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بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

اشتراط جزم در طرح دعوی از جمله مسائل پردامنۀ باب قضا است .شرطی مهم
که بر ثبوت آن ادعای شهرت شده است؛ گرچه به شهادت میراث فقهی موجود،
غالب فقهای سرآمد ،به صورت کلی یا جزئی به انکارش پرداختهاند .فارغ از
آرای ناهمگون فقهی ،تعیین سرنوشت این مسأله در گروی تنقیح سیرۀ عقال و
تبیین موقف شارع است؛ از آنرو که اساس ًا نهاد قضا ،امری غیر تأسیسی است که
شرع راهگشایی و بالندگی آن را بر عهده گرفته است .در نوشتار حاضر بعد از
ارزیابی مدارک وحیانی و کنکاش در رفتارهای عقالیی ،ثابت شده دیدگاه
درست ،عدم التزام به اشتراط جزم است و مالک در جریان دعوی ،وجود
شواهد اولیۀ قابل اعتنا است؛ مشروط بدان که از منظر دادگاه ،امکان فصل
خصومت ،محتمل باشد .در صورت فقدان شواهد اولیه ،یا اعتقاد دادگاه به عدم
تاریخ تأیید1400/6/15 :

ghaeini.mfeb@gmail.com
esra0114@yahoo.com
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امکان فصل خصومت ،سماع دعوی الزم نیست؛ و حتی به نظر میرسد
مشروعیت ندارد .مستند این گزارهها عالوه بر سیرۀ عقال ،موضع شارع است که
با صدور ادلۀ عام و خاص ،اشتراط جزم را به رسمیت نشناخته و در محدودۀ
شک هم اقدام به تأسیس اصل کرده است .ارائۀ این نتیجه به مجامع قانونگذار،
زمینهساز ایجاد یکپارچگی در قوانین قضایی و در نتیجه ،تسهیل در مسیر
دسترسی مشروع به حقوق است.
واژگان کلیدی :قضا ،مشروعیت سماع دعوی ،وجوب سماع دعوی ،شرایط
طرح ادعا ،جزم.

مقدمه

طرح دعوی در دادگاه ،اصلیترین راه احقاق حقوق در ساحت اجتماع استتت .فراینتتدی تته

باید مانند هر اقدام عاقالنۀ دیگر ،در چارچوبی منضبط جریان یابتتد ،تتتا من تتر بتته تح تتی
غرض شود .از جملۀ این ضوابط ،مقررات مربوط به طرح ادعا است؛ ه یکی از آنها وجتتود
جزم و یقین گفته شده است.
بدون شک ،طرح ادعا در موارد زیادی همراه با تردیدهایی در انتساب بزه به مدعیعلیه
ً
است؛ مثال مالی به سرقت میرود و هرچند یک شاهد عادل گواهی میدهد ه سارق چه
سی است ،اما مالک یقین به تعیین سارق ندارد یا بازرگانی در اسنادش ،چند مدرک نامعتبر
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

مییابد ه قسمتی از سرمایهاش نزد شخ ی معین است ،ولی خود او چنین مطلبی را به
صورت یقینی در خاطر ندارد .در تمام این موارد ممکن است بتوان طی فرایند قضا ،به
مستندات معتبری برای احقاق حق دست یافت؛ اما دیدگاه معروف فقیهان بر نفی جریان
بررسی قضایی است .قانونگذار هم در آیین دادرسی مدنی از این عقیده پیروی رده ،1هر
چند در آییننامۀ دادرسی یفری به آن توجهی نکرده است.
اشتراط جزم در طرح دعوی از مباحث معروف تاب قضا است؛ مطلبی ه در طول
تاریخ فقاهت ،مواجه با موضع گیریهای متفاوت و حتی متناقض بوده است! بعضی فقها آن
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 .1قانون آیین دادرسی دادگاه های عمومی و انقالب در امور مدنی ،مادۀ « :84در موارد زیر خوانده میتواند
ضمن پاسخ نسبت به ماهیت دعوی ایراد ند .9 ... :دعوی جزمی نبوده بلکه ّ
ظنی یا احتمالی باشد».

ً
ً
را مطلقا پذیرفتهاند1؛ گروهی دیگر مطلقا انکار رده ،2و عدهای رأی به تف ی دادهاند .میان
دستۀ سوم ،مهمترین تفاصی  ،اینچنیناند :گروهی معتقد به تف ی میان صورت وجود
تهمت و عدم آن شدهاند ،3عدهای قائ به تف ی در خفای مدعیبه و صعوبت تح ی علم
بر واقع ،یا وضوح مورد ادعا و سهولت شف آن شدهاند ،4و بعضی تفکیک بین موارد
تهمت و مواردی ه جریان دعوی در آنها متعارف است و بین سایر موارد را پذیرفتهاند.

5

این مسأله به دلی اهمیت و معرضیت ابتالی زیادی ه دارد ،بعد از مطرح شدنش توسط
ابو صالح حلبی ،6در البالی مباحث تاب القضا مورد توجه بسیاری از فقهای متأخر قرار
گرفته ،گرچه بسامد زیادی در آثار قدما ندارد و در آثار متأخران هم تنها یک رسالۀ مستق
پیرامون آن 7به چشم میخورد .به هر حال ،ثرت ابتالی مکلفان ،در نار پیچیدگیهای ناشی
از تشتت آرا ،موجب شک گیری نیاز به پژوهشهایی نو در این مسأله است.
امتیاز تحقیق حاضر ه به روش توصیفی تحلیلی به بررسی این مسأله پرداخته است،
عالوه بر پیشگام بودن در ارائۀ تحقیقی مستق  ،این است ه از جانبی در بردارندۀ ترسیمی
نو پیرامون آرا و استدالالت مطرح شده در مقام میباشد ،و از جانب دیگر به طرح و بسط
ادلۀ مغفول ماندهای توجه دارد ،ه قادر بر اثبات عدم اشتراط هستند.

پیشینه

مسموع است؛ همچنین است صورتی ه او چنین امارهای ندارد ولتتی جتتازم استتت .امتتا آیتتا
مسموع بودن دعاوی در فرض فقدان امارات معتبر ،محدود به صورت وجود جتتزم استتت یتتا

 .1حلی ،شرایع اإلسالم ،ج ،4ص.73
 .2میرازی قمی ،رسائل ،ج ،2ص628؛ نراقی ،مستند الشیعة في أحکام الشریعة ،ج ،17ص.151
 .3ن فی ،جواهر الکالم ،ج ،40ص15؛ برخی فقها جریان این تف ی در باب ق اص را مطبق علیه
دانستهاند( .ن.ک :عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،10ص)69
 .4ر ی ،رسائل ،ج ،2ص220؛ عاملی ،الروضة البهیة ،ج ،3ص.80
 .5خمینی ،تحر یر الوسیلة ،ج ،2ص.412
 .6حلبی ،الکافي في الفقه ،ص.450
 .7ر ی ،رسائل ،ج ،2ص.217

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

بیگمان ایراد دعوی در فرضی ه مدعی ،واجد امارهای معتبر بترای اثبتتات ادعتتایش باشتتد،
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ً
اینکه حتی اگر مدعی صرفا گمان یا احتمال داشته باشد ،به شرط وجود قترائن قابت اعتنتتای
اولیه ،میتوان دعوی را مسموع دانست؟
برخی فقها اشتراط جزم در سماع دعاوی را فتوای مشهور دانستهاند 1.مطلبی ه به نظر
صحیح نیست؛ زیرا این اشتراط تنها میان متأخران ،قول مطرحی است 2و بین قدمای
اصحاب ه شهرت فتوایی آنها میتواند شف از حکم شرعی ند ،3اشتهاری ندارد .به
شهادت میراث فقهی موجود ،ابو صالح حلبی اولین فقیهی است ه حکم به اشتراط جزم
رده است 4.اما این رأی قب از ایشان و میان معاصرانش سابقه طرح نداشته 5و بعد از مطرح
شدن هم مخالفان بزرگی از میان محققان پیدا رده است .به عنوان نمونه ابن نما و شهیدین
در موارد وجود تهمت ،دعوای غیر جزمی را مسموع میدانند 6.محقق ر ی معتقد است در
ً
ً
مواردی ه عادتا واقعیت مخفی میماند ،دعوای بدون جزم مسموع است 7.نهایتا فقهای
سترگی مانند میرازی قمی ،محقق نراقی و صاحب جواهر ،به صورت لی اشتراط جزم را
ً
انکار ردهاند 8.یقینا هریک از این دیدگاهها ،برآمده از استداللهایی است ه ارزیابی آنها
توقف روشنی بر تبیین مدعی دارد .از همین رو اقدام برای رفع ابهامها ،پیش نیاز مهمی برای
برداشتن هر گام استداللی است.

مفهوم شناسی
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400
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اولین ابهامی ه پیرامون اشتراط جزم وجود دارد ،تعیین موصوف آن است .هرچند این شرط

قائالن زیادی دارد و ادلۀ متعددی به نفع آن اقامه شده ،اما هم عبارات معتقدان و هتتم نتی تۀ
 .1ان اری ،القضاء و الشهادات ،ص171؛ سبزواری ،کفایة األحکام ،ج ،2ص.684
 .2حلی ،التنقیح الرائع ،ج ،4ص268؛ حلی ،معالم الدین في فقه آل یاسین ،ج ،2ص352؛ طباطبایی،
ریاض المسائل ،ج ،15ص.152
 .3بروجردی ،تقریرات في أصول الفقه ،ص297؛ خمینی ،تهذیب األصول ،ج ،2ص.103
 .4حلبی ،الکافي في الفقه ،ص.450
 .5تنها بعد از اوست ه برخی از قدما این نظر را پذیرفتهاند .ن.ک :ابن زهره ،غنیة النزوع ،ص444؛ یدری،
اصباح الشیعة ،ص532؛ حلی ،شرایع اإلسالم ،ج ،4ص.73
 .6حلی ،ایضاح الفوائد ،ج ،4ص328؛ عاملی ،غایة المراد ،ج ،4ص31؛ عاملی ،مسالک األفهام ،ج ،13ص.438
 .7ر ی ،رسائل ،ج ،2ص.220
 .8میرزای قمی ،رسائل ،ج ،2ص628؛ نراقی ،مستند الشیعة ،ج ،17ص151؛ ن فی ،جواهر الکالم ،ج ،40ص.151

این استداللها در تعیین مح جزم ،متفاوت هستند .نه تنهتتا گروهتتی از قتتائالن بتته اشتتتراط
ً
ت ریح ردهاند« :مهم تنها آن است ه صیغۀ طرح دعوا جزمی باشد ،هرچند مدعی ،واقعتتا
جازم نباشد» ،1بلکه حتی گفته شده عالم بودن قاضی به جازم نبودن مدعی هم متتانع ستتماع
دعوی نیست 2.اما در مقاب  ،از عبارات بعضی دیگر چنین استفاده میشود تته جتتازم بتتودن
مدعی شرط است و حرفی از موضتتوعیت داشتتتن طتترح دعتتوی بتته صتتیغۀ جزمتتی در میتتان
ً
ً
نیست3؛ پس ظاهرا در نظر این عالمان ،ار رد لفظ ،صرفا شف از واقعیت مکنون در نفس
است و نه بیشتر .عدۀ سومی هم تنها لزوم جزمی بتتودن صتتیغه را مطتترح ردهانتتد؛ بیآنکتته
ت ریح نند آیا صیغۀ جزمی ،طریقتتی بترای احتراز جتتزم نفستتانی متتدعی استتت یتتا ختتود،
موضوعیت دارد ،حتی اگر مدعی جازم نباشد؟ 4میان این تفاوتها تنها نقطۀ متتورد وفتتاق آن
است ه اگر ابراز صیغه جازمانه بود ،فحص از باطن مدعی الزم نیست.

5

همین اختالف ،در نتایج استداللهای اقامه شده هم نمایان است .اگر دلی بر اشتراط،
عدم صدق مدعی باشد ،گفته شده وجه آن تبادر ادعا با صیغۀ جازمانه است 6.بنابر این
ً
حقیقت اشتراط صرفا بازگشت به این مطلب دارد ه الفاظ دال بر شکایت ،باید به صورت
جزمی بیان شوند .اما اگر دلی را امکان پذیر نبودن تحقق برخی لوازم قضا ،7محقق نشدن
غایت قضا ،8یا اطالق ادلۀ ح ج موافق با قول مدعیعلیه 9بدانیم ،بحث مربوط به الفاظ
انتخاب شده برای طرح دعوی نیست .تبیین این دسته از ادله در مباحث آینده ،مشخص
هر چند صیغۀ طرح ادعا همراه با تردید باشد .با وجود جزم نفسانی ،اطالق ادلۀ ح ج

 .1عاملی ،غایة المراد ،ج ،4ص31؛ عاملی ،مسالک األفهام ،ج ،13ص.438
 .2اشف الغطا ،أنوار الفقاهة-کتاب القضاء ،ص.39
 .3حلبی ،الکافي في الفقه ،ص.450
 .4حلی ،شرایع اإلسالم ،ج ،4ص.73
 .5رشتی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.157
 .6ان اری ،القضاء و الشهادات ،ص.171
 .7همان ،ص.172
 .8آشتیانی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.248
 .9خویی ،موسوعة االمام الخویی ،ج ،41ص.15

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

می ند ه تحقق لوازم قضا و غایت آن ،در صورت وجود جزم نفسانی ،امکان پذیر است؛
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موافق با مدعیعلیه هم نمیتواند مانع جریان دعوی شود ،چون مقید به عدم علم هستند و
با وجود جزم ،منتفی میشوند؛ گرچه طرح ادعا مقرون به گمان و احتمال باشد.
ابهام دوم در تعیین مشروط است .بعضی از عالمان جزم را شرط در وجوب سماع دعوی
میدانند؛ بنابر این جایز بودن سماع دعوای غیرجزمی ،بیاشکال است و حتی احتیاط غیر
الزم در عدم ترک آن میباشد 1.اما ظاهر الم بعضی دیگر این است ه جزم ،شرط در
صحت سماع دعوی میباشد و وظیفۀ حا م ،ترک سماع دعوای غیرجزمی است 2.این
ً
اختالف م ددا در نتی ۀ ادله هم نمایان شده است .اگر دلی بر اشتراط ،امکانپذیر نبودن
ً
تحقق بعض لوازم قضا یا محقق نشدن غایت قضا باشد ،ظاهرا سماع دعاوی غیرجزمی
واجب نیست؛ اما اگر اص عملی مدرک بر اثبات اشتراط باشد ،به نظر میتوان سماع
دعاوی مذ ور را ناصحیح و قضاوت در آنها را غیرنافذ دانست.

3

حاص مطالب آنکه در مسالۀ اشتراط جزم برای سماع دعوی ،دو رویکرد لی وجود
دارد :رویکردی ه این شرط را مرتبط به صیغۀ طرح ادعا میداند ،و رویکردی ه شرط
مذ ور را ناظر به حالت نفسانی مدعی تعریف می ند .در میان اصحاب هر دو رویکرد هم،
وجود تمای به اثبات نامشروع بودن سماع دعاوی غیرجزمی را میتوان محتم دانست و
حتی مشاهده رد؛ هرچند حر ت غالب آنها تنها به سمت اثبات عدم وجوب سماع این
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

32

دعاوی است .به هر حال ،گرچه این آرا به لحاظ اتقان متفاوتاند ،اما چون هر دام مطابق
نظر برخی فقیهان بزرگ هستند و هیچ یک خالی از دلی و برهان نیست ،تخ یص نزاع به
برخی از آنها وجهی ندارد .بنابر این برای تعیین سرنوشت اشتراط جزم در سماع دعاوی،
باید در بخشهای آینده دایرهای گسترده از ادلۀ فنی را ذی دو رویکرد لی مذ ور مطرح
رد ،تا مشخص شود آیا هیچیک قدرت بر اثبات اشتراط دارند؟ و در فرض اثبات ،مفاد
شرطی ه ثابت میشود چیست؟

 .1آشتیانی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.253
 .2عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،10ص.69
 .3م اهد طباطبایی ،المناهل ،صص  720و .721

ادلۀ اعتبار جزم در الفاظ طرح ادعا

از مضامین عبارات فقهی ،دالی متعددی برای ثبوت اشتراط جزم قاب استفاده است .متقنترین

ادلهای ه میتوانند داللت بر اعتبار جزم در صیغه طرح ادعا داشته باشند ،ار این قرارند:
دلیل اول :عدم صدق دعوی
اصلی ترین دلی برای اعتبار جازمانه بودن صیغه ،ه به عبارات بسیاری از فقهتتا راه یافتتته،
محدود بودن صدق دعوی به صورت جزمی بودن الفاظ طتترح ادعتتا استتت .ایتتن فقیهتتان،
ْ َ ِّ َ ُ َ َ َ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
ین علتی م َت ْن
متفاهم از لفظ «دعوی» را ه در ادلهای مانند «البینة علی من ادعتی والیمت
َْ َ
3
أنکر» 1اخذ شده« ،قول جازم» دانستهاند 2.منشأ این تفاهم هم به اعتقاد آنان ،تبادر است.
بنابر این اگر الفاظ مطرح نندۀ شکایت ،دال بر جزم نباشد ،دادخواست جریان نمییابد؛
زیرا در این فرض نه ادعایی وجود دارد ،نه مدعی و نه مدعیعلیه ،و با نبتتود ایتتن ستته هتتم
دلیلی برای بررسی شکایت وجود ندارد.

4

اما به نظر میرسد ه متبادر از لفظ دعوی ،معنایی اعم است ه بر حاالت غیرجزمی هم
صادق میباشد 5.دو ّ
منبه بر این مطلب وجود دارد :اول ،شهادت اه لغت بر اینکه دعوی به
َ َ ْ
َ ْ َّ ْ
َّ َ
االس ُم الدع َوی»6؛ واضح است ه «خواستن»
«ادع ْی ُت ُه ،طل ْب ُته ل َنفسی و
معنای خواستن است:

 .1حر عاملی ،وسائل الشیعة ،ج ،27ص.293
 .2عاملی ،مسالک األفهام ،ج ،13ص.438
 .3بعضی این تفاهم را به ان راف نسبت دادهاند ،و نه وضع (ن.ک :موسوی اردبیلی ،فقه القضاء ،ج،2
ص)45؛ اما چون ثرت استعمال لفظ «دعوی» در ادعاهای غیرجزمی واضح و محرز است ،نیازی به
بررسی مستق این ادعا وجود ندارد.
 .4با دخ و ت رف :ان اری ،القضاء و الشهادات ،ص.171
 .5تبریزی ،أسس القضاء و الشهادات ،ص.128
ّ .6فیومی ،المصباح المنیر ،ج ،1ص103؛ قریب به همین مطلب در ابن منظور ،لسان العرب ،ج ،14ص 261و
ّ
 .260بعضی فقها هم به این مطلب ت ریح ردهاند (ن.ک :حلی ،المهذب البارع ،ج ،4ص.)482
 .7فاض لنکرانی ،تفصیل الشریعة – القضاء و الشهادات ،ص.95

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

یا «طلب» ،اخت اص به حالت جزم نداردّ .
منبه دوم ،صحت عرفی تقسیم دعاوی به دعاوی
قطعی و دعاوی ظنی یا احتمالی است 7.بعید نیست بتوان ّ
منبه سومی را هم در مقام مطرح
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ً
رد :اگر لفظ دعوی صرفا برای تفهیم معنایی وضع شده بود ه در حال جازمانه بودن صیغه
وجود دارد ،با توجه به ثرت ابتال به دعواهای غیر یقینی و حتی امکان ادعای ا ثر بودن
م ادیق این دست دعاوی ،وضع لفظی مستق برای آنها ،اقدامی عقالیی به نظر میرسید؛ در
حالی ه شاهدی بر ثبوت چنین لفظی در عرف و لغت وجود ندارد .در نار ادعای تبادر
معنای عام و ّ
منبهات آن ،باید این مطلب را هم در نظر داشت ه وجدان عرفی ،صحت سلب
لفظ دعوی را از دعاوی غیرجزمی حس نمی ند1؛ با اینکه لفظ باید قاب سلب از معانی
م ازی باشد .بنابر این حتی احتمال دخالت جزم صیغه در مفهوم دعوی وجود ندارد.
حتی صرف نظر از این مطالب و با پذیرفتن صادق نبودن دعوی ،باید توجه داشت دلی
اقامه شده ،ناتوان از اثبات ادعای مستدل است؛ زیرا چنانچه در آینده ذ ر میشود ،ادلۀ
قضا منح ر به موارد صدق دعوی نمیباشند.
دلیل دوم :جریان اصل بر عدم سماع در فرض عدم جزم مدعی
دلی دیگر ،استناد به اص  2است .جریان اص در این مسأله را میتتتوان بتته دو تقریتتب بیتتان
رد ه هر یک نتی های متفاوت دارند .تقریب اول اینکه گفته شود :وجتتوب ستتماع دعتتوایی
ه به صیغۀ غیرجزمی مطرح شتتده ،مشتتکوک استتت و مرجتتع در ایتتن حتتال ،اصت برائتتت
سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

میباشد .مفاد این تقریب اثبات عدم وجوب سماع دعاوی مذ ور است.
تقریب دوم استناد به اص فساد است ،ه اص اولی در معامالت میباشد 3.بنابر این
حتی اگر تمام ادلۀ اشتراط ناتمام باشند ،مرجع ،اص عدم صحت سماع ادعای غیرجزمی و
عدم نفوذ حکم قاضی در آن مسأله است 4.روشن است ه مفاد این تقریب فراتر از مفاد
تقریب سابق است؛ یعنی اثبات نامشروع بودن سماع دعاوی مطرح شده در قالب غیر جزمی.
اما این دلی هم برای قائلین به اشتراط ،نافع نیست .رجوع به برائت و یا تمسک به اص
فساد ،جایی ممکن است ه دلی اجتهادی در مسأله وجود نداشته باشد؛ اما نسبت به سماع

34

 .1نراقی ،مستند الشیعة في أحکام الشریعة ،ج ،17ص.151
 .2ان اری ،القضاء و الشهادات ،ص.176
 .3نائینی ،منیة الطالب ،ج ،14ص1؛ خویی ،مصباح الفقاهة ،ج ،3ص.7
 .4م اهد طباطبایی ،المناهل ،صص 720و .721

دعاوی غیر جزمی ،اطالقاتی وجود دارد ه دلی بر مشروعیت آن هستند .این دلی  ،عالوه بر
دلی خاصی است ه مشروعیت قضاوت در مورد دعاوی غیر جزمی قت را تأیید می ند.

1

ادلۀ اعتبار جزم نفسانی مدعی

دستۀ دوم استدالالت مطرح شده در مسأله ،براهینیاند ه داللتتت بتتر اشتتتراط جتتازم بتتودن

نفسانی مدعی دارند .ادلۀ یاد شده به شرح زیر میباشند:
دلیل اول :امکانپذیر نبودن تحقق بعضی لوازم قضا
اولین استدالل ،نظر به عدم تحقتتق لتتوازم جریتتان دعتتوی دارد .گفتتته شتتده استتت :در بعضتتی
دعاوی ،مدعیعلیه هرچند ادعا را نمیپذیرد ،اما اقدام به حلف نمی نتتد و بینتتهای هتتم وجتتود
ندارد .حال اگر قضا به سبب یمین مدعی یا نکول منکتتر هتتم ممکتتن نباشتتد ،ستتماع آن لغتتو و
بیحاص میشود .بنابر این امکان اقامۀ دعوی مالزمه دارد با اینکه بتوان به سبب قسم متتدعی
یا نکول منکر اقدام به صدور حکم رد؛ اما این لوازم هر دو ،در فرض عدم جازم بتتودن متتدعی
منتفیاند ،و در نتی ه ملزومشان هم منتفتتی میشتتود 2.توضتتیح آنکتته متتدعی نمیتوانتتد قستتم
بخورد؛ زیرا یقین به ثبوت حق ندارد ،و جایز نیست بر مطلبی قسم یتتاد نتتد تته نستتبت بتته آن
عالم نیست .او در فرض نکول هم نمیتواند مدعیبه را بتتر ختتود مبتتاح بدانتتد و در آن ت تترف
در نقد استدالل فوق باید گفت :اگر مطلوب مستدل این است ه در تمام دعاوی باید
جمیع موازین قضا جریان داشته باشد ،باید گفت هیچ مدرک شرعی چنین داللتی ندارد.
مهم این است ه در هر دعوی باید رفع خ ومت ،حداق به وسیلۀ یکی از اسباب
معهود ،ممکن باشد 3.و اگر مراد او این است ه در دعاوی خالی از بینه ،اقرار و مانند
آنها ،برای وصول به ف خ ومت باید حکم به سبب ّرد یمین یا نکول منکر ممکن
ً
باشد ،گفته میشود این استدالل اخص از ادعا است؛ زیرا در غالب دعاوی ابتدائا محرز
 .1این ادله ذی گفتار چهارم مورد بررسی قرار میگیرند.
 .2ان اری ،القضاء و الشهادات ،ص.172
 .3همان ،ص.176

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

ند؛ زیرا علم به استحقاق واقعی ندارد ،و رأی قاضی هم موجب تغییر واقع نمیباشد.
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نیست ه یافتن هر نوع ح تی ممکن نمیباشد ،و امر منح ر در قضاوت به سبب ّرد
یمین یا نکول است .صرف عدم امکان استناد به این دو ،اگر موجب منع سماع باشد باید
در نظایر مسأله ،از جمله دعاوی مربوط به وصی یا تهمت امین ،هم به آن ملتزم شد؛
امری ه مستدل ،ملتزم به آن نیست.

1

دلیل دوم :لغویت قضا
دومین وجه ،بیان محقق آشتیانی است .ایشان گفتهانتتد« :غایتتت از ای تتاب ستتماع دعتتوی بتتر
قاضی ،این است ه بتواند (در صورت تمامیت ادلۀ مدعی) طرف دیگر (مدعیعلیتته) را التزام
بر تسلیم چیزی ند ه مورد نزاع قرار گرفته است .این غایت هم در مح بحث منتفی استتت؛
زیرا طبق فرض ،مدعی یقین به ثبوت حقی برای خودش ندارد و فاقد اماره معتبر هم میباشتتد.
پس به حسب قوانین شرعی ،او حتی بعد از حکم قاضی فاقد ح تتتی بترای اباحتۀ ت تترف در
مدعیبه است ،و این یعنی همچنان از مطلوبش محروم میباشد .بنابر این در فرض عدم جتتزم
مدعی ،نمیتوان حکم به وجوب سماع دعوی رد؛ زیرا قضا لغو و بی فایده است».

2

در پاسخ به این استدالل باید گفت معروف متأخران ،غایت از وجوب سماع دعوی بر
خ ومت)

سال پنجم ،شمارۀ  ،9بهار و تابستان 1400

قاضی را امید داشتن به ترتب فایدهای بر آن (و دستیابی به ح تی برای ف
ً
میدانند ،3ه این غایت هم در مح نزاع غالبا محقق است .بلکه اگر غایت از قضا را ف

خ ومت بدانیم ،عدم لغویت واضحتر است؛ زیرا با حکم قاضی ،خ ومت فی له مییابد
و غایت محقق میشود؛ ولو مدعی ،علم یا امارۀ مطابق حکم قاضی نداشته باشد .حتی در
فرض پذیرفتن اص غایت یاد شده توسط محقق آشتیانی باید در نظر داشت ،برهانی وجود
ندارد ه مدعی از ابتدای طرح دعوی باید واجد ح ت برای تسلط بر مدعیبه و اباحۀ
ت رف در آن باشد .آنچه موجب لغویت قضا میشود ،عدم ثبوت ح تی به نفع مدعی در
ً
زمان صدور حکم است ،و عادتا چنین مطلبی از ابتدا محرز نیست؛ بلکه این احتمال وجود
دارد ه در طول رسیدگی بتوان به ادلهای واجد ح یت دست یافت .است حاب استقبالی
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 .1ن فی ،جواهر الکالم ،ج ،40ص156؛ گلپایگانی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.275
 .2با مقداری ت رف و تلخیص :آشتیانی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.248
 .3همان.

فقدان ح ت هم نمیتواند باعث اثبات لغویت شود؛ زیرا لغویت ،اثر عقلی فقدان ح ت
است ،و مثبتات اصول عملیه ح ت نیستند .بنابر این در صورت تمامیت دلی مشروعیت
سماع ،این امر مانع ثبوتی ندارد؛ مگر آنکه بنابر شواهدی در ابتدای امر ،محرز باشد ه طی
فرایند قضا ،وصول به هیچ ح تی 1امکان پذیر نیست.
دلیل سوم :لزوم ضرر بر مدعیعلیه
در استدالل سوم گفته شده استماع دعوی موجب تسلط بر مدعیعلیه است؛ حتتال بتتا التزام
ردن او به اقرار یا انکار و یا اجبارش بر پرداخت غرامت .همۀ این سه امر هم باعث ضتتررند
ه ثبوتش در شریعت نفی شده است 2.باید دقت داشت در طتترف مقابت و جانتتب متتدعی،
احراز ثبوت ضرر ،مشروط به احراز ثبوت حقی در ذمۀ مدعیعلیه و به نفتتع او استتت تته از
اساس مشکوک میباشد .بنابر این ،تمسک به قاعده نسبت به متتدعی ،تمستتک بتته دلیت در
شبهۀ م داقیه است 3.پس نمیتوان اشکال رد ه« :جریان قاعده از یک طرف ،معارض با
جریان قاعده از جانب دیگر است؛ زیرا احتمال دارد در واقع حقتتی بترای متتدعی نستتبت بتته
مدعیعلیه ثابت باشد و ترک قضا موجب ضرر بر او شود».

4

برای نقد این استدالل در گام اول باید گفت :طرح دعوی نسبت به حقی ه قرائن اولیۀ
ً
قاب اعتنایی بر ثبوتش وجود دارد ،و استیفای آن از طریق محکمه محتم میباشد ،عرفا
جریان دارد و تعارض ثابت است.

 .1مانند قیام بینه و اقرار منکر یا نکول او مطابق آرایی ه قضا به صرف نکول را مطلقا مقبول میدانند.
(صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص ،66مفید ،مقنعه ،ص )724یا حداق در مح بحث احتمال آنرا
میپذیرند( .فاض اصفهانی ،کشف اللثام ،ج ،10ص ،91میرزای قمی ،رسائل ،ج ،2ص.)630
 .2عاملی ،غایة المراد ،ج ،4ص31؛ طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،15ص .150پرواضح است ه مبنای
استدالل مذ ور ،پذیرفتن داللت قاعده بر معنایی هماهنگ با نفی تشریع حکم ضرری است ،چنان ه بعضی
اعاظم پذیرفتهاند( .ن.ک :ان اری ،فرائد األصول ،ج ،2ص .)460اما اگر مانند گروهی از محققین ،وجود
چنین داللتی را نپذیریم ،بنیان استدالل فرو میریزد( .ن.ک :خمینی ،القواعد الفقهیة ،ج ،1ص.)55
 .3اسماعی پور ،البراهین الواضحات ،ج ،1ص304؛ با می تفاوت :م اهد طباطبایی ،المناهل ،ص.721
 .4ن فی ،جواهر الکالم ،ج ،40ص156؛ گلپایگانی ،کتاب القضاء ،ج ،1ص.275
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یک حق میباشد ،و حرمان از آن ای اب ضرر بر مدعی است؛ بنابر این قاعده در طرفین
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در گام دوم باید اضافه رد آنچه به عنوان ضرر بر مدعیعلیه معرفی شد ،مطلبی است
ناشی از طبیعت دعاوی و موجود در تمام افراد آن .در علم اصول هم ثابت شده ار رد
ً
قاعدۀ الضرر ،صرفا تحدید اطالق ادلۀ احکام اولیه است ،نه نفی لی احکامی ه طبعشان
اقتضای ای اد مقداری ضرر را دارد؛ مانند خمس یا جهاد 1.بنابر این با توجه به تمامیت
اطالق دلی سماع دعاوی نسبت به موارد غیرجزمی ،ه در مبحث آتی ثابت میشود ،قاعدۀ
یاد شده قاصر از جریان در جانب مدعیعلیه است.
ً
نهایتا اگر در بحث از قاعدۀ اولیه بپذیریم ه الضرر ،توان داللت بر نفی جریان دعوای غیر
جزمی دارد ،باید توجه داشت ه ّ
نص خاص بر جریان دعاوی غیرجزمی قت وجود دارد 3.این
2

دلی هم موجب تخ یص قاعده میشود و دست م دعاوی غیرجزمی قت  ،مسموعاند.
اعتبار امارات یا اصول موافق با قول مدعیعلیه
دلیل چهارم :اطالق ادلۀ
ِ

محقق خویی در چهارمین استدالل ،منشأ اشتراط جزم را اطالق ادلۀ اعتبار ح ج موافق بتتا
ً
قول مدعیعلیه دانسته است 4.توضیح آنکه قول مدعیعلیه دائما موافق با برختتی امتتارات یتتا
ً
اصول عملیه است؛ مثال اگر شخص ادعای ملکیتتت خانتتهای را مطتترح نتتد تته تحتتت یتتد
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دیگری است ،قول مدعیعلیه موافق با قاعدۀ ید میباشد ،و اگر فردی ادعای خریتتد بتتاغی را
ً
بکند ه سابقا تعلق به شخ ی داشته ،قول مدعیعلیه موافق با است حاب است.
موضوع اعتبار این ح ج هم عدم علم به واقع میباشد .یعنی این امارات یا اصول ،برای
شخ ی ه علم وجدانی به واقعیت ندارد ح تاند و او باید وظیفۀ فعلیاش را با مفاد آنها
تطبیق دهد .با توجه به این مسأله محقق خویی فرموده :باید ملتزم شد در مح بحث،
موضوع ح تهایی ه موافق با قول مدعیعلیه هستند ،در حق مدعی هم محققاند؛ زیرا
مفروض است ه او جزم به واقعیت ندارد .معنای تحقق موضوع قاعدۀ ید یا اص
است حاب در حق مدعی هم این است ه اطالق دلی ح یت آنها شاملش میشود ،و او
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 .1هاشمی شاهرودی ،بحوث في علم األصول ،ج ،5ص.471
 .2نی ،تحقیق الدالئل في شرح تلخیص المسائل ،ص( 79با می تفاوت).
 .3این ادله ،در بحث آینده مطرح میشوند.
 .4خویی ،موسوعة االمام الخویی ،ج ،41ص.15

باید آثاری را ه مقتضای با مفاد اص یا امارۀ موجود در مح نزاعاند مترتب ند .یکی از
ً
این اثرها ،عدم جواز هرگونه الزام مدعیعلیه نسبت به مدعیبه است .بنابر این مثال در فرض
ً
سابق ،چون قاعدۀ ید در حق مدعی ح ت است و ثابت می ند ملک مورد مناقشه شرعا
متعلق به مدعیعلیه است ،بر مدعی جایز نیست ادعای ملکیت آن خانه را بکند .بله اگر او
علم وجدانی یا مدر ی شرعی ،مانند بینه ،برای اثبات ملکیت خودش داشت ،مواجه با این
مشک نبود و میتوانست ادعایش را مطرح ند.
اما به نظر میرسد ،این استدالل ناشی از تحلی ناصحیح آثار مترتب بر ح ت است.
از منظر شریعت ،مدعی تا زمان وجدان ح تی بر خالف ،نمیتواند اقدام به اخذ مال مورد
ادعا یا ت رف در آن بکند؛ اما مالزمهای بین این مطلب و عدم جواز طرح دعوی وجود
ندارد .مفاد دلی اعتبار اماره و اصول ،ح یت مؤدای آنها نسبت به ترتیب آثار واقع است؛ به
این معنا ه اگر اثری بر واقع مترتب باشد ،دلی ح یت اقتضا می ند آن اثر بر مؤدای
ح ج هم مترتب شود .اما عدم جواز طرح دعوی ،اثر نفس واقع نیست تا اعتبار اماره یا
اصلی به عنوان ح ت بر واقع ،اقتضای آن را داشته باشد؛ بلکه این مطلب از آثار احتمال
ً
واقع میباشد ه وجود آن در مح بحث ،واضح است ،زیرا اساسا ح یت امارات یا
اصول ،متوقف بر احتمال خالف است .به عنوان تطبیق ،میتوان گفت :مفاد قاعدۀ ید،
اثبات ملکیت ذوالید است ،و بنابر این سی نمیتواند بدون اذن او در آن مال ت رف ند.
اعتبار قاعدۀ ید ،ترتب آثار ملکیت واقعی است ،نه نفی احتمال ملکیت سایر اشخاص؛ در
حالی ه صحت دعوی اثر همین احتمال ملکیت دیگری است ،نه اثر ملکیت واقعی.
حتی اگر ملتزم شویم مقتضای ح یت امارات یا اصول موافق با قول مدعی علیه،
عدم صحت جریان دعوی است ،باز هم استدالل اقامه شده وافی به مطلوب نیست.
چنان چه میآید ،دالی متعددی بر مشروعیت سماع دعوای غیرجزمی داللت دارند و آن
ادله ،مخ ص مدارک یاد شده اند؛ همان گونه ه عدم جواز اقامۀ دعوی توسط مدعی
غیرجازم ،در حالی ه دارای بینه یا ح ت شرعی دی گری باشد ،بی شک مواجه با
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اما این عدم جواز ت رف ،منافاتی با جواز طرح دعوی نسبت به آن مال ندارد؛ زیرا مفاد

تخ یص شده و جایز است.
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اندیشهورزی ضابطهمند فقهی در بهرهگیری از مدارک معتبر ،موجب وصول به ادلتتهای استتت
ه ح ت بر عدم اشتراط جزم در مشتتروعیت و لتتزوم استتتماع دعتتاوی غیرجزمتتی هستتتند.

اصلیترین آنها را میتوان چنین شمرد:
دلیل اول :جریان سیرۀ عقال
اگرچه بحث فقهی از جاری بودن فیال ملۀ سیرۀ عقال بر بررسی دعاوی غیرجزمی ،چندان
بسط پیدا نکرده است ،اما اص این موضوع ،م و بیش در بیتتان فقهتتا ظهتتور و بتتروز داشتتته
است 1.صاحب جواهر در بیانی واضح ،سماع دعاوی را دائتتر متتدار جریتتان عرفتتی تخاصتتم
دانسته و سپس ت ریح رده است ه این جریان عرفی در گروی وجود جتتزم نیستتت؛ بلکتته
گاهی با ظن و حتی احتمال هم جمع میشود 2.قریب به این مطلب در عبارت محقتتق نتتی
هم بیان شده و ایشان وجود چنین سیرهای میان عقال را امری ظاهر دانستتته استتت 3.بتته نظتتر
میرسد عقال به هدف حفظ حقوق و جلوگیری از ابطال آنها ،ت میمگیری در مورد بررستتی
دعاوی را منوط به قوت شتتواهد اولیتته میداننتتد ،و نتته احتتوال نفستتانی متتدعی؛ بتته ویتتژه در
ً
قضایایی مانند قت یا سرقت ه غالبا اطالع بر واقع صعب و سخت است .از آنرو ه هدف
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و غایت از شک گیری این سیره هم اخت اصی به دعاوی یفری ندارد ،ادعای عتتدم تعمتتیم
آن به دعاوی مدنی فاقد وجه مقبول است .دو مؤید وجود این سیره ،انعکاس نیافتن اشتتتراط
جزم برای سماع دعوی در قوانین موضتتوعۀ ستایر شتتورها 4و فقتته دیگتتر متتذاهب استتالمی

 .1عاملی ،مفتاح الکرامة ،ج ،10ص ،69جواهر الکالم ،ج ،40صص 154و 156؛ ن م آبادی ،کتاب
القضاء ،صص  176و 177؛ عراقی ،کتاب القضاء ،ص ،72قمی ،مباني تحریرالوسیلة-القضا و
الشهادات ،ص134؛ سبحانی ،نظام القضاء و الشهادة ،ج ،1ص.346
 .2ن فی ،جواهر الکالم ،ج ،40صص  156و .154
 .3نی ،تحقیق الدالئل في شرح تلخیص المسائل ،ص.81
 .4به عنوان نمونه :هرمزی« ،شرایط قاب استماع بودن دعوی در فقه» ،فصلنامۀ پژوهش حقوق خصوصی،
ش ،13ص28؛ مقفول ی« ،شروط قبول الدعوی» ،مجلة البحوث و الدراسات القانونیة و السیاسیة،
ش ،6ص112؛ ال رجری« ،الدفوع بعدم قبول الدعوی» ،مجلة الرافدین للحقوق ،ش ،37ص.54

است 1.البته از ظاهر برخی قوانین استفاده میشود ه در طرح ادعا بایتتد اصت ثبتتوت حتتق،
یقینی باشد2؛ اما چنانچه از عبارات محقق اشتتف الغطتتا در شتترح مبسوطشتتان بتتر م لتۀ
قوانین حکومت عثمانی ،استفاده میشود ،3شرطیت جزم ،نسبت به تعیین شخ ی ه حتتق،
در ذمۀ او مستقر است ،از آرای اخت اصی برخی فقهای شیعه میباشد.
مسألۀ طرح ادعای غیر جزمی در سطحی گسترده مورد ابتال جوامع انسانی بوده و
هست ،و رسیدگی به آن هم به نظر عقال الزم است .این ار ،در راستای رسالت تعریف
شده برای دستگاه قضا است ه غرضی لزومی به شمار میرود .بنابر این اگر مطلوب شارع،
جواز یا لزوم ترک سماع دعوی باشد ،چون تشریع حکمی غیرواضح را هدف گرفته است
ً
باید موقف سلبی خود را اعالم می رده ،و در این حال طبیعتا انگیزه برای پرسش سؤالهای
پر تعداد به وجود میآمد .امری ه داعی بر نق آن وجود داشته و خالی از انگیزۀ خفا است.
با این همه در ادلۀ نقلی موجود ،حتی یک دلی تام ،ه نهی از استماع دعاوی غیر جزمی
ند ،یا دال بر جواز ترک سماع آن باشد ،وجود ندارد و این عدم مخالفت به معنای پذیرش
عملکرد عقالیی یاد شده است.
البته عقال این رویه را در دو حال ترک می نند :صورتی ه احتمال صدق دعوی را به
دلی نبود قرائن اولیۀ قاب اعتنا ،موهوم یا معدوم بدانند؛ و فرضی ه هر چند صدق دعوی
محتم است ،اما امیدی به یافتن ح تی معتبر برای ف

خ ومت ندارند .در فرض اول

جهت ه احقاق حق را ممکن نمیدانند ،گرچه وجود آن محتم است 4.این دو تخ یص

 .1جمعی از مؤلفین ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ج ،20ص.271
 .2یعنی این پذیرفته نیست ه شا ی به محکمه رجوع ند و بگوید شاید اموالم دزدیده شدهاند .گرچه بعید
نیست بتوان در برخی صور چنین نزاعی هم حکم به جریان دعوی داد ،چنانچه از مادۀ  3قانون مدنی شور
م ر فهمیده میشود« :ال یقب ّأي طلب أو دفع ال تکون ل احبه فیه م لحة قائمة یقرها القانون ،ومع
ذلك تکفي الم لحة المحتملة إذا ان الغرض من الطلب االحتیاط لدفع ضرر محدق أو االستیثاق لحق
یخشی زوال دلیله عند النزاع فیه».
 .3اشف الغطا ،تحریر المجلة ،ج ،4صص  87و .86
 .4به نظر عبارات اشف الغطاء در بیان رأی مختارشان هم ناظر به استثنا ردن همین دو صورت است.
ن.ک :همان ،ص.85
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از آنرو ه ثبوت حقی را مت ور نیستند تا دنبال احقاقش بروند ،و در صورت دوم به این
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هم ضامن عدم شک گیری ترا م پروندهها در محا م ،یا طرح دعاوی بیاساس علیه
بیگناهان است .از همین رو در نظامهای حقوقی ه سخنی از اشتراط جزم در دعوی نزده-
ً
اند و حتی اساسا قضاوت ردن بر پایه گمان را معتبر میدانند ،1وجود چنین آسیبهایی
گزارش نشده است .در صورتی ه اگر ملتزم شویم در فرض نبود مدارک معتبر ،مدعی
میتواند به صرف ادعای جازم بودن ،ه امری غیر قاب راستی آزمایی است ،طرح دعوی
ند ،وقوع آسیبهای مذ ور اجتناب ناپذیر است .به همین دلی به نظر میرسد ،در
صورت فقدان ابتدایی مدارک معتبر ،ه فرض تحقیق حاضر است ،حتی از منظر ار رد
گرایانه ،نمیتوان پذیرفت ه ا تفا به وجود جزم برای جریان یک دعوی ،صحیح باشد.
ممکن است در نقد به استدالل یاد شده گفته شود اصالت الفساد ه مرجع عام در
معامالت است ،برای ردع از سیرۀ عقال افی است ،و نیازی به یافتن دلی صریحی برای این
ً
امر وجود ندارد؛ اما این مطلب پذیرفتنی نیست .اص مذ ور صرفا معنایش این است ه
صحت و نفوذ معامله محتاج به دلی است و در صورت نبود دلی  ،موجبی برای صحت وجود
ندارد .نبودن دلی بر صحت هم این امکان را ندارد ه رادع از دلی مقتضی صحت باشد.

2

همانگونه ه ادلۀ ناهی از عم به ظن ،توان ردع از بنای عقال در عم به خبر واحد را ندارند.
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اطالق دستهای از ادلۀ مشروعیت قضا
دلیل دوم:
ِ

اطالق ادلۀ تشریع قضا دلی دیگری است ه در عبارات بعضی فقیهتتان بته آن استتتناد شتتده
است 4.از منظر این فقیهان صدق عناوینی مانند «تحا م»« ،مخاصمه» یا «منازعتته» تته در
بعضی ادله اخذ شدهاند ،برای مشروع دانستن رسیدگی به دعاوی غیرجزمتتی تتافی استتت.

5

یکی از ادله ،معتبرۀ ابی خدی ه از امام صادق است ه میفرماید ...« :بنگرید چه ستتی
 .1شورهایی ه استاندارد آن ها در محا م یفری ،استاندارد «فراتر از تردید منطقی» ( BEYOND A
 )REASONABLE DOUBTو در محا م مدنی ،استاندارد «توازن احتماالت» ()BALANCE OF PROBABILITIES
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است ه هر دو استاندارد ،نوعی قضاوت ردن بر اساس ظن و گماناند.
 .2اصفهانی ،حاشیه کتاب المکاسب ،ج ،1ص.266
 .3اصفهانی ،نهایة الدرایة ،ج ،3ص.248
 .4میرزای قمی ،رسائل ،ج ،2ص.629
 .5یزدی ،تکملة العروة الوثقی ،ج ،2ص.42

در میان شما با احکام و طرز قضاوت ما آشنا میباشد ،او را (برای رفع خ ومت) برگزینید؛
(زیرا) من او را بر شما قاضی قرار میدهم .بنابر این دادخواهی نتتزد او ببریتتد» 1.مطتتابق ایتن
روایت حضرت دادخواهی نزد حا م مسلط به احکام شیعی را مشتتروع دانستتتهاند ،بیآنکتته
َ َ
سخنی از لزوم وجود جزم در مدعی یا ادعا مطرح نند .بنتتابر ایتن اطتتالق فقتترۀ «ت َحتا ُموا
َ
إل ْیه» ثابت می ند احتمال شرطیت جزم منتفی است.
دومین روایت ،مقبولۀ عمر بن حنظله است ه در آن ،فرض وجود منازعه شده و
حضرت با ترک استف ال ،مطلق پاسخ دادهاند« :از امام صادق سؤال ردم در مورد دو
نفر از اصحابمان ه میانشان منازعه در مورد دین یا میراثی وجود دارد ،پس دادخواهی نزد
سلطان و قضات (حکومتی) بردهاند؛ آیا چنین اری حالل است؟ حضرت فرمودند :هر ه
نزد آنان برای دادخواهی رود ،چه در ادعایی حق و چه باط  ،همانا دادخواهی از طاغوت
رده و اگر آنچه ه به نفعش حکم رده را دریافت نماید ،مال حرام را گرفته است؛ گرچه
ً
(واقعا) حق ثابت باشد! زیرا آن را به سبب حکم طاغوت دریافت رده است ،حال آنکه خدا
دستور به فر به طاغوت داده است .خدای متعال فرموده« :میخواهند دادخواهی نزد
طاغوت برند ،در حالی ه مأمور به فر ورزیدن نسبت به او شدهاند» .گفتم :پس (در این
صورت )،آن دو مرد چه نند؟ حضرت فرمودند« :نظر نند به شخ ی از میان شما شیعیان

پاسخ است ه اقتضای تعمیم به مطلق منازعات را داشته باشد.
آخرین حدیث هم موثقۀ داود بن ح ین میباشد« :از امام صادق( پرسیدم) در مورد
دو مرد ه توافق ردند دو عادل در مورد مسألهای ه میانشان مح اختالف شده ،به
قضاوت بپردازند ،اما آن دو مرد هم دچار اختالف شدهاند! حکم دام یک نافذ است؟
 .1صدوق ،من الیحضره الفقیه ،ج ،3ص « :2روی أحمد بن عائذ عن أبي خدی ة سالم بن مکرم ال مال قال
َ
َ
ُْ
ُ َ َ ً
ُ ُ
ُ َْ
ً َ َ ْ َ
قال أبوعبدالله :إ َّیا ْم أن ُی َحا َم َب ْعضک ْم َب ْعضا إلی أ ْه ال ْور َو لکن انظ ُروا إلی َر ُج م ْنک ْم َی ْعل ُم ش ْیئا
ُ َ ِّ َ ْ ْ َ ً َ َ َ
ْ َ َ َ َ َ ْ ُ
اج َعل ُوه َب ْی َنک ْم فإني قد َج َعل ُت ُه قاضیا ف َت َحا ُموا إل ْیه.».
من قضایانا ف
 .2لینی ،الکافی ،ج ،1ص.67

بازخوانی انتقادی مستندات اشتراط جزم در بررسی دعاوی

ه راوی احادیث ما است ،و تأم در حالل و حراممان می ند و احکاممان را میشناسد ،و
َ َ
به او به عنوان حکم راضی شوند ،زیرا ه من چنین فردی را بر شما حا م قرار دادهام 2».تنها
ّ
نکته در مورد مقبوله ،اخت اص مفاد سؤال ابن حنظله به منازعات مالی ،و نبود دالی در
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حضرت فرمود :آنکه افقه است ،به احادیث ما اعلم است و ورع بیشتری دارد ،حکمش نافذ
است و به حکم دیگری ترتیب اثر داده نمیشود 1».استدالل به این روایت هم مانند سابق
است و تمر ز آن بر اطالق وقوع اختالف میباشد؛ زیرا حضرت در پاسخ ،استف ال میان
دو صورت جزمی یا غیرجزمی بودن اختالف واقع شده را ترک ردند.
ممکن است به نظر برسد اثبات سماع مطلق دعاوی ،ه نتی ۀ این اطالقات است،
احداث قول جدیدی در مسأله میباشد 2.اما باید در نظر داشت ه اجماع مر ب تنها در
صورتی ح یت و اعتبار دارد ه بازگشت به اجماع بسیط داشته باشد؛ یعنی هر دام از طرفین
با صرف نظر از اعتقاد فقهی مختارشان ،قول ثالث را نفی نمایند 3.ولی در مسألۀ حاضر،
تشتت اقوال باعث ح ول اطمینان به عدم وجود چنین اجماعی است .عالوه بر اینکه
اطالقات مذ ور تنزی بر رویۀ عقالیی موجود در مسأله میشوند ،و رها از تمام قیود نیستند.
دلیل سوم :صحیحۀ ابن سنان
دلی پایانی مشروعیت بررسی دعاوی غیرجزمی ،روایتی است ه در مستتالۀ قتت وارد شتتده
است .در حدیثی صحیح ،عبدالله ابن سنان نق می ند« :از امام صادق در متتورد قستتامه
پرسیدم ه آیا سنتی (از رسول الله )هم در مورد آن وجود داشته؟ حضرت پاسخ دادند:
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آری .سپس فرمودند :دو مرد ان اری (از خانه) به دنبال تهیۀ میوه خارج ،سپس از هتتم جتتدا
شدند؛ اما بعد از مدتی یکی از آنها مرده پیدا شد .اطرافیتتان او بتته رستتول اللتته عتترض
ردند :همقبیلهای ما را یهود شته است! حضرت فرمودند :یهود باید قستتم داده شتتوند ( تته
چنین اری نکردهاند) .گفتند :یا رسول الله چگونه یهود را بر (عدم قت ) برادرمان قسم دهیم
(و سخنشان را بپذیریم) در حالی ه قومی بیایمان هستند؟! حضرت فرمودنتتد :پتتس شتتما
قسم بخورید ( ه یهودیان دست به قت زدهاند)! عرض ردند چگونه بر مطلبی قسم بخوریم
ه نه علم به آن داریتتم و نتته (بتتا چشتتمانمان) دیتتدهایم؟ پتتس حضتترت دیتۀ آن ان تتاری را
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 .1طوسی ،تهذیب األحکام ،ج ،6ص.301
 .2طباطبایی ،ریاض المسائل ،ج ،15ص.151
 .3شبیری زن انی ،کتاب نکاح ،ج ،11ص.3885

خودشان پرداختند 1».مطابق این روایت ،مدعیان ت ریح داشتند علم بتته وقتتوع قتت توستتط
یهود ندارند ،اما اقدام به شکایت ردند و رسول الله هم ،آن مسأله را بررستتی و مطتتابق
ً
قواعد قضا در باب دماء ،حاضر به تحلیف مدعی شدند؛ ایتتن فعت حضتترت هتتم صتراحتا
داللت بر مشروعیت استماع دعوای غیرجزمی دارد .در حسنۀ برید بن معاویه ،حسنۀ زراره و
روایت ابی ب یر هم مضامینی مشابه نق  2و حتی ت ریح به مطالبۀ بینه توسط حضرت هتتم
شده ه به وضوح نشان میدهد ایشان از منظر قضایی مستتأله را بررستتی ردهانتتد؛ بتتا اینکتته
مطابق تمام آن نق ها ،ان ار در میانۀ دعوی اذعان داشتند علم به وقوع جرم ندارند.

جمعبندی و نتیجهگیری

طرح دعاوی جزمی مسألهای مورد ابتال و مح اختالف شدید فقهی است .قانونگتتذار هتتم
در این مسأله رویۀ یکپارچهای ندارد .در بعضی دعاوی حرف از اعتبار آن زده ،اما در بعضی

دیگر نسبت به این مسأله سا ت است.
اشتراط جزم ،واجد معتقدان پرتعدادی است ،اما میان خود آنها اختالفهایی وجود
دارد؛ گروهی جزم را در نفس مدعی شرط میدانند و بعضی در صیغۀ ادعا؛ عدهای آن را
شرط لزوم بررسی دعوی میدانند و گروهی شرط صحت بررسی آن .ادلهای هم ه به نفع
این شرط اقامه شده ،در نتی ه متفاوت هستند.
مسألهاند ،و هر دو هم رهنمون به عدم اشتراط جزم هستند؛ زیرا همانگونه ه برخی فقها
ت ریح ردهاند ،سیرۀ عقال به صورت فیال مله قائم بر بررسی دعاوی ،بدون توجه به
حاالت مدعی است .این سیره هم چون از غرضی الزامی برآمده ه رسالت عام نهاد قضا
است ،لزومی میباشد .انعکاس نیافتن این شرط در قوانین موضوعه و فقه سایر مذاهب،
شواهدی مهم بر ثبوت سیرۀ مذ ور هستند .در مدارک نقلی هم مقداری همسویی با این
رویۀ عقالیی دیده میشود؛ چنانچه معتبرۀ ابی خدی ه ،موثقۀ داود بن ح ین و مقبولۀ عمر

 .1لینی ،الکافی ،ج ،7ص.360
 .2همان ،صص  362و .361
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تنقیح سیرۀ عقال و بازخوانی مدارک نقلی ،دو اقدام تاثیرگذار در تعیین سرنوشت این
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بن حنظه با اطالقشان داللت بر مشروعیت جریان دعاوی غیر جزمی دارند و صحیحۀ
عبدالله بن سنان به صورت خاص ،مشروعیت جریان این قبی نزاعها را در دعاوی قت ثابت
می ند .نقطۀ مشترک سیره و اطالق مدارک نقلی ،نفی اشتراط جزم در صیغه و جزم نفسانی
مدعی است .نقطۀ تمایزشان هم این است ه مدارک نقلی ،مشروعیت جریان دعوای
مذ ور و سماع آن توسط قاضی را ثابت می نند ،اما سیرۀ تنها ،در فرضی داللت بر لزوم
سماع چنین دعوایی دارد ه شواهد اولیۀ قاب اعتنا موجود بوده و وصول به نتی ه محتم
باشد .اگر هر یک از این دو شرط هم نباشند ،به نظر عقال باید سماع دعوی را ترک رد؛ زیرا
نتی ۀ آن ترا م دعاوی و طرح ادعاهای بیاساس علیه افراد بی گناه است ،ه هر دو موجب
اختالل در وصول به غرض دنبال شده از تشکی محا ماند .حتی اگر در چنین اعتقاد
عقالیی شک داشته باشیم ،مرجع ،اص عدم وجوب و همچنین اص عدم مشروعیت سماع
است ه نتایج یکسانی را ثابت می نند.

منابع و مآخذ
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 .1آشتیانی ،محمدحسن ،کتاب القضاء ،قم :انتشارات زهیر ،چ1425 ،1ق.
 .2ابن بابویه ،محمد ،کتاب من الیحضره الفقیه ،قم :انتشارات اسالمی ،چ1413 ،2ق.
 .3ابن منظور ،أبوالفض  ،لسان العرب ،بیروت :دارالفکر-دار صادر ،چ1414 ،3ق.
 .4اسماعی پور قمشهای ،محمدعلی ،البراهین الواضحات-دراسات في القضا ،قم[ :بینا] ،چ[ ،1بیتا].
 .5اصفهانی ،محمدحسین ،حاشیة کتاب المکاسب ،قم :أنوار الهدی ،چ1418 ،1ق.
 ،________ .6نهایة الدرایة في شرح الکفایة ،قم :مؤسسة آل البیت ،چ1414 ،1ق.
 .7ان اری ،مرتضی ،فرائد األصول ،قم :م مع الفکر اإلسالمی ،چ1438 ،23ق.
 ،________ .8القضا و الشهادات ،قم :نگرۀ جهانی بزرگداشت شیخ اعظم ان اری ،چ1415 ،1ق.
 .9بروجردی ،حسین ،تقریرات في أصول الفقه ،قم :انتشارات اسالمی[ ،بیتا].
 .10تبریزی ،جواد ،أسس القضا و الشهادة ،قم :دفتر مؤلف ،چ1427 ،1ق.
 .11ال رجری ،فارس علی عمر« ،الدفوع بعدم قبول الدعوی» ،مجلة الرافدین للحقوق ،ش 2008 ،37م.
 .12جمعی از مؤلفان ،الموسوعة الفقهیة الکویتیة ،ویت :دار السالس  ،چ ،2از  1404تا 1427ق.
 .13حر عاملی ،محمد ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعة ،قم :مؤسسة آل البیت،
چ1409 ،1ق.
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 .14حلبی ،ابن زهرة ،غنیة النزوع الی علمي األصول و الفروع ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ1417 ،1ق.
 .15حلبی ،أبوال الح ،الکافي في الفقه ،اصفهان :تابخانۀ عمومی امام امیرالمومنین ،چ1403 ،1ق.
 .16حلی ،جمالالدین ،المهذب النافع في شرح المختصر النافع ،قم :انتشارات اسالمی ،چ1407 ،1ق.
 .17حلی ،شمسالدین محمد ،معالم الدین في فقه آل یاسین ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ1424 ،1ق.
 .18حلی ،مقداد ،التنقیح الرائع لمختصر الشرایع ،قم :تابخانۀ آیت الله مرعشی ن فی ،چ1404 ،1ق.
 .19خویی ،ابوالقاسم ،المکاسب-مصباح الفقاهة[ ،بیجا][ :بینا][ ،بیتا].
 ،________ .20موسوعة اإلمام الخویی ،قم :مؤسسة إحیاء آثار اإلمام الخویی ،چ1418 ،1ق.
 .21رشتی ،میرزا حبیب الله ،کتاب القضاء ،قم :دار القرآن الکریم ،چ1401 ،1ق.
 .22سبحانی تبریزی ،جعفر ،نظام القضا و الشهادة في الشریعة اإلسالمیة الغراء ،قم :مؤسسۀ امام
صادق ،چ1418 ،1ق.
 .23سبزواری ،محمدباقر ،کفایة األحکام ،قم :انتشارات اسالمی ،چ1423 ،1ق.
 .24شبیری زن انی ،موسی ،کتاب نکاح ،قم :مؤسسۀ پژوهشی رأی پرداز ،چ1419 ،1ق.
 .25طباطبایی حائری ،علی ،ریاض المسائل في تحقیق األحکام بالدالئل ،قم :مؤسسة آل البیت،
چ1418 ،1ق.
 .26طباطبایی یزدی ،محمد اظم ،تکملة العروة الوثقی ،قم :تابفروشی داوری ،چ1414 ،1ق.
 .27طوسی ،محمد ،تهذیب األحکام ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ1407 ،4ق.
 .28عاملی ،زین الدین ،الروضة البهیة في شرح اللمعة الدمشقیة ،قم :تابفروشی داوری ،چ1410 ،1ق.
 ،________ .29مسالک األفهام الی تنقیح شرایع اإلسالم ،قم :مؤسسة المعارف اإلسالمیة ،چ1413 ،1ق.
 .30عاملی ،جواد ،مفتاح الکرامة في شرح القواعد العالمة ،بیروت :دار إحیاء التراث العربي ،چ[ ،1بیتا].
 .31عاملی ر ی ،علی ،رسائل المحقق الکرکی ،قم :تابخانۀ آیتالله مرعشی ن فی ،چ1409 ،1ق.
 .32عاملی ،محمد ،غایة المراد في شرح نکت اإلرشاد ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ
علمیۀ قم ،چ1414 ،1ق.
 .33عراقی ،ضیاءالدین ،کتاب القضا ،قم :چاپخانۀ مهر ،چ[ ،1بیتا].
 .34فاض لنکرانی ،محمد ،تفصیل الشریعة في شرح تحریر الوسیلة-القضا و الشهادات ،قم :مر ز
فقهی أئمۀ أطهار ،چ1420 ،1ق.
 .35فاض هندی اصفهانی ،محمد ،کشف اللثام و اإلبهام عن قواعد األحکام ،قم :دفتر انتشارات
اسالمی ،چ1416 ،1ق.
 .36فخر المحققین حلی ،محمد ،إیضاح الفوائد في شرح مشکالت القواعد ،قم :اسماعیلیان ،چ1387 ،1ق.
ّ .37فیومی مقری ،احمد ،المصباح المنیر ،بیروت :المکتبة الع ریة ،چ1418 ،2ق.
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 .38اشف الغطا ،حسن ،أنوار الفقاهة-کتاب القضاء ،ن ف :مؤسسة اشف الغطاء ،چ1422 ،1ق.
ّ
المرتضویة ،چ1359 ،1ق.
 .39اشف الغطا ،محمدحسین ،تحریر المجلة ،ن ف :المکتبة
 .40لینی ،محمد ،الکافي ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چ1407 ،4ق.

 .41نی ،علی ،کتاب القضا من کتاب تحقیق الدالئل في شرح تلخیص المسائل ،تابخانۀ م لس
شورای اسالمی ،نسخۀ خطی.
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 .42یدری ،قطب الدین ،إصباح الشیعة بمصباح الشریعة ،قم :مؤسسۀ امام صادق ،چ1416 ،1ق.
 .43گلپایگانی ،محمدرضا ،کتاب القضاء ،قم :دارالقرآن الکریم ،چ1413 ،1ق.
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