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Abstract 

“Waiver of right” relates only to those public rights that are demandable for 

enjoying the element of “who has the right” and the legal reasons referred to for “the 

rule of waiver of right” that are generally expressed with the phrase “remission and 

forgiveness” are only applied to this waiver. Since the waiver of right relates to 

inshaiyyat (constructions) it belongs to the “current rights” but not to the future 
rights (putative or predestined rights), otherwise it is not a true waiver and has no 

effect in waivering the right.  romise and pledge are permissible only for stopping 

some acts or legal reasons that are considered to be “  hbar” but not “ nsha  ” and 

their outmost effects- if lawful- are “the prescriptive obligation” of injaz and ifa ̔. 

Therefore, the rights of guardianship, fostering, divorce, revocation of divorce, 

possession of the rights or properties belonging to no particular person (mobahat) 

and like this cannot be waived. 
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 اسقاط حق و آثار مترتب بر آن تیماهبررسی تحلیلی 

 2محمدعلی راغبی، *5یالنآزهرا 

 ، ایرانایذه، آزاد اسالمی، دانشگاه واحد ایذه، گروه فقه و حقوق، استادیار .1

 . استادیار، گروه فقه و مبانی حقوق اسالمی، دانشکدۀ الهیات، دانشگاه قم، قم، ایران2

 (32/31/1011؛ تاریخ پذیرش: 11/11/1011تاریخ دریافت: )

 چكیده

شادنی   مطالباه در آن « مَن علیه الحاقّ »علت وجود رُکنِ  فقط مربوط به آن دسته از حقّ النّاسی است که به«  اسقاط حق»

، فقاط بار   اناد  شاده وارد « عفو و تصادق »نیز که عموما  با ت بیر « قاعدۀ اسقاط حق»و ادلۀ شرعیۀ مورد استناد در  ندهست

، نه به حقوق آتای )فرضای و   ردیگ یمت لق « حقوق ف لی»است به  اتییانشاد. اسقاط چون از چنین اسقاطی داللت دارن

بار تارک برخای اعماال     « وعد و عهاد »تقدیری( وگرنه اسقاطِ حقیقی نیست و در سقوط حق تأثیری ندارد، بلکه صِرفا  

، ناه إنشااء و حاداکثر تأثیرشاان بار فارض       ندیآ یمشمار  به« اخبار»خواهد بود که  هیشرعجایز یا بر ترک برخی اسبای 

ست. بنابراین مواردی مانند حق والیت، حق حضانت، حق طالق، حق رجاوع،  فایاانجاز و « وجوی تکلیفیِ» تیمشروع

 .ی انجا، گرفته استا کتابخانهپذیر نیستند. این تحقیق با روش  حق حیازت مباحات و امثال آن اسقاط

   واژگان کلیدی

  .حق، عفو، وعد و عهد ابراء، اسقاط، 

                                                                                                                                        
  Email: Alani.zahra@yahoo.com * نویسنده مسئول:

 1011، پاییز0، شمارۀ 11های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 221-211ات صفح
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 مقدمه

است که در قرآن و سنت از آن، به « قاسقاط ح»یکی از مباحث مرتبط با حقّ النّاس، بحث 

اسقاط فقط در صورتی است که مصداق عفو و  صحتشده، حال آیا ت بیر « عفو و تصدق»

در قارآن و سانت بارای اساقاط حاق       مصارح با توجه به ماوارد   توان یمتصدق باشد؟ آیا 

نظیار  « ترک اعماال جاایز  »د؟ آیا است مال اسقاط در ت هد بر کررا استخراج « عناصر م ینی»

نظیر طاالق، رجاوع، حیاازت و غیاره،     « هیشرعترکِ اسبای »ت هد بر  یاحضانت و والیت 

ه دارای کا  شادنی  است مال حقیقی است یا مجازی؟ آیا اسقاط فقط در حقوقِ ف لی و مطالبه

یا در ماورد حقاوق فرضای و تقادیری کاه       خواهد بودصادق  ،است« مَن علیه الحقّ»رکن 

نیاز شارعا    « وعد و عهد بر اسقاط»؟ آیا کند یمنیز صدق  شود یمشخص در آینده واجد آن 

ساؤاالت، بررسای    گوناه  نیا ااست و تأثیری در سقوط حق دارد؟ پاسخ باه   مؤثرصحیح و 

 .طلبد یمو آثار مترت  بر آن را اسقاط حق  تیماهتحلیلی 

 شناسی مفهوم

 .رسد یمنظر  ابتدا شناخت مفاهیم واژگانی مانند: اسقاط، حق، وعد، عهد و عفو، ضروری به

 «اطقاس»

 در لغت الف(

افتادن و سقوط کردن است و چون به واقع شدن، م نای  بهدر لغت  -از ریشۀ سقط- اسقاط

واقاع سااختن، ازالاه کاردن و پاایین      ، م نای پرتاای کاردن   شده وی دف ال رفته مت بای اِ

 ئَیالشَّا ... أساقَطَ   را پیدا کرده است: سَقَطَ یَسقُطُ سُقُوطا ، فهو ساقِطٌ و سَقُوطٌ: وَقَعَانداختن 

: اإلیقاعُ و اإللقااءُ ... و  ۀ غَ؛ اإلسقاطُ لُ(023و  011: 1 : ج1212منظور،  ابن)إیا أَلقاهُ و رَمَی بِه 

« اساقاط »(. بناابراین در  111: 1، ج تاا  یبا ، عبادالرحمان )محماود  : اإلزالۀُ اللُّغَۀِ یِفیضا  هو أ

اإلساقاطِ: اإللقااءُ مِانَ ال ُلُاوِّ و      یفِا : و یُ تَبَارُ  م نای انداختن از بلندی و تخلیه، م تبر است

  ؛(012: 1، ج 1232 ،یمصطفوالتَّخلِیَۀُ )

 اسقاط در متون فقهی و حقوقی ب(

است مال شده، که شامل اسقاط مل ، حق، حقوق دینی که یمه  اعماسقاط گاه در م نایی . 1
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اإلفاقاطُ ... اصاطإحاً:   که یمه به آن مشغول نیسات:  شود  میبه آن مشغول است و حقوقی 

هو اإلزالة المِلکِ أوِ الحقِّ ال یلی مالک و ال یلی مستحقٍّ تسقط بذلک المُطالبةُ باه ألنَّ السّااقطَ   

 تهی و یتإشی و الینتقل و ذلک کالطّإقِ و العِتقِ و الع و عن القصااِِ و اإلباراءِ مِانَ الادَّینِ    ین

خاود   یانِ ی نی برداشاتن دَ « اسقاط دَین»منظور از  (.111: 1 ، جتا یبمحمود عبد الرحمان، )

 ؛(223: 1 ، ج1213،یموس) أسقَطَ عنه دَینَه: وَضَ َهُ عَنهُاز عهدۀ کسی ]ی نی مطالباتِ خود[ 

کاردن یماۀ    یبار و فاارغ  و  عفو و گذشت از حاق خاود  برخی اسقاط را به م نای . 2

هام  « اسقاط. »(211: 1 ، ج1221، از پژوهشگران یجم ) اند کرده ام نبرای همیشه دیگری 

حقاوق  »؛ هرچناد در ماورد   شاود  یما است مال « حقوق دَینی»و هم « حقوق عینی»در مورد 

  ؛(212: 2  ، ج1231 ،)محقق داماد برند یمکار  را به« اِعراض»بیشتر اصطالح « عینی

و یلزماه خاروج    اإلضافةِأنَّ اإلفقاطَ هو رَفعُ : »اند گفتهدیگر در ت ریف اسقاط برخی  .0

 خاروجِ  -آننه خود – آنالزمۀ  که ،اسقاط ی نی رفع اضافه»؛ «ال أنَّهُ عینُهُ الطَّرَفیَّةِالطّرَفِ عن 

  ؛(21: 1211 اصفهانی،« )تت اسیطرق از طرف

، 1231 ،داماد محقق) اند کردهت ریف « قطع طرق ت لق از مت لق آن»برخی اسقاط را . 2

است: به دو چیز شان تحققو  ندهست «یات التّ لّق»حقوق از امور به دلیل اینکه  (؛212: 2 ج

ده که ش اعتبارو به نفع او ج ل و داده شده به او اسناد  «حق» کهیکی طرق نسبت و اضافه 

( هیا علٌ مسالط مت لق ) یا «طرق ت لق»دیگری  و است« صاح  سلطنت»و « حق یی» همان

 . (212: 2 ، ج1231 ،داماد محقق)

اصطالحی، ی  وجود ربطی و بلکه عین ربط است؛ زیرا باه دو طارقِ    قپس وجود ح

: اناد  گفتهنکه ، شبیه م انی حرفی و مفاد کان ناقصه و چناوابسته خواهد بودنسبت و اضافه 

، «اساقاط » با اِعمالِ(. 101: 1011)بجنوردی، « گردد ینم ت قلوجود ربطی بدون منتسبین، »

و  دهیا بر ،حاق( وجاود داشات    قِ)مت لَّا  یزیچ( و حق ییانسان ) انیم یسبببه  که یا رابطه

طرفاه و باه   کی تواناد  یما شده،  یاریخصاح  حق  یعقددر  که یکس؛ مثال  شود یممنقطع 

 (. 212: 2 ، ج1231 ،داماد محقق)کند قطع[  آنارتباط خود را با  و] طخود آن را ساقارادۀ 
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 «حق»

راسات  صدق، ثبوت، وجوی،  دارد، مانند:م انی مت ددی در لغت،  «حق» :در لغت الف(

؛ 121: 2 ، ج1211 ،یحیطرباطل و غیره ) ضدنقیض باطل، محکم کردن چیزی، و درست، 

 واسااطی،؛ 12: 2 ، ج1232 فااارس، اباان؛ 122: 1011 حیاادری،؛ 1: 0 ، ج1213 فراهیاادی،

 جااوهری،؛ 211: 2ج  ،1232 مصااطفوی،؛ 1221: 2 ، ج1223 حمیااری، ؛112: 2 ، ج1212

  ؛(133: 1 ، ج1111 درید، ابن؛ 1213: 2 ج ،1213

او،  و حکم قضاقول و دعوت و و نیز خدای ت الی یات مقدس  در قرآن کریم: ب(

 فرماوده  ارساال  و ناازل  کاه  را آنچاه  و هسات  نزدش در که را آنچه و آورده که را و آنچه

: ؛ یوساف 02: یاونس  ؛13: ؛ الارو، 1: ؛ الرو،12: )الحجق اند شده خوانده «حق» همگی است،

در قارآن کاریم همچناین از     (.11ه: ؛ البقر21: ؛ صاد12: عمران آل؛ 01: ؛ فاطر22: ؛ النّور21

ه: شاده اسات )البقار    قت بیر به ح« زکات و صدقاتقرض، دین، »برخی حقوق مالی مانند 

  ؛(21: ؛ اإلسراء121 :؛ األن ا،212

« سالطنت » ، مانناد: اسات  اسات مال شاده   ادر چندین م ن :در منابع فقهی« حق»ج( 

مرتبۀ ضا یفی از  »؛ (23: 1 ، ج1213 ،یانصار« )هیف لسلطنت »؛ (13: 2 ، ج1211 ،یزیتبر)

 :1231 )آخوناد، « با آثاری چون سالطنت  خاصاعتباری »؛ (22: 1 ، ج1221، )یزدی «مِل 

)در حالات  « ثابات »)در حالت مصادری( و  « ثبوت»را  قح «م نای حقیقی» فقهابرخی ؛ (2

از باای اشاتباه    «ثابات » یاا  «ثبوت»به همین را سایر م انی بازگشت و  اند برشمردهوصفی( 

از ثبوت و  یا نحوهدارای که را زی چی هر و اند دانسته]ی نی مُشتَبَه شدنِ[ مفهو، به مصداق 

، خواه ثبوت آن واق ای باشاد و خاواه    اند شمردهبر آن را روا « حق»گذاشتن نا،  ،باشد رتقر

بااا همااۀ )چااه در قارآن و چااه در غیرقاارآن، مفهاو، کلمااۀ حاق    م تقدنااد کاه   و اعتبااری 

، گااه  «محکا »اسات، گااه   « ثابت» آنچه هرچند ،ندارد «ثبوت»از م نای  ییباا (است ماالتش

نیاز  « مِلا  »، کلمۀ حق بر «بای قضاء»چنانکه در  ؛است آن امثالو « سلطنت»و گاه  «مِل »

 ؛(01 - 01: 1211اصفهانی، علیه )ٌ ، به اعتبار ثبوتش بر مدعیکند یمصدق 

 جمله:از  ،اند ارائه داده« حق»از  یهای ت ریفحقوقدانان نیز  حقوقدانان:حق به نظر د( 



  333 اسقاط حق و آثار مترتب بر آن یتماه یلیتحل یبررس 

 ؛کند یمحق، نوعی اقتدار و آزادی عمل اعطا  حق آن است که به یی. 1

در شاخص  حق امتیاز و نف ی است که به اشخاص ت لق دارد و موج  توان تصرق . 2

 ؛شود یمآن از تجاوز به  و ممان ت دیگران قموضوع ح

خارجی ندارد؛ هرچند که منشأ انتزاع عینی و  یزاا هاعتباری است که ماب یحق مفهوم. 0

. اما وضع و اعتباار آن تاابع مصاالح و    شود یمواق ی دارد و برای کسی علیه دیگری وضع 

؛ م رفات  «م ناای حاق در نگااه اندیشامندان اساالمی     »)علی رمضانی؛  استمفاسد واق ی 

  (.111 - 11: 1013حقوقی؛ سال اول، شمارۀ دو،، زمستان 

حقوقدانان: اوال  حق و تکلیف، نسبی و متغیرند نه ثابت؛ و هاردو از آثاار    به نظر برخی

قرار گیرد نه در برابر حکم. و تفاوت حاق و  « تکلیف»؛ پس حق باید در مقابل ندهستحکم 

: 1011 کاتوزیان،)آفرین  آفرین و حکمِ تکلیف قتکلیف، ناشی از انواع حکم است: حکمِ ح

فقط اجتمااع اسات، ی نای هرجاایی از دنیاا کاه        ،تکلیف ؛ ثانیا  ظرق پیدایش حق و(222

بارای   کاه دو نفر موجود مختار در کنار یکدیگر زندگی کنند و در نتیجه نیاز باشاد   اقلحد

د کاه  شاو ی وضاع  های نوکدا،، احکا، و قان تنظیم روابط عادالنۀ میان آنها و حفظ حریم هر

و از تجااوز آنهاا باه حاریم      صمشاخ محدودۀ آزادی و اختیار و حقوق و تکالیف آنهاا را  

اگر انسانی تنها و دور از اجتماع فرض شود، برای او از : »اند گفتهد. لذا کنیکدیگر ممان ت 

تنهاا در اجتمااع    ق،مفااهیم حا   نیتار  سادهنظر حقوقی نه حقی متصور است و نه تکلیفی. 

 . (21: 1011کاتوزیان، )« است گر جلوه

)فرازی از  «... و لکلّ حقٍّ طالباً: »است شده یم رفبی هر حقی دارای طال ،البالغه نهج در

نتوانند چیازی   (ولو از طریق ولیق یا  نمایندۀ قانونی خود)شخاص هرگاه اپس  ؛(132خطبۀ 

 «اسقاط»و قابل  دیآ ینمشمار  به« حق اصطالحی»د، نکن «مطالبه»از یکدیگر بالف ل  طور بهرا 

  ؛هم نیست

 «عفو»

و  نیتار  زهیپااک و  نیتار  حاللدر اصل به م نای فضل )زیادی(، کثیر، « عفو» الف( در لغت:

، گذشات  یچشماوشا مال، وَرَ،، م روق )نیکی و احسان(، اسقاط، صافح،   نیخوشگوارتر
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آن، نادیده گرفتن و گذشت کردن  مستحقکردن و ترک عقوبت، اسقاط مذمت و عقوبت از 

؛ 221: 2ج  ،1213 ؛ فراهیادی، 120: 0 ج، 1221 ،یازهرعقوبت ) ضداز عواق  کار کسی، 

 ؛ شریف مرتضای، 212: 2 ، جتا یب؛ محمود عبدالرحمان، 113: 2 ، ج1212 ،عبادبن  صاح 

 ؛(101: 2 ، ج1111 درید، ؛ ابن231: 1 ، ج1223 ؛ صدر،211: 2 ، ج1232

صااح  حاق از حاق     یچشماوشاسقاط و  تیمشروعآیاتی که بر  ب( در قرآن کریم:

 ،عفاو از قصااص  . 1؛ مانند: اند شدهوارد « تصدق»و « عفو»با ت بیر  اغل دارند داللت خود 

عفاو  . 2؛ «بِهِ فَهُوَ ک َّارَةٌ لَهُ تصدَّقَفَمَن »: 22: المائدةو  «یٌشلَهُ مِن أَخِیهِ  یَعُفِفَمَن »: 111ه: البقر

وَ مَن قَتَلَ مُؤمِناً خَطَأً فَتَحرِیرُ رَقَبَةٍ مُؤمِنَةٍ و دِیَاةٌ مُسَالَّمَةٌ یلَای    »: 12: النّساء ،از دیۀ قتل خطایی

ی بِیَادِهِ عُقادَةُ   الَّاذِ  یَعفُووَ أَو  یَعفووُ َ یلَّا أن : )201: عفو از مهریه، البقرۀ. 0؛ «یَصَّدَّقوُاأَهلِهِ یلَّا أَن 

یمۀ مدیون م سر،  یتصدق و اِبرا.2(؛ بَینَکُم الفَضلَنسَوُا أَقرَ ُ لِلتّقوَی وَ لَا تَ تَعفُواالنِّکَاحِ وَ أن 

عفاو از  . 2؛ «خَیارٌ لَکُام   تَصَودَّقُوا وَ ین کَانَ ذُو عُسارَةٍ فَنَظِارَةٌ یِلَای مَیسَارَةٍ وَ أَن     »: 213ه: البقر

عفاو از  . 1؛ «اهللُ لَکُام  وَ لیَص َحُوا أَلَا تُحِبُّونَ أَن یَغ ِرَ لیَعفُواوَ »: 22: ن، النّوراافترازنندگان و قایف

؛ و «وَ أمُر بِالعُرفِ وَ أعرِض عَنِ الجَاهلینَ العَفووَ خُذِ » :111: کنندگان و امثال آن، األعراق اییت

 ؛«والکَاظِمِینَ الغَیظِ وَ العَافِینَ عَنِ النَّاسِ وَ اهللُ یُحِبُّ المُحسِنینَ»: 102: عمران آل

از انساان  را و گذشت دربارۀ کسی که به انسان ظلم یاا حقاوقی    فوع. 1 ت:نج( در س 

 الْعَفْووُ وَ الْآخِرَةِ  ایَالدُّنْخَلَائِقِ  رِیْبِخَ أُخْبِرُکُمْأَ لَا  ی خُطْبَتِهِفِاللَّهِ ِ  قَالَ رَفُولُ»است:  دهکرضایع 

ه: صالح بار دیا   و  از قصاص واعف . 2(؛ 131 - 131: 2 ، ج1231 کلینی،) ..«وَ. ظَلَمَکَعَمَّنْ 

فَمَنْ تَصَادَّقَ بِاهِ فَهُاوَ    "السّإم عَنْ قَوْلِ اللَّهِ عَزَّ وَ جَلَّ  فَأَلْتُ أَبَا عَبْدِاللَّهِ علیه قَالَ: رٍیبَصِی أَبِعَنْ 

وساایر  « "رِهِیْا غَعَنْهُ مِانْ جِارَاحٍ أَوْ    عَفَاعَنْهُ مِنْ ذُنُوبِهِ بِقَدْرِ مَا  کَ َّرُقَالَ علیه السّإم: یُ "لَهُ کَ ّارَةٌ

 ؛(123 - 111: 21 ، ج1231، )شیخ حر عاملیاحادیث مشابه 

: اسات  کلمۀ عفو در مباحث فقهی در مواردی چند مورد است مال شده د( در علم فقه:

از قصاص و جاایگزین شادن دیاه در جنایات بار نفاس و جراحاات و         یچشماوش رد. 1

، 1223 صادر، « )ةیا الدحقّه مِنَ  مُسقِطاًعن القود  هیعلیّ المجنیّ و الول عفو سیل» :ها یشکستگ
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در بخشودگی خون جروح و قروح و خون کمتار از  . 2(؛ 022: 1211جنید،  ابن؛ 231: 1 ج

: 1: ج 1211آبی، به غیر از خون نجس ال ین و دماء ثالث )؛ درهم در بدن و لباس نمازگزار

مورد، و نیز در کمتر از نَصای  1در  جز بهدر عد، وجوی زکات در اموال . 0 (؛113 – 131

: 1012؛ طوسی، 212: 2 ، ج1211، یمرتض فیشر؛ 122: 1230 ،هیبابو ابنو بین دو نصای )

211.) 

و  رود یما کاار     اهلل به  از اسقاط است؛ زیرا عفو هم در مورد حقّ اعمبنابراین م نای عفو 

 اسقاط فقط مربوط به حقّ النّاس )حقوق آدمی( است.  که یلحا درالنّاس،   هم حقّ

 وَعد )وعده دادن(

لغات   یهاا  کتاای و م روق است کاه در   شده شناخته یقدر به« وعد»کلمۀ  الف( در لغت:

« وعاد »ی نای م ناای   « و الوعادُ م اروقٌ  : »اند گفتهیا  اند نکردهیا اصال  آن را ت ریف  اغل 

(. اماا در برخای کتا  مانناد     1321: 2 ، ج1111دریاد،   ابان )شده اسات   م روق و شناخته

؛ «بقَوْل ةٍیَتَرجِ یتدلُّ عل حةٌیو الدّال: کلمةٌ صح نیالواو و الع»: اند گفتهدربارۀ این کلمه « م جم»

بر امید دادن و امیدوار کردن  کند یمی نی واو و عین و دال، کلمۀ صحیحی است که داللت 

و »: اناد  گفتاه «خُلافِ وَعاده  ». و دربارۀ م نای (122: 1 ، ج1232فارس،  ابن)با قول و گفتار 

هنگاامی گفتاه   ؛ ی نای  «االفاتقبال  یعلا   عَلُاه یَو ال ئاًیشا  قولیو هو أن  ما وعده، أَخْلَ َهُ :قالی

عبارت  ]فالنی[ خُلفِ وعده کرد که چیزی را بگوید ولی در آینده انجامش ندهد ]به شود یم

نتیجاه   تاوان  یماز عبارت مذکور  (.2: 1021، یجوهر)قول خود عمل کند[  برخالقدیگر 

)وعده دادن( عبارتست از: گفتاری که داللت کند بر تصمیمِ گویندۀ آن بار  « وعد»گرفت که 

  کاری دربارۀ کسی در آینده.دادن انجا، 

فقاط  « یاد وع»دارد، ولی کلمۀ نیاز پس به قرینه  رود یمکار  به شردر خیر و « وعد»کلمۀ 

  ؛(112: 2، ج ریالمن)المصباح  رود یمکار  به شربرای 

لُغَوی آن اسات:   یهمانند م نام نای وعد و وعید در اصطالح فقهی  :در اصطالحب( 

وعد ی نی خبر دادن به غیر در رساندن نفع محض یا دفع ضرر از او از ساوی مخبار؛ ولای    

وعید ی نی خبر دادن به غیر در رساندن ضرری که استحقاقش را دارد یا در بازداشتن نف ای  
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جهاة المُخبِارِ.    الوعدُ: یخبارُ الغیرِ بِإیصالِ ن عٍ محضٍ أو دفعِ ضَرَرٍ عنه مِناز او از سوی مخبر: 

 فیالشار )رساائل   یلَیهِ أو تقویةِ نَ عٍ عَنهُ مِن جهة المُخبِرِ الوعیدُ: یخبارُ الغَیرِ بِإیصالِ ضَرَرٍ مُحَقٍّ

 . (211: 2 ، ج1232، یالمرتض

 ردیا گ یما خبر دادن شخص به انجا، امری در مستقبَل که به غیر ت لق »وعد را  ها یب ض

 .( 211 :0  ، جتا یب، عبدالرحمانمحمود ) «اند کرده ریف ت (شرخواه خیر باشد و خواه )

ساب  آن در عاالم اعتباار،     نیست تا بتوان به« اتییانشا»پس وعد از اعمال حقوقی و از 

کااری در  دادن است )اخبار از تصمیم خود برانجاا،  « اِخبار»د، بلکه صِرفا  کرچیزی را انشا 

 ؛آینده دربارۀ دیگری(

 ج( تفاوت وعد با عهد

از تصمیم خود در آینده دربارۀ کسی است، عهاد،  « اخبار»دو  هرچند که وعد و عهد هر. 1

: اگر تو دیگو یموعد، مقرون با شرط نیست؛ مثال  در عهد  که یحال درمقرون با شرط است، 

من هم بر آن ]پایبناد[   ،تو بر آن ]پایبند[ باشی که یمادامو  دهم یممن هم انجا،  ،انجا، دهی

، یعساکر )خاواهم داد[   یا هیا هد: من فردا به شما دیگو یمود ]ولی در وعده مثال  خواهم ب

 ؛(21: 1233

دارد « انجااز »دارد، ولی وعد اقتضای « وفاء»تفاوت دیگر این است که: عهد اقتضای . 2

  ؛(201: 2، ج 1231 کلینی،) «أنجَزَ وَعدَه: »است در دعا آمده و لذا (21: 1233 ،یعسکر)

 گویناد « خُلاف وعاده  »و مخالفات باا وعاده را    « نقاض عهاد  »باا عهاد را   مخالفت . 0

 .(21: 1233 ،یعسکر)

 اسقاط حق تیماه یبررس

 اناد  آوردهشامار   و از ایقاعات باه  (112: 2  ، ج1221 ،)یزدی ییرا از امور انشا« اسقاط حق»

. ایقاع، ی  عمل حقوقی یا قضایی است کاه باه   (211: 2 ج؛ 12: 0ج  ،1231 داماد، محقق)

هرچند اثر آن به طرق مقابل نیاز سارایت و    (12: 2 ، جتا یب )امامی، بستگی داردی  اراده 

: 1212 قزوینای، )« عِتاق »یاا  « مدیون یابرا»د؛ مانند کن یبریمقۀ او را نسبت به صاح  حق 
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انتقاال   نظیار  «یحقاوق  یهاا  تیوض » جادیاه اراده بهمان « یا حقوقی ییقضا اعمال» .(012

 تیوضا  »آن.  نظاایر ، ابارا، اعاراض و   عیب، طالق، نکاح ؛ از قبیل:ندهست مال و اسقاط حق

 اراده در ماوارد م ینای   یبارا قانون آن اثر را  بلکه ،ستین یانسانارادۀ  یکیزیفاثر  ،«یحقوق

 تملا   ۀ، مانناد اراد کند یم تیحمام تبر دانسته و از آن  ،کندشناخته و آنچه را فاعل اراده 

حاق   جااد یاآن  ۀلیوسا  به شتریب که یاسباب و سایر یگریداسقاط طل  از  دۀاموال مباح و ارا

 . (12: 2 ، جتا یب، یامام) شود یم یفرد

توافاق و ت هاد و مُصاالحۀ باین      صاورت  بهگاه  اسقاط در زمرۀ ایقاعات است، نکهیا با

)یا اسقاط حق دینی( کاه برخای   « دین یابرا»مانند ؛ ردیگ یمطرفین و در برابر عوض انجا، 

 طوسای، ) او وجاود دارد در آن منتای بار   ، چون دانند یممدیون را در آن شرط « قبول» فقها

 یابارا  فقهاا برخای  است نه ایقاعات. مربوط به عقود « قبول»؛ حال آنکه (012: 0 ، ج1011

 عناوان  باه کاه   دانند یم« عَلیه الحقّمَن »مدیون و اسقاط حق را فقط هنگامی وابسته به قبولِ 

بناا بار   )دارد، حتی نیاز صلح واقع شود؛ زیرا صلح از عقود است و مطلقا  به ایجای و قبول 

 .(231: 1 ، ج1210،یگانیگلاا) کنددر آنجایی هم که افادۀ ابرا و اسقاط حق ب (اقوی

 اند دانستهخود  شخص بر اموال و حقوق تیمالکاز حق  یناشاز آثار سلطنت را  اسقاط

د تا کر مسلط]ی نی وقتی شرع و قانون، کسی را بر چیزی  (212: 2 ، ج1231، داماد محقق)

از آثاار   -از جمله اساقاط -این اَعمال  تیمشروعرا روی آن چیز انجا، دهد،  یخاصاعمال 

 این سلطنت است[.

و  تیا مالکمقتضاای   :اناد  گفتاه و  اناد  به چنین استداللی اشاکال کارده   فقهاولی برخی 

آن عاین یاا آن عمال     مرباوط باه  « وراما »فقاط  سلطنت انسان بر عین یا عمل این است که 

و سالطنت از اماور    تیا ملک؛ زیارا  آنهاا بار   «و سالطنت  تیملکخود »دست او باشد، نه  به

ه با . شاخاص و وضع و رفع امور اعتباری به دست مُت َبِر است، نه به دست ا ندهست  یاعتبار

اختصااص اماوال[ یاا     و] تیا ملکسب  مصلحتی کاه در   بهو قانونگذار بِر مُ تترتی  که  ینا

ده و کار ، آن دو را ج ل و اعتبار وجود داردسلطنت بر برخی اعمال[ برای انسان  وحقیقت ]

 «رفع و زوال»هر زمان که دست شارع و م تبِر است؛ پس  لذا سقوط این امور اعتباری نیز به
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و به اعتباار   کند یمو ساقط رفع را  آنها، شوداز نظر شارع و مُ تبِر دارای مصلحت  این امور

هم در ساقوط  »و « هم در ثبوت و وضع»و حقیقت  تیملک؛ بنابراین اعتبار دهد یمآنها پایان 

عاراض از  صاح  حق. به همین دلیال اِ یا دست مال   دست قانونگذار است نه به به« و رفع

 «ساقوط »، زیرا تیملکاست و نه موج  سقوط مملوک از  تیملک مِل ، نه موج  سقوط

هیچ ساب  ج لای بار ساقوط ماال       که یحال در لی است ]نیازمند سب  جَ «ثبوت»همانند 

 . (21 - 22: 1211اصفهانی، ) وجود ندارد[ تیملکشده از  اعراض

فقط نسبت به آن حقاوقی کاه ادلاۀ م تبار شارعی باه عفاو و        « قاعدۀ اسقاط حق»پس 

 ن خواهیم پرداخت. ه آ، جریان دارد، که در ییل باست از آنها تصریح فرموده یچشماوش

 اسقاط حق ۀدهند لیتشكعناصر 

قاعادۀ  »ت در ت ریف اسقاط حق و با تأمل در آیاات و روایاات اساالمی کاه مساتند      قبا د

 این عناصر را برای آن برشمرد: توان یم ،دهستن« اسقاط حق

 وجود حقّ النّاس

آری! گااه در برخای    فقط مربوط به حقّ النّاس)حق آدمی( اسات ناه حاقّ اهلل.    قحاسقاط 

حدود و کیفرهای شرعی، اختیار عفو مجر، باه حااکم داده شاده کاه ایان غیار از م ناای        

 «فاع اإلماام یذا تاا  بعاد الرّ    عفوو جاواز   انیّا و أطلاق الحلب : »است« اسقاط حق»اصطالحی 

  ؛(13: 111 ، ج1211 ،یاصفهان)

 مطالبه( تیقابل« )مَن علیه الحقّ»رُکن وجود 

ی نای دارای   ،ناد پذیر مطالباه به آن دسته از حقّ النّاسی ت لق بگیرد که  تواند یماسقاط فقط 

 تیقابلعلت عد،  باشند؛ بنابراین حقوقی که واجد این رُکن نباشند، به« مَن علیه الحقّ»رُکنِ 

وسی نقال شاده کاه: اساقاط در ماوردی      نیستند. چنانکه از شیخ ط هم شدنی مطالبه، اسقاط

 ،نباشاد  شدنی باشد و اگر چیزی مطالبه ریپذ امکاناست که مطالبه در همان مورد  ریپذ امکان

، «مَان علیاه الحاقّ   ». بدون وجود (12 :1012، یطوس)هم نخواهد بود « تحلیل و ابرا»»قابل 

، وافی به مقصاود و  اند هشدوارد « عفو و تصدق»ادلۀ مربوط به اسقاط حق که عموما  با لفظ 

   ؛ندیستن شدنیاستناد
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 وجود حق فعلی

 شادنی  بالف ال مطالباه   طاور  بهاسقاط، وجود حقی است که  یاز عناصر الز، در هنگا، انشا

که  اند کردهاز حقوقی  یچشماوشباشد؛ زیرا آیات و روایات اسالمی، فقط توصیه به عفو و 

ناد )خاواه حاقّ النّااسِ ماالی و خاواه       کنبالف ل بتوانند از یکدیگر مطالباه   طور بهاشخاص 

تصادق  . 2 ؛عفو از مهریه. 0 ؛عفو از دیۀ قتل خطایی. 2 ؛عفو از قصاص. 1(؛ مانند: یرمالیغ

کنندگان و امثال  تیعفو از ای. 1 ؛ناعفو از افترازنندگان و قایف. 2 ؛یمۀ مدیون م سر یو اِبرا

 :عماران  آل؛ 111: ؛ األعاراق 22: ؛ النّور213ه: ؛ البقر201ه: ؛ البقر12: النّساء ؛111ه: )البقر آن

فو و گذشت دربارۀ کسای کاه باه    ع. 1 ؛صلح بر دیهو  و از قصاصااستحبای عف. 1 ؛(102

؛ 131 - 131: 2 ، ج1231 کلینای، )اسات   دهکار از انساان ضاایع   را انسان ظلم یا حقاوقی  

 (.2 - 1 ، احادیث21، بای 123 - 111: 21 ج ،1231، وسائل الشی ه

 وجود ادلۀ معتبر شرعی بر اثبات و اسقاط حق

اصل حق ماورد نظار باا آن     تیشرععنصر ضروری دیگر، وجود ادلۀ م تبری است که هم 

حق از امور  ،را جایز و صحیح بداند؛ زیرا چنانکه گفته شد قاثبات شود و هم اسقاطِ آن ح

دست م تبِار و باه حکام     رفع و وضع اسبابش فقط بهاعتباری است و لذا رفع و وض ش و 

  ؛(21 - 22: 1211اصفهانی، ) خواهد بودشارع مقدس 

 وجود قصد و اراده

: 2، ج دامااد  محقاق ، صاح  حق باید قصد قطع ارتباط خود را با آن حاق ) قدر اسقاط ح

 ؛را از یمۀ مدیون برای همیشه داشته باشد قی نی قصد ساقط کردن آن ح (212

 ابراز قصد و اراده

اسقاط صریح و لفظای و   صورت بهعنصر دیگر اسقاط، ابراز قصد و ارادۀ خود است؛ خواه 

داشاته  داللات  بر اساقاط حاق    ،اسقاط ضمنی و عَمَلی که به داللت التزامی صورت بهخواه 

 یا لهیوسهمانند سایر اعمال حقوقی به « اسقاط» زیرا ( 210 - 212: 2ج  داماد، محقق)باشد 

برای ابراز و اظهار نیاز دارد، ی نی چیزی که قصد و ارادۀ صاح  حق را بر اساقاط حقاش   

آشکار کند، حال یا لفظا  بگوید حق خود را ساقط کرده یا عمال  کاری کند که بیانگر اساقاط  
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بتوان متوجه منظور او شد. بنابراین اگر فقط در نیات خاود قصاد     که ی طور بهحقش باشد، 

، 1223،صادر )شاهید   کند ینم، ولی آن را ابراز نکند، در سقوط حق کفایت اسقاط حق دارد

 (.221 - 222: 0 ج

، وگرناه  شاود  یما اگر همۀ عناصر مذکور در باال هنگا، اسقاط فراهم باشد، اسقاط واقع 

 ندارد و گویی که اصال  اسقاطی صورت نگرفته است. قاعتبار و اثری در سقوط ح

 آنها تیماهو  قموارد و مصادیق اسقاط ح

 توان یمکه است مطرح شده « اسقاط حق»در متون فقهی و حقوقی موارد و مصادیقی برای 

 قرار داد:« مصادیق اسقاط مجازی»و « مصادیق اسقاط حقیقی»آنها را تحت دو عنوان 

 موارد و مصادیق اسقاط حقیقی

 ا ابد است. از آن از لحظۀ اسقاط ت یچشماوشمنظور از اسقاط حقیقی همان ازالۀ حق و 

بالف ال   طاور  بهاست که  ریپذ امکاناسقاط حقیقی فقط نسبت به آن دسته از حقّ النّاسی 

مطالبه دارند؛ ی نی همان مواردی که واجد همۀ عناصر الز، در اسقاط حاق   تیقابلو شرعا  

 که عبارتند از:است و در آیات و روایات اسالمی به آنها تصریح شده  ندهست

 . عفو صاح  حق از دیۀ قتل خطاایی 2(؛ 111ه: البقرجانی )از قصاص . عفو صاح  حق 1

. تصدق و ابرا نسبت به یمۀ مدیون م سر )البقاره:  2(؛ 201. عفو از مهریه )البقره: 0(؛ 12)النّساء: 

. عفو صااح  حاق از   1(؛ 22. عفو صاح  حق نسبت به افترازنندگان و قایفان )النّور: 2(؛ 213

 صالح بار دیاه   و  استحبای عفاو از قصااص  . 1(؛ 102: عمران آل؛ 111اق: کنندگان )األعر ایّیت

را عفو و گذشت دربارۀ کسی که به انسان ظلم یا حقاوقی  . 1(؛ 131 - 131: 2ج  ،1231کلینی، )

 - 1 ، احادیاث 21، باای  123 - 111: 21 ج ،1231است )وساائل الشای ه،    دهکراز انسان ضایع 

( و در وَ العَاافِینَ عَانِ النَّااسِ   ) کنناد  یما طور مطلق بر عفو و گذشت توصیه  . و آیاتی که به1؛ (2

کاه   دیا آ یما شامار   که مصداقی از عفاو و تصادق باه    شوند یمنتیجه شامل هر نوع اسقاط حقی 

در آن « مَان علیاه الحاقّ   »علّت وجود رُکن  عبارتست از: اسقاط در حقّ النّاسی )حق آدمی( که به

 مطالبه برای صاح  حق را دارند. تیقابل
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د، چون واجد همۀ عناصر الز، کنخود ب قدر موارد مذکور، اگر کسی اقدا، به اسقاط ح

 .دشو یماست، اسقاطش شرعا  صحیح و سب  سقوط ابدی آن حق از گردن مَن علیه الحقّ 

 موارد و مصادیق اسقاطِ مَجازی

 ی نی اسقاطی که واجد برخی عناصر الز، نیست؛ زیرا: (در اینجا)منظور از اسقاط مجازی 

نه به حق ف لی و در است، یا اسقاط به حق آتی )حق فرضی و تقدیری( ت لق گرفته . 1

خبار است )اخبار از قصد و تصمیم خود بار انجاا، یاا    انشا نیست، بلکه احقیقت اسقاط و 

خیار، که چنین چیازی صارفا     ق حققترک کاری در آینده(؛ مانند اسقاط خیارات قبل از تح

 ؛نه خودِ اسقاط ،وعده و عهد بر اسقاط است

نیسات تاا   « مَن علیه الحاقّ »که اصال  واجد رُکنِ است یا اسقاط به حقی ت لق گرفته . 2

باه   صارفا  هم نیست. لذا اسقاط در چناین جاایی    پذیر باشد و در نتیجه اسقاط شدنی مطالبه

حضاانت و حاق والیات کاه در      قمانناد اساقاط حا    برخی اعمال جایز ت لق گرفته است؛

اسات و   اتییانشا، نه اسقاط حقیقی که از استحقیقت وعده یا عهد بر ترک اعمال مذکور 

 ؛دشو یمسب  سقوط حق 

ت لق گرفته )مانند اسقاط حق حیازت مباحاات در یا    « هاسبای شرعی»یا اسقاط به . 0

در محادودۀ   هیشارع و رفع اسابای  مکان خاص به درخواست اهالی آنجا( ولی چون وضع 

بلکه صِرفا  وعده یا عهاد بار    خواهد بود،اختیارات اشخاص نیست، چنین اسقاطی صحیح ن

   ؛ترک آنهاست

؛ لاذا اگار کسای باه نفاع      شاود  یمیا حق اولویت  تیمالکسب  پیدایش حق « حیازت»

ن اسقاطی د، چنیکناز خود اسقاط  یا منطقهرا نسبت به مباحات ی  « حق حیازت»دیگران 

 یۀشارع است بر ترک ی  عمل جایز )حیازت( کاه از اسابای   « وعده و عهدی»در حقیقت 

 .  شود محسوی میپیدایش حق 

پاذیر   گونه حقوق را که وابساته باه شخصایت انساان اسات، اساقاط       اینحقوقدانان نیز 

 :1012شاهیدی،  ) قانون مدنی نیز باه آن اشااره دارد   113و  121. همچنانکه مواد دانند ینم

231 - 231).  
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در موارد ماذکور از م ناای حقیقای خاود فاصاله گرفتاه و در م ناای         قپس اسقاط ح

اساقاط  »ی نی وعده و عهد بر ترک برخی اعمال جایز است مال شاده اسات؛ زیارا     ،مَجازی

: 2 ، ج1221 ،)یازدی  ی باود یو از اماور انشاا   (211: 2، ج )محقاق دامااد  ، از ایقاعات «قح

 دو اخبار بودند نه انشا.   هر« عهد»و « وعده» که حالی ، در(112

 اسقاط حق تیماهآثار مترتب بر تحلیل 

اثار اساقاط   »و « اثار اساقاط حقیقای   : »اند دستهدو  اسقاط حق تیماهآثار مترت  بر تحلیل 

 «.  مجازی

 آثار اسقاط حقیقی 

لۀ خود باشد، به محض انشا، سب  ساقوط حاق بارای    کاگر اسقاط دارای همۀ عناصر متش

شاریف  )عقاال  قبایح و شارعا  ممناوع خواهاد باود        ،و دیگر مطالبۀ آن حق دشو یمهمیشه 

: 1 ، جتاا  یبا ؛ خویی، 122 :1012طوسی، ؛ 112: 2 ، ج1231؛ طوسی، 211 :1212مرتضی، 

ددا  ارادۀ خود را بر بر آن باقی نخواهد ماند تا بتواند مج ق، و سلطنتی برای صاح  ح(211

 د.کنآن اعمال 

 آثار اسقاط مجازی

در م نای وعده و عهد باشد )مانند: اسقاط خیارات قبال یاا در ضامن    « اسقاط حق»ا اگر ما

عقد، اسقاط حق ازدواج مجدد، و اسقاط حاق رجاوع زوج(، در ایان ماوارد حقای سااقط       

 ؛ زیرا: شود ینم

 لق گرفتاه، ناه باه حاق ف لای؛ و در نتیجاه       در این موارد، یا اسقاط به حق فرضی ت. 1

کاه اگار    اسات  از تصمیم خود صاورت گرفتاه  « اِخباری»ِنشده، بلکه صِرفا  « انشا»اسقاطی 

« عهاد »است و اگر در برابار شارط ]و عاوض[ باشاد     « وعده»بدون شرط ]و تبرّعی[ باشد 

و عمل به وعاد و   (21: 1233 ؛ عسکری،211: 2 ، ج1232 ،یالمرتض فیالشر)خواهد بود 

 ؛عهد نیز تابع احکا، مخصوص خود است

که در حقیقت وعده و عهاد بار   است ت لق گرفته « هیشرعاسبای »یا اینکه اسقاط به . 2
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از آنها « شرط»ترک ی  عمل جایز بود که و در منابع فقهی و حقوقی و روایی تحت عنوان 

؛ 221: 2  ، ج1012)مغربای،  و الز، الوفااء نیساتند   اسات  یاد شده و ماردود شامرده شاده    

  .(103 :1210 ،یریحم؛ 221: 21ه، ج ؛ وسائل الشی 201: 0 ، ج1013طوسی،

 گیری نتیجه

تحقاق و انحاالل آن،   « اسابای »آن و نیز « رفع»و « وضع»حق از امور اعتباری است، لذا . 1

یِ ازالاۀ  دست افاراد و یکای از اسابای شارع     س( است، نه بهد)شارع مق« مُ تبِر»تابع اعتبارِ 

 ؛رابطۀ حقیقت، عبارتست از: اسقاط

وابساته  حق از امور یات اإلضافه است که وجود و تصور م نایش به طرفین نسابت  . 2

اصوال  وجود ربطای، بادون منتسابین، ت قال     »، شبیه م انی حرفی و مفاد کان ناقصه و است

دارد، حق شارعی پاا   که شرعا  میان دو طرق نسبت، ارتباطی وجود  لذا تا زمانی«. گردد ینم

   ؛شرعی تحقق نخواهد داشت قبرجاست، ولی هرگاه که شرعا  این ارتباط برقرار نباشد، ح

از ایقاعات و عمل حقوقی یکجانبه است که باا ارادۀ   (در م نای حقیقی خود) اسقاط. 0

 ؛شود یمانشا  قصاح  ح

ن دسته از حقّ فقط نسبت به آ« اسقاط حق»که  دهد یمبررسی آیات و روایات نشان . 2

 ماؤثر ر و با ، م تناد پذیر مطالبهطور بالف ل  و به ندهست« مَن علیه الحقّ»النّاسی که واجد رُکنِ 

   ؛، ولی نسبت به سایر حقوق، چنین تأثیری نداردشود یمق است و سب  سقوط ابدی ح

ولاذا در  اسات  آماده  « عفو و تصادق »عموما  با لفظ  هیشرعاسقاط حق در لسان ادلۀ . 2

نادارد و   اق م نا ددر نظر گرفت، عفو و تص« من علیه الحقّ»حقوقی که نتوان برای آن رُکنِ 

   ؛باشد مؤثرصحیح و  تواند ینمدر نتیجه، اسقاط آن نیز 

و از اسات  اسقاط در منابع فقهی و حقوقی گاه در م نای اصلی خود است مال نشاده  . 1

وعده »است؛ زیرا در م نای « اِخبار»موارد ، بلکه در بسیاری از دیآ ینمحسای  به« اتییانشا»

وعد و »یا « وعده و عهدِ بر ترک برخی اعمال جایز»یا « فرضی و آتی و عهد بر اسقاطِ حق

شخص از قصاد و تصامیم   « اِخبار»کار رفته که صِرفا   به« هیشرععهد بر ترک برخی اسبای 

 نشا.  ایا ترک کاری است، نه  دادنخود در آینده بر انجا، 
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اثر مترت  بر اسقاط حقیقی، سقوط ابدی حق از لحظۀ انشاست، ولی اثر مترتا  بار    .1

اسقاط مجازی )وعد و عهد بر اسقاط حق یا وعد و عهد بر ترک ی  عمل جایز یا وعاد و  

ساب  ساقوط چیازی     ؛فرض مشاروع و صاحیح باودن آن    ( برهیشرععهد بر ترک اسبای 

 .خواهد بود بلکه تابع احکا، مربوط به وعد و عهد ،نیست
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 کتابنامه

 .میقرآن کرا 

دارال لام   :روتیا بچ اول،  ،2لاد  ، جهاللغا  هجمهار  .(1111)، محمادبن حسان   دیا در ابن .1

 للمالیین.

 ،1 و 0لاد  ج، لسان العر  .(ق 1212) مکر،، محمدبن نیالد جمال ؛منظور، ابوالفضل ابن .2

  .دار صادر - عیالتوزو النشر و  هللطباع الفکرداربیروت: چ سو،، 

 چ اول، ،1 و 2لد ج، هاللغ سیمعجم مقائ .(ق 1232) ایزکربن  ، احمدبن فارسنیالحسابو .0

 .قم یۀعلم ۀحوز یاسالم غاتیتبلانتشارات دفتر قم: 

، شرح مختصر الناافع  یکشف الرموز ف .(ق 1211) یوسفیطال   یاببن  ، فاضل، حسنیآب .2

 .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جام  یاسالمدفتر انتشارات قم: چ سو،،  ،2لد ج

حیااء  اإلبیاروت: دار  چ اول،، 0لاد  ، جتهذیب اللّغاة  .(ق 1221حماد ) ازهری، محمدبن ا .2

 التّراث ال ربی.

چ ، دیجن ی ابنفتاومجموعة  .(ق 1211) یبغداد کات ، محمدبن احمد دیجن ، ابنیاسکاف .1
 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جام  یاسالمقم: دفتر انتشارات  اول،

کشاف اللثاام و اإلبهاام عان قواعاد       .(ق 1211) ، محمدبن حسنیهند، فاضل یاصفهان .1

 ۀحاوز  نیمدرسا  ۀوابسته به جام  یاسالمدفتر انتشارات قم:  چ اول، ،13لد ج ،األحکام

 .قم یۀعلم

قام:   چ اول، ،الحق و الحکم قیتحق یف هرفال .(ق 1211)ی کماان نیحس محمد، یاصفهان .1

 .یأنوارالهد

 .یهاسالمانتشارات ، تهران: 2لد ، جیحقوق مدن .(تا یب) حسن دیس، یامام .1

  .عروج ۀمؤسستهران: چ چهار،،  ،هقواعد فقهیّ . (ق 1231) بجنوردی، سید محمد .13

تنظیم و نشر آثار اماا،   ۀتهران: مؤسس چ اول،، علم اصول .(1011) اااااااااااااااااااا .11

 مؤسسۀ چاپ و نشر عروج. و خمینی )ره(
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چ ، 2لاد  ج، المکافاب  یعلا  قیالتعل ییرشاد الطالب یل .(ق 1211) یعل، جوادبن یزیتبر .12

 .انیلیاسماع ۀمؤسسقم: سو،، 

فرهنگ فقاه   .(ق 1221) یهاشممحمود  دیس، یشاهرودنظر  ریزاز پژوهشگران  یجم  .10

 بار  یاساالم الم اارق فقاه   ۀدائر ۀمؤسس قم: چ اول، ،1لد ج، )ع(تیمطابق مذهب اهل ب

 .)ع(تیبمذه  اهل 

چ ، 2لاد  ج، هیّو صحاح العرب هتاج اللغ -الصحاح  .(ق 1213) بن حماد لیاسماع، یجوهر .12

 .نییللمالدارال لم بیروت:  اول،

مساائل الحاإل و    یشرائع اإلفإم ف .ق( 1231) ، ج فربن حسننیالد ، محقق، نجمیحل .12

 .انیلیاسماع ۀمؤسسقم:  ،2لد ج، الحرام

 ۀمؤسسا : قام  چ اول، ،(ثهیالحد -قر  اإلفناد )ط  .(ق 1210) بن ج فر ، عبداهللیریحم .11

 .)ع(تیالب آل

 ،2لاد  ج ،شمس العلوم و دواء کإم العر  من الکلوم .(ق 1223) دیس بن  ، نشوانیریحم .11

  ر.الم اص الفکرداربیروت:  چ اول،

 نا. : بیقم اول،چ ، همعجم األفعال المتداول .(1011) ، سید محمدیدریح .11

 تهاران:  چ اول،، المکافاب  هیحاشا  .(ق 1231) نیحسبن  کاظم محمد، آخوند یخراسان .11

 .یاسالمارشاد  وزارت فرهنگ و

 نا. بی :1لد ج ،)المکافب( همصباح ال قاه .(تا یب) یموسوابوالقاسم  دیس، ییخو .23

ساید   ،(یکتاا  المکافاب )المحشّا    .(ق 1213) یانصار نیمابن محمد  یمرتض، یدزفول .21

 .الکتایدار یمطبوعات ۀمؤسس قم:چ سو،، ، 1لد ، جمحمد کالنتر

؛ م رفات  «در نگااه اندیشامندان افاإمی    قمعناای حا  » .(1013 زمساتان )رمضانی، علی  .22

 .111 - 11: ل، شمارۀ دو،وحقوقی؛ سال ا

  .قم، البالغه نهج ۀمؤسسقم،  چ اول،، البإغه نهج .(ق 1212) ، محمدیرض دیس .20

 .الفکرداردمشق: چ دو،، ، و اصطإحاً هلغ یالقاموس ال قه .(ق 1231)  یجابو یس د .22
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، 2لد ج ،یالمرتض فیرسائل الشر .(ق 1232) یموسو نیحسبن  یعل، یمرتض فیشر .22

 .میالکردارالقرآن قم:  چ اول،

چ  ،هیا ان ارادات اإلمام  یاالنتصار ف .(ق 1212)اااااااااااااااااااااااااااااااااااااا  .21
 .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جام  یاسالمدفتر انتشارات قم:  اول،

 .مجمع علمی و فرهنگی مجدتهران:  چ اول، ؛مقاالت همجموع .(1012) شهیدی، مهدی .21

بیاروت: عاالم    چ اول،، 2لاد  ، جی اللّغاة فالمحیط  .(ق 1212بن عباد ) صاح ، اسماعیل .21

 الکت .

داراألضاواء  بیاروت:   چ اول، ،0لاد  ، جال قهماوراء  .(ق 1223)محمد  دیس، دیشهصدر،  .21

 .عیالتوزو النشر و ه للطباع

بیاروت:   چ اول، ،2لاد  ج، القارآن  ریت س یف زانیالم .ق( 1013) نیحس محمد، ییطباطبا .03

 ت.للمطبوعا یاألعلم همؤسس

 یکتابفروشا تهاران:   ،چ ساو، ، 2لاد  ج، نیمجماع البحار   .(ق 1211) نیالد، فخریحیطر .01

 .یمرتضو

، 0لد ج ،اختلف من األخبار مایاالفتبصار ف .ق( 1013) ابوج فر، محمدبن حسن، یطوس .02

 .یهاإلسالم الکت دارتهران:  چ اول،

دفتر انتشاارات  قم:  چ اول، ،2لد ج ،الخإف .(ق 1231) ااااااااااااااااااااااااااااا .00

 .قم یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جام  یاسالم

 چ، 0 و 2لاد  ج، هیا فقاه اإلمام  یالمبسوط ف .ق( 1011) ااااااااااااااااااااااااااااا .02

 .یهالج فراآلثار  اءیإلح ۀیالمرتضو المکتبۀ، تهران: سو،

 چ اول،، الرشااد  قیا طر ییلا  یاالقتصاد الهاد .ق( 1012) ااااااااااااااااااااااااااااا .02

 .ستون جامع چهل ۀکتابخانانتشارات تهران: 

 :روتیااب چ اول،، القاارآن ریت ساا یفاا انیااالتب .(تااا یباا) ااااااااااااااااااااااااااااااا .01

 .یالتراث ال رب اءیحاإلدار
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قام:   چ اول،، 21 و 21لاد  ج، عهیوفاائل الشا   .(ق 1231) محمادبن حسان   ،، حریعامل .01

 .)ع(تیالب آل ۀمؤسس

 نا. بی بیروت: چ اول، ،هغاللّ یال روق ف .(ق 1233) بن عبداهلل ، حسنیعسکر .01

 .نشر هجرتقم: چ دو،،  ،0لد ج، نیکتا  الع .(ق 1213) بن احمد لیخل، یدیفراه .01

چ  ،یللرافعا  ریا الشرح الکب بیغر یف ریالمصباح المن .(تا یب) یمقر، احمدبن محمد یومیف .23
 .یالرضمنشورات دارقم:  اول،

قام:   چ اول، ،(ی)محشّ قاعاتیالعقود و اإل غیص .(ق 1212) یقارپوزآبااد  یعلمال، ینیقزو .21

 .یشکورانتشارات 

، قام: دفتار انتشاارات    ی األخباار معاان  .(ق 1230) هیبابوبن  یعل، صدوق، محمدبن یقم .22

 قم. یۀعلم ۀحوز نیمدرس ۀوابسته به جام  یاسالم

 سو،هفتادو چ ،مة علم حقوق و مطالعه در نظام حقوقی ایراندمق .(1011) کاتوزیان، ناصر .20

 .شرکت سهامی انتشار :تهران

چ ، 2لاد  ج ،اإلفاإمیه(  -ی )ط الکااف  .(ق 1231کلینی، اباوج فر، محمادبن ی قاوی )    .22

 تهران: دارالکت  اإلسالمیه.چهار،، 

قام:   چ اول،، 1لاد  ج، العبااد  هیا هدا .(ق 1210) یموساو محماد رضاا    دیس، یگانیگلاا .22

 .میالکردارالقرآن 

چاا،   بای ، 0 و 1لاد  ج، هیّا معجم المصطلحات و األل اظ ال قه .(تا یب) عبدالرحمان ،محمود .21

 .نا جا: بی بی

تهاران:   چ اول، ،1لاد  ج، میکلمات القرآن الکر یف قیالتحق .(ق 1232) ، حسان یمصطفو .21

 .و النشر هللترجم الکتای مرکز

قام:  چ دو،، ، 2لد ج ،دعائم اإلفإم .ق( 1012) یمیتمبن محمد  ، ن مانفهیحن، ابویمغرب .21

 .)ع(تیالب آل ۀمؤسس

 نا. : بیقمچ چهار،،  ،هفقه اللّغ یاإلفصاح ف .(ق 1213) وسفی نیحس، یموس .21
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 .قم، انتشارات پیا، نوآور چ اول،؛ قانون مدنی ةمجموع .(1010) نیکوبیان، امیر .23

تاج العاروس   .(ق 1212) ینیحس یمرتضمحمد  دیس نیالد ، مح یحنف یدیزب، یواسط .21

 .عیالتوزو النشر و  هللطباع الفکرداربیروت: چ اول، ، 2لد ج ،من جواهر القاموس

 قم:چ دو،،  ،2 و 1لد ج، المکافب یةحاش .(ق 1221)یی طباطبا کاظممحمد  دیس، یزدی .22

 .انیلیاسماع ۀمؤسس

تهران: چ دوازدهم، ، 0 و 2لد ج ،فقه قواعد .(ق 1231) محقق داماد یمصطف دیس، یزدی .20

 .یاسالمنشر علو،  مرکز

 

 


