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(تاریخ دریافت ،1397/2/31 :تاریخ پذیرش)1397/8/20 :

چکیده
مفاد قاعده برگشتناپذیری حق ساقطشده این است که اگر کسی ،حقی از خود ،همچون
حق شفعه ،حق قصاص و غیره را ساقط نماید ،دیگر نمیتواند حق ساقطشده را مجدداً
اعمال کند .فقهای امامیه و اهلسنت در بسیاری از ابواب فقهی به برگشتناپذیری حق
ساقط شده حکم دادهاند و در مقابل بعضی از فقهای امامیه و اهلسنت قائل به برگشتپذیری
حق ساقطشده هستند .بهنظر میرسد آیات  178و  237سوره بقره ،موثقه سماعه ،صحیحه
فضیل ،موثقه ابیبصیر ،دلیل عقلی ،بنای عقال و بعضی از قواعد فقهی نظیر نفی اختالل نظام
و نفی عسر و حرج بر حجیت آن داللت دارد .از آنجا که این قاعده در فقه امامیه و اهلسنت
کاربرد زیادی دارد ،نوشته حاضر در صدد این است که ماهیت اسقاط را بیان کرده ،امور
قابل اسقاط و برگشتپذیری یا برگشتناپذیری آن را در فقه امامیه و اهلسنت بررسی و
ادله فقهی این قاعده را تبیین نماید.
کلیدواژهها :امر ساقط ،برگشتپذیری یا ناپذیری ،الساقط الیعود ،حق ،حکم.

طرح مسئله
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
 .1دانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مفید قم (نویسنده مسئول)/
mohammadi646@yahoo.com
 .2استادیار گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه مفید قمmoosavian@mofidu.ac.ir /
 .3استادیار گروه فقه و حقوق اسالمی دانشگاه تبریزa.mortazi@tabrizu.ac.ir /
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صاحب تکلیف نمیتواند تکلیف خود را ساقط کند .اما واضع تکلیف (شارع و قانونگذار)
میتواند آن را ساقط نماید .فقها و حقو دانان اسقاط حق را یکی از آثار حق دانستهاند ،تا
آنجا که امام خمینی گفته است« :ثابت نشده است که حق بودن موردی احراز شده باشد ،اما
قابلیت اسقاط نداشته باشد» (خمینی1379 ،ش)47/1 ،؛ از این رو بعضی از محققین به
محض مشاهده موردی که قابلیت اسقاط را ندارند -مانند حق ابوت و حق والیت -از مقوله
حق خارج نموده و آن را حکم تلقی میکردهاند (گرچه با عنوان حق از آن یاد شده باشد)
(خویی1378 ،ق .) 39/2 ،مرحوم نائینی نیز معتقد است تقسیم حق به قابل اسقاط و
غیرقابلاسقاط وجهی ندارد ،زیرا معقول نیست چیزی حق بوده ولی غیرقابلاسقاط باشد.
بلکه ایشان قوام حق را به قابلیت آن برای اسقاط میداند (نائینی1373 ،ق .)42/1 ،فقهای
مالکی و حنفی نیز گفتهاند که حقوق ،قابلیت اسقاط دارد (موصلی1356 ،ق17/4 ،؛ ابن-
عابدین ،بیتا214/1 ،؛ صاوی ،بیتا .)23/3 ،بلکه معتقدند اصل در حقوق این است که قابل
اسقاط است (مجموعه من المؤلفین1413 ،ق .)390/6 ،محمد زرقاء از محققین معاصر اهل-
سنت ،در تعریف قاعده «برگشتناپذیری حق ساقط شده» گفته است« :الساقط من الحقوق
القابله للسقوط ال یعود» .وی در توضیح این تعریف آورده است« :القابله للسقوط»؛ صفت
توضیحی برای حقوق است نه اینکه صفت احترازی باشد (زرقاء1409 ،ق .)265 ،به این
معنا که صفت ،صفت احترازی نیست تا حقوق قابلاسقاط را از حقوق غیرقابلاسقاط جدا
کند .بلکه صفت توضیحی است و توضیح میدهد که حقوق ،قابلاسقاط است.
بر اساس توضیحات فوق ،روشن میگردد که نمیتوان مدعی شد قابلیت حق برای اسقاط،
غالبی است .چون به نظر میرسد با وجود اینکه معدودی از فقها معتقدند برخی از حقوق،
قابلیت اسقاط ندارد اما بر مبنای نظر مشهور فقهای شیعه و سنی ،حقی که قابل اسقاط نباشد،
اصالً از مقوله حق نیست بلکه حکم است و اطالق حق بر آنها از جانب برخی ،تعبیر تسامحی
است.
یکی دیگر از تقسیماتی که برای حق ارائهشده ،تقسیم آن به حقالناس و حقاهلل است .اما
در واقع این حق نیست که به دو قسم تقسیم میشود ،بلکه تفاوتی است که حق و حکم با
یکدیگر دارند زیرا مراد از حقاهلل همان احکام شرعی است (موسویان1382 ،ش )81 ،و از
این رو چون حقاهلل ،حق نیست بلکه از احکام است ،لذا قابلیت اسقاط ندارد .از سوی دیگر
بعضی از حقوق هستند که صرفاً جنبه حقالناسی دارند و بعضی از حقوق نیز صرفاً جنبه
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حقاللهی دارند .در مقابل بعضی از حقوق دارای هر دو جنبه حقالناس و حقاهلل هستند .از
فقهای اهلسنت ،فقهای مذاهب حنفی ،مالکی و شافعی حقالناس محض را قابل اسقاط
می دانند .آنها اعتقاد دارند که حق ناشی از حد قذف قابل اسقاط نیست زیرا چنین حقی،
حقالناس محض نیست ،بلکه جنبه حقالهی در آن غلبه دارد (سابق1397 ،ق355/2 ،؛
حیدر ،بیتا396/2 ،؛ باجی1332 ،ق148/7 ،؛ خطیب شربینی1423 ،ق17/1 ،؛ بورنو،
1416ق.)370 ،
بنابراین قابلیت اسقاط حق و عدم قابلیت اسقاط حکم امر مسلمی است اما هرگاه حکم
یا حق بودن موردى احراز نشود و به تبع آن ،در قابلیت اسقاط یا عدم قابلیت اسقاط آن
تردیدی شود ،بین فقها اختالفنظر وجود دارد .برخی از فقهای امامیه معتقد هستند که هرگاه
در «قابل اسقاط بودن» امرى تردید وجود داشته باشد ،با اجرای اصل استصحاب ،این گونه
موارد ،از جمله احکام محسوب خواهند شد (نائینی1373 ،ق .)42/1 ،بعضی دیگر از فقها
معتقدند هرگاه در مورد حکم و یا حق بودن امرى تردید کنیم به مقتضاى اصل عدم ،کلیه
آثار وجودى حق و یا حکم بودن آن امر نفى مىشود .بنابراین ،چنین امرى نه قابلاسقاط
است و نه قابل نقل و انتقال (بحرالعلوم1403 ،ق .)19/1 ،بهنظر میرسد نظریه بحرالعلوم
نزدیک به صواب باشد چرا که حق و یا حکم بودن از امور وجودى است و این آثار ،مترتب
بر احراز وجود آنهاست .بنابراین در فرض شک ،آثار مترتب نخواهد شد و به عبارت دیگر،
صرف شک کافى است و نیازى به اجراى اصل عدم نیست .به عالوه اگر اصل هم جارى
شود ،هر چند آثار را نفى مىکند ،حکمبودن آن امر را اثبات نخواهد کرد؛ زیرا اثبات حکم
بودن از لوازم عقلى و به اصطالح «اصل مثبت» است و مثبتات اصل ،حجت نیست (نک:
همانجا).
حال اگر حقی ثابت شد و صاحب حق آن را اسقاط نمود ،در برگشتپذیری و عدم
برگشتپذیری آن امر اختالفنظرهایی در بین فقهای امامیه و اهلسنت وجود دارد .بهعالوه،
چنین اختالفی در معیارها و مصادیق امر ساقط نیز دیده میشود .به همین دلیل ضروری
است ادله هر دو نظریه بررسی شود تا با ابداع قاعده فقهی منضبط و تعیین دامنه شمول آن،
در ابواب مختلف فقه استفاده شود .در نتیجه نوشته حاضر بر آن است مفاهیم ضروری تحقیق
را شرح داده و ادله قائلین به برگشتپذیری و برگشتناپذیری حق ساقطشده را بررسی
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کند .از آنجا که تاکنون تحقیقی در این زمینه صورت نگرفته و ادله این امر ،توسط فقهای
امامیه و اهلسنت بررسی نشده است ،لذا انجام این تحقیق ضروری بهنظر میرسد.

مفاهیم تحقیق
 .1ماهیت اسقاط
اسقاط عبارت است از اینکه شخصی که بر دیگرى حقى دارد ،گذشت نماید یا ذمه متعهد را
از حقى که بر ذمه اوست براى همیشه فارغ کند (بحرالعلوم1403 ،ق .)15/1 ،فقهای اهل-
سنت اسقاط را به ازاله ملک یا حق تعریف کردهاند (الموسوعه الفقهیه الکویتیه1404 ،ق،
231/4؛ ملتقى أهل الحدیث1432 ،ق)191/89 ،؛ که ممکن است در قالب ابراء ،عفو یا
اعراض باشد (حصکفی1423 ،ق .)268/1 ،درباره ماهیت اسقاط در فقه امامیه و اهلسنت
اختالفنظر وجود دارد .مشهور فقهای امامیه ماهیت آن را ایقاع میدانند (بحرالعلوم،
1403ق )15/1 ،اما بعضی از فقهای اهلسنت ،اسقاط را نوعی عقد میدانند که نیاز به
ایجاب و قبول دارد .ابنتیمیه از فقهای حنبلی معتقد است که برای ایجاب و قبول اسقاط،
لفظ معینی الزم نیست و با هر لفظی که معنی اسقاط را برساند ،میتواند منعقد شود (ابنتیمیه،
1382ق .)13/29 ،بعضی از فقها مالکی نیز قبول را در تحقق آن الزم میدانند (دسوقی،
بیتا )99/4 ،و درباره ماهیت ابراء نیز که یکی از مصادیق اسقاط است ،اختالفنظر دارند.
مشهور فقها امامیه ابراء را نوعی اسقاط و ایقاع دانسته و معتقدند که صحت آن متوقف بر
قبول و رضاى مدیون نیست (حلی1413 ،ق86/3 ،؛ شهید ثانی1410 ،ق359/5 ،؛ فاضل
هندی1416 ،ق .)472/7 ،بعضى فقهاى امامیه ابراء را عقد دانسته و قبول مدیون را در تحقق
آن ضرورى مىدانند .اینان معتقدند ابراء ،مدیون را زیر منت دائن قرار مىدهد و به همین
مناسبت نمىتوان بدون جلب موافقت مدیون ،منتى بر او تحمیل کرد و او را مجبور به پذیرفتن
احسان کرد .اگر ابراء را ایقاع بدانیم و قبول مدیون را در ایجاد آن الزم ندانیم ،او را مجبور
به پذیرش منت کردهایم (ابنادریس حلی1410 ،ق .)176/3 ،برخی از فقها مانند شهید اول
ابراء را مردد بین ایقاع و تملیک (عقد) میداند (شهید اول ،بیتا .)291/1 ،فقهاى حنبلى،
حنفى و شافعى نیز ابراء را اسقاط حق و در نتیجه ایقاع مىدانند و فقط اراده دائن را براى
تحقق آن کافى مىدانند و قبول مدیون را الزم نمىشناسند (سیوطى1411 ،ق171 ،؛ بهوتى،
بیتا304/4 ،؛ جزیری1419 ،ق ،) 358/3 ،اما فقهاى مالکى و زیدى در این باره دو قول
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دارند .قول راجح این است که ابراء به لحاظ غلبه معنى تملیک ،عقد است نه ایقاع و در
تحقق آن قبول مدیون الزم است و ضرورت ندارد که قبول ،به فوریت و در مجلس ایجاب
واقع شود ،بلکه قبول با تراضى و پس از مجلس ایجاب نیز کفایت مىکند و مادام که مدیون
قبولى خود را اعالم نکرده است ،حق رد ابراء را دارد؛ همچنان که تا پیش از اعالم قبول
مدیون ،دائن مى تواند از ابراء رجوع کند .قول دوم این است که ابراء اسقاط است نه تملیک
و در تحقق آن قبول مدیون شرط نیست (جزیری1419 ،ق.)357/3 ،
اگر ابراء ،اسقاط و ایقاع باشد ،پس از اسقاط حق ،امر ساقط برگشتناپذیر خواهد بود
و اما اگر اسقاط را عقد بدانیم تا صدور قبول از طرف مسقطعنه ،اسقاط بیاثر بوده و
برگشتپذیر خواهد بود .بهنظر میرسد اسقاط و همه انواع آن اعم از ابراء ،عفو و تصدق
ایقاع است .زیرا اسقاط ازاله حق و گذشت صاحب حق از حق خود است و در تحقق آن
قبول طرف دیگر الزم نیست.
 .2معیار سقوط حق
با توجه به توضیحات پیشین ،روشن میگردد که طبق نظر فقهای امامیه و اهلسنت ،مراد از
«امر ساقط» در قاعده «برگشتناپذیری حق ساقطشده» حقوق است .اما احکام الهی چون
نمیتوانند به وسیله انسانها اسقاط شوند ،در نتیجه محل بحث این قاعده نخواهند بود .البته
اگر شارع خودش احکام شرعی را در پارهای از شرایط اسقاط کند ،طبعاً برگشتناپذیر
خواهد بود .بنابراین هر امری که حقبودن آن احراز شود ،قابلیت اسقاط خواهد داشت و در
صورتی که حقی اسقاط شود از مصادیق قاعده «برگشتناپذیری حق ساقطشده» خواهد
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
حقی که میخواهد حق خود را اسقاط کند باید قصد و رضایت داشته باشد .در نتیجه اسقاط
حق به واسطه اکراه و بدون قصد موجب سقوط حق نمیشود گرچه در موارد اکراه ،الحاق
رضایت ،منجر به سقوط خواهد شد .همچنین صاحب حق برای اسقاط آن باید اهلیت داشته
باشد .فقه امامیه و اهلسنت ،اهلیتداشتن را به بلوغ ،عقل و رشد تعریف کرده است (بهبهانی،
1417ق84/1 ،؛ رحیبانى1415 ،ق )44/6 ،و بنابراین اگر شخص غیربالغ ،مجنون و
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غیررشید حق خود را اسقاط کند ،حق مزبور ساقط نمیشود .همچنین موضوع اسقاط یعنی
حقی که میخواهد اسقاط شود ،نیز باید معین باشد .در نتیجه اسقاط حقی که مجهول است،
درست نیست .همچنین حقی که میخواهد ساقط شود ،باید در حین اسقاط موجود باشد در
نتیجه اسقاط حقی که در آینده موجود میشود ،قبل از بهوجودآمدن حق صحیح نیست.
بنابراین اگر شریک قبل از بیع حق شفعه خود را ساقط کند ،حق شفعه او ساقط نمیشود
زیرا قبل از بیع برای شریک حق شفعه به وجود نیامده است تا بخواهد آن را ساقط کند که
فقها از آن تعبیر به «اسقاط مالمیجب» میکنند و اسقاط مالمیجب جایز نیست (کالنتر،
1410ق.)35/15 ،
محمد زرقاء گفته است من ندیدم کسی یک معیار کلی برای سقوط حق ارائه کرده باشد.
سپس یک ضابطه کلی ارائه کرده و میگوید« :کل ما کان حقا صاحبه عامل فیه لنفسه و کان
قائما حین االسقاط خالصاً للمسقط أو غالباً و لم یترتب علی اسقاطه تغییر وضع شرعی،
یسقط باالسقاط و ما ال فال»( 4زرقاء1409 ،ق .)267 ،وی سپس قیود تعریف را شرح داده
و میگوید ،با قید «کان حقا» ملکیت عین خارج میشود ،زیرا نمیشود ملکیت به عین
ساقط شود .لذا اگر وارث حق خود از ارث را ساقط کند ،حق او نسبت به عین ساقط
نمیشود .با قید «صاحبه عامل فیه لنفسه» حق ناظر وقف برای نظارت بر مال موقوفه خارج
میشود و نیز حق تصرف وکیل در مال مورد وکالت خارج میشود زیرا صاحبان این دو
حق عامل برای دیگران هستند .با قید «کان قائما حین االسقاط» خیار رؤیت خارج میشود.
زیرا این خیار در حال اسقاط قائم نیست ،بلکه خیار رؤیت بعد از رؤیتِ تخلف ،ثابت
میشود ،پس اگر قبل از رؤیت خیار را ساقط کند ،حق خیار ساقط نمیشود ،همچنین حق
شفعه قبل از بیع ساقط نمیشود ،زیرا قبل از بیع حق شفعه وجود ندارد .با قید «خالصاً
للمسقط أو غالباً» حقی که به طور کامل یا غالب آن ،متعلق به فرد اسقاطکننده نباشد ،خارج
میشود .با قید «خالصاً» حق تحلیف خصم ساقط میشود چون تحلیف خالصاً (تماماً) حق
حاکم است و با غالباً حق اجرای حد قذف خارج میشود ،زیرا قذف با وجود اینکه حقالناس
است ،اما جنبه حقاللهی در آن غلبه دارد و با قید «لم یترتب علی اسقاطه» موردی خارج
 .4هر چیزی که حق باشد و صاحب حق خودش در حق خود عامل باشد و حق در حال اسقاط ،قائم
باشد و حق ،حق خالص یا غالبی مسقط حق باشد و بر اسقاط حق تغییر وضع شرعی مترتب نباشد و حق
متعلق به تملک عین نباشد ،با اسقاط ساقط میشود و در غیر این صورت ساقط نمیشود.
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می شود که اگر موجر عین مؤجوره را بدون اجازه مستؤجر بفروشد ،برای مشتری حق خیار
است که بیع را فسخ کند و یا تا اتمام مدت اجاره صبر کند .اگر مشتری در این صورت حق
خیار خود را صریحاً ساقط کند ،حق خیار وی ساقط نمیشود ،زیرا اگر اسقاط این خیار
صحیح باشد ،الزم است که امری مغایر با اوضاع شرعیه درست شود و الزم میآید که
تحویل مبیع تا اتمام مدت اجاره به تأخیر بیافتد و تأخیر در اعیان ،باطل است (زرقاء،
1409ق.)267 ،
به طور خالصه زرقاء در پنج مورد حق را قابل اسقاط نمیداند .1 :حقی را که صاحب
حق عامل دیگری است ،مثل حق تصرف وکیل در مال مورد وکالت .در اینجا وکیل در
تصرف مال مورد وکالت عامل دیگری است و در نتیجه نمیتواند آن را ساقط نماید؛  .2حقی
که میخواهد ساقط شود ،باید در هنگام اسقاط موجود باشد ،زیرا در غیر این صورت اسقاط
«مالمیجب» الزم میآید؛  .3اگر حق برای دیگری باشد ،نمیتوان آن را ساقط کرد؛  .4اگر
جنبه حقاللهی حق ،غالبی باشد ،مانند حد قذف؛  .5اگر برای اسقاط حق تغییر وضع شرعی
مترتب شود.
فقهای امامیه معیار کلی برای حق ساقطشده ،ارائه نکردهاند .اما با تتبع در ابواب فقهی به
دست میآید که فقهای امامیه و فقهای اهلسنت در بعضی از موارد ،در مصادیق حقوق قابل
اسقاط اختالفنظر دارند .به عنوان نمونه فقها و محققین اهلسنت معتقدند که حد قذف
قابلاسقاط نیست .به عقیده آنها چون حد قذف ،حقالناس محض نیست و در نتیجه قابلیت
اسقاط ندارد (ابننجیم مصری1419 ،ق273/1 ،؛ بورنو1416 ،ق370 ،؛ زرقاء1409 ،ق،
 ،) 268اما فقهای امامیه معتقد هستند که حد قذف قابلاسقاط است و اگر مقذوف ،قاذف را
عفو کرد ،نمیتواند بعد از عفو اقامه حد را بخواهد (مغنیه1421 ،ق276/6 ،؛ خویی،
1422ق .)314/41 ،همچنین فقهای عامه معتقدند که نفقه حکم است و لذا قابلاسقاط
نیست .و اگر در صورت نشوز به زن نفقه تعلق نمیگیرد ،از باب وجود مانع است نه اینکه
حق نفقه زن ناشزه ساقط شده باشد (ابننجیم مصری1419 ،ق ،)274/1 ،اما فقهای امامیه
گفتهاند که نفقه زوجه ،از جمله حقوق است (فاضل هندى1416 ،ق590/7 ،؛ محقق حلی،
1408ق)298/2 ،؛ زیرا در بعضى نصوص و روایات بر آن حق اطالق شده است (کلینی،
1407ق )403/5 ،و به همین دلیل اگر زوج با وجود تمکین و اطاعت زوجه ،از اداى نفقه
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او سر باز زند ،به اجماع فقها باید قضاى آن را به جا آورد .بدین ترتیب ،نفقه زوجه حق
است و مانند سایر دیون قابلیت اسقاط و نقل و انتقال دارد.

بررسی ادله برگشت پذیری یا برگشت ناپذیری حق ساقط شده
در بین فقهای امامیه و اهلسنت در برگشتپذیری یا برگشتناپذیری حق ساقطشده
اختالفنظر وجود دارد .اغلب فقهای امامیه و اهلتسنن حکم به برگشتناپذیری حق ساقط-
شده دادهاند (حلى1420 ،ق286/2 ،؛ انصاری1415 ،ق3 ،؛ کاشف الغطاء1359 ،ق37/1 ،؛
ابننجیم مصری1419 ،ق273/1 ،؛ حیدر ،بیتا341/2 ،؛ جوینی1428 ،ق322/15 ،؛
ابنمفلح1418 ،ق .)170/5 ،در مقابل برخی از فقهای امامیه و اهلسنت معتقد هستندکه امر
ساقطشده برگشتپذیر است (ایروانی1427 ،ق139/1 ،؛ ابنعابدین1412 ،ق )566/3 ،در
اینجا ادله قائلین هر دو نظریه آورده شده و در بوته نقد و بررسی قرار میگیرد.
 .1بررسی ادله قائلین به برگشت پذیری حق ساقط شده
 .1-1استصحاب
قائلین به برگشتپذیری امر ساقط ،معتقدند چون وجود حق قبل از اسقاط (در زمان سابق)
یقینی است ولی در برگشت آن حق بعد از اسقاط ،شک عارض میشود (یعنی در بقای حق)،
از اینرو با استصحاب و ابقای متیقن سابق ،حکم به بقای امر ساقط میشود (اراکی1415 ،ق،
.)121/1
به نظر میرسد که در مسئله مورد بحث ،محلی برای جریان اصل استصحاب نباشد ،زیرا
وحدت متیقن و مشکوک که یکی از شرایط اصلی اجرای استصحاب است در مسئله مزبور
منتفی است ،زیرا متیقن در اینجا وجود حق قبل از اسقاط است ،در حالی که مشکوک،
برگشت یا عدم برگشت امر ساقط میباشد .از آنجا که متیقن و مشکوک متحد نیست ،جایی
برای اجرای استصحاب باقی نمیماند.
 .2-1معاهده بودن اسقاط
طباطبایی یزدی در خصوص ابراء و خیارات ساقطشده ،قائل به برگشتپذیری شده و معتقد

است که چون ابراء و اسقاط خیار ،نوعی معاهده است؛ به این معنی که صاحب خیار عهد
کرده که خیار را ساقط کند یا داین عهد کرده که از دین خود دست بردارد؛ لذا دائن و صاحب
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خیار ،میتواند پس از اسقاط آن ،از معاهده خود رفع ید کند تا طلب یا معامله ،به حالت
اولیه خود بازگردد (طباطبایی یزدی1421 ،ق.)32/2 ،
در پاسخ وی نیز گفته شده اسقاط حق ،تعهد نیست بلکه حلّ و بریدن است .یعنی وقتی
که شخصی از حق خود صرفنظر میکند ،مثل این است که جلوی استمرار حق خود را
می گیرد نه اینکه اسقاط حق تعهد باشد و او با برگشت به حق خود ،از تعهدش برگردد
(مامقانى1350 ،ق.)67 ،
 .3-1تقدم اصل سببی (سلطنت استرجاع) بر اصل مسببی (عدم عود)
دلیل دیگر معتقدین به برگشتپذیری حق ساقطشده ،این است که هر چند اصل عدم عود

بر برگشت ناپذیری امر ساقط داللت دارد و اما در مقابل آن ،اصل سلطنت استرجاع نیز بر
برگشتپذیری امر ساقط داللت دارد و از آنجا که اصل سلطنت استرجاع اصل سببی و اصل
عدم عود ،اصل مسببی است ،در نتیجه اصل سلطنت استرجاع بر اصل عدم عود حاکم است
(حسینی شیرازی ،بیتا .) 191/5 ،مقصود این است که چون شک در قابلیت عودت ،ناشی
از شک در بقای علقه و سلطه استرجاع است و بنابراین ،اصل سلطنت استرجاع ،اصلی سببی
بوده و در مقام ترجیح ،مقدم بر اصل عدم عود میباشد.
در پاسخ میتوان گفت اصل سلطنت استرجاع بر اصل عدم عود حکومت ندارد .چرا که
طبق موازین علم اصول فقه ،حکومت عبارت است از اینکه وقتى دو دلیل در مقابل هم قرار
مىگیرند ،یکى از آن دو دلیل (یعنى دلیل حاکم) در موضوع دلیل دیگر (یعنى محکوم) تصرف
کرده و دایره موضوع دلیل محکوم را توسعه یا تضییق مىدهد (صالحی مازندرانی1424 ،ق،
 t.)318/4در حالی که در مقام بحث چنین تصرفی وجود ندارد .بنابراین ،دو اصل مذکور با
یکدیگر تعارض پیدا کرده و هر دو ساقط میشوند؛ ضمن اینکه ،این دو اصل ،هر دو ،اصل
مثبت بوده و حجیت ندارند ،زیرا اصل سلطنت استرجاع و اصل عدم عود از آثار عقلی
سقوط امر ساقط بوده و حجیت ندارند و نمیتواند دلیل بر مدعای آنها باشد .ممکن است
گفته شود که سلطنت استرجاع و عدم عود اصل عملی نیست بلکه اماره است .اما امارهبودن
آنها خالی از اشکال نیست ،زیرا از منظر اصولیان شیعه و سنی ،اماره به آن دلیلی گفته
میشود که به دلیل ظنآوربودنش ،کاشفیت نوعی از واقع داشته باشد (مظفر1375 ،ق15/2 ،؛
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فخررازی1418 ،ق)88 ،؛ در حالی که اصل سلطنت استرجاع و اصل عدم عود هیچ کاشفیتی
از واقع ندارند.
 .4-1اختصاص برگشت ناپذیری حق ساقط شده به امور تکوینی
ایروانی از جمله قائلین به برگشتپذیری امر ساقط معتقد است عدم امکان برگشت امر ساقط

اختصاص به امور تکوینی دارد و اما امور اعتباری اگر ساقط شود ،امکان برگشت آنها وجود
دارد (ایروانی1427 ،ق.)139/1 ،
این دلیل نیز ایراد دارد ،زیرا اسقاط امور تکوینی و اعتباری در برگشتناپذیری حق
ساقطشده تفاوتی ندارند ،چون وقتی که شخصی حق خود را اسقاط نمود ،با اسقاط حق،
موضوع حق او از بین میرود و با ازبینرفتن موضوع ،حق نیز بر نمیگردد ،زیرا اعاده دوباره
آن ،نیازمند اعتبار جدیدی است و اعتبار جدید به دلیل جدید نیازمند است و صرف ادعای
دوباره حق بعد از اسقاط آن ،دلیل جدیدی محسوب نمیشود .مثالً اگر علی ذمه حسن را
بریء کند و طلب خود را از او ساقط کند ،ذمه حسن دیگر به علی مشغول نخواهد بود و
اگر بعد از اسقاط ،حق خود را دوباره ادعا کند ،این ادعا سبب مشغولالذمهشدن حسن نسبت
به علی نمیشود ،زیرا اعتبار مشغولالذمهبودن حسن به دلیل جدید نیاز دارد .در نتیجه اسقاط
امور اعتباری نیز برگشتناپذیر است .یکی از فقها در این زمینه میگوید قوام مفهوم عود به
اعتبار بقای دین ساقطشده است و اعتبار آن در فرض سقوط دین ،اعتبار دو امر متناقض
است و عهده امر حقی قی نیست که در آن دخول و خروج و عود تبادل داشته باشند ،بلکه
قوام عود به اشتغال به دین است و بعد از سقوط دین عهدهای در میان نیست و به طور
خالصه بعد از سقوط دین امکان برگشت آن وجود ندارد (حسینی میالنی1395 ،ق.)165 ،
 .2بررسی ادله قائلین به برگشت ناپذیری حق ساقط شده
برای حجیت و اعتبار این قاعده میتوان به کتاب ،سنت ،دلیل عقلی ،سیره متشرعه و بنای
عقال استناد کرد و همچنین بعضی از قواعد فقهی و حقوقی نیز بر حجیت قاعده «برگشت-
ناپذیری حق ساقطشده» داللت دارد.
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 .1-2کتاب
با بررسیهای انجامشده بهنظر میرسد آیات  178و آیه  237سوره بقره بر حجیت این قاعده

داللت دارند.
 .1-1-2آیه  178سوره بقره

« ...فَمَنْ عُفِيَ لَهُ مِنْ أَخِيهِ شَيْءٌ فَاتِّبَاعٌ بِالْمَعْرُوفِ وَ أَدَاءٌ إِلَيْهِ بِإِحْسَانٍ ذٰلِکَ تَخْفِيفٌ مِنْ
رَبِّکُمْ وَ رَحْمَةٌ فَمَنِ اعْتَدَى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذَابٌ أَلِيمٌ :و هر کس که از جانب برادر [دینى]اش
[یعنى ولىّ مقتول] ،چیزى [از حق قصاص] به او گذشت شود[ ،باید از گذشت ولىّ مقتول]
به طور پسندیده پیروى کند و با [رعایت] احسان[ ،خونبها را] به او بپردازد .این [حکم]
تخفیف و رحمتى از پروردگار شماست؛ پس هر کس بعد از آن از اندازه درگذرد ،وى را
عذابى دردناک است».
فقها و مفسرین امامیه و اهلسنت در تفسیر این آیه گفتهاند اگر کسی بعد از عفو یا گرفتن
دیه ،تعدی کند و جانی را بعد از عفو به قتل برساند برای او عذاب درناکی در آخرت است
و گفتهاند که در دنیا نیز برای چنین شخصی مجازات وجود دارد .یعنی اگر بعد از عفو ،قاتل
را بکشند خود او را قصاص میکنند ،زیرا با عفو یا صلح بر دیه ،حق قصاص او ساقط
میشود و دوباره نمیتواند قاتل را قصاص کند (جصاص1405 ،ق187/1 ،؛ شافعی،
1412ق276/1 ،؛ ابنعربى ،بیتا70/1 ،؛ مقدس اردبیلى ،بیتا )669 ،و این تفسیر عین
مفاد «قاعده الساقط الیعود» است.
 .2-1-2آیه  237سوره بقره

«وَ إِنْ طَلَّقْتُمُوهُنَّ مِنْ قَبْلِ أَنْ تَمَسُّوهُنَّ وَ قَدْ فَرَضْتُمْ لَهُنَّ فَرِيضَةً فَنِصْفُ مَا فَرَضْتُمْ إِالَّ أَنْ
يَعْفُونَ أَوْ يَعْفُوَ الَّذِي بِيَدِهِ عُقْدَةُ النِّکَاحِ :و اگر پیش از آنکه با آنان نزدیکى کنید ،طالقشان
گفتید ،در حالى که براى آنان مَهرى معین کردهاید ،پس نصف آنچه را تعیین نمودهاید [به
آنان بدهید] ،مگر اینکه آنان خود ببخشند ،یا کسى که پیوند نکاح به دست اوست ببخشد».
وجه داللت این آیه بر حجیت «برگشتناپذیری حق ساقطشده» با این بیان است که آیه
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،
مهریه را ببخشد ،پرداخت نصف مهریه بر زن واجب نیست .در اینجا میتوان به مفهوم غایت
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نیز تمسک کرد که وجوب پرداخت تا زمانی است که بخشیده نشده است نه بعد از آن .زیرا
وقتی که زن یا ولی او ذمه مرد را از مهریه بری کرد ،حق زن نسبت به مهریه ساقط میشود
و دیگر واجب نیست که مهریه به زن پرداخت شود ،زیرا حق ساقطشده دیگر بر نمیگردد.
 .2-2روایات
 .1-2-2موثقه سماعه
«الحسین بن سعید عن الحسن عن زرعة عن سماعة قال ،سألته عن الرجل یفتری على

الرجل ،ثم یعفو عنه ،ثم یرید ان یجلده بعد التوبه قال ،لیس له ذلک بعد العفو».
طوسی این روایت را در استبصار نقل کرده است .این روایت با سندهای دیگری نیز
رسیده است که طوسی آنها را در استبصار نقل کرده است .در این روایت آمده است که
سماعه از امام درباره مردی سؤال کرد که بر شخصی افتراء (زنا) زده و سپس مرد آن
شخص را عفو کرده است .بعد از عفو برای او درخواست اجرای شالق می کند .امام در
جواب میفرمایند که مقذوف بعد از عفو نمیتواند درخواست اجرای حد کند (طوسی،
1390ق.)232/4 ،
این روایت از حیث سند موثق است (مجلسی ،محمدباقر71/18 ،؛ شبیری زنجانی،
1419ق )71/1 ،و داللت روایت بر مفاد قاعده نیز روشن است ،زیرا امام فرمودند بعد اینکه
مقذوف قاذف را عفو کرد و حق خود را ساقط کرد ،دیگر نمیتواند اجرای حد بکند .یعنی
حقوق ساقطشده بر نمیگردد.
 .2-2-2موثقه ابیبصیر

«و روى سماعة عن أبیبصیر عن أبیجعفر فی قوله عز و جل «فمن عفی له من أخیه
شیء فاتباع بالمعروف» ما ذاک الشیء قال هو الرجل یقبل الدیة فأمر اهلل عز و جل الذی له
الحق أن یتبعه بمعروف و ال یعسره و أمر الذی علیه الحق أن ال یظلمه و أن یؤدیه إلیه بإحسان
إذا أیسر فقلت أرأیت قوله عز و جل «فمن اعتدى بعد ذلک فله عذاب ألیم» قال هو الرجل
یقبل الدیة أو یصالح ثم یجیء بعد فیمثل أو یقتل فوعده اهلل عز و جل عذابا ألیما».
در قسمت پایانی این حدیث ،ابیبصیر از امام صادق در باره سخن خداوند سؤال
میکند که« :فَمَنِ اعْتَدى بَعْدَ ذلِکَ فَلَهُ عَذابٌ أَلِیمٌ» چیست؟ امام فرمودند این است که
مرد دیه را مىپذیرد یا نوعى مصالحه مىکند .سپس مىآید و طرف خود را قطعه قطعه میکند
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یا مىکشد ،پس خداوند به او وعده عذاب دردناک داده است (ابنبابویه1413 ،ق.)111/4 ،
این روایت نیز تعبیر به موثقه شده است (اصفهانى ،محمدتقی )332/10 ،و از لحاظ سند
مشکلی ندارد .داللت روایت بر قاعده «برگشتناپذیری حق ساقطشده» واضح است ،زیرا
امام در تفسیر آیه  178سوره بقره فرمودند که اگر مردی پس از عفو قاتل و سقوط حق
قصاص ،قاتل را بکشد یا مثله کند ،خداوند برای او عذاب دردناکی وعده داده است .بنابراین
شخص بعد از عفو و اسقاط حق قصاص نمیتواند قاتل را قصاص کند و اگر چنین کند،
وعده عذاب خداوند او را فرا میگیرد .ترتب عذاب اخروی نشانه گناه و جرم بودن است و
اثبات میکند که حق قصاص ساقطشده ،اوالً قابلیت اعاده را ندارد و ثانیاً در صورت اعاده
قهری ،با استناد به قاعده «کل معصیة لم یرد فیه حدّ ،ففیها التعزیر» ،مستوجب مجازات
دنیوی در قالب تعزیر است (عمید زنجانی1391 ،ش .)7 ،فقها و مفسرین امامیه و اهلسنت
نیز اذعان کردهاند که چنین شخصی مستحق قصاص است (جصاص1405 ،ق187/1 ،؛
شافعی1412 ،ق276/1 ،؛ ابنعربى ،بیتا70/1 ،؛ مقدس اردبیلى ،بیتا.)669 ،
 .3-2-2صحیحه فضیل

«الحسن بن محبوب عن فضیل عن أبیعبداهلل قال قلت له ما الشرط فی الحیوان فقال
ثالثة أیام للمشتری قلت فما الشرط فی غیر الحیوان قال البیعان بالخیار ما لم یفترقا فإذا
افترقا فال خیار بعد الرضا منهما» (طوسى1407 ،ق.)20/7 ،
فضیل از امام صادق نقل میکند که به امام عرض کردم شرط در حیوان چیست؟
امام فرمودند برای مشتری سه روز حق خیار وجود دارد .در غیر حیوان ،بایع و مشتری
تا زمانی که از هم جدا نشدند ،حق خیار دارند و زمانی که با رضایت از هم جدا شدند .حق
خیار ندارند.
این روایت نیز از حیث سند اشکالی ندارد بلکه روایت صحیحی است (مجلسی ،محمدباقر،
 )493/10و نحوه داللت آن بر «برگشتناپذیری حق ساقطشده» با مفهوم غایت است با
این توضیح که بایع و مشتری تا زمانی که از هم جدا نشدهاند ،دارای حق خیار هستند ،مفهوم
آن این است که به محض جداشدن حق خیار نخواهند داشت .یعنی با افتراق آنها خیار
مجلس ساقط میشود و حق خیار ساقطشده ،برگشتناپذیر است و تا حصول رضایت
طرفین ،هیچ کدام از طرفین به تنهایی نمیتواند بیع را فسخ کند .فقها با استناد به این روایت
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لزوم عقد بیع را نتیجه گرفتهاند (مقدس اردبیلى1403 ،ق )385/8 ،که الزمه آن برگشت-
ناپذیری خیار مجلس ساقط شده است.
اما بهنظر میرسد که اینگونه استداللها ناتمام باشند ،زیرا تمامی این استداللها به فرض
اینکه تمام باشند ،از مصادیق و فروعات قاعده محسوب میشوند و نه ادله آن .استدالل به
این فروعات برای اثبات قاعدهای کلی ،میسر نیست مگر با نوعی قیاس که امامیه آن را قبول
ندارد .البته شاید بتوان با تنقیح مناط قطعی همراه با الغای خصوصیات به تمام فروعات آن
تسری داد .بنابراین هرچند آیات و روایات مطرح شده داللت بر برگشتناپذیری حق ساقط-
شده در باب قصاص ،عفو مهریه ،عفو حد قذف و اسقاط خیار داشت ،اما میتوان این ادله
را به تمام فروعات قاعده تسری داد؛ زیرا میدانیم که علت برگشتناپذیری حق ساقطشده
این است که امر ساقط به منزله معدوم است و همچنان که اعاده معدوم محال است ،اعاده
امر ساقط نیز محال میباشد.
 .3-2دلیل عقلی
اصولیون حک م عقل را به عنوان یکی از محکمترین ادله برای درک احکام شرعی میدانند.

دلیل عقلی ،هر قضیهای است که عقل آن را درک میکند و از این درک ،حکم شرعی استنباط
میشود (مظفر1375 ،ق .)243/1 ،استنباط حکم شرع با استفاده از عقل به دو شیوه عقل
مستقل و عقل غی مستقل رخ میدهد (همان )207/1 ،که منظور از آن در این بحث ،استناد
به دلیل عقل مستقل برای اثبات قاعده برگشتناپذیری حق ساقطشده است .مستقالت عقلیه
گونهای از قیاس منطقی است که صغری و کبرای آن هر دو به حکم عقل باشد (همانجا).
در این مورد ،صغرای قیاس منطقی این است ،عقل محض به قبح برگشتپذیری امر ساقط
حکم میکند ،زیرا وقتی که حقی ساقط شد ،به منزله معدوم واقع میشود و برگشت دوباره
آن نیاز به دلیل دارد و برگشت بدون دلیل آن به حکم عقل قبیح است ،چرا که برگشت بدون
دلیل حق ساقطشده نظم اجتماعی را بر هم میزند و موجب هرج و مرج در جامعه خواهد
بود .به دنبال ادراک عقل نظری به قبح برگشتپذیری امر ساقط ،عقل عملی نیز فرمان به
ترک آن میدهد .اگر به این ادراک ،که صغرای قیاس است ،کبرای قیاس (حکم شرع به هر
امری که عقل به آن حکم میکند) ضمیمه شود ،میتوان چنین نتیجه گرفت که «برگشت-
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پذیری امر ساقط ،به حکم شرع نیز ناروا خواهد بود» .بنابراین ،حکم شرعی «برگشت-
ناپذیری حق ساقطشده» ،از جمله احکام شرعی است که عقل انسان بدون کمک شارع نیز
بدان دست مییابد.
 .4-2سیره متشرعه
عرف ،عادت و سیره که بر زبان فقها جاری است ،هر سه به یک معنی است (سبحانى،

1383ش .)299 ،مقصود از سیره ،استمرار عادت مردم و تبانى عملى ایشان بر انجام یا ترک
کارى است .اگر این رفتار خاص میان همه عقال و عرف عام از همه ادیان و مذاهب جارى
باشد ،بنای عقال خوانده مىشود و اگر اختصاص به مسلمانان یا امامیه داشته باشد به آن
سیره متشرعه ،یا سیره اسالمى گفته مىشود (مظفر1375 ،ق .)169/2 ،اصطالح سیره
متشرعه بیشتر در بین اصولیون شیعه رایج است .اصولیون اهلسنت ،سیره متشرعه را عرف
عملی مسلمین میدانند .فقهای اهلسنت در اینکه عرف مسلمین به تنهایی دلیل محسوب
میشود ،اختالفنظر دارند .فقهای مالکیه ،حنفیه و حنابله عرف مسلمین به تنهایی را حجت
میدانند اما فقهای شافعیه عرف را حجت و دلیل نمیدانند مگر اینکه شارع آن را معتبر بداند
(حبش ،بیتا .) 61/1 ،فقهای امامیه نیز معتقد هستند اگر سیره متشرعه متصل به زمان معصوم
باشد یعنی سیره در زمان معصومین جاری باشد و معصوم از آن منع نکرده باشد ،حجت
خواهد بود و اما اگر سیره متصل به زمان معصوم نباشد ،حجت نخواهد بود (مظفر1375 ،ق،
)174/2
سیره قطعی مسلمین در تمام اعصار و ازمان بر این بود که حق ساقطشده را قابل برگشت
نمی دانند .شارع مقدس نیز نه تنها از این کار نهی نکرده بلکه در بسیاری از موارد به آن امر
کرده است .در روایاتی از معصومین نقل شده است که حق قذف ،حق قصاص و حق
خیار ساقطشده را قابل اجرا نمیدانند.
 .5-2بنای عقال
بعضی از اصولیون در تعریف آن میگویند استمرار عادت همه مردم جهان از هر مذهبی و

دینی و گروهی و تبانی عملی آنان بر فعل یا ترک چیزی (همانجا) عدهای دیگر میگویند
میل و گرایشی عام در نزد عقال – متدینین و غیرمتدینین -به سوی سلوک و رفتاری معین،
بدون اینکه نقشی برای شرع در تکوین آن میل باشد (صدر1395 ،ق .)169 ،برخی حتی
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چگونگی تفکر یا ارتکاز عقال را کافی میدانند ،گرچه این ارتکاز در قالب رفتار خاصی
بروز نکرده باشد (هاشمی شاهرودی1417 ،ق .)234/4 ،بررسی روش عقال در تمام زمانها
و مکانها تأییدکننده این مطلب است که خردمندان در نظامهای حقوقی و اجتماعی خود،
همواره سعی در برگشتناپذیری حق ساقطشده داشتهاند چرا که برگشتپذیری امر ساقط
نظام جامعه عقال را بر هم میزند .نمونه این تلقی را میتوان در قانونگذاریهای عقال یافت.
بنای عقال در صورتی دلیل خواهد بود که ما از آن به طور یقین موافقت شارع و یا عدم منع
شارع را کشف کنیم ،در غیر این صورت مجرد افاده ظن کفایت نمیکند و در این زمینه نه
تنها منعی یافت نمیشود ،بلکه نگاه به برخی از مقررات وضعشده در شریعت اسالمی ،گواه
بر تأیید آن است که به طور نمونه به چند مورد اشاره میشود.
 .1روایت منقول از امام صادق که داللت میکرد بر اینکه حق قذف ساقط شده ،قابل
مطالبه نیست؛
 .2آیه  178سوره بقره که داللت میکرد بر اینکه تعدی بر قاتل بعد از عفو وی متحمل
عذاب دردناکی است؛
 .3روایاتی که امام صادق در تفسیر آیه فوق ،فرمودند که قصاص بعد از عفو منجر به
قصاص خود تجاوزگر میگردد؛
 .4روایاتی که داللت دارند که بیع بعد از اسقاط خیار الزم و غیرقابلفسخ است.
 .6-2اختالل نظام در جامعه اسالمی
قاعده «نفی اختالل نظام» یکی از قواعدی است که مبنای بسیاری از احکام شرعی است

(شفتی1427 ،ق10 ،؛ نجفی1404 ،ق286/13 ،؛ انصاری1415 ،ق138/2 ،؛ نائینى،
1410ق455/2 ،؛ خویى273/41 ،1422 ،؛ فاضل لنکرانى1416 ،ق .)462 ،مقصود از
قاعده «نفی اختالل نظام» ،نفی و کنارگذاشتن هر امری است که موجب اختالل در نظام
معیشت مردم شود .به عبارت دیگر ،شارع مقدس حکم موجب اختالل در نظام زندگی مردم
را تشریع نکرده است .از اینرو ،اگر موضوعی به حکم اولی ،سبب اختالل در نظام کلی
زندگانی انسان شود ،حکم اولی آن برداشته میشود.
برگشتپذیربودن حق ساقطشده موجب اختالل نظام و هرج و مرج در حامعه اسالمی و
معیشت مردم است .زیرا اگر معتقد شویم که حق ساقطشده را میتوان باز گرداند ،نظم جامعه
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اسالمی به هم میخورد وانگهی قاتلی که صاحب حق قصاص او را عفو نموده هر آن در
انتظار این است که شاید صاحب حق ،از عفو خود برگردد و او را قصاص کند و یا ممکن
است شخصی که حق خیار خود را ساقط کرده منصرف شود و معامله را فسخ کند و یا ورثه
از اجازه خود نسبت به مازاد ثلث وصیت برگردند و مال را از دست موصیله بگیرند و یا
داین بعد از ابراء ،دوباره به مدیون مراجعه کند .به طور کلی اگر صاحبان حق که حق خود
را ساقط کردهاند ،به حق خویش باز گردند ،نظام جامعه و معیشت مردم به هم میخورد.
بنابراین با استناد به قاعده «نفی اختالل نظام» حق ساقطشده بر نمیگردد.
 .7-2نفی عسر و حرج
به حکم قاعده نفی عسر و حرج احکام حرجی در دین اسالم نفی شده است (شهید اول،

بیتا .)125/1 ،اگر معتقد شویم که ذیحق میتواند حق ساقطشده خود را دوباره باز گرداند،
کسی که حق علیه او بود ،دچار عسر و حرج میگردد .زیرا همچنان در بی تکلیفی و
سرگردانی به سر خواهد بود .مدیونی که دائن ذمه او را ابراء کرده است ،در تحیّر خواهد بود
که آیا دائن دوباره به او باز خواهد گشت یا نه؟ همچنین در سایر حقوق ساقطشده ،کسی
که حق علیه اوست ،در تحیر و سرگردانی خواهد بود؛ که مبادا صاحب حق دوباره به او
مراجعه کند .چنین تحیّری باعث عسر و حرج شده و افراد جامعه را به مشقت میاندازد.
بنابراین میتوان با استناد به قاعده نفی عسر و حرج حکم به برگشتناپذیری حق ساقطشده
داد .زیرا قاعده نفی عسر و حرج بر برداشتن احکام حرجی وضع شده است.
 .8-2قیاس
قیاس یکی از منابع استنباط فقه اهلسنت است .قیاس یعنی حملکردن فرع بر اصل به علت

جامع بین اصل و فرع (جیزانی1427 ،ق )180/1 ،قیاس بر دو نوع منصوصالعله و مستنبط-
العله وجود دارد .امامیه قیاس منصوصالعله را حجت میدانند ،اما قیاس مستنبطالعله را
حجت نمیدانند (مظفر1375 ،ق ،)201/2 ،اما جمهور فقهای اهلسنت قیاس را قبول دارند
و آن را جزو ادله متفقعلیه میدانند (جیزانی1427 ،ق .)185/1 ،مستند فقهای اهلسنت بر
برگشتناپذیری امر ساقط ،قیاس آن با امر معدوم میباشد یعنی فقدان اعتباری را با فقدان
و معدومسازی حقیقی ،مقایسه کردهاند (زرقاء1409 ،ق265 ،؛ زحیلی1427 ،ق.)521/1 ،
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نتیجه
 .1به نظر اکثر فقهای امامیه اسقاط نوعی ایقاع است که ممکن است در قالب ابراء ،اعراض
یا عفو باشد ،در حالی که اغلب فقهای اهلسنت آن را نوعی عقد میدانند که نیازمند ایجاب
مسقط و قبول مسقطعنه است.
 .2مراد از امر ساقط حقی است که به وسیله صاحب حق ساقطشده است .فقهای امامیه
قابلیت اسقاط حق را از آثار حق شمردهاند .اکثر فقهای اهلسنت نیز معتقدند که اصل در
حقوق ،قابلیت آن برای اسقاط است.
 .3فقهای امامیه معیار خاصی را برای قابلیت اسقاط حق ارائه نکردهاند ،اما از آنجا که
اسقاط حق یک عمل حقوقی است ،برای صحت آن ،وجود شرایط اساسی صحت اعمال
حقوقی ضروری است .در حالی که در فقه اهلسنت برای سقوط حق معیارهایی ارائه شده
است .به طوری که زرقاء در پنج مورد حق را قابل اسقاط نمیداند )1 :حقی را که صاحب
حق عامل دیگری است؛  )2حقی که میخواهد ساقط شود ،باید در هنگام اسقاط موجود
باشد ،زیرا در غیر این صورت اسقاط «مالمیجب» الزم میآید؛  )3اگر حق برای دیگری
باشد نمیتوان آن را ساقط کرد؛  )4اگر جنبه حقاللهی حق ،غالبی باشد مانند حد قذف؛ )5
اگر برای اسقاط حق تغییر وضع شرعی مترتب شود.
 .4با مطالعه فقه اهلسنت به دست میآید که در فقه اهلسنت ،قاعده فقهی تحت عنوان
«الساقط ال یعود» وجود دارد که مفاد آن این است که حق ساقطشده بر نمیگردد .بنابراین
اگر حقی قابلاسقاط باشد و صاحب حق آن را ساقط نماید ،دیگر نمیتواند حق ساقطشده
را اعمال کند .فقهای اهلسنت ،در ابواب مختلف فقهی اعم از فقه مدنی و فقه جزایی از قبیل،
اسقاط خیارات ،حق حبس ،حق قَسم ،ابراء دین ،اجازه ورثه نسبت به مازاد ثلث وصیت،
رفع جنون عارضی وصیّ ،عفو مقذوف ،گذشت از حق قصاص و موارد دیگر با استناد به
قاعده مزبور گفتهاند که حقی که اسقاط شده ،به منزله معدوم گردیده و همچنان که امر معدوم
برگشتناپذیر است حق ساقطشده نیز بر نمیگردد .مستند فقهای اهلسنت بر برگشت-
ناپذیری امر ساقط ،قیاس آن با امر معدوم است ،یعنی فقدان اعتباری را با فقدان و معدوم-
سازی حقیقی ،مقایسه کردهاند.
 .5در فقه امامیه گرچه تحت این عنوان ،قاعده فقهی وجود ندارد اما بسیاری از فقهای
امامیه نیز در ابواب مختلف فقهی با عبارت «الساقط ال یعود» حکم به برگشتناپذیری حق
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ساقطشده دادهاند .برای اثبات حجیت این قاعده میتوان به آیات  178و  237سوره بقره و
روایت وارده در باب قصاص و قذف اشاره کرد .همچنین روایات وارده در باب خیارات که
داللت دارند بر اینکه با جدایی متبایعین حق خیار از بین میرود ،بر حجیت این قاعده داللت
دارند .از سوی دیگر میتوان در راستای تثبیت مشروعیت قاعده مزبور به دلیل عقلی ،سیره
متشرعه و بنای عقال استناد جست بدین بیان که مبنای عقال بر این است که امر ساقط در
حکم معدوم است و همچنان که امر معدوم برگشتناپذیر است ،امر ساقط نیز برنمیگردد.
مفاد برخی از قواعد فقهی نظیر قاعده نفی اختالل نظام و نفی عسر و حرج نیز مؤید حجیت
این قاعده است.
 .6در مقابل ،برخی دیگر از فقیهان امامیه با استناد به ادلهای همچون استصحاب ،حکومت
اصل سببی «سلطنت بر استرجاع» بر اصل مسببی «عدم عود» ،اختصاص عدم امکان
برگشت امر ساقط به امور تکوینی ،تعهدبودن اسقاط ،و نظایر آن ،بازگشت امر ساقط را
ممکن دانستهاند .توضیح مطلب اینکه قائلین به برگشتپذیری امر ساقط ،معتقدند چون وجود
حق در زمان سابق یقینی بوده ولی در بقای آن بعد از اسقاط ،شک عارض میشود از اینرو
با ابقای متیقن سابق ،حکم به بقای امر ساقط ،میشود .اما بهنظر میرسد که در مسئله مورد
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
وقتی که شخصی حق خود را اسقاط نموده باشد با اسقاط حق ،حق او از بین میرود و اگر
حق خود را دوباره ادعا کند ،دلیلی بر بهوجودآمدن دوباره حق وجود ندارد .برخی معتقدند
که چون اسقاط حق ،نوعی معاهده است ،لذا صاحب حق ،میتواند پس از اسقاط آن ،از
معاهده خود رفع ید کند تا معامله ،به حالت اولیه خود بازگردد .اما در پاسخ وی نیز گفته
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
تعارض دارند ،و هرد دو ساقط میشوند ،هر دو اصل مثبت بوده و حجیت ندارند .زیرا اصل
سلطنت استرجاع و اصل عدم عود از آثار عقلی سقوط امر ساقط بوده ،حجیت ندارند و
نمیتواند دلیل بر مدعای آنها باشد.
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