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 بسمه تعالي

در زمان ترديد به جوانح ) امور  ،اصل استصحاب قاعده درء و  سل بهبررسي امكان يا عدم امكان تو 

در  " ترديد  " بحث در  نيه تاسيس اداره نظارت بر وكال ،به بيااصولي  -فقهياعتقادي و قلبي( با نگاه 

  76قانون كيفيت اخذ پروانه وكالت مصوب سال  2ماده موضوع شقوقين صدر ي دادگستري، صالحيت وكال

  پدرام شريف

 چكيده : 

عده اي از فقها نظير شيخ انصاري و نائيني معتقدند امور اعتقادي متوقف بر عينيت است و استصحاب در آن 

استصحاب كه يقين  نتيجتا يكي از اركان ،يقين سابق تكويناً و قهراً زائل شدهندارد و به صرف ترديد، جريان 

، بنابراين مطلقا استصحاب در زمان ترديد در امور اعتقادي جاري نمي سابق است موجوديت خود را از دست داده

 در زمان ترديد اعتقادات قبلي را موانيهيچ گاه نمي تباشد و چنانچه ترديد در امور اعتقادي پيدا كرديم، 

 استصحاب نماييم.

قائل به تفكيك شده اند و با تقسيم امور، به امور مبتني بر در مقابل عده ديگري از فقها نظير آخوند خراساني 

صرفاَ مي توان استصحاب حكمي كرد و حكم  اذعان دارند كه وجود خدا ،اصل همچون ترديد در معرفت يقيني، 

و  ود خدا داد چون دليلي بر زوال ربوبيت عارض نشده و از طرفي در امور ديگر كه صرف التزام قلبيبه وج

 ، هم در حكم هم در موضوعحابقائل به جريان داشتن استصبر آن كافي مي باشد در مقام ترديد،  اجمالي

 صائب تر است . هستند كه به نظر نگارنده اين نظر

وكيل دادگستري آنچنان كه  ترديدآفرين ، ترديدي كه نسبت به افعالظر اخيردر صورت پذيرش ن حال بايد ديد

در اين ؟ب خواهد شدتفسير مي شود و چه حكم شرعي از آن استنباط قانون كيفيت آمده چگونه  2درماده 

د كه قانون اخير الذكر تفكيك قائل ش 2شقوق الف و ب ماده ه نظر مي رسد بايد از نظر محتوايي بين خصوص ب

 ذيال به آن مي پردازيم .

 كلمات كليدي : 

 استصحاب تنزيلي – حاب حكميصاست –استصحاب موضوعي  -ءقاعده در –امور اعتقادي 

 فلسفه حقوق –اصول فقه : موضوعات 
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Examining the possibility or impossibility of resorting to the rule of Dara and the 
principle of istishab  With a jurisprudential view of the law of advocacy 

pedram sharif 

 

Abstract : 

Some jurists, such as- Sheikh Ansari and Naini- , believe that matters of belief  

depend on objectivity and that acceptance does not take place in it. 

As a result of doubt, the former certainty has been created and forcibly lost. As 
a result, one of the pillars of ”  istishab” , which is the former certainty, does not 
exist. To approve In contrast to some other jurists such as -Akhund Khorasani - 
by dividing matters into matters based on certain knowledge Because of doubt 
in the existence of God, one can only accept a ruling and rule in the existence of 
God Because there is no reason for the decline of the Lordship, and on the other 

hand in other matters for which mere heartfelt commitment is sufficient. 

In case of doubt, both the issue and the ruling that this theory is better can be 

accepted. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 مقدمه :

شاهد جرياناتي شده در حوزه وكالت دادگستري،  ارائهمدتي است كه درساز و كارهاي تقنيني يا طرح ها و لوايح 

 د.دارن با تحميل ساز وكار نظارتي فراصنفي هستيم كه تمايل شديد به تحديد اختيارت وكالي شريف دادگستري

رفتار حرفه اي و تخلفات  مكلف بر نظارت بهكه  ه ايقضائيه ادار محترم در قوه همگان مسبوق هستند كه

 .است شدهتاسيس  است انتظامي وكال، پوشش بانوان وكيل و سرانه نياز استان ها

وزه اختيارات اين اداره شديم كه در بخشي از آن، و كار مربوط به تبيين ح بيانه و سازصدور ه شاهد در ادام

رعايت شئون و رفتار حرفه اي و موازين اسالمي توسط وكال و كارآموزان وكالت، از جمله رعايت حجاب اسالمي 

ام عملي به توسط بانوان در مراجع قضائي و فضاي مجازي، بررسي شود و تخلفات احتمالي و موارد ترديد در التز

قانون كيفت اخذ پروانه وكالت(  2اسالم، نظام جمهوري اسالمي، قانون اساسي و واليت فقيه )موضوع ماده 

است كه آيا اساسا  نآنچه شائبه برانگيز بوده ايمطابق اين بخش نامه به اداره نظارت بر وكال سپرده مي شود؛ اما 

تاسيس اداره موصوف با اين  ز قانون خاص مي باشد ،كه منبعث ابا وجود ساز و كار نظارتي درون صنفي 

ده و نوعا دخالت ول كه نوعي بدعت تقنيني محسوب و به قول اساتيد از مصاديق تداخل قوا بقابل تام اختيارت

 ؟ لزومي داشته يا خيرقانون گذاري كه با وصف فوق از صالحيت نهاد شريف قضا خارج مي باشد در امر 

هاي  دستگاهآن هم در شرايطي كه هنوز  نيافتهه آن اختصاص ودجه منبع مشخصي بكه در اليحه ب مضافا

تعزيرات حكومتي و پزشكي  ي نظيردرصد ادارات 80تا  60اي زيرمجموعه قوه قضائيه با مشكالتي مواجه و به گونه

 هنوز نسبت به كه هستندازمند اختصاص بودجه مناسبي نيزيرساخت ها،  قانوني استيجاري بوده و براي تقويت

كه اداره اي است صرفا هزينه اي،  ،بر وكال برخي امور در مضيقه هستند ، آن هم اداره اي همچون اداره نظارت

 نه همچون تعزيرات حكومتي درآمدي !

 رياست محترم قوه قضائيه  بهمنسوب  ، پيرو بخش نامه اي الزام آورمورد بحث را اجراي بخش نامه عده اي 

كه در هيچ كدام از نهادهاي مربوط به قوه قضائيه اثري از آن نيست. نه وكال اين بخش نامه را در  كردندن عنوا

 . ه استمشخصي رسيد منبعبه جانبي جايي پيدا مي كنند و نه پيگيري هاي 

وجود  اساسا چنين بخشنامه اي منبعي مي گويد اين بخش نامه محرمانه است و منبع ديگري هم مي گويد

تر  قبلارد. به بيان ديگر در ابتداي بخش نامه جديد، ايجاد اين اداره از آن جهت الزام آور عنوان شده است كه ند
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بر آن تاكيد شده است. اما اين بخش  ۹۹ارديبهشت  ۳0مورخ  ۱00/۳0۵۹۵/۹000در بخش نامه اي به شماره 

  ! ته باشندنامه در جايي وجود ندارد كه وكال يا خبرنگاران به آن دسترسي داش

و اجمال زياد و البته با نظراتي نوعا تشتت آميز روبه رو شده  ابهامآنچه با  ،مع الوصف قطع نظر از حواشي فوق

الم يا نظام جمهوي اسالمي ، قانون اساسي و عملي به اس التزاميا ترديد در اعتقاد و  يد در صالحيت ها ،دبحث تر

مي  براي اين اداره ه است كه شاه بيت غزل اشكاالتي است كه بر ساز و كار اختالف آفرين تدوين شدهيواليت فق

 د . نباش

يا اصل  تدر الحدود بالشبهات -ي نظير فقه قواعدفورا  "ترديد  "اه به ظاهر عبارت از حقوق دانان با نگ عده اي

اشت و موارد ترديد بايد اصل را بر صحت گذداشتند كه در  بيانمستمسك  نقدهاي خود قرار داده و  را - ئتبرا

 امثالهم ...

مي  ذهن، همان ترديدي است كه در بادي امر به كه ماهيتا فقهي عبادي است " ترديد " اما آيا اين 

ء يا استصحاب را بي چند و چون قاعده در ،و فورا براي دفاع در برابر آناست  عقلرسد و متبادر به 

استنتاج حكم مربوط  اعتقادي از زمره ديگري بوده و  مستمسك دفاع قرار مي دهيم يا ترديد در امور

 ؟به آن از قواعد خاصي پيروي مي كند 

بر  ،لحظه صدوروانه وكالت صادر مي شود و در ربه عبارت ديگر پرسش اين است كه به لسان شرعي زماني كه پ

است و در زمان  ي پروانه وكالت جاريمتقاض الحيتيقين بر صفرض وصول پاسخ استعالمات از مراجع ذيربط، 

 كشف نگردد، آن و مراتب جيت شرعي باشد حادث و حاصل نشده زماني كه علم قطعي مشتمل بر حتا  ترديد،

جه به ه امور اعتقادي از اين مقوله جداست و با تواين ك قين سابق را استصحاب كرد ياد و يبوتنا عي اه آن ببايد ب

جريان داشته  بايدموضوعيت يقين  از توقف اعتقاد بر يقين و عينيت است،ادله اي كه در فقه است و حكايت 

از آن جا كه اعمال مكلف به و  ندانستهوارد  را حاب در امور اعتقاديجريان استصامكان ، ترديددر زمان و باشد، 

اعمال  حاب ازادله استص تقسيم مي شود بايد گفت ،(عملي) و اعمال جوارحي (قلبي)دو قسم اعمال جوانحي 

شيخ انصاري با اين استدالل كه نسبت به امور اعتقادي به قلبي( منصرف است و فقهايي نظير مرحوم جوانجي )

به طور مطلق منكر شده  را در امور اعتقاديامكان جريان استصحاب  ،الزام شرعي به كسب يقين وجداني  جهت

شود در  نميو با اين وصف بنابراين  حاب را جاري ندانستندبعدي، استص قطعي تا كشف التزام ،ديدد ترو به مجر

و در  و صالحيت وكيل را همچنان باقي دانست به ابقا ماكان حكم دادو ل جست وسن سابق تيقيبه  حالت ترديد،

 مقابل نظريه اي منسوب به آخوند خراساني است كه با تقسيم مساله آن را به مداقه بيشتر ايراد مي كند .



5 
 

 متن مقاله : 

جاري ن جاري است و اگر استصحاب در آ ردازيم كه اساسا امورد اعتقادي چيست آيابه اين مي پ حاضر در مقاله

 و حدود و ثغور آن چه ميزان است؟ استصحاب حكمي يا موضوعي ؟ است كدام قسم استصحاب ؟

 .باشدآن، امري اعتقادي و قلبي مي مستصحب استصحاب امور اعتقادي، استصحابي است كه تعريف :

باور  و تصديق قلبي امور اعتقادي است كه مربوط به از مستصحب گاهي عمل خارجي و گاهي امري

 . باشد و ربطي به عمل خارجي ندارد و به بيان ديگر، فعل جوانحي )قلبي( است نه جوارحيمي  دروني

بررسي شنا و در نهايت و حكمي آ استصحاب موضوعي ، استصحاب كتابي ،يقين تعبدي دا با امور اعتقادي ،در ابت

به دو قسم تقسيم ست يا بايد امور مكلف را م كه آيا امكان جريان استصحاب در امور اعتقادي برقرار امي كني

ظير به آن است نو تفصيلي و معرفتي متضمن يقين اعتقادي مبتني بر يقين خاص و در امور اعتقادي كه  هكرد

و در امور اعتقادي مبتني بر صرف التزام و پايبندي قلبي مانند  جاري تنها استصحاب حكمي ،اعتقاد به خدا

 در نهايتاستصحاب موضوعي و حكمي باشيم و  هر دو ، قايل به جريانبرخي احكام و فرعي خصوصيات تفصيلي

و  قانون كيفيت آمده از زمره كدام دسته است ؟ جوانحي 2در ماده  مطمح نظر قانون گذاركه  اعتقادي بيابيم

 ؟ و فعلي يا جوارحي قلبي

 جاري نيست  . در اين جا تدرء الحدود بالشبهات (، قواعدي نظير دراء  )اول اين كه بر خالف نظر عده اي 

ده در مواردي آن هم در بحث مجازات ها به قدر اكتفا و مضيق مورد عاين قا اين كهبه نظر نگارنده صرف نظر از 

 ري نيست .الزام آواي قاعده  ،استناد قرار گرفته 

از اي حقوق توجه به اين قاعده با اندكي بزرگ نمايي تدريس شده، م اينكه در دانشكده هبا اين وصف كه علي رغ

موجب بي  اد نيست مضافا كه كثرت استفاده و استناد به اين قاعده ،ريشه تاريخي متقن و مستدل برخور آنچنان

كه همانا فلسفه حقوق صالبت و اعتماد  از عدليهات ها، كه با سقوط مجاز مي شودبه سيستم قضا  مردم ياعتماد

 واهد افتاد .خجزا است 

 : به آن مي پردازمو اختصاراً توجه شده است كه ذيال به خواستگاه فقهي و تاريخي اين قاعده  كمتر متاسفانه
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 ( درئوا الحدود بالشبهاتت ) ادم اثبات روايع -1

از حيث سند ثابت نيست و روايت مرسلة صدوق براي اين جهت كفايت  - ادرئوا الحدود بالشبهات -روايت 

كند. اين ادعا كه اين روايت در ميان فقهاي اماميه مشهور و مورد عمل بوده است نيز جاي ترديد دارد. حتي نمي

گر اين روايت چنين مشهور بوده، توان گفت اين روايت نه تنها شهرت عمليه بلكه شهرت روائيه نيز ندارد. امي

شود و در كتابهاي فقهي، چرا در ديگر جوامع روايي همچون كافي و استبصار و تهذيب، اثري از آن ديده نمي

اند؟ به هرحال نه نقل صدوق در من اليحضر و مقنع صحيح است و نه نقل قدماي اماميه به آن استناد نكرده

و  ( ۱6۹- ۱68) مباني تكمله المنهاج، ص  اهلل خوييهمچون آيت فقهايي مجلسي در بحاراالنوار. لذا بايد با

 .عقيده بود كه چنين حديثي ثابت نشده است هم ( ۵۱۵، ص صراط النجاة) تبريزي

 مصطاده بودن قاعدة درأ -2

قاعدة قواعد فقهي در يك تقسيم به سه قسم تنصيصي )مانند قاعدة احسان و نفي سبيل(، اصطيادي )مانند 

كند اين است شوند. حال آنچه به ذهن خطور ميغرور( و تعليمي )مانند قاعدة مايضمن بصحيحه...( تقسيم مي

كه مرسلة مذكور نه روايت بلكه قاعدة مصطاده از كالم و فعل رسول خدا)ص( و حضرت علي)ع( بوده است. لذا 

دهد. ضرت اميرالمؤمنين علي)ع( نسبت ميصدوق يك بار اين حديث را به پيامبر اكرم)ص( و بار ديگر به ح

 .همچنين به همين دليل، اثري از اين عبارت در جوامع روايي ديگر مثل استبصار و تهذيب و كافي نيست

كند، حديثي است كه مرحوم شيخ حر عاملي از آنچه اين برداشت ـ مصطاده بودن قاعدة درأ ـ را تقويت مي

 :كند. امام باقر)ع( فرمودكليني و شيخ طوسي بدين شرح نقل مي

انّ علّياً )ع( اتي بامراة مع رجل فجر بها، فقالت استكرهني و اهلل يا اميرالمؤمنين فدرأ عنها الحد، و لو سئل هوالء 

 واهلل فعله اميرالمؤمنين)ع(.  عن ذلك لقالوا ال تصدّق، و قد

اميرالمؤمنين)ع( نقل شده است. حال مشابه اين حديث به شكل ديگر و در قالب داستاني معروف و مشهور از 

كنيم مرحوم صدوق كه روايت قاعدة درأ را در من اليحضره الفقيه به پيامبر)ص( نسبت داده، در مشاهده مي

 :نويسدگونه ميمقنع با نسبت دادن آن به حضرت علي)ع( اين

الحدّ به النّها قد اوقعت شبهة و قال و ان اخذت امراة مع رجل قد فجر بها فقالت المراة استكرهني، فانه يدرأ عنها 

 (۱0: 2۳مرواريد، ) ين)ع(: ادرئوا الحدود بالشبهات. اميرالمؤمن
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اي اصطيادي و برگرفته از مجموع روايات شايد مالحظة اين مجموعه، اين معنا را تقويت كند كه قاعدة درأ قاعده

 .است نه اينكه عين الفاظ آن از معصومان)ع( صادر شده باشد

 پذيرش حد عقاليي براي قاعدة درأ -3

رسد كه در قاعدة درأ نه بايد افراط نمود و نه بايد تفريط كرد، بلكه بايد حد عقاليي آن را پذيرفت؛ به نظر مي

 .توان گفت مستفاد از ادله استحدي كه مي

تر گفتيم كه ست. پيشاي ساقط كنندة مجازات باشد، صحيح نياي كه هر نوع شبههافراط در قاعدة درأ به گونه

اعتنايي به ساير ادله، همچون ادلة عدم معذوريت جاهل مقصر ملتفت، نيست. اگر قاعدة درأ به مفاد قاعدة درأ بي

اين كليت كه گاه ادعا شده است وجود داشت، ديگر معنا نداشت كه انكار پس از اقرار به حد جز در حد رجم 

شود؛ همچنين ديگر نبايد در اجراي شبهة قاضي در اصل ارتكاب حد مي پذيرفته نشود، زيرا چه بسا انكار، باعث

گردد، تر شدن وضعيت و در نهايت ايجاد شبهه و سقوط حد ميحد تعجيل نمود، زيرا چه بسا تأخير باعث روشن

 .است« ال تأخير في حد»در حالي كه يكي از قواعد باب حدود قاعدة 

قائل نشد، يا مجازات تفريط را پيش گرفت و در هيچ موردي به سقوط حد از سوي ديگر نبايد در قاعدة درأ راه 

زيرا پيامبر)ص( فرمود: اگر قاضي در عفو كردن اشتباه كند، بهتر از آن است كه در مجازات كردن اشتباه كند. 

ت يا حق بايد حد عقاليي آن را پذيرفت. اين حد عقاليي با توجه به جرم حدي و اينكه از زمرة حق اهلل اسپس 

اي كه براي قاضي يا متهم پيدا شده و با توجه به شرايط و وضعيت هر پرونده متفاوت الناس و نيز براساس شبهه

شود و در يك جمله قابليت آن را ندارد كه تحت ضابطه و قاعده واقع شود و يك كار قضايي است. مدعا اين مي

 .دشواست كه همين حد عقاليي نيز از روايات استفاده مي

خالصه آنكه جمع عرفي مقبول ميان آن دسته از روايات كه بر اجراي حد داللت دارند و آن دسته از روايات كه 

كنند، اين است كه نگاه به قاعدة درأ عقاليي باشد و اين قاعده تا حد عقاليي پذيرفته بر سقوط حد تأكيد مي

اند، يعني با متعددي با وجود شبهه، به سقوط حد حكم نكردهشود. شايد به همين علت است كه فقها در موارد 

اند. به همين جهت است كه صاحب اند و آن را خارج از حد عقاليي نپذيرفتهقاعدة درأ برخوردي عقاليي داشته

شود، ولي رياض معتقد است اگر عبد ادعا كند كه از سوي مواليش به لواط اكراه شده است، ادعايش پذيرفته مي

 افتد. اه كند، سخن او مسموع نميموال ادعاي اكر اگر

 استناد كثرت ، خصوصاَ كه  انضباطي آنچنان كه بايد ، مورد اعتنا نيست -نبيهياينكه اين قاعده در امور ت نتيجه
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تنصيصي  مورد بحث قاعده گفته شد چرا كهاست  قضايي محاكم درت قاهره نظارتي و تنبيهيآن ، نافي ق به

داراي عموم و اطالق نبوده، بلكه بايد به قدر متيقن آن عمل از اين روي اي اصطيادي است، عدهنيست، بلكه قا

 .د و به امور اعتقادي جاري و ساري نيستباشدر حد عقاليي قابل پذيرش مي، بنابراين قاعده موصوف نمود

 : در موضع ترديد نسبت به امور اعتقادي جريان استصحاب بررسي و اما

كنيم كه آيا امكان جريان استصحاب در امور اعتقادي بررسي ت در اين مقاله پيش تر معروض شد كه قرار اس

برقرار است يا بايد امور مكلف را به دو قسم تقسيم كرده و در امور اعتقادي كه مبتني بر يقين خاص  و معرفتي 

آن است نظير اعتقاد به خدا، تنها استصحاب حكمي جاري و در امور اعتقادي مبتني  متضمن يقين اعتقادي به

استصحاب  هر دو بر صرف التزام و پايبندي قلبي مانند خصوصيات تفصيلي و فرعي برخي احكام، قايل به جريان

از زمره كدام  قانون كيفيت آمده 2مطمح نظر قانون گذار در ماده  و حكمي باشيم و در نهايت اعتقاد موضوعي

 دسته است ؟ جوانحي يا جوارحي ؟

به عبارت ديگر پرسش اين است كه به لسان شرعي زماني كه پروانه وكالت صادر مي شود و در لحظه صدور 

هنگامي كه علم قطعي مشتمل بر يقين بر صالحيت متقاضي پروانه وكالت جاري است و در زمان ترديد، تا 

مراتب كشف نگردد، بايد به آن بي اعتنا بود و يقين سابق را استصحاب  حجيت شرعي حادث و حاصل نشده و

از توقف اعتقاد  كرد يا اين كه امور اعتقادي از اين مقوله جداست و با توجه به ادله اي كه در فقه است و حكايت

امكان  راينبناب جريان داشته باشد،داشته و بايد موضوعيت  بر يقين و عينيت است و به بيان ديگر اصل يقين

و قلبي( جريان استصحاب در امور اعتقادي وارد نيست و از آن جا كه اعمال مكلف به دو قسم اعمال جوانحي )

قلبي( منصرف است و فقهايي ، تقسيم مي شود بايد گفت ادله استصحاب از اعمال جوانجي )عملي(جوارحي )

ن ور اعتقادي به جهت الزام شرعي به كسب يقينظير مرحوم شيخ انصاري با اين استدالل كه نسبت به ام

تا كشف التزام  به طور مطلق منكر شده اند و به مجردد ترديد،امكان جريان استصحاب در اين امور را ، وجداني

به يقين سابق توسل جست و به ابقا  بنابراين نمي شود در حالت ترديد، ،بعدي، استصحاب را جاري ندانسته

 . ماكان حكم داد

 براي درك موضوع به تعريف استصحاب حكمي و موضوعي مي پردازيم :

استصحاب حكمي،  .شوداطالق مي تكليفي يا حكم وضعي به بقاي حكمدر اين استصحاب  استصحاب حكمي :

 دباشمي ماحكا شود كه مستصحب آن حكمي ازاست و به استصحابي گفته مي استصحاب موضوعي مقابل
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دارد، گاهي موضوعي كلي از موضوعات شرعي  يقين مستصحبي را كه شخص نسبت به وجود آنبه عبارت ديگر 

آبي كه در  نجاست است؛ براي مثال، شخص در احكام شرعي و يا امري از امور خارجي بوده و گاهي حكمي از

نمايد)حكم وضعي(، و يا مثل اين ميسابق جاري  طهارت بقاي استصحاب نموده و آن گاه شك سابق پاک بوده،

در وجوب آن شك  زمان غيبت السّالم واجب بوده، سپس درعليه معصوم در زمان حضور نماز جمعه كه علم داريم

( ) فرائد االصول شيخ نماييم )حكم تكليفيآن در زمان غيبت حكم مي وجوب كنيم، آن گاه با استصحاب، بهمي

 2۹۳، ص ۳انصاري ج 

استصحاب  .شوداطالق مي  حكم شرعي به بقاي موضوعِ حكمدر اين استصحاب  وضوعي :استصحاب م

است،  آن، موضوعي خارجي مستصحب شود كهحكمي است و به استصحابي گفته مي استصحاب موضوعي، مقابل

 لباس ، رطوبتعلي عدالت مانند: استصحاب حيات زيد،

مستقيم داشته باشد، استصحاب جاري  اثر شرعي اگر مستصحب،،  مشهور متأخرين در اين گونه موارد، به نظر

و غير شرعي، و با واسطه يا بدون واسطه نيست،  لوازم شرعي و آثار ، فرقي ميان مشهور قدما است؛ ولي بنابر نظر

 ( ۳۹2) كفايه االصول آخوند خراساني، ص  .گرددبلكه كليه لوازم بر اين مستصحب مترتب مي

 الف ( كليات :

 استصحاب اماره است يا اصل ؟

ت كه اماره كاشف از واقع بوده از اين حيث اختالف دارند . اعتقاد بر اين اس فقها در اماره يا اصل بودن استصحاب

منجر به كشف في الواقع م رفع تحير و سرگرداني وارد است و مقا دراعتبار و حجيت دارد اما اصول عمليه صرفا 

 واقع نيست .

 ) تا زمان پدر شيخ بهايي ( ت مي دانستندااز جرگه امار راعقلي است آن جهت كه استصحاب امري اين قدما از 

مظفر، )است  حكم ظاهري كه تنها بيان كنندهاصول عمليه تلقي  زمره درو اما از زمان شيخ انصاري به بعد آن را 

 ( 28۵.ص 2.ج۱۳7۵اصول فقه، 

ب ( نظريات مخالف در خصوص جريان داشتن يا نداشتن استصحاب در امور اعتقادي و ادله آنان 

 ( رتاضياستصحاب در امور اعتقادي . احمد مكان سنجي جريان مقاله ام)
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 نظريه عدم امكان جريان استصحاب در امور اعتقادي ب (/1

براي اثبات اين ادعا كه در  وم مرتضي انصاري،از جمله شيخ اعظم فقيه جليل القدر، مرح طرفداران اين نظريه

 :ادله اي به شرح ذيل دارند مقام ترديد در امور اعتقادي، استصحاب جريان ندارد 

نيت اعتقاد و يقين و يا توقف اعتقاد عي عمده داليل مدافعان نظر عدم امكام جريان استصحاب بر امور اعتقادي ،

 ديگر يقين سابق مستصحب واقع نمي شود تا شك الحق را بي اثر كند .قين است و در موضع ترديد، بر ي

د نيز منتفي است و در نتيجه نمي توان حكم به ابا تحقق ترديد و شك، اعتق از آنجا كه اعتقاد همان يقين است،

 ابقا اعتماد سابق كرد.

لبي ( است . با اين قال جوانحي )انصراف ادله استصحاب از اعم، دليل ديگري كه براي اثبات اين نظر داده شده

است و اين انصراف طبق قواعد مسلم اصول  صحاب صرفا به افعال فيزيكي و جوارح مكلف واردتوضيح كه است

 مانع اطالق است و اسباب تقييد .  فقهي ،

. مرحوم آخوند خراساني ين قدر متقني است در مقام تخاطبون به افعال مكلف وارد شده بنابراچادله استصحاب 

انصرافى كه مستند به قدر متيقن در مقام  بنابرايندانست، تخاطب را مانع از اطالق مىقدر متيقن در مقام 

 نتيجتا استصحاب به امور اعتقادي جريان ندارد . تخاطب باشد، مانع از انعقاد اطالق است

حوم آقاي خويي در جلد دوم از مر. تعبدي است دليل سوم مدافعان اين نظر اين است كه استصحاب صرفا يقين

بوده و به قطع حاصل از ظن اطمينانيِ معتبر  ينقطع وجدا قطع تعبدي، مقابل: االصول مرقوم داشتند كه مصباح

شود، كه در واقع قطع نيست و تعبداً به آن قطع اطالق گرديده است، به بيان ديگر، در قطع تعبدي، گفته مي

 چنين است .و قطع ناشي از استصحاب ، احتمال خالف وجود دارد، قطع عرفي همانند

كسب علم كرده و به يقين نائل شود و اين الزام به كسب  تدر امور اعتقادي با معرف بايدحال آن كه انسان 

ن يقين وصفي مي گويند و اين در مقابل يقين آبه طريق يقيني كه به  آن هم معرفت ظهور در كسب علم دارد

اما  هر چند ممكن است راه به واقع ببردتعبدي است بنابراين يقين تعبدي تاب مقاومت در برابر آن را نداشته  

 ( 408، ص ۵ج حقايق االصول، ،سيد محسند جانشين اين معرفت شود ) طباطبايي حكيم ، نمي توان

 ب ( نظريه امكان جريان استصحاب در امور اعتقادي/2

 استصحاب  مدافعين امكان جريان،  ر امور قلبي بودجريان استصحاب د كه مخالف در مقابل نظر شيخ انصاري
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و اگر ايمان و ل بر ايمان و اعتقاد، مبتني است و از علم و يقين جداست اشاره دارند كه امور اعتقادي علي االصو

 .عين هم و غير قابل تفكيك باشند بحث حاضر بي فايده مي شود يقين ،

گاهي بطه عموم و خصوص من وجه است نه رابطه تساوي و عينيت . چرا كه را ر بين ايمان و يقين،به بيان ديگ

مي شود ولي به پيدايش اعتقاد و ايمان نمي انجامد همچنان كه خداوند متعال در آيه  حاصل امرييك  يقين به

ا آن كه در دل به آن يقين داشتند، ب - وَجَحَدُوا بِهَا وَاسْتَيْقَنَتْهَا أَنْفُسُهُمْ ظُلْمًا وَعُلُوًّا ) : سوره نمل مي فرمايد  ۱4

 ... ( از روى ستم و برترى جويى انكارش كردنداما 

آنها را كامالً باور داشتند و يقيناً «: إِسْتَيْقَنَتْهَا»: آنها را انكار كردند و نپذيرفتند.  جَحَدُوا بِهَا معني كلمات آيه :

تكبرانه. از روي ستم و برتري جوئي. با توجّه به معني اوّل، اين دو ستمگرانه و مس«: ظُلْماً وَ عُلُوّاً»دانستند. مي

واژه حال ضمير )و( در فعل )جَحَدُوا( و به معني )ظَالِمينَ وَ عَالِينَ( است. و با توجّه به معني دوم، مفعول له 

 .باشندمي

بداند و درک كند كه خدا حق ايمان به خدا صرف اين نيست كه انسان مرحوم عاله طباطبايي مي گويد : ) 

دانيم سازد.و چون مياست، زيرا مجرد دانستن و درک كردن مالزم با ايمان نيست، بلكه با استكبار و انكار هم مي

گيريم ايمان صرف ادراک نيست، بلكه عبارت است از پذيرفتن و قبول سازد، پس نتيجه ميادارک با انكار مي

چه كه درک كرده است، قبولي كه باعث شود نفس رد برابر آن ادارک و مخصوص از ناحيه نفس نسبت به آن

 ( آثاري كه اقتضاء دارد، تسليم شود

كار نفس و فعل قلب  نفس نيست، بلكه فعل نفس است . چونپس ايمان عملي است كه از سنخ علم و ادراک 

 .فرد ايمان بياورد و شايد باور نكند يدين رو شامرفتار آدمي ، عنصر اراده فاصله است از هفعل و  يان اينبوده و م

دي، آخوند خراساني است كه در اين فقره كان جريان استصحاب حدالقل در برخي امور اعتقااز جمله مدافعان ام

 در مقابل شيخ انصاري قرار گرفته است.

شيخ اطالق نظريه و ابطال ادله نظريه عدم امكان،  از امور اعتقادي خاصيخراساني با دسته بندي  وم آخوندمرح

 ه است .انصاري را مخدوش ساخت

ود با اين وصف آخوند خراساني چنين بيان مي دارد كه شك در وجوب اعتقاد ، سبب زوال خود اعتقاد نمي ش

اما با  زائل كننده اعلي درجه اتقان علمي عقيدتي باشد شك در امورد اعتقادي و قلبي،كه گاهي ممكن است 

تي ندارد . از اين رو بايد بين آن ه واقع در اموري كه نيازمند معرفت يقيني نيست منافاتسليم قلبي و التزام ب
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دسته از امور اعتقادي مانند دانستن و اعتقاد داشتن به خصوصيات دقيق و احاطه به جزئيات عالم برزخ است 

نيازمند يقين خاص است  صرف التزام قلبي در اعتقاد به آن ها كافي است و اين ميزان اعتقاد را با اموري كه

 تفكيك قائل شد.

نچه مهم است اين كه مدافعان تصحاب در امور اعتقادي نيست اما آالبته نگارنده منكر اصل امكان جريان اس

استصحاب بعد از اثبات اصل امكان استصحاب در اعتقادات ، و توجها از اين كه  شدننظريه امكان جاري 

رسيدن به آن  به لحاظ متعلق به دو نوع موضوعي و حكمي تقسيم مي شود و امور اعتقادي به منظور استصحاب

امور نيازمند صرف التزام قلبي تقسيم مي دسته ديگر دو دسته امور نيازمند يقين وجداني و  به اعتقاد و ايمان،

  ۱۳76اخذ پروانه وكالت مصوب سال قانون كيفيت  2خواهيم ديد ماده  در قسمت نتيجه گيري شوند و در ادامه

 قانون كيفيت چه حكمي خواهد داشت . 2از كدام زمره است و ترديد در شقوق ماده 

مسير جريان استصحاب در امور اعتقادي روشن مي شود و بيان خواهيم كرد كه  با روشن شدن موارد اخير،

دودي از اعتقادات جاري دانسته اند كه الزمه موافقان امكان جريان استصحاب ، اين جريان را صرفا در دسته مح

بررسي حدود جريان استصحاب در امور اعتقادي از منظر مدافعان و مخالفان روشن شدن حدود و ثغور بحث، 

 جريان استصحاب در اين قبيل امور است .

تصحاب در امور ثغور جريان استصحاب در امور اعتقادي از منظر موافقان امكان جريان اسو  بررسي حدود -الف 

 مرحوم آخوند خراساني و ... (اعتقادي )

گفته شد در امور اعتقادي با دو دسته امور مواجه هستيم . يكي عقايد نيازمند يقين وجداني و ديگري عقايد بي 

 نياز از يقين وجداني

 استصحاب در عقايد نيازمند يقين وجدانيالف ( /1

لق مخالف جريان استصحاب در امور اعتقادي بودند نظير شيخ گفته شد آن دسته از فقهايي كه به طور مط

تحقق انصاري، بر اين باور بودند كه ركن اول استصحاب يعني يقين سابق در زمان شك در يك امر اعتقادي، 

 نمي يابد و در نتيجه اصل استصحاب شايسته جريان پذيري نيست .

، اعتقاد قبلي قهرا و تكويناً منتفي است و نمي توان رديدتبه مجرد وقوع  كه كرده انددر ادامه چنين استدالل 

، فرائد شيخ انصاريآن را استصحاب كرد . بنابراين يقين سابقي در كار نيست كه آن را استصحاب كنيم . )

 ( 672،ص2،ج۱4۱6 االصول،
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و چنين بيان داشتند كه در عقايد نيازمند  هستندبه تفكيك ، معتقد لين به امكان استصحاب در برابر اين نظر قائ

يقين وجداني تنها استصحاب حكمي جريان دارد چون فرض اين است كه در يقين وجداني فقط شناخت موضوع 

 نزيلي و تعبدي هم به دست آورد .استصحاب ت االزم است . علم به حكم را مي توان ب

 ، امري است اكتسابي نه فطري و ظن براي تحصيل اهلل تمثال براي استصحاب حكمي : طبق نظر مشهور، معرف

معرفت الهي كافي نبوده بلكه مستلزم يقين است . حال اگر بنا به هر دليل در بقاي وجوب معرفت الهي شك 

 مي توان با توسل به استصحاب ، به بقاي آن حكم كرد . شود،

امامت از هزار سال از زمان والدت و  اما در استصحاب موضوعي مثالي ذكرشده : هرگاه به دليل گذشت بيش

ي در بقاي حيات آن حضرت ودن بقاي حيات يك انسان در طول چنين مدتب مهدي )عج( و غير عادي وحضرت 

حيات آن وي شك كرد، نمي توان با استصحاب بقاي  حياتبه بقاي  ر زمان غيبتيجه و دشك شود و در نت

ند چهر ا با استصحاب اثبات كرد ) استصحاب موضوعي (ش است رت، آثار آن كه از جمله وجوب معرفتحضر

 ود دارد ،در بقاي حيات وي تا عصر حاضر وج الحق اب اعم از يقين سابق به حيات امام و شكاركان استصح

 ( 406،ص۳مكارم شيراري ، انوار االصول،ج به حضرت است )كسب شناخت يقيني  و مقصود چون مطلوب

 بنابراين شك در اين حالت مرتفع نشده و وجداناً شك در شبهه موضوعيه همچنان جاري است .

لهي را مسلم بدانيم لكن در ولي ا ارد اگر اصل واليت يكد ترده كرده و بيان ميآخوند خراساني بحث را گس

 رعي باشد .يت اشكالي ندارد زيرا مستصحب بايد يك مجعول شن ترديد كنيم استصحاب بقاي والبقاي آ

 الف ( استصحاب در عقايد بي نياز از يقين وجداني/2

در نتيجه بايد گفت در امور بي نياز از يقين وجداني، هم استصحاب موضوعي جاري است هم حكمي يعني در 

 ه است/رد ترديد قرار گرفتزمان ترديد هم مي توان موضوع مردد را استصحاب كرد هم حكمي كه مو

ادگستري ت دقانون كيفيت اخذ پروانه وكال 2ه شقوق الف و ب ماددر نهايت بيان خواهيم كرد كه ترديد در  

ك از ت و در زماني كه شك در آن واقع شود، كدام ياز زمره ترديد در كدام يك از اعتقادات اس 76مصوب سال 

وجداني است ( و كدام را مي قطعي و د امري نيعني نيازم) حاب حكمي استشقوقين اين ماده موضوع استص

) يعني بي نياز از يقين وجداني است ( و در موضع نص اجتهاد  كرد استصحاب ،عضودر حكم هم در موتوان هم 

 نكرد .
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 :مرحوم آخوند در مورد امور اعتقاديه، اين طور تفصيل مي دهند

آن دسته از امور اعتقادي كه مطلوب در آن ها، صرف اذعان قلب و تسليم نفس است و تحقق اعتقاد در آن  (الف

ها منوط به حصول علم و معرفت نيست. شارع خواسته است كه شخص صرفا معتقد باشد، و لو اين كه عالم 

و آله و سلم مثل سايه نداشتنِ  نباشد. مثل مسائل قبر و برزخ و علم امام و خصوصيات حضرت نبي صلي اهلل عليه

 .ايشان و احكام خاص داشتن حضرت

اموري كه مطلوب در آن ها، مجرد اعتقاد نيست، بلكه اعتقاد از روي علم و معرفت، موضوع است، مثل  (ب

 .اعتقاد به توحيد و نبوت و امامت

اهي هم به نحو شبهه حكميه شك در هر يك از اين دو نوع امر اعتقادي، گاهي به نحو شبهه موضوعيه است و گ

است. براي مثال، گاهي در امامت امام رضا عليه السالم شك مي كنيم كه شبهه حكميه خواهد بود و گاهي هم 

كنيم كه در اين صورت، شبهه موضوعيه خواهد به خاطر شك در بقاء حيات شريفشان، شك در امامتشان مي

 .بود

 دانيم اعتقاد به آنها الزم است يا نه؟ل قيامت الزم است و االن نميدانستيم اعتقاد به تفاصييا مثال قبال مي

اعتقاد به امري، معلق به علم به آن نيست. از طرف ديگر، علم به چيزي هم مستلزم اعتقاد به آن نيست. ممكن 

ندگان است كسي علم به امري نداشته باشد، ولي در عين حال، به آن اعتقاد داشته باشد. براي مثال پرستش كن

بت ها، بر طبق نقل قرآن، علم به مؤثّر بودن آن ها نداشتند، ولي در عين حال، به خاطر تبعيت از سيره پدران 

در طرف مقابل هم ممكن است كسي در عين علم به  (  ۵۱و  2۱آيه  / ) انبياخود، بت ها را پرستش مي كردند

)  علم به خداوند عالم و حتي ذكر قسم به عزت خداوندچيزي، معتقد به آن نباشد. براي مثال، ابليس در عين 

كافر شد. و نيز در جاي ديگر قرآن ذكر شده است كه فرعونيان در عين علم به آيات الهي، منكر  ( 82ص/ آيه 

و يا مثل اهل كتاب كه در عين معرفت كامل به پيامبر صلي اهلل (  4) نمل/ ايه آن شدند و به آن، معتقد نشدند

 ( ۱46) بقره/ آيه .له و سلم )به مانند معرفتشان نسبت به پدرانشان(، باز هم به حضرت، ايمان نياوردندعليه و آ

مثال عرفي اين مطلب هم علم به بي اثر بودن ميت است كه همه مردم، عالم به آن هستند، ولي در اثر عدم 

 .اعتقاد به آن، اگر با يك ميت تنها باشند، مي ترسند

اي از اذعان و تسليم قلب است )نه تسليم عملي( كه با مرتبه ير از اعتقاد است. اعتقاد يك مرتبهبنابراين علم، غ

علم متفاوت است. اعتقاد، عملي است جوانحي كه اختياري است، بر خالف علم كه غير اختياري است. ممكن 
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شد، به آن اختياري تعلق است تحصيل علم اختياري باشد، اما خود علم اختياري نيست و بعد از اينكه حاصل 

تواند آن را نداشته گيرد، بر خالف اعتقاد كه يك امر اختياري است و حتي بعد از تحصيل آن، شخص مينمي

باشد.علم صادر از نفس نيست بر خالف اعتقاد كه از نفس صادر است. اعتقاد از قبيل فعل است و نفس در اعتقاد 

نفس در اعتقادش مفعول است.خالصه اينكه نه علم مالزم با اعتقاد فاعل است بر خالف علم كه انفعال است و 

است و نه اعتقاد موقوف بر علم است. هم بدون علم اعتقاد ميسر است و هم لزوما با علم اعتقاد نيست.و بر همين 

ن اساس انكار ضروري موجب كفر است. ضروري يعني آنچه حتي منكرش هم به آن علم دارد و لذا با اينكه به آ

علم دارد منكر آن است و انكار آن به معناي انكار رسالت پيامبر صلي اهلل عليه و آله سلّم است و لذا موجب كفر 

است و لذا ضروري بودن صرفا طريقي براي كشف از علم فرد به آن است و گرنه اگر مساله غير ضروري باشد كه 

م كافر است. تنها تفاوت ضروري و غير ضروري اين فرد عالم به جزو دين بودن آن باشد و منكر آن باشد باز ه

است كه ضروري بودن كاشف از وجود علم است و خالف آن نيازمند اثبات است بر خالف ساير امور كه وجود 

 .علم به آنها نيازمند اثبات است

ريم لم تفصيلي دانياز به ع) اعتقاد عملي به اسالم ( ق الف ، قانون كيفيت اين است كه در ش 2ده مثال آن در ما

از ماده اخير ) اعتقاد به واليت فقيه و قانوني اساسي ( از زمره اموري است  2شق  و ايمان و اعتقاد عملي اما در

استصحاب پذير است . نه اين كه بيانگر كم اهيمت بودن آن باشد ، خير . بلكه حكايت از كه در صورت ترديد، 

و در صورت ترديد مي توان حالت ماكان را استصحاب نمود و از هرگونه  اين دارد كه مجرد اعتقاد بر آن كافيست

 شبهه و ترديد در صالحيت وكيل دادگستري اجتناب نمود .

شود. آيا جريان بعد از روشن شدن معناي اعتقاد، بحث در حجيت استصحاب در امور اعتقادي واقع مي

اند كه آنچه بگيرد يا نه؟مرحوم آخوند تفصيل دادهتواند مبناي اعتقاد قرار استصحاب در موضوع يا حكم، مي

مجراي استصحاب است اگر از اموري باشد كه مطلوب در آنها مجرد اعتقاد است نه معرفت و علم، در اين صورت 

دانست و بنابراين اگر قبال لزوم اعتقاد به چيزي را مي جريان استصحاب اشكالي ندارد هم موضوعا و هم حكما.

 .كند االن هم اعتقاد الزم استك دارد استصحاب ثابت مياالن در آن ش

 شك در معتقَدات و آثار آن

يكي دقت داشت كه معتقدات بر دو قسم هستند .بايد  ت اعتقادي،يعني مسائل و موضوعا دات ،در مورد معتقَ

الزم باشد ت تا ستشكيك در آن ها جاري ني پذير نيستند ، ثل علم و قدرت خدا چون اساسا زائلم ،امور ذاتا باقي
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و  عرفي امكان امكان عقلي دارد همهم جريان استصحاب  ، ورودبه استصحاب متوسل شويم . اما درغير اين امور

 بار است . هم يبر اين استصحاب آثار شرع

از وفات پيامبر)ص( مي توان به اصل  مثال بر اثبات بقاي خالفت حضرت علي بر مسلمين بعد از غزوه تبوک و بعد

بود، پس از  حكم كرد و چنين استدالل نمود كه پيش از وفات پيامبر به خالفت حضرت علي يقين استصحاب

اي خالفت شك شد حال مي توان با استصحاب بقاي خالفت را حكم كرد ) مقدس فوت رسول اكرم در بق

ير و منكر مورد مثال ديگر كه طبق آموزه هاي ديني سوال نك( .  2۳۱،ص۱4۱۹اردبيلي ، الحاشيه علي الهيات، 

در بقا سوال نكير و منكر شك مي شود ،  دفن مسلمان در مكان هاي شريف و بقاع متبركه يقين است ، حال با

 حكم به بقاي سوال نكير و منكر مي شود . ،در اين جا با توسل به استصحاب
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 ه نتيج

ذكر در خصوص امور اعتقادي  در موارد ترديد جريان استصحاب امكان ذكر شده در مواردبحث و تاثير نتيجه 

 76انه وكالت دادگستري مصوب سال ورقانون كيفيت اخذ پ 2ماده  شده در شقوقين صدر

ور اعتقادي متوقف بر عينيت است و ر شيخ انصاري و نائيني معتقدند اممالحظه شد عده اي از فقها نظي

شده نتيجتا يكي از اركان  زائل يقين سابق تكويناً و قهراً ،ددر آن جريان ندارد و به صرف تردياستصحاب 

قادي جاري يد در امور اعتمطلقا استصحاب در زمان ترد، بنابراين ت سود نياستصحاب كه يقين سابق است موج

 .ب نماييمارا استصحقبلي  اعتقاداتهيچ گاه نمي تواني  ،اعتقادي پيدا كرديمو چنانچه ترديد در امور  نمي باشد

همچون مبتني به معرفت يقيني، امور  ري از فقها نظير آخوند خراساني با تقسيم امور، بهدر مقابل عده ديگ

، صرفاَ مي توان استصحاب حكمي كرد و حكم به وجود خدا داد چون دليلي بر زوال ربوبيت  وجود خدا ترديد در

مي توان هم  ،التزام قلبي بر آن كافي مي باشد در مقام ترديدصرف  ه و از طرفي در امور ديگر كهعارض نشد

 ه صائب تر است .حكم را كه اين نظريم موضوع را استصصحاب كرد ه

 مقاله : و پرسش اصلي پاسخ به فرضيه

 2كه درماده  آنچنانوارد آيد،  ترييدي كه به افعال وكيل دادگسترد نسبت به ،تاثير نظر مختار اما

 ؟ تحليل مي شودكيفيت آمده چگونه  قانون

 ككر تفكيذقانون اخير ال 2الف و ب ماده  شقوق بايد بين موافق با نظر مرحوم آخوند خراساني، به نظر مي رسد

 است فيتقانون كي 2اق و ادبيات قانون گذار و نص صريح شق الف در ماده سيد و اين تفكيك منبعث از شقائل 

 كه بيان داشته :

 اعتقاد و التزام عملي به احكام و مباني دين مقدس اسالم –الف 

نگذار صرف اعتقاد قلبي را در خصوص مباني اسالم مطمح نظر ندانسته و ود اين هستيم كه قانهدر مانحن فيه شا

  . نموده است افاده در معنا و نطوق را در مانحن فيه التزام قلبي و وجداني و عملي

نمي توان با توسل  بايد در صالحيت فرد تعرض كرد و در اين حالت صرف ترديد، زائل كننده يقين سابق است و 

قانون  2مي به دين مبين اسالم داد خصوصا كه نص صريح اين شق از ماده به استصحاب ، حكم به بقاي التزام عل

 هرگونه اجتهاد است .ن داشته و بي نياز از كيفيت ، حكايت از آ



18 
 

 : شدهبيان قانون گذار قانون اخيرالذكر كه  2ليكن در شق ب از ماده 

 اساسياعتقاد و تعهد به نظام جمهوري اسالمي ايران، واليت فقيه و قانون  –ب 

كه نيازمند شق الف مذكور در مالحظه مي شود ادبيات قانون گذار، اندكي تغيير كرده و از آن شدت و حدت 

 اعتقاد عملي و تفصيلي بود، خارج شده است .

از آنجا قانون گذار حكيم است و اگر نياز  شد، جاداي دادگستري وكيلنسبت به  ، ترديدچنان چه در اين موضع

 برگزارد يآن را بي ق ،ليكن در مقام بيان ،نمود مي لييالتزام عملي و معرفت تفصير اشاره به خابود همچون شق 

قلبي و اجمالي و يقين  ، معرفت مطمح نظر قانون گذار در اين فقره، صرفا يك معرفتر مي رسدبه نظ ،كرده

،  و تكليفاًشرعاً شد، حادث قيه ترديدفي از عدم التزام وي به واليت وكيل دادگستري ناشاست و اگر بر صالحيت 

 ، همچنان بايد استصحاب شود.وكيل جاري است و التزام ماكاناستصحاب هم در موضوع هم در حكم 

 ويد تخديشم كه عتا زمان كشف ادله متقن و قاط) نوني چ عذر و بهانه شرعي و قاي توان به هيمبنابراين ن 

يا به صرف ترديد، آنچنان كه در بيانيه هاي منسوب   ت به مشاراليه باقي بود،بدر ترديد نس( باشدصالحيت وكيل 

 تجسس در اين فقره حتي يا وكيل دادگستريانتظامي تعقيب  تحقيق يا مدر مقابه اداره نظارات بر وكال آمده، 

 آمد.بر

 من التبع الهدي  والسالم علي

 ريـستوكيل پايه دادگ –پدرام شريف 
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 دارالبيت: قم  ،وسائل الشيعه (ق 1409 )محمد ،حرعاملي -

 داراالنصار :قم ،بيان االصول (1427 )صادق ،حسيني شيرازي -

 امام صادق: قم  ،ارشاد العقول (ق 1424 )جعفر ،سبحاني -

 دفتر انتشارات اسالمي: قم  ،فرائد االصول (ق 1416 )مرتضي ،شيخ انصاري -

 انتشارات رائدم : ق، تمهيد االصول في علم الكالم( 1394 )محمد بن حسن ؛طوسيشيخ  -

 الفكر االسالمي : قم ،مطارح االنظار(  1383 )مرتضي ،شيخ انصاري -

 بصيرتي: قم  ،حقايق االصول( 1405 )سيد محسن ،حكيم طباطبايي -

 قم، نهايت االفكار  ،آقا ضياءالدين ،عراقي -

 ، تهران: سمتاصول فقه كاربردي(  1393 )سعيد ،شريعتيحسين؛  ،قافي -

 اسماعيليان : قم ،اصول الفقه(  1375 )محمدرضا ،مظفر -

 دفتر انتشارات اسالمي: قم  ،فوائد االصول( 1376 )محمد حسين ،نائيني -

 1ق، ج  1396خويي، سيد ابوالقاسم، مباني تكملة المنهاج، قم، دوم،  -

 1ق، ج1416ميرزا جواد، صراط النجاة، قم، دفتر نشر برگزيده، اول، تبريزي،  -

 231،ص1419الحاشيه علي الهيات،  احمد بن محمد، مقدس اردبيلي ، -

مجله پژوهش  ،امكان سنجي جريان استصحاب در امور اعتقادي؛ مقاله (  1397 ،)احمد مرتاضي، -

 ( 204-189) ص  97زمستان  ،شماره چهارم ،سال بيستم ،هاي فلسفي كالمي


