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چکیده
شده است که خود قواعدی چند ی محوری فقه مطرح میی یقین به عنوان یکی از پنج قاعدهقاعده

ی گرفته است، امّا به مرور زمان این قاعده تجزیـه شـده اسـت. قاعـده    از جمله استصحاب را در بر می
آن به اخبار استصحاب نیز ابتدا به عنوان دلیل اجتھادی مطرح بوده است امّا پس از آن که برای حجیّت

جـا کـه   آن، به صورت یکی از اصول عملیه درآمده اسـت تـا آن  بودنیتعبداستناد شده است به لحاظ 
ی یقین، که به شک ساری شھره شده اسـت،  شیخ انصاری آن اخبار را تنھا شامل استصحاب و نه قاعده

رخی از ایشـان دالیلـی   داند و این سخن وی مورد پذیرش غالب اصولیان قرار گرفته است، ھرچند بمی
این دالیل در دو مقام ثبوت و اثبات دسته بندی اند. مجموعهمدّعا اقامه کردهنیبر ارا غیر از دالیل وی 

کـدام کـافی نباشـد و عمـوم روایـات      نماید که این ادلّه ھیچھا چنین میشود که با بررسی و نقد آنمی
ھـا اختصـاص بـه    رساند کـه مـورد آن  ی اخبار میشود بلکه بررساستصحاب ھر دو قاعده را شامل می

باشند.ی یقین و اشتغال نیز مورد این روایات میاستصحاب ندارد قواعدی ھمچون قاعده

قاعده، اصل، استصحاب، قاعده یقین، روایات التنقض. : ھاکلیدواژه

.٢٣/٠٢/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٥/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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مقدمه

بسـیاری  ی یقین یکی از قواعدی است که در میـان فقیھـان اعصـار گذشـته اھمیـت     قاعده
گرفته اسـت. امّـا بـه    ی استصحاب را در بر میداشته است و خود قواعدی چند از جمله قاعده

مرور زمان این قاعده به قواعدی چند تجزیه شده که ھر کـدام جداگانـه مـورد پـژوھش قـرار      
ی استصحاب را ی یقین متروک شده است از دیگر سو اصولیان قاعدهگرفته است و خود قاعده

انـد و در ضـمن   ی اجتھادی خارج کرده به صورت یکی از اصول عملیّـه در آورده ادلّهاز سلک
ی یقین به نام شکّ ساری بحث کرده و آن را از شمول روایات دالّ بـر استصـحاب   آن از قاعده

ای گمنام و ناشناس بدل شده است، از این ی یقین به قاعدهاند. بدین ترتیب قاعدهخارج دانسته
اصولیان بر عـدم  ست این قاعده مورد بررسی قرار گیرد. در این تحقیق به بررسی ادلّهرو الزم ا

ھا پرداخته شده ی یقین یا ھمان شکّ ساری و سپس نقد آنشمول روایات استصحاب بر قاعده
است.

یقین در لغت
افعال و به معنی علم و زوال شک است و گاه به باب » ی ق ن«ی یقین بر وزن فعیل از ماده
شود چنان که ظـن نیـز   شود. گاه نیز یقین به معنی ظن استعمال میاستفعال و تفعل نیز برده می

)٢/٥٨٠مجمع البحرین، ؛٦/٢٢١٩جوھری، صحاح، د. (آیگاه به معنی یقین می
) و در مـوردی ھـم   ٤در قرآن نیز کلمه یقین و ایقان و استیقان به کار رفتـه اسـت (البقـرة:    

)٩٩الحجر: (ت. نی مرگ آمده اسیقین به مع
در روایات بسیاری نیز از یقین سخن رفته است و از این آیـات و روایـات چنـین اسـتفاده     

)٦٦/١٥٩شود که یقین دارای درجات مختلفی است. (مجلسی، بحاراالنوار، می

ی یقین در اصطالح و مفاد آنقاعده
که مدار فقـه اسـت، قـرار داده و از آن بـه     ای ی یقین را یکی از پنج قاعدهشھید اوّل قاعده

است که شـامل چھـار نـوع یعنـی     تعبیر کرده و به معنی استصحاب دانسته» بنا بر اصل«عنوان 
اب حکمـی کـه شـرعاً ثابـت     صحکم شرعی، استصحاب حکم عموم، استاستصحاب نفی در ح

یـز از مصـادیق   ی فـراغ و تجـاوز را ن  باشد و ھمچنین قاعدهشده و استصحاب حکم اجماع می
)١/١٣٢است. (شھید اول، القواعد و الفوائد، ی یقین قرار دادهقاعده
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ی یقین و فراغ و تجاوز اما در طول زمان این قاعده به قواعدی از جمله استصحاب و قاعده
ی یقـین مطـرح اسـت    تفکیک شده است و آنچه امروزه در میان اصولیان و فقھیان به نام قاعده

ی بزرگ یقین در اصطالح گذشتگان اعم از ی بزرگ یقین است و قاعدهقاعدهیکی از مصادیق
ی یقین که در اصطالح شیخ انصاری و اصولیان متأخر از وی بـه  استصحاب بوده است و قاعده
آمـده  شود در اصطالح گذشتگان نوعی استصحاب به شـمار مـی  نام شک ساری نیز شناخته می

گوینـد:  استصحاب است که در بیان وجه فرق بین آن دو مـی ای جدای از است و امروزه قاعده
در استصحاب، زمان یقین و شک یکی است امّا زمان متیقّن و مشکوک متعدد اسـت. بـرخالف   

مفـاد  ؛ و ی یقین که زمان متیقّن و مشکوک یکی است و زمان یقین و شک متعـدد اسـت  قاعده
ی یقین اثبات وجود متیقّن در د قاعدهاستصحاب، اثبات وجود متقین در زمان الحق است و مفا

زمان سابق یا اثبات آثار آن در زمان سابق است. این احتمال نیز مطرح شده است کـه مفـاد آن،   
عالوه بر اثبات متقین در زمان گذشته اثبات بقای آن نیز باشـد. (شـیخ انصـاری، فرائداالصـول،     

)٣/٣٨٠مظفر، اصول فقه،؛٢٢١؛ امام خمینی، االستصحاب، ٣/٣١٣
در موضـوع  چـرا کـه  ؛ی فراغ و تجـاوز نیـز تفـاوت جـوھری دارد    ی یقین با قاعدهقاعده

ی فراغ و تجاوز اعم از این که یک قاعده یا دو قاعده باشد، تجـاوز از محـل یـا فـراغ از     قاعده
ی یقین، آنچه جزء موضوع یقین در موضوع آن اخذ شده باشد امّا در قاعدهآنکهعمل است بی 

ی تجاوز ی یقین را به معنی قاعدهگرفته بلکه تمام موضوع، یقین است بنابراین نباید قاعدهقرار
گرفت.

به عنوان مثال اگر کسی در رکعت سوم یا پس از نماز شک کند آیا رکوع رکعت دوم را بـه  
ی فراغ و تجاوز است چون موضـوع فـراغ و تجـاوز    جا آورده است یا نه، شک او مورد قاعده

تمام نماز یا گذشتن از محل رکوع، تحقّق یافته است ھرچند در محلّ انجام رکوع، یقـین  یعنی ا
اگر در حین نماز یا بعد از آن شـک کنـد آیـا وضـو     ه به انجام آن نداشته است. مثال دیگر آن ک

داننـد  ی فراغ و تجاوز را در شروط نیز جاری مـی دیدگاه آنان که قاعدهبنا برگرفته است یا نه 
ی فراغ و تجاوز است.ورد نیز از موارد قاعدهاین م

داشته باشد و در حین نماز یا پس از آن شک کند وضو گرفتناما اگر پیش از نماز یقین به 
بنـا بـر  ی یقین است. در این صـورت  آیا واقعاً وضو گرفته بوده است یا نه، این از موارد قاعده

شـود  داند، حکم بـه طھـارت نمـی   اری نمیی فراغ و تجاوز را در شروط جدیدگاھی که قاعده
شود.ی یقین حکم به طھارت میقاعدهبنا برولی 
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نسبت به مبیع، آن ھمچنین در صورتی که شخصی پس از شھادت بیّنه بر مالکیت فروشنده

ی را بخرد و پس از خرید و فروش در صحت شھادت بیّنه شک کند، این مورد از موارد قاعـده 
ی فراغ و تجاوز جاری نیست.یقین است و قاعده

در غیـر آن  ؛ و انـد ی فراغ و تجاوز را به نمـاز اختصـاص داده  افزون بر آن که بعضی قاعده
ی فراغ و تجاوز تغـایر مفھـومی دارد و   ی یقین با قاعدهدانند. بنابراین موضوع قاعدهجاری نمی

اوز تمسّک کرد.ی فراغ و تجی قاعدهی یقین به ادلّهتوان برای اثبات قاعدهنمی

ی یقینقاعدهیادّلهیپیشینه
ی بزرگ یقین پیش از تفکیک، بدون ذکر مستندات آن، مورد گـزارش محقّقـان قـرار    قاعده

. انـد پرداختـه نجـیم و شـھید اول تنھـا بـه گـزارش فـروع آن       که سیوطی، ابنگرفته است. چنان
قاعـده  آنکـه ؛ شـھید اول، ھمـان) پـس از    ٩٦-٧٥؛ ابن نجـیم، االشـباه والنظـائر،    ٨٤سیوطی، (

یقین وفراغ و تجاوز از ھم تفکیک شد، ھـر یـک بـه طـور جداگانـه مـورد       قاعده، استصحاب
شود.  پژوھش قرارگرفته است که به اختصار گزارش می

اند تـا  یل عقل استناد کردهبرای حجیت استصحاب، مطابق گزارش شیخ انصاری، قدما به دل
عالمه در نھایه به بنای عقال استناد کـرده اسـت و پـس از آن، پـدر شـیخ      بارنیاولآن که برای 
برای اثبات حجیّت استصـحاب از اخبـار اسـتفاده کـرده اسـت و محقّـق       بارنیاولبھایی برای 

تـا آن  ؛ و انـد دهکرسبزواری صاحب ذخیره و محقّق خوانساری شارح دروس نیز از وی تبعیّت 
اند. شیخ انصاری و اصـولیان پـس از وی   دانستهزمان ھمچنان استصحاب را از امارات ظنّی می

نیز استصحاب را از باب داللت اخبار، حجّت دانسته و در نتیجه استصحاب را از سلک امارات 
؛ مظفر، ٣/٣٠٣اند. (انصاری، تعبدی وارد ساختههیعملاصول جرگهاجتھادی خارج و در دلهوا
زمان با استفاده از روایات، ایـن اصـل را   ) البته امام خمینی در برخی تحقیقات خود، ھم٤/٢٩٥

)١١٠-١/١١٨: امام خمینی، انوارالھدایة، ر. کداند. (از امارات اجتھادی می
ای کلـی و پرکـاربرد مطـرح اسـت کـه      ی فراغ و تجاوز، امروزه به عنـوان قاعـده  امّا قاعده
انـد.  تفصـیل، حجیـت، مـدارک، مـوارد و قلمـرو آن را مـورد پـژوھش قـرار داده        محقّقان بـه 

)١/٢١٢؛ مکارم، ٣٤٢-٣١٢؛ امام خمینی، ١/٥٧(بجنوردی، القواعد الفقھیّه، 
صاحب بارنیاولشیخ انصاری گزارش کرده است، برای چنان کهی یقین، دلیل برای قاعده

ی یقـین قـرار   اشت از سخنان قدما مسـتند قاعـده  را با برد» ال تنقض«ذخیره به صراحت، اخبار 
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ی یقـین دانسـته   ی استصحاب و قاعـده زمان، دلیل بر ھر دو قاعدهداده است و این اخبار را ھم

پس از وی شریف العلما و سـید مجاھـد   ؛ و است سپس فاضل دربندی نیز آن را پذیرفته است
منصرف به استصحاب دانسته و به آن اختصاص این اخبار را ثبوتاً شامل ھر دو قاعده، امّا اثباتاً 

؛ ٤٤انـد. (ذخیـره المعـاد،    شمول ایـن اخبـار خـارج دانسـته    ی یقین را از دایرهاند و قاعدهداده
به نقل از شیخ انصاری، ھمان)٦٧٥؛ السید المجاھد، ٣٧١؛ شریف العلماء، ٨٥دربندی، 

کر کرده است معتقـد اسـت ایـن    شیخ انصاری با استدالل به دالیلی که در تحقیقات خود ذ
ی یقین و استصحاب باشد بلکه تنھـا  زمان شامل ھر دو قاعدهتواند ھمروایات ثبوتاً و اثباتاً نمی
باشد. بنابراین روایات با توجه به قرینه مورد، به استصحاب اختصـاص  شامل یکی از آن دو می

ت و در صـورتی کـه مفـاد قاعـده     ی یقین از دایره شمول این روایات خارج اسیابد و قاعدهمی
که بـا وجـود   یقین ھمان مفاد قاعده فراغ و تجاوز باشد مشمول ادله آن قاعده بوده، افزون بر آن

ی یقـین،  ی یقـین نیسـت در غیـر ایـن صـورت قاعـده      ی فراغ و تجاوز نیازی به قاعـده قاعده
)٣/٣٠٣ای فاقد مدرک است. (انصاری، قاعده

سو با وی این اخبار را به استصحاب اختصـاص  اری ھر چند ھممحققان متأخر از شیخ انص
در چنـان کـه  –اند؛ اما اکثر ایشـان  ای فاقد مدرک قلمداد کردهی یقین را قاعدهاند و قاعدهداده

دالیل وی را نقد کـرده و در نھایـت اخبـار مـذکور را در مقـام      -این مقاله گزارش خواھد شد
اند و ھر یک به دلیلی در مقام اثبـات بـه استصـحاب    دانستهثبوت، قابل شمول بر ھر دو قاعده

اند. اختصاص داده
ی فـراغ و  ی یقین و تفاوت جوھری آن با قاعدهگرفتن آنچه در تنقیح مفاد قاعدهبا در نظر

ی ی فراغ و تجاوز برای اثبـات قاعـده  قاعدهشود که استدالل به ادلّهتجاوز گفته شد روشن می
رسـد  بر این قاعده، موضوعی است که بـه نظـر مـی   » الینقض«اما داللت اخبار یقین نابجاست.

پس از نقد دالیل مخالفان و بررسی فقه الحدیثی این اخبار، قابل اثبات است.  
ای از ابھام مانده است. حال اگر ایـن قاعـده   ی یقین در ھالهدر این میان قاعدهآن کهنتیجه 

ھـای  ی تجاوز است که در پژوھشآن ھمان بحث از قاعدهی تجاوز باشد بحث ازھمان قاعده
محقّقان قواعد فقه امروزین به میزان کفایت آمده است و بحث دوبـاره از آن بحثـی تکـراری و    

ی تجاوز باشد الزم اسـت ایـن   ای غیر از قاعدهی یقین قاعدهکم فایده خواھد بود و اگر قاعده
رد تا اوالً اصل داللت اخبار بر قاعده و ثانیاً در صورت ی آن مورد پژوھش قرار گیقاعده و ادلّه

اثبات داللت، میزان آن تبیین شود.
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ی یقـین و نقـد دالیـل ھـر یـک      در این نوشته تنھا به اشتمال و عدم اشتمال اخبار بر قاعده

شود امّا قلمرو یقین، مصادیق و نسبت آن با اصول و قواعد دیگر ھـر کـدام مجـالی    پرداخته می
طلبد.را میدیگر

»الینقض«ی یقین و اخبار قاعده
ی یقین در حقیقت به پاسـخ بـه   ی استصحاب و قاعدهزمان قاعدهھمسخن در امکان اراده

الیـنقض  «توان اطالق یا عمـومی بـرای کلمـه یقـین در تفسـیر      گردد که آیا میاین سؤال بر می
زمان شامل یقین در استصـحاب و قاعـده یقـین باشـد یـا خیـر.       شد که ھمقائل» الیقین بالشک

اند:  دانشمندان اصول این بحث را در دو مقام بررسی کرده
مقام ثبوت-١
مقام اثبات-٢

گیـرد یعنـی   ی یقین از این عبارت مورد بررسی قرار مـی قاعدهدر مقام نخست امکان اراده
ی یقـین را نیـز   زمان بـا استصـحاب، قاعـده   تواند ھممیپاسخ به این پرسش که آیا این عبارت 

ھر دو قاعده از این عبارت، سـخن  شامل شود یا خیر، و در مقام دوم پس از اثبات امکان اراده
ی یقـین را نیـز در بـر    عالوه بـر استصـحاب، قاعـده   » التنقض«در این است که آیا در روایات 

دو قاعده را از این روایات استفاده کـرد، ذکـر ایـن    توان ھر گیرد یا به علت وجود مانع نمیمی
نکته الزم است که سخن در این دو مقام پس از آن است که داللت روایات استصحاب به قرینه 

عنه است.ھا مفروغمورد آن
مقام نخست(مقام ثبوت)-١

ھادالیل عدم امکان شمول و پاسخ آن
ین ی یقدلیل نخست: اختالف مناط استصحاب با قاعده

شیخ انصاری معتقد است مناط استصـحاب بـا منـاط قاعـده یقـین متفـاوت اسـت. منـاط         
، صرف نظر از زمان است بر خالف قاعده یقین که منـاط  و شکاستصحاب، اتحاد متعلق یقین 

از جھت زمان است. به عبارت دیگر متیقّن در استصـحاب بـدون   و شکآن اتحاد متعلَق یقین 
تنافی دارنـد  گریکدین با قید زمان لحاظ شده است و این دو لحاظ با قاعده یقیو درقید زمان 

التـنقض  «توان برای آن دو جامعی فرض کرد. بنابراین در عبـارتی ھمچـون   ای که نمیبه گونه
توان بین آن دو مناط جمع کرد. چون ظاھر قضیّه آن است که متعلق یقین و نمی» الیقین بالشک
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مان چیزی تعلّق گرفته باشد کـه یقـین بـه آن تعلـق گرفتـه      شک یکی است پس باید شک به ھ

ی یقین موجب ایجاد دو فرد برای یقین بـا دو  است و تعدّد لحاظ متیقّن در استصحاب و قاعده
شود، بلکه یقین، یک فرد بیشتر ندارد حال این فرد یا با لحاظ نخست است یا لحـاظ  لحاظ نمی

ی یقین را و از آنجا شود یا قاعدها استصحاب را شامل مییا تنھ» الینقض«دوم. از این رو اخبار 
ی شود و حمل آن بر قاعـده که مورد روایات، با استصحاب تطابق دارد حمل بر استصحاب می

میـرزای  فیروزآبـادی، ت پذیر نیست. (در تقریر این استدالل بر عدم امکان، از تقریرایقین امکان
و ٣/٣١٣. نایینی، فوائداالصـول،  ت. ر. کگرفته شده اسره) بھره ی(نایینی و حضرت امام خمین

٢٢٢؛ امام خمینی، االستصحاب، ٥/٢٣٧؛ فیروزآبادی، عنایة االصول، ٤/٥٨٩
پاسخ

اند:ھایی دادهاصولیان متأخّر از شیخ انصاری به این استدالل پاسخ
پاسخ نخست

یقین مقیّد بـه زمـان،   ی ظاھر آن است که متیقّن و مشکوک نه در استصحاب و نه در قاعده
اند بنابراین در ھر دو قاعده (استصحاب و یقین) متقین، یک لحاظ بیشتر ندارد. البته لحاظ نشده

یابد و گاه به حـدوث آن  گیرد و مورد استصحاب تحقق میگاه شک به بقای آن متقین تعلق می
نقض یقـین بـه بقـا،    شود از این رو نقض یقین دو فرد دارد یکی و مورد قاعده یقین محقق می

گیـرد. (فیروزآبـادی،   دیگری نقض یقین به حدوث، و نھی از نقض یقین، ھـردو را در بـر مـی   
٥/٢٣٩(

پاسخ دوم
آنچه گفته شد مبنی بر عدم تعّدد یقین به موجب تعدّد لحاظ، در صورتی صادق اسـت کـه   

عمرو در روز یقین از یک شخص واحد نسبت به موضوع واحد باشد مثالً یقین زید به عدالت
جمعه. در این صورت لحاظ متیقّن به اعتبار روز جمعه و به اعتبار روز شنبه موجب تعدّد یقین 

متوجه شخص واحـد بـا آن   » التنقض«خطاب کهیدرحالشود بلکه یک یقین بیشتر نیست. نمی
ق که بـه ھـر چیـزی تعلـ    یاکنندهنیقیقیود نیست بلکه خطابی است که شامل ھر یقینی از ھر 

شود، خواه شک وی ساری باشد یا نباشد، پس اگر گروھـی  بگیرد و در آن متیقن شک کند، می
ھا به عدالت زید یقین کنند، بعضی به فسق عمرو و بعضی بـه قیـام بکـر    باشند که بعضی از آن

دوم در فسق عمرو به نخست در عدالت زید به نحو شک ساری شک کنند و دستهسپس دسته
سوم در قیام بکر به نحو شک ساری با شـک در قیـام وی   ء شک کنند و دستهنحو شک در بقا
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در زمان بعد، بی ھیچ اشکالی یقین ھر یک از این افراد فردی از افراد عنوان یقین خواھد بـود.  

)٢٢٤امام خمینی، االستصحاب، ؛٢/٥٣٢(بجنوردی، منتھی االصول، 
پاسخ سوم

شود، موجب تعـدّد آن خواھـد شـد. بنـابراین     ھر خصوصیّتی که بر فرد یک مفھوم عارض
شود. (بجنوردی، منتھی خصوصیّت، شک در بقاء و شک در اصل وجود، موجب تعدّد یقین می

)٢/٥٣٢االصول، 
پاسخ چھارم

شود: زیرا شـک بـه دلیـل    به اعتبار تعدّد شک، منحلّ به قضایای متعدد می» الینقض«قضیه 
ی عنی متعلق شک در استصـحاب، بقـاء چیـزی و در قاعـده    شود. یمتعدد میھاآنتعدّد متعلق 

یقین حدوث چیزی است. بنابراین ھرچند یقین دو فرد متعدد نداشته باشـد امـا شـک دو فـرد     
دارد یکی شک به حدوث، دیگری شک به بقاء و ھر دو مشمول حکم عدم نقض یقین به شک 

شک، دو فرد دارد. یکی نقض به شوند به عبارت دیگر نقض یقین به شک به اعتبار دو نوع می
انـد.  شک در حدوث، دیگری نقض به شک در بقـاء و ھـر دو مـورد نھـی شـارع قـرار گرفتـه       

)٢/٥٣٢(بجنوردی، منتھی االصول، 
دلیل دوم: عدم امکان جمع در جھات چھارگانه 
چنـین » التـنقض «ی یقین از روایـات  قاعدهمیرزای نایینی در بیان وجه عدم امکان استفاده

استدالل کرده است که در این روایات چھار جھت وجـود دارد کـه عبارتنـد از: جھـت یقـین،      
یـک  ی یقین، در ھیچجمع بین استصحاب و قاعده؛ و جھت نقض، جھت متیقّن و جھت حکم

از این چھار جھت امکان پذیر نیست. 
نظـر  ی یقـین در توان لحاظ واحدی برای استصـحاب و قاعـده  نخست از جھت یقین: نمی

ی یقـین از حیـث خـود    استصحاب به عنوان طریق و کاشف و در قاعدهگرفت. چون یقین در
وصف یقین لحاظ شده است و جمع بین لحاظ آلی و نفسی ممکن نیست.

دوم در جھت متیقّن: ازآنجا که در استصحاب بایستی متیقّن مقیّد بـه زمـان نباشـد ولـی در     
پذیر نیست. ن باشد جمع بین لحاظ متیقّن در ھر دو امکانقاعده یقین باید متیقّن مقیّد به زما

شـوند  سوم از جھت نقض: از لحاظ نقض نیز، این دو قاعده در لحاظ با یکدیگر جمع نمی
ی یقین چون عدم نقض در استصحاب به اقتضای جری عملی بر طبق متیقّن است اما در قاعده

طریقی و موضوعی یقین است.به اقتضای خود یقین، و این مطلب از لوازم لحاظ 
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چھارم از جھت حکم: آن حکمی که در استصحاب جعل شده است بنای عملی بـر ثبـوت   
متیقّن در زمان شک است و آنچه در قاعده جعل شده است بنـای عملـی بـر ثبـوت متـیقّن در      

پذیر نیسـت. بنـابراین استصـحاب و قاعـده از     زمان یقین است و جمع بین این دو جعل، امکان
پـذیر نیسـت. بنـابراین    ھـا امکـان  و جمع بـین آن گرندیکدیامی این جھات چھارگانه مباین تم

یابـد و از آنجـا کـه مـورد ایـن      تنھا به یکی از این دو قاعده اختصـاص مـی  » التنقض«روایات 
)٤/٥٨٩یابند. (نایینی، روایات مجرای استصحاب است به استصحاب اختصاص می

پاسخ اول
تواند در پاسخ به این اسـتدالل نیـز گفتـه    به استدالل پیشین ذکر شد میآنچه در پاسخ دوم 

شود و آن این که عدم امکان جمع بین این دو لحاظ در یقین واحد از شخص واحد در متـیقّن  
واحد قابل پذیرش است امّا این امر در افراد مختلف یقین از افراد مختلف در قضـایای متعـدّد،   

)٢٢٤ی، االستصحاب، پذیرفته نیست. (امام خمین
پاسخ دوم

تمام آنچه در چھار جھت به عنوان مانع جمع بین دو لحاظ گفته شد ناتمام است.
ی یقین لحاظ شده اسـت  امّا در جھت نخست (جھت یقین) باید گفت: اوالً، آنچه در قاعده

د و آن یقـین چنـان کـه دارای جھـت     یقینی است که سابقاً وجود داشـته و اینـک وجـود نـدار    
صفیّت است دارای جھت طریقیَت نیز ھست. بنابراین امکان دارد که به نحو طریقیّـت لحـاظ   و

توان گفت حتماً به نحو وصـفیّت لحـاظ شـده اسـت. (روحـانی، منتقـی االصـول،        شود و نمی
٦/٣٨٧(

داننـد.  نیز در پاسخ به این بخش از استدالل، یقین را در ھر دو طریقی میاز محققانبعضی 
کـه یقـین را در استصـحاب    -) پـس کبـرای ایـن اسـتدالل     ٢/٥٢٩منتھی االصول، (بجنوردی،

ناتمام بلکه غیرقابل پذیرش است.-داندی یقین وصفی میطریقی و در قاعده
ثانیاً: مقام جعل و انشاء ربطی به مقام فعلیّت مجعول ندارد و جاعل در مقام جعـل، مفھـوم   

حقق خارجی نداشته باشد) نه واقعیت و تحقـق آن را.  کند (حتی اگر یقین تیقین را مالحظه می
وصـفیّت یقـین   بنابراین لحاظ طریقیّت یقین از مقام جعل بیگانه اسـت، پـس در مقـام جعـل،    

شود.  حاصل می
شـود در ھـر دو   شود در ھر دو قاعده، طریقیـت را لحـاظ کـرد، مـی    ، اگر میآن کهحاصل 

شد. (روحانی، منتقی قائلر دو قاعده لحاظ واحد توان برای ھوصفیّت یقین را لحاظ کرد و می
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)٣/٢٤٤؛ خویی، ٦/٣٨٧االصول، 

اما از جھت دوم: (جھت متیقّن)
متیقَن به بودندیمقدر این جھت نیز جمع بین دو قاعده در لحاظ واحد ممکن است چون 

سـت بلکـه   ی متیقّن نیی یقین از ناحیهآن به زمان در قاعدهبودندیمقو در است صحابزمان 
از خصوصیّات مورد است. به عبارت دیگر در ھر دو قاعده، متیقّن بر یک حال است و تفاوت، 

گاه به بقاء و گاه به حدوث تعلـق گرفتـه اسـت.    نیقیاز ناشی از آن است که شکّ حاصل بعد 
اطالق یا عموم شک شامل ھر دو شود وجود ندارد. (ھمان)کهنیابنابراین ھیچ مانعی از 

از جھت سوم: (جھت نقض)اما 
باشد:مراد از نقض یکی از سه معنای ذیل می

اگر مراد از نقض در استصحاب آن است که نقض حقیقتاً مستند بـه متـیّقن اسـت و یقـین     
مرآت متیقَن است این خالف نظر مرحوم نایینی است که نقض در این بـاب مسـتند بـه خـود     

به متیقّن بنای عملـی بـر طبـق    در استصحاباد نقض اگر مراد از اسن؛ و یقین است نه به متیقّن
آن باشد، چنان که شأن تمـامی مجعـوالت و اعتبـارات شـرع     یآثار عملمتیقّن و ترتیب تعبّدی 

گونه که ممکن اسـت  ی یقین یکسان است چه ھمانو قاعدهدر استصحاباست، این معنی نیز 
بنای عملی تعبدی بر حـدوث متـیقّن   شارع بنای عملی تعبدی بر بقاء متیقّن را جعل کند جعل

)٦/٣٨٨نیز از ناحیه شرع، امکان پذیراست. (روحانی، 
اما از جھت چھارم: (جھت حکم)

جمع بین این دو لحاظ نیز ممکن است چون حکـم تعبـدی بـه بقـاء و حکـم تعبّـدی بـه        
)٦/٣٨٩شود از اطالق نھی از نقض و اطالق الغاء شک استفاده کرد. (ھمان، حدوث را می

بررسی ادلّه
زمـان دو قاعـده از قضـیه    ھـم ارادهای کـه بـرای اثبـات عـدم امکـان      ادلـه آنکهبا توجه به 

از این رو غالب اصـولیان، ادلـه مـذکور را پاسـخ     –و مانند آن اقامه شد ناتمام است » الینقض«
زمـان  ھـم آیـد کـه در مقـام ثبـوت مـانعی از اراده     این نتیجـه بدسـت مـی   -اندداده و رد کرده

ی یقین وجود ندارد بنابراین باید مانع احتمالی را در مقـام اثبـات جسـتجو    استصحاب و قاعده
کرد.  
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مقام دوم (مقام اثبات)-٢

ی یقینعدم شمول قاعدهادله
دلیل نخست: انصراف به استصحاب

به استصحاب است که مانع از انعقاد اطالق است و» التنقض«اولین دلیل، انصراف روایات 
ی یقـین دانسـت. شـریف    زمان شامل استصحاب و قاعـده توان آن روایات را ھمدر نتیجه نمی

بـه  ٣/٣٠٤انـد. (انصـاری،   العلماء و سید مجاھد و فیروزآبادی شارح کفایه چنین استدالل کرده
فیروزآبـادی،  ؛٦٥٧و سید مجاھد، مفاتیح االصول، ٣٧١نقل از شریف العلماء، ضوابط االصول، 

٥/٢٣٧(
پاسخ

که ادعـای انصـراف، فـرع پـذیرش     آن رواند احتماالً از محققان این استدالل را پاسخ نداده
اطالق و امکان شمول ھر دو قاعده در مقام ثبوت است امّا پـس از ردّ اطـالق در مقـام ثبـوت،     

باشد.  نیازی به آن نیز نمیچنانکهماند جایی برای ادعای انصراف باقی نمی
رسد که پـس از پـذیرفتن امکـان شـمول و اطـالق در      دلیل چنین به نظر میاما در نقد این 

ثبوت، ادعای انصراف نیازمند دلیل است و نھایت آنچه به عنوان دلیل بر انصراف مطرح مرحله
این ادعا ھم آن کهشده است جز ورود روایات در موارد استصحاب چیز دیگری نیست و حال 

رسد.ه نظر میاز جھت کبری و ھم صغری مخدوش ب
توانـد  کبرای آن از آن جھت مخدوش است که ورود این روایات در مورد استصحاب، نمی

باشد. وگرنه دلیل استصحاب نیز باید اختصاص به وضو و عـدد رکعـات   ھاآنمخصّص یامقیَد 
نماز داشته باشد.

و خدشه در صغرای آن از آن جھت است که چنین نیست که مورد روایات نقض یقـین بـه   
شک، تنھا استصحاب باشد بلکه مضمون برخـی از روایـات حرمـت نقـض، ھمچـون روایـت       

سـایل الشـیعه،   مسلم مطلق است و در مورد خاصی وارد نشده است (حـر عـاملی، و  محمد بن
ه شیخ انصاری و صاحب کفایه ھر دو تبـادر بـدوی   ای ک) به گونه٦، ح ، نواقض الوضو١/١٧٥

)٣٩٣؛ خراسانی، ٣/٦٩اند. (انصاری، ی یقین از این روایت را به صراحت پذیرفتهقاعده
مراد از عدم نقض یقین بـه  ؛ و در بعضی روایات نیز مراد از یقین، یقین به برائت ذمّه است

ی اشتغال است.شک قاعده
ت استصحاب خواھد آمد.بسط این مطلب در بررسی روایا
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دلیل دوم: ظھور یقین در یقین فعلی

عدم جواز نقض یقین فعلی به شک فعلی است چنـان  » التنقض الیقین بالشکّ»ظاھر قضیّه
اثبات حرمت خمر فعلی است نه آنچه پـیش از ایـن خمـر بـوده     » الخمر حرام»که ظاھر قضیّه

کند نه یقـین  یز نھی از نقض یقین موجود مین» التنقض«است ھرچند اکنون خمر نباشد. قضیّه
)  ٢٢٩؛ امام خمینی، ٣/٢٤٥زایل. (خویی، مصباح االصول، 

زمـان وجـود دارنـد بـرخالف     در مجرای استصحاب، یقین و شک ھردو ھمآن کهتوضیح 
ی یقین که یقین زایل شده است. بنابراین یقینی وجود ندارد تا نقض آن متعلّق نھی قـرار  قاعده
زمان با شک، یقین موجود است و نقض آن ممکـن اسـت بنـابراین    امّا در استصحاب، ھمگیرد. 

تعلّق نھی به آن نیز معقول است. 
پاسخ

توان گفت آن است که منظور از فعلیّت یقـین چیسـت؟ آیـا    آنچه در پاسخ این استدالل می
حـد کـه   ای وامراد، وجود خارجی است که در این صورت، یقین و شک اختصـاص بـه قضـیه   

شود و قطعاًً چنین چیزی منظور مستدل نیسـت. ثانیـاً   متعلق به مخاطب (راوی) خاص است می
در استصحاب نیز یقین زایل شده است و فعلیّت ندارد مثل یقینی که موجود است.

ثانیاً اگر مراد از فعلیَت یقین، مطلق وجود خارجی آن باشد این شرط نیز تحقَق دارد چـون  
تواند متعلَق نھی از نقـض آن بـه وسـیله    می؛ لذا ، یقین موجود بوده استپیش از حدوث شک

توان ادعا کرد که تعلق نھی از نقض غیرممکن است.شک قرار گیرد بنابراین نمی
استصحاب نیـز صـادق اسـت چـون آن     یدر مجراداستان عدم فعلیت یقین، آنکهافزون بر 

یقینی که در مورد استصحاب موجود است یقین به حدوث متیقَن است و یقین بـه بقـا وجـود    
زمـان بـا   ندارد تا متعلَق نھی از نقض قرار گیرد و بدین معنی ھرچند در مجرای استصحاب ھم

از آن نھـی شـده   وجود شک، یقین نیز موجود است اما این یقین تعلق به حدوث دارد و آنچـه  
است نھی از نقض یقین به بقا است. بنابراین فعلیت یقین امری است کـه یـا در ھـر دو قاعـده     

توانـد بـه عنـوان وجـه ممیـز      یک تحقق نـدارد پـس فعلیـت یقـین نمـی     تحقق دارد یا در ھیچ
ی یقین باشد. استصحاب از قاعده
دلیل سوم: تعارض

ی یقین نیز بشود در مدلول استصحاب، شامل قاعدهعالوه بر» التنقض«در صورتی که ادلّه
متیقن نیز استصحاب یی یقین حالت سابقهآن، تعارض پدید خواھد آمد چون در موارد قاعده
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شود مثالً در مورد یقین به عدالت زید در روز جمعه و شک حادث در عـدالت وی، کـه در   می

شود امّا بنا بر استصحاب، حکم به غی میی یقین ملروز شنبه پدید آمده است به مقتضای قاعده
شود و این تعـارض موجـب سـقوط قاعـده     میروز جمعهاستصحاب عدم عدالت زید قبل از 

ی ھـر دو قاعـده   گردد. این دلیل را شیخ انصاری با فرض تسلیم امکان ارادهیقین از حجیّت می
ی ده دلیل عدم داللت بـر قاعـده  از ادلّه عنوان و آقای خویی نیز آن را به ھمراه دلیل پیشین، عم

)٣/٢٤٦؛ خویی، ٣/٣٠٩یقین قلمداد کرده است. (انصاری، 
پاسخ اول

اولین بار شیخ انصاری این پاسخ را در قالب اشکال مطرح و سپس آن را دفع کرده است به 
این مضمون که یقین سابق بر روز جمعه وجداناً با یقین به عدالت روز جمعه نقض شده است 

بخشد پس یقین سـابق بـر جمعـه اعتبـاری نـدارد.      ی یقین تعبداً این یقین را اعتبار میهو قاعد
)٣/٣٠٩(فرائد االصول، 

سپس خود این اشکال یا پاسخ را چنین ردّ کرده است که شکّ طـاری کـه در عـدالت روز    
ی زید به وجود آمده است عیناً ھمان شک در نقض یقـین سـابق بـر روز جمعـه اسـت      جمعه

اینـک شـک در زوال آن   توان گفت یقین سابق بر جمعه، نقض شده است بلکه ھماین نمیبنابر
یقین حاصل شده است و استصحاب، اقتضای عدم نقـض آن یقـین را دارد و در ایـن صـورت     

د)ماند. (ھمان) (پاسخ این ردّ در پاسخ سوم ذکر خواھد شی یقین نمیمحلی برای قاعده
پاسخ دوم

این استدالل داده شده است این است که:ھایی که بهاز پاسخ
ی یقین، ھمواره یقین به حال سـابق وجـود داشـته باشـد.     چنین نیست که در مجرای قاعده

ی زید وجود ندارد بنـابراین در ایـن   مثالً در مثال فوق ھمواره علم به عدم عدالت روز پنجشنبه
)٥/٢٤٠(فیروزآبادی، آید. ی یقین پدید نمیموارد تعارضی بین استصحاب و قاعده

پاسخ سوم
پاسخ دیگری که به این استدالل داده شده آن است که بـر فـرض تعـارض ایـن دو قاعـده،      

ی استصحاب است چرا که موضوع آن یعنی شـک در بقـاء را ولـو    ی یقین وارد بر قاعدهقاعده
عـدالت زیـد در روز   ی یقین، حکم بهکه در مثال مورد نظر با اعمال قاعدهدارد چنانتعبّداً برمی
توان عدم عدالت زید رود و نمیشود و شک در بقاء عدم عدالت زید تعبّداً از بین میجمعه می

ی استصحاب و حکم به بقای عدم عـدالت زیـد در   اعمال قاعدهکهیدرحالرا استصحاب کرد. 
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باشد.دلیلی بر آن وجود داشته آنکهی یقین است، بی روز جمعه موجب رفع ید از قاعده

ی تقـدیم قاعـده  کهیدرحالی یقین بر استصحاب به حکم ورود است بنابراین تقدیم قاعده
مان)د. (ھاستصحاب دلیلی ندار

بررسی سه پاسخ
بندی کرد: اوالً بنا بر پاسـخ نخسـت ھـیچ تعارضـی     گونه جمعتوان این سه پاسخ را اینمی

شود کـه  عارض در برخی موارد موجب نمیمیان دو قاعده نیست. ثانیاً بنا بر پاسخ دوم وجود ت
،ی یقین دست برداشت. ثالثاً بنا بر پاسخ سوم در موارد تعارضدر موارد عدم تعارض از قاعده

ی یقین است نه استصحاب.آن که مقدم است قاعده
گیـرد تعارضـی در عبـارت    ی یقین را نیز در بر میبا این فرض که عبارت، قاعدهجهیدر نت

داشت و اگر در بعضی مصادیق، تعارضی داشته باشد مربوط به امـور خـارج از   وجود نخواھد
تعارض خبر یک عادل به طھارت چیزی بـا خبـر عـادلی    چنانکهمقام داللت این عبارت است. 

شـود  ندارد و موجب رفع ید از آن نمی» صدّق العادل«دیگر به نجاست آن ربطی به مقام داللت 
قام تعارض دو خبر را اعمال کرد. بلکه باید قواعد ثانوی در م

ی یقیندالیل شمول قاعده
دلیل نخست: اطالق عبارات روایات باب

از قبیل یقین، شک و نقض به خودی خود اطالق دارند » الینقض«عبارات موجود در اخبار 
مطلـق بـودن  و در این میان ادعای اختصاص به استصحاب نیازمند دلیل است زیرا با عنایت به 

انـد  ھمـه بزرگـان اصـولی اذعـان کـرده     چنانکـه یقین و ترجیح الف و الم جنس بر عھد، واژه
) اختصاص به استصحاب نیاز به دلیل مقید دارد که برای ایـن  ٣٨٩؛ خراسانی، ٣/٥٦نصاری، (ا

منظور دلیلی جز انصراف و مورد روایت وجود ندارد که خدشـه و نقـد آن گذشـت کـه مـورد      
یقین از اطالق ایـن اخبـار در مقـام    استفادهد باشد. بنابراین بر سر راه تواند مخصِص یا مقینمی

ثبوت و اثبات، مانعی وجود نخواھد داشت.
زمان قضیه الینقض بر استصحاب و غیر آن در روایاتدلیل دوم: تطبیق ھم

تبیـین  » الیـنقض «ی یقین از روایات قاعدهدر دلیل پیشین عدم مانع از استفادهآنکهپس از 
ی یقـین اسـت   الینقض نه تنھا قابل صدق بـر قاعـده  د باید افزود که در اخبار مذکور، قضیهش

ی ی یقین و قاعـده بلکه این قضیه در بعضی فقرات ھمین اخبار، عالوه بر استصحاب بر قاعده
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باشـد.  این قاعده از این اخبار میگر استفادهاشتغال نیز تطبیق شده است، و این به صراحت بیان

اند:مذکور سه دستههیقضاخبار مشتمل بر آن کهوضیح ت
دسته نخست: روایاتی که موردشان مجرای استصحاب نیست و مطلق است.

دسته دوم: روایاتی که موردشان مجرای استصحاب است.
دسته سوم: روایاتی که موردشان ھم استصحاب و ھم غیرآن است.

دسته اول روایات
ع) اشاره ن (ع) از امیرالمؤمنیق (مسلم از امام صادمحمد بنتوان به روایت از این دسته می

ھر کس بر یقینـی  » من کان علی یقین فشک فلیمض علی یقینه فان الشک الینقض الیقین«کرد: 
کنـد. (عـاملی،   باشد سپس شک کرد باید بر یقین خود بگذرد چرا که شک یقین را نقض نمـی 

١/١٧٥(
به شـک  من کان علی یقین فاصا«ده است که ع) وارد شن (دیگری نیز از امیرالمؤمنیروایت

ھر کس بر یقینی بود سپس شـک کـرد بـر یقـین     » فلیمض علی یقینه فان الیقین الیدفع بالشّک
بـه نقـل از مسـتدرک    ٣/٦٨نصـاری،  (ارود. ی شک کنار نمـی خود بگذرد چون یقین به وسیله

)١/٢٨الوسایل، 
شک پس از یقین حادث شده اسـت و ایـن   نکهیایقین با فاء، ظھور دارد در عطف شک بر

ی استصحاب چون ممکن اسـت  ی یقین سازگار است و ھم با قاعدهمقدار از بیان، ھم با قاعده
مراد آن باشد که یقین با پدید آمدن شک از بین رفته است و متعلق ھر دو یکی بوده اسـت کـه   

تا زمان حدوث شک نیز باقی ی یقین است ونیز ممکن است مراد آن باشد که یقین مورد قاعده
ھـر دو را  آنکـه است بنابراین زمان متعلق آن دو مختلف است که مورد استصـحاب اسـت. یـا    

شود.  شامل می
شیخ انصاری احتمال نخست و محقّق خراسانی احتمال دوم را پذیرفته اسـت و برخـی نیـز    

)٤/٣١١ھمان؛ مظفّر، اند. (انصاری، ھمان؛ خراسانی، به اجمال آن از این ناحیه شدهقائل
ی یقـین و  رسد با توجه به اعتراف شیخ انصاری به ظھور این روایـات در قاعـده  به نظر می

توان به قطع ادعا کرد که قضیه التنقض تنھا به ادعای اجمال در آن از سوی برخی محقّقان، نمی
راسـانی را  توان ادعای محقّـق خ شود که نمیجا روشن میاستصحاب اختصاص دارد. از ھمین

را بـه  ی یقین از این قضیه در ایـن روایـت، آن  ی قاعدهپذیرفت که پس از پذیرش احتمال اراده
ای حمل کرده است که ناظر بر استصحاب است چون ھمراه ایـن ادعـا   ی مرتکزهمشھورهقضیه
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دلیلی ارائه نشده است مگر ادعای انصراف که در دالیل پیشین ھمراه با پاسخ آن ذکر شد.

توان ادعای اختصاص این دسته روایات به استصـحاب و عـدم مشـمول    نمیآن کهحاصل 
ی یقین اختصـاص داشـته باشـد و    ی یقین را پذیرفت. بلکه چه بسا این روایات به قاعدهقاعده

شامل استصحاب نشود.  
دسته دوم روایات

گـزارش ادلّـه و   از این میان آنچه بیش از ھمه مورد بحث میان اصـولیان قـرار گرفتـه و در   
ی نخست زراره در مـورد بطـالن   صحیحهھمچوناقوال ایشان ذکر شده است دسته دوم است. 
ی ) و صـحیحه ١، ب نـواقض الوضـوء، ح   ١/١٧٤وضو به خاطر چرت (حرّ عاملی، الوسـایل،  

، ب تطھیـر البـدن و الثیـاب مـن     ١/٤٢١(تھذیب االحکـام،  دوم وی مورد تطھیر لباس از خون
) ٨ح النجاسات،

ھا به استصحاب اختصاص داد و بـه طریـق اولـی    توان به دلیل مورد آناین روایات را نمی
توان موجب تقیید روایات مطلق دسته اول قرارداد.نمی

ی استصحاب توان به قطع دربارهی دوم زراره را نمیرسد صحیحهبه نظر میآنکهافزون بر 
اول آن اشاره کرده است:ی فقره صاحب کفایه دربارهچنانکهدانست 

ی نخست این روایت بر استصحاب مبنی بر آن است که مراد از یقـین در  آری داللت فقره«
عبارت: النک کنت علی یقین من طھارتک، یقین به طھارت، قبل از گمان به اصابت [خـون بـه   

کـه پـس از   لباس] باشد چنان که ظاھر جمله نیز ھمین است امّا اگر مراد از یقین، یقینی باشـد 
ی بررسی لباس پدید آمده است و با دیدن خون در نماز زایل شده است مفاد آن روایات، قاعده

)٣٩٣(خراسانی، » یقین است.
تـوان در یـک روایـت از عبـارت عـدم نقـض یقـین،        این سخن اعتراف به آن است که می

فقـره از  ن یـق ایـ  ی یقین را ھمزمان اراده کرد و بـه نحـوی اشـکال در تطب   استصحاب و قاعده
روایت بر استصحاب است. ھرچند وی در پاسخ به ردّ این احتمال به ظھور روایت استناد کرده 

است که این ظھور با توجه به مطالبی که مطرح گردید محل اشکال است.  
توان در این سخن شیخ انصاری و صاحب کفایه که این جمله را اشاره ازآنچه گفته شد می

داننـد کـه در بسـیاری مـوارد استصـحاب وارد شـده اسـت        ای مـی ی مرتکزهمشھورهبه قضیه
) تأمّل کرد. چون اگر مراد ایشـان اختصـاص ایـن عبـارت بـه      ٣٩٧، خراسانی، ٣/٥٧(انصاری، 

استصحاب باشد این سخن اوّل کالم بوده، نوعی مصادره به مطلوب است چرا که بحث در این 
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ی یقین را نیز زمان قاعدهتواند ھمتصحاب دارد یا میاست که آیا قضیه مذکور، اختصاص به اس

ی یقین یـا  که قدمای اصحاب از این جمله، قاعدهشامل شود. به خصوص با در نظر گرفتن این
طور کـه در ابتـدای ایـن نوشـتار     اند ھمانچیزی مناسب با آن و نه استصحاب را برداشت کرده

ذکر شد.
قضیه، ارتکاز نزد اصحاب ائمه باشد این مطلبـی اسـت   بدین ترتیب اگر مراد از ارتکاز این

که اوّل کالم و محل اختالف است و اگر مراد، ارتکاز ادوار پـس از ایشـان باشـد، آنچـه در آن     
کنـیم  ادوار نزد فقھا مرتکز بوده، چیزی غیر از استصحاب است. ھرچند این نکته را اذعـان مـی  

ی فھم مدلول روایت باشد.  تواند قرینهکه ارتکاز و برداشت قدما نمی
دسته سوم

ھـا  ھا آمده است امّا مـورد آن دسته سوم روایات روایاتی است که عبارت نقض یقین در آن
ی سوم زراره در مورد شک بین رکعـات نمـاز   توان صحیحهاختصاص به استصحاب ندارد، می

). بدین معنـا کـه   ٢ح ، ب الخلل الواقع فی الصالة،٥/٣٢١را جزء این دسته دانست. (الوسایل، 
بعضی فقرات آن با استصحاب و برخی با غیر استصحاب مطابقت دارد. 

داللت این روایت بر حجیّت استصحاب منوط به آن است که مراد از یقین در آن یقـین بـه   
استصـحاب اسـت امّـا    » الینقض«عدم رکعت چھارم باشد چه در این صورت است که مراد از 

توان این روایت را دلیل بر حجیّت استصحاب قـرار داد  ه برائت باشد نمیاگر مراد از آن یقین ب
شیخ انصاری در داللت این روایت بـر استصـحاب   ؛ لذا بلکه مفاد این قضیّه احتیاط خواھد بود

) صاحب کفایه نیز این روایـت را دلیـل چنـدان صـریحی بـر      ٣/٦٦تأمل کرده است (انصاری، 
). مظفر مراد از یقین در بعضـی فقـرات ایـن روایـت     ٣٦٩استصحاب ندانسته است (خراسانی، 

شدن سه رکعت و در بعضی فقرات (فقرات چھـارم و  (فقرات نخست) را یقین به صحیح واقع
)٤/٣٠٩داند. (مظفّر، پنجم) یقین به برائت می

–شـود  از دقّت در فقه الحدیث صحیحه نیز چنین فھمیـده مـی  چنانکه–پذیرش این نظر 
گیـرد  زمان عالوه بر استصحاب، احتیاط را نیز در بر مـی ھم» الینقض«هیقضبدان معنا است که 

مذکور به استصحاب مورد تأمّل جدّی است بلکـه از تطبیـق آن   هیقضبنابراین ادّعای اختصاص 
ی یقـین  ی پیشین بـر قاعـده  و در صحیحه-عالوه بر استصحاب –در این صحیحه بر احتیاط 

دم اختصاص آن به استصحاب را نتیجه گرفت.توان عمی
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است که گویا در این روایـات  یابه گونهافزون بر آن، تحقیقات اصولیان پیرامون این قضیّه 

ھمین یک قضیه است و بس و این نحو تحقیق ھمراه با نوعی تقطیع روایت، خود موجب عدم 
ین صـحیحه، قضـایای دیگـری    نگرانه به روایات شده است. به عنوان مثـال در ھمـ  توجه جامع

آمده است که با وجـود تـأثیر   » وال یخلط احدھما باآلخر» «الیقینوال یدخل الشک فی: «ھمچون
ی فراموشی سپرده شده است.فراوان این دو قضیه در فھم مفاد روایت، گویی به بوته

نتیجه
غالب اصولیان اعتراف بر این دارند که عبارت عدم نقض یقین به شک در نکهیابا توجه به 
ی یقین را بـه صـورت جداگانـه شـامل     ی استصحاب و قاعدهتواند ھر دو قاعدهمقام ثبوت می

توانند به استصـحاب اختصـاص   شود و از دیگر سو روایاتی که موردشان استصحاب است نمی
مطلق باشند، روایات مطلق نیز بر اطالق خود باقی مانـده و  مقیّد روایات آنکهیابند چه رسد به 

جا که ایـن عبـارت در روایـات    از آن؛ و مانعی بر سر راه انعقاد اطالق این عبارت وجود ندارد
تـوان  ی اشتغال نیز تطبیق شده است نمـی ی یقین و حتی بر قاعدهعالوه بر استصحاب بر قاعده

ای فاقد مـدرک  ی یقین را، پذیرفت و آن قاعده را قاعدهبر قاعده» التنقض«عدم شمول روایات 
ی یقین را ھـم در  زمان عالوه بر استصحاب، قاعدهتوانند ھممی» الینقض«دانست بلکه روایات 

ی یقین نیز باشند. ھرچند توانند مدرک قاعدهبرگیرند و به دیگر عبارت، روایات استصحاب می
از آنکـه طلبد. به عالوه لمرو آن مجال و مقالی مستقل را میتطبیق این قاعده بر موارد و تنقیح ق

تـوان بـه ایـن    این عبارت در روایات و اعتناء شارع به یقین در دیگر روایات میکثرت استفاده
نتیجه رسید که عدم نقض به غیر یقین اصلی است پذیرفته شده در شرع که عبارت از اصرار بر 

توان گفت ایـن  است. بلکه میمسئلهو یقین و دلیل در ھر علم و معلوم و حرکت بر مدار علم 
ی ی استصـحاب و قاعـده  تواند شامل قاعـده زمان میاصل، اصل عقالیی و کبرایی است که ھم

چنـین دیـدگاه متقـدّمین کـه استصـحاب را از امـارات و نـه از اصـول عملیـه          یقین باشد. ھـم 
ھـای دیگـری   ط پیرامون این مباحـث، مجـال  گردد. که البته بحث مبسواند تقویت میدانستهمی
طلبد.می
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