تقریرات درس خارج اصول
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اشکال شهید صدر بر کالم محقّق خویی
شْیذ صذس

ّن بش اصل شبِْای کِ سیذ خَیی

هیکٌٌذ ٍ ّن بش پاسخی کِ هحقّق خَیی
امّا اشکال بر اصل کالم سید خویی
شْیذ صذس

طشح کشدًذ (جشیاى استصحاب جاهغ) اشکال ٍاسد

بش آى شبِْ دادًذ.
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مبنی بر توهّم جریان استصحاب:

هؼتقذًذ جای تَّّن جشیاى استصحاب ًیست ٍ ایي کالم اص بٌیاى صحیح ًیست.

صشفًظش اص ایٌکِ اصلیي دس اطشاف هتؼاسض باشٌذ یا ًباشٌذ ،هقتضی بشای جشیاى استصحاب ٍجَد ًذاسد؛
صیشا ایي استصحاب اثشی ًذاسد؛ بِ دلیل آًکِ استصحابِ جاهغِ بیي تکلیف طَیل ٍ تکلیف قصیش است ،دس
حالیکِ تکلیف قصیش ِآى جاهغ هقذٍس ًیست ٍ ػلیالفشض هَسد اضطشاس است ٍ ّشگاُ جاهغ چٌیي باشذ
یؼٌی احذالفشدیي آى هقذٍس ًباشذ صالحیت بشای تٌجیض ًذاسد؛ صیشا گشچِ یک طشف آى قابل تٌجیض است
(فشد طَیل) ٍلی طشف دیگش غیش قابل تٌجیض است (چَى هَسد اضطشاس است) ٍ ّیچگاُ جاهغ بیي «ها یقبل
التٌجیض» ٍ «ها الیقبل التٌجیض» ًویتَاًذ بش ػْذُ ٍ رهِّی هکلّف بیایذ ،حتی اگش هَال تصشیح کٌذ ٍ با
صشاحت جاهغ بیي «ها یقبلالتٌجیض» ٍ «ها الیقبلالتٌجیض» سا بش ػْذُی هکلّف بگزاسد ،فضالً اص ایٌکِ بخَاّین
با استصحاب ،چٌیي جاهؼی سا بش ػْذُی هکلّف قشاس دّین.
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شْیذ صذس

دس اداهِ هیفشهایذ :با داًستي ّویي ًکتِ هیگَیین دس دٍساى اهش بیي اقلّ ٍ اکثش استباطی

بلکِ دس دٍساى اهش بیي هتبایٌیي بؼذ اص اتیاى اقل یا احذالطشفیيً ،ویشَد استصحاب جاهغ جاسی کشد؛ صیشا
جاهغ بیي ها یقبلالتٌجیض ٍ ها ال یقبلالتٌجیض بش ػْذُی هکلّف ًویآیذ .دس حقیقت با آٍسدى یک طشف (اتیاى
اقل یا اتیاى احذ اطشفیي دس هتبایٌیي) اهتثال سخ دادُ است ٍ تکلیفی کِ اهتثال شذُ است ًویتَاًذ دٍباسُ اص
هکلّف خَاستِ شَد ٍ بش اٍ هٌجّض گشدد .پس تٌْا یک طشف قابل تٌجیض است ،لزا جاهغ بیي ها یقبلالتٌجیض
ٍ ها الیقبلالتٌجیض خَاّذ بَد .دس ًتیجِ اساساً هقتضی بشای استصحاب ٍجَد ًذاسد ًِ ،ایٌکِ هقتضی ٍجَد
داسد ٍ چَى اصَل هؤهٌِّ هتؼاسض ًیستٌذ استصحاب جاسی ًویشَد.
شْیذ صذس

دس هثال حذث هشدّد بیي اصغش ٍ اکبش هیگَیذ جاهغ یؼٌی حذث ،هَضَع حکن است ٍ

ایي حذث هَضَع حکن بقاءً هَسد شک قشاس هیگیشد ٍ لزا هیتَاى خَدِ جاهغ حذث سا کِ داسای اثش است
استصحاب کشد .بِ ػٌَاى هثال هسّ هصحف با ٍجَد حذث ،حشام است اػنّ اص ایٌکِ ایي حذث ًاشی اص
بَل یا جٌابت باشذ ،بِ خالف ها ًحي فیِ کِ جاهغ بیي اقلّ ٍ اکثش یا جاهغ بیي هتبایٌیي ٍ یا جاهغ بیي إًاء
«الف» ٍ «ب» اثش ًذاسد ٍ اثش هشبَط بِ اطشاف است .بٌابشایي ّش جا اثش هشبَط بِ جاهغ ها َّ جاهغ بَد
هاًٌذ هثال حذث کِ هَضَع حشهت هسّ هصحف است ،استصحاب جاهغ جاسی است اهّا جایی کِ اثش
هشبَط بِ افشاد جاهغ است جاهغ هزکَس قابل استصحاب ًیست.
امّا اشکال بر پاسخ محقّق خویی از این توهّم:
شْیذ صذس بؼذ اص اشکال ًسبت بِ اصل کالم ٍ شبِْای کِ سیذ خَیی هطشح کشدًذ ،بیاى هیکٌٌذ :بش
فشضِ جشیاى استصحاب جاهغ ،با سٍش سیذ خَیی ًویتَاى شبِْ سا حل کشد؛ صیشا ایشاى دس صذد بش
آهذُاًذ اصالة البشائة سا بش استصحاب حاکن کٌٌذ.
نقد و بررسی فرمایش شهید صدر

جَّشُ ٍ اساس اشکال شْیذ صذس

آى است کِ جاهغ بیي ها یقبلالتٌجیض ها ال یقبلالتٌجیض بش ػْذُ

ًویآیذ ،دس حالیکِ بایذ گفت :تکالیف گاّی ایجابیِ ٍ گاّی تحشیویِ ّستٌذ ،دس تکالیف ایجابیِ چشا
ًویتَاى بِ جاهغ بیي ها یقبلالتٌجیض ٍ ها ال یقبلالتٌجیض اهش کشد؟!
بِ ػٌَاى هثال اگش هَالیی بگَیذ یا بایذ بِ ٌّذٍستاى سفش کٌیذ ٍ یا بِ چیي ٍ دس حقیقت جاهغ بیي سفش
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بِ ٌّذ ٍ چیي سا بش ػْذُی هکلّف بگزاسد ،حال اگش سفتي بِ چیي بشای هکلّف غیش هقذٍس باشذ ٍ قابل
تٌجیض ًباشذ ٍلی سفتي بِ ٌّذٍستاى هقذٍس ٍ قابل تٌجیض باشذ آیا چٌیي تکلیفی اص سَی هَال هحال است؟!
اص آًجا کِ جاهغ با تحقّق احذ الطشفیي هحقّق هیشَدٍ ،قتی یک طشف جاهغ غیش هقذٍس باشذ جاهغ
هیتَاًذ با سفش بِ ٌّذٍستاى هحقّق شَد.
دس تکالیف تحشیویِ ًیض هیتَاى بِ حشهت جاهغ بیي سفتي بِ ٌّذ ٍ سفتي بِ چیي هثال صد ،کِ هَال
جاهغ بیي ًشفتي بِ چیي ٍ ٌّذ سا بش رهِّی هکلّف ًْادُ است ٍ هکلّف اص ابتذا اضطشاس ًسبت بِ سفتي بِ
چیي داسد .دس ایي حالت ًیض هاًؼی دس ٍضغ چٌیي تکلیفی بش رهِّی هکلّف ٍجَد ًذاسد ٍ چَى هکلّف
هضطشّ بِ سفتي بِ چیي است الهحالِ بایذ سفش بِ ٌّذ سا تش

کٌذ .با آًکِ جاهغ بیي ها یقبل التٌجیض ٍ ها

الیقبل التٌجیض تحت حکن قشاس گشفتِ استٍ ،جَد اضطشاس بِ استکاب احذ اطشاف اص اٍّل ،هحالیتی ًذاسد،
چِ سسذ بِ صهاًی کِ اضطشاس بؼذاً ػاسض شَد.
لزا قاًًَی کِ شْیذ صذس

فشهَدًذ کِ جاهغ بیي ها یقبل التٌجیض ٍ ها الیقبل التٌجیض سا ًویتَاى بش

ػْذُی هکلّف ًْاد ،کلّیت ًذاسد ٍ تٌْا دس بشخی هَاسد صحیح است کِ هثالً هقذٍس ًبَدى یکی اص اطشاف بِ
ٍاسطِی حصَل قْشی آى باشذ؛ هثالً ًشفتي بِ چیي قْشاً حاصل باشذ چَى سفتي بِ آًجا هقذٍس هکلّف
ًیست ،دس ایٌجا بِ ٍاسطِی تحقّق اهتثال قْشیِ جاهغ دس ضوي فشدًْ ،ی اص جاهغ ًاهؼقَل ٍ لغَ است.
پس ایٌکِ هکشّس فشهَدُاًذ جاهغ بیي ها یقبل التٌجیض ٍ ها الیقبل ًویتَاًذ بش ػْذُ باشذ ،باطالقِ صحیح
ًیست بلکِ ٍابستِ بِ آى است کِ جاهغ سا هطلق الَجَد بذاًین یا صِشف الَجَد ٍ ایٌکِ ػذم قذست ًاشی
اص چِ چیض هیباشذ.

مقرّر :سید حامد طاهری
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