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  »مسالة سکوت مدعي عليه«بررسي 

  

  ١٭ حسن عبدي

   و محقق حوزه علميه قماستاد

 )۱۸/۹/۱۳۸۷ :يريخ پذيرش نهاي تاـ ۲۷/۱/۱۳۸۷ :تاريخ دريافت مقاله(
  

  چكيده

يکي از مسائل فقه القضاء كه اقوال مختلفي دربارة آن مطرح شده مسالة 

هنگامي که شخصي ادعايي را نزد قاضي مطرح . سکوت مدعي عليه است

خواهد تا نظر خود را دربارة ادعاي مطرح شده  کند قاضي از مدعي عليه مي مي

دعي عليه ادعا را بپذيرد يا آن را انکار کند که هر بيان کند؛ ممکن است که م

ولي در اين ميان ممکن . کدام از اين دو صورت دادرسي خاص خود را دارد

است که مدعي عليه دربارة ادعا سکوت اختيار کند؛ يعني نه آن را رد کند و نه 

در اين گونه موارد وظيفة قاضي چيست؟ در اين مقاله كوشش . آن را بپذيرد

.  تا بر اساس مباني فقه اسالمي مسالة سکوت مدعي عليه بررسي شودشده

براي اين منظور نخست صورت مساله تبيين گرديده، سپس اقوال فقهاي 

اماميه طرح و بررسي شده و در پايان بر اساس ادلة شرعي پاسخي براي 

   .مساله ارائه شده است

  

  . الزام به جواب ـواب به ادعا ترک ج ـ سکوت مدعي عليه ـ فقه القضاءها كليد واژه

  
  طرح مساله

يکي از ابواب فقهي ـ که به گفتة برخي يکي از دشوارترين ابواب فقهي محسوب 

در باب القضاء مسائل مختلفي مطرح شده و فقهاي شيعه .  ـ باب القضاء است٢شود مي
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  .ث اجتهاد و تقليدبح) هجري شمسي
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   ۹۰ 

وبت در اين مسائل از نظر صع. اند به استنباط حکم اين مسائل از ادلة شرعيه پرداخته

يک سطح قرار ندارند؛ در حالي که حکم برخي از مسائل در روايات متعددي مطرح 

گرديده، حکم برخي ديگر از اين مسائل در روايات ـ دست کم به صورت صريح ـ وارد 

از جملة اين مسائل دشوار؛ مسالة . نيست» منصوصه«نشده و به اصطالح؛ مساله 

له چنين است که اگر شخصي نزد قاضي نماي کلي مسا. است» سکوت مدعي عليه«

برود و ادعايي را عليه شخص ديگري مطرح کند، و قاضي نيز بر حسب مراحل 

دعوت کند تا در ) يا همان کسي که ادعا عليه او مطرح شده(قضاوت، از مدعي عليه 

حال اگر قاضي از مدعي عليه خواست تا نظر خود را . جلسة قضاوت؛ حاضر شود

  :سه حالت متصور خواهد بود. عي مطرح کنددربارة ادعاي مد

  الف ـ اين که مدعي عليه ادعا را انکار کند؛

  ب ـ اين که مدعي عليه ادعا را قبول کند؛

  .ج ـ اين که مدعي عليه دربارة ادعا سکوت اختيار کند

  .در اين مقاله به بررسي حکم فرض سوم خواهيم پرداخت

  

  تنقيح محل نزاع

مساله  کند آن است که صورت اي کمک مي سي دقيق هر مسالهيکي از اموري که به برر

است  براي اين کار الزم. را به خوبي تبيين و تنقيح کنيم» محل نزاع«و به اصطالح 

سکوت  .را که در عنوان مساله مطرح گرديده به خوبي روشن سازيم» سکوت«مراد از 

: ـ نك (١است الکالمعناي ترکاست که به مدر لغت عرب از مادة سکَتَ يسکُوتُ سکُوت

فقهي نيز همين   البته در متون.)۶/۳۰۳منظور، ، ابن۱/۵۵۳زبيدي، ال، ۱/۲۵۳جوهري، ال

داراي  »صاله« مانند کلمة» سکوت«معناي لغوي مراد است و چنين نيست که کلمة 

 »سکوت« معناي دربارة حال اين ولي با. شرعيه باشد متشرعه يا حتي حقيقت حقيقت

گفتن را  بايد به نکتة مهمي توجه داشت و آن اين که گاهي مدعي عليه توانايي سخن

هيچ  تواند داشته باشد؛ گاهي مدعي عليه به ندارد که اين صورت خود دو حالت مي

_____________________________________________________________ 
يقال سکت ... , سکت السکت و السکوت خالف النطق: گويد میلسان العربابن منظور در . ۱ 

 می المعجم الوسيطهم چنين در . و قيل سکت تعمد السکوت... الصائت يسکت سکوتاً إذا صمت 

  .خوانيم سکت يسکوت سکوتاً و سکاتاً صمت و انقطع عن الکالم
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۹۱

آن که رغموجه توان سخن گفتن ندارد مانند کسي که الل است و گاهي مدعي عليه به

گفتن  اي، در حال حاضر قادر بر سخن ِت عارضهتوانايي سخن گفتن دارد ولي به علّ

قدرت  براي مثال کسي که دندان يا فک خود را جراحي کرده است و تا يک ماه, نيست

اين  در مورد کساني که به هيچ وجه قدرت بر سخن گفتن ندارند. سخن گفتن ندارد

قاصد م دسته از افراد در زندگي خود به طور معمول با اشاره و حرکات دست و سر

سمت باال  براي مثال نزد اين افراد حرکت دادن سر به. کنند خود را به ديگران منتقل مي

اذعان  به معناي نفي و انکار و حرکت دادن سر به سمت پايين به معناي تاييد و

سکوت « کند بنابراين در مورد چنين فردي تنها زماني صدق مي. شود محسوب مي

مورد  اما در. راي اظهار مقاصدش را به کار نگيردهاي متعارف ب که راه» کرده است

براي بيان  شخصي که در حال حاضر توانايي سخن گفتن ندارد بايد گفت اگر از کتابت

کند سکوت او زماني است که از بيان کتبي نظر خود امتناع  مقاصد خود استفاده مي

  .ورزد

است؛ » ا في حکمهترک الکالم و م«خالصه آن که مراد از سکوت در عنوان مساله 

شود که مدعي عليه قدرت بر تکلم دارد و از سخن گفتن  يعني هم مواردي را شامل مي

کند و هم مواردي را که مدعي عليه اگر چه قدرت بر تکلّم ندارد ولي از  اجتناب مي

حال صورت مساله چنين . ١کند هاي متعارف براي بيان مقاصد خود استفاده نمي شيوه

ر شخصي ادعايي را نسبت به شخص ديگر مطرح کند و قاضي در خواهد بود که اگ

جلسة قضاوت از مدعي عليه بخواهد تا نظر خودش را دربارة آن ادعا مطرح کند ولي 

  مدعي عليه سکوت کند، در اين صورت چه بايد کرد؟ و حکم مساله چيست؟

  

  اقوال در مساله

همان . پردازيم وال مساله ميپس از طرح مساله و تنقيح محل نزاع به نقل و بررسي اق

تر بيان شد اين مساله از جمله مسائلي نيست که حکم صريح آن در ادلة  گونه که پيش

_____________________________________________________________ 
 که سکوت کردن مدعي عليه نسبت به ادعاي مطرح شده عليه او، مبتني بر البته روشن است. ۱ 

اين است که قاضي موارد ادعايي را در جلسة قضاوت به او افهام کند و مدعي عليه نسبت به 

از اين رو اگر مدعي عليه اخرس يا اصم باشد قاضي با استفاده . مورد ادعايي علم و آگاهي بيابد

دانند براي  ن گفتن با اخرس و اصم را از طريق اشاره يا هر راه ديگر مياز افرادي که قدرت سخ

  .کند آگاه ساختن مدعي عليه نسبت به دعوا اقدام مي
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   ۹۲ 

شرعي وارد شده باشد؛ همين امر باعث شده تا ميان فقها دربارة حکم اين مساله 

هاي فقهي دست کم با چهار قول مواجه  با جستجو درکتاب. اختالف زيادي بروز کند

  .افکنيم که در اين قسمت به اقوال دربارة اين مساله نگاهي ميشويم  مي

  

  قول به حبس: قول اول

کند اگر جواب داد ـ  در موارد سکوت مدعي عليه، قاضي او را ملزم به جواب دادن مي

خواه ادعاي مدعي را بپذيرد يا آن را انکار کند ـ نوبت به مراحل بعدي قضاوت 

کند  ر سکوت خود اصرار ورزيد قاضي او را حبس ميرسد، اما اگر جواب نداد و ب مي

محقق حلي يکي از کساني است که به اين . تا آن که جواب دهد و از حبس رهايي يابد

 به عمد سکوت ]مدعي عليه[و اما سکوت پس اگر او : گويد وي مي. قول گرايش دارد

کنند  بس ميکنند، و اگر پافشاري کند او را ح گويي مي کند او را وادار به پاسخ

  .)۴/۷۶محقق حلي،  (١ بيان کند]مساله را[تا

، النهايهالشيخ الطوسي،  (٣، شيخ طوسي)۷۲۵مفيد،  (٢اين ديدگاه را شيخ مفيد

. اند نيز پذيرفته) ۲۱۱ـ۲۱۲ابن حمزه،  (٤، و ابن حمزه)۲۳۱الديلمي، (، ديلمي )۳۴۲

و صاحب جواهر ) ۲/۳۷۰الشهيد الثاني، (، شهيد ثاني )۲۶۹السبزواري، (سبزواري 

_____________________________________________________________ 
  .»و اما السکوت فإن اعتمده الزم بالجواب فإن عاند حبس حتي يبين «.۱  

الخصم عليه فلم و اذا ادعي الخصم علي خصمه شيئاً و هو ساکت فساله القاضي عما ادعاه  «.۲ 

يجب عن ذلک بشيء استبرا حاله فان کان اصم او اخرس عذّره في السکوت و توصّل الي افهامه 

الدعوي، و معرفه ما عنده فيها من اقرار او انکار فان اقر باالشاره او انکر حکم عليه بذلک و ان کان 

نکر اال ان يعفو الخصم عن صحيحاً و انّما يتجاهل و يعاند بالسکوت امر بحبسه حتي يقر او ي

  .»حقّه عليه

و ان کان يتساکت عن خصمه و هو صحيح قادر علي الکالم و انما يعاند بالسکوت امر بحبسه  «.۳ 

  .»حتي يقر او ينکر

و لم يخل المدعي عليه من ثالثه اوجه اما يکون اخرس او سکت عن الجواب تعنّتاً او اجاب، «. ۴ 

فهامه و معرفه ما عنده و حکم علي ما اشاره به من االقرار و االنکار و فاالول توصّل الحاکم الي ا

  .»الثاني يحبسه حتي يقر او ينکر اال ان يعفو الخصم
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۹۳

به هر حال در . اند نيز اين قول را ديدگاه عموم متأخران دانسته) ۲۰۹ـ۴۰/۲۱۰النجفي، (

  مجموع سه دليل بر اين قول ارائه شده است؛

  دليل اول

فرموده است اين قول مروي  )۷۷ـ۴/۷۶المحقق الحلي، (محقق حلی در کتاب شرايع 

چه متن آن به دست ما نرسيده ولي بنابراين روايتي وجود دارد که اگر . ١است

مضمون آن را محقق حلي نقل کرده و تنها مشکل آن اين است که مرسله است، زيرا 

ولي ما به مضمون . را نقل نکرده است) ع(محقق حلي رجال سند از خودش تا معصوم 

ماند جهل به رجال سند از  روايت در کتاب محقق حلي دست رسي داريم و تنها باقي مي

که اين ضعف سند نيز به دليل عمل فقهاي اماميه به ) ع( حلي تا معصوم محقق

. بنابراين دليل نقلي بر لزوم حبس وارد شده است. گردد مضمون روايت جبران مي

  :صورت استدالل چنين است

کند و در صورت سکوت او  اين حکم که قاضي مدعي عليه را ملزم به جواب مي) ۱(

  .وايت استکند، مضمون يک ر را حبس مي

  .مضمون آن روايت را محقق حلي به صورت مرسله نقل کرده است) ۲(

  .اند فقهاي اماميه به مضمون اين روايت عمل کرده) ۳(

  .عمل فقهاي اماميه جابر ضعف سند روايات است) ۴(

  .مضمون روايت محقق حلي حجت شرعي است) ۵(

مدعي عليه را حبس تواند  بنابراين حکم مذکور حجت شرعي است و قاضي مي) ۶(

  .کند تا او سکوت خود را بشکند

  بررسي دليل

به نظر ) ۱(نخست آن که دربارة مقدمة . در مورد اين دليل مالحظاتي وجود دارد

رسد اين که مطلبي مضمون يک روايت باشد مبتني بر استظهار از روايت است و  مي

 آن استظهار کرد و به توان مضموني را از مادام که متن روايت در دسترس نباشد نمي

نسبت داد، چه اين که احتمال دارد استفادة چنين مضموني مبتني بر فهم ) ع(معصوم 

شخصي باشد و نه استظهار عرفي، و فهم يك فقيه براي ديگر فقها حجت شرعي 

_____________________________________________________________ 
و اما السکوت فان اعتمده الزم الجواب فان عاند حبس حتي يبين و قيل يجبر حتي يجيب و قيل  «.۱ 

ليمين علي المدعي فان اصر رد الحاکم اليمين يقول الحاکم اما اجبت و اال جعلتک ناکالً و رردت ا

ل مرويعلي المدعي و االو«.  
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   ۹۴ 

رسد به صرف اين که محقق حلي  نيز به نظر مي) ۲(دربارة مقدمة . شود محسوب نمي

شود که  کند و ادعا کند که فالن مطلب مروي است، ثابت نميمضمون روايتي را نقل 

آن روايت نقل شده و به دست ما هم رسيده تا بتوانيم آن را دليل و حجت بر حکم 

زيرا چه بسا در واقع روايتي در خصوص اين مساله وارد نشده . شرعي قرار دهيم

ز برخي عمومات باشد و آن چه که محقق حلي ادعا کرده تنها استنباط شخصي او ا

عالوه بر . ايم بوده که در دسترس ما هم بوده ولي چنان مطلبي از آن استفاده نکرده

اين اگر بپذيريم که در واقع هم روايتي وجود داشته فرض اين است که اسانيد آن 

براي ما نقل نشده تا سند روايت را ارزيابي و از صحت سند آن و منسوب بودن 

  .اطمينان حاصل کنيم) عليهم السالم(ن روايت به يکي از معصوما

نيز بايد گفت چنين نيست که همة فقهاي اماميه يا اکثر ايشان بر ) ۳(دربارة مقدمة 

اي بر خالف آن  طبق مضمون اين روايت عمل کرده باشند، بلکه در ميان فقها عده

 ١حتي شيخ طوسي قول ديگري را مقتضاي مذهب شمرده است, اند روايت عمل کرده

؛ با توجه به مطالب گذشته )۴(، اما دربارة مقدمة )۸/۱۶۰، المبسوطلشيخ الطوسي، ا(

شود که ـ بر خالف آن چه سيد علي طباطبايي معروف به صاحب رياض  روشن مي

تواند جابر  ـ عمل جمعي از فقها نيز نمي) ۱۰۱ـ۱۰۰/ ۱۵الطباطبايي،  (٢ادعا کرده است

وايت ثابت نشده تا عمل جمعي از فقها را زيرا اصل وجود ر, ضعف سند روايت گردد

  .بتوان جابر سند آن به حساب آورد

  دليل دوم

. دومين دليلي که بر اثبات اين قول اقامه شده است، عموم روايت مجاشعي است

حسن بن محمد طوسي در کتاب مجالسش از پدرش از ابي مفضل : روايت چنين است

_____________________________________________________________ 
فاما القسم الثالث و هو اذا سکت او قال ال اقر و ال انکر قال له الحاکم ثالثاً اما اجبت عن الدعوي «. ۱ 

کار و و اال جعلناک ناکالً و رددنا اليمين علي خصمک و قال قوم يحبسه حتي يجيبه باقرار او بان

اليجعله ناکالً فيقضي بالنکول و السکوت و قوله ال اقر ليس بنکول و االول يقتضيه مذهبنا و 

الثاني ايضاً قوي«.  

فاذاً القول االول في غايه القوه سيما مع دعوي جماعه ان به روايه و ظاهرهم کونها نصاً في «. ۲ 

ون االّ ان غايتها حينئٍذ ان تکون مرسله حکم المساله و هي و ان لم نظفر بها کما صرح به آخر

فتجبر کاحتمال قصور الدالله بالشهره العظيمه المتاخره التي کادت تکون اجماعاً بل لعلّها اجماع 

  .»في الحقيقه
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۹۵

مجاشعي از محمد بن جعفر از پدرش از از مفضل بن محمد بيهقي از هارون بن عمرو 

 رضا ]امام[ از مجاشعي از ]در طريق ديگر[ عليهما السالم و ]امام صادق: [ابي عبداهللا 

رسول خدا صلي اهللا عليه و آله فرمود ديرکرد : از پدرانش از علي عليهم السالم فرمود

پسندد  ل نمي کسي که دارست، اگر دينش در کاري که خدا عز و ج]تاخير انداختن: [

، الحر ۲/۱۳۴، االماليالشيخ الطوسي، . (١سازد نباشد، عرض و عقوبت او را روا مي

  )؛، ابواب الدين و القرض، الباب الثامن، الروايه الرابعه۳۳۳ـ۱۸/۳۳۴العاملي، 

  :نحوة استدالل به اين روايت اين گونه است

هم شامل واجد شود و  مطلق است؛ هم شامل واجد مال مي» الواجد«تعبير ) ۱(

  .قدرت بر تکلم

هر شخصي که واجد باشد ولي از اداء حقوق ديگران امتناع ورزد ِعرض و ) ۲(

  .عقوبت خود را حالل کرده است

كند را عقوبت  تواند شخص واجد كه از اداء حقوق ديگران امتناع مي قاضي مي) ۳(

  .كند

ي است »واجد«ورزد  شخص قادر بر تکلم که از جواب دادن به قاضي امتناع مي) ۴(

  .که عرض و عقوبت خود را حالل کرده است

  .حبس از مصاديق عقوبت است) ۵(

  .تواند شخص ساکت را حبس کند تا سکوت خود را بشکند بنابراين قاضي مي) ۶(

  بررسي دليل

رسد ضعف سند آن است كه  اي كه دربارة اين روايت به نظر مي نخستين نكته

مفضل  علت ضعف آن وجود ابي.  و اعتبار ساقط شودگردد روايت از حجيت باعث مي

مفضل كسي نيست به جز محمد بن عبداهللا بن محمد بن  ابي. در طريق روايت است

بر اساس نظر نجاشي كه از . عبيداهللا مكني به ابو المفضل و ملقب به الشيباني

ي در معتمدان در علم رجال است اين شخص در ابتداي امر ثبات در اعتقاد داشته ول

. اند ادامه مبتلي به خلط شده است و بسياري از علماي اماميه او را تضعيف کرده

_____________________________________________________________ 
عن ابيه، عن جماعه، عن ابي المفضل، عن المفضل بن ) مجالسه(الحسن بن محمد الطوسي في  «.۱ 

عليهما ( عمرو المجاشعي، عن محمد بن جعفر، عن ابيه ابي عبداهللا محمد البيهقي، عن هارون بن

صلّي (قال رسول اهللا : قال) عليهم السالم(، و عن المجاشعي، عن الرضا عن آبائه، عن علي )السالم

  .»لي الواجد بالدين يحلّ ِعرضه و عقوبته ما لم يکن دينه فيما يکره اهللا عزّ و جلّ): اهللا عليه و آله
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به هر حال از سند . توان به اين روايت استناد کرد بنابراين نمي). ۳۹۶النجاشي، (

گفته شده که اوالً روايت تنها به مواردي ) ۱(روايت که بگذريم دربارة مقدمة 

هدة شخصي ثابت شده باشد و آن شخص هم اختصاص دارد که وجود ديني بر ع

در حالي که در مسالة حاضر اصل وجود دين ثابت . واجد مال براي اداي دين باشد

نشده است و از اين رو اصوالً روايت در مقام بيان حکم موارد سکوت مدعي عليه 

ثانياً اگر ). ۲/۱۵۴فاضل لنکراني، (نيست و مقتضي براي انعقاد اطالق وجود ندارد 

پذيريم که روايت در مقام بيان بوده و مقتضي براي انعقاد اطالق وجود دارد ولي ب

، که »دينه«و » بالدين«اطالق ادعا شده را ندارد، بلکه با توجه به قيد » الواجد«تعبير 

رود، مراد از واجد کسي است که واجد  در ادامة روايت آمده و در امور مالي به كار مي

گر هم مقتضي براي اطالق وجود داشته باشد، قيود مذکور مانع ، بنابراين ا١مال باشد

نيز اشکال شده که اگر چه حبس يکي از ) ۵(دربارة مقدمة . شود از انعقاد اطالق مي

مصاديق عقوبت است ولي يگانه مصداق عقوبت نيست، از اين رو راه الزام مدعي 

 دليل مذکور اعم از عليه به جواب دادن، منحصر در حبس نخواهد بود و از اين رو

  .مدعا است

  دليل سوم

  :سومين دليلي که بر اثبات اين قول اقامه شده چنين است

  .جواب دادن مدعي عليه به قاضي حقي است که براي مدعي ثابت است) ۱(

  .تواند حقي را که براي شخصي ثابت شده، براي او استيفا کند قاضي مي) ۲(

  .س كردن شخص متعدي استهاي استيفاي حقوق، حب يکي از راه) ۳(

تواند شخص ساکت را حبس کند تا حق مدعي را ـ که همان  بنابراين قاضي مي) ۴(

  .جواب دادن نسبت به ادعاي مطرح شده باشد ـ ادا کند

  بررسي دليل

_____________________________________________________________ 
و فيه أن المنساق منه المالي ال ما يعم استحقاق جواب «:  چنين استجواهربير صاحب تع. ۱ 

؛ يعني ظاهر کلمة واجد اين است که شخص )۴۰/۲۰۸النجفي، (» الدعوي، سيما نصوص الغريم

گويي ـ  واجد مال باشد نه آن که ظاهر اين کلمه چنان گسترده باشد که شامل استطاعت از پاسخ

کار نيز هکه ظاهرروايات وارد در مورد بدـ را نيز شامل شود، به ويژه آن استکه حق مدعي 

  .است ماليهمين استطاعت
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۹۷

اشکال شده که جواب دادن مدعي عليه به قاضي حقي براي ) ۱(دربارة مقدمة 

ر اين مطلب نداريم و با توجه به اين که شود، زيرا دليل شرعي ب مدعي محسوب نمي

اي  اي هم بر وجود رابطه اند و اماره نسبت به چنين حقي با تراضي نزد قاضي نرفته

ميان مدعي و مدعي عليه وجود ندارد که وجود چنين حقي را توجيه کند بنابراين دليل 

نيز اشکال ) ۴(دربارة مقدمة . عقلي نيز بر وجود چنين حقي به نفع مدعي وجود ندارد

شده که دليلي وجود ندارد که براي استيفاي حق جواب دادن، مدعي عليه حبس گردد، 

هاي ديگري براي استيفاي چنين حقي وجود داشته باشد و به عبارت  به ويژه اگر راه

کند لزوم استيفاي  ديگر، دليل اقامه شده اعم از مدعي است، زيرا آن چه دليل اقتضا مي

ضي است و آن چه ادعا شده لزوم حبس کردن مدعي عليه است، حق مدعي توسط قا

اين دليل نيز ناتمام . در حالي که راه استيفاي حق منحصر در حبس مدعي عليه نيست

رسيم كه هيچ دليل معتبري  با بررسي ادلة سه گانة قول اول به اين نتيجه مي. است

  .رويم ساله ميحال به سراغ قول دوم در م. براي اين قول ارائه نشده است

  

  ارجاع به امر به معروف: قول دوم

برخي از فقها معتقدند که در اين گونه موارد، قاضي مدعي عليه را با زبان نرم ملزم به 

کند، اگر حاضر به جواب دادن ـ خواه ادعاي مدعي را بپذيرد يا آن را  جواب دادن مي

ر جواب نداد، قاضي رسد و اگ انکار کند ـ شد، نوبت به مراحل بعدي قضاوت مي

کند و اگر باز هم از جواب  خواستة خود را اين بار با زبان تند و با تندخويي تکرار مي

دادن سر باز زد، قاضي بر حسب مراتب امر به معروف و نهي از منکر خواستة خود را 

تفاوت عمدة اين . کند تا مدعي عليه سکوت خود را بشکند تري تکرار مي با شدت بيش

قول اول در اين است که در قول دوم موارد سکوت مدعي عليه از مصاديق امر قول با 

به معروف و نهي از منکر دانسته شده و با توجه به اين که امر به معروف و نهي از 

، مادام که احتمال ...منکر داراي مراتب است مثل تذکر زباني، ضرب، توهين، حبس، و 

رسد، بنابراين در اين مساله نيز  اتب بعدي نميتر باشد نوبت به مر تاثير مرتبة خفيف

براي استنطاق مدعي عليه، بايد مراتب مذکور و ساير شروط مذکور در باب امر به 

معروف و نهي از منکر رعايت گردد، در حالي که در قول اول تنها سخن از دو مرتبه 

ورت عناد بود؛ مرتبة اول که همان الزام به جواب دادن باشد، و مرتبة دوم که ص

در يکي از کساني که به اين . رسد ورزيدن و اصرار بر عدم جواب، نوبت به حبس مي
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 از ]مدعي عليه: [اگر سکوت او : گويد وي مي. قول گرايش دارد مال احمد نراقي است

 او را بر اساس مراتب امر به معروف و ]حاکم شرع[روي اذيت كردن و لجاجت باشد، 

کند؛ نخست با  گويي مي تر تا مرحلة باالتر وادار به پاسخ ييننهي از منکر از مرحلة پا

 و اگر جواب ]که چه بهتر[پس اگر جواب داد ... لطف و رقت سپس با غلظت و تندي 

  )۱۷/۲۸۱النراقي، . (١کند  او را حبس مي]حاکم شرع[نداد 

 ]مدعي عليه: [اگر سکوت او : گويد سيد علي طباطبايي نيز در توضيح اين قول مي
 او را بر اساس مراتب امر به معروف و نهي از منکر ]حاکم شرع[از روي عناد باشد، 

کند؛ نخست با لطف و رقت  گويي مي تر تا مرحلة باالتر وادار به پاسخ از مرحله پايين

 ]حاکم شرع[ و اگر جواب نداد ]که چه بهتر[سپس با اذيت و تندي، پس اگر جواب داد 
تا همانند موارد يمين هر گاه مدعي از او پرسيد پاسخش را افکند  او را به زندان مي

 است پس رواست ]مدعي عليه[ بر گردن او ]به نفع مدعي و[زيرا پاسخ حقي ... بدهد 

. ٢ را از او بستانند] ـِ مدعي[ را به زندان بيافکنند تا حق ]مدعي عليه[که او 

با بررسي متون . پردازيم  ميحال به نقل و بررسي ادلة اين قول). ۱۵/۹۹الطباطبايي، (

  :شويم فقهي با دو دليل بر اثبات اين قول مواجه مي

  دليل اول

شکي نيست که حبس حقوق ديگران از مصاديق منکر است که نهي از آن واجب ) ۱(

  .است

در مورد سکوت نيز، مدعي عليه با سکوت خود، از ادامة قضاوت و ايصال حق ) ۲(

  .کند به صاحبش منع مي

تواند مراحل مختلف نهي  ابراين در صورت سکوت مدعي عليه نيز قاضي ميبن) ۳(

  .از منکر را در مورد او اجرا کند

  بررسي دليل

توضيح اشکال اين . گردد باز مي) ۲(اشکالي که به اين استدالل وارد شده به مقدمة 

ين است که اصوالً چنين نيست که در همة موارد، يمين بر مدعي عليه واجب باشد تا ا

_____________________________________________________________ 
و ان کان سکوته تعنّتاً و لجاجاً الزمه الجواب اوالً باللطف و الرفق ثم الغلظه و الشده متدرجاً من  «.۱ 

  .»فان اجاب و اال حبسه...  المنکر االدني الي االعلي علي حسب مراتب االمر بالمعروف و النهي عن

و لوکان سکوته عناداً الزمه بجوابه اوالً باللطافه و الرفق ثم بااليذاء و الشده متدرجاً من االدني الي  «.۲ 

االعلي حسب مراتب االمر بالمعروف و النهي عن المنکر فان اجاب و اال حبسه حتي يجيب ان ساله 

  .» الجواب حق عليه فيجوز حبسه الستيفائه عنهالن... المدعي کما في اليمين 
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۹۹

مورد را از مصاديق امر به واجب و معروف قلمداد کنيم؛ بلکه در مواردي يمين مدعي 

دانيم که امر به معروف و نهي از منکر شامل امور  شود و مي عليه جائز شمرده مي

از اين . بنابراين خللي در روند دادرسي به وجود نخواهد آمد. گردد جايز و مباح نمي

  .کوت مدعي عليه منکري است که بايد از آن نهي کردتوان ادعا کرد که س رو نمي

  دليل دوم

دومين دليلي که بر اثبات اين قول اقامه شده است، عموم روايت مجاشعي است که 

  :نحوة استدالل به اين روايت اين گونه است. تر ذيل ادلة قول اول نقل گرديد پيش

 و هم شامل واجد شود مطلق است؛ هم شامل واجد مال مي»  الواجد«تعبير ) ۱(

  .قدرت بر تکلم

هر شخصي که واجد باشد ولي از اداء حقوق ديگران امتناع ورزد عرض و ) ۲(

  .عقوبت خود را حالل کرده است

ي است »واجد«ورزد  شخص قادر بر تکلم که از جواب دادن به قاضي امتناع مي) ۳(

  .که عرض و عقوبت خود را حالل کرده است

 ديگران به رغم تمکن، از مصاديق منکر است که نهي از آن امتناع از ادا حقوق) ۴(

  .واجب است

مطلق است و شامل مراتب مختلف امر به » يحلّ عرضه و عقوبته«تعبير ) ۵(

  .شود معروف و نهي از منکر مي

تواند از باب امر به معروف و نهي از منکر، مراتب مختلف  بنابراين قاضي مي) ۶(

  .ص ساکت اجرا کندنهي از منکر را در مورد شخ

  بررسي دليل

 توانـد بـر آن      عليه مي شده که نهايت چيزي که سکوت مدعي      گفته) ۴(دربارة مقدمة   

 باشد نکول قسم است، ولي پس از نکول قسم بسته بـه ماهيـت دعـوا در                داللت داشته 

 مربوط به امـوال و در مـواردي       برخي موارد رد قسم به مدعي جائز است مانند دعواي         

 تـوان بـه     بنابراين نمي . شود  قسم به مدعي واجب مي     اي مربوط به زوجه رد    مانند ادع 

واجب بود نه زيرا اصل رد يمين جايز خواهد. گونه سکوتي را منکر دانستکلي هر طور

  .)۱۸۴ التبريزي،(شود  به ادلة نهي از منکر تمسکگردد و  تا ترک آن منکر محسوب

  قول به نکول: قول سوم

ه در اين گونه موارد، قاضي مدعي عليه را با زبان نرم و زبان خوش برخي معتقدند ک

کند، اگر جواب داد ـ خواه ادعاي مدعي را بپذيرد يا آن را انکار  ملزم به جواب دادن مي

رسد و اگر جواب نداد قاضي خواستة خود  کند ـ که نوبت به مراحل بعدي قضاوت مي
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   ۱۰۰

کند و اگر باز هم از جواب دادن سر باز  ار ميرا اين بار با زبان تند و با تندخويي تکر

کند که يا جواب بده يا آن که سکوت تو را نشانة نکول قرار  زد قاضي به او اعالم مي

وي معتقد . اند، شيخ طوسي است از جملة کساني که اين قول را برگزيده. دهم مي

  :است

ه طلب جواب از فرض هاي سه گانة عكس العمل مدعي عليه نسبت ب[اما قسم سوم 

 که عبارت ])سكوت: انكار، قسم سوم: اقرار، قسم دوم: قسم اول(از وي دربارة ادعا 

کنم،  کنم و نه انکار مي  سکوت کند يا بگويد نه اقرار مي]مدعي عليه[است از اين که او 

گويد که يا به ادعا پاسخ بده يا آن که تو را   حاکم سه بار به او مي]در اين صورت[

الشيخ  (١گردانيم  بر مي]مدعي[آوريم و يمين را به دشمنت  ه به حساب مينکول کنند

ابن  (٢قاضي ابن براج نيز همين قول را اختيار کرده است). ۸/۱۶۰، المبسوطالطوسي، 

اند   نسبت دادهقواعد االحکامو برخي اين ديدگاه را به عالمه در ) ۲/۵۸۶براج، 

 چنين مطلبي قواعد االحکامة حلي در ولي از ظاهر عبارت عالم) ۱۸۱التبريزي، (

به هر حال استداللي که براي اثبات ). ۲/۲۳۱العالمه الحلي، : ـ نك (٣شود استفاده نمي

  :اين قول اقامه شده است عبارت است از

   اول دليل

در روايات متعددي وارد شده که در صورتي که مدعي عليه از اجراي يمين ) ۱(

  .دهد يمين را به مدعي ارجاع مي، قاضي )نکول(: امتناع ورزد 

) نکول(: در مورد سکوت نيز، مدعي عليه با سکوت خود، از اجراي يمين امتناع ) ۲(

  .ورزيده است

  .دهد بنابراين در صورت سکوت نيز قاضي يمين را به مدعي ارجاع مي) ۳(

_____________________________________________________________ 
فاما القسم الثالث و هو اذا سکت او قال ال اقر و ال انکر قال له الحاکم ثالثاً اما اجبت عن الدعوي  «.۱ 

  .»و اال جعلناک ناکالً و رددنا اليمين علي خصمک

لدعوي و اال جعلتک ناکالً و رددت فان سکت او قال ال اقر و ال انکر قال الحاکم له ان اجبت عن ا «.۱ 

اليمين علي خصمک و ذکر انّه يحبسه حتي يجيب اما باالقرار او بانکار و اليجعله ناکالً و ما 

  .»ذکرناه اوالً هو الظاهر من مذهبنا و ال باس بالعمل بالثاني

ينصرف ولو ادعي عليه عيناً فقال ليس لي اوهو لمن ال اسميه طولب بالتعيين و اال لم «. ۲

المالک و اليحتمل تسليمه الي المدعي ان يقوم حجهيحتمل آن يأخذه الحاکم الي والخصومه عنه

  .»ملکهنفياليد عليلدالله



 

   »مسأله سكوت مدعي عليه«بررسي 
  ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 

۱۰۱

  بررسي دليل

روايات درست نيست، زيرا آن چه در ) ۲(به اين استدالل اشکال شده که مقدمة 

است و اين عنوان در صورتي است که مدعي عليه از اجراي » نکول«وارد شده عنوان 

دهد در حالي که  يمين امتناع ورزد و در اين صورت قاضي يمين را به مدعي ارجاع مي

. سکوت مدعي عليه نه به معناي اذعان به دعواي مدعي است نه به معناي انکار آن

) نکول(:  امتناع از اجراي يمين در فرض انکار دعوا توان سکوت را بر مورد پس نمي

نه در روايات وارد » نکول«به اين اشکال پاسخ داده شده است که تعبير . حمل کرد

داراي حقيقت شرعيه است، بلکه آن چه در روايات مطرح » نکول«شده و نه آن که 

بر موارد امتناع  که اين عنوان هم ١»رد اليمين علي صاحب الحق«شده عبارت است از 

  .)۱۸۱التبريزي، (از اجراي يمين صادق است و هم بر موارد سکوت 

  

  ثبوت ادعا: قول چهارم

برخي ديگر معتقدند که اگر مدعي عليه در جلسة قضاوت نسبت به ادعا سکوت کرد، 

از جمله فقهايي که به اين قول . گردد به مجرد سکوت او حق به نفع مدعي ثابت مي

لذا قول موافق تحقيق در اين مساله «: گويد اضل لنکراني است که ميگرايش دارند ف

شود که حاکم بتواند به ضرر او حکم کند  اين است که اصرار بر سکوت موجب اين مي

اند آن  ذکر کرده) ره(منتهي اگر احتياط را بخواهد رعايت کند همان فرمايشي که امام 

کند و  ستحبي اين معنا را اقتضا ميهم نه به صورت احتياط وجوبي، بلکه احتياط م

به هر حال دست کم دو . ٢»خورد اگر کسي هم رعايت نکرد هيچ ضرري به مطلب نمي

ها  استدالل بر اين مطلب اقامه شده است که در اين قسمت به نقل و بررسي آن

  .پردازيم مي

  دليل اول

_____________________________________________________________ 
 عليابيعنيعقوبمحمدبن«: ، الروايه االولي۷؛ ابواب کيفيه الحکم، الباب ۲۷/۲۴۱ الحر العاملي، .۱ 

عليهما ( العالء عن محمد بن مسلم عن احدهما عبدالجبار عن صفوان عناالشعري عن محمدبن

في الرجل يدعي و ال بينه له قال يستحلفه فان رد اليمين علي صاحب الحق فلم يحلف ) السالم

  .»فالحق له

  .۲۰۹ـ۲۰۸، تفصيل الشريعه: ـ؛ هم چنين نك۲/۱۶۴، کتاب القضا، سيري کامل در فقه معاصر .۲ 
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   ۱۰۲

اميرالمومنين اند روايتي از  نخستين دليلي که صاحبان اين قول به آن تمسک کرده

محمد بن حسن با سندش از احمد بن محمد بن : است که ترجمة آن چنين است) ع(

درباره ) ع(از ابي عبداهللا : عمير از حماد از محمد بن مسلم گفت عيسي از محمد بن ابي

و مدعي هم بينه ) و او انکار کند(الل پرسيدم که اگر ادعايي به ضرر او مطرح شود 

) ع( سوگند بخورد؟ پس گفت شخص اللي را نزد اميرالمومنين نداشته باشد چگونه

اي نداشت پس  آوردند پس ادعا شد که ديني بر گردن او است و مدعي بينه

گفت ستايش خدايي را است که جان مرا نستاند مگر آن که هر آن چه ) ع(اميرالمومنين 

بياوريد، پس آن را  بدان نياز دارند را بيان کرد سپس گفت قرآني برايم ]اسالم[امت 

اين چيست؟ پس شخص الل سر خود :  براي او آورند، پس به شخص الل گفت]قرآن[

سپس . را به سوي آسمان بلند کرد و به اشاره کرد که کتاب خدا عزّ و جلّ است

: [ گفت ولي او را حاضر کنيد پس برادر او را حاضر کردند پس او ]اميرالمومنين[

اي قنبر دوات و کاغذي برايم :  را کنار خود نشاند سپس به گفت]برادر شخص الل

 به برادر شخص الل گفت به برادرت ]اميرالمومنين[بياور پس قنبر آن را آورد سپس 

 ] برادر شخص الل[:پس او ) بر گردن من است(بگو که اين مطلب بين تو و بين اوست 
سوگند به : نوشت) ع(لمومنين  آورد سپس اميرا]شخص الل: [ را پيش او ]کاغذ: [آن 

خدايي که خدايي به جز او نيست، داناي پنهان و آشکار، بخشنده، مهربان، خواهان، 

داند پس  دهنده، سودرسان، کشنده و دانايي است که پنهان و آشکار را مي برنده، زيان

به درستي که فالن پسر فالن که مدعي است به هيچ وجهي و به هيچ سببي حق و 

 آن ]اميرالمومنين[ندارد، سپس ) مراد شخص الل است( گردن فالن پسر فالن طلبي بر

 را بنوشد ولي ]آب: [ شست و به شخص الل دستور داد که آن ]با آب[ را ]کاغذ: [

 ١ او را به پرداخت دين وادار کرد]اميرالمومنين[شخص الل از اين کار سر باز زد، پس 

_____________________________________________________________ 
مدبن محمدبن عيسي عن محمد بن ابي عمير عن حماد عن محمد محمدبن الحسن باسناده عن اح«. ۱ 

و لم يکن ) و انکره(عن األخرس کيف يحلف اذا ادعي عليه دين ) ع(بن مسلم قال سالت اباعبداهللا 

اتي باخرس فادعي عليه دين و لم يکن للمدعي بينه فقال ) ع(للمدعي بينه؟ فقال ان اميرالمومنين 

هللا الذي لم يخرجني من الدنيا حتي بينت لالمه جميع ما تحتاج اليه ثم الحمد ) ع(اميرالمومنين 

قال ائتوني بمصحف فاتي به فقال لالخرس ما هذا؟ فرفع راسه الي السماء و اشار انّه کتاب اهللا عزّ 

و جلّ ثم قال ائتوني بوليه فأتي باخ له فاقعده الي جنبه ثم قال يا قنبر علي بدواه و صحيفه 

فتقدم اليه بذلک ثم کتب ) انّه علي(بهما ثم قال الخي االخرس قل الخيک هذا بينک و بينه فاتاه 

و اهللا الذي ال اله االّ هو عالم الغيب و الشهاده الرحمن الرحيم الطالب الغالب ) ع(اميرالمومنين 
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۱۰۳

؛ ابواب کيفيه الحکم، الباب ۲۷/۳۰۲العاملي، ، الحر ۶/۳۱۹، التهذيبالشيخ الطوسي، (

  ).الثالث و الثالثون، الروايه االولي

از نظر سند، رجال سند از ثقاتند افزون بر اين که سند شيخ طوسي به محمد بن 

اما از نظر داللت، . مسلم معتبر است، پس در مجموع، سند روايت خالي از اشكال است

  :توضيح استدالل اين گونه است که

در روايت وارد شده که اميرالمومنين به صرف امتناع اخرس از اجراي يمين، ) ۱(

  .حق را به مدعي داد

) نکول(: در مورد سکوت نيز، مدعي عليه با سکوت خود، از اجراي يمين امتناع ) ۲(

  .ورزيده است

دهد و نيازي به  بنابراين در صورت سکوت نيز قاضي حق را به مدعي مي) ۳(

  .به مدعي نيستارجاع يمين 

  بررسي دليل

اشکال شده که اگر چه در متن روايت آمده که ) ۲(دربارة اين استدالل به مقدمة 

اميرالمومنين به صرف استنکاف اخرس از اجراي يمين حق را به مدعي داد، ولي 

اصوالً روايت فقط در مقام بيان نحوة اجراي يمين در مورد اخرس است همان گونه که 

توان به  گردد و نمي نيز روشن مي) ع(دقت در سؤال سائل از امام صادق اين مطلب از 

ذيل آن براي اثبات حق براي مدعي بدون ارجاع يمين به او استفاده کرد، به ويژه آن 

که بر اساس حديث نبوي حضرت فرموده من تنها بر اساس بينه و قسم قضاوت 

ستنکاف مدعي عليه از کنم و روشن است که اثبات حق براي مدعي به صرف ا مي

  .گردد پاسخ دادن، اثبات حق بر اساس بينه يا قسم محسوب نمي

  دليل دوم

اند، روايتي است که ترجمه  دومين دليلي که صاحبان اين قول به آن تمسک کرده

و از محمد بن يحيي از احمد بن محمد از حسين بن سعيد از : کنيم آن را در ذيل نقل مي

درباره مردي ) ع(ن سليمان از عبيد بن زراره از ابي عبداهللا نضر بن سويد از قاسم ب

امام [كه ادعا شده كه حقي بر گردن اوست در حالي كه مدعي هيچ گونه شاهدي ندارد، 

                                                                                                                             
ي ليس له قبل فالن الضار النافع المهلک المدرک الذي يعلم السر و العالنيه ان فالن بن فالن المدع

بن فالن اعني االخرس حق و ال طلبه بوجه من الوجوه و ال بسبب من االسباب ثم غسله و امر 

  .»االخرس ان يشربه فامتنع فالزمه الدين
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   ۱۰۴

اگر قسم نمي [ خواسته مي شود كه قسم بخورد يا ]مدعي عليه: [از او :  فرمود]صادق

 ١ر را نكرد حقي نخواهد داشتپس اگر اين كا.  قسم را به صاحب حق برگرداند]خورد

؛ ابواب کيفيه الحکم، الباب ۲۷/۲۴۱، الحر العاملي، ۶/۲۳۰، التهذيبالشيخ الطوسي، (

  .)السابع، الروايه الثانيه

با توجه به اين که رجال سنِد اين روايت جملگي از ثقاتند و سند روايت معتبر 

  :ايت اين گونه است کهتوضيح استدالل به رو. رويم است، به سراغ داللت روايت مي

در روايت وارد شده هر گاه ادعايي مطرح گرديد، مدعي عليه يکي از اين دو کار ) ۱(

  :را بايد انجام دهد

  قسم را اجرا کند يا) ۱/أ(

  .قسم را به مدعي رد کند) ۱/ب(

در روايت آمده که اگر مدعي عليه هيچ يک از اين دو کار را انجام نداد حقي ) ۲(

  .ندارد

  .ر فرض مساله، مدعي عليه سکوت کرده استد) ۳(

  در فرض مساله، مدعي عليه) ۴(

  نه قسم را اجرا کرده است؛ و) ۴/أ(

  .نه قسم را به مدعي رد کرده است) ۴/ب(

دهد و نيازي  بنابراين در صورت سکوت مدعي عليه قاضي حق را به مدعي مي) ۵(

  .به ارجاع يمين به مدعي نيست

  بررسي دليل

اشکال شد که با توجه به اين که از يک سو در ) ۲(استدالل به مقدمة دربارة اين 

اي بر اثبات مدعاي خود ندارد و از سوي ديگر مدعي  صدر روايت آمده که مدعي بينه

آن است که حقي » فال حق له«عليه نيز حاضر به اجراي قسم نيست، پس ظاهر تعبير 

تواند با رد يمين به مدعي  ي ميبراي مدعي نخواهد بود، و اگر اشکال شود که قاض

زمينه را براي اثبات حق او فراهم سازد، پس ظهور مذکور ناتمام است، خواهيم گفت 

دربارة . توان به آن تمسک جست که در اين صورت روايت مجمل خواهد شد و نمي

_____________________________________________________________ 
و عن محمد بن يحيي عن احمد بن محمد عن الحسين ابن سعيد عن النضر بن سويد عن القاسم  «.۱ 

في الرجل يدعي عليه الحق و ال بينه للمدعي ) ع(ابي عبداهللا بن سليمان عن عبيد بن زراره عن 

  .»قال يستحلف او يرد اليمين علي صاحب الحق فان لم يفعل فال حق له
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۱۰۵

نيز اشکال شده که اوالً آن چه در متن روايت آمده اين است که مدعي عليه ) ۵(مقدمة 

اي که  شود و حق به جانب او برسد به گونه ندارد نه آن که ادعاي مدعي ثابت ميحقي 

و ثانياً اگر بپذيريم که ظاهر روايت ) ۱۸۳التبريزي، (هيچ نيازي به رد يمين هم نباشد 

داللت دارد بر اين که به صرف آن که مدعي عليه از اجراي قسم امتناع ورزيد حق 

 گفت که روايت در داللت بر اين مطلب اطالق دارد و شود، خواهيم براي مدعي ثابت مي

بر اساس ساير روايات اطالق آن را به رد قسم به مدعي و اجراي قسم از سوي او 

بنابراين حق مدعي تنها در صورتي ثابت خواهد شد که قاضي قسم را . زنيم تقييد مي

  .به او رد کند و او نيز قسم را اجرا کند

  حل مساله

 به جا. رسد ال و بررسي ادلة هر کدام، نوبت به بررسي مساله مياقوپس از نقل

 از اين رو خود را در مقامي فرض. است که نخست به اصل اولي در مساله اشاره کنيم

 در چنين فرضي. مان از هر گونه دليل و حجت شرعي خالي است کنيم که دست مي

 ه دليل و حجت شرعياصل اولي بقا مال و حق هر کسي در ملک خود اوست مگر آن ک

 بر اساس اين اصل، مادام که دليل. بر زوال ملکيت او نسبت به مال و حقش قائم گردد

 توان مال يا حق کسي را از او انتزاع و به ديگري منتقل يا حجت شرعي قائم نشده نمي

  .کرد

اما آيا دليل و حجت شرعي وجود دارد که در صورت سکوت مدعي عليه مال يا 

 وي انتزاع کرد و به ديگري داد؟ در مقام فحص از دليل ثانوي در اين حق او را از

رسد که حکم اين مساله نه از ضروريات دين است نه از ضروريات  مساله به نظر مي

بريم که اجماعي نيز در مساله  با توجه به اقوال مختلفي که نقل شده پي مي. مذهب

 در ميان متأخران از اصحاب است نهايت چيزي که ادعا شده وجود شهرت. وجود ندارد

ـ ) ۱۰۱ـ۱۵/۱۰۰الطباطبايي، : نك (١ـ مطابق آن چه سيد علي طباطبايي ادعا کرده است

توان  که با توجه به اين که از مدرک و سند آنان آگاهي داريم چنين شهرتي را نمي

  .حجت شرعي به حساب آورد، بلکه آن چه مهم است بررسي مدرک و سند ايشان است

از بررسي روايات الزم است نکتة اصلي و نقش اساسي سکوت مدعي عليه پيش 

رسد تاثير اصلي سکوت مدعي عليه آن بوده که  به نظر مي. در اين مساله را بيابيم

_____________________________________________________________ 
فاذاً القول االول في غايه القوه سيما مع دعوي جماعه ان به روايه و ظاهرهم کونها نصاً في  «.۱ 

 صرح به آخرون االّ ان غايتها حينئٍذ ان تکون مرسله حکم المساله و هي و ان لم نظفر بها کما

فتجبر کاحتمال قصور الدالله بالشهره العظيمه المتاخره التي کادت تکون اجماعاً بل لعلّها اجماع 

  .»في الحقيقه
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   ۱۰۶

از اين رو توجه به دو نکته ضروري . مانع از ادامة دادرسي و قضاوت شده است

گاهي داشته باشد يا به طريقي اوالً در مواردي که قاضي نسبت به واقعيت امر آ: است

تواند پس از اصرار مدعي عليه بر سکوت بر اساس علم  از واقعيت امر آگاه شود، مي

براي مثال اگر مدعي ادعا کند که . خود نسبت به فصل نزاع، اقدام و حکم صادر کند

خودرو او به سرقت رفته و خودرويي که در منزل مدعي عليه وجود دارد متعلق به 

آيا سخن « با ارجاع دعواي به محکمه، مدعي عليه در جواب پرسش قاضي که اوست و

سکوت کند و از طرفي قاضي بداند که مدعي عليه نه خودرويي » مدعي درست است؟

داند و مشخصات خودرو نيز با اسناد موجود در دست  داشته و نه حتي رانندگي مي

 قرائن قطعيه و علم خود مدعي مطابقت داشته باشد، در اين صورت قاضي بر اساس

نسبت به تعلق خودرو به مدعي و لزوم رفع يد مدعي عليه از مال مدعي حکم صادر 

ثانياً از آن جا که نزاع با طرح دعوا از سوي مدعي آغاز شده است در جريان . کند مي

رسيدگي به نزاع در هر مرحله که مدعي از حق خود گذشت کند، قضاوت متوقف 

و طبق همة اقوال خواه مدعي عليه محبوس گردد يا مضروب هر گاه شود، از اين ر مي

گردد يا از ضرب رها  مدعي از حق خود گذشت کند مدعي عليه از حبس آزاد مي

  .شود مي

حال اگر قاضي نسبت به واقعيت امر علم نداشته باشد و مدعي نيز از ادعاي خود 

 به اين نتيجه رسيديم که هاي گذشته برنگردد، وظيفة قاضي چه خواهد بود؟ از بحث

داللت هيچ يک از ادلة خاصة مساله تمام نيست؛ آن چه روايت مروي از محقق حلي 

نيز وجدان » لي الواجد«شود، ظاهر روايت  شود حجت شرعي محسوب نمي شمرده مي

مال است؛ نه وجدان جواب، روايت يمين اخرس نيز تنها در مقام بيان کيفيت يمين 

رد يمين، و اجمال روايت عبيد بن زراره مانع از تمسک به ذيل آن اخرس است نه حکم 

ها نيز صرف نظر کنيم و روايات خاصه مانند  به هر حال اگر از اين اشکال. است

ها  را از نظر داللت تام بدانيم، ميان آن» يمين اخرس«و روايت » لي الواجد«روايت 

 سراغ مرجحات برويم و در در اين گونه موارد بايد به. تعارض واقع خواهد شد

از آن جا که رجال سند هر دو . صورت فقد مرجحات، تساقط هر دو روايت را بپذيريم

خورد و از سوي ديگر شهرت  روايت از ثقاتند و در اين ميان ترجيحي به چشم نمي

را نپذيرفتيم، هر دو دليل ساقط خواهند شد و » لي الواجد«ادعايي در مورد روايت 

  .رسد ومات فوق مينوبت به عم
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۱۰۷

توان توسل  اما عمومات فوق؛ در بررسي حکم اين مساله به عمومات متعددي مي

اوالً غرض از قضاوت فصل نزاع و خصومت ميان مسلمانان است و هدف از . جست

فصل خصومت نيز حفظ نظام معاش آنان است، زيرا با خصومت و نزاع اين نظام 

 چه نظام معاش مسلمانان بر آن مترتب باشد از گردد، و از آن جا که حفظ آن مختل مي

بنابراين فصل نزاع ـ از جمله نزاع مطرح در . باب مقدمة واجب، واجب خواهد بود

ثانياً با توجه به تعلق حق مدعي . مسالة سکوت مدعي عليه ـ امري الزم و واجب است

بت به نسبت به لزوم دادرسي و بررسي ادعاي او، بر حاکم شرع الزم است که نس

دادرسي و بررسي ادعاي او اقدام کند و اين که هنوز حقي براي او اثبات نشده نافي 

بنابراين اين از حيث تعلق حق . حق او نسبت به اصل دادرسي و بررسي ادعا نيست

چه اين که عموم ادلة امر به . يابد مدعي نيز بررسي ادعا و فصل خصومت وجوب مي

 چه که معروف و منکر بودن بر آن صدق کند معروف ونهي از منکر شامل هر آن

شود، از اين رو هر چند فصل خصومت و نزاع تکليفي است که متوجه حاکم شرع  مي

است، ولي چون مدعي عليه با سکوت خود مانع فصل خصومت و نزاع شده، اين عمل 

به البته بايد توجه داشت که انجام امر .شود و بايد از آن نهي کرد او منکر محسوب مي

اي نيز شرايطي دارد و برخي از مراتب  معروف و نهي از منکر مراتبي دارد و هر مرتبه

امر به معروف و نهي از منکر در صالحيت حاکم شرعي است و از عهدة مکلفين ساقط 

ثالثاً صرف سکوت از نظر عرف و . است، از جمله مسالة مهم فصل خصومت و نزاع

توان  بنابراين نمي. ند و نه داللت بر تکذيب آنک شرع نه داللت بر تصديق مطلبي مي

در فصل خصومت و نزاع به صرف سکوت يکي از طرفين حق را به نفع ديگري اثبات 

انما اقضي «کرد و نسبت به ثبوت حق براي ديگري حکم صادر کرد، چه اين که عموم 

مدعي عليه رابعاً از آن جا که جواب . نيز مويد همين مطلب است» بالبينات و اليمين

ممکن است مشتمل بر تصديق مدعي يا تکذيب او باشد و در صورت تصديق مدعي از 

سوي مدعي عليه، اين تصديق اقرار عليه خوِد مدعي عليه و به نفع مدعي است، 

بنابراين عمومات اقرار نيز در اين مساله مطرح خواهد شد و از جمله عمومات اقرار 

 صحت اقرار مشروط به صدور آن در حالت اين است که بر اساس اجماع اصحاب

  )۳۵/۱۰۳النجفي، . (اختيار است و اقرار اکراهي مسموع نخواهد بود

حال با توجه به اين عمومات براي آن که قاضي، نزاع مطرح شده را خاتمه دهد از 

به جهت فصل منازعه و نه به جهت اصل ادعا، تا (باب امر به معروف و نهي از منکر 

خواهد  از مدعي عليه مي) طرح شود که چه بسا اصل ادعا امر جائزي باشداين اشکال م
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   ۱۰۸

تا موضع خود را دربارة دعوا مشخص سازد، و قاضي نبايد در مراتب امر به معروف 

. و نهي از منکر تا آن جا پيش رود که شائبة غير اختياري بودن جواب به وجود آيد

ز ضرب، يا توهين يا حبس ادعا را براي مثال مدعي عليه براي فرار از رنج حاصل ا

از اين رو قاضي پس از طي مراحل اولية امر به معروف و نهي . ١تصديق يا تکذيب کند

از باب لزوم فصل منازعه، به مدعي ) مانند تکرار درخواست، و غلظت در کالم(از منکر 

دهد تا موضع خود را دربارة ادعا مشخص سازد و در غير اين  عليه فرصت مي

اصرار او بر سکوت را به منزلة رد » رد اليمين عند النکول« بر اساس عمومات صورت

  . يمين به مدعي تلقي خواهد کرد

  

   نتيجه

نتيجه آن که در مسالة سکوت مدعي عليه، مادام که مدعي از ادعاي خود دست 

نکشيده، اگر قاضي نسبت به واقعيت امر علم دارد بر اساس علم خود نسبت به فصل 

تا آن (کند و اال بر اساس مراحل اولية امر به معروف و نهي از منکر   اقدام ميخصومت

، از مدعي عليه )جا که شائبة غير اختياري بودن جواب مدعي عليه الزم نيايد

خواهد تا موضع خود را اعم از تصديق يا تکذيب مدعي روشن سازد، در غير اين  مي

دهد تا  فرصت مي) ب ضرر مدعي نگرددکه موج(صورت به مدعي عليه، مدت زماني را 

نظر خود را اعالم کند و اال سکوت او را رد يمين تلقي خواهد کرد و مراحل بعدي 

  .گيرد قضاوت را پي مي
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