تقریرات درس خارج اصول

س ّ محّ
ّ
ی
س
ط
ط
حضرت آیت اهّلل ید مدرضا مدر ی با با ی زیدی

دامت ربکاهت

دورهیدومـسالنهمـسالحتصییل29ـ 29

جلسه پنجم ـ شنبه 11/7/1
پاسخ دیگری به اشکال هرحوم نائینی در جریان استصحاب عدم تکلیف

جطیاى استصحاب ػسم تکلیف ،تحصیل حاصل ًرَاّس تَز؛ ظیطا قاػسُی قثح ػقاب تالتیاى تَاى تسیاض
ظؼیفی زاضز ٍ ًویتَاًس زض هقاتل ازلِّی احتیاغ (حساقل تؼط اظ ازلِّی احتیاغ) هقاٍهت کٌس؛ تِ زلیل آًکِ
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زلیلِ احتیاغ تیاى هیکٌس اگط شکّ زض حکن ٍجَز زاشت تایس احتیاغ شَز («أخ 
ُ

ْ

«خذب َ
اْلائ َِط ِة ِلينک» 9و )...زض حالی کِ قاػسُی قثح ػقاب تالتیاى چٌیي هفازی زاضز کِ اگط تیاًی ٍجَز
ِ

ًساشت ػقاتی زض کاض ًیست ٍ ازلِّی احتیاغ ،تیاى تط ٍجَب احتیاغ ّستٌس ،لصا تایس کاضی کطز کِ شهِّ قؽؼاً
فاضؽ شَز تا هثازا هکلّف گطفتاض حطام یا تطک ٍاجة گطزز .تٌاتطایي قاػسُی قثح ػقاب تالتیاى ًویتَاًس تا
ایي ازلِّ زضگیط شَز ،زض حالی کِ اگط استصحاب جاضی گطزز کاهالً تا ازلِّی احتیاغ هقاتلِ هیکٌس؛ ظیطا
استصحاب اصل هُحطظ است ٍ زلیل آى حاکن تط هثل ازلِّی احتیاغ هیتاشس.
زض ٍاقغ زلیلِ احتیاغ تیاى هیکٌس چیعی ضا کِ ًویزاًیس حالل است یا حطام تایس ًسثت تِ آى احتیاغ
شَز ،اهّا زلیل استصحاب تیاى هیکٌس ایي چیع حطام یا ٍاجة ًیست ،الهحالِ اثثات ػسم حکن هیکٌس ٍ زض
ًتیجِ جطیاى استصحاب هیتَاًس زض هقاتل ازلِّی ٍجَب احتیاغ ،هفیس تطائت تاشس ٍلی قاػسُی قثح ػقاب
تالتیاى ّطگع ایي تَاى ضا ًساضز .تٌاتطایي استصحاب ػسم تکلیف ،تحصیل حاصل ًرَاّس تَز ٍ اشکال

 .1عَهِ الرِّضَب

أَنَّ أَمِيرَالْمُؤْمِنِيهَ

قَبلَ لِكُمَيِلِ بِهِ زِيَبدٍ أَخُوكَ دِينُكَ فَبحِتَطْ لِدِينِكَ بِمَب شِئْتَ( .وسبئلالشيعة ،ج ،77ص،167

ح)00539
 .7قَبلَ وَ قَبلَ الصَّبدِقُ

 :لَكَ أَنْ تَنْظُرَ الْحَسْمَ وَ تَأْخُذَ بِالْحَائِطَةِ لِدِينِكَ( .همبن ،ص  ،170ح )00578
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هطحَم ًائیٌی ٍاضز ًیست.
یدوم :اهّا اگط هطاز هحقّق ًائیٌی اظ تطائت ،تطائت شطػیِ ٍ هفاز «ضفغ ها الیؼلوَى» تاشس ،زض
مزحله 

حقیقت اشکال ایشاى چٌیي تقطیط ذَاّس شس کِ اگط هثالً شکّ زض ٍجَب زػاء ػٌس ضؤیة الْالل شس ٍجساًاً
هَظَع تطائت حاصل است؛ ظیطا هَظَع تطائت« ،ها الیؼلوَى» است ٍ تا استصحاب ػسم حکن هیذَاّین
تؼثّساً ػسم حکن ضا احطاظ کٌین زض حالی کِ هَظَع تطائت تالَجساى حاصل است ٍ تِزست آٍضزى تطائت تا
استصحاب ػسم حکن اظ أضزءِ اًحاء تحصیل حاصل هیتاشس؛ ظیطا تحصیل تؼثّسی اثطی هیتاشس کِ تالَجساى
حاصل است.
اظ آًچِ شکط کطزین پاسد ایي تیاى ًیع ضٍشي هیشَز؛ ظیطا تٌاتط ًظط هرتاض ،زلیل استصحاب حاکن ٍ
هقسّم تط زلیل تطائت است حتی اگط تطائت زض هفاز تا استصحاب هَافق تاشس؛ تِ زلیل آًکِ زلیل تطائت تیاى
هیکٌس حکن غیط هؼلَم هطفَع است ٍ استصحاب تیاى هیکٌس حکن ،معلوم العدم است؛ ظیطا قؽؼاً قثالً
ًثَزُ است ٍ ّوچٌاى هؼسٍم است ٍ زض ٍاقغ تؼثّساً هؼلَم الؼسم است ٍ ،زض ایي صَضت ًیاظی تِ قاػسُی
تطائت ًیست.
برای تقریب بیشتر میتوان گفت:
اگط اهاضُای تط ػسم حکن ٍاضز شَز ،هثالً ضٍایت صحیحی تیاى کٌس «اِلاعءعندرؤیةاهلالللیست
بواجبة»ً ،ویتَاى گفت ایي اهاضُ حجّت ًیست ظیطا استصحاب ػسم ٍجَز زاضز؛ تِ زلیل آًکِ کیفیت ًفی
حکن زض استصحاب ٍ اهاضُ هتفاٍت است؛ اهاضُ تیاى تط ػسم الحکن است ٍ حاکن حتّی تط زلیل استصحاب
است .زض ها ًحي فیِ ًیع استصحاب ،تیاى تط ػسم حکن است ٍ حاکن تط تطائت است .تِ تؼثیط هطحَم ًائیٌی
استصحاب فطش االهاضات ٍ ػطش االصَل است.
تٌاتطایي ّواىگًَِ کِ قیام اهاضُ تط ػسم حکن ،تحصیل حاصل ًیست ّطچٌس جطیاى اصل ػسم حکن
ٍجَز زاشتِ تاشس؛ ظیطا اهاضُ الغاء شک هیکٌس ،زض ها ًحي فیِ ًیع استصحابً ،فی حکن هیکٌس ٍ هَظَعِ
ها الیؼلوَى ضا تط هیزاضز ٍ .اساساً اگط قطاض تاشس اشکالی زض ایٌجا هؽطح شَز ایيگًَِ تایس گفت کِ تا
جطیاى استصحاب ًَتت تِ جطیاى تطائت ًرَاّس ضسیس.
الثتِ ایي سري زض صَضتی است کِ ؼثق ًظط هرتاض ٍ هشَْض هؼاصطیي پصیطفتِ شَز کِ ازلِّی
استصحاب حاکن تط ازلِّی تطائت ٍ احتیاغ استٍ .لی تؼعی اظ أػالم هاًٌس شْیس صسض
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هؼتقسًس اصَلِ

ّوسَ جاضی هیتاشٌس ٍ حکَهت تط یکسیگط ًرَاٌّس زاشت .ایشاى هؼتقسًس زض هَاضزی کِ هفاز زٍ اصل تا
یکسیگط تٌافی زاضًس ،اظ تاب حکَهت یکی ضا تط زیگطی هقسّم ًویزاضین تلکِ اظ تاب جوغ ػطفی یا تقسّم
اظْط ًصّ تط ظاّط هیتاشس ،زض ًتیجِ زض حالتی کِ اصَل هتفاٍت هفاز یکساًی زاضًس تؼاضض ٍ تٌافی زض
کاض ًیست تا جوغ ػطفی ًیاظ تاشس .تا پصیطش چٌیي هثٌایی ًیع تحصیل حاصل ضخ ًویزّس ٍ یک هفاز
تَسػ زٍ اصل تیاى هیشَز.
اشکالیدررابطهبالغویتجعلبزائتدرصورتجزیاناستصحاب 

اگط ّویشِ استصحاب ػسم العام جاضی تاشس اساساً قاػسُی تطائت لغَ ذَاّس تَز؛ ظیطا اگط زلیلی
ّویشِ هحکَم تاشس ٍ اثطی ًساشتِ تاشس چِ ًیاظی تِ جَؼْل آى ٍجَز زاضز ٍ لغَ ذَاّس تَز .تِ تؼثیط زیگط
اگط پصیطفتین استصحاب ػسم حکن جاضی استٍ ،لَ تحصیل حاصل الظم ًویآیس ظیطا ایي اصل حاکن تط
تطائت است ،اهّا چَى ایي حکَهت زائوی است زض ًتیجِ جَؼل تطائت تیفایسُ ٍ لغَ ذَاّس تَز.
پاسخاشکالمذکور 

زض جَاب گفتِ هیشَز ایيچٌیي ًیست ٍ جَؼْل تطائت حتی تا فطض قثَل جطیاى استصحاب ػسم
حکن ،لغَ ًرَاّس شس؛ ظیطا چِ تسا هَاضزی تاشس کِ حالت ساتقِ تِ ٍاسؽِی تَاضز حالتیي ،هشکَک تاشس؛
هثالً هستی حکن اتاحِ تَزُ ٍ هستی حکن العاهی ٍ ،تقسّم ٍ تأذط ّیچکسام ضا ًویزاًین ،زض ایي حالت
استصحاب جاضی ًیست ٍ فقػ هیتَاى تِ ازلِّی تطائت توسّک کطز.
ّوچٌیي تؼعی اظ هثاًی ،استصحاب ضا زض اقلّ ٍ اکثط اضتثاؼی جاضی ًویزاًس ،الهحالِ جع تطائت پٌاُ
زیگطی ًرَاّس تَز.
تِ ػالٍُ هی زاًین کِ زلیل تطائت ذیلی ضٍشي است ٍ تا اًسک آشٌایی تا فقِ قاتل تحصیل است ،زض
حالی کِ زلیل استصحاب تِ ًحَی کِ حجّت تاشس ًسثتاً زاضای پیچیسگی است ٍ ًیاظ تِ تَاًایی تیشتط است
ٍ لؼلّ تطای تؼط افطاز ،حجّیت استصحاب آىّن تِ صَضت استصحاب ػسم حکن ثاتت ًشَز ،لصا قاػسُی
تطائت جَؼْل شسُ است تا آً ْا تتَاًٌس اظ تطائت استفازُ کٌٌس .شید اًصاضی زض ضسائل زض تحث استصحاب
تیاى کطزُاًس کِ اٍلیي کسی کِ تِ اذثاض تط حجّیت استصحاب استسالل کطزُ است ٍالس شید تْائی شیخ
حسیه به عبد الصمد زض کتاب الؼقس الؽْواسثی یا الؼقس الحسیٌی 3تَزُ است .زض حقیقت ًعزیک تِ ّعاض
 .0ايه کتبة حدود  53سبل قبل برای اوليه ببر توسط مرحوم آيت اهلل سيد جواد مدرسی به چبپ رسيده است.
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سال قثل اظ ٍالس شید تْائی کسی توسّک تِ ازلِّی ًقلیِ تطاستصحاب ًکطزُ است ،تٌاتطایي جؼل تطائت لغَ
ًرَاّس تَز.
اشکال هفتن بر جریان استصحاب عدم تکلیف
اگط کسی استصحاب ػسم الحکن قثل اظ شطع یا استصحاب تطذیص زض اتتسای تشطیغ ضا جاضی ساظز
گطفتاض هشکل تثسّل هَظَع ذَاّس شس؛ ظیطا ػسم الحکن یا تطذیصاتی کِ زض اتتسای شطع تَزُ است تا
تطذیصّایی کِ تؼس اظ اکوال شطع هحقّق شسُ هتفاٍت است.
تطذیص قثل اظ شطع تِ هالک ػسم فطاض هطزم اظ زیي ٍ جصب تسضیجی افطاز تَزُ است ،احکاهی هاًٌس
حطهت شطب ذوط یا ٍجَب حجاب ٍ  ...تا هسّتی تؼس اظ ّجطت تِ هسیٌِ تشطیغ ًشسُ تَز .ایيگًَِ
تطذیصّا غیط اظ تطذیص تؼس اظ اکوال زیي است ،تٌاتطایي هَظَع هتفاٍت ذَاّس تَز ٍ زض ًتیجِ
استصحاب جاضی ًیست؛ ظیطا زض حقیقت إسطاء حکن اظ هَظَػی تِ هَظَعِ زیگطی است ٍ ًْایتاً
استصحاب کلّی قسن ثالث ذَاّس تَز.
هثالً هیزاًین حیَاًیتی تَزُ ٍ یقیي تِ اظ تیي ضفتي آى زاضین ،شک زاضین هقاضى ظٍال آى حیَاًیت،
حیَاًیت زیگطی پیسا شسُ است یا ذیط ،زض ایٌجا ًویتَاًین استصحاب ضا جاضی ساظین.
اتاحِی قثل اظ شطع تا هالک جصب افطاز تِ اسالم ٍ ػسم فطاض هطزم اظ اسالم تَزُ است ٍ آى اتاحِ پایاى
یافتِ است ،شک زاضین آیا اتاحِی زیگطی پسیساض شسُ است یا ذیط ،اگط استصحاب جاضی گطزز اظ ًَع کلّی
قسن ثالث ذَاّس تَز ٍ زض جای ذَزش ثاتت شسُ است کِ چٌیي استصحاتی صحیح ًیست.
پاسخ اشکال هفتن

ّطچٌس ٍجَز یا ػسم ٍجَز حکن ،زاضای هالک است ٍ تسٍى هالک ًرَاٌّس تَز ٍ ػسم الحکن ًیع تِ
هالحظِی ػسم هالک هٌاسة است ،اهّا ایي هالکات قیَز تطای احکام ًیستٌس .تِ تؼثیط فٌی هالکات حیثیات
تؼلیلیِ ّستٌس ًِ حیثیات تقییسیِ؛ تِ ایي هؼٌا کِ زض هقام جَؼْل گفتِ ًویشَز کِ هثالً ًواظ جوؼِ ٍاجة
است تِ هالک حعَض هطزم یا  ،...تلکِ زض ػالن اػتثاضٍ ،جَبٍ ،جَب است ٍ هالک ،ػلت آى حکن است.
ّطچٌس زض هسائل ػقلی هحط تیاى کطزُاین کِ حیثیات تؼلیلیِ تِ حیثیات تقییسیِ تط هیگطزز اهّا آى زض
هثاحث زقّی فلسفی استٍ ،لی زض جؼل احکام کِ اػتثاضیات است هالکات احکام حیثیات تؼلیلیِ ّستٌس ٍ
قیس زض حکن ًویتاشٌس .تسیي جْت اتاحِای کِ ًاشی اظ ػسم فطاض هطزم اظ زیي یا احکام زیي است تا
اتاحِای کِ ًاشی اظ اقتعای هثاح تَزى است تفاٍتی ًساضًس یا ػسم الحکن قثل اظ تشطیغ ٍ تؼس اظ تشطیغ ٍ
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اکوال آى ّط زٍ یکساى ّستٌس ،زض ًتیجِ هحصٍضی کِ هستشکل تیاى کطز (استصحاب کلّی قسن ثالث)
ٍجَز ًساضز تلکِ یک اتاحِی شرصی ٍجَز زاضز کِ استوطاض پیسا کطزُ است .آضی ػلّت ایي اتاحِ زض اتتسا
ػسم فطاض هطزم اظ زیي تَزُ است ٍ زض هطحلِی تؼس ػلّت زیگطی جاًشیي شسُ است ،ایي تثسّل هَجة
تثسّل شرص اتاحِ ًویشَز ٍ اگط اصطاض تاشس کِ شرص اتاحِی ساتق هَجَز ًیست ًْایت آى است کِ
تِ ًحَ کلّی قسن ثاًی هیتَاًس اتاحِی هصکَض تاقی تاشس ٍ تا استصحاب هیتَاى تقا ضا احطاظ کطز.

مقرّر :سید حامد طاهری
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