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مقدمه. 1
هاي مهم در حوزه بانکـداري اسـالمی، مسـأله نظـارت شـرعی و اطمینـان از       یکی از دغدغه

و وجود نظارت شـرعی بـه   رعایت موازین اسالمی در انعقاد قراردادهاي بانکی است. از یک س
ي اسـالمی را از ناحیـه عـدم تطـابق     هـا بانـک منظور کاهش ریسک شریعت و خطـري کـه   

ناپـذیر اسـت و از سـوي    ، امري ضروري و اجتنابکندمیفعالیتشان با تعالیم اسالمی تهدید 
و قبـیح  دیگـران را بـر   کـه نبایـد رفتـار   در فقه اسالمی داللت دارد بـر این اصل صحت دیگر 
همچنین در مواردي هـم  .مگر اینکه نسبت به آن یقین داشته باشیم،حمل نمودبودنحرام

کنـد، مجـراي اصـل صـحت     که انسان در اجراي صحیح قرارداد از سوي متعاملین شک مـی 
بایست به درستی رفتار دیگري اطمینان نمود. مالحظه اصل صحت بدین معنا باشد و میمی

کداري اسالمی را مخـدوش نمایـد و تـزاحم ایـن دو را     ممکن است لزوم نظارت شرعی در بان
اثبات نماید.  

شود ضمن بیـان چـارچوب و محـدوده دو نـوع اصـل صـحت کـه        در این مقاله سعی می
فسـاد واصل صحت در مقابل بدگمانی و تهمت و اصل صحت در مقابل بطـالن :ند ازاعبارت
شود.مشخص بانکیبر عملیات شرعیلزوم و محدوده نظارت،هاقرارداد

اصل صحت. 2

) اسـت. اصـل صـحت  (الصحۀلۀأصاهیکى از قواعد مشهور فقهى و متداول بین فقها، قاعد
بـه  بودن رفتار دیگران،بناگذاري بر صحیحمقررنمودن اصل صحت و دین مقدس اسالم با 

گمـان باشـند و از   دنبال این هدف است که در جامعه اسالمی افراد نسبت بـه هـم خـوش   
کنـد و مـانع   بدگمانی فضاي جامعـه را آلـوده مـی   و تهمت و افترا پرهیز نمایند.بدگمانی

زنـدگی را  ،این فضاي ناسالمشود.میرفتارها بر اساس الگوي انسانی و عاطفیگیريشکل
شک و تردید از جهت رعایت اصول و ضوابط شرعی .کردبر افراد آن جامعه سخت خواهد 

هم اگر تردیدي فرض . در این نمودبا مشکل مواجه خواهد قرارداد نیز زندگی اقتصادي را 
، طرف مقابل پیـدا شـد  از سوي شرایط و ضوابط معتبر در صحت قرارداد تمبنی بر مراعا
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.گذاشتاصل را بر صحت و درستیبایست می
: به شرح زیر استاصل صحت در فقه اسالمی داراي دو معنا

ز نسبت زشـت و نـاروا بـه شـخص     اصل صحت به معناي بناگذاري بر اجتناب ا)1
بودن فعل دیگريخاص و حمل بر حسن و خوب

ست از حمل بر درستی و صحت و رعایت شـرایط  انوع دوم اصل صحت عبارت)2
معتبر

زدنو تهمتبدگمانیاصل صحت در مقابل :معناي نخستـ 

داشـته باشـد  این نوع اصل صحت وقتی کاربرد دارد که شک و تردیدي در این جهت وجـود 
ام و زشت شده است یا خیر؟حرکه آیا شخص مورد نظر مرتکب عمل 

بایـد اصـل را بـر ایـن     ،که در صورت چنین شـکی شودمیبا توجه به این اصل مشخص 
عمـل خـوب و   هبایـد بـ  شده و فعل مشکوك اونگذارد که شخص مقابل مرتکب عمل زشت 

کنند اصل را این طور بیان میمورد جریان این در قالب یک مثال . فقها تعبیر شودپسندیده 
دانیم آن شخص مرتکب فحاشی شـده و یـا سـالم    که اگر کالمی از کسی صادر شد ولی نمی

معناي نخست باید گفت آن شـخص سـالم کـرده و کـار     به اصل صحت قبر طبکرده است،
.)392تا،بی(انصاري،زشت فحاشی را انجام نداده است

هـاي  گفتـه کـه وقتـی شـک داریـم آیـا      کـاربرد دارد تیباین اصل در امور بانکی به این تر
بایـد  کارگیري تسهیالت دریافتی در موضوع قرارداد صحیح است یا خیـر،  مشتریان بانکی در به

ایـن  به ایشان پرهیز نمود و به آنها حسن ظن داشت.گویی زشت و نارواي دروغنسبت دادن از 
فراد را به یک حکـم تکلیفـی موظـف    کند و انوع اصل صحت فقط حکم ظاهري را مشخص می

صـحت  .مایندپرهیز ندیگراناز بدگمانی و دادن نسبت ناروا و زشت بهبایستمینماید کهیم
بودن اسـت و بـر اسـاس ایـن اصـل ثابـت       جـایز به معناي خـوب و  ، در این نوع از اصل صحت

.حمل نمود،اید بر خوب و اینکه زشت و حرام نیستبشود که فعل مشکوك را می
و بـدگمانی نوع اصل صـحت را تحـت عنـوان اصـل صـحت در مقابـل       این مقاله ایندر
خواهـد  دادهتوضـیح  در ادامـه کنیم تا از نوع دوم اصل صحت کـه گذاري مینامزدن،تهمت
شود.تفکیک شد، 
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حمل بر درستی و صحت و رعایت شرایط معتبر:نوع دوم اصل صحتـ 

ورد عبادات کـاربرد دارد و هـم در مـورد معـامالت و     این نوع از اصل صحت اگر چه هم در م
با توجه بـه  صحت در قراردادهاست.ولی آنچه در این بحث بیشتر مورد نظر است،،قراردادها

رعایـت اصـول و   ی بـا گرفته از سـوي شخصـ  شک کردیم که آیا قرارداد صورتاین اصل اگر
شخص مورد نظر با رعایت شرایط کهشتاین گذاباید اصل را بر،رضوابط انجام گرفته یا خی

.  اقدام به انعقاد قرارداد نموده استمعتبر،
ولـی در ایـن مقالـه    گرددمیاصل صحت در فعل غیر تعبیر نوعبه اینگاه فقهادر کالم 

شود.میگذاري این نوع اصل صحت با عنوان اصل صحت در مقابل فساد و بطالن نام
سـت  او آن عبارتکندمیک حکم وضعی را ثابت یاصل صحت در مقابل فساد و بطالن،
قـرارداد اگـر صـحیح باشـد     اسـت. یافتن آثارجریاناز صحت و درستی قرارداد که به معناي

منظور از آن این است که قرارداد مزبور موضوع آثاري است که شارع مقدس اسالم بـراي آن  
را بـه  مورد نظـر  مبیع بایع آیا براي مثال در مورد قرارداد بیع شک داریم کهداده است.قرار

عقـد  توان با انعقاد و حال میاستمشروع تملک کردهدادصورت صحیح و در قالب یک قرار
یا خیر؟نمودآن کاال را از وي خریداري و تملک بیع،

و اینکـه بـا رعایـت    یرا بر درسـت دیگري فعل بایستمیکه کندمیمشخص مزبوراصل
حمل نمود.شرایط معتبر صورت گرفته،

شـخص  خـود  فعـل  اصل صحت براي اثبات درستی فعل غیر است ولی اگر مورد تردیـد، 
شک و تردیـد را برطـرف   توانمیبا اصولی چون اصل فراغ و یا اصل تجاوز ،باشدکننده شک
بودن فعل شخص دیگر است.الشرایطاما اصل صحت براي اثبات درستی و تام،نمود

ایـن .دارنـد تفـاوت  که این دو نوع اصل صـحت بـا یکـدیگر    روشن شد با توضیحات باال 
معنـا کـه   بـدین ،یک حکم تکلیفی اسـت ند از اینکه در قسم اول مفاد ادله،اعبارتهاتفاوت

و بـود  بـین  از نسبت ناروا و زشت پرهیز نمـود و بـه آنهـا خـوش    باید در مورد افعال دیگران
ترتـب  اسـت و بـر مبنـاي    کم وضـعی حبه معناي ولی صحت در قسم دوم نظر داشت.حسن

گردد.  ثابت میباشد،معناي صحت در معامالت میبه که يآثار
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مـل بـر حسـن و مبـاح     حصحت در قسم اول در مقابل قبیح است و بـه معنـاي   بنابراین 
آثار است و در مقابل آن فسـاد و  یافتنجریاندر قسم دوم به معناي ولی صحت. خواهد بود
.)322هـ . ق، 1417بهسودي،ینی(حسداردبطالن قرار

اینکه بین،مورد شک جایی است که تردید داریم،در قسم اولتفاوت دیگر این است که 
.و جـایز پسـندیده درسـت و زشت و حرام اسـت یـا از افعـال    فعل صادرشده از افعال قبیح،

کـه فعـل صادرشـده از    شـود مـی حکـم  ،زدنتهمتبدگمانی و مقابل اصل صحت درتوسط
کس نباید دیگـري  لذا هیچ.استو مشروعخص مورد نظر از نوع افعال و کارهاي پسندیدهش

امـا  باید پرهیز نمـود.  را بدون دلیل متهم کند و از هر گونه بدبینی و سوءظن نسبت به افراد
به صورتدر قسم دوم مورد شک جایی است که تردید داریم آیا فعل صادرشده مثل قرارداد

ده و به صورت باطـل انجـام   یو یا شرایط معتبر رعایت نگردمنعقدشدهرایط،الشصحیح و تام
. گرفته است

گردد که فعـل  و ثابت میشودمیشک مزبور بر طرف ،اصل صحت به معناي دومتوسط
اصل صحت در این معنـا یـک قاعـده    انجام گرفته است.مشروعصحیح و به شکل صادرشده 

آید.    یحقوقی به شمار م

زدنتهمتو بدگمانیل اصل صحت در مقابل دالی. 3

ند از:ان آیات عبارتیست از آیات قرآن کریم که اااولین دلیل عبارت

آیه اول:ـ 
»83آیه (سوره بقره،»سناًو قولوا للنّاس ح(

با مردم به نیکی سخن بگویید.ترجمه:
امام صـادق (ع) از با روایتی چگونگی استدالل به این آیه مبارکه براي اثبات اصل صحت 

و سناًقولوا للنّاس ح«ند: فرمودگردد. ایشان ي بر این آیه است، روشن میتفسیرکه به منزله 
)132ـ .ق، ه1388(کلینی،»التقولو االّ خیرا حتی تعلموا ما هو

ید تا اینکه به حقیقت امر یقـین  یید و جز خوبی مگویبا مردم به نیکی سخن بگوترجمه:
پیدا کنید.
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اعتقـاد  » یـد یبگو«منظور از کلمه ،که در آیه مبارکهشودمیتوجه به این روایت معلوم با 
بایـد  و رفتـار مـردم،  گفتارنسبت به لذا در صورت شک .استکردن و یا ظن پیداکردن پیدا

حمل بر خوبی گردد.

آیه دوم:ـ 
»من الظنِنبوا کثیراًجتَانَّا12آیه (سوره حجرات،»اثمالظنِبعض(

د.نباشها گناه میها بپرهیزید به درستی که بعضی از گماناز بسیاري از گمانترجمه:
ـ  ترتیـب اسـت کـه بـر اسـاس آن معلـوم       دینچگونگی استدالل به این آیه مبارکه هم ب

. شـود میمحسوب گناهحمل بر صحت است،بینی و خوشگمان بد که نقطه مقابل شودمی
به وقتیلذا،گمان بد استد،نآیبه شمار میهایی که گناهقدر مسلم از گمان و ظندر واقع 

آن بـه دسـت   ازگنـاه و مـورد نهـی اسـت،    ،حکم این آیه ثابت شد که ترك حمل بر صحت
واجب و مطلوب شارع مقدس اسالم است.،آید که حمل بر صحتمی

آیه سوم:ـ 
)1آیه (سوره مائده،»وفوا بالعقوداٌ«

بند باشید.به قراردادها پایترجمه:
ترتیب اسـت کـه بـه حکـم آیـه مبارکـه بایـد بـه تمـام          دیناستدالل به این آیه بنحوه 

البته نسبت به قراردادهایی که به دلیل خاص از شمول این دلیـل عـام   .قراردادها پایبند بود
بـه  بـودن آن مـورد شـک اسـت،    که خارجنباید پایبند بود ولی بقیه قراردادهایی،شدخارج 

دلیل عام مشمول آیه مبارکه خواهد بود. حکم عموم 

آیه چهارم:ـ 
»مـنکم عن تـراضٍ تجارةتکونَنّال اَکم بینکم بالباطل ایا ایها الذین آمنوا التاکلوا اموالَ«

)29آیه (سوره نساء،
اید اموالتان را بین خود به باطل مخوریـد مگـر اینکـه    اي کسانی که ایمان آوردهترجمه:

منعقد شده باشد.ا رضایت طرفین باشد که بحاصل از تجارتی 



151بررسی جایگاه اصل صحت در نظارت شرعی

هر تجـارتی کـه بـا    ،ین ترتیب است که به حکم اطالقداستدالل به این آیه کریمه هم ب
.بودن آن ثابت شودمحکوم به صحت است مگر اینکه باطل،رضایت طرفین منعقد شده باشد

سـدبودن آن یقـین   د که به باطـل و فا نشوقراردادهایی بر صحت حمل نمی،لذا بر اساس آن
.گرددمیحکم به صحت داشته باشیم ولی در فرض شک به حکم اطالق کریمه،

آیه پنجم:ـ 
»ـ النّبی و یقولونَیؤذونَم الذینَو منه لکـم یـؤمن بـاهللا و یـؤمن     خیـرٌ نُذقـل اُ نُ ذو اُه

)61آیه(سوره توبه،»للمؤمنین
گوینـد  دهند و میمورد آزار قرار میرا (ص)و از ایشان کسانی هستند که پیامبرترجمه:

بـودن بگـو گـوش  دهـد) (کنایه از اینکه همـه را مـورد تصـدیق قـرار مـی     که او گوش است
نماید.خدا و مؤمنین را نیز تصدیق می،براي شما بهتر استکننده دیگران بودن)(تصدیق

اسـتعمال  ین ترتیب اسـت کـه در واژه اذن یـا گـوش،    داستدالل به این آیه مبارکه نیز ب
باشـد. هـا مـی  ییـد شـنیده  أمجازي صورت گرفته است و مقصود از آن سرعت در تصدیق و ت

نماید تا بـه منـافقین بگویـد کـه زود     امر می(ص)خداي متعال در این آیه مبارکه به پیامبر
(ص)آنگاه بـه ایـن امـر پرداختـه شـد کـه پیـامبر       . بهتر استآنها کننده بودن برايتصدیق
ولـی حـرف جـر قبـل از خـداي      باشدمیه نسبت به خداي متعال و اهل ایمان کنندتصدیق

این تفاوت گویـاي ایـن   باشد.می»الم«حرف جر قبل از مؤمنین حرف و» باء«متعال حرف 
از بـاب رحمـت و لطـف    مطلب است که تصدیق او نسبت به مؤمنین به نفع ایشـان اسـت و  

و چـون تصـدیق نسـبت بـه خـداي      )574، 1369(تبریـزي، باشدمیحضرت بر اهل ایمان 
تصدیق نسبت به اهل ایمان نیـز واجـب   بایستمیبه حکم قرینه مقارنه متعال واجب است،

ین ترتیب به حکم این آیـه  دب. صحت نخواهد بودبنانهادن اصل بر تصدیق، چیزي جز .باشد
.داردکه حمل بر صحت واجب بوده و در زمره تکالیف شرعی قرارشدمبارکه نیز ثابت 

ین آنها از نظر ترمهمروایات که ست ازادلیل دوم براي اثبات اصل صحت عبارت
:د گذشتنخواه

االیمـان فـی قلبـه کمـا     انمـاث اذا اتّهم المؤمن اخاهقال:(ع)عن ابی عبداهللاروایت اول:
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)302، هـ .ق، 1404(حر عاملی،ینماث الملح فی الماء
ایمان در قلب او ذوب خواهـد  را مورد اتهام قرار دهد،اگر مؤمن برادر مؤمن خود ترجمه:

.شودمیآب ذوب چنانکه نمک در،شد
ن عامـلَ ما و مهۀ بینَفال حرمفی دینههم اخاهمن اتََّعن ابی عبداهللا (ع) قال:روایت دوم:

(همان)ینتحل.ا ممءفهو بريما عامل به النّاسِاخاه بمثلِ
مـورد اتهـام قـرار دهـد،    هر کس بـرادر دینـی خـود را   رمودند:امام صادق (ع) فترجمه:

از،ن آن دو به جا نماند و هر که با برادر دینی خود مانند سایر مردم معامله کنـد بیاحترامی 
شده است.دور و برکنارآنچه خود را بدان بسته (دین و مذهب شیعه)

مـر اخیـک   ع اَضَفی کالم له:)قال امیرالمؤمنین (عقال:روایت سوم: عن ابی عبداهللا (ع)
جـد سوءأ و انت تَت من اخیکجرَخَۀکلمبِننَظَّوال تُمنه،کبمایغلُحتی یأتیکحسنهعلی اَ

ال.حمملها فی الخیر
امیرالمؤمنین (ع) در ضمن سخنی از سخنان خود فرمـود: فرمود:امام صادق (ع)ترجمه:

به بهترین وجه حمل کن تا اینکه کاري انجام دهـد  ،زندهر کاري که از برادر دینی سر می«
در حـالی  ،ات گمان بـد مبـر  که راه توجیه را بر تو ببندد و هیچ گاه درباره سخن برادر دینی

.»آن سخن محمل خوبی بیابیکه بر
ـ عزّوجلّ نَنّ اهللاَافَم،کُبینَوا سوءالظّنَّحاطرَ(ع):نعن امیرالمؤمنیچهارم:روایت ـ ه ن ی ع

ذل624، 1362(صدوق،ک(.
زیـرا ،را رهـا کنیـد  بـدگمانی ن خـود سـوءظن و   بیدر امیرالمؤمنین (ع) فرمود:ترجمه:

آن منع نموده است.خداي متعال از

ـ المرءایمانِسنِن حمهاصلُسن الظّنِحقال الصادق (ع):روایت پنجم: ـ مـۀ الو س ه درِص
.)13ـ .ق، ه1400....(منسوب به امام صادق (ع)،

ست از خـوبی و نیکـویی   اریشه و اصل گمان خوب عبارتامام صادق (ع) فرمود:ترجمه:
بودن قلب او.........ایمان انسان و سالم
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ـ نَّاَاربعـونَ دهِو شَشیءخیکن اَعکغَلَان بقال ابو عبداهللا (ع):روایت ششم: ـ ه م سمه عو
م اقل فَلَ:نه فقالَماقب135ـ .ق، ه1407وري طبرسی،(نل منه(

اگر چیزي از برادر ایمـانی تـو بـه تـو رسـید و چهـل نفـر        (ع) فرمودامام صادقترجمه:
از وي بپذیر.اگر خود او اظهار داشت که نگفتم،.اندشهادت دادند که آن را از وي شنیده

ـ قال:عن ابی الحسن موسی (ع)روایت هفتم: کذّب سمعکوـ ب صـ رك خن اَع ـ یـک ان فَ
ـ کلَو قالَهقسامونَخمسندكعدهِشَ ـ وال فَقَ صقهـ د ـ .ق، هـ 1414(حـر عـاملی،  ذّبهمو کَ

295(.
گوش و چشم خود را درباره برادرت (برادر ایمـانی) امام موسی کاظم (ع) فرمود:ترجمه:

چیـز دیگـري   اگر پنجاه نفر با قسم شهادتی به نزد تو دادند و او خودمورد تکذیب قرار بده،
آن پنجاه نفر را تکذیب کن و آن مـؤمن را مورد تصدیق قرار بده.اظهار داشت،
اتفاق فقها: بسیاري از صاحبنظران اجماع را نیز بـه عنـوان مسـتند بـراي     اجماع و

انـد اصل مزبور برشمرده که در این زمینه برخی در کنار سایر ادله از آن یاد نموده
بـه  صـاحبنظران برخی دیگـر از  اما.پیشین)هسودي،حسینی ب؛پیشین(انصاري،

ـ .ق، هـ 1409(کاظمی خراسـانی، اجماع را مطرح نمودندتنها دلیل معتبر،عنوان
دلیـل کـه حجیـت اجمـاع در منظـر فقهـاي امامیـه بـه        حقیقت این است.)654

تا،بیسبحانی،؛126ـ .ق، ه1403(حلی،استبودن آن از قول معصوم (ع)کاشف
بـودن  کاشـف دلیلوقتی حجیت اجماع به .)268ـ .ق، ه1416د بهبهانی،وحی؛9

در جایی داراي اعتبار است که داللتش بر کشف تـام و  شد،آن از قول معصوم (ع)
از قول معصوم (ع) کشـف  ،بدون هیج نقصی باشد ولی اگر اجماع به استناد دلیلی

ن صورت باید به سـراغ  آدیگر به عنوان دلیل کاشف مطرح نیست بلکه در،بنماید
داد. در ایـن  دلیل و مستند اجماع رفت و آن را مستقل از اجماع مورد ارزیابی قرار

اجمـاع  اصـطالحاً بحث چون در کنار اجمـاع مـدارك و ادلـه متعـدد وجـود دارد،     
نیست.مدرکی است و اجماع مدرکی کاشف از قول معصوم (ع)

ف اعم از آیات مبارکه قـرآن و روایـات   بحث از اصل صحت دالیل مختلبنابراین چون در
د به عنوان مدرك و مستند مستقلی در کنـار ایـن   توانمیاجماع ن، (ع) وجود داردائمه اطهار



1391پاییز، 13شماره ـ بانکی،هاي پولیپژوهش154

بودن از اعتبار ساقط است.مدرکیدلیلادله قرار گیرد و در نتیجه به 
بت بـه  افراد مـؤمن بایـد نسـ   گرددمیمعلوم ،اي که در باال از نظر گذشتاز مجموع ادله

یعنی فعلی که صادرشده ،حمل بر صحت نمایندگمان بوده و در صورت شک،خوشیکدیگر
بر خوب حمل شود مگر اینکه نسبت به بدبودن آن بایستمی،باشدمیو به صورت مشکوك 

یقین داشته باشیم.

زدنتهمتو بدگمانیمحدوده اصل صحت در مقابل . 4
در یک جامعه اسالمی اصل بر این است کـه از اهـل   کهشودمیبا مالحظه دالیل قبل ثابت 

بـر مبنـاي ایـن    از بدگمانی پرهیز نمود.بایدلذا،گرددمیایمان عمل زشت و ناپسند صادر ن
بین باشند و تا زمانی که به طور قطعـی نسـبت   به یکدیگر خوشستبایمیاهل ایمان اصل،

که اعمال افراد جامعه،گذارند بر این رااصلیقین پیدا نکردند،ام و زشت،حربه صدور عمل 
.باشدمیخوب و پسندیده 

مطلـق نیسـت بلکـه مقیـد     ، شودمیاصل مزبور بنا بر آنچه که از دالیل حدیثی استفاده 
.در مواردي نباید اصل را بر صحت قرار دادبوده و

ـ هلمان و اَزَی الّلَعی الصالحولَاذا استَدر کالم امیرالمؤمنین آمده: ـ اٌمه ثُ سـ اء الظـنَّ لُرج
م تظَلَلِبرجهر منهلَد ظَقَفَیۀ زخی الفَولَاذا استَومعلـی الزمـان و  ساد ـ فَاهلـه احسجـل  ن ر
.)114حکمت ،البالغه(نهجررد غَقَفَرجلِن بِالظَّ

شـد،  فرمود: هرگاه درستی و پاکی بر روزگار و مـردمش حکمفرمـا  )ع(امام علیترجمه:
هرگـاه  ستم کرده اسـت و د،آنکه گناهی از او آشکار شود گمان بد بربه دیگري بیاگر کسی

و فساد و ناراستی بر روزگار و مردم آن چیره شد، اگـر کسـی بـه دیگـري گمـان نیـک بـرد       
.شودمیهالك و نابود ،بین باشدخوش

که حمل بر صحت در شـرایطی اسـت کـه   شودمیاز این کالم حضرت به خوبی استفاده 
نادرسـت  رفتارهـاي  فسـاد و  اعمال بد و ناپسند زیاد نشده باشد و اگر شرایط طوري بود کـه  

باید نسبت به رفتار دیگران با سوءظن نگاه کرد و به طور کامـل جانـب احتیـاط را    ،زیاد شد
.نمودرعایت 
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که در پایین بـه چنـد روایـت دیگـر     استاین مطلب از احادیث دیگري نیز قابل استفاده 
:گرددمیاشاره
.قالَستَلن تُرسالِستاالفانّ صرعۀکلّ الثقۀِق بأخیکثالتَقال ابو عبداهللا (ع):ـ 

یکسره به برادرت اعتماد مکـن (و از همـه جهـت بـه او وثـوق      فرمود:حضرت صادق (ع)
پذیر نیسـت باري جبرانوبندراه بیزیرا به زمین خوردن از،نداشته باش بلکه احتیاط کن)

.)493ـ .ق، ه1388نی،(کلی
احترسوا من الناس بسوءالظّنّ.قال رسول اهللا (ص):ـ 

ایشـان خود را از مردم حفظ کنید با سـوءظن داشـتن بـه   پیامبر گرامی اسالم فرمودند:
.)324، 1380(حسینی،

ـ م یلَمن الحقِاغلبإذا کان الجوراإلمام الکاظم (ع):ـ ـ ح حتـی  نّ بأحـد خیـراً  لّ أن یظَ
عرِیفذلکمنه.

اگر گناه و معصیت بر رفتار درست و پسندیده غالب آید در ایـن  امام کاظم (ع) فرمودند:
بودن آن رفتـار یقـین   بین بود مگر اینکه به درستصورت نباید نسبت به رفتار دیگران خوش

.)کتاب کافی مرحوم کلینیبه نقل از(همانشود پیدا 
باحـد  ان تظنَفحرامفیه اغلب من الجورِالعدلُا کان زمانَُإذقال ابوالحسن الثالث (ع):ـ 
أن یظـن  فلـیس الحـد  من العدلِفیه أغلبم ذلک منه و إذا کان زمان الجورلَعحتی یسوءاَ
خیراًباحدحتی یبدو ذلکمنه.

اگر در شرایطی بودید که خوبی و عدالت بر بـدي و سـتم غلبـه   :امام هادي (ع) فرمودند
خـوبی غلبـه   بین بود ولی اگر شرایط طوري بود که بدي برداشت نسبت به دیگران نباید بد

بودن رفتار مورد نظـر حاصـل   بین بود مگر اینکه یقین به خوبداشت نباید به دیگران خوش
.)311ـ .ق، ه1427(مجلسی،شود

عبدي و بدون که شارع مقدس اسالم به صورت تشودمیاستفاده این گونهاز این روایات
گذارد بلکه به طور کامل شرایط صحت نمیاصل را بر، درنظرگرفتن شرایط و اوضاع و احوال

دهد.جامعه را مورد توجه قرار می
کـه مـردم غالبـاً   شـود مـی گذاشته شدهبر صحتبنا شریعت مقدس اسالم شرایطی، در 

پرهیـز  و غیرمشـروع یسـت از رفتـار ناشا داشته باشند و عمومـاً و مشروعدرست،رفتار نیکو
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.در این صورت اصل بر صحت نخواهد بود،زیاد شدناصواب ولی اگر گناه و رفتارهاي نمایند 
لـذا  ،نگـري که اسالم دینی است بـر پایـه واقـع   شودمیاستفاده این گونهاز این احادیث

ـ    ی بیبینخوشمذموم و نادرست است،،جاه بدبینی بیچچنان .ودجا نیـز نادرسـت خواهـد ب
این مردم هستند کـه بـا غلبـه    .بناگذاري بر صحت و نیکی برگرفته از رفتار غالب مردم است

نمایند و اگر در اسالم اصـلی  بناي اصل صحت را در جامعه مستحکم می،رفتار خوب خودبر
برگرفته از رفتار عموم مردم است.،به نام اصل صحت وجود دارد

نباید تصور کـرد  ،الفی که در جامعه شاهد آن هستیمامروزه با وجود فراوانی رفتارهاي خ
این عمل چشم همچنان باید اصل را بر صحت گذاشت و دقت و احتیاط الزم را اعمال نکرد،

ممکن اسـت بـا چشـم بسـتن از واقعیـات شـاهد       زیرا،بستن از واقعیات موجود جامعه است
باشیم.رناپذیضرري جبران

،نباید با پنداشت غلط از اصـل صـحت  ،ها را دارندکمسئولینی که وظیفه نظارت بر بان
،صـحت قاعده از توضیحات باال مشخص شد در ، زیرابینی بگذارندجهت بنا را بر خوشبی

محـدود بـه واقعیـات و    قاعـده  بلکه ایـن  ،بینانه به صورت مطلق نیستاصل بر نگاه خوش
هـاي  ی بـا وجـود خـالف   انگاري در نظارت بر امـور بـانک  سهلشرایط حقیقی جامعه است.

را توجیـه  توانـد آن ایم، موجه نیست و اصل صـحت نمـی  زیادي که تاکنون شاهد آن بوده
مالکی اسـت کـه شـارع    دلیلعالوه اینکه اصل صحت مانند همه احکام دیگر به ه ب.نماید

تـر تـزاحم   حال اگر مالکی مهم با مالکی مهم.مقدس اسالم بر آن اساس حکم کرده است
ها خسارترو جلوگیري از از اینتر را رعایت کرد.جانب مالك مهمبایست میلماًنماید مس

و پـیش بـرود   ،نظارت با دقت و مراعات احتیاطمقوله کند کهو ضررهاي بزرگ ایجاب می
تنها در صورتی باید اصل را بر صحت گذاشت کـه احتمـال تخلـف کـم باشـد و بـدانیم از       

م بود.اپذیر ایمن خواهینضررهاي جبران
عقـال نگـاه   یک اصل عقالیی اسـت، ،زدنتهمتاصل صحت به معناي پرهیز از بدبینی و

و روابـط اجتمـاعی را بـا    شودمیبدبینانه را که موجب سلب اطمینان افراد جامعه از یکدیگر 
نظـر گذشـت،   اي کـه از با ادلهرا اسالم این اصلشمارند.ناپسند می،سازدمشکل مواجه می

ه اصل صحت در سیره عقال مطلق نیست و محـدود  چچنانو امضا قرار داده است.ییدأمورد ت
در اسالم نیز اصل صحت تا زمانی باید مراعـات شـود کـه انسـان را بـه      ،باشدمیبه حدودي 
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.   مشکالت بزرگ نگرددو اجراي آن باعث بروزدوري از واقعیات نیفکندورطه

نبطالدالیل اصل صحت در مقابل فساد و. 5
طبق این اصـل هـر   یعنی،اصل صحت در معناي دوم خود در مقابل فساد و بطالن قرار دارد

نمایند تا زمانى کـه فسـاد   اى که بین دو یا چند نفر واقع شود، حکم به صحت آن مىمعامله
کنند، لذا اگر کسـى بـا اسـتناد بـه     یعنى در صورت شک حکم به صحت مى،آن معلوم شود

دى را از طرف مقابل خود بخواهد، کافى است در دادگاه اصـل معاملـه را   اى ایفاى تعهمعامله
باید ثابت کند، چـون اصـل در معـامالت    ،اثبات نماید و اگر متعهد مدعى فساد معامله باشد

.صحت است نه فساد
نظر گذشت،بر این باورند که آیات و روایاتی که در باال ازفقهاوصاحبنظرانامروزه اکثر

بـراي  کننـده  تنهـا دلیـل اثبـات   .کندمیرا ثابت زدنتهمتوبدگمانیدر مقابل اصل صحت 
حسـینی  ن؛ (انصـاري، پیشـی  باشـد  مـی سـیره عقـال   ، بطـالن اصل صحت در مقابل فسـاد و 

.)312تا،بیاصفهانی،؛پیشینبهسودي،
را عملی)یعنی عموم مردم(عقالکهزمانی:به این ترتیب استعقالاستدالل به سیره 

دهند، ممکـن اسـت   میانجام )و یا امام معصوم (ع)پیامبر اکرم (ص)(در مقابل حجت الهی 
و یـا  رضایت دارند،آن عملنسبت به یا ،اتخاذ نمایندراموضعدوشده، عمل انجامنسبت به 

کـه از عمـل   زمـانی در صـورت نخسـت یعنـی    .باشـد مـی نایشـان عمل مزبور مورد رضایت
:          دنابراز نمایزیر رضایت خود را به سه صورت ممکن است،ستندهراضی ،شدهانجام
ابراز رضایت تقریري) 3، ابراز رضایت عملی) 2، ابراز رضایت قولی) 1

در . کننـد مـی اعـالم رضـایت   در ابراز رضایت قولی با کالمی از خود نسبت به آن عمل،
و از آن دنـ کنمـی صورت سـوم سـکوت   د و در ندههمان عمل را خود انجام می،صورت دوم

منـع  راولی آن کـار ،وجود داردآنهااین در حالی است که امکان منع براي ،دننمایمنع نمی
.گرددمیکشف عقالنسبت به عمل ایشاندر این صورت رضایت کنند.نمی

لفظی بـراي اثبـات آن   ل روشن شد که دلی، بطالندالیل اصل صحت در مقابل فساد واز 
بـراي احـراز   هـم ممکن نیست و راهـی قهراً،احراز رضایت قولیلذا از آنجا که ،د نداردوجو

تقریـر اسـت  ،عقالتنها راه احراز رضایت شارع نسبت به این عمل ،رضایت عملی وجود ندارد
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او يسـیره مزبـور مشـمول امضـا    رضایت او احـراز گردیـد،  ،وقتی با تقریر و سکوت شارعو
ایـن گونـه   اما صـغراي اسـتدالل   یب کبراي استدالل تمام خواهد بود.ین ترتدخواهد شد و ب

المثـل دربـاره صـحت و یـا     وقتی در مورد درستی عملـی شـک کننـد و فـی    ،عقالاست که
گذارنـد و آثـار   بنا را بر صـحت مـی  نادرستی معامله و یا قراردادي دچار تردید و شک شوند،

که به شک عمل کنند و توقف نموده و از ترتیـب  نه این،نمایندآن قرارداد بار میصحت را بر
صحت استنکاف نمایند.آثار

ایشـان بـر درسـتی قراردادهـا در     گذاشـتن بر صحت و بناعقالشدن انعقاد سیره با مسلم
نتیجه ایـن خواهـد   صورت شک و تردید و با احراز رضایت شارع مقدس نسبت به این سیره،

،ت در صورت شک و تردید در صحت یک قراردادبود که به حکم شرع و به استناد اصل صح
به نحو صـحیح و قرارداد مشکوك را بر اینکه شرایط و ارکان آن گذاشتباید بنا را بر صحت 

حمل نمود و به شک توجه نکرد.مراعات شده،
حکم به صـحت  بایستمیاي تردید شود، طبق اصل صحت اگر در اجراي صحیح معامله

بـودن یـا شـرایط    شک، شرایط طرفین قرارداد مثل ممیـز یـا بـالغ   آن معامله شود. اگر مورد
عوضین مثل مالیت عرفی و شرعی و یا شرایط صحت خود عقد مثـل الفـاظ قـرارداد باشـد،     
مجراي اصل صحت است و در هر یک از این سه قسم شک، باید حکم بـه ترتـب همـه آثـار     

بر توانمیصل قرارداد مشکوك را با این ا.که براي آن معامله لحاظ شده استنمودمعتبري
.)392، تابی(انصاري،یمینماصحیح و موضوع آثار بودن حمل می

محدوده اصل صحت در مقابل فساد و بطالن . 6
اصـل صـحت را بـه اثبـات     زدر مبحث قبل روشن شد که تنها دلیلی که حجیت این قسـم ا 

اعمـال  ي دین و یا آیین خاص باشند،نظر از اینکه داراصرفعقال.استعقالسیره ،رساندمی
عقـال باید دید دلیل و علت این بناگذاري در سیره دهند،علت انجام میخود را طبق دلیل و

بنا را بـر  شوند،میوقتی در صحت و درستی قراردادي دچار تردید و شک عقالچرا چیست؟
گذارند؟درستی و صحت می

العقل المستقل الحـاکم بانـه   :«نین آمده است چفقهاکالم دلیل و علت این بناگذاري در
.پیشین)(انصاري،»لو لم یبن علی هذا االصل لزم اختالل نظام المعاد و المعاش
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دلیـل  به یم. از اعمال و رفتار دیگران اطالع کامل ندارمعموالًها ما انسانبدین مفهوم که
شک و تردید برایمان رفته،صورت گسوي آنها ازاطالعی نسبت به قراردادهایی که ین بیهم

اگـر بنـا   حاصل کرد. حـال  توان درباره صحت قراردادي یقین آید و به ندرت میبه وجود می
توقـف  ،دهدمیرفتار دیگران تشکیل هباشد در صورت شک که بیشترین حالت ما را نسبت ب

امکان ادامه روابط اجتماعی منتفی خواهد بود.نماییم و با احتیاط رفتار کنیم،
به عبارت دیگر اگر عقالى عالم بنا را بر فساد در معـامالت بگذارنـد، مگـر در جـایى کـه      

حمـل بـر فسـاد نماینـد،     ،یقین به صحت داشته باشند و هر جا که مشکوك و نـامعلوم بـود  
اساس بازار و نظام تجارت از بین رفته و موجب عسر و حرج شدید و اختالل امـرار معـاش و   

علـم و  ، ت مردم نسبت به آنچه در دست دیگران استیزیرا اکثر،بودنظام امور مردم خواهد
ى که در دست آنان است با معامله صحیح به آنها منتقل ئدانند اشیااطالع کافى ندارند و نمى

شده یا نه و اگر در این گونه موارد حکم به فساد نمایند، معلـوم اسـت کـه چـه اختاللـى در      
نظام زندگى پیدا خواهد شد.  

ابراین اصل صحت یک اصل اجتماعى و عقالیى است که براى قوام جامعـه و اسـتوارى   بن
گمـان بـدون آن،   روابط و مناسبات اجتماعى از سوى خردمندان معتبر شـناخته شـده و بـى   

اگـر بنـا باشـد در روابـط     زیـرا ،شـود مناسبات و روابط اجتماعى و اقتصادى مردم مختل مى
سبت به عمل دیگران با تفحص و تحقیـق قبلـى اقـدام شـود،     ها، در هر مورد نپیچیده انسان

د. تردیـدي نیسـت کـه    شـو و هرگونه فعالیتی مختـل مـی  گرددمیحیات جامعه دچار رکود 
(محقق حسن جریان امور، مطلوب عقل است و اختالل نظام، نزد خرد محکوم و مردود است

حیـات اجتمـاعی اقتضـا    حفـظ و لـزوم ضـرورت حکم عقل بهدر واقع .)1406،202داماد،
شـک و  مـورد  کند به شک ترتیب اثر نداده و به درستی و صحت معامله و قـراردادي کـه   می

گردد.  حکم است، تردید 
لـزوم ، در بناگذاري بر اصل صـحت عقالسیره که سرّشودمیاز این توضیحات استنباط 

. استاختالل در نظامجلوگیري از و حیات اجتماعیحفظ
گـردد. مـی تعیـین  محدوده جریان این اصل نیـز  ،ن علت انعقاد سیره عقالشدبا روشن

اخـتالل نظـام و   اي منطقـی و معقـول اسـت کـه موجـب      جریان اصل صحت در محـدوده 
اگـر در جـایی بناگـذاري بـر اصـل صـحت مسـتلزم        . لـذا  شـود نخوردن نظم جامعه همبه
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د.اصل بر صحت نخواهد بوقطعاً،خوردن نظم جامعه شودهمبه
ها نیز باید با ایـن مالحظـه   در مورد نظارت بر مراعات شرایط شرعی قراردادها و رفتار بانک

دایـره  شـود، اجـرا هـا عملکرد بانککلیه صحت دراگر اصلبه محدوده اصل صحت نگریست.
بدون شک این امـر  یابند.ایش میافزها نیزتعداد خطاها و اشتباهگردد و مینظارت بسیار تنگ 

دورشـدن آن از تحقـق آرمـان خـویش یعنـی اجـراي بانکـداري        بانکی واختالل نظامموجب 
نسـبت بـه عملکـرد    خویشاعتماد،ن و متشرعبخصوص قشر متدیمردمشود، زیرا اسالمی می

گردد.  وجاهت نظام بانکی مخدوش میو با سلب اعتماد آنهادهند را از دست میها بانک
م فقهی موجب بروز اشکاالت زیـادي در قراردادهـاي   همچنین عدم توجه به رعایت احکا

خواهد شد. این مسأله بـه طـور قطـع در    منجرشود و حتی به ابطال برخی از آنهابانکی می
. بروز منازعات کندمیبرخی موارد ملکیت بانک و مشتریان را نسبت به عوضین دچار اشکال 

داد است، نیـز مخـل نظـم و باعـث     متعاملین که ناشی از عدم انعقاد صحیح قراربینحقوقی 
.خواهد شدبه نظام بانکی و در نهایت به کل اقتصاد کشوريزیادصدماتواردآمدن
سعی در تنظـیم روابـط   ،تشریع گردیدهچون بر اساس نیازها و شرایط واقعیاسالم دین 

رار پوشـی قـ  هاي موجـود را مـورد چشـم   لذا واقعیت،داردنگري با توجه به اصلها انسانبین
از بودن افراد جامعه نسـبت بـه هـم توجـه دارد،    بینخوشواید و با وجودي که به فدهدمین

هـایی کـه ممکـن اسـت اهـل      وسوسهحتیسودجو و یاو نهادهايمشکل سوءاستفاده افراد
گـردد  مـی توجه به واقعیات موجب غافل نیست.ایمان را دچار ارتکاب اعمال نامشروع نماید،

،نـد نکمیاصل صحت را ثابت یلی که با بررسی دال. ی باشدچوبد به چارتا اصل صحت محدو
نظام بانکی و جلوگیري وجاهت و مشروعیت ست از حفظامشخص شد که حدود آن عبارت

هرجـا مسـئولین و متولیـان امـر نظـارت      ناپذیر به نظام بـانکی کشـور.  از ضرر و زیان جبران
تشخیص دادند که جریان غیرهن تخلفات و شرعی با مالحظه قرائن و شواهدي همچون میزا

و صـحت در مقابـل فسـاد و    بـدگمانی اصل صحت در دو معناي خود یعنی صحت در مقابل 
، اجـراي آن مطـابق بـا    گـردد مـی زیان به نظام بانکی و اخالل آن نواردآمدنبطالن، موجب

ـ      ه سیره عقالست. شریعت مقدس هم در چنین شرایطی، هر گونـه شـک و تردیـد نسـبت ب
حلیت و مشروعیت افعال دیگران و انعقاد شرعی عقود را با تمسک بـه اصـل صـحت مرتفـع     

اي بـود کـه امکـان اجـراي اصـل      اما اگر شرایط جامعه و واقعیات موجود به گونـه ،نمایدمی
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باشند.  صحت وجود نداشت، مسئولین مربوطه موظف به کنترل و نظارت شرعی دقیق می

گیرينتیجه. 7
می دو نوع اصل صحت به عنوان قاعده مسلم و مستند بـه منـابع شـرعی وجـود     در فقه اسال

دارد:

زدنتهمتاصل صحت در مقابل بدبینی و - 
اصل صحت در مقابل فساد و بطالن  - 

حمـل  بـودن و حـرام قبیح دیگران را بر که نباید رفتارکندمیاول اصل صحت ثابت نوع
ایـن اصـل مـانع از تجسـس و تفحـص در      .یممگر اینکه نسبت به آن یقین داشته باش،نمود

تردیـد  در جایی که نسبت به اقوال و اعمال آنها لزوم نظارت ،کردار مردم است و به حکم آن
از اصل صحت معلوم شد این اصل نوعنبا بررسی محدوده ای.گرددمیوجود دارد، مخدوش 

مـور بـانکی نبایـد بـا     ن نظـارتی در ا و مسـئوال کنـد مـی به طور کلی لزوم نظارت را منتفی ن
بینـی  اساس اصل صـحت را واقـع  زیرا شوند،از واقعیات جامعه دور بناگذاري غلط بر صحت،

لذا به حکم این نوع از اصـل صـحت نبایـد بـه منظـور      .جای بیبینخوشدهد نه تشکیل می
از مراقبـت  مانند آن،دروغگویی، عدم ایفاي تعهدات وجلوگیري از رفتارهاي ناپسندي چون

و نظارت دقیق غفلت نمود.
د رفتـار  او فسـ طـالن یا بکه نسبت به صحت است حالتینوع دوم اصل صحت مربوط به
تردید وجود داشـته  رعایت شرایط و ضوابط شرعیبا معیار دیگران اعم از عبادات و معامالت 

ایط صحیح و با رعایت کلیه شر،اصل بر این است که رفتار مزبور درستباشد. در این فرض، 
هـا، از اصل صحت هـم در مـورد عملکـرد بانـک    نوعاین و ضوابط شرعی انجام گرفته است.

ی است کـه  یاي عقالهمحدودتنها در این اصل جریانزیرا،کندمیضرورت نظارت را منتفی ن
. شـود نناپذیري بـه نظـام بـانکی    ضرر و زیان جبرانسببموجب اختالل در نظام بانکی و یا 

ن و متولیان امر نظارت شرعی بـا مالحظـه قـرائن و شـواهدي همچـون      ئوالبنابراین اگر مس
زیان به نظـام  واردآمدنتشخیص دادند که جریان اصل صحت موجب غیرهمیزان تخلفات و 

، اجراي آن مطابق با سـیره عقالسـت. شـریعت مقـدس هـم در      گرددمیبانکی و اخالل آن ن
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ت و مشروعیت افعال دیگـران و انعقـاد   چنین شرایطی، هر گونه شک و تردید نسبت به حلی
اما اگـر شـرایط جامعـه و واقعیـات     ،نمایدشرعی عقود را با تمسک به اصل صحت مرتفع می

ن مربوطـه موظـف   اي بود که امکان اجراي اصل صحت وجود نداشت، مسئوالموجود به گونه
رعی همچـون  نظـارت شـ  نبـود باشند تا از بروز آثار سوء به کنترل و نظارت شرعی دقیق می

اعتمادي مردم و اختالل نظام بانکی که آرمان اصلی آن رعایت ضـوابط و مـوازین شـرعی    بی
است، جلوگیري به عمل آورند. 
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