تقریرات درس خارج اصول
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نکتهیعدمصحتاستصحابجامع 

آیب استصحبة دس هخل اللّ ٍ اکخش استجبطی یب هخل هتجبیٌیي جبسی است؟
ضْیذ صذس فشهَدًذ ایي استصحبة جبسی ًیست؛ صیشا هٌجشّ ثِ استصحبة جبهغ ثیي هب یمجل التٌجیض ٍ
هب الیمجل التٌجیض هیگشدد ٍ ثِ ًظش ایطبى چٌیي جبهؼی هؼمَل ًیست .ثِ ًظش هب ًیض ایي استصحبة جبسی
ًیست ،اهّب ًِ ثِ خبطش لبًًَی کِ ضْیذ صذس اسائِ کشدًذ ثلکِ ثِ دلیل آًکِ دس استصحبة ،هستصحت ثبیذ یب
حکن ضشػی ٍ یب هَضَعِ حکن ضشػی ثبضذ ٍ اگش یذ جَؼل دس هستصحت ًجبضذ ٍ تٌْب یک اهش ػملی ثبضذ
استصحبة دس آى جبسی ًویضَد.
ثِ ّویي دلیل هیگَیین :دس دٍساى هتجبیٌیي ،ػلت ػذم جشیبى استصحبة جبهغ آى است کِ جبهغ ًِ
حکن ضشػی است ًِ هَضَعِ حکن ضشػی است .فشضبً هکلّفی ػلن داسد یب ثبیذ پذسش سا اکشام کٌذ یب ثشای
هؼبلجِی خَد فالى داسٍ سا هصشف کٌذ .هکلّف ثب اًجبم یک طشف ٍ هخالً اکشام پذس ،ضک هیکٌذ آیب
هصشف داسٍ ٍاجت است یب خیش ،دس ایي حبلت استصحبة جبسی ًیست؛ صیشا جبهغ ثیي ایيدٍ یک جبهغ
ضشػی ًیست ٍ ایي دٍ ٍجَة ،هتجبیٌیي ّستٌذ ٍ اگش ٍجَة احذّوب هیبى آىدٍ صبدق است یک اًتضاع
ػملی هی ثبضذ کِ ضبسع آى سا دس لسبى خَد اخز ًکشدُ است ٍ آًچِ کِ هخلَق ػمل است ٍ سثطی ثِ ضشع
ًذاضتِ ثبضذ لبثل استصحبة ًویثبضذ ،لزا دس ایي هَاسد استصحبة جبسی ًیست.
ّوچٌیي دس اللّ ٍ اکخش استجبطیٍ ،جَة احذّوب یؼٌی جبهغ ثیي اللّ ٍ اکخش ،اهشی ضشػی ٍ هجؼَل
ضبسع ًیست ثلکِ استٌتبد ٍ اًتضاع ػملی است ،لزا «التنقضایلقنیبالشک» ضبهل آى ًویضَد.
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آسی ،دس هَاسدی کِ خَدِ جبهغ اهشی ضشػی یب هَضَع حکن ضشػی است لبثل استصحبة است .هخبلی
کِ ضْیذ صذس ثِ آى تَجِّ کشدًذ یؼٌی حذث ،هَضَع حکن ضشػی است؛ اػنّ اص ایٌکِ حذث اصغش یب اکجش
ثبضذ ٍ ،یب دس ثشخی هَاسد ،حیَاًیت ثوب ّی حیَاًیت هَضَعِ حکن ضشػی هیثبضذ.
ثٌبثشایي ّوبىگًَِ کِ دس استصحبة کلّی لسن حبًی تزکّش دادُاین ،ایي استصحبة هشثَط ثِ جبیی است
کِ خَدِ کلّی ثؼٌَاًِ هَضَع حکن ضشػی ثبضذ ٍ ،إال اگش حکن هشثَط ثِ ثكّ ثوب َّ ثكّ یب فیل ثوب َّ فیل
ثبضذ استصحبة کلّی لسن حبًی ًخَاّذ ثَد.
ثٌبثشایي ًکتِی ػذم جشیبى استصحبة جبهغ ،آى است کِ جبهغ دس ایي هَاسد ،حکن یب هَضَع حکن
ضشػی ًیست؛ ًِ آًچِ ضْیذ صذس فشهَدًذ.
دس هَسد ػذم لضٍم احتیبط دس هسئلِی اللّ ٍ اکخش ثِ صٍدی سخي خَاّین گفت کِ ػلّت ػذم جشیبى
استصحبة ًِ ایي است کِ استصحبة جبهغ ثیي هب یمجلالتٌجّض ٍ هب الیمجلالتٌجّض هیثبضذ ،ثلکِ ثِ ًظش هب
ػالٍُ ثش آًکِ ثِ ثیبى لجل اسبسبً استصحبة دس آًجب جبسی ًیست ،ػلّت ػذم لضٍم احتیبط دس آًجب اًحالل
ػلن اجوبلی ٍ جشیبى اصل دس اطشاف ،ثالهؼبسض است کِ دس آیٌذُ اص آى ثحج خَاّین کشد.
بزرسی اشکال شهید صدر در پاسخ سید خویی به شبههی مذکور

سیذ خَیی دس هخل اللّ ٍ اکخش استجبطی فشهَدًذ اص آًجب کِ اصلیي هتؼبسضیي ًیستٌذ ٍ اصل ثشائت دس
یک طشف ثِ خبطش ػشٍض اضطشاس ٍ یمیي ثِ جَاص استکبة ،جبسی ًیست ٍ طشف دیگش هجشای ثشائت
است ،ثٌبثشایي احتیبط الصم ًیست ٍ .ضْیذ صذس دس اضکبل ثِ کالم سیذ خَیی فشهَدًذ ایطبى دس حمیمت
اصل ثشائت سا حبکن ثش استصحبة لشاس دادُاًذ ٍ چَى ثشائت دس اکخش سا جبسی داًستِاًذ استصحبة جبهغ
سا هفیذ ًویداًٌذ ،دس حبلی کِ ایي کالم ًبصَاة است؛ ثِ دلیل آًکِ اصل ثشائت ًویتَاًذ حبکن ثش
استصحبة جبهغ ثبضذ؛ صیشا جبهغ ،حکنِ فشد ًیست تب ثب ًفی ظبّشیِ فشد ،هَضَعِ جبهغ اص ثیي ثشٍد ،ثلکِ
جبهغ ٍ کلّی یب ػیيِ فشد است ٍ ثب آى هتّحذ است ٍ یب هسجّت اص فشد است؛ اگش جبهغ ػیيِ فشد ثبضذ هَضَع ٍ
حکن دس آى هؼٌب ًذاسد ،لزا حبکن ٍ هحکَم یب سجت هسجّت دس آى ثیهؼٌبست ،دس ًتیجِ ثشائت ًویتَاًذ حبکن
ثش استصحبة ثبضذ ٍ .اگش جبهغ یب کلّی ،هسجّت اص فشد ثبضذ ایي سججیت ػملی است ،دس ًتیجِ ًویتَاى ثب ًفی
سجت ،کلّی سا کِ هسجّت ػملی است ًفی کشد .ثِ تؼجیش دیگش ،لَاصم ػملیِی اصل ثشائت حجّت ًیست.
ػالٍُ ثش ایيّب حتی اگش فشض کٌین کلّی ،حکن ثشای فشد است ٍ احش ضشػیِ اکخش ثبضذً ،ویضَد ثب اصل
ثشائت آى اکخش سا ثِ ًحَی کِ ثذٍى احش ثبضذ ًفی کشد؛ صیشا چٌیي حکَهتی اص ػْذُی استصحبة کِ اصل
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هُحشِص است سبختِ است ًِ اص ثشائتی کِ ًفی هَضَع ًویکٌذ ٍ تٌْب احجبتِ تأهیي ًسجت ثِ آًچِ کِ جبسی
است هیکٌذ.
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به عبارت دیگر اصل اشکال ایشان آن است که:
کبس اصل ثشائتً ،فی هَضَع ٍ احشاص تؼجّذی ػذم هَضَع ًیست ،ثلکِ کبس ثشائت تأهیي است ٍ هکلّف
سا دس آصادی اص ػِمبة لشاس هیدّذ .آًچِ هیتَاًذ هَضَع سا ًفی کٌذ اصل هُحشِص یب استصحبة است ،لزا
اصل ثشائت ًویتَاًذ حبکن ثش استصحبة ثبضذ؛ صیشا حکَهت دس جبیی هؼٌب داسد کِ ًفی هَضَع ضَد.
ّوچٌیي ثبضذ گفت اسبسبً حکَهت دس ایٌجب هؼٌب ًذاسد؛ ثِ دلیل آًکِ کلّی ٍ جبهغ ،حکنِ فشد ًیست تب
ثب ًفی هَضَع ثگَیین کلّی هٌتفی هیضَد؛ صیشا ًسجت کلّی ثِ فشد ،یب اتّحبد است کوب َّ الحك ،کِ دس چٌیي
حبلتی حکن ٍ هَضَع هؼٌب ًذاسد ٍ حبکن ٍ هحکَم ٍجَد ًذاسد؛ صیشا تٌْب یک ضیء ٍجَد داسد ٍ .یب ًسجت
کلّی ثِ فشدً ،سجت هسجّت ٍ سجت است ٍ فشد سجت پیذایص کلّی است ،کِ دس ایي صَست سججیت ػملی
است ًِ ضشػی ٍ ثب جشیبى اصل حبکن ،آحبس ضشػیِ سا هیتَاى ًفی کشد ًِ آحبس ػملیِ .لزا ساُ حلّ هحمّك
خَیی

دس پبسخً ،بصَاة است.

اًصبفبً ایي اضکبل ثش کالم هحمّك خَیی

ٍاسد است ٍ اگش ٍالؼبً استصحبة جبهغ جبسی است

ًویتَاى ثب ثشائت ،آحبس آى سا ثشداضت؛ صیشا حکَهتی ٍجَد ًذاسد.
دس ّش حبل طجك ثیبًی کِ رکش ضذ اصل هجٌب صحیح ًیست ٍ چٌیي استصحبثی دس ایي هَاسد ،هَضَع
ًذاسد ٍ ایي جبهغ ًِ ،حکن ٍ ًِ هَضَع حکن ضشػی است .ثِ ّویي جْت است کِ هؼوَالً دس اطشاف ػلن
اجوبلی ثِ استصحبة اجوبع توسّک ًکشدُاًذ ثلکِ گفتِاًذ ًفس ػلن اجوبلی ثِ حکن ػمل ،همتضی احتیبط
است ٍ ًْبیت ثِ اضبفِی سمَط اصَل هؤهٌِّ دس اطشاف ثِ تؼبسض ٍ ،اگش استصحبة جبسی ثَد ثِ آى
توسّک هیکشدًذ.
تبکٌَى دٍ صَست اص صَُس اضطشاس سا ثحج کشدین ٍ ثیبى کشدین دس ایي دٍ صَست ،ػلن اجوبلی هٌجّض
ًیست ٍ احتیبط الصم است.
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