
  

  
  

  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

  * پژوه مصطفي دانش

 استاديار پژوهشگاه حوزه و دانشگاه

  )24/11/92 :پذيرشخ ي؛ تار3/6/92افت: يخ دري(تار 

  دهيچك

هاي حقوقي پذيرفته شده است. بديهي است هر نظام حقوقي  دعواست كه علي القاعده در تمام نظام ةاز ادل سوگند يكي

بر آن جامعه  هاي حاكم اين شرايط با ارزش ةاي توجه كند كه عمد به شرايط ويژه يدبراي اعتبار، تأثير و نفوذ سوگند، شا

  متناسب باشد. 

قانونگـذار نيـز بـا     شود، يترين ارزش حاكم بر جامعه محسوب م ايراني عنصر دين و توحيد، اصلي ةآنجا كه در جامع از

تأكيد بر حفظ اين ارزش، صرفاً سوگند با لفظ جالله را معتبر اعالم كرده است. تأكيد بـر لـزوم ايـن شـرط در دعـاوي      

گونـه پرسـش و    ايراني و مسلمان باشد كامالً منطقي اسـت و هـيچ   ندسوگ ةيادكنندكديگر، آنجا كه مسلمانان ايراني با ي

ويـژه بيگانگـان    آورد. اما تأكيد بر لزوم ايـن شـرط در دعـاوي غيرمسـلمانان ايرانـي و بيگانگـان (بـه        مشكلي پديد نمي

اصـل   دداخته اسـت. پـس بايـد بـه اسـتنا     آفرين است؛ پرسشي كه قانون ايران به صراحت به آن نپر غيرمسلمان) پرسش

  وجو كرد. يكصد و شصت و هفتم قانون اساسي، پاسخ پرسش را از فقه و شريعت اسالمي جست

 يـافتن  ياست بـرا  ياالدياني در فقه اسالمي، تالش ويژه بين المللي و به موضوع سوگند در دعاوي بين يمقاله با بررس اين

  پاسخ پرسش مذكور.

      يديواژگان كل
  اسالم، ايمان، جالله، حلف، سوگند، قسم، لفظ، يمين.
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 قدمهم. 1

كـه در   آيـد  يمهم اثبـات دعـوا بـه شـمار مـ      يليكي از دال يدر فقه و حقوق اسالم سوگند

) 1335-1257(مـواد   ياست. در جلد سوم قانون مـدن  شده  يرفتهپذ يزموضوعه ن يها قانون

اثبـات   يـل دال: «كنـد  يمـ  يحتصـر  1258 ةماداست،  يافتهاختصاص  ياثبات دعو ةكه به ادل

در كتاب ». . قسم5. امارات؛ 4. شهادت؛ 3 ي؛. اسناد كتب2 اقرار؛. 1است:  يلاز قرار ذ يدعو

 يمـدن  يدادرسـ  يـين . در آكنـد  يقسم بحث م ة) دربار1335-1325پنجم قانون مدني (مواد 

د (قسـم)،  بـه سـوگن   289-270مـواد   يـز، ن ياسـالم  يمجلـس شـورا   21/1/1379مصوب 

، سوگند 160 ةدر ماد نيز 1/2/92اختصاص داده شده است. قانون مجازات اسالمي مصوب 

اثبـات جـرم عبـارت از اقـرار،      ةادل«كند:  اثبات جرم دانسته است و مقرر مي ةرا يكي از ادل

به  210-201و در مواد » شهادت، قسامه و سوگند در موارد مقرر قانوني و علم قاضي است

  ند و احكام آن پرداخته است.تعريف سوگ

اسـت كـه آن هـم در وجـه      يرانيانمواد مذكور، سوگند ا ةموضوع مفروض در هم گويا

(اعـم   يگانگـان از مواد مذكور به سوگند ب يك  يچدر ه يرو ينغالب مسلمان هستند. از هم

 نشـده  يا اشـاره  يـا  يحمسـلمان، تصـر   يـر غ يرانيانسوگند ا يز) و نيرمسلمانغ يااز مسلمان 

مطابق قـرار   يدسوگند با«مقرر كرده است:  يمدن يدادرس يينآ 281 ةاست، جز آنكه در ماد

هـا ادا گـردد و در    زبان يرنام خداوند متعال به سا يادادگاه و با لفظ جالله (واهللا، باهللا، تاهللا) 

 يـين زمـان و مكـان و الفـاظ تع    يـث آن را از ح يادا يفيـت دادگـاه ك  يظ،به تغل يازصورت ن

سـوگند بـه نـام خداونـد      يمسـلمان در ادا  يرو غ سلمانم ينب ي. در هر حال، فرقنمايد يم

قـانون مجـازات    203 ة. ماد»گردد يسوگند صورت جلسه م يانمتعال نخواهد بود. مراتب ات

 يقانونگذار ايران در ادا يبترت يناسالمي نيز تقريباً همين مضمون را تكرار كرده است. به ا

اصل شصت و هفتم قانون  يلهرچند ذ گذارد، ينم يفرق يرمسلمانان و غمسلم ينسوگند، ب

 يگزينيو جـا  ينـدگان نما يربا سا ينيد هاي يتاقل يندگانبه تفاوت اندك سوگند نما ياساس



  �٣  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

 ي،مكرر قـانون مـدن   1328 ةاشاره دارد و در ماد يمقرآن كر يآنها به جا يآسمان يها كتاب

دادگـاه  : «دارد مـي است و اعالم  يرفتهپذ الجمله يفسوگند  يظنقش مذهب را حداقل در تغل

و اوضـاع و احـوال مـؤثر، مقـرر      ينطرف يتموضوع دعوا و شخص يتنظر به اهم تواند، يم

 يظتغلـ  يگـري آن را بـه نحـو د   يـا شـود   ياد يخاص مذهب يفاتدارد كه قسم با انجام تشر

 يرسـا «مواد مذكور ساكت است، مگـر آنكـه عبـارت     يگانگان،. اما در مورد سوگند ب»يدنما

 ينشود. به هر حال ا  يرتفس يگانگانناظر به ب ي،مدن يدادرس يينآ 281 ةدر متن ماد» ها زبان

شكسـته شـده اسـت كـه:      ينچن ، 1321سوگند، مصوب  يانات نامة يينآ 16 ةسكوت، در ماد

بـه مناسـبت    توانـد  يدادگاه مـ  او باشد و ةو صفات مختص يتعال يبه نام خدا يدسوگند با«

 ينو به ا» كند يينزمان و مكان و... تع يثرا از ح يفيتد، ككن يم يادكه سوگند  يكس يتمل

 يرششده اسـت. پـذ   يرفته)، اجماالً پذيگانگان(ب ها يتمل يرامكان تفاوت سوگند سا يبترت

چنـدان   يدشـده اسـت) شـا    يحماده به آن تصر ينتفاوت از نظر زمان و مكان (كه در ا ينا

 ةهاسـت كـه در مـاد    تفـاوت  يرسا ربارةد ياما پرسش اساس ياورد،ن يدپد يمشكل ياپرسش 

 يـا اسـت كـه آ   يـن طور مشخص، پرسـش ا  شده و به  يراز آن تعب »يرهو غ«مذكور با عنوان 

سـوگند بـه آب و آتـش و بـت را از      ي،تعـال  يسوگند به نام خـدا  يبه جا تواند يدادگاه م

  هد؟سوگند به خداوند متعال قرار د يگزينو آن را جا يرد؟موحد بپذ يرغ انيگانگب

مـذكور، بـه اسـتناد     ياجمال و ابهام متون قـانون  يينتب ياسكوت قانونگذار  يرتفس براي

(منـابع   ياسالم يعتبه فقه و شر يدبا يو شصت و هفتم قانون اساس يكصداصول چهارم و 

  مقاله قرار گرفته است.  ينه كرد كه موضوع ا) مراجعيمعتبر فقه يفتاوا يامعتبر 

  است: ياز ورود به اصل بحث، توجه به دو نكته ضرور يشپ اما

  المللي شدن بحث سوگند اول، بيگانه بودن عنصر انساني دليل بين نكتة

دعـوا   يـك شدن  المللي ينب يابودن  المللي يناگرچه ب ي،در فقه اسالم يژهو و به يطور كل به 

موضوع دعوا (وقوع مـال، انعقـاد قـرارداد،     يبودن عنصر ارتباط يخارج يجةنتممكن است 

بودن موضوع دعـوا در بحـث سـوگند     يتعهد و انجام تعهد در خارجه) باشد، خارج يجادا
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بودن موضوع دعوا منشأ اثـر خواهـد    يخارج يا يفارغ از داخل ينجاا درندارد. آنچه  يريتأث

است. اگر اصحاب دعوا، هـر دو  » اصحاب دعوا« يرتباطبودن عنصر ا يو خارج يگانهبود، ب

طـرف،   يـك حـداقل   يااست، اما اگر هر دو  يباشند، دعوا مل يدولت اسالم ةو تبع يخود

 يسـوگند و گـواه   يبحث چگونگ ينجاو در ا تاس المللي ينباشد، دعوا ب يگانهو ب يخارج

. از منظـر فقهـي،   شـود  يمطـرح مـ   يملـ  يو امكان تفاوت آنها با دعـاو  يدعاو گونه يندر ا

آينـد و غيـر آنـان (اعـم از      دولت اسالمي به شمار مـي  ةمسلمانان و اهل ذمه، خودي و تبع

: 1381پـژوه،   شـوند (دانـش   ميمستأمن) بيگانه محسوب  كتابي و غيركتابي و مستأمن و غير

  ).60-55: 1430پژوه،  ؛ دانش87-93

المـذاهبي   األدياني و بـين  يل بيندوم، اختالف ديني و مذهبي عناصر انساني دل نكتة

  شدن بحث سوگند

شـده   ينيبازب االدياني ينو روابط ب يناز منظر د يشترسوگند ب ي،فقه ياتو ادب ينيمتون د در

اسـتفاده   ياسيس ياتآنجا كه از ادب يكه حت يا گونه به المللي،  ينو روابط ب ياسيتا از منظر س

 تـوان  يبه كار رفته اسـت، مـ   »يذم«، عبارت »انمسلم يرغ« يا» كافر«عبارت  يشده و به جا

 يـر بـه اتفـاق غ   يـب كه اكثر قر ياجتماع يتواقع ينناظر به ا يشترب يسندهبود كه نو ئنمطم

اسـتفاده كـرده اسـت،     »يذم« ةاز واژ اند، داده يم يلتشك يانداراالسالم را، ذم يممسلمانان مق

مسـلمانان   يركم غ دست يامسلمانان  يرغ ةنبوده، بلكه هم يانوگرنه مقصود او، خصوص ذم

) مراد يگانهو ب ياعم از خود ها، يكتاب ةهم يگرو به عبارت د يذم يرو غ ذمي(اعم از  يكتاب

 االدياني ينو روابط ب ينو منظر د يگاهدر ادامه، بحث را نخست از پا يناست. بنابرا يسندهنو

  .كنيم يم يبررس المللي ينب و روابط ياسيآن را از منظر س يجةآنگاه نت گيريم، يم يپ

  مفهومِ سوگند .2

 يكاربردهـا  شـود،  يمـ  يـاد از آن  »يمين«و » َقسم«، »حْلف« يها با واژه يكه در عرب سوگند

 يكـار  يـا  يبـر سـخن   يدكرد: تأك يينتب ينچن توان يدارد كه وجه مشترك آنها را م يمتفاوت

 يمذكور؛ جعفـر  يها واژه يل: ذ1371 ين،؛ مع1334: 1372همراه با ذكر مقدسات (دهخدا، 



  �٥  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

ــري لنگــرودي، 2214: 1381 ي،لنگــرود ــرودي، 2915: 1381؛ جعف ــري لنگ : 1381؛ جعف

ندارد و بسته بـه   اي يگانهاست كه سوگند، ساختار و صورت  يهياساس، بد ين). بر ا3923

ند را قانون مجازات اسـالمي سـوگ   201 ة. ماديابد يم يمتفاوت يها، نمادها جوامع و فرهنگ

 ةدادن خداوند بر درسـتي گفتـار اداكننـد    قرارسوگند عبارت از گواه «كند:  تعريف مي ينچن

  ».سوگند است

(وجـوب،   يفـي دارد كه گـاه از منظـر حكـم تكل    يسوگند انواع مختلف ي،فقه ياتادب در

 يـا و نفـوذ   ير(صحت، تـأث  ياستحباب، اباحه، كراهت و حرمت) و گاه از منظر حكم وضع

 يو گاه نسبت به برخ شود يمحقق م يزيسوگند با چه چ ينكهو نفوذ) و ا يربطالن، عدم تأث

  .شود يم بحثاز انواع آن، از هر دو منظر 

  انواع سوگند و سوگند موضوع بحث. 3

  از آنها موضوع بحث است: يكيدارد كه  يانواع مختلف سوگند

 يخبـر  يبر درسـت  يدتأك يبرا هيندگاه گو ):يدر اخبار (سوگند شخص يدي. سوگند تأك1

كـه   يسـت، تنهـا ممـدوح ن   سوگند، شرعاً نه يناست ا يهي. بدكند يم يادسوگند  دهد، يكه م

نـام   يـر مخصوصاً اگر بـه غ  گردد يبر آن مترتب نم يو حقوق ياثر شرع يچمذموم است و ه

كردن، جـز   ياد). اصوالً هرچند سوگند 176: 1403 يلي،(اردب دكرده باش يادخداوند سوگند 

: 1379 ينـي، مكـروه اسـت (امـام خم    ينـي برادران و خواهران د يا يشدفع ستم از خو يبرا

كند،  ياداست اگر كسي به دروغ به خداوند سوگند  يهي) اما بد112: 1417 ي،؛ سبزوار598

  )؛595: 1379 يني،مرتكب حرام شده است (امام خم يفي،به لحاظ حكم تكل

آنكه مخاطب  يگاه انسان برا ):يمخاطب (سوگند اخالق تنِيخدر برانگ يدي. سوگند تأك2

تـو   يـد مانند آنكه بگو كند، يم يادبازدارد، سوگند  ياز انجام كار يارا به انجام كاري وادارد 

سـوگند و   يادكننـدة سوگند، هم نسبت بـه   ين. ايزيبرنخ يتكه از جا دهم يقسم م ... را به

: 1379 ينـي، (امـام خم  اسـت  يو حقـوق  ياو، فاقد هر گونه اثر شرع مخاطبهم نسبت به 

  )؛595
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آنكـه انجـام    يگاه انسـان بـرا   :يشخو يتعهد برا يرشپذ يا يجاددر ا يدي. سوگند تأك3

كـه   كنـد  يمـ  يـاد . مثالً سوگند كند يم يادكند، سوگند  يرا بر خود الزام يترك كار يادادن 

 يرشدر مقـام پـذ   يـا ساعت مطالعه كند و مانند آن، دو  يحداقل روز يانكشد  يگارس يگرد

طرف مقابـل، سـوگند    يادر صورت درخواست قانونگذار  يا طلبانهتعهد به صورت داو يك

) و يقـانون اساسـ   يكـم و  يسـت و ب يكصـد جمهور (اصـل   يسمثل سوگند رئ كند، يم ياد

 يـا  يتمسـئول  يرش(اصل شصت و هفتم) در هنگـام پـذ   ياسالم يمجلس شورا يندگاننما

 يگـواه  يسـوگند گواهـان در هنگـام ادا    يادر آغاز كار  ها يلو وك يانسوگند پزشكان، قاض

نـوع از سـوگندها،    يـن ). ايفـري ك يدادرس يينآ 145 ةو ماد يمدن يدادرس  يينآ 236 ة(ماد

 يطششـرا  ةو همراه بـا همـ   يحدر فقه است كه اگر به صورت صح »يمانكتاب األَ«موضوع 

تـرك كـار مـورد نظـر را بـر       يـا است و انجام دادن  يو حقوق ياثر شرع يانجام شود، دارا

و  يمـه جر يـد كه در صورت تخلـف، با  يا به گونه كند، يم يسوگند واجب و الزام بصاح

كـه در   يمبـاحث  ينتر از مهم يكي). 595: 1379 يني،نقض سوگند را بپردازد (امام خم ةكفار

مْقسم «است كه  ين) ايستبا مبحث حاضر هم ن ارتباط ينوع از سوگند وجود دارد (و ب ينا

و  aيـامبر خداوند، هرچنـد پ  يرسوگند به غ ينباشد، بنابرا يتعال وخداوند تبارك  يدبا» به

مقدسه باشد، فاقد اثر است  ةامكن يرمشرفه و سا ةكعب ياو  يمقرآن كر يا b معصومان يرسا

  )؛595: 1379 يني،(امام خم كند ينم يجادا يو الزام و تعهد

گـاه   ي،حقـوق  يدر دعـاو  ):يياسقاط (انكار) حق (سوگند قضـا  يااثبات  ي. سوگند برا4

و دادگاه به درخواست خواهان  يستن ينهب ةبه اقام يلمتما ياقادر  يااست  ينهخواهان، فاقد ب

 يـن كه در صورت عدم اقرار به حق، با سـوگند آن را انكـار كنـد، در ا    خواهد ياز خوانده م

خواهان ساقط خواهـد شـد، امـا اگـر نكـول و       يكند، ادعا يادصورت اگر خوانده سوگند 

او اثبـات و در صـورت    يكنـد، ادعـا   يادسوگند را به خواهان رد كند، اگر خواهان سوگند 

 يدادرس يين؛ آ595: 1379 يني،(امام خم شود ياو ساقط م يسوگند، ادعا ياز ادا يخوددار

  ).274-272مواد  ي،مدن



  �٧  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

سوگند در  يدر آن، بحث از چگونگ يرانوع چهارم است ز ينموضوع بحث، هم سوگند

  امكان طرح دارد. المللي ينو ب االدياني ينب يدعاو

  المللي ينو ب االدياني ينسوگند ب يينتب .4

 يگـري طرف مسـلمان و د  يك يا يذم ياهر دو طرف دعوا، مسلمان  يوقت ياسي،منظر س از

مسـتأمن باشـد،    يرغ يامستأمن  يگانةطرف، ب يكاست، اما اگر حداقل  يباشد، دعوا مل يذم

بـودن   يگانـه ب يـا  ي(خود ياسياشاره شد، عنصر س تر يشاست. اما چنانكه پ المللي يندعوا ب

 يرگـذار است كـه تأث  ينعنصر د ينندارد، بلكه ا يريسوگند تأث ياصحاب دعوا) در چگونگ

 يشمسلمان را در دعوا يكسوگند  يو چگونگ تيطور خالصه اوالً وضع به يداست. پس با

 يـر غ يـا  يمستأمن، كتاب يرمستأمن، غ ي،مسلمان (اعم از ذم يرغ يك يا يگرمسلمان د يكبا 

 يـر غ يـك بـا   يشر مسـلمان را در دعـوا  يـ غ يكسوگند  يو چگونگ يتوضع ياً) و ثانيكتاب

مسلمان،  يكبا  يشدر دعوا يزهموطن و ن يرغ ياهموطن  يش،ك هم يرغ يا يشك مسلمان هم

 ياسـي س يتوضع يگرد يدعوا، و از سو يگرطرف د يتوضع سو يككرد و چون از  يبررس

 شـود؛  يبحث به دو محور خالصـه مـ   يرندارد، ناگز يرصاحب سوگند، در بحث سوگند تأث

 يـان م يـن مسلمانان، كـه در ا  يرسوگند غ يچگونگ يگرسوگند مسلمانان و د يچگونگ يكي

نخست  يدتر شدن آن، با روشن يبحث ما خواهد بود، برا يضوع اصلاگرچه محور دوم، مو

نكتـه   يـن توجـه بـه ا   رسـد  ي. اما قبل از آن به نظر ميمسوگند مسلمانان بحث كن يفيتاز ك

 يرشباشـد، اصـل پـذ    يامـر تعبـد   يدشا ييسوگند قضا يباشد كه اگرچه چگونگ يضرور

 ينسبت به عملـ  ييامضا يدر واقع حكم ي،اثبات دعو ةاز ادل يكيبه عنوان  ييسوگند قضا

 ينـاني و حصـول اطم  يدايشملل، معمول و معروف و هدف از آن پ ةنزد هم يباًاست كه تقر

 يدر صـورت  ينكند. ا حكم ياسقاط حق يااست كه بتواند براساس آن، به اثبات  يقاض يبرا

اعـالم   يـا  تيقـ وادارد و از كتمـان حق  گـويي  يقـت آن را بـه حق  ةاست كه سوگند، ادا كنند

سـوگند در فقـه    يوصـف تعبـد   يـد منطـق نبا  يبر مبنـا  ينبازدارد. بنابرا يقتبرخالف حق

باشـد   يا گونـه  اداي سوگند بـه  يفيتك يدبا هدف مذكور ناسازگار باشد، چنانكه نبا ي،اسالم

  خارج كند. ياثبات دعو ةو از شمار ادل خاصيت يدر عمل سوگند را ب هك
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  سوگند مسلمان .1. 4

»مْقسمسـلمان   يـر غ يـا دعوا مسـلمان   يگرچه طرف د مسلمان، يك ييدر سوگند قضا» به م

ـ  يناست كه بهتر يتبارك و تعال يباشد، صرفاً و منحصراً خدا خواهـد  » اهللا« ةآن اسم جالل

 يو سـپس اوصـاف   »يمقد«و » رحمان«خاص خداوند همچون  ياسام يگربود و پس از آن د

و » رازق«ماننـد:   شود، يخداوند متعال منصرف محسوب م هبچند مشترك است، اما  كه هر

آنـان و   يايو اوصـ  يـامبران خداوند، همچـون سـوگند بـه پ    يرسوگند به غ ينبنابرا». خالق«

 يـا و منشـأ اثـر در اثبـات     يسـت ن يحمقدس مثل كعبه، صح يها و مكان يآسمان يها كتاب

كننـد (امـام    يو تراضـ  يتبان نبر آ يزاگر هر دو طرف دعوا ن ياسقاط حق نخواهد بود، حت

؛ 108و  107: تا يب ي،مسئله مورد اتفاق فقها است (العراق ين). ا841و  840: 1379 يني،خم

  ).401: 1410يد،؛ شه331و  318: 1410 ي،؛ عالمه حل102: 1418 يي،طباطبا

 ميآنها را به سـه دسـته تقسـ    توان ياست كه م يفراوان ياتحكم روا ينفقها در ا مستند

  ).275-272: 1380 ي،كرد (مومن قم

سـوگند، فقـط از سـوگند بـه      ياست كه در مقـام آمـوزش چگـونگ    ياتياول، روا دستة

)؛ 271و  236، 229: 1416 ي،) سـخن گفتـه اسـت (حرّعـامل    يگرد يزچ يچخداوند (و نه ه

اهل كتاب) جز سوگند بـه   ي(حت كس يچاز ه توان يمضمون كه نم ينبا ا ياتيدوم روا ةدست

 يـاتي سـوم روا  ة) و دسـت 265و  267: 1416 ملي،داوند متعال را درخواست كرد (حرّعـا خ

 ي،كند (حرّعـامل  يادحق ندارد جز به خداوند متعال سوگند  كس يچمفهوم كه ه ينناظر به ا

  ).260و  259: 1416

و مـانع كتمـان    گـويي  يقـت كه سوگند به خداوند متعـال سـبب حق   ييحكم در جا اين

 يافت يو مسلم است، اما اگر مسلمان يشود، قطع يقتسخن گفتن بر خالف حق يا يقتحق

 يـد بازندارد، چـه با  ييگو با خالف يقتشود كه سوگند به خداوند متعال، او را از كتمان حق

آنكـه اگـر امـر مقـدس      يـا را از او درخواست كـرد   خداوندسوگند به  يدباز هم با ياكرد، آ

از او خواسـت كـه بـه آن امـر مقـدس       توان يم كند، يدار موا گويي يقتاو را به حق يگريد

  كند؟ يادسوگند 



  �٩  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

 يننگارنده) متعرض ا يوجو (در حد جست يدو جد يمقد يكو كالس يجرا يفقه متون

از عمـوم و اطـالق    يناند، بنابرا به آن پرداخته ياند، هرچند در بحث سوگند ذم مسئله نشده

 يـاد به خداونـد سـوگند    يدصورت هم، فرد با يناكه در  شود يمستفاد م ينمتون مذكور چن

از  يكـي . تنهـا  يسـت و مـؤثر ن  يحاسقاط حق صح يادر اثبات  ندخداو يركند و سوگند به غ

را مطـرح   ينـه مسئله پرداخته و در پاسـخ آن سـه گز   ينبه ا يشمتأخر در كتاب خو يهانفق

 يگـر در احتمـال اول بـا د  . كند يموكول م يشتررا به تأمل و تتبع ب يكرده است و پاسخ قطع

است. در احتمال دوم، بـا اسـتناد    دانستهآن  يلرا دل ياتهم سخن شده و اطالق روا يهانفق

 دانـد  يو مؤثر مـ  يحو صح يزرا جا يگريبه فلسفه و حكمت سوگند، سوگند به مقدسات د

 و ييدهگرا ياطشود و در احتمال سوم به احت ييگو از خالف يزو پره گويي يقتكه سبب حق

) ياتل اطالق روايجمع كرده است؛ هم سوگند به خداوند متعال را (به دل ينههر دو گز ينب

 يسوگند ضرور ةفلسف يترا به لحاظ رعا يگرالزم دانسته و هم سوگند به آن امر مقدس د

اول و دوم الزم اسـت،   ينـة از دو گز يـك شمرده است. پـس در احتمـال سـوم اگرچـه هر    

  .)384و383: 1408(شيرازي،  يستمؤثر ن و يكاف ييتنها به كدام يچه

  باشد. تر يكاحتمال سوم به صواب نزد رسد، ينظر م به

 يـين آ 281 ة(مـاد  يـران ا يها قانون كه در شود يم يادآوريقسمت، باز هم  ينا يانپا در

از  يـروي قانون مجازات اسـالمي) بـه پ   203 ةسوگند و ماد نامة يينآ 16 ةماد ي،مدن يدادرس

  شده است؛ يرفتهتنها سوگند به خداوند متعال پذ ي،فقه اسالم

  مسلمان يرسوگند غ. 2. 4

 يممكن است به خداوند معتقد باشد (چه موحد و كتاب كند، يم يادكه سوگند  يمسلمان غير

 يدنداشته باشـد (ملحـد)، در صـورت اول، شـا     ياصوالً به خداوند اعتقاد ياو چه مشرك) 

نداشـته   يتيسبب ينچن ياشود  ييگو از خالف يزو پره گويي يقتسوگند به خداوند سبب حق

بحـث كـرد،    يـك بـه تفك  يدمسلمان در فروض مختلف با يرسوگند غ ةدربار ينباشد. بنابرا

كـه مقصودشـان از    يداسـت اند، امـا پ  بحث كرده يفقط از سوگند ذم يهرچند در متون فقه
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و بـالقوه،   يشـأن  ةكه اهل ذمـ بل يست،ن ياتباع دولت اسالم يعنيبالفعل  ةفقط اهل ذم ي،ذم

قرارداد ذمه هم منعقد نكـرده باشـند) امـا     همراد آنان است، (اگرچ يزاهل كتاب ن يرسا يعني

  اند. صراحت سخن نگفته كفار به يرسا ةدربار

كه به خداوند متعال اعتقـاد   يكافران ترديد يب ) كافران معتقد به خداوند (اهل كتاب):الف

بـه خداونـد    يـد تنهـا و تنهـا با   شود، يآنان م گويي يقتسبب حق دارند و سوگند به خداوند

 شـود  ينمـ  يرفتـه و از آنان پذ يستن يحخداوند صح يركنند و سوگند به غ يادمتعال سوگند 

 ي،؛ عالمه حلـ 102: 1418 يي،؛ طباطبا108و  107تا: يب ي،؛ العراق841: 1379 يني،(امام خم

قول، افزون بر اطـالق   ينا يل) دل384: 1409 يرازي،؛ ش113: 1417 ي،؛ سبزوار331: 1410

سوگند اهل ذمه وارد شـده و   ةاست كه دربار يخاص ياتاطالق روا گفته، يشعام پ ياتروا

  ).167: 1416 ي،است (حرّعامل يرفتهنپذ نآنا ةجز سوگند به خداوند را دربار

آنكه  يا شود يآنان نم ييگو سوگند به خداوند سبب حق ياكه  يسوگند كافران ةدربار اما

بـه اخـتالف    يهـان آنان اسـت، فق  ييگو در حق تري يسوگند به مقدسات خودشان سبب قو

 ينـي، (امـام خم  داننـد  يمـ  يحهمچنان صرفاً سوگند به خداوند را صح ياند؛ برخ سخن گفته

در كنار سـوگند بـه خداونـد، سـوگند بـه       يگرد ي) و برخ107تا:  يب ي،؛ العراق841: 1378

 ي) و بعض113: 1417 ي،؛ سبزوار105: 1418 يي،(طباطبا كنند يم يمهضم يزمقدساتشان را ن

كه  ياند و سوگند به مقدسات آنان را در صورت سپرده يسوگند را به حاكم و قاض يچگونگ

(محقـق،   داننـد  يم يباشد) كاف گويي قتنها سبب ح ياباشد ( ييگو حق يبرا تري يسبب قو

بـراج،   ؛ ابـن 83: 1410 ي،طوسـ  يخ؛ شـ 331و 318: 33، ج 1410 ي،؛ عالمه حل312: 1410

 يـر كه اصوالً و در ابتدا سـوگند غ  آيد يم بر ينچن يگرد ي) و از ظاهر سخن برخ123: 1410

اسـت و   يحو صـح  يزآنان باشد، جا ييگو مسلمان به مقدساتش، مشروط به آنكه سبب حق

). 256: 1410 يـس، ادر ؛ ابـن  214 :1410است (ابن حمـزه،   يامر با قاض ينا يصالبته تشخ

 يحو صـح  ياهـل كتـاب را كـاف    يكه سوگند بـه مقدسـات مـذهب    يهاندسته از فق ينا يلدل

ـ  يرالمـؤمنين حضـرت ام  كنـد  ياست كه مطرح م يخاص ياتنخست روا دانند، يم  b يعل



  �١١  در فقه اماميه و حقوق ايران المللي ينو ب االدياني ينب يسوگند در دعاو

سـوگند   يشـان ها را بـه آتشـكده   يانو زرتشـت  يـل ان را به انجيحيرا به تورات و مس يهوديان

است كـه سـوگند هـر كـس را بـر اسـاس        ياتيروا يگر) و د268: 1416 ي،عامل (حر داد يم

 يـد از د يـات روا يـن ). البتـه ا 268: 1416 ي،عـامل  (حـر  سـازند  ياو استوار م يينو آ يشهاند

 يـات روا يـن نمانده است و آنان ا نهانپ دانند ينم يخداوند را كاف يركه سوگند به غ يهانيفق

ـ  داننـد  يضعف داللت چندان مستند نم ياند ضعف س يلبه دل يارا  ـ  ي،(العراق و  107: تـا  يب

 يو كـاف  يحصـح  يبـرا  يبرخـ  يـل دل ينبه همـ  يد). شا278-282: 1380 ي،؛ مومن قم108

 ييـد ). در تأ387: 1409 يرازي،انـد (شـ   اسـتناد كـرده   يـز الزام و التزام ن ةدانستن آن، به قاعد

بـه   توان يم داند، يو مؤثر م يحصح الجمله يفكه سوگند به مقدسات اهل كتاب را  يدگاهيد

سـوگندها، عـدم    يـن ا يرشعـدم پـذ   ةالزمـ  يعنيكه در مقدمه گذشت، اشاره كرد،  يا نكته

فرض بر آن اسـت كـه سـوگند بـه خداونـد موجـب        سو يكاز  يرابه دعواست؛ ز يدگيرس

 يگرد يو از سو شود ينم يقاض ينانسبب حصول اطم يجهو درنت وگندصاحب س ييگو حق

و  يدگياعتبار ندارد تا بتوانـد براسـاس آن رسـ    يخداوند هم كه از نظر قاض يرسوگند به غ

 ييگـو  سـوگند (حـق   ةاعتماد كنـد كـه فلسـف    يبه سوگند يدبا يحكم صادر كند. پس قاض

فلسـفه،   يـن داشـته باشـد و ا   ود) در آن وجـ يبراي قاض ينانصاحب سوگند و حصول اطم

 يطوسـ  يخهمچـون شـ   يبزرگان يرانظر كرد، ز از آن صرف يراحت كه بتوان به يستن يزيچ

: 11االسـالم، در الينـابيع الفقهيـه، ج    )، محقـق (شـرايع  83: 11(النهايه، در الينابيع الفقهيـه، ج 

و  318: 33ج  هيـه، )، عالمه حلي (تبصره المتعلمين و ارشـاد االذهـان، در الينـابيع الفق   312

  اند. كرده يه)، بر آن تك123: 33لفقهيه، ج ) و ابن براج (المهذب، در الينابيع ا331

 يـاطي احت يدگاههمچون سوگند مسلمان به د ي،بند بتوان در مقام جمع يزن ينجادر ا شايد

 يكـاف  يكـديگر و جمع سوگند به خداوند و سوگند به مقدسات را در كنـار   ييدو جامع گرا

  )؛105: 1418 يي،؛ طباطبا113: 1417 ي،دانست (سبزوار

 يـن سـوگند ا  ةگفته دربـار  يشپ يها اختالف معتقد به خداوند (ملحدان): يرغ) كافران ب

 ةدربـار  يجز سوگند به خداوند متعال را حت يبرخ يعني شود، يمطرح م يزدسته از كافران ن
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كـه سـوگند بـه مقدسـات اهـل كتــاب را       يگــريو در مقابـل، گـروه د   پذيرنـد  ينمـ  ينـان ا

 يتسـر  يـز كفار، از جملـه ملحـدان ن   يرنسبت به سا آن را مناط يحتنق يبا نوع پذيرفتند، يم

حمـزه،   ؛ ابـن 102: 1418 ي،طوسـ  يخ(شـ  پذيرند ياند و سوگند آنان به مقدساتشان را م داده

پرسـتان و   متأخر، سـوگند گاوپرسـتان، آب   يهاناز فق ياساس برخ ين) و بر هم214: 1410

بـه بـودا و    ييـان سـوگند بودا  همچنـان كـه   اند، يرفتهرا به گاو، آب و آتش پذ پرستان يطانش

  ).388و  387: 1409 يرازي،(ش دانند يم يحصح يزرا ن يبه شرف انسان يانگرا شرف

   يينها يبند جمع .5

 يكلـ  يـدگاه دو د االدياني، ينب يا ينيد درون يزو ن المللي ينب يا يمل يسوگند در دعاو دربارة

 يگـر و د پـذيرد  يجز سوگند بـه خداونـد را نمـ    ي،طور كل كه به يدگاهيد يكيوجود دارد: 

  .پذيرد  يم ييسوگند قضا ةخداوند را با توجه به فلسف يرسوگند به غ الجمله يكه ف يدگاهيد

دارد و بـه   يطرفـداران  يزن يدو جد يمبزرگ قد يفقها ياندوم (كه در م يدگاهد براساس

  گفت: ينچن توان يپنداشت) م ياتآن را مخالف ادله و روا توان ينم يلدل ينهم

در سوگند به خداوند متعال وجود داشته باشـد، صـرفاً    يي،سوگند قضا ة. هر گاه فلسف1

و مؤثر است، چه صاحب سوگند مسلمان باشد و چه كافر و آن كـافر   يحسوگند صح ينهم

  باشد و چه مشرك؛ يچه موحد و كتاب

 يـز ، بلكه در سوگند به چنه در سوگند به خداوند متعال ييسوگند قضا ة. هر گاه فلسف2

آنجاست كـه صـاحب سـوگند بـه      يندو سوگند جمع كرد و ا ينب يديافت شود، با يگريد

  مشرك و يحت يامسلمان  يرموحد غ يامسلمان باشد  يا يعنيخداوند معتقد باشد، 

در سوگند به خداوند وجـود نداشـته باشـد و صـاحب      ييسوگند قضا ة. هر گاه فلسف3

(نه موحدانه و نه مشـركانه) نداشـته باشـد،     ينوع اعتقاد يچخداوند ه سوگند هم اصوالً به

اسـت،   ييفلسفه سـوگند قضـا   ةكه به سوگند او به مقدساتش، كه دربردارند يستن يا چاره

  بسنده شود.
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  يرانا يسوگند در حقوق كنون .6

 قـانون مجـازات اسـالمي، فقـط     203 ةو مـاد  يمدن يدادس  يينآ 281 ةطرح شد ماد چنانكه

ـ  يكه در هر حال، فرق كند يم يحاست و تصر يرفتهسوگند به خداوند را پذ مسـلمان و   ينب

  سوگند به نام خداوند متعال نخواهد بود. يمسلمان در ادا يرغ

سـوگندخورنده قائـل    يـن نـوع د  يبرا ينقش يچماده ه يندر ا يرانقانون ا يبترت ينا به

سوگند (و  يظو مذهب را در تغل يننقش د يمكرر قانون مدن 1328 ةهرچند در ماد يست،ن

موافق اسـت كـه فقـط و     يفقه يدگاهبا آن د يرانقانون ا يناست. بنابرا يرفتهنه اصل آن) پذ

  .شمارد ياسقاط حق مؤثر م يادانسته است و در اثبات  يحصح افقط سوگند به خداوند ر

مجلس كـه   دگانينسوگند نما ةدربار ياصل شصت و هفتم قانون اساس يلهمه ذ ينا با

 يـاد خـود   يسوگند را با ذكـر كتـاب آسـمان    ينا ينيد هاي يتاقل يندگاننما: «دارد يمقرر م

 يـة بـه نظر  يگمان شود كـه قانونگـذار اساسـ    ينا يدايش، ممكن است سبب پ»خواهند كرد

 يرفتـه را پذ شان يآسمان يها به كتاب ينيد هاي يتاقل وگندكرده و س يداپ يلتما يفقه يگرد

اگر در متن سوگند نامـه خـوب دقـت شـود، روشـن       يراز يست،ن ينكه چن ير حالاست، د

 ينـام كتـب آسـمان    يني،د هاي يتتا در سوگند اقل يستن يدقرآن مج» مَقسم به«كه  شود يم

 يـد است و ذكر نام قرآن مج» متعال قادر يخدا«، »مقسم به«واقع شود، بلكه » مقسم به«آنها 

سوگند اسـت.   يظتغل يآنها صرفاً برا يروانپ يبرا يآسمان يها كتاب يگرمسلمانان و د يبرا

 يـاد قـادر متعـال سـوگند     يبـه خـدا   يد،من در برابر قرآن مج«است:  ينمتن سوگندنامه چن

ـ  يدان بايحيمثالً مس يني،د هاي يتاقل يندگاناساس، نما ينبر ا...» كنم يم  يـاد سـوگند   ينچن

  ... .»كنم يم يادقادر متعال سوگند  يبه خدا يل،من در برابر انج«كنند: 

قانون مجازات اسالمي در  203 ةو نيز ماد يدادرسي مدن يينآ 281 ةاطالق ماد بنابراين،

هـا ادا   زبـان  يرنام خداوند متعال به سـا  يابا لفظ جالله (واهللا، باهللا، تاهللا)  يدسوگند با« ينكها

سوگند به نام خداوند متعال نخواهـد   يمسلمان در ادا يرمسلمان و غ ينب يفرق[ و گردد...]

و  ياناد يرسا يروانبلكه پ يني،د هاي يتتنها اقل اطالق نه  يناست. ا يبه قوت خود باق ،»دبو
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 يقانون، ملـ  ينا يااست كه آ ينا ماند يم يكه باق ي. تنها پرسششود يشامل م يزمذاهب را ن

  شود؟ يم يزن يرانيانا يرآنكه شامل غ يااست  يرانيانو مخصوص ا

با توجـه   رسد يبه نظر م شود، يم يزن يگانگاندارد و شامل ب يتظاهر ماده عموم هرچند

كـه   يكسـ  يتبه مناسبت مل تواند يدادگاه م: «...دارد يسوگند كه مقرر م نامة يينآ 16 ةبه ماد

 تـوان  ي، مـ »كنـد  يـين زمـان و مكـان و... تع   يـث سـوگند را از ح  يفيتك كند، يم يادسوگند 

آن خارج كرد و سوگند آنان را (در صورت مسلمان و موحد نبودن و  شمولرا از  يگانگانب

هـا و مقدسـات    سـوگند در سـوگند بـه خداونـد متعـال) تـابع ارزش       ييقضا ةفقدان فلسف

بـا آن   يگانگـان ماده نسـبت بـه سـوگند ب    ينقانونگذار در ا يبترت ينا  خودشان دانست. به

  .پذيرد يم الجمله يف يزرا ن اوندخد يرغ موافقت دارد كه سوگند به يفقه يةنظر
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