واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()1
سید حسن خمینی

چکیده :در این نوشتار بحث از صحیح و اعم در دوازده مقدمه تنظییم شیده ا؛ی
که در چهار مقدمه نخس  ،مباحث مقدماتی بحث میشود و ؛پس در مقدمیه نین م
و ششم به ترتیب به تبیین دقیق محل نزاع در صیحیح و اعیم و ؛یپس مههیو شنا؛یی
صح و فساد نرداخته و نس از آن در مقدمه ههتم بیان میشود که میراد از صیح
در عنوان بحث «صح من حیث االجزاء و الشیرائط ا؛ی » ییا «مین حییث االجیزاء
فقط»؟ و اگر شامل شرایط میشود ،همه شرایط مراد ا؛ یا شرایط خاصی؟
مقدمه هشتم بحث از تسیمیه الهیا ا؛ی

اینکیه ییی مثالًیی موویوعلیه لهیص صیالت

چیس ؟ آیا شامل اجزا و شرایط میشود یا فقط اجزا را در برمیگیرد؟
در مقدمه نهم بحث لزو ارائه تصویر قدر جامع مطرح میشود و اینکه چه صیحیحی
باشیم و چه اعمی ،الز ا؛ به ارائه تصیویر جیامع مبیادرت کنییم .در مقدمیه دهیم
بحثی کامل در مورد تصویر جامع طیرح و ؛ییزده مبنیات متخی در ایین بیاره ،در دو
وجییه مییورد برر؛ییی قییرار میییگیییرد کییه وجییه اوص در تصییویر قییدر جییامع از منظییر
صیحیحیها؛ی و وجییه دو از نظرگیاه اعمیییهییا .دراییین مییان نیین مبنییا در جییامع
صحیحی و هش مبنا در جیامع اعمیی وجیود دارد کیه نیس از واکیاوت دقییق بییان
میشود که از میان این ؛یزده مبنا ،چهار مبنا را میتوان ثبوتیاً نی یرف  ،کیه عبارتنید
از :مبنات آخوند ،مبنات محقق اصههانی (از میان صحیحیها) و مبنات اما خمینی (بیا
تصحیحی که در آن ارائه کردهایم) و مبنات مختار از میان اعمیها.
مقدمه یازدهم و دوازدهم به بیان ثمیرات بحیث صیحیح و اعیم و همچنیین بیه تبییین
چهار قوص متخ در مسأله اشاره دارد و نس از طرح این مقیدمات دوازدهگانیه ،وارد
تقریر ادله صحیحیها و ؛پس اعمیها میشویم.
 .تولی

مؤ؛سه تنظیم و نشر آثار اما خمینی(س) و رئیس هیأت امنات نژوهشکده اما خمینی(س) و انقالب ا؛المی.
e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir

این مقاله در تاریخ  331/3/ 1دریاف

و در تاریخ  331/4/ 1مورد تأیید قرار گرف .

43
پژوهشنامة متين

این نوشتار در دو مقاله تنظیم شده ا؛ که در ایین مقالیه (مقالیه نخسی ) از مقدمیه
اوص تا نایان وجه اوصِ از مقدمه دهم که اتمیا نین مبنیات موجیود در تصیویر جیامع
صحیحی ا؛  ،اشاره شده ا؛ .
کلیدواژهها :صحیح اعم ،قدر جامع اعمیها ،صح و فساد ،موووع له الها .

مدخل بحث
علمات علم اصوص فقه ،غالباً در ابتدات طرح مباحث اصلی اصولی ،مبحث الهیا را میورد بحیث و
برر؛ی قرار می دهند مباحثی چون تعریف علم ،تمایز علو  ،موویوع علیم ،تعرییف علیم اصیوص،
بحث حقیق

و م از و  ...این مباحث جزء مسائل علم اصوص به شیمار نمییآینید بلکیه ،مبیاحثی

جانبی هستند که جایگاه اصلی طرح آنها در علو دیگر ا؛  ،اما با مراجعه بیه علیومی کیه میوطن
اصلی این مباحث ا؛

مشاهده می شود که ا؛ا؛اً یا به این مباحث نرداخته نشده ا؛ی

ییا بیه طیور

کامل مورد واکاوت قرار نگرفتهاند (مظهر  4 3ج  .) 1 :ل ا این مباحث در اصوص فقه مطرح شیده و
مورد برر؛ی قرار می گیرند اما طرح بحث آنها جنبه مقدِّمی دارد نه اصالی و اصولیها از این قبیل
مقدمات به «مبادت علم اصوص» تعبیر میکنند چرا که ا؛تنباط حکم شرعی متوقف بر آنهیا نیسی
اما ،دانستن امورت مانند معانی الها خطابات و محاورات و  ...بر آنها متوقف ا؛  .بحث صیحیح
و اعّم یکی از مهمترین این مباحث ا؛

که ثمرات متعددت برات آن برشمردهاند.

نس از روشن شدن جایگاه و موطن بحث از صحیح و اعّم در علم اصوص فقیه ،الز ا؛ی

کیه

توصیهی اجمالی از محل نزاع در این بحیث را بییان کنییم اندیشیمندان و علمیات اصیوص اخیتال
کردهاند که ا؛امی عباداتی نظیر لهص صالت و زکات و صو و غیره ،و همچنین ا؛یامی معیامالتی
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

چون لهص بیع ،اجاره ،نکاح و غیره ،آیا فقط برات معنات صحیح این عبادات و معامالت ووع شده
ا؛

یا معنایی اعّم از صحیح و فا؛د؟ و به تعبیر آخوند خرا؛انی محل بحث در این ا؛

که «آییا

الها عبادات ،ا؛م هستند برات عبادات صحیحه یا برات اعم از عبادات صحیحه و غییر صیحیحه؟»
(آخوند خرا؛انی .)13 : 443

در این نوشتار ،به دنباص واکاوت دقیق و کاملی در میورد همیه زواییات بحیث صیحیح و اعیم و
تبیین اقواص مختلف با رویکردت بر نظریات اما  ،و بحث و نظر در مورد آنها هستیم و در نهای
هر بحث ،قوص مختار بیان خواهد شد.

در
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و ماحصل آنها به همراه آدرس دقیق مطالب ،ذکر شده ا؛  .و در نهای

بحث صحیح و اعم در دو مقاله تنظیم شده که این مقاله نخس
مقدمه  :؛ن

اصولیون این ا؛

مقاله

قبل از ورود به بحث یادآور میشود که به عل

مباحث مطروحیه ،متیون

آن ا؛ .

که بحث صحیح و اعم را در الها عبادات مطرح میکننید

و نس از نایان بحث در عبادات ،الها معامالت را به طور م زا مطرح میینماینید .میا هیم در ایین
میکنیم.

بحث از ایشان تبعی

مقدمه  :2بحث از صحیح و اعم همانطور که در مورد الها شرعی جارت ا؛  ،مییتوانید در
الها عرفی (بدون توجه به اینکه شارعی وجود دارد یا نه) هم مطرح شود .لکن نحوه طیرح آن بیا
نحوه طرح بحث در الها شرعی متهاوت ا؛
ا؛

در الها شرعی (حقایق شرعیه) این بحیث مطیرح

که معنایی را که شارع تصور کرده «معنایی ا؛

یا اعم از آن ا؛
کرده ا؛

که غرض شارع را تأمین میکند = صحیح»

امّا نحوه طرح بحث در الها لغوت چنین ا؛  :واویع لغی

و لهص را برات آن قرار داده ا؛  ،حاص آییا آن معنیا همیان ا؛ی

تأمین می کند یا نه؟ مثالً معنات ماشین را تصور کرده و لغ
معنا همان ا؛

که غرض عر

مقدمه  :3عراقی در نهایة

معنیایی را تصیور

کیه غیرض عیر

را

را برات آن ووع کیرده ولیی آییا ایین

را تأمین میکند یا اعم از تأمینکننده غرض عر
االفکار بیان میکند که بحث در این ا؛

ا؛ .

که آیا الهیا شیرعی وویع

شدهاند برات صحیح یا برات اعم از صحیح و فا؛د .امّا هیچ کس احتماص نداده که الها فقط برات
در تسدید االصول در این باره آمده ا؛  :متسالم بین اصحاب آن ا؛
الها شرعی نیس

که اشیترا

لهظیی ،در

به اینکه لهظی یک بار ووع شده باشد برات صحیح و بار دیگر برات اعم ووع

شده باشد .نس اشترا

لهظی قطعاً نیس

و فقط یک معنی ،موووعله ا؛

صحیح یا اعیم (میؤمن

قمی  4 3ج .)1 :
مقدمه  :4تردیدت نیس

که آنچه شارع از ما میخواهد ،نماز صحیح ا؛

بیتردید نماز صحیح ا؛  .امّا محل بحث و نظر در این ا؛ی
صحیح ا؛

نس مطلوب شارع

کیه موویوعلیه «صیالت» آییا نمیاز

یا اعم از نماز صحیح و نماز فا؛د؟ نس بحث در ما نحن فیه نیرامون موووعله (یا بیه

عبارتی تسمیه یا به عبارتی مستعمل فیه) الها عبادات ا؛

و نه نیرامون «مطلوب شارع».

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

فا؛د ووع شدهاند (بروجردت  4 1ج .)11 :

( س)
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مقدمه  :5در اینکه عنوان بحث چیس  ،اختالفاتی وجود دارد .آخوند صورت مسأله بحیث را
چنین مطرح میکنند :موووع بحث آن ا؛

کیه آییا الهیا عبیادات ،ا؛یم هسیتند بیرات عبیادات

صحیحه یا برات اعم از عبیادات صیحیحه و غییر صیحیحه (آخونید خرا؛یانی [ .)13 : 443در ایین بیاره
گهتنی ا؛  :عنوان «ا؛امی» در کلمات میرزات قمی و صاحب فصول هم مطرح بوده ا؛

] (میرزات

قمی  311ج  4 :حائرت اصههانی .)41 : 444
این درحالی ا؛

که اما با طرح موووع بحث به این شکل مخالف هستند ل

ا در مناهج (اما

خمینی  4 1ج  4 :ی ) 44بیان میکنند که:
) [مشهور و از جمله آنها حائرت در درر الفوائد] بحث را چنین مطرح کرده ا؛ی  :آییا الهیا
عبادات برات عبادات صحیحه ووع شده یا برات اعم از صحیحه و غیر صحیحه (حائرت یزدت بیتیا ج

[ . ) 1 :در این باره گهتنی ا؛  :فاول مینویسد که تا قبل از آخوند عنوان بحث چنین بوده ا؛
در حالیکه چنین نسبتی کامل نیس ].
 )1طبق این مبنا ،آن الهاظی که به ؛بب کثرت ا؛تعماص اختصاص به یک معنی یافتهاند [آنچیه
مشهور ووع تعیّنی می نامند و اما و اصههانی آن را وویع نمییدانسیتند بلکیه «فیی حکیم الوویع»
میدانستند] و همچنین الهاظی که در کال شارع م ازاً ا؛تعماص شدهاند ،از دایره بحث خارجند.
 )3همچنین ،اگر در بحث حقیق

شرعیه به مبنات جناب باقالنی قائل شدیم [صیالت در لغی

یعنی دعا و شیارع هیم در همیان معنیی آن را ا؛یتعماص کیرده ا؛ی ] قطعیاً «صیحیح عنید الشیارع»
نمیتواند موووعله معنات لغوت باشد و ل ا بحث از اینکه موووعله صحیح ا؛

یا اعم ،نمیتواند

مطرح شود.
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

[ )4تعبیر دیگرت که برات این بحث شده ا؛  ،تعبیر آخوند ا؛
ا؛

که میفرماید] بحث در این

که آیا الها عبادات ،ا؛امی هستند برات صحیحه یا برات اعم.
 )1طبق این تعبیر ،اختصاص حاصل از کثرت ا؛تعماص (ووع تعیّنی) داخل بحث میشود ولیی

الها م ازت (چون قطعاً لهص م ازت ا؛م معنات صحیح شیرعی نیسی ) و از داییره بحیث خیارج
هستند و همچنین اگر به مبنات باقالنی قائل شدیم هم ،صحیح شرعی نمییتوانید مسیمّات حقیقیی
لغوت باشد.

« .و منها قد اختلهوا فی ان ألها العبادات هل هی موضوعة بازاء خصوص الصحیحة أو األعم منها و من الها؛دة».

43
داخل در بحث میشوند چراکه [ :هم درباره الها ووع شده شرعی و هم درباره الهیا اختصیاص

مقاله

[ )1تعبیر ؛و آن ا؛

که بگوییم ]:اصل در ا؛تعماص شارع چیس ؟ طبق این تعبیر همه مبیانی

یافته شرعی و هم درباره الهیاظی کیه حقیایق لغیوت هسیتند (بیاقالنی) وقتیی در لسیان شیارع قیرار
میگیرند امکان دارد بپر؛یم که مراد شارع از آنها صحیح ا؛

یا مراد شارع اعیم ا؛ی  .همچنیین

درباره الهاظی که شارع آنها را م ازاً ا؛تعماص میکند امکان دارد که بپر؛یم شارع چه معنایی را به
عنوان معنات م ازت برگزیده ا؛  ،آیا معنات غیر موووعله معنات شرعی صحیح ا؛

ییا معنیات

شرعی اعم] و حتی اگر هم در بحث م از یی مطابق با مبنات اما یی بگیوییم م یاز عبیارت ا؛ی

از

ا؛تعماص لهص در موووعله ،در حالیکه ادعا میکنیم فرد م ازت مصداق معنات حقیقی ا؛  ،بیاز
هم امکان دارد که بپر؛یم آیا شارع ،ادعا کرده که معنات شرعی صحیح مصداق معنات لغوت ا؛
یا ادعا کرده که معنات شرعی اعم از صحیح و فا؛د ،مصداق معنیات لغیوت ا؛ی [ .و طبیق مبنیات
مشهور در بحث م از هم عنوان را اگر «ا؛تعماص» قرار دهیم ،بحث جارت میشود].
 )1نس اینکه [عراقی] بگوید مبنات ما در م از ،بحث را بیثمره میکند (آملی  ) 43 : 314؛خن
غلطی ا؛ .
در این باره گهتنی ا؛ :
الف) آنچه را اما عنوان بحث قرار دادهاند (اصل ا؛تعماص شارع) ،در تقریرات کال ایشان بیه
نحو بهترت تقریر شده ا؛  ،اشتهاردت مینویسد:
دأب الشارع و دیدنیه بحییث یمکین االعتمیاد علییه یقتضیی حمیل األلهیا
المستعملة فی لسانه یی صلى اهلل علیه و آله و ؛لم ییی علیى الصیحیح أو األعیمّ
(تقوت اشتهاردت  4 1ج .)31 :

ب) تحلیل بحث اما این ا؛
حقیق

که مثالً در مورد لهص صالت ،یکی از نن قیولی کیه در بحیث

شرعیه بیان شد مطرح ا؛ :

الف) لهص صالت قبل از ا؛ال به معنات دعا بوده بعد از ا؛ال هم ،چنین ا؛

(قوص باقالنی)

ب) لهص صالت قبل از ا؛ال به معنات نماز بوده ،بعد از ا؛ال هم ،چنین ا؛

(قوص آخونید و

اما )

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

و یمکن تحریره بنحو ثالث :هو أنّه هیل یمکین ا؛یتهادة أصیل أو قاعیدة مین

( س)
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ج) لهص صالت قبل از ا؛ال به معنات دعا بوده ،بعد از ا؛ال به ووع تعیینی برات معنیات نمیاز
ووع شده ا؛

شرعیه به ووع شرعی)

(حقیق

د) لهص صالت ق بل از ا؛ال به معنات دعا بوده ،بعد از ا؛ال به ووع تعیّنیی بیرات معنیات نمیاز
ووع شده ا؛

شرعیه یا :کالووع الشرعی)

(حقیق

هی) لهص صالت قبل از ا؛ال به معنات دعا بوده ،در زمان نیامبر م ازاً در معنیات نمیاز ا؛یتعماص
شده و بعد از نیامبر حقیق

(عد حقیق

متشرعیه شده ا؛

حاص :اگر گهتیم عنوان بحث «موووعله» ا؛
صحیح و اعم ا؛

شرعیه).

(مبنات حائرت) ،تنها فرض ب و ج محل بحیث

[یعنی می توانیم بپر؛یم آیا شارع این الها را برات نماز صحیح ووع کیرده ییا

برات اعم (فرض ج) کما اینکه می توانیم بپر؛یم آیا این الها قبل از ا؛ال برات نماز صحیح ووع
شده بوده یا برات اعم (فرض ب) اما اینکه کدامین مصداق صحیح ا؛
تسمیه نمی زند و ل ا ممکن ا؛ی
عندالعر
نیس

بگیوییم عیر

و کدا نیس  ،وررت بیه

ایین را بیرات صیحیح وویع کیرده ولیی صیحیح

می تواند با صحیح عند الشرع فرق کند] امّا در بقیه صورتها ایین عنیوان بحیث جیارت

چراکه طبق آن مبانی در بقیه صورتها قطعاً «نماز صحیح عنید الشیارع» موویوعلیه صیالت

نیس .
[در این باره گهتنی ا؛  :خالفاً لالما الراحل این مبنا در فرض «الف» هم جارت ا؛

با همان

تقریرت که در فرض «ب» آن را جارت دانستیم ،به این بیان که میگوییم صالت قبیل از ا؛یال بیه
معنات دعا بوده اما اینکه موووع له آن ،دعات صحیح بوده یا اعیم از دعیات فا؛ید و صیحیح محیل
بحث ا؛  .حاص که شارع همان لهص را در همان معنی ا؛تعماص کرده ا؛  ،طبیعی ا؛ی
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؛ؤاص مطرح می شود که معنات لغوت صالت ،دعات صحیح بوده ا؛
باشد ،یا اعم بوده ا؛

کیه ایین

کیه میراد شیارع هیم همیان

که مراد شارع هم همان باشد].

اگر گهتیم عنوان بحیث «ا؛یامی» ا؛ی

(مبنیات آخونید) فیروض «ب و ج و د» ،داخیل بحیث

میشوند ولی در دو صورت دیگر ،قطعاً لهص صالت ،ا؛م نماز صحیح نیس [ .در این بیاره گهتنیی
ا؛  :به بیان قبل ،فرض «الف» با این عنوان بحث هم داخل بحث ا؛ ].

 .برات توویح بیشتر ر( : .خمینی 1 : 33ی .) 3
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چراکه میشود نر؛ید ی مثالً ی اصل اولیه در ا؛تعماالت نییامبر(ص) ،نمیاز صیحیح ا؛ی

ییا اعیم؟ و

مقاله

اگر گهتیم عنوان بحث «اصل در ا؛تعماص» ا؛

(مبنات اما ) ،همه فروض داخل بحیث هسیتند

همچنین میتوان نر؛ید اگر نیامبر(ص) لهص صالت را در دعا ا؛تعماص کردهاند ،اصل اولییه در میراد
یا اعم؟

ایشان چیس ؟ (مبنات باقالنی) آیا مرادشان دعات صحیح ا؛

به عبارت دیگر :چون میدانیم صالت در کال شارع هم در صالت صحیح ا؛تعماص شده و هم
در اعم ،می نر؛یم اصل اولیه و قاعده اولیه در ا؛تعماالت شیارع چیسی ؟ آییا اصیل آن ا؛ی

کیه

نیامبر لهص را در صحیح ا؛تعماص کرده که برات خروج از این اصل قرینه بخواهیم یا اصل آن ا؛
که ایشان این لهص را در اعم ا؛تعماص کرده که برات فهم صحیح قرینه بخواهیم.
روشن ا؛
مطابق ا؛
دعا ا؛

که این تقریر با فرض حقیق

شرعیه ؛ازگار ا؛

و طبق فرض آخر (م از) نیز این تقریر جارت ا؛

و بیا فیروض «الیف و ب» هیم

به این بیان که موویوعلیه صیالت

اما اوالً نیامبر لهص را م ازاً در معنات صحیح ا؛تعماص کردهاند و بعد به نحو ؛بک م یاز

من الم از در معنات اعم ا؛تعماص نمودهاند یا امر بالعکس ا؛ .
طبیعی ا؛

که در این «؛یبک» ر؛ییدن از حقیقی

بیه م یاز اوّص ،محتیاج قرینیه اوص ا؛ی

ر؛یدن از م از اوص به م از دو  ،محتاج قرینهات دگر ا؛ی

و لی ا در

و

معنیات دوّ بیه دو قرینیه

محتاج ا؛ .
ج) آنچه گهتیم تقریرت ا؛

شرعیه ندانستهاند .آخوند تقریر ایشان را چنین بیان میکند:

بحث در این ا؛

که اصل در الهاظی که شارع آنها را ا؛تعماص کرده چیس

آیا ابتدائاً شارع

بین معنات لغوت و معنات صحیح عالقهات را لحا کرده و قرینهات را بر این ا؛تعماص م ازت قیرار
داده و در مرحله بعد بین معنات صحیح و معنات اعم عالقهات دیگر را لحا کرده و قرینه دوّمی را
قرار داده ا؛ ؟ یا امر بالعکس ا؛ ؟ (آخوند خرا؛انی .)13 : 443
[ثمره بحث آن ا؛

که] اگر قرینه دو نبود ،حمل مییشیود بیر معنیایی کیه بیین آن و معنیات

لغوت عالقه وجود دارد[ .در منتهی الدرایه آمده ا؛  :این ا؛تدالص به شییخ اعظیم انصیارت نسیب
داده شده ا؛

(اصههانی  413ج  ) 43 :در حالیکه به نظیر مییر؛ید آنچیه از کیال شییخ ا؛یتهاده

میشود ،غیر از این تقریر ا؛

(کالنترت  313ج ])31 :

( س)

د) آخوند بر این تصویر بحث (به گونهات که مبتنی بر حقیق

شرعیه نباشد) اشکاص کردهانید،

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

بر بحث حقیق

که مشهور اصولیون با اتکا به آن ،بحث صحیح و اعیم را مبتنیی

34
پژوهشنامة متين

ایشان مینویسد:
و أن خبیر بأنه ال یکاد یصح ه ا إال إذا علم أن العالقة إنما اعتبرت کی لک
و أن بناء الشارع فی محاوراته ا؛تقر عند عد نصب قرينة أخرى على إرادتیه
بحیث کان ه ا قرينة علیه من غیر حاجة إلى قرينة معینة أخیرى و أنیى لهیم
بإثبات ذلک (آخوند خرا؛انی .)14 : 443

بیان مطلب :این تصویر تنها در صورتی صحیح ا؛
اعتبار کرده ا؛

و بنات شارع در محاوراتش آن ا؛

که بدانیم شارع عالقهها را بیه ایین نحیوه
که اگر قرینه دوّمی را نیاورد ،همان معنیایی

را اراده کند که در مرحله اوّص بین آن و معنات لغوت عالقهات را اعتبار کرده بیود .بیهگونیهات کیه
همین عد قرینیه دوّ  ،قرینیهات باشید بیر اراده معنیات م یازت اوّص لکین احیراز چنیین اصیلی در
ا؛تعماالت شارع ،ممکن نیس .
ه) برخی خوا؛تهاند از این فرمایش آخوند ا؛تهاده کننید کیه :ایشیان بحیث صیحیح و اعیم را
مبتنی بر حقیق

شرعیه میداند به این بیان که ایشان میفرماید چون نمیتوانیم ثاب کنیم که شارع

به ؛بک م از از م از تن داده ا؛  ،میگوییم بحث از صحیح و اعیم در صیورت عید حقیقی
شرعیه تنها در صورتی جارت ا؛

که فرض ؛بک م از از م از جارت باشد و چیون ایین فیرض

قابل اثبات نیس  ،در این صورت بحث صیحیح و اعیم در صیورت عید حقیقی

شیرعیه ،جیارت

نمیشود.
در این باره گهتنی ا؛  :از آنچه گهته شده ا؛
جارت نیس

بلکه می توان نتی ه گرف
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نمیتوان فرض بحث را ثاب

نمییتیوان نتی یه گرفی

که بحث می کور بیی ثمیره ا؛ی

کرد ،این در حالی ا؛

که میتوان گه

کیه بحیث می کور

چراکیه در هیر صیورت
همین فیرض بیرات آنکیه

بحث جارت شود کافی ا؛ .
و) با توجه به همه آنچه گهتیم به نظر میر؛ید ،عنیوان میورد نظیر «اصیل در ا؛یتعماص» کیه در
کلمات اما مطرح شد ،از بقیه عناوین بهتر ا؛ .
مقدمه  :6صح

و فساد به چه معنی هستند؟

آخوند در این باره میگوید :صح
صح

به معنات تمامی

ا؛

(تمامی

قضا [و اعاده] ،و متکلمین گهتهاند :صح

و فساد نزد همگان (فقها ،متکلمین) به ییک معنیی ا؛ی .
اجزا و شرایط) .اما اینکه فقها گهتهاند :صح
یعنی موافق

شریع

یعنی ا؛قاط

و غیر ذلیک [میثالً اطبیا گهتیهانید

34
صح

چراکه از دیدگاه فقیه آنچه مهم ا ؛  ،ا؛قاط قضا ا؛ی
تعریف آن ،برگزیده ا؛  .و طبیعی ا؛

بیه لیواز صیح

و لی ا همیان الزمیه صیح

را بیه عنیوان

که برات هر کس یکی از لواز صح  ،مهم ا؛

مقاله

یعنی اعتداص مزاج (فاول لنکرانیی  311ج  ،]) 43 :تعرییف صیح

ا؛ی .
ول ا

همان را به عنوان تعریف برگزیده ا؛ .
امّا این اختال
صح

نمیشود .کما اینکه اخیتال

نظر به لواز  ،باعث تعدد معنات صح

مصیادیق

که به حسب حاالت مختلف حاصل میشود ،وررت به تعریف واحد آن نمیزند.
و فساد ،اوافی هستند به این معنی کیه ییک شییء ممکین ا؛ی

و نکته آخر اینکه :صح

بیه

حسب حالتی صحیح باشد [نماز دو رکعتی برات مسافر] ولی به حسب حالتی دیگیر [بیرات حاویر]
فا؛د باشد (آخوند خرا؛انی .)14 : 443

در این باره گهتنی ا؛  ) :در توویح فرمایش آخوند الز ا؛
نمازت از دیدگاه فقهی صحیح ا؛
مؤمن نیس ) ،از این جه
 )1آخوند صح

(مسقط قضا؛ ) ولی از دیدگاه عرفانی صحیح نیس
که از دیدگاه فقهی تا ّ ا؛

را به معنات «تمامی

و شرایطش حاصل ا؛
صح

ا؛

را به معنات «تمامی

کیه توجیه کنییم اگیر ییک
(معراج

و از دییدگاه عرفیانی نیاقس ا؛ی .

من حیث االجزاء و الشرائط» دانستند یعنی آنچه تما اجیزا

صحیح ا؛  .این در حالی ا؛

که وحید بهبهانی یی علی ما نسب إلیه ییی
(جزاییرت  4 1ج  .) 41 :امیا نیائینی در

من حیث االجزاء» دانسته ا؛ی

فوائد األصول [با اینکه فرمایش آخوند در اینکه تعریف فقها و متکلمین ،تعرییف بیه الز ا؛ی  ،را
 311ج  .)14 :البته الز به ذکر ا؛

که ایشان در اجود التقریرات ؛یخن آخونید را بیه طیور کامیل

ن یرفتهاند (خویی  311ج .)34 :
نس میتوان نائینی را در این بحث نیرو آخوند دانس .
ب نوردت ،نیز صح

را همین گونه تهسیر کرده و مینویسد:
ان الصحة و الفساد متقابالن تقابل العدم و الملكة .و المراد من الصنحة هنو
تمامیة الشيء بمقتضى أصل خلقته التكوينیة أو جعله التشريعي ،مقابل الفساد
الّذي هو عبارة ع عدم هذا المعنى ،و قد يعبر عنه بالناقص و المعیب أيضنا
(مو؛وت ب نوردت  41ج 11 :ی.)11

 )3این در حالی ا؛

که آنچه از کلمات عراقی ا؛تهاده می شود آن ا؛

که صحّ

به معنات

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

مین یرد ولی] هیچ اشاره به اینکه معنات صح  ،تمامیی

باشید ،نمییکننید (ر : .کیاظمی خرا؛یانی

( س)
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پژوهشنامة متين

در تحصیل غرض» ا؛

«تمامی

 13آملییی  314ج 4 :

عراقییی  414ج  .)31 :نکتییه مهییم آن ا؛ ی

تقریرات ایشان به گونه ات نیس
می توان گه
معادص ا؛

و فساد به معنات «نقصان در تحصیل غیرض» (بروجیردت  4 1ج :

که بتوان این ا؛تظهار را بیه طیور قطیع بیه ایشیان نسیب

شاید مراد ایشان آن ا؛
با تمامی

کییه اگرچییه عبییارات عراقییی و

ووع شده ا؛

که لهص صح

داد ولیی

برات مههو واحیدت کیه

بعالوة وفات به غرض (یا تحصیل غرض) [همچنانکه مثالً لهص «راه راه» ووع

شده برات مههومی که مصادیق آن مرکب هستند از ؛یاهی و ؛هیدت].
اشکال اصفهانی بر کالم آخوند

اصههانی بر ؛خن آخوند [و من تبعه] اشکاص کرده و میفرماید :إ؛قاط قضیا و موافقی
غیر آنها (مثل اعتداص مزاج) از لواز تمامی
نیدایش تمامی

نیستند بلکه مقوّ حقیق

تمامی

شیریع

و

هستند (یعنی باعیث

میشوند نه آنکه از آثار و لواز آن باشند) .چراکه تمامی  ،یعنی تمامی ِ از حیث

إ؛قاط قضا یا تمامی ِ از حیث موافقة االمر .و معلو ا؛

که الزمه یک شییء نمییتوانید میتمّم و

مقوّ ِ ملزو خود باشد (اصههانی  413ج .)13 :
در این باره گهتنی ا؛

 :آنچه ایشان میگویند آن ا؛

که :چیزت که آثیارت دارد ،آن آثیار

نمی توانند ندیدآورنده آن چیز باشند ،چراکه الزمه یک شیء معلوص شیء ا؛

و ل ا نمیتوانید از

علل آن شیء باشد .در حالی که خود ایشان در ناورقی مینویسند که ایین قاعیده در لیواز وجیود
می آید چراکه لواز ماهی  ،معلوص ماهی
ا؛

نیستند بلکه مثل فصل نسب

به جنس (که هم الزمه آن

و هم موجد آن ا؛ ) می تواند هم آن را ای اد کند و هم الزمه آن باشد.
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اشکال خویی بر کالم اصفهانی

خویی بر محقّق اصههانی اشکاص کرده ا؛
) ا؛قاط قضا و اعاده و موافقی
تمامی  .چراکه بدون عنای

شیریع

(فیاض  411ج  ) 31 :اهم مطالب ایشان عبارتند از:
از آثیار تمامیی

به آثار هم میتوان گه

هسیتند و نیه از مقومیات حقیقی

این شیء تا ّ ا؛ .

 )1محقق اصههانی در یکی از دو مورد ذیل دچار خلط شده ا؛ :
یک :بین تمامی
امتثاص ،تمامی

فی نهسه یعنی تمامی

به لحا اجزا و شیرایط بیا تمامیی

به معنات دوّ جز با توجه به آثار واقعیتی ندارد ولی تمامی

بیه لحیا مرحلیه

به معنات اوّص ،واقعیی

34
در مصداق) ولی تمامی
تا ا؛

و اال فال (تمامی

دو :بین تمامی
مههو تمامی

در ماهی )].

واقعی (ده جزیی که همراه هم هستند) و عنوان تمامی

یک مههو انتزاعی ا؛

شیء دارات اثر ا؛
ا؛ ( .واقعی

به لحا اجزا و شرایط یعنی اینکه این شیء اگر اجزا و شرایطش هسی ،

مقاله

دارد[ .تمامی

به لحا مرحله امتثاص یعنی اینکه این شیء اگر اثر دارد تا ا؛

و اال فال (تمامیی

(مههو تما ) .چراکیه

که از قیاس شیء با آثارش به د؛ میآید [میگوییم این

نس انتزاع میکنیم از آن مههو تا ّ را] و ل ا ترتب اثر از مقوّمات این مههیو
جز ترتب اثر) در حالی که تمامی

این مههو هم چیزت نیس

بدون آنکه لحا کنیم که آیا این ده جزء اثرت را دارند تا عنوان تمامی

واقعی یعنی ده جزء

را از آن انتیزاع کنییم ییا

ندارد.
اما مههو تمامی  ،موووعله لهص صالت نیس  ،بلکه [طبق عقیده صیحیحیهیا] لهیص صیالت
ووع شده ا؛
مقومات «تمامی

که همان اجزا و شرایط باشند .و روشن ا؛ که ترتب اثر از

برات مصداق تمامی

من حیث االجزاء والشرائط» نیس .

در این باره گهتنی ا؛  :ایشان ،چنانکه به صراح
معنی دارد .و تمامی

به لحا اجزا و شرایط ،عل

ا؛قاط قضا مقو تمامی

میفرماید ،بر این عقیدهاند که تمامیی

آثار ا؛

دو

و نه معلوص آن .ل ا ایشان میفرمایید:

نیس  ،بلکه یک شیء در خارج اجزایی دارد ،از وجود آن اجزا ما بدون

اینکه نظرت به آثار آن داشته باشیم مههیو تمامیی

را انتیزاع مییکنییم میثالً از وجیود آن اجیزا،

نس :تمامیی

ییک مههیو انتزاعیی ا؛ی

از «م میوع اجیزا و شیرایط» و در ایین انتیزاع هییچ

احتیاجی به آنکه عنایتی به معلوص (ا؛قاط) داشته باشیم ،نداریم .نس ا؛قاط صیرفاً الزمیه و معلیوص
اجزا و شرایط (که از آنها مههو تمامی

انتزاع میشود) ا؛

و هیچ نحوه مقیومیتی نسیب

بیه آن

ندارد.
دفاع شهید صدر و روحانی از محقق اصفهانی

شهید صدر و روحانی از این جه

از محقق اصههانی دفاع کردهاند .در منتقی االصوول (حکییم 4 3

ج  )143 :بیان میشود که تمامی

و نقصان امور اوافی هستند که با توجیه بیه چییزت دیگیر معنیی

می شوند .یعنی (الف  +ب) فی نهسه ،نه تا ا؛

و نه ناقس .بلکه در قیاس با اینکه آیا اثیر الز را

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

معلولی ندید میآید که ا؛قاط قضا ا؛ .

( س)
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دارد یا ندارد ،به تمامی
رکعتی» ناقس ا؛
ا؛

و ناقصی

متصف مییشیود .نیس اگیر بخیواهیم بگیوییم « صیالت ییک

باید آن را با اثرت که از آن متوقع ا؛

قیاس کنیم و اال فی حدّ نهسیه نیه تیا

و نه ناقس.
در این باره گهتنی ا؛  :ایشان ییی چنانکیه شیهید صیدر (عبدالسیاتر  4 1ج  ) 3 :3هیم بیا انید

تهاوتی یی میخواهد بگوید :تمامی
لحا آثار) یک امر انتزاعی ا؛
نمی تواند از لواز تمامی

(مطلقاً چه تمامی

به لحا اجیزا و شیرایط و چیه تمامیی

بیه

از قیاس یک شیء با اثیرت کیه از آن انتظیار دارییم .نیس «اثیر»
ا؛  .در این باره میگوییم اینکه شی فی حدّ

باشد چراکه مقوّ تمامی

نهسه نه تا ّ ا؛

و نه ناقس ؛خن در؛تی ا؛

شیئی دیگر ا؛

نیز ؛خن در؛تی ا؛  ،ولی اینکه آن مقیاس ترتیب اثر باشد ،محل بحث ا؛ .

همچنین الز ا؛  ،توجه کنیم که تمامی

و اینکه تمامی

در دو حوزه قابل تصویر ا؛ :

الف) حوزه مصادیق :یعنی اینکه کدا مصداق تا ا؛
که در قیاس با طبیع

مصداقی تا ا؛

مههومی انتزاعی از قییاس شییء بیا

و کدا مصداق ناقس .در این مرحلیه

نوعیهاش تا باشد .مثالً اگر طبیعی

چرخ ا؛  ،ماشین زید اگر آن چرخ را دارا؛  ،تا ا؛  .و چنیین ا؛ی
اعتبارت مثل صالت .به این معنی که اگر طبیع
صورتی تا ا؛

آثار به آن اشاره شد امّا باید توجه کرد که برخال
نمیآید بلکه از قیاس با طبیع

ب) حوزه مهاهیم :یعنی اینکه طبیع
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

این همان حوزه ات ا؛

در طبیعی هیات نوعییه

صالت دارات ده جزء خاص ا؛  ،نمیاز زیید در

که آن ده جزء را دارا باشد .این حوزه همان ا؛

قیاس با آثار به د؛

نوعییه ماشیین ،دارات

که با عنوان تمامی

آنچه همه آن بزرگان گهتهاند این تمامی

و در چه صیورتی نیاقس.

به لحا اجزا و شرایط معرفی کیرد و تمامیی

در این حوزه امرت اوافی و در قیاس با چیزت دیگر ندانسی  .توجیه شیود کیه تمامیی
حوزه امرت انتزاعی ا؛

از

نوعیه انتزاع میشود.

نوعیه در چه صورتی تا ا؛

که خویی آن را تمامی

بیه لحیا

ولیی طبیق نظیر خیویی در حیوزه اوص ،امیرت اویافی ا؛ی

را

درهیر دو
درحیالیکیه

درحوزه دوّ امرت اوافی نیس .
اما نکته این ا؛

که تمامی

در حوزه دوّ  ،تنها درصورتی صیه

ماهیات ،ماهیات اعتبارت باشند و اصالً تمامی
؛ؤاص باقی ا؛

ماهییات مییشیود کیه آن

بر مهاهیم حقیقی حمل نمییشیود .لکین جیات ایین

که در این مهاهیم اعتبارت تمامی

از قییاس طبیعیی

نوعییه بیا چیه چییزت انتیزاع
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و این تمامی

آثار انتزاع میشود.

مقاله

آن ا؛

که حق در این ا با اصههانی ا؛

از قیاس طبیع

نوعیه با

بحث را در حوزه مهاهیم اعتبارت و مهاهیم حقیقی مطرح میکنیم:
الف) مهاهیم اعتبارت مثالً در ماهی

صالت:

یک) شارع آثارت را مدّ نظر می گیرد و برات ر؛یدن به آنهیا ،میاهیتی را اعتبیار مییکنید میثالً
معراج مؤمن را لحا می کند و برات ر؛یدن به آن ،ده جزء را به عنیوان ماهیی

صیالت (طبیعیی

نوعیه) اعتبار میکند.
دو) در این ا ،آثار ،عل
؛ه) آن ماهی

اعتبار هستند و در موووعله قید نشدهاند (حیثی

تعلیلیه).

با توجه به اینکه برات ر؛یدن بیه آن آثیار تمیا ا؛ی  ،متصیف بیه صیه

میشود و این تمامی

تیا

در حوزه مهاهیم ا؛ .

چهار) اگر گهتیم نا صالت برات همان ده جزء قرار داده شده ا؛  ،صحیحی شدهاییم و اگیر
به عنوان مثاص گهتیم برات «هش

جزء» قرار داده شده ا؛  ،اعمی شدهایم.

نن ) زید در خارج نمازت میخواند .اگر مطابق با طبیع
ا؛

و این تمامی

نوعییه ا؛ی  ،تیا ا؛ی

در حوزه مصادیق ا؛ .

نکته مهم آن ا؛

که اگر کسی بگوید تمامی

در حوزه مصادیق به عنوان موووعله میباشد،

باید به ووع عا موووع له خاص ،قائل شود چراکه هر مصداق در حقیق

یک جزیی از جزیییات

در حوزه مصادیق» ا؛ .

ب) مهاهیم حقیقی مثالً ماهی
یک) طبیع
ا؛  ،آب دار ا؛
دو) واوع لغ

هندوانه:

نوعیه هندوان ه دارات اجزایی ا؛

و آثارت را دارد ،مثالً رافع صهرا ا؛  ،شیرین

و . ...
یا لهص هندوانه را برات همه آن اجزا قرار داده ا؛

(صحیحی) یا بیرات برخیی

از آنها (اعمی).
؛ه) اما ماهی

هندوانه اصالً به صه

تمامی

متصف نمیشود بلکه آنچیه بیه صیه

متصف میشود ،مصادیق ا؛  .یعنی اگر این هندوانه مطابق با ماهی

و طبیع

تمامیی

نوعیه بود تا ا؛

و اال ناقس ا؛ .

( س)

تاکنون گهته شد که اوالً ،چون ؛خن درباره ووع ماهیات اعتبارت و نیه مصیادیق ا؛ی  ،بایید

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

مههو «تمامی

و اال نیاقس
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بحث را درباره تمامی

در حوزه مهاهیم مطرح کنیم .ثانیاً ،در حیوزه مهیاهیم اعتبیارت ،تمامیی

قیاس با آثار انتزاع میشود و ل ا آثار مقوّ مههو تمامی
امّا نکته ا؛ا؛ی این ا؛
مصداق تمامی
تمامی

از

هستند.

که ) :طبق فرمایش آخوند آثار معلوص صالت تا (ده جزیی) یعنی

هستند و این منافاتی با این ندارد که طبق فرمایش اصههانی آثار عل

باشند )1 .اگر اثرت مثل معراج مؤمن به عنوان مقوّ مههو تمامیی

ندارد که اثرت دیگر مثل ا؛قاط قضا به عنوان معلوص تمامی

انتزاع مههو

لحیا شیود ،اشیکالی

مطرح شود.

نس :اشکاص اصههانی بر آخوند وارد نیس .
مبنای امام خمینی

را به معنات تمامی

تاکنون دانستیم که آخوند صحّ

دانستند و تعریفهات دیگر از قبییل ا؛یقاط

قضا و  ...را تعریف به الز معرفی کردند .نس از دیدگاه ایشان یی که خود از زمره صحیحیها؛
یی در لهص صالت مثالً :این لهص ووع شده ا؛

برات «نماز تا » که یکی از آثارش ا؛قاط قضا؛

در این باره اصههانی اشکالی را مطرح کرده بود که به آن نا؛خ دادیم .اکنون مبنات اما خمینی در
این باره را باز میشنا؛یم:
اما در مناهج بحثی را مطرح میکنند مبنی بر اینکیه «ا؛یامی عبیادات» کلّیی ا؛ی

و وویع در

آنها ،به نحو ووع عا  ،موووعله عا ا؛  .این بحث برگرفته از فرمایش آخوند خرا؛یانی ا؛ی ،
که در کفایه (آخوند خرا؛انی  )11 : 443میفرمایند:
ووع و موووعله در الها عبادات ،عا ا؛  .و احتماص اینکه وویع عیا  ،موویوعلیه خیاص
باشد ،بعید ا؛

چراکه الزمه این قوص آن ا؛

که بگوییم اگر این الها در معنات جامع (مههو و

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

عنوان کلّی) ا؛تعماص شدند ،این ا؛تعماص ،م ازت ا؛

یا بگوییم ا؛تعماص ایین الهیا در جیامع و

امثاص آن ،ممنوع ا؛  ،که البته م ازت بودن و ممنوع بودن این ا؛تعماص بعید ا؛ .
اما نیز همین ؛خن را قبیوص داشیته و نیس از نی یرش آن بیر ایین باورنید کیه :صیح
نمی تواند صه

مههو باشد ،بلکه صحّ

مربوط بیه مصیادیق (وجیودات) ا؛ی

ایشان مههو صالت نمی تواند مقید به مههو صحّ
صالت باشد ،بلکه صحّ

صه

باشد .و ل ا صحّ

اصیالً

یعنیی از دییدگاه

نمییتوانید صیه

مههیو

مصادیق صالت ا؛  .ایشان میگویند اگر صالت بخواهد بیرات

صالت صحیح ووع شده باشد ،یا برات مههو صالت صحیح ووع شیده ا؛ی
صالت صحیح .فرض اوّص باطل ا؛

ییا بیرات مصیادیق

چراکه صحیح نمیتواند وصف مههو صالت باشد و دوّمیی
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را نیز در ومن بحثی مهصل باطل میکنند .خالصه مطالب ایشان در این باره چنین ا؛

(اما خمینی

مسلّماً آن د؛ته از اصولیون که صحیحی شدهاند نمیخواهند بگویند کیه :صیالت وویع شیده
ا؛

برات «صالت صحیح» .چرا که اگر چنین باشد مههیو «صیالت صیحیح» موویوعلیه صیالت

میشود (یعنی مههو صالت بعالوه مههو صحیح) .همچنین نمیخواهند بگویند صالت ووع شده
ا؛

زیرا:

برات «مصادیق صالت صحیح» چراکه این ؛خن غیر ممکن ا؛

اوّالً :در این صورت ووع عا (مههو صالت صحیح را لحا میکنییم) و موویوعلیه خیاص
و از آن ،دو عنوان »صالت» و

(مصداق خارجی صالت صحیح) میشود که یک امر وجودت ا؛

«صحیح» انتزاع میشود .اگر بخواهند بگویند یی چنانکه عراقی میفرمود یی که ییک «وجیود ؛یعی»
بین افراد یک طبیع

؛ریان دارد ،؛خن غلطی ا؛

(رجوع به ووع عا  ،موووعله عا ).

ثانیاً :نمازت که به حمل شایع ،صحیح ا؛  ،آن نمازت ا؛ی

کیه همیه اجیزا و شیرایط را دارا

باشد ،حتی قصد امر ،چراکه تا امر نباشد وجودش ممکن نیس  .و هر نمازت غیر از چنیین نمیازت،
به حمل شایع باطل ا؛ .
در حالیکه شرایطی که از ناحیه امر ندید می آیند ،قطعیاً داخیل بحیث صیحیح و اعیم نیسی
[یعنی :همه می گویند نمازت که مأموربه ا؛
مأمور به ا؛  ،نماز بدون قصد امر ا؛

آیا نماز صحیح ا؛

یا اعم؟ در حالیکه نمازت کیه

چراکه امکان ندارد «نماز با قصد امر» مأموربه واقیع شیود]

داخل در بحث میدانند ].و همچنین فسادت که از قبیل نهیی در عبیادات ییا فسیادت کیه در فیرض
اجتماع امر و نهی و غلبه جانب نهی حاصل میشوند ،طبق نظر اصولیون از محل بحث خارج هستند
در حالیکه اگر مراد «صالت صحیح به حمل شایع» باشد ،داخل در بحث میشیوند[ .در ایین بیاره
گهتنی ا؛  :چنانکه خواهیم آورد این اشکاص هم ،اشکاص جدلی ا؛

و اما این شرایط را داخیل

در محل بحث میدانند].
در این باره گهتنی ا؛  :اما بر این عقیدهاند که «صحیحی» ها تنها با دو فرض مواجیه هسیتند:
الف) جایی که مههو صالت بعالوه مههو صحیح لحا شود یعنی مههو «صیالت صیحیح» .ب)
جایی که مصداق خارجی صالت صحیح لحا شود .؛پس ایشان مینویسند چون «صحیح» همیشه

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

[در این باره گهتنی ا؛  :این اشکاص جدلی ا؛

و بر نائینی وارد ا؛

و اال اما این شرایط را هم

( س)
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وصف مصداق ا؛

را موووعلیه

نس نمیتوان «مههو صالت» در حالیکه مصداق صحیح ا؛

و مستعمل فیه قرار داد.
در این باره گهتنی ا؛  :اوالً :میتوان گه
این جه

فرض ؛وّ قابل تصیویر ا؛ی  :مههیو صیالت از

که مصادیقش دارات اثر هستند ،حقیقتاً معروض صحّ

ا؛

و مصیداق صیحیح ا؛ی .

به عبارت دیگر :وقتی شارع برات ر؛یدن به اثیرت (معیراج میؤمن) ،میاهیتی را جعیل مییکنید ،آن
حقیقتاً (و نه از باب وصف به حاص متعلّق) متصف به صحّ میشود (یعنی صحیح عارض بر

ماهی

آن می شود یعنی آن مههو به حمل شایع ،صحیح ا؛ ) اگیر مصیادیق آن غیرض شیارع را تیأمین
کند و ما را به آن اثر (معراج مؤمن) بر؛اند .نس مههو میتواند مصداق صحیح باشد و همیان هیم
موووعله صالت باشد.
ثانیاً :ایشان برات بطالن فرض الف (مههو صحیح  +مههو صالت) دلیلی اقامیه نکیردهانید .از
فرمایش شاگردان ایشان می توان چنین ا؛تهاده کرد که ظاهراً دلیل ایشان آن ا؛
عوارض وجود ا؛

و قیید ماهیی

که «صیحیح» از

نمییشیود (ملکیی اصیههانی  31ج  .)31 :1در حیالیکیه در تمیا

اصنا  ،علیرغم آ نکه عوارض وجود ،ندید آورنیده صینف هسیتند ولیی در ماهیی
میکنند مثالً «ایرانی » از عوارض وجودت انسان ا؛
«انسان» و «متولدِ ایران» به د؛

تقیّید ای یاد

ولی میتوان مههو بسیطی را از دو مههیو

آورد و مههو «ایرانی » را لحا کرد .یا مثالً مههیو «قطیره طیال»

مرکب از «مههو آلو  +مههو زرد» ا؛  ،در حالیکه زردت از عوارض وجودت آلو ا؛ .
اما

در ادامه بحث خود به یک اشکاص و جواب اشاره میکنند و میفرمایند (اما خمینیی  4 1ج
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اشکاص :اگر کسی بخواهد برات فرار از اشکاص (که مراد ما نمییتوانید صیحیح بیه حمیل شیایع
باشد) بگوید :صح

امر اوافی ا؛

و ل ا یک شیء نسب

به اجزا میتواند صحیح باشد و نسب

به شرایط فا؛د [ .و مشکل را چنین حل کند که نماز بیی قصید قربی
صحیح نیس

اگرچیه مین حییث الشیرایط

ولی من حیث االجزا صحیح ا؛  .نس میتوانیم بگیوییم مأموربیه صیحیح ا؛ی

ییا

اعم][ .در این باره گهتنی ا؛  :این مطلب فرمایش نائینی ا؛  .که مینویسد« :إذ الصّحة و الفسناد
م األمور اإلضافیّة ،و م هنا ذهب بعض إلى وضع ألفاظ العبادات للصحیح بالنّسبة إلى األجزاء ،و
لألعمّ بالنّسبة إلى الشّرائط» (کاظمی خرا؛انی  311ج .])14 :
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اگر بخواهیم صحّ
صحّ

را ت زیه کنیم باید قائل به م از شویم و بگوییم صحّ

به اجیزا م یازاً

نسب

مقاله

نا؛خ :میگوییم ،اوّالً در عر

و لغ

صحّ ِ من حیث االجزاء و من حیث الشرایط نداریم [و

ا؛ ] ثانیاً اجزا بدون شرایط صحیح نیستند و ل ا مأموربه بدون قصد امر حتی از حیث اجزا

هم نمیتواند «صالت صحیح» باشد .و ل ا م ازاً هم نمیتوان بیه آن «صیحیح» گهی  .و بیر فیرض
آنکه بتوانیم به «صالت دارات اجزا و فاقد شرط قصد امر» صحیح بگوییم ،این اطالق م ازت ا؛
در حالیکه «صحیحیها» اطالق صحیح بیر «نمیاز بیدون قصید امیر» را اطیالق م یازت نمییداننید.
همچنین نمیتوانیم به این توجیه تن دهیم که صحّ

دراین ا به معنات صحّ

بیه ایین

تعلیقی ا؛

معنی که «نماز بدون قصد امر» اگر بقیه شرایط حاصل شد صحیح ا؛ .
[إن قل  ]:در علم اصوص صحیح و فا؛د ،بیه معنیایی غییر از معنیات عرفیی ا؛ی
خاص علم اصوص دارند[ .قل  ]:این ؛خن غلط ا؛

و کسی به آن ملتز نمیشود.

اما نس از بیان این مقدمه [که معلو شد نه مههیو صیح
موووعله لحا شوند و ل

و اصیطالحی

و نیه مصیداق آن ،نمییتواننید در

ا صحیحی ها باید راهی برات حل مشکل خویش بیابند] میفرماینید (امیا

خمینی  4 1ج :) 43 :
ظاهراً همین اشکاص باعث شده که امثاص آخوند صحّ
فرمایش آخوند این ا؛
و ثانیاً :تقابل صح

که اوّالً :مههو صح

و در لغ

در عر

یکی هستند

[چراکه تا و ناقس در موووع خاص مقابیل

تیا بیودن دارد و تیا نیسی  ،نیاقس ا؛ی

و تمامیی

که اجزاء وجود داشته باشد .نس اگر چیزت جزء ندارد یی مثل م یردات ییی تمامیی

نقصان در آن مطرح نیس  ،نس تا و ناقس ،عد و ملکه هستند و چون صح

در
و

و فساد با آنها هیم

معنا میباشند ،آنها هم عد و ملکه میشوند].
در این باره گهتنی ا؛  :در این ا ؛ؤالی مطرح ا؛

که چرا تغییر صحّ

بیه تمامیی

مطرح شده از ناحیه اما را حل میکند .در این باره گهتنی ا؛  :اما فرمودهاند صحّ
وصف ماهی

و مههو باشد در حالیکه تمامی

صه

مههو و ماهی

ح
دارات اجزا؛ ) نس مههو صالت نمیت واند متصیف بیه صی ّ
صحّ

در این ا به معنات تمامی

نمییتوانید

میشود (بیه لحیا اینکیه

باشید و لی ا آخونید فرمیود کیه

ا؛ .
یرند و بر آن اشکاص میکنند (اما خمینی  4 1ج :) 44 :

( س)

امّا اما این الت اء را نیز نمین

مشیکل

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

جایی ا؛

و مههو تمامی

و فساد ،تقابل عد و ملکه ا؛

هم قرار می گیرند یعنی جایی که شأنی

را به معنیات تمامیی

بگیرنید .و ظیاهراً
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و نه در لغ  ،مههو صح

اوّالً نه در عر

با مههو تمامی

و مههو فساد بیا مههیو نقصیان

یکی نیستند[ .یعنی مثالً به انسان کور میگوییم ناقس ولی نمیگوییم فا؛د ،کما اینکه به میوه فا؛د
میگوییم فا؛د ولی نمیگوییم ناقس] .ثانیاً تقابل صح
کیهی

و فساد ،تقابل تضاد ا؛

چراکه آنها ،دو

وجودت هستند که بر اشیات موجود خارجی عارض میشوند ،و ل ا بیه چییزت کیه بیا طبیع

نوعیهاش ؛ازگار ا؛

[مثالً طبع نوعیه هندوانه ،شیرین ا؛ی  .اگیر ایین هندوانیه همیین صیه

دارد] میگوییم صحیح ،و اگر با آن طبع ؛ازگار نیس
دارات یک کیهی

را

میگوییم فا؛د .نیس آن موجیود خیارجی

موجوده خارجی ا؛ .

امّا درباره ماهی

اعتبارت (و نه افراد و مصادیق) اگر میگوییم «صحیح» ،ایین اطیالق م یازت

ا؛  .به عبارت دیگر« :صحیح» وصف مصادیق ا؛

[ماهیی

ولیی اگیر ماهیی

اعتبیارت را امیا

مورد اشاره قرار میدهند ،در حالیکه این بحث در ماهییات غییر اعتبیارت هیم جیارت ا؛ی ] هیم
ح
معروض ص ّ

قرار گرفی  ،ایین اطیالق م یازت ا؛ی  ،چراکیه ماهیی

را دارات ییک حقیقی

اتصالیه گرفتهایم (و ل ا میگوییم نماز قطع شد) که اگیر برخیی از اجیزات آن نبیود ،م یازاً بیه آن
میگوییم فا؛د .این در حالی ا؛

و نقصان ،تقابل وجود و عد ا؛ .

که تقابل تمامی

[إن قل  :در حقایق بسیطه که اجزا ندارند چگونه نقصان و تمامی
گهته اید آنها موووعاً از تمامی
لحا درجات ا؛

مطرح میشود در حالیکیه

و نقصان خارج هستند] قل  :در آنها اگر میگوییم تا و ناقس به

[یعنی در آن درجه باالتر نیس ] .نیس انسیان بیی د؛ی

نیاقس ا؛ی

(تقابیل

وجود و عد ) و نه فا؛د.
بنابراین بین فساد و صح

با نقصان و تمامی

[عالوه بیر تهیاوت مههیو عرفیی] ،از دو جهی

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

تهاوت وجود دارد یکی آنکه در اولی تقابل تضیاد ا؛ی
آنکه نقصان و تمامی
شرایط) ولی صح

اوافی هستند (این شییء تیا ا؛ی

و در دوّمیی تقابیل عید و ملکیه ،و دوّ
از حییث اجیزا نیاقس ا؛ی

از حییث

و فساد اوافی نیستند (این شیء اگر اجیزا دارد و شیرایط نیدارد ،مطلقیاً فا؛ید

ا؛ ).
اما ؛پس میفرمایند (اما خمینی  4 1ج :) 44 :
کسی که دو؛

دارد عنوان بحث را همان صحیح و اعم قرار دهد باید بپ یرد کیه :صیحیح و

اعم م ازاً در این ا به معنات تیا و نیاقس ا؛یتعماص شیدهانید .و ایین م یاز ،م یاز مشیهور ا؛ی
(ا؛تعماص لهص در غیر موووعله) [ در این باره گهتنی ا؛  :علی اینکیه ایین م یاز بایید م یاز

34

میکند در حالیکه در م از به نحو مشهور لهص ا؛د به معنات زید ا؛
ادعایی باشد تمامی
وصهی

نس اگر در این ا م از

مصداق ادعایی صحّ میشود و ل ا تما لواز صحّ

مقاله

مشهور باشد آن ا؛ که در م از ادعایی ،زیید تبیدیل بیه ا؛ید مییشیود و لیواز ا؛ید را نییدا
را یی از جمله عید
بیه

ح
برات مهاهیم یی نیدا میکند در حالیکه اگیر م یاز مشیهور را قائیل شیدیم صی ّ

معنات تمامی میشود.
نکته :توجه شود که این فرمایش اما شاهد خوبی ا؛
بحث حقیق

برات آنچه ما به عنوان مبنات نهیایی در

و م از برگزیدیم و گهتیم که الز نیس م از همه جا به نحو «حقیق

ادعایی» یا به

نحو «ا؛تعماص در غیر موووعله» باشد چراکه اما همین جا فرمودهاند که اگیر عالقیه موجیود بیود
م از میتوانس
حقیق

در این ا به نحو «ا؛تعماص در غیر موووعله» باشد در حالیکه نمیتوانس

به نحو

ادعایی باشد].

چنین کسی بعد از اینکه م از را ن یرف  ،میتوانید بیر م یرات معیرو
صحیح و اعم باشد] مشی کند .امّا باید توجه داش

[اینکیه عنیوان بحیث

که این نحوه عملکرد ،بیشتر به غلط شبیه ا؛

تا به م از ،چراکه م از محتاج عالقه ا؛ .
[إن قل  :بعضی از مصادیق هم صحیح هستند و هم تا ّ و همین باعث عالقه میشود .قل  ]:این
نحوه اتحاد ،نمی تواند عالقه م ازیه باشد[ .در این باره گهتنی ا؛  :عالقههیا منحصیر بیه تعیدادت
محدود نیس

بلکه اگر کسی همین مقدار را عالقه بداند و عر

هیم بپسیندد بیرات صیحّ

م یاز

نس الز نیس

به چنین توجیهات باردت تن دهیم و دلیلیی نیدارد عنیوان بحیث را «صیحیح و

اعم» قرار دهیم .نس بهتر ا؛

عنوان بحث را چنین قرار دهیم« :فی تعیین الموووعله فیی األلهیا

المتداولة فی الشريعة» [= برات امثاص حائرت]« ،فی تعیین المسمّىلها» [= برات امثاص آخونید] ییا «فیی
تعیین األصل فی اال؛تعماص فیها» [برات اما ].
در این باره گهتنی ا؛  :اوالً کال اما در حقیق
مهاهیم صح
ا؛
کیهی

و فساد با مهاهیم تمامی

و در تمامی
وجودت ا؛

دو نایه دارد یکی فهم عرفی در تهاوت بین

و نقصان و دیگرت آنکه تقابیل در صیح

و فسیاد ،تضیاد

و نقصان ،عد و ملکه ا؛  .ثانیاً از دیدگاه ایشان فساد ناشیی از عیروض ییک
و نقصان ناشی از عد یک جزء یا یک شرط .امّا ممکن ا؛ عد یک جزء

( س)

یا شرط باعث عروض یک کیهی

وجودت شود :در ایین صیورت بیه اعتبیار عید جیزء ییا شیرط

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

کافی ا؛ ]
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می گوییم ناقس و به اعتبار عروض کیهی

میگوییم فا؛د .حاص در این ا فرقی نمییکنید کیه ایین

ماهی  ،حقیقی باشد یا اعتبارت .نس اگر فقد یک شیء ،باعیث عیروض ییک کیهیی

باشید ،هیم

نقصان ندید میآید و هم فساد .ثالثاً آنکه توجه کنییم کیه در ماهییات اعتبیارت ،وحیدت اعتبیارت
یعنی اگر فرد یک ماهی

ا؛  ،و فساد هم اعتبارت ا؛

اعتبارت ،دارات اثر اعتبارت نبود ،به ؛بب

آنکه کیهیتی دیگر بر آن عارض شده بود ،در عالم اعتبار فا؛د ا؛  .و رابعاً اینکه اگر بیه ماهییات
میگوییم صحیح ،این ا؛تعماص م ازت یا غلط ا؛ .
جمعبندی مقدمه : 6

تاکنون گهتیم ) :صحیح و فا؛د با تا ّ و ناقس ،مههوماً متهاوت هستند )1 .ماهی
به صحّ
چیزت ا؛

شود کما اینکه میتواند به تمامی
که برآورنده غرض ا؛

میتواند متصف

متصف شود .حاص با توجه به اینکه «عرفیاً صیحیح آن

و فا؛د هیم آن چییزت ا؛ی

کیه برآورنیده غیرض نیسی »

میگوییم عنوان بحث چنین ا؛ :
آیا لهص صالت برات مههو صالت صحیح ووع شده ا؛

یعنی برات «آن ماهی

مصادیقش برآورنده غرض هستند» یا برات اعم از این مههیو یعنیی بیرات ماهیی

صالت کیه

صیالت اعیم از

اینکه مصادیقش برآورنده غرض باشند یا نباشند.
مقدمه  :7مراد از صح

در عنوان بحث چیس ؟

در میان اصولیون ،اختال
االجزاء و الشرائط» ا؛

ا؛

یا صحّ

که مراد از صیحّ

در عنیوان بحیث آییا «صیح

مین حییث

من حیث االجزاء فقط .و اگر شرایط نیز مطرح هستند آییا همیه

شرایط در بحث داخل هستند یا برخی از آنها؟
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بحث در حقیق
مرادمان نمازت ا؛

آن ا؛

که وقتی میگوییم صالت بیرات «نمیاز صیحیح» وویع شیده ا؛ی

که همه اجزا و همه شرایط حتی قصید قربی

ا؛

که اجزایش تا ّ ا؛

ا؛

و همه شرایط را هم دارد غیر از قصد قرب

را دارا؛ی

اگرچه شرایط را نداشته باشد یا مرادمان نمازت ا؛

در تشریح بحث ابتدا الز ا؛

ییا مرادمیان نمیازت
کیه اجیزایش تیا ّ

را.

اشاره کنیم که ما در شرع با ؛ه د؛ته شرط مواجه هستیم و اما

این ؛ه شرط را چنین بیان میکند:
نوع اول شرایط آن د؛ته هستند که هم امکان تعلق امر به آنها وجیود دارد و هیم امیر بیه آنهیا
تعلق گرفته ا؛

مثل ؛تر و ا؛تقباص .نوع دوم شرایط آن د؛ته هستند که امکان تعلیق امیر بیه آنهیا

34
مزاحم

با ودّ اهم یا اشتراط عد نهی[ .در این ا شارع میتوانس

بگوید نمازت را به جات بییاور

که مزاحم با مأموربه دیگرت نباشد یا منهی عنه نشده باشد ،ولی این را نهرمود و عقل ا؛ی
این ا این شرطی

مقاله

وجود دارد ولی امر به آنها تعلق نگرفته بلکه اینها شروط عقلیی محیه هسیتند مثیل اشیتراط عید
کیه در

را مطرح کرد] .نوع سوم شرایط آن د؛ته هستند که امکان ندارد امر به آنها تعلق

بگیرد مثل قصد وجه و قصد امتثاص امر [چراکه شارع نمیتواند به «صالت همراه با قصد امتثیاص امیر
به صالت» امر کند چراکه «صالت» به تنهایی امر ندارد تا قصد امتثیاص امیر بیه آن را داشیته باشییم.
بلکه صالت مقید به قصد امتثاص امر ا؛
نس از تبیین مطلب الز ا؛

( ].تقوت اشتهاردت  4 1ج  4 :ی) 44

بگوییم که در میان اصولیون ؛ه مبنا وجود دارد:

مبنای اوّل :مبنات اما خمینی :نزاع در این ا؛
و الشرائط کلّها» ا؛  .این مبنا را به آخوند نسب

که صحّ

به معنات «صحّ

من حیث االجزاء

دادهاند (تقیوت اشیتهاردت  4 1ج  .) 4 :همچنیین

اما براین باورند که این قوص ،قوص مشیهور اصیولیون ا؛ی

(امیا خمینیی  4 1ج  41 :ر : .حیائرت

اصههانی .)41 : 444
مبنای دوم :مبنات نائینی :نزاع در این ا؛

که صحّ

به معنات «صیحّ

مین حییث االجیزاء و

الشرائط اال قصد االمتثاص» ا؛ .
مبنای سوم :نزاع در این ا؛
مبنا به شیخ انصارت نسب

داده شده ا؛

(ملکی اصیههانی  31ج  )14 :در حالیکه این نسیب

غلیط

(ر : .کالنترت  313ج  .) 4 :البته صاحب فصول این قوص را بیه «متیأخرت المتیأخرین» نسیب

داده ا؛ (حائرت اصیههانی  )11 : 444و شیخ انصارت نیز این قوص را به «شیخنا یی دا عیاله ییی » نسیب
داده ا؛

و می گوید که ا؛تاد ما به این قوص میل داشته یا در آن توقف داشته ا؛ی « .اللهیم إال أن

یقاص» :مراد از عبارت« :یظهر من شیخنا یی دا عاله یی » ،شیخ انصارت ا؛

و عبیارت ،بییان کالنتیر

ا؛  ،ل ا شیخ انصارت به این قوص میل داشتهاند) .البته نکته دیگر این ا؛

که این قوص را مییرزات

شیرازت به وحید بهبهانی نسب

داده ا؛

(روزدرت  443ج  )313 ،3 1 :در حیالیکیه محقیق کتیاب

می نویسد این مطلب در کلمات وحید بهبهانی یاف
مبنای نائینی:

( س)

ماحصل فرمایش نائینی در فوائد االصول چنین ا؛ :

نشده بلکه عکس آن موجود ا؛ .

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

ا؛

که صحّ

به معنات «صحّ

من حیث االجزاء فقط» ا؛ ( .ایین
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«صالت» گاه متصف به صحّ

کیه در

میشود به اعتبیار شیرایط آن د؛یته از شیرایطی ا؛ی

مرحله جعل و نامگ ارت لحا میشوند .این شرایط آن د؛ته از شرایط هستند که میتوان شیء را
قبل از اینکه امر به آنها تعلق بگیرد ،نسب

به آنها تقسییم کیرد[ .میثالً بگیوییم صیالت بیا طههیور و

صالت بدون طههور] .و گاه به اعتبار شرایطی ا؛

که نمیتوان آنها را در مرحله نامگ ارت لحیا

کرد چراکه این شرایط ناشی از تعلق امر به شیء هستند مثل قصد قرب

و قصد وجه و قصید وجیه

وجه [قصد کنیم :نماز میخوانیم به خاطر وجوب (وجه) یا به خاطر حسن که علی

وجیوب ا؛ی

(وجه الوجه)] (کاظمی خرا؛انی  311ج .)1 :
[نس شرایط دو گونهاند برخی تا امر نباشد قابل تصور نیستند و برخی بدون امر هم قابل تصور
هستند و چون نامگ ارت قبل از تعلق امر ا؛  .ل ا د؛ته اوّص را در مرحله نامگ ارت نمیتوان لحا
کرد].
بیتردید آنچه در این بحث مطرح ا؛  ،صحّ

به اعتبار شرایط ناشی از امر نیس  .یعنی اگیر

میگوییم «صالت برات صالت صحیح ووع شده ا؛ » مرادمان «صالت صحیح لوال شرایط ناشی
از امر» ا؛  .چراکه «صحّ

من حیث شرایط ناشی از امر» دو رتبه از نامگی ارت متیأخر ا؛ی  .بیه

این معنی که :شارع اوّص نا ماهیتی را صالت میگ ارد و در مرحله دوّ بیه آن امیر مییکنید و در
مرحله ؛وّ صالت میتواند به «صحّ

من حیث ه ه الشرایط» متصیف شیود .و روشین ا؛ی

کیه

نمیتوان «صالت صحیح من حیث ه ه الشرایط» را نه در نامگ ارت و نه در طلب اخ کرد [همیان
مشکل معرو

در واجبات تعبدت].

نس نمیتوان گه « :آیا صالت ووع شده برات نماز صحیحی که واجد قصد قرب

ا؛ی

ییا
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برات اعم از آن ».همین طور نمیتوان گه « :آیا صالت ووع شده برات نماز صحیحی که نهی بیه
آن تعلق نگرفته باشد یا برات اعم از اینکه نهی تعلق گرفته یا نه» و همین طور که نمیتیوان گهی :
«آیا صالت ووع شده برات نماز صحیحی که مزاحمی نداشته باشید ییا بیرات اعیم از آن» .چراکیه
فسادت که ناشی از تعلق نهی ا؛
اجتماع امر و نهی جایز ا؛

یا فسادت که ناشی از وجود مزاحم ا؛ی

(بنیابر اینکیه بگیوییم

و جانب نهی هم ترجیح داده میشود) و همچنین صحّتی که ناشیی از

عد تعلق نهی و عد وجود مزاحم ا؛  ،نمیتوانند در مرتبیه تسیمیه دخییل باشیند[ .چراکیه ایین
صحّ

بعد از وجود امر و نهی لحا میشود و ل ا دو رتبیه از تسیمیه میؤخر ا؛ی ] .بنیابراین اگیر

کسی قائل به صحّ

شد ،باید بگوید صالت ووع شده ا؛

برات «صالت صحیحی که من حییث

33
در این باره گهتنی ا؛  :فرمایش نائینی این ا؛

که:

الف) مقا نامگ ارت محتاج لحا معنات لهص ا؛
شود .ب) قصد قرب

مقاله

االجزاء و الشرائط التی تمکن أن تلحص فی مرحلة التسمیة».
نس باید در این مقا مسمّی (معنا) مالحظه

نمیتواند در مأمور به لحا شود .ج) مأموربه همان مسمّی ا؛

(یعنی ما بیه

همان نمازت امر میکنیم که نا صالت را برات آن قرار دادهایم) .د) وجود خارجی قصد قرب
از وجود خارجی امر ا؛

بعد

و وجود خارجی امر بعد از وجود خارجی تسمیه.

نس :نمی توان «قصد قرب » را در مقا نامگ ارت لحا کرد.
نا گ ارت

لحا معنی

در این باره گهتنی ا؛

امر
لحا مأموربه (معنی)
آنچ ه در مقا نامگ ارت الز ا؛

(یعنی میتوان در موقع نامگ ارت گه
حتی قصد قرب

لحا و تصیور قصید قربی

را داشته باشد) در حالیکه آنچه مؤخر از امر ا؛ی

امر کنیم ،قصد قرب

وجیود خیارجی قصید قربی

در حالیکه اگر بخواهیم به همان مسیمّی،

در مأموربه لحا مییشیود و ایین محیاص ا؛ی  .قلی  :الز نیسی

ولی مأموربه م ازاً صالت بدون قصد قرب

همیه جیا

مسمّی معنات صالت همراه بیا قصید قربی

ا؛ .

در نامگ ارت نیش میآید چراکه الز میآید همیشه به م یاز

تن دهیم .قل  :نامگ ارت تنها برات ا؛تهاده در مقا طلب نیسی

بلکیه در مهاهمیههیات دیگیر هیم

ا؛تهاده میشود.
ومن اینکه در مقدمه «ب» ،همه اصولیون متهق نیستند بلکه برخیی مییگوینید قصید قربی

را

میتوان در متعلق امر أخ کرد.
امّا درباره مقدمه «د» نیز میتوان گه

تقد وجود تسمیه بر وجود امر (ا؛یتعماص) طبیق عقییده

بسیارت از جمله اما و آخوند محل تأمل ا؛

بلکه ووع میتواند بیه و؛ییله نهیس ا؛یتعماص واقیع

( س)

شود (هر چند ما در بحث ووع ،این نوع ووع را نمین یریم).

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

مأموربه ،معنات حقیقی مسمّی باشد بلکه می توان گه
إن قل  :در این صورت لغوی

ا؛ی

نا صالت را برات نمازت میگ ار که همه اجزا و شرایط

ا؛  .إن قل  :مطابق بند «ج» مأموربه همان مسمّی ا؛

ا؛

اطاع
آوردن قصد قرب

33
پژوهشنامة متين

با توجه به آنچه گهتیم ،میتوانیم فرمایش اما در جواب به نائینی را مرور کنیم:
قد ادّعى بعضهم أنّ محلّ النزاع هو األجزاء مطلقاً و الشرائط التی أُخ ت فیی
متعلّق األمر کالستر و القبلة و الطهور ،دون ما ییأتی مین قِبَلِیه کقصید األمیر و
الوجه ممّا ال یمکن أخ ه فی المتعلَّق ،و دون الشرائط العقلیّة کاشیتراط کونیه
غیر مزاحم بضدّه األهمّ أو غیر منهیّ عنه (اما خمینی  4 1ج .) 41 :

؛پس بر آن اشکاص میکنند (اما خمینی  4 1ج :) 41 :
در بحث «اخ امتثاص امر در عبادات» دو مبنا وجود دارد گروهی میگویند در امیر بیه عبیادات
میتوان «قصد امتثاص امر» را نیز لحا کرد (مبنات اما خمینی(س)) و گروهی مییگوینید نمییتیوان
قصد امتثاص امر را در امر به عبادات لحا کرده و اخ نمود (مبنات آخوند و نائینی).
اگر کسی مبنات اوّص را برگزید ،در این بحث مشکلهات ندارد چراکه امکان لحا این شرط در
مرتبه مسمّی وجود داشته و دراین مرتبه لحا شده ا؛

و طلب بعد از این مرتبه حاصل مییشیود.

[یعنی میگوییم شارع لهص صالت را بر «صالت صحیح من حیث االجیزاء و الشیرائط حتیی قصید
امتثاص امر» (مسمّی) ووع کرده ا؛  .إن قل  :چگونه چنین شرطی را در موقع تسمیه لحا کیرده
ا؛

در حالیکه این شرط بعد از نیدایش امر حاصل میشود .قلنا :آنچه مؤخر از امر ا؛

خارجی قصد قرب

ا؛

وجیود

و نه لحا ذهنی آن].

ولی طبق مبنات دوّ  :اوّالً :میتوان گه
صحیح من جمیع ال هات) الز نیس

آنچه لهص صالت برات آن ووع شده ا؛ی

(صیالت

همان چیزت باشد که میورد امیر قیرار گییرد و متعلیق طلیب

میشود[ .چراکه موووعله صالت صحیح با لحیا اجیزا و شیرایط از جملیه قصید قربی

ا؛ی

و
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نمیتوان به چنین ماهیتی امر کرد] و ل ا متعلق طلب غیر از مسمّی ا؛  .نیس همیشیه در حیاص امیر
باید بگوییم آنچه مأموربه ا؛  ،معنات حقیقی صالت نیس

بلکه معنات م ازت آن ا؛ی  .و ثانییاً:

تسمیه می تواند به نهس امر باشد و مقد بر آن نباشد [چنانکه در بخش آخر از «دراین بیاره گهتنیی
ا؛ » ،بیان شد].
این فرمایش اما در کلمات خیویی نییز میورد اشیاره قیرار گرفتیه ا؛ی

 :ایشیان در محاضورات

فرمودهاند (فیاض  411ج :) 31 :
بر محقق نائینی اشکاص میشود که :میتوان برات دو شیء که رتبة و زماناً در طوص هم هسیتند،
نامگ ارت کرد .به این معنی که اگر وجود خارجی قصد قرب

و عد مزاحم و عد نهی در طیوص

33
(مرحله تسمیه) لحا کرد.

مقاله

وجود خارجی اجزات مأموربه ا؛

دلیل نمیشود که تصور قصید قربی

و  ...را نتیوان در مسیمّی

جمعبندت مبنات نائینی :مهمترین نکتهات که میتوان از فرمایش نائینی ا؛یتهاده کیرد آن ا؛ی
که بگوییم اگر «شرایط حاصله از ناحیه طلب» را داخل در محل بحث بدانیم ،باید بگوییم ا؛تعماص
لهص صالت ی مثالً ی در جایی که مأموربیه واقیع مییشیود ،م یازاً ا؛یتعماص شیده ا؛ی  .ب نیوردت
مینویسد:
نعم ،األمور المتأخرة عن األمر لو کان دخیلة فی الصحة به ا المعنى یی یعنی
لو کان داخلة فی ماوویع لیه ییی لیز أن یکیون ا؛یتعماص هی ه األلهیا فیی
متعلقات التکالیف م ازاً و من باب ا؛تعماص اللهص الموووع للکلّ فی ال زء،
و ه ا بعید إلى الغاية (مو؛وت ب نوردت  41ج .)11 :

البته این در حالی ا؛

که بگوییم نمیتوان قصد وجه و قصد قرب

ولی اگر طبق مبنات اما و بروجردت بگوییم قصد قربی
به «م ازی

نیس

را در مأموربه لحا کیرد

را مییتیوان در مأموربیه اخی کیرد ،الز

ا؛تعماالت طلبی» قائل شد.

خویی ومن اینکه این امکان عقلی را که این شرایط هم داخل در محل نزاع باشند میینی یرد
مینویسد:
نعم غاية ما یلز على ه ا هو کون المسمى غیر ما تعلق به األمر ،و هی ا لییس
من ثم لم یحتمل أحد دخل ه ه األمور فیی المسیمى حتیى علیى القیوص بیان
األلها  ،موووعة للصحیحة (فیاض  411ج .) 33 :

مبنای دوّم:
عراقی نس از اینکه شرایط را به ؛ه قسم تقسیم میکنند (مطابق با آنچیه از امیا دانسیتیم) بیه ادلّیه
کسانی که همه شرایط را خارج از محل نزاع میدانند اشاره کرده و چنیین مییفرمایید (آملیی : 314

):
قسم اوص (شرایط ی که هم امکان اخ آنها در متعلق طلب وجود دارد و هم اخ شدهاند) داخل
در محل نزاع هستند .امّا گهته شده ا؛  :شرایط از محل نزاع خیارج هسیتند (یعنیی صیالت وویع

( س)

شده ا؛

برات «صالت صحیح من حیث االجزاء فقط»] چراکه:

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

بمح ور امتناع عقلی» بل ألن دخل ه ه األمور فی المسمى واوح البطالن ،و
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یک) اجزا در رتبه مقتضی هستند و رتبه شرایط از رتبه مقتضی متأخر ا؛ی [ .یعنیی« :صیح »
معلوص ا؛  .این معلوص دارات مقتضی ا؛ ( .اجیزا) و همچنیین نسیب

بیه آن شیرط و عید میانع

تصویر میشود .به این بیان که اگر اجزا همراه با شروط بودند و مانعی هم نبود ،معلوص کیه صیحّ
باشد حاصل می شود نس از باب ثبوت شیء لشیء فرع ثبوت مثب له بایید جزییی باشید تیا شیرط
برات آن ثاب

شود .چنانکه باید جوهرت باشد تا عروی برات آن عارض شود] و چییزت (شیرایط)

که در رتبه متأخر از مقتضی (اجزا) ا؛

نمیتواند در رتبه مقتضی داخل شود .اگر بخواهیم مسمّی

و شرایط را (اجزا و شرایط) در کنار هم قرار دهیم ،الز میآید که شرایط در رتبیه اجیزا باشیند و
این محاص ا؛ .
دو) (دلیل دو ) :چیزت را در شریع  ،شرط میدانیم که در لسان شارع ،به صورت «قید بیرات
مسمّی» آورده شده باشد .مثالً وقتی شارع میگوید «صلّ مع الطهارة» ،ما انتیزاع مییکنییم شیرطی
طهارت را .نس باید «مسمّی» زماناً در رتبه مقد حاصل شده باشد تا شرط به آن ملحق شیود .چیرا
که مسمّی برات شرط مثل موووع ا؛
دلیل اوص میگه

برات حکم[ .فرق بین این دلیل و دلیل اوّص آن ا؛

که در

اصالً امکان ندارد شرط در مسمّی اخ شود .در حالیکه در دلیل دوّ میگوید:

اگر هم بگوییم شرط را میتوان در کنار اجزا در مسیمّی داخیل کنییم ،ولیی بییان شیارع در تبییین
شرطهات شرعی ،به گونه ات ا؛

که ابتدا مسمّی را لحا کرده و بعد شرط را به آن ومیمه کرده

ا؛ ].
مؤید این عقیده :فقها اجمیاع دارنید کیه صیالت از عبیادات قصیدت ا؛ی
میخوانید باید قصد کنید که این خم شدن به خاطر رکوع بودن ا؛

[یعنیی وقتیی نمیاز

و  ]...در حالیکیه برخیی از
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شرایط قصدت نیستند (مثل طهارت خبثی) نس صالت و هر چه در آن ا؛ قصدت ا؛

و شرایط

قصدت نیستند نس داخل در صالت نیستند[ .و چون در بعضی از شروط جارت ا؛  ،مییفرماینید:
«مؤید» کما اینکه ممکن ا؛

چون صرفاً خال

«ظیاهر اتهیاق اصیحاب» ا؛ی  .و نیه آنکیه دلییل

روشنی بر بطالن آن داشته باشیم ،گهته شده باشد «مؤید»]
عراقی ؛پس به این گروه جواب میدهد و میفرمایند:
اوالً :این ؛خن فی نهسه غلط ا؛
فرض که در؛

باشد ،این ا؛تدالص ثاب

معنات نماز نیستند ولی ثاب

[عراقی برات این حرفشان دلیلی اقامیه نمییکننید] .ثانییاً :بیر
میکند شرایط از مسمّی خارج هستند یعنی شرایط داخل

نمیکنند که «تقیّد به شرایط» داخل در معنات نماز نباشد.

33
در روایات داریم «ال صلوة إال بطهور» (و ل ا با عد طهور ،نمازت درکار نیس ) جیواب مییدهییم
این ا؛تدالص غلط ا؛

مقاله

ایشان ؛پس مینویسند :اگر کسی بخواهد بگوید شرایط حتماً داخل در مسمّی هسیتند چراکیه
چون اجزا در حالی که مقیّد به طهارت هستند ،نماز هستند ول ا اگیر طهیور

نباشد ،نمازت در کار نیس

ولی این به معنات آن نیس

که خود طهور داخیل درنمیاز باشید (آملیی

.) 1 : 314
در این باره گهتنی ا؛ی  :اشیکاص اوّص) آن بیود کیه شیرایط در رتبیه میؤخر از اجیزا هسیتند و
نمیتوانند با هم در مسمّی دخیل باشیند .اشیکاص دوّ ) آن بیود کیه شیرطی
الطهارة» ،فهمیده میشود یعنی اوّص صالت برات اجزا ووع شده و بعد شیرطی

طهیارت از «صیلّ میع
جعیل شیده ا؛ی .

جواب عراقی در نا؛خ به اشکاص اوّص آن بود که اصل شرایط مؤخر هستند ولی تقیّد بیه آنهیا ،هیم
رتبه اجزا؛  .اما این نا؛خ ،نمیتواند جوابی برات اشکاص دوّ باشد ،چراکه «تقیّید بیه طهیارت» از
جمله صلّ مع الطهارة فهمیده میشود و ل ا زماناً از تسمیه مؤخر ا؛ .
اما یک نا؛خ به اشکاص اوّص میدهند و یک نا؛خ به محقق عراقی( .عنیایتی بیه اشیکاص دوّ و
مؤیدت که آورده شده نمیکنند) فرمایش اما را مستقالً برر؛ی میکنیم:
پاسخ امام به اشکال اوّل

ایشان میفرمایند (اما خمینی  4 1ج  :) 41 :تأخّر شرط از جزء ،مربوط به عالم واقع ا؛ی

[چنانکیه

هم لحا کنیم[ .یعنی در؛

ا؛

که باید جزیی (موووعی) باشد تا شرطی بر آن عارض شود و

ل ا شرط رتبة در عالم واقع از جزء مؤخر ا؛

یی تأخر عیرض از جیوهر ییی  ،ولیی در مقیا لحیا

ذهنی ما میتوانیم عرض و جوهر را با هم لحا کرده و برات آنها نامگی ارت کنییم .میثالً در؛ی
ا؛

که باید دیوارت باشد تا رنگی روت آن بنشیند ولی ما میتوانیم برات «دیوار ؛هید» نا خاصی

را قرار دهیم.
اما ؛پس به جواب آقا ویاء نرداخته و به آن اشکاص میکنند:
اشکاص بر محقق عراقی آن ا؛

که اگر مقا تسمیه را در جواب مطرح نکنید جایگزین کردن

تقیّد به شرط به جات شرط مشکلی را حل نمیکند چراکه اگر تقید بیه شیرط را در مسیمّی مطیرح
میکنید چون باید جزء باشد تا شرط در رتبه بعد بیاید و بعد تقیّد به شرط مطرح شود ،الجر تقیّد

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

ما در تشریح اشکاص گهتیم] ولی در مقا تسمیه ،می توانیم هم جزء و هم شرط را با هیم و در کنیار

( س)
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به شرط در رتبه بقیة اجزا نیس [و لو اینکه تقیّد به شرط را جزء بدانیم ولی جزیی ا؛ که در رتبه
[نامگ ارت شده برات اجزا در حین

بقیه اجزا نیس ] .امّا اگر تقید به شرط ،به نحو قضیه حینیه ا؛

وجود شرایط در حالیکه هیچ نحوه دخالتی در مسمّی ندارند] داخل در مسمّی نمیشوند.
پاسخ به اشکال دوّم

در این باره گهتنی ا؛  :بر فرض که بپ یریم این اشکاص وارد ا؛
در ا؛تعماص «صلّ مع الطهور» صالت به معنات «اجزا» ا؛
حقیقی ا؛

ثاب

ولی این ثاب

میشود که:
نمیکند که این ا؛یتعماص

بلکه میشود «صالت» را شارع برات «اجزاء مع الشرائط» جعل کرده باشد ولی در این

ا؛تعماص ،م ازاً صالت را در «اجزاء مع الشرائط إال الطهور» ا؛تعماص کرده ا؛  .چنانکه اگر شارع
گه

«صلّ مع فاتحة الکتاب» همین تقریر را جارت میکنیم.
أوف إلی ذلک :اینکه ممکن ا؛

بگوییم صالت در «صلّ مع الطهور» در معنیات م یازت بیه

کار نرفته بلکه صالت در این ا به معنات «االجزاء و الشرائط» ا؛

و این تعبییر بیرات بییان یکیی از

شرایط ا؛ .
پاسخ به مؤید :اوّالً معلو نیس

که علما اتهاق داشته باشند که الز ا؛

همه اجزا و شرایط در

صالت قصدت باشد یعنی اینکه گهتهاند «صالت عبادت قصدت ا؛ » ،اصالً ظهورت در این ندارد
که همه اجزا و شرایط هم قصدت هستند.
ثانیاً وقتی شما میگویید «صالت از اعماص قصدت» ا؛
 »...صالت نیس

ن یرفتهاید «رکوع همیراه بیا ؛ی ده و

مگر اینکه به قصد صالت باشد نس «قصد» در مسمّی دخییل ا؛ی  .و «قصید» از

زمره شرایط ا؛  .نس ن یرفته اید که حداقل یک شرط در مسمّی دخیل ا؛

در حالیکه مدّعات

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

شما آن بود که مطلق شرایط داخل در مسمّی نیستند.
ثالثاً اگر ن یرفتید که «قصد» داخل در مسمّی ا؛  .از آن یا کیه «قصید عنیوان» را الز نیسی
قصد کنیم ،معلو میشود که «همه آنچیه در مسیمّی هسی » را الز نیسی
نیس

قصید کنییم نیس الز

تما اجزات مسمّات صیالت (اعیم از اجیزات صیالت خیارجی و شیرایط صیالت خیارجی)

قصدت باشند [ توجه شود که قصد شرط صالت ا؛

ولی جزء مسمّات صالت ا؛ ].

جمع بندی مقدمه :7

بحث در این مقدمه در آن بود که چه چیزت داخل محل نزاع ا؛

و چه چیزت داخل محیل نیزاع
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چیزت را از محل نزاع خارج بدانند .و ل ا اگر کسی چیزت را محیاص بدانید (مثیل نیائینی کیه ورود

مقاله

نیس  .ظاهراً مال

خروج از محل نزاع آن ا؛

که همه کسانی کیه در نیزاع ؛یخن مییگوینید،

برخی از شرایط را به مقا تسمیه محاص میدانس ) ولی دیگرت محاص نداند ،باز در محل نزاع وارد
ا؛  .نس تنها آن چیزهایی از محل نزاع خارج هستند که همه قبوص داشته باشند داخل در مسیمّی
نیس  .و چون چنین ا؛  ،مبنیات امیا خمینیی کیه همیه اجیزا و شیرایط را داخیل در محیل نیزاع
میدانستند ،قابل قبوص ا؛ .
بنابراین ،اینکه امثاص نائینی میفرمایند شرایط خاصی از محل نزاع خارج هسیتند (در حیالیکیه
میدانند که برخی دیگر این شرایط را در مسمّی دخیل میدانند) ،تعبیر در؛تی نیس  .چراکه آنچه
ایشان به عنوان دلیل بر «خروج شرایط خاص از مسمّی» اقامه میکنند ،صرفاً یک دلییل بیر خیروج
برخی شرایط از مسمّی ا؛

و در عداد دلیلهات دیگرت که ممکن ا؛

بر خروج د؛تهات دیگیر

از شرایط اقامه شود.
مقدمه  :8این مقدمه را با دو نکته آغاز میکنیم:
نکته اوص :در بحث صحیح و اعم ،ما از مقا تسمیه بحث مییکنییم یعنیی بحیث مییکنییم کیه
صالت برات چه چیزت ووع شده ا؛  .مهمترین ؛ؤاص در این مقا آن ا؛
شده ا؛

که آیا صالت وویع

مثالً برات ده جزء یا برات «ده جزء در حیالیکیه شیرایط نن گانیه» را دارنید .یعنیی آییا

«رکوع  +؛ ده  »... +صالت هسیتند ییا «رکیوع  +؛ی ده  ... +در حیالیکیه همیراه بیا طهیارت و
نکته مهم آن ا؛

که دخال

شرایط در تسمیه ،به این نحوه ا؛

که «تقید اجزا به آنها» ،جزء

مسمّی میشود .نس در مقا تسمیه ؛خن از «اجزات مسمّات صالت» مطیرح مییشیود .ایین اجیزات
مسمّی عبارتند از اجزات صالت و شرایط صالت .به عبیارت دیگیر آنچیه شیرایط ماهیی
ا؛  ،اگر بخواهد در مسمّات صالت وارد شود به این نحوه ا؛

صیالت

کیه «تقیید بیه آن» جیزء مسیمّی

میشود.
نکته دو  :باید توجه داش

که اگر مأموربه همان مسمّی باشد «ا؛تعماص مأموربه» حقیقی ا؛ی

ولی اگر مسمّات صالت «رکوع همراه با ؛ ود» ا؛

ولی مأموربه «فقط رکوع» باشد طبیعتیاً لهیص

در مأموربه ،در غیر ماووعله ا؛تعماص شده و م از ا؛  .همچنین باید توجه داش

که ؛خن ما در

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

مستقبالً إلی القبله  »...باشند.

( س)
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بحث صحیح و اعم ،مثالً درباره مسمّات صالت ا؛
در حقیق

و نه در مأموربه ،نس رابطه مسمّی و مأموربیه

رابطه موووعله و مستعمل فیه ا؛ .

ولی اگر درباره اجزا و شرایط مأموربه صحب
طبیعتی ا؛

میکنیم ،باید توجه داشته باشیم که گاه مراد ما

که مأموربه ا؛  .در این صورت هر جزء و شرطی که در مأموربیه دخییل ا؛ی  ،بیه
چراکه مسمی همان مأموربه ا؛

شرطی که ا؛تعماص حقیقی باشد ،در مسمّی هم دخیل ا؛

نحو تطابق مقا ووع و مقا ا؛تعماص) ولی گاه مراد میا شیخس مأموربیه خیارجی ا؛ی

(علی

(مصیداق

مأموربه) در این صورت آنچیه در مأموربیه دخییل ا؛ی  .ارتبیاطی بیا مسیمّی نیدارد .در ایین بیاره
توویحات بیشترت خواهیم داد.
حاص با توجه به دو نکته ات که بییان شید ،ایین ؛یؤاص مطیرح ا؛ی

کیه «اجیزا و شیرایط» چنید

د؛تهاند؟
آخوند به نن نوع جزء یا شرط اشاره میکنند:
هر چیزت که وجودت باشد یا عدمی ،به نن نحوه در مأموربه دخیل ا؛ .
نحوه اوّل :جزء طبیع

مأموربه اگر طبیع

مأموربه ،از آن شیء و اشیات دیگیر تیألیف یافتیه

باشد و امر به م موعه آنها تعلق گرفته باشد[ .مثاص :رکوع برات صالت]
نحوه دوّم :شرط طبیع

مأموربه اگر آن شیء از طبیع

مأموربه خارج باشد ولی خصوصییتی

در مأموربه ،بدون آن شیء حاصل نمیشود[ .یعنی خود آن شیء داخل در طبیع
به آن ،داخل در طبیع

مأموربه ا؛

نیس

ولی تقید

مثاص :ووو و غسل] .این نحوه به ؛ه قسم شرط مقارن [مثیاص:

ا؛تقباص قبله] ،شرط متقد [مثاص :ووو] و شرط متأخر [مثاص :غسل زن مستحاوه در شب بعد بیرات
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صو ] تقسیم میشود.
نحوه سوم :جزء فرد مأموربه وقتی شما طبیع

(صالت) را در خارج ای اد میکنید ،در آنچیه

ای اد می کنید ،چیزهایی را غیر از آنچه مربوط به ماهی
مزیّ

ا؛  ،داخل میکنید .این اجزا گاه باعث

میشود [مثاص :تکرار بعضی از اذکار] و گاه باعث منقص

میشود [مثاص :تکرار دو ؛وره در

یک رکع ].
نحوه چهارم :شرط فرد مأموربه آن فردت از صالت که ندید میآیید ،شیرایطی دارد کیه گیاه
موجب مزی

میشود [مثاص :نماز در مس د] و گاه موجب منقص

آخوند ؛پس به قسم نن م اشاره کرده و مینویسند:

میشود[ .مثاص :نماز در حما ]
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ا؛

آنها [در این صورت تعدّد مطلوب ا؛

برات مطلوبی

به خال

فروض چهارگانه قبل] یعنی

مقاله

گاهی چیزت هس

که نه جزء و شرط فرد ا؛

و نه جزء و شرط ماهی  .بلکه صالت ظیر

آنها مطلوب جدیدت برات شارع هستند ولی محلّ آنها ،نماز ا؛  .نس اینگونه اشیاء ،خود مطلوب
نهسی هستند که در مطلوب دیگرت واقع میشوند .و اینها خود ؛ه صورت دارند :واجب در واجب
[مثاص :احرا در ح ] ،مستحب در واجب [مثیاص :قنیوت در نمیاز واجیب] و مسیتحب در مسیتحب
[قنوت در نماز مستحبی] (آخوند خرا؛انی .)34 : 443

در این باره گهتنی ا؛ :
)تصویر بحث آخوند چنین ا؛ :
ماهی

مأموربه
باعث نقصان

جزء
فرد مأموربه
عدمی

باعث مزی
ماهی

مأموربه
باعث نقصان

شرط

شیء

ماهی

مأموربه
باعث نقصان

جزء
فرد مأموربه

فرد مأموربه

باعث مزی
باعث مزی

وجودت

ماهی

مأموربه
باعث نقصان

شرط

باعث مزی
واجب در واجب
مطلوب نهسی

مستحب در واجب
مستحب در مستحب

 )1ترو

صو [تر

اکل ،تر

عنوان امور عدمی که جزء ماهی

شرب و  ...که جزء مأموربه (صو ) هستند] ،را مییتیوان بیه

مأموربه هستند مثاص آورد.

 )3امور عدمی که شرط مأموربه باشند همانها هستند که از وجود آنها تعبیر بیه میانع مییشیود
مثالً اگر بگوییم «تر

لبس ما ال یؤکل لحمه» شرط ا؛  ،میتوانیم همچنان بگیوییم «لیبس میا ال

یؤکل لحمه» مانع ا؛ .

( س)

اشکاالت امام بر آخوند:

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

فرد مأموربه
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الف) اما میفرمایند :شکی نیس
باشد .امّا ممکن نیس

که شیء وجودت میتواند شیرط ییا جیزء ماهیی

که «شیء عدمی» جزء یا شرط ماهی

مأموربیه

مأموربه باشید ،مگیر اینکیه آن شییء

عدمی به یک شیء وجودت باز گردد .چراکه «عد بما هو عد

» تأثیرت ندارد (اما خمینی  4 1ج :

.) 14
در این باره گهتنی ا؛  :برات تبیین فرمایش اما الز ا؛

به نحیوه شیرطی

و جزئیی

امیور

عدمی در مأموربه توجه کنیم.
«ماهی

اعتبارت» متشکل از یک ؛رت امور وجودت ا؛

که اجزات آن هستند ولی ایین اجیزا

گاهی مقیّداً به یک امر دیگر لحا میشوند مثالً میگیوییم« :؛ی ده و رکیوع و  ...در حیالیکیه
مقیّد به طهارت ا؛ » صالت هستند .حاص آیا می توانیم در ایین ماهیی

اعتبیارت ،امیرت عیدمی را

لحا کنیم؟ اما میفرمایند« :امور عدمی» اگر به عنوان جزء یا شرط ماهی

اعتبارت لحا شیدند،

الجر به یک امر وجودت باز میگردند.
در اینکه مراد اما چیس  ،دو تقریر میتوان ارائه کرد:
تقریر نخس )« :تقید به عد لبس ما ال یؤکل لحمه» در صالت ،و «جزئی عد اکل» در صو ،
در حقیق

لبس ما ال یؤکل لحمه (نسب

مانعی

به صالت) و اکل (نسب

به صو ) ا؛ .

طبق این تقریر :از دیدگاه اما « ،جزء عدمی» و «شرط عدمی» نیداریم بلکیه اگیر گیاهی چنیین
تعبیرت به کار میبریم ،مرادمان آن ا؛
اکل» جزء صو ا؛
ا؛  ،در حقیق

در حقیق

که «وجود آن شیء» مانع ا؛ ؛ مثالً اگر میگوییم «عد

اکل مانع صو ا؛

و اگر میگوییم «عد خنده» شیرط صیالت

خنده مانع صالت ا؛  .البته این فرمایش نمیگویید کیه در مقیا بییان و اثبیات

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

حکم ،شارع نمیتواند «عد شیء خاصی» را جزء یا شرط بداند بلکه اما میفرمایند حتی اگر هیم
چنین بیان شود ،بازگش

کال به مانعیّ

در این باره گهتنی ا؛  :دخال

آن شیء در حاقّ واقع ا؛ .

جزء عدمی در ماهی

تصور ندارد و حق در این ا با اما ا؛

چراکه ما وقتی ده جزء را کنار هم میگ اریم ،هزاران جزء دیگر هس
و نبودن آنها تأثیرت در ماهی
همان «به شرط ال» ا؛
ماهی

اعتبارت ندارد .ولی دخال

که در اعتبیارات ماهیی

که در این م موعه نیس

«شرط عدمی» امرت معقوص ا؛

و ایین

دخییل ا؛ی  .میثالً مییگیوییم «الیف و ب و ج»

اعتبارت هستند به شرط اینکه «د» نباشد ،یا به شرط اینکیه «مقیید بیه داص» نباشیند .نیس ایین
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ا؛

تقریر دو ) :اینکه بگوییم ما وقتی «الیف همیراه ب و ج» را ماهیی
گاهی یک صه

مقاله

تقریر از کال اما  ،تنها «جزء عدمی» را منتهی میکند و هیچ اشکالی بر شرط عدمی که همان مانع
اعتبیارت لحیا مییکنییم.

وجودت را در آنها لحا میکنیم .مثالً میگوییم به شرطی کیه بیه هیم چسیبیده

باشند( .در صالت میگوییم به شرطی که مواالت بین اجزا باشد) حاص گاه این صه

وجودت را به

نحو عدمی لحا میکنیم مثالً می گوییم به شرط اینکه از هم فاصله نداشته باشیند .در این یا شیرط
حقیقی مواالت ا؛

ولی میتوان آن را به صورت «شرطی

نهاد .حاص همه شروط عدمی ،در حقیق
حکای

عد فاصله» یا «مانعی

از یک شرط وجودت حکای

فاصله» هم نا

میکنند .میثالً عید اکیل

از کفّ نهس میکند.

نکته حائز اهمی

آن ا؛

که گیاه «عید ییک شییء» (مثیل عید تکلیم) حکایی

میکند که آن شیء در متهاهم عرفی ،دارات عنوان نیس
تکلم مانع نیس  ،عد تکلم هم شرط نیس
ما نا آن را نمیدانیم) چیزت ا؛

و به نوعی نامعلو ا؛

از چییزت

نس در حقیقی

بلکه آن شرط وجودت که در صالت الز ا؛

که میالز بیا عید تکلّیم ا؛ی

(و لو

و ایین تقرییر از کیال امیا  ،از

اشکاالت نیش گهته ،مبرّا؛ .
ب) اما همچنین بر تصویر جزء و شرط فرد در تقابل جزء و شرط ماهی

در ماهیات اعتبارییه

اشکاص کردهاند (اما خمینی  4 1ج  ،) 14 :به این بیان که:
وجود موجود میشود .مثالً وقتی زید در خارج موجود میشود ،عالوه بر اینکیه وجیود او ،وجیود
انسان ا؛  ،وجود عوارض مشخصه او هم میباشد چراکه وجود ،واحد ا؛

و در عیین وحیدت،

هم وجود جوهرت و هم وجودات عروی در آن جمع هستند[ .وجود لغیره عرض ،عین وجود فیی
نهسه او؛ ] .امّا در ماهیات اعتبارت ،چیزت در خارج غیر از تحقق اجزا نداریم [بیه عبیارت دیگیر
ماهیات حقیقی معقوص اولی هستند و در خارج تحققی مربوط به خود دارنید کیه البتیه عیین تحقیق
افراد ا؛

ولی ماهیات اعتبارت ،اصالً تحققی در خارج ندارند ].بلکه آنچه در عالم خارج وجود و

تحقق دارد ،اجزا هستند و بس و «م موع اجزا» هم جز یک امر اعتبارت چیز دیگرت نیس .
[ حاص که دانستیم در ماهیات حقیقی ،یک ماهی

برات فرد و مصداق ماهی

حقیقی ،میگیوییم ]:وقتیی از

( س)

هرچه عرض ا؛

برات فرد ،عرض ا؛

داریم که موجود ا؛

به وجود فردش و ل ا

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

ماهیات حقیقی وقتی در خارج موجود می شوند ،عالوه بر آن ماهی  ،عوارویی هیم بیرات آن
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کنار هم قرار گرفتن ده جزء یی مثالً یی ما یک امر اعتبارت را جعل میکنیم ،مییتیوانیم بگیوییم هیر
یک از آن ده جزء ،علّ

قوا ماهی

اعتبارت ا؛

موجود شدند ،بگوییم این ده جزء ،فرد ماهی

و میتوانیم هر وق

اعتبارت هسیتند ولیی اگیر ده جیزء بیه همیراه جیزء

یازدهم با هم موجود شدند ،دیگر آن جزء یازدهم ،جزء فیرد ماهیی
فرد ،فرد حقیقی نیس ) .اگر کسی یازده جزء را به عنیوان ماهیی
صورت همه یازده جزء اجزات ماهی
بگوییم جزء فرد ا؛

و جزء ماهی

ده جزء بیا هیم در خیارج
اعتبیارت نیسی

(چراکیه آن

اعتبیارت ،لحیا کیرد ،در ایین

دیگرت میشیوند و دیگیر جیزء ییازدهم جزییی نیسی

کیه

ده جزیی نیس .

در این باره گهتنی ا؛  :اما با توجه به مبنات خویش در بحث صحیح و اعم ،تالش دارند که
جزء فرد را روت مبنات خودشان تصویر کنند که إن شاء اهلل آن را نس از تبییین نظیر ایشیان مطیرح
خواهیم کرد.
مقدمه  :9لزو تصویر قدر جامع
آخوند میگوید[ :چون ووع در الها عبادات عا و موووعله عا ا؛
اشترا

لهظی در لهص صالت ،موجود نیس  .یعنی چنین نیس

و متسیالم ا؛ی

کیه

که برات هر نماز یک وویع علیی

حده باشد ].باید هم صحیحیها و هم اعمیها ،قدر جامعی را تصیویر کننید کیه همیان موویوعلیه
الها عبادات باشد و نمازهات خارجی ،مصداق آن باشند [در این باره گهتنی ا؛  :حتی اگر ووع
عا  ،موووعله خاص باشد هم ،باز حین الووع تصویر جامع الز ا؛

( ].آخونید خرا؛یانی  443ج :

.)14

در این باره گهتنی ا؛  :اوالً ،طبق نظر آخوند ،باید بگوییم همانطور که الز ا؛ قدر جامعی
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

را در ووع لحا کنیم ،باید قدر جامعی را هیم در مقیا ا؛یتعماص لحیا کنییم .و لی ا اگیر کسیی
صحیحی شد و قدر جامعی را برات صالت صحیح لحیا کیرد .اگیر چنیین کسیی خوا؛ی

لهیص

صالت را در اعم به طور م ازت ا؛تعماص کند باید بتواند قدر جامعی را برات صیالت اعیم تصیویر
کند .نس اگر مثل آخوند ،گهتیم بنابر اعم ،نمیتوان قدر جامعی را تصویر کرد .بایید بپی یریم کیه
نمیتوانیم لهص صالت را در اعم حتی به طور م ازت ا؛تعماص کنیم.
ثانیاً ،در مقابل مبنات آخوند ،نائینی «لزو تصویر جیامع» را قبیوص نکیردهانید :خیویی در تقرییر
کال ا؛تادشان نائینی اشاره میکنند که (فیاض  411ج :) 44 :
نائینی ،قبوص ندارد که باید قدر جامع واحدت را تصیویر کیرد کیه همیه افیراد در آن مشیتر
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مقاله

باشند .ایشان دلیل میآورد :ممکن ا؛

صالت بیرات جیامع بیین نمازهیات صیحیح ییا جیامع بیین

نماز که همه اجزا و شرایط را با هم دارد .و بعد اگر به نمازهات مرتبیه نیایینتیر (اگرچیه نمازهیات
صحیح هستند مثل نماز نشسته برات آدمی که مضطر ا؛

یا نماز غرقی) و نمازهات فا؛د «صالت»

گهته میشود ،ا؛تعماص م ازت ا؛ .
بین نمازهات صحیح مر تبه نایین و نماز صحیح مرتبیه بیاال ،عالقیه م ازییه ییا عبیارت ا؛ی

از

ظاهریه (تنزیل)  ،مثل اینکه نماز نن جزیی شبیه نماز تا األجزاء ا؛  ،ییا عبیارت ا؛ی

از

شباه
شباه

در اثر (مثالً اجزا و ا؛قاط امر) یی مثل نماز غرقی که شبیه نماز کامل و تا نیس

اثر را دارد ،و بین نماز هات فا؛د و نماز صحیح مرتبه باال ،عالقه م ازییه عبیارت ا؛ی

ولی همان
از شیباه

ظاهریه.
[در این باره گهتنی ا؛  :نائینی درباره «نماز غرقی فا؛د» با مشکل مواجه ا؛
راه ن ات ایشان آن ا؛

ولی ظاهراً تنها

که به ؛بک م از از م از قائیل شیود بیه ایین صیورت کیه «نمیاز غرقیی

صحیح» چون هم اثر با نماز «تا االجزاء و الشرائط» ا؛  ،م ازاً صالت ا؛  ،و «نماز غرقی فا؛د»
چون شبیه نماز غرقی صحیح ا؛  ،م ازاً صالت نامیده میشود .البتیه نیائینی ظیاهراً تیالش دارنید
همین تقریر را مطرح کنند و آن را ؛بک م از از م از ندانند (خویی  311ج  .)31 :امّا ؛خن ایشان
به نظر کامل نیس  .البته کاظمینی در فوائد االصول ؛عی میکنند مطلب نائینی را چنیین حیل کننید
صالت ندید آمده ا؛
موووعله قدیم ا؛

یی ایشان توویح نمیدهد ووع جدید ،اشیترا

لهظیی ا؛ی

یی نس «صالت غرقی فا؛د» شیبیه «صیالت غرقیی صیحیح» ا؛ی

ییا تغیییر در
کیه وویع

جدید داشته ا؛ (کاظمی خرا؛انی  311ج . )13 :
نس صحیحیها می گویند صالت ووع شده برات فیرد تیا و م یازاً در افیراد «صیحیح» دیگیر
ا؛تعماص میشود و اعمیها میگویند صالت ووع شده برات فرد تا و م ازاً در افیراد دیگیر «چیه
صحیح و چه فا؛د» ا؛تعماص میشود.
[در این باره گهتنی ا؛  :در آنچه نائینی مطرح کردهاند یی ووع برات فرد تا ییی هییچ تهیاوتی
بین اعمی و صحیحی نیس

و ا؛یتعماص لهیص صیالت در آن م یازت ا؛ی

و لی ا نیائینی بحیث از

( س)

فا؛داً یی غیر موووع له ا؛

چراکه اگر موووع له فرد تا ا؛  ،هر فردت غیر از آن یی صیحیحاً أ

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

که« :صالت غرقی صحیح» اصالً صالت نیس

ولی وقتی شارع آن را صالت نامید ،ووع ثانوت در
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ال لهیص صیالت را در فا؛ید
«ا؛تعماص» را مطرح میکند و گوییا میی خواهید بگویید صیحیحی اصی ً
ا؛تعماص نمیکند .و هو کما ترت]
نائینی ؛پس به نکتهات اشاره میکنند و مینویسند« :نعیم ا؛یتثنى  -قیده  -مین ذلیک القصیر و
اإلتما  ،فقاص انهما فی عرض واحد فالبد من تصویر جامع بینهما» بیان مطلب :نائینی ،مبنات خیود را
در قصر و اتما جارت نمیداند [چراکه نماز قصر مرتبیه نیایینتیر از نمیاز چهیار رکعتیی نیسی ] و
میفرماید :باید جامع بین نماز قصر و نماز اتما تصویر کرد.
خویی این قسم

از مدعات ا؛تاد خود ( نائینی) را در ؛ه مدعا خالصه میکند:

اوّل :موووعله صالت ،باالترین مرتبه از صالت ا؛

(هم بر مبنات صحیحیها و هم بر مبنیات

اعمیها) امّا صحیحیها میگویند ا؛تعماص این لهص در نمازهات صحیح ،ا؛تعماص صحیح ا؛ی

در

حالیکه اعمیها میگویند ا؛تعماص این لهص هم در نمازهات صحیح و هم نمازهات فا؛د ،ا؛تعماص
صحیح ا؛ .
دوّم :در چنین نامگ ارتهایی فرقی بین عبادات و مرکبات اختراعی نیس [ .یعنی ماشین وویع
شده برات جامع همه اجزا و شرایط ولی در ماشیینهیایی هیم کیه برخیی از اجیزا را نداشیته باشیند
ا؛تعماص لهص ماشین ،صحیح ا؛ ].
سوم :الز ا؛

جامع بین قصر و اتما لحا شود.

ایشان ؛پس بر هر یک از این امور اشکاص میکند :اما اشکاص به مدعات اوص:
اطالق لهص صالت بر نمازهات مراتب باال و نمازهات مراتب نایین ،یکسان ا؛

و چنین نیس

که اطیالق در مراتیب بیاال حقیقیی و اطیالق در مراتیب نیایین م یازت باشید .چراکیه متشیرعه در
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ا؛تعماالت خودشان ،به تنزیل و عالقات م ازت توجه ندارند.
اشکاص به مدعات دو [ :امر دو از مبانی نائینی باطل ا؛

چراکه ]:در مرکبات اختراعی ،ییک

مرتبه علیا داریم و بس( .مثالً مرتبه علیا در ماشین عبارت ا؛

از  44جزء) .ولی در عبادات ،یک

مرتبه علیا وجود ندارد ،بلکه مرتبه علیا در نماز صبح دو رکع

ا؛

و در نماز ظهر چهیار رکعی

و..؛ نس در صالت با یک مرتبه علیا مواجه نیستیم بلکه با مراتب علیا مواجه هستیم که باید بین آنها
«جامع» لحا کنیم.
و اشکاص به مدعات ؛و  :از اینکه گهتیم بین مراتب علیا باید جامع تصویر کنیم معلو میشیود
که تصویر جامع تنها مختس به قصر و اتما نیس

(فیاض  411ج  43 :ی.) 44
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جمع بندی مقدمه  :9حق با آخوند ا؛

مقاله

و الز ا؛

قدر جامعی را لحا کرد.

مقدمه  :11امکان و امتناع تصویر قدر جامع:
در این مقدمه ابتدا امکان یا امتناع تصویر قدر جامع بر ا؛اس مبنات صحیحیها برر؛ی میشود
و ؛پس این بحث را بر مبنات اعمیها نی میگیریم:
تصویر جامع بنا بر مبنای صحیحیها
یک) مبنای آخوند خراسانی:

آخوند نس از اینکه ثاب

کردند که هم صحیحیها و هم اعمیها الز ا؛

قدر جامعی را تصویر

کنند ،میفرمایند که صحیحیها می توانند قدر جامعی تصویر کنند ولی تصویر قدر جامع بر ا؛یاس
مبنات اعمیها محاص ا؛  .ایشان میگوید :صحیحیها قطعاً میتوانند بین افراد صحیح ،جیامعی را
تصویر کنند چراکه :همه نمازهات صحیح یک اثر واحد دارند که کاشف از علّی

واحیدت ا؛ی

که همان جامع صحیحی ا؛ .
همه افراد صحیح اگر تأثیر میکنند و آن اثر واحد را ندید میآورند .به ؛یبب وجیود آن قیدر
جامعی ا؛

که همه افراد صحیح در آن مشتر

نس میتوان گه

هستند [چراکه الواحد ال یصدر اال عین الواحید]

مسمّات صالت ،آن چیزت ا؛

که ناهی از فحشا؛ی

و آن چییزت ا؛ی

کیه

معراج مؤمن ا؛ .
در این باره گهتنی ا؛  :توجه کنیم که کال آخوند ،محتاج ن یرش قاعده الواحد نیس
نیس  ،معلو میشود که یک معنی و مههو موووع له صالت ا؛

لهظیی

کیه اثیرش نهیی از فحشیا و ..

ا؛ .
آخوند ؛پس به اشکالی اشاره میکند (آخوند خرا؛انی 11 : 443ی:)14
[اگر کسی به جامع صحیحی اشکاص کند که ]:جامع نه میتواند امر مرکب باشد و نه مییتوانید
امر بسیط باشد .امر مرکب نیس  ،چراکه هر مرکبی را که شما تصویر کنید ،گاه فا؛د ا؛ی
نماز چهار رکعتی در حاص ؛هر فا؛د ا؛
عنوان «مطلوب» ا؛
صالت ا؛

و بالعکس] .و امر بسیط نیس  :چراکه این امر بسییط ییا

یا ملزو مساوت آن ا؛

و چنین نیس

[میثالً

(یعنی عنوانی ا؛

که همیشه همیراه بیا مطلوبیی

که اعم یا اخس از آن باشد یعنی نمازت باشد کیه مطلیوب باشید و آن

عنوان را نداشته باشد یا آن عنوان را داشته باشد و مطلوب نباشد)

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

چند ایشان به عنوان دلیل از این قاعده بهره برده ا؛ ] چراکه اگر گهتیم «صالت» مشیتر

[هیر

( س)
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عنوان مطلوب نمیتواند باشد چراکه اوّالً :محاص ا؛

عنوانی که از طلب حاصل میشود را در

متعلق طلب اخ کرد [اگر «عنوان مطلوب» همان صالت صحیح ا؛

شارع باید بیه آن امیر کنید،

نس باید قبل از امر «مطلوب» موجود باشد درحالیکه تا طلب نباشد مطلوبیی
ثانیاً :الزمه این حر

آن ا؛

که «صالت» و «مطلوب» هم معنی باشند در حالیکه چنیین نیسی .

ثالثاً :اگر صالت به معنات مطلوبی
برائ

باشد در جایی که شک در اجیزا و شیرایط دارییم نمییتیوانیم

جارت کنیم در حالیکه صحیحیها در چنین جایی بیه برائی

نمی توانیم برائ

حاصیل نمییشیود].

جارت کنیم به این جه

ا؛

تمسیک مییکننید .امّیا اینکیه

که:

[اگر در جایی نمیدانیم شارع چه از ما خوا؛ته ا؛  ،برائ

جارت میکنیم ولی اگر در جیایی

میدانیم شارع چه خوا؛ته ،امّا نمیدانیم چه چیزت آن را تحصیل میکند .باید احتیاط کنیم به ایین
نوع ،شک در محصّل گهته میشود] .و عنوانی مالز با مطلوب نمیتواند باشد .چراکه اشکاص ؛وّ
در این ا هم جارت ا؛ [یعنی در این صورت یقین داریم چیزت از ما خوا؛ته شده ولی نمییدانییم
کدامین نماز (هش

جزیی یا هه

در این باره گهتنی ا؛

جزیی مثالً) آن را تحصیل میکند ،در این ا باید احتیاط کنیم].

 :این اشکاص را شیخ انصارت در مطارح االنظار مطرح کردهانید (کالنتیرت

 313ج .)1 :
آخوند ؛پس به این اشکاص چنین نا؛خ میدهد (آخوند خرا؛انی :)11 : 443
جامع ،عنوانی ا؛

بسیط که مالز با مطلوبی

جزیی و برخی ده جزیی و  ...هستند به حسب اختال
نمازهات خارجی متحد ا؛

ا؛

و از نمازهات خارجی (که برخیی هشی
حاالت مصلّی ی مثالً ی) انتزاع مییشیود و بیا

(به نحو اتحاد کلّی و مصداق) امّیا در چنیین میوردت برائی

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

میشود و نه احتیاط .چراکه اگر جایی محصِّل ،وجیودت غییر از محصیل داشی
غسل بنابر اینکه طهارت امرت باطنی ا؛

(مثیل طهیارت و

و ووو و غسل محصِّل آن هستند) باید احتیاط کنیم .امّا

اگر در جایی محصِّل فرد و مصداق برات محصل ا؛
دارات یک وجود هستند ی) باید برائ

جیارت

(تحصیل کلّی بیه ؛یبب حصیوص فیرد ی کیه

جارت شود.

اشکال بروجردی بر آخوند

بروجردت بر آخوند یی در جامع صحیحی یی چنین اشکاص کرده ا؛

(منتظرت  4 1ج :)41 :

آخوند موووعله صیالت را «نیاهی از فحشیا و معیراج میؤمن» قیرار داده ا؛ی  .در حیالیکیه:

34
ثانیاً اگر موووعله «ناهی عن الهحشا» باشد آیه شریهه «إنَّ الصال هة تهنْهى عَنِ الْههحْشاءِ وَ الْمُنْکهر» چنین

مقاله

موووعله صالت چنین مهاهیمی نیس

چراکه اوّالً آنچه از صالت متبادر میشود این معانی نیس .

میشود« :الناهی عن الهحشاء و المنکر ینهی عن الهحشاء و المنکر».
در این باره گهتنی ا؛  :اوالً همین اشکاص به نوعی در کال نائینی هم مورد اشاره قرار گرفتیه
ا؛  .ایشان مینویسد« :الکال فی تصور جامع قریب عرفی یقع تح
 .)31ثانیاً آخوند موووعله صالت را چیزت میدانس

الخطاب» (خیویی  311ج :

که ناهی عین الهحشیاء و المنکیر باشید و نیه

عنوان «ناهی عن الهحشاء» به عبارت دیگر موووع له صالت چیزت ا؛

که اثرش نهی از فحشیا و

منکر ا؛  .و الشاهد علی ذلک آنکه آخوند نمازهیات خیارجی را فیرد و مصیداق آن موویوعلیه
میدانس

در حالیکه اگر موووعله «ناهی» باشد ،نمازهات خارجی ؛بب و محصّل آن میشیوند.

ثالثاً ،در دفاع از آخوند میتوان گه  :شارع جامع بین نمازهات صحیح را تصویر کرده ولی آن را
بههماند یا لزومی برات این کار نمیبیند ،در مرتبه بعد مصداقهات این جامع را

یا نمیتواند به عر

که دارات خواص و آثارت هستند به عر
را داشته باشد ،مصداق آن جامع ا؛
ا؛

نشان داده و گهته ا؛

هر مصداقی که این خاصی هیا

و موووعله صالت هم همان جامع ا؛  .این عملکرد عرفی

و در نامگ ارتهات دیگر عرفی هم رواج دارد.

اشکال نائینی بر آخوند

نائینی ابتدا میفرمایند (کاظمی خرا؛انی  311ج  :)11 :گهته شیده کیه جیامع بیین افیراد صیحیح (کیه
می توانیم به آن اشاره کنیم .و اشاره به آن ،گاه از طریق معلوص و گاه از طریق علّی
معلوص یعنی از راه اجر و ثواب که معلوص نماز هستند ،و طریق علی
که عل

ا؛ی

طرییق

یعنیی از راه مصیالح و مها؛ید

نماز هستند.

در این باره گهتنی ا؛  ) :از دیدگاه نائینی مصالح و مها؛د (قربان کل تقی و  )..عل
تشریع صالت ا؛

غیایی

و صالت دو معلوص دارد یکی اجر و ثواب و یکی هم تحقق قربیان کیل تقیی.

نس:
عل تشریع صالت
قربان کلّ تقی

معلوص
جامع صالتی

قربان کلّ تقی

علّ

معلوص

( س)

اجر و ثواب

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

بتواند مسمّات صالت باشد) قابل فرض ا؛  .البته ممکن ا؛

نتوانیم خود آن را معرفی کنیم ولی
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بنابراین جامع صالتی دو معلوص دارد ولی یکیی از آن دو معلیوص ،علّی
ا؛  .توجه شود که همه جا لحا غای  ،عل
غای  ،معلوص ا؛

غایی ا؛

غیایی تشیریع صیالت

برات ای اد شییء در حیالیکیه وجیود

برات وجود شیء (مثالً تصور جلوس علّی

غیایی ؛یاختن صیندلی ا؛ی

ولیی

وجود جلوس مترتب بر وجود صندلی ا؛ ).
 )1کال نائینی در ارتباط بین جامع صالتی و اجر و ثواب ،ارتباطی با کال آخوند نیدارد ولیی
در رابطه با قربان کلّ تقی و جامع صالتی ناظر به فرمایش آخوند خرا؛انی ا؛ .
نائینی ؛پس به «راه معلوص» که همان «قاعده الواحد» ا؛

اشاره کرده و مییگویید« :الیمکین

توارد علل متعددة علی معلوص واحد ،فوحدة األثر ال یمکن اال بأن یکون هنا
در نقد این راه میفرماید :این راه باطل ا؛
اوّالً :ممکن ا؛

جیامع» .و در ادامیه

چراکه:

اثر متعدد باشد ،یعنی معلو نیس

که همه نمازها دارات اثرت یکسان باشیند،

بلکه چه بسا نماز صحیح دارات اجزا و شرایط ،اثرت غیر از نماز صحیحی که فاقد بعیه از اجیزا و
داشته باشد.

شرایط ا؛

ثانیاً :اشترا

اثر دلیل بر وحدت مؤثر نیس

بلکه میتواند یک اثر از اشیات مختلف ؛رچشمه

گرفته باشد ،مثالً گرما هم از خورشید و هم از آتش حاصل میشود در حالیکه خورشید و آتش،
حقیق

و ماهی

واحدت ندارند .البته الز ا؛

هستند ،جامعی باشد که آن جامع واحد عل
ملکوصها عل

نیدایش حرارت ا؛

نییدایش معلیوصهیات مشیتر

باشید [میثالً تحرییک

و این امر یی تحریک ملکوصها یی هم در شمس ا؛ی

نار و هم در امواج] .امّا چون آن جامع ،هوی
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

الز نیس

بین دو شیء که ماهی متعدد دارند و هر دو عل

و ماهی

هیم در

آن دو شیء (دو علی ) را نمیی؛یازد لی ا

که آن جامع موووعله باشد.

ثالثاً :اثر نماز ،بعد از اتیان نماز حاصل میشود و اتیان نماز بعد از امر به نماز ا؛
بعد از تسمیه .نس نمی تواند اثر که متأخر از تسمیه ا؛

و امر به نماز

وجوداً ،در تسمیه دخیل باشد.

رابعاً :اگر مسمّی چیزت باشد که اثر را ندید میآورد (به این معنی که ترتّب اثر قید موووعلیه
باشد یعنی صالت = آنچه اثر را ندید میآورد) ،در این صورت اگر صالت مأموربه شد« ،آنچه اثر
را ندید میآورد» مأموربه شده ا؛  ،نس اگر در جزئی
اکثر ارتباطی) باید احتیاط کنییم ،چراکیه در حقیقی
خرا؛انی  311ج 11 :ی.)11

چیزت در صیالت شیک کیردیم (اقیل و
شیک در تحقیق موویوعلیه دارییم (کیاظمی
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ا؛

که معراج مؤمن ،اثر مشتر

یک اثر واحد مشتر

که بین همه افیراد صیالت موجیود ا؛ی  .نیس

و واحدت ا؛

مقاله

در این باره گهتنی ا؛  ) :در جواب به «اوّالً» میگوییم :ظهیور «الصیلوة معیراج المیؤمن» آن
داریم .و ل ا اگر هر نماز یک اثر مخصوص به خودش داشته باشید بیاز اثیر

واحدت که در همه موجود ا؛  ،قابل تصویر ا؛ .
 )1درباره قاعده الواحد گهتنی ا؛  :آنچه در این ا با آن کار داریم قاعده «الواحد ال یصدر إال
من الواحد» ا؛

قاعده الواحد در مورد واحدهات حقیقی بسیط و نه اعتبارت جارت ا؛ .

 )3درباره «ثالثاً» میگوییم :حصوص خارجی اثر اگرچه وجوداً متأخر ا؛

ولی مییتیوان آن را

در مقا تسمیه اخ کرد نس «اثر» را میتوان در رتبه تسمیه لحا کرد.
 )4امّا درباره «رابعاً» طبق عقیده آخوند «اثر» داخل در موووعله نیس
ا؛

که این خاصی

را دارد ولی این خاصی

بلکه موویوعلیه چییزت

در موووعلیه دخییل نیسی  .بیه عبیارت دیگیر ییی

همانطور که در جواب بروجردت آوردیم یی این اثر صرفاً عنوان مُشیر ا؛

و صرفاً برات ما مسیمّی

را کشف میکند نه اینکه قید موووعله باشد[ .مثل اینکه اگر گهتیم «آن کسی که آن یا نشسیته را
اکرا کن» در حالیکه ا؛م آن فرد را نمیدانیم« ،نشستن» میتواند قید «اکرا » نباشد].
 )1ولی در هر صورت وحدت اثر در اعتبارتها ،کاشف از وحدت مؤثر نیس .
نائینی ؛پس به «راه عل

و مالکات احکا » اشاره کرده و میفرماید:

اگر بخواهیم به آن جامع ،از راه عل

اشاره کنیم ،امر مشکلتر ا؛

چراکه :تکلیف نمیتواند

به مالکات ا؛  .نس مسمّات نماز نمیتواند مال
باشد که مقید به مال

نماز باشد چنانکه مسمّات نماز نمیتواند چیزت

نماز ا؛ .

ایشان ؛پس با بیان مقدمهات ،دلیل این مدّعا را چنین مطرح میکند:
غرض هر فاعلی ،گاه خودش امرت ا؛

اختیارت .بدون اینکه توجهی به اثر آن امیر اختییارت

داشته باشیم .دراین فرض نهس فعل ،مقصود باالصالة ا؛

(مثاص :اگر شارع کسیی را امیر کنید بیه

اینکه قیا کند و مطلوب شارع هم نهس قیا باشد) ولی گاهی غرض فاعل ،اثرت ا؛

که بر فعل

اختیارت مترتب ا؛  .در این صورت فعل اختییارت ،صیرف ًا بیه ؛یبب آنکیه مقدمیه آن اثیر ا؛ی ،
مطلوب ا؛ .

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

به مالکات احکا تعلق گرفته باشد ،نه به نهس مالکات احکا تعلق میگیرد و نه به چیزت که مقید

( س)
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این نوع دوّ  ،خود دو قسم ا؛  :گاهی فعل اختیارت تما العلّة یا جزء اخیر علّی

تامّیه ا؛ی

برات ر؛یدن به آن اثر یعنی به محه حصوص فعل اختیارت ،آن اثر حاصل میشود (مثاص :انداختن
ا؛

کسی در آتش علّ

برات اینکه آن شخس بسوزد .؛وختن = امر غییر اختییارت/اثیر القیا در

آتش = امر اختیارت) .گاهی آن فعل اختیارت از زمره امورت ا؛

که بیین آن و اثیر فاصیله ا؛ی

(مثاص :کاشتن ب ر = فعل اختیارت روییدن ؛نبله = اثر ،روشن ا؛

که روییدن ؛نبله غییر از افعیاص

اختیارت مثل کاشتن ب

ر به چیزهایی مثل نور خورشید هم احتیاج دارد) (کیاظمی خرا؛یانی  311ج :

.)11
نس:

فعل اختیارت مطلوب بال ات (الف
وا؛طهات بین فعل اختیارت و اثر نیس

( ب)

فعل اختیارت مطلوب بالعرض
وا؛طهات بین فعل اختیارت و اثر هس

( ج)

ایشان ؛پس میگویند:
در نوع «ب» ،ممکن ا؛
ا؛باب تولیدیه ا؛
؛بب عین اراده نسب
گه

اراده شارع مستقیماً به فعل اختیارت تعلق گیرد .چراکیه ایین فعیل از

و در این امور قدرت بر ؛بب ،عین قدرت بیر مسیبب ا؛ی
به مسبب ا؛  .و ل ا با توجه به اینکه معلوص از شئون علّی

و اراده نسیب
ا؛ی

بیه

مییتیوان

«القا در آتش احراق ا؛ » در حالیکه فی الواقع القا در آتش ؛بب احراق ا؛ .
امّا در نوع «ج» :فاعل نمیتواند نسب

به «اثر» اراده کند چراکه اثر مقیدور فاعیل نیسی  .بلکیه
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فاعل صرفاً میتواند فعل اختیارت را اراده کند .و در این صورت آن اثر انگیزهات ا؛

بیرات اراده

فعل اختیارت.
نس در ا؛باب تولیدت ،فاعل هم می تواند معلوص را اراده کند و هم عل
«دواعی» ،فاعل تنها می تواند فعل اختیارت را به جه

اختییارت را ،ولیی در

آنکه شاید به معلوص و اثر بر؛د اراده کنید .و

خود دواعی قابل اینکه متعلق اراده واقع شوند ،نیستند.
نائینی نس از این مقدمه میفرمایند:
بین اراده آمریه و اراده فاعلیه مالزمه برقرار ا؛
هم میتواند به آن امر کند چراکه :کار آمر آن ا؛

یعنی هر جا فاعل میتوانس

اراده کند ،آمر

که مأمور را به عنیوان ییک فاعیل ،بیه ؛یم
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کند چراکه طلب محاص ا؛ .

مقاله

عمل تحریک میکند .نس اگر فاعل نمیتواند کارت را ان ا دهد ،آمر هم نمییتوانید بیه آن امیر
و ادامه میدهند که:
حاص اگر فعل اختیارت برات اثر ،؛بب تولیدت ا؛ی  ،هیم مییتیوان بیه ؛یبب امیر کیرد و هیم
میتوان به مسبب امر کرد (مثالً میتوانیم بگوییم لباس را در آتش بیانداز .و میتوانیم بگوییم لباس
را بسوزان) .امّا اگر اثر از دواعی ا؛

و فعل اختیارت از مقدمات اعدادت ا؛ی  ،در ایین صیورت

فاعل نمیتواند اثر را اراده کند کما اینکه آمر نمیتواند به اثر امر کند .و لی ا در ایین صیورت امیر
فقط به فعل اختیارت تعلق میگیرد و نه به اثر.
نائینی نس از این مقدمه میگوید:
مالکات و علل تشریع احکا (قربان کلّ تقی) ؛بب تولیدت نیستند بلکه داعی هسیتند (چراکیه
صالت به تنهایی معراج مؤمن و قربان کلّ تقی نیس

بلکه به چیزهات دیگرت مثل تصیهیه مالئکیه

احتیاج دارد) .و چون چنین ا؛  ،نمیتوان مالکات احکا را نه به عنوان مأموربیه و نیه بیه عنیوان
جزء مأموربه أخ کرد (کاظمی خرا؛انی 11 : 311ی.)11
بنابراین ،معراج مؤمن و  ...نمیتوانند جامع صحیحی باشند .و همچنین نمیتوانند معرِّ

باشیند

برات جامع صحیحی [تصویر آخوند] چراکه هیچ مالزمهات بین آنها و صالت وجود ندارد (گهتییم
برخی از صالتها چنین نیستند).
برات تحقق «تقرّب إلی اهلل و نهی از فحشا» نس جامع صالت دارات صهتی ا؛
ناهی از فحشا و قربان کلّ تقی .و نائینی هم در حقیق
جزء اخیر عل

که عبارت باشد از

میگوید جامع صالت صحیح عل

تامّه ییا

تامه برات «تقرب إلی اهلل و نهی از فحشا» نیس  .بلکه چه بسا نمازت صحیح باشد و

قربان کلّ تقی و ناهی عن الهحشا نباشد.
نس اگر آخوند مدعی شوند که همه نمازهات صحیح ناهی از فحشیا قربیان کیلّ تقیی هسیتند،
اشکاص نائینی خود به خود منتهی ا؛ .
 )1در دفاع از آخوند میتوان گه  ،در مبنات آخوند ،نهی از فحشا و تقرب إلیی اهلل صیرفاً بیه
عنوان مثاص مطرح هستند و هر اثر دیگرت اگر یاف

اهلل وحید یی حهظه اهلل یی از این اثر با عنوان «عمود دین»

( س)

ا؛تدالص آخوند را کامل میکند و ل ا آی

شود که در همه نمازهات صحیح موجود باشد،

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

در این باره گهتنی ا؛  ) :با توجه به اینکه آخوند میفرمود جامع صالت صحیح ،علّ

ا؛
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یاد میکند (حسینی میالنی  411ج .)131 :
که این تهصیل بیین «معلیوصهیایی کیه لحاظشیان علی

 )3نکته دیگر در کال نائینی این ا؛
غایی نیس » و «معلوصهایی که لحاظشان عل

غایی ا؛ » هیچ تأثیرت در بحث نیدارد .جیز اینکیه

نائینی نوع اوّص معلوصها را معلیوص دائمیی و نیوع دو را معلیوص غییر دائمیی (در صیورتی کیه میثالً
مالئکه هم نماز را تصهیه کنند) میداند .حاص اگر هم نوع دو معلوص دائمی شیوند ،بیاز اشیکاالت
چهارگانه قبل مطرح میشود.
اشکاالت امام خمینی بر آخوند خراسانی

اما خمینی در اشکاص بر مبنات آخوند میفرمایند[ :اهم فرمایش ایشان بدین شرح ا؛ ]
) قاعده الواحد در امثاص صالت جارت نمیشود بلکه فقط درباره خدات ؛بحان که واحد مین
جمیع ال هات ا؛  ،جارت میشود[ .در این باره گهتنی ا؛
الواحد نیس

که مدعات آخونید مبتنیی بیر قاعیده

چنانکه در ذیل فرمایش ایشان آوردیم].

 )1اگر بخواهند بگویند جامع صالت ،بسیط ا؛
جامع صالت دارات اثرهات متعدد ا؛

(نهی از فحشا ،قربان کلّ تقی ،عمود دین و معراج میؤمن)

الجر ن یرفتهاید جامع صالت بسیط نیس
جهات و حیثی هات مختلف عل

من جمیع ال هات ،میگوییم :چون ن یرفتید

بلکه متکثر الحقیقة ا؛  .چراکه معلوصهات مختلف از

صادر میشود[ .در این باره گهتنی ا؛  :اگر بگوییم ایین آثیار

در طوص هم هستند ،مثل مخلوق بودن همه موجودات برات خدا ،این اشکاص وارد نمیشود].
 )3مضافاً بر اینکه جامع صالت به عل
به معنات مانعی

نسب

دیگرت هم نمیتواند بسیط باشد ،چراکه نهی از فحشیا

به فحشا ا؛  .و چون فحشا امر متکثرت ا؛ی

سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

جامع صالت هم امر متکثرت می شود چراکه باید با هر جه
[یعنی اثر واحدت نیس

(دروغ ،غیبی

و  )...الجیر

یکی از آن مصادیق فحشا را دفع کند

بلکه فحشاها مختلف الحقیقة هستند].

 )4اگر بگویند جامع صالت یک امر واحد ا؛

(مثل کماص نهسانی) کیه در بسیاط

دفع همه مصادیق فحشا میشود ،میگوییم این خیروج از ا؛یتدالص بیه آثیار ا؛ی

موجیب

(یعنیی دیگیر از

طریق وحدت اثر نی به وحدت مؤثر نبردهاید) و ا؛تدالص به یک امر م هوص (مثل کمیاص نهسیانی)
کردهاید که دلیلی هم بر وجودش نداریم (اما خمینی  4 1ج .) 43 :
[اما در حقیق

میفرمایند اگر قاعده الواحد را از مدعات آخوند کنار بگ اریم ،؛خن آخوند

ثبوتاً باطل نمیشود ولی اثباتاً برات آن دلیلی نداریم].
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صحیحی) عبارت ا؛

از مههومیکه نمیدانیم چیس

امّا به و؛یله آنکه آثار دارد ،کشف میکنیم

که هس  .البته واوع لهص صالت (شارع) می داند که چیس
باید توجه داش

مقاله

جمع بندت فرمایش آخوند خرا؛انی :از دییدگاه آخونید موویوع لیه صیالت (ییا همیان جیامع
و برات همان ووع کیرده ا؛ی  .امّیا

که اگر گهتیم قدر جامع بنا بر اعم ،اصالً قابل تصویر نیس

آنگاه امر دائیر ا؛ی

بین قدر جامعی که آخوند مطرح میکنند و قدر جامعهایی که صحیحیهات دیگر طیرح خواهنید
نمود .امّا اگر قدر جامع بنابر اعم ،قابل تصویر باشد ،آنگاه باید دید آیا مبانی دیگران ،دلیلیی بیرات
خویشتن اقامه میکنند یا نه؟
دو) مبنای اصفهانی

اصههانی قبل از تبیین نظر و مبنات خود میفرماید:
) جامع ی ا جامع ذاتی مقولی ا؛

یا جامع عنوانی اعتبارت ا؛

و هر دو غلیط ا؛ی

«جیامع

عنوانی» [مثل عنوان «ناهی عن الهحشاء» یعنی لهص صالت ووع شده برات ناهی عن الهحشیاء] اگیر
چه ممکن ا؛

بگوییم موووعله لهص صالت عنوان ناهی ا؛

ولی الزمه این حر

آن ا؛

که

بگوییم صالت یعنی ناهی و اگر به معنون [یعنی رکوع همراه با ؛ ود و ]...میگوییم صالت ،م از
چراکه عنوان غیر از معنون ا؛  .جامع عنوانی ،مثل «جامع مقولی» نیس

ا؛

[جامع مقیولی مثیل

ماهی

انسان که جامع ا؛

نیس

ولی جامع مقولی متحد با افیراد ا؛ی  .در حیالیکیه اطیالق صیالت بیر مُعنیون ،بالضیرورة،
ا؛ .

 )1اوف إلی ذلک اینکه بسیار ؛خیف ا؛

اگر بخواهیم بگیوییم صیالت وویع شیده بیرات

عنوان «ناهی»[ .در این باره گهتنی ا؛  :خواندیم کیه بروجیردت ،بیر ایین عقییده بودنید کیه میراد
آخوند همین ا؛ ].
امّا اگر بگوییم موووعله جامع مقولی ا؛  :مشکل این ا؛ی
تشکیل یافته [طمأنینه = کیف ،تعداد رکعات = کم ،نسب
و تح
نیس

کیه نمیاز از مقیوالت متباینیهات

با مکان و زمان مصلّی = أین و متی و ]...

مقوله واحدت نمیگن د و ل ا چیزت که بخواهد موووعله بیرات صیالت باشید ،در مییان
(اصههانی  413ج .)31 :

اصههانی ؛پس به تبیین نظر خویش مینردازد تبیین نظر ایشان به نقل از اما

( س)

چنین ا؛

(اما خمینی  4 1ج :) 13 :

خمینی در منواهج

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

حقیق

بین زید و عمرو و  ...و متحد با آنها؛ ] یعنی عنوان متحید بیا معنیون
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) ماهیات و مهاهیم و معانی هرچه ابهامشان بیشیتر باشید ،اطیالق و شمولشیان بیشیتر ا؛ی
خال

بیه

وجود [یعنی وجود هرچ ه اقوت باشد ،؛عه بیشترت دارد ولی مههو هرچه مبهمتر و چنانچیه

در عبارت اصههانی موجود ا؛

(اصههانی  413ج  ) 4 :هر چه وعیفتر باشد ،؛عه بیشترت دارد

یعنی وجود واجب الوجود چون اقوت ا؛  ،بر همه احاطه دارد ولی در مهاهیم مههو حیوان چون
از مههو انسان مبهمتر ا؛

افراد بیشترت دارد[ .در این باره گهتنیی ا؛ی  :طیرح بحیث وجیود در

این ا دخالتی در مسأله ندارد ،بلکه عنای
 )1اگر ماهی
ا؛

ایشان به مهاهیم ا؛ ].

مورد نظر از زمره حقایق باشد [یعنیی غییر اعتبارییات] ،ابهیا ناشیی از عیوارض

در حالیکه اصل حقیق

[یعنی انسان در زید و عمرو و بکر محهو ا؛

محهو ا؛

اینکه وقتی می گوییم انسان مراد ا؛  ،ناشی از عواروی ا؛

ولی

که زید و عمرو و بکر دارنید یعنیی

ال حیوان در بقیر و انسیان محهیو ا؛ی
ناشی از عوارض مشخصه ا؛  .یا مث ً

ولیی اینکیه میراد از

حیوان مبهم ا؛  ،ناشی از عروض فصلهات مختلف بر جنس (حیوان) ا؛ ].
 )3اگر از امور اعتبارت باشد [مهاهیمی که از امور متعدده شکل گرفته مثل صالت که از رکوع
و ؛ ود و  ...شکل گرفته ا؛ ] به گونهات که گاه کم میشوند و گاه زیاد [نماز چهیار رکعتیی و
؛ه رکعتی]  ،در مورد چنین مهاهیمی ،اگر واوع بخواهید لهظیی را بیرات آن وویع کنید ،بایید آن
مههو را به صورت مبهم ی غاية االبها ی لحا کنید در حیالیکیه برخیی از عنیاوین و آثیارت کیه
همیشه همراه آن هستند آن را تعریف کنند .نیس در حیالیکیه مراتیب نمیاز مختلیف ا؛ی  ،لهیص
صالت ووع شده ا؛

برات ماهی مبهمی که عناوین و آثارت دارد .عناوین و آثارت که همیشه با

آن هستند و آن را تعریف میکنند.
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 )4میتوان گه

عر

وقتی لهص صالت را میشنوند« ،عملی خاص که مطلوب شارع ا؛

در برخی از زمانها خوانده میشود» را میفهمند [یعنی موووعله صالت عبیارت ا؛ی
مبهم که آثارت دارد :مطلوب شارع ا؛  ،وق
نکره ا؛  .چراکه در مههو نکره ،بدلیّ

و

از میاهیتی

خاص دارد و  .]...امّا این مههو مبهم غیر از مههو

اخ شیده ا؛ی

[یعنیی رجیل اگیر نکیره باشید ،کیه در

فار؛ی ترجمه میشود «یکی از مردان» ،به نحو علی البدص شامل زید و عمرو و بکیر مییشیود ولیی
رجلٌ اگر ماهی

مبهم باشد که در فار؛ی به «مرد» ترجمه میشود ،به نحو علی البدص شامل زیید و

عمرو و بکر نمیشود بلکه در حاص واحد شامل همه میشود].
در این باره گهتنی ا؛  :از دیدگاه اصههانی موووعله صالت نه جامع مقیولی ا؛ی

(چراکیه
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صالت دارات مقوله نیس ) و نه جامع عنوانی بلکه صالت ووع شیده بیرات «مههیومی میبهم» کیه
اشکال بجنوردی بر محقق اصفهانی

ب نوردت در اشکاص بر محقق اصههانی میفرمایند (مو؛وت ب نوردت  41ج 33 :ی:)31
) اگر مراد اصههانی ،ابها در ذات ماهی

ا؛  ،این غیر معقوص ا؛

چراکه ابها در ماهیی

معنی ندارد و ذاتیات قابل تخلف و جایگزینی نیستند .امّا اینکه گهتهانید جینس میبهم ا؛ی  ،میراد
نقصان ماهی

و ابها در وجود ا؛

نیس  ،نوع به طریق اولی ماهی

ناقس ندارد.

 )1اگر مراد ایشان از ماهی
میشود) این هم غلط ا؛

و نیه ابهیا در ماهیی  .و وقتیی جینس دارات ماهیی

نیاقس

مبهمه ،مههو مبهم ا؛

(مههومی که از نمازهات خیارجی انتیزاع

چراکه اگر منشأ انتزاع مبهم نباشد ،مههومی که از آن انتزاع میشود هم
[و ل ا میبهم نیسی ] معنیی نیدارد،

مبهم نخواهد بود .و چون منشأ انتزاع ،امور خارجی معلو ا؛
مههو مبهم باشد.

که در برخی از نمازها ،برخی از اجزا داخیل مههیو هسی

 )3اگر مراد از ابها آن ا؛

و در

برخی هم داخل در مههو نیس  ،این با قدر جامع بودن ؛ازگار نیس .
در این باره گهتنی ا؛  :مراد اصههانی ،مههو مبهم ا؛  .ابها در مههو بیه معنیات آن ا؛ی
که چیزت از آن فهمیده نمیشود .یا به عبارتی کُنه آن معلو نیس حاص گاه ابها برات متکلم ا؛
لحا کرده و برات آن ووع کرده ا؛  ،نس معلو میشود که از دیدگاه ایشان واوع هم مههیو
را نمی شنا؛د امّا ابها آن به ؛بب آثار و نتای ش قابل ارتهاع ا؛  .این به خال

قوص آخوند ا؛

که ظاهراً میفرمود واوع مههو را می شنا؛د ولی این مههو برات ما مبهم ا؛

مثل اینکیه واویع

لغ

«فشار خون» ایین ماهیی

و مههیو را مییشنا؛ید ولیی بیرات اکثریی

کنندگان ،این مههو تنها از طریق آثارش قابل شنا؛ایی ا؛

شینوندگان و ا؛یتعماص

.

اشکال امام بر محقق اصفهانی

اما در اشکاص بر محقق اصههانی میفرمایند (اما خمینی  4 1ج :) 13 :

ابها در ذات راه ندارد[یعنی ماهیات مبهم نمیباشند و مهیاهیم هیم میبهم نیسیتند و اگیر بیه
مهاهیم و ماهیات ،مبهم میگوییم از این جه ا؛ که مصادیق آنها معلیو نیسیتند و اال نهیس

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

و گاه برات شنونده و گاه برات هر دو .از آن ا که محقق اصههانی میفرماید :واوع ،مههو مبهم را

( س)
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ماهیات نمیتوانند مبهم باشند ].جز در فرد مردد که آن یا ابهیا در ذات راه دارد[ .در ایین بیاره

گهتنی ا؛  :در این ا هم آن فردت که در خارج ا؛  ،ذاتش معین ا؛
ا؛

و اگر بیرات میا میردد

بین انسان یا فرس ،تردید در انطبیاق ا؛ی و نیه در مههیو و حتیی مههیو «احیدهما» هیم

مههومی معیّن و غیر مبهم ا؛

و آنچه نامعلو ا؛  ،مصداق خارجی ا؛ ] .نس بایید صیالت

برات معنایی روشن ووع شده باشد که گاه چهار رکعتی میشود و گاه دو رکعتیی (عیوارض و
طوارت) حاص آن جامع چیس ؟
جمع بندی فرمایش اصفهانی :از دیدگاه ایشان موووعله صالت ،مههومی ا؛
هس

و نمیدانیم چیس

کیه مییدانییم

امّا لوازمی که دارد ،آن را معرّفیی کیرده و مییشنا؛یاند .لی ا اشیکاص بیر

اصههانی وارد میشود که «عر

از لهص صالت ،معنا و مههومی را در

میکنید در حیالیکیه بیا

این تقریر باید بگوییم اصالً معنات لهص صالت معلو نیس » امّا نکته مهم آن ا؛
بین کال ایشان با آن چیزت ا؛

که چه تهاوتی

که ما از کال آخوند ا؛تهاده کردیم؟

) به نظر میر؛د اولین تهاوت به قسمتی برمیگردد که ایشان «آن چیزت که موووعله صالت
ا؛ » را «من األمور المؤتلفة م عدّة أمور» برمیشمارد به عبارت دیگیر از دییدگاه آخونید جیامع
صحیحی (یعنی موووعله صالت مثالً) امرت بسیط بود در حالیکه از منظر محقیق اصیههانی ،ایین
جامع ،مرکب از عده امور ا؛  .اللهم إال أن یقاص :مراد اصههانی آن ا؛

که مصیادیق آن جیامع،

مرکب از عدّه امور هستند و اال خودش امرت بسیط ا؛ .
 )1دومین تهاوت به این برمیگردد که از دیدگاه آخوند موویوعلیه صیالت ،مههیو غیرقابیل
شنا؛ایی ا؛

(حداقل ظاهر برداش

محشین ایشان چنین ا؛ ) در حالیکه از دیدگاه ایشیان ،آن
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مههو اگرچه فی حدّ نهسه قابل شنا؛ایی نیس

و مبهم ا؛

ولی به ؛بب شناختن آثارش ،میتوان

آن را هم فی ال مله شناخ .
 )3؛ومین تهاوت آن ا؛
ما این معنا مبهم ا؛

که از دیدگاه آخوند واوع ،معنا و مههو را میشنا؛د و تنها بیرات

ولی از دیدگاه اصههانی ،برات واوع هم این معنا و مههو  ،مبهم هستند.

 )4البته میتوان فرمایش اصههانی را ن یرف

یعنیی اگیر چییزت میبهم بیود (چیه واویع آن را

بشنا؛د و چه نشنا؛د) میتواند موووع له لهص قرار گیرد در حالی که بیا برخیی از آثیارش شیناخته
میشود .نس از دیدگاه ایشان صالت ،عمل ا؛

امّا نه هر عملی ،بلکه عملی که آن را میتیوان بیا

34
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اثرش شناخ  .نس صالت ووع شده ا؛

برات مههومیکه عبارت ا؛ی

از عملیی کیه بیا اثیرش

جمع بندی مبنای آخوند و اصفهانی :اگر از دو قوص آخوند و اصههانی ،چنین جمعبنیدت ارائیه
دهیم « :جامع امرت بسیط ا؛

که فی حد نهسه قابل شنا؛ایی نیس

به وجود آن نی برد و آن را فی ال مله شناخ

ولی با شناختن آثارش میتوان

در حالیکه برات واوع این مههو  ،معلیو و معیین

بوده ا؛ » ،میتوانیم ثبوتاً به چنین امرت ملتز شویم.
سه) مبنای عراقی:
عراقی هم تالش کرده که جامعی را بنابر صحیح ارائه کند (آملی  314ج 1 :

بروجیردت  4 1ج :

 1عراقی  414ج  .) 4 :آنچه ایشان فرمودهاند بنابر مبنات ایشان در بحث وجود ؛ِعِی ا؛
جات خود آن را رد کردهایم .اما

کیه در

نیز به شدت بر این ؛خن تاختهاند و آن را رد کردهاند (اما خمینی

 4 1ج .) 14 :
چهار) مبنای بروجردی و حائری مؤسس:

بروجردت ،نس از آنکه نمین یرد که بین نمازهات صحیح ،جامع ذاتی موجود باشد ،جامع صحیح
را ،علی نحوِ جامع عروی تصویر میکند .ایشان میگوید (منتظرت :)41 : 4 1
همه نمازها [ت صحیح] علیرغم همه اختالفاتی که دارند در یک نکته با هم مشتر
آن اینکه همه آنها توجهی خاص و خشوعی مخصوص از ناحیه عبد نسب

هستند و

به موال را در بر دارنید.

صورت ا؛

برات همه اجزا و شرایط[ .و همانند روح ا؛

در کالبد اجزا و شرایط]

نس نماز ،نهس اقواص و اوراد یی که به تدری به وجود میآیند یی نیس ( .کیه اگیر چنیین بیود،
این حقیق

در ؛رتا؛ر نماز موجود نبود بلکه هرچه به ؛م

انتهات نماز میرفتیم ،این حقیق

هم

به انتهات خود میر؛ید و الزمه دیگر ،آن بود که نمازگزار ،هنگامیکه در حاص ؛یکون ا؛ی  ،در
«صالت» نباشد) بلکه عبارت ا؛

از «توجه عبد به خدا» .این حقیق

(توجه به خدا = صیالت) در

همه آنات و لحظات نماز باقی ا؛ .
همین مطلب در تقریر دیگر بروجردت نیز مورد اشاره قرار گرفته ا؛  :در الحج فی الفقه چنین
میفرمایند (حائرت یزدت :)11 : 4 3

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

این خشوع با اولین جزء نماز ،آغاز میشود و تیا انتهیات نمیاز موجیود ا؛ی  .ایین خشیوع هماننید

( س)
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همانطور که انسان ووع شده برات روح انسانی وصورت انسانیه و نیه بیرات بیدن ،صیالت هیم
ووع شده برات روح صالتی یعنی خضوع و خشوع .این خضوع ،به تمامه در تک تک اجیزا بیاقی
ا؛

و به همان اندازه که در آغازین جزء صالت هس  ،در آخرین جزء هم هس  .اگر چه برخی

از نمازها خضوع کمترت دارند و برخی بیشتر.
همچنین حائرت مؤ؛س حوزه علمیه قم نیز ظاهراً همین مبنا را برگزیدهاند ،چرا که میفرماینید
(حائرت یزدت بیتا ج :)41 :
جامع بین افراد صحیحه ،امرت ا؛

بسیط که در همه نمازهات صحیح موجود ا؛  .بیه اینکیه

هر یک از عبادات صحیحه (مثالً صالت) اگر بیه فاعیل خاصیی اویافه داده شید ،دارات آن جیامع
ا؛  .رابطه این جامع با تک تک نمازها ،رابطه کلی و فرد ا؛  .مثالً نماز ایستاده آد ؛الم با ایما
و اشاره آد مریه در آن جامع مشتر

هستند .آن جامع اظهار عظم خالق ا؛

ممکن ا؛  .از این مطلب چارهات نیس

جز آنکه ن یرفته شود.

در این باره گهتنی ا؛  :طبیق هیر دو مبنیا جیامع امیرت بسییط ا؛ی
بروجردت و حائرت آن ا؛

به اندازهات که

امّیا تهیاوت بیین مبنیات

که بروجردت ،جامع را خضوع میدانستند در حالیکه حیائرت جیامع

را تعظیم میدانند.
اما اشکاص اصلی به این مبنا [مبنات چهار ] آن ا؛

که اوّالً :در ؛ایر عبادات هم خضوع هس

در حالیکه آنها نماز نیستند .ثانیاً :اگر بگویند نوعی خاص از خضوع ،صالت ا؛  ،این نوع خاص
از خضوع در نمازهات فا؛د هم یی به خصوص نمازهایی که نمازگزار بطیالن آنهیا را نمییدانید ییی
موجود ا؛  .ثالثاً :یی و هو العمده یی به حکم تبادر صالت نا همین چهار رکع
سال پانزدهم/شماره پنجاه و نه/تابستان 9312

ا؛

و دو رکع

و ...

و نه نا خضوعی که در آنها مستتر ا؛  .به عبارت دیگیر میا بیه افعیالی کیه خاویعانه ان یا

میشود میگوییم صالت و نه به خضوع موجود در آنها.
إن قلت :این اشکاص متوجه مبنات اصههانی و آخوند هم میشود .قلنا :خیر ،آن یا ایین اشیکاص
مطرح نمی شود چراکه در آن ا همین رکعات مصداق ذاتی صیالت بودنید در حیالیکیه در کیال
بروجردت و حائرت ،خضوع با رکعات ذاتاً متهاوت هستند و خضوع عارض بر رکعات ا؛
خود این بزرگواران ،نا آن را ،جامع عروی گ اشتهاند.

و لی ا
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ا؛  .نس در آن ا هم میتوان گه
ا؛

اگر عرفاً به نمازهات خارجی صالت میگوییم ،به ؛یبب آن

مقاله

إن قلت :حائرت به صراح

مینویسند ،رابطه خضوع با نمازهات خیارجی رابطیه کلیی و فیرد

که مصداق آن مههو کلی هستند.
قلنا :اوّالً :اینکه رابطه خضوع با نمازهات خارجی ،رابطه کلی با فرد باشد ،با جامع عروی بودن

؛ازگار نیس  .ثانیاً :اگر رابطه را ،رابطه کلی و فرد بگیریم ،در این صورت این ؛یخن ،منافیاتی بیا
کال آخوند و اصههانی نیدا نمیکند .چراکه آن بزرگواران میگهتند :جامع امیرت بسییط و میبهم
ا؛

که رابطهاش با نمازهات خارجی ،رابطه کلی و فرد ا؛  ،و بروجردت و حائرت آن امر بسیط

و مبهم را شنا؛ایی کرده و آن را «خضوع» دانستهاند .یعنی ؛خن بروجردت و حائرت صرفاً رفع فی
ال مله ابها از آن مههومی ا؛

که آخوند و اصههانی مبهم میدانستهاند.
به رکعات ،عرض میباشند و ل ا اشکاص ثالثاً یی که قبالً آوردیم

و الحق :خضوع و تعظیم نسب
به بروجردت و حائرت وارد ا؛ .
پنج) مبنای شهید صدر:

شهید صدر جامع صحیحیها را جامع مرکب میداند ایشان ابتدا توویح مییدهنید کیه مشیکل در
تصویر جامع صالتی از آن ا ناشی میشود که اگر بهعنیوان مثیاص فاتحنة الکتیاب را جیزء صیالت
بدانیم ،در نما ز أخرس چگونه حکم به صح

کنیم و اگر جیزء نیدانیم ،در نمیاز انسیان ؛یالم چیه

حلّ مشکل به آن ا؛

که توجه کنیم :فاتحة الکتاب اگر چه یک وجود ا؛

ولیی بیه انحیاء

متعدده معدو میشود .گاه انعدا نسیانی نیدا میکند ،گاه انعدا اوطرارت و گاه انعیدا اختییارت
(و این در مورد همة اجزا صادق ا؛ ) حاص اگر بگوییم صالت عبارت ا؛

از فعل مرکب (مثالً

رکوع  +؛ ده  +تشهد  +فاتحه  )... +به شرطی که برخی از اجزات آن اختیاراً معدو نشده باشیند
(= ال یصدق علیه انعدامات معیّنه) در ایین صیورت میا اجیزا را بیه حسیاب حِصَیس عیدمی مضییّق
کردهایم.
در این صورت نماز آد ؛الم غیر نا؛ی اگر فاتحة الکتاب را نخواند ،مییتیوان گهی

او نمیاز

یعنی «فعل مرکبی که اجزات آن اختیاراً معدو نشدهاند» را به جات نیاورده ولی اگر اخرس ،فاتحة

( س)

الکتاب را نخواند میتوان گه

او نماز را به جیات آورد و در نتی یه بیا ایین تقرییر مییتیوان همیه

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

بگوییم؟ صدر ؛پس در مقا جواب میگویند (عبدالساتر  4 1ج :)11 :3
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جامع واحدت جمع کرد.

نمازهات صحیح را تح

در این باره گهتنی ا؛  :طبق این بیان جامع صیحیحی بیرات نمیاز عبیارت ا؛ی
؛ ود  +تشهد  ... +به شرطی که اختیاراً تر
این جامع راهگشا نیس

از« :رکیوع +

نشده باشند» .ایشان ظاهراً خود متنبیه مییشیوند کیه

چراکه در مثل «قصد قرب » اختیارت بودن یا نسیانی بودن  ...بیا هیم فرقیی

نمیکنند و در هر صورت نماز بدون قصید قربی

باطیل ا؛ی  .همچنیین در مثیل کسیی کیه «عین

اوطرار» ووو نمیگیرد ولی تیمم هم نمیکند« ،فعل مرکب به شرط عد تیر
صدق میکند ولی نمازش باطل ا؛  .ظاهراً به همین جه

ا؛

اختییارت وویو»

کیه ایشیان اجیزات نمیاز را نین

د؛ته میکند و در هر مورد به طور م زّا وارد بحث میشود.
شهید صدر همچنین میفرمایند (عبدالساتر  4 1ج  34 :ی:) 33
دلیلی ندارد جامع صحیح را ،جامع از همه اجزا و شرایط که در صحّ

نماز معتبر ا؛  ،بدانیم

تا کسی بگوید بر «فاقد بعه اجزا» صدق نمیکند بلکه :جامع صالت ،جامعی ا؛
اوّل :قیودت که درصح

همه نمازها معتبر دانسته شده ا؛

مرکب از:

مثیل قصید قربی  .ایین قییود در

جامع صالت دخیل ا؛ .
دوّم :قیودت که در ان ا نماز ،یا خودشان ییا بیدص تخیییرت آنهیا (کیه در عیرض آنها؛ی
مکلف هر کدا را خوا؛

و

ان ا میدهد) معتبر هسیتند .مثیل ؛یوره حمید ییا تسیبیحات اربعیه در

رکع هات ؛و و چهار  .جامع بین این قیود و بدص عروی آنها ،در جامع صالتی دخیل ا؛ .
سوّم :قیودت که در ان ا نماز یا خودشان یا بدص تعیینی آنها (که در عرض هم هستند ولیی در
یک فرض باید این را اتیان کرد و در فرض دیگر باید آن را اتیان کرد) معتبر هسیتند مثیل وویو و
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غسل (برات حدث اصغر و اکبر) یا اتیان رکع

؛و و چهار و تر

آنها (برات مسافر و حاویر)

جامع بین اینها در جامع صالتی دخیل ا؛  .در حالیکه هر کدا مقید شدهاند بیه موویوع خیاص
خودشان.
چهارم :قیودت که در نماز دخیل هستند و دارات بدص طولی هستند (یعنی اگر امکان نداشیتند،
بدص آنها را اتیان میکنیم) مثل قیا و بدص آن یعنی جلوس ،یا ووو و بدلش یعنی تیمم .جیامع بیین
اینها یی در حالیکه حال

اختیار و اوطرار را در آن مقید کردهایم ی دخیل در جامع صالتی ا؛ی .

[در این باره گهتنی ا؛  :ظاهراً مراد ایشان از جامع ،قدر مشتر

نیسی

نمی توان مقید به اقسامش کرد یعنی انسان کیه جیامع بیین ؛یهید نو؛ی

چراکیه قیدر مشیتر
و ؛ییاه نو؛ی

را

ا؛ی  ،در
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که چنین بگوییم :نماز ووع شده برات « + ...دو رکع

برات مسافر و چهار رکعی

مقاله

هنگامی که جامع ا؛

نمیتواند مقید به ؛هید نو؛تی و ؛یاه نو؛تی شود .نس میتوان گه

میراد

برات حاور» یا مثالً بگوییم :نماز ووع شده برات « + ...قیا برات ؛الم و  +...جلوس برات مریه»]
پنجم :قیودت که در نماز دخیل هستند ولی مربوط به حاص اختیار هستند و اگر اختیار نداشیتیم
مییشیود.

اصالً بدص ندارند و ؛اقط میشوند .مثل «بسم اهلل الرحمن الرحیم» که در حاص تقیه تیر
این قسم را مشکل میتوان در جامع صالتی اخ کرد [و نحوه اخ این قییود ،همیان ا؛ی

کیه در

صدر بحث گ ش ].
در این باره گهتنی ا؛  :نیش از آنکه به نقد کال صدر بپردازیم ،الز ا؛
کنیم که بسیط و مرکب در ما نحن فیه (که صه
ا؛  .بسیط در این ا چیزت ا؛

که نسب

در مقدمیه اشیاره

جامع قرار گرفتهاند) دارات معنیات خیاص خیود

آن با نمازهات خارجی نسب

کلی و فرد ا؛ی ( .حتیی

اگر آن مههو  ،مرکب از جنس و فصل باشد) نس هم انسان (مرکب از جنس و فصیل) کیه جیامع
و هم جوهر (غیر مرکب) که جامع بین فرس و ش ر و ح ر ا؛  ،بسیط

بین زید و عمرو و ...ا؛
میباشند.

حاص این جامعِ بسیط گاه «ذاتی» ا؛
؛هید برات زید و عمامه و گاه انتزاعی ا؛
ا؛

مثل انسان برات زید و عمرو ،و گاه «عروی» ا؛

مثل

مثل امکان برات انسان و مالئکه و گاه «مهیاهیم عامیه»

مثل چیز برات همه موجودات.

«الف  +ب» که جامع ا؛

بین م موعه «الف  +ب  +ج» و م موعه «الیف  +ب  +د  +هیی» .چیون

م موعهها را ما واحد اعتبار میکنیم ،نس جامع مرکب در اعتبیارتهیا تصیویر مییشیود .امّیا بایید
توجه داش

که رابطه این جامع مترتب با دو م موعه م کور ،رابطه کلی و فرد نیس

بلکه رابطیه

کل و جزء ا؛ .
نس اگر ما م موعیهات مرکیب از «دو ا؛یب  +ییک اطاقیک» را درشیکه نیا نهیادیم در ایین
صورت ه رجا دو ا؛ب با یک اطاقک بود حقیقتاً درشکه صادق ا؛
رابطه کلی و فرد ا؛

و رابطه ایین مههیو بیا آنهیا

ولی اگر ؛ه ا؛ب و یک اطاقک را لحا کردیم ،رابطیه آن مههیو بیا ایین

شیء رابطه کلی وفرد نیس

بلکه رابطه کل و جزء ا؛ی  .حیاص اگیر «الیف  +ب» بشیرط ال باشید،

( س)

رابطه اش با دو م موعه م کور تباین ا؛

ولی اگر «الف  +ب» ال بشیرط باشیند ،رابطیهاش بیا دو

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

امّا مرکب در این ا عبارت ا؛

از م موعهات از اجزا که در م موعههیایی وجیود دارد .مثیل
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م موعه م کور رابطه کل و جزء ا؛

[این مطلب را بیه طیور مهصیل در تبییین فرمیایش امیا در

بحث جزء فرد مطیرح کیردیم] امّیا توجیه شیود کیه اگیر «ج و د» قیدر جیامعی ندارنید ،نمییشیود
م موعهات تح

عنوان «الف  +ب  +یا ج یا د» تصویر کرد.

از م موع آنچه صدر میگوید میتوان گه :
) از دیدگاه ایشان صالت عبارت ا؛ « :فعلی که مرکب ا؛ی
د؛ته اوص]  +حمد یا تسبیحات اربعه در رکع

از قصید قربی

مطلقیاً [قییود

؛و و چهیار [قییود د؛یته دو ]  +رکعی

؛یو و

چهار برات حاور و عد این رکع ها برات مسافر [قیود د؛ته ؛و ]  +قیا برات مختیار و جلیوس
برات مضطر [قیود د؛ته چهار ]  +بسم اهلل به شرطی که اختیاراً تر
( نس اگر بسم اهلل اختیاراً تر

نشده باشد [قیود د؛ته نن م]»

شده باشد ،دیگر نماز ،نماز نیس ) .این همانند آن ا؛ی

میگوییم :قرمه ؛بزت ووع شده برات «گوش

کیه عرفیاً

مطلقاً  +لوبیا مطلقاً  +؛بزت ا؛هناج یا شنبلیله».

 )2امّا این مشکل ندید می آید که هر جا به تردید برخوردیم ،دیگیر قیدر مشیترکی نیداریم بیه
عبارت دیگر اگر عنیوانی نیداریم کیه هیم شیامل ا؛یهناج و هیم شیامل شینبلیله شیود ،بایید دوبیار
نامگ ارت کنیم ،یک بار بیرات «گوشی

 +لوبییا  +ا؛یهناج» و ییک بیار بیرات «گوشی

 +لوبییا +

شنبلیله» و در ما نحن فیه بین شیء و بدص آن (چه عروی تعیینی و چه عروی تخییرت و چه طولی)
قدر مشتر

قابل تصویر نیس  .و اینکه ایشان جامع بین تیمم در مضطر و ووو در مختار را میورد

اشاره قرار میدهد ،کال کاملی نیس  .نس:
ک ال ایشان در قیود نوع اوّص و نوع نن م قابل قبوص ا؛

ولی در ؛ه نوع دیگیر از قییود چیون

قدر مشترکی در کار نیس  ،باید به ووع متعدد در لهص صالت قائل شویم و این به معنات اشترا
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لهظی در لهص صالت ا؛

که ایشان خود قبوص ندارد.

به عبارت دیگر چون موووعله  ،مههو ا؛  ،اگر نخواهیم به اشترا

لهظی دچار شویم ،باید

یک مههو بسیط یا یک م موعه غیر تردیدت را مورد توجه قرار دهیم و مههومیکه شیامل «الیف
یا ب» شود باید قدر مشتر

آنها باشد و اگر قدر مشترکی نداریم ،جامعی هم نداریم.

 )3نکته آخر درباره کال ایشان آن ا؛
ا؛
حقیق

و واحد اعتبارت در حقیق
صالت عبارت ا؛

که در مبنات شیهید صیدر ،صیالت ،واحید اعتبیارت

امور کثیره ا؛

که میا آنهیا را واحید اعتبیار مییکنییم .نیس در

از «م موع اجزا و شرایط» که در کال ایشان با عنوان جامع مرکب از

آن یاد شد .امّا چون «م موعه الف» ( + ...قیا  )... +با «م موعه ب» ( + ....جلیوس  )... +مختلیف
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هستند ،ل ا چنانکه گهتیم مبنات ایشان به اشترا

لهظی میان امد.

جمع بندت امر اوص (جامع صحیحی):
وجودت
ذاتی  /آخوند خرا؛انی

بسیط
مههومی

جامعهات صحیحی

مههو مبهم  /محقق اصههانی
خشوع  /بروجردت
عروی

مرکب  /صدر

تعظیم  /مؤ؛س

جامع عنوانی  /منتسب به آخوند

از آنچه خواندیم معلو شد که در میان جامع هات مطرح شده ،آنچه از مبنات آخوند خرا؛یانی
ا؛تظهار کردیم ،قابل ن یرش ا؛ .

منابع
-

آخوند خرا؛انی ،محمدکاظم بن حسین 443( .ق) کفای االصول ،قم :مؤ؛سة آص البی

-

آملی ،میرزاهاشم 314( .ق) بدائع األفکار فی األصول (تقریرات درس آقا ضیاء عراقی) ،ن ف اشر  :المطبعة

علیهم السال .

-

اصههانی ،محمد حسین 413( .ق) نهای الدرای فی شرح الکفای  ،بیروت :مؤ؛سه آص البی الحیاء التراث.

-

اما خمینی ،؛یدروح اهلل 4 1( .ق) مناهج الوصول إلی علم األصول ،قم :مؤ؛سه تنظیم و نشر آثار اما
خمینی.

-

بروجردت ،محمدتقی 4 1( .ق) نهای األفکار (تقریرات ضیاء الدین عراقی) ،قم :دفتر انتشارات ا؛المی ،چاپ
؛و .

-

تقوت اشتهاردت ،حسین 4 1( .ق) تنقیح األصول (تقریرات درس امام خمینی) ،تهران :مؤ؛سه تنظیم و نشر
آثار اما خمینی.

-

جزایرت ،محمدجعهر 4 1( .ق) منتهی الدرای فی توضیح الکفای  ،قم :مؤ؛سه دار الکتاب.

-

حائرت اصههانی ،محمدحسین بن عبدالرحیم 444( .ق) الفصول الغروی فی األصول الفقهی  ،قم :داراحیاء العلو
اال؛المیه.

واکاوی بحث صحيح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمينی

العلمیة.

( س)
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-

حائرت یزدت ،عبد الکریم( .بیتا) دررالفوائد ،قم :چانخانه مهر.

-

حائرت یزدت ،مهدت 4 3( .ق) الحج فی الفقه (تقریرات درس حسین بروجردی) ،اصههان :مؤسسة الرسالة.

-

حسینی میالنی ،علی 411( .ق) تحقیق االصول ،قم :مرکز الحقائق اال؛المیه.

-

حکیم ،عبدالصاحب 4 3( .ق) منتقی األصول (تقریرات درس محمد روحانی) ،قم :دفتر آی

اهلل ؛ید محمد

حسینی روحانی.
-

خمینی ،؛ید حسن« ) 33 ( .برر؛ی حقیق

(س)

شرعیه با رویکردت بر نظر اما خمینی » ،فصلنامة متین ،؛اص

چهاردهم ،شماره .11
-

خمینی ،؛یدمصطهی 4 1( .ق) تحریرات فیاألصول ،قم :مؤ؛سه تنظیم و نشر آثار اما خمینی.

-

خویی ،ابوالقا؛م ) 311( .اجود التقریرات (تقریرات درس محمدحسین نائینی) ،قم :مطبعة العرفان.

-

رشتی ،حبیب اهلل بن محمدعلی( .بیتا) بدائعاألفکار ،قم :مؤ؛سة آص البی

-

روزدرت ،مولی علی 443( .ق) تقریرات آیت اهلل المجدّد الشیرازی ،قم :مؤ؛سة آص البی

علیهم السال .
علیهم السال

إلحیاء التراث.
-

عبد الساتر ،حسن 4 1( .ق) بحوث فی علم األصول (تقریرات درس شهید صدر) ،بیروت :الداراال؛المیه.

-

عراقی ،ویاء الدین 414( .ق) مقاالت االصول ،قم :م مع الهکر اال؛المی.

-

فاول لنکرانی ،محمد ) 311( .ایضاح الکفای  ،قم :نوح ،چاپ نن م.

-

فیاض ،محمد ا؛حاق 411( .ق) محاضرات فی أصول الفقه (تقریرات درس ابوالقاسم خوئی) ،قم :مؤ؛سه إحیاء
آثار اإلما الخوئی قدس ؛ره.

-

کاظمی خرا؛انی ،محمدعلی ) 311( .فوائد األصول (تقریرات درس محمدحسین نائینی) ،قم :جامعه مدر؛ین
حوزه علمیه قم.

-

کالنترت ،ابوالقا؛م ) 313( .مطارح األنظار (تقریرات درس شیخ مرتضی انصاری) ،قم :م مع الهکر اال؛المی،
چاپ دو .
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-

مظهر ،محمدروا 4 3( .ق) اصول فقه ،قم :انتشارات دفتر تبلیغات حوزه علمیه قم ،چاپ چهار .

-

ملکی اصههانی ،محمود ) 31 ( .اصول فقه شیعه (تقریرات درس محمد فاضل موحدی لنکرانی) ،قم :مرکز
(ع)

فقهی ائمه اطهار .
-

منتظرت ،حسین علی 4 1( .ق) نهای االصول (تقریرات درس حسین بروجردی) ،تهران :نشر تهکر.

-

مو؛وت ب نوردت ،میرزاحسن 41 ( .ق) منتهىاألصول ،تهران :مؤ؛سة عروج ،چاپ اوص.

-

مؤمن قمی ،محمد 4 3( .ق) تسدید األصول ،قم :مؤسسة النشر اال؛المی.

-

میرزات قمی ،ابوالقا؛م بن محمدحسن 311( .ق) قوانین األصول ،تهران :مكتبة العلمیة االسالمیة.

