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 «معینج لعن علی اعدائهم اال اهلل علی محمد و آهل الطارهین و  یالحمد هلل رب العالمین و صل  »
 خالصه جلسه گذشته

در بعضی از موارد اصل برائت و در  :عرض شد که مرحوم محقق خراسانی در مورد تاسیس اصل در مسئله فقهی فرمودند

برخی نیز استصحاب جاری می شود. یعنی در مواردی که قبل از انقضاء تلبس حکم صادر بشود استصحاب جاری می شود 

باشد اصل برائت جاری می شود. این محصل کالم محقق خراسانی می اما در مواردی که صدور حکم بعد از انقضاء تلبس 

 باشد.

 محقق خراسانیکالم  بررسی

 است.  ایراددر اینجا باید بررسی کنیم که آیا این کالم صحیح می باشد و یا خیر؟ سه اشکال به محقق خراسانی قابل 
 اشکال اول

قه و تکمله بر بیان محقق خراسانی محسوب می شود. اشکال این است که به طور کلی جریان یدر واقع این اشکال به عنوان تعل

در بعضی از موارد برائت و در برخی نیز  این که محقق خراسانی فرمودندکه فاقد دلیل باشیم یعنی اصل در جایی است 

در ممکن است  لکن است که دلیل عام وجود نداشته باشد تا بتوانیم به آن رجوع نمائیم جاییاستصحاب جاری می شود در 

 نمائیم.  به آن رجوع که ناچاریم وجود داشته باشددلیل عامی برخی از موارد 

جوب اکرام خارج می وعموم به طور مثال دلیل عامی مانند اکرم العلماء وجود دارد و سپس با مخصص منفصل عالم فاسق از 

مشتمل بر مشتق است )عالم و فاسق هر دو مشتق می باشند( حال سوال اینجاست که در  مخصص منفصلشود و از طرفی این 

به عبارت دیگر در صورت خروج خاص از عالم فاسق، چه حکمی جاری می شود؟  بهشمول وجوب اکرام  درمقام شک 

 با وجود دلیل به اصل رجوع نمی شود. منشاء سوال این است کهی عام، آیا باید به عام رجوع کرد یا خیر؟  دائره

 ،خارج شوددائره آن  ازموردی  ،مخصص متصلی که مشتمل بر مشتق است به وسیلهباشد که  وجود داشتهاما اگر دلیل عامی 

را بپذیریم باید به اصل عملی  عامدر اینجا به دلیل اینکه مخصص متصل است رجوع به عام نمی شود. و اگر سرایت اجمال به 

 مراجعه نمائیم.

بتوان به آن پس به طور کلی رجوع به اصل عملی)اصل برائت و استصحاب( زمانی است که دلیل عامی که در فرض شک 

این مالحظه ای است که الزم بود در  مراجعه به اصل صحیح نمی باشد. جود نداشته باشد اما در غیر این صورتو رجوع کرد

  ابتدای امر نسبت به کالم محقق خراسانی بیان می شد.
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 اشکال دوم

 این اشکال را مرحوم آقای خوئی بیان نموده اند. 

جایی برای  در اینجا حال آنکه ،در بعضی از موارد برائت و در برخی نیز استصحاب جاری می شود :محقق خراسانی فرمودند

صدور حکم پس از انقضاء تلبس مرحوم آقای خوئی جریان اصل برائت را در مواردی که وجود ندارد. جریان استصحاب 

 محل اشکال دانسته است. است را پذیرفته اما جاری شدن استصحاب در برخی از موارد را ذات به مبداء
  مقدمه

شبهه مفهومیه می باشد پس استصحاب در  مورد از مواردچون این اساس اشکال آقای خوئی به محقق خراسانی این است که 

 احکام و استصحاب موضوعات در شبهات مفهومیه جایی ندارند. آن جاری نمی شود زیرا اساساً استصحاب

: در جایی که شبهه مفهومیه باشد، استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی جریان پیدا مرحوم شیخ انصاری نیز فرموده اند

 نمی کنند.

به طوری که نمی دانیم که  نهار تردید پیدا می کنیمزمانی که در مفهوم سوال اینجاست که شبهه مفهومیه چیست؟ به طور مثال 

چون  رقیه؟! به این شک، شبهه مفهومیه گفته می شود.روز از طلوع فجر محقق می شود تا استتار قرص یا تا ذهاب حمره مش

  مفهوم نهار مردد است بین طلوع فجر تا استتار قرص و بین طلوع فجر تا ذهاب حمره.

این مقدار فاصله آیا دقیقه فاصله وجود دارد و ما نمی دانیم که  01الی  01بین استتار قرص تا ذهاب حمره مشرقیه تقریبا 

محسوب می شود و یا خیر؟ اگر قائل شویم که نهار با استتار قرص شمس پایان می پذیرد، وجوب امساک جزء نهار و روز 

و اگر نهار را مستمر تا حمره مشرقیه  در ماه مبارک رمضان در حین استتار قرص به اتمام می رسد و می توان افطار نمود

به چنین شبهه ای شبهه مفهومیه گفته می شود زیرا  خواهد کرد.بدانیم قهراً وجوب امساک تا ذهاب حمره مشرقیه استمرار پیدا 

 تردید و شبهه وجود دارد. ،در واقع نسبت به مفهوم نهار
 عدم جریان استصحاب حکمی و موضوعی

  است.حکم شرعی  است که وجوب صوم و یا وجوب امساکاستصحاب استصحاب حکمی در مثال فوق، 

یقین به وجوب صوم یا امساک  ،انیم تصویر نمائیم که تا قبل از استتار قرصاینگونه می تو این مثال رااستصحاب حکمی در 

داشته ایم و االن که بعد از استتار قرص و قبل از ذهاب حمره مشرقیه می باشد شک داریم که همچنان صوم و امساک واجب 

 جاری می شود.وجوب صوم یا بقاء امساک وجوب استصحاب بقاء  ،است و یا خیر؟ در این فرض

مرحوم شیخ می فرماید این استصحاب جریان پیدا نمی کند و دلیل آورده اند که علت عدم جریان استصحاب این است که 

 .شبهه و تردید از قبیل مفهوم می باشد

در صورت وجود شبهه مفهومیه، به کدام رکن از ارکان مگر ندارد؟  جریانسوال اینجاست که چرا استصحاب در شبهه مفهومیه  

  ه باشد.تدر شبهه مفهومیه جریان نداش می شودمی نماید که باعث  واردخلل  استصحاب



69 

یکی از ارکان استصحاب دارای شرایط، مقومات و ارکانی است که در صورت وجود این موارد، استصحاب جاری می شود. 

باید عیناً مانند موضوع قضیه  و قضیه مشکوکه است یعنی موضوع قضیه ای که متیقنه استاستصحاب، اتحاد قضیه متیقنه 

 مشکوکه باشد در حالی که در اینجا دو قضیه محسوب می شوند. 

« الصوم واجبٌ فی نهار کل یوم من ایام رمضان»قضیه متیقنه در این مسئله وجوب صوم می باشد یعنی قضیه متیقنه در اینجا 

قین به جزء روز و نهار داریم)مقدار استتار قرص که واجب است و تا زمانی که ی ،امساک در روز بر اساس آنمی باشد که 

فاصله ای که بین استتار قرص و ذهاب حمره مشرقیه وجود دارد  دریقینی است( برای ما ثابت است که باید امساک نمائیم اما 

ه است یعنی قضیه مشکوکشک در این فاصله پس روزه و امساک الزم است و یا خیر؟  نیزشک می کنیم که آیا در این مقدار 

 ؟  جبٌ فی هذا الجزء المشکوکصوم واالهل 

ما قادر نیستیم حکمی را که در  و اتحادی وجود ندارد فلذا، قضیه متیقنه با قضیه مشکوکه متفاوت است در شبهه مفهومیهپس 

 ندارد(در جزء مشکوک روز نیز ثابت کنیم)یعنی استصحاب در چنین شبهه ای جریان بود را  ثابت یقینی روز جزء

اعتقاد دارد که استصحاب موضوعی نیز در شبهه مفهومیه جریان ندارد. استصحاب موضوعی در مثال هم چنین  مرحوم شیخ

ز محقق است اما بعد از به عبارت دیگر تا زمان استتار قرص یقین داریم که هنوز رو مذکور، استصحاب بقاء نهار می باشد.

ن معناست که فاصله نهار باقیست یا خیر؟ اگر استصحاب بقاء نهار جاری باشد به ایشک می کنیم که آیا هنوز  استتار قرص،

استصحاب موضوعی در اینجا تصویر از  یکو ذهاب حمره مشرقیه نیز جزء روز محسوب می شود. این  بین استتار قرص

  است و مرحوم شیخ نیز این استصحاب را در اینجا قبول ندارند.

در شبهه مفهومیه جاری نمی شود این است که در استصحاب مانند استصحاب حکمی عی نیز علت اینکه استصحاب موضو

در مکانی در حال  یک روزموضوعی باید موضوع خارجی محل شک واقع شود. به طور مثال فرض کنید که در بعد از ظهر 

دارد اما هیچ راه و ابزاری برای کشف بقاء اینکه عالم به این هستید که روز تا چه زمانی تحقق  دبا وجو امااستراحت می باشید 

نهار و روز وجود ندارد، در این فرض شک ما در موضوع خارجی است و می توانیم استصحاب موضوعی را جاری نموده و 

 بقاء نهار را ثابت کنیم.

امی که شک در شک در مثال سابق، شک در موضوع خارجی نمی باشد زیرا در واقع شک ما در مفهوم نهار است و ماد لکن

 ندارد.جریان در آن موضوعی استصحاب  بوده و در موضوع خارجی نباشد،مفهوم 

معتقد شدند که استصحاب حکمی و استصحاب موضوعی در شبهه مرحوم شیخ  پس به این دالئل مشخص شد که برخی مانند

در ما نحن فیه نیز به دلیل اینکه شبهه، فرمودند که هم ندارد و با توجه به این مقدمات مرحوم آقای خویی  جریانمفهومیه 

 مفهومی است استصحاب موضوعی و استصحاب حکمی جاری نمی شوند.

 عدم جریان استصحاب در ما نحن فیه

آقای آخوند  توضیح آن که؟ استصحاب حکمی و موضوعی جریان پیدا نمی کندما نحن فیه  چرا درسوال اینجاست که 

یعنی زید عالم است و از طرفی  استجاری نموده  بودهمتلبس به مبداء  حالی که ذاتر ددر حکم صادر شده استصحاب را 

صورت شک در مرحوم آقای آخوند در  .اما در همین هنگام زید دچار نسیان می شود هم دستور اکرم العلماء صادر شده است
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می توانیم در اینجا استصحاب جاری نمائیم  :فرموده اند د با این خصوصیت می شود یا خیر،اکرام شامل زیوجوب آیا  این که

می وجوب اکرام  با استصحابکنیم، می گوئیم  ر مورد زیدی که انقضی عنه التلبس، وجوب اکرام را ثابتیعنی اگر بخواهیم د

 هنوز شامل زید می شود و این خالی از اشکال است.توان گفت این حکم 

فرموده اند در اینجا استصحاب حکمی و موضوعی جاری نمی شود و باید به اصل برائت مراجعه  مرحوم آقای خوئیاما 

قضیه مقطوع تیقنه و قضیه مشکوکه از بین برود چون موضوع موجب می شود که اتحاد قضیه مدر مفهوم زیرا شبهه نمائیم 

 العالمیه و موضوع قضیه مشکوکه، مشکوک العالمیه می باشد.

نیز اکرام مشکوک  هیگر در مثال زیدٌ عالمٌ و أکرم العلماء، قضیه متیقنه وجوب اکرام عالم می باشد و قضیه مشکوکبه عبارت د

حال آنکه در استصحاب باید موضوع واحد باشد یعنی همان شخصی را که یقین این ها متفاوت است، العالمیه است و موضوع 

موضوع متفاوت شده فلذا نمی توانیم استصحاب حکمی  پس .کرامش نمائیموجوب ا دربه وجوب اکرام او داشته ایم باید شک 

 جاری نمائیم.

اگر به عبارت دیگر استصحاب موضوعی نیز جاری نمی شود.  در آناز طرفی هم به دلیل اینکه این شبهه مفهومیه است 

ی زید در ابتدا عالم بود و االن شک بخواهیم در این مثال استصحاب موضوعی را جاری نمائیم می گوئیم هذا کان عالماً یعن

 ؟ که در صورت استصحاب موضوعی، استصحاب بقاء عالمیت می نمائیم. می کنیم که هل یکون عالماً االن ام ال

سوال اینجاست که چرا نمی توانیم استصحاب موضوعی را جاری نمائیم؟ جواب این است که این شبهه مفهومی است و 

موضوع خارجی باشد. مثال زید قبال عالم بود و مدتی طوالنی شک در ن پیدا می کند که استصحاب موضوعی زمانی جریا

است یا خیر؟ در اینجا می توانیم استصحاب نمائیم زیرا عالم پس شک می کنیم که آیا زید هنوز ساست که او را ندیده ایم 

 ولی این جا چنین نیست بلکه شک در مفهوم است.شک ما در موضوع خارجی است 

اصل برائت جاری ی و اشکال ایشان بر مرحوم آقای آخوند خراسانی این است که در تمام موارد، محصل کالم آقای خوئپس 

جای استصحاب حکمی و موضوعی نیست زیرا مورد شبهه در این مسئله از قبیل شبهات مفهومی است و  می شود و این مقام

 در شبهات مفهومیه استصحاب مطلقاً جاری نمی شود.

   اشکاالت بعدی نسبت به کالم مرحوم آقای آخوند بررسی خواهد شد.کالم مرحوم خوئی و  بحث جلسه آینده:

 «الحمد هلل رب العالمین»  


