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چکیده
ھمین .قرار داردمرکز توجه ،ی صحت و فسادبحث و تحلیل درباره،امروزه در نوشته ھای اصولی

؛ نھـد یمـ منطقی فرا روی امر، نیاز به تبیین ساختار کنونی بحث صحت و فساد را به صورتی متشکل و
تحلیلـی، متکـی بـر روش    –در پژوھشـی توصـیفی   ،لذا نوشتار حاضر، در راستای نیـل بـه ایـن مھـم    

با نگاھی مسئله محورانه، مباحث صحت و فساد را در دو بخـش مفھـوم شناسـی و حکـم     ،ایکتابخانه
ی مبـاحثی  ان اصـول دربـاره  ھـای دانشـی  ھا و استداللسازد و به بیان و بررسی دیدگاهشناسی مدون می

عقلـی یـا   ،معروض و گونه ھای صـحت و فسـاد و نیـز انتزاعـی    ،تقابل،ھمانند: معنای صحت و فساد
افزون بر ھویدا ساختن ،و بدین ترتیبپردازدیم،مطرح شدهیھالیتفصجعلی بودن صحت و فساد و 

دارد. به نشان دادن سیر تکوین بحث نیز نظر ،سامان کنونی و منطقی بحث

کم شناسی صحت و فساد.، حصحت، فساد، مفھوم شناسی صحت و فساد:ھاکلیدواژه

.٠٢/٠٤/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٠٦/١١/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
نویسنده مسئول.١
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مقدمه 

دھد که واژه ھای صحت و فسـاد و  اندک بررسی نوشته ھای فقھی فقیھان شیعه گواھی می
ی واژگانی ادبیات فقه شیعه جای دارد؛ چنانکه کاربرد ایـن  در گستره،به تبع آن صحیح و فاسد

.گرددیمدر مباحثی چند از دانش اصول فقه شیعه نیز مشاھده ھاواژه
ی دربـاره ث تحلیـل و بحـ  ،شیعهه در نوشته ھای دانشیان اصول فق،اخیریسدهاگر چه در 

خود صحت و فساد مورد توجه قرار دارد، لیک این بحث در نوشته ھای دانشیان اصول پیش از 
دانشیان اصـول پیشـین نوعـاً    .شودینمدیده ن چنداتفوق مجتھدین اصولی بر اخباریان، یدوره

ی تعریف و تقابل صـحت  درباره،پراکنده و غیر مستقلت در حد چند جمله و آن ھم به صور
، عـاملی ،۲/۳۰۷ابـن زھـره،   ، ۱/۲۶۱داشتند (برای نمونه: علم الھدی و فساد مطالبی را بیان می

)۱۰۶،فاضل تونی،۹۸، ۹۷، ۹۶/
دادنـد،  ن اصول پیشین به مانند امروزیان به این بحـث توجـه نشـان نمـی    این که چرا دانشیا

م ی بحـث مـذکور را در علـم کـال    توان جُست که اینان ریشهھا میرا در این گمانهت شاید عل
دیدند و لذا بحث از صحت و فسـاد را از اھـداف و مقاصـد    دانستند و یا ابھامی در آن نمیمی

بر این که دانش اصول فقه شیعه نیز در مسیر تکامل خـود بـه   افزون؛شمردنداصولی بیرون می
ی دیگـر مباحـث   استقالل و رشد و فربگی کنونی نایل نیامده بود، تا تحلیل و اسـتدالل دربـاره  

بیابد. و فساداصولی مرتبط با صحت و فساد را در گرو بحث از خود صحت 
نخسـتین دانشـیِ   ،ی حلـی عالمـه ظاھراً، بیراه نیست اگر گفته شـود : مرحـوم   ،به ھر حال

،۱۲۰-۱/۱۲۱نھـد، (عالمـه حلـی    ی صحت و فسـاد روی مـی  اصولی است که به بحث درباره
ھـای دانشـیان اصـولی    این بحث، در نوشته،) و پس از او، اندک اندک۳۱۸، ۳۱۶،۳۱۷، ۲/۳۱۵

حـث از  گیرد. چنانکه مرحـوم شـیخ بھـایی ب   گری، درخور توجه قرار میی اخباریمقارن دوره
) پـس از  ۱۵۰-۱۵۱،دھـد (شـیخ بھـایی   االصول خود جای میصحت و فساد را در کتاب زبدة

) و بـه تبـع او دیگـران    ۳۶۲-۳۶۵/ ۱تفوق مجتھدین اصولی بر اخباریان، مرحوم میرزای قمی (
الفصـول  ،از صحت و فساد را در نوشته ھای اصـولی خـود جـای دادنـد (اصـفھانی     ث نیز بح

ی این زمان مرحوم شیخ اعظـم اسـت کـه بحـث دربـاره     رسدیمبه نظر)۱۳۹-۱/۱۴۱الغرویة 
) و در گذر زمان تا به امـروز آرام  ۷۳۲-۱/۷۳۹(کالنتری نھدیمفربگی ه صحت و فساد روی ب

شود.  و مسائلی نو به آن افزوده میھاپرسشآرام 
ر دانشـیان  قابل توجه است؛ نخسـت ایـن کـه در برابـر مشـھو     ،امروزه دو نکته،با این ھمه
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شوند کـه  مشاھده می–ھر چند اندک –ای دیگر از دانشیان اصول ھنوز دسته،اصولی امروزین

ھای نگرند؛ لذا ایشان در نوشتهگویی به بحث صحت و فساد ھمانند دانشیان اصولی پیشین می
-۱/۵۵آورند (برای نمونـه : حـائری   اصولی خود یا از بحث صحت و فساد سخنی به میان نمی

سـید محمـود   ،کننـد (بـرای نمونـه : ھاشـمی    ) و یا تنھا به چند جمله بسنده می۱۹۰-۱۸۳، ۴۷
گشـایند، بـه   سازند و به نقادی آن زبان می) و اگر ھم مطالبی را به تبع مشھور مطرح می۳/۱۰۷

).۲/۳۰۳دارند (برای نمونه: خمینی ثمر دانستن آن نیز اشعار میغیر ضروری و بی
ھای متفـاوت، نیـاز بـه تـدوین و تبیـین      در پی فربگیِ بحث و بروز دیدگاهاینکه: ر دو دیگ

یبه شدت خودنمـای ،ساختار و سامان کنونی بحث صحت و فساد به صورتی متشکل و منطقی
،تحلیلـی –در پژوھشـی توصـیفی   ،کند؛ لذا نوشتار حاضر، با توجه به این ضرورت علمـی می

پوید تـا بـا   له محور، در مسیر نیل به این مھم گام میبه صورت مسأ،ایمتکی بر روش کتابخانه
جایگاه تکاملی کنونی آن را آشکار سازد. ،تبیین ساختار و سامان کنونی بحث صحت و فساد

که با توجـه بـه مطـالبی کـه     روستروبهنوشتار حاضر، با این پرسش اصلی ،بر این اساس
ا چـه سـامان و سـاختاری ر   ،انـد داشـته صحت و فسـاد بیـان   یدربارهاصول فقه شیعه ن دانشیا

توان برای بحث صحت و فساد تبیین و ترسیم کرد؟می
توان بحث امروزه می،اصولن ی دانشیابا توجه به مطالب بیان شده،دھدنشان میھایبررس

ی صحت و فساد را در دو سطح مفھوم شناسی و حکم شناسی دسته بنـدی و تحلیـل و   درباره
ای است که متغیرھای پژوھش ارایه شده در نوشتار حاضـر را در  مان فرضیهبررسی کرد، این ھ

بردارد. 
ھـای  ھا و اسـتدالل بنابراین، نوشتار حاضر، باروی نھادن به تبیین و تحلیل و بررسی دیدگاه

مباحـث  ،تقابـل و معـروض آن دو  ،ی معنـای صـحت و فسـاد   درباره،دانشیان اصول فقه شیعه
و آن گاه در سطح حکم شناسی، از دھدیمصحت و فساد را سامان بخش مفھوم شناسی بحث 

ی جعلـی،  دانشیان اصـول فقـه شـیعه دربـاره    یھااستداللھا و تبیین و تحلیل و بررسی دیدگاه
انتزاعی و یا واقعی بودن صحت و فساد سخن به میان خواھد آورد. 

الف) مفھوم شناسی
تـوان  زیر مـی یگانهسهاالت صحت را در موارد استعمنیترمھمدھد که ھا نشان میبررسی

رصد کرد : 
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ایـن  ،در فقهد.روکار میمعیوب) بهب (گاه صحت در برابر عیب و صحیح در برابر مَعی-۱

توان دید. صحت یعنی عدم نقصان از خلقـت اصـلی و ترتـب اثـر     کاربرد را در ابواب خیار می
ای کـه در قـوام   ل در شیء از جھت امور کمالیهکامل، و عیب یعنی اختالبه نحومطلوب بر آن 

شیء دخیل نیستند و تنھا عدم ترتب کامل اثر مطلوب را در پی دارنـد؛ بنـابراین، معیـب یعنـی     
چیزی که اثر کامل قابل انتظار بر آن مترتب نیست؛

گاه صحت در برابر فساد و صحیح در برابـر فاسـد دارای کـاربرد اسـت. در فقـه، ایـن       -۲
ت شود. صحت در نزد عرف از کیفیـات و حـاال  ر ابواب عبادات و معامالت رؤیت میکاربرد د

قـوام  ر و فساد یعنی اختالل در امـو یباشد و صحیح یعنی شیء دارای حالت متعادل و طبیعمی
ی شیء که عدم تَرَتب اثر مطلوب را به طور کلی در پی دارد و لذا فاسد یعنی چیزی که دھنده

ترتب نیست.  اصالً بر آن اثری م
صحت و فساد گاه در امور خارجی است و گاه در امور شرعی است که بی شک صحت و 
فساد در امور خارجی محل بحث اصولی نیست و تنھا بحث از صحت و فساد در امور شـرعی  

، ۲/۴۵۷، کاظمی ۲/۳۸۸خویی ،۱/۶۰۸یمحل کالم است (قدس–اعم از عبادات و معامالت –
).۱/۱۶۸سید علی ، ھاشمی

ی ھمـه ر تمایـل بـه فراگیـری بحـث د    ،اگر چه از سخن برخی از دانشیان اصول فقه شیعه
اسـتعمال  ،)، لیک این تنھـا ۲/۳۰۴،: خمینیرسد (برای نمونهصحت به مشام میموارد استعمال

این صـحت  ،چنانکه در دانش اصول؛باشدسوم است که محل سخن و بحث دانشیان اصول می
ی بحـث  تنھـا بـه تبـع و در حاشـیه    ،دھـد و از فسـاد  بحث را سامان میاست که کانون اصلی

د.آیسخن به میان می،صحت

معنای صحت و فساد 
معنای لغُوی-۱

،دانشیان واژه پژوه زبان تازیت.صِحَّة بر وزن فِعلَه، مصدر صَحَّ یَصِحُّ از باب فَعَلَ یَفعِل اس
کاربرد حقیقی صحت را در برابر سـقم و  ،ی صحتهبه ھنگام تبیین معنا و استعمال حقیقی واژ

از بین رفتن کسالت و بیماری و پاک و ،دارند و آن را به عافیتبیماری و عیب و ریب بیان می
،۳/۲۸۱ابـن فـارس   ،۵۰۷،مصـطفی ،۲/۵۸۶،کنند (طُریحـی بری بودن از عیب و ریب معنا می

محمـد بـن یعقـوب    ،فیـروز آبـادی  ،۱۱۵-۴/۱۱۶زبیدی ،۲۷۸-۷/۲۸۸ابن منظور ،۴۴۰،بکائی
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دھنـد  نـاقص و باطـل گـزارش مـی    ،ی صحیح در برابر مـریض چنان که از کاربرد واژه۱/۲۴۱

) .۴/۱۱۷زبیدی ،۲/۵۸۶طریحی، ،۲۸۸/ ۷ابن منظور، ،۱/۴۵۵(فیومی 
قضا و نیز تَرُّتب اثر مطلوب بـر  ط استعمال صحت را در برابر بُطالن و به معنای سقو،اینان

اسـتعمالی مجـازی   -رود که به ترتیب، در عبـادات و معـامالت فقـه، از آن سـخن مـی     -عقد
)۵۰۷،مصطفی،۴۵۴-۴۵۵/ ۱یفیوم،۲/۵۸۶شمرند. (طریحیمی

مصدر فَسَدَ یَفسُدُ از باب فَعَلَ یَفعُلُ است. دانشیان لغت عرب، فساد را در برابر صلح ،فساد
واردکـردن ضـرر و بطـالن    ،اضطراب،خلل،تلف،تغیّر،اضمحالل،و صالح، به معنای ھالکت

محمـد بـن یعقـوب    ،کننـد (فیـروز آبـادی   چنان که فاسد را به باطل و ساقط معنا می؛دانندمی
).۶۸۸،مصطفی،۳/۱۶۴یدیزب،۶۲۷،بکائی،۱۰/۲۶۱ابن منظور ،۱/۳۳۵

در نوشته ھای دانشیان اصول د معنای صحت و فسا-۲
) ۱/۶۰(کـاظمی  شـمرند یممعنای صحت و فساد را از بدیھیات ،اگرچه گاه، دانشیان اصول

در خصوص واژه ھای صحت و فساد، اصطالحی خاص ،گویند که اصولیاناز این سخن میو 
ندارند و کالمشان به ھمان معنای عرفی و لُغوی صـحت و فسـاد معطـوف و تفسـیر و تنزیـل      

یت و فسـاد را درسـتی و نادرسـت   ) و معنای عُرفی و لُغوی صـح ۱۳۲رشتی /،گردد (ھمانمی
) و اگـر  ۳۸،سـید حسـین  ،یبروجرد،۱/۶۰کاظمی ،۱/۳۴،۴۵،۷۳۵کنند (کالنتری تعریف می

ای در ایـن  و اخـتالف مفھـومی  ت دارند که صحت در نزد ھمگان به یک معنا اسچه اذعان می
ھا اختالف در تعبیر تن،شودھا مشاھده میبین وجود ندارد و آن تفاوتی که گاه در کالم و نوشته

، ۵۵-۱/۵۶باشـد (حکـیم   به جھت اختالف در آثار و اغراض میھامصداقو نھایتاً اختالف در 
،۲۵-۲/۲۶ملکــی ،۲/۳۰۴ینــیخم، ۱/۷۴، بروجــردی، محمــد تقــی ۱۳۸-۱/۱۳۹عراقـی  ،۴۲۷

)، لیـک دقـت و بررسـی علمـی در نوشـته ھـای       ۲۸۹-۱/۳۵یخراسانآخوند ،۱/۲۸۷مشکینی 
چه اینکه گذشته از تالش برخـی  ؛نھدیمصول فقه شیعه واقعیت متفاوتی را فرا روی دانشیان ا

از دانشیان اصول برای اینکه معنای عرفی و لُغوی مذکور را به سـمت و سـو و مطـابق معنـای     
،۱/۶۰کـاظمی  ،۱/۱۳۵مورد نظر خویش جھت دھی و تفسـیر نماینـد (بـرای نمونـه : فیـاض      

)، و افزون بر اینکه نـزاع  ۳۸، سید حسین،بروجردی،۱۳۲رشتی /، ۱/۳۴، کالنتری ۱/۳۴خویی 
،۳۸-۱/۴۰شود (بـرای نمونـه: طباطبـائی    ی تعیین معنای واحد ادعا شده، دیده میجدی درباره

،توان در نزد دانشیان اصـول، چھـار معنـا را بـرای صـحت و فسـاد      ) می۱/۳۵آخوند خراسانی 
دانشیان اصول به وجود اختالف در نفس معنای جست و گزارش کرد؛ چنان که برخی از ھمین
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).۹۶-۱/۹۸قدسی ،۱/۴۰صحت و وجود معانی متعدد تصریح دارند (طباطبائی 

و ترتـب اثـر مقصـود در    ،صحت به معنای اجزاء و سقوط اعـاده و قضـاء در عبـادات   -۱
عـدم  معامالت است؛ چنانکه فساد به معنای عدم اجزاء و ثبـوت اعـاده و قضـاء در عبـادات و    

،۱/۳۶۲باشد. این تعریف که به فقھاء منسـوب اسـت (قمـی    ترتب اثر مقصود در معامالت می
فیـاض،  ،۱/۶۰کـاظمی  ،۱/۴۲۷،۴۳۰حکـیم  ،۲۸۹، ۱/۳۵آخوند خراسـانی  ،۱۳۲،رشتی،۳۶۴

)، تعریفی است که نوع دانشیان اصول پیشین و نیز برخـی از معاصـران آن را برگزیدنـد    ۱/۱۳۵
،۱۶۳وحیـد بھبھـانی /   ،۹۷، ۹۶عاملی / ،۲/۳۱۵،۳۱۶عالمه حلی ،۱۸۱، ۱/۱۷۹(علم الھدی، 

سـید محمـود   ،ھاشـمی ،۱۳۹،۱۴۱-۱۴۰الفصـول الغرویـة /   ، ، اصفھانی۱۵۰،شیخ بھایی،۱۷۳
۳/۱۰۷.(

اند؛ برخی این تعریـف را مسـتلزم دور   بسیاری از دانشیان اصول بر این تعریف خرده گرفته
معتبـر  –مثل نمـاز  –برای ماھیات شرعیه ،ن که اگر معنای مذکور صحتبدین بیا؛دانستندمی

قضاء و اداء، خـود حکمـی از احکـام نمـاز اسـت، لـذا توقـف        ط از آنجا که اسقا،دانسته شود
)، ۱۳۲،آید که خود آن حکم بر ھمان موضوع متوقف است (رشـتی موضوع بر حکمی الزم می

آن چـه کـه صـحت،    و لـذا م وجود خـارجی اسـت   اما باید دانست که صحت و فساد، از لواز
فرد خارجی است، نه ماھیت شرعی کلی.  ،گیردوصف آن قرار می

بلکـه تنھـا بیـان    ،نه تعریف صحت و فسـاد ،این تعریف منسوب به فقیھان را،برخی دیگر
ی صـحت و فسـاد در عبـادات، اجـزاء و     دانند، زیرا بسی روشن است که الزمهلوازم آن دو می

و در معامالت، ترتب و عدم ترتب اثر مقصـود  ،سقوط و عدم سقوط اعاده و قضاء،جزاءعدم ا
، ۱/۳۴خـویی  ،۱/۶۰کـاظمی  ،۴۲۷-۱/۴۲۸حکـیم،  ،۲۸۹، ۱/۳۵باشـد. (آخونـد خراسـانی    می

)۱/۱۳۱ق ۱، واعظ ۱/۱۳۵فیاض 
زی کند، سخن برخی از دانشیان واژه پـژوه زبـان تـا   آن چه این ایراد را تقویت می،شکبی

-۱/۴۵۵فیـومی  ،۲/۵۸۶شمارند. (طُریحی معنایی مجازی می،است که معنای مذکور صحت را
۴۵۴(

بـه  –چه در عبادات و چه در معـامالت  –صحت و فساد را ،شماری از دانشیان اصول-۲
اند؛ صحیح یعنـی چیـزی کـه اثـر     برشی تعریف کردهد ترتب و عدم ترتب اثر مطلوب و مقصو

شـود بـه   آن مترتب باشد و فاسد چیزی است که بر آن اثری مترتب نمـی مطلوب و مرغوب بر 
باشـد. (ابـن   طبیعی عبادی یا معـاملی نمـی  یای که گویی آن شیء اصالً مصداقی برای کلگونه
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،یھاشـم ،۱/۳۹طباطبـائی  ،۲/۳۸۸خـویی  ،۲/۴۵۷کـاظمی  ،۳۶۴–۱/۳۶۵قمی ،۲/۳۰۷زھره 

از این دسته از دانشـیان اصـول، بـرای اثبـات     ) برخی۹۷-۱/۹۸قدسی ،۱۶۸-۱/۱۷۰سید علی 
).  ۱/۶۰۸دھند (قدسی سخن خود، عرف و تبادر عرفی را شاھد و دستاویز قرار می

عـرف و تبـادر عرفـی ادعـا شـده کـه دارای       اثبات نکردنافزون بر ،البته باید توجه داشت
ا از لوازم صـحت بـه   متأخر از عمل صحیح و لذ،رتبتاً،اثر مطلوبب ترت،باشدمعارض نیز می

د.آیشمار می
فقـدان  ،و فسـاد ء ی امور معتبر در شیصحت به معنای جامعیت اجزاء و شرائط و ھمه-۳

باشد؛ لذا فرد واجد تمام اجزاء و شـرائط و امـور   برخی از این اجزاء و شرائط و امور معتبر می
،. ارائه دھندگان این تعریـف شودفاسد نامیده می،صحیح و فرد فاقد یکی از امور مذکور،معتبر

داننـد؛ تبـادر تامـةاالجزاء و الشـرائط     اطالق عرفی و نیز تبادر را دلیل بر درستی سخن خود می
ی فاسـد  بـرای واژه ،و تبادر و فاقد بعض االجزاء و الشـرائط بـودن  ؛ی صحیحبودن برای واژه

).۳۰۸-۲/۳۰۹، مظفر ۱۳۲،رشتی،۴۵/ ۱(کالنتری 
) از نظـر  ۱/۶۰۸(قدسی اندداشتهنیز منسوب ،که برخی آن را به فقھا،فی این تعریدرباره

ثابت نگردیده است و از وجود معارض نیـز  ،نباید دور داشت گذشته از این که تبادر ادعا شده
باشـد و بـا تمامیـت و نقصـان     مصون نمانده است، جامعیت اجزاء و شرائط، حیثیت کمیت می

حیثیت کیفیت و حاالت بوده و لذاسـت کـه برشـی    ،صحتمرتبط است و حال این که حیثیت
شود ولی گاه بر ھمین شیء فاقد برخـی از  فاقد برخی از اجزاء و شرایط حقیقتاً فاسد گفته نمی

شود. اجزاء و شرایط صحیح اطالق می
دانند و یا آن را به ای از دانشیان اصول، معنای لغُوی صحت را تمامیت میاگر چه دسته-۴
ق ۱واعـظ  ،۳۵،۲۸۸/ ۱کننـد (آخونـد خراسـانی    و فساد را به نقصـان تعریـف مـی   ،تتمامی

) لیـک  ۳۴/ ۱خـویی  ،۱/۴۲۷حکیم ،۱/۷۳محمد تقی ،بروجردی،۱/۱۳۵،۱۳۷فیاض ،۱/۱۳۱
اند. و لذا سه گرایش عمده را شکل دادهاندشدهدچار اختالف ،اینان در تبیین تمامیت

؛باشـد صحت به معنای تمامیت از حیث ترتب اثـر مـی  ،صولدر نزد برخی از دانشیان ا-۱
ترتـب و  ،و فساد و نقصان یکی ھستند. اینان تمامیت و نقصان را به ترتیـب ،صحت و تمامیت

کنند و این معنـا را در عبـادات و معـامالت یکسـان     عدم ترتب اثر مقصود از شیء، تعریف می
داننـد.  را از تفاوت اثر بین این دو، ناشی میشمارند و بروز اختالف بین عبادات و معامالتمی

دھنـد.  تعریـف خـویش قـرار مـی    د دھندگان این تعریف، گاه، عرف و لغت را گواه و مؤیارائه
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،۷۳،۲/۴۵۲–۱/۷۴محمـد تقـی   ،بروجردی،۱/۲۸۷مشکینی ،۲۸۷-۱/۲۸۸(آخوند خراسانی 

).۱۳۸،۳۸۴-۱/۱۳۹عراقی 
و مجـامع لغـت عـرب، بـه تـرادف بـین صـحت و        ھافرھنگدر توانیمعالوه بر این که 

چنان که برخـی از دانشـیان   ؛تمامیت، و استعمال حقیقی صحت در معنای تمامیت دست یافت
بـه معنـای تمامیـت، بـه     توانـد ینمـ ) صحت ۱/۶۸اصول نیز بدین مسأله اذعان دارند (سبحانی 

آن چیزھـایی را واجـد   یهھمـ ،زیرا تمامیت عبارت است از این که شی؛لحاظ ترتب اثر باشد
فاقـد  ،باشد که در تحقق و قوامش معتبر است و بسـی روشـن اسـت کـه آثـار در ایـن تحقـق       

).۴۲۶-۱/۴۲۷مدخلیت ھستند (حکیم 
ی انطباق با عنـاوین مـورد   تمامیت را به ترتب آثار به واسطه،دیگرانی از دانشیان اصول-۲

: اگر چه این موجود خارجی است کـه بـه لحـاظ    ندیگویماینان .کنندیمانتظار اشیاء، تعریف 
نـه بـه لحـاظ ذات    ،لیک این اتصـاف و ترتـب  ،گرددیمترتب آثار، به صحت و فساد متصف 

بلکه به لحاظ عناوین مـورد انتظـاری اسـت کـه موجـود بـا آن منطبـق        ،موجود بما انّه موجود
ی عنـوانی اسـت   آمد و نتیجه، پیشودیمآثاری که بر موجود خارجی مترتب ،بنابراین؛گرددیم

بـه اعتبـار   ،و سـکنات خـارجی  ت حرکـا ،مـثالً ؛باشدیمواسطه ،که بین موجود خارجی و اثر
(بروجـردی، سـید   گردنـد یمـ آثار نماز بر آن مترتب و به صحت متصف ،انطباق با عنوان نماز

).۲۵۲-۳۹،۲۵۴حسین/ 
لت ورزید که صحت و فسادی کـه  البته در برابر سخن مذکور، نباید از بیان این حقیقت غف

دو وصف حقیقی خارجی و از لوازم موجود خـارجی  ،گرددمتصف میھاآنوجود خارجی به 
ھستند نه ماھیت ذھنی و لذا منشأ اثر نیز خارج و فرد خارجی است، نه ماھیت و عنـوان مـورد   

).۱/۶۸سبحانی ،۱/۶۱۰قدسی ر (انتظا
ایشان، حیثیات د.کننمع اجزاء و شرایط تعریف میگروھی از اصولیان، تمامیت را به جا-۳

را تنھـا از لـوازم و آثـار    ھـا آندانند و طور کلی از معنای تمامیت خارج و بیگانه میدیگر را به
چه اینکه امور مرکب از اجزاء و ؛شمارندای متأخر از آن میمترتب بر تمامیت مذکور و در رتبه

به اعتبار ھمان اجـزاء و شـرایط، دارای واقعیـت و حقیقـت     ،مشرائط، با قطع نظر از آثار و لواز
واقعیتـی را  ،ی امر مرکببدون اجزاء و شرائط سامان دھنده،باشند، حال این که آثار و لوازممی

)۱/۱۳۱ق ۱واعظ ،۱۳۷، ۱/۱۳۵واجد نیستند. (فیاض 
ژه ھای تام و ناقص تعریف ارائه شده، مورد این نقد قرار دارد که آنچه از بررسی کاربرد وا
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و فسـاد از  ،آید و ارتکاز عرفی ھم با آن مساعدت دارد، جدایی صحت از تمامیـت میبه دست

باشـد، ولـی   نقصان است؛ چه این که تمامیت و نقصان با ترکیب و اجزاء و شرایط مـرتبط مـی  
،در ارتبـاط اسـت  ،بدون توجه به اجزاء و شـرائط ،صحت و فساد با حاالت و حیثیات مطلوب

،توان شیء فاقد جزء و شرط را به صـحت توصـیف کـرد. (ھاشـمی    به این جھت است که می
)۱۸۹-۱/۱۳۹۰سید محمود 

صحت و فساد را متـرادف و بلکـه گـاه،    ،رسد اینکه، این دسته از دانشیان اصولمیبه نظر
و دانند، بدین جھت است که در برخی روایات و نیز در اطالقـات مساوق تمامیت و نقصان می

ی واژه،و بـرای جـامع جمیـع جھـات    ،ی فاسدواژه، و شرطء برای فاقد جز،استعماالت فقھی
)۱۴۰-۱/۱۴۱، سبحانی ۱/۴۰کار رفته است. (طباطبائی صحت به

ی تـرادف و  تواند برای تعریف صحت به تمامیت مجوز باشد؛ زیرا الزمـه اما این خود نمی
اسـتعمال  به نحواین است که ھر یک ،نقصانتساوق بین صحت و تمامیت و ھمچنین فساد و 

،صحیح به جای دیگر به کار رود و حال این که صحت و تمامیت و ھمچنـین فسـاد و نقصـان   
توان به جـای دیگـری نھـاد و مراجعـه بـه      ھای متغایر از ھم ھستند که ھیچ یک را نمیحیثیت

ف شیء به صحت و فسـاد  چه این که از یک سو اتصا؛کندعرف نیز چنین چیزی را تأیید نمی
باشد، ولی اتصـاف شـیء   ی آن شیء و به لحاظ آثار و حاالت میپس از تحقق وحدت حقیقیه

ی شـیء از انضـمام بعضـی از    به تمام و نقص به اعتبار حصول و عدم حصول وحدت حقیقیـه 
).۱/۱۶۹سید علی ، ھاشمی،۳۸-۱/۳۹باشد (طباطبائی میر اجزاء به اجزاء دیگ
غالباً بـه حسـب اجـزاء اسـت و حـال اینکـه       ،اطالق نقص و تمام بر اشیاء،به دیگر سخن

باشد. به ھنگام بررسی استعمال و اتصاف به صحت و فساد، غالباً به حسب کیفیات و احوال می
گردد که شـیء متصـف بـه    موارد استعمال کلمه ناقص و تام، این استعمال در جائی مشاھده می

بسیط، دارای مراتـب تشـکیکی اسـت و حـال اینکـه چنـین       چه مرکب و چه ،تمامیت و نقص
شـود؛ پـس معیـار و مـالک اسـتعمال      رؤیت نمـی ،چیزی در استعمال واژه ھای صحت و فساد

)۲۸-۲/۳۱ملکی د. (صحت و فساد با معیار و مالک استعمال تام و ناقص تفاوت دار
ردد و منافر با گعارض میءیبر شاز سوی دیگر، فساد عبارت از کیفیت وجودی است که 

ای است کـه برشـی عـارض    مزاج و مخالف با طبیعت نوعیه آن بوده و صحت، کیفیت وجودی
باشد، لیک، اگر چه تمام صـفت وجـودی، و بـه معنـای     شود و با مزاج نوعی آن، موافق میمی

أنیت و ، شـ لی نقص صفتی عدمی و فقدان اجزائی اسـت کـه شـیء   ، وباشدواجدیت اجزاء می
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تقابـل ضـدان، و تقابـل تمـام و     ،تقابل صحت و فسـاد ،ن آن را داراست؛ بنابراینقابلیت وجدا

).۱/۴۱۰، سبحانی ۲/۳۴نقص، تقابل عدم و ملکه است (ھمان 
،صحت و تمام و ھمچنین فساد و نقصان،این که در برخی از روایات و نیز در متون فقھی

باورمنـد  ،ع اصـطالح از سـوی فقیھـان   بـه وضـ  ،بارهاگر در این،اندکار رفتهبه جای یکدیگر به
،)، ھر چند کـه اکنـون  ۴۱۰-۱/۴۱۱شک از باب تسامح و مجاز بوده است (سبحانی نگردیم، بی

ھای صحت و فساد در نزد دانشـیان  پذیرفتنی دانست که امروزه واژها این گمانه رتوانیمدیگر 
خود به سـر حـد حقیقـت    فقه و اصول، از معنای لغُوی خویش دور گردیده و در معانی جدید

-۱/۶۰۹این واقعیتی است که برخی از دانشیان اصول نیز به آن اذعان دارند (قدسـی  ؛اندرسیده
گردد نه عرف عام لُغوی بلکـه  توان گفت: اگر عرفی در این میان مطرح میمی،) لذا به تبع۶۰۸

باشد. عرف خاص فقیھان و دانشیان اصولی مدنظر می

دن صحت و فساد اضافی یا واقعی بو
دو دیـدگاه  ،اینکه صحت و فساد، دو وصف اضافی ھستند یا واقعی؟ در نزد دانشیان اصول

ی وجود دارد، البته اضافی بودن، به معنای مفاھیم متضائفه در بحث متقابالن منطق و یـا مقولـه  
ر برابـر اوصـاف   ، داضافه در بحث مقوالت عشر نیست، بلکه مـراد اوصـاف نسـبی و لحـاظی    

)۲/۳۰۶خمینی ،۲۸۷،باشد. (مشکینیاقعی میو
صحت و فساد را دو وصف اضافی دانسته، برای اثبات سخن ،بسیاری از دانشیان اصول-۱

ی حـاالت، اشـخاص،   گویند: به وضوح قابل مشاھده است که شیء واحد به مالحظـه خود می
شود و این خود، دلیل ف میانظار، اوامر و عناوین، گاه به صحت و دیگر گاه به فساد متص،آثار

باشد، زیرا این ویژگی امـور نسـبی اسـت کـه چـون از      و فساد میت اضافی و نسبی بودن صح
بـر خـالف   ؛گردنـد متغیر و متفاوت مـی ،مختلفیھالحاظبا ،واقعیت و حقیقت خالی ھستند

امور حقیقی کـه ثابـت و ھمیشـگی ھسـتند و بـا اخـتالف حـاالت دچـار تغییـر و دگرگـونی           
ق ۱واعظ ،۱/۶۰، کاظمی ۱/۷۴محمد تقی ،، بروجردی۱/۲۸۷،۳۶شوند. (آخوند خراسانی ینم
،۶۰۹-۱/۶۰۸قدسـی  ،۲۵۳-۲۵۴سـید حسـین /   ،بروجردی،۱۳۶،۵/۹-۱/۱۳۷فیاض ،۱/۱۳۲

)۵/۴۵۱ملکی 
ایشان بـر ایـن سـخن    د.کننگروھی دیگر از دانشیان اصول، این دیدگاه را به شدت نقد می

سبی، در نسبی بودن خود ثبات دارد و نسبی بودن امر نسبی به معنـای عـدم آن   ھستند که امر ن
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،فاقد دوام و ھمیشگی است؛ به دیگـر سـخن  ،و فساداست و حال این که اضافی بودن صحت 

چـه ایـن کـه    ؛ھمیشگی نیست،اتصاف شی واحد به صحت و فساد، به لحاظ اختالف حاالت
یا فقط صحیح است و یا فقط فاسد (فیـروز آبـادی،   ،ظارگاه عمل واحد به حَسَب تمام آثار و ان

)؛  ۱۴۰-۲/۱۴۱سید مرتضی 
معیـار  ،اتصاف شیء واحد به صحت و فساد، به حسب اخـتالف حـاالت  ،دو دیگر این که

برای نسبی بودن و فاقد واقعیت و حقیقت بودن صحت و فساد نیست، چه این که شیء یواقع
ا یا صحیح اسـت و یـا فاسـد و لـذ    ،بر حسب واقع،واحد متصف به ھر یک از صحت و فساد

توان فقدان واقعیت را ادعا کرد، بلکه واقعیت وجود دارد، لیک مطابقـت و مخالفـت بـا آن    نمی
)۴۲۵/ ۵واقعیت است که محل بحث و اختالف آراء و انظار است. (ملکی 

د به حمـل  موضوع واحدی را دارا ھستند که صحت و فسا،اوصاف نسبی،سه دیگر این که
شوند و حال این که در تمام موارد اتصاف بـه  حقیقی نه مجازی، بر آن موضوع واحد حمل می

موضوع واحد، وجود ندارد، بنابراین، موارد مذکور، نه اوصاف اضـافی بلکـه از   ،صحت و فساد
موضوع صحت حقیقتاً غیر از موضوع فساد است.ھاآناوصاف واقعی وی باشند، که در 

این امر، در اتصاف طبـائع  ، اینکه اگر صحت و فساد از امور نسبی به شمار آیندو سرانجام
خارجی، به صحت و فساد نیز باید صادق باشد و حال این که در طبایع خارجی چنین نیست و 

ھماننـد  –یا صحیح ھستند و یا فاسد. بنابراین در امور اعتبـاری  ،طبایع خارجی به حسب واقع
ھد بود و نماز یا صحیح است و یا فاسد و اینکه نماز، گـاه بـه صـحت و    نیز چنین خوا–نماز 

به توصیف واقعی و به حمل شایع صناعی برای نماز ،این اتصاف،گرددگاه به فساد متصف می
)۳۰۶-۳۰۷/ ۲باشد. (خمینی خارجی نمی

باشند (ھمان)، چه این که متصف به ایـن  صحت و فساد از اوصاف حقیقی خارجی می-۲
وجود خارجی است نه ماھیات و عناوین کلی ذھنی؛ این فـرد خـارجی اسـت کـه بـه      ،اتصف

. منشأ اثر، خارج است و اخذ عناوین کلی در موضوع ادلـه نیـز   شودیمصحت و فساد متصف 
)۱/۶۶۰شک اشاره به افراد واقعی در خارج است. (قدسی بی

دلیل مـذکور، نقـض و نـاتوانی    ی این گروه را در تأیید خویش دارد، افزون برآن چه گفته
باشد.ی اضافی بودن صحت و فساد میادله

تقابل صحت و فساد 
تقابل صحت و فساد گزارش یدربارهوجود دو منظر را ،بررسی نوشته ھای دانشیان اصول
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تقابل صحت و فساد را نه به تقابل منطقی بلکه به مطلق تنـافی و تخـالف بـین    ،دھد؛ برخیمی

) و۳۰۸-۳۰۹/ ۲خمینـی،  ،۳۰۷،یشیخ بھائ،۳۲۱/ ۲کنند (عالمه حلی تفسیر میصحت و فساد 
داننـد؛ در نـزد پیـروان    این تقابل را تقابل منطقی مـی ،بسیاری دیگر از دانشیان اصول، در مقابل

دید. توانیمچھار دیدگاه را ،تقابل منطقی
بدین دلیـل کـه   ؛تقابل تناقض بین صحت و فساد گزارش شده است،از برخی اصولیان-۱

صـحت و  ،بنـابراین ؛باشـد یمـ مقتضی فسـاد  ،امر، مقتضی صحت و نقیض نھی است که خود
شیخ بھائی ،۲/۳۱۸نقیضان است (عالمه حلی ،زیرا مقتضای نقیصان؛فساد نقیضان خواھند بود

).۱۴۲،الفصول،اصفھانی،۱/۳۷۱، میرزای قمی ۹۸،، عاملی۳۰۶/
-از آن را در برخی از نوشته ھای واژه پژوھان زبان تازی نیز مـی ییھانشانهاین دیدگاه که 

را بـه  آنل )، اگر چـه برخـی از دانشـیان اصـو    ۶۲۷، بکائی،۱۰/۲۶۱توان رصد کرد (ابن منظور 
را بـه  عه، آن)، لیک بسیاری از دانشیان اصول فقه شی۳۰۷،(شیخ بھائیاندکردهمطلق تنافی تفسیر 

عدم صحت اسـت و عـدم صـحت اعـم از     ،صحتض اند؛ چه این که نقیشدت به نقد کشیده
)  ۹۸، عاملی،۳۰۲ھمان / . (باشدیمفساد 
دانند (مشـکینی  شماری از دانشیان اصول، تقابل صحت و فساد را تقابل ملکه و عدم می-۲

بیان کـه تقابـل بـین صـحت و     ) بدین ۱/۳۰۸مظفر ،۶۰-۶۱/ ۱حکیم ،۲/۴۵۷یکاظم،۲۸۷/ ۱
بـه وجـود و عـدم    ،زیـرا تقابـل ایجـاب و سـلب    ؛تقابل ایجاب و سـلب نیسـت  ل فساد از قبی

اختصاص دارد و روشن است که صحت و فساد چنین نیستند، بلکه صدق صـحت و فسـاد در   
خارج، به فرض محلی نیازمند است که قابلیت برای آن دو را داشته باشد و ظاھر این است کـه  

،بـه فسـاد  ،چه این که اتصاف عبادت و غیر عبادت؛امری عدمی است،ساد بر خالف صحتف
کـافی  ،نیازمند نیست، بلکه در تحقق آن، انتفاء امور معتبر در صحت،به علت مقتضیه در خارج

)  ۳۸۸/ ۲باشد. (خویی تقابل ملکه و عدم می،لذا تقابل بین صحت و فساد؛است
بـه دیـدگاه تقابـل ملکـه و عـدم،      ،این دسته از دانشیان اصولرسد علت گرایشمیبه نظر

تقابـل  ،باشد؛ چه اینکه تقابـل تمامیـت و نقـص   به تمامیت و تقصان می،صحت و فسادر تفسی
شود، که شأنیت تام بودن را ناقص به آن غیر تامی گفته می،ملکه و عدم است. در ارتکاز عرفی

بالفعل تامیت نـدارد. (طباطبـائی   ،وصیات در خارجداراست، ولی به جھت فقدان برخی از خص
) و البته چنین پنداری نادرست ۲/۲۷،۳۴،۵/۴۴۵،۴۴۷ملکی ،۴۱۰-۱/۶۸۴۱۱سبحانی ،۳۸/ ۱

است؛ زیرا گذشته از این که صحت و فساد به معنای تمامیت و نقص نبوده، فسـاد نیـز چونـان    
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تقابـل  ،ف تقابل تمامیت و نقـص صحت، امری وجودی است؛ لذا تقابل صحت و فساد بر خال

تضاد است، نه تقابل ملکه و عدم. 
ی تقابل تضـاد  از گونه،برخی از دانشیان اصول، بر این باورند: که تقابل صحت و فساد-۳

توان دریافت (علم الھدی این دیدگاه را از برخی نوشته ھای دانشیان پیشین اصول نیز میت.اس
پژوھـان  )، چنانکه برخـی از واژه ۹۶عاملی/ ،۳۲۱/ ۲ه حلی عالم،۱/۲۶۱،شیخ توسی،۱/۱۸۳

زبیـدی  ،۳۳۵/ ۱محمد بـن یعقـوب   ،فیروز آبادید. (ی چشمی دارنزبان تازی نیز به آن گوشه
۳/۱۶۴(

وصـف  ،که مرتکز عرفی از فساد، امری وجودی اسـت، فسـاد ھماننـد صـحت    گونهھمان
گردد و منشأ انتزاع آن، امری وجودی حقیقی خارجی است که وجود خارجی به آن متصف می

توضیح اینکه فاسد به چیزی گفتـه  ؛تقابل تضاد وجود دارد،بین صحت و فساد،است. بنابراین
گردد و بـدیھی اسـت   ی خویش خارج میشود که از مسیر طبیعی و مقتضای خاصیت نوعیهمی

ـ   امری وجودی است؛ چنانکه صحیح بـه چیـزی اطـالق مـی    ،که خروج ر مقتضـای  شـود کـه ب
و بسی روشن است که بقاء بر خاصیت و اثـر نـوعی،   ه ی خویش باقی بودخاصیت و اثر نوعیه

دو امر وجودی غیر قابـل  ،یک امر وجودی است و چون خروج از خاصیت نوعی و بقاء بر آن
سـبحانی  ،۳۱۳-۳۰۸/ ۲تقابل تضاد است. (خمینی ،اجماع ھستند، لذا تقابل بین صحت و فساد

)۵/۴۴۸، ۲۸/ ۲ملکی ،۴۱۰، ۱/۶۸
تمایل به تفصیل بین امور تکوینی و ،بررسی برخی از نوشته ھای دانشیان معاصر اصول-۴

که تقابـل صـحت و فسـاد، در امـور     گونهنیبددھد؛ امور اعتباری و مرکب شرعی را نشان می
ه اینکـه  چـ ؛تقابل ملکه و عـدم بـوده  ،تقابل تضاد، و در امور اعتباری و مرکب شرعی،تکوینی

بـر فـرض پـذیرش    –فساد در امور تکوینی امری وجودی است، ولی در امور مرکّـب شـرعی   
امری –ھای صحت و فساد از معنای لغُوی و عُرفی خود به معنای تمامیت و نقص خروج واژه

)۴۱۰-۱/۴۱۱، سبحانی ۲/۳۰۸. (خمینی دیآیمعدمی به شمار 
ای جدید برای صحت و فساد است کـه ھـم بـا    البته این دیدگاه منوط به پذیرش وضع معن

اتکاز عرفی ناھماھنگ است و ھم نوع دانشیان اصول از پذیرش آن استنکاف دارند. 

معروض صحت و فساد 
از آنجــا کــه صــحت و فســاد از اوصــاف حقیقــی خــارجی و از لــوازم وجــود خــارجی و 
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ضِ صحت و فسـاد نیـز   آیند، لذا موصوف و معرومحموالت مترتب بر وجود شیء به شمار می

–۲/۴۵۸نفس عمل و فرد خارجی خواھد بود و نه ماھیات ذھنـی و عنـاوین کلـی. (کـاظمی     
،۱/۶۸سـبحانی  ،۲۵۲–۲۵۳سـید حسـین /   ،بروجـردی ،۱/۴۳۱حکیم ،۳۹۱/ ۲خویی ،۴۵۷

)۶۱۰/ ۱قدسی 
اموری محل بحث و نظرند ،در بحث از معروض و موصوف صحت و فساد،داستیپر ھو

ھمانند اتـالف مـالِ غیـرِ دارای اثـر     –رای اثر شرعی ھستند. امور بسیطِ دارای اثر شرعی که دا
گردند؛ چه اینکه فساد معروض صحت و فساد نبوده و تنھا به وجود و عدم متصف می-ضِمان

شیء به اعتبار عدم ترتب اثر، به جھت فقدان برخی از اجزاء و شرائط معتبر در شیء است کـه  
ھمواره و ھمیشه ،تردیدبی،اگر موجود شوند،امور مرکب قابل تصور است. بسائطاین تنھا در 

آیند.  صحیح به شمار می
شـود. موضـوعات   ھر مرکب دارای حکم شرعی نیز به صحت و فسـاد متصـف نمـی   ،البته

تنھا به وجود و عدم، و نه صحت و ،تکالیف با وجود این که مرکب ھستند، ھمانند امور بسیط
شوند؛ زیرا در نفس تکلیف تأثیری ندارند. تصف میم،فساد

فقط متعلقـات احکـام، و در   ،امر مرکب قابل اتصاف به صحت و فساد در عبادات،بنابراین
باشد؛ چه اینکـه امـور   می-ھمانند تطھیر و تزکیه-ایقاع و مشابه این دو،اعم از عقد،معامالت

رتیب و عدم ترتیب اثر مطلوب، ، تر، و در نتیجهمذکور، به جھت اشتمال و یا فقدان شرائط معتب
-۲/۳۹۰خـویی  ،۳۴/ ۱کالنتـری  ،۴۵۷–۲/۴۵۸. (کاظمی گردندیمبه صحت و فساد متصف 

،بروجردی،۸-۵/۹، ۱۳۶/ ۱فیاض ،۱/۱۳۲ق ۱اعظ ، و۱۶۹-۱۷۰/ ۱سید علی ،، ھاشمی۳۸۸
)۶۰۷-۱/۶۰۸قدسی ،۲۵۴-۲۵۵،سید حسین
معـروض صـحت و فسـاد را بـه مرکبـات      ،ری از دانشیان اصولرسد اینکه بسیامیبه نظر

به تأثیر از تفسیر صحت و فساد، به تمامیت و نقصان و نیـز  ،انددارای اثر شرعی محصور داشته
معنـای تمامیـت و   باشد و حال اینکه صـحت و فسـاد، نـه بـه    اضافی دانستن این دو وصف می

قابلیـت  ،که به اعتبار لحاظ درجـات گونهھمان،نقصان و نه از اوصاف اضافی بوده و امر بسیط
معروض صحت و فساد قرار گیرد؛ چه افزون تواندیماتصاف به تمامیت و نقصان را داراست، 

،ھاشـمی د (بینـ بر این که عرف، توصیف امر بسیط را به صحت و فساد، نادرست و ناروا نمـی 
صـحت و فسـاد نیـز متصـف     )، ماھیـات اعتبـاری کـه بـه     ۱/۶۹سبحانی ،۱۸۹/ ۱سید محمود 

دارای وحدت و ھیـأت اتصـالی ھسـتند و شـارع نیـز بـا ایـن        ،گردند، خود در وعاء اعتبارمی
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شـود  برخورد کرده است؛ مثالً: اینکه گفته مـی ،و نه مرکب،ماھیات اعتباری چونان امری واحد

جـایی  در ،خود مؤیدی بر حقیقت مذکور است؛ چه ایـن کـه قطـع   ،فالن چیز قاطع نماز است
این وحـدت اتصـالی را از   ،قابل تصور است که شیء دارای وحدت اتصالی بوده و امر دیگری

)۳۱-۳۲/ ۲، ملکی ۱/۶۹،برد. (سبحانیبین می

گونه ھای صحت و فساد
را برای صحت، و به تبـع آن بـرای   ییھاگونهوجود ،بررسی پاره ای از نوشته ھای اصولی

ھـا را بـه جھـت    برخی از این گونه،بعضی از دانشیان اصولدھد؛ ھر چند کهفساد، گزارش می
ـ مورد تردید قـرار داده ،مغایرت ظاھری با حقیقی بودن دو وصف صحت و فساد خمینـی  د. (ان

۲/۳۰۹(
صحت شأنی،صحت فعلی-۱

صحت منتزع در پی فراغ از عمل و تحقق فرد خارجی و ترتب کامل اثر مدنظر را صـحت  
فعل و فرد خارجی بالفعل صحیح است.  ،ر چنین صورتیفعلیه گویند. بی شک، د

صحت منتزع حین اشتغال عمل و تحقق فرد خارجی و پیش از ترتب کامل اثـر را صـحت   
ـ ،تنھـا ،شأنیه و تأھلیه گویند. در چنین موردی شـیء  ت اتصـاف بـه صـحت را داراسـت.     قابلی

)۳۰۷،(ھمان
صحت عرفی،صحت شرعی-۲

د، به جھت ترتب و عدم ترتب اثـر، چنانچـه اثـر شـرعی     در اتصاف شیء به صحت و فسا
صحت و فساد شرعی گویند و اگر اثر در نزد عرف و عقالء منظـور باشـد،   ،مدنظر باشد، به آن

).۳۰۹، گردد. (ھمانبه آن صحت و فساد عرفی اطالق می
صحت ظاھری،صحت واقعی-۵

و به جھت انطباق مأتی بـه، بـا   ی واقع، به اعتبار امر واقعیدر مرحله،اتصاف را به صحت
به ،ی ظاھردر مرحله،صحت واقعی نامند؛ چنان که اتصاف شیء را به صحت،مأمور به واقعی

صحت ظاھری گویند.  ،اعتبار امر ظاھری و به جھت انطباق مأتی به با مأمور به ظاھری

ب ) حکم شناسی
در بـین  ،نـد یآیمـ ی بـه شـمار   یا انتزاعی یـا جعلـ  ،دو امر واقعی،در اینکه صحت و فساد
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اختالف نظر وجود دارد. در بررسی نوشته ھای اصولی چھـار دیـدگاه مشـاھده    ،دانشیان اصول

.  شودیم
واقعی و عقلی بودن صحت و فساد-۱

حکم عقـل  ،گروھی از دانشیان اصول، باور دارند که صحت و فساد در عبادات و معامالت
اف فرد موجود خارجی بوده و این عقـل اسـت کـه بـا     است. چه، اینکه صحت و فساد از اوص

و مطابقت آن چه در خارج واقع شده با آنچه که شارع ،ی مطابقت مأتی به، با مأمورٌ بهمالحظه
،۱/۴۳۱حکـیم  د. (کنـ به فساد حکـم مـی  ،داند، به صحت، و در غیر این صورتسبب مؤثر می

ی ) چنانکـه بـا مالحظـه   ۵/۴۶۲ملکـی  ،۴۱۱–۱/۴۱۲سبحانی ،۳۸۹/ ۲نھایة الدرایة ،اصفھانی
ترتب و عدم ترتب اثر، در معنای صحت و فساد و اینکه اثر ملحـوظ نیـز مصـلحت و مفسـده     

زیرا مصـالح  ؛رسدنمیھاآناست، صحت و فساد دو امر واقعی خواھند بود، که دست جعل به 
.)۱/۷۷محمد تقی ،بروجردی،۱/۶۰،و مفاسد از امور واقعی است. (قدسی

جعلی بودن صحت و فساد -۲
صحت و فساد را از احکام وضعی جعلـی شـمرده و بـرای اثبـات     ،برخی از دانشیان اصول

یازند. سخن خویش به دالیل زیر دست می
ی وظیفـه ،به بیان آن از سوی شارع منوط است و بیان حکم شرعی،شرعی بودن حکم-۱

ی شرعی ھمچون صـحت و فسـاد نیـز وظیفـه    شارع است. بنابراین، حکم به ترتبِ آثار،ِ سببِ
ت.شارع اس

بلکه بر بیـان  ،نه بر بیان صرف،در نقد دلیل مذکور گفته شده است: اوالً، مدار شرعی بودن
باشد؛ زیرا در غیر این صورت بیان مذکور، تنھا اخبار از چیزی اسـت کـه در   انشائی وابسته می

بـر  ،روشن است که در اخبار، جعلی نیست؛ ثانیاًثبوت و تحقق دارد. بسی ،عالم واقع و خارج
ی شـارع  ی شارع باشـد، بیـان صـحت و فسـاد، وظیفـه     شرعی، وظیفهم فرض این که بیان حک

بر افعـال عبـادی و   ه ی شارع، اخبار و اعالم ترتب آثار مخترعه و غیر مخترعزیرا وظیفه؛نیست
وظیفـه شـارع نیسـت.    ،ر فعل خارجی؛ اما بیان ترتب و عدم ترتب اثر شرعی بباشدیمیمعامل

)۷۳۹/ ۱(کالنتری 
امری غیر متـداول  ،نقد مذکور خود با این سخن رو به روست که: اوالً، اخبار در مقام انشاء

توان آثار را بر عناوین کلـی و ماھیـات ذھنـی فاقـد وجـود خـارجی       چگونه می،و ثانیاً،نیست
مترتب کرد؟



91تبیین و بررسی صحت و فساد از منظر دانشیان اصول1392تابستان
م مطابقت مـأتی بـه بـا مـأمور بـه اسـت، کـه ایـن         معیار صحت و فساد، مطابقت و عد-۲

سـنخ  ز مطابقت، خود عین نسبت و ربط بین آن دو بوده و لـذا در سـنخ وجـود خـویش نیـز ا     
باشد؛ لذا صحت و فساد نیز امری مجعول می،کند و از آنجا که مأمورٌ بهوجود آن دو تبعیت می

نسـبت مـذکور و القـام    ن باری بـود اعت،مجعول خواھند بود. اعتباری پنداشتن یکی از دو طرف
گردد که خود امـری محـال اسـت.    به امر غیر موجود خارجی را باعث می،وجود رابط خارجی

)۱۵۰، ۱۴۸/ ۱(طباطبائی 
،و در معـامالت ،ایجـاب فعـل  ،تنھـا ،البته باید توجه داشت که مجعول شرعی در عبـادات 

)۸۳۷/ ۱عمل و اثر. (کالنتری باشد و نه فعل و تسبّب عمل برای اثر منظور می،فقط
انتزاعی بودن صحت و فساد-۳

بر این سخن ھستند که صحت و فساد ھر کجا باشند مطلقـاً چـه   ،گروھی از دانشیان اصول
شـوند؛  مـی ه در عبادات و معامالت و چه در اوامر واقعی، ثانوی و ظاھری از انتزاعیات شـمرد 

از مطابقـت و عـدم   ،و در معـامالت ،برمأمورٌ بـه از نفس انطباق مأتی به،چه اینکه در عبادات
داند، صحت و فساد انتـزاع  مطابقت آنچه که در خارج واقع شده، با آن چه شارع سبب مؤثر می

نیز دائر مدار واقع خارجی و امـری  ن شود و انطباق و عدم انطباق و مطابقت و تطابق نداشتمی
نھایة ،اصفھانی،۹-۵/۱۰فیاض ،۴۶۰–۴۶۱/ ۲کاظمی ،۸۳۷/ ۱ت. (ھمان قھری و تکوینی اس

)۲/۳۸۷الدرایة 
بر این نکته استوار اسـت کـه معـامالت ھماننـد     ،در مقام نقد، گفته شده که دیدگاه مذکور

، متعلقات امضائات شرعی ھستند و لذا از انطباق و انطبـاق نداشـتن، صـحت و فسـاد    ،عبادات
بسـی  ،امضـائات شـرعی ھسـتند. بنـابراین    ت موضـوعا ،شود و حال این که معامالتانتزاع می

و نسـبت موضـوع و حکـم    ،ھویداست که جمع بین انتزاعی بودن صحت و فساد در معامالت
)۱۲-۵/۱۳جمع بین متناقضان است. (فیاض ،آنیآثار وضعبین عمل معاملی و 

تفصیل -۴
ھـا آنرین تـ شود که بـه عمـده  متعددی دیده مییھاشیگرا،در بین پیروان دیدگاه تفصیل

شود:  اشاره می
با لحاظ ترتب و عدم ترتب اثر در معنای صحت و فساد، ایـن  ،برخی از دانشیان اصول-۱

سقوط تکلیـف مـراد باشـد، در ایـن     ،اگر از اثر ملحوظ،دھند که در عباداتتفصیل را ارائه می
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د؛ چـه اینکـه   آینـ از امور انتزاعی به شـمار مـی  ،صورت، صحت و فساد، نسبت به اوامر واقعی

شوند، امـا نسـبت بـه    انتزاع میه صحت و فساد، از مطابقت و تطبیق نداشتن مأتیٌ به با مأمورٌ ب
چیـزی جـز   ،حـالتی، صـحت و فسـاد   ن اند؛ زیرا در چنیاوامر ظاھری، از امور مجعول اعتباری

باشد. جعل و عدم جعل اِجزاء از سوی شارع برای اوامر ظاھری نمی
صحت و فساد از امور ،مفسده و مصلحت مراد باشد، بال اشکال،اگر از اثر،اما در معامالت

اثر مترتب بر عقود و ایقاعات ھمچون ملکیت و زوجیت مراد باشد، ،واقعی ھستند و اگر از اثر
زیرا این آثار از سوی شـارع یـا   ؛گردندبی شک صحت و فساد از امور مجعول شرعی شمار می

)۱/۶۱۰شوند. (قدسی، عل میپس از اجرای عقد ج،عقالء
از ترتـب و عـدم   ،اند که چون صحت و فسادبه این تفصیل گرویده،بعضی از اصولیان-۲

بـه  شود و از آنجا که ترتب آثار عبادت بر عبادت، امری تکـوینی اسـت کـه    ترتب اثر انتزاع می
، لـذا  رسـد وابستگی به انطباق و عدم انطباق موجود خارجی، دسـت جعـل بـه آن نمـی    جھت

باشـند؛ امـا در   تشـریعی مـی  یجعل نشدنو صحت و فساد در عبادات از امور انتزاعی تکوینی 
،معامالت چون ترتب آثار معامالت بر معامالت، به جعل و امضای شارع وابسته است، بنابراین

)۱۰-۷،۱۱-۵/۸، فیاض ۳۹۱/ ۲در معامالت از امور جعلی ھستند. (خویی ،صحت و فساد
بیان شد، وضعیت این د ه پیش از این در نقد انتزاعی و جعلی بودن صحت و فسااز آنچه ک

دو تفصیل نیز آشکار است.  
این تفصیل را در پندار خویش دارند که چون صحت و فسـاد،  ،برخی از دانشیان اصول-۳

عقلـی  شـوند، لـذا از امـور    از مطابقت و عدم مطابقت مأتیٌ به با مأمور ٌبه انتزاع می،در عبادات
شوند، اما در معامالت چون ترتب اثر در ھر معاملـه ای بـه جعـل و امضـای شـارع      شمرده می

)۱۴۰،الفصول الغرویة،اند. (اصفھانیلذا صحت و فساد از امور جعلی شرعی،وابسته است
در برابـر  ،با توجه به مطالبی که پیش از این در نقد جعلی بودن صحت و فساد بیان گردیـد 

به صـحت و فسـاد   ،در مقام جعل و امضاء،این التفات کافی است که معامالت، تفصیل مذکور
ت.اتصاف به صحت و فساد، به ھنگام امتثال، در مقام انطبـاق و خـارج اسـ   ،گردندمتصف نمی

باشـد و معـامالت کلیـه،    ترتب اثر مطلوب به ھنگام تحقق سـبب آن مـی  ،مجعول در معامالت
شـود، فـردِ خـارجیِ عمـلِ     متصف مـی ،ه به صحت و فسادشارع ھستند و آن چیزی کیامضا

،و بسی بدیھی است که انطباق و عـدم انطبـاق  باشدیممعاملی، از جھت انطباق و عدم انطباق 
).۵/۱۰فیاض ،۴۶۱/ ۲خود از امور غیر قابل جعل شرعی است. (کاظمی 
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-ت به دو دستهبعضی از دانشیان اصول، پس از بخش کردن ھر یک از عبادات و معامال-۴

در اتیـان مـأمور ٌبـه امـر     ،رانند که در عبادات کلیاز این تفصیل سخن می،ی کلی و مشخص
امـر اضـطراری و   بـه شـود؛ چنانکـه در اتیـان مـأمور     صحت از احکام عقلی دانسته می،واقعی

چـه اینکـه در صـورت چنـین     ؛وافی باشـد ،به تمام غرض اصلی امر واقعی،اگر اتیان،ظاھری
بـه تمـام   ،معقول نیست، اما اگر اتیان به امر اضطراری و ظـاھری ،نی، ثبوت اعاده و تکلیفاتیا

زیـرا حکـم بـه سـقوط اعـاده و      ؛صحت از احکام مجعـول شـرعی اسـت   ،وافی نباشد،غرض
از باب تخفیف و منّت بر بندگان است.  ،تکلیف

است، لـذا  ه ی شارع وابستبه جعل و امضا،در معامالت کلی، از آنجا که ترتب اثر بر معامله
اند. صحت و فساد مجعول شرعی

انطباق و عدم انطباق ،از آنجا که معیار صحت و فساد،لیک در عبادات و معامالت شخصی
لذا صحت و ،باشدمییعمل عبادی و معاملی خارجی با حکم کلی و معامله کلیِ مجعولِ شرع

)۴۲۹-۱/۴۳۰حکیم ،۲۸۸–۱/۲۹۰. (آخوند ندیآیماز امور عقلی به شمار ،فساد
این تفصیل، نقد دیگر دانشیان اصول را به شدت به خود معطوف داشته اسـت از آن جملـه   

اینکه:  
به سقوط اعـاده و  ،ِاِجزا در اوامر اضطراری و ظاھریبنا برشارعی که در عبادات کلی، -۱

اسـت  ن کند و ھمچنیمیم ھمو بنفسه در عبادات شخصی، به مسقطیت، حک،کندقضا حکم می
سـید  ،توجیھی نخواھد داشـت. (فیـروز آبـادی   ،تفصیل و تفاوت مذکور،بنابراین؛در معامالت

)۲/۱۴۳مرتضی 
کـه  آن گونـه تنھا در تعبیـر باشـد   ،و اختالف،واحد،اگر معنای صحت در نزد ھمگان-۲

بـین عبـادات و   دھندگان تفصیل مورد سخن به آن بـاور دارنـد، تفـاوت   بسیاری، از جمله ارائه
از امـور عقلـی شـمرده    ھـا نیامعامالت بی معنا خواھد بود و باید صحت و فساد در ھر دوی 

) ۱۴۳-۱۴۴ھمان / د. (شو
کلی طبیعـی مـأمورٌ بـه اسـت،     ،گیردآنچه که در عبادات، امضای شرعی به آن تعلق می-۳

باشد، که البته ارع میچنانکه سببّیت، ھمان چیزی است که در معامالت مورد جعل و امضای ش
گردند؛ چه، اینکه صحت و فساد از عـوارض وجـود   نیز به صحت و فساد متصف نمیکیچیھ

،در صـحت و فسـاد  ،بنـابراین ؛گرددبه آن متصف نمی،باشند و چیزی جز موجود خارجیمی
کاشف از این است کـه صـحت و   ،تشخص و فردیت مطرح است و ھمین امر،ی وجودمسأله
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ی در محـدوده ،کنـد زیرا احکامی که شارع جعل مـی ؛جعلِ شارع بیرون استیرهیداز ا،فساد

،۱۴۴-۱/۴۱۲سـبحانی  ،۳۸۹/ ۲کلیات و ماھیات و عنـاوین اسـت. (اصـفھانی، نھایـة الدرایـة      
)۴۶۰، ۴۵۶/ ۵ملکی ،۱۷۰-۱۷۱/ ۱سید علی ،ھاشمی

دات و معامالت قائل شوند، به گونه تفاوتی بین عبابدون اینکه ھیچ،ای از اصولیاندسته-۵
اند و صحت واقعی را امری انتزاعی و صـحت  تفصیل بین حکم ظاھری و حکم واقعی گرویده

دانند؛ بدین بیان و اسـتدالل کـه صـحت و فسـاد در ھـر صـورت و       ظاھری را امری جعلی می
بقـت و  عبارتنـد: از مطا ،در عبـادات ،صحت و فساد واقعـی د.انھمواره از اوصاف فرد خارجی

عبارتنـد: از مطابقـت و عـدم    ،و در معامالت،عدم مطابقت فرد مأتی ٌبه با کلی طبیعی مأمور ٌبه
ای کـه موضـوع امضـاء و اثـر شـرعی اسـت؛       مطابقت فرد خارجی با کلی طبیعی عمل معاملی

بلکـه از  ،صحت و فساد واقعی چه در عبادات و چه در معامالت نـه از امـور جعلـی   ،بنابراین
شـوند و بسـی آشـکار اسـت کـه      تزاعی ھستند، که از مطابقت و عدم مطابقت انتزاع میامور ان

از امور تکوینی غیر قابل جعل است.  ، مطابقت و مطابقت نداشتن
صحت و فساد ظاھری نیز از اوصاف فرد خارجی ھسـتند جـز ایـن کـه موضـوع ایـن دو،       

بـه انطبـاق و   ،ارد و شارعانطباق نداشتن او شک وجود دو فردی است که در خصوص انطباق 
،صحت و فسـاد ظـاھری  ،بنابراین؛کندترتب و یا عدم ترتب اثر، حکم میو بهیا عدم انطباق، 
سـید علـی   ،ھاشـمی ،۳۹۱-۲/۳۹۳خـویی  ،۴۶۰–۴۶۱/ ۲. (کـاظمی  باشـند یممجعول شارع 

)۹-۵/۱۰فیاض ،۲۴۴–۲/۲۴۵ق ۱واعظ ،۱۷۰–۱/۱۷۱
ی تفصیل بی نیازی از اظھار نظر را درباره،ھا گفته شدتفصیلی دیگرتوجه به آنچه درباره
دھد. مذکور، فرا روی قرار می

سازد که مطالب نوشتار حاضـر، دارای حیثیـت مـاھیتی    آشکار می،درنگ در مطالب مذکور
ی نوشـتار  از حوصـله ،مفھومی و نظری است و نه کاربردی؛ لذا بیان آثار و نتایج فقھـی بحـث  

ای دیگر نیازمند است.  و به تدوین مقاله،حاضر خارج
ھا و زمینه ھای امکـانی کـاربردِ بحـث    الی مطالب بیان شده، برخی از گمانهاگر چه از البه

بـه تمامیـت و   ،توان به این نکته اشاره داشت که اگـر صـحت  برای نمونه، می،لیک، ھویداست
به اصل عملی برائت یـا احتیـاط   ،کواجد اجزاء و شرائط بودن، تفسیر گردد، به ھنگام بروز ش

،به ترتب اثر تفسیر گردد به ھنگام بـروز شـک، اصـل عـدم    ،شود، ولی اگر صحتمراجعه می
جاری است.
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نتیجه گیری

ی صـحت و فسـاد، نشـان    دانشیان اصـول دربـاره  یھااستداللو ھادگاهید،ھاگفتهبررسی 
و تسـالمی بـر معنـای واحـدی بـرای      توافـق ،دھد که بر خالف ادعای بسیاری از اصـولیان می

آرام آرام در مسیر وضع معنایی غیر از معنای لغوی، ،صحت و فساد وجود ندارد و دانش اصول
.دیپویمبرای صحت و فساد گام 

و ھر امر دارای اثر باشدیم، تقابل تضاد ھاآناند که تقابل دو وصف حقیقی،صحت و فساد
قرار گیرد.  ھاآناند معروض توشرعی، اعم از مرکب و بسیط می

واقعـی بـودن صـحت و فسـاد و     ،انتزاعی،ی جعلیبا توجه به دیدگاه ھای متفاوت درباره
رسد که صحت و فساد، دو حکم عقلی واقعی ھستند. میبه نظر،مطرح شدهیھالیتفص
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