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جلسه  69ـ سهشنبه 69/9/96

تبیین دیدگاه برگزیده در مسألهی تعارض دو استصحاب عدم جعل و مجعول
تا تِ حال تِ ایي ًتیجِ سسیذین وِ استصحاب ػذم جؼل هیتَاًذ جاسی گشدد ٍ اگش جاسی ضَد حاون
تش استصحاب هجؼَل است ٍ فشهایطات هشحَم ًشالی ٍ سیذ خَیی

هثٌی تش تؼاسض استصحاب ػذم

جؼل ٍ هجؼَل ًاتوام تَد.
اها آیا استصحاب ػذم جؼل اساساً جاسی هیضَد؟
تؼذ اص ًمل ٍ ًمذ سخٌاًی وِ دس ػذم جشیاى استصحاب ػذم جؼل روش ضذُ تَدًَ ،تت سسیذگی تِ هصةّ
تحث سسیذُ است .آًچِ تیاى خَاّین وشد چِتسا دس استىاص توام وساًی وِ ًافی استصحاب ػذم جؼل تَدُاًذ
ٍجَد داضتِ ،اهّا تَظیحی وِ روش خَاّین وشد تذیيگًَِ دس ولوات هحممیي ًثَدُ است.
اص ها روشًا سٍضي ضذ وِ ولّ احىام هسثَق تِ ػذم استّ ،شچٌذ اگش تشخی هؼتمذ ضًَذ تٌْا الضاهیات
هسثَق تِ ػذهٌذ ظشتِ ای تِ تیاى ها ًخَاّذ صد .ایي هسثَلیت تِ ػذم وِ سپس تثذیل تِ ٍجَد هیضَد تِ
دٍ صَست هوىي خَاّذ تَد؛ دس یه ًَعِ آى وِ ػوذتاً چٌیي است ،استصحاب ػذم جؼل جاسی ًیست ٍ
دس ًَع دیگشش استصحاب هجؼَل جاسی ًیستّ ،شچٌذ استصحاب ػذم جؼل جاسی است.
تشای سٍضي ضذى هطلة اتتذا دس ساتطِ تا استصحابِ جاسی دس هَظَػات ،والم سا تثییي هیوٌین؛ صیشا
وسی دس هَظَػات ،لائل تِ تؼاسض جؼل ٍ هجؼَل ًطذُ است.
هیداًین ّوِی هَظَػات هسثَق تِ ػذم تَدُاًذ .هثالً صیذ سا تِ ػٌَاى یه هَظَع دس ًظش هیگیشین ٍ
فشض هیوٌین وسی ًزس وشدُ است هاداهی وِ صیذ هَجَد است تش اٍ اًفاق وٌذ .هیداًین صیذ ّواىگًَِ وِ
اصلی ًثَدُ است اتذی ًیض ًویتاضذ ٍ پایاًی داسد ،لْزا ػذم صیذ ًسثت تِ لثل ٍجَدش ٍ تؼذ ٍجَدش هحمك
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تَدُ ٍ خَاّذ تَد ٍ فشظاً  08سال هَجَد است ٍ اگش ضه وشدین پس اص  08سال ًیض ٍجَد داسد یا خیش ،آیا
استصحاب ػذمِ ٍجَد پس اص  08سال جاسی هیضَد؟ وسی تِ ایي استصحاب تفَُ ًىشدُ است دس حالی وِ
دس تادئ ًظش چٌیي استصحاتی جاسی است؛ صیشا هسثَق تِ ػذم تَدُ است ٍ ٍلتی استصحاب ػذم صیذ جاسی
ضَد تا استصحاب ٍجَد صیذ هؼاسظِ هیوٌذ ٍ لزا ّیچوذام جاسی ًویضَد ،دس حالی وِ وسی سا سشاؽ
ًذاسین گفتِ تاضذ تؼاسض هیاى ػذم جؼل ٍ هجؼَل دس هَظَػات ٍجَد داسدٍ .لىي آًچِ هْن است ًىتِی
ػذم ٍجَد تؼاسض دس هَظَػات است .اگش تِ ایي ًىتِ دست یافتین ٍ تَاًستین تگَیین ایي ًىتِ دس احىام
ًیض ٍجَد داسد ،دس آًجا ًیض تایذ تگَیین استصحاب هجؼَل جاسی است ٍ ػذم جؼل جاسی ًیست.
امّا نکتهی مطلبٍ :جَد صیذ ًسثت تِ استوشاس خَدش تحصیص ًویضَد ٍ اگش پای صهاى سا تِ تحث
ٍاسد وٌین ٍ تگَیین ٍجَد صیذ دس لحظِی اٍل ،دس لحظِ دٍم ٍ سَم ٍ  ،...دس ٍالغ صحیح ًیست؛ صیشا
ٍ جَد صیذ اص ایي حیث ٍاحذ است ٍ تِ اػتثاس استوشاسش تحصیص ًویضَد؛ صیشا اهشش دائش تیي ٍجَد ٍ
ػذم است ٍ گفتِ ًویضَد حصِای اص صیذ ًسثت تِ لطؼِی اٍّل ٍجَد داسد ٍ ًسثت تِ لطؼِی دٍم
هطىَن است یا  ،...تلىِ صیذ یا هَجَد است یا هَجَد ًیست .لزا ػذم صیذ لطؼاً تِ ٍجَد صیذ هٌتمط
ضذُ است ،ػذم ًیض تحصیص تشداس ًیستٍ .لتی ػذم صیذ تثذیل تِ ٍجَد صیذ ضذ ضه هیوٌین ایي ٍجَد
صیذ ٌَّص هستوش است یا خیش؟ یا تِ تؼثیش دیگش ّست یا ًیست؟ استوشاس ٍجَدش حالت ساتمِ داسد ٍلی
ػذم استوشاسش حالت ساتمِ ًذاسد؛ صیشا ػذم صیذ هٌتمط ضذُ است .تٌاتشایي تٌْا استوشاس ٍجَد صیذ
استصحاب هی ضَد؛ چَى تٌْا یه ٍجَد تَدُ است وِ ػذهص ًمط ضذُ است ٍ هَجَد ضذُ است ٍ
ٍجَدش ًیض ٍاحذ ٍ اص حیث هَسد ًظش ،غیش هحصّص ٍ تسیط است.
آًچِ تیاى ضذ هشتَط تِ جؼل ٍ اهش تىَیٌی یؼٌی ٍجَد صیذ تَد ،اوٌَى تایذ دیذ آیا دس اهَس اػتثاسی ٍ
هجؼَالت ضشػیِ ًیض چٌیي است؟
ٍجَب ٍ حشهت ًیض دس ػالن اػتثاس ،جؼل هیضًَذ ٍ فشض آى است وِ هسثَق تِ ػذم ّستٌذ ٍ ػذم
ًسثت تِ استوشاس ٍجَب ٍ حشهت ،حصِتشداس ًیست .احىام ٍظؼیِ ًیض تِ اػتثاس استوشاسضاى حصِتشداس ًیستٌذ.
مثال برای احکام تکلیفیه :اگش گفتِ ضذ ٍجَب جلَس دس فالى هىاى وِ اص صثح تا ظْش است ،یه
ٍاحذ تسیط غیش هتجضی استّ ،شچٌذ استوشاس داسد اهّا ایي استوشاسش هَجة تحصیص ٍجَب جلَس تِ
حصِ ّای هتؼذد ًیست ،تلىِ یه ٍاحذ تسیط است وِ دس ػالن اػتثاس جؼل ضذُ است؛ ّواىگًَِ وِ صیذ
تشای  08سال جؼل تىَیٌی ضذُ است .تٌات شایي اگش تؼذ اص ظْشٍ ،جَب جلَس استوشاس داضتِ تاضذ
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حصِی جذیذی ًیست تلىِ اداهِی ّواى ٍجَب لثلی است ،ووا ایٌىِ اگش صیذ تیص اص  08سال ػوش وٌذ
صیذ جذیذی ًیست تلىِ ّواى صیذ است .حال دس ٍجَب جلَس اگش ضه وٌین آیا تؼذ اص صٍال ظْش ًیض
استوشاس داسد یا خیشً ،ویتَاًین تگَیین ساتمِی ػذم داضتِ است لزا ػذم استوشاس ٍجَب تا تؼذ صٍال سا
استصحاب ًوایین؛ صیشا استوشاس ٍجَب حصِ ًذاسد ٍ تسیط است ٍ اهشش دائش تیي ٍجَد ٍ ػذم است،
تٌاتشایي ٍلتی ػذم آى هٌتمط تِ ٍجَد ضذ تٌْا استصحاب ٍجَب جلَس جاسی هیضَد وِ ّواى
استصحاب هجؼَل است ٍ استصحاب ػذم جؼل جاسی ًیست.
مثالی برای احکام وضعیهٍ :لتی آتی تا تغیش ًجس هیضَد ،ػذم حىن تثذیل تِ حىن هیضَد .ایي حىن
تِ اػتثاس استوشاسش هتحصص ًویضَد ووا ایٌىِ ػذم آى ًیض داسای حصص ًویتاضذ ،تٌاتشایي دس هثل «ّزا
الواء ًجسٌ للتغیّش» ،تا تماء تغیّش ،لذس هتیميِ ًجاست است ٍ تؼذ اص صٍال تغیّش تٌفسِ ضه هیضَد آیا ّواى
ًجاست تالی است یا صائل ضذُ است؟ اگش تالی تاضذ حصِی جذیذی ًیست تلىِ استوشاس ّواى ٍجَد است
وِ یه ٍجَد تسیط ٍ هوتذ است ،لْزا ًویتَاًین تگَیین ًجاست ایي هاء هسثَق تِ ػذم تَدُ است؛ صیشا
ًجاست ٍجَد پیذا وشد ٍ تٌْا ضه دس استوشاس ٍجَدش داسین ٍ ػذم ساتك لطؼاً تا ٍجَد تسیطِ ٍاحذ ًمط
ضذُ است ٍ چٌذ ػذم یا چٌذ ٍجَد ًذاضتِاین تا استصحاب ػذم جاسی ساصین .تٌاتشایي اهش ًجاست دائش هیاى
ٍجَد ٍ ػذم تَد ٍ اوٌَى ٍجَد یافت ،لْزا استصحاب ػذم جاسی ًویضَد ٍ تٌْا استصحاب ٍجَد وِ
حالت ساتمِی هتیمٌِ داسد جاسی هی ضَد ٍ استصحاب ًجاست تذٍى تَّن هؼاسظِ تا استصحاب ػذم جؼل
ًجاست جاسی است.
آًچِ تیاى وشدین هیتَاًذ تَظیح فشهایص ضیخ اػظن ،1اًصاسی اػلی اهلل هماهِ تاضذ؛ تذیي صَست وِ اگش
صهاى سا هفشّد لشاس دّین استصحاب هجؼَل جاسی ًیست ٍ اگش صهاى سا ظشف لشاس دّین استصحاب ػذم جؼل
جاسی ًیست.
ٍ تٌاتشایي اگش دس جایی لساى دلیل تِ گًَِای تاضذ وِ استوشاس حىن دس یه هَظَع تِ ًحَ تحصیص

 .1فشائذ االصَل (ط -اًتشبسات اسالهٖ) ،ج ،2ص:846
أهب أٍال فألى األهش الَجَدٕ الوجؼَل إى لَحظ الضهبى ق٘ذا لِ أٍ لوتؼلقِ ثأى لَحظ ٍجَة الجلَس الوق٘ذ ثنًَِ إلى الضٍال ش٘ئب ٍ الوق٘ذ
ثنًَِ ثؼذ الضٍال ش٘ئب آخش هتؼلقب للَجَة فال هجبل الستصحبة الَجَة للقطغ ثبستفبع هب ػلن ٍجَدُ ٍ الشل فٖ حذٍث هب ػذاُ ٍ لزا ال
ٗجَ ص االستصحبة فٖ هثل صن َٗم الخو٘س إرا شل فٖ ٍجَة صَم َٗم الجوؼٔ ٍ إى لَحظ الضهبى ظشفب لَجَة الجلَس فال هجبل
الستصحبة الؼذم ألًِ إرا اًقلت الؼذم إلى الَجَد الوشدد ث٘ي مًَِ فٖ قطؼٔ خبصٔ هي الضهبى ٍ مًَِ أصٗذ ٍ الوفشٍض تسل٘ن حنن الشبسع ثأى
الوت٘قي فٖ صهبى ال ثذ هي إثقبئِ فال ٍجِ الػتجبس الؼذم السبثق. ... .
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تاضذ ٍ اًحالل دس واس تاضذ ،هؼلَم است وِ استصحاب ػذم جؼل جاسی است؛ صیشا دس حمیمت چٌذ حىن
هستمل است ٍ استصحاب هجؼَل جاسی ًیست صیشا ضه دس استوشاس ٍجَد ًذاسد ،تلىِ ضه دس إسشاء
حىن اص هَظَػی تِ هَظَع دیگش خَاّذ تَد.
تِ تؼثیش ضیخ

اگش صهاى هفشّد تاضذ یؼٌی ّش لطؼِ حىوی تشای هَظَػی داضتِ تاضذ ،هؼلَم است وِ

ّش وذام هسثَق تِ ػذهٌذ ٍ استصحاب ػذم جؼل جاسی است ٍلی استصحاب هجؼَل جاسی ًیست.
إن قلت :تِ ّش حال دس تحث تشائت گفتِ ضذُ است 1استصحاب ػذم ٍجَب دس تیص اص هتیمي جاسی
است .اوٌَى دس ایي هثحث آى سا جاسی ًویداًیذ ٍ ایي تْافت است!

مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی

ّ .1وبى ،ص:482
ٍ ثبلجولٔ فبلؼلن اإلجوبلٖ ف٘وب ًحي فِ٘ غ٘ش هؤثش فٖ ٍجَة االحت٘بط لنَى أحذ طشفِ٘ هؼلَم اإللضام تفص٘ال ٍ اٙخش هشنَك اإللضام
سأسب ٍ دٍساى اإللضام فٖ األقل ث٘ي مًَِ هقذه٘ب أٍ ًفس٘ب ال ٗقذح فٖ مًَِ هؼلَهب ثبلتفص٘ل لوب رمشًب هي أى الؼقل ٗحنن ثَجَة الق٘بم ثوب ػلن
إجوبال أٍ تفص٘ال إلضام الوَلى ثِ ػلى إٔ ٍجِ مبى ٍ ٗحنن ثقجح الوؤاخزٓ ػلى هب شل فٖ إلضاهِ ٍ الوؼلَم إلضاهِ تفص٘ال َّ األقل ٍ
الوشنَك إلضاهِ سأسب َّ الضائذ ٍ الوؼلَم إلضاهِ إجوبال َّ الَاجت الٌ فسٖ الوشدد ث٘ي األقل ٍ األمثش ٍ ال ػجشٓ ثِ ثؼذ اًحاللِ إلى هؼلَم
تفص٘لٖ ٍ هشنَك موب فٖ مل هؼلَم إجوبلٖ مبى مزلل موب لَ ػلن إجوبال ثنَى أحذ هي اإلًبءٗي اللزٗي أحذّوب الوؼ٘ي ًجس خوشا فئًِ
ٗحنن ثحل٘ٔ الطبّش هٌْوب ٍ الؼلن اإلجوبلٖ ال ٗؤثش فٖ ٍجَة االجتٌبة ػٌِ.
ٍ هوب رمشًب ٗظْش أًِ ٗوني التوسل فٖ ػذم ٍجَة األمثش ثأصبلٔ ػذم ٍجَثِ فئًْب سل٘ؤ فٖ ّزا الوقبم ػي الوؼبسضٔ ثأصبلٔ ػذم ٍجَة
األقل ألى ٍجَة األقل هؼلَم تفص٘ال فال ٗجشٕ فِ٘ األصل.
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