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چکیده
نسیان عدم التفات به مطالب موجود در ذهن است که به عنوان یک پدیده روانشناختی مورد نظر و مداقه اندیشمندان 

بوده و در لسان منابع معترب اسالمی مورد بحث قرار گرفته است. سؤال اساسی این است که آیا نسیان بر عقد بر مبنای 

فقه اسالمی تأثیرگذار است؟ به طور کلی فقها بر مبنای حدیث رفع نسیان را مورد مطالعه قرار داده اند. باید بیان منود 

که میان فقهای اسالمی در این زمینه اختالف نظر وجود دارد و برخی فقها حدیث رفع و به تبع نسیان را در عقد مؤثر 

می دانند و قائل به صحت عقود شخص دارای فراموشی شده اند و برخی حدیث رفع و نسیان را در عقد تأثیرگذار 

منی دانند و در صورت انعقاد عقد از روی فراموشی عقد را باطل می دانند و هم چنین برخی قائل به تفصیل شده اند که 

در صورت تأثیر در سبب موجب بطالن و در صورت تأثیر در مسبب نسیان را بی تأثیر بر عقد می دانند ولی آنچه به نظر 

می آید این است که نسیان اگر ارکان عقد را خمتل کند به دلیل فقدان قصد عقد باطل می شود و در غیر این صورت 

تأثیری بر عقد نخواهد داشت.

دوفصلنامه علمی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت(
سال شانزدهم/ دوره جدید/ شماره 55/ بهار و تابستان 1400

صص 143-150 )مقاله پژوهشی(
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مقدمه
نسیان به معنای فراموشی چیزی که قباًل در ذهن انسان 

برش  برای  رایج  پدیده ای  نسیان  می باشد.  داشته  حضور 

است و به صورت مکرر در قرآن کریم خصوصًا در مورد 

انبیاء اهلی این لغت استعامل شده که اگر لطف اهلی نبود 

این  امهیت  نشان دهنده  این  و  می شدید  فراموشی  دچار 

مسئله است. در لسان روایتی از رسول گرامی اسالم)ص( 

استعامل  نسیان  واژه  نیز  است  معروف  رفع  حدیث  به  که 

رشیف  حدیث  این  نقل  در  اختالفات  وجود  با  که  شده 

روایی  نصوص  مهه  در  نسیان  واژه  روایی،  کتب  میان  در 

در  نسیان  دارد.  وجود  استثناء  بدون  امامیه  و  اهل سنت 

نیز بررسی شده و روانشناسان معتقدند  علم روانشناسی 

این  به وجودآمدن  احتامل  کوتاه مدت  و  در حافظه حسی 

حادثه وجود دارد و در حافظه بلندمدت مطالب در ذهن 

این  هدف  است.  اطالعات  بازیابی  عدم  رصفًا  و  بوده 

فقه اسالمی  منظر  از  بر عقد  نسیان  تأثیر  بررسی  نوشتار 

فقهای  استنباط  نوشتار،  یافته های  اساس  بر  است. 

این  در  که  است  رفع  حدیث  مبنای  بر  اسالمی  مذاهب 

مباحثی  دارد.  وجود  فقها  میان  در  نظر  اختالف  زمینه 

نسیان  برای حادث شدن  نسیان مطرح شده  زمینه  در  که 

تأثیر نسیان بر عقد  انعقاد عقد است. در زمینه  در زمان 

رفع  حدیث  حنفی  و  حنبلی  فقهای  دارد:  وجود  نظر  سه 

انعقاد  زمان  در  اگر  منی دانند  عقد  در  مؤثر  را  نسیان  و 

عقد فراموشی رخ دهد به دلیل فقدان قصد عقد را باطل 

می دانند. اما فقهای شافعی حدیث رفع و به تبع نسیان را 

بر عقد مؤثر دانسته و عقود فرد ناسی را صحیح می دانند. 

به تفصیل شده اند که اگر نسیان در  امامیه قائل  فقهای 

اسباب معامله واقع شود موجب بطالن و اگر در مسببات 

معامله حادث شود در عقود امضایی نسیان بی تأثیر و در 

عقود تأسیسی نسیان تأثیرگذار است و در استدالل خود 

بیان منوده اند که حدیث نبوی رصفًا به دلیل استعامل واژه 

رفع چیزهایی که شارع وضع کرده و آن را به وجود آورده 

برمی دارد و چیزهایی که توسط شارع مقدس امضاء شده 

منی توان  نصوص  به  توجه  با  نیست.  شدن  برداشته  قابل 

قائل به تأثیر مطلق نسیان شد و باید تفصیل را پذیرفت و 

گاهی اوقات نسیان ارکان عقد را خمتل می مناید که در این 

صورت مؤثر در عقد است و در غیر این صورت نسیان در 

عقد تأثیرگذار نیست.

نسیان در لغت و اصطالح
زمان  در  که  مسئله ای  فراموش شدن  معنای  به  نسیان 

نسیان  می باشد1.  بوده  متصور  انسان  ذهن  در  گذشته 

را  انسان  واژه   برخی  است2.  شده  بیان   حفظ  و  ذکر  ضد 

مشتق از نسیان می دانند که در اصل انسیان بوده است3. 

عرب زمانی که قصد سفر می کند می گوید انساء خود را 

نگاه کنید به این معناست که اشیائی بی ارزش هستند که 

امهیت زیادی ندارند و به این دلیل از ذهن فراموش شوند 

و نسی غافل شدن از شیء حقیر است4. 

برخی معتقدند که واژه  نسیان برای فراموش کردن چیزی 

در زمان احتیاج به کار رفته است و معتقدند سهو و نسیان 

با هم مرتادف هستند5 اما در تفاوت سهو و نسیان برخی 

با  مهراه  مدرکه  قوه   از  صورت  زایل شدن  سهو،  معتقدند 

با  آهنا  هردوی  ازبین رفنت  نسیان  و  حافظه  در  آن  بقای 

یکدیگر است6. هم چنین نسیان به عنوان ریشه اشتباه و 

خطا در انسان بیان شده است7.

نسیان از منظر روانشناختی
شده  بررسی  حافظه  به  مربوط  مباحث  حتت  فراموشی 

است. برای اینکه مطالب دریافتی ذهن انسان در حافظه 

قرار گیرند سه مرحله را باید طی منایند. در ابتدا در حافظه  

حافظه   در  هم چنین  و  کوتاه مدت  حافظه  بعد  و  حسی 

1. العین، ج7، ص304.
2. القاموس املحیط، ج1، ص1338.

3. املحیط فی اللغه، ج8، ص385.
4. لسان العرب، ج15، ص322.

5. االشباه و النظائر، ص360.
6. رد املحتار، ج1، ص175.

7. اشــتباه و نســیان و تأثیر آهنــا در عقد از منظر حقــوق و فقه مذاهب 
اسالمی، ص29.
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بلندمدت قرار خواهند گرفت8.

در  که  است  داده ها حافظه  حسی  دریافت  مرحله   اولین 

این مرحله مطالب دریافتی توسط حواس انسان، ازمجله 

نکته   چشم و گوش و حواس دیگر مجع آوری می گردد و 

مهم دلیل فراموشی داده ها است که عدم توجه به اطالعات 

حسی دریافت شده در ذهن، موجب فراموش شدن آهنا از 

ذهن خواهد بود9.

حسی،  مرحله ی  در  داده ها  قرارگرفنت  موردتوجه  از  بعد 

کوتاه مدت  حافظه   داده ها،  تثبیت  مراحل  از  دوم  مرحله  

و  شده  رمزگردانی  داده ها  کوتاه مدت  حافظه   در  است. 

مجع آوری می شود. رمزنگاری ها به حاصل می شود ازمجله 

یا دیداری یا شنیداری و یا معنایی هستند10.

حافظه   به  داده ها  ورود  فرایند،  این  در  آخر  مرحله  

بلندمدت می باشد. مهان طور که بیان شد در اثر استمرار 

به  کوتاه مدت  حافظه   از  مطالب  یادآوری،  در  ممارست  و 

حافظه ی بلندمدت منتقل می گردد. مسئله  مهم در حافظه  

بلندمدت این است که نسیان و فراموشی در این مرحله 

اتفاق نخواهد افتاد11.

نسیان در آموزه های اسالم
و  است  انسان  از  جدانشدنی  ویژگیهای  از  یکی  نسیان 

برشیت دامئًا در معرض فراموشی می باشد12.

در منابع اسالمی یعنی قرآن و سنت پیرامون نسیان مباحثی 

درباره  متعال  خداوند  اینکه  مجله  از  است  شده  مطرح 

حرت آدم)ع( می فرماید: »َو َلَقْد َعِهْدنا ِإىل آدم ِمْن َقْبُل 

َلُه َعزْمًا13.« در این آیه از مشتقات واژه   َنِجْد  َلْم  َو  َفَنِسَی 

نسیان استعامل شده است و البته به معنای مطلق نسیان 

نیست14. 

بیان  این چنین  موسی)ع(  حرت  دیگری  جای  در 

8. روانشناسی عمومی، ص99.
9. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ص423.
10. زمینه روانشناسی هیلگارد، ج1، ص404.

11. مقدمه ای بر نظریه های یادگیری، ص423.

12. آدم)ع( فلسفة تقویم االنسان و خالفته، صص182-184.

13. طه، 115.

14. تفسیر منونه، ج13، ص318.

فراموشی  خاطر  به  مرا  َنِسیُت  مِبا  ُتؤاِخْذِنی  »ال  می منایند: 

مؤاخذه مکن15.« در مورد این آیه نظراتی بیان شده اینکه 

و  است  نکرده  فراموش  را  مسئله ای  موسی)ع(  حرت 

این از باب تعریض در کالم استعامل شده است16. برخی 

به فراموشی  به معنای عدم و ترک عهد می دانند و قائل 

برای حرت موسی)ع( نیستند17.

»َسُنْقرُِئَك  می فرماید:  متعال  خداوند  دیگر  جای  در 

را  آیات  و  منود  خواهیم  قرائت  را  قرآن  تو  بر  َتْنَسی:  َفال 

تنسی  برخی  رشیفه  آیه ی  در  کرد18.«  نخواهی  فراموش 

رسول  حرت  اینکه  و  دانسته اند  ترک  معنای  به  را 

اکرم)ص( مسئله ای را در مورد قرآن فراموش منی کند19. 

درباره آیه  مذکور این گونه بیان  شده که رسول خدا)ص( 

به دلیل عنایت پروردگار از فراموشی آیات در امان است 

آیات  و  شد  نخواهند  درآیات  نسیان  دچار  به هیچ وجه  و 

هرگونه بر وجود نورانی ایشان نازل شود بدون هیچ کاستی 

این آیات را برای مردم قرائت می منایند20.

وجود  از  مهمی  حدیث  در  بار  اولین  برای  نسیان  واژه  

مبارک نبی مکرم اسالم)ص( مورد اشاره قرار گرفته است. 

حدیث رفع با نقلهای خمتلفی در کتاهبای معترب روایی بیان 

 شده که برای ترشیح هبرت موضوع، نیاز به بیان شیوه های 

خمتلف آن وجود دارد. برای منونه در نقلی این گونه بیان شده: 

و  اخلطأ  خصال:  تسع  امتی  عن  وضع  النبی)ص(  »عن 

النسیان و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون و ما اضطرو الیه و 

ما استکرهو علیه و الطیره و الوسوسه فی التفکر فی اخللق 

و احلسد ما مل یظهر بلسان او ید21.« در جای دیگر نقل 

شده: »قال رسول الله)ص( رفع عن امتی تسعه: اخلطأ و 

النسیان و ما اکرهو علیه و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون 

و ما اضطرو الیه و احلسد و الطیره و التفکر فی الوسوسه 

15. کهف، 73.

16. جامع البیان، ج15، ص184.

17. تفسیر جممع البیان، ج5، ص106.

18. اعلی، 6.

19. جامع البیان، ج30، ص98.

20. تفسیر املیزان، ج20، ص443.

21. الکافی، ج2، ص463.
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فی اخللق ما مل ینطق بشفتیه22.« و در منبع دیگر این گونه 

ذکر شده: »و قال النبی)ص(: وضع عن امتی تسعه اشیاء 

السهو و اخلطأ و النسیان و ما اکرهو علیه و ما الیعلمون و 

ما ال یطیقون و الطیره و احلسد و التفکر فی الوسوسه فی 

اخللق ما مل ینطق االنسان بشفتیه23.« و به مهین صورت: 

»قال رسول الله)ص( رفع عن امتی اربع خصال خطأها و 

نسیاهنا و ما اکرهوا علیه و ما مل یطیقوا24.« یا این طور گفته 

 شده: »عن النبی)ص(: وضع عن امتی اخلطأ و النسیان و 

ما استکرهوا علیه25.« و در جای دیگر این گونه نقل  شده: 

و  اخلطأ  ست:  االمه  هذه  عن  وضع  ابی عبدالله)ع(  »عن 

النسیان و ما استکرهوا علیه و ما ال یعلمون و ما ال یطیقون 

و ما اضطروا الیه26.«

بررسی فقهی نسیان و تأثیر آن بر عقد
در مبحث گذشته به ترشیح نسیان از منظر روانشناختی 

پرداخته شد. مهان طورکه بیان شد نسیان از دو جنبه مورد 

یک  نسیان  که  جهت  این   از  اول  می گیرد.  قرار  مطالعه 

حادثه  طبیعی در زندگی برش حمسوب می شود که در زندگی 

واقع شدن وجود  احتامل  معامالت،  در  هم چنین  و  روزمره 

اختالل  یا  بیامری  به صورت  نسیان  اوقات  گاهی  و  دارد 

در  می شود.  نامیده  آلزایمر  که  می کند  پیدا  ظهور  روانی 

اینجا به بیان ابعاد خمتلف نسیان پرداخته خواهد شد. آنچه 

در ذیل بدان اشاره می شود، نسیان به عنوان فراموشی که 

عدم  یا  و  کوتاه مدت  یا  از حسی  اعم  انسان،  در حافظه  

فقهی  منظر  از  بلندمدت،  حافظه   در  اطالعات  بازیابی 

بررسی می شود. 

هم چنان که در مباحث گذشته اشاره شد فقهای بزرگوار 

اسالم واژه  نسیان را از حدیث معروف نبوی دریافت منوده 

فهم  برای  کرده اند.  نظریه پردازی  مسئله  این  پیرامون  و 

تأثیر نسیان بر عقد چاره ای نیست جز اینکه نظرات فقها 

22. اخلصال، ج1، ص59.

23. من الیحره الفقیه، ج1، ص59؛ تفصیل وســائل الشــیعة، ج29، 

ص249.
24. الکافی، ج2، ص463.

25. سنن ابن ماجه، ج2، ص513.

26. کتاب النوادر، ص74، ح157.

اسالمی پیرامون این روایت نبوی ترشیح و تبیین شود.

اینکه منظور از نسیان  برای فهم هبرت روایت و هم چنین 

در رشع مقدس چیست باید به تبیین معنای رفع پرداخته 

نفی  را  روایت  این  در  وضع  یا  رفع  از  مراد  برخی  شود. 

مجیع احکام می دانند مگر جایی که با دلیل استثناء شده 

باشد27. برخی دیگر حکم را در تقدیر گرفته ولی این گونه 

استدالل می منایند که اگر حکمی قبل از رشع مقدس در 

هم  عده ای  می شود28.  برداشته  بوده،  رایج  استعامل  عرف 

عبد  به  موال  وقتی  و  گرفته اند  تقدیر  در  را  مؤاخذه  واژه  

که  معناست  این  به  نده  انجام  را  کار  این  می گوید  خود 

مؤاخذه  آن عمل را برداشته است و این کالم منرصف به 

هم  فقها  از  دسته ای  است29.  امت  برای  مؤاخذه  وقوع 

مراد از رفع و وضع در حدیث نبوی را آثاری می دانند که 

در اختیار شارع است و آثار عقلی و عادی را در سلطه  

که  گرفته  تقدیر  در  را  حکم  گروهی  منی دانند30.  روایت 

شامل مؤاخذه  دنیوی و اخروی و گناه دانسته و آنچه به 

دلیلی استثناء شده را از این قاعده جدا می منایند31.

با اختالف کمی در تعبیر آنچه در روایت مورد  مهه  فقها 

دسته   دو  به  حکم  و  می دانند.  حکم  را  شده  واقع   تقدیر 

تکلیفی و وضعی تقسیم می شود و آنچه به موضوع حارض 

مربوط می باشد این است که نسیان به عنوان یک حادثه، 

مسئله   ادراک  برای  و  باشد  تأثیرگذار  عقود  در  می تواند 

وضعیه  احکام  بر  نسیان  اثر  باید  عقد،  بر  نسیان  تأثیر 

معاملی بررسی شود.

با  فقها  دارد  وجود  اسالمی  معارف  در  که  روایاتی  طبق 

روایاتی  می پردازند.  احکام  استنباط  به  آهنا  از  استفاده  

و  شود  بالغ  اینکه  تا  بچه  از  تکلیف  شدن  رفع  ازمجله 

فرد  هم چنین  و  شود  بیدار  که  زمانی  تا  خواب  شخص 

جمنون تا اینکه به سالمتی عقل نائل شود. و حدیث رفع که 

از احادیث مهم در این زمینه به شامر می آید. 

27. انوار اهلدایه، ج2، ص59؛ منتهی الدرایه، ج5، ص220.

28. املســتصفی، ج1، ص187؛ البحــر املحیط فی اصــول الفقه، ج5، 

ص80.
29. املحصول، ج3، ص172.

30. اصول االستنباط فی اصول الفقه، ج1، ص212.

31. اصول الفقه الذی ال یسع الفقیه جهله، ج1، ص376.
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بر عرصه   کلی  به طور  و  عقد  بر  نسیان  حنفیه  مذهب  در 

شخصی  اگر  مثال  به عنوان   و  است  تأثیرگذار  معامالت 

دچار مرگ شود و از شخصی قرض گرفته باشد و فراموش 

کرده باشد که قرض را بپردازد مؤاخذه نخواهد شد یا اینکه 

وصیت  موصی  که  را  میزانی  باشد  کرده  فراموش  وصی 

نظریه ای  زمینه  این  در  مالکیه  مذهب  در  است32.  منوده 

در  تأثیرگذار  را  نسیان  نیز  شافعیه  مذهب  نشد.  حاصل 

قرارداد  انعقاد  در زمان  اینکه گروهی  منی دانند مگر  عقد 

مطابق  حنبلیه  فقهای  و  باشند33  داشته  حضور  آنجا  در 

را  فراموش کار  شخص  حقوقی  اعامل  رشیف،  حدیث  با 

و  می دانند  تأثیرگذار  عقد  بر  را  نسیان  و  دانسته  بی اثر 

به ظاهر  و  دارند  قصد  و  نیت  به  زیادی  اهتامم  هم چنین 

امهّیت منی دهند و اگر شخص فراموش کرده باشد به دلیل 

مجله ای  مهانا  و  نیست34  صحیح  معامالتش  قصد  فقدان 

عقد  بر  و  بوده  معترب  رشیعت  در  مقاصد  که  دارد  وجود 

تأثیرگذار هستند35. در میان اقوال فقهای امامیه نیز درباره 

تأثیر نسیان مطالبی بیان  شده است. برای تأثیر نسیان بر 

عقد به عنوان حکم وضعی گاهی در اسباب معامالت است 

مانند ایجاب و قبول و گاهی در مسببات مهچون مالکیت 

که  منوده اند  بیان  این گونه  برخی  می باشد.  زوجیت  و 

فراموشی اگر در اسباب واقع شود موجب امجال در کالم 

خواهد شد و فرقی بین نسیان و اکراه و اضطرار نیست و 

در صورت فقدان سبب، مسبب نیز وجود نخواهد داشت 

و معتقدند که حدیث نبوی و به تبع آن نسیان و اضطرار 

که  اموری  رصفًا  و  منی شود  عدمی  امور  شامل  اکراه  و 

وجودی است و عملی که اتفاق افتاده را برطرف می مناید 

البته  و  نشده است36  در عامل خارج حادث  که  نه عملی 

می باشد  نائینی)ره(  میرزای  به  منتسب  که  مذکور  سخن 

میرزای  زیرا  است.  قرارگرفته  فقها  از  برخی  موردانتقاد 

امور معدوم  نبوی)ص(  بیان منودند که حدیث  نائینی)ره( 

32. االشباه و النظائر، ص260.

33. کتاب التلخیص فی اصول الفقه، ج2، ص312.

 34. االجتاهــات الفقهیة عند أصحاب احلدیــث فی القرن الثالث اهلجری، 

ج1، ص434.
35. إعالم املوقعین، ج3، ص69.

36. فوائد االصول، ج3، ص356.

را شامل منی شود و به عنوان  مثال اگر شخصی فراموش منود 

مناید چون در  منعقد  به عربی  را  که در عقد نکاح صیغه 

است  عربی  صیغه ی  واقع شدن  عدم  ارتکابی  فعل  اینجا 

و معتقد هستند که رفع به چیزی اطالق می شود که فعلی 

باشد و عملی واقع  شده باشد تا بتوان آن عمل را رفع منود 

آنچه  که  بیان  شده  این گونه  نظر  این  نقد  در  هم چنین  و 

درست به نظر می آید تفکیک بین نسیان و اکراه و اضطرار 

است و می گویند اگر به واسطه  اکراه و اضطرار شخصی 

صیغه را در عقد نکاح فراموش مناید برای عقد اثر رشعی 

مرتتب نیست و دلیل آن ارتفاع حدیث نبوی)ص( در این 

عربی  نفس  منسی مهان  زیرا  نسیان  برخالف  است  مورد 

شدن  رفع  عنوان  با  اثر رشعی  ترتب  است  ممکن  و  است 

آنچه از عربی فراموش شده و اینکه عقد فارسی صحیح 

منعقد شده باشد37.

هم چنین برخی نسیان و فراموشی را به تبعیت از حدیث 

فردی  وقتی  منی دانند  معامالت  اسباب  شامل  نبوی)ص( 

اراده منوده عقد بیع منعقد شود و به دلیل نسیان و فراموشی 

عقود  سایر  در  صورت  مهین  به  و  مناید  منعقد  صلح  عقد 

مقوم  که  دلیل  این  به  است  صحت  عدم  اصل  اینجا  در 

عقود عنرص  در مهه   هم چنین قصد  و  است  معامله قصد 

اصلی به شامر می رود و مطابق قاعده  العقود تابعه للقصود 

یا قاعده  ما وقع مل یقصد و ما قصد مل یقع معامله به دلیل 

فقدان قصد به عنوان رکن اصلی عقد باطل است38.

و  امضایی  حکم  یا  شود  واقع  مسبب  در  نسیان  چنانچه 

اعتباری باشد مانند ملکیت و زوجیت و یا حکم از امور 

به آن اصطالحًا حکم تأسیسی  باشد که  واقعی مثل ارث 

باشد  ترشیعی  وضع  مستلزم  حکمی  اگر  می شود.  گفته 

ندارد  جریان  نسیان  باشد  امضایی  حکم  که  جایی  مانند 

اگر نسیان در حکم واقعی و تأسیسی حادث شود نسیان 

در  که  است  آن  شده  مطرح   که  استداللی  است39.  مؤثر 

جایی  در  که  شده  استعامل  رفع  واژه   نبوی)ص(  حدیث 

به نوعی  و  باشد  تأسیسی  موجود  حکم  که  می رود  به کار 

37. اصول الشیعه الستنباط احکام الرشیعه، ج4، ص412.

38. جممع األفکار و مطرح األنظار، ج3، ص278.

39. فوائد االصول، ج3، ص358.
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متعال  خداوند  تا  باشد  بیان  شده  مقدس  شارع  توسط 

بتواند آن را برطرف مناید ولی در احکام امضایی چون قبل 

از رشع مقدس وجود داشتند قابلیت رفع آهنا وجود ندارد 

برطرف  این اشکال  برده می شد  به کار  اگر واژه  وضع  اما 

می شد40.

مهه  نظراتی که در مطالب باال بیان شد پیرامون استعامل 

واژه  رفع بود و اینکه رفع چیزهای معدوم ممکن نیست و یا 

علت اینکه حدیث نبوی)ص( و به تبع آن نسیان در احکام 

روایت  در  که  است  این  منی رود  به کار  امضایی  وضعی 

گذشته  در  آنچه  است.  رفته  به کار  رفع  واژه   نبوی)ص( 

بیان منودیم منحرص بودن حکم در احکام وضعی تأسیسی 

است و مهه  احکام و رضوریات به طور حتم در میان ادیان 

اسالم  دین  و  شده  تأسیس   مقدس  شارع  توسط  گذشته 

بر  عالوه  است.  گذشته  ادیان  تکمیل کننده   و  تأییدکننده 

این مسئله مطرح منودیم که هم واژه  رفع و وضع در منابع 

معترب روایی استعامل شده است و اینکه این روایت رشیف 

به حدیث رفع مشهور شده به معنای منحرصبودن در رفع 

نیست. لذا در فرض قبول احکام امضایی و هم چنین در 

نبوی)ص(  روایت  در  وضع  واژه   استعامل  پذیرش  فرض 

به معنای تأثیرگذاربودن نسیان در احکام وضعیه معاملی 

به واسطه  وضع حمسوب منی شود. آن دسته از احکام وضعیه 

که مربوط به رابطه  انسان با خداوند است در غیر از ارکان 

در  اما  صاله  و  طهارت  مثل  دارد  را  برطرف شدن  امکان 

معامالت یا احکام وضعیه معاملی علت اجرانشدن حدیث 

رشیف این است که اواًل آن دسته از رشایط عقود که از 

ارکان به شامر آید مهان طور که بیان شد در صورت فقدان 

تابعه  العقود  قاعده ی  مثال  به عنوان   خارجی  دالیل  با  آن 

فقدان،  صورت  در  موجود  ادله   سایر  هم چنین  و  للقصود 

عقد کان مل یکن خواهد بود و درصورتی  که به رکن عقد 

خللی وارد نشود مطابق قاعده  ال رضر عمل می شود، زیرا 

ارضار  حق  و  داریم  ارتباط  اشخاص  با  ما  معامالت  در 

به دیگران را مطابق قاعده  الرضر نداشته و به این علت 

نسیان قادر به اجراشدن در معامالت نیست.

فقهای امامیه قائل به ضامن تلف مال غیر هستند و بیان 

40. زبدة االصول، ج4، ص249.

اطالق  زدن  کنار  توانایی  نبوی)ص(  حدیث  که  می منایند 

شده  نامیده  اتالف  قاعده   که  الغیر  مال  اتلف  من  قاعده  

مال  اتالف  که  منوده  بیان  هم چنین  و  داشت  نخواهد  را 

غیر، خالف امتنان نسبت به مالک است41. درباره نسیان 

اتالف مال غیر، اصل عملی مهچون برائت اجرا نخواهد 

اماره  با وجود  از امارات است و  شد، زیرا قاعده  اتالف 

اصل عملی جمری نیست و هم چنین شکی باقی منی ماند تا 

به اصل عملی مراجعه شود، لذا اگر از روی نسیان مال 

دیگری را تلف مناید ضامن آن مال حمسوب می گردد42. 

هم چنین مطلب قابل بیان در تکمیل بیان گذشته این است 

که در امتهای قبل اتفاقًا عذاهبای دردناکی وجود داشته و 

قرآن کریم رسارس است از بیان عذاب امتهای گذشته که 

به دلیل نسیان و طغیان، دچار عذاب می شدند و لذا اینکه 

بیان شد امتهای قبل مکلف نبودند حرف صحیحی قلمداد 

منی شود، زیرا در امتهای قبل هم انبیاء حضور داشتند و 

به ابالغ حکم الله می پرداختند. برای دسته ای از مردم که 

جاهل قارص بودند تکلیف وجود نداشته اما کسانی که آگاه 

به  حکم بودند و به دلیل تکرب و یا غفلت، دچار نافرمانی 

عدم  علت  به  قیامت  در  و  داشته  وجود  تکلیف  می شدند 

میان  باید  هم چنین  می شوند.  بازخواست  تکالیف  انجام 

تبارک وتعالی است  نسیان درباره مبدأ هستی که خداوند 

نسیان  زیرا  شد،  قائل  تفاوت  عبادی  امور  در  نسیان  و 

غیرقابل بخشش  گناهی  پروردگار،  مقدس  ذات  به  نسبت 

نبوی)ص( نسیان در  اما منظور روایت  به حساب می آید 

احکام تکلیفی است که دارای رشایطی است که فقها به 

اموال  اتالف  نسیان  به  نسبت  پرداخته اند. ضامن  آن  بیان 

دیگران مهان طور که بیان شد با دالیل خارجی مثل قاعده  

اتالف، ختصیص زده می شود.

نتیجه گیری
و  کوتاه مدت  حافظه  است:  حافظه  چند  دارای  انسان 

که  است  حادثه ای  نسیان  که  حسی  و  بلندمدت  حافظه 

در حافظه کوتاه مدت انسان به وجود می آید و این حادثه 

41. مصباح االصول، ج2، ص514.

42. آراؤنا فی اصول الفقه، ج2، ص314.
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امکان دارد که در چند ثانیه حادث شود. هم چنان که بیان 

اختالف  فقها  میان  در  عقد  بر  نسیان  تأثیر  زمینه  در  شد 

مؤثر  را  رفع  حدیث  شافعی  فقهای  داشت  وجود  نظر 

عقود  بر  نسیان  تأثیرگذاری  به  قائل  و  می دانند  عقد  در 

را  نسیان  حنفی  و  حنبلی  فقهای  و  شدند  ناسی  شخص 

بطالن عقد  به  قائل  قصد  فقدان  دلیل  به  و  ندانسته  مؤثر 

شدند و فقهای امامیه در زمینه تلف مال حدیث رفع را مؤثر 

ندانسته و شخص را ضامن می دانند و در زمینه تأثیر آن 

در زمان عقد نیز قائل به تفصیل شدند که در صورتی که در 

سبب مانند ایجاب و قبول در عقد اگر نسیان حادث شود 

به دلیل اینکه اگر سبب نباشد مسبب نیست نسیان را مؤثر 

مانند  اگر در مسبب  و  باطل می دانند  را  ندانسته و عقد 

اینکه  دلیل  به  امضایی  عقود  در  باشد  زوجیت  و  ملکیت 

شارع مقدس آن عقود را به وجود نیاورده که حدیث رفع 

بتواند آن را بردارد مؤثر منی دانند و در عقود تأسیسی چون 

توسط شارع مقدس به وجود آمده مانند ارث مؤثر می دانند. 

با بررسی و حتلیل نظرات آنچه صحیح به نظر می آید  اما 

این است که در صورتی که نسیان ارکان عقد مهچون قصد 

را زایل مناید موجب بطالن عقد خواهد شد و در غیر این 

برای جلوگیری از رضر  به دلیل قاعده الرضر و  صورت 

میان اشخاص، نسیان مؤثر در عقد نخواهد بود و در عقود 

انساهنا به دنبال منافعی هستند و انساهنا منی توانند به هبانه 

فراموشی و نسیان دیگران را مورد رضر قرار دهند و شارع 

مقدس نیز این گونه رضر را از میان بندگان برداشته است. 

این است  نظر می رسد  به  آنچه  منود  بیان  باید  آخر  در  که 

که در صورتی که نسیان موجب خلل در ارکان شود مؤثر 

رفع  حدیث  مطابق  صورت  این  غیر  در  و  است  عقد  در 

تأثیرگذار در عقد نیست.

- قرآن کریم.
 - آدم)ع( فلسفة تقویم االنسان و خالفته، هبی خولی، قاهره،

داراالعتصام، 1977م.

 - االجتاهات الفقهیة عند أصحاب احلدیث فی القرن الثالث
 اهلجری، عبداملجید حممود عبداملجید، قاهره، مکتبة اخلانجی،

1399ق.

 - آراؤنا فی أصول الفقه، سید تقی طباطبایی قمی، قم، حمالتی،

1371ش.

 - االشباه و النظائر، زین الدین بن ابراهیم ابن نجیم مرصی،

بیروت، دارالکتب العلمیه، 1419ق.

 - اشتباه و نسیان و تأثیر آهنا در عقد از منظر حقوق و فقه
ارشد، کارشناسی  پایان نامه  هبرامی،  علی  اسالمی،   مذاهب 

 رشته فقه مقارن و حقوق خصوصی اسالمی، هتران، دانشگاه

مذاهب اسالمی، 1399ش.

 - اصول االستنباط فی اصول الفقه، سید علی نقی حیدری، قم،

مرکز مدیریت حوزه علمیه قم، 1412ق.

 - اصول الشیعه الستنباط احکام الرشیعه، حممدحسین یوسفی

گنابادی، قم، مرکز فقهی امئه اطهار)ع(، 1388ش.

سلمی، عیاض  جهله،  الفقیه  یسع  ال  الذی  الفقه  اصول   - 

ریاض، دارالتدمریة، 1426ق.

ابن قیم ابی بکر  بن  العاملین، حممد  املوقعین عن رب  إعالم   - 

جوزیه، بی جا، مطبعة الکردی و النیل، 1325ق.

 - انوار اهلدایه فی التعلیقه علی الکفایه، سید روح الله مخینی،

هتران، مؤسسه تنظیم و نرش آثار امام مخینی)ره(، 1427ق.

 - البحر املحیط فی اصول الفقه، حممد بن عبدالله زرکشی،

بی جا، دارالکتبی، 1414ق.

ترمجه امحد بن حسن طربسی،  البیان، فضل  تفسیر جممع   - 

هبشتی، هتران، فراهانی، بی تا.

سید ترمجه  طباطبایی،  حممدحسین  سید  املیزان،  تفسیر   - 

اسالمی، انتشارات  دفرت  قم،  مهدانی،  موسوی   حممدباقر 

1374ش.

 - تفسیر منونه، نارص مکارم شیرازی، هتران، دارالکتب اإلسالمیه،

1371ش.

 - تفصیل وسائل الشیعة الی حتصیل مسائل الرشیعة، حممد بن

 حسن حر عاملی، قم، مؤسسة آل البیت)ع( إلحیاء الرتاث،

1409ق.

 - جامع البیان فی تفسیر القرآن، حممد بن جریر طربی، بیروت،

داراملعرفه، 1412ق.

انتشارات دفرت  قم،  ابن بابویه،  علی  بن  حممد  اخلصال،   - 

اسالمی، 1403ق.
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 - رد املحتار علی الدر املختار، حممدامین بن عمر ابن عابدین،

بیروت، دارالفکر، 1412ق.

ساواالن، مؤسسه  هتران،  گنجی،  محزه  عمومی،  روانشناسی   - 

1384ش.

هتران، روحانی،  حسینی  حممدصادق  سید  االصول،  زبدة   - 

حدیث دل، 1382ش.

 - زمینه روانشناسی هیلگارد، ریتا ال اتکینسون و دیگران، ترمجه

حممدنقی براهنی و دیگران، هتران، رشد، 1375ش.

بیروت، قزوینی،  ابن ماجه  یزید  بن  حممد  ابن ماجه،  سنن   - 

دارالفکر، بی تا.

 - العین، خلیل بن امحد فراهیدی، بیروت، دار و مکتبة اهلالل،

1410ق.

دفرت قم،  خراسانی،  کاظمی  حممدعلی  االصول،  فوائد   - 

انتشارات اسالمی، بی تا.

 - القاموس املحیط، حممد بن یعقوب فیروزآبادی، بیروت، مؤسسه

الرساله، 1426ق.

 - الکافی، حممد بن یعقوب کلینی، هتران، دارالکتب اإلسالمیه،

1365ش.

عبدالله بن  عبدامللک  الفقه،  اصول  فی  التلخیص  کتاب   - 

جوینی، بیروت، دارالبشائر اإلسالمیه، بی تا.

 - کتاب النوادر، امحد بن حممد اشعری قمی، قم، مدرسة اإلمام

املهدی)ع(، 1408ق.

بیروت، دارصادر، ابن منظور،  بن مکرم  العرب، حممد  لسان   - 

1414ق.

 - جممع األفکار و مطرح األنظار، میرزا هاشم آملی، قم، املطبعة

العلمیة، 1395ق.

الفقه، حممد بن عمر فخر رازی،  - املحصول فی علم اصول 

بیروت، مؤسسه الرساله، 1418ق.

عامل بیروت،  صاحب،  عباد  بن  اسامعیل  اللغه،  فی  املحیط   - 

الکتب، 1414ق.

 - املستصفی من علم االصول، حممد بن حممد غزالی، بیروت،

دارالکتب العلمیه، 1413ق.

داوری، قم،  حسینی،  واعظ  حممد  سید  االصول،  مصباح   - 

1417ق.

یادگیری، متیو اچ السون و بی آر بر نظریه های   - مقدمه ای 

هرگنهان، ترمجه علی اکرب سیف، هتران، دوران، 1388ش.

دفرت قم،  ابن بابویه،  علی  بن  حممد  الفقیه،  الیحره  من   - 

انتشارات اسالمی، 1413ق.

 - منتهی الدرایه فی توضیح الکفایه، سید حممدجعفر جزائری

مروج، قم، دارالکتاب، 1413ق. 150
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