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نقد و بررسی اشکال دوم شهید صدر

بر کالم محقّق عراقی

دس دٍسُی ساتك تحث اصَل اشىال دٍم شْیذ صذس

سا پزیشفتِ تَدینٍ ،لی تِ ًظش هیسسذ وِ

هیتَاى اص ایي اشىال پاسخ داد؛ صیشا هٌجّضیت علن تفصیلی اص ایي جْت است وِ هَجة اًىشاف هعلَم
هیشَد ٍ ّواىگًَِ وِ تاسّا تىشاس وشدُاین هشحلِی فعلیت حىنٍ ،اتستِ تِ اًىشاف ٍ عذم آى ًضد هىلّف
ًیست ،تلىِ فمط هشحلِی تٌجّض ٍ استحماق عمَتت هشتَط تِ اًىشاف است.
صهاًی وِ حىن فعلی تا علن تفصیلی هٌىشف هیشَد تالطثع عمل حىن هیوٌذ وِ عصیاى آى هساٍی تا
استحماق عماب است ٍ علیالفشض اگش حىوی هٌىشف ًشَد استحماق عماب دس واس ًخَاّذ تَد .دس
صَستی وِ حىوی تا علن تفصیلی هٌىشف شذُ ٍ هتٌجّض گشدد ٍ تعذ اص آى علن اجوالی حاصل شَد وِ
هوىي است هٌىشف آىّ ،واى هٌىشف ساتك تَدُ ٍ هغایش تا آى ًثاشذ ،چگًَِ ٍ اص وجا تِ ٍاسطِی علن
اجوالی حىوی تش رهِّی هىلّف ثاتت ٍ هٌجّض هیگشدد؟
صهاًی علن اجوالی هٌجّض است ٍ استحماق عمَتت هیآٍسد ٍ اثش داسد وِ اًىشاف صائذی ًسثت تِ یه
تىلیف فعلی داشتِ تاشذ ٍ دس ها ًحي فیِ تا فشض اًىشاف هعلَم تِ علن تفصیلی ،چگًَِ هیتَاًین ادّعا
وٌین وِ تا علن اجوالی ،تىلیفی هغایش تا آًچِ هٌىشف شذُ است هٌىشف هیشَد ،دس حالی وِ هٌىشف تِ
علن اجوالی احتواالً تا هٌىشف علن تفصیلی هتّحذ است.
تٌاتشایي اًىشافی وِ استحماق عمَتت تیاٍسد تشای ها ثاتت ًویشَد ٍ الهحالِ اشىال دٍم شْیذ صذس
ًیض هٌذفع خَاّذ شذ ٍ حذالل دس ها ًحي فیِ هتٌجّض تِ علن تفصیلی دٍتاسُ تا علن اجوالی هتٌجّض ًویشَد؛
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صیشا اگش هٌىشف ّواى چیضی تاشذ وِ لثالً هتٌجّض شذُ است فالذ تأثیش است ٍ غیش آى ًیض ثاتت ًیست.
دس صَستی وِ یىی اص اطشاف علن اجوالی تا أهاسُ هٌىشف شَد ًیض تفاٍتی تا اًىشاف تِ علن ًذاسد؛
صیشا طثك هثٌای هختاس ،أهاسُ ًیض تعثّذاً دس حىن علن است.
ّوچٌیي است دس صَستی وِ اصل هُحشِص هاًٌذ استصحاب هُثثتِ تىلیف دس یه طشف هعیّي تاشذ؛ صیشا
استصحاب تماء ًجاست اثثات هیوٌذ وِ هثالً إًاء ششلی ًجس است ٍ دس همام عول ٍ جَشی عولی حىن
ًجاست سا داسد ٍ هٌجّض است ،لزا اگش علن اجوالی تخَاّذ ّواى سا هٌجّض وٌذ فالذ اثش است ٍ اگش تخَاّذ
تىلیفی هغایش سا هٌجّض وٌذ آى تىلیف ثاتت ًیست .لزا سخي هحمّك عشالی

هتیي ٍ هحىن است .الثتِّ دس

صَستی وِ أحذاألطشاف تا اصل غیش هحشص هٌجّض گشدد تحث جذاگاًِای داسد وِ دس آیٌذُ هتعشض آى
خَاّین شذ.
اشکال سوم شهید صدر 1بر کالم هحقّق عراقی
هحمّك عشالی

فشهَدًذ :علن اجوالی صهاًی هؤثش است وِ تتَاًذ تِ ًحَ هستملّ ،ش یه اص طشفیي سا

هٌجّض وٌذ .شْیذ صذس

هیفشهایذ :چِ لضٍهی داسد وِ علن اجوالی تِ ًحَ استماللی تتَاًذ هٌجّض تاشذ؟

اشىال دٍم شْیذ صذس

آى تَد وِ هیتَاًین چٌذ هٌجّض تِ ًحَ هستمل داشتِ تاشین ،اهّا دس ایي اشىال

تیاى هیوٌذ اساساً چِ هاًعی ٍجَد داسد وِ چٌذ هٌجّض هاًٌذ اسثاب تىَیٌی وِ تش هسثّة ٍاحذ ٍاسد
هیشًَذ دس یىذیگش هٌذنّ شًَذ ٍ هجوَعاً هٌجّض تاشٌذ؟!
دس هثال هزوَس ٍلتی علن تفصیلی تِ ًجاست إًاء ششلی ٍجَد داسد ،دس خصَص ایي إًاء ،علن اجوالی
تا إًذوان دس علن تفصیلی هٌجِّض إًاء ششلی است اهّا ًسثت تِ إًاء غشتی علن اجوالی هستمالً هٌجّض است ٍ
ّیچ هشىلی پیذا ًویشَد .تٌاتشایي علن اجوالی فالذ اثش ًخَاّذ شذ.
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تا پاسخی وِ دس اشىال دٍم روش وشدین پاسخ ایي اشىال ًیض تِ دست هیآیذ؛ صیشا ها تِ دًثال آى ّستین
وِ علن اجوالی هؤثش ٍ هعتثش تاشذ ٍ ،إلّا هوىي است دس هَاسد هختلفی علن اجوالی هَجَد تاشذ اهّا ّیچ
اثشی ًذاشتِ تاشذ.
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دس ها ًحي فیِ طثك فشض ،إًاء ششلی حىواً هٌجّض شذُ است ٍ لزا ًویتَاًین احشاص وٌین وِ علن
اجوالی ،تىلیف دیگشی غیش اص آًچِ دس إًاء ششلی تَدُ است هٌجّض هیوٌذ؛ تِ دلیل آًىِ احتوال هیدّین
هعلَم تالعلن اإلجوالی ّواى إًاء ششلی تاشذ ٍ دس ًتیجِ تٌجّض دیگشی ثاتت ًویشَد.
تٌاتشایي اشىال سَم شْیذ صذس

ًیض هٌذفع است.

علوای هتأخّش اص هحمّك عشالی ٍ ًائیٌی

یا تِ دلیل ًاتوام داًستي تیاى ایي دٍ هحمّك ٍ یا تِ دلیل هثْن

داًستي ایي تیاىّا ،تالش دس اسائِی تیاىّای تْتشی وشدُاًذ تا اشىاالت هتَّّوِ دفع گشدد.
اص آًجا وِ ایي هثحث ،هثحث هْوّی است تشخی اص تیاىّای دیگش سا ًیض روش هیوٌین تا ایي هثحث واهالً
تثییي گشدد.
بیانی دیگر در انحالل علن اجوالی
ّشگاُ عالٍُ تش علن اجوالی ،علن تفصیلی تِ تىلیف فعلی دس یىی اص اطشاف علن اجوالی تِ صَست
هعیّي حاصل شَد ،علن اجوالی حمیمتاً هٌحل ًویشَد لثثَتِ ٍجذاًاً ،اهّا حىواً هٌحل هیشَد؛ تِ دلیل آًىِ
دس چٌیي صَستی هىلّف دس حمیمت شهّ دس ثثَت فعلی صائذ تش تىلیف هعلَم تالتفصیل داسد ٍ سٍشي است
وِ شهّ دس تىلیف صائذ ،هجشای تشائت است ٍ دس ًتیجِ تىلیف صائذ تا جشیاى تشائت ًفی هیشَد.
اساس ایي استذالل تش ایي استَاس است وِ علن اجوالی صهاًی هٌجّض است وِ هتعلّك تِ تىلیف فعلی
هشدّد تیي طشفیي تاشذ ،لزا ٍلتی شه ٍجَد داسد وِ آیا تىلیف صائذی ٍجَد داسد ،چگًَِ هیتَاًین احشاص
تىلیف فعلی هشدّد تیي اطشاف وٌین ٍ لزا علن اجوالی دس ایي هَاسد هؤثش ًیست.
ایي تیاى دس هَاسدی وِ تىلیف یه طشفِ هعیّي تا علن تفصیلی یا أهاسُ یا اصل ششعی ثاتت شَد جاسی
است ،اهّا دس صَستی وِ تىلیفِ یىی اص اطشاف تا اصل عملی هٌجّض شَد تعذاً تِ آى خَاّین پشداخت.
تایذ تَجِّ داشت وِ اًحالل علن اجوالی دس هَاسدی وِ روش شذ تفاٍتی ًویوٌذ دس ایٌىِ هٌجّض شذى
تىلیف دس یه طشف هعیّي ،هتأخّش اص علن اجوالی تاشذ یا ساتك تش آى ،تِ ششط آًىِ هعلَم آى ّنصهاى یا
ساتك تش علن اجوالی تاشذ.
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