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

 خالصه جلسه گذشته:
بحث پیرامون عنوانی بود که برای مسئله صحیح و اعم ذکر شده، دو عنوان را مورد بررسی قرار دادیم؛ یکی عنوانی که تا 

عنوانی است که از طرف مرحوم آخوند  دیگریها مطرح شده و منسوب به مشهور است،  زمان محقق خراسانی در کتاب

مطرح شده است. هر دو عنوان محل اشکال است، نتیجه این شد که نه عنوان مشهور و نه عنوان مرحوم آخوند جامع و 

، محذور عنوان برگزیده مرحوم آخوند اگر چه کمتر از عنوانی است که شود فراگیر نیست و همه اقوال و انظار را شامل نمی

بحث صحیح و اعم اختیار کرده ولی این عنوان هم خالی از اشکال نیست لذا امام )ره( عنوان سومی را برای  مشهور برای

اختیار کرده که همان طور که عرض کردیم اساس و ریشه این عنوان هم در کلمات  به تبع محقق اصفهانی بحث صحیح و اعم

در استعمال شارع این است که الفاظ عبادات و معامالت در  خودِ محقق خراسانی وجود دارد و آن عنوان این است که اصل

 در اعم از صحیح و فاسد؟خصوص صحیح استعمال شود یا 
 :محقق اصفهانی نظر بررسی

 عدم ورود اشکال اول:
اشکال اولی که به نظر مشهور و مرحوم آخوند وارد بود بر این عنوان وارد نیست، اشکال اول این بود که اگر عنوان بحث را 

آن گونه که مشهور ذکر کرده قرار دهیم قهراً کسانی که منکر حقیقت شرعیه هستند و معتقدند شارع نه به وضع تعیینی و نه به 

معانی شرعی قرار نداده بلکه مجازاً آن الفاظ را در معانی خاص شرعی الت را برای وضع تعیّنی الفاظ عبادات و معام

در حالی که منکرین حقیقت شرعیه هم داخل در دایره بحث  توانند در بحث صحیح و اعم شرکت کنند استعمال کرده، نمی

محقق  ای از آنها صحیحی و عده دیگر اعمی هستند لکن این اشکال بر عنوان سوم که از طرف صحیح و اعم هستند و عده

یقت امام )ره( منکرین حق محقق اصفهانی و یعنی عنوان مطرح شده از طرف امام )ره( مطرح شده وارد نیست اصفهانی و

« صالة»، «اقیموا الصلوة»؛ به این بیان که طبق نظر منکرین حقیقت شرعیه مثالً اگر شارع گفته: شود شرعیه را هم شامل می

لغةً به معنای دعاست ولی شارع این لفظ را مجازاً در عبادت مخصوص استعمال کرده، ما چیزی به نام حقیقت شرعیه نداریم 

معنای شرعی استعمال کرده، حال اگر کسی قائل به مجازیت این استعمال شد این عنوان که  بلکه شارع مجازاً این لفظ را در

باشد هیچ منافاتی با قول به  اصل در استعمال شارع خصوص عبادت و معامله صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد می

 درس خارج اصول استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي

 8931 دی 81: تاریخ                                                                          صحیح و اعمموضوع کلی: 

 8495 االول ربیع 6مصادف با:                                             نظر محقق اصفهانی و امام )ره( -اول: عنوان بحث امر :موضوع جزئی

  58جلسه:       پنجم                                                                                                                         سال:
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استعمال در خصوص صحیح شارع  مجازیت استعمال ندارد، چون در واقع بحث در این است که آیا استعمال مجازی توسط

توانیم حرف منکرین حقیقت شرعیه را در چارچوب این عنوان قرار دهیم و بگوییم  است یا استعمال در خصوص اعم و ما می

اصل در استعمال مجازی شارع آیا خصوص عبادت و معامله صحیح است یا اعم از فاسد و صحیح و عبادت و معامله فاسد 

 .گیرد را هم در بر می

این استعمال طبق نظر  را به نحو مجاز در عبادت مخصوص استعمال کرده« صالة»بیشتر اینکه اگر مثالً شارع لفظ  حتوضی

را گفته و مجازاً هم « صالة»تواند بگوید شارع لفظ  می منکر حقیقت شرعیه استعمال مجازی است اما منکرین حقیقت شرعیه

ای که بین معنای  نماز صحیح را اراده کرده و به واسطه عالقه این لفظ خصوصِ معنای عبادت مخصوص را اراده کرده ولی از

را که لغةً برای معنای دعا وضع شده مجازاً در عبادت مخصوص « صالة»شارع لفظ  لغوی و معنای مجازی وجود دارد

ت که بین معنای لغوی و این ای اس صحیح که نماز تام االجزاء و الشرائط باشد استعمال کرده و این به خاطر وجود عالقه

لفظ در خصوص عبادت و معامله صحیح هیچ  مجازی معنای مجازی وجود دارد. پس تصویر بحث طبق قول استعمال

 مشکلی در پی ندارد.

تواند بگوید شارع مثالً لفظ  استعمال مجازی در اعم از صحیح و فاسد هم هیچ مشکلی ندارد، یعنی منکر حقیقت شرعیه می

اعم از اینکه آن عبادت تام االجزاء و الشرائط  که لغةً به معنای دعا بوده مجازاً در عبادت مخصوص استعمال کرده را« صالة»

را در اعم از عبادت صحیح و فاسد استعمال کرده؛ مثالً « صالة»لفظ باشد یا اینکه آن عبادت ناقص و فاسد باشد، پس شارع 

گوید: در پوست حیوان غیر مأکول اللحم نماز  درست است که می «الیؤکل لحمه التصلِّ فی وبر ما»فرماید:  وقتی شارع می

شود: بدون وضوء نماز نخوان، عنوان  هم بار کرده است، یا وقتی گفته می فاسد را بر همان نماز« صالة»نخوان ولی عنوان 

سد و ناقص االجزاء و الشرائط استعمال را مجازاً در نماز فا« صالة»، پس شارع لفظ نماز بر نماز بی وضوء هم بار شده است

 کرده است.

 استعمالاعم از اینکه صحیحی باشد یا اعمی،  حقیقت شرعیه قول منکرای که باید به آن توجه شود این است که طبق  نکته

هر  توان نیازمند عالقه هستیم و بدون عالقه و مناسبت نمیو در استعمال مجازی  مجازی است لفظ در غیر معنای لغوی،

. در جایی که از عالقه وجود داشته باشد بین معنای حقیقی و مجازی بایدله بکار برد بلکه  لفظی را در هر معنای غیر موضوع

که دعا « صالة»بین معنای لغوی  لفظ معامله یا عبادت خصوص معامله یا عبادتِ صحیح اراده شود مشکلی نیست و عالقه

ای وجود ندارد، مثالً نمازِ  اما بین معنای لغوی و عبادت فاسد عالقه وجود دارد باشد و معنای مجازی که عبادتِ صحیح است

توان گفت شارع  لذا نمی که دعا باشد هیچ تناسبی ندارد« صالة»بدون وضوء، نماز پشت به قبله و امثال آن با معنای لغویِ 

چون بین معنای لغوی و معنای مجازی که عبادت فاسد  را مجازاً در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال کرده« صالة»فظ ل



 

 

102 

 

را در مورد « حاتم»یا لفظ را در مورد یک انسان ترسو « اسد»توان لفظ  ، همان گونه که نمیای وجود ندارد باشد هیچ عالقه

 . توان در عبادات و معامالت فاسد استعمال کرد و معامالت را هم نمیانسان بخیل استعمال کرد الفاظ عبادات 

پس اگر کسی منکر حقیقت شرعیه شد و گفت شارع همه الفاظ عبادات و معامالت را مجازاً در معانی شرعی آنها استعمال 

ای  بتنی است بر عالقهتواند بگوید استعمال شارع در خصوص عبادات و معامالت صحیح استعمالی مجازی است که م کرده می

تواند بگوید الفاظ عبادات و معامالت مجازاً در  صحیح وجود دارد ولی منکر حقیقت شرعیه نمیکه بین معنای لغوی و معنای 

  ای بین معنای لغوی و عبادت و معامله فاسد وجود ندارد. عبادات و معامالتِ فاسد استعمال شده، چون هیچ عالقه

ما یک مجاز داریم و یک مجازِ در مجاز، یعنی  به این نحو که شود از راه مجازِ در مجاز بر طرف می اند این مشکل اما گفته

اما اگر در طول آن بین آن معنای مجازی له و لغوی و غیر آن عالقه باشد که این مجاز است  ممکن است بین معنای موضوع

این مجازِ در مجاز است  ،مجاز دوم و معنای حقیقی وجود نداردای دیگر باشد که آن عالقه بین  و یک معنای دیگر هم عالقه

شود مجازاً آن لفظ را در  ای که معنای مجازی اول با معنای دوم دارد می ، یعنی به خاطر عالقهکه اشکالی هم متوجه آن نیست

 معنای مجازی دوم هم استعمال کرد. 

 له این لفظ دعاست که برای دعا وضع شده و موضوع« صالة»لفظ  ینب در ما نحن فیه هم مطلب از همین قرار است، یعنی مثالً

ای وجود دارد که مثالً دعا جزئی از آن عبادت است و این عالقه  و عبادتِ صحیح که تام االجزاء و الشرائط است یک عالقه

و چون بین  ستعمال کندا صحیحکند که لفظی که برای دعا وضع شده مجازاً در عبادت  م میاین امکان را برای شارع فراه

را در عبادت فاسد استعمال کند چون هیچ « صالة»تواند لفظ  ای نیست شارع نمی معنای لغوی و عبادت فاسد هیچ عالقه

معنای اعم استعمال کند را در « صالة»خواهد لفظ  ای بین معنای لغوی و عبادت فاسد وجود ندارد ولی شارع وقتی می عالقه

عالقه را بین معنای مجازی اول )عبادت صحیح( و معنای مجازی دوم )اعم از صحیح و م بشود هعبادت فاسد که شامل 

نماز صحیح همه اجزاء و شرائط را داراست ولی نماز فاسد بعضی از با توجه به اینکه  به این نحو که کند فاسد( لحاظ می

)عبادت  به واسطه وجود عالقه بین معنای مجازی اوللذا  لذا بین این دو یک نحوه عالقه وجود دارد اجزاء و شرائط را دارد

و همچنین به واسطه وجود عالقه بین معنای مجازی اول )عبادت  )اعم از صحیح و فاسد( و معنای مجازی دوم صحیح(

 کند. را در معنای اعم از صحیح و فاسد استعمال می« صالة»شارع لفظ  صحیح( و معنای لغوی )دعا(

خصوص توان گفت: اصل در استعمال شارع  نظریه وارد نیست، یعنی می این اولی که به مشهور وارد بود بهنتیجه اینکه اشکال 

 شود. عبادت و معامله صحیح است یا اعم از صحیح و فاسد؟ پس این عنوان، منکرین حقیقت شرعیه را هم شامل می
 عدم ورود اشکال دوم:

ه مشهور وارد شد این بود که اگر بگوییم عنوان بحث صحیح و ال دومی که باشکال دوم هم به نظر امام )ره( وارد نیست، اشک

اند یا برای اعم از صحیح و فاسد؟  اعم این است که الفاظ عبادات و معامالت برای عبادات و معامالت صحیح وضع شده
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زاع صحیحی و اعمی خارج اند از دایره ن ند این الفاظ به وضع تعیّنی برای این معانی مخصوص وضع شدهدقتکسانی که مع

عرض ما این است که این اشکال طبق نظر امام )ره( وارد نیست چون در شود.  شوند چون وضع تعیّنی وضع محسوب نمی می

گوید آیا استعمال شارع خصوص عبادت و  بلکه ایشان میبکار نرفته « موضوعةٌ»عنوانی که امام )ره( قرار داد اصالً کلمه 

 شود یا اعم از صحیح و فاسد؟ می معامله صحیح را شامل
 عدم ورود اشکال سوم:

اشکال سوم به مشهور این بود که امثال باقالنی که اصالً حقیقت شرعیه را قبول ندارند و حتی معتقدند استعماالت شارع 

معانی لغوی خود  این الفاظ در همه استعماالت شارع در شوند. به نظر او از دائره نزاع خارج میاستعماالت مجازی هم نیست 

ین فهماند منظور از این الفاظ معانی شرعیه آنهاست نه معانی لغوی و ا ای در کنار آن آمده که می بکار رفته لکن قرینه

باشد لذا گفتیم نظریه باقالنی با نظریه قائلین به مجازیت استعماالت شارع فرق  استعماالت هم از قبیل تعدد دال و مدلول می

؛ گیرد را هم در بر می و امثال او گوید: عنوانی که ما برای بحث صحیح و اعم اختیار کردیم نظریه باقالنی می دارد. امام )ره(

 :بگوییم به این بیان که

اگر بر نظریه باقالنی « الصحیح او االعم؟ان االصل فی استعمال الشارع هل هی خصوص »عنوان بحث که عبارت بود از 

این است که بر وجود تمام اجزاء و شرائط که خصوص اصل در قرینه ؛ «ان االصل فی القرینة...»شود به  تطبیق شود تبدیل می

فهمیده « صالة»چون طبق نظر باقالنی صحیح و اعم از لفظ  ؟یا بر اعم از صحیح و فاسدداللت کند عبادت صحیح باشد 

 بلکه در معنای لغوی خودش بکار رفته و بر عبادت مخصوص داللت ندارد« صالة»طبق نظر ایشان لفظ  زیراشود  نمی

شود لذا تطبیق عنوان مطرح شده از طرف امام  فهمیده میای که به آن ضمیمه شده  و قرینه« صالة»عبادت از مجموع لفظِ 

شود یا  عمال شارع این است که خصوص صحیح را شامل میاصل در است»)ره( بر نظریه باقالنی به این نحو است که بگوییم: 

خصوص صحیح  دال بر ذکر شده« صالة»ای که در کنار لفظ  اصل در قرینه»شود به اینکه   تفسیر می «اعم از صحیح و فاسد؟

 .گیرد می در برلذا این عنوان نظریه باقالنی را هم  «؟شود می شامل اعم از صحیح و فاسد است یا
 ه:حق در مسئل

به نظر ما بیان امام )ره( تمام نیست؛ چون عنوان بحث طبق نظریه امام )ره( این است که آیا اصل در استعمال الفاظ عبادات و 

در این عنوان خصوص صحیح از این معانیست یا اعم از صحیح و فاسد؟ لذا  ،در معانی مخصوص معامالت از طرف شارع

، «صوم»، «صالة»مثل  یالفاظآیا خواهیم ببینیم  باشد یعنی می آنچه مورد تأکید قرار گرفته الفاظ عبادات و معامالت می

 توجیهی که امام )ره( در اما در خصوص صحیح استعمال شده یا در اعم از صحیح و فاسد؟ توسط شارع و امثال آن« حج»

قرینه مورد تأکید واقع شده، چون ایشان فرمود باید بگوییم اصل در قرینه  یه باقالنی هم بشودشامل نظر ذکر کرد تا این عنوان

رسد علیرغم  بنابراین به نظر می شود یا اعم از صحیح و فاسد؟ که دال بر اجزاء و شرائط است خصوص صحیح را شامل می
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مبرّی کنند لکن این اشکال کما عم را از اشکال سوم اینکه امام )ره( تالش کردند عنوان مختار خودشان برای بحث صحیح و ا

 کان به قوت خودش باقی است.

امام )ره( مبتال به اشکال است لکن  محقق اصفهانی و هر سه عنوان مطرح شده از طرف مشهور، مرحوم آخوند و نتیجه:

مرحوم آخوند جه عنوانِ مختارِ است بیشتر از اشکاالتی است که متواشکاالتی که متوجه عنوان مطرح شده از طرف مشهور 

مطرح شده از طرف مرحوم آخوند هم بیشتر از اشکاالتی است که متوجه عنوانِ مختارِ امام )ره(  است و اشکاالت عنوان

توان گفت عنوان سوم  که امام )ره( اختیار کردند خالی از اشکال نیست اما با وجود این اشکال میهم ولی عنوانی  است

 اولی از دو عنوان دیگر است.)نظریه امام( 

و ما عنوان بحث را این  استبهتر عنوانی که از طرف امام )ره( برای بحث صحیح و اعم انتخاب شد از دو عنوان دیگر  لذا

 «.او االعم؟ حیخصوص الصح یاستعمال الشارع هل ه یان االصل ف»دهیم:  قرار می

 «هذا تمام الکالم فی االمر االول ای العنوان البحث»

 «والحمد هلل رب العالمین»


