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نقد و بزرسی کالم شهید صدر در پاسخ به محقق اصفهانی

چشا هیفشهاییذ حذ اطغشی وِ اص سٍایت تِ دست هیآیذ حتواً «الیمیي تالَػَء» هیتاشذ ٍ چیض دیگشی
ًویتَاًذ تاشذ ٍ سپس ًتیجِ هیگیشیذ وِ اگش حذ اٍسؾ ًیض «الیمیي تالَػَء» تاشذ لیاس هزوَس لغَ هیشَد؟!
اگش سٍایت هثاسوِ ٍ سؤال ٍ جَاب صساسُ سا دٍتاسُ تشسسی ًوایین ،هیفْوین وِ حذ اطغش ٍ هَػَع دس
طغشی هیتَاًذ چیض دیگشی تاشذ .صساسُ شخظی سا فشع هیوٌذ وِ اتتذا داسای ٍػَ است ٍ سپس سؤال

َ َ َ
َ َ َ
َ
َ
ُ ِّ َ َ َ
ل
ال :
شء» یؼٌی اگش چیضی وٌاس ایي شخض هتَػؤ حشوت وٌذ « َو لم يعلم بِهِ؟ ق 
ل جنب ِ ِه  
ك إ ِ 
هیوٌذ« :فإِن حر 
َ َ َ َ ِّ َ َ َ َ
َ َ َ َ َ ََُ َ َ َ َ َ َ
ل فإِن ُه (ّواى شخض هتَػَء الزی حشّن فی جٌثِ شیءٌ)
ّي  و إ ِ 
ِك أمر ب 
ّت ی ِج َء نِن ذل 
ام ح 
ّت يستیقِن أن ه قد ن 
ح 
ََ َ
ِّينِن ُو ُطوئ ِ ِه َو ....دس ایي حالت هیتَاًین لیاس شىل اٍّل سا چٌیي تشتیة دّین ٍ تگَیین:
َعیق ن


(صغری) «الوتَػؤ الزی شهّ فی ٍػَئِ لؼذم ػلوِ تحشوة شیءٍ فی جٌثِ هتیميٌ تَػَئِ».
حذّ اٍسؾ

حذّ اطغش

(کبری) «ٍ التٌمغ الیمیي تالشه» یا «ولّ هتیمي تَػَئِ الیجَص لِ ًمغ یمیٌِ تالشه».
حذّ اٍسؾ

حذّ اوثش

(نتیجه) فزان الوتَػَء تظفة وزا الیجَص لِ ًمغ یمیٌِ تالشه.
دس ایي شىل لغَیتی پذیذ ًویآیذ؛ صیشا هَػَع سا «الوتَػؤ الزی شهّ فی ٍػَئِ لؼذم ػلوِ تحشوة
شیءٍ فی جٌثِ» لشاس دادُاین ٍ تا ػویوِ وشدى وثشای فَق تِ ساحتی هیتَاى تِ ًتیجِی هزوَس دست یافت.
شْیذ طذس

هَػَع سا «الیمیي تالَػَء» فشع وشدًذ ٍ حذ اٍسؾ سا یىی اص دٍ چیض «الیمیي» یا
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«الیمیي تالَػَء» داًستٌذ ٍ تا لغَ داًستي حذ ٍسؾِ دٍهی ،تیاى وشدًذ تایذ حذ ٍسؾ «الیمیي» تاشذ تا
استذالل دسست تاشذ ،دس حالی وِ دلیلی ٍجَد ًذاسد وِ هَػَع سا «الیمیي تالَػَء» تذاًیذ تا هجثَس شَیذ
تشای طحت لیاس ،هحوَل سا هـلك الیمیي دس ًظش تگیشیذ ،تلىِ هیتَاًیذ هَػَع سا «الوتَػؤ الشانّ هي
حیث حشوة شیءٍ فی جٌثِ» تذاًیذ ٍ حذ اٍسؾ سا «هتیمي تالَػَء» تذاًیذ وِ دس وثشی تىشاس هیشَد ٍ
ًتیجِی آى حجیت استظحاب دس خظَص تاب ٍػَ است ٍ ّیچ لغَ ٍ استْجاًی الصم ًویآیذ؛ صیشا
هفشٍع ها دس طغشی ،هتَػؤ شاوّی است وِ اص ًاحیِی خاطی دچاس شه شذُ است ٍ اهام

دس وثشی

هیفشهایٌذّ :ش هتَػؤ شاوّی اص ّش وجا شه وشدُ تاشذ تایذ تٌا سا تش یمیي ساتك تگزاسد ٍ ایي لیاس واهالً
طحیح ٍ هتٌاسة تا والم اهام

هیتاشذ ،دس حالی وِ شوا سخي اهام

یمیي تِ ٍػَ تثذیل وشدیذ ،دس حالی وِ چٌیي چیضی دس ػثاست اهام
تٌاتشایي پاسخ شْیذ طذس تِ والم هحمك اطفْاًی
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وجه دیگری در دفع اشکال و اثبات حجیت استصحاب به طور مطلق
گفتِ شذُ است 1دس ایي حذیث هثاسن اهام
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استحىام هشتَؽ تِ رات یمیي هیتاشذ تا لـغ ًظش اص هتؼلك آى ،پس ّش جا یمیي تَد ًمغ جایض ًیست.
تِ تؼثیش دیگش حىن هزوَس دس سٍایت ،حشهت ًمغ است وِ هَػَػش یمیي تِ ٍػَ است ،دس حالی
وِ ٍػَ هٌاسثتی ًذاسد وِ ًمغ تِ آى ًسثت دادُ شَد؛ صیشا یمیي است وِ دس راتش استحىام ٍ اتشام ًْفتِ
است ،لزا گاّی اص یمیي تِ لـغ یاد هیوٌٌذ .پس هؼلَم هیشَد هحَس دس والم اهام

خَد یمیي است ًِ

هـلك یمیي وِ ٍػَ تاشذ .تٌاتشایي وشف هیوٌین ّشوجا یمیي ٍجَد داشتِ تاشذ دس ّش تاتی اص اتَاب فمِ،
لاتل ًمغ ًیست ٍ تایذ حىن تِ تماء آى ًوَد.
تِ تؼثیش سَم حشهتی دس ایٌجا ٍجَد داسد ٍ ًمؼی وِ هتؼلك تالٍاسـِی حشهت است ٍ اهش دیگشی وِ
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(الثاًیة) اى الحنن بالحشهة حیث تعلق بعٌَاى الٌقض الوعتبش فیه الذٍام ٍ االستحنام موا أششًا إلیه ٍ سیأتی بیاًه هفظال فوٌاسبة الحنن ٍ
الوَضَع تنَى شاهذة على اى الوالك فیه هَ ها فی ًفس الیقیي هي االستحنام ٍ ال بذ هي الجشي على طبقه ٍ عذم سفع الیذ عٌه بوجشد الشل
الّزي لیس فیه استحنام أطال ٍ هي الوعلَم اًه ال يختلف حال الیقیي ٍ الشل فی رلل بیي طَستی تعلقهوا بالَضَء ٍ عذم تعلقهوا به فال
يختض الحنن بخظَص باب دٍى باب.
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یمیي است وِ «هتؼلك الوتؼلك» است ٍ اهش سَهی وِ «هتؼلكُ هتؼلكِ الوتؼلك» است وِ ٍػَ است .آًچِ وِ
هظحّح حشهت ًمغ است ،یمیي است ٍ ٍػَ ًمشی دس آى ًذاسد ،پس هؼلَم هیشَد ّش وجا یمیي تاشذ
حشهت ًمغ جاسی است.
نقد و بزرسی وجه مذکور

ایي ٍجِ دسست ًیست؛ صیشا فشػاً ًمغ تِ اػتثاس یمیي تِ واس سفتِ تاشذ ًِ تِ اػتثاس ٍػٍَ ،لی الصم
ًیست وِ یمیيِ هـلك ،هشاد تاشذ تا استؼوال ًمغ طحیح تاشذ ،تلىِ اگش یمیي خاطی ًیض هشاد تاشذ هاًؼی
اص تِ واسگیشی لفظ ًمغ ٍجَد ًذاسد؛ هثالً گفتِ شَد« :التنقض یقینک بالوضوء بأیّ شکٍ».
تٌاتشایي هیتَاًذ حظِی خاطِای اص یمیي هشاد تاشذ تا ًمغ تِ واس سٍد ،لزا لؼیِی هٌاسثت حىن ٍ
هَػَع التؼائی تشای تؼوین ًذاسد ٍ فشػاً هظحح استؼوال ًمغ ،یمیي تاشذ لضٍهی ًذاسد هـلك یمیي
تاشذ ،تلىِ حظِی خاطِای اص یمیي ًیض هیتَاًذ هشاد تاشذ .ػالٍُ آًىِ هوىي است تشای ٍػَ ّن ًَػی
استحىام لائل شَین.
الثتِ هیتَاى اص ٍاطُی یمیي تِ گًَِای دیگش استفادُ وشد وِ هشاد ،حشهت ًمغ هـلك یمیي است وِ اص
ٍجَُ آیٌذُ سٍشي خَاّذ شذ إىشاءاهلل.
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