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 بررسي اعتبار استصحاب در شك در مقتضي از نظر ادله آن
 

 ١٭گركانييهادي عظيم
 ي آزاد اسالمي واحد تهران مركزاستاديار دانشگاه

 )۲۳/۱۲/۱۳۸۵ :يريخ پذيرش نهايتا ـ ١٠/٧/١٣٨٥ :تاريخ دريافت مقاله(

 
 چكيده

تالش شـده   مقتضي   ي در مورد شک در    ابررسي همه جانبه   بردر اين نوشتار    
 که آيا اصل استصحاب در مورد آن جاري است؟ اصل به معناي تعيـين               است

که کشف از واقع در آن لحاظ شده          در حالي  ،تکليف هنگام شک و حيرت است     
بـا  . و منظور از مقتضي، استعداد مستصحب و قابليت بقا و استمرار آن اسـت             

 ادلـه  ،ه مفـاهيم و تعـاريف متفـاوت از مقتـضي    ب اختصاص بخشي از پژوهش   
. اسـت گرفتـه    بناي عقال مورد توجه قـرار     و   استصحاب مانند اخبار و روايات    

  اسـت و رفتـه  کـار ه  به معناي مجازي خود بـ "قضن"ن باورند که گروهي بر اي  
 .دانند شک در مقتضي، استصحاب را معتبر ميدرمتقابالً، گروه ديگر 

 
 .نيقي، نقض، اصل استصحاب، يمقتض  هاكليد واژه

 
 طرح مسأله

 ات علــم اصــول فقــه را حــضرت امــام محمــدباقر و امــام جعفرصــادقيــقواعــد و کل«
 رفته رفتـه بـه      يعيهماالسالم به شاگردان خود آموختند و علم اصول در مجامع ش          يعل

 .)۶۳ض، يف(» ش رفتي تکامل پيحده درآمده و شتابان به سوي عليصورت علم
 وسـته يامـده و پ   يد ن يـ بـاره پد  کيـ  ،گر مـسائل  ي چون د  ،البته مسائل علم اصول فقه    

 ديـ  با در ايـن زمينـه پـژوهش كنـد،        اگر محقق بخواهـد     نمانده است و     يک حال باق  يبه  
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٦٤

 ، بفهمـد اولـين كـسي كـه در ايـن خـصوص             ک از مـسائل   يـ  خچه هر يتاريابي  با ريشه 
 است؟ سخن رانده، چه كسي بوده 

 فقه بدون شک پس از رحلت ين عمل براي از علم اصول و استخدام ايبهره بردار«
 ي رو بـه فزونـ     تالابـ اد مسائل مورد    يج در اثر ازد   ي آغاز شد و به تدر     )ص( امبراکرميپ

ع آن پـس از     ي وسـ  ي از اصـول بـه معنـا       يبردارعه آغاز بهره  يرفت و نسبت به فقه ش     
ر يـ  به فعـل و قـول و تقر      يرا در زمان ائمه به علت دسترس      ي ز ،افتي تحقق   يبت کبر يغ

 .)۳۰۲، يگرج(»  به اجتهاد و استنباط نبودياز چندانيمعصوم ن
 .ن مـسائل نـدارد    يخر ا ل بر تأ  يچ وجه دل  ي به ه  ،از به استنباط و اجتهاد    يخر ن البته تأ 
 . اندن شدهيف و تدويلأرند، تياز قرارگيکه مورد ن ش از آني از علوم پياري بس،چه بسا

 قواعد و مسائل علم اصـول را بـه شاگردانـشان            )ع(ن  ي که صادق  صدر معتقد است  
  فـي  ةلمهما الفـصول  و   اصـول آل الرسـول    ها ماننـد       كتاب  آن ،نيخرأم دادند و مت   يتعل

بــن حكــم، از مهــشاو  مــنظم و بــاب بــاب كردنــد را ةصلياالصــول االو  ةئماصــول اال
االلفـاظ و  تـاب  ك نـه مـستقالً   ين زم يـ که در ا  بود   ي کس يناول،  )ع(شاگردان امام صادق    

 کتـاب   ،)ع(  شـاگرد امـام هفـتم      ،عبـدالرحمن بـن ونسيـ  را نوشت و پـس از او،         مباحثها
 .)۷۸ :نكـ  (كردن ي را تدواختالف الحديث

 ديـ خ مف ي بـه نـام شـ      يعين عـالم شـ    يد نخـست  يـ آيخ اصول برم  يکه از تار  تا جايي   «
ن يمي قـد ين نمـود و خـط اصـول    يرا تـدو   ليةالرساله االصو  به نام    يدر اصول فقه کتاب   

 ةيعرالذ کتاب يدمرتضيرا دنبال نمود و پس از او شاگردش، س) ديجنل، ابن يعقيابابن(
 .)۶۴ـ۶۳ض، يف(» ن نمودي را تدو االصولةعد کتاب يخ طوسي و شةيعالي الشر

ش ي را پـ يان بزرگان، راه تـازه ين ايقات نويعلم اصول فقه همانند فقه در پرتو تحق   
 . ع فروع گشوده شدي باب استنباط و تفرتاتاخت يش ميگرفت و هم چنان به پ

 کنديه م  اضاف يراز  دانسته و به نقل از فخر      ي واضع علم اصول را شافع     ،ابوزهره
احمـد بـه    بـن ليـ  مانند نـسبت ارسـطو بـه منطـق و خل           ، به علم اصول   يکه نسبت شافع  
 ).۱۹۷ـ۱۹۶: نكـ (عروض است 

آورده است که ائمه اربعه اجماع دارنـد        اوائل   در کتاب    يوطيز به نقل از س    ي ن صدر
ر يـ ر آن در کم بودن حجم و تحر       ي است که نظ   ي، مربوط به شافع   يکه اول کتاب اصول   

 .)همان: نكـ (د است يخ مفي شاصول فقه، کتاب مباحث
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٦٥

 اهداف پژوهش 
ف در  ياقـسام تعـار   ،   و شـک   ي چـون مقتـض    ،يميمفـاه پس از بررسي    ن نوشتار   ير ا د

 در مـورد شـک در       ياار و ضـابطه   يـ عمپس  سـ . شودميح داده   ي توض "يمقتض"مورد  
 يقتـض ک از مـوارد، در قلمـرو شـک در م          يـ د تا معلوم شود کدام    شومي ارائه   يمقتض
 ح داده شــده تــا منظــورينــه توضــين زميــن در ايي اصــولرايالبتــه نظــرات و آ. اســت

 از ي ناصـواب  يهابرداشت راي ز شود،ن  يي تب ي به درست  "يمقتض " از کلمه  يخ انصار يش
ادلـه استـصحاب بـه دقـت مـورد          ن  يهمچنـ .  نسبت داده شده است    يف، به و  ين تعر يا

ا در قلمرو   ي شود که آ   ين داللت آنها بررس   زايو م  تا مقدار است   رفتهگ امعان نظر قرار  
ک  فقط در مـورد شـ       عقال يان ادله، بنا  يز داخل است؟ از م    ي ن ين ادله، شک در مقتض    يا

 ، استـصحاب را معتبـر     ينـه شـک در مقتـض      ي در زم  در رافع قابل احراز اسـت و عقـال        
اثبـات   يارايـ ان ادلـه،  يـ عقل و اجمـاع در م  . ، احراز نشده است   يين بنا يا چن يدانند  ينم

ن يترمهم. ديرس ز نخواهدي نيجه نوبت به شک در مقتض    ياستصحاب را ندارند و در نت     
م دارند و استصحاب را در يا تعميات است که آيهدف پژوهش، تفحص در اخبار و روا

 ر؟ يا خيسازند يم يز جاري نيشک در مقتض
 و  يارخ انـص  ي چـون شـ    ايانـد، عـده   ن دو گـروه شـده     يينه اصـول  ين زم يالبته در ا  

  انـصاري،  :نكـ  (اند  رمعتبر دانسته ي غ ي استصحاب را در شک در مقتض      يني نائ يرزايم
ــاظمي ؛۳۲۸ ــ) ۴/۳۷۷ خراســاني،ک  ضــياءالدين و آقاخراســانيچــون آخوند يو گروه

 ؛۲/۲۸۵ ،االصـول ةيکفـا : نكــ   (انـد    حجـت دانـسته    عراقي حجيت استـصحاب را مطلقـاً      
 .)۸۵ـ۴/۷۵، ينجفيبروجرد

 
 شنه پژوهيشيپ

  و اصـل ي از مسائل مهم علم اصول مانند اصـل استـصحاب، استـصحاب کلـ             ياريبس
ا يخورد يباشند در کتب قدما به چشم نم   ي م ياري فروعات بس  يکدام دارا  مثبت که هر  

 يمبـاحث   از جملـه   يان شک در مقتض   ين م يدر ا . اندکمتر در مورد آن به بحث پرداخته      
 . اند متعرض آن نشده وكرده اصحاب آن را مطرح نياست که قدما

 و  اشاره كرده  يگانه استصحاب به مقتض   ازدهيان اقوال   ي در ضمن ب   يخ انصار يش
شده و استـصحاب را در  قائل ل ي به تفص  ، و شک در وجود رافع     يان شک در مقتض   يم
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٦٦

ه ي در حاشـ   يخوانـسار ، محقـق  ايشانش از   يپ ،چند هر.  دانسته است  يمورد دوم جار  
خ بـا   يشـ  ليکـه تفـص    ) همان ،ي انصار :نكـ   (اشاره كرده ل  ين تفص ي به ا  شرح الدروس 

 .  تفاوت دارديل محقق کميتفص
ت بقا و اسـتمرار دارد و شـک         ي که قابل  يان مستصحب يد م يمحقق معتقد است که با    

 در مـورد    يولـ ،  ي جـار  يت و رافع تفاوت گذاشت که استصحاب در اولـ         يدر وجود غا  
ت، از نظـر شـبهه      يد شک در مصداق غا    يبا که   كرده اضافه   ، البته .باشديدوم معتبر نم  

 .)۱۴۱، يهمدان: نكـ (ه يه باشد نه شبهه مفهوميمصداق
همه فروعـات    االصولةيکفا خراساني در آخوند  انصاري،  خ  يبه هر حال، پس از ش     

رات يـ  در تقر  همچنـين . )۲۸۸ــ ۲/۲۸۵: نكــ   (ح داده است    يتوض،  به طور مبسوط   ،آن را 
ح آن پرداختـه    يل و توضـ   يتفـص   بـه  ،ن شده يردانش تدو  که به قلم شاگ    ،يني نائ يرزايم

ضياءالدين عراقي آقا راتو در تقري) ۴/۳۷۷ االصول، فوائد، يخراساني کاظم:نكـ (شده 
 في شرح   ةي الدرا ةينها و اصفهاني در  ) ۸۴ـ۴/۷۵ ،ينجفيبروجرد :نكـ   ( االفکار ةينهادر  
 .نه بحث شده استين زميا در) ۴۹ـ۵/۴۷ :نكـ ( ةياالکف

  
 تعريف مفاهيم 

 بـر آن  اير اشـ ي اسـت کـه سـا      يزيچ تر هر عير وس يز و به تعب   يدر لغت بن هر چ     :اصل
 اسـت کـه بـدون       يزين، چ يياز نظر اصول   « ، ولي )۹۵ـ۹۴،  يتهانو: نكـ  (ند   هست استوار

د به عنوان حجت    يف در موقع شک و ترد     ين تکل يي تع يمالحظه کشف واقع و صرفاً برا     
م ين که ندان  يمثل ا  .)۲۷۷،  يمحمد(» ا موضوع يبت حکم باشد    شناخته شده است چه مث    

. ميکنـ يت آن را ثابـت مـ      يـ ر که با اصل برائـت، حل      يا خ يات حرام است    ياستعمال دخان 
 در اصـطالح بـه      ي ولـ  ، اسـت  ي همـراه داشـتن و همراهـ       ياستصحاب در لغت به معنا    

تـر  ه بقاي آنچه پيش   بدادن  يعني حکم   ،  )۳۱۸،  يانصار: نكـ  ( است   "کان ابقاء ما " يمعنا
 کشته شـده  ، که به جبهه اعزام شدهيم که سربازيگاه ندان  هرمثالً .وجود داشته است  

م امـوال، عـدم     يات را مانند عدم تقـس     يح  و آثار  كنيمحكم مي ات او   يا زنده است به ح    ي
ن اصـل را قـدما      يـ ا. ميسـاز ي مـ  ياش و وجوب نفقه همسر بـر آن جـار         ازدواج زوجه 

ر اول کامالً رسا و ياند که تعب  دهي نام "استصحاب"ن  يخرأ و مت  "سابقهاستصحاب حالت   "
 . استمبتني ر دوم بر حذف و مسامحه يتعب
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٦٧

  در قاعـده   ،رايـ  ز .ن و استصحاب تفـاوت اسـت      يقيان قاعده   يد توجه داشت که م    يبا
قن و مـشکوک     زمـان متـي     در استـصحاب،   ي ولـ  ،ن متحـد اسـت    يقين متعلق شک و     يقي

 . ا نباشديز مختلف باشد ين نيقيشک و مختلف است چه زمان 
 ، متعلـق يرا در دومـ يـ  ز،متفـاوت اسـت  نيـز   و مـانع     ي مقتـض  ةاستصحاب با قاعد  

  و شـک بـه وجـود مـانع         ين بـه وجـود مقتـض      يقـ ي چـون    ،ن متفاوت اسـت   يقيشک و   
ند  هـست  قن بـا هـم متحـد      ي در استصحاب مشکوک و مت     ،که يدر حال . تعلق گرفته است  

 .)۲/۲۴۸ ،يسبزواري موسو:نكـ (
ــه حج ــالبت ــر اصــول ي ــصحاب را اکث ــهين پذييت است ــرفت ــد و از جمل ــالفةان ن، ي مخ

 .)۲۲۸ـ۲۲۷، عامليجبعي: نكـ  (هستند از اهل تسنن ي و گروهيدمرتضيس
 از ديـدگاه آنهـا مقتـضي از     . کار رفته است  ه   مقتضي در عبارات فالسفه نيز ب      :مقتضي

ش معلـول از علـت   يدايـ  پيگـاه «. ودشي استعمال م"شرط"اقسام علت است و در کنار    
 "يمقتض"ن صورت ذات علت را      ي است که در ا    يت خاص يفيمتوقف بر وجود حالت و ک     

ن صـورت  يـ در ا) ۲۰ــ ۱۸، يزديـ مصباح (»  نامندي م "شرط" و حالت الزم را      "سبب"ا  ي
 فقـط، معلـول موجـود       ي و عدم مانع است که با وجود مقتـض         يتامه شامل مقتض  علت  
 . استي آن، معلول منتفي انتفا باي ول،شودينم

 ثيرأ تـ  ةمقتضي علتي است کـه آمـاد      «. مقتضي در لسان فقها هم تعريف شده است       
 ي ولـ  ،مثالً عقد، علت تحقـق ازدواج اسـت        . آن را از کار انداخته باشد      ي مانع ي ول ،باشد

» ديـ آي درم ياگر زوجه، شوهردار باشد عقد نکاح بالاثر است و علت به صورت مقتض            
ر و  يـ  علت مرکب بـدون جـزء اخ       يهمان اجزا را   مقتضي  از فقها  يگروه .)۱۱۲ض،  يف(

 عـدمش مـستلزم   ي ولـ ،است که وجودش مستلزم عدم باشد    دانسته   يزيآن چ را  مانع  
 ،يمقتـض  همچنـين    .)۴۵ ،يعـامل يجبعـ :نكــ    ( روزه مانند سفر نسبت به      .باشدوجود ن 

 كـردن ک  يـ  شـأن آن نزد     و ن شـرط اسـت    يت قابل است که ا    يا قابل يت فاعل   يمتمم فاعل 
ن معـّد اسـت     يـ  کـه ا   )دن به مقصد  ي رس يمانند انجام حرکات برا   ( استثر به اثرش    ؤم
 اسـت و    ي از مقـدمات شـرع     يپـس مقتـض    .)۱۴۷ ، في االصـول   بحوث،  ياصفهان: نكـ  (
 آن  يرگـذار يتوقـف و مقـدار تاث     ة   به مقـام صـادرکنند     .المقدمه بر آن  يذ زان توقف يم

کند يرا موجود م) غه اسم مفعول يبه ص  (يمقتض  فقد مانع،   دارد که در صورت    يبستگ
ا مقدمات  يا مقدمات علم    ينه فرضاً از مقدمات صحت      ( است   يز، از مقدمات وجود   يو ن 
 ).  در نکاح باکرهيت ولينه مانند شرط چون رضا (يو داخل) نفوذ
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»  موضــوع اســتيت و اســتعداد بقــايــ در اصــول، مقــدار قابليمنظــور از مقتــض«
  که در سن   يا شخص يمانند عقد نکاح دائم که استعداد دوام دارد         ) ۳۸ـ۳۷داماد،  محقق(
 که چون دوام موجودات زنده محـدود        ندها از او خبر ندار    شود و مدت  ي مفقود م  يريپ

 .  نداردت بقاياست پس قابل
ف آمـده اسـت کـه بـا         يـ  و مـانع سـه تعر      ي مقتض ي برا يني نائ يرزايرات م يدر تقر 

 : شودير مت اختصار ذکيرعا
 آتش است و مـانع در مقابـل آن   ي است مانند سوزاندن که مقتضينيثر تکوالف ـ ا 

ر آتـش بـر     يثأ مانند آب کـه مـانع تـ        كندي م يري جلوگ ير مقتض يث از تأ  يعني ،دارد قرار
 . لباس است

 طهارت است و منظـور از مـانع، عـدم    ي است مانند وضو که مقتضياثر شرعب ـ  
 . مانند حدث که مبطل وضو است است يتحقق اثر شرع

د و شـو يع مـ ي با توجه به مـالک خـود، تـشر   يرا هر حکمي ز،مالک حکم استج ـ  
اکـرم  " وجوب اکرام در     ي به عنوان مثال مالک برا     .هستند مالکات   ي دارا ياحکام شرع 

 ماننـد فـسق در      كنـد ممانعت   ير مقتض يثأ است که از ت    يزي علم است و مانع چ     "العلماء
 ةت قاعـد  يـ کـه حج   کـساني    )۴/۳۱۵ ،فوائداالصـول  ،يخراسـان يکـاظم : نكـ  (مثال باال   
در ) ي و مالکـ   ي، شـرع  يني تکـو  يمقتـض (اند در مـوارد بـاال       رفتهي و مانع را پذ    يمقتض

غه اسـم   يبه صـ   (ي و شک در مانع بنا را بر تحقق مقتض         يصورت علم به وجود مقتض    
 . گذارنديم) مفعول

 بلکه منظور   يست،ک از موارد سه گانه ن     يچ  يه در موضوع بحث،     يمنظور از مقتض  
ت ين قابلي اخواه . و استمرار داردت بقاياستعداد مستصحب است که ذاتاً چه مقدار قابل     

ماننـد   ده شـود يا از خارج فهمي ل، ي الليام اليده شود مانند اتّموا الص  يل فهم ياز خود دل  
 .  استي آنها، عرفيت بقايها که قابلوهيم

 است و   ي به خاطر مقتض   ي گاه ،مستصحبشک در بقاي    : فته است گ يخ انصار يش
 اسـت کـه چقـدر       ي مقتـض  يت ذاتـ  ي، شک در استعداد و قابل     يمنظور از شک در مقتض    

 ار غبن پس از   ي خ ي شب و روز و مانند شک در بقا        يت بقا دارد مانند شک در بقا      يقابل
 در  ي ولـ  ، اسـت  يتـض ت مق يـ  قابل ين به بقا  يقيز  ي ن ي و گاه  ،ن ازمنه امکان  ي اول يانقضا

 .)۳۲۷: نكـ (وجود مانع شک دارد 
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 ،ع شـده اسـت    يست که حکم طبـق آن تـشر       ي ن ي، مالک و مصلحت   يمنظور از مقتض  
 از يکـه برخـ   يست در زمـان يـ ، شـک در ثبـوت مـالک حکـم ن     ي شـک در مقتـض     يعني

ست کـه   يـ  ن ي، سـبب شـرع    ي مقتض ي معنا همچنين. دشو يات موضوع، منتف  يخصوص
به اين معنا باشد که آيا سـبب هنـوز          ) برخي از خصوصيات   يفاهنگام انت (شک در آن    

 .)۳۲۵ /۴ ،فوائد االصول، يخراسانيکاظم: نكـ  (١دارد يا خير اقتضاي بقاي مسبب را
گمـان  : گفته اسـت   نائيني   يرزايمباحث م  عراقي در تعليقات خود بر       الدينآقا ضياء 

 بلکـه منظـور     ، بپندارد کنم هيچ کس مقتضي در بحث استصحاب را، مقتضي مالک         نمي
 منظـور شـيخ انـصاري از     ،بنـا بـراين   ). ۴/۳۲۴: نكــ    ( مستـصحب اسـت    مقتضي بقاي 

داند و همين نظـر را از قـول محقـق           مقتضي که استصحاب را در مورد آن جاري نمي        
کند، شک در قابليت بقا و استعداد است نه سـاير            نقل مي  شرح الدروس خوانساري در   
 .)۳۲۶: نكـ  ( شده استخ منسوبمطالبي که به شي

 
  ضابطه شک در مقتضي

 در  ت و اسـتعداد بقـا     يـ عت و ذات خود قابل    يحادث در جهان، به مقدار طب      هر موجود و  
فتـد بـه   ي آن اتفـاق ن ي بـرا ياا حادثـه يـ  اگر عارضه ، کهيا به گونه.طول زمان را دارد  

 يان بـه بقـا     در گـذر زمـ     ،ت و اراده پروردگـار اسـت      ي که مش  ، خود يت ذات يمقدار قابل 
 گـر متفـاوت   يدکيزان بقا با    يست که موجودات در م    ي ن يديدهد و ترد  يش ادامه م  يخو
 ، است ن طور يز مطلب هم  ي ن ي در احکام شرع   . است ين در موضوعات خارج   يا. ندهست
گـرفتن عـوارض و موانـع،        نظـر   دارد که بدون در    يتي زمان و غا   يرا هر حکم شرع   يز

شـود  ين مطالب اضافه م   ي با توجه به ا    .رديپذين م ايت خود برسد حکم، پا    يچون به غا  
ا يـ  باشد   ي اگر موضوع خارج   .يا حکم شرع  ي است   يا موضوع خارج  يمستصحب  : که
ا يـ گرفته   در سر راهش قرار يا مانع يشود که آ  ي آن معلوم است و شک م      يت بقا يقابل
چنانچه مستـصحب حکـم     .  است ي شک در مقتض   ي شک در رافع و دوم     ي که اول  ؟ريخ

________________________________________________________ 
 .هيـ انـت خل  : ديـ  هنگامی که شوهر به همسر خـود بگو        ت است و  ي به عنوان مثال نکاح مقتضی زوج      . ۱  

 وذی،  يا ي وضو مقتضی طهارت است و به دنبال خروج مذ         شود يا در بقای اقتضای ازدواج شک می     
 . شوددر بقای اقتضای وضو شک می
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ا حکم اطـالق دارد     يدر صورت دوم،     .ستيا ن يت است   ي غا يا حکم دارا  ي ، باشد يعشر
اطالق حکم معلـوم نـشود شـک در          اگر. ستيا معلوم ن  يشود  يها م و شامل همه زمان   

کـه در طلـوع     است و اگر اطـالق معلـوم باشـد ماننـد آن      ي شک در مقتض   ،قني مت يبقا
 .در رافع استکند، شک يت نماز صبح است شک ميد که غايخورش

 
 ادله استصحاب

 .، حکم عقـل، اجمـاع و اخبـار         عقال يبنا:  عبارتند از   مورد استناد در اين خصوص،     ادله
  :شوداختصار، پرداخته ميبه به هر يك، 
 بناي عقال

 ايـ  يانجـام کـار    بـر ي عمليک عادت و تباني استمرار  عقال، يبنا  منظور از  : تعريف .۱
 اسـت کـه شـامل    ي و عـرف عـام از هـر ملتـ           همه عقـال    منظور از عقال   .تکرار آن است  

 . شودين ميرمسلمين و غيمسلم
کاشف از موافقـت     ن،يقيطور قطع و    ه  ل است که ب   ي دل ، عقال يبناتنها زماني     : حجيت .۲

 وجـود داشـته      متحدالمسلک شدن شارع بـا عقـال       ي برا يکه مانع   مگر آن  .شارع باشد 
ه ي عقـال در امـور شـرع   يان بنـا يم به جر علالف ـ : ن خود دو صورت دارديباشد که ا

ن صورت، نفس عـدم ثبـوت ردع، کاشـف از موافقـت             يهست مانند استصحاب که در ا     
 ،ن صـورت يـ  نباشـد در ا ي عقال در امور شرعي اگر علم به ثبوت بناب ـ  . شارع است
 . ستي شارع نيکاشف از رأ

 عقال  ي را از باب بنا    ت استصحاب ين حج يي از اصول  ي گروه : بناي عقال در محل بحث     .۳
 بـر عمـل بـه       يقـه عقالنـ   يطر: نه آورده است  ين زم ي در ا  يني نائ يرزايم. اندرفتهيز پذ ين

بـود  ينمـ  نيافتـه اسـت و اگـر چنـ        ي به شک در آن، استقرار       يياعتنايحالت سابقه و ب   
 عقـال   يبنـا ). ۱۹۷ـ۱۹۵ التقريرات،،  ي خراسان يکاظم: نكـ  ( آمدياختالل نظام به عمل م    

 از موافقـت    ي عقـال  کـشف بنـا   "و  "  استصحاب ي عقال بر اجرا   يثبوت بنا " :و مقدمه از د 
 .)۲۹۲ـ۴/۲۸۹مظفر، : نكـ (افته است يب يترک" شارع
  زيـرا  ،ترديـد شـود   عقـال   ة  ويست کـه در شـ     يسزاوار ن :  معتقد است  يني نائ يرزايم
آنهـا   آثار بقا هنگام شک در ارتفاع حالت سابقه است و عمـل              كردن ي آنها، جار  ةويش

 ديـ  حالت سابقه و نه بـه خـاطر ام         ينان به بقا  يل حصول اطم  ي نه به دل   ،به حالت سابقه  
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 حالـت سـابقه، حـصول       ي در صـورت شـک در بقـا        چـون ( حالت سابقه است     يبه بقا 
 ١ اسـت   عقـال  يقن، از مرتکـزات ذهنـ     ي متـ  ي بلکـه بنـا بـر بقـا        ،) نـدارد  ينان مفهوم ياطم

 .)۳۳۳ـ۴/۳۳۲، فوائد االصول، يخراسانيکاظم: نكـ (
 : وارد شده استبر مقدمه دوم که اشکاالتي

 ، پـس . مبناي بناي عقال بر وثوق نوعي بـه بقـاي حالـت سـابقه اسـت     اشكال اول ـ 
 . حجيت استصحاب از باب امارات است

 .  مالک احراز ثبوت بناي عقال است. الزم نيست عقالدانستن مبناي: پاسخ
 ٢. استكرده ردع شارع به وسيله آيات و اخباراشكال دوم ـ 

ت حجيـ "نجـا، در بحـث   اين آيات و اخبار در ايدع بودن ادر صورت ر  ـ الف: پاسخ
 . اند آنجا را نپذيرفته،که  در حالي. نيز بايد رادع باشد"خبر واحد

 بحث ما در استصحاب ،که  در حالي.استناظر سياق اين آيات بر اصول دين  ـ  ب
 . مربوط به فروع دين است

 در مقام جعل و ت در مقام توبيخ کفار است و ارتباطي به بحث ما ندارد اين آيا ـ ج
 .)۲۹۲ـ۴/۲۸۹مظفر، : نكـ  (قال نيستحکم تعبدي در برابر بناي ع

 احراز يو از عمل بدون علم برا هستند ل واقعيات و اخبار ناظر بر تحصين آيا د ـ 
 است و به شک     يهر استصحاب، جعل حکم ظا    ي مؤدا ، که ي در حال  .اندكرده يواقع، نه 

ات، خـروج   يـ ات و روا  يـ ن آ يـ  استـصحاب از موضـوع ا      ، پـس  .اسـت مشروط  در واقع   
 .  دارديتخصص

 کاشف از موافقت شارع است که مبنا تعهد به حالت ي عقال زمانيبنااشكال سوم ـ 
ا يـ اط  يـ ا احت يـ ل واقع   يست و ممکن است مبنا، تحص     ين ن ي چن ،که ي در حال  .سابقه باشد 
 . لت از شک باشدا غفي ظن به بقا
 . ستيننياز به احراز علت آن   عقاليدر بناالف ـ  :پاسخ

________________________________________________________ 
ت استصحاب از باب وثوق نوعی يحج:  آورده استفوائدقات خود بر ي عراقی در تعلالديناءيآقا ض. ۱ 

 باشد مستلزم اعتبار كردهکی از دو طرف شک و چنانچه شارع ردع نياز باب تعبد و عمل به است نه 
ن به استصحاب از راه بنای عقال به يکنم قائلبود و تصور نمی استصحاب از باب امارات خواهد

 .)۴/۳۳۲، فوائد االصولخراسانی، کاظمی: نكـ (ن مطالبی ملتزم شوند يچن
 عقالة ريرا تمام موارد سي ز،تواند رادع باشدن علم، نهی نموده است نمیاتی که از عمل بدويآ. ۲ 

 . ن استيز چنيت ظواهر و خبر واحد ني چنانچه در حج.تخصصاً از عمل بدون علم خارج هستند
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عـدم بقـا جـاري اسـت چطـور ممکـن اسـت         بـر  ي کـه آثـار مهمـ   ي در مواردب ـ 
  ؟استصحاب را به اميد تحصيل واقع جاري سازند

 .  حالت سابقه استي عدم بقاياط مقتضي موارد احتي در برخج ـ
   دارد؟ي آن چه مفهومينان به بقايول اطمقن حصي متي با شک در بقاد ـ
ن يـ  و ا  كننـد يقن مـ  ي مت ةقن باشد عقال با مشکوک معامل     ي مت ي که شک در بقا    يزمان

ا ظن به   ي آن، غلبه     که منشأ   است بدون آن   يزي و غر  يعي طب ي و امر  ، آنها يارتکاز ذهن 
ا سـابق، مـستلزم ظـن بـه بقـ       در ثبـوت  صرف : معتقد است  يآخوند خراسان .  باشد بقا
 ، صحيح نيـست   "کلما ثبت دام  "شخصي و نه ظن نوعي و اعتقاد عضدي         ظن   نه،  ستين

 وام داشــته باشــد و هــم نداشــته باشــدتوانــد ديهــم مــ :بلکــه صــحيح آن اســت کــه
 .)۲/۲۸۱ ،االصولةيکفا: نكـ (

 . م نداردي تعمي ول،اناً قابل قبول استي غفلت از شک اح ـه
  است، عمل به حالت سابقه هنگام شک در رافعقدر متيقن از ثبوت بناي عقال    : نتيجه

 يلـ يد دليآن، با ي مدع، پس. احراز نشده استي عقال در مورد شک در مقتض      ي بنا يول
 .و تفحـص اسـت     ن مورد توقف  ي در ا   عقال يبنا  بلکه كند،ن بنا احراز    يخاص بر ثبوت ا   

د بـه   يـ ا با يـ  شـود قن سابق هست تا بـه آن عمـل          يگر بر وجود مت   ي د يليا دل يد آ يد د يبا
 ١.كرده مراجعه ير اصول عمليسا

 حکم عقل
را عقـل   يـ  ز ،ي است نـه عقـل عملـ       ي در بحث استصحاب عقل نظر     يل عقل يدل منظور از 

قائـل   آن در الحق، ممکن اسـت بـه تـالزم            ي در گذشته و بقا    يزيان وجود چ  ي م ينظر
و بـه  کنـد   مـي  حكـم يعني عقل نسبت به وجود آن چيز در آينده، به رجحان بقـا    باشد،

 اوالً ميان ثبوت حالت     :د گفت ياسخ با پدر  .کندييد مي ز حکم عقل را تأ    دنبال آن، شرع ني   
ثانيـاً بـر فـرض     و) ۲/۵۷ميـرزاي قمـي،   : نكـ  (سابقه و ظن به بقا تالزمي وجود ندارد         

________________________________________________________ 
يت قاعده مقتضی و حج"ن به يکنند و مبنای قائلپس عقال با احراز مقتضی، به حالت سابقه عمل می. ۱ 

 عمل به حالت سابق پس از احراز راي ز، است که ضعف استداللشان روشن استنيز همي ن"مانع
قاعده يچ ارتباطی به ن هي و ااستدر خارج ) به فتح(و وجود مقتضی ) به کسر(ر مقتضی يثتأ
 است) به کسر(ن قاعده، صرف علم به وجود مقتضی يرا مورد اي ز، ندارد"مقتضی و مانع"
 .)۴/۳۳۳ صول،فوائداالکاظمی خراسانی، : نكـ (
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 زيـرا دليـل شـرعي       ،)۲۹۳مظفر،  : نكـ  (مالزمه، در اين زمينه حکم شرعي وجود ندارد         
که وقتي دليل عقلي توان حجيت استـصحاب       نتيجه آن  .زم است براي حجيت اين ظن ال    

را ندارد سخن در مورد اعتبار استصحاب توسـط عقـل در شـک در مقتـضي بيهـوده           
حکم عقل در مورد عمل به حالت سابقه در شـک در رافـع       قتي، و به عبارت ديگر  . است

 . طريق اولي غيرمعتبر استه نافذ نيست در محل بحث ب
 اجماع

را يـ  ز ،استصحاب حجت است  : ن گفته است  ي چن مبادي نقل از صاحب     يدري به عالمه ح 
د يـ ل ترد يـ پس از آن، در وجـود ُمز       و  محقق شد  ي حکم يفقها اجماع دارند که هر زمان     

ح بالمـرجح  يشود و اگر استصحاب حجت نبـود مـستلزم تـرج       يطبق اول حکم م    شود
  .)۲۱۷: نكـ (بود 

 .داند که کاشف از قول معـصوم باشـد        ي را حجت م   يه اجماع يروشن است که امام   
ز يـ  ن ي اجمـاع مـدرک    .ي عنه است نه حـاک     ين صورت، اعتبار و ارزش از آن محک       يدر ا 

 .ل حجـت استـصحاب، اجمـاع باشـد    يـ  اسـت کـه دل  ين در صورتيفاقد اعتبار است و ا 
 يشتريـ  اهل سنت به اجماع اعتبار ب      ي ول  محقق نشده است،   ين اجماع ي چن ،که يدر حال 
 .)۱/۱۱۱، يغزال: نكـ (اند داده

حکم   بلکه به دليل بقاي    ، نه به دليل استصحاب    ،اصحاب و فقها به حالت سابقه     عمل  
 مبـادي  پـس از نقـل اجمـاع صـاحب      ي خراسـان  آخونـد  .)۲۱۷ حيدري،: نكـ  ( اول است 

 نيي مختلـف و متعـدد اصـول       ي بـا توجـه بـه مبـان        ين اجمـاع  يل چن يد که تحص  يافزايم
 .)۲/۲۸۱،  االصولةيکفا :نكـ ( وجود ندارد ين اجماعيرممکن است و چنيغ

 يادعـا  .ستيـ ح ن يژه اجماع منقول، صح   ي به و  ،يالهأن مس ي اجماع در چن   يپس ادعا 
 ت استــصحاب و در خــصوص شــک در رافــع مقبــول اســت يــشــهرت در مــورد حج

 .)۴/۳۳۴، فوائد االصول، يخراسانيکاظم: نكـ (
 مسک به اجماع بـراي حجيـت استـصحاب        ت: است گفتهالوصول  يمنته در   ياصفهان

ل اقـوال   يـ را بـه دل   يـ  ز ، مانند تمسک به ظن ممنوع اسـت       ي و هم در کبر    يهم در صغر  
ز معتبـر  يـ شـود و اجمـاع منقـول ن      ي مختلف، اجماع محصل حاصل نم     يمتفاوت و مبان  

 .)۲۴ :نكـ ( ستين
ح ي، بـه تنقـ    ي کـه و   گفتـه اسـت    مباديپس از نقل اجماع صاحب      نيز   يخ انصار يش

 .)۳۲۹: نكـ ( معتقد است ي در شک در مقتضيت مطلق استصحاب حتيمناط به حج
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 که معتقد است حجيت استـصحاب در       ( خراساني در نقد کالم شيخ انصاري      آخوند
 موهون است و    يالهأن مس ي اجماع در چن   يادعا: ديافزاي م ) است يشک در رافع اجماع   

 ،االصـول ه بـر فرائد   يحاشـ  : نكـ(ست  يبر فرض تحقق اجماع، کاشف از قول معصوم ن        
اجماع محصل معتبـر    خواه   .ت استصحاب وجود ندارد   ي دال بر حج   يپس اجماع  .)۱۷۸
 ي ولـ ، اجماع منقول که نقـل آن ممکـن اسـت       ، خواه ستيل آن ممکن ن   ي تحص ي ول ،است
 و اقوال   يل اختالف در مبان   ي در صورت اعتبار اجماع منقول، به دل       يحت.  ندارد ياعتبار

 .فتاده استي اتفاق ني اجماعنيمتفاوت، چن
 اخبار
  هگانـ سـه ة  ادلـ  از ميـان  . ترين دليل بر حجيت استصحاب، اخبار استصحاب است       عمده

 چـه رسـد بـه       كـرد، گذشته عقل و اجماع به نحو مطلوب حجيت استصحاب را اثبـات ن            
بـه شـک در     و   بهترين دليل بناي عقـال بـود         ، كه اعتبار استصحاب در شک در مقتضي     

 . داشتص اختصارافع 
 اي از اخبار استـصحاب هـستند کـه   اينها مجموعه : عبارتچند شيخ انصاري با      هر

ن اخبـار اسـتدالل شـده و       يـ ت استصحاب به ا   ي حج ي برا .دا نمودم ي پ يبر آنها دسترس  
در ) ۳۳۴: نكــ   (ست  يـ ح ن يظـاهر آنهـا صـح      و ح آنها ظهور ندارد   يمعلوم است که صح   

 قـرار  خي شـ  ةيـ  نظر ين اخبـار مبنـا    ي در واقع، هم   ي ول ،کنديک م ين اخبار تشک  ياعتبار ا 
بار به اعتبار تجابر و     ن اخ ي استدالل به مجموع ا    :افزوده است ان  ي پا  لذا در  .گرفته است 
 .)همان: نكـ  (تعاضد است

حه زراره اسـت کـه در       يگرفته صح  ن مقام مورد استناد قرار    ي که در ا   يعمده خبر 
ا يـ رد و شـک کنـد کـه آ        يـ اب فراگ مورد وضو است و چنانچه شخص وضودار را، خو        

فانه علي يقين مـن وضـوئه، و   «: دنفرماي در جواب مي)ع ( باقردارد يا خير؟ امام  وضو  
؛ ۱/۸ تهـذيب االحکـام،   طوسـي،    (»الينقض اليقين بالشک ابدًآ و لکنه ينقضه بيقين آخـر         

 ،ستيت ني اضمار، مضر به رواي ول،ت مضمره است  ين روا ي ا .)۱/۸۰ ،االستبصارهمو،  
  . پردازديت نميبه نقل روا) ع(را زراره جز از امام يز

را ) ع( نـام امـام      يرا راو يز(ع باشد   يل تقط يت به دل  ياحتمال دارد که اضمار در روا     
 و بعـدها در کتـب   كردهر استفاده يها از ضمالؤر سي در ساي ول،ت ذکريدر صدر روا  

 ). ده شده استع شده و هر باب آن در محل مناسب قراردايت تقطي روايثيحد
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 .براي حجيت احاديث مضمره، نام اصحاب حـديث کـه موثـق هـستند کـافي اسـت                 
 .)۲/۴۰۰م، يحک: نكـ ( دال بر اعتبار و صحت آن وجود دارد  نيزگري ديشواهد
نقض يوال" از جمله    . دارد يارتکازة  يک قض يل است و اشاره به      يت در مقام تعل   يروا

 يرزايـ م. شود و اختصاص به باب وضـو نـدارد        ي عموم م  ة استفاد "ن بالشک ابدا  يقيال
ن يقي يفانه عل "ت شود و جمله جزا      ي خصوص ين الغا يقيد متعلق   ي معتقد است با   ينينائ

نـدارد  دخالـت   ن بـه وضـو، در حکـم         يقـ يست و اضافه    يه ن يشخصة  ي قض "من وضوئه 
 .)۴/۳۳۷ فوائد االصول،، يخراسانيکاظم: نكـ (

 نيـ  و ا"نقضيال"ر به يان حکم و موضوع و تعب  يم با توجه به تناسب       اين كه،  مضافاً
 در حکـم ) وضـو ( نيقـ يشود که متعلـق  ي روشن م،ت نقض داردين است که قابليقيکه  

 .  ندارددخالت
 خـراب  ينقض البنا به معنـا .  نقض استي در معنا دقت،مهم در صحيحهاز مطالب  

ا انتقـاض   يـ بل  سمان و تنقض الح   ي بازکردن ر  يکردن ساختمان و نقض الحبل به معنا      
نقض، شکستن    دوم يمعنا. استسمان پس از تاباندن آن      ي بازکردن ر  يالحبل به معنا  

 .)۸۲معلوف، : نكـ (است 
ت استـصحاب   يـ ت ناظر بر حج   ين روا ين ا يخرأاز نظر مت  : گفته است  يخ انصار يش

 ، چنانچـه .مل استأن استدالل محل تي اي ول، استي شک در مقتضيدر تمام موارد حت 
شيخ معتقد است که    . نيز بر آن اشکال گرفته است     شرح الدروس   نساري در   امحقق خو 

نقض به معناي شکستن امري محکم است و چون يقيني وجود ندارد پس اسناد نقـض                
  رفع يد از   .به معناي حقيقي نيست و متعلق نقض متيقن است نه يقين و اقرب المجازات             

ت نـاظر   ي، پس روا  يد از هر امر   ي رفع   ت بقا دارد نه   ي که قابل  ي امر يعني ،امر ثابت است  
معتقـد  ايـشان همچنـين      .)۳۲۶ :نكـ  (» ستي ن يت استصحاب در شک در مقتض     يبر حج 

 چـون   ي، فعـل خاصـ    يعرفـ  ي چون به حسب معنـا     ،ر رجحان دارد  ي اخ ياست که معنا  
  در "زدن"التضرب احـداً کـه       مانند. زنديص م يعام خود را تخص   ) نيقيـ  (نقض، متعلق   

ه  بـ  .ستي عموم ن  "احد"نه است که منظور از      ين خود قر  ي ظهور دارد و ا    "ورآتيزدن اذ "
 ،ني بنـابرا  .شـود ي بلکه تنها شامل زندگان م     ، شامل مردگان و زندگان شود     ، که يطور
 ).همان: نكـ  ( مطلق زدن اراده شده است"زدن"نه باشد که از يتواند قرينم" احد "عموم
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 : ست اراي سه معناخالصه ديدگاه شيخ اين است که نقض دا
 ت اتصالي رفع هيأ:  معناي حقيقي.۱
 )استکه فقط شامل شک در رافع (رفع امر ثابت :  معناي مجازي.۲
 )هستکه شامل شک در مقتضي نيز (رفع يد :  معني مجازي.۳

تا مکلف است  نمانده ي باقينيقيرا با تحقق شک، ي ز، قطعاً اراده نشدهيقي حقيمعنا
 يشده و اقـرب المجـازات، معنـا        اراده ي مجاز ي از دو معنا   يکي ، پس .آن را نقض نکند   
 : ريل زي سوم به دليدوم است نه معنا

ز يـ قن نين، متـ يقينه ي به قر،ن صورتي در ا .داردظهور  ن در رفع امر ثابت      يقينقض  
 .  دارندت دوام و بقاي اراده شده که قابلييهاقنيت ندارد و تنها متيعموم
خ وارد اسـت ماننـد استـصحاب عـدم نـسخ در حکـم               يالم شـ   بر ک  ييهالبته نقض ا
ات ي اجمـاع اسـت و آن را از ضـرور          يمعتقد است و مـدع    به آن   د  يخ مف ي که ش  يشرع

  اسـت چـون از ابتـدا       ي شـک در آن، شـک در مقتـض         ،کـه  ي در حـال   . است ن دانسته يد
 را نـسخ  يـ  ز ،اسـت محـدود    يتيا بـه غـا    يـ ن حکـم اسـتمرار دارد       يا ا يکه آ  نشده احراز

 د کـه  يـ آين صـورت بـداء الزم مـ       يـ ر ا يزمان حکم است چرا که در غ       انيقت پا يحقدر  
 انيـ رفتـه و م   يخ استـصحاب در موضـوعات را پذ       يا شـ  يـ در حق خداوند محال اسـت       

ت يـ استصحاب عدم غا   ز  ي قائل نشده است و ن     ي و شک در رافع تفاوت     يشک در مقتض  
 ١» اســتير مقتــض از مــوارد شــک د،کــه يرفتــه در حــاليه را پذيدر شــبهه موضــوع

 .)۲۹ـ۳/۲۸، ينيواعظ حس: نكـ (
 :دانسته استقابل مالحظه از دو جنبه نقض را خراساني آخوند 

نقض به معناي از بين بردن امري محکم است و يقين امري محکـم              :  از نظر ماده   .۱
 دارد و اگـر      نه بـه متيقنـي کـه مقتـضي بقـا           ن است  اسناد نقض به نفس يقي     ، پس .است

 نفس چيزي که مقتضي بقا دارد صحيح باشد بايد اسناد نقض به حجـر   اسناد نقض به  
 . چنين نيست، لكن نيز صحيح باشد"نقضت الحجر عن مکانه" ةدر جمل
نقـض  . شـود ت نهي اطالق دارد و شامل مقتـضي و رافـع مـي            هيأ:  از نظر هيأت   .۲

 صورت  در اين. و در اختيار مکلف نيستاستقابل نهي غير  زيرا ،حقيقي ممکن نيست 
________________________________________________________ 

 در هر مورد مقتضی از ابتدا احـراز نـشده           ،راي ز .ديا طلوع خورش  يمانند شک در ظهور هالل شوال       . ۱ 
 . ريا خيت دارد يا قابليکه آ
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تفاوتي ميان اسناد نقض به نفس يقين و به متـيقن نيـست و هـر دو از اختيـار مکلـف                      
يـد  ؤ اين در حالي است که اطالق، م       .تر نيست  متيقن به حقيقت نزديک    ، پس .خارج است 

 البتـه تـوهم     .)۲۸۷ــ ۲/۲۸۵ ، االصول ةيکفا: نكـ  (عدم تفاوت ميان مقتضي و رافع است        
 زيـرا   ، بايـد از يقـين، متـيقن اراده شـود          )وضو(با مورد   د که براي انطباق روايت      نشو

 زيرا اين زماني است که يقين در روايت، به لحاظ ،وضو متعلق يقين است نه نفس يقين
  قـرار  يقين و علم و ظن همواره به لحاظ آلي مورد توجـه          ، در حالي که   .استقاللي باشد 

منـاهج  ،  ينـ يخمامـام   : كــ   ن(را منظور متعلقات آنهـا اسـت نـه خـود آنهـا              ي ز ،رنديگيم
 .)۱/۶۸ ،الوصول الي علم االصول

 ،شـود يز مـ  يـ  ن يحه زراره شامل شک در مقتـض      ي معتقد است که صح    ينيامام خم 
 چنانچـه   . مبرمـه باشـد    ي اجـزا  يد متعلق آن دارا   ي با ، پس .را نقض مقابل ابرام است    يز

بـه    تـام دارد و ن تناسبيقي نقض با ، پس. متفاسخ باشد ي اجزا يد دارا يمتعلق ابرام با  
 نياز ندارد که مختص به مواردي باشد که         همان طور كه  . نداردنياز  انصراف به متيقن    

 .)۹۴ـ۹۳، الرسائل: نكـ  (د دار بقامقتضي
ن يقي ضد ابرام است و اسناد نقض به         نقض  هستند عتقد م از اعالم  ياريمضافاً، بس 

، يانيآشت: نكـ  ( اشته باشد  و استمرار ند    بقا ين، اقتضا يقيچند متعلق     هر .ح است يصح
، يـزدي ي حـائر  ؛۲۲۸،  يتهرانـ  ؛۴۹ـ۵/۴۷ ،ةي في شرح الکفا   ةي الدار ةينها،  ي اصفهان ؛۴/۴۳
ن يقـ ين بـه اعتبـار متعلـق        يقـ ي معتقد است اضافه نقض به       يني نائ يرزاي م يول،  )۲/۱۶۱

کـارگرفتن  ه   بـ  ، پس .قن است ين، نقض عمل مطابق با مت     يقي منظور از نقض     يعني ،است
ن يـ  در ا  .قن اسـت  ين نسبت به مت   يقيت  يقيت و طر  ي در اخبار به اعتبار کاشف     "نيقي" هکلم

ت عمل بر وفق خود     يقن قابل ي است که مت   ي اخبار استصحاب مختص به موارد     ،صورت
 ين به بقا  يقيچ، عمل بر طبق     يگر ه يقن باشد و د   ي اگر مت  ، که يا به گونه  .را داشته باشد  

 داشـته   بقـا يقن، در طول زمان اقتضاي است که مت ين در صورت  ي بماند و ا   يقن باق يمت
 . كردباشد تا بتوان بر وفق آن عمل 

 صـادق اسـت کـه زمـان     يله شک وقتـ   ين به وس  يقينقض   يني نائ يرزايمبنا بر نظر  
ت بقـا   يـ قن از نظر زمان قابل    ي است که مت   ين در صورت  ي ا .ن باشد يقيشک، زمان متعلق    

 ن صـورت،  يـ ر ا يـ را در غ  يـ  ز ،نباشـد محدود   يداشته باشد تا از ابتدا به زمان مشخص       
د از آثـار وجـود      يجه رفع   يبود و در نت    الوجود خواهد قن مشکوک ين زمان مت  يپس از ا  
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 قن پـس از   يد آثـار متـ    يـ ن با يقـ ي چـون در     ،ستيـ له شـک ن   ين بـه وسـ    يقيقن، نقض   يمت
له شـک اسـت     ين بـه وسـ    يقـ يد از آثار، نقض     ي چگونه رفع    ، پس .دشو يجار ن زمان يا
ن اسـت   يقـ ي نقض مستند به خـود       ي ول ؟)۴/۳۷۷،  فوائد االصول ،  يخراسانيکاظم :نكـ  (

 ت بقا يچند متعلق آن قابل     هر .ح است ي مبرم و محکم و اسناد نقض به آن صح         يکه امر 
 است که فرض ابرام در منقوض، به فرض ثبات و           يو استمرار نداشته باشد و ضرور     

 . باشدمختص ، به شک در رافع ندارد تا حرمت نقضنياز ن يقيابرام در متعلق 
ا حـذف   يـ  چون مستلزم مجاز در کلمه       ،قن شود ين اراده مت  يقيست که از    يح ن يصح

ر ي تقـد  .رسـد ينمـ   نوبت بـه مجـاز     باشدر  يپذ امکان يقيمضاف است و تا استعمال حق     
 ه اسـت کـه در کـالم       يـ نـه لفظ  ير مـستلزم قر   ي تقـد  ، چـون  .ستيـ ح ن يز صـح  يـ مضاف ن 

ن خبـر عـام اسـت و     يـ  معتقـد اسـت ا     ي عراق يل آقا ضياءالدين  به همين دل  . وجود ندارد 
باشـد  مستند  ن  يقيرا چنانچه نقض، به خود      ي ز ،شودي و رافع م   يشامل شک در مقتض   

ت بقا و استمرار داشـته باشـد   يقن قابليست که متياز ني اسناد نقض به آن، ن   يگر برا يد
 .)۸۵ـ۴/۷۵، ينجفيبروجرد: نكـ (

 :ن به چند صورت قابل تصور است، حرمت نقض يقينيبر ا بنا
 . باشد منظور از يقين، متيقن است که به صورت مجاز در کلمه مي.۱
 . ر استي در تقدي مضافي ول،قن تعلق گرفتهي نقض به مت.۲
 در واقـع نقـض      . به صورت مجاز در اسناد     ي ول  است، ن تعلق گرفته  يقي نقض به    .۳

 . قن استين و متيقيد قن اسناد داده شده و مصحح آن اتحايبه خود مت
ن يـ  به ا  . احکام آن است   يقن و اجرا  يه از لزوم عمل به مت     ين، کنا يقي از نقض    ي نه .۴

د از  يـ  رفع   ين به معنا  يقي عمل به آن است پس نقض        ي مقتض يزين به چ  يقياعتبار که   
 . کام آن استمتيقن يا از اح

ه کـ   صـورت ، ايـن  نادرستي همه صور جـز صـورت چهـارم    ضمن بحث پيرامون    
ات يـ اق روا يح و با ظاهر اخبـار و سـ        ي و از نظر بالغت برتر است صح       يياستعمال کنا 

 . دانسته شدسازگار 
 

 ق آن ي بحث در فقه و موارد تطبيثمره عمل
 است که   يان استصحاب در موارد   ي، جر يان استصحاب در شک در مقتض     ي جر يمعنا

 ثابـت شـد   ير زمان  د ي پس اگر حکم   .مي مستصحب شک دار   يت و استعداد بقا   يدر قابل 
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 آن حکـم   يا به بقـا   ي آ ي آن حكم نباشد    بر نف  يلي که دل  يمادامد،  يرس گر فرا ي د يو زمان 
بـه دليـل نيـافتن       که   ي کس  مثالً ؟داردنياز  ل  يا حکم در زمان دوم به داللت دل       يشود  يم

 شودميمم نقض ي ت،افتي در وسط نماز آب      اگر ستديايه به نماز م   ي با طهارت تراب   ،آب
ه دوام  يـ  مقبول باشـد طهـارت تراب      يان استصحاب در شک در مقتض     ي اگر جر  ؟ريا خ ي

 . شوديدارد و نقض نم
ل اعتبار آن نـسبت بـه اسـتمرار و دوام آن سـاکت و               ي دل در خيار غبن که   همچنين   
ا در  يار خود را اعمال نکرد آ     ين ازمنه امکان، خ   ي پس چنانچه مغبون در اول     .است مهمل
   است؟يار غبن فوريا خيده دارد ها حق استفار زمانيسا
 مثـل   . اسـت  يه از موارد شک در مقتـض      يت در شبهه موضوع   ياستصحاب عدم غا   
شک در ظهور هالل شک در      . د شک دارد  يا طلوع خورش  ي  که در ظهور هالل شوال     نيا
ست و نـه    يـ ا رمـضان ب   ي آ ؟ريا خ ي و دوام دارد     ت بقا يا ماه رمضان قابل   ين است که آ   يا

 ،ديشـک در طلـوع خورشـ      .  از ابتدا احراز نـشده اسـت       ي پس مقتض  ؟ريا خ يروز است   
ن يالطلوعنيب يا دوام و بقاي آ؟ريا خين است يالطلوعنيا هنوز بين است که آيشک در ا

 .  احراز نشده استي پس مقتض؟شتريا بيم است يک ساعت و ني
 تر از همه استصحاب عدم نسخ در حکم شرعي است که شـک در آن شـک در                 مهم

 ،استمحدود   يتيا به غا  يا حکم استمرار دارد     ي از ابتدا احراز نشده که آ      . است يضمقت
 . ان زمان حکم استيقت پايرا نسخ در حقيز
 
 جه ينت

، ي اعتبـار استـصحاب در شـک در مقتـض    يل بـرا ين دليان ادله استصحاب، بهتر  ياز م 
ن نظـر  ي از انيقي" در باب استصحاب، ظهور دارد که        ي کل يرا کبرا ي ز ،خبر زراره است  

 هـر   ،نيا بر  بنا ".شودين جهت که شک است نقض نم      يله شک از ا   ين دارد به وس   يقيکه  
 و اسـت ن است که تمام موضوع، خـودش  ي بر اي ظهور دارد مبتن   ي که در حکم   يعنوان

 .  در حکم دخالت ندارديگريز ديچ چيه
جاز در   نه به صورت مجاز در کلمه و نه حذف مضاف و نه م             ،نيقياسناد نقض به    

. قن اسـت  يه از لزوم عمل بـه متـ       يقن کنا ي است و عدم نقض مت     يقي بلکه حق  ،اسناد است 
 چـون   ،اق اخبار سازگار اسـت    ين وجه است که با ظهور و س       ي بهتر يين استعمال کنا  يا

 . ن اسناد داده شده استيقينقض به خود 



    

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ  گركاني                                                    هادي عظيمي                                                                           

 

٨٠

يرا مـراد    ز ،ل شده است  ين اقامه دل  و بر آ   ح داده شده  ي ، مقصود توض   در اين کنايه  
استعمالي که حرمت نقض يقين به وسيله شک است به منزله دليل است که مـستند مـا                  

 به متيقن به زبان نهي از       كردنبراي بيان مقصود اصلي است و مراد جدي همان عمل           
ن باشـد چـه     يقـ ي تواند نـاقض  پس شک از اين نظر که شک است نمي        . نقض يقين است  

ت يـ جـه خبـر زراره، شـامل حج       ي در نت  ؟ريـ ا خ يـ د  ن استعداد بقا داشته باشـ     يقيمتعلق  
 . شودي مياستصحاب در شک در مقتض
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 بـا تحقيقـات      االصول، ةيمنتهي الوصول الي غوامض الکفا    يدابوالحسن،  اصفهاني، س . ۳
 . تاي، تهران، بتهراني، چاپخانه فردوسيمحمدتفي آملي

 . قه ۱۴۰۹ قم، سسه نشر اسالمي،مؤبحوث في االصول، محمدحسين، ، اصفهاني. ۴

      .قه  ۱۴۰۸روت، يب التراث،الحياء، آل البيت ةي في شرح الکفاةي الدارةينهاهمو، . ۵

     . تايقم، ب ، زاهدي،)رسائل (فرائد االصولالدين، انصاري، محمدامين شمس. ۶

، جامعـه   )تقريـرات آقاضـياءالدين عراقـي      ( االفکـار  ةينهانجفي، محمدتقي،   بروجردي. ۷
  . تاي، ب، قممدرسين حوزه علميه قم

  .تا ي، بخيام، تهرانکشاف اصطالحات الفنون، ، عليمحمدبنتهانوي، . ۸

، دارالخالفـه، تهـران،   )تعليقي بـر فرائـد االصـول    ( العلماءةمحجمحمدهادي،  ،  تهراني. ۹
 .  قه۱۳۲۰

الـدين و   معـالم ،  ]نجـل شـهيد ثـاني، شـيخ حـسن         [الدين  زينبنحسنعاملي،  جبعي. ۱۰
 .قه ۱۳۷۸ جا، ي، ب، مکتبه العلميه االسالميهمالذالمجتهدين

 . شه  ۱۳۶۱، تهران،  مصطفوياالصول،  درر،عبدالکريم، يزديحائري. ۱۱

 مکتبـه   ،)خراسـاني قالمحقـ  ةيعلـي کفـا    ةتعليق (حقايق االصـول  حکيم، سيدمحسن،   . ۱۲
 .  قه۱۴۰۸بصيرتي، قم، 
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 . قه ۱۴۱۰،مفيد، قمال، مکتبه اصول االستنباطنقي، حيدري، سيدعلي. ۱۳

 .تاي، قم، بيرتيص، مکتبه باالصول بر فرائدحاشيه ، ]آخوند[ محمدکاظم، خراساني. ۱۴

 . شه ۱۳۶۶ ، تهران، انتشارات اسالميه االصول،ةيکفاهمو، . ۱۵

 .  تايب ، عراقنا، يب ،الشيعه و فنون االسالمصدر، سيدحسن، . ۱۶

 ،)فيمـا اختلـف مـن االخبـار       (االستبـصار    ،]شـيخ طوسـي   [حسن  ، محمدبن طوسي. ۱۷
 .قه ۱۴۰۶داراالضواء، بيروت، 

 .ق ه ۱۴۰۱، بي نا، بيروت،  تهذيب االحکامهمو، .۱۸
 مطبعـه االميريـه،      االصـول،   علـم  المستـصفي مـن    ابوحامدمحمد،   الدينزينغزالي،  . ۱۹

 . قه ۱۳۲۲ صر،م

 . شه ۱۳۷۹  تهران،، دانشگاه تهران،، مبادي فقه و اصولفيض، عليرضا. ۲۰
ران،  انتشارات علميه اسـالميه، تهـ      قوانين االصول،  ،]ميرزاي قمي [  ابوالقاسم ،قمی .۲۱

 .بي تا

 المـصطفوي،   ،مکتبه)مباحث ميرزاي نائيني  (التقريرات  خراساني، محمدعلي،   کاظمي. ۲۲
 .              . تاي، بقم

، )مباحث ميرزاي نائيني همراه با تعليقات آقا ضياءالدين عراقي (فوائداالصولهمو، . ۲۳
 . قه ۱۴۰۹ ، جايب سسه نشر اسالمي،ؤم

 . ، چاپ سوم شه۱۳۷۹ تهران، ، سمت، فقه و فقهاتاريخگرجي، ابوالقاسم، . ۲۴
 مرکز نشر علوم اسالمي، تهران،      مباحثي از اصول فقه،   محقق داماد، سيدمصطفي،    . ۲۵

 .  شه۱۳۷۸

  تهــران،، دانــشگاه تهــران،مبــاني اســتنباط حقــوق اســالميابوالحــسن،  محمــدي،. ۲۶
 . شه ۱۳۶۶

 تهــران، اســالمي، ليغــات، ســازمان تبآمــوزش فلــسفهيــزدي، محمــدتقي، مــصباح. ۲۷
 . شه ۱۳۶۶

 .  تاي، بسسه مطبوعاتي اسماعيليان، قمؤ، ماصول الفقهمظفر، محمدرضا، . ۲۸

 . تاي، قم، بانتشارات اسماعيليان ،ةغلل ايف المنجديس، ئمعلوف، لو. ۲۹
، )همراه با تعليقات مجتبي تهرانـي      (الرسائل،  ]امام خميني [اهللا  خميني، روح موسوي. ۳۰

 . قه ۱۳۸۵تهران،  سماعيليان،مؤسسه ا
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٨٢

، )ره(، مؤسسه تنظيم و نشر آثار امام خمينيمناهج الوصول الي علم االصولهمو، . ۳۱
 .  ش، چاپ اوله۱۳۸۰تهران، 

 االســالميه، بيــروت،  الــدارتهــذيب االصــول،ســبزواري، ســيدعبداالعلي، موســوي. ۳۲
  .قه ۱۴۰۶

ث ابوالقاسـم    بحـ  تقريـر (ل  مـصباح االصـو   ،  سـرور بهـسودي، محمد  حـسيني واعظ. ۳۳
 . قه ۱۴۰۸کتبه الداوري، قم، م، )خويي

 . تاي جا، بي نا، بيب حاشيه بر فرائد االصول،همداني، رضا، . ۳۴
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Abstract 

In this article, the researcher has tried to perform a full fledged 
investigation in the domain of the doubt removal from the background 
in order to gain access to the reliability of the adherence to certainty in 
this respect. Principle means assigning duty concerning doubt and 
wonder, when the reality of discovery is considered in it. Background 
is the continuation and maintenance of the capacity of this principle. A 
part of this research is allocated to various meanings and definitions of 
the background and the proofs of the adherence to certainty such as 
narratives and foundations of intellectuals. Some scholars argue that 
the term "Violation" has been used in its figurative meaning and 
others don't believe in the foregoing concept and consider the 
adherence to certainty reliable in the realm of the doubt concerning 
the background.  
 

Keywords background, violation, the principle of the adherence to certainty, 
certainty.  
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