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ّوچٌیي ایٌىِ ضْیذ صذر

فزهَدًذ« 1التعبء ضیء ثزای جزی ػولی ،گبّی ػملی است ٍ گبّی

تطزیؼی است ٍ تطزیؼی ًیش هختص ثِ حىن است» ًبتوبم است؛ سیزا:
التعبء چیشی ثزای ضیئی گبّی هجبضزتبً ٍ ثذٍى ٍاسطِ است ٍ گبّی هغ الَاسطِ است .هبًؼی ٍجَد
ًذارد چیشی ثب ٍاسطِ ،همتعی اهزی ثبضذ ٍ صحیح است گفتِ ضَد :هذا االهر یقتضی تلک النتیجة ولو
بالوسائط  ٍ ،اگز چیشی وِ التعبء اهز دیگزی ٍلَ ثبلَسبئط هی وٌذ سْن أٍفزی داضتِ ثبضذ ،إسٌبد التعبء
ثذاى أٍلی است.
در هب ًحي فیِ گزچِ «هَظَع» یؼٌی یمیي ،التعبء جزی ػولی ثِ صَرت هجبضزی ًذارد؛ سیزا هثل هبء
یب جٌَى ،هَظَع لزار گزفتِ ا ست ٍ حىن است وِ ثبلوجبضزٓ التعبء جزی ػولی دارد ،اهّب حمیمتبً ًِ هجبساً
هی تَاًین ثگَیین هَظَع ّن التعبء جزی ػولی دارد؛ سیزا هصبلح ٍ هفبسذ وبهٌِ در هَظَع ثبػث هیضَد
هَال حىوی هٌبستِ آى جؼل وٌذ ٍ آى حىن ،التعبء اهتثبل ٍ جزی ػولی داضتِ ثبضذ .پس در حمیمت،
حىن ٍسیلِ است تب همتعبی هَظَع را هحمك وٌذ .اس ایي جْت است وِ هزحَم آخًَذ هزحلِی التعبء را

 .1هثاحث األصَل ،ج ،5ص:722
ٍ السشّ في ػذم شوَل الٌقض الؼولي لشفغ اليذ ػي اآلثاس الششػية هَ :أىّ هَضَع الحكن ليس هقتضياً للؼول ػلى طثق الحكن حتّى يكَى
ػذم الؼول ته سفؼاً ػولياً له ،فإىّ اقتضاء شي ء للجشي الؼولي :إهّا ػثاسة ػي االقتضاء الؼقلي له ٍ ،هَ هٌحصش في هسألة التٌجيض ٍ التؼزيش ،فاليقيي
يقتضي ػقلًا جشي الؼول ٍفق هتؼلقه تالتٌجيض ٍ التؼزيش ٍ ،إهّا ػثاسة ػي االقتضاء التششيؼي له ٍ ،هزا االقتضاء إًّوا يكَى لٌفس الحكن ٍ التششيغ
ال لوَضَػه ،فالحكن له اقتضاء تششيؼي راتاً ٍ هثاششةً للؼول توتؼلّقه ٍ ،إسٌاد االقتضاء إلى هَضَػه يكَى تشيء هي الوساهحة الَاضحة التي ال
تصحّح إسٌاد الٌقض الؼولي إليه.
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اس هزاحل حىن ضوزدُ است؛ ّزچٌذ ایي هجٌب صحیح ًیست ٍلی حبوی اس آى است وِ هَظَػی وِ حبهل
هالن است ،ثِ ًَػی ٍلَ ثبلَاسطِ همتعی جزی ػولی هیثبضذ.
ثٌبثزایي ایٌىِ ضْیذ صذر

فزهَدًذ ًسجت ثِ آثبر ضزػیِ« ،هَظَع» التعبء جزی ػولی ًذارد صحیح

ًیست ،ثلىِ ثبلَاسطِ ایي التعبء را داردٍ ٍ ،لتی ثبثت ضذ وِ هَظَع ًیش التعبء جزی ػولی آىّن حمیمتبً
ٍلَ ثبلَاسطِ دارد ،هبًؼی ًذارد وِ ًمط ثذاى ًسجت دادُ ضَد ،در ٍالغ اگز هزحلِی اثجبت وبفی ثَد هبًؼی
ٍجَد ًذارد.
الجتِ ّز هَظَػی ًوی تَاًذ هتؼلك ًمط لزار گیزد؛ سیزا هتؼلك ًمط ثبیذ دارای توبسه لبثل هالحظِ یب
ضذت هزتجِ ثبضذ .لذا اگز هَظَػی دارای ضذّت هزتجِ ثَد ٍ ثِ اػتجبر آى ضذت هزتجِ ،دارای حىن ثَد
هی تَاًین حزهت ًمط را ثذاى ًسجت دّین ثِ اػتجبر آثبر ٍ احىبم ضزػیِاش وِ ثِ خبطز ضذت هزتجِاش ثز
آى هتزتت است.
لْذا اضىبل سَم ضْیذ صذر ثز هحمك ػزالی

هٌتفی است ٍ لذا اگز ظَْر هسبػذت وزد ثز إسٌبد

ًمط ثِ یمیي استمالالً (فمط) یب ّن استمالالً ٍ ّن هزآًٓ ،وبفی است تب استصحبة جبًطیي لطغ هَظَػیِ
طزیمی ضَد .ثزای تثجیت چٌیي ظَْری هثبلی ػزض هیوٌین:
اگز هَالیی یه ثبر ثفزهبیذ« :هادام العالن هوجوداً فی بلدک فتصدق بصدقةٍ» وِ یه حىن ٍالؼی است ٍ
ػلن در هَظَع آى اخذ ًطذُ است ،هىلف تب سهبًی وِ ػلن دارد ػبلن در ثلذ است ثبیذ صذلِ دّذ ٍ اگز
در ٍجَد ػبلن در ثلذ ضه وزد ،فزض آًست وِ «التٌمط الیمیي اثذاً ثبلطه» حىن هیوٌذ وِ ػبلن ٌَّس در
ثلذ است ٍ ایي ضخص ثبیذ صذلِ دّذ.
اوٌَى هثبل را ػَض هیوٌین ٍ ػلن را در هَظَع اخذ هیوٌین ،ثِ ایي صَرت وِ:
هثالً هَال هیگَیذ « :ها دهت تعلن أن العالن هوجودٌ فی بلدک تصدّق بصدقةٍ» ،در ایي حبلت ػلن در
هَظ َع اخذ ضذُ است ٍ ػلن ًیش ثِ ًحَ هَظَػیِ طزیمی هی ثبضذ .در ایي صَرت اگز هىلف یمیي ثِ

ا اُْ
ٍجَد ػبلن در ثلذ داضت ثبیذ صذلِ ثذّذ ،حبل اگز ثؼذ اس هذتی ضهّ در ثمبء ػبلن وزد آیب اًصبفبً «َلتنق ِض
اْ ا اْا ا ا ا ْ اُْ ا ْ
َّ ِّ ا ا ً
ْ ا ا ا ا ً َّ
اْلاق ا
دا» وبفی ًیست در ایٌىِ ثگَیین ٌَّس صذلِ
ِني بِالشك أب 
ِني أبدا بِالشك» یب «ليس ینب ِِغ لك أن تن قض
اْلق

ٍاجت است؟! آیب فْن ػزف ایي ًیست وِ در حبل ضه ثبیذ صذلِ ثذّذ؟! ػزف هیفْوذ وِ ضبرع ضهّ
الحك را الغبء وزدُ است ٍ فزهَدُ است آى یمیي سبثك را ّوچٌبى در همبم ػول ثبلی ثذار ٍ صذلِ ثذُ ٍ
ایي ػج برٌٓ اخزای آى است وِ استصحبة ،لبئن همبم لطغ طزیمیِ هَظَػی ًیش هیضَد.
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ثٌبثزایي ّوبىگًَِ وِ هب در دٍرُ ی سبثمِ ًیش ثٌبء را ثز لیبم استصحبة ،همبم لطغ هَظَػیِ طزیمی
ًْبدینّ ،وچٌبى ایي استظْبر را صحیح هیداًین.
تفصیل میان جریان استصحاب در شبهات موضوعیه و حکمیه
هطلت دٍهی وِ هزحَم آخًَذ ثیبى وزدُاًذ 1ایي است وِ اطالق «التٌمط الیمیي اثذاً ثبلطه» التعبء
دارد وِ استصحبةّ ،ن در ضجْبت هَظَػیِ جبری ثبضذ ٍ ّن در ضجْبت حىویِ.
ّوبىگًَِ وِ هی داًیذ گبّی ضه در هَظَع رخ هیدّذ ٍ گبّی در حىن .هزحَم آخًَذ هیفزهبیذ
اطال ق دلیل استصحبة ضبهل ّز دٍ ضجِْ هی ضَد ٍ طجك آًچِ هب هطی وزدین ،فزهبیص هزحَم آخًَذ
صحیح است؛ سیزا ثیبى وزدین الف ٍ الم در «الیمیي» ثزای جٌس است ٍ ّز وجب یمیي ٍجَد داضت ،ػٌذ
الطه ثبیذ فزض ثمبء آى ضَد .إال ایٌىِ ثزخی لبئل ضذُاًذ در ضجْبت هَظَػیِ (فیالجولِ) ًویتَاى
استصحبة را جبری وزد ،ووب ایٌىِ ثزخی لبئلٌذ در ثؼط ضجْبت حىویِ ًویتَاى استصحبة جبری وزد.
ثحث در جزیبى استصحبة در ضجْبت حىویِ إى ضبءاهلل خَاّذ آهذ .در ایٌجب ثزرسی وَتبّی ًسجت ثِ
ضجْبت هَظَػیِ ٍ جزیبى استصحبة در آًْب خَاّین داضت.
کالم قائلین به عدم جریان استصحاب در شبهات موضوعیه
گفتِ ضذُ است هَظَع دٍ لسن است :گبّی هَظَع ،خبرجیِی هحعِ است هبًٌذ هبء ،دم ،ثَل ،هیتِ،... ٍ ،
گبّی ًیش هَظَع ،اػتجبر ضبرع ٍ هجؼَل اٍست هبًٌذ سٍجیت ،هلىیت ،رلیت ٍ  ...وِ ضبرع تأسیسبً یب اهعبءً آى
را جؼل فزهَدُ است؛ هثالً فزهَدُ« :هَن حازَ هَلک» ،ایي هلىیت اهزی است وِ ضبرع آى را ٍلَ ثِ اهعبء ،جؼل
ًوَدُ است.
در هَظَػبتی وِ هجؼَل ضبرع است گفتِ اًذ هبًؼی اس جزیبى استصحبة ًیست؛ سیزا اهزِ آى ثِ یذ
ضبرع است ٍ ضبرع هی تَاًذ ّز گًَِ ثخَاّذ ثب آى رفتبر وٌذ .اهّب در صَرتی وِ هَظَع ،خبرجیِی هحعِ
ثبضذ ًویضَد استصحبة را جبری وزد؛ سیزا:

 .1كفاية األصَل (ط -آل الثيت

) ،ص:297

ثن إًه حيث كاى كل هي الحكن الششػي ٍ هَضَػه هغ الشك قاتال للتٌضيل تال تصشف ٍ تأٍيل غاية األهش تٌضيل الوَضَع تجؼل هواثل
حكوه ٍ تٌضيل الحكن تجؼل هثله كوا أشيش إليه آًفا كاى قضية( :ال تٌقض) ظاهشة في اػتثاس االستصحاب في الشثهات الحكوية ٍ الوَضَػية ٍ
اختصاص الوَسد تاألخيشة ال يَجة تخصيصها تها خصَصا تؼذ هالحظة أًها قضية كلية استكاصية قذ أتي تها في غيش هَسد ألجل االستذالل تها
ػلى حكن الوَسد فتأهل.
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اگز ثٌبء ًْبدُ ضَد وِ «التٌمط» ثِ خَدِ یمیي إسٌبد دادُ ضذُ است ،ثبیذ حتوبً ثمبء یمیي را در جبیی
فزض وٌیذ وِ اثز ػولی ثز آى هتزتت ثبضذ ٍ إال اگز اثز ػولی هتزتت ًجبضذ فزض ثمبء یمیي لغَ خَاّذ ثَد
ٍ الیصذر هي الح ىین .حبل اگز هتؼلّك یمیي حىن فؼلی یب هَظَع اػتجبری ثبضذ ،چَى هٌجشیت ٍ هؼذریت
ثز آى هتزتت است لغَ ًیست ٍ هبًؼی ًذاردّ .وچٌیي اگز هتؼلّك یمیي حىن ولّی هجؼَل ثِ ًحَ لعیِی
حمیمیِ ثبضذ آى ّن هبًؼی ًذارد حتی اگز حىن فؼلی ًجبضذ ،هثل ٍجَة حج ثز هستطیغ؛ سیزا ثز یمیيِ ثِ
چٌیي حىوی اثزِ جَاس إسٌبد ٍ استٌبد هتزتت هی ضَد ،اهّب یمیي ثِ هَظَع خبرجی چَى دارای اثز ػولیِ
ضزػی یب ػملی ًیست ًوی تَاى ثمبءً آى را اػتجبر وزد؛ چَى لغَ است .هثالً یمیي ثِ هبء ثوب َّ هبء وِ دارای
اثز ًیست؛ ًِ حىنِ فؼلی است ًِ ،هَظَع اػتجبری ٍ ًِ حىنِ ولی ،الهحبلِ ًویتَاى آى را استصحبة ًوَد.
ٍ اگز لبئل ضَین وِ هزاد اس یمیي ،هتیمي است ٍ «التٌمط الیمیي» یؼٌی «التٌمط الوتیمي» ،در ایي
صَرت ًیش هیگَیین سهبًی هی تَاى فزض ثمبء هتیمي ًوَد وِ هجؼَل ٍ در اختیبر ضبرع ثبضذ ٍ ،إال
ًویتَاى فزض ثمبء آى وزد ٍ هثل هبء ،دم ٍ ثَل ٍ  ...اهَری تىَیٌیِ ّستٌذ ًِ هجؼَل ضبرع ،الهحبلِ اگز
ثگَیین «التٌمط» ضبهل هَظَػبت ایيچٌیٌی ًیش هیضَد ،یب ثبیذ چیشی را در تمذیز ثگیزین هثالً «حىن» یب
«اثز» را ٍ یب هجبس در إسٌبد لبئل ضَین؛ یؼٌی ثگَیین «التٌمط» ثِ غیز هب َّ لِ إسٌبد دادُ ضذُ است ٍ ایي
ّزدٍ خالف ظبّز است.
پس ًویتَاًین ثگَیین هَظَػبت خبرجیِ ی هحعِ هطوَل اطالق دلیل استصحبة است ،ثلىِ
استصحبة تٌْب در ضهّ در حىن ٍ هَظَػبت هجؼَلِ ،هؼتجز است.
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