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فزمایش شهیذ صذر

در تخییز عقلی

چٌبًىِ دس ثؼضی اص تمشیشات ایي ثضسگَاس روش شذُ است ،ایشبى دٍ ثیبى اختظبطی دس ایي هسئلِ داسًذ.
بیان اوّل شهید صدر در عدم جریان برائت عقلی و شرعی
دس دٍ عشف هحزٍسیي ًِ ثشائت ػملی جبسی است ٍ ًِ ثشائت ششػی؛ اص آًجب وِ شْیذ طذس لبئل ثِ
هسله حكّ الغبػة ّستٌذ اسبسبً لجح ػمبة ثالثیبى سا لجَل ًذاسًذ لزا ثشائت ػملی سا ػلی الوجٌیٰ ًویپزیشًذ.
ّوچٌیي هؼتمذًذ ػٌذ دٍساى اهش ثیي الوحزٍسیي ثشائت ششػیِ دس عشفیي جبسی ًیست.
توضیح ذلک :1شْیذ طذس دس هَاسد هتؼذدی ایي هغلت سا ثیبى فشهَدُاًذ وِ هَال یه سلسلِ احىبم
تشخیظی داسد وِ غشع اص تششیغ آًْب آصاد ثَدى افشاد هیثبشذ ٍ ًیض اغشاضی دس احىبم الضاهیِ داسد لزا
حىن ثِ ٍجَة ٍ حشهت هیدّذ .اگش ایي اغشاع ٍاضح ثبشٌذ ٍ هىلّف ثِ آًْب ػلن داشتِ ثبشذ هشىلی
پذیذ ًخَاّذ آهذ ،اهّ ب گبّی هَاسد تشخیض ثب هَاسد الضام اشتجبُ هیشَد ٍ هىلّف ًویداًذ وِ هثالً دػبء ػٌذ
سؤیة الْالل ٍاجت است ٍ داسای غشع الضاهی است یب اص هَاسد تشخیض هحسَة هیشَد ،شبسع دس ایي
هَاسد هوىي است اغشاع تشخیظیِ سا همذّم ثذاسد ٍ هوىي است اغشاع الضاهیِ سا همذّم وٌذ .اگش دس جبیی
 .1شهید طدر  ،تحَث فی علن االطَل ،ج  ،5ص« :151الوٌع عي شوَل أدلة الثزاءة الشزعیة للوقام تٌكتة إثثاتیة ،ألى الوٌساق هٌها
خظَطا هثل أطالة الحل اًها عالج هَلَي لحاالت التزاحن تیي األغزاع اإللزاهیة ٍ التزخیظیة فی هقام الحفظ تتقدين الغزع التزخیظی على
اإللزاهی ال عالج التزاحن تیي غزضیي إلزاهیي كوا فی الوقام».
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ادلِّی ثشائت جشیبى داشت هؼٌبیش تمذین جبًت تشخیض ٍ تحفّظ ثش هالنّبی تشخیظیِ است ٍ اگش دس
هَسدی شبسع حىن ثِ احتیبط وٌذ هؼٌبیش آى است وِ شبسع تحفّظ ثش هالن الضاهی حشهت وشدُ است.

ل
(ک یشءفیهحاللوحرامفىي
ثب داًستي ایي هغلت اگش سشاؽ ادلِّی ثشائت ثشٍین خظَطبً حذیث حلّیت 

لکحاللحیتتعرفاحلراممنهبعینه) هیثیٌین هٌسبق اص ادلّ ِ آى است وِ ادلِّی ثشائت ػالج هَلَی ًسجت ثِ
حبلت تضاحن ثیي اغشاع تشخیظیِ ٍ اغشاع الضاهیِ است؛ یؼٌی ایٌىِ ّشگبُ ثیي دٍ غشع تشخیظی ٍ
الضاهی هَال اشتجبُ ثِ ٍجَد آیذ شبسع ثب ادلِّی ثشائت دس طذد تحفّظ ثش اغشاع ٍ هالوبت تشخیظیِ
هیثبشذٍ ،لی ثِ دسگیشی هیبى اغشاع تحشیویِ ٍ ٍجَثیِ یؼٌی اشتجبُ ثیي دٍ غشع الضاهی وبسی ًذاسد ٍ
ادلِّی ثشائت سثغی ثِ اشتجبُ هیبى ٍجَة ٍ حشهت ًذاسد .ادلِّی ثشائت ثِ حست داللت ثشای تحفّظ ثش
هالوبت ػٌذ دَ ٍساى اهش ثیي حفظ هالوبت تشخیظِ ٍ الضاهیِ هیثبشذ اهّب دس جبیی وِ اهش دائش ثیي تحفّظ ثش
هالن ٍجَة یب حشهت است ادلِّی ثشائت سخٌی دس آى ًذاسد.
خالصه آنکه :اوٌَى وِ اطَل ػولیِ ثشای تشجیح ثؼضی اص اغشاع ثش ثؼضی دیگش ػٌذ التضاحن است هب
اص ادلِّ استٌجبط هیوٌین وِ ٌّگبم اشتجبُ اغشاع تشخیظیِ ٍ الضاهیِ ،هشجغ هب ثشائت است اهّب ٌّگبم اشتجبُ دٍ
غشع الضاهی هبًٌذ ٍجَة ٍ حشهت ،ادلِّی ثشائت دس آًجب ًظبست ٍ ػٌبیتی ًذاسد.
ثٌبثشایي ادلِّی ثشائت سثغی ثِ دَ ٍساى اهش ثیي هحزٍسیي ًخَاّذ داشت.
إن قلت :اگش دس اشتجبُ ثیي ٍجَة ٍ تشخیض ،شبسع جبًت تشخیض سا همذّم هیداسد ثِ عشیك اٍلیٰ دس
اشتجبُ ثیي ٍجَة ٍ حشهت ،غشع تشخیض سا حفظ خَاّذ وشد؛ صیشا ٍلتی اهش دائش شذ ثیي ایٌىِ شبسع
غشع الضاهی داسد یب تشخیظی ،شبسع جبًت تشخیض سا همذّم هی داسد پس دس جبیی وِ احتوبل دادُ هیشَد
الضام دس ایجبة یب دس ًفی ثبشذ ثِ عشیك اٍلیٰ شبسع ثبیذ جبًت آصادی ٍ تشخیض سا اختیبس وٌذ؛ چَى
تشخیض ثشآیٌذ دٍ احتوبل است.
قُلت :ثب تَجِّ ثِ هجٌبی پزیشفتِ شذُی هب وِ اطَل ػولیِ سا ثشای تحفّظ ثش هالوبت تشخیظیِ یب الضاهیِ
داًستین ،آًچِ وِ هٌسبق اص ادلِّی ثشائت است آى است وِ دس ٌّگبم تضاحن ثیي تحفّظ ثش هالوبت تشخیظیِ
ٍ الضاهیِ ،هالوبت تشخیظیِ همذّم است اهّب ٌّگبم تضاحن ثیي دٍ هالن الضاهی ایي ادلِّ سبوت است ٍ چِ ثسب
شبسع ثخَاّذ غشع ٍجَة سا همذّم وٌذ ٍ یب غشع حشهت سا همذّم ثذاسد .دس ّش حبل ًویتَاى اص ادلِّی
ثشائت استفبدُ وشد وِ دس دَ ٍساى ثیي هحزٍسیي الضاهی ،دٍ غشع ثب یىذیگش اًذوبن پیذا هیوٌٌذ ٍ ًتیجِی
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آى تشخیض هیشَد.1
نقد و بررسی بیان اوّل شهید صدر

اگش ایي سخي سا دس هَسد حذیث حلّیت ثپزیشین اهّب دس ادلِّای هبًٌذ «رُفع ما الیعلمون» یب «ما حَجبَ اهلل
ْ

ْ
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ه

ه

ه

ّيلى ْممايتقين ًویپزیشین وِ هٌسبق اص ادلِّ
الل يِله يضلق ْيمابعدإ ي ذوداو ْمحیتيب 
عِلمَه عَه العباد» ٍ ومااكن ه

ایي ثبشذ وِ ثشای حفظ اغشاع تشخیظیِ دس همبثل اغشاع الضاهیِ ّستٌذ ،ثلىِ تبثغ دلیل خَاّین ثَد .دلیل
ثیبى هیوٌذ ّشگبُ شه وشدیذ ٍ ًذاًستیذ (هب الیؼلوَى) حىن ثشداشتِ هیشَد؛ چِ جبیگضیي آى تحشین
ثبشذ چِ تشخیض ،لزا اگش ٍجَة ثِ تٌْبیی ًگبُ شَد هب الیؼلن ٍ هحجَة الؼلن ٍ غیش هجیّي است پس
هشوَل ثشائت هیشَد ،ووب ایيوِ اگش حشهت ثِ تٌْبیی دس ًظش گشفتِ شَد هب الیُؼلن ٍ هحجَة الؼلن ٍ غیش
هجیّي است پس ثشداشتِ هی شَد ٍ ،ایشبى ًیض لجَل داسًذ وِ ّش وذام اص ایي احىبم ثِ تٌْبیی هیتَاًذ
ثشداشتِ شَد.
ثٌبثشایي اعالق ادلِّی ثش ائت سافغ احتوبل ّش یه اص ٍجَة ٍ حشهت است.
بیان دوم شهیذ صذر

در عذم اجزای بزائت شزعی در دوران امز بین محذورین

اطل ایي ثیبى اص هحمّك ًبئیٌی است ،چٌبًىِ شْیذ طذس ًیض خَد ثذاى اشبسُ وشدُ است ٍ ثشای اختظبس،
اطل فشهبیش هشحَم ًبئیٌی سا جذاگبًِ ًمل ًىشدین ٍ دس ضوي فشهبیش شْیذ طذس ثیبى خَاّذ شذ.
شْیذ طذس هؼتمذًذ ادلِّی ثشائت ًویتَاًذ عشفیي هحزٍسیي سا دفغ وٌذ.2
اهّب دلیل حلیّت اص آً جب وِ لغغ ثِ ػذم آى ٍجَد داسد جبسی ًیست؛ صیشا دلیل حلّیت دس دٍَساى اهش ثیي
حلّیت ٍ حشهت ،حىن ثِ حلّیت هیوٌذ دس حبلی وِ هب ًحي فیِ لغؼبً حلّیتی ٍجَد ًذاسد.
اهّب هثل «سُفغ هب الیؼلوَى» شبهل هب ًحي فیِ ًویشَد؛ صیشا «هب» دس هب الیؼلوَى گشچِ هَطَل ٍ ػبم
است اهّب ثِ لشائي هی تَاى همظَد اص هَطَل سا فْویذ .دس هب الیؼلوَى دٍ احتوبل ٍجَد داسد:
1ـ هشاد اص هب الیؼلوَى ػٌَاى ٍجَة ٍ حشهت ثبشذ ،وبىّ سٍایت فشهَدُ است« :سُفغ الَجَة الزی
الیؼلن» یب «سفؼت الحشهة التی التؼلن»؛
 .1تحَثٌ فی علن االطَل ،ص « :151على ضَء فهوٌا لحقیقة الحكن الظاهزي يكَى هعٌى جعل الثزاءة تزجیح هظالح التزخیض الَاقعی
على كل هي هظالح الَجَب ٍ الحزهة فی هقام الحفظ ٍ هذا ال يعٌی اال أهویة الوظالح التزخیظیة على اإللزاهیة الَجَتیة ٍ التحزيویة ٍ هَ ال
يستلزم اًدكاك الوظلحتیي اإللزاهیتیي فی هقام الحفظ فقد يزجح الوَلى جاًة الَجَب أٍ جاًة الحزهة فی هقام الحفظ فال أٍلَية».
 .2هواى.
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2ـ احتوبل دیگش آى است وِ هشاد اص «هب» ٍالغ حىن هشىَن ثبشذ ًِ ٍجَد ػٌَاًی حىن؛ یؼٌی چیضی
وِ هشىَن است ،وِ هوىي است ٍجَة دػبء ػٌذ سؤیة الْالل ثبشذ یب حشهت ششة تتي یب  ...ثبشذ ،سفغ
هیشَد .دس حمیمت چیضی وِ دس ٍالغ است ٍ هىلّف ًویداًذ ،تَسظ حذیث سفغ ثشداشتِ هیشَد.
شْیذ طذس احتوبل دٍم سا ثِ دٍ دلیل اظْش هیداًذ:
یکی آنکه سٍایت ثیبى هیوٌذ آًچِ سا وِ ًویداًیذ (هب الیؼلوَى)؛ یؼٌی ػلن ٍ ػذم ػلن سا ثِ «هب»
ًسجت هیدّذ ٍ ػلن ظَْس دس اًىشبف هغبثك ٍالغ داسد ٍ شبهل جْل هشوّت ًویشَد ثِ خالف لغغ وِ
هیتَاًذ جْل هشوّت ثبشذ .حتی اگش ػلن ،حمیمت دس ػلن هغبثك ٍالغ ًجبشذ حذالل اًظشاف ثِ ػلن هغبثك
ثب ٍالغ داسد .دس هب ًحي فیِ وِ ثیبى هیوٌذ آًچِ سا ًویداًیذ ثشداشتِ هیشَد ،یؼٌی آًچِ فی الَالغ ٍجَد
داسد ٍ ًویداًیذ ثشداشتِ هیشَد.
قرینه و دلیل دیگر ،سیبق حذیث سفغ است وِ ثیبى هیوٌذ آًچِ ّست ٍ ًویداًیذ ثشداشتِ هیشَد ٍإلّب
ثشداشتيِ چیضی وِ ًیست هؼٌب ًذاسد .ثٌبثشایي هشاد اص «هب» یؼٌی آًچِ ٍالؼبً ٍجَد داسد وِ ظبّشاً ثشداشتِ
هیشَد.
دس دٍساى اهش ثیي هحزٍسیي« ،سُفغ هب الیؼلوَى» لذست شوَل ًذاسد؛ صیشا هب الیؼلوَى دس دٍساى اهش ثیي
هحزٍسیي ،یب ٍجَة است یب حشهت ٍ لغؼبً یه چیض است .اوٌَى ثب استفبدُ اص والم هشحَم ًبئیٌی وِ
هی فشهبیذ سفغ ظبّشی دس جبیی هوىي است وِ ٍضغ ظبّشی هوىي ثبشذ ٍ ٍضغ ظبّشی دس جبیی هوىي
است وِ احتیبط اهىبى داشتِ ثبشذ ،ایي استذالل سا تتوین هیوٌین ثذیي شىل وِ:
سفغ ظبّشی دس جبیی است وِ اهىبى ایجبة احتیبط ٍجَد داشتِ ثبشذ ٍلی دس دٍساى ثیي هحزٍسیي
ایجبة احتیبط اهىبى ًذاسد ثٌبثشایي ٍضغ ظبّشی دس ایٌ جب اهىبى ًذاسد ٍ فشع آى است وِ تٌْب یه سفغ
ٍجَد داسد ،دس ًتیجِ ثبیذ گفت حذیث سفغ شبهل ّش دٍ عشف دس دٍَساى اهش ثیي هحزٍسیي ًخَاّذ شذ؛
چَى یه سفغ ثیشتش هتظَّس ًیست.
خالصهی بیان دوم شهید صدر

ثِ تؼجیش دیگش ،شْیذ طذس دٍ همذّهِ سا هفشٍؽٌ ػٌْوب لشاس هیدّذ:
1ـ «هب» دس هب الیؼلوَى اشبسُ ثِ ٍالغ حىن هشىَن است ًِ ػٌَاى حىن هشىَن (یؼٌی حىوی وِ ثِ
جؼل شبیغ طٌبػی هَجَد هیثبشذ ٍ هجَْل است ،ظبّشاً ثشداشتِ هیشَد)
2ـ سفغ ظبّشی دس جبیی ٍجَد داسد وِ ٍضغ ظبّشی هوىي ثبشذ .اگش دس جبیی هبًٌذ دٍساى اهش ثیي
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هحزٍسیي ،احتیبط هوىي ًجبشذ سفغ ًیض هوىي ًیست.
پس ًویتَاى ثب حذیث سفغ ،حىن دٍ عشف سا ثشداشت؛ صیشا فشع آى است وِ تٌْب یه سفغ ٍجَد
داسد ٍ ایي سفغ ًویتَاًذ اختظبص ثِ یه عشف پیذا وٌذ؛ چَى تشجیح ثال هشجّح است.

مقرّر :سید حامد طاهری
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