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حمهدرضا ندریس طباطبایی یزدی دانت براکته

دورهی دوم ـ سال دوازدهم ـ سال حتصییل 95ـ94
جلسه  18ـ شنبه 95/2/81
گزضت کِ گفتِاًذ دس لسن اٍل ٍ سَم اص السام هزکَس ،استػحاب جاسی ًیست .لسن اٍل آى تَد کِ
ضک دس هحوَلً ،اضی اص ضک دس تماء هَضَع است ٍ لاتل استػحاب ًیست ٍ لسن سَم آى تَد کِ گشچِ
هٌطأ ضک غیش اص ضک دس تماء هَضَع است ،دس ػیي حال ضک دس تماء هَضَع ّن ٍجَد داسد .ایٌجا ًیض
ًویتَاى استػحاب هحوَل سا جاسی کشد؛ صیشا هَضَػص احشاص ًطذُ است ٍ هَضَع سا ًیض ًویتَاًین
استػحاب کٌین؛ صیشا ًِ خَدش هَضَع ضشػی است ٍ ًِ احش ضشػی داسد.
نقد و بزرسی جزیان استصحاب در دو قسم مذکور

اتتذا تایذ داًست دس ّش دٍ لسن ،آیا ػذالت توا ّی ػذالت یا حػِای اص ػذالت ،هَضَع تشای حکن
ضشػی تَدُ است ٍ تِ تؼثیشی دیگش آیا ػذالت توا ّی ػذالت یا حػِای اص ػذالت دس اػتثاس ضاسع هأخَر
تَدُ است یا ایٌکِ ػذالت صیذ تا تَجِ تِ ایٌکِ صیذ تخطی اص هَضَع است ،هأخَر تَدُ است؟
اگش احیاًاً دس جایی ػذالت توا ّی ػذالت هَضَع تاضذ یا حػِای اص ػذالت هأخَر تَدُ تاضذ ،هاًؼی
اص استػحاب آى ًیست .ها تیص اص ٍحذت لضیِی هتیمٌِ ٍ هطکَکِ ًویخَاّین ٍ دس حمیمت تاصگطت
تماء ػذالت یا حػِای اص ػذالت تِ هحوَل اٍلی هیضَد؛ چَى تِ ایي هؼٌا هیتاضذ کِ ػذالت هَجَد است
یا حػِای اص ػذالت هَجَد است ،پس جضء هحوَالت اٍلیِ هیضَد کِ هَضَع تِ هؼٌای خاظ
ًویخَاّذ.
ٍ اگش همػَد ایي است کِ ػذالتی کِ هضاف تِ صیذ است ٍ هَضَػص یؼٌی «صیذ» دس تشتة حکن
دخیل است ،هأخَر دس حکن است ،دٍ ساُ تشای ایٌکِ آى سا استػحاب کٌین ٍجَد داسد؛
یک ساُ ایي است کِ ایي هجوَػِ سا کِ ساتماً هتیمي تَدُ است استػحاب کٌین ،هیگَیین ػذالت صیذ
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کاى ٍ اآلى کوا کاى .یا اگش هَضَع چٌیي تَد« :صیذ الؼادل» هیگَیین کاى ،اآلى کاى ،هَضَع (یؼٌی هحوَل
اٍلی) ٍ هحوَل حاًَی سا هجوَػاً هیتَاًین استػحاب کٌین؛ صیشا حالت ساتمِ داضتِ است .تِ تؼثیشی
ػذالت صیذ تیهَضَع ًویتاضذ ،پس ٍلتی یمیي تِ ػذالت ٍجَد داضت ،یمیي تِ صیذ ّن ٍجَد داسد ٍ ّش
دٍ تا ّن هَجَد تَدُ است.
آیا با این استصحاب میتوان به زیدٌ العادل اقتدا کرد؟

دس پاسخ هیتَاى گفت اگش هَضَع التذا ًیض احشاص ضذ هیتَاى التذا کشدٍ .لی اگش هَضَع التذا احشاص
ًطذ ًویضَد التذا کشد .هَضَع التذا ػثاستست اص :زید العادل المصلّی؛ صیذ ػادلی کِ دس حال غالت تاضذ.
تٌاتشایي دس پاسخ ضثِْای کِ پس تایذ تتَاى تا ایي استػحاب التذا کشد ،تایذ گفت صهاًی هیضَد التذا کشد
کِ صیذ هػلی تاضذ ،اگش احشاص کشدین تالَجذاى یا تاالغل کِ صیذ هػلّی است ،آسی هیضَد التذا کشدٍ ،لی
غشف استػحاب صیذ الؼادل دس التذا کافی ًیست .غشف ایٌکِ ػادل است دلیل ًویضَد کِ تِ اٍ التذا کشد،
تلکِ تایذ اٍ تا ضشایطص هطغَل ًواص تاضذ تا تتَاى تِ اٍ التذا کشد.
اگش دس جایی هَضَع هشکة تَد؛ یؼٌی هخالً صیذ دخیل تَد ٍ ػذالتص ّن دخیل تَد تاص تش دٍ لسن است:
گاّی دخالت ایي دٍ جضء ػلی ًحَ تمییذ است؛ یؼٌی صیذ الومیذ تالؼذالة حکوِ کزا ٍ یتشتة ػلیِ کزا.
گاّی دٍ جضء دخیل ّستٌذ ػلی غیش ًحَ لیذیِ ،ػلی غیش ًحَ التمییذ.
اگش صیذ دخیل تاضذ ٍ ػذالت اٍ ّن تِ ًحَ ٍاٍ جوغ دخیل تاضذ ،ایٌجا ساُ دیگشی ًیض تشای استػحاب
ٍجَد داسد ،تِ ایي غَست کِ هیتَاًین صیذ سا جذاگاًِ استػحاب کشدُ ٍ تگَیین صیذ تَد( ،هشاد ّواى
حیاتص است) حیات صیذ تَد ،آى حػِی ػذالتی کِ هشتَط تِ صیذ تَد ًیض اآلى ّست .یا اگش هطلك ػذالت
کافی تاضذ هیگَیین ػذالتی کِ دس صیذ لثالً ٍجَد داضت اآلى ًیض ّست.
تِ ّش حال اگش هَضَع تِ ًحَ ٍاٍ جوغ تَد هیتَاًین دس ّش کذام استػحاب سا جاسی کٌین .هیگَیین
صیذ تَد اآلى ّن ّست ،ػذالت ّن تَد اآلى ّن ّست ،پس هخالً جَاص التذا یا ٍجَب اکشام هتشتة هیضَد.
ٍلی اگش ایي دٍ تِ ًحَ تمیذ تاضٌذ ،هاًٌذ صیذ هتػف تِ ػذالت یا صیذ همیذ تِ ػذالتً ،ویتَاًین تا
استػحاب ػذالت ٍ استػحاب صیذ آى سا احثات کٌین؛ صیشا تا ایي استػحابّا ًْایتاً اغل صیذ ٍ اغل
ػذالت حاتت هیضَد اها تمیذ صیذ تِ ػذالت حاتت ًویضَد .لْزا دس چٌیي جایی حتواً تایذ اص سٍش ساتك
استفادُ ضَد ،یؼٌی صیذ الؼادل ،صیذ الومیذ تالؼذالة ،هتیمي تَد ٍ اآلى ًیض هتیمي است ٍ استػحاب سا جاسی
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کٌینٍ ،گشًِ اغل هخثت هیضَد .حتی اگش یک جضئص تالَجذاى تَد ،جضء دیگشش سا تخَاّین تا اغل احشاص
کٌین فمظ دس آى جایی کِ ّش دٍ تِ ًحَ ٍاٍ جوغ دخیل تاضٌذ ،هوکي است .اها اگش تِ ًحَ تمیذ دخیل
تاضٌذ کافی ًیست .هخالً ٍجذاًاً صیذ هَجَد است ،استػحاب ػذالتص سا جاسی هیکٌین ،اگش تخَاّین تا ضنّ
ٍجذاى تِ ایي اغل ،هَضَع سا تِ ًحَ التمییذ احثات کٌین هخثت است ٍ تٌْا ساُ ّواى است کِ تگَیین :زید
العادل کان و اآلن کما کان.
تِ چِ دلیل ایي دٍ ساُ هیپیوایین؟ چشا ّوِ جا ّواى همیذ (صیذ الؼادل) سا استػحاب ًویکٌین؟ هخالً
تشای هشجؼیت ٍ جَاص تملیذ چٌذ ضشط ٍجَد داسد؛ تایذ حیات تاضذ ،ػذالت تاضذ ،اجتْاد یا اػلویت ًیض
تاضذ .هیگَیین فالًی کاى حیاً ػادالً هجتْذاً یا کاى اػلن ،اآلى ّن کوا کاى .اگش ایي اهَس تِ ًحَ ٍاٍ جوغ
دخیل تاضٌذ کِ ظاّشش ّن ایي است ،تِ ًحَ دیگشی ّن هیضَد استػحاب کشد؛ استػحاب حیات صیذ،
استػحاب ػلوص ،استػحاب ػذالتص .چشا دٍ ساُ تیاى هیضَد دس حالی کِ هیتَاى گفت استػحاب
هجوَع هَضَع ٍ لیَد ساحتتش است ٍ ،حتی اگش ػلی ًحَ التمییذ ّن دخیل تاضٌذ تا استػحاب هسألِ
حل هیضَد؛ صیشا هیگَیین زیدٌ الحیّ االعلم العادل یحکم ببقائه حیه الشک.
تایذ گفت دس تؼضی هَاسد ًویتَاى ایي کاس سا کشد .تؼضی هَاسد همیذ تِ ًحَ همیذ ،هتیمي ًیست؛ هخالً
هَضَع اسث ،هَت ٍالذ ٍ اسالم ٍلذ است .فشضاً هَت ٍالذ لطؼی است ،دس حالی کِ اسالم ٍلذ هسثَق تِ
ػذم استّ ،یچ حالت ساتمِای ًذاضتِ است کِ تگَیین «الَالذ الویت ٍ الَلذ الوسلن» تِ ایي هَضَع یمیي
ًذاضتِاین .اگش چٌیي اهشی یمیٌی تَد هیتَاًستین هَضَع ػذم اسث دسست هیضَدٍ ،لی حالت ساتمِای
ًذاضتِاین کِ لطغ داضتِ تاضین کِ ٍالذ هیت تَدُ ٍ هماسى آى ٍلذ هتػف تِ ػذم اسالم تَدُ است.
دس ایي هخال هؼلَم است کِ تِ ًحَ ٍاٍ جوغ است؛ یؼٌی ایي دٍ سا تایذ تا ّن داضتِ تاضین« ،هَت ٍالذ
ٍ ػذم اسالم ٍلذ» تا هَضَع ػذم اسث ضَد یا «اسالم ٍلذ» تا هَضَع اسث ضَد .پس تٌْا ساُ دس ایٌجا
استفادُ اص استػحاب اجضاء است ٍجَداً یا ػذهاً .استػحاب ػذم اسالم ٍلذ هیکٌین تا هَت ٍالذٍ ،
هَضَع ػذم اسث دسست هیضَد .پس ایٌکِ دس هخل ایي هَاسد دٍ ساُ تیاى ضذُ است ٍ الصم است تِ ّش دٍ
ساُ تَجِ ضَد ایي است کِ دس تشخی هَاسد فمظ ساُ دٍم ،یؼٌی تا استفادُ اص ضنّ ٍجذاى تِ اغل یا ضنّ
اغل تِ اغل ،هَضَع دسست هیضَد.
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اشکال به راهکار استفاده اس ضمّ اصل به اصل یا ضمّ وجدان به اصل

اضکال ًسثتاً سٌگیٌی ًسثت تِ ساُ دٍم ،یؼٌی هَاسدی کِ ضنّ اغل تِ اغل یا ضن ٍجذاى تِ اغل
هیضَد اتشاص ضذُ است ٍ لاتل اػتٌا است ٍ تایذ حل ضَد ٍ اگش حل ًطَد تایذ اص ساُ دٍم سفغ یذ کٌین.
اضکال چٌیي است کِ:
دس هخل «یجَاص االلتذاء خلف الؼادل» یا هخال «یجَص تملیذ الؼادل االػلن» هَضَع ّن ػذالت است ٍ ّن
اػلویت ،اها آیا ػذالت تِ تٌْایی هَضَع است؟ آیا اػلویت تِ تٌْایی هَضَع است؟ خیش ،پس تِ چِ هٌاسثت
ٍ تا چِ هجَصی استػحاب ػذالت یا استػحاب اػلویت جاسی هیکٌیذ؟ ایيّا هَضَع ًیستٌذ ٍ حکن تش
آًْا هتشتة ًویضَد .آسی ،اگش ػٌَاى دیگش ضویوِ ضَد حکن هتشتة هیضَد .پس حکن هشتَط تِ کل است
ٍ الصهِی ػملی ٍجَد ایي جضء تؼذ اص ضنّ جضء دیگش ،تشتة حکن است دس ًتیجِ اغل هخثت است.
حتی اگش احذ الجضئیي تالَجذاى تاضذ ،هخالً هیداًین ٍجذاًاً صیذ ػادل است ،تاص ًویتَاى تا استػحاب
اػلویت ،جَاص تملیذ سا تش آى هتشتة کشد؛ صیشا اػلویت جضء هَضَع است ٍ خَد هَضَع ًیست ٍ حکن کِ
تش جضء هتشتة ًیست ،تش کل هتشتة است.
تا ٍجَد ایي اضکال ،دس خیلی هَاسد الالل هتأخشیي هیگَیٌذ ضنّ ٍجذاى تِ اغل هیکٌین ٍ هَضَع
دسست هیضَد یا ضنّ هفاد اغل تِ هفاد اغل هیکٌین ٍ حکن هتشتة هیضَد.
تِ ایي ضثِْ پاسخّایی دادُ ضذُ است اص ایي لشاس:
پاسخ اول نسبت به مثبتیت استصحاب جشء موضوع

پاسخ دادُ ضذُ است کِ حکنِ هتشتة تش هَضَع ،هخالً جَاص تملیذی کِ تش ػذالت ٍ اػلویت هتشتة
است تِ تثغ اجضاء هَضَع هٌحل هیضَد ٍ ّش جضئی اص هَضَع ،تْشُای اص ایي حکن هتشتة تش هشکة
داسد ،گَیا آى حکن تش اجضاء پخص ضذُ است .پس ّش تخطی اص هَضَع ،احشی هختع تِ خَد داسد کِ تِ
اػتثاس آى احش کِ حکن ضوٌی است ،استػحاتص هوکي است .پس اجضاء تیاحش ًویضًَذ ٍ لْزا لاتل
استػحاب است.
خالغِ ایٌکِ :حکن سٍی هجوَع سَاس ضذُ است ،لزا ّشکذام اص ایي اجضاء هجوَع صائل ضَد دیگش
حکن ًیست ،پس دخیل دس حکن است ،تٌاتشایي ّش کذام اص ایيّا احشی داسًذ کِ ّواى حکن ضوٌی است.
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نقد و بزرسی پاسخ مذکور

ًظیش ایي تیاى سا دس هتؼلمات احکام پزیشفتین ٍ تیاى کشدین هخالً ٍجَتی کِ سٍی غالت هیآیذ توام
اجضاء غالت تْشُای اص آى داسًذ کِ اص آى تؼثیش تِ ٍجَب ضوٌی هیضَد .یک ٍجَب ضوٌی کِ هٌافات تا
ٍحذت حکن ّن ًذاضتِ تاضذ ٍ تؼلك ضوٌی تِ اجضاء داسد ،لْزا اگش ضک کشدین کِ سَسُ جضء است یا
خیش ،تِ اػتثاس ایي حکن هیتَاًین «سفغ ها الیؼلوَى» سا دس آًْا تِ کاس تثشین کِ دس تحج الل ٍ اکخش ،ایي
هطلة سا پزیشفتین.
کأىّ دس ساس ّشم ،حکوی سَاس هیضَد ٍ تش لاػذُی ّشم فطاس هیآٍسد ٍ ایي فطاس تِ لاػذُ هٌتمل
هیضَد .حکن ٍاحذ است اها یک ًَع تؼلمی تِ ّوِی اجضاء داسدٍ .لی ایي سخي دس هتؼلمات احکام است؛
یؼٌی چیضّایی کِ تِ ٍاسطِی حکن تایذ پذیذ تیایذ ،اها پزیشش حکن ضوٌی دس هَسد هَضَػات هطکل
است؛ صیشا اجضاء لثل اص تحمك تمیِی اجضاء ّیچ حظی اص حکن ًذاسًذ.
فشضاً اگش داضتِ تاضین «اکشم صیذاً الؼالن» ٍ فشؼ کٌین کِ صیذ ٍ ػالن تِ ػٌَاى دٍ جضء تِ ًحَ ٍاٍ جوغ
هَضَع ّستٌذ ،صیذ تِ ػٌَاى هَضَع حتی اگش ػالن هحمك ًثاضذ ،تایذ حظّی اص ٍجَب اکشام هیداضت دس
حالی کِ ًذاسد ،یا ػالن تایذ حظی اص ٍجَب اکشام داضتِ تاضذ تذٍى ایٌکِ صیذ ٍجَد داضتِ تاضذ ٍلی چٌیي
تْشُای ًذاسد ،تِ خالف هتؼلك حکن کِ هیگَیین ٍلَ لشائت ًیاهذُ است ،سکَع ٍ سجَد ًیاهذٍُ ،لی تکثیش
خَدش یک ًَع ٍجَب ضوٌی داسد ،لزا دسخَاست هیضَد کِ تکثیش سا تیاٍسیذ ،اها صیذ تاضذ ػذالتص
ًثاضذ حکوی هتشتة ًیست ٍ تٌْا ٍ تٌْا دس غَستی کِ ّوِی اجضاء هَجَد ضَد آى ٍلت است کِ حکن
هتشتة است .پس هؼلَم هیضَد کِ ایي اجضاء تِ ٍغف اجتواع ،هَضَع ّستٌذ ٍ ّش کذاهطاى تحیالِ حظی
اص حکن ًذاسد ،لْزا ًویضَد آى سا تِ ایي اػتثاس استػحاب کشد.
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