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 چکیده

شده این است که اگر کسی، حقی از خود، همچون ناپذیری حق ساقطمفاد قاعده برگشت
مجدداً  را شدهساقط حق تواندنمی حق شفعه، حق قصاص و غیره را ساقط نماید، دیگر

ناپذیری حق در بسیاری از ابواب فقهی به برگشتسنت فقهای امامیه و اهل .کند اعمال
ذیری پسنت قائل به برگشتاند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهلساقط شده حکم داده

سوره بقره، موثقه سماعه، صحیحه  237و  178رسد آیات نظر میشده هستند. بهحق ساقط
تالل نظام از قواعد فقهی نظیر نفی اخبصیر، دلیل عقلی، بنای عقال و بعضی فضیل، موثقه ابی

 سنتو نفی عسر و حرج بر حجیت آن داللت دارد. از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهل
کاربرد زیادی دارد، نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده، امور 

سی و سنت بررمیه و اهلناپذیری آن را در فقه اماپذیری یا برگشتقابل اسقاط و برگشت
 .قاعده را تبیین نماید ادله فقهی این

 .پذیری یا ناپذیری، الساقط الیعود، حق، حکمامر ساقط، برگشت :هاکلیدواژه
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از آنجا که انسان موجود اجتماعی است، دارای حقوق و تکالیفی است که هر حقی، تکلیفی 
را به دنبال دارد. با این تفاوت که حق، قابلیت اسقاط را دارد و اما تکلیف چنین نیست. یعنی 
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تواند تکلیف خود را ساقط کند. اما واضع تکلیف )شارع و قانونگذار( صاحب تکلیف نمی
ا اند، ترا ساقط نماید. فقها و حقو دانان اسقاط حق را یکی از آثار حق دانستهتواند آن می

ثابت نشده است که حق بودن موردی احراز شده باشد، اما »آنجا که امام خمینی گفته است: 
(؛ از این رو بعضی از محققین به 1/47ش، 1379)خمینی، « قابلیت اسقاط نداشته باشد

از مقوله  -مانند حق ابوت و حق والیت -ت اسقاط را ندارندمحض مشاهده موردی که قابلی
باشد(  شده یاد آن از حق عنوان با اند )گرچهکردهحق خارج نموده و آن را حکم تلقی می

(. مرحوم نائینی نیز معتقد است تقسیم حق به قابل اسقاط و 2/39ق، 1378)خویی، 
د. اسقاط باشق بوده ولی غیرقابلاسقاط وجهی ندارد، زیرا معقول نیست چیزی حغیرقابل

(. فقهای 1/42ق، 1373داند )نائینی، بلکه ایشان قوام حق را به قابلیت آن برای اسقاط می
-؛ ابن4/17ق، 1356اند که حقوق، قابلیت اسقاط دارد )موصلی، مالکی و حنفی نیز گفته

وق این است که قابل (. بلکه معتقدند اصل در حق3/23تا، ؛ صاوی، بی1/214تا، عابدین، بی
-(. محمد زرقاء از محققین معاصر اهل6/390ق، 1413اسقاط است )مجموعه من المؤلفین، 

حقوق الساقط من ال»گفته است: « ناپذیری حق ساقط شدهبرگشت»سنت، در تعریف قاعده 
؛ صفت «القابله للسقوط»وی در توضیح این تعریف آورده است: «. القابله للسقوط ال یعود

(. به این 265ق، 1409حی برای حقوق است نه اینکه صفت احترازی باشد )زرقاء، توضی
اط جدا اسقاسقاط را از حقوق غیرقابلمعنا که صفت، صفت احترازی نیست تا حقوق قابل

 اسقاط است.دهد که حقوق، قابلکند. بلکه صفت توضیحی است و توضیح می
وان مدعی شد قابلیت حق برای اسقاط، تگردد که نمیبر اساس توضیحات فوق، روشن می

رسد با وجود اینکه معدودی از فقها معتقدند برخی از حقوق، غالبی است. چون به نظر می
قابلیت اسقاط ندارد اما بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه و سنی، حقی که قابل اسقاط نباشد، 

حی جانب برخی، تعبیر تسام اصالً از مقوله حق نیست بلکه حکم است و اطالق حق بر آنها از
 است.

 است. اما اهللالناس و حقشده، تقسیم آن به حقیکی دیگر از تقسیماتی که برای حق ارائه
شود، بلکه تفاوتی است که حق و حکم با در واقع این حق نیست که به دو قسم تقسیم می

( و از 81ش، 1382اهلل همان احکام شرعی است )موسویان، یکدیگر دارند زیرا مراد از حق
اهلل، حق نیست بلکه از احکام است، لذا قابلیت اسقاط ندارد. از سوی دیگر این رو چون حق

الناسی دارند و بعضی از حقوق نیز صرفاً جنبه بعضی از حقوق هستند که صرفاً جنبه حق



 تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

 

  

269 

ز . ااهلل هستندالناس و حقاللهی دارند. در مقابل بعضی از حقوق دارای هر دو جنبه حقحق
الناس محض را قابل اسقاط سنت، فقهای مذاهب حنفی، مالکی و شافعی حقفقهای اهل

دانند. آنها اعتقاد دارند که حق ناشی از حد قذف قابل اسقاط نیست زیرا چنین حقی، می
؛ 2/355ق، 1397، سابقالهی در آن غلبه دارد )الناس محض نیست، بلکه جنبه حقحق

؛ بورنو، 1/17ق، 1423؛ خطیب شربینی، 7/148ق، 1332باجی،  ؛2/396تا، حیدر، بی
 (.370ق، 1416

 کمح بنابراین قابلیت اسقاط حق و عدم قابلیت اسقاط حکم امر مسلمی است اما هرگاه
ن آ قابلیت اسقاط یا عدم قابلیت اسقاط نشود و به تبع آن، در احراز موردى بودن حق یا

 ود دارد. برخی از فقهای امامیه معتقد هستند که هرگاهنظر وجتردیدی شود، بین فقها اختالف
 ونهگ باشد، با اجرای اصل استصحاب، این داشته وجود تردید امرى «بودن اسقاط قابل» در

بعضی دیگر از فقها  (.1/42ق، 1373نائینی، ) شد خواهند محسوب احکام جمله موارد، از
 یهعدم، کل اصل مقتضاى به کنیم تردید امرى بودن حق یا و حکم مورد در معتقدند هرگاه

 طاسقاقابل نه امرى بنابراین، چنین .شودمى نفى امر آن بودن حکم یا و حق وجودى آثار
رسد نظریه بحرالعلوم نظر می(. به1/19ق، 1403بحرالعلوم، ) انتقال و نقل قابل نه و است

 آثار، مترتب این و است وجودى امور از بودن حکم یا و نزدیک به صواب باشد چرا که حق
یگر، د عبارت به و شد نخواهد مترتب شک، آثار فرض در بنابراین. آنهاست وجود احراز بر

 جارى هم اصل اگر عالوه به. نیست عدم اصل اجراى به نیازى و است کافى شک صرف
 محک اثبات زیرا کرد؛ نخواهد اثبات را امر آن بودنکند، حکممى نفى را آثار چند شود، هر

ک: نیست )ن اصل، حجت مثبتات و است «مثبت اصل» اصطالح به و عقلىلوازم  از بودن
 جا(.همان

پذیری و عدم نمود، در برگشت اسقاط را آن حق صاحب و شد ثابت حقی اگر حال
الوه، عسنت وجود دارد. بهنظرهایی در بین فقهای امامیه و اهلپذیری آن امر اختالفبرگشت

شود. به همین دلیل ضروری در معیارها و مصادیق امر ساقط نیز دیده میچنین اختالفی 
فقهی منضبط و تعیین دامنه شمول آن،  است ادله هر دو نظریه بررسی شود تا با ابداع قاعده

در ابواب مختلف فقه استفاده شود. در نتیجه نوشته حاضر بر آن است مفاهیم ضروری تحقیق 
رسی شده را برناپذیری حق ساقطپذیری و برگشتبه برگشترا شرح داده و ادله قائلین 
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کند. از آنجا که تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و ادله این امر، توسط فقهای 
 رسد.نظر میسنت بررسی نشده است، لذا انجام این تحقیق ضروری بهامامیه و اهل

 
 مفاهیم تحقیق

 . ماهیت اسقاط1
اینکه شخصی که بر دیگرى حقى دارد، گذشت نماید یا ذمه متعهد را از اسقاط عبارت است 

-فقهای اهل (.1/15، ق1403بحرالعلوم، از حقى که بر ذمه اوست براى همیشه فارغ کند )

ق، 1404اند )الموسوعه الفقهیه الکویتیه، سنت اسقاط را به ازاله ملک یا حق تعریف کرده
(؛ که ممکن است در قالب ابراء، عفو یا 89/191ق، 1432الحدیث،  أهل ؛ ملتقى4/231

سنت (. درباره ماهیت اسقاط در فقه امامیه و اهل1/268ق، 1423اعراض باشد )حصکفی، 
بحرالعلوم، دانند )نظر وجود دارد. مشهور فقهای امامیه ماهیت آن را ایقاع میاختالف
دانند که نیاز به قد میسنت، اسقاط را نوعی عاما بعضی از فقهای اهل (1/15، ق1403

تیمیه از فقهای حنبلی معتقد است که برای ایجاب و قبول اسقاط، ایجاب و قبول دارد. ابن
تیمیه، ابنتواند منعقد شود )لفظ معینی الزم نیست و با هر لفظی که معنی اسقاط را برساند، می

دانند )دسوقی، می(. بعضی از فقها مالکی نیز قبول را در تحقق آن الزم 29/13ق، 1382
 نظر دارند.( و درباره ماهیت ابراء نیز که یکی از مصادیق اسقاط است، اختالف4/99تا، بی

 بر متوقف آن صحت و معتقدند که مشهور فقها امامیه ابراء را نوعی اسقاط و ایقاع دانسته
فاضل  ؛5/359ق، 1410شهید ثانی،  ؛3/86ق، 1413)حلی،  نیست مدیون رضاى و قبول

 حققت در را مدیون دانسته و قبول عقد را ابراء امامیه فقهاى (. بعضى7/472ق، 1416هندی، 
 همین به و دهدمى قرار دائن منت زیر را ابراء، مدیون معتقدند اینان. دانندمى ضرورى آن

 پذیرفتن هب مجبور را او و کرد تحمیل او بر مدیون، منتى موافقت جلب بدون تواننمى مناسبت
 ورمجب را ندانیم، او الزم آن ایجاد در را مدیون قبول و بدانیم ایقاع را ابراء اگر. کرد احسان

(. برخی از فقها مانند شهید اول 3/176ق، 1410حلی، ادریس ایم )ابنکرده منت پذیرش به
، (. فقهاى حنبلى1/291تا، داند )شهید اول، بیابراء را مردد بین ایقاع و تملیک )عقد( می

دانند و فقط اراده دائن را براى حنفى و شافعى نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع مى
بهوتى،  ؛171ق، 1411شناسند )سیوطى، دانند و قبول مدیون را الزم نمىتحقق آن کافى مى

(، اما فقهاى مالکى و زیدى در این باره دو قول 3/358ق، 1419؛ جزیری، 4/304تا، بی
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ل راجح این است که ابراء به لحاظ غلبه معنى تملیک، عقد است نه ایقاع و در دارند. قو
تحقق آن قبول مدیون الزم است و ضرورت ندارد که قبول، به فوریت و در مجلس ایجاب 

دیون کند و مادام که مواقع شود، بلکه قبول با تراضى و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت مى
چنان که تا پیش از اعالم قبول ت، حق رد ابراء را دارد؛ همقبولى خود را اعالم نکرده اس

تواند از ابراء رجوع کند. قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک مدیون، دائن مى
 (.3/357ق، 1419و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست )جزیری، 

ود ناپذیر خواهد بشتاگر ابراء، اسقاط و ایقاع باشد، پس از اسقاط حق، امر ساقط برگ 
اثر بوده و عنه، اسقاط بیو اما اگر اسقاط را عقد بدانیم تا صدور قبول از طرف مسقط

رسد اسقاط و همه انواع آن اعم از ابراء، عفو و تصدق نظر میپذیر خواهد بود. بهبرگشت
ایقاع است. زیرا اسقاط ازاله حق و گذشت صاحب حق از حق خود است و در تحقق آن 

 قبول طرف دیگر الزم نیست.
 

 . معیار سقوط حق2
، مراد از سنتگردد که طبق نظر فقهای امامیه و اهلبا توجه به توضیحات پیشین، روشن می

حقوق است. اما احکام الهی چون « شدهناپذیری حق ساقطبرگشت»در قاعده « امر ساقط»
ه حث این قاعده نخواهند بود. البتتوانند به وسیله انسانها اسقاط شوند، در نتیجه محل بنمی

 ناپذیرای از شرایط اسقاط کند، طبعاً برگشتاگر شارع خودش احکام شرعی را در پاره
بودن آن احراز شود، قابلیت اسقاط خواهد داشت و در خواهد بود. بنابراین هر امری که حق

هد خوا« هشدناپذیری حق ساقطبرگشت»صورتی که حقی اسقاط شود از مصادیق قاعده 
 بود.

بر این اساس باید توجه داشت که چون اسقاط، یک عمل حقوقی و جزو ایقاعات است، 
برای صحت آن، وجود شرایط اساسی صحت اعمال حقوقی ضروری است. از این رو صاحب 

خواهد حق خود را اسقاط کند باید قصد و رضایت داشته باشد. در نتیجه اسقاط حقی که می
شود گرچه در موارد اکراه، الحاق و بدون قصد موجب سقوط حق نمی حق به واسطه اکراه

چنین صاحب حق برای اسقاط آن باید اهلیت داشته رضایت، منجر به سقوط خواهد شد. هم
داشتن را به بلوغ، عقل و رشد تعریف کرده است )بهبهانی، سنت، اهلیتباشد. فقه امامیه و اهل

( و بنابراین اگر شخص غیربالغ، مجنون و 6/44ق، 1415؛ رحیبانى، 1/84ق، 1417
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چنین موضوع اسقاط یعنی شود. همغیررشید حق خود را اسقاط کند، حق مزبور ساقط نمی
خواهد اسقاط شود، نیز باید معین باشد. در نتیجه اسقاط حقی که مجهول است، حقی که می

اط موجود باشد در خواهد ساقط شود، باید در حین اسقچنین حقی که میدرست نیست. هم
وجودآمدن حق صحیح نیست. شود، قبل از بهنتیجه اسقاط حقی که در آینده موجود می

ود شبنابراین اگر شریک قبل از بیع حق شفعه خود را ساقط کند، حق شفعه او ساقط نمی
زیرا قبل از بیع برای شریک حق شفعه به وجود نیامده است تا بخواهد آن را ساقط کند که 

یجب جایز نیست )کالنتر، کنند و اسقاط مالممی« یجباسقاط مالم»از آن تعبیر به فقها 
 (.15/35ق، 1410

محمد زرقاء گفته است من ندیدم کسی یک معیار کلی برای سقوط حق ارائه کرده باشد. 
کل ما کان حقا صاحبه عامل فیه لنفسه و کان »گوید: سپس یک ضابطه کلی ارائه کرده و می

ن االسقاط خالصاً للمسقط أو غالباً و لم یترتب علی اسقاطه تغییر وضع شرعی، قائما حی
(. وی سپس قیود تعریف را شرح داده 267ق، 1409)زرقاء،  4«یسقط باالسقاط و ما ال فال

شود ملکیت به عین شود، زیرا نمیملکیت عین خارج می« کان حقا»گوید، با قید و می
د از ارث را ساقط کند، حق او نسبت به عین ساقط ساقط شود. لذا اگر وارث حق خو

حق ناظر وقف برای نظارت بر مال موقوفه خارج « صاحبه عامل فیه لنفسه»شود. با قید نمی
شود زیرا صاحبان این دو شود و نیز حق تصرف وکیل در مال مورد وکالت خارج میمی

ود. شخیار رؤیت خارج می« طکان قائما حین االسقا»حق عامل برای دیگران هستند. با قید 
زیرا این خیار در حال اسقاط قائم نیست، بلکه خیار رؤیت بعد از رؤیتِ تخلف، ثابت 

 چنین حقشود، همشود، پس اگر قبل از رؤیت خیار را ساقط کند، حق خیار ساقط نمیمی
الصاً خ»شود، زیرا قبل از بیع حق شفعه وجود ندارد. با قید شفعه قبل از بیع ساقط نمی

د، خارج کننده نباشاسقاط فرد به آن، متعلق غالب یا کامل طور به که حقی« للمسقط أو غالباً
شود چون تحلیف خالصاً )تماماً( حق حق تحلیف خصم ساقط می« خالصاً»شود. با قید می

 الناسشود، زیرا قذف با وجود اینکه حقحاکم است و با غالباً حق اجرای حد قذف خارج می
موردی خارج « لم یترتب علی اسقاطه»اللهی در آن غلبه دارد و با قید اما جنبه حق است،

                                           
. هر چیزی که حق باشد و صاحب حق خودش در حق خود عامل باشد و حق در حال اسقاط، قائم 4

باشد و حق، حق خالص یا غالبی مسقط حق باشد و بر اسقاط حق تغییر وضع شرعی مترتب نباشد و حق 
 شود.شود و در غیر این صورت ساقط نمیاقط میمتعلق به تملک عین نباشد، با اسقاط س
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شود که اگر موجر عین مؤجوره را بدون اجازه مستؤجر بفروشد، برای مشتری حق خیار می
است که بیع را فسخ کند و یا تا اتمام مدت اجاره صبر کند. اگر مشتری در این صورت حق 

شود، زیرا اگر اسقاط این خیار قط کند، حق خیار وی ساقط نمیخیار خود را صریحاً سا
آید که صحیح باشد، الزم است که امری مغایر با اوضاع شرعیه درست شود و الزم می

تحویل مبیع تا اتمام مدت اجاره به تأخیر بیافتد و تأخیر در اعیان، باطل است )زرقاء، 
 (.267ق، 1409

. حقی را که صاحب 1داند: حق را قابل اسقاط نمی به طور خالصه زرقاء در پنج مورد
است، مثل حق تصرف وکیل در مال مورد وکالت. در اینجا وکیل در  حق عامل دیگری

. حقی 2تواند آن را ساقط نماید؛ تصرف مال مورد وکالت عامل دیگری است و در نتیجه نمی
ا در غیر این صورت اسقاط خواهد ساقط شود، باید در هنگام اسقاط موجود باشد، زیرکه می

. اگر 4توان آن را ساقط کرد؛ . اگر حق برای دیگری باشد، نمی3آید؛ الزم می« یجبمالم»
. اگر برای اسقاط حق تغییر وضع شرعی 5اللهی حق، غالبی باشد، مانند حد قذف؛ جنبه حق

 مترتب شود.
ه اما با تتبع در ابواب فقهی باند. شده، ارائه نکردهفقهای امامیه معیار کلی برای حق ساقط

سنت در بعضی از موارد، در مصادیق حقوق قابل آید که فقهای امامیه و فقهای اهلدست می
سنت معتقدند که حد قذف نظر دارند. به عنوان نمونه فقها و محققین اهلاسقاط اختالف

لیت تیجه قابالناس محض نیست و در ناسقاط نیست. به عقیده آنها چون حد قذف، حققابل
ق، 1409؛ زرقاء، 370ق، 1416؛ بورنو، 1/273ق، 1419نجیم مصری، اسقاط ندارد )ابن

اسقاط است و اگر مقذوف، قاذف را (، اما فقهای امامیه معتقد هستند که حد قذف قابل268
؛ خویی، 6/276ق، 1421تواند بعد از عفو اقامه حد را بخواهد )مغنیه، عفو کرد، نمی

اسقاط چنین فقهای عامه معتقدند که نفقه حکم است و لذا قابل(. هم41/314ق، 1422
گیرد، از باب وجود مانع است نه اینکه نیست. و اگر در صورت نشوز به زن نفقه تعلق نمی

(، اما فقهای امامیه 1/274ق، 1419نجیم مصری، حق نفقه زن ناشزه ساقط شده باشد )ابن
؛ محقق حلی، 7/590ق، 1416هندى،  است )فاضل حقوق جمله زوجه، از اند که نفقهگفته

است )کلینی،  شده اطالق حق آن بر روایات و نصوص بعضى در زیرا (؛2/298ق، 1408
 نفقه اداى زوجه، از اطاعت و تمکین وجود با زوج اگر دلیل همین به و (5/403ق، 1407
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 قح زوجه ترتیب، نفقه بدین. آورد جا به را آن قضاى باید فقها اجماع سر باز زند، به او
 دارد. انتقال و نقل و اسقاط قابلیت دیون سایر مانند و است
 

 ادله برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری حق ساقط شده بررسی
ده شناپذیری حق ساقطپذیری یا برگشتسنت در برگشتدر بین فقهای امامیه و اهل

-ناپذیری حق ساقطتسنن حکم به برگشتنظر وجود دارد. اغلب فقهای امامیه و اهلاختالف

؛ 1/37ق، 1359الغطاء،  ؛ کاشف3ق، 1415؛ انصاری، 2/286ق، 1420اند )حلى، شده داده
؛ 15/322ق، 1428؛ جوینی، 2/341تا، ؛ حیدر، بی1/273ق، 1419نجیم مصری، ابن
ندکه امر سنت معتقد هست(. در مقابل برخی از فقهای امامیه و اهل5/170ق، 1418مفلح، ابن

( در 3/566ق، 1412عابدین، ؛ ابن1/139ق، 1427پذیر است )ایروانی، شده برگشتساقط
 گیرد.اینجا ادله قائلین هر دو نظریه آورده شده و در بوته نقد و بررسی قرار می

 
 . بررسی ادله قائلین به برگشت پذیری حق ساقط شده1
 استصحاب. 1-1

چون وجود حق قبل از اسقاط )در زمان سابق( پذیری امر ساقط، معتقدند قائلین به برگشت
(، شود )یعنی در بقای حقیقینی است ولی در برگشت آن حق بعد از اسقاط، شک عارض می

ق، 1415شود )اراکی، رو با استصحاب و ابقای متیقن سابق، حکم به بقای امر ساقط میاز این
1/121.) 

 زیرا نباشد، استصحاب اصل جریان برای بحث، محلی مورد لهمسئ در که رسدمی نظر به
 زبورم مسئله در است استصحاب اجرای اصلی شرایط از یکی که مشکوک و متیقن وحدت
است، زیرا متیقن در اینجا وجود حق قبل از اسقاط است، در حالی که مشکوک،  منتفی

ایی مشکوک متحد نیست، ج باشد. از آنجا که متیقن وبرگشت یا عدم برگشت امر ساقط می
 ماند.برای اجرای استصحاب باقی نمی

 
 . معاهده بودن اسقاط1-2

معتقد  و هشد پذیریبرگشت به شده، قائلساقط خیارات خصوص ابراء و در یزدی طباطبایی
است؛ به این معنی که صاحب خیار عهد  معاهده خیار، نوعی اسقاط چون ابراء و که است

 دائن و صاحب لذا ساقط کند یا داین عهد کرده که از دین خود دست بردارد؛کرده که خیار را 
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 حالت معامله، به تا طلب یا کند ید رفع خود معاهده آن، از اسقاط از پس تواندخیار، می
 (.2/32ق، 1421طباطبایی یزدی، ) بازگردد خود اولیه

وقتی  است. یعنی بریدن و حلّ بلکه نیست اسقاط حق، تعهد شده گفته نیز وی پاسخ در
کند، مثل این است که جلوی استمرار حق خود را نظر میکه شخصی از حق خود صرف

گیرد نه اینکه اسقاط حق تعهد باشد و او با برگشت به حق خود، از تعهدش برگردد می
 (.67ق، 1350)مامقانى، 

 
 . تقدم اصل سببی )سلطنت استرجاع( بر اصل مسببی )عدم عود(1-3

شده، این است که هر چند اصل عدم عود پذیری حق ساقطدیگر معتقدین به برگشتدلیل 
ناپذیری امر ساقط داللت دارد و اما در مقابل آن، اصل سلطنت استرجاع نیز بر بر برگشت

پذیری امر ساقط داللت دارد و از آنجا که اصل سلطنت استرجاع اصل سببی و اصل برگشت
نتیجه اصل سلطنت استرجاع بر اصل عدم عود حاکم است  عدم عود، اصل مسببی است، در

(. مقصود این است که چون شک در قابلیت عودت، ناشی 5/191تا، )حسینی شیرازی، بی
از شک در بقای علقه و سلطه استرجاع است و بنابراین، اصل سلطنت استرجاع، اصلی سببی 

 باشد.بوده و در مقام ترجیح، مقدم بر اصل عدم عود می
 هچرا ک. ندارد حکومت عود عدم اصل بر استرجاع سلطنت توان گفت اصلپاسخ می در

حکومت عبارت است از اینکه وقتى دو دلیل در مقابل هم قرار طبق موازین علم اصول فقه، 
گیرند، یکى از آن دو دلیل )یعنى دلیل حاکم( در موضوع دلیل دیگر )یعنى محکوم( تصرف مى

ق، 1424)صالحی مازندرانی،  دهدمحکوم را توسعه یا تضییق مى کرده و دایره موضوع دلیل
4/318.)tامذکور ب اصل در حالی که در مقام بحث چنین تصرفی وجود ندارد. بنابراین، دو 

 لدو، اص شوند؛ ضمن اینکه، این دو اصل، هرمی ساقط دو هر و پیدا کرده تعارض یکدیگر
 عقلی آثار از عود عدم اصل و استرجاع سلطنت اصل زیرا ندارند، حجیت و بوده مثبت

 است ممکن. باشد آنها مدعای بر دلیل تواندنمی و ندارند حجیت و بوده ساقط امر سقوط
 بودنهامار اما است. اماره بلکه نیست عملی اصل عود عدم و استرجاع سلطنت که شود گفته
ته گف دلیلی آن به امارهاز منظر اصولیان شیعه و سنی،  زیرا نیست، اشکال از خالی آنها
؛ 2/15ق، 1375باشد )مظفر،  داشته واقع از نوعی آوربودنش، کاشفیتبه دلیل ظن که شودمی
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 یکاشفیت هیچ عود عدم اصل و استرجاع سلطنت اصل که حالی در (؛88ق، 1418، رازیفخر
 ندارند. واقع از

 
 . اختصاص برگشت ناپذیری حق ساقط شده به امور تکوینی1-4

 ساقط مرا برگشت امکان پذیری امر ساقط معتقد است عدمایروانی از جمله قائلین به برگشت
تکوینی دارد و اما امور اعتباری اگر ساقط شود، امکان برگشت آنها وجود  به امور اختصاص

 (.1/139ق، 1427دارد )ایروانی، 
ق ناپذیری حرگشتاین دلیل نیز ایراد دارد، زیرا اسقاط امور تکوینی و اعتباری در ب

ق، ح اسقاط نمود، با اسقاط را خود حق شخصی که شده تفاوتی ندارند، چون وقتیساقط
اره گردد، زیرا اعاده دوبرفتن موضوع، حق نیز بر نمیرود و با ازبینمی بین از او موضوع حق

ی اآن، نیازمند اعتبار جدیدی است و اعتبار جدید به دلیل جدید نیازمند است و صرف ادع
شود. مثالً اگر علی ذمه حسن را دوباره حق بعد از اسقاط آن، دلیل جدیدی محسوب نمی

بریء کند و طلب خود را از او ساقط کند، ذمه حسن دیگر به علی مشغول نخواهد بود و 
 شدن حسن نسبتالذمهکند، این ادعا سبب مشغول ادعا دوباره را خود اگر بعد از اسقاط، حق

بودن حسن به دلیل جدید نیاز دارد. در نتیجه اسقاط الذمهزیرا اعتبار مشغول شود،به علی نمی
ود به گوید قوام مفهوم عناپذیر است. یکی از فقها در این زمینه میامور اعتباری نیز برگشت

شده است و اعتبار آن در فرض سقوط دین، اعتبار دو امر متناقض اعتبار بقای دین ساقط
قی نیست که در آن دخول و خروج و عود تبادل داشته باشند، بلکه است و عهده امر حقی

و به طور  ای در میان نیستقوام عود به اشتغال به دین است و بعد از سقوط دین عهده
 (.165ق، 1395خالصه بعد از سقوط دین امکان برگشت آن وجود ندارد )حسینی میالنی، 

 
 ساقط شده. بررسی ادله قائلین به برگشت ناپذیری حق 2

توان به کتاب، سنت، دلیل عقلی، سیره متشرعه و بنای برای حجیت و اعتبار این قاعده می
-گشتبر»چنین بعضی از قواعد فقهی و حقوقی نیز بر حجیت قاعده عقال استناد کرد و هم

 داللت دارد.« شدهناپذیری حق ساقط
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 . کتاب2-1
سوره بقره بر حجیت این قاعده  237و آیه  178 رسد آیاتنظر میشده بهبا بررسیهای انجام

 داللت دارند.
 

 سوره بقره 178. آیه 2-1-1

 مِنْ تَخْفِيفٌ لِکَٰ  ذ بِإِحْسَانٍ إِلَيْهِ أَدَاءٌ وَ بِالْمَعْرُوفِ فَاتِّبَاعٌ ءٌشَيْ أَخِيهِ مِنْ لَهُ عُفِيَ فَمَنْ »...
 اش[دینى] برادر جانب از که کس هر و :أَلِيمٌ عَذَابٌ فَلَهُ ذلِکَ بَعْدَ اعْتَدَى فَمَنِ رَحْمَةٌ وَ رَبِّکُمْ

[ تولمق ولىّ گذشت از باید] شود، گذشت او به[ قصاص حق از] چیزى ،[مقتول ولىّ یعنى]
[ محک] این. بپردازد او به[ را خونبها] احسان،[ رعایت] با و کند پیروى پسندیده طور به

 را وى درگذرد، اندازه از آن از بعد کس هر پس شماست؛ پروردگار از رحمتى و تخفیف
 «.است دردناک عذابى

رفتن اند اگر کسی بعد از عفو یا گسنت در تفسیر این آیه گفتهفقها و مفسرین امامیه و اهل
دیه، تعدی کند و جانی را بعد از عفو به قتل برساند برای او عذاب درناکی در آخرت است 

نیز برای چنین شخصی مجازات وجود دارد. یعنی اگر بعد از عفو، قاتل  اند که در دنیاو گفته
کنند، زیرا با عفو یا صلح بر دیه، حق قصاص او ساقط را بکشند خود او را قصاص می

؛ شافعی، 1/187ق، 1405تواند قاتل را قصاص کند )جصاص، شود و دوباره نمیمی
( و این تفسیر عین 669تا، بیلى، بیارد ؛ مقدس1/70تا، عربى، بی؛ ابن1/276ق، 1412
 است.« قاعده الساقط الیعود»مفاد 
 

 سوره بقره 237. آیه 2-1-2

 أَنْ إِالَّ فَرَضْتُمْ مَا فَنِصْفُ فَرِيضَةً لَهُنَّ فَرَضْتُمْ قَدْ وَ تَمَسُّوهُنَّ أَنْ قَبْلِ مِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ إِنْ وَ»
 القشانط کنید، نزدیکى آنان با آنکه از پیش اگر و :النِّکَاحِ عُقْدَةُ بِيَدِهِ الَّذِي يَعْفُوَ أَوْ يَعْفُونَ
 به] داینموده تعیین را آنچه نصف پس اید،کرده معین مَهرى آنان براى که حالى در گفتید،

 «بخشد.ب اوست دست به نکاح پیوند که کسى یا ببخشند، خود آنان اینکه مگر ،[بدهید آنان
یه با این بیان است که آ« شدهناپذیری حق ساقطبرگشت»آیه بر حجیت وجه داللت این 

گفته است که در طالق قبل از نزدیکی نصف مهریه واجب است به زن پرداخت گردد، مگر 
اینکه زن یا ولی زن مهریه را ببخشند. یعنی اگر زن یا کسی که عقده نکاح به دست اوست، 

 ایتغ مفهوم به توانمی اینجا زن واجب نیست. درمهریه را ببخشد، پرداخت نصف مهریه بر 
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ن. زیرا آ از بعد نه است نشده بخشیده که است زمانی تا پرداخت وجوب که کرد تمسک نیز
ود شوقتی که زن یا ولی او ذمه مرد را از مهریه بری کرد، حق زن نسبت به مهریه ساقط می

 ردد.گشده دیگر بر نمیحق ساقطو دیگر واجب نیست که مهریه به زن پرداخت شود، زیرا 
 

 . روایات2-2
 . موثقه سماعه2-2-1
 على یفتری الرجل عن الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال، سألته»

 «العفو. بعد ذلک له لیس، قال التوبه بعد یجلده ان یرید عنه، ثم یعفو الرجل، ثم

روایت با سندهای دیگری نیز  طوسی این روایت را در استبصار نقل کرده است. این
رسیده است که طوسی آنها را در استبصار نقل کرده است. در این روایت آمده است که 

درباره مردی سؤال کرد که بر شخصی افتراء )زنا( زده و سپس مرد آن  سماعه از امام
در  شخص را عفو کرده است. بعد از عفو برای او درخواست اجرای شالق می کند. امام

تواند درخواست اجرای حد کند )طوسی، فرمایند که مقذوف بعد از عفو نمیجواب می
 (.4/232ق، 1390

؛ شبیری زنجانی، 18/71این روایت از حیث سند موثق است )مجلسی، محمدباقر، 
( و داللت روایت بر مفاد قاعده نیز روشن است، زیرا امام فرمودند بعد اینکه 1/71ق، 1419

تواند اجرای حد بکند. یعنی فو کرد و حق خود را ساقط کرد، دیگر نمیمقذوف قاذف را ع
 گردد.شده بر نمیحقوق ساقط

 
 بصیرموثقه ابی .2-2-2
 أخیه من له عفی فمن»جل  و عز قوله فی جعفرأبی عن بصیرأبی عن سماعة روى و»

 له یالذ جل و عز اهلل فأمر الدیة یقبل الرجل هو قال ءالشی ذاک ما «بالمعروف فاتباع ءشی
 إحسانب إلیه یؤدیه أن و یظلمه ال أن الحق علیه الذی أمر و یعسره ال و بمعروف یتبعه أن الحق

 لالرج هو قال «ألیم عذاب فله ذلک بعد اعتدى فمن» جل و عز قوله أرأیت فقلت أیسر إذا
 .«األیم عذابا جل و عز اهلل فوعده یقتل أو فیمثل بعد ءیجی ثم یصالح أو الدیة یقبل

در باره سخن خداوند سؤال  بصیر از امام صادقدر قسمت پایانی این حدیث، ابی
 که این است فرمودند چیست؟ امام «أَلِیمٌ عَذابٌ فَلَهُ ذلِکَ بَعْدَ اعْتَدى فَمَنِ»کند که: می
 کندیم قطعه قطعه را خود طرف و آیدمى کند. سپسمى مصالحه نوعى یا پذیردمى را دیه مرد
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(. 4/111ق، 1413، بابویهابن) است داده دردناک عذاب وعده به او خداوند کشد، پسمى یا
( و از لحاظ سند 10/332، محمدتقی، اصفهانىاین روایت نیز تعبیر به موثقه شده است )

را واضح است، زی« شدهناپذیری حق ساقطبرگشت»مشکلی ندارد. داللت روایت بر قاعده 
سوره بقره فرمودند که اگر مردی پس از عفو قاتل و سقوط حق  178تفسیر آیه  در امام

قصاص، قاتل را بکشد یا مثله کند، خداوند برای او عذاب دردناکی وعده داده است. بنابراین 
تواند قاتل را قصاص کند و اگر چنین کند، شخص بعد از عفو و اسقاط حق قصاص نمی

 و است بودن جرم و گناه نشانه اخروی عذاب ترتب گیرد.یوعده عذاب خداوند او را فرا م
 عادها صورت در ثانیاً و ندارد را اعاده قابلیت شده، اوالًساقط قصاص حق که کندمی اثبات

 جازاتم ، مستوجب«التعزیر حدّ، ففیها فیه یرد لم معصیة کل» قاعده به استناد قهری، با
سنت . فقها و مفسرین امامیه و اهل(7ش، 1391عمید زنجانی، ) تعزیر است قالب در دنیوی

؛ 1/187ق، 1405)جصاص،  اند که چنین شخصی مستحق قصاص استنیز اذعان کرده
 .(669تا، اردبیلى، بی ؛ مقدس1/70تا، عربى، بی؛ ابن1/276ق، 1412شافعی، 

 
 . صحیحه فضیل2-2-3
 فقال الحیوان فی الشرط ما له قلت قال عبداهللأبی عن فضیل عن محبوب بن الحسن»

 فإذا فترقای لم ما بالخیار البیعان قال الحیوان غیر فی الشرط فما قلت للمشتری أیام ثالثة
 (.7/20ق، 1407، طوسى« )منهما الرضا بعد خیار فال افترقا

عرض کردم شرط در حیوان چیست؟  کند که به امامنقل می فضیل از امام صادق
فرمودند برای مشتری سه روز حق خیار وجود دارد. در غیر حیوان، بایع و مشتری  امام

تا زمانی که از هم جدا نشدند، حق خیار دارند و زمانی که با رضایت از هم جدا شدند. حق 
 خیار ندارند.

باقر، مجلسی، محمداین روایت نیز از حیث سند اشکالی ندارد بلکه روایت صحیحی است )
با مفهوم غایت است با « شدهناپذیری حق ساقطبرگشت»حوه داللت آن بر ( و ن10/493

اند، دارای حق خیار هستند، مفهوم این توضیح که بایع و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشده
آن این است که به محض جداشدن حق خیار نخواهند داشت. یعنی با افتراق آنها خیار 

ناپذیر است و تا حصول رضایت شده، برگشتشود و حق خیار ساقطمجلس ساقط می
یت تواند بیع را فسخ کند. فقها با استناد به این رواطرفین، هیچ کدام از طرفین به تنهایی نمی
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-که الزمه آن برگشت (8/385ق، 1403اردبیلى،  اند )مقدسلزوم عقد بیع را نتیجه گرفته

 ناپذیری خیار مجلس ساقط شده است.
 فرض هب استداللها این تمامی زیرا باشند، ناتمام اهاستدالل گونهاین که رسدمی نظربه اما

 هب استدالل ادله آن. نه و شوندمی محسوب قاعده فروعات و مصادیق اینکه تمام باشند، از
 قبول را نآ امامیه که قیاس نوعی با مگر نیست کلی، میسر ایقاعده اثبات فروعات برای این

وعات آن به تمام فر خصوصیات الغای با همراه قطعی مناط تنقیح با بتوان ندارد. البته شاید
-اقطناپذیری حق ستسری داد. بنابراین هرچند آیات و روایات مطرح شده داللت بر برگشت

توان این ادله شده در باب قصاص، عفو مهریه، عفو حد قذف و اسقاط خیار داشت، اما می
ده شناپذیری حق ساقطبرگشت علت که دانیممی زیرا داد؛را به تمام فروعات قاعده تسری 

چنان که اعاده معدوم محال است، اعاده است که امر ساقط به منزله معدوم است و هم این
 باشد.امر ساقط نیز محال می

 
 . دلیل عقلی2-3

 .دداننم عقل را به عنوان یکی از محکمترین ادله برای درک احکام شرعی میکحاصولیون 
کم شرعی استنباط ، حدرک کند و از اینای است که عقل آن را درک میدلیل عقلی، هر قضیه

 عقلاستنباط حکم شرع با استفاده از عقل به دو شیوه  (.1/243ق، 1375)مظفر، شود می
از آن در این بحث، استناد  منظور که (1/207)همان، دهد غی مستقل رخ میعقل مستقل و 

قالت عقلیه مست است. شدهناپذیری حق ساقطبرگشتتقل برای اثبات قاعده به دلیل عقل مس
جا(. ای از قیاس منطقی است که صغری و کبرای آن هر دو به حکم عقل باشد )همانگونه

پذیری امر ساقط ، عقل محض به قبح برگشتاست این در این مورد، صغرای قیاس منطقی
 شود و برگشت دوبارهد، به منزله معدوم واقع میکند، زیرا وقتی که حقی ساقط شحکم می

بدون دلیل آن به حکم عقل قبیح است، چرا که برگشت بدون  آن نیاز به دلیل دارد و برگشت
زند و موجب هرج و مرج در جامعه خواهد شده نظم اجتماعی را بر هم میدلیل حق ساقط

 هب فرمان نیز عملی ر ساقط، عقلپذیری امقبح برگشت به نظری عقل ادراک دنبال بود. به
 ره به شرع است، کبرای قیاس )حکم قیاس ادراک، که صغرای این دهد. اگر بهمی آن ترک
-برگشت» که گرفت نتیجه چنین توانکند( ضمیمه شود، میمی حکم آن به عقل که امری
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-برگشت» شرعی بنابراین، حکم. «بود خواهد ناروا نیز شرع حکم پذیری امر ساقط، به

 نیز شارع کمک بدون انسان عقل که است شرعی احکام جمله ، از«شدهناپذیری حق ساقط
 .یابدمی دست بدان
 

 . سیره متشرعه2-4
عرف، عادت و سیره که بر زبان فقها جاری است، هر سه به یک معنی است )سبحانى، 

 رکت یا انجام بر ایشان عملى تبانى و مردم عادت سیره، استمرار از (. مقصود299ش، 1383
 جارى مذاهب و ادیان همه از عام عرف و عقال همه میان خاص رفتار این اگر. است کارى

 آن هب باشد داشته امامیه یا مسلمانان به اختصاص اگر و شودمى خوانده عقال باشد، بنای
(. اصطالح سیره 2/169ق، 1375مظفر، ) شودمى گفته اسالمى سیره متشرعه، یا سیره

ا عرف سنت، سیره متشرعه رمتشرعه بیشتر در بین اصولیون شیعه رایج است. اصولیون اهل
 بمحسو دلیل تنهایی به مسلمین عرف اینکه در سنتاهل دانند. فقهایعملی مسلمین می

 جتح به تنهایی را مسلمین عرف حنابله و مالکیه، حنفیه فقهای دارند. نظرشود، اختالفمی
داند ب معتبر را آن شارع اینکه مگر دانندنمی دلیل و حجت را عرف شافعیه فقهای اما دانندمی

(. فقهای امامیه نیز معتقد هستند اگر سیره متشرعه متصل به زمان معصوم 1/61تا، )حبش، بی
جاری باشد و معصوم از آن منع نکرده باشد، حجت  باشد یعنی سیره در زمان معصومین

ق، 1375ره متصل به زمان معصوم نباشد، حجت نخواهد بود )مظفر، خواهد بود و اما اگر سی
2/174) 

شت شده را قابل برگسیره قطعی مسلمین در تمام اعصار و ازمان بر این بود که حق ساقط
دانند. شارع مقدس نیز نه تنها از این کار نهی نکرده بلکه در بسیاری از موارد به آن امر نمی

نقل شده است که حق قذف، حق قصاص و حق  معصومینکرده است. در روایاتی از 
 دانند.شده را قابل اجرا نمیخیار ساقط

 
 . بنای عقال2-5

گویند استمرار عادت همه مردم جهان از هر مذهبی و بعضی از اصولیون در تعریف آن می
ند گویای دیگر میجا( عدهدینی و گروهی و تبانی عملی آنان بر فعل یا ترک چیزی )همان

ن، به سوی سلوک و رفتاری معی -متدینین و غیرمتدینین –میل و گرایشی عام در نزد عقال 
 حتی (. برخی169ق، 1395بدون اینکه نقشی برای شرع در تکوین آن میل باشد )صدر، 
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 خاصی رفتار قالب در ارتکاز این دانند، گرچهمی کافی را عقال ارتکاز یا تفکر چگونگی
 زمانها تمام در عقال روش بررسی .(4/234، ق1417شاهرودی،  هاشمی) شدبا نکرده بروز

خود،  حقوقی و اجتماعی هاینظام در خردمندان که است مطلب این تأییدکننده مکانها و
قط پذیری امر ساچرا که برگشت اندداشته شدهناپذیری حق ساقطبرگشت در سعی همواره

. تیاف عقال گذاریهایقانون در توانمی را تلقی این نمونهزند. نظام جامعه عقال را بر هم می
 منع عدم بنای عقال در صورتی دلیل خواهد بود که ما از آن به طور یقین موافقت شارع و یا

 نه زمینه این در وکند را کشف کنیم، در غیر این صورت مجرد افاده ظن کفایت نمی شارع
 ی، گواهاسالم شریعت در شدهوضع مقررات از برخی به نگاه شود، بلکهنمی یافت منعی تنها
 شود.است که به طور نمونه به چند مورد اشاره می آن تأیید بر

 شده، قابل ساقط قذف حق اینکه بر کردمی داللت که صادق امام از منقول . روایت1
 نیست؛ مطالبه
 حملمت وی عفو از بعد قاتل بر تعدی اینکه بر کردمی داللت که بقره سوره 178 . آیه2

 است؛ دردناکی عذاب
 هب منجر عفو از بعد قصاص که فوق، فرمودند آیه تفسیر در صادق امام که . روایاتی3

 گردد؛می تجاوزگر خود قصاص
 است. فسخغیرقابل و الزم خیار اسقاط از بعد بیع که دارند داللت که . روایاتی4
 

 . اختالل نظام در جامعه اسالمی2-6

 است شرعی احکام از بسیاری مبنای که است قواعدی از یکی «نظام اختالل نفی»قاعده 
نائینى،  ؛2/138، ق1415انصاری،  ؛13/286، ق1404نجفی،  ؛10، ق1427شفتی، )

 از مقصود .(462، ق1416لنکرانى،  ؛ فاضل41/273، 1422خویى،  ؛2/455، ق1410
 نظام در اختالل موجب که است امری هر کنارگذاشتن و ، نفی«نظام اختالل نفی» قاعده

 مردم زندگی نظام در اختالل موجب حکم مقدس دیگر، شارع عبارت به. شود مردم معیشت
 کلی نظام در اختالل اولی، سبب حکم به موضوعی رو، اگراین از. است نکرده تشریع را

  شود.می برداشته آن اولی شود، حکم انسان زندگانی
 و اسالمی حامعه در مرج و هرج و نظام اختالل موجب شدهساقط حق پذیربودنبرگشت

ه توان باز گرداند، نظم جامعشده را میاست. زیرا اگر معتقد شویم که حق ساقط مردم معیشت
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خورد وانگهی قاتلی که صاحب حق قصاص او را عفو نموده هر آن در اسالمی به هم می
ق، از عفو خود برگردد و او را قصاص کند و یا ممکن انتظار این است که شاید صاحب ح

است شخصی که حق خیار خود را ساقط کرده منصرف شود و معامله را فسخ کند و یا ورثه 
ا له بگیرند و یاز اجازه خود نسبت به مازاد ثلث وصیت برگردند و مال را از دست موصی

ور کلی اگر صاحبان حق که حق خود داین بعد از ابراء، دوباره به مدیون مراجعه کند. به ط
خورد. اند، به حق خویش باز گردند، نظام جامعه و معیشت مردم به هم میرا ساقط کرده

 گردد.شده بر نمیحق ساقط« نظام اختالل نفی»بنابراین با استناد به قاعده 
 

 . نفی عسر و حرج2-7

نفی شده است )شهید اول، به حکم قاعده نفی عسر و حرج احکام حرجی در دین اسالم 
شده خود را دوباره باز گرداند، تواند حق ساقطحق می(. اگر معتقد شویم که ذی1/125تا، بی

چنان در بی تکلیفی و گردد. زیرا همکسی که حق علیه او بود، دچار عسر و حرج می
ود یّر خواهد بسرگردانی به سر خواهد بود. مدیونی که دائن ذمه او را ابراء کرده است، در تح

 شده، کسیچنین در سایر حقوق ساقطکه آیا دائن دوباره به او باز خواهد گشت یا نه؟ هم
که حق علیه اوست، در تحیر و سرگردانی خواهد بود؛ که مبادا صاحب حق دوباره به او 

اندازد. مراجعه کند. چنین تحیّری باعث عسر و حرج شده و افراد جامعه را به مشقت می
شده اقطناپذیری حق ستوان با استناد به قاعده نفی عسر و حرج حکم به برگشتاین میبنابر

 داد. زیرا قاعده نفی عسر و حرج بر برداشتن احکام حرجی وضع شده است.
 

 . قیاس2-8
ه علت کردن فرع بر اصل بسنت است. قیاس یعنی حملیکی از منابع استنباط فقه اهل قیاس

-العله و مستنبط( قیاس بر دو نوع منصوص1/180ق، 1427، زانیجیجامع بین اصل و فرع )

العله را دانند، اما قیاس مستنبطالعله را حجت میالعله وجود دارد. امامیه قیاس منصوص
سنت قیاس را قبول دارند (، اما جمهور فقهای اهل2/201ق، 1375دانند )مظفر، حجت نمی

سنت بر (. مستند فقهای اهل1/185ق، 1427، یزانیجدانند )علیه میو آن را جزو ادله متفق
باشد یعنی فقدان اعتباری را با فقدان ناپذیری امر ساقط، قیاس آن با امر معدوم میبرگشت
 (.1/521ق، 1427؛ زحیلی، 265ق، 1409اند )زرقاء، سازی حقیقی، مقایسه کردهو معدوم
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 نتیجه
اض ء، اعرایقاع است که ممکن است در قالب ابرا. به نظر اکثر فقهای امامیه اسقاط نوعی 1

دانند که نیازمند ایجاب سنت آن را نوعی عقد میباشد، در حالی که اغلب فقهای اهلعفو یا 
 عنه است.مسقط و قبول مسقط

شده است. فقهای امامیه . مراد از امر ساقط حقی است که به وسیله صاحب حق ساقط2
سنت نیز معتقدند که اصل در اند. اکثر فقهای اهلق شمردهقابلیت اسقاط حق را از آثار ح

 حقوق، قابلیت آن برای اسقاط است.
اند، اما از آنجا که . فقهای امامیه معیار خاصی را برای قابلیت اسقاط حق ارائه نکرده3

اسقاط حق یک عمل حقوقی است، برای صحت آن، وجود شرایط اساسی صحت اعمال 
سنت برای سقوط حق معیارهایی ارائه شده حالی که در فقه اهلحقوقی ضروری است. در 

( حقی را که صاحب 1داند: است. به طوری که زرقاء در پنج مورد حق را قابل اسقاط نمی
خواهد ساقط شود، باید در هنگام اسقاط موجود ( حقی که می2است؛  حق عامل دیگری

( اگر حق برای دیگری 3آید؛ زم میال« یجبلمما»باشد، زیرا در غیر این صورت اسقاط 
( 5اللهی حق، غالبی باشد مانند حد قذف؛ ( اگر جنبه حق4توان آن را ساقط کرد؛ باشد نمی

 اگر برای اسقاط حق تغییر وضع شرعی مترتب شود.
سنت، قاعده فقهی تحت عنوان آید که در فقه اهلسنت به دست می. با مطالعه فقه اهل4

ن گردد. بنابرایشده بر نمیوجود دارد که مفاد آن این است که حق ساقط« الساقط ال یعود»
ده شتواند حق ساقطاسقاط باشد و صاحب حق آن را ساقط نماید، دیگر نمیاگر حقی قابل

سنت، در ابواب مختلف فقهی اعم از فقه مدنی و فقه جزایی از قبیل، را اعمال کند. فقهای اهل
قَسم، ابراء دین، اجازه ورثه نسبت به مازاد ثلث وصیت، اسقاط خیارات، حق حبس، حق 

رفع جنون عارضی وصیّ، عفو مقذوف، گذشت از حق قصاص و موارد دیگر با استناد به 
وم چنان که امر معداند که حقی که اسقاط شده، به منزله معدوم گردیده و همقاعده مزبور گفته

-شتسنت بر برگد. مستند فقهای اهلگردشده نیز بر نمیناپذیر است حق ساقطبرگشت

-ناپذیری امر ساقط، قیاس آن با امر معدوم است، یعنی فقدان اعتباری را با فقدان و معدوم

 اند.سازی حقیقی، مقایسه کرده
. در فقه امامیه گرچه تحت این عنوان، قاعده فقهی وجود ندارد اما بسیاری از فقهای 5

یری حق ناپذحکم به برگشت« الساقط ال یعود»عبارت  امامیه نیز در ابواب مختلف فقهی با
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سوره بقره و  237و  178توان به آیات اند. برای اثبات حجیت این قاعده میشده دادهساقط
چنین روایات وارده در باب خیارات که روایت وارده در باب قصاص و قذف اشاره کرد. هم

لت رود، بر حجیت این قاعده دالاز بین می داللت دارند بر اینکه با جدایی متبایعین حق خیار
توان در راستای تثبیت مشروعیت قاعده مزبور به دلیل عقلی، سیره دارند. از سوی دیگر می

متشرعه و بنای عقال استناد جست بدین بیان که مبنای عقال بر این است که امر ساقط در 
د. گردامر ساقط نیز برنمی ناپذیر است،چنان که امر معدوم برگشتحکم معدوم است و هم

مفاد برخی از قواعد فقهی نظیر قاعده نفی اختالل نظام و نفی عسر و حرج نیز مؤید حجیت 
 این قاعده است.

مت استصحاب، حکوای همچون . در مقابل، برخی دیگر از فقیهان امامیه با استناد به ادله6
اختصاص عدم امکان ، «عدم عود»بر اصل مسببی « سلطنت بر استرجاع»اصل سببی 

برگشت امر ساقط به امور تکوینی، تعهدبودن اسقاط، و نظایر آن، بازگشت امر ساقط را 
ون وجود چپذیری امر ساقط، معتقدند توضیح مطلب اینکه قائلین به برگشت اند.ممکن دانسته

و رشود از اینحق در زمان سابق یقینی بوده ولی در بقای آن بعد از اسقاط، شک عارض می
مورد  رسد که در مسئلهنظر میشود. اما بهبا ابقای متیقن سابق، حکم به بقای امر ساقط، می

بحث، محلی برای جریان اصل استصحاب نباشد، زیرا وحدت موضوع متیقن و مشکوک که 
یکی از شرایط اصلی اجرای استصحاب است در مسئله مزبور منتفی است. از سویی دیگر 

ر رود و اگرا اسقاط نموده باشد با اسقاط حق، حق او از بین می وقتی که شخصی حق خود
معتقدند  برخی وجودآمدن دوباره حق وجود ندارد.حق خود را دوباره ادعا کند، دلیلی بر به

تواند پس از اسقاط آن، از که چون اسقاط حق، نوعی معاهده است، لذا صاحب حق، می
 لت اولیه خود بازگردد. اما در پاسخ وی نیز گفتهمعاهده خود رفع ید کند تا معامله، به حا

شده که این عمل، معاهده نیست بلکه حلّ و بریدن است. از طرف دیگر اصل سلطنت 
استرجاع بر اصل عدم عود حکومت ندارد. زیرا عالوه بر اینکه این دو اصل با یکدیگر 

یت ندارند. زیرا اصل شوند، هر دو اصل مثبت بوده و حجتعارض دارند، و هرد دو ساقط می
سلطنت استرجاع و اصل عدم عود از آثار عقلی سقوط امر ساقط بوده، حجیت ندارند و 

 .تواند دلیل بر مدعای آنها باشدنمی
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 تا.العلماء، بی ندوة ، هند، دارالفقه أصول في شرح المعتمدحبش، محمد،  -



 تحلیل تطبیقی نظریه برگشت ناپذیری حق ساقط شده

 

  

287 
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 ق.1409، دمشق، دارالقلم، القواعد الفقهيةشرح زرقاء، احمد،  -
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 ق.1403، قم، دفتر انتشارات اسالمی، مجمع الفائدة و البرهان في شرح ارشاد األذهان ،همو -
 ق.1432نا، ، بیالحديث أهل ارشيف ملتقىالحدیث،  أهل ملتقى -
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