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نقد و بررسی کالم سید خویی

در اشکال بر فرمایش شیخ و محقق نائینی

ٍالغ اهش آى است وِ حىَهتِ اصلی تش اصل دیگشّ ،ویطِ الصم ًیست ًاضی اص سثثیت ٍ هسثثیت تاضذ تا
گفتِ ضَد هیاى ایي دٍ ضه ،سثثیت ٍ هسثثیتی تشلشاس ًیست .تلىِ اگش هفاد اصلی ،جؼلی ظاّشی تاضذ وِ دس
تطي آى تِ ًَػی ًظش تِ جؼل ظاّشیِ دیگشی ٍجَد داسد ،دس حىَهت وافی است؛ صیشا تاسصتشیي تؼشیفی وِ
تشای حىَهت دس ادلِ غیش اص اصَل ضذُ است آى است وِ یه دلیلً ،اظش تش هفاد دلیل دیگش تاضذ؛ هثالً
َ َّ

ب ب

خذاًٍذ هتؼال فشهَدُ :أ َحل ُ
اهلل اْلَی َع َو َح َّر َم ِّ
الربا ٍ دلیل دیگش فشهَدُ «ال ربا بین الوالد و الولد» .دلیل «ال ربا»
ًاظش تِ هَظَع َح َّر َم ِّ
الربا است ٍ هیخَاّذ تِ ًحَ تفصیل ،حذٍد آى سا تیاى وٌذ.

اگش ّویي هالن دس هفاد دٍ اصل تاضذ ،حىَهت ٍجَد داسد .فشض آى است وِ هفاد استصحابِ حشهت
هؼلمِ ،یه لعیِی ضشػیِ است ّشچٌذ یه لعیِی جضئیِ است؛ «لو غلی هذا الماء او هذا العصیز ،لحَزُم» ٍ
چٌیي لعیِای تِ جایی وِ حشهت هَجَد ًثَدًُ ،ظش داسد ٍ هیفشهایذ اگش غلیاى پیذا وشد ،حشهتِ غیش
هَجَد ،هَجَد هی ضَد .استصحاب حلیتّ ،واى غیش حشهت سا جشّ تِ صهاى الحك هیوٌذ .استصحاب
حشهت هؼلمِ هی گَیذ اگش هي تَدم ،آى حلیت ًخَاّذ تَد و ال نعنی بالحکومة اال هذا المعنی.
تٌاتشایي سثثیت ٍ هسثثیت ،ضشغ حىَهت اصلی تش اصل دیگش ًیست تلىِ اگش هفاد اصلی تِ گًَِای

تاضذ وِ ًظاستی تش هفاد اصل دیگش داضتِ تاضذ ،دس حىَهت وافی است .پس اضىال اٍل هصثاح االصَل
هٌتفی است.
اها دس اضىال دٍم ایطاى فشهَدًذ دس جایی تا ٍجَد اصل سثثیًَ ،تت تِ اصل هسثثی ًویسسذ وِ
هستصحةِ اصل هسثثی ،اثش ضشػی هستصحة اصل سثثی تاضذ ،هثل غَسلی وِ اثش ضشػی استصحاب
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طْاست وشّ است ٍ .فشهَدًذ دس ها ًحي فیِ حشهت هاء الضتیة تالغلیاى ،اثش ضشػی جؼل حشهت تشای هاء
الؼٌة تؼذ الغلیاى هطلماً ًیست تلىِ اثش ػملی آى است ،پس ًویضَد استصحاب یىی ،حاون تش استصحاب
دیگشی تاضذ.
چٌاىوِ فی الجولِ اص ها سثك سٍضي ضذ ،ایٌجا ًِ سثثیت ػملی هَجَد است ٍ ًِ سثثیت ضشػی .جای
تَّن آًىِ حشهت هاء الضتیة تالغلیاى ،هسثة جؼل حشهت تشای هاء الؼٌة تؼذ الغلیاى ػلی االطالق تاضذ
ًیست .اگش تا استصحاب اثثات وٌین جؼل حشهت تشای هاء الؼٌةِ تؼذ الغلیاى ،هطلك است ،ضاهل هاء الؼٌة
ٍ هاء الضتیة ّش دٍ هی ضَد .تِ ایي هؼٌا وِ جؼل حشهت تشای هاء الؼٌة تؼذ الغلیاى هطلماً ،هطتول تش جؼل
حشهت هاء الضتیة تؼذ الغلیاى است ًِ ،ایٌىِ سثثیت ػملی داضتِ تاضذ تا تگَییذ پس استصحاب جاسی
ًیست  .تلىِ آى جؼل چَى هطلك است ّن ضاهل هاء الؼٌة هیضَد ٍ ّن ضاهل هاء الضتیة هیضَد ،ایٌجا
سثثیتی تَّن ًوی ضَد تا اضىال وٌیذ ایي سثثیت ضشػیِ ًیست ٍ ػملیِ است.
اگش تخَاّیذ سثثیت ػملیِ سا تمشیش ًواییذ تایذ ایي چٌیي تگَییذ وِ ٍلتی تا استصحاب ،حشهت هؼلمِ سا
هطلماً ٍلَ ظاّشاً اثثات وشدین ،ال هحالِ دیگش ًوی تَاًین حلیت داضتِ تاضین چَى احىام هتعادًذ ،لزا ػمل
هیگَیذ ٍلتی حشهت آهذ ،دیگش حلیت سخت تشهیتٌذًذ ٍ دس ایي صَست هیتَاًستیذ تگَییذ وِ صٍال
حلیت ،اثش ضشػی تحمك حشهت ًیست ،اها تِ ًحَی وِ سیذ خَیی

فشهَد وِ حشهت هؼلمِ تشای هاء

الضتیة تؼذ الغلیاى اثش ػملیِ جؼل حشهت هاء الؼٌة هطلماً است ،صحیح ًیست هگش ایٌىِ هشاد ّواى حلیت
تاضذ وِ هالصم حشهت است.
نتیجه آنکه :تؼاسض استصحاب حلیت تِ ًحَ تٌجیضی تا استصحاب حشهت تِ ًحَ تؼلیمی صحیح
ًیست .دس هشحلِی اٍل ،جَاب هشحَم آخًَذ دسست است وِ اصالً ایي دٍ تا ّن تؼاسض ًذاسد؛ چَى
حلیت هَسد ًظش ،حلیت هغیآ است ٍلَ تِ ووه اصَل ٍ ،حلیت هؼلمِ ضشطص هَجَد است ٍ ضشغ آى
غایتِ حلیت است ٍ .ایي دٍ تا ّن تٌافی ًذاسد.
دس هشحلِ دٍم اگش تگَیین ها ًوی تَاًین اص ادلِ ،حلیت هغیآ سا استفادُ وٌین ،هیگَیین ساُ حل ضیخ ٍ
هشحَم ًائیٌی وافی است ٍ هفاد اصل جاسی دس حشهت هؼلمِ (تِ ًحَی وِ تمشیش وشدین) تش هفاد
استصحاب حلیت حىَهت داسد.
تذکر دو نکته

تحث استصحاب تؼلیمی توام ضذ ٍ سٍضي ضذ وِ استصحاب تؼلیمی جاسی است ٍ اضىاالت هٌذفغ
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ضذ ،اال ایٌىِ دٍ تزوش هفیذ است:
 . 1دس ظوي ولوات اضاسُ ضذ وِ استصحاب تؼلیمی اختصاظ تِ احىام داسد ،آى ّن احىاهی وِ تِ
ًحَ تؼلیك دس لساى ضاسع هَجَد تاضذ؛ یؼٌی اصل جؼل تِ ًحَ تؼلیمی دس لساى ضاسع هَجَد تاضذ هثل
الؼصیش ارا غلی یحشم.
اها استصحاب تؼلیمی ًِ دس هَظَػات جاسی است ٍ ًِ دس احىام غیش تؼلیمی؛ صیشا هَظَع تِ حسة
راتِ تِ یذ ضاسع ًیست ،ػالٍُ تش آى ،تؼلیكِ دس آى ّن تِ یذ ضاسع ًیست؛ یؼٌی ضاسع تِ ًحَ تؼلیمی ًفشهَدُ
است ّشچٌذ هی تَاًذ تیاى وٌذّ .وچٌیي دس احىاهی وِ تِ غیش ًحَ تؼلیك است ًیض ،لعیِی تؼلیمیِ هجؼَل
ضاسع ًیست تلىِ دسن ػمل است ٍ دس هذسوات ػملیِ ،استصحاب جاسی ًیست.
تِ ػٌَاى هثال اگش ضاسع فشهَدُ تَد «الؼٌة الوغلی حشامٌ» دیگش ًویتَاًستین ٌّگام وطوص ضذى
استصحاب وٌین ٍ تگَیین «الضتیة الوغلی یحشم» چَى حالت ساتمِاش ایي تَد وِ «الؼٌة الوغلی یحشم» ٍ
لعیِی تؼلیمیِای اص جاًة ضاسع جؼل ًطذ ،1گشچِ هیتَاًین تگَیین ایي ػٌة اگش تجَضذ حشام هیضَد،
اها ایٌىِ «اگش تجَضذ حشام هیضَد» دسن ػملی است ّواىطَسی وِ آلای ًائیٌی

فشهَد ٍ ،چٌیي اهشی

لاتل استصحاب ًیست.
هسألِ دس هَظَػات سٍضي تش است .هثالً حَظی دس ساتك پش اص آب وشّ طاّش تَد ،دس تاسیىی ضة وِ
ساّی تشای ضٌاخت حالت ساتمِ ًیست ،دست ًجسی داخل ایي حَض سفت .آیا تِ ًحَ تؼلیمی هیتَاى
استصحاب وشد وِ« :اگش هي دٍ سٍص لثل دستن سا دس ایي حَض هیصدم پان هیضذ ،االى ضه داسم وِ
دستن سا وِ صدُ ام پان ضذُ است یا خیش ،پس دستن پان ضذُ است»؟ دس ایٌجا ًویتَاى استصحاب جاسی
وشد؛ صیشا ایي لعیِ ی ضشطیِ یه دسن ػملی است ًِ هجؼَل ضشػی ،ػالٍُ تش ایٌىِ اصالً هَظَػص ّن
تحمك پیذا ًىشدُ است ٍ تالىل هحمك ًطذُ است .تِ خالف «الؼصیش ارا غلی یحشم» وِ ایي لعیِ خَدش
هجؼَل ضشػی است ٍ فشض ّن ایي است وِ ػصیش ّن دس خاسج هحمك ضذُ است ٍ هیتَاًستین تگَیین
«ّزا الؼصیش ـ تِ ًحَ جضئی ـ ارا غلی یحشم».
یا ًظیش وسی وِ االى ًواص هیخَاًذ ٍ ضه هیوٌذ داخل ٍلت ّست یا خیش ٍ ،تِ ایي ًحَ استصحاب
وٌذ وِ اگش ایي ًواص سا یه ساػت پیص هیخَاًذم داخل ٍلت تَد ،پس االى ّن داخل ٍلت است .ایي

 .1تلنِ ایي شل ،تشگشت تِ شل دس سعِی جعل داسد مِ هیتَاى استصحاب عذم جعل تِ ًحَ ٍسیع ًوَد.
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استصحاب ّن دسست ًیست؛ صیشا لعیِی «اگش یه ساػت پیص هیخَاًذم» دسن ػملی است ،ػالٍُ تش
آى ،هَظَع ّن یه ساػت پیص هحمك ًطذُ است.
یا هثالً ضیء هطىَوی سٍی لثاس وسی است ٍ احتوال هیدّذ اص اجضاء ها ال یؤول لحوِ تاضذ وِ ًواص
تا آى تاطل است ٍ احتوال هیدّذ چٌیي ًثاضذٍ ،لی هیداًذ یه ساػت پیص ًثَد .تٌاتش فشض ایٌىِ ایي
اضتشاغ هشتَغ تِ صالت است ًِ خَد لثاس ،ایيچٌیي تگَیذ وِ اگش صالت هي یه ساػت پیص ٍالغ
هی ضذ ،دس اجضاء ها ال یؤول لحوِ ًثَد پس االى ّن دس آى ّا ٍالغ ًطذُ است .ایي استصحاب ٍالغ ًویضَد
تِ ّواى دلیلی وِ گفتین وِ ایي لعایا هذسوات ػملیِ است ٍ هَظَػص ّن هحمك ًطذُ است ٍ تفاٍت
سٍضٌی تا «الؼصیش ارا غلی یحشم» داسد.
 .2تؼط اًطائات تؼلیك داسد ،هثل ٍصیت وِ تِ ًَػی تؼلیمی است .هَصی هیگَیذ ّشگاُ هي هُشدم،
فالى هالن اص آىِ صیذ تاضذ .یا دس جؼالِ گفتِ هیضَد اگش وسی خاًِی هي سا ساخت ،اتَهثیل گوطذُی هي
سا پیذا وشد ،پٌجاُ ّضاس تَهاى هال اٍ تاضذ ،وِ تِ ًحَ تؼلیك است وِ اگش اًجام داد ایي هال هله اٍ هیضَد.
هشحَم ًائیٌی چَى هٌىش استصحاب تؼلیمی تَد ،هیفشهایذ 1فىش ًىٌیذ وِ هي دس ایي هَاسد استصحاب
سا جاسی ًوی داًن چَى تؼلیك است ،تلىِ هیگَیذ هي دس ایي هَاسد استصحاب سا جاسی هیداًن؛ صیشا ایي
لشاسٍ ،صیت یا جؼالِ ،دس ٍػاء خَدش هَجَد است ،اگش ضه دس صٍالص وشدین ،استصحاتص هیوٌین ٍ
ًوی خَاّین اثش آى سا استصحاب وٌین ٍ ایي استصحاب تؼلیمی ًیست.
خذهت هحمك تضسگَاس ػشض هی وٌین وِ ضوا اگش دس ایي هَاسد ،هاًؼی اص استصحاب ًذیذیذ تا ایٌىِ
هفادش داسای تؼلیك است ٍ گفتیذ تؼذ اص استصحاب آًْا ،هیتَاًین اثش سا هتشتة وٌین ،چشا دس هثل «ارا غلی
یحشم» ایي سا ًویفشهاییذ؟! چِ فشلی داسد؟
ّواى طَس وِ لائلیذ ایي ٍصیت دس ٍػاء خَدش ٍجَدی داسد ٍ ٍلتی ضه ضذ ،استصحاب هیوٌین ٍ
 .1أجَد التقشیشات ،ج ،2ص:111
(الثالث) قذ رمشًا هشاسا اى جعل األحنام هع هَضَعاتْا إًوا َّ هي قثیل القضایا الحقیقیة الوفشٍض فیْا ٍجَدات هَضَعاتْا فقذ ینَى
الشل فی تقائْا هي جْة الشل فی الٌسخ ٍ اًتْاء الحنن تاًتْاء أهذُ ٍ ّزا هوا ال سیة فی صحة االستصحاب فیِ فاى لألحنام فی هشتثة
جعلْا ثثَتا إًشائیا غ یش هتَقف على ٍجَد هَضَع لْا فی الخاسج أصال فْی هتیقٌة ثثَتا فی الَعاء الوٌاسة لْا هشنَمة تقاء مزلل ٍ هي ّزا
القثیل الشل فی لضٍم العقَد التعلیقیة مالجعالة ٍ ًحَّا فإى الوٌشأ فیْا فی عالن االعتثاس ّی الولنیة على تقذیش ٍ للوٌشإ ًحَ ٍجَد اعتثاسی
تعذ توام العقذ تششائطِ فإرا شننٌا فی تقائِ ٍ استفاعِ هي جْة الٌسخ (فال هحالة) ینَى الوتیقي ثثَتِ هشنَك الثقاء فیجشی فیِ االستصحاب
موا فی هَاسد العقَد التٌجضیة مالثیع ٍ ًحَُ (ٍ تالجولة) الوعیاس فی صحة االستصحاب َّ مَى الوشنَك هتیقي الثثَت فی صهاى تٌحَ هي
الثثَت ٍ اختالف أًحاء الثثَت ال ینَى تضائش فی جشیاى االستصحاب أصال.
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تؼلیك ًیست ،الثتِ حتواً هشاد ایي است وِ تؼلیك تِ ًحَی وِ هثطل استصحاب تاضذ ًیستٍ ،اال تؼلیك وِ
دس هفادش هَجَد است؛ «إرا هتّ لفالىٍ وزا» .هیتَاًیذ ّویي حشف سا دس هَسد «ارا غلی یحشم» تگَییذ وِ
ایي هفاد ٍلَ راتص تؼلیك داسد اها خَدش یه هفَْم است ٍ دس ٍػائی تشای خَدش ثاتت است ٍ هؼذٍم
هحط ًیست.
تٌاتشایي ایي والم ایطاى دس حمیمت اػتشاف تِ جشیاى استصحاب تؼلیمی است ٍلی تِ ّواى تمشیثی وِ
گفتین ٍ ایطاى ّن وأىّ دس لثاب هَافك است.
الثتِ اصل هسألِ ی فَق تایذ سسیذگی ضَد وِ آیا ٍالؼاً ایٌجاّا استصحاب جاسی است یا خیش؟ فؼالً ایي
همذاس سا تِ ػٌَاى ًمط تش هشحَم ًائیٌی روش وشدین ٍ اال دس اصل هسألِ تحث ٍجَد داسد ٍ آى ایٌىِ:
ٍلتی گفتِ هیضَد «ارا هتّ فلفالى وزا» یا «هي سدّ ظالتی فلِ وزا» هوىي است دٍ گًَِ ضه ضَد؛
گاّی ضه هی ضَد آیا اص اٍل هَلت روش ضذُ یا غیش هَلت؛ صیشا اغشاض گاّی تِ تَلیت تؼلك هیگیشد .دس
جؼالِ سٍضيتش است؛ هثالً هی گَیذ اگش وسی تا ضص هاُ دیگش ظالِی هي سا تشگشداًذ فلِ وزا ،تؼذاً ضه
هی وٌین وِ آیا اگش دس ّفت هاُ ّن تشگشداًذ ری حك است یا خیش.
ٍ گاّی هوىي است ضه ضَد وِ آیا هَصی ٍصیتص سا الغاء وشدُ است یا الغاء ًىشدُ است؟ ّش وسی
ٍصیت وشد هیتَاًذ تؼذاً الغاء وٌذ .ضه ًویوٌین دس ایٌىِ آیا همیذ تِ صهاى خاظ است یا غیش همیذ ،ضه
هی وٌین وِ آیا الغاء وشدُ یا الغاء ًىشدُ استّ .ش یه اص ایي صَس تایذ تشسسی ضَد ٍ چِ تسا هَسد اتتال تاضذ.
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