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ئهم ا هلل رب العالمين و صليالحمد»  «معينج اهلل علي محمد و آهل الطارهين و اللعن علي اعدا

 :صحیح و اعم

کنیم بحث صحیح و اعم است، در مورد عنوان این بحث اختالفاتی واقع شده است، قبل  شروع میبحث جدیدی که از امروز 

ای دارد، ادله اینها را ذکر و بررسی  گویند، این نزاع چه ثمره میاز اینکه اصل بحث را ذکر کنیم که صحیحی و اعمی چه 

ا مورد بررسی قرار دهیم که یکی از آن مقدمات در رابطه با عنوان مقدماتی رالزم است کنیم و حق در مسئله معلوم شود 

ه است یا بحث این بحث است، مقدمه دیگر این است که آیا مبحث صحیح و اعم متفرع و مترتب بر بحث حقیقت شرعی

؟ مسئله دیگر که باید مورد بحث قرار گیرد بحث از خودِ صحت و فساد است که اصالً معنای صحت و فساد مستقلی است

اینکه بحث مسئله دیگر تحریر محل نزاع است که نزاع در باب صحیح و اعم در چیست؟ ثمره این نزاع چیست؟  چیست؟

؟ اینها مباحثی ای دارد چه ثمره اند یا برای اعم از صحیح و فاسد یح وضع شدهالفاظ عبادات و معامالت برای صح واقع شده

 است که ما به عنوان مباحث مقدماتی باید به آنها اشاره کنیم.

فقط بر صلوة  که دال بر یک عبادت مخصوص است« صلوة»اجماالً در این بحث ما به دنبال این هستیم ببینیم آیا مثالً لفظ 

کند؟ بحث  تام االجزاء و الشرائط و فاقد آن صدق می کند یا بر اعم از صلوةِ صحیحِ ء و الشرائط صدق میصحیحِ تام االجزا

چون مسلم  نماز فاقد اجزاء و شرائط مقبول و مسقِط ذمه هست یا نه؟بحث در این نیست که  . پسدر صدق عنوان است

مسقِط تکلیف نیست، همچنین نماز نماز بدون رکوع و سجود  ؛ مثالًاست که نماز فاقد اجزاء و شرائط مسقِط تکلیف نیست

شود، نماز در صورتی مسقِط  و خواندن چنین نمازی امتثال محسوب نمی کند بدون وضوء ذمه مکلّف را از تکلیف بریء نمی

ه باشد؛ مثالً و چیزهایی که مورد نهی قرار گرفته ترک شدتکلیف و مبرِء ذمه است که اجزاء و شرائط مأموربه رعایت شده 

نمازی نیست که مبرِء ذمه باشد، پس در این مسئله هیچ بحثی نیست که نماز با وجود اجزاء  نماز در پوست ما الیؤکل لحمه

شود ولی نماز  و شرائط پذیرفته است و نماز صحیح نمازی است که عند اهلل مقبول است و اجر و ثواب بر آن مترتب می

  .شود معتبره باشد قطعاً مورد قبول واقع نمیفاسد که فاقد اجزاء و شرائط 

)طبق بیان مشهور از عنوان بحث( برای نماز صحیح یا برای « صلوة»در صدق عنوان است که آیا مثالً لفظ  پس دعوا و نزاع

برای خصوص نماز صحیح وضع شده به این معنی که اگر « صلوة»لفظ  آیا ؟ یعنیاعم از صحیح و فاسد وضع شده است
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برای « صلوة»شود یعنی لفظ  دهد نماز گفته نمی صحیح نباشد مثالً کسی بدون وضوء نماز بخواند به کاری که انجام مینماز 

یا برای اعم از فاسد و صحیح وضع شده است؟ پس بحث در این است که آیا الفاظ عبادات و نماز فاسد وضع نشده 

 اند؟ وضع شده م از صحیح و فاسدصحیح یا برای اع معامالت برای خصوص عبادات و معامالتِ

اند آیا الفاظ عبادات و معامالت  اجماالً در بحث صحیح و اعم نظر به این است که طبق آنچه مشهور گفته خالصه آن که

 اند؟ اند یا برای اعم از عبادات و معامالت صحیح و فاسد وضع شده برای خصوص عبادات و معامالت صحیح وضع شده

 اول: عنوان بحث امر
 مطلب اول این است که عنوان بحث چه چیزی باید باشد؟

خواهد بحثی را مطرح کند درست است که عنوان آن بحث مهم نیست بلکه خود بحث و ادله و انظار  قهراً انسان وقتی می

ک خواهد یک عنوانی را برای یک مطلبی ذکر کند بهتر است این عنوان ی مربوط به آن مهم است ولی باالخره وقتی می

البته اگر عنوان هم جامع  ،شود بحث محسوب می کمالِتر باشد  هر چه عنوان بحث جامع چونعنوان جامع و فراگیر باشد، 

 آید اما طبیعی است که بهتر است عنوان بحث جامع و فراگیر باشد. نباشد مشکلی پیش نمی
 نظر مشهور:

الفاظ العبادات و المعامالت هل  انّ»اند:  عنوان این بحث را این گونه ذکر کردهمشهور و اکثر قدما تا قبل از مرحوم آخوند 

ه ؛ آیا الفاظ عبادات و معامالت برای خصوص عبادت صحیحه وضع شد«هی موضوعةٌ بازاء خصوص الصحیحة او األعم؟

 یا برای اعم از صحیح و فاسد؟
 نظر مرحوم آخوند:

را « اسامٍ»کلمه « موضوعة»؛ ایشان به جای «منها او لألعم؟ المعامالت اسامٍ للصحیحانّ الفاظ العبادات و »گوید:  ایشان می

یا اسم برای اعم از صحیح و فاسد  گوید: آیا الفاظ عبادات و معامالت اسم برای عبادت صحیح هستند بکار برده و می

  0هستند.

 اند. گفتههم همین مطلب را  2بعضی از شاگردان مرحوم آخوند از جمله محقق عراقی
 :محقق اصفهانینظر 

بعضی دیگر عنوان سومی را برای بحث صحیح و اعم ذکر کرده که البته ریشه این حرف هم از کلمات مرحوم آخوند گرفته 

؛ اصل در استعمال شارع برای «انّ االصل فی استعمال الشارع اللفاظ العبادات و المعامالت ماذا؟»و آن این است که:  شده

بکار نرفته بلکه گفته شده اصل در استعمال « اسامٍ»و « موضوعةً»در این عبارت کلمه  الفاظ عبادات و معامالت چیست؟

شارع برای الفاظ عبادات و معامالت چیست؟ آیا اصل این است که این الفاظ در خصوص عبادات و معامالت صحیح 
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منظور از اصل صحیح و فاسد استعمال شوند؟ است که این الفاظ در اعم از عبادات و معامالت  استعمال شوند یا اصل این

ای بر خالف نیامده اگر گفتیم اصل استعمال این الفاظ در خصوص صحیح است باید معنای  این است که تا زمانی که قرینه

عم از صحیح و فاسد استعمال شوند قهراً معنای اعم صحیح را استفاده کرد یا اگر گفته شود اصل این است که این الفاظ در ا

گوید:  می . امام )ره(امام )ره( است و 0محقق اصفهانی را باید استظهار کرد. از جمله کسانی که این نظر را قائل است

 2«.واالولی ان یعنون البحث هکذا»
 نظر مشهور: بررسی

معامالت برای خصوص عبادات و معامالت صحیح یا برای اعم از اگر بگوییم عنوان بحث این است که الفاظ عبادات و 

شود و شاید به خاطر همین اشکاالت بوده که مرحوم آخوند  اشکاالتی متوجه این نظریه می اند؟ صحیح و فاسد وضع شده

 را بکار برده است.« اسامٍ»کلمه « موضوعةً»عنوان را عوض کرده و به جای کلمه )ره( 
 اشکال اول:

ان الفاظ العبادات و المعامالت هل هی موضوعة بازاء »اند، یعنی بگوییم  اگر عنوان بحث را چیزی قرار دهیم که مشهور گفته

مستلزم آن است که به طور کلی کسانی که قائل به عدم ثبوت حقیقت شرعیه هستند از این « او االعم؟ الصحیحخصوص 

ای صحیحی و  ر حقیقت شرعیه هستند نباید وارد این نزاع شوند و عدهبحث خارج شوند؛ به عبارت دیگر کسانی که منک

باشند و باید از دایره نزاع صحیح و اعم خارج شوند؛ چون کسی که منکر حقیقت شرعیه است در واقع عده دیگر اعمی 

وضعی ندارد اساس وضع الفاظ عبادات برای صحیح یا اعم را منکر است، منکر حقیقت شرعیه در واقع مدعی است شارع 

گوید شارع الفاظ عبادات و معامالت را در محیط شرع برای یک معنای مخصوص شرعی وضع  نه تعییناً و نه تعیّناً و می

 بلکه این الفاظ را مجازاً در معانی مورد نظر و به کمک قرینه استعمال کرده است. نکرده

نی ندارد بحث کند از اینکه آیا الفاظ عبادات و معامالت حال کسی که اساس وضع شارع را تعییناً و تعیّناً منکر است مع

وجهی برای این بحث  دیگر و برای خصوص عبادات و معامالت صحیح یا برای اعم از صحیح و فاسد وضع شده است؟

و حال آنکه این بحث مبتنی بر پذیرش اصل وضع  وجود نخواهد داشت چون منکر حقیقت شرعیه اصل وضع را قبول ندارد

رف شارع است، لذا این عنوان که از طرف مشهور مطرح شده عنوان جامع و فراگیری نیست؛ چون مستلزم خارج از ط

کردن منکرین حقیقت شرعیه از دایره محل نزاع است در حالی که منکرین حقیقت شرعیه هم داخل در این نزاع و بحث 

 .هستند و وجهی ندارد ما آنها را از دایره بحث خارج کنیم
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؛ زیرا اساس این اشکال مبتنی بر این است که ما نتوانیم نزاع بین صحیحی و نیستاین اشکال وارد  است گمان شودممکن 

تصویر این نزاع بنا بر انکار حقیقت شرعیه هم  در حالی که اعمی را بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت شرعیه تصویر کنیم

تصویر نزاع صحیحی و اعمی بنا بر قول به عدم ثبوت حقیقت  است، پس اساس این اشکال مبتنی بر عدم امکان ممکن

 این نزاع رابعضی و  است عدم ثبوت حقیقت شرعیه هم ممکنشرعیه است در حالی که تصویر این نزاع بنا بر قول به 

ین عنوان لذا وقتی اصل تصویر نزاع ممکن باشد مشکلی برای ا اند که در بحث بعدی به آن اشاره خواهیم کرد. تصویر کرده

 نیست.

ولی مسئله این است که این نزاع اگر چه به نحوی قابل تصویر است ولی سخن در خود عنوان است. کسی که منکر حقیقت 

تواند بحث کند که آیا الفاظ عبادات  داند و قطعاً چنین کسی دیگر نمی شرعیه است در واقع استعمال این الفاظ را مجازی می

 اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟ وضع شده و معامالت برای خصوص صحیح

 اشکال دوم و بررسی آن را انشاء اهلل در جلسه آینده عرض خواهیم کرد. بحث جلسه آینده:

 «والحمد هلل رب العالمین»


