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چکیده

های تاریخی مفـاهیم و جویی ریشههای مسائل و پیهای فقهی و اصولی معاصر کاوش در خاستگاهدر پژوهش
تردیـد فهـم عمیـق به تدریج بخشی از مبادی تصوری و تصدیقی را به خود اختصاص داده است. روشی کـه بیآراء،

موضوع و مسأله تنها در پرتو آن میسور خواهد بود. ارائه پژوهشی دقیق در مباحـث اصـول عملیـه نیـز از ایـن قاعـده 
ام اصول عملیـه پرداختـه و تـالش کـرده بـا های تاریخی مباحث عمستثنا نیست. مقاله حاضر به تحقیق در خاستگاه

هایی چون نحوه ورود این مفاهیم در دیوان مباحـث مطالعه استقرائی همزمان در متون سنی و شیعی متقدم به پرسش
های مشترک، رویکرد متقدمان به اصول عملیه، ترتیـب طـرح ایـن اصـول، جایگـاه و یژگیاصولی و فقه استداللی، و

ها پاسخ گوید.حاصل این تحقیق این است که اصول عملیـه گرچـه یگر و نظم موجود در میان آنها با یکدی آنرابطه
های ایـن اصـول در متـون اصـول و فقـه های ائمه (ع) دارد لیکن در عرصه تدوین، خاستگاهمبانی استواری در آموزه

مان شیعه و سنی دارای دو ویژگـی دیگر اینکه اصول عملیه در رویکرد متقد.شودسراغ گرفته میاستداللی اهل تسنن
تر قرار دارد.کلی است: نخست آنکه قطعی است و دیگر این که نسبت به امارات در رتبه پایین

ها:واژهکلید
.خاستگاه تاریخی اصول عملیهاصول عملیه، استصحاب، برائت، احتیاط، 

.23/10/1394: یینهابیتصوخی؛ تار16/04/1394وصول: خیتار*. 
نویسنده مسئول. 1
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مقدمه

طـرح و بسـط آن، از مقـدمات و هایمطالعه تاریخی و بررسی تطورات یک موضوع، و همچنین زمینه
ای که با شناخت کامل محیط بحث و فضای آید. به گونهاحیانًا ارکان تضّلع نسبت به آن موضوع به شمار می

طرح مسأله، پژوهشگر با رهیافتی محققانه نسبت به موضوع، وارد قلمرو محمول شـده و در پرتـو شـناخت 
کمترین احتمال خطا خواهد بود. اساسًا تصدیق صـادق یـک مبدأ و غایت موضوع، قادر به ارائه تصدیقی با

قضیه تنها پس از تصور کامل موضوع و محمول و نسبت حکمی میسور است و پیداست که تصور صـحیح 
رسد. در علومی همچون فلسـفه، کـالم، از صورت مسأله، بدون شناخت زمینه طرح آن ممکن به نظر نمی

هـای متفـاوت نگریسـته شـده و ها در گذر زمان با نگـاهو مسائل آنتفسیر، اصول، فقه و ... که موضوعات
ها و تطورات آن به یقـین ابتـر خواهـد اند، بررسی یک مسأله بدون بررسی مقدماتی زمینهدچار تحول گشته

بود. مگر آنکه مسأله مورد بحث دارای چنین تطوری نبوده یا کامًال دچار تحول مفهومی شـده باشـد کـه در 
ها وارد نسازد.شاید تجرید آن از مباحث مذکور، لطمه چندانی به کمال یافتهاینصورت 

از همین رو برخی در شمار مقدمات اجتهاد، به لزوم شناخت مذاهب متداول در عصر ائمه اهـل بیـت 
) و نقل است که محقق بروجردی معتقد بود ٦٣٤/ ٤اند (سبحانی، الوسیط فی اصول الفقه، (ع) اشاره کرده

نگاری نسبت فقه شیعی، با نگاه نقدگونه به مسائل فقهی سنی مذهبان سامان یافته و در قالب حاشیهتدوین
به فقه اهل سنت متکامل شده است. در نتیجه فهم صحیح مسـائل و فتـاوا بـدون مطالعـه تطبیقـی و البتـه 

نخواهد بود.تاریخی در همان مسأله، بطور کامل میسور
اصول عملی نیز حاکم است. این نهاد امروزه در میان مسائل دانش اصول، این قاعده فراگیر، بر مبحث

دهد و جزء دشوارترین مسائل علم بخش قابل توجهی را هم از لحاظ کمی و هم از لحاظ کیفی تشکیل می
گفته، رود. اشراف بر مسائل این بخش، از ارکان مهم اجتهاد است و بر اساس انگاره پیشاصول به شمار می

تاریخی و بررسی تطورات آن مفید تضّلع در این مبحث و در نتیجه تبّحر در بکـارگیری ایـن ابزارهـای نگاه
استنباط برای استحصال قواعد و مسائل فقهی خواهد بود.

باید توجه داشت که مبحث اصول عملیه اوًال دارای سیر تطوری است و ثانیًا در سیر تطوری خـویش از 
توان گفت تحول این نهاد در زمان حاضـر از لحاظ کمی و کیفی متحول شده که میایابتدا تا کنون به گونه

نسبت به گذشته به مراتب از تحول اصول فقه کنونی در مقایسه با اصول فقه رایج در زمان شیخ مفید افـزون 
است.

العـه افـراد های تاریخی اصول عملیه هستیم. ناگزیر باید بـا مطدر این نوشتار به دنبال بررسی خاستگاه
اصول عملی همچون برائت و استصحاب این مقاله را به سرانجام رسـانیم؛ زیـرا آنگونـه کـه خواهـد آمـد، 
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شـد و مبحث اصول عملی تا مدتی نسبتًا طوالنی اساسًا به عنوان یکـی از مسـائل دانـش اصـول طـرح نمی

مباحث عام آن مورد توجه و بررسی نبود.
برائت، استصحاب و احتیـاط در گفتـار اصـولیان، مسـائل عـام آن را پس با مطالعه اصول عملی مانند 
کنیم. بنابراین باید توجه داشت مقصود آن نیست که آنچه را متقـدمان استخراج و سپس پیگیری و تطبیق می

خواهیم پیشینه اصول رایج در عصر حاضر را کاوش دادند مطالعه کنیم بلکه میقرار می» اصل«مضاف الیه 
کنیم که مفهومی مساوی یا مشابه با مفهوم اصول عملیه در زمان معاصـر ا نهادهایی را مطالعه مینماییم. م

اند. در این میان ضروری است نگاهی به منابع اهل تسنن نیز داشته باشیم؛ زیرا آنچنان که اشـاره شـد داشته
نه بـر اصـول و فقـه سـنی نگاراهای نخست با رویکرد نقادانه و حاشـیهاصول و فقه شیعی خصوصًا در سده

١سامان یافته است.

شناسی اصل و کالبد شکافی آن در منابع متقدممفهوم
). همـین معنـا در آیـه کریمـه ۱۰۹/ ۱واژه اصل در لغت به معنای ُبن و ریشه شیء است (ابن فـارس، 

آن مبتنـی باشـد را ) نیز اراده شده است. نیز آنچه چیزی بر ۲۴(ابراهیم: » اصلها ثابت و فرعها فی السماء«
) ۹۴/ ۱اند خواه از جمادات باشد یا از گیاهان یا حیوانات یا معقـوالت و یـا علـوم (مصـطفوی، اصل گفته

).۱۶/ ۲گویند (فیومی، ترین قسمت) هر چیز اصل آن میهمچنین به بخش اسفل (پایین
گوید اصل در اصطالح به چند معنا استعمال شده است:قرافی می

. دلیـل ۳گویند اصل در کالم حقیقت است. . رجحان مانند اینکه می۲ه در مبحث قیاس . مقیٌس علی۱
).۱۱/ ۱. قاعده مستمر مانند اباحه میت برای مضطّر. (ر.ک: زرکشی، ۴مانند کتاب و سنت. 

بدرالدین زرکشی به این تکثیر انتقاد کرده و هر چهـار مـورد را در معنـای دلیـل خالصـه نمـوده اسـت 
(همو).

د ثانی به عنوان یک فقیه شیعه مذهب، استصحاب را جایگزین مقـیٌس علیـه کـرده اسـت (شـهید شهی
).۱۹۶فاضل تونی موارد بیشتری را برشمرده است (ر.ک: فاضل تونی، ).۳۲ثانی، 

هیچ یک از این معانی از مفهوم لغوی اصل بیگانه نیسـت. آنچـه در تمـام مـوارد اسـتعمال واژه اصـل 
است. اصل در حکم زمینی است کـه بنـا بـر آن » گاه یا مبنای حکم و موضوعتکیه«ید، آمشترک به نظر می

) به نقل از واعظ زاده خراسانی. /http://broujerdi.org/content/view. ر.ك: پایگاه اطالع رسانی آیت اهللا بروجردي، (1
قریرات محقق بروجردي مراجعه نمود. وي در آثار خود همچون نهایۀ التقریر، تبیـان  ها و تتوان به کتابدر تأیید این سخن می

اي کـه از دوران  ها را مورد نقد و بررسی قرار داده اسـت. رویـه  الصالة و ... بارها به اقوال و احادیث عامه استناد کرده و یا آن
و تقریباً از زمان شهید ثانی متروك ماند.تر شد تا زمان عالمه حلی با گذشت زمان کمرنگقدیمین رایج بود و
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گویند اصل در ایـن مسـأله بندد. مثًال وقتی میشود یا مانند سنگی است که نقش بر آن صورت میواقع می

دلیلـی اجماع است مقصود، مبنا و پایه استحکام مسأله است. اصل در کالم بر مبنای حقیقت بنا شده مگر 
بر مجازیت باشد، اصل بر اباحه است مگر دلیلی بر حرمت باشد، اصل بـر برائـت اسـت مگـر دلیلـی بـر 

تکلیف باشد و ...
» دلیـل«به اعتقاد ما اصل در کالم متقدمان به دو معنای جامع استعمال شـده اسـت: معنـای نخسـت 

».دشومستمسکی که با فقدان دلیل خاص بدان رجوع می«است و معنای دوم 
شـود و ظـاهرًا در متـون فقهـی و اصـولی متقـدمان یافـت نمی» اصل عملی«شایان ذکر است که واژه 

) ۵۲۲و ۴۹۵/ ۲) و صـاحب هدایـه (ر.ک: ایـوان کیفـی، ۶۵نخستین بار توسط مأل احمد نراقی (نراقی، 
از » یـاط و غیـر ذلـکاالجتهاد فی العمل بداللۀ االصل و داللۀ االحت«بکار گرفته شد. شاید هم بتوان تعبیر 

٢به شمار آورد.» اصل عملی«سوی محقق حلی را منشأ پیدایش اصطالح 

گیرنـد در ادوار همچنین باید توجه داشت همه مفاهیمی که در زمان معاصر تحت عنوان اصل قرار مـی
شدند. آنچه مهم است ساختار ماهوی این مفـاهیم اسـت کـه نخستین مشخصًا به عنوان اصل شناخته نمی

» اصل«در گفتار متقدمان به هیچ روی مضاٌف الیه » احتیاط«مان باید مبنای تحقیق واقع شود. بطور مثال ه
گیرد.قرار نگرفته اما از لحاظ ساختار ماهوی در زمره اصول قرار می

هاي اصول عملیهخاستگاه
اعتقـاد مـا بنیادهـای شوند اما بـه گرچه اصول عملیه گاه مستند به حکم عقل یا سیره خردمندان نیز می

رسمی و اصیل اصول عملی را باید در سّنت معصـومان (ع) جسـتجو کـرد. زیـرا در زمـان صـدر اسـالم و 
حضور معصوم (ع) در میان اّمت، مستند مکلفان برای عمل به وظایف دینـی عمومـًا منحصـر بـه سـّنت و 

بود که خواص امت به اجماع، حکم احیانًا کتاب الهی بود. پس از کوتاه شدن دست مردم از دامان معصوم 

. توضیح آنکه محقق حلی در مبحث قیاس و در نقد مستندات روایی به حدیث معروف معاذ بن جبل اشاره کرده است. متن 2
قـال قضاءلکعرضإذاتقضیکیفلهقالالیمنإلىمعاذابعثلماسلموعلیهاهللاصلىاهللارسولأن«حدیث چنین است: 

سـنۀ فـی تجـده لـم فـإن قالسلموعلیهاهللاصلىاهللارسولبسنۀأقضیقالاهللاکتابفیتجدهلمفإنقالاهللابکتابضیأق
سلموعلیهاهللاصلىاهللارسولرسولوفقالذيهللالحمدوقالصدريفیبیدهفضربقالآلوالبرأییأجتهدقالاهللارسول

یاس «پیامبر است که بستر سؤال). نکته قابل توجه در این روایت، 130/ 4(بیهقی، » سلموعلیهاهللاصلىاهللارسولیرضىلما
پاسخ داده شده و قائالن به حجیت قیـاس مقصـود از   » اجتهد برایی«را ایجاد نموده که با تعبیر » از دلیل در مقام استنباط حکم

إشـارة إلـى   » أجتهـد برأیـی  «نویسد: ال نسلّم أنّ قوله: مین دلیل اند. محقق حلی در مقام نقد ایاین تعبیر را همان قیاس دانسته
، و داللـۀ االحتیـاط، و غیـر ذلـک مـن وجـوه       بداللـۀ األصـل  القیاس، بل کما یحتمل ذلک، یحتمل أنّه أراد االجتهاد فی العمل

اشته و براي چاره جـویی از عـدم   ). محقق نیز این نکته را در نظر د271(محقق حلی، ». االجتهاد، و مع االحتمال یجب التوقّف
که مخصوص همین » داللت احتیاط«و » داللت اصل«یاد نموده و با » اجتهاد در عمل«دسترسی به منبع حکم، به جاي قیاس از 

مقام هستند آن را توضیح داده است.
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هـایی بـرای رهـایی از عقل، قیاس، استحسان و ... روی آوردند. بنابراین اصول عملیه هم به عنـوان گریزگاه

شدند اما نه با عنوان متمایز شک و تردید، در شکل و قالب ابتدایی خود توسط عموم مکلفان بکار گرفته می
سیره خردمندان بلکه به عنوان مفاد سنت قولی یا فعلی معصـوم (ع). از اصول عملی و نه به استناد عقل و یا

همین روست که به گمان ما خاستگاه اصول عملی را باید سّنت معصومان (ع) دانست.
برائت، عدم نقض یقین بـه شـک، حمـل فعـل مسـلمان بـر صـحت ٣تعبیر از مفاهیمی چون احتیاط،

طهارت شیء مشکوک، ابتناء بر حلیت شیء مشکوک و ... بـه تکلیفی و وضعی، اصل عدم تذکیه، ابتناء بر
شوند. حتی تخییر که عمومًا در اخبار مربـوط بـه ها در روایات یافت میصراحت یا به شهادت انواع داللت

تواند ریشه کشف و بکارگیری تخییر عقلی به عنـوان اصـل عملـی محسـوب تعادل و ترجیح وارد شده، می
ها به مقام جهل به حکم شرعی رسد، اختصاص آنمی این نهادها مشترک به نظر میشود. آنچه در میان تما

رکعـت چهـارم انیبر شک میمبنشیدر پاسخ به پرسش مخاطب خواست. بطور مثال وقتی معصوم (ع) 
) به وضوح موضوع سـخن در ٢٦٠/ ٦(ر.ک: کلینی، کندیبا شک دعوت منیقیرا به عدم نقض ینماز، و

کند پاسخ فرضی را که شخص ثالث از او پرسیده ای که سائل به امام (ع) عرض میر قضیهشک است. یا د
هرگاه چنین موقعیتی پیش آمـد و شـما حکـم مسـأله را ندانسـتید، «فرماید: داند، و امام (ع) به وی مینمی

مچنین در ) معلوم است که دستور مبتنی بر جهل به حکم است. ه٥٢٩/ ٨(ر.ک: کلینی، » احتیاط کنید...
اصل طهارت، روایات وارد در جوامع، همگی در این امر مشترک هستند که سائل فرضی را طرح کـرده و در 

انگاری طهارت شیء مورد آن، میان طهارت یا نجاست یک شیء مردد است و امام (ع) به وی دستور فرض
نظر را داده تا او را از حیرت جهل و تردید برهاند.

از صدر اسالم نه به عنوان خاص اصول عملی و نه بطور منضـبط، امـا بـه عنـوان بنابراین اصول عملی
تر ریشـه تقسـیم شـدند. بـه تعبیـر روشـننهادهایی که مخصوص مقام جهل و تردید هستند بکار گرفته می

حاالت مکلف به قطع، ظّن و شک و تخصیص نهادهایی برای مقام شک در روایات معصـومان (ع) یافـت 
شود.می

ر اصول عملیه در عرصه فقه استداللیظهو
ها اغلب در قالـب قضـایای جزئـی مایههای اصول عملیه است. این بنآنچه گفتیم مربوط به خاستگاه

وارد شده به عموم مکلفان تعلق دارند. چه اینکه در زمان حضور ائمه اهل بیت (ع) اجتهاد در مکتب تشـیع 

/ 8و458و 5/427لینـی،  کها جهل به حکم شرعی کلی یا جزئی اخذ شده ر.ك: . براي مشاهده برخی از روایاتی که در آن3
529.
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شد و اثری از اجتهاد مصطلح با انتظام درونی و ساختار فّنـی آن یهایی کامًال نوپیدا و خام یافت مدر قالب

نبود. بلکه مفتیان بیشتر نقش راوی داشتند تا مجتهد. پس از سپری شدن عصر حضور انسـان معصـوم (ع) 
یابی به این سرچشمه جوشان، با وجود نیاز به تفریـع در میان عامه مردم و کوتاه شدن دست ایشان از دست

کـرد و تـا مـدتی طفـل اس اصول القا شده معصومان، تفریع از مرز الفاظ نصـوص تجـاوز نمیفروع بر اس
نوپای اجتهاد راه رفتن نیاموخته و استخوان محکم نکرده بود. فقیهان تنها فروع فقهـی وارد در روایـات را آن 

).١٣٠کردند (گرجی، هم با همان مضامین و غالبًا همان تعبیرات، به قید حذف اسناد نقل می
های حضور اصول عملی در فقه استداللی به معنای خاص آن است کـه جویی رگهمقصود اصیل ما پی

در فقه شیعی، ابن جنید اسکافی و ابن عقیل عّمانی فقیهان سده چهارم هجری آغـازگر آن، و شـیخ مفیـد و 
. یعنی فضایی که )١٤١–١٤٠شوند (ر.ک: همان، دهندگان راه ایشان شناخته میسید مرتضی به عنوان ادامه

فقه منصوص و متلّقات جای خود را به فقه تفریعی و مستنبط سپرد (بـرای مطالعـه بیشـتر ر.ک: سـبحانی، 
). از این رو الزم است در میان آثار فقیهان این دوره و پـس از آن ٢١٣-٢١٢/ ٣المحصول فی علم االصول، 

به معنای مصطلح در میان اهل سنت زودتر متـداول شـد و گیری نماییم. البته از آنجا که اجتهادبحث را پی
الجرم بایـد از ٤شد،های دانشمندان نخستین شیعه نیز بصورت حاشیه بر آثار اهل سنت تکمیل مینگاشته

مکتب اهل سنت شروع کنیم و ادامه بحث را در آثار شیعی دنبال نماییم.
شدند و در میان منابع متداول هایی میبستنفقیهان متقدم گاه در عرصه استحصال حکم فقهی دچار ب

یافتند. جامع تمام این مسائل مشابه، فرض وجود جهل یا شک و تردید در مسأله بـود. هیچ دستاویزی نمی
یک از منابع رسمی اجتهاد کارآمد نبودند و بیانی هرچند غیرمسـتقیم نسـبت بـدان ای که در آن هیچمسأله

شد که ظرفیت آن را داشته باشد تا از یک سو برای مجتهد به هنگام اس مینداشتند. جای خالی نهادی احس
ضرورت گریزگاهی از توقف در فتوا باشد، و از سویی دیگر برای مکلفان مؤّمن بوده و عذری مطمـئّن بـرای 

ائل را تر نهاد یا نهادهایی الزم بود که خلّو منابع از برخی مسعمل به وظیفه به حساب آید. به تعبیری خالصه
جبران نماید.

جستند:در این موقعیت، متقدمان به دو روش عمده تمسک می
در این گونه با جمع میـان محـتمالت ٥شد.نخست نهاد احتیاط با صبغه نقلی آن پیشنهاد میروشدر 

گـردد. بـه دیگـر یابد و از انجام تکلیف واقعـی مطمـئن میدر مقام عمل، مکلف به نوعی آرامش دست می

) به نقل از واعظ زاده خراسانی./http://broujerdi.org/content/view(. ر.ك: پایگاه اطالع رسانی آیت اهللا بروجردي، 4
یستحقّونه من األخماس فی الکنوز و غیرهـا فـی   و ما «نویسد: پیرامون اختصاص احتیاط به مقام فقدان نص شیخ طوسی می. 5

طوسـی،  (» حال الغیبۀ فقد اختلف قول أصحابنا فیه، و لیس فیه نص معین إال أنّ کلّ واحد منهم قـال قـوال یقتضـیه االحتیـاط.    
)200النهایۀ فی مجرد الفقه و الفتاوى، 
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دارد تا کاری را انجام یا ترک نماید و در پرتو آن یقین حاصل کنـد تکلیـف حتیاط مکلف را بر آن میسخن ا

اش ساقط شده است. تمسک به احتیاط استوارترین روش برای حصول اطمینان قلبـی و هر چه بوده از عهده
نبود. جاری سـاختن آن در رفت اما با وجود این فراگیر و همه جانبه رهایی ذمه از تکلیف الهی به شمار می
گیری و خشـونت انجامید و شریعت سمحه و سهله را مبتال به سختتمامی موارد تردید به عسر و حرج می

کرد. پس این روش در همه جا قابل استفاده نبود.می
گرفتند. یعنی های عقلی، بازگشت به اصل و ابتدای حکم را پی میدوم فقیهان بر اساس انگارهروشدر 

دادند. اینجاست که معنـای لغـوی اصـل رخ لت اولیه و وضعیت طبیعی هر چیز را مبنای حکم قرار میحا
ترین و البتـه نماید، آنچه چیزی بر آن بنا شده و از آن ناشی شده است. بازگشـت بـه اصـل، در عمـومیمی

های ه گریزگاهنمود، حکمی عقلی که بستر عمدرخ می» عدم حکم«ترین شکل خود در قالب اصل ابتدایی
، »حظر و اباحـه«دهد مفاهیمی چون شد. تحقیق نشان میطرح شده برای مقام شک و تردید محسوب می

» برائت اصـلیه«و » عدم الدلیل دلیل العدم«یا همان » نفی حکم با استناد به نفی دلیل«، »اصل عدم ازلی«
ت که اصل پیشین در هر حکـم فقهـی، گرفت. مفاد این اصل آن اسهمگی در ذیل همین عنوان عام قرار می

عدم تحقق آن در روز ازل است. یعنی هر حکم شرعی حادث و مسبوق به عدم است. وقتی مجتهد در مقام 
جویی از حکم یک مسأله در میان ادله فقه فحص نماید و بیانی در آن مورد نیابد، همان عدم ازلی حالتی پی

انگـاری ی است. بنابراین مستمسک مناسـبی جهـت فرضاست که دچار تحول نشده و بر جای خودش باق
عدم حکم و جری عملی بر طبق آن خواهد بود.

و از نگـاه متقـدمان در صـورت فقـدان حکـم شـرعی ٦اصل بر آن است که حکم شرعی وجـود نـدارد
عـت یابد. بطور مثال اگر بحث از افعال یا اشیائی باشد که دارای منف(سمعی یا نقلی)، عقل فرصت بیان می

) و تردیـد مجتهـد پیرامـون حرمـت یـا عـدم ٢٤٧/ ٣عقالیی بوده خالی از ضرر هستند (ر.ک: جصاص، 
) فاقـد هرگونـه ٤٦/ ٣(ر.ک: قمی، –اعم از عقل و نقل –و منابع شرعی ٧حرمت آن باشد (شبهه تحریمیه)

االصـل «مفهوم به بیان در این جهت باشند، اصل عقلی حظر یا اباحه مرجع حل مسأله خواهد بود. از این
).١٢٩/ ٢تعبیر شده است (ر.ک: سید مرتضی علم الهدی، رسائل الشریف المرتضی، » فی العقل

در این موقعیت اصل برائت ذمه از اصل وجود تکلیف یا تکلیـف زائـد بـه عرصـه اسـتنباط راه یافـت. 
برائـت در ذیـل آن قـرار ای از همین اصل عام عقلی طرح شد و بعدها استصحاب نیز به عنوان زیرمجموعه

(سید مرتضی علم الهـدي، االنتصـار فـی    ». کان علیه الدلیلاالصل انتفاء االحکام الشرعیۀ فمن اثبتها«گوید: . سید مرتضی می6
).116/ 2(ابن ادریس حلی، محمدبن منصور، ». و االصل أن الشرع«نویسد: ). نیز ابن ادریس می345انفرادات االمامیۀ، 

کالمهم اسـتعمال  کان المتداول فی«. صاحب فصول پیرامون تفاوت اصل برائت و اباحه در نگاه متقدمان چنین نگاشته است: 7
).351(ایوان کیفی، » أصل البراءة فی نفی الوجوب و أصل اإلباحۀ فی نفی التحریم و الکراهۀ
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). همچنین حکـم بـه مقـدار کمتـر در تردیـد میـان اقـل و اکثـر را نیـز بایـد از ٢٠/ ٣گرفت (ر.ک: صدر، 

های همین اصل دانست.شاخه
رود. قالـب تر، منشأ تمامی اصول عملیه در گونه دوم به شمار مـیبنابراین اصل عدم در دو قالب جزئی

ازلی است بدان معنا که در ازل هیچ حکمی حادث نشده بود و برای نخست عدم مطلق است که همان عدم
اثبات هر حکمی نیاز به دلیل است. استصحاب عدم ازلی، حظر و اباحه و برائت اصلیه در این قالب جـای 

گیرند. قالب دوم عدم تغییر حالت نخست است که پس از اثبات یک حکم، تغییر آن نیاز به دلیـل دارد. می
گیرند.م عقل و شرع و نیز نفی اکثر در تردید میان اقل و اکثر در این قالب قرار میاستصحاب حک

پردازیم.بعد از این بیان اجمالی، اکنون به تفصیل می
کـاربرد اصـلنظرانی هستند کهصاحب، از نخستیندر سدة دوم هجریپیشوایان مکتب فکری معتزله

تـوان بـهبنیان نهادنـد. بـه عنـوان نمونـه میروشناینظریهصورتبه-ئتبرامفهومبهویژهبه-را عقلی
نقـل سـده دومدر نیمة نخسـتگذار معتزلهعطا، بنیانبناز واصلکهو در عین حال اساسیکوتاهعبارتی

سـلیمباشـد، عقـلحجـتکهو خبریاز کتابدلیلینیافتندر صورت: «کرد. وی گفته استشده اشاره
آنگونـه کـه از تعـابیر »سـلیمعقـل«). مقصود وی از ٢٣٤(قاضی عبدالجبار، » استکنندة تکلیفتعیین

خـود از نظام در بحثاست. چه اینکه» اطالق عقلی«آید، از شاگردان مکتب فکری او برمینظام، ابراهیم
» عقلـیاطالق«، اشیاء را در حکم»عذرخبِر قاطع«و تاباز کدلیلیفقدان، در صورتادلة فقهیجایگاه
).١٢٢-١٢٠است (قاضی عبدالجبار، دانسته

گیـری گسـترده از استحسـان و در آثار فقیهان متقدم حنفـی، بـه دلیـل گـرایش شـدید بـه قیـاس و بهره
شـود و تحسـان پـر میبرخورداری از فقهی مبتنی بر رأی و اجتهاد، جای خالی نصوص اغلب با قیاس و اس

خـورد گرچـه پـس از فقـدان تکیه بر اصول عقلی و یا نقلی و استفاده صریح از این اصول کمتر به چشم می
٨نمایـد.نص و عدم ارائه فتوایی بر اساس قیـاس و استحسـان، اعمـال اصـل عقلـی اطـالق محسـوس می

تعبیر شده » احّب «هاد شده و از آن به حلی جامع پیشنبه عنوان راه» احتیاط«همچنین در بسیاری از مسائل، 
٩است.

شافعی از آنجا که فقه خود را مبتنی بر نصوص قرار داد، آنگونه که ابوحنیفه قیاس و استحسـان را بکـار 

. براي نمونه ر.ك: شیبانی، محمدحسن، االصل المعروف بالمبسوط8
وینـام أَهلهمنیصیبوسلمعلَیهاهللاصلىالنَّبِیکَانَقَالَتعنْهااهللارضیعائشَۀأَنبلغنَا«نگارد: . بطور مثال شیبانی چنین می9

یأْکُـل ثـم ویتمضمضیدیهیغسلقَالَیصنعکَیفیأْکُلأَنأَرادفَإِنقلتاغْتسلشَاءوإِنأعادشَاءفَإِنیقومثمماءیصبولم
)54(شیبانی، » ویتمضمض.یغسلهماأَنإِلَىاألحبولَکنذَلکهیضرّلَاقَالَیغسلهماولمفَأکلنظیفتینیداهکَانَتفَإِنقلت
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بنابراین بهره ١گرفته، تمایل به این دو نهاد ندارد بلکه حتی استحسان را ممنوع و مستلزم تشریع دانسته است.

ی و نقلی برده است. وی شاید اولین مجتهدی است که فروض مختلف مبتنی بـر بهره بیشتری از اصول عقل
٢جویی نموده است.ها از میان اصول عملی چارهشک را طرح کرده و برای آن

وی بارها در فتاوای خویش احتیاط استحبابی و نیز وجوبی را آن هم به لفظ صریح اعمال نموده اسـت 
).١٩٤و ١٠٧و ٥٤و ٥٣و ٤٠و ٢٨/ ١(برای نمونه ر.ک: همان، 

جّصاص اصل احتیاط را در ضمن مستندات داللت امر بر فوریـت آورده و آن را مبتنـی بـر ادلـه نقلـی 
» اخـذ بـه ثقـه«دانسته، روایاتی را در اثبات آن طرح نموده است. او اذعان داشته است که احتیاط یا همـان 

نویسد از نظـر عقـل نیـز اند. وی در ادامه میهره گرفتهاصلی کبیر در اصول فقه است که تمامی فقها از آن ب
چنین است؛ زیرا اگر به فردی بگویند بر سر راه تو حیوانات درنده یا دزدان قرار دارنـد، بـر او واجـب اسـت 
دوراندیشی کند و این کار را ترک نماید تا وقتی که وضعیت روشن شود. جّصاص با این کالم صبغه عقلی را 

).١٠٠/ ٢افزاید (ر.ک: جصاص، قلی احتیاط مینیز بر صبغه ن

مستندات حجیت اصول عملی در رویکرد متقدمان
شود متقدمان در اثبات حجیت اصول عملی هـم از عقـل و هـم از نقـل بهـره از آنچه گفتیم معلوم می

علم الهـدی، (برای نمونه ر.ک: » طریقه احتیاط«گرفتند. اصل احتیاط که در متون متقدم از آن با عنوان می
شود اغلب مستند نیسـت و ) یاد می٣٢٤، ٣٢٢-٣٢١/ ٢؛ طوسی، الخالف، ١٧٥و ١٧٣، ١٧١االنتصار، 

اما در مقام استناد ٣شود.بطور مجزا از آن بحث نشده است اما گاه در جهت تحکیم آن به روایات استناد می
نماید (بـرای نمونـه رخ می» ستاشتغال یقینی مستدعی فراغت یقینی ا«ای عقلی در قالب استناد نیز قاعده

) در برخی متـون متـأخر احتیـاط را صـریحًا بـه روایـات مسـتند ٢٤٩و ٢٣٤/ ٢ر.ک: طوسی، الخالف، 
نمایند. بصور مثال شهید اول مستند احتیـاط در بعضـی احکـام را کنند و تنها به صبغه نقلی آن اکتفا میمی

گـاه ٤برشـمرده اسـت.» َک ریُبـلـی مـا الیُ إک ریبُ ع ما یُ دَ «روایات خاصه در همان ابواب و نیز عموم روایت 

182/ 2به نقل از شوکانی، » قال الشافعی من استحسن فقد شرّع. «1
بـاب  «)، 24(شـافعی،  » باب المـاء یشـک فیـه   «هایی را با موضوعاتی به قید شک تأسیس کرده است. بطور مثال . شافعی باب2

)279» (باب الشک و الیقین فی الطالق«یا )196» (الشک فی الطّواف
لَـا ماإلَىیرِیبکمافَدعمتَشَابِهاتأُمورذَلکوبینَبینٌوالْحرَامبینٌالْحلَالُ«. وي به چند روایت از جمله 98. نک: جصاص، 3

استناد جسته است (نیـز  » فیهیقَعأَنْیوشَکالْحمىحولَرتَعومنْمحارِمهعالَىتَاهللاِحمىوإِنَّحمىملکلکُلِّإنَّ«و » یرِیبک
).745/ 6و ابن حزم، 263سید مرتضی، همان، ر.ك:

رسد مفاد این روایت خود ارشاد به حکم عقل است.. البته به نظر می310/ 1. شهید اول، 4
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یکسان انگاشته شده و در یک عنوان مورد بحث قرار گرفته اسـت (نـک: ابـن حـزم، » سد ذرایع«احتیاط با 

همان).
ای به جز احتیاط که صبغه نقلی دارد و یا حداقل صبغه نقلی آن غالب است، تمامی اصول عملیه چهره

شـود. برائـت اصـلیه کـه مفـاد یـاد می» االصـل فـی العقـل«اباحه و حظر بـا عنـوان عقلی دارند. از اصل
گیرد و اصل عدم نیز مسـتند بـه استصحاب حال عقل به شمار رفته در ذیل حکم عقل مورد کنکاش قرار می

حکم عقل است.
ته دهـد در گذشـپیرامون استصحاب باید اذعان داشت مطالعه آثـار متقـدمان شـیعه و سـنی نشـان می

ای به عنوان عدم نقض یقین با شک وجود داشته که ظاهرًا از استصحاب متمایز بوده است. این قاعده قاعده
تمامًا مستند به روایات است اما اصل استصحاب منحصر در استصحاب حال بوده که آن هم در دو شـاخه 

ستصحاب اجماع تعریف استصحاب حال عقل یا همان برائت اصلیه و استصحاب حال شرع که عمدتًا به ا
شده و ساختاری کامًال عقلی داشته است. اساسًا در اصول فقه قـدما قاعـده عـدم نقـض شد خالصه میمی

باشد به ای روایی دارد و مفاد صریح روایات معصومان (ع) میچهره١یقین با شک یا اصطالحًا قاعده یقین،
بطور مثال شیخ مفید در مبحـث طهـارت و در گیرد.ای کامًال عقلی به خود میعکس استصحاب که چهره

). شیخ طوسـی نیـز ٥٠–٤٩مسأله شک در حدث یا طهارت از این روش استنباطی بهره برده است (مفید، 
در یک مسأله روایات عدم نقض یقـین بـه شـک را مسـتند فتـوای خـویش قـرار داده بـدون آنکـه نـامی از 

).١٢٤/ ١استصحاب ببرد (طوسی، الخالف، 

یت اصول عملی در روش استنباطی متقدمانموقع
چنانکه گفتیم اصول عملی در روش استداللی متقدمان در ابتدا منحصر به احتیاط و نفـی حکـم بـوده 
است. بنا بر تحقیق، احتیاط در هیچ یـک از کتـب اصـولی شـیعه و سـنی بطـور مسـتقل عنـوانی بـه خـود 

داده نشده است بلکه تنها در استدالل فقهی بـدان اختصاص نداده، منّقح نشده و در نقش یک اصل توضیح 
گرفت.شد و در بسیاری از مسائل مستند فتوا قرار میتکیه می

هایی برای آن طرح گردید. در ابتدا اصل برائت برعکس، اصل عدم یا اطالق عقلی توسعه یافته و شاخه
طرح اصل استصحاب، برائت نیز بطور مستقل به عنوان اصلی عقلی در زیرمجموعه ظهور یافت اما پس از 

ای از استصحاب تبدیل شد. استصحاب در ابتدای ظهور خود به استصحاب حال اجماع خالصـه به شاخه

در اصول معاصر شیعه از استصحاب متمایز گشـت و تعریـف و جایگـاهی متفـاوت بـدان      . قاعده یقین یا همان شک ساري 1
).303/ 3اختصاص داده شد و در عین حال از نگاه مشهور حجیت آن پذیرفته نشد (ر.ك: انصاري، 
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شد اما سپس استصحاب حال عقل نیز بر آن افزوده شـد. همچنـین پـس از آن استصـحاب در مـذهب می

» استصحاب مطلق دلیـل«، »دلیل عاماستصحاب «تری پیدا نموده و فقهی شافعیان و حنبلیان گستره وسیع
بدان اضافه شد.» استصحاب حکم شرعی به اثبات رسیده توسط یک دلیل«و همچنین 

هـا بـه شـناخت موقعیـت های مشترکی وجود دارد کـه بررسـی آناما در بین تمامی این نهادها، ویژگی
پردازیم.ت میکند. در ادامه به کاوش در این جهاصول عملیه در بدو پیدایش خود کمک می

الف) تأخر اصول عملی نسبت به سایر ادله
اند اما تلویحـًا بـا دانشمندان نخستین اغلب تصریحًا به موقعیت اصول عملی در میان ادله اشاره نکرده

انـد. آنـان تنهـا در صـورت تعبیرات خود و روش بکارگیری اصول عملی جایگاه این نهادها را معرفی نموده
جستند و این مهم در روش استنباطی ایشان نمایان است. بعـدها ایـن روش تمسک میفقدان دلیل به اصل

ای عملی در گفتار اصولیان نیز پدیدار شد و آنان به تفاوت جایگاه نهادهایی چون استصحاب و برائت با ادله
چون کتاب و سنت و اجماع و حتی قیاس اذعان نمودند.

تین دانشمندانی که از اصول عقلی یـاد کردنـد، معتزلیـان بودنـد. چنانکه قبًال نیز گفته شد، ظاهرًا نخس
تعیـینسـلیمباشـد، عقـلحجـتکهو خبریاز کتابدلیلینیافتندر صورت«واصل بن عطا معتقد بود 

اطـالق «) و چنانکه گفتیم مقصود وی از عقل سلیم، همان ٢٣٤(قاضی عبدالجبار، ». استکنندة تکلیف
است.» عقلی

ق) در ابتدای کتاب خود ادله را منحصر در کتاب خدا، سـنت پیـامبر (ص)، ٤٧٦ابواسحاق شیرازی (
اجماع امت و قیاس دانسته و در صورت فقدان این چهار منبع، ابقاء بر حکم اصل را حاکم در سیر استنباط 

تیب اسـتعمال االدلـۀ و فی بیان تر«). او در همین راستا عنوانی به شرح ٦/ ١داند (شیرازی، حکم شرعی می
تنظیم کرده ضمن آن معتقد است ترتیب استعمال ادله بدین شرح است:» استخراجها

. ظواهر و مفاهیم نصوص (قرآنی و روایی) و افعال رسول خدا (ص)١
. اجماع دانشمندان٢
. قیاس منصوص العلۀ٣
. قیاس مستنبط العلۀ٤

دلیًال یدله علیها من جهة الشرع ال نّصًا وال استنباطًا فإن لم یجد فی الحادثة«کند: وی سپس اضافه می
او تصریح داشته که مقام اصل عقلی به هیچ روی مساوی ». أبقاه علی حکم األصل فی العقل علی ما قّدمناه

). همو در جایی دیگر پس از اشاره به چهـار منبـع اسـتنباط، پیرامـون ١٢٤/ ١با سایر ادله نیست (شیرازی، 
) اسـتفاده کـرده اسـت. واژه ٧/ ١(شیرازی، » ألّن المجتهد یفزع الیه عند عدم هذه االدلۀ«له از جم» اصل«
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جویی و رفع تحّیر به اصل دهد که مقصود وی آن است که مجتهد برای چارهبه خوبی نشان می» یفزع الیه«

جوید.تمسک می
ب گشوده، بیان حکم اشیاء قبـل مقصود ابواسحاق شیرازی از اصل چنانکه توضیحًا عنوانی را در این با

).١٢٢/ ١باشد (شیرازی، می» قول بأقّل ما قیل«از ورود شرع، استصحاب حال و اصطالحًا 
دهد اوًال اصول عملی از دیدگاه متقدمان مقـامی واپسـین نسـبت بـه تعبیرات این فقیه شافعی نشان می

شدند.ه دلیل عقل محسوب میاند و ثانیًا این نهادها زیرمجموعمنابع اصیل استنباط داشته
از میان دانشمندان امامیه ظاهرًا سید مرتضی نخستین کسی است که چنین صریح به مقام پیشین کتاب 
و سنت و اجماع نسبت به اصل عقلی اشاره کرده است. او معتقد است اگر برای یک مسأله از میان کتـاب و 

دان امامیه نیز بر آن منعقد نشده باشد باید به عقل سنت معصوم (ع) هیچ بیانی یافت نشود و اجماع دانشمن
و حکم آن رجوع نمود. البته او اذعان داشته که این منحصر در مسائلی است که اساسـًا هـیچ قـولی اعـم از 
متفٌق علیه یا مختلٌف فیه، در میان امامیه در آن مورد وجود نداشته باشد. وگرنه در صـورتی کـه حتـی قـولی 

/ ١مینه باشد، باید به دنبال منبع آن گشـت (سـید مرتضـی، رسـائل الشـریف المرتضـی، اختالفی در این ز
٢١٠.(

مقصود سید مرتضی از عقل و حکم آن، همان اصل عقلی یا اطالق عقلی، برائت اصلیه، استصحاب و 
صـل اال«، از تعبیر »حکم عقل«مانند آن است. چه اینکه در جایی دیگر به همین مهم اشاره کرده و به جای 

بهره گرفته و استعمال آن را مقیـد بـه فقـدان » حکم االصل فی العقل«یا » حکم اصل العقل«یا » فی العقل
١)١١٩/ ٢ادله شرع نموده است. (سید مرتضی، رسائل الشریف المرتضی، 

های طرح این دیدگاه در اصول اهل سـنت کـه قـبًال بـدان اشـاره شـد، تأییـد این گمان با بررسی زمینه
٢.شودمی

هاست. وی در مقام اند که ابن ادریس حلی از جمله آندانشمندان پس از وی نیز به این مهم اشاره کرده
احصای منابع چنین نگاشته است:

فالمسألة الشرعیة، ال نعلمها إال من أربع طرق، کتاب الّله العزیز، و سنة رسـوله المتـواترة، و إجمـاع «
یه، فإذا فقدنا الثالث الطرق، فدلیل العقـل المفـزع إلیـه فیهـا، فهـذا الشیعة اإلمامیة، لدخول قول معصوم ف

.73/ 2و الذریعه الی اصول الشریعۀ، 318و 21/ 1. نیز نک: همان، 1
الّذي کان یبنى علیه االستنباط فی الفقه اإلمامی کان مندرجا من أول األمر تحت عنوان األصل العملی«نویسد: شهید صدر می. 2

دلیل العقل الّذي یورث القطع، و من هنا ذکر السید علم الهدى و ابن إدریس (قدس سرّهما) فی مقـام بیـان المصـادر و األدلّـۀ     
ۀ کلّها علمیۀ، و ال یجوز إعمال دلیل ال یفیـد العلـم کخبـر الواحـد و     ی یعتمدون علیها فی مقام االستنباط: إنّنا نعتمد على أدلّآلت

ـ   ی القیاس و نحو ذلک من األدلّۀ الظنّیۀ، و األدلّۀ القطعیۀ عندهما هی الکتاب و السنّۀ و اإلجماع و العقل، ثم یطبقان الـدلیل العقل
).20/ 3(صدر، » فی الفقه على أصل البراءة
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و ۳۷۶و ۴۶/ ۱؛ نیز ر.ک: ابن ادریس حلی، ۴۹۵/ ۱(ابن ادریس حلی، » معنی قول الفقهاء: داللة األصل

۲ /۲۷۸.(
له ئق) در مسـ۷۲۶ر مثـال عالمـه حّلـی (شناسی متاخران نیز پدیدار اسـت. بطـواین دیدگاه در روش

و الجواب األدّلة غیر منحصرة فیمـا «نگارد: ت اختین، در پاسخ به استناد ابن ادریس به اصل چنین میملکی
مختلـف ». (إلیه مع عـدم دلیـل یخـرج عنـهء منها فی الفروع. و األصل إّنما یصار ذکره، و قّل أن یوجد شی

/۴و ۴۳۳/ ۱: مختلف الشیعه، ) وی بارها به این نکته مهم استداللی اشاره کرده است (ر.ک۷۴/ ۷الشیعه، 
).۲۳۶/ ۱۲و ۱۳۷/ ۷، . نیز منتهی المطلب۱۸۹و ۷۴و ۸

؛ سـبحانی، تـاریخ الفقـه ۲۰/ ۳رسد استنباط شهید صدر و دیگران (ر.ک: صـدر، در نتیجه به نظر می
و ) مبنی بر اینکه قدما در سیر استدالل، اصول عملی را در عـرض کتـاب و سـنت ۴۲۴االسالمی و ادواره، 

دادند دیدگاه دقیقی نیست؛ زیرا با مطالعه کتب اصولی و فقهی دانشمندان شـیعه و نیـز اهـل اجماع قرار می
شود آنان برای اصول عملی همچون استصحاب و برائت مقـامی متـأخر تسنن، تصریحًا و تلویحًا معلوم می

اند.نسبت به کتاب و سنت و اجماع قائل بوده
ب) قطعی بودن اصول عملی

ضمن پاسخ به طعن بدخواهان نسبت به فقه » المبسوط فی فقه االمامیه«شیخ طوسی در مقدمه کتاب 
امامیه مبنی بر قلت فروع و مسائل، اتکا بر اصل و برائت ذمه را جایگزین مناسبی بـرای قیـاس دانسـته و در 

١آور قلمداد کرده است.هایی علمعین حال این دو را روش

را در کنار ظـاهر قـرآن، سـنت » داللت اصل«و » استصحاب حال«، »لخالفا«همو در مقدمه کتاب 
قطعی، اجماع، دلیل الخطاب و فحوی الخطاب، ذیل عنوان ادله مفید علم تلقی کرده است (ر.ک: طوسی، 

).٤٦/ ١الخالف، 
در آنچه گفته شد تلویحًا از کلمات دیگر دانشمندان نیز قابل برداشت است. بطور مثـال نیـاز بـه دلیـل

اثر سید مرتضـی » الذریعه الی اصول الشریعه«در کتاب » نفی مستند به فقدان دلیل«و » استصحاب حال«
»باٌب فی النافی و المستصحب للحال هل علیهما دلیل ام ال؟«در قالب یک پرسش طرح شده است: 

ورود دلیـل بـر او در مقام پاسخ به این پرسش معتقد است نافی حکم نیز نیازمند دلیل است امـا عـدم 
هـایی کـه بـدان! از جملـه روش«نویسد: وی میکند. حکم مورد نظر، به عنوان دلیل نفی حکم کفایت می

شود روش نفی است. همچون ادراک که همچنانکـه ها علوم، چه ضروری و چه نظری، اثبات میبوسیله آن

کتبهم من مسائل الفروع. فال فرع من ذلک إال و له مدخل فی أصولنا و مخرج على مـذاهبنا ال علـى وجـه    و أما ما کثروا به . «1
...» القیاس بل على طریقۀ یوجب علما یجب العمل علیها و یسوغ الوصول إلیها من البناء على األصل، و براءة الذمۀ و غیر ذلک 

2/ 1المبسوط فی فقه اإلمامیۀ، طوسی، 
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(الذریعـه الـی اصـول » رودروشی برای علم ضروری است، همچنین روشی برای نفی درک بـه شـمار مـی

).۳۵۲/ ۲الشریعه، 
داند.بینیم سید مرتضی روش نفی را یکی از طرق اثبات علوم ضروری یا نظری میچنانکه می

بایست بر اساس یـک دلیـل گردانی از اصل برائت میدر روش فقهی سید مرتضی و شیخ طوسی، روی
بطور مثال سید مرتضی در نقـد دیـدگاه اهـل قاطع باشد وگرنه حکم مسأله بر همان اصل باقی خواهد بود.

أن األصل براءة الذمـة «نویسد: گانه، میسنت و اثبات دیدگاه شیعه مبنی بر عدم تعلق زکات به غیر موارد نه
من الزکوات، و إنما یرجع إلی األدلة الشرعیة فی وجوب ما یجب منها، وال خـالف فیمـا أوجبـت اإلمامیـة 

(االنتصـار فـی ». م یقم دلیل قاطع علی وجوب الزکاة فیـه، فهـو بـاق علـی االصـلالزکاة فیه، و ما عداه فل
).۲۰۶انفرادات االمامیه، 

اند (ابـن معرفـی شـده» اصول مذهب«ها به عنوان گاه آنقدر به اصول عملی توجه شده که برخی از آن
).۳۸۰/ ۱ادریس حلی، 

د. بطور مثال شـهید اول در پاسـخ بـه عالمـه این دیدگاه در روش استداللی فقیهان متأخر نیز وجود دار
حلی که در یک مسأله استناد به اصل برائت را با تکیه بر تعارض آن با احتیاط رد نموده، از آنجا کـه مسـتند 

)، تعارض آن با اصل برائـت ۳۱۰/ ۱انگارد (ر.ک: شهید اول، القواعد و الفوائد، حجیت احتیاط را نقلی می
١پذیرد.طعی به شمار رفته نمیرا که یک نهاد عقلی و ق

طرح یک اشکال و پاسخ به آن
ای چون ظـاهر ظاهرًا میان قول به قطعی بودن اصول عملی و قول به تأخر مقام این نهادها نسبت به ادله

قرآن و سنت معصوم و نیز اجماع نوعی ناسازگاری وجود دارد. چگونه ممکن اسـت اصـول عملـی قطعـی 
شود در رتبه مؤخر قرار داده شوند؟ آری اگر مانند ل دیگری که آن هم قطعی تلقی میباشند اما نسبت به دلی

دادنـد چنـین اشـکالی شهید صدر و دیگران اعتقاد داشته باشیم قدما اصول عملی را در رتبه امارات قرار می
ل مهـم قابل طرح نیست. اما با آنچه گفتیم معلوم شد این اعتقاد صـحیح نیسـت. در پاسـخ بـه ایـن اشـکا

نماید:حداقل سه احتمال قابل طرح می
ها نیست بلکه منظور آور بودن آناحتمال نخست: اینکه مقصود از قطعی بودن اصول عملی لزومًا قطع

هاست که حکم عقل قطعی است. بنابراین گرچه در مقام استناد پشتوانه قطعی دارنـد امـا داللـت مستند آن

/ 1(شهید اول، غایۀ المـراد فـی شـرح نکـت اإلرشـاد،      » رضۀ باالحتیاط ال یقاوم األصل، إذ الظنّی ال یعارض القطعیو المعا«. 1
283.(
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کنند.چون کتاب و سنت و اجماع برابری نمیایها ظنی است و طبعًا با ادلهآن

این احتمال شاید در نگاه اول موجه باشد اما دقیق نیست. زیرا اوًال حکم عقل پیرامـون اصـل حظـر یـا 
اباحه و نیز برائت اصلیه بر اساس مقدمات یقینی و برهانی تشکیل شده و به هـیچ روی ظنـی نیسـت. ثانیـًا 

دانستند. بطور مثال چنانکـه در این نهادها را در مقام داللت نیز قطعی میدهد قدما رجوع به متون نشان می
آمده شیخ طوسی استناد به اصل و برائت را جایگزین قیاس قلمداد نمـوده و ذیـل » المبسوط«مقدمه کتاب 

) از آن دو یاد کرده است.۲/ ۱(طوسی، المبسوط فی فقه االمامیه، » طریقۀ یوجب علماً «عنوان 
گذاشتند و اصول عملی را مخصوص م: اینکه قدما میان حکم واقعی و حکم ظاهری فرق میاحتمال دو

دانستند. بنابراین از دیدگاه ایشان اصولی مانند استصحاب و برائت در تعیـین حکـم تعیین حکم ظاهری می
تقیمًا بـدان فرض غیر قابل خدشه بوده مسظاهری مفید یقین بودند. البته از یک سو از آنجا که این یک پیش

اند و از سویی دیگر اصطالح حکم واقعی و ظاهری هنوز متداول نبود و بطور رسمی وارد دانش اشاره نکرده
اصول و فقه نگردیده بود. به دیگر سخن آنان معتقد بودند ممکـن اسـت خداونـد در برخـی مسـائل حکـم 

نشأ تفکیک میان حکم ظـاهری شرعی نداشته باشد که در اینصورت حکم عقل حاکم خواهد بود و همین م
ای میان دانشمندان امامیه و واقعی قرار گرفت. بطور مثال سیدمرتضی معتقد است اگر فرض کنیم در مسأله

توان پذیرفت که خداوند در ایـن مسـأله حکـم قول اتفاقی یا اختالفی وجود نداشته باشد، در اینصورت می
/ ۱جوع کرد (ر.ک: سیدمرتضی، رسائل الشریف المرتضـی، شرعی ندارد. بنابراین باید به عقل و حکم آن ر

/ ۱؛ نیز ر.ک: ابـن ادریـس حلـی، ۱۶۷؛ االنتصار فی انفرادات االمامیه، ۲۱۹و ۲۱۷و ۲۱۶و ۲۱۵و ۲۱۰
) و مقصود وی از حکم عقل چنانکه قبًال اشاره شد، همان اصول عقلی است. توجه در شرط رجوع به ۳۷۶

مرتضی که عبارتست از وجود نداشتن حکم شرعی برای یـک مسـأله، همـین عقل و حکم آن در کالم سید 
احتمال نخست را تقویت خواهد کرد. چه اینکه اگر حکم شـرعی الهـی وجـود نداشـته باشـد، جـای ایـن 

پرسش هست که رجوع به حکم عقل برای یافتن چه چیزی است؟
فتنـد، از دیـدگاه ایشـان مقّیـد بـه گراحتمال سوم: اینکه حکم عقل که اصول عملی در ذیل آن جای می

گوید در صورتی که برای یک مسأله دلیلی در میان منـابع فقـه نیـافتیم فقدان دلیل بوده است. یعنی عقل می
باید حالت قبلی را استصحاب کنیم یا بنا را بر برائـت نسـبت بـه اصـل وجـود تکلیـف یـا تکلیـف جدیـد 

ول عملی از پشتوانه قطعی برخوردارند اما با این قید کـه بگذاریم. در اینصورت حکم عقل قطعی بوده و اص
فضای حکومت این حکم عقلی، جایی است که بیانی از کتاب و سنت و یا اجماع در دسترس نباشد.

ها را محـدود کردند و در عین حال جایگاه آنبه هر حال قدما اصول عملی را نهادهایی قطعی تلقی می
ند.دانستبه فقدان دلیل معتبر می
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تفکیک مجراي اصول عملی در اصول متقدمان

انـد هـا نپرداختهگاه به موارد جریان اصول عملی و تفکیـک مجـاری آنچنانکه اشاره شد متقدمان هیچ
اند. در نتیجـه بـرای اسـتخراج ایـن مباحـث عـام چنانکه به دیگر مباحث عام اصول عملیه نیز اشاره نکرده

ستعمال اصول عملیه در متون فقهی مدد جست.بایست از استقرا در موارد امی
بـا ایـن تفـاوت کـه ١در رویکرد متقدمان اصل برائت کاربردی مشابه با اصل اباحه عقلی دارد.برائت: 

رود اما اصل برائت برای هر دو مقام شبهه وجوبی و تحریمـی اصل اباحه تنها در شبهات تحریمی بکار می
هرگاه تردید در اصـل وجـود ٢گیرد.در شبهات وجوبی مستند فتوا قرار میاعمال گردیده با این قید که غالباً 

برای آن است که چنانکه در ادامه خواهد آمد، گـاه » غالباً «اند. قید تکلیف باشد غالبًا از برائت استفاده کرده
شود.از احتیاط نیز در چنین شبهاتی استفاده می

ق استصحاب بکار رفته کـه از اصل برائت گاه بصورت مطلق و مستقل استفا ده شده و گاه به عنوان متعلَّ
نام دارد.» استصحاب حال عقل«در اصطالح متقدمان 

احتیاط در کالم متقدمان به هیچ روی به عنوان مضاٌف الیه اصل قرار نگرفتـه بلکـه اغلـب بـا احتیاط: 
ائـت نیـز اسـتعمال شـده اسـت از آن یاد شده است، عنوانی که به ندرت در مورد بر» طریقه احتیاط«عنوان 

شود. ). اما از لحاظ ماهوی، احتیاط به اصول عملیه ملحق می٣١٠/ ٢(برای نمونه ر.ک: طوسی، الخالف، 
نکته بسیار قابل توجه آنکه احتیاط در رویکرد متقدمان در هر دو بخش شبهات حکمی تحریمی و همچنین 

ور مشخص تفکیک نشده و در بسیاری از مسـائل وجوبی بکار بسته شده است. مجرای احتیاط و برائت بط
رهیافتی که حتی اخباریان کـه طرفـداران ٣گیرد،تنها مستند برای اثبات اصل وجود تکلیف وجوبی قرار می

شوند، بدان اعتقاد نداشتند.افراطی احتیاط شناخته می

انـد کـه نشـان از اشـتراك آن دو در     . گاه اصل اباحه و برائت بطور مترادف و در کنار یکدیگر به عنوان مستند استفاده شـده 1
. صاحب فصول مشابه همـین دیـدگاه را در   305و 303/ 2نمونه نک: طوسی، الخالف، کارایی در شبهات تحریمی دارد. براي

وجه تمایز اصل اباحه و برائت بیان نموده معتقد است در نگاه متقدمان اصل اباحه مختص شبهات تحریمی و تنزیهی است اما 
مال أصل البراءة فی نفی الوجوب و أصـل  و کان المتداول فی کالمهم استع«اصل برائت در شبهات وجوبی کارایی داشته است: 

ش اول کالمش صـحیح اسـت   ) گرچه دیدگاه صاحب فصول در بخ351(حائري اصفهانی، » اإلباحۀ فی نفی التحریم و الکراهۀ
اما در بخش دوم تنها به قید غالب، مستند خواهد بود زیرا چنانکه خواهد آمد اصل برائت در شبهات تحریمـی نیـز هـر چنـد     

ندرت استعمال شده است.کامالً به
)، عدم انعقاد قسم و نـذر بـه   214. شبهات وجوبی: برائت از پرداخت زکات در غیر موارد منصوص (سید مرتضی، االنتصار، 2

)، عدم وجوب حج جز به تمامیت شرایط اسـتطاعت (سـید مرتضـی، المسـائل الناصـریات،      353غیر صیغه مخصوص (همان، 
)، عدم وجوب غسـل بـر کـافر در صـورت مسـلمان شـدن       76/ 1ر وضو (طوسی، الخالف، )، عدم وجوب تخلیل لحیه د304

)، عدم احتیـاج قصـر بـه    276)، عدم وجوب نماز بر فردي که تمام وقت نماز در حال بیهوشی به سر برده (همان، 127(همان، 
).625از جمعه (همان، ) و ... شبهات تحریمی: کراهت و نه حرمت تکلم براي خطیب و سامع در نم580نیت (همان، 

)، ایجـاب قضـا و   185)، مفطریت غسـل ارتماسـی (  183. براي نمونه ر.ك: سید مرتضی، االنتصار: وجوب صوم یوم الشک (3
)، وجوب کفاره بر معتکفی که بـا همسـرش   199)، عدم انعقاد اعتکاف جز در چهار مسجد (187کفاره روزه به سبب استمناء (
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رویکـرد عمـده وجـود رسد در متون فقهی متقدمان، در مقام استنباط احکام کلی عبادی دو به نظر می

داشته است:
پرهیزد و از همان رو جانب احتیـاط در تـرک را مقـدم رویکرد نخست از گرفتار آمدن در دام بدعت می

دارد. بدین ترتیب گاه آنگونه استدالل شده که گویا در اینگونه موارد جای احتیاط، آن هم در جانب تـرک می
این مسأله در فقه اهل سنت بصورت یک قاعده بیان ١یز گردد.است با این استدالل که از استلزام بدعت پره

ها جایز است و قبل از اثبـات اصـل عبـادت، احتیـاط شده به اینکه احتیاط در عبادات تنها پس از اثبات آن
٢مستلزم بدعت و بلکه مکروه است.

چون سـید مرتضـی و اما چنانکه گفته شد این قانون کلی در مقام تفّقه و استدالل توسط فقیهان بزرگی 
ابن ادریس بصورت مکرر زیر پا گذاشته شده است. این شاید به دلیل خلّو کتب اصول فقه از مباحـث عـام 

مند بودن و موجز بودن این مسائل در متون متقدمان بوده است.اصول عملی و همچنین غیر نظام
شـطر و شـرط عبـادات، در رویکرد دوم به عکس عمل شده و در تردید میان بدعت و وجوب اصـل یـا

مـا «نویسـد: جانب احتیاط در انجام فعل برگزیده شده است. بطور مثال شمس االئمه سرخسی حنفـی می
تردد بین الواجب والبدعة فعلیه أن یأتی به إحتیاطا ألنه ال وجه لترک الواجب وما تـردد بـین البدعـة والسـنة 

).١٤٦/ ٢سرخسی، » (یترکه ألن ترک البدعة الزم وأداء السنة غیر الزم
رسد در میان فقیهان متقدم شیعه مذهب رویکرد مشخصی در این زمینه قابل ارائـه نیسـت و به نظر می

مند عمل نشده است.چنانکه مشخص شد در این جهت بصورت ضابطه
آن اسـت کـه بـاب فـروج منحصـرًا مجـرای از جمله مسائل یقینی پیرامون دیدگاه متقدمان در احتیاط 

و الفروج و أحکامها و ما یتعلق بحظرهـا «گوید: شمار رفته است. در این جهت سید مرتضی میاحتیاط به
کد أحکام الشریعة التی قد شدد فی أمرها، و التحرز عند االقدام علیها، و النهی من التعـرض  و إباحتها من آ

/ 2)، رکنیـت سـعی صـفا و مـروه (    327/ 2وسی، الخالف: اصل وجوب دو رکعت نماز طـواف ( ) نیز ر.ك: ط201جماع کند (
)، وجوب کفـاره بـه   376/ 2)، فوریت وجوب قضاي حج (363/ 2)، وجوب طواف نساء (330/ 2)، رکنیت تلبیه در حج (328

مکیل و موزون و عدم تفصـیل  )، استلزام ربا در هر جنس 408/ 2بقره و گوسفند در تضییع درخت بزرگ و کوچک در حرم (
/ 3)، وجوب ذکر موضع تسلیم در بیع سلم (48/ 3)، عدم جواز بیع حیوان به حیوان بصورت نسیه (44/ 3بین طعام و غیر آن (

/ 3)، وجوب پرداخت نصف قیمت براي فردي که یک چشم حیوان را در آورده در مقابل قول شافعی بـه وجـوب ارش (  203
)، عـدم  225/ 4)، وجوب پرداخت زکات به عدول و عدم جواز آن در فسـاق ( 153/ 4ه نفع حربی ()، عدم جواز وصیت ب397

).1/219). و نیز: طبرسی: اشتراط طهارت در خطبه جمعه (560/ 4جواز اعطاي کفاره به کافر (
نمـاز ظهـر روز   جهـر قرائـت در  مسـئله (298/ 1نماز ضحی) و ابن ادریس حلـی،  مسئله(159. ر.ك: سید مرتضی، همان، 1

جمعه)
. این الزمی است که ابن حزم ظاهري مذهب به دلیل آن وجـوب احتیـاط در دیـن الهـی را رد     108/ 1. ابن عربی المعافري، 2

هـایی  بعدها دانشمندان شیعه مذهب سعی کردند بـا راه حـل  )745/ 6پذیرد. (ابن حزم، کرده است گرچه حسن کلی آن را می
)481/ 3فع کنند (ر.ك: ایوان کیفی، مناسب این اشکال را مرت
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۶۴/ ۱۳همـان، ؛ نیـز ر.ک: سرخسـی، ۳۸/ ۱(سید مرتضی، رسائل الشـریف المرتضـی، » لما یشتبه منها

»).ألن باب الفروج مبنٌی علی االحتیاط«
اصل احتیاط در مواردی که اشتغال ذمه مکلف به تکلیف الزامی مفروٌغ عنـه تلقـی شـود، تنهـا مسـتند 

رسد بـرای آن ای است که به نظر میفتوای مجتهد است. لزوم فراغت ذمه یقینی در اشتغال ذمه یقینی قاعده
رسد مجرای اصیل احتیاط، همین مقام بـوده شود. بنابراین به نظر میکهن یافت نمیاستثنایی در میان متون

).٤٠٠و ٢٢٦و ١٤٧و ١٤٦و ٨٣/ ١است (برای نمونه ر.ک: طوسی، الخالف، 
استصحاب به عکس احتیاط در کتب اصولی حضوری پر رنـگ دارد امـا در میـان متـون استصحاب:

اصل در میان متـون فقهـی متقـدم سـنی مـذهب بسـیار بـه چشـم شود. اینفقهی شیعه به ندرت یافت می
تـرین خورد اما در منابع فقهی شیعه چندان کاربردی نداشته است. شاید از آن روست که دو تـن از بزرگمی

علمای شیعه یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی نگاه مثبتی به استصحاب نداشتند. البته گرچه شـیخ طوسـی 
استصحاب را با ارجاع آن به نفی نافی پذیرفتـه (طوسـی، العـده فـی اصـول در کتاب اصولی خود حجیت

وجه استفاده از آن را ترویج نکرده است. و با توجه بـه اینکـه ) اما در کتب فقهی خود به هیچ٧٥٦/ ٢الفقه، 
رسـد همـین دلیـلاند، به نظـر میدانشمندان بعد از شیخ نیز تا حد زیادی مقلد روش استداللی شیخ بوده

عمده عدم توسعه این نهاد در میان منابع فقهی گذشتگان بوده است.
به هر روی در رویکرد متقدمان جایگاه استصحاب موردی است که مسأله دارای سابقه باشـد و اکنـون 

). حـال ممکـن اسـت ٣٢٥/ ٢پس از تغییر وصف موضوع، تردیدی در حکم آن بوجود آید (ر.ک: بصری، 
کم با استناد به عدم وجدان دلیل باشد که از این به استصحاب حکم عقل یاد حالت سابقه موضوع، عدم ح

شود و یا آنکه حکمی بر موضوع مترتب بوده و پس از حدوث تغییـر، در بقـای آن حکـم تردیـد بوجـود می
).١٢٢/ ١آید که از آن به استصحاب حال شرع یاد شده است (ر.ک: شیرازی، می

اب و برائـت بایـد اذعـان داشـت در نگـاه متقـدمان، برائـت در ذیـل بنابراین در مـورد رابطـه استصـح
گرفتـه استصحاب جای داشته و تفکیکی میان این دو وجود نداشته است بلکه یکی متعلق دیگـری قـرار می

است.
اشاره به این نکته نیز خـالی از فایـده نیسـت کـه حنفیـان استصـحاب را تنهـا در نفـی و دفـع حجـت 

١بات برای آن اعتباری قائل نبودند.دانستند اما در اثمی

. به گمان ما شاید همین دیدگاه حنفیان پیرامون استصحاب منشأ گسترش بحث در تمامی اصـول عملیـه و   63/ 1. ابن نجیم، 1
در نهایت پیدایش مبحث اصول مثبت شده است.
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خلو منابع متقدم از اصل تخییر

شود و به هیچ وجه رد پایی از اصـل عملـی تخییر در رویکرد متقدمان تنها در تخییر واقعی خالصه می
آید. شاید اولین کسـی کـه بـه تخییر به عنوان یک حکم ظاهری و در کنار برائت و استصحاب به چشم نمی

وان یک حکم ظاهری نگاه کرد، محمدتقی اصفهانی صاحب کتاب هدایـۀ المسترشـدین بـوده تخییر به عن
).٧٨/ ١است (ر.ک: ایوان کیفی، 

گیرينتیجه
. به اعتقاد نگارندگان آنچه شهید صدر پیرامون مقایسه روش اسـتداللی دانشـمندان شـیعه مـذهب و ١

فقه اهل سنت دائمًا بر توصل به حکم واقعی رسد. وی معتقد است مدارسنی مذهب گفته دقیق به نظر نمی
گیـرد: در مرحلـه نخسـت بـه است اما فقه شیعه این امتیاز را دارد که فرایند استنباط را در دو مرحله پـی می

پردازد و در صورت عدم دسترسی بدان، در مرحله واپسین و در پرتـو اصـول عملـی حکـم حکم واقعی می
گفتیم معلـوم شـد ایـن دیـدگاه دقیـق نیسـت زیـرا متقـدمان شـیعه در روش کاود. اما با آنچه ظاهری را می

اند و روش ایشان مشابه بـا رو دانشمندان سنی مذهب بودهاستنباطی خود در بکارگیری اصول عملی، دنباله
کردند اصولیان و فقیهان اهل تسنن است. هر دو گروه اصول عملی را مستنداتی فرعی و دست دوم تلقی می

دانستند. بدون آنکه میان ایشان در این جهـت تفـاوتی در ها را مشروط به فقدان دلیل معتبر میآنو حجیت 
رهیافت باشد.

. اصول عملیه در رویکرد متقدمان در قالب دو نهاد عمده احتیاط و اصل عدم ارائه شـدند و در ادامـه ٢
های اصل حاب به عنوان زیرمجموعهاباحه و حظر، نفی حکم با استناد به عدم وجدان دلیل، برائت و استص

عدم طرح گردیدند. سپس استصـحاب، اصـل غالـب قـرار گرفتـه و برائـت عقلـی در ذیـل آن و بـه عنـوان 
شد. بـا ایـن بیـان تقـدم و تـأخر اصـول استصحاب حال عقل و در مقابل استصحاب حال شرع تعریف می

شود.عملیه در پیدایش و کاربرد نیز معلوم می
ها و تاخرشان نسبت به ادلـه معتبـر بـوده ناصر مشترک در میان اصول عملی، قطعیت آنترین ع. مهم٣
است.
رونـد. بقـا بـر . احتیاط و برائت پرکاربردترین اصول عملی در میان متون متقدم شـیعی بـه شـمار می٤

رک شود در حالیکه با استصـحاب مشـتحالت گذشته در قالب قاعده نقلی عدم نقض یقین به شک ارائه می
انگاشته نشده است. استصحاب حضور بسیار ضعیفی در میان متون فقهی متقدم شیعی داشـته و ایـن از آن 

ترین متقدمان یعنی سید مرتضی و شیخ طوسی روی خوشی بدان نشان ندادند.روست که دو تن از بزرگ
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رسـد اولـین ی. تخییر اساسًا در متون متقدم به عنوان یک حکم ظاهری طرح نشده است و بـه نظـر م٥

دانشمندی که تخییر را به صراحت در میان ادله ظاهری قرار داد، محمدتقی اصفهانی، صـاحب حاشـیه بـر 
معالم بوده است.
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