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 Abstract  

Undoubtedly, knowing the Usuli opinions of each jurist plays a significant role in understanding his 

jurisprudential approach. Ayatollah Sayyed Ahmad Khansari, the author of the precious book Jami 

al-Madarak, is one of the great contemporary jurists. Despite his numerous jurisprudential and 

theological books, he has left no Usuli book that may be consulted in order to identify his Usuli 

views. His Usuli views should be investigated in his jurisprudential books and among individual 

precepts. Among the practical pinciples, Istishab (the principle of continuity of the previous state) 

has a special position either in terms of its widespread examples or because of being one of the Usul 

e Muhreze (principles that declare the duty by taking into account the reality). In this paper, by 

referring to the jurisprudential book Jami al-Madarak, the authors seek to realize his opinion about 

the nature and characteristics of Istishab. By taking this paper as a model, one may perceive his 

Usuli views and discover the missing pieces of his Usul al Fiqh.     
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 دهیچک
 یداحمد خوانس اریالل ه س تی او دارد. آ یکرد فقهیدر فهم رو یینقش بسزا ،هیهر فق یاصول یشناخت آرا گمانیب

 ،یقادو اعت یوجود آثار متعدد فقهباشان یاست. از ااز فقهای بزرگ معاصر  جامع المدارکسنگ صاحب کتاب گران
 ید. آراک ر ییش را شناس اایاص ول هایدیدگاهتا بتوان با مراجعه به آن،  است ادگار نماندهیبه  یتأسفانه کتاب اصولم

ستصحاب چ ه ا ه،یاصول عمل انید. در مکرجو وجست یاحکام جزئاز خالل و  اشیکتب فقه در دیبا وی را یاصول
ب ا مراجع ه ب ه در این جس تار دارد.  یاژهیگاه ویل محرزه است، جانکه از اصویا دلیلموارد و چه به  یگستردگ ازنظر
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 مقدمه
الله سیداحمد خوانساری یکی از بزرگترین فقهای معاصر است ک ه ن زد اس اتید ز راز بدون تردید آیت

ریم اولی همچون آخوند خراسانی، سیدمحمدکاظم یزدی، میرزای نائینی، آقا ض یا  عراق ی، ش یخ عب دالک
حائری و دیگران تلمذ کرده و شاگردان بزرگی همچون شهید مطهری، حس ینعلی منتظ ری، ش یخ مرت  ی 

؛  38/8؛ هم ان3/31 ،یراز فیش رحائری، سیدموسی صدر، عزالدین زنجانی و... را تربیت کرده اس ت  
 (.81،یکشور

آیات عظام گلپایگانی،  همراهالله بروجردی، بهدر بزرگی ایشان همین قدر بس که پس از درگذشت آیت
الله خوانساری آثار مختل ف دار شد. از آیتهمرعشی نجفی و شریعتمداری، مرجعیت فقهی شیعیان را عهد

 جامع المدارک فی شرح  متصررح الفرافعفقهی و اعتقادی به یادگار مانده است. مهمترین اثر ایشان، کتاب 
زول بحث قصاص است و نگارش آن س ی س ال ب هاست که یک دورۀ فقه استداللی از اول زهارت تا آخر 

 های نو و منحصر به فردی دارد. الله خوانساری در فقه دیدگاهانجامیده است. آیت
خورد. ولی مانده است، متأسفانه کتاب اصولی به چشم نمی در میان آثار متعددی که از ایشان بر جای

زور پیوس ته از مس ائل اص ولی در اس تنبا  ب ه جامع المردارکخصوص کتاب در میان آثار فقهی ایشان به
جز مراجع ه ب ه مط اوی رو برای کشف آرای اصولی ایشان راهی بهاحکام فقهی بهره گرفته شده است، ازاین

گمان، تحقق این امر متوقف ب ر تحقیق ی وس یر در هم ا آث ار ایش ان در کتب فقهی ایشان وجود ندارد. بی
 هاست که از عهدۀ این نوشتار خارج است. ستفاده از آنتک مسائل اصولی و موارد اخصوص تک

اند و هرجا دستش ان از ادل ا یکی از قواعد مهم اصولی که فقها از آن در تمام ابواب فقهی استفاده کرده
گیرند، ابقای حالت سابقه است که در اص طال  ب ه آن استص حاب شود از آن کمک میاجتهادی کوتاه می

ازنظِر اکثر متأخران، اصلی عمل ی اس ت، ول ی در می ان اص ول عملی ه جایگ اه شود. استصحاب گفته می
نماست و به همین دلیل است که قدما آن را اماره و ای دارد؛ چراکه اواًل از اصول محزره و تاحدوی واقرویژه

یه از باب اند؛ ثانیًا در مقام تعارض بین آن و دیگر اصول عملمتأخران عرش االصول و فرش االمارات دانسته
ترین اص ول عملی ه و حکومت یا ورود، مقدم بر دیگر اصول است؛ ثالثًا ازنظِر موارد کاربرد، یکی از کلیدی

فتاوای فقها در عق ود »نویسد: که فاضل تونی میای در حوزۀ مسائل فقهی است تاجاییدارای حوزۀ گسترده
 (.832 تونی، « و ایقاعات غالبًا مستند به استصحاب است

ابراین، بازشناسی جایگاه استصحاب از منظر اصولی، اهمی ت ش ایان و س هم بس زائی در فه م آرای بن
فقهی فقیهان دارد. بر این اساس، مسئلا استصحاب و دیدگاه سیداحمد خوانساری راجر به آن را با تمرکز بر 

 آوریم.  دستکنیم و چیستی و چگونگی آن را بهجستجو میجامع المدارک کتاب 
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های های مختلفی با تفاوتحجیت آن دیدگاهبه چیستی و چگونگی استصحاب و حجیت یا عدم راجر
ت  وان ادع  ا ک  رد در کمت  ر مس  ئلا اص  ولی چن  ین اختالف  ی وج  ود دارد؛ بس  یار وج  ود دارد، تاآنجاک  ه می

زی ر دانند. برخی از اس اس، حجی ت آن را مثال، برخی استصحاب را اماره و برخی اصل عملیه میعنوانبه
ان د و دی و ع دمی تفص یل دادهام ور وج واند و برخی به حجیت مطلق آن معتقدند. برخی بین سؤال برده

برخی بین استصحاب در شبهات حکمیه و موض وعیه و تفاص یل بس یار دیگ ری ک ه علم ا ازجمل ه ش یخ 
 (.1/380، میرزای قمی، 1/89، آخوند خراسانی، 8/349،یانصاراند  انصاری در کتب خود نقل کرده

الل ه خوانس اری راج ر ب ه هاس ت: دی دگاه آیتگویی ب ه ای ن پرسشپژوهش حاضر درص دد پاس خ
داند ی ا اص ل عمل ی؟ استص حاب را در چ ه ام وری حج ت استصحاب چیست؟ استصحاب را اماره می

 داند و در چه اموری خیر؟ می

 . تعریف استصحاب1

همراه خ ود ق راردادن معنای چیزی را ب ههب« صحب»استصحاب در لغت مصدر باب استفعال از مادۀ 
(. اما در اصطال ، تعاریف مختلفی ب رای استص حاب بی ان 308تا3/303؛ جوهری، 8/99است  زریحی

تعری ف ک رده اس ت « حکم به بقای آنچه دلیلی بر نفی آن نداریم»شده است. شیخ مفید استصحاب را به 
حکمی یا وصفی ک ه در زم ان گذش ته »ف کرده است: گونه تعری(. میرزای قمی آن را این8/10 کراجکی، 

« یقینًا حاصل شده است، لیکن در زمانی دیگر شک داریم که آن وصف ی ا حکم ش ب اقی اس ت ی ا خی ر
( و 1/9داند  می« ابقای ماکان»ترین و مختصرترین تعریف استصحاب را (. شیخ انصاری محکم1/388 

ای حکم یا به بقای موض وع دارای حک م در ج ایی ک ه در کردن به بقحکم»آخوند خراسانی استصحاب را 
 (. 1/83معنا کرده است  آخوند خراسانی، « ها شک شودبقای آن

تعریف صریحی درباره  استصحاب بیان نشده است. سیداحمد خوانساری در  جامع المدارکدر کتاب 
در استص حاب ب ا مت یقن  شود ک هاز ادلا استصحاب دانسته می»ضمن بحث بیر و آداب آن فرموده است: 

معن ای »در بحث شک در انق ا  عده، فرموده است:  1«.شودسابق که مشکوک البقا  است، معامله  بقا می
یعنی استصحاب، نوعی تمدید زمان مستص حب اس ت، ول ی تنه ا چی زی را  2؛«استصحاب تمدید است

نبودن مب دأ آن روش نس بب ه بهتوان تمدید کرد که مبدأ آن مشخص باشد؛ لذا اگر شک در انق  ا  ع دمی
باشد، استصحاب جاری نخواهد شد. تعبیر تمدید در تعریف استصحاب تا قب ل از س یداحمد خوانس اری 

                                                 
 (.1/93 محقق خوانساری، « السابق المشکوك البقا  معاملة البقا أّن أدّلة االستصحاب یستفاد منها أن یعامل مر المتیّقن . »1
 (.4/810 همان، « التمدیدأّن معنی االستصحاب هو . »2
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سیدمرت ی حائری ش اگرد س یداحمد  مبانی االحکامکس نیامده و پس از ایشان فقط در کتاب در آثار هیچ
 (. 1/304خوانساری آمده است  حائری، 

 است یا اماره. استصحاب اصل 2

اند و بودن استصحاب اختالف است. برخی، استصحاب را اصل دانس تهمیان اصولیان در اصل یا اماره
برخی اماره و این مسئله بستگی تام دارد به اینکه مستند حجیت استصحاب چه باشد. اگر مس تند حجی ت 

یت آن از باب ظن باش د، استصحاب، اخبار و روایات باشد، استصحاب اصل عملی خواهد بود و اگر حج
 (. 1/31گیرد  انصاری، جز  امارات قرار می

ش د و دلی ل عنوان امارۀ حجت قلمداد میتا قرن دهم هجری قمری عمومًا استصحاب از باب ظن و به
ب ار توس ط وال د ش یخ به ایی، ش یخ بعد و برای اولین حجیت آن عقل و بنای عقال بود. اما از قرن دهم به

( و پس از آن ب ود ک ه 82ق( حجیت استصحاب مستند به اخبار شد  عاملی، 924بدالصمد  عبنعزالدین
؛ 1/13بودن استصحاب در کنار برائت، احتیا  و تخیی ر ب ین اص ولیان ش ایر ش د  انص اری، اصل عملی

 (.  8/141، اجود الصقحیحاتنائینی، 
عقلی آن نیز درخ وِر اعتن ا خواه د ثمرۀ این اختالف در این است که استصحاب اگر اماره باشد، لوازم 

بود؛ چون لوازم عقلی امارات حجت هستند، ولی اگر اصل باشد، لوازم عقلی آن حجت نیست و تمسک به 
(. 4/423، فوائد االصرو ؛ نائینی، 1/814خواهد بود  انصاری،  1اش اصل مثبتآن برای اثبات لوازم عقلی

ه، وقتی کاربرد دارد که دست فقیه از ادلا اجتهادی کوتاه همچنین استصحاب اگر اصل عملی باشد و نه امار
باشد؛ چراکه اصل وقتی جاری است که در حکم واقعی، شک وجود داشته باش د و ب اوجود ام اره، حک م 

 (. 8/804واقعی مشخص است و شکی در آن وجود ندارد  آخوند خراسانی، 
ص ول عملی ه اس ت؛ چراک ه اواًل مس تند الله خوانساری ج ز  ابدون تردید، استصحاب از دیدگاه آیت

( و ثانیًا در موارد زی ادی 440و  3/30استصحاب از منظر ایشان اخبار و روایات است  محقق خوانساری، 
 334و4/382؛ 1/08بودن استصحاب و ناکارایی آن هنگام وجود امارات اشاره کرده است  هم ان، به اصل

حجیت ل وازم عقل ی استص حاب ان همچنین به ع دم(. ایش0/333؛ 404و 3/348؛ 300و 884و 831و 
کند که بر مستص حب، ( و تمسک به استصحاب را تنها در جایی قبول می0/80؛ 1/840باور دارد  همان، 

قلمداد کرده و  2(. البته استصحاب را جز  اصول عملیا محرزه304و  3/23اثر شرعی مترتب باشد  همان، 
                                                 

 سبب امر عادی یا عقلی بر آن بار شود. زور مستقیم بر آن بار نشود، بلکه به. اصل مثبت به استصحابی گویند که اثر شرعی مستصحب به1
ملیه، فق ط استص حاب ج ز  اص ول رو به امارات شبیه است. از میان اصول عاصول عملی محرز، اصولی است که مفاد آن ها نوعی احراز واقر است و ازاین .2
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(. همچن ین جایگ اه 3/328اند نه اح راز وج دانی  هم ان، دانسته 1تنزیلیمعنای احراز آن را احراز بنائی و 
خصوص برائت باالتر دانس ته و اخب ار استص حاب را ب ر ادل ا استصحاب را نسبت به دیگر اصول عملیه به

 (.3/803 همان،  برائت از باب حکومت یا ورود مقدم دانسته است

 . حجیت استصحاب3

مان دینی اختالف است، ولی اکثریت قائ ل ب ه حجی ت آن هس تند درباره  حجیت استصحاب بین عال
(. ش یخ مفی د اول ین شخص ی اس ت ک ه ب ه حجی ت 408، انیس المجصهدین؛ نراقی، 803 شهید ثانی، 

(. سیدمرت ی چنانچه معروف اس ت ب رخالف 8/030؛ زوسی، 43استصحاب اذعان کرده است  مفید، 
کن د  عل م ه است و بر نف ی حجی ت آن، دلی ل اقام ه میاستاد خویش استصحاب را از اساس کنار گذاشت

( 8/032کند  (. شیخ زوسی دیگر شاگرد شیخ مفید حجیت استصحاب را قبول می134تا8/131الهدی، 
(. 184دان  د  حجیت استص  حاب را اق  رب ب  ه ص  واب میو ص  احب مع  الم، ق  ول سیدمرت   ی در ع  دم

؛ 8/030نفیه نیز نسبت داده شده اس ت  زوس ی، حجیت استصحاب به اکثر متکلمان و بسیاری از حعدم
 (. 1/380؛ میرزای قمی، 408، انیس المجصهدیننراقی، 

جامعر  دانند، اکثریت ب ه حجی ت مطل ق آن ب اور دارن د  نراق ی، کسانی که استصحاب را حجت می
طل ق زور م(. آخوند خراسانی و مظفر ازجمله معاصرانی هستند که به حجیت استصحاب به321، االصو 

ان د، ول ی در م وارد (، اما برخی حجتیش را مح دود کرده040؛ مظفر، 120باور دارند  آخوند خراسانی، 
 حجیت آن با یکدیگر اختالف دارند. 

دان د. در ادام ه جا حجت نمیداند، اما آن را در همهسیداحمد خوانساری نیز استصحاب را حجت می
 کنیم. شاره و نظر ایشان را بررسی میبه برخی از مهمترین تفاصیل حجیت استصحاب ا

 . تفصیل بین امور وجودی و عدمی0. 3
ب ه (، ام ا تفت ازانی باتوجه8/030ها منکِر حجیت استصحاب هستند  زوسی، مشهور است که حنفی

ها فقط استصحاب در امور وجودی را انکار و در امور عدمی ج اری ها معتقد است حنفیبرخی عبارات آن
 (. 8/824دانند  می

الله خوانساری استصحاب را هم در ام ور وج ودی صحت انتساب مذکور، آیتفارغ از صحت یا عدم

                                                                                                                   
 محرز است.

عقاب ی ا اج ازه تعبد به حکم واقعی در مرحلا ظاهر است؛ مانند استصحاب و اصالت زهارت و حلیت، ولی مفاد اصل غیرتنزیلی نفیاصل تنزیلی، مفاد آن . 1
 در ارتکاب عمل یا امر به احتیا  است.
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(، 3/818(، نجاس ت  هم ان، 4/812جاری کرده است؛ نظیر استصحاب حرم ت  محق ق خوانس اری، 
(، 3/304( و هم در امور عدمی؛ نظیر عدم القدرة  همان، 4/301(، حیات  همان، 3/883زهارت  همان، 

جواز نک ا  (، عدم1/890ام ولد  همان،  حمل و عدم(، عدم8/890وجوب  همان، استطاعت و عدمعدم
حدوث المل ک (، عدم3/08نقل  همان، (، عدم4/442دخول  همان، انق ا و عدم(، عدم4/810 همان، 
حج ت ندانس ته ازلی را (. البته ایشان استص حاب ع دم3/340موت  همان، (، اصالا عدم1/304 همان، 

 (. 830تا1/800؛ 3/23است  همان، 
 . تفصیل بین موضوعات و احکام2. 3

مستصحب گاهی حکمی شرعی است؛ مث ل زه ارت، نجاس ت، وج وب و حرم ت و گ اهی ام ری 
خارجی است؛ مثل کریت، عدالت، رزوبت، حیات و ممات. راجر به حجیت استصحاب در موض وعات 

ف است. اکثریت، فرقی بین این دو نگذاشته و استص حاب را در ه ر خارجی و در احکام، میان فقها اختال
اند. بع ی، استصحاب را در احک ام حج ت خصوص تفصیل داده دانند، ولی بع ی در ایندو حجت می

مشرار  در  1دانند. این دی دگاه از برخ ی عب ارات محق ق خوانس اریدانند و در موضوعات حجت نمیمی
( و هم ین ز ور از کلم ات 1/49؛ انصاری، 1/334؛ میرزای قمی، 1/412 محقق خوانساری،  الشموس

(. گروهی، استصحاب را فقط در 840و  8/818؛ 3/92آید  به دست می ذخیحة المعادمحقق سبزواری در 
 (.1/318اند  نک: میرزای قمی، موضوعات حجت دانسته

ری همانند اکثریت، استص حاب را الله خوانساشود که آیتمعلوم می جامع المدارکبامراجعه به کتاب 
مثال، ایش ان در ام ور خ ارجی نظی ِر عنواندان د؛ ب ههم در امور خارجی و هم در احکام شرعی جاری می

(، 8/890اس تطاعت  (، عدم1/890ام ول د  حمل و عدم (، عدم0/80(، اعسار و ایسار  4/301حیات  
ت وان ب ه استص حاِب استص حاِب حک م می(، استصحاب کرده است. همچن ین ب رای 3/30عدالت زید  

 ( اشاره کرد. 8/890وجوب  همان، عدم
افزون بر آن، ایشان در مسئلا ازدواج با زنی که زالق داده شده است اما در انق ای عدۀ او شک وج ود 

ان  د: مقت   ای استص  حاب حک  م  حرم  ت ت  زوی ( و استص  حاب موض  وع  بق  ای ع  ده(، دارد، فرموده
یرا در هر دو صورت حکم به معذوریت، ب رخالف قاع ده و مقت  ای استص حاب معذوریت است؛ زعدم

در این عبارت، بین استصحاب حکم و موضوع جمر شده است و از آن، همسانی دیدگاه ایش ان ب ا  2است.
                                                 

ق( از فقهای مکت ب اص فهان در دورۀ ص فوی؛ هرج ا در مقال ه، محق ق 3092تا3030حقق خوانساری  محمد خوانساری معروف به مالدینجمالبن. حسین1
 الله خوانساری بیان شده، مقصود سیداحمد خوانساری است.خوانساری آمده، مقصود ایشان است و هرجا آیت

فی االول واستص حاب الموض وع ف ی الث انی ع دم المعذوری ه . و علی کل تقدیر یکون الحکم بالمعذوریه علی خالف القاعده اذ مقت ی استصحاب الحکم 2
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 شود. خوبی استفاده میاکثریت به
آن اینک ه اگ ر نکته  درخوِر تذکر این است که تفاوتی ب ین استص حاب حک م و موض وع وج ود دارد و 

مستصحب حکم باشد، شر  جریان استصحاب، احراز بقای موضوع است که سیداحمد خوانساری نیز در 
کید کرده  همان،  ( و فرموده است: اتح اد 3/302؛ 884و  4/330؛ 430و  3/308چند جا این مطلب را تأ

نکرده و بعض احوال آن تغییر (، لذا اگر موضوع تغییر 3/430بین ق یا متیقنه و مشکوکه الزم است  همان، 
 (. 3/09کرده باشد، استصحاب ممکن نیست، چه موضوع کلی باشد و چه شخصی  همان، 

 . تفصیل بین احکام کلیه و احکام جزئیه3. 3
بودن استصحاب در احکام کلی یا احک ام دانند، در جاریکسانی که استصحاب در احکام را جایز می

ب ه ای است که بیان آن وظیفا شارع است، ام ا ی شک در حکم کلی مسئلهاند. گاهجزئی، اختالف ورزیده
خود رن گ، عللی بیانی از زرف شارع نرسیده است؛ مثل شک در زهارت یا نجاست آب نجسی که خودبه

ش ود. ام ا زعم و بوی نجاست را از دست داده و زالل شده است. از این موارد، به شبهات حکمیه تعبیر می
سبب اشتباه موضوع است؛ مثاًل ش ک در حرم ت ی ا حلی ت سوی شارع بیان شده و شک بهگاهی حکم از 

سبب شک در برخورد با نجاست ک ه از ای ن سبب شک در انق ای عده یا شک در نجاست آب بهازدواج به
 شود. موارد به شبهات موضوعیه تعبیر می

و هم در احکام جزئی و ش بهات اکثریت اصولیان، استصحاب را هم در احکام کلی و شبهات حکمیه 
دانن د، ن ه در احک ام اند. اما برخی استصحاب را فقط در احکام کل ی حج ت میموضوعیه حجت دانسته

؛ انص اری، 119جزئی. این دیدگاه توسط برخی به محقق خوانساری نسبت داده شده است  رضوی قمی، 
د و در احکام کلی قائل ب ه استص حاب ان(. برخی، استصحاب را فقط در احکام جزئی جاری دانسته1/49

، هم و، 802، الفوایرد الوویری روند  حر ع املی، ها از زرفداران دیدگاه اخیر به شمار مینیستند. اخباری
 (. 330و  1/11؛ انصاری، 401؛ استرآبادی و عاملی، 3/082 الفرو  المهم ،

صحاب را در شبهات حکمیه حجت الله خوانساری استآید که آیتبه دست می جامع المدارکاز کتاب 
ان د. ب ه ج رأت حجیت استص حاب در ش بهات حکمی ه تص رید کردهندانسته و در موارد متعددی به عدم

جریان آن در ش بهات حکمی ه در ای در خصوص استصحاب همچون عدمتوان ادعا کرد که هیچ مسئلهمی
کید نشده است. ایشان نزدیک به پنجاه مور جامع المدارککتاب  اما  1خصوص سخن گفته است، د در اینتأ

                                                                                                                   
 (.4/810 محقق خوانساری، 

، 12، ص فحات 8و در جل د  432، 418، 144، 100، 840، 330، 340، 303، 30، در ص فحات 3در جلد  جامع المدارکالله خوانساری در کتاب . آیت1
، 810، 884، 831، 330، 333، 334، 330، 30، 41، 48، ص  فحات 4در جل  د  و 123، 898، 301، 311، 383، 08، ص  فحات 1و در جل  د  301، 130
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 محق ق خوانس اری، « ب ّین ف ی محّل ه»دلیل آن اشاره نکرده و تنها با عناوینی مانند جا بهمتأسفانه در هیچ
« قّدر فی محله»(، 3/432 همان، « تمام الکالم فی االصول»( و 3/308 همان، « ذکر فی محّله»(، 3/330

و  383و  1/08 هم ان،« ق ّرر ف ی محل ه»(، 8/301 همان، « ل آخرو للکالم فیه مح»(، 3/338 همان، 
( از کنار آن عبور ک رده و در ه یچ ج ایی از کت اب 0/830 همان، « والبحث فیه موکول الی محله»(، 123

نداش تن است. از زرفی، ایشان کتاب اصولی هم ندارد تا با مراجعه به آن وج ه جریان وجه آن را بیان نکرده
 بهات حکمیه روشن شود. استصحاب در ش

کید فراوان ایشان، بررسی بیشتر این مسئله خالی از فایده نیست. کس انی ک ه به دلیل اهمیت مسئله و تأ
الل ه ان د ک ه بای د دی د آیتدانند به ادلا مختلفی تمس ک کردهاستصحاب را در شبهات حکمیه جاری نمی

 ست. خوانساری موافق با کدام دلیل چنین نظری را برگزیده ا
جعل زائ د، برخی همانند نراقی از باب تعارض استص حاب مجع ول ب ا استص حاب ع دمدلیل اول: 

مثال، مشهور فقها در آب نجسی که رنگ یا بو ی ا عنواندانند؛ بهاستصحاب در شبهات حکمیه را معتبر نمی
ستص حاب سبب نجاست عوض شده و سپس تغّیر آن بنفسه زائ ل ش ده اس ت، ب ا تمس ک ب ه ازعم آن به

 اند.نجاست سابق، حکم به بقای نجاست آب کرده
اما از دیدگاه فاضل نراقی استصحاب بقای نجاست، مبتال به معارض است؛ با این توض ید ک ه ش ارع 
قبل از شریعت اسالم، نجاست را نه برای آب متغیر بالفعل و نه آبی که تغیر آن زائل بنفسه زائل شده اس ت، 

ش ود، از شریعت اسالم یقین به جعل نجاست برای آب متغیر بالفعل حاصل می جعل نکرده بود، حال بعد
ب ه اینک ه ش ود؛ ح ال باتوجهلکن در جعل نجاست برای آبی که تغیر آن بنفسه زائل ش ده اس ت، ش ک می

، حکم ب ه بق ای «ال ینقض الیقین بالشّک أبداً »جعل نجاست برای این آب از قبل متیقن بود، با تطبیق عدم
جعل زائد ب ا استص حاب بق ای مجع ول  استص حاب شود. این استصحاب عدمجعل نجاست آن میعدم

جریان استص حاب وج ود حک م س ابق در بقای نجاست( تعارض خواهد کرد و نتیجا این تع ارض، ع دم
حکم در شبهات حکمیه وارد شبهات حکمیه خواهد بود و لکن این اشکال خللی به جریان استصحاب عدم

 حرمت شرب تتن. د؛ مانند استصحاب عدمنخواهد کر
است و ایشان نیز استصحاب را در  تأیید شدهالله خوئی این اشکال توسط برخی معاصران همچون آیت

درایات فری لمر  ؛ همو، 04تا2/93، محاضحات فی اصو  الفقهداند  خویی، شبهات حکمیه حجت نمی
کلی را به احکام لزومیا تکلیفیه و ملحقات  حجیت استصحاب در احکام(؛ لیکن عدم56و0/56، االصو 

                                                                                                                   
، 0و در جلد  180، 333، 10، صفحات 0و در جلد  302، 331، 348، 94، صفحات 3و در جلد  328، 304، 333، 300، 303، 401، 143، 148، 819

 به این مطلب اشاره کرده است. 830و  88صفحات 
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آن از احکام وضعیه اختصاص داده است و در احکام تکلیفیه و وضعیه غیرالزامیه نظیر اباحه و زه ارت ک ه 
دان د  هم و، نیازی به جعل مستقل ندارد و ملحق به شبهات حکمیه عدمی است، استصحاب را ج ایز می

 (. 62تا0/61همان، 
جریان استص حاب در ش بهات حکمی ه الله خوانس اری در ع دموجه مورد اعتماد آیتاین دلیل، قطعًا 

جرامع ( در دو ج ا از کت اب 834ت ا1/833نظر با ش یخ انص اری  انص اری، نیست؛ چراکه اواًل ایشان هم
( و ثانیًا از عب ارات 334و  432تا3/430سخن محقق نراقی را نقد کرده است  محقق خوانساری،  المدارک

دانند، بلکه جری ان آن تنها در شبهات حکمیا وجودیه جاری نمیشود که استصحاب را نهاستفاده میایشان 
نمون ه در م واردی نظی ر عنواناند؛ بهدر شبهات حکمیا عدمی ه و احک ام غیرالزامی ه را نی ز ج ایز ندانس ته

د مشکوک  همان، ترتب اثر در عق(، استصحاب عدم8/130انفساخ اجاره در ح   همان، استصحاب عدم
لزوم (، استص حاب ع دم41و  4/48حصول ملکیت  هم ان، (، استصحاب عدم4/328؛ 123و  1/143

(، استص حاب 4/334اش ترا  حی ات اب در والی ت ج د  هم ان، (، استصحاب عدم4/41عقد  همان، 
ذکی ه الت(، اصالت عدم4/810انق ای عده  همان، (، استصحاب عدم304و  4/810حلیت  همان، عدم

(، اش کال ک رده و وج ه آن را 0/329مخالفت شر  با کتاب و سنت  همان، (، اصالت عدم3/94 همان، 
 اند. جریان استصحاب در شبهات حکمیه معرفی کردهعدم

دلیل ورود هما روایات استصحاب در خصوص ش بهات موض وعیه، برخی ممکن است بهدلیل دوم: 
انند؛ چراکه عمدۀ دلیل بر استصحاب سه صحیحا زراره است حجیت آن را مختص به شبهات موضوعیه بد

دلیل ش ک و مورد هر سه روایت، شبهات موضوعیه است. مورد صحیحه  اول زراره، شک در نقض وضو ب ه
در نوم و مورد صحیحا دوم، شک در بقای زهارِت ثوب است. مورد صحیحا سوم نیز شک در اتیان رکع ت 

نیز شک در امتثال خارجی و از قبیل ش بهات موض وعیه اس ت. بن ابراین، چهارم در نماز است که مورد آن 
ازآنجاکه قدر متیقن در مقام تخازب این روایات، شبهات موضوعیه است؛ روایات استصحاب اختص اص 

شود. نتیجا ای ن دلی ل ای ن خواه د ب ود ک ه کند و شامل شبهات حکمیه نمیبه شبهات موضوعیه پیدا می
قبل، نه در شبهات حکمیا وجودیه جاری است و ن ه حت ی در ش بهات حکمی ا  استصحاب برخالف دلیل

جریان استصحاب در شبهات حکمی ه ب ر هم ین الله خوانساری در عدمعدمیه. لذا امکان دارد اعتماد آیت
 وجه باشد. 

ی الله خوانسارشود که این وجه نیز مرضی ایشان نیست. آیتبا تأمل بیشتر در عبارات ایشان روشن می
(، 4/320به اختصاص اخبار زراره به شبهات موضوعیه اشاره کرده است   جامع المدارکدر جایی از کتاب 

ها به شبهات موضوعیه ولی صرف ورود این روایات در شبهات موضوعیه را دلیل صحیحی بر اختصاص آن
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یقن در مقام تخازب، ندانسته است؛ چراکه از دیدگاه اصولیان مورد، مخصص نیست. از منظر ایشان قدر مت
منزلا قدر واضد باشد تا از دیدگاه عرف بهگیرد، مگر اینکه آنشود و جلوی ازالق را نمیبیان محسوب نمی

ش ود دلی ل دوم م ورد اعتم اد ایش ان به این عب ارت روش ن میباتوجه 1قید محسوب و سبب انصراف شود.
 نیست. 

الله ش بیری داند، آیتر شبهات حکمیه جاری نمییکی دیگر از فقهایی که استصحاب را ددلیل سوم: 
دلیل قصور در در شبهات حکمیه را بهجریان استصحاب (. ایشان عدم3/3300؛ 30/1892زنجانی است  

دلیل ورود این روایات در موارد شبهات موضوعیه؛ چراکه به نهاند، اقت ای روایات اعتبار استصحاب دانسته
دلیل گیرد، بلکه ب هیدگاه اصولیان، مورد مخصص نیست و جلوی ازالق را نمیگونه که اشاره شد از دهمان

 گیری این روایات نسبت به شبهات حکمیه مبتال به اشکال دیگری است. اینکه ازالق
به اینکه جریان اصل در شبهات حکمیه مشرو  ب ه فح ص از دلی ل اجته ادی و توضید اینکه، باتوجه

ور قطر استصحاب قبل از فحص در شبهات حکمیه ج اری نیس ت، چگون ه زیأس از ظفر به آن است و به
و م راد استص حاب در ش بهات « ال تنقض الیقین بالشّک أب داً »شود که امام ع( به قول مطلق بفرماید: می

دلیل ای به لزوم تعلم و لزوم فحص در شبهات حکمیه و یأس از ظفر بهکه هیچ اشارهحکمیه باشد، درحالی
ای استصحاب نکند؟! بنابراین باوجود سکوت امام، وثوق نوعی به اراده  استص حاب در ش بهات قبل از اجر

اش اره ب ه ل زوم فح ص در ادل ا توان گفت همین عدمشود، بلکه میحکمیه از ادلا استصحاب حاصل نمی
م ع( راجر استصحاب، صالحیت قرینیت دارد و مانر از انعقاد ازالق خواهد بود. افزون بر اینکه وظیفا اما

شود، بیان حکم واقعی است، نه بی ان استص حاب ای که توسط مردم از ایشان پرسیده میبه شبهات حکمیه
که مفید حکم ظاهری است، مگر اینکه امام در مق ام بی ان قاع دۀ کل ی در مواق ر ش ک در حک م باش د. 

ه اس ت، ن ه اج رای گونه که وظیفا مردم در زمان ح ور، رجوع به امام در خصوص ش بهات حکمی همان
زور مطل ق جریان استصحاب در شبهات حکمیه بهاستصحاب. نتیجا این دلیل نیز همچون دلیل دوم، عدم

 حکم. خواهد بود، چه استصحاب وجود حکم و چه استصحاب عدم
گانا م ذکور ب ا ظ واهر تصرید نشده است، ام ا از می ان وج وه س ه جامع المدارکاین وجه در کتاب 

ان د، اج رای الله خوانساری هم ان ز ور ک ه مش هور نی ز قائلاعتقاد آیتسازگارتر است. بهکلمات ایشان 
تواند بدون فح ص از دلی ل اجته ادی، استصحاب در شبهات موضوعیه نیازی به فحص ندارد و مکلف می

                                                 
السؤال في خبر زرارة الشبهة الموضوعّیة و مر هذا یأخذ القائلون بحجّیة االستصحاب في الشبهات الحکمّیة باإلزالق مر وج ود  . و في باب االستصحاب مورد1

در المتیّقن لحکم و وجود القالقدر المتیّقن في مقام التخازب و الحاصل أّنه إذا کان المتکّلم في مقام البیان کما هو مقت ی األصل فال بّد من بیان ماله دخل في ا
 .(0/184 محقق خوانساری، لیس بیانا و االنصراف البّد أن یکون واضحًا حّتی یکون بمنزلة التقید 
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(. اما اگر استصحاب در شبهات حکمیه را جاری بدانیم، محتاج ب ه فح ص از 3/440اصل را جاری کند  
ی ک از (، حال آنکه مشخص است که در هیچ4/810هاست  همان، لا اجتهادی و یأس از دستیابی به آناد

قص ور مقت  ی در ادل ا روایات استصحاب اشاره به لزوم فح ص نش ده اس ت. ایش ان در ج ایی دیگ ر به
ح ص در اشاره ب ه ل زوم فکه احتمال دارد مرادشان عدم 1کنداستصحاب نسبت به شبهات حکمیه اشاره می

گانا ذکرشده با کلمات ایشان سازگارتر است، اما ب ا هرحال، این وجه از میان وجوه سهاین روایات باشد. به
اجرای استص حاب در ش بهات حکمی ه از ع دم توان آن را به ایشان نسبت داد و همچنان وج هقطعیت نمی

 ای از ابهام باقی است. سوی ایشان در پرده
 وضعی و تکلیفی . تفصیل بین احکام5. 3

یکی دیگر از نقا  اختالفی در حجیت استصحاب این است که استصحاب در احکام تکلیفی ج اری 
نقل از محقق قمی، بع ی استصحاب را فقط در احک ام وض عیه است یا در احکام وضعی یا در هر دو؟ به

اند. کلیفی حجت دانسته(. برخی نیز استصحاب را تنها در احکام ت1/318اند  میرزای قمی، حجت دانسته
این است که ایشان بین ای ن دو تفص یل داده و استص حاب را در احک ام  وافیهظاهر کلمات فاضل تونی در 

(، هرچند شیخ انصاری در ظهور کلمات ایشان در ای ن تفص یل تأم ل 808وضعی حجت ندانسته است  
 (.  1/10کرده است  

شود که ایشان فرق ی مشخص می جامع المدارکصحاب در الله خوانساری از استاز موارد استفاده  آیت
بین احکام تکلیفی و وضعی قائل نیست. اگر استصحاب در احکام کلی را قبول داشته باشیم، استصحاب را 
نسبت به هر دو قبول دارد و اگر جاری ندانیم در هر دو قبول ندارد. از موارد جری ان استص حاب در احک ام 

توان ب ه استص حاب حجیت استصحاب در احکام کلی(، مینظر از عدم صرف جامع المدارکتکلیفی در 
 ( اشاره کرد. 4/812حرمت  محقق خوانساری، 

(، استص حاب 3/818توان به استصحاب نجاس ت  هم ان، برای استصحاب در احکام وضعی نیز می
ص حت (، استص حاب 330و4/382(، استصحاب بقای زوجیت  همان، 3/883زهارت ظاهری  همان، 

 ( اشاره کرد. 1/882(، بقا  الملکیة  همان، 4/832عقد  همان، 
 . تفصیل بین شک در مقتضی و شک در رافع4. 3

در حجیت استصحاب در موارد شک در مقت ی، بین اصولیان اختالف است. برخی همچ ون محق ق 
ان د و در تصحاب را به موارد شک در راف ر اختص اص دادهحلی، شیخ انصاری و میرزای نائینی حجیت اس

                                                 
 (.4/810 همان، « أّن مقت ی االستصحاب إن تّم في الشبهات الحکمّیة.... »... 1
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؛ نائینی، 1/33، انصاری، 830تا809دانند  محقق حلی، موارد شک در مقت ی، استصحاب را حجت نمی
(، ام ا برخ ی همچ ون آخون د خراس انی، ض یا الدین عراق ی، خ ویی و مظف ر، 8/133، اجود الصقحیحات

اند  آخوند خراسانی، هم در موارد شک در مقت ی حجت دانسته استصحاب را هم در موارد شک در رافر و
 (. 040؛ مظفر، 4/56؛ خویی، 4/87؛ عراقی، 120

الله خوانساری با دیدگاه شیخ انصاری مطابقت دارد و ایشان همچ ون ش یخ در این خصوص نظر آیت
جد به نماز فری  ه که مأموم در مسداند. درجاییاعظم استصحاب را در موارد شک در مقت ی حجت نمی
الشرائطی ح ور پیدا کند و نماز جماعت برق رار اشتغال ورزد و بعد از شروع در نماز، امام جماعِت جامر

ای که مطر  است این است که آیا جایز است مأموم نماز خود را قط ر کن د و ب ه جماع ت شود، مسئلهمی
ک ک رده و معتقدن د قب ل از جماع ت، بپیوندد یا خیر؟ برخی برای حرمت قطر نماز به استص حاب تمس 

الل ه ش ود. آیتشکستن نماز فری ه حرام است و بع د از اقام ا جماع ت، حرم ت قط ر، استص حاب می
ب ر پذیرند؛ اول اینکه، در اینج ا روای اتی داری م مبنیخوانساری به دو دلیل استصحاب حرمت قطر را نمی

ت و دوم اینکه، اینجا از موارد شک در مقت ی است جواز و باوجود روایات، زمینه برای تمسک به اصل نیس
 1و استصحاب در شک در مقت ی حجت نیست.

 . استصحاب تعلیقی4

ص ورت مقصود از استصحاب تعلیقی یا تقدیری این است که در شریعت، راجر به موضوعی، حکم به
رض ش ود ک ه هرچن د مشرو  تعلق گرفته باشد، سپس تغییراتی در آن موضوع پدید آید و حاالتی برآن ع ا

به آن تغیی ِر حال ت، ب از ه م آن حک م کند که آیا باتوجهشود، ولی ایجاد شک میسبب تغییر موضوع نمی
العن ب »مثال، در برخی از روایات آمده است: عنوانتعلیقی بر این موضوع تغییریافته، مترتب است یا نه؟ به

ر  جوشش بر انگور بار ش ده اس ت، ح ال در ؛ یعنی حکم حرمت، تعلیقی و مشرو  به ش«اذا غلی یحرم
بودن، از ح االت موض وع باش د و صورت تبدیل انگور به کشمش با این فرض که عنوان انگور ی ا کش مش

آی د ک ه اگ ر انگ وری قب ل از غلی ان، تب دیل ب ه باعث تغییر موضوع در نزد عرف نشود، این سؤال پیش می
لق بر غلیان( که برای انگور ثابت است، برای کشمش کشمش شود، آیا آن حکم حرمت تعلیقی  حرمت مع

نیز ثابت است یا خیر؟ در این مورد، بع ی قائل به استصحاب تعلیقی هستند و در مثال مذکور کش مش را 
 اند و برخی منکر حجیت چنین استصحابی هستند. نیز در فرض غلیان محکوم به حرمت دانسته

(، ام ا ص احب مناه ل و وال دش 440تعلیق ی اس ت  صحت استص حاب  سید بحرالعلوم معتقد به
                                                 

 (.3/300  محقق خوانساری،« و المجال الستصحاب حرمة القطر ألّنه من قبیل الشّك في المقت ي. »1
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( و 884تا1/888(. شیخ انصاری  038صاحب ریاض منکر حجیت استصحاب تعلیقی هستند  مجاهد، 
تر دانس ته اس ت حجیت را ق وی( معتقد به حجیت آن هستند، اما میرزای نائینی عدم433آخوند خراسانی  

 (. 4/400، فوائد االصو  
مرتبه از استصحاب تعلیقی سخن گفته شده است که مربو  به عیوب فقط یک رکجامع المدادر کتاب 

موجب فسخ ازدواج است. مسئله  مطر  این است که آیا حق فسخ عقد فقط مربو  به عی وب قب ل از عق د 
 شود؟است یا اینکه شامل عیوب متجدد پس از عقد ازدواج نیز می

ان با استصحاب تعلیقی ح ق فس خ را راج ر ب ه عی وب توالله خوانساری معتقد است در اینجا میآیت
شدند، باعث خیار بودن د و االن می متجدد نیز اثبات کرد؛ به این صورت که اگر این عیوب قبل از عقد پیدا

اند ک ه گونه هستند. البته در ادامه، صحِت این دلیل را متوقف بر دو امر دانستهحکم استصحاب همان نیز به
اس ت؛ اول اینک ه، استص حاب در ش بهات حکمی ه ج اری باش د و دوم اینک ه، ای  ن ه ر دو مح ل ک الم 

(. از ای ن عب ارت مش خص 4/101استصحاب حاکم بر استصحاب لزوم عقد باشد  محقق خوانس اری، 
نظر از اش کال جری ان خود ای رادی ن دارد و ص رفخودیشود که از منظر ایشان استصحاب تعلیقی ب همی

 ه، قابل جریان است. استصحاب در شبهات حکمی

 . استصحاب قهقرایی5

در استصحاب مصطلد، ق یا متیقنه به زمان گذشته مربو  است و ق  یا مش کوکه ب ه زم ان ح ال و 
ش ود استص حاب کشاندِن آن موجود سابق به زمان الحق است. عکس ای ن ق  یه میمعنای استصحاب، 

اهیم حکم الحق را ب ه زم ان گذش ته س رایت قهقرایی؛ یعنی جایی که یقین الحق و شک سابق است و بخو
مثال، در زمان حاضر صیغا ِافعل، ظهور در وجوب دارد، ولی در گذش ته و در ص در اس الم عنواندهیم؛ به

، حک م فعل ی را ب ه گذش ته «التنقض الیق ین بالش ک»دانیم و مسئله مشکوک است. اگر با تمسک به نمی
شته ظه ور در وج وب داش ته اس ت، درحقیق ت استص حاب سرایت دهیم و حکم کنیم صیغا ِافعل از گذ

 ایم. قهقرایی انجام داده
در حجیت استصحاب قهقرایی، میان اصولیان اختالف است. فقهای م الکی، استص حاب قهقرای ی را 

اش غایب ش ود و پ س از مراجع ت، دانند؛ مثاًل درباره  زوجی که بدون گذاشتن نفقه برای زوجهحجت می
ه  ایام غیبت را مطالبه کند و زوج نیز مدعی اعسار در زمان غیبت شود اما زوجه منکر اعس ار زوجه از او نفق

تواند به حال فعلی زوج توجه کند. اگ ر مؤس ر باش د، حک م ب ه گویند حاکم میاو شود؛ فقهای مالکی می
کوم کند و اگر اش محاستصحاب یسر او در زمان غیبت بدهد و زوج را به پرداخت نفقا ایام غیبت به زوجه
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مبراحیی ا  ؛ محق ق دام اد، 383رشد، معسر باشد، حکم به استصحاب عسر او در زمان غیبت بدهد  ابن
 (. 1/13، اصو  فقه

غالب اصولیان امامی معتقدند استصحاب قهقرایی حجیت ندارد، مگر در خصوص شک در نقل الفاظ 
اب حجیت استصحاِب مصطلد نیست، زیرا دلیل که مثال آن پیش از این بیان شد. حجیت این مورد نیز از ب

حجیت استصحاب اصاًل شامل این مورد که مشکوک آن در زمان سابق و متیقن آن در زمان الح ق اس ت، 
نقل و از سنخ اص ول لفظ ی عقالی ی شود و از باب اصول عملی تعبدی نیست، بلکه از باب اصل عدمنمی

؛ ص در، 130ت ا4/130، فوائرد االصرو ؛ ن ائینی، 834و  1/84 نک: انصاری،  1مورد ام ای شارع است
 (. 4/30؛ سبحانی تبریزی، 333تا3/334، محاضحات فی اصو  الفقه؛ خویی، 33تا0/34و  4/891

الله خوانساری نیز همچون مش هور اص ولیان شود که آیتروشن می جامع المدارکبا مراجعه به کتاب 
دان د. ایش ان در (، استصحاب قهقرایی را حجت نمی3/08  نقل باور داردکه به اصالت عدمحالیشیعه در

مرتبه از استصحاب قهقرایی سخن گفته و آن مربو  به رب ای معاوض ی تنها یک جامع المدارکتمام کتاب 
است که اختصاص به مکیل و موزون دارد. حال اگر کاالیی در زمان حاضر ازنظ ر اینک ه مکی ل و م وزون 

توان ب ا ود ولی وضر سابق آن در زمان رسول خدا ص( معلوم نبود، میاست یا معدود، وضعش مشخص ب
استصحاب قهقرایی وضعیت آن در عهد رسول خدا را مشابه وضعیت زمان حاضر دانست یا خی ر؟ ایش ان 

حجیت آن ای ن اس ت ک ه فرماید: این همان استصحاب قهقرایی است که حجت نیس ت و دلی ل ع دممی
حجت نیست؛ چراکه زریق تصحید آن این است که گفته شود اص ل ای ن  زیربنای آن اصل مثبت است که

 یمعدودبودن، همچنان برا ای و موزون لیمجهول کاال در زمان رسول خدا ص( ازنظِر مک تیاست که وضع
است که این همان استصحاب مصطلد است. الزم ا عقل ی ای ن استص حاب ای ن اس ت ک ه ه ر  یما باق

شود اخذ به لوازم عقلی استصحاب ر زمان گذشته نیز چنین داشته است که میوضعیتی که کاال االن دارد د
 (. 1/840و حجت نیست  همان، 

 . استصحاب کلی 6

گاهی مستصحب، فرد است و گاهی امری کلی که خود دارای افراد متعدد است. در اینک ه ام ر کل ی، 
ست که استصحاب کلی سه قسم شدنی است یا خیر؟ نظرات مختلفی وجود دارد. مشهور این ااستصحاب

است. قسم اول، جایی است که شک در بقای کلی، مسّبب از شک در بقای همان فردی است که کل ی اول 
                                                 

شود، ن ه نقل است. ادلا مثبت استصحاب شامل آن نمیاستصحاب قهقرایی، استصحاب مصطلد نیست و فقط تشابهی اسمی است و حقیقت آن، اصِل عدم. 1
 در عقل و در نقل.
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بار با آن موجود شده است. در اینجا هم استصحاب فرد درست است و هم استصحاب کلی. قس م دوم، در 
العمر ب وده ک ه دانیم فردی زویلکه نمی جایی است که شک در بقای کلی ناشی از تردد در فرد اولیه است

هنوز باقی است یا قصیرالعمر بوده و عمر آن به سر آمده است. در اینجا استصحاب فرد صحید نیست، ولی 
استصحاب کلی صحید است. قسم سوم، نیز جایی است که فرد اول زائل شده و شک در بقای کلی، ناشی 

اند و نه زور مطلق نه استصحاب فرد را صحید دانستهرخی بهاز شک در حدوث فرد جدید است. در اینجا ب
استصحاب کلی را و برخی تفصیل داده و استصحاب کلی را تنها در فرضی که فرد جدید از ابتدا و در زمان 

اند  انص اری، فرد قبل حدوثش محتمل باشد یا اینکه عرفًا امتداد همان ف رد ق دیم باش د، حج ت دانس ته
 (. 034تا042، ؛ مظفر393تا1/393

جز یک مورد، سخنی از استصحاب کلی به میان نیامده اس ت و در آن ی ک به جامع المدارکدر کتاب 
گوی د ک ه گ ویی استص حاب کل ی را قب ول دارد و جال ب ای س خن میگون هالله خوانس اری بهمورد آیت

 اینجاست که مورد از قبیل استصحاب کلی قسم سوم است.
ش ده ب ه استص حاب وج وب ص الة برای اثبات وجوب ق  ای نم از فوت در بحث نماز ق ا، برخی

شده این است که در استصحاب، اتحاد ق یا متیقن و مش کوک الزم اند. اشکال مشهور مطر تمسک کرده
است؛ حال آنکه در این وجوِب روی نماز مقید به وقت و تسری آن به نماز بع د از وق ت، تس ری حک م از 

است که صحید نیست. سیداحمد خوانساری ضمن تأملی که به این اشکال وارد موضوعی به موضوع دیگر 
شود وجوب زبیعت مهلمه  نماز را فارغ از این فرماید: میکند و میداند، استصحاب دیگری را مطر  میمی

(. مسلم است که زبیعت مهلمه  نماز که واجب شده است، اول ب ار 1/432فرد یا آن فرد استصحاب کرد  
من فرد ادائی واجب شده که قطعًا زمانش به سر آم ده و زائ ل ش ده اس ت و ش ک در بق ای وج وب در ض

زبیعت مهلمه، ناشی از شک در حدوث فرد جدید؛ یعن ی وج وب ف رد ق  ائی نم از اس ت. ای ن هم ان 
استصحاب قسم سوم است که از دیدگاه مشهور حجت نیست، مگر اینکه فرد ق ائی را عرفًا امت داد هم ان 

بودن، بلکه از باب ادائی سابق بدانیم. البته ایشان درنهایت این استصحاب را نه از باب استصحاب کلیفرد 
داند  هم ان( و ای ن مناف اتی ب ا جری ان آن در حجیت استصحاب در شبهات حکمیه قابل جریان نمیعدم

 داند. شبهات موضوعیه ندارد و در آن جاری می

 مور مقید به زمان. استصحاب در زمان، زمانیات و ا7

شود، جری ان استص حاب می یکی دیگر از مسائل استصحاب که معمواًل در تنبیهات استصحاب زر 
راجر به زمان، امور زمانی و امور مقید به زمان است. مقص ود از استص حاب زم ان، استص حاب قطع ات 



112 .../بر  هیاستصحاب با تک رامونیپ یخوانسار داحمدیس دگاهیخوانش د و دیگران؛ نوعدوست 

 

لوجود همچون تکلم و سیالن ازمان نظیر یوم، لیل و شهر و سنه است و مقصود از امور زمانی امور تدریجی
دم است. مراد از امور مقید به زمان نیز اموری نظیر صوم شهر رم ان ی ا نم از آی ات ب ه هنگ ام کس وف و 
خسوف است. در خصوص جریان استصحاب در هریک از موارد مذکور اختالف است. برخی در ه ر س ه 

تص حاب را قب ول ندارن د. برخ ی نی ز ک دام اسدانند و برخی مطلقًا در هیچمورد، استصحاب را حجت می
حجیت و در خصوص برخی دیگر نیز قائل به حجیت هستند دهند و راجر به برخی قائل به عدمتفصیل می
 (. 834تا1/801 انصاری، 

هیچ موردی از استصحاب قطعات زمان مثل ی وم، لی ل ی ا ش هر ی ا  جامع المدارکبا مراجعه به کتاب 
د، جز یک مورد که مربو  به استصحاِب بقای وق ت نافل ه  مغ رب اس ت استصحاِب امور زمانی یافت نش

جریان استص حاب در ش بهات حکمی ه رد (، اما ایشان این استصحاب را از باب عدم3/840 خوانساری، 
کند. اگر شک در استصحاب در زمان یا امور زمانی را از قبیل شک در مقت ی بدانیم، استصحاب ازنظِر می

داند و ش اید ب ه هم ین هد بود، چون ایشان استصحاب را در شک در مقت ی حجت نمیایشان منتفی خوا
شود، ولی اگر شک در زمان و ام ور یک مورد استصحاب زمان یافت نمی جامع المدارکسبب است که در 

القاعده مشکلی برای استصحاب نخ واهیم داش ت، مگ ر اینک ه زمانی را از قبیل شک در رافر بدانیم، علی
 اتصالی بین آنات زمان نباشد و عرف بین ق یه  متیقن و مشکوک اتحادی نبیند.  عرفاً 

دانن د. اش کال تع ارض استص حاب درباره  امور مقید به زمان، برخی جریان استصحاب را مشکل می
جعل که نراقی زر  کرده است درحقیقت مربو  به اینجاست. چنانچه پ یش از مجعول با استصحاب عدم

نق د اش کال  ( ب ه834تا1/833نظر با شیخ اعظم انصاری  انصاری، احمد خوانساری هماین گذشت سید
س ریان  ها ممکن نیست و از قبیلنراقی پرداخته و معتقد است اگر زمان، قیِد این امور باشد، استصحاب آن

 حسب دق تحکم یک موضوع به موضوع دیگر است، ولی اگر زمان، ظرف باشد، اگرچه ظرف نیز به دادن
داند؛ به همین دلی ل اتح اد ب ین داند و سبب تغایر موضوع نمینوعی قید است ولی عرف آن را متفاوت می

ق یا متیقن و مشکوک برقرار و استصحاب جاری است. ایشان این مطلب را در دو جا متذکر ش ده اس ت: 
سئلا وقت اتیان ( و دیگری در م432تا3/430شده  خوانساری، یکی در بحث ادلا وجوب نماز ق ای فوت

 (. 3/334نماز آیات  همان، 

 . استصحاب و اصل تأخر حادث8

حدوث هریک در توان عدمها بر یکدیگر مجهول باشد، آیا میاگر دو حادثه رخ دهد که تقدم و تأخر آن
 مثال لباس نجسی با آبی برخورد کند که ق باًل قلی ل ب وده وعنوانزمان دیگری را استصحاب کرد یا خیر؟ به
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دانیم اول کر شده و بعد مالقات حاصل ش ده ت ا لب اس پ اک ش ده دانیم که بعدًا کر شده است، اما نمیمی
باشد یا اول مالقات محقق شده و بعد آب کر شده است تا لباس پاک نشده باشد. آیا در اینج ا استص حاب 

شدن آب چط ور؟ از مالقات در زمان کرکریت در زمان مالقات جاری است یا خیر؟ استصحاب عدمعدم
 شود. تأخر حادث میاین مسئله گاهی تعبیر به اصل عدم

ه ایی ک ه کند. آنها بحث را از اختصار خارج میدر اینجا مباحث فراوانی مطر  است که ورود در آن
کید کردهاستصحاب را جاری دانسته اند که استص حاب در اینج ا و م وارد دیگ ر ب ه اند، اواًل بر این نکته تأ

زی جاری است که بر آن اثر شرعی مترتب باشد و ثانیًا اگر استصحاب ج اری ش ود، درنهای ت اثب ات شر
اش است، نتیجه گرف ت و توان تأخر آن را که الزما عقلیحدوث در زمان دیگری خواهد کرد، ولی نمیعدم

 (. 1/849آثار تأخر را مترتب کرد؛ چون اصل مثبت خواهد شد  انصاری، 
(؛ 830ت ا1/849است  همان،  ریائلری در اینجا بسان دیدگاه شیخ انصاری در کتاب دیدگاه خوانسا

به این صورت که گاهی تاریخ هر دو مجهول است و گاهی تاریخ یکی معلوم است و تاریخ یکی مجه ول. 
س بب اگر تاریخ هر دو حادثه مجهول باشد، استصحاب ولو اثر شرعی داشته باشد جاری نیست؛ حال یا به

سبب تعارض آن دو، ولی اگر تاریخ یکی معلوم و تاریخ دیگری مجه ول اتصال زمان شک به یقین یا بهعدم
التاریخ جاری است، البته اگر اثر شرعی داشته باش د؛ ب ه ای ن باشد، استصحاب فقط در خصوص مجهول

هد شد، اما راجر التاریخ استصحاب خواحدوث واقعه  مجهولالتاریخ، عدمصورت که در زمان واقعه  معلوم
توان اصل ج اری ک رد؛ چ ون زم ان ش ک التاریخ نمیالتاریخ در زمان واقعا مجهولحدوث معلومبه عدم

ج ا ک ه اص الت ایش ان نی ز در همین 1(.133و  1/841؛ 302و  3/33متصل به زمان یقین نیست  همان، 
کی د الت  اریخ ج اری میالت  اریخ در زم ان معلومح دوث مجهولعدم ک  رده اس ت ک  ه فق ط آث  ار ش  ود، تأ

التاریخ را نتیجه گرفت و آثار مترتب بر تأخر آن را ب ار توان تأخر مجهولشود و نمیالتاریخ مترتب میمعلوم
 (؛ چون اصل مثبت است که حجت نیست. 1/133کرد  همان،

 گیرینتیجه

د. از س یداحمد استصحاب یکی از پرکابردترین قواعد اصولی است که در هما ابواب فقهی جری ان دار
خوانساری کتاب اصولی به یادگار نمانده تا بتوان توسط آن با دیدگاه ایشان پیرامون استصحاب آشنا شد. در 

                                                 
ش ود؛ میالتاریخ، استصحاب ده است: معلومفرمو 33، صفحا 3رسد. در جلد . البته عبارات ایشان در این مورد خالی از ابهام نیست و کمی مشوش به نظر می1

ش ود و الت اریخ، استص حاب میحدوث مجهول در زمان معلومفرموده است: عدم 133، صفحه  1چون زمان شک در آن متصل به زمان یقین است، اما در جلد 
 آید.یخ انصاری به دست میهرحال از مجموع کلمات ایشان همسانی نظرشان با دیدگاه شکند. بهمی التاریخاثبات معلوم
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تالش کردیم تا دی دگاه ایش ان راج ر ب ه قاع دۀ  جامع المدارکاین نوشتار با مراجعه و واکاوی کتاب فقهی 
ت وان س ایر گرفته در ای ن نوش تار، میصورتاستصحاب را کشف کنیم. بدون شک، با الگوگیری از تالش 

 آرای اصولی خوانساری را جستجو کرد و نظرات اصولی ایشان را به دست آورد. 
باز مجموع آنچه در این نوشتار گذشت نظر ایش ان ت ا ح د زی ادی راج ر ب ه استص حاب، چیس تی و 

 چگونگی آن روشن شد که خالصا آن چنین است: 
 .  استصحاب، تمدید مستصحب است .3
استصحاب از باب اخبار حجت و اصل عملی است و تنها وقتی ک ارایی دارد ک ه ام اره در دس ت  .8

 نباشد. 
استصحاب از اصول محرزه است و از باب ورود یا حکومت، مقدِم بر اصول دیگر همچون برائ ت  .1
 است. 
 استصحاب هم در امور وجودی حجت است و هم در امور عدمی.  .4
است و هم در احکام، اما شر  استصحاب حکم ی، اح راز  استصحاب هم در موضوعات حجت .3

 بقای موضوع است. 
 استصحاب هم در احکام وضعی جاری است و هم در احکام تکلیفی.  .0
 استصحاب در احکام کلی یا همان شبهات حکمیه جاری نیست.  .0
 استصحاب در موارد شک در مقت ی، حجت نیست.  .2
 لی ندارد. خود مشکخودیاستصحاب تعلیقی حجت است و به .9

 استصحاب قهقرایی صحید نیست.  .30
 الجمله پذیرفتنی است. استصحاب کلی، فی .33
 در امور زمانی، زمان اگر قید باشد استصحاب جاری نیست، ولی اگر ظرف باشد جاری است.  .38
الت اریخ ها معلوم نیست ول ی یک ی معلومای که تقدم و تأخر آنتأخر حادث در دو واقعهاصل عدم .31

الت اریخ ب ر توان از آن تأخِر حدوث واقعه  مجهولالتاریخ جاری است، ولی نمیمجهولاست، درخصوص 
 التاریخ را نتیجه گرفت. واقعا معلوم

 منابع
 تا. نا، بیجا: بی، بیبدای  المجصهد و نهای  المقصرداحمد، رشد، محمدبنابن
 . 3100دوم، قم: قدس، چاپ العمماء(،معال  االصو  )با حواشی یموان الدین، زینبنشهیدثانی، حسنابن
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دوم، ، چاپالفوائد المدنی  و بذیم  الشواهد المکی ؛ نورالدین موسوی عاملی، محمدشریفبناسترآبادی، محمدامین
 ق. 3480قم: دفتر انتشارات اسالمی، 

 ق. 3488دوم، قم: مجمر فکر اسالمی، ، چاپفحائد االصو محمدامین، بنانصاری، مرت ی
 ق. 3409اول، قم: آل البیت، ، چاپکفای  االصو حسین، بنوند خراسانی، محمدکاظمآخ

 تا. نا، بیجا: بی، مخطو ، بیالمرابیحمرت ی، بنبحرالعلوم، محمدمهدی
 تا. نا، بیجا: بی، بیحاشیۀ شح  متصرح االصو عمر، تفتازانی، مسعودبن

 ق. 3433دوم، قم: مجمر فکر اسالمی، ، چاپقهالوافی  فی أصو  الفمحمد، بنتونی، عبدالله
مجمرۀ فقره اهرل بیر  مصاحبه با جمعی از اس اتید، « الله سید احمد خوانساریشخصیت آیت»جمعی از مؤلفان، 

 ،138-143، ص ص32و ش  889-843ص ص  30ش، قم: مؤسسه دائ رة المع ارف فق ه اس المی، لمیه  السالم
3129.  

 ق. 3430اول، بیروت: دار العلم للمالیین، ، چاپتاج المغ  و صحا  العحبی  -  الرحاحماد، بنجوهری، اسماعیل
 ق. 3484اول، قم: مؤسسا نشر اسالمی، ، چاپمبانی االحکام فی أصو  شحائع االیالمحائری، مرت ی، 

 اول، ق م: مؤسس ا مع ارف، چ اپالفرو  المهم  فی أصرو  االئمر ، تکممر  الویرائلحسن، حر عاملی، محمدبن
 ق. 3432اسالمی امام رضا ع(، 

 ق. 3401اول، قم: چاپخانا علمیه، ، چاپالفوائد الوویی ، ________________
 ق. 3403دوم، قم: اسماعیلیان، ، چاپجامع المدارک فی شح  متصرح الفافعخوانساری، احمد، 
 ق. 3439فقه اسالمی، اول، قم: مؤسسا دایرة المعارف ، چاپدرایات فی لم  االصو خویی، ابوالقاسم، 

 ق.3430چهارم، قم: دار الهادی، ، چاپمحاضحات فی اصو  الفقه، ___________
 تا. نا، بیجا: بی، بیشح  الوافیه، متووطرضوی قمی، صدرالدین، 
 ق. 3434اول، قم: مؤسسا امام صادق ع(، ، چاپالمحرو  فی لم  االاصو سبحانی تبریزی، جعفر، 

 ق. 3439پرداز، اول، قم: مؤسسا پژوهشی رأی، چاپکصاب نکا ، شبیری زنجانی، موسی
 ق. 3430اول، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزۀ علمیه، ، چاپتمهید القوالدعلی، بنالدینشهید ثانی، زین

تقریر سیدمحمود هاش می ش اهرودی، ق م: مؤسس ا دای رة سوم، به، چاپبحوث فی لم  االصو صدر، محمدباقر، 
 ق. 3430فقه اسالمی، المعارف 

 ق. 3434، قم: البعثه، مجمع البححین و مومع الفیحینمحمد، بنزریحی، فخرالدین
 ق. 3430اول، قم: عالقبندیان، ، چاپالُعدة فی أصو  الفقهحسن، زوسی، محمدبن

 تا.نا، بیجا: بی، مخطو ، بیالعقد الوهمایبیعبدالصمد، بنعاملی، حسین
 ق. 3430تقریر محمدتقی بروجردی، قم: دفتر انتشارات اسالمی، سوم، به، چاپهای  االفکارنعراقی، ضیا الدین، 
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 . 3100اول، تهران: دانشگاه تهران، ، چاپالذریع  إلی أصو  الشحیع حسین، بنعلم الهدی، علی
 ق. 3430، قم: دار الذخائر، کفز الفوائدعلی، کراجکی، محمدبن

 تا. اول، قم: آل البیت ع(، بیچاپ ،المفاهلعلی، مجاهد، محمدبن
 ق. 3401اول، قم: آل البیت، ، چاپمعارج االصو حسن، محقق حلی، جعفربن

ج ا: الرض ا، بیتص حید سیدجوادابن، بهمشار  الشموس فری شرح  الردروسمحمد، بنمحقق خوانساری، حسین
 تا. افزار جامر فقه اهل بیت ع(، بینرم

 . 3108اول، تهران: مرکز نشر علوم اسالمی، ، چاپ  اصو  فقهمباحیی ا، ______________
 ق. 3840اول، قم: آل البیت ع(، ، چاپذخیحة المعاد فی شح  االرشاد، محمدمؤمنمحقق سبزواری، محمدباقربن

 ق. 3481اول، قم: دفتر انتشارات اسالمی، ، چاپکفای  االحکام__________________________، 
 . 3120تعلیق زارعی، قم: بوستان کتاب، پنجم، بهچاپ اصو  الفقه،مظفر، محمدرضا، 

 ق. 3431اول، قم: المؤتمر العالمی اللفیة الشیخ المفید، ، چاپالصذکحة باصو  الفقهمحمد، مفید، محمدبن
، اول، ق م: احی ا  الکت ب االس المیة، چ اپالقوانین المحکم  فری االصرو محمدحسن، بنمیرزای قمی، ابوالقاسم

 ق. 3410
 . 3138تقریر سیدابوالقاسم خویی، قم: عرفان، اول، به، چاپاجود الصقحیحاتنائینی، محمدحسین، 
تقریر محمدعلی کاظمی خراس انی، ق م: جامع ا مدرس ین ح وزۀ اول، به، چاپفوائد االُصو _____________، 

 .  3100علمیه، 
 . 3122اول، قم: بوستان کتاب، ، چاپ انیس المجصهدین فی لم  االصوذر، ابیبننراقی، مهدی

  ق.3488اول، قم: کنگرۀ بزرگداشت نراقیین، ، چاپجامع  االصو ، _____________
 
 
 


