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 چکیده

براساس شرع اسالم، سوگند به خداوند متعال، یکی از راههای اثبات یا اسقاط دعواست. 
یکی از مسائل مطرح و مورد بحث در باب سوگند قضایی، سوگند شخص غیرمسلمان 

چگونگی و تغلیظ آن، دیدگاههای مختلفی است، که در ادای سوگند توسط غیرمسلمان، 
ابراز گردیده است. پژوهش حاضر به روش کیفی به بررسی مبانی قرآنی و روایی سوگند 

ق سنت، طبدر فقه امامیه و اهل سنت پرداخته است.قضایی غیرمسلمان، در فقه امامیه و اهل
ا شده است، لکن بکتاب مطلقاً پذیرفته کتاب و غیر اهلقول مشهور سوگند قضایی اهل

تاب، کبررسی ادله قرآنی و روایی، باید قائل به تفصیل شده و سوگند اثباتی و اسقاطی اهل
علیه(، سوگند اثباتی غیرکتابی معتقد به خداوند سوگند اسقاطی غیرکتابی )در مقام مدعی

 نینچ)مدعی( را پذیرفت. لکن سوگند اثباتی غیرکتابی منکر خداوند را نباید پذیرفت. هم
اب و کتسنت، سوگند کفار )اهلنظر فقهای اهلبراساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق

کتاب( تنها باید به خداوند متعال یا اسماء خاصه او باشد و در نهایت جمهور فقهای غیراهل
 .دانندسنت، تغلیظ سوگند کافر را واجب نمیامامیه و مشهور فقهای اهل
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 طرح مسئله
 یگرید انیبه نفع خود و به ز یخبر دادن به حق یشاهدگرفتن خداوند متعال براسوگند که 

. در گردد، توسط مدعی یا منکر دعوا اتیان میبه منظور فصل خصومتحاکم است،  در نزد
ای است که در شرع اسالم جهت اثبات و پرکاربردترین ادلهترین و حقیقت سوگند از اصلی

شود. در حقوق ایران نیز به تبعیت از شرع اسالم، در ماده اسقاط دعوا به کار گرفته می
 1335تا  1325قانون مدنی سوگند به عنوان دلیل پذیرفته شده است و در مواد  1258

قانون  281ماده ده است و براساس قانون مدنی به نحوه و کیفیت ادای سوگند پرداخته ش
مطابق قرار دادگاه و با لفظ  دیسوگند باقانون مجازات اسالمی،  203آئین دادرسی مدنی و 

به  ازیزبانها ادا گردد و در صورت ن رینام خداوند متعال به سا ای( تاهلل – باهلل –جالله )واهلل 
 .دینمایم نییزمان، مکان و الفاظ تع ثیآن را از ح یادا تیفیدادگاه ک، ظیتغل

داللت بر « البینه علی المدعی و الیمین علی من انکر»در فقه و حقوق اسالمی قاعده 
ن علیه به وسیله اتیااثبات ادعا توسط مدعی از طریق اقامه بینه و یا رد دعوا توسط مدعی

بردهای قسم در برخی از کار (.113ش، 1384؛ امین، ۶/۷4ق، 1413سوگند دارد )حلی، 
ه عنوان چنین بنداشتن بر میت و همگناهی، اثبات ادعا، اثبات حقمسائل حقوقی، اثبات بی

 (.113-11۷ش، 1384کننده دعوا بیان شده است )امین، تمام
نند کگردد غیرمسلمانان زیادی در قلمرو حکومت اسالمی زندگی میاز طرفی مالحظه می

گردد کتاب از آنها یاد میشده و به عنوان اهلمانان برقرار که قرارداد ذمه بین آنان و مسل
( و عالوه بر اهل کتاب برخی 11۶ق، 1420؛ ضمیریه، 49ش، 13۷4)موسوی مبلغ، 

اس کنند. بر این اسکتاب نیستند نیز در مملکت اسالمی زندگی میغیرمسلمانان که از اهل
اه )چه در قالب مدعی و چه در قالب افتد که غیرمسلمانان در دادگگاهی اوقات، اتفاق می

آید که آیا سوگند متوجه این گردند. در این وضعیت این سؤال پیش میمنکر( حاضر می
گروه گردیده و آیا سوگند آنها مورد قبول است؟ و در صورت پذیرش سوگند آنها، این 

هش پژو سوگند چگونه باید منعقد گردد؟ و در شرایط خاص آیا نیاز به تغلیظ دارد؟ که
حاضر به روش کیفی، به دنبال بررسی جواز سوگند غیرمسلمان، کیفیت و تغلیظ آن در 

 سنت است.دادگاههای اسالمی، از منظر فقه امامیه و اهل
گسترش روابط اجتماعی بین کشورها، رفت و آمد، مهاجرت، تجارت و بسیاری از امور 

ر از گذشته تتر و پیچیدهار گستردهدیگر موجب شده روابط بین مسلمین و غیرمسلمانان بسی
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ت که ای اسشود، از سوی دیگر ترکیب جمعیتی بسیاری از کشورهای اسالمی نیز به گونه
دهند، تا جایی که در بسیاری از این غیرمسلمانان بخشی از جمعیت آنها را تشکیل می

. در ه استکشورها مانند لبنان قدرت و حاکمیت بین مسلمانان و غیرمسلمانان تقسیم شد
قانون اساسی جمهوری اسالمی ایران نیز در اصل سیزدهم برخی اقلیتهای مذهبی مانند 

های اند و در اصول دیگر آن نیز به مناسبتزرتشتی، کلیمی و مسیحی به رسمیت شناخته شده
مختلف از اقلیتهای مذهبی سخن به میان آمده است. به همین دلیل بررسی چگونگی و شرایط 

 رش سوگند غیرمسلمانان یکی از موارد مبتالبه و مورد نیاز مراجع قضایی است.صحت و پذی
به ذکر است مسئله مورد بررسی مسبوق به سابقه نبوده و این مسئله به صورت الزم 

مستقل ارزیابی نشده است؛ لذا نوآوری مقاله حاضر بررسی سوگند قضایی غیرمسلمانان در 
اساس پژوهش حاضر بر اساس مبانی قرآنی، روایی و  سنت است. بر اینفقه امامیه و اهل

 کند.اصولی این مسئله را بررسی می
 

 مفهوم شناسی سوگند
سوگند به قسَم، یمین و حَلف معنا شده است؛ و در لغت به معنای عقدی است که همراه با 

 گذاری یمین اظهار شده است:(. در وجه نام9/53ق، 1414منظور، نیّت و عزم باشد )ابن
یمین از این جهت یمین نامیده شده است که هنگام تحالف، دست راست خود را بر دست »

 (.3/501ق، 1404)فاضل مقداد، « زندراست طرف مقابل می
شاهدگرفتن خداوندِ متعال برای خبردادن »سوگند در معنای اصطالحی عبارت است از: 

نظر (. البته به100ش، 1394)کریمی، « به حقی که به نفع خود و به زیان دیگری است
خورنده هیچ حقی را رسد این تعریف قابل نقد باشد؛ زیرا حاالتی وجود دارد که قسممی

خورندگان در قسامه، که به نفع یکی و ضرر دیگری کند، مانند قسمبرای خودش اثبات نمی
ه اظهار گونرسد ایراد فوق را نداشته باشد ایننظر میخورند. در تعریف دیگر که بهقسم می

سوگند اخباری تشریفاتی است که به موجب آن، شخص، خداوند متعال یا سایر »شده است: 
در  (؛3/255، ش9138شمس، « )گیردمقدسات را بر صدق اظهار یا عهد خود گواه می

بایست صرف گفتار اشخاص، به نفع او قابل استناد باشد، ولی القاعده نمیکه علی یحال
گفتاری که به قید سوگند باشد، مبتنی بر جنبه دینی سوگند، یعنی ترس از  اثردادن بهترتیب
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دنیوی آن یعنی بیم از مجازات سوگند دروغ را از یاد  هخدای منتقم است، اگرچه نباید جنب
 ا(.جنماید )همان. در هر حال سوگند وابستگی به دکترین ماوراءالطبیعه را ایجاب میبرد

حلف )سوگند( همان یمین است و »نین تعریف شده است: سنت سوگند چدر منابع اهل
ق، 1432)سندی، « ای بزرگ و بر وجه خاص استبه معنای تأکیدکردن حکم به کلمه

82/454.) 
شود، بنابراین محسوب می« ادّعا»سنت، سوگند، چون از لحاظ ماهوی از دیدگاه اهل

، مقابلِ وی است. این خصوصیتخبری است که محتوای آن به نفع خبردهنده و به زیان طرف 
 (.82/101دهد )همان، سوگند را از اقرار و شهادت تمییز می

اند که با حروف قسم مانند باء، سنت صیغه خاصی را برای سوگند قید کردهدر منابع اهل
(. البته حنفیه بدون اینکه قیدهای باال 2/454ق، 1424گیرد )عثیمین، واو و تاء صورت می

سوگند، عقدی قوی است که حالِف )سوگندخورنده( »گویند: د، در تعریف آن میرا ذکر نماین
 (.4/2442ق، 1409)زحیلی، « شودبر انجام یا ترک عملی ملتزم می

دارد: در تعریف سوگند مقرر می 201ماده نیز در  1392قانون مجازات اسالمی مصوب 
 «.اداءکننده سوگند استقراردادن خداوند بر درستی گفتار سوگند عبارت از گواه»

 
 اقسام سوگند

 گردد.میسوگند به طور کلی به دو دسته عهدی و قضایی تقسیم 
برای انجام به این معنا است که شخص ( عهدیتعهد )سوگند . سوگند تعهد )عهدی(: 1

کند؛ اثر این نوع سوگند وجوب پرداخت کاری راجح یا ترک کاری مرجوح سوگند یاد می
(. همین 1/3۷9ق، 1413خالفت با سوگند خود است )موسوی گلپایگانی، کفاره در صورت م

 (.12/228ق، 141۷سنت مطرح گردیده است )ر.ک: رافعی قزوینی، معنا نیز در منابع اهل
 کنندقبل از انجام وظیفه یاد مینیز جمهور یا وکالی دادگستری و دادرسان یسئسوگندی که ر

البته به این نوع سوگند در  .(412، ش1384حیاتی، را باید از این نوع سوگند دانست )
شود که بیشتر در حقوق عمومی مطرح و داللت بر انجام یا گفته می« یمین العقد»اصطالح 

 (.24ش، 1394کند )کریمی، عدم انجام کاری در آینده می
اثباتی یا قضایی: قسم دیگر که موضوع بحث پژوهش حاضر است سوگند سوگند . 2

و چون همیشه باید در حضور  بودهیکی از ادله اثبات دعوا  این نوع سوگند قضایی است.
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ادنِ خداوند قراردقاضی اتیان شود به آن سوگند قضایی گویند. سوگند قضایی به معنای گواه
حیاتی، ) کندکننده سوگند ادعا می در دادگاه بر وجود یا عدم وجود امری است که ادا

 یا قثبوت ح بر کیداتنیز سوگند قضایی عبارت است از  سنتدر فقه اهل .(412، ش1384
ق، 1409خداوند )زحیلی،  صفات تی ازصفا ب یا خداوند نامذکر ا قاضی ب در برابر آن نفی

 شود:(. سوگند قضایی خود به اقسام ذیل تقسیم می8/۶0۶4
ه آن ل. سوگند بتّی یا قاطع دعوا: سوگند بتّی یا قاطع دعوا سوگندی است که به وسی2-1

(. سوگند 3/25۶ش، 1389شود )شمس، حسب مورد ادعای مدعی ساقط و یا اثبات می
شخصی علیه دیگری  گردد. به این صورت زمانی کهبتّی گاهی اوقات توسط منکر ادا می

 علیه در مقامباشد و مدعی عاجزلیل اقامه دعوی کند و برای اثبات مدعای خود از ارائه د
که در صورت سوگند  بخواهد که طرف او را سوگند دهد حاکمز اتواند میبرآید، مدعی  انکار

ق، 1410؛ شهید ثانی، 885، ش1383، گردد )زراعتعلیه، دعوای مدعی ساقط میمدعی
(. گاهی هم مواقع سوگند 8/5995ق، 1409؛ زحیلی، 40/1۷0ق، 1404؛ نجفی، 3/85

علیه سوگند را به مدعی رد عیگردد؛ به این صورت زمانی که مدبتّی، توسط مدعی ادا می
؛ 3/8۶ق، 1410نماید )شهید ثانی، نماید، مدعی با ادای سوگند، ادعای خود را ثابت می

 (.8/5995ق، 1409؛ زحیلی، 40/182ق، 1404نجفی، 
ند با توامدعی مید، نشهود برای شهادت کافی نباش تعداد اهگ. سوگند تکمیلی: هر2-2

برای ا تکمیلی تنه سوگندالبته ضمیمه سوگند به شهادت شاهد، دعوای خود را اثبات نماید. 
 .(3/98ق، 1410)شهیدثانی،  اثبات دعاوی مالی یا آنچه مقصود از آن مال است کارآیی دارد

ند، کبرخالف حنفیه که اعتقاد بر این دارد شاهد واحد به همراه سوگند چیزی را ثابت نمی
سنت نیز همانند فقهای امامیه اعتقاد بر این دارند که شاهد واحد به ضمیمه مهور فقهای اهلج

 (.8/5998ق، 1409کند )زحیلی، سوگند دعاوی در اموال را اثبات می
ی است که مدعی در موارد خاص استظهاری سوگند سوگند: استظهاری . سوگند2-3

یاد نماید؛ مانند: سوگندی که مدعی دعوا بر باید افزون بر اقامه بینه برای بقای حق خود 
 (.3/104ق، 1410)شهید ثانی،  نمایدمیت، افزون بر اقامه بینه یاد می

سنت نیز سوگند استظهاری یا استیثاقی، سوگندی است که مدعی به درخواست از نظر اهل
حقیقت این  کند. درقاضی برای دفع تهمت از او و بعد از اقامه ادله مطلوب در دعوا ادا می

 (.8/۶0۷8ق، 1409کننده ادله است )زحیلی، سوگند تکمیل
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در دعوای بر میت پس از اقامه بینه »: ددارمقرر می . در این زمینهق.آ.د.م 2۷8ماده 
 «.شودسوگند خواهان نیز الزم است و در صورت امتناع از سوگند، حق وی ساقط می

 ،اثبات قتل و جرح جهتسامه است که از انواع قسم مدعی، قسم ق: قسامه . سوگند2-4
از آن یاد  شود. قسامه در مواردی است که در فقه تحت عنوان لوثتوسط اولیای دم یاد می

 .(2/52۷، تابیخمینی، ؛ 41/243ق، 1404نجفی، ) شودمی
ر ی، در سااندهستناد عنهمشتکی برای نفی اتهام ازرا سنت که قسامه بر خالف حنفیه از اهل

قسم قسامه از انواع قسم مدعی است که توسط اولیای همانند فقه امامیه، سنت، اهل مذاهب
اش مدعی یا او و همه عشیرهاگر  (. البته5/390ق، 1415، شود )خطیب شربینیمیدم یاد 

ق، 1422)خویی،  دنمای علیه( رد)مدعیه متهم بقسامه را  تواندسوگند ادا نکردند، مدعی می
اه با دیدگبا کمی اختالف  سنتفقهای اهل یتاکثر (. دیدگاه2/530، تای؛ خمینی، ب42/12۷

ول عالوه بر نک(، هاسنت )غیر از حنفیفقهای اهل به این صورت کهموافق است. فقهای امامیه 
، قسامه به متهم ارجاع وجود نداشت نیز چنانچه لوثتمام اولیاء از سوگند، اعتقاد دارند، 

ه سنت )بامامیه و اهلقهای (. بنابراین مطابق با دیدگاه ف۷/580۶ق، 1409)زحیلی،  شودمی
 .کند و هم نفی اتهامقسامه هم اثبات جنایت میغیر از احناف(، 

 
 اهلیت سوگند خورنده

با بررسی کتب فقهی امامیه، حالف باید بالغ، عاقل، مختار و دارای قصد واقعی باشد )محقق 
( و لذا سوگند کودک، دیوانه، 11/202ق، 1413؛ شهید ثانی، 3/132ق، 1408حلی، 

 طور شخص مست، پذیرفته نیست.شخصی که مجبور به سوگندخوردن باشد و همین
گردد که اگر اقرار قسم به کسی متوجه می»قانون مدنی مقرر نموده است:  1329ماده 

اقرار کننده باید بالغ و »ت: قانون مدنی آمده اس 12۶2و در ماده «. کند، اقرارش نافذ باشد
 «.عاقل و قاصد و مختار باشد

قل حالف باید عا»دارند: سنت نیز تقریباً همین شروط را بیان نموده و اظهار میفقهای اهل
و بالغ باشد و واقعاً قصد ادای سوگند را داشته باشد؛ لذا سوگند بچه، دیوانه و کسی که خواب 

 (.4/24۷۶ق، 1409)زحیلی، « شوداست منعقد نمی
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در مورد شرطیت اسالم در سوگند اثباتی، عنوان گردیده است که اسالم شرط نیست 
(. لکن با توجه به اینکه برخی غیرمسلمانان اعتقاد و معرفتی 2/93ق، 141۷)شهید اول، 

 نسبت به خداوند ندارند نیاز است مسئله جواز سوگند قضایی غیرمسلمان بررسی شود.
 

 سوگند عهدی کافر
در مورد سوگند غیرمسلمان سخن به میان « قضاء»و « أیمان»در منابع فقهی در دو کتاب 

آمده است. با توجه به اینکه دیدگاهها در این دو باب متفاوت هستند، جهت جلوگیری از 
شود توضیح مختصری در مورد سوگند عهدی اختالط و اشتباه در نظرات، ابتدا سعی می

س به سوگند قضایی غیرمسلمان پرداخته شود. در در ادای غیرمسلمان بیان گردد و سپ
 سنت مطرح گردیده است.سوگند عهدی توسط کافر سه قول توسط فقهای امامیه و اهل

. قبول سوگند کافر: این دیدگاه که در میان فقهای امامیه مشهورتر است، سوگند عهدی 1
داللت نصوص بر صحت سوگند کافر ، و ۶و روایات 5آیات کافر را به دلیل اطالق و عمومیت

؛ 35/25۶ق، 1404داند )نجفی، صحیح می ۷(23/2۶۶ق، 1409)حر عاملی، « اهلل»به لفظ 
ق، 141۷؛ شهید اول، 3/132ق، 1408؛ محقق حلی، 4/13ق، 138۷فخرالمحققین، 

تا، حسینی سیستانی، بی ؛3/4۶9تا، ؛ صیمری، بی11/204ق، 1413؛ شهید ثانی، 2/1۶۶
3/225.) 

ودن بسنت، گروهی از علمای حنبلی و شافعی نیز به دلیل مکلفبا مالحظه منابع اهل
سوره توبه، قائل به صحت سوگند کافر  12کافر، قصد ادای سوگند توسط او و سیاق آیه 

ق، 1421؛ عمرانی، 15/2۶9ق، 1419؛ ماوردی، 1/5۶ق، 1425هستند )کلوذانی، 
ق، 141۷؛ رافعی قزوینی، ۶/220م، 1998، ؛ طنطاوی4/24۷۷ق، 1409؛ زحیلی، 10/48۶
12/2۷۶.) 

                                           
 سوره نحل. 91سوره مائده و  89. آیات 5

 از ابواب کتاب ایمان. 30، باب 23/259ق، 1409ر.ک: حر عاملی،  .۶

-بِیوَ عَنْ عِدَّةٍ مِنْ أَصْحَابِنَا عَنْ أَحْمَدَ بْنِ مُحَمَّدِ بْنِ خَالِدٍ عَنْ عُثْمَانَ بْنِ عِیسَى عَنْ سَمَاعَةَ عَنْ أَ. »۷

لَا  -وَ النَّصَارَى وَ الْمَجُوسِ بِآلِهَتِهِمْ قَالَ -لِفَ أَحَداً مِنَ الْیَهُودِقَالَ: سَأَلْتُهُ هَلْ یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْ عَبْدِاللَّهِ
 «.یَصْلُحُ لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ
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. عدم قبول سوگند کافر: این دیدگاه به دلیل نداشتن معرفت کافر به خداوند، قائل به 2
 (.3/48ق، 1410ادریس حلی، ؛ ابن۶/11۶ق، 140۷عدم انعقاد سوگند کافر است )طوسی، 

 کفاره سوگند و اهل عبادت ابوحنیفه و گروهی از علمای حنبلی نیز به دلیل عبادت بودن
؛ کاسانی، 15/2۶9ق، 1419نبودن کافر، قائل به عدم انعقاد سوگند کافر هستند )ماوردی، 

 (.4/24۷۷ق، 1409زحیلی،  ؛3/11ق، 140۶
، یحل) . تفصیل بین جهل و انکار: و در پایان دیدگاه سوم، قائل به تفصیل شده است3

(؛ به این 13/184ق، 1418؛ طباطبایی، 11/204ق، 1413؛ شهید ثانی، 8/1۷2، ق1413
ی( کند )همانند مجوسنحو که اگر کافر خداوند را به سبب جهل، انکار یا به آتش تشبیه می

باشد،  ای از فرایضسوگندش مردود است؛ ولی اگر کفرش به اعتبار انکار نبوت و یا فریضه
 (.8/1۷2، ق1413، ی)حل شوددر این صورت سوگند او منعقد می

گونه بیان شده است که شخص جاهل، به غیر خداوند سوگند دلیل این دیدگاه نیز این
ه کند. اما اگر کفرش بخورد؛ زیرا در واقع منکر خداوند بوده و یا او را به آتش تشبیه میمی

ود و شای از فرایض باشد، در این صورت سوگند او منعقد میاعتبار انکار نبوت و یا فریضه
که همان سوگند به خداوند از طرف  -است که مقتضی برای انعقاد سوگند او  به این دلیل

 جا(.همان) وجود دارد -شخص عارف به خداوند و عاقل است 
هر چند بررسی تفصیلی دیدگاههای فوق به دلیل اینکه موضوع اصلی پژوهش سوگند 

را ول باشد؛ زیرسد دیدگاه سوم مورد قبپذیر نیست، لکن به نظر میقضایی است، امکان
 کتاب( عارف و معتقد به خداوند هستند و تنها منکر نبوت پیامبر اسالمبرخی از کفار )اهل

هستند؛ بنابراین دلیل دیدگاه دوم )عدم معرفت و اعتقاد به خداوند( دلیل صحیحی نیست. اما 
انست؛ دکافری که هیچ اعتقاد و شناختی نسبت به خداوند ندارد، نباید سوگند او را صحیح 

زیرا در تعریف شرعی سوگند گفته شده است سوگند شاهدگرفتن خداوند متعال است و بر 
 معناست.این اساس تحقق سوگند کافری که هیچ اعتقادی به خداوند ندارد، بی

و در پایان با استفاده از کالم یکی از فقیهان باید گفت کسی که معتقد به خداوند نیست، 
ند متعال نیست؛ زیرا مراد از سوگند به خداوند تنها سوگند به اسم سوگند او سوگند به خداو

معرب از ذات مقدس است؛ پس منکر خداوند، سوگند به « اهلل»خاصی نیست و بلکه اسم 
 (.23/253ق، 1412خورد )حسینی روحانی، خداوند به این معنا نمی
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 سوگند قضایی غیرمسلمان
ند. قبل اکتاب قضاء، به بررسی سوگند کافر پرداخته عالوه بر سوگند عهدی کافر، فقیهان در

 از بررسی مسئله نیاز است توضیحی درباره دو مسئله به عنوان مباحث مقدماتی ارائه گردد:
 

 . جایگاه اثباتی سوگند1
رود، لکن از سوگند در فقه و حقوق اسالمی یکی از دالیل اثبات دعوا به شمار میهر چند 

(، و زمانی 8/598۶ق، 1409زحیلی، یاد شده است ) ف در بین ادلهضعیآن به عنوان دلیل 
؛ 1۶/118ق، 1414شود که دلیل قویتر از آن وجود نداشته باشد )سرخسی، از آن استفاده می

(؛ زیرا سوگند، در واقع تمسک به نیروهای وجدانی، باطنی و 10/211ق، 1388قدامه، ابن
زمانی میسر است که قاضی یا طرفین دعوا از  اعتقادی اشخاص است، بنابراین توسل به آن

؛ دیانی، 391ش، 1389حل دعوا با استفاده از ادله دیگر مأیوس شده باشند )محمدی، 
(. به طور کلی سوگند در دعاوى مالى و غیرمالی مانند ازدواج و طالق و قتل 1۶ش، 1383

ی نیست؛ زیرا طرق اثباتثابت « الیمین فی الحد»کاربرد دارد. ولى در حدود بر اساس قاعده 
الناس باشد )مانند اللّه و حقآنها تنها با اقرار یا بینه است. البته اگر دعوا مرکب از حق

؛ 4/82ق، 1408شود )محقق حلی، الناس، دعوا با قسم ثابت مىسرقت(، نسبت به حق
 (.1۶/11۷ق، 1414؛ سرخسی، 2/430تا، خمینی، بی

توسل به قسم وقتی »دارد: قانون مدنی نیز مقرر میاصالحی  1335قانونگذار در ماده 
ممکن است که دعوای مدنی نزد حاکم به موجب اقرار یا شهادت یا علم قاضی بر مبنای 

تواند حکم به دعوای خود را، اسناد یا امارات ثابت نشده باشد. در این صورت، مدعی می
قانون آئین دادرسی مدنی  2۷1اده م«. علیه است، منوط به قسم او نمایدکه مورد انکار مدعی

الناس از قبیل نکاح، طالق، رجوع در در کلیه دعوای مالی و سایر حقوق»دارد: هم مقرر می
طالق، نسب، وکالت، و وصیت که فاقد دالیل و مدارک معتبر دیگر باشد، سوگند شرعی... 

 «.گیردمالک و مستند صدور حکم دادگاه قرار می
حدود و تعزیرات با سوگند نه »دارد: اسالمی نیز مقرر می مجازات قانون 208در ماده 

شوند و نه نفی. لکن قصاص، دیه، ارش و ضرر و زیان ناشی از جرایم، مطابق اثبات می
 «.گرددمقررات این قانون با سوگند اثبات می
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 . حق طرح دعوای غیرمسلمان در محاکم اسالمی2
 کتاب یا مستأمنی در محاکم اسالمی دعوایی بااهلبنابر دیدگاه فقیهان، در صورتی که 

در مراجع قضایی اسالمی  یا دفاع، برای غیرمسلمان حق طرح دعوامسلمانی مطرح نمایند، 
براساس موازین اسالمی، بر حاکم  ایقضاوت و رسیدگی به چنین پرونده وشده  پذیرفته

در زمانی (. 12/399، ق1414محقق کرکی، ؛ 9/38۶، ق1414)حلى،  اسالمی واجب است
سوره مائده،  42فقها با استناد به آیه هم که هر دو طرف دعوا اهل کتاب یا مستأمن باشند، 

حاکم را در رسیدگی به دعاوی آنان به مقتضای شریعت اسالم و ارجاع ایشان به محاکم 
؛ 12/399، ق1414محقق کرکی، ؛ 4/240ق، 138۷طوسی، اند )خودشان، مخیر دانسته

که  چرا است، معتقد به وجوب رسیدگی شده البته دیدگاهی نیز .(21/318، ق1404نجفی، 
ذمه و جلوگیری از ظلم نسبت به ایشان الزم و واجب براساس مفاد عقد ذمه، حمایت از اهل

 .(385-9/38۶، ق1414است )حلى، 
 

 بررسی دیدگاهها در مورد سوگند قضایی غیرمسلمان
 . دیدگاه فقهای امامیه1
توجه به پذیرش دعوای غیرمسلمان در محاکم اسالمی، برخالف سوگند عهدی کافر که با 

توان گفت میان فقیهان، در صحت سوگند نظر وجود داشت. به جرأت میدر مورد آن اختالف
ادریس حلی، ؛ ابن2/9۶ق، 141۷نظر وجود دارد )شهید اول، کافر در محاکم اسالمی اتفاق

؛ 25/182ق، 1412حسینی روحانی، ؛ 2/145، ق1410؛ حلی، 2/183ق، 1410
ق، 1413؛ شهید ثانی، 12/1۷4ق، 1403؛ مقدس اردبیلی، 15/102ق، 1418طباطبایی، 

ق، 1415؛ نراقی، 40/225ق، 1404؛ نجفی، 2۷/113ق، 1413؛ سبزواری، 13/4۷1
؛ 2/20۷ق، 1423؛ موسوی اردبیلی، 1/3۷9ق، 1413موسوی گلپایگانی، ؛ 1۷/4۶9

ق، 141۶؛ فاضل هندی، 2/42۷تا، ؛ خمینی، بی2/199ق، 1414دی، طباطبایی یز
ا کند که چه بس(. البته در این باره شهید ثانی در شرح لمعه این اشکال را وارد می10/109

نبودن حرمت برای خداوند متعال، دارای سوگنددادن برخی از کفار به خاطر انکار و قائل
توان این اشکال را وارد نمود رد به دلیل وجود نص نمیدااشکال باشد. لکن در ادامه بیان می

نماید کافری که اعتقادی به خداوند (. یا فقیهی دیگر عنوان می3/95ق، 1410)شهید ثانی، 
شود سوگند او مقبول است و اما ندارد چگونه باید او را سوگند داد؛ که در پاسخ بیان می

 (.8/205ق، 138۷)طوسی،  شودموجب افزایش گناه و مستوجب عقوبت او می
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رسد این است که، فقها در این مسئله، نظر میضروری بهای که در این قسمت ذکر آن نکته
گنند، چه کافر کتابی باشد و چه غیرکتابی. حتی اگر از کافر به صورت مطلق بحث می

؛ 40/225ق، 1404توان او را سوگند داد )نجفی، پرست نیز باشد، میغیرمسلمان، بت
ق، 1413؛ موسوی گلپایگانی، 13/4۷1ق، 1413؛ شهید ثانی، 2۷/113ق، 1413بزواری، س
1/383). 

 دانند:فقیهان امامیه دلیل این حکم را ادله ذیل می
اجماع: فقیهان امامیه بر سوگنددادن کافر، چه اعتقاد به خداوند داشته باشد و چه او را  -

(، لکن با 40/225ق، 1404؛ نجفی، 2۷/113ق، 1413انکار کند، اجماع دارند )سبزواری، 
اند، اجماع بررسی متون فقهی که عموماً به مبنای حکم خود )آیات و روایات( اشاره نموده

 توان به عنوان دلیل معتبر و مستقلی بدان توجه کرد.مدرکی محسوب شده و نمی
اگر  )حتیاطالق ادله: مهمترین دلیلی که فقیهان بر جواز سوگند قضایی غیرمسلمان  -

موسوی نمایند، اطالق ادله ادای سوگند است )پرست و منکر خداوند باشد( مطرح میبت
 توان به آیات و روایات ذیل اشاره نمود:(؛ که می1/383ق، 1413گلپایگانی، 

 فرماید:خداوند متعال می -که در مورد وصیت است  -سوره مائده: در این آیه  10۶آیه  -
ينَ آمَنُوا شَهادَةُ بَيْنِكُمْ إِذا حَضَرَ أَحَدَكُم  الْمَوْت  حِينَ الْوَصِيَُّةِ اثْنانِ ذَوا عَدْلٍ مِنْكُمْ يا أَي ُّهَا الَُّذِ»

عْدِ أَوْ آخَرانِ مِنْ غَيْرِكُمْ إِنْ أَنْتُمْ ضَرَبْتُمْ فِي الْأَرْضِ فَأَصابَتْكُمْ م صِيبَةُ الْمَوْتِ تَحْبِس ونَه ما مِنْ بَ
وَ ال نَكْتُم  شَهادَةَ اللَُّهِ إِنَُّا  ي قْسِمانِ بِاللَُّهِ إِنِ ارْتَبْتُمْ ال نَشْتَرِي بِهِ ثَمَناً وَ لَوْ كانَ ذا قُرْبىالصَُّالةِ فَ

 ،مرگ به سراغ شما آمد و شاهد مسلمانى نبود که در زمان مسافرت؛: زمانی إِذاً لَمِنَ الْآثِمِينَ
ا به گواهى بطلبید و اگر در صداقت آنان شک کردید، ر تانکیشاندو تن از غیر هم توانیدمی

دارید تا به خداوند قسم یاد کنند که ما حاضر نیستیم حق را به  پس از نماز آن دو را نگاه
نیم، کهیچ قیمتى بفروشیم، هر چند در مورد فامیل باشد و هرگز شهادت الهى را پنهان نمى

 «.که در این صورت از گنهکارانیم
گردد در این آیه، به داللت سیاقیه، جواز سوگند غیرمسلمانان که مالحظه میگونه همان

را « مْغَیْرِکُ مِنْ»آید. لکن با بررسی منابع تفسیری و شأن نزول آیه، منظور از به دست می
پرستان در زیرا اسالم براى مشرکان و بت (؛2/9۷ق، 1404اند )فاضل مقداد، ذمه دانستهاهل

بر این اساس اطالق  .(5/115ش، 13۷4)مکارم شیرازی،  قائل نشده است هیچ مورد اهمیتى
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 پرستان و منکرانتوان از آن جواز سوگند بتکتاب انصراف دارد و نمیبه اهل« من غیرکم»
 خداوند را به دست آورد.

ای که در جواز سوگند غیر مسلمان به آن استناد سوره انعام: دومین آیه 109آیه  -
(. در این آیه خداوند 13/4۷2ق، 1413سوره انعام است )شهید ثانی،  109یه نمایند، آمی

ین و با سختتر :وَ أَقْسَم وا بِاللَُّهِ جَهْدَ أَيْمانِهِمْ لَئِنْ جاءَتْه مْ آيَةٌ لَي ؤْمِنُنَُّ بِها»فرماید: متعال می
ه آن د، قطعاً باى برایشان بیایسوگندهایشان به خدا قسم یاد کردند که اگر معجزه و نشانه

 .«ایمان خواهند آورد
در این آیه نیز به سوگند غیرمسلمانان اشاره شده است؛ که با توجه به شأن نزول آیه 

(. لکن به نظر 5/39۷ش، 13۷4پرستان است )مکارم شیرازی، مقصود سوگند مشرکین و بت
اشد. شته برسد آیه هیچ داللتی بر پذیرش سوگند آنها )خصوصاً سوگند اثباتی( ندامی

 .8ودشکه از قسمت بعدی آیه، عدم پایبندی مشرکین به سوگندشان فهمیده می خصوصاً زمانی
ق، 1413عالوه بر آیات فوق به روایات ذیل نیز استناد گردیده است )شهید ثانی، 

13/4۷2:) 
درباره چگونگی سوگند  گوید از امام صادقحدیث حلبی: در این روایت حلبی می -

لَا تُحْلِفُوهُمْ إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ: »در پاسخ فرمودند:  دادن اهل ملتها سؤال نمودم؛ که امام
 .(23/2۶۶ق، 1409)حر عاملی، « آنها را به جز به خداوند متعال سوگند ندهید

ن روایت سلیمان بحدیث سلیمان بن خالد: روایت دیگری که به آن استناد شده است  -
یهودی، نصرانی و مجوسی »فرماید: می است. در این روایت امام خالد از امام صادق

أَنِ احْکُمْ بَیْنَهُمْ »فرماید: شود؛ زیرا خداوند متعال میتنها به خداوند متعال سوگند داده می
ق، 1409)حر عاملی، « ییدبِما أَنْزَلَ اللّهُ: طبق آنچه خداوند نازل نموده است بین آنها حکم نما

23/2۶5.) 
نقل شده است  در این خصوص روایات مشابه دیگری و با همین مضمون از معصومین

 (.2۶5-23/2۶9ق، 1409)ر.ک: حر عاملی، 
د شود و از آنها سوگنکتاب فهمیده میلکن با توجه به ظاهر روایات، تنها جواز سوگند اهل

فاده است« اهل الملل»گردد. در مورد روایت اول نیز که از اصطالح غیرکتابی استنباط نمی
                                           

 «.قُلْ إِنَّمَا الْآیاتُ عِنْدَ اللَّهِ وَ ما یُشْعِرُکُمْ أَنَّها إِذا جاءَتْ ال یُؤْمِنُونَ. »8



 سنتسوگند قضایی غیرمسلمان در فقه امامیه و اهل

 

  

181 

یرد و گگردیده است، شاید این شائبه به وجود آید که اطالق آن غیرکتابی را نیز در بر می
کتاب اشاره دارند( باید گفت اما با توجه به ظاهر سایر روایات در این باب )که همگی به اهل

أهل الملل من »اب دارد و حتی در برخی کتب فقهی با عنوان اهل الملل انصراف به اهل کت
 (.13/4۷2ق، 1413کنند )شهیدثانی، به این روایت اشاره می «الیهود و النصارى و المجوس

 توان جواز سوگند کفار غیرکتابی را به دست آورد.بر این اساس از روایات نیز نمی
 

 سنت. دیدگاه فقهای اهل2
سنت نیز به سوگند قضایی غیرمسلمان پرداخته شده است. در برخی منابع در منابع فقه اهل

تا، حزم، بی(، ظاهری )ابن2/342ق، 1414؛ عدوی، 2/223ق، 1415فقهی مالکی )نفراوی، 
(، 8/۶۷1ق، 1410(، شافعی )شافعی، 10/203ق، 1388قدامه، (، حنبلی )ابن8/4۶2-4۶1

ردد و گکتاب اشاره میشود، تنها به سوگند اهلیکه به سوگند قضایی کفار پرداخته مزمانی 
 سخنی از سوگند کفار غیرکتابی مطرح نیست.

د دروغ کتاب نیز از سوگنگونه تبیین گردیده است که اهلکتاب ایندلیل جواز سوگند اهل
(. 1۶/119ق، 1414امتناع نموده و به حرمت سوگند به خداوند اعتقاد دارند )سرخسی، 

ند کدارند سوگند در حق هر منکری تشریع گردیده است و فرقی نمیظهار میعالوه بر این ا
( اطالق داشته و هر عَلَیْهالْیَمِینُ عَلَى الْمُدَّعَى) منکر مسلمان باشد یا کافر، زیرا کالم پیامبر

 فَي قْسِمَانِ»چنین به دلیل آیه: (. هم10/203ق، 1388قدامه، شود )ابندو گروه را شامل می
 یاد سوگند خدا به پس :الظَّالِمِينَ لَمِنَ إِذاً إِنَّا اعْتَدَيْنَا مَا وَ شَهَادَتِهِمَا مِنْ أَحَقُّ لَشَهَادَتُنَا اللَّهِبِ

 بِاللَّهِ أَقْسَم وا وَ: »و( 10۷)مائده، « است. درستتر دو آن گواهى از قطعاً ما گواهى: که کنندمى
( که به سوگند 53)نور،  «کردند یاد سوگند خدا به خود سخت سوگندهاى با و :أَيْمَانِهِمْ جَهْدَ

 (.8/5994ق، 1409زحیلی، اند )کفار اشاره نموده
(، شافعی )خطیب شربینی، 8/5995سنت )همان، لکن در برخی دیگر از منابع فقهی اهل

؛ 1۶/120ق، 1414( و حنفی )سرخسی، ۶/451تا، (، حنبلی )بهوتی، بی۶/41۷ق، 1415
 ( به جواز سوگند کفار غیرکتابی نیز پرداخته شده است.۶/22۷ق، 140۶کاسانی، 

ند، کنند که مشرکین منکر صانع نیستگونه بیان میدلیل جواز سوگند مشرکین را نیز این
 لُنَّولَيَقُ الْأَرْضَ وَ السَّمَاوَاتِ خَلَقَ مَنْ سَأَلْتَه مْ لَئِنْ وَ»فرماید: گونه که خداوند متعال میهمان
: گفت خواهند مسلّماً است؟ آفریده را زمین و آسمانها کسى چه: بپرسى آنها از اگر و :اللَّه 
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شمارند و اعتقاد به حرمت (. بنابراین اسم خداوند متعال را بزرگ می25)لقمان، « خدا.
چنین اظهار شده است مشرکین خداوند را (. هم۶/22۷ق، 140۶خداوند دارند )کاسانی، 

 ولُنَّلَيَقُ خَلَقَه مْ مَنْ سَأَلْتَه مْ لَئِنْ وَ»فرماید: گونه که خداوند متعال مینمایند، همانمی تعظیم
 :گفت خواهند مسلماً کرده؟ خلق را آنان کسى چه بپرسى: آنان از اگر : وي ؤْفَكُونَ فَأَنَّى اللَّه 

و یا در قرآن از زبان  (8۷)زخرف، « شوند؟مى بازگردانیده[ حقیقت از] چگونه پس خدا.
 را ما اینکه براى جز را آنها ما :ز لْفَى اللَّهِ إِلَى لِي قَرِّب ونَا إِالَّ نَعْب د ه مْ مَا» شود:کفار گفته می

(. براین اساس از سوگند دروغ به 3، زمر« )پرستیمنمى گردانند، نزدیک خدا به بیشتر هرچه
گردد )سرخسی، همان نکول است، حاصل می کنند در نتیجه مقصود کهخداوند امتناع می

 (.1۶/120ق، 1414
اباحه را به دلیل اینکه قائل به این حرمت نیستند، البته برخی، دهریون، زنادقه و اهل

 (.۶/22۷ق، 140۶دانند )کاسانی، مستثنا می
 

 . دیدگاه مورد پذیرش3
ه مطلق سوگند کافر نداشترسد آیات و روایات مورد استناد، هیچ داللتی بر جواز نظر میبه

ت. کتاب اسآید تنها جواز سوگند قضایی اهلباشند؛ زیرا آنچه از ظاهر روایات به دست می
چنین به آیاتی که بر جواز سوگند کافر استناد شده است، تنها داللت بر اعتقاد مشرکین به هم

داوند دارند، داللت خداوند داشته و نهایت امر، تنها بر جواز سوگند کفاری که اعتقاد به خ
ید. آدارند. لکن از آنها جواز سوگند قضایی غیرمسلمانی که منکر خداوند است، به دست نمی

رسد در قبال سوگند قضایی کفار عالوه بر ادله قرآنی و روایی خاص، باید به ادله نظر میبه
ادله،  ی اینعام اثبات دعوا و نقش اثباتی و اسقاطی سوگند قضایی مراجعه نمود. با بررس

اطی چنین سوگند اثباتی و اسقکتاب و همکتاب و غیراهلباید بین سوگند قضایی کفار اهل
 کافر به صورت ذیل تفصیل قائل شد:

 کتاب: در این زمینه باید گفت سوگندجواز سوگند اثباتی )مدعی( و اسقاطی )منکر( اهل -
اساس ادله عام اثبات دعوا )البینه چنین برکتاب، براساس نص روایات و همقضایی کافر اهل

 علی المدعی و الیمین علی من أنکر(، در محاکم قضایی قابل پذیرش است.
دعی البینه علی الم»جواز سوگند اسقاطی کافر غیرکتابی )در مقام منکر(: طبق قاعده  -

ات بکند و باید دلیلی برای اث، زمانی که مدعی ادعایی را مطرح می«و الیمین علی من أنکر
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بر  ، حقیاستصحاب عدم واصل برائت نظر خود ارائه نماید و در غیر این صورت مطابق با 
علیه را سوگند دهد، بنابراین عهده منکر نیست. اما این حق به مدعی داده شده است که مدعی

 گونه که برخی ازدهد، قصد مدعی است نه قصد مدعی علیه. همانآنچه به سوگند اعتبار می
بیلی، اند )مقدس اردجواز سوگند کافر به معتبربودن قصد محق در سوگند اشاره کردهفقها در 
علیه خاتمه یابد، شود دعوا با سوگند مدعی(. پس وقتی مدعی راضی می12/1۷9ق، 1403

در حقیقت رضایت داده است غیرمسلمان با سوگند، دعوا را ساقط نماید. در نتیجه قسم را 
ده دعوا دانست. به بیان دیگر مدعی خود خواهان رفع مخاصمه کننباید پذیرفته و ساقط

تواند از این حق خود استفاده نکرده و دعوی را توسط سوگند است و اگر او نخواهد می
معلق نگه دارد تا بتواند برای اثبات ادعای خود دلیل قابل قبول دادگاه تهیه کند، اما وقتی 

گوید سوگند طرف مقابل کند، در واقع میمنکر میخود مدعی اتمام دعوا را منوط به سوگند 
 را در رد ادعای خودم قبول دارم.

علیه مسلمان، سوگند را به مدعی کافر رد توان زمانی که مدعیاین نوع استدالل را می
 کند نیز پذیرفت و سوگند مدعی کافر را پذیرفت.می

افر، حالت دیگر زمانی است که کجواز سوگند اثباتی کافر غیرکتابی معتقد به خداوند:  -
غیرکتابی بوده و اما معتقد به خداوند است. در این حالت نیز براساس ادله عام اثبات دعوا 

نت ستوان به آیات مورد استناد اهلباید سوگند کافر غیرکتابی را پذیرفت. عالوه بر این می
سوره زمر،  3خرف و سوره ز 8۷سوره لقمان،  25نیز استدالل نمود که مطابق با آیات 

شمارند و اعتقاد به حرمت خداوند دارند )کاسانی، مشرکین اسم خداوند متعال را بزرگ می
کنند )سرخسی، (. بر این اساس از سوگند دروغ به خداوند امتناع می۶/22۷ق، 140۶
 توان سوگند اثباتی این گروه را نیز پذیرفت.(. در نتیجه می1۶/120ق، 1414
گند اثباتی کافر غیرکتابی منکر خداوند: حالت چهارم حالتی است که عدم جواز سو -

. در این وضعیت باید نمایدغیرمسلمان منکر خداوند به عنوان مدعی دعوایی را مطرح می
ی که او کاشفیت دلیل است. به این صورت ادله گفت آنچه از نظر قضایی مهم است، اماریت

ده شکه امارات ارائهفیت از واقع داشته باشد. اما زمانی آور و کاشآورد باید اطمینانمدعی می
ند کننده دانست. سوگتوان آنها را اثباتتوسط مدعی این خصوصیت را نداشته باشند، نمی

اثباتی نیز باید این خصوصیت را داشته باشد. بر این اساس باید گفت سوگند کافر ملحد و 
و بقای حق ندارد؛ زیرا کافر ملحد هیچ قصد و منکر خداوند، هیچ تأثیری در اثبات، تکمیل 
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خواهد دعوای خود را اراده جدی در انشاء سوگند ندارد. بنابراین زمانی که کافر ملحد می
با سوگند اثبات نماید، باید حکم به رد دعوای او داد زیرا امکان سوگنددادن او نیست. 

هری سوگند اکتفا نمود؛ زیرا توان برای اثبات دعوا به صورت ظاچنین باید گفت نمیهم
کننده دعوا، کاشفیت و اماریت داشته باشد، به گونه که مطرح گردید باید دلیل اثباتهمان
که سوگند کافر ملحد که هیچ اعتقادی ای که برای قاضی ایجاد اطمینان نماید، در حالی گونه

 کند.به خداوند ندارد، اطمینان و ظنی ایجاد نمی
توان مالحظه نمود )موسوی اردبیلی، را در کالم برخی فقیهان نیز می این نوع استدالل

 (.2/220ق، 1423
قانون مجازات اسالمی، درباره  203دنی و مادرسی دیین قانون آ 281ماده گذار در قانون

 یدر ادا رمسلمانیمسلمان و غ نیب یدر هرحال فرق »...دارد: سوگند غیرمسلمان مقرر می
ماده مذکور اطالق داشته و تمام غیرمسلمانان ...«. ند متعال نخواهد بودسوگند به نام خداو

 گیرد.را در بر می
ی کافر رسد باید بین سوگند اثباتی و اسقاطنظر میبا توجه به استداللی که بیان گردید، به
 غیرکتابی با تفصیل فوق، تفاوت قائل شد.

 
 نحوه ادای سوگند کافر
قضایی غیرمسلمان، در اینکه سوگند غیرمسلمانان باید با لفظ بعد از بررسی جواز سوگند 

و صفات و اسماء خاصه خداوند باشد و یا با قسم به کتابهای آسمانی و پیامبران « اهلل»جالله 
 شود، دیدگاههای ذیل بیان شده است:مرسل نیز منعقد می

 
 . وجوب سوگند به لفظ اهلل و اسماء خاصه خداوند1

اعتقاد بر این دارند سوگند کافر باید به خداوند متعال باشد. البته قائلین  یهمشهور فقهای امام
 دارند حالفملحق کرده و اظهار می« اهلل»، اسماء خاص خداوند را نیز به لفظ به این دیدگاه

ود. شیا اسماء خاصه خداوند منعقد می« اهلل»چه مسلمان باشد چه کافر، سوگندش تنها با لفظ 
سوگند خوردن به کتابهای آسمانی، انبیاء و ائمه جایز نیست )شهید اول، بر این اساس 

؛ فاضل 12/1۷9ق، 1403؛ مقدس اردبیلی، 40/22۷ق، 1404؛ نجفی، 2/9۶ق، 141۷
؛ آشتیانی، 2/299ق، 1431، مدرسی، 1۷/4۷2ق، 1415؛ نراقی، 2/339ق، 141۶هندی، 
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ق، 1412وحانی، ؛ حسینی ر2/199ق، 1414؛ طباطبایی یزدی، 1/1۷1ق، 1404
 (.2/21۷ق، 1423؛ موسوی اردبیلی، 25/182

 کنند: موافقان دیدگاه مذکور جهت اثبات نظر خود به روایات ذیل استناد می
گفتم  گوید به امام صادقعلی بن مهزیار می صحیحه علی بن مهزیار: در این روایت -

و « إِذا یَغْشى. وَ النَّهارِ إِذا تَجَلّىوَ اللَّیْلِ »فدای شما گردم، در مورد قول خداوند عز و جل 
در پاسخ فرمودند:  ، وَ آنچه شبیه آن است نظر شما چیست؟ که امام«وَ النَّجْمِ إِذا هَوى»
اوند : خدوَ لَیْسَ لِخَلْقِهِ أَنْ یُقْسِمُوا إِلَّا بِهِ عَزَّ وَ جَلَّ -إِنَّ اللَّهَ عَزَّ وَ جَلَّ یُقْسِمُ مِنْ خَلْقِهِ بِمَا شَاءَ»

تواند به خداوند قسم خورد لکن خلق او تنها میمتعال به آنچه از خلقش بخواهد قسم می
 (.23/259ق؛ 1409)حر عاملی، « بخورد

 جا(.روایت دیگری نیز با همین مضمون از محمد بن مسلم نقل گردیده است )همان
تواند کند: آیا کسى مىسؤال می روایت سماعه: در این روایت سماعه از امام صادق -

لَا یَصْلُحُ »یهودى یا نصرانى یا مجوسى را به خداى خودشان قسم دهد؟ حضرت فرمود: 
: بر هیچ کس جایز نیست کسى را قسم دهد، مگر به لِأَحَدٍ أَنْ یُحْلِفَ أَحَداً إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 (.23/2۶۷ق، 1409)حر عاملی، « نام خدا
کند روایت می مداینی: و در روایت دیگر جراح مداینى از امام صادقروایت جراح  -

وَ الْمَجُوسِیُّ لَا تُحْلِفُوهُمْ  -لَا یُحْلَفُ بِغَیْرِ اللَّهِ وَ قَالَ الْیَهُودِیُّ وَ النَّصْرَانِیُّ»فرمود:  که امام
یهودى و نصرانى و مجوسى را به : کسى را به غیر نام خدا قسم ندهید... إِلَّا بِاللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ

 (.23/2۶۷ق، 1409)حر عاملی، « غیر نام خدا قسم ندهید
، توسط سلیمان بن عالوه بر این روایات، روایات دیگری نیز با این مضمون از ائمه

 (. 2۶۶-23/2۶۷ق، 1409خالد، عثمان بن عیسی و حلبی نقل گردیده است )حر عاملی، 
گردد مذاهب چهارگانه اعتقاد بر این دارند نیز مالحظه می سنتبا بررسی منابع فقهی اهل

؛ عدوی، 2/222ق، 1415سوگند که غیرمسلمان تنها باید به نام خداوند متعال باشد )نفراوی، 
؛ کاسانی، 1۶/119ق، 1414؛ سرخسی، 8/5994ق، 1409زحیلی، ؛ 2/342ق، 1414
؛ زرکشی، 10/202ق، 1388قدامه، ؛ ابن4۶1-8/4۶2ق، 1425حزم، ؛ ابن۶/22۷ق، 140۶
 (.۶/451تا، ؛ بهوتی، بی۶/41۷ق، 1415؛ خطیب شربینی، ۷/3۷5ق، 1413

سوره نور استناد  24سوره مائده و آیه  10۷سنت جهت اثبات نظر خود به آیه فقهای اهل
اند؛ با این استدالل که در هر دو آیه قسم به خداوند توسط کفار مطرح گردیده است نموده
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مَنْ کَانَ »چنین به روایت نبوی (. هم8/5994ق، 1409زحیلی، ؛ ۷/3۷5ق، 1413)زرکشی، 
مَنْ کَانَ حَالِفًا، فَلْیَحْلِفْ »( و یا 1۶/119ق، 1414)سرخسی، « حَالِفًا فَلْیَحْلِفْ بِاَللَّهِ أَوْ لِیَذَرْ

 (.10/203ق، 1388قدامه، اند )ابناستناد نموده« بِاَللَّهِ أَوْ لِیَصْمُتْ
 

 با تشخیص حاکم« اهلل»جواز سوگند دادن کافر به غیر  .2
ه خداوند کنند سوگند باید باین دیدگاه که تنها در فقه امامیه طرفدار دارد بعد از اینکه بیان می

ذمه به آنچه دادن اهلدارد در صورتی که حاکم تشخیص دهد قسممتعال باشد، اظهار می
دادن به کتاب یا پیامبر آنها(، مانعتر است، اگر مشتمل کند )مانند قسمدینشان آن را اقتضا می

؛ 4/8۷ق، 1408تواند این کار را انجام دهد )محقق حلی، بر امر حرامی نباشد، حاکم می
؛ 2/183ق، 1410ادریس حلی، ؛ ابن2/145ق، 1410؛ حلی، 3/95ق، 1410شهید ثانی، 

 .(41/30ق، 1422؛ خویی، 525ق، 1405سعید حلی، ابن
 کنند: روه جهت اثبات نظر خود به روایات ذیل استناد میاین گ

أَنَّ »فرمودند:  کند که امامنقل می روایت سکونی: سکونی از امام صادق -
 امیرالمؤمنین علی: اسْتَحْلَفَ یَهُودِیّاً بِالتَّوْرَاةِ الَّتِی أُنْزِلَتْ عَلَى مُوسَى أَمِیرَالْمُؤْمِنِینَ

ق، 1409حر عاملی، « )نازل شد سوگند داد یک یهودی را به توراتی که بر موسی
23/2۶۶.) 

 یا امام صادق روایت محمد بن مسلم: محمد بن مسلم از یکی از دو امام باقر -
فِی کُلِّ دِینٍ »سؤال نمودم که ایشان در پاسخ فرمودند:  کند که از احکام از امامروایت می
-: در هر دینی چیزی وجود دارد که پیروان آن دین، به آن چیز قسم میفُونَ بِهِمَا یَسْتَحْلِ

 (.23/2۶۷ق، 1409)حر عاملی،  «خورند
 کردن امیرالمؤمنینگوید درباره قضاوتروایت محمد بن قیس: محمد بن قیس می -

صَبْرٍ  -أَهْلَ الْکِتَابِ بِیَمِینِ یَقُولُ قَضَى عَلِیٌّ ع فِیمَنِ اسْتَحْلَفَ»شنیدم که فرمود:  از امام باقر
 9کتاب درخواست یمین صبردر مورد کسی که از اهل امام علی: أَنْ یُسْتَحْلَفَ بِکِتَابِهِ وَ مِلَّتِهِ

                                           
اره چنین توضیحاتی که درب. با بررسی روایاتی که اصطالح یمین صبر در آنها ذکر گردیده است و هم9

ود شتوان گفت زمانی که در محکمه از شخصی درخواست سوگند مییمین صبر در ذیل روایات آمده است می
یقین  د حتی اگر بهخورد، باید شخص متقاضی سوگند پایبند و ملزم به سوگند حالف گردو او سوگند می

چنین معنای دیگری که مرتبط با (. هم4/184ق، 1422بداند که سوگند دروغ ادا نموده است )ر.ک: البانی، 
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کتاب به کتاب آسمانی و دین خودش مورد استحالف قرار داشت، حکم کرد که شخص اهل
 .(23/2۶8ق، 1409)حر عاملی، « گیرد

گونه نیز استدالل شده است که کافر به خداوند: عالوه بر روایات فوق این عدم اعتقاد -
ق، 1410برخی کفار، اعتقادی به خداوند نداشته و حرمتی برای او قائل نیستند )شهید ثانی، 

 (. بنابراین بهتر است حاکم به آنچه بدان اعتقاد دارند سوگند دهد.3/95
اید بودند ب سنت در اثبات دیدگاه اول مطرح نمودهارزیابی ادله: در مورد با آیاتی که اهل

گفت، ظاهر آیات هیچ داللتی بر وجوب سوگند به خداوند ندارند زیرا در آیات تنها بیان 
 اند.شده است که کفار به خداوند سوگند یاد نموده

در قبال چگونگی سوگند کافر دو دسته روایات وجود  اما در مورد روایات باید گفت
 دارد: روایاتی که داللت بر لزوم سوگند به خداوند چه کافر و چه ملحد دارد و روایاتی که
داللت بر جواز سوگند به تورات برای یهود یا سوگند هر ملتی بر اساس دین خود دارند، که 

وگند به خداوند متعال( را پذیرفته و گروهی بر اساس روایات دسته اول، دیدگاه اول )س
گروهی نیز براساس روایات دسته دوم دیدگاه دوم )جواز سوگند به کتب آسمانی و پیامبران 
مرسل( را پذیرفته بودند. لکن باید گفت به دلیل وجود روایات صحیح در هر دو دسته از 

ه ذیرفت. مرحوم خویی کای از روایات را بدون توجه به دسته دیگر پتوان دستهروایات نمی
اعتقاد به دیدگاه دوم دارد، از طرفی هر دو طائفه از روایات را مورد توجه قرار داده است، 

ند کداند و عنوان میبین دو دسته روایات جمع نموده و نسبت بین آنها را مطلق و مقید می
آنچه در دین روایات دسته اول مطلق بوده و منع از سوگند به غیرخداوند، هم سوگند به 

گیرد؛ لکن روایات دسته کفار است و هم سوگند به آنچه در غیر دین آنهاست را در بر می
دوم بر روایات دسته اول مقدم شده و در نتیجه جواز سوگند به غیر خدواند به آنچه در دین 

 آید. یا اینکه اگر بین این دو دسته از روایات تعارض باشد،کفار وجود دارد، به دست می
تعارض از قبیل نص و ظاهر است؛ بنابراین به قرینه نص، از ظهور ظاهر باید دست برداشت 

گردد، به این معنا که کراهت دارد و در نتیجه نهی از سوگند به غیر خدا بر کراهت حمل می
دارد بر فرض پذیرش تعارض قاضی آنها را به غیر خدا سوگند دهد. در نهایت نیز اظهار می

                                           
برای یمین صبر مطرح گردیده و از روایات نیز قابل برداشت است، چنین است:  الذکر نیز هست ومعنای فوق

که موجب غضب خداوند گشته حالف را داخل در گردد سوگند دروغی که برای تصاحب مال دیگری ادا می
 (.1/142۶ق، 1410شود )حافظ، . که از آن به یمین غموس نیز تعبیر میجا(دوزخ نماید )ر.ک: همان
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یات و عدم ترجیح دسته دوم، باید گفت هر دو دسته روایات از اعتبار ساقط دو دسته روا
گردیده و در این حالت، باید مرجع چگونگی ادای سوگند، اطالقات ادله باب قضاء باشد 

 (.41/32ق، 1422)خویی، 
لکن در پاسخ به مرحوم خویی در جمع روایات باید گفت: نسبت بین این دو طائفه از 

قبیل نسبت اطالق و تقیید نیست، زیرا صحیحه حلبی و غیر آن بر عدم جواز روایات از 
سوگند به غیرخدا تصریح دارند و معتبره سکونی و سایر روایات دسته دوم داللت بر جواز 

چنین ظاهر روایات دسته اول هیچ است. هم سوگند یهودی به تورات یا دین موسی
ل دارد اطالقات ادله قضاء از سوگند به غیرخداوند تناسبی با کراهت ندارند و در ضمن احتما

توان در تعارض این دو دسته از روایات، اعتماد به این انصراف داشته باشند. بنابراین نمی
اطالقات نمود و جمع بین دو دسته از روایات به صورتی که مرحوم خویی تبیین نمود و یا 

وص حاکم هنگامی که تشخیص دهد جمع روایات به این صورت که سوگند به غیرخدا مخص
 (.2/21۶ق، 1423موسوی اردبیلی، ) گونه سوگند رادعتر است، صحیح نیستاین

 هحیحص توان بهعالوه بر روایات دسته اول که تصریح به سوگند به خداوند داشتند، می
أَنَّ نَبِیّاً مِنَ  فِی کِتَابِ عَلِیٍّ»فرمودند:  نیز استناد نمود که امام صادق سلیمان بن خالد

هُ إِلَیْهِ قَالَ فَأَوْحَى اللَّ -فَقَالَ یَا رَبِّ کَیْفَ أَقْضِی فِیمَا لَمْ )أَرَ وَ لَمْ أَشْهَدْ( -الْأَنْبِیَاءِ شَکَا إِلَى رَبِّهِ
کتاب  نْ لَمْ تَقُمْ لَهُ بَیِّنَةٌ: دروَ قَالَ هَذَا لِمَ -وَ أَضِفْهُمْ إِلَى اسْمِی فَحَلِّفْهُمْ بِهِ -احْکُمْ بَیْنَهُمْ بِکِتَابِی

آمده است پیامبری از پیامبران به خداوند شکایت نموده و فرمود: خدایا چگونه  علی
فرمود:  ام و به آن شهادت داده نشده است. امامقضاوت کنم در مورد چیزی که ندیده

پناه اسمم قرار ده تا به آن خداوند به او وحی نمود: با کتابم بین آنها حکم کن. و آنها را در 
ر عاملی، )ح« سوگند یاد کنند و فرمود: این برای کسی است که برای او بینه اقامه نشده است

شده  روایت بان بن عثمان و محمد بن قیسا ( شبیه این روایت نیز توسط2۷/229ق، 1429
د در سایر (. این روایات نیز بر لزوم سوگند به خداون2۷/230ق، 1429است )حر عاملی، 
 .ملتها داللت دارند

عالوه بر این، در صورتی که در سوگند به غیر خداوند، تردید وجود داشته باشد، اصل بر 
 (.2/21۷ق، 1412عدم نفوذ سوگند به غیرخداوند متعال است )حسینی روحانی، 

الزم به ذکر است، نسبت به روایت سکونی که داللت بر جواز سوگندخوردن یهودی به 
کند، دو ت دارد، طوسی بعد از ذکر روایت مذکور، از قول محمد بن حسن، بیان میتورا
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یک یهودی را به تورات سوگند داد، این کار  روایتی که در آنها آمده است که امام علی
کتاب و غیر آنها باشد، این است که اهلتنها برای امام جایز است، و آنچه برای ما جایز می

 (.8/2۷9ش، 13۶5سوگند دهیم )طوسی، را تنها به خداوند 
وایات ر عالوه بر توضیحاتی که فقها در منع سوگند به غیرخداوند بیان نمودند، باید گفت

در معنا هم هستند، مضاف بر اینکه  حتاصر دسته اول گذشته از داشتن شهرت روایی، دارای
اند( نیز تناد نمودهسنت به آن اسسوره نور )که اهل 24سوره مائده و  10۷آیه موافق با 

 اصل عدم مشروعیت قسم به غیرخداو موافق با احتیاط شده، باشند. افزون بر موارد گفتهمی
آیین  281اده م. بنابراین باید گفت سوگند کفار تنها به خداوند متعال صحیح است. هستندنیز 

دارد: ول مقرر میقانون مجازات اسالمی نیز به پیروی از دیدگاه ا 203دادرسی مدنی ایران و 
 به متعال خداوند نام یا( تاهلل – باهلل –واهلل سوگند باید مطابق قرار دادگاه و با لفظ جالله )»

 «.گردد.. ادا زبانها سایر
 

 تغلیظ سوگند کافر
 گردد، تغلیظ سوگند کافر استای که در مورد سوگند قضایی کافر مطرح میآخرین مسئله

 شود:که از دیدگاه فریقین بحث می
 

 . دیدگاه فقهای امامیه1
فقهای امامیه معتقدند تغلیظ سوگند، بر غیرمسلمان نیز واجب نیست، هر چند برای حاکم 

ق، 141۷جایز بلکه مستحب است سوگند را با لفظ، زمان و مکان تغلیظ نماید )شهید اول، 
ق، 1403؛ مقدس اردبیلی، 15/10۶ ق،1418؛ طباطبایی، 2/14۶ق، 1410؛ حلی، 2/9۶

(؛ بر این اساس بر 2/225ق، 1423؛ موسوی اردبیلی، 1۷/4۷8ق، 1415؛ نراقی، 12/182
حالف واجب نیست تقاضای سوگند را اجابت نماید و اگر از سوگند خوردن امتناع کرد، 

ق، 138۷؛ فخرالمحققین، 2/14۶ق، 1410توان او را بر تغلیظ مجبور نمود )حلی، نمی
 (.3/95ق، 1410؛ شهیدثانی، 4/33۶

 
 سنت. دیدگاه فقهای اهل2

ای از فقهای حنبلی معتقدند اگر حقی که به آن سوگند در مسئله تغلیظ سوگند کافر، عده
چهارمِ دینار بیشتر باشد، اگر خورد ارزش مالی داشته باشد و مقدار آن حق از یکمی
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زیرا تغلیظ و تشدید در یمین، حق د؛ گردسوگنددهنده طلب کند تغلیظ سوگند واجب می
ای که سوگنددهنده طلب نموده به گونه -سوگنددهنده است. پس اگر حالف از سوگند 

ق، 1415؛ نفراوی، 4/314تا؛ شود )صاوی، بیامتناع کند، ناکل محسوب می -است
2/223.) 

الفاظ،  هاند که تغلیظ بدر مقابل، گروهی دیگر از فقهای حنبلی و شافعی تصریح کرده
دانند (، بلکه آن را مستحب می10/20۶ق، 1388قدامه، زمان و مکان واجب نبوده است )ابن

 (.۶/41۷ق، 1415)خطیب شربینی، 
ر دارد تغلیظ واجب نیست، مگبهوتی از فقهای حنبلی، قائل به تفصیل شده و اظهار می

 این حالت واجب شود( که دردر جایی که خطری باشد )مثل جنایتی که موجب قصاص نمی
گردد؛ زیرا تغلیظ تأکید است و در جایی که خطری نیست، احتیاجی به تأکید نیست. می

 (.۶/451ا، تشود )بهوتی، بیبنابراین کسی که از تغلیظ سوگند امتناع کند ناکل محسوب نمی
زحیلی نیز بدون اینکه اشاره به وجوب یا عدم وجوب تغلیظ نماید در این باره اظهار 

ردد؛ به گاگر حالف کافر باشد یمین در حق آنها تغلیظ می: گوینداو می غیر و هحنفی داردمی
ق، 1409شود )زحیلی، این صورت سوگند هر کدام بر حسب عقیده آنها تغلیظ می

چنین سرخسی فقیه حنفی به این صورت اظهار عقیده نموده و در مورد هم (.8/5994
مورد یهودی گفته شود: خدایی که تورات را بر حضرت  در»دارد: چگونگی تغلیظ عنوان می

 نازل کرد و در مورد نصرانی گفته شود: خدایی که انجیل را بر حضرت عیسی موسی
ناع شود که بدون آن امتنازل کرد؛ زیرا تغلیظ با این وصف موجب امتناع حالف از سوگند می

 (.1۶/120ق، 1414)سرخسی، « کندنمی
غلیظ دارد اگر قاضی تغلیظ را به نظر قاضی واگذار نموده و اظهار میکاسانی فقیه حنفی ت

ق، 140۶تواند آنها را با تغلیظ سوگند دهد )کاسانی، سوگند در دینشان را تشخیص دهد می
۶/228.) 

 سنت برای اثبات تغلیظ عالوه بر دالیلی که مطرح نموده بودند به سیره پیامبرفقهای اهل
(. ۶/228ق، 140۶کنند )کاسانی، یهودی را تغلیظ نمود، استناد میصوریای که سوگند ابن

چنین به (. هم۶/228ق، 140۶کنند )کاسانی، البته این سیره را تنها بر جواز تغلیظ بیان می
نَشَدْتُکُمْ بِاَللَّهِ الَّذِی أَنْزَلَ التَّوْرَاةَ عَلَى » به صورت: خاطر سوگنددادن یهودی توسط پیامبر

و قول «. دهمشما را به خداوندی که تورات را بر موسی نازل نمود، سوگند می :مُوسَى
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 آن ماز،ن از پس :بِاللَّهِ فَي قْسِمَانِ الصَّالَةِ بَعْدِ مِنْ»فرماید: خداوند متعال که در آیه وصیت می
و روایت کعب بن سور  .(10۶ه، دئما« )کنند.مى یاد سوگند خدا به پس دارید؛مى نگاه را دو

اذْهَبُوا بِهِ إلَى الْمَذْبَحِ، وَاجْعَلُوا الْإِنْجِیلَ فِی حِجْرِهِ، »: در مورد نصرانی که فرمود از پیامبر
: او را به محل قربانی کردن ببرید، و انجیل را در دامان او و تورات را بر وَالتَّوْرَاةَ عَلَى رَأْسِهِ

گند کافر جایز است و البته این فقیه نیز ادله فوق را بر تغلیظ سو« روی سرش قرار دهید
 (.10/20۶ق، 1388قدامه، کند نه وجوب تغلیظ )ابنجواز تغلیظ حمل می

 
 دیدگاهها و دیدگاه مورد پذیرش . ارزیابی3

 سنت قائل به عدم وجوب تغلیظ سوگندگونه که بیان شد فقهای امامیه و اکثر فقهای اهلهمان
ای که در باب سوگند مستند اصلی حکم خود را نیز اطالقات و عمومات ادلهکافر بوده و 

یظ ای که در آنها به تغلدانند که داللتی بر تغلیظ ندارند، و حتی برخی از ادلهآمده است می
نت، سکنند. البته اقلیتی از فقهای اهلاند را بر جواز و استحباب تغلیظ حمل میاشاره نموده

لیظ بودند، اما دلیل محکم و مستندی که تغلیظ را اثبات نماید ارائه ننموده قائل به وجوب تغ
 بودند.

تواند نظر به اهمیت دادگاه می»دارد: مکرر قانون مدنی در این زمینه مقرر می 1328ماده 
موضوع دعوی و شخصیت طرفین و اوضاع و احوال مؤثر مقرر دارد که قسم با تشریفات 

 «.آن را به نحو دیگری تغلیظ نمایدخاص مذهبی یاد شود یا 
 مطابق قرار دادگاه و با لفظ دیسوگند با»دارد: آیین دادرسی مدنی نیز مقرر می 281ماده 

به  ازیزبانها ادا گردد و در صورت ن رینام خداوند متعال به سا ای( تاهلل – باهلل –جالله )واهلل
 ..«..دینمایم نییزمان، مکان و الفاظ تع ثیآن را از ح یادا تیفیدادگاه ک ظیتغل

آید که دادگاه این حق را دارد در شرایط خاص اقدام از مواد مذکور هر چند به دست می
به تغلیظ سوگند نماید، اما با توجه به نظر فقها مبنی بر عدم وجوب تغلیظ سوگند، در صورتی 

وب توان او ناکل محسماید، نمیکه شخصی که سوگند متوجه او شده است، از تغلیظ امتناع ن
 نمود.
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 یجهنت
چنین براساس ادله عام اثبات . سوگند قضایی کافر اهل کتاب، براساس نص روایات و هم1

دعوا )البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر(، چه در مقام مدعی و چه در مقام منکر در 
 محاکم قضایی قابل پذیرش است.

 و ادله قرآنی و« البینه علی المدعی و الیمین علی من أنکر». مطابق با عمومیت قاعده 2
سوگند اسقاطی کافر غیرکتابی )در مقام منکر( و سوگند اثباتی کافر غیرکتابی معتقد روایی، 

ابل پذیرش ق. لکن سوگند اثباتی کافر غیرکتابی منکر خداوند، به خداوند قابل پذیرش است
چ تأثیری در اثبات، تکمیل و بقای حق ندارد؛ زیرا کافر ملحد هیچ قصد و اراده نبوده و هی

 جدی در انشاء سوگند ندارد.
سنت و براساس روایات نظر فقهای اهل. براساس نظر مشهور فقیهان امامیه و اتفاق3

چنین اصل احتیاط و اصل عدم نفوذ مستفیضه و صحیحی که تصریح به این امر دارند و هم
ند به غیرخداوند متعال، سوگند کفار تنها باید به نام خداوند متعال یا اسماء خاصه او سوگ

 باشد.
سنت، باید قائل بر عدم نظر فقهای امامیه و نظر مشهور فقهای اهل. با توجه به اتفاق4

وجوب تغلیظ سوگند کافر بود؛ زیرا ادله عام سوگند و خاص سوگند کافر، مطلق یا عام بوده 
 .تی بر وجوب تغلیظ ندارندو دالل
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