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و اصاله اللزوم  استصحاب

∗روشنعلي شكاري

و اسالمي و علوم سياسي دانشگاه تهراندانشيار گروه حقوق خصوصي  دانشكده حقوق
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:چكيده
و قانوني است ق كه لزوم عقد حكم شرعي و و حقوق دان براي استنباط حكم شرعي انوني فقيه
و دليل اجتهادي مي  آن،رود؛ چنانچه بعد از فحص بقدر وسع ابتدا سراغ اماره  از دسترسـي بـه

و ديگران به ادله فقاهتي يعني اصول عمليه رجوع و سرگرداني خود مايوس شد براي رفع تحير

را مي و امثـال آن نتوانـست ايـن حكـم و سنت كند؛ حال اگر از امارات اجتهادي يعني كتاب

 استصحاب، يكي از اصول چهارگانه عملي.تواند از اصول عمليه كمك بگيردمي،نباط كند است

و ساير عقدهاي است؛ با اجراي استصحاب كلي قسم دوم مي توانيم بگوييم چنانچه در عقد بيع

و آن را فـسخ  معاوضي بلكه شبه معاوضي يكي از طرفين بدون رضاي ديگري از عقد عـدول

 بـه عقيـده برخيـاز. همين معنا است گاهي مراد از لزوم، زيرا توان ابقاء كرد كند اثر عقد را مي 
و هـم در عقـود تنجيـزي مـي دانشمندان حقوق اسالمي هم در عقود تـوان بـه كمـك تقليقي

و تحقيق اين مطلب مطالعه بيشتر را نيازمند بود   لـذا طـرح.استصحاب لزوم عقد را اثبات كرد

كـه لـزومو پس از تحقيـق بـه ايـن نتيجـه خـواهيم رسـيد رسيد؛مسئله ضروري به نظر مي

با استصحاب اثبـات كـرد؛ الزم بـه توان مرامات را نميوسابقهم عقد هاي تعليقي مثل عقيده

و چه در عقود   بـا اصـليتنجيرذكر است كه علماء اخباري عقيده دارند چه در عقود تعليقي

.اثبات كردتوان لزوم عقد را استصحاب نمي

:واژگان كليدي
– استـصحاب تعليقـي– خيـار–اماره فقهاهتي– اماره اجتهادي– استصحاب-اصاله اللزوم

. اصل موضوعي–استصحاب تقديري

  Email: Roshanshekari@yahoo.com 66409595: فاكس∗

.براي اطالع از ديگر مقاالت منتشر از اين نويسنده در همين مجله، به صفحه پاياني اين مقاله نگاه كنيد
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 طرح مساله
و حقوقي » راجـح«است، اصل گاهي به معنـاي» اصل لزوم قراردادها«يكي از قواعد فقهي

كه اكثر افرا به اين جهت و گـاهي بـه معنـايد عقود به صـورت الزم منعقـد مـي است شـوند

مي» است»قاعده« و اطالق ادله استفاده شود كه فـسخ بـدون رضـاي به اين جهت كه از عموم

وضـع شـده» عقـد«و گاهي به معناي لغوي است يعني در لغت واژه.طرف مقابل مؤثر نيست 

م هيچ.است تا داللت بر لزوم كند  سه معنا خـواهيم مـي حل بحث مـا نيـست، بلكـه يك از اين

به معناي استصحاب است؛ بدين معنا كـه بـه مجـرد فـسخ يكـي از  كه اصل گاهي هم بگوييم

و قانوني اثر عقد زائل نخواهد شد  و بدون مجوز شرعي  ابقاء.طرفين، بدون رضاي طرف ديگر

ع و منظور از لزوم عقد هم چيزي جز ابقاء اثر قد بعـد از فـسخ اثر عقد همان استصحاب است

.يكي از آن دو نيست

 مقدمه
يا» اصل لزوم عقد«در كتب فقهاي اماميه، اصطالح)ره(قبل از عالمه حلي » اللزوم اصاله«و

به تبع وي گفته.خوردبه چشم نمي اصل در بيع لزوم اسـت زيـرا شـارع:اند بعد از عالمه، فقها

و   عبارت عالمه چنين.اصل استصحاب استبيع را وضع كرده است تا داللت بر نقل ملك كند

و«است في البيع اللزوم الن الشارع وضعه ليفيد نقل الملـك مـن البـايع الـي المـشتري االصل

ج(»االصل االستصحاب ص1تذكره، .)214،، مكاسب515،

كه اصل لزوم نه تنها موافق به اين استدالل به اين اصل اعتقادي ندارند البته علماي اخباري

ا  از.باشـد حاديث نيست بلكه بر خالف منطوق احاديث وارده از اهل بيت عليهم الـسالم مـي با

و شروطي مي به قيود كه طرفي قراردادها مشروط و بعـضاً اين قيود شوند بعضاً صحيح هـستند

و تمييز بين آنها منوط به سماع از اهل بيت  مي.باشدمي)ع(فاسد؛ كه چه زيرا آنها هستند دانند

چه چيز برخالف آن چيز  و تواند در اين تركيب بـه هم چنين اصل نمي.موافق كتاب خدا است

به خاطر خيار مجلـس بـه  كه اكثر افراد بيع چه آن و يا حالت سابقه باشد معناي حالت راجحه

مي  نه الزم صورت جائز منعقد طور عقد به معناي غلبه بي معنا است همين» رجحان« لذا.شوند

ن ص(دارد تا مراد از اصل، حالت سابقه باشد حالت سابقه .)404و 403فوائد مدينه، محدث استرابادي،

به معناي حالت راجحه نمي از بديهي است اصل تواند مقصود عالمه باشد هر چنـد بعـضي

و گفتـه» غلبـه«شارحين عبارتِ او، يعني محقق دوم براي توجيه اين احتمال بـه  اسـتناد كـرده

به حالت الزم منعقد مي است ارجح در بيع  كه اكثر افراد بيع به اين شوند؛ عـين لزوم است نظر

»و ان االرجح فيه ذلك نظراً الي ان اكثر افـراده علـي اللـزوم ...«: عبارت محقق دوم چنين است 

ج( ص1جامع المقاصد، و ظن حجت نيست مگـر.)241، و رجحان نهايتش افاده ظن است  زيرا غلبه
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كه دليلي بر به ظن حرام اسـت مگـر آن كـه آن آن حجيت آن در بين باشد؛ به بيان ديگر عمل

.ظنّ از ظنون خاصه باشد

به نظر نمي به معناي همچنين به قول شيخ انـصاري.مقصود عالمه باشد» قاعده«رسد اصل

 تنها اصل بـه)همان منبـع(هر چند اين معنا خوب است ولي با سياق عبارت تذكره سازگار نيست

و لغوي مقصود عالمه است معنا آن.ي استصحاب  عالمه پس از تاسيس اصل لـزوم، خـروج از

مي:كند را فقط در دو جا تجويز مي و ديگري ظهور عيب؛ زيرا ال يخـرج مـن: گويـد اول خيار

ظهـور عيـب فـي احـد:و الثـاني ... هذااالصل اال بامرين احدهما ثبوت الخيار لهما او الحدهما

ع.العوضين اين عطف يا از مصاديق عطف خـاص:طف ظهور عيب بر خيار بايد گفت در وجه

و اگر نام سبب را بـر مـسبب بگـذاريم نـام آن  بر عام است، زيرا ظهور عيب سبب خيار است

به قول محقق دوم خاص بر عام عطف شده  .)جامع المقاصد، همان منبع(خيار عيب خواهد شد پس

ساير خيارها است؛ در ساير خيارها صاحب خيـارو يا آن كه وجهش مغايرت خيار عيب با

و يا مجاناً يعني بـدون ارش آن را امـضا كنـد ولـي در خيـار عيـب در  يا بايد بيع را فسخ كند

مي  كه بـه آن ارش صورت امضا، الزم نيست مبيع را مجاناً نگهدارد بلكه تواند جزئي از ثمن را

. پس بگيرد،شود گفته مي

كه بر ناگفته نماند عالمه در كتاب ديگرش يعني مختلف الشيعه در توجيه قول شيخ طوسي

كه عقد مراماه  و در رد قـول) تيراندازي(=اين قول رفته است مثل جعاله از عقود جايزه است

كه عقد مزبور مثل اجاره از عقـود الزمـه اسـت بـه  كه بر اين قول رفته است ابن ادريس حلي

ا» اصل عدم لزوم« و گفته ميتمسك جسته باشد دليل ما اصـل عـدم لـزوم ست قول اول موجه

ان: عبارت عالمه چنين است.)مختلف الشيعه(است  و الخـالف الـي  ذهب الشيخ في المبسوط

و قال ابن ادريـس انـه مـن عقد الرمي من العقود الجائزه كالجعاله المن العقود الالزمه كاالجاره

و الوجه االول لنا االصل عدم  .اللزومالعقود الالزمه

رسد در اين جا نيز مقصود عالمه از اصل همان استصحاب است زيرا بـه مجـردبه نظر مي

و مراماه كسي مالك مال  و مال عقد مسابقه آن الرمايه نمي السبق و عدم زوال شود تا بقاء مالكيت

. بدون رضاي طرفين استصحاب شود

ر وجهي بـراي توجيـه اصـل را حجت بدانيم ديگ) تعليقي(=آري اگر استصحاب تقديري

مانـد هـر چنـد شـيخ انـصاري در رسـائل ذيـل تنبيـه چهـارم از تنبيهـات عدم لزوم باقي نمي

مي  مي استصحاب، استصحاب تعليقي يا تقديري را حجت و در اجـراي استـصحاب: گويد داند

فرقي بين انحاء تحقق مستصحب وجود ندارد، مستصحب بـه هـر نحـوي كـه ثابـت شـود در 

 فكل نحو من التحقق ثبت للمستصحب:گويد در زوال، اصل بقاء آن است زير مي صورت شك 

في ارتفاعه، فاالصل بقائه ج(و شك  اما در مكاسب در مقـام تقريـر اصـل.)654و 653ص2رسائل،
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و مرامات مي وجه صـحيحي بـراي بيـان اصـل عـدم لـزوم بـه چـشم: گويد عدم لزوم مسابقه

و شبه آن كه متضمن تمليك يـا تـسليط نيـست، خورد آري اين اصل در خصو نمي ص مسابقه

ص(خوب است و لم يكن وجه صحيح لتقريـر هذااالصـل: عبارت شيخ چنين است.)16مكاسب،

ال يتضمن تمليكاً او تسليط و شبهه مما ).ل تسليماً.خ(نعم هو حسن في خصوص المسابقه

كه بگويي و اجتهـاد، مثـلبه هر حال، مقصود از بيان مقدمه فوق، اين است م اهـل اسـتنباط

كه به هنگام شك در لزوم عقد به آن رجـوع مـي عالمه حلي اصلي تاسيس مي آن كنند و شـود

 بدين معنا كه اثر عقد به مجرد فسخ يكـي از طـرفين بـدون.اصل چيزي جز استصحاب نيست 

كه اصل موضوعي بر و اصل بقاء آن اثر است مگر آن خـالف رضاي ديگري زائل نخواهد شد

نه الزم  كه آن عقد جايز است و ثابت كند  مثل اين كـه تمليـك بـدون.استصحاب در بين باشد

به خداوند را كرده است تـا كه آيا مالكِ اول، قصد تقرب عوض صورت گرفته باشد اما ندانيم

و يا بدون قـصد تقـرب تمليـك كـرده تاهبـه  و صفت لزوم را براي آن اثبات كنيم صدقه باشد

ص  و  چون اصل عدم قصد قربت است؛ هبه اثبات خواهد.فت جائز را براي آن اثبات كنيم باشد

نه لزوم و صفت هبه جواز است ص(شد كه اصلِ عـدم، حكـم.)216مكاسب،  در اين مثال از آنجا

واقعه جزئي را روشن كرد لذا اصل موضوعي ناميده شد اما اگر استصحاب، حكم كلي لـزوم را

مي  ث اثبات كه جـاري شـده اسـت لـزوم كند يعني ابت كند كه صفت عقد صرف نظر از عقدي

مي  به اين اصل، اصل حكمي گفته نه جواز شود؛ استصحاب كلي قسم دوم، نوع عقد الزم است

كند كه مثالً عقد جاري شده بيع است تا آثار مخـصوص بيـع مثـل خيـار حيـوان، را تعيين نمي 

و غير آن، جاري شو  و خيار شفعه و يا هبه است تـا آثـار مخـصوص هبـه مثـل خيار مجلس د

.)مكاسب، همان منبع(جواز رجوع بر آن جاري شود

طي دو فصل دنبال كنيم به بررسـي.به هر حال مناسب است كه بحث خود را  فصل اول را

و فـصل دوم را و اقسام عقد اختصاص دهيم تا روشن شود محل بحـث كجاسـت ماهيت عقد

ا  و به استصحاب كلـي قـسام آن اختـصاص، تـا معلـوم شـود كـدام قـسم از اقـسام اختصاص

.كند استصحاب، صفت لزوم را براي عقد اثبات مي

 گفتار اول، ماهيت عقد: فصل اول
و يا قرارداد است در اصل به معناي گـره زدن ضـد كه در زبان فارسي مرادف با پيمان عقد

و عهد شديد عقد  و حل است اما در عرف به پيمان اكيد گوينـد؛ ايـن شـعر را بـه مـي گشودن

:دهند كه گفته است حطينه نسبت مي

و شدوا فوقه الكرباء قوم اذا عقدوا عقداً لجارهم« وا العناجشد 

ج( ص3نقل از تبيان شيخ طوسي، و= عناج)414، و پاالن اسـت و تنگ زين به معناي كمربند حزام
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مي كرباء ريسماني است كه و محكم كننـد يعنـي ايـن قـوم بار را بر پشت حيوان بار بر استوار

مي  كه اگر قراردادي براي همسايه خود جاري كنند آن را چنان محكم كننـد چنان قومي هستند

.كه بار را بر پشت حيوان

و پيمـان اكيـد اسـت تـوهمي فاسـدي كه عقد همان عهد شديد به عقيده بعضي اين توهم

چ و قرار است است زيرا عقد حاشيه مكاسـب، غـروي(يزي جز گره زدن نيست اما عهد صرفاً جعل

ص2اصفهاني ،7(.

و عهد بـا هـم متـرادف ولي با مراجعه به كتب لغت مشاهده مي و در هـستند كنيم كه عقد

به كار برده مي و در مجمع.شوند مقام استعمال بجاي يكديگر كه رابطه عقد البحرين آمده است

و خصوص مطلق است هر عقدي عهد است اما هر عهدي عقـد نيـست زيـرا عهد رابطه   عموم

به يك نفر به دو نفر است ولي عهد گاهي قائم ).البحرين واژه عقد مجمع(عقد قائم

كه به پيامبر اكرم عـرض كـرد در خبر بيعت از ابن و بـين القـوم«: التيهان نقل است ان بيننـا

و نحن قاطعوها  م» حباالً كه ما آن را مي يعني بين و قوم مورد نظر ريسماني است بريم؛ در اينا

و  و رعيت اسـت فلـذا معاهـده و پيمان هم بين امير و پيمان به ريسمان تعبير شده خبر از عهد

مي  و معاقده را و هم در عهد اسـتيثاق توان بجاي يكديگر استعمال كرد به هر حال هم در عقد

مي به قول فاضل طريح.شد وجود دارد  و يـاي از آنجا كه با عهد امان منعقد شود لـذا از عهـد

بندنــد عقـد بـه ريـسمان تعبيـر شـده اسـت چـون بـا ريـسمان چيزهـا را بـه يكـديگر را مـي 

به عهد تفسير شـده اسـت؛ آنجـا كـه.)البحرين واژه عقد مجمع(  در قرآن كريم نيز از عقد امان

به كـافر حربـي تـا مـدتي امـان)4ه آيـه سوره توب(فاتموا اليهم عهدهم الي مدتهم: فرمود  يعني اگر

 خـاصةد؛ امان اجابت تقاضاي كافر براي ترك جنگ است البته صـيغيايد به آن پايبند باش داده

ال تَخَـف(به قول عالمه حلي اگر به فارسي هم بگويد مترس.ندارد امـان منعقـد خواهـد) اي

.شد

 اقسام عقد: گفتار دوم
به محل پي بردن ميبراي كه بگوييم عقود را به سـه دسـته بحث خالي از فايده نيست توان

:تقسيم كرد

مي: عقود اذني: اول كه عقدهاي اماني هم ناميده و در اين عقدها شوند مثـل وديعـه، عاريـه

مي  و عدماً دائر مدار اذن و مضاربه قوام آنها وجوداً باشد؛ تا اذن موجود است عقد هـم هـست

ميبه مجرد زوال اذن  و عقد هم از بين و مـوت و شان اين عقود آن است كـه بـا جنـون، رود

مي  كه اذن زائل شـود، عقـد نظاير آن از بين خواهند رفت؛ فلذا با فسخ از ناحيه مالك از آن جا

بي معنا اسـت  و استصحاب حالت سابقه در آنها  بـه قـول محقـق نـائيني.هم زائل خواهد شد،
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و تخصـصي اسـت خروج اين عقدها از شمول اوفو ج(ا بالعقود خروج موضوعي ،2منيـه الطالـب،

).9ص

و حقيقتاً عقد گفته نمي به عقدهاي اماني واقعاً شود تا براي خارج كردن آنهـا از بـاب يعني

به امانات عقد گفتـه  و نص خاص داشته باشيم؛ آري از حيث شكلي به مخصص عقود احتياج

ا رضاي طرفين شرط است؛ ولي شرط بودن دو رضا كافي نيـست شود چون براي تحقق آنه مي

به هـم كه عنوان عقد حقيقتاً بر آن صدق كند زيرا براي صدق عقد الزم است دو رضا آن چنان

كه در عالم اعتبار قابل گشودن نباشد .گره زده شوند

آري ممكن است عدم فسخ در ضمن عقد خارج الزمي شرط شـود؛ در ايـن صـورت آيـا

به عقد الزم شده است يا نه؟ هـر چنـد بعـضي از حقوقـدانانت مي وان گفت؛ عقد جايز منقلب

به لزوم شده  و عقد اذني منافـاتي اسالمي قائل به شرط واجب است اند به اين استدالل كه وفاء

ج(با لزوم ندارد اگر لزوم آن در ضمن عقد الزمي شرط شود ص1مسالك، ،229(.

به نظر مي در ولي  اين قبيل موارد اصل عدم لزوم است زيرا قبل از شرطِ عدمِ فـسخ، رسد؛

را مالك حق رجوع داشت بعد از شرط مزبور ترديد مي و فـسخ كنيم كه آيا مالك حـق رجـوع

نه اصل بقاء حق است  كه شرط لزوم در ضمن عقد الزم ديگـر، بـر خـالف.دارد يا  مضافاً اين

كه مالك مسلط بر فسخ باشدشان عقد جايز هم هست زيرا شان عقد اذني  پس ايـن. اين است

و بگوييم مـا بـالعرض شرط بر خالف مقتضاي ذات عقد اذني است، ممكن است اشكال كنيم

رضعشـود مـا بـال بايد منتهي به مابالذات بشود؛ وقتي عدم فسخ در ضمن عقد الزم شرط مـي 

ش به الزم خواهد و مثل عقد الزم تبديل به ما بالذات شده در دفـع.)منيه الطالب، همان منبع(د منتهي

و گوييم بعيد است استدالل اين اشكال مي  هاي فلـسفي در امـور حقـوقي كـه اعتبـاري هـستند

به طريق اولي اگر ضمن عقـد جـايز  چندان مبتني بر دقت عقلي نيستند مقبول باشد به هر حال

به قول محق شرط عدم فسخ شود اين شرط فايده  ق نائيني كل مـا بـالغير اي نخواهد داشت زيرا

.البد ان ينتهي الي ما بالذات

مي كه در ضمن آن شرط لزوم شده، خودش الزم نيست چگونه را وقتي عقدي تواند جـايز

: تبديل به الزم كند، دوم

به مجرد انشا عقد اثر آن نيز: عقود تنجيزي و در عقد تنجيزي اثر عقد معلق بر چيزي نشده

و طبعاً مقتضي تعليق نيستند؛ در ايـن ظاهر خواهد شد مثل بيع  كه ذاتاً و امثال آن ، اجاره، صلح

يا عقدها است بحث مي كنيم، آيا استصحاب اثر عقد به دنبال فسخ يكي از طرفين درست است

كه استصحاب جاري شود آيا اين استصحاب، با استصحاب بقاء عالقه مالك  به فرض آن و نه؟

ا  و آيا به عين حاكم بر استصحابي كـه قبلي در تعارض نيست؟ ستصحاب بقاء عالقه مالك اول

 اش لزوم عقد است نخواهد بود؟ نتيجه
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كه رويت مبيع كه بدانيم بر خالف بعضي از فقهاي عامه براي توضيح اين مساله الزم است

مي را مقارن با عقد شرط مي  و ع گويند اگر طرفين سابقاً مبيع را رويت كرده باشند ولي مبي دانند

و رويت سابقه را براي رفع جهـل مقارن عقد غايب باشد بيع باطل است؛ فقهاي اماميه مشاهده

مي  كه مبيع عادتاً در طول اين مدت تغيير نكند؛ حال اگر بعدو غرر كافي به شرط آن دانند البته

و اقباض، مشتري مدعي تغيري شود كـه موحـب خيـار باشـد قـول او بـا سـوگندش  از قبض

خ  و بـايع پذيرفته واهد شد؛ زيرا اصل بقاء يد او بر ثمن است پس او به منزله منكر خواهد بود

و سوگند وظيفه منكر است  ج(به منزله مدعي كه اقامه بينه وظيفه مدعي .)273ص،31روضه،

:گوينـد مقصود از ذكر مثال مزبور اين است كه شهيد ثاني براي توجيه فتواي مشهور كه مي

بـه» شـود تغير مبيع از حيث نقـصان باشـد قـول او بـا قـسم پذيرفتـه مـي اگر مشتري مدعي«

و نفي لزوم است، استدالل مـي  كنـد امـا ايـن استصحاب بقاء عالقه مالك اول كه موجب خيار

مي استدالل ضعيف است زيرا وقتي عقد بيع صحيحاً منعقد شد  و يدِ مشتري بر ثمن زائل شـود

و اقباض  مي نحوبه در نزد او تا تحقق قبض و سـلطنت بـايع بـر ثمـن محقـق اماني باقي ماند

به همين دليل است كه بعضي از فقها در مساله مزبور تقديم قـول بـايع را تقويـت.خواهد شد 

و گفته آن كرده كه بازگشت ص(باشـد اصل لزوم عقـد مـي به اند اصل عدم تغير است، مكاسـب،

199(.

و طبعاً معلـق منظور ما از عقدهاي: عقودهاي تعليقي: سوم كه ذاتاً  تعليقي عقدهايي هستند

و غير هستند يعني بدون تعليق محقق نخواهند شد مثل عقد مسابقه، عقد مراماه، مساقاه، جعاله

مي  كه آيا استصحاب قابل اجرا در آن؛ در اين قبيل عقدها هم بايد تحقيق كنيم باشـد يـا خيـر؟

و منجزاً انشا  و ايجاد نمي عقدهاي مزبور، مالكيت بالفعل شود بلكه مالكيت معلـق بـر سـبقتء

و غلبه است؛ چنانچه استصحاب تعليقي را حجـت بـدانيم جريـان استـصحاب در ايـن  گرفتن

كه اختـصاراً  به استصحاب تعليقي رسيد بي فايده نيست عقدها بالاشكال است اكنون كه بحث

و مبنايي برخوردار است   يا نه؟ بررسي كنيم آيا اين استصحاب از اساس

شود كه وجود چيزي معلق بـر وجـود استصحاب تعليقي يا تقديري به استصحابي گفته مي

و جـوش آمـدن؛  آب انگور معلق است بـر غليـان چيزي ديگر شده باشد مثالً حرمت نوشيدن

به قـوت خـود بـاقي  به كشمش شود آيا حرمت معلق بر غليان و تبديل حال اگر انگور خشك

كشمش جوشانده شود آيا حرمت خوردن آن استصحاب خواهد شـد يـا خواهد بود؟ يعني اگر 

بايد اباحه سابقه استصحاب شود؟ چنانچه قابليت وجـود را كـافي بـدانيم استـصحاب حرمـت 

.بالاشكال خواهد بود

مي ولي و حتي به نظر به دليل روايات و اساس است زيرا رسد استصحاب تعليقي فاقد مبنا

ب  و مـسلم باشـد صـرف عقل براي اجراي استصحاب ايد ثبوت چيـزي در زمـان سـابق محـرز
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.قابليت وجود كافي براي اجراي استصحاب نخواهد بود

و بزرگان علم اصول استصحاب تعليقـي را حجـت نمـي داننـد امـا هر چند بعضي از اعيان

عقيده دارند در عقدهاي تعليقي اجراي استصحاب بالاشـكال اسـت زيـرا بعـد از انعقـاد عقـد 

حاشـيه( اين عقد داراي آثاري است كه قبل از انعقاد فاقد آن بود، پس اصل بقاء اثر است تعليقي

ص  .)81آخوند خراساني بر مكاسب،

تاالاشكال استد كه بعد از انعقاد عقد تعليقي، چه اثري بر آن مترتب شد ل مذكور اين است

نه اين است ا بتوان بقاء آن را استصحاب كرد مگر به مجرد نـشا بايـد متـضمن تمليـككه عقد

كه شيخ انـصاري.باشد يا تسليط تا بتوان بقاء آن را استصحاب كرد  به همين جهت است  شايد

به نظر مي رسد در عقـدهاي اصل عدم لزوم را در اين قبيل عقدها مستحسن شمرده است؛ فلذا

 انـصاري وارد توان لزوم عقد را اثبات كرد البته شايد اشكال بر شـيخ تعليقي با استصحاب نمي 

كه استصحاب تعليقي را در رسـائل حجـت مـي كه چرا ايشان با وجود اين دانـد جريـان باشد

.پذيرد استصحاب را در عقدهاي تعليقي نمي

 نوع استصحاب: فصل دوم
كه با اجراي استصحاب فقط مي توان صفت لزوم را براي عقد تنجيزي اثبـات كـرد دانستيم

و عقد  اماني؛ اما منظور از اين استصحاب چه استصحابي است؟ آيـا هـم به خالف عقد تعليقي

مي  و هم شبهات موضوعيه توان به اصل لزوم رجوع كرد يا فقط در شـبهات در شبهات حكميه

مييحكميه  به اين اصل رجوع درا فقط در شبهات موضوعيه يعني آيا فقط در جايي كنـيم كـه

و قانون  و گذار ترديد داشته باشيم حكم شارع يـا فقـط در عقـدي كـه در خـارج منعقـد شـده

دو نمي و يا در هر دو مورد؟ لذا مناسب است مطالب اين فصل را ذيل دانيم الزم است يا جايز

.عنوان دنبال كنيم

 نوع استصحاب: اول
و گاهي كلي  از اين نظـر استـصحاب را بـه استـصحاب؛مستصحب گاهي امر جزئي است

و جزئي مي ك كلي  را در زمـان الحـق همـراه يقين سـابق امر جزئي در رد؛ چنانچه توان تقسيم

كه در زمان سابق يقيني خود كنيم به آن استصحاب شخصي يا جزئي مي گوييم مثل حيات زيد

 در اين جا امر جزئي را استصحاب كرديم زيرا زيد جزئي.و در زمان الحق مشكوك بوده است 

مثل انسان، انـسان كلـي اسـت يعنـي مـصاديقو شخصي است اما اگر متيقن سابق، كلي باشد

آن.عديده دارد   چنانچه كلي انسان در ضمن زيد در جايي محقق شد آن گاه در بقاء انـسان در

و بقاء انسان را استـصحاب كنـيم بـه آن استـصحاب كلـي مـي گـوييم، مكان دچار شك شويم
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:استصحاب كلي خود بر سه قسم است

ش: قسم اول ده كه شـك در بقـاء آن، ناشـي از شـك در بقـاء كلي در ضمن شخص محقق

شخص است مثالً شك در بقاء حيات انسان ناشي از شك در بقاء زيد باشـد آن جـا كـه كلـي 

انسان در ضمن زيد محقق شده باشد؛ از آنجا كه با استصحاب حيات زيد، شك در بقاي انسان 

در اصاله اللزوم چندان از بين خواهد رفت لذا اين استصحاب حجت است؛ اما اين استصحاب 

.مطمح نظر نيست

كه نمي: قسم دوم و استعداد بقاء كلي در ضمن فردي محقق شده باشد دانيم آن فرد قابليت

 را دارد يا نه؟

دانيم كه آيا آن فـرد از عمـر طـوالني مثالً كلي حيات در ضمن حيواني محقق شده اما نمي

كه عمرش كوتاه بوده محقق شده كه برخوردار است تا هنوز كلي باقي باشد يا در ضم  ن فردي

.قطعاً آن فرد از بين رفته است؛ اين استصحاب منظور ما در اصل لزوم است

كلي در ضمن فردي محقق شده باشد آن گاه فردي كه كلي در ضمن آن محقـق: قسم سوم

م  كهيشده از بين رفته باشد، آنگاه شك كنيم آيا هنوز كلي باقي است يا نه؟ چون احتمال دهيم

.فرد ديگري جايگزين آن فرد شده است

باشد پس استصحاب كلـي قـسم بديهي است چون اصل عدم جايگزين شدن فرد ديگر مي

به نظر نمي  تواند مورد نظر باشد؛ آيد؛ پس اين قسم هم نمي سوم معقول

به مطالب فوق آيا منظور از استصحاب اثـر عقـد استـصحاب شـخص ) جزيـي(=با توجه

ا استصحاب كلي اثر؟ي.است

ميبه نظر مي و استصحاب كلي را جـاري رسد كه به حسب مورد توان استصحاب شخص

و قسم دوم و استصحاب كلي قسم اول كه خواهد آمد منطقي خواهد بود كرد . به شرحي

 اثبات حكم لزوم: دوم
به استصحاب هم مي و هـم با تمسك  بـراي توان صفت لزوم را براي كلي عقد اثبات كـرد

به اين توضيح كه اگر شك كرديم كه آيا عقد بيع يا عقد نكاح صرف نظر از مورد شخص عقد

كه حكم لزوم يا جواز را اثبـات كنـد بـا تمـسك بـه  و اماره اجتهادي خاص الزم است جايز؟

و در  كه در بيع، حصول ملك است مينكاح استصحاب اثر عقد را حليت تمتع توان حكم لزوم

اث  مي بات كرد؛ با اين توضيح معلوم مي براي عقد كه استصحاب را شود تواند حكم واقعـه كلـي

كه جـاري خواهـد شـد استـصحاب  و استصحابي و در اين مورد شبهه حكميه است بيان كند؛

چنان كه گفتيم در اين قسم هم استصحاب بقـاء كلـي صـحيح اسـت زيرا كلي قسم اول است 

كه كلي در ضم .ن آن محقق شده استوهم استصحاب بقاء شخصي
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آن گاه شك كـرديم كـه آيـا) شخصي، جزئي(=همچنين اگر عقدي در خارج محقق شود

عقد مزبور هبه بوده است تا جايز باشد يا بيع تـا الزم؛ در اينجـا هـم بـا استـصحاب اثـر عقـد 

 در اينجا استصحاب كلي قسم دوم است؛ استصحاب شـخص معنـا.توان لزوم را اثبات كرد مي

جانبـه دانيم عقد موجود بيع بوده است تـا آثـار عقـد بيـع را بعـد از فـسخ يـك زيرا نمي ندارد

و جـامع بـين آن دو عقـد مـثالً  استصحاب كنيم؛ يا هبه تا آثار عقد هبه را، بلكه قـدر مـشترك

مي  مي مالكيت را استصحاب و گوييم با فسخ يك طرفه، مالكيت مالـك دوم زائـل نـشده؛ كنيم

و مانند آن را نمي فلذا آثار مختص  مي به بيع مثل حق شفعه و گفت شفيع تواند توان اثبات كرد

و  به شفعه كند زيرا چنين استصحابي از مصاديق استصحاب فرد مـردد اسـت كـه حجـت اخذ

.معتبر نيست

البته جريان استصحاب كلي قسم دوم در مثـال مـذكور وقتـي درسـت اسـت كـه سـليم از

و صـدقه باشـد؛ چنانچـه قـصدش از معارض باشد؛ مثل اين كه عق  د خارجي مـردد بـين هبـه

و به منزله عوض خواهـد بـود و ثواب تمليك، تحصيل رضاي خداوند باشد صدقه خواهد بود

به تحـصيل رضـاي خداونـد تمليـك  رجوع از آن جايز نخواهد بود اما اگر عين را بدون توجه

كه تا عين باقي  است مالك اول حق رجـوع خواهـد كرده باشد عقد جاري شد هبه خواهد بود

كه اصل عدم قـصد قربـت اسـت  به ذي رحم باشد؛ در اين مثال از آنجا داشت مگر آن كه هبه

مي  و جواز مـسبب از شـك اين اصل مقدم بر اصل استصحاب اثر عقد باشد زيرا شك در لزوم

و اصل عدم آن است پس اصل سببي بـر اصـل  و تحصيل رضاي خداوند است در قصد تقرب

و استصحاب اثر عقد بدون موضـوع بـاقي مـي   مكاسـب،(مانـد مسببي حكومت پيدا خواهد كرد
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 نتيجه
چنانچه در صورت شك در حكم شارع مبنـي بـر لـزوم عقـدها نتـوان بـه كمـك امـارات

مي  توان آن را اثبات كرد البته بـه شـرط اجتهادي صفت لزوم را اثبات كرد به بركت استصحاب

كه  و اال در عقـد تعليقـي اصـح ايـن اسـت كـه نمـي آن تـوان بـا اجـراي عقد تنجيزي باشـد



و اصاله اللزوم  187 استصحاب

به هنگام انشاء متضمن تمليك يا تـسليط نيـستند استصحاب لزوم را اثبات كرد زيرا اين عقدها

مي  و در عقد خارجي هم توان با استصحاب كلي قـسم دوم تا بقاء آن را بتوان استصحاب كرد؛

.اثبات كرد مشروط بر آن كه با اصل موضوعي ديگري در تعارض نباشدلزوم را براي آن عقد 
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