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جلسه  96ـ سه شنبه 62/21/8

برهان دوم محقّق نائینی

در عدم اجرای اصل طولی نافی

اگش فشض کٌین اصل هحکَم جاسی گشدد الصهِاش عذم جشیاى آى خَاّذ تَد ٍ هصذاقی اص ایي قاعذُ
است کِ« :ما یستلزم مِن وجودِه عدمُه فهو محال» دس ها ًحي فیِ جشیاى اصل هحکَم هستلضم عذم جشیاى آى
است ٍ لزا جشیاى اصل هحکَم ،هحال است.
بیان مطلب

اصل هحکَم دس صَستی جشیاى پیذا هیکٌذ کِ اصل حاکن ساقط ضذُ تاضذ؛ دس هثال هزکَس صهاًی
قاعذُ ی طْاست دس إًاء ضشقی جاسی هی ضَد کِ استصحاب طْاست ساقط ضذُ تاضذ ٍ سقَط استصحاب
طْاست هتفشع تش تٌجیض علن اجوالی است؛ صیشا تا علن اجوالی هٌجّض ًثاضذ استصحاب طْاست ساقط
ًویضَد .اکٌَى تا جشیاى اصل طَلی ،علن اجوالی اص تٌجیض ساقط هیضَد ٍ ایي تِ هعٌای آى است کِ هاًع
اجشای اصل حاکن (استصحاب طْاست) اص تیي سفتِ است ،دس ًتیجِ اصل حاکن صًذُ هیضَد ٍ تا تاصگطت
اصل حاکن ،اصل هحکَم ساقط خَاّذ ضذ.
تٌاتشایي اص جشیاى اصل هحکَم ،عذم جشیاى آى الصم هیآیذ ٍ ما یستلزم مِن وجودِه عدمُه محالٌ.
نقد و بررسی برهان دوم محقّق نائینی

ایٌکِ فشهَدًذ اصل هحکَم صهاًی فشصت جشیاى هییاتذ کِ اصل حاکن ساقط ضذُ تاضذ ،سخي
صحیحی است ٍ ًیض ایٌکِ تیاى ضذ اصل حاکن صهاًی ساقط هی ضَد کِ علن اجوالی ٍجَد داضتِ تاضذ
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فشهایطی صحیح است ،اهّا حذاقل تٌاتش هثٌای هحقّق ًائیٌی

(چِ سسذ تِ هثٌای هختاس) علن اجوالی تِ

تٌْایی هَجة تٌجّض هعلَم ًویگشدد تلکِ تا ظویوِی هقذّهاتی تٌجّض هیآٍسد اص جولِ قثح تشجیح تالهشجّح؛
ٍ تٌا تش هثٌای هختاس ،هالک هٌجّضیت علن اجوالی آى است کِ جشیاى اصل هؤهّي دس ّش دٍ طشفْ استْجاى
عشفی داضتِ تاضذ تِ ًحَی کِ قشیٌِ ضَد تش عذم ضوَل دلیل اصل ًسثت تِ ّوِی اطشاف.
تٌاتشایي سقَط اصل حاکن (استصحاب طْاست) هتفشّع است تش قثح تشجیح تالهشجّح ٍ حکن عشف تِ
قثح جشیاى اصل هؤهّي دس توام اطشاف تا ٍجَد علن اجوالی ،اهّ ا تعذ اص آًکِ دٍ اصل عشظی ساقط ضذًذ ٍ
هاًع اصل هحکَم اص تیي سفت ٍ اصل هحکَم صًذُ ضذ گشچِ علن اجوالی هَجَد است اهّا ظویوِی علن
اجوالی یعٌی قثح تشجیح تالهشجّح ٍجَد ًذاسد؛ تِ دلیل آًکِ علیالفشض اصل هحکَم تٌْا دس یک طشف
جاسی هیضَد ٍ دیگش استْجاى عشفی ٍ یا هحزٍس عقلیِ هخالفت قطعیِ تا هعلَم ًیض ٍجَد ًخَاّذ داضت.
دس ًتیجِ ایي تشّاى هحقق ًائیٌی
کالم سید خویی

علیٰسغن ظاّش فٌّی آى ،تِ هشاتة ظعیفتش اص تشّاى اٍّل ایطاى است.

در جریان اصول نافی (قول به تفصیل)

ایطاى تِ تفصیل دس ایي تاب سخي گفتِاًذ 1کِ جْت اختصاس ،چکیذُی فشهایص ایطاى سا تیاى هیکٌین.
ّواىگًَِ کِ رکش ضذ دٍ اصل عشظی ،یا هتساًخ ٍ یا غیش هتساًخ هیتاضٌذ .دس جایی کِ دٍ اصل
عشظی هتساًخ ّستٌذ اگش تعط اطشاف داسای اصل طَلی تاضذ آى اصل جاسی هیگشدد ٍ اگش ّش دٍ طشف
داسای اصل طَلی تاضٌذ ٍلی یکی هُثثِت ٍ دیگشی ًافی تاضذ تاص اصل طَلیِ ًافی جاسی خَاّذ تَد.
ٍ اهّا اگش اصَل عشظیِ غیش هتساًخ تاضٌذ اگش اصَل طَلی دس هؤدّیٰ تا اصل عشظیِ هزکَس ٍاحذ تاضذ
اصل طَلی جاسی ًخَاّذ تَدٍ ،لی اگش اصل طَلی دس هؤدّی هخالف اصَل عشظیِ تاضذ جاسی خَاّذ تَد.
توضیح در قالب مثال

1ـ هَسدی کِ اصَل عشظیِ هتساًخ ّستٌذ ٍ تٌْا یک طشف داسای اصل طَلی ًافی است هاًٌذ :علن
اجوالی تِ إصاتت ًجس تِ ظشف آب یا لثاس ،کِ اصل عشظی دس دٍ طشف قاعذُی طْاست است (صیشا
فشظاً حالت ساتقِ هعلَم ًیست) ٍ ایي دٍ اصل ساقط هیضًَذٍ ،لی یک طشف یعٌی إًاء آب داسای اصل
طَلی یعٌی قاعذُی حلیّت است تِخالف لثاس کِ داسای اصل حلیّت ًیست؛ چَى حتی اگش ًجس تاضذ
پَضیذى آى حشهتی ًذاسد .تٌاتشایي هی تَاى دس ظشف آب کِ اص حیث ضُشب هطکَکالحلّیِ است قاعذُی
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حلّیت سا تذٍى هضاحن جاسی ساخت.
تایذ تَجِّ داضت اص آًجا کِ ضکّ دس حلّیت آبْ ًاضی اص ضکّ دس طْاست ٍ ًجاست آب تَدُ است ،اگش
تِ کوک اصلی تَاًستین طْاست یا ًجاست آب سا هطخص کٌین ًَتت تِ قاعذُی حلّیت ًخَاّذ سسیذ.
تٌاتشایي پس اص آًکِ ًتَاًستین قاعذُی طْاست سا جاسی کٌین هیتَاًین تِ قاعذُی حلّیت توسّک کٌین ،لزا
قاعذُی حلّیت دس ایٌجا دس طَل قاعذُی طْاست است.
2ـ هَسدی کِ دٍ اصل عشظی هتساًخ ّستٌذ ٍ ّش دٍ طشف داسای اصل طَلی هیتاضٌذ اهّا یکی هُثثِت
تکلیف ٍ دیگشی ًافی است هاًٌذ ایٌکِ  :اگش هکلّفی تعذ اص إتیاى ًواص هغشب ٍ عطاء یقیي کٌذ یا سکَعی دس
ًواص هغشب اظافِ کشدُ است ٍ یا سکَعی دس ًواص عطاء کن کشدُ است ،دس ایي حالت اصل عشظی دس دٍ
طشفْ قاعذُی فشاغ است کِ ساقط خَاّذ ضذ؛ صیشا هی داًین یا سکَعی دس ًواص هغشب اظافِ ضذُ یا دس ًواص
عطاء سکَعی کن ضذُ است .تا سقَط ایي دٍ اصل عشظی ًَتت تِ اصل طَلی یعٌی استصحاب عذم
صیادُ ی سکَع دس ًواص هغشب ٍ ًیض استصحاب عذم اتیاى سکَع الصم دس ًواص عطاء هیسسذ .استصحاب عذم
صیادُ دس ًواص هغشبً ،افی تکلیف است ٍ استصحاب عذم إتیاى سکَع الصم دس ًواص عطاء هُثثِت تکلیف
است .دس ایي فشض سیذ خَیی

هعتقذ است اصل ًافی تکلیف جاسی است.

مقرّر :سید حامد طاهری
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