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Abstract 

The mosbet principle is an usuli debate with many functions, which most of the late usulists have 

raised in the considerations of the principle of estes'hab, and they have disagreed about its validity. 

mostashab can have non-Shari'ah (rational or normal) requirements with it, which proving  each of 

these external matters depends on the validity of the mosbet principle. The opposing point of view 

of the validity of mosbet principle is that only direct Shari'ah matters can apply to mostahab. 

Usulists do not even agree with each other in defining the mosbet principle; Therefore, before any 

discussion about the validity of the mosbet principle, it is necessary to define its conceptual limits 

precisely and after verifying the most important definitions in this field, a comprehensive definition 

of the said principle should be provided. 

 Using the analytical method, this research achieves these findings that firstly, along with rational 

and normal media, accidental media can also be included among the mosbets of mostashab; 

Secondly, in the process of the mosbet principle, in addition to the subject, mostas'hab can be a 

ruling, both taklifi and vaz'iee; Thirdly, the application of the mosbet principle is basically not 

exclusive to estes'hab, and this principle can apply to other non-verbal principles as well. 
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 چکیده
های فراوان است که قریب به اتفاق اصولیان متأخر آن را در ضمم  تنبیهما  رداصل مثِبت، بحثی اصولی با کارک

توانمد بما خمود، ، م، ممال م و نظر دارند. مستصحب میاصل استصحاب مطرح کرده و راجع به حجیت آن اختالف
حجیمت اصمل ملزومی غیرشرعی )عقلی یا عادی( داشته باشد که اثبا  هریک ا  ای  اموِر خارجی برای آن، در گرو 

تواننمد بمر واسمطه میمثبت است. دیدگاه معارض حجیت اصل مثبت بر ایم  بماور اسمت کمه تنهما اممور شمرعی بی
 مستصحب مترتب شوند. 

ضروری است پیش ا  هرگونه بحثمی رو ا ای داستان نیستند؛ اصولیان حتی در تعریف اصل مثبت با یکدیگر هم
تمری  آ مایِی مهمپم  ا  راسمتی طور دقیم  مشمخو وی آن بمهپیرامون حجیت اصل مثبت، نخست حمدود مفهموم

 تعریفی جامع ا  اصل مزبور ارائه شود.  ،تعاریف موجود در ای   مینه
اوً، در کنمار وسمائع عقلمی و عمادی،  یابمد کمهها دست میای  پژوهش با استفاده ا  روش تحلیلی به ای  یافته

تا  استصحاب قرار گیرد؛ ثانیًا در جریان اصل مثبمت، مستصمحب عمالوه بمر تواند در  مرٔه مثب  واسطٔه اتفاقی نیز می
تواند حکم، اعم ا  تکلیفی و وضعی باشد؛ ثالثًا جریان اصل مثبمت اساسمًا اختصاصمی بمه استصمحاب موضوع، می

 تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان یابد. ندارد و ای  اصل می
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 مقدمه
پیش ا  آنکه که اثری شرعی بر موضوع یا حکمی شرعی مترتب شود، بایمد آن موضموع یما حکمم ا  طریم  

 ها ، م، ملزوممعتبر یا اصل عملی احرا  شود. برای هر موضوع یا حکم، سه وجه وجود دارد که به آن ۀقطع، امار
ترتیب ا  لموا م حیا  آقای الف ملزوم است و تنف  و روییدن ریش بمهد شود. برای مثال، وجوو مال م گفته می

 عقلی و عادی آن و تنف  نسبت به روییدن ریش مال م هستند. 
حال اگر موضوع در مثال مذکور )حیا  آقای الف(، ا  طری  قطع احرا  شمود، تممام جهما  فموق بمر آن 

چراکه شکی نیست که قطع به هر چیز، مستلزم قطع به تمام لوا م آن است. بنابرای ، هرکمدام ا   شود؛مترتب می
جها  مزبور که اثر شرعی دارد، آن اثر مترتب خواهد شد؛ اما اگر موضوع، مشمکو  باشمد، جهما  فموق نیمز 

ع بمه ملمزوم، مسمتلزم گونه که قطمشکو  خواهد بود؛  یرا شک به ملزوم، مستلزم شک به لوا م آن است، همان
 قطع به لوا م آن بود. 

ای بینمه اینکمهشمود، مثل بر تحقم  موضموع پیمدامبنی معتبری امارۀ است، اگر موضوع مشکو  کهدرحالی
 شود؛ برای مثال بامی مترتب مذکور جها  تمام الجملهفی نیز صور  ای  دارد؛ در حیا  آقای الف بگوید که

 ا دواج با حرمت و وی مال در تصرف آثار شرعی ملزوم )همچون حرمت ی الف، همآقا حیا  برمبنی بینه قیام
آقمای  اگمر کمه باشد کرده نذر کسی آنکه آن؛ مثل لوا م بر مترتب شرعی آثار هم و خواهد شد ثابت) وی همسر

 یعنمی عقلمی امری سبببه که شرعی است صدقه اثری وجوب بدهد، ای  صدقه کرد، یک درهممی تنف  الف
تا »گویند: می که دانشمندان اصولی مشهور شده است. مراد ثابت نف ت نمائینی، ) «اسمت امارا ، حجت مثب 

 است.  مطلب همی  ،(8/323؛ نک: خوئی، 0/023، صولفوائد األ
حال اگر برای احرا  موضوع، امارۀ معتبری وجود نداشت، ناگزیر باید برای رفع تحیر به اصل عملی رجموع 

د حیا  آقای الف را استصحاب کرد. شکی نیست که با تمسک به اصل عملی، تمامی آثار شرعی کرد؛ مثاًل بای
شمود ها با عنموان آثمار شمرعی طمولی یماد میای که واسطۀ شرعی دارند که ا  آنمستقیم و همچنی  آثار شرعی

)عراقمی، شمود ثابمت می (،331؛ نمک: خمینمی، 1/321، بحوو ؛ صمدر، 8/034، اجوو  اتقریرویا )نائینی، 
نظری که در میان دانشمندان وجود دارد، آن است که آیا با اجرای اصل عملِی استصمحاب (. اما اختالف5/932

توان همچون موارد وجود قطع و امارۀ معتبر، آثار شرعی با واسطۀ آثار عقلی یا عادی )همچون وجوب عممل می
عبار  دیگمر، حکم مترتب دانست یما خیمرب بمه کردن یا روییدن ریش( را بر موضوع یابه نذر در صور  تنف 
همچمون مثبتما   1است، بدی  معنا که آیا مثبتا  اصمول غیرلفظمی مؤدای اصل عملیبحث بر سر دایرۀ تنزیل 

 امارا  که بر اساس نظر مشهور دانشمندان، تنزیل آن مطل  است، حجت است یا خیرب 

                                                 
شود؛ مانند اصمالت ههمور، اصمالت ظر وی به کار گرفته میهنگام شک در مراد متکلم برای تعیی  معنای مدناصول لفظی، قواعدی است که ا  سوی عقال به. 1

 ،ا نظر مشهور، مثبتا  اصول لفظیه حجت است؛ چراکه دلیل حجیت ایم  اصمول (.3/41، اصول اتفرهقرینه )نک: مظفر، اطالق، اصالت عموم و اصالت عدم
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واسطۀ اممری عقلمی یما مستصحب در استصحاب بهدر کالم متأخران، ا  چنی  اصلی که اثر شرعی مؤدای 
 (. 3/375)نک: مکارم شیرا ی، شود شود، با عنوان اصل مثبت یاد میعادی بر آن مترتب می

ایم   کهطوریبار در کالم شیخ انصاری مطرح شده است، بهعنوان بحثی مستقل، اولی بحث اصل مثبت به
ویژه استصحاب به شمار آمده است. شیخ، ایم  اصول فقه بهبحث پ  ا  وی در شمار مباحث مهم و کاربردی 

(؛ امما خمود او 9/952، فیائد األصوولمسأله را در تنبیه ششم ا  تنبیها  استصحاب بیان کرده است )انصاری، 
عنوان اذعان دارد بر اینکه وی مبدع ای  عنوان و بحث نیست و در کتاب خود ا  شیخ جعفمر کاشمف الاطماه بمه

(. در کتب فقهای پیش ا  شیخ جعفر، 996برد )همان، که ای  موضوع را مطرح کرده است، نام می اولی  فقیهی
شود و ای  خود حاکی ا  جدیدبودن چنی  موضوعی با ماهیتی اثری ا  تعبیر مثبتا  دلیل یا اصل مثبت دیده نمی

سیم ادله به اماره و اصل عملمی رسد که منشأ ای  بحث، به تقوجود به نظر میمستقل در علم اصول است. باای 
تموان گفمت کمه کمک قرائنی میآوری وجود ندارد، اما بهگردد. در خصوص مبتکر ای  تقسیم، دلیل یقی با  می

ای  تقسیم ا   مان وحید بهبهانی شروع شده اسمت و پمیش ا  ایشمان در کتمب قمدما، محقم ، عالممه حلمی و 
شهید صدر، وحید بهبهانی را مبدِع مرحلۀ (. 11نک: ناطقی، ورد )خشهیدی ، اثری ا  ای  عناوی  به چشم نمی

محمدتقی صماحب  نداند؛ چراکه مفهوم اصل عملی توسع او و شاگردانش )همچوسوم علم فقه و تاریخ آن می
 (. 3/91، مباحث األصول( بنا نهاده شده است )حاشیه

نای اصل مثبت صور  نگرفته اسمت. در میان معاصران نیز تحقی  مستقل و جامعی با موضوع شناخت مع
نظر ا  است کمه صمرف« شناسی اصل مثبتمفهوم»توان در ای   مینه به آن اشاره کرد، مقالۀ ای که میتنها مقاله

شده در آن بسیار محمدودتر ا  تعماریف احصاشمده در پمژوهش حاضمر اسمت، در جریمان اینکه تعاریف آورده
یافت  اصل مثبت به موضوع و اختصاص جریانون وسائع اتفاقی، عدمشناسی اصل مزبور به مواردی همچمفهوم

ای نشده است. همچنی  تعریفی که در مقالمٔه یادشمده، ا  اصمل اختصاص اصل مثبت به استصحاب اشارهعدم
مثبت ارائه شده است با تعریمف پمژوهش حاضمر متفماو  اسمت و بمرای نمونمه در کنمار وسمائع غیرشمرعی، 

مشمول تعریف دانسته شده است که ادعایی بالدلیل اسمت و در اداممه بمه نقمد آن اشماره  های شرعی نیزواسطه
بررسمی مسمألۀ »هما مقالمۀ خواهد شد. دو مقالۀ دیگر نیز با عنوان پژوهش حاضر مشابهت دارند که یکمی ا  آن

آن(  است که در آن به بررسی مسألۀ حجیت اصل مثبت )نه بررسمی مفهموم« حجیت اصل مثبتحجیت و عدم
اسمت کمه در آن « بودن استصمحاب و آثمار فقهمی و اصمولی آننظریۀ اماره»شده است و دیگری، مقالۀ پرداخته 

 ای، آن هم مسألۀ حجیت اصل مثبت بررسی شده و به معناشناختی آن پرداخته نشده است. طور کاماًل حاشیهبه
                                                                                                                   

و همان طور که گفته شد، ( 881خراسانی،  ؛ نک: آخوند0/000وحدی لنکرانی، فاضل معنوان امارۀ معتبر قرار داده است )است که ای  اصول را به ییعقال یبنا
طور نیست که مثبتما  (؛ هرچند که برخی معتقدند ای 0/392، ارشا  اتعرول)نک: سبحانی،  داننداتفاق دانشمندان اصولی مثبتا  امارا  را حجت میبهقریب

(. با ای  حساب، اختالفاتی که دربارۀ حجیت اصل مثبت در میمان 8/321اند )نک: خوئی، به تفصیل شده طور مطل  حجت باشد و در ای   مینه قائلامارا  به
 گرفته ا  اصل مثبت، ناهر به اصول عملیه است.شود؛ به همی  دلیل است که معموً، تعاریِف صور اصولیان وجود دارد، راجع به اصول لفظیه مطرح نمی
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دلیل رعایمت ظمر وجمود دارد کمه بمهندر میان دانشمندان علم اصول، راجع به حجیت اصل مثبمت اختالف
اما نکتۀ مهم آن است که پیش ا  بحث دربارۀ حجیت یا عدم حجیت  1کنیم،نظر میاختصار، ا  شرح آن صرف

ای کمه چنی  اصلی، ارائۀ مفهوم واحدی ا  آن ضروری است؛ در غیمر ایم  صمور ، بحمث ا  حجیمِت مسمأله
راه به جمایی نخواهمد بمرد؛ توضمیک آنکمه گماهی در اثمر  داستان نیستند،دانشمندان در خصوص تعریف آن هم

آید کمه سمبب ای یا ارائۀ تعاریف مبهم ا  آن، اختالفا  عمیقی به وجود میهای گوناگون ا  مفهوم واژهبرداشت
های گونماگون ا  تموان اختالفما  و برداشمتهایی کمه میشود. یکی ا  راهشدن آثار و نتایج متفاوتی میمترتب

هاسمت. هرچنمد رسمیدن بمه تعریفمی دقیم  ا  ا به حداقل رساند، ارائۀ تعریفی صحیک و منطقمی ا  آنمفاهیم ر
موضوعی )حد تام( بسیار مشکل بلکه ناشدنی اسمت؛ لکم  فقیهمان و مجتهمدان بمرای ارائمۀ تعریمف مفماهیم 

هایی، نی  تالشاند که ثمرۀ چکوشش بسیاری کرده -شکل شرح اإلسمیهرچند به-کاربردی در استنباط احکام 
 ارائۀ تعاریف متفاو  و درنتیجه پدیدارشدن مفاهیم گوناگون دینی است. 

کمه در ایم  طوریها در امان نمانده اسمت، بهاصل مثبت نیز ا  مفاهیمی است که ا  ای  اختالِف برداشت
انمد کمه گماه رداخته مینه تنها برخی ا  اصولیان به مناسبت بحث ا  حجیت اصل مذکور به ذکر تعاریفی ا  آن پ

سو و فقمدان ناهمگون و منشأ آثار متفاوتی در علم فقه شده است. نارسایی تعاریف موجود ا  اصل مثبت ا  یک
پژوهش مستقلی در ای   مینه ا  سوی دیگر، نگارندگان ای  جستار را بر آن داشت که به ذکر مهمتری  تعماریف 

دهمیم تما بمر  م و درنهایت تعریفی واحد و جامع ا  اصل مثبت ارائهها بپردا یآن آ ماییاستیشده و سپ  رارائه
 حجیِت اصل مزبور سخ  گفت. اساس چنی  تعریفی بتوان در گامی فراتر، ا  حجیت یا عدم

 شناسیمفهوم .1

ها، مفاهیم و عناوینی روش  شود در ابتدا و پیش ا  ورود به بحث معناشناختِی اصل مثبت، باید معانی واژه
 در تعریف آن استفاده شده است: که 

دربارۀ تعریف رابطۀ لزوم و ارکان آن، در میان دانشممندان انمد  اختالفمی بمه  لزوم، ملزوم، الزم و مالزم:
 خورد.چشم می

                                                 
انمد. ا  سمویی عنوان تنبیهمی ا  تنبیهما  استصمحاب مطمرح کردهاتفاق دانشمندان اصولی متأخر، بحمث اصمل مثبمت را بمهبه همان طور که گفته شد قریب . 1

دانند و ا  سوی دیگر معتقدند که مثبتا  اصول برخالف مثبتا  امارا ، حجمت نیسمت؛ لمذا اصمل مثبمت را استصحاب را اصلی ا  اصول عملیه )نه اماره( می
 (.11)نک: ناطقی، دانند حجت نمی
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معنای آن است که ملزوم، علت ، م باشد، همان گونه که وقتمی برخی معتقدند که رابطۀ لزوِم اصطالحی به
(. بر اساس ای  معنا، 3/43 مۀ آتش است؛ یعنی آتش علت حرار  است )طباطبائی، شود: حرار ، ،گفته می

 مقصود ا  ملزوم، علت و منظور ا  ، م، معلول است. 
هرگماه دو چیمز را بما »اند: در مقابل، برخی بدون تمرکز بر روی رابطۀ علیت، رابطۀ لزوم را چنی  تبیی  کرده

وضع آن دو به شکلی باشد که همر  ممان المف وجمود پیمدا کمرد، ب نیمز  های الف و ب در نظر بگیریم، اگرنام
نامند و ای  دو با یکدیگر مال م بوده و رابطمۀ بمی  شود، در ای  صور  الف را ملزوم و ب را ، م میموجود می

 (. 320شود )جعفری لنگرودی، ها لزوم نامیده میآن
به ای  شکل نیست که میان ملزوم و ، م، رابطۀ علیمت گروه سومی، معتقدند که تال م میان دو چیز همیشه 

(؛ مانند 1/91، بحو برقرار باشد، بلکه گاهی به ای  شکل است که هر دو معلول علت دیگری هستند )صدر، 
حرار  و روشنایی که هر دو معلول آتش هستند. بر اساس اعتقاد ای  عده، رابطمۀ تمال م بمه دو شمکل متصمور 

و ، م معلول آن است و گاهی ملزوم و ، م، هر دو معلول امر سومی هستند که شماید  است؛ گاهی ملزوم علت
توان ترکیبی ا  دو نظمر پیشمی  بهتر باشد در ای  صور  به هریک ا  آن دو، مال م اطالق شود. تبیی  اخیر را می

 دانست. 
ابطۀ تال م وجود دارد؛ به ای  ای دیگر نیز معتقدند که عالوه بر دو حالت مذکور، حالت سومی نیز در رعده

معنا که گاهی ملزوم، علت ، م است، گاهی ملزوم و ، م هر دو معلول علتی دیگر هستند و گاهی نیمز اساسمًا 
انمد کمه ا  آن بمه ممال م اتفماقی یماد پای رابطۀ علیت در میان نیست و ای  دو امر، اتفاقی در کنار هم قرار گرفته

 (. دربارۀ مال م )مقارن( اتفاقی در ادامه بیشتر صحبت خواهیم کرد. 12، شهید ثانیشود )نک: اب می
معنای معنای علمت و ، م بمهآنچه در ای  جستار مدنظر قرار گرفته است عبار  ا  آن است کمه ملمزوم بمه

شمود. بمه نظمر معلول باشد. حال اگر ای  دو، معلول علت دیگری باشند، به هریمک ا  آن دو ممال م اطمالق می
 رسد چنی  استعمالی، با کالم اصولیان سا گارتر باشد. می

معنای ریشه و پایٔه هرچیز است )راغب اصفهانی، اصل در معنای لاوی خود به معنای لغوی اصل مثِبت:
(. ُمثِبت نیمز ا نظمر 33/31داند و جمع آن اصول است )منظور قسمت  یری  هرچیز را اصل آن می(. اب 3/344

کننده اسمت )نمک: فیمومی، معنای اثبا و به« ث، ب،  »ثالثی مزید )باب ِافعال( ا  ریشۀ  لاوی، اسم فاعل
3/20 .) 

معنای قواعدی شمرعی اسمت اصل در یکی ا  معانی اصطالحی خود، به حی اصل مثبت:معنای اصطال
، األصوول فیائودکند )انصماری، روش  میرا  در تعیی  حکم شرعی، وهیفۀ عملی مکلف که در موارد برو  شک

(. اصل نیز همچون اماره، حکم هاهری است و در موضوع آن، جهل بمه واقمع 0/840، اتفره اصول؛ مظفر، 3/8
اند ا : اصل عملی و لفظی، اصل شرعی و عقلی، اصل محمر  اخذ شده است و خود چند قسم است که عبار 
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 (. 3/332انی، به بعد؛ ملکی اصفه 31و غیرمحر  و اصل مثبت و غیرمثبت )نک: مشکینی، 
گذشته ا  تعریف اصطالحی اصل، تعریف یکسانی ا  اصل مثبت و اصل غیرمثبت در میان اصولیان دیمده 

وسماطت شود، هرچند که مشهور آنان معتقدند که اصل مثبت، اصلی ا  اصول عملیه است که اثر شرعی بهنمی
ر عقلی یا عادی در میان نباشد، به آن اصل، شود و اگر پای وساطت امامر عقلی یا عادی بر مؤدای آن مترتب می

(؛ توضیک آنکه گماهی موضموع یما حکممی کمه 3/880؛ ایروانی، 10گویند )نک: مشکینی، اصل غیرمثبت می
طور مستقیم اثر شرعی ندارد، بلکه دارای یک ، م عقلی است کمه آن ، م، اثمر شمرعی شود، بهاستصحاب می

ماه ناپدیمد ویکم فروردی ماه فو  کند و پسر وی در تاریخ سیاول اردیبهشتدارد؛ مانند اینکه پدری در تاریخ 
شود و پ  ا  چند رو ، جسدش پیدا شود. در اینجا اگر با استصحاب، حیا  پسر تا رو  اول اردیبهشت اثبا  

ا خود هممراه بردن پسر ا  پدر را بشود، ، مۀ عقلی آن، تأخر فو  پسر ا  فو  پدر است که مثاًل اثر شرعی ارث
بردن پسر ا  پدر( نیز اثبا  دارد؛ در ای  صور ، ا  طری  ، م عقلی )تأخر فو  پسر(، اثر شرعی مزبور )ارث

 خواهد شد. 
برای مثال، روییدن ممو بمر چهمره ، ممۀ  1گاهی مستصحب )موضوع یا حکم( دارای یک ، م عادی است؛

ا غایب شده اسمت. حمال اگمر پم  ا  گذشمت ایم  عادی حیا  کودکی است که به مد  بیست سال ا  نظره
مد ، در حیا  او تردید شود و راجع به آن، استصحاب حیا  جاری و نتیجه گرفته شود که او دارای ریش نیمز 

داشت  وی کرد. در چنی  حالتی اگر پمدرش توان حکم به ریشبوده است، بنا بر پذیرش حجیت اصل مثبت می
فر ندش مو بروید، ده فقیر را اطعام کنمد، پم  بایمد بمه نمذر خمود عممل کنمد؛  نذر کرده باشد که اگر بر چهرۀ

داشت  همراه با اثری شرعی )همچون وجوب عمل بمه نمذر( اثبما  رو، بر اساس جریان اصل مثبت، ریشا ای 
 .(838؛ مرکز اطالعا  و مدار  اسالمی، 3/318نک: ملکی اصفهانی، )شودمی

بت آن است که با کمک وسائع عقلی و عادی، درنهایت اثری شرعی بمر گفتنی است که ضابطه در اصل مث
نشدن اثر شرعی بر مستصحب، اصل مثبت جریان پیدا نخواهمد مستصحب مترتب شود، اما در صور  مترتب

 (. 3، پاورقی4/311کرد؛ چراکه در ای  صور  تعبد استصحابی لاو خواهد بود )جزایری، 
عنوان یکی ا  ارکمان تعریمف اصل مثبت، به آثار شرعی باواسطه نیز به بنابرای  ضروری است که در تعریف

ای به اثبا  حکمم شمرعی باواسمطه کننمد، حال، برخی در تعریف اصل مثبت بدون آنکه اشارهاشاره شود. باای 

                                                 
الثبو  بود، در هنگام شک، خود واسطه را استصحاب و آثار شمرعی را بمر آن بیان ای  نکته ضروری است که اگر واسطۀ مؤدی در  مان ساب ، موجود و قطعی. 1

 مان ا  سایر علما اعلمم بمود، اعلمیمت سماب  را  کنیم و دیگر نیا ی به استصحاب خود مؤدی نیست؛ مثاًل اگر فرد الف در  مان ساب   نده بود و در همانبار می
(. 181کنیم و دیگر نیا ی به استصحاب حیا  وی و سپ  احرا  اعلمیت او نیست )طباطبائی یزدی، استصحاب و احکامی ا  قبیل وجوب تقلید را بر آن بار می

، یخفی أّن مورد البحث مما ذذا کانمت المال مم  »نویسد: باره میدرای  روست که محق  خوئیدر ای  صور ، دیگر پای اصل مثبت به میان نخواهد آمد؛ ا ای 
 في البقاه فقع، ألّنه لو کانت المال م  بینهما حدوثًا و بقاًه، کان الال م بنفسه متعل  الیقی  و الشك، فیجري ا،ستصحاب في نفسه بمال و لوا مه المستصحب بی 

 (.8/323وئی، )خ« احتیاج ذلی ا،لتزام باألصل المثبت
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منظور اثبما  اثمر عقلمی یما عمادی بمرای اصل مثبت، عبار  ا  اجرای استصحاب بمه»اند: چنی  تعریف کرده
توان ای  تعریف را تعریف دقیقمی ا  (. روش  است که نمی833، اتموجز)سبحانی تبریزی، « حب استمستص

 اصل مثبت به شمار آورد. 
گذاری ایم  اصمل بمه اصمل مثبمت، دانشممندان اههمارنظر چنمدانی در دلیل نام وجه تسمیه اصل مثبت:

(. 3/891)محممدی، «   فمی ا،صمطالح، مشماح»اند. برخی آن را مجرد اصطالح دانسمته و معتقدنمد: نکرده
شود: کند، عادتًا گفته میبرخی نیز معتقدند ا آنجاکه اصل یادشده، اثر غیرشرعی )عقلی و عادی( را اثبا  نمی

سمبب آنکمه (. برخی نیمز به3/844؛ لذا به اصل مثبت مشهور شده است )حسی ، «ذّن األصل المثبت ،یثبت»
(، عنموان 3/011،  روسداننمد )صمدر، شهور دانشممندان آن را حجمت نمیکننده نیست و ماصل مثبت، اثبا 

( و برخی دیگر نیمز معتقدنمد کمه 8، پاورقی3/881اند )ایروانی، تر دانستهغیرمثبت را برای اصل مزبور مناسب
اید (. ش348کند )فقیه، اصل مثبت ا  الفاظ اضداد است و مراد ا  آن، اصلی است که شرعًا چیزی را اثبا  نمی

دانند و هم بتوان در توجیه تسمیٔه اصل مثبت چنی  گفت که چون تعداد اندکی ا  اصولیان ای  اصل را حجت می
کنندۀ حکم شرعی برای مؤدی با کمک وسائع عقلی یا عادی اسمت، بمه آن اصمل ا نظر آنان اصل مزبور، اثبا 

 مثبت گفته شده است. 

 های امر خارجی راجع به مستصحب. حالت2
 ر خارجی نسبت به مستصحب، چند حالت دارد: ام

همای آن ای  حالت، به دو شکل عقلی و عادی متصور است که مثال امر خارجی، الزم مستصحب است:
 داشت  است که در قسمت پیشی  به آن اشاره شد. ترتیب، تنف  و ریشبه

لمزوم عمادی منقسمم ای  حالت نیز به دو شمکل ملمزوم عقلمی و م امر خارجی، ملزوم مستصحب است:
شود؛ برای مثال اگر تنف  آقای الف استصحاب شود، ملزوم عقلی آن؛ یعنی وجود حیا  نیز برای وی اثبا  می

داشت  آقای الف، استصمحاب و درنتیجمه خواهد شد. مثال اثبا  ملزوم عادی مستصحب نیز آن است که ریش
 بودن وی اثبا  شود.  نده

ای  صور  به سه شکل ممال م عقلمی، ممال م عمادی و  تصحب است:امر خارجی، مالزم )مقارن( مس
متصور است. مثال مال م عقلی آن است که با استصحاب تنف  آقای المف، تمپش قلمب وی نیمز  1مال م اتفاقی

                                                 
(؛ بمر 0/109، بحوو ؛ نک: صمدر، 893اند )آخوند خراسانی،ناگفته نماند که برخی ا  دانشمندان، مال مه را به سه شکل عقلی، عادی و اتفاقی منقسم کرده. 1

فاقیه در مقابل جمله شمرطیۀ لزومیمه قمرار توان گفت که تعبیر مال م اتفاقی، تعبیری صحیک است؛ اما در مقابل، برخی معتقدند که جملۀ شرطیۀ اتای  اساس می
صور  لزومیه و گماهی گیرد، به ای  معنا که مقارنت گاهی به(، بر ای  اساس باید گفت که قضیۀ لزومی، قسیم قضیۀ اتفاقی قرار می8/349، اتمنطقدارد )مظفر، 

(. شاید منشمأ 0/839، األنظار مطارحاند )انصاری، مقارن اتفاقی استفاده کرده جای تعبیر مال م اتفاقی، ا  تعبیرروست که برخی بهصور  اتفاقی است، ا ای به
اند که یك قضمیۀ شمرطی لزوممی دلیل تکرار وجود جزا هنگام وجود شرط در بعضی ا  قضایای شرطی اتفاقی، تصور کردهای  اختالف تعبیر آن باشد که برخی به
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هما ، م عقلمی اثبا  شود؛ چراکه تنف  و تپش قلب، مال م عقلی یکدیگر است و ا  سموی دیگمر همردوی ای 
آیند. مثال مال م عادی نیز آن است کمه بما استصمحاب تمنف  آقمای المف، به شمار می وجود حیا  آقای الف

آید. مثال مال م اتفاقی داشت  مال م عادی تنف  به شمار میداشت  وی را نتیجه بگیریم؛ در اینجا نیز ریشریش
ب؛ در ایم  صمور ، بما  بر اینکه یا آقای الف مرده است یا آقمایآن است که مثاًل علم اجمالی وجود دارد مبنی

(. 8/110، األصوول فیائدشود و بالعک  )انصاری، استصحاب بقای حیا  آقای الف، مرگ آقای ب اثبا  می
ای در کار نیست؛ چراکه ممک  است هر دو حیما  گونه مال مهحال میان حیا  آقای الف و مرگ آقای ب هیچ

تفاقًا و ا  روی تصادف، حیا  آقای الف با ممرگ آقمای ب داشته یا هر دو مرده باشند، ولی در اثر علم اجمالی ا
داشمت   وجمٔه آقمای ب نتیجمه صور  قضیٔه شخصیه( مقارن شده است؛ لذا در ای  فرض، وجوب عده نگه)به

 شود. گرفته می

 یافتن اصل مثبت در حکم و موضوع . جریان3
( هرآنچه برای جریان اصل مثبمت 8/139، األصول فیائد) برخالف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری

در موضوع مطرح شد، راجع به حکم )چه تکلیفی و چه وضعی( نیز مطرح است؛ بدی  معنما کمه جریمان اصمل 
تواند مثبت لوا م، ملزوما  و مال ما  عقلی یما عمادی و همچنمی  اتفماقی باشمد؛  یمرا مثبت در حکم نیز می

بما حکمم نیمز  -که بمدان اشماره شمد-کلی در اصل مثبت موضوع، خصوصیتی نداشته و ا  سوی دیگر، ضابطۀ 
 کنیم. شدن مطلب، به هریک ا  موارد مزبور با ذکر مثال اشاره میترمنطب  است. برای روش 

مانند استصحاب وجوب نما  جمعه در عصر  أ. استصحاب حکمی که منجر به اثبات الزم عقلی شود؛
قاق عقاب در صور  مخالفت است که وجوب وفای بمه نمذر در غیبت که ، م عقلِی آن، لزوم اطاعت یا استح

 صور  اطاعت یا استحقاق عقاب نیز نتیجۀ شرعی آن است. 
مانند استصحاب وجموب نمما  جمعمه در  ب. استصحاب حکمی که منجر به اثبات الزم عادی شود؛

اد  انسان مسلمان آن است عصر غیبت که خوف باطنی راجع به مخالفت با آن را در پی دارد. مثال دیگر آنکه ع
که اگر در صور  واردشدن وقت نما ، نما ش را نخوانده باشد، نگران است، حال با استصحاب بقای وجموب 

شمود و وجموب وفمای بمه نمذر در نما  ههر، نگرانی آقای الف که ، م عادی وجوب نما  ههر است، اثبا  می
 دارد.  صور  ایجاد خوف باطنی را که حکمی شرعی است، در پی

مانند استصحاب وجموب نفقمه بمر آقمای  ج. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملزوم عقلی شود؛
بودن وی، که ملزوم عقلی وجوب نفقه است، بوده و درنتیجه وجوب وفای به نذر در صمور  الف که بیانگر  نده

                                                                                                                   
تبعیت ا  مشهور دانشمندان اصولی، ا  تعبیر طور مکرر جزا بعد ا  شرط آن اتفاق افتاده است. در ای  نوشتار بهاست، حال آنکه در واقع، قضیۀ اتفاقی است که به

 مال م اتفاقی استفاده شده است.
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 بودن را در پی دارد.  نده
مانند استصحاب وجوب نفقه بر آقای الف  شود؛د. استصحاب حکمی که منجر به اثبات ملزوم عادی 

 داشت  وی و وجوب وفای به نذر در صور  داشت  لحیه است. که بیانگر ریش
ماننمد استصمحاب وجموب پرداخمت دیم   ه. استصحاب حکمی که منجر به اثبات مالزم عقلی شود؛

نده ا  باب شکر ممنعم، ممال م دهگیرنده )نه وراث وی( که لزوم تشکر ا  قرضمشمول مرور  مان بر خود قرض
تواند منتج به حکم شرعی وجوب وفای به گیرنده است و میعقلی آن است و هر دو نیز ، م وجود حیا  قرض

 نذر شود. 
مانند استصحاب  وجیت برای  وج شمیعه  و. استصحاب حکمی که منجر به اثبات مالزم عادی شود؛

و هر دو نیز ، م حیا   وج است که وجوب وفمای بمه نمذر را در بودن  وجٔه وی ا  مال ما  عادی آن که شیعه
 ای  حالت در پی دارد. 

مانند موردی که علم اجممالی وجمود دارد  ز. استصحاب حکمی که منجر به اثبات مالزم اتفاقی شود؛
ستصحاب بر اینکه یا  وجٔه الف ناشزه است یا  وجٔه ب؛ حال در ای  صور  اگر وجوب نفقٔه  وجٔه الف امبنی

شود و واضک است که میمان ایم  دو، درحقیقمت رابطمٔه لمزوم نبودن  وجٔه ب نتیجه گرفته میالنفقهشود، واجب
کدام نباشند و درنهایت، حکمم شمرعی النفقه باشند یا هیچوجود ندارد؛ چراکه ممک  است هر دو  وجه واجب

 وجوب وفای به نذر را در پی دارد. 
 ه استصحاباختصاص اصل مثبت ب. عدم4

های آنمان نیمز در هممی  اتفاق اصولیان، بحث اصل مثبت را در باب استصحاب مطرح کرده و مثالبهقریب
(؛ اما باید گفمت 8/139؛ بجنوردی، 030؛ آخوند خراسانی، 8/139، فیائد األصول حو ه است )نک: انصاری،

نی است. در توجیمه ایم  مطلمب که استصحاب خصوصیتی ندارد و اصل مثبت در تمامی اصول عملی اجراشد
عنوان یکمی ا  تنبیهما  استصمحاب توان چنی  گفت که بحث ا  اصل مثبت در میان دانشمندان معموً، بمهمی

هایی ا  استصحاب باشد و شاید منشأ چنی  شود، لذا طبیعی است که تبیی  اصل مزبور به همراه مثالمطرح می
طور مستقل به ای  موضوع پرداخته، ای  مسأله را در اولی  فردی که بهعنوان ای آن است که شیخ انصاری بهرویه

 تنبیه ششم ا  تنبیها  استصحاب بیان کرده است. 
 توان برای اصل مثبت در دو اصل عملی برائت و احتیاط چنی  مثال  د.می

 
 
 
 



331 / اصل مثبت یِمعناشناخت یبازکاو ،دیگران و یهدائ               

 

 یافتن اصل مثبت در یک نگاه. موارد تحقق5

شکل  یمر ا  مموارد تحقم  بر اساس آنچه گفته شد، نموداری را بهتوان تر شدن مطلب، میبرای واضک
 اصل مثبت ترسیم کرد. 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 

 جایگاه سوم )حکم شرعی( جایگاه دوم )واسطه( جایگاه اول )مؤدی( 

 مثال اصل مثبت
 ر برائتد

 برائت ا  وجوب
 اشتاال ذمهعدم پرداخت دی 

 وجوب وفای به نذر
 اشتاال ذمهبر عدممبنی

 مثال اصل مثبت
 در احتیاط

 وجوب اجتناب
 ع  اإلنائی 

 تنّجز واقع
 وجوب وفای به نذر

 بر تنجز واقعمبنی



 921،  شمارة پياپی 2، شماره چهارم، سال پنجاه و فقه و اصولنشریه / 333

 

 یافتن اصل مثبتتحقق . صور6

ای که پیش ا  ای  راجع به اصل مثبت بیان شد، مال  در اصمل مثبمت آن بمود کمه بما بر اساس ضابطه
دای اصمل عملمی مترتمب شمود، امما در صمور  کمک وسائع عقلی و عادی، درنهایت اثری شرعی بر ممؤ

نشدن اثر شرعی بر مستصحب، اصل مثبت جریان پیدا نخواهد کرد؛ چراکمه در ایم  صمور  تعبمد مترتب
 (. 3، پاورقی4/311استصحابی لاو خواهد بود )نک: جزایری، 

 شکل  یر نمایش داد. یافت  اصل مثبت یا عدم آن را بهتوان صور تحق بر ای  اساس، می

 های دانشمندان راجع به ماهیت اصل مثبتدیدگاه. بررسی 7

هایی های دانشمندان پیرامون اصل مثبت را به شیوۀ ثنایی بمه دیمدگاهتوان دیدگاهبندی کلی میدر تقسیم
 دانند، تقسیم کرد. دانند و نظریاتی که محدود نمیکه اصل مثبت را محدود به استصحاب می

 اصل مثبت جایگاه سوم جایگاه دوم جایگاه اول 

 صورت اول
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 

 اثبا  حکم شرعی

  ــــ

 

  ــــ وجوب نفقٔه زوجه استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت دوم
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 

 اثبا  واسطه شرعی

 

 یاثبا  حکم شرع

 

 

  وجوب تمکین وجوب نفقٔه زوجه استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت سوم
 جریان اصل عملی

 در موضوع یا حکم

 اثبا  امر)، م، ملزوم

 یا مال م( غیرشرعی

  ــــ

 

  ــــ اثبات تنفس استصحاب وجود حیات مثال:

 صورت چهارم
 ریان اصل عملیج

 در موضوع یا حکم

 اثبا  امر)، م، ملزوم

 یا مال م( غیرشرعی

 

 اثبا  حکم شرعی

 

 

  وجوب وفای به نذر اثبات تنفس استصحاب وجود حیات مثال:
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 اند. هایی که اصل مثبت را به استصحاب محدود کرده. دیدگاه1. 7
داده ند. ا  ای  میان، برخی در تعریمف ارائمهدانگروهی، جریان اصل مثبت را محدود به استصحاب می

اند. برخی دیگر نیز بدون آنکمه در مقمام تعریمف اصمل صراحت به ای  مطلب اشاره کردها  اصل مزبور، به
 توان به حدود و ماهیت ای  اصل در نظر آنان دست یافت. ها مینظر در کالم آنمثبت باشند، با دقت

 کنیم. ار یابی میو  ها را نیز بیانها، مشخصا  آنتعاریف و تبیی حال ضم  اشاره به هریک ا  ای  
اگر مستصحب ا  »نویسد: شیخ انصاری در تعریف اصل مثبت میشیخ انصاری:  یدگاهد، دیدگاه اول

مجعو،  غیرشرعی )همچون موضوعا  خارجی و لاوی( باشد، در  ممان شمک، تنهما لموا م شمرعی آن 
دی، ملزوم شرعی یا غیرشرعی و مال م مستصحب که ]هر دو[ ، م امر سومی جعل شده و لوا م عقلی و عا

بر نفی اصول مثبت باشمد کمه شوند. شاید ای  همان مراد مشهور معاصران مبنی)ملزوم( هستند، جعل نمی
کند تا حکم شرعی بر آن مترتب شود، بلکه مؤدای آن، امر شارع به عمل اصل، امری را در خارج اثبا  نمی

 (.110تا8/139)فرائد األصول، « اساس مجرای شرعی آن استبر 
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه اول: 

شیخ انصاری در تعریف خود بما آوردن عبمار  مجعمو،  غیرشمرعی، اصمل مثبمت را تنهما در اول: 
ام )چمه تکلیفمی و چمه ا ای  گفته شد کمه اصمل مثبمت در احکمداند، حال آنکه پیشموضوعا  جاری می

 وضعی( نیز جریان دارد. 
جما( را )همان« أّن األصل ،یثبت أمرا فی الخارج...»اگر بتوان الف و ،م کلمۀ األصل در عبار  دوم: 

توان ادعا کرد که شمیخ انصماری، اصمل مثبمت را بمه استصمحاب الف و ،م جن  )نه عهد( تلقی کرد، می
اشتۀ وی بیانگر آن است که ا نظر شیخ انصاری، اصل مثبت تنهما در محدود نکرده است، ولی کاوش در نگ

استصحاب جریان دارد؛ چراکه وی در هر جا که ا  اصل مثبت سخ  گفته است )چه در باب استصحاب و 
، 010، 030هایی ا  اصمل استصمحاب بموده اسمت )نمک: هممان، صمو چه در غیر آن(، در ضم  مثال

کند؛ بودِن تعریف اصل مثبت به استصحاب را تقویت میدارد که محدود(. گذشته ا  ای ، وی کالمی 090
ای جز التزام به اصول مثبت نداریم؛  یرا هم  اگر استصحاب ا  باب ه  حجت باشد، چاره»نویسد: او می

استد،ل به ای  عبار  شیخ بدی  نحو اسمت کمه وی  (.113)همان، « به ملزوم ا  ه  به ، م منفک نیست
بیند. ایم  نمی 1دانست  اصول مثبتای جز حجتلتزام به حجیت استصحاب ا  باب ه ، چارهدر صور  ا

دهد که در دیگر اصول عملیه، اصول مثبتی وجود ندارد؛  یرا در غیر ای  صور  بایمد تنهما مطلب نشان می
                                                 

صمل مثبمت اسمتفاده جای تعبیر اصمول مثبمت، ا  تعبیمر ابر اختصاص اصل مثبت به استصحاب، بهتر بود که وی در ای  عبار  به به اعتقاد شیخ مبنیباتوجه. 1
 کرد.می
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ر شد و اصل مثبت در دیگر اصمول عملیمه، همچنمان دحجیت خارج میاصل مثبت در استصحاب ا  عدم
ماند. افزون بر آن، در عبارتی که ا  شیخ ذکر شد، کلمۀ مستصحب به کار رفته اسمت، حجیت باقی میعدم

دانسمت، بهتمر بمود بمه جمای مستصمحب ا  که اگر شیخ اصل مثبت را مختو به استصحاب نمیدرحالی
 کرد. مؤدای اصل عملی یا چیزی شبیه به آنکه عمومیت دارد، استفاده می

عبار  خود، تنها لوا م شرعی را ا  دایرۀ مثبتا  اصل مثبت خمارج کمرده اسمت، حمال شیخ در سوم: 
واسطه برای ممؤدی اثبما  شموند، اساسمًا در شممار صور  بیآنکه مال ما  و ملزوما  شرعی نیز اگر به

 ای نشده است. ها اشارهکه در ای  تعریف به آنگیرند، درحالیمثبتا  اصل مثبت قرار نمی
های اصل مثبت اشاره شده است، حمال عنوان یکی ا  مؤلفهر ای  تعریف، به ملزوم شرعی بهدچهارم: 

 آید. آنکه اثبا  ملزوم شرعی برای مؤدی اگر بدون واسطه باشد، ا  صور تحق  اصل مثبت به شمار نمی
ای یآثمار شمرع»کند: ، دیدگاه محق  عراقی: محق  عراقی اصل مثبت را چنی  تعریف میدیدگاه دوم 
« گوینمدشمود را اصمل مثبمت میواسطۀ امری عقلی یا ملزوم یا مال م آن )مستصحب( بمر آن بمار میکه به

(3/800.) 
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه دوم: 

 در ای  تعریف به جای واژۀ ، م )اثر( ا  واژۀ امر استفاده شده است. اول: 
عبار  آقا ضیاه عراقی )بواسط  ملزوممه أو مال ممه(، کلممۀ مستصمحب در « هاه»مرجع ضمیر دوم: 

توان هم حکم و هم موضموع را مشممول تعریمف وی که بر ای  اساس می 1مذکور در عنوان تنبیه هفتم است
 دانست. 

دانمد؛ آید که وی اصل مثبت را محدود به استصحاب میا  هاهر کالم محق  عراقی چنی  برمیسوم: 
که بیان شد که اصل مثبت اختصاصی م خود ا  کلمۀ مستصحب استفاده کرده است، درحالیچراکه در کال

 به استصحاب ندارد. 
محق  عراقی در ایم  تعریمف، نظمری بمه اممر )، م( عمادی نداشمته اسمت؛ هرچنمد کمه وی چهارم: 

 (. 819ا ای  تعریف، در کالم خود به لوا م عادی اشاره کرده است )همان، پیش
ممراد ا  اصمل مثبمت، »گوید: دیدگاه شهید صدر: شهید صدر در تعریف اصل مثبت میسوم،  دیدگاه

)دروس، « استصحابی است که بتوان با اجرای آن برای اثر تکوینی مستصحب، حکمی شمرعی ثابمت کمرد
3/010.) 

                                                 
 (.3/819عراقی، ؛ )«التنبیه السابع: اآلثار المترتب  علی المستصحب». 1
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 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه سوم: 
 ب بر استصحاِب حکم و موضوع د،لت دارد. در ای  تعریف، واژۀ مستصحاول: 
آید که اصل مثبت به استصمحاب محمدود ا  ای  تعریف نیز همچون تعاریف پیشی  چنی  بر میدوم: 

 شده است. 
یمانگر ، م شمود؛ چراکمه کلممۀ اثمر بای  تعریف، شامل ملزوما  و مال ما  مستصمحب نمیسوم: 

انمد رو برخی به ای  تعریف، عبار  ممال م خمارجی را افزودهمستصحب است، نه ملزوم یا مال م آن؛ ا ای 
اند. ناگفته نماند کمه شمهید صمدر در (، هرچند که با  ملزوما  را ذکر نکرده8/100)آل صفوان و مسباع، 

،  روسکنمد )کنار اثر تکوینی ذکمر می کتاب خویش پیش ا  ارائۀ ای  تعریف، عبار  مال م خارجی را در
عالوه، بااینکه اصطالح تکموی  اساسمًا کند. بههرحال، آن را در تعریف نهایی خود ذکر نمی(، اما به3/011

رسد منظور ا  اثمر تکموینی در کمالم وی آثمار ناهر است به آنچه در عالم خارج تحق  دارد؛ اما به نظر می
 عقلی و عادی است. 

اصمل »کند: گونه تعریف میدیدگاه محق  سبحانی: محق  سبحانی اصل مثبت را ای رم، دیدگاه چها
)المموجز، « منظور اثبا  اثر عقلی یا عمادی بمرای مستصمحب اسمتمعنای اجرای استصحاب بهمثبت، به

  1(.831تا833
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه چهارم: 

 شود. بر موضوع، شامل حکم نیز می کلمۀ مستصحب عالوهاول: 
وجود کلما  استصحاب و مستصحب در تعریف، جریان اصل مثبت را منحصر به استصمحاب دوم: 

 کرده است. 
گیرد؛  یرا ای  تعریف، تنها ناهر به ، م عادی و عقلی است و ملزوما  و مال ما  را در بر نمیسوم: 

 م. گفتنی است که محق  سبحانی در جایی دیگر به نقل ا  شیخ کلمۀ اثر دال بر ، م است، نه ملزوم و مال
پردا د که در آن به جای عبار  اثر عقلی یا عادی، ا  امر خارجی استفاده انصاری به تعریف اصل مثبت می

، ارشوا  اتعروولکنمد )کرده است. سپ  وی در توضیک امر خمارجی، بمه ، م، ملمزوم و ممال م اشماره می
 ای نکرده است. ر ترتیب، وی در تعریف خود در اینجا به ملزوم و مال م اشاره(؛ اما به ه0/393

برخالف تعاریف پیشی  که هدف نهایی اصل مثبمت را اثبما  اثمر شمرعی بمرای مستصمحب چهارم: 
عنوان هدف نهایی بیان شمده اسمت. ایم  در حمالی دانستند، در ای  تعریف، اثبا  اثر عقلی یا عادی بهمی

                                                 
شمود؛ ها نمیمقصود ا  آن، آثار عقلی و عادی مستصحب است که ادلۀ استصحاب شامل آن»گوید: محققی دیگر در تعریفی مشابه ا  اصل مثبت، چنی  می. 1

 (. 348فقیه، « )رسد یرا دست جعل به آن نمی
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ا ای  بیان شد که ضابطه در اصل مثبت، اثبا  حکم شرعی با وسائع عقلمی یما عمادی بمرای است که پیش
 مؤدای اصل عملی است. 

اصل مثبمت بمه »گوید: دیدگاه محق  ایروانی: محق  ایروانی در تعریف اصل مثبت میدیدگاه پنجم، 
عی مترتب بر یمک ، م گویند که برای اثبا  یک ، م غیرشرعی بر مستصحب یا یک ، م شرهر اصلی می

 (.3/880)« غیرشرعی، جاری شود
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه پنجم: 

 کلمۀ مستصحب در ای  تعریف، اصل مثبت را منحصر به استصحاب کرده است. اول: 
 شود و هم شامل موضوع. کلمۀ مستصحب هم شامل حکم میدوم: 

 ، م اشاره شده و ملزوم و مال م در آن ذکر نشده است.  در ای  تعریف، تنها بهسوم: 
اشاره دارد و  صور  سومقسمت اول ای  تعریف )اثبا  یک ، م غیرشرعی بر مستصحب( بهچهارم: 

یافت  اصل مثبمت دانسمت؛ چراکمه توان ای  صور  را ا  صور تحق ا ای  گفته شد، نمیطور که پیشهمان
صل مثبت، اثبا  حکم شرعی برای مستصحب با کمک وسائع عقلی یا عادی یافت  اهدف نهایی ا  جریان

 برای آن.  است، نه اثبا  امری غیرشرعی
 اند. استصحاب محدود نکرده درهایی که اصل مثبت را دیدگاه. 2. 7

در بخش پیشی ، به نقدوبررسی تعاریفی ا  اصل مثبت پرداخته شمد کمه گسمترۀ آن را بمه استصمحاب 
ها، اصل مثبت اختصاصی به رویم که بر اساس آنهایی میبودند؛ حال به سراغ بررسی دیدگاهمحدود کرده 

 شود. استصحاب ندارد و شامل دیگر اصول غیرلفظیه نیز می
دیدگاه محق  نائینی: محق  نائینی در بخشی ا  کتاب فوائد األصول بدون آنکمه نمامی ا  دیدگاه اول، 

یف واضحی ا  آن ارائه کند، مطمالبی را پیراممون تفماو  مثبتما  اممارا  و اصل مثبت به میان بیاورد و تعر
تموان ا  طریم  دیمدگاه وی راجمع بمه محمدودۀ نظر در آن، میکنمد کمه پم  ا  امعماناصول عملیه ذکر می

 یافت  اصل مثبت در امارا  و اصول، به تعریفی ا  اصل یادشده ا نظر ایشان دست یافت. جریان
نی مثبتا  امارا  حتی اگر با واسطۀ عقلی یا عادی همراه باشمد، معتبمر خواهمد بمود، ا نظر محق  نائی

برخالف اصول عملیه که تنها خود مؤدای اصل عملی یا احکام شرعی مترتب بر آن بدون واسطۀ عقلمی یما 
توان گفت ا نظر ایشان اصمل مثبمت در جمایی (. بنابرای  می0/024، األصول فوائداند )نک: عادی حجت

 ای عقلی یا عادی برای مؤدای اصل عملی اثبا  شود. کند که حکمی شرعی با واسطهجریان پیدا می
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 اند ا : مشخصا  ای  تبیی  عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق نائینی: 
ای طور مشخو اشارهمحق  نائینی بحث مثبتا  را راجع به تمامی اصول عملیه مطرح کرده و بهاول: 

توان گفت که ا نظر ایشان، اصل مثبت، عالوه بر استصمحاب، در سمایر رده است؛ لذا میبه استصحاب نک
 اصول عملیه نیز جریان پیدا خواهد کرد. 

آوردن حکم شرعی با واسطۀ عقلی یما عمادی دستمحق  نائینی بحث ا  اصل مثبت را بر روی بهدوم: 
اممور غیرشمرعی فاقمد آثمار شمرعی بمرای  متمرکز کرده است. بنابرای  ا نظر ایشان، صمور  سموم )اثبما 

 یافت  اصل مثبت به شمار آورد. عنوان یکی ا  صور تحق توان بهمستصحب( را نمی
ای واسمطۀ اتفماقی )ممال م اتفماقی( اشمارهدر ای  تبیی ، تنها وسائع عقلی و عادی ذکر شده و بهسوم: 

 نشده است. 
های مختلف کفای  األصمول ا  اصمل نی در قسمتمحق  خراسانی: آخوند خراسا یدگاهددیدگاه دوم، 

حمال صور  مستقل به تعریف آن نپرداخته اسمت؛ باای (؛ لک  به88،24،381مثبت نام برده است )نک: 
هایی که وی در کتاب خود راجع به ای  مسأله داشته است، به اعتقماد وی در  مینمۀ ماهیمت توان با اشارهمی

های مختلف مستصحب، بدون آنکه صراحتًا نمامی ا  ا  بررسی حالتاصل مزبور دست یافت. ایشان پ  
ای اسمت کمه بما اشکال تنهما در آثمار شمرعی»کند: اصل مثبت به میان بیاورد، محل نزاع را چنی  تبیی  می

 (. 030)همان، « شوندای غیرشرعی؛ خواه عادی باشد، خواه عقلی، بر مستصحب مترتب میواسطه
شمود، آن اسمت کمه آیما ایم  مقمدار ا  بیمان محقم  خراسمانی نشمانگر رح میپرسشی که در اینجا مط

بودن اصل مثبت به استصحاب در نظر وی استب در پاسخ باید گفت ا آنجاکه آخوند خراسمانی در محدود
توان با استناد بمه اسمتعمال واژۀ مستصمحب، محمدودبودن اصمل مقام تعریف اصل مثبت نبوده است، نمی

د و ی دانست. افزون بر آن، وجه ذکرشدن کلمۀ مستصحب در ای  کالم آن است که بحمث ا  مثبت را معتق 
شمود، لمذا طبیعمی عنوان یکی ا  تنبیها  استصمحاب مطمرح میاصل مثبت در میان دانشمندان معموً، به
 هایی ا  استصحاب باشد. است که تبیی  اصل مزبور به همراه مثال

دنبال رۀ جریان اصل مثبت را در نزد محق  خراسانی فهمید، باید بمهتوان ا  ای  کالم، گستحال که نمی
 شود: گشا باشند. در اینجا به دو قرینه اشاره میقرائ  و شواهدی بود تا در ای   مینه گره

ینۀ اول:  محق  خراسانی در مقام تفاو  امارا  و اصول عملیه در ترتب ، م، ملزوم و مال م چنمی  قر
اضحی که بی  استصحاب و سایر اصول تعبدیه و بی  طرق و امارا  وجود دارد، مخفی تفاو  و»گوید: می

گونه به ملمزوم، لموا م و مال مما  آن نیمز کند، همانگونه که به مؤدی اشاره مینیست؛ طری  و اماره همان
اسمت و اشاره دارد؛ چه، مقتضای اطالق دلیل اعتبار طری  و امماره، لمزوم تصمدی  آن در میمزان حکمایتش 
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پوشیده نیست که مقتضای چنی  تصدیقی، حجیت مثبت طری  و اماره است، برخالف دلیل استصحاب که 
 (.031)همان، « باید به مقدار د،لتی که بر تعبد به ثبو  مؤدی دارد، اکتفا کرد

 ایشان در ای  کالم و در مقام مقایسه، استصحاب و دیگر اصول عملیه را در یک طمرف و اممارا  را در
طرف دیگر قرار داده است که ای  مطلب نشانگر آن است که ا نظر وی اثبا  ، م، ملزوم و مال م در دیگمر 

 اصول عملیه نیز مطرح است. 
ینۀ دوم:  نداشمت  حجیتهای خفی و همچنی  پرواضک را ا  که آخوند خراسانی آثار واسطههنگامیقر

لحاظ اثمر ]شمرعی ب تنها بر تعبد به ثبو  مشکو  بهدلیل استصحا»گوید: کند، میاصل مثبت مستثنا می
بالواسطه[ آن د،لت دارد و بر اعتبار مثبت آن همچون سایر اصول تعبدی د،لتی ندارد، مگر در جمایی کمه 

« که واسطه یا خفی باشمد، یما بسمیار واضمک و آشمکار باشمدطوریاثر واسطه، اثر مشکو  شمرده شود، به
 )همان(.

وضوح، مثبتا  استصحاب را مانند دیگر اصول عملیه به« همچون سایر اصول تعبدی»ایشان با عبار  
در شرح کالم محق  خراسانی در بحمث اصمل مثبمت  منقهی اتدرارةرو، صاحب نامعتبر دانسته است. ا ای 

کند، حجت نباشمد، ای غیرشرعی را ثابت میاگر استصحابی که اثر مترتب بر واسطه»چنی  نگاشته است: 
« حجیت مثبتا  سایر اصول شد که فاقد جهمت تنزیمل و احمرا  هسمتنداولٰی باید قائل به عدم طری به پ 

 (.4/333)جزایری، 
 اند ا : مشخصا  ای  تبیی  عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق خراسانی: 

دیگمر اشماره  تواند با ، م، ملزوم و مال م منطب  شود. وی به ای  موارد در کالمیکلمۀ واسطه میاول: 
 (. 031کند، آنجا که پیرامون تفاو  میان مثبتا  امارا  و اصول تعبدی سخ  گفته است )همو، می

 شود. کلمۀ مستصحب عالوه بر موضوع، شامل حکم نیز میدوم: 
طور که توضیک آن گذشت، محق  خراسانی، جریان اصل مثبت را منحصر به استصمحاب همانسوم: 

 داند. ر اصول عملیه نیز جاری مینکرده و آن را در سای
محق  خراسانی با ذکر کلمۀ آثار، به لوا م اشاره کمرده کمه در ایم  صمور ، کمالم وی شمامل چهارم: 

 شود. ملزوما  و مال ما  نمی
 شود. آید که صور  سوم مشمول تعریف اصل مثبت نمیا  کالم محق  خراسانی چنی  برمیپنجم: 

منظور »کند: گونه تعریف میجنوردی: محق  بجنوردی اصل مثبت را ای دیدگاه محق  بدیدگاه سوم، 
کردن بودنش، ا  جهت مترتبا  اصل مثبت آن است که مؤدایی مثل مستصحب را در صور  شک در باقی

که شامل آثار شرعی بدون واسطه و همچنی  با واسمطۀ عقلمی و طوریآثار، نا ل منزلۀ امر معلوم بدانیم، به
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 (.8/111) «عادی شود
 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه سوم: 

دهمد کمه تعریمف وی در تعریف محقم  بجنموردی نشمان می« مؤدایی مثل مستصحب»عبار  اول: 
 عنوان مثال و نمونه ذکر شده است. اختصاصی به استصحاب ندارد و مستصحب به

 شود و هم شامل موضوع. شامل حکم میطورکلی واژۀ مؤدی، هم کلمۀ مستصحب و بهدوم: 
واسمطۀ اتفماقی در ای  تعریف، همچون تعریف پیشی  تنها وسائع عقلی و عادی ذکمر شمده و بهسوم: 

 ای نشده است. )مال م اتفاقی( اشاره
 در ای  تعریف هدف نهایی ا  جریان اصل مثبت، رسیدن به آثار شرعی است. چهارم: 
اسطه بر مؤدی، ارتباطی با اصل مثبت ندارد؛ لذا ذکرشدن چنی  آثاری ترتب آثار شرعی بدون وپنجم: 

 در تعریف اصل مثبت صحیک نیست. 
دیدگاه محق  خوئی: محق  خوئی در ابتدای بحث ا  اصل مثبت، پرسشمی را مطمرح دیدگاه چهارم، 

« شودبتیق  بار میآیا با استصحاب، آثار شرعی مترتب بر لوا م عقلی یا عادی بر م»نویسد: کند. او میمی
معنای ترتب آثار شرعی مترتب بر لموا م اصل مثبت به»نویسد: ( و سپ  در تعریف اصل مثبت می8/323)

کند اإلطالق اشاره مینداشت  اصل مثبت علی(. وی درنهایت، به حجیت324)همو، « عقلی و عادی است
 (. 391اند )همو، ختهداند که قدما به آن نپرداو ای  مسأله را ا  مسائل جدیدی می

 اند ا : مشخصا  ای  تعریف عبار نقد و بررسی دیدگاه محقق خوئی: 
توان عالوه بر موضوع، حکم را نیز مشمول ای  تعریف دانست؛ چراکه در کالم اول وی، کلمۀ میاول: 

ان ممؤدی عنوصور  مطل  به کار رفته است، ا  طرفمی کمالم دوم وی )تعریمف( نیمز همر دو را بمهمتیق  به
 تابد. برمی

شود که ا نظر ایشان، جریان اصمل مثبمت، با دقت نظر در تعریف محق  خوئی چنی  فهمیده میدوم: 
محدود به اصل عملی استصحاب نیست؛  یرا وی در کالم اول خود ا  استصحاب سخ  گفته اسمت؛ امما 

کمه بحمث ا  اصمل مثبمت در میمان دلیل آنمسأله آن است که او در مقام تعریف نبوده است، بلکه صرفًا بمه
شود، به آن اشاره کرده است. مؤید ای  مطلمب آن عنوان یکی ا  تنبیها  استصحاب مطرح میدانشمندان به

)هممو، « ذّن المشهور حجی  مثبتا  األمارا  دون مثبتا  األصول»است که وی در جای دیگری با عبار  
ول در نزد مشهور اشاره کرده است؛ ای  عبار  بیانگر (، به حجیت مثبتا  امارا  برخالف مثبتا  اص323

آن است که ا نظر محق  خوئی، عالوه بر اصل استصحاب، سایر اصول غیرلفظی نیز مثبتاتی دارنمد )نمک: 
 (. 3/330همو، 
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کننمدۀ اختصماص ای در کالم محقم  خموئی وجمود دارد کمه بیانگفتنی است که در نقطۀ مقابل، قرینه
فالذی تحّصمل ممما ذکرنماه: عمدم حجیم  »نویسد: استصحاب است؛ آنجا که او می جریان اصل مثبت به

األصل المثبت مطلقًا، لعدم د،ل  أخبار الباب علی أ ید م  التعبد بما کان متیقنًا و شک فی بقائه، فال دلیل 
، حکمم بمه طور مطلم (. ایشمان در ایم  بیمان بمه8/391)هممو، « علی التعبد بآثار ما هو م  لوا م المتیق 

کند. اینکه وی بما دهد و دلیل خود را محدودبودن تنزیل مستصحب بیان مینداشت  اصل مثبت میحجیت
ای بمر کنمد، قرینمهصور  کلی حجیت اصل مثبت را نفی میدلیلی با رنگ و بوی استصحاب به تمسک به

 اعتقاد به وجود محدودیت در نزد اوست. 
نداشت  جریان اصل مثبت بمه استصمحاب در نمزد محقم  خموئی یتمحدودبه نظر نگارندگان، قول به 

 تر است. قوی
ای واسطۀ اتفاقی )ممال م اتفماقی( اشمارهدر ای  تعریف، تنها وسائع عقلی یا عادی ذکر شده و بهسوم: 

 نشده است. 
 اند. در ای  تعریف، تنها به لوا م )آثار( اشاره شده و ملزوما  و مال ما  در آن ذکر نشدهچهارم: 

 ای  تعریف نیز با محوریت ترتیب آثار شرعی بر مؤدای اصل عملی صور  گرفته است. پنجم: 
دیدگاه امام خمینی: امام خمینی در ا،ستصحاب پ  ا  اشاره به اختالف اهمل تحقیم  دیدگاه پنجم، 

ال ما  عمادی و لوا م، ملزوما  و م»داند: در حجیت اصل مثبت، مثبتا  امارا  و اصول را ای  موارد می
عقلی که به یک اثر عملی شرعی ختم شود؛ بلکه ملزوما  و مال ما  شرعی خواه ترتب اثر باواسطه باشد 

بمر حجیمت مموارد فموق در (؛ وی سپ  به بیان دلیل نظریمۀ محقم  خراسمانی مبنی309« )واسطهخواه بی
 پردا د. امارا  )نه اصول( می

دی است که ا  منظمر خمود اممام خمینمی ماهیمت اصمل مثبمت را شده مواررسد، موارد گفتهبه نظر می
انمد؛ هما را بیمان کردهدهند، نه آنکه مواردی باشند که دانشمندانی همچمون آخونمد خراسمانی آنتشکیل می

ها با تعریف محق  خراسانی ا  اصمل مثبمت همسمانی نمدارد؛ بمرای مثمال، در چراکه در مواردی ای  مؤلفه
کمه اممام (، درحالی030ملزوما  و مال ما  ذکر نشده است )آخوند خراسانی، تعریف محق  خراسانی، 

 ها اشاره کرده است. خمینی به آن
ای به انحصار مثبتا  به اصل استصحاب نشده طور که ا  کالم امام خمینی پیداست، در آن اشارههمان

داند. یر اصول عملیه نیز جاری میتوان چنی  نتیجه گرفت که ایشان، اصل مثبت را در سااست؛ بنابرای  می
و أّما األصول: و »نویسد: مؤید ای  مطلب آن است که وی در جای دیگری، پیرامون مثبتا  اصول چنی  می
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؛ به ای  معنا که ا نظر او بیشتری  کاربرد اصمل مثبمت، در بحمث )338)خمینی، « عمدتها ا،ستصحاب...
 1رد.استصحاب است؛ هرچند که اختصاصی به آن ندا

رسد تبیی  امام خمینی ا  ماهیت اصل مثبت نسمبت بمه به نظر مینقد و بررسی دیدگاه امام خمینی: 
ها، ا  جامعیت بیشتری برخوردار است، هرچند ای  تبیمی  نیمز مبمتال بمه اشمکا،تی دیگر تعاریف و دیدگاه

 توان چنی  برشمرد: است. مشخصا  آن را می
ساس ای  تبیی ، اصل مثبت به استصحاب محدود نیست، شامل سمایر طور که گفته شد بر اهمان :اول

 شود. اصول عملیه نیز می
 تواند حکم باشد و هم موضوع. توان گفت که بر اساس ای  تبیی ، مؤدی هم میمیدوم: 

در ای  تبیی ، به وسائع عقلی و عادی اشاره شده و واسمطۀ اتفماقی )ممال م اتفماقی( ذکمر نشمده سوم: 
 است. 

 در ای  تبیی ، هدف نهایی ا  جریان اصل مثبت، اثبا  حکم شرعی بیان شده است. ارم: چه
واسطه، اساسًا ارتباطی واسطه نیز همانند لوا م )آثار( شرعی بیملزوما  و مال ما  شرعی بیپنجم: 

اممام شمامل  حال، قسمت دوم کالمعنوان جزئی ا  ماهیت آن ذکر شوند؛ باای با اصل مثبت ندارد و نباید به
 9شود.ای  موارد نیز می

 تعریف نگارندگان از اصل مثبت. 8

حجیت اصل مثبت، ارائۀ تعریفی واحد و جامع ا  آن مشخو شد که اوً، برای بحث ا  حجیت یا عدم
نظر دارنمد؛ ثالثمًا هریمک ا  ضروری است؛ ثانیًا دانشمندان راجع به تعریف اصل مثبت با یکدیگر اختالف

های رو باید تعریفی ارائه کرد که بتوان در آن تممامی مؤلفمهشده مبتال به اشکا،تی است؛ ا ای ئهتعاریف ارا
اصل مثبت، اصملی »توان اصل مزبور را چنی  تعریف کرد: اصل مثبت را مشاهده کرد؛ بر همی  اساس می

شرعی برای ممؤدای  یافتنش ا  طری  وسائع عقلی، عادی یا اتفاقی، به اثبا  حکمیعملی است که جریان
 «انجامد.آن می

                                                 
ممراد ا  اصمل مثبمت، آن اسمت کمه خمود »کند: مثبت را چنی  تعریف میتعریفی نزدیک به تعریف امام دارد. او اصل  حاشیة علی  رر اتفوائدآشتیانی نیز در . 1

(. وی در ادامه ممی نویسمد: 892« )تب گرددواسطۀ یک ملزوم، ، م یا مال م عقلی یا شرعی بر آن مترمؤدای اصل، اثری شرعی نداشته باشد، بلکه اثر شرعی به
(. گفتنمی اسمت کمه در پایمان ایم  103)همو، « که همه را در برگیرد، جمع نمودطوریها را تحت یک ضابطۀ کلی بهتوان آناصول مثبت، اقسامی دارد که نمی»

 صور باشد.نوشتار، تعریفی ا  اصل مثبت ا  سوی نگارندگان ارائه خواهد شد که جامع ای  اقسام و 
 بیوا  األصوولمثال، صماحب ها، اصل مثبت اختصاصی به استصحاب ندارد؛ برای اند که بر اساس آنبرخی ا  معاصران نیز تعاریفی ا  اصل مثبت ارائه کرده. 9

  تعریف، عالوه بر استصمحاب، (. عبار  حکم هاهری در ای4/800شیرا ی،  )حسینی« اثبا  لوا م واقع برای حکم هاهری را اصل مثبت گویند»نویسد: می
 تری  اشکا،  ای  تعریف است.به دیگر اصول عملیه نیز اشاره کرده است؛ هرچند که ذکرنشدن ملزوما  و مال ما  ا  مهم
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یف برگزیده:  شده مشخصا  ای  تعریف و وجه تمایز آن نسبت به دیگر تعاریف ارائهمشخصات تعر
 اند ا : ا  اصل مثبت عبار 

. ترکیب اصلی عملی به ای  نکته اشاره دارد که اصل مثبت، اصلی مسمتقل ا  اصمول عملیمه نیسمت، 3
رو، به استصحابی که شوند؛ ا ای نندٔه امری غیرشرعی باشند، مثبت نامیده میکبلکه اصول عملیه اگر اثبا 

 (. 8/129؛ نائینی، 111شود )حائری اصفهانی، مثبِت آثار غیرشرعی باشد، استصحاب مثبت گفته می
نداشت  اصل مثبت به استصحاب اسمت، در تعریف، نشانگر اختصاص« اصلی عملی». ذکر ترکیب 8

 تواند در سایر اصول غیرلفظی نیز جریان پیدا کند.   اصل میبدی  معنا که ای
توانمد جریمان . اطالق کلمۀ مؤدی بیانگر آن است که اصل مثبت عالوه بر موضوع، در حکم نیمز می1

 داشته باشد.
طور که گفته شد، ضابطه در جریان اصل مثبت آن است کمه درنهایمت حکممی شمرعی بمرای . همان0

 کنندۀ همی  مطلب است. در تعریف، بیان« حکمی شرعی»بار  مؤدی اثبا  شود که ع
گیمرد. همچنمی  در . کلمۀ وسائع، عمومیت دارد و هریک ا  لوا م، ملزوما  و مال ما  را در بر می3

ای  تعریف عالوه بر وسائع عقلی و عادی به وسائع اتفاقی نیز اشاره شمده اسمت. ناگفتمه پیداسمت کمه در 
 ود در ای   مینه، ای  عمومیت وجود ندارد. یک ا  تعاریف موجهیچ

 گیرینتیجه

 اند ا : نتایج حاصل ا  پژوهش عبار 
بار شیخ جعفر کاشف الاطاه . اصل مثبت، بحثی بسیار کاربردی در حو ۀ فقه و اصول است که اولی 3

پرداخته صور  مستقل در ضم  تنبیها  استصحاب به بررسی آن آن را مطرح کرد، سپ  شیخ انصاری به
 است. 
. تعریف واحدی ا  اصل مثبت در میان دانشمندان وجمود نمدارد، افمزون بمر آن، هریمک ا  تعماریف 8

شده، تعریفمی های ارائهتری  تعاریف و تبیی شده اشکا،تی دارد؛ لذا در ای  جستار پ  ا  بررسی مهمارائه
  های اصل مثبت شود، ارائه شده است.جامع که شامل تمامی مؤلفه

یافت  اصل مثبت در موضموِع . برخالف نظر دانشمندانی همچون شیخ انصاری، هرآنچه برای جریان1
 شده مطرح است، راجع به حکم )چه تکلیفی و چه وضعی( نیز مطرح است. استصحاب

توان آن را در سایر اصمول غیرلفظمی . جریان اصل مثبت، اختصاصی به اصل استصحاب ندارد و می0
 و احتیاط نیز مطرح کرد. همچون برائت 
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کننمدٔه اممر . اصل مثبت، اصلی مستقل و جدا ا  اصول عملیه نیست، بلکه اگر اصمول مزبمور، اثبا 3
 شوند. غیرشرعی )عقلی، عادی یا اتفاقی( باشند، مثبت نامیده می

مثبت بمه های اصل یک ا  تعاریف و تبیی . عالوه بر وسائع عقلی و عادی، واسطٔه اتفاقی که در هیچ1
عالوه، در ای  نوشتار به موارد تحق  اصل آن اشاره نشده است نیز باید در تعریف اصل یادشده اخذ شود. به

 مثبت با ذکر مثال اشاره شده است. 
. ضابطۀ کلی در اصل مثبت آن است که با کمک وسائع عقلمی، عمادی یما اتفماقی، درنهایمت اثمری 4

اما در صور  عدم ترتب اثر شرعی بر مؤدی، اصل مثبت جریان شرعی بر مؤدای اصل عملی مترتب شود، 
 پیدا نخواهد کرد؛ چراکه در ای  صور  تعبد استصحابی لاو خواهد بود. 

. یکی ا  شروط جریان اصل مثبت آن است که خود واسطه نتواند مؤدای اصل عملمی قمرار گیمرد، در 2
یابد و دیگمر نوبمت بمه جریمان اصمل مثبمت میغیر ای  صور ، اصل عملی راجع به همان واسطه جریان 
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