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 «عن م ج  لي  ححمد   ل ه اطاليرن    العن  لي  ادداهم  االّل  ب  اعالمين    لي الحمدلّل »
 امر هشتم: معنای فساد

ه طبق شمارش ما امر درباره معنای فساد است. البتاند امر ششم از اموری که محقق خراسانی به عنوان مقدمه در این بحث ذکر کرده

، یعنی اندخراسانی به عنوان تنبیه ذکر کرده قمحق در ادامه منتهی مهمتر از تبیین معنای صحت و فساد مطلبی است که، شودهشتم می

اما این فی الواقع  ،یکی معنای صحت و فساد و انظاری که در این رابطه وجود دارد :شودواقع در این مقدمه دو مطلب مطرح می رد

که آیا صحت از امور مجعوله است یا و آن این  مسئله مهم آن است ،ندبه مطلبی که در تنبیه متعرض شد مقدمه است برای ورود

م ، حکدر جایی شک کنیم که به واسطه فقدان جزء یا حصول مانعکه اگر لیه مهمی هم دارد و آن اینمخیر؟ این بحث یک ثمره ع

ا از ر شیم و صحتبااگر شک در فقدان جزء یا حصول مانع داشته  .کنیمتوانیم استصحاب صحت ، میکند یا خیرجریان پیدا می

ن یارج شرطِ ،الت شرعیه باشدوزیرا اگر از مجع ،صحاب صحت جاری کنیمتوانیم استمجعوالت شرعیه محسوب کنیم آنگاه می

مطلبی است  ی از ذکر امر ششم، لذا غرض اصلکندیان پیدا نمیاستصحاب جر اًرد اما اگر مجعول شرعی نباشد قهراستصحاب را دا

ی یک امر واقع یااست،  ییا یک امر انتزاعرعی است اینکه صحت مجعول ش ،شده است ان تنبیه ذکروذیل این امر و به عن ردکه 

ی صحت و فساد مختصری توضیح ردازند درباره معنا، منتهی قبل از اینکه به آن مطلب بپبحث است ه آنبه هر حال عمد ؟است

این مطلب  اجماال ، اما اینجاتوضیحاتی داشتیم ، ما نیز آنجاباره سخن گفتندین صحیح و اعم نیز در ا البته ایشان در بحث .دهندمی

خمینی به نظر محقق خراسانی دارند را متعرض  مالی که اماککنیم و بعد اشمیابتدا کالم محقق خراسانی را ذکر لذادهیم، را توضیح می

 یم.شواصلی می یم و بعد وارد بحثشومی
 درباره معنای صحت و فسادکالم محقق خراسانی 

ه هم در لغت و هم در استعماالت این مطلبی است ک، تی تمامیت و فساد به معنای نقص اسصحت به معنا :فرمایدمحقق خراسانی می

تلف برای این دو واژه معانی ا در علوم مخامت و عرف، صحت و فساد به همین معنا است، یعنی از دید لغ .رفی بیان شده استع

ایی برای صحت و فساد یک معن یمهر علدر یعنی  متفاوت هستند،کنیم با هم ، ظاهر آن معانی را که نگاه میاستدیگری بیان شده 

 بادات یک طور معنا کردند و در بابدر فقه صحت و فساد را نسبت به ع. ی به حسب ظاهر با هم مغایر هستندین معانو ا ذکر شده

یعنی د و فساد نندابه معنای عدم وجوب اعاده و قضا میرا کردند. در باب عبادات صحت ذکر برای آن  معامالت یک معنای دیگری

طور ، عباداتی که ایناست حیبه اعاده و قضا نداشته باشد و اعاده و قضا در آن الزم نباشد صح ه نیازکهر چیزی  ،اعاده و قضاوجوب 

در معامالت نیز صحت را به معنای ترتب اثر مقصود از  .فاسد استادتی محتاج اعاده یا قضا باشد عب، اما اگر د صحیح استشاب

 استاد حاج سيد مجتبي نورمفيدي اصولدرس خارج 
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 ت کهصحت بیع به معنای ترتب اثر بیع اس مثال در مورد بیع دم ترتب اثر مقصود از معامله است،ی عانبه مع معامله دانستند و فساد

پس در فقه  .تب نشد این بیع فاسد استرتشود و اگر این اثر متب شد این بیع صحیح  میبیع متر اگر این اثر بر ،باشدملکیت می

او  القضاءوجوب االعاده و»را یک طور معنا کردند  عبادات فرق است. در عبادات آن حتی بین معامالت وبرای صحت و فساد، 

 «.المقصود او عدم ترتبهترتب اثر » ،نددرمعامالت یک طور معنا ک رد« االعادة و القضاء عدم وجوب

صحت عبادات به معنای موافقت شریعت یا  :گفتند د را به یک نحو دیگری معنا کردند،صحت و فساشویم، یمارد علم کالم که و

است که  استحقاق عقوبت در جایی و ه استحقاق عقوبت به دنبالش نباشدک، از نظر متکلمین عبادتی صحیح است موافقت امر است

ظر اینها دت فاسد در نعبات با شریعت، فساد یعنی عدم موافق، شده باشدنفق با شریعت اتیان بر طبق امر خداوند و مواادت عب .آن

در علم س پ. بلکه باعث عقوبت و استحقاق عقوبت است ،مثوبت نیست ز آن عبادتی که انجامش منجر به استحقاقاعبارت است 

 . فقه گفته شده متفاوت است رکامال به حسب ظاهر با آنچه که دکه شده  تعریف دیگری برای صحت و فسادکالم، 

اف رمزاجی است که انح گویند مزاج صحیح. میدناهیا انحراف مزاج تفسیر کرد علم طب صحت و فساد را به معنای اعتدال و رد

 پس طبیب هم مزاج صحیح .است مزاج فاسد مزاجی است که از اعتدال خارج شده و انحراف پیدا کرده ،دل باشدنداشته باشد و معت

 نچه که در فقه یا در کالم گفته میبا آاست ولی این معنا کامال متفاوت  دنفاسد را به مزاج ناقص معنا می ک را به مزاج تام و مزاج

 .شود

در بین عرف و  ،یعنی در لغت ،ت و نقص استیمکه صحت و فساد همه جا به معنای تما است ینخالصه سخن محقق خراسانی ا

حبان اص ، ظاهر تعریفشودمختلف این تمامیت و نقص متفاوت می لکن چون در علوم تعلوم دیگر همه جا به این معنا اسحتی در 

از نظر فقیه نیز صحت به معنای یعنی  .سان استتعریف همه از  صحت و فساد یکرسد و اال وم از صحت و فساد مغایر به نظر میعل

ور الم نیز همینط. در کبه معنای اعاده یا قضا است نقص اده و قضا است وی تمامیت در عبادت به عدم وجوب اعمیت است منتهتما

موافقت  یو اگر عملی ناقص باشد یعن و استحقاق عقوبت به دنبالش نیست باشد یعنی موافق با شریعت است ، اگر عملی تماماست

ست نیز صحیح و فاسد به معنای تام و ناقص ا در علم طبشود و کذلک یق عقوبت ثابت مابا شریعت در آن نیست، لذا استحق

سانی امحصل سخن محقق خر . اینشود که یا معتدل است یا منحرفمنتهی این تمامیت و نقص به حسب مزاج در نظر گرفته می

نای بیین معت شود، در واقعاست و تغایری که در علوم مختلف به حسب ظاهر دیده می است که صحت و فساد همه جا به یک معنا

 . شودخته میها پرداوعی است که در آن علوم به آنضتام و ناقص به حسب مو

شن ص روقو ن میتامت تقابل بین، مثل تام و ناقص، عدم و ملکه استبین صحت و فساد، تقابل تقابل  : بر این اساسفرمایدسپس می

 تش، به عبارت دیگر تمامیامور برایش فراهم است گویند که تمام شرایط و، زیرا تام به چیزی میاست که تقابل عدم و ملکه است

ن ، پس اگر در چیزی ایاست ش بالفعل نشدهگویند که شأنیت تمامیت دارد اما تمام نیست، تمامیتی؛ ناقص به چیزی مفعلیت دارد

نیت بینایی دارد اما این ناقص است، زیرا شأ گوییمبه کسی که چشمش نابینا است می ،بگوییم ناقص استتوانیم نمی اشد،نبشأنیت 

نیت بینایی در را شأزی ،استوانیم بگوییم ناقص ت، اما به موجودی مثل سنگ که بینایی ندارد نمیاالن از این وصف محروم است

به همین جهت تقابل  بین صحت و فساد نیز تقابل عدم و  ،ملکه استم و دتقابل ع ،میت و نقصابل بین تماق. پس تسنگ نیست

 فساد به یکبه نظر ایشان همه جا صحت و یعنی در واقع  ،فرمودهاینجا که محقق خراسانی ت این محصل مطلبی اس .ملکه است



  

711 

 

ایر چه در لغت و چه در سد یعنی ناقص چه در عرف و سافساد یعنی نقص و فتمامیت و ، صحیح یعنی تام و صحت یعنی معنا است

 از تمامیت و نقص در علم مورد نظر دارند .از صاحبان علوم است که هر یک  نگاهیعلوم و این تغایر نیز به حسب 
 به محقق خراسانی امام خمینیکالم اشکال 

 کند.افق نیستند و به چند موضع از کالم ایشان اشکال میاسانی موایشان با این نظر محقق خر

 موضع اول

ب طلمین مبه هعبارت از تمایمت و نقص است، امام خمینی رفی ند صحت و فساد در لغت و استعماالت عتمحقق خراسانی گف

 :ندکمی رذکایشان دو مورد نقض  ،ت عرفی نیز به معنای تمامیت و نقص نیستالدر استعماو فساد فرماید: صحت میو اشکال کرده 

گویید صحیح کنید اما نمیصیات و اجزائش فراهم باشد اطالق کلمه تام میشما به ساختمانی که همه شرایط و خصو مورد اول:

است هم چنین گویید صحیح نمیگویید این تام است ولی ، شما میکامل شده و تمام خصوصیاتش فراهم شدهکه  ساختمانی به ،است

این است  راست. این خودش بهترین شاهد ب یید فاسدگوگویید ناقص، اما نمیناقص باشد شما می به اگر بعضی از اجزاء ساختمان

 . عرف به معنی تمامیت و نقص نیست ردفساد  صحت وکه 

یا مثال اگر یک دست یا پا نداشته باشد  هگویید: تام الخلقو جوارح باشد می چه واجد همه اعضاءند انسان چنادر مور مورد دوم:

جزاء او انسانی که فاقد بعضی از این ش کامل است ئکه همه اجزاانسانی  ردتمامیت و نقص را در مو یرتعب ،الخلقه : ناقصگوییدمی

گویید ، به این انسانی که همه اجزائش کامل است نمیدیکن، ولی عنوان صحیح و فاسد را بر آنها اطالق نمیبریدبه کار می است

بر این است که در استعماالت عرفی  داین خودش شاه .ویید فاسد استگ، نمیاز اعضاء است ، به آنکه فاقد بعضیاست حصحی

 بله .هر یک را به جای هم استفاده کنیم تیمس. زیرا اگر مرادف آن بود باید می توانمعنای تمامیت و نقص نیستصحت و فساد به 

گوییم چشمش صحیح . مثال میبریمش باشد تعبیر فاسد را به کار میچنانچه فاقد خاصیت خود ،ضو خاصرد یک عگاهی در مو

موصوف قرار دهیم  را موصوف قرار دهیم ولی اگر خود انسان را در صورتی است که خود آن قوه یا عضو این ،است یا فاسد است

توانیم بگوییم چشم فاسد دست فاسد یا چشم و دست صحیح، ولی بحث در خود توانیم بگوییم انسان صحیح و انسان فاسد مینمی

  انسان است.

د به معنای تمامیت و نقص مود در استعماالت عرفی صحت و فسانی است که فراساین سخن محقق خرا موضع اشکال  ناولی پس

شود د استعمال تام و ناقص استفاده میچه که از موارگوید: آنکند و میر میکتام و ناقص ذ سپس یک معنایی برای است. امام خمینی

یات در آن موجود باشد چیزی مشتمل بر اجزاء و شرایط باشد و همه خصوص رگ، این است که ااست و ارتکاز عرفی هم مساعد آن

 شود ناقص. پس تام و ناقص یعنی واجد جمیعر بعضی اجزاء و شرایط در آن نباشد به آن گفته میگشود ولی ابه آن تام گفته می

 . شودیممال نتعسو الشرائط و در این موارد صحت و فساد اجزاء الالشرائط و فاقد بعض اجزاء و اال

، دارد ایاثر و فایدهموصوف دارای نوعی باشد که  د کهرو: صحت در جایی به کار میگویدد کجاست؟ میاستعمال صحت و فسا

شود میفاسد اطالق  شود و آن فردی که اثر نوع را نداشته باشد به آنتب بر نوع را دارد صحیح شمرده میمتر ریعنی آن فردی که اث

ر آن مترتب ب ی کهپرتقال باالخره نوعش از نظر طعم و بو و رنگ و خاصیت یا بسی ، این میوه یکدر نظر بگیرید اریک میوه مثال 

شود در یک فردی از آن وجود نداشت، اثر که بر نوع این میوه مترتب میاگر این  شود حالبرایش بیان می یاست یک حد و چیز
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نوع میوه سیب وجود دارد یک طعمی دارد، حال اگر  است که در ی، این اثرداردبویی ، پرتقال یا سیب یک عطر و شود فاسدمی

پس صحت و فساد در  .شود فاسد، این میو رنگ را نداشته باشد بوکه این طعم و  یک مصداقی را شما از این میوه پیدا کردید

ه وجود همه اجزاء و شرایط یا فقدان بعضی از ت و نقص مربوط ب، تمامیء و شرایط ندارد، ارتباطی به مسئله اجزااستعماالت عرفی

فرد  نیاست که این ا ینفساد تابع ا صحت و ،ط نداردا ربطی به مسئله اجزاء و شرایاساس ،فساد اما صحت و ،اجزاء و شرایط است

   ؟ب بر نوع را داشته باشد یا خیرتاثر متر

ر کلی از اینها به طو استمعتقد معنا است  ه یکیت و نقص بند صحت و فساد و تمامدقبر خالف محقق خراسانی که معتپس ایشان 

 .تفاوت استعنایشان مم نظر عرف

   موضع دوم 

تقابل  چون :محقق خراسانی فرمودند گردد.مام خمینی به سخن محقق خراسانی درباره تقابل بین صحت و فساد بر میا اشکال دوم

د را غیر از قهرا وقتی صحت و فساست. که اپس تقابلشان تقابل عدم و مل، فساد مثل تقابل بین تمامیت و نقص است بین صحت و

فرماید: ، لذا امام خمینی میکند( تقابل اینها نیز فرق میاینها با هم متفاوت هستندنظر عرف  یم ازتفگما تیم، )سیت و نقص دانتمام

: گوییم. وقتی میتتقابل ضدین اس ،بین صحیح و فاسد اما تقابل ،که روشن است، اینقابل عدم و ملکه استقص تاتقابل بین تام و ن

رت اعب دفاس ،این یک امر وجودی است که یک تعریفی برایش شده است که اثر مترتب بر نوع را دارا است،یعنی موجودی صحیح، 

شان این ن شده است. یر متعارف نوع خودش خارجنه از مس، یعنی کأبر نوع را ندارد  بترتز موجودی که این اثر یعنی اثر مااست 

 تقابل بین دو شئ از قبیل تقابل :گویید، وقتی شما میهیچ کدام امر عدمی نیست ،دهد هم صحیح و هم فاسد امر وجودی هستندمی

 نآ نی عدم آن در چیزی که شأنیتیز، عدم ملکه یعچ، ملکه، یعنی وجود یک امر عدمی باشدیک طرفش باید  ،عدم و ملکه است

است از موجودی که اثر صحیح عبارت  ،صحیح و فاسدگوییم ا وقتی میامی، شود عدمشود وجودی، یکی میکی می، پس یرا دارد

تا  امر عدمی نیستلذا  ،اثر را ندارد ی که آنوجود. فاسد نیز عبارت است از این امر وجودی است ، پسرتب بر نوع را داردمت

ودش خاصیت نوعیه خ ضایتقهر دو وجودی هستند منتهی وجودی که از آن م، دم و ملکه استبخواهیم بگوییم تقابلشان تقابل ع

بود یمفاصله گرفته است، خروج از مقتضای خاصیت نوعیه نیز یک امر وجودی است، امر عدمی نیست، این باید طعمش اینچنین 

ا تقابل هی است. لذا تقابل بین این، غیر از عدم بینایعدم نیستپس ولی آنچنان است رنگش اینچنین باید باشد ولی آنچنان است، 

 .ضدین است

 موضع سوم

محقق  .دو کردند ینبا معنایی که خودشان از ا هپذیرد البتناقص و صحیح و فاسد را در فقه میاصل مرادف بودن تام و  امام خمینی

م اما تمامیت و نقص است.به معنای بان علوم یکسان است و فرمود صحت و فساد در نزد لغت و عرف و همه ارباخراسانی می

ر فقه کند اما دو با معنای تمامیت و تقص فرق می معنای صحت و فساد ،هم متفاوت است، در عرف اتفاقا اینها با فرمود نه خمینی

ت و نقص تقریبا یک معنا را دارند و حقیتشان یم، صحت و فساد و تماشویمکه می ما وارد فقه :گویدایشان می باهم یکی هستند.

ی که بعضی از به نماز ،گویند نماز تامباشد میته شاهمه اجزاء و شرایط را دبه نمازی که  بگیریدنظر  ر، شما نماز را داحد استو

ی زا. یعنی  نمشوددو نماز می بر اینفاسد  وعین حال اطالق صحیح  درویند نماز ناقص، گ، میرا نداشته باشداین اجزاء و شرایط 
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. فاسد زاگویند نمشرایط باشد می وبعضی از این اجزاء  ند نماز صحیح و نمازی که فاقدیوگباشد می را داشته شرایطو که همه اجزاء 

با اینکه در  ، پستساشود و هر دو به یک معنا تمامیت و نقص می د و اطالق و، اطالق صحت و فسادر عبادات مثل نماز پس

 در فقه اینها مرادف هستند.اما تفاوت است بین معنای صحت و فساد و معنای تمامیت و نقص عرف 

زیرا ما  ،اسباب است نه مسببات ،بیعر از و، البته منظبیع را در نظر بگیرید نیز همینطور است، در باب معامالت، معامالتباب در 

ثر که در ا است کیتیلر از بیع مسببی یعنی مول و منظو، منظور از بیع سببی همان ایجاب و قبیک بیع سببی داریم و یک بیع مسببی

ر توانیم  بگوییم صحیح یا فاسد اگ، آنجا دیگر نمیعدم استبیع مسببی امرش دایر بین وجود و  ،شودول حاصل میاین ایجاب و قب

شرایط  اما اگر مثال یکی از ،شودشود، بیع مسببی حاصل میشد همه چیزش کامل باشد ملکیت حاصل میمثال بیعی واجد شرایط با

  .نه اینکه  فاسد واقع شود ،شودصحت بیع وجود نداشته باشد، اینجا ملکیت حاصل نمی

 ین وجود و عدمجا امرش دایر ب، آنوییم امرشان دایر بین صحت و فساد استگتوانیم بعامالت به لحاظ مسببات اساسا نمیپس در م

گوییم ملکیت شود دیگر نمییطش کامل نباشد ملکیت حاصل نمیشود و اگر شراملکیت حاصل میباشد  کاملبیع ط رایاگر شاست. 

ر شرایط اگ ،شود، نکاح محقق میاگر شرایط عقد نکاح کامل باشد ،ر استوطیا ملکیت وجود دارد یا ندارد، در نکاح نیز همینفاسد،

گوییم به لحاظ اسباب معامالت می، آنچه که در مسببات معنا ندارد شود، پس صحت و فساد به لحاظیمموجود نباشد نکاح حاصل ن

، اگر بعضی از شرایطش تام است گوییم، اینجا مید باشدوموج همه اجزاء و شرایط عقد بیعاگر ، شما عقد بیع را در نظر بگیریداست. 

یعنی بیع سببی  صبیع ناق ،شرایط سببی واجد همه اجزاء و بیعتام یعنی بیع  ،بیع ناقص، بیع تام و ناقص است گوییمنباشد می دموجو

بیعی توانیم بیع صحیح و فاسد اطالق کنیم. ، میال به همین بیع تام و ناقصحدر عین  ،یاتخصوص فاقد بعضی از اجزاء و شرایط و

 . نه فاسدشود أیمگفته  د، بیعی که فاقد بعضی از اجزاء و شرایط باشنه صحیحشود أ، گفته میکه واجد همه اجزاء و شرایط باشد

با اینکه از نظر  ،دارد وجود مامیت و بین فساد و نقص ترادفحت و ت، هم در باب عبادات در فقه بین صمورد معامالت هم درپس 

 .ها کامال متفاوت هستندت عرفی ایناستعماال

 فساد به یک ،معنای دیگر تمامیت بهست، ایک معنا  بهصحت  ،کندکامال فرق میدر عرف و لغت به نظر امام خمینی این دو معنا 

ا هم به کار ببرند یا از اگر فقه: فرمایدایشان می مالتامع بته در بابال ،نین نیستینچاما در فقه ا ،معنا است و نقص به معنای دیگر

 نکنند یاممکه میدجای صحت و فساد از عنوان تام و ناقص استفا اصطالح خاصی ندارند و به یند یعکننجاز این کار را میمباب 

ک از ی بین اصطالح صحت و فساد به نظر ایشان با اینکهکه  مهم این استنند، کینطور معنا میاصی دارند که اخ طالحصک است یا

  .رادف هستنداز سوی دیگر تفاوت وجود دارد، اما در عرف م و تمامیت و نقص سو

عنی یص و تمامیت امور اضافیه هستند، مسئله نقکند و آن اینکه این دو یک امر اضافی هستند روی یک نکته تاکید میآنگاه ایشان 

آن تام  ، بهباشند یعنی از یک جهت اجزاء و شرایط اگر موجود ،به لحاظ دیگر ناقص باشد ،به لحاظی تام باشد یاست چیز ممکن

 2گویند ناقص.و اجزاء به آن میط یخاطر فقدان بعضی از خصوصیات و شرا ز جهت دیگر بهاگویند و می

 مقدمه آن عقد ایناز  و غرض اصلیاند که محقق خراسانی آن را به عنوان تنبیه آوردهله اصلی ئسمقدمه بود برای آن م همه اینها

 «والحمدهلل رب العالمین»                                        امور مجعوله شرعیه است یا خیر؟ا صحت از است و آن این است که آی
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