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لثل اس تزرسی والم ضْیس صسر

اضىال ٍ پاسری را وِ زر تمزیزات ایطاى آهسُ هؽزح هیوٌین ،سپس

تِ تزرسی ولوات ایطاى ذَاّین پززاذت.
ضْیس صسر زر «رُفغ ها الیؼلوَى» پذیزفتٌس هَظَعِ آًچِ رفغ هیضَز ،حىن ٍالؼیِ هَجَز است وِ
هىلّف آى را ًوی زاًس ٍ ایي ًساًستي ،یه ػذر تزای اٍ هحسَب هی ضَز ،زر ًتیجِ ایي حىن زر ظاّز اس
هىلّف تززاضتِ هیضَز.
تا ایي تیاى ،اضىال تشرگی تز ضْی س صسر ٍارز ذَاّس ضس؛ سیزا تا ایي هثٌا ایطاى تایس هؼتمس ضًَس
حسیث رفغ تٌْا زر جایی وارتزز زارز وِ ٍالغ ثاتت تاضس ٍ الّا حسیث رفغ وارتزز ًرَاّس زاضت ،زر ًتیجِ
اگز حسیث رفغٍ ،الغ ثاتت را رفغ هی وٌس زر حمیمت یؼٌی آى حىن ،هٌجّش است ٍ رفغِ آى هؼٌایی ًرَاّس
زاضت.
ضْیس صسر زر پاسد تِ ایي اضىال تیاًی زارًس وِ چىیسُ ٍ ذالصِی آى چٌیي است :هزاز اس «رُفغ ها
الیؼلوَى» آى است وِ اگز حىوی زر هتي ٍالغ ثاتت تاضس تا حسیث رفغ ظاّزاً تززاضتِ هیضَز ٍ اگز
حىوی ثاتت ًثاضس اساساً ًیاسی تِ حسیث رفغ ًرَاّس تَز .زر حمیمت حسیث رفغ تِ صَرت جولِی
ضزؼیِ رفغ ظاّزی اثثات هیوٌس.
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 .1بحًث فی علم االصًل ،ج  ،5ص « :151فاوه يقال يتمسل بحديج الرفع إلحبات الرفع الظاهري فی مًارد الشل على تقدير حبًت
التنليف المشنًك ياقعاً ي معه يعلم بجامع الرفع الًاقعی إذا لم ينه هىاك تنليف ياقعا أي الظاهري إذا مان هىاك تنليف ياقعا ي هً ماف
للتأميه».
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نقد و بررسی فرمایشات شهید صدر

تز فزضِ آًىِ همسّهاتی وِ ضْیس صسر تیاى وززًس صحیح تاضس ٍ زر آًْا هٌالطِای ًىٌین ،سزاؽ ّز یه
اس ؼزفیي هحذٍریي یؼٌی ٍجَب ٍ حزهت هیرٍین ٍ تزرسی هی وٌین آیا ضزایػ جزیاى تزائت زر آًْا
ٍجَز زارز یا ذیز؟
زر هثال هذوَر وِ هىلّف اس حیث ٍجَب ضه زارز وِ آیا حلف اٍ تز رفتي تِ سفز زر سِضٌثِی
ذاظ تَزُ ٍ ٍجَب سفز هحمّك ضسُ است یا ذیز ،احتوال هیزّس وِ ایي ٍجَب زر هتي ٍالغ هَجَز
تاضس ،تٌاتزایي اگز زر هتي ٍالغ ایي ٍجَب ثاتت تاضس ٍ ها ًساًین ،تِ ًحَ جولِی ضزؼیِای وِ ضْیس صسر
فزهَزًس ،هطوَل حسیث رفغ ذَاّس ضس؛ یؼٌی هیتَاى گفت اگز سفز زر رٍس سِضٌثِ زر هتي ٍالغ ٍاجة
تاضس زر ظاّز تا حسیث رفغ تززاضتِ هی ضَز ٍ اگز چٌیي ٍجَتی ًثاضس وِ اساساً ًیاسی تِ حسیث رفغ
ًرَاّس تَزّ .وچٌیي زر ؼزف حزهت ًیش هیتَاى گفت اگز زر هتي ٍالغ سفز زر رٍس سِضٌثِ حزام تاضس تا
حسیث رفغ زر ظاّز ایي حزهت تززاضتِ هی ضَز ٍ اگز زر ٍالغ چٌیي حزهتی ًثاضس ًیاسی تِ حسیث رفغ
ًرَاّس تَز.
تٌاتزایي چگًَِ ضْیس صسر لائلٌس وِ تٌْا یه رفغ صَرت هیگیزز؟! زر حالی وِ زر ها ًحي فیِ زٍ
حىن هطىَن ٍجَز زارز.
ٍ ایٌىِ فزهَزًس رفغ ظاّزی زر جایی هوىي است وِ ایجاب احتیاغ هوىي تاضس ،تِ ًحَی وِ ها
هؽزح وززین ایجاب احتیاغ ٍجَز زارز؛ سیزا ّز یه اس ؼزفیي را اگز تِ تٌْایی زر ًظز تگیزین احتیاغ زر
آًْا هوىي است ٍ ضارع هیتَاًس تگَیس ّزگاُ احتوال ٍجَب زازیس آى را اًجام زّیس ٍ زر ؼزف حزهت
تگَیس ّزگاُ احتوال حزهت زازیس آى را تیاٍریس ٍ احتیاغ وٌیس.
تٌاتزایي ػلیٰ رغن تالضی وِ ضْیس صسر زر ًفی جزیاى تزائت (حسیث رفغ) زر ها ًحي فیِ اًجام زازًس
هیتَاى گفت حسیث رفغ زر ّز زٍ ؼزف جزیاى زارز ٍ ّواىگًَِ وِ لثالً اضارُ وززین ،زر هَرز جزیاى
حسیث حلّیت اس آًجا وِ لشٍهی ًسارز تحث ًرَاّین وززّ ،ز چٌس زر زٍرُی ساتمِ اس آى تحث وززین؛
سیزا تز فزض وِ اصل حلّیت جاری ًثاضس حسیث رفغ جاری ذَاّس تَز.
جزیان استصحاب عدم حکن در دوران بین هحذورین
زر تحث تزائت تیاى وززین وِ یىی اس راُّای اثثات تزائت ،استصحاب ػسم حىن است .آیا زر زٍراى
اهز تیي هحذٍریي هیتَاى گفت ّز یه اس زٍ ؼزف ،هسثَق تِ ػسم حىن تَزُ است ٍ زر ًتیجِ حالت
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ساتمِ را تا سهاى حال استصحاب وٌین؟
تِ ًظز ها چٌیي استصحاتی جاری است .ضْیس صسر ًیش زر جزیاى ایي استصحاب ًظز هَافك زارًس،
حتی تؼط وساًی وِ استصحاب را زر احىام جاری ًویزاًٌس ایي استصحاب را جاری هیزاًٌس؛ سیزا آًاى
استصحاب اثثاتی را جاری ًوی زاًٌس تِ زلیل تؼارض جؼل ٍ هجؼَل وِ زر جای ذَزش تیاى ذَاّس ضس،
اهّا استصحاب ػسم حىن ،هاًؼی ًسارز.
هزحَم ًائیٌی

اس وساًی است وِ هؼتمسًس استصحاب ػسم حىن زر ایٌجا جاری ًرَاّس تَز .ایطاى

سِ زلیل تز ػسم جزیاى استصحاب الاهِ وززُاًس.
سه دلیل بر عدم جریان استصحاب عدم حکم از سوی مرحوم نائینی
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دلیل اول :ایي استصحاب هُثثت ذَاّس تَز؛ سیزا ػسم حىوی وِ لثل اس حلف تز سفز ٍجَز زاضتِ
است غیز اس ػسم حىوی است وِ تؼس اس حلف ٍجَز زارز.
زر ٍالغ ایي اضىالّ ،واى اضىالی است وِ زر جزیاى استصحاب ػسم حىن تزای اثثات تزائت هؽزح
ضس ٍ زر آى تحث پاسد زازُ ضس ٍ لذا زٍتارُ تىزار ًویوٌین.
دلیل دوم :تیاى ضسُ است وِ اس آًجا وِ استصحاب ،اصل تٌشیلی است ٍ هطىَن را ًاسل هٌشلِی ٍالغ
لزار هیزّس ٍ تِ تؼثیزی ػزش االصَل ٍ فزش األهارات است ،هرالفت ػلویِی لؽؼیِ تَسػ استصحاب
رٍا ًرَاّس تَز؛ تِ زلیل آً ىِ زر زٍراى تیي هحذٍریي اگز استصحاب ػسم ٍجَب ٍ استصحاب ػسم
حزهت جاری ضَز هؼٌایص آى ذَاّس تَز وِ سفز رٍس سِضٌثِ ًِ ٍاجة است ًِ حزام ،زر حالی وِ ها
لؽغ زارین ایي سفز یا ٍاجة است یا حزام ،لذا تا ایي استصحاب ،هرالفت ػلویِ السم هیآیسّ .ز چٌس هٌجزّ
تِ هرالفت لؽؼیِی ػولیِ ًرَاّس ضس اهّا چَى استصحاب ،اصل تٌشیلی است ٍ هطىَن را ًاسل هٌشلِی
ٍالغ هیوٌس ،زر حالی وِ لؽغ زارین ٍالغ هرالف آى است ،ازلِّی استصحاب ضاهل ایي حالت ًرَاّس ضس.
ایي اضىال یه اضىال هثٌایی است ٍ تِ ًظز ها هاًؼی ٍجَز ًسارز وِ حتی تَسػ استصحاب ،هرالفت
ػلویِ رخ زّس ٍ هازاهی وِ هٌجزّ تِ تجَیش هرالفت ػولیِی لؽؼیِ ًطَز هطىلی ًرَاّس زاضت.
دلیل سوم :ػسم تزتّة اثز ػولی تز جزیاى زٍ استصحاب زر ها ًحي فیِ؛ سیزا هىلّف ذالی اس یىی اس
زٍ ؼزف ًویتَاًس تاضس ،وِ پاسد ایي زلیل لثالً گذضت.

 .1اجًد التقريرات ،ج  ،2ص .232
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ٍ اهّا زرتارُی اضىال تؼارض جؼل ٍ هجؼَل وِ تز اساس آى تزذی استصحاب زر احىام را هٌتفی
زاًستِاًس:
اوّالً :ایي هثٌا (ػسم جزیاى استصحاب زر احىام ولّیِ) لاتل لثَل ًیست ،تا ایي حال اگز وسی هؼتمس تِ
ایي هثٌا تاضس تایس جزیاى استصحاب را زر ؼزف اثثات هٌتفی تساًس؛ یؼٌی هثالً اگز ضه ضَز آیا ٍجَب
ًواس جوؼِ هرصَظ سهاى حعَر اهام

است یا ذیز ،زر چٌیي جایی تِ ػلت ٍجَز ضثِْی تؼارض

جؼل ٍ هجؼَل ،استصحاب ٍجَب را زچار هحذٍر ذَاّس ضس ،اهّا زر ؼزف ػسم حىن وِ جؼل ٍ
هجؼَلی ٍجَز ًسارز ٍ ًثَز حىن است هاًؼی اس جزیاى استصحاب ػسم ٍجَب ٍ حزهت ًرَاّس تَز.
ثانیاً :اضىال ػسم جزیاى استصحاب زر احىام اگز توام تاضس زر هَارزی است وِ هوحّط زر ضثْات
حىویِ تاضس؛ یؼٌی ضه ًاضی اس فمساى ،اجوال یا تؼارض ًصّیي تاضس ،اهّا اگز ضثِْای هطَب تِ ضهّ زر
اهَر ذارجیِ تاضس تِ ًحَی وِ زر هثال ذَاّس آهس ،اضىال ػسم جزیاى استصحاب زر احىام هَظَع
ًرَاّس زاضت ٍ ها ًحي فیِ هیتَاًس اس ایي لثیل تاضس.
توضیح بیشتر با مثال

تٌاتز ایٌىِ السم ًیست هحلَفٌ ػلیِ رجحاى زاضتِ تاضس ،اگز وسی ضه وٌس آیا لسن یاز وززُ تز سفز
زر رٍس سِضٌثِ یا لسن یاز وززُ تز تزن سفز زر رٍس سِضٌثِ ٍ زر ًتیجِ ضه وٌس وِ سفز تز اٍ ٍاجة
است یا حزام ،گزچِ ضهّ زر یه حىن ضزػی است (ٍجَب یا حزهت سفز) اهّا ایي ضثِْ ،یه ضثِْی
حىویِی هحعِ ًیست تلىِ ضثِْی حىویِای است وِ هٌطأ آى ضثِْی هَظَػیِ است؛ سیزا هٌطأ ایي
ضثِْ فزاهَش وززى هىلّف است وِ ًویزاًس چگًَِ لسن یاز وززُ است ٍ ًحَُی لسن هىلّف ،یه ػول
ذارجی است وِ اضتثاُ ضسُ است ،لذا هاًؼی ًسارز وِ ػسم حلف الوىلّف ػلی السفز فی یَم الثلثاء یا ػسم
حلف الوىلف ػلی ػسم السفز فی یَم الثلثاء را استصحاب وٌین ٍ ضثِْی ػسم جزیاى استصحاب زر احىام
جاری ًیست؛ تِ زلیل آًىِ اساساً تِ حىن واری ًسارین ٍ زر آى استصحاب جاری ًویوٌین تلىِ استصحاب
را زر هَظَػی وِ هٌطأ اضتثاُ حىن ضسُ است جاری هیوٌین ٍ زر حمیمت استصحاب زر سثة ٍ ًفی آى،
ها را اس استصحاب زر هسثّة تیًیاس هیوٌس.

مقرّر :سید حامد طاهری
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