
 

 

 
 
 
 
 
 
 
 

 قاعده صحت 
 1اعظم غیبی 

 

 چکیده

اساات و در اکثر ابواب   فقرا اعده صااحت از  واعد فقریه مشاارور، معروف و متداول بین  
و به اشااکال ، کاربرد فراوان دارد غیرمساالمانفقه، در کلیه معامالت، ا وال و افعال مساالمان و 

ای که بر اعتبار و حجیت این  اعده ا امه گوناگون مورد اسااتفاده  رار گرفته اساات. از میان ادله
باشاد که ردعی هم از ساوی شاارع بر این سایره ترین دلیل میعمده  عنوانبه  عقالسایره   شاده،

دانند و حتی در  این  اعده را اماره و حاکم بر اساتصاحاب می  فقرامشارور  صاورت نگرفته اسات. 
نیز  ابل وریان اسات. در این نوشاتار به بررسای این  اعده و اشاکاالت مطرح    غیرمسالمانفعل  

 پردازیم.و نیز  لمرو وریان این  اعده میشده در آن 
 

  اعده فقری، اصل، صحت، فساد :واژگان کلیدی

  

 
 مدرس حوزه و دانشگاه –فقه و اصول(  –طلبه سطع چرار )دکتری  1
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 مقدمه
کار در حوزه  واعد فقری توساط علماء از  دمت باالیی برخوردار اسات. یکی از  واعد فقری  

،  اعده صحت است که در غالب کتب فقری به این  اعده و کاربرد آن فقرامرم و متداول میان  
در ابواب فقری مختلف اشااره شاده اسات. این  اعده بر مبنای فطرت اساتوار اسات و این حقیقت 

داند. شمارد و اصل را احتراز از زشتی میو گناه می  خطاکند که اسالم آدمی را دور از  یرا اثبات م
این  اعده در مواردی که شااک در صااحت موضااوع بوده و منشااأ شااک هم اشااتباه امور خارویه  

توان به فرائد االصاول باشاد، وریان دارد. از ومله کتبی که در این مقاله اساتفاده شاده اسات، می
نصاااری القواعد الفقریه آیت الله مکارم شاایرازی، القواعد الفقریه عالمه بجنوردی و آیت شاای  ا 

 الله فاضل لنکرانی و عوائد االیام مرحوم نرا ی اشاره نمود.

 مفهوم شناسی 
 زیرا  اسات؛ موضاوع آن یهاواژه معانی تبیین نیازمند موضاوعی هر در تحقیق از آنجا که

 و گام آشاانایی اولین هدف، آن به رساایدن یبرا  که شااودمی دنبال تحقیقی هدفی هر در
 تعریف به ابتدا  در که اسات یضارور  رو اسات. از این و اصاطالحی الفاظ یلغو  معانی دانساتن

 .شود واژگان پرداخته اصطالحی و یلغو 

 فقهی الف ـ قاعده

 قاعده یـ معنای لغوی و اصطالح 1

   واعد»های خانه  ریشاه اسات و به این تناساب، به ساتون اعده در لغت به معنای اسااس و 
خداوند .  (361  ، 3 تاااا ابن منظور، لسان العرب،   510  ، 2 تفیومی، مصباح المنیر،  ) .شودمیگفته  

َ ي مَفُع ِِنمَ انِ یَ َ  ِِذم »فرماایاد:  در  رآن کریم می ورَتا ِ يرت ُم المَقَواعرِتَد ِتَ  الم آیه   ساااوره بقره،)  «ُل...يرت ِ  َ  ِِسرترترتم
طریحی، )   القواعُد مجع القاعده   ی االسا  ملا اوقه»در مجمج البحرین هم آمده است:  .  (127

 (129  ، 3 تمجمج البحرین، 
معناای اصاااطالحی  ااعاده، رابطاه تنگااتنگی باا معناای لغوی آن دارد. تراانوی در توصااایف  

تتطب   ىلع مجيع ِزفياَه عتد َرصرِت أحاكتها   انّها ار   لک  »نویساد:  معنای اصاطالحی  اعده می
؛  اعده امری اساات کلی که هنگام شااناسااایی احکام وزئیات از آن، بر تمامی وزئیات خود تته

 (1177و  1176 صص، 5 تترانوی، کشاف اصطالحات الفنون ).  منطبق باشد
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 ـ تعریف قاعده فقهی  2
کی از یف باه  یك از تعاار یا ارد و هر  اتفااق نظری ووود ناد  فقرااان  یا ف  واعاد فقری میدر تعر 

ل برخی از این تعاریف غیر مشرور  یر  واعد اشاره دارد که در ریز  اعده فقری با سایهای تماونبه
 م:یکنان مییرا ب

كون ذل  ت  یه   ال يه اال ي  اسرتافاْه االحاكم الرشرتع یانها قواعد َقع یف ط »اااا   1اااا   2
؛  واعد فقری  واعدی اسات که در راه به دسات  ياُطبط نل ت  ناب يناب االسرتبتباط   اُوسرت 

ط نبوده بلکه  ین اساتفاده از باب اساتنبا  و توسا یشاوند، ولی ا آوردن احکام شارعی الری وا ج می
د ی ساا اللهت یرات درس آیتقر )اج محاضاارات فی اصااول الفقه ی محمد اسااحاق ف) . ق اسااتیاز باب تطب

 (.8،   1خوئی(، ت  ابوالقاسم
زه ْسرتاو  يه لکياصرتول اقه»اااا   2اااا    2 ه  ته یف يعیه َاضرتو  احاكتا ترشرت یه یف نصرتو  رِو

های کوتاه و  واعد فقری، اصاول فقری کلی اسات با عبارت ؛احلواْث الت َدخل حت  روضرتوعها
 . شااودها داخل اساات، شااامل میعی عامی را که در موضااوعات آنیاساااساای که احکام تشاار 

 (9  ا ر.ک: فاضل لنکرانی، القواعد الفقریه،  941  ، 2 تمصطفی زر اء، المدخل الفقری العام، )
 اعده فقری، حکم کلی فرعی شرعی است که بر موارد وزئی بسیاری در ابواب  »ااا   3ااا   2

 (16  ابراهیم الصدیقی، تحریر القواعد الفقریه، ).  شودمیمختلف منطبق 

ان مجترد و مقلد مشترك است بر  یای است که اورای آن مه اعده فقری  اعد» ااا   4ااا   2
و  544، صاص  2شای  انصااری، فرائد االصاول، ت ). «خالف  اعده اصاولی که مختص به مجترد اسات

545) 

 ب ـ اصل صحت

 ـ تعریف لغوی و اصطالحی اصل 1

، 1 تزبیدی، تات العروس، )  اأصرتل تا یب  عليه الشرتء»در تعریف لغوی اصال آمده اسات: 
 (200  ، 7 تا حسن مصطفوی، التحقیق فی کلمات القرآن،  95  

عیساای والیی، فرهنگ ):  شااودمیاصاال در اصااطالح فقراء و اصااولیون در پنج معنا به اسااتعمال  
 (94  تشریعی اصطالحات اصول، 

 ا اصل در مقابل فرع 1ا  2

 ا اصل در معنای رایج و ظاهر 2ا  2

 اصل به معنای دلیل؛ یعنی کاشف و راهنما از چیزیا  3ا  2
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 ا اصل به معنای  اعده 4ا  2

 وا عی حکمبها اصل به معنای حکم ظاهری در هنگام عدم دسترسی  5ا  2

به معنای     اصاال صااحت»مد نظر اساات و     اعده»در این بحث، معنای چرارم اصاال؛ یعنی  
 باشد.می   اعده صحت»

 ـ تعریف صحت  2

 صحت دو معنا تصور شده است:برای 

این تعریف، حمل بر صاحت؛ یعنی باید    بنا برااااا صاحت در برابر ناروایی و نادرساتی و حرمت.    1
ابوالقاسام گروی، مجموعه )آوریم، نه نامشاروع.   حسااببهرفتار مسالمان را عملی حالل و مشاروع  

 (351  مقاالت حقو ی، اصل صحت، 

بر صااحت در این فرج این اساات که باید رفتار فرد   ااااا صااحت در برابر فساااد. معنای حمل  2
 352و   351  صصهمان، )تفسیر شود که آثار صحیع شرعی بر آن مترتب باشد.    ایگونهبهمسلمان  

 (205  ا عیسی والیی، فرهنگ تشریحی اصطالحات اصول، 

به بیان دیگر اصاااالت الصاااحت به معنای اول، عبارت اسااات از اینکه چنانچه فعل از غیر  
وواز و حلیت تکلیفی گذاشاته    بنا بردر شاده باشاد و در حرمت و حلیت آن فعل شاک شاود،  صاا
. در معنای دوم، ترتب آثار صحت وضعی است، در مقابل فساد. به این معنا که در هر دو شودمی

مورد چنانچه فعلی از غیر صاادر شاود و صاحت و فساد آن عمل برای دیگران منشأ اثر باشد، مبنا  
 تمحمد موساوی بجنوردی،  واعد فقریه، )گذارند، مانند اتیان واوبات کفایی. عمل می را صاحت آن

1 ،  92) 

 ـ تعریف اصل صحت  3
ار مرم فقه اسات یاز  واعد بسا    اصاالت صاحت»فقری    اصاطالحبها اصال صاحت و ی اعده  

اصال به معانی ن  یکه کاربرد فراوان دارد و به اشاکال گوناگون مورد اساتفاده  رار گرفته اسات. ا 
 ر است:یها دو معنا به شرح ز ن آنیده، ولی مشرورتر یمختلف استعمال گرد

 فییـ اصل صحت به مفهوم جواز تکل 1
ع،  ید صااحیبا اصااوالً گران را ین معنا آن اساات که اعمال دیمنظور از اصاال صااحت در ا 

  کس یه، هدا نشادیلی بر عدم صاحت و ووود حرمت پیمشاروع و حالل تلقی کرد و مادام که دل
ك طرف و عدم صااحت و یت از ین احتمال صااحت و مشااروعیحق ندارد در صااورت دوران امر ب
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ن اصال با فطرت یا   ع بپندارد.یر صاحیگر، اعمال افراد را نامشاروع و غیت از طرف دیعدم مشاروع
عی  یع، فطری و طبیرا گناه، ورم و عمل نامشاروع و ناصاحیکند؛ ز ز مطابقت مییعت بشار نیو طب

شاود و ااّل دا میین عارضای اسات که به علل و ورات گوناگون در بشار پیسات، بلکه عناویبشار ن
شااود و فطرت پاك او ده مییع و مشااروع و حالل آفر یعت صااحیبشاار از روز اول بر فطرت و طب

 (195  ، 1ت محقق داماد،  واعد فقه، )ر منحرف نگردد. یا تضا دارد که از آن مس

 وضعی ـ اصل صحت به مفهوم 2

ك حکم وضاعی اسات. همان طور که گفته ین معنا مقابل فسااد اسات و  یاصال صاحت در ا 
عنی  یگران را بر صاحت،  یاعمال د  اندموظففی، اشاخا   یشاد، در اصال صاحت به معنای تکل

گران ناصااالع پنداشااته نشااوند  ین که دیش از ا ین اصاال، بیت، حمل کنند و بر اورای ا یمشااروع
ا اساااقا  یفا  یگران در ا یر نوع تلقی نسااابت به اعمال دیولی در معنای اخسااات،  یآثاری مترتب ن

گر اصااال صاااحت در معنای  یا حقو ی مؤثر اسااات. به عبارت دیم روابط عبادی  یف و تنظیتکال
ج عملی  یشاااتر ونباه اخال ی و روانی دارد، در حاالی کاه در مفروم وضاااعی، آثاار و نتاایفی بیتکل

ن یا ا یم که آیکند مییقاعی صاورت داده و تردیا ا یصای عقد  شاخ  مثالً حقو ی بر آن مترتب اسات،  
ط معامالت و مقررات عمومی  یعنی ارکان و شاارا یا نه؟  یع وا ج شااده اساات یاعمال حقو ی صااح

  حکمبهد،  ین شاك و تردیا نه؟ هنگام بروز ا یافته اسات  یتحقق    درساتیبهحاکم بر اعمال حقو ی  
ن یم و بر اسااس ا یقاع را محمول بر صاحت بدانید آن عقد و ا یاصال صاحت در معنای وضاعی، با

م. در  یم کنیقاع، رابطه حقو ی خود را تنظیا ا یدن به آن عقد  یم با اعتبار بخشاا یتوانبرداشاات می
ن صااورت الزم اساات که راوج به مقدمات و نحوه تحقق معامله بررساای کرده، از چگونگی یر ا یغ

چنانچه اصال صاحت اساتقرار نداشات برای  فی اسات مشاکل و یم که تکلیو وع آن تفحص کن
 (198  همان، ) شد.د مییمردم اشکاالت بزرگی تول

 ادله حجیت قاعده صحت

 الف ـ ادله حجیت قاعده صحت به معنای تکلیفی
کند؛  ادی ووود دارد که داللت بر اعتبار اصال صاحت مییات ز یم آیدر  رآن کر   ااااا آیات  1

 از ومله: (293  ا علی نقی حیدری، اصول االستنبا ،  717  ، 2 تشی  انصاری، فرائد االصول، )
تاف »آیه  ا 1ا  1  (82 بقره،).  ؛ برای مردم خوبی بگوییدقُولُوا لِلتاِ  ُحسم
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شای  انصااری در مورد این آیه فرموده اسات که درباره مردم تا و تی که چگونگی کارشاان 
 (415  ، انصاری، رسائل)معلوم نشده است وز به خیر سخن نگویید. 

دانند، روایات زیادی داللت برخالف اعتقاد بعضاای که  ول را در اینجا به معنای اعتقاد می
دارد بر این مطلب که  ول حساان، کنایه از معاشاارت بالمعروف اساات، چنانچه در تفساایر امام 

وابر  . در روایتی از   قولوا للتا  ُحستاف؛ أی  رلونم خبُل  مجيل»آمده است:    حسن عسگری
  قولوا للتا  أحسرت  »هم آمده اسات که منظور از این آیه، این اسات که   از امام محمد با ر

؛ نیکوترین  ولی را که دوسات دارید در حق خود شاما گفته شاود، در حق تا حتبون أن یقال لكم
 (115  ، 1 تمکارم شیرازی، القواعد الفقه، ) (165   2 تکلینی، الکافی، ).  دیگران بگویید

َض الظم ِّ ِِثمم  »ا آیه  2ا  1  (12حجرات، ) «ِِنم َبعم
شای  انصااری در مورد این آیه فرموده اسات که در این آیه خداوند از بعض ظنون نری کرده 

های  اسات و  در متقین از آن، ظن ساوء اسات و نری از آن، به معنای ترتیب اثر ندادن به گمان
  مکارم شایرازی، همان، ) (717  ، 2 ت،  (طبج انتشاارات اساالمی)  انصااری، فرائد االصاول،)بد اسات. 

 (92   ا بجنوردی،  واعد فقریه،  116

بنا بر آنچه که مرحوم نرا ی نقل کرده اساات، طریقه اسااتدالل به این آیه در اثبات اصااالت 
الصاااحت بدین نحو اسااات که الزمه اوتناب از بعض ظنون، اوتناب از تمام ظنون اسااات؛ زیرا  

اطمینان یافتن به انجام طلب و خواست موال در اوتناب از بعض ظنون، باید از تمام ظنون    برای
مال احمد نرا ی، عوائد )اوتناب شاود و این به معنای حمل ا وال و افعال مسالمین بر صاحت اسات. 

 (150  ، 1 تا محمد کاظم مصطفوی، القواعد الفقریه،  231  ، 23  اعدهاالیام، 

 یرتَ   »
َ
ِ يُ ا أ ِْ یهرَتا اذلم ُاوا نرِتالمُعُقو  م

َ
گیرد و این باه  عمومیات این آیاه تماام عقود را در بر می   َ  آَتُتوا أ

فرع بر   مسااللهمعنای امر شااارع مقدس به وفای به تمام ملزمات حاصاال از عقود اساات و این  
، انصاری، همان اااا ر.ک: بجنوردی، همان)فرج صحت عقود وا عه از طرف مردم، نزد شارع است.  

 (47  ، 1 ت

َوالَُكمم نَ   رم
َ
ُكلُوا أ

م
نم ََُكوَن جِتَاَ ةف َ  م َََ اٍض یالَ ََْل

َ
َاِطِل ِاِلم أ   َتُكمم نِالم

مباح و وایز شااناخته شااده اساات و این فرع بر صااحت غالب   جتا ة ع  َ اض»در این آیه  
ا  345  ، 3 تشاای  انصاااری، فرائد االصااول،  ).  تجارت میان مردم در نزد شااارع دارد  گونهاینانواع 

 (47  بجنوردی،  واعد فقریه 
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 ـ روایات  2

 برای اعتبار اصل صحت، روایات زیادی وارد شده است، از ومله:
رِ    

َ
ِتتِ یُ قَاَل أ خِ   یِف    َ  المُو م

َ
َ  أ رم

َ
عم أ ٍم هَلُ ضرتَ تِِه َحتم يالَكَ سرتَ حم

َ
تِ یَ َ  ىلَعَ أ

م
لُِبَ  ِتتمُه َ  يَ َ  َتا  يَ ْل  م

خِ 
َ
َِ م ِت م أ م نَِكلَِوٍة َخَ  َ  جَتُِد لََها یِف ياَل َتُظَّنم

نم
َ
وءاف َ  أ َ   َ  سرترتُ

م
اااااا روایت امام  2اااااا   2   َُممِوالف یِ اْل

ِِّ یَ »به محمد بن فضاال:    صااادق ُد َک خِ ا ُُمَوم
َ
َك َ  م أ َ َعَ  َ  نرَصرترتَ وم ِهَد ِعتمَدَك  يبم سرترتَ َ  اَإِنم شرترتَ

اَتةف  وَن قَسرتَ را در مورد برادر خود تکذیب کن. اگر پنجاه نفر بگویند که وی   اتدیدهگوش و ؛  ََخمسرتُ
 تالکافی، )  «ام، ساخن وی را درسات پندار و از دیگران باور نکنچنان گفت و او بگوید من نگفته

8   ،147) 

ة  »:  ()ااا روایت پیامبر اعظم    3ااا   2 َدهُ ُحجم ِتُ   َحم و سایر   (376  ، 1 تالکافی، )  «المُو م
لزوم حمل امر برادر مسالمان را بر صاحت اساتفاده نمود، مگر اینکه  هاآن  ازتوان روایاتی که می

 (116  ، 1 تر.ک: مکارم شیرازی، همان، ). اثباتی برخالف این اصل ووود داشته باشد دالیل

داند و که اساااالم فطرت آدمی را بر پاکی و درساااتی می  شاااودمیبا مراوعه به این روایات معلوم  
 که اعمال دیگران را حمل بر صحت کنند. دهدمیدستور 

 اشکاالت ادله صحت به معنای تکلیفی

 ـ نقد دلیل آیات  1
احکام  »فرماید:  مکاارم شااایرازی اساااتادالل به آیات را در این زمینه عجیب دانساااته و می

مووود در آیات، به موضاوعات وا عیه برگشات دارد و تمساک به عموم این آیات در زمان شاک، از 
 (مکارم، همان).  باشد بیل تمسک به عام در شبرات مصدا یه است که باطل می

ْ »آیات   هم در خصااو  صااحت تکلیفی، مثبت اصاال   جتا ة ع  َ اض»و    ا اوا نالعقو
 (ر. ک: همان)بحث از صحت وضعی است.  هاآننبوده و محل 

 ـ نقد دلیل روایات  2
در خصاو  روایات هم گفته شاده اسات که بعض یا غالب اخبار وارده در این باب، مرساله و 

. در مجموع  شاودنمیشاررت و عمل اصاحاب، وبران   واساطهبه هاآنضاعیف هساتند و ضاعف  
 این اشکاالت به این روایات وارد است:

استفاده شده، منظور شیعه    المومن»و یا     أخیک»تمامی روایاتی که از لفا   اااا در  1اااا    2
اسات، نه فعل همه مردم، چنانچه که موضاوع این  اعده هم این اسات، حتی بر روایاتی که لفا 
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تواند داللت عمومی  به کار رفته چنین ایرادی وارد اسات و در نتیجه حکم نمی هاآندر     مسالم»
 (230  ا نرا ی، همان،  117   1 تمکارم، همان، )بر صحت داشته باشد. 

ااااا روایات موثقه با بعض یا غالب روایات مذکوره معارضاه دارند، مانند روایت موثقه   2ااااا    2
خِ »که فرمود:    عبدالله بن سنان از امام صادق

َ
 (672  ، 2 تالکافی، )   َ  ُکم اثلَِّقةِ ياَل ََثِ م نِْل

  عوائاد االیاام،  )کناد.  کاه این روایات باه صاااراحات از وثوق تاام و کاامال باه برادر مسااالماان نری می
َِِذا اَکَن »کناد:  چنین نقال می  و یاا روایات محماد بن هاارون الجاّلب کاه از اماام کااظم  (230

َ ِّ لَمم  
م
لرَتَُّ ِتَ  احل غم

َ
ُ  أ َوم

م
ِ اْل نم  حیرتَ

َ
حرَتٍد أ

َ
حرَتٍد خَ يَ لم ِأ

َ
هُ يَ اف َحتم  یُظ م نرِتْل َِ َذلرِتَ  ِتترتم  ِ چناانچاه زمااناه  ؛  عم

در آن بر حق غلبه یافت، صاحیع نیسات که کسای به کسای گمان نیک  ی در آمد که ساتم  صاورتبه
 (298  ، 5ت الکافی، ) «برد، تا زمانی که اطمینان به صدور خیر از وی پیدا کند

تا زمان فعلی، همواره وور و اهلش بر    ()شاااکی نیسااات که بعد از زمان پیامبر اعظم  
ای خا  یافت  اند.، پس باید برای حمل گفتار و افعال دیگران بر صااحت،  رینهحق غالب بوده

عوائد االیام،  )عموم طبق فرمایش مذکور حرام اسات و باطل.    طوربهو اال ظن خیر بردن بر مسالم  
ور بر صاااحات حمال فعال و  ول مسااالماان توان از آیاات و اخباار ماذکنتیجاه اینکاه نمی  (230   

ثقه   مؤمناسااتفاده کرد، بلکه این مجموعه از آیات و روایات، بر صاادق و صااحت گفتار و اعمال  
از طرفی   (هماان).  توان آن را باه دیگر مصاااادیق سااارایات دادداللات دارد کاه خاا  بوده و نمی

ی نیز در این باره  عالمه بجنورد  موضاوع  اعده صاحت عموم الناس اسات، نه یک مورد خا .
 لو ع  تترتاقشرترترته نرتل تتع یفخیا  اال یرت ا    ال  ا یرت ه نرتاآيرت   أترّتا االسرترترتارتدالل عل»فرموده اسااات:  

 (228  ، 1ت میرزا حسن بجنوردی، القواعد الفقریه، ).  أكرثنا
از باب استحکام مودت  مؤمنااا نرایت این است که این روایات، بیان حقوق برادران   3ااا    2

 (مکارم، همان)توان آن را بر ومیج مسلمین حمل کرد. و برادری بین ایشان است و نمی

 ب ـ ادله حجیت قاعده صحت به معنای وضعی

 ـ آیات 1

ِْ »  دو آیاه ُاوا نرِتالمُعُقو  م
َ
اَ ةف َ  م َََ اٍض »  و  «أ َ بر اینکاه هر چیزی کاه عنوان   ، داللات دارناد«جترتِ

عقد و تجارت عن تراج بر آن صادق کند، صاحیع اسات ولو آنکه احتمال نقایصای در آن ووود 
 (345  ، 3 تشی  انصاری فرائد االصول، )داشته باشد. 
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 ـ ظهور حال مسلمان  2

و پایبند مقررات اساالمی، مرتکب   اندمسالمانادعا این اسات که مسالمانان از این ورت که 
شاای   )را حمل بر صااحت نمود.   هاآنگردند و در نتیجه باید اعمال  عملی خالف این مقررات نمی

 (213  انصاری، همان ا محقق داماد همان، 

 ـ استقراء 3

آیت الله مکارم شایرازی معتقد اسات که با تووه به حجیت هر آنچه سابب ظن اطمینانی و 
، با مراوعه به ابواب مختلف فقری این اساتقراء غالبی اگرچه مووب علم و شاودمی  ساکون نفس

در وریان اصاال صااحت در موارد مشااکوک   عقالتواند برای  یقین نباشااد، ولی شااأنیت دارد و می
 (123و  122 صص، 1 تهمان، ) حجت باشد.

 ـ اجماع  4

یابیم که در پذیرش این اصال اتفاق نظر ووود دارد و این حاکی از در می  فقرابا تتبج در آثار  
اگر بین دو نفر در مورد صاحت و فسااد    مثالً اوماع عملی و فتوایی بر اعتبار اصال مذکور اسات،  

عملی اختالف باشاد، همه علماء  ائل به تقدیم  ول کسای هساتند که مدعی صاحت اسات. شای   
فرائاد )الجملاه چنین اومااعی ووود دارد. ت کاه فیمعتقادناد کاه شاااکی نیسااا  ناائینیانصااااری و 

 (654  ، 4 تا فوائد االصول،  414  االصول، 

 عقال ـ سیره  5

مکاارم  )و اکثر علمااء از وملاه    (239   ،  1  ت)باه نظر عالماه بجنوردی در  واعاد الفقریاه   بناا
ملل در ومیج   از ومیج  عقالعمده دلیل بر اعتبار اصالت الصحت، سیره  ، (123  شیرازی، همان 

و شاارع مقدس  رودمیهاسات که وزء آراء محموده و تأدیبات اصاالحیه به شامار  عصارها و زمان
ندارد؛ زیرا خود، رئیس العقالء و خالق عقل اسااات و این خود   عقالهم ردعی بر سااایره و توافق  

سایره    ا بربنرا حجت شامرده اسات؛ بنابراین،    عقالاساالمی، روش    گذار انوندلیل اسات بر اینکه  
ظن   صرفبهای ا امه نشود، یا فاعل، مترم نباشد،  تا زمانی که دلیل  طعی بر فساد معامله  عقال

ر.ک: شی  انصاری،  ).  شودمیاطمینانی به صاحت فعل و سکون نفس، حکم به صحت آن معامله 
 (123  ، 1 تا مکارم شیرازی، همان،  416  همان، 
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 وضعیاشکاالت ادله صحت به معنای 

 ـ نقد دلیل آیات  1

ِْ »اساااتادالل ماذکور در دو آیاه   ُاوا نرِتالمُعُقو  م
َ
اَ ةف َ  م َََ اٍض »  و «أ َ ، از دو نااحیاه مورد ایراد «جترتِ

 است:
الف ااا این دو آیه ااا بر فرج صحت استناد ااا تنرا اصل صحت را در زمینه عقود و ایقاعات  

و دیگر رفتارهای    هاساتایندامنه دارتر از  کنند، در صاورتی که  لمرو اعمال این  اعده،  ثابت می
 (355و  354 صصمجموعه مقاالت حقو ی، )گیرد. شرعی انسان را هم فرا می

اثبات اصل صحت در اعمال دیگران، درست نیست؛    منظوربهب اااا استناد به آیات مذکور  
معامالت غروی و ربوی مورد تخصایص وا ج شاده و تمساک به این   وسایلهبهزیرا عموم هر دو آیه  

آیات در معامالت مشاکوک از موارد تمساک به عام در شابره مصادا یه اسات و چنین تمساکی 
 (همان)صحیع نیست. 

 ـ نقد دلیل ظهور حال مسلمان  2

 ظرور حال مسلم، دو اشکال وارد است و سبب تام نبودن این دلیل گشته است: به دلیل

  بماهواین اساات که مساالمین   شااودمیااااا نرایت چیزی که از این دلیل اسااتفاده   1ااااا   2
شاوند، اما امکان اینکه مرتکب عمل نادرسات شاوند، ووود دارد ولو مسالمون مرتکب حرام نمی

این اسااتدالل نساابت به اصاال صااحت به معنای تکلیفی    اینکه آن عمل حالل باشااد، در نتیجه
  (ترتیب اثر آثار شاارعی بر عمل )درساات اساات، ولی نساابت به اصاال صااحت به معنای وضااعی  

 صحیع نیست.

اااا اصال صاحت، تنرا مربو  به مسالمین نیسات، بلکه تمام افراد اعم از مسالمان و   2اااا   2
 (154  مصطفوی، همان، )گیرد. را فرا می غیرمسلمان

 ـ نقد دلیل استقراء  3

داند. وی در  مرحوم نرا ی اساتقراء را مثبت وریان اصاالت الصاحت در موارد مشاکوک نمی
  ()مراد از اسااتقراء، یا اسااتقراء احکام وارده در روایات ائمه  »فرماید:  خصااو  اسااتقراء می

، وریان اصااالت اساات و یا اسااتقراء وارده در کلمات علماء و ابرار و هی  کدام از این دو اسااتقراء
کند؛ زیرا اواًل استقراء تام تحقق پذیر نیست و ثانیًا استقراء الصحت را در موارد مشکوک ثابت نمی
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و   (232   عوائد،  )نا ص هم به فرج  بول، در صاورتی مفید اسات که معارضای نداشاته باشاد.  
مورد بحث موارد خاصای ووود دارد که معارج با اساتقراء اسات، بعضای از   مساللهحال اینکه در  

 از: اندعبارتاین موارد 

رتل َز ج أترتة، أ  َوّاع نهرتا، احرتّدثرته ثقرتة أ  غ  رته ع         ثقرتة، اقرتال: ِن نرتِه ار أتیسرترترتْل
  قبل تته؛ ی ثقة اال یق بها   ِن اکن غیتة، قال: ِن اکن ثقة اال یّ س  هل نیل

 (233  ر.ک: نرا ی، همان، ). روایت با کلیت  اعده صحت تعارج دارداین 
ل  »:  ااااا موثقه عمار بن موسای از امام صاادق 2ااااا    3 نالرشرتاب،   ْلتیِنه سرتْلل ع  الِ 

فردی  ؛ رشرترترتبی    ترتْلرونرتا اال نرتْل  أن   رسرترترتلورتاف قول: نرتِا تطبو  ىلع اثللرتث، اقرتال: »ِن اکن  يا
یاا تحقیق در    شاااودمیآیاا ادعاای او پاذیرفتاه  )کناد کاه شاااراب نیسااات ماایعی را آورده و ادعاا می

فرمود: اگر مسالمان با ورع و امینی باشاد، اشاکالی در   امام  (خصاو  آن مایج الزم اسات؟
 (116   9 تطوسی، همان، ).  شرب آن مایج نیست

 ـ نقد دلیل اجماع  4

 فعل و تقریر معصاوماوماع ارزش اساتقاللی ندارد و فقط در صاورتی که کاشاف از  ول،  
باشاد، حجت اسات و چنانچه برای اوماع مساتند دیگری مووود باشاد، چنین کاشافیتی نخواهد 

 (47  ، 1 تبجنوردی، همان، ) داشت.

 تنبیهات قاعده صحت

 الف ـ مالک صحت 
ن  اعده کدام اسات صاحت ین اسات که مالك صاحت در ا یساؤالی که اینجا مطرح اسات ا 

ن یت ا یا ای کاه بر حجد مقتضاااای ادلاهیا د دیا ا صاااحات باه اعتقااد فااعال؟ در مقاام اثباات باایا وا عی  
م کاه ینیبتواناد بااشاااد؟ باا مالحظاه ادلاه میك از احتمااالت مییا  ااعاده ا ااماه شاااده اسااات، کادام 

  بنادر وا ج   داللت بر صااحت وا عی دارند.  -، اوماع و تسااالم اصااحاب  عقال  بنااعم از   -همگی
ن امر به اعتبار صاحت  ین مردم بر اصال صاحت اساتوار اسات و ا یه معامالت وا عی بیعقال در کل

وا عی اسات، و اال اگر بنا باشاد که حمل معامالت بر صاحت به اعتبار صاحت عند الفاعل باشاد،  
گر،  یر دیعبی نادارد. باه تین اعتباار عقالید و بناابرا یا آت الزم مییا سااات و لغوین حمال نیازی باه ا یا ن

ن  ی ز چنیحمل بر صاحت وا عی اسات. در  اعده صاحت ن  عقال  بناهمان طور که در  اعده فراغ،  
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ن فرق که در  اعده فراغ، حمل بر صاحت در فعل نفس و شاخص اسات و در  اعده  یاسات. با ا 
ت حفص هم که همان اختالل  یا فحوای روا یر اساات. اوماع فقرا  ین حمل در فعل غیصااحت ا 

 (124  ، 1 تر.ک: مکارم، القواعد الفقریه، )نظام باشد، داللت بر صحت وا عی دارند. 

 ب ـ اصل صحت اماره است، یا دلیل عملی 
 دو  ول در این باره ووود دارد:

 قول اول 
چنانچه    (140  ،  1 تمکارم، همان، ) ول مشااارور این اسااات که این  اعده، اماره اسااات.   

ای اثبات و حجیت اصاااالت صاااحت از ظرور حال مسااالمان کمک بگیریم، از امارات معتبره بر 
 است.

 قول دوم 
هماان،  )و عالمه بجنوردی   (654  ، 4 تفوائد االصاااول،  )مانناد مرحوم نائینی    فقراابرخی از  

دانند. عالمه بجنوردی اصاال صااحت را باالتر از برائت و مانند  آن را اصاال عملی می  (265   
البتاه این  ااعاده    (هماان)داناد. اصااال اساااتصاااحااب، اصااال محرز؛ یعنی تعیین کنناده وا ج می

بر اساتصاحاب مقدم اسات؛ خواه آن را اماره بدانیم و یا اصال عملی؛ زیرا این  اعده بر    الجملهفی
 (292  حیدری، همان، ). استصحاب حکومت دارد

 قول سوم 
که مکارم شاایرازی آن را از محقق اصاافرانی  اند، همچنان  برخی نیز  ائل به تفصاایل شااده

به این بیان که اگر منشاأ شاک، تعمد در اخالل به   (142  ، 1  تمکارم، همان،  ) .نقل کرده اسات
را بداند،  اعده صااحت   مسااللهصااحت عمل باشااد، یا احتمال غفلت و ساارو برود و فاعل حکم 

ت؛ زیرا ظاهر حال این است که انسان و باید این  اعده را در این موارد، اماره دانس  شودمیواری  
و احتمال سارو و غفلت خالف ظاهر اسات، ولی اگر  دهدمیانجام    مؤثرکار درسات و صاحیع و  

 (همان)منشأ شک، ورل فاعل بوده باشد، این  اعده اصل عملی خواهد بود. 

 ج ـ جریان قاعده صحت
  لمرو اعمال این  اعده عبارت است از:
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 ـ شک در صحت موضوع  1

ر.ک: فاضال  )که اواًل شااک در صااحت موضااوعی باشااد    شااودمیاین  اعده در وایی واری  
  مثالً و ثانیًا منشااأ شااک هم اشااتباه امور خارویه باشااد،   (472  ، 5 تلنکرانی، اصااول فقه شاایعه،  

مأموم مشااهده کند    کهدرصاورتیهر دو معتقد به وووب ساوره در نماز باشاند،   و مأموم هرگاه امام
ا  ی ساوره را ترك کرده تا نمازش باطل باشاد؛    عمداً ا  یداند آساوره را نخوانده اسات، اّما نمیکه امام 

گردد. ن موردی اصااال صاااحت واری مییع اسااات؟ در چنیفراموش کرده، پس نمازش صاااح
ل وارده باشاد که در آن یم و منشاأ آن دلیبرخالف موردی که شاك در صاحت حکمی داشاته باشا 

داند و بر آن ع مییکسااای معامله معاطاتی را صاااح  مثالً ردد،  گصاااورت اصااال مزبور واری نمی
ده اسات حال اگر شاخصای در صاحت آن معامله شاك کرد و یج معاطات خر یزی را با بیاسااس چ

تواند با اورای نجا نمیید در صااحت معامله معاطاتی باشااد، در ا یز شااك و تردیمنشااأ آن شااك ن
 و 48  صاص، 1 تاااا  واعد فقریه،   87  همان، عیسای والیی، ) اعده مورد بحث حکم به صاحت کند.  

49) 

 ـ جریان قاعده صحت در کلیه معامالت  2

اصال صاحت در کلیه معامالت، اعم از عقود و ایقاعات واری اسات و بر اصاالت الفسااد در  
، 4 تاااا لنکرانی، اصول فقه شیعه،   81   ، 2 تر.ک: عرا ی، نرایة االفکار، )معامالت مقدم خواهد بود.  

  174) 
گفته شاده اسات که در صاورت شاک در صاحت معامله اااا چه از ناحیه شارایط عقد و چه از 
ونبه شرایط متعا دین و یا شرایط عوضین اا اصل اولی عدم نقل و انتقال است که نتیجه آن هم  

  بناهمان فسااااد معامله خواهد بود و از این حیث فر ی در خصاااو  مدارک  اعده نیسااات، چه  
 (عرا ی، همان) تسالم اصحاب و چه فحوای روایت حفص بن غیاث. باشد، چه اوماع و عقال

مرحوم نرا ی معتقد اساات که  اعده صااحت در خصااو  شاارایط عقد واری اساات، اما در  
ر.ک: عوائد )صااورت احتمال اخالل در شاارایط متعا دین یا عوضااین، این  اعده واری نیساات.  

ه ماا برای حجیات این  ااعاده اطال ی کاه ایشاااان این اسااات کا  مبنااالبتاه توویاه    (23االیاام، عاائاده  
مدرک باشاد، نداریم اوماع هم که یکی از مدارک مرم این اصال اسات، دلیل لبی اسات و لذا به  
مقادار  ادر متیقن حجیات دارد و  ادر متیقن هم هماان احتماال اخالل در شااارایط عقاد اسااات. 

 (51 و 50 صص، 1 ت واعد فقریه،  )
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 اعتقادات ـ جریان قاعده صحت در اقوال و  3

 این بحث دو وزء دارد:

 صحت در اقوال  ـ 1ـ   3

چنانچه  ولی از شاخصای صاادر شاود و این  ول منشاأ اثر باشاد و ساپس در صاحت و فسااد  
؛ زیرا  ول ری اثر به مانند افعال اسات، اما شاودمیآن شاک شاود،  اعده اصاالت الصاحت واری  

بیان که آیا گوینده اراده معنای حقیقی کرده گیرد، به این نساابت به ا وال که مورد شااک  رار می
است یا نه، یا در گفتارش صادق است یا نه و غیر آن، این مطلب ارتباطی به اصل صحت ندارد و 

شاای  ) هاساات.مدرکش همان اصااول عقالئیه، مانند اصااالت ظرور و اصااالت حقیقت و غیر این
 (293  ا حیدری، همان،  51  ، 1 تا  واعد فقریه،  381  ، 3 تانصاری، فرائد االصول، 

 صحت در اعتقادات  ـ 2ـ   3

اگر مقصاااود از اعتقادات، اصاااول دین و معارف اساااالمیه، مانند اعتقاد به توحید و ثبوت  
و اماامات   ()صااافاات وماالیاه و واللیاه و اعتقااد باه مبادأ و معااد و رساااالات پیاامبر اعظم  

چه شااخص این نکته را اظرار کند،  باشااد، چنان  ()و فرزندان ایشااان    علی  امیرالمؤمنین
باید آثار صااحت را بر گفتار او مترتب ساااخت، اما اگر مقصااود از اعتقادات، اعتقاد به فروع دین  

فتوا داده اسات، از   مساللهکه در این   الشارایطوامجشاخص شاک کند که آیا مجترد    مثالً باشاد،  
روی موازین صاحیع اوتراد کرده یا بدون تحقیق و تفحص فتوا داده اسات، سایره متشارعه حمل 

 (154 و 153 صصا ر.ک: مکارم،  382شی  انصاری، همان،   ). بر صحت است

 هایی از کاربرد قاعده صحتنمونه
آن را در فقه مطرح    برای پی بردن به فائده علمی بحث  اعده صااحت، چند مورد از کاربرد

 کنیم:می
 ا وصیت به چیزی که مشترک بین حالل و حرام است. 1

هرگاه کسااای به چیزی وصااایت کند که مشاااترک میان حرام و حالل اسااات، طبق  اعده  
 (269  ، 2 تشرید ثانی، الروضه البریه، ). شودمیصحت شیء مورد نظر حمل بر حالل 

 ا بیج صرف با تردید در  بض. 2
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یا بیج نقدین، در صاورتی صاحیع اسات که  بض در مجلس صاورت بگیرد. حال   بیج صارف
توانیم  اعده صحت را اگر بیج نقدین انجام بگیرد، ولی در  بض به مو ج تردید داشته باشیم، می

 (134  ا مکارم، همان،  249  عالمه بجنوردی، همان، ) در اینجا پیاده کنیم.
 (عالمه بجنوردی، همان)با شک در ارن مرترن ا بیج مال رهنی به وسیله راهن،  3

 نتیجه

اسات که معروف به اصاالت صاحت   فقرا اعده اصاالت صاحت از  واعد فقریه مشارور میان  
 این   اعدهدانند. مفاد این  این  اعده را اماره و حاکم بر استصحاب می  فقراباشاد. مشارور  هم می

است که اگر عملی از کسی سر زد و در درستی آن شک بود، با اورای این  اعده، باید عمل او را 
حمل بر صاااحت نمود و تمام آثار عمل صاااحیع را بر آن بار کرد؛ اعم از اینکه آن عمل، عبادی  

ه  برای حجیت و اعتبار این  اعد   فقراباشد، مثل عقود و ایقاعات.    غیرعبادیباشد، مثل نماز و یا  
دلیال عماده بر اعتباار آن، سااایره عقالئی اسااات کاه در تماامی    ظااهراً ای را مطرح نمودناد،  ادلاه

این   تأییداعصاار بوده و از ساوی شاارع نیز ردعی بر آن صاورت نگرفته اسات و این نشاانه امضااء و 
و باشاد. این  اعده در کلیه معامالت، افعال، ا وال و اعتقادات مسالم   اعده از ساوی شاارع می

 واری است. غیرمسلم
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