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 چکیده
 حکم یمعنآنچه اثبات کنندة صحت  یمعنا به «صحت»اصل 

 عقال ةریس به مستند دارد، داللت آثار ترتب بر و بوده یوضع

 رشیپذ مورد هیموضوع شبهات در صحت اصل انیجر. ستا

قانون مدنی قرار گرفته ولی  221مادة  در رانیا گذار قانون

نگردید، از این رو باید دید آیا محدودة جریان آن مشخص 

این اصل تنها در صورت مسلمان بودن طرفین قرارداد جاری 

است؟ آیا مجرای این اصل، بعد از احراز آگاهی طرفین 

بعد  اصل، نیا انیجرقرارداد به شرایط معتبر است؟ آیا شرط 

در طرفین قرارداد است؟ پاسخ  فایاستاز احراز اهلیت تمتع و 

 مستند که است سریم یصورت دراین دست  به سؤاالتی از

مشخص شود و تنها در این « صحت»برای اصل  یفقه

 دارد؛صورت امکان تعیین محدوده از جهات مختلف وجود 

 که است جهت آن از حاضر ةمقال در بحث موضوع تیاهم

 با نشود، مشخص یفقه ضوابط اساس بر انیجر ةمحدود اگر

 یا قهیسل اجرا، موارد در ،جنبه نیا از قانون اجمال به توجه

 خارج ،یفقه ارچوبهچ از قاتیتطب ةجینت در و شده عمل

 .بود خواهد

 ،یظاهر صحت ،یوضع حکم ،یفیتکل حکم :ها  واژه دیکل

 .عقال رةیس ،یواقع صحت

Abstract 

The principle of public order to prove the 

authenticity of what is meant to be is meant to be 

a judgment on the situation and documenting the 

works of tertb, aqlast to implies current; the سیرة 

principle of accuracy in the application of Iranian 

legislators accepted article 223 of the موضوعیه 

civil law, but its flow is located has not been 

determined what is inherent, hence the need to 

see whether this principle only In the event this 

contract the parties being Muslim? Does this 

principle of duct, after obtaining knowledge of 

the parties of the contract terms are valid? 

Whether the condition for the flow of this 

principle, after achieving the capacity and the 

motive of  استیفاء in the party to a contract?

Possible answers to the questions of the time will 

be possible for the principle of juridical 

authenticity of the documentary that is specified, 

and only in this case the possibility to determine 

the scope of the different directions; the 

importance of the subject of the present 

discussion separate from it for that if the 

opportunity is not determined on the basis of 

current conditions existed, according to the 

Explain the law of this. spect, fitted in a taste run 

action resulting in  طبیقاتت  of the framework will

be based on the outside. 

Keywords: Imperative Rule, Positive Rule, Sive 

of Wisdom, Apparent Accuracy, Actual 

Accuracy. 
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 مقدمه و طرح مسئله 

 :دهد یمشک در صحت قراردادها به چند صورت رخ 

 آن منظور و است یحکم ةشبه نوع از شک اول نوع

 نظر نقطه از قرارداد کی یکل حکم در که است

 و میهست دیترد دچار اسالم مقدس شارع و گذار قانون

 یقرارداد نیچن اسالم، مقدس نید در که میدان ینم

 آمده وجود به یدیترد مثال یبرا ر؟یخ ای است حیصح

 در ،یامروز صورت به که مهیب قرارداد نکهیا بر یمبن

 وجود( ع) معصوم امامان و( ص) اکرم امبریپ زمان

 در که است ذکر به الزم ر؟یخ ای است مشروع نداشته،

شک و شبهه، عبارت است از  منشأ «هیحکم» شبهات

ی نسبت به مجعول و حکم وضع شده اطالع یبجهل و 

 از سوی شارع مقدس اسالم.

نوع دوم شک، از نوع شبهة موضوعی است و مقصود 

 میدان یمبوده و  آن است که حکم کلی قرارداد، مشخص

که شارع مقدس اسالم چه حکمی برای آن نوع قرارداد 

وضع کرده، ولی شک در این است که آیا در قرارداد 

انعقاد یافته، دقت و رعایت کافی از سوی طرفین آن 

صورت گرفته است یا خیر؟ در این نوع شبهه )شبهات 

اطالعی به حکم وضع شده از سوی  موضوعیه( منشأ بی

اطالعی از  ، عبارت است از بیمنشأست بلکه شارع نی

چگونگی و کیفیت انعقاد قرارداد از سوی طرفین آن؛ 

شبهة موضوعیه نیز بر دو قسم است یا شک کننده 

دربارة درستی عمل خودش تردید دارد و یا عمل 

 دیگران.

از میان انواع شبهاتی که در باال مورد اشاره قرار 

که نه  است یطیشرا حاضر ةمقالگرفت، مورد بحث در 

ی که شک ا هیموضوعشبهه از نوع حکمیه باشد و نه 

کننده در مورد قرارداد خودش دارای شبهه باشد بلکه 

مورد نزاع و بحث قراردادی است که توسط اشخاص 

کاالیی را از  میخواه یمعنوان نمونه  دیگر انعقاد یافته؛ به

که آیا فروشنده  میدان ینمشخصی خریداری کنیم و 

مالک واقعی کاالست یا خیر؟ آیا با قرارداد صحیحی آن 

مقالة  در بحث مورد موضوعکاال را تهیه نموده یا خیر؟ 

یی است ها شکحاضر اثبات جریان این اصل در چنین 

 221یی منظور از مادة ها شکو اصل جاری در چنین 

 از ریغ ییها شک یِبررس اما و دهد یمرا تشکیل  م. ق

 ل دیگر موکول است.فوق به مجا موارد

اصل صحت  م.ق 221در حقوق ایران در مادة  

مورد پذیرش قرار گرفته و البته نباید آن را با مفاد مادة 

 «یقرارداد یآزاد» اصل به آن از که مزبورقانون  11

بر  م .ق 11، اشتباه گرفت چراکه مادة شود یم ریتعب

حکم به صحت در شبهات حکمیه داللت دارد؛ ولی 

مربوط به شبهات  م.ق 221ت در مادة اصل صح

ی که ا محدودهموضوعیه است؛ اما در مادة مزبور 

حکم به صحت نمود مشخص نشده؛ در این  توان یم

تا محدودة جریان اصل صحت از  شود یممقاله تالش 

جهات مختلف مشخص گردد؛ جهاتی مانند امکان 

جریان اصل تنها در فرض مسلمان بودن طرفین قرارداد 

قرارداد مسلمان باشد و یا  طرف نکهیا از اعم ای و

؟ لزوم وجود اطالع و آگاهی نسبت به رمسلمانیغ

شرایط و موانع صحت و یا حتی در صورت شک نسبت 

به آگاهی طرفین قرارداد و یا باالتر در صورت احراز عدم 

صورت اتفاقی؟ و نیز  آگاهی و تنها احتمال صحت به

احراز اهلیت تمتع و  صورت اختصاص جریان این اصل به

اهلیت استیفا در طرفین قرارداد و احراز قابلیت تملک 

مورد قرارداد و یا امکان جریان حتی در صورت احراز 

عدم اهلیت و قابلیت؟ اهمیت و ضرورت موضوع مقاله، 

که از یک سو قانون اساسی در  شود یمزمانی روشن 

 اصول متعدد مانند اصل دوم و چهارم و برخی قوانین

 پاعادی بر ضرورت انطباق قوانین بر موازین شرعی 

و از سوی دیگر اگر در مواردی مانند مبحث  فشرده

به وضع قانونی نماید که تنها  مبادرت گذار قانون ،حاضر

در حد کلیت انطباق وجود داشته باشد و تطبیقات و 

طور  موارد جریان را به سلیقة اجرا کنندگان واگذارد، به

زبور، صوری و غیرواقعی خواهد بود و با مسلم انطباق م

این شیوه آنچه از موازین شرعی مراعات شده، در حد 

شکل و ظاهر خواهد بود؛ رعایت واقعی موازین شرعی 

که در کنار اعالم اصل پذیرش  ابدی یمزمانی تحقق 

امکان اجرای این قاعده بر اساس منابع شرعی، تمام 

استناد منابع یاد موارد تطبیق و محدودة اجرا نیز به 

 شده، مشخص شود و در قانون انعکاس یابد.
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که عمل مورد نیست از اااول: صحت عبارت  یمعنا

 معتبر باشد طیاجزاء و شرا ةهم ةنظر دربردارند

 (.1/111: تایب ،یاصفهان)

مورد انتظار و یا آثار مناسب بر یک  آثار معنای دوم:

و در این صورت به آن عمل،  باشد یمعمل مترتب 

اگر « بیع»عنوان مثال قرارداد  . بهشود یمصحیح گفته 

انتقال ملکی را دارا باشد به آن صحیح  و آثاری چون نقل

 (.همان) شود یماطالق 

معنایی که در باال مطرح حال باید دید در میان دو  

عنوان حکم وضعی تعیین شده از  یک از آن به شد، کدام

 ؟باشد یمسوی شارع مقدس اسالم، مورد نظر 

معنای اول زمانی مصداق دارد که عملی مانند 

را دارا باشد و  معتبر یاجزا و طیشراقرارداد بیع، همة 

وجود شرایط و اجزا، امری است واقعی و غیر اعتباری؛ 

آیا جزء و یا شرط  نکهیاته این امری ربطی به الب

اعتباری معنا دارد یا خیر ندارد، منظور اینجا معنای 

وجود اجزاء و شرایط است که معنای اول را تشکیل 

؛ معنای اول عبارت بود از اینکه صحت یعنی دهد یم

وجود اجزاء و شرایط و این یک امر حقیقی و 

رض مثال یا شرایط قرارداد بیع در ف .االمری است نفس

و اجزاء معتبر را دارا است و یا دارا نیست اعم از اینکه 

آن اجزا، اعتباری باشد و یا غیراعتباری )بنا بر فرض 

اینکه جزء و یا شرط اعتباری معقول باشد( اموری قابل 

جعل است که از سنخ امور اعتباری باشد و وقتی معلوم 

عی و شد که وجود اجزا و شرایط جزء امور واق

که از دایرة جعل و اعتبار  میبر یمغیراعتباری است، پی 

شارع، خارج است چرا که امور اعتباری یعنی آنچه 

معلول اعتبار و تصور معتبر است؛ تصور و فرض 

 ریغ در باشد یاعتبار ریغ اموربه وجود آورندة  تواند ینم

است که گفته شود چیزی هم  زیآم تناقض صورت، نیا

المری است؛ یعنی مستقل از فرض و ا واقعی و نفس

لحاظ است و هم اعتباری است و معلول فرض و تصور 

و در این جهت  باشد یمبوده و در نتیجه وابسته به آن 

فرقی میان معامالت و عبادات نیست؛ پس صحت 

معنای اول که عبارت است از کامل بودن از جهت  به

 ور باشد.در اینجا مراد و منظ تواند ینماجزاء و شرایط، 

معنای دوم قابل جعل، شرعی است و از این رو 

در اینجا مورد نظر باشد؛  تواند یمصحت به این معنا 

چراکه در مورد معامالت آثار از امور اعتباری است و 

و برداشتن آن به جعل و اعتبار بستگی دارد و  دادن قرار

معنای مورد نظر در اینجا  تواند یماز این رو ترتب آثار 

. برای مثال در مورد قرارداد بیعی که حکم به دباش

 آن،، مجعول شارع مقدس در مورد شود یمصحت آن 

 یاعتبار امور از که نیعوض انتقال و نقل چون یآثار

 .باشد یم است،

که صحت  شود یمبنابراین از توضیحات باال روشن 

معنای نخست، معنای لغوی و عرفی این واژه را  به

به آن  نظران صاحبکه در کالم  چنان دهد یمتشکیل 

 یول ؛(31/111: 1322 اض،یف) استتصریح شده 

عنوان حکمی  معنای دوم در مورد معامالت به صحت به

 وضعی مورد نظر خواهد بود.

با معنایی که از صحت در این قاعده توضیح داده 

شد، مفاد قاعده مزبور این است که معاملة مورد جریان 

تبری که در شریعت اسالم اصل صحت، دارای آثار مع

و موضوع  باشد یمبرای آن معامله در نظر گرفته شده 

 اطور کامل تحقق یافته است؛ ولی اگر اصل ی آثار به

ی نشود، معنا این است که آثار مورد جار مزبورة قاعد

 یقراردادنظر منتفی است و مانند این است که اصالً 

 (.192: تایب ،یانصار) باشد نکرده دایپ تحقق
 

 دالیل مورد استناد

ذکر دالیل به همراه تحلیل و بررسی صحت و سقم 

استدالل به آن، از این جنبه دارای اهمیت است که بر 

مستند قرار گیرد،  عنوان به تواند یماساس دالیلی که 

است، چراکه تعیین محدوده  ریپذ امکانتعیین محدوده 

بدان بود که خواهد  ریپذ امکان یلیدل بر اساس داللت

؛ اگر آیات مبارکة قرآن و یا روایات بتواند شود یماستناد 

مستند قرار گیرد، داللت هر یک از آن با وقتی که 

و از این رو ابتدا  کند یممستند سیرة عقال باشد، فرق 

باید ضمن طرح کلیة دالیل و نقد آنچه قابل استناد 

نیست، به دلیل قابل پذیرش دست یافت و آنگاه بر 

دلیل قابل قبول، به تعیین محدودة اصل  اساس آن
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 تقسیم اصل صحت به ظاهری و واقعی

که  باشد یماصل صحت دارای دو معنا و کاربرد جدا 

 از: اند عبارت

 صحت ظاهری اصل( الف

معنای این نوع اصل صحت، عبارت است از حمل بر 

 حسن و خوب در مقابل حمل بر قبیح؛ در این معنا مراد

از اصل صحت این است که فعل مورد نظر را باید در 

اینکه انجام دهندة آن مرتکب عمل زشت و ناپسند 

نشده، حمل کرد و گفت عمل صادر شده از او خوب و 

این نوع اصل صحت، زمانی است  کاربرد پسندیده است.

که عملی انجام گرفته و ما شک داریم که آیا آن عمل 

 پسندیده؟ زشت و ناپسند است یا خوب و

مثالی که در مورد کاربرد این اصل در کالم 

 آمده این است: نظران صاحب

که آیا  میدان ینماز شخصی کالمی شنیده شده و ما 

 صادر شخص آن از ییناسزا ای و بودهآن کالم، سالم 

 سالم بر حمل مزبور کالم اصل نیبنابرا است؟ شده

امن ، فقط داصل نیا با و شود یم( یظاهر یمعنا به)

شخصی که مرتکب فعل مشکوکی شده از ارتکاب زشت 

؛ ولی لزوم ترتیب آثار واقعی در مورد فعل شود یممبرّا 

ی نمونه در همین مثال وقتی برا مشکوک، منتفی است.

 است« سالم»کالم صادرشده را بر اینکه حاوی لفظ 

واجب بودن جواب سالم، « فحش»و نه  میکن یمحمل 

اساس این نوع اصل صحت، فقط بلکه بر  شود ینمثابت 

 صحتباید از فعل مشکوک برداشت خوب نمود و تنها 

 .(192: تایب ،یانصار) شود یم ثابت یظاهر

 

 صحت واقعی اصل( ب

اصل صحت در معنای دوم عبارت است از اینکه فعل 

 مشکوک را باید بر صحیح در مقابل فاسد حمل نمود؛

عملی مثل  این اصل در جایی است که در مورد کاربرد

صورت  یک قرارداد، شک داریم که آیا آن قرارداد به

ة شرایط و اجزای دربردارندصحیح انعقاد یافته و یا 

صورت فاسد منعقد شده است؟ با این  معتبر نبوده و به

اصل عمل را از فاسد بودن مبرّا دانسته و بر صحیح و 

. با جریان اصل مورد میینما یمموضوع آثار بودن حمل 

آثاری که برای یک قرارداد صحیح وجود دارد، بر  بحث،

 .(همان) شد خواهد بار ،آن قرارداد مشکوک

عنوان یک  معنای دوم است که به اصل صحت به

قاعدة فقهی حقوقی مطرح شده و در مورد قراردادهای 

معنای اول فقط  . اصل صحت بهرود یممشکوک به کار 

ؤمنین در کاربرد اخالقی دارد و گویای این است که م

ارتباط یکدیگر باید طوری رفتار نمایند که نشانگر 

یک دیگری را  احترام و تکریم نسبت به هم باشد و هیچ

بدون دلیل متهم نکند و از هر گونه بدبینی و سوءظن 

 نسبت به هم بپرهیزند.

ة یک حکم دربردارنداصل صحت در معنای اول 

تکلیفی است که وظیفه مؤمنین را نسبت به هم 

که چگونه باید از هرگونه سوءظن و  کند یمخص مش

بدبینی پرهیز داشته باشند؛ سوءظن و بدبینی مورد 

نهی، تکلیفی است و با اجرای اصل مزبور از آنچه مورد 

؛ پس وقتی حکم شود یمحرمت تکلیفی است، اجتناب 

، معنای آن شود یممعنای حکم تکلیفی  به صحت به

بودن و  وجوب حمل عمل مشکوک، بر پسندیده

؛ ولی اصل باشد یماجتناب از سوءظن که حرام است 

ة یک حکم وضعی دربردارندمعنای دوم،  بر بناصحت 

بوده و حکم وضعی قسیم حکم تکلیفی است و مقصود 

معنای  از آن ترتب آثار است که در نقطة مقابل فساد به

عدم ترتب آثار قرار دارد و وقتی شارع در مورد 

ت نمود معنایش این است که ی حکم به صحا معامله

فرض کرده که آن معامله موضوع کلیة آثار قرار گرفته و 

این فرض با نحوة فرضی که اختصاص به احکام تکلیفی 

دارد متفاوت است؛ پس صحت در مقابل فساد از جملة 

که خود فساد هم یک حکم  احکام وضعیه است، چنان

ر مانند سببیت، شرطیت، مانعیت و... د ؛وضعی است

معنای حکم وضعی  ادامه در مورد حقیقت صحت به

 توضیح بیشتری از نظر خواهد گذشت.

 

 عنوان حکم وضعی معنای صحت به

در متون فقهی و اصولی برای صحت دو معنا ذکر 

 گردیده است:
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حقوق اسالمی  نظران صاحبمورد بحث پرداخت. فقها و 

برای اثبات مشروعیت این قاعده به دالیل چهارگانه فقه 

از قرآن کریم،  اند عبارتکه آن دالیل  اند نمودهاستناد 

 (.همان) عقلسنت و روایات، اجماع و 

 

 آیات مبارکة قرآن کریم. 1

معنای مورد  است که طرح دالیل ذیل به الزم ذکر

عنوان مستند نیست، بلکه در ادامه  پذیرش بودن آن به

بعد از طرح ادله به بررسی صحت و سقم استناد به آن 

 .شود یمپرداخته 

 الف( اولین آیة مورد استناد به قرار زیر است:
 (31)بقره: « و قولوا للنّاس حسناً»

 ویید.مردم به نیکی سخن بگ با ترجمه:

چگونگی استدالل به این آیة مبارکه برای اثبات 

 آن( اصل صحت به این صورت است که امام صادق )ع

 را به این گونه تفسیر فرمود:

قولوا للنّاس حسنا و ال تقولو االّ خیرا حتی تعلموا » 

 (.2/112: 1133 ،ینیکل) «ما هو

 یخوب جز و دییبگو سخن یکین بهترجمه: با مردم 

 امر یقین پیدا کنید. قتیحق به نکهیا تا دییمگو

که منظور از  شود یمبا توجه به این روایت معلوم 

این آیة مبارکه اعتقاد پیدا کنید و یا  در« بگویید»کلمة 

رو آن گفتار و رفتار مردم در  ظن پیدا کنید، است ازاین

 صورت شک، باید بر خوبی حمل گردد.

 ب( و اما دومین آیه عبارت است از:

 «تنبوا کثیراً من الظن انّ بعض الظن اثماج»

 (.12)حجرات: 

درستی که  بپرهیزید به ها گمانترجمه: از بسیاری از 

 .باشد یمگناه  ها گمانبعضی از 

چگونگی استدالل به این آیة مبارکه هم به این 

گمان بد که  شود یمترتیب است که بر اساس آن معلوم 

ت و اگر گناه اس گناه نقطة مقابل حمل بر صحت است،

نباشد دیگر هیچ ظنی گناه نخواهد بود و لذا قدر مسلم 

یی که گناه است گمان بد است و وقتی ها ظناز گمان و 

ترک حمل بر صحت به حکم این آیه ثابت شد که گناه 

که حمل بر  دیآ یمو مورد نهی است از آن به دست 

 واجب و مطلوب شارع مقدس اسالم است. صحت

 آیه اینکه:ج( و اما سومین 

 (.1)مائده:« اوفوا بالعقود»

 قراردادها پایبند باشید. به ترجمه:

چگونگی استدالل به این آیه به این ترتیب است که 

به حکم این آیة مبارکه باید به تمام قراردادها پایبند 

بود، البته نسبت به قراردادهایی که به دلیل خاص از 

ایبند بود؛ ولی شمول این دلیل عام خارج گردید، نباید پ

بقیه قراردادهایی که خارج بودن آن مورد شک است، 

 محکوم به حکم عموم این آیة شریفه خواهد بود.

 یة چهارم عبارت است از:آ( د

یا ایها الذین آمنوا ال تاکلوا اموالکم بینکم بالباطل »

 (.29نساء: ) «اال ان تکون تجارة عن تراض منکم

، اموالتان را دیا دهآورترجمه: ای کسانی که ایمان 

بین خود به باطل مخورید، مگر اینکه حاصل از تجارتی 

 باشد که با رضایت طرفین انعقاد یافته باشد.

استدالل به این آیة کریمه هم به این ترتیب است 

که به حکم داللت اطالقی این آیه، تجارتی که با 

رضایت طرفینی منعقد شده باشد، محکوم به صحت 

ه باطل بودن آن ثابت شود و لذا بر است، مگر اینک

 شود ینماساس آیة مزبور قراردادهایی بر صحت حمل 

که به باطل و فاسد بودن آن، یقین داشته باشیم؛ بلکه 

تنها در خصوص قراردادهایی که شک نسبت به صحت 

آن وجود داشته باشد، به حکم اطالق کریمه، حکم به 

 .گردد یمصحت 

 عبارت است از: ( و باألخره پنجمین آیهـه

و منهم الذین یؤذون النّبی و یقولون هو اذن قل »

 (.31توبه: )« اذن خیر لکم یؤمن باهلل و یؤمن للمؤمنین

( ص) امبریپترجمه: و از ایشان، کسانی هستند که 

که او گوش است  ندیگو یمو  دهند یممورد آزار قرار  را

بگو  (،دهد یم)کنایه از اینکه همه را مورد تصدیق قرار 

برای شما  (گوش بودن )تصدیق کنندة دیگران بودن

و نیز مؤمنین را  کند یمبهتر است؛ خدا را تصدیق 

 .دینما یمتصدیق 
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استدالل به این آیة مبارکه نیز به این ترتیب است 

که در واژة اذن یا گوش، استعمال مجازی صورت گرفته 

 دییتأاست و مقصود از آن سرعت در تصدیق و 

ست؛ خداوند متعال در این آیة مبارکه به ا ها دهیشن

تا به منافقین بگوید که زود  دینما یمص( امر ) امبریپ

تصدیق کننده بودن، برایشان بهتر است و آنگاه به این 

کننده نسبت  قیتصد( امر پرداخته شد که پیامبر )ص

و بدین ترتیب به  باشد یمبه خداوند متعال و اهل ایمان 

که سیرة پیامبر اکرم  شود یمحکم آیة شریفه ثابت 

 )ص( بر اجرای اصل صحت بود.

در توضیح بیشتر مربوط به این آیه باید اضافه نمود، 

حرف جرّی که قبل از نام خداوند متعال آمده، حرف باء 

است و حرف جرّ قبل از مؤمنین حرف الم؛ این تفاوت 

گویای این مطلب است که تصدیق پیامبر اکرم )ص( 

 و رحمت باب از و است شانیا نفع به نیمؤمن به نسبت

 ،یزیتبر) باشد یم مانیا اهل بر( ص) حضرت لطف

تصدیق نسبت به خداوند متعال  چون و( 173: 1139

تصدیق  ستیبا یمواجب است، به حکم قرینة مقارنه 

نسبت به اهل ایمان نیز واجب باشد و تصدیق، چیزی 

حکم جز اصل بر صحت نخواهد بود و با این توضیح به 

این آیة مبارکه نیز ثابت گردید که حمل بر صحت 

 واجب بوده و در زمرة تکالیف شرعی قرار دارد.

 

 ارزیابی استدالل به آیات قرآن کریم

مشهور میان فقها این است که آیات یاد شده داللتی بر 

 ندارد، باشد یماصل صحتی که مورد بحث در این مقاله 

 ینیحس ؛211: 1313 ،یانیآشت ؛192: تایب ،یانصار)

 .(1/121: 1317 ،یبهسود 

معنای حکم تکلیفی  آیات فوق بر اصل صحت به

داللت دارد نه بر حکم وضعی چرا که مدلول آنها این 

است که افعال صادره از اشخاص دیگر را باید بر خوبی 

حمل نمود و اینکه از حمل آن بر زشتی و ناپسند بودن 

لت بر این دارد که وقتی مزبور دال اتیآ باید پرهیز نمود.

شک داشتیم در اینکه آنچه صادر شده خوب است یا 

زشت، باید حمل بر خوبی نمود و اینکه اگر خودش 

اظهار بر خوب بودن نمود، باید او را مورد تصدیق قرار 

داد ولی اینکه اگر شک بود مبنی بر این که عمل صادر 

شده صحیح و درست تحقق پیدا کرده و یا فاسد و 

که در صورت  شود ینمط، با این آیات مبارکه ثابت غل

شک اخیر باید حمل بر صحیح و غیرفاسد بودن نمود و 

اساساً هیچ داللتی مبنی بر اینکه در شک میان صحیح 

مقدس حکم وضعی صحت و ترتب آثار را  شارع و فاسد،

آیات  نکهیا عالوه بهنموده، در این آیات وجود ندارد؛ 

تجارة عن » و« اوفوا بالعقود»یعنی  مبارکه سوم و چهارم

جایی قابل استناد است که شک و  در« تراض منکم

شبهه از نوع حکمیه باشد نه اینکه شبهه موضوعیه 

باشد؛ به این معنا که هرگاه شک و شبهه از جهل 

نسبت به مجعول شارع مقدس ناشی شده باشد، به 

استناد این آیات، امکان بر طرف کردن شک وجود دارد 

و آن به این صورت است که بعضی از عقدها به حکم 

و الباقی  باشند یماین عمومات خارج  شمول ازمخصص 

عقدها مشمول اطالقی که از این آیات استفاده 

، خواهد بود و وقتی دلیلی مبنی بر تخصیص گردد یم

از اطالق و یا عموم این آیات  توان یموجود نداشت، 

د و این حکم به استفاده کرد و حکم به صحت نمو

صحت، حکم به صحت در شبهات حکمیه است و اما در 

شبهة موضوعیه، مجعول شارع مقدس معلوم است و 

، وضعیت خارجی عمل مشکوک باشد یمآنچه مجهول 

بوده و این شک از جهل نسبت به عوامل خارجی ناشی 

آیا در عقد واقع  میدان ینم؛ به این صورت که شود یم

عایه مورد مراعات قرار گرفته یا الر شده شرایط الزم

که حکم شک مورد بحث  شود یمخیر؟ بنابراین معلوم 

)شبهة موضوعیه( از شمول عموم و اطالق مستفاد از 

 این آیات خارج است.

و نیز این که تمسک به آیات فوق برای اثبات 

صحت، تمسک به دلیل است در شبهة مصداقیة خود 

عدم امکان استناد رو هم باید حکم به  دلیل و ازاین

دانیم که اگر در عقد  عنوان مثال می مزبور را نمود. به

بیع، عوضین نامعلوم باشد، از شمول دالیلی که بر 

صحت داللت دارد خارج است و با توجه به دلیل 

از عقد بیع غیر  شود یممخصص، موضوع عام مرکب 

مجهول العوضین؛ حال شک داریم در بیع واقع شده که 
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شرط مزبور بوده و از عام خارج است و یا واجد آیا فاقد 

و عام و مطلق شامل آن  باشد یمشرط مورد نظر 

؟ یعنی عقد بودن آن محرز است؛ ولی تحقق گردد یم

جزء دوم موضوع که همانا غیر مجهول العوضین بودن 

باشد، معلوم و مشخص نیست؛ لذا شک داریم که مورد 

مسلم آن است از مصادیق موضوع عام هست یا خیر؟ و 

که تمسک به دلیل عام در شبهة مصداقیة موضوع عام 

جایز نیست و این در حالی است که از اصل صحت برای 

و در  شود یمبرطرف نمودن شبهات موضوعیه استفاده 

یی کاربرد دارد و این کاربرد تمسک به ها شکچنین 

 دلیل در شبهة مصداقیة خود دلیل است.

 

 سنت و روایات. 2

متعددی در این زمینه مورد استناد قرار گرفته روایات 

 که اهم آن به قرار زیر است:

 روایات دسته اول:

اتّهم المؤمن اخاه  اذا :قال( عبداهلل )ع عن ابی -1

 الماءانماث االیمان فی قلبه کما ینماث الملح فی 

 (.12/112: 1313 ،یحرعامل)

ترجمه: اگر مؤمن برادر مؤمن خود را مورد اتهام 

 که چنانر دهد، ایمان در قلب او ذوب خواهد شد، قرا

 .شود یمنمک در آب ذوب 

اتّهم اخاه فی دینه  من )ع( قال: عبداهلل یابعن  -2

ما عامل به  مثل  بهو من عامل اخاه  فال حرمة بینهما

 (.همان) نتحلممّا ی ء ُِیبرالنّاس فهو 

صادق )ع( فرمودند: هر کس برادر  امام ترجمه:

اتهام قرار دهد، احترامی میان آن دو  مورد رادینی خود 

جا نماند و هر که با برادر دینی خود مانند سایر مردم  به

)دین  داند یممعامله کند، از آنچه خود را بدان گرویده 

 و برکنار شده است. دور( و مذهب شیعه

( امیرالمؤمنین )ع قال :قال( )ع عبداهلل یابعن  -1

ی احسنه حتی یأتیک ما امر اخیک عل ضع ی کالم له:ف

یغلبک منه و التظنن بکلمة خرجت من اخیک سوء أو 

 (.همان) محمالً ریالخانت تجد لها فی 

)ع( در  نیرالمؤمنیام :فرمود( صادق )ع امام ترجمه:

 از که یکارضمن سخنی از سخنان خود فرمود: هر 

 نیا تا کن حمل وجه نیبهتر به زند یم سر ینید برادر

 و ببندد تو بر را هیتوج راه که دهد انجام یکار که

گمان بد مبر در  ات ینیددربارة سخن برادر  گاه چیه

 حالی که بتوانی برای آن سخن، محمل خوبی بیابی.

 سوءالظّن بینکم، اطرحوا عن امیرالمؤمنین )ع(: -3

 (.323: 1132 صدوق،) ذالکاهلل عزّوجلّ نهی عن  فانّ

میان خود سوء  در )ع( فرمود: نیرالمؤمنیام ترجمه:

ظن و بد گمانی را رها کنید چراکه خدای متعال از آن 

 منع نموده است.

الظّن اصله من حسن  حسن قال الصادق )ع(: -1

 صادق امام به منسوب... ) صدره سالمةایمان المرأ و 

 (.11: 1311 ،(ع)

و اصل گمان  شهیر صادق )ع( فرمود: امام ترجمه:

یی ایمان انسان و خوب عبارت است از خوبی و نیکو

 سالم بودن قلب او...

بلغک عن اخیک شیء و  ان قال ابوعبداهلل )ع(: -3

 منهاقل فاقبل  لم شهد اربعون انهم سمعوه منه فقال:

 (.9/111: 1317 ،یطبرس نوری)

چیزی از برادر  اگر ع( فرمود:) صادق امام ترجمه:

ایمانی تو به تو رسید و چهل نفر شهادت دادند که آن 

 اظهار داشت که نگفتم، خود او اگر، اند دهیشناز وی را 

 وی بپذیر. از

سمعک و  کذّب :قال( عن ابی الحسن موسی )ع -7

بصرک عن اخیک فان شهد عندک خمسون قسامة و 

: 1313 ،یعاملحر) قال لک قوالً فصدّقه و کذّبهم

12/191). 

گوش و » موسی کاظم )ع( فرمود: امام ترجمه:

تکذیب  مورد( برادرت )برادر ایمانیچشم خود را دربارة 

قرار بده؛ اگر پنجاه نفر با قسم شهادتی به نزد تو دادند 

و او خود چیز دیگری اظهار داشت، آن پنجاه نفر را 

 .«بده قرار قیتصدتکذیب کن و آن مـؤمن را مورد 

 

 ارزیابی داللت روایات

این است که روایات فوق  نظران صاحبمشهور میان 

معنای اصل مرجع رفع شک در  صل صحت بهداللتی بر ا

دوران میان صحیح و فاسد ندارد؛ بلکه این روایات تنها 
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که  کند یمبر حکم تکلیفی داللت دارد؛ یعنی داللت 

وظیفة و حکم تکلیفی افراد در مقابل یکدیگر این است 

که اگر نسبت به خوب و یا زشت بودن عملی شک 

بد  گمان ازه و حمل بر خوب بودن نمود دیبا داشتند،

 ،یبهسود ینیحس ؛192: تایب ،یانصار) ندینما زیپره

  .(211: 1313 ،یانیآشت ؛1/121: 1317

معنای آنچه در مقابل  روایات فوق حمل بر حسن به

معنای مقابل  نه حسن به دینما یمقبیح قرار دارد، داللت 

  فاسد چراکه:

م اوالً برخی از این روایات داللت بر پرهیز از اتها

 دارد و اتهام عبارت است از دادن نسبت زشت؛

ثانیاً در برخی از این روایات تصریح شده که اگر  

ی از او خارج شد تا جایی که توجیه خوب برای ا کلمه

 ی از ظن سوء بپرهیز؛ابیبی توان یمآن 

ثالثاً در برخی روایات آمده که باید چشم و گوش را  

نفر قسم خوردند و مورد تکذیب قرار داد یا اگر پنجاه 

شهادت دادند که عملی از کسی صادر شده است؛ ولی 

 آن پنجاه نفر تکذیب شوند؛ دیبا خود او انکار نمود،

معنای آنچه در مقابل زشتی  این تعابیر در حسن به

قرار دارد ظاهر است نه حسن در مقابل فاسد؛ چراکه 

تکذیب چشم و گوش یعنی توجیه کردن و توجیه در 

 میشنو یمعنوان مثال  به زشت ممکن است؛مورد عمل 

که شخص مورد نظر، مرتکب غیبت شده، اینجا تکذیب 

ممکن است به این نحو که بگوییم شاید مرتکب غیبتی 

معنای توجیه  شده که مورد استثناءاست؛ ولی تکذیب به

صورت فاسد و  عمل به گردد یمدر صورتی که مالحظه 

هایت ممکن ، ممکن نیست نشود یمناصحیح انجام 

 است بگوییم شاید او متوجه فاسد بودن آن نشده است؛

در این روایات باید توجه داشت که در صورتی باید  البته

شهادت همراه با قسم پنجاه نفر را نپذیرفت و کالم خود 

شخص را قبول کرد که این پنجاه نفر، شرایط مندرج 

در صحت شهادت را دارا نیستند و به این ترتیب باید 

وایت را مورد تأویل قرار داد وگرنه اگر عدة مزبور با ر

داشتن شرایط معتبر در شهادت، اقدام به ادای شهادتی 

 کالمشان دارای اعتبار خواهد بود. مسلماًکردند، 

افزون بر ایرادات یاد شده این روایات اختصاص به 

برادر ایمانی دارد؛ ولی مورد بحث در تعیین مرجع رفع 

ان صحت و فساد، اعم است از اینکه شک در دوران می

فعل صادر شده از شیعه صادر شود و یا غیرشیعه، 

مرتکب آن عمل، مسلمان باشد یا غیرمسلمان؛ لذا از 

این جهت نیز استدالل به روایات برای مدعای بحث 

 .باشد ینم تمام

 

 اجماع. 3

عنوان  نیز به را «اجماع» نظران، صاحببسیاری از 

بور برشمرده که در این زمینه مستند برای اصل مز

( همان) است نموده ادی آنبرخی در کنار سایر ادله از 

عنوان تنها دلیل  به نظران صاحب از گرید یبرخ و

 ،یخراسان یکاظم) نمودند رحمعتبر، اجماع را مط

حقیقت این است که حجیت  یول ؛(3/313: 1319

خاطر کاشف بودن آن  اجماع در منظر فقهای امامیه به

 ؛123: 1311 ،یحل) است( ع) معصوم قول زا

 ؛(233: 1313 ،یدبهبهانیوح ؛2/9: تایب ،یسبحان

 قول از آن بودن کاشف خاطربه اجماع تیحج یوقت

ی اعتبار است که دارا ییجا در شد،( ع) معصوم

نقصی باشد؛ ولی  چیهداللتش بر کشف، تام و بدون 

کشف  به استناد دلیلی از قول معصوم )ع( بخواهد اگر

عنوان دلیل کاشف، مطرح  بنماید دیگر اجماع به

نیست بلکه در آن صورت به سراغ دلیل و مستند 

اجماع باید رفت و آن را مستقل از اجماع مورد 

ارزیابی قرارداد. در این بحث چون در کنار اجماع 

اجماع  اصطالحاًمدارک و ادلة متعدد وجود دارد، 

قول معصوم  مدرکی بوده و اجماع مدرکی کاشف از

 .ستین( )ع

بنابراین چون در بحث از اصل صحت دالیل 

مختلف اعم از آیات مبارکه قرآن و روایات ائمه 

 تواند ینمع( و سیرة عقال وجود دارد، اجماع ) اطهار

عنوان مدرک و مستند مستقلی در کنار این ادله  به

خاطر مدرکی بودن از اعتبار  قرار گیرد و در نتیجه به

 ساقط است.
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 سیرۀ عقال. 4

 نیتر مهم و عمده نظران صاحب انیم در معموالًامروزه 

 ،یانصار) است عقال ةریس از عبارت صحت اصل بر لیدل

 (.1/121: 1317 ،یبهسود ینیحس ؛192: تایب

چگونگی استدالل به سیرة عقال به این ترتیب است 

که عقال وقتی در صحت و فساد عمل شخصی دچار 

بر صحیح نموده و آثار صحت  حمل شک و تردید شوند،

، مگر اینکه به ندینما یمرا بر آن عمل مشکوک مترتب 

؛ سیرة کنند دایپفاسد و باطل بودن عمل مزبور یقین 

عقال به تأیید و امضای شارع مقدس نیاز دارد که به 

یکی از سه صورت امضای قولی یا عملی و یا تقریری 

 قابل احراز است.

که هیچ یک از آیات  در مباحث قبل روشن شد

قرآن کریم و نیز روایات ائمه اطهار )ع( بر این اصل 

که امکان احراز  میریگ یمرو نتیجه  داللت ندارد، ازاین

، باشد یمامضای قولی برای آنچه در اینجا مورد نظر 

ع( ) یمعصوممنتفی است و نیز دلیلی که گویای عمل 

راه بر طبق اصل صحت باشد، وجود ندارد؛ لذا تنها 

موجود برای احراز امضای شارع مقدس، منحصر در 

امضای تقریری است و آن به این صورت است که ما 

یقین داریم چنین عملی را عقال در زمان پیامبر اکرم 

 وجود باو آنها )ع(  اند داشتهائمه معصومین )ع(  و( )ص

در این زمینه منعی  «ردع»اصطالح   امکان منع و به

پی برد که حتماً نسبت  توان یمدم آن و از ع اند ننموده

؛ البته با توجه به اند داشتهبه این سیره و رفتار، رضایت 

اینکه علت عمل و سیرة عقال را حفظ نظام بدانیم، 

توضیح داده خواهد شد، در این صورت  بعداًکه  چنان

عنوان امضای قولی  ادلة لزوم حفظ نظام را به توان یم

 قلمداد نمود.

 

 ل صحتمحدودۀ اص

: 1311 ،یحل ؛2/23: 1313 ،یحل یوریس) فقها کالمدر 

دیگری در مقابل این  اصل(. 2/11: 1171 ،یقم ؛1/11

که در نقطة مقابل اصل صحت بوده  شود یماصل مطرح 

و بر حکمی منافی با این اصل داللت دارد و آن عبارت 

 است از اصل فساد یا اصالة الفساد؛

ست که هرگاه در مورد مفاد و مدلول اصل فساد این ا

عمل شخصی شک داشتیم، میان اینکه عمل مزبور 

بر فساد و باطل بودن  اصل صحیح واقع شده یا فاسد،

که با حکم  شود یماست؛ بر طبق این اصل حکمی ثابت 

 اصل در تنافی قرار دارد. کامالً و مدلول اصل صحت،

که وقتی در ترتب  شود یمفساد از آن جهت جاری 

ترتب اثر  چون ی شک پیدا شد،ا معاملهبه اثری نسبت 

و یا صحت، امری حادث و مسبوق به عدم است، تحقق 

اثر مورد انتظار نیاز به دلیل دارد و اال حکم به انتفای 

 .گردد یمآن 

یی ها شکحال برای اینکه مشخص شود در چه 

یی مرجع اصل ها شکمرجع اصل صحت است و در چه 

داللت اصل صحت فساد، باید به بررسی محدودة 

پرداخت و معلوم نمود که چه مواردی مجرای این اصل 

 است.

در ادامه با توضیح محدودة اصل صحت معلوم  

که در هر شکی که نسبت به عمل غیر داشته  گردد یم

با تمسک به این اصل حکم به صحیح و  توان ینمباشیم، 

درست بودن عمل مورد نظر نمود بلکه این امر بستگی 

با  توان یمدارد. در بعضی از انواع شک  به موردش

استناد به اصل صحت، به ترتب اثر یا آثار حکم کرد و 

 باطل به حکم اصل فساد، ستیبا یمدر برخی دیگر 

 بودن و عدم ترتب اثر را نتیجه گرفت.

با معلوم شدن محدودة اصل صحت مرجع رفع شک 

که  در خارج از موارد جریان آن، اصل فساد است؛ چنان

گر دالیل مورد استناد این اصل کافی برای اثبات ا

باطل  به مدعای مورد نظر نبود، با جریان اصل فساد،

 حکم نمود. ستیبا یمبودن و عدم ترتب اثر 

 

 ۀ اصل صحت از جهت دین عاملمحدود( الف

نظر  از نقطه شود یمعمل مشکوک  عاملی که مرتکب

ور مزب شخص قابل تقسیم است. ی به دو صورتدار نید

دار بود یا پیرو دین  دین؛ اگر دین دار است یا بی یا دین

اسالم است یا پیرو ادیان دیگر و مسلمان نیز شیعه و 

 امامی است یا خیر.
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آیا این اصل درصورتی جاری است که صاحب عمل 

مشکوک یا همان شخصی که قرارداد مشکوکی را 

پیرو دین و مذهب  یدار نید ، از نظردینما یممنعقد 

باشد و یا از این جهت برایش محدودیتی وجود حق 

 ندارد.

مشهور فقها بر این باورند که اصل مزبور محدودیتی 

از این جهت ندارد و عمل مسلمان یا کافر اگر مورد 

 ،یمراغ ینیحس) شک قرار گیرد محکوم به صحت است

ی از ا عده یول ؛(1/111: تایب ،یاصفهان ؛2/13: 1321

که اصل صحت مورد  اند دهنموتصریح  نظران صاحب

، در صورتی است که عامل مسلمان باشد فقهااجماع 

: 1323 ،ینیقزو یموسو ؛123: تایب ،ییطباطبا)

3/319.) 

بعد از اینکه اصل صحت را  نظران صاحبیکی از 

نسبت به عمل هر انسانی جاری دانست و مستند خود 

 نمود ذکر نیمتدرا سیرة قطعی همة مسلمانان 

 حمل داشت اظهار(. 1/123: 1317 ،یسودبه ینیحس)

بر صحت از باب ظهور حال مسلمان است و اینکه اقدام 

دو کالم متناقض  نیا(. همان) دینما ینم فاسدبه عمل 

به این دلیل از این محقق صادر گردیده که تفکیکی 

معنای حکم وضعی که همان ترتیب  میان اصل صحت به

هری که ادلة آن آثار و یا صحت واقعی است با صحت ظا

، صورت دینما یمبه نحو حکم تکلیفی، داللت بر آن 

 نگرفته است.

آنچه مورد سیرة عقال است اختصاص به مسلمان  

 از معنای حکم وضعی، ندارد چراکه اعتبار اصل صحت به

باب حفظ نظام است و اینکه بدون بناگذاری بر این 

مة و مراعات احتیاط در ه افتد یماصل، زندگی به حرج 

رو این بناگذاری برای  جوانب زندگی ممکن نیست؛ ازاین

امکان بقای زندگی اجتماعی و جلوگیری از اختالل 

یا  دار نیدکه عامل  کند ینمنظام است و لذا فرقی 

 دین باشد. بی

طور که با عدم بناگذاری بر صحت در فرض  همان

حیات اجتماعی وجود  امکان مسلمان بودن عامل،

در همة موارد با رعایت  تواند ینمندارد و انسان 

بر همین منوال خواهد بود،  وضع احتیاط زندگی کند،

در صورتی که عامل، پیرو ادیان دیگر بوده و یا اصالً 

بر صحت در فعل مسلمان اوالً به  حمل مسلمان نباشد.

ی ـالست و دالیلـرة عقـی غیر از سیا ادلهاد ـاستن

ن مطرح است و ون اجماع و ادلة نقلی در مورد آـچ

ظاهری  صحت ثانیاً حمل بر صحت در فعل مسلمان،

معنای ترتب جمیع آثار  است نه صحت واقعی که به

 است.

مزبور جاری است  اصل بنابراین به حکم سیرة عقال،

و چون وجه و دلیل عمل عقال عبارت است از حفظ 

نظام جمعی و پرهیز از حرج و فشار در یک زندگی 

محدود به اعمال مسلمانان نبوده  مزبور اصل اجتماعی،

اعم از اینکه پیرو دینی  ها انسانبلکه در مورد همة 

 باشند و یا نباشند، جاری است.

 

 ۀ اصل از جهت علم و یا جهل عاملمحدود( ب 

مورد شک برای حکم به صحت و فساد از جهت علم و 

 :شود یمیا جهل عامل به چند صورت تقسیم 

 بودن جاهل به که یصورت در اصل یاجرا -1

 باشد داشته وجود نیقی فساد، و صحت مورد در عامل

 جهل ای و است حکم به جهل صورت به ای جهل نیا که

 .موضوع به

 جهل ای و یآگاه که یصورت در اصل یاجرا -2

 .نباشد اصل ةکنند یجار احراز مورد عامل،

 کامل یآگاه که یصورت در اصل یاجرا -1

 عمل که میبدان و باشد داشته وجود عامل علم به نسبت

 به نسبت که است شده صادر یکس از اصل، مورد

 .دارد یآگاه کامل صورت به فساد و صحت

قسم سوم را مورد تقسیم  نظران صاحببرخی از 

 قرار داده و برای آن سه قسم قائل شدند:

 به مقرون عامل عمل که میباش داشته علم -1

 .است صحت

رون به علم داشته باشیم به اینکه عمل عامل مق -2

 صحت نیست.

نسبت به اینکه عمل صادر شده مقرون به صحت -1

 ،یانصار ؛121: همان) میباشداشته  شک است یا خیر،

 (.192: تا یب
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بندی صحیح نیست چراکه برخی از  این تقسیم 

اصل  اقسام ذکرشده از جریان اصل مزبور، خارج است.

منظور رفع شک و تردید است و در صورتی  صحت به

که موضوع آن وجود داشته باشد و  گردد یمجاری 

به صحت عمل  علم چنانچه شک و تردید منتفی باشد،

ی موضوع وجود دارد و در علم به فساد و بطالن عمل،

 جزو را قسمبرای این اصل وجود ندارد تا بتوان این دو 

مواردی قرار داد که جریان اصل صحت در مورد آن 

قسم سوم را مورد بحث و نظر است؛ بنابراین فقط 

مورد بحث قرار داد که در مورد صحت و بطالن  توان یم

و تردید وجود داشته باشد و قسم اول و دوم  شک عمل،

 از محل بحث و گفتگو خارج است.

در مورد شکی که محل جریان  نظران صاحبمیان 

اصل صحت است، اختالف وجود دارد به این نحو که آیا 

ل از صحت و فساد مورد اصل، اعم است از اینکه عام

آگاه باشد یا خیر یا اینکه مورد اصل صحت تنها این 

است که عامل نسبت به شرایط صحت و فساد آگاهی 

داشته باشد و یا حداقل در این زمینه شک وجود داشته 

 باشد )همان(.

برخی از فقها بر این باورند که اصل صحت فقط در 

صورتی جاری است که علم به آگاهی عامل داشته 

باشیم و یا حداقل نسبت به این جهت شک داشته 

باشیم؛ ولی اگر یقین داشته باشیم که عامل نسبت به 

به عمل او حکم به  نسبت صحت و فساد جاهل است،

؛ برای نمونه اگر اختالفی شود ینمصحت و ترتب آثار 

دربارة زوجیت میان دو نفر واقع شود و یکی ادعا داشته 

ام صورت گرفته؛ ولی زوجیت در حال احر باشد که

 در دیگری ادعا نماید در غیر حال احرام بوده است،

مقدم است که او  صورتی قول شخص موافق اصل صحت

 ،یعامل یموسو) باشدآگاهی و اطالع از این حکم داشته 

1311 :7/111.) 

دلیل اینکه اصل صحت در صورت علم و یقین به 

رک جهل عامل جریان ندارد، این است که دلیل و مد

اصل عبارت است از سیرة عقال و سیرة عقال دلیلی لبّی 

ی است و اطالق داشتن از حاالت دلیل لفظی رلفظیغ و

ی ندارد تا برای آن بیان لسان است و دلیل غیرلفظی،

اطالقی قابل تصور باشد؛ از این رو در صورت شک باید 

به قدر متیقن اخذ نمود و قدر متیقن آن عبارت است از 

 نسبت به جهل عامل یقین نداشته باشیمصورتی که 

 (.1/121: 1317 ،یبهسود ینیحس)

نظران بر این باورند  در مقابل، برخی دیگر از صاحب

یک از سه صورت فوق  که اصل مزبور اختصاص به هیچ

توجه به این  با ندارد و در هر سه قسم جریان دارد.

نظریه اگر در مورد عمل کسی شک داشته باشیم و در 

یقین به جهل او نسبت به صحت و فساد  عاملمورد 

اصل صحت است و حکم  مرجع باز وجود داشته باشد،

به ترتب آثار بر آن عمل صورت خواهد گرفت؛ زیرا 

سیرة عقال حتی در این صورت نیز جریان دارد و عقال 

که عامل  کنند یمبه صحت و درستی عملی هم حکم 

ام غالباً آن آگاه به صحت و فساد نباشد؛ چراکه عو

نسبت به شرایط صحت و فساد آگاهی ندارند و چنانچه 

در موارد  تنها دامنة اصل از این جهت محدود باشد،

: تایب ،یاصفهان) کرد حکمکمی باید بر طبق این اصل 

1/111.) 

در ارزیابی این دو دیدگاه باید گفت با توجه به این 

که مستند اصل صحت عبارت است از سیرة عقال و در 

مل عقال تعبد یعنی انجام کاری بدون آگاهی از دلیل ع

 زند یمراه ندارد، بلکه هر رفتاری که از ایشان سر 

خاطر دلیل و علتی است و در این کار )بناگذاری بر  به

و آن عبارت است از  باشد یمخاطر علتی  اصل صحت( به

 درحفظ نظام اجتماعی و عدم امکان مراعات احتیاط 

عدم آگاهی  باوجوددیگران؛ و  شک در اعمال صورت

 امکان غالب مردم از بسیاری از شرایط صحت و فساد،

زندگی اجتماعی با فرض عدم بناگذاری بر صحت 

 منتفی است.

ی فوق اصل ها صورتدر همة  میریگ یمپس نتیجه  

مزبور جریان دارد و حتی این اصل در صورتی که عامل 

نیز جاری  و ناآگاه باشد جاهل نسبت به صحت و فساد،

و صد البته در اینجا باید تفصیلی را  البته خواهد بود؛

مطرح نمود و آن اینکه جهل گاهی به مسئلة شرعی 

است و گاه جهل نسبت به مقوّمات و ارکان عرفی عمل 

شک از قسم دوم بود و عامل نسبت به  اگر وجود دارد.
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این صورت  در شرایط عرفی قراردادی آگاهی نداشت،

، شکی به شود یمت عملی که از او صادر نسبت به صح

و در این صورت  شود ینموجود آید، حکم به صحت 

مرجع اصل فساد است و فقط جهل به مقوّمات شرعی و 

اصل  انیجر از مانع ارکان مطرح شده در شریعت،

صحت نخواهد بود؛ زیرا جهل به شرایط و موانع شرعی 

کان عرفی معموالً شایع است؛ ولی جهل به مقوّمات و ار

خاطر نادر بودن این حالت، عدم  بسیار نادر بوده و به

بناگذاری بر صحت نسبت به چنین موردی مانع از ادامه 

زندگی اجتماعی نیست و لذا از دایره سیرة عقال خارج 

 خواهد بود.
 

از جهت عدم احراز قابلیت طرف  محدوده( ج

قرارداد و یا مورد قرارداد و یا فقدان شرط و یا 

 ع مانعوقو

 :دیآ یم دیپد منشأ چندشک در صحت یک قرارداد از 

 طرف تیقابل که است نیا از یناش شک گاه -1

 قابل صورت دو بر خود نیا که دهینگرد احراز قرارداد

 :باشد یم میتقس

 احراز قابلیت عرفی طرف قرارداد؛ عدم( الف

 احراز قابلیت شرعی طرف قرارداد؛ عدم( ب

طرف قرارداد آیا  میندا ینمقسم اول مثل اینکه 

نظر  به ذکر است که از نقطه الزم ممیز هست یا خیر؟

عرف، داشتن قدرت تمییز برای صحت قرارداد الزم 

 است.

طرف قرارداد، بالغ  میدان ینمقسم دوم مثل اینکه 

تذکر این مطلب الزم است که  باز هست یا خیر؟

شرطیت بلوغ ازجملة شرایط شرعی برای صحت قرارداد 

 .شدبا یم

 قرارداد مورد تیقابل احراز عدم از شک گاه -2

 :است قسم دو یدارا خود زین قسم نیا و گردد یم یناش

 احراز قابلیت عرفی مورد؛ عدم( الف

 احراز قابلیت شرعی مورد؛ عدم( ب

مثال قسم اول اینکه در مورد عوضین قرارداد تردید 

نسبت به مالیت آن وجود داشته باشد، به صورتی که 

یا مثمن در یک قرارداد بیع، آیا دارای  ثمن ندانیم

 مالیت هست یا خیر؟

مورد معامله قابلیت  میدان ینمقسم دوم مانند اینکه 

انتقال را دارد یا خیر؟ مثل اینکه  و شرعی برای نقل

فروش نیست و ما شک  و شراب قابل خرید میدان یم

 داریم که آیا مورد معامله شراب است یا خیر؟

 شود یم یناش امر نیا از تصح در شک گاه -1

 دیترد ،یمانع تحقق ای و شرط فقدان به نسبت که

، ندارد وجود مورد ای و فاعل تیقابل در شک و هست

 یحیصح لفظ با قرارداد ایآ که میدان ینم مثال یبرا

 ر؟یخ ای دیگرد منعقد

صورت دیگری  به توان یمرا  گانه سهاین تقسیمات 

 نیز بیان کرد و آن اینکه:

یا در شرایط متعاقدین قرارداد است و یا در شک 

عوضین قرارداد و یا شک در صحت خود عقد و قرارداد 

؛ شرایط متعاقدین مثل ممیز یا بالغ دیآ یمبه وجود 

بودن و عوضین مثل مالیت عرفی و شرعی و شرایط 

 عقد مثل الفاظ قرارداد.

 ها شکحال باید دید آیا اصل صحت در تمام این 

 خیر؟ جاری است یا

در صورتی که شک در مورد وجود شرط و یا وقوع 

مانعی باشد، در حالی که احراز قابلیت طرف قرارداد و 

هیچ  بدون عوضین در قرارداد صورت گرفته باشد،

ی که اصل صحت را نظران صاحباختالفی میان فقها و 

بر طبق این اصل حکم به صحت و  دیبا، دانند یمحجت 

ی در دو قسم اول و دوم مورد درستی قرارداد نمود؛ ول

اختالف است، یعنی اگر شک در قابلیت طرف قرارداد و 

یا به تعبیر دیگر در صورتی که  یا مورد قرارداد باشد

یا عوضین آن  شک در مورد شرایط متعاقدین قرارداد

و برخی در  کنند یمی از فقها، حکم به صحت برخ باشد،

 طبق بر و ددانن ینماین دو صورت اصل صحت را جاری 

 .ندینما یماصل فساد، حکم به باطل بودن 

از کالم مرحوم عالمه حلی در یکی از مسائل باب 

که وی اصل صحت را در دو قسم اول  دیآ یمضمان بر 

این  زین و( 11/231 :1311،یحل) داند ینمو دوم جاری 
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 قابل استفاده است زین( مطلب از کالم محقق کرکی )ره

 (.1/111 و 7/113: 1311 ،یکرک)

در مقابل، فقهایی چون شیخ اعظم انصاری بر این 

باور است که در همة اقسام اصل صحت جاری است و 

تا:  یب انصاری،) جریان آن اختصاص به قسم سوم ندارد

193.) 

و فقهای معاصر قول عالمه  نظران صاحببرخی از 

 دارند یمحلی و محقق کرکی را انتخاب کرده و اظهار 

قط در صورتی جاری است که شک در که اصل صحت ف

وجود شرایط و یا وقوع مانع باشد؛ ولی اگر شک در 

قابلیت طرف قرارداد و یا مورد قرارداد باشد، اصل مزبور 

جاری نیست چراکه دلیل سیرة عقالست و سیره در 

شمار ادلة لبّی قرار دارد و قاعده در دالیل لبّی این است 

ینیحس) نمودقن اخذ قدر متی به دیبا که با فرض شک،

 (.1/127 :1317 ،یبهسود

مرحوم شیخ اعظم در استدالل به اینکه در هر سه  

سیرة » :دیفرما یمصحت جاری است،  اصل قسم شک،

عقال برای این است که اگر آنها بخواهند به شک اعتنا 

 اثر را نفی نمایند، ترتب نموده و در صورت داشتن شک،

اهد شد و چون این اجتماعی دچار اختالل خو نظام

علت در هر سه قسم شک وجود دارد؛ لذا در هر شکی 

تا:  یب انصاری،) «باشد یمسیره بر ترتب اثر منعقد 

193.) 

نظریة صحیح دیدگاهی است که حکم به تعمیم 

و در هر سه قسم شک، صحت و ترتب آثار را  دینما یم

باوجود کشف علت در انعقاد  چراکه؛ ردیگ یمنتیجه 

، دیگر معنا ندارد که گفته شود تنها در برخی سیرة عقال

به انعقاد سیره جای شک و تردید  نسبت موارد شک،

خاطر  است. وقتی حکم به صحت در نزد عقال به

که مورد  کند ینمجلوگیری از اختالل نظام بود، فرق 

گونه  شک چه چیزی باشد؟ مشکل اختالل نظام همان

به وجود که در فرض عدم ترتب اثر در شک نسبت 

طور این  ، همیندیآ یمشرط و یا وقوع مانع، به وجود 

مشکل در صورتی که شک در اهلیت طرف قرارداد و یا 

 قابلیت مورد معامله وجود داشته باشد نیز خواهد بود.

ی این چنینی توقف ها شکعقال بخواهند در فرض  اگر

اجتماعی دچار  نظام نمایند و حکم به صحت ننمایند،

تالل خواهد شد و زندگی اجتماعی امکان تزلزل و اخ

 حیات نخواهد داشت.

 

 گیری بحث و نتیجه

از بررسی ادله و مستندات اصل صحت مشخص شد که 

به هر چهار منبع برای  نظران صاحباگرچه برخی از 

؛ ولی تنها دلیلی که اند نمودهحجیت این اصل استناد 

مفاد  و بر اساس آن به ردیگ قرارمورد استناد  تواند یم

اصل مزبور که عبارت است از ترتب اثر در صورت شک 

در عمل غیر حکم نمود، سیرة عقال است؛ به استناد 

شارع  دییتأسیرة قطعی عقال که مسلماً مورد امضا و 

مقدس اسالم نیز هست باید گفت اصل بر صحیح بودن 

 قراردادها و افعال دیگران است.

که این اصل از در محدودة جریان اصل مزبور باید گفت 

عمل وی شک و تردید وجود  صحت درجهت فاعلی که 

نیست شیعة امامی  دارد، دارای محدودیتی نبوده و الزم

متدین به دینی باشد؛ بلکه اگر  و یا مسلمان و یا حتی

محکوم به صحت است و نیز جریان  فعلش کافر هم بود،

این اصل منوط نیست به اینکه فاعل نسبت به صحت و 

مل خود آگاه باشد؛ بلکه اگر در این زمینه تردید فساد ع

وجود داشت یا حتی جاهل بودن او محرز بوده باشد نیز 

اصل بر صحت اعمال اوست؛ مگر این که نسبت به باطل 

بودن یقین و قطع وجود داشته باشد. این اصل از جهت 

طرفین قرارداد باشد یا شرایط  طیشرا اینکه مورد شک،

صحت خود عقد نیز تعمیم دارد و عوضین و یا شرایط 

در هر یک از این سه قسم شک، باید حکم به ترتب اثر 

 نمود.
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 :قم .المقاصد جامع .(1311محقق ثانی( )) یعل کرکی،

 البیت. آلانتشارات 

: انتشارات قم .الفقه اصول .(1313) امحمدرض مظفر،

 اسماعیلیان.

 .عةیالشر مصباح (.1311ع( )) صادقمنسوب به امام  
 : النشر االعلمی.لبنان

 معالم یعل قةیالتعل (.1323ی )عل موسوی قزوینی،
 : انتشارات جامعه المدرسین.قم .االصول

: قم .االحکام مدارک (.1311) محمد موسوی عاملی،

 ل البیت.النشر موسسة آ

: قم .الوسائل مستدرک(. 1317) نیحس طبرسی، نوری

 النشر آل البیت.

 .ةیاالصول الرسائل (.1313باقر ) محمد وحید بهبهانی،
 المدرسین. جامعهانتشارات  :قم

 




