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  مقدمه
رود که در صورت وجود شرایط الزم،  اقرار، یکی از مهمترین ادلۀ اثبات دعوا به شمار می

براي نفوذ اقرار، . سازد شود و دادرس را از رسیدگی بیشتر معاف می قاطع دعوا محسوب می
به همین جهت یکی از شرایط الزم براي صحت اقرار در . نفع اقرار الزم است يشناخت ذ

 1271مستند قانونی چنین شرطی ماده . باشد حقوق موضوعه، وجود علم اجمالی به مقرله می
در . »اگر مقرله به کلی مجهول باشد، اقرار اثري ندارد«دارد  قانون مدنی است که مقرر می

از . ی مقرله، مالك مؤثر نبودن اقرار در نظر گرفته شده استاین ماده، مجهول بودن کل
توان برداشت نمود که ثمرة هر یک متفاوت از  گذار، مفاهیم مختلفی می نحوه بیان قانون

الجمله مقرله را براي اعتبار اقرار کافی  گذار، معلوم بودن فی در ادامه، قانون. دیگري است
زیرا معلوم بودن . کند گذار تردید ایجاد می انونهمین عبارت، در مقصود ق. دانسته است

گیرد و هر آنچه که در  الجمله یا به عبارتی داشتن علم اجمالی، مفهوم وسیعی را دربرمی فی
آوردن . مقابل علم تفصیلی است تا آنجا که به تاریکی جهل نرسیده، معلوم اجمالی است

به چالش بزرگتري کشانده تا جایی که  دانان را قانون مدنی حقوق 1271مثال در ادامه ماده 
گذار را در مقام تمثیل ندانسته و معتقدند تنها مورد علم اجمالی به مقرله، همان  برخی قانون

عالوه بر این، نحوة . تردید میان دو نفر معین است و مثال دیگري در این باب، موجود نیست
تعیین مقرله واقعی  نین چگونگیالجمله معلوم است و همچ کاربرد اقراري که مقرله آن فی

در فقه امامیه نیز نظرات مختلفی راجع به . رود در محکمه، از نقایص قانون مدنی بشمار می
شود؛ تاجایی که گاهی اقرار به سود شخص  نفع اقرار دیده می میزان علم الزم به شخص ذي

ر محسوب مجهول، صحیح شمرده شده و گاهی، علم تفصیلی به مقرله الزمۀ صحت اقرا
اي برگزیده شده و علم اجمالی به مقرله کافی دانسته شده گردیده است و گاهی راه میانه

  .است که در بخش اول این مقاله بطور تفصیلی به این نظرات پرداخته خواهد شد
عالوه بر آن چه ذکر شد، عدم وجود پژوهش مستقل در این موضوع و احتمال انجام 

ریان دادرسی و برخوردهاي چندگانه قضات با این مسئله و امکان اقرارهایی بدین شکل در ج
قانون مدنی، ضرورت انجام چنین  1271گذار در ماده  هاي متعدد از مقصود قانون برداشت

در مقالۀ حاضر، کوشش شده است که اعتبار اقراري که مقرله آن . رساند تحقیقی را می
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امامیه مورد بررسی قرار گیرد و ضمن یافتن  اجماالً معلوم است با حدود و ثغور آن در فقه
الجمله  آراء فقهاي عظام مذهب امامیه در این باب، جایگاه فقهی اقراري که مقرله آن فی

گشایی چنین اقراري در محکمه از نقطه نظر  معلوم است، روشن شود و نحوة کاربرد و گره
مورد تحلیل حقوقی قرار داده از طرف دیگر، نوشتار حاضر چنین اقراري را . فقهی بیان شود

گذار از علم اجمالی داشتن به مقرله  ها بوده که اوالً منظور قانون و در پی پاسخ بدین پرسش
توان مقرله واقعی  چه بوده است؟ و ثانیاً پس از اقرار به سود معلوم اجمالی، از چه طریقی می

  را معین کرد و مفاد اقرار را به نفع وي عملی نمود؟
 را مقرله شواهد و نیقرا با بتوان کجا هرحاضر، در صدد اثبات این امر است که نوشتار 

و صحت اقراري که به سود شخص اجماالً  است صحت بر محمول اقرار آن نمود نییتع
بلکه شامل مواردي نیز . معلوم، انجام شده، منحصر به تردید میان دو نفر معین نیست

تواند مقرله واقعی را  ایر ادله اثبات، قاضی میشود که از طریق جریان دادرسی و س می
 شناسایی نماید و به سود وي حکم صادر نماید

 اعتبار اقرار در موارد معلوم بودن مقرله به نحو اجمال -1

  ها در فقه دیدگاه - 1- 1

در فقه امامیه در مبحث شرایط صحت اقرار، به طور کلی و عمومی، قرار دادن شرطی با 
برخی از فقها نه تنها وجود چنین . ین بودن مقرله میان فقها متداول نیستعنوان معلوم و مع

اند بلکه بر خالف آن نظر داده و اقرار به نفع شخص مبهم و  شرطی را از اساس الزم ندانسته
اند و معتقدند که به سبب چنین اقراري، مال از مقر  مطلقاً مجهول را نیز صحیح شمرده

 ،3 ق، 1387 ،یطوس(بایست به مفاد این اقرار عمل نمود  ان میشود و تا جاي امک گرفته می
، )زهره ابن(؛ حلی 421 ،4 ق، 1420 ،)عالمه(ی حل؛133 ،3 ق، 1417 ،)داولیشه(ی عامل؛ 4

). 290 ،3 ق، 1427 ،يرازیش مکارم؛ 405، 1ق،  1406، )براج ابن(؛ طرابلسی 271ق،  1417
ال بطالن اقرار به نفع شخص مطلقاً مجهول اند که اگرچه احتم برخی فقها اظهار داشته

حلی (تر قبول و صحت چنین اقراري است  منتفی نیست اما نزد فقهاي امامیه قول قوي
  ). 285، 15ق،  1414، )عالمه(
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اند  دیگر از فقها یکی از شرایط صحت اقرار را معلوم بودن مقرله دانسته در مقابل، برخی
به عقیدة ایشان اشکال قبول صحت . اند اقرار شدهو در غیر این صورت قائل به بطالن 

اقراري که مقرله آن مجهول است، این است که با اقرار صورت گرفته، مال از ملک مقر 
المالک  شود و بدلیل اینکه یافتن مالک آن مقدور نیست، مال در زمرة اموال مجهول خارج می

نجفی، (بود و خالی از فایدة عملی است این مفاد چنین اقراري راهگشا نخواهد بنابر. آید درمی
  ). 120، 35ق،  1404

اي دیگر از فقها تمایلی به قبول اقرار به سود مجهول مطلق نداشته و همچنین علم  عده
ایشان راه میانه را پیش گرفته و وجود علم اجمالی . اند تفصیلی به مقرله را نیز الزم ندانسته

ن میان برخی از فقها پذیرش اقراري را که مقرله آن اجماالً در ای. اند به مقرله را کافی دانسته
این دسته از . اند که مقر میان دو نفر معین مردد است معلوم است، منحصر به زمانی نموده

تواند دهند، معتقدند که تنها در این صورت چنین اقراري می فقها که اکثریت را تشکیل می
کند و فایدة عملی  نفر به صحت اقرار خدشه وارد میاما تردید در بیش از دو . راهگشا باشد

 ق، 1403 ،یلیاردب؛ 114 ،3 ق، 1408 ،)محقق(ی حل(بر صحت چنین اقراري متصور نیست 
، )شهید ثانی(؛ عاملی 427، 2ق،  1413، )عالمه(؛ حلی 421، پیشین، )عالمه(حلی  ؛404 ،9

ان زیر نظر شاهرودي، ؛ جمعی از پژوهشگر170، 2ق،  1424؛ حلی، 51، 11ق،  1413
اما برخی از فقها ضمن اینکه ). ق 1405؛ حلی، 89، 3ق،  1425؛ خمینی، 456، 1ق،  1417

اند، آن را منحصر به تردید میان دو نفر  علم اجمالی مقر به مقرله را شرط صحت اقرار دانسته
  . اند معین نکرده

. اي صحت اقرار کافیستبه عقیدة ایشان همین مقدار که مقرله قابل تعیین باشد، بر
این گروه از فقها معتقدند که . خواه تردید میان دونفر یا سه نفر یا جمعی بیش از آن باشد

. هنگامی که اقرار به سود مجهول مطلق صورت گیرد، هیچ مدعی و طالب حقی وجود ندارد
را ادعا اما زمانی که مقرله اجماالً معلوم است، مدعی و طالب حقی وجود دارد که مقرٌبه 

به عقیدة ایشان . تواند موجب پذیرش و صحت چنین اقراري شود کند و همین امر می می
اند منظورشان معین بودن از  کسانی که معین بودن مقرله را از شرایط صحت اقرار برشمرده
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همه جهات نیست بلکه همین که با کمک عوامل دیگر مقرله قابل تعیین باشد کافیست 
  ).286ین، ، پیش)عالمه(حلی (

  تحلیل حقوقی - 1- 2

 صحتي برا باشد معلوم الجملهی ف مقرله کهیصورت دری مدن قانون 1271 ماده بنابر
 باشد، نیمع و مشخصی روشن به و جهات همه از مقرله که ستیني ازین و ستیاقرارکاف

 منشا است شدهی نیب شیپ اقرار صحتي برا قانون در که مقرله بهی اجمال علم شرط
 علم از گذار قانون مقصود ازی متفاوتهاي  برداشت کهیی جا تا شده دانان حقوق انیم اختالف

 به توجه با که است نیای مدن قانون 1271 ماده بر وارد عمده اشکال. شده است ارائهی اجمال
 مشخص را آن عدم وی اجمال علم انیم مرز »یاجمال علم« مفهومو وسیع بودن  بودنی نسب

ی اجمال علم باشد اشتهد وجود علم حد چه تا اگرکه  نشده گفته مشخصا و است نکرده
 در گذار قانون، ماده ادامه در که کند یم متبادر ذهن به را گمان نیا فوق رادیا. است محقق

 تنها که معنا نیا به کردهی معرف را مقرله بهی اجمال علم مصداق تنها و نبوده لیتمث مقام
 موجودی کل حکم نیاي براي گرید مثال و است حیصح نیمع نفر دو ازی کي یبرا اقرار

 ریتقر نحوهي نظر نیچن رشیپذ اساس بر. دادي تسر را آن گرید موارد بهیست نبا و ستین
و کاربردي  شود می لغو ماده اول قسمت صورت نیا در رایز شود می اشکال دچار زین ماده

 » است حیصح نیمع نفر دو ازی کي یبرا اقرار« عبارت تنهای ستیبا وبراي آن متصور نیست 
  ).100 ،ش 1385 ،یانید( شود گرفته نظر در ماده متن عنوان به

و جستجوي مقصود  ماده ریتقر نحوه ازی بحثهیچ  بدوندر نوشتار حقوقی دیگري، 
 دو انیممقر  دیترد همان، مقرله بهی اجمال علم مصداق تنهاگذار از بیان این عبارات،  قانون

ی پ درظر گرفته شده است و نویسنده با مفروض دانستن چنین مطلبی، تنها در ن نیمع نفر
 1375 ا،ین خیش(است  بوده نفر دو نیا انیم ازی واقع مقرله افتني یبرایی ها حل راه ارائه
 که نیهمزیرا . است رادیاگذار، قابل  ی از مقصود قانونسطح برداشتچنین ). 69 و 68 ش،

ي ازین وت سیکاف اقرار به دادن اثر بیترتي برا اشدب نیمع وصافی از اوصف مصداق مقرله
 نفوذی ازطرف). 394 ،2 ش، 1388 ،يدفتر نیمت( باشد مردد نیمع نفر دو انیم مقر که ستین
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 از اقرارکننده انیب که است لیدل نیبد تنهای مدن قانون 1271 درماده مذکور درمثال اقرار
توان  بنابراین می. دهد میي ار، یحقي ذ شناخت در را دادگاه و کاهدیم اقرار مفاد به جهل

 مقرله که ستا مؤثری صورت در اقرار هاي بدین شکل براي نفوذ اقرار، اظهار کرد کضابطه
 در. باشد داشته زیني گرید طیشرا و عوامل به ازین نییتع نیا که چند هر باشد نییتع قابل

 نیبنابرا. ستین متصور آن بری عمل دهیفا و است مجهولی کل به آن مقرله کهي اقرار مقابل
 ازی کي یبرا اقرار و ستین نفر دو انیم دیترد به دیمق اقرار نفوذی مدن قانون 1271 ماده در

 در ضابطه وی اصل اریمع. اشدب مؤثر تواند می زین آن از شري بیمحصو جمع ای نفر سه
 ان،یکاتوز( دو عدد به ودنب دیمق نه است اثبات قیطر در گرفتن قرار ،راقرا صحت و رشیپذ

  ).213 و 212 ،2 ش، 1387
رسد که استدالل و تفسیري، قابل دفاع است که عالوه بر نزدیک بودن به  به نظر می

اعتبار دانستن اقرار  المقدور از بی اصول حقوقی، نفع مقرله را بهتر تأمین نماید و حتی
ترین دالیل یا به عبارتی ملکۀ دالیل گذار از مهم چراکه اقرار در نظر قانون. جلوگیري نماید

گذار  توان از مقصود قانون رود و به صرف نارسایی بعضی عبارات قانونی، نمی به شمار می
گذار در هنگام استفاده وي از ادات  از طرف دیگر در مقام تمثیل ندانستن قانون. دست کشید

تا حدي که نیمی از یک ماده  تمثیل با استدالل تبادر ذهن، و ادامۀ چنین استدالل پر نقصی،
بنابراین ضابطۀ قابل تعیین بودن از لحاظ . قانونی را از فایده بیندازد خالی از اشکال نیست

  . باشد داراي وجاهت حقوقی و قابل دفاع است آنکه جامع فواید مذکور می
  آثار اقرار در موارد معلوم بودن مقرله به نحو اجمال -2
  ها در فقه دیدگاه - 2- 1

فقه امامیه پس از پذیرش اقراري که مقرله آن دقیقاً معلوم نیست، در درجۀ اول،  در
به این معنا که قاضی مقر را اجبار . مرجع تفسیر چنین اقرار مبهمی، مقر معرفی شده است

، پیشین، )ابن زهره(؛ حلی 133پیشین،  ،)داولیشه(ی عامل(کند تا مقرله را تعیین نماید  می
؛ 114، پیشین، )محقق(؛ حلی 421، پیشین، )عالمه(؛ حلی 427، پیشین، )عالمه(؛ حلی 271

؛ 405، پیشین، )ابن براج(؛ طرابلسی 170؛ حلی، پیشین، 51، پیشین، )شهید ثانی(عاملی 
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 از مقر کهی درصورت). 290؛ مکارم شیرازي، پیشین، 89؛ خمینی، پیشین، 4طوسی، پیشین، 
 معلوم را اقرار مفاد تا کندي ریتعز حبس را مقر واندت می حاکم دینما امتناع اقرارش ریتفس
اما در فرضی که مقر مفاد اقرار خویش را تفسیر نماید و مقرله را تعیین . )290پیشین، ( کند

  .شود و اقرار به نفع شخص معین شده توسط مقر، عملی خواهد شد کند از وي پذیرفته می
فقها بحث را بر  شناختن مقرله واقعیاما در صورتی که مقر، مقرله را نشناسد، براي 

زمانی که مقر میان دو نفر معین مردد است، در . اند تردید میان دو نفر معین متمرکز نموده
در صورتی که مقر یکی از آن دو نفر را به . شود که یکی را برگزیند ابتدا از مقر تقاضا می

نماید، این انتخاب از وي عنوان مقرله انتخاب کند و نفر دیگر انتخاب مقر را تصدیق 
اما در صورتی که نفر دوم انتخاب مقر را . مقرله خواهد بود شود و فرد منتخب، پذیرفته می

شود و آن دو،  نپذیرد و او را تکذیب کند، میان مقرله منتخب و نفر دوم، مخاصمه واقع می
، )عالمه(؛ حلی 427ق، پیشین،  1413، )عالمه(حلی (گیرند  طرف دعواي یکدیگر قرار می

  ).89؛ خمینی، پیشین، 114، پیشین، )محقق(؛ حلی 422ق، پیشین،  1420
داند که  شناسد و تنها می در صورتی که مقر، اعالم کند که مقرله را به طور تفصیلی نمی

یکی از این دو نفر، صاحب حق هستند و آن دو نفر، عدم علم مقر را تصدیق نمایند، مال از 
فر، است و آن زیرا حق، منحصر در آن دو ن. شود شود و به آن دو نفر داده می مقر گرفته می

البته در تسلیم مال به این دو نفر به نحوي که . گیرند دو نفر طرف دعواي یکدیگر قرار می
مستلزم آن است که مال به غیر  چرا که چنین تسلیمی. گفته شد، جاي تأمل وجود دارد

 الزمه برطرف. زیرا مقر، اقرار کرده که مال تنها براي یکی از دو نفر است. مالک تسلیم شود
کردن چنین ایرادي، آن است که مال به حاکم تسلیم شود تا هنگامی که مشخصاً ثابت شود 

  ). 51، پیشین، ، )شهید ثانی(عاملی(که مال براي کدامیک از آنهاست 
در صورتی که آن دو نفر، وي را تکذیب نمایند و مدعی علم مقر به مقرله واقعی شوند، 

شود و آن دو  در هر صورت مال از مقر گرفته می خورد و مقر بر عدم علم خویش سوگند می
). 422ق، پیشین،  1420، )عالمه(حلی (نفر باید براي تصاحب مال، نزد قاضی دلیل بیاورند 

در صورتی که تنها یکی از این دو نفر، صاحب بینه و دلیل روشن براي تصاحب مقرٌبه باشد، 
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نی که هیچ یک دلیلی براي حقانیت شود و در غیر این صورت یعنی زما مال به وي داده می
و باید هر یک بر مالکیت خود ) حلی، پیشین(شود  خود ندارند، میان آن دو مخاصمه واقع می

حال اگر هر دو نفر آنان براي مالکیت آن شیء، سوگند بخورند یا . بر مقرٌبه سوگند ادا کنند
البته احتمال . یم خواهد شدهر دو از اداي سوگند نکول کنند، مال بین آنها بطور مساوي تقس

ولی اگر تنها یکی از آنان سوگند بخورد، مال . دارد که قاضی به قرعه مالک را مشخص کند
  ). 404اردبیلی، پیشین، (از آن او خواهد بود 

این احتمال هم وجود دارد که وقتی هر یک از دو نفر ادعا کنند که مال موضوع اقرار 
یک از آنها سوگند بخورد در صورتی که مقر تنها براي یکی  براي آنهاست، مقر باید براي هر

زیرا همین عمل، معین کردن . از آنان سوگند یاد کند، الزم است مال را به او تسلیم کنند
شود و در صورتی که از سوگند خوردن براي هر دوي آنها نکول کند، مال  مقرله محسوب می

زیرا او . شود و به دیگري باید غرامت بدهد ه میبه یکی از آنان از طریق قرعه یا غیر آن داد
حلی (شود  بنابراین علیه وي حکم صادر می. اش شده نکول کرده است از سوگندي که متوجه

  ).422ق، پیشین،  1420، )عالمه(
اگر مقر، یکی از دو نفر را به عنوان مقرله معرفی کند و دیگري نیز مالکیت مال را ادعا 

نیز اقرار کند، بدلیل تقدم ایجاد حق براي مقرله اولی، مال از وي کند و مقر به سود وي 
شود و مقر باید به مقرله دومی غرامت بپردازد که این غرامت مثل یا قیمت مقرٌبه  گرفته نمی

بنابراین . زیرا مقر، میان نفر دوم و مقرٌبه، حائل شده و مانند متلف عمل کرده است. باشد می
ر صورتی که نفر اول، اقرار به سود دومی را تصدیق کند، مقرٌبه به اما د. باید غرامت بدهد

جمعی از پژوهشگران زیر نظر (شود و غرامتی هم بر عهدة مقر نخواهد بود  دومی داده می
و در فرضی که مقر قبل از تعیین مقرله بمیرد، قرعه مقرله را ). 456شاهرودي، پیشین، 

  ).170 ق، پیشین، 1424حلی، (تعیین خواهد کرد 
  وضعیت در حقوق -2 - 2

الجمله معلوم است پذیرفته، اما هیچ راه حلی  اي را که فی قانون مدنی اقرار به سود مقرله
براي یافتن مقرله واقعی از میان مقرلهم احتمالی ارائه نداده است و در این زمینه داراي 
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دانان نیز اجماالً در  حقوق ).156 ،2ش،  1388 ه،ییقضا قوه آموزش معاونت(باشد  کاستی می
در وهلۀ اول هنگامی که مقرله قابل . اند هایی براي تعیین مقرله واقعی بوده پی ارائۀ راه حل

توان گفت که  به عبارتی می. تواند مقر را به تعیین مقرله اجبار نماید تعیین است دادگاه می
. قابل اعمال است قانون آیین دادرسی مدنی سابق در این فرض 729نظریه اجبار در ماده 

زیرا مقر اقرار مبهمی انجام داده و موظف است واقعیت را مشخص کند و هر یک از 
  ).759کاتوزیان، پیشین، (توانند اجراي این تکلیف را از مقر تقاضا کنند  نفعان می ذي

کند و مقر له را از میان مقرلهم  از طرف دیگر وقتی مقر مفاد اقرار خویش را تفسیر می
از این جهت، اقرار وي . نماید گویا اقرار ناقص قبلی خویش را تکمیل نموده استمیتعیین 

تواند مفاد آن را به سود مقرله منتخب، عملی  گردد که قاضی می اقراري کامل و نافذ می
نماید و در صورتی که مقرلهم احتمالی به تفسیر مقر، اعتراضی داشته باشند بایستی بر علیه 

  ). 93ش،  1389حیدري، (ایند وي اقامه دعوا نم
اما در صورتی که مقر به هر دلیل از تفسیر اقرار خویش امتناع نماید، میان مقرلهم 

شود و دادگاه باید به دالیل هر  احتمالی که مدعی مالکیت مقرٌبه هستند، مخاصمه ایجاد می
معین و به نفع حق را  یک از طرفین بنگرد و با توجه به قراین و شواهد موجود در قضیه، ذي

در صورتی که ). 69و  68نیا، پیشین،  ؛ شیخ186ش،  1389شمس، (وي حکم صادر نماید 
مقرلهم نتوانند دلیل محکمی براي مالکیت خود ارائه دهند، در نحوه تعیین مقرله واقعی میان 

ل هاي ارائه شده براي تعیین مقرله، توس یکی از راه حل. دانان اختالف نظر وجود دارد حقوق
و همچنین بهره بردن از » القرعه لکل امر مشکل«با توجه به قاعدة فقهی . به قرعه است

قانون مدنی که آخرین عالج مشکل براي فصل خصومت را توسل به قرعه  157مالك ماده 
 ،يشکار(تواند از قرعه استفاده کند  داند، در اینجا نیز براي تعیین مقرله واقعی قاضی می می

  .)139 ،پیشین ان،یکاتوز ؛93 ،پیشین ،يدریح؛ 47 ش، ،1381
حل پیشنهادي دیگر، تقسیم مساوي مال موضوع اقرار، میان مقرلهم احتمالی است  راه

با این عمل، هر یک از مقرلهم احتمالی، نصیبی از مقرٌبه را دریافت ). 47 ،ینشپی،يشکار(
ان آنان نیست، به نظر خواهند کرد و از آنجا که هیچ دلیلی براي حقانیت یک شخص از می
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چرا که در . تر از تعیین مقرله با توسل به قرعه باشد حل منطقی رسد به کار بستن این راه می
حل قرعه انتخاب مقرله واقعی به عنوان مقرله منتخب، امري است کامالً تصادفی و بسیار  راه

در مقابل گفته . اي از حق خود نبرد ممکن است که مقرله واقعی منتخب نشود و هیچ بهره
ماند  حلی باقی نمی شده است که انتخاب مقرله به صورت قرعه هنگامی که هیچ راه

چرا که چنین تقسیمی، متضمن . تر از تقسیم مقربه میان مقرلهم بطور مساوي است منطقی
اول اینکه پرداخت مقرٌبه، به همه مقرلهم احتمالی، سبب خواهد شد که : دو ایراد عمده است

در مقابل یکی از آنان نسبت به مابقی مقرٌبه که به دیگران پرداخت شده مشغول ذمۀ مقر 
 1389کیان، (شوند  بماند و ثانیاً بقیه مقرلهم به ناحق موفق به دریافت سهمی از مقرٌبه می

  ).134ش، 
از طریق صلح، دعوا را حل و فصل نماید  حل ارائه شده دیگر، این است که قاضی راه

 رسد که سفارش قاضی به انجام صلح میان مدعیان مقرٌبه، به نظر می). 47 ،پیشین ،يشکار(
هاي پیشنهادي دیگر از جمله قرعه و  حل که صلح از میان راه چرا. موجه و منطقی باشد

زیرا قرعه عالوه بر ایراد مذکور همان طور که در منابع حجیت آن . تقسیم مساوي برتر است
درمان دیگري براي حل مشکل وجود ندارد ولی در  هم آمده است، براي زمانی است که

حل  شرایطی که مدعیان، خود حاضر به صلح و تراضی با یکدیگر شوند دیگر نیازي به راه
زیرا . همچنین توسل به صلح از تقسیم به نحو تساوي نیز بهتر است. تصادفی قرعه نیست

اي نامشروع و ناحق  رهرسد به شود نصیبی که در نتیجۀ آن به مقرلهم می صلح، سبب می
از . نباشد، بلکه مالی محسوب شود که در نتیجه تراضی و حاکمیت اراده به آنان رسیده است

  .طرفی با تقسیم مال از طریق صلح، دیگر ذمۀ مقر به شخصی مشغول نخواهد ماند
انجام صلح اجباري توسط . اما در صورتی که اطراف علم اجمالی، حاضر به صلح نشوند

چرا که موضوع به نحوي نیست که تداخل قاضی در این حد موجه . ل تأمل استقاضی مح
باشد بلکه در چنین شرایطی که افراد حاضر به تراضی نیستند قضیه، مصداق امر مشکل 

  .خواهد بود که راهکار فصل خصومت در آن، توسل به قرعه است
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  نتیجه 
بلکه مطالعات حاکی از . رار نیستدر فقه امامیه تعیین مقرله از همه جهات، شرط نفوذ اق

آن است که فقهاي مذهب امامیه بسیار مقیدند که تا جاي امکان، مفاد اقرار عملی شده و از 
در حقوق موضوعه براي . باطل اعالم کردن اقرارها حتی با مقرله مجهول خودداري شود

اما اجماالً . اشدامکان اثبات حق و فصل خصومت، الزم است که الاقل مقرله اجماالً معین ب
بلکه همین که مقرله با عوامل و شرایط . معلوم بودن به معناي انحصار در عدد خاصی نیست

. دیگر قابل تعیین باشد و بتواند به جریان دادرسی کمک کند براي نفوذ اقرار کافیست
هنگامی که مقرله اجماالً معلوم است در فقه امامیه و حقوق موضوعه براي احقاق حق و 

رسد در صورتی که با تفسیر مقر،  هایی ارائه شده است که به نظر می حلفتن مقرله راهیا
مقرله معلوم نشود و مقرلهم احتمالی نیز نتوانند براي مالکیت مقرٌبه، دلیل بیاورند، قاضی باید 
مدعیان را به انجام صلح راهنمایی کند و در صورت سازش، مقربه را در نتیجه صلح میان 

اما در صورتی که افراد، حاضر به صلح نشوند، قضیه، مصداق امر مشکل . یم نمایدآنان تقس
شود که  رو پیشنهاد می از این. شود است و انجام قرعه، راه فصل خصومت محسوب می

نقیصه قانون مدنی در این زمینه جبران شود و عالوه بر تصریح معناي علم اجمالی و مقصود 
گذار براي فصل خصومت میان مقرلهم  حل منتخب قانون ت، راهگذار از بیان این عبار قانون

  .احتمالی تعیین شود
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، جلد یاسین معالم الدین فی فقه آل، )ق 1424(الدین محمد بن شجاع القطان  حلی، شمس -15
 ). ع(م، مؤسسۀ امام صادق دوم، چاپ اول، ق

جلد پانزدهم، چاپ اول،  ،تذکره الفقهاء، )ق 1414(یوسف بن مطهر  ، حسن بن)عالمه(حلی  -16
  ).ع(قم، مؤسسۀ آل البیت 

تحریر االحکام الشرعیه علی مذهب ، )ق 1420( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -17
  ).ع(دق ، جلد چهارم، چاپ اول، قم، مؤسسۀ امام صااالمامیه

قواعد االحکام فی معرفه الحالل و  ،)ق1413( ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ -18
جلد دوم، چاپ اول، قم، دفتر انتشارات اسالمی وابسته به جامعۀ مدرسین حوزة علمیۀ  ،الحرام

 . قم

شرائع االسالم فی مسائل الحالل و  ،)ق 1408(حسن  الدین جعفر ابن ، نجم)محقق(حلی  -19
  .، جلد سوم، چاپ دوم، قم، مؤسسۀ اسماعیلیانلحراما

  .، چاپ اول، قم، مؤسسۀ سید الشهداء العلمیهالجامع للشرائع، )ق 1405(سعید  حلی، یحیی ابن -20
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