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ﭼﮑﯿﺪه

ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻋﺪهی ﻣﺤﻮری ﻓﻘﻪ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﻮاﻋﺪی ﭼﻨﺪ

از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب را در ﺑﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،اﻣّﺎ ﺑﻪ ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺗﺠﺰﯾـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ .ﻗﺎﻋـﺪهی
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺰ اﺑﺘﺪا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ اﺟﺘﮫﺎدی ﻣﻄﺮح ﺑﻮده اﺳﺖ اﻣّﺎ ﭘﺲ از آن ﮐﻪ ﺑﺮای ﺣﺠﯿّﺖ آن ﺑﻪ اﺧﺒﺎر

اﺳﺘﻨﺎد ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻟﺤﺎظ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﻮدن آن ،ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ درآﻣﺪه اﺳـﺖ ﺗـﺎ آنﺟـﺎ ﮐـﻪ
ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری آن اﺧﺒﺎر را ﺗﻨﮫﺎ ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻧﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ،ﮐﻪ ﺑﻪ ﺷﮏ ﺳﺎری ﺷﮫﺮه ﺷﺪه اﺳـﺖ،

ﻣﯽ داﻧﺪ و اﯾﻦ ﺳﺨﻦ وی ﻣﻮرد ﭘﺬﯾﺮش ﻏﺎﻟﺐ اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ھﺮﭼﻨﺪ ﺑﺮﺧﯽ از اﯾﺸـﺎن دﻻﯾﻠـﯽ
را ﻏﯿﺮ از دﻻﯾﻞ وی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﺪّﻋﺎ اﻗﺎﻣﻪ ﮐﺮدهاﻧﺪ .ﻣﺠﻤﻮﻋﻪ اﯾﻦ دﻻﯾﻞ در دو ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت و اﺛﺒﺎت دﺳﺘﻪ ﺑﻨﺪی

ﻣﯽ ﺷﻮد ﮐﻪ ﺑﺎ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ آنھﺎ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻟّﻪ ھﯿﭻ ﮐـﺪام ﮐـﺎﻓﯽ ﻧﺒﺎﺷـﺪ و ﻋﻤـﻮم رواﯾـﺎت
اﺳﺘﺼﺤﺎب ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ اﺧﺒﺎر ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد آنھـﺎ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ

اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺪارد ﻗﻮاﻋﺪی ھﻤﭽﻮن ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻮرد اﯾﻦ رواﯾﺎت ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.
ﮐﻠﯿﺪواژهھﺎ :ﻗﺎﻋﺪه ،اﺻﻞ ،اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ ،رواﯾﺎت ﻻﺗﻨﻘﺾ.

* .ﺗﺎرﯾﺦ وﺻﻮل١٣٩٠/١١/٢٥:؛ ﺗﺎرﯾﺦ ﺗﺼﻮﯾﺐ ﻧﮫﺎﯾﯽ.١٣٩١/٠٢/٢٣ :
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ﻣﻘﺪﻣﻪ
ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﯾﮑﯽ از ﻗﻮاﻋﺪی اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻣﯿـﺎن ﻓﻘﯿﮫـﺎن اﻋﺼـﺎر ﮔﺬﺷـﺘﻪ اھﻤﯿـﺖ ﺑﺴـﯿﺎری

داﺷﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻗﻮاﻋﺪی ﭼﻨﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻗﺎﻋﺪهی اﺳﺘﺼﺤﺎب را در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ .اﻣّـﺎ ﺑـﻪ
ﻣﺮور زﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی ﭼﻨﺪ ﺗﺠﺰﯾﻪ ﺷﺪه ﮐﻪ ھﺮ ﮐـﺪام ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد ﭘـﮋوھﺶ ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﺧﻮد ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺘﺮوک ﺷﺪه اﺳﺖ از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻗﺎﻋﺪهی اﺳﺘﺼﺤﺎب را

از ﺳﻠﮏ ادﻟّﻪ ی اﺟﺘﮫﺎدی ﺧﺎرج ﮐﺮده ﺑﻪ ﺻﻮرت ﯾﮑﯽ از اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿّـﻪ در آوردهاﻧـﺪ و در ﺿـﻤﻦ
آن از ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﺎم ﺷﮏّ ﺳﺎری ﺑﺤﺚ ﮐﺮده و آن را از ﺷﻤﻮل رواﯾﺎت دالّ ﺑـﺮ اﺳﺘﺼـﺤﺎب

ﺧﺎرج داﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهای ﮔﻤﻨﺎم و ﻧﺎﺷﻨﺎس ﺑﺪل ﺷﺪه اﺳﺖ ،از اﯾﻦ
رو ﻻزم اﺳﺖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد .در اﯾﻦ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟّﻪ اﺻﻮﻟﯿﺎن ﺑﺮ ﻋـﺪم
ﺷﻤﻮل رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﯾﺎ ھﻤﺎن ﺷﮏّ ﺳﺎری و ﺳﭙﺲ ﻧﻘﺪ آنھﺎ ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﺷﺪه

اﺳﺖ.

ﯾﻘﯿﻦ در ﻟﻐﺖ
ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ وزن ﻓﻌﯿﻞ از ﻣﺎدهی »ی ق ن« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻋﻠﻢ و زوال ﺷﮏ اﺳﺖ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﺎب اﻓﻌﺎل و

اﺳﺘﻔﻌﺎل و ﺗﻔﻌﻞ ﻧﯿﺰ ﺑﺮده ﻣﯽ ﺷﻮد .ﮔﺎه ﻧﯿﺰ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻇﻦ اﺳﺘﻌﻤﺎل ﻣﯽﺷﻮد ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻇـﻦ ﻧﯿـﺰ

ﮔﺎه ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽآﯾﺪ) .ﺟﻮھﺮی ،ﺻﺤﺎح٢٢١٩/٦ ،؛ ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ(٥٨٠/٢ ،

در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ ﮐﻠﻤﻪ ﯾﻘﯿﻦ و اﯾﻘﺎن و اﺳﺘﯿﻘﺎن ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ )اﻟﺒﻘـﺮة (٤ :و در ﻣـﻮردی ھـﻢ

ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻣﺮگ آﻣﺪه اﺳﺖ) .اﻟﺤﺠﺮ(٩٩ :

در رواﯾﺎت ﺑﺴﯿﺎری ﻧﯿﺰ از ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺨﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و از اﯾﻦ آﯾـﺎت و رواﯾـﺎت ﭼﻨـﯿﻦ اﺳـﺘﻔﺎده

ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ دارای درﺟﺎت ﻣﺨﺘﻠﻔﯽ اﺳﺖ) .ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﺑﺤﺎراﻻﻧﻮار(١٥٩/٦٦ ،
ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ در اﺻﻄﻼح و ﻣﻔﺎد آن

ﺷﮫﯿﺪ اوّل ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ را ﯾﮑﯽ از ﭘﻨﺞ ﻗﺎﻋﺪهای ﮐﻪ ﻣﺪار ﻓﻘـﻪ اﺳـﺖ ،ﻗـﺮار داده و از آن ﺑـﻪ

ﻋﻨﻮان »ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺻﻞ« ﺗﻌﺒﯿﺮ ﮐﺮده و ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ اﺳﺘﺼﺤﺎب داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷـﺎﻣﻞ ﭼﮫـﺎر ﻧـﻮع ﯾﻌﻨـﯽ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﻔﯽ در ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ،اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻮم ،اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﮑﻤـﯽ ﮐـﻪ ﺷـﺮﻋﺎً ﺛﺎﺑـﺖ

ﺷﺪه و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺣﮑﻢ اﺟﻤﺎع ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ و ھﻤﭽﻨﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓـﺮاغ و ﺗﺠـﺎوز را ﻧﯿـﺰ از ﻣﺼـﺎدﯾﻖ

ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺮار داده اﺳﺖ) .ﺷﮫﯿﺪ اول ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ و اﻟﻔﻮاﺋﺪ(١٣٢/١ ،
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اﻣﺎ در ﻃﻮل زﻣﺎن اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻪ ﻗﻮاﻋﺪی از ﺟﻤﻠﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز

ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪه اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ اﻣﺮوزه در ﻣﯿﺎن اﺻﻮﻟﯿﺎن و ﻓﻘﮫﯿﺎن ﺑﻪ ﻧﺎم ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ

ﯾﮑﯽ از ﻣﺼﺎدﯾﻖ ﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺰرگ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺰرگ ﯾﻘﯿﻦ در اﺻﻄﻼح ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن اﻋﻢ از

اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻮده اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ در اﺻﻄﻼح ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ از وی ﺑـﻪ
ﻧﺎم ﺷﮏ ﺳﺎری ﻧﯿﺰ ﺷﻨﺎﺧﺘﻪ ﻣﯽﺷﻮد در اﺻﻄﻼح ﮔﺬﺷﺘﮕﺎن ﻧﻮﻋﯽ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ ﺷـﻤﺎر ﻣـﯽآﻣـﺪه

اﺳﺖ و اﻣﺮوزه ﻗﺎﻋﺪهای ﺟﺪای از اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ در ﺑﯿﺎن وﺟﻪ ﻓﺮق ﺑﯿﻦ آن دو ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ:
در اﺳﺘﺼﺤﺎب ،زﻣﺎن ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ اﻣّﺎ زﻣﺎن ﻣﺘﯿﻘّﻦ و ﻣﺸﮑﻮک ﻣﺘﻌﺪد اﺳـﺖ .ﺑـﺮﺧﻼف

ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ زﻣﺎن ﻣﺘﯿﻘّﻦ و ﻣﺸﮑﻮک ﯾﮑﯽ اﺳﺖ و زﻣﺎن ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ ﻣﺘﻌـﺪد اﺳـﺖ؛ و ﻣﻔـﺎد
اﺳﺘﺼﺤﺎب ،اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻣﺘﻘﯿﻦ در زﻣﺎن ﻻﺣﻖ اﺳﺖ و ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ اﺛﺒﺎت وﺟﻮد ﻣﺘﯿﻘّﻦ در
زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ ﯾﺎ اﺛﺒﺎت آﺛﺎر آن در زﻣﺎن ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ .اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﻧﯿﺰ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎد آن،

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺛﺒﺎت ﻣﺘﻘﯿﻦ در زﻣﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﻘﺎی آن ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷـﺪ) .ﺷـﯿﺦ اﻧﺼـﺎری ،ﻓﺮاﺋﺪاﻻﺻـﻮل،

٣١٣/٣؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب٢٢١ ،؛ ﻣﻈﻔﺮ ،اﺻﻮل ﻓﻘﻪ(٣٨٠/٣ ،

ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠـﺎوز ﻧﯿـﺰ ﺗﻔـﺎوت ﺟـﻮھﺮی دارد؛ ﭼـﺮا ﮐـﻪ در ﻣﻮﺿـﻮع

ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز اﻋﻢ از اﯾﻦ ﮐﻪ ﯾﮏ ﻗﺎﻋﺪه ﯾﺎ دو ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﺗﺠـﺎوز از ﻣﺤـﻞ ﯾـﺎ ﻓـﺮاغ از
ﻋﻤﻞ اﺳﺖ ﺑﯽ آﻧﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در ﻣﻮﺿﻮع آن اﺧﺬ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ اﻣّﺎ در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ،آﻧﭽﻪ ﺟﺰء ﻣﻮﺿﻮع

ﻗﺮار ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻤﺎم ﻣﻮﺿﻮع ،ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﺒﺎﯾﺪ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﯽ ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﺠﺎوز

ﮔﺮﻓﺖ.

ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜﺎل اﮔﺮ ﮐﺴﯽ در رﮐﻌﺖ ﺳﻮم ﯾﺎ ﭘﺲ از ﻧﻤﺎز ﺷﮏ ﮐﻨﺪ آﯾﺎ رﮐﻮع رﮐﻌﺖ دوم را ﺑـﻪ

ﺟﺎ آورده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،ﺷﮏ او ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻮﺿـﻮع ﻓـﺮاغ و ﺗﺠـﺎوز

ﯾﻌﻨﯽ ا ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﮔﺬﺷﺘﻦ از ﻣﺤﻞ رﮐﻮع ،ﺗﺤﻘّﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺤﻞّ اﻧﺠﺎم رﮐﻮع ،ﯾﻘـﯿﻦ
ﺑﻪ اﻧﺠﺎم آن ﻧﺪاﺷﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ آن ﮐﻪ اﮔﺮ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﺑﻌﺪ از آن ﺷـﮏ ﮐﻨـﺪ آﯾـﺎ وﺿـﻮ

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ دﯾﺪﮔﺎه آﻧﺎن ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز را در ﺷﺮوط ﻧﯿﺰ ﺟﺎری ﻣـﯽداﻧﻨـﺪ

اﯾﻦ ﻣﻮرد ﻧﯿﺰ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ.

اﻣﺎ اﮔﺮ ﭘﯿﺶ از ﻧﻤﺎز ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻦ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ و در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﯾﺎ ﭘﺲ از آن ﺷﮏ ﮐﻨﺪ

آﯾﺎ واﻗﻌﺎً وﺿﻮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ ﯾﺎ ﻧﻪ ،اﯾﻦ از ﻣﻮارد ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﺻـﻮرت ﺑﻨـﺎ ﺑـﺮ

دﯾﺪﮔﺎھﯽ ﮐﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز را در ﺷﺮوط ﺟﺎری ﻧﻤﯽداﻧﺪ ،ﺣﮑﻢ ﺑـﻪ ﻃﮫـﺎرت ﻧﻤـﯽﺷـﻮد

وﻟﯽ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ﻣﯽﺷﻮد.

12

ﻣﻄﺎﻟﻌﺎت اﺳﻼﻣﯽ -ﻓﻘﻪ و اﺻﻮل

ﺷﻤﺎرة 95

ھﻤﭽﻨﯿﻦ در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﭘﺲ از ﺷﮫﺎدت ﺑﯿّﻨﻪ ﺑﺮ ﻣﺎﻟﮑﯿﺖ ﻓﺮوﺷﻨﺪه ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﺒﯿﻊ ،آن

را ﺑﺨﺮد و ﭘﺲ از ﺧﺮﯾﺪ و ﻓﺮوش در ﺻﺤﺖ ﺷﮫﺎدت ﺑﯿّﻨﻪ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،اﯾﻦ ﻣﻮرد از ﻣﻮارد ﻗﺎﻋـﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﺟﺎری ﻧﯿﺴﺖ.

اﻓﺰون ﺑﺮ آن ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز را ﺑﻪ ﻧﻤـﺎز اﺧﺘﺼـﺎص دادهاﻧـﺪ؛ و در ﻏﯿـﺮ آن

ﺟﺎری ﻧﻤﯽداﻧﻨﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﺗﻐـﺎﯾﺮ ﻣﻔﮫـﻮﻣﯽ دارد و
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ادﻟّﻪی ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﺗﻤﺴّﮏ ﮐﺮد.
ﭘﯿﺸﯿﻨﻪی اد ّﻟﻪی ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ
ﻗﺎﻋﺪه ی ﺑﺰرگ ﯾﻘﯿﻦ ﭘﯿﺶ از ﺗﻔﮑﯿﮏ ،ﺑﺪون ذﮐﺮ ﻣﺴﺘﻨﺪات آن ،ﻣﻮرد ﮔـﺰارش ﻣﺤﻘّﻘـﺎن ﻗـﺮار

ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ .ﭼﻨﺎنﮐﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﺑﻦﻧﺠـﯿﻢ و ﺷـﮫﯿﺪ اول ﺗﻨﮫـﺎ ﺑـﻪ ﮔـﺰارش ﻓـﺮوع آن ﭘﺮداﺧﺘـﻪاﻧـﺪ.

)ﺳﯿﻮﻃﯽ٨٤ ،؛ اﺑﻦ ﻧﺠـﯿﻢ ،اﻻﺷـﺒﺎه واﻟﻨﻈـﺎﺋﺮ٩٦-٧٥ ،؛ ﺷـﮫﯿﺪ اول ،ھﻤـﺎن( ﭘـﺲ از آﻧﮑـﻪ ﻗﺎﻋـﺪه
اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ وﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز از ھﻢ ﺗﻔﮑﯿﮏ ﺷﺪ ،ھـﺮ ﯾـﮏ ﺑـﻪ ﻃـﻮر ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﻣـﻮرد
ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮارﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ اﺧﺘﺼﺎر ﮔﺰارش ﻣﯽﺷﻮد.

ﺑﺮای ﺣﺠﯿﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻣﻄﺎﺑﻖ ﮔﺰارش ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،ﻗﺪﻣﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻋﻘﻞ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮدهاﻧﺪ ﺗـﺎ

آن ﮐﻪ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﻋﻼﻣﻪ در ﻧﮫﺎﯾﻪ ﺑﻪ ﺑﻨﺎی ﻋﻘﻼ اﺳﺘﻨﺎد ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﭘـﺲ از آن ،ﭘـﺪر ﺷـﯿﺦ

ﺑﮫﺎﯾﯽ ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺣﺠﯿّﺖ اﺳﺘﺼـﺤﺎب از اﺧﺒـﺎر اﺳـﺘﻔﺎده ﮐـﺮده اﺳـﺖ و ﻣﺤﻘّـﻖ
ﺳﺒﺰواری ﺻﺎﺣﺐ ذﺧﯿﺮه و ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﻮاﻧﺴﺎری ﺷﺎرح دروس ﻧﯿﺰ از وی ﺗﺒﻌﯿّﺖ ﮐﺮدهاﻧـﺪ؛ و ﺗـﺎ آن

زﻣﺎن ھﻤﭽﻨﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب را از اﻣﺎرات ﻇﻨّﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ .ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و اﺻـﻮﻟﯿﺎن ﭘـﺲ از وی
ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺼﺤﺎب را از ﺑﺎب دﻻﻟﺖ اﺧﺒﺎر ،ﺣﺠّﺖ داﻧﺴﺘﻪ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب را از ﺳﻠﮏ اﻣﺎرات

وادﻟﻪ اﺟﺘﮫﺎدی ﺧﺎرج و در ﺟﺮﮔﻪ اﺻﻮل ﻋﻤﻠﯿﻪ ﺗﻌﺒﺪی وارد ﺳﺎﺧﺘﻪاﻧﺪ) .اﻧﺼﺎری٣٠٣/٣ ،؛ ﻣﻈﻔﺮ،
 (٢٩٥/٤اﻟﺒﺘﻪ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ در ﺑﺮﺧﯽ ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ،ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از رواﯾﺎت ،اﯾـﻦ اﺻـﻞ را
از اﻣﺎرات اﺟﺘﮫﺎدی ﻣﯽداﻧﺪ) .ر .ک :اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻧﻮاراﻟﮫﺪاﯾﺔ(١١٠-١١٨/١ ،

اﻣّﺎ ﻗﺎﻋﺪه ی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ،اﻣﺮوزه ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻗﺎﻋـﺪهای ﮐﻠـﯽ و ﭘﺮﮐـﺎرﺑﺮد ﻣﻄـﺮح اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻣﺤﻘّﻘﺎن ﺑـﻪ ﺗﻔﺼـﯿﻞ ،ﺣﺠﯿـﺖ ،ﻣـﺪارک ،ﻣـﻮارد و ﻗﻠﻤـﺮو آن را ﻣـﻮرد ﭘـﮋوھﺶ ﻗـﺮار دادهاﻧـﺪ.
)ﺑﺠﻨﻮردی ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ اﻟﻔﻘﮫﯿّﻪ٥٧/١ ،؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ٣٤٢-٣١٢ ،؛ ﻣﮑﺎرم(٢١٢/١ ،

دﻟﯿﻞ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ،ﺑﺮای اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺻﺎﺣﺐ

ذﺧﯿﺮه ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ،اﺧﺒﺎر »ﻻ ﺗﻨﻘﺾ« را ﺑﺎ ﺑﺮداﺷﺖ از ﺳﺨﻨﺎن ﻗﺪﻣﺎ ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ ﻗـﺮار

زﻣﺴﺘﺎن 1392
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داده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ھﻢزﻣﺎن ،دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪهی اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ داﻧﺴـﺘﻪ
اﺳﺖ ﺳﭙﺲ ﻓﺎﺿﻞ درﺑﻨﺪی ﻧﯿﺰ آن را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ؛ و ﭘﺲ از وی ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎ و ﺳـﯿﺪ ﻣﺠﺎھـﺪ

اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺛﺒﻮﺗﺎً ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه ،اﻣّﺎ اﺛﺒﺎﺗﺎً ﻣﻨﺼﺮف ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب داﻧﺴﺘﻪ و ﺑﻪ آن اﺧﺘﺼﺎص

دادهاﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را از داﯾﺮه ﺷﻤﻮل اﯾـﻦ اﺧﺒـﺎر ﺧـﺎرج داﻧﺴـﺘﻪاﻧـﺪ) .ذﺧﯿـﺮه اﻟﻤﻌـﺎد٤٤ ،؛
درﺑﻨﺪی٨٥ ،؛ ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء٣٧١ ،؛ اﻟﺴﯿﺪ اﻟﻤﺠﺎھﺪ ٦٧٥ ،ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،ھﻤﺎن(

ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺎ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ در ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت ﺧﻮد ذﮐﺮ ﮐﺮده اﺳﺖ ﻣﻌﺘﻘـﺪ اﺳـﺖ اﯾـﻦ

رواﯾﺎت ﺛﺒﻮﺗﺎً و اﺛﺒﺎﺗﺎً ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺗﻨﮫـﺎ

ﺷﺎﻣﻞ ﯾﮑﯽ از آن دو ﻣﯽ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ ﻣﻮرد ،ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺧﺘﺼـﺎص

ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ از داﯾﺮه ﺷﻤﻮل اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺧﺎرج اﺳﺖ و در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﻔـﺎد ﻗﺎﻋـﺪه
ﯾﻘﯿﻦ ھﻤﺎن ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪه ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺸﻤﻮل ادﻟﻪ آن ﻗﺎﻋﺪه ﺑﻮده ،اﻓﺰون ﺑﺮ آنﮐﻪ ﺑـﺎ وﺟـﻮد

ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ ﻧﯿﺴـﺖ در ﻏﯿـﺮ اﯾـﻦ ﺻـﻮرت ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ،
ﻗﺎﻋﺪهای ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک اﺳﺖ) .اﻧﺼﺎری(٣٠٣/٣ ،

ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻣﺘﺄﺧﺮ از ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ھﺮ ﭼﻨﺪ ھﻢﺳﻮ ﺑﺎ وی اﯾﻦ اﺧﺒﺎر را ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺧﺘﺼـﺎص

دادهاﻧﺪ و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ﻗﺎﻋﺪهای ﻓﺎﻗﺪ ﻣﺪرک ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮدهاﻧﺪ؛ اﻣﺎ اﮐﺜﺮ اﯾﺸـﺎن – ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ در
اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﮔﺰارش ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ -دﻻﯾﻞ وی را ﻧﻘﺪ ﮐـﺮده و در ﻧﮫﺎﯾـﺖ اﺧﺒـﺎر ﻣـﺬﮐﻮر را در ﻣﻘـﺎم

ﺛﺒﻮت ،ﻗﺎﺑﻞ ﺷﻤﻮل ﺑﺮ ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه داﻧﺴﺘﻪ اﻧﺪ و ھﺮ ﯾﮏ ﺑﻪ دﻟﯿﻠﯽ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒـﺎت ﺑـﻪ اﺳﺘﺼـﺤﺎب

اﺧﺘﺼﺎص دادهاﻧﺪ.

ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ آﻧﭽﻪ در ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻣﻔﺎد ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﻔﺎوت ﺟﻮھﺮی آن ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓـﺮاغ و

ﺗﺠﺎوز ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﻪ ادﻟّﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﻓﺮاغ و ﺗﺠﺎوز ﺑﺮای اﺛﺒـﺎت ﻗﺎﻋـﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ ﻧﺎﺑﺠﺎﺳﺖ .اﻣﺎ دﻻﻟﺖ اﺧﺒﺎر »ﻻﯾﻨﻘﺾ« ﺑﺮ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ،ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﻧﻈـﺮ ﻣـﯽرﺳـﺪ
ﭘﺲ از ﻧﻘﺪ دﻻﯾﻞ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﺑﺮرﺳﯽ ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪﯾﺜﯽ اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻗﺎﺑﻞ اﺛﺒﺎت اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ آن ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ در ھﺎﻟﻪای از اﺑﮫﺎم ﻣﺎﻧﺪه اﺳﺖ .ﺣﺎل اﮔﺮ اﯾـﻦ ﻗﺎﻋـﺪه

ھﻤﺎن ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺤﺚ از آن ھﻤﺎن ﺑﺤﺚ از ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﺠﺎوز اﺳﺖ ﮐﻪ در ﭘﮋوھﺶھـﺎی
ﻣﺤﻘّﻘﺎن ﻗﻮاﻋﺪ ﻓﻘﻪ اﻣﺮوزﯾﻦ ﺑﻪ ﻣﯿﺰان ﮐﻔﺎﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺤﺚ دوﺑـﺎره از آن ﺑﺤﺜـﯽ ﺗﮑـﺮاری و

ﮐﻢ ﻓﺎﯾﺪه ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد و اﮔﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻗﺎﻋﺪهای ﻏﯿﺮ از ﻗﺎﻋﺪهی ﺗﺠﺎوز ﺑﺎﺷﺪ ﻻزم اﺳـﺖ اﯾـﻦ

ﻗﺎﻋﺪه و ادﻟّﻪ ی آن ﻣﻮرد ﭘﮋوھﺶ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺗﺎ اوﻻً اﺻﻞ دﻻﻟﺖ اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه و ﺛﺎﻧﯿﺎً در ﺻﻮرت
اﺛﺒﺎت دﻻﻟﺖ ،ﻣﯿﺰان آن ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﻮد.
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در اﯾﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ اﺷﺘﻤﺎل و ﻋﺪم اﺷﺘﻤﺎل اﺧﺒﺎر ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ و ﻧﻘـﺪ دﻻﯾـﻞ ھـﺮ ﯾـﮏ

ﭘﺮداﺧﺘﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد اﻣّﺎ ﻗﻠﻤﺮو ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﺼﺎدﯾﻖ و ﻧﺴﺒﺖ آن ﺑﺎ اﺻﻮل و ﻗﻮاﻋﺪ دﯾﮕﺮ ھـﺮ ﮐـﺪام ﻣﺠـﺎﻟﯽ

دﯾﮕﺮ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.

ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و اﺧﺒﺎر »ﻻﯾﻨﻘﺾ«
ﺳﺨﻦ در اﻣﮑﺎن اراده ھﻢزﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪه ی اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ در ﺣﻘﯿﻘﺖ ﺑﻪ ﭘﺎﺳـﺦ ﺑـﻪ

اﯾﻦ ﺳﺆال ﺑﺮ ﻣﯽﮔﺮدد ﮐﻪ آﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮان اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤـﻮﻣﯽ ﺑـﺮای ﮐﻠﻤـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ در ﺗﻔﺴـﯿﺮ »ﻻﯾـﻨﻘﺾ
اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﮏ« ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ﮐﻪ ھﻢزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ ﯾﻘﯿﻦ در اﺳﺘﺼـﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪه ﯾﻘـﯿﻦ ﺑﺎﺷـﺪ ﯾـﺎ ﺧﯿـﺮ.
داﻧﺸﻤﻨﺪان اﺻﻮل اﯾﻦ ﺑﺤﺚ را در دو ﻣﻘﺎم ﺑﺮرﺳﯽ ﮐﺮدهاﻧﺪ:
-١ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت
-٢ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت

در ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ اﻣﮑﺎن اراده ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ ﻗﺮار ﻣـﯽﮔﯿـﺮد ﯾﻌﻨـﯽ

ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﭘﺮﺳﺶ ﮐﻪ آﯾﺎ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ﺑـﺎ اﺳﺘﺼـﺤﺎب ،ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ را ﻧﯿـﺰ
ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد ﯾﺎ ﺧﯿﺮ ،و در ﻣﻘﺎم دوم ﭘﺲ از اﺛﺒﺎت اﻣﮑﺎن اراده ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه از اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت ،ﺳـﺨﻦ

در اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ در رواﯾﺎت »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﻋﻼوه ﺑـﺮ اﺳﺘﺼـﺤﺎب ،ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ را ﻧﯿـﺰ در ﺑـﺮ

ﻣﯽﮔﯿﺮد ﯾﺎ ﺑﻪ ﻋﻠﺖ وﺟﻮد ﻣﺎﻧﻊ ﻧﻤﯽﺗﻮان ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه را از اﯾﻦ رواﯾﺎت اﺳﺘﻔﺎده ﮐـﺮد ،ذﮐـﺮ اﯾـﻦ
ﻧﮑﺘﻪ ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺨﻦ در اﯾﻦ دو ﻣﻘﺎم ﭘﺲ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨﻪ

ﻣﻮرد آنھﺎ ﻣﻔﺮوغﻋﻨﻪ اﺳﺖ.

-١ﻣﻘﺎم ﻧﺨﺴﺖ)ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت(

دﻻﯾﻞ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺷﻤﻮل و ﭘﺎﺳﺦ آنھﺎ

دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﺧﺘﻼف ﻣﻨﺎط اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ

ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﻣﻌﺘﻘﺪ اﺳﺖ ﻣﻨﺎط اﺳﺘﺼـﺤﺎب ﺑـﺎ ﻣﻨـﺎط ﻗﺎﻋـﺪه ﯾﻘـﯿﻦ ﻣﺘﻔـﺎوت اﺳـﺖ .ﻣﻨـﺎط

اﺳﺘﺼﺤﺎب ،اﺗﺤﺎد ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ ،ﺻﺮف ﻧﻈﺮ از زﻣﺎن اﺳﺖ ﺑﺮ ﺧﻼف ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﻣﻨـﺎط

آن اﺗﺤﺎد ﻣﺘﻌﻠَﻖ ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ از ﺟﮫﺖ زﻣﺎن اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﺘﯿﻘّﻦ در اﺳﺘﺼـﺤﺎب ﺑـﺪون

ﻗﯿﺪ زﻣﺎن و در ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻗﯿﺪ زﻣﺎن ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﯾﻦ دو ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺗﻨﺎﻓﯽ دارﻧـﺪ
ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﺮای آن دو ﺟﺎﻣﻌﯽ ﻓﺮض ﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ﻋﺒـﺎرﺗﯽ ھﻤﭽـﻮن »ﻻﺗـﻨﻘﺾ
اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﮏ« ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﯿﻦ آن دو ﻣﻨﺎط ﺟﻤﻊ ﮐﺮد .ﭼﻮن ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﯿّﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﯾﻘﯿﻦ و

زﻣﺴﺘﺎن 1392
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ﺷﮏ ﯾﮑﯽ اﺳﺖ ﭘﺲ ﺑﺎﯾﺪ ﺷﮏ ﺑﻪ ھﻤﺎن ﭼﯿﺰی ﺗﻌﻠّﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﮐـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ آن ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ
اﺳﺖ و ﺗﻌﺪّد ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﯿﻘّﻦ در اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﺟﺐ اﯾﺠﺎد دو ﻓﺮد ﺑﺮای ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﺎ دو

ﻟﺤﺎظ ﻧﻤﯽ ﺷﻮد ،ﺑﻠﮑﻪ ﯾﻘﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻓﺮد ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد ﺣﺎل اﯾﻦ ﻓﺮد ﯾﺎ ﺑﺎ ﻟﺤﺎظ ﻧﺨﺴﺖ اﺳﺖ ﯾﺎ ﻟﺤـﺎظ
دوم .از اﯾﻦ رو اﺧﺒﺎر »ﻻﯾﻨﻘﺾ« ﯾﺎ ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب را ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد ﯾﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را و از آﻧﺠﺎ
ﮐﻪ ﻣﻮرد رواﯾﺎت ،ﺑﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﻄﺎﺑﻖ دارد ﺣﻤﻞ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﯽﺷﻮد و ﺣﻤﻞ آن ﺑﺮ ﻗﺎﻋـﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ) .در ﺗﻘﺮﯾﺮ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﺑﺮ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ،از ﺗﻘﺮﯾﺮات ﻓﯿﺮوزآﺑـﺎدی ،ﻣﯿـﺮزای
ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ و ﺣﻀﺮت اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ)ره( ﺑﮫﺮه ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ر .ک .ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﻓﻮاﺋﺪاﻻﺻـﻮل ٣١٣/٣ ،و

٥٨٩/٤؛ ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ،ﻋﻨﺎﯾﺔ اﻻﺻﻮل٢٣٧/٥ ،؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب٢٢٢ ،
ﭘﺎﺳﺦ

اﺻﻮﻟﯿﺎن ﻣﺘﺄﺧّﺮ از ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ دادهاﻧﺪ:

ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺨﺴﺖ

ﻇﺎھﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺘﯿﻘّﻦ و ﻣﺸﮑﻮک ﻧﻪ در اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻧﻪ در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن،

ﻟﺤﺎظ ﻧﺸﺪه اﻧﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه )اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﯾﻘﯿﻦ( ﻣﺘﻘﯿﻦ ،ﯾﮏ ﻟﺤﺎظ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﺪارد .اﻟﺒﺘﻪ
ﮔﺎه ﺷﮏ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی آن ﻣﺘﻘﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﻣﯽﮔﯿﺮد و ﻣﻮرد اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺗﺤﻘﻖ ﻣﯽﯾﺎﺑﺪ و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣـﺪوث آن

و ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﻣﺤﻘﻖ ﻣﯽ ﺷﻮد از اﯾﻦ رو ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ دو ﻓﺮد دارد ﯾﮑﯽ ﻧﻘﺾ ﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ ﺑﻘـﺎ،
دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪوث ،و ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ،ھـﺮدو را در ﺑـﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد) .ﻓﯿﺮوزآﺑـﺎدی،

(٢٣٩/٥

ﭘﺎﺳﺦ دوم

آﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻌّﺪد ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪّد ﻟﺤﺎظ ،در ﺻﻮرﺗﯽ ﺻﺎدق اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﯾﻘﯿﻦ از ﯾﮏ ﺷﺨﺺ واﺣﺪ ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع واﺣﺪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺜﻼً ﯾﻘﯿﻦ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ ﻋﻤﺮو در روز
ﺟﻤﻌﻪ .در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر روز ﺟﻤﻌﻪ و ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر روز ﺷﻨﺒﻪ ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪّد ﯾﻘﯿﻦ

ﻧﻤﯽﺷﻮد ﺑﻠﮑﻪ ﯾﮏ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻧﯿﺴﺖ .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺧﻄﺎب »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺨﺺ واﺣـﺪ ﺑـﺎ آن
ﻗﯿﻮد ﻧﯿﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ ﺧﻄﺎﺑﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ از ھﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪهای ﮐﻪ ﺑـﻪ ھـﺮ ﭼﯿـﺰی ﺗﻌﻠـﻖ
ﺑﮕﯿﺮد و در آن ﻣﺘﯿﻘﻦ ﺷﮏ ﮐﻨﺪ ،ﻣﯽﺷﻮد ،ﺧﻮاه ﺷﮏ وی ﺳﺎری ﺑﺎﺷﺪ ﯾﺎ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﭘﺲ اﮔﺮ ﮔﺮوھـﯽ

ﺑﺎﺷﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﻌﻀﯽ از آن ھﺎ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻨﻨﺪ ،ﺑﻌﻀﯽ ﺑﻪ ﻓﺴﻖ ﻋﻤﺮو و ﺑﻌﻀﯽ ﺑـﻪ ﻗﯿـﺎم ﺑﮑـﺮ

ﺳﭙﺲ دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ در ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮏ ﺳﺎری ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ دوم در ﻓﺴﻖ ﻋﻤﺮو ﺑﻪ
ﻧﺤﻮ ﺷﮏ در ﺑﻘﺎء ﺷﮏ ﮐﻨﻨﺪ و دﺳﺘﻪ ﺳﻮم در ﻗﯿﺎم ﺑﮑﺮ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﺷﮏ ﺳﺎری ﺑﺎ ﺷـﮏ در ﻗﯿـﺎم وی
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در زﻣﺎن ﺑﻌﺪ ،ﺑﯽ ھﯿﭻ اﺷﮑﺎﻟﯽ ﯾﻘﯿﻦ ھﺮ ﯾﮏ از اﯾﻦ اﻓﺮاد ﻓﺮدی از اﻓﺮاد ﻋﻨﻮان ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮاھﺪ ﺑـﻮد.

)ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﺻﻮل٥٣٢/٢ ،؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب(٢٢٤ ،

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم

ھﺮ ﺧﺼﻮﺻﯿّﺘﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮد ﯾﮏ ﻣﻔﮫﻮم ﻋﺎرض ﺷﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌـﺪّد آن ﺧﻮاھـﺪ ﺷـﺪ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ

ﺧﺼﻮﺻﯿّﺖ ،ﺷﮏ در ﺑﻘﺎء و ﺷﮏ در اﺻﻞ وﺟﻮد ،ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻌﺪّد ﯾﻘﯿﻦ ﻣﯽﺷﻮد) .ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﻨﺘﮫﯽ

اﻻﺻﻮل(٥٣٢/٢ ،
ﭘﺎﺳﺦ ﭼﮫﺎرم

ﻗﻀﯿﻪ »ﻻﯾﻨﻘﺾ« ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر ﺗﻌﺪّد ﺷﮏ ،ﻣﻨﺤﻞّ ﺑﻪ ﻗﻀﺎﯾﺎی ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺷﻮد :زﯾﺮا ﺷـﮏ ﺑـﻪ دﻟﯿـﻞ

ﺗﻌﺪّد ﻣﺘﻌﻠﻖ آنھﺎ ﻣﺘﻌﺪد ﻣﯽﺷﻮد .ﯾﻌﻨﯽ ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺷﮏ در اﺳﺘﺼـﺤﺎب ،ﺑﻘـﺎء ﭼﯿـﺰی و در ﻗﺎﻋـﺪهی
ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺪوث ﭼﯿﺰی اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﺮﭼﻨﺪ ﯾﻘﯿﻦ دو ﻓﺮد ﻣﺘﻌﺪد ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ اﻣـﺎ ﺷـﮏ دو ﻓـﺮد
دارد ﯾﮑﯽ ﺷﮏ ﺑﻪ ﺣﺪوث ،دﯾﮕﺮی ﺷﮏ ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و ھﺮ دو ﻣﺸﻤﻮل ﺣﮑﻢ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮏ

ﻣﯽ ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮏ ﺑﻪ اﻋﺘﺒﺎر دو ﻧﻮع ﺷﮏ ،دو ﻓﺮد دارد .ﯾﮑﯽ ﻧﻘﺾ ﺑﻪ
ﺷﮏ در ﺣﺪوث ،دﯾﮕﺮی ﻧﻘﺾ ﺑﻪ ﺷﮏ در ﺑﻘـﺎء و ھـﺮ دو ﻣـﻮرد ﻧﮫـﯽ ﺷـﺎرع ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪاﻧـﺪ.

)ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﺻﻮل(٥٣٢/٢ ،

دﻟﯿﻞ دوم :ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ در ﺟﮫﺎت ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ

ﻣﯿﺮزای ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ در ﺑﯿﺎن وﺟﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ از رواﯾـﺎت »ﻻﺗـﻨﻘﺾ« ﭼﻨـﯿﻦ

اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ رواﯾﺎت ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺖ وﺟـﻮد دارد ﮐـﻪ ﻋﺒﺎرﺗﻨـﺪ از :ﺟﮫـﺖ ﯾﻘـﯿﻦ،

ﺟﮫﺖ ﻧﻘﺾ ،ﺟﮫﺖ ﻣﺘﯿﻘّﻦ و ﺟﮫﺖ ﺣﮑﻢ؛ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ،در ھﯿﭻﯾـﮏ

از اﯾﻦ ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺖ اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﻧﺨﺴﺖ از ﺟﮫﺖ ﯾﻘﯿﻦ :ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻟﺤﺎظ واﺣﺪی ﺑﺮای اﺳﺘﺼـﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ در ﻧﻈـﺮ

ﮔﺮﻓﺖ .ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻃﺮﯾﻖ و ﮐﺎﺷﻒ و در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ از ﺣﯿـﺚ ﺧـﻮد
وﺻﻒ ﯾﻘﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻟﺤﺎظ آﻟﯽ و ﻧﻔﺴﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ.

دوم در ﺟﮫﺖ ﻣﺘﯿﻘّﻦ :ازآﻧﺠﺎ ﮐﻪ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺎﯾﺴﺘﯽ ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑـﻪ زﻣـﺎن ﻧﺒﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ در

ﻗﺎﻋﺪه ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﻣﻘﯿّﺪ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﻣﺘﯿﻘّﻦ در ھﺮ دو اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴﺖ.

ﺳﻮم از ﺟﮫﺖ ﻧﻘﺾ :از ﻟﺤﺎظ ﻧﻘﺾ ﻧﯿﺰ ،اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه در ﻟﺤﺎظ ﺑﺎ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮ ﺟﻤﻊ ﻧﻤﯽﺷـﻮﻧﺪ

ﭼﻮن ﻋﺪم ﻧﻘﺾ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺟﺮی ﻋﻤﻠﯽ ﺑﺮ ﻃﺒﻖ ﻣﺘﯿﻘّﻦ اﺳﺖ اﻣﺎ در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ

ﺑﻪ اﻗﺘﻀﺎی ﺧﻮد ﯾﻘﯿﻦ ،و اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ از ﻟﻮازم ﻟﺤﺎظ ﻃﺮﯾﻘﯽ و ﻣﻮﺿﻮﻋﯽ ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ.

زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب...
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ﭼﮫﺎرم از ﺟﮫﺖ ﺣﮑﻢ :آن ﺣﮑﻤﯽ ﮐﻪ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺑـﺮ ﺛﺒـﻮت

ﻣﺘﯿﻘّﻦ در زﻣﺎن ﺷﮏ اﺳﺖ و آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻋﺪه ﺟﻌﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻨـﺎی ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮ ﺛﺒـﻮت ﻣﺘـﯿﻘّﻦ در

زﻣﺎن ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ و ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﺟﻌﻞ ،اﻣﮑﺎنﭘﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺼـﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪه از

ﺗﻤﺎﻣﯽ اﯾﻦ ﺟﮫﺎت ﭼﮫﺎرﮔﺎﻧﻪ ﻣﺒﺎﯾﻦ ﯾﮑﺪﯾﮕﺮﻧﺪ و ﺟﻤﻊ ﺑـﯿﻦ آنھـﺎ اﻣﮑـﺎنﭘـﺬﯾﺮ ﻧﯿﺴـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
رواﯾﺎت »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ ﯾﮑﯽ از اﯾﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه اﺧﺘﺼـﺎص ﻣـﯽﯾﺎﺑـﺪ و از آﻧﺠـﺎ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد اﯾـﻦ
رواﯾﺎت ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺧﺘﺼﺎص ﻣﯽﯾﺎﺑﻨﺪ) .ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ(٥٨٩/٤ ،

ﭘﺎﺳﺦ اول

آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﺳﺦ دوم ﺑﻪ اﺳﺘﺪﻻل ﭘﯿﺸﯿﻦ ذﮐﺮ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳـﺘﺪﻻل ﻧﯿـﺰ ﮔﻔﺘـﻪ

ﺷﻮد و آن اﯾﻦ ﮐﻪ ﻋﺪم اﻣﮑﺎن ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻟﺤﺎظ در ﯾﻘﯿﻦ واﺣﺪ از ﺷﺨﺺ واﺣﺪ در ﻣﺘـﯿﻘّﻦ

واﺣﺪ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ اﻣّﺎ اﯾﻦ اﻣﺮ در اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ ﯾﻘﯿﻦ از اﻓﺮاد ﻣﺨﺘﻠﻒ در ﻗﻀـﺎﯾﺎی ﻣﺘﻌـﺪّد،

ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ) .اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ،اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب(٢٢٤ ،
ﭘﺎﺳﺦ دوم

ﺗﻤﺎم آﻧﭽﻪ در ﭼﮫﺎر ﺟﮫﺖ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺎﻧﻊ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻟﺤﺎظ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ.

اﻣّﺎ در ﺟﮫﺖ ﻧﺨﺴﺖ )ﺟﮫﺖ ﯾﻘﯿﻦ( ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ :اوﻻً ،آﻧﭽﻪ در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻟﺤﺎظ ﺷﺪه اﺳـﺖ

ﯾﻘﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﺑﻘﺎً وﺟﻮد داﺷـﺘﻪ و اﯾﻨـﮏ وﺟـﻮد ﻧـﺪارد و آن ﯾﻘـﯿﻦ ﭼﻨـﺎن ﮐـﻪ دارای ﺟﮫـﺖ

و ﺻﻔﯿّﺖ اﺳﺖ دارای ﺟﮫﺖ ﻃﺮﯾﻘﯿَﺖ ﻧﯿﺰ ھﺴﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﻣﮑﺎن دارد ﮐﻪ ﺑﻪ ﻧﺤﻮ ﻃﺮﯾﻘﯿّـﺖ ﻟﺤـﺎظ
ﺷﻮد و ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﺣﺘﻤﺎً ﺑﻪ ﻧﺤﻮ وﺻـﻔﯿّﺖ ﻟﺤـﺎظ ﺷـﺪه اﺳـﺖ) .روﺣـﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﻘـﯽ اﻻﺻـﻮل،

(٣٨٧/٦

ﺑﻌﻀﯽ از ﻣﺤﻘﻘﺎن ﻧﯿﺰ در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ اﯾﻦ ﺑﺨﺶ از اﺳﺘﺪﻻل ،ﯾﻘﯿﻦ را در ھﺮ دو ﻃﺮﯾﻘﯽ ﻣﯽداﻧﻨـﺪ.

)ﺑﺠﻨﻮردی ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﺻﻮل (٥٢٩/٢ ،ﭘـﺲ ﮐﺒـﺮای اﯾـﻦ اﺳـﺘﺪﻻل  -ﮐـﻪ ﯾﻘـﯿﻦ را در اﺳﺘﺼـﺤﺎب
ﻃﺮﯾﻘﯽ و در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ وﺻﻔﯽ ﻣﯽداﻧﺪ -ﻧﺎﺗﻤﺎم ﺑﻠﮑﻪ ﻏﯿﺮﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً :ﻣﻘﺎم ﺟﻌﻞ و اﻧﺸﺎء رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم ﻓﻌﻠﯿّﺖ ﻣﺠﻌﻮل ﻧﺪارد و ﺟﺎﻋﻞ در ﻣﻘﺎم ﺟﻌـﻞ ،ﻣﻔﮫـﻮم

ﯾﻘﯿﻦ را ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺣﺘﯽ اﮔﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺤﻘﻖ ﺧﺎرﺟﯽ ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ( ﻧﻪ واﻗﻌﯿﺖ و ﺗﺤﻘـﻖ آن را.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻟﺤﺎظ ﻃﺮﯾﻘﯿّﺖ ﯾﻘﯿﻦ از ﻣﻘﺎم ﺟﻌﻞ ﺑﯿﮕﺎﻧﻪ اﺳـﺖ ،ﭘـﺲ در ﻣﻘـﺎم ﺟﻌـﻞ ،وﺻـﻔﯿّﺖ ﯾﻘـﯿﻦ

ﺣﺎﺻﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﻪ ،اﮔﺮ ﻣﯽﺷﻮد در ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه ،ﻃﺮﯾﻘﯿـﺖ را ﻟﺤـﺎظ ﮐـﺮد ،ﻣـﯽﺷـﻮد در ھـﺮ دو
وﺻﻔﯿّﺖ ﯾﻘﯿﻦ را ﻟﺤﺎظ ﮐﺮد و ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه ﻟﺤﺎظ واﺣﺪ ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ) .روﺣﺎﻧﯽ ،ﻣﻨﺘﻘﯽ
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اﻻﺻﻮل٣٨٧/٦ ،؛ ﺧﻮﯾﯽ(٢٤٤/٣ ،
اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ دوم) :ﺟﮫﺖ ﻣﺘﯿﻘّﻦ(
در اﯾﻦ ﺟﮫﺖ ﻧﯿﺰ ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ دو ﻗﺎﻋﺪه در ﻟﺤﺎظ واﺣﺪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن ﻣﺘﯿﻘَﻦ ﺑﻪ
زﻣﺎن در اﺳﺖ ﺻﺤﺎب و ﻣﻘﯿﺪ ﺑﻮدن آن ﺑﻪ زﻣﺎن در ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ از ﻧﺎﺣﯿﻪی ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﻧﯿﺴـﺖ ﺑﻠﮑـﻪ
از ﺧﺼﻮﺻﯿّﺎت ﻣﻮرد اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ در ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه ،ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﺑﺮ ﯾﮏ ﺣﺎل اﺳﺖ و ﺗﻔﺎوت،
ﻧﺎﺷﯽ از آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏّ ﺣﺎﺻﻞ ﺑﻌﺪ از ﯾﻘﯿﻦ ﮔﺎه ﺑﻪ ﺑﻘﺎء و ﮔﺎه ﺑﻪ ﺣﺪوث ﺗﻌﻠـﻖ ﮔﺮﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ھﯿﭻ ﻣﺎﻧﻌﯽ از اﯾﻦ ﮐﻪ اﻃﻼق ﯾﺎ ﻋﻤﻮم ﺷﮏ ﺷﺎﻣﻞ ھﺮ دو ﺷﻮد وﺟﻮد ﻧﺪارد) .ھﻤﺎن(
اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ ﺳﻮم) :ﺟﮫﺖ ﻧﻘﺾ(
ﻣﺮاد از ﻧﻘﺾ ﯾﮑﯽ از ﺳﻪ ﻣﻌﻨﺎی ذﯾﻞ ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ:
اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻧﻘﺾ در اﺳﺘﺼﺤﺎب آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ ﺣﻘﯿﻘﺘﺎً ﻣﺴﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﻣﺘـﯿّﻘﻦ اﺳـﺖ و ﯾﻘـﯿﻦ
ﻣﺮآت ﻣﺘﯿﻘَﻦ اﺳﺖ اﯾﻦ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺮﺣﻮم ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻘﺾ در اﯾﻦ ﺑـﺎب ﻣﺴـﺘﻨﺪ ﺑـﻪ ﺧـﻮد
ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﺘﯿﻘّﻦ؛ و اﮔﺮ ﻣﺮاد از اﺳﻨﺎد ﻧﻘﺾ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ ﻣﺘﯿﻘّﻦ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻠـﯽ ﺑـﺮ ﻃﺒـﻖ
ﻣﺘﯿﻘّﻦ و ﺗﺮﺗﯿﺐ ﺗﻌﺒّﺪی آﺛﺎر ﻋﻤﻠﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ ،ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﺷﺄن ﺗﻤـﺎﻣﯽ ﻣﺠﻌـﻮﻻت و اﻋﺘﺒـﺎرات ﺷـﺮع
اﺳﺖ ،اﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ﻧﯿﺰ در اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﯾﮑﺴﺎن اﺳﺖ ﭼﻪ ھﻤﺎنﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﺷﺎرع ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﺮ ﺑﻘﺎء ﻣﺘﯿﻘّﻦ را ﺟﻌﻞ ﮐﻨﺪ ﺟﻌﻞ ﺑﻨﺎی ﻋﻤﻠﯽ ﺗﻌﺒﺪی ﺑﺮ ﺣـﺪوث ﻣﺘـﯿﻘّﻦ
ﻧﯿﺰ از ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺮع ،اﻣﮑﺎن ﭘﺬﯾﺮاﺳﺖ) .روﺣﺎﻧﯽ(٣٨٨/٦ ،
اﻣﺎ از ﺟﮫﺖ ﭼﮫﺎرم) :ﺟﮫﺖ ﺣﮑﻢ(
ﺟﻤﻊ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو ﻟﺤﺎظ ﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﭼﻮن ﺣﮑـﻢ ﺗﻌﺒـﺪی ﺑـﻪ ﺑﻘـﺎء و ﺣﮑـﻢ ﺗﻌﺒّـﺪی ﺑـﻪ
ﺣﺪوث را ﻣﯽﺷﻮد از اﻃﻼق ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ و اﻃﻼق اﻟﻐﺎء ﺷﮏ اﺳﺘﻔﺎده ﮐﺮد) .ھﻤﺎن(٣٨٩/٦ ،
ﺑﺮرﺳﯽ ادﻟّﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ادﻟـﻪای ﮐـﻪ ﺑـﺮای اﺛﺒـﺎت ﻋـﺪم اﻣﮑـﺎن اراده ھـﻢزﻣـﺎن دو ﻗﺎﻋـﺪه از ﻗﻀـﯿﻪ
»ﻻﯾﻨﻘﺾ« و ﻣﺎﻧﻨﺪ آن اﻗﺎﻣﻪ ﺷﺪ ﻧﺎﺗﻤﺎم اﺳﺖ – از اﯾﻦ رو ﻏﺎﻟﺐ اﺻـﻮﻟﯿﺎن ،ادﻟـﻪ ﻣـﺬﮐﻮر را ﭘﺎﺳـﺦ
داده و رد ﮐﺮدهاﻧﺪ -اﯾﻦ ﻧﺘﯿﺠـﻪ ﺑﺪﺳـﺖ ﻣـﯽآﯾـﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻘـﺎم ﺛﺒـﻮت ﻣـﺎﻧﻌﯽ از اراده ھـﻢزﻣـﺎن
اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺎﻧﻊ اﺣﺘﻤﺎﻟﯽ را در ﻣﻘـﺎم اﺛﺒـﺎت ﺟﺴـﺘﺠﻮ
ﮐﺮد.

زﻣﺴﺘﺎن 1392
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 -٢ﻣﻘﺎم دوم )ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت(
ادﻟﻪ ﻋﺪم ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ

دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﻧﺼﺮاف ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب

اوﻟﯿﻦ دﻟﯿﻞ ،اﻧﺼﺮاف رواﯾﺎت »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺎﻧﻊ از اﻧﻌﻘﺎد اﻃﻼق اﺳﺖ و

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان آن رواﯾﺎت را ھﻢزﻣﺎن ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪه ی ﯾﻘـﯿﻦ داﻧﺴـﺖ .ﺷـﺮﯾﻒ
اﻟﻌﻠﻤﺎء و ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺎھﺪ و ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﺷﺎرح ﮐﻔﺎﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﮐﺮدهاﻧـﺪ) .اﻧﺼـﺎری ٣٠٤/٣ ،ﺑـﻪ

ﻧﻘﻞ از ﺷﺮﯾﻒ اﻟﻌﻠﻤﺎء ،ﺿﻮاﺑﻂ اﻻﺻﻮل ٣٧١ ،و ﺳﯿﺪ ﻣﺠﺎھﺪ ،ﻣﻔﺎﺗﯿﺢ اﻻﺻﻮل٦٥٧ ،؛ ﻓﯿﺮوزآﺑـﺎدی،

(٢٣٧/٥
ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﺤﻘﻘﺎن اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل را ﭘﺎﺳﺦ ﻧﺪادهاﻧﺪ اﺣﺘﻤﺎﻻً از آن رو ﮐﻪ ادﻋـﺎی اﻧﺼـﺮاف ،ﻓـﺮع ﭘـﺬﯾﺮش

اﻃﻼق و اﻣﮑﺎن ﺷﻤﻮل ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪه در ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت اﺳﺖ اﻣّﺎ ﭘـﺲ از ردّ اﻃـﻼق در ﻣﻘـﺎم ﺛﺒـﻮت،

ﺟﺎﯾﯽ ﺑﺮای ادﻋﺎی اﻧﺼﺮاف ﺑﺎﻗﯽ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺑﺎﺷﺪ.

اﻣﺎ در ﻧﻘﺪ اﯾﻦ دﻟﯿﻞ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﮐﻪ ﭘـﺲ از ﭘـﺬﯾﺮﻓﺘﻦ اﻣﮑـﺎن ﺷـﻤﻮل و اﻃـﻼق در

ﻣﺮﺣﻠﻪ ﺛﺒﻮت ،ادﻋﺎی اﻧﺼﺮاف ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ و ﻧﮫﺎﯾﺖ آﻧﭽﻪ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﻧﺼﺮاف ﻣﻄﺮح
ﺷﺪه اﺳﺖ ﺟﺰ ورود رواﯾﺎت در ﻣﻮارد اﺳﺘﺼﺤﺎب ﭼﯿﺰ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺴﺖ و ﺣﺎل آن ﮐﻪ اﯾﻦ ادﻋﺎ ھﻢ

از ﺟﮫﺖ ﮐﺒﺮی و ھﻢ ﺻﻐﺮی ﻣﺨﺪوش ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.

ﮐﺒﺮای آن از آن ﺟﮫﺖ ﻣﺨﺪوش اﺳﺖ ﮐﻪ ورود اﯾﻦ رواﯾﺎت در ﻣﻮرد اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧـﺪ

ﻣﺨﺼّﺺ ﯾﺎﻣﻘﯿَﺪ آنھﺎ ﺑﺎﺷﺪ .وﮔﺮﻧﻪ دﻟﯿﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺰ ﺑﺎﯾﺪ اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ وﺿﻮ و ﻋـﺪد رﮐﻌـﺎت
ﻧﻤﺎز داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

و ﺧﺪﺷﻪ در ﺻﻐﺮای آن از آن ﺟﮫﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد رواﯾﺎت ﻧﻘﺾ ﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ

ﺷﮏ ،ﺗﻨﮫﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺎﺷﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻀﻤﻮن ﺑﺮﺧـﯽ از رواﯾـﺎت ﺣﺮﻣـﺖ ﻧﻘـﺾ ،ھﻤﭽـﻮن رواﯾـﺖ

ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و در ﻣﻮرد ﺧﺎﺻﯽ وارد ﻧﺸﺪه اﺳﺖ )ﺣـﺮ ﻋـﺎﻣﻠﯽ ،وﺳـﺎﯾﻞ اﻟﺸـﯿﻌﻪ،

 ،١٧٥/١ﻧﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿﻮ ،ح  (٦ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ ھﺮ دو ﺗﺒـﺎدر ﺑـﺪوی

ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ از اﯾﻦ رواﯾﺖ را ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ) .اﻧﺼﺎری٦٩/٣ ،؛ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ(٣٩٣ ،

در ﺑﻌﻀﯽ رواﯾﺎت ﻧﯿﺰ ﻣﺮاد از ﯾﻘﯿﻦ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ذﻣّﻪ اﺳﺖ؛ و ﻣﺮاد از ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﻪ

ﺷﮏ ﻗﺎﻋﺪهی اﺷﺘﻐﺎل اﺳﺖ.

ﺑﺴﻂ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ در ﺑﺮرﺳﯽ رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ.
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دﻟﯿﻞ دوم :ﻇﮫﻮر ﯾﻘﯿﻦ در ﯾﻘﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ

ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﯿّﻪ «ﻻﺗﻨﻘﺾ اﻟﯿﻘﯿﻦ ﺑﺎﻟﺸﮏّ« ﻋﺪم ﺟﻮاز ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﻌﻠﯽ ﺑﻪ ﺷﮏ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﭼﻨـﺎن

ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﻗﻀﯿّﻪ «اﻟﺨﻤﺮ ﺣﺮام« اﺛﺒﺎت ﺣﺮﻣﺖ ﺧﻤﺮ ﻓﻌﻠﯽ اﺳﺖ ﻧﻪ آﻧﭽﻪ ﭘـﯿﺶ از اﯾـﻦ ﺧﻤـﺮ ﺑـﻮده
اﺳﺖ ھﺮﭼﻨﺪ اﮐﻨﻮن ﺧﻤﺮ ﻧﺒﺎﺷﺪ .ﻗﻀﯿّﻪ »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﻧﯿﺰ ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻧﻪ ﯾﻘـﯿﻦ

زاﯾﻞ) .ﺧﻮﯾﯽ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻻﺻﻮل٢٤٥/٣ ،؛ اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ(٢٢٩ ،

ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮐﻪ در ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ ھﺮدو ھﻢزﻣـﺎن وﺟـﻮد دارﻧـﺪ ﺑـﺮﺧﻼف

ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ زاﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﯾﻘﯿﻨﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻧﻘﺾ آن ﻣﺘﻌﻠّﻖ ﻧﮫﯽ ﻗـﺮار

ﮔﯿﺮد .اﻣّﺎ در اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ھﻢزﻣﺎن ﺑﺎ ﺷﮏ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ و ﻧﻘﺾ آن ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﺗﻌﻠّﻖ ﻧﮫﯽ ﺑﻪ آن ﻧﯿﺰ ﻣﻌﻘﻮل اﺳﺖ.

ﭘﺎﺳﺦ

آﻧﭽﻪ در ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل ﻣﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻨﻈﻮر از ﻓﻌﻠﯿّﺖ ﯾﻘـﯿﻦ ﭼﯿﺴـﺖ؟ آﯾـﺎ

ﻣﺮاد ،وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت ،ﯾﻘﯿﻦ و ﺷﮏ اﺧﺘﺼـﺎص ﺑـﻪ ﻗﻀـﯿﻪای واﺣـﺪ ﮐـﻪ

ﻣﺘﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﻣﺨﺎﻃﺐ )راوی( ﺧﺎص اﺳﺖ ﻣﯽﺷﻮد و ﻗﻄﻌﺎً ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی ﻣﻨﻈﻮر ﻣﺴﺘﺪل ﻧﯿﺴـﺖ .ﺛﺎﻧﯿـﺎً
در اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺰ ﯾﻘﯿﻦ زاﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و ﻓﻌﻠﯿّﺖ ﻧﺪارد ﻣﺜﻞ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ.

ﺛﺎﻧﯿﺎً اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﻓﻌﻠﯿَﺖ ﯾﻘﯿﻦ ،ﻣﻄﻠﻖ وﺟﻮد ﺧﺎرﺟﯽ آن ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺷﺮط ﻧﯿﺰ ﺗﺤﻘَﻖ دارد ﭼـﻮن

ﭘﯿﺶ از ﺣﺪوث ﺷﮏ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻮﺟﻮد ﺑﻮده اﺳﺖ؛ ﻟﺬا ﻣﯽ ﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺘﻌﻠَﻖ ﻧﮫﯽ از ﻧﻘـﺾ آن ﺑـﻪ وﺳـﯿﻠﻪ

ﺷﮏ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽﺗﻮان ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﻌﻠﻖ ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ ﻏﯿﺮﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ.

اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ داﺳﺘﺎن ﻋﺪم ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﻘﯿﻦ ،در ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿـﺰ ﺻـﺎدق اﺳـﺖ ﭼـﻮن آن

ﯾﻘﯿﻨﯽ ﮐﻪ در ﻣﻮرد اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺪوث ﻣﺘﯿﻘَﻦ اﺳﺖ و ﯾﻘﯿﻦ ﺑـﻪ ﺑﻘـﺎ وﺟـﻮد
ﻧﺪارد ﺗﺎ ﻣﺘﻌﻠَﻖ ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ ﻗﺮار ﮔﯿﺮد و ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﯽ ھﺮﭼﻨﺪ در ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب ھﻢزﻣـﺎن ﺑـﺎ

وﺟﻮد ﺷﮏ ،ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﻣﻮﺟﻮد اﺳﺖ اﻣﺎ اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻌﻠﻖ ﺑﻪ ﺣﺪوث دارد و آﻧﭽـﻪ از آن ﻧﮫـﯽ ﺷـﺪه

اﺳﺖ ﻧﮫﯽ از ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﻘﺎ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻓﻌﻠﯿﺖ ﯾﻘﯿﻦ اﻣﺮی اﺳﺖ ﮐـﻪ ﯾـﺎ در ھـﺮ دو ﻗﺎﻋـﺪه

ﺗﺤﻘﻖ دارد ﯾﺎ در ھﯿﭻﯾﮏ ﺗﺤﻘﻖ ﻧـﺪارد ﭘـﺲ ﻓﻌﻠﯿـﺖ ﯾﻘـﯿﻦ ﻧﻤـﯽﺗﻮاﻧـﺪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان وﺟـﻪ ﻣﻤﯿـﺰ

اﺳﺘﺼﺤﺎب از ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم :ﺗﻌﺎرض

در ﺻﻮرﺗﯽ ﮐﻪ ادﻟّﻪ »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺸﻮد در ﻣﺪﻟﻮل

آن ،ﺗﻌﺎرض ﭘﺪﯾﺪ ﺧﻮاھﺪ آﻣﺪ ﭼﻮن در ﻣﻮارد ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﻟﺖ ﺳﺎﺑﻘﻪی ﻣﺘﯿﻘﻦ ﻧﯿﺰ اﺳﺘﺼﺤﺎب
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ﻣﯽ ﺷﻮد ﻣﺜﻼً در ﻣﻮرد ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ در روز ﺟﻤﻌﻪ و ﺷﮏ ﺣﺎدث در ﻋـﺪاﻟﺖ وی ،ﮐـﻪ در
روز ﺷﻨﺒﻪ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ ﺑﻪ ﻣﻘﺘﻀﺎی ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻠﻐﯽ ﻣﯽﺷﻮد اﻣّﺎ ﺑﻨﺎ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ

اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ ﻗﺒﻞ از روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و اﯾﻦ ﺗﻌـﺎرض ﻣﻮﺟـﺐ ﺳـﻘﻮط ﻗﺎﻋـﺪه

ﯾﻘﯿﻦ از ﺣﺠﯿّﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .اﯾﻦ دﻟﯿﻞ را ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﺎ ﻓﺮض ﺗﺴﻠﯿﻢ اﻣﮑﺎن ارادهی ھـﺮ دو ﻗﺎﻋـﺪه
از ادﻟّﻪ ﻋﻨﻮان و آﻗﺎی ﺧﻮﯾﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ھﻤﺮاه دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ،ﻋﻤﺪه دﻟﯿﻞ ﻋﺪم دﻻﻟﺖ ﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ ﻗﻠﻤﺪاد ﮐﺮده اﺳﺖ) .اﻧﺼﺎری٣٠٩/٣ ،؛ ﺧﻮﯾﯽ(٢٤٦/٣ ،

ﭘﺎﺳﺦ اول

اوﻟﯿﻦ ﺑﺎر ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری اﯾﻦ ﭘﺎﺳﺦ را در ﻗﺎﻟﺐ اﺷﮑﺎل ﻣﻄﺮح و ﺳﭙﺲ آن را دﻓﻊ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﻪ

اﯾﻦ ﻣﻀﻤﻮن ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ روز ﺟﻤﻌﻪ وﺟﺪاﻧﺎً ﺑﺎ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻋﺪاﻟﺖ روز ﺟﻤﻌﻪ ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ

و ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﺗﻌﺒﺪاً اﯾﻦ ﯾﻘﯿﻦ را اﻋﺘﺒﺎر ﻣﯽﺑﺨﺸﺪ ﭘﺲ ﯾﻘﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﺮ ﺟﻤﻌـﻪ اﻋﺘﺒـﺎری ﻧـﺪارد.
)ﻓﺮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل(٣٠٩/٣ ،

ﺳﭙﺲ ﺧﻮد اﯾﻦ اﺷﮑﺎل ﯾﺎ ﭘﺎﺳﺦ را ﭼﻨﯿﻦ ردّ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺷﮏّ ﻃـﺎری ﮐـﻪ در ﻋـﺪاﻟﺖ روز

ﺟﻤﻌﻪ ی زﯾﺪ ﺑﻪ وﺟﻮد آﻣﺪه اﺳﺖ ﻋﯿﻨﺎً ھﻤﺎن ﺷﮏ در ﻧﻘﺾ ﯾﻘـﯿﻦ ﺳـﺎﺑﻖ ﺑـﺮ روز ﺟﻤﻌـﻪ اﺳـﺖ
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﮔﻔﺖ ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎﺑﻖ ﺑﺮ ﺟﻤﻌﻪ ،ﻧﻘﺾ ﺷﺪه اﺳﺖ ﺑﻠﮑﻪ ھﻢاﯾﻨـﮏ ﺷـﮏ در زوال آن
ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎﺻﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ و اﺳﺘﺼﺤﺎب ،اﻗﺘﻀﺎی ﻋﺪم ﻧﻘـﺾ آن ﯾﻘـﯿﻦ را دارد و در اﯾـﻦ ﺻـﻮرت

ﻣﺤﻠﯽ ﺑﺮای ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻧﻤﯽﻣﺎﻧﺪ) .ھﻤﺎن( )ﭘﺎﺳﺦ اﯾﻦ ردّ در ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم ذﮐﺮ ﺧﻮاھﺪ ﺷﺪ(
ﭘﺎﺳﺦ دوم

از ﭘﺎﺳﺦھﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل داده ﺷﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ:

ﭼﻨﯿﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ در ﻣﺠﺮای ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ،ھﻤﻮاره ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺣﺎل ﺳـﺎﺑﻖ وﺟـﻮد داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ.

ﻣﺜﻼً در ﻣﺜﺎل ﻓﻮق ھﻤﻮاره ﻋﻠﻢ ﺑﻪ ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ روز ﭘﻨﺠﺸﻨﺒﻪی زﯾﺪ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾـﻦ

ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرﺿﯽ ﺑﯿﻦ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﭘﺪﯾﺪ ﻧﻤﯽآﯾﺪ) .ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی(٢٤٠/٥ ،

ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم

ﭘﺎﺳﺦ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﻪ اﯾﻦ اﺳﺘﺪﻻل داده ﺷﺪه آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑـﺮ ﻓـﺮض ﺗﻌـﺎرض اﯾـﻦ دو ﻗﺎﻋـﺪه،

ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ وارد ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪه ی اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﻣﻮﺿﻮع آن ﯾﻌﻨﯽ ﺷـﮏ در ﺑﻘـﺎء را وﻟـﻮ
ﺗﻌﺒّﺪاً ﺑﺮﻣﯽدارد ﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﻣﺜﺎل ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﺎ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ،ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﻋـﺪاﻟﺖ زﯾـﺪ در روز

ﺟﻤﻌﻪ ﻣﯽ ﺷﻮد و ﺷﮏ در ﺑﻘﺎء ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ ﺗﻌﺒّﺪاً از ﺑﯿﻦ ﻣﯽرود و ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻋﺪم ﻋﺪاﻟﺖ زﯾﺪ
را اﺳﺘﺼﺤﺎب ﮐﺮد .درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ اﻋﻤﺎل ﻗﺎﻋﺪه ی اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﺣﮑﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﻋﺪم ﻋـﺪاﻟﺖ زﯾـﺪ در
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روز ﺟﻤﻌﻪ ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﯾﺪ از ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ،ﺑﯽ آﻧﮑﻪ دﻟﯿﻠﯽ ﺑﺮ آن وﺟﻮد داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻘﺪﯾﻢ ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﻪ ﺣﮑﻢ ورود اﺳﺖ درﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﺗﻘـﺪﯾﻢ ﻗﺎﻋـﺪهی

اﺳﺘﺼﺤﺎب دﻟﯿﻠﯽ ﻧﺪارد) .ھﻤﺎن(
ﺑﺮرﺳﯽ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ

ﻣﯽﺗﻮان اﯾﻦ ﺳﻪ ﭘﺎﺳﺦ را اﯾﻦﮔﻮﻧﻪ ﺟﻤﻊﺑﻨﺪی ﮐﺮد :اوﻻً ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳـﺦ ﻧﺨﺴـﺖ ھـﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿـﯽ

ﻣﯿﺎن دو ﻗﺎﻋﺪه ﻧﯿﺴﺖ .ﺛﺎﻧﯿﺎً ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ دوم وﺟﻮد ﺗﻌﺎرض در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮارد ﻣﻮﺟﺐ ﻧﻤﯽﺷﻮد ﮐـﻪ

در ﻣﻮارد ﻋﺪم ﺗﻌﺎرض از ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ دﺳﺖ ﺑﺮداﺷﺖ .ﺛﺎﻟﺜﺎً ﺑﻨﺎ ﺑﺮ ﭘﺎﺳﺦ ﺳﻮم در ﻣﻮارد ﺗﻌﺎرض،

آن ﮐﻪ ﻣﻘﺪم اﺳﺖ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ ﻧﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب.

در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ،ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣﯽﮔﯿـﺮد ﺗﻌﺎرﺿـﯽ در ﻋﺒـﺎرت

وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ و اﮔﺮ در ﺑﻌﻀﯽ ﻣﺼﺎدﯾﻖ ،ﺗﻌﺎرﺿﯽ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺮﺑﻮط ﺑﻪ اﻣـﻮر ﺧـﺎرج از
ﻣﻘﺎم دﻻﻟﺖ اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ .ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺗﻌﺎرض ﺧﺒﺮ ﯾﮏ ﻋﺎدل ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ﭼﯿﺰی ﺑـﺎ ﺧﺒـﺮ ﻋـﺎدﻟﯽ
دﯾﮕﺮ ﺑﻪ ﻧﺠﺎﺳﺖ آن رﺑﻄﯽ ﺑﻪ ﻣﻘﺎم دﻻﻟﺖ »ﺻﺪّق اﻟﻌﺎدل« ﻧﺪارد و ﻣﻮﺟﺐ رﻓﻊ ﯾﺪ از آن ﻧﻤﯽﺷـﻮد

ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺎﯾﺪ ﻗﻮاﻋﺪ ﺛﺎﻧﻮی در ﻣﻘﺎم ﺗﻌﺎرض دو ﺧﺒﺮ را اﻋﻤﺎل ﮐﺮد.
دﻻﯾﻞ ﺷﻤﻮل ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ
دﻟﯿﻞ ﻧﺨﺴﺖ :اﻃﻼق ﻋﺒﺎرات رواﯾﺎت ﺑﺎب

ﻋﺒﺎرات ﻣﻮﺟﻮد در اﺧﺒﺎر »ﻻﯾﻨﻘﺾ« از ﻗﺒﯿﻞ ﯾﻘﯿﻦ ،ﺷﮏ و ﻧﻘﺾ ﺑﻪ ﺧﻮدی ﺧﻮد اﻃﻼق دارﻧﺪ

و در اﯾﻦ ﻣﯿﺎن ادﻋﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺎزﻣﻨﺪ دﻟﯿﻞ اﺳﺖ زﯾﺮا ﺑﺎ ﻋﻨﺎﯾﺖ ﺑﻪ ﻣﻄﻠـﻖ ﺑـﻮدن

واژه ﯾﻘﯿﻦ و ﺗﺮﺟﯿﺢ اﻟﻒ و ﻻم ﺟﻨﺲ ﺑﺮ ﻋﮫﺪ ،ﭼﻨﺎﻧﮑـﻪ ھﻤـﻪ ﺑﺰرﮔـﺎن اﺻـﻮﻟﯽ اذﻋـﺎن ﮐـﺮدهاﻧـﺪ
)اﻧﺼﺎری٥٦/٣ ،؛ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ( ٣٨٩ ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻘﯿﺪ دارد ﮐﻪ ﺑﺮای اﯾـﻦ
ﻣﻨﻈﻮر دﻟﯿﻠﯽ ﺟﺰ اﻧﺼﺮاف و ﻣﻮرد رواﯾﺖ وﺟﻮد ﻧﺪارد ﮐﻪ ﺧﺪﺷـﻪ و ﻧﻘـﺪ آن ﮔﺬﺷـﺖ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد

ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻣﺨﺼِﺺ ﯾﺎ ﻣﻘﯿﺪ ﺑﺎﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﺳﺘﻔﺎده ﯾﻘﯿﻦ از اﻃﻼق اﯾـﻦ اﺧﺒـﺎر در ﻣﻘـﺎم
ﺛﺒﻮت و اﺛﺒﺎت ،ﻣﺎﻧﻌﯽ وﺟﻮد ﻧﺨﻮاھﺪ داﺷﺖ.

دﻟﯿﻞ دوم :ﺗﻄﺒﯿﻖ ھﻢزﻣﺎن ﻗﻀﯿﻪ ﻻﯾﻨﻘﺾ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻏﯿﺮ آن در رواﯾﺎت

ﭘﺲ از آﻧﮑﻪ در دﻟﯿﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ﻋﺪم ﻣﺎﻧﻊ از اﺳﺘﻔﺎده ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ از رواﯾﺎت »ﻻﯾـﻨﻘﺾ« ﺗﺒﯿـﯿﻦ

ﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ اﻓﺰود ﮐﻪ در اﺧﺒﺎر ﻣﺬﮐﻮر ،ﻗﻀﯿﻪ ﻻﯾﻨﻘﺾ ﻧﻪ ﺗﻨﮫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺻﺪق ﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ اﺳـﺖ
ﺑﻠﮑﻪ اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﺮات ھﻤﯿﻦ اﺧﺒﺎر ،ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و ﻗﺎﻋـﺪهی

زﻣﺴﺘﺎن 1392

ﭘﮋوﻫﺸﯽ ﻣﺘﻔﺎوت در رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب...
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اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﻦ ﺑﻪ ﺻﺮاﺣﺖ ﺑﯿﺎنﮔﺮ اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه از اﯾﻦ اﺧﺒﺎر ﻣﯽﺑﺎﺷـﺪ.

ﺗﻮﺿﯿﺢ آن ﮐﻪ اﺧﺒﺎر ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺳﻪ دﺳﺘﻪاﻧﺪ:

دﺳﺘﻪ ﻧﺨﺴﺖ :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردﺷﺎن ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﯿﺴﺖ و ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ.

دﺳﺘﻪ دوم :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردﺷﺎن ﻣﺠﺮای اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ.

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم :رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردﺷﺎن ھﻢ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ھﻢ ﻏﯿﺮآن اﺳﺖ.

دﺳﺘﻪ اول رواﯾﺎت

از اﯾﻦ دﺳﺘﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ رواﯾﺖ ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺻﺎدق )ع( از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( اﺷﺎره

ﮐﺮد» :ﻣﻦ ﮐﺎن ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﺸﮏ ﻓﻠﯿﻤﺾ ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻨﻪ ﻓﺎن اﻟﺸﮏ ﻻﯾﻨﻘﺾ اﻟﯿﻘﯿﻦ« ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻨـﯽ
ﺑﺎﺷﺪ ﺳﭙﺲ ﺷﮏ ﮐﺮد ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد ﭼﺮا ﮐﻪ ﺷﮏ ﯾﻘﯿﻦ را ﻧﻘﺾ ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ) .ﻋـﺎﻣﻠﯽ،

(١٧٥/١

رواﯾﺖ دﯾﮕﺮی ﻧﯿﺰ از اﻣﯿﺮاﻟﻤﺆﻣﻨﯿﻦ )ع( وارد ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ »ﻣﻦ ﮐﺎن ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻓﺎﺻﺎﺑﻪ ﺷـﮏ

ﻓﻠﯿﻤﺾ ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻨﻪ ﻓﺎن اﻟﯿﻘﯿﻦ ﻻﯾﺪﻓﻊ ﺑﺎﻟﺸّﮏ« ھﺮ ﮐﺲ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﻮد ﺳﭙﺲ ﺷـﮏ ﮐـﺮد ﺑـﺮ ﯾﻘـﯿﻦ

ﺧﻮد ﺑﮕﺬرد ﭼﻮن ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪی ﺷﮏ ﮐﻨﺎر ﻧﻤـﯽرود) .اﻧﺼـﺎری ٦٨/٣ ،ﺑـﻪ ﻧﻘـﻞ از ﻣﺴـﺘﺪرک

اﻟﻮﺳﺎﯾﻞ(٢٨/١ ،

ﻋﻄﻒ ﺷﮏ ﺑﺮ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﻓﺎء ،ﻇﮫﻮر دارد در اﯾﻨﮑﻪ ﺷﮏ ﭘﺲ از ﯾﻘﯿﻦ ﺣﺎدث ﺷﺪه اﺳـﺖ و اﯾـﻦ

ﻣﻘﺪار از ﺑﯿﺎن ،ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﺳﺎزﮔﺎر اﺳﺖ و ھﻢ ﺑﺎ ﻗﺎﻋﺪهی اﺳﺘﺼﺤﺎب ﭼﻮن ﻣﻤﮑﻦ اﺳـﺖ
ﻣﺮاد آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎ ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪن ﺷﮏ از ﺑﯿﻦ رﻓﺘﻪ اﺳﺖ و ﻣﺘﻌﻠﻖ ھﺮ دو ﯾﮑﯽ ﺑﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ

ﻣﻮرد ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ وﻧﯿﺰ ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﻣﺮاد آن ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﯾﻘﯿﻦ ﺗﺎ زﻣﺎن ﺣﺪوث ﺷﮏ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﻗﯽ
اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ زﻣﺎن ﻣﺘﻌﻠﻖ آن دو ﻣﺨﺘﻠﻒ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻮرد اﺳﺘﺼـﺤﺎب اﺳـﺖ .ﯾـﺎ آﻧﮑـﻪ ھـﺮ دو را

ﺷﺎﻣﻞ ﻣﯽﺷﻮد.

ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری اﺣﺘﻤﺎل ﻧﺨﺴﺖ و ﻣﺤﻘّﻖ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ اﺣﺘﻤﺎل دوم را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ و ﺑﺮﺧـﯽ ﻧﯿـﺰ

ﻗﺎﺋﻞ ﺑﻪ اﺟﻤﺎل آن از اﯾﻦ ﻧﺎﺣﯿﻪ ﺷﺪهاﻧﺪ) .اﻧﺼﺎری ،ھﻤﺎن؛ ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ھﻤﺎن؛ ﻣﻈﻔّﺮ(٣١١/٤ ،

ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽ رﺳﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﻋﺘﺮاف ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ﺑﻪ ﻇﮫﻮر اﯾﻦ رواﯾـﺎت در ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ و

ادﻋﺎی اﺟﻤﺎل در آن از ﺳﻮی ﺑﺮﺧﯽ ﻣﺤﻘّﻘﺎن ،ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻊ ادﻋﺎ ﮐﺮد ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻻﺗﻨﻘﺾ ﺗﻨﮫﺎ ﺑﻪ

اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺧﺘﺼﺎص دارد .از ھﻤﯿﻦﺟﺎ روﺷﻦ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎی ﻣﺤﻘّـﻖ ﺧﺮاﺳـﺎﻧﯽ را
ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ ﮐﻪ ﭘﺲ از ﭘﺬﯾﺮش اﺣﺘﻤﺎل ارادهی ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ از اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ در اﯾـﻦ رواﯾـﺖ ،آنرا ﺑـﻪ

ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺸﮫﻮرهی ﻣﺮﺗﮑﺰهای ﺣﻤﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﭼﻮن ھﻤﺮاه اﯾـﻦ ادﻋـﺎ
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دﻟﯿﻠﯽ اراﺋﻪ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ﻣﮕﺮ ادﻋﺎی اﻧﺼﺮاف ﮐﻪ در دﻻﯾﻞ ﭘﯿﺸﯿﻦ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﭘﺎﺳﺦ آن ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﺣﺎﺻﻞ آن ﮐﻪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ادﻋﺎی اﺧﺘﺼﺎص اﯾﻦ دﺳﺘﻪ رواﯾﺎت ﺑﻪ اﺳﺘﺼـﺤﺎب و ﻋـﺪم ﻣﺸـﻤﻮل

ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﭼﻪ ﺑﺴﺎ اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺑﻪ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ اﺧﺘﺼـﺎص داﺷـﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ و
ﺷﺎﻣﻞ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺸﻮد.
دﺳﺘﻪ دوم رواﯾﺎت

از اﯾﻦ ﻣﯿﺎن آﻧﭽﻪ ﺑﯿﺶ از ھﻤﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﻣﯿﺎن اﺻـﻮﻟﯿﺎن ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ و در ﮔـﺰارش ادﻟّـﻪ و

اﻗﻮال اﯾﺸﺎن ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳﺖ دﺳﺘﻪ دوم اﺳﺖ .ھﻤﭽﻮن ﺻﺤﯿﺤﻪی ﻧﺨﺴﺖ زراره در ﻣـﻮرد ﺑﻄـﻼن

وﺿﻮ ﺑﻪ ﺧﺎﻃﺮ ﭼﺮت )ﺣﺮّ ﻋﺎﻣﻠﯽ ،اﻟﻮﺳـﺎﯾﻞ ،١٧٤/١ ،ب ﻧـﻮاﻗﺾ اﻟﻮﺿـﻮء ،ح  (١و ﺻـﺤﯿﺤﻪی
دوم وی ﻣﻮرد ﺗﻄﮫﯿﺮ ﻟﺒﺎس از ﺧﻮن )ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑـﺎم ،٤٢١/١ ،ب ﺗﻄﮫﯿـﺮ اﻟﺒـﺪن و اﻟﺜﯿـﺎب ﻣـﻦ

اﻟﻨﺠﺎﺳﺎت ،ح (٨

اﯾﻦ رواﯾﺎت را ﻧﻤﯽ ﺗﻮان ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻣﻮرد آن ھﺎ ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺧﺘﺼﺎص داد و ﺑـﻪ ﻃﺮﯾـﻖ اوﻟـﯽ

ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻣﻮﺟﺐ ﺗﻘﯿﯿﺪ رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ دﺳﺘﻪ اول ﻗﺮارداد.

اﻓﺰون ﺑﺮ آﻧﮑﻪ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ ﺻﺤﯿﺤﻪی دوم زراره را ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻗﻄﻊ درﺑﺎرهی اﺳﺘﺼﺤﺎب

داﻧﺴﺖ ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ درﺑﺎرهی ﻓﻘﺮه اول آن اﺷﺎره ﮐﺮده اﺳﺖ:

»آری دﻻﻟﺖ ﻓﻘﺮه ی ﻧﺨﺴﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﯾﻘـﯿﻦ در

ﻋﺒﺎرت :ﻻﻧﮏ ﮐﻨﺖ ﻋﻠﯽ ﯾﻘﯿﻦ ﻣﻦ ﻃﮫﺎرﺗﮏ ،ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﻃﮫﺎرت ،ﻗﺒﻞ از ﮔﻤﺎن ﺑﻪ اﺻﺎﺑﺖ ]ﺧـﻮن ﺑـﻪ
ﻟﺒﺎس[ ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻨﺎن ﮐﻪ ﻇﺎھﺮ ﺟﻤﻠﻪ ﻧﯿﺰ ھﻤﯿﻦ اﺳﺖ اﻣّﺎ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ﯾﻘﯿﻦ ،ﯾﻘﯿﻨﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﮐـﻪ ﭘـﺲ از

ﺑﺮرﺳﯽ ﻟﺒﺎس ﭘﺪﯾﺪ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﺑﺎ دﯾﺪن ﺧﻮن در ﻧﻤﺎز زاﯾﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻣﻔﺎد آن رواﯾﺎت ،ﻗﺎﻋﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ اﺳﺖ) «.ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ(٣٩٣ ،

اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اﻋﺘﺮاف ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯽ ﺗـﻮان در ﯾـﮏ رواﯾـﺖ از ﻋﺒـﺎرت ﻋـﺪم ﻧﻘـﺾ ﯾﻘـﯿﻦ،

اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪه ی ﯾﻘﯿﻦ را ھﻤﺰﻣﺎن اراده ﮐﺮد و ﺑـﻪ ﻧﺤـﻮی اﺷـﮑﺎل در ﺗﻄﺒﯿـﻖ اﯾـﻦ ﻓﻘـﺮه از
رواﯾﺖ ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ وی در ﭘﺎﺳﺦ ﺑﻪ ردّ اﯾﻦ اﺣﺘﻤﺎل ﺑﻪ ﻇﮫﻮر رواﯾﺖ اﺳﺘﻨﺎد ﮐﺮده

اﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻇﮫﻮر ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺮح ﮔﺮدﯾﺪ ﻣﺤﻞ اﺷﮑﺎل اﺳﺖ.

ازآﻧﭽﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﺷﺪ ﻣﯽ ﺗﻮان در اﯾﻦ ﺳﺨﻦ ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری و ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ را اﺷﺎره

ﺑﻪ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺸﮫﻮرهی ﻣﺮﺗﮑﺰهای ﻣـﯽ داﻧﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﺑﺴـﯿﺎری ﻣـﻮارد اﺳﺘﺼـﺤﺎب وارد ﺷـﺪه اﺳـﺖ
)اﻧﺼﺎری ،٥٧/٣ ،ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ (٣٩٧ ،ﺗﺄﻣّﻞ ﮐﺮد .ﭼﻮن اﮔﺮ ﻣﺮاد اﯾﺸـﺎن اﺧﺘﺼـﺎص اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت ﺑـﻪ
اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﺳﺨﻦ اوّل ﮐﻼم ﺑﻮده ،ﻧﻮﻋﯽ ﻣﺼﺎدره ﺑﻪ ﻣﻄﻠﻮب اﺳﺖ ﭼﺮا ﮐﻪ ﺑﺤﺚ در اﯾﻦ

زﻣﺴﺘﺎن 1392
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اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎ ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ،اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب دارد ﯾﺎ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﻢزﻣﺎن ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ﻧﯿﺰ

ﺷﺎﻣﻞ ﺷﻮد .ﺑﻪ ﺧﺼﻮص ﺑﺎ در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻦ اﯾﻦﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎی اﺻﺤﺎب از اﯾﻦ ﺟﻤﻠﻪ ،ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﯾـﺎ

ﭼﯿﺰی ﻣﻨﺎﺳﺐ ﺑﺎ آن و ﻧﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب را ﺑﺮداﺷﺖ ﮐﺮدهاﻧﺪ ھﻤﺎنﻃﻮر ﮐـﻪ در اﺑﺘـﺪای اﯾـﻦ ﻧﻮﺷـﺘﺎر

ذﮐﺮ ﺷﺪ.

ﺑﺪﯾﻦ ﺗﺮﺗﯿﺐ اﮔﺮ ﻣﺮاد از ارﺗﮑﺎز اﯾﻦ ﻗﻀﯿﻪ ،ارﺗﮑﺎز ﻧﺰد اﺻﺤﺎب اﺋﻤﻪ ﺑﺎﺷﺪ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺒـﯽ اﺳـﺖ

ﮐﻪ اوّل ﮐﻼم و ﻣﺤﻞ اﺧﺘﻼف اﺳﺖ و اﮔﺮ ﻣﺮاد ،ارﺗﮑﺎز ادوار ﭘـﺲ از اﯾﺸـﺎن ﺑﺎﺷـﺪ ،آﻧﭽـﻪ در آن

ادوار ﻧﺰد ﻓﻘﮫﺎ ﻣﺮﺗﮑﺰ ﺑﻮده ،ﭼﯿﺰی ﻏﯿﺮ از اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ .ھﺮﭼﻨﺪ اﯾﻦ ﻧﮑﺘﻪ را اذﻋـﺎن ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ

ﮐﻪ ارﺗﮑﺎز و ﺑﺮداﺷﺖ ﻗﺪﻣﺎ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ ﻗﺮﯾﻨﻪی ﻓﮫﻢ ﻣﺪﻟﻮل رواﯾﺖ ﺑﺎﺷﺪ.
دﺳﺘﻪ ﺳﻮم

دﺳﺘﻪ ﺳﻮم رواﯾﺎت رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ در آنھﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ اﻣّﺎ ﻣـﻮرد آنھـﺎ

اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺪارد ،ﻣﯽﺗﻮان ﺻﺤﯿﺤﻪ ی ﺳﻮم زراره در ﻣﻮرد ﺷﮏ ﺑﯿﻦ رﮐﻌـﺎت ﻧﻤـﺎز

را ﺟﺰء اﯾﻦ دﺳﺘﻪ داﻧﺴﺖ) .اﻟﻮﺳﺎﯾﻞ ،٣٢١/٥ ،ب اﻟﺨﻠﻞ اﻟﻮاﻗﻊ ﻓﯽ اﻟﺼﻼة ،ح  .(٢ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨـﺎ ﮐـﻪ
ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﺮات آن ﺑﺎ اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﻏﯿﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻄﺎﺑﻘﺖ دارد.

دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑﺮ ﺣﺠﯿّﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻨﻮط ﺑﻪ آن اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از ﯾﻘﯿﻦ در آن ﯾﻘـﯿﻦ ﺑـﻪ

ﻋﺪم رﮐﻌﺖ ﭼﮫﺎرم ﺑﺎﺷﺪ ﭼﻪ در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﺮاد از »ﻻﯾﻨﻘﺾ« اﺳﺘﺼـﺤﺎب اﺳـﺖ اﻣّـﺎ

اﮔﺮ ﻣﺮاد از آن ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﺑﺎﺷﺪ ﻧﻤﯽ ﺗﻮان اﯾﻦ رواﯾﺖ را دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﺣﺠﯿّﺖ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻗـﺮار داد
ﺑﻠﮑﻪ ﻣﻔﺎد اﯾﻦ ﻗﻀﯿّﻪ اﺣﺘﯿﺎط ﺧﻮاھﺪ ﺑﻮد؛ ﻟﺬا ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری در دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺑـﺮ اﺳﺘﺼـﺤﺎب

ﺗﺄﻣﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ )اﻧﺼﺎری (٦٦/٣ ،ﺻﺎﺣﺐ ﮐﻔﺎﯾﻪ ﻧﯿﺰ اﯾﻦ رواﯾـﺖ را دﻟﯿـﻞ ﭼﻨـﺪان ﺻـﺮﯾﺤﯽ ﺑـﺮ

اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻧﺪاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ )ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ .(٣٦٩ ،ﻣﻈﻔﺮ ﻣﺮاد از ﯾﻘﯿﻦ در ﺑﻌﻀـﯽ ﻓﻘـﺮات اﯾـﻦ رواﯾـﺖ
)ﻓﻘﺮات ﻧﺨﺴﺖ( را ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺻﺤﯿﺢ واﻗﻊ ﺷﺪن ﺳﻪ رﮐﻌﺖ و در ﺑﻌﻀﯽ ﻓﻘﺮات )ﻓﻘﺮات ﭼﮫـﺎرم و

ﭘﻨﺠﻢ( ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺑﺮاﺋﺖ ﻣﯽداﻧﺪ) .ﻣﻈﻔّﺮ(٣٠٩/٤ ،

ﭘﺬﯾﺮش اﯾﻦ ﻧﻈﺮ – ﭼﻨﺎﻧﮑﻪ از دﻗّﺖ در ﻓﻘﻪ اﻟﺤﺪﯾﺚ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻓﮫﻤﯿـﺪه ﻣـﯽﺷـﻮد –

ﺑﺪان ﻣﻌﻨﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﻀﯿﻪ »ﻻﯾﻨﻘﺾ« ھﻢ زﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،اﺣﺘﯿﺎط را ﻧﯿﺰ در ﺑﺮ ﻣـﯽﮔﯿـﺮد

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ادّﻋﺎی اﺧﺘﺼﺎص ﻗﻀﯿﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﻮرد ﺗﺄﻣّﻞ ﺟﺪّی اﺳﺖ ﺑﻠﮑـﻪ از ﺗﻄﺒﯿـﻖ آن
در اﯾﻦ ﺻﺤﯿﺤﻪ ﺑﺮ اﺣﺘﯿﺎط – ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب  -و در ﺻﺤﯿﺤﻪی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑـﺮ ﻗﺎﻋـﺪهی ﯾﻘـﯿﻦ

ﻣﯽﺗﻮان ﻋﺪم اﺧﺘﺼﺎص آن ﺑﻪ اﺳﺘﺼﺤﺎب را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﺮﻓﺖ.
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اﻓﺰون ﺑﺮ آن ،ﺗﺤﻘﯿﻘﺎت اﺻﻮﻟﯿﺎن ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻗﻀﯿّﻪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای اﺳﺖ ﮐﻪ ﮔﻮﯾﺎ در اﯾﻦ رواﯾـﺎت

ھﻤﯿﻦ ﯾﮏ ﻗﻀﯿﻪ اﺳﺖ و ﺑﺲ و اﯾﻦ ﻧﺤﻮ ﺗﺤﻘﯿﻖ ھﻤﺮاه ﺑﺎ ﻧﻮﻋﯽ ﺗﻘﻄﯿﻊ رواﯾﺖ ،ﺧﻮد ﻣﻮﺟﺐ ﻋﺪم

ﺗﻮﺟﻪ ﺟﺎﻣﻊ ﻧﮕﺮاﻧﻪ ﺑﻪ رواﯾﺎت ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﻣﺜـﺎل در ھﻤـﯿﻦ ﺻـﺤﯿﺤﻪ ،ﻗﻀـﺎﯾﺎی دﯾﮕـﺮی
ھﻤﭽﻮن» :وﻻ ﯾﺪﺧﻞ اﻟﺸﮏ ﻓﯽاﻟﯿﻘﯿﻦ« »وﻻ ﯾﺨﻠﻂ اﺣﺪھﻤﺎ ﺑﺎﻵﺧﺮ« آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺟـﻮد ﺗـﺄﺛﯿﺮ
ﻓﺮاوان اﯾﻦ دو ﻗﻀﯿﻪ در ﻓﮫﻢ ﻣﻔﺎد رواﯾﺖ ،ﮔﻮﯾﯽ ﺑﻪ ﺑﻮﺗﻪی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده ﺷﺪه اﺳﺖ.

ﻧﺘﯿﺠﻪ
ﺑﺎ ﺗﻮﺟﻪ ﺑﻪ اﯾﻨﮑﻪ ﻏﺎﻟﺐ اﺻﻮﻟﯿﺎن اﻋﺘﺮاف ﺑﺮ اﯾﻦ دارﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﯾﻘﯿﻦ ﺑﻪ ﺷﮏ در

ﻣﻘﺎم ﺛﺒﻮت ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ھﺮ دو ﻗﺎﻋﺪهی اﺳﺘﺼﺤﺎب و ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ﺑـﻪ ﺻـﻮرت ﺟﺪاﮔﺎﻧـﻪ ﺷـﺎﻣﻞ
ﺷﻮد و از دﯾﮕﺮ ﺳﻮ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻮردﺷﺎن اﺳﺘﺼﺤﺎب اﺳﺖ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ اﺳﺘﺼـﺤﺎب اﺧﺘﺼـﺎص

ﯾﺎﺑﻨﺪ ﭼﻪ رﺳﺪ ﺑﻪ آﻧﮑﻪ ﻣﻘﯿّﺪ رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،رواﯾﺎت ﻣﻄﻠﻖ ﻧﯿﺰ ﺑﺮ اﻃﻼق ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ ﻣﺎﻧـﺪه و
ﻣﺎﻧﻌﯽ ﺑﺮ ﺳﺮ راه اﻧﻌﻘﺎد اﻃﻼق اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت وﺟﻮد ﻧﺪارد؛ و از آنﺟﺎ ﮐﻪ اﯾـﻦ ﻋﺒـﺎرت در رواﯾـﺎت

ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ و ﺣﺘﯽ ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی اﺷﺘﻐﺎل ﻧﯿﺰ ﺗﻄﺒﯿﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان

ﻋﺪم ﺷﻤﻮل رواﯾﺎت »ﻻﺗﻨﻘﺾ« ﺑﺮ ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ،ﭘﺬﯾﺮﻓﺖ و آن ﻗﺎﻋﺪه را ﻗﺎﻋﺪهای ﻓﺎﻗﺪ ﻣـﺪرک
داﻧﺴﺖ ﺑﻠﮑﻪ رواﯾﺎت »ﻻﯾﻨﻘﺾ« ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ھﻢزﻣﺎن ﻋﻼوه ﺑﺮ اﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ را ھـﻢ در
ﺑﺮﮔﯿﺮﻧﺪ و ﺑﻪ دﯾﮕﺮ ﻋﺒﺎرت ،رواﯾﺎت اﺳﺘﺼﺤﺎب ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻣﺪرک ﻗﺎﻋﺪهی ﯾﻘﯿﻦ ﻧﯿﺰ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ھﺮﭼﻨﺪ
ﺗﻄﺒﯿﻖ اﯾﻦ ﻗﺎﻋﺪه ﺑﺮ ﻣﻮارد و ﺗﻨﻘﯿﺢ ﻗﻠﻤﺮو آن ﻣﺠﺎل و ﻣﻘﺎﻟﯽ ﻣﺴﺘﻘﻞ را ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ .ﺑﻪ ﻋﻼوه آﻧﮑـﻪ از

ﮐﺜﺮت اﺳﺘﻔﺎده اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت در رواﯾﺎت و اﻋﺘﻨﺎء ﺷﺎرع ﺑﻪ ﯾﻘﯿﻦ در دﯾﮕﺮ رواﯾﺎت ﻣﯽﺗـﻮان ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ﻧﺘﯿﺠﻪ رﺳﯿﺪ ﮐﻪ ﻋﺪم ﻧﻘﺾ ﺑﻪ ﻏﯿﺮ ﯾﻘﯿﻦ اﺻﻠﯽ اﺳﺖ ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه در ﺷﺮع ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت از اﺻﺮار ﺑﺮ

ﻋﻠﻢ و ﻣﻌﻠﻮم و ﺣﺮﮐﺖ ﺑﺮ ﻣﺪار ﻋﻠﻢ و ﯾﻘﯿﻦ و دﻟﯿﻞ در ھﺮ ﻣﺴﺌﻠﻪ اﺳﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ اﯾـﻦ
اﺻﻞ ،اﺻﻞ ﻋﻘﻼﯾﯽ و ﮐﺒﺮاﯾﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ھﻢزﻣﺎن ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺷﺎﻣﻞ ﻗﺎﻋـﺪهی اﺳﺘﺼـﺤﺎب و ﻗﺎﻋـﺪهی

ﯾﻘﯿﻦ ﺑﺎﺷﺪ .ھـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ دﯾـﺪﮔﺎه ﻣﺘﻘـﺪّﻣﯿﻦ ﮐـﻪ اﺳﺘﺼـﺤﺎب را از اﻣـﺎرات و ﻧـﻪ از اﺻـﻮل ﻋﻤﻠﯿـﻪ

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪاﻧﺪ ﺗﻘﻮﯾﺖ ﻣﯽﮔﺮدد .ﮐﻪ اﻟﺒﺘﻪ ﺑﺤﺚ ﻣﺒﺴﻮط ﭘﯿﺮاﻣﻮن اﯾﻦ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ،ﻣﺠـﺎلھـﺎی دﯾﮕـﺮی
ﻣﯽﻃﻠﺒﺪ.
ﻣﻨﺎﺑﻊ
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
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اﺑﻦﺑﺎﺑﻮﯾﻪ ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻓﻘﻪ اﻟﺮﺿﺎ )ع( ،ﻣﺸﮫﺪ ،اﻟﻤﺆﺗﻤﺮ اﻟﻌﺎﻟﻤﯽ ﻟﻼﻣﺎم اﻟﺮﺿﺎ ١٤٠٦ ،ق.

اﺑﻦ ﻧﺠﯿﻢ ،زﯾﻦ اﻟﺪﯾﻦ ﺑﻦ اﺑﺮاھﯿﻢ ،اﻻﺷﺒﺎه و اﻟﻨﻈﺎﯾﺮ ،ﺑﯿﺮوت ،اﻟﻤﮑﺘﺒﺔ اﻟﻤﺼﺮﯾّﺔ ١٤٢٤ ،ق.

ﺑﺠﻨﻮردی ،ﺳﯿﺪ ﺣﺴﻦ ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﺻﻮل ،ﺑﯽﺟﺎ ،ﺑﯽﻧﺎ ،ﺑﯽﺗﺎ.

ﺟﻮھﺮی ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑﻦ ﺣﻤﺎد ،اﻟﺼﺤﺎح ،ﺑﯿﺮوت ،داراﻟﻌﻠﻢ١٤٠٧ ،ق.

ﺣﺴﯿﻨﯽ ﯾﺰدی ﻓﯿﺮوزآﺑـﺎدی ،ﻣﺮﺗﻀـﯽ ،ﻋﻨﺎﯾـﺔ اﻻﺻـﻮل ﻓـﯽ ﺷـﺮح ﮐﻔﺎﯾـﺔ اﻻﺻـﻮل ،ﻗـﻢ ،ﻣﻨﺸـﻮرات

اﻟﻔﯿﺮوزآﺑﺎدی ١٤٠٠ ،ق.

ﺣّﺮﻋﺎﻣﻠﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،وﺳﺎﯾﻞ اﻟﺸﯿﻌﻪ ،ﺑﯿﺮوت ،دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ١٤٠٣ ،ق.

ﺧﻤﯿﻨﯽ ،روح اﷲ ،اﻻﺳﺘﺼﺤﺎب ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﻮﺳﺴﻪ ﺗﻨﻈﯿﻢ و ﻧﺸﺮ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ١٤١٧ ،ق
ــــــــــــــ  ،اﻧﻮاراﻟﮫﺪاﯾﻪ ،ﺗﮫﺮان ،ﻣﺆﺳﺴﺔ ﻧﺸﺮ و ﺗﻨﻈﯿﻢ آﺛﺎر اﻣﺎم ﺧﻤﯿﻨﯽ ١٤١٤ ،ق.

ﺧﺮاﺳﺎﻧﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﮐﺎﻇﻢ ،ﮐﻔﺎﯾﺔ اﻻﺻﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ آل اﻟﺒﯿﺖ ١٤٠٩ ،ق.

ﺧﻮﯾﯽ ،اﺑﻮاﻟﻘﺎﺳﻢ ،ﻣﺼﺒﺎح اﻻﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺑﮫﺴﻮدی ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺐ اﻟﺪاوری ١٤١٧ ،ق.

روﺣﺎﻧﯽ ،ﺳﯿﺪ ﺻﺎدق ،ﻣﻨﺘﮫﯽ اﻻﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮ ﺳﯿﺪ ﻋﺒﺪاﻟﺼﺎﺣﺐ ﺣﮑﯿﻢ ،اﯾﺮان ،ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ اﻟﮫﺎدی ١٤١٦ ،ق.

ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼلاﻟﺪﯾﻦ ،اﻻﺷﺒﺎه واﻟﻨﻈﺎﯾﺮ ،ﻗﺎھﺮه ،ﻣﻮﺳﺴﺔ اﻟﻤﺨﺘﺎر١٤٢٨ ،ق.

ﺷﮫﯿﺪ اول ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﯽ ،اﻟﻘﻮاﻋﺪ واﻟﻔﻮاﺋﺪ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﮫﺎدی ﺣﮑﯿﻢ ،ﻗﻢ ،ﻣﮑﺘﺒﻪ اﻟﻤﻔﯿﺪ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﺷﯿﺦ اﻧﺼﺎری ،ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺤﻤﺪ اﻣﯿﻦ ،ﻓﺮاﺋﺪ اﻻﺻﻮل ،ﻗﻢ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﻔﮑﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ١٤١٩ ،ق.
ﻃﺮﯾﺤﯽ ،ﻓﺨﺮاﻟﺪﯾﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﺤﺮﯾﻦ ،ﺗﮫﺮان ،دﻓﺘﺮ ﻧﺸﺮﻓﺮھﻨﮓ اﺳﻼﻣﯽ١٤٠٨ ،ق.

ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﺗﮫﺬﯾﺐ اﻻﺣﮑﺎم ،ﺗﮫﺮان ،داراﻟﮑﺘﺐ اﻻﺳﻼﻣﯿّﻪ١٣٦٤ ،ش.
ﻋﻼﻣﻪ ﻣﺠﻠﺴﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺑﺎﻗﺮ ،ﺑﺤﺎر اﻻﻧﻮار ،ﺑﯿﺮوت ،ﻣﺆﺳﺴﺔ اﻟﻮﻓﺎء ١٤٠٣ ،ق.

ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪرﺿﺎ ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻗﻢ ،ﻣﺆﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ،ﺑﯽ ﺗﺎ.

ﻧﺎﯾﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،ﻓﻮاﺋﺪاﻻﺻﻮل ،ﺗﻘﺮﯾﺮﻣﺤﻤﺪﻋﻠﯽ ﮐﺎﻇﻤﯽ ،ﻗﻢ ،ﻣﻮﺳﺴﻪ اﻟﻨﺸﺮ اﻻﺳﻼﻣﯽ ١٤٠٤ ،ق.

