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Abstract  

There are four major jurisprudential opinions on the possibility of returning the debt to the 

debtor. Those who believe in the impossibility of the return of the defunct debt argue for 

the rule of "defunct will never return" and the principle of non-recurrence. Citing the 

intangible nature of debt, the manner of wise people, and the validity of termination and 

cancellation of contracts whit the subject of debt, some believe that debt recurrence is 

possible. Some believe that the defunct debt is like the destroyed debt. But if there is a 

reason for returning of debt, a debt like a debt that has been overthrown return. Some have 

considered the intention of the parties as decisive. If the intention of the parties is 

possession, the return of debt is possible, but with the intention of payment debt, debt will 

not return. According to Articles 806, 701 and 723 civil code, the legislator has accepted 

the above view. Some of the results of accepting the view of return the debt like a debt that 

has been overthrown are the non-return of guarantees and documents belonging to debt, and 

the invalidity of installments on it and it must pay immediately. 
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 مدیون ةذمسنجی بازگشت مجدد دین بر  امکان
 2صدیقه محمدحسنی ،1محمدعلی سعیدی

 حقوق، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، ایران ةدانشکد. استادیار، 1

 حقوق، دانشگاه علوم اسالمی رضوی، مشهد، ایران ةدانشکددانشجوی دکترای حقوق خصوصی،  .2

 (20/06/1400تاریخ پذیرش: ـ 14/08/1399 )تاریخ دریافت:

 چکیده

شده به  بازگشت مجدد دین ساقط ةاستحالفقهی وجود دارد. قائلین به  ةعمدمدیون چهار نظر  ةذمامکان بازگشت مجدد دین بر  زمینةدر 
ـ کنند. برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین، بنای عقـ  و صـحت فسـخ و     و اصل عدم عود استدالل می« الساقط الیعود» ةقاعد  ةاقال

ـ سقوط دین بـه   اند که بر آنمدیون هستند. برخی  ةذمشده بر  عقودی با موضوع دین قائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقط تلـ    ةمنزل
کننـده   تعیـین له ئمسـ ردد. برخی نیز قصد طرفین را در حکـ   گ شده بازمی دین مثِل دینِ ساقط ةاعاددین است. اما در صورت وجود سبب 

با قصد ایفا و استیفای دین، دیـن بـاز ناواهـد گشـت.      ،اما .بازگشت دین ممکن است ،اند. اگر قصد طرفین تملیک و تملک باشد دانسته
عقلـی   ةقاعـد و طبق اصل تبعیت امور اعتباری از قواعـد عقلـی بازگشـت آن بـه حکـ        استها، سقوط دین در حک  تل    طبق بررسی

گذار نیز دیـدگاه   قانون .ق.م 723و  701 و 806شده ممکن است. طبق مواد  محال است. اما بازگشت مماثلِ دینِ ساقط« الساقط الیعود»
از جمله ضمانات و وثایق متعلق بـه دیـن،     ازگشت طواری دینپذیرش دیدگاه بازگشت مثل دین عدم ب نتایجرا پذیرفته است. از  یادشده

 و عدم اعتبار قرار اقساط در مورد آن است. ،حال بودن دین مُعاد

 واژگانکلید

 .مدیون الذمه، مافی، «الساقط الیعود» ةقاعددین، ذمه، 
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 مقدمه
 ،اعم از عقد یا ایقاع ،به اسباب مختلف حقوقیمدیون به آن مشغول شده ممکن است  ةذمدینی که 

دین بهه   ةهبیا دین را به مدیون بفروشد.  کندمدیون را ابراء  ةذمممکن است دائن  مثالًساقط شود. 

تهوان   . ضمان و حواله را نیز میدشو مدیون می ةذممدیون از اسباب دیگری است که موجب برائت 

نسبت بهه دیهن در  هی دارد. همننهین ممکهن اسهت در        مدیون را ةذماز اسبابی دانست که برائت 

مدیون به عنوان یه    ةذمشود برائت  ضمن عقدی که بین دائن و مدیون یا شخص ثالثی منعقد می

مدیون نسبت به دین بری خواهد  ةذمآن، به محض تحقق عقد،  ةنتیجشرط نتیجه درج شود که در 

متعدد دیگری را نیز برشمرد که بهه سهبب آن    توان اسباب حقوقی ، مییادشدهشد. افزون بر اسباب 

 مدیون نسبت به دین در مقابل دائن برائت یابد. ةذم

مهدیون   ةذمه شود که چناننه سببی که موجب برائت  مطرح می موضوعاین  آننه آمد،مبتنی بر 

آیا این امکان وجود دارد کهه   ،منحل شود ،مانند فسخ و اقاله ،شده است به سببی از اسباب حقوقی

مدیون  ةذمبر  بار دیگرمدیون قرار داشته و طی ی  عمل حقوقی ساقط شده  ةذمبر  دینی که سابقاً

مدیون به همهان   ةذم؟ به بیان دیگر آیا ممکن است که کندمشغول  دوبارهمدیون را  ةذمبازگردد و 

 مشغول شود؟ بار دیگردین سابق 

بدهی توسط شخص مدیون و دائهن اقالهه یها     ةکنند کند که سبب اسقاط در این باره تفاوتی نمی

( یا این فسهخ یها اقالهه    دین به مدیون ةهباقاله یا فسخ بیع دین به مدیون یا فسخ شده باشد )مانند 

ضهمان و حوالهه توسهط ضهامن و      ة)مانند اقال محقق شده باشد بین دائن و شخصی غیر از مدیون

 له(. مضمون

 ةلمسه  درصدد  اسخگویی به  ،با مراجعه به منابع اصیل فقه امامیه ین  ژوهش، ژوهشگران در ا

. زیرا  اسخ به این  رسش آثار مهمی در  ی خواهد داشت که در ادامه به برخهی از  یادشده برآمدند

 موضوعمترتب بر  آثارای از  تنها گوشه آید آننه میکه  کردباید توجه  لبته،ااشاره خواهد شد.  ها آن

 است.مدیون  ةذمبازگشت یا عدم بازگشت دین بر 

نخستین مثال در این باره مربوط به جریان خیار شرط در ایقاعاتی ماننهد ابهراء اسهت. چناننهه     

که برخی از فقهای امامیهه نیهز    چنان ،قائل به صحت جریان خیار شرط در ایقاعی مانند ابراء باشیم



 147  مدیون ةذمسنجی بازگشت مجدد دین بر  امکان

بهه   ابتهدا برای فسخ ابراء به استناد خیار شرط باید  ،(117 ،17  ج :1413ند )سبزواری باوربر همین 

مدیون بازگردد و  ةذمبر  بار دیگرشده  ممکن است دین ساقط این  رسش  اسخ گفت که آیا اساساً

؟  اسخ به این  رسش از این جهت ضروری است که دکنمدیون را به همان دینِ سابق مشغول  ةذم

 ،بازگشهت مجهدد دیهن باشهیم     ةاستحالمدیون قائل به  ةذمبازگشت مجدد دین بر  موضوعاگر در 

مبتنهی بهر مبنهای مختهار،      ،فایده خواهد بهود. زیهرا   فسخ ابراء به استناد خیار شرط لغو و بی اساساً

مدیون محال است. اما اگر قائل به امکان بازگشت عین دین یا مثل دین  ةذمبازگشت مجدد دین بر 

. البته بایهد  دکنتواند به استناد خیار شرط اقدام به فسخ ابرای خویش  دائن می ،مدیون باشیم ةذمبر 

و بها   باشهد نقلی و عقلی ممکهن   ةادلجهات و مستند به  همةدر این فرض جریان خیار در ابراء از 

رو نباشد. اما چنان که روشن است بحث از جریان خیار در ایقاعهات نیازمنهد    محذور دیگری روبه

 .استحاضر  نوشتارکه خارج از بحث طرح مطالب مفصلی است 

عقدی است که بین دائن و شخصی غیر از مهدیون منعقهد    ةاقالمثال قابل توجه دیگر مربوط به 

 ةنتیجه مدیون به صورت شرطِ نتیجه شرط شده است. روشن است در  ةذمشده و ضمن آن برائت 

باید وضعیت هر ی  از طرفین تا حد امکان به وضعیت قبل از انعقاد عقهد بهازگردد.    اقاله ضرورتاً

گردد و دائن باید دین خویش را دریافت  وضعیت دائن نیز به وضعیت سابق بر عقد بازمی بنابراین،

مهدیون   ةذمه بهر   بهار دیگهر  تواند  شده نمی باشیم که دین ساقط باوراگر بر این  ،. بر این اساسکند

مکلف خواههد بهود کهه دیهن را بهه دائهن        ،است یادشدهله شرط  که مشروط ،طرف عقد ،ددبازگر

عهین   دوبهارة بازگشت  بر آن باشیم که. اما اگر شود او به این دین مشغول می ةذم بنابراینبپردازد و 

 شهود  میمشغول  بار دیگرمدیون  ةذمنتیجه آن خواهد بود که  ،است مدیون ةذمدین یا مثل دین بر 

 اوست که باید دین را به دائن بپردازد.و 

مثال دیگر در این زمینه در خصوص جواز یها لهزوم معاطهات در فهرض دیهن بهودن یکهی از        

تلهف دیهن    ةمنزلبا استناد به اینکه سقوط دین به  ،عوضین معاطات است. در این زمینه برخی فقها

قائل به لزوم معاطات در این فهرض  مدیون بازگردد،  ةذمتواند بر  شده دیگر نمی و دین ساقط است

 ،2  : ج1416 رییه جزامهروج  ؛ 180 :1399 گلپایگهانی موسهوی  ؛  99 ،3  : ج1415اند )انصاری  شده

اند و با  نپذیرفتهرا مدیون  ةذمبازگشت مجدد دین بر  ةاستحال(. در مقابل، برخی فقها استدالل 215
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کننهد   دیگر لزوم معاطات در فهرض دیهن بهودن یکهی از عوضهین را ثابهت مهی        ای تمس  به ادله

 (.120 ،1  ج :1415اکی ؛ ار291ه  285 ،1  : ج1421)موسوی خمینی 

بازگشهت   موضوعمترتب بر  نتایجای از  گوشه یادشدههای  مثال ةمجموع ،چنان که روشن است

دهد و اهمیت و ضرورت  رداختن بهه ایهن بحهث را آشهکار      مدیون را نشان می ةذممجدد دین بر 

مورد بحث از دیدگاه فقهه امامیهه و حقهوی ایهران      موضوع ،ضمن دو گفتار مجزا ،. در ادامهدکن می

 مطالعهه  نوشهتار عملی و حقوقی مترتب بر دیدگاه مختار در این  نتایج. در  ایان نیز شود میبررسی 

 خواهد شد.

 مدیون ةذمبازگشت مجدد دین بر  دربارةنظرات فقهی 

دهد فقهای امامیه باب مستقلی را به موضوع بازگشت مجهدد دیهن بهر     بررسی منابع فقهی نشان می

 ةعمهد انهد.   هکهرد در مباحث مختلف اشاراتی به این موضوع  فقطاند و  مدیون اختصاص نداده ةذم

عوضهین آن دیهن اسهت    مورد بحث در بحث بیع معاطهاتی کهه یکهی از     موضوعمطالب مربوط به 

 دربهارة آیهد کهه آرای فقههی     دسهت مهی  ه مطرح شده است.  س از بررسی این عبارات  راکنهده به  

 :است مدیون در چهار دسته قابل تقسیم ةذمبازگشت مجدد دین بر 

  ؛مدیون ةذمنظر نخست: عدم امکان )استحاله( بازگشت دین بر 

  ؛مدیون ةذمنظر دوم: امکان بازگشت دین بر 

  ؛مدیون ةذمنظر سوم: امکان بازگشت مثل دین بر 

 ةذمه توانهد بهر    دین مهی  ،نظر چهارم: این تفصیل که اگر قصد طرفین تملی  و تمل  باشد 

 دین باز نخواهد گشت. ،مدیون بازگردد. اما اگر قصد طرفین ایفا و استیفای دین باشد

، بها نگهاهی    صهحی   رأیو انتخهاب   شهده یاد آرایاعتبارسنجی هر یه  از   به منظور ،در ادامه

 شود. می نقد و بررسی ها نهر ی  از آ ةادل ،موشکافانه

 مدیون ةذمبازگشت دین بر  ةاستحالنظر نخست: 

مهدیون   ةذمبازگشت مجدد دینی که از  که ندا بر آن ،از جمله شیخ انصاری ،جمعی از فقهای امامیه

مگر آنکه دلیل خاصی بر بازگشت مجدد دین وجود داشهته باشهد.    ؛ساقط شده است ممکن نیست
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؛  99 ،3  : ج1415اسهت )انصهاری    1مهدیون محهال   ةذمه بازگشت مجدد دیهن بهر    ،به عبارت دیگر

(. بهه  170 ،3  : ج1429 قمی روحانی ؛ 313 ،15  : ج1412 قمی ؛ روحانی 301 ،6 : ج1410انصاری 

 ةاسهتحال اصل عدم عهود و   و «الساقط الیعود» ةقاعدیعنی  ،عمدهبه سه دلیل  نظرمنظور اثبات این 

. قبهل  ندشو استدالل شده است که در ادامه بررسی می ،«الذمه فی ما» سقوط از  س ذمه مجدد اعتبار

بازگشهت   انهد کهه   بر آن بازگشت عین دین ةاستحالگفتنی است برخی از قائلین به  ،از بررسی ادله

این گروه از فقها ذیل نظر مبنی بر امکان بازگشت  ةادلمثل دین با امتناع و محذوری مواجه نیست. 

 بررسی خواهد شد.« مثل دین»

 «الساقط الیعود»قاعدة دلیل نخست: 

ه شهد اسهتدالل   بهدان مهدیون   ةذمبازگشت مجدد دین بر  ةاستحالکه در اثبات  اصلی از دالیلیکی 

 قمهی  ؛ روحهانی  301 ،6 : ج1410؛ انصاری  99 ،3  : ج1415است )انصاری « الساقط الیعود» ةقاعد

مدیون  ةذماز  ،الذمه مانند ابراء یا مالکیت مافی ،(. دین به اسباب مختلف حقوقی313 ،15  : ج1412

، بازگشت چیزی که ساقط شده محهال اسهت.   «الساقط الیعود» ةقاعدطبق  ،شود. از طرفی ساقط می

محال و غیرممکن است دینی که به سببی از اسهباب حقهوقی سهاقط شهده اسهت دوبهاره        بنابراین

 .دکنمشغول  بار دیگرمدیون را  ةذمبازگردد و 

آخونهد  « ).المعدوم الیعودالساقط الیعود کما أن » :اند این قاعده افزوده ةگفتنی است برخی در ادام

(. ایهن عبهارت وجهه کهالم فقهها را در فتهوا بهه        40 ،1  : ج1424؛ کاشف الغطهاء  24: 1406خراسانی 

« المعدوم الیعود»عقلی  ةقاعداین قاعده از  ،. در حقیقتدکن تر می بازگشت مجدد دین روشن ةاستحال

شهده بها یه      تشبیه شده و دین سهاقط « عدم»به « سقوط»در اینجا  ،گرفته است. بر این اساست  نش

گونهه کهه یه  وجهود      اقط حکم معدوم را داشته و همهان س ،وجود معدوم قیاس شده است. بنابراین

بهار  مهدیون را   ةذمه معدوم محال است که بازگردد دینی که ساقط شده نیز محال است که بازگردد و 

 .دکراین مطلب را بیشتر تبیین خواهد  یادشده ةقاعد دربارة. توضیحات آتی دکنمشغول  دیگر

                                                                                                                                                       
 بهه کهار  را « اسهتحاله »و « محهال »بازگشت مجدد دین واژگهانی ماننهد    زمینة. اگرچه فقهای بزرگی مانند شیخ انصاری در 1

محال در  ةواژ کارگیری بهقابل نقد است. زیرا عالم فقه و حقوی عالم اعتبار است و  کاربردرسد این  به نظر می ،اند دهبر

 اعتباریات صحی  نیست.
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 نقد و بررسی

 ةذمه بازگشت مجدد دین بر  ةاستحالدر اثبات « الساقط الیعود» ةقاعداعتبارسنجی استدالل به  به منظور

 .ه شودمفاد و داللت این قاعده در فقه امامیه  رداخت و مدیون شایسته است به تبیین موارد استعمال

 «الساقط الیعود» ةقاعدموارد استعمال 

 بهه در مقهام اسهتنباط حکهم شهرعی     دهد شیخ انصاری نخستین فقیهی است که  ها نشان می بررسی

که یکی از عوضهین   ،است. ایشان در بحث لزوم بیع معاطاتیده کراستدالل « الساقط الیعود» ةقاعد

بهه  یهروی از ایشهان،     ،اند. سپس دهکردر اثبات لزوم معاطات، به این قاعده استدالل  ،آن دین است

استدالل  ةنحوبه تبیین هر چه بیشتر  برخیو  اند دهکرکاسب به این دلیل اشاره بسیاری از محشین م

 اند. به این قاعده  رداخته

همننین شیخ انصاری در بحث مقبوض به عقد فاسد، در فرض تلف مبیع و تعهذر از تحویهل   

د شهو زمانی که تحویل مثل برای مدیون متعذر  ،است. از منظر ایشانده کرمثل، به این قاعده اشاره 

سپس تمکن از تحویل مثل حاصل شود، مدیون تعهدی بهه تحویهل مثهل     و و وی قیمت را بپردازد

السهاقط  » ةقاعدشده به حکم  و دین ساقط شود میبا  رداخت قیمت، دین مدیون ساقط  ،ندارد. زیرا

خهویی،  موسهوی  ؛ 40 ،1  : ج1424ف الغطاء ؛ کاش239 ،3  : ج1415گردد )انصاری  بازنمی« الیعود

 (.305: تا موسوی خمینی، بی؛  171 ،3  ج :تا بی

و حد قذف به ایهن قاعهده اسهتدالل     ،یکی از فقهای معاصر نیز در باب شفعه، والیت، وصایت

 و با این بیان که اگر حق شفعه به سببی از اسبابِ موجبِ سقوطِ حقِ شفعه ساقط شود ؛استده کر

اعمال حق شفعه را نخواهند داشت. در اثبات این مطلب  ةمطالبشفیع حق  ةشفیع بمیرد، ورثسپس 

 (. یعنی آننه ساقط شده بهاز 143 ،4  : ج1421 مغنیه استدالل شده است )« الساقط الیعود» ةقاعدبه 

بهازگردد. در  توانهد   ای که به سببی از اسباب ساقط شده نیز نمی حق شفعه بنابراین،نخواهد گشت. 

بحث جنون غیرمتصل به صغر، در اثبات والیت حاکم بر مجنون و عهدم بازگشهت مجهدد والیهت     

 هس   ،استدالل شده است. زیهرا « الساقط الیعود» ةقاعدنیز در کنار سایر دالیل به  ، دری  در و جدّ

سهاقط  ال» ةقاعهد  دری ساقط خواهد شد و آننه ساقط شهده بهه حکهم     از بلوغ، والیت  در و جدّ

(. مشابه همین استدالل در اثبات عدم بازگشهت  100 ،5  : ج1421مغنیه نخواهد گشت ) باز« الیعود
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( و عهدم بازگشهت   276 ،6  : ج1421مغنیه قذف  س از عفو قاذف توسط مقذوف ) حدّ ةمطالبحق 

 (.170 ،6  : ج1421 مغنیه وصایت وصی  س از افاقه از جنون بیان شده است )

قابهل مناقشهه اسهت.     یادشهده در برخی مهوارد  « الساقط الیعود» ةقاعدرسد استعمال  به نظر می

اما این قاعده  ،در جایی است که سبب اعاده موجود باشد« الساقط الیعود» ةقاعدتوضی  آنکه مورد 

سهبب اعهاده موجهود     شهده  یادهای  . این در حالی است که در برخی از مثالدشومعدوم  ةمانع اعاد

حهق وجهود    ةاعادسببی برای  اساساً کردهخود را ساقط  ةشفعدر فرضی که شفیع حق  مثالًنیست. 

 هس از   ،ندارد. در این فرض حتی اگر شفیع زنده باشد حق اخذ به شفعه ندارد. به همهین ترتیهب  

. این اشکال در مورد سقوط حد قذف در اثهر  ندکنتوانند این حق را اعمال  فوت وی نیز وراث نمی

شود کهه   وصی از جنون این  رسش مطرح می ةافاقف نیز صادی است. همننین در مثال عفو مقذو

 استناد نشده است؟!« إذا زال المانع عاد الممنوع» ةقاعدبه « الساقط الیعود» ةقاعدچرا به جای 

فقههای  باید گفت در فقهه امامیهه بهین    « الساقط الیعود» ةکاربرد قاعد بارةدر آننه آمد،مبتنی بر 

ده اسهت.  کهر اسهتناد  « السهاقط الیعهود  » ةقاعهد متقدم و متأخر شیخ انصاری تنها فقیهی است که به 

است.   دهکراستناد  مورد اشاره ةقاعدعالوه بر شیخ انصاری یکی از فقهای معاصر نیز در مواردی به 

 درستی مورد استناد قرار نگرفته است. به گاهاما در همان موارد محدود هم این قاعده 

 «الساقط الیعود» ةقاعدمفاد 

در ابواب مختلف فقهی، شایسته است مفاد و داللهت   «الیعود الساقط» ةقاعد س از بررسی کاربرد 

 این قاعده نیز بررسی شود.

بهه تبیهین    ،انهد  دهکرگونه که به این قاعده استدالل ن دهد فقیهان امامیه، همان ها نشان می بررسی

ذیهل   ،تحریر المجلهمرحوم کاشف الغطاء، صاحب کتاب  فقطاند. در این میان  مفاد آن نیز نپرداخته

اسهت.    تا حدودی به تبیین مفاد این قاعده  رداختهه  ،«الساقط الیعود کما أن المعدوم الیعود» ةقاعد

انهد. بنهابراین    موضوع این قاعده حقوقی است که به سببی از اسباب ساقط شهده » :فرماید ایشان می

اقهدام بهه اسهقاط حهق      ه سببی که شارع تعیین نموده ساقط گردد یا صاحب حق رأسهاً اگر حقی ب

نخواهد گشت. به عنوان مثال اگهر   باز ،الساقط الیعود ةقاعدبه حکم  ،شده حقِ ساقط ،خویش نماید

حهق   ،امها  هس از نشهوز زوجهه تمکهین نمایهد       ،زوجه، به سببِ نشوز وی، ساقط گهردد  ةنفقحق 
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زمهان نشهوز    ةنخواهد گشت و لذا زوج تکلیفی به  رداخت نفق زمان سابق بازشده نسبت به  ساقط

 ،مدیون را از دین خویش ابراء نماید صادی اسهت. لهذا   ةذمندارد. همین مطلب در فرضی که دائن 

حتی اگهر مهدیون راضهی بهه      ؛بازگردد تواند مجدداً ابرای مدیون ساقط شده نمی ةنتیجدینی که در 

در ادامه، در تبیین کهالم خهود،    ،ایشان (.37 ه 36 ،1  : ج1359الغطاء   )کاشف« .بازگشت دین باشد

حقهی  »کند. از منظر ایشان  اند تشبیه می اجسام مادی که معدوم شده ةاعادموضوع محل بحث را به 

اند محال است که بازگردند.  گونه که اجسام مادی که معدوم شده گردد؛ همان که ساقط شده بازنمی

گهردد محهال اسهت کهه عهین ایهن درخهت         مثال هنگامی که ی  درخت معین معدوم میبه عنوان 

از منظر ایشان این امکهان وجهود دارد کهه مثهل آن اجسهاِم مهادِی معهدوم         ،این با وجود «.بازگردد

 ،البته این وجود ثانوی اگرچه ممکن است در اکثر خصوصیات با وجود اولیه مشابه باشد» :بازگردد

در تمام خصوصیات مشابه همان وجود اولیه باشد. زیرا الاقل این دو وجود در عنصر تواند  نمی ،اما

دیگر وحدت ندارند. توضی  آنکه زمان از جمله خصوصیات و مشخصات ی  وجهود   زمان با ی 

وجود اولیه با وجود ثانویه در عنصر زمان متفاوت است و همین دلیل یکهی   خارجی است که قطعاً

 (.37، 1  : ج1359الغطاء   )کاشف« .رود در بحث معاد جسمانی به شمار میترین شبهات  از مهم

« السهاقط الیعهود  » ةقاعهد که  کند کالم خود چنین ابراز می ةتتمجالب توجه است که ایشان در 

خیهار   مهثالً گردنهد.   بهازمی  اند قطعهاً  برخی از حقوقی که ساقط شده زیراعمومی نیست.  ةقاعدی  

 یادشهده حدوث عیب  س از انعقاد عقد ساقط خواهد شد. امها اگهر عیهب     ةواسطعیب مشتری به 

از منظهر   بنهابراین،  .(38، 1  : ج1359الغطهاء    خواهد گشهت )کاشهف   حق خیار وی باز ،شودل یزا

 گردد. بازمی و در مواردی حقی که ساقط شده قطعاً یستعمومی ن ةقاعدایشان این قاعده ی  

از چند جهت « الساقط الیعود» ةقاعدمفاد ین یتبرسد بیانات مرحوم کاشف الغطاء در  به نظر می

 قابل مناقشه است:

نشوز ساقط شده  ةواسطای که به  عدم بازگشت حق نفقه بارةمثال مرحوم کاشف الغطاء در اوالً

 آنکهه چنهان  را بر این مثال حاکم دانست. توضی  « الساقط الیعود» ةقاعدتوان  صحی  نیست و نمی

اما این قاعهده   ،در جایی است که سبب اعاده موجود باشد« الساقط الیعود» ةقاعدکه بیان شد مورد 

ای  سببی برای بازگشت حق نفقه . در فرضی مانند تمکین مجدد زوجه اساساًدشومعدوم  ةاعادمانع 



 153  مدیون ةذمسنجی بازگشت مجدد دین بر  امکان

جهدد زوجهه اثهر    تمکهین م  ،تهر  نشوز ساقط شده وجود ندارد. به عبهارت سهاده   ةواسطبه  که سابقاً

 ةواسهط بهه   ای شود که قهبالً  تواند سببی برای بازگشت حق نفقه و  س از نشوز نمی ردنداقهقرایی 

توان  نمی  س،شود.  حق نفقه برای زمان حال ثابت می نشوز ساقط شده است. با این تمکین، صرفاً

 .دکراستناد « الیعودالساقط » ةقاعدزوجه نسبت به دوران نشوز به  ةدر اثبات عدم بازگشت حق نفق

شناسهد کهه    را به عنوان ی  قاعده به رسمیت مهی « الساقط الیعود» ةگزار از ی  سو ایشان ثانیاً

 و دانهد  عمومی نمی ةقاعداز سوی دیگر این قاعده را ی   و شده است قابل تطبیق بر حقوی ساقط

این نکته از این جهت حهائز  شود.  از منظر ایشان ممکن است این قاعده در مواردی با استثنا مواجه 

یه  قاعهده بهه     مثابهة شود نتوان یه  گهزاره را بهه     اهمیت است که بیان حتی ی  استثنا سبب می

 عقلهی  ةقاعهد  فروعهات  از و اسهت  عقلهی  ةقاعهد  ی  قاعده خصوص که این به ؛رسمیت شناخت

 هرگاهعقلی بودن این قاعده از این جهت حائز اهمیت است که  .رود می شمار به «الیعود المعدوم»

معنایش ایهن اسهت کهه بهر      ددانببدیهیات تصوری و تصدیقی، امری را بدیهی  ة ایبر  ،عقل نظری

 جمیع مصادیق موضوع خود صادی خواهد بود.

اید گفهت  ب ،در کالم مرحوم کاشف الغطاء مورد اشارهدر مورد مثال نقض  یادشده،مبتنی بر مطالب 

فقهاست. طبق دیدگاه مشهور فقها، حدوث عیب نزد مشتری به طهور مطلهق    ةمناقشاین موضوع محل 

برخهی ههم کهه     ،عالوه هو زوال عیب موجب بازگشت حق خیار نخواهد بود. ب استمسقط خیار عیب 

 ذیرند که خیار عیهب بها حهدوث عیهب نهزد مشهتری سهاقط         قائل به بازگشت خیار عیب هستند نمی

و  اسهت . از منظر ایشان عیب سابق مقتضی حق فسخ است و عیب الحق مانع اعمال این حهق  دشو می

. در دکنه تواند حق خهویش را اعمهال    شود مقتضی مؤثر خواهد بود و مشتری میل یزاهر گاه این مانع 

بهایی  حاکم اسهت )طباط « اذا زال المانع عاد الممنوع» ةقاعدمبتنی بر این دیدگاه، در این فرض  ،حقیقت

 اساسهاً  یادشهده تهوان گفهت مثهال     می  س،(. 839، 1  : ج1418؛ موسوی خمینی 79 ،2  : ج1421یزدی 

باید گفت اینکه از  ،مقدماتاین . مبتنی بر نیستعمومیت آن  مخصصو « الساقط الیعود» ةقاعدناقض 

 است.ی جدّ ةمناقشعمومی نیست قابل  ةقاعدی   یادشده ةقاعدمنظر مرحوم کاشف الغطاء 

دقهت و   ابه در فقهه امامیهه   « الساقط الیعود» ةقاعدشود که مفاد  روشن می آمده، از مجموع مطالبِ

ایهن   ،قابل مناقشه است. در هر صهورت  شده در این زمینه نیز بعضاً وضوح تبیین نشده و مطالب طرح
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عقلهی   ةقاعهد عقلهی اسهت و از فروعهات     ةقاعهد یه   « الساقط الیعهود » ةقاعدنکته واض  است که 

در مباحث « المعدوم الیعود» ةقاعداست محل اصلی طرح  گفتنیشود.  محسوب می« المعدوم الیعود»

فراوان فیلسوفان و متکلمین بوده اسهت. بهه ههر     ةمناقشسفی و کالمی است که البته از دیرباز محل لف

. البتهه  انهد  به کار بردهاند و آن را در امور اعتباری  عقلی وام گرفته ةقاعدفقها و اصولیین از این  ،ترتیب

و در  نیسهت با اشکالی مواجه نیست. زیرا قواعد عقلی مختص امهور تکهوینی    موضوعباید گفت این 

شارع رئیس عقالست و مقررات شرعی را بهرای عقهالی    زیرا. استامور اعتباری هم جاری و ساری 

مگر آنکه دلیل خاصی  ؛ندا ر اعتباری نیز تابع قواعد عقلیتا حد امکان امو  س،است. ده کرعالم وضع 

 .کندبر عدول شارع از قواعد عقلی در تشریع ی  حکم شرعی داللت 

 وشهود  توجهه   ضمن آنکه ضروری است به مهورد و مفهاد آن دقیقهاً    ،در استدالل به این قاعده

إذا »، باید مرز دقیق این قاعده را با قواعدی ماننهد  رعایت شودلوازم و مقدمات آن  همةبه   ایبندی

ناظر به اموری « الساقط الیعود» ةقاعدباید گفت  زمینه. در همین دکرتعیین « زال المانع عاد الممنوع

در مواردی که حقی ساقط نشده بلکه اِعمال آن با مهانعی   بنابراین،اند.  است که به دلیلی ساقط شده

مورد این قاعده منحصر  ،که بیان شد چنان ،عالوه هابل استناد نخواهد بود. بمواجه است این قاعده ق

  هس، . دشهو معدوم  ةمانع اعاد یادشده ةقاعداما  ،معدوم موجود باشد ةبه مقامی است که سبب اعاد

 .دکرتوان به این قاعده استدالل  نمی ،شده وجود نداشته باشد حقِ ساقط ةاعاداگر سببی برای 

، باید به بررسی این مطلب  رداخهت کهه آیها    «الساقط الیعود» ةقاعد س از بررسی مفاد و کاربرد 

هها   و بدون اشکال اسهت؟ بررسهی   کاملبازگشت مجدد دین  ةاستحالاستدالل به این قاعده در اثبات 

نظهر  در محل بحث با دو اشکال عمده مواجه است. البتهه بهه    یادشده ةقاعددهد استدالل به  نشان می

 توان به هر دو اشکال  اسخ گفت. در ادامه این اشکاالت و  اسخ هر ی  بیان خواهد شد. رسد می می

 به امور تکوینی« الساقط الیعود» ةقاعداشکال نخست: اختصاص 

و ارتبهاطی بهه    رداختصهاص دا به سقوط امور تکوینی « الساقط الیعود» ةقاعداز دیدگاه برخی فقها 

این استدالل شکل گرفته اسهت   ة ای(. این دیدگاه بر 139 ،1  : ج1427ایروانی امور اعتباری ندارد )

ماننهد   ،قیاس امهور اعتبهاری   بنابراین،که امور اعتباری با امور تکوینی تفاوت ذاتی و ماهوی دارند. 
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توان احکام و قواعد جهاری در امهور    ای که نمی به گونه ؛الفاری است با امور تکوینی قیاس مع ،دین

 تکوینی را در امور اعتباری جاری و ساری دانست.

 پاسخ به اشکال نخست

باید گفت درست است که امور اعتباری با امور تکوینی تفاوت ذاتهی و   نخستدر  اسخ به اشکال 

شود که قواعد عقلهی در امهور اعتبهاری جهاری و سهاری       سبب نمی موضوعاما این  ،ماهوی دارند

که به تشریع شریعت  رداخته، عاقل و بلکه رئیس عقالست. از سهوی دیگهر    ،نباشد. شارع مقدس

بهه حکهم عقهل و منطهق،      بنهابراین، متشرعه نیز به عنوان مخاطبین مقررات شهرعی عقهال هسهتند.    

کنند. وجود مباحهث مفصهل فقههی و     مقررات و ضوابط فقهی و حقوقی از قواعد عقلی تبعیت می

 مؤید این مطلب است. ،و مقتضی و مانعمانند مباحث سبب و مسبب  ،اصولی

امها   .باید گفت اصل بر تبعیت امهور اعتبهاری از قواعهد عقلهی اسهت      یادشده، مبتنی بر مطالبِ

 ،مبتنهی بهر برخهی مصهال      ، هردازد  چون در عالم اعتبار به وضع و تشریع قهوانین مهی   ،گذار قانون

در این زمینه باید بیانی صری  یا ضهمنی  . البته دکنای را برخالف قواعد عقلی وضع  تواند مقرره می

 از سوی شارع در دست باشد.

در امهور  « الساقط الیعهود » ةقاعدشرایط،  همةدر صورت حصول  ،در محل بحث نیز باید گفت

خصوص که بیانی از سوی شارع مبنهی   به است؛جاری  هم ،سقوط دین ةزمیناز جمله در  ،اعتباری

شده وجهود نهدارد.    بازگشت مجدد دین ساقط زمینةدر « الیعودالساقط »عقلی  ةقاعدبر عدم جریان 

و دین  نیستداند قابل  ذیرش  را مختص امور تکوینی می یادشده ةقاعداستدالل فوی که  ،بنابراین

 نخواهد گشت. باز« الساقط الیعود» ةقاعدشده به حکم  ساقط

 الذمه اشکال دوم: قابل اعدام نبودن کلی مافی

در اثبهات  « السهاقط الیعهود  » ةقاعداستدالل به  ةنحوقبل از بیان اشکال خود، به تبیین  ،مرحوم امام

سهپس  و ایشهان ابتهدا اسهتدالل را تقریهر      ،. در حقیقت رداخته استبازگشت مجدد دین  ةاستحال

 ةقاعهد . از منظر ایشان مراد شیخ انصاری از استدالل بهه  کرده استاشکال خود را بر استدالل بیان 

بها اطهراف و اضهافات    « الذمهه  مافی»مدیون قرار دارد یا همان  ةذماین است که دینی که بر  هیادشد

بها سهقوط     هس،  .الذمه به دائن و مدیون است قوام مافی ،یابد. در حقیقت ن میص و تعیّخود تشخّ
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و بازگشت مجدد دینی که معدوم شهده و   شود رود و دین معدوم می دین این اطراف نیز از بین می

 (.286 ،1  : ج1421اطراف آن از بین رفته محال و غیرمعقول است )موسوی خمینی 

وارد  یادشهده  س از تقریر استدالل شیخ انصاری، یه  اشهکال صهغروی بهه اسهتدالل       ،ایشان

« کلهی »ماهیت . از منظر ایشان مورد معامله در این فرض ی  امر کلی است. دقت عقلی در ندک می

قیهود و   همهة گیرد نفس طبیعت ی  شیء با قطع نظهر از   مدیون قرار می ةذمدهد آننه بر  نشان می

تهوان نفهس    می . بنابراین،اضافات است و از این جهت قابل تطبیق بر مصادیق متعدد خارجی است

. بر دکرمدیون اعتبار  ةذمهیچ محذوری  س از هر بار سقوط بارها بر  بدونرا « الذمه مافی»طبیعت 

مدیون را دینی دانسته که مقید به قیود و اطراف خهود   «الذمه مافی»که  یادشده،استدالل  ،این اساس

قابهل تطبیهق بهر     ،قابل  ذیرش نیست. زیرا اگر دین را مقید به قیود و مشخصات بدانیم ،شده است

در تعارض و تناقض خواههد  « کلی»این تعریف با ماهیت امر  یست.  س،مصادیق متعدد خارجی ن

مهدیون   ةذمبازگشت مجدد دین بر  ةاستحالدر اثبات « الساقط الیعود» ةقاعداستناد به  ،بود. بنابراین

با طبیعتی است که مقیهد بهه قیهود و    « مطلق طبیعت با قطع نظر از هر گونه قید»ناشی از خلط بین 

(. در 182 :تها  خمینهی، بهی  ؛ موسهوی  286 ،1  : ج1421 مشخصات شهده اسهت )موسهوی خمینهی    

در این بحهث صهحی  نیسهت. زیهرا     « الساقط الیعود» ةقاعداز منظر مرحوم امام، استعمال  ،حقیقت

عدم در مهورد کلهی    است که قابل معدوم شدن نیست. اساساً یءشماهیت کلی همان نفس طبیعت 

بازگشت مجدد چیهزی کهه    ةاستحالتوان برای اثبات  نمی بنابراین، .قابلیت تحقق ندارد «الذمه مافی»

 .دکراستناد  یادشده ةقاعدقابلیت معدوم شدن ندارد به  اساساً

 اشکال دومبه پاسخ 

اینکه کلی در ذمه را به طور کلی فاقد و مبرا از هر گونه قیدی بدانیم منطبق بها واقهع نیسهت. دیهن از     

امها ایهن نکتهه را     ؛مبراسهت  ،که مختص به اعیان خارجی و اشهیای مهادی اسهت    ،قیودی مانند مکان

نیز قابهل مالحظهه اسهت.     «الذمه مافی»که عنصر زمان اقل قیودی است که در کلی د کرتوان انکار  نمی

 ،عهالوه  هشود. ب شود و در زمانی نیز ساقط می زیرا این مطلب روشن است که دین در زمانی ایجاد می

بعدی اعاده شود. اما اگر قائهل باشهیم کهه    متبادر است که دینِ مُعاد قرار است در زمان « اعاده» ةواژاز 

گهردد بهدان    همهان دیهن بهازمی    کهه  باشهیم بهر آن  یا  کردبر ذمه اعتبار  بار دیگرتوان همان دین را  می
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 ؛شهود  اعهاده مهی   بهار دیگهر   ،از جملهه زمهان   ،صات خهود قیود و تشخّ همةمعناست که همان دین با 

بلکه با تحقهق   ؛باید گفت همان دین قابل اعاده نیست  س،که این امر با اعاده در تضاد است.  درحالی

مهدیون قهرار    ةذمه گردد. یعنی دینی که قبل از فسخ بر  مماثل دین، بر ذمه بازمی و مانند فسخ ،عواملی

 ؛نهد ا دیگهر مختلهف   گردد حداقل در قید زمان با ی  مدیون بازمی ةذمگرفته با دینی که بعد از فسخ بر 

 .کرده استبه آن اشاره « الساقط الیعود» ةقاعدکه مرحوم کاشف الغطاء نیز در تبیین  چنان

السهاقط  » ةقاعهد شود که اسهتدالل بهه    این نتیجه حاصل می یادشدهمطالب  ةمجموعبا توجه به 

و بها اشهکالی مواجهه نیسهت.      استمدیون صحی   ةذمبازگشت مجدد دین بر  موضوعدر « الیعود

تواند مجهدد   نمی« الساقط الیعود»عقلی  ةقاعدو به حکم  استتلف دین  ةزلمنسقوط دین به   س،

 مدیون بازگردد. ةذمبر 

 «الذمه مافی»اعتبار مجدد ذمه پس از سقوط  ةاستحالدلیل دوم: 

ص اطهراف خهود   ذمه با وجود و تشهخّ که  اند بر آن ،از جمله محقق اصفهانی ،برخی فقهای معاصر

اسهت. بهر    ،دائن و مدیون و قوام ذمه به اطراف آن، یعنی دین ،حقیقتیابد. در  تشخّص و تعیّن می

ذمه نیهز   ،رود ذمه به شمار می ةکه یکی از ارکان رئیس ،الذمه این اساس با سقوط دین یا همان مافی

ای وجود ندارد که دیهن بتوانهد بهه آن     ذمه  س از سقوط دین، اساساً بنابراین،از بین خواهد رفت. 

اعتبار مجدد ذمهه نیهز ممکهن     بنابراین،تخلل عدم در شخص واحد محال است.  ،وهعال هبازگردد. ب

مهدیون   ةذمتوان بازگشت مجدد دین را بر  نخواهد بود تا بتوان ادعا کرد که با اعتبار مجدد ذمه می

 قمهی  ؛ روحانی313 ،15  : ج1412 قمی ؛ روحانی219 ،1  : ج1418)اصفهانی کمپانی د کرتصحی  

 (.170 ،3  : ج1429

 نقد و بررسی

 ةدیگر خلط شده اسهت. ذمه   با ی « الذمه مافی»و « ذمه»به نحو فاحشی دو موضوع  یادشدهدر دلیل 

 ةذمه . اسهت  ،اشخاص ظرفی اعتباری و غیر قابل اسقاط است که محل تعلق کلیات، حقاً و تکلیفهاً 

اینکه با حیهات مسهتقر   شود مشروط بر  و از زمان حمل بودن انسان اعتبار می استاشخاص واحد 

که به تصری  فقههای امامیهه دائهن     چنان ؛تواند باقی باشد زاده شود و حتی  س از فوت وی نیز می

(. در 266 ،2  : ج1406)محقهق دامهاد    کنهد مدیون را حتی  س از فوت وی نیز ابهراء   ةذمتواند  می
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ن و مطالبات اشخاص اسهت کهه   همان دیو ،مدیون قرار دارد ةذمیعنی آننه بر  ،«الذمه مافی»مقابل، 

یعنی دیهون و   ،«الذمه مافی»شود  آننه ساقط می شود توضیحات روشن میاین قابل اسقاط است. با 

ایهن اسهتدالل کهه بها سهقوط       بنابراین،. یستمدیون قابل اسقاط ن ةذماست. اما  ،مطالبات اشخاص

که دین بتوانهد بهه آن بهازگردد     ای وجود ندارد شود و دیگر ذمه مدیون نیز ساقط می ةذمالذمه  مافی

 قابل  ذیرش نیست.

 دلیل سوم: اصل عدم عود

مهدیون بهازگردد    ةذمبر  بار دیگرتواند  مدیون ساقط شده آیا می ةذمچناننه ش  کنیم دینی که از 

در  ،(. در حقیقهت 191 ،5  تها: ج  یا خیر، اصل عدم عود حاکم خواهد بهود )حسهینی شهیرازی، بهی    

 شهود استصهحاب   بایهد مجدد دین، عدم عهود و بازگشهت مجهدد دیهن     صورت ش  در بازگشت 

 (.215 ،2  : ج1416 رییجزامروج )

مدیون باید گفت از میهان   ةذمبازگشت مجدد دین بر  ةاستحالقائلین به  ةبندی ادل در مقام جمع

در این دلیل به نحو فاحشهی   زیرای است. جدّ ةمناقشسه دلیلِ قائلین به این دیدگاه دلیل دوم قابل 

و « الساقط الیعهود » ةقاعدیعنی  ،دو دلیل دیگر، این الذمه خلط شده است. با وجود بین ذمه و مافی

تهوان گفهت بازگشهت دینهی کهه       قابل  ذیرش است و با استناد به این دو دلیل می ،اصل عدم عود

تا بهدینجا توضهیحات مفصهلی    نیز  یادشده ةقاعدمدیون ممکن نیست. در مورد  ةذمساقط شده بر 

کهه ایهن قاعهده    د شو تأکید میاین نکته بر  بار دیگر. اما دشو بیان شد که از تکرار آن خودداری می

نیهز   موضوع این نوشهتار، از جمله  ،عقلی است و به حکم عقل و منطق در امور اعتباری ةقاعدی  

 مورد استناد خواهد بود.

اگرچهه   ،د و از بهین بهرود  وچناننه سبب موجب سقوط دین به دلیلی منحل شه  ،بر این اساس

 مهثالً مدیون بازگردد.  ةذمبر  بار دیگرتواند  شده نمی دین ساقط شته باشد،دادین وجود  ةاعادسبب 

مدیون بهازگردد.   ةذمبر  بار دیگرتواند  عین دین نمی ،در بیع دین به مدیون حتی اگر بیع فسخ شود

شهده بهه حکهم     و دینِ سهاقط  است الذمه، دین ساقط شده با حصول مالکیت مافی ،ن بیعزیرا در ای

شود کهه آیها    . البته این  رسش مطرح میگشتو اصل عدم عود باز نخواهد « الساقط الیعود» ةقاعد
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؟ در ادامهه، در بحهث   دکنوی را مشغول  ةذممدیون قرار گیرد و  ةذمبر  بار دیگرتواند  مثل دین می

 دیدگاه بازگشت مثل دین، به این  رسش  اسخ داده خواهد شد.از 

 مدیون ةذمبازگشت دین بر امکان نظر دوم: 

نهد  ا بهر آن  ،(291 ه 285 ،1  : ج1421از جمله مرحوم امام )موسوی خمینی  ،برخی از فقهای امامیه

گونه امتناع عقلهی و شهرعی نهدارد.     مدیون بازگردد و این امر هیچ ةذمبر  بار دیگرتواند  دین میکه 

 س از نقل کالم شیخ انصاری مبنی بر تضعیف احتمهال   ،مکاسبخود بر  ةحاشیسید طباطبایی در 

 اسهت  مدیون، این کالم شیخ انصاری را بالوجه و بدون دلیهل دانسهته   ةذمبازگشت مجدد دین بر 

کهه از منظهر سهید طباطبهایی نیهز      شهود   (. از این کالم استفاده می82 ،1  : ج1421)طباطبایی یزدی 

مدیون منعی ندارد. در ادامه، به منظور اعتبارسنجی نظر مبنی بر امکهان   ةذمبازگشت مجدد دین بر 

 شود. میبررسی این دیدگاه  به قائلین ةمدیون، با نگاهی نقادانه، ادل ةذمبازگشت مجدد دین بر 

 مدیون ةذمدلیل نخست: امکان اعتبار مجدد دین بر 

 ؛مدیون امکان اعتبار مجدد همان دین اسهت  ةذماثبات امکان بازگشت مجدد دین بر  ة مهماز ادلیکی 

بهار  ماهیت اعتباری دین شکل گرفته، هیچ مانعی وجود ندارد کهه بتهوان    ة ایمبتنی بر این دلیل که بر 

مشهغول کهرد. بها    به همان دیهنِ سهابق    بار دیگرو ذمه را  کردمدیون اعتبار  ةذمهمان دین را بر  دیگر

 ،افزون بهر دیهن   ،عالوه همؤونه و صعوبتی ندارد. ب و توجه به ماهیت اعتباری دین، این امر هیچ هزینه

گهاهی ورود دیهن بهر ذمهه و گهاهی       بنهابراین، اعتباری اسهت.   یذمه نیز امر ،اعتباری است یکه امر

 . (165 ه 164: 1395)میالنی کرد ر ذمه اعتبار توان ب بازگشت مجدد دینی که از ذمه خارج شده را می

 نقد و بررسی

دلیهل اثبهات بازگشهت     مثابةتواند به  باید گفت اعتباری بودن ماهیت دین نمی یادشدهدر نقد دلیل 

به دلیل اعتبهاری بهودن ماهیهت     گفتتوان  نمی ،مجدد عین دین مورد استناد قرار گیرد. در حقیقت

اصل بهر تبعیهت    ،تر هم بیان شد که  یش ندارد. چنانمدیون محذوری  ةذمدین اعتبار مجدد آن بر 

مگر آنکه دلیل خاصی بهر عهدول شهارع از     ؛قواعد و مقررات شرعی و فقهی از قواعد عقلی است

. بنابراین صرف اعتبهاری بهودن ایهن احکهام و     دکنقواعد عقلی در تشریع ی  حکم شرعی داللت 
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ها از قواعد عقلی شد. در بحهث حاضهر نیهز بایهد      شود که قائل به عدم تعبیت آن قواعد سبب نمی

السهاقط  »عقلی  ةقاعدثابت شد که  تر  یش. دکررا مبتنی بر قواعد عقلی کشف و احراز له  مسحکم 

 ةمنزله سهقوط دیهن بهه     زیراشده نیز جاری و ساری است.  بازگشت دین ساقط موضوعدر « الیعود

 ةذمبر  بار دیگرتواند  نمی« الساقط الیعود» ةدقاعشده به حکم  دین ساقط بنابراینو  استتلف دین 

بازگشت مجدد دین  موضوععالوه دلیلی مبنی بر عدول شارع از قواعد عقلی در  همدیون بازگردد. ب

 وجود ندارد.

 دلیل دوم: سیره و بنای عقال

 کنهد.  مدیون را ثابت می ةذمسیره و بنای عقال دلیل دیگری است که امکان بازگشت مجدد دین بر 

 ةالذم آن را سقوط مافی ةنتیجو دند کر از دیرباز عقالی عالم مبادرت به انعقاد بیع دین به مدیون می

گونه معامالت یکی از طرفین به استناد حق فسخ اقدام به فسخ عقهد   . اگر در ایندستندان مدیون می

کهه بازگشهت مجهدد     ،فسخ بیع دیهن  ةالزم. استاین فسخ نزد عقال بدون هیچ شکی صحی   ،دکن

عقهالی   بنهابراین، نیز مورد  ذیرش و تأیید جزمی عقال قرار گرفته است.  ،مدیون است ةذمدین بر 

 ةسهیر داننهد. ایهن بنها و     مدیون را به همان دین سابق مشغول مهی  ةذم س از فسخ بیع دین،  ،عالم

د. مرحوم امام این بنهای  شده داللت دار مدیون به دین ساقط ةذمعقال بر امکان اشتغال مجدد  ةقطعی

بر آن بود که  ستدان شده چنان قطعی و جزمی می عقال را در امکان اشتغال مجدد ذمه به دین ساقط

 ،از قبیهل شه  و شهبهه در امهور     ،مهدیون  ةذمامکان بازگشت مجدد دین بر  دربارةمناقشات  همة

ضروری و بدیهی است. از منظر ایشان بازگشت مجدد دین بر ذمه از قبیل امور بدیهی است که بهه  

 کهرد  شایسته نیست در این امهر شه  و تردیهد   بنابراین شود و  بداهت و ضرورت عقل فهمیده می

 (.183تا:  خمینی، بیموسوی ؛ 289 ،1  : ج1421 خمینیموسوی )

 نقد و بررسی

باید گفت سیره و بنای عقال ی  دلیل لبی است که باید به قدر متیقن آن اکتفها   یادشدهدر نقد دلیل 

بهار  مهدیون   ةقن آن است که ذمیمدیون، قدر مت ةذمفسخ بیع دین و اشتغال مجدد  موضوع. در دکر

تواند این مطلب را  عقال بر این مطلب داللت ندارد و نمی ةسیر ،این شود. با وجود مشغول می دیگر

 «.عین دین»شود یا به  مشغول می« مثل دین»مدیون به  ةذمکه آیا ثابت کند 
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 عقودی با موضوع دین ةاقالدلیل سوم: امکان فسخ و 

شود و در این زمینه  انواع عقود را شامل می همة جریان خیارات در عقود ةادلعمومات و اطالقات 

گیهرد. بهر ایهن     مهی  در بهر عقودی با موضوع دین را نیهز   بنابراینموضوع عقد خصوصیتی ندارد و 

دین نیهز   ةهببا رعایت ضوابط و شرایط مقرر، در عقودی مانند بیع دین و  ،اساس مجموع خیارات

عقودی بها موضهوع دیهن صهادی اسهت. اقالهه از قواعهد         ةاقال بارةیابند. همین مطلب در جریان می

با موضوع دیهن را نیهز    عقود ةاقالصحت اقاله  ةادلیابد و  عقود جریان می همةعمومی است که در 

 شوند. شامل می

( 208 ،2  : ج1316؛ مامقهانی  97تها:   ( و فسخِ )خوانسهار،، بهی  165: 1395 امکان اقاله )میالنی

مهدیون   ةذمه بهر   بار دیگرتواند  شده می کند دین ساقط ها دین است ثابت می عقودی که موضوع آن

. بهر ایهن   شهود  به همان دین سابق مشهغول مهی   بار دیگرمدیون  ةذمبا فسخ و اقاله،  ،بازگردد. زیرا

این قهول   ،باشیم قائل مدیون ةذممورد بحث به عدم امکان بازگشت دین بر  موضوعاگر در  ،اساس

 .ها دین است مستلزم لغویت خیارات در عقودی است که موضوع آن

 نقد و بررسی

عقدی که یکی از عوضین آن دین است  ةاقالگفته شده که متعلّق جواز فسخ یا  یادشدهدر نقد دلیل 

و مادام که عقد موجود است امکان فسخ یا  استنفس عقد است. جواز اقاله یا فسخ از احکام عقد 

 ةذمه بازگشهت دیهن بهر     ،تلف دیهن اسهت   ةمنزلآن وجود دارد. اما از آنجا که سقوط دین به  ةاقال

عقودی کهه   ةفسخ یا اقال ،یان دیگرمدیون از باب رجوع به مثل دینی است که تلف شده است. به ب

شهود   یکی از عوضین آن دین است موجب تحقق ملکیت جدید برای دائن نسبت به مثل دینی مهی 

مدیون ساقط شده است و بازگشهت   ةالذم ساقط شده است. زیرا دین در اثر مالکیت مافی که سابقاً

 (.165: 1395؛ میالنی 208 ،2  : ج1316 ؛ مامقانی97 :تا عین دین محال است )خوانسار،، بی

ههر  د شه مدیون بررسی شد و معلوم  ةذمقائلین به امکان بازگشت مجدد دین بر  ةادلتا بدینجا 

توان  نمی  س،ی است. جدّ ةمناقشسه دلیلی که برای اثبات این دیدگاه مورد استناد قرار گرفته قابل 

 مدیون شد. ةذمفوی قائل به امکان بازگشت مجدد دین بر  ةادلبا استناد به 
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 بر ذمة مدیون بازگشت مثل دینامکان نظر سوم: 

قول بهه بازگشهت    زیرامدیون بازگردد.  ةذمبر  بار دیگرتواند  اصل دین نمی اند که بر آنبرخی فقها 

در صورت وجهود   ،که ممتنع و محال است. اما استمعدوم  ةاعادمدیون از قبیل  ةذممجدد دین بر 

؛ کاشهف الغطهاء   24: 1406خراسهانی  آخونهد  زگشت مثل دین شد )به با توان قائل سبب اعاده، می

 ةذمشده بر  (. در اثبات بازگشت مثل دین ساقط219 ،4  : ج1418؛کمپانی اصفهانی  37 ،1  : ج1359

 توان سه دلیل را در کالم فقها یافت. مدیون می

 شده در اثر عقد لیشده با ملکیت زا دلیل نخست: قیاس دین ساقط

فسخ قرارداد قیاس شهده اسهت.    ةواسطشده به  لیشده به بازگشت ملکیت زا مثل دین ساقط بازگشت

رود. در صورت فسخ بیع، ملکیهت   شود و از بین می میل یزاتوضی  آنکه ملکیت بایع در اثر عقد بیع 

کهه   اسهت معهدوم   ةاعادشده و بازگشت آن از قبیل ل یزانخواهد گشت. زیرا ملکیت سابق  سابق باز

در محهل بحهث   (. 24: 1406خراسهانی  آخوند گردد ) اما مثل ملکیت سابق برمی .و ممتنع است محال

بایهد   مهدیون بهازگردد.   ةذمبر  بار دیگرتواند  مثل دین می ،نیز اگرچه عین دین ساقط شده این نوشتار

ملکیهت ههر دو از امهور     ةرابطه دیهن و  . زیهرا  یسهت توجه داشت که این قیاس مشمول قیاس باطل ن

 .ستاعلیه مشابه  جنس مقیس و مقیس بنابراین،اند.  اعتباری هستند که در اثر عقد از بین رفته

 دلیل دوم: ضمان مال مثلی

توضهی  آنکهه   که محال و ممتنع اسهت.   استمعدوم  ةاعادشده از قبیل  قول به بازگشت دین ساقط

محهال اسهت کهه عهین     چهون   شهود، در فرضی که عین تلف  .تلف دین است ةمنزلسقوط دین به 

از آنجا که سقوط دیهن   بنابراین،. دکرباید به مثل یا قیمت آن رجوع  ،دشواعاده  بار دیگرشده  تلف

مدیون از باب رجوع به مثل دینی است کهه تلهف    ةذمبازگشت دین بر  ، س ،مانند تلف عین است

 (.87 ،1  : ج1406؛ ایروانی 208 ،2  : ج1316؛ مامقانی 97تا:  )خوانسار،، بیشده است 

 ما کان ةاعادمدیون به عنوان  ةذمدلیل سوم: امکان اعتبار مثل دین بر 

در بحهث امکهان جریهان خیهار شهرط در       مهورد اشهاره  باید گفت دلیل  ابتدا یادشدهدر تبیین دلیل 

صهحت جریهان خیهار شهرط در      در زمینةمورد استدالل قرار گرفته است.  ،از جمله ابراء ،ایقاعات

شهود. قهائلین بهه عهدم      نظر دیده مهی  بین فقهای امامیه اختالف ،از جمله در ابرای مدیون ،ایقاعات
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از امهور عهدمی    اند که مضهامین ایقاعهات نوعهاً    دهکرجریان خیار شرط در ایقاعات چنین استدالل 

رجهوع در ایقاعهات از    بنهابراین، الذمه در ابهراء.   مانند زوال زوجیت در طالی و سقوط مافی ؛است

قول به صحت جریان خیار شهرط در ایقاعهاتی ماننهد     ةمعدوم است. بر این اساس، الزم ةاعاد قبیل

 ةاعادو محال و ممتنع است. اما جریان خیار شرط در عقود مستلزم  استمعدوم  ةاعادابراء  ذیرش 

که مضامین عدمی دارند، مضامین عقود امور وجودیه هستند  ،. زیرا برخالف ایقاعاتیستمعدوم ن

 یست.معدوم ن ةاعادها مستلزم  جریان خیار شرط در آن بنابراینو 

 یادشهده در مقابل، قائلین به صحت جریان خیار شرط در ایقاعاتی مانند ابراء در  اسخ به دلیهل  

ل یه زا با فسخ و رجوع آننه سهابقاً  بنابراین،حقیقت فسخ و رجوع تمل  جدید است.  اند که بر آن

 شود. شده اثبات میل یزافرد جدیدی غیر از فرد  ،در حقیقت ،اام ،گردد بازمی شده عنواناً

ملکیهت   ةاعهاد معدوم در فهرض   ةاعاداشکال  ،را نپذیریم یادشدهاز منظر این فقها اگر استدالل 

رود و  با تحقق عقد، ملکیت بایع نسبت به مبیع از بین مهی  ،سابق با فسخ عقد نیز جاری است. زیرا

 اسهت معدوم  ةاعادبا فسخ عقد، بازگشت ملکیت سابق از قبیل  بنابراین، .شود اصطالح معدوم می به

گهردد غیهر از    باید  ذیرفت ملکیتی که  س از فسهخ عقهد بهه بهایع بهازمی       س،و غیرممکن است. 

 ملکیتی است که در زمان انعقاد عقد وجود داشته است.

بها فسهخ    .  هس گردد نواناً بازمیع ،گردد بازنمی باید گفت اگرچه ساقط حقیقتاً ،مطالباین مبتنی بر 

گیرد که اگرچه در عنهوان بها دیهنِ      مدیون قرار می ةذمابراء به استناد خیار شرط فرد جدیدی از دین بر 

فرد جدیدی غیر از دیهن سهابقی اسهت کهه سهاقط شهده اسهت         ،در حقیقت ،شده وحدت دارند ساقط

 (.123 ،17  : ج1413؛ سبزواری 534: 1413 فشارکیطباطبایی ؛ 219 ،4  : ج1418)کمپانی اصفهانی 

دین، زوجیت و رقیّت به این معنا نیست که عین همهان فهردی کهه     ةاعادتعبیر به  ،به بیان دیگر

گردد. بلکه منظور احداث ی  فرد و مصدای جدید است  منتفی شده و از بین رفته است بازمی قبالً

ت در محل همان فرد سهابق  زوجیت یا رقیّو نهایت امر آن است که احداث این فرد جدید از دین 

 یشود. اما این فرد جدیهد در حقیقهت فهرد    ما کان توصیف می ةاعادو مشابه آن است که به عنوان 

معهدوم اختصهاص بهه     ةاعاداشکال الزم آمدن  ،عالوه هشود. ب مستقل در قبال فرد معدوم قلمداد می

زیرا ملکیت مبیع با انعقاد عقد از بایع سلب و  و این اشکال در عقود نیز وجود دارد. ردنداایقاعات 
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شهده اسهت.   ل یه زاملکیت بایع نسهبت بهه مبیهع     ،تر برای مشتری ثابت شده است. به عبارت ساده

معهدوم  اعهادة  یهل  شده از طریق فسخ و اقاله نیهز از قب ل یزاملکیتی که با انعقاد عقد  ةاعاد ،بنابراین

گردد  باید  ذیرفت ملکیتی که با فسخ عقد بازمی بنابراین،(. 109 ،2  : ج1414خویی موسوی است )

طور که بازگشت دین نیز اثبهات   همان شود؛ کان توصیف می ما ةاعادفرد جدیدی است که با عنوان 

 ما کان قابل توصیف است. ةاعادفرد جدیدی از دین است که با عنوان 

 نظر چهارم: نظر مبنی بر تفصیل

مبنی بر تفصهیل   ةنظریمدیون  ةذمامکان بازگشت مجدد دین بر  دربارةیکی دیگر از نظرات مطرح 

ای کهه یکهی از عوضهین آن دیهن      است. مبتنی بر این دیدگاه، چناننه قصد طرفین از انعقاد معامله

از ب بار دیگر مدیون ساقط شده است با فسخ و اقاله ةذمدینی که از  ،است ایفا و استیفای دین باشد

 استابرای دین  ةمنزلاین امر به  چونتواند ذمه را به همان دین مشغول کند.  گشت و نمینخواهد 

 ،و ابرای دین غیر قابل رجوع است. اما اگر قصد طرفین خرید و فروش و تملیه  و تمله  باشهد   

شده وجود  هیچ دلیلی برای جزم و اطمینان به عدم بازگشت دین ساقط ،گونه است هم این که غالباً

 ةاقالبا فسخ و  ،اگر قصد طرفین تملی  و تمل  باشد ،. در حقیقت (396 ،1  : ج1418الری ندارد )

 مدیون بازگردد. ةذمبر  بار دیگرتواند  شده می عقد، دین ساقط

 نقد و بررسی

این استدالل شهکل گرفتهه اسهت کهه چناننهه قصهد        ة ایبر  یادشدهدیدگاه  ،که روشن است  چنان

این عمهل حقهوقی    ،موضوع آن ی  دین است ایفا و استیفای دین باشدطرفین از انعقاد عقدی که 

 و احکام ابراء را خواهد داشت. یکی از احکام ابراء نیز این است که ابهراء غیهر   استابراء  ةمنزلبه 

عقدی که موضوع آن ی  دین است نیز غیر قابل فسخ و اقاله اسهت و   بنابراین،قابل رجوع است. 

 نخواهد گشت. د بازعق ةاقالدین با فسخ و 

شود  در  اسخ به این دلیل باید گفت اینکه دو عمل حقوقی آثار مشابهی داشته باشند سبب نمی

که هر دو در احکام و مقررات مشترک باشند و بتوان احکام یکی را بهه دیگهری تسهری داد بهدون     

بحهث بیشهتر    در موضوع موردله  مسآنکه دلیل متقن و مشخصی بر این موضوع موجود باشد. این 

کهه  د کهر نبایهد فرامهوش    ،شود دین دین ساقط می ابراء و بیعِ ةنتیجشود. زیرا اگرچه در  نمایان می
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قصد  ،عالوه ه. بداردتفاوت  ماهیتاً ،که ی  عقد است ،و با موضوع مورد بحث استابراء ی  ایقاع 

مدیون یه    ةذمحکم مورد بحث باشد. امکان بازگشت مجدد دین بر  ةکنند تواند تعیین طرفین نمی

مهتقن   ةادله بحث کبروی است که باید حکم آن به طور کلی و فارغ از قصد طهرفین و مسهتند بهه    

 .دشواجتهادی و فقاهتی تعیین 

مدیون بررسی شد. مالحظه شهد کهه    ةذمبازگشت مجدد دین بر  دربارةتا بدینجا نظرات فقهی 

دیدگاه نخسهت مبنهی بهر     ةادلی است. اما جدّ ةمناقشمورد استدالل دیدگاه دوم و چهارم قابل  ةادل

دیدگاه سوم مبنی بر امکان بازگشت مثل دین بهر  ادلة مدیون و  ةذمبازگشت مجدد دین بر  ةاستحال

رسد به منظور دستیابی بهه یه  نظهر صهحی  بایهد بهین دو        ند. به نظر میا مدیون قابل  ذیرش ةذم

تلهف دیهن    ةمنزلبندی آن است که سقوط دین به  این جمع ةنتیج. دکردگاه نخست و سوم جمع دی

مهدیون بهازگردد.    ةذمبر  بار دیگرتواند  نمی« الساقط الیعود» ةقاعدشده به حکم  است و دین ساقط

مدیون بوده است با مانعی مواجهه نیسهت.    ةذمبر  بازگشت مجدد مثل دینی که سابقاً ،این با وجود

شده  یا منحل شود مثل دین ساقطل یزاچناننه سبب حقوقی موجب سقوط دین به نحوی  ،بنابراین

 مدیون بازگردد. ةذمبر  بار دیگرتواند  می

مدیون در فرضی که عملِ حقوقیِ موجب سهقوط دیهن بهین دائهن و      ةذمبازگشت مثل دین بر 

یا اقالهه شهود بها اشهکالی      و این عمل حقوقی طبق ضوابط و شرایط مقرر فسخ شودمدیون محقق 

در فرضی که بیع دین به مدیون به سببی از اسباب حقوقی فسخ یها منفسهخ    ،. بنابراینیستمواجه ن

عمهل   ةنتیجه خواهد گشت. امها در فرضهی کهه دیهن در      مدیون باز ةذمبر  بار دیگرمثل دین د شو

شهود کهه آیها     مهی این  رسش مطهرح  د شوغیر از مدیون، ساقط  ،دیگر یحقوقی بین دائن و شخص

مهدیون   ةذمه سببِ حقوقیِ موجبِ سقوطِ دین موجب اشتغال مجدد  ةاقالتوانند با فسخ یا  ها می آن

مدیون به صورت شرط  ةذمغیر از مدیون، برائت  ،دیگر یدر عقدی بین دائن و شخص مثالً؟ ندشو

بهار  مهدیون   ةذمه توان گفهت کهه    آیا می کنندشود. حال اگر طرفین این عقد را اقاله  شرط می ةنتیج

 ةاراداز جملهه   ،سهایر اشهخاص   ةارادشود؟ ممکن است گفته شود که  به مثل دین مشغول می دیگر

اشخاص ثالهث مصهون از تعهرض     ةذم. زیرا دشومدیون  ةذمتواند موجب اشتغال مجدد  نمی ،دائن

د. اما در  اسخ به اشهکال یادشهده بایهد    کروی را مشغول  ةذمتوان  است و بدون توافق مدیون نمی
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مهدیون بهه    ةذمه گفت در مواردی مانند تحقق عقد ضمان یا حواله یا شهرط سهقوط دیهن سهقوط     

عمل حقوقی  ةاقالمدیون منوط به عدم فسخ یا  ةذمبدین معنی که سقوط  ؛صورت مراعا بوده است

عقهود   ةاقاله با فسهخ یها    هیادشدموجب سقوط دین بوده است. در این صورت و متکی بر استدالل 

مدیون با اشکالی مواجه نخواهد بود. البته در این فرض مثل دین بهر   ةذماشتغال مجدد  مورد اشاره

 مشغول خواهد شد. بار دیگرمدیون به مثل دین  ةذمخواهد گشت و  مدیون باز ةذم

 مدیون ةذمبازگشت مجدد دین بر  دربارةموضع حقوق ایران 

مدیون  ةذمصراحت به موضوع بازگشت مجدد دین بر  بهاز جمله قانون مدنی ایران،  ،قوانین موضوعه

 ،732و  701 و 806از جمله مهواد   ،مواد مختلفی از قانون مدنی ةمالحظ ،این نپرداخته است. با وجود

گذار در محل بحث مؤثر و راهگشا خواهد بود. در حقیقت با لحها  مقهدماتی    در احراز موضع قانون

. از بررسهی مجمهوع   دکهر توان موضع مقنن را در این مورد کشهف   آید می دست میه این مواد ب که از

و  اسهت تلهف دیهن    ةمنزله گیرد که از منظر قانون مدنی سقوط دین بهه   این مواد این فرضیه قوت می

ی بازگشت مجدد مثهل دینه   ،این مدیون بازگردد. با وجود ةذمبر  بار دیگرتواند  عین دین نمی بنابراین

 ةفرضهی بهه منظهور تحقیهق در درسهتی      ،که ساقط شده ممکن است و با مانعی مواجه نیست. در ادامه

 آید. دست میه که از مواد مختلف قانون مدنی ب شود بیان می، مقدماتی یادشده

تلهف   ةمثابه و بهه   تلف دیهن  ةمنزلسقوط دین به  .ی.م 806 ةمادنخست آنکه مستنبط از  ةمقدم

در  ،دکرگونه که در صورت تلف عین باید به بدل عین رجوع  همان ، ساست.  مادی عین خارجی

 .دکرصورت سقوط دین نیز باید به مثل دین رجوع 

 مهدیون  بهه  را خهود  طلهب  نئدا هرگاه»دارد:  مقرر می 806ة مادمطلب باید گفت این در تبیین 

قانونی چنین ابراز شده اسهت کهه    ةمقرردر تبیین مبنای اصلی وضع این «. ندارد رجوع حق ببخشد

واههب حهق    بنابراین،ماند.  شود و مال موهوب باقی نمی دین به مدیون دین ساقط می ةهب ةنتیجدر 

 (.496: 1388خود را در فرض دین بودن مورد هبه ندارد )کاتوزیان  ةهبرجوع از 

در  ،ایهن  با وجهود . دکنتواند از آن رجوع  هبه از عقود جایزی است که واهب می ،به طور کلی

از جمله در صورت تلف شدن عین موهوبه، واهب حق رجوع از هبه را ندارد. در فرضی  ،مواردی

الذمهه، دیهن سهاقط و در     در  ی حصول مالکیت مهافی  ،کند که دائن طلب خود را به مدیون هبه می
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هبه ممکهن   گونه که در فرض تلف عین موهوبه رجوع از همان بنابراین،شود.  حکم تلف گرفته می

دین به مدیون نیز رجوع از هبه ممکن نیست. این در حالی است کهه اگهر از    ةهبدر فرض  ،نیست

. دکنه خهود رجهوع    ةهبه توانسهت از   واههب مهی   ،منظر مقنن بازگشت مجدد عین دین ممکن بهود 

هر جا دینهی سهاقط شهود     .  س،تلف دین است ةمنزلاز منظر قانون مدنی، سقوط دین به  ،بنابراین

 احکام تلف تا حد امکان جاری خواهد بود.

 شود میاینکه سقوط دین چگونه و در اثر چه عمل حقوقی محقق مورد توجه آن است که  ةنکت

چنان  ،دشوالذمه حاصل  دین از طریق مالکیت مافی ممکن است سقوط . بنابراین،موضوعیتی ندارد

یا در اثر نقل ذمه در مواردی مانند تحقهق عقهد    ،گونه است ایندین به مدیون  ةهبکه در بیع دین و 

ضمان یا در اثر ابراء حاصل شود. سقوط دین از هر طریقی محقق شود در حکم تلف مادی خواهد 

در  کهه  گونهه  همهان  ،احکام تلف عین مادی بر آن مترتب خواهد بهود. بهر ایهن اسهاس     همةبود و 

در فرض سقوط دین نیز باید بهه مثهل دیهن    د کرثل یا قیمت آن رجوع صورت تلف عین باید به م

 کرد.مراجعه 

در اثبهات ایهن   مدیون  ذیرفته شهده اسهت.    ةذمدوم آنکه از منظر قانون مدنی اشتغال مجدد  ةمقدم

مدیون بری  ةذمقانون مدنی با تحقق عقود ضمان و حواله  730و  698به تصری  مواد مطلب باید گفت 

تحت شرایطی حق فسهخ عقهد ضهمان و     قانون مدنی 7322و  7011در مواد  ،این با وجودخواهد شد. 

مدیون با تحقق عقد ضمان و حواله برائت  ةذماگرچه  بنابراین،بینی شده است.  حواله برای طرفین  یش

 مشغول خواهد شد. بار دیگرمدیون  ةذم ،با فسخ این عقود ،یافته و دین ساقط شده است

مشهغول  مدیون به همهان دیهن سهابق     ةذمشود که در این فرض   رسش مطرح میدر اینجا این 

مهدیون بهه مثهل دیهن      ةذمشود یا به مثل دین؟ در  اسخ به این  رسش باید گفت در این فرض  می

                                                                                                                                                       
مگر در صورت اعسار ضامن  ،توانند آن را فسخ کنند له نمی ضمان عقدی است الزم و ضامن یا مضمون: ».ی.م 701 ة. ماد1

له و یا در صورت تخلهف از   فسخ نسبت به دین مضمون مقرر است یا در صورت بودن حق 690 ةبه طوری که در ماد

 «.دمقررات عق

 در مگهر  ،کنهد  فسهخ  را آن توانهد  نمی علیه محال و محتال و محیل از ی  هیچ و الزم است عقدی حواله»: .ی.م 732 ة. ماد2

 .«باشد شده شرط فسخ خیار  که صورتی در یا و 729 ةماد مورد
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مهدیون بهه    ةذمیابد. برائت  ذمه مدیون برائت می ةحوالبا تحقق ضمان و  چونمشغول خواهد شد. 

، این نتیجهه حاصهل   806 ةمادمدیون قرار داشته است. مبتنی بر  ةذممعنای سقوط دینی است که بر 

گونه که در صهورت تلهف    و همانتلف دین است  ةمنزلشد که از منظر قانون مدنی سقوط دین به 

. کهرد در فرض سقوط دین نیز باید به مثهل دیهن مراجعهه    کرد ن رجوع عین باید به مثل یا قیمت آ

حکم به جوازِ فسهخِ عقهدِ    ةالزم  س،مدیون بازگردد.  ةذمبر  بار دیگرتواند  عین دین نمی بنابراین،

 مدیون است. ةذمضمان و حواله بازگشت مثل دین بر 

شود که از منظر قانون مهدنی بازگشهت عهین دیهنِ      مقدمات، این نتیجه حاصل میاین مبتنی بر 

. اصل تبعیت قوانین و مقرراتِ اعتبهاری  ندارداما بازگشت مثل دین مانعی  ؛شده ممکن نیست ساقط

و در  سهت مانند شارع، عاقهل بلکهه رئهیس عقال    ،مقنن زیرافوی است.  ةنتیجاز قواعد عقلی مؤید 

است و عدول وی از ده کروضع قوانین برای آحاد جامعه که از عقال هستند از قواعد عقلی تبعیت 

اینکه در بحث حاضهر بیهانی از سهوی    بیانی صری  یا ضمنی است. با توجه به  قواعد عقلی نیازمند

باید طبق قواعد عقلی مشی له  مسدر تعیین حکم  ،مقنن مبنی بر عدول از قواعد عقلی وجود ندارد

امها بازگشهت مماثهل دیهن      .شهده اسهت   بازگشت دین ساقط ةاستحال. اقتضای قواعد عقلی نیز دکر

 با محذوری مواجه نیست.و  استشده ممکن  ساقط

. از اینجها بهه بعهد    شهود مقنن در بازگشت مجدد دیهن کشهف   تا بدینجا کوشش شد تا موضع 

به  اساساً. حقیقت آن است که دکترین حقوقی نیز شود موضوع در کالم دکترین حقوقی بررسی می

ند که شاید بتوان با ا دهکرمطالبی در عقد ضمان و حواله بیان  ،این اند. با وجود این موضوع نپرداخته

. یکهی از موضهوعات   دکهر موضع دکترین را نیز در این زمینه کشف و احهراز  توجه به این مطالب 

ماننهد   حقوقهدانانی در ایهن زمینهه   عقد ضمان است.  ةاقالمورد توجه در این زمینه مربوط به امکان 

عنهه ممکهن    ایت مضهمون عقد ضمان بدون جلب رض ةکه اقال اند بر آندکتر کاتوزیان و دکتر امامی 

کهس   کهه ههیچ   درحهالی  ؛عنه دوباره مدیون شهود  مضمون ةذمشود  ب مینیست. زیرا این تراضی سب

 .(206 :1391؛ کاتوزیان 268، 2 ج :تا )امامی، بی کنداو را مدیون تواند بدون رضای دیگری  نمی

 سهببی کهه فهراهم آمهده    فرض این است که انتقال دین به »گوید:  دکتر کاتوزیان در این باره می

خواهند سبب جدیهد بسهازند کهه آن را     له می تحقق  ذیرفته است و ضامن و مضمون )عقد ضمان(
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خصهوص   بهه  ،نظهر ایهن  تحلیل با  «.دنعنه را مدیون کن د و مضموننش بازگردانیودوباره به جای خ

که از منظر این دکترین در د کرتوان استنباط  می ،«دین را دوباره به جای خویش بازگردانند»عبارت 

 .(152 :1391)کاتوزیان  گرددمدیون باز ةذمقرار است بر سابق  دینِ ضمان عینِ ةاقالصورت 

توسهط محیهل و محتهال     یادشهده عقهد   ةاقاله قائل به جواز  ین حقوقیدر بحث حواله نیز دکتر

شود طلب محتال دوباره به  حواله سبب می ةاقالکه  بر آن استر کاتوزیان در این زمینه دکت هستند.

 .(206 :1391؛ کاتوزیان 294، 2 ج :تا )امامی، بی محیل بازگردد ةذم

از منظهر آنهان در صهورت    شود کهه   چنین استنباط می اشاره شد،حقوقی که از عبارات دکترین 

خواههد گشهت.    مدیون بهاز  ةذممانند ضمان یا حواله، عین دین بر  ،سبب سقوط دین ةاقالفسخ یا 

حائز اهمیت آن  ةنکتدر این زمینه از صراحت بیشتری برخوردار است. عبارات دکتر کاتوزیان البته 

تهرین مسهتند    رسد مههم  به نظر می ،دلیلی برای بازگشت عین دین بیان نشده استاست که اگرچه 

ایهن  با توجه به اینکهه تصهریحی در    ،البتهماهیت اعتباری دین باشد.  دکترین حقوقی در این زمینه

اما این نکته روشن  .به این مطلب قائل شدتوان با قطعیت  نمی ،در کالم آنان وجود نداردخصوص 

چنهد ایهن دیهدگاه بها آننهه      هر .خواهد گشهت  مدیون باز ةذمن دین بر است که از منظر ایشان عی

با کالم فقههایی ماننهد مرحهوم امهام      ،اند سازگار نیست دهکرنویسندگان مقاله از کالم مقنن استنباط 

 سوست. خمینی هم

 مدیون ةذمبازگشت مثل دین بر  ةنظریپذیرش  نتایج

بازگشت مثل دین در میان سایر نظرات  ةنظریتا بدینجا این نتیجه حاصل شد که از منظر فقه امامیه 

بازگشهت   ةنظریه عالوه ثابت شد در حقوی ایران نیهز   هفقهی از استحکام بیشتری برخوردار است. ب

مدیون مورد  ذیرش مقنن قرار گرفته است. بهر ایهن اسهاس ایهن  رسهش مطهرح        ةذممثل دین بر 

 ذیرش این نظریه چه آثار  بازگشت مثل دین چیست؟ اساساً ةنظریعملی  ذیرش  ةثمرشود که  می

 بازگشت عین دین در  ی دارد؟ ةنظریحقوقی متفاوتی را نسبت به  ذیرش 

بازگشت مثهل   ةعملی  ذیرش یکی از دو نظری نتایج رسش باید گفت یکی از این در  اسخ به 

شود. توضی  آنکه اگر قائل به بازگشهت   دین یا عین دین در بحث ضمانات و وثایق دین مطرح می

ضمانات و وثایق متعلق بهه آن   همةباید بپذیریم که با بازگشت دین  ،مدیون باشیم ةذمعین دین بر 
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قهول بهه بازگشهت     ،شهود  عاده خواهد شد. اما اگر بپذیریم مماثل دین مسترد میا بار دیگردین نیز 

 طلبد. و اثبات آن مؤونه بیشتری می شود میضمانات و وثایق دین دشوارتر 

دیگر  ذیرش یکی از دو دیدگاه در بحث اجهل دیهن مطهرح اسهت. ممکهن اسهت دیهنِ         ةثمر

باید  ذیرفت کهه   ،بازگشت عین دین باشیم شده مؤجل بوده باشد. در این فرض، اگر قائل به ساقط

بازگشت مثل دیهن، اصهل بهر حهال      ةنظریدین مُعاد نیز مؤجل خواهد بود. اما در صورت  ذیرش 

 دلیل خاصی است. ةاقامبودن دین است و مؤجل بودن دین نیازمند 

 باشهند. در ده کهر ممکن است دائن و مدیون در مورد  رداخت دین قرار اقساط مقرر  ،همننین

قرار اقساط نیز همننان  ابرجاست. اما اگر قائل  ،این صورت اگر قائل به بازگشت عین دین باشیم

تواند در مقام  متعهد نمی  س،این قرار اقساط دیگر معتبر نخواهد بود.  ،به بازگشت مثل دین باشیم

 کند.ایفای دین خود متعهدله را مجبور به قبول قسمتی از موضوع تعهد 

 نتیجه

فقههی وجهود دارد. قهائلین بهه      ةعمهد مدیون چههار نظهر    ةذمامکان بازگشت مجدد دین بر  زمینةدر 

کننهد.   و اصل عدم عود استدالل مهی « الساقط الیعود» ةقاعدشده به  بازگشت مجدد دین ساقط ةاستحال

عقهودی بها موضهوع دیهن      ةاقالبنای عقال و صحت فسخ و  و برخی با استناد به ماهیت اعتباری دین

سهقوط دیهن بهه     اند کهه  بر آنمدیون هستند. برخی  ةذمشده بر  ائل به امکان اعتبار مجدد دینِ ساقطق

گهردد. برخهی    شده بهازمی  دین مثلِ دینِ ساقط ةاعادتلف دین است. اما در صورت وجود سبب  ةمنزل

 ،باشهد اند. اگر قصهد طهرفین تملیه  و تمله       کننده دانسته تعیینله  مسنیز قصد طرفین را در حکم 

 اما با قصد ایفا و استیفای دین دین باز نخواهد گشت. .بازگشت دین ممکن است

اصل تبعیت امور اعتباری از قواعد عقلی اسهت. بهر اسهاس     تحقیقاز اهم نتایج حاصل در این 

مگهر آنکهه دلیهل خاصهی بهر       ؛تابع قواعد عقلی است ،مانند امور تکوینی ،امور اعتباری ،این اصل

در بحهث   یادشهده . اصهل  کنهد عدول شارع از قواعد عقلی در تشریع یه  حکهم شهرعی داللهت     

 مدیون نیز جاری است. ةذمبازگشت مجدد دین بر 

مدیون  ةذمبازگشت مجدد دین بر  دربارةو با بررسی مجموع آرای فقهی  یادشدهمبتنی بر اصل 

عقلهی   ةقاعهد به حکم  بنابراینتلف دین است و  ةمنزلبه  شود که سقوط دین این نتیجه حاصل می
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توان با اسهتناد   نمی  س،مدیون بازگردد.  ةذمبر  بار دیگرتواند  شده نمی دین ساقط« الساقط الیعود»

و قائهل بهه امکهان اعتبهار      کردعدول « الساقط الیعود»عقلی  ةقاعدبه اعتباری بودن ماهیت دین از 

مهدیون بها مهانعی     ةذمبازگشت مثل دین بر  ،این مدیون بود. با وجود ةذمشده بر  مجدد دین ساقط

شود دین در حکم تلهف   و سبب می استمواجه نیست. در حقیقت سقوط دین در حکم تلف دین 

اگر سببی که موجهب سهقوط دیهن     ،شود. بر این اساس آن جاری  بارةگرفته شود و احکام تلف در

بایهد   ،شهود  شده فهرض مهی   چون دین تلف آید،دین فراهم  ةاعادشده به دلیلی منحل شود و سبب 

 قائل به بازگشت مثل دین شد.

 ،ایهن  مدیون حکهم صهریحی نهدارد. بها وجهود      ةذمبازگشت مجدد دین بر  بارةقانون مدنی در

دهد از منظهر   نشان می ،قانون مدنی 723و  701 و 806از جمله مواد  ،بررسی برخی مواد این قانون

دائهن   ،دین به مدیون ةهبدر صورت  بنابراین،تلف دین است.  ةمنزلقوط دین به قانون مدنی نیز س

ماننهد ضهمان و    ،حکم به جهواز فسهخ عقهودی    ،این . با وجودکندخویش رجوع  ةهبتواند از  نمی

مهدیون   ةذمه دههد از منظهر قهانون مهدنی      نشان مهی  ،ندشو مدیون می ةذمکه موجب سقوط  ،حواله

 ةالزمه  ،شهود  شده فرض مهی  از آنجا که در این فرض دین تلف ،شود. امامشغول  بار دیگرتواند  می

 مدیون است. ةذمعقود ضمان و حواله امکان بازگشت مثل دین بر  ةاقال ذیرش جواز فسخ و 

از جملهه   ،مختلفمدیون در موارد  ةذمعملی  ذیرش دیدگاه امکان بازگشت مثل دین بر  ةثمر

شهود. توضهی     و قرار اقساط آشکار می ،وثایق دین، اجل دینامکان بازگشت ضمانات و  ةزمیندر 

ضمانات  همةباید  ذیرفت که  ،مدیون باشیم ةذمشده بر  آنکه اگر قائل به بازگشت عین دینِ ساقط

در صهورت مؤجهل بهودن دیهن      ،عهالوه  هخواههد گشهت. به    و وثایق دین نیز با بازگشت دین بهاز 

دیهن   زمینهة . همننهین قهرار اقسهاط مهورد توافهق در      شده، دین مُعاد نیز مؤجل خواهد بهود  ساقط

مهدیون   ةذمشده در مورد دین مُعاد همننان معتبر است. اما اگر قائل به بازگشت مثل دین بر  ساقط

دلیل  ةاقامنخواهد گشت و بازگشت طواری دین نیاز به  ضمانات و وثایق متعلق به دین باز ،باشیم

توافق قبلی طرفین در مورد شهرط اجهل یها قهرار اقسهاط در       و استدین مُعاد حال  ،عالوه هدارد. ب

 مورد  رداخت دین در مثل دین معتبر نخواهد بود.
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 منابع
 در راه حق. ةقم، مؤسس ،کتاب البیع )لألراکی(ی(.  1415اراکى، محمدعلى )

 ، تهران، انتشارات اسالمیه.حقوی مدنىتا(.  )بی امامى، سید حسن

مطبوعهاتى   ة، قم، مؤسسه 3 چ، کتاب المکاسب )المحشّى(ی(.  1410مین )اانصار،، مرتضى بن محمد

 دار الکتاب.

 ، قهم، (هالحدیثه  ه  ط األنصهاری،  للشهیخ ) المکاسهب  کتاب ی(. 1415) هههههههههههههههههههههههههههههه

 انصار،. اعظم شیخ بزرگداشت جهانى ةکنگر

 تهران: وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمى.(. حاشیة المکاسب )لإلیروانی(، ی 1406ایروانى، على )

 .جا، بی2، چ دروس تمهیدیة فی الفقه االستداللی على المذهب الجعفریی(.  1427ایروانى، باقر )

، تههران، وزارت  حاشهیة المکاسهب )لوخونهد(   ی(.  1406آخوند خراسانى، محمهدکاظم بهن حسهین )   

 فرهنگ و ارشاد اسالمى.

 له.  معظم دفتر ، قم،2 چ، (بهجت) المسائل جامع ی(. 1426محمدتقى ) بهجت،

 ، تهران، منشورات اعلمى.إیصال الطالب إلى المکاسبتا(.  شیراز،، سید محمد )بی حسینى

، (هالحدیثه  ه  )ط هفی شرح قواعد العالّم همفتاح الکرامی(.  1419حسینى عاملى، سید جواد بن محمد )
 قم. ةعلمی ةمدرسین حوز ةوابسته به جامع ،قم، دفتر انتشارات اسالمى

 جا. ، بیعلى المکاسب )للخوانساری( هالثانی هالحاشیتا(.  خوانسار،، محمد )بی

 ةمدرسه  ه  ، قهم، دارالکتهاب  فقه الصادی علیه السالم )للروحانی(ی(.  1412، سید صادی )قمی روحانی

 .)ع(امام صادی

 ، قم، انوار الهد،.5 چ، )للروحانی( همنهاج الفقاهی(.  1429) ههههههههههههههه 

دفتهر   ه  المنهار  ة، قهم، مؤسسه  4 چ ،مهذّب األحکام )للسبزواری(ی(.  1413سبزوار،، سید عبداألعلى )

 اهلل. تحضرت آی

، (کالنتهر  ه  المحشّى) هالدمشقی هاللمع شرح فی هالبهی هالروض ی(. 1410)على  بن الدین  زین ثانى، شهید
 داور،. فروشى کتاب قم،

 ،، قهم، دفتهر انتشهارات اسهالمى    هالرسائل الفشارکیی(.  1413فشارکى، سید محمد بن قاسم ) طباطبایى

 قم. ةعلمی ةمدرسین حوز ةوابسته به جامع
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 اسماعیلیان. ةمؤسس ، قم،2 چ ،(للیزدی) المکاسب هحاشی ی(. 1421) محمدکاظم سید طباطبایى یزد،،

إلحیهاء   هالمرتضهوی  ه، تهران، المکتب3 چ ،هاإلمامیالمبسوط فی فقه ی(.  1387طوسى، محمد بن حسن )

 .هاآلثار الجعفری

، قم، دفتر انتشهارات  2 چ ،هفی أحکام الشریع همختلف الشیعی(.  1413عالمه حلّى، حسن بن یوسف )

 قم. ةعلمی ةمدرسین حوز ةوابسته به جامع ،اسالمى

 تهران، بنیاد حقوقی میزان. ،23چ  ،قانون مدنی در نظم حقوقی کنونی(. 1388کاتوزیان، ناصر )

، تههران،  17، چ ههایی از عقهود معهین(    دورة مقدماتی حقهوقی مهدنی )درس  (. 1391ههههههههههههههه )

 کتابخانة گنج دانش.

کاشف  ة، نجف، مؤسسمنهل الغمام فی شرح شرائع اإلسالمی(.  1424کاشف الغطاء، عباس بن حسن )

 الغطاء.

 .هالمرتضوی ه، نجف، المکتبهتحریر المجل(. 1359کاشف الغطاء، محمدحسین )

قم، أنوار  ،حاشیة کتاب المکاسب )لألصفهانی، ط ه الحدیثه( ی(.  1418کمپانى اصفهانى، محمدحسین )

 الهدی.

، قهم، مؤسسهة المعهارف    1چ التعلیقهة علهى المکاسهب )للهالری(،    ی(.  1418الر،، سید عبد الحسین )

 اإلسالمیة.

 قلم. امیر انتشارات ، قم،11 چ ،(فاضل ه فارسى) المسائل جامعتا(.  )بی محمدفاضل لنکرانى،

، قهم، مجمهع   اآلمال فی شرح کتهاب المکاسهب   هغایی(.  1316مامقانى، محمدحسن بن المال عبداللّه )

 .هالذخائر اإلسالمی

 اسالمى.، تهران، مرکز نشر علوم 12چ  ،قواعد فقه )محقق داماد(ی(.  1406داماد، سید مصطفى )  محقق

 ، قم، مؤسسة دار الکتاب.هد، الطالب فی شرح المکاسبی(.  1416ر،، سید محمدجعفر )یمروج جزا

 ، قم، مؤسسه انصاریان.2، چفقه اإلمام الصادی علیه السالمی(.  1421مغنیه، محمد جواد )

تنظهیم و نشهر    ة، تهران، مؤسسه کتاب البیع )لإلمام الخمینی(ی(.  1421اللّه ) موسو، خمینى، سید روح

 .)قدس سره(آثار امام خمینى

 مؤسسهة  ، تههران، تههران،  1چ  کتاب البیع )تقریرات، للقدیری(،تا(. خمینى، سید روح اللّه )بیموسوی 

 سره(. )قدسخمینى امام آثار نشر و تنظیم
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 و تنظهیم  ةمؤسس ، تهران،(الخمینی مصطفى للسید) الخیارات ی(. 1418مصطفى ) سید خمینى، موسو،

 .سره( )قدسخمینى امام آثار نشر

 جا. بی المستند فی شرح العروة الوثقى،تا(.  خویى، سید ابوالقاسم )بی موسو،

 جا. بی ،)المکاسب( همصباح الفقاهتا(.  )بی ههههههههههههههههههههههههههههه

بیهروت، دار  ، 1، چالشروط أو االلتزامات التبعیة فی العقهود (. ی 1414موسوی خویى، سید محمد تقى )

 المؤرخ العربی.

 ة، قم، چا خانالطالب فی التعلیق على بیع المکاسب هبلغی(.  1399گلپایگانى، سید محمدرضا ) موسو،

 خیام.

، مشههد، مؤسسهه   1، چ کتاب البیهع  -محاضرات فی فقه اإلمامیة ی(.  1395میالنى، سید محمد هادی )

 چاپ و نشر دانشگاه فردوسى.
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