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 دهچکی

 اهر گانهی عنوانبه نیقی و قطع و دارد فقاهت ۀحوز در یاپردامنه آثار نده،یآ زمان در هادهیپد تیوضع احراز

صول یبرا شدهیمعرف ضبط سازوکار فاقد آن، به و ست غالبا   زین و من ست. یافتنیند صحاب ا ست ست ا   یقبالا
سئله ست یام سالت که ازین نیا از برآمده ا ضع احراز در خود ر   هادهیپد یکنون حالت بهباتوجه را ندهیآ تیو

 .دهدیم انجام
  رامونیپ پژوهش ریمسننن ،یعرف و یعقالن ،یانیوح مدارک با زمانهم تعامل و یاسنننناد روش بر هیتک

صحاب ست ستقبال ا ستند تنها و سازدیم هموار را یا صل، نیا اعتبار م   «کش به نیقی نقض جواز عدم» اطالق ا
ست. سئل ا ست آن ت،یحج فرض در مهم ۀم صحاب اعتبار مدارک تفاوت صورت در که ا ست س ا  و یتقبالا

 .است اشتباه نهاد آن یبرا استصحاب دو هر بودنمصداق و عام ینهاد تیحج به یرأ ،یحال استصحاب
 احراز» آن کنار در اسننت. «بدار جواز» ۀمسننئل اسننتصننحاب، نیا یبرا شنندهطرح کارکرد نیپربسننامدتر

 و «موسننع واجبات امتثال به مبادرت یفور وجوب عدم» ،«رمبتالبهیغ احکام تعلم وجوب عدم» ،«عدالت
 کرد. یمعرف استصحاب نیا ثمرات از یقیمصاد عنوانبه توانیم هم را گرید موارد یاریبس

 
 .یاستقبال استصحاب ،یحال استصحاب استصحاب، ه،یعمل اصول ها:کلیدواژه

 
                                                 

 .40/40/7933:یینها بیتصو خی؛ تار71/40/7931وصول: خیتارمقاله پژوهشی؛ *. 
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A New Reading of Prospective Istishab 
Ali Bahador Zaei, Scholar level four and Professor of the seminary of Qom 

Abstract 

Establishing the status of phenomena in the future has far-reaching 

IMPLICATIONS in the field of Islamic jurisprudence, and certitude and certainty, as 

the only way to achieve it, lacks a disciplined mechanism and is often unattainable. 

Prospective Istishab (the principle of continuity of the previous state) is an issue 

resulted from this need which fulfills its mission in ascertaining the future status 

according to the current status of phenomena. Relying on documentary method and 

simultaneous interaction with revelatory, rational and customary evidence pave the way 

for research on prospective Istishab and the only proof of the validity of this principle 

is the absoluteness of “inadmissibility of break of certainty by doubt”. The important 

issue in case of authority is that if there is difference between the proofs of prospective 

Istishab and present Istishab, believing in the authority of a general institution and that 

both Istishabs are its examples is wrong. The most frequent function cited for this 

Istishab is the topic of “admissibility of initiation (Bidar)”. In addition, as examples of 

the consequences of this Istishab, we can mention “ascertaining  the justice”, “absence 

of an obligation for the duty-bound to learn the precepts with which he is not usually 

concerned (uncommon percepts )”, “absence of an immediate obligation to embark on 

fulfilling the duties with extended time-limit”  and many other cases. 

 

Keywords: Practical Principles, Istishab, Present Istishab, Prospective Istishab. 
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 مقدمه

سیر ادلۀ فقاهتی  شک از م شد، بدون  شرعی اگر از رهگذر ادلۀ اجتهادی ممکن نبا ستیابی به حکم  د
ر می های آن دسته از عالمان اسالمی است که در طریق وصول آورد ارزشمند تالششود. این اصول، رهمیسَّ

ق در احکام فراینِد پیوستۀ تحقی اند؛ آنان که تعیین و تحدیدشان محصولآفرینی کردهبه وظیفۀ مکلفان، نقش
 پردازانه با نصوص وحیانی است.عقالنی، اکتشاف ِسَیر عقالیی و تعامل نظریه

ستقبالی و تعیین آیندۀ پدیده صحاب ا ست صول عملیهها با نظر به حالت فعلیا ست شان، ازجمله ا ای ا
سننت. معتبردانسننتن این نهاد در زمانۀ که دوران انزوا را گذارنده و در حال تجربۀ تعامل با معضننالت فقهی ا

صر با  ستناد به آن در دوران معا شوار نبوده، اما ا شتیانی چندان د شاگرد بزرگ او، محقق آ صاری و  شیخ ان
رو است. اثبات تمامیت مقتضی برای حجیت استصحاب استقبالی مسیر ناهمواری پیش هایی روبهسختی

توان شنناکلۀ ها را زدود که بعد از آن میبازخوانی مدارک و ادله، آن رو دارد و دارای ابهاماتی اسننت که باید با
 ای از مسائل را استحکام بخشید و از تغییر تعدادی از احکام صحبت کرد.پاره

( 2/99 مصباح األصول،تری یافته )نک: خویی، بحث از این نهاد در کتب اصولی معاصر، نمود جدی
(، اما تنها یک تحقیِق مستقل 22/7/1996، نک: علیدوستده است )و در دروس نیز به آن توجه بیشتری ش

( که باوجود نقاط مثبت، خطاها و خألهایی 91تا7دربارۀ آن انجام شننده اسننت )الهی خراسننانی و زاهدی، 
انگاری رویۀ اثبات حجیت استصحاب استقبالی و استصحاب حالی، خطایی روشی است که دارد. یکسان

ای ادشننده نمایان اسننت. تمرکز بر منابع نقلی نیز اقدامی اسننت که غفلت از پارهدر بعضننی فقرات تحقیق ی
ست. به نظر می شته ا ستندات نقلی، تعدادی از مدارک محتمل دیگر را به دنبال دا سی م سد حتی در برر ر

شدهنقدهای چالش سئ برانگیز نادیده گرفته  ست. آخرین م سانی مقبولیت پیدا کرده ا ۀ لو ادعای اطالق به آ
مغفول اما دارای اهمیت، تالش برای یافتن نصننوص مشننتمل بر احکام همسننو با این اصننل یا مخال  با آن 

ها و تالش برای یافتن رهایی از این نقایص و جبران آن توانند مؤّید اعتبار یا اعتبارنداشتن باشند.است که می
  تر و خالی از مناقشه از اهداف این پژوهش است.ثمرات پردامنه

 
 شناختِ مفهومی .0

صاری  شیخ ان ست که از زمان  ستقبالی نهادی نوپا ا صحاب ا ست در متون ( 0/11، مطارح األنظار)ا
آیا شننِک موجود در » 1ازجملهبررسننی شننده اسننت؛ هایی گوناگون علمی مجال طرح یافته و در چهارچوب

                                                 
  اما ،(7/751 ،أجود التقریرات ،ینی)نائ است یانصار خیش از قبل زمان در جواهرصاحب به منسوب تیحج انکار به قول داشت نظر در دی. با7

  تیحج استظهار ،مقابل در. افتین را باشد تیحج رد در نص آنچه نگارنده و( 79/754 ،جواهرصاحب)است  دیترد بر مشتمل شانیا عبارات
ست. دیبع چندان نیز متقدمان کلمات از صحاب»: ندیفرمایم یحل عالمه نمونه یبرا نی ست   ألنّ فیة؛الحن و المتکلمین ألکثر خالفً ةحج الحال ا
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ست؟ صحاب کافی ا ست شکوک، برای جریان ا سابق بر زمان م در جریان »(؛ 9/79)حائری، « زمان یقین و 
استصحاب تفاوتی وجود ندارد میان آنکه متیّقن سابق و مشکوک فعلی باشد یا آنکه متیقن فعلی و مشکوک 

شد ستقبالی با صول الفقه)طباطبایی قمی، « ا شکوک از متیقن »(؛ 9/22 ،آرائنا فی أ صرف تأخر زمان م آیا 
 (.0/99 ،دراسات فی علم األصول)خوئی، « باشد؟ کافی است، حتی اگر متیقن فعلی و مشکوک استقبالی

شم شی از تفاوتبا چ ستقبالی را چنینها در گزینش الفاظ و بیان عبارات، میپو صحاب ا ست  توان حقیقت ا
صحاب متیقن »بیان کرد:  ست ستقبالی، ا صحاب ا ست ست که وجود « حالی»ا ستقبالی»ا ش« ا کوک به آن م

 «.قبالی در زمان حاضر استغایت ترتیب آثار شرعِی آن ثبوت است
طرح آن در میان مباحث اسننتصننحاب  ،(0/99)سننبحانی، شننده برای این نهاد عنواِن گزینش توجه به

صولال)خوئی،  شده بر حجیت یا حجیت0/92، هدایة فی األ شتن آن ( و ادلۀ اقامه  شیرازی، ندا سینی  )ح
صول بیان شاره، فردی از داللت بر این واقعیت دارد که در رأی ع( 7/912، األ ضوع ا صول، نهاِد مو المان ا

ست. بنابراین در همان چهارچوب مفهومی تعری  می صحاب ا ست سیم افراد ا صحاب تر ست شود که برای ا
برایند مطالب مذکور نیز سبب  (.0/11، األنظار مطارح)شیخ انصاری نیز به آن تصریح کرده است   1شده و

نسبت به  ترعنوانی فنی« استصحاب األمور المستقبله»طالح حسب صناعت، اصشود که بهاین رهیافت می
بودن، وص  مستصحب است نه استصحاب. استصحاب در است؛ زیرا استقبالی« استصحاب استقبالی»

 اش ترتب آثار کنونی امری مستقبل است. شود و نتیجهزمان حال جاری می
 

 ادلۀ اعتبار .2

تصویری پیراسته از ابهام برای استصحاب استقبالی نیست، غایت ایجابی این تحقیق منحصر در ارائۀ 
بلکه در گام دوم بر اعتبار یا اعتبارنداشتن آن در شریعت، یعنی پژوهش پیرامون حجیت تمرکز دارد و در قدم 

 کند. اقتضای صناعت اصولی، اقامۀ ادلهنهایی بیان کاربست این نهاد در استنباط احکام شرعی را دنبال می
شتن به اقامۀ دلیل خاص نیاز ندارد؛ و براهین ست و اعتبارندا سک به دالیل عامی 2حجیت و اعتبار ا زیرا تم

ست، اما درهم صحاب عدم حجیت نیز برای آن کافی ا ست ستقیم آنمانند ا ها تنیدگی ادلۀ طرفین و نظارت م
شده به ادلۀ اقامه سبب  سیاری از موارد،  صشده برای عدم اعتبار نیبه یکدیگر در ب ضمن مباحث این ف ل ز 

 اشاره شود.

                                                 
  إنّما الدلیل ألنّ یه؛عل مبنیة ةالشرعی األحکام ألنّ و الوقائع، أکثر فی بذلك العقل لقضاء االستقبال، فی وجوده ظن یقتضی الحال فی ءالشی وجود

 .(139« )باالستصحاب المعارض نفی یعلم إنّما و غیره أو نسخ من المعارض إلیه یتطرق لم لو یتم
 .5/71 ،األصول مباحث صدر، ؛6/1 ،األصول یمنتق ،یروحان: كن. است یاصول مفصّالت رسالتِ آن، یمرزها دیتحد و مفهوم نیا می. ترس7
 (.1/109 ،یشاهرود ی)هاشم «الحجّیة عدمَ یُساوِق الحجّیة فی الشكَّ انّ»: شودیم ریتعب نیچن مطلب نیاز ا ی. گاه1



            79                                                  ینو از استصحاب استقبال یریتحر                                           0011 پاییز

 . قبح عقلی اختالل نظام2-1
حکم به بقای استطاعت برای کسی که در ابتدای زمان حج مستطیع است یا حکم به ضررنداشتِن روزه 
برای شننخصننی که در ابتدای روز یقین به ضننررنداشننتن دارد و از ادامه خبر ندارد، جز از راه اسننتصننحاب 

ستقبالی امکان شد، پذیر نیا صحاب معتبر نبا ست سوی دیگر در تمامی واجبات تدریجیه اگر این ا ست. از 
راهی برای احراز بقای وجوب تا پایان زمان امتثال وجود ندارد و در این صننورت مکلفان از قصنند وجوب 

سیع سطح و شریعت ندارد، در  صاص به  سئله اخت ستند. این م یجی های تدرتر عقال در تمام رفتارناتوان ه
آنان هنگام اقامۀ دعاوی حقوقی به (. 2/12اعتماد بر بقای احوال و شننرایط دارند )آل کاشنن  الغطا ،  خود

و در زمان شروع فعالیت 1کنندشدن نتیجه توجه نمیاحتمال تغییر قوانین در ضمن فرایند رسیدگی و معکوس
قواعد  ای مختص بههند. این رویهدریزی قرار نمیاقتصننادی احتمال تغییر قوانین مالی را منشننأ تغییر برنامه

ست؛ مانند افراد، آنگاه که نامه کنند. کنند، به احتمال تغییر مکان گیرنده توجه نمیای را ارسال میحقوقی نی
ای که مانع از سفر شود، کنند، به احتمال وقوع حادثهصورت قطعی تهیه میهنگامی که ملزومات سفر را به

ایۀ دهد؛ زیرا سنیافتن این قاعده اختالل نظام رخ میان گفت: در صورت رسمیتتومیکنند و... . توجه نمی
ه ای هم کپذیر نیسننت. هر مسننئلههایی از این مشننکل پردامنه امکانشننود و رگسننتردۀ تردید، تثبیت می

 اش وقوع اختالل نظام باشد، به حکم عقل قبیح است. نتیجه
 استصحاب استقبالی نقد اول: عدم انحصار حل مشکل در تمسک به

ست که صورتی تمام ا ستدالل در  شکلگره این ا شایی از م ستناد به گ شده، متوق  بر ا صویر های ت
شد؛ در ستقبالی با صحاب ا ست سبت به واجبات تدریجیهکه چنین باوری بیحالیا ست. ن ای مانند برهان ا

صد وجوب در امثتال آن صال  ق ست )خوئی، نماز باید گفت در حالت عادی ا سها الزم نی (. 10/09، وعهمو
اتمام هم مجوز ورود رجای بر فرض وقوع این نیت، اتمام صحیح واجب کاش  از صحت آن قصد است و 

شک مکل  در در امتثال می ستقبالی ندارد. در موارد  سئله هیچ توقفی بر حجیت اعتبار ا شد. پس این م با
شننک در قدرت اسننت  شننود، لزوم احتیاط هنگامسننمت امتثال میبقای قدرت، آنچه سننبب حرکت به

شکلی به وجود نمی11/227)طباطبایی حکیم،  ستقبالی نیز م صحاب ا ست شتن ا . در آورد(، پس اعتبارندا
های وان رفتارتشننده نیز مسننئله تفاوتی ندارد؛ با نامعتبردانسننتن اسننتصننحاب اسننتقبالی میموارد عرفِی بیان

صیل اطمینا سامان داد، پارهعقالیی را در چهارچوب لزوم احتیاط یا وجوب تح ها هم تنها برآمده ای از آنن 
ستند. نتیجه آنکه با حجیترجا  از شتنه صال  اختاللی در نظام حیات فردی و  ندا ستقبالی ا صحاب ا ست ا

                                                 
  رهیس نیا یگستردگ داشت دقت دیبا افتد؛یم اتفاق هاتصادف در مقّصر صیتشخ به ناظر یِرانندگ و ییراهنما نیکه در قوان ی. مانند تحوالت7
سبت یحت شمولش و س به ن شهادت منا افراد از یاریب شکلیآگاه به علم حقوق  ستناد و توجه از فارغ آن یریگدهد که  ض به ا   موماتع یبع

 .است یحقوق حاکم
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 های دیگری حفظ کرد. ها را از راهتوان آندهد و میاجتماعی رخ نمی
 نقد دوم: قاصربودن استدالل از اثبات تمام مدعا

شم ستدالل اقامهبا چ شکال باید گفت: ا شی از این ا ست. این دلیل، حجیت پو شده اخص از مدعا ا
قوع کند. پس چون ادعای وای که سبب رفع اختالل نظام شود، ثابت میاندازهاستصحاب اسقبالی را تنها به

تار یا رف بات  کل واج هارچوب مشنن ظام فقط در چ یت اختالل ن تدریجی تصننویر شننند، ثبوت حج های 
 ها است. تصحاب مذکور هم مقید به همین فرضاس

 . وجود ظن به بقا2-2
ستهعده سبب ظن به بقا در زمان الحق دان سابق را  شان همین ظن، دلیل حجیت ای ثبوت  اند و به نظر

(. در این استدالل، سبق یقین و لحوق شک مهم است که 207استصحاب حالی است )آخوند خراسانی، 
توان این دلیل را یکی از مسننتندات حجیت شننود، درنتیجه میهم منطبق میبر اسننتصننحاب اسننتقبالی 
 استصحاب استقبالی دانست. 

 نقد: عدم کلیت وجود ظن و نبودن دلیل بر اعتبار آن
شننده، این دلیل هم از لحاظ صننغرا و هم از لحاظ کبرا ناتمام ای از اصننولیان رکر چنانچه در بیان عده

شی  حادث در ظرف شک غلبه داشته باشد و این غلبه سبب ظن شود. در  چنین نیست که بقایایناست. 
شننود موارد متفاوت، خصننوصننیات متعددی وجود دارد که موجب پیدایش حالت نفسننانی گوناگونی می

عنوان ناقض ( مظنون وجود نوم به1/9گونه که در صننحیحۀ اول زراره )طوسننی،  (. همان2/197)تبریزی، 
ن گونه نیست که حتی باوجود پذیرفتن چنیای دارای ثبوت سابق است و اینپدیده است، نه بقای طهارت که

ظنی، بتوان آن را دلیلی بر اعتبار دانسننت. هیچ برهانی بر حجیت همۀ ظنون وجود ندارد، مگر آنکه قائل به 
 تمامیت مقدمات انسداد و حجیت مطلق ظن باشیم. 

یعت2-3  . استقرا در شر
اشد، تواند منشأ اعتبار استصحاب استقبالی بعنوان دلیلی که میاستقرا به در بعضی تحقیقات معاصر

سانی و زاهدی،  ست )الهی خرا شده ا شه  ضی 19مطرح و البته در حجیت آن مناق ستقرا بر بیان بع (. بنای ا
تواند مدرک اعتباِر بالجملۀ اسننتصننحاب باشنند؛ زیرا در اند: تتبع در شننریعت میمحققان اسننت که فرموده

دلیل شک در رافع، به استمرار حکم سابق نیز شک شود، شارع حکم به بقا کرده است و اسر فقه هرکجا بهسر
 (. 9/20، فرائد األصولهیچ موردی مخال  با این رویه یافته نشده است )انصاری، 

 نقد: خلط میان مدارک استصحاب حالی و استقبالی
تقرا حتی شاهدی که در نصی خاص، حکمی موافق مدعی اسرسد. این استناد چندان متقن به نظر نمی
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ای با مفاد استصحاب استقبالی جعل شده باشد، رکر نکرده است. باید توجه داشت طرح این استقرا مسئله
ست و همان  ست، هرچند در همان چهارچوب هم ادعایی ناتمام ا صحاب حالی ا ست گونه که در راجع به ا

الزیاده هنگام نبودن اصالت عدممتعددی دارد؛ ازجمله مشروعهای بعضی کلمات اشاره شده است، نقض
داشننته، این فرض (. احتماال  تصننوری که وقوع چنین خطایی را در پی 6/929شننک در رکعات )آشننتیانی، 

صحاب  ست صالحیت اثبات حجیت ا صحاب حالی،  ست ستناد برای اثبات اعتبار ا ست که هر مدرک قابل ا ا
 توان به استصحاب استقبالی تمسک کرد، درحال با اینکه در مسائل مختلفی میهراستقبالی را هم دارد. به

تعارض ادله است تنها یک نص شرعِی متضمن حکمی مطابق با استصحاب مبتال به غیر از مسئلۀ بدار که 
ست )کلینی،  شده ا ستقبالی یافت  گمان وجود یک یا حتی دو نص هم تواِن اثبات آن ادعای بی(. 7/922ا

 شده دربارۀ استقرا را ندارد.مطرح بزرِگ 
 . سیرۀ عقال2-4

بدون تردید میان عقال تحوالتی وجود دارد که مفادشان با نتیجۀ استصحاب استقبالی یکی است. مسئله 
ای از انکارشان در میراث وحیانی وجود ندارد؛ با اینکه اگر رغم گستردگی این افعال، نشانهآن است که علی

افت. یداری از مخالفت او انعکاس میکرد و مقبنای شارع بر مخالفت با عرف رایج بود، حتما  آن را ابراز می
لیل سنننخ ددلیل گسننتردگی ابتال، انگیزه بر نقل در میان هسننت و از طرف دیگر بهدر این مسننئله از طرفی به

سیت سا ست. از تمام مقدمات بیانغیرح سئله، وجود داعی بر اخفا محتمل نی تیجه توان نشده میبرانگیز م
سیره وجود  صی از  صفهانی، ندارد و عمومات هم نمیگرفت چون رادِع خا سیره کنند )ا نهایة توانند ردع از 

(. سننیرۀ مذکور مورد پذیرش شنننارع و مدرک حجیت اسننتصننحاب اسننتقبالی اسنننت 9/209، الدرایة
ای از محققان، حجیت اصننل مذکور را بّین و (. شنناید وضننوح این سننیره سننبب شننده عده2/67)ایروانی،

 (. 6/911شدن آن انجام ندهند )آشتیانی، یناشکال بدانند و تالشی برای مببی
 نقد: عدم انعقاد سیره

سیره  ست. در احراز  صحیح نی شواهد متفاوت مطلقنباید دچار چنین تفکری  شد، بلکه باید  انگاری 
نایی بردن بیموجود را نیز در نظر گرفت. کدام محکمۀ قضننایی بدون درنح حکم به لزوم پرداخت دیۀ ازبین

ال ؟! یا کدام فعدانندمدت محتمل میپزشننکان بازگشننت بینایی او را در کوتاه یا میان کند کهشننخصننی می
آورد و به اقدام می دون رعایت احتیاط روبنداشننتن به ثبات قوانین، اقتصننادی اسننت که در شننرایط اطمینان

ضعیت در آینده را  سایر  احتمالیبیش از چیزی ثبات و صورت و ؟بیانگارد تاحتماالدر کنار  جود اینکه در 
 دهند، اصننال  شننِک مورد اعتنا، عقال مطلقا  در زمان حال بر وجود اسننتقبالی مشننکوک ترتیب اثر قطعی می

 ای هم بر آن اقامه نشده است. محرز نیست و قرینه
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سیرۀ  شک وجود دارد و  ست، اثبات کند در ارتکاز عقالیی، قانونی دربارۀ نقض یقین به  ستدل ناچار ا م
ز شده در استدالل نیرفته بر اساس این ارتکاز حجت است؛ حال آنکه حتی میان همان مصادیق اشارهگشکل
محض در این مسننئله محرز نیسننت؛ یعنی عقال معتقد  1ای یافت. وجود تعبد عقالییتوان چنین قاعدهنمی

کل  حتی اگر م باشننند که در حال شننک به بقای متیقن حالی الزم اسننت آثار اسننتقبالی آن را مترتب کرد،
ش  نوعی از بقا در  ست عقال یقین موجود در حال را کا شخص نی شد. همچنین م شته با اطمینان به بقا ندا

شأهای متعدد و متفاوتی دارد؛ مثل مجموعههایی از آنآینده بدانند. رفتار شد، من ستدالل بیان  ای ها که در ا
دالیلی ازجمله  مشننابهت دارند. آن اعمال گاهی به های عقالیی که در نتیجه با اسننتصننحاب حالیاز رفتار

واقع، مطابقت با مقتضای احتیاط است و گاهی به این دلیل که در غفلت از احتمال خالف، امید اصابت به
 موردی خاص اطمینان نسبت به بقای پدیده وجود دارد. 

 . ادلۀ نقلی اعتبار استصحاب حالی2-5
صحاب حالی ست ستنادمرِجع  2ادلۀ نقلی اعتباِر ا شترین ا ست که انگیزۀ آنبی ها اثبات حجیت هایی ا

ست. عموم تعلیِل بیان ستقبالی بوده ا صحاب ا ست ضی مدارک روایی مانند ا َلَک َأْن  َلْیَس َیْنَبِغی»شده در بع
ک یقین ( داللت دارد که مالک در استصحاب عدم جواز نقض طبیعی 1/022)طوسی، « َتْنُقَض اْلَیِقیَن ِبالشَّ

بنابراین در میان مصننادیق و تطبیقات آن تفاوتی وجود ندارد که متیقن سننابق و  9به طبیعی شننک اسننت.
صحابی باید  ست ستقبالی باشد. البته جریان چنین ا شکوک، ا شکوک، فعلی باشد یا اینکه متیقن، فعلی و م م

شارع در این روایت در (. 0/99، دراسات؛ همو، 2/99، األصول مصباحای فعلی باشد )خوئی، دارای ثمره
شک ضوع بوده و آن را نقض طبیعی یقین به طبیعی  ست بدون اینکه برای ترّتب  0مقام بیان تماِم مو سته ا دان

مذکور در روایات و فهم خصننوصننیِت « أل»دانسننتن عنوان قیِد آن دو لحاظ کند. عهدیحکم، زمانی را به
دانسننتن مورد روایت یدآمدن شننک در زمان حال، با مخصننصزمانی برای ثبوت یقین در زمان گذشننته و پد

 برابر است که مطلبی پذیرفتنی نیست. 
                                                 

است،  یکار ترک ایحکم عقال به لزومِ انجام  یی،تعبد عقال شود.بررسی میدوم  لیاست که در دل یمتفاوت با تعبد شرع یامر یی. تعبد عقال7
 .(154 ،االجتهاد و التقلید ،)صدر به مفاد آن نداشته باشد نانیاگر مکلف وثوق و اطم یحت
سبت به تمام ها نتمام است که شمول آن یتنها در صورت یاعتبار استصحاب استقبال به ،استدالل یبرا ینقل ة. واضح است که تمسك به ادل1

َصصِ صحاب موارد در شك به نیقی قضن صدق اثبات به یاکتفا نیبنابرا .شود ثابت شك به نیقینقض  حِ ست  ای عام ثباتا بدون مذکور ا
 ینقل ةادل یاز لزوم اثبات گستردگ« تعمّم و تخّصص ةالعل» ۀانداختن به قاعدتوان با چنگی. نمستا خطا ل،یدل موضوعِ عنوانبه آن بودنمطلق

صل عل یکرد؛ چه آنکه مدع یشانه خال شه در ا صور، مناق ست یفرد نیچن .کندیبلکه مفاد علت را محدود م ،ندارد تیق   ابقس ثبوت :معتقد ا
 آن.  یدر بقا الحق شك و نیقی ثبوت مطلق نه است نقض از ینه علت بقا، در یفعل شك و نیقی
ستدالل بر اثبات اطالق ادل نی. ا9 صحاب و تمام ةا ست ض تیا ست تیحج یمقت سنی، ازامتکی ا شات هم تب یاریرو هدف ب صور  نییاز مناق ق

 در ادله است.  یمقتض
شك و نیقیال در شدهانیب «لا» یمدع گریدعبارت. به0 صار خیش که گونه همان عهد، نه و داندیم جنس را ال ستظهار یان   فرائد) اندکرده ا

 .(9/53 ،األصول
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 بودن شارعدر مقاِم بیان عدم احراز: نقد اول
ستدالِل بیان شه در ا ضیح آنکه یکی از مقدمات انعقاد اولین مناق ست. تو شده دربارۀ احراز مقام بیان ا

ست که متکلم  ست اطالق، احراز این مطلب ا شته ا در مقام بیان تمام مراد خود بوده و اهمال یا اجمال ندا
(. در محل بحث ممکن اسننت ادعا شننود که اعطای اعتبار به اسننتصننحاب حالی 207)آخوند خراسننانی، 

ست. بنابراین  شکوک ا شارع بوده یا خیر؟ م ستقبالی هم مورد توجه  صحاب ا ست ضوح دارد، اما اینکه آیا ا و
 تبع آن اثبات اطالق هم ممکن نیست. شن نیست و بهمحدودۀ مقاِم بیان رو

 الموضوع بودِن طبیعی یقین و شک همراه با قیام اصل عقالییپاسخ: تمام
ستقبالی به صحاب ا ست شد ملپایۀ این نقد بر پذیرفتن احتیاج ا ست؛ یعنی باید قائل  حوِظ لحاظ زائد ا

نیز همان مقدار حداقل اسننت که یقینی شننارع حداقل و حداکثری دارد. درنظرگرفتن اسننتصننحاب حالی 
یک از افراد نهاد استصحاب را مستقال  لحاظ نکرده، بلکه باشد، اما مستدل ثابت کرد اساسا  شارع هیچمی

کردن به محدودۀ مقام بیان و تطبیق آن بر محل بحث، ند. اشننکالاها در ضننمن یک جامع ملحوظهمۀ آن
 معنا است. ین و طبیعی شک، امری بیهمراه با پذیرفتن مرادبودن طبیعی یق

شۀ بیان ست؛ زیرا مبتنی بر غفلت ازطریق احراز  برانگیزشده ازجهت دیگری نیز تأملافزون بر آن، مناق ا
بودن مسننتنداتش ازجهتی ُمحرز و ازجهت دیگر مقام بیان اسنننت. ُمسننتِدل حتی اگر ب ذیرد در مقاِم بیان

طریقۀ عقالیی بر این استوار است که متکلم را »تواند مانند بعضی از محّققان رأی دهد: مشکوک است، می
ای برخالف اقامه شننود و مقام بیان را اختصنناص به انند، مگر آنکه قرینهددر مقاِم بیان از جمیع جهات می

(. پس 1/926، اإلستتبنبا  مبانی)خوئی، 2«مربوط به صننید کلب 1یک یا چند جهت دهد؛ مانند آیۀ شننریفه
ای بر تخصیص مقام بیان اقامه شود و صرف طرح شک، مضّر به صحت طریقۀ فنی نقد این است که قرینه

 . استدالل نیست
 نقد دوم: استظهار مقیدبودن دلیل به اتحاد زمان شک و مشکوک 

شک  صاف به یقین یا  شان معتقدند: آنگاه که متکلم ادعای ات ست. ای چالش دوم بیان محقق حائری ا
گوید: من قاطع به عدالت زید هستم، ظاهر کالم او یگانگی زمان آن وص  با زمان کند، مانند اینکه میمی

اال باید در کالم، قرینۀ برخالف و تعیین زمان دیگری رکر شننود. مطابق این بیان مفهوم متعلق آن اسنننت و
ست، نه اینکه االن قطع  ضر عادل ا ست که من بالفعل قطع دارم زید در زمان حا سابق چنین ا عرفی جملۀ 

                                                 
َسکْنَ عَلَیْکُمْقُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ وَ ما عَلَّمْتُمْ مِنَ الْجَوارِحِ مُکَلِّبینَ تُعَلِّمُونَهُنَّ مِمَّا عَلَّمَکُمُ اللَّهُ . »7 ْسمَ اللَّهِ عَلَیْه فَکُلُوا مِمَّا أَمْ :  مائده) «وَ اذْکُرُوا ا
0). 
صل»: گفت توانیم ریتعب نی. در دوم1 ست نیا ییعقال ا شدیم جهات عیجم از انیب مقام در متکلم که ا   محتاج ننبودانیب مقام در اثبات و با

 .«است لیدل ةاقام
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. تطبیق این شننوددارم زید قبال  عادل بوده یا در این لحظه قطع دارم زید در آینده واجد ویژگی عدالت می
صدور ادله،  شأن  ست؛ چون مورد دلیل و  ص  یقین ممکن نی سبت به و صحاب ن ست قانون عرفی بر دلیل ا

 ای برطلب نیز قرینهباشنند. این ممربوط به صننورتی اسننت که زمان متیّقن، سننابق و زمان یقین، فعلی می
شود. نسبت به وص  شک، میمتحدنبودن زمان وص  و متعّلق آن است و باعث رفع َید از قانون یادشده 

گیرد که شننک و مشننکوک ای وجود ندارد. بنابراین ظهور دلیل تنها نسننبت به مواردی شننکل میچنین قرینه
ست که ثابت می شمول دلیلاتحاد زمانی دارند. نتیجۀ تقّید به این قید هم آن ا ستقبالی م صحاب ا ست  شود ا

 (.9/79)شک فعلی اما مشکوک استقبالی است  نیست، زیرا زمان شک و مشکوک در آن اتحاد ندارند،
 پاسخ: عدم تفکیک میان مفاد تصوری و تصدیقی

. بودن مشننکوک، بیان موفقی نیسننترسنند این اسننتدالل برای اثبات تقیید ادله به مورد فعلیبه نظر می
ی که زمانای اسننت جهت که مرکبی تام دارای مفاد تصنندیقی و خالی از قرینهازآن« إنی قاطع بکذا»عبارت 

عنوان قید آن مطرح کند، در محاورات عرفی ظهور در فعلیت و زمان حال دارد؛ یعنی اسننتظهار خاص را به
 هایی تصوریعرفی از آن وحدت زماِن تکلم و زماِن تحقق مفاد است، اما این مطلب ربطی به کاربست نهاد

شک که به ضوع در دلیل چون یقین و  کَلْیَس َیْنَبِغی لَ »عنوان مو شَّ ش« َک َأْن َتْنُقَض اْلَیِقیَن ِبال اند، دهمعرفی 
ندارد. دلیل استصحاب جنس یقین و جنس شک را مورد حکم دانسته بدون اینکه مقید به زمانی باشند. فهِم 

هورات آن انگاری ظعرفِی ثبوت یک قید در مرکب تام، قرینه بر اثبات همان قید در یک مفرد نیست و یکسان
ی عنوان مفادی تصدیقای را بهخلط در استنباط مدالیل عرفی است. هرگز نباید وضعیت جملهدو، ناشی از 

سرایت داد  شتراک، به دیگری  سه کرد و احکام یکی را بدون برهان بر ا ضعیت مفردی مقای ست، علی)با و دو
26/7/1996.) 

 نقد سوم: انصراف ادله
ستدالل اقامه ست که دالیل اعسومین نقد بر ا صراف به مواردی دارند که شده آن ا صحاب ان ست تبار ا

شکوک اطالقی ندارند تا به شد؛ بنابراین ازجهت زماِن متیقن و م شکوک، حالی با ضی و م سطۀ متیّقن، ما وا
 (.7/910، األصول بیانآن استصحاب استقبالی را هم در برگیرند )حسینی شیرازی، 

 بودن انصرافپاسخ: بدوی
ست؛ ست،  این مطلب نیز پذیرفتنی نی ضی موارد متبادر به رهن ا شاره هرچند در بع صراف مورد ا زیرا ان

مگر 1(. منشأ قابل اتکایی برای این انصراف وجود ندارد،7/910باشد )همو، همان، پذیر میاما بدوی و زوال

                                                 
ض7 شود زمان ما س «َشکَکتَ ثُمَّ طَهارَتِكَ مِن نٍیقی یعل کُنتَ ألنَّكَ» مانند یتیخوذ در رواأم ی. اگر گفته  ش تواندیم( 7/011 ،ی)طو شد، أمن   با
ك الْیَقِینَ تَنْقُضَ أَنْ لَكَ یَنْبَغِی لَیْسَ» اطالق با یتناف تیروا نیا اوالً :مییگویم شَّ  آن قیاز مصاد یمصداق فقطبلکه  ،( ندارد7/011 ،ی)طوس« بِال
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ی به کردن این قانون کل( و با ضمیمه1/69آنکه ادعا شود اطالِق دلیل منّزل بر افراد متعارف است )همدانی، 
بودن استصحاب استقبالی، نتیجه گرفت تنها استصحاب حالی داخل در مدلول مدارک حجیت غیرمتعارف

نبودن فردی اند؛ زیرا ازجهت کبرا در تحقیقات اصننولی مبرهن شننده که متعارفاسننت. هر دو دلیل ناتمام
زجهت صغرا هم استصحاب ( و ا0/019تواند سبب انصراف ادله از آن باشد )حسینی میالنی، تنهایی نمیبه

 استقبالی چندان نامتعارف نیست که به حد شذور و ندرت برسد. 
 نقد چهارم: تنزیل اطالق ادله بر ارتکاز عقال

ستدالِل اقامه ضل دیگر ا ضای مع صحاب، ام ست ست ازجهتی ادلۀ اعتبار ا شده ا ست که ادعا  شده آن ا
آن سننیره هم باشننند و از چهارچوب آن تبعیت کنند و سننیره و ارتکاز عقال هسننتند، بنابراین باید محدود به 

ازجهت دیگر استصحاب استقبالی، معهود میان عقال نیست، پس وجهی برای ادعای اطالق ادله نسبت به 
 (.0/111)سبحانی، آن وجود ندارد 

 بودن ادلۀ استصحابپاسخ: تعبدی
ما تیّقن بالجمله از واضحات است، ادر پاسخ به این نقد باید گفت: بنای عقال بر عمل به حالت سابق م

ستقبالی هم فی صحاب ا ست سبت به موارد ا ست.ثبوت این بنا ن سیره،  1الجمله امری بدیهی ا بنابراین اگر 
ست که  صیص آن به یکی از افرادش وجود ندارد. مهم آن ا شد، وجهی برای تخ صحاب با ست ستند اعتبار ا م

صحاب تم ست سیره برای اثبات حجیت ا ستناد به  صر در ادلۀ ا صحاب منح ست ست و مدرک حجیت ا ام نی
 (.999تا997)آخوند خراسانی، نقلی است 

 خالدبننقد پنجم: ناهماهنگی با صحیحۀ سلیمان
ضی سلیمان دو چالش، پایانی اما نق صحیحۀ  ستناد به  ستند. نقض اول، ا ست که ممکن بنه خالد ا

ستقبالی دارد:  صحاب ا ست شود مخالفت با ا صور  ست ت صی که گوش فرد ام»ا شخ صادق)ع( دربارۀ  ام 
ضربهدیگری را به سیلۀ  شنواییو ستخوان مجروح کرده و او ادعا دارد  ست داده، فرمودند: زدن با ا اش را از د

شوند، اگر شنید یا دو مرد شهادت دادند او شود و یک سال منتظر میمانند و از او غفلت میدر کمین او می
دهند و دیه را به وی ری اسنننت(، اما در غیر این صننورت او را سننوگند میشنننود )که وظیفه چیز دیگمی
شنننود )تکلی  پردازند. پرسننیده شنند: ای امیرمومنان! اگر بعد از پرداخت دیه متوجه شنندند که او میمی

جل شنننوایی خدای عّزو ند: اگر  هدهچیسنننت؟( حضننرت فرمود نده، تکلیفی بر ع بازگردا اش اش را 

                                                 
  ره شك و نیقی اگر که است آن مطلب نیا دیّمو است. یملغ و تیخصوص فاقد حتماً شدهمطرح زمان یاًثان ؛اندنیمُثبتَ لیدل دو و کندیم انیب را
 .(1/949 ،األصول انیب ،یرازیشحسینی ) است یجار استصحاب قطعاً ،باشند یماض دو
 .شد ذکر یمتعدد قیمصادبرای آن  ت،ی. چنانچه در بحث از مدرک اول حج7
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(. ادعا شده است هرچند ظهور بدوّی این روایت ناظر به صورتی است که اصِل 7/922)کلینی، 1«بینمنمی
ست ضی نیز میازد شامل فر ست، اما مفاد آن  شکوک ا شنوایی م ستدادن قدرت  دادن قدرت شود که ازد

، موستتوعهشنننوایی فرد در زمان حاضننر یقینی اسننت و احتمال بازگشننت آن در آینده وجود دارد )خوئی، 
صورت به نظر می (. در02/090 ستقبالی دارد؛ زیرا نتیجۀ این  صحاب ا ست سد مفاد روایت مخالفت با ا ر

ضروب و لزوم پرداخت دیه در زمان حال  شنوایی فرد م ستقبالی، حکم به بقای نا صحاب ا ست سک به ا تم
دیه تا  تسنناله برای اختبار یا انتظار و به تأخیرانداختِن پرداخای یکاسننت، ولی مدلوِل روایت تعری  دوره

 پایان آن است. 
 پاسخ: مؤّیدبودن صحیحۀ سلیمان

صحاب تنها نقض بر استپذیر است. مفاد فقرات پایانی روایت سلیمان نهسهولت امکانپاسخ این نقد به
سمع فرد در  شت قوۀ  ست. مطابق این فقرات ازنظر مخاطب امکان بازگ ست، بلکه مؤّید آن ا ستقبالی نی ا

رعی در زمان حال بر کنند و این یعنی ترّتب اثر شننآینده وجود دارد، اما حضننرت حکم به پرداخت دیه می
شکوک. نهایتا  می ضایعۀ م ستقبالی  سئله را مطرح کردبقای ا  توان با درنظرگرفتن فقرات ابتدای روایت، این م

 که جریان استصحاب استقبالی در باب دیات مشروط به گذشتن یک سال است. 
 به استصحاب قهقرینقد ششم: نقض 

ن که اگر ثبوت اطالق در مدارک اعتبار استصحاب است. به این بیا 2نقض دوم بحث استصحاب قهقری
ستدالل ست، مطلبی که ا صحاب قهقری را حجت دان ست ستناد به آن نیز ا شد، باید با ا ننده به آن کمقبول با

 (.9/26، آرائنا فی أصول الفقهملتزم نیست )طباطبایی قمی، 
 استصحاب قهقرینبودن مفاد ادله بر پاسخ: منطبق

کند. در تحلیلی صننناعی خطای نقِض هایی از این معضننل باز میتتبع در متون اصننولی راه را برای ر
سبت به اطالق در این  صحاب ن ست شمول ادلۀ ا ستدالل بر عدم  شده نقطۀ ثقل ا صور  ست که ت شده آن ا یاد

ی حجیت برا ای گرفته شنننده که با ثبوت اطالق در ادلۀ مقتضننی،ادله اسنننت؛ به همین دلیل چنین نتیجه
صحاب قهقری هم محقق می ست ضل شود. ازمنظر باورمندان به حجیتا صحاب قهقری، مع ست شتن ا ندا

سبب شک بر این استصحاب بدون نظر به اطالق یا تقیید آن رو است که نقض یقین بهنداشتن ازآنحجیت

                                                 
ْسمَعُ لَا أَنَّهُ فَادَّعَى بِعَظْمٍ أُذُنِهِ فِی رَجُلًا َضرَبَ رَجُلٍ فِی: قَالَ أَنَّهُ (ع)عَبْدِاللَّهِعَنْ أَبِی. »7 دُ قَالَ یَ ْستَغْفَلُ وَ یُتَرَصَّ  َشهِدَ أَوْ مِعَسَ  فَإِنْ َسنَةً بِهِ یُنْتَظَرُ وَ یُ

 لَمْ مْعَهُسَ  عَلَیْهِ رَدَّ عَزَّوَجَلَّ اللَّهُ کَانَ إِنْ قَالَ یَْسمَعُ أَنَّهُ ذَلِكَ بَعْدَ عَلَیْهِ عُثِرَ فَإِنْ الْمُؤْمِنِینَ أَمِیرَ یَا قِیلَ الدِّیَةَ أَعْطَاهُ وَ حَلَّفَهُ إِلَّا وَ یَْسمَعُ أَنَّهُ رَجُلَانِ عَلَیْهِ
 .«شَیْئا عَلَیْهِ أَرَ
ته آن در روز گذش ثبوتاما  ،است قّنیمت دیز عدالت االن نکهیمانند ا ؛الحق است ،قّنیسابق و زمان مت ،زمان مشکوک یاستصحاب قهقر در. 1

 باشد.یمشکوک م
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قین نهی از نقض ی نقض، منطبق نیسننت. توضننیح بیشننتر آنکه مفهوِم از مدارِک نقلی، اعتباِر اسننتصننحاب
ست که ناقض باید متأخر از منقوض باشد، درحالیبه ضح ا ست و وا شک ا صحابسبب  ست سبت به ا  که ن

ست )همو، ا« نقض شک به سبب یقین»قهقری چنین فرایندی منطبق نیست و مفهوم قابل انتزاع از مفاد آن 
عنوان نقض وجود ندارد، قری بهشود مجالی برای طرح استصحاب قهبا این بیان روشن می1(.9/26همان، 

 2نداشتن استصحاِب قهقری امری مسّلم نیست تا تنافی با آن موجب وهن استدالل باشدهرچند که حجیت
 

 هاکارکرد .3

شماری بر قبول اعتبار این نهاد مترتبمی ست و دامنۀ تطبیقاتی از توان جازمانه ادعا کرد ثمرات پر آن  ا
که کارکرد مستقیم یا غیرمستقیم در استنباط احکام داشته باشند، گسترده است. متناسب با گنجایش رسالۀ 

 تفا شود. کند که تنها بر بیاِن بعضی از این افراد اکحاضر و غایت آن، حکم می
ینۀ منفصل احراز عدم ثبوت. 3-1  قر

سته صل را معتبر دان شدن قرینۀ منف شمارش مقدمات حکمت، رکرن حراز رو ااند؛ ازاینمحقق نائینی در 
ست  شرِط برای انعقاد اطالق ا صول، )آن  ست؛  (.2/270فوائد األ شدنی ا صویر شرطیت به دو گونه ت این 

نحو شرط متأخر. بنا بر تفسیر دوم، صدور قرینۀ منفصل در آینده، کاش  از نحو شرط مقارن و دوم بهاول به
 نبودن کالم از ابتدای زمان تکلم است. ّمطلق

ه بنا بر است ک ینغیرقابل التزام امطالِب ترین ا نقص و نقض است. از مهماین تفسیر از جهاتی مواجه ب
سک به اطالق آن کالم  شد، تم صل برای کالمی محتمل با ستقبالی قرینۀ منف صدور ا شده هرگاه  سیر یاد تف

ستقبالی حل صحاب ا ست سک به ا شده با تم ضل یاد ضیح که امکان ندارد، ولی مع ست. با این تو شدنی ا
تواند اسننتصننحاب ر کالم، میمخاطب بعد از حصننول یقین به نبودِن قرینۀ منفصننل در ابتدای زمان صنندو

، )صدرصادرنشدن آن قرینۀ منفصل در زمان آینده را جاری و حکم به انعقاد اطالق فعلی برای خطاب کند 
 9(. 9/022، بحوث فی علم االصول

 . جواز بدار3-2
ست پرتکرار ستقبالی، جواز بدار ا صحاب ا ست شده برای ا صباح)خوئی، ترین ثمرۀ ادعا ص م ، ولاأل

شرایط واجبی موقت  (؛ یعنی1/209، االفکار نهایةقی، ؛ عرا2/91 ضی از اجزا  یا  سبت به بع اگر مکلفی ن
                                                 

 .(6/75 ،دیاهروشحسینی ) افتی ،ندارند یاستقبال استصحاب تیحج به حیتصر که یانیاصول عبارات در توانیمنیز  را استدالل نیا . مشابه7
  باتاث» نه سخخت،ا «یقهقر اسخختصخخحاب اعتبار اثبات» شخخدهمطرح اشخخکال یاقتضخخا تینها شخخده،انیب پاسخخخ نبودنتمام فرض در نی. بنابرا1

 .«یاستقبال استصحاب نداشتنتیحج
  یصورت رد مذکور استصحاب انیجر داشت دقت دیبا هرحالبه .(و)هم انددانسته اصول مثبتات به تمسك را قیتطب نی. البته مرحوم صدر ا9

 .است یدور شدهانیب حلراه صورت نیا ریغ در نباشد، ینقل لیدل اطالق به یمتک خود ی،استقبال استصحاب که است تمام
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شنندِن زمان آن معذور باشنند و عالم به بقا یا زوال این عذر تا پایان وقت نباشنند؛ گفته شننده در ابتدای داخل
ست که  ستقبالِی بقای عذر تا انتهمی1ا صحاب ا ست قای ای زمان تکلی ، بتواند در ابتدای وقت با جریان ا

 2عذر را احراز و مبادرت به انجام تکلی  کند. 
 . اعالم تبدل فتوا به مقلدان3-3

گاه کردن مقلدان اختصاص به صورتی دارد در حالت حصول تبدل رأی برای مفتی و مرِجع، آیا وجوب آ
در مصننّب ینده هم داخل بودن عمل مقلد در آکه مفتی علم به عمل مقلد به فتوای اول دارد یا حتی محتمل

سط  این ستقبالی عدم عمل مقلد در زمان آینده، عدم وجوب اعالم تو صحاب ا ست ضای ا ست؟ مقت حکم ا
 (.0/099، الفقه بیان)حسینی شیرازی،  9مجتهد در حال احتمال است

 . وجوب آموختن احکام3-4
به ابتالی آن که مکل  علم  که ابتالی عمومی دارند، آموختن احکامی  ها دارد و نیز آموختن احکامی 

واجب است. تکلی  نسبت به احکامی که عموما  مبتال نیستند و مکل  هم عالم به ابتال نیست، چیست؟ 
، صتتولاأل فوائدی، )نائینکند نبودن تعّلم این احکام میاسننتصننحاب اسننتقبالِی عدم ابتال، حکم به واجب

1/217 .)0 
 احراز ملکه در تحقق عدالت عدم لزوم. 3-5

تنهایی برای احراز عدالت کافی نیسننت؛ ازجمله اند اسننتقامت ظاهری بهبعضننی از محققان ادعا کرده
اند و این دالیل این امر آن است که مدارک نقلی در مانند امام جماعت، وثوق به دین و ورع او را شرط دانسته

صل نمیوثوق به سانی حا صی بدون احراز ملکۀ نف صاری،شود مجرد ترک معا سائل )ان در  (.11، فقهیه ر
توان گفت: اگر مکل  در طی مدتی به ترک معاصننی از جانب شننخصننی یقین پاسننخ به این اسننتدالل می

صل کرد، می صی را جاری و احراز عدالت کند حا ستقبالِی ترک معا صحاب ا ست سبت به آینده هم ا تواند ن
 (.9/70، بحوث فی االصول)اصفهانی، 

                                                 
ست یصورت در ثمره نیا رفتنی. پذ7 ضوع که ا ضطرار امر مو ستمر عجز» یا شد، «وقت انیپا تا یاریاخت فیتکل از م ضو اگر اما با   را عمو
ضطرار» ست «عتیطب از ا   واجب افراد عیجم از عجز با تنها مذکور عنوان که جهتازآن ،«یاریاخت فیتکل الوجودصرف از عجز» یعنی میدان

  نیا ،ودش قادر هم وقت یانتها در مکلف اگر یحت رایز ؛کندینم موضوع اثبات یبرا تیکفا وقت یابتدا در عجز گرید است، صادق یاریاخت
 .(11 ،یمالاأل روائع ،ی)عراق است داشته یاریاخت واجب بر قدرت وقت یابتدا از که کندیم صدق مطلب

شمول که ممی. مطلب مذکور بر فقدان آب و ت1 ص ةمطالع یبرا) کندینم صدق ند،اخاص ةادل م ، نیسح ،یحل :نك قیتطب نیا بارۀدر یلیتف
1/903.) 
س دی. با9 صاحب عروه و ب شت  باطبایی ط) داناعالم تبدّل فتوا داده هالجملیبه وجوب ف یرأ شان،یکتاب ا بر قهیتعل صاحباناز  یاریدقت دا
 .، باشددارند یبیقر مضمون که ادله ریسا ای واقع با مخالفت به بیتسب حرمت جاهل، ارشاد وجوب تواندیم نظر نیا أمنش .(7/53 ،یزدی
  اندانستهد مردود را لهئمس در یاستقبال استصحاب انیجر ،خود خرأمت یآرا در شانیا. است ینینائ محقق یآرا از یکی مطابق شده انی. آنچه ب0
 .(7/00 ،النور الساطع ،ءالغطا کاشف ؛1/797، زبدۀ األصول ،یروحان) است مشهور هم نظر نیهم که( 7/751، راتیالتقر اجود)
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 ی. جواز خروج از نکاح فضول3-6
در نکاح فضولی مطابق با مبنای نقل، طرف غیرفضولی قبل از اجازۀ مالک اصیل در جانب مقابل، آزاد 
اسننت تا از عقد خارج شننود و احتیاج به فسننخ ندارد؛ زیرا معامله قبل از اجازه قطعی نیسننت. مطابق مبنای 

 توان قبل از اجازهحال نمی کش  هم او آزاد است، اما مبنای این امر مستند فرض سابق نیست؛ زیرا در این
تواند جازم بود که معامله قطعی اسنننت یا خیر؟ بلکه دلیل این آزادی آن اسنننت که طرف غیرفضننولی می

 (.2/71)مکارم شیرازی، استصحاب استقبالِی عدم اجازه از جانب مقابل را جاری کند 
 . نقل به بدل از کفاره3-7

مال دهد که مجددا  در آینده قادر شود، بنابر استصحاب اگر مکل  عاجز از خصال کفاره شود، اما احت
 (.0/111)سبحانی، استقبالِی بقای عجز، تکلی  او انتقال به بدل از کفاره، یعنی هجده روز روزه است 

 . حرمت خواب جنب در شب ماه رمضان 3-8
خوابیدن مکلفی که در شب ماه رمضان جنب است، عادت او بیدارشدن نیست و یقین هم ندارد قبل از 

استناد استصحاب استقبالی محکوم به استمرار تا فجر برای غسل بیدار شود، حرام است؛ زیرا این خواب به
شننود ی میدلیل اینکه عامد به این خواب اسننت، مشننمول ادلۀ حرمت خواب تعّمدصننبح اسننت. پس به

 (.21/221، موسوعه)خوئی، 
 فوری به امتثال واجبات موسع  . عدم وجوب اقدام3-9

ست، ثمرۀ  صورت تأخیر متمّکن از امتثال ا شد که در  شته با سع اگر مکل  اطمینان ندا در واجبات مو
شخص، ستقبالی حیات  صحاب ا ست نبودن مبادرت فوری به ادای آن فرائض توسط حکم به واجب 1جریان ا

 (.9/929 ،منهاج الصالحین مبانی)طباطبایی قمی، و است ا
 

  گیری نتیجه

 برایند پژوهش حاضر از این قرار است: 
ستقبالی آن در زمان 1 شرعِی وجود ا صحاب متیقن حالی برای ترتیب آثار  ست ستقبالی، ا صحاب ا ست . ا

 باشد. حاضر است که مشکوک می
ست، بدون 2 صحاب و دارای همان چهارچوب مفهومی ا ست صحاب فردی از افراد نهاد عام ا ست . این ا

 اینکه در مدرک اعتبار متفاوت با استصحاب حالی باشد. 
ستقبالی باعث اختالل نظام نمی9 صحاب ا ست ستن ا سهیل. نامعتبردان  شود، گرچه اعتبار آن موجب ت

                                                 
 .او قدرت و تمکّن ای. 7
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 است. 
تواند دائما  سبب حصول ظن به بقای آن در آینده شود، گرچه چنین نمیدر زمان حال  ای. ثبوت پدیده0

 تواند مستندی برای اثبات حجیت باشد. ظنی در فرض ثبوت هم نمی
گونه که نهاد عقالیی به نام استصحاب ای از عقال بر عمل به این استصحاب وجود ندارد، همان . سیره2

 حالی وجود ندارد. 
 گیرد و مستند اعتبار این نهاد است. استصحاب استقبالی را نیز در بر می . اطالق ادلۀ تعّبدی،6
  باشد.خالد، روایت خاصی است که مؤّید جریان استصحاب استقبالی میبن. صحیحۀ سلیمان7
تواند در سرنوشت مسائلی اصولی مانند احرازنبودن قید منفصل و احراز اطالق در ادله، . این نهاد می9

 باشد. گذار تأثیر
شه9 سیاری از . اندی ستنباط ب سیر ا ستقبالی دهد، در فقه م صحاب ا ست صول، رأِی به اعتبار ا ای که در ا

 ها مسئلۀ جواز بدار است. سازد که بارزترین آناحکام را دگرگون می
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