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Abstract
Contemporary Uṣūlī scholars have developed a fourth type for
general istiṣhāb (presumption of continuity), which has been the
subject of serious controversy. In Uṣūlī literature, the fourth type of
general istiṣhāb refers to the istiṣhāb that the occurrence of the object
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is certain, and there is a secondary knowledge for the occurrence
of a title that is likely to accommodate with the said subject; when
there is a possibility that the title will accommodate with another
subject, the first subject will be removed, if that title accommodates
with that subject, it will forcibly remove the subject, and if it does
not accommodate with it, it still has the ability to exist. Therefore, its
existence is doubtful. With the realization of the pillars of istiṣhāb,
the general istiṣhāb of the fourth type finds validity and authenticity
in terms of confirmation, but some Uṣūlīs have absolutely denied
its validity. Therefore, the main purpose of the present article is
to review the subject and the rule of the general istiṣhāb of the
fourth type and to explain its examples and manifestations in
jurisprudence and law with an analytical-descriptive approach.
According to the findings of this research, the objections of the
opponents of the validity of the general istiṣhāb of the fourth type
raised against sharʿī example, not to the principle of istiṣhāb. Thus,
objections to the example should not be generalized to the rule.
By proving the validity of the general istiṣhāb of the fourth type,
the jurisprudential and legal manifestations and accommodations
of this issue were discussed in the following cases: general istiṣhāb
of the continuity of ʿĪd, general istiṣhāb of getting permission to
make alterations in leases, mandated and interrupted endowment
contracts, general istiṣhāb of kufr regarding apostates, and injustice
in narrator-authentication of the testimony of witnesses.
Keywords: the general istiṣhāb of the fourth type, general
and individual, practical principles, the general rule of getting
permission to make alterations.
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چکیده

اصولیان معاصر ،نوع چهارمی برای استصحاب کلى ابداع کردهاند که بر سر آن مناقشۀ
جدی درگرفته و معرکۀ آرا شدهاســت .در ادبیات اصولی ،کلی نوع چهارم به استصحابی
ِ
اطالق میشود که حدوث ْ
فرد متیقن است و علم دومی به حدوث عنوانی وجود دارد که
انطباقش بر فرد مذکور احتمال دارد .بنابراین همانطور که احتمال انطباق آن عنوان بر فرد
دیگر مطرح اســت ،فرد اول مرتفع میشود .حال اگر عنوان مذکور بر آن فرد منطبق باشد،
 . 1آهنگران ،محمدرســول .)1401( .اســتصحاب کلی نوع چهارم و جلوههای فقهی و حقوقی آن .فصلنامه علمی
پژوهشی جستارهای فقهی و اصولی .)27( 8 .صص.7-38 :
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ً
قهرا با ارتفاع فرد زائل میشود و اگر منطبق بر آن نباشد ،هنوز قابلیت بقا دارد .از این جهت،
ِ
بقای آن مشــکوک است .با تحقق ارکان استصحاب ،استصحاب کلی نوع چهارم در مقام
ِ ً
ْ
ثبوت صحت و اعتبار مییابد ،ولی برخی از اصولیان ،حجیت آن را مطلقا انکار کردهاند.
ازاینرو هدف اصلی مقالۀ پیشرو بررسی موضوعی و حکمی استصحاب کلی نوع چهارم
ِ
و تبیین مصادیق و جلوههای آن در فقه و حقوق با رویکرد توصیفی ـ تحلیلی اســت .طبق
یافتههای پژوهش ،اشــکال مخالفان اعتبار استصحاب کلی قسم چهارم ،به مثال شرعی آن
وارد است نه به اصل استصحاب .بنابراین نباید اشکالی که به مثال وارد است به قاعده تعمیم
یابد .با اثبات اعتبار اســتصحاب کلی نوع چهارم ،جلوهها و تطبیقات فقهی و حقوقی این
موضوع در استصحاب کلی بقای روز عید ،استصحاب کلی جواز تصرف در عقود اجاره و
ِ
ِ
درمورد شخص مرتد و نیز استصحاب کلی
کفر
کلی
استصحاب
وکالت و وقف منقطع و
ِ
شهادت شهود بحث و بررسی شدهاست.
عدم عدالت در جرح و تعدیل
ِ
کلیدواژهها :استصحاب کلى نوع چهارم ،کلی و فرد ،اصول عملیه ،کلی جواز تصرف.
ِ
مقدمه
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یكی از مهمترین بحثهای اصول عملیه «اســتصحاب كلی» اســت .مشــهور
اصولیان ازجمله آخوند خراســانی (آخوند خراسانی1427 ،ق )406 ،استصحاب كلی را سه
قســم دانســتهاند ،اما برخی از معاصران مثل ایروانی (ایروانی1422 ،ق )390/2 ،و خویی
(خویی1408 ،ق )124 /2 ،قســم چهارمی به آن اضافه کردهاند .در حجیت قسم چهارم
بین اصولیان اختالفنظر وجود دارد.
نبود تصور درست از مسئله و دقت نکردن در تطبیقات فقهی و حقوقی آن سبب
شدهاست که این مسئله آنطور که باید مورد توجه قرار نگیرد و در هیچیک از کتب
حقوقی برجسته مستند حکمی واقع نشود .حال آنکه مسئله درصورت اثبات و حجیت
ِ
دارای تطبیقات فقهی و حقوقی اســت که در این پژوهش به آن پرداخته شدهاست.
آنچه در مقام ثبوت و حجیت آن از اهمیت برخوردار است ،تصویر دقیق موضوع
و محل نزاع اســت ،زیرا عمدهاشکال منکران به مثال استصحاب کلی قسم چهارم
ِ
بودهاســت و ناخواســته آن را به اصل قاعده تعمیم دادهاند .این امر ناشــی از اشتباه
در موضوع و مثال اســت .اگر استصحاب کلی قسم چهارم ازنظر ضوابط و شرایط
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

استصحاب صحیح باشد ،اشکاالتی که بر مثال مطرح کردهاند نیز ضربهای به اصل
استدالل نمیزند.
تاکنون بهصورت جامع و منسجم پژوهش مستقلی دراینباره ارائه نشدهاست ،اما
برخی از اصولیان معاصر به فراخور بحث در کتابهای اصولی و دروس خارج فقه و
اصول به این مطلب پرداختهاند.
وجــه نــوآوری مقاله پیشرو نســبت پژوهشهای پیشــین در دو جنبۀ تئوری و
کاربردی است.
نوآوری صورتگرفته بهلحاظ تئوریعبارت اســت از معین کردن مصادیقی که
درشــمار استصحاب کلی قســم چهارم آورد و نیز اعطای مالک برای
نباید آنها را
ِ
مثال جنابت پرداخته شدهاست و تبیین میشود
مصداقها .ازاینرو در این مقاله به نقد ِ
که مثال ازاساس اشتباه است و عمدهدلیل منکران به مثال است نه قاعده .این مطلب
در هیچیک از عبارات فقها و اصولیان معاصر ذکر نشدهاست .عالوه بر این ،ضمن
طرح تمامی اشکاالت اصولیان معاصر به استصحاب کلی قسم چهارم بهصورت دقیق
مورد ارزیابی و نقد قرار میگیرد.
نــوآوری دیگری که در این مقاله صورت گرفتهاســت مربــوط به بعد عملی و
کاربردی اســت .جلوهها و تطبیقات فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم
در عقد اجاره ،عقد وقف ،عقد وکالت و شــهادت و نیز ارتداد تببین میشود که از
ثمرات عملی این مســئله بهشمار میرود و مسیر استنباط اصولی و صحیح از قوانین
را بــرای دانشپژوهــان این عرصه فراهم میکند .هریــک از این مثالها و تطبیقات
استخراجشده قابلیت بررسی مستقل دارد و از نوآوریهای منحصر به فرد این پژوهش
بهشمار میرود.
مقالۀ پیشرو درصدد اســت ضمن تفکیک این قسم از اقسام دیگر استصحاب
کلی ،ابتدا به بیان موضوعشناســی و تصویر سهگانه از مستصحب در کلی بپردازد،
ســپس با بیان ارکان اســتصحاب و تطبیق آن بر کلی قســم چهارم دیدگاه موافقان و
مخالفان در این زمینه را تحلیل و بررســی کند و در پایان جلوههای فقهی و حقوقی
آن را نمایان کند.
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«استصحاب کلی» درمقابل «استصحاب فرد» سه قسم مشهور دارد و برخی از
ِ
معاصران قسم چهارمی نیز به آن اضافه کردهاند.
الف .در اســتصحاب کلی قسم اول ،جامع در ضمن فرد معین محقق میشود و
بقای آن بهسبب شک در بقای فرد مشکوک است.
ب .در استصحاب کلی قسم دوم ،شک در کلی و جامع به این سبب است که
ً
تحقــق آن در ضمن فرد قطعیالزوال و قطعیالبقاء معلوم نیســت .کلی قطعا تحقق
یافتهاست ،اما معلوم نیست در ضمن کدام فرد تحقق یافتهاست ،ازاینرو بقای کلی
مشکوک است.
ً
ج .در کلی قسم سوم کلی در ضمن فردی تحقق یافتهاست و همان فرد نیز قطعا
زائل شدهاســت ،اما احتمال میرود با زوال همان فرد ،فرد دیگری نیز حادث شــده
فرد محتمل همزمان با
باشد و کلی بهتبع آن استمرار یافته باشد .حال ممکن است آن ِ
حدوث فرد اول باشد یا مقارن با زوال آن.
ً
ْ
چهارم فرد قطعا محقق شدهاست .بهعنوان نمونه زید
د .در استصحاب کلی قسم
ً
در خانه وجود دارد .قهرا با تحقق فرد (زید) کلی در ضمن آن (انسان) بهوجود میآید.
ِ
همزمان با علم به وجود زید ،علم به وجود شاعر در خانه نیز وجود دارد که احتمال
دارد این شاعر همان زید باشد و احتمال دارد یک فرد دیگری مثل عمرو باشد .زید
از خانه خارج میشود .با خروج زید از خانه شک میکنیم که آیا شاعر نیز از خانه
خارج شدهاست یا نه؟ چون احتمال دارد شاعر همان زید باشد و احتمال دارد نباشد.
در صورتی که شــاعر همان زید باشد ،کلی انسان نیز زائل شدهاست ،اما اگر همان
زید نباشــد ،کلی انسانیت زائل نگردیدهاســت .بنابراین ،کلی انسان مشکوکالبقاء
ِ
اســت .به بیان دیگر ،به وجود زید و ارتفاع آن (علم اول) و وجود شــاعر علم داریم
(علم دوم) .در این فرض ممکن است که عنوان «شاعر» منطبق بر فرد دیگری مثل
عمرو باشــد و ممکن است منطبق بر زید باشد ،ازاینجهت ،بقای کلی «انسانیت»
ِ
مشــکوک است (ایروانی1422 ،ق .)390/2 ،در این مورد اصولیان نظرات مختلفی دارند:
برخی به حجیت آن معتقدند و برخی دیگر حجیت آن را انکار میکنند.
www.Jostar-fiqh.maalem.ir

برخی از معاصران مســئله را اینگونه تصویر نمودهاند :در استصحاب کلی نوع
ّ
«ســید» موجود
چهــارم به تحقق دو عنوان یقین داریم .بهعنوان نمونه ،در خانه هم
اســت و هم «عالم» .احتمال میدهیم ســید همان عالم باشــد و احتمال دارد سید
غیر از عالم باشــد یعنی در خانه دو فرد وجود داشــته باشــد که یکی سید و دیگری
عالم اســت .بعد از یک ساعت که سید خارج شد ،شک میکنیم عالم نیز از خانه
خارج شدهاســت یا نه .بنابراین کلی انســانیتی که در ضمن آنها محقق شدهاست
مشکوکالبقاء است (حسینی روحانى1425 ،ق.)180/6 ،
این مثال با مثال قبلی که در آن زید و شــاعر احتمال جمع در یک فرد داشــتند
فرقی ندارد ،زیرا جهت شک در انطباق است ،چه انطباق عنوان بر فرد باشد یا انطباق
عنوان بر عنوان دیگر.
معروف آن جنابت است ،تا
آنچه تاکنون بیان شــد مثال عرفی بود .مثال شرعی
ِ
جایی که هرکس در این زمینه بحثی مطرح کرده ،این مثال را نیز ذکر نمودهاســت.
ســید یزدی این مسئله شرعی را در کتاب عروة الوثقی ذکر کردهاست (یزدی،1388 ،
 )34/4و خویی در تعلیقات مینویســد که این مســئله را ما قســم چهارم از اقســام
اســتصحاب کلی ذکر کردیــم (خویی1418 ،ق .)270/6 ،از ایــن رو مثال معروف ذکر
میشــود ،اما محوریت بحــث با مثالهای عرفی و نیز مصادیــق و جلوههای فقه و
حقوق مدنی و جزایی است.
ُ
مثال شرعی آن چنین است :زید روز پنجشنبه جنب شد و غسل کرد .روز جمعه
در لباس خود مایع منی دید و شک کرد که این منی مربوط به روز پنجشنبه است که
غســل کرده و مرتفع شده ،یا منی جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد .در
ِ
این صورت اگر استصحاب کلی قسم چهارم جاری باشد ،کلی «جنابت» را میتوان
استصحاب کرد (ایروانی1422 ،ق.)390/2 ،
بهنظر میرسد ،مثال شرعی ذکرشده نادرست است و عمدۀ اشکاالتی که سبب
شدهاست در اصل حجیت استصحاب کلی قسم چهارم خدشه واقع شود ،به همین
مثال وارد اســت .ما در جای خود ،اشکاالت منکران حجیت قسم چهارم را توضیح
میدهیم و به اشکال این مثال خواهیم پرداخت.
www.Jostar-fiqh.maalem.ir
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 .2بررسی موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم

فرق کلی قســم چهارم با دیگر اقســام بهلحاظ موضوعی ازجمله مسائلی است
که اصولیان درباب آن اختالفنظر دارند .شــهید صدر در ضمن توضیحاتی تأکید
کردهاند که کلی قســم چهارم یا از قسم سوم اســت یا قسم دوم .برخی دیگر آن را
از اقســام قسم سوم دانستهاند (جزائری 25،اردیبهشت  .)1391بهنظر میرسد همانطور که
بعضی از محققان اعتقاد دارند کلی قسم چهارم با توجهبه اصول تقسیم در علم منطق
قسم مستقلی بهشــمار میرود و استصحاب در آن جاری است (شهیدی 13 ،دی 1395؛
محمدیقائینی 21 ،فرودین .)1396
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دادن مثال جنابــت دو فرض برای آن مطرح میکند.
شــهید صدر با محور قرار ِ
فرض اول اینکه کلی «جنابت» بدون اضافه بهعنوان انتزاعی یعنی کلی حادث از اثر
ِ
ِ
خاص ،درنظر گرفته شود ،بنابراین از قسم سوم خواهد بود و فرض دوم این است که
عنوان کلی با عنوان انتزاعی درنظر گرفته شود .در این صورت ازقبیل قسم دوم خواهد
بود و فی حد نفسه ،قسم مستقلی بهشمار نمیرود.
در توضیح مطلب شهید صدر میتوان گفت او بیان میکند که دو تصور درمورد
موضوع استصحاب در مثال جنابت وجود دارد.
صورت اول :کلی جنابت بدون اضافه بهعنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد.
به عبارت دیگر موضوع استصحاب عنوان جنابت قرار گیرد بدون اینکه قیدی داشته
باشــد .در این صورت از نوع کلی قســم ســوم است که اســتصحاب در آن جاری
ِ
نمیشــود (صدر1408 ،ق، .)365/5در کلی قسم ســوم کلی درضمن یک فرد محقق
میشــود و ارتفاع آن هم مشــخص اســت ،ولی احتمال دارد آن کلی در ضمن فرد
دیگری استمرار داشته باشد .در مثال جنابت نیز جنابت واقعی در روز پنجشنبه محقق
جنابت
شدهاست و همان جنابت نیز مرتفع گردیدهاست .حال در بقای آن در ضمن
ِ
روز شنبه شک وجود دارد.
صورت دوم :کلی جنابت با اضافه بهعنوان انتزاعی موضوع استصحاب باشد .به
عبارت دیگر جنابت حادث از این اثر موضوع اســتصحاب باشد .این صورت نیز دو
فرض دارد:
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جنابت واقعشده در خارج موضوع
فرض اول :عنوان مذکور بدون اشاره به ذات
ِ
استصحاب باشد که در این صورت ازقبیل کلی قسم دوم خواهد شد .در کلی قسم
ً
ْ
دوم جامع معلوم اســت و انطباق آن بر فردی محتمل اســت ،مثال حیوانیت اگر در
ً
ضمن پشه محقق شده باشد ،قطعا زائل شدهاست ولی اگر در ضمن فیل محقق شده
باشد ،دوام دارد .در مثال جنابت نیز اگر جنابت در پنجشنبه محقق شده باشد ،مرتفع
شدهاست و اگر در روز شنبه محقق شده باشد ،هنوز بقا دارد.
جنابت واقعشده در خارج
فرض دوم :عنوان اجمالی اشــاره داشته باشد به ذات
ِ
ِ
موضوع اســتصحاب که در این صورت استصحاب فرد مردد اســت (صدر1406 ،ق،
.)267/6

برخی دیگر از اصولیان معاصر بر اشکال مشابهی تأکید کردهاند .به این صورت
که حقیقت این اســتصحاب یا قسم ثانی است یا ثالث یا فرد مردد .اگر «شاعر» قید
ی که اثر شرعی بر آن مترتب باشد ،در این صورت از قسم دوم
موضوع باشد ،بهگونها 
است ،مانند آنکه در بقای حیوان بهسبب اینکه در ضمن پشه بودهاست یا فیل شک
بهوجود آمده بود .در این صورت نیز اگر متکلم در ضمن زید محقق شــده باشــد،
ً
ً
قطعا زائل شدهاســت و اگر در ضمن آن نباشد ،قطعا وجود دارد ،پس از همان قسم
دوم بهشمار میآید .مالک کلی قسم دوم احتمال انطباق کلی بر فرد معلوماالرتفاع
ِ
و محتملالبقاء است و حدوث یا عدم حدوث قصیر ،نقشی در کلی قسم دوم ندارد.
ِ
اما اگر «تکلم» قید موضوع نباشد ،در این صورت از قسم سوم خواهد بود ،زیرا در
قسم ْ
سوم کلی در ضمن فرد محقق شدهاست ،اما شک در این است که آیا کلی در
ضمن فرد دیگر بقا دارد یا نه .مالک کلی قسم سوم این است که کلی واقع در عمود
زمان تحقق یابد و در امتداد آن توســط فرد جدید ،شــک وجود داشته باشد .در این
ْ
قسم وجود کلی در ضمن یک فرد مقطوع است و ارتفاع همان فرد نیز مقطوع است،
ولی بقای آن توسط فرد دیگر مشکوک است .کلی «انسانیت» در ضمن زید محقق
ِ
شده و شک در این است که آیا در ضمن متکلم بقا دارد یا نه.
اگر گفته شــود که مستصحب طبیعی «انسان» نیست ،بلکه طبیعی منکشف از
ِ
ِ
تکلم سابق مستصحب است ،در این صورت در استصحاب فرد مردد داخل میشود.
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بهدیگر سخن ،اگر مستصحب همان موجود واقعی در خارج باشد ،ازقبیل فرد مردد
ً
خواهد شــد .بههر روی ،اســتصحاب قسم چهارم موضوعا قســم مستقلی بهشمار
نمیرود (تبریزی.)254/5 ،1387 ،
برخی از اصولیان معاصر ،استصحاب کلی قسم چهارم را به استصحاب کلی قسم
ســوم ارجاع میدهند .تنها تفاوت آن فقط یک اضاف ه اســت و این اضافه نیز تأثیری
در مطلب ندارد .در قســم چهارم به وجود زید و پس از آن به خروج او از اتاق علم
پیدا میکنیم ،اما منشأ احتمال بقا این است که به تکلم انسانی علم داریم که احتمال
میدهیم همان زید باشــد یا شخص دیگری باشد که هنوز خارج نشدهاست و بقای
انســان را اســتصحاب میکنیم (در هر صورت ،متکلم یک نفر است) ،درحالیکه
عنوان «متکلم» ،یک عنوان انتزاعی است و منشأ انتزاع آن که در خارج موجود است
عبارت اســت از «تکلم» که یک وصف عرضی اســت و وجودش ربطی به وجود
طبیعت ذاتیه (که انســان اســت) ندارد (برخالف وجود فرد که وجودش عین وجود
انســان است) .ازاینرو ،تکلم با اینکه منشــأ علم و شک ماست ،یک عنوان مشیر
است که دخالتی در مطلب ندارد ،زیرا مستصحب ما طبیعت انسان است که بهدلیل
علم به وجــود زید و وجود متکلم ،به حدوث آن در اتــاق اطمینان داریم .درواقع،
شــک ما به بقای آن (با وجود قطع به خروج) ازجهت احتمال وجود عمرو اســت نه
عنوان «متکلم» ،چراکه وجود متکلم ربطی به وجود انســان ندارد ،بلکه درصورت
منطبق شدن متکلم بر عمرو (که هنوز باقی است) بر بقای انسان داللت میکند .بنابر
این نگاه و از دیدگاه این دســته از اصولیان ،استصحاب در قسم سوم اقتضای جریان
دارد (جزائری 25،اردیبهشت .)1391
گروهی دیگر از اصولیان ،اســتصحاب کلی قســم چهارم را به قسم سوم ارجاع
ً
میدهند ،اما با تقریری نســبتا متفاوت از تقریر گذشــته .به این صورت که در مثال
قسم سومگفته میشود ،انسانی در خانه هست و احتمال داده میشود که با او انسان
دیگری نیز باشــد و در قســم چهارم نیز همینگونه اســت که زید در خانه است و
احتمال میدهیم با او فرد دیگری همراه است که قاری قرآن است .تنها فرق آن این
اســت که در قسم ســوم ْ
علم یکی و معلوم نیز یکی است ،ولی در قسم چهارم علم
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ت دیگر ،در استصحاب کلی قسم سوم زید در خانه
دوتا و معلوم یکی است؛ بهعبار 
ْ
بود و احتمال میرود عمرو هم در خانه باشد و منشأ شک ِصرف احتمال است .در
قسم چهارم نیز منشأ شک علم به وجود قاری قرآن است که نمیدانیم غیر زید است
یا نه .بههر حال محتمل در هردو قسم یکی بیشتر نیست که همان احتمال وجود فرد
ً
دیگری با زید است .بنابراین وقتی این دو قسم موضوعا یکی هستند ،درنتیجه هردو
یکی هستند و تنها تفاوت آنها در منشأ شک است (سبحانی تبریزی1418 ،ق.)120/4 ،
 .3استقالل موضوعی استصحاب کلی قسم چهارم

اســتصحاب کلی قســم چهارم ازنظر موضوعی مستقل اســت و از قسم دوم یا
ســوم یا فرد مردد نیســت .علمای علم منطق مالک تقســیم درست را وجود مقسم
واحد دانســتهاند و تصریح کردهاند که طرفهای قسمت نیز براساس همان مالک
تقسیم میشــود .انسان بر مالک «جنسیت» یا زن است یا مرد ،و بر مالک «علم»
یا عالم اســت یا جاهل ،و بر مالک «رنگ» یا سیاهپوست است یا سفیدپوست و یا
سرخپوست .نمیتوان گفت« :انســان یا عالم است یا سیاه» .این تقسیمبندی دقیق
نیست .البته ممکن است فردی هم سیاه باشد و هم عالم ،اما با مالک رنگ پوست
نمیتوان گفت که این شخص یا عالم است یا سیاه.
شاید کلی قسم چهارم ازنظر حکمی با اقسام دیگر شباهتهایی داشته باشد ،اما
این شباهتها ،دلیل بر مســتقل نبودن آن نیست .تقسیم درست اقتضای این را دارد
ْ
مقســم صحیح درنظر گرفته شود و با توجهبه آن ،اقسام ذکر شود ،ازاینرو یافتن
که
مقسم صحیح و مالک درست در استصحاب کلی قدم نخست برای تمایز است .از
عبارات امام خمینی (خمینى )72 ،1381 ،و شیخ انصاری (انصاری1428 ،ق )191/3 ،اینگونه
استظهار میشود که مالک تقسیم در انواع کلی بهلحاظ علم و جهت شک است.
بندی اقســام کلی این نتایج حاصل
با درنظر گرفتن علم و جهت شــک در تقســیم ِ
میشود:
 در کلی قسم اول فقط یک علم وجود دارد و آنهم علم به جامع است.سببحدوث فرد و جهت شــک در بقای کلی بهسبب شک در بقای فرد است .ممکن
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است توهم شود که دو علم محقق است :علم به کلی و علم به فرد ،اما علم به کلی
بهتبع علم به فرد است .علم به وجود زید عین علم به وجود انسان است.
 در کلی قسم دوم علم به جامعی وجود دارد که مردد بین فرد قصیر و فرد طویلاست و جهت شک در بقای کلی ،تردد در حدوث ضمن فرد قصیر یا طویل است
یعنی اصل تحقق و حدوث کلی هرچند قطعی اســت ،امــا تحقق آن در ضمن فرد
خاص معلوم نیست .اما در کلی قسم چهارم تحقق کلی در ضمن فرد مشخص است
و از ایــنجهت هیچ تردیدی در آن وجود ندارد .بهعبارتدیگر ،اصل تحقق کلی
در ضمن فرد اول مشخص است ،اما در کلی قسم دوم این تردید وجود دارد .گذشته
از آنکه در کلی قسم دوم یک علم و در کلی قسم چهارم دو علم محقق است.
 در کلی قســم سوم علم به جامع بهسبب علم به حدوث یک فرد محقق استو جهت شک در بقای کلی استمرار جامع در ضمن فرد دیگر است ،حالآنکه در
قســم چهارم جهت شک در حدوث فرد دیگر نیست بلکه در انطباق است .کلی و
جامع در ضمن فرد محقق شدهاســت و در حدوث آن هیچ شکی وجود ندارد و آن
فرد
فرد نیز زائل گشتهاست ،اما عنوان دیگری که وجود دارد ممکن است منطبق بر ِ
زائلشــده باشد و ممکن است در فرد دیگری تحقق داشته باشد .ازاینرو در اینکه
کلی در ضمن فرد دوم تداوم و اســتمرار داشته باشد ،شک بهوجود میآید .در مثال
مذکور چون انطباق «متکلم» بر زید مشخص نیست ،تداوم و استمرار کلی انسانیت
نیز مشکوک است.
ْ
در اســتصحاب فرد مردد ،استصحاب موضوعی است و علم به تحقق فرد وجود
ً
ْ
دارد و جهت شک محل آن فرد است که مثال نجاست یا در این فرد است یا در فرد
دیگر .در کلی قسم چهارم بقای جامع محل شک است و فرد آن مشکوک نیست.
 در کلی قســم چهارم دو علم وجود دارد :یکی علم به تحقق فرد و زوال آن ودیگری علم به وجود عنوانی که احتمال انطباق بر فرد اول را دارد و جهت شک در
ً
بقای کلی بهســبب شک در تطبیق عنوان بر فرد زائلشده است .مثال زید وارد خانه
شدهاســت و کلی «انســانیت» در ضمن آن بهوجود آمدهاست .سپس علم حاصل
شد هاســت که در خانه «شــاعر» نیز وجود دارد ،اما این احتمال هست که «شاعر»
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منطبق بر زید باشــد و درحقیقت یک نفر در خانه وجود داشته باشد ،همانطور که
احتمال دارد «شــاعر» منطبق بر عمرو باشد که در این صورت ،کلی «انسانیت» در
ضمن عمرو همچنان بقا دارد .اگر «شــاعر» منطبق بر زید باشــد ،کلی «انسانیت»
زائل شدهاست .بنابراین شک در بقای کلی بهسبب شک در تطبیق «شاعر» بر زید
است.
بهنظر می رسد منشــأ اشتباه اصولیانی که استصحاب کلی نوع چهارم را به سایر
اســتصحابهای کلی ارجاع دادهاند ،مراعات نکردن اصول تقســیم و تمییز اقسام
است .همانطور که ذکر شد علم و جهت شک است که َمقسم برای کلی است و
با این مالک قســم چهارم خود نوع متمایزی بهشمار میرود .همچنین گفتنی است
که در مســئلۀ واحد اگر امکان اجرای بیش از یک اســتصحاب وجود داشته باشد،
مانعی ندارد که همۀ آنها جاری شــود و لزومی ندارد که یکی از آنها را به دیگری
ارجاع داد.
 .4اقوال در حجیت استصحاب کلی قسم چهارم

مرحوم خویی بر این باور است که استصحاب کلی در کلی قسم چهارم ،بهطور
ً
مطلق جاری اســت ،ولی غالبا مبتال به معارض اســت (خویى1408 ،ق، .)142/2محقق
همدانی در این قسم قائل به تفصیل است (همدانی .)200 ،1376 ،برخی دیگر از اصولیان،
بهویــژه مرحوم ایروانی (ایروانى1422 ،ق )391/2 ،و شــهید صدر (صدر1406 ،ق، )267/6به
بطالن این نوع از اســتصحاب حکم کردهاند که در ادامه آن را بهتفصیل ،تحلیل و
واکاوی میکنیم.
 .1-4قول اول :جریان استصحاب هنگام احراز تعدد فعل و جریان نداشتن
درصورت عدم احراز آن
استصحاب
ِ

مرحوم محققهمدانی در این زمینه دو فرض تصویر کردهاســت؛ در یک فرض
استصحاب را پذیرفته و در فرض دیگر استصحاب را نپذیرفتهاست.
فرض اول :این فرض در جایی اســت که احراز شود دو سبب وجود دارد و یک
زائلکننده و نمیدانیم زائلکننده بعد از دو ســبب بوده اســت یا در بین آن دو فعل
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ً
بودهاست .مثال فردی دو بار جماع کرده و غسلی هم انجام دادهاست ،ولی نمیداند
غســل بعد از دو بار جماع بودهاســت یا بین دو جماع .اگر غســل بعد از دو جماع
باشــد ،االن متطهر اســت و اگر در میان دو جماع بوده باشــد ،االن محدث است
(همدانی .)201 ،1376 ،مثال دیگر اینکه شــخصی دو بار خوابیده است و وضویی هم
گرفتهاست .حال شــک دارد ،وضویش بعد از دو بار خوابیدن بودهاست یا در میان
آن .اگــر وضویش بعد از دو بار خوابیدنش بودهاســت ،اکنون متطهر اســت و اگر
درمیان آن بوده ،اکنون محدث است.
فرض دوم :در جایی اســت کــه دوگانگی دو عمل احراز نشــود ،مانند اینکه
شخصی در شب جمعه جنب شده و غسل کردهاست .شب شنبه در لباس خود منی
مشاهده میکند و شک میکند که منی جدید است یا همان منی شب جمعه است.
ِ
اگر منی شب جمعه باشد ،برای آن غسل کرده و االن متطهر است و اگر منی جدید
باشد ،محدث است و باید غسل کند (همدانی.)201 ،1376 ،
محققهمدانی استصحاب را در فرض اول  ،پذیرفتهاند که وجود دو سبب محرز
اســت .در این فرض ،در زمان فعل دوم میتوان به مســتصحب اشاره کرده و آن را
استصحاب کرد ،ولی در فرض دوم استصحاب را نپذیرفتهاند ،زیرا بدون نظر بهسبب
دیگری نمیتوان به مستحصب اشاره کرد و گفت آن متیقن سابق است تا بتوان آن را
استصحاب کرد (همدانی.)202 ،1376 ،
در فــرض اول ،میتوان به مســتصحب در زمان فعل دوم اشــاره کرد و گفت:
ً
«حدث در زمان مجامعت دوم (یا خواب دوم) یقینا محقق بوده اســت و پس از آن
شک دارم حدث باقی است یا نه» .اگر غسل بعد از مجامعت دوم باشد ،حدث زائل
شدهاســت و اگر غســل درمیان دو مجامعت باشد ،اکنون حدث باقی است .ارکان
اســتصحاب و مقتضی آن در فرض نخست تمام اســت و دلیل استصحاب به بقای
تعبدی حدث حکم میکند.
در فرض دوم ،نمیتوان ارکان استصحاب را تطبیق کرد .نمیتوان گفت« :حین
خروج منی به حدث یقین داشــتم و االن در بقای آن شک دارم» ،زیرا احتمال دارد
این منی همان منی شب جمعه باشد و حدث با غسل زائل شده باشد.
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 .2-4قول دوم :جریان استصحاب در هردو فرض

چه تعدد سبب احراز شود و چه نشود ،ارکان استصحاب در هردو فرض تمام است
و فرقی بین این دو فرض نیســت .در فرض دوم که تعدد محرز نیســت ،مستصحب
جامع حدث یقینی اســت .مکلف حین خروج منی به حدث یقین داشت و االن در
بقای آن شک دارد ،چون ممکن است منی جدید باشد و استصحاب حدث جاری
است .پس احراز تعدد سبب و عدم آن فارقی نیست که تأثیری در جریان استصحاب
یا عدم آن داشــته باشد ،زیرا ارکان استصحاب یعنی متیقن سابق و شک در بقای آن
محرز است (خویى1408 ،ق .)144/2 ،برخی از محققان معاصر نیز به حجیت استصحاب
کلی قسم چهارم حکم کردهاند (شهیدی 13 ،دی .)1395
 .3-4قول سوم :عدم جواز بهصورت مطلق

شهید صدر (صدر1406 ،ق )267/6 ،و برخی دیگر از محققان (تبریزی)256/5 ،1387 ،

این اســتصحاب را مصداقی متمایز از دیگر اقسام استصحاب کلی نمیدانند .برای
همیــن آن را رد میکننــد .حتــی آن را در فرضی خارج از اســتصحاب کلی تلقی
میکنند و از مصادیق استصحاب فرد مردد میشمارند.
شــهید صدر بعد از آنکه کلی قســم چهارم را قســم مســتقلی ندانست ،ازنظر
حکمی نیز آن را ناصحیح تلقی کرد و بر آن اشــکاالت نقضی و حلی وارد دانست.
مهمترین اشکال که تصور دقیق آن محتاج امعان نظر و دقت است ،این است که اگر
اســتصحاب در این قسم جریان داشته باشد ،در شبهات بدوی نیز باید جاری شود.
ایشان با طرح عنوان «آخر حدث» (آخرین حدث) در کتاب بحوث فی علم األصول
(صدر1406 ،ق )267/6 ،اشکال خود را مطرح کردهاست:
فــرض کنید که مکلف وضو گرفت و چــرت زد و در تحقق خوابی که ناقض
وضو است ،شــک کرد .در این فرض ،عنوان «آخرین حدث» وجود دارد .ممکن
اســت آخرین حدث بر خواب قبل از وضو تطبیق یابد که با وضو زائل میشــود و
نیــز احتمال دارد بر ُچرت بعد از وضو تطبیق یابد ،زیرا مکلف علم قطعی ندارد که
نخوابیدهاســت .بههرروی ،عنوان «آخرین حدث» وجود دارد .اگر آخرین حدث
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ً
مربوط به قبل از وضو باشــد ،قطعا با وضو زائل شــده و اگر مربوط به بعد از وضو
ً
باشد ،زائل نشدهاست .حال زمانیکه آخرین حدث تحقق یافت ،قطعا کلی حدث
ثابت شدهاســت و االن در زوال آن شک وجود دارد .پس استصحاب کلی حدث
ْ
مذکور روایت شده بود و
باید جاری شود ،حالآنکه در «صحیحۀ زراره» ،مصداق
در آن استصحاب طهارت جاری شد (صدر1406 ،ق.)267/6 ،
در صحیحۀ زراره آمدهاســت :محضر معصوم؟ع؟ عرض كردم« :شخصى كه
وضو دارد ،مىخوابد .آیا یکبار و دو بار كه چرت زد ،وضو بر او واجب مىشود؟
]امام؟ع؟ فرمودند [:اى زراره چشــمش به خواب رفته ،ولى دل و گوشــش كه به
خواب نرفتهاســت .وقتى چشم و گوش و دل به خواب رفتند و از كار افتادند ،وضو
الزم مىشود ]زراره مىگوید عرض كردم [:اگر در نزدیک وى چیزى را به حركت
درآورنــد و او صداى آن را متوجه نشــود ،چطور؟] .حضــرت فرمودند [:نه ،وضو
واجب نمىشود تا وقتىكه یقین كند خوابش بردهاست و در این امر ،الزم است دلیل
روشــنى داشته باشد .در غیر این صورت تا زمانىكه برای به خواب رفتن خود ،یقین
پیدا نكند ،بر وضوی خود باقى است و هرگز نباید یقین خود را با شک حادث نقض
كند ،ولى با یقین دیگر مىتواند آن را ازبین ببرد» (حرعاملی1409 ،ق.)245/1 ،
ً
درصورت شــک کردن دربارۀ
روایت صراحتا بر این مطلب داللت میکند که
ِ
حدوث خواب ،اســتصحاب طهارت جاری میشــود ،اما با توضیحی که بیان شد،
نباید اســتصحاب طهارت جاری میشــد ،بلکه علیالقاعده باید استصحاب کلی
آخرین حدث ،جاری میشــد .این قیاس شهید صدر به مثالی است که درحقیقت
برای قسم چهارم صالحیت ندارد که در ادامه به دلیل این مطلب اشاره خواهد شد.
 .5مغالطه تعمیم اشکال از مثال به قاعده

مســئلۀ مهم این اســت که آیا این اشکاالت ناظر به مسئله اســت یا ناظر به مثال
شــرعی بیانشده؟ آیا مثال جنابت روز پنجشنبه و غسل کردن ،سپس رؤیت منی در
ِ
روز جمعه ،مثال اســتصحاب کلی قسم چهارم است؟ .مثال شرعی این بود که زید
روز پنجشنبه جنب شد و غسل کرد .روز جمعه در لباس خود مایع منی دید و شک
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کرد که این منی مربوط به روز پنجشــنبه اســت که غسل کرده و مرتفع شده یا منی
جدیدی است و احتیاج به غسل جنابت دارد .در این صورت ،اگر استصحاب کلی
قســم چهارم جاری باشد ،کلی جنابت را میتوان اســتصحاب کرد (ایروانی1422 ،ق،
.)390/2

ً
با دقت در مثال ذکرشــده درمییابیم که این مثال اساسا غلط است و ارتباطی با
حجیت استصحاب کلی قسم چهارم ندارد .همانطور که بیان خواهیم کرد این قسم
از حجیت برخوردار است .ذکر این نکته و تفکیک بین مثال و قاعده از اینجهت
است که اشکاالت مربوط به مثال است و ارتباطی به اصل قسم چهارم ندارد .در مثال
مذکور اتصال زمان یقین به شــک محرز نیست .زید روز پنجشنبه جنب شدهاست
ً
ً
سپس غسل میکند .فرد و کلی جنابت قطعا حادث و قطعا زائل شدهاند .روز جمعه
ِ
در لباس خود منی میبیند .شــک دارد که این فرد منطبق بر جنابت روز پنجشــنبه
باشــد ،برای همین در کلی نیز شــک میکند .احتمال دارد که غسل بین یقین او به
تحقق کلی جنابت در ضمن این فرد و بقای آن فاصله انداخته باشد .همین مقدار از
احتمال سبب میشود که علم به اتصال زمان شک و یقین احراز نشود .احتمال دارد
کلی جنابت متیقن در ضمن منی رؤیتشــده در روز جمعه مربوط به روز پنجشنبه
ً ِ
ِ
باشــد و در این صورت قطعا مرتفع شدهاست .این احتمال سبب میشود که اتصال
بین زمان شک و یقین احراز نشود.
ً
دربارۀ مثال گفته شدهاست :در زمان خروج این منی ،کلی جنابت قطعا حادث
ِ
شدهاســت و االن در زوال آن شک داریم و استصحاب بقای کلی جنابت میشود.
اشکالی که مثال مذکور دارد این است که احتمال فاصله بین زمان یقین و زمان شک
وجود دارد و اتصال این دو زمان محرز نیست .در روز جمعه احتمال دارد که غسل
روز پنجشــنبه فاصله ایجاد کرده باشد .این احتمال فاصله مانع از تمسک به اجرای
استصحاب در این مثال میشود .این امر با این فرض است که در استصحاب اتصال
زمان شک و یقین رکن است.
فرض کنید شخصی نذری کردهاســت که براساس آن اگر حضور «انسان» در
خانه محقق باشــد ،هرروز صدقه خواهد داد .در این فــرض با خروج زید از منزل،
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احتمال عدم انطباق متکلم بر زید وجود دارد و ازاینرو بقای کلی مشــکوک است
و هیــچ فاصلهای بین زمان یقین به شــک وجود نــدارد .در مثال زید و متکلم هیچ
فاصلهای بین علم به کلی و شک در آن وجود ندارد و اتصال زمان مشکوک به یقین
محرز است ،چه آنکه یقین به کلی «انسانیت» وجود دارد .حال این کلی در ضمن
ِ
زید یا متکلم تحقق یافتهاست و بقای همان کلی بهسبب عدم انطباق متکلم بر زید،
محل شک است ،اما در مثال جنابت این اتصال محرز نیست.
مؤید همین مطلب اشکالی است که مرحوم ایروانی مطرح کردهاست .مهمترین
ً
اشــکال مرحوم ایروانی این است که اوال ،بین زمان شک و یقین فاصله شدهاست و
ً
ثانیا این استصحاب مبتال به معارض است ،زیرا همانطور که استصحاب کلی جنابت
ممکن است ،استصحاب طهارت نیز ممکن است و این دو با هم معارضه میکنند.
خویی این اشکال را میپذیرد ،اما این را مانعی برای اصل اجرای استصحاب نمیداند
(ایروانی1422 ،ق.)390/2 ،
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این اشــکاالت درحقیقت به مثال اســت نه اصل قاعده .اشکال فاصله بین زمان
شک و یقین اشکال واردی است ،اما این اشکال ناظر به مثال شرعی ذکرشده است.
در ادامه مثالهای درستی برای این قسم مطرح میشود که فاصلهای بین زمان شک و
ً
یقین وجود ندارد .اشکال دوم نیز اوال به مثال مربوط میشود و ارتباطی با اصل قاعده
ً
ندارد و ثانیا اگر هم مبتال به معارض باشــد ،خدشــهای به اصل جریان استصحاب
ندارد ،چه آنکه ممکن است در مواردی مبتال به معارض نباشد.
 .6دفاع از حجیت استصحاب کلی قسم چهارم

اجرای اســتصحاب در قســم چهارم منوط به تحقق ارکان آن اســت .اگر ارکان
ْ
قســم تام باشد ،استصحاب جاری میشــود .این نکتهای است
اســتصحاب در این
که تابهحال دانشــمندان علم اصول به آن اشاره نکردهاند و همین امر سبب شده که
اشــکاالتی مطرح شــود .در عبارات اصولیان ،مثال شرعی جنابت (که پیشتر آن را
ذکر کردیم) بیان شدهاست و ما اشکال آن را توضیح دادیم ،ازاینرو فارغ از این مثال،
ارکان استصحاب را تبیین میکنیم و آنها را بر قسم چهارم تطبیق میدهیم.
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قبل از بیان ارکان اســتصحاب ،تصویر درســتی از کلی بــرای قضاوت درمورد
حجیت آن ضروری اســت ،زیرا کلی مورد یقین و شــک است .سه تصویر در این
زمینه ازسوی اصولیان بیان شدهاست ،ازاینرو بهناچار به تبیین آن میپردازیم و سپس
ارکان استصحاب را بر قسم چهارم تطبیق میدهیم.
تصویر اول :تصویر کلی طبیعی بهصورت وجود واحد و مستقل

ابنســینا میگوید در همدان شــخصی بود که کلی طبیعی را بهصورت دیگری
تفســیر میکرد .ازاینرو این نظریه معروف به نظریۀ رجل همدانی شدهاست .تفسیر
رجــل همدانی به این صورت اســت که کلی ْ
وجود واحد و منحــازی دارد و رابطۀ
ِ
افراد خود رابطۀ پدر واحد نسبتبه پسران متعدد است .كلى طبیعى نسبتبه
کلی با ِ
افرادش مانند پدر نسبتبه فرزندان است .درنتیجه باید گفت كلى طبیعى یک وجود
واحد دارد و افــراد آنهم وجودات متعددى دارند و همانگونه كه بین پدر و فرزند
مغایرت وجــود دارد ،بین كلى طبیعى و وجودات آن (افــراد آن) نیز مغایرت وجود
دارد .این تصویر پذیرفته نشدهاســت ،چراکه کلی طبیعی وجود مستقلی از واقعیات
نــدارد ،بلکه کلی طبیعی به وجود افرادش موجود اســت و رابطــۀ آن با افراد ،رابطۀ
«آبا و ابنائی» است (فاضل لنکرانی .)268/1 ،1379 ،ظاهر این نظریه آن است که کلی به
تعداد وجودات وجود مستقلی دارد ،ولی درحقیقت ،مراد این است که کلی با وجود
مصادیق در خارج محقق میشود و وجود مستقلی ندارد.
تصویر دوم :تصویر کلی بهصورت حصۀ توأم

عراقی از «حصۀ توأم» در بخشهای مختلف اصول خود اســتفاده کرده و با آن
مشکالت و دشواریهای علمی را حل کردهاست .یکی از آن موارد تفسیر «کلی»
است .او میگوید :هر فرد و مصداق خارجی مشتمل بر حصهای از کلی است که
ْ
مصادیق مشترک است و تنها فرق آنها ازجهت تعدد در وجود خارجی
این حصه بین
و عینی اســت .مراد از اســتصحاب کلی ،استصحاب ذاتالحصه است که در همۀ
آنها مشترک است (عراقی1420،ق.)245/1 ،
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در بررســی این دیدگاه میگوییم 1:وجود حصه غیر از وجود کلی است .وجود
حصــه یعنی کلی در ضمن مصداق خاص ،مثل اینکه «انســانیت» در ضمن زید
لحــاظ شــود و این غیر از «انســانیت» لحاظشــده در ضمن عمرو یا بکر اســت،
درحالیکه ممکن است اثر مترتب بر جامع بهصورت صرفالوجود باشد ،بی آنکه
خصوصیتی برای حصهها وجود داشته باشد ،مانند اینکه ممکن است موضوع حکم
شــرعی زید باشد یا حکم شرعی «انسانیت» در ضمن زید باشد و همچنین ممکن
اســت حکم شرعی «انسانیت» باشد و واضح است که کلی به این معنا غیر از کلی
به معنای حصه است.
تصویر سوم :تصویر کلی طبیعی بهصورت جامع مشترک در ضمن افراد

جستارهای
فقهی و اصولی

سال هشتم ،شماره پیاپی 27
تابستان 1401

26

مســتصحب عنوان جامع ،کلی مشیر به خارج اســت که در تمامی افراد جهت
ِ
ِ
مشترک دارد .برای نمونه ،در زید خارجی سه عنوان تحقق دارد که هرکدام با دیگری
متفاوت است .زید مشــخصات خاص خود را دارد ،ازقبیل کوتاهقد بودن یا بلندقد
بودن .در این صورت ،اگر زید با این مشــخصات درنظر گرفته شود« ،فرد» است و
ازحیث تعین خارجی درنظر گرفته شــود ،به آن «حصه»
وقتی که حیثیات کلی آن
ِ
گفته میشــود ،مانند اینکه «انســانیت» در ضمن زید غیر از «انسانیت» در ضمن
ازحیث تعین خارجی
عمرو اســت (نائینی« .)130 ،1376 ،انســانیت» حیثیت کلی زید
ِ
ِ
اســت و این بر عمرو انطباقپذیر نیســت ،اما جهت مشــترکی که بین افراد است و
بر مصادیق انطباقپذیر اســت «کلی» قلمداد میشود و این با حصه که انطباقپذیر
نیست ،متغایر است .البته کلی در خارج برای تحقق محتاج حصه است.
عناوین مســتصحب به دو صورت میتوانند تحقق داشته باشند :صورت اول این
اســت که مشیر به واقع لحاظ شــود که در این صورت استصحاب فرد خواهد بود؛
صورت دوم اینکه ،عنوان اجمالی و کلی آن به واقع اشــاره داشــته باشد که در این
صورت ،اســتصحاب کلی خواهد بود و اینکه استصحاب کدام عنوان جریان یابد،
 .1این اشکال با توجه به کالم شهید صدر و تقریر او است ،اما شاید بتوان تقریر دیگری ارائه کرد که درواقع همان وجه
سوم به بیان عرفی باشد .در این صورت ،این اشکاالت وارد نخواهد بود.
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لسان دلیل متوقف است (صدر1400 ،ق .)239/6 ،بدیهی است
بر اثر
شرعی اخذشده در ِ
ِ
که کلی و ْ
فرد بیش از یک مصداق خارجی ندارد ،اما بهگفتۀ برخی از محققان کلی
وجــود عقلی نیز دارد (انصاری1428 ،ق .)413/4 ،بهگفتۀ برخی دیگر ،وجود تســامحی
عرفی دارد (خمینى )85 ،1377 ،و همین برای اجرای استصحاب کفایت میکند ،اما به
هر حال تحقق دارد و این غیر از آن بیانی است که رجل همدانی یا محقق عراقی از
کلی ارائه دادهاند .در تفسیر رجل همدانی کلی وجود حقیقی داشت ،اما در تفسیر
مذکور این وجود تسامحی و عرفی است و حقیقت مستقل خارجی ندارد.
بهنظر نگارندگان تصویر درســت از کلی در مســتصحب ،تصویر ســوم است.
ازاینرو اگر موال امر کند که اگر در خانه انســان باشــد صدقه بده ،با تحقق زید یا
ْ
متکلم کلی «انسانیت» تحقق یافته و صدقه دادن بر عبد واجب میشود .این تصویر
ِ
درنظر دیگر اصولیان نیز منعکس شدهاســت (طباطبایی قمــی .)132 ،١٣٧١ ،با این مقدمه
سراغ ارکان استحصاب رفته و از تطبیق آن بر کلی قسم چهارم سخن میرانیم.
 .1-6رکن اول و دوم استصحاب :یقین به حدوث و شک

باتوجهبه روایات دال بر حجیت اســتصحاب ،رکن اول اســتصحاب یقین است
(خمینى .)229 ،1381 ،در روایت زراره وارد شدهاســت که «یقین بهســبب شــك نقض
نمىشــود» (حر عاملی1409 ،ق .)245/1 ،ظاهر قول امام؟ع؟ آن است كه یقین به حالت
ســابق در جریان استصحاب شــرط اســت ،ازاینرو تا یقین حاصل نشود ،رکن اول
اســتصحاب تحقق نیافتهاســت و اگر امری مشکوک باشــد ،قابلیت استصحاب را
ندارد (صدر1400 ،ق .)160/4 ،همانطورکه اگر چیزی با یقین وجدانی ثابت شــد هیچ
اختالفی در جریان اســتصحاب وجود ندارد ،همچنین جملۀ «یقین بهســبب شک
نقض نمىشــود» در حدیث مذکور بر این مسئله داللت دارد که شک برای اجرای
اســتصحاب شرط است و بی آن اجرای اســتصحاب ممکن نیست .مراد از شک،
مطلق عدمالعلم است که شامل ظن نیز میشود (موسویبجنوردی ،بیتا.)336/2 ،
ِ
رکن اول و دوم اســتصحاب در کلی قســم چهارم وجود دارد ،زیرا بیان شد که
ِ
قدر مشترکی است که بر افراد تطبیقپذیر است .برای نمونه
مستصحب در کلی 
همان ِ
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فرض کنید موال امر کند که اگر در خانه انسان باشد ،باید صدقه بدهد .طبق مطلب
فوق« ،انسانیت» در ضمن زید و بکر و عمرو قابل استصحاب است و قدر مشترکی
است که در تمامی افراد وجود دارد و وجود واحدی برای آن میتوان درنظر گرفت .با
این فرض ،در مثال عرفی «زید داخل خانه است و درکنار یقین به وجود زید ،متکلم
ِ
نیز معلومالحدوث اســت» ،کلی «انسانیت» با وجود زید و متکلم محقق میشود و
ِ
رکن اول استصحاب که یقین به حدوث کلی «انسانیت» است ،محرز میشود .زید
ِ
خارج میشــود و فرد زائل میگردد ،اما ممکن است «متکلم» بر زید منطبق نباشد
و در ضمن فرد دیگر مثل عمرو تحقق داشــته باشد و این سبب شک در بقای کلی
انســانیت میشــود .در این حالت ،رکن دوم استصحاب که شک در بقای انسانیت
است ،محرز میشود.
 .2-6رکن سوم استصحاب :وحدت قضیۀ متیقن و مشکوک
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یکی دیگر از ارکان استصحاب این است که شک باید به چیزی تعلق بگیرد که
درصورت مغایرت بین متعلق یقین و شک ،عمل
همان چیز متیقن بودهاست؛ چراکه
ِ
به شــک ،نقض یقین محســوب نمیشــود ،زیرا متعلقها که متفاوت شد ،شک به
چیزی تعلق گرفتهاست که متیقن نبودهاست و عمل به شک نیز نقض یقین محسوب
نخواهد شد (مکارمشیرازی .)228 ،1382 ،به عبارت دیگر ،یقین ْ
سابق مشکوک شدهاست
ِ
(طباطبایی حکیم1426 ،ق .)195/5 ،مراد از وحدت نیز ازنظر متعلق و ذات است و ممکن
نیست که شک و یقین نسبتبه یک متعلق در آن واحد جمع شود .در قسم چهارم
از استصحاب کلی یقین ما به همان چیزی است که مورد شک واقع شدهاست و در
مثال مذکور در این نوشتار انسانیت متیقن مورد شک نیز است.
 .3-6رکن چهارم :اثر شرعی داشتن مستصحب

رکن چهارم اســتصحاب ،اثر شرعی داشتن مستصحب اســت و این رکن به دو
صورت مطرح شدهاست.
صورت اول :موضوع اســتصحاب باید حکم شرعی باشد یا چیزی باشد که اثر
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حکم شــرعی دارد ،چراکه اگر موضوع اســتصحاب غیر از این دو مورد باشــد ،از
اموری نیســت که شارع درمورد آنها تعیین تکلیف کند ،زیرا شارع بما هو شارع در
غیر از این موارد ورود نمیکند (فاضللنكرانی.)212 ،1379 ،
صورت دوم :موضوع اســتصحاب باید چیزی باشــد که مرتبط با تعذیر و تنجیز
ً
باشد ،هرچند مستقیما حکم شرعی نباشد یا چیزی نباشد که اثر شرعی دارد .اگر این
ً
رکن فقط بهصورت اول مطرح شــود ،اشکاالتی پیش میآید .مثال در صورت اول،
استصحاب عدم تکلیف ممکن نخواهد شد .همچنین شرایط و قیود واجب قابلیت
اســتصحاب نخواهد داشت ،زیرا نه موضوع شرعی هستند و نه موضوعی هستند که
اثر حکم شرعی دارند (خمینی1420 ،ق.)١۰٧/4 ،
 .4-6رکن پنجم :اتصال زمان شک و یقین

احراز اتصال زمان شــک و یقین ،رکن دیگر استصحاب است .اقتضای این رکن
آن است که بین زمان شک و یقین ،یقین دیگری فاصله نشود و محرز گردد که این
دو متصل هســتند .برای مثال ،مکلف دیروز به عدالت زید یقین داشــته و امروز به
عدالت نداشتن او یقین دارد سپس در عدالت او شک میکند .در این صورت ،یقین
به عدالت نداشــتن ،بین یقین به عدالت و شک در آن فاصله ایجاد میکند (مروجی،
1428ق336/9 ،؛ آخوند خراسانی1427 ،ق .)420/1 ،بین زمان یقین به وجود کلی «انسانیت»
ِ
و شک در آن ،یقین دیگری مبنی بر «عدم وجود انسانیت» شکل نگرفتهاست و رکن
پنجم نیز تطبیق دارد .باتوجهبه وجود ارکان اســتصحاب میتواند جریان داشته باشد
و مانعی از اجرای آن نیست .با توجهبه اینکه ما مستصحب را کلی فرض کردهایم
(که همانقدر مشترکی است که بر افراد تطبیقپذیر است) ،نه حصه ،ازاینرو وحدت
قضیۀ متیقنه و مشکوکه نیز تحقق دارد.
 .7جلوههای فقهی و حقوقی استصحاب کلی قسم چهارم
مورد اول :بقای کلی جنابت

مورد اولی که از نظر نگارندگان مثال درستی نبود ،مثال بقای کلی جنابت بود که
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در مباحث قبلی مقاله ذکر شد و از تکرار آن خودداری میکنیم.
مورد دوم :جریان استصحاب کلی قسم چهارم در بقای روز

روز آخر ماه مبارک رمضان فرا رسیدهاســت ،اما شک داریم که ماه بیست و نه
روز بودهاســت یا ســی روز .در این صورت روز سیام استصحاب بقای ماه رمضان
میشود و روزه واجب است .در روز سیویکم شک میکنیم که آیا عید است یا نه،
زیرا روزۀ روز قبل با استصحاب ثابت شد و احتمال داشت که دیروز ،روز عید بوده
ً
و امروز دوم شوال باشد .در این صورت اگر عید دیروز باشد ،قطعا رفع شدهاست اما
اگر امروز باشــد ،هنوز رفع نشده و تا غروب باقی است .استصحاب کلی بقای روز
عید اقتضای این را دارد که آثار شــرعی آن ازقبیل حرمــت صوم در امروز نیز ثابت
باشد.
این اشکال مطرح شدهاست که استصحاب مذکور با استصحاب «عدم یوم العید
فی احد الزمانین» تعارض دارد ،زیرا «عدم یوم العید» نیز محقق اســت .یکی از این
جستارهای روزها عید نبودهاست (یا روز قبل عید نیست یا امروز) و کلی «عدم یوم العید» جاری
فقهی و اصولی
سال هشتم ،شماره پیاپی 27شده و با استصحاب مذکور معارضه میکند.
تابستان 1401
ً
در پاسخ باید گفت اوال اســتصحاب عدم یوم العید در احدالیومین ازقبیل قسم
30
سوم است و استصحاب در آن جاری نیست ،زیرا عدم یوم العید درمیان ماه مبارک
ً
رمضان قطعا تحقق داشته و مرتفع شدهاست .حال در تحقق فرد جدید آن بعد از ماه
مبارک رمضان و در روز سیام شک وجود دارد ،بنابراین استصحاب عدم یوم العید
ازقبیل کلی قسم سوم است.
ً
ثانیا اگر استصحاب عدم یوم العید را ازقبیل قسم چهارم بدانیم چون استصحاب
عدم یوم العید میخواهد در یکی از این دو روز جاری شود ،نه در اثنای ماه مبارک
رمضان که شــک در حدوث آن در روز سیام اســت (خویی1408 ،ق ،)131/22 ،در
این فرض نیز اگر هم تعارض کنند اجرای اســتصحابی مانع از اجرای استصحاب
دیگر نیســت .در مثال نیز اســتصحاب عدم یوم العید اگر جاری باشد باز هم مانع
ً
از اجرای استصحاب یومالعید نیست .نهایتا در مقام اثبات تعارض خواهند داشت،
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اما مانع از اجرای دیگری نمیتوانند باشند.
بهنظر میرســد همانطور که برخی از محققان معاصر گفتهاند استصحاب عدم
ن باره تصریح کردهاست
یوم العید ازقبیل اســتصحاب کلی نیست .شــهیدی در ای 
که این مصداق نه ازقبیل کلی قسم سوم است و نه کلی قسم دوم ،بلکه از مصادیق
فرد عید یا عدم آن مردد است در اینکه چه
استصحاب فرد مردد بهشمار میرود ،زیرا ِ
روزی باشد .اصل تردید در دو محل سبب نمیشود که استصحاب از مصادیق کلی
باشــد .مالک استصحاب کلی این است که جامع مردد بین دو فرد باشد ،نه اینکه
یک فرد مردد در دو زمان یا دو مکان باشد (شهیدی 13 ،دی .)95
مورد سوم :استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وکالت

مالــک یک باغ میوه ،شــخصی را وکیــل در بیع باغ میکند و بهســبب همین
ِ
وکاللــت جواز دیگر تصرفــات غیرمالکانه را نیز میدهد .همزمــان با علم به جواز
تصرف در مبیع بهســبب عقد وکالت او یقین دارد که موکل رضایت یقینی به برخی
از تصرفات غیرمالکانــه دارد ،اما احتمال این امر وجود دارد که این رضایت قطعی
منطبق بر همان جواز تصرف در عقد وکالت باشد و احتمال دارد منطبق بر آن نباشد
و با منقضی شــدن زمان وکالت کلی جواز تصرف مشــکوک است .در این مثال،
کلی جــواز تصرف در ضمن فرد وکالت تحقق یافتهاســت (علم اول) ،اما همزمان
عنوان دیگری بهنام «رضایت قلبی» وجود دارد که ممکن اســت منطبق بر وکالت
باشــد (علم دوم) ،و ممکن اســت منطبق و منحصر در آن نباشــد .در فرض عدم
انطباق ،کلی جواز تصرف در ضمن آن استمرار دارد .بهدیگر سخن ،ممکن است
رضایت قلبی منحصر به عقد وکالت و منطبق بر آن باشد و با منقضی شدن آن ،جواز
تصرف نیز مرتفع شــود و ممکن است منحصر و منطبق بر وکالت نباشد و با فرض
منقضی شدن آن ،جواز تصرف بهسبب رضایت قلبی استمرار داشته باشد .حال در
بقای کلی جواز تصرف ،شــک وجود دارد .با قول به جریان اســتصحاب در قسم
چهارم ،اســتمرار کلی جواز تصرف ثابت میشود و با انکار حجیت آن ،کلی جواز
تصرف ثابت نمیشود.
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مورد چهارم :استصحاب کلی جواز تصرف در عقد اجاره

کلی جواز تصرف به غیر از عقد وکالت ،در موارد دیگری نیز مصداق دارد .برای
مثال ،شــخصی زمینی را اجاره میدهد و جواز تصرف در منافع برای مستأجر ثابت
میشود .ازطرفی مستأجر یقین دارد که مالک به برخی از تصرفها که شاید مرتبط با
عقد اجاره نباشد ،رضایت قلبی دارد ،مثل اقامۀ نماز در زمین مالک یا جواز استفاده
از آب چاه برای آشامیدن .بهدیگر سخن ،عنوان «رضایت قلبی» ممکن است منطبق
و منحصر به عقد اجاره باشــد و با منقضی شــدن زمان آن ،جواز تصرف نیز مرتفع
شود و ممکن است منطبق و منحصر در آن نباشد و ْ
خود فرد مستقلی باشد که جواز
تصرف در ضمن آن استمرار دارد .با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم ،کلی
جواز تصرف استصحاب میشود.
مورد پنجم :استصحاب کلی جواز تصرف در عقد وقف منقطع
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اســتصحاب کلی جواز تصرف را در عقد وقف منقطــع نیز میتوان تطبیق داد.
ٌ
موقوفعلیهم یقین دارند که
شخصی ملکی را تا مدتی وقف افراد خاصی میکند.
واقف رضایت قطعی به برخی از تصرفات دارد که ســبب آن منحصر به عقد وقف
جاریشــده نیست و با منقضی شــدن زمان وقف نیز امکان اســتمرار دارد .در این
فرض ،کلی جواز تصرف با قول به جریان استصحاب در قسم چهارم استمرار خواهد
ِ
داشت.
در تمامی این فرضها ،اگر تصرف مشــترکی که جامع بین تصرفات است انجام
پذیرد ،عدوانی محسوب نمیشود و بهتبع ،آثار فقهی و حقوقی نیز ندارد.
مورد ششم :استصحاب کلی کفر درمورد شخص مرتد

شخصی بهسبب انکار توحید کافر است .همزمان با علم به انکار توحید ،علم به
ناسزاگویی او به اهلبیت؟مهع؟ وجود دارد .این فرد با ادای شهادتین مسلمان میشود
و کفر او بهسبب انکار توحید مرتفع میگردد .احتمال دارد عنوان «ناصبی بودن» او
بهسبب انکار توحید و منطبق بر آن باشد .ازطرفی ممکن است منطبق بر آن نباشد و
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ْ
خود فرد مستقلی باشد که هنوز هم استمرار دارد .این شخص بهسبب نزاعی با یک
مســلمان بهقتل میرســد .در این فرض ،با قول به جریان اســتصحاب در کلی قسم
چهارم ،آثار جامع بر کفر ثابت میشــود که ازجملۀ آنها حکم ندادن به قصاص در
صورت قتل اوست .کمترین حد مطلب آن است که شبهۀ کفر وجود دارد و بهسبب
قاعدۀ «درء» قاتل قصاص نمیشود .همچنین دفن نشدن او در قبرستان مسلمانان و
حرمت ازدواج با او در صورت زنده بودن ،از دیگر آثار این استصحاب است.
مورد هفتم :استصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود

شــخصی را برای شــهادت درمورد قتل به دادگاه احضــار میکنند .در جرح و
تعدیل ،قاضی میداند که آن شخص افتراگو بوده ولی االن توبه کردهاست .همزمان
با علم به افتراگویی علم به دروغگویی او وجود دارد .االن قاضی شــک دارد که آیا
دروغگویی منطبق بر همان افتراگویی اســت که توبه کردهاست یا ْ
خود فرد مستقلی
اســت و هنوز نمیتوان به گفتههای او اعتماد کرد .در این مثال ،کلی عدم عدالت
ِ
بهوجود آمد و در اســتمرار و بقای آن بهسبب احتمال انطباق نداشتن دروغگویی بر
افترا شــک وجود دارد .با قول به استصحاب کلی قسم چهارم ،شهادت این شخص
ِ
پذیرفتنی نیست .البته آنچه که مهم است علم قاضی است و این استصحاب و امثال
آن اسبابی برای حصول علم او فراهم میکنند .این امر آثار فقهی زیادی بهدنبال دارد
و هرجا که عدالت در شــخص شرط باشد ،با استصحاب مذکور نمیتوان به قول او
تمسک کرد یا در نماز به او اقتدا کرد.
نتیجهگیری

در استصحاب کلی نوع چهارم برخالف سایر مصادیق استصحاب کلی دو علم
وجــود دارد :علم به فرد تفصیلی و علم به وجود عنوانــی که احتمال انطباق بر فرد
را دارد .جهت شــک در بقای جامع بهســبب احتمال انطباق نداشــتن عنوان بر فرد
اســت .عدهای از اصولیان معاصر شیعه با طرح اشکال موضوعی ،استصحاب قسم
چهارم را قســمی متمایز از دیگر اقســام نمیدانند ،اما این ْ
قسم قسم مستقلی است و
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جهت شک ،متمایز از دیگر اقسام است ،ازاینرو اشکال موضوعی
در مالک علم و ِ
وارد نیســت ،هرچند شباهتهایی با دیگر اقســام کلی داشته باشد .در این پژوهش،
ضمن تفکیک موضوعی ،مراد از کلی ذکر شــد و ارکان اســتصحاب بر کلی نوع
ِ
چهارم تطبیق داده شد و مشــخص شد که استصحاب کلی در آن ،اقتضای جریان
دارد .اما آنچه ســبب شدهاست برخی از دانشمندان اصولی به عدم صحت و اعتبار
استصحاب کلی نوع چهارم تأکید ورزند ،تعمیم اشکال از مثال به قاعده است .مثال
ِ
دارای اشــکاالتی ازجمله عدم احراز اتصال زمان شــک به یقین است ،ولی اینگونه
اشکالها سبب نمیشــود که اصل استصحاب مخدوش شود .ازاینرو در این مقاله
بین مثال و قاعده تفکیک صورت گرفت که نتیجۀ آن تطبیق بالاشکال ارکان بر این
نوع و جاری شدن استصحاب شد.
وقف
اســتصحاب کلی جواز تصرف در عقد وکالــت ،در عقد اجاره و در عقد ِ
منقطع و همچنین اســتصحاب کلی عدم عدالت در جرح و تعدیل شهادت شهود و
نیز استصحاب کلی کفر درمورد شخص مرتد ،ازجمله مصادیق بارز استصحاب کلی
ِ
قســم چهارم است که جاری شدن اســتصحاب در آنها منوط به پذیرش حجیت و
اعتبار استصحاب کلی نوع چهارم است.
ِ
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