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جلسه  011ـ سهشنبه 49/3/5
بررسی جریان استصحاب در احکام وضعیه
دس ًظش تذٍی سٍؿي اػت وِ اعالق ادلِی اػتصحاب ّن ؿاهل احىام ٍضؼیِ هیؿَد ٍ ّن احىام
تىلیفیِ سا دس تشهیگیشد ٍ تلىِ هَسد صحیحِی صساسُ حىن ٍضؼی عْاست تَد ،تا ایي حال تایذ تشسػی
ًوَد وِ آیا جشیاى اػتصحاب دس ّوِی احىام ٍضؼیِ جاسی اػت یا حذالل دس تشخی اص آىّا هثتالی تِ
اؿىال اػت؟ ایي تفصیل تاػث ؿذُ اػت اصَلیَى تحثّای جالثی پیشاهَى حمیمت حىن ٍ ّوچٌیي
حىن تىلیفی ٍ ٍضؼی هغشح ًوایٌذ.
ایٌىِ حمیمت حىن ،اهشی اػتثاسی اػت تشدیذی دس آى ًیؼت ٍ تمشیثاً ّوگاى آى سا لثَل داسًذٍ ،لی
تایذ دیذ چِ تفاٍتی هیاى حىن ٍضؼی ٍ تىلیفی ٍجَد داسد.
حىن تىلیفی یؼٌی حىوی وِ دس آى التضاء فؼل یا ػذم فؼل ٍ یا تخییش ٍجَد داسد .تِ تؼثیشی یؼٌی :ما
فیه االقتضاء او التخییر ،هاًٌذ حىن «ٍجَب» وِ دس آى التضاء فؼل تا هٌغ اص تشن ٍجَد داسد ،یا «حشهت» وِ
داسای التضاء ػذم فؼل تا هٌغ اص فؼل اػت« ،اػتحثاب» ًیض التضاء فؼل ّوشاُ تشخیص دس تشن اػت ٍ
«وشاّت» التضاء ػذم فؼل تا تشخیص دس فؼل« ،اتاحِ» ًیض تِ هؼٌای ػذم التضاء فؼل ٍ ػذم فؼل یؼٌی
«تخییش» اػت.
ّش آًچِ غیش اص حىن تىلیفی تاؿذ ٍ اػتثاسی تاؿذ حىن ٍضؼی ًاهیذُ هیؿَد؛ اػن اص ػثیت ،ؿشعیت،
هاًؼیت ،سافؼیت ،حجّیت ،هلىیت ،لضاٍت ٍ ،...ػایش تمؼیوات حىن ٍضؼی ًیض اّویت چٌذاًی ًذاسد ٍ
اگش هَاسدی داسای اّویت تاؿذ دس هثحث هشتَط تِ آى روش هیؿَد.
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هقدهه :انواع هفاهین
فالػفِ ٍ تِ تثغ آًْا تؼیاسی اص اصَلیَى هحمك ،هفاّین سا تِ ػِ ًَع تمؼین ًوَدُاًذ:
 .1مفاهیم ماهوی یا به تعبیر دیگر ،مفاهیم متأصل یا ذاتی
ایي هفاّین حمیمت اؿیاء سا تِ اًؼاى ًـاى هیدّذ ٍ لالثی اػت وِ رات اؿیاء سا حىایت هیوٌذ وِ اگش
آى هفَْم هٌغثك تش خاسج گشدد ٍ لثاع خاسج سا تپَؿذ توام حمیمت آى ؿیء سا خَاّذ داؿت .هثالً هفَْم
«آب» یا «اًؼاى» ،هاّیت ٍ حمیمت آب ٍ اًؼاى سا ًـاى هیدّذ ٍ تِ تؼثیش دیگش صَست آب یا اًؼاى دس
رّي هیتَاًذ توام حمیمت هوىي خَد سا تِ ػٌَاى اهشی هجضای اص ػایش حمایك تیاى وٌذ .ایي هفاّین تِ ایي
دلیل «هفاّین هاَّی ٍ راتی» یا «هتأصل» ًاهیذُ هیؿًَذ.
 .2مفاهیم انتزاعی
ایي هفاّین حىایت وٌٌذُی حمیمت ٍ َّیت اؿیاء ًیؼتٌذ ،تلىِ تٌْا اص احىام ٍ حیثیات اؿیاء حىایت
داسًذ وِ آى حیثیت هیتَاًذ دس اؿیاء دیگش ًیض تاؿذ .هثالً تا تشخَسد تِ آتـی وِ چیضی سا هیػَصاًذ،
صَستی اص آتؾ ٍ صَستی اص ؿیء ػَختِ ؿذُ دس رّي تِ ٍجَد هیآیذٍ ،لی ػالٍُ تش آتؾ ػٌَاى دیگشی
هثل ػلت ٍ ػثة ػَختي اص آى اًتضاع هیؿَد؛ ووا ایٌىِ اص ؿیء ػَختِ ؿذُ ًیض ػٌَاى هؼلَل ٍ هؼثة
اًتضاع هیؿَد.
ػلت ٍ ػثة ،ػٌَاًی اػت وِ ها تحزائی جذای اص آتؾ ًذاسد ،تلىِ ػمل اص خصَصیت ٍ ٍیظگی ًاس
وِ هَجة ػَختي هیؿَد ػٌَاى ػثة ٍ ػلت سا اًتضاع هیوٌذ؛ تِ خالف هفَْم هتأصل وِ ها تحزاء داسد.
لزا تِ هفاّین اًتضاػی «محموالت بالصمیمة» گفتِ هیؿَد؛ صیشا اص صوین رات ؿیء تذٍى اضافِی چیضی
اًتضاع هیؿًَذ ٍ تالتحلیل ٍ تؼوّل ػملی تِ دػت هیآیٌذ ٍ ایيگًَِ ًیؼت وِ تِ صَست خَدواس دس رّي
ایجاد گشدًذ تلىِ ًیاص تِ واسوشد ٍ وٌذ ٍ واٍ رٌّی داسًذ.
هحوَالت تالصویوة دس هماتل «محموالت بالضمیمة» لشاس داسًذ .ػٌَاًی هاًٌذ «ػلت» ٍ «ػثة» تا
ضویوِ وشدى چیضی تِ آتؾ حاصل ًویؿَدٍ ،لی ٍلتی گفتِ هیؿَد «صیذٌ ػادلٌ» ٍصف ػذالت تایذ تِ
صیذ ضویوِ ؿَد تا ػٌَاى «ػادلٌ» یا «ػالنٌ» صادق تاؿذ .لْزا ایي اٍصاف ،اٍصاف تالضویوِ ؿوشدُ
هیؿًَذ؛ تِ خالف اٍصافی هاًٌذ «هوىي»« ،صٍجٌ»« ،ػلةٌ» ٍ  ...وِ اٍصاف تالضویوة ّؼتٌذ.
تٌاتش هـَْس توام همَالت دّگاًِی اسػغَیی هفاّین هاَّی ٍ هتأصل ّؼتٌذ وِ اص هحوَالت تالضویوة
هحؼَب هیؿًَذّ ،شچٌذ تشخی دس ایي ًظش اؿىال وشدُاًذ ٍ تِ ًظشّ ،وِی ایي همَالت چٌیي ًیؼتٌذ.
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گاّی دس فلؼفِ اص هفاّین اًتضاػی تِ هفاّین اػتثاسی ًیض تؼثیش هیؿَد؛ صیشا ٍاطُی اػتثاسی اصغالحات
هختلفی داسد ٍ دس یه اصغالح ،هشادف تا اًتضاػی اػت.
آیا مفاهیم انتزاعیه موجود هستند؟

ایٌىِ هفاّین هتأصل هَجَدًذ اهشی ٍاضح اػت (الثتِ تٌاتش هؼله ٍ فلؼفِی هـاء) اهّا دس هَسد هفاّین
اًتضاػی تایذ گفت لغؼاً تِ ًحَ هفاّین هاَّی هَجَد ًیؼتٌذ؛ یؼٌی داسای ها تاصاء خاسجی ًیؼتٌذ ،اهّا
هیتَاًین تگَیین ایي هفاّین ًیض تِ ٍجَد هٌـأ اًتضاع خَد هَجَد ّؼتٌذ؛ هثالً ػثثیت ًاس تشای احتشاق
هَجَد اػت اهّا ًِ ٍجَدی وِ صائذ تش اصل ًاس تاؿذ ،تلىِ هَجَد تِ ٍجَد ًاس اػت؛ یؼٌی جاػل تا جؼل
ًاس ،ػثثیت آى تشای احتشاق سا ًیض جؼل ًوَدُ اػت ّشچٌذ ایي جؼل ،جؼل تاالصالة ًیؼت.
تِ تؼثیش دیگش جؼل استؼِ ،جؼل اثٌیي ٍ  ...وافی اػت دس ایٌىِ گفتِ ؿَد صٍجیت آًْا ًیض جؼل ؿذُ
اػت ٍ ّوشاُ آًْا هَجَد اػت ٍ ًیاص تِ جؼل جذاگاًِای ًذاسد ٍ ّویي وِ جاػل ،چْاس یا دٍ سا جؼل
ًوَد صٍجیت هٌجؼل اػت ٍ ًیاصی تِ جؼل ًذاسد .لْزا هفاّین اًتضاػی هاًٌذ صٍجیت ،ػلیت ...ٍ ،هَجَد تِ
ٍجَد هٌـأ اًتضاع خَد ّؼتٌذ.
 .3مفاهیم اعتباریهی محضه
همصَد اص اػتثاسی دس ایٌجا ،اػتثاسی تِ هؼٌای اخص اػت؛ یؼٌی هفاّیوی وِ ًِ حاوی اص حمایك هتأصل
ّؼتٌذ ًِ تیاىگش حیثیات ٍ احىام حمایك هتأصل ّؼتٌذ ،تلىِ ػاختِ ٍ پشداختِی رّي اًؼاى ّؼتٌذ تذٍى
ایٌىِ اص ٍالؼیتی هاٍساء خَد حىایت وٌٌذ؛ هثالً تصَس غَل یا وَّی اص عال یا خَسؿیذ خاهَؽ ،اص ایي ًَع
هفاّین ؿوشدُ هیؿًَذٍ .لىي هیداًین اًؼاى ػالل واس لغَ اًجام ًویدّذ ٍ لزا گاّی هفاّیوی سا خلك
هیوٌذ تا اغشاض ٍ آثاسی تش آى هتشتة ًوایذ؛ هثالً ؿخصی سا تِ ػٌَاى سئیغ اػتثاس هیوٌٌذ .ػٌَاى
«سیاػت» ػٌَاًی اػتثاسی اػت وِ حاوی اص ٍالؼیتی خاسجی ًیؼتٍ ،لی اًؼاىّا تشای ایٌىِ فالى هجتوغ یا
گشٍُ داسای ًظن ٍ هذیشیت ٍاحذی تاؿذ ایي ػٌَاى سا تشای ایي ؿخص اػتثاس هیوٌٌذ ،یا گاّی گفتِ
هیؿَد فالى ؿخص هاله فالى ؿیء اػت دس حالی وِ دس خاسج ٍ تىَیي اهش جذیذی ٍ ساتغِی خاصی
هیاى فالى ؿخص ٍ آى ؿیء پذیذ ًیاهذُ اػت ،اها تِ خاعش هصالحی ایي ؿخص سا هاله فشض هیوٌٌذ ٍ
دیگشاى سا هاله ًویداًٌذ .ایي دػتِ اص هفاّین سا هفاّین اػتثاسیِی هحضِ هیگَیٌذ.
ایٌىِ ایي هفاّین اػتثاسی اص دیذگاُ سٍاىؿٌاختی فلؼفی چگًَِ پذیذ هیآیٌذ ٍ تِ چِ دلیل اًؼاىّا ایي

هفاّین سا جؼل هیوٌٌذ ،تحث جالثی اػت وِ تشای فْن ایي هفاّین ًیض هفیذ اػت ٍ دس وتاب فلؼفِی
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اخالق تذاى پشداختِاین ٍ دس ایٌجا اًذوی تِ آى اؿاسُ هیوٌین.
ایي هفاّین اص تىَیي التثاع ؿذُاًذ؛ هثالً هفَْم «سیاػت» اص ساتغِی سأع تا تذى التثاع ؿذُ اػت ٍ
ّواىگًَِ وِ سأع هذیشیت تذى سا دس اختیاس داسد اًؼاىّا ًیض دس هیاى خَدؿاى ؿخصی سا سأع لشاس
هیدٌّذ تا ّواى واسی سا وِ سأع تشای تذى اًجام هیدّذ تشای اًؼاىّا اًجام دٌّذ ،یا ٍلتی دس تىَیي
اًؼاى هاله اػضاء تذى خَد اػت ٍ هیتَاًذ ّش تصشفی دس آى اًجام دّذ ٍ دیگشاى ایي ساتغِ ٍ تؼلظ سا
ًذاسًذّ ،واًٌذ ایي ساتغِ سا هیاى افشاد ٍ اؿیاء لشاس هیدٌّذ ٍ هفَْم «هلىیت» سا اػتثاس هیوٌٌذ ٍ هیگَیٌذ
فالًی هاله ایي صهیي اػت؛ یؼٌی اٍ هیتَاًذ ّش تصشفی دس آى اًجام دّذ ٍ دیگشاى ایي حك سا ًذاسًذ ٍ
تذیي ٍػیلِ ًظوی دس جاهؼِ تشلشاس هیؿَد.
ٍجَب ،حشهت ،اػتحثاب ،وشاّت ،اتاحِ ٍ ػایش هفاّین اػتثاسیِ ،یا هؼتمیواً اص تىَیي التثاع ؿذُاًذ
ٍ یا تالَاػغِ التثاع ؿذُاًذ؛ هثالً اًؼاىّا دیذُاًذ دس اًجام تشخی اهَس اجثاس داسًذ ٍ ًؼثت تِ اهَس دیگش
ّشچٌذ توایل داسًذ اهّا اجثاسی ًذاسًذ ٍ ًؼثت تِ اهَس دیگش واهالً ٍجَد ٍ ػذم آًْا تشای اًؼاى حالت
تؼاٍی داسد.
فشض وٌیذ وؼی دچاس لشصؽ ٍ استؼاؽ دػت ؿذُ اػت ٍ ًویتَاًذ اص لشصؽ دػت خَد هواًؼت
وٌذ ،ایي یؼٌی ضشٍست لشصؽ ،اص ایي حالت اًؼاىّا تشای تشخی اهَس وِ تایذ اًجام ؿًَذ هفَْهی تِ ًام
«ٍجَب» یا «ضشٍست» سا اػتثاس هیوٌٌذ.
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