
 ٩٥ ١١٥ـ٩٥ از صفحه  ،١٣٩٠سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان  ، ٢فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ مجلۀ 

 
 
 

 )ره (ه با رویکردي به نظر امام خمینيبررسي اعتبار مثبتات ادلّ
 

 ٤علي مظهر قراملکيدکتر ٣،عابدین مومنيدکتر ٢سیدمحمدرضا امام،دکتر *١اکبر احمدي،

 دانشیار دانشکده الهیات، ٢ دانشکده الهیات،  اسالمیی فقه و مبانی حقوقردانشجوی دکت١
 ار دانشکده الهیات دانشی٤ استادیار دانشکده الهیات، ٣

 )١٠/١٠/١٣٩٠ :ـ تاریخ پذیرش نهایي ١٦/٨/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(

 
 یدهچک

. باشد یکي از مباحث بنیادي و کاربردي در علم فقه و اصول فقه، اعتبار مثبَتات ادله مي
توانند   مي،داراي آثار شرعي مستقیم باشندتوانند  ارات و اصول عملیه همانطور که ميام

 تحت عنوان مستقیماعتبار این لوازم و آثار غیر. ندمستقیم نیز باشي آثار شرعي غیردارا
مارات، ها با طرح جعل علمیت براي ا برخي از اصولي. شود مثبتات ادله بررسي مي

ت اصول را به علت عدم جعل کاشفیت،  مثبتا،دانند ولیکن مثبتات اماره را معتبر مي
 نسبت به لوازم ، با اعتقاد به اطالق ادله حجیت اماراتبرخي نیز. دانند فاقد اعتبار مي

اما براساس  .اند ول عملیه چنین تفاوتي را پذیرفتهچنین اطالقي در اص ها و نبود آن
اثبات شده است که علت اعتبار مثبتات امارات به ) علیه هللا رحمة(خمیني  رویکرد امام

 عقالء باعث ۀ بلکه سیر؛نیستهیچ عنوان جعل کاشفیت و یا اطالق ادله جعل حجیت 
 .شود تات امارات از اصول عملیه ميتمایز مثب

 

 استصحاب اماره، مثبَتات ادله، اصل عملي، سیره عقالء،  ها کلید واژه
 

 لهأطرح مس
 ،أنوارالهالیه ،خمینی( .باشد اه محققین، دلیل میاساس دیدگضوع علم اصول برمو

ت بر ، دلیل و حجّ استنباط حکم شرعی در مسیریعنی هر چیزی که بتواند) ١/٢٦٨
یک اثر شرعی تواند  میتوان گفت هر دلیلی  در مواجهه با ادله می.  باشدحکم شرعی

ی نیست که بعد از اثبات اعتبار یک شکّ .مستقیم داشته باشدمستقیم و یک اثر غیر
یم یک  اما آیا آثار شرعی غیرمستق.آثار شرعی مستقیم آن نیز معتبر است  می تما،دلیل
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شوند نیز حجت هستند یا  ب میزمه عقلی یا عادی بر آن مترتّدلیل که بواسطه یک ال
شوند  به امارات و اصول عملیه تقسیم میه  با توجه به اینکه در علم اصول، ادلّ؟خیر
ات امارات و اصول عملیه معتبر گونه مطرح کرد که آیا مثبت توان موضوع را این می
 ؟باشند یا خیر می

 یک مثال از مثبتات اصل عملی و ؛شود  دو مثال بیان می،تر شدن موضوع روشی برا
 احتمال دهد که بر بدن او حاجب و ،اگر شخصی هنگام غسل. یک مثال از مثبتات اماره

 که در آن قسمت مانعی وجود ندارد، مانعی وجود دارد و در گذشته نیز یقین داشته
 مستقیم این مفادّ. حاب استناد نمایدتواند نسبت به عدم وجود مانع به استص می

شدن بدنش  ، احراز شستهف مهم است اما آنچه برای مکلّ؛ عدم مانع است،استصحاب
 ، مفادّباشد و به تعبیر دیگر می عقلی و عادی عدم حاجب ۀ الزم،باشد و شسته شدن می
 )٧/٤١٧ ، آملی و٢/٣٥٤، خ انصاری، کتاب الطهارةشی (.باشد میمستقیم استصحاب غیر

یم و اثر شرعی استصحاب شود که آیا همانطور که مفاد مستق میال مطرح ؤحال این س
 اما برای تشریح ؟باشد یا خیر می، الزمه عقلی و عادی استصحاب نیز معتبر معتبر است

توان به لوازم اصل عدم تخصیص که یک اصل لفظی است و جزء  میمثال از لوازم امارات 
 اکرام هر :گوید میاگر دلیلی وجود داشته باشد که . ال زد، مثشود میامارات محسوب 

شامل علمای فاسق ، لیل به مقتضای اصل عدم تخصیص عام، این دواجب است  میعال
حال اگر فرض شود فردی وجود . باشد می مستقیم این دلیل باشد و این مفادّ مینیز 

توان گفت که  می تخصیص  اکرام او حرام باشد آیا به کمک اصل عدمداشته باشد و شرعاً
 با این استدالل که ،ست اکام افراد غیر عالم بر آن جاریاح میاین فرد عالم نیست و تما

 اکرام او واجب بود چرا که اصل عدم تخصیص عام است و حرمت اکرام اگر عالم بود،
 ۀمستقیم و الزم غیردر حقیقت این معنا مفادّ. اشدب میمستلزم عالم نبودن آن شخص 

 . باشد می عدم تخصیص اصل
له همانطور أاین مس. باشد میله حجیت لوازم ادله از مسائل بنیادی و کاربردی أمس

گذار است، در مقام استنباط احکام شرعی نیز به طور ثیرأکه در سایر مسائل علم اصول ت
 تواند مبتنی بر اعتبار یا میباشد و فتوای مجتهد در بسیاری از موارد  میر ثّؤمستقیم م

،  مسائلی چون اعتبار اصل عدم ازلیله درأاین مس .عدم اعتبار مثبتات ادله، تغییر کند
ر حادث و استصحاب در موضوعات مرکبه که از مسائل بسیار کاربردی علم خّأاصل ت
، قوام و اعتبار برخی از عالوه بر نکات سابق. دارد  می و مستقی نقش مهمّ،باشد میاصول 



 ٩٧ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

 ،گاتنگی با اعتبار مثبتات ادله دارد که برای نمونه در این مقالهقوانین مدنی ارتباط تن
 . قانون مدنی مورد ارزیابی قرار گرفته است٨٧٤ماده 

مارات و اصول عملیه فرق قائل ای دیگر از علمای اصول بین ا شیخ انصاری و عده
 برخی .اند ات اصول عملیه را نامعتبر دانستهاند و مثبتات امارات را حجت و مثبت شده

. اند ز اماره و یا اصل عملی بودن دلیل، معیارهای دیگری را بیان کردهدیگر با قطع نظر ا
باشند که از نظر تحلیلی و  میای  در این میان دارای دیدگاه ویژه) ره(ی امام خمین

بانی قبل از خود و  با اشراف بر مایشان .اشدب میکاربردی دارای امتیازات متعددی 
ای نو و مبتنی بر مقدمات محکم  های سابق، نظریه های دیدگاه ها و ضعف تحلیل نارسائی

 ،)ره (خمینی تات ادله با توجه به رویکرد امام اعتبار مثب،در این مقاله .کنند میارائه 
نظریه بررسی شده است و در این ت و ضعف  قوّایشان و نقاطزمینه پیدایش نظریه 

 :دهد میاالت پاسخ ؤنتیجه به این س
چه تفاوتی با سائر نظرات ) ره(خمینی   از دیدگاه امام»مثبتات ادله«تبیین موضوع ـ ١
 کند؟ می

  چیست؟)ره(زمینه پیدایش رویکرد امام خمینیـ ٢
 با سایر علمای اصول چیست؟) ره(تفاوت رویکرد امام خمینی ـ ٣
  درباره اعتبار مثبتات امارات و اصول عملیه چیست؟،دیدگاه صحیحـ ٤

 
 )ره (رویکرد امام خمینی بررسی تاهمّیّ

،  مورد بررسی قرار بگیرد)ره (آنچه باعث شده در این مقاله رویکرد امام خمینی
 و ایرادات نظرات گذشته در تبیین حجیت لوازم ادله و ها توجه خاص ایشان به ضعف

 بحث جعل حجیت ،در حقیقت. باشد می آن تحلیل برایارائه روشی عقالئی و ملموس 
ی شده مات علم اصول تلقّ جزء مسلّ،ارات و اصول عملیه به نوعی برای برخیبرای ام

 حجیتجعل بحث ،  در پرتو نگرش عقالئی و عرفی به ادله اثبات حکمایشاناما . است
توان گفت دلیل شاخص  میپس . کنند می تبعی معرفی  امارات را امری لغو و نهایتاًبرای

له أارائه تحلیلی نو و عقالئی از مس، اقوال علماءدر میان ) ره(بودن نظریه امام خمینی 
 در .گردد میتر  له آسانأو تطبیق این مس کاربرد ،باشد که در پرتو آن میمثبتات ادله 

 عقالء را مالک و معیار اصلی حجیت و یا عدم حجیت ۀسیر) ره(خمینی   امام،حقیقت
 ایشان با ،از طرفی. باشد میع دانند و این رویکرد در میان علمای اصول بدی میلوازم ادله 
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به  را  با واسطه لوازم شرعیِ حتیاثبات اعتبار، د در دلیل استصحابتوجه به روح تعبّ
حجیت آثار شرعی ،  راهکاری جدیدۀدانند اما با ارائ می دلیل استصحاب ممکن نکمک
 .رسانند میائط شرعی را به اثبات سب بر ومترتّ

 
 ینه پیدایش آنه و زمثبتات ادلّپیشینه بحث مُ
 مستقل ۀلأت را به عنوان یک مسثبِ اولین فقیهی است که بحث اصل مُ،شیخ انصاری

  اصول فقه و مخصوصاًو بعد از وی این بحث جزء مباحث مهم. کند میبررسی 
استصحاب به حساب آمده و در بسیاری از مسائل فقهی و اصولی ارزش کاربردی فراوانی 

در تنبیه ششم از تنبیهات استصحاب به این موضوع شیخ انصاری .  استپیدا کرده
 که شیخ انصاری در مجلس همانطور اما )٢/٦٥٩، فرائد األصول، شیخ انصاری( .پردازد می

 بلکه شیخ جعفر ؛باشند می ایشان مبدع این عنوان و بحث ن،درس خود گفته است
 ٣/١٢٩ ،آشتیانی (.این موضوع را عنوان کرده استکه  اولین فقیهی است ،کاشف الغطاء

مثبتات « اثری از تعبیر ،م یعنی قبل از شیخ جعفردر کتب فقهاء متقدّ )٥/١١٧و مروج
 و این خود حاکی از جدید بودن این موضوع در علم  وجود ندارد»اصل مثبت« و یا »دلیل

 به تقسیم ادله به اماره و ، این بحثۀرسد ریشه و خمیر مای میاما به نظر . باشد میاصول 
 اما ؛ وجود نداردآوری یقین دلیل ،در خصوص مبتکر این تقسیم. گردد می باز  عملیاصل

هانی شروع شده است و قبل وحید بهباین تقسیم از زمان توان گفت  میبه کمک قرائنی 
و محقق و عالمه حلی و شهید اول و دوم اثری از این عناوین ء از ایشان در کتب قدما

رات وحید بهبهانی دله به اماره و اصل عملی را تفکّ تقسیم اۀ ریش، آصفی.باشد مین
 سوم ۀدع مرحلشهید صدر نیز وحید بهبهانی را مب )٥٤ـ٤٨ ،وحید بهبهانی (.داند می

مثل (داند چرا که مفهوم اصل عملی توسط او و شاگردانش  میعلم فقه و تاریخ آن 
 )٢١: ٣، مباحث األصول ،صدر (. بنا نهاده شده است)محمد تقی صاحب حاشیه

 
 ه و رابطه آن با تقسیم دلیل به اماره و اصل عملیثبتات ادلّمُ

و سیر تاریخی تکامل این بحث با توجه به نظریات ارائه شده درباره مثبتات ادله 
 ،ماهیت متفاوت برای ادله دو ۀتقسیم ادله به اماره و اصل عملی و ارائ توان گفت می
 اماره و اصل عملی اصطالحات توجه به اینکه با .باشد می بحث حجیت مثبتات ادله أمنش

اساس  بر، به اصل عملی و اماراتتقسیم دلیل، دنو آیات قرآن وجود نداردر روایات 
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تعاریف  .باشد که در گذشته در علم اصول فقه مورد توجه نبوده است میحصول نتایجی 
نچه از کلمات  اساس آ بر.باشد میمتداول اماره و اصل عملی خود حاکی از این تفاوت 

دلیلی است که نسبت به متعلق خود کاشفیت دارد ،  اماره،شود میاستفاده علمای اصول 
ه کند و هدف آن تعیین وظیف میکند اما اصل عملی واقع را اثبات ن میو حکایت از واقع 

 بر همین اساس بوده )٥/٣١٠ ، و فیروزآبادی٤/٤٨١ ،نائینی. (ف در مقام عمل استمکلّ
 تفاوت اماره و اصل عملی را یک تفاوت ماهیتی ،ای از علمای اصول است که عده

 تفاوت اماره و اصل عملی را ،ای دیگر اما عده) ٤/٤٨١ و نائینی، ٦/١٧٦ ،صدر (.دانند می
 خود ادله حجیت امارات و مفادّاعتبار مثبتات ادله به دانند و در خصوص  میجوهری ن

در این ) ٢٣١ ،مصباح األصولخوئی،  و ٢/٣٠٠ ،لنگرودی. (کنند میاصول عملیه توجه 
 با  و متقدماصولیینهای نظرات  ها و نارسایی با توجه به ضعف )ره (امام خمینی ،بین

 رویکردی نو در این گفتمان باعث گشوده شدن ۀارائ با،  و پیشینیانها انتقاد به استدالل
حث مثبتات ادله بنتایج آن در اند و  شدهو اصل عملی دری جدید در مبحث اماره 

 .باشد می مشهود
 

 )ره(خمینی  رویکرد امامزمینه پیدایش 
هایی که در آن   نوآوری تحلیل و تبیینو) ره(برای فهم دقیق نظریه امام خمینی 

، الزم است نظریات مهم و شاخص قبل از ایشان ارائه و تبیین شود تا وجود دارد
ها تعمیق شود؛   در پرتو آن)ره (مینیخ روشن و نظریه امامها  اشکاالت و ایرادهای آن
ق خراسانی و محق،  به نظر شیخ انصاری،قبل از ارائه نظریه خودهمانگونه که خود ایشان 

سپس ن تبیین و لذا در بحث بعدی نظرات این بزرگا. ای دارند میرزای نائینی اشاره
 .شود میبررسی ، است) ره(ون نظریه امام خمینی ساز تکّ ها که زمینه اشکاالت اساسی آن

 
 نظر شیخ انصاری

 بین ،توان گفت از دیدگاه ایشان میهای شیخ انصاری  با توجه به برخی عبارت
 اما ؛مثبتات امارات حجت هستند. مثبتات امارات و اصول عملیه تفاوت وجود دارد

 همان واقع است و ، اماره مفادّشیخاساس نظر بر. تات اصول عملیه معتبر نیستندمثب
شود چه آثار شرعی  میبر آن مترتب ،  تمام آثار آنه واقع برای شخص احراز شدزمانی ک

اما ) ١/٤٨، فرائد األصول؛ همان، ٢٤ ،األنظار مطارح ،شیخ انصاری( .عقلیباشد و چه آثار 
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عدم اعتبار ،  ایشان در بحث استصحاب به شکل تفصیلی،در ارتباط با اصول عملیه
 مثبتات سایر اصول :توان گفت میو به طریق اولی  دکنن می را تبیین این اصلتات مثب

ای از احراز و تنزیل وجود دارد   چرا که در استصحاب درجه؛واهد بودعملیه نیز معتبر نخ
 شیخ انصاری معتقد است جعل .اما در اصل برائت هیچ احراز و تنزیلی وجود ندارد

وم ترتیب آثار سابق  چرا که لز؛حجیت برای لوازم مستصحب از نظر عقلی ممکن نیست
ن جعل شده ن از ناحیه شارع فقط در آثار شرعی که از جانب شارع برای متیقّمتیقّ
 اما در آثار عقلی و ،ها قابلیت جعل را دارند  به خاطر اینکه فقط آن؛ معقول است،است
 ۀمشکوک را نازل منزل،  شارع،به تعبیر دیگر. جعل از ناحیه شارع معقول نیست، عادی
ب ن سابق مترتّفقط احکام و آثار شرعی که بر متیقّ،  کرده است و این تنزیلنمتیقّ
شود و شامل آثار عقلی و عادی و یا آثار شرعی که بر آثار عقلی و  میشود را شامل  می

شود چرا که آثار عقلی و عادی قابلیت جعل را ندارند و به  مین، شود میب عادی مترتّ
 ،ن نیستها نیز چون آثار خود متیقّ  و آثار شرعی آنممکن است، غیراعتبار عالم ثبوت

ثار شرعی گرفت آ میعقلی مورد استصحاب قرار  بله اگر خود اثر عادی و .شوند میثابت ن
 معنای عدم اعتبار لوازم استصحاب این ، بنابراین) ٢/٦٥٩ همان،( .شد میها نیز ثابت  آن

 کند تا اینکه حکم شرعی بر آن تواند چیزی را در خارج اثبات میاست که استصحاب ن
 .شود میعدم حجیت اصل مثبت گفته ، و این معنا در اصطالح علم اصول ب شودمترتّ

در اشاره به نظر نیز ) ره(خمینی  امام)٢/٤٠٧ ،عراقی، ٢/٢٥٩، افاضة العوائد، گلپایگانی(
، ریدلیل عدم اعتبار لوازم اصول عملیه طبق نظر شیخ انصا«: نویسد میشیخ انصاری 

 )١/١٧٧ ،الرسائل، خمینی (».باشد می )عقلی یا عادی (ها از آثار همراه با واسطه انصراف آن
 

 نظر محقق خراسانی
اما با توجه .  صریحی ندارد کلی کالم، اعتبار مثبتات ادله بامحقق خراسانی در رابطه

معتبر ، یتی به اعتقاد وی مثبتات امارات حکا،توان گفت می کتاب کفایة األصول ایشانبه 
وی در اثبات این  .باشد میاما مثبتات اصل استصحاب و سائر اصول عملیه معتبر ناست 
کند  میباشد و به آن اشاره  میای خود همانطور که اماره حاکی از مؤدّ«: گوید مینظر 

 لذا الزمه اطالق دلیل اعتبار ،باشد میخود نیز ) لوازم و مالزمات، ملزوم(حاکی از اطراف 
باشد که مقتضای آن حجیت  میلزوم تصدیق اماره در این حکایت ، ت امارهو حجی

د به ؛ چرا که در آنجا باید بر تعبّخالف امثال دلیل استصحاب بر.باشد میمثبتات اماره 



 ١٠١ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

وک به لحاظ اثر عقلی و د به ثبوت مشکثبوت مستصحب اکتفا کرد و داللتی بر تعبّ
دی داللتی بر اعتبار مثبتات  اصول تعبّ پس استصحاب مانند سائر؛نداردعادی خود 

اثر خود مستصحب ، ت وضوح مگر در جایی که اثر واسطه به خاطر خفاء یا شدّ،ندارد
 )٤١٦ ،آخوند خراسانی (».باشد
 محقق خراسانی بحث حجیت لوازم امارات را یک بحث اثباتی اساس این استدالل،بر

 که ایشان صرف تفاوت ماهیتی به این معنا. در نظر گرفته است نه یک بحث ثبوتی
  به داند بلکه میها کافی ن امارات و اصول را برای اثبات حجیت و یا عدم حجیت لوازم آن

 بایستی به ادله حجیت مراجعه کرده و وجود اطالق و عموم و یا عدم آن را اعتقاد وی
مارات ا که لوازم توان گفت ، میبررسی کرد و از آنجا که دلیل حجیت اماره مطلق است

 نیز با )ره (امام خمینی.اما در اصول عملیه چنین اطالقی وجود ندارد ،مطلقا حجت است
آخوند « :نویسد میعبارت موجزی در کتاب رسائل به نظر محقق خراسانی اشاره کرده و 

باشد در حالی که  میاطالق ادله امارات ، خراسانی معتقد است دلیل اعتبار لوازم امارات
، نن وجود دارد و مقدار متیقّقدر متیقّ،  چرا که در مقام تخاطب؛ق ندارندادله اصول اطال

  )١/١٧٧، الرسائل ،خمینی (».آثار خود مستصحب است بدون واسطه شدن چیزی
 وارد بر نظر محقق خراسانی )ره (خمینی اداتی که امامو ایرقبل از بیان اشکاالت 

نائینی میرزای  .گردداشاره ، ویر بر نظمناقشات مهم مناسب است یکی از ، کرده است
 فرع التفات و ، از یک چیز١حکایت«: گوید میبه استدالل محقق خراسانی در اعتراض 

ت خبر خود  شهود متوجه لوازم و ملزوما،باشد و گاهی از اوقات میتوجه به آن 
هر چند « :نویسد میمحقق خوئی ، در تکمیل این اشکالو ) ٤/٤٩٢ ،نائینی (».باشند مین

کنند ولیکن خبر و حکایت از عناوین  میادله به طور مطلق داللت بر حجیت خبر 
باشد مگر در صورتی که  میخبار از لوازم آن ن پس اِخبار از یک چیز اِ؛باشد میقصدی 

 مشروط به ،عم باشدباشد و یا اینکه بیّن بالمعنی األن بالمعنی األخص مالزمه به شکل بیّ
 پس در صورت عدم توجه یا انکار مالزمه توسط .ت باشداینکه خود خبر دهنده ملتف

لذا خبر دادن از چیزی که . باشد میخبر از یک چیز به معنای خبر از الزم آن ن، مخبر
 موجب کفر نیست مگر در صورت التفات مخبر به وجود ،الزمه آن تکذیب پیامبر است

                                                                                                                                                                             
امـا احتمـال دارد     .  اخبار گرفته اند    حکایت را در عبارت آخوند خراسانی به معنای        ،غالبا علمای اصول  . ١

 آخوند معتقد است بر    ، باشد که در این صورت     ، کاشفیت از مؤدّی   یدّؤمراد ایشان از تعبیر حکایت از م      
کاشـف از لـوازم و مثبتـات آن    ، اساس اطالق ادله امارات همانطور که اماره کاشف از مؤدای خود است     

 .باشد مینیز 
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 )٣/١٥٣، مصباح األصولخوئی، (» .ای چنین مالزمه
 بعد از تحقق ؛اوالً«: گوید می  آمده و دفاع از استاد خود صدداقی درآقا ضیاء عر

توانیم به لوازم و ملزومات خبر عمل  میحکایت تصدیقی نسبت به مدلول مطابقی ما 
 چرا که خبر حاکی از ؛ها نبوده است کنیم هر چند که بدانیم مخبر ملتفت و متوجه آن

ری التفات شرط نیست و حکایت تصوّری و در  هرچند به شکل حکایت تصوّ؛هاست آن
 بر ؛و ثانیاً. د این گفتار استیّؤروش عقالء در محاورات و در باب اقرار و سایر موارد م

فرض اینکه نسبت به لوازم هم حکایت تصدیقی مالک باشد باز هم التفات وجود دارد 
م کافی  بلکه التفات اجمالی ه؛چرا که در حکایت تصدیقی التفات تفصیلی الزم نیست

عراقی، . (است میای لوازداند که کالم او دار می است و نسبت به لوازم هم مخبر اجماالً
 )٤/١٨٥، نهایة األفکار

ای جنبه  توان گفت اگر اماره می با توجه به استدالل محقق خراسانی ،به هر حال
 .حجت نخواهد بود ،)مانند اصول عملیه(مثبتات آن ، حکایتی نداشته باشد

 
 رزای نائینینظر می

نظریه میرزای نائینی مبتنی بر دیدگاه ایشان نسبت به حقیقت و ماهیت امارات و 
 صفت کاشفیت را ، شارع برای امارات:محقق نائینی معتقد است .باشد میاصول عملیه 

ف جعل کرده است و در اصول عملیه شارع از حیث تحریک و اقدام عملی ما را موظّ
 معتبر و ،زم اماراتوی معتقد است که لوا، ملیه را اجرا کنیم اصول عکرده است که مفادّ
که جعل طریقیت و علمیت در مورد امارات به معنای تکمیل کاشفیت حجت هستند چرا

نسبت ، است و واضح است که کاشفیتی که امارات نسبت به مدلول مطابقی خود دارند
یز برای ما به لحاظ اعتباری لوازم امارات ن، به مالزمات خود نیز دارند پس با این جعل

کنند و  میای خود را برای ما احراز  امارات مفاد و مؤدّ،به عبارت دیگر. ند بودمعلوم خواه
پس همانگونه که در علم وجدانی .شود میها نیز برای ما احراز   لوازم آن،بدین وسیله

ر اصول اما د. دی نیز چنین استحجت هستند در علم تعبّ، لوازم و ملزومات معلوم
ای اس مؤدّدی عمل بر اسصرف تحریک عملی و تطبیق تعبّ، عملیه چون مجعول شارع

 ؛ها وجود ندارد ای برای اثبات اقدام عملی بر طبق لوازم آن  پس هیچ مالزمه،ها است آن
 پس )٤٨٩ـ٤/٤٨٢ ،نائینی. (ها وجود ندارد چرا که ارکان اصول عملیه در لوازم آن

یکی از این . باشد میستنتاج نائینی مبتنی بر چند مقدمه  ا،همانگونه که مشخص است



 ١٠٣ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

 پذیرش وجود جعلی مستقل از ناحیه شارع برای امارات و اصول عملیه ، مقدمات
جعل اقدام و تطبیق و مقدمه دیگر فرض جعل علمیت و کاشفیت برای امارات و باشد  می

 . استعملی در اصول عملیه
ناظر (صر برخی از بزرگان معا«: نویسد میین نظریه نیز در اشاره به ا) ره(امام خمینی 

 اختالف ،خالف اصول عملیه دلیل اعتبار مثبتات اماره را بر)باشد میبه محقق نائینی 
 طریقیت و کاشفیت ، چرا که مجعول در اماراتدانند؛ میمجعول در مورد امارات و اصول 

مجعول فقط تطبیق عمل ، اما در مورد اصول. است و الزمه آن حجیت لوازم اماره است
 ».باشد می اصل است و این معنا مستلزم حجیت لوازم اصل ن و مفادّیاساس مؤدّبر
 ) ١٧٧: ١ ،الرسائل، خمینی(
 

 )ره(ن رویکرد امام خمینی  و تکوّ نظریات سابق ضعف
توان  میدر این قسمت بعد از بیان نظرات شاخص در ارتباط با اعتبار مثبتات ادله 

باید توجه داشت که . یین کردرا به خوبی تب) ره(ش نظریه امام خمینی زمینه پیدای
 ،گذرد و دیدگاه علمای اصول می خیلی زیادی از تقسیم ادله به اماره و اصل عملی نزمان

 درباره حجیت امارات از نظر) ره(خمینی دیدگاه امام. باشد میهمچنان در حال رشد 
 از نظر تحلیلی و ایشانمتفاوت است و نگرش الذکر  های سابق جوهری با دیدگاه اصولی

 ضعف مبانی علماء سابق و نارسائی مقدمات ،در حقیقت. است کارآمدتر کاربردی بسیار
 ضعف ،در این قسمت. شده است) ره(خمینی  ن نظریه امامها منجر به تکوّ لی آناستدال

 .شود میبررسی   سه نظریه متقدممقدمات و رویکردهای
 

 )ره (دگاه امام خمینیله جعل و دیأمس
م فرض شده  وجود جعل برای امارات و اصول عملیه مسلّ،در هر سه نظریه متقدم

شیخ انصاری معتقد به جعل حکم  .استها متفاوت   از دیدگاه آن١هر چند مجعول .است
 جعل آخوند خراسانی نیز معتقد به. باشد می )٢/٦٥٩ ،فرائد األصول، انصاری (مماثل 
 و همانطور )٢٧٧آخوند خراسانی،(. باشد می) ت بر آنت و معذریّ منجزیّبو ترتّ(حجیت 

 .نماید می میرزای نائینی جعل علمیت و کاشفیت را مطرح بیان شد،که در گذشته 
 )٤/٤٨٤نائینی، (

                                                                                                                                                                             
 .ت که از جانب شارع جعل و وضع شده استماهیتی اس، مقصود از مجعول. ١
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باشد و  می لغو ،وجود هرگونه جعل شرعی برای امارات) ره(اما به اعتقاد امام خمینی 
نه جعل حجیت ،  نه جعل علمیت؛ی برای امارات وجود نداردگونه جعل هیچ ،بر این اساس

 شرط راتواند اماره قرار دهد که حداقل سه  می شارع چیزی را .و نه جعل حکم مماثل
 اول اینکه باید در ذات خود جنبه کاشفیت داشته باشد و چیزی که جهت ؛داشته باشد

اماره عقلی و یا ، ه نباید خوددوم اینک. صالحیت اماره شدن را نیز ندارد، کاشفیت ندارد
بی معناست چرا که از ، عقالئی باشد چرا که جعل اماریت برای آن  چه خود اماریت دارد

و سوم اینکه آنچه در جعل آن توسط  .باشد میمصادیق تحصیل حاصل و ایجاد موجود 
ط با توجه به این شرای.  باید جهت کاشفیت آن باشد،شارع مورد توجه قرار گرفته است

 ؛، شرط دوم را ندارند فقهاء و محققین متداول استلسانتی که بر اامار ،توان گفت می
شئون   می امارات عقالئی هستند که عقالء در قراردادها و تماۀ همگی از زمرچرا که

عقالء را از عمل به ، کنند به طوری که اگر شارع میها عمل  زندگی خود بر اساس آن
لذا جعل حجیت برای امارات معنا ندارد . گشت میمعه مختل نظم جا ،کرد میها منع  آن

 ).١/١٠٥، انوارالهدایه، خمینی( .باشند می نزد عقالء حجت و معتبر ،چرا که خود
 تحقق«معتقدند ) ره(خمینی  امام، عالوه بر اشکال در اصل وجود جعل برای امارات

 نه ،ر فرض پذیرش جعل ب،به عبارت دیگر. هرگونه جعل اصیل برای امارات ممکن نیست
 چرا که حجیت اگر به معنای .اصالت دارد و نه جعل علمیت و کاشفیتحجیت  جعلِ

ر از جعل خّأ تبعی محض است که متۀلأیک مس، ه باشدصحت احتجاج و عذر موجّ
و . باشد می عقالئی نت احتجاج از اعتبارات مستقلّباشد و خود صحّ میتکلیف و یا وضع 

به ، ت و واسطه بودن در اثبات بدانیم باز هم جعل ممکن نیستاگر مجعول را طریقی
خاطر اینکه همانطور که دادن جنبه کاشفیت به چیزی که ماهیت آن جهت کشف 

 کاشفیت آن همچنین تتمیم و تکمیل کاشفیت برای چیزی که ذاتاً، ممکن نیست، ندارد
د جعل از ناحیه  در صورت وجو،بر این اساس) ٢٠٦همان، ( ».ممکن نیست، ناقص است

د و آنچه در بحث جعل ممکن است واجب کردن عمل به امارات بر اساس تعبّ، شارع
د به زبانِ تحققِ  چون این تعبّ،باشد که در این صورت میها  ای آنترتیب آثار واقع بر مؤدّ

 )همان( . انتزاع کردداًتوان از آن حجیت و واسطه بودن در اثبات را تعبّ می ،واقع است
 

 ت عدم جعل برای امارات ه قوّوجو
 .اموری را ذکر کردتوان  می) ره( امام خمینی ۀیید نظریأدر ت
کنند که  میبسیاری از علمای اصول اقرار و اعتراف : گفتار سایر علمای اصولـ ١
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باشند که شارع  میها و طرق عقالئی  اند راه  عنوان اماره پذیرفته شدهها به آنچه بین آن
های  راه، تمام امارات«: گوید مینائینی  میرزای .ها منع نکرده است  آنما را از عمل به

چرخد و در بین  میاساس آن ردم برعقالئی عرفی هستند که زندگی و معاشرت م
 )٣/٩١ ،نائینی (. وجود ندارد،ای که از ناحیه شارع اختراع شده باشد یک اماره، امارات

گونه  ها را همان ئی هستند که شارع آنطرق عقال، تمام امارات«نویسد  میمحقق خوئی 
مرحوم  )١/٢٣٩، دراسات فی علم األصول ،خوئی( ».یید کرده استأت، که نزد عقالء بوده

 غیر  وجود هر گونه جعلی را برای امارات،بروجردی نیز با تکیه بر عقالئی بودن امارات
 )٤٥٨ بروجردی،. (دانند میمعقول 
قول لغت ، مثل ظواهر اماراتی  اعتبارۀ ادل اگر به:رات رجوع به ادله اعتبار خود اماـ ٢
 عقالء بدون اینکه منتظر جعلی ۀبینیم که هم می شود،مراجعه و ید ، خبر فرد ثقه، دان

 در علم اصول ثابت شده  بلکه اصوالً؛کنند میها عمل   به این راه،از ناحیه شارع باشند
خود بنای عقالء ، ها ت حجیت این راهاست که تنها دلیل کامل و قانع کننده برای اثبا

باشد و شارع خود نیز به این امارات عمل کرده است به نحوی که گویا خود یکی از  می
و در خود ادله امارات نیز مضمونی که ظهور در جعل حجیت و تتمیم . باشد میعقالء 

 )  ١/١٠٦ ،انوارالهدایه، خمینی(. وجود ندارد، کشف داشته باشد
 

 )ره (ن امارات و دیدگاه امام خمینیدی بودتعبّ
دی تعبّنگرش ،  اعتبار مثبتات ادلهۀلأراجع به مسم سه نظریه متقدّاز اشکاالت مهم در 

به همراه  تالی فاسد دانسته شود،دی های تعبّ ری راه یک س،اگر امارات .باشد میبه امارات 
د که همان آثار خود بایستی بر مقدار تعبّدی بودن امارات در صورت تعبّخواهد داشت؛ 

 توان اعتبار لوازم شرعی امارات را در صورت وجود واسطه  می و نشوداکتفاء ، باشد میاماره 
 ثابت  ادلهد نسبت به مثبتات چون تعبّ،به عبارت دیگر .اثبات کرده شرعی طحتی واس

 ما اگر« :دننویس می نکتهامام خمینی با توجه به این  .معتبر نخواهند بوداست،  نشده
 اثبات ،دی هستندتعبّی  ادلّهحجیت امارات را به کمک ادله نقلی مثل کتاب و سنت که 

 امکان اثبات اعتبار ، باالترها و حتیّ در این صورت امکان اثبات حجیت مثبتات آن، کنیم
 .)١/١٧٧ ،الرسائل، خمینی( ».های شرعی وجود ندارد لوازم شرعی امارات با وجود واسطه

جعل کاشفیت و یا طریقیت و یا هر مفهوم «: نویسند می مطلبایشان در اثبات این 
باشد و اثر کشف هر  می تنها مفید ترتیب اثر خود امارات ،ی باشددیگری که تعبدّ
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 آن ۀباشد؛ اما اثر موضوع دیگری که الزم میموضوعی فقط ترتیب اثر همان موضوع 
ها به   تنها در صورتی است که خود آن،باشد میموضوع و یا ملزوم آن و یا مالزم آن 

 شود میها ن د شامل آنصورت مستقل برای ما مکشوف و قطعی باشند و دلیل تعبّ
در بحث اعتبار ) ره(امام خمینی ، با توجه به این اشکال و اشکال سابق) ١٨١ همان،(

ررسی بدهند که در مبحث آتی  میه قرار  را مورد توججدیدیمثبتات ادله رویکردی 
،  دیدگاه ایشان،شوند میو از آنجا که ادله به دو قسم اماره و اصل عملی تقسیم . شود می

 .شود می بررسی  مجزادر دو قسمت
 

 ثبتات اماراتدرباره مُ) ره(دیدگاه امام خمینی 
 مثبتات امارات حجت :نیز مانند سایر علمای علم اصول معتقدند) ره(خمینی  امام
 نوع ، باید توجه داشت. عقالء باشدۀینکه آن اماره مستند به سیر اما مشروط به اهستند

. کننده باشد  تعیینگذار وتأثیر متعددی مواردتواند در  میله أاستدالل و تحلیل یک مس
 لذا هر چند نتیجه دیدگاه .ها در این بحث اشاره خواهد شد که به برخی از آن

ین یک  اما ا، استیکسان یتا حدّ ای بسیاری از علمای اصول  و عده)ره(خمینی امام
  .باشند میو دارای آثار متفاوتی ها متفاوت بوده  اشتراک ظاهری بوده و تحلیل

 :کنند میایشان برای اثبات اعتبار لوازم و مثبتات امارات دو مقدمه را بیان 
 اء کرده استها را امض امارات عقالئی هستند که شارع آن، تمام امارات شرعی : دمه اولمق

از بین این .  وجود ندارد،سیس شارع باشدأای که حجیت و اعتبار آن به ت ها اماره و در بین آن
 )١٧٨ همان، (.خبر ثقه و ید اشاره کرد، توان به ظواهر الفاظ میامارات 

 به خاطر این است که امارات  صرفاً،روش عقالء مبنی بر عمل به امارات :مقدمه دوم
 پس هرگاه واقع به واسطه اماره ؛باشد میدی نیره عقالء تعبّکنند و س میواقع را اثبات 

شود به خاطر همان مالک و معیاری که  میالزم و ملزوم و مالزم آن نیز ثابت ، ثابت شود
کند؛ پس همانطور که علم به یک چیز باعث علم به لوازم و  می اماره را ثابت خود مفادّ

 .نان به یک چیز نیز همین ویژگی را داردوثوق و اطمی، شود میملزومات و مالزمات آن 
اساس خود بربردۀ  نسبت به  همانطور که موال:توان گفت میدر تکمیل این استدالل 

ها نیز احتجاج  براساس لوازم با واسطه و بدون واسطه آن، دکن می احتجاج ،امارات
دلیل ، اشدب میسیره عقالء ، توان گفت همانطور که دلیل اعتبار امارات میپس . دکن می

 )همان (.باشد میها نیز همان سیره عقالء  اعتبار لوازم و مثبتات آن
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اما در مقدمات دانند  میمثبتات امارات را معتبر ) ره( امام خمینی ،بر این اساس
برای . تواند نتایج متفاوتی را بنابر برخی مبانی به بار آورد میایشان نکاتی وجود دارد که 

، مستند به سیره عقالء نباشداریت دلیلی اعتقاد داشته باشد که نمونه اگر فقیهی به ام
همانطور که مروج جزائری در . ی روبرو خواهد شداعتبار مثبتات آن با مشکل جدّ
البته این ) ٧/٥٤٣ ،مروج جزائری. ( روبرو شده استخصوص قاعده ید با این مشکل

اساس بر اعتبار ید نیز  چرا که؛ مرتفع است)ره (اساس دیدگاه امام خمینیاشکال بر
 نکته مهم دیگری که در مقدمات ) ١/١٧٨، الرسائل ،خمینی(. باشد میسیره عقالء 

 ،بر این اساس. اثبات واقع به کمک امارات است ،وجود دارد) ره(استدالل امام خمینی 
حال اگر در کاشفیت . باشند میی برای اثبات آن ئها  کاشف از واقع هستند و راه،امارات

اعتبار مثبتات آن  ،ای وجود داشته باشد  ابهام و خدشه، نسبت به برخی جهاتای رهاما
 اعتبار مثبتات امارات ،به عبارت دیگر . تردید خواهد بوداماره نسبت به آن جهت محلّ

ای   حال اگر سیره عقالء نسبت بر برخی لوازم اماره؛باشد میاساس سیره عقالء بر
ظرات در برخی ن) ره(خمینی   امام. تردید خواهد بودمحلّ الزمه اعتبار آن ،مشکوک باشد

لوازم اصول برخی ایشان در خصوص اعتبار  برای نمونه .اند خود به این نکته اشاره کرده
چرا که کاشفیت این ، کنند می  تشکیک،مثل اصل عموم و اصل عدم تخصیصلفظیه 

 آخوند )١/١٩٣ ،األصول بتهذیهمان، . (دانند میل مّأ آن جهات محل ت بهاصول را نسبت
 اما در عین حال ، حجت استلفظیههر چند مثبتات اصول «خراسانی هم معتقد است 

 لوازم را برای بایستی به سیره عقالء نیز توجه کرد چون ممکن است عقالء برخی از
 استناد عقالء به لوازم غیر ،به هر حال) ٢٢٦ ،آخوند خراسانی. (اصول لفظیه ثابت ندانند

 تردید قرار گرفته است و شاید خوب باشد در تکمیل استدالل امام  محلّ، ظهوراتۀعرفی
،  عقالءۀلوازم و مثبتات امارات در صورتی معتبرند که سیر، گفته شود) ره(خمینی 

 .ها را بپذیرد اساس آناحتجاج بر
 

 ثبتات اصول عملیه درباره مُ)ره (دیدگاه امام خمینی
. علمای اصول بر اصل استصحاب متمرکز شده اند، لیهدر بحث اعتبار لوازم اصول عم

مورد بررسی قرار نگرفته این اصل ، ترسد به علت وضوح مطلب در اصل برائ میو به نظر 
اما .  و نظری به واقع ندارد برای تعیین وظیفه عملی استصرفاًت اصل برائکه چرا . است

ز مانند شیخ انصاری و محقق نی) ره(خمینی  هر چند امام ،در ارتباط با اصل استصحاب
 اما در تحلیل ،است  استصحابخراسانی و میرزای نائینی معتقد به عدم اعتبار مثبتات
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 اگر ،)ره (خمینی به اعتقاد امام. ی وجود داردئها تفاوت، این حقیقت و برخی جهات دیگر
ان تو میتنها ،  مراجعه شودها صحیحه زراره است که مهمترین آن، به ادله استصحاب

 به و امکان اثبات آثار شرعی .اعتبار آثار شرعی مستقیم خود مستصحب را ثابت کرد
برای مثال  .یک واسطه شرعی باشد، نیز حتی اگر واسطه ؛ستقیم وجود نداردمشکل غیر

 و سپس در بقاء  باشدداشتهوجود  در گذشته یقین به عدالت حسن شوداگر فرض 
آثار یقین به عدالت مثل جواز اقتداء و ، اببه کمک استصح، شک حاصل شودعدالت او 

،  اما اگر خود این جواز اقتداء و یا جواز شهادت؛شود میشهادت در طالق بر آن مترتب 
،  یکی از آثار جواز شهادتمثالً .شود میآن اثر شرعی ثابت ن، اثر شرعی داشته باشند

لت این اثر شرعی  و با صرف استصحاب عداباشد میاساس شهادت او اثبات عید فطر بر
 .شود میبا واسطه ثابت ن
 :کرد ذکر مقدماتی را توان  مینظریه این برای اثبات 

وجود داشته   میهرگاه یقین به چیزی حاصل شود و برای آن الزم و ملزوم و مالزـ ١
هر چند در اینجا سه یقین معلول یقین ، دنها اثر شرعی داشته باش باشد و هر یک از آن

ها یک یقین مستقل هستند و هر یک از   هر یک از آن،ا در حقیقت اماست،دیگری 
ب ها مترتّ ها بر آن  لذا اثر شرعی هر یک از آن؛باشد میق خود ها کاشف متعلّ یقین
پس اگر یقین به طلوع فجر حاصل شود و در نتیجه یقین به خارج شدن شب و . شود می

ب ها مترتّ  بر هر یک از آن اثر شرعی،داخل شدن روز ماه مبارک رمضان حاصل شود
 )١/١٧٩، الرسائلخمینی، . (ها حاصل شده است  چرا که علم به موضوع تمام آن؛شود می

ال ینقض «گوید  میای است که  کبرای کلی، دلیل اصلی در بحث استصحابـ ٢
 یا تنزیل و نشاندن مشکوک از ،مقصود از این قضیه. )١/٢٤٥، عاملیحرّ( .»الیقین بالشک

 باقی گذاردن یقین و طوالنی کردن ،ن است و یا مقصودبه جای متیقّ، یب اثرحیث ترت
د به باقی بودن یقین در مقام تعبّ،  پس معنای عدم نقض؛عمر یقین از نظر شارع است

 لذا ،تواند کاشف از یک چیز مشکوک باشد میعمل است؛ اما چون یقین سابق ن
دو تفسیر یک چیز خواهد بود و آن عبارت  لذا نتیجه هر .تواند اماره باشد میاستصحاب ن

 )١/١٧٩، الرسائلخمینی، . (ن در زمان شکاست از ترتیب آثار متیقّ
 شود میب ن بر آن مترتّبه کمک استحاب فقط آثار خود متیقّ، بنابر هر دو تفسیرـ ٣

با واسطه شرعی و چه با واسطه شود چه  میو آثار غیر مستقیم مستصحب ثابت ن
ن فقط همان چیزی است که  اثر متیقّ،اول اینکه. باشد می چیزیل آن دو و دل. شرعیغیر
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اما نسبت به اثر اثر . باشد مین موضوع آن شود و خود متیقّ میب ن مترتّبر خود متیقّ
ن و معنای کبرای کلی در استصحاب باشد نه متیقّ مین خود اثر متیقّ، موضوع، متیقن

ب بر واسطه شرعی  شامل آثار مترتّ،ر نتیجه روایتد. باشد مین نیز ترتیب آثار خود متیقّ
 ؛ست اها شود و دلیل آن عدم شمول موضوع روایت نسبت به آن میو یا عقلی و عادی ن

عای انصراف و یا عدم اطالق و یا عدم معقول بودن جعل آثاری که بدست شارع نه ادّ
دلیل دوم این  .شود میشامل لوازم خود ن  روایت استصحاب تخصصاًبنابراین،. نیست

یک واسطه ،  حتی اگر واسطه؛تواند ناظر به اثر اثر باشد مین،  دلیل اصلاست که اصوالً
د به اثر دار تعبّ شود و دلیلی که عهده مید ثابت  چرا که خود اثر بواسطه تعبّ؛شرعی باشد

ظر ذاتی ن هم از ن چرا که اثر متیقّ؛ن هم باشدتواند ناظر به اثر اثر متیقّ مین است نمتیقّ
موضوع اثر اثر ، ن چرا که اثر متیقّ؛ خودش مقدم استو هم از حیث اعتباری بر اثر اثر

م است پس بایستی شارع ن است و واضح است که همیشه موضوع بر حکم مقدّمتیقّ
د به اثر د کند و سپس به واسطه دلیل دیگری ما را متعبّن متعبّ ما را به اثر متیقّابتدائاً

 آن ۀ چرا که الزم،دار شود د را همزمان عهدهتواند هر دو تعبّ میواحد ناثر کند و جعل 
 )١٨٠ همان،. (اثبات موضوع حکم بواسطه خود حکم است

 همانطور که در بحث گفته شود، در اشکال به این استداللدر اینجا ممکن است 
یز ها ن دلیل اعتبار خبر واحد شامل واسطهگویند  می علمای اصول ،حجیت خبر واحد

ته شود در اینجا هم گف) ٢/٥٥٥، مباحث االصول ؛ صدر،٢٩٧ ،آخوند خراسانی (١شود می
 .شود میها نیز  روایت استصحاب شامل واسطه

در بحث خبر واحد دلیل این « :گویند میدر جواب از این اشکال ) ره( امام خمینی
ی از خود ه است که بر هر مصداقیگفتار این است که دلیل خبر واحد یک قضیه حقیق

ی باشد یا ممکن است گفته شود عرف هر نوع  هر چند یک مصداق تعبدّ؛کند میتطبیق 
گذارد و در نتیجه خبر با واسطه را هم  میخصوصیتی را بر اثبات خبر بدون واسطه کنار 

داند و یا ممکن است ادعا شود که ما به مالک اعتبار خبر واحد علم داریم و در  میخبر 
اما هیچ یک از این وجوه در بحث استصحاب  . این مالک وجود دارددی نیزخبر تعبّ

دی یک ق تعبّ موجب تحقّ،د به عدم نقض یقین بواسطه شکصادق نیست چرا که تعبّ

                                                                                                                                                                             
 محمد بن یعقوب از علی بن ابراهیم از پدرش از ابن ابی عمیر از امـام                 ،شود میبرای مثال وقتی گفته     . ١

وب از علـی بـن ابـراهیم شـامل          همانطور که دلیل حجیت خبر واحد شامل خبر محمد بـن یعقـ            ،  رضا
 .شود میبعدی نیز اخبارهای 
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 خصوصیت و یا علم به مالک نیز قابل قبول الغاءو ادعای . شود میشک و یقین دیگر ن
شود و ترتیب اثر هم  میق نمحقّدی نیز نیست چرا که در اینجا مصداق حتی به صورت تعبّ
 )١/١٨١ ،الرسائل، خمینی( .باشد میفقط نسبت به خود یقین است که در اینجا منتفی 

ن است و اثر اثر از  روایات استصحاب ترتیب آثار خود متیقّاز آنجا که مفادّ: نتیجه
تواند  می دلیل ن،دی دلیل اعتبار استصحاب نیست و از طرفیمصادیق حقیقی و تعبّ

موضوع خود را ثابت کند پس تنها آثار بدون واسطه استصحاب معتبرند و اثبات اعتبار 
پس بحث اطالق و عموم نیز در اینجا کارگشا . ن نیاز به دلیل دیگری داردآثار آثار متیقّ

و الغاء  .ن استالشک فقط اثر خود متیقّ الیقین بتنقضنیست چرا که موضوع قضیه ال 
 .باشد میدلیل عای بالن نیز ادّ به تحقق مالک در اثر اثر متیقّخصوصیت و یا ادعای علم

 
  در استصحابب بر واسطه شرعیدلیل خاص برای اثبات آثار شرعی مترتّ

 شرعی نیز به کمک دلیل ۀ آثار شرعی با واسط،هر چند بنابر استدالل سابق
اسطه هایی توان اعتبار چنین و می اما به کمک دلیل دیگری ؛شوند میاستصحاب ثابت ن

. باشد میل از یک کبری و یک صغری  متشکّ،با واسطهچرا که حکم شرعی .را ثابت کرد
است و صغرای حکم نیز به واسطه استصحاب و محرز کبرای این حکم برای ما معلوم 

اول این ، نکه متیقّشود ها تصور  ها و ملزوم ای از الزم زنجیرهاگر  پس. احراز شده است
رت اجراء استصحاب در اول این زنجیره تمام احکام شرعی بعدی  در صو،زنجیره است

 موضوع کبرای یک حکم شرعی ، اجراء استصحابۀ چرا که بواسط؛شوند مینیز ثابت 
 موضوع یک حکم شرعی دیگر ، خود این حکم شرعی،شود و بدین شکل میدیگر احراز 

م شرعی دیگر موضوع یک حک ١دیتعبّق گیرد پس در اینجا استصحاب محقّ میقرار 
 برای ما مشکوک باشد به واسطه اجراء حسن اگر بقاء عدالت ،پس برای مثال. شود می

شود و موضوعِ حکمِ جواز گواهی دادن عادل ثابت  می احراز حسنعدالت ، استصحاب
شود و خود این حکم موضوع حکم ثبوت هالل اول ماه بواسطه شهادت دو عادل  می
موضوع وجوب و یا ، و این حکم) شاهد عادل دوملبته در صورت وجود ا(شود  می

د به ملزوم شرعی نسبت به  تعبّ،پس بر این اساس. کند میاستحباب نماز عید را احراز 
                                                                                                                                                                             

 گفتیـد دلیـل استـصحاب ماننـد دلیـل اعتبـار خبـر واحـد               قبالً اشکال شود که  نجا  ممکن است در ای   . ١
 پس چگونه در اینجا ادعـای تحقـق مـصداق تعبـدی را مطـرح                ؛تواند محقق مصداق تعبدی باشد     مین

 چند دلیـل استـصحاب محقـق مـصداق         شاید بتوان از این شبهه این گونه جواب داد که هر           ؟کنید می
 .دی برای کبرای دیگری باشدتواند محقق مصداق تعبّ میا  امّ،دی برای خودش نیستتعبّ



 ١١١ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

  ۀاما اگر واسط .ر استثّؤ مفید و م،واسطه شرعی باشدترتیب آثار الزم و الزم زمانی که 
ها نیز ثابت  که آثار شرعی آن بل،شوند می نه تنها خود ثابت نباشد قطعی عادی یا عقلی و

 ف بر یک کبرای شرعی است که موضوعمتوقّ ، شرعیترتیب اثر چرا که ؛شود مین
 در آن قرار بگیرد و نسبت به لوازم عقلی و عادی چنین کبرایی )واسطه عقلی یا عادی(

 )١٨٢همان، ( .وجود ندارد
 

 دمبا سه نظریه متقّ) ره(های امام خمینی  تفاوت دیدگاه
های  توان به تفاوت میم و نظریات متقدّ) ره(های امام خمینی  قایسه بین دیدگاهدر م

 :ذیل اشاره کرد
م فرض شده  مسلّیه امارات و اصول عملی وجود جعل برا،دم متقّیهدر هر سه نظرـ ١
 امارات لغو ی برایوجود هر گونه جعل شرع، )ره( ینی به اعتقاد امام خماما .است
، انوارالهدایهخمینی، (.  امارات وجود نداردی برایگونه جعل یچ ه،اس اسینباشد و بر ا می
١/١٠٥( 

معتقدند وجود ، عالوه بر اشکال در اصل وجود جعل برای امارات) ره(خمینی  ـ امام٢
 نه ، بر فرض پذیرش جعل، به عبارت دیگر جعل اصیل برای امارات ممکن نیست،هرگونه

 )٢٠٦همان، ( .کاشفیتنه جعل  و جعل حجیت اصالت دارد و نه جعل علمیت
 ؛اعتبار امارات تعبدی و مستند به ادله نقلی نیست، )ره ( در رویکرد امام خمینیـ٣

مکان ادی بودن حجیت امارات در صورت تعبّ .باشد میسیره عقالء ، بلکه مستند اصلی
نی، خمی( .های شرعی نیز وجود ندارد لوازم شرعی امارات با وجود واسطهاثبات اعتبار 

 )١/١٧٧، الرسائل
و . است عقالء ۀسیر،  مالک و معیار برای اعتبار مثبتات امارات،از دیدگاه ایشانـ ٤

 )١٧٨همان، (. باشد می عقالء ۀاعتبار مثبتات امارات در چارچوب سیر
و آثار باشد  میمستصحب ن بر آثار خود متیقّب ترتّفقط  ، روایات استصحابمفادّـ ٥

 چه با واسطه شرعی ؛شود میثابت نبه کمک روایات حب مستقیم مستصغیرشرعی 
 ).١٨٠همان، (و چه با واسطه غیر شرعی باشند 

 
 قانون مدنی ٨٧٤بررسی تطبیقی ماده 

 یک فرع مهم ،ین قسمتدر ا، برای تبیین نقش و کاربرد بحث اعتبار مثبتات ادله
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مورد  ،شده استمتبلور  قانون مدنی ٨٧٤ماده در  از مصادیق بحث اصل مثبت کهفقهی
 تنافی ظاهری آن با دیدگاه امام ،این ماده قانونیاز دیگر علل ذکر . گیرد بررسی قرار می

،  یکی از مسائل ارث.باشد میاستصحاب اصل مبنی بر عدم اعتبار مثبتات ) ره(خمینی 
ر موت خّأم و تا تقدّ امّ،توانند از یکدیگر ارث ببرند میحکم ارث دو شخصی است که 

فوت ،  تصادفۀاگر فرض شود پدر و پسری در یک سانح. مشتبه شده استها  آن
ها  ر مرگ یکی از آنخّأ اینکه علم به تـ١. شود می صورت فرض سهکلی ، به طوراند شده

خر موت أم و ت اینکه تقدّـ٣.  اینکه علم به تقارن موت موجود باشدـ٢. وجود داشته باشد
قسم اول این است ، شود می به دو قسم تقسیم خود صورت سوم. ها بر ما مشتبه باشد آن

که نسبت به تاریخ و زمان فوت هر دو جاهل هستیم و قسم دوم این است که علم به 
هریک از این فروض حکم .  و نسبت به دیگری جاهلیمها داریم زمان فوت یکی از آن

م آخِر  قساست، اما آنچه مورد نظر ،شوند میخاص خود را دارد و در علم فقه بررسی 
تاریخ فوت ، ر وجود نداردخّأم و ت در عین حالی که علم به تقدّ،باشد؛ در این فرض می

فقهاء در حکم این مساله اختالف نظر دارند؛ برخی مانند . باشد میها معلوم  یکی از آن
کنند و در  میر حادث و یا استصحاب عدم موت استناد خّأ به اصل ت)ره (امام خمینی

ر از  موت معلوم خّأمت) اریخالتّ مجهول( تاریخ موتش بر ما مجهول است کهموت آن، نتیجه
 ،خمینی (.برد میاریخ ارث اریخ از معلوم التّ مجهول التّ، و در نتیجهخواهد بودالتاریخ 

 قانون ٨٧٤در ماده  )٤٩٤  ، ؛ فاضل لنکرانی٣٠/٢٦٦،؛ سبزواری٢/٤٠١، تحریرالوسیله
ای از فقهاء معتقدند این فتوا   عده، اما در مقابل.ستمدنی نیز همین نظر پذیرفته شده ا

 پس ،حجت نیستمثبتات استصحاب از مصادیق بحث اصل مثبت است و از آنجا که 
شود و مانند این است که علم به تاریخ موت هیچ  میالتاریخ اثبات ن ر موت مجهولخّأت

، تکملة المنهاج مبانی؛ خوئی، ٢/٢٥٩، کتاب القضاء،  گلپایگانی:نکـ . (یک وجود ندارد
، التاریخ التاریخ تا زمان موت معلوم استصحاب عدم موت مجهول، طبق این نظر) ١/٧٤
 مستصحب است نه ر از لوازم عقلیخّأچرا که عنوان ت. ر موت او باشدخّأتواند مثبت ت مین

ال مطرح شود که با وجود عدم اعتبار مثبتات ؤجا دارد این سپس . از آثار شرعی
در جواب به این . اند این فتوا را داده، چرا ایشان، ب بر اساس نظر امام خمینیاستصحا

 امام خمینی به ،احتمال اول این است که گفته شود. ال دو احتمال وجود داردؤس
کنند و در  میاستناد ، ر حادثخّأکنند بلکه به اصل ت میاستصحاب عدم موت استناد ن

باشد نه الزمه آن و در نتیجه آثار  میلی خود اصل  مستقیم و اوّر مفادّخّأ ت،این صورت



 ١١٣ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

اما این ) ١٩/٤٥٢ ،نراقی. (شود می بردن است اثبات ر موت که همان ارثخّأشرعی ت
ر حادث در صورتی که خود یک اصل مستقلی باشد خّأچرا که اصل تتمام نیست؛  استدالل

نجفی،  (؛به حادثه دیگر رار یک حادثه نسبت خّأکند نه ت میر در حدوث را اثبات خّأ تصرفاً
التاریخ نسبت به معلوم  ر موت مجهولخّأتواند ت میپس این اصل ن) ١/٩٧؛ مراغی، ٢٥/٢٦٩

احتمال دوم این است که گفته شود برای اثبات ارث بردن مجهول . التاریخ را اثبات کند
 تا  بلکه صرف استصحاب حیات کافی است؛ر موت او نیستخّأالتاریخ نیازی به اثبات ت

یکی موت مورّث و : چرا که برای ارث بردن دو چیز الزم استشود، حکم به ارث بردن 
ث که به وجدان و یقین  احراز شده و حیات وارث نیز به دیگری حیات وارث؛ موت مورّ

اجزاء این حکم برای ما احراز شده است و   میشود پس تما میواسطه استصحاب احراز 
 )١٧٧، اراکی (.برد میاریخ ارث التّ لوم از معالتاریخ  مجهول،توان گفت می

 
 نتیجه

برخی مانند . تفاوتی وجود داردهای م ها و تحلیل  دیدگاه،درباره اعتبار مثبتات ادله
 بین مثبتات امارات ،ادله معتقدند ماهیتی  جوهری وبه اختالفمیرزای نائینی با استناد 

 فاقد ، معتبر و مثبتات اصول عملیه،مثبتات اماراتو اصول عملیه تفاوت وجود دارد و 
، اعتبار لوازم دلیلمالک و معیار ، اساس دیدگاه برخیبر ،از سوی دیگر. باشد میارزش 

باشد، و از آنجا که ادله امارات  مییک دلیل وجود اطالق ادله حجیت نسبت به مثبتات 
عتبرند ولیکن  مثبتات امارات م،دارای اطالق هستند و اصول عملیه چنین اطالقی ندارند

نیز ) ره(اساس دیدگاه صحیح که امام خمینی اما بر. مثبتات اصول عملیه حجیت ندارند
 شارع در خصوص امارات ۀ هیچ نوع جعلی از ناحی،اند ن پرداختهبه تحلیل و تبیین آ

کاشفیت و علمیت؛ بلکه نه جعل حکم مماثل و نه جعل ، حجیت نه جعل ؛وجود ندارد
و دلیل اصلی اعتبار امارات نیز همان باشند  مییید شارع أمورد تئی های عقال امارات روش
 ،چرا که عقالء ؛در نتیجه مثبتات امارات نیز حجت خواهند بود. باشد میسیره عقالء 

 با وثوق به لوازم آن ی مساویز چیکدانند و وثوق به  میامارات را باعث وثوق به واقع 
کنند براساس لوازم  میاساس امارات احتجاج بر همانطور که عقالء ،یباشد و از طرف می
 آثار  صرفاًیاتچون روااما در مورد مثبتات اصل استصحاب  .کنند می حتجاج ایزها ن آن

کند  می صدق نیقّ فقط بر خود متنیقّکنند و اثر مت میب  مترتّنیقّ را بر متنیقّخود مت
 اً تخصصّی و چه شرعی و عادیل با واسطه عقچه،  پس آثار با واسطه،نیقّنه بر اثر اثر مت
 ی با واسطه شرعی اما از آنجا که در آثار شرع؛هستند خارج اب استصحیاتاز شمول روا
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هم موضوع آن را  استصحاب یل ما معلوم است و دلی حکم مجعول برا،نسبت به اثر دوم
ب بر آن اثبات  مترتّی احکام شرعیر شکل ساینکند پس حکم دوم و به هم میاحراز 

  عقلی و عادی اما لوازم؛باشند می شرعی مستصحب معتبر لوازم ،در نتیجه .شود می
 .شوند و معتبر نخواهند بود می اثبات ن، و همچنین آثار شرعی این لوازماستصحاب

 
 بعمنافهرست 

 .١٤٠٣، ی نجفیمرعش می هللا العظیتکتابخانه آ: قم، بحر الفوائد، محمدحسن، یانیآشت . ١
 ١٣٨٠، چاپ اول. مؤلف :تهران،  ی في شرح العروة الوثقیمصباح الهد،  یتقمحمدمیرزا ، یآمل . ٢
 .١٤١٣، چاپ اول،  مؤسسه در راه حق: قم، رسالة في اإلرث، یعل، شیخ محمدیاراک . ٣
 .تا ی، ب میدفتر انتشارات اسال: قم، فرائد االصول ی، مرتضیخش، یانصار .٤
 .١٤١٥چاپ اول، ، ی بزرگداشت شیخ اعظم انصاریکنگره جهان :قم، کتاب الطهارة، همو .٥
 .تا یب، یتالب موسسه آل:  قم، مطارح االنظار، همو .٦
 .١٤١٥، نشر تفکر: قم،  االصولیةنها، ینحسیدس، یبروجرد .٧
السالم إلحیاء  البیت علیهم مؤسسة آل :یروتب، وسائل الشیعة، حرّ عاملي، محمد بن الحسن .٨

 .١٤٠٩، چاپ اول،  التراث
 .١٤٠٩، چاپ اول. یتالب موسسه آل: قم،  االصولیةکفا، کاظممالمحمد، یخراسان .٩

 و نشر یمموسسه تنظ: تهران، یة الکفای علیقة التعلی فیةانوار الهدا، هللا روحیدس، ینی خم.١٠
 .١٤١٥چاپ دوم، ، ینیآثار امام خم

 .١٣٨٥، یلیانانتشارات اسماع: قم، الرسائل، همو .١١
 .تا یب، چاپ اول،  العلممؤسسه دار: قم، یر الوسیلةتحر، همو .١٢
 .١٣٨٢، انتشارات اسماعیلیان: قم،  االصولیبتهذ، همو .١٣
 .١٤١٩،  میموسسه دائرة المعارف فقه اسال: قم،  علم االصولیدراسات ف، ابوالقاسمیدس، ی خوئ.١٤
 .١٤١٧، چاپ پنجم، ی داوریکتاب فروش: قم، مصباح االصول، همو .١٥
 .١٣٩٦ ،چاپ دوم، یهالعلم: قم،  مباني تکملة المنهاج، همو .١٦
 .١٤١٧، چاپ اول، موسسه صاحب االمر: قم،  االصولی فیهالهدا ،همو .١٧
هللا  دفتر آیة: قم ،مهذّب األحکام في بیان الحالل و الحرام،  یاألعل، سیدعبدی سبزوار.١٨

 ١٤١٣، چاپ چهارم، یسبزوار
 .١٤٠٨، چاپ اول، مقرر: قم، )یحائر کاظمید سیرتقر (حث االصولمباباقر، محمدیدس،  صدر.١٩
موسسه دائرة المعارف فقه : قم، )یهاشممحمودید سیرتقر ( علم االصولیبحوث ف، همو .٢٠

 .١٤١٧، ، چاپ سوم میاسال



 ١١٥ )ره(خمینی  بررسی اعتبار مثبتات ادله با رویکردی به نظر امام     

 .١٤١٤، ، چاپ اول میمجمع الفکر االسال: قم، مقاالت االصول، یاءآقا ض، ی عراق.٢١
 .١٤١٧، چاپ سوم،  میدفتر انتشارات اسال: قم، فکار االیةنها ،همو .٢٢
،  السالم  ائمه اطهارعلیهمیمرکز فقه :قم،  المواریث ـالطالق، ی فاضل لنکرانى، محمد موحد.٢٣

 .١٤٢١، چاپ اول
 .١٤٠٠، چاپ چهارم، یروزآبادیانتشارات ف: قم، عنایةاألصول ،ی مرتضیدس، یروزآبادی ف.٢٤
 .١٤١٠، چاپ اول، یمالقران الکردار: قم، افاضة العوائد، يرضا موسو، سید محمدی گلپایگان.٢٥
 .١٤١٣، چاپ اول،  القرآن الکریمدار: قم، کتاب القضاء، همو .٢٦
: ، قمالدر النضید في االجتهاد و االحتیاط و التقلید، یمرتضو ، سیدمحمدحسنی لنگرود.٢٧

 .١٤١٢،  ،چاپ اولیانموسسه انصار
 .١٤١٧، ، چاپ اول میموسسه نشر اسال: قم، العناوین الفقهیة، الفتاح سیدمیرعبد، ی مراغ.٢٨
 .١٤١٥،  یالکتاب جزایردار: قم، یه الدرایمنته، جعفرمحمدیدس،  مروج.٢٩
،  میدفتر انتشارت اسال: قم، )یخراسان میکاظمقرر (فوائد االصول، ینحسمحمدیرزام، ینی نائ.٣٠

 .١٤١٧چاپ ششم، 
دار إحیاء ، یروتب،  جواهر الکالم في شرح شرائع اإلسالم، حسن، محمدالجواهر ، صاحبی نجف.٣١

 .تا یچاپ هفتم، ب،  التراث العربي
البیت  مؤسسه آل، قم، مستند الشیعة في أحکام الشریعة، محمداحمد بن ي ، مولی نراق.٣٢

 .١٤١٥چاپ اول، ،  علیهم السالم
 .١٤١٥، چاپ اول،  مجمع الفکرة اإلسالمي ،قم، الفوائد الحائریة، باقر، محمدي وحید بهبهان.٣٣



 ١٣٩٠، سال چهل و چهارم، پاییز و زمستان ٢     مجلۀ فقه و مبانی حقوق اسالمی، شمارۀ            ١١٦

 


