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اشکاالت شهید صدر بر بیان محقق اصفهانی
ضْیذ صذس

چْاس اضکال تِ تیاى جٌاب هشحَم اصفْاًی ٍاسد کشدُ است؛

اشکال اول 1شهید صدر بر محقق اصفهانی

استصحاب ،صهاًی جشیاى داسد کِ اثش تش هستصحة تاس تاضذ .اگش هستصحثی تِ خَدیِ خَد اثش داضت
هی تَاى آى سا استصحاب کشدٍ ،لی اگش اثش تؼذ اص جشیاى استصحاب تاضذ ٍ تش خَد استصحاب اثش هتشتة
تاضذ ،استصحاب جاسی ًیست ٍ دس ها ًحي فیِ اثش تش هستصحة هتشتة ًیست؛ صیشا هستصحة ،صهاى
ٍاقؼی است ٍ دس ها ًحي فیِ اثش تش صهاى ٍاقؼی هتشتة ًیست ،تلکِ اثش تش صهاى تؼثذی هتشتة است؛ چَى
هشحَم اصفْاًی فشض کشدُ است کِ تؼذ اص استصحاب ،صهاى تؼثذی هحقق هیضَد ٍ ها ٍجذاًاً دس آى
صهاىً ،واص هیخَاًین یا سٍصُ هیگیشین .لْزا ایي استصحاب جاسی ًیست.
نقد و بررسی اشکال اول شهید صدر

دس پاسخ ایطاى تایذ گفت دس توام هَاسدی کِ هَضَػی تکَیٌی سا استصحاب هیکٌین ٍ تؼذ هیخَاّین
تا ػولی هتؼلق سا هحقق کٌین ،ایي چٌیي است ٍ ها قثَل داسین کِ اثش هشتَط تِ ٍاقغ است ٍ ،ایٌکِ تیاى ضذ
اثش هتشتة تش صهاى تؼثّذی است ،دسست ًیست تلکِ ٍاقغ سا تؼثذاً جشّ تِ صهاى الحق هیکٌین.
مثال :ضاسع فشهَدُ است« :اغسل ثًبک فی کزّ مه الماء»؛ لثاست سا دس کشّی اص هاء تطَی .کشّ یک

 .1تحَث في ػلن األصَل (تقسیسات شاّسٍدی) ،ج ،6ص:722
ٍ یالحظ ػليِ :أٍالّ -را هَقَف ػلى كفایة تستة األثس ػلى ًفس االستصحاب في جسیاًِ ،إذ الوفسٍض ثثَت الظسفية للصهاى التؼثدی
الّری َّ في طَل االستصحاب ال للصهاى الَاقؼي.
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هفَْم تکَیٌی است؛ یؼٌی هقذاس خاصی است ٍ یک هَضَع ضشػی ًویتاضذ .فشض هیکٌین قثالً کشّی اص
هاء داضتین ٍ تِ ٍاسطِی تشداضتي یک یا دٍ سطل اص آى آب ضک هیکٌین کشّیت ٌَّص تاقیست یا خیش؟ اص
سَی دیگش ػلی الفشض ٍظیفِ داسین کِ دس کشّی اص هاء لثاس تطَیین .حال اگش استصحاب جاسی ضذ ٍ
گفتِ ضذ :هذا الماء کان کزّاً ي اآلن کما کان ،آیا ًویتَاًین دس آى آب ،لثاس سا تطْیش کٌین؟ آیا تش هستصحة
اثش هتشتة است یا هتشتة ًیست؟ هؼلَم است کِ هتشتة است ٍ اهشی ٍاضح است کِ کشّ هي الواء ،قیذ
هتؼلق استٍ .قتی تا استصحاب کشّی اص هاء ،لثاس سا دس آى هیضَیین ،تا ضویوِی اصل تِ ٍجذاى ًتیجِ
هیگیشین تِ تکلیف خَد ػول ًوَدُاین.
هشحَم اصفْاًی ًیض هیگَیذ سٍایت ٍ دلیل هیفشهایذ صالت تایذ دس ًْاس تاضذ ،هاًٌذ آًجا کِ غَسل
تایذ دس کشّ هي الواء تاضذًْ ،ایت «کشّ هي الواء» ظشف هکاى است ٍ «الٌْاس» ظشف صهاى ،لزا هیگَیین قثالً
ًْاس تَد ٍ آى سا استصحاب هیکٌین ،صالت ًیض ٍجذاًاً هَجَد است ،تٌاتشایي هتؼلّق تکلیف کِ صالت ٍ
ٍقَع آى دس ًْاس است هحقق هی ضَد .تٌاتشایي اضکال اٍل ٍاسد ًیست ٍ هستصحةّ ،واى صهاى ٍاقؼی است
کِ آى سا ظاّشاً تا صهاى حال اهتذاد هیدّین.
اشکال دوم شهید صدر بر محقق اصفهانی

ایطاى هیفشهایذ 1اگش ٍاقؼاً تا استصحاب ٍ احشاص فشد تؼثذی صهاى ،هیتَاًیذ ٍجذاى کٌیذ کِ ًواص ٍ سٍصُ
دس صهاى ٍلَ صهاى تؼثذی ٍاقغ ضذُ است ،چشا حلّ هطکل سا تِ ایي صَست کِ صهاى تِ ػٌَاى ٍجَد هحوَلی
اخز ضذُ تاضذ ،اختصاظ دادیذ؟! چشا اگش تِ صَست ٍجَد ًاػتی اخز ضذُ تاضذ هطکل سفغ ًطَد؟!
دس حقیقت اکٌَى کِ فشد تؼثذی صهاى ٍجَد داسد ٍ ًواص دس فشدی تؼثذی اتیاى ضذُ است ،هیتَاى گفت
« يقع صالتی فی الىهار ي صار صالتی وهاریةً ي صار امساکی وهاریاً» صیشا ایي ًیض اهشی ٍجذاًی است ،چشا
حلّ هطکل سا تِ صَستی کِ صهاى تِ ػٌَاى ٍجَد هحوَلی اخز ضذُ تاضذ اختصاظ دادیذ؟!
نقد و بررسی اشکال دوم شهید صدر

دس جَاب اص اضکال دٍم تایذ گفت:
اوالً :اگش ٍاقؼاً ایي اضکال تش هحقق اصفْاًی

ٍاسد تاضذ ،دس حقیقت ایي تیاى کوکی تِ ساُحل ایطاى

ّ .1واى:
ٍ ثاًياً -لَ فسض ثثَت ًسثة الظسفية تيي الصَم ٍ تيي الصهاى التؼثدی ٍاقؼاً ٍ ٍج داًاً فلوا ذا التفصيل تيي أخر الؼٌَاى االًتصاػي أٍ هٌشأ
االًتصاع ،فاًِ ػلى التقدیسیي تثثت الؼالقة هغ الصهاى الثاتت تؼثداً ٍجداًاً ٍ ٍاقؼاً سَاءً أُزید الؼالقة االًتصاػية أٍ الظسفية.
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است؛ صیشا هی تَاى اضکال سا حتی اگش صهاى ًاػتی تاضذ حل کشد ٍ اضکال تِ اصل هطلة ًخَاّذ تَد.
ثانیاًٍ :جَد ًاػتی تا هحوَلی تفاٍت داسد؛ دس قالة هثال هیتَاى گفت:
دس استصحاب کشّ هي الواء اگش لثاس سا دس آى ضستین ،هیگَیین اهش تِ غسل اهتثال ضذ ٍ غسل هحقق
ضذٍ ،لی اگش دلیل دیگشی گفتِ تَد « ّش ٍقت لثاست دس کشّی اص هاء خیس ضذ ،فالى حکن تش آى هتشتة
است»  ،اگش کسی لثاسص سا دس هستصحة الکشّیة هي الواء تطَیذ آیا هیتَاًذ تا ایي ػول اثثات کٌذ کِ
لثاسص تا کشّ هي الواء خیس ضذُ ٍ احکام خیس تَدى لثاس تَسط کشّ هي الواء تش آى هتشتة ضَد؟ خیش؛
چَى خیس ضذى الصهِ ی ػقلی آى است ٍ تا استصحاب کشّ هي الواء ًویتَاًین اثثات کٌین سطَتتی کِ دس
لثاس ّست ـ اصل خیسی کِ ٍجذاًی است ـ ّواى خیس ضذى دس کشّ هي الواء است؛ چَى خیسی دس کشّ
هي الواء ،الصهِی ػقلی هستصحة است ٍ ًاچاس هثثت هیضَد.
دس ها ًحي فیِ تا استصحاب ًْاسیت صهاىٍ ،قتی صالت دس آى ٍاقغ ضذ تالَجذاى دس فشد تؼثذی ًْاس
ٍاق غ ضذُ استٍ ،لی اگش تخَاّین تگَیین ًواص ػٌَاى ًْاسیت پیذا کشدُ است ،الصهِی ػقلی خَاّذ ضذ؛
ًظیش آًجا کِ لثاس ػٌَاى «خیس ضذى تِ کشّ» پیذا کشد .لْزا ًویتَاًین آى الصهِی ػقلی سا تا ایي استصحاب
دسست کٌین.
دس حقیقت فشد تؼثذی ،آى اًذاصُ هیتَاًذ اثش داضتِ تاضذ کِ هٌجشّ تِ اصل هثثت ًطَدٍ ،لی اگش
استصحاب هثثتیت داسد ٍ لَاصم ػقلیِی هستصحة سا اثثات هیکٌذ جاسی ًویضَد.
اشکال سوم 1شهید صدر بر محقق اصفهانی

صهاى تؼثذی ،تالَجذاى ظشف ًیست؛ آًچِ تالَجذاى ظشف است صهاى ٍاقؼی است .تا استصحاب ،صهاى
دیگشی غیش اص صهاى ٍاقؼی دسست ًوی ضَد تا تگَیین صالت دس ایي صهاى هجؼَل جذیذ ٍاقغ هیضَد ،تلکِ
ّواى صهاى ٍاقؼی سا تؼثذاً اهتذاد هی دّین ٍ فشض آًست کِ صهاى ٍاقؼی کِ اآلى تؼثذاً هَجَد است ،تیص اص
ایي اثثات ًوی کٌذ کِ اصل صهاى تاقی است ،اها ٍقَع صالت یا صَم دس آى اصل هثثت هیضَد.
تِ تؼثیش دیگش طثق آًچِ اص ػثاسات ضْیذ صذس

فْویذُ هیضَد ،دٍ صهاى ٍجَد ًذاسد تلکِ یک صهاى

ّ .1واى:
ٍ ثالثاً -اىَّ إثثات الصهاى تالتؼثد ال یثثت توالكِ الظسفية تيي ال صَم ٍ الصهاى ،لَضَح اىَّ الصهاى التؼثدی ليس شهاًاً حقيقياً ليتؼقل أَى یكَى
ظسفاً للصَم ،فكأًِ ٍقغ ٍّن ًتيجة األلفاظ ٍ التؼثيس ػي الوستصحة تالصهاى التؼثدی ٍ إلّا فحقيقة األهس اىَّ الصهاى التؼثدی ليس إلّا ػثاز ػي
الحكن ٍ االػتثاز الشسػي ٍ ال هؼٌى الفتساضِ ظ سفاً للصَم كوا َّ ٍاضحً ،ؼن یؼقل أَى یجؼل القيد للَاجة َّ األػن هي الصهاى الَاقؼي ٍ
االػتثاز الشسػي الظاّسی للصهاى إلّا اىَّ ّرا غيس الظسفية.
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ٍاقؼی ٍجَد داسد کِ تخطی اص آى ٍجذاًاً هَجَد است ٍ تخطی تؼثذاً هَجَد است ٍ تا تؼثذ ًویتَاى
ظشفیت صهاى سا تشای صالت یا صَم ایجاد کشد إال ػلی ٍجِ اصل هثثت.
نقد و بررسی اشکال سوم شهید صدر

ایي اضکال ّن هٌذفغ است .دس ّواى هثال کشّ هي الواء کِ استصحاب دس آى جاسی ضذ ،دٍ کشّ ٍجَد
ًذاسد تا تگَیین غسلی کِ هی ضَد دس کشّی اص هاء جذیذ است کِ تؼثذاً دسست ضذُ است ،تلکِ یک کشّ هي
الواء ٍاقؼی است کِ قطؼِای اص آى تالَجذاى است ٍ قطؼِای تالتؼثذ ٍ فشض آًست کِ توام آثاسی کِ تش
ٍجَد ایي کشّ ٍاقؼی هستقیواً ٍ تال ٍاسطِ هتشتة تَد ،تش کشّ تؼثذی ٍ هستصحة ّن هتشتة است ،اص جولِ
ٍقَع غسل دس آى .تٌاتشایي ها ًحي فیِ ّن ایيچٌیي است؛
استصحاب ًْاس تَدىِ صهاى تذٍى ّیچ ٍاسطِی ػقلی کافیست دس ایٌکِ صالتی کِ دس آى ٍاقغ هیضَد،
دس ّواى صهاى ٍاقؼی تؼثذاً ٍاقغ ضَد ٍ ّویي هقذاس دس احشاص هتؼلّق کافیست.
اشکال چهارم 1شهید صدر بر محقق اصفهانی

اگش هاًٌذ هشحَم اصفْاًی قائل ضَین کِ قیذ ٍاقؼی ٍاجة ،جاهغ تیي صهاى ٍاقؼی ٍ صهاى تؼثذی است،
الصهِای داسد کِ ًویتَاى هلتضم ضذ ٍ آى ایٌکِ:
اگش تا استصحاب صهاى (ًْاسیت) ًواص ظْش ٍ ػصشهاى سا خَاًذین ،تؼذ کطف ضذ کِ ایي استصحاب،
خالف ٍاقغ تَد ٍ ٍاقؼاً خَسضیذ غشٍب کشدُ ٍ رّاب حوشُی هطشقیِ ضذُ تَدُ است ،اگش ضشط صحت
صالت ٍقَػص دس جاهغ تیي ًْاس ٍاقؼی ٍ تؼثذی تاضذ الصهِاش آى است کِ ًواص اتیاى ضذُ ادائی تاضذ ٍ
اگش قصذ ادائص ضذُ تاضذ دسست تاضذ؛ صیشا فاقذ چیضی ًثَدُ ٍ ّوِی ضشایط سا داضتِ ،صهاى ّن اػن اص
ٍاقؼی ٍ تؼثذی تَدُ است ،پس ًواص خَاًذُ ضذُ ًواص اداء خَاّذ تَد .دس حالی کِ کسی ًویتَاًذ تِ ایي
هلتضم ضَد ٍ تگَیذ ایي ًواصً ،واص ادائی است ،تلکِ ًواص خاسج اص ٍقت ٍاقغ ضذُ ٍ اداء ًطذُ است.
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ٍ زاتؼاً -لَ فسضٌا اى القيد َّ األػن هي الصهاى ٍ التؼثد تِ لصم هي ذلك صحة الؼول ٍاقؼاً في هَازد االستصحاب ال ظاّساً فقط ٍ ّرا ها ال
یلتصم تِ أحد.
ٍ ّكرا یتضح اىَّ استصحاب الصهاى تلحاظ قيَد الَاجة ال یوكي إجساؤُ إلحساش تحقق الَاجة تِ ٍ تٌجيصُ إلّا تٌحَ األصل الوثثت ٍ ،جويغ
الوحاٍالت الوركَز هي قثل األصحاب ال تدفغ اإلشكال في خصَص الوقام.
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نقد وبررسی اشکال چهارم شهید صدر

هحقق اصفْاًی
اصفْاًی

ًفشهَدًذ قیذ صالت ٍ اهساک ،جاهغ تیي صهاى ٍاقؼی ٍ ظاّشی است .هحقق

فشهَدًذ ضوا قیذ سا ظاّشاً هیتَاًیذ احشاص کٌیذ ٍ تگَییذ تؼثذاً ٍاقغ است .دس استصحاب کشّیت

هاء ًیض اگش کسی لثاسص سا دس آى ضست ،تؼذ هؼلَم ضذ ایي هاء کشّ ًثَدُ است ًِ ،تٌْا لثاس ًجس سا
تطْیش ًکشدُ تلکِ خَدش ّن هٌفؼل ضذُ استّ .واىگًَِ کِ آًجا استصحاب کشّیت الصهِاش ایي ًیست
کِ حتواً لثاس پاک ضذُ تاضذ ٍ ضشط ٍ قیذ ،جاهغ تیي کشّیت ظاّشیِ ٍ ٍاقؼیِ تاضذ ،دس ها ًحي فیِ ّن
صهاى ٍاقؼی ،قیذ است ٍ هاداهی کِ ظاّشاً احشاص ضَد ٍ کطف خالف ًطذُ تاضذ هیتَاى طثق آى ػول کشد،
ٍلی اگش کطف خالف ضذ هیگَیین ًواص دس ٍقت ٍاقغ ًطذُ است.
پس اضکال چْاسم ایطاى ّن طثق تشداضت ها ٍاسد ًیست .اها آیا سخي هحقق اصفْاًی

توام است یا

خیشً ،یاصهٌذ تشسسی تیطتش است.
مقرّر :سید حامد طاهری
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