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جلسه  58ـ سهشنبه 49/2/1
پاسخ محقق عراقی به فرمایش محقق نائینی

در عدم جریان استصحاب عدم جعل

تِ حسة آًچِ دس ًْایة االفکاس ًمل ضذُ است ایطاى دٍ پاسخ 1تش اضکال هحمك ًائیٌی

تیاى کشدُاًذ؛

جواب اوّل :جؼل ٍ هجؼَل دٍ چیض ًیستٌذ تلکِ ّواًٌذ ایجاد ٍ ٍجَد ّستٌذ کِ حمیمتاً ٍاحذًذ ٍ تغایش
تیي آًْا اػتثاسی است .تٌاتشایي اگش تخَاّیذ هطکل تؼاسض دٍ استصحاب سا تا ػذم جشیاى استصحاب ػذم
جؼل ٍ دس ًتیجِ جشیاى استصحاب هجؼَل حل ًواییذ ،صحیح ًخَاّذ تَد؛ صیشا جؼل ٍ هجؼَل ،دٍ اهش جذا
ٍ هتفاٍت ًیستٌذ.
جواب دوم :تش فشض تپزیشین جؼل ،غیش هجؼَل تاضذ اهّا ایيدٍ چٌاى تا ّن هالصهِ ٍ پیَستگی داسًذ کِ
ػشف تفکیک تیي آًْا سا حتی دس همام تؼثذ ٍ تٌضیل تشًویتاتذ؛ یؼٌی اگش تؼثذ تِ یکی ٍجَد داضت ،ػشف
تؼثذ تِ دیگشی سا هحمّك هیداًذ ٍ هخالً تؼثذ تِ جؼل سا هساٍی تؼثذ تِ هجؼَل هیداًذً ،ظیش ایٌکِ اگش دلیلی
تؼثذاً اتَّت سا احثات کٌذ ،ػشف اتَّت سا لاتل تفکیک اص تٌَّت ًویتیٌذ ٍ ایيدٍ ػشفاً جذای اص ّن ًویتاضٌذ.
[دس ًتیجِ تا جشیاى استصحاب ػذم جؼل ،ػشفاً ػذم هجؼَل ًیض حاتت هیضَد ٍ لزا هخثت ًیست].
ایطاى اداهِ هیدّذ :تا تَجِ تِ ایي دٍ پاسخ ،اضکال فاضل ًشالی

دس تؼاسض دٍ استصحاب پاتشجاست.

ًْ .1بئ األفكبز ،ج4قسن ،1ص:161
(ٍ اهب) هب أفبدُ هي الوٌع عي استصحبة عدم الجعل ،لعدم تستت أثس شسعي عليِ في ًفسِ ٍ ،عدم إثجبتِ لعدم الوجعَل ٍ لكَى التستت فيِ
عقليب ال شسعيب (ففيِ) أٍال اى الجعل ٍ الوجعَل ًظيس اإليجبد ٍ الَجَد ،ليسب اال حقيقٔ ٍاحدٓ ٍ اى التغبيس ثيٌْوب اًوب َّ ثصسف االعتجبز.
(ٍ ثبًيبً) على فسض تغبيسّوب ثحست الحقيقٔ ًقَل :اى شدٓ التالشم ثيٌْوب لوب كبًت ثوثبثٔ ال يسى العسف تفكيكب ثيٌْوب حتى في هقبم التعجد ٍ التٌصيل،
ثحيث يسى التعجد ثأحدّوب تعجداً ثبآلخسً ،ظيس الوتضبيفيي كبألثَٓ ٍ الجٌَٓ ،فال قصَز في استصحبثِ حيث يكَى التعجد ثعدهِ تعجداً ثعدم الوجعَل.
(ٍ حيٌئر) فعلى هب ذكسًب هي التقسيت في صحٔ استصحبة الَجَد أيضب يتَجِ إشكبل الفبضل الٌساقي قدس سسُ هي التعبزض ثيي األصليي.
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نقد و بررسی پاسخهای محقق عراقی

ایٌکِ فشهَدًذ جؼل ٍ هجؼَل ٍجَداً هتحذ ّستٌذ ٍ اػتثاساً هتغایشًذ ،کالهی دلیك ٍ هتیي است کِ
الهحیص ػٌِّ ،شچٌذ تؼضی هٌکش آى ضذُاًذ.
جؼل ٍ هجؼَل ٍ یا ایجاد ٍ ٍجَد ،یکی ّستٌذ؛ صیشا ًویتَاى جؼلی داضت ٍلی هجؼَلی ًذاضت.
جؼل کشدى یؼٌی خلك کشدى؛ آیا جؼل ٍ خلك تذٍى هخلَق ،هتصَس است؟! یا اگش کسی تگَیذ هي ایجاد
کشدم ،آیا هی تَاى پزیشفت دس ّواى هشتثٍِ ،جَدی تحمك ًذاسد؟! کسی کِ ایجاد کشدُ است دس حمیمت
ٍجَد تخطیذُ است ٍ ٍجَد یؼٌی ّستی داضتي ،تٌاتشایي کسی کِ ایجاد کشدُ است ،اص حیج ًگاُ حذٍحی
تِ ػول اٍ «ایجاد» گفتِ هیضَد ٍ صشف ًظش اص حذٍحص تِ آى «ٍجَد» گفتِ هیضَد .دس ٍالغ ،تفاٍت ایجاد
ٍ ٍجَد ّواى تفاٍت هصذس ٍ اسن هصذس است؛ آیا هیتَاى تحشیک داضت ٍ دس ّواى هشتثِ حشکت
ًذاضت؟! تحشیک ٍ حشکت یکی ّستٌذ ٍ تٌْا اص حیج حذٍث ،تؼثیش تِ «تحشیک» ٍ اص غیش جْت حذٍث،
تؼثیش تِ «حشکت» هی ضَد ،هاًٌذ داًستي ٍ داًص ،دیذى ٍ تیٌص کِ راتاً یکی ّستٌذ .پس ایٌکِ جؼل ٍ
هجؼَل یکی ّستٌذ صیشا ایجاد ٍ ٍجَد ّستٌذ ،سخٌی هتیي است.
آ ًچِ تیاى ضذ دس ػالن تکَیي ٍاضح ٍ سٍضي است .لکي تشخی گفتِاًذ دس ػالن اػتثاس هیتَاى هؼتثَش سا
جذای اص اػتثاس فشض کشدّ ،شچٌذ دس ػالن تکَیي ًویتَاى ایجاد سا اص ٍجَد ،جذا فشض کشد .هخالً کسی
ٍصیت هی کٌذ کِ کتاتص تؼذ اص هشگص تِ هلک صیذ دس آیذٍ« ،صیتِ تولیکی» جؼل اػتثاسی است ٍ
هی تَاًذ اکٌَى ٍالغ ضَد ٍلی هؼتثَش یا ّواى هلکیت ،هخالً دُ سال تؼذ ٍالغ گشدد ،پس هیتَاى تیي اػتثاس ٍ
هؼتثَش دس تطشیؼیات تغایش فشض کشد.
تٌاتشایي چِتسا گفتِ ضَد دس ها ًحي فیِ اضکال هحمك ػشالی

تش هشحَم ًائیٌی ٍاسد ًیست؛ صیشا دس

ػالن تطشیغ هیتَاى جؼل سا هغایش تا هجؼَل دس ًظش گشفت.
ٍ لکي تِ ًظش ها دس ػالن اػتثاس ًیض ًوی تَاى اػتثاس سا اص هؼتثَش تفکیک ًوَد؛ صیشا اػتثاس ًیض تذٍى هؼتثَش
هؼٌا ًذاسد ٍ ایي خاصیتِ هفَْمِ اػتثاس است کِ اگش اػتثاس صادق تَد حتواً هؼتثَش ّن ٍجَد داسد ٍ ایيدٍ
ٍاحذ ّستٌذ حمیمتاً ٍ اختالف اػتثاسی داسًذ.
دس هَسد هخال ٍصیت ًیض تایذ گفت اػتثاس ٍ هؼتثَش ّش دٍ تا ّن ٍجَد داسًذ ٍلی هحتَا ٍ هضوَى ایي
هؼتثَش ،هلکیت دس دُ سال دیگش است ٍ ایي هؼتثَش ّشچٌذ تالفؼل ّوشاُ اػتثاس ،هَجَد است اهّا تِ گًَِای
است کِ دُ سال تؼذ احشش ظاّش هیضَد؛ صیشا دس ػالن فشض ،ایيگًَِ اػتثاس ضذُ است.
تٌاتشایي تا دلت ًوی تَاى هیاى جؼل ٍ هجؼَل ٍ اػتثاس ٍ هؼتثَش تفکیکی لائل ضذ ٍ جؼل ٍ هجؼَل ٍ ًیض
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اػتثاس ٍ هؼتثش هتحذ ّستٌذ.
تا ایي ّوِ ،اضکال هحمك ػشالی

تش هشحَم ًائیٌی ٍاسد ًیست ٍ ایي ًاضی اص اضتثاّی است کِ تِ

ٍاسطِی استؼوال لفظ جَؼل ٍ هجؼَل پذیذ آهذُ است.
دس اتتذای تحج تیاى کشدین کِ حکن ،هشتثِای تِ ًام «جؼل» ٍ هشتثِای تِ ًام «هجؼَل» داسد کِ یک
اصطالح است ٍ تِ جای آى هیتَاى هشحلِی «اًطاء» ٍ «فؼلیت» لشاس داد .لضیِی اًطاء ٍ فؼلیت ،غیش اص
لضیِی ایجاد ٍ ٍجَد یا جؼل ٍ هجؼَل است.
جؼل ٍ هجؼَلِ تالزات ،هتحذ ّستٌذ راتاً اهّا آًچِ دس ایٌجا تِ ػٌَاى هجؼَل ،هحلّ تحج است ٍ آى سا
غیش جؼل هیداًٌذ ّواى هشحلِی فؼلیت است کِ ٍالؼاً غیش اص هشحلِی جؼل ٍ اًطاء است.
هشحلِی اًطاء ٍ جؼل ،هشحلِای است کِ ضاسع تِ ًحَ لضیِی حمیمیِ فشهَدُ است« :الماء ینجس
بالتّغیر» کِ یک اًطاء است ٍ هٌُطأ تالزات داسد ،اهّا تحج دس ایي هشحلِ ًیست تلکِ تحج دس هشحلِی
دیگشی پس اص اًطاء است ٍ آى ایٌکِ هائی دس خاسد پیذا هیضَد ٍ ًجاستی تا آى هاللات پیذا هیکٌذ ٍ آب
تِ ٍاسطِی آى هتغیش هیضَد ٍ تِ حول ضایغ صٌاػی ًجس هیگشدد .ایي هشحلِ ،هجؼَلِ هشحلِی لثل
ًیست ٍ تا آى اتحادی ًذاسد .دس ٍالغ ساتطِی حکنِ فؼلی تا جَؼل ،ساتطِی طثیؼی تا افشادش هیتاضذ ٍ کلّیِ
طثیؼیِ «الواء» تا آتی کِ دس خاسد هَجَد است ٍاحذ ًیستٌذ ٍجَداًّ ،شچٌذ هاّیتاً یکی ّستٌذ .لضایای
حمیمیِ تِ هٌضلِی طثایغ هیتاضٌذ؛ ٍلتی ضاسع فشهَد «الواء ارا تغیّش یٌجس» ،هیتَاى گفت هصذالص ّواى
ًجاست آب هتغیش دس خاسد است ٍلی ایيدٍ ٍجَداً یکی ًیستٌذ ،دس حالی کِ ٍلتی گفتِ هیضَد ایجاد ٍ
ٍجَد یکی ّستٌذ ،هٌظَس ٍجَداً ٍ هاّیتاً یکی ّستٌذ ٍ فمط افتشاق اػتثاسی داسًذ.
تٌاتشایي گشچِ فشهایص هحمك ػشالی

دس هَسد ایجاد ٍ ٍجَد دسست است اهّا هَسد تحج ها ،ایجاد ٍ

ٍجَد ًیست تلکِ لضیِی حمیمیِ ٍ تحمك هصذاق آى تِ حول ضایغ ،هَسد تحج ها هیتاضذ ٍ اضکال هحمك
ػشالی تش هحمك ًائیٌی

ٍاسد ًیست ٍ اتحادی تیي ایي دٍ هشحلِ ٍجَد ًذاسد.

اص آًچِ گفتین ،اضکال تش پاسخ دٍم هشحَم ػشالی ًیض سٍضي هیضَد؛ صیشا جؼل ٍ ایجاد دس ایٌجا ّواى
هشحلِی اًطاء است ٍ هجؼَل دس ایٌجا هشحلِی فؼلیت ٍ هشحلِی پیذا ضذى هصذاق تشای لضیِی حمیمیِ
است ٍ ًسثت ایيدٍّ ،واًٌذ ًسثت اتَّت ٍ تٌَّت ًوی تاضذ ٍ ػشفاً هخل پیَستگی هزکَس ٍجَد ًذاسد.

مقرّر :سیذ حامذ طاهری
ویرایش و استخراج منابع :محمذ عبذالهی
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