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 چکیده

 اما باشد؛ حال زمان در مشکوک و گذشته زمان در قنیمت امر که است نیا استصحاب از متعارف و معهود

 است ندهیآ زمان در مشکوک و حال زمان در قنیمت آن در که مییروبرو یادهیپد با استنباط، ساحت در یگاه

 اطالق و است استصحاب گونه نیا بودن یجار متأخران، انیم مشهور .شودیم دهینام یاستقبال استصحاب که

 مخالفان ادله یبررس و نقد با حاضر نوشتار مدعاست. نیا بر مشهور لیدل عمده استصحاب، با مرتبط نصوص

 شارع از ییرفتارها وجود ت،یحج عدم به قول رشیپذ و مشهور قول رد ضمن استصحاب، نیا انیرج موافقان و

 ای حالت یبقا به نانیاطم از ینوع هیپا بر است یکی صحاباست نیا مفاد با رودیم گمان که را نانیمتد و
 یانگار کسانی» هقاعد باب از ای و ندارد یمشکل کار شروع که یوقت در کار شروع لزوم به ییعقال یحکم
 .ردیپذیم یاستقبال استصحاب با آن ارتباط بدون «کار اول در آن تیوضع با ادامه در دهیپد تیوضع

 
 مثبت. اصل ن،یقی و شک تیفعل ،یاستقبال استصحاب ،یحال استصحاب ها:کلیدواژه

 

 

                                                 
 .72/53/7931: یینها بیتصو خی؛ تار22/50/7931وصول:  خیتار ؛یمقاله پژوهش*. 
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Abstract 

The common and conventional meaning of Istishab is that the definite affair should 

be of the past and the doubted affair should be of the present time; however, 

sometimes in the field of inference, we are encountered with a phenomenon, known 

as prospective Istishab in which the definite affair exists at the present time and the 

doubted one relates to the future. The famous opinion among the later Usulis is that 

such Istishab is applicable and the absoluteness of the texts related to Istishab is the 

main argument of the famous Usulis for this claim. The present article, through 

analyzing and studying the arguments of the proponents and opponents of the 

application of this Istishab, while refusing the famous opinion and accepting the non-

authority viewpoint, accepts the existence of behaviors from the divine lawgiver and 

the people of the religion which are thought to be identical to the content of this 

Istishab based on a kind of certainty as to the subsistence of the state or a rational 

ruling on the necessity of starting the act when this is not problematic or on the basis 

of the “unity of the state of the phenomenon at a later time with its first state” rule 

without its relationship with prospective Istishab.              

Keywords: Present Istishab, Prospective Istishab, Actuality of Doubt and Ccertainty, 

Probative Principle  
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 مقدمه
هرگاه مکلف به یک حکم شرعی، یا موضوع حکم شرعی، یقین داشته باشد، سپس نسبت به بقای امرر 

ازاین به طهارت خود یقین داشرته که فردی پیششود، مانند آنیقینی پیشین، شک کند استصحاب جاری می
کند و درنتیجره تن را استصحاب میو اکنون برای وی در بقای طهارت شک عارض شده است، طهارت داش

 گردد.آثار طهارت همچون جواز مس آیات قرآن و دخول در نماز و ... بر آن مترتب می
متیقن آن در زمان گذشرته و مشرکوک آن در زمران حرال معهود و متعارف از استصحاب این است که  
شرکوک آن در زمران گذشرته و و یا عکس حالت پیشین که م شود که به آن استصحاب حالی گفته میباشد 

(؛ اما گراهی 765/ 2کنند؛ )انصاری، متیقن آن در زمان حال است که از آن تعبیر به استصحاب قهقری می
خورد که در آن متیقن در زمان حال و مشکوک در زمان آینده است ای برمیدر صحن استنباط، فقیه به پدیده

(. حال پرسشی که در اینجرا 22/ 6الهدایة فی األصول،  خوئیشود )که به آن استصحاب استقبالی گفته می
نماید این است که آیا این استصحاب مانند استصحاب حالی از حجیت برخروردار اسرت یرا ماننرد رخ می

 (.765/ 2انصاری، ) به عدم حجیت استاستصحاب قهقری محکوم
ه مرواردی وجرود دارد کره که در فقرکه گفته شد چنین استصحابی چندان معهود نیست، درحالیچنان 

ضرروری  –فرار  از مثرل مثبرت برودن یرا نبرودن  –برای روشن شدن وضعیت آن، طرح این مسرلله اصرولی 
 نماید.می

علیرغم اثبات طیف وسیعی از احکام در صورت پهن شدن بساط حجیت بر این نهراد، دانشریان علرم 
 اند.رت مستقل به آن نپرداختهصو( به22/ 6)الهدایة فی األصول،  خوئیتصریح محقق اصول به

بررای حکرم بره تعلرق دیره کامرل « استصحاب عدم عود منفعت ذاهب در اثر جنایت»مواردی مانند  
بررای « استصحاب عدم بهبود آسیب وارد بر سرتون فقررات»( یا 302/ 63درزمان حال؛ )صاحب جواهر، 

اثبرات  استصحاب بقای عرذر بررای»یا ( و 775/ 2حکم به تعلق دیه کامل در زمان حال )مکارم شیرازی، 
بررای اثبرات حیتریت و « استصحاب جریان دم تا سره روز»( و یا 614/ 12، ه)خوئی، موسوع« جواز بدار

( و 52/ 1رویرت در غیرر ایرام عرادت )ایروانری، حکم به عردم وجروب صروم البتره در صرورت وقروع این
برای حکم به عردم « دهدم در انتهای وقت میای که احتمال انقطاع داستصحاب جریان دم در مستحاضه»

شرماری دیگرر در براب طهرارت و ( و مروارد بی117/ 2، هانجام وظائف شرعی )خروئی، موسروع تمکن از
 صالت و حج و سایر ابواب فقهی نشان از پربسامد بودن این نهاد دارد.

 
 موقعیت فقهی و حقوقی استصحاب استقبالی

توان گفت که این مسلله در میان اصولیون متقدم مطرح های اصولی میبا جست وجو و تتبع در نگاشته
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اند تا جایی که در کتب نبوده است و اصولیون متأخر نیز جزء در موارد قلیل به صورت مستقل به آن نپرداخته
شود؛ اما هرر چره دانشریان اصرولی مشهور اصولی مانند فرائد االصول و کفایه االصول اثری از ان دیده نمی

های بیشتری از اهتمرام فقهرا بره ایرن نهراد وجرود دارد. اند در کتب فقهی نشانهکمتر به این مسلله پرداخته
جویی اندیشه فقهرا درمجمروع از رویره و اندیشره واحردی در ایرن موضروع خبرر بررسی متون فقهی و پی

ین نهاد موردتردیرد جردی ها حجیت ادهد که در آنها از فتاوایی خبر میکه برخی دیدگاهدهد درحالینمی
( برخی فتاوی در راستای اصرار بر حجیت این نهاد به منصه ظهور رسیده 151/ 1قرارگرفته است )سبحانی، 

فقط از دو گرروه یرا دو ( جالب اینکه این ناهماهنگی نه623/ 6؛ شیرازی، بیان الفقه، 325/ 2است )قمی، 
؛ نرائینی، الرسرائل الفقهیرة، 352/ 2نائینی، کتاب الصرال،، ) تشده اس فقیه، بلکه گاه از یک فقیه نیز دیده

گذرد بیشتر آشرنا هایی چند از آرای فقیهان بر آنچه در فقه پیرامون موضوع موردبحث می( با ارائه نمونه164
 شویم:می

یکم: وجوب تعلم احکام شرعی در میان فقهای امامیه از وفاق همگانی برخوردار است ولی در نفسری 
تر در موضوعی یا طریقی بودن وجوب تعلم احکام اخرتالف وجرود دارد. غیری بودن و به عبارت صحیحیا 

مشهور فقهای امامیه قائل به طریقی بودن وجوب تعلرم بروده و در صرورتی کره تررک ایرن واجرب موجرب 
وهری از ( ولی گر671/ 1، مصباح األصول، خوئیاند )مخالفت با واقع باشد حکم به استحقاق عقاب کرده

انرد فقها وجوب نفسی تعلم را تقویت کرده و به صورت مطلق استحقاق عقاب را درترک تعلرم نتیجره گرفته
 (.367/ 2؛ عاملی، 110/ 2)محقق اردبیلی، 

حال بنا بر مبنای مشهور در طریقی بودن وجوب تعلم، اگر ابتالی به این احکام در آینده مورد علرم یرا 
شوند برر آنران ای هستند که نوعًا مکلفین به آن مبتال میخود این احکام به گونه اطمینان مکلف قرار گیرد یا

نماید این است که وظیفره مکلرف در صرورتی کره واجب است آن را فرا گیرند. پرسشی که در اینجا رخ می
به ایرن شود یا نه چیست؟ برخی از فقها و اصولیون در پاسخ شک کند آیا در آینده مبتال به برخی احکام می

پرسش با تمسک به استصحاب استقبالی، عدم ابتالء به آن احکام را در آینده و به تبع عدم وجروب تعلرم آن 
 اند.را نتیجه گرفته

 نویسد:محقق نائینی در این رابطه می
شود کره ایرا مبرتال در مورد احکام شرعیه ای که ابتالء به آن نادر است )و برای انسان شک حاصل می»

شود به خاطر جریان استصحاب عدم ابتالء، تعلم این گونه از احکام واجرب انه( چه بسا گفته میشود یمی
کند در امور استقبالی نیز جاری است چون نیست و استصحاب همان گونه که در امور حالی جریان پیدا می

 (.172/ 1أجود التقریرات، «)ادله استصحاب عمومیت دارد.
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صحت جریان استصحاب در امور استقبالی به دلیل مشروط دانستن جریران وی در ادامه با تصریح به  
بره مجررد شرک و فرار  از  –هر گونه استصحابی به عدم احراز حکم شرعی یا موضوع دارای حکم شررعی 

، وداند )همبه رو می جریان استصحاب استقبالی در خصوص این مسلله را با مانعی جدی رو -استصحاب
1 /172.) 

 گوید:نامی شیعه سید محمدکاظم یزدی میدوم: فقیه 
دهد تا آخر وقت احتیاط و بلکه اقوی این است که اگر شخصی برای نماز ساتری ندارد ولی احتمال می

 (.171/ 1ساتری بیابد نمازش را از اول وقت تأخیر بیندازد )یزدی، العرو، الوثقی، 
شده اسرت. )یرزدی دارند، واقعالوثقی حاشیهاین مسلله موردنقد جدی عموم فقیهان معاصر که بر عروه

( برخی از فقها کالم محقق یرزدی در مفرروض 33/ 3؛ فیاض کابلی، 313/ 2)العرو، الوثقی )المحّشی(، 
( برخی دیگر با استناد به 270/ 1؛ عراقی، 403/ 4حکیم، ) 1«اطالق دلیل بدلیت»شده را با استناد به مطرح

 اند.( رد نموده413/ 12، ه، موسوعیخوئجریان استصحاب استقبالی )
و اکتفا به جریان استصرحاب اسرتقبالی بره عنروان « اطالق دلیل بدلیت»در رد استناد به  خوئیمحقق  

گفته است: آنچه مطابق قاعرده  -مانند فرع مذکور-مستمسکی برای حکم به جواز بدار برای صاحبان عذر 
باشد؛ زیرا موضوع برای حکرم بره ر صاحب عروه میاست عدم صحت نماز در اول وقت در فرض مورد نظ

جواز خواندن نماز، شخص معذور است و تا عذر از طریق شرعی نسبت به انجام اختیاری واجب ترا آخرر 
آید؛ چراکه واجب، نماز بین الوقتین است و مکلرف در طرول حساب نمیوقت احراز نگردد، وی معذور به

وقت معذور نباشد، حق انجام عبادات بدون ساتر و اکتفا به آن را ندارد وقت، اختیار طولی دارد و تا در تمام
ثابت نیست. پس بایرد بررای « اطالق دلیل بدلیت»( بنابراین 413/ 12، هموسوع؛ 30/ 3)مصباح األصول، 

 تواند دلیل بر جواز بدار باشد استصحاب استقبالی است.جواز بدار مستمسکی دیگر پیدا کرد؛ و آنچه می
دهد )أجود التقریررات، محقق نائینی به صاحب جواهر، نسبت مخالفت با این استصحاب را می سوم:

سازد. آنجا (؛ اما جستجو در متن قویم جواهر الکالم صحت این نسبت را با تردید جدی مواجه می172/ 1
 فرماید:که می
موم درنماز جماعت و صحت ثمره استصحاِب بقاِء امام در رکوع تا زمان ادراک مأموم، جواز دخول مأ»

نیت جماعت است زیرا فرق است بین اثبات حصول ادراک رکوع و تحقق این ادراک با استصرحاب بعرد از 
علم و یقین به سر برداشتن امام از رکوع و بین اثبات بقاء امام در رکوع تا رسیدن مأموم به او زیرا استصحاب 

امام که مستمر و متأخر از زمان حال است و مکلرف در دوم مانند استصحاب عدالت و عقل و سائر شرایط 

                                                 
 («0..)مائده:و لم تجدوا ماء فتیمموا صعیدا.»باشد . منظور اطالق آیه تیمم می7
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باشد و برای احراز این شرایط استصحاب بقاء آن در زمان مترأخر کفایرت آِن دوم علم به حصولش ندارد می
 (.143/ 13)صاحب جواهر، « کند.می

دهرد قد قرار میلکن ایشان در ادامه با تعبیری که قدری تردید در آن است، گفتار جازمانه فوق را مورد ن
 فرماید:و می

هایی که علم به حصرول شود که منشأ جواز دخول در نماز جماعت و مثل آن از عبادتگاهی گفته می»
های بعدی وجود ندارد و حتی ظن هم وجود ندارد و یا حتی ظن به عدم وجود دارد ظرواهر شرایط در زمان

گونه که جواز دخول به اعتبار ها است همانمانند اینادله مانند نصوص پیشین و سیره عقال و عسر و حرج و 
ول باشرد. وگرنره نفرس استصرحاب بردون حصرمنزله علم عادی اسرت میاطمینان به حصول ادراک که به

 (.110/ 13، و)هم« کند.اطمینان کفایت نمی
 گوید:الوثقی در فرعی دیگر میچهارم: محقق یزدی در عروه
رکه میتی که حج بر او واجب است برای ادای حج کرافی نیسرت ترکره بره اگر ورثه، یقین داشته باشند ت

های دهیم در سرالشود ... ولی اگر این مقدار از ترکه برای حج کافی نباشد لیکن احتمال میورثه منتقل می
آینده کفایت کند و یا متبرعی نقصان هزینه را بر عهده بگیرد در این صورت ابقاء ترکره واجرب اسرت )و بره 

 (.652/ 2شود(. )یزدی، العرو، الوثقی، ثه منتقل نمیور
الوثقی نقل کردیم ارجاع شک در این مسلله به شرک بعد از طرح این مسلله که ما از عروه خوئیمحقق 

( 432/ 4در قدرت و عدم قدرت که محقق عراقی به آن قائل شده است )یزدی، العرو، الوثقی )المحّشی(، 
کفایت مال در آینده را که موضوع انتقال به ورثره یرا ریان استصحاب استقبالی عدمرا ناصحیح دانسته و با ج

 (.313/ 1، ، معتمدخوئیکند )عدم انتقال آن است اثبات می
إذا أسلم و عنده أربع وثنیات مردخول بهرن لرم یکرن لره العقرد علری »فرماید: پنجم: محقق حلی می

/ 2)محقرق حلری، « ی العرد، مرع بقرائهن علری الکفرر.األخری و ال علی أخت إحدی زوجاته حتی تنقت
242.) 

مرحوم محقق در اینجا دو فرع مطرح کرده است یکی اینکه در ایام عده که این مرد چهار زن دارد و عده 
ها تمام نشده است، اگر مرد بخواهد زن پنجم بگیرد جرایز نیسرت، زیررا احتمرال دارد همره هیچ یک از آن

آید که مسرلمان بریش از چهرار زن اگر ازدواج با زن پنجم هم صحیح باشد الزم میها مسلمان شوند و این
 داشته باشد و این جایز نیست.
که عرده های وثنیه( را تا مادامیهایش )زنمسلمان بخواهد خواهر یکی از زنفرع دوم اینکه اگر این تازه

 منقتی نشده است بگیرد این هم جایز نیست بلکه باید صبر کند.
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هرا در ایرام عرده کلی که بر سر راه این فتوا قرار دارد این است که اگر مرد بداند که این زن یا این زنمش
شوند باید عقد خود با این زن یا این زنان را منفسخ بداند، بنابراین ازدواج با زن پنجم یا آخرت مسلمان نمی

که مرد مسلمان شد مثل شررط مترأخر، قتیالزوجه مانعی ندارد، چون این زنان زوجه او نیستند و از همان و
(، اما اگر مرد یقین به بقاء کفر ایرن زن 380/ 30عقد این زنان حقیقتًا منفسخ شده است )صاحب جواهر، 

یا زنان ندارد. بلکه شک دارد و با استصحاب بقاء کفر این زن یا این زنان تا حین انقتاء عّده، بقاء کفر زنان 
کند. بنابراین علی القاعده باید بتواند با زن پنجم یا اخت ه بطالن زوجیت زنان میکند و حکم برا احراز می

 الزوجه ازدواج کند.
 فرماید:یکی از فقهای معاصر با طرح این پرسش و دفاع از جریان استصحاب استقبالی چنین می

ی بودن هر یرک از رسد تقدم یا تأّخر مشکوک و متیقن نسبت به زمان حال، ماضی یا استقبالبه نظر می
کدام نقشی در صحت جریان ها نسبت به هم از جهت وقوع دریکی از ازمنه ثالثه، هیچاین دو و اختالف آن

رو جاری استصحاب نداشته و متأخر بودن زمان مشکوک از زمان متیقن برای مقبولیت آن کافی باشد. ازاین
همچنان که نظر متأخرین از اصولیین  -علیبودن استصحاب در امور استقبالی حتی در مثل موضوع بحث ف

خرالی از اشرکال اسرت )زنجرانی،  -باشداست و فتوای فقها در موارد عدیده شاهد بر آن می خوئیو آقای 
17/321.) 

ششم: اگر شخصی در اثر جنایت منفعتی را از شخص دیگری زائل نماید مثاًل با زدن سریلی در گروش 
صورت، اگر آن منفعت قابل محاسبه ر صورت بازگشت منفعت ذاهب بهشخصی شنوایی آن را از بین ببرد د

باشد؛ اما اگر منفعرت باشد به همان اندازه محکوم به دیه و در غیر این صورت محکوم به پرداخت آرش می
کاًل از بین رفته باشد و امکان برگشت آن وجود نداشته باشد دیه کامل یک انسان را باید بپرردازد. در مسرلله 

(. حال در صرورت شرک 2/188؛ همو، 170/ 2خمینی، ) یت بر عتو هم حکم به همین منوال استجنا
تروان عردم عرود منفعرت ذاهرب یرا عردم در عود منفعت ذاهب یا شک در بهبودی عتو آسیب دیده آیا می

 بهبودی عتو آسیب دیده را استصحاب کرد یا خیر.
امهاِل ترا »ت عقل و شنوایی و بینایی نهاد در برخی نصوص، نسبت به برخی جنایات چون ذهاب منفع

جای فرمان به استصحاب و درنتیجه ضمان جانی دستور شده است، یعنی ائمه بهمورداشاره واقع« یک سال
 اند. برخی از روایات موردنظر این است:داده« انتظار کشیدن تا یک سال»به 

ی که با استخوان به گوش مردی زده و آن مرد درباره مرد»معتبره سلیمان بن خالد از امام صادق )ع(: که 
شود مانند و یک سال از او تغافل میاّدعا دارد که شنوایی خود را از دست داده است، فرمود: در کمین او می

شنود، )کره روشرن اسرت( وگرنره او را مانند، اگر شنید یا دو نفر علیه او شهادت دادند که او میو منتظر می
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شرنود؟ پردازند. سؤال شد: ای امیرالمؤمنین، اگر بعدًا متوجه شد کره او مییه را به او میدهند و دسوگند می
 (.322/ 7)کلینی، .« اش را به او باز گرداند، بر او چیزی نیستحترت فرمود: اگر خداوند شنوایی

یک سال بیند؟ فرمود: کند نمیو از امام صادق پرسیدم در باره )حکم( چشم )ی( که صاحبش اّدعا می
بیند، آنگاه دیه را به او بپردازند، عرض کرردم: اگرر پرس از آن مهلت دهند و سپس او را سوگند دهند که نمی

یک سال و گرفتن دیه چشمش دید پیدا کرد چه حکمی دارد؟ فرمود: این چیزیست که خداونرد بره او عطرا 
علیه الّسالم پرسیدم: مرردی برا عمرود  ( و ابو عبیده حّذا گوید: از امام باقر233/ 10فرموده است )طوسی، 
کنرد رسد و عقل او را مخترل میشکافد و به مغز سر آسیب میکوبد و فرق سر او میخیمه بر سر کسی می

 تکلیف چیست؟
گویرد و چره فرمود: اگر عقل او تا آن حد مختل شود که متروب نداند که نماز چیست و نداند چه می

اگر ظرف یک سال بمیرد باید جانی را قصاص کنند و اگر زنده بمانرد و در شنود باید یک سال صبر کند، می
بهرای از بهای کامل که خونکنند که یک خوناین یک سال سالمت عقل خود را بازنیابد ضارب را تاوان می

تواند بنیران ایرن اندیشره شرود کره (. مالحظه این روایات می321/ 7بین رفتن عقل است، بپردازد )کلینی، 
انتظار »جای آن نهاد رع مقدس حداقل در این سه منفعت نهاد استصحاب استقبالی را نپذیرفته است و بهشا

نیز اثرری از ایرن استصرحاب  32را جایگزین نموده است. در قانون مجازات اسالمی مصوب « تا یک سال
ق برای بازگشت منفعت ایامی که کارشناس مورد وثو»از تعبیر  374و  372و نیز  431وجود ندارد. در ماده 

 بهره برده است.« زائل شده تعیین نموده
البته این مسلله موردقبول همگان واقع نشده است. صاحب جواهر در برخی از فروض مسلله بیانی دارد 

طور و پذیرش استصرحاب اسرتقبالی اسرت هرچنرد بره« انتظار تا یک سال»که حاکی از عدم پذیرش نهاد 
کند. وی در فرضی که کارشناسان اعتقاد به بازگشت منفعت دارند ولی هاد اشاره نمیرسمی و بعنوان به این ن

دانند و یا زمان بازگشت را مشخص نموده ولی بعرد از اتمرام شناسایی نمیزمان برگشت این منفعت را قابل
ال شده برای برگشت، بازگشتی صورت نگرفته باشد حکم به ضمان دیه فار  از گذشرت یرک سرزمان تعیین

 ( که نتیجه قهری استصحاب استقبالی است.302/ 43نموده )صاحب جواهر، 
هایی است که در متون فقهی به عنروان اثرر ایرن نهراد هایی اندک از نامعدود نمونهآنچه گذشت، نمونه

تواند با اندک جستجویی به موارد بیشرمار دیگرری از موافقران و مخالفران حرول ایرن وجود دارد ومتتبع می
؛ ایروانری، 171/ 1؛ سبحانی تبریرزی، 171ر.ک: خمینی، مصطفی، الخلل فی الصال،، ) ه دست یازدمسلل

 (.231/ 1؛ روحانی قمی، 320/ 2؛ قمی، 434/ 3؛ شیرازی، بیان الفقه، 72/ 1
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 های موجود در مسالهاندیشه

هرا اخرتالف در پذیرش حجیت یا عدم حجیت استصحاب استقبالی و نیز محدوده پرذیرش آن برین فق
 توان در دو دیدگاه کالن خالصه کرد.وجود دارد، اختالف مزبور را می

اند )سربحانی الف: برخی از فقها عرصه را بر حجیت این نهاد تنگ گرفته و به هیچ عنوان آن را نپذیرفته
 (.151/ 1تبریزی، 

هاد است. مطرابق ایرن ب: دیدگاه دیگری که در ارتباط با استصحاب استقبالی وجود دارد پذیرش این ن
تواند با جریان این استصحاب اثر حاصرل از آن را مترترب نمایرد اندیشه فقیه در فتواها و احکام خویش می

؛ خمینی، مصطفی، تحریرات فری 11/ 3؛ آشتیانی، 13/ 2؛ کاشف الغطا، 10/ 3، مصباح األصول، خوئی)
لین به حجیت این نهاد در اصل پذیرش آن وفراق ( البته هرچند در میان قائ52/ 1؛ ایروانی، 31/ 2األصول، 

وجود دارد اما در گستره و محدوده آن اختالف دارند. برخی از فقها مقدار متیقن از ایرن استصرحاب را نرزد 
اصحاب استصحاب استقبالی در شبهات موضوعیه دانسته وآن را به مرواردی کره جریران آن نرزد اصرحاب 

/ 2نمایند )خمینری، مصرطفی، تحریررات فری األصرول، قاء ماه تشبیه میمخالفی ندارد مانند بقاء وقت یا ب
31.) 

 گوید:یکی از فقهای معاصر در این مورد می
جریان استصحاب استقبالی در شبهات موضوعیه منعی ندارد مانند استصحاب بقراء مراه رمتران ترا »

 (.50/ 6، و)هم« ماه رمتان نگذشته باشد... فالن روز البته در صورتی که
( 11/ 3آشرتیانی، ) اندبرخی نیز مدعی قطعی بودن جریان آن در وقتی که مورد اثر شررعی باشرد، شرده

« برین»کند، شراید چرون مسرلله را البته قائل به این سخن، هیچ برهان و سلطانی بر مدعای خود اقامه نمی
 (.1367گردد )علیدوست، « مبین»داند نیازمند هیچ برهانی نیست تا می

 
 ادله موافقان و مخالفان اعتبار استصحاب استقبالی

 ادله موافقان
برا توجره بره مبنرای  -برارهموافقان اعتبار استصحاب اسرتقبالی بره انگیرزه اثبرات اندیشره خرود دراین

 اند.ای تمسک نمودهبه ادله -موردپذیرش خود در ادله استصحاب اعم از نصوص یا سیره عقال
 اخبار استصحاب. عموم تعلیل وارده در 1

شده در نصوص مررتبط برا استصرحاب، خراص و مربروط بره استصرحاب هرچند تمامی موارد مطرح
کنرت علری »است و عباراتی ماننرد  –وجود متیقن درزمان گذشته و وجود مشکوک در زمان حال  –متعارف 
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فران الیقرین » هایی مانندشاهدی بر این مدعاست ولی تعلیل« من کان علی یقین فشک»و « یقیٍن فشککت
که در این نصوص وجود دارند عمومیرت داشرته و و امثال آن« الیقین ال ینقض بالشک»و « ال یدفع بالشک

دیگر آنچره کره مرالک در بیان(. به10/ 3، مصباح األصول، خوئیشود )شامل استصحاب استقبالی هم می
در زمان گذشته باشد و مشکوک باشد خواه متیقن استصحاب است عدم جواز نقض یقین به وسیله شک می

 در زمان حال یا متیقن در زمان حال باشد و مشکوک در زمان آینده.
 . سیره عقال2

اند، شیخ علی کاشف برخی از فقها به وجود سیره عقال برای اعتبار استصحاب استقبالی استدالل کرده
 گوید:الغطاء در این باره می

توانرد در چررا کره اگرر ایرن استصرحاب نباشرد، مکلرف نمیباشد دلیل بر این مطلب سیره عقال می»
واجبات تدریجیه بقای آن واجب را تا هنگام اتمام عمل احراز نماید در این صورت چگونه قصد وجروب از 

تواند صحیح باشد. سیره عقال نه تنها در واجبات تدریجیه بلکه در سرائر اعمرال تدریجیره بره جانب او می
 (.13/ 2الغطا، )کاشف « همین منوال است

 نقد و بررسی ادله مخالفان
در قبال اندیشه فوق اندیشه انکار اعتبار استصحاب استقبالی است. ازآنجاکه عمرده ادلره استصرحاب 
روایات است صاحبان این نظر بر این باورند که نصوص مرتبط با استصحاب نه به لحاظ مورد و نه به لحاظ 

 شود.قبالی نمیتعلیل وارده در آن شامل استصحاب است
 . ظهور روایات استصحاب در فعلیت شک و یقین1

محقق حائری یکی از طرفداران اندیشه انکار اسرت. وی معتقرد اسرت کره عبرارات وارده در نصروص 
شود. چراکه اسناد یقین و شک به چیزی ظهور در فعلیرت زمران وجه شامل بحث ما نمیهیچاستصحاب به

انری قراطع بعدالره »شرود دارد. وقتی گفته می« مشکوک»و « شک»ت زمان و نیز فعلی« متیقین»و « یقین»
دارد یعنری مرن همرین « عدالت زید»و فعلیت متیقن « قاطع»این جمله ظهور عرفی در فعلیت یقین « زید

االن یقین به عدالت زید در زمان حال دارم. حال اگر منظور یقین به عدالت زید و یرا شرک در آن در زمران 
ینده باشد به این صورت که بخواهد بگوید که االن یقین به عدالت زید در زمران آینرده دارم بایرد گذشته یا آ

 همراه با ذکر قرینه باشد.
داریم. چررا کره در منتها از این ظهور عرفی که در جانب یقین، با مانع روبرو شده است دست برر مری

ین و متیقن نباید همزمان باشند؛ امرا ایرن استصحاب، به مقتتای موارد موجود در نصوص مرتبط با آن، یق
 (.51 - 52/ 3شود که از این ظهور عرفی در جانب شک دست برداریم )یزدی حائری مسلله سبب نمی
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کنت علی »توانیم بگوییم که عبارات وارده در نصوص مرتبط با استصحاب مانند با حفظ این مقدمه می
ن شک و مشکوک و به عبارت دیگر ظهور در وحدت زمران و امثال آن ظهور در فعلیت زما« یقیٍن فشککت

تکلم و تحقق گزاره دارد؛ یعنی شخص سائل االن شک دارد که آیا االن وضو دارد یا نه و معنا نردارد بگویرد 
االن شک دارد که آیا در آینده وضو خواهد داشت یا نه؛ و بدین ترتیب موارد روایات استصرحاب بره خراطر 

 شود.استصحاب استقبالی نمیاین ظهور عرفی شامل 
ایشان در رابطه با عموم تعلیل وارده در روایات استصحاب نیز معتقد است که به دلیل تفاوت مالک در  

استصحاب معهود و متعارف با مالک در استصحاب استقبالی، الغاء خصوصیت و در نتیجه تعمیم امکران 
 پذیر نیست.

نزد مستصِحب حاضر است و علم به آن در استصحاب چرا که در استصحاب متعارف چون گذشته در 
مفروض است، امکان کشاندن وضعیت پیشین به زمران حرال و در نتیجره استصرحاب گذشرته نیرز فرراهم 

ه امکران شود به خالف استصحاب استقبالی که به دلیل عدم دسترسی به وضرعیت مستصرِحب در آینردمی
 (.51و  52/ 3، واستصحاب وجود ندارد )هم

توان گفت که بیان محقق حائری در مخالفت با اجرای استصحاب استقبالی گیزه نقد کالم فوق میبه ان
چرون « انی قاطع بکذا»نماید؛ زیرا در مواردی مانند عبارت تنها بیان موفقی نیست بلکه مخدوش نیز مینه

زماِن تکلم و تحقق جمله است و زمانی خاص به عنوان قید نیامده، ظهور در فعلیت و زمان حال یا وحدت 
« ال تنقض الیقین بالشک»گزاره دارد؛ و این ربطی به کاربست نهادهای تصوری چون یقین و شک در جمله 

ندارد! و هرگز نباید وضعیت یک جمله را به عنوان یک مفاد تصدیقی برا وضرعیت یرک مفررد مقایسره کررد 
 (.1366)علیدوست، 

 لی. انصراف ادله استصحاب از استصحاب استقبا2
برخی معتقدند از انجا که عمده ادله استصحاب روایات است و مروارد مطررح شرده در ایرن روایرات، 
مربوط به استصحاب متعارف است که در آن متیقن، سابق و مشکوک، الحق و زمان شرک هرم مربروط بره 

تصرحاب حال است بنابراین استصحاب استقبالی دور از ذهن سائل بوده و درنتیجه ادلره استصرحاب از اس
 .(303/ 5استقبالی انصراف دارد )شیرازی، بیان الفقه، 

شده است: آنچه موجب انصراف یک مطلق یا عرام بره یرک معنرای خراص در رد ادعای انصراف گفته 
شود صرف انس ذهنی نیست بلکه عالوه بر انس ذهنی، دلیل مطلق یا عامی کره در آن ادعرای انصرراف می

ای محدود و مقید شود که از شمول نسبت بره معنرای منصررف عنره گونهبه شده باید در اثر کثرت استعمال
ناتوان گردد )همان(. به عنوان مثال لفظ حیوان توانایی آن را دارد که هم شامل انسان شود و هم شامل سرائر 
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حیوانات. ولی در اثر کثرت استعمال این لفظ به قدری متیق شده کره دیگرر توانرایی اطرالق برر انسران را 
کول اللحرم»دارد. بر این اساس فقها روایاتی را که بر عدم جواز صال، در اجزاء ن داللرت « حیروان غیرر مرأ

( و حرال آنکره انسران از اظهرر مصرادیق حیروان 167/ 1داننرد )خمینری، کند را از انسران منصررف میمی
 گوشت است.حرام

شک در این روایات هم شرامل  توان گفت که کلمه یقین ودر مورد نصوص مرتبط با استصحاب نیز می
شرود کره االن وجرود دارد ولری شود که االن تبدیل به شک شده و هم شرامل یقینری مییقین در گذشته می

ال »وضعیت آینده آن مشخص نیست سخن در مورد لفظ شک نیز به همین منوال است؛ و در مرورد جملره 
موجرب انصرراف از استصرحاب اسرتقبالی باشد نیز چیزی که که مفاد تصدیقی می« تنقض الیقین بالشک

 (.303/ 5باشد )شیرازی، بیان االصول، شود وجود ندارد و تنها چیزی که وجود دارد صرف انس ذهنی می
 . مثبت بودن استصحاب استقبالی3

برخی معتقدند که هر چند مقتتی برای اعتبار استصحاب استقبالی وجود دارد؛ امرا مثبرت برودن الزِم 
 صحابی است، از این رو آن را به عنوان یرک مشرکل کلری مطررح کررده و از اسراس، چنریندائم چنین است

 (.303/ 5، و)هم .انداستصحابی را نپذیرفته
توضیح مطلب اینکه در استصحاب استقبالی شخصی که در آن اول معذور شده است و وضعیت او در 

کند و نتیجه عقلری ایرن صحاب میآنات بعدی برای وی مشخص نیست آن دوم و هکذا آنات بعدی را است
باشد؛ به عبارت دیگر شرخص مستصرِحب برا تشرابه آنرات استصحاب اثبات معذوریت در تمام وقت می

گیرد که در کل اوقات معذور است و اثر شرعی )مثل حکم به تریمم( را برر ایرن معرذوریت نتیجه عقلی می
 حجیت ندارد.کند و اثر شرعی به واسطه اثر عقلی مثبت است و مترتب می

توان گفت که مثبت بودن در صورتی مانع از پذیرش این استصرحاب اسرت در جواب به این اشکال می
که واسطه عادی یا عقلی مترتب بر مستصحب روشن و واضح نباشد ولی هرگاه واسطه روشن و واضح باشد 

توان حکم به ترتب صحاب میای مانع ترتب اثر شرعی متعلق به این واسطه نبوده، با استوجود چنین واسطه
توان گفرت کره عررف برین استصرحاب (. در مفروض مسلله نیز می267/ 3آن اثر شرعی نمود )انصاری، 

تک آنات بعدی که نتیجره عقلری آن معرذوریت )مرثاًل( در تمرام مردت وضعیت حال و کشاندن آن به تک
بینرد )شریرازی، بیران وتی نمیشود با استصحاب وضعیت فعلی و کشاندن آن به تمام مردت هریچ تفرامی

 (.303/ 5االصول، 
فار  از اشکال گذشته مثبت بودن در صورتی مانع از اجرای این استصحاب خواهد بود که الزم دائم آن 

طورکلی و دائرم، الظاهر بهکه استصحاب استقبالی علیباشد چنانکه قائل یا قائالن آن معتقد بودند درحالی
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(. بره عبرارت 1365علیدوسرت، ) ن مقرارن اتفراقی ایرن استصرحاب اسرتمثبت نیست بلکه مثبرت برود
تر مثبت بودن، نه به طور کلی مانع جریان استصحاب است و نه استصحاب استقبالی علی الظراهر صحیح

به طور کلی و دائم، مثبت است. شاهد بر این مطلب که استصحاب استقبالی به طرور کلری و دائرم مثبرت 
اهر مبنی بر صحت استصحاب رکوع امام بررای جرواز دخرول مرأموم در نمراز نیست اظهارنظر صاحب جو

(؛ چرا که با استصحاب رکوع امام جواز دخول مأموم در نمراز 161/ 13باشد )صاحب جواهر، جماعت می
ای عادی و یرا شود نه با واسطهواسطه اثبات میباشد بیجماعت یا همان جواز اقتداء که یک اثر شرعی می

 قلی.واسطه ع
 

 اندیشه تحقیق
بدون تردید گفتگو از اعتبار یا عدم اعتبار استصحاب استقبالی در فرآیند یا برآیند بحرث، غیرر مترأثر از 
مبنای ما در ادله استصحاب نیست، مثاًل هرگاه بنای عقال را از ادله اعتباراستصحاب بدانیم، مراجعه به بنای 

ای که در شریعت مطهرر کن چنانکه استصحاب را با آن گسترهعقال در مسلله مورد گفتگو نیز موجه است، ل
پذیر نیست. مسلله به همرین وضرعیت اسرت در دارد، مورد بنای عقال ندانستیم مراجعه به بنای عقال توجیه

 را داّل بر نهاد استصحاب بدانیم یا نه؟!« اخبار استصحاب»که اخبار معروف به وقتی
تروان گفرت رخی از فقها برای اعتبار این استصحاب قرار گرفت میدر نقد سیره عقال که مورد تمسک ب

خروریم کره برا مفراد استصرحاب بدون تردید در میان عقال، متدینان و در رفتار شرارع، بره تحروالتی برمی
هرم در حرد وسریع استقبالی یکی است؛ لکن یکی بودن درنتیجه به معنای قبول استصرحاب اسرتقبالی، آن

مثال حکم به بقای استطاعت در حج برای کسی که در اول حج، مستطیع عنوان. بهفقهی و شرعی آن نیست
است، یا حکم به عدم ضرِر روزه برای شخصی که در اول روز یقین به عدم ضرر دارد و از ادامه خبر ندارد و 

نروعی  حکم به جواز بدار برای صاحبان عذر در اول وقت آیا به مالک استصحاب استقبالی است یا به دلیل
که شروع کرار مشرکلی نردارد؛ هرچنرد از اطمینان به بقای حالت یا حکم عقال به لزوم شروع کار در وقتی

یکسان انگاری وضرعیت پدیرده در »ای مثل وضعیت شخص در ادامه از اول معلوم نباشد، یا از باب قاعده
ای ضح اسرت اگرر چنرین قاعردهبدون پیوند آن با استصحاب استقبالی. وا« ادامه با وضعیت آن در اول کار

که این قاعده ربطی به استصحاب داشرته آید؛ بدون اینحذف شود، اختالل نظام یا چیزی شبیه آن پیش می
 باشد!

هرا آن معرانی برا حرال در هراواژه معرانی انگراری یکسان»درواقع حکم به یکسان انگاری مزبور نظیر 
انگاری دوم، انسان دانند؛ و درواقع با یکسانالحی میاست که آن را نامربوط به استصحاب اصط« درگذشته
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هرا خلرق تواند از تراث گذشتگان استفاده کند و با یکسان انگاری اول، با آیندگان صحبت کند و برای آنمی
( با این توضیح، ضعف تمسک به سیره عقال جهرت استصرحاب اسرتقبالی 1365تراث نماید )علیدوست، 

 گردد.روشن می
عمومیت تعلیل وارده در اخبار استصحاب که در کرالم برخری از بزرگران بره آن اشراره شرد  اما در نقد

شود که سیره یا ارتکاز عقالیی متیقی در مرورد آن توان گفت که اطالق و عموم در ادله زمانی منعقد میمی
شرود. یدلیل وجود نداشته باشد وگرنه اطالق و عمروم در همران محردوده سریره و ارتکراز عقرال متریق م

باشد. شاهد بر این مدعا رفترار فقهرا در دیگر این موارد، شبیه قرائن معنوی محفوفه به دلیل شرعی میبیانبه
باشد. توضیح مطلب اینکه عمده دلیل بر حجیت خبر واحد سیره عقال اسرت مبحث حجیت خبر واحد می

پذیرش خبر واحدی است که مرورد  ( و از آنجایی که سیره عقال مبتنی بر260/ 2، مصباح األصول، خوئی)
( را مقیرد بره 4)حجرات: « ان جاءکم فاسق بنباٍء فتبینوا»اعراض واقع نشده باشد این سیره اطالق آیه شریفه 

کند که خبر واحد مورد اعراض قرار نگرفته باشد... البته توجیه فنی این است کره گفتره شرود در مواردی می
شود نه اینکه اطالق و عموم دلیل شرعی، اطالق و عمومی منعقد نمیصورت وجود ارتکاز عقالیی و سیره، 

 خورد.می« تخصیص»یا « تقیید»تمام و مستقر است و به ارتکاز 
توان گفت که نصوص مرتبط با استصحاب بر اساس همین ارتکاز و سیره عقالیری با ذکر این مقدمه می

مان گذشرته و مشرکوک در زمران حرال اسرت متیق و محدود به استصحاب متعارف که در آن متیقن در ز
گرفته است و فتای حاکم بر روایات بر عمومیت استصحاب داللتی ندارد. شواهد متعددی در خرود شکل

گیری جواب امام و تعلیل وارده در این روایات بر اساس ارتکاز موجود روایات وجود دارد که حاکی از شکل
و امثرال آن وضروح در ایرن مطلرب دارد کره عردم « ینبغی لک... ال»باشد. عباراتی مانند در ذهن سائل می

باشد. همچنین خصوصریت مرورد، هرر چنرد قرینره برر نقض یقین به شک یک قتیه ارتکازی عقالیی می
 محدودیت در تعلیل و تقیید آن نباشد؛ لکن مانع انعقاد اطالق و عموم تعلیل خواهد بود.

تعلیل مذکور در روایات استصحاب، نسبت بره استصرحاب رسد ادعای تعمیم در در نتیجه به نظر می
 اثبات باشد.راحتی قابلاستقبالی ادعایی نیست که به

 
 گیرینتیجه

شده در این نوشتار بحث از حجیت یا عدم حجیت استصرحاب اسرتقبالی بره بر اساس پژوهش انجام 
جرویی بررسری مترون فقهری و پی دلیل پر پسامد بودن این نهاد در فقه از اهمیت بسزایی برخروردار اسرت.

ها از که برخی دیدگاهدهد درحالیاندیشه فقها درمجموع از رویه و اندیشه واحدی در این موضوع خبر نمی
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ها حجیت این نهاد موردتردید جدی قرارگرفته است برخی فتراوی در راسرتای دهد که در آنفتاوایی خبر می
 ده است.اصرار بر حجیت این نهاد به منصه ظهور رسی

انصرراف ادلره »، «ظهرور ادلره استصرحاب در استصرحاب حرالی»مستند مخالفان حجیت این نهراد 
است. نگارندگان هرچند حجیت این « مثبت بودن این استصحاب»و « استصحاب از استصحاب استقبالی

تعرارف را دانند اما ادله مخالفران را کرافی ندانسرته و ظهرور ادلره در استصرحاب منهاد را فاقد وجاهت می
مشکل دانسته ونیز انصراف را صرف انس ذهنی شرمرده و مثبرت برودن را مقرارن اتفراقی ایرن استصرحاب 

 دانند نه الزم دائم.می
مستند کالم موافقان استصحاب استقبالی، عمومیت تعلیل وارده در ادلره استصرحاب و سریره عقرال در 

اندیشه وجود رفتارهایی از شارع و متدینان که به نظرر  باشد نوشتار حاضر با نقد ادله ایناخذ به این نهاد می
رسد با مفاد این استصحاب یکی است را به دلیل نوعی از اطمینان به بقای حالت یا حکم عقال به لرزوم می

انگاری وضرعیت پدیرده در یکسان»ای مثل که شروع کار مشکلی ندارد، یا از باب قاعدهشروع کار در وقتی
 پذیرد.بدون پیوند آن با استصحاب استقبالی می« ن در اول کارادامه با وضعیت آ
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