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پاسخ سید خویی به اشکال سوم بر جریان استصحاب

حاصل فشهایص سیذ خَیی چٌیي است:1
صهاًی ًویتَاى دٍ اصل هخالف ػلن اجوالی سا جاسی داًست کِ اص جشیاى آى دٍ ،هخالفت ػولیِ تا
ػلن اجوالی الصم آیذ ،اهّا اگش تٌْا هخالفت ػلویِ الصم آیذ هطکلی دس جشیاى دٍ اصل ٍجَد ًخَاّذ داضت.
توضیح بیشتر :گاّی تِ ٍاسؽِی جشیاى اصل دس اؼشاف ػلن اجوالی تٌْا هخالفت ػلویِ الصم هیآیذ؛
تِ ایي هؼٌا کِ هیداًین یکی اص دٍ اصل ًقط ضذُ است ٍ ،چٌیي چیضی هاًغ اص جشیاى دٍ اصل ًویضَد،
ٍلَ ایٌکِ هشحَم ًائیٌی استاد سیذ خَیی ایي سخي سا ًویپزیشًذ.
تِ ًظش ها اصل ایي فشهایص قاتل قثَل است ٍ دس جای خَدش اثثات ضذُ است کِ دس چٌیي هَاسدی
جشیاى اصل قاتل پزیشش است .تِ ػٌَاى هثال کسی کِ ًواص ظْش خَد سا خَاًذُ است ٍ تؼذ اص ًواص ضک
هیکٌذ کِ آیا ٍظَ داضتِ است یا خیش ،ایي ضخص تا جشیاى قاػذُی فشاؽ هیتَاًذ ًواص خَد سا صحیح
تذاًذ .حال ّویي ضخص اگش تخَاّذ دس ّویي حال ًواص ػصش تخَاًذ تایذ ٍظَ تگیشد؛ صیشا استصحاب
ػذم ٍظَ جاسی است یا اساساً تایذ احشاص کٌذ داسای ٍظَ است .دس ایي هثال یا قاػذُی فشاؽ یا استصحاب
ػذم ٍظَ خالف ٍاقغ است؛ صیشا اگش ٍظَ داضتِ است ٍ ًواص ظْش اٍ دسست تَدُ است چشا تایذ تشای
ًواص ػصش ٍظَ تگیشد ٍ اگش ٍظَ ًذاضتِ است چشا ًواص ظْش اٍ هحکَم تِ صحت است ،تٌاتشایي یا
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قاػذُی فشاؽ خالف ٍاقغ است ٍ یا جشیاى استصحاب صحیح ًیست ،تا ایي حال چٌیي هسألِای پزیشفتِ
ضذُ است ٍ ایي هسألِ آیت آى است کِ هخالفت ػلویِی اجوالی تا ٍاقغ ،ظشتِای تِ جشیاى اصَل ًویصًذ
ٍ اصَل دس اؼشاف ػلن اجوالی جاسی استّ ،شچٌذ ػلن ٍجَد داسد کِ یکی اص آى دٍ هخالف ٍاقغ است.
اهّا اگش دس جایی جشیاى اصَل هَجة هخالفت ػولیِ تا ػلن اجوالی ضَد اصل جاسی ًخَاّذ ضذ .هثالً دٍ
اًاء ٍجَد داسد کِ ّش دٍ پاک تَدُ است ٍ هیداًین ًجاستی تِ یکی اص آًْا اصاتت کشدُ است ٍ ًویداًین تا
کذاهیک هالقات کشدُ استّ ،ش کذام اص ظشفّا تِ تٌْایی هطکَک است ٍ ّش یک حالت ساتقِی ؼْاست
داسد اهّا ًویتَاًین دس ّش دٍ استصحاب ؼْاست جاسی ساصین؛ صیشا اگش دس ّش دٍ استصحاب جاسی کٌین
هخالفت ػولیِ تا ػلن اجوالی الصم هیآیذ؛ صیشا هؼٌایص ؼاّش تَدى دٍ اًاء است ٍ اگش ّش دٍ اًاء هصشف
ضَد هؼٌایص آى است کِ هایغ ًجس خَسدُ ضذُ است .دس ایي هَاسد ًویتَاى دٍ اصل سا جاسی کشد .حال
اگش دس ّویي هثال دٍ اًاء ًجس تاضٌذ ٍ تذاًین ؼْاست تش یکی اص دٍ اًاء ٍاسد ضذُ است ٍلی ًذاًین
کذاهیک ؼاّش است هیتَاًین دس ّش دٍ استصحاب ًجاست جاسی کٌین؛ صیشا اص جشیاى دٍ اصل ،هخالفت
ػولیِ الصم ًویآیذ.
تٌاتشایي اگش جشیاى دٍ اصل هتؼاسض هَجة هخالفت ػولیِی قؽؼیِ ضَد جاسی ًخَاّذ ضذ ٍ تِ
ٍاسؽِی تؼاسض تساقػ هیکٌٌذ ،اهّا اگش هَجة هخالفت ػولیِی قؽؼیِ ًطَد ٍ تٌْا هَجة هخالفت ػلویِ
تطَد هاًؼی اص جشیاى آى دٍ اصل ًیست.
سیذ خَیی

دس ایي پاسخ هیفشهایٌذ :اجشای ایي دٍ استصحاب هَجة هخالفت ػولیِ ًویضَد؛ صیشا

اگش استصحاب ػذم حکن الضاهی جاسی گشدد ٍ ػذم اتاحِ ًیض استصحاب ضَد تا ًفی ایي دٍ حکن دس هقام
ػول ،هخالفت ػلن اجوالی حاصل ًویضَد.
اشکالی بر پاسخ سید خویی

تِ هقتعای استصحاب ػذم جؼل الضام ،هکلّف هیتَاًذ خثش دّذ کِ« :ان الشارع لم جیعل احلرمة او
الوجوب هلذه الواقعة» ٍ تِ اػتثاس استصحاب ػذم جؼل اتاحِ هکلف هیتَاًذ خثش دّذ کِ« :ان الشارع لم
جیعل االباحة هلذه الواقعه» ،دس حالی کِ ػلن اجوالی ٍجَد داسد کِ ضاسع یکی اص دٍ حکن سا قشاس دادُ
است ٍ دس هقام ػول تا ٍاقغ هخالفت قؽؼیِ ضذُ است؛ صیشا ػلن اجوالی تِ دسٍؽ تَدى یکی اص دٍ خثش
ٍجَد داسد ٍ هکلّف ّش دٍ خثش سا دادُ است.

2

پاسخ این اشکال

ایي اضکال اص اضکاالت ساسی است ،دس تسیاسی اص هَاسدی کِ جشیاى اصَل اص حیث إخثاس هَجة
هخالفت ػولیِی قؽؼیِ هیگشددّ ،شچٌذ اص حیث ًفس هستصحة تِ ٍاسؽِی تیاثش تَدى حذاقل یکی اص
دٍ هستصحة ،هخالفت قؽؼیِی ػولیِ الصم ًویآیذ.
تایذ ایي ًکتِ سا هتزکش ضذ کِ جَاص إخثاس تش ایي هثٌاست کِ استصحاب هیتَاًذ جای قؽغ هَظَػی
ؼشیقی تٌطیٌذ کِ ها پزیشفتین .تا ایي حال هیتَاى اص ایي اضکال چٌیي پاسخ داد کِ:
گشچِ پزیشفتِاین استصحاب قائن هقام قؽغ ؼشیقی هَظَػی هیضَد ٍلی یک ضشغ داسد ٍ آى ػثاست
است اص ایٌکِ استصحاب صشفًظش اص حیثیت جَاص إخثاس ٍ حیثیت جاًطیٌی آى تشای قؽغ هَظَػی
ؼشیقی ،جاسی تاضذٍ ،گشًِ فقػ تِ اػتثاس جَاص إخثاس ٍ قیام استصحاب هقام قؽغ ؼشیقی هَظَػی،
استصحاب جاسی ًیست ٍ اگش استصحاب صشفًظش اص حیثیت یقیي ٍ إخثاس ،جاسی ًثاضذ ًویتَاى آى
استصحاب سا قائن هقام قؽغ هَظَػی ؼشیقی داًست ،حتّی اگش ایي ػذم جشیاى تِ ٍاسؽِی تؼاسض اصلیي
ًسثت تِ ًفس هستصحة تاضذ ٍ .چٌیي ضشؼی هستفاد اص ادلِّی استصحاب است؛ یؼٌی دس جایی کِ
استصحاب تِ اػتثاس اثش هستصحة جاسی است تؼذ اص جشیاى استصحاب هیتَاًذ ایي استصحاب جاًطیي
قؽغ ؼشیقی هَظَػی گشددٍ ،لی اگش تٌْا تِ خاؼش صشف إخثاس تخَاّین استصحاب سا جاسی کٌین هطوَل
ادلِّی استصحاب ًویضَد.
تحث تفصیلی ایي هؽلة دس هثحث استصحاب خَاّذ آهذ إىضاءاهلل تؼالی.
تِ ػالٍُ دس ها ًحي فیِ استصحاب ػذم اتاحِ تِ تؼثیشی فاقذ اثش است (صشفًظش اص جْت إخثاس) تِ
دلیل آًکِ اگش استصحاب ػذم اتاحِ جاسی ًثاضذ یؼٌی اتاحِ ٍجَد داسد ٍ اگش اصل جاسی تاضذ یؼٌی اتاحِ
ٍجَد ًذاسد ٍ ًثَدى اتاحِ هساٍی ٍجَد الضام ًیست ٍ فقػ الصهِی ػقلی ػذم اتاحِ ٍجَد الضام استٍ .
ایٌکِ گفتِ ضَد تا ًفی اتاحِ هَظَع تشائت ػقلی یا ًقلی دسست هیضَد هیگَیین ایي تاص الصهِی ػقلی
ػذم اتاحِ است؛ صیشا اص آًجا کِ هیداًین ٍاقؼِ خالی اص حکن ًیست پس اگش اتاحِ ًثاضذ ضایذ حکن
دیگشی تاضذ ٍ ضایذ ًثاضذٍ ،گشًِ ًفی اتاحِ راتاً هَظَع ضک ًیست؛ صیشا حتی تا قؽغ ٍجذاًی تِ ػذم
اتاحِ هیتَاًین ضکّ دس ٍجَد الضام ٍ ػذم الضام کٌین ،گشچِ تِ ظویوِی خالی ًثَدى ٍاقؼِ اص حکن ،قؽغ تِ
حکن الضاهی پیذا هیکٌین.
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ٍ تالجولِ استصحاب ػذم الضام ،هؼاسض تِ استصحاب ػذم اتاحِ ًویضَد؛ صیشا ػذم الضام تا ػذم
اتاحِی اًطایی ساصگاس ًیست.
إال أى یقال :کِ تٌاتش هثٌای ایٌکِ اتاحِ غیشِ ػذم الضام است ٍ اهش ٍجَدی است چَى خَد یک هجؼَل
ضشػی است ،قاتل استصحاب ػذم است ٍ دس ًتیجِ هیتَاى إخثاس اص ػذم آى دس ضشع ًوَد ،پس تؼاسض
تیي اصلیي هستقش هیضَد ٍ تایذ تِ جَاب تؼذ اػتواد کشد.

مقرّر :سید حامد طاهری
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