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نقد و بررسي پاسخ شهيد صدر در رفع اشكال محقق اصفهاني

حذاقل هيتَاى دس هقاتل فشهايص هزكَس تياى كشد :اييچٌيي ًيست كِ صحت حذٍحي ّيچگاُ تضايق
تشاي هتضشس ًياٍسد ،تلكِ دس پاسُاي اص اٍقات ضشسي سا هتَجِ هيكٌذ كِ ساُ تشٍىسفتي تشاي هتضشس ٍجَد
ًذاسد .تِ عٌَاى هخال اگش هتضشس چيضي سا كِ اص دست دادُ ٍ تِ عشف هقاتل هٌتقل كشدُ است داساي ًواء
تاضذ ،هاًٌذ يك گاٍ يا گَسفٌذ ضيشدُ يا  ،...حال دس فاصلِي تيي عقذ (صحت حذٍحي) ٍ إعوال خياس ،كِ
گاٍ اص هلك هغثَى خاسد ضذُ ٍ داخل دس هلك غاتي گشديذُ است عثق قاعذًُ ،واء ايي هذت هلكِ غاتي
خَاّذ تَد .تعذ اص ايٌكِ هغثَى هعاهلِ سا فسخ هيكٌذ فقظ حيَاًي كِ فشٍختِ سا پس هيگيشد ٍ پَل سا
تشهي گشداًذ ٍلي پَل ضيشّايي كِ دس ايي هذت اص گاٍ تِ دست آهذُ تِ هلك اٍ تاص ًويگشدد؛ صيشا دس ايي
هذت گاٍ دس هلك غاتي تَدُ است.
دس صَستي كِ الضشس ،صحت حذٍحي سا تشداسد هعٌايص آى است كِ اص اٍّل هعاهلِاي هحقق ًطذُ است
ٍ لزا حيَاى فشٍختِ ضذُ دس هلك هغثَ ى تاقي تَدُ ،كوا ايٌكِ پَل ٍ حوي ًيض اص اتتذا دس هلك غاتي تاقي
تَدُ است ،پس ًواء گاٍ يعٌي ضيشّاي دٍضيذُ ضذُ ًيض هال هغثَى خَاّذ تَد ٍ غاتي ًسثت تِ ضيشّاي
هصشف ضذُ ضاهي است ،لزا دس ايي حالت يعٌي تغالى هعاهلِ ،تِ دٍ عشف ضشسي ٍاسد ًويضَد.
تايذ تَجِ كٌين كِ اگش دليل خياس غثي الضشس تاضذ تِ ًحَي كِ ضْيذ صذس

تقشيش كشدُاًذ ،فسخ حتواً

هَجة صٍال تقاء صحت است ٍ إعوال خياس ،هساٍي تغالى هي حيي الفسخ هيتاضذ ًِ هي حيي العقذ.
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دس ّش حال چِ اضكال هحقق اصفْاًي

ٍاسد تاضذ چِ ًثاضذ ٍ تشخي پاسخّاي ايطاى كافي تاضذ يا

ًِ ،اگ ش اص ايي اضكال صشف ًظش كٌين ًَتت تِ تشخي اضكاالت ديگش هيسسذ.
 .2اشكال محقق عراقي
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و برخي ديگر بر ثبوت خيار با الضرر

تش فشض كِ الضشس لضٍم عقذ غثٌي سا تشداسد ٍلي ايي هغلة آًچِ سا كِ دس فقِ تلقّي تِ قثَل ضذُ است
احثات ًويكٌذ .دس فقِ ،عذم لضٍهي كِ دس ايي هع اهلِ ٍجَد داسد تِ عٌَاى يك خياس حقّي تلقّي ضذُ است ٍ
ايي عٌَاى ،آحاس ٍيژُاي داسد:
 .1قاتل اسقاط است ٍ هغثَى هي تَاًذ خياس خَد سا ساقظ كٌذ ،اهّا اگش تا الضشس احثات عذم لضٍم ضَد
قاتل اسقاط ًيست؛ صيشا يك حكن حاتت هيضَد .هاًٌذ ايٌكِ تا الضشس ٍجَب صَم تشداضتِ ضَد ،دس ايي
حالت حكن آى است كِ صَم ٍجَتي ًذاسد ٍ هكلف ًويتَاًذ ايي جَاص سا ساقظ كٌذ؛ صيشا حكن ضشعي
است ٍ حق ًيست ،دس حالي كِ عذم لضٍم دس خياس غثي يك حق است ٍ قاتل اسقاط است.
 .2تٌا تا ًظش عذُّاي حق خياس قاتل اًتقال است ٍ رٍالحق هيتَاًذ حق خَد سا تِ اجٌثي اص هعاهلِ هٌتقل
ًوايذ ،دس حالي كِ حكن ،قاتل اًتقال ًيست؛ هخالً جَاص تيون قاتل فشٍش يا هصالحِ ًيست.
 .3حق خياس تِ اسث تشدُ هي ضَد ٍ اگش رٍ الخياس تويشد حق خياس اٍ تِ ٍسحِ هٌتقل هيضَد ،دس حالي كِ
تا الضشس يك حكن احثات هيضَد؛ يعٌي جَاص عقذ ٍ «جَاص» يك حكن ضشعي است كِ اسث تشدُ ًويضَد.
لْزا هحقق عشاقي

ٍ تشخي ديگش هعتقذًذ تشاي احثات خياس غثي ًثايذ دًثال الضشس تَد ٍ تش فشض كِ

الضشس كاستشد داضتِ تاضذ ،آًچِ كِ دس فقِ آهذُ است تا الضشس احثات ًويضَد؛ صيشا آًچِ كِ تا الضشس احثات
هيضَد جَاص حكوي است ٍلي آًچِ كِ دس فقِ قثَل ضذُ است جَاص حقي است.
ايي اضكال ،تشخي سا تِ خَد هطغَل كشدُ است ٍ تالش كشدُ اًذ ايي اضكال سا پاسخ دٌّذ تا تتَاًٌذ تا
الضشس خياس غثي سا حاتت ًوايٌذّ ،شچٌذ تشخي عالٍُ تش الضشس اص هثاًي ٍ قَاعذ ديگش ًيض كوك گشفتِاًذ.

 .1ثحَث فٖ ػلن األصَل (تمشٗشات شبّشٍدٕ) ،ج ،5ص:284
الوٌبلشٔ الشاثؼٔ -هب تمذم هي الوحمك الؼشالٖ (لذُ) هي اى ال ضشس ال ٗوكي اى ٗثجت هب ٗشٗذُ الفمْبء هي الدَاص الحمٖ ٍ الخ٘بس ٍ اًوب ٗثجت
خبهغ الدَاص الوٌبست هغ الدَاص الحكوٖ هغ اًْن حكوَا ثبلدَاص الحمٖ ٍ ستجَا ػلى رلك آثبسُ هي لبثل٘ٔ اإلسمبط ٍ اإلسث ٍ غ٘ش رلك.
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پاسخ شهيد صدر به اشكال محقق عراقي

ضْيذ صذس

خَاستِ است احثات كٌذ كِ هيتَاى تا الضشس ،جَاص حكوي حاتت ًوَد كِ ّوِي آحاسي

كِ دس فقِ تشاي جَاص حقي احثات ضذُ است سا داسا تاضذ ٍ اضكال هشحَم آقا ضياء دفع ضَد.
گفتِ ضذ اگش تا الضشس احثات خياس غثي ضَد ،چَى جَاص حكوي حاتت هيضَد قاتل اسقاط ًيست .ضْيذ
صذس

هي فشهايذ اگش تا الضشس صحت تقائي ٍ لضٍم تشداضتِ ضَد تاص ًتيجِي اسقاط ٍجَد داسد؛ صيشا

ّواى گًَِ كِ دس هثاحج گزضتِ تياى ضذ ،اگش كسي اقذام تش ضشس كٌذ الضشس ًسثت تِ اٍ جاسي ًيست ٍ دس
ايي هغلة فشقي ًويكٌذ كِ اقذام تِ ضشس اتتذاءً تاضذ يا استذاهةً؛ يعٌي هوكي است كسي اص اتتذا تا علن تِ
ايٌكِ هغثَى است هعاهلِ اًجام دّذ ،دس ايٌجا چَى اقذام تش ضشس كشدُ است الضشس ضاهل اٍ ًويضَد .حال
اگش كسي دس اتتذا ًذاًذ هغثَى است ٍلي تعذ اص تحقق عقذ هتَجِ ضَد كِ هغثَى است ٍ تا ايي ٍجَد
تگَيذ حق خياس خَد سا ساقظ ًوَدم ٍ هلتضم تِ اداهِي هعاهلِ ّستن ،دس حقيقت تعثيش ديگشي اص اقذام تش
ضشس است ّشچٌذ استذاهةً ٍ دس ًتيجِ الضشس ًسثت تِ اٍ كاسايي ًذاسد ،لزا ًتيجِي اسقاط حق هتشتة ضذُ
است ٍ اص تاب ايٌكِ هغثَى ساضي ضذُ است ٍ إعوال فسخ ًكشدُ است ديگش قاتل فسخ ًيست.
اهّا ايٌكِ گفتِ ضذ خياس غثي حقي قاتل اًتقال است ٍ تِ اسث تشدُ هيضَد ٍلي اگش تا الضشس خياس غثي
دسست ضَد چَى حكن است ايي آحاس سا ًذاسد ،ضْيذ صذس

هعتقذ است هي تَاى جَاص حكوي سا تِ

ّ .1وبى:
ٍ الدَاة :أٍال -هب ػشفت هي إهكبى إثجبت ًت٘دٔ الدَاص الحمٖ ثال ضشس ثؼذ هالحظٔ اًِ ال ٌٗفٖ الضشس الومذم ػلِ٘ هي لجل الوكلف ًفسِ،
ٍ الوشتشٕ ثؼذ لجَلِ ثبلضشس ٗكَى همذهب ػلِ٘ كوب إرا كبى ػبلوب ثِ ح٘ي الج٘غ.
ٍ ثبً٘ب -ثبإلهكبى إثجبت الدَاص الحمٖ ثال ضشس اثتذاء ٍ ،رلك ثبػتجبس اًِ فٖ لجبل اللضٍم الحمٖ الّزٕ َّ ػجبسٓ ػي تول٘ك االلتضام.
تَض٘ح رلك :اى الج٘غ ثبلوطبثمٔ تول٘ك للوبل ٍ ثباللتضام ٗستجطي تول٘ك ّزا االلتضام للطشف اٙخش أٗضب كوب هلكِ الوبل ٍ ّزا َّ اللضٍم
الحمٖ فٖ لجبل هب إرا لن ٗولكِ التضاهِ ثبلولك كوب فٖ هَاسد ششط الخ٘بس ف٘جمى الدَاص الحمٖ ثبثتب ٍ ،لذ ٗفشض اى الشبسع ال ٗوضٖ تول٘كِ
لاللتضام ّزا ٍ لَ فٖ الدولٔ كوب فٖ خ٘بس الودلس ٍ الحَ٘اى ٍ ،فٖ لجبل رلك الدَاص الحكوٖ ٍ اللضٍم الحكوٖ ٍ ّوب حكوبى ششػ٘بى هي دٍى
ًظش إلى التضام الوتؼبهل٘ي ،فبألٍّل هي لج٘ل خَاص الْجٔ ٍ ،الثبًٖ هي لج٘ل لضٍم الٌكبح ٍ لزا ال تصح اإللبلٔ فِ٘ لكَى لضٍهِ حكوب ششػ٘ب ال حمب
ٍضؼِ الوتؼبلذاى.
فإرا اتضح رلك للٌب :ثبى الضشس ٌٗشأ هي إهضبء الشبسع لتول٘ك االلتضام الّزٕ َّ اللضٍم الحمٖ فٌفِ٘ ٗكَى ثٌفٖ إهضبئِ الّزٕ ٗسبٍق الدَاص
الحمٖ ال هحبلٔ.
ٍ ثْزا ػشف أٗضب تخشٗح إسث الخ٘بس الثبثت ثال ضشس فبًِ:
أٍالٗ -كفٖ فِ٘ هبل٘ٔ الدَاص الٌبشئٔ هي إهكبى إسمبطِ ٍ ثزل الوبل ثإصائِ.
ٍ ثبً٘ب -اًِ لَ كبى ٗشتشط فٖ هَضَع اإلسث اى ٗكَى هبال أٍ حمب فمذ ػشفت إهكبى استفبدٓ الدَاص الحمٖ هي ال ضشس اثتذاء فَ٘سث.

3

گًَِاي تصَيش كشد كِ داساي ايي آحاس تاضذ.
هغثًَي كِ الضشس دس حق اٍ جاسي است آيا غاتي يا ضخص ديگشي هي تَاًذ تِ اٍ تگَيذ فسخ ًكي ٍ
هخالً هثلغي تِ تَ هيدّن؟ آسي ،غاتي هي تَاًذ ايي كاس سا اًجام دّذ .ضْيذ صذس

هيفشهايذ :هغثَى

هي تَاًذ حكن جَاص فسخ سا دس اصاء گشفتي هثلغي تِ كاس ًگيشد ٍ لزا هعلَم هي ضَد عول هغثَى اسصش
هالي داسد ٍ لزا ّن هي تَاًذ آى سا هٌتقل كٌذ ٍ ّن تِ اسث تشدُ هيضَد .پس ًتيجِ ي آحاس حق ،دس ايٌجا
كِ جَاص حكوي است جاسي هي تاضذ؛ صيشا عول هغثَى ٍ خَدداسي اص استفادُ اص حكن ،هاليت داسد ٍ
قاتل ًقل ٍ اًتقال است.

مقرّر :سید حامد طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمد عبدالهی
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