واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2
سید حسن خمینی

چکیده :پس از آنکه در بخش نخست از مقاله «واکااو بثاص یاثو و ابا باا
رویکرد بر نظر امام خمونی(س)» نه مقدمه از مقادما دوازد گانا بثاص یاثو و
اب (شامل تبوون مسأله و ذکر کلواا بثاص یاثو و ابا تریاو مثال نادا در
یثو و اب تبوون چوستی معنایی یثو و فساد و بواا ماراد از یاثت و شارای
آ وجه تسموه و نامگذار الفاظ لدوم تصویر قدر جامع و  )...بوا شد در مقدماه
ده آ اشار شد که تصویر قدر جامع اا چه یاثوثی باشاو و چاه ابمای ااا زم
ایت؛ لذا در بثص کاملی تصویر قدر جامع طرح و بوا شد که یودد مبناا در ماورد
قدر جامع متخذ شد که این مبانی در دو وجه مورد برریی قرار میگورند:
وجه اول که تصویر قدر جامع از منظار یاثوثیهاا و پانم مبناا مایشاد در بخاش
نخست مقاله طرح گردید و اینک در بخش دوم مقاله وجه دوم از نظرگا ابمایهاا
که شامل هشت مبنایت تبوون می گردد؛ در پایا مقدمه ده بوا مایشاود از مواا
این یودد مبنا چهار مبنا را می توا ثبوتاً پاذیرفت کاه ببارتناد از :مبناا آخوناد
مبنا مثقق ایفهانی (از موا یثوثی ها) و مبنا امام خمونی (با تصثوثی کاه در
آ ارائه میشود) و مبنا مختار از موا ابمیها.
در مقدمه یازده ثمرا بثص یثو و اب مطرح میشود و در نهایات در مقدماه
دوازده چهار قول متخذ در مورد وضع الفاظ برا یثو یا ابا بواا مایگاردد؛
پس از طرح این مقدما دوازد گانه وارد تقریر ادله یثوثیها و یاسس ابمایهاا

 .تولوت مؤیسه تنظو و نشر آثار امام خمونی(س) و رئوس هوأ امنا پژوهشکد امام خمونی(س) و انقالب ایالمی.
e-mail:info@ri-khomeini.ac.ir

این مقاله در تاریخ

 33 /3/دریافت و در تاریخ  33 /4/ 1مورد تأیود قرار گرفت.

 .بخش اول بثص در شمارة قبلی پژوهشنامه متون به چاپ ریود.
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شد و در جمع بند ادل باب بوا مایگاردد کاه« :در بثاص یاثو و ابا یاک
مبنا بام نداری بلکه دربار هر بنوا فقهی (از قبول وجوب حرمت یاوم حام
و  ...حتاای در افعااال) بایااد بااه طااور مسااتقل برریاای یااور پااذیرد و بااا توجااه بااه
گستردگی بناوین مذکور بثص هر بنوا را باید در آغاز باب فقهی خاود مطارح
یاخت».
کلیدواژهها :یثو

اب قدر جامع ابمیها یثت و فساد موضو له الفاظ.

جامع بنابر وضع الفاظ برای اعم
آخوند پنم جامع را برا ابمیها تصویر کرد و همه آنها را رد میکند .این مبانی هر یک متعلاق
به بدرگانی ایت که در ادامه خواهد آمد.
یک) مبنای میرزای قمی و خویی:

آخوند در بوا این قول میفرماید:
یال برا ارکا (یا ارکا  +برخی دیگر از اجدا رئوسه) وضع شد  ،مابقی اجدا یال
در مسمّی دخول نوستند (یعنی اگر نباشند ه یال یدق میکند) بلکه در مأموربه (آنچه واجا
ایت) اخذ شد ایت (آخوند خرایانی  413ج .) 1 :
آخوند یسس بر این قول اشکال میکنند:
او ً :حتی در ندد ابمیها نود نام یال دائر مدار بود و نبود ارکا نوسات چراکاه گاا ارکاا
نوست ولی یال یدق میکناد ملال یاال
نمیکند ملل جایی که بون ارکا موا

آدم غریاق و گاا ارکاا هسات و یاال یادق

نباشد [این اشکال متعلق به شوخ انصار

ایات] (کالنتار
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 333ج .)1 :

ثانواً :اگر مسمّی ارکا باشد ولی آنچه به آ امر شد ایت (مأموربه) «ارکا و اجدا دیگار»
زم میآید ایتعمال لفظ یال در مأموربه ایتعمال مجاز بود و از قبول ایاتعمال لفاظ وضاع
شد برا جدء در کل باشد و نه از قبول انطباق لفظ وضع شد برا

کلی بر فرد و مصداق (آخوناد

خرایانی  413ج [ .) 1 :چراکه وجود کلی بون وجود فرد ایت در حالیکاه وجاود ارکاا غوار از
وجود اجدا دیگر ایت].
ما میگویو  ) :بر اشکال دوّم اضافه میکنو که اگر یاال

بارا ارکاا وضاع شاد باشاد
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نمازها یثو ) چراکه نمازها فاید کاه از ارکاا و اجادا دیگار تشاکول یافتاه باشاند ها

مقاله

ایتعمال آ در اکلر قری

به اتفاق نمازها (چه یثو و چه فاید) مجاز خواهد بود (و ناه تنهاا در

رابطهاشا با ارکا رابطه کل و جدء ایت و نه کلی و جدئی .الله إ أ یقال :ایان یاخن کامال
نوست چنانکه در توضو «فافه » خواهو آورد.
) شارحون کالم آخوند این قول را به مورزا قمی نسبت داد اند .مورزا قمی در قوانین پس
از اینکه دو وجه را برا موضو له یال مطرح میکند در تقریر وجه دوم ماینویساد« :فیرجع
الکالم إلی وضعها بما یقبل هذا النقص الذی ال یوجب خروجها عن الحقیقة عرفاً و ذلک ال یستلزم
کون الناقصة مأموربها و مطلوبة» (مورزا قمی  333ج .) 11 :

 )3در پایااا ببااار
منتهیالدرای

کفای ه

آخونااد خرایااانی ماایفرماینااد« :فااافه »؛ در تقریاار ایاان «فااافه »:

احتمال داد ایت مراد آخوند آ باشد که اگار «ارکاا

بشارع بان الضعمیمة» باه

بنوا مسمّا یال اخذ شوند ایاتعمال لفاظ یاال در «ارکاا  +اجادا» مجااز نخواهاد باود
(جدایر  4 1ج .) 3 :
امّا این اشکال بر آخوند وارد نوست چراکه اگر ه ارکا

بشرع اخذ شوند بااز ها اطاالق

یال بر مجمو «ارکا و اجدا دیگر» مجاز ایت توجه شود که تفاو

بشرطوت و به شرع

ئوت در آنجایت که اگر ارکا به شرع اخذ شوند اطالق یال بر ارکا اگر همرا با اجدا
اگر همرا با اجدا دیگر شدند مجاز نوست .امّاا اکناو یاخن در ایان ماورد (اطاالق یاال بار
ارکا ) نوست بلکه یخن دربار اطالق لفظ یال بر «ارکا  +یایر اجدا» ایت.
اشکاالت نائینی بر محقق قمی

نائونی در اشکال بر مورزا قمی میفرماید (خویی  31ج 4 :ا :)4
ادبا موراز قمی به دو ادبا بازگشت میکند :اوّل آنکه موضو لاه یاال ارکاا ایات و
دوّم آنکه بقوه اجدا از موضو له یال خارجند .و هر دو مدّبا باطل ایت چراکه:
در مورد مدبا اوّل میگویو ارکا خود دارا مرات

ایت یعنی رکو برا قادر باه یاک

شکل ایت و برا باجد به یک شکل دیگر .حال شاما کادام یاک را جادء مسامّی و موضاو لاه
میدانود یا جامع بون آنها چوست؟ و در مورد مدبا دوّم میگویو آیا بقو اجدا هوچگا داخل در
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دیگر شدند مجاز ایت ولی اگر بشرع اخذ شوند اطالق یال بر ارکا (و ناه ارکاا و اجادا)
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مسمّی نوستند یا گا داخل در مسمی هستند گا داخل در مسمی نوستند.
اگر هوچگا داخل نوستند :زم میآید که «یال » هوچگا بر نمازها یثو یدق نکند [الّا
مجازاً] (چراکه ارکا به تنهایی هوچگا یثو نوستند) و ایان باا «وضاع بارا ابا » منافاا دارد
( چراکه آنچه وضع شد ایت برا اب باید ه بر یثو یدق کند و ه بر فاید) .و اگار گاا
داخل ایت و گا خارج ایت زم میآید یک شیء اگر موجود باود داخال در ماهوات یاال
باشد و اگر موجود نبود داخل در ماهوت یال نباشد.
ما میگاویو  :مادبا دوم ایشاا بواا دیگار از اشاکال دوم آخوناد ایات چراکاه ناائونی
میفرماید اگر یال ارکا ایت نمیتواند جامع ابمی باشد چرا که شامل یثوثی نمیشود ا
مجازاً .و این هما مطل

آخوند ایت که میفرمود اگر ارکا جامع باشند ایتعمال یاال جاد

به بنایت و مجاز در افراد یثو ممکن نوست.
دفاع خویی از مبنای میرازی قمی:

خویی در دفا از مبنا مثقق قمی میفرمایند (فواض  4ج :) 61 :
حرف مثقق قمی یثو ایت و اشکا

آخوند و نائونی بر ایشا وارد نوست .اماا ایاراد اول

(بدم یدق لفظ وضع شد برا اب بر یثو ) وارد نوست چرا کاه در ایان ایاراد باون مرکباا
ابتبار و مرکبا حقوقی خل شد ایت.
مرکبا حقوقی از جنس و فصل و ماد و یور ترکو

یافتهاند و این چهاار جادء باه ها

احتواج دارند و بوض نمیشوند و همچنون ک و زیاد ه نمیشوند .پس اگر حووا جانس بارا
انسا ایت هموشه چنون ایت .امّا در مرکبا ابتبار

هر جدء وجاود مساتقلی مرباوع باه خاود
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دارد امّا اینکه ما این مجموبه را واحد لثاظ میکنو ناشی از ابتبار نفسانی مایت .و لذا میتوانو
این واحد ابتبار را به گونه ا لثاظ کنو که اگر فال جدء موجود باود جادء ماهوات ابتباار
باشد و اگر نبود جدء ماهوت ابتبار نباشد.
ملل اینکه واضع وقتی لفظ «دار» را برا مجموب «دیوار حواع و اطاق» وضع کرد هرجا اینها
باه بودند بنوا دار یدق میکند چه اجدا دیگر (یرداب و چا و حوض) باشند و چه نباشند.
اگر بودند در مسمی داخل میشوند و اگر نبودند داخل در مسمی نوستند.
ما میگویو  :ما حصل فرمایش ایشا آ ایات کاه :اگار لفاظ بارا «الا

 +ب» وضاع شاد

65
مسمی میشوند .ایشا این را زمه ابتبار بود این ماهوا میدانند .امّا این کالم کامل نوسات؛

مقاله

اطالق آ بر «ال

 +ب +ج» و «ال

 +ب  +د» حقوقت ایت و«ج» و «د» داخال در موضاو لاه و

زیرا همانطورکه از کالم امام خمونی در بثص «جدء فرد» آوردی در ابتباریاا اگار شاما «الا +
ب» را به بنوا واحد ابتبار میکنود در یاورتی کاه «الا

 +ب  +ج» را ها ابتباار کردیاد .آ

+ب» با «ال

 +ب  +ج» نسبت کلی و فرد نوست.

ابتبار دوّم ابتبار جدید ایت و نسبت «ال

حال وقتی «دار» برا «دیوار  +حواع  +اطاق» وضاع شاد اگار باه «دیاوار  +حوااع  +اطااق +
یرداب» خانه گفتو مجاز ایت؛ ولی اگر به جایی که د ها جدء دارد نمایگاویو «دار» بلکاه باه
هما یه جدئش میگویو «دار» و ما بقای اجادا همانناد «حجار فای جنا
ایتعمال حقوقی ایت .این مطل

ا نساا » هساتند طبعااً

را در رد کالم یدر ه آوردی .

نکته دیگر که باید مورد توجه قرار گورد آنکه مبنا خویی با مبناا موارزا قمای در یاک
نکته با ه تفاو دارند؛ و مورزا موضو له یال را ارکا میدانست یعنی نوّت قواام متصال باه
رکو تکبورة ا حرام رکو و یجود .در حالیکه خویی مینویساد« :و علیع فقع اسعتد اا معن
النصوص الکثیرة ان حقیقة الصالة التی ی ور ص ق عنوان الصالة م ارها وجوداً و ع ماً عبعارة ععن
التکبیرة و الرکوع و السجود ،و الطهارة من الح ث» (فواض  4ج .) 6 :
یعنی ایشا اا که ظاهراً نوت را ه قبول دارند اا به جا قواام متصال باه رکاو طهاار مان
جمع بندی قول اوّل :اشکالها آخوند بر این قول وارد ایت.
دو) قول مشهور در جامع اعمی

این قول را شوخ انصار به مشهور نسبت داد ایت (خویی  31ج  .)4 :و در شرح آ میفرمایناد
(آخوند خرایانی  413ج :) 6 :
یال وضع شد برا «معظ ا جداء» (مالالً در نمااز کاه اگار کامال باشاد د جدئای ایات
یال

وضع شد برا هشت جدء بلی التعوون) .معظ ا جداء به انداز ا ایت کاه نامگاذار

دائر مدار آ ایت (چه «ارکا » ه داخل در آ معظ ا جداء باشند و چه نباشند) .پس اگر جایی
یال یدق کرد معلوم می شود در آ نماز معظا ا جاداء هسات و اگار جاایی یادق نکارد
معلوم میشود معظ ا جداء نوست.
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الثدث را جایگدین کرد اند.

56
پژوهشنامة متین

[فرق این قول با قول اوّل آ ایت کاه در ایان قاول «ارکاا » ماال

یاال باود ایات در

حالیکه در این قول ارکا به خصویه مدّ نظر نوست].
آخوند در ادامه بثص خود به این قول نود اشکال کرد اندکه حایال آ

چناون ایات (آخوناد

خرایانی  413ج :) 6 :
أوّ ً :زم می آید ایتعمال لفظ موضو برا معظ ا جداء در کل ا جداء مجاز باشد .ثانواً :بنا
بر این مبنا آنچه در مسمّی دخول ایت تبادل پودا میکند یعنی فاتحعة الکتااب گاا جادء مسامی
هست و گا نوست .ثاللاً :اگر هر د جدء با ه جمع شدند احتماال دارد کاه فاتحعة الکتااب جادء
مسمی باشد (هشت جدء را بهگونها لثاظ کنو که شامل فاتثه ها بشاود) و احتماال دارد جادء
ببادا فرق میکند ملالً در نماز حاضر (د جدئی)

مسمی نباشد .خصویاً با توجه به اینکه حا

هشت جدء معظ اجدایت و در نماز مسافر (پنم جدئی) چهار جدء معظ اجدایت.
ما میگویو  :توجه شود که مراد از «معظ ا جداء» مفهاوم معظا ا جاداء نوسات بلکاه ماراد
مصادیق آ ایت .و لذا نباید اشکال کرد که در ایان یاور یاال متارادف باا معظا ا جاداء
میشود .امّا باید توجه داشت که مراد آ نوسات کاه موضاو لاه مصاادیق هساتند تاا وضاع باام
موضو له خاص پدید آید بلکه مراد آ ایت که این تعری
در تعری ها حدّ

به ری ایت .توضو مطل

آنکاه

مفهوم موضو و مفهوم مثمول متثد هستند ملالً مفهوم انسا هما مفهوم

حووا ناطق ایت .و لذا حمل نود حمل اولی ایت .لکن در تعری ها ریمی موضو و مثماول
اتثاد مفهومی ندارند .و لذا حمل نود حمل شایع ایت ملالً وقتی میگویو « :ا نسا ماش ضاحک»
مراد آ ایت که «کلّ ما یصدق بلوه ا نسا مصداق الماش الضاحک».
(بقد الوضع = وجود)

(بقد الثمل = اتثاد وجود )
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البته میتوا این قضوه را اینگونه نود شکافت« :مفهوم ا نسا هو المفهاوم الاذ کال مصاداقه
ماش ضاحک» .پس در تعری

ها به ری ایالً ما از اتثاد مفهومی یخن نمیگویو تا بثص از

ترادف مطرح شود.
حال وقتی می گویو یال وضع شد برا معظ ا جداء در حقوقت میگویو «یال برا
مفهومی وضع شد ایت که هر چه دارا معظ اجدا دهگانه (ملالً) ایت مصداق آ ایت» .پس
موضو له مفهوم ایت و لذا وضع بام موضو له خاص نوست و در بون حال ترادف بون یال و
معظ ا جداء نود پوش نمیآید ضمن آنکه تعری

نود به ری یور گرفته ایت.
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ایت که از حوص ذا و ماهوت مبه ایت و تنها مصادیق آ قابل شنایایی هستند و لذا طباق ایان
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لکن نکته مه آ ایت که در تعری ها به ری مسمّی معلوم نمیشود بلکاه مسامّی امار
مبنا یال امر ایت مبه که مصادیقش معظ اجدایات و ایان شابوه قاول ایافهانی و آخوناد
میشود که میگفتند یال بملی ایت مبه که اثرش نهی بن الفثشایت.
اینکه آخوند مینویسند« :فصدق ا ی کذلک یکش

بن وجود المسمى و بادم یادقه بان

بدمه( ».آخوند خرایانی  413ج  ) 6 :ضرور به شرع مثمول ایت؛ یعنی در پایاخ باه اینکاه چاه
چود یال ایت اگر کسی بگوید یال آ ایت که برف آ را یاال مایداناد را گشاا
نوست چراکه در یورتی که بسریو چه چود را برف یال میداند حتماً پایخ میدهند آنچاه
معظ ا جداء را دارایت و بعد اگر بسریو چه نمازهایی معظ ا جداء را دارا هستند حتمااً پایاخ
خواهند داد آنچه بر آ یال یدق میکند.
تبیین نائینی از نظریه مشهور

نائونی در تبوون (تصثو ) مبنا مشهور میفرمایند (خویی  31ج :)43 :
میتوا مبنا مشهور (وضع برا معظ اجدا) را به نوبی تصثو کرد .به این بواا کاه جاامع
بون نمازها خارجی کلی در معون باشد ملل بوعی که بر «یا من ا یوا المعینة» واقع میشاود.
ایت ولی در بون حال قابل یدق بر کلورین ایت .پس یال وضع شد بر کلی معظ ا جداء باه
نثو کلی در معون.
مرحوم بجنورد بر ایتاد خویش چنون اشکال کرد اند (مویو بجنورد  331ج :)6 :
کلی در معون مربوع به جایی ایت که یک ماهوت (کلی) معلوم ایات و فای حادّ نفساه قابال
انطباق بر افراد کلور ا ایت ولای باه ویاوله تقوّاد (مان هاذا الصابرة) دایارة انطبااق آ را مضاوق
میکنو  .در حالیکه در مانثن فوه ماهوت کلی معلوم نوست .تا وضع (ارتباع بون لفاظ و معنای یاا
هوهویت بون لفظ و معنی یا جعل بالقه بون لفظ و معنی) بخواهد آ ماهوت کلی را مضوق کند.
تبیین محقق داماد از نظریه مشهور:

مرحوم یود مثمد مثقق داماد ا و أیضا یودنا ا یتاذ مثقق داماد ا به دو بوا از قول مشهور دفا

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

در آنجا مبوع کلی ایت ولی بر هر یک از ایوا به نثو بدلوت قابل انطباق ایت .پس مبواع واحاد
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کرد اند در بوا اول ایشا میگویند :یال وضع شد ایت برا مفهاوم «معظا ا جاداء» و در
بوا دوّم به وضع بام موضو خاص اشار میکنند .ایشا خود بوا اوّل را رد کرد و به بوا دوّم
گرایش مییابند .مثقق داماد میفرمایند (طاهر خرمآباد

مراد کسانیکه میگویند ایما ببادا

 33ج :)31 :

وضع شد برا معظ ا جاداء ایان نوسات کاه ایان

ایماء وضع شد اند برا مصادیق معظ ا جداء تا اشترا

لفظی زم آید [وضع شد برا هفتااد

جدئی و برا شصت جدئی و  .]...بلکه میتوا به دو گونه «معظ ا جداء» را تصویر کرد تا مشکل
برطرف شود:
بوا اوّل :یال وضع شد بارا مفهاوم معظا ا جاداء ها نمازهاا شصات جدئای و ها
نمازها هفتاد جدئی و  ...همه مصادیق این مفهوم هستند و لذا رابطه آنها با نمازها مذکور رابطه
کلی و مصداق ایت.
إ قلت :ایتعمال «معظ ا جداء» در نماز تام ا جداء مجاز ایت چراکه در این یاور لفاظ
موضو برا جدء در کل ایتعمال شد ایت .قلت :موضو له مفهوم «ما یکو أقال مان معظا
ا جداء» ایت [ .توجه شود که توضو ما اندکی با متن کتاب متفاو ایت ولی ظاهراً هماون ماراد
ایت] و تام األجداء ه مصداق این مفهوم ایت.
امّا مشکل اینجایت که در این یور مفهوم یال مترادف با مفهوم معظ األجداء میشاود
که خالف متبادر و متفاه از لفظ یال ایت.
ایشا یسس به بوا دوّم اشار کرد اند؛ توضو این قول آ ایت که لفظ یاال وضاع شاد
برا «ما یکو أقل من معظ ا جداء» ولی نثوة وضع به نثو وضع بام موضو له خاص ایت؛
یعنی در مقام وضع ید جدء را در نظر میگوارد و بعاد مفهاوم «ماا یکاو أقال مان معظا هاذ
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األجداء» را تصور میکند ولی لفظ را رو مصاادیق ایان مفهاوم قارار مایدهاد .پاس موضاو لاه
مصداق این مفهوم بام ایت و لذا اشکال ترادف مطرح نمیشود.
یودنا ا یتاذ یسس به اشکا تی که ممکن ایت به این قول وارد شود اشار میکنند:
إ قلت :پس ایتعمال لفظ یال در ملل «الصلوة معراج المؤمن» که مراد از آ فرد خایی از
یال نوست مجاز ایت در حالیکه جامع و ماهوت کلّی برا یال ها تصور نشد ایات تاا باه
بنوا معنا غور موضو له مدّ نظر قرار گورد .جواب میدهند :أوّ ً یاال در اینجاا ایاتعمال در
اکلر از معنی واحد شد ایت یعنی یک لفظ ایت و مراد از آ تمام نمازها ایات .ثانوااً مایتواناد
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مقاله

معنا مجاز

«المسمی بالصلوة» باشد.

میگویند طبوعت وضع اقتضا میکند که در چنون امور وضع بام موضو له بام باشد.
ما میگویو  :در بثص امکا وضع بام و موضاو لاه خااص بار ایااس اینکاه ماا وضاع باام
موضو له خاص را مثال میدانو ؛ لذا آ را نمیتوا پذیرفت .لکن با توجه باه آنچاه در ابتادا
بثص آوردی ممکن ایت کالم ایشا را تکمول کرد و آ را چنون تصویر کنو « :یاال وضاع
شد برا مفهومیکه مصادیق آ کمتر از معظ ا جداء نوستند ».طبق این تعری :
ال ) موضو له مفهوم ایت و لذا وضع بام موضو له بام ایت .ب) این مفهوم بسو ایت
و لذا رابطهاش با مصادیق رابطه کلی و جدئی ایت و در نتوجه تبدّل اجدا تکلر مصاادیق را پدیاد
میآورد چراکه اجدا داخل در مسمّی نوستند .ج) یدق این مفهوم بر تامّ ا جداء ه از باب یادق
کلی بر فرد ایت چراکه تام ا جداء ه مصداق «ما یکو أقل من معظ ا جداء» ایت.
امّا باز این مشکل وجود دارد که مقدار «معظ ا جداء» چه مقدار ایت؟ آیا یال غرقی کاه
اقل اجدا را ه به زحمت دارایت یال نوست؟
جمع بند قول دوّم :این قول نود قابل پذیرش نوست.

آخوند یومون جامعِ ابمیها را قول به «الوضع کوضعها لالباالم الشخصیة» مایداناد و در بواا آ
میفرمایند (آخوند خرایانی  413ج :) 6 :
وضع لفظ یال ملل وضع لفظ زید برا انسا خارجی ایت .همانطور که پور شد و جاوا
شد و دیت داشتن یا دیت نداشتن ضرر به نامگذار نمایزناد همونطاور کا و زیااد باود
برخی از اجدا ضرر به یال بود نمیزند.
ما میگویو  :این مطل
اضافه بر مطل

به طور کامل تر در کالم شوخ انصار مطرح شد ایت؛ (توضاوثی

آخوند) :اینکه در جوانی و پور نام فرد خارجی زید ایات ناشای از تعادّد وضاع

نوست بلکه یک وضع داری و همه ایتعما

در هم ازمنه ناشای از هماا

وضاع ایات (کالنتار

 333ج .)3 :
آخوند یسس به این قول اشکال مایکناد (آخوناد خرایاانی  413ج  ) 6 :کاه ماحصالش چناون

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

سه) جامع سوم برای اعم
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ایت:
فرق ابالم شخصوه با یال

در آ ایت که در ابالم شخصوه موضو له شخص زید ایت و

تشخص زید ه به وجود ایت و ماد ام که وجود واحد ایت وحد ه باقی ایت.
تغوور و تثول بوارض وحد ِ وجودِ زید را به ه نمیزند و لذا ضرر ه به نامگذار وارد
نمیکند .در حالیکه املال یال برا مرکبا وضع شاد اناد و بایاد جاامع هماه پراکنادگیهاا
باشند.
ما میگویو  :ظاهر مراد آخوند آ ایت کاه موضاو لاه زیاد وجاود خاارجی زیاد ایات در
حالیکه موضو له یال

مفهوم یال ایت .این در حالی ایت که موضو له اباالم شخصاوه

ه مفهوم زید ایت به این نثو که وقتی از زید خاارجی مفهاوم گوار کاردی چاو مفااهو
هموار کلی هستند جرم آ مفهوم ه کلّی میشود و هما «کلی منثصر در فارد» موضاو لاه
زید ایت .امام خمونی در این بار اا در بثص از وقو وضع خاص موضو له خاص اا فرمود اند:
«و الموضوع فی هذا الحکم [در امثال قضی زی ٌ قائم و  ]...لیس الماهیّة الکلیة القابلة لالاطبعاق
على الکثیرین ،و ال الشخص الموجود بما هو کعذلک ،بعل الماهیّعة التعی التنطبع إالّ علعى الدعرد
الخارجیّ ،و هی متصوّرة ارتکازاً ،و األعالم الشخصیّة موضوعة لها» (امام خمونی  4 1ج .)63 :

اما با این حال میتوا بون وضع ابالم شخصوه و وضع یال فرق گذاشت به اینکه:
در ملل «زید» مفهوم اتخاذ شد و انتدا شد از وجود خارجی زید کلی ایات و لاذا بار هماه
حا

آ موجود خارجی یدق می کند منشأ انتدا این مفهوم کلی ه وجود خارجی ایت کاه

واحد ایت .پس منشأ انتدا واحد مفهوم کلّی واحد را برا ما پدید مایآورد .اماا در یاال
مفهوم یال انتدا شد از یک وجود خارجی (ملالً نمااز چهاار رکعتای پواامبر(ص)) نوسات بلکاه
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میخواهد بر وجودا متعدد ا یدق کند که در خارج جامعی برا آنها فرض نشد ایت.
پس در ملل موضو له یال و زید هر دو مفهوم کلی ایت ولای منشاأ انتادا یکای (زیاد)
واحد ایت و لذا مفهوم واحد ایت در حالیکه منشأ انتدا در دیگر واحد نوست .و لذا نمیتواند
مفهوم یال منتد از نمازها خارجی باشد.
اشکال محقق اصفهانی بر جامعِ اعمیِ سوّم:

مثقق ایفهانی به مطلبی که ظاهراً به حاشاوها در اشاکال و جاواب شاوخ انصاار ایات اشاار
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میکنند .پوش از شرح کالم ایفهانی زم ایت به إ قلت و قلت شوخ ابظ توجه کنو :
شوخ در ذیل جامع مذکور میفرمایند:
إ قلت :لفظ یال

وضع شد برا نفس آدمی که به بد تعلق میگورد و نه باه باد

 .قلات:

انسا حووا ناطق ایت و حووا ه جس ایت پس انسا جس ایت و نامگذار ه برا همون
جس ایت (کالنتر  333ج .)3 :
اما ایفهانی چنون میگویند (ایفهانی  4 3ج :)33 :

زید مرک

از نفس و بد ایت .پس واحد ایت ولی به وحدتی که ناشی از جمع شد طبوعی

(خارج از اختوار بشر) ایت .بنابراین واحد حقوقی نوست بلکه واحد ابتبار ایت که هار جادء آ
وجود مستقل برا خودش دارد (بد وجود خودش را دارد و نفس وجود خودش را).
اگر کسی بگوید« :المتصل التدریجی مساوق مع الوح ة الشخصیة»؛ مایگاویو  :ایان کاالم در
چاق و غر شد و پور و جوا شد قابل پذیرش ایت ولای در اینکاه دیات قطاع شاود جاار
نمیشود .در حالیکه اگر دیت زید ه قطع شود به او زید میگویو  .و اگر بگویناد« :زیاد نفاس
ایت بشرع از بد » .میگویو  :این به معنا مجرد بود زید ایت و اگر بگویند« :زید «نفس +
بد » ایت ولی بشرع از بقو اجدا» میگویو  :کدام بضو در مسمّی دخول ایت؟
ایفهانی یسس به این اشکال جواب میدهد و میفرماید (ایفهانی  4 3ج :)33 :
نوست بلکه مراد روح بخار ایت .روح بخار

ماد ایت برا نفس و تشخص آ روح بخاار

به وحد نفس باقی ایت.
ما میگویو  :اینکه مراد از بد روح بخار باشد بر فرض که در فلسفه ه پذیرفتاه شاود ااا
که مثل تردید ایت اا مورد بنایت و فه برف نوست.
چهار) چهارمین جامع برای اعمیها

آخوند به چهارمون چود که به بنوا جامع ابمیها مطرح شد اشار کرد

و میفرمایاد (آخوناد

خرایانی  413ج :) 3 :
موضو له لفظ یال

ابتدا نماز یثو تام ا جداء و الشرائ ایت ولی برف تسام کرد و

این الفاظ را بر فاقد بعض اجدا و شرای ه اطالق میکند .ایان ایاتعمال بناابر ماذه

یاکّاکی

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

موضو له زید «نفس  +بد » ایت ولی مراد از بد جس (که دارا ابضاا و جاوارح ایات)
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ایتعمال در فرد ادبایی ایت [و بنابر مشی مشهور مجاز ایت] .بل :ایتعمال در فاقد حقوقی ایات
[به وضع تعوّنی].
امّا این وضع تعوّنی اا چو فاقد شبوه واجد ایت یا چو اثر که در واجد ایات در فاقاد ها
هست اا مثتاج به کلر ایتعمال نوست .این نو وضع در معجو ها واقع ایت.
ما میگویو  :ظاهراً ابتدا این قول مشابه با قول نائونی ایت که میفرماود« :موضاو لاه مرتباه
بلوا از یال ایت و اطالق آ بر مرات

دیگر ایتعمال مجاز ایت» (خویی  31ج .)43 :

در قسمت اوّل این قول جامع به نثو جامع ادبایی تصویر شد ایات؛ یعنای هماانطور کاه در
اید میگفتو موضو له حووا مفترس ایت و بعد زید را ادبائاً فرد حووا مفترس قرار دادیا و
لذا اید (حووا مفترس) جامع ادبایی بون زید و شور بوابانی مایشاد .همونطاور ها یاال جاامع
ادبایی ایت بون نماز تام و نماز ناقص .ولی در قسمت دوّم اگر بگویند لفاظ ابتادائاً بارا یاثو
وضع شد و بعد در فاید ه وضاع بلای حاد دارد در ایان یاور
میریو و بون دو معنی که مشتر

لفظای

جارم باه اشاترا

لفظی هستند جامعی تصویر نمیشود و اگر بگویند لفظ ابتدائاً

برا یثو وضع شد و بعد در «اب » وضع تعوّنی یافته ایت در حالیکه وضع اوّلواه ها مهجاور
شد ایت .در این یور موضو له اب ایت میگویو  :این جامع چوست؟
آخوند بر این قول چهارم نود به این بوا اشکال کرد اند؛ (آخوند خرایانی  413ج :) 3 :
این نو وضع در ایامی معجو ها و مرکبا خارجوه که موضو له در آنها مرک

مخصوص

و معونی ایت قابل قبول ایت[ .یعنی مرتبه تام آ معلوم ایت که چوسات و مرتباه نااقص آ ها
معلوم ایت که چوست] .امّا در ملل یال

یاک مرتباه ناداری کاه هموشاه یاثو باشاد و لفاظ

یال ابتدائاً برا آ وضع شد باشد چرا که هر مرتبها که در نظر بگوری هموشه مرتبه یثو
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تام ا جداء نوست.
ما میگویو  ) :با توجه به اینکه مدبا این قول آ بود که موضو له یال ابتادائاً یاال
یثو ِ تام ا جداء بود اشکال آخوند وارد ایت .امّا اگر مدّبا را چناون تغووار بادهو کاه یاال
ابتدائاً وضع شد ایت برا نمازها دو رکعتی (ابا از اینکاه یاثو باشاد یاا فایاد) و بعاد باه
نمازها دیگر ه به یب

مشابهت یا به یب

اثر مشتر

وضع تعوّنی (یا پودایش حقوقت تعوّنی) لفظ یال

مجازاً یال گفته شد و بعدها نود باه

در آنها ه حقوقات شاد ایات .ضامن آنکاه

می توا گفت نماز قصر مرتبه نازله نماز کامل ایت چراکه یفر از نگا برف فر حضر ایت.
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لفظ یال

بون نمازها مختل

ایت )3 .امّا مشکل ایلی این ایت که در متفاه برفی یال

ببار ایت از یک لفظ با معنا کلّی که نمازها مختل
ببار دیگر در متفاه برفی یال مشتر
یال بر نمازها مختل
مشتر

به یور اشترا

مقاله

 )2این قول از اشکالها پوش گفته مبرّ ایت .ولی زماهاش پاذیرش اشاترا

لفظای در

مصاادیق آ باه حسااب مایآیناد .باه

لفظی نوست .حال اگار ها در آغااز کاار اطاالق
لفظی بود باشد ولی بعادها بارف از آ وا هاا

لفظی یک جامعی را اخذ کرد و هما را به بنوا کلی قرار داد ایت.

پنج) پنجمین جامع اعمیها

آخوند در تصویر این جامع میفرماید (آخوند خرایانی  413ج :) 3 :
وضع یال ملل وضع مقادیر و اوزا ایت؛ ملالً در مورد ملقال واضع وقتی میخواهد لفظ را
برا معنا قرار دهد معنا لثاظ شد ببار ایت از «مقدار خاص» [ 1گرم] ولی لفظ بارا آ

-

وضع نشد ایت بلکه برا اب از آ و زائد بر آ و ناقص از آ وضع شد ایت [برا  1گارم +
-

گرم] .یا بگویو ابتدائاً برا مقد ار خاص وضع شد ایت ولی بعد به یب

ایتعمال در زائاد و

ناقص حقوقت تعوّنی در اب [ ] + 1شد ایت[ .و معنا اولوه مهجور شد ایت].
ما میگویو  :میتوا بون این قول با قول چهارم در امور فرق گذاشت:
(جدایر  4 1ج .) 6 :

ب) در قول چهارم اشترا

لفظی بون تام و ناقص پدید میآماد در حاالیکاه در قاول پانج

معنا اوّل مهجور شد و تنها یک معنی ا اب ا باقی میماند .و بر فرض مهجوریت نود مورد اشار
نبود در قول پنج اشاترا

لفظای باون «مقادار خااص و ابا » ایات (و ناه باون مقادار خااص و

مقدارها دیگر).
ج) تفاو بمد یدر قول چهارم و یادر قاول پانج در آ ایات کاه موضاو لاه در قاول
چهارم فرد تام ایت در حالی که در قول پنج اگرچه ابتدائاً مقدار مخصوص تصور شد ولی در
مرحله بعد «اب » تصور شد و برا هما وضع یور گرفته ایت.
آخوند بر این قول ه اشکال کرد ایت؛ به اینکه:
همانطور که در جواب به قول چهارم گفتو در یال

یک نماز نداری که هموشه یثو

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

ال ) وضع تعوّنی در قول چهارم ناشی از انس بود و در قول پانج ناشای از کلار ایاتعمال
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باشد و بعد زیاد و نقصا بواید (آخوند خرایانی  413ج .) 3 :
ما میگویو  :اوزا و مقادیر ه وضع شد اند برا هما مقدار دقوق و اگر مسامثه میشود در
اشوا بی ارزش ایت و آ ه مجاز ایت.
شش) مبنای محقق اصفهانی

در بثص از جامع یثوثیها خواندی که ایفهانی موضو له یال را «بملی مبه (بمل مبه )
که اثرش نهی از فثشا باشد» میدانست .ایشا

در تبوون جامع بنابر قول ابمیها میفرماید (ایافهانی

 4 3ج .) 3 :
اگر لفظ یال

وضع شد باشد برا بملی مبه که از همه جها مبه ایات و تنهاا جهتای

که در آ مبه نوست «فعلوت نهی بن الفثشاا باود » ایات (و ایان حولوات نااهی باود حولوات
تقوودیه نوست یعنی جدء موضو له نوست بلکه یرفاً معرّف آ بمل مبه ایت) در این یاور
موضو له یال

یرفاً شامل نمازها یثو میشود.

ولی اگر گفتو  :مراد از «ناهی از فثشا بود » نهی بالفعل از فثشاا نوسات بلکاه نهای اقتضاایی
ایت [یعنی آ بملی که اقتضا نهی از فثشا دارد] موضو له یاال شاامل نمازهاا فایاد و
نمازها یثو میشود .چراکه هر مرتبها از مرات

نماز (ملل نماز بی وضو) اقتضاا نهای دارد

ولی فعلوت آ موقوف ایت به اینکه آدمی که آب ندارد آ را به جا آورد.
ما میگویو :

این یخن ایشا جامع افراد نوست چراکه:
أوّالً :نمازها پنم رکعتی (ملالً) و نماز بیقصد قربت و  ...در هاوچ حاالتی نمااز نوسات کاه
اق تضا نهی داشته باشد یعنی نماز نوست که اگر اهلش آ را خواندند نهی اش به فعلوت برید.
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پس جامعی که ایشا تصویر کردند شامل نمازها فاید نمیشود.
إ قلت :مراد ایشا را تویعه دهو و بگویو ایشا میخواهند بگویند همه نمازهاا فایاد ااا
ولو آنکه فساد ناشی از زیاد

باشد اا با خر اقتضا نهی از فثشا دارند ولی مانع (هما زیاد )

آ اقتضا را از ریود به فعلوت منع کرد ایت .قلت :در این یور اگر کسی تنها «تشهّد و قواام»
را آورد این بمل اقتضا نهی از فساد دارد (اگر بقو اجدا به آ ضمومه شود) ولی قطعاً ایان بمال
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برخی از امور که یال نوستند برفاً داخل در جامع مورد نظر ایشا میشوند.

مقاله

را برف «یال » (و لو فاید) نمیداند؛ پس با این بوا جامع مد نظر ایشا مانع اغوار نمیشاود و
ثانیاً :رابطه اقتضا و فعلوت رابطه قو و فعل ایت و این رابطه تضاد یاا بادم و ملکاه ایات و
چنون نوست که اقتضا شامل فعلوت شود .پاس نمازهاا یاثو

اقتضاا یاثت را ندارناد بلکاه

فعلوت آ را دارند .و اگر گفتو در جامع «اقتضا نهی» را ملثوظ میکنو

جارم یاال هاا

یثو را از تثت جامع خارج کرد ای .
هفت) مبنای امام خمینی

امام در تبوون مبنا خود میفرمایند[ :مثصل کالمشا بدین شرح ایت]:
مرکبا ابتبار که واحد ابتبار میشوند دو نو هستند:
نوع اوّل :آ دیته از مرکبا ابتبار که کلار در آنهاا لثااظ شاد ایات ملال «بشار » و
«مجمو » .بشر اگرچه واحد لثاظ شد و لذا با بشرین و همچنون با د تایی که در ضمن بشارین
ایت فرق دارد ولی کلر در این مفهوم لثاظ شد ایت .همونطور ایت مفهوم «مجمو » کاه در
بون حالی که واحد ایت ولی لثاظ کلر ه در آ شد ایت .در این نو از مرکبا ابتباار
اگر یک جدء نباشد بر مابقی بشر یا مجمو یدق نمیکند( .ما میگویو  :در قس بعد ه همون
نوع دوم :آ دیته ا ز مرکبا ابتبار که در آنها کلر در وحد فانی ایت و ایالً لثااظ
نمیشود (همانطور که ماد در یور فانی میشود) .در این نو دوّم شوئوت مرک

ابتباار باه

یور و هوأ ایت و ماد هوچ دخالتی ندارد( .البته توجه شود که مراد از یور هماا هواأ
ابتبار ایت که وحد را از آ انتدا میکنو و نه یور فلسفی) .همچنون در این ناو قاوام
ماد به هوأ ایت (و ماد با هوأ متثد ایت) ولی در بون حال اختالف ماد ها ضرر به شوئوت
مرک

نمیزند .ملال :ماشون ماشون ایت تاا وقتای کاه هواأ و یاور آ بااقی ایات و فرقای

نمیکند چه فلد در آ أخذ شد باشد.
و نود در این نو ماد

بشرع مقسمی لثاظ شد ایت (لثاظ بشرطوت نشاد

ایات) (اماام

خمونی  4 1ج  16 :ا.) 11
ما میگویو  ) :از دیدگا امام در نو اول ه کلر لثاظ شد و ه وحد  .ایشاا در ایان

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

خایوت نهفته ایت).
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قس اشار ا به ماد و هوأ نمیکنند .امّا در نو دوم باه گوناها بثاص را مطارح مایکنناد کاه
گویی کلر هما ماد ایت و هوأ هما وحد .
در حالیکه در نو اوّل موضو له هوأ ایت و بس (در حالیکاه کلار ها در آ دخوال
ایت) و ایالً ماد در آ لثاظ نشد ایت .د د ایت چه ماد ا باشد و چه ماد ا نباشد ولای
در نو دوّم؛ ماد ملثوظ ایت ولی به یور

بشرع مقسمی لثاظ شد ایات هواأ ماشاون

ماشون ایت ولی در یورتی که ماد ا داشته باشد امّاا اینکاه مااد چاه باشاد دخاالتی در تساموه
ندارد.
) شاگردا امام (فاضل و لنگرود ) در تشری فرمایش ایشاا نوشاتهاناد کاه ایشاا بار ایان
بقود اند که در مرکبا ابتبار گا ه ماد و ه هوأ دخول ایت (ملل بشار و فاوج) و گاا
ماد دخول نوست ولی هوأ دخول ایت (ملل قبّه و مأذنه) و گا ماد دخول ایت ولی هوأ دخول
نوست ( لنگرود به این نو اشار نمیکند و فاضل ه برا این ناو ملاال نمایزنناد) و گاا ناه
هوأ دخول ایت و نه ماد (ملل ماشون) این در حالی ایت کاه ایان باا فرماایش ایشاا در کتااب
مناهج یازگار نوست .ضمن اینکه جایی که ماد دخول باشد و هوأ دخول نباشاد ظااهراً ماورد
ندارد .کما اینکه نو چهارم و اینکه ماشون از این نو باشد نود بالصراحه با فرمایش اماام مخاال
ایت.
 )3ممکن ایت در مقام تکمول فرمایش ایشا بگویو :
ال ) در مرکبا ابتبار گا ه ماد دخوال ایات و ها هواأ ملال اینکاه ماشاون معاون و
مشخصی را «خوش رکاب» بنامو  .در اینجا ه ماد دخول ایت و ه هوأ .
ب) گا هوأ دخول ایت و ایالً ماد ا مدّ نظر نوست؛ ملل بشر در این نو گا کلر (ونه
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

ماد ) ملثوظ ایت ملل هما بشر (که در آ بنایت باه د تاایی باود ها شاد ایات) و گاا
کلر ملثوظ نوست.
ج) گا هوأ دخول ایت ولی ماد خاص در آ دخول نوست بلکه ماد باه یاور

بشارع

لثاظ شد ایت ملل فوج.
د) گا ه هوأ و ه ماد در آ به یور
ها ) گا هوأ

بشرع لثاظ شد اند ملل ماشون.

بشرع ایت ولی ماد به نوبی معون ایت ملل کلبه که بایاد مااد اش چاوب

باشد ولی هوأتش بشرع ایت.
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بشرع اخذ شد ایت] هوأ باه دو گوناه

[در جایی که ماد اخذ شد ایت ولی به یور

مقاله

امام با اشار به همون یه قس ج و د و ها میفرمایند (امام خمونی  4 1ج :) 16 :
قابل تصویر ایت :گا هوأ به نثو خاص مالحظه شد ایت (ج) و گا هوأ ه به نثو بشرع
(برض بریض) اخذ شد ایت (د) .هم مرکبا غور حقوقوه از این دیت هساتند ،مالالً دار وضاع
شد برا مسکن به خصوص در حالیکه ماد و هوأ در آ
گا نود در مرکبا ابتبار

بشرع أخذ شد اند.

هوأ به نثو بشرع أخذ شد ایت در حالیکه مادّ ا خااص

در آ دخول ایت [ملالً :کلبه وضع شد برا هوأ

بشرع ولی با ماد چوب اگرچه چوب ها

در آ به برض بریض لثاظ شد ایت؛ یعنی چه چوب گردو و چه چاوب  .]...از ایان ناو ها
(ملل نو قبل) باید با امور برضی تعبور کرد.
ما میگویو  :از دیدگا ایشا (با توجه به تکمولی که در بخش قبل آوردی ) تقسو بند ذیال
قابل ارائه ایت.
تنها هوأ مالحظه شد ایت( :ال )
هوأ خاص و ماد خاص لثاظ شد اند (ب)

مرکبا ابتبار

هوأ و ماد مالحظه شد اند

هوأ خاص و ماد

بشرع (ج)

هوأ

بشرع و ماد

هوأ

بشرع و ماد خاص (ها)

امام بر این باورند که در یه نو (ج د ها) اگر بخواهو از موضاو لاه تعبوار کناو بایاد باه
ویوله یک «جهت جامع برضی» این کار را انجام دهو .
اشتهارد در تقریر کالم امام خوایتهاند بگویند مراد اماام و ماراد حاائر

یکای ایات (تقاو

اشتهارد  4 3ج  .) 1 :در حالیکه این یخن کاملی نوست چرا که از دیدگا حائر

موضو لاه

هما جامع برضی (تعظو ) بود در حالیکه از دیدگا امام این جهت برضی وایطه آ ایت کاه
ما از موضو له (هوأ

بشرع  +ماد

بشرع) تعبور کنو  .پاس موضاو لاه از دیادگا اماام آ

جهت جامعه برضوه نوست بلکه چود ایت که از آ به ویوله جهت برضوه تعبور میشود.
امام یسس میگویند:

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

بشرع (د)
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بشرع  +ماد

بنابر آنچه گفتو یال وضع شد برا هوأ

بشرع .ماادة یاال ذکار و

قرآ و رکو و یجود به نثو بشرع ایت .این ماد بر این امور چه ک و چه زیاد یدق میکند.
هوأ یال ه ببار ایت از یور اتصالوها که میشنایو ولی به نثو بشرع .از این
«هوأ

بشرع  +ماد

بشرطا جد با یک بنوا برضی ملالً بباد خایه نمیتوا تعبور کرد.

ایشا یسس به شرای نماز اشار کرد و میفرمایند:
هم شرای (چه آنها که از ناحوه امر پدید میآمدند و چه غور آنها) از حقوقات و موضاو لاه
یال خارجند و جملگی شرع یثت یال هستند نه اینکه داخل در ماهوت یال

باشند (امام

خمونی  4 1ج .) 13 :
جمع بند فرمایش امام خمونی :یال

وضع شد برا ماد و هوأتی که بشرع هستند؛ البته

بشرع بود در اینجا از بعض جها ایت .و از این ماد

بشرع و هوأ

بشارع مایتاوا باا

بناوینی تعبور کرد .و با توجه به اینکه شرای از مسمّی خارج هساتند یاال بارا معناا «ابا »
وضع شد ایت.
[مطابق با کالم برخی از شاگردا ایشا برخی از نمازهاا ملال یاال غرقای و یاال موات
مجازاً یال میباشند] (ر : .ملکی ایفهانی  331ج .) 11 :
ما میگویو  . :اشکال ایلی این مبنا آ ایت که ایشا آ بعض جهاتی که هواأ و مااد از
آنها ب شرع نوست یعنی آنها باید باشند تا یال
به ببار دیگر در هر تسموها

یال باشد را مورد اشار قرار نداد اند.

ما امور مختلفی را بشرع لثاظ میکناو مالالً انساا وضاع

شد برا حووا ناطق ولی نسبت به جنسوت (ز و مرد) بشرع ایت .ولی آنچاه وضاع را پدیاد
میآورد جها

بشرع نوست بلکه آ جهاتی ایت که نسبت به آنها به شرع شایء ایات یعنای
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حووانوت و ناطقوت.
ملال دیگر در مرکبا ابتبار  :لفظ کتاب وضع شد بارا مجموباها از کاغاذهاا نوشاته
شد که به ه ویل شد اند .پس «کتاب» نسبت به این امر به شرع شیء ایت .حال نسبت به اینکه
کاغذ چه رنگی باشد و مثتوا آ چه باشد چاپی باشد یا خطی و ...

بشرع ایت.

 .اگر کالم ایشا را چنون معنی کنو « :یال وضع شد برا مفهومی که مصادیق آ دارا
برض خایی هستند در حالیکه نسبت به ماد و هوأ

بشرع هستند» و مطابق با یخن ایفهانی

ایت با این تفاو که ایفهانی آ برض را «نهی بن الفثشاء» مایدانسات در حاالیکاه اماام آ
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برض را «بباد خایه» بر میشمارد و در این یور کالم ایشا قابل قبول ایت.
هشت) مبنای مختار در تصویر جامع

قبل از ایالم ه رایم بود ایت پس موضو له آ امروز نوست (مطابق باا

ال ) لغت یال

(س)

مبنا آخوند و امام خمونی ).
ب) واضع لغت یال

مفهومی را تصور کرد ایات کاه مصاادیق آ دارا هواأ ببااد

هستند یعنی هوأتی که در نظر برف بباد تلقی میشود (پس از این جهت به شارع شایء ایات)
اگرچه این هوأ ببادیه به یور
ماد

بشرع اخذ شد ایت( .یعنی هر یک از هوأ ها ببادیه کاه

زم را داشته باشند یال هستند) به ببار دیگر« :بباد » امر ایت بقالیای کاه در آ

ببد به تقدیس معبود میپردازد .در موا بقال این امر دارا هوأ هایی ایت .یال برا همون
هوأ وضع شد ایت .ولی این هوأ

به برض بریض موضو له ایت؛ یعنی هر هوأتی که هوأ

بباد باشد موضو له ایت.
ج) مصادیق آ مفهوم دارا ماد ا نود میباشند ماد ا کاه «ذکار و تسابو معباود» ایات.
یال نسبت به این ماد به شرع شیء ایت.
د) امّا در زمونه شرای  :آ دیته از شرایطی که شرع تثقق هوأ ببادیه هستند (ملال ایاتقبال
داخل در مسمّی می شوند ولی شرایطی که شرع یثت آ میباشند (ملل بربی بود ذکر) داخل
در مسمّی نمیباشند.
ها) پس موضو یال ببار ایت از مفهومی که مصادیق آ مرک

هستند از هوأ ببادیه

و ماد ا که ذکر معبود ایت .و این در هم آیونها و ادیا جار ایت.
و) این موضو له مفهوم ایت و لذا بسو ایت و رابطهاش باا مصاادیق رابطا کلای و جدئای
ایت.
ز) تعری

ما از این مفهوم تعری

ح) این تعری

به ری ایت.

جامعی را ارائه می دهد که ه بر نمازها یثو

ه بر نمازها فاید یدق

میکند.
ع) تعری

مذکور مثتاج ایتفاد از اثر یا برض در بازشنایی موضو له نوست.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

مقام معبود یا موا

یا طهار ) یا شرع تثقق ذکر هستند (ملل تلفظ یثو ) باه بارض باریض
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) با این بوا یال غرقی مجازاً یال ایت .چرا که هوأ برفوه بباد را ندارد.
) امّا یال أخرس اگرچه ذکر لفظی ندارد ولی دارا تسبو و ذکر قلبی ایت و لاذا ها
هوأ و ه ماد را دارا میباشد و لذا حقوقت یال ایت.
ل) تفاو این قول با قول حائر و بروجرد آ ایات کاه ایشاا نفاس خضاو و تعظاو را
یال میدانند در حالیکه در این مبنا هوأ ببادیه (هوأ خضو )  +ذکار و تسابو
یال ایت.
م) امّا «طواف» که هوأ ببادیه برب بود ایت چو ذکر خایی در آ لثااظ نشاد ایات
یال نوست.
جمع بندی نهایی مقدمه ( :01در مورد تصویر جامع)

 .با توجه به آنچه آوردی از موا یودد مبنا مطرح شد (پنم مبنا در جامع یاثوثی و هشات
مبنا در جامع ابمی) چهار مبنا را میتوا ثبوتاً پذیرفت .مبنا آخوند مبنا مثقق ایفهانی (کاه
البته این دو مبنا قابل انطباق بر ه بودند) و مبنا امام خمونی (با تصثوثی که در آ ارائه کردی )
و مبنا مختار .در این موا مبنا امام و مبنا مختار جاامع ابمای را تصاویر مایکناد و دو مبناا
دیگر جامع یثو را.
 .با توجه به اینکه در بثص حقوقت شربوه میگاویو کاه وضاع از اماور ابتباار ایات؛ لاذا
وابسته به نثو ابتبار معتبر ایت و به همون جهت گفتو که نمیتوا ضابطها کلی در مورد هما
لغا ارائه داد .همون بثص در اینجا ه مطرح ایت .یعنی قابد ا نداری که بگویو همه الفااظ
ببادا دارا وضع واحد هستند .بلکه امکا دارد در هر یک از آنها به یکای از مباانی پذیرفتاه
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شد ملتدم شد .پس اینکه مبنا ما در لفظ یال هشتمون مبنا ابمیها بود بابص نمیشود کاه
در بقوه الفاظ اا اب از شربی و غور شربی ملل ماشون اا ه همون را بگویو  .بلکه در هر مورد باید
بثص را مستقل برریی کرد.
بل :برخی ا ز این مبانی که رد شد اند در مورد وضع یال
برخی از آنها در مورد یایر الفاظ ببادا قابل قبول باشد.
 .3فاضل لنکرانی در بثص از یثو و اب مینویسند:
 .برا توضو بوشتر ر( : .خمونی و داود

61 : 33ا.) 3

مورد قبول نوستند بلکه چه بساا

جامع داشته باشو تصویر جامع را واضع و نام گذارند باید داشته باشاد .ماا
ه از را تبادر کش

مقاله

بالو گفتو  :ما چرا تصویر جامع بکنو ؟ مگر ما واضعو که نواز باه تصاویر
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میکنو که چنون جامعی بود اما ما ه باید بفهماو

که آ جامع چه بود هوچ ضرورتی اقتضا این معنا را نمایکناد لاذا ایان
بثص که دیگر ابمی میتواند تصویر جامع بکند یا نمیتواناد تصاویر جاامع
بکند؟ چو هوچ ثمر ا بر هوچ یک از دو طرف مسأله ترت پودا نمیکند
(فاضل لنکرانی  331ج .) 1 :

ما میگویو  :این یخن کامل نوست چراکه اگر کسی ملل آخوند معتقاد شاد کاه جاامعی بارا
ابمیها قابل تصویر نوست در حقوقت میگوید تصویر جامع برا ابمیها مثال ایت؛ لذا حتای
اگر ه دلولی به نفع ابمی ها یافت شود در این یور دلولی ایت بر خالف یری بقال و بایاد
آ را توجوه کرد.

مقدمه ( :00ثمره بحث صحیح و أعم)
آخوند در این بار میفرمایند (آخوند خرایانی  413ج :) 3 :
[مقدمه :اگر شار به ما گفت «آب بواور» و ما میدانو آب چوست ولی نمایداناو آیاا شاار
بالو بر آ یخ ه میخواهد یاا ناه؟ باه اطاالق تمساک کارد و مایگاویو اگار بوشاتر از آب
(و یا :طهار به بنوا شرع یال واج

ایت؟) در حالیکه شار گفته ایت «یلّ»:

یثوثیها باید بگویند :شار از ما یال را خوایته ایت و یال یعنی یال یثو  .پس
از ما یال یثو را خوایته ایت .از طرفی چو نمیدانو یور جدء یاال ایات یاا ناه؟ در
حقوقت نمیدانو یال یثو یعنی چه؟ لذا نمیتوانود بگویود :شار یال را مطالباه کارد و
«اجدا بدو یور » ه نماز هستند پس همون را به جا میآوری چرا که در حقوقت نمیداناو
شار چه چود را خوایته ایت.
امّا ابمیها میگویند :شار از ما یال را خوایته ایات «اجادا بادو یاور » ها یاال
هستند ( و لو اینکه فاید باشند) پس هما «اجدا بدو یور » را بهجا مایآوریا و مایگاویو
اگر شار مازاد را میخوایت میگفت .البته این کاالم را ابمایهاا در ماورد اجدایای مایتوانناد

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

میخوایت میگفت] .در جایی که نمیدانو آیا یور ه به بنوا جدء یال واج

ایت یا نه؟
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بگویند که آنها را «جدء مسمی» به حساب نمیآورند .همچنون در جایی میتوانند بگویند که شار
در مقام بوا باشد (یعنی مقدما حکمت کامال باشاد تاا اطاالق تثقاق یاباد) البتاه ایان در هماه
مطلقا شربی جار ایت[ .به ببار دیگر :طبق بقود یثوثیها شک در جدئوت یاور و یاا
در شرطوت طهار

منجر به شک در معنا یال میشود؛ لذا منجر به مجمل شد معنا میشود

(مجمل یعنی ایالً معنی معلوم نوست در مقابال مهمال کاه معناا آ معلاوم ایات ولای مقادما
حکمت در آ کامل نوست) ولی طبق بقود ابمیهاا شاک در جدئوات یاور و ایضااً شاک در
شرطوت طهار (اگر از اجدا مسمّی نباشد) منجر به شک در معنا یال نمیشود .و لذا کالم
شار مجمل نمیشود].
آخوند یسس میفرمایند (آخوند خرایانی  413ج :) 3 :
بوا مطل  :یثوثیها وقتی نمی توانند به اطالق تمسک کنند به یراغ ایال برائات یاا ایال
اشتغال میروند ( اگر در اقل و اکلر ارتباطی قائل به برائت بودند به یراغ برائت میروند و اگار در
آ بثص قائل به اشتغال بودند به یراغ اشتغال میروند ).پس :اگر خطااب شاربی مجمال باود یاا
مهمل بود ه یثوثی ها و ه ابمی ها باید به یراغ برائت یا اشتغال بروند و از این جهات فرقای
بون دو مبنا نوست .؛ لذا میبونو که مشهور بلیرغ آنکه یثوثی هستند به برائت قائل میباشند.
ما میگویو  :تصویر بثص چنون ایت:
شااار در مقااام بوااا
رابط شک

نوست (اهمال)

در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به برائت هستو ( :برائت)
در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به اشتغال هستو ( :اشتغال)

در جزئیت
و شههیتیت

یاااثوثیهاااا :کاااالم

شیء در
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مجمل ایت

مأمورب بها

در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به اشتغال هستو ( :اشتغال)

خطههههها
شیعی

در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به برائت هستو ( :برائت)

شار در مقام

جاادء دخواال در مساامی ایاات

بوا ایت

(ال ) :کالم مجمل ایت
ابمیها

جااادء دخوااال در مسااامی
نوساات :رجااو بااه اطااالق
خطاب

در بثص اقل و اکلر ارتباطی
قائل به برائت هستو ( :برائت)
در بثص اقل و اکلر ارتباطی
قائل به اشتغال هستو ( :اشتغال)
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مسمّی ندارد لذا بند (ال ) را میتوا از ثمر مذکور حذف نمود.

مقاله

چو طبق هر دو مبنایی که بنابر بقود ابمیها مورد قبول واقع شاد هاوچ جدئای دخالات در

اشکال امام بر آخوند خراسانی:

امام در اشکال بر آخوند میفرمایند (امام خمونی  4 1ج :) 61 :
[مقدمه :أو ً :در بثص اقل و اکلر ارتباطی کسانی که قائل به جریا برائت هساتند مایگویناد
مقدار اقل قطعاً واج
واج

ایت (معلوم تفصولی = چراکه یاا مساتقالً واجا

ایت) و مازاد بر آ مشکو

ایات یاا در ضامن اکلار

الوجوب ایت و لذا در آ برائت جار میکنو  .ثانوااً :اگار

رابطه یال (نهی بن الفثشاء) را باا اجادا خارجواه رابطاه مثصال و مثصگال گارفتو مسالّماً
یثوثیها نمیتوانند به برائت تمسک کنند (چراکه آنچه از ما خوایته شد معلاوم ایات و آ را
باید به هر قومت تثصول کرد) ولی اگار رابطاه یاال را باا اجادا خارجواه رابطا کلای و فارد
گرفتو ]:
حتی اگر گفتو یال (امر انتدابی) با اجدا به یک وجود موجود هستند (رابطه کلای و فارد)
باز ه یثوثیها نمیتوانند به برائت تمسک کنند چراکه از دیدگا آخوند یاال وضاع شاد
برا امر بسو که منشأ آثار ایت (ملل معراج مؤمن و  )...حال اگر ما در جدئوت شاوئی شاک
یک جدء آ ه نباشد آ شیء نوست]
[به ببار دیگر رابطه اجدا با مأموربه یه نو قابل تصور ایت:
ال ) یال وضع شد برا معراج مؤمن و اجدا خارجی مثصل معاراج ماؤمن هساتند :در
اینجا قطعاً باید احتواع کنو  .چرا که مأمورب ه معلوم ایت و باید به هر یور آ را تثصول کرد.
ب) یال وضع شد برا امر بسوطی که بابص معراج ماؤمن مایشاود .در ایان یاور ها
میگویو مأموربه «امر بسو » ایت که در یور اتوا به «اجدا بدو یور » یا تثقق مییابد (اگر
یور جدء نباشد) یا تثقق نمییابد (اگر یور جد باشد) .در اینجا اجدا اا حتی اگر وجودشا بون
وجود امر بسو باشد اا مستقالً مورد امر واقع نشد اند .بلکه مأموربه آ امر بسو ایت.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

داری در حقوقت در تثقق آ امر بسو شک داری [چراکه امر بسو یا هست یاا نوسات .و اگار
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ج) یال وضع شد برا مجمو مرک

از اجدا که بابص معاراج ماؤمن مایشاوند .در ایان

یور مأموربه تک تک اجدا هستند .حال اگار «اجادا بادو یاور » را اقاماه کاردی مایتاوانو
بگویو قطعاً به مأموربه بمل کرد ای ].
فرق بون قس «ب» و «ج» در این ایت که در نو «ج» چو مأموربه مرکا
بگویو منثل میشود به معلوم الوجوب ( اجدا دیگر) که قطعاً واجا
الوجوب (یور )؛ لذا در مشاکو

ضمن کل) و مشکو

ایات مایتاوانو

هساتند (یاا مساتقالً یاا در

برائات جاار مایکناو [دلوال ایالی

جریا برائت در اقل و اکلر ارتباطی] .درحالیکه در قس «ب» مأموربه بساو ایات و لاذا منثال
نمیشود].
ما میگویو  :او ً این مطل

در ببار حائر در درر الفوائد نود آماد

ایات (حاائر بایتاا ج :

) 1؛ ثانواً از منظر امام خمونی هر جا شک در جدئوات و شارطوت چواد شاد :ابمایهاا باه اطاالق
خطاب تمسک کرد و لذا حک به بدم جدئوت و شرطوت میکنند (و اگار ها احتماال دارد کاه
جدء از زمر جدء مسمی باشد باید به یراغ برائت یا اشتغال بروند اا با توجه به مبنا آنها در بثاص
اقل و اکلر ارتباطی اا) .در حالیکه یثوثیها (اگر مطابق با نظر آخوند به یاثو قائال باشاند)
خطاب را مجمل میدانند و در بون حال نمی توانند به ایل برائت تمسک کنند بلکه باید به ایالعة
ا شتغال تمسّک کنند.
ثاللاً آخوند میفرمود مشهور بلیرغ آنکه یثوثی هستند به برائت تمسک میکنند .اگر این
نسبت دریت باشد (که مشهور یثوثی هستند) معلوم میشود مشهور جاامع را بساو نمایدانناد
بلکه به جامع مرک

قائل هستند چراکه گفتو اگر جامع مرک

باشد یثوثیهاا ها مایتوانناد

قائل به برائت شوند به خالف جایی که جامع را بسو تصویر کردی .
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پس اگر مطابق با نظر مثقق ایفهانی که جامع را «مرک

من بدة ا ماور» مایدانسات جاامع

یثوثیها را تصویر کردی میتوانو برائت جار کنو .
دفاع فاضل از آخوند (به همراه پاسخ به امام)

فاضل در دفا از آخوند بر امام خمونی اشکال کرد ایت .همه یخن ایشاا آ ایات کاه جاامع
اگرچه بسو ایت ولی با مجمو ا جداء متثد ایات (و باه یاک وجاود موجاود هساتند) و لاذا
مجمو ا جداء ه در حالیکه مرک

ایت واج

ایت .حال در این مرکا

واجا

انثاالل را
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که بسذیری «المتثد مع الواج

وجوداً واج »

ما میگویو  :چنون قابد ا نداری ؛ یعنی مجمو ا جداء واج

مقاله

جار میکنو و به برائت نسبت به «زائد» قائل میشوی  .پس بمدة دلول ایشا مبتنی بر ایان ایات
نمیشوند تا بگاویو مرکا

ایت و منثل میشود .پس یخن امام در جواب به آخوند کامل ایت.
نکت :
تا کنو گفتو  :طبق نظر امام یثوثیهایی از قبول آخوند نمی توانند به برائت تمسک کنند
چراکه امر ب سو قابل انثالل به معلوم بالتفصول و معلوم با جمال نوسات .حاال ایان یاؤال مطارح
ایت که آیا ابمیهایی از قبول امام می توانند به برائت تمسک کنند (در جایی کاه اطاالق خطااب
نداری یعنی احتمال دارد جدء جدء مسمّی باشد یا ایالً مقدما حکمت کامل نوست)؟
این یؤال از آنجا ناشی می شود که از منظر اماام موضاو لا ِه یاال

بشارع ایات

هواأ

ماحصل پایخ ایشا به این یؤال چنون ایت:
یال ببار ایت از هوأ در حالیکه بشرع ایت و در حالیکه کلر ها و اجادا در آ
فانی شد ایت .پس یال

حقوقت واحاد ایات کاه بار هواأتی کاه از ماواد مختلا

حایال

میشود یدق میکند در حالیکه کلر مواد در آ لثاظ نشد ایت.
نسبت هوأ به ماد نسبت مثصگل به مثصل نوست بلکه این دو ملال مااد و یاور ها در
به هوأ

بعص میکند نثو اجدایی که ماهوت به آنها منثل میشود) به ببار دیگر امر به هواأ

امر به کلر ها ماد ایت.
بنابراین اگر شک در جدئوت یا شرطوت چود برا مأموربه داشتو این شک در ایال شاک
در وجوب شیء زائد ایت .در حالیکه بل داری

به اینکه امر به مقدار اقل تعلق گرفته ایت (اماام

خمونای  4 1ج ( .) 13 :البته این در جایی ایت که مسمّی حایل شد باشد .یعنی جادء مشاکو
از اجدایی نباشد که احتمال دخالت آنها در مسمی میرود).
ما میگویو  :ایشا چنون میگویند :ال ) ماد و یور به یک وجود موجود هستند؛ ب) امر
به هوأ

امر به ماد ه میباشد؛ ج) اگرچه هوأ بسو ایت ولی ماد مرک

ایت؛ لاذا انثاالل

مورد نظر در بثص اقل و اکلر ارتباطی در اجدا ماد جار ایت.
ایشا یسس به اشکال و جواب ایلی میپردازند (امام خمونی  4 1ج :) 13- 13 :

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

وجود ذهنی و ه در وجود خارجی متثد هستند .پس امر به یور

امر به ماد ها هسات( .امار
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اگر اشکال شود که هوأ غور از ماد ایت و لذا وقتی هوأ امر دارد ماد به طور مساتقل امار
ندارد بلکه چو مثصل مأموربه ایت واج

ایت .پس شک در اجادا ماادّ شاک در مثصال

ایت و باید در آ احتواع کرد .جواب می دهند اگر بسذیری که ماد مثصال ایات و امار مساتقل
ندارد[ .در حالیکه نمیپذیری ؛ چراکه ماد فانی در هوأ ایت؛ لاذا امار باه هواأ

امار باه مااد

ایت .ما میگویو که همون فرق این مبنا با آ چود ایت که فاضل بر امام اشکال کردند .چراکه
در جایی که مأموربه بنوا بسو ایت و معنو مرک

خارجی ایت اگرچه بون بناوا و معناو

اتثاد وجود برقرار ایت ولی وجوب از بنوا به معنو یرایت نمیکند .در حالیکاه در مبناا
ا مام رابطه هوأ و ماد رابطه یور و ماد ایت و نه رابطه بناوا و معناو امّاا نمایتاوا ایان
کالم را پذیرفت و لذا اشکال بر کالم امام نود وارد ایت چراکه وجوب از هواأ باه مااد یارایت
نمیکند به هما دلولی که از بنوا به معنو یرایت نمیکند].
اگر بسذیری که رابطه ماد و هوأ

رابطه مثصل و مثصگل ایت باز ه میتوانو برائتی شوی

چرا که در این یور میتوا برائت را در نفس هوأ

بشرع جار کرد .به این بوا که وقتای

بر «اقل» ه هوأ یدق میکند در حقوقت شک در جدء زائاد شاک «در خصویاوت زائاد بار
مسمّی» ایت (چراکه بدو این جدء ه هوأ یادق ایت) پس شک در اینکاه هواأ حایال از
ماد نه جدئی مأموربه ایت یا هوأ حایل از ماد د جدئی در حقوقات شاک در هواأ اقال یاا
هوأ اکلر ایت .در این یور در جدء زائد برائت جار میکنو .
ما میگویو  ) :مبنا امام در جایی که خطاب شربی مطلق باشد و شک در جدئی ایات کاه
یقوناً جدء مسمّی نوست آ ایت که «هوأ

بشرع که نه جدء در آ فاانی شاد » مصاداق هواأ

بشرع ایت؛ لذا اطالق خطاب شامل آ می شود و در نتوجه احتواجی به اتوا جادء دها نوسات.
سال پانزدهم/شماره شصت/پاییز 9312

ولی در جایی که خطاب شربی اطالق ندارد ایشا میفرماید «هوأ
به «هوأ

بشرع همرا نه جدء» نسبت

بشرع همرا د جدء» اقل و اکلر هستند و لذا در جدء ده برائت جار میکنو .

به ببار دیگر ایشا میگویند «هوأ در ضمن نه جدء» قطعاً یال ایت (اگرچه ممکان
ایت فاید باشد ولی چو ابمی هستو  .میگویو یال ایت) لذا میگاویو آیاا زم ایات
جاادء دها را اتوااا کنااو برائاات جااار ماایکنااو  .و همااون ها فاارق قااول ابماایهااا و قااول
یثوثیهایت چراکه آنها نمیتوانند بگویند «هوأ در ضمن نه جدء» قطعاً یال ایت.
 )2امّا به نظر میرید قسمت آخر کالم امام با مشکل مواجه ایات؛ زیارا اگار چاه «هواأ در

56
بگویو یال «مطلقاً» واج

ایت پس «این هوأ در ضمن ناه جادء» واجا

ایات و شاک در

مقاله

ضمن نه جدء» قطعاً یال ایت ولی چو فرض ما آ ایت که «اطالق» نداری لذا نمایتاوانو
جدء زائد شک در «مازاد بر معلوم الوجوب» ایت .پس کاالم ایشاا در جریاا برائات در هواأ
درحقوقت رجو به اطالق در هوأ ایت و اگر اطالقی در کار نوست این برائت با مشکل مواجاه
ایت.
جمعبندی ثمره بحث صحیح و اعم:
ما میگویو  :کالم آخوند این بود که یثوثیها ا ا اگار در بثاص اقال و اکلار ارتبااطی قائال باه
برائت هستند اا یراغ برائت میروند چرا که شاک در جادء زائاد شاک در اقال و اکلار ارتبااطی
ایت .اشکال امام این بود که چو جامع یثوثیها (مطابق با مبنا آخوند) بسو ایت شک در
جدء زائد شک در اقل و اکلر ارتباطی ایت ولی این اقل و اکلر قابل انثالل نوستند.
 .فاضل از آخوند دفا کرد که اگر چه جامع بسو ایت ولی متثد ایت وجوداً با «اجدا» که
مرک

هستند .پس اجدا واج

هستند و اقل و اکلر قابل انثالل به معلاوم تفصاولی و شاک بادو

ایت .ما گفتو اا تبعاً لالمام اا متثد وجود با یک واج

واج

نمایشاود پاس اجادا واجا

نوستند؛ لذا اقل و اکلر قابل انثالل نوستند.
ایت وجوب به ماد ه یرایت میکند؛ لذا ماد (اجدا) ه واج

میشاود .پاس شاک در جادء

زائد شک در اقل و اکلر ارتباطی ایت در حالیکه اقل و اکلر قابل انثالل ایت .ثانواً بر فرض ه
وجوب به ماد یرایت نکند در نفس هوأ میتوا اقل و اکلر را تصویر کرد .چراکاه هواأ ها
بر «ماد اقل» یدق میکند و ه بر «ماد اکلر».
جواب اوّ ً با کالم فاضل اختالف دارد .جواب ثانواً نود در دفا از آخوند قابال جریاا نوسات
چرا که آخوند یثوثی بود و لذا شک در هر جدئی شک در یثّت ایت و شک در یثت به
شک در مسمّی منجر میشود.
.3جوابها امام را ما قبول نکردی  :اوّ ً وجوب از هوأ به ماد یرایت نمایکناد؛ لاذا مااد
واج

نوست تا اقل و اکلر در آ منثل شود .ثانواً در یاورتی کاه خطااب اطاالق نداشاته باشاد

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

.امّا طبق مبنا ابمیها :امام میگفتند که او ً هوأ امر دارد ولی چو مااد فاانی در هواأ
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نمی توا برائت در هوأ جار کرد .چراکه اگر خطاب مطلق نوست نمایتاوا گفات «هواأ در
ایت و مازاد بر آ مشکو

ضمن اقل» واج

الوجوب ایت.

 .4امّا مبنا ایفهانی در جامع یثوثی :ایشاا جاامع یاثوثی را «مرکا

مان بادة األماور»

می دانست که با یک بنوا برضی از آ تعبور میکنو  .پس در دیدگا ایشا جامع مرکا

باود.

پس اقل و اکلر طبق نظر ایشا قابل انثالل ایت و ایشا میتواند به برائت تمسک کند.
ثمره بر اساس مبنای مختار:

ما موضو له یال را «هوأ بباد  +در حالیکه ماد مخصوص (ذکار و تسابو ) در آ فاانی
شد ایت» میدانستو  .چو هوأ بباد بسو ایت لذا آنچه دربارة مبنا امام(س) (که هوأ را
بسو میدانستند) آوردی  .در اینجا ه جار ایت .یعنی اوّ ً هوچ جدئی داخل در مسمی نوست و
لذا اگر خطاب مطلق بود با تمسک به خطاب حک به نفی جدئوت و شرطوت میکناو  .ثانوااً اگار
خطاب مطلق نوست راهی جد رجو به اشتغال نداری چراکه هوأ (یعنی موضو له) بسو ایت
و قابل انثالل نوست.
پس:
اگر متکل در مقام بوا ایت :خطاب مطلق ایت /رجو به اطالق خطاب و نفی جدئوت و شرطوت
مبنا مختار
اگر متکل در مقام بوا نوست :خطاب مهمل ایت /اشتغال
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مبنا ایفهانی (چه

اگر در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به اشتغال هستو  :اشتغال

متکل در مقام بواا
باشد یا نباشد)

اگر در بثص اقل و اکلر ارتباطی قائل به برائت هستو  :برائت

نکته پایانی:

براقی در ضمن کالمی ایاالً ایان ثمار را ماردود مایداناد .مثصال کاالم ایشاا چناون ایات
(بروجرد  4 3ج :)36 :

56
بثص در تمسک به اطالقا لفظوه در جایی ایت که اطالق لفظی داشته باشو در حاالیکاه تماام

مقاله

رجو به اطالق و جریا برائت و اشتغال را اگرچه ثمرة مسأله یاثو و ابا دانساتهاناد ولای
آیا (ملل اقوموا الصلوة) در مقام ایل تشریع هستند و لذا ایالً ما مطلقا لفظی نداری  .امّاا اگار
مطلق لفظی نداری اطالق مقامی وجود دارد اا که اگر آ را بساذیری ااا ها یاثوثیهاا و ها
ابمیها میتوانند به آ تمسک کنند.
ما میگویو  ) :او لون قسمت کالم ایشا آ ایت که در خطابا شربی الفااظی کاه بتاوانو
احراز کنو شار در مقام بوا تمام مرادش بود و با این ویا

آ الفااظ را باه کاار بارد ایات

وجود ندارد .در حالیکه مدبا کاملی نوست.
 )2نکته دوّم کالم ایشا رجو به اطالق مقامی ایت .در توضو این بثص زم ایات اشاار
کنو که اطالق مقامی به دو نو قابل تصویر ایت:
ال ) متکل در مقام بوا مراد خود باشد و لفظی را بواورد .در حالیکاه ایان لفاظ مثادود ا
خاص را در برمی گورد امّا ما در جدئوت شیء دیگر در مأموربه شک داری  .ملالً شار در مقاام
بوا «تمام ابمال ش

قدر» ایت و میگوید « 111رکعت نمااز بخوانواد» و هاوچ امار دیگار را

مورد اشار قرار نمیدهد.
در این یور اگر ما شک کنو که آیا بتق رقبه ه از ابمال ش

قدر ایت یا نه باه اطاالق

پس لفظ ایالً برا نفی این امر (بتق رقبه) کارایی ندارد .ولی یارف «بادم البواا (یاکو
شار ) فی مقام البوا » بر بدم حک د لت میکند.
ب) شار لفظی را در مقام ایل تشریع آورد ایت ولی هوچ لفظی و جملها که شار آ را
ال شاار گفتاه ایات اگار روز ا را
در مقام بوا تمام مراد خود گفتاه باشاد موجاود نوسات مال ً
شکستود یک مُد طعام کفار بدهود در حالیکه در مقام بوا تمام مراد خود نوست.
حال اگر به وقت بمل ریودی و شک کردی که آیا زم ایت آ مدّ طعام پخته باشد یا نه؟
میگویو شار باید وظوفه ما را معلوم می کرد و همون که وظوفه ما را معلاوم نکارد بار بادم قواد
د لت میکند.
پس در فرض اوّل «بدم البوا فی مقام البوا » دلول بدم ایت .و در فرض دوّم «بدم البوا إلای
وقت الثاجه» دلول بدم ایت( .و هر دو این ادله امار میباشند)

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

مقامی رجو میکنو .
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حال با توجه به اینکه براقی تصویر اطالق مقامی را در جایی مطرح میکنند کاه «مان غوار أ
تکو بصدد البوا من هذ الجها » مراد ایشا اطالق مقامی نو دوّم ایت.
پذیرش این نو از اطالق مقامی مبتنی بر برریی کامل اطالق مقامی و مودا د لت کامل آ
و تبوون انوا مختل

آ ایت.

ثمره دوم بحث صحیح و اعم:

ایروانی در نهایة النهایة مه ترین ثمرة بثص یثو و اب را جایی برمیشمارد که بباد

موضو

حک شربی شود .ایشا میفرمایند (ایروانی  331ج :)41 :
[در جایی که حکمی شربی دارا موضوبی ایت که آ موضو بباد ایت .ملالً یاال
امام جمابت موضو ایت برا یثت اقتدا (حک شربی) یا ملالً یال ز موضاو مایشاود
برا بدم یثت یال مرد (اگر بق

تر از ز بایستد) و یا ملالً تأخر از نماز ظهار شارع ایات

برا یثت نماز بصر ].حال جا این یاؤال ایات کاه آ ببااد در حاالیکاه یاثو ایات
موضو حک جدید ایت یا در حالیکه اب ایت.
ما میگویو  :او ً آنچه آخوند مطرح کرد اند و نذر را ثمر بثص یثو و اب دانستهاناد از
یغریا همون ثمر ایت .آخوند میفرمایند (آخوند خرایانی  413ج  :) 3 :اگار کسای ناذر کارد
که به کسی که نماز میخواند یک دره بدهد و بعد به کسی که نماز فاید میخواند یک دره
میدهد (در حالیکه یال

هست و فاید ایت یعنی اخالل به مسمّی نشد ایت) .در این یور

اگر ابمی باشو  .وفا به نذر شد ایت ولی اگر یثوثی باشو وفا به نذر نشد ایت[ .ایان از
یغریا هما بثص ایلی ایت یعنی یال (بباد ) موضاو شاد ایات بارا حکا شاربی
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(وجوب وفا به نذر)]
ثانواً دربار ملال «نذر» اشکا تی مطرح ایت (از جمله اینکه گفته شد نذر متوق

بر نوت ناذر

ایت و ایالً ربطی به یثو و اب ندارد) ولی با توجه به اینکه بثص را باه یاور کلای مطارح
کردی میتوانو این ثمر را بسذیری .
ثمره سوم بحث صحیح و اعم:

شهود خمونی (خمونای  4 3ج  ) 43 :به ثمر دیگر اشار کرد ایت کاه پاوش از آ در کلماا

56
اگر در یثت یال یک نمازگدار شک کردی اگر ابمی باشو مایگاویو ایال یاال

مقاله

مورزا رشتی مطرح ایت .مورزا رشتی میگویند (رشتی بیتا ج :) 44 :
تثقق یافته ایت اصالة الصحة را جار میکنو  .ولی اگر یثوثی باشو «یال » تثقق نوافته تا
بتوانو در آ اصالة الصحة جار کنو .

مقدمه ( :02اقوال در مسأله)
مورزا شوراز

به چهار قول در باب حقوقت و مجاز اشار میکنناد (روزدر  413ج  )3 3 :ایان

چهار قول ببارتند از:
قول اوّل :ظهور الفاظ برا ببادا یثوثها که مستجمع همه اجدا و شرای باشند .این قول
مشهور بون شوعه و ینی ایت.
قول دوّم :ظهور الفاظ ببادا در اب از فاید و یثو
مسمّی دخول نوست و مال

به گونها که هوچ جدء و شرطی در

تسموه برفی ایت .این قول را بدرگانی قبول کرد اند( .از جمله نراقی

در مناهج االحکام کلبایی در اشارات االصول

و قدوینی در ضوابط االصول).

قول سوّم :ظهور الفاظ ببادا در یثو از حوص اجداء دو الشرائ [یعنی تمام جدءهایی که
در یثت دخول هستند در مسمّی داخلند ولی شرای یثّت از مسمّی خارجند] این قول از وحود
قول چهارم :تفصول بون حم و یایر بباادا [کاه در حام ابمای شاد اناد و در بقواه بباادا
یثوثی] این قول مربوع به شهود اوّل و شارح آ ایت.

ادله صحیحیها
دلیل اوّل :تبادر
آخوند میفرمایند (آخوند خرایانی  413ج :) 3 :
آنچه از الفاظ ببادا به اذها منسبق میشود معنا یثو ایت .این تباادر باا آنچاه گفتاو
(طبق نظر یثوثیها الفاظ ببادا مجمل هستند) منافاتی ندارد.
مجمل هستند چراکه جامع یثوثی معلوم نوست و با بوارض و آثار شناخته میشود .و منافاتی
ندارد چرا که منافا در جایی ایت که مطلقاً مجمل باشند در حالیکه ایان الفااظ از جهااتی (از

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

بهبهانی ایت.
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جهت بوارض و آثار) مبون هستند.
دلیل دوم :صحت سلب عن الفاسد
آخوند در مورد این دلول میگوید :میتوا گفات «کاار کاه در آ بعضای از اجادا یاا شارای
یالتی نباشد یال نوست» .و اگر به آ یال گفتاه مایشاود

از بااب مساامثه ایات (آخوناد

خرایانی  413ج .) 3 :
ما میگویو  :چنانکه در ادله ابمیها خواهو آورد بون همون دو دلول بر مدبا ابمیها ها
اقامه شد ایت .و از طرفی تبادر و یثت یل

از اماور وجادانی ایات و ایان قابلوات را کاه در

مقابل احتجاج مورد ایتد ل واقع شوند ندارند (حکو  4 3ج .) 6 :
امّا اینکه ایشا میفرمایند «بالمداقة» میتوا یل
بگویو بالعنایة میشود یل

کرد .مورد مناقشه ایت چراکه ممکن ایت

کرد چنانکه میگویند «یا اشبا الرجال و الرجال».

اشکال امام خمینی بر دلیل اوّل صحیحیها:

امام بر تبادر مورد ادبا یثوثیها اشکال کرد

اند .مثصل این اشاکال چناون ایات (اماام خمونای

 4 1ج  63 :ا :) 6
) ه یثوثیها و ه ابمیها برا مدبا خویش به تبادر و غور تبادر تمسک کرد اند ولی
بمد دلولشا تبادر ایت .ولی یثوثیها نمیتوانند ادبا تبادر کنند چراکه تبادر یعنی فه معناا
از لفظ و آنچه خارج از موضو له ایت (چه از لوازم ماهوت و چه از لوازم وجود) متبادر به ذهن
نمیشود .چراکه آثار و لوازم موضو له نوستند.
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 )2البته در مرحله دوّم (بعد از تبادر معنا موضو لاه) ذهان باه لاوازم ماهوات و لاوازم لاوازم
ماهوت منتقل میشود و گا (در اثر انس ذهن به معنی و مصادیق آ ) به لوازم مصادیق آ ماهوات
ه منتقل میشود و چه بسا گاهی به لوازم اتفاقوه مصادیق ه منتقل مایشاود[ .مالالً از لفاظ ایاد
آنچه باه ذهان متباادر مایشاود ماهوات حواوا مفتارس ایات و در مرحلاه دوّم «جسا » باود و
ممکنالوجود بود آ به ذهن متبادر میشود و در مرحله بعد قادر و درنادگی و یاال و کوپاال
(که از بوارض وجود و مصداق شور هستند) به ذهن میآید و چه بسا گاهی چشا هاا آبای کاه
زمه یک نو از شورها بوابانی ایت به ذهن متبادر میشود].

55
آثارش (ناهی بن الفثشاء) شناخته میشود» در تبادر از این لفظ باید گفت :ابتدا معناایی باه ذهان
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 )3حال اگر موضو له یال اا طبق نظر یثوثیها اا «ماهوت بساو مجهاولی ایات کاه باا
متبادر میشود و بعد لوازم آ (نهی بن الفثشاء) به ذهن متبادر میشود (البته نهی بن الفثشااء از
لوازم وجود یال ایت) پس این لوازم و بناوین نمیتوانند در رتبه تبادر موضو له باشند.
در حالیکه اگر این لوازم نباشند در رتبه موضو له ما با «مجهول مطلق» مواجه هستو .
 )4پس:
تبادر معنا موضو له

تبادر لوازم

بنابراین تا موضو له متبادر نشود زم آ متبادر نمیشود در حالیکه امکا نادارد موضاو
له متبادر شود اگر زم آ متبادر نشد باشد.
ما میگویو  :اینکه باید «فه لوازم» (اب از لوازم وجود و لوازم ماهوت) در رتبه متأخر از تبادر
معنا موضو له باشد یخن کاملی نوست .به بنوا ملال لفظ«قولنم» در طول تاریخ برا «بومار
که دل درد را پدید میآورد و بابص مرگ میشود» وضع شاد باود ایات در ایان نامگاذار
ایل ماهوت این بومار ناشناخته بود ولی با هر بار گفته شد همون معنی که تعری

شیء به آثار

و نتایجش بود ایت به ذهن خطور میکرد ایت .در اینجا «دل درد» اگرچه از آثار وجاود آ
بومار ایت ولی همدما با تبادر معنی این زمه ه به ذهن میآید.
ایت که اثرش نهی بن الفثشاء ایت بیتردید امکا تبادر این معنی با آثار و لوازمش به ذهان
وجود دارد.
اشکال امام بر دلیل دوّم صحیحیها:

امام در مورد دلول دوم یثوثی ها چنون اشکال میکند (امام خمونی  4 1ج :) 64 :
مدبا یثت یل

در دو یور قابل برریی ایت:

فرض اوّل در آ جایی ایت که یال را به معنا «چود که اثرش نهی بن الفثشااء باشاد»
گرفتهاید و فرض دوّم در جایی ایت که یال را به معنا آ چود بدو آنکه به ویوله نهی بان
الفثشاء آ را تعری

کرد باشد گرفتهاید.

اما فرض دوّم غل ایت چراکه «آ چود بدو معرفوت» مجهول ایت و قابل آنکاه چواد را

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

همون گونه ایت تبادر در لفظ «یال » .اگر گفتو یال

ای آ ماهوات بساو یاا مرکبای
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از آ یل

کرد باشو نوست .و فرض اوّل ه مصادر به مطلوب ایت یعنی معلوم ایت که «آ

چود که ناهی بن الفثشاء باشد» فاید نوست؛ ولی این یثت یل

دلول آ نمیشود که بگویو

مسمّی یثو ایت.
معنا به طور مطلق مجهول ایت و نمیشود چود را از آ یل
قابل یل

کرد و معنا باه شارع یاثت

ایت ولی بالمت حقوقت نوست.

ما میگویو  :در یثت یل
یک مصداق یل

فرض آ ایت که یال را اا بلی ما یرتکد فی ا ذهاا ااا از

میکنو  .ملالً میگویو «این کار یال نوست» .در اینجا یال را ناه باه قواد

معرفوت و نه بدو آ لثاظ کرد ای  .بلکه باه معناا مرتکاد رجاو مایکناو  .حاال اگار گفتاو
«یال فاید یال نوست» می توانو این را بالمات حقوقات باود یاال بارا یاثوثی هاا
بدانو .
دلیل سوم :روایات
آخوند در تبوون دلول یوم میفرماید (آخوند خرایانی  413ج  :)31 :در روایا

موارد هست کاه

آثار و خوایی را به بباد ها نسبت میدهد ملل« :الصلوة بمود الدین» و  . ...درحالیکه مسلماً در
این موارد مراد از این الفاظ یثو ایت .و موارد هست که از ببادا فاید نفی ماهوات شاد
ایت ملل « یلوة إ بداتحة الکتاب».
اگر بگویند در طایفه اوّل مراد شار نمازها یثو بود ایات و در طایفاه دوّم ماراد نفای
یثت و نفی کمال ایت و قرینه ه یاختار این نو جمله بند (  ...إ  )...ایت که برا نفای
یثت و نفی کمال به کار برد میشود .میگویند :أو ً این یخن خاالف ظااهر ایات و تنهاا در
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یورتی که قرینه داشته باشو مرتک

آ میشوی  .ثانواً :حتی در ملل « یالوة لجاار المساجد إ

فی المسجد» که مسلماً مراد نفی کمال ایت ه میگویو در ایان ماوارد ها ماراد نفای ماهوات
ایت ولی نفی ادبایی و مجاز و نه نفی حقوقی .و به همون جهت ه د لت بر مبالغه میکند.
ما میگویو  ) :در جواب به طائفه اوّل باید گفت ایالً «الصلوة معراج المؤمن» اشار به نمااز
اولواء اهلل و نمازها مرات

ابلی دارد و مراد هم نمازها یثو نوست .چراکه نمازها یاثو

زید و بمرو ه معراج مؤمن نوست .و در جواب به طائفه دوّم باید گفت :چه بساوار نمازهاایی کاه
بدو فاتحة الکتاب ه یثو ایت لذا باید کالم را مقود کنو به « یالوة إ بداتحعة الکتااب»

55
پس با خر باید قود را آورد و مرتک

خالف ظاهر شد.
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برا کسی که توانایی دارد و در نمازهایی که فاتحة الکتاب شرع ایت (و نه ملل یاال موات)»
بر فرض که بسذیری « یلوة إ بداتحة الکتاب» مطلق ایت ولی در نهایت ایان جملاه ثابات
میکند که فاتحة الکتاب جدء مسمّی ایت (و بدو فاتحة الکتاب یال

یال نوست) ولی از

کجا معلوم که هرچه در یثّت دخول ایت در مسمّی ه دخول ایت؟ به بباار دیگار اگار ها
این جمله کامل باشد ثابت میکند که در نظر ابمیها ه فاتحةالکتااب بایاد جادء مسامّی باشاد
(توجه شود که ابمیها ه

به اینکه چودهایی جدء مسمّی باشند قائل بودند).

 )2امّا طایفه اوّل (اینکه قطعاً مراد از یال در «الصلوة معراج المؤمن» نماز یاثو ایات) و
طایفه دوّم با این مشکل مواجهاند که :جایی که مراد معلوم ایت نمیتوا اصالة الثقوقاه را جاار
کرد یعنی نمیتوا گفت «مراد معلوم ایت پس همون معنا معلوم معنا حقوقی ایات» چراکاه
اصالة الحقیقة برا کش

مراد جار میشود نه برا کش

اشار شخص آخوند ه در حاشوه ایشا

بر کفای

حقوقوت ماراد( .و ایان مطلا

ماورد

قرار گرفته ایت).

دلیل چهارم :قطع به ...
ما حصل دلول چهارم در تقریر آخوند چنون ایت (آخوند خرایانی  413ج :)31 :
اقتضا حکمت نامگذار ایت .و اگار ها
مرتک

زم باود در «فاقاد (فایاد)» لفاظ را ایاتعمال کنناد

مجاز میشوند .شار ه از این روش بقالیی تخطی نکرد ایت .امّا ایان ایاتد ل قابال

منع ایت و تنها به درد کسانی میخورد که قطع به «روش بقال» و«بدم تخطی شار از آ » داشاته
باشند.

ادله اعمیها
برا مدّبا «وضع الفاظ برا اب از یثو و فاید» به امور ایتد ل شد ایت:

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

قطع داری که روش نامگذارد آ ایت که الفاظ را برا مرکبا تامه قرار میدهند .و همون
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دلیل اوّل و دوّم:
آخوند دلول اول و دوم ابمیها را چنون بوا میکند (آخوند خرایانی  413ج :)3 :
اولون دلول ابمیها نود همانند یثوثیها تبادر ایت .اما این دلول مردود ایت؛ چراکاه وقتای
نمی توا جامعی را برا ببادا یثو و فاید لثاظ کرد چگونه میتاوا مادبی تباادر معناا از
لفظ شد.
دلول دوّم آنها نود «بدم یثت یل

لفظ از فاید» ایت [یعنای نمایتاوا گفات نمااز فایاد

یال نوست] .این ه مردود ایت چراکه در ضمن ادل یثوثیها گفتو میتوا بالمداقة گفت
نماز فاید یال نوست.
ما میگویو  :او ً ما توانستو جامعی را برا اب تصویر نمایو  .ثانواً در بثص بالئ حقوقات و
مجاز تبادر و یثت یل

را از زمر بالئ حقوقت نمیدانو (ر : .خمونی 33 : 33اا  .)1امّاا نکتاه

مه دربارة این دو دلول هما ایت که در جواب به یثوثیها مطرح شد .در آنجا گفتو تباادر و
یثت یل

امور که قابل ارائه به مخاطا

باشاند نوساتند بلکاه بارا کسای کاه حایال شاد.

میتواند بالموت داشته باشد.
دلیل سوم :صحت تقسیم
دلول یوم برا ابمیها (آخوند خرایانی  413ج  )3 :آ ایت کاه مایتاوا یاال را ا مالالً ا باه
یال فاید و یثو تقسو کرد .امّا این دلول نود مردود ایت چرا که این دلوال وقتای مایتواناد
شاهد برا وضع الفاظ برا اب باشد که دلولی بر وضع برا یثو موجود نباشد .در حالیکه
دلول داری و لذا میگویو در تقسو بباد به یثو و فاید الفاظ ببادا مجازاً در «ما یستعمل
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فوه اللفظ» ایتعمال شد اند.
ما میگویو  :آخوند چو جامعی برا اب تصویر نمیکردند معنا مجااز را «ماا یساتعمل
فوه اللفظ» قرار داد اند .و از طرفی ایشا یثّت تقسو را اا ظاهراً اا دلوال مساتقلی بارا شاناخت
حقوقت نمیدانند و إلّا از آ تعبور به شاهد نمیکردند .بلکه در این یور یثت تقسو میتواند
دلولی در مقابل ادله دیگر باشد.
دلیل چهارم :روایات
آخوند در مورد این دلول میگوید :در بسوار از روایا لفظ یال در معنا اب ایتعمال شد

56
و یت نماز یثو را نمیتواند اخذ کند .و در روایت دوّم لفظ یال

نمیتواند به معنا نماز

یثو باشد چرا که ز در ایام اقراء قدر بر نماز یثو ندارد و لذا نهی از آ
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ایت .ملالً در روایت اوّل حضر میفرماید «اگر کسی نماز و  ...را اخذ کرد» در حاالیکاه منکار
لغو ایت (آخوند

خرایانی  413ج .)3 :
ایشا خود از این دلول جواب میدهند (آخوند خرایانی  413ج  :)3 :ایتعمال اب از حقوقت و
مجاز ایت[ .ما میگویو  :طبق بقودة آخوند در این روایت لفاظ در معناا فایاد ایاتعمال شاد
ایت و نه در معنا اب چراکه از دیدگا ایشا اب دارا جامع نوست و لاذا ایاتعمال در معناا
اب ممکن نوست].
در روایت اوّل مراد از یال

یال یثو ایت چراکاه اماام( ) مایفرمایاد ایاالم بار آ

ایتوار ایت امّا اینکه «منکرین امامت اخذ به آ کرد اند» بر ایاس ابتقاد آنها بود ایت [یعنای
طبق بقود خودشا نماز یثو میخواندند اگرچه در تطبوق لفظ بر واقع اشتبا میکرد اند .ملال
اینکه کسی خوال می کند یایه پشت دیوار زید ایت و لفظ زید را در مورد آ باه کاار مایبارد و
بعد معلوم میشود بمرو بود ایت .در اینجا ایتعمال در معنا حقوقی ایت] .امّاا درباار آ فاراز
که میگوید «یام نهار » نود میتوا هر دو جواب با را به کار برد یعنی یا مجاز ایت (به بالقاه
مشابهت و مشاکلت) یا به حس

ابتقاد ایت.

اا اگر اخالل به اجدا دخول در مسمّی نمیکرد (یعنی اگر نماز را باه جاا مایآورد کاه برفااً
نماز ایت) حرام میبود ( حتی اگر قصد قربت نداشته باشد و لذا قصد تشریع نداشته باشد).
ما میگویو  :جواب دوّم آخوند تمام نوست چراکه کالم ایشا در جایی که منکارین و یات
لفظ یال را ایتعمال میکنند کامل ایت ولی در جایی که امام( ) این کالم را به کار مایبرناد
قطعاً ایتعمال در معنا فاید ایت چرا که از نگا امام( ) «یام نهار » یعنای روز هاایی کاه فایاد
ایت را به جا میآورند.
و زم به ذکر ایت که بالو بر این دو روایت روایا دیگر ایت که نمیتوا آنها را جد
در معنا «اب » به کار برد .و لذا طبق بقود آخوند حتی نمایتاوا آنهاا را مجااز ها باه حسااب
آورد .ملال:

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

امّا در روایت دوم :نهی مذکور ارشاد به بطال ایت و الّا اگر نهی مولو بود نماز ز حائض
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ق( ) أَوگلُ مَا یُثَایَ ُ بِهِ الْعَبْدُ بَلَى الصگلَاةِ فَإِذَا قُبِلَتْ قُبِلَ مِنْهُ یَاائِرُ بَمَلِاهِ وَ إِذَا
ال ) «وَ قَالَ الصگادِ ُ
رُدگ ْ بَلَوْهِ رُدگ بَلَوْهِ یَائِرُ بَمَلِهِ» (شوخ یدوق  4 3ج  ) 13 :در اینجا یاال ابا از فایاد و یاثو
ایت که میتواند قبول شود و میتواند فاید باشد.
ب) «قَالَ رَسُولُ اللَّ ِ(ص) إِذَا کَانَ یَوْمُ الْقِیَامَةِ یُ ْعَى بِالْعَبْ ِ فَأَوَّلُ شَیْءٍ یُسْأَلُ عَنْ ُ الصَّلَاةُ فَإِنْ جَعاءَ
بِهَا تَامَّةً وَ إِلَّا زُخَّ بِ ِ فِی النَّارِ»

(شوخ یدوق  333ج .)3 :

ج) «عَنْ أَبِی عَبْ ِ اللَّ ِ(ع) فِی رَجُلٍ اَسِیَ أَنْ یَمْسَحَ عَلَى رَأْسِ ِ فَذَکَرَ وَ هُوَ فِی

الصَّلَاةِ» (شاوخ طویای

 413ج .) 1 :
(ع)

د) «عَنْ أَبِی عَبْ ِ اللَّ ِ فِی الرَّجُلِ یَتَوَضَّأُ فَیَبْ َأُ بِالشِّمَالِ قَبْلَ الْیَمِینِ»

(شوخ طویی  331ج .)31 :

در این موارد ه یؤال از یثت و فساد ایت پس نمیتواند جد به معنا اب باشد.
امّا نکته حاید اهموت آ ایت که طبق بقودة ما اا کاه جاامع ابمای را ممکان مایدانساتو ااا
ایتعما

مذکور میتواند ایتعمال مجاز باشد.

دلیل پنجم:
آخوند در تقریر این دلول میفرماید (آخوند خرایانی  413ج  :)3 :بیتردید میتوا ناذر کارد کاه
نماز را در مکا ها مکرو به جا نوااورد .باه گوناها کاه اگار نمااز را در آ مکاا باه جاا
آوردی حنص نذر یور پذیرفته باشد .حال اگر نماز که مورد نذر ایت نمااز یاثو باشاد
ایالً حنص نذر یور نخواهد پذیرفت (چراکه نماز مذکور باه یاب

آنکاه خاالف ناذر ایات

موج

نمااز

حرام ایت و لذا نماز فاید ایت و در نتوجه اتوا چنا نماز

حنص ناذر «باه تار

یثو » نمیشود).
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بلکه از چنون فرضی مثال زم میآید چراکه نذر به یال یثو تعلق گرفته در حالیکه به
مثض آنکه یال یثو متعلق نذر شد غور ممکن میشود .و ما یلدم من فرض وجاود بدماه
مثال.
ایشا یسس جواب میدهند (آخوند خرایانی  413ج  :)3 :اوّ ً اگر ایان ایاتد ل کامال باشاد
معلوم میشود که در مقام نذر نمیتوا یال

یثو را قصد کرد و نه آنکه موضو له یاال

را معلوم کند .ثانواً اینکه نذر بابص فساد متعلق شود منافا ندارد با اینکه متعلق فای حادّ نفساه (و
لو النذر) یثو باشد[ .یعنی نذر به امور تعلق میگورد که لو النذر یثو باشد].
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البته اگر نذر به یال

یثو بالفعل (و لو در حال نذر) تعلق گرفته باشد میتوا گفات باا اتواا

مقاله

پس معلوم میشود حنص به این یب

ایت که متعلق نذر «یالة یثو لو النذر» بود ایت.

نماز در جا مکرو حنص حایل نمیشود.
تکمله امام خمینی:

امام خمونی نود در این مورد میفرمایند (امام خمونی  4 1ج  :) 63 :این اشکال بر ابمیهاا ها وارد
ایت .چراکه آنچه متعلق نذر ایت «صلوة مکتوبة علی المکلفون» میباشد و نه «صلوة ابا » .و لاذا
اشکال طبق نظر ابمیها ه وارد ایت [به این بوا که آنچه نذر شد یال یثو ایت و آنچاه
واقع میشود نمیتواند یال یثو باشد ].پس این اشکال ربطی به ندا یثوثی و ابمیندارد.
[به ببار دیگر اگرچه در نظر ابمیها یال

برا معنایی اب وضع شد ایت ولای آنچاه

مورد قصد نذر کنند ایت معنا موضو له یال نوست بلکه نماز یثوثه ایت].
امام یسس به دفع اشکال پرداخته و میگویند (امام خمونی  4 1ج  :) 63 :آنچه در امر به یال
لثاظ شد طبوعت یال ایت و خصویوا زمانواه و مکانواه یاال داخال در مأمورباه نوسات
[اینکه کی و کجا واقع شود] .در نتوجه امر به یال (بنوا ) به غوار بناوا یارایت نمایکناد [باه
اینکه آ خصویوا ه واج

یا مستث

شوند] .و از طرفی نهی از وقو یاال در حماام باه

پس ایل نماز مأموربه ایت و خصویوا منهیبنه میباشند و لذا با «اتوا یاال در حماام»
ه نماز یثو اتوا شد ایت و ه حنص نذر شد ایت[ .و لذا این مطل
نوست چراکه متعلق نذر یال یثو ایت] .این مطل

اشکالی بر یثوثیها

را حائر إیفاد کرد اند.

ایشا یسس به توضو بوشتر پرداخته و میفرمایناد (اماام خمونای  4 1ج « :) 63 :در یاال در
حمام که نذر کرد ای آ را به جا نواوری » یه بنوا ایت.
اوّل :بنوا یال که آ بمل خارجی مصداق ذاتی این بنوا ایت.
دوم :بنوا «کونها فی الثمام» که آ بمل خارجی مصداق برضی این بنوا ایت.
یوم  :بنوا «کونها مخالفاً للنذر» که آ بمل خارجی مصداق برضی این بنوا ایت.
ما میگویو  :آنچه امام در اینجاا تبواون کارد اناد مطاابق باا مبناا ایشاا در بثاص «نهای در
ببادا » ایت و باید در جا خود مورد بثص قرار گورد.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

خصویوت تعلق گرفته و نه به طبوعت یال .
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جمع بندی أدله باب:

.در مجمو در موا ادله دلولی که بابص اطمونا شود وجود ندارد.
 .با توجه به اینکه یابقاً گفتو در بثص یثو و اب یک مبنا بام نداری بلکه دربار هر
بنوا فقهی (از قبول وجوب حرمت یوم حم و  ...حتی در افعال) باید به طاور مساتقل برریای
یور پذیرد و با توجه به گستردگی بناوین مذکور بثص هر بنوا را باید در آغاز باب فقهای
خود مطرح یاخت.
 .3امّا دربار آنچه در بثص ها متقدم مطرح شد و بموماً دربار یال بود گفتنای ایات باا
توجه به اینکه گفتو یال قبل از ایالم ه حقوقات در ببااد مخصویاه باود و باا توجاه باه
ایتعمال این لفظ در ادیا و ملل دیگر می توا مطمئن بود که موضو له یال

هوأ ببادیاه و

ذکر و تسبو و تقدیس میباشد.

خاتمه:
آنچه تا کنو گفتو دربار الفاظ ببادا بود امّا دربار الفاظ معامال  :در معامال
داری و یک مسب

ملالً در بوع یب

اجرا یوغه ایت و مسب

میشود .و البته نتوجه آ معامله مالکوت هر یک از بایع و مشتر

یاک یاب

آ معاملها ایات کاه واقاع
نسبت به ثمن و ملمن ایت.

آخوند میفرمایند :اگر گفتو الفاظ معامال وضع شد اند برا مسبّ

در این یور بثاص

یثت و فساد مطرح نمیشود بلکه بثص از وقو و بدم وقاو مطارح ایات [یعنای یاا هسات یاا
نوست نه اینکه هست و یثو ایت یا هست و یثو نوست] .ولای اگار گفتاو الفااظ معاامال
برا یب

وضع شد اند :بعود نوست بگویو در آنجا ه الفاظ برا ایباب یثوثه وضع شد اند
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به این معنی که موضو له بقد باشد که دارا

اثر شربی و برفی ایت (آخوناد خرایاانی  413ج

.)3 -33 :
امّا اینکه بوع یثو از نظر شر با بوع یثو از نظر برف متفاو ایت به اینکه «موضاو لاه
معامله یثو باشد» ضرر نمیزند چراکه این اختالف در مصادیق ایت.
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ـ

آخوند خرایانی مثمدکاظ بن حسون 413( .ق) کفایة االصول ق  :مؤیس آل البوت بلوه السالم.

ـ

ایفهانی مثمد حسون 4 3( .ق) نهایة الدرایة فی شرح الکفایة بورو  :مؤیسه آل البوت حواء التراث.

ـ

امام خمونی یودروح اهلل 4 1( .ق) مناهج الوصول إلی علم األصول ق  :مؤیسه تنظو و نشر آثار امام

مقاله

منابع

خمونی.
ـ
ـ

ایروانی بلی ) 331( .نهایة النهایة ق  :دفتر تبلوغا ایالمی حوز بلموه ق .
مثمدتقی 4 3( .ق) نهایة األفکار (تقیییات ضیاء الدین عیاقی) ،ق  :دفتر انتشارا

بروجرد

ایالمی

چاپ یوم.
ـ

حسون 4 3( .ق) تنقیح األصول (تقیییات درس امام خمینی) تهرا  :مؤیسه تنظو و نشر

تقو اشتهارد
آثار امام خمونی.

ـ

جدایر

ـ

حائر یدد

ـ

حکو

مثمدجعفر 4 1( .ق) منتهی الدرایة فی توضیح الکفایة ق مؤیسه دار الکتاب.
ببد الکری ( .بیتا) دررالفوائد ق  :چاپخانه مهر.

ببدالصاح  4 3( .ق) منتقی األصول (تقیییات درس محمد روحانی) ،ق  :دفتر آیت اهلل یود

مثمد حسونی روحانی.
ـ

خمونی یود حسن و رشود داود ( .زمستا

« ) 33برریی حقوقت شربوه با رویکرد بر نظر امام

خمونی(س)» پژوهشنام متین یال چهاردم شمار  13یص . 3-61
ـ

خمونی یودمصطفی 4 3( .ق) تحیییات فیاألصول ق  :مؤیسه تنظو و نشر آثار امام خمونی.

ـ

خویی ابوالقای  ) 31 ( .اجود التقیییات (تقیییات درس محمدحسین نائینی) ق  :مطبعة العرفا .

ـ

رشتی حبو

ـ

روزدر

اهلل بن مثمدبلی( .بیتا) بدائعاألفکار ق  :مؤیس آل البوت بلوه السالم.
مولی بلی 413( .ق) تقیییات آیت اهلل المجدّد الشییازی ،ق  :مؤیس آل البوت بلوه السالم

إلحواء التراث.
ـ

شوخ یدوق مثمد بن بلی بن بابویه 4 3( .ق) من ال یحضیه الفقی ق  :انتشارا

جامعه مدریون حوز

بلموه ق .
ـ
ـ
ـ
ـ

ااااااااااااااااا  ) 333( .عیون أخبار الیضا علی السالم تهرا  :انتشارا جها .
شوخ طویی مثمد بن حسن 413( .ق) تهذیب االحکام تهرا  :دار الکت
ااااااااااااااااا  331( .ق) االستبصار تهرا  :دار الکت
طاهر خرم آباد

ا یالموه چاپ چهارم.

ا یالموه.

یود حسن ) 33 ( .المحاضیات (تقیییات درس آیت اهلل سید محمد محقق داماد)

ایفها  :نشر مبار .
ـ

فاضل لنکرانی مثمد ) 331( .سییی کامل در اصول فق ق  :مؤیسه روزنامه فوضوه.

واکاوی بحث صحیح و أعم با رویکردی بر نظر امام خمینی(س)()2

ـ

ااااااااااااااااا ( .پایود « ) 33حقوقتِ مجاز» پژوهشنام متین یال چهاردم شمار  16یص .1 -33
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فواض مثمد ایثاق 4 ( .ق) محاضیات فی أصول الفق (تقیییات درس ابوالقاسم خویی) ،ق :
مؤیس إحواء آثار اإلمام الخوئی قدس یر .

ـ

کالنتر

ابوالقای  ) 333( .مطارح األنظار (تقیییات درس شیخ میتضی انصاری) ق  :مجمع الفکر

ا یالمی چاپ دوم.
ـ

ملکی ایفهانی مثمود ) 33 ( .اصول فق شیع (تقیییات درس محمد فاضل موحدی لنکیانی) ق  :مرکد
( )

فقهی ائمه اطهار .
ـ

مویو بجنورد

ـ

مورزا قمی ابوالقای بن مثمدحسن 333( .ق) قوانین األصول تهرا  :مکتبة العلمیة االسالمیة.

مورزاحسن ) 331( .منتهىاألصول تهرا  :مؤیس چاپ و نشر بروج.
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