تقریرات درس خارج اصول

ّ
ّ
حمهدرطا ّ
ندریس طباطبایی یزدی
حرضت آیت اهلل سید

دانت براکته

دورهی دوم ـ سال دوازدوم ـ سال حتصییل 95ـ94
جلسه  99ـ سهشنبه 94/8/99

تفاوت استصحاب نوع رابع با استصحابهای سهگانه
تفاٍت استػحاب ًَع ساتغ تا استػحاب ولّی لسن اٍل سٍضي است؛ صیشا دس لسن اٍل ،ولّی دس ؾوي
فشد تَد ٍ تِ ٍاسطِی رّاب فشدی وِ هطتول تش ولی تَد دس صٍال یا تماء ولّی ضه تِ ٍجَد هیآهذ.
تفاٍت ایي استػحاب تا لسن حاًی دس ایي است وِ دس ولی لسن حاًی ،فشدی ٍجَد داضت وِ هشدد تیي
هتیمي االستفاع ٍ هتیمي الثماء أٍ هحتول الثماء تَد ٍ اغل فشد ،هشدد تَد؛ تِ خالف لسن ساتغ وِ فشد ،هشدّد
ًیست؛ لطؼاً فشد هؼیٌّی هحمك ضذُ است ٍلی احتوال هیدّین ػٌَاى دیگشی تش فشد هحمكِِ هؼیي ،هٌطثك
تاضذ .لطؼاً فشد لشضی هحمك ضذُ است ٍ ّیچ تشدیذی دس آى ًذاسین ،تٌْا احتوال هیدّین وِ ػٌَاى «ػالنٌ»
وِ لطؼاً ػٌَاى دٍهی است ٍ هحمك ضذُ است ،تش آى فشد هٌطثك تاضذ ٍ احتوال ّن دادُ هیضَد دس ؾوي
فشد دیگشی هحمك ضذُ تاضذ .تٌاتشایي تفاٍت لسن حاًی تا لسن ساتغ ًیض سٍضي است.
ٍ اها تفاٍت لسن ساتغ تا لسن حالج دس ایي است وِ دس لسن حالج ،ولی دس ؾوي یه فشد لطؼاً هحمك
ضذُ است ،ووا فی ها ًحي فیِ ،اهّا ًسثت تِ ػٌَاى دیگش وِ ولّیِِ دس ؾويِِ فشد دیگش تاضذ ،دس اغل ٍجَد
آى ضه داسین ،تِ خالف لسن ساتغ وِ یمیي داسین ّش دٍ ػٌَاى هحمك ضذُ است ٍ یمیي داسین وِ ّش دٍ ًیض
هػذاق پیذا وشدُ است ٍ تٌْا ایي احتوال دادُ هیضَد وِ هػذاق ػٌَاى دٍمّ ،واى هػذاق ػٌَاى اٍل
تاضذٍ ،لی لطؼاً دٍ ػٌَاى ولی هحمك ضذُ است.
یک مثال شرعی برای کلّی قسم رابع :وسی داسای طْاست است ٍ هیداًذ یه ٍؾَ گشفتِ است ٍ
یه حذث ًیض اص اٍ سش صدُ استٍ ،لی اآلى ضه داسد آیا ٍؾَی دٍهی وِ گشفتِ استٍ ،ؾَی تجذیذی
تَدُ است یا ٍؾَی تؼذ اص حذث ٍ هفیذ طْاست اًجام دادُ است .احتوال هیدّذ ایي ٍؾَیی وِ گشفتِ
است لثل اص حذث تَدُ وِ ٍؾَی تجذیذی خَاّذ تَد ٍ طْاست جذیذ ایجاد ًویوٌذ ،احتوال ّن هیدّذ

1

ٍؾَ تؼذ اص حذث تَدُ ٍ طْاستی وِ غیش اص طْاست ساتمِ است ٍ هػذالی هجضّا داسد ایجاد وشدُ است.
دس چٌیي جایی سیذ خَیی

هیفشهایذ 1استػحاب طْاست جاسی است؛

صیشا ٍلتی وِ آى ضخع ٍؾَی حادث سا گشفت ،تِ ّش حال هتطْش خَاّذ تَد؛ فشلی ّن ًویوٌذ یا اص
طْاست ساتمِ یا تِ ٍاسطِی ّویي ٍؾَ هتطْش ضذُ است .پس تا ٍؾَیی وِ گشفت لطؼاً طْاست هَجَد
است ،سپس ضه هیوٌذ آى طْاست ٌَّص هستوش است یا ًمؽ ضذُ است« ،ال تنقض ایلقنی ابدا بالشک»
ضاهل آى هیضَد ٍ استػحاب طْاست جاسی است.
آسی ،دس ایٌجا تِ خالف هخال لثل ،چَى یمیي تِ حذث ّن ٍجَد داسد ،استػحاب حذث ّن جشیاى داسد
ٍ تِ تؼاسؼ ّش دٍ سالط هیضًَذ ،اها ایي غیش اص آى است وِ تگَیین اغالً استػحاب طْاست جاسی ًیست.
مثال دیگر اینکه :فشدی دس سٍص جوؼِ لطؼاً جٌة ضذُ است ٍ پس اص آى غسل وشدُ است .سٍص ضٌثِ
دس لثاس خَد آحاس جٌاتت هیتیٌذ ٍلی هشدّد است وِ ایي احش جٌاتت ،هشتَط تِ ّواى جٌاتت سٍص جوؼِ
است یا هشتَط تِ یه جٌاتت جذیذ است .اگش هشتَط تِ جٌاتت سٍص جوؼِ تاضذ ،غسل وشدُ است ٍ
ٍظیفِای ًذاسد ٍ اگش هشتَط تِ تؼذ اص سٍص جوؼِ ٍ تؼذ اص غسل تاضذ ،جٌة است ٍ تایذ غسل وٌذ ،حال
ایي ضخع ًویداًذ وذامیه است.
سیذ خَیی

هیفشهایذ 2وِ ضخع یمیي داسد احش جٌاتتی وِ دس لثاسص ٍجَد داسد ،هَجة جٌاتت ٍ

حذث اوثش اٍ ضذُ است ،ضه داسد آیا ٌَّص تالی است یا تالی ًیست ،استػحاب جٌاتت جاسی هیوٌذ ٍ
حىن تِ تماء آى هیضَد .الثتِ ایٌجا ًیض چَى غسلی اًجام دادُ ٍ صهاًی هتطْش تَدُ است ،ضه دس تماء

 .1هظثاح األطَل (ط -هؤسسٔ اح٘اء اٙحاس) ،د ،2ص:142
هخال األٍّل :ها إرا علن أحذ تَػَءٗي ٍ تحذث ٍ ،لىي ال ٗذسٕ أىّ الَػَء الخاًٖ واى تجذٗذٗاً ل٘ىَى الحذث تعذّوا ٍ تال٘اً فعلًا ،أٍ واى
سافعاً للحذث ل٘ىَى هتطْشاً فعلًا ،فالَػَء األٍّل فٖ ّزا الفشع لذ اًتمغ تالحذث ٗمٌ٘اً ٍ ،إًّوا الشه فٖ تماء الطْاسٓ ح٘ي الَػَء الخاًٖ
الحتوال وًَِ تعذ الحذث ٍ ،ح٘ج إىّ ّزا الشخض هت٘مي تالطْاسٓ حٌِ٘ إهّا تسثث٘ٔ الَػَء األٍّل لَ واى تجذٗذٗاً ٍ ،إهّا تسثث٘تِ لَ واى سافعاً
للحذث ٍ ،شان فٖ استفاعْا ،فال هاًع هي استظحاتْا.
ّ .2واى ،ص:141
ًعن ،لذ ٗثتلى ّزا االستظحاب تالوعاسع ووا ف٘وا روشًا هي الوخال َّ ٍ ،أًِّ إرا علوٌا تالجٌاتٔ ل٘لٔ الخو٘س هخلًا ٍ لذ اغتسلٌا هٌْا ،حنّ سأٌٗا
هٌ٘اً فٖ حَتٌا َٗم الجوعٔ ،فٌعلن تىًٌَا جٌثاً ح٘ي خشٍد ّزا الوٌٖ ٍ ،لىي ًحتول أى ٗىَى ّزا الوٌٖ هي الجٌاتٔ التٖ لذ اغتسلٌا هٌْا ٍ ،أى
ٗىَى هي غ٘شّا ،فاستظحاب ولٖ الجٌاتٔ هع إلغاء الخظَط٘ٔ ٍ إى واى جاسٗاً فٖ ًفسِ ،إلّا أًِّ هعاسع تاستظحاب الطْاسٓ الشخظ٘ٔ ،فاًّا على
ٗم٘ي تالطْاسٓ ح٘ي ها اغتسلٌا هي الجٌاتٔ ٍ ال ٗم٘ي تاستفاعْا ،الحتوال وَى الوٌٖ الوشئٖ هي تله الجٌاتٔ ،ف٘مع التعاسع تٌِ٘ ٍ ت٘ي استظحاب
الجٌاتٔ ف٘تسالطاى ٍ ،ال تذّ هي الشجَع إلى أطل آخش.
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طْاست داسد ٍ استػحاب تماء طْاست ّن هیتَاًذ اًجام دّذ ٍ دٍ استػحاب تا تؼاسؼ سالط هیضًَذ،
اهّا غشؼ ایي است وِ هَؾَع تشای استػحاب جٌاتت تالی است ًِ ،ایٌىِ هَؾَع ًثاضذ.
نقد و بررسی فرمایش سید خویی

دس هخال اٍّل وِ سیذ خَیی

فشهَدًذ 1هیداًین ػٌَاى لشضیت هحمك ضذ ٍ هیداًین وِ ػٌَاى ػالنٌ

یا ػٌاٍیي هالصم تا آى هخل اًساىٌ ًیض دس آى حجشُ هحمك ضذُ است ٍ سپس لشضی لطؼاً تِ خشٍد صیذ
خاسد ضذ ،گشچِ هیتَاًین استػحاب ٍجَد ػالن یا اًساى دس حجشُ سا جاسی وٌین ٍ دس ایي استػحاب
ضثِْای ٍجَد ًذاسد ،اهّا سؤال ایي است وِ ؾنّ ایٌىِ یه لشضی ّن تَد ٍ خاسد ضذ ،چِ احشی داسد؟!
دس حمیمت ضمّ الحجر الی االنسان است ٍ اگش ایي ؾویوِ ّن ًثَد یمیي ٍ ضه ٍجَد داضت ٍ
استػحاب ّن جاسی تَد.
اگش اتتذاءً هیفشهَدًذ وِ ػلن داسین «ػالنٌ» یا «اًساىٌ» دس ایي اتاق هحمك ضذُ است (دس ؾوي ّش
فشدی) ٍ ضه داسین ٌَّص تالی است یا خیش ،تاص ّویي استػحاب جاسی تَد .پس هخال ،لسن ساتؼی تشای
استػحاب ًیست.
اها هخال دٍهی وِ سیذ خَیی

تیاى وشدًذ وسی هتطْش است ٍ هیداًذ ٍؾَ ٍ حذحی ػاسؼ اٍ ضذُ

است ٍ ًویداًذ ٍؾَ هتمذم تَدُ وِ اآلى غیش هتطْش تاضذ یا ٍؾَ هتأخش اص حذث است وِ اآلى هتطْش تاضذ:
اوالً :هخال هزوَس تا فشؼ وثشٍی وِ سیذ خَیی

تیاى وشدًذ ساصگاسی ًذاسد؛ صیشا دس استػحاب لسن

ساتغ فشهَدًذ وِ دٍ ػٌَاى ٍجَد داسد وِ لطؼاً هتحمك ضذُ است ٍ ّش ػٌَاًی حىن خَدش سا داسدٍ ،لی
دس هخال ٍؾَ ،لطغ ًذاسیذ وِ طْاست هتحمك ضذُ است؛ صیشا هػةّ تحجٍ ،ؾَ ًیست تا استػحاب ضَد
تلىِ هستػحة ها طْاست استٍ .ؾَی دٍهی وِ گشفتِ است اگش تجذیذی تَدُ هَجة حذٍث طْاستی
ًطذُ استّ ،شچٌذ حَاب داسد صیشا ًَسٌ ػلی ًَس است .اها اگش تؼذ اص حذث ٍؾَ گشفتِ تاضذ ایجاد طْاست
وشدُ است ،پس تِ ػٌَاى دٍم یمیي ًذاسین دس حالی وِ فشؼ ضوا ایي تَد وِ دس لسن ساتغ ،ها تِ دٍ ػٌَاى
یمیي داسین.
ثانیاً :اگش طْاستی وِ استػحاب هیضَد ،طْاست ولی است غشف ًظش اص ایٌىِ هٌطأ آى ،طْاست ساتمِ
یا ّویي ٍؾَ تاضذ ،ایي استػحاب ولی لسن اٍّل خَاّذ تَد.
 . 1تمشٗش جشٗاى استظحاب دس ولّٖ لسن ساتع ٍ اشىال تش آى دس اٌٗجا عوذتاً تش حسة وتاب هثاًٖ االستٌثاط ،د ،4ص 113تِ للن هشحَم
وَوثٖ آهذُ است وِ دس تعغ خظَط٘ات تا تمشٗش هظثاح االطَل هتفاٍت است ،گشچِ دس اطل هطلة تغ٘٘شٕ اٗجاد ًوٖوٌذ.
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ٍ اگش همػَد ایي است وِ طْاستی وِ ٍجَد داضت ،لطؼاً سفتِ است ٍ دٍتاسُ طْاستی تَسط ٍؾَ آهذُ
است سا استػحاب هیوٌٌذ ،دس ایي غَست ولی لسن حالج خَاّذ تَد؛ صیشا طْاستی وِ ساتك تَدُ ،لطؼاً اص
تیي سفتِ است ،ضه هیوٌیذ تؼذ اص آى طْاستی حادث ضذُ است وِ ٌَّص تالی تاضذ ،وِ استػحاب ولّی
لسن حالج خَاّذ تَد.
دس ّش حال ،اگش همػَد ایطاى آى است وِ طْاستی وِ جاهغ تیي طْاست ساتمِ ٍ طْاست ًاضی اص ٍؾَ
است استػحاب ضَد ،استػحاب ولی لسن اٍل خَاّذ تَد ٍ اگش همػَدضاى ایي است وِ طْاست ًاضی اص
ٍؾَ وِ غیش طْاست ساتك است سا استػحاب وٌٌذ ،ولی لسن حالج خَاّذ تَد؛ چَى طْاست ساتك تا
حذث سفتِ ٍ طْاست دیگش هطىَن الحذٍث است ٍ استػحاب جاسی ًویضَد.
دس هخال سَم فشهَدًذ وسی یمیي تِ جٌاتت دس سٍص جوؼِ داسد ٍ غسل هیوٌذ ،سپس احشی اص جٌاتت دس
لثاسص هیتیٌذ وِ یمیي هیوٌذ تِ ٍاسطِی آى جٌة ضذُ است ،اهّا ًویداًذ وِ هشتَط تِ لثل اص غسل است
یا تؼذ اص غسل .دس ایي حالت سیذ خَیی

هیگَیذ حیٌی وِ احش جٌاتت اص ضخع ،حادث ضذ جٌة ٍ

هحذث تَد ،ضه هیوٌذ اآلى ًیض هحذث است یا خیش ،استػحاب حذث جاسیست.
دس ایٌجا ًیض تایذ گفت حذحی وِ دس هخال فَق استػحاب هیضَد ،اگش جاهغ تیي حذث اٍل ٍ حاًی
تاضذ ،دس ایي غَست استػحاب ولّی لسن اٍل خَاّذ تَد( 1جاهغ تیي جٌاتت اٍل ٍ جٌاتت هشتَط تِ احش
هٌیِِ دیذُ ضذُ) ٍ اگش همػَد جٌاتتی است وِ اص خػَظ آى احش دیذُ ضذُ حاغل ضذُ است ،ولی لسن
حالج خَاّذ تَد؛ صیشا جٌاتت لثلی لطؼاً سفتِ است ٍ ضوا هیخَاّیذ جٌاتت دیگشی سا استػحاب وٌیذ وِ
ولی لسن حالج است ٍ اص اٍّل هطىَن الحذٍث هیتاضذ.
ٍ دس ّش حال اگش هیخَاّیذ جاهغ دٍ جٌاتت سا حساب وٌیذ ٍ تگَییذ جٌاتت دس ساتك دس ؾوي یىی
اص دٍ فشد ،هتیمي تَدُ است ٍ ّواى هتیمي ٌَّص تالی است ،ولی لسن اٍل خَاّذ تَد ٍ اگش هیخَاّیذ
تگَییذ حػِی جٌاتت ساتك لطؼاً سفتِ ٍ حػِی دیگشی جای آى ًطستِ است ،ولی لسن حالج است وِ
حالت ساتمِاش هتیمي ًیست ٍ استػحاب جاسی ًویضَد.
نتیجه آنکه :هؼلَم ضذ استػحاب لسن ساتغ ٍجَد ًذاسد.

 ِ ًَ .1لسن حاًٖ؛ صٗشا دس لسن حاًٖ فشع آى است وِ ٗه فشد فمط هحمّك شذُ وِ هشدّد ت٘ي هت٘مّي االستفاع ٍ هت٘مي الثماء ٗا هحتول الثماء است،
تِ خالف هخال جٌاتت وِ فشد لظ٘ش لطعاً هحمك شذُ است ٍ سپس هشتفع گشدٗذُ است ٍ دس ع٘ي حال جٌاتتٖ سا ٗم٘ي داسٗن هحمك شذُ است دس
ػوي فشدٕ وِ احتوال اًطثاق آى تش فشد ساتك است ٍ احتوال فشد جذٗذٕ دس آى هٖسٍد ٍ ها ولّٖ دس ػوي ّواى فشد سا استظحاب هٖوٌ٘ن.
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استصحاب در تدریجیات
هَجَدات ػالن ،حتی اػتثاسیات آى ،دٍ لسن است؛ یه لسن ،هَجَدات لاسُّ ٍ لسن دیگش هَجَدات
غیش لاسُّ ّستٌذ.
هَجَدات لاسُّ ،هَجَداتی ّستٌذ وِ ٍجَد آًْا دس طَل صهاى اهتذاد پیذا هیوٌذ (حذالل تا دسن ػادی
اًساىّا) .اًساًی وِ هَجَد هی ضَد ،اغل آى اًساى دس طَل صهاى تالی است ٍ ٍجَدش اهتذاد داسد .آب،
سٌگ ،آّي ٍ ّوِی هَجَداتی وِ راتطاى دس طَل صهاى تالی است لاسّ ّستٌذ.
هَجَدات غیش لاسّ ،تِ گًَِای ّستٌذ وِ آًچِ دس صهاًی هَجَد ضذ ،دس صهاى تؼذ ّواى ٍجَد دٍام
ًویآٍسد؛ یؼٌی یا اساساً آًی الَجَد است هاًٌذ اتػاالت ٍ اًفػاالت ،یا اگش دس طَل صهاى دٍام هیآٍسد تِ
ایي ًحَ است وِ یوجد و ینعدم؛ یؼٌی ٍجَد پیذا هیوٌذ ٍ هٌؼذم هیضَد ٍ تاص ٍجَد پیذا هیوٌذ ٍ هٌؼذم
هی ضَد ،هاًٌذ ًفس صهاى یا حشوت یا صهاًیات هاًٌذ حشف صدى ٍ یا استواع ٍ  ...وِ ٍجَد ٍ ػذم آًْا دس
آغَش یىذیگشًذ .هَجَدات غیش لاسّ ّن دٍ لسن ّستٌذ:
هَجَداتی وِ ت الزات غیش لاسّ ّستٌذ هاًٌذ حشوت ،صهاى ،تىلن ٍ ضایذ تؼؽ چیضّای دیگش.
ٍ هَجَداتی وِ تالؼشؼ غیش لاسّ ّستٌذ ،هاًٌذ جلَس تا لیذ صهاى وِ جلَس لحظِ ٍ آىِِ اٍل ،غیش اص
جلَس لحظِی دٍم است ٍ جلَس آىِِ سَم غیش اص جلَس آىِِ ساتغ است .خَدِِ جلَس تا غشف ًظش اص لیذ
صهاى ،هیتَاًذ هوتذ تاضذ اها تا لیذ صهاى ،دیگش ًویتَاًذ هوتذ تاضذ.
استػحاب دس اهَس لاسّ هاًؼی ًذاسد ،هخالً آب وشّی تَدُ است ٍ ضه دس صٍالص هیوٌین ٍ استػحاب
وشّیت جاسی هیوٌین .اها هطىل دس اهَس غیش لاسّ است ،خػَغاً آىّایی وِ تالزات غیش لاسّ تاضٌذ؛ صیشا
استػحاب یؼٌی «إتماء ها واى» ٍ چیضی وِ غیش لاسّ الزات است یمیي تِ ػذم تمائص داسین؛ چَى یَجذ ٍ
یٌؼذم ،پس چگًَِ هیتَاى استػحاب دس آى جاسی وشد؟!
مقرّر :سیذ حامذ طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمذ عبذالهی
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