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(تاریخ دریافت مقاله - 2932/21/12:تاریخ پذیرش نهایی)2931/7/29 :

چكيده

این مقاله با روش تحلیل اصولي ،به اندیشهورزيهاي اصولیان امامیه در باب این س ؤال
مي پردازد كه آیا استصحاب در سه قلمرو زمان ،امور زماني و مقیدات به زم ان رری ان
مییابد؟ در مورد استصحاب در خود زمان ،پس از بررسي نظریات ،اشكالِ عدم شك در
بقا و نیز عدم وحدت متیقن و مشكوك در ای ن استص حاب پاس خ دادي م يش ود و در
نهایت ثابت مي شود كه استصحاب مورد بحث ،بهدلیل ور ود پیوس ت ي عرف ي می ان
متیقن و مشكوک ،وارد شرایط صحت است .بههمین ترتیب ،استصحاب در امور زماني
نیز خواي بهصورت استصحاب اصل ورود ،یعني بهصورت مفاد كان تامه و چه بهص ورت
مفاد كان ناقصه صحیح است و ایراد مثبت بودن این اصل نیز موره نیست .در تك الی
یا تعهدات مقید به زمان نیز ،اگر زمان قید وروب نباشد ،ميتوان استصحاب ك رد ،ام ا
اگر زمان قید وارب باشد ،با بررسي حالتهای گوناگون ،این نتیجه حاصل ميشود ك ه
به دلیل مثبت بودن ،استصحاب روا نیست.

كليد واژهها :اركان استصحاب ،استصحاب زمان ،اصل مثبت ،تنبیهات استصحاب.

 .2استادیار گروي حقوق خصوصی و اسالمی دانش اي شیرازmkhorsandian@yahoo.com :
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مقدمه
نویسندگان اصولي متأخر از شیخ انصاري ،تحقیقات عمیق و پر ارزش ایشان را در زمین ۀ
چهار اصل عملي و از رمله استصحاب ،مورد توره كامل قرار داديان د و پیرام ون آن ب ه
موشكافي پرداخته اند .این پرسش كه آیا ميتوان زمان یا امور وابسته به آن را استصحاب
كرد؛ یكي از تنبیهات مهم بحث استصحاب است .تنبیهات استصحاب ،مسئلههایي اس ت
كه پس از تبیین اركان استص حاب و اثب ات حجی ت آن در كت ابه اي اص ولي مط ر
ميشود و در هر یك از آنها نوعي از استصحاب (كه در ن اي اول ب هنظ ر م يرس د فاق د
پارياي از اركان باشد) مورد مداقه قرار ميگیرد .حاصل این پ ووهشه ا ،ش ناخت دامن ۀ
كاربرد اصل استصحاب در نتیجهگیريهاي فقهي و قضایي است .همچنین ،این تحقیق و
موارد دی ري مانند آن ،تا حدي سیر تحول خردورزي متفكران اصول امامیه را ب هس وي
توره به عرف نشان میدهد.
 .1طرح مسئله و پرسشهاي اصلي
دانشمندان اصولي براي صحت استناد به استص حاب ،ور ود ارك اني را زم دانس تهان د.
تعداد این اركان نزد آنان متفاوت است ،برخي تعداد بیشتري را برشمردياند و گروهي ب ه
كمتر اكتفا كردياند .در مجموع ميتوان گفت این اركان عبارتن د از .2 :یق ین ب ه حال ت
سابق ،چه حكم شرعي یا موضوع داراي حكم باشد؛  .1شك در بقاي متیقن كه شامل ظن
غیر معتبر نیز ميشود؛  .9یكي بودن آنچه به آن یقین و شك داشتهایم؛  .2تفاوت زم ان
متیقن و مشكوك؛  .5تقدم زمان متیقن بر زمان مشكوك؛  .2یكي بودن زمان شك و یقین،
 .7فعلیت یقین و شك كه در برابر آن تقدیري بودن هر یك از این دو قرار دارد (انصاري،
ج 525 :1؛ صدر ،2213 ،ج 221 :9؛ مظفر ،ج 151-175 :1؛ عراقي ج .)29-5 :2
پرسشي كه در بحث از استصحاب زمان و زماني درگرفته ،آن اس ت ك ه آی ا در ای ن
قسم ،همۀ اركان یادشدي فراهم است یا در تحقق برخي از اركان كاستي ورود دارد؟
شیخ انصاري مسئله را از این زاویه كنكاش مي كن د ك ه آی ا در م ورد زم ان و ام ور
وابسته به آن ،شك در بقا (یعني شك در ادام ۀ ور ود آنچ ه در گذش ته ور ود داش ته
است) امكانپذیر اس ت؟ (انص اري ،ج  .)222 :1ام ا دی ران پرس ش اص لي را پیرام ون
«وحدت قضیۀ متیقن و مشكوك» ميدانند و ميپرسند آی ا «زم اني» را ك ه در آن ش ك
ميكنیم ،همان زماني است كه به آن یقین داشتهایم؟
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 .2تقسيم مبحث
آنچه استصحاب ميشود (مستصحب) از دو حالت خارج نیست :یا از امور ثابت و بهنسبت
پایدار است كه در اصطال منطق آن را «قار» مينامند ،چون داراي ثبات و قرارند ،مانن د
عدالت ،مایع بودن و مالكیت؛ و گاي از امور «غیرقار» اس ت ،یعن ي ام وري ك ه ناپایدارن د.
اینها اموري هستند كه بهتدریج و با گذشت زمان بهورود ميآیند و از بین ميروند .این
امور ناپایدار خود سه دستهاند:
اول) خ ود زم ان و حرك ت اس ت ك ه ور ودي ت دریجي و پ ي در پ ي دارد ،ای ن
دو ،لحظهبهلحظه بهورود ميآیند و از بین ميرون د .مانن د روز و ش ب؛ دوم) چیزه ایي
كه به زمان وابستهاند اما زمان ،ظرف آنهاس ت .مانن د تص رف ،س فن گف تن ،اس تفراج
معدن ،منفعت ،سكني ،رریان آب .به این ام ور «زمانی ات» م يگ وییم؛ س وم) مقی دات
به زمان ،یعني آنچه كه زمان قید آن است .مانند نماز ظه ر ك ه مقی د اس ت ب ه اینك ه
بین ظهر تا غروب خورشید باشد ،یا تعهد رساندن محصو ت كه مقی د باش د ب ه اینك ه
از ابتدا تا انتهاي زمان یك نمایش اي باشد یا گواهي ع دم پرداخ ت چ ك ،ك ه ت ا ش ش
ماي از تاریخ عدم پرداخت معتبر است .این تقسیم ،س ه قلم رو بح ث را نش ان م يده د
و ترتیب مباحث این مقاله به رریان استصحاب در این س ه ح وزي و ب هوی وي دو بف ش
اول و دوم اختصاص مي یابد :بفش اول ،رریان استص حاب در خ ود زم ان؛ بف ش دوم،
رریان استصحاب در زمانیات و بفش سوم ،رریان استصحاب در امور مقید ب ه زم ان را
تبیین ميكند.
پیش از شروع باید گفت در مورد ارتباط زمان و حركت بحثهایي در فلس فه مط ر
ميشود .حكیمان ،زمان را یكي از متعلقات ششگانۀ ورود حركت در نظر گرفتهاند و آن
را بهعنوان مقدار حرك ت لح ام م يكنن د (طباطب ایي .)111 :2212 ،از نظ ر فلس في،
حركت ،خروج تدریجي شیء از قوي به فعل اس ت ك ه ش ش رك ن دارد :مب دت ،منته ي،
مسافت (مقوله) ،موضوع متحرك ،فاعل محرّك و مقدار حركت كه زمان اس ت .زم ان در
فلسفه ،مقدار (كمّ) متصل غیرقار است كه عارض حركت م يش ود .از نظ ر فالس فه ه ر
حركتي زم ان خ اص خ ود را دارد ،ول ي در ع رف ،زم ان برخ ي حرك ته ا را مقی ا
اندازيگیري حركتهاي دی ر نهادياند ،مثالً زمان حركت زمین را مقیا

دی ر حركته ا

نهادياند .نسبت زمان به حركت ،نسبت معین به مبهم است (همان.)125 ،122 ،112 :
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 .3بخش اول :جريان استصحاب در خود زمان
مثال استصحاب در خود زمان ،آن است كه بقای قطعهای از زمان ،مانند روز ی ا ش ب ی ا
ماي رمضان را استص حاب كن یم .محقق ان اص ول درس تي ای ن استص حاب را از زوای اي
مفتل بررسي كردياند ،در اینجا ،نفست نظر مرحوم شیخ انصاري و برخ ي دی ر بی ان
میشود كه آن را از لحام شك در بقا بررسي و براي درستي آن رايحل ارائه ك رديان د و
سپس به بیان نظر مرحوم امام و محقق ناییني و نقد این نظرها ميپردازیم:
 .1.3بررسي از نظر نداشتن عنصر «شك در بقا»
گفته شد كه از اركان هر استصحاب ،شك در بقاست ،اما گویي در استصحاب خود زمان،
این ركن ورود ندارد ،زیرا خود زمان ،بهتدریج ایجاد ميشود و از ب ین م يرود و هن ام
شك در بقا مي دانیم ك ه ع ین مور ود س ابق (زم ان) از می ان رفت ه و ش ك فعل ي م ا
در حقیقت ،تردید در پدید آمدن رای زیني براي آن است .براي مث ال ،در حال ت ش ك
در روز ب ودن ی ك زم ان« ،آن» ی ا لحظ هاي ك ه یق ین داش تهای م بفش ي از روز ب ودي
است ،بیتردید از بین رفته است و «آنِ» مشكوك كه نميدان یم بفش ي از روز اس ت ی ا
خیر ،قبل از این ورود خارري نداشته تا استصحاب شود .پس نميت وان «آنِ» گذش ته را
استصحاب كرد .اصولیان ،براي توریه استصحاب در خ ود زم ان ،چن د راي را پ یش روي
خود ميبینند:
الف) تصرف در مستصحب
تصرف در موضوع استص حاب ،ای نگون ه اس ت ك ه زم ان ی ك مجموع ه لح ام ش ود.
براي مثال ،به مجموع لحظههاي بین طل وع و غ روب ،روز گفت ه ش ود ی ا ب ه مجموع ۀ
زمانهاي بین دو هالل ،یك ماي قمري گفته شود .در اینصورت ،لحظ هه اي پ يدرپ ي،
گرچه در حقیقت ،ورودهاي رداگانهاند ،یك مورود واحد در نظر گرفته م يش وند و ت ا
زماني كه آخرین رزء آن نیاید ،به بقاي آن حكم ميكنیم ،زیرا بق اي ه ر چی ز ویوگ ي
خاص خود را دارد .همانگونه كه بقاي مورودي داراي ارزاي قار مانند انسان ،ب ه بق اي
همۀ ارزاي آن (مانند حیات و نطق) وابسته است؛ بقاي مورود غیرقار و تدریجي نیز ب ه
عدم حصول «آنِ» آخر است .بنابراین ،شك در بقا ،به معنای شك در حص ول ر زء آخ ر
است .در چنین صورتي ميتوان گفت شفص ابتدا به ورود روز یقین دارد و بعد در بقاي
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آن شك ميكند ،پس ميتوان استصحاب را راري ساخت( .انص اري ،2925 ،ج 222 :1؛
تبریزي.)239 :2973 ،
ب) تصرف در مفهوم بقا و ماندگاري موجود سابق

راي دوم براي درست كردن استصحاب زمان ،آن است كه ب وییم گسترۀ مفهوم بقا ،عالوي
بر مفاهیم مستقر ،شامل مفاهیم غیرمستقر نیز ميشود و مف اهیم س یال ه م ش اید ب ه
نوعي از ماندگاري در زمانهاي بعد برخوردار باشد .معن اي حقیق ي وا ۀ بق ا ،مان دگاري
«عین» مورود سابق است ،اما در باب استصحاب ،بقا به معناي مجازي بهكار رفت ه اس ت.
در این معنا ،بقا یعني «ورود چیزي بعد از ورود سابق آن» ،چه ورود بعدي ب ا اس تمرار
ورود عین همان چیز باشد( ،مانند امور قار) و چه بقا با ور ود «مث ل» آن باش د (مانن د
امور تدریجي) .پس مي توان گفت در امور تدریجي ه م بق ا و مان دگاري امك ان دارد .در
اینجا ،تفاوت دو توریه روشن مي شود .در توریه قبل ،تصرف در خود مستص حب ب ود و
بقا در معناي حقیقي خ ود ب هك ار م يرف ت ام ا در اینج ا ،تص رف در مفه وم «بق ا»ي
مستصحب صورت گرفت و كلمۀ بقا گسترۀ ردیدي یافت(.همان)
با ورود آنچه بیان شد ،عدياي از اصولیان پیرو مرحوم شیخ انص اري ،معتقدن د ه ی
یك از دو توریه استصحاب در خود زمان را تصحیح نمیكند زیرا این استصحاب ،از ن وع
«اصل مثبت» خواهد بود كه از نظر بیشتر اصولیان ،پ ذیرفتنی نیس ت(.بجنوردي،2955 ،
ج  .)252 :1استصحاب یك دلیل شرعي تعبدي اس ت ك ه فق ط آث ار مس تقیم (ل وازم)
شرعي خود را اثبات ميكند و از اثب ات آث ار غیرش رعي و غیرمس تقیم ع ارز اس ت .در
توضیح مثبت بودن این اصل ،مثالی ذكر میشود كه اگر در یك س اعت خ اص در بق اي
روز یا شب تردید داشته باشیم ،استصحاب بقاي روز یا ش ب اثب ات نم یكن د ك ه ای ن
ساعت خاص (رزء مشكوك از زمان) ،روز یا شب است ،زیرا بقای روز یا شب ،به تنه ایی
اثر شرعي ندارد بلكه در روز یا شب بودن ك اري ك ه در آن ر زء مش كوک انج ام ش دي
است ،اثر شرعي دارد .آشكار است كه زمۀ عقلی استصحاب بقای روز یا ش ب ،آن اس ت
كه عمل مزبور در روز یا شب واقع شدي باشد كه البته استصحاب از اثبات آن عارز است.
اگر هم بفواهیم موضوع را بر اسا نظر كساني كه اص ل مثب ت را حج ت دانس تهان د،
دنبال كنیم یا این اصل مثبت را به بهانۀ پنهان بودن واسطۀ آن بپذیریم؛ باز ه م اش كال
باقي است ،زیرا در اینصورت ،دی ر نیازي به دو توریه یاد ش دي نب ود .از ابت دا م يش د
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استصحابهاي دی ري كرد كه آنها هم ،مثب ت بودن د و ب دون دور ك ردن راي ،م ا را ب ه
مقصود ميرساندند .براي مث ال ،در م ورد ش ك در ب اقي مان دن روز ی ا ش ب ،م يش د
استصحاب طلوع فجر را كرد كه زمۀ آن زوال شب است یا استصحاب غ روب ك رد ك ه
مالزم زوال روز است(انصاري ،2925 ،ج 225 :1؛ تبریزي.)293 :2973 ،
ج) شرط ندانستن شك در بقا
راي دی ر براي تصحیح استصحاب مزبور آن است كه از ابتدا ب وییم شك در بقا از ارك ان
استصحاب نیست .این پاسخ نیز توسط برخي نویسندگان و بهت ر از هم ه ،مرح وم ام ام
خمیني نقد شدي است :وی با این برداشت كه مرحوم شیخ انصاري شك در بق ا را ب راي
درستي استصحاب شرط ندانسته است ،به نقد نظریۀ او ميپردازد .ایشان برداشت خود را
از توضیحاتي كه شیخ براي توریه اول استصحاب در خ ود زم ان بی ان ك رد ب ه دس ت
ميآورد ،رایي كه شیخ م يگوی د « :انم ا وق ع التعبی ر بالبق ا ف ي تعری ا ستص حاب
بمالحظة هذا المعني في الزّمانیات» (انصاري ،2925 ،ج  .)222 :1امام توضیح م يدهن د
كه در این عبارت ،شیخ قصد داشته است به این موضوع اشاري كند ك ه علم ا در تعری
استصحاب از وا ۀ «بقا» استفادي كردياند و دلیل آنان این ب ودي اس ت ك ه استص حاب در
زمانیات نیز تصحیح شود .اما استصحاب در خود زمان .از نظر شیخ نیاز به توریه نداشته
است .از اینرو ،به اعتقاد وي ،استصحاب در نفس زمان درست است و نیازي به مس امحه
عرفي و تصرف در مفهوم بقا ندارد.
با ورود این ،امام این نظر را نم يپ ذیرد و تأكی د م يكن د ك ه ب راي درس تي ه ر
استصحاب ،عنصر شك در بقا ضروري است ،اما در استص حاب در خ ود زم ان نی ز ای ن
عنصر ورود دارد و اش كالي از ای ن باب ت وارد نیس ت ،زی را مان دگاريِ عینی ت (ور ود
خارريِ) یك زمان ،هم از نظر عقل و هم از نظر عرف  ،امكانپذیر است .پ س ب هراحت ي
مي توان در زمان و چیزهایي مانند آن ،بقا را تصور كرد .ضروري ب ودن عنص ر «ش ك در
بقا» براي استصحاب هم ،مبتني بر دلیل استصحاب است .ب ر اس ا دلی ل استص حاب،
یعني « :ینقض الیقین بالشك»؛ یقین فعلي ،با شك فعلي نق ض نم يش ود .زم ۀ ای ن
گفته آن است كه باید یك شك فعلي ،به همان چیزي داشته باشیم كه یق ین فعل ي ب ه
آن تعلق گرفته است و چنین حالتي تصور نميشود ،م ر آنكه دربارۀ آنچه در گذشته ب ه
آن علم داشتهایم ،شك كنیم (شك در بقا) .عبارت دی ري ه م ك ه در روای ت مس تند
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استصحاب آمدي است ،یعني« :ألنك كنت علي یقین من طهارتك فش ككت» ،م يرس اند
كه براي استصحاب طهارت ،باید شك در بق اي طه ارت داش ت (ام ام خمین ي،2925 ،
ج .)251 :2
بر خالف آنچ ه بی ان ش د ،مرارع ه ب ه عب ارات ش یخ انص اري در ای ن بح ث و در
مق دمات استص حاب روش ن م يكن د ك ه وي ه ی گ اي اعتب ار ش ك در بق ا را ب راي
درستي استصحاب نفي نم يكن د .اینك ه ش یخ دلی ل علم ا را ب راي آوردن وا ۀ بق ا در
تعری استصحاب ،درست كردن استصحاب در زمانیات مي ان ارد ،دلی ل ب ر آن نیس ت
كه از نظر ایشان استصحاب در خود زمان بي اشكال بودي اس ت و آنچ ه ام ام خمین ي از
مطالب شیخ برداشت كردي است و در صدد پاسخ ب ه آن برآم ديان د ،پ ذیرفتنی نیس ت؛
هرچند خواهیم دید تحقیقاتي كه در خالل این پاسخ ورود دارد ،براي رسیدن به فررام
درستی از بحث مفید است .به نظر ميرسد نقد یادشدي از ام ام خمین ي ،ب هر اي ش یخ
انصاري ،ناظر بر نظریات مرحوم آخوند خراساني در كفایه و برخي از محش ین آن اس ت.
وی مينویسد« :و یعتبر في اإلستصحاب بحسب تعریف ه و تخب ار الب اب و غیره ا م ن
تدلته ،غیر صدق النقض و البق اء ك ذلك قطع اً» (خراس اني ،2213 ،ج  .)215 :1عب ارت
مذكور در مقابل این نوشتۀ شیخ است كه« :قد علم من تعری اإلستص حاب و تدلت ه تنّ
موردي الشك في البقاء  ،»...بنابراین در حقیقت ایراد امام به آخوند است ،كه شك در بق ا
را لحام نكردي است.
د) استصحاب حكم مترتب بر زمان به جاي زمان
از نظر مرحوم شیخ انصاري براي درستي استصحاب در خود زمان ،بای د رايح ل دی ری
برگزید ،یعنی به راي استصحاب در خود زمان ،استصحاب «حكم مترتب بر زم ان» ار را
شود و دی ر این استصحاب به توریه نیازی ندارد و مثب ت ه م نیس ت .مانن د آنك ه در
صورت شك در حلول رمضان« ،عدم تحقق حكم روزيداري» استصحاب شود یا با شك در
ماي شوال« ،وروب روزيداري» استص حاب ش ود (انص اري ،2925 ،ج  .)225 :1در آین دي
ضمن بیان مطالب مرحوم ناییني به اشكال این راي خواهیم رسید .در مجموع ،استصحاب
در خود زمان ،با این پرسش روبهرو است كه آیا در آن عنصر شك در بق ا ور ود دارد ی ا
خیر؟ و از این نظر نیازمند توریه و پاسخ است و با نادرس ت ب ودن س ه توری ه اول ،راي
باقي ماندي این دانسته شدي است كه به سوي استصحاب «حكم» برویم .استص حاب حك م
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كه نفستین بار توسط شیخ انصاري ابراز شدي ،مورد نقدها و تكمی ل ق رار گرفت ه اس ت.
براي رسیدن به نتیجه ،باید مهمترین آن گفتهها را از نظر ب ذرانیم.
 .2.3بررسي استصحاب از نظر نداشتن «وحدت قضيۀ متيقن و مشكوك»
مشكل اول در استصحاب زمان ،مسئلۀ عدم ش ك در بق ا ب ود ك ه تردی د در رك ن دوم
استص حاب اس ت .ام ا در مقاب ل ،برخ ي از نویس ندگان معتقدن د ك ه تردی د مه م در
استصحاب در خود زمان« ،یكي نبودن قضیۀ متیقن و مشكوك» است كه تردید در رك ن
سوم استصحاب است .ایشان با ارائۀ یك تقسیمبندي در م ورد ان واع مستص حب هن ام
شك در بقاي امور تدریجي ،نظر خود را تشریح ميكنند (ناییني ،ب یت ا ،ج  .)292 :2در
صورتي كه مستصحب در ذات خود تدریجي باشد ،مانن د زم ان و حرك ت ك ه ت دریجي
است :اگر در ب اقي ب ودن ی ك زم ان مث ل ش ب ی ا روز ش ك كن یم و بف واهیم آن را
استصحاب كنیم ،این استصحاب به دو گونه امكانپذیر است:
ال ) شك ما در اصل ورود زمان خاص باشد (چه شك در حدوث باش د ی ا ش ك در
بقا) به اینصورت كه شك كنیم اصالً آن زمان خاص ،براي مث ال روز ،آغ از ش دي ی ا ن ه
(شك در حدوث) یا شك كنیم كه آیا روز پایان یافته است یا نه؟ (شك در بق ا) .در ای ن
حالت گفته مي شود كه شك در ورود بهصورت «مفاد كان تامه» ایجاد شدي است ،یعن ي
شك در اصل ورود است؛ ب) شك در زمان بهصورت مف اد «ك ان ناقص ه» باش د ،یعن ي
شك در تحقق چیزي براي چیزي .مانند آنكه شك كنیم آیا زم ان حاض ر و ای ن لحظ ه
خاص ،بفشي از روز است یا خیر و در پي این شك بفواهیم استص حاب روز ب ودن ای ن
لحظۀ خاص را بكنیم( .استصحاب ك ون ه ذا ا ن نه اراً تو استص حاب نهاری ه ه ذا ا ن
المشكوك) (همان ،ج 295 :2؛ صدر ،2227 ،ج  .)125 :9مرحوم محقق ناییني و پیروان
ایشان ،همانند بیشتر نویسندگان اصولي ،معتقدند در صورت اول یعني اگر شك در اص ل
تحقق باشد ،استصحاب در خود زمان و سایر امور تدریجي ،درست اس ت .ام ا در ص ورت
دوم یعني رایي كه شك بهصورت مفاد كان ناقصه باش د ،استص حاب رری ان نم ییاب د
(همان؛ بجنوردي ،2925 ،ج 252 :1؛ حكیم ،2215 ،ج  .)229 :1با ورود این ،برخ ي از
متأخران همچون مرحوم عراقي و شهید ص در ،استص حاب ب ا مف اد ك ان ناقص ه را ه م
ميپذیرند (عراقي ،ب یت ا ،ج 225 :2؛ ص در ،2227 ،ج  .)171 :9ای ن موض وع نیازمن د
بررسي بیشتر است:
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 .1.2.3جريان استصحاب در خود زمان بهصورت «كان تامه»
اگر شك در اصل ورود زمان باشد (یعني بهصورت مفاد كان تام ه) و بف واهیم زم ان را
استصحاب كنیم ،همانند هر استصحاب دی ري ،باید قضیۀ متیقنۀ ما ب ا قض یۀ مش كوكه
یكي باشد .در بررسي این موض وع ،ع دياي مانن د محق ق ن اییني و پی روان وی و ام ام
خمیني پذیرفتهاند كه در اینج ا مت یقن و مش كوك «وح دت عرف ي» دارن د و از ای نرو
استصحاب درست است .ایشان مي گویند نزد عرف ،زمان مانند شب و روز داراي وح دت
است و هر لحظه از آن ،یك بفش از شب یا روز محسوب ميشود (رزء) ن ه ی ك ور ود
مستقل (رزیي) .پس زمان هم مانند سایر مورودات ،یك مور ود واح د و داراي ار زاي
متعدد به هم پیوسته است .از دی دگاي ع رف ،ش ب و روز ی ك ور ود واح د اس ت ،ام ا
ورودي تدریجي و سیال دارد .آنها حتي یك گام پیش تر رفت هان د و گفت هان د در اینج ا
وحدت متیقن و مشكوك ،وحدتی حقیقي است نه عرفي .چون در حقیق ت لحظ هه اي
زمان ،مثل شب و روز ،متصل است و چیزي میان آنها فاصله نینداخته است .پس ار زاي
زمان ،هم از دید عقل و هم از دید ع رف پیوس تهان د (ن اییني ،ب یت ا ،ج 293 :2؛ ام ام
خمین ي ،2925 ،ج251 :2؛ بجن وردي ،2955 ،ج 252 - 259 :1؛ ص در ،2227 ،ج :9
123؛ ایرواني ،2951 ،ج .)939 :2
مرحوم شهید صدر در بحث مذكور این نكته را ميافزاید كه براي درستي استصحاب،
نميتوان شرط پیوست ي ارزاي حركت و زمان را صرفاً وابسته به درك عق ل ك رد .زی را
ممكن است این وحدت و پیوست ي عقلي بهقدري دقیق باشد كه عرف آن را درك نكند.
البته ناتواني عرف از درك وحدت ،دو حالت دارد :یا به علت آن است كه عرف در ی ان ي
یك ورود خاص تردید دارد ،كه در اینصورت نميت وان استص حاب ك رد .ام ا اگ ر ای ن
ناتواني به دلیل بیتورهی عرف به ارزاي این ور ود واح د باش د ،یعن ی اگ ر ع رف ب ه
موضوع توره كند و با دقت به ورود این ار زا بن رد و ب ه وح دت آنه ا اعت راف كن د،
استصحاب راري است .روشن است كه دلیل ر اري نش دن استص حاب در حال ت نب ود
وحدت موضوع است .اما در حالت دوم ،ندیدن وحدت بین دو موضوع از رهل به مصداق
پیدا شدي است و اگر عرف به مصداق آگاهي یابد و پیوست ی مور ود واح دی را ببین د،
پس استصحاب بياشكال خواهد بود .مرح وم ص در ب راي توض یح ای ن مطل ب ب یش از
دی ران موضوع را شر دادي است و ميگوید :وحدت موض وع ك ه در استص حاب معتب ر
است ،به پنج گونه امكانپذیر است .2 :یك ورود خاص« ،قار» یعن ي داراي ثب ات و ق رار
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باشد؛  .1یك ورود خاص ،غیرقار باشد ،اما می ان ار زاي آن پیوس ت ي حقیق ي باش د،
مانند حركت؛  .9یك ورود غیرقار و تدریجي ب ا آنك ه از نظ ر عق ل پیوس ته نیس ت ،از
دیدگاي عرف داراي پیوست ي باشد ،مانند حركت براي عقربۀ ساعت ی ا حرك ت در ف یلم
كه از پشت سر هم قرار گرفتن تصاویر ،وحدت تص ور م يش ود؛  .2هن امي ك ه ور ود
خاصی ،غیرقار است ،اما داراي پیوست ي ادعایي است ،یعني ادعا ميشود مفه وم خاص ی
تا حدي توسعه دارد كه شامل اموري هم میشودكه داراي فاصلهه ایي در ب ین هس تند،
مانند سفنراني و ضربان قلب؛  .5پیوست ي كه از تكرار در اموري كه ب هص ورت متن اوب
واقع ميشوند ،به نظر ميآید .مانند رلسات درسي كه روزانه انج ام م يش ود .در ه ر
روز نه از نظر عقل و نه از نظر عرف پیوس ته نیس ت ،ام ا ع رف ب راي آن ،ن وعي دوام و
استمرار در نظر ميگیرد (صدر و هاشمي ،ج .)171 :9
بنابراین ،پیوست ي هر چیز متفاوت است .گاي وحدت حقیقی اس ت ،ام ا در برخ ي از
امور با آنكه وحدت حقیقي ورود ندارد ،عرف تدریج و نوبهنو شدن لحظهه ا و «آن»ه ا را
درك نميكند .مانند شعلۀ چراغ و نور .گاهي هم ،عرف با آنكه تدریج و پ يدرپ ي ب ودن
چیزی را ميبیند ،آن پدیدي را مجموعۀ واحدی در نظر ميگیرد .دو دستۀ دی ر ك ه در
آخر تقسیمبندي به آن اشاري شد ،اموري هستند كه وحدت و بقاي آن ب ا ن وعي اعتب ار
است وگرنه در حقیقت داراي وحدت نیستند( .امام خمیني ،2925 ،ج  .)252 :2بنابراین
روشن شد كه در این مورد ،تقسیم چهارگان ه درس تت ر اس ت چ ون ب ین چه ارمین و
پنجمین حالتي كه شهید صدر ميفرماید ،تفاوت معناداري لحام نميشود .ب ه ه ر روي،
با این توریه و با لحام وحدتي كه در این حالت ها بین مت یقن و مش كوك ور ود دارد؛
استصحاب در خود زمان به نحو كان تامه بياشكال است.
امام خمیني دربارۀ امكان بقاي زمان و حركت از نظر عقل و عرف ،بیان دی ری دارند
كه تأییدي است بر آنچه ذكر شد .در اینجا با عنایت به اهمیتي كه این موضوع در فررام
بحث دارد ،به این بیان اشاري ميشود:
ال ) امكان بقاي زمان و حركت از نظر عقل :عقل ورود چیزي را ب هعن وان «حرك ت
قطعیه» یا ورود مستمر تدریجي با آنكه ثبات ندارد ،ميپذیرد زیرا ه ر مور ودي ن وعي
ورود دارد كه خاص خود اوست .عقل تنها می تواند «ورود ثابت» را برای حركت قطعی ه
و زمان نفي كند اما با این گزاري «ورود تدریجي» حركت و زمان نف ي نم يش ود .نقط ۀ
مقابل حركت قطعیه« ،حركت توسطیه» است .به ب ودن ی ك لحظ ه و «آن» ب ین مب دت و
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منتهي ،ر داي از «آن» دی ر و ب دون ارتب اط ب ا لحظ ۀ قب ل و بع د ،حرك ت توس طي
ميگویند .در اینجا« ،در وسط بودن یك لحظه» ،در نظر گرفته ميشود و از این بابت ك ه
این لحظه ،بفشي از یك حركت است ،به آن حركت ميگویند وگرنه ای ن لحظ ه ،خ ود
مورود ثابتی است .با این وص  ،روشن ميشود كه این حركت ،استصحابپ ذیر نیس ت،
چون با گذر زمان ،یقین به از بین رفتن هر لحظه داریم و شكي در بق ای آن ن داریم ت ا
بفواهیم استصحاب كنیم .با این همه ،باید تأكید كرد كه حركت حقیقي هم ان حرك ت
قطعیه است و حرك ت توس طیه ص رفاً ی ك اعتب ار محس وب م یش ود .زی را ب ا دق ت،
درميیابیم كه «توسط» و «آنِ سیال» اصالً ورود خارري ندارد.
ب) امكان بقاي زمان و حركت از نظر ع رف :ب يش ك ع رف ،بق اي ور ود خ ارري
حركت و زمان را ميپذیرد .از نظر عرف ،وقتي روز تحق ق م يیاب د ت ا اوان ش ب ،بق ا و
استمرار دارد .با اینحال ،عرف ساعتها و دقیقهها و مرزهایي را براي روز لحام ميكن د.
همچنین از نظر عرف ،حركت بهصورت مورود واحدی ب اقي م ي مان د ت ا آن اي ك ه ب ا
ایستادن قطع شود .پس در اینصورت نی ز استص حاب ب ياش كال اس ت(.امام خمین ي،
 ،2925ج .)251 :2
 .2.2.3جريان استصحاب در خود زمان به نحو «كان ناقصه»
گفته شد كه ممكن است شك در زمان ،بهصورت مفاد «كان ناقصه» باشد (یعني شك در
تحقق چیزي براي چیزي) مانند آنكه بفواهیم صفت روز بودن ی ك لحظ ۀ بفص وص از
زمان را با استصحاب اثبات كن یم( .استص حاب ك ون ه ذا ا ن المش كوك نه اراً)؛ ای ن
استصحاب از نظر تعدادي از نویسندگان داراي اشكال و از نظر عدياي دی ر صحیح است.
دلیل كساني كه آن را درست نميدانند ،آن است ك ه در ای ن استص حاب حال ت س ابقۀ
یقیني ورود ندارد ،زیرا از ابتدای پیدایش این لحظۀ مشكوك ،روز بودن آن مورد تردی د
بودي است .افزون بر این ،اشكال مثبت بودن این استصحاب باقي م یمان د .نم يت وان از
استصحاب روز بودن یك لحظۀ بفصوص (استصحاب النهاریه) ،بق اي روز را اثب ات ك رد،
همانگونه كه در راي خود گفتهاند ،با استصحاب بقاي مقدار كر (در آب) نميت وان ك ر
بودن آب را نتیجه گرفت (بجنوردي ،2955 ،ج 252 :1؛ ناییني ،ب ی ت ا ،ج  )292 :2ام ا
كساني كه این استصحاب را ميپذیرند ،بر همان استد ل پیشگفته تأكید ميكنن د ك ه
لحظههاي زمان از نظر عقل و عرف پیوست ي دارن د؛ از ای نرو ،لحظ ۀ مش كوكي را ك ه
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نميدانیم وص شب یا روز دارد ،چون با لحظههاي قبل و بعد پیوسته است ،ميتوان ب ه
وص روز بودن یا شب بودن توصی كرد .بنابراین همانط ور ك ه اص ل روز ی ا ش ب را
(بهصورت كان تامه) استصحاب ميكنیم ،مي توانیم بهصورت كان ناقصه ه م استص حاب
كنیم (عراقي و برورردي ،بیتا ،ج 225 :2؛ صدر و هاشمي ،2227 ،ج  .)171 :9با لحام
آنچه در گذشته یاد شد ،این استد ل پذیرفتنی است .همچنین ،این محققان ب ه اش كال
مثبت بودن هم پاسفي ميدهند كه در راي خود ميآید.
شایان ذكر است مرحوم آخوند و برخي پیروان ایشان ،به نوبۀ خود به اشكال وارد ب ر
استصحاب در خود زمان دو پاسخ ميدهند :نفست مانند دی ران م يگوین د ك ه ام ور
تدریجي از نظر عرف و حتي عق ل ،پیوس ت ي دارن د و پاس خ دوم ایش ان آن اس ت ك ه
اشكال یادشدي فقط مربوط به حرك ت قطع ي اس ت و گم ان م یكنن د ك ه در حرك ت
توسطي اشكالي نیست ،چون بودن یك چیز در می ان ی ك آغ از و پای ان ،ی ك ام ر ق ار
مستمر است ،پس ایش ان در استص حاب ام ور ت دریجي ،مانن د ش ب و روز و اثربفش ي
(مثبت نبودن) آن اشكالي نميبیند (خراساني ،2213 ،ج 215 :1؛ ایروان ي ،2211 ،ج :2
 .)931اما در راي خود روشن شد كه آنچه ایشان گفته اس ت ،پ ذیرفتنی نیس ت ،زی را
حقیقت حركت ،حركت قطعیه است و حركت توسطي كه یك ن رش به لحظ هاي اس ت
كه در بین یك شروع و پایان قرار گرفته است؛ او ً تصویري خیالي است كه دراص ل ،ن ه
حركت است و نه رایي در عالم حقیقت دارد (طباطبایي )125 :2212 ،و ثانیاً امر ث ابتی
است كه استصحابپذیر نیست .پس اگر بفواهیم براي درستي استصحاب در خود زم ان
بهدنبال راهي باشیم ،باید اشكال را در حركت قطعي پاسخ دهیم.
تا اینجا روشن شد كه استصحاب در خود زم ان ،از نظ ر وح دت مت یقن و مش كوك
اشكالي ندارد و با توره به پیوست ي عرفي ،نیازمند توریه و تأوی ل نیس ت .آنچ ه ب اقي
ميماند بررسي این استصحاب از نظر اعتبار اثر آن است.
 .3.3اشكال مثبت بودن استصحاب در خود زمان
دو تقریر براي بياعتباري اثر این استصحاب بیان شدي است:
 .2استصحاب اصل ورود یك زمان خاص مانند روز یا شب ،اثبات نمیكند كه لحظ ۀ
مش كوكی از آن زم ان ،داراي وص روز ب ودن ی ا ش ب ب ودن اس ت ،پ س از ای ن راي
نمي توانیم ب وییم كاري هم كه در آن زمان خاص صورت گرفت ه ،در روز ی ا ش ب واق ع
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شدي است .بهعبارت دی ر ،اگر در مورد یك زمان مشكوك ،استصحاب ورود روز یا ش ب
را بكنیم؛ این استصحاب ،اثبات نميكند كه موضوع تكلیفي كه در این زمان انجام ش دي،
در روز یا شب انجام شدي است .چون این نتیجه ،از لوازم عقل ي و نت ایج غیرمس تقیم آن
است و پذیرفتنی نیست (بجنوردي ،2955 ،ج .)252 :1
 .1در واربات «موقت» باید احراز كنیم كه وارب در زماني كه ظرف آن اس ت انج ام
شدي است وگرنه فراغ یقیني ،نسبت به انجام وارب حاصل نميشود .براي مثال ،در نم از
یومیه باید احراز كنیم كه در «روز» واقع شدي است ،اما استصحاب بقاي روز ،بر فرض ه م
كه اثبات كند زمان مشكوك بفشي از روز بودي است؛ اثبات نمیكند كه نمازي ه م ك ه
در آن زمان خواندي شدي ،در روز واقع شدي است ،زیرا انجام ش دن فع ل خاص ی در ای ن
زمان ،از لوازم عقلي نتیجۀ مستقیم استصحاب ،یعني «روز بودن» اس ت ،پ س ای ن اص ل
مثبت است (ناییني ،بیتا ،ج.)297 :2
خالصه ،استصحاب فقط اصل ورود یك زمان را (بهصورت كان تامه) اثبات م یكن د،
اما اثبات نمیكند كه یك لحظۀ خاص هم بفشي از آن زمان (بهصورت كان ناقصه) بودي
است .حتي اگر این نتیجه هم درست باشد ،باز از آن نميتوان نتیجۀ دی ری گرف ت ك ه
تكلیفي كه باید در زمانی خاص انجام ميشدي ،در ظرف خود واقع شدي یا حادث هاي ك ه
وقوع آن در زمان خاصی حكمي داشته ،در آن زمان انجام شدي است.
 .1.3.3شيوه هاي رهايي از اشككال مثبكت بكودن استصكحاب در خكود زمكان
بهصورت كان ناقصه
 .2با استصحاب یك زمان خاص ،دی ر نیازي به اثبات آن نیست كه فع ل بفصوص ي در
آن زمان واقع شدي است ،چون این نتیجه ،دی ر امري ورداني خواهد ب ود .ب راي مث ال،
اگر دانشمند بودن كسی را با استصحاب ،اثبات كنیم؛ دی ر اثب ات ور وب احت رام ب ه او
اصل مثبت نفواهد بود .این استد ل ،مصادري به مطلوب نیست ،زی را ای ن گ زاري مانن د
گزاريهای فطری است كه پس از تصور دو طرف ،عقل به تفك ر درب ارۀ ح د وس ط نی از
ندارد و به ی ان ی دو طرف حكم میكند .اضافه بر این ،در راي خود اثب ات ش دي اس ت
كه احكام شرعي بهصورت گزاريهاي حقیقي وضع شدياند ،نه گزاريه اي خ ارري .یعن ي
هن ام صدور حكم ،احكام بر روي موضوعات فرضي ميروند نه موض وعاتي ك ه در خ ارج
ورود دارند .براي مثال ،وقتي شارع مي گوید نماز یومیه وارب اس ت؛ یعن ي اگ ر ف رض

122

نشریه فقه و مبانی حقوق اسالمی ،سال چهل و ششم ،شماري دوم ،پاییز و زمستان 2931

شود كه زمان خاصی در خارج ورود داشته باشد و روز باش د ،نم از در آن وار ب اس ت.
حال اگر به وسیلۀ استصحاب ،حك م ش د ك ه زم ان خاص ی ك ه در خ ارج ور ود دارد
مصداقي از روز است؛ حكم شرعي وروب نماز هم در آن ميآی د و در اینج ا ه ی اص ل
مثبتي استفادي نشدي است.
 .1بیان شد كه زمان یك حقیقت خارري و داراي یك نوع ورود پيدرپي اس ت ك ه
تقطیع حقیقت خارري آن نه از نظر عرف و نه از نظر عقل امكانپذیر نیس ت .از ای نرو،
قطعه اي از زمان خاص كه اكنون مورود است ،دنبالۀ ورودي است كه در گذشته پدیدار
بودي و از همان صفات گذشته برخوردار است .حال اگر قطعهاي در گذشته ،به ص فت روز
بودن متص ميشد ،اكنون نیز همان ص فت را داراس ت و استص حاب آن ،اص ل مثب ت
نیست (امام خمیني ،2925 ،ج .)252 - 259 :2
 .2.3.3نظر مرحوم ناييني در مورد مثبت بودن اصل
مرحوم محقق ناییني در هر حال معتقد به مثبت ب ودن ای ن اص ل اس ت .ایش ان ابت دا
بیان ميدارد كه از ادلۀ شرعيِ تكالی موقت استنباط ميشود كه این ادل ه ،واق ع ش دن
تكلی را در زمان خاص خود ،شرط «وارب» ميدان د؛ (ب هص ورت وار ب معل ق ،مانن د
رسیدن ذیحجه براي حج) و سپس ميگوید كه اگر زمان شرط «وروب» ب ود (ب هص ورت
وارب مشروط مانند شرط استطاعت براي حج) با احراز ورود وقت خاص ،وروب انج ام
فعل در آن وقت نیز خودبهخود مترتب ميشود و اصل مثبت نداشتیم .ب راي مث ال اگ ر
زمان ماي رمضان شرط «وروب» روزي بود با استص حاب بق اي رمض ان خودب هخ ود روزي
وارب ميشد و اصل مثبت نبود ،اما چون زمان ،شرط وارب است ن ه ش رط ور وب ،ب ا
استصحاب زمان نمیتوان به این رسید كه فعلی در آن زمان صورت گرفت ه اس ت ،چ ون
باید «ظرفیت» یعني واقع شدن یك تكلی یا تعهد موق ت در ظ رف خ ود اح راز ش ود.
استصحاب تنها وروب را در زمان خاصی اثبات نم یكن د ،ام ا انج ام دادن وار ب را در
آن وقت اثبات نميكند .به همین دلیل مرحوم ناییني در اینجا به رايحل یادش دۀ ش یخ
براي رهایي از اشكال استصحاب در خود زم ان ك ه همان ا روي آوردن ب ه استص حاب
حكم زمان به راي استصحاب در خود زمان بود؛ اشكال ميكند ،چون استصحاب «بق اي
حكم وروب» اثبات نمیكند كه وارب در زمان خاص خود بهوقوع پیوسته است (ناییني،
بیتا ،ج .)293 :2
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 .3.3.3پاسخ محقق عراقي و مرحوم بجنوردي به اشكال اصل مثبت
او ً ،دلیلهاي شرعي كه تكالی موقت را وارب ميكند (مانند دلیل وروب نماز) ،وق وع
فعل را در یك زمان خاص بهعنوان شرطی شرعي مطر نكردي است .این ش رط ش رطی
عقلي و زمۀ انجام دادن تكلیفي است كه به آن دستور دادياند .دلیل فقط م يگوی د :از
اول ظهر تا اول تاریكي شب نماز بفوان! (اسراء )75 :اما شرطیت وقوع نم از در آن وق ت
خاص ،زمۀ عقلي این حكم است .ثانیاً ،اگر هم فرض كن یم در لس ان ادل ه ای ن ش رط
باشد ،تنها چیزي كه بر مكل زم است ،آن خواهد بود كه فعل در زماني واقع شود ك ه
وص روز یا شب را دارد و با استصحاب ،بهصورت «ورداني» و عقلي به این م یرس یم و
اصل مثبت نیست (عراقي ،بیتا ،ج 293 :2؛ ج  )252 - 223 :2البته مرح وم بجن وردي
از این نظر كه این استص حاب حال ت س ابقه ن دارد ،اش كال دی ری مط ر م يكنن د
(بجنوردي ،2955 ،ج )252 :1كه پاسخ آن خواهد آمد.
 .4.3.3خالصه و جمعبندي بررسي اشكال و پاسخهاي آن

آنچه در مجموع از بیانات محققان اصولي و نقدهاي آن مستفاد ميشود آن است ك ه او ً
بر خالف نظر شیخ انصاري استصحاب حكم اشكال را برط رف نم یكن د ،زی را در لس ان
روایات ،خود موضوعات مانند روز یا شب منشأ اثر ذكر شدي است نه حكم مترتب ب ر آن.
از سوي دی ر ،این استصحاب همانطور كه مرحوم محقق ناییني ميفرماید مثبت اس ت.
پاسخ مرحوم آخوند هم به دلیل نقصي كه در مقدمات داشت ،اش كال را برط رف نك رد.
براي پاسخ به اشكال ،بهنظر مي رسد بهترین راي پیروي از مطلبي است كه در بیانات امام
خمیني و آقا ضیاء عراقي به آن اشاري ش دي و آن تكی ه ب ر ور دان و ع رف اس ت .ادل ۀ
استصحاب به مكل مي گوید متعبد شو كه شب یا روز در زمان حاضر باقي اس ت (مف اد
كان تامه) و در اینصورت ،عرف ورداناً از این رمله درك ميكند ك ه زم ان حاض ر روز
است (مفاد كان ناقصه) پس در اینحالت عرف تفاوتي میان این دو نميبین د ،پ س ای ن
اصل مثبت نیست .این شیوي همان مطلبي اس ت ك ه از بیان ات یادش دۀ مرح وم ام ام و
محقق عراقي و بجنوردي دریافت شد و آن ،ارراي استصحاب وص «روز ب ودن» زم ان
مشكوك به نحو كان تامه به راي استصحاب «روز بودن آنِ مشكوك» به نحو كان ناقص ه
است ،تا از اشكال مثبت بودن رهایی ی ابیم .تنه ا اش كالي ك ه ش اید ب ه آن وارد ش ود،
نداشتن حالت سابقه است كه آن هم وارد نیست ،زیرا ما زمان را از نظر عقل و عرف یك
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حقیقت پیوسته دانستیم كه با ورود خاص خود كه یك ورود سیال نوبهنو شوندي است،
باقي ميماند .بنابراین هی اشكالي بر استصحاب در خود زمان وارد نیست.
 .4بخش دوم :جريان استصحاب در زمانيات

زمانیات ،امور تدریجي غیرقار هستند كه در آنها حالت پيدرپي ب ودن ار زا ور ود دارد.
در امور زماني ،ارزایی ورود دارد كه با لحظهها و آنات از ه م متم ایز م يش وند مانن د:
گفتار ،روشش ،نشت یك مایع و رریان خون .در این گونه ام ور ه م هم ان اش كال ب ر
استصحاب در خود زمان رخ مينماید ،به اینصورت كه قطعۀ صادر شدي در لحظ ۀ اول از
یك امر زماني (مانند گفتار) از قطعۀ صادر ش دي در لحظ ۀ بع د رداس ت ،پ س وح دت
مشكوک و متیقنی كه از اركان استص حاب اس ت ،در اینج ا ف راهم نیس ت .ول ی پاس خ
اشكال همان است كه در پیش بیان شد و آن عبارت است از اینكه از نظر عرف این ام ور
داراي وحدت است و استصحاب مانعي ندارد .با اینحال ،برخي از نویسندگان تقس یماتي
براي این موضوع ذكر كردياند و پاري اي از موارد را كه از نظر عرف نميتوان گفت در آنها
اتصال و پیوست ي برقرار است ،ردا كردياند .برخي هم افزودياند رایي كه شك در بقا از
نظر شك در استعداد امر تدریجي براي بقا باش د (ن ه راف ع) استص حاب حج ت نیس ت.
همچنین گفتهاند اگر منشأ شك ،شك در «كلي» ام ر ت دریجي باش د ن ه ش ك در ف رد،
ممكن است كه نتوان كلي را استصحاب ك رد .ب راي روش ن ش دن ای ن م وارد ب ه نظ ر
اصولیان اشاري میكنیم و سپس به نتیجهگیري ميپردازیم:
ال ) مرحوم شیخ انصاری ،این استصحاب را هر را كه بتوان امر واحد مستمري را در
نظر گرفت ،بدون اشكال راري ميداند .بنابراین در موردي مانند استصحاب یك «گفتار»،
معتقدند كه موضوعي مانند گفتار ،با همۀ ارزایي كه دارد ،یك فرد تلقي ميشود و ش ك
در بقاي آن بازگشت به این ميكند كه آیا افراد مورود در خارج ،اقل است یعن ی گفت ار
كوتايتر یا ارزای بیشتری به گفتار پیوسته است (اكثر)؟ پس ميتوان بقاي اق ل ی ا ق در
مشترک را استصحاب كرد (انصاری ،2925 ،ج  .)225 :1اشكالي كه ایشان طر و سپس
رد ميكند آن است كه شك در بقاي قدر مشترك ،ناش ي از ش ك در آن اس ت ك ه آی ا
گفتار خاصي ادامه پیدا كردي و آخرین رزء هم به این مقدار افزودي شدي است یا خی ر؟ و
اصل عدم آن است ،بنابراین ،اگر بفواهیم استصحاب كنیم ،مسئله داخ ل در استص حاب
كلي قسم سوم ميشود كه یك فرد قطعاً از میان رفته و شك در آمدن ف رد دی ری ب ه
راي آن داریم و در اصول اثبات شدي است كه این نوع استصحاب راري نفواهد بود .ام ا
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به این اشكال پاسخ دادياند كه چون مجموع آنچه در خارج واقع ميشود ،مورود واحدی
تلقي ميشود ،پس شك از نوع كلي قسم اول است ،نه قس م س وم ،زی را ش ك در بق اي
همان مورود اول است ،با این لحام كه «هر قطعه ،رزیي از كل است ن ه ی ك رزی ي از
كلي» .پس از این ،میافزایند كه اگر این استصحاب كلي قسم س وم ه م باش د ،اش كالي
ورود ندارد چون در این قسم پذیرفته شدي كه اگر در نظر عرف فرد بعدي از مراتب ف رد
قبلي باشد (مانند تاریكي ضعی پس از تاریكي قوي) ،باز ه م استص حاب ر اري اس ت
(همان) .پس هر را كه عرف یك موضوع ،زم اني ت دریجي را ام ر واح دی لح ام كن د،
استصحاب راري است ،براي مثال در مورد شفصي كه با یك ان یزي مانند نذر ،به تالوت
قرآن مشغول شود ،اگر شك كنیم كه آیا همچنان قرآن میخواند ،روشن است ك ه اص ل
را بر بقاي تالوت ميگذاریم و بههمین ترتیب ميتوانیم یك سفنراني را ه م استص حاب
كنیم ،اما اگر شك كنیم كه این قاري پس از اداي نذر نیز قرآن م يخوان د ی ا خی ر؟ ی ا
سفنرانی پس از یك سفنراني ،با ان یزي اي دی ر همچنان مش غول ب ه تكل م هس ت ی ا
خیر؟ چون وحدت عرفي بین متیقن و مشكوك ورود ندارد ،استصحاب ر اري نیس ت و
در مورد مقدار زائد بر قدر متیقن اصل عدم راري است.
نظریۀ شیخ انصاری از رهاتی با انتقاد روبهرو شدي و مهمترین آن ای ن اس ت ك ه ب ه
تقسیمات بحث (نظیر آنچه در پی خواهد آمد) توره نك ردي و موض وع را از س ویی ام ر
واحدی تلقی كردي كه به آن «كل» گفته است و از سویی به قدر مشترک اشاري كردي ك ه
در «كلی» تحقق مییابد.
ب) برخي از نویسندگان موض وع را از لح ام ش ك در اس تعداد بررس ي م يكنن د،
یعني در صورتي كه شك در «مقتضي» امر زماني باشد استص حاب را ر اري نم يدانن د.
ایشان معتقدند اگر شك در امر تدریجي مانند شك در انتهاي حركت باش د ،استص حاب
راري است ،ولي اگر شك در مقدار امر تدریجي مانن د ش ك در مق دار روش ش آب ی ا
مقدار راري شدن خون باشد ،نميتوان استصحاب كرد ،زی را منش أ ش ك آن اس ت ك ه
آیا در منبع آب ی ا ب دن ش فص ،در ح ال حاض ر ،آب ی ا خ وني غی ر از آنچ ه ر اري
شدي است ،ورود دارد؟ بنابراین در اینجا شك در بقا نیست ،بلكه شك در ح دوث اس ت
و ركن استصحاب ورود ندارد .ایشان به ر ز ای ن ،موض وع را از لح ام ن وع استص حاب
نیز بررسي ميكنن د و معتقدن د ای ن استص حاب ش اید ب هص ورت استص حاب ف رد ی ا
كلي درست باشد .براي مثال اگر كسي ش روع ب ه قرائ ت س ورياي كن د و در اتم ام آن
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شك كنیم ،ميتوان استصحاب فرد را راري كرد ،اگر ه م تردی د ب ین س ورۀ كوت اي ی ا
بلند باشد ،استصحاب كلي قسم دوم راری اس ت و اگ ر ش ك در ش روع س ورۀ دی ری
باشد ،استصحاب كلي قسم سوم است كه رریان آن بياشكال اس ت (خراس اني،2213 ،
ج .)215 :1
ج) بعضي از صاحبنظران در اینجا شك در باقي بودن ام ر زم اني را ب های ن ترتی ب
تقسیم كردي اند :ال ) وقتی توانایي و مقتضي بقا براي امر زماني احراز شود؛ ب) شك م ا
در مقدار توانایی امر زماني براي بقا باشد؛ ج) وقتی ك ه احتم ال ده یم پ س از عل م ب ه
ارتفاع مبدت اول ،مبدت دی ري رای زین آن شدي باشد .در حالت اول ،بيتردید استصحاب
راري است چون وحدت عرفي ورود دارد .براي مث ال در ی ك گفت ار ب ا آنك ه گوین دي
سفن خود را به بفشها و مطالب گوناگوني تقسیم ميكند ،عرف همۀ مجموعه را یك ي
ميبین د ،پ س اگ ر در اینج ا ش كي ص ورت گی رد و بف واهیم استص حاب كن یم ،ای ن
استصحاب یا از قبیل قسم اول یا دوم استصحاب كل ي اس ت ك ه مط ابق نظ ر اكثری ت
اصولیان بي اشكال است یا از نوع قسم سوم از استصحاب كلي قسم ثالث است كه آن هم
بياشكال محسوب میش ود .همچن ین نویس ندگان م ذكور ،تور ه م يدهن د ك ه ای ن
استصحاب از قبیل شك در ورود فرد دی ر مقارن با انعدام فرد یقیني نیست ت ا از قبی ل
استصحاب قسم دوم كلي نوع سوم بهشمار رود و نادرست باش د (.توض یح ای ن م ورد در
راي خود ميآید) .در مورد حكم حال ت دوم ،ایش ان درص ورتي ك ه ش ك در مقتض ي،
بي اشكال باشد ،این حالت را هم ملحق به حالت اول دانس تهان د و استص حاب را ر اري
ميدانند .اما در مورد حكم حالت سوم از ای ن تقس یمبن دي ،یعن ي ر ایي ك ه احتم ال
رای زیني فردي دی ر به راي فرد اول بدهیم؛ چون در اینجا اگ ر بف واهیم استص حاب
كنیم ،به عقیدۀ ایشان این استصحاب از ن وع قس م دوم از كل ي ن وع س وم اس ت ،پ س
استصحاب راري نیست .مثالي كه براي امر زماني در اینجا ذكر كرديان د ،هم ان مث الي
است كه گویندياي سفنراني خود را تمام كردي اس ت و ش ك كن یم آی ا پ س از آن ،ب ا
ان یزۀ دی ری مشغول تكلم شدي است یا خی ر؟ (ن اییني ،ب یت ا ،ج 221 :2؛ بجن وردي،
 ،2955ج .)255 :1
د) بعضي از نویسندگان ،نفست وضع حركت را از سایر امور زماني ردا كردياند و ب ر
خالف مرحوم شیخ انصاري و دی ران كه حركت را معادل گفتار و  ...گرفتهاند ،حرك ت را
داخل در قسم اول بحث ،یعني همانند خود زمان ميدانند .ب ا تور ه ب ه تحلیل ي ك ه از
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مفهوم حركت در بفش اول این مقاله ارائه شد ،این نكته صائب بهنظر ميرس د .ب ه ه ر
روي ،تقسیم ایشان از امور زماني سه قسم است:
 .2آنچه عرف تدریج آنها را نميبیند .مانند شعلۀ چراغي كه از اول تا آخر شب روشن
است یا مانند نور خورشید؛  .1آنچه عرف ،تدریج و تغیّر آنها را ميبیند ،اما ب ا ای نح ال،
آنها را مورود واحدی در نظر ميگیرد و آنها را مثل خود زمان و حركت ميدان د ،مانن د
یك صداي ممتد؛  .9آنچه وحدت و بقاي آن با نوعي اعتبار است ،مانن د گفت ار ،ض ربان
قلب و حركت عقربههاي ساعت.
ایشان در قسم اول و دوم این تقسیم ،استصحاب را ر اري دانس تهان د و ب رای قس م
دوم ،به اعتباري كه در كالم مرحوم شیخ بود ،نیازی نميبینند .در قسم سوم نیز ،با ن اي
به اینكه عرف ماندگاري این امور را ميپذیرد ،رری ان استص حاب را پذیرفت هان د .دلی ل
ایشان آن است كه با ن اي به تلقي عرف از نوع ورود این موضوع زماني ،دی ر استص حاب
تبدیل به استصحابی از نوع استصحاب قسم دوم از كلي قسم سوم ميشود كه بياش كال
است ،نه استصحاب قسم اول و سوم از كلي قسم سوم تا آنگونه ك ه ش یخ و پیروان ی از
ایشان تكرار كردياند ،ایرادی بر آن وارد باش د .اگ ر در مث الی مانن د گفت ار و س فنراني
بن ریم ،میبینیم عرف با آنكه در یك مجموعه سفن ،هر كلم ه و رمل هاي را مور ودي
غیر از دی ري ميداند ،وحدت را در آن اعتبار ميكند .به همین ترتیب ،موضوعات احكام
هم از عرف گرفته ميشود ،ولي نه با مسامحه ،بلكه با دقت عرفي و به نحو حقیق ت ،اگ ر
در وحدتي كه عرف لحام ميكند ،مسامحه ورود داشته باشد ،نميتوان استصحاب كرد،
در اینجا ،چون عرف وحدت ماهیتی مانند گفتار را حقیقي ميداند ،ميت وان ب ا در نظ ر
گرفتن «كلي» كالم و خطابه ،بقاي آن را هم پذیرفت .اما اینك ه برخ ي گم ان ك رديان د
مالك در اقسام سه گانه یكي و آن این است كه تدریجي بودن مستصحب بهگونهای باشد
كه نتوان آن را قطعه قطعه كرد؛ درست نیست ،در مثال گفتار ،اختالف ان یزيها مور ب
اختالف هویت كالم نميش ود ،چ ون بس یاري اوق ات گوین دي در ی ك س فنراني ب راي
ان یزيهایي كه عارض ميشود ،سفنان خود را تغییر م يده د و ب ا ای نح ال ،ع رف آن
مجموعه را یكي اعتبار ميكند( .امام خمیني ،2925 ،ج .)255 :2
ي) عديای از نویسندگان در قسم سومي كه از مرحوم ناییني نقل شد ،بر خ الف نظ ر
وی استصحاب را ر اري م يدانن د و گفت هان د در مث ل رری ان آب و خ ون ،م يت وان
استصحاب «هیأت» را كرد ،همانگونه كه اگ ر عم ود خیم ه ور ود داش ته باش د و بع د
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در تعویض عمود شك بشود ،استص حاب بق اي هی أت خیم ه اش كالي ن دارد .بن ابراین،
مورد مندرج در استصحاب كلي قس م اول اس ت ،چ ون ب ا اتص ال رری ان آب و فاص له
نشدن چیزي بین آن ،عرف اً وح دت ص دق م يكن د(عراقي ،تعلیق ه فوای د ،ج 121 :2؛
عراقي ،بیتا ،ج .)251 :2
 .1.4نتيجۀ بررسي در مورد جريان استصحاب در امور زماني
از مجموع بیاناتي كه در مورد استصحاب در زمانی ات مانن د گفت ار ،ت الوت ،رری ان آب
و خون و  ...گفته شد ،نتایج زیر حاص ل م يش ود :نفس ت اینك ه استص حاب م ذكور
چنان چ ه در م ورد آن از نظ ر من درج ب ودن در برخ ي از اقس ام نادرس ت استص حاب
مثالً قسم دوم كلي قسم ثالث مناقشه نكن یم– ص حیح و معتب ر اس ت و اش كا تي ك ه
از برخي نویس ندگان نق ل ش د ،تنه ا رنب ۀ مناقش ه در مث ال داش ت وگرن ه كس ي از
نظر «زماني» و تدریجي ب ودن مستص حب ،اش كالي مط ر نك رد؛ ثانی اً ،استص حاب در
زمانیات اگر با شك در مقتضي باشد ،همانند سایر موارد استصحاب با ش ك در مقتض ي،
حجت نیست؛ ثالثاً ،استصحاب در زمانیات ش اید استص حاب ف رد باش د و ممك ن اس ت
استصحاب كلي قسم اول و دوم و دو قسم اول و سوم از قس م س وم ك ه در هم ۀ م وارد
استصحاب راري است .در مورد مسئلهاي همچون استصحاب تالوت قرآن یا رری ان آب،
باید نظر محققاني مانند مرح وم عراق ي و ام ام و حك یم (حك یم ،2215 ،ج  )221 :1را
تقویت كرد و آن را از نوع كلي قسم اول برش مرد ك ه در آن ،ق در مش ترك استص حاب
ميشود .زیرا با پایان یك سوري و شروع سورۀ دی ری ،عرفاً اتصال قرائت صدق م يكن د.
بنابر این نظر صاحب كفایه كه آن را از نوع كل ي قس م س وم م يدان د ،درس ت نیس ت.
همچنین ،در مثالي مانند آنكه شك در مقدار آب باشد ،استص حاب از ن وع قس م دوم از
كلي قسم سوم نیست و استصحاب راري است ،م ر آنك ه ش ك در مقتض ي باش د .در
مثال گفتار نیز نظر مرحوم ناییني و شیخ كه معتقدند با اختالف ان ی زيه ا ،ی ك گفت ار
تقسیم و با گفتار دی ری متمایز ميش ود و مس ئله وارد در قس م دوم كل ي قس م س وم
ميشود؛ رای مناقشه دارد ،زیرا در این نوع مثالها صرف اختالف ان یزۀ گوین دي س بب
انقطاع و دوگان ي و از بین رفتن وحدت عرفي نميشود .پس بای د استص حاب را از ن وع
قسم اول كلي یا قسم دوم دانست.
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 .5بخش سوم :استصحاب در امور مقيد به زمان
بفش آخر مربوط به امور مستقري است كه زمان قید آن باشد .مانند روزۀ ماي رمض ان و
افطار عید فطر یا انجام دادن تعهد در زمان قیدشدي در ق رارداد .در م ورد استص حاب در
اینگونه امور نیز نظرهایی ارائه شدي است .در ن اي نفست ،بهنظر ميرسد كه در اینگونه
امور ،نباید استصحاب رریان داشته باشد ،زیرا در آنچه «مقید» به زمان خاص باشد ،پ س
از گذشت آن زمان خاص ،دی ر بقا ،معقول و متصور نیست تا بتوان با ش ك ،استص حاب
بقا كرد .آنچه در زمان نفست بودي است ،قطعاً از میان رفته است و آنچ ه در زم ان بع د
ورود دارد «مثل» آن است نه «عین» آن .مانند آنكه در وروب روزۀ مقی د ب ه پ نجش نبه
(كه مثالً با نذر وارب شدي باشد) شكی پدید آید كه آیا روز رمعه ه م وار ب اس ت ی ا
خیر؟ بنابراین ،اگر زمان «قید» حكم ی ا موض وع باش د ،استص حاب رری ان ن دارد ،زی را
مورود در زمان بعد ،با مورود در زمان اول ،مغایر است .در مقابل ،در حالتي ك ه زم ان،
«ظرف» حكم یا موضوع باشد ،استصحاب راري است ،زیرا مورود در زمان اول با مور ود
در زمان بعد متحد است و فقط زمان آنها فرق دارد(.ناییني ،بیتا ،ج  )297 :2با اینهمه،
حكم استصحاب در امور مقید به زمان چندان روشن نیست و محققان با ارائۀ تقسیماتي،
حالتهای متفاوتی را طر كردياند .در اینجا نفست این تقسیمبنديها ذكر م یش ود و
بعد به بیان نظر ميپردازیم:
 .1.5تقسيمبندي بحث از نظر مرحوم آخوند
مرحوم آخوند در این مورد شك را به دو حالت تقسیم ميكند:
ال ) شك در بقاي «حكمِ فعلِ مقید» به زمان باشد كه این خود دو صورت دارد :شك
در حكم ،ناشي از شك در بقاي قید (زمان) باش د؛ ك ه در ای نص ورت ،استص حاب قی د
(زمان) و به تبع آن ،بنا گذاشتن بر بقاي حكم ،هی اشكالي ندارد .مانن د آنك ه ش ك در
بقاي روز باشد كه قید روزي است .در اینصورت ،استصحاب «روز بودن» را ميكنیم و این
اصل داراي اثر شرعي وروب امساك است .صورت دوم ،شك در بقاي «خود فع ل مقی د»
به زمان باشد ،در اینصورت هم استصحابِ خود فعل مقید ،بياشكال اس ت .مانن د آنك ه
امساك در روز وارب بود و بعد از شك ،استصحاب امساك نهاري ميكنیم.
ب) شك در ثبوت نفس زمان با علم به انتهاي زماني كه قید بودي اس ت .ب رای مث ال
در مورد كسي كه نذر كردي باشد روز رمعه را در مسجد ب ذراند ،پس از ظهر ،با علم ب ه
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انتهاي روز كه قید ماندن در مسجد بودي است ،باز هم شك كنیم كه آیا «مان دن در روز»
باید ادامه یابد؟ در اینصورت ،شك ما براي آن است كه احتمال ميدهیم این قید ب راي
تمام مطلوب ،یعني مطلوب تام است نه قید براي اصل مطلوب .یعني احتمال م يده یم
فعل ماندن در مسجد در خارج وقت هم مطلوب باشد ،ولي رزء مطل وب باش د ن ه هم ۀ
آن .در اینصورت ،حكم پذیرش یا رد استصحاب ،بر نحوۀ تعیین زمان مبتنی اس ت :اگ ر
زمان «ظرف» ثبوت حكم باشد ،استصحاب حكم ،درست است ،اما اگر زمان «قید» موضوع
باشد ،با گذشت زمان ،به عدم موضوع یقین داریم و استصحاب عدم حكم ميش ود .زی را
دلیل استصحاب ،شامل هر دو حالت ظرف و قید محسوب كردن زمان نم یش ود ،چ ون
این دو كامالً با هم مغایرت دارند (خراساني ،2213 ،ج )213 :1
 .2.5تقسيمبندي بحث از نظر مرحوم حكيم
مرحوم حكیم با اشاري به تقسیم بندي قبل از مرحوم آخون د ،ك ه ایش ان در ص ورت اول
تقسیم خود ،استصحاب را روا دانست؛ این نظ ر وي را رد ك ردي اس ت و ب هط ور مطل ق
نميپذیرد .ایشان مي فرماید این صورت خ ود چه ار حال ت دارد ك ه احك ام ه ر حال ت
متفاوت است .به این ترتیب كه ممكن است قید استصحاب بشود یا مقید و هر ك دام ب ه
نحو مفاد كان تامه باشد یا ناقصه:
 .2اگر اخذ قید به نحو كان تامه باشد ،مانند آنكه امساك مقارن ورود رمضان وار ب
باشد ،استصحاب راري است؛  .1اگر اخذ قید به نحو كان ناقصه باش د ،مانن د« :الوار ب
إمساك في زمانٍ هو رمضان» ،استصحاب راري نیست؛  .9اگر شك در مقید به زم ان ب ه
نحو كان تامه باشد ،مانند« :إن كان األمساك في رمضان فهو وارب» ،استص حاب ر اري
است؛  .2اگر شك در مقید به زمان به نحو كان ناقصه باشد ،مانند« :األمس اك ف ي زم انٍ
هو رمضان ،وارب» ،استصحاب راري نیست.
دلی ل ع دم رری ان استص حاب در حال ت دوم ،مثب ت ب ودن آن اس ت .استص حاب
بقاي رمضان ،اثبات نمیكن د زم اني ك ه امس اك در آن ص ورت گرفت ه ،رمض ان ب ودي
است .در حالت چهارم نیز مجالي براي استصحاب نیست ،چون ب ه حال ت س ابقه یق ین
نداریم و نميدانیم امساك در این زمان امساك در رمضان است یا خی ر (حك یم،2215 ،
ج .)221 :1
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در تكمیل این بحث برخي از نویسندگان اصولي به نكاتي اش اري ك رديان د ،از رمل ه
آنكه در مثال پیشگفته ،استصحاب بقاي مقید یعني «ماندن در روز» (رلو نه اري) ی ا
بقاي تقیید به «روز بودن» (نهاریه) از یك لحام شاید راري شود ،چ ون وح دتي ك ه در
استصحاب زم است .هم در قید و هم در مقید ،ورود دارد ،ولي از لحام دی ر ،درس تي
این استصحاب متوق بر تمامیت دو امر است .2 :خود مقید ،حالت سابقه داش ته باش د.
مثالً رلو نهاري قبل از شك ،ثابت باشد .البته استصحاب بقاي قید مثل «نهار» تقید را
اثبات نميكند ،چون اصل مثبت است و این اشكال ،ب ا استص حاب تعلیق ي ه م توری ه
نميشود (مانند :اِنّ الجلو لو كان واقعاً قبل ا ن ،ك ان نهاری اً ف ا ن ك ذلك) (عراق ي،
ج  )251 :2زیرا استصحاب تعلیقي در موضوعات ی ا ام ور تك ویني از واض حت رین اص ل
مثبت و مالزمات عقلي است (حك یم ،هم ان؛ ص در ،2227 ،ج  .1 .)179 :9ه ر ی ك از
آنات این زمان به عنوان قید مستقلي اخذ نشدي باشد وگرنه تقییدات متع دد و مقی دات
متعدد داریم و استصحاب راري نیست .چون وحدت متیقن و مش كوك ن داریم (ص در،
 ،2227ج .)179 :9
 .3.5تقسيمبندي كاملتر از نظر مرحوم صدر
ایشان استصحاب را در تكالی مقید به زمان ،در چهار ف رض تبی ین ك رديان د .ب ه ای ن
ترتیب كه یا زمان قید وروب است یا قید وارب و در نظر گرفتن زمان یا ب ه نح و ك ان
تامه است یا ناقصه .اما به دلیل اینكه در واقع از نظر حكم استصحاب ،تفاوتي بین قی د و
مقید نیست ،این دو را از یكدی ر تفكیك نكردي اس ت .ای ن چه ار حال ت چن ین اس ت
(صدر ،همان):
 .2زمان« ،قید» وروب به صورت كان تامه باشد .مانن د :اگ ر روز باش د ص دقه ب دي و
شك در «قید» یعنی روز بودن داشته باشیم یا حكم چنین باشد كه اگر در روز در مسجد
ماندي ،صدقه بدي و شك در «مقید» یعني ماندن در روز (رلو نهاري) داشته باشیم.
 .1زمان «قید» وروب به صورت كان ناقصه باشد .مانند :اگر زمان روز است صدقه بدي
و در اینحالت ،شك در «قید» یعنی روز بودن داشته باشیم یا اگر رلو در زماني اس ت
كه روز است ،صدقه بدي و شك در «مقید» باشد.
حكم این دو صورت ،آن است كه اگر زمان به نحو تركیب در موض وع حك م در نظ ر
گرفته شدي باشد ،استصحاب راري است ،ولي اگر زمان به نحو تقیید در نظر گرفته شدي
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باشد ،استصحاب راري نیست .در حالت اول ،موضوع حكم عب ارت اس ت از« :مان دن در
یك زمان خاص در راي خاص همراي ب ا اینك ه آن زم ان بفص وص روز باش د» .در ای ن
صورت ،موضوع با ضمیمه شدن تعبد به وردان ،با استصحاب زمان اثبات ميشود .یعن ي
از سویي استصحاب كه امري تعبدي است ،به ما كمك و بقاي «قید» را اثبات م يكن د و
از سویي هم دریافت ورداني بر این امر صحه ميگذارد كه با ب ودن قی د زم ان ،تكلی
«مقید» نیز ادامه ميیابد .اما در حالت دوم كه تقیید در كار باشد ،یعن ي «رل و نه اري
بما هو رلو » موضوع حكم باشد؛ نمي توان با اثبات موضوع ،حكم را اثبات ك رد ،چ ون
این یك اصل مثبت است .اثبات «نهاریت» یك لحظۀ بفصوص« ،نهاریت رلو » را اثبات
نميكند .بنابراین ،نظر مرحوم آخوند صحیح نیست كه گفته است اگر زمان قی د ور وب
باشد ،هم استصحاب قید (زمان) و هم استص حاب مقی د امك انپ ذیر اس ت (خراس اني،
 ،2213ج  )213 :1دلیل نادرستي گفتۀ مذكور آن است كه اگ ر زم ان ب ه ص ورت قی د
براي وروب حكم در نظر گرفته شدي باشد ،فقط استصحاب مقید امكانپ ذیر اس ت ،ن ه
قید ،ولي اگر زمان به نحو تركیب در موضوع اخ ذ ش دي باش د ،استص حاب قی د ر اري
میشود (حتي اگر مقید حالت سابقه نداشته باشد) ولي استصحاب مقید راري نميشود.
چون مقید ،موضوع براي حكم نیست ،بلكه موضوع حكم ،مجموع مركب از ذات مقی دي
است كه به صورت ورداني احراز شدي و قید كه تعبداً احراز شدي است(.صدر ،همان)
تذكر درستی كه باید تكرار ك رد ،آن اس ت ك ه از ادل ۀ وارب ات موق ت ،ش رطیت و
ظرفیت استنباط نمیشود و ظرفیت ،زمۀ عقلي توقیت است .پس از ای ن ب اب مش كلي
در استصحاب تكالی مقید به زمان نیست (عراقي ،بیتا ،ج .)293 :2
 9و  .2زمان قید وارب باش د .چ ه ب هص ورت ك ان تام ه و چ ه ب هص ورت ناقص ه.
مانند آنكه «صوم النهار» یا «صوم الزمان النه اري» وار ب باش د و ش ك در بق اي نه ار و
عدم آن بشود .اینجا نه استصحاب نهار و نه استص حاب ص وم نه اري ،ر اري نم يش ود
چون اگر زمان قید امتث ال باش د ،گفت هان د ك ه ظرفی ت معتب ر م يش ود یعن ي بای د
احراز كنیم كه تكلی در زم ان خ اص واق ع ش دي اس ت (ن اییني ،ب یت ا ،ج )297 :2
در اینحال اگ ر بف واهیم استص حاب ی ك موض وع مانن د «ص وم نه اري»را بكن یم ،ی ا
ميخواهیم اثبات كنیم كه «صوم ا ن لو وقع كان نهاریاً ،فیجب» كه استص حاب تعلیق ي
در تكوینات است و رریان ندارد و یا ميخواهیم اثبات كنیم ك ه« :ص وم النه اري ب اقٍ و
ینقطع» كه در اینصورت نیز استص حاب ر اري نیس ت ،چ ون ش ك در بق اي «ص وم
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اس ت و موض وعي داراي اث ر ش رعي و

 .4.5نظر برگزيده در باب استصحاب امور مقيد به زمان

در مجموع ،در مورد استصحاب امور مقید به زمان چند نكته را باید متذكر شد :نفس ت،
همانگونه كه از مثالهاي آن بهخوبي روشن شد ،سؤال اصلي بیشتر در شبهۀ موض وعي
است نه شبهۀ حكمي .دی ر آنكه از این تقسیمبندي روشن شد ك ه در اینج ا ب ر خ الف
بفش قبل ،توره به صورت بندي استصحاب كه به شكل مفاد كان تامه ی ا ناقص ه باش د،
دخالتي در درستي یا نادرستي استصحاب ن دارد .نكت ۀ دی ر آن اس ت ك ه در وارب ات
موقت ،زمان به نحو قید یا شرط لحام نشدي است ،به همین دلیل چ ون قی دیت ور ود
ندارد ،استصحاب در حالتي كه زمان شرط وروب باشد ،راري است و اگ ر زم ان ش رط
وارب باشد ،مطلبي كه شهید صدر فرمودياند درست بهنظر م يرس د ،یعن ي در رری ان
استصحاب ،به دلیل مثبت بودن آن ،تردید ردي ورود دارد .باید دقت داشت ك ه م وارد
رواز نیز چنانكه برخي متذكر شدياند (عراقي ،ب یت ا ،ج  )255 :2در ص ورتي اس ت ك ه
شبهه در استصحاب زمان ،شبهۀ مفه ومي نباش د و ا روش ن اس ت ك ه ب ا استص حاب
نميتوان شبهۀ مفهومي را در استصحاب زمان بر طرف كرد.

 .6نتيجهگيري
مطالب این مقاله در مورد استص حاب زم ان در س ه بف ش ارائ ه ش د :نفس ت رری ان
استصحاب در خود زمان بود كه موضوع از دو دیدگاي بررسي شد:
ال ) دیدگاي مرحوم شیخ انصاري .به عقیدۀ این اصولی ن امور ،ای ن استص حاب فاق د
عنصر شك در بقاست .وی برای حل مشكل چه ار رايح ل ذك ر ك رد .2 :در مستص حب
تصرف شود و به نحو دی ري در نظر گرفته شود؛  .1در مفهوم بقا تغییري ب دهیم .گفت ه
شد كه این راي به دلیل مثبت بودن اصل امكانپذیر نیست؛  .9اصو ً شك در بقا را شرط
ندانیم ،كه این موضوع با توره به مغایرت با ادلۀ استصحاب نقد ق رار ش د؛  .2ب ه ر اي
استصحاب خود زمان ،حكم آن را استصحاب كنیم كه ای ن نی ز ب ه دلی ل مثب ت ب ودن
پذیرفته نشد.
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ب) بررس ي استص حاب خ ود زم ان از نظ ر دارا ب ودن وح دت موض وع .در اینج ا،
صاحبنظران به تبع مرحوم ناییني ،بحث را در دو قسمت دنبال كردند :نفس ت ،ح التي
كه استصحاب با صورتبندي كان تامه ارائه شود و دوم ،رایي است كه صورتبندي ك ان
ناقصه باشد .حالت اول ،اشكال ردی ندارد و بهدلی ل پیوس ت ي عرف ي می ان مت یقن و
مشكوک میتوان استصحاب كرد .اما در حالت دوم ،هم گرچه وحدت عرفي ور ود دارد،
اشكال مهم مثبت بودن آن است .مرحوم امام با توره به ورداني ب ودن نتیج ه ،و اینك ه
در خارج ،دو اثر مترتب بر هم ،یكي لحام ميشود ،اشكال را رفع ميكنن د ،ام ا مرح وم
ناییني بین شرط وروب بودن زمان و شرط وارب بودن ،فرق گذاشته اس ت و در حال ت
دوم استصحاب را نمي پذیرد و مرحوم عراقي و بجن وردي نی ز ب ا تور ه ب ه لس ان ادل ۀ
تكالی موقت و احراز ور داني اث ر ،استص حاب را ر اري م يش مرند .در نهای ت ،ای ن
استصحاب بهویوي با توره به امكان استصحاب وص پذیرفته شد.
در بفش دوم مقاله كه به بحث از رریان استصحاب در امور زماني اختصاص داش ت،
پنج دیدگاي مطر شد .2 :مرحوم شیخ انصاری این دیدگاي را مط ر ك رد ك ه در اینج ا
استصحاب فرد شاید بي اشكال باشد ،اما مرحوم بجنوردي این موضوع را نپذیرفته است و
استصحاب را در زمرۀ استصحاب كلي برش مردند؛  .1مرح وم آخون د ،موض وع را از نظ ر
شك در مقتضي مورد بررسي ميداند؛  .9مرحوم ناییني و بجنوردي بسته به دستهبن دي
این استصحاب در اقسام استصحاب كلي ،احك ام متف اوتي را ر اري م يدانن د؛  .2ام ام
خمیني توره به برداشت عرف را در این موضوع راه شا ميدانند و در بیش تر م وارد ب ا
تكیه بر عرف ،مسئله را حل ميكنند .مرحوم عراقي افزون بر سفن قبل خ ود ،پیش نهاد
استصحاب هیأت امر زماني را مطر میكند .در نهایت ،پذیرفته شد كه بر اس ا هم ان
پیوست ي عرفي كه بیان شد ،استصحاب را باید بدون اشكال ر اري دانس ت ،البت ه بای د
دقت كرد كه شك در مقتضي بقاي امر زماني نباشد .نوع این استصحاب نی ز استص حاب
وره اول و سوم از استصحاب كلي قسم سوم لحام میشود كه استصحاب در آن رری ان
دارد و ایرادي بر آن وارد نیست.
در واپسین بفش مقاله كه موضوع رریان استصحاب در امور مقید ب ه زم ان تش ریح
شد  ،سه تقسیم بحث ذكر و سپس نظر برگزیدي بیان شد .اول ،مرحوم آخوند ،موض وع را
به این نحو تقسیم كردند كه شك در حكم فع ل مقی د باش د ی ا در خ ود فع ل .س پس
مرحوم حكیم این تقسیمبندي را نقد و موضوع را در چهار حالت قید بودن و مقید ب ودن
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زمان و تامه بودن یا ناقصه بودن تقسیم كردند .اما شهید صدر با توره به اینك ه تف اوتي
بین قید و مقید نميبیند ،تقسیم را از لحام اینكه قید به وروب یا به وارب ميخورد به
تقسیم موضوع پرداختند .در نهایت ،بیان شد كه اگر زمان شرط وروب باشد استص حاب
راري است ولي اگر زمان شرط وارب باشد ،در رریان استصحاب بهدلی ل مثب ت ب ودن
آن تردید است .همچنین در نتیجۀ بحث باید افزود كه اگر زمان بهصورت تقیید در نظ ر
گرفته نشدي باشد با استصحاب قید و دریافت ور داني موض وع م يت وان استص حاب را
راري دانست.
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حیاءالتراث.
[ .]7خمیني ،امام رو هللا الموسوي (2221ق) .الرسائل ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
[ .]5صدر ،سید محمد باقر ،شاهرودي ،سید محمود (2227ق) .بحوث في عل م ا ص ول ،چ اپ
دوم ،قم ،مطبعة فروردین
[ .]3طباطبایي ،سید محمد حسین (2212ق) .نهایه الحكمه ،قم ،مؤسسۀ نشر اسالمي.
[ .]21عراقي ،آغا ضیاءالدین ،برورردي ،محمد تق ي (ب یت ا) .نهای ها فك ار ،ق م ،مؤسس ۀ نش ر
اسالمي.
[ .]22مظفر ،محمد رضا (2922ق) .اصولالفقه ،قم ،مؤسسۀ اسماعیلیان.
[ .]21ناییني ،میرزا محمد حسین غروي ،كاظمي خراساني ،محمدعلي (بیتا) ،فوائدا ص ول م ع
تعلیقات آغا ضیاءالدین العراقي ،قم ،مؤسسۀ نشر اسالمي.
[ .]29یزدى ،محمد كاظم طباطبایى ( 2212ق) .حاشیه المكاسب ،چاپ دوم ،قم ،مؤسسۀ
اسماعیلیان.

