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جلسه ششن ـ یکشنبه 19/7/2
اشکال هشتن بر جریان استصحاب عدم تکلیف
ایي اضىال زض حمیمت تمطیط زیگطی اظ اضىال ّفتن است تسیي ضىل وِ :اتاحِ یا ػسم حىن ساتك ،همیّس
تِ هراطة ذاظّ یا ظهاى ذاظ است ٍ اگط ترَاّین حىن هضیمی ضا هَسّغ وٌین ٍ تِ هىلّفیي زیگط یا
ظهاىّای زیگط اسطاء زّین اسطاء حىن اظ هَضَػی تِ هَضَع زیگط ذَاّس تَز وِ لیاس است ًِ
استصحاب.
توضیح بیشتر :اگط اتاحِای زض ساتك هتیمي تاضس زٍ گًَِ لاتل فطض است:
 )1اتاحِی ساتك تطای هسلویي توا ّن هسلویي تَزُ تاضس ٍ ضه وٌین ایي اتاحِ تا ػصط حاضط ازاهِ
زاضز یا هٌسَخ ضسُ است ،زض ایي حالت ایي اتاحِ لاتل استصحاب است ٍ هطىلی ًساضز.
 )2گاّی جؼل اتاحِ تِ گًَِای تَزُ است وِ هرصَظ ظهاى ساتك یا هرصَظ هىلفیي حاضط زض آى
ظهاى تَزُ است .فطضاً گفتِ ضسُ است :ایْا الوسلوَى زض حال حاضط ٍ فؼالً حىن ضوا زض فالى لضیِ اتاحِ
هیتاضس .زض ایي صَضت اگط ضه ضَز وِ آیا ایي اتاحِ تطای ها ٍجَز زاضز یا ذیط ،اظ آًجا وِ جعء
هراطثیي ایي حىن ًیستن ایي حىن ضاهل حال ها ًویضَز ٍ اگط اتاحِای تطای ها ٍجَز زاضتِ تاضس
هتفاٍت اظ آى اتاحِ است ٍ اتاحِای است وِ زٍتاضُ جؼل ضسُ است ،زض ًتیجِ استصحاب اتاحِی ساتك تِ
ًحَی وِ ضاهل هسلویي ػصط حاضط تطَز اسطاء حىن اظ هَضَػی تِ هَضَع زیگط است ،وِ صحیح
ًیست.
اگط ایي اضىال توام تاضس تا پاسد اضىال ّفتن لاتل حل ًرَاّس تَز.
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پاسخ اشکال هشتن بر جریان استصحاب

تِ ًظط هیضسس ایي اضىال وثطٍیاً ٍاضز است ٍ حتی اگط ضه وٌین وِ اتاحِ تِ ًحَ هَسّغ جؼل ضسُ
است یا هضیكً ،ویتَاًین تِ ازلِّی استصحاب توسّه وٌینٍ .لىي ایي اضىال اظ جْت صـطا لاتل هٌالطِ
است؛ ظیطا ها جع زض هَاضز ذاصّی وِ هحصَض ٍ احصاء ضسُ است احىام هَلتی وِ اظ اتتسا اػالم ضسُ تاضس
وِ هَلت ّستٌس ًساضین .آضی ،چٌس هَضز هٌصَظ ٍجَز زاضز وِ ذساًٍس اظ اتتسا اػالم فطهَزُ است وِ
هَلت است (تالوطاتمِ یا تالوالظهِ) اهّا هیزاًین سایط احىام چٌیي ًیست ،حسالل اطویٌاى تِ ایي هسألِ
زاضین .الهحالِ ّن استصحاب ػسم العام جاضی است ٍ ّن استصحاب اتاحِی ثاتت زض اتتسای ضطع جاضی
ذَاّس تَز.
ِ
جؼل
زض اتتسای تحث استصحاب ػسم حىن تیاى وطزین وِ ایي استصحاب گاّی تِ اػتثاض هطحلِی
حىن جاضی هیضَز ٍ گاّی تِ اػتثاض هطحلِی هجؼَل جطیاى هییاتسّ ،طچٌس تفاٍت هطحلِی جؼل ٍ
هجؼَل اػتثاضی است ٍ تفاٍت جَّطی ًساضًس .اوٌَى ًَتت تِ تطضسی جطیاى استصحاب تِ اػتثاض هطحلِی
هجؼَل ضسیسُ است.
استصحاب عدم هجعول به اعتبار قبل از بلوغ
ّط حىوی ضا زض ًظط تگیطیس ،تِ اػتثاض لثل اظ تلَؽ فؼلی ًثَزُ است؛ ظیطا «رفعالقلمعنالصیبحیت

حیتلم» .1تٌاتطایي زذتط یا پسطی وِ ٌَّظ تِ سي تلَؽ ًطسیسُاًس حىن العاهی ًساضتِاًس ٍ تِ تؼثیطی زاضای
حىن اتاحة تَزُاًس ،اوٌَى وِ تالؾ ضسُاًس ضه هیضَز وِ هثالً ٍجَب زػاء ػٌس ضؤیة الْالل وِ لثالً زض
حك آًْا فؼلیت ًساضت زض حك آًْا فؼلیت یافتِ است یا ذیط ،زض ایي حالت استصحاب ػسم فؼلیت جاضی
هیگطزز.
زٍ اضىال اظ سَی أػالم تط ایي استصحاب ٍاضز ضسُ است.
اشکال هرحوم نائینی بر جریان استصحاب به اعتبار قبل از بلوغ
هحمّك ًائیٌی فطهَزُاًس :2ػسم حىوی وِ تطای صثی تَزُ است ػسمِ حىنِ ًاضی اظ الحطجیّت ػملی ٍ

 ...« .1فَقَالَ عَلِيٌّ

أَ مَا عَلِمِتَ أَنَّ الْقَلَمَ يُرْفَعُ عَهْ ثَلَاثَةٍ عَنِ الصَّبِيِّ حَتَّى يَحْتَلِمَ وَ عَهِ الْمَجِنُونِ حَتَّى يُفِيقَ وَ عَهِ النَّائِمِ حَتَّى يَسِتَيِقِظَ».
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ؿیط هٌتسة تِ ضطع تَزُ است؛ ظیطا صثی لاتلیت تىلیف ًساضز ٍ آًچِ وِ تؼس اظ تلَؽ هَضز احتیاج است
ػسم حىن هٌتسة تِ ضطع است .تٌاتطایي ًویتَاى تا استصحاب ػسم حىن ًاضی اظ الحَطَج ،ػسمِ حىن تؼس
اظ تلَؽ وِ هٌتسة تِ ضطع است ضا اثثات وطز.
نقد و بررسی اشکال هحقق نائینی بر استصحاب عدم حکن قبل از بلوغ

چگًَِ هؼتمسیس ػسم حىن زض حك صثی هطلماً ًاضی اظ الحطج ػملی است؟! فطضاً یه ضة لثل اظ
اتوام پاًعزُ سالگی یه صثی ،ػسم حطهت تسذیي زض حكّ اٍ ًاضی اظ الحطج ػملی است آیا تا پایاى یافتي
ایي یه ضة ،ػسم حىن اٍ ضطػی ذَاّس ضس؟!
آضی صثی ؿیط هویع وِ ػمل ًساضز ٍ چیعی ًویفْوس ایيگًَِ است؛ یؼٌی ػسم حىن ًسثت تِ اٍ تِ
هالن الحطج ػملی است ،اهّا صثی هطاّك وِ ًعزیه تلَؽ است لاتلیت ػملی تطای تىلیف زاضز ٍ تطذی
صثیّای هویّع چِ تسا لاتلیت تحوّل تىلیف تاالتطی ًسثت تِ تطذی تالـیي زاضتِ تاضٌس .لصا فطهایص هحمّك
ًائیٌی لاتل پصیطش ًیست ٍ حسالل زض ظهاى صثاٍت هتّصل تِ ظهاى تلَؽ ،ػسم تىلیف تِ هٌاط الحطجیت
ػملی ًیست تلىِ هٌتسة تِ ضاضع است.
اشکال دوم بر استصحاب عدم حکن قبل از بلوغ
زض ایي اضىال تیاى هیضَز وِ تثسّل هَضَع ضخ هیزّس؛ ظیطا ػسم حىن یا اتاحِی لثل اظ تلَؽ تِ هٌاط
صثاٍت است ٍ هٌاطی ؿیط اظ هٌاط ػسم حىن تؼس اظ تلَؽ زاضز .ػسم حىن تؼس تلَؽ یا ًاضی اظ ػسم التضای
ٍجَب ٍ حطهت زض هتؼلك حىن است یا تِ هٌاط التضای اتاحِ است زض حالی وِ ػسم حىن یا اتاحِ زض
حیي صثاٍت تِ هالن صثاٍت است ٍ صثی تایس ایيگًَِ تاضس ٍ ًثایس زض تٌگٌا تاضس.
تٌاتطایي ٍلتی تسذیي تط وَزن حطام ًثاضس (تِ هٌاط صثاٍت) ٍ ترَاّین ایي ػسم حطهت ضا تِ تؼس اظ
تلَؽ استوطاض زّین هؼٌایص جطیاى استصحاب تا تثسّل هَضَع است وِ صحیح ًیست.
پاسخ اشکال دوم

لثالً شوط وطزین وِ هالوات ،لیَز زض احىام ًیستٌس ،تلىِ اتاحِای وِ ًاضی اظ هالن صثاٍت است تا
اتاحِای وِ ًاضی اظ هالنّای زیگط هیتاضس تفاٍتی ًساضًس.
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ٍلی هوىي است گفتِ ضَز :3اساساً هَضَعِ ایي استصحاب ،صثّی است ٍ اوٌَى وِ تالؾ ضسُ است
هَضَعِ لثلی تالی ًیستّ .طچٌس حىن ػَض ًطسُ است اهّا زض حمیمت صثاٍت لیسِ هَضَعِ ػسم اتاحة ٍ
ػسم العام است ٍ ٍلتی صثاٍت لیس تاضس یا احتوال لیس تَزى آى تطٍز ،اگط ترَاّین زض حك تالؾ ایي
استصحاب ضا جاضی وٌین هَضَع ػَض ضسُ است ٍ اگط ضه زض تمای هَضَع زاضتِ تاضین تاظ ًویتَاى
توسّه تِ استصحاب وطز؛ تِ زلیل آًىِ ضثِْی هصسالیِی «التنقض ایلقنی بالشک ابدا» ذَاّس تَز.
تٌاتطایي ایي پاسد وافی ًیست.
تا ایي تمطیط اظ اضىال ضٍضي هیضَز وِ پاسری وِ تطذی اظ ازلاء اظ أػالم زازُاًس ًاتوام است.
تطذی اظ تعضگاى فطهَزُاًس وِ صثی هیتَاًس تگَیس هي تا زیطٍظ حطهت تسذیي ًساضتن اوٌَى وِ تالؾ
ضسم ًیع ایي حطهت ضا ًساضم ٍ هَضَع ّوچٌاى تالی است ،زض حالی وِ تا تَضیح فَق هؼلَم هیضَز ایي
سري زضست ًیست ٍ ایٌىِ صثی زیطٍظ ػسم العام زاضتِ است ،توا اًِّ صثی ػسم العام زاضتِ است ٍ اهطٍظ
تالؾ است ٍ اگط اتاحِای زاضتِ تاضس اتاحِی تالؾ است ٍ تثسّل هَضَع ضخ زازُ است.
جواب دیگری نیز ذکر فرمودهاند که اباحه دو گونه است:
 )1گاّی هٌاط اتاحِ ،ػسم االلتضاء یا التضاء االتاحة است؛ هثالً اظ آًجا وِ تسذیي هالن حطهت ٍ
ٍجَب ًساضز هثاح ضسُ است ٍ یا هسَان وطزى التضا زاضتِ است وِ هثاح تاضس.
 )2تطذی اظ اتاحِّا تِ هالن صثاٍت است؛ یؼٌی اتاحِی صثی تِ ایي زلیل است وِ ضایستِ ًیست
صثی ،هىلّف تِ تىلیف گطزز.
الهحالِ ٍلتی زاًستین صثی زاضای اهَض هثاحی تَزُ است ٍ العاهی تط آًْا ًساضتِ است ٍ ضه وٌین وِ
آیا تِ اػتثاض صثاٍت اٍ تَزُ یا تِ اػتثاض زیگط تَزُ است ،هاًؼی اظ جطیاى استصحاب ٍجَز ًساضزً .ظیط ضه
زض حیَاًیت وِ اگط زض ضويِ پطِ تَزُ است وِ ًاتَز ضسُ است ٍ اگط زض ضويِ فیل تَزُ است تالی است؛
یؼٌی استصحاب ولّی لسن ثاًی.
تِ تؼثیط زیگط اتاحِی هصوَض اگط تِ هالن هطتطن هیاى تالؾ ٍ ؿیط تالؾ تَزُ است ّوچٌاى تالی است ٍ
اگط تِ اػتثاض صثاٍت تَزُ است ظایل ضسُ است ،پس هیتَاًین ػسم اتاحِ ضا تِ ًحَ ولّی لسن ثاًی
استصحاب وٌین ٍ ّیچ اضىالی ٍجَز ًساضز.
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هاًٌس ایٌىِ هیزاًین زض ایي اتاق حیَاًیتی تَزُ است وِ اگط ٌَّظ تالی تاضس احىاهی تط آى هتطتة است
اهّا ضه زاضین وِ حیَاًیت ٌَّظ تالی است یا ذیط ٍ هٌطأ ضهّ ها آى است وِ اگط حیَاًیت زض ضوي پطِ
تَزُ است لطؼاً ظایل ضسُ است ٍ اگط زض ضوي فیل تَزُ است لطؼاً تالی است ،هطَْض لائلٌس وِ
استصحاب زض چٌیي هَاضزی جاضی است ّطچٌس زض ولّی لسن ثالث جاضی ًویتاضس.
ها ًحي فیِ ًیع چٌیي است؛ ظیطا اتاحِای وِ ٍجَز زاضتِ اگط تِ اػتثاض صثاٍت تَزُ است لطؼاً ظایل
ضسُ است ٍ اگط تِ اػتثاض اػنّ اظ صثاٍت ٍ ؿیط صثاٍت تَزُ است لطؼاً تالی است ٍ ٌّگام ضه،
استصحاب ولّی لسن ثاًی ضا جاضی هیوٌین ،زض ًتیجِ ػسم حىن ،استصحاب هیضَز.

مقرّر :سید حامد طاهری
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