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Abstract 
The principle of correctness as one of the 
principles that can solve many judicial 
unknowns is of great importance, especially in 
the case of transactions. In this article, we intend 
to examine the possibility of the flow of the 
principle of correctness in two important areas of 
theological doubts. The flow of authenticity in 
doubt in the detail of penalties or the condition 
of a suspicious condition (and obstruction) 
Possibility of the validity of the authenticity to 
rule on the validity of an unnamed contract and 
doubt on the validity of the terms of the contract. 
In the first case, we believe that the flow of 
authenticity leads to the flow of this principle in 
the doubts of jurisprudence, and if we know that 
this is unobstructed, it goes between the 
principle of authenticity as a non-verbal 
principle with principles such as innocence, but 
with deeper accuracy and separation And the 
concept of the principle of correctness in the 
words of jurists and jurists, according to the 
principle of correctness, is sometimes considered 
as a verbal principle and sometimes as a 
practical principle, and where it is a non-verbal 
principle, it does not flow in philosophical 
doubts and thus interferes with principles such 
as the principle. Innocence does not take place in 
rulings. In the second case, the new contracts in 
Islamic law, the same distinction of meaning and 
basis can be seen in the words of the jurists, 
which has led some to believe that the principle 
of correctness in the words of most jurists is 
independent of the principles of rhetoric. In any 
case, the principle of correctness, as a non-verbal 
principle, applies to the subjective doubts, that 
is, to the contracts that are realized in the 
external world, and not to the theological doubts. 
This principle should not be confused with 
accuracy as a verbal principle. 
Keywords: Principle of Accuracy, Verbal 
Principle, Practical Principle, Conditionality and 
Detail, New Contracts.  

  چکیده
از  ياریستواند ب یه مکاست  یاز اصول یکی عنوان بهاصل صحت 

در باب  ویژه به، ییت باالید از اهمیرا حل نما ییمجهوالت قضا
 یه به بررسکم ین مقاله در صددیدر ا. معامالت برخوردار است

ه یمکمهم از شبهات ح ۀنیان اصل صحت در دو زمیان جرکام
ا یت جزائد یدر جزئ کان اصالة الصحة در شیجر. میبپرداز
ان اصالة یان جرکام). تیعو مان( هیالشرط كوکت امر مشیشرط

د در صحت شروط ینام و ترد یم به صحت عقود بکح يالصحة برا
ان اصالةالصحة موجب یدر مورد اول به اعتقاد ما جر. ضمن العقد
و در صورت شود  می هیمکن اصل در شبهات حیان اینظر به جر

با  یرلفظیغ یاصل عنوان بهان اصل صحت ین امر میبالمانع دانستن ا
تر و  قیعم یبا دقت یولشود  می همچون برائت هم مجرا یاصول
الم فقها و کمبنا و مفهوم اصل صحت در ، شهیر کیکتف

و  یلفظ یاصل عنوان به یان به نظر اصل صحت گاهدان حقوق
 عنوان بهه ک ییو در جاشود  می یتلق یعمل یاصل عنوان به یگاه
ابد و ی یان نمیه جریمکاست در شبهات ح یرلفظیغ یاصل
ام کهمچون اصل برائت در اح یبا اصول یتداخل ترتیب بدین
د در حقوق یجد يقراردادها یعنیدر مورد دوم . ندک ینم یوضع

ه کشود  یده میالم فقها دکمعنا و مبنا در  کیکن تفیاسالم هم هم
ه اصل صحت در کن پندارند یچن یعدم دقت موجب شده برخ

اصل  درهرحال. استه یمستقل از اصول لفظ یفقها اصل ۀالم عمدک
در  یعنیه یدر شبهات موضوع یرلفظیاصل غ یک عنوان بهصحت 
شود نه در  یم يگردند جار یه در عالم خارج محقق مک يعقود

 یلفظ یاصل عنوان بهن اصل را با صحت ید اینبا، هیمکشبهات ح
  .خلط نمود

ت و یشرط، یاصل عمل، یاصل لفظ، اصل صحت: واژگان کلیدي
  . دیعقود جد، تیجزئ
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  مقدمه
: دینفر بگو یکه کشود  یده میدفقها  يدر آرا يادیز ۀن فاصلیه چگونه چنکاست  تأملن مطلب محل یا

اصل صحت در  يمحل اجرااصالً د یبگو يگریشود و د ینم ییه جایمکدر شبهات حاصالً اصل صحت 
 کنند مید یترد يه در صحت و فساد امرک ییان در هر جادان حقوق ین برخیهمچن. ه استیمکشبهات ح

 يدر ابتدا. ردکله ین یاد به اصل را چند استنیبه نظر نبا که درحالی. ندینما یبه اصل صحت استفاده م
اربرد آن را کا احتمال یه یمکشبهات ح عنوان بهاند  ار بردهکاصالةالصحه را به  ها، آن ه درک یمواضع
  :میآور یاند را م داده

  اصل صحت و برائت - 1
ذهو من االدلة ا، صحة المعامله باصل االباحه و اصل ابرائة یف کبعد التسیال: (دیگو یمؤلف جامع الشتات م

اصل االباحه واصل ، ه المتعةیاالنتصار جعل من ادلة الحل ید فیان الس یحت. المهک یر فیثکضاً یو هو ا، ةیالشرع
 که چنان...). لزمونهینهم و یتعاقد اساس بیاثبات صحة المعامله لبها ان االصل اباحه ما  یقد عرفت ان معن... البرائه

قراردادها استفاده شده  يا آرایاز اصل برائت ) یام وضعکاز اح( نام یعقود باثبات صحت  يم در فقه برایدید
  ).197، 1387، جعفري لنگرودي( ن نظر موافق هستندیان با ادان حقوقز یدر حقوق ن. 1است نه اصالة الصحه
 ۀاصالة الصحه شبه يرا مجرایست زیاصالة الصحه ن ياجرا يجا، یدر صحت شرط کدر صورت ش

                                                      
 یعنی اصل اباحه و برائت.   -1
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 یلکم کدر ح کن است شیهمچن). 271، 1ج، 1379، جعفري لنگرودي( یمکح ۀنه شبهاست  یموضوع
و به نظر اصل ( قراردادها يد به آزادید باشد بایآن ترد یه اگر در نفوذ قانونکفروش  ۀاجار، مانند يعقد

شوند  یا دو طرف واقع مین دو نفر یه در خارج بک يتوسل جست نه به اصالة الصحه عقود 2) برائت
قانون  3»223« ۀعقود و قراردادها مورد توجه ماد یخارج يها نمونه یعنیباشند  یضوع اصالة الصحه ممو

 يها اصالة الصحة نمونه يه مجراکصراحت دارد ...) ه واقع شدهک يهر عقد( ۀجمل. باشند یمدنی م
مطرح گردد  یاهال و اشتبکها اش ن نمونهیاز ا یکیدر صحت و سقم  یاگر به جهت. باشند یعقود م یخارج
، در صحت شرط ضمن عقد کم در هنگام شیگفت که چنان ؛ بنابرایناست یموضوع ۀشبه ین اشتباهیچن

ن رابطه شد و چون بازگشت یان اصالةالصحه در ایاز جر یست و نهیشاء نیفعال ما، اراده در قلمرو عقود
ه کاست با قدرت  يا قاعده اراده يآزاد، تواند باشد یرآمره مین قواعد آمره و غیب کبه ش کن شیا

نام را  یاصل نفوذ شروط ضمن عقد و عقود باینکه  جهینت. دهد یادامه م کن شیان خود را در مورد ایجر
 به آن استناد جست نه از اصالةالصحة یقم يرزایم که چنانآن. دیشکرون یاراده ب يتوان از اصل آزاد یم
  ).1280، 1357، جعفري لنگرودي(

با استفاده از اصالةالصحه  يت امریدر شرط کل هنگام شیدر دو مورد ذ ید ثانیقها شهان فیو اما از م
 یجاب علیم االیشترط تقدیال: (ه داده استیالشرط كوکم آن را استخراج و نظر به طرد امر مشکح

... شترط معرفة قدر الحق المضمونیال...) جب الوفاء به ویونه عقدأ فکألصالة الصحة و ظهور ؛ القبول
  ).19، ق1425، شهید ثانی( لالصل و اطالق النص

را داخل در بحث اصالة  یاست همگ یمکح ۀه مربوط به شبهکل را یچهار صورت ذ ین بعضیبنابرا
بودن  یهرگاه در قانون - الف. اند از اشتباهات ساخته یخته و معجونیه مسائل را درهم رکاند  ردهکالصحة 
ن حالت یرزاي قمی به اصالة الصحة در ایم میدید که چنان. مغارسته ایفروش  ۀد شود مانند اجاریترد يعقد
 یعقد محرز باشد ولبودن  یهرگاه قانون -ب. ل دانستیام و البهرآءه را دلیاصالة االصرفاً جست و  کتمس

ه نفوذ کنند ک یشرط، حیصح يهرگاه در عقد - ج. د باشدیترد، یلیمکا تی يدر مخالفت آن با قانون امر
جز ) به فروش آن يدر فرض قصد مشتر( عیمب. د باشد مانند شرط عدم فروشیمحل ترد، ن شرطآ یقانون

  ).234، 1ج، 1379، يلنگرود يجعفر( هیالشرط كوکت امر مشیدر شرط کهنگام ش - د. عیبه خود با
                                                      

 یعنی اصل اباحه و برائت.   -2

 : هر معامله که واقع شده باشد محمول بر صحت است مگر این که فساد آن معلوم شود. 223ماده  -3
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دان بحث اصالة یاز م یلکباشند و به  یم نمیه گفتکموضوعی  ۀمربوط به شبهها  ن بحثیاز ا یکچ یه
. 4را خارج نموده استها  آن زین یقانون مدن 223 ۀح مادیو صراند  خارج یحة در فقه و قانون مدنالص

در صورت  یشکخود به قصد خودکردن  ه مجروحکم یدان یمثال م عنوان بهان اصالة الصحة یاز جر یهنگام
 است ن اعمال نمودهیه شخص بعد از اکخواهد بود  یت مانع از صحت و هستکبه هالشدن  منجر

، یسکه کمحرز شد  یحال در وجود خارج). یقانون مدن 836ماده  يامر یمانع یلکم کحبودن  محرز(
آن اعمال به  ۀجیرده و در نتکت یا نه و پس از آن اعمال هم وصیرده ک یشکور را به قصد خودکاعمال مذ

  .شود یم يند و اصالة الصحه جارک یت بروز مین وصیدر صحت و فساد ا کده است شیت رسکهال

ه یاو الجزئ«ه یالشرط كوکدر امر مش کان اصالة الصحه به هنگام شیان جرکام یبررس - 2
  ٥اصالة الصحه با اصالة البرائه يتداخل مجرا یو بررس)؛ هیاو المانع

. ه استیالشرط كوکدر امر مش کهنگام ش: برند یار مکاصالة الصحة را به  یبرخها  آن ه درک ياز موارد یکی
  .دیآ ید میصدق اسم دو حالت پد ۀین حالت طبق نظریدر ا. تیت حادث نه حدوث مانعیمانع در کا شی

  معامله یعدم صدق اسم و عنوان عرف - 2- 1
در : اطیاصل احت: د رفتیه بایاصول عمل يه به سراغ مقتضایان اصول لفظیل عدم جرین حالت به دلیدر ا
علم ، اطیاحتاینکه  عقاب ندارد ضمنها  آن ت بارا مخالفیابد زی یان نمیاط جریاصل احت یام وضعکاح
مثالً اضافه گردد  یعمل حقوق یکد به یح بایرا صحیابد زی یان نمیجر: اصل صحت. است يست تقوین

د احراز موضوع محقق گردد حال اگر یشود با یح به آن اضافه میصحآنچه  در. حیع صحیگفته شود ب
 يبرا یتوان محمل ید نمین عنوان صدق ننمایه اک ییجا م دریبدان یاحراز موضوع را صدق عرف يمبنا
ور کل مذیه به دلیالشرط كوکمعتقد به اشتراط امر مش يا عده: اصل استصحاب. افتیان اصل صحت یجر

ه ک یام وضعکان اصل برائت نسبت به احیل جریبه دلاست  ن اصلیان ایجر ياقو: اصل برائت. هستند
ز ین یام وضعکن موارد از احیدر صورت عدم جعل مستقل ا، اما تیانعت و میجعل مستقل دارند مانند شرط

  .ردیگ یرا دربرمها  آن ث رفعیست و حدیان اصل برائت نیجر يبرا یبه نظر مانع
 ل عدم جعل مستقلیاست به دل یام وضعکان اصل برائت در احیه قائل به عدم جرک يخ انصاریش

                                                      
 این نظر نگارندگان است.  -4

 مر حادیث است، نه شک در وجود حدوث شرطیت.  مقصد و شرطیت ا -5
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ها  آن ات و عمومیروا، اتیل استناد به اطالق آیموارد ذه در کحال چگونه است . توسط شارع استها  آن
 يام داراکها به اح هیآبودن  رش ناظریبه نظر در صورت پذ که درحالیپردازند  یم یم وضعکبه استنتاج ح

معامله  يار برایت اختیدر شرط. باشند می ان اصالة االطالق محل منعیجر یفیلکام تکجعل مستقل مانند اح
ن یه بیالخبر المتفق عل یف (ع)موله... هیدل علیو  ..اریاالخت: نیو من شرائط المتعاقد: دیوگ یم يخ انصاریش

 یف (ع)اال أن االستشماد االمام، ان رفع المواخذهکظاهره و إن و  ..اءیتسعته أالش یرفع عن دمت«ن یالمسلم
در ). 1378، 327، طهوري( ءیه بشیه لمطلق اةلزام علیشهد العموم المؤاخذه فیه یام الوضعکرفع بعض األح

الزام و اجبار به انجام تعهد مندرج در  یم وضعکبرداشت ح يات برایات و روایاستناد به عموم و اطالق آ
اعتبار  يو دعو: ب نفس با عقدیت تقارن طیشرط ینف يه برایاستناد به اطالق و عموم آ. شرط ضمن عقد

بودن  یخال ).335، 1ج، 1385، يانصار( ة باالطالقاتمرفوع، ة عن الشاهدیب النفس للعقد خالیمقارنة ط
ت ین عقد بدون رضایل صدق اسم عقد بر ایداند به دل یرا مانع صحت عقد نم کت مالیعقد از رضا

ت اذن یجزئ یه نفیه با استناد به آکشود  می ع و اوفوابالعقودیب ۀن حالت شامل عموم ادلیه در اک کمال
  ).342، 1ج، 1385، يانصار(شود  می کمال

جاب و یاسم عقد بر ا: شود یکه ابتدا گفته م يزیت چیت و جزئیشرط یشود در نف یده مید که چنان
با زمان  کت مالیمانند تقارن رضا( اعتبار امر زائد ینف، اوفوابالعقود ۀیآ). صدق اسم( صادق است، قبول

ت یشرط یرا دارد مانند نف ییها لن استدالیز چنیالم نکصاحب جواهرال، ندک یرا م) جاب و قبولیانعقاد ا
ه در کت یت و مانعیجزئ، تیشرط، فساد، رده باشد در مورد صحتکس کن استناد را هر یا. قبض در رهن

ه ک يا یام وضعکاح یحت یام وضعکم شارع در احکان حیاند به جر تن داده، هستند یام وضعکاح ۀزمر
 یان اصل برائت شرعیحال چرا نتوان به جر. دارندن يخ انصاریفقها مانند ش یجعل مستقل به اعتقاد برخ

ن یه اک یسانکدر نظر  یت نظر داد حتیت و جزئیمختلف از جمله شرط یام وضعکدر اح) ث رفعیحد(
 ه درک يا اموریراد دارد ین استدالل او ایا ایه ک يخ انصاریمانند ش( دانند یجعل مستقل نمقابل  ام راکاح
رسد نظر  یبه نظر مکه  از جمله اوفوبالعقود، جسته کات تمسیمختلف به آ یام وضعکاثبات اح يبراها  آن

مرحوم محقق  که چنانراد باشد یا يدارا یام وضعکبر اح) یبرائت شرع( ث رفعیان حدیبر عدم جر
المانع من هذه : دیگو یم يخ انصاریاسب و به نظر در انتقاد از سخن شکخود بر م ۀیدر حاش یروانیا

ظهر من االستدالل االمام یما که یام الوضعکاالح یان البرائة فیجر یبناء عل) دم اشتراطاصل ع( االصالة
ها یف کة شیل خصوصکوجوب ، بأصالة عدم الوجوب ینبقیف، ره و عتاقهکفساد طالق م یث الرفع علیبحد
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  ...ونها من أجزاء السببکالسبب و عدم  تأثیر یعدم و خلها ف یبمعن
در حدوث  کش ۀنه در مرحل( تیت و جزئیمانع، تیشرط یام وضعکاحان اصل برائت در یبا جر

ن یان اصالة الصحه در ایو عدم جر) ت حادثیت و مانعیجزئ، تیدر شرط کش ۀه در مرحلکت بلیشرط
ها  آن انیح مید تا به ترجیآ ید نمیدو اصل پد يدر مجرا یچ تداخلیل عدم احراز موضوع هیحالت به دل

 یکت حادث است و یمؤخر از شرط ۀه مرحلکت یدر حدوث و وجود شرط کش ۀدر مرحل. میبپرداز
ان یه جرکن مقام است یه اصل صحت در اکابد بلی یان نمیه است به نظر اصل برائت جریموضوع ۀشبه
  .ن نظر استید ایز مؤین یقانون مدن که چناندارد  يمجراصوالً ابد و ی یم

ه بدون جزء کیی به اجزا یعنی): یموضوع عرف احراز( عقد یاما در حالت صدق اسم و عنوان عرف
چه در معامالت و چه در : میباش ینجا اگر اعمیدر ا: ردیگ یتعلق م یصدق عرفشود  می محقق كوکمش

ه یالجزئ كوکا مشیه یالشرط كوکامر مش یعبادات با توجه به عمومات و اطالقات نظر به طرد و نف
ن یبه ا. دارد یشه در اصل لفظیت ریت و اصل عدم جزئیشرطن حالت اصل عدم یدر واقع در ا. میپرداز یم

الم کس محل الیفل: دین گفته است توجه نمائید ایه مؤکاسب و شرح آن کدر م يخ انصاریعبارت از ش
 یعنی؛ اصل ).342، 1ج، 1385، يانصار( و هو موضوع باألصل، کاالخلوة العقد عن مقارنه اذن المال

ال  یبأصالة االطالق و العموم فالمراد باألصل هو االصل اللفظ، مدفوع کمالاحتمال اعتبار مقارنة إدن ال
  .یخفیما ال ک، اشتراط المقارنة ال عدمها یقتضیهنا  یالن األصل العمل؛ یاالصل الصل
 کتوان در صورت ش یم نمیباش یحیه اگر صحکتوان گفت  یسره نمیکاینجا  در: میباش یحیاگر صح

 یرد و امر زائد را نفک کبه اصالة االطالق تمس یثر ارتباطکزائد در اقل و ا ت امریا شرطیت و یدر جزئ
ت یا شرطیت یدر عبادات اگر در جزئ: دینما یه مین عبادات و معامالت وجیب کیکه نظر تفکنمود بل
 کتوان به اطالق آن الفاظ تمس یگر نمید، ها یحیصح ۀیم بنابر نظریردک کبه ش مأمور يبرا یشرط
، له عبادت و با وجود اجمال در خطاب و موضوعشود  می خطابات مربوط به آن عبارت محل رایست زیج

ن است کممکه  ان دادیه را جرید اصول عملین حالت بایدر ا. ن نخواهد بودکبه اطالق لفظ ل کتمس
رائت ان بیجراینجا  نظر مشهور در ازآنجاکهابد و یان یز جریاصل صحت ن، اطیا احتیان برائت یجر يماسوا

به اصالة الصحه در صورت صدق اسم  كوکطرد امر مش يز براین يا د است و عدهیدر جزء زائد مورد ترد
ه کن مقال است یدر ا. ندک یدا میان پیاصل برائت و اصالة الصحه جر ياند تداخل مجرا استناد جسته یعرف

دو اصل مزبور  درهرحال، هدد یت خود را نشان میدو اصل برائت و صحت اهمبودن  ا امارهیبحث از اصل 
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 يمجرا ۀن محدودییل تعیور به دلکاصول مذبودن  ا امارهیمتعارض و بحث از اصل . همسو هستنداینجا  در
ت یفاکها  آن ت دریماه یعبادات از اختراعات شارع است صدق عرف ازآنجاکه، اما ت داردیاهمها  آن
  .است یتداخل مزبور منتف ابراین؛ بند نام االجزاء و الشرائط محقق شودیند و باک ینم

غه یصبودن  یا عرفیآاینکه  در کمعامله مانند ش یک يت برایت و شرطیدر جزئ کدر ش: در معامالت
توان به اصالة االطالق  ین حالت باز هم میدر ا یحیه طبق نظر صحکگفته شده ؟ ا نهیشرط صحت است 

 به اطالق کتوان با تمس یرد مکاجرا ، آن ۀغیت صیع را بدون عربیهرگاه عرف عقد بمثالً جست و  کتمس
صدق ( هرگاه عرف عقد را بدون جزء زائد باز هم عقد دانستزیرا  ردک یت آن را نفیشرط) عیاحل اهللا الب(

اجمال رو ازاین، شارع یهستند نه اختراع یالفاظ معامالت از الفاظ عرف ازآنجاکه) عقد یاسم و عنوان عرف
م یباش یچه اعم، در باب معامالتاینکه  جهینت. جست کوان به اصالة االطالق تمسه نتکد یآ یخطاب الزم نم

ا یه یالشرط كوکدر امر مش کتوان در ش یم درهرحال) نییفقها و اصول یبه اعتقاد برخ( یحیو چه صح
اصالة  انیبا جر. به اصالة االطالق استناد جستها  آن یطرد و نف يبرا یثر ارتباطکه در اقل و ایوم الجزئکمش

ثر کماند تا به موجب اصالة الصحه در اقل و ا ینم یان اصالة الصحه باقیجر يبرا یگر محملیاالطالق د
عقد استناد به اصالة  یتحقق عرف یعنیاینجا  دراینکه  مگر. میبده كوکنظر به طرد امر زائد مش یارتباط

دو اصل  ين حالت مجرایه در اکم یینما یرا بررس یاصل عمل يم مقتضاینار گذاشته و بخواهکاالطالق را 
اصل صحت در . تیت و مانعیجزئ، تیشرط یام وضعکاصل برائت در اح: ابندی یل احتمال تداخل را میذ

ن حالت بحث از اصل یدر ا. است تأملقابل  هکت حادث یدر شرط کن اصل در شیان ایت جریصورت قابل
  .هم راستا هستند درهرحالن دو اصل یا. ابدی یت میاصول فوق اهمبودن  ا امارهی

ن است یت جزء زائد متضمن ایت و جزئیان اصل صحت در شرطیبه جربودن  در صورت قائلاینکه  تهکن
 ۀشبه، تیت و مانعیجزئ، تیدر شرط کشچراکه . میان بدهیه جریمکه اصل صحت را در شبهات حک
 یز بنا به نظر فقهاییناینجا  در هکمطرح است  یثر ارتباطکدر اقل و ا کن شیرا ایز یاست نه موضوع یمکح

در  یلیشود به علم تفص یم کیکتف یه علم اجمالیفاکدر رسائل و آخوند خراسانی در  يخ انصاریهمچون ش
ه کثر کدر ا يبدو کو ش) اط برودیان اصل احتیجر همشاب، ماند ینم یباق ترتیب بدین یعلم اجمال( اقل

ل اصل برائت ین دلیاست به هم یفیلکم تکدر ح کن شا شرط زائد چویدر جزء  يبدو کن شیبازگشت ا
ها  فروش برنامهاینکه  ایا نه یح است یع بدون ثبت صحیبمثالً م ینک ید میه تردک یوقتاینکه  اند و ان دادهیرا جر
د منع ین جدیه طبق قوانک یوزارت فرهنگ و ارشاد اسالم ۀبدون اجاز ياهداف تجار يمجاز برا يها لمیو ف
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م بازگشت یدان یم که چنانو  یه است نه موضوعیمکح ۀدر شبه کد شین تردیا. ریا خیست ح ایشده صح
ع یمقامات صالحه در صحت ب ۀا اجازیا ثبت و یآمثالً ه کشود  می بر ین سؤال اساسیقتاً به ایحق سؤاالتن یا

وث در حد کش یه است ولیمکت حادث شبهة حیت و جزئیمانع، تیدر شرط کش؟ ریا خیت دارد یشرط
ا یدر رهن قبض شرط است مثالً اینکه  پس از احراز. ه استیموضوع ۀت محرز در معامله واقع شده شبهیشرط
ه مربوط به آن ک یامکن معامله خود موضوع احیا با قبض ایح رهن بدون قبض یت صحین ماهییر و تعیخ
ه کشود  یمگر گفته نم، ها اینبر عالوه. اسناد الزم االجراء ییام اجراکرد مانند احیگ یت است قرار میماه
به نظر  درهرحال است. هیمکح ۀد در آن شبهیپس ترد) یام وضعکاز اح( ام استکاح ۀت از جملیشرط

در حدوث و  یول). 1388، 84، فهیمی( ه استیمکح ۀشبه یکت حادث یت بماهو شرطیرسد شرط یم
، 1385، گرجی(شود  می حةاصالة الص يو مجرااست  هیموضوع ۀد شبهید آیپد کت اگر شیوجود شرط

ط و موانع معامله را در یدر شرا کا شیت اصل معامله یدر شرع کز شیام نکصاحب مشارق االح ).356، 1ج
الشبهه  یمن الصحه و البطالن ف یه االصل االولیقتضیما : ه قرار داده استیمکشبهات ح یعنیف یرد یک
  ).1388، 84، فهیمی( شرائطها و موانعها یه اصل المعامله او فیشرع یف کان الشکه سواء یمکالح

عدم صدق اسم  - الف: گرید ۀیو تداخل آن با اصول عمل یثر ارتباطکان اصل صحت در اقل و ایان جرکام
: اطیاصل احت: هیان اصول عملیان جرکام. هیان اصول لفظیعدم جر). ت حادثیدر شرط کش( و عنوان معامله

ن یعدم احراز موضوع و بنابرا: اصل صحت. است ياط علم نسبت لغویتاست به اح یان آن در معامالت منتفیجر
 عنوان به: اصل برائت. مقدم بر آن است یه اصل سببکاست  یمسبب یبه نظر ما اصل: اصل استصحاب. انیعدم جر

به اصالة  کبا تمس: هیاصول لفظ ياقتضا 6. ت معاملهیصدق عنوان و اسم در ماه - ب. ابدی یان میجر یسبب یاصل
، 1385، انصاري( اند ردهکه مبادرت یالشرط كوکات به طرد امر مشیات و روایاالطالق و اصالة العموم در آ

  .ماند ینم یهمچون برائت و اصالة الصحة باق یان اصولیجر يبرا یمحمل ؛ بنابراین)89، 1ج
 8. به احراز موضوعان اصالة الصحه با توجه یجر. ان اصل برائت مانند مورد قبلیجر7: هیاصول عمل ياقتضا
به که  ابندی یان میه جریمکه اصالة الصحة در شبهات حکن شد ید قائل به این صورت بایرسد در ا یبه نظر م

ت یدر شرط کمنظور ش«را  کن شیه اک یسانکاگر بنابر نظر ، اما نظر در حقوق حداقل محل منع است

                                                      
 یابد.   در عبادات به دلیل اینکه از اختراعات شارع انه تأیید ماهیات عرفی مانند معامالت این نظریه جریان نمی -6

 ها.   ها و چه اعمی چه در نظریة صحیحی -7

 ملیه را بدانیم.  که تمسک به عمومات را نپذیریم یا کالً بخواهیم اقتضاي اصول ع درصورتی -8
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  .است یدو اصل برائت و صحت قطع دانند تداخل یه میموضوع ۀدر شبه» تیحادث است نه حدوث شرط

  دو اصل صحت و برائت يتداخل مجرا - 2- 2
به  کن حالت تمسیاً اگر در ایثانشود  می یاصل لفظ یکصدق اسم اوالً اصالة الصحة  ۀیرش نظریبا پذ

ه یمکل شبهات حین قبیان اصل هست در ایم و نظر به جریم و سراغ اصول و امارات برویریعام را نپذ
ور مستند نخواهد بود و کان اصل صحت مذیجر یو قانون یو نه به لحاظ حقوق یه لحاظ فقهم نه بیبده

جمهوري اسالمی ایران نظر بالمستند هم مخدوش است  یقانون اساس 9طبق اصل یکصد و شصت و ششم
 يبه نظر برا یحل هعالم، اما دیآ یبه وجود م یام وضعکبا اصل برائت در اح یچ تداخلیه ترتیب بدینو 
صدق اسم  ۀیشان نظریل ایجسته است البته عمده دل کت قبض در هبه به اصالة الصحة تمسیشرط ینف

  ).6، 6ج، 1374، یعالمه حل( 10است
 یکز یصدق اسم و عمومات و اطالقات مطرح شده به نظر اصالة الصحه ن ۀیبا توجه به نظر حال بااین

 يل خود برایه عالمه هنگام احصاء دالکن است ین نظر ایگر اید دیمؤ. نباشد یل مستقل از اصل لفظیدل
ر کل مستقل ذیدل عنوان بهاصل صحت را ) در مختلف( قبض در هبهبودن  ه نظرش بر شرط لزومیتوج

 ین حالت اصل عملیعالمه اصل صحت را در ا ییه گوکن است یبرانگیز است ا آنچه تأمل رده اماکن
ر معارضه با اصل فساد و اصل عدم نقل و انتقال و در آن را در برابچراکه ، یاصل لفظ یکداند نه  یم

آورده ، قبض در هبه بودندبودن  در صدد اثبات شرط صحت یمکن استصحاب حیه به اک یسانکجواب 
  ).6، 6ج، 1374، یعالمه حل( 11است

، میه بدانیالشرط كوکدر امر مش کان اصل صحت در صورت شیاگر ما بنا خودمان را بر فرض جر
استصحاب عدم نقل و  يا به عبارت اخریه استدالل به اصالة الفساد ک یسانکعالمه در مقابل  به نظر سخن

 یاصل لفظ که درصورتی، اصل صحت يبرترزیرا  دارد يبرترها  آن و براست  حیاند صح ردهکانتقال 
 یعمل ه اصل مزبور را اصلکاست  ید در حالتیتردصرفاً ست ید نیبر استصحاب عدم نقل مورد ترد، باشد

م باز بر یه بگذاریالشرط كوکان آن در امر مشین صورت هم اگر بنا را بر جریدر ا. میریدر نظر بگ
                                                      

 است.   باشد که براساس آن حکم صادر شده یمستدل و مستند به مواد قانون و اصول یدها با احکام دادگاه - 9

 . النه خارج عن مسمی الهبه و لهذا یبرأ المخالف بمجرد العقد -10

 منـع : الجـواب .. و األصل علی الباقی صبقی –دلیل اآلخرون: ... عدم تأثیر العقد فی مقتضاء مخرج بلعد القبض باةجماع و  -11
 . ود سبب النقل و األصل صحة العقدوج مع االصل بقاء
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ن یده ایر گردکالم عالمه ذکه در ک ين برتریل ایه دلکرسد  یبه نظر م. ابدی یم ياستصحاب عدم نقل برتر
 یکاستصحاب  و اصلشود  می نسبت به استصحاب یور اصل سببکه اصل صحت در حالت مذکاست 

به  یابد ولی یم ياستصحاب برتر یبر آن اصل مسبب ین اصل سببیبنابرا، باشد ین حالت میدر ا یاصل مسبب
صاحب جواهر اصل  12. داند یرفته و آن را توهم مین سخن را در باب قبض در وقف نپذیا یخ نجفینظر ش

 که درحالیداند  یوم مکمح) نقلو مانند آن همچون استصحاب عدم ( صحت را در برابر اصل برائت ذمه
  .ح استین حالت صحیم سخن عالمه در ایردکمطرح  یو مسبب یاصل سبب عنوان به که چنان

قائل به  یعنیم یتوجه نمائ يت امریدر شرط کدر ش یروانیبه قول مرحوم محقق ااینجا  حال اگر در
لة الصحة و اصالة البرائة هنگام اصا يان مجرایم، میباش كوکت امر مشیدر شرط کان اصل برائت در شیجر
بودن  یا اصل عملیه بحث اماره کن حالت است ید و در ایآ ید میپد يت حادث تداخل مجریدر شرط کش

د یآ یالم صاحب جواهر و عالمه در ذهن مکآنچه ظاهر از . دیآ ید میاصالة الصحة پد ویژه بهور کاصول مذ
ن یز بر همیه نظر ما نکم یبدان یو اصل را اصل عملاگر هر د. است یاصل عمل، ه اصل صحتکن است یا

ابند و ی یان میجهت هر دو جر یکور در کم دو اصل مذیریبپذاینکه  تاًینها). 1382، جعفري لنگرودي( است
در بحث اصل صحت در شبهات  که چنانباشد اما  ینم يگریان دیمانع جر یکچ یگردند و ه یم يهم مجر

ه در کرا یند زکدا یان پیه جریمکرفت اصل صحت در شبهات حیبتوان پذد است یه بعکم یه معتقدیمکح
م متصف به یدان یم که چنانت هم یاست و ماه یت عمل حقوقیت بحث از ماهیت و جزئیدر شرط کش

 يجا يز در جاین يمانند دکتر جعفري لنگرود یمدن یمحققان حقوق یبرخ که چنان. شود یصحت و فساد نم
 اضافه یخود به آن اشاره دارد و به نظر اصل صحت به افعال، یشناس تیدر علم ماهمقال  یکتاب به صدد ک
 یم وضعکان برائت در حیجر يپس اقو. هیدر شبهات موضوع یعنیه در عالم خارج واقع شود کشود  می
  ).236، 1385، محمدي( اند ان فرمودهیز بین یروانیمرحوم محقق ا که چنان، ت استیشرط

ت حادث یدر شرط که اصل صحت در شکن مبنا یرفتن ایه در صورت پذکسد ر یالبته به نظر م
د نظر ین است باز هم نبایز چنیند و اصل برائت نک یو طرد م یزائد را نف كوکابد و آن امر مشی یان میجر

دم در عرف برخورد یهمچون بخش ینیبه عناو که درصورتیمثالً زیرا  اصل برائت داد يبه عدم مجرا
ن بوده ینده ایا مقصود گویآاینکه  م مانندینک یم کن نهاد شیا یو شرع یر احراز عنوان قانونم و دینک یم

                                                      
 ضـاف  أنـه  مـع  –إن توهم... قوله تعالی، اوفوا.. و ما دل علی اعتباره فی صحة التی هی بمعنی ترتب الملک و نحـوه اذهـو    -12

 کالصریح... علی اعتباره مما هو  هنا دل ما یوافق ال – غیرها و البراءة ألصالة
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ل عدم احراز عنوان محقق یرسد به دل ید به نظر میاین لفظ به دست نیاز ا يه ظهورکا ابراء و به فرض ی
م به کبرائت در جزء زائد حان اصل یتوان با جر یاما به نظر ما م 13. ان دادیتوان اصالة الصحة را جر یشده نم

  .ن رابطه نمودیدر ا) ونیمد( طرف مقابل یقبولگرفتن  عدم لزوم
جزء  یطرد و نف يه برایه أو الجزئیالشرط كوکان اصالة الصحه در امر مشیرفتن جریدر صورت پذ

ه عدم کت ان داشید بین را بایفقط ا. طلبد یمستقل را م یه بحثکخواهد داشت  ین امر ثمرات فراوانیزائد ا
ست یور نکثمرات مذ يدن بر رویشکخط بطالن  ین موارد به معنیان آن در ایرش اصل صحت و جریپذ
 نکا ریقبض شرط است اینکه  نییدر تع شود. می ن امر محققیگر همچون برائت ایان اصول دیه با جرکبل
قابل  ۀثمر) ندک ین صدق نمز عرفاً بر آیعنوان رهن ناصالً گردد و  یبدون قبض رهن تمام نممثالً  یعنی(

جاب و یا( يپس از وقوع عقداینکه  حیتوض. دیآ ید میان اصل صحت پدیان جرکدر مورد ام یتوجه
 یاسناد رسم يرهن در قبض آن به هنگام اجرا عنوان بهق یتوث يدر عالم خارج برا) رهن عنوان بهقبول 
ت در یا جزئیت داشته باشد یقبض شرطنکه ای د بسته بهید آیاختالف پد - ا در نزد دادرسیاالجرا  الزم
توان نظر به  ین عقد رهن باشد با اصل صحت نمکاگر قبض ر 14. گذار استتأثیران اصل صحت یجر

ن کد در ریتردچراکه رد که ین سند رهن صدور اجرائیتوان نسبت به ا ین نمیداد بنابرا ین رهنیصحت چن
  .د استیاست و در تحقق موضوع ترد

  ن اصالة الصحهایعدم جر - 2- 3
ثبت وقوع یصحة العقد ال یفالبناء عل، المجلس یالقبض ف یف کع الصرف لوشیو منها ب: ياهللا بجنورد تیآ

  ).ق1419، موسوي بجنوردي... (شرعاًهو شرط صحة المعامله و وقوع النقل و االنتقال  يالمجلس الذ یالقبض ف

  ان اصالة الصحهیجر - 2- 4
رد و کشود آن را درست  یبا صحت م، ع صرفیدر ب، در قبض کظر ما با شبه ن: يرازیارم شکاهللا م تیآ
اینجا  ه اصل صحت درکگفته  يخ انصاریمعتبر در عقد ندارد و آنچه ش ۀبا شروط مقارن ین شرط فرقیا

ن عقد مردد در قبض یم و طرفین اگر قبض را خارج از عقد دانستیست بنابرایقبول نقابل  ابدی یان نمیجر
مکارم ( ان دادیشود اصل صحت را جر یماینجا  ،ریا خیاند  ه باالخره قبض را انجام دادهکم یدانستبودند و ن

                                                      
 . توان اصل صحت را جریان داد مورد اتفاق همگان است این مسئله که در صورت عدم احراز موضوع و عنوان نمی -13

 امثال را از بیع و صرف رهن انتخاب نمودیم که قابل تسري به سایر عقود عینی و عقودي که در جزء زائد نسبت به عقد تردید است.   -14
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م و اگر یچگونه آن را خارج نمائاینکه  حال» میاگر قبض را خارج از عقد دانست«). 133، ق1416، شیرازي
م اما یافتین امر یرا موافق ا یحل هعالم. ار را نمودکن یتوان با اصالة الصحه ا ید میرس ینوبت به اصول عمل

ا یهمچون برائت  يگریه با اصول دکابد بلی یان نمیجراینجا  ه اصل صحت درکرسد  یر میبه نظر حق
اینکه  در ؛ بنابراینان عقدکا جزء اریا قبض خارج از عقد است یه آکم ین نمائییاستصحاب عدم نقل تع
  .د آمده استید پدیم تردر هیا خیند ک یان خود را فراهم میاصل صحت بستر جر

الً امر زائد کت و یجزئ، تیشرط یه همان نفکرسد  یاند به نظر م ردهکر که فقها ذکاصالة الصحه 
نه است  است یاصل لفظ یکه ک یتیمترادف اصل عدم شرط؛ یعنی است به استناد اصالة االطالق كوکمش

 عنوان به( برند یار مکه در حقوق به کلة الصحة اصا ياصالة الصحه در فقه همواره به معنا ؛ بنابراینیاصل عمل
نه ین زمیدر ا یداتیل مؤیموارد ذ. دیآ یبه حساب نم یل مستقلیدر واقع دل. باشد ینم) ا امارهی یاصل عمل

ا یعقد نامند هرگاه در صحت و فساد به جهت احتمال فقه شرط آنچه  هر: سدینو ین میصاحب عناو: باشد یم
مرحوم 15. ردیگ یبه عقود قرار م يرا داخل عموم وفاید زیشمار یح مینند صحکد یاحتمال وجود مانع ترد

ره بما کالم ین انه لورضیتأخرن المییثم المشهور: اسب در شرح عبارتکخود بر م ۀیدر حاش یروانیمحقق ا
 یاجتماع باق وثر اثرع معیف، یقیه اتفاقهم به النه عقد حقیاض تبعاً للحدائق أن علیبل عن الر، فعله صح العقد

صحة المعامالت من  یس للمشهور اال العمومات الدالة علیل: سدینو ین میب النفس چنیع و هو طیط البیشرا
دحتها یلم  یه التیراهکهو العقود اال، قن من الخارج عن هذه المعامالتیان المت: يقاعات بدعویالعقود و اال

  ).164، 2ج، 1385، طهوري( لعموماتلصحة با کتمسیاً کوکما لحقه الرضا مش یبقیف، الرضا

  دیان اصل صحت در عقود جدیان جرکام یبررس - 3
د عمومات و اطالقات ادله یجد يم آورد مستند اصل صحت در قراردادهایه خواهک یبا توجه به نظرات

ن نظر مستلزم یا. ردکتوان استناد  یعنوان عقد م یز پس از صدق عرفیاست و به عمومات و اطالقات ن
فقها و  یبرخ که چنانم ید هم بدانیمانند اوفوابالعقود را شامل عقود جد یه عموماتکن است یش اریپذ

ه معتقدند اوفوابالعقود ک ییاز نظر فقها ؛ بنابراین)84، 1388، فهیمی( اند داشتهح یان بدان تصردان حقوق
صحت در عقود  شود اصل ید نمین دستور شامل عقود جدیه است و ایفقط شامل عقود زمان نزول آ

ها  آن عدم شمول ۀجید نسبت به اصل صحت نتیعدم شمول عقود جد ؛ بنابراینباشد یاعمال نمقابل  دیجد

                                                      
 .  وشک فی صحته و فساده لفقد ما یحتمل کونه شرطاً او کونه مانعاً یحکم بالصحه لدخوله تحت العمومفکل ما یسمی عقداً ل -15
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ه اصل صحت در کن استدالل است یبر ا یافکبه نظر  ین وابستگیدر عمومات و اطالقات ادله است و ا
ل است ین دلیبه نظر به ا 16. است یآن در واقع اصل لفظ ۀشید و ریآ یبه حساب نم یل مستقلیالم فقها دلک
واجب  يبه هر عقد يه وفاکست ین نیا یبه معن» اوفوابالعقود«: ه معتقد استک حال درعین یقم يرزایه مک

صحة المعامله باصل االباحه و  یف کبعد التمسیال: گر معقتد استید يدر جا، اما لیاالماخرج بالدل«باشد 
اوفوابالعقود  یقم يرزایماینکه  با ؛ بنابراینالمهمک یر فیثکضاً یو هو اه یاصل البرائة اذهو من االدلة الشرع

به ، باشد یقراردادها م يه طرفدار اصل آزادکقرار داد  یسانک ۀد در زمریرد اما او را باکر یرا محدود تفس
  .یا اصل عملیخواه اماره باشد  یرلفظیاصل غ یک عنوان بهل اصالة الصحة یدل

 عنوان به یکی: ت دو مبنا داشته باشدیرسد اصالة الصحه به مانند اصل عدم شرط می به نظر ترتیب بدین
ه یمکن مقال در شبهات حیاصل صحت در ا؛ به مانند اصالة االطالق و اصالة العموم یاصول لفظ يمقتضا
ن صورت در یاصل صحت در ا؛ یاصل عمل يمقتضا عنوان به يگرید). 50، 1373، حائري( ابدی یان میجر
شود  می ه در عالم خارج محققک يدر عقود یعنیه یمکابد در حی یان میجرصرفاً ه یهات موضوعشب
، 1388، فهیمی( ن قسم از اصل صحت داردیهم نظر به ا یه قانون مدنک) 15، 1371، موسویی خویی(

م بر ک مکبه بعد  یاز زمان محقق ثان«: اول اصل صحت است يه در معناکد یل توجه نمائیبه سخن ذ) 186
احل اهللا «و » مثل اوفوابالعقود یبه عمومات لفظ کطرفداران اصل صحت افزوده شده است و آنان با تمس

  .اند بنابر صحت معامالت نهاده» عیالب
توان آن را در  یخواهد بود و م یمکدر شبهات ح ین معنیه اعمال اصل صحت به اکاست  یهیبد

ن یصاحب عناو که چناناول است  يصحت در مبنا الم فقها هم اصلکدر . دانست يد جاریعقود جد
 هکشان هم همان عمومات است یمستند ا. داند یاعمال مقابل  د را همیاالصول اصل صحت در عقود جد

ه مستند آن ک یاصل صحت، اما )224، 1388، فهیمی( داند یم يجار يدیو عق یعقود عرف ۀرا در همها  آن
ه ین حالت در شبهات موضوعیه در اکاست  یرلفظیغ یاصل یعنیدوم  یعقالء است به نظر در معن ۀریس

 داند یمه یاصل صحت را در شبهات موضوع يز محل اجرایام نکصاحب مشارق االح. ابدی یان میجرصرفاً 
  .ن قسم مدنظر استیه به نظر همک) 294، 1388، فهیمی(

به اصالة  یربط یعمومات لفظ ه مستند است بهکعام  ينفوذ و صحت قراردادها، فوق مراتب بهبا توجه 
ه نظر به وج هیچ بهران یا یقانون مدن 223 ۀشود ندارد و ماد یا امارات محسوب میه یه از اصول عملکالصحة 

                                                      
 عنوان یک اصل لفظی.  مانند اصل عدم شرطیت به -16
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ن معنا به یاصل صحت به ا. میز باشیه نیمکان آن در شبهات حین معنا ندارد تا قائل به جریاصل صحت به ا
د استطراداً یته را باکن نیا). 212، 1385، محقق داماد(است  یل لفظیدلقتاً یه حقکنفوذ قراردادها است  يمعنا
مستند به  یعنیاست  ینین چنیا یل لفظیاطالقات و دال، عمومات یه مستند اصلکه هر جا کرد کان یب

است و  یاصل لفظ یکه در واقع کباشد بل ینم یاصل عمل یکقتاً یآن اصل حق، گردد یم یعمومات لفظ
  .تینفوذ قراردادها و اصل عدم شرط یاز آن جمله است اصالة الصحه به معن. دیآ یبه شمار م يل اجتهادیدل

م کان اصالة الصحة حینسبت به جرضمناً ا یحاً یه صرکب به اتفاق فقها یقول قر تأییددر اینکه  تاًینها
ن یاماره چنا ی یاصل عمل عنوان بهه اصل صحت کد گفت یه است بایه فقط در شبهات موضوعکاند  ردهک

 یم بازگشت آن چون به اصول لفظیان دهیم آن را جریه بخواهیمکه در شبهات حکاست و اگر قرار باشد 
ل اصل ین دلینخواهد ماند و به ا یا اماره باقی یعمل یو اگر اصلشود  می یاصل لفظ یکن صحت یاست ا

ان یان جرکه در مورد مک یاحتمال. ابدی یان نمیه جریمکهم در شبهات ح یصحت مندرج در قانون مدن
ان اصل یه به مانند جرکن است یماند ا یم یه باقیمکا اماره در شبهات حی یاصل عمل عنوان بهاصل صحت 

 یکم تا در یعنوان عقد بپرداز یصدق اسم عرف ۀیت امر حادث به حذف نظریشرط کت در شیعدم شرط
  .میادرت نمائاز صدق اسم مب يان اصل مزبور جدایت جرید به قابلینگاه جد

به فرض ( تیشرط یم وضعکان اصل برائت در حیجر يا به عبارت اخریت یدر مورد اصل عدم شرط
اصل  یک عنوان بهان اصل مزبور پرداخت یتوان به جر یبه نظر ما باز هم م) ان آنیان جرکاثبات ام

ت یشرطعقد از حدوث ( ت حادثیدر شرط کن امر در اصل صحت نه در هنگام شیا یول یرلفظیغ
صدق اسم و بدون احراز موضوع  ۀیبدون نظرزیرا  باشد ین نمکد ممیجد يو نه در نفوذ قراردادها) است
دن یشکه خط بطالن کم یبر یم ین نظر پیبا ا). 1383، دادمرزي( ان اصل صحت دادیتوان نظر به جر ینم

ان یدر جر یلکت مشن اسکاند مم ان اشاره نمودهدان حقوق یه برخک یصدق اسم عرف ۀینظر يبر رو
همچون صحت خلل  یان اصول مسلمیدر جر یاورد ولید نیپد یام وضعکهمچون برائت در اح یاصول

ه گفته شود اصل صحت در کن است یرد اکال وارد کن اشیتوان به ا یه مک یالبته جواب. دینما یجاد میا
نه ، ابدی یان میشود و جر یجاب و قبول واقع میا به صرف وقوع انشاء ایعقد  يصورت وقوع صورت ظاهر

 يصدق اسم برا ۀیرش نظریدر صورت پذ، اما است ين امر به نظر اقویه اکعقد  یدر صورت وقوع عرف
د و یآ یان میهمچون اصالة العموم و اصالة االطالق به م يا یاصول لفظ يپا، احراز موضوع اصل صحت

همچون  یاگر در عمومات یحت گردد یا اماره مطرح نمی یاصل عمل عنوان بهگر اصل صحت ید
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توان در  یباز هم مبودن  یحیگفته شده در صورت صحچراکه م یباش یحیصح ۀیاوفوابالعقود قائل به نظر
ن خاطر گفته یبه هم. همچون معامالت به عموم استناد جست و طاب مجمل نخواهد شد یات عرفیماه

  ).212، 6ج، 1374، عالمه حلی( ح و اعم در معامالت ثمره گذاردیشده بحث صح
 يبه عمومات برا که براي تمسکرده و معتقدند کته توجه نکن نیبه ا یه برخکتعجب است  یبس يجا
ه را در یاصول عمل يم مقتضایه بخواهکمگر آن . میباش ید اعمینفوذ قراردادها با ياصالة الصحه برا ياجرا

ان اصل صحت یتوان نظر به جر یباز هم نمبا توجه به احراز موضوع اینجا  ه درکم ینمائ ین رابطه بررسیا
ن نظر با توجه به ینه وجود ندارد و این زمیدر ا یو نه مستند فقه یرا نه مستند قانونیه داد زیمکح ۀدر شبه
 یمخدوش است و اصل مسلم حقوق رانیا یاسالم يجمهور یقانون اساس و شصت و ششم کصداصل ی
 ین دادرسییقانون آ 17»3« ۀق مادیه از طرکگردد  ینم یتلقز به نظر ما ین هیمکان صحت در شبهات حیجر
ه ک يا یاصل عمل ؛ بنابراینح و جا انداختن آن در استدالالت بر آمدیدر صدد تصح 1379مصوب  یمدن
رش اصل یبا توجه به پذ یول، نام است یماند استصحاب عدم نقل و انتقال در عقود ب یم ینه باقین زمیدر ا
از به یه نکم یعقود نداربودن  یفیدر مورد اصل توق يا ینگران) قانون مدنی 18»10« ۀادم( قراردادها يآزاد
به اصالة االباحه  کفقها با تمس یز برخیدر فقه ن. میداشته باش يو قرارداد يا نهیدر هر زم گذار قانونح یتصر

را در اوفوابالعقود قراردادها هستند هرچند عقود  يان نداده و معتقد به آزادیاستصحاب عدم نقل را جر
 وجد ندارد و یقراردادها ارتباط يان اصل صحت و آزادیبه نظر ما م ؛ بنابراینندینما یر میمحدود تفس

ه اصل که آن جا کل گفته شده ین دلیبه هم). 235، 1388، فهیمی( هستند یخاص ۀمربوط به شبههریک 
د ینبا) ت قراردادهایمکا اصل حایعقود  اراده در يهمان اصل آزاد( ندک یومت مکاباحه در قراردادها ح

شود و  یه در ضمن عقد مک یا شروطید ینام و جد یدر مورد عقود بمثالً اصل صحت را استعمال نمود 
  .ار بردکد به یاصل اباحه را با، ه موجب فساد عقد شودکرود  یاحتمال م

قراردادها در  يا آزادیاالباحه  اربرد اصالةکه به نظر کن است یرسد ا یبه ذهن ماینجا  ه درک يا تهکن
                                                      

ها موظفند موافق قوانین به دعاوي رسیدگی کرده، حکم مقتضی صادر و یا فصل خصومت نماینـد.   : قضات دادگاه3ماده  -17
وانین موضوعه کامل یا صریح نبوده یا متعارض باشند یا اصالً قانونی در قضیه مطروحه وجود نداشـته باشـد، بـا    که ق درصورتی

استناد به منابع معتبر اسالمی یا فتاوي معتبر و اصول حقوقی که مغایر با موازین شرعی نباشـد، حکـم قضـیه را صـادر نماینـد و      
ا تعارض قوانین از رسیدگی به دعوا و صدور حکم امتناع ورزنـد واال مسـتنکف   توانند به بهانه سکوت یا نقص یا اجمال ی نمی

 از احقاق حق شناخته شده و به مجازات آن محکوم خواهند شد.  

 قانون نباشد نافذ است.   یحکه مخالف صر درصورتیاند  که آن را منعقد نموده ینسبت به کسان یخصوص يقراردادها: 10ماده  -18
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 یو منوط است به صدق اسم عرف یمبتنها  آن انینام و جر یا عقود بی یع سرقفلیهمچون ب یاتیمورد ماه
 ياز سو ییها ه تالشکصدق اسم  ۀینظر يدن بر رویشکبا خط بطالن  یعنین صورت یر ایدر غ، عقد
در نظر ، قرارداد و عقد عنوان به يتحقق امر يبرا کیتوان مال ینه صورت گرفته نمین زمیدر ا یبرخ

 ۀیرش نظریفقط در صورت پذ ترتیب بدین 19. گردد» یخصوص ينقوذ قراردادها«م کگرفت تا شامل ح
ن امر را در یهرچند اشود  می آن فراهم يمجرا ۀنیقراردادها زم يه اصل اباحه و آزادکصدق اسم است 

  20. میریپذ یاصل صحت و اصل برائت نم

  دیصحت در نفوذ عقود جد - 3- 1
  صدق اسم ۀیرش نظریعدم پذ - 3- 1- 1

  .ل عدم احراز موضوعیبه دل يعدم مجر: اصل صحت: هیان اصول عملیان جرکام
  شود. می وم آنکچون در عرض استصحاب است مح: برائت

  .ابدی یان میجر) اصالة الفساد( استصحاب عدم نقل و انتقال

  صدق اسم ۀیرش نظریپذ - 3- 1- 2

م یات در صورت تعمیات و روایبه اصالة االطالق و اصالة العموم در آ کبا تمس: هیاصول لفظ ياقتضا
ن صورت اصالة الصحه یه در اکن نظر دارند ین چنیتأخره مشهور مکرعقود زمان شارع یعقود به غ ۀلمک

  .مستقل نخواهد بود یاصل
  .استصحاب عدم نقل و انتقال 21: هیاصول عمل ياقتضا
ه اصالة الصحه در کد قائل شد ین صورت بایلصحه با توجه به احراز موضوع که در اان اصالة ایجر

 .ندارد ين مورد مستندیا ینه در فقه و نه در قانون مدن که درحالیابد ی یان میه جریمکشبهات ح

  
                                                      

گذاریم و به نظـر از ایـن کـار بـه مشـکلی       دق اسم را در جریان اصل برائت و اصل صحت، کنار میهرچند ك نظریة ص -19
 کنیم.   برخورد نمی

شود که تا حـدي مـردم را در مسـائل فقیـه      این نظر ما با این جمله برخی اساتید هماهنگ است که (فقیه زمانی مجتهد می -20
 طورکلی با این سخنانشان، تا حدي منافات دارد.  صدق اسم بهکه خط بطالن کشیدن بر روي نظریة  بداند) درحالی

که تمسک عام را نپذیریم مثالً به دلیـل عـدم پـذیرش عقـود بـه نحـو کلـی در آیـه ماننـد میـرزا قمـی و شـیخ              درصورتی -21
 خواهیم بدانیم.   محمدحسن نجفی یا با پذیرش آن اقتضاي اصول عملیه را می
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   جهینت
 کتمسها  آن استدالل فقها به یه در برخک» اصالة الصحة«و » تیاصل عدم جزئ«، »تیاصل عدم شرط«

اصل عدم «ه گفته شده کاست  ین رمز سخنیو ا یاصل عمل یکاست نه  یاصل لفظ یکقتاً یشده حق
؛ اندان حقوقالم کن اصول در یان ایالم فقها متفاوت است با جرکو اصل صحت در » تیت و جزئیشرط

لة الصحة حات فوق اصایبا توجه به توض 22. ندیآ یبه حساب نم یل مستقلیور در فقه دلکاصول مذ بنابراین
ه اصل صحت ک یه است و در حالتیآن در اصول لفظ ۀشیه مبنا و رکد بلیآ یبه حساب نم یل مستقلیدل

اصل  یعنیاصل صحت نخواهد داشت  عنوان بهرا  یاصل صحت قبل يه باشد مجرایاصول عمل يمقتضا
 یک عنوان بهاصل صحت  یول. ابدیان یه جریمکتواند در شبهات ح یم یل لفظیدل یک عنوان بهصحت 
ن یبر ا، هیمکابد نه حی یان میه جریدر شبهات موضوعصرفاً ) یخواه اماره با اصل عمل( یرلفظیاصل غ

صاحب . دیآ ید نمیپد یام وضعکاصل صحت و اصل برائت در اح يدر مجرا یاساس تداخل
ترتب اثر  یمعنه اگر استناد به اصالة الصحه به کگفته است  ینکالم در باب عدم لزوم قبض در سکجواهرال

  است. عمومات و اطالقات ين امر مقتضایبدون قبض گردد ا يناکاس
در  کاست در ش یقتاً اصل لفظیه حقک يا ه اصالة الصحهکنیبر ا یگر است مبنید يدیز مؤین نیا
نند کن یمنظور خود را از اصالة الصحة معاینکه  ان بدوندان حقوق یابد اما برخیان یتواند جر یت میشرط
به اصالة  كت جزء زائد مانند ثبت در نقل و انتقال امالیطرد شرط ياست برا یلفظ یاصلاینکه  بر یمبن

ه به ک يا در مرحله، اما )57، 1385، شهیدي( رسد یانتقاد به نظر مقابل  نیاند و ا الصحة استناد جسته
 دیحاصل گرد دیط تردین عناصر و شرایط و موانع مبادرت شد حال در حدوث ایشرا، انکشناخت ار

از ین حالت آنچه ما نیرسد در ا می به نظر. دیآ ید میان اصل صحت پدیان جرکام 23) هیموضوع هشبه(
ل کیعمل را تش يه مسماک حیان فاسد و صحیم كمشتر( است كم احراز موضوع جامع و مشتریدار
ق یتحقدر . ل حاصل استیتحصکردن  حیح را حمل بر صحیرا موضوع صحیز یاعم ۀینظر: دهد یم

در . وجود قصد انشاء صرف. معامله يوقوع ظاهر. معامله یوقوع عرف: باشد یه میز چند نظریعمل ن يمسما
 یه اصل اولکابد بلی یان نمیگردد اصل برائت جر یه نمیمکه مربوط به شبهات حکن موارد یاز ا یکچ یه

برد بر آن  ین میصحاب را از باصل است ياجرا ۀنین اصل زمیان اصل صحت ایبا جر یولاست  اصالة الفساد
صرفاً د نیامد و یان اصل صحت و برائت پدیم یز تداخلین حالت نیم در ایدید که چنان شود. می مکحا

                                                      
 اند.   اه اصالة االطالق و اصالة الصحه را که در کالم برخی فقها ذکر شده دو اصل جدا انگاشتهبرخی در مقاالت خود به اشتب -22

 شود.   در اینجا بحث از اعمال اصل صحت به صورت استطراري مطرح می -23
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ام یق یف کوال تس«: ن استینه چنین زمیدر ا يبجنورد يموسواهللا  تینظر آ. دارد ياصل صحت مجر
عاً یصحة معاملة من المعامالت ب یف کمورد شل ک یف: يأ یالثان یالصحة بالمعن یالحمل عل یره علیالس
ابواب المعامالت من العقود و  یوره فکن المذیمن العناد کر ذلیاحاً أو غکان أو اجارة أوهبه أونک
زائداً  25الحتمال فقد شرط اعتبره الشارع أو العقد، و عندهم 24العنوان بنظر العرف کقاعات بعد تحقق ذلیاال
 یعتنون الیالصحة وال  یبنون علیف کذلکنوان عدهم أو احتمال وجود مانع الع کما هو المقوم لذل یعل
الشرط المحتمل الفقدان من شرائط العقد أو  کون ذلیکن أن یالعقالء باي  احتمال وال فرق عندهم کذل

  ).294، ق1419، موسوي بجنوردي( »المحتمل الوجودهالمانع  کذلکن و یأو العوض 26نیالمتعاقد
پس ، است یاصل لفظ یکاست  ه مستند آن اطالقات و عموماتک یلیدل عنوان بهلصحة همچنین اصالة ا

. ردکل مستقل اعتماد یدل یک عنوان به کنند میه نقل از فقها کان دان حقوق ید به ظاهر آن در استدالل برخینبا
ان یج جرقاعات واقع شده در عالم خاریه در عقود و اک یرلفظیاصل غ یک عنوان بهاصالة الصحه  یول
رد نه در یگ یه صورت میدر شبهات موضوعصرفاً ن امر یه اکرد یل و مستند مستقل قرار بگیتواند دل یابد می یم

؛ ه استیمکه نظر مشهور فقها هم عدم اعمال اصل صحت در شبهات حکگفته شده . هیمکشبهات ح
د اعمال اصل صحت در یآ یبر م یقانون مدن 223ن ظاهر ماده یالم فقها و همچنکاز ظاهر آنچه  ترتیب بدین

. سان استیکاعمال اصل صحت در فقه و حقوق  ۀم دامنیگو ین اساس میه بر اکاست  هیشبهات موضوع
شود  ینم يه جاریمکآن در شبهات حبودن  ا امارهیاگرچه طبق نظر مشهور فقهاء اصل صحت فارغ از اصل 

 زیه نیمکاند اصل صحت را در شبهات ح ردهکر کذ د محترم حقوقیاز اسات یه بعضک ییها از مثال ياریدر بس
د به خاطر توجه نداشتن به قلمرو اعمال اصل صحت بوده و دقت ین موضوع شایاند ا اعمال دانستهقابل 

  .مؤثر است ییمات قضایو تصم يگذار قانون یرا در چگونگیطلبد ز یرا م يشتریب

  تعارض منافع
  .مقاله وجود ندارد ینتعارض منافع در ا

                                                      
 توان در این بخش یعنی شک در حدوث شرطیت هم عالوه بر شک در شرطیت حادث مشاهده کرد.   نظریۀ صدق اسم را می -24

بنابراین شرطیت و اعتبار امر زائد در گذشته محرز شده ولی در عقدي که در عالم خـارج واقـع شـده یـا شـبهة موضـوعه        -25
 شک در حدوث آن است. 

مؤیدي دیگر بر جریان اصل صحة در شک در حدوث شرطیت امري کـه شـرطیت آن محـرز شـده و از جملـه شـرایط عقـد یـا          -26
 متعاقدین است.  
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نشر علوم تهران، ، چاپ سیزدهمجلد اول بخش مدنی، قواعد فقه،  ،1385، سیدمصطفی ،محقق داماد - 

 اسالمی.

 نشر میزان.تهران، ، چاپ هشتم قواعد فقه،، 1385محمدي، ابوالحسن،  - 

  عربی
 موسسه مطبوعات دینی قم.، قم، چاپ چهارمجلد اول،  المکاسب، ،1385انصاري، مرتضی،  - 

  الطبعة الثالث، ناشر واریان. ،الجزء الثانیالروضه البهیه فی شرح اللمعة الدمشقیه،  ق،1425شهید ثانی،  - 
، چاپ اولجلد اول و جلد دوم،  ،المکاسب یقاتتعل یمحصل المطالب ف ،1378طهوري، صادق،  - 

  انتشارات کلیدر.تهران، 
، مرکز نشر مکتب الطبعة االولی، جلد ششم، یعه فی احکام الشریعهمختلف الش ،1374عالمه حلی،  - 

  االعالم االسالمی.
جلدي، تحقیق مهدي کهریزي و  7 القواعد الفقهیه، ق،1419 حسن،سیدمحمدموسوي بجنوردي،  - 
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  محمدحسن الدرایتی، قم، نشر الهادي.
  .(ع) ر مدرسه االمام امیرالمؤمنیننش ،چاپ چهارم، قم، القواعد الفقهیهق، 1416ناصر، مکارم شیرازي،  - 
 ، جلد ششم، نشر وجدانی.مصباح الفقاهه ،1371 موسویی خویی، سیدابوالقاسم، - 

، به تحقیق شیخ علی 28جلد  ،شرح شرائع االسالم یجواهر الکالم ف ق،1397نجفی، محمدحسن،  - 
  آخوندي، چاپ ششم، انتشارات دارالکتب االسالمیه.

  قم، مکتبه الداوري. ، مصباح االصول،ق1420، سرور محمد ، بهسودى ینیحس  واعظ - 
  قوانین

  قانون اساسی جمهوري اسالمی ایرانـ 
  1307مصوب  یقانون مدنـ 
  1379دادرسی مدنی مصوب  آیینقانون ـ 
  




