بازخوانی ماهیت استصحاب با نگاهی بر نظریات استاد جعفری لنگرودی
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چکیده:
استصحاب یکی از مستندات پرکاربرد در استنباط احکام فقهی و استدالالت حقوقی است .استصحاب
اجماالً به «حکم به بقای چیزی که در گذشته بوده است» تعریف شده است .شرایط ،ارکان ،اقسام
استصحاب با تالش و موشکافی فراوان دانشمندان اسالمی ،مورد بررسی قرار گرفته است .این پژوهشها
سبب شده است که کاربرد استصحاب به گونه شگفت و حتی اغراق آمیزی در حوزۀ فقه و اصول و حقوق
گسترش یابد .اما «چیستی و ماهیت» استصحاب به عنوان پرسش مهم و اساسی ،همچنان به قوت خود
باقی مانده است .در این پژوهش ،ضمن بررسی معنای لغوی و اصطالحی استصحاب و سعی در تطبیق
معنی اصطالحی و لغوی ،به تطورات اصول عملیه  -به طور عموم  -و استصحاب است .هر چند واژۀ
استصحاب در نصوص روایی ذکر نشده ،اما محتوا و مضمون آن در روایات آمده است .شاید اولین
استدالل مفهومی به استصحاب از آن هشام بن الحکم – که پیش از امام شافعی میزیسته است – باشد.
در بررسی تاریخ علم اصول ،به عباراتی همچون «استصحاب الحال»« ،استصحاب حال العقل» در متون
فقهی پیشینیان برمیخوریم که با «استصحاب» کنونی در علم اصول فقه ،تفاوت آشکاری دارد .برای
اماره و اصل عملی بودن استصحاب ،نخست فرق اجمالی اماره و اصل عملی تبیین و اقوال مشهور ذکر
میشود .برخی از اصولیان متاخر -همچون میرزای نائینی -نظریهای به نام «اصل تنزیلی و احرازی»
مطرح کردهاند تا برونرفتی جدید از پاسخ دوگانۀ «اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب باشد.
صرفنظر از این راه حل ،تحلیل دقیق تبیین راه حل مسئله ،محتاج بررسی شاخصها و مالکهای حل
مسئل ه است .به عنوان مثال ،مالک حجیت استصحاب و یا تحلیل ارکان آن ،تاثیر آشکاری در حل مسئله
«اماره بودن» و «اصل عملی» بودن استصحاب دارد .در پایان این پژوهش ،ضمن کاوش در مبانی
استصحاب در آرای استاد جعفری لنگرودی ،سه خاستگاه عقلی ،شرعی و تلفیقی استصحاب به عنوان
جمعبندی ،بیان شده است.
کلیدواژه :استصحاب ،اصل عملی ،اماره ،کاشفیت ،شک

 .1دانشیار رشته فقه و مبانی حقوق دانشگاه پیام نور

Email: smsadri42@gmail. com

بخش اول :ماهیت و تاریخچه استصحاب
 -1معنای لغوی و اصطالحی استصحاب
استصحاب در لغت به معنی همراه داشتن ،فراخوانی به مصاحبت و مالزمت

است1.

گفته مىشود:

«استصحب زید فی سفره الکتاب» یعنى زید در سفرش ،کتاب همراه خود گردانید.2
درآمیزش زبان فارسی و عربی کاربرد این واژه در ادبیات فارسی نیز طبیعی مینماید ،چندان که موارد
دیگری از کاربرد این واژه ،در متون غیر فقهی نیز دیده میشود .در متون کهن ادبی فارسی واژۀ
استصحاب ،همنشین «استلزام» قرار گرفته است 3.بیشتر به معنی همراهی ،استعمال شده

است4.

آنچه مهم است ،بررسی ارتباط تعریف اصطالحی استصحاب با معنی لغوی آن است که در دو نگاه،
بررسی میشود:
الف) یکی از معانی لغوی استصحاب «هو أخذ الشیء أو الشخص مصاحباً» است .یعنى چیزى یا کسى را
همراه گرفتن و با خود به همراه داشتن .در زبان عرب وقتی گفته میشود:
«استصحبتُ مع فالن» یعنى او را با خود همراه و همسفر گرفتم ،یا «استصحبتُ هذا الشیء» یعنى او را
با خود یدک کشیدم .تعبیر «استصحاب ما الیؤکل لحمه فی الصلوۀ» ،یا «استصحاب جلد المیتۀ» و امثال
آن  -که در متون فقهی ذکر شده است  -ناظر به همین معنی لغوی است.
ب) معنی دیگر استصحاب  -در معنای اصلی باب استفعال – با نوعی طلب همراه است .بنابراین
استصحاب «هو طلب صحبۀ الشی» یعنى طلب همراهى و مصاحبت با چیزى خواهد

بود5.

با این بیان ،تا حدودی معنی اصطالحی استصحاب بطور اجمالی روشن میشود.
اصولیان براى استصحاب تعاریف گوناگونى بیان کردهاند .مرتضی انصاری دزفولی معروف به شیخ
انصاری (12۸1-1214ق)-از فقیهان متاخر امامیه -به گفتۀ خود ،محکمترین و در عین حال مختصرترین
تعریف استصحاب را «إبقاء ما کان» میداند 6.استصحاب عبارت است از حکم شارع مقدّس به بقای
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ج ،1تهران ،گنج دانش ،1395 ،ص .323
 .2قلىزاده ،احمد ،واژهشناسی اصطالحات اصول فقه ،تهران ،بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور االصفیاء ،1379 ،ص . 25
 .3نخجوانى ،محمد بن هندوشاه ،دستورالکاتب فی تعیینالمراتب ،علیزاده ،عبدالکریم علی اوغلی ،بیجا ،1976 ،ج،2
ص.49
 .4روزبهان ،فضل اهلل ،تاریخ عالم آرای امینی ،شرح حکمرانی سالطین آق قویونلو و ظهور صفویان ،عشیق ،محمداکبر،
تهران ،مرکز پژوهشی میراث مکتوب ،1382 ،ص  240و 119
 .5حیدرى ،على نقى ،اصول االستنباط ،لجنه اداره الحوزه العلمیه ،قم1412 ،ق ،ص 267؛ ابن منظور ،محمد بن مکرم،
(بیتا) ،لسان العرب ،دار الفکر للطباعة و النشر و التوزیع ،بیروت ،ص .521
 .6انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،فرائد االصول ،مجمع الفکر اإلسالمی ،قم1428( ،هـ .ق) ،ص.542

حکمى از احکام شرعیه یا موضوعى از موضوعات خارجیه که داراى حکم شرعى باشند و این حکم یا
موضوع مشکوکالبقاء باشد ،یعنى شک در بقای آنها داشته باشیم و در حال شک مکلّف ،شارع مقدس
چنین حکمى کند.
مثالهای فراوانی در فقه و حقوق برای استصحاب ذکر شده است :کسی که در زمان گذشته وضو گرفته
و اکنون در بقای آن وضو شک دارد ،طبق استصحاب میتواند نماز بخواند.
مبنای مادۀ  ۸72قانون مدنی و مادۀ  19۸قانون آیین دارسی مدنی بر استصحاب است ،هر چند به کلمۀ
«استصحاب» تصریح نشده است .در تبصرۀ سه ماده  155آیین دادرسی کیفری (مصوب  )137۸به واژۀ
استصحاب تصریح شده است.
 -2نگاهی به تطورات اصول عملیه
پیش از پرداختن بهتاریخ استصحاب ،بیان ایننکتهضروری است که امامیه با حضور ائمۀاطهار-
علیهمالسالم -چندان اهتمامی به تدوین قواعد فقهی و مباحث اصولی نداشتند و ضرورتی در استنباط
احکام نمیدیدند ،بنابراین تا دوران غیبت صغری ( 329هـ) ،اگر ضوابطی در نصوص دینی و متون فقهی
امامیه دیده میشود ،نمیتوان آن را آغاز تاریخ «علم اصول» تلقی کرد .حداقل بهنظر میرسد تالش
جدی در حوزۀ تدوین آیین استدالالت فقهی ،پس از غیبت کبری شروع شده است .شاید همین ویژگی
سبب شده است که اغلب قواعد فقهی و مباحث اصول فقه پیش از امامیه ،در میان اهل سنت شکل
گرفته است و برخی همین را ،طعن پیشی گرفتن اهل سنت بر شیعه و یا خردهگیری اقتباس علم اصول
از اهل سنت قلمداد کنند.
روشى که در فقه امامیه براى استنباط احکام مورد استفاده است ،بر دو پایه  -یا به تعبیر دقیقتر در دو
مرحله  -انجام مىشود .گام نخست استنباط ،جست و جو در میان ادلۀ قطعی شرعى است .مرحلۀ بعد،
پس از ناامیدی از دست یابى به دلیل قطعی است .در این مرحله راه حل چیست؟ تفاوت امامیه با اهل
سنت از همین جا آغاز میشود که اهل سنت به هر دلیل ظنی تمسک کردند ،لذا طبیعی بود که با
«اعتبارات ،مناسبات و استحسانات عقلى» ،دست به استنباط حکم شرعى بزنند .در مقابل این روش،
امامیه فقط به ظنونی که پشتوانۀ شرعی دارند ،پناه بردند .این دو مرحله ،وجه غالب استداللهای فقهای
پیشین امامیه بود .بیتردید مفهوم اصل عملی و تفکیک آن با ظنون معتبر ،چندان برای پیشینیان منقح
نشده بود .همین امر سبب شده است که گمان شود دانشمندان علم اصول در سدههای هفتم تا دهم،
اصول عملیه را جزء ادلۀ عقلى مىدانستند.

 -4نقطۀ آغازین استصحاب:
واژۀ استصحاب در متون دینی -کتاب و سنت  -ذکر نشده است .به گفتۀ استاد جعفری لنگرودی :این
واژه در متون قوانین شرعی نیست 1.اما مفاد و معنای آن را روایاتی همچون روایت نبوی «فلیطرح الشک
و لیبن علی ما استیقن» 2و روایت از امام صادق -علیهالسّالم« -و ال تنْقُض الْیقین أبداً بالشک» 3میتوان
یافت (مرکز اطالعات و منابع اسالمی ،13۸9 ،ص .)279
شاید دورتر ین استدالل به استصحاب در میان علمای امامیه از آن هشام بن الحکم (حدود -133
درگذشت 179ق) متکلم شیعی قرن دوم قمری و از اصحاب امام صادق -علیهالسّالم  -و امام کاظم -
علیهالسّالم -باشد .طبق نقل مرحوم عبداله مامقانی ( )1351 -1290در یکی از مناظرههای معروف هشام
بن الحکم با یحیی بن خالد برمکی  -وزیر هارون الرشید  -وی از مفهوم استصحاب استفاده کرده

است4.

از اینجا باید به این نظر مشهور که پیروان محمد بن ادریس شافعی (204-150ق) نخستین کسانی بودند
که استصحاب را شناختند و دیگر فرق اسالمی از آنها اقتباس کرده ،به تکمیل و توسعه آن

پرداختند5.

تردید کرد ،هر چند مستند این نظریه ،عبارتی از شیخ طوسی در کتاب عدۀ االصول است.
 -4استصحاب در میان پیشینیان و سیر تکوین آن:
در متون اصولیان و فقهای پیشین ،به عناوینی همچون «استصحاب الحال»« ،استصحاب حال العقل» و
همانند این دو ،برمیخوریم .آیا منظور ،همان «استصحاب» متعارف کنونی است که به مرور زمان
مضافٌالیه آن حذف شده است؟ آیا اینها اقسامی از استصحاب هستند؟ و یا اینکه اساساً هیچ ارتباطی

 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دائرة المعارف علوم عقلی ،ج ،1تهران ،گنج دانش ،1394 ،ص .62
 .2بیهقی ،1424 ،ج  ،2ص 331؛ حلی ،1407 ،ج ،2ص.399 :
 .3حرعاملی ،1416 ،ج ،1ص.245 :
 .4ماجرا از این قرار است که یحیی بن خالد برای هشام پیغام داد من دلیلی بر فساد مذهب شیعه اقامه کردهام و آن این
است که شیعه گمان میکند قیام و قوام دین بسته به وجود امام زنده است با اینکه امروز که موسی به جعفر در زندان است
شیعیان خبری از مرگ و زندگی امامشان ندارند .هشام با اتکا به قاعدة استصحاب در پاسخش گفت :تا زمانی که مرگ امام
برای ما ثابت نشده است ما امام را زنده میدانیم و آثار حیاتش را مترتب میسازیم ،چه نزد ما حاضر باشد چه از نظر ما
پنهان؛ و برای این مسئله بیان کرد و گفت هرگاه مردی با عیال خود نزدیکی و سپس مسافرت به مکه کند یا از ما پنهان
شود بر ما الزم است که او را زنده بدانیم  -یعنی متلزم به آثار حیاتش باشیم  -تا هنگامی که مرگش به قطع یا به یکی از
طرق شرعی ثابت شود .یحیی بن خالد این پاسخ را به عرض هارون رساند و از فردای آن روز مأموران را برای گرفتن او
فرستاد .مأموران به منزل هشام آمدند و او را نیافتند و این خبر به هشام رسید و متواری شد و دو ماه بیشتر نگذشت که
هشام از دنیا رفت خوئی ،أبوالقاسم الموسوی ،بیتا ،معجم رجال الحدیث و تفصیل طبقات الرجال ،ج ،20مؤسسة الخوئی
اإلسالمیة ،قم ،ص .306
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دائرة المعارف دانشنامه حقوقی ،تهران ،گنج دانش ،1391 ،ص .298

میان این تعابیر با اصطالح استصحاب نیست و پیشینیان اشاره به مطلب دیگری غیر از استصحاب
اصطالحی دارند؟ قدری باید تامل کرد.
در منابع اهل سنت استصحاب چند گونه بیان شده است:
ابواسحاق ،ابراهیم بن علی فیروزآبادی شیرازی ( 476 – 394ق)  -که از پیروان مکتب فقهی شافعی به
شمار میرود  -استصحاب را به استصحاب «حالالعقل» و «حالاالجماع» تقسیم کرده است .استصحاب
حال العقل همان رجوع به برائت ذمه است و این زمانی است که مجتهد دسترسی به ادله شرعی

ندارد1.

ابو حامد محمد بن محمد غزالی ملقب به حجۀاالسالم زین الدین الطوسی و امام محمد غزالی (- 450
 505هـ .ق) که بر مذهب شافعی بود ،در کتاب المستصفی ساختار ویژهای برای اصول فقه برگزیده است
که در تبیین جایگاه استصحاب نقشی کلیدی دارد .وی ادلۀ احکام را در چهار اصل معرفی میکند :اصل
نخست از اصول ادله ،کتاب اهلل است؛ سپس سنت پیامبر اسالم؛ اصل سوم اجماع با ابواب و فروعات
مختلف؛ و اصل چهارم دلیل عقل و استصحاب .سپس در توضیح دلیل عقل و استصحاب میگوید که
احکام سمعی قابل ادارک عقلی نیستند ،اما با این حال عقل حکم میکند بر برائت ذمه از واجبات و این
حکم عقل قابل استصحاب

است2.

سپس استصحاب را در چهار معنی توضیح میدهد:
 .1استصحاب برائت اصلیه،
 .2استصحاب عموم دلیل تا وارد شدن مخصص و استصحاب نص تا وارد شدن ناسخ،
 .3استصحاب حکمی که شرع بر ثبوت و دوام آن حکم کند،
 .4استصحاب [حکم] اجماع.
در میان امامیه ،شیخ نجمالدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلی حلی ،معروف به محقق حلى و
صاحب شرایع 656- 602( ،ق) ضمن ذکر تقسیم سهگانۀ استصحاب ،تعریف مختصری برای آنها بیان

 .1وأما استصحاب الحال فضربان :استصحاب حال العقل واستصحاب حال اإلجماع .فأما استصحاب حال العقل فهو الرجوع إلى
براءة الذمة فی األصل وذلك طریق یفزع إلیه المجتهد عند عدم أدلة الشرع وال ینتقل عنها إال بدلیل شرعی ینقله عنه فإن
وجد دلیال من أدلة الشرع انتقل عنه سواء کان ذلك الدلیل نطقا أو مفهوما أو نصا أو ظاهرا ألن هذه الحال إنما استصحبها
لعدم دلیل شرعی فأی دلیل ظهر من جهة الشرع حرم علیه استصحاب الحال بعده( .فیروزآبادی شیرازی ،أبو اسحاق إبراهیم
بن علی بن یوسف ،اللمع فی أصول الفقه ،ج ،1دار الکتب العلمیة ،بیروت1424 ،هـ .ق ،ج.)122 ،1
ن الْواجبات وسُقُوط الْحرج عنْ الْخلْق فی
ل على براءة الذّمّة ع ْ
ن دلّ الْعقْ ُ
 .2اعْلمْ أنّ الْأحْکام السّمْعیة ال تُدْركُ بالْعقْل ،لک ْ
الْحرکات والسّکنات قبْل بعْثة الرُّسُل –علیهمْالسّالمُ -وتأْییدهمْ بالْ ُمعْجزات .وانْتفاءُ الْأحْکام معْلُومٌ بدلیل الْعقْل قبْل
حنُ على اسْتصْحاب ذلك إلى أنْ یرد السّمْعُ (غزالیطوسی ،أبوحامد محمدبنمحمد ،المستصفى،
وُرُودالسّمْع ،ون ْ
محمدعبدالسالم عبد الشافی ،دارالکتب العلمیة ،بیروت1413 ،هـ.ق.)159،

میکند .وی استصحاب حال العقل را همان تمسک به برائت اصلی میداند و مثال او واجب نبودن نماز
وتر است .دومین قسم ،فقدان دلیل است و آخرین قسم استصحاب حال الشرع است که همانند کسی که
بخاطر فقدان آب ،تیمم کرده در اثنای نماز با آب مواجه میشود که در این صورت با استصحاب حال
الشرع ،نمازش را با همان تیمم ادامه

میدهد1.

بنابراین استصحاب حال عقل یا استصحاب حکم عقل ،حکم به استمرار برائت ذمه ثابتِ قبل از شریعت
است .پیشینیان از دلیل عقلی ،مفهوم خاصی اراده میکردند و به همین سبب «اصالۀ البراءۀ» در ذیل
عنوان عقل ،مطرح شده است .در این باور پیش از آنکه شریعتی از طرف خداوند فرود آید ،ذمۀ هیچکس
مشغول به احکام الهی نبود ،اکنون شک میکنیم که با آمدن شریعت آیا ذمۀ ما به فالن امر مشغول شده
یا نه؟ استصحاب ،برائت ذمۀ قبل از شرع را جاری کرده و حکم به برائت میکنیم .بنابراین ،از برائت،
استصحاب برائت ذمه را قصد کرده است و آن را «استصحاب حال عقل» نامیدهاند .از عبارت عالمه
حلی 2چنین استفاده میشود.
شهید اول مستند استصحاب حال عقل را روایت« :کل شیء فیه حالل و حرام فهو لک حالل ،حتى
تعرف الحرام بعینه فتدع»

میداند3.

مال عبداهلل بن محمد تونی بشروی معروف به فاضل تونی (درگذشته  1071ق) بیان دقیقی دارد که عیناً
نقل میشود:
استصحاب حال العقل ،أی :الحال السابقۀ ،وهی عدم شغل الذمۀ عند عدم دلیل أو أمارۀ علیه ،والتمسک
به أن یقال :إن الذمۀ لم تکن مشغولۀ بهذا الحکم فی الزمن السابق ،أو الحالۀ األولى ،فال تکون مشغولۀ
فی الزمن الالحق أو الحالۀ االخرى ،وهذا إنما یصح إذا لم یتجدد ما یوجب شغل الذمۀ فی الزمن الثانی...
«القسمالثانی استصحاب حالالعقلای الحالۀ السابقۀ و هیعدم شغل الذمه عند عدم دلیل أو امارۀ

علیه»4.

در کتابهایی مثل معالم نیز همین اصطالح به کار رفته است ،دو مثالی که پیشینیان ذکر کردهاند ،تقریبا
 .1فأقسامه ثالثة{ :االول} :استصحاب حال العقل و هو التمسك بالبراءة االصیلة کما تقول :لیس الوتر واجبا ألن األصل برأیه
العهدة ... ،الثانی أن یقال :عدم الدلیل على کذا فیجب انتفاؤه و هذا یصح فیما یعلم انه لو کان هناك دلیل لظفر به ،اما ال مع
ذلك فإنه یجب التوقف و ال یکون ذلك االستدالل حجة و منه القول باإلباحة لعدم دلیل الوجوب و الخطر .الثالث :استصحاب
حال الشرع کالمتیمم یجد الماء فی أثناء الصالة ،فیقول المستدل على االستمرار صالة مشروعة قبل وجود الماء فیکون کذلك
بعده (حلی ،نجمالدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلی ،المعتبر فی شرح المختصر ،زیر نظر ناصرمکارم شیرازی،
مؤسسة سید الشهداء (علیهالسّالم) ،قم ،ج 1407 ،1هـ .ق ،ص .)33
 .2حلی ،نجمالدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلی ،پیشین ،ص.32
 .3املى ،شهید اول ،محمد بن مکى 1419( ،هـ .ق) ،ج ،1ذکرى الشیعة فی أحکام الشریعة ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم،
قم ،ص .53
 .4تونی ،عبداهلل بن محمد ،الوافیة فی أصول الفقه1415 ،هـ .ق ،مجمع الفکر االسالمی ،قم ،ص.178

در کتابهای بعدی عیناً تکرار شده است.
دو نکتۀ مهم در مورد استصحاب حال العقل مطرح است :نخست نسبت استصحاب حال عقل با قاعدۀ
قبح عقاب بال بیان و دیگری ارتباط استصحاب حال عقل با استصحاب عدم ازلی و قاعدۀ اصالت عدم
است .آیا استصحاب حال عقل نزد پیشینیان همان استصحاب عدم ازلی است؟
اما قسم دیگر استصحاب ،استصحاب حال شرع است .مثالی که محقق حلی ذکر میکند مربوط به کسی
که به خاطر نداشتن آب ،مجبور به تیمم شده و مشغول ادای نماز میشود ،اما در این حال ،متمکن از آب
میشود .این شخص میتواند علیرغم امکان طهارت مائیه ،با همان تیمم نمازش را ادامه بدهد 1.این
استصحاب در میان اهل سنت موافقان و مخالفانی

دارد2.

عبارت فاضل تونی چنین است:
القسم السادس :استصحاب حال الشرع و هو التمسّک بثبوت ما ثبت فی وقت ،أو حال على بقائه فیما بعد
ذلک الوقت و فی غیر تلک الحال ،فیقال :إنّ األمر الفالنی قد کان و لم یعلم عدمه و کلّ ما هو کذلک
فهو باق و قد اختلف فیه العامّۀ بینهم ،فنفته جماعۀ و أثبتته أخرى و اختاره منّا العالّمۀ رحمه اللّه و نسب
اختیاره إلى الشیخ المفید أیضا و سیجیء و أنکره المرتضى و

األکثر3.

بخش دوم :استصحاب اصل عملی است یا امارۀ شرعی؟
در مورد ماهیت و چیستی استصحاب و اینکه استصحاب اصل عملی است و یا امارۀ شرعی ،اختالفی
ژرف است .در بخش نخست و با بررسی ادوار مختلف ،روشن شد که استناد اصل عملی بودن استصحاب
به پیشینیان ،با ابهاماتی روبرو است.
این اختالف ،در کتاب فرائد االصول -معروف به رسائل شیخ انصاری -به صورت مستقل مطرح نشده
است .همچنان که مال محمد کاظم خراسانی هروی  -معروف به آخوند خراسانی 1329 -1255( -ق)
نیز در کتاب کفایۀ االصول به آن نپرداخته است .در دوران معاصر اکثر اصولیان ،بین اماره و اصل عملی
در تردید و تردد هستند .مثال خمینی  )136۸– 12۸1( -در دورۀ اول اصولشان قائل بودند به اینکه
استصحاب از امارات است ،اما در دورۀ دوم نظرشان این شد که استصحاب از اصول عملیه است.
ابتدا باید ماهیت اماره و اصل عملی مشخص ،سپس تفاوتهای آنها بیان شود.
 .1حلی ،نجمالدین جعفر بن الحسن بن یحیى بن سعید هذلی ،پیشین ،ص.33
 .2غزالی طوسی ،أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفى ،محمد عبد السالم عبد الشافی ،پیشین ،ص.160
 .3تونی ،عبداهلل بن محمد ،پیشین ،ص.200

 -1فرق اجمالی اماره و اصل عملی:
در ساختار علم اصول ،فرق بین امارات و اصول عملیه در موارد متعددی ،مورد بحث قرار میگیرد از جملۀ
آنها در بحث ارتباط حکم واقعى و ظاهرى و بیان فرق این دو؛ در مبحث اجزا در صورت عمل به امارات
یا اصول عملیه و کشف خالف پس از آن؛ در بحث امارات؛ و سرانجام در بحث اصول عملیه.
به طور اجمال میتوان گفت که اماره ماهیتی مرکب دارد ،بدین معنی که پدیدهای ظنی است که به
جهت ظنی بودن ،کاشفیت ناقصی از واقعیت دارد ،اما با تایید شریعت ،این نقص جبران شده است و
گویی شارع ،شریعتمداران را فرمان داده است که هرچند این دلیل کاشفیت تام از حقیقت و واقعیت ندارد،
آن را به کاربسته و این دلیل ناقص را همچون کاشف تام بدانند و به نقص آن اعتنا نکنند .بنابراین اماره
از دو عنصر شکل میگیرد :عنصر نخست ظنآوری نفسانی دلیل؛ و عنصر دیگر تایید شریعت.
با این حساب اماره دو جهت دارد:
جهت اول کاشفیتی هر چند ناقص از واقع و جهت دوم تایید شریعت؛ و البته این جهت دوم – یعنی تایید
شریعت – شرطی مهم دارد .شرط تبدیل شدن یک کاشف ظنی به امارۀ آن است که الاقل تایید آن
توسط شارع قطعی باشد .شیخ انصاری به مباحث مفصلی در این زمینه پرداخته است ،اماره بودن خبر
واحد را به عنوان یک نمونه با همین دو جهت مخصوصاً شرط آن ،به خوبی بررسی میکند.
اما اصل «دلیلٌ حیث الدلیل» ،چارۀ بیچارگی و نشان دادن یک راهکار عملی است .آنجا که از یکسو
اتخاذ موضع الزم باشد و از سوی دیگر هیچ دلیل قابل اعتمادی در دست نباشد و راه هیچ علم یا ظن
معتبری به واقعیت باز نباشد ،در چنین موضعی از همان آغاز ،پیدا کردن واقعیت در نظر نیست زیرا راه آن
بسته است.
بنابراین اهمّ تفاوتهاى اصل و اماره را چنین میتوان برشمرد:
 . 1در موضوع اصول عملی ،شک اخذ شده است ،امّا در موضوع امارات شک اخذ نشده است.
 .2در امارات صرفنظر از حجیت آن صالحیت کشف از واقع وجود دارد ،بر خالف اصول عملی که غالباً
چنین حیثیتى در آنها وجود ندارد.
 . 3هنگام جعل حجیت براى امارات ،صفت کشف و احراز آن از واقعیت مورد توجه قرار گرفته است ،امّا در
اصول عملی ،تنها تطبیق عمل بر طبق آن لحاظ شده است.
 .4امارات حاکم و مقدّم بر اصول عملیه هستند و با وجود اماره ،موضوع اصل عملی  -تعبّداً و یا وجداناً -
منتفى است .بنابراین ،مرتبۀ اصل عملی بعد از اماره است.
 .5مثبتات اماره حجّت است؛ یعنی اثر شرعى مترتّب بر الزم عقلى یا عادى مؤدّاى آن ،با اماره ثابت

مى شود ،بر خالف اصل که مثبتات آن نزد اکثر اصولیان حجّت نیست و تنها مؤدّاى خود اصل یا حکم
شرعى که بدون واسطۀ عقلى یا عادى بر آن مترتّب و بدان ثابت میشود.
 -2بررسی اقوال و احتماالت:
خالصه نظرات و اختالفات در اماره و اصل عملی بودن استصحاب ،چنین است:
یکم :عده ای بر آن هستند که استصحاب اماره است مطلقاً ،اعم از اینکه مستند و مدرک اعتبار
استصحاب ،روایات باشد یا مستندش دالیل دیگری همچون دلیل عقل ،بنای عقال و یا اجماع .پس
مبنای حجیت استصحاب ،تاثیری در اماره و اصل بودن آن ندارد و در هر صورت استصحاب ،اماره است.
این گروه معتقدند هر چند یقین سابق ،االن دچار خلل شده و به مرتبۀ ظن فروافتاده است ،اما عقال
همان یقین سابق را نشانۀ بقا میشمردند.
یکی از طرفداران این نظریه ،سید مرتضى حسینى یزدى فیروزآبادى ( )1410-1329نگارنده یکی از
شرحهای مهم کفایۀ االصول به نام کتاب عنایۀ االصول فی شرح کفایۀ االصول

است1.

دوم :عدهای از علما قائل اند که استصحاب اصل عملی است مطلقاً ،چه دلیل و مدرک آن روایات باشد و
چه غیر روایات .محمد رضا مظفر ( )13۸3-1322در کتاب اصول الفقه طرفدار این نظریه است .ایشان
بین مستند و بین حقیقت استصحاب فرق گذاشته ،معتقد است که اگر ما مستند را عقل یا بنای عقال قرار
دادیم غیر از این است که بگوئیم آیا خود استصحاب کاشفیّت دارد یا

ندارد2.

سوم :عده ای نیز به تفکیک اصل و اماره بودن بر اساس دلیل و مدرک استصحاب معتقد شدهاند .شاید
اولین کسی که به این تفصیل به صورت جدی مطرح کرده ،مرحوم شیخ انصاری است .ایشان معتقدند
اگر دلیل حجیت استصحاب روایات باشد ،استصحاب اصل عملی است و اگر دلیل استصحاب غیر روایات
 مثالً عقل یا سیرۀ عقال  -باشد ،استصحاب ،اماره خواهد بود.چهارم :راه دیگری که برخی برای حل مسئله در پیش گرفتهاند ،رهایی از دو راهی استصحاب و اماره
است بدینصورت که فرضسومی هم در مسئله هست که میتوان استصحاب را دلیل میانهای میان اماره
و اصل عملی دانست .بانیان این نظریه اجماالً چنین استدالل کردهاند که :در اصول عملیه هیچ کاشفیتی
از واقع نیست و صرفاً راهکاری است برونرفتنی در مقام عمل .گفته شده در امارات دو جهت داریم:
 .1حسینی فیروزآبادی ،مرتضى بن محمد بن محمد باقر بن حسین ،عنایة األصول فی شرح کفایة األصول ،ج ،5قم،
1400هـ .ق ،ص .14
 .2مظفر ،محمدرضا ،اصول الفقه ،دانش اسالمی ،ج ،2بیجا1405 ،هـ .ق ،ص 249

جهت نخست) کاشفیّت ناقص از واقعیت :بدین معنا که اماره خود به خود و فی نفسه میخواهد از
واقعیت پرده بردارد و خود به خود راهی است برای رسیدن به واقعیت ،هرچند این کشف ناقص باشد .این
کاشفیت در ذات اماره وجود دارد پیش از آنکه اصال به این نکته بیاندیشیم که شارع در برابر این کاشفیت
چه موضعی میگیرد آیا آن را میپذیرد؟ یا رد میکند؟
جهت دوم) پذیرش شارع :یعنی شارع این اماره را  -که کاشف ناقص است  -حجت قرار داده است و
عمل بر اساس آن را توصیه میکند؛ همانطورکه گفته شد این پذیرش از سوی شارع ،باید قطعی باشد نه
ظنی ،یعنی سند پذیرش باید قطعی باشد و مثالً خبری متواتر یا نصی صریح از کتاب داللت بر این
پذیرش کند و به زیان اصطالحی پذیرش خود نباید ظنی باشد اگر چنین شود ،ظنی به ظن دیگر تکیه
خواهد زد و دور پدید خواهد آمد.
چون در استصحاب نیک بنگریم نوعی کاشفیت از واقع را در آن میبینیم ،زیرا کسی که یقین دارد و
شک بر یقین وی عارض میشود ،آثار یقین سابق در او ظن به واقعیت ایجاد میکند ،یعنی او را از حد
شک مطلقی که مثال در شبهۀ بدوی بر انسان عارض میشود ،باالتر نگه میدارد و حالت ظن به واقعیت
را ایجاد میکند .پس این یقین نوعی کاشفیت از واقع دارد و جهت اول اماره شدن را برای استصحاب
فراهم میکند .از طرف دیگر شارع هم اجماالً عمل بر طبق وضعیت سابقه را تایید کرده است ،اما با این
حال در این جا سؤاالتی اساسی وجود دارد که کار اماره شدن را بر استصحاب مشکل میکند ،مانند اینکه
آیا شارع به خاطر کاشفیت استصحاب آن را حجت قرار داده است؟ یا اینکه روایات وارد شده فقط تایید و
امضایی است بر شیوۀ عقال؟
پرسش مهمتر پرسش از حد و اندازۀ تایید شریعت است ،یعنی پرسش این است که آیا شارع به همان
اندازه که خبر واحد و بینه را تایید کرده است ،استصحاب را هم تایید کرده است؟ چنان که مثالً به
فرمودۀ شیخ انصاری ،مجموع اخبار وارده در بارۀ تایید عمل به خبر واحد به نوعی تواتر اجمالی میرسد یا
مثالً در تایید بینه توسط شارع هیچ کس تردیدی ندارد .در مورد استصحاب پاسخ مثبت به هر دو پرسش
با تردید جدی همراه است ،یعنی اوالً هیچ معلوم نیست که شارع به خاطر عنصر «ظنآوری» استصحاب
آن را تایید کرده باشد؛ و ثانیاً استصحاب بیگمان به اندازۀ تایید اماراتی مانند بینه و خبر واحد نیست ،بنابر
این هم ،جهت اماره شده عنصر ظنآور استصحاب در اینجا مفقود است و هیچ معلوم نیست که شارع به
خاطر ظنآوری استصحاب آن را تایید کرده باشد و هم شرط اساسی تایید وجود ندارد .یعنی هیچ کس
نمیتواند ادعا کند شارع به قطع و یقین ،استصحاب را تایید کرده است و عمل به آن را دستور داده است.
اینحاست که با وجود آنکه ظنآوری استصحاب آن را از حد اصول باالتر میبرد ،لیکن باز این نقایص

سبب میشود که به حد امارات نرسد و این شبهه نقل میشود که استصحاب نه اماره است و نه اصل.
شاید منظور از تعبیراتی چون برزخ بین اماره و اصل ،یا تعبیر عرش االصول و فرشاالمارت ،اصل تنزیلی
و احرازی و ...ناظر به همین جوانب باشد.
 -3اصل تنزیلی و

احرازی1

در اثنای تردید و حیرت میان اماره و اصل عملی ،نظریهای به نام اصل تنزیلی و احرازی مطرح شد.
معروف است که احوال مکلف نسبت به تکالیفش ،چند حالت دارد :یا در حالت قطع و یقین است که در
این صورت هیچ تردیدی در واقع نمایی قطع و لزوم متابعت آن نیست ،یا در حالت ظن است که اگر
شارع مقدس عمل بر اساس این ظنون را تجویز کند و به اصطالح اصولی آنها را معتبر بداند ،امارۀ
شرعی خواهند بود و میبایست بر طبق آن عمل شود و اال ظن نامعتبر و غیر قابل اعتماد خواهد بود.
حالت سوم مکلف ،شک و تردید است که مکلف در مقام عمل دچار حیرت شده است .در این فرض
اصول عملیه راهگشا خواهد بود .در اصل عملی ،صدر ،محمد باقر 1430( ،هـ .ق) ،مباحث االصول،
حسینی حائری ،کاظم ،دارالبشیر ،قم .هیچ نظری به واقع و کشف آن نیست و فقط بـرای رهایی مکلـف
از سـرگردانی است .پس اگر اصلی از اصول عملی نظری به واقع هم داشته باشد ،شـارع ایـن جهت را
معتبـر ندانسته است.
حالت چهارمی هم از شرط ذیل حالت سوم ،استخراج میشود و آن اینکه در اصل عملی ،شمهای از
واقعیت وجود دارد .یعنی در حالت رفع حیرت در مقام عمل ،با اصلی عملی است که رنگ و بویی از
واقعیت دارد اما در حد ظن ،نیست .به این قسم از اصول ،اصل محرز و اصل تنزیلی میگویند که
«تاحدودی» احراز واقع در آنها وجود دارد و مفاد آنها «نازل به منزلۀ واقع» قلمداد شده است.
به تقریر دیگر اصول عملى محرز ،اصولى هستند که بهرغم اصل بودن ،نیم نگاهی به واقعیت نیز در آنها
دیده میشود .از این جهت به امارات شباهت پبدا میکنند .اصول عملى غیر محرز اصولى هستند که مفاد
آنها هیچ نگاهیبهواقعیت ندارد ،مانند برائت و احتیاط شرعى .از میاناصولعام ،تنها استصحاب و از قواعد
فقهی و اصول خاص ،اصولى نظیر اصل صحّت ،قاعدۀ تجاوز و فراغ ،جزء اصول محرز به شمار مىروند.
در کلمات برخی از اصولیان ،از استصحاب به «اصل محرز» تعبیر شده است؛ چه آن که در استصحاب
نوعى احراز واقع وجود دارد و از این جهت ،کارکردى همچون کارکرد امارات دارد ،به این جهت بدان
«اصل تنزیلى» نیز گفته شده است .در حالى که دیگر اصول عملى چنین ویژگى و کارکردى ندارند .روى
 .1برای مطالعه بیشتر رجوع شود به :بهار ،هادی مصباح ،پژوهشی در ماهیت اصل محرز با تأکید بر دیدگاه محقق نائینی و
شهید صدر ،مطالعات اسالمی :فقه و اصول ،سال چهل و هفتم ،ش  ،1394 ،100صص .164- 143

این جهت ،استصحاب مقدّم بر سایر اصول است؛ چون استصحاب ،موضوع دیگر اصول را

برمىدارد1.

سابقۀ بحث احراز واقع در حوزۀ اصول عملی ،به عالمه حلی و شیخ انصاری میرسد .اما تبیین عنوانی به
نام «اصل محرز» از ابتکارات و نوآوری های مرحوم محمدحسین غروی نائینی اصفهانی معروف به محقق
نائینی ( )1355-1276است.
در میان اصولیان متاخر ،دو تقریر دیگر بر اصل محرز و غیر محرز مطرح شده است.
خوئی ( )1371–127۸که از شاگردان مرحوم نائینی است ،به نظریۀ استادش اشکاالتی مطرح کرده،
تعریف دیگری ارائه داده است .همچنین سید محمدباقر صدر معروف به شهید صدر ( 1359 -1313ش)
هم با مبانی خاصی که دارند ضمن رد تعریف نائینی بر اصل محرز ،تعریف جدیدی برای آن ذکر کردهاند.
ایشان تمایز میان اصول و حجیت امارات را نیز به تفاوت در مالک جعل آنها میداند ،اصل محرز را نیز
به همین مبنا تفسیر

میکند2.

نتیجۀ این بحث در اماره و اصل بودن استصحاب کاربرد دارد و هم در تعارض اصول عملیه با

یکدیگر3.

 -4شاخصهای حل مسئله:
برای یافتن پاسخ دقیق به اصل عملی بودن استصحاب و یا اماره بودن آن ،باید مالکهای پاسخ مسئله
را بررسی کرد .شاخصهای متعددی برای حل مسئله وجود دارد:
شاخص یکم  ،از راه بررسی تعاریف استصحاب :برخی از تعاریف ناظر به اصل عملی بودن استصحاب
است و برخی از تعاریف با ا ماره بودن ،سازگار است .اگر استصحاب را از باب اماره حجت بدانیم ،استفاده از
مفهوم و کلمۀ «شک» در تعریف صحیح نخواهد بود ،زیرا اماره از بین برندۀ شک است .لذا تعریف
میرزای قمی به «کون حکم أو وصف یقینی الحصول فی الزمن السابق ،مشکوکالبقاء فی الزمنالالحق»،
به اماره بودن نزدیکتر است 4اما اگر استصحاب را اصل عملی بدانیم ،از آنجایی که موضوع اصل ،شک
است ،میتوان آن را در تعریف استصحاب مندرج کرد.
خالصه اینکه اگر استصحاب اماره است ،دیگر تعریف آن به «إبقاء ما کان» -که شیخ انصاری مطرح
کرده است -دقیق نخواهد بود .در مقابل اگر اماره بودن استصحاب را پذیرفتیم ،تعریف به «حکم الشارع
 .1موسسه دائرة المعارف الفقه االسالمی ،فرهنگ فقه فارسی ،زیر نظر آیة اهلل سید محمود هاشمی شاهرودی ،ج ،1قم،
 ،1387ص.526
 .2صدر ،محمد باقر ،مباحث االصول ،حسینی حائری ،کاظم ،دارالبشیر ،ج ،2قم1430( ،هـ .ق) ،ص.304
 .3صدر ،محمد باقر ،دروس فى علم االصول ،ج ،2مجمع الفکر االسالمی ،قم1432 ،هـ .ق ،ص.310
 .4انصاری ،مرتضی بن محمدامین ،فرائد االصول ،ج ،3مجمع الفکر اإلسالمی1428( ،هـ .ق) ،ص.10

بالبقاء فی ظرف الشک» ،ناصواب خواهد بود ،چرا که با تعبیر «فی ظرف الشک» ،راه برای اصل عملی
باز میشود .بنابراین اماره بودن ،تعریف به «الحکم متیقناً فیاآلنالسابق مشکوکالبقاء فی اآلن الالحق»
و امثال مناسب خواهد بود و تعریف سازگار بهاصل عملی بودن هم همان تعریف شیخ انصاری خواهد بود.
اشکال این روش این است که ممکن است تعریف یکسانی برای استصحاب متصور نباشد ،بلکه اماره
بودن استصحاب با اصل عملی بودن آن ،دارای دو تعریف مستقل است.1
شاخص دوم ،از راه بررسی ادله و مدارک استصحاب :برای اثبات حجیت استصحاب به دالئلی تمسک
شده است .آیا از نوع دلیل و مدرک حجیت و اعتبار استصحاب ،میتوان پاسخی به اماره و اصل عملی
بودن استصحاب راهی گشود؟ شیخ انصاری اماره و اصل عملی بودن استصحاب را منوط به ادلۀ حجیت
آن کرده است.
برای حجیت استصحاب به دالئلی استناد شده است:
 -1بناى تعبّدى عقال :عقال در احکام عرفى و در مسائل روزمرّه خود اگر نسبت به مطلبى یقین داشتند و
بعد شک در بقای آن کنند بنای بر بقای آن مىگذارند ،البتّه نه از باب اینکه ظنّ به بقا در ایشان پیدا
مىشود ،بلکه آنها یک بناى تعبّدى دارند که دائر مدار وجود و عدم ظنّ نیست (ظنّ به بقا ،دلیل دیگرى
است)
برخی از محققان سیرۀ عقال را یک دلیل معتبر شرعی ندانسته و وجود استصحاب به معنای استناد تعبدی
به حالت سابقه را در بین عـقال نـپذیرفتهاند و حتی در صورت ثبوت سیره معتقدند این سیره مورد تایید
شارع نیست 2.از طرف دیگربزرگانی همچون آقارضا همدانی نجفی (1250ق1322-ق) معروف به محقق
همدانی وجود این سیره را در بین عقال بر اسـاس یـک الهام خدایی میداند که بدون آن نظام معاش و
معاد آنها مختل میشود 3.به نظر میرسد بین سیرۀ عقال و اماره بودن استصحاب ،رابطه تنگاتنگی است.
 -2ظنّ :یک مسئله طبیعى این است که اگر چیزى قبال ثابت شد و متیقّن بود ولى اکنون شک در بقای
آن داریم ،فعال ظنّ به بقا براى ما محقّق مىشود .کسانى که استصحاب را از راه ظنّ به بقاء حجّت
مىدانند معتقدند که استصحاب ،اصل عملى نیست بلکه یکى از امارات معتبر است.
 -3نصوص :عدّهاى هم از طریق نصوص و روایات ،قائل به اعتبار استصحاب شدهاند.
 .1در کتاب مصباح االصول مرحوم خوئی و هم در رساله االستصحاب امام خمینی ،این اشکال مطرح شده است.
 .2ر.ك :خراسانی ،محمدکاظم بنحسین ،کفایة االصول ،موسسة آلالبیت علیهمالسالم إلحیاءالتراث ،قم 1409( ،هـ.ق)،
ص.387
 .3نائینى ،محمد حسین ،اجود التقریرات ،خویى ،ابوالقاسم ،مطبعه العرفان ،ج ،1قم ،1352 ،ص .357

 -4اجماع :بعضى هم براى اعتبار استصحاب به اجماع ،تمسّک کردهاند.
استاد جعفری لنگرودی دالئل حجیت استصحاب را در سه گروه دلیل عقل ،عرف و عادت و سرانجام
احادیث جای داده است:
دلیل عقل که خود بر دو قسم است :گروهی علت مبقیه را علت محدثه میدانند .پس علت وجود
مستصحب ،علت بقا و استدامه آن هم خواهد بود .گروهی هم شک به بقا را پس از علم به وجود ،مفید
ظن به بقا دانستهاند و بر این باورند که همین ظن ،ریشۀ شک را میخشکاند و لذا استصحاب کاشف
ظنی خواهد

بود1.

استاد جعفری لنگرودی این قبیل استدالت را از اساس بیپایه

میدانند!2

دلیل دیگر اعتبار استصحاب ،عرف و عادت یا همان بنای عقال است .در عرف و عادت به صرف شک در
بقای چیزی که قبال نسبت به آن چیز ،یقین داشتهاند دست از آن سابقه یقینی برنمیدارند .استاد ضمن
قبول این استدالل معتقدند مسلمانان این عرف جهانی را کشف

کردهاند3.

آخرین مدرک حجیت استصحاب ،ادله نقلی است .مشهور است که حسین بن عبد الصمد حارثی ملقب به
عزالدین (9۸4-91۸ق) پدر شیخ بهایی موسس این استدالل است .همین ریشهیابی تاریخی سبب ضعف
این استدالل شده است که سدههای طوالنی هیچ یک از فقها و اصولیان پیشین علیرغم اعتماد به
استصحاب ،شاهدی بر حجیت آن از روایات بیان نکردهاند4.
استاد جعفری لنگرودی در کتاب الفارق ،همۀ این سه مدرک را مخدوش میداند .ایشان تصریح میکنند
که مدلول احادیث مورد استناد در حجیت استصحاب ،امضایی است نه تاسیسی .اما عرف و عادت به
عنوان مدرک ،چرائی اعتبار استصحاب را بیان نمیکند .اهتمام به بررسی دلیل عقلی و بنای عقال هم
تضییع وقت است! ایشان مدرک جدیدی برای استصحاب ارائه دادهاند به نام قاعدۀ «بقا و

ابقا»5.

قاعدۀ «بقا و ابقا» از ابتکارات استاد جعفری لنگرودی است و دربسیاری از مباحث فقهی و اصولی ،مستند
ایشان است ،چرا که این قاعده ،سنت حیات است 6و استصحاب هم یکی از متفرعات همین قاعده است.
ایشان در پایان مدارک حجیت استصحاب ،تصریح دارند که:
استصحاب نه اصل عملی است و نه اماره! روش انسانها در طول تاریخ بر حبّ بقا و ابقا بوده است بدون
آنکه نیم نگاهی به مبحث کشف از مجهول قضایی (نه اماره) داشته باشند ...در گذشته به استصحاب از
 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دائرة المعارف علوم عقلی ،پیشین ،صص.80-78
 .2همان ،ص.79
 .3همان ،ص . 80
 .4همان ،ص . 81
 .5جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،ج ،1مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،ص.274
 .6همان ،ص. 44

دید کشف از مجهول قضایی و عدم کشف آن زیر عنوان اصل عملی نگاه کردهاند .این زاویه دید اصال با
حقایق حیات (= حب بقا و ابقا) وفق نمیدهد ...این مهمترین فارق نظر ما و دگران

است1.

شاخص سوم ،از راه بررسی ارکان و مقومات استصحاب :در این شاخص با تحلیل مقومات استصحاب،
نسبت آنها با اماره و یا اصل بودن استصحاب ،تحلیل و بررسی میشود .استصحاب اجماالً از دو قضیۀ
متیقنه و قضیۀ مشکوکه تشکیل شده است .با همین دو قضیه ،بین استصحاب و االستصحاب قهقری،2
قاعدۀ یقین و قاعدۀ مقتضی و مانع تفکیک کردهاند.
عدهای از اصولیها  -همچون محقق نایینی -برای استصحاب سه رکن بر شمردهاند :اجتماع یقین و
شک در زمان واحد؛ سابق بودن زمان متیقن بر مشکوک؛ فعلیت یقین و شک .برخی دیگر همچون شهید
صدر برای استصحاب ،چهار رکن ذکر کردهاند :یقین به حدوث؛ شک در بقا؛ وحدت زمان شک و یقین؛
وجود اثر شرعی برای حالت سابق استاد جعفری لنگرودی ،در آثار مکتوبشان ،ارکان استصحاب را به
گونههای مختلفی بیان کردهاند.
عناصر سازندۀ استصحاب را در کتاب مبسوط در ترمینولوژی حقوق ،چنین ذکر کردهاند.
اول) وجود چیزی در زمان گذشته (مستصحب)؛
دوم) امکان عادی بقای مستصحب پس از حدوث آن؛
سوم) شک در بقای مستصحب؛
چهارم) عدم انتفای موضوع مستصحب؛
پنجم) تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک؛
ششم) وحدت متعلق یقین و شک؛
هفتم) اجتماع شک و یقین در آن واحد؛
هشتم) واقعی بودن (نه فعلی) بودن شک و

یقین3

در کتاب دائرۀ المعارف علوم اسالمی عناصر اختصاصی استصحاب پس از بیان عناصر عمومی آن چنین
ذکر شده است:
اول) وجود چیزی (مادی و معنوی) در زمان گذشته (مستصحب)؛
دوم) امکان عادی بقای مستصحب؛
سوم) شک در بقای مستصحب؛
 .1همان ،ص.274
 .2در استصحاب متعارف ،زمان متیقن متقدم است ،زمان مشکوك متأخر .در استصحاب قهقری مسئله برعکس است ،یعنی
زمان متیقن متأخر است ،زمان مشکوك متقدم.
 .3همان.323 ،

چهارم) بقای موضوع مستصحب؛
پنجم) تقدم زمان متیقن بر زمان مشکوک؛
ششم) وحدت متعلق یقین و متعلق شک؛
هفتم) اختالف زمان متیقن و زمان مشکوک؛
هشتم) اجتماع شک و یقین در آن واحد؛
نهم) فعلیت شک و

یقین1

در کتاب دائرۀ المعارف دانشنامه حقوقی عناصر استصحاب چنین شمرده شده است:
اول) وجود چیزی (خواه مادی باشد خواه نه) در گذشته که با علم به وجود آن حاصل شده باشد ولو از
طریق امارات؛
دوم) پیدا شدن شک در بقا و امتداد وجود آن چیز؛
سوم) وحدت متعلق یقین سابق و متعلق شک الحق؛
چهارم) تغایر زمان متعلق یقین با زمان متعلق شک؛
پنجم) تقدم زمان متیقن بر زمان شک؛
ششم) اجتماع شک و یقین در آن واحد؛
هفتم) فعلیت شک؛
هشتم) وجودی بودن متیقن نه عدمی بودن آن؛
نهم) عدم تردید در مقدار ادامه وجودی چیزی در طول

زمان2

تقریرهای مختلف استاد از مقومات و عناصر سازندۀ استصحاب ،در جای خود میبایست بررسی شوند .اما
آیا از این عناصر ،پی به ماهیت اماره و یا اصل عملی بودن استصحاب میتوان برد؟ گمان میرود که
ارکان کلی حاکم بر اصول عملی ،در این بحث مفروغ عنه گرفته شده است و به تعبیری بر فرض صحت
آن ارکان عمومی ،ماهیت استصحاب بررسی میشود.
به نظرمیرسد با سه تعبیر مختلف استاد  -امکان عادی بقای مستصحب پس از حدوث آن؛ یا امکان
عادی دوام و بقای مستصحب؛ یا امکان عادی بقای مستصحب  -به نوعی به حکایت ظن به بقا
میرسیم و لذا به نظر میرسد با این مقومات ،استصحاب اماره خواهد نه اصل عملی.

 .1جعفری لنگرودی ،محمدجعفر ،دائرة المعارف علوم عقلی ،پیشین ،صص .77-63
 .2همان ،صص 306-304

نتیجهگیری:
نتیجۀ بررسیهای تاریخی و تحلیلی مباحث اصولی استصحاب ،سه پایگاه و سه خاستگاه برای حجیت
این دلیل نشان میدهد :خاستگاه نخست -که نشان داده شد از نظر تاریخی هم قدمت بیشتری دارد-
خاستگاه عقلی است که در طول مباحث استصحاب تحت عناوین دلیل عقل ،بنای عقال ،سیرۀ عقال و...
از آن یاد می شده است .دوم مبنا و خاستگاه شرعی است که از قرون دهم به بعد مورد توجه قرار گرفته
است؛ و سوم تلفیق این دو مبنا و شکلگیری نظریۀ اماره بودن استصحاب و تعارض آن با ساختار اصل
عملی:
 -1خاستگاه عقلی:
در طول تاریخ مباحث استصحاب دیده نشده کسی خاستگاه عقلی آن را به صورت استداللی مورد بحث
قرار داده باشد و در صدد اثبات این پایگاه برای استصحاب باشد؛ و شاید همین نحوۀ برخورد غیر
استداللی ،سبب آن باشد که تمسک به دلیل عقلی تضییع وقت شمرده شده است لیکن در دقت فلسفی
این پایگاه جایگاه دارد ومیتواند به این استدالل تکیه کند که:
جهان ،جهان ممکنات است و هیچ معدومی از جرگۀ عدم پا به وجود نخواهد گذاشت مگر آنکه
مجموعهای از علل و عوامل که آنها را «علت تامه» مینامند ،حاصل شود و آن معدوم را موجود کند و
هرگاه علت تامه حاصل شود معلول را گریزی از پدیدار شدن نخواهد بود .پیوستگی معلول با علت تامه
در آن اندازه است که حتی آنی فاصله میان این دو قابل تصور نیست و به همین جهت است که در دقت
فلسفی تقدم علت بر معلول را تقدم رتبی دانستهاند .علت تامه را از آن جهت که ایجاد کننده معلول است،
«علت مُوجده» و آن معلول را از آن جهت که گریزی از موجود شدن ندارد« ،واجب الوجود بالغیر»
گفتهاند .هرگاه وجودی با لغیر واجب شد برای برگشت به جرگۀ عدم نیازمند علت دیگری است که آن را
«علت مُعدمه» گویند و تا زمانی که علت دیگری موجود را معدوم نکند موجود باقی خواهد ماند هر چند
در این میان از علت دیگری موسوم به «علت مُبقیه» نیز نام برده شده ،لیکن به نظر میرسد علت مبقیه
همان عدم همان عدم علت معدمه است در فیزیک سنتی قانون «ماند» یا «اینرسی» همین حکم را بیان
می کند .شک استصحابی در حقیقت شک در پدیداری علت معدمه است و تکلیف آن نیز در اصول
پذیرفته شده روشن است که مشمول اصل بزرگ و فراگیر عدم خواهد شد و بدین ترتیب اصولی حکم
می کند به عدم علت معدمه و با این مبنا حتی استصحاب وجودی نیز خود نتیجه اجرای اصل عدم خواهد
بود.

 -2خاستگاه شرعی:
آن گونه که گفته شد در هیچ یک از متون شرعی و روایات از اصطالح استصحاب سخنی به میان نیامده
بلکه مفاد روایاتی چون «التنقض الیقین بالشک» پدید آورندۀ مفهوم استصحاب در فقه اسالمی بوده
است که البته شمارۀ این روایات نیز اندک است .اشارات اندک و غیر مستقیم شریعت پایه مستندات
شرعی این پدیده را بسیار ضعیف کرده و شاید به همین دلیل بوده است که پیشینیان به آن توجهی
نداشته اند .ولی به هرحال استناد به این گونه روایات استصحاب را از مدار عقلی صرف خارج کرده و در
کنار مستندات عقلی مستند دیگری نیز تحت عنوان مستند شرعی ایجاد کرده است.
 -3شکلگیری نظریه اماره:
الف) به نظر میرسد گالویز شدن شک الحق با یقین سابق آن را از مرتبۀ کاشفیت تامّی که داشته است
به زیر میکشد ،اما از مجموع گفتههای اصولیان چنین پیداست که این یقین به کلی از بین نمیرود بلکه
به مرتبۀ ظن فرومی افتد .حکم عقل نیز با استداللی که گذشت همین بوده و اصل بر عدم علت معدمه
است و نتیجه این میشود که طرف بقا به مراتب رجحان بیشتری نسبت به طرف نابودی دارد.
ب) چنانکه گذشت اماره را دو عنصر و یک شرط است ،عنصر نخست ظن آفرینی نفسانی اماره یا به
تعبیر دقیق تر سبب اماری است و عنصر دوم تایید شریعت است .به دیگر سخن اماره باید خود به خود
کاشفیت ظنی و ناقصی از واقعیت داشته باشد تا شریعت بتواند عمل بر طبق آن را اجازه داده و این کشف
ناقص را تام بیانگارد و باالخره شرط اماره شدن یک سبب ظنی به فرموده شیخ انصاری آن است که
تایید آن توسط شریعت قطعی باشد و شارع عمل بر اساس این دلیل بوده است ظن آور را به صورت
قطعی دستور داده باشد .مثالً در نصوص آیات بالمعارض قرآن یا اخبار متواتر چنین دستوری رسیده باشد،
زیرا اگر دستور شریعت ظنی باشد ظن به ظن تکیه کرده و در اصطالح منطقی این امر مستلزم دور
میشود و چنان است که کوری عصاکش کور دگر شود .شیخ در مبحث دوم از کتاب ارزشمند فرائد
االصول در باب اثبات أماریت خبر واحد به خوبی از پس این معنا بر آمده است.
ج) اینک هنگام پاسخ گفتن به سوال اصلی این مقال است در باب ماهیت استصحاب و پرسش از اینکه
استصحاب اصل است یا اماره؟
از مقدماتی که گذشت به خوبی معلوم شد که در استصحاب هم عنصر ظنآوری نفسانی و هم عنصر
تایید شریعت وجود دارد آنچه استصحاب برای اماره شدن کم دارد همین شرط اخیر یعنی قطعیت تایید
شریعت است زیرا تایید استصحاب در متون شرعی نه صریح است و نه قطعی و متواتر و کسی نمیتواند

به قطع و یقین ادعا کند که شارع عمل به استصحاب را دستور داده است بلکه حداکثر چیزی که از
شریعت برمیآید رضای ضمنی است.
با این همه ،ظن آوری نفسانی استصحاب به عالوه همین رضای ضمنی شارع ،آن را با اصول دیگر مانند
برائت و احتیاط کامالً متفاوت کرده و استصحاب را شبیه امارات کرده است ،یا الاقل فضایی برای این
پرسش باز کرده ا ست که استصحاب اصل است یا اماره؟ حال آنکه در برائت و احتیاط هیچ مجالی برای
این شبهه و پرسش نیست ،زیرا مجرای اصل برائت مثال در شبهۀ حکمی بدوی ،شک مساوی الطرفین یا
به عبارت صحیحتر جهل فراگیری است که هیچ جای رجحانی برای دو طرف وجود یا عدم تکلیف ایجاد
نمیکند و این وضع بسیار متفاوت است با وضعیت استصحاب که به ادله یاد شده ،طرف بقای
مستصحب ،رجحان معناداری نسبت به طرف نابودی آن دارد؛ وهمین تفاوت استصحاب با برائت و
احتیاط سبب می شود که با وجود آنکه شریعت در عمل به این دو اصل نیز دستوراتی داده است ،اما
هیچگاه دستورات شریعت در ثبوت برائت گمان اماره شدن آن را ایجاد نمیکند ،همین گونه است
دستوراتی که در عمل به احتیاط رسیده است واصولیان بر اساس آنها در شبهۀ محصوره حکمی و
موضوعی ،مجرای احتیاط را گشودهاند .حداکثر کاری که اصولیان در مباحث برائت و احتیاط کردهاند این
بوده است که بر اساس مستندات برائت و احتیاط آن دو را به برائت شرعی و برائت عقلی و احتیاط شرعی
و احتیاط عقلی تقسیم کردهاند.
بر این اساس احتیاط شرط أماره شدن را ندارد و به حد اماره نمیرسد و همچنان اصل عملی به شمار
می آید ،لیکن برتری و تفوّق انکار ناپذیری بر دیگر اصول عملی عام و خاص دارد که آن را مستحق
جایگاه «منزلۀ بین المنزلتین» کرده است و گرچه همچنان از اصول عملی به شمار میآید ،لیکن در
عرش این اصول است و هر چند اماره نشده است اما درفرش امارات جای دارد و راز تقدم استصحاب بر
دیگر اصول عملی و قواعد همین جایگاه و منزلت است.
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 .23صدر ،محمد باقر 1430( ،هـ .ق) ،مباحث االصول ،حسینی حائری ،کاظم ،دارالبشیر ،قم.
 .24صدر ،محمد باقر 1432( ،هـ .ق) ،دروس فى علم االصول ،مجمع الفکر االسالمی ،قم.
 .25طوسی ،أبو جعفر محمد بن الحسن 1417( ،هـ .ق) ،عدّۀ االصول ،تحقیق محمد رضا االنصاری،
المطبعۀ ستاره ،قم.
 .26عاملى ،شهید اول ،محمد بن مکى 1419( ،هـ .ق) ،ذکرى الشیعۀ فی أحکام الشریعۀ ،مؤسسه آل
البیت علیهم السالم ،قم.
 .27غزالی طوسی ،أبو حامد محمد بن محمد ،المستصفى ،محمد عبد السالم عبد الشافی 1413( ،هـ .ق)،
دار الکتب العلمیۀ ،بیروت.
 .2۸فاضل موحدى لنکرانى ،محمد ،)13۸5( ،إیضاح الکفایۀ ،نوح ،قم.
 .29فیروزآبادی شیرازی ،أبو اسحاق إبراهیم بن علی بن یوسف 1424( ،هـ .ق) ،اللمع فی أصول الفقه،
دار الکتب العلمیۀ ،بیروت
 .30قلىزاده ،احمد ،)1379( ،واژهشناسی اصطالحات اصول فقه ،بنیاد پژوهشهای علمی فرهنگی نور
االصفیاء ،تهران.
 .31مامقانى ،عبداهلل ،بیتا ،تنقیح المقال فی احوال الرجال ،مطبعۀ المرتضویۀ ،نجف اشرف.
 .32محمدی خراسانی ،علی ،)13۸7( ،شرح رسائل ،دار الفکر ،قم.
 .33مرکز اطالعات و منابعاسالمی ،)13۸9( ،فرهنگنامه اصولفقه ،پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمى،
قم.
 .34مظفر ،محمدرضا 1405( ،هـ .ق) ،اصول الفقه ،دانش اسالمی ،بیجا.
 .35موسسه دائرۀ المعارف الفقه االسالمی ،)13۸7( ،فرهنگ فقه فارسی ،زیر نظر آیۀ اهلل سید محمود
هاشمی شاهرودی ،جلد اول ،قم.
 .36نائینى ،محمد حسین ،)1352( ،اجود التقریرات ،خویى ،ابوالقاسم ،مطبعه العرفان ،قم.
 .37نخجوانى ،محمد بن هندوشاه ،)1976( ،دستور الکاتب فی تعیین المراتب ،علیزاده ،عبدالکریم علی
اوغلی ،بیجا.

Rethinking the nature of authorization of previous state (istishab)
with a look at the theories of Professor Jafari Langroudi
SeYYED Mohammad Sadri1
istishab is one of the useful documents in deriving jurisprudential rulings and
legal arguments. istishab is briefly defined as legal presumption of continuity of
the status quo in doubtful case. The conditions, elements, and types of istishab
have been studied with the great efforts and scrutiny of Islamic scholars. The
conditions, elements, and types of istishab have been studied with the close
look of Islamic scholars. These researches have caused the use of istishab to
expand tremendously in the field of jurisprudence, rules of it and law. But the
"essence and nature" of istishab remains an important and fundamental
question. In this research, while examining the literary and terminological
meaning of istishab and trying to apply this meaning, to the evolution of
practical principles - in general - and istishab. Although the word istishab is not
mentioned in the tradition, but its content is included. Perhaps the first
conceptual argument for acceptance is for Hisham ibn al-Hakam, who lived
before Imam al-Shafi'i. In historical examining of the rules of jurisprudence,
we come across terms such as "istishab of the present", "istishab of the state of
reason" in the jurisprudence of the predecessors, which is clearly different from
the current "istishab" in the rules of jurisprudence. First, the brief difference
between the presumption and the practical principle is explained and the the
opinions of Islamic jurisprudents are mentioned in order to determine the
statistic and the practical principle of istishab. Some later jurists have proposed
a theory called the "discounted and establishing principle" such as Mirza Naeini
to be a new solution to the dual answer of "being a persumption" and being a
"practical principle" of istishab. Regardless of this solution, accurate analysis of
the problem solution requires the study of indicators and criteria for solving the
problem, For example, the validity of istishab or the analysis of its elements has
a clear effect on solving the problem of "being a presumption" and being a
"practical principle" of istishab. In the end, while exploring the principles of
istishab in the opinions of prof.Jafari Langroudi, as a summary, it is expressed
three intellectual, jurisprudential and integrated source of istishab.
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