمر یا و است زید از یا کتاب این بگوید مثال گذارد مجهول را مقرله مقر چنانچه

 :آید پدید وجه دو است ممکن حال در

  .نماید معیین را مقر او کند تعیین را مقرله که بخواهند مقر از وقتی که است گونه این یکبار -الف

  .سازد معین را مقرله نتواند یا و نخواهد مقر مقرله تعیین برای درخواست از پس گاهی-ب

 زیرا. یابد می فیصله امر و دهند می او به را به مقر مقر سوی از مقرله تعیین از پس زیرا آورد نمی پدید را مشکلی اول صورت

 ذوالید مقر چون اوست آن از به مقر که نماید ادعا هنگام این در کسی اگر و. باشد می نافذ هم ذوالید اقرا و است ذوالید مقر

 ادعای صورت دراین و. کند می پیدا ذوالید بر دعوی حکم دعوی شود می نامیده خارج اصطالحا هم دعیم و شود می محسوب

 بینه اگر و نماید اقامه بینه باید است اصل خالف چون مدعی دعوی لکن. کند یاد سوگند باید تنها و است اصل مطابق ذوالید

 داده مقرله به مال است مقرله آن از مال که رنمود اصرا و کرد ادی سوگند مقر اگر و. دهد سوگند را مقر دارد حق تنها نداشت

 صورتی در و بوده مقرله ازآن همچنان مال بلکه بگیرد مقرله آن از را مال تواند نمی دیگر برگردد خود اقرا از اگر اما. شود می

 چنین. پردازد می وی به را آن مثل باشد مثلی اگر و بدهد( خارج مدعی) نفردوم به را آن قیمت باید باشد قیمی مقربه که

 اول اقرار با مقر واقع در که است آن امر این دلیل و. گویند می حیلوله بدل اصطالح در را میدهد دوم نفر به مقر که را غرامتی

 باید ذال و. باشد نموده تلف را دوم مقرله مال که.  است آن مثل واقع در و است گردیده حائل به مقر و دوم مقرله بین خود

 به مقر حالت دراین که است دوم شخص آن از به مقر بگوید و نماید تصدیق را مقر اول مقرله اینکه مگر. بپردازد را آن خسارت

  .گیرد نمی تعلق مقر به غرامتی دیگر و دهد می دوم مقرله دوم نفر تحویل را

   .باشد می موضوع این اول،موافق شهید لمعه شرح در ثانی شهید

 مقربه شرايط

 خبر.است داده خبر آن از خود ضرر بر و غیر نفع به مقر که حقی از است عبارت باشد می اقرار رکن سه از دیگر یکی که مقربه

 نیست حق خود به اخبار گاه و است مدعی ادعای مورد که دین به اقرار مثل باشد می حق خود به مستقیما گاه مقربه به ردال

 به مقر دیگر بیان به.است آمده وجود به تصادف اثر در که تلف یا خسارت موضوع به اخبار مثال باشد، می حق منشا به بلکه

 زمانی به مقر به نسبت اقرا.کبیر ویا باشد صغیر است ممکن به مقر نسب به دراقرار و. باشد حقی یا و نسب یا مال است ممکن

 .باشد ذیل شرایط ی دارا به مقر که است اعتبار ی دارا

 باشد ممکن عادتا یا عقال به رمق-الف

 یا عقال به مقر یکه صورت در ولذا باشد می کاشفیت باب از اقرار اعتبار و حجیت چون گذشت پیشین مباحث در که همانگونه

 است ساله 12 که شخصی مثال میباشد ساقط اعتبار از و بوده دار خدشه واقع که است این از حاکی باشدخود ممکن غیر عادتا

 این در الغطاء کاشف مرحوم.ندارد امکان عادتا امر این زیرا اوست فرزند دارد سال 11 که دیگر شخصی که کند اقرار ندتوا نمی

  .دارند تاکید باره

  .اند کرده اشاره شرط این به نسبت به اقرار بحث در نیز( قده) خمینی امام

 تحقق اوال  که است صحیح صورتی در نسب به اقرا: گوید می و کرده تصریح شرط این به 1228 ماده صدر در مدنی قانون

 صحه «آن بر هم سلیم وجدان که شرط این بودن عقالیی دلیل به رسد می نظر به. باشد ممکن قانون و عادت حسب بر نسبت

  .باشد «آن در ای خدشه و بحث گونه هیچ جای گدارد می

 .باشد صحیح شرع و قانون حسب بر-ب

 نباشد صحیح قانون حسب بر ولی باشد ممکن عادتا و عقال مقربه اگر بنابراین باشد صحیح قانون حیث از نفسه فی باید مقربه

 خمر خرید یا و قمار بابت طلب این و دارد طلب او از فالنی که این به کند قرار مقرا شخص اگر مثال ندارد اثر اقراری چنین

  .داشت نخواهد اثر اقراری چنین است
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 نفع به اقراری کسی اگر اند داشته نظر چنین لنگرودی دکتر باشد شرع و قانون مخالف آن از قسمتی که اقراری خصوص در

 می اقراری کسی مثال است؟ تجزیه قابل قانونا اقرار این آیا شد باطل قانون سببب آن اما کرد ذکر هم را آن وسبب کرد غیر

 عنوانی اقرار مورد حق به اول از زیرا است مقید اقرار اقرار اوال:ورداینم در. دارم بدهی چنگیز به تومان هزار صد قمار بابت کند

 .است کرده غیر نفع به حقی به اقرار گفت توان نمی درنتیجه که است شده داده

 باشد؟ داشته اقرار حکم تواند می خوانده سکوت آیا 

 دارد؟ اقرار حکم سکوتی چنین آیا ندهد خپاس خود طرف ادعای به خوانده اگر است اقراراین  باب در مطرح مباحث از یکی

 عقد بحث ذیل در فقهاء بدهیم سوال این به مثبت پاسخ توانیم می.دارد رضایت بر داللت سکوت که کنیم اثبات که درصورتی

  خیر؟ یا دارد رضایت بر داللت سکوت آیا که اند ساخته مطرح را بحث این فضولی

 :فرماید می بارقی روایتعروه ظاهر به تمسك با و داده قرار بررسی مورد را بحث این فضولی عقد دوم درتنبیه ره انصاری شیخ

 معقول ثبوت مقام وعقد است اثبات مقام لفظ باشدو می قصد عقد هویت:فرمودند می  ما اساتید از یکی شیخ نظر این توجیه در

 .نمایند ثبوت مقام در تصرف اثبات مقام که  نیست

 عدم و رضایت از اعم سکوت قاعده به باشد می معتبر عقد در رضایت از حاکی لفظ که قائلند که یکسان جواب در شیخ خود

 :فرمایند می و کرده اشاره است رضایت

 من حصوله علم اذا الرضا نفس بکفایه القول تعین المعاصرین من جماعه عباره من الحاصله االجماع شبهه لوال بل نظر: وفیه

 فال منارلرضا اعم بکونه االجزاه فی السکوت کفایه عدم جماعه علل فقد والنصوص الفتاوی من ثیرک من یستظهر کما ایطریق

  «علیه یدل

 برا. کنیم کسب را رضایت ما اماراتی و قرائن از اگر یعنی باشد ممکن که طریقی هر از است رضایت حصول مهم شیخ نظر بنابر

 صحبت را قاعده این چند هر. باشد می رضایت وعدم رضایت ار اعم سکوت که است این کلی فایده واال کند می کفایت ن یما

 اعتباری فضولی عقد در اجازه بحث صورت این غیر در چه رضایت مطلق نه است کرده حمل انشایی رضایت بر مستمسك

  .نداشت

 عقد تواند می صورتی در مالك هاجاز شرایط در و برگزیده را ره انصاری شیخ نظر مدنی قانون شرح در نیز کاتوزیان دکتر آقای

 کند داللت مالك اراده بر که باشد واحوالی واوضاع قرینه با همراه سکوت هرگاه این وجود با شود اعالم که کند راتنفیذ فضولی

  .آید شمار به فعلی یا و ضمنی توانداجازه می

 مفید را آن است آن با همراه که احوالی و ضاعاو و قراین و است خاصیت دارای ذاته حد فی سکوت مطروحه موارد به توجه با

 از جزیی سکوت که معتقدند حقوقدانات برخی هم مورد این در حتی که میگرداند فعلی تایید مصادیق واز گرداند می معنا

   .باشد داشته را اقرار عنوان تواند نمی تنهایی به ولی باشد تواند می اقرار اجزای

  دراقرار وكالت

 محدودبه را اقرار نفوذ گروهی. است شده مطرح فراوانی فقهی مباحث خیر یا باشد می توکیل قابل اقرار ایا که خصوص این در

 برخی در نیز را ولی وحی و روکیل اقرا و نهاده پارافراتر به االقرار ملك شیئا ملك درمن قاعده اساس بر بلکه ندانسته اقرار قاعده

 بر وی زیرا. اند دانسته صحیح هم را وقف و صدقه به نسبت ممیز صغیر اقرار قاعده این اساس بر حتی و اند دانسته نافذ موارد

 .است نافذ قدرتش محدوده در هم اقرارش لذا و دارد مزبورقدرت تصرفات بر مذکور قاعده  اساس

  :گوید می و داند می توکیل قابل را اقرار مدنی دادرس آئیین قانون 822 ماده اما

 مصر حقوق در. باشد شده اقرا در تصریح او نامه وکالت در که است معتبر صورتی در باشد دعوی قاطع که نحوی به وکیل اقرار

  .ندارد اعتبار او نامه وکالت اقرار در وکالت به تصریح بدون دادگستری وکیل اقرار
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 است معتبر قانونی آثار بعد دو ینا از یك هر برای خاطر همین به. است حقوقی و مادی دوبعد دارای اقررا:میگوید سنهوری

 را او را اقرار مقرله چند هر نیست مسموع اقرار از پس انکار آن باالتراز نداردو قبول به احتیاج پس است مادی عمل چون

 وکیل اقرار لذا است قانون به نسبت که شود می سبب امر این است قانونی تصرف محتوی او اقرار چون و باشد کرده تصدیق

 .کند می تایید را سنهوری نظر این مصر مدنی قانون 202 ماده.  رندارد اعتبا موکل اجازه بدون

 :گیري نتیجه

 قانون 122 واصل گیردمی قرار استفاده مورد قضائی مراجع در دعوی اثبات برای که است سایلی و مجموعه دعوی اثبات ادله

 حکم آن ساس برا همچنین باشد اصولی و قانون مواد به مستدل تندمس باید دادگاهها احکام» گویندمی موارد این در اساسی

 مواد به مستند و بوده موجه و مستند و مستدل باید دادگاه رای: »گویندمی نیز کیفری دادرسی آیین قانون.« است شده صادر

 ذکر زیرا بیاید مدونه انینقو در را قضیه هر حکم است مکلف دادگاه.«است شده صادر آن اساس بر که باشد اصول و قانون

 و برده پی صادره حکم صحت به صادره حکم مالحظه با دعوی طرفین که. سازدمی فراهم را امکان این رای در دالئل و جهات

 و رسیدگی در که شودمی موجب خود آراء ساختن مدل به دادرسان الزام و رودمی شمار به فردی حقوق و آزادی برای تضمین

 های رویه صدور موجب و داده علمی بار قضائی تفاسیر به استدالل و توجیه بعالوه و دهند خرج به را دقت منتهای رای صدور

 است کیفری دادرسی موضوعات مهمترین از یکی کیفری دعوای اثبات ادله .گرددمی عادالنه احکام صدور و شایسته قضائی

 دوره در بویژه را ناپذیر انکار اغلب و اساسی نقشی جرائم اثبات در اقرار و تشهاد تاریخ طول در. است یافته چشمگیری تحوالت

 مبنای بر محکومیت حکم صدور جز ای چاره او و شدمی تحمیل قاضی بر قانونی دالئل گذشته در است کرده ایفا قانونی دالئل

 و شهادت کنار در جرائم اثبات و کشف متعارف رغی های شیوه و قضائی دوئل ایزدی، یاداوری اوردالی نداشت شده ارائه دالئل

 آنها به توسل با متمادی قرون طی کیفری عدالت و دادمی اختصاص خود به را خاصی جایگاه آنها فقدان صورت در یا اقرار

 اعتبار تدریج به باشد شده اخذ اغوا و اکره با تهدید و شکنجه تحت که مواردی در بویژه اقرار و شهادت. است شدهمی تامین

 در خطا کمترین که است طوری آنها به استناد شرایط به توجه با دعوا اثبات ادله اسالمی درفقه.دادند دست از را خود مطلق

 البته.باشد عادل ، شاهد که میشود پدیرفته محکمه در صورتی در شهود شهادت ، مثال طور به.میدهد رخ حق احراز و اثبات

 را ادله شرایط باید تنها قاضی که طوری به.است صورت همین به نیز فقهی ی ادله سایر.است دشاه شرایط از یکی عدالت

 .بود خواهد خاطر طیب با آنها به باشد،استناد فراهم ادله شرایط چنانچه و نماید بررسی

 

  :منابع

 .1811 ، قم دارالعلم، انتشارات تحریرالوسیله، ،(ره خمینی امام) اللّه روح سید مصطفوی،

 .دادگستر نشر تهران، اول، چاپ تعهدات، عمومی نظریه مدنی، حقوق ،(. 1829) ناصر کاتوزیان،

 .1102 تهران، نشراسالمیه، بحاراالنوار،( مجلسی عالمه)محمدباقر، مجلسی،

 .1812 تهران، ابوریحان، انتشارات سازمان مدنی، حقوق سیدحسن، امامی،

 شهیدی، مهدی دکتر مجرد، غیر اقرار مقاله 1820 ل،او شماره به داگستری حقوقی و قضایی مجله

 .1829 قم، العلمیه، دارالکتب الفقهیه، القواعد موسوی، میرزاحسن بجنوردی،

 چاپ ،1822 تهران، االسالمیه، المکتبه انتشارات الشریعه، مسائل التحصیل الی الشیعه وسایل الحسن، محمدبن حرعاملی،

 .پنجم

 .1102 تهران، نشراسالمیه، بحاراالنوار،( لسیمج عالمه)محمدباقر، مجلسی،

 .1821  تهران، دانش، گنج کتابخانه دعوی، اثبات ادلّه الدین، مدنی،سیدجالل

 .1822  تهران، پایدار، انتشارات کیفری، دادرسی آئین الدین، مدنی،سیدجالل



 62-70، ص   2931 اسفند،  2 جلد، 12 ، شماره حقوق و علوم قضایی

ISSN: 1394-0038 

http://www.jolaw.ir  

70 

 

 .1822 تهران، پایدار، انتشارات حقوق، علم کلیات و مبانی الدین، مدنی،سیدجالل

 1820 تهران -.هشتم چاپ حقوق ترمینولوژی جعفر محمد لنگرودی

 

 
 


