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  االستصحاب - 3

  االستصحاب تعريف

 .كان ما ببقاء الحكمب االستصحاب عرف

 االستنباط، فكل حالۀ یتیقن بثبوتها سابقاً یحكم ببقائها عند الشک.اصولیۀ تقع فی طریق  قاعدة هو و

و قد وقع البحث فی أن حجیته هل هی من باب األماریۀ أو األصل العملی؟ كما وقع الخالف فی دلیل حجیته، فهل 

 هو حكم العقل بالبقاء و لو ظناً، أو السیرة العقالئیۀ، أو الروایات؟

السییید االسییتان بیله یلی  فی التعری  أن یكون تاماً علی كل االتجاهات، و الحا  لن التعری  السییابق   و اعترض

شفۀ عن           صالً، لن علی األماریۀ یلی  تعریفه باألمارة الكا صحاب أ ست سب افتراض كون اال لیس كذلک، فإله ینا

ریفاً ث، لنن الیمكن تعری  االستصحاب تعالیقاء، و هی الیقین بالحدوث، فیقا : لن االستصحاب هو الیقین بالحدو  

 یتالء  مع جمیع االتجاهات.

 و فیه:

سلمنا ما نكره فنقو : لن االمارة علی البقاء هی الحدوث   .1 و لیست الیقین بالحدوث. لعم   -لغلبۀ ما یحدث–لو 

ارة تعین مالیقین طریق للی الحدوث، كما فی الیقین بوثاقۀ الراوی، فلو أرید تعری  االسییتصییحاب بنفس األ 

 تعریفه بالحدوث دون الیقین بالحدوث، فضالً عن لضافۀ الشک فی البقاء.

أله یوجد حكم ظاهری مجعو  فی مورد االستصحاب سواء بین علی األماریۀ دو االصلیۀ، غایته أن لكتته قد      .2

ضا تعریف        صح أی ضرورة لتعریفه بنفس األمارة، بل ی ش  و قد تكون غیره، و معه فال  بذلک  هتكون هی الك

 الحكم الظاهری المحفوظ علی كال االتجاهین.

هناک احتما  ثالث، و هو عد  تعری  االسییتصییحاب بالحیثیۀ الكاشییفۀ و ال بالحكم الظاهری، بل بمرجعیۀ   .3

بقاء. و هذه المرجعیۀ محفوظۀ علی كل االتجاهات، فالذی یبنی علی  -و هی الیقین بالحدوث–الحالۀ السابقۀ 

 لیۀ یسلم بها، هذا ثبوتاً.األماریۀ و أو األص

كم و بلسان جعلها كاشفۀ، أو بلسان الح   أما لثباتا فیمكن جعل االستصحاب بلسان جعل الحالۀ السابقۀ منجیة،     أو 

 ببقاء المتیقن، فإن المرجعیۀ تنتیع من جمیع هذه األلسنۀ.

 الفارق بین اإلستصحاب و غیره 



صحاب فی الحاجۀ للی     ست شابهان اال ضی و    هناک قاعدتان ت شک، و هما: قاعدة الیقین، و قاعدة المقت الیقین و ال

 المالع.

و الفارق بین االسیتصیحاب و قاعدة الیقین: أن الشیک فی مورد القاعدة یتعلق بنفس ما تعلق به الیقین و بلحاظ    

علق بها  تا االسیییتصیییحاب یتعلق ببقاء المتیقن و لیس به فی لفس المرحلۀ الیمنیۀ التی      م لفس الفترة الیمنیۀ، بین 

الیقین، فمن تیقن بالوضوء صباحاً مثاًل فظهراً تارة یشک فی بقاء وضوئه، و هو مورد االستصحاب، و أخری فی        

 ئ صباحاً حقاً أو ال، و هو مورد القاعدة.صحل یقینه و أله متوض

أن الوضوء  و و یعبر عن الشک فیها بالشک الساری، أی للی لفس الیقین، و بناء علی حجیتها یحكم بصحۀ الیقین

 متحقق صباحاً، بینما فی التسصتحاب یحكم ببقائه دون أصل حدوثه، لن ال شک فیه.

ستحیل أن یجتمع معه فی       سابق، و لهذا ی شک فی مورد القاعدة لاقض تكوینی للیقین ال و یترتب علی هذا: أن ال

 زمان واحدٍ، بخالفه فی االستصحاب فهو لیس لاقضاً حقیقۀ.

شک فی البقاء، فقد یجری بدون      ثم لله لنا أردلا  صحاب ال یتقو  دائماً بال ست التدقیق أكثر أمكن أن لقو : لن اال

شاعۀ الثالیۀ        شكوک فی ال ساعۀ االولی أو الثالیۀ، و الحا  لن وجوده الم شیء جیماً لما فی ال نلک، كما لوتحقق 

 قدیر اآلخر.لیس بقاء علی كل تقدیر، بل هو كذلک علی أحد التقدیرین، و حدوث علی الت

و األجدر علی هذا أن جریان االسیییتصیییحاب یبتنی علی الفراح عن تحقق الحالۀ المراد لثباتها، و قاعدة الیقین           

 لیست كذلک.

ضی و المالع فهو أله فی القاعدة یكون متعلق الیقین مغایراً من حیث      صحاب و قاعدة المقت ست و أما الفارق بین اال

شک، فالمتیقن بو  شک فی تحقق المالع، و بناء علی حجیتها یبنی علی الفتاء    الذات لمتعلق ال ضی، و ال جود المقت

بخالفه فی االسییتصییحاب، فین المتعلق من حیث الذات وحد، و فی قاعدة   -بالفتح–المالع و تحقق المقتضییی 

 المقتضی و المالع؛ غلبۀ كون المقتضیات و المالع: غلبۀ كون المقتضیات تؤثر فی معلوالتها.
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 فارسیتوضیح و شرح 

 استصحاب

تا در همین راس  باشد. میه بحث ما در این بخش از علم اصول، پیرامون اصول عملی   چنانکه سابقا بیان کردیم  

بحث از قاعدۀ عملی در صووورش شوو  در فکلی  را مورد ارزیابی قرار دادیم   در آوومن ان د  اصوو  برا     

در ادامۀ بحث از اصول عملیه، )عقلیه   شرعیه(   هم چنین اص  اشتغال)احتیاط( را مورد ارزیابی قرار دادیم. 

 داد.استصحاب را مورد ارزیابی قرار خواهیم اص    یا دلی  

 تعریف استصحاب 

ستفعال اس    در لغ  به معنای        ش   خذُأَ»کلمۀ استصحاب مصدر باب ا کسی یا چیزی را به   – صاحبا  مُ یءِال

صاحب   همراه گرفتن  شده       «عنوان م صول فعاری  متعددی برای ان بیان  صطالح علم ا س . اما در ا ، امده ا

 . ایشووان می فرماید جمع ا ری کرده اسوو  اسوو  که شووصید صوودر این فعاری  را در ی  فعری  خالصووه   

 استصحاب یعنی حکم کردن به اینکه موآوع یا حکم سابق کماکان باقی اس . 

شرعی یا موآوع           معتقدند علماءمشصور   س  که به  سیلۀ ان می فوانیم حکم  ستصحاب از جمله قواعدی ا ا

ن بقا نسب  به ان یقین داشتیم   ال  حالتی )حکم یا موآوعی( را که سا   یعنیحکم شرعی را استنباط کنیم.   

 نسب  به بقاء ان ش  داریم، کماکان جاری   ساری بدانیم.

ش  داریم که ایا         .1مثال  شتیم، الن  سب  به این حکم یقین دا ش  خرگوش حرام بود   ن قبال خوردن گو

ابراین بن ی اس .حرم  ان باقی اس  یا خیر؟ به استناد قاعدۀ استصحاب می گوییم؛ حکم حرم  کماکان باق

 کماکان خوردن گوش  خرگوش حرام اس .

ش  داریم که ایا     قبال  .2مثال  شتیم، الن  اب موجود در این ظرف پاک بود   به این پاک بودن اب یقین دا

اب کماکان باقی بوده   لذا طصارش این اب باقی اس  یا خیر؟ به استناد قاعدۀ استصحاب می گوییم؛ طصارش    

 اس . خوردن ان جایز

شصور علماء  صول پذیرفته اند، لکن از این جص  که ایا       ،اگر چه م صحاب را به عنوان یکی از قواعد علم ا ست ا

شأ این              شان اختالف  جود دارد. من شود   یا امارۀ ظن یه، میان ای سوب می  ص  عملی مح صحاب ی  ا ست ا

. اند، یاف ی  قاعدۀ اصوولی کرده  اختالف را می فوان در نوع اسوتدللی که برای ابباش اسوتصوحاب به عنوان   

آ  شتیم       ح انکه، یفو سابق بدان یقین دا سیرۀ عقالء به بقاء انچه در  صحاب را حکم عق  یا  ست  برخی مدرک ا

صحاب از اماراش ظنی ه خواهد بود.   برخی مدرک ان را ر ایاش     ؛می دانند ست می دانند، در نتیجه در نتیجه ا

 خواهد بود.استصحاب اص  عملی 

اگر بگو یم مدرک حجی   استصحاب عبارش اس  از اخبار   ر ایاش، در این صورش چون ر ایاش ؛ به بیان دیگر

استصحاب را بر ما حج  میکنند   کاری به  اقع ندارند، لذا استصحاب از اصول علمیه خواهد       ،به مناط فعبد

بود. همان طور که ی  اصوو  عملی کاری به  اقع ندارد   صوورفا بیانگر  ظیفۀ مکل  در حال  فردید   شوو  

صحاب حکم عق      ست س . اما اگر بگو یم مدرک ا س ، چون حکم عق  در اینجا  یا بناء عقالء ا به خاطر این  ا

صحاب مفید          ست سوی  اقع دارد، پس ا سابقه دارد،   ظن هم طریقی  به  س  که مکل  ظن به بقاء حال   ا

 ظن به  اقع بوده   طریقی  دارد.   لذا از از ادلۀ ظنی ه   اماراش خواهد بود.

 اشکال مرحوم خوئی بر تعریف منتخب از دیدگاه شهید صدر



صرفا بر اساس مبنای کسانی     ،برای استصحاب   )فعری  شصید صدر(  کورمرحوم خو ی معتقد اس  فعری  مذ 

که ان را ی  اص  عملی می دانند صحیح اس . اما بر اساس دیدگاه کسانی که استصحاب را یکی از اماراش         

ای باشوود که بر اسوواس هر ی  از این دیدگاهصا  در حالی که فعری  باید به گونهمی دانند، صووحیح نیسوو .  

 صحیح باشد.

س ؛  د صحاب را ی  اماره بدانیم،    لی  مرحوم خو ی بر این ادعا چنین ا ست عبارش خواهد بود از حیثیتی اگر ا

ویا ، یعنی گحکم سابق  به حادث شدن یقین عبارش اس  از   اس .   ان حیثی  کاش  از بقاء حکم سابق   که 

صحاب بگ       ست س . بنابراین باید در فعری  ا شده ا صحا   حکم جدیدی از این به بعد جع   ست بارش ب عو یم  ا

ن برای فوانمی   لذا .ناسازگار اس    ،پس فعری  سابق با این بیان از استصحاب   . اس  از یقین به حد ث حکم 

 فمام فعاری  را شام  شود.که کرداستصحاب فعریفی بیان 

 اشکال شهید صدر بر مرحوم خوئی )ره(

 می کنند.شصید صدر بیان استاد را نافمام دانسته   سه اشکال عمده بر بیان ایشان  ارد 

 ؛اشکال اول

ش  از بقاء حکم          که بر فرض قبول کنیم  س  از حیثیتی که کا شد، عبارش ا صحاب بنا بر اینکه اماره با ست ا

س ، اما این بدان معنا نیس  که      شفه  اگرسابق ا شد از    ، را پذیرفتیم حیثی  کا ستصحاب عبارش با قین به ی ا

سابق  سابق      حد ث حکم  ش  در بقاء حکم  شد شده  هم در ان لحاظ  حتی  صرفا حد ث حکمی   .با بلکه 

 بقاء   استمرار هم دارد.  که اس 

همان طور که  قتی به  باق  ی  را ی یقین داشتیم، این یقین باعث    سیله می شود برای پذیرش خبر ا ،  

 ای اماره هم چنین خواهد بود، یعنی یقین به حد ث، صرفا  سیله   باعث اس  برای اینکه   استصحاب به معن  

صحاب حد ث حکم را به دس        ست سیلۀ ا ساس اماره بودن       ریم.ابه   صحاب را برا ست بنابراین اگر بخواهیم ا

 .حکم گو یم استصحاب یعنی حد ثبفعری  کنیم، باید 

 ؛ اشکال دوم

ص        صحاب را ی  ا ست سط  که بدانیم   چه ان را ی  اماره فرض کنیم، حکمی ما چه ا صحاب باب     فو ست ا

شود یا خیر؟ شود ی  حکم ظاهری اس .   اختالف ان د  در این اس  که ایا این حکم ظاهری کش  میمی

)بنابر اماره بودن این حکم ظاهری کشوو  می شووود،   بنا بر اصوو  بودن، صوورفا بیانگر  ظیفۀ عملی مکل    

 .فعبد اس (

  و یم، بگ(بنابر اینکه ان را اماره بدانیم)با فوجه به مطلب فوق لزم نیسوو  که حتما در فعری  اسووتصووحاب،  

س  از حکم ظاهری          ستصحاب عبارش ا س ، بلکه اگر بگو یم ا ستصحاب اماره ا س .    ا جه در نتینیز صحیح ا

صدر(    ن فعری ای شصید  ص         )فعری   صحاب به معنای ا ست شام  ا شد    میهم  صحاب به     شام   همبا ست ا

 معنای اماره، خواهد بود. 

 اشکال سوم؛

صحاب   به جص  ببوفی ما می فوانیم  ست شفی  یا حکم ظاهری بودن را لحاظ نکنیم     در فعری  ا حیثی  کا

س .    در فعری  ان  سابقه مالک ا س  از چیزی که در ان بقاء حال   سابقه   بگو یم  عبارش ا   منظور از حال  

در نتیجه در مقام ابباش   بیان فعری ، چه استصحاب را به این فعری  کنیم که در   بدانیم. را یقین به حد ث 



  به این فعریشود،   چه ل  سابق کش  میاان حال  سابق منجز اس ؛ چه به این فعری  کنیم که در ان ح

ر دد داش .  انچه یقین داشتیم باقی اس ، مالک استصحاب )یقین سابق(  جود خواه       کنیم که در ان، حکم

مالک بودن حال  سابقه(، هم بر اساس این مبنا که استصحاب اماره اس ،       یعنی مرجع   این فعری  ) نتیجه

ساس این مبنا که ام     س    هم بر ا س . بنابراین بر خالف مدعای مرحوم خو ی فعریفی را    اصحیح ا ص  ا ره ا

 از استصحاب هم صحیح اس . د  مبناهر ارا ه کردیم که بر اساس 

 با قاعدۀ یقین و قاعدۀ مقتضی و مانع استصحاب نسبت

ش            صحاب،  جود  ست صحاب، د  قاعدۀ دیگر  جود دارد که در انصا هم همانند قاعده ا ست عال ه بر قاعدۀ ا

آیح          صحاب با این د  قاعده، فربق دارد. این فمایزاش را در ادامه فو ست س . با این حال قاعده ا شرط ا یقین 

 دهیم.می

 قاعدۀ یقین الف. نسبت استصحاب با

صحاب     ست ستند.        قاعدۀ قاعدۀ ا شترک ه س ، م شده ا ش    یقین لحاظ   یقین، از این جص  که در هر د  

دۀ یقین خود یقین اسوو ، لکن عبه این بیان که متعلق شوو  در قا لکن متعلق شوو  در انصا متفا ش اسوو .

 یقین داشتیم.ن اس . یعنی چیزی که نسب  به ان متیق بقاء متعلق ش  در قاعدۀ استصحاب 

مکل  ر ز پنج شنبه یقین داش  که زید عادل اس . در نتیجه در نماز  اجب به ا      ؛مثال برای قاعدۀ یقین

ر ز پنج شوونبه زید عادل بوده یا خیر؟ در این حال ،   اقعا ایا اقتدا کرد. سوو س ر ز جمعه شوو  می کند، 

 فعلق گرفته اس . متعلق ش  یقین اس . یعنی ش  ا  به همان یقین ر ز پنج شنبه

صحاب   قاعدۀ مثال برای  ست س .   لذا به امام  ا     ؛ ا شنبه زید عادل بوده ا مکل  یقین دارد که ر ز پنج 

س  فا بتواند د باره به امام  ا  نماز       ش  دارد که ایا این عدال  زید باقی ا س . اما ر ز جمعه  نماز خوانده ا

 نی عدال  زید، فعلق گرفته اس .یع متیقنبقاء بخواند یا خیر؟ در این جا ش  به 
شصید صدر می فرماید  اگر بخواهیم دق  کنیم، متوجه می شویم که اگر چه غالبا ش  در استصحاب، ش          

می دانیم که اب به  سیلۀ نجاستی، نجس شده اس . لکن     در بقاء متیقن اس ، اما گاهی چنین نیس . مثال   

شنبه. از طرفی       شنبه بوده یا در ر ز ی   س  در ر ز  که ایا در ر ز ی  یم ش  دار دیگر نمی دانیم این نجا

در اینجا به  سیلۀ استصحاب نجاس ، می گوییم در ر ز ی  شنبه       ؟شنبه نجاس  بر طرف شده اس  یا خیر    

س  شود. در       . هم این اب نجس بوده ا ضا  شده هم باید ق آو با ان باط  بوده   نماز خوانده   ل ااین حپس  

شنبه اب نجس        ش  داریم ایا ر ز ی   س  که  س  ا ش  بدر سبوق به  ،وده یا خیر، اما این  س    بقاء م نجا

شنبه باقی بوده           شده   در نتیجه فا ی   شنبه حادث  س  ر ز  ش  دارد که ایا نجا س . بلکه  یقینی نبوده ا

ش  دارد.         ا شدن ان  شده   مکل  در بر طرف  شنبه حادث  ص      س ، یا اینکه خیر همان ی   ش  در ا (

 حد ث اس (.

س ،     با فوجه به مطلب فوق  صدر معتقد ا س  که بگوییم   بصترشصید  ستصحاب   قاعدۀ یقین در    ان ا فمایز ا

 مفر غ عنه اس   ،بباش کندکه مکل  می خواهد ان را احالتی ببوش این اس  که، بر اساس قاعدۀ استصحاب     

س (.     صدد ابباش بقاء همان حال  یقینی ا س    الن در  ن در قاعدۀ یقین چنیاما  )یعنی یقینا فحقق یافته ا

  برخالف استصحاب.  ، سیلۀ ش ، حقیقتا از بین می ر د نیس . در نتیجه یقین در قاعدۀ یقین به

 ب. نسبت استصحاب با قاعدۀ مقتضی و مانع



ص   ست ش    یقین  قاعدۀ ا ضی   مانع، هر د  در اینکه در انصا  ستند،    حاب   قاعدۀ مقت شترک ه  جود دارد، م

 لکن از این حیث که متعلق ش    متعلق یقین، در قاعدۀ مقتضی   مانع د  چیز اس    اما در استصحاب

 ، با یکدیگر متفا ش هستند.ی  چیز

می دانیم افش سبب سوخته شدن، لباس   یا فرش می شود. پس افش      ؛مثال برای قاعدۀ مقتضی و مانع 

آاء     سر  ضی به ک شد. حال افش ر ی فرش افتاد، پس به  جود        -مقت آاء، می با ضی به فتح  سوختن، مقت   

ش  داریم ایا مانعی جلوی سوختن را گرفته یا خیر، مثال فرش خیس باشد    لکن افش)مقتضِی( یقین داریم.  

سو  شد   ختن   در نتیجه مانع  س  که بگوییم       .شده با ضی   مانع،  ظیفه این ا ساس قاعدۀ مقت در اینجا بر ا

 مانعی  جود ندارد.

. متعلق یقین افش   متعلق شوو ، مانع) مثال خیس بودن( در مثال فوق متعلق یقین   شوو  د  چیز اسوو 

 اس .

سابقا یقین داشتیم که زید انسان عادلی اس . اما مدفصاس  که ا  را ندیده ایم،       ؛مثال برای قاعدۀ استصحاب  

سطۀ          س . در این فرض به  ا س  داده ا س  یا عدال  خود را از د ش  داریم که ایا زید کماکان عادل ا لذا 

 قاعدۀ استصحاب حکم می کنیم که زید کماکان عادل اس .

 . یقین به عدال  زید داشووتیم   الن شوو  در عدال  زید در این مثال، متعلق یقین   شوو  ی  چیز اسوو

 داریم.

 نکته!

خود یعنی ش      یعال ه بر انکه استصحاب   قاعدۀ مقتضی   مانع   هم چنین قاعدۀ یقین در د  رکن اصل    

 یقین با هم متمایز هستند، در نوع کشفی که نسب  به حکم شرعی دارند نیز، بایکدیگر متفا ش می باشند.

کشوو  در اسووتصووحاب )حال  سووابق را اسووتصووحاب کردن(، از این جص  اسوو  که چیزی )حکم   یا   ال . 

ش  در بقاء، می گو یم کماکان باقی        صورش  شود، غالبا باقی می ماند، بنابراین در  آوعی( که حادث می  مو

 اس .  

اس    از این جص    ابارش کماکان باقی اس (، ب. کش  در قاعدۀ یقین )بنا گذاشتن بر اینکه مطلب یقینی   

 که  غالبا چیزی را که انسان به ان یقین پیدا میکند، صحیح بوده   نمی فواند اشتباه باشد.

ود را به ابر خ مقتضی   مانع )بنا گذاشتن بر اینکه مانعی  جود ندارد   لذا مقتضِی ۀج. حیثی  کش  در قاعد

شته(، بناب  ضیاش، ابر      جا گذا سباب   مقت س  که غالبا ا خود را می گذارند،   مانعی برای انصا به  جود این ا

 نمی اید.

 با فوجه به انچه به عنوان مقدمه بیان شد، در ادامه در پنج مقام بحث خواهیم کرد؛ شصید صدر می فرماید  

 ال . ادلۀ استصحاب.

 ب. ارکان استصحاب 

 . ج. مستفاد از استصحاب)مقدار دلل  استصحاب(.

 د. موارد جریان استصحاب. 

 .بعضی از مواردی که استصحاب بر انصا قاب  فطبیق اس .ه 

 


