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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 خالصه جلسه گذشته

تبیین معنای عبادت  به (کفایه مقدمات به حسب شماره)محقق خراسانی در امر چهارم  ،«شئ»معنای در مورد مقصود و مراد از 

ود و مقصدر این مقدمه بیشتر واقع  ردولی ، سخن گفتند و معنای آن« شئ»امر پنجم به طور کلی راجع به کلمه  رپرداختند و د

 . کردبعد درباره آن بحث خواهیم  کنیم ویمحقق خراسانی را ذکر محال ما ابتدا نظر هر  به. منظور توضیح کلمه معامله است

 امر هفتم: معنای معامله

 کالم محقق خراسانی

النهی عن الشئ هل »در عنوان محل بحث یعنی « شئ»کلمه ( می فرماید: شود امر هفتمدر امر پنجم )که طبق شمارش ما می ایشان

ه تعبیر ایشان یا ببه نحو صحیح و گاهی به نحو فاسد واقع شوند  ند گاهیمعنای آن چیزهایی است که بتوان به «؟الضی فساده ام یقت

ت مورد عباد ر، زیرا ددرباره معامله است رالبته این بیشت 1«إنّه ال يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابالً لالتصاف بالصحة والفساد»

، بعد تفسیر کندمعلوم است که معامله را معنا می ه است ولیلمامع «شئ»گوید منظور از نمی، اینجا به صراحت قبال بحث کردند

تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من األثر ، وأخرى ال »صحة و الفساد عبارت است از اینکه التصاف باللکند که  قابلیت می

 . دشوشود و گاهی آن اثر مترتب نمیست بر آن مترتب میب امترقین نحو است که اثری که از آن ا هب: گاهی گویدمی2«كذلك

. شودشود و گاهی اثر بر آن مترتب نمیه گاهی اثر بر آن مترتب میچیزی کد معنای معامله این است که مور ردپس  نظر ایشان 

ليه ما تارةً تاماً يترتب ع أن يكونب»ارد  اد را داشته باشد ولی در عبارت دقابلیت اتصاف به صحت و فس :گویددرست است که می

 . مترتب شوداهی اینچنین نیست که آن اثری که متوقع است بر آن گ «يترقب عنه من األثر ، وأخرى ال كذلك

معتبر ل در بعضی از اموری است که در آن اختالشود ناشی از اثر بر آن مترتب نمیگاهی : آن چیزهایی که فرمایدمی سپس ایشان

 آن چیزهاییبا این بیان به نظر ایشان ، پس اثر به دنبالش نیستشود لذا آن ور در آن محقق نمییعنی چون بعضی از این ام ،است

. شوندنزاع خارج میمحل  ه طور کلی ازب ثل الزم ماهیت است،م رشنیست یا اگر هم اثر دارد اثدارای اثر  که به طور کلی شرعاً

چیزهایی که اثر دارند و اثرش هو ماء که هیچ اثر شرعی بر آن مترتب نیست،  ماثل شرب الماء بثر شرعی ندارند میزهایی که اچ
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 ،کسی مال غیر را تلف کند چه اینکه اگر ،شود مثل اتالف مال غیرآن منفک نمیمعنا که هیچ گاه از  ینا مثل الزم ماهیت است به

گوییم ضمان دو می. ما نشود، ضمان بر آن مترتب میو چه بدون قصدو اراده چه با قصد  خواب،در حال و چه چه در حال بیداری 

. شوددایره بحث خارج می از رو، لذا این امشودمترتب میهر صورت ضمان بر آن  رضمان صحیح، دفاسد و  ، ضمانقسم است

حة بالمعنى األعم ، مما يتصف بالصفالمراد بالشيء في العنوان هو العبادة بالمعنى الذي تقدم ، والمعاملة »تعبیر ایشان این است 

1«والفساد ، عقداً كان أو إيقاعاً أو غيرهما
. 

عامله م ان کردیم و دیگریبی در جلسه قبلی بادت است به آن معنایی که گذشت ومحل بحث یکی ع عنوان رد« شئ»از  روپس منظ

ا عدم اثر و لذا ترتب اثر ی قابلیت ،به نحو تام یا نه رقابلیت ترتب اث به صحت و فساد یعنی اعم، یعنی قابلیت اتصاف یبه معنا

است،اما  لومایقاع مع و عقد ؟غیر اینها منظور چیست. ایقاع باشد و ممکن است غیر اینها باشد ،عقد باشد : این ممکن استفرمایدمی

قصد  که ورتیدارای اثر باشد در صصحت و  صف بهتواند مت، حیازت نه عقد است و نه ایقاع ولی میریجزت و تحاغیر اینها مثل حی

 . فاسد باشد در صورتیکه نیت تملک نداشته باشدتواند یتملک شود، م

قابلیت این  «ثرثر و اخري ال يترتب عليه االاليترتب عليه ا يكون تارتاً ما»ی نمنظور از معامله یعین طبق نظر محقق خراسانی ابنابر

ک سری ی ادند لذاین معنایی است که محققق خراسانی برای معامله ذکر کر .شود و اخری مترتب نشود مترتب که تارتا اثر بر آن

 شوند مثل حیازت وکه نه عقد هستند و نه ایقاع داخل میور شود مثل ضمانات که داخل بحث نیستند و یکسری امر خارج میوام

حجیر را زت یا تااء فساد آن حیضتقآیا این  نهی ا ر این است کهر و حیازت نهی شود بحث داگر فرض کنید از تحجی، مثال تحجیر

عبادت  حظه فرمودید که معنایش اعم از؟  پس منظور از معامله آن معامله اصطالحی نیست. در مورد عبادت نیز مالخیر یادارد 

  .مقام بیان کردند یننی در ااسای است که محقق خررظ. این ناصطالحی و عرفی است
 به محقق خراسانی خمینی اماماشکال 

فرماید: یم فی که محقق خراسانی از معامله ارائه داده گرفته ونسبت به تعریحقق خراسانی کرده، ایشان اشکالی به مامام خمینی یک 

حقق منی فرمود، محقق خراساهمان چیزی است که جا مثل نتا ای ،«تارة و بالفساد أخرى بالصحّة يتّصفمطلق ما »نظور از معامله م

ای ایشان نیز همین را گفت، معامالت به معن إنّه ال يدخل في عنوان النزاع إلّا ما كان قابالً لالتصاف بالصحة والفسادفرمود:  خراسانی

 بعدش یک تفسیری ارائه دادند که آن محل اشکال و ایراد قرار سانیامحقق خر لکن ،تارة و بالفساد أخرى بالصحّة يتّصفما  مطلق

اف به صحت قابلیت اتص، یعنی تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من األثر ، وأخرى ال كذلك بأن يكون فرمود:ایشان  است گرفته

فرماید شود. امام خمینی میمترتب نمی یشود و گاهاثری که از آن مترقب است بر آن مترتب میرا تفسیر کرده به اینکه گاهی و فساد 

امله این ر از معوی شود منظم: نگویندترتب علیه اثر علی وجه و ال یترتب علی آخر اشکال دارد، مییکه  یتفسیر معامله به چیز

ا بکشد اثر بر ، اگر کسی دیگری رثراالرتب علیه تیاالثر که قصاص باشد و قد العلیه  تبقتل قد یتر، مثال زیرا این نقض دارد باشد،

ه اثر بکشد ک پدری فرزندش را، مثل اینکه این کار موجب ترتب اثر نیستاما گاهی از اوقات  ،که قصاص استآن مترتب است 

اسد قتل صحیح و فیتصف بالفساد،  و قد صف بالصحةتتوانیم بگوییم قد یشود. آنوقت این را نمییمب نتقصاص بر این قتل متر

ن منتقض است به د ایشورتب نمیاهی اثر متگ و شودگاهی اثر بر آن مترتب میم که یاگر صحت و فساد را به این معنا بگیر ،نداریم
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، ضمان نیز نرج است یا مثال ضماااین از محل نزاع خینا ود در حالیکه یقشیمن یگاه شودگاهی اثر بر آن مترتب میمثل قتل که 

اهی ممکن گلبته ا ،موجب ضمان شوند و گاهی نشوندگاهی این طور نیست که متصف به صحت و فساد شود به این معنا که اسبابش 

ضمان منفک  چ وقت ازن هیااب ضمباس ،اک نیستندکفاینها قابل اند ولی اصوال شودر این موارد باثر و سبب بین  است یک انفکاکی

 شوند. نمی

مطلق » منظور از معامله :فرمایدخمینی میسپس خود امام  .صحیح نیست، ی برای معامله ذکر کردهمحقق خراسانکه  بنابراین تفسیری

، همین، دیگر لیت اتصاف به صحت و فساد داردر از معامله یعنی هر چیزی که  قابمنظو 1«تارة و بالفساد أخرى بالصحّة يتّصفا م

 حیی صحت و فساد را در امر بعدی توضمعنا ؟معنای صحت و فساد چیست . اماتفسیری که محقق خراسانی کردند درست نیست آن

 در عنوان محل  بحث این است.عامله از م ور پس منظد، خواهیم دا
 کالم محقق نایینی 

اعم از عقود و  ،ت استئیاار از معامله مطلق انشوگوید منظیمودتر کرده، ایشان دایره و دامنه معامله را محدمحقق نایینی در واقع 

طرف  ز آنا، ولی نیاساو نه محقق خرنه امام خمینی گفته  ،نگفته استهم که این را کسی  ست،خصوص عقود منظور نی ،ایقاعات

ظور منو عقود  خصوص ایقاعات کندتصریح میو داده رار عنوان ق را داخل یره محقق خراسانی مثل حیازت و تحجک مالحظه کردید

جیر و ی یعنی مثل تحد است و موارد اینچنینومنظور از معامله خصوص ایقاعات و عقرار دارد بر اینکه اص یینولی محقق نای نیست

و المراد من المعاملة: هي اإلنشائيّات األعمّ من العقود و اإليقاعات، ال  »، تعبیر ایشان این است ل نزاع خارج هستندحیازت از مح

خصوص العقود، و ال المعاملة بالمعنى األعمّ الشاملة لمثل إحياء الموات، و الحدود، و المواريث، و غير ذلك من الموضوعات آلثار 

ر ، کأنه ایشان ددلیلشان نیز این است که در اینها نهی هیچ گاه موجب فساد نیست ،از محل نزاع خارجند اینها دیوگمی ،2«شرعيّة

م محقق ه ،به صحت و فساد را قبول کرده است فای قابلیت اتصن، یعندارد یبا دیگران اختالف املهبرای تعریف معاصل معیار 

ه صحت باتصاف قابلیت از  ینی یک تفسیراسامحقق خر منتهی گویند.یهمین را م خمینی و هم محقق نایینی خراسانی و هم امام

نه  دارد. به صحت و فساد اتصاف قابلیتمعامله چیزی است که گوید خمینی صحیح نیست، می که به نظر امام و فساد ارائه داده

 تب اثر مالک نیست. یک چیزی که گاهی  اثر بر آن مترتب شود و گاهی  نشود، قابلیت ترتب اثر یا عدم تراینکه 

اگر مثال  نییع ،اتصاف به فساد پیدا کنند توانندمثل تحجیر یا احیاء موات اساسا نمی حرفشان این است کهنایینی در واقع  قمحق

الت آ، معنا ندارد که بگوییم این احیاء فاسد است. مثال فرض کنید کسی با ابزار زت موات یا تحجیر نهی کندشارع از چیزی مثل حیا

اند موجب وتاصال می این «الت الغصبیهالتحیی االراضی الموات باآل» و بگویند کنند یهن ، آنگاه ما راء کندینی را احیاغصبی زم

مثل نکاح  ،ندارد که احیاء موات فاسد باشداصال معنا  این، ضی فساد است یا خیرز شئ مقتای هم نکنی؟ اینکه ما بحث میفساد شود

اد به در واقع ارش یهن وییمبگ ،باشد لوبل قبکه قا توانیم تفسیری کنیممییک صورت بله در  ،جا معنا نداردناین اصال ای ؟و بیع فاسد

ما بحث  ، زیراج از بحث ما استراشود که خنیست و موجب مالکیت محیی نسبت به این زمین نمی این است که این احیاء مملک

 می کند از محل بحث خارجو یقین داریم که داللت بر فساد  مانعیت دارد ارشاد به ،ساد داردمواری که ارشاد به ف، آن فساد داریم
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کنند و مانعیت چیزی اگر ثابت شد این قطعا از محل نیز گفتیم که بعضی از نواهی در واقع ارشاد به مانعیت یک چیزی می قبال ،است

لک م نی که با آالت غصبی احیاء شده،د به این داشته باشد که این زمیصبیه ارشاالت الغنزاع خارج  است. اگر نهی از احیاء باآل

 به این جهتدر صورتی است که نهی ارشاد است  ارجخینکه گفته شد از محل نزاع ا این از محل نزاع خارج است. محیی نیست

حل بحث عنوان مه در لامقق نایینی معپس طبق نظر مح  ؟معنا ندارد که ما بحث کنیم آیا این احیاء فاسد است یا خیر ،نداشته باشد

  .ت استعامنحصر در خصوص عقود و ایقا

یان شد، ای که اینجا بلهم؟ این معاله به چه معنا استامباالخره مع ؟چیستتضای تحقیق قاین انظار و آراء است. ما باید ببینیم که م

 ینیکما ذهب الیه محقق الخراسانی و االمام الخم ؟گیردمی ات و غیر این دو را نیز در برایقاعو عقود ، آیا مسلم خصوص عقود نیست

موارد  ایینیمثل محقق نو وسعت،  دامنه ثز حیای معنای معامله دارند اما اار بریدر مع علی رغم اختالفی که ،لیینکثیر من االصو و

  .دندانل اینها داخل در محل نزاع میامثاو ند اما محقق خراسانی و امام خمینی دایمغیر عقود و ایقاعات را داخل محل نزاع ن
 بررسی کالم محقق نایینی

احیاء مثال باآللة  ندارد و روشن است که نهی از معنا: اساسا گویند. محقق نایینی میی تمام نیسترسد سخن محقق نایینبه نظر می

؟ شما تین ادعا چیساشما بر که دلیل  است اینه محقق نایینی ب، سوال و اشکال این اول کالم است ،یوجب فساد االحیاءالغصبیه ال

 بحث کنید نیزجیر و احیاء موات رد تحتوانید در موید نهی مقتضی فساد است یا نیست، میکنمی اساس همان مالکی که در عقود بر

یر جمثل تحفرمایید نهی متقضی فساد است بعینه در که شما بر اساس آن مالک در عقود می مالکی ، آناین موجب فساد استکه 

ع ت در نزازای بر سر راه دخول مثل تحجیر و حیعسوال این است که چه مانپس . داند متقضی فساد باشتوحیازت و اینها نیز می

فانّ النّهي عن األحياء باآلية الغصبيّة مثال ال يوجب فساد األحياء، و  »د، تعبیر ایشان این استیکنادعا می رنطوشما همی .وجود دارد

به  اام، فبها ،است: اجماعی گوییدمیو  آورید. یک وقت شما بر این ادعا دلیل مییک ادعا است ت؟ اینبه چه مناسب2«ذلك واضح

رسد بیان محقق نایینی تمام . لذا به نظر میشودیما نمل اینهامله شامع و گویید خارج از محل نزاع هستنددر مورد اینها میچه دلیل 

 نیست.

 حق در مسئله

در اشکال  م خمینیاما سد آنچه کهربه نظر می ی به ایشان دارند،شکالی که امام خمینفرموده و ااسانی چه که محقق خرآندر مورد اما 

تارةً تاماً يترتب عليه ما يترقب عنه من األثر ، وأخرى : این بود که محقق خراسانیتعبیر . است صحیحمحقق خراسانی فرمودند  به

مل ا، این تعریف و معیار شریتربت علی اثر علی وجه و الیترب علی آخ» که یرا به چیز هلمکنید معا؛ اینکه شما تفسیر میال كذلك

تب علی اثر مثل قصاص و تررتا یکه تا ت، قتل هم همینطور اسدندکه امام خمینی مثال ز همان موردی، مثل شودر میوخیلی از ام

شود برخی از امور که یباعث مچون ر نیست، امانع اغیاین تعریف  یعنی در واقع؟ چرا اینطور معنا کنیم. یترب علیه اثراخری ال

ه که بگوییم منظور از معامل پس بهتر این است ،لذا این نقض و اشکال وارد است ،ند داخل محل نزاع شوندستداخل در محل نزاع نی

قق که مح اولی همان جمله ،شود د متصفتواند به صحت یا فساکه می ی، هر چیز«يتصف بالصحه تارة و بالفساد اخري ما»همان 

 ،یستچهیم گفت که منظور از صحت و فساد ما معنای صحت و فساد را خوا هالبت ،استخوانی گفتند و دیگر این تفسیر را نمیخراس
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شود. ف اضافی هستند که در جای خود بحث میای هستند یا اوصز اوصاف حقیقینها اآیا انجا این اختالف در موردش است که ز آبا

، شامل شودات میایقاعشامل  ،شوداین معنا شامل عقود می، «ما يتصف بالصحه تارة و بالفساد اخري»از  ستمعامله عبارت ا پس

تصاف امحقق خراسانی در تفسیر قابلیت چه م نیست، آننایینی فرموده تما ق. پس آنچه محقشودمیزت و امثال اینها نیز اتحجیر و حی

ل حیازت و تحجیر و اینها مامنه بحث حرف ایشان درست است که شاز حیث دا به صحت و فساد فرموده نیز تمام نیست هرچند

   .دانسته است

 امر هشتم 

یح اینجا معنای نهی را توض تا ،«؟الفساد ام ال یهل النهی عن الشئ یقتض»گوییم: می، ما درباره معنای دو وصف صحت و فساد است

م ، کشف ه«یکشف»ایگزین شود با عنوان اید جتیم این بفگبته ال گفتیم را نیز «یقتضی»معنای  ،یح دادیمرا توض« شئ» یادادیم، معن

وم شد لبعد که معنای فساد مع .فساد مانده است هفقط کلم «هل النهی عن الشئ یکشف عن فساده ام ال؟»، م استلوکه معنایش مع

فتیم اال یک مورد که گ) غیری ،نفسی ،تبعی ،اصلی ،تنزیهی، یی از شئ به همه انحائش، تحریمهبحث که آیا نغ اصل رویم سرامی

ست یا ها اکاشف از فساد آنصحت و فساد دارند ف به از چیزهایی که قابلیت اتصا (که خارج است.ارشاد به مانعیت داشته باشد 

 .کنیمباید بحث اش ؟ این مطلبی است که دربارهاین فساد یعنی چه ؟ها یعنی چه؟ این کاشف از فساد آنخیر

  «والحمدهلل رب العالمین»

 

 


