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و حقوق موضوعه  اصل استصحاب در فقه

∗اسداهللا لطفي

)ره(دانشيار گروه فقه وحقوق دانشگاه بين المللي امام خميني

)17/9/1386:تاريخ تصويب-28/8/1386: تاريخ دريافت(

:چكيده
و اجما سنت،ي قرآن، در فقه اسالمي بسياري از احكام شرعي با استفاده از منابع چهارگانه ع

و استنباط حكم. مي باشند عقل قابل استنباط ليكن تعيين تكليف براي همه موارد خاص

چ بايزي نيست كه در آغاز قابلمشخص آنها از پيش بيني باشد به همين سبب مجتهد استفاده

در اصول عمليه، و بريجهت كار آمد خالء قانوني را پركرده و پويايي اجتهاد قدم  علم فقه

يچنان چه وجود حكم يا موضوع.استعمليه، اصل استصحاب كي از آن اصولي.مي دارد
در در گذشته معلوم باشد آنگاه بقاء زمان حال مورد ترديد قرار گيرد، اگر به اعتبار آن به جهتي

يا حالت سابق، حكم بر بقاء حالت سابقه شود مي گوييم، استصحاب شده موضوع وجود حكم

م سربازي كه به جبهه جنگ اعزام شده، كشته شده يا همچنان زنده است مثالً هر گاه نداني

تا است؟ و به دنبال آن آثار زنده بودن او را كه چندي پيش يقين داشتيم، استصحاب مي كنيم

و حقوقي زنده را بر آن جاري و شرعي مي سازيم با توجه به جايگاه اصل استصحاب در فقه

و كاربرد آن در قوانين موضوعه دردراصول و تحليل اين اصل مهم اين مقاله به بررسي

. شده است پرداختهو حقوق موضوعهاصول فقه

:گان كليديواژ
و مانع ي موضوعيه، مقتضي ي حكميه، شبهه . استصحاب، أماره، اصل، شبهه

 :Lotfi.asadollah@yahoo.com Email 0281378002فاكس∗
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 مقدمه
كه در ي انساني استوار دين مبين اسالم و تكامل جامعه و رشد  اساس بر تهذيب نفوس

و تزكيه و حقوق انساناست براي اصالح عقايد و تنظيم آداب دستورات تعاليم، ها،ي اخالق

و فرامين پيشوايان دين مطرحو قوانيني قرار داده است كه به نحو و كلي در قرآن كريم اجمال

.ده استكربه مردم ابالغ)ع(و ائمه معصومين)ص(و توسط پيامبر اكرم 

و بديهي در اينكه شريعت اسال م مشتمل بر احكام شرعي الزامي باشد يك امر ضروري

و محرمات الهي و اين احكام الزامي هم كه شامل واجبات و احتياج به استدالل ندارد است

و معنوي آنهاست و در جهت تامين مصالح مادي ي.است، متكفل سعادت بشر از طرفي، همه

م و افعال اختياري انسان از ديدگاه فقه اسالمي يكي از احكام تكليفي پنجگانه است شمول

و نظري است بسياري از و ضروري نيست بلكه اكتسابي و تكاليف ديني هم بديهي اين احكام

و عقل مراجعه  ي شرعيه از قبيل قرآن، سنّت، اجماع به ادله باكركه براي اثبات آنها بايد و د

و استنباط دستورات شريعت براي بدست آورد. نظر كارشناسانه در آنها تأمل كرد ن احكام

و عقل مراجعه ي اول بايستي به منابع ياد شده يعني كتاب، سنّت، اجماع دكراسالم در درجه

به استنباط احكام شرعي از آن منابع پرداختو با كمك قواعد .)7ص،1ج،1403مظفر،(اصول فقه

م نابع ياد شده باشد، بلكه بعضي ولي هميشه چنين نيست كه هر حكم شرعي قابل استنباط از

به اصول  و در خصوص برخي مسائل فقهي براي بدست آوردن حكم شرعي مساله، نياز مواقع

كه عبارتند از  مي شود به آنها اصول عمليه گفته كه در اصطالح مي باشد و ادله اي

و احكام مستخرج از آن اصول را احك و احتياط ام ظاهري گويند استصحاب، برائت، تخيير

و احكام مستخرج  ي اجتهادي و عقل را ادلّه ي قرآن، سنّت، اجماع ي اربعه همچنين كه، ادلّه

مي نامند .ازآن ادله را احكام واقعي

كه دليل اجتهادي معتبر يا أماره براي حلّ اصول علميه موقعي مالك عمل قرار مي گيرد

كه اين حالت هم بعد و يأس از وجود دليل مشكل وجود نداشته باشد و بررسي  از فحص

ي مورد نظر سابقه. حاصل مي شود يكي اينكه مسئله اين وضعيت هم دو حالت پيدا مي كند

و معلومي دارد در اين فرض تا هنگامي كه دليل قطعي بر نفي حالت سابق بدست. مشخص

مي شود ي مورد تردي. نيامده است اصل استصحاب اعمال ي معلوم دوم اينكه مسئله د سابقه

و ترديد در اصل تكليف.و مشخص ندارد مي شود، يا شك در اين فرض دو حالت متصور

و به  و متعلّق تكليف و يا اينكه شك در موضوع است كه در اينجا اصل برائت جاري مي شود

مي باشد در اين فرض هم دو حالت تصور. اصطالح دانشمندان اصول، شك در مكلّف به

ميميشود يا  و يا احتياط احتياط ممكن است كه در اين صورت اصل احتياط جاري شود

كه. ممكن نيست كه در اينجا اصل تخيير جاري مي گردد به نحوي از مجاري اصول علميه
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كه منحصر بودن آنها در چهار ذكر گرديد استفاده مي به حصر عقلي است يعني شود اصل،

و اثبات است هرچند برخ / 205ص 1418حيدري،(ي آنرا حصر استقرائي دانسته اند دائر بين نفي

.)183ص،1374، شيخ انصاري

 مفهوم اصطالحي اصل
به معناي دليلي است كه در واژة اصل در اصول فقه چند معني دارد، يكي از معاني اصل،

مي شود ي آن روشن و وضعيت مورد شك به وسيله چون در مقام. موارد شك از آن استفاده

مي شود به عنوان اصل عملي خوانده مي شود، اصول عمليه، مواردي هستند عمل به آن توجه

و كه دليلي بر حكم وجود نداشته باشد درو همين عدم دليل موجب تحيركه در زماني شك

و به كار مي آيند و موضوع تكليف شده باشد  شك مكلف را در مقام عمل از بين ترديد

ومي برند اصل اشتغال، اين معني از اصل مانند اصل استصحاب، اصل برائت، اصل تخيير

به كار مي كه در مقابل أماره و همان است به رود كه كاشف از واقع بوده أماره دليلي را گويند

به واقع أفادة ظن وگمان مي كه نسبت شهادت نمايد، از قبيل، نحو ناقص همچون مواردي

و خبر شهود، وسوگند .) 190ص، 1380،لطفي/ 449ص،م1963حكيم،(... واحد

 معناي اصل استصحاب
به معناي همراهي، كه واژة استصحاب مصدر باب استفعال از صحب مشتق شده است

و مالزمت است  صحب،1414ابن منظور،(مصاحبت در اصطالح اصولي براي استصحاب.) مادة

ك و مختصره ازآن ميان، تعريفتعاريف متعدد ارائه شده است  شيخ مرتضي انصاري، موجز

ص 1374( ابقاء ماكانهو:چنين است در:توضيح اين كه) 154، هر گاه حكم يا موضوع يا وصفي

حكم بر بقاء حالت گذشته معلوم باشد آنگاه مورد ترديد قرار گيرد اگر به اعتبار حالت سابق،

872مادة مثالًع يا وصف استصحاب شده است، گوييم وجود حكم يا موضو سابقه شود مي

كه مقرر داشته است اموال غايب مفقوداالثر تقسيم نمي.ق يام شود مگر بعد از ثبوت فوت

گذار حيات غايبون در اين ماده قان.انقضاء مدتي كه عادتا چنين شخصي زنده نمي ماند

.مفقوداالثر را استصحاب كرده است

 حاب عناصر تشكيل دهنده استص
 دانشمندان اصول براي تحقق استصحاب مواردي ذكر كرده اند كه در اصطالح به آنها

كه با وجود آنها، مي گويند يعني عناصري مي مقومات استصحاب كه استصحاب محقق گردد

:گرددبه طور اختصار ذكر مي
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مي-1 كه د يقين سابق، يعني چيزي را ر زمان خواهيم استصحاب كنيم بايد به وجود آن

و .يقين داشته باشيم گذشته قطع

كه سابقاً به وجودش يقين داشتيم هم اكنون مورد ترديد شك الحق،-2 يعني چيزي را

.دقرار گرفته باش

و-3 و شك يكي باشد وحدت متيقن به عبارت ديگر،.مشكوك، يعني متعلّق يقين

كه هم اكنون نسبت به آن شك داريم همان با كه قبالًموضوع يا حكمي را  به آن يقين شد

. داشتيم

و-4 و متيقن تعدد زمان متيقن و يقين صفت انسان است ولي مشكوك مشكوك، شك

كه اين صفات به آن تعلق مي گيرند اين دو صفت با هم متضاد آن چيزي است و متعلق هستند

و و چون عنصر سوم استصحاب وحدت متيقن  بايد مشكوك بود، ناچار دو بايد متعدد باشند

.)318ص،1375محمدي،(زمان آن دو متعدد باشد تا بتواند متعلق دو صفت متضاد قرار گيرد،

و-5 مشكوك بايستي تقدم زمان متيقن بر زمان مشكوك، يعني عالوه بر تعدد زمان متيقن

.زمان متيقن بر زمان مشكوك تقدم داشته باشد

و-6 در وحدت زمان شك كه ويقين، منظور اين است  حال حاضر هم شك داشته باشيم

.هم اينكه يقين ما نسبت به حالت سابق از بين نرفته باشد

 تقسيمات استصحاب
يكي تقسيم آن از جهت مستصحب يعني استصحاب از جهات مختلف قابل تقسيم است

كه استصحاب مي مي چيزي  وجودي-1: باشد شود از اين حيث استصحاب داراي دو تقسيم

وح-2و عدمي به.موضوعي كمي به اعتبار دليل يقين سابق كه  دوم تقسيم استصحاب

و مي استصحاب حكم شرع و استصحاب حكم عقل تقسيم به شود سوم تقسيم استصحاب

مي گردد و شك در مقتضي تقسيم به شك در رافع كه از اين جهت در.اعتبار شك الحق شك

هر يك از اقسام ياد در رافعيت موجود، شك در وجود رافع وشك:رافع نيز بر دو نوع است

به شرح زير توضيح  مي شودشده را ووداده  مواد قانوني مرتبط با آن را نيز مختصراً تطبيق

.بررسي مينمائيم

 استصحاب وجودي-1
و يقيني بوده ولي استصحاب وجودي عبارت است از اينكه وجود امري در گذشته ثابت

به دليلي تعهدي ثابتد قرار گيرد ،مثالًبقاي آن در زمان الحق مورد تردي  اگر بر عهدة شخصي
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و و شده باشد  سپس در بقاء يا سقوط آن تعهد، ترديد حاصل گردد در اين فرض اگر وجود

.استصحاب شود اين حالت را استصحاب وجودي گويند بقاي آن دين يا تعهد،

 بررسي مواد قانوني
 در اينجا.»شود فوت موجر يا مستأجر باطل نميعقد اجاره به واسطه«:م.ق497 ماده

يكي از طرفين شك حاصل  وجود اجاره در سابق يقييني بوده اما در زمان الحق با فوت

كه با نظر به حالت سابق حكم به بقاي اجاره مي شود مي .شود

ك هر گاه حصة بعضي از شركاء، مجراي آب يا محل عبور حصة شري«:م.ق605مادة

مگر اينكه سقوط آن شرط شده؛شودباشد بعد از تقسيم، حق مجري يا عبور ساقط نمي ديگر

و همچنين است ساير حقوق ارتفاقي به طور يقيني.»باشد كه در سابق وجود حق ارتفاقي

به  به جريان استصحاب، حكم محرز بوده ولي در زمان الحق شك حاصل مي شود با توجه

ال ميوجود آن حق در زمان .كنيم حق

 وجود.»حق شفعه بعد از موت شفيع به وارث يا وراث او منتقل مي شود«:م.ق823ماده

و هم اكنون به واسطة موت شفيع، مورد شك قرار حق شفعه كه در گذشته محرز بوده است

مي شود. گيرد مي .وجود حق شفعه براي وراث استصحاب

كه حق يا ديني بر عهده كسي«: قانون آئين دادرسي در امور مدني198ماده در صورتي

.»اصل بر بقاي آن است مگر اينكه خالف آن ثابت شود ثابت شده باشد،

 هر گاه مشتري مبيع را اجاره داده باشد وببع فسخ گردد، اجاره باطل:م.ق454ماده

 شرط شده يا ضمناًري صريحاًشود مگر اينكه عدم تصرفات ناقله در عين ومنفعت بر مشت نمي

در باشد به دنبال بيع، عقد اجاره.»اين صورت اجاره باطل است كه در اين ماده قانوني كه

و آنگاه بواسطه فسخ بيع حكم به عدم در انحالل اجاره شك حاصل شده باشد، صورت گرفته

 ده استكربطالن اجاره داده شده است در واقع بقاي عقد اجاره را استصحاب 

ديوانه يا مرتد شود حد از او ساقط هر گاه محكوم به حد،: قانون مجازات اسالمي95ماده

كه حد زنا است يقيني است،. شود نمي حال در خصوص بقاء آن حد در اينجا وجود مجازات

ميبه دنبال ديوانگي يا ارتداد، شود، در اين خصوص بقاء حد استصحاب شده شك حاصل

.است

و افساد في االرض با عفو صاحب حق ساقط:نون مجازات اسالمي قا 192ماده حد محاربه

به واسطه عفو صاحب حق، شود، نمي  در بقاء حد بـراي شـخص محـارب شـك در اينجا نيز

به بقاء حد، همان استصحاب است .مي شود كه حكم
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و«: قانون مجازات اسالمي163ماده  راث منتقل حد قذف اگر اجراء يا عفو نشود به

شكدر»مي گردد به بقاء اين حق مفاد اين ماده بواسطه موت مقذوف ممكن است نسبت

.شود بوجود آيد كه بقاء آن استصحاب مي

 استصحاب عدمي-2
و كه در سابق محرز كه عدم چيزي يا استصحاب عدمي اين است مسلّم بوده آنگاه تحقق

 اگر عدم توانايي مثالً.د واقع شود عدم آن استصحاب گرددوجود آن در زمان الحق مورد تردي

و) اعسار(مديون آنگاه استمرار آن مورد ترديد بر تادية دين به حكم دادگاه ثابت شده باشد

مي) اعسار(بگيرد عدم توانايي قرار يا اينكه شوهري مدعي پرداخت نفقه. شود او استصحاب

 ادعا ندارد در اينجا عدم پرداخت نفقة زوجه همسرش ميباشد ولي دليلي بر اثبات اين

مي شود در نتيجه مديون بودن شوهر اثبات مي . گردد استصحاب

 بررسي مواد قانوني
هر گاه دخول شيء در مبيع عرفا مشكوك باشد آن شي داخل در مبيع«:م.ق359ماده

ء مشكوك در مبيع استصحا.»نخواهد بود شي .ب شده است مطابق اين ماده، عدم دخول

بر اگر در وكالت،:م.ق677ماده مجاني يا با اجرت بودن آن تصريح نشده باشد محمول

.در اينجا عدم مجاني بودن وكالت استصحاب شده است.اين است كه با اجرت است

را«:م.ق720ماده به قصد تبرع ،ضمانت كرده باشد، حق رجوع به مضمون عنه كه ضامني

مس» ندارد . اله عدم حق رجوع ضامن استصحاب گرديده است، در اين

 تواند عملي را كه از حدود وكالت او خارج است انجام وكيل نمي«:م.ق663ماده

كه»دهد در اينجا عدم اجازه تصرف، خارج از محدودة وكالت، استصحاب شده است چرا

.داده شده باشدعدم تصرف در اموال وحقوق ديگران است مگر اينكه اذن اصل،

در» سكوت مالك، ولو با حضور در مجلس عقد،اجازه محسوب نمي شود«:م.ق249ماده

.شود اين خصوص هم اجازه مالك استصحاب مي

به وراثت نمي با شك در حيات،«:م.ق876ماده در اينجا نيز عدم» شود حين والدت حكم

.حيات هنگام والدت استصحاب شده است 

قتل نفس در صورتي موجب قصاص است كه مقتول مجازات اسالمي، قانون226ماده

و او شرعا مستحق كشتن نباشد در اگر مستحق قتل باشد قاتل بايداستحقاق قتل را طبق موازين

.در مساله فوق، عدم استحقاق قاتل براي قتل مقتول استصحاب شده است. دادگاه اثبات كند



و حقوق موضوعه اصل  263 استصحاب در فقه

از امين نمي:م.ق617ماده به نحوي از تواند غير  جهت حفاظت تصرفي در وديعه كند يا

و از آن منتفع گردد مگر با اجازه صريح يا ضمني امانت انحاء در اين. االّ ضامن است گذار

.مسأله نيز عدم حق تصرف امين در مال الوديعه استصحاب شده است

 استصحاب حكمي-3
و هم اكنون مورد ترديد قرار گيرد حكم چنانچه حكم مسأله اي محرز ومسلم بوده باشد

مي شود اين حالت را استصحاب حكمي گويند، اين فرض خود دو حالت  سابق استصحاب

و يا استصحاب حكم وضعي، حكم تكليفي مثل اينكه دارد، يا استصحاب حكم تكليفي است

به زوجه واجب بوده است حال اگر زوجه مدعي پرداخت مهريه  پرداخت مهريه از جانب زوج

ا وخود برز جانب شوهرش باشد شوهر دليلي بر تأدية آن نداشته باشد وجوب پرداخت مهريه

به شود، شوهر استصحاب مي حكم وضعي مثل اينكه شخصي ضامن مالي بوده است حال

كه يقين به رفع ضمان. جهتي ترديد حاصل شود كه ضمان ساقط شده است يا خير؟ تا زماني

ميحكم وضعي ضمان استصح حاصل نشده، .شوداب

 بررسي مواد قانوني
كه طرف خود را مغبون كرده است تفاوت قيمت را بدهد«: قانون مدني421ماده اگر كسي

به أخذ غبن ساقط نمي خيار مطابق ماده.»تفاوت قيمت راضي گردد شود مگر اينكه مغبون

ق، فوق يمت را به مغبون اختيار فسخ عقد را دارد ولي طرف معامله حاضرميشود كه تفاوت

و ضرر كه بوده است جبران نمايد،و مغبون باز گرداند مي زياني را كه آيا آنگاه ترديد شود

حق: تواند پول را قبول نكند وقرار داد را فسخ كند؟ يا بايد گفت مغبون مي چون مبناي ايجاد

كه به او وارد شده واين مبنا با پرداختن تفاوت قيمت  از بين فسخ، لزوم جبران ضرري است

رفته است ديگر او حق بر هم زدن معامله را ندارد در اين صورت اگر قاضي به اين ترديد اعتنا 

و به امكان فسخ معامله را باقي بداند، نكند مياو كار حكم گويند را استصحاب حكمي

ي421 ماده)3/129ج،1378كاتوزيان،( افته قانون مدني بر مبناي استصحاب بقاء حق مغبون تنظيم

.است

و«:م.ق102 ماده به كسي منتقل شود حق هر گاه ملكي كالً يا جزئاً براي آن ملك

االرتفاقي در ملك ديگر يا در جزء ديگر همان ملك موجود باشد آن حق به حال خود باقي 

در» است مگر اينكه خالف آن تصريح شده باشد كه مطابق مادة فوق حكم انتفاع از مال غير

ووگذشته محرز به دليل انتقال آن مال به ديگري، مسلّم بوده و حاال انتفاع محل حكم ارتفاق

و مي. مي گيرد ترديد قرار شك .شود استصحاب
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م454 مادة را«:ق  اجاره داده باشد وبيع فسخ گردد اجاره باطل هر گاه مشتري مبيع

ا» شود نمي .ست كه استصحاب حكمي استدر اين ماده حكم بربقاء عقد اجاره داده شده

غير از طرفين دعوايا قـائم مقـام قـانوني آنهـا: قانون آئين دادرسي در امور مدني 357 مادة

 مگـر در مـواردي كـه قـانون مقـرر.تواند در مرحله تجديد نظـر وارد شـود كس ديگري نمي 

و«مي دارد به نوعي ادامـه مـي نظر به اينكه دادرسي در مرحله دوم يابـد ايـن تجديد نظر هم

كه آيا غير از طرفين دعوا يا قائم مقام قانوني آنها افراد ديگـري حـق ورود شك بوجود مي  آيد

به ابقاء حـضور در اين مرحله را دارند يا خير،  كه ماده فوق حالت سابق را باقي گذاشته وحكم

.طرفين دعوا وقائم مقام قانوني آنها داده است

 استصحاب موضوعي-4
واگر موضوع و يك حكم كه سابقا محرز آن مسلّم بوده حال مورد ترديد قرار گيرد بقاء

كه اين حالت را استصحاب موضوعي گويند استصحاب مي مثل استصحاب زنده بودن. شود

و و غايب مفقوداالثر يا استصحاب دين سابق كه از قانون امثال آن، بطور كلي مصاديق مواردي

مي آوريم از حيث مدني يا قانون مجازات اسالمي  در خصوص استصحاب وجودي يا عدمي

و شود، مثال اينكه حكم يا موضوع آنها استصحاب مي يا ها مصاديق استصحاب حكمي

به حساب مي آيد مع الوصف موارد ديگري در خصوص استصحاب موضوعي موضوعي هم

.گردد از حيث حقوقي ذكر مي

 تطبيق مواد قانوني
غائب مفقوداالثر تقسيم نمي شود مگر بعد از ثبوت فوت او يا اموال«:م.ق872ماده

كه عادتاً چنين شخصي زنده نمي ماند به.»انقضاء مدتي كه مفقود شده است، با توجه كسي

به زنده بودن يا مردن او شك اينكه قبالً به دليل مفقوداالثر شدن نسبت  زنده بوده وهم اكنون

ازكه اين همان استصحاب. شود حاصل مي آن، تقسيم نشدن جمله آثار موضوعي است، كه

كه مفقود االثر فعالً اموال او مي مي شود كه وقتي فرض  زنده است، لذا اموالش باشد چرا

.تقسيم نمي شود

در«:م.ق1019 ماده مي حكم موت فرضي غايب از موردي صادر تاريخ آخرين شود كه

او خبري كه از ب حيات كه عادتاًرسيده است مدتي گذشته .» چنين شخصي زنده نمي مانداشد

در در اينجا نيز تا علم اجمالي حاصل نشود نمي به موت فرضي شخصي داده شود توان حكم

كه همان زنده بودن چنين فردي استصحاب به يقين سابق عمل مي كنيم  نتيجه همچنان

.مي شود
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به ديگري منتقل«:م.ق498 مادة گردد، اجاره به حال خود باقي است، اگر عين مستأجره

هم.»مگر اينكه موجر حق فسخ در صورت نقل را براي خود شرط كرده باشد در اين مسأله

مي باشد استصحاب شده است  كه موضوع عقد اجاره  بقاء اجاره

محكمه بايد تاريخي اگر فوت غايب بدون تعيين تاريخ فوت ثابت گردد،:م.ق1017مادة

كه فوت  كه در را او در آن تاريخ محقق بوده معين كند در اين صورت اموال غايب بين وراثي

مي شود پيش از اين تاريخ، زندگي غايب استصحاب شده. تاريخ مزبور موجود بوده اند تقسيم

 قانون مدني در باب غايب 1022تا 1019است زيرا امكان مردن او احتمالي است مطابق مواد 

ا كه حيات كه براي او پيش آمده است، مفقوداالثر و تا مدتي به تناسب غيبت وحوادثي

،(استصحاب شده است ج1378كاتوزيان .)212ص3،

 استصحاب حكم عقل-5
كه نسبت به آن يقين داريم، در شرع دليل خاص برآن وجود ندارد، گاهي براي حكمي

مي كند،  حكمي ترديد حاصل شود حال اگر در بقاء چنين بلكه اين عقل است كه به آن حكم

ومثالً.آنگاه بقاء آن استصحاب شود اين را استصحاب حكم عقل گويندو  عقل بر قبح ظلم

كند، حال اگر در بقاء اين حكم شك داشته باشيم، حكم ياد شده حسن عدالت حكم مي

درحجيت استصحاب حكم عقل اختالف است، شيخ انصاري استصحاب استصحاب مي شود،

و صحيح نمي داند ولي آخوند خراساني،حكم عقل را به ميرزاي نائيني برخي ديگر قائل

.)4/441ج،1365نائيني )/ 325ص،1374،شيخ انصاري( صحت استصحاب حكم عقل هستند

و-6  قانون استصحاب حكم شرع
و و چنانچه حكمي با دليل شرع ثابت و ترديد محرز گشته باشد آنگاه در بقاء آن شك

ميبوجود آيد،  مثالً.شود كه اين را استصحاب حكم شرع گويند بقاء حكم سابق استصحاب

و آن به دليل شرعي يا قانوني وجود بدهي ثابت شده باشد ليكن شك ترديد در پرداخت

به صحت وجود داشته باشد در اينجا بقاء بدهي استصحاب مي شود، بسياري از فقهاء

.استصحاب حكم شرع قائلند

 قانوني بررسي مواد
و«:م.ق380مادة كه مشتري مفلس شود عين مبيع نزد او موجود باشد بايع در صورتي

و اگر مبيع هنوز تسليم نشده باشد مي .»تواند از تسليم آن امتناع كند حق استرداد آن را دارد

بنابراين چنانچه اين حكم با دليل شرع ثابت ومحرز شده باشد آنگاه بعداً محل شك وترديد
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كه فروشنده قر مي كنيم به استصحاب، بقاء آن را استصحاب ميكنيم وحكم ار گيرد، با توجه

.حق استرداد مبيع را همچنان دارد

كه موضوع قرض است بعد از تسليم، تلف يا ناقص شود از مال:م.ق649مادة اگر مالي

و» مقترض است به دليل شرع يا قانون ثابت  باشد، سپس محرز شده چنانچه حكم اين مسأله

كه اگر چنين مالي كه قرض داده شده بعد از تسليم، تلف در زمان بعدي مورد شك واقع شود

به حكم شرع،  يا ناقص گردد آيا از اموال قرض گيرنده است يا قرض دهنده؟ در اينجا با توجه

كه از مال مقترض است بقاي سابق آن را استصحاب مي مي كنيم .كنيم وحكم

و:م.ق1156مادة كه شوهر او غايب مفقوداالثر بوده او زني را طالق داده باشد حاكم

بايستي از تاريخ طالق، عدة وفات نگه دارد، چنانچه حكم اين مسأله با دليل شرع يا قانون 

كه زني كه  ثابت شده باشد، آنگاه در زمان بعدي مورد شك وترديد قرار بگيرد، بدين صورت

و  اوشوهرش غايب مفقوداالثر شده را طالق داده از تاريخ وقوع طالق، عده وفات نگه حاكم

حكم دارد يا خير؟ در چنين حالتي بقاء حكم سابق را استصحاب ميكنيم يعني مي گوئيم به

.قانون يا شرع بايد، عدة وفات نگه دارد

در: قانون اساسي171 اصل هر گاه در اثر تقصير يا اشتباه قاضي در موضوع يا در حكم يا

طبيق حكم به مورد خاص، ضرر مادي يا معنوي متوجه كسي گردد در صورت تقصير، مقصرت

و  در غير اين صورت خسارت به وسيله دولت جبران طبق موازين اسالمي ضامن است

و مي مي شود چنانچه اين مسأله با دليل شرع يا قانون. گردد در هر حال از متّهم اعادة حيثيت

مياثبات شده با شود شد آنگاه در زمان بعدي مورد ترديد قرار گيرد، بقاي آن حكم استصحاب

.رد استصحاب حكم شرع يا قانون استكه همة اين موا

و-7  رافع شك در مقتضي

مي چه نحو به كه به شك در مقتضي وشك استصحاب از جهت شك الحق باشد، تقسيم

ب به نوبة خود ه شك در وجود رافع وشك در رافعيت در رافع مي شود، شك در رافع هم

گردد، چنانچه شك در مقتضي باشد يعني در قابليت موضوع براي بقاء، موجود تقسيم مي

 كسي حيواني را مالك بوده است حال شك داشته باشيم اين را شك در مقتضي گويند مثالً

به مدت بيشتر شك مي داز كنيم كه آيا حيوان قابليت زنده بودن  اشته است يا پنج سال را

مي خير؟ .كنيم كه به دنبال آن، مالكيت مالك آن حيوان را استصحاب

كه با فرض اقتضاي بقاء وو منظور از رافع اين است در استعداد قابليت دوام موضوعي،

و و بقاء كه جلوي تأثير دوام آن از اين جهت شك كه آيا مانعي ترديد وجود داشته باشد

به مقتضي را بگ كه يقين يرد حاصل شده است يا خير؟ مثل اينكه در خصوص عقد نكاحي
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وجود آن داشتيم، شك داشته باشيم كه آيا طالق واقع شده است يا خير؟ شك در رافعيت

مي دانيم طالق رخ داده ولي ترديد داريم كه آيا طالق  كه در مثال باال موجود هم آن است

كه در غير مواقعه بوده ايجاد شده در طهر كه صحيح باشد يا در طهر مواقعه بوده است است

در اين صورت باطل باشد؟ بسياري از علماء علم اصول، استصحاب را در خصوص شك

و مقتضي جاري نمي و دانند از جمله شيخ انصاري  ميرزاي نأئيني، ولي تعدادي ديگر از فقها

و .دانندميحجت اصوليين در مورد شك در مقتضي هم استصحاب را جاري

 بررسي موارد حقوقي
مي به بي گمان استصحاب در حدود قابليت اشياء امكان دارد يعني در صورتي توان حكم

، قابليت باقي ماندن را داشته باشد، مثالً كه موضوع آن و بقاء حالت سابق كرد  اگر پس از صد

نمي توان استصحابرااوپنجاه سال زنده بودن انساني مورد گفتگو قرار گيرد، حيات سابق

و كرد زيرا و پنجاه سال زندگي كردن وجودبه حكم عادت تجربه در انسان، استعداد صد

دو:م.ق1020ندارد، چنانچه مطابق مادة  كه از او سن غايبي به دست نيامده تا 75سال خبري

به ميزان اين قابليت سالگي زنده فرض شده است، دارد، هرچه اعتبار استصحاب نيز بستگي

به همان اندازه نيز به اجراي اصل استصحاب بيشتر امكان ماندن مستصحب بيشتر باشد اعتماد

و از است به دليل عقل يا عادت كه اين امكان به استصحاب بين برود ديگر نمي هنگامي توان

دي كه استناد كرد استعداد باقي ماندن اشياء هميشه ثابت نيست، لذا ممكن است در استعداد فر

به درستي نتوان صالحيت باقي ماندن آن را  و موضوع استصحاب قرار گرفته ترديد بوجود آيد

مي شود، شك در مقتضي   احراز كرد ترديدي كه بدين گونه در استعداد بقاي مستصحب ايجاد

.)3/125ج، 1378كاتوزيان،/ 326ص6ج، 1365امامي،(مي نامند

 وجود دين در گذشته معلوم بوده ليكن در وجود يكي از موجبات شك در وجود رافع مثل

ترديد باشد، شك در رافعيت موجود مثل اينكه خيار) وفاي به عهد،تهاتر وابراء ذمه(سقوط آن

و دانيم كه آيا اين حادثه نمي غبن در معامله اي وجود دارد، اما موضوع عقد از بين رفته است

به داليلي معلوم شده: مثال ديگر برد يا در آن بي اثر است؟مياختيار فسخ مغبون را از بين

به بدهكار و است كه طلبكار سند دين را مي داده است كه آيا هدف او از اين كار ترديد شود

 ابراء ذمه مديون بوده است يا خير؟ 

 اصل تأخر حادث
به يكديگر از و تأخر دو حادثه نسبت يخ وقوعشان حيث تار هر گاه در خصوص تقدم

و مشخص نباشد كدام يك تأخر دارد، اصوليين در اينجا اصل عدم ترديد وجود داشته باشد
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مي حدوث حادث را اجرا مي در كنند، يعني عدم حدوث مجهول التاريخ را استصحاب كنند،

و يكي اينكه تاريخ پيدايش يكي از آن دو معلوم ديگري اين مورد دو فرض قابل طرح است،

ا اصل عدم حدوث حادث، در مورد حادثه اي كه تاريخش ست در اين صورت،مجهول

و مجهول است اجراء مي به آنچه نتيجة آن، تأخر شود ء مردد است نسبت زمان پيدايش شي

 قانون مدني قرار گرفته كه 874كه تاريخ پيدايش آن معلوم است، اين اصل مبناي مادة 

كه بين: گويد مي ازاگر اشخاصي يكي و تاريخ فوت و آنها توارث باشد بميرند  آنها معلوم

و تأخر مجهول باشد فقط آنكه تاريخ فوتش مجهول است از ديگري ديگري از حيث تقدم

مي برد و. ارث و دوم اينكه تاريخ حدوث هر دو حادثه، مجهول تأخر آنها در نتيجه تقدم

به هم مشخص نباشد، در اين فرض اصل تأخر حا دث يا عدم حدوث حادث در مورد نسبت

و هر دو جاري مي مي شود در نتيجه اين دو اصل با هم تعارض به تساقط كنند در نهايت

و مي شود اصول .قواعد ديگر مراجعه

 بررسي موارد حقوقي
ميمثالً كه قبل از رجوع واهب بعد از قبض متهب ازهبه رجوع كند، متهب مدعي است

و مطابق بند واهب، در عين موهوبه تغي  قانون مدني واهب 803 مادة4يراتي حاصل شده است

و مي حق رجوع ندارد كند، رجوع ايشان قبل از تغيير در عين موهوبه، بوده ليكن واهب ادعا

و و است در اين فرض تاريخ رجوع وتاريخ تغيير مورد اختالف واهب مجهول متهب بوده

و را كدام نمي هيچ است  واهب محكوم در اين خصوص،. ثابت كنندتوانند ادعاي خود

و(گردد، زيرا اصل تأخرحادث در مورد هر كدام از دو ادعا مي  ادعاي رجوع قبل از تغيير

مي) ادعاي تغييرقبل از رجوع و اجراء مي شود به حال.شود نهايتاً تساقط حاصل در نتيجه هبه

كه به موجب آن هر در مورد آپارتمان: مثال ديگر. خود باقي است ي دو سند جدا وجود دارد

هر يك از و سند دوم، سند معارض است اما تاريخ كه او اول معامله كرده طرفين مدعي است

و هي دو سند مجهول است در كدام بر ديگري معلوم نيست، در اينجا اصل تأخرچ تقدم  حادث

ودوهر مورد م سند اجراء براي روشن شدن قضيهوي شونددر نتيجه هر دو از اعتبار ساقط

و به ساير ادله .قرائن مراجعه گردد بايستي

 قاعده يقين يا شك ساري
كه در مجراي يقين رخ مي و شكي مي دهد كند شك ساري امر يقيني سابق را متزلزل

ميگويند مثالً شك كنيم كه فالن متهم مجرم است آنگاه با بررسي يقين پيدا هاي ديگربراي ما

ميميحاصل كند شود كه آيا فالن متهم مجرم است يا نه؟ اين شك الحق تا جايي سرايت
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برد به همين جهت به آن شك ساري گويند در اينجا زمان متيقنكه يقين سابق را از بين مي

كه در اين فرض نمي توان يقين سابق را استصحاب كرد چونو مشكوك واحد است در حالي

.كه آن را استصحاب كنيمديگر يقييني وجود ندارد

 ماهيت اصولي استصحاب
و يا در اينكه استصحاب از أمارات ظني همچون خبر واحد، ظواهر الفاظ غير اينهاست

و به اينكه دليل مبناي استصحاب را چه چيزي اينكه صرفاً يك اصل عملي است؟ با توجه

ا بدانيم قضيه تفاوت پيدا مي استصحاب، اگر مدرك اعتبار:ندكند، اصوليين متأخر بيان داشته

و مي اخبار آيد چرا كه حجيت روايات ازباب تعبد روايات باشد از اصول عمليه به حساب

باشد كه اين معني با ماهيت اماره بودن بوده وبه دنبال آن استصحاب هم تعبداَ حجت مي

ح است، در سازگار نيست چرا كه اماره نظر به واقع دارد وحالت كاشفيت در اماره مطر

و  دليل اعتبار حالي كه در اصول عمليه چنين حالتي لحاظ نشده است، ولي چنانچه مدرك

و به ادلة استصحاب، بناء عقالََ يا دليل عقلي باشد از امارت مي آيد، نظر به شمار اجتهادي

ق.ه1374(اري شيخ انص)ق مبحث استصحاب.ه1414(قبيل آخوند خراسانياز اينكه اصوليين متأخر

 مبناي استصحاب را)285ص،1418(آيت اهللا حيدري) 3/105ج،1386( محقق خويي)مبحث استصحاب

مي دانند از ديدگاه آنها استصحاب از اصول عمليه محسوب مي شود ولي از ديدگاه روايات

و /،361ص،1415(صاحب معالم فقهايي همچون سيد مرتضي، شيخ بهايي، محقق حلي، شهيدين

ي حلي  دانند، اماره به شماركه استصحاب را از طريق حكم عقل حجت مي)82ص،1411عالمه

به مبناي علماي.مي آيد كه در تعارض استصحاب با امارات با توجه ثمرة اين بحث اين است

كه استصحاب را اصل عملي مي  دانند دليل اجتهادي يا امارات، مقدم بر استصحاب متأخر

و مي شكي باقي شوند زيرا موضوع اجراي اصل عملي، شك است با وجود دليل اجتهادي

مي باشد به اصول عمليه رجوع شود بنابراين اماره مقدم بر اصل كه .نمي ماند

البته در اينكه تقدم اماره بر اصل استصحاب از باب ورود اماره بر استصحاب بوده يا از

و ا جهت حكومت ويا » التنقض اليقين بالشك«خطاب ساساًَ از باب جمع بين دليل اماره

مي باشد زيرامي باشد؟ اختالف نظر وجود دارد، حقيقت اين است كه اماره وارد براستصحاب

كه  به يقين به شمار مي رود دست كشيدن از يقين سابق بواسطة امارة معتبره از باب نقض يقين

 البته اگر مفاد اماره موافق با يقين سابق باشد مطابق آن عمل. يح نيستاين حالت صح

به اماره است چه به استصحاب نيست بلكه عمل به يقين سابق، عمل مي شود ولي اين عمل

كه با يقين سابق موافق بوده باشد يا مخالف زيراعمل به اماره فرقي نمي آنكه در هردر كند

وصورت بايستي به .دليل قوي عمل شود حجت
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 تعارض قاعدة يد با استصحاب
به حساب مي كه اصل عملي در تعارض قاعدة يد كه امارة مالكيت آيد با استصحاب

كه گفته شد اماره مقدم بر اصل است به بيان،است  قاعده يد بر استصحاب مقدم مي شود چرا

گذشته براي ما يقيني بوده است حال ديگر در اينجا سؤال اين است كه عدم مالكيت ذواليد در

كه شخص متصرف يا ذواليد مالك آن شده است يا خير؟ آيا استصحاب عدم  شك داريم

به شمار  به قاعدة يد، ذواليد را مالك به موجب عمل مي كنيم؟ يا  مالكيت را جاري

مي شود زيرا يد، مي آوريم؟ وأمار پاسخ اين است كه يد بر استصحاب مقدم ه است

.گونه موارد استصحاب عدم را جاري كنيم استصحاب، اصل است بعالوه اينكه اگر در اين

ديگر موردي براي قاعدة يد باقي نمي ماند چرا كه در هر موردي كه يد جريان پيدا مي كند

و و ترك آن، نظام يك استصحاب عدم هم وجود دارد نيز در اثر عمل نكردن به قاعدة يد

و مي اجتماعي و اقتصادي مردم در جامعه مختل به طور كلي شود امنيت اقتصادي جامعه

.گردد مخدوش مي

 قانون مدني37بررسي مادة
مي.ق37مادة  مال مدعي او بودهاًاگر متصرف فعلي اقرار كند كه ملك سابق«: گويدم

به است در اين صورت مشاراليه نمي تصرف خود تواند براي رد ادعاي مالكيت شخص مزبور

به او منتقل شده است كه ملك به ناقل صحيح در اين مسأله.»استناد كند مگر اينكه ثابت نمايد

شود به اين معني كه ذواليد تا اين نظر مشهور فقهاء اين است كه در اينجا دعوي منقلب مي

به مالكيت سابق مدعي از حيث اثبات  مرحله منكر وطرف مقابل مدعي بود ولي اگر اقرار

و نمي و بايد بينه اقامه كند به ناقل قانوني باشد، ذواليد مدعي تلقي مي گردد با انتقال تواند

به استناد يد فعلي از اقامه بينه معاف گردد  ج.ه1414امام خميني،(وجود اقرار به يد سابق مدعي ،2ق

.)423ص

 تعارض اصل صحت با استصحاب
كه از آن به أصالةالصحه تعبير كه مطابق آن حكم به قاعدة صحت  مي شود قاعده اي است

مي صحت عملي مي  مثالً اگر عقد يا ايقاعي توسط شخصي.گردد شود كه از ديگري صادر

و كه صحت عدم صحت آن براي ديگران صورت گيرد يا فرد مسلماني عبادتي انجام دهد

و ، مطابق اصل صحت، آن عقد حمل بر صحت ايقاع يا عبادتي كه انجام شده مشخص نباشد

كه واقع شده باشد محمول بر صحت«م آمده است.ق223شود، در مادة مي هر معامله اي

يا استصحابي.»است مگر اينكه فساد آن معلوم گردد كه معارض با اصل صحت باشد

و بر موضوعي است يا حكمي، در بين فقهاء اصوليين اتفاق نظر وجود دارد كه اصل صحت
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ا ست، مثالً هر گاه در صحت بيع به دليل احتمال اختالل در شرطي از استصحاب حكمي مقدم

و عوضين هم احراز شده باشد، اصل شرايط آن شك حاصل شود، چنانچه قابليت فاعل

و صحت جاري مي كه در مثال مورد نظر، عدم انتقال مبيع شود به استصحاب حكمي نوبت

و باشد، نمي ميترتيب آثار رسد بلكه حكم به صحت بيع كه شود زيرا همان آن داده طور

و استصحاب، اصل است، اما در خصوص استصحاب گفته شد اصل صحت، اماره است

موضوعي چنانچه با جريان اصل صحت تعارض داشته باشد، در اصول فقه اختالف نظر وجود 

مي.دارد رسد نظر صحيح اين باشد كه در چنين مواردي استصحاب موضوعي جاريبه نظر

كه سابقاًش مي ود، مثالً هر گاه شك در صحت معامله اي مورد نظر واقع شود از آن جهت

به سركه تبديل شده  كه آن خمر در حين فروش مبيع، خمر بوده است، حال شك پيدا شود

و است يا خير؟ در اين فرض بدون ترديد استصحاب موضوعي جاري مي به باقي شود لذا

مي ماندن مبيع بر خمر بودن حكم مي نه بدان شود در نتيجه عقد بيع باطل گردد، البته اين

جهت است كه استصحاب موضوعي بر اصل صحت مقدم گردد، بلكه از آن جهت است كه 

بر اصل صحت در اينجا جاري نمي اساساً احراز شود زيرا جاري شدن اصل صحت متوقف

و شود صحت جاري نمي بنابراين با شك در قابليت عوضين، اصل.مورد است قابليت فاعل

نه به دليل در نتيجه عدم جريان اصل صحت در اين به دليل عدم مقتضي است گونه موارد

كه استصحاب موضوعي باشد .)333ص،3ج،1386خويي، ( وجود مانع

 تعارض قاعدة قرعه با استصحاب
كه گفته ميشود گ» القرعة لكلّ أمرٍ مشكل«مطابق قاعدة قرعه هرقرعه براي رفع  رفتاري در

و به هنگام تنازع يا تزاحم در شبهات موضوعيه حكميه مقرون به علم امر مشكل است، قرعه

و از طرفي احتياط هم  اجمالي جاري است كه دليل بر انحالل علم اجمالي در ميان نباشد

به احتياط در و ممكن نباشد چرا كه عمل يك اين مورد مستلزم عسروحرج مي باشد تقدم

ب دو.ر ديگري هم بدون مرجح مي باشدمورد كه مثالً قطعه زمين به موازات هم وجود دارد

و مالك هر كدام مي آب بدهد به زمين خود آب حق تقدم هيچ خواهد و كدام محرز نيست

به قرعه   كافي هم براي هردو در زمان واحد وجود ندارد در اينجا مطابق قاعدة قرعه متوسل

مش مي به زمين خود ببرد شويم تا آب را )م.ق157ماده(خص گردد چه كسي بايد

كه قاعدة قرعه با استصحاب تعارض داشته باشد استصحاب بر قرعه مقدم  در مواردي

و مي كه در دليل شود زيرا دليل استصحاب از دليل قرعه أخص است اين بدان جهت است

خال استصحاب حالت سابقه لحاظ مي ميشود به باشد، در صورتف دليل قرعه كه اعم از آن

و مي تعارض عام از.)664ص،1374شيخ انصاري،(.شود خاص هم، خاص بر عام مقدم  برخي
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مورد: اصوليين مسأله را از باب تخصص جواب داده اند نه از باب تخصيص يعني گفته اند

نه در احكام، يعني قرعه در موردي  كه حكم را قرعه در شبهات موضوعيه است مي شود عمل

كه استصحاب براي اثبات حكم  بدانيم ولي در تشخيص موضوع ترديد داشته باشيم در حالي

از.)254/ج،1365ميرزاي نائيني،(.است در نتيجه موضوع آن دو از هم جداست علماي علم بعضي

كه در باب  قرعه وجود اصول هم وجه ديگري ذكر كرده اند مبني بر اينكه از مجموع رواياتي

و نه حكم ظاهري  نه حكم واقعي كه اين قاعده در موردي جريان دارد كه دارد چنين برمي آيد

و در هيچكدام معلوم نباشد به كار برده اند، كه لفظ مشكل را در آن اين بدان جهت است

نتيجه تقدم استصحاب بر قرعه از باب تقدم دليل وارد بر دليل مورود مي باشد چه آنكه 

ميبواس و طة استصحاب، حكم ظاهري محرز موضوعي براي اجراي قاعدة قرعه ديگر گردد

ج.ه1386خويي،  ( ماند نمي )3/341ق

 تعارض دو استصحاب
كه بر اساس آن حاالت، حكم تعارض دو استصحاب حاالت متعدد مي تواند داشته باشد

مي شود مي.آن هم مختلف دو.يمكن در اينجا دو مورد را مختصراً بررسي گاهي يكي از

و كه اين استصحاب سبب استصحاب ديگري است يعني رابطة سبب مسبب بر قرار است

بر.مسببي گويندو حالت را در اصطالح، اصل سببي  در اينجا استصحاب سببي مقدم

مي استصحاب مسببي مي او شود، مثالً شخصي ادعا كه وكيل او با علم به عزل خود، مال كند

ا ورا فروخته مي ست در در نتيجه تقاضاي ابطال معامله را از دادگاه كند، وبر اين اساس، شك

مي گردد در اين فرض استصحاب عدم مالكيت مشتري  وقوع بيع در حال بقاي وكالت حاصل

به مال فروخته شده با استصحاب بقاي وكالت تا زمان وقوع بيع، تعارض پيدا مي كند، نسبت

به استصحاب عدم مالكيت، استصحاب سببي است چرا كه شك استصحاب بقاي وكالت نسبت

در مالكيت مشتري ناشي از شك در بقاي وكالت بوده كه با اعمال استصحاب سببي يعني باقي

، 1365ميرزاي نائيني،(شود بودن وكالت، موضوع استصحاب مسببي يعني عدم مالكيت منقضي مي

)431ص،1414آخوند خراساني/ 4/425ج

ميي هر دو استصحاب معلول علت ثالثي مي باشند، در اينجا تعارض مستقرگاه دهد رخ

و بايد به اصول عملية ديگر رجوع شود:كه بعضي گفته اند ، 1405ملكي،(هر دو تساقط مي كنند

اگر محذور مخالفت قطعي با تكليف معلوم اجمالي ايجاد نگردد،: برخي هم گفته اند)299ص

دو.)432ص،1414،آخوند خراساني(شودميهر دو اصل اجرا كه قبالً هر آب  مثالً هر گاه دو ظرف

هر. نجس بوده اند علم اجمالي داشته باشيم كه يكي ار آن دو پاك شده است  در اينجا در مورد
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آب اجتناب نماييم مخالفت قطعي الزم و اگر از هر دو دو، استصحاب نجاست جاري مي شود

ه نمي مي آيدآيد ولي اگر .ر دو را مصرف نماييم مخالفت قطعي با علم اجمالي الزم

ي ديگر  تعارض استصحاب با اصول عمليه
و اصول عملية ديگر و نسبت استصحاب همان) احتياط(اشتغال همچون، برائت، تخيير

و طور كه اماره بر استصحاب تقدم استصحاب وجود دارد، يعني همان است كه ميان اماره

ودارد، اس مي باشد آن تصحاب هم بر ساير اصول عمليه مقدم به با بودن استصحاب نوبت

به دليل: در خصوص تقدم استصحاب بر اصل برائت مي گوئيم.اصول، نمي رسد اصل برائت

با قبح عقاب بال بيان در جايي جاري مي كه تكليف واقعي يا ظاهري روشن نباشد ولي شود

به اصل برائت» بيان«ي وجود استصحاب در مورد حكم ظاهر كه ديگر نوبت  وجود دارد

مي.رسد نمي كه اگر شود، در خصوص اصل احتياط گفته  اين اصل در موردي جاري است

به احتياط نكنيم در برائت ذمه، شك حاصل مي به استصحاب اطمينان شود، حال آنكه با عمل

مي گردد گو.برائت ذمه حاصل مي اعمال اصل تخيير هم در جايي: ئيم در خصوص تخيير هم

و كه در عمل به تكليف شك حيرت وجود داشته باشد كه با وجود استصحاب تحير است

به يادآوري است آنچه گفته شد فرقي نمي.شودمي منتفي كه اصول عمليه از نوع الزم كند

.شودميآنها مقدم اصول شرعيه باشد يا اصول عقليه در هر دو صورت، اصل استصحاب بر

و چون اين امانت واجد شرايط مثالً هر گاه كسي مالي را از ديوانة محجوري به امانت بگيرد

و صحت معامله نمي به قيم محجور باز گرداند باشد، باطل است او موظف است آن مال را

به هنگام تحويل مال اماني، امانت گذار و حال اگر نتواند آن را ثابت مدعي رفع حجر گردد

ند مسأله جاي اجراي اصل احتياط است لكن چون حالت سابقة محجور بودن داشته است،ك

و امانت گذار محجور: گفتمي توان با استصحاب آن، شك بوجود آمده را بر طرف ساخت

و بوده است كه حجرش استصحاب مي كه صالحيت ولي يا قيم صرفاً شود كسي است

و  دو اصل، تعارض حاصل شده است اصل استصحاب بر چون بين اين دريافت آن مال را دارد

چنانچه در بلوغ كودكي ترديد: مثال ديگر.)333ص،1375،محمدي(گردد اصل احتياط مقدم مي

كه اين شك مستلزم ايجاد شك در مكلف شدن او است، در اين فرض مدلول  حاصل شود

و از استصحاب عدم تكليف  موردي به استصحاب تكليف است در چنين مقتضاي برائت رفع

به اصل برائت عمل مي .شود نه
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 گيرينتيجه
كه در و تحليل گرديد مواردي قابل استنتاج از مطالبي و تجزيه  از استاين مقاله بررسي

و جايگاه باالتري قرار به ساير اصول عمليه از اهميت ويژه جمله اينكه اصل استصحاب نسبت

و فراگي. دارد به لحاظ وسعت به لحاظ هم و هم و حقوقي ري اين اصل در سراسر احكام فقهي

كه گفته شد اصل قويتر بودن اين اصل در دليل بودنش نسبت به ساير اصول عمليه، چرا

و ساير اصول عمليه است به أمارات در مرتبة.استصحاب، حالت ميانه بين أمارات يعني نسبت

به اصل.بة باالتر قرار دارداصول عمليه در مرت نسبت به سايروترپايين از اين جهت

شود كه كاشفيتي از واقع در آن وجود دارد استصحاب، اصل احرازي يا اصل تنزيلي گفته مي

به جهت كاشفيت آن در نظر نگرفته استآن اعتبار گذار وليكن قانون .را

و مسائل مبتال به، اجتماعي ديگر اينكه تقريباً مي و توان در مواد قانوني و حقوقي، شواهد

ك باشد ولو اينكه صراحتاً اسمي استصحاب اصله منشأ آن يكي از انواعموارد فراوان ذكر كرد

مي باشد به عنوان نمونه و آنچه در اين مقاله ذكر گرديد .از استصحاب در آن نبوده باشد

و حقوقي از جمله در بررس ي بطور كلي از بررسي قواعد اصولي در بستر احكام فقهي

و استدالل در انسان و حقوق موضوعه، قدرت تفكر و كاربرد آن در فقه اصل استصحاب

و در اثر  مي گردد و عقالنيت آدمي شكوفا مي يابد و معارف ديني افزايش به احكام نسبت

و آرامش دروني نسبت به احكام شرعي پيدا  و احاطه به علم اصول فقه اطمينان خاطر شناخت

و در پرتو مي و زمينه سعادت شود به احكام شرعي حاصل شده كه تعبد چنين اطميناني است

و اخروي انسان مي دنيوي و ها فراهم و نابجا در اثر رشد و نيز غبار تقليد كوركورانه گردد

و  و نصوص شرعي كتاب گسترش قواعد اصول فقه از سيماي فقاهت بر كنار مي شود، ادلّه

و و متناهي است درليكن سنّت، محدود و قضاياي عارض برانسان و حوادث عرصه طبيعت

و احكام نامحدود  و محدود بر حوادث و هرگز ادلّة متناهي و نامتناهي است اجتماع نامحدود

و احاطه پيدا نمي جزو نامتناهي اشراف و كليد باب اجتهاد هم صرفاً كند از طريق اجتهاد

. باشد قواعد اصول فقه مي
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