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Abstract 

The conflict between fiction and circumstantial evidence is one of the principal issues 

that has shaped certain controversies in principles of jurisprudence. One of the most 

important manifestations of such a situation is the flow of proceedings and the 

realization of judicial justice through the flow of fiction or circumstantial evidence. In 

cases between citing the fiction or circumstantial evidence, each of which leads to 

completely different results, we see the realization of such a conflict, and this view has 

been widely discussed among Shi'a and Sunni jurists. A glance at the literature formed 

in this field shows the precedence of certain suspicions and circumstantial evidences 

over the fiction, but all the words are in cases where one circumstantial evidence does 

not have a solid religious support and at the same time is documented according to 

custom (such as the circumstantial evidence of paying alimony for a couple who live 

under a single roof), domination (such as suspicion of DNA test results), evidence, and 

the like. In such cases, the question has been raised as to whether one can refer to the 

fiction or to such circumstantial evidence in the trial? The findings of the study 

indicate that Shi'a jurists believe in the primacy of the fiction, but the Sunni jurists, 

despite the consensus on the validity of absolute suspicion, have formed a wide 

disagreement that its origin is due to the difference between the views of mujtahids on 

the strength and weakness of circumstantial evidences.   
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 چكیده

ی را در علم اصول شکل داده است. یکوی از  از جمله مباحث اصولی است که مجادالت خاص و ظاهرتعارض بین اصل 

. در اسوت نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظواهر   نیتر مهم

، شواهد تحقوق چنوین تعارضوی     آورد یمو دنبال  مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کامالت متفاوتی را به

ی بوه  نگواه  مینو گسترده مورد بحث و بررسی قورار گرفتوه اسوت.     طور بهنگاه در بین فقهای امامیه و عامه  هستیم و این

، اما تمام سخن در موواردی اسوت کوه    استتقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل  انگریبدر این زمینه  گرفته شکلادبیات 

به عرخ )همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند 

(، قورائن و امثوال آن   DNAکنند(، غلبه )همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش  زوجینی که در زیر یک سقف زندگی می

هوای   مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنوین ظواهری؟ یافتوه    سؤال؛ در چنین مواردی این است

، اما فقهای عامه با وجود اجمواع بور اعتبوار ظنوون مطلوق      معتقدندست که فقهای امامیه به تقدم اصل آن ا انگریبتحقیق 

 .گردد یبرمآن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر  منشأکه  اند دادهی را شکل ا گستردهاختالخ 

   واژگان کلیدی
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 Email: ehsanavazpoor@gmail.com * نویسنده مسلول:

 1400، زمستان 4، شمارۀ 17های فقهی، دورۀ  پژوهش
 )مقاله پژوهشی( 1283 - 1317ات صفح



1284  1400، زمستان 4، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

 

  

 . مقدمه1

 مسوائل کوه   رود یمو شومار   قواعد فقهی کبرا به نیتر مهماز « الیقین الیزول بالشک»قاعدۀ اصولی 

سبب اهمیت آن فقهای اسالمی شماری از قواعود فقهوی    بهو  ردیگ یمفقهی زیادی تحت آن قرار 

اصول  »، یوا  «اصل استصحاب»، یا «ناالصل بقاء ما کان علی ما کا»، از جمله اند کردهرا فرع بر آن 

، که این اصول اخیور از مسوائلی اسوت کوه از بودو       «تقابل االصل و الظاهر»و قاعدۀ « برائت کمه

پیدایش علم اصول آغاز شده و به مرور زمان همراه با تکامل و گسترش این علوم، رشود و نموو    

، زیرا در صورت ایجواد  گرفتند ینمپیدا کرده است. در ابتدا روایات عالجیۀ زیاد مورد توجه قرار 

، اما پوس از  کردند یم سؤالو از ایشان  رفتند یممشکل تعارض و تزاحم، خدمت امام زمان خود 

ۀ جدیدی نهاد، بوه اوج کموال خوود رسوید و از آن     عرصغیبت امام عصر )عج( این بحث پا در 

 تووان  یمو ر توضویح  بوده است. د حقوقدانانپس همواره مورد بحث فقهای شیعه، فقهای عامه و 

، دلیلوی  دیآ یم وجود بهگفت با توجه به اینکه رتبۀ هر دلیلی با توجه به حالتی است که در انسان 

آور است، بر دلیل ظنی مقدم است و دلیلی که ایجاد ظن کند، بر دلیل شوکی تقودم دارد.    که یقین

. داننود  یما بر ظاهر مقدم که فقها اصل ر شود یمۀ کلی، در موارد فراوانی دیده قاعداین  برخالخ

که محل جریان اصل و ظواهر باشود و در    دیآ بنابراین مواردی در جریان دعوا ممکن است پیش 

مطرح شوود کوه فقیوه یوا دادرس در ایون       مسللهشود و این  ظاهر و اصل تعارض نتیجه موجب

بوه تفواوت    هوا فقاین اختالخ میوان   منشأ رسد یمنظر  مورد باید به اصل تمسک کند یا ظاهر؟ به

دیدگاه آنها نسبت به مقولۀ حجیت و اعتبار ظنون و ظواهر و اسبابی همچون عورخ و عوادت و   

اعتبوار و اسوتناد بوه آنهوا جهوت تشوریع احکوام         که در مورد گردد یبرمۀ ظواهر جادکنندیاقرائن 

سبب اختیار ایون موضووع، داخول     نیتر مهمزیادی وجود دارد؛ در همین خصوص  نظر اختالخ

در اکثر ابواب فقهی از عبادات و معامالت است و همین امر است که دعوت بوه   مسللهدن این بو

کنود. بنوابراین در اینجوا     و ضوابط آن می مسائلبحث و تحقیق در مورد این موضوع و استخراج 

که در این موارد چه مقررات و ضوابطی وجود دارد که بتوان بوا اسوتناد    شود یممطرح  سؤالاین 

در این مورد نظم، ضوابط و ترتیب خاصی داد و بتووان بوا اسوتناد     فقهابه اختالخ نظرهای به آن 

بوه   تووان  یمو به آن به حل این تعارض نائل آمد؟ ماحصل فحص و بررسی در ایون موضووع را   



  1285 تعارض اصل و ظاهر در مرافعات یفقه یبررس 

 

البینوه علوی المودعی و الیموین علوی      »ۀ قاعود جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی با توجه به 

در نزد شرع مودعی کسوی اسوت کوه      چراکهدعی از مدعی علیه دانست، در تشخیص م« المنکر

قول وی خالخ اصل و ظاهر باشد و اقامۀ دلیل هم با مدعی است و منکر را نفی ادعوای طورخ   

ۀ مسولل مقابل کافی است. در این زمینه هدخ اصلی پژوهش حاضر، بررسی توصویفی و تحلیلوی   

آن از دیدگاه فقهای شویعه و عاموه اسوت. در     تعارض اصل و ظاهر و استنبا  ضوابط مربو  به

هوایی از   گفوت کوه حسوب مودارک تواریخی رسواله       تووان  یمخصوص پیشینۀ پژوهش حاضر 

رای بو شده است کوه   فیتألدر خصوص این موضوع در همان مقاطع تاریخی  )ع(شاگردان ائمه

اصوحاب اموام    تألیف یونس بون عبودالرحمن از   ۀومسئلثیالحداختالفۀ رسالاز  توان یممثال 

محمود بون احمود بون داود در علوم       فیتوأل  نیالمختلفنیثیالحدمسائلو کتاب  )ع(موسی کاظم

های خود این بحث را با عنواوین مختلوف    اصول نام برد. با گذشت زمان علمای اصول در کتاب

. انود  هآورد« تعوادل االدلوه  »و « تعارض االخبار»، «التعادل و التراجیح»، «اختالخ الحدیث»از جمله 

نیبيحیالتيراجوالتعيارضهای خاص در این زمینه از جملوه   توان به برخی کتاب بر آن می عالوه

 فیتوأل  منيهالتلخصطرقوعیالتشراالدلهتعارضعبداهلل برزنجی و همچنین  فیتأل هیالشرعادله

 صودر، اشواره کورد. همچنوین در     محمودباقر تقریرات  هیالشرعاالدلهتعارضحمدی صبح طه و 

انجوام   مسولله فقهی و حقوقی در موورد ایون    صورت بههایی  های اخیر پژوهشگران پژوهش سال

اند، لکن با توجه به فراغت بحث در بررسی تطبیقوی موضووع میوان فقهوای شویعه و عاموه،        داده

مجال بحث در این مورد وسیع خواهد بود که پژوهش حاضر به آن خواهود پرداخوت. مطالوب    

شناسوی   اهداخ آن به این صورت خواهد بود که ابتدا به بررسی چیسوتی  این پژوهش در راستای

و اسوتنبا    فقهوا هوای   و پوس از آن نظرهوا و دیودگاه    شوود  یمو  پرداختههای موضوع  فقهی وایه

 بررسی خواهد شد. مسللهمقررات و ضوابط تقدم در این 

 شناسی تعارض، اصل و ظاهر . چیستی2

 تعارض .2. 1

از و  دال بر مشارکت بین دو نفر یا بیشوتر دارد  است و وزن تفاعلبر  از نظر لغوی تعارض
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؛ در شوود  یاز نظر لغوی بر معانی بسیاری اطالق مو گرفته شده است که  عرض یعرضفعل 

: الوف( مقابلوه: ماننود    میکنو  یماینجا به دو نمونه از معانی که مربو  به تحقیق است، اشاره 

به این معناسوت کوه چیوزی بوا چیوز دیگوری        ،عارض الشیء بالشیءل شود یمگفته  که یوقت

 ؛ ب( منوع کوردن:  (167: 7جق، 1410منظوور،   ؛ ابون 832 ق:1407، یروزآبواد ی)فمقابله کند 

و موانع شودن   صوورت   کوه ایون را در  عرض الشیء واعتورض،   شود یمگفته  که یوقتمانند 

بوه ایون   لطریوق،  : اعترضت الخشبۀ فی اندیگو یم که یوقتیا  .برند یمکار  به جلوگیری کردن

؛ 832 ق:1407، یروزآبواد یوآمد عابران شوود )ف  و مانع رفت ردیاست که چوب راه را بگمعن

 (.167: 7ج ق:1410منظور،  ابن

های چندی  تعارض مشهور نزد علما تعارض بین ادله است و تعریفاز نظر اصطالحی 

که  است دلیل به شکلیمقابله دو به معنی موردنظر پژوهش آنها  نیتر کیاز آن دارند که نزد

 ؛ سوبکی، 437ق: 1409، ی)آخونود خراسوان   هر کدام از آنها مانع مقتضی دلیول دیگور شوود   

(. اما شایسته است 105ق: 1423؛ حامد عثمان، 201 :3ج تا، ؛ اسنوی، بی199 :3ج ،ق1416

شورعی تعوارض    ۀزیرا حقیقت بین ادلو  ،محدود شود« در نظر مجتهد»قید  این تعریف باکه 

وحی از جانب خدای تعوالی  که  1)ص(حتى کالم پیامبر، آن ادلهۀ هم کند؛ چراکه نمی ایجاد

بنابراین معنی اصطالحی تعارض دو دلیل همان معنوی  است.  از یک منبع خارج شده ،است

تعارض بوین اصول و    مسللهکه در تعارض در لغت است؛ زیرا به معنی تقابل و تمانع است 

 به همین معنی است. نیز ظاهر

 اصل .2. 2

بنوابراین   آن چیزی است که از نظر حسی و عقلی چیزی بر آن بنا شوود. اصل از نظر لغوی 

                                                                                                                                        
أفال یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر هلل »فرماید:  خداوند می .وحی اختالخ و تعارض وجود ندارد در کالم.. 1

در آن  اندیشند اگر از جانب غیور خودا بوود قطعوات      آیا در بمعانى  قرآن نمى(. »82 :نساء«) لوجدوا فیه اختالفتا کثیرتا

« یووحى  وحوی  إال وھ إن وىھوموا ینطوق عون ال   »یود:  فرما همچنین در سورۀ نجم می «.یافتند اختالخ بسیارى مى

 .«شود، نیست سخن او جز وحى که به او نازل مى .گوید نمی سخن نفس هوای به هرگز و: »(4و3 النجم:)
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 پایه و ریشوه اسوت   ،به معنای پی، بنا شدم حکم بر دلیلشو  مانند بنا شدن دیوار بر پی آن

(. همچنین به معنای اصل هور چیوزی و هور آن چیوزی کوه      16: 11جق، 1410منظور،  )ابن

چراکوه ولود    ،داننود  ی. مثالت پدر را اصل ولد مرود یمکار  ، بهه به آن باشدوجود آن چیز بست

 .(155 :1ج، ق1410 منظور، ابن) وابسته به پدر است ستند وم

ماننود  ؛ دلیلاز: الف(  اند عبارتکه  شود یاصل بر معانی چند اطالق ماز نظر اصطالحی 

األصلفیالکيالم مانند ؛راجحب(  ؛األصلفیهذهالمسألۀالکتابوالسنۀ ندیگو یم که یوقت

ماننود   ؛کلی مستمرۀ قاعدج(  ؛األصلفیاألریاءاإلباحۀمانند ؛حکم مستصحبپ: . الحقیقۀ

 نود مان ؛مخورج  ؛ ه(الخمرأصيلالنبیيذ مانند ؛مقیس علیه د( ؛األصلأناألمریقتضیالوجوب

اصل بنا بر یوک   (.155 :1جق، 1423؛ بحرانی، 55ق: 1423)حامد عثمان،  أصلالمسألۀكذا

دیدگاه، معنای عام دارد و اصول لفظیه مانند اصالت االطالق، عموم و اموارات ماننود اصول    

(. اصل به این معنا کاشف از چیوزی  26: 1380)محقق داماد،  شود یمصحت و ید را شامل 

است که در  قانونگذارکند؛ تنها دستورالعمل عرخ یا  نبیست و مجهوالت قضا را کشف نمی

عنوای  لکون م بحث تعارض اصل و ظاهر، شوناخت مودعی و دیگور مسوائل اهمیوت دارد.      

اصل عدم یا برائوت   تواند یحکم مستصحبی است که م ن پژوهشدر ای اصلاز  موردنظر ما

، ق1416)مقدس اردبیلوی،   ورود ظاهر باشد از حکم ثابت قبل تواند یکمه باشد و یا اینکه م

؛ حصوونی، 184: 1جتووا،  ؛ زرکشووی، بووی146 :4ج، ق1412؛ شووهید ثووانی، 114-115 :12ج

 .(272: 1ج، ق1418

  ظاهر .2. 3

اسوم فاعول از   و  (520: 4ج، ق1410منظور،  آشکار و بارز )ابن ظاهر از نظر لغوی به معنای

(، 10 :1389المعنی اسوت )پورارشود،    به معنای هویدا، آشکار، پیدا و مکشوخ« ظَهَر» ۀریش

 رود. شمار می الهی به یرود و یکی از اسماکار می که در مقابل نهان به

معنایی که »معنای اصطالحی که از ظاهر نزد فقهای عامه مشهور است، عبارت است از: 

: 3تا، ج )زرکشی، بی «، به کهن شنونده برسدرود یمزودتر از سایر معانی لفظ که احتمال آن 

، شود یمو در هر دو استعمال  رود یم(؛ یعنی لفظی که احتمال دو معنی یا بیشتر در آن 268
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، و آن معنوی  ردیو گ یمبر شنونده عرضه شود، یکی از آن معانی به کهن او سبقت  که یهنگام

همان ظاهر است که سبقت گرفتن آن به کهن دلیل بر وضوح و بروز آن است؛ بنابراین این 

 معنای اصطالحی از ظاهر همان معنای لغوی است.

ظاهر همان حالوت قوائمی اسوت    »کند:  بیان می گونه نیاا شیخ احمد زرقاء معنی ظاهر ر

(. ماننود  62ق: 1417؛ باحسوین،  61ق: 1403)زرقواء،  « کنود  که داللت بر امری از اموور موی  

شهادت دو عادل به اشتغال کمه مدعی علیه؛ که اصل در اینجا عدم اشتغال کمه اسوت و بوه   

؛ بنوابراین حوال   شود یمه منتقل سبب شهادت، کمه شخص از عدم اشتغال کمه به اشتغال کم

)زرقواء،   شوود  یمو قائم بعد از شهادت اشتغال کمه است، که این حوال قوائم ظواهر نامیوده     

میرزای قمی (. معنی مورد اختیار ما از ظاهر در این پژوهش همین معناست که 61ق: 1403

یدآور گموان  شود که پد ظاهر به چیزی گفته می» کند: آن را با عبارات دیگری چنین بیان می

گمانی که برخالخ اصل است و اصل در اینجا عبارت است از یک وضع حقوقی که  ؛باشد

 توا:  میورزای قموی، بوی   « )قبالت دلیلی بر آن اقامه شده است، خواه از نقل قطعی باشد یا ظنوی 

بنابراین منظور از حالت قائم در اینجا همان ظن و گمانی است که وقوع آن تورجیح   (.433

ن ظن برگرفته از چیزهایی مانند فعل و کوردار مسولمانان اسوت کوه بور صوحت و       دارد. ای

؛ مثل اینکه دعوا این باشد که پول کاال، شراب یا عصیر عنبوی اسوت، یوا    شود یمدرستی بار 

ها نیز چنین گموانی را پدیود    ظاهر بر صحیح انجام گرفتن بیشتر معامالت مردم است. قرینه

، شوود  یمبه هنگام وزن کاال که موجب تقدیم قول فروشنده  ، مانند حضور خریدارآورند یم

 (.324 -325تا،  مبنی بر اینکه کاال به اندازه داده شده است )میرزای قمی، بی

، در برابور اصول عملوی    ردیگ یبرمبا وجود تفاوت در تعریف اصطالحی ظاهر، امارات را در 

کنود و اگور    درسوی ایجواد ظون موی    گیرد و در مواقعی به حکم عرخ و غالوب، بورای دا   قرار می

آن را معتبر دانسته باشد، حجت است. بنوابراین نسوبت بوین امواره و ظواهر، عمووم و        قانونگذار

خصوص مطلق است، هر اماره یک ظاهر است، ولی هر ظاهر، اماره نیست. در امارۀ قانونی یوک  

وجوود دارد کوه از   . اموا در اموارات قضوایی ظهووری     شود یمظهور وجود دارد که از غلبه ناشی 

 غلبه نشأت نگرفته است، بلکه ناشی از تعاون قراین و اوضاع و احوال است.
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 ۀ تعارض اصل و ظاهرمسئل. اصول حاکم در 3

 تقدم اصل بر سبیل قطع و یقین .3 .1

فقهای شیعه و عامه بر تقدیم اصل بر سوبیل قطوع و یقوین هنگوام تعوارض       در مواردی بین

د دارد و آن هنگامی است که ظواهری مانند ظواهر مسوتند بوه   وجواتفاق نظر اصل و ظاهر 

و احتمال و قرائن ضعیف که از نظر شرع معتبر نیستند بوا اصول مقابلوه کنود      اشتباهشک و 

؛ 173: 3ق، ج1416؛ سووبکی، 237-238: 2ق، ج1409؛ محقووق ثووانی، 48: 1382)تنکووابنی، 

اصل هموان  » چراکهصل را ندارند، ظواهر توان معارضه با ا گونه نیا(. 64ق: 1411سیوطی، 

که خالخ آن ثابوت   حالت ثابت است، و قانون تقدم، اقتضای تمسک به آن را دارد تا زمانی

« شود و به سطحی برسد که برای رفع اصول ثابت و احکام مستقر صوالحیت داشوته باشود   

معتبر نیستند و دلیل داللت احتمالی آنها  ظواهر به گونه نیا(. بنابراین 140ق: 1426)سماعی، 

اصل به مجورد آنهوا دفوع نخواهود شود )سوبکی،       « الیقین الیرفع بالشک»با استناد به قاعدۀ 

 :نود یفرما یه مو زمیناء در این طالغ مرحوم کاشف (.64ق: 1411؛ سیوطی، 173: 3ق، ج1416

عادت امامیه بر عدم اعتبار و عدم صالحیت این نوع ظوواهر بورای اثبوات احکوام شورعی      »

 از این موارد دانست: توان یمدعاوی زیر را  (.31: 1ق، ج1359الغطاء،  شف)کا «است

این کتاب یا کیف یا چیز دیگری که دسوت   کنم ی: ادعا مدیگو یمشخصی  که یمانند وقت

که من  کنم ی: ادعا مدیگو یم که ییا اینکه سودی باشد، مانند وقت ؛مال من است ،فالنی است

ادعوا   که شخصی یا اینکه حقی باشد، مانند زمانی ؛اجاره دادمخانه به فالنی به مدت یک ماه 

که فالنی صد  کنم ی: ادعا مدیگو ییا اینکه دینی باشد، مثالت م؛ کند که کسی او را قذخ کرده

بعود از پرداخوت    هیو عل محوال ۀ کم؛ یا اینکه محیل ادعای اشتغال درهم به من مقروض است

: 1جق، 1401؛ بعلی الحنبلی، 273ق: 1406نسفی، ؛ 158تا،  طباطبایی، بی)وجه حواله را کند

که معتبور اسوت، حتوی اگور      علیه است برائت کمه مدعیدر همۀ موارد مذکور، اصل (. 403

ایون   ؛ کوه مگر اینکه موال خوودش باشود    ،کند غالب این باشد که مدعی چیزی را ادعا نمی

امت بر اعتبوار  : »دیفرما یمه در این زمینقرافی )از فقهای مالکی(  غالب اجماعات معتبر نیست.

این قول مدعی علیه  اسوت کوه   اصل و الغاء غالب در دعوی قرض و امثاله اجماع دارند، و 
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ترین آنها نزد خداونود باشود و ایون    امردم و باتقو نیتر ستهی، حتی اگر مدعی شامقدم است

)قرافوی،   «کند، اجماعات ملغی است غالب که او فقط چیزی که مال خودش هست را ادعا می

 (.165: 4جق، 1418

 تقدم ظاهر بر سبیل قطع و یقین .3 .2

فقهای شیعه و عامه بر تقدیم ظاهر بر سبیل قطوع و یقوین هنگوام تعوارض      در مواردی بین

وجود دارد، و آن هنگامی است که ظاهر مستند به سوبب شورعی و   اتفاق نظر اصل و ظاهر 

؛ 370: 1ق، ج1412عابودین،   )ابون  حجتی از حجج شرعی باشد که عمل به آن واجب است

؛ 76: 4ق، ج1418؛ قرافووی، 124: 8ق، ج1414؛ زرکشووی، 141: 1ق، ج1406فرحووون،  ابوون

از  تووان  یمو (. که موارد زیور را  322-323ق: 1374؛ انصاری، 384: 2تا، ج میرزای قمی، بی

 امثال آن دانست:

 ؛علیوه شوهادت دهنود    مودعی  ۀدو شاهد عادل به اشتغال کمو  که یمانند وقت ؛بینات الف(

، اتفاق نظر دارنود بر تقدیم غالب و الغای اصل در بینه  علماء: »دیگو یمدر این زمینه قرافی 

و اصل برائت کمه مشهود علیه است، و اصول در اینجوا اجماعوات     زیرا غالب صدق آن است

  (.384 :2جتا،  ؛ میرزای قمی، بی165: 4ج، ق1374انصاری، ) «باشد یملغی م

شرع؛ که البته مشهور فقهای شیعه این تقدم امارات بر اصوول را   دییتأت مورد ب( امارا

، نحوۀ حکومت هم به این صورت است که عودم قطوع بوه واقوع     دانند یماز باب حکومت 

جزء موضوع ادلۀ اصول است، یعنی قطع به واقع نسبت به اصوول عملیوه قطوع موضووعی     

امواره را   قانونگذارعملیه مدخلیت دارد. اما ی که عدم قطع در موضوع اصول ا گونه بهاست، 

ۀ آن اسوت کوه قطوع وجوود     منزل بهدلیل ظنی بود،  هر جاۀ قطع دانسته است، بنابراین منزل به

دو  کوه  یماننود وقتو   (؛473ق: 1408)صودر،   باشد یمدارد و دلیل ظنی حاکم بر دلیل شکی 

 ،در اینجوا قوول   .اسوت شخص ادعا کنند مالک یک عین هستند و آن عین دست یکی از آنه

اصول عودم تملوک    : »دیگو یم در این زمینه زرکشی ؛قول کسی است که عین را دست دارد

 «اجماعات ثابت اسوت ظاهر است، و ظاهر تملک کسی است که عین در دستش است، و این 

-323: 1374؛ انصاری، 440-442: 4ق، ج1411؛ محقق ثانی، 187: 1ج، ق1405، )زرکشی
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این داللت بر این دارد که در نظر شارع  صاحب ید در اینجاقدم شدن قول . بنابراین م(322

  ظاهر قوت و ترجیح دارد.

رسیدن وقت  فرا یالول ماه حاز  که یمانند وقت از باب تقدم امارات بر اصل؛ خبر ثقه ج(

؛ که در اینجا ظاهر خبور ثقوه کوه    نماز یا طلوع آفتاب یا غروب آن در ماه رمضان خبر دهند

خراسوانی،  )آخونود   گوردد  یمو مقودم   فقهوا صدق است، بر اصل عدم صدق به اتفاق  همان

ق، 1412قداموه،   ابون ، 191: 2جق، 1403؛ مظفور،  174: 1ج، 1374؛ انصاری، 303ق: 1409

 (.306: 1جق، 1417؛ بهوتی، 175: 3جق، 1414؛ مقدسی، 32: 2ج

د بوه دلیول شورعی    زیرا ظاهر در آن مسوتن  است، در این مواضع ظاهر مقدم داشته شده

مطابقوت   سبب دارد و به را حکم یقین ،دلیل شرعی مستند باشد به که یاست، و ظاهر هنگام

 .شود یآن زایل م ۀواسط اصل به« الیقین ال یزول إال بیقین مثله» ۀبا قاعد

 ضوابط تقدم اصل یا ظاهر .3. 3

باشود، بور سوبیل    سبب شرعی  مستند به که یهنگامشرح داده شد که ظاهر  نیشیپدر مطالب 

، لکن تمام سخن جایی است کوه ظواهر از   گردد یمقطع و یقین بر اصل مقدم و به آن عمل 

ۀ ظن غلبپشتوانۀ شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرخ، قرائن، احتمال، یا 

ی جهت تقودم اصول یوا ظواهر هنگوام      ا گستردهو امثالهم باشد، که در این موارد اختالفات 

شکل گرفته است. در این موارد فقهای شیعی دیدگاهی متفاوت از فقهوای   فقهاین تعارض ب

هوا و بیوان ضووابط آنهوا خوواهیم       ترتیب به توضیح و شرح دیدگاه عامه دارند که در کیل به

 پرداخت:

هستند، میان آنها بر تقدم اصول   1از آنجا که فقهای امامیه قائل به عدم حجیت ظن مطلق

دارد، مگر اینکه دلیلی از شرع بر حجیت و اعتبار ظاهر وجود داشوته   بر ظاهر اجماع وجود

ق: 1403؛ حلوی،  139: 1توا، ج  باشد تا در هنگام تعارض بر اصل مقدم گردد )شهید اول، بی

                                                                                                                                        
 . ظن مطلق ظنی است که دلیلی بر حجیت و اعتبار آن از طرخ شرع وجود ندارد.1
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هنگام تعوارض اصول و ظواهر، جوز در     »(. عاملی بر این باور است که 16تا:  ؛ عاملی، بی69

اصل دلیل عقلی است و اجماعات حجت اسوت،   کهچرا، گردد یمموارد معدودی، اصل مقدم 

دلیول فقهوای امامیوه بور      نیتر مهم(. 16تا:  )عاملی، بی« اصل حجت نیست برخالخو ظاهر 

وَمَا : »دیفرما یمۀ یونس است که خداوند در آن مبارکۀ سور 36یۀ آعدم حجیت ظن مطلق 

؛ علموای امامیوه   « غْنِىمِنَالْحَقِّرَیْئاًإِنَّاللَّهَعَلِیمُبِمَيایَفْعَلُيونَیَتَّبِعُأَكْثَرُهُمْإِلَّاظَنُّاًإِنَّالظَّنَّلَایُ

مرحووم   چنانکوه که خداوند در این آیه از پیروی کردن ظن مطلق نهی کرده است؛  معتقدند

مظفر در اصول فقه نیز اصل عدم حجیت ظن مطلق را مقتضای آیات دانسته اسوت )مظفور،   

اگر اصل، عدم حجیت ظن باشد،  کهه در اینجا این اشکال وارد است (.البت18: 3ق، ج1403

ۀ ادلی مستفاد از ا قاعدهی ندارد؛ مگر آنکه مراد آنها از اصل، وجهاستدالل به آیات برای آن 

خواهود   دهیو فا یبو شرعیه باشد که در این صورت، استنادشان به کتاب و سنت وجیه، ولوی  

مستقل در کنوار کتواب و سونت نیسوت، بلکوه حکموی        اصل با این معنا، دلیلی چراکهبود؛ 

اجتهادی و استنباطی است که مانند هر حکم اجتهادی و استنباطی دیگر، قابل نقد و بررسی 

: انود  گفتوه است. همچنین فاضل نراقی از برخی از علمای معاصر خود نقل کرده اسوت کوه   

از تخصویص   رچنده(. 355ق: 1417اصل در زمان غیبت، حجیت مطلق ظن است )نراقی، 

اگور عودم    چراکوه که مراد آنها از آن، اصل ثانوی بوده اسوت؛   دیآ یبرماصل به زمان غیبت 

حجیت ظن پیش از غیبت را بپذیریم، تردیدی نیست که اصل اولی در زموان غیبوت، عودم    

حجیت است. از فقهای عامه نیز در این خصوص نیز ایراداتی وارد شده است کوه در اداموه   

 خواهیم پرداخت. به ککر آن 

بنابراین از دیدگاه فقهای امامیه در مواردی که ظاهر مستند به اسباب خوارجی همچوون   

غلبه، یا قرائن احوال، یا عرخ و عادت یا احتماالت باشود، در صوورت تعوارض بوا اصول      

شورع باشود یوا اینکوه      دییو تأآن را مقدم بر اصل کرد، مگر اینکه آن ظواهر موورد    توان ینم

ایون مطلوب    دیو مؤ توانود  یمو دیدگاه محقق داماد نیز  و یقین در شخص گردد.موجب قطع 

 دیآ یم حساب بهاز امارات قضایی  هرچندظاهر عرفی : »دیفرما یمباشد؛ ایشان در این زمینه 

ولی از اماراتی نیست که در فقه حجیت آن از ناحیۀ شرع ثابت شده باشد؛ اگور چنوین بوود    
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االصل دلیولُ حیوثُ   »ۀ قاعدواره مقدم بر اصل بود؛ و در در تعارض اصل و ظاهر، ظاهر هم

(. با توجه بوه ایون   181: 1388)محقق داماد، « مقصود از دلیل دوم، اماره معتبر است« الدلیل

یک دلیل قابول   عنوان به تواند یمقاعده که محقق داماد به آن اشاره کرده، اصل عملی زمانی 

عتبوری همچوون دالیول قطعوی و اموارات واجود       استناد مطرح شود که در مقابل آن دلیل م

پشتوانۀ شرعی وجود نداشته باشد؛ بنابراین ظواهر فاقد این پشتوانه توان معارضه با اصل را 

این قول  رسد یمنظر  نخواهند داشت و همواره اصل بر چنین ظواهری مقدم خواهند بود. به

الن الظون  »طبوق آیوۀ قرآنوی:     چراکوه محقق داماد، قول نیکو و موافق با اصول شرعیه باشد، 

اصل بر عدم حجیت ظن است، مگر با دلیلی که حجیت آن را ثابوت  « الیغنی من الحق شیلات

یا نظرهوای مخوالفی     شدهکند. البته بعضی از فقهای امامیه در این خصوص قائل به تفصیل 

دلیول  » :دیفرما یمقائل به تفصیل شده و در این باره  محقق قمیرای نمونه ب. اند کردهاختیار 

و برهانی برای قولی که اصل بر ظاهر مطلقات مقدم است وجود ندارد بلکه آن را باید تفصیل 

مشهور شرعیه و امارات منصوبه از قبل شارع باشد مانند خبر واحد،  ۀاگر ظاهر از ادل ؛نمود

مسوتفاد   اقرار و امثال آن در تقدم ظاهر بر اصل اشکالی وجود ندارد. اما اگر ظواهر  ،شهادت

بوین   بر تقدم ظاهر بر اصل مواردیشیوع و امثال آن باشد در  ،غلبه ،عادت ،عرخ ،از قرائن

با این حال موارد تقدم ظاهر وجود دارد؛  نظر اختالخ و در بیشتر موارد هماتفاق است فقها 

مانند ید الحق بر ملک سابق، حکوم بوه صوحت معوامالت،      ؛بر اصل در شرع فراوان است

عدم اعتبار شک بعد از وضوء و بعد از صاله و بعود از خوروج از    ،ارث مسلمیننکاح و تو

همچنین مووارد تقودم اصول بور ظواهر در شورع        .وقت و غیره که تعداد آنها هم کم نیست

 :2جتوا،   )میورزای قموی، بوی    «شوود  یفراوان یافت مخصوصات در ابواب طهارت و نجاسات 

که اکثر بر ترجیح ظاهر است، لکن ظواهری مثل  شود یماز کالم محقق قمی استفاده  (.384

صحت معامالت و عدم اعتبار شک بعد از وضو که حجیت آنها توسط دلیول خواص ثابوت    

(. شکی در حجیت و تقودم آنهوا   288: 2، ج1366؛ نجفی، 300ق: 1420شده است )صدر، 

 رسود  یمو نظر  از آن استفاده و استناد کرد. به توان ینمنیست ولی مطلق ظن و مطلق غلبه را 

( با توجه به اعتقاد خود مبنی بور حجیوت ظون    278ق: 1303که محقق قمی )میرزای قمی، 
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مطلق است که این دیدگاه را اختیار کرده و قائل به تفصیل شده و در بیشتر موارد ظواهر را  

مقدم داشته است که در صورت عدم پذیرش دیدگاه وی مبنی بر حجیت ظن مطلق، دلیلوی  

. محقق حلی نیز با معتبر دانستن ظنون و واجب دانستن ماند ینمریۀ ایشان باقی بر اعتبار نظ

عمل به ظن، مانند عمل به علم واجوب اسوت زیورا اکثور احکوام و      : »دیفرما یمعمل به آن 

ق، 1418)حلوی،  « جزئیات شرعی ظنی است و عمل به مرجوح با وجود راجح باطل اسوت 

ت که قاعدۀ کلی و اصلی بر منع عمل به ظن اسوت  (. با وجود این باید توجه داش322: 1ج

و هر ظنی حجت نیست. همچنین عمل به مرجوح زمانی قبیح است که دلیل راجوح ثابوت   

توا،   شده باشد و هر ظنی دلیل و حجت نیست، بلکه ظن معتبر حجت است )شهید اول، بوی 

کننود   بیوان موی   (. دلیل دیگری که این گروه16تا:  ؛ عاملی، بی69ق: 1403؛ حلی، 139: 1ج

کل شویء  : »دیفرما یمکه  )ع(این است که مراد از علم در حدیث موثقه عمار از امام صادق

( اعوم از  1054: 2ق، ج1403ی، حر عامل) 1«نظیف حتی تعلم انه قذر فاکا علمت فقد قذر...

مستند به سوبب شورعی    نکهیایقین و مطلق ظنی است که مستند به سبب شرعی باشد و یا 

(. در اینجا این اشکال وجود دارد که کلمۀ علوم در ایون   137: 1ق، ج1423بحرانی، نباشد )

کار رفته است و مراجعه به روایاتی که در خصوص طهارت وارد  مطلق به صورت بهروایت 

شده، دال بر این است که ظنون وارده در مبحث طهارت نیوز مسوتند بوه روایوات و سوبب      

 .(7: 5ق، ج1367شرعی هستند )کلینی، 

از دیدگاه فقهای عامه عمل به ظاهر معتبر در واقع عمل به ظنون است، و بوین آنهوا در   

(. همچنوین آنهوا بور ایون     116ق: 1426جواز عمل به ظنون اختالفی وجود ندارد )سماعی، 

کند، قابل احتجاج بر عدم حجیت ظون   باورند استدالل به آیاتی که از پیروی از ظن نهی می

که اوالت ظنی که از تبعیت آن نهی شده اسوت، ظون ضوعیفی     اند ادهدمطلق نیست، و جواب 

گردانود   ازیو ن یبو شخص را از علم یقینوی   تواند ینماست که مستند به سایر ظنون نیست و 

                                                                                                                                        
گواه علوم پیودا کنویم آن جسوم نجوس        دا کنویم. پوس هور   هر چیزی پاک است تا زمانی که علوم بوه نجاسوت آن پیو    ». 1

  .......«باشد یم
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(؛ ثانیاتٌ شارعی که از تبعیت ظن نهی کرده است، خود لفظ ظون را  445: 2تا، ج )شوکانی، بی

دی را بر آن بنا نهاده است، که داللت بر ایون دارد  کار برده و احکام زیا بهدر خطابات خود 

که ظنی که از تبعیت آن نهی شده است ظن قائم بور غیور دلیول و برهوان اسوت )سوماعی،       

تحصیل یقین ممکن نیست اجمواع   آنچه(؛ ثالثات در مشروعیت عمل به ظن در 117ق: 1426

(. در پاسوخ  141: 2، جق1418وجود دارد و مخالفت با این اجماع اعتبار ندارد )سرخسوی،  

( عمومیوت متبوادر   28گفت کوه از آیوۀ قورآن )نجوم:      توان یمبه این اشکاالت فقهای عامه 

به هیچ ظنی اعتماد کرد، مگر اینکه  توان ینم رو نیازا؛ ردیگ یمو تمام ظنون را در بر شود یم

نووعی   (، زیرا اجتهواد 453ق: 1226دلیل دیگری حجیت آن را ثابت کند )مجاهد طباطبایی، 

کند. از اجتهاد به معنوای قیواس کوردن     نمی ازین یبپیروی از گمان است که انسان را از حق 

با الف و الم جنس، مفید جنس ظن است؛ لذا هیچ نووع ظنوی   « الظن»ۀ واینهی شده است. 

ق: 1415)بهبهوانی،   شود یمی تلقی رأی تفسیر به ا گونه بهکند و  نمی ازین یبانسان را از حق 

ی ا ضوابطه ز طرخ دیگر عمل بر طبق ظن مطلق، خالخ احتیا  است و از آنجوا کوه   (. ا36

 اگرچوه ؛ دوم اینکه قول به حجیت ظن مطلق، دیگشا یمندارد، باب هرج و مرج را در دین 

التزام بوه آن در   چراکهالدلیل ممکن باشد، قابل التزام عملی نیست؛  در مقام نظر و من حیث

، بلکه مستلزم فقه جدیودی اسوت؛ همچنوان کوه سواختار      گذارد یم ریتأثۀ فقه همعمل، بر 

 .سازد یمکند و اصول جدیدی بر  اصول فقه را دگرگون می

ظواهر مسوتند بوه     کوه  یهنگامبا توجه به دیدگاه فقهای عامه مبنی بر حجیت ظن مطلق، 

، ۀ ظن یا مجورد احتموال باشود   غلب، یا 2، و قرائن احوال1اسباب متنوعی مانند عرخ و عوائد

                                                                                                                                        
آنچوه کوه    (ب؛ دهود  آنچه که عادت بر صودق آن شوهادت موی    (: الفشود یظاهر نسبت به عوائد به سه قسم تقسیم م. 1

اصوول بوا آن   آنچه که ظاهر تابع آن است بدون این که از آن منع کند. نوع اول اگر  (ج ؛دهد عادت به کذب آن شهادت می

معارضه نداشته باشد معتبر است؛ نوع دوم در الغا و عدم التفات به آن بین فقها مورد اتفاق است؛ و نوع سووم بوا توجوه بوه     

 .(73 :4جق، 1418؛ قرافی، 67-68ق، 1426)سماعی،  قرب و بعد عادت، حکم آن بین فقهاء مورداختالخ است

قطعی که ظواهر مسوتفاد    ۀقرین (شوند: الف رائن به سه قسم تقسیم میبندی ق دستهدر یک عامه از دیدگاه فقهای . 2

 



1296  1400، زمستان 4، شمارۀ 17دورۀ های فقهی، پژوهش 

 

آن حکم آن نیوز   تبع بهداللت آن با توجه به قوت و ضعف مستند آن متفاوت خواهد بود و 

 متفاوت خواهد بود، که در کیل به بیان اهم ضوابط آنها خواهیم پرداخت.

 بر وجه صحت ة تقدم اصلضابط. 3. 3. 1

کوه   شوود  یمو و به آن عمول   ابدی یمنزد فقهای عامه هنگامی اصل بر ظاهر بر وجه صحت تقدم 

بر آن عارض شده است، ظاهری مجرد و مستند به اسباب ضعیفی باشد که در شرع معتبور   آنچه

و توان مقابله با آن را ندارد؛ ماننود ظواهری    رسد ینمۀ اصل مرتبچنین ظواهری به  چراکهنیست، 

 از آن منوع  نکوه یاکند، یا عادت موافق با آن ظاهر است بدون  که عادت از وقوع آن ظاهر نهی می

باشود کوه چنوین     2و یوا صورخ احتموال    1کند یا آن را تصدیق کند، یا مستند به قرائن احتموالی 

مواردی به سبب ضعف ظاهر و عدم اعتبار مستند آنها و همچنین به جهت استصحاب اصول در  

، اعتبار آنها ملغی است و اصل بوه صورخ چنوین ظوواهری کنوار      « الیقین الیزول بالشک»ۀ قاعد

 (.70-74ق: 1426د )سماعی، گذاشته نخواهد ش

ۀ اعتبار و یا عدم اعتبار ظواهری که مسوتند بوه عوادت    ضابطعز بن عبدالسالم در مورد 

قاعده در اخباری که از دعاوی و شهادات و تقاریر و غیر آن »هستند، بر این باور است که: 

است، فاقود  عقالت کذب است و یا عقالت مجاز است ولی عادتات محال  آنچهآمده این است که 

، از جهت بعد و قورب وقووع   3عادتات ابعد است بدون اینکه محال باشد آنچهاعتبار است، اما 

                                                                                                                                        
نظور   اخوتالخ  شود یاغلبیت که بین فقها در آنچه که بر آن منطبق م ۀقرین (ب؛ شود یاز آن به اتفاق بر اصل مقدم م

 (.71-72 :ق1426)سماعی،  احتمالی که ظاهر مستفاد از آن به اتفاق معتبر نیست ۀقرین (ج ؛وجود دارد

ای است که مفاد آن مجرد احتمال و شک باشد که بر این نوع از قرائن غالبات اعتماد  احتمالی اماره ۀمنظور از قرین. 1

 (.71 :ق1426)سماعی،  شود؛ مگر اینکه دلیل دیگری از اصل یا ظاهر به آن منضم باشد نمی

کوه در ایون صوورت     جانوب آن باشود   ۀکننود  احتمال هنگامی است که ظاهر خالی از هر گونه مستند و تقویت . 2

تورین نووع ظوواهر اسوت، خوواه       وهمی مرجوح است که در شرع معتبر نیست، و ظواهر مسوتفاد از آن از ضوعیف   

 (.34-35 :2جق، 1411)سیوطی،  معارضی برای آن باشد یا نباشد

براین چنین دعووایی  توان آن فساد را به وی نسبت داد؛ بنا . مانند ادعای غصب و فساد بر شخص صالحی که نمی3

شود. همچنین مانند موردی که شخصی دینی را بر کمۀ دیگری ادعا بکند که در این صورت اگر ادعای  استماع نمی
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؛ پوس اگور   شوود  یمو بین فقها  نظر اختالخهای متفاوت خواهد بود که موجب  آنها در مرتبه

وقوع آنها اقرب باشد بوه   که یهنگاموقوع آنها ابعد باشد به طریق اولی فاقد اعتبار است، و 

)عوز بون   « وجود دارد نظر اختالخریق اولی معتبر است، و بین این دو نیز از جهت مرتبه ط

 (.125: 2ق، ج1414عبدالسالم، 

سبب مستند به احتمال  همچنین فقهای عامه برای تقدم اصل بر ظاهر بر وجه صحت، به

است کوه   ضابطه این: »دیفرما یم؛ سیوطی در این زمینه اند کردهای جعل  بودن ظاهر، ضابطه

از دیدگاه فقهای عامه  چراکه(، 65ق: 1411)سیوطی، « احتمال به سبب ضعیف مستند باشد

جهت اسباب خارجی  نیست، بلکه در بعضی صور و احوال به اعتبار یبصرخ احتمال مطلقات 

، 1که شارع آن را اعتبار بخشیده اسوت  ، مانند زمانیباشد یمکه مقتضی اعتبار آن است، معتبر 

 (.75-79ق: 1426)سماعی، 3و یا قیام تهمت در فعل 2احتیا  شرعی یا برای

 ة تقدم ظاهر بر وجه صحتضابط .3 .3 .2

در نزد فقهای عامه هنگامی ظاهر بر اصول بور وجوه صوحت تورجیح داده شوده و بوه آن عمول         

و موجوب برتوری آن بور     دیفزایبکه برای آن مرجحی وجود داشته باشد که به قوت آن  شود یم

                                                                                                                                        
علیوه، ادعوای وی    ، در غیر این صورت بوا سووگند مودعی   شود یموی همراه با بینۀ شرعی باشد، قول وی پذیرفته 

 (.68ق: 1426)سماعی،  شود یمساقط 

که شخصی شک کند که سه رکعت یا چهار رکعت نماز خوانده است، که در این صورت بنوا را بور    انی. مانند زم1

(. در اینجا شارع 400: 1تا، ج )مسلم، بی آورد یمجا  گذارد و سپس قبل از اینکه سالم بگوید دو سجده به متیقن می

 مقدس به احتمال کاستی در نماز ترتیب اثر داده است.

سبب احتموال عفوو    ؛ و این بهاند کردهضی از شافعیه وکیل را در غیبت موکل از قصاص کردن منع . مانند اینکه بع2

جهوت   ؛ و ایون بوه  شود یماز جانب صاحب حق است که موجب تقدیم ظاهر مستند به احتمال بر اصل بقا وکالت 

ت بوه شوک عمول    جهت خطوری کوه در آن اسو    به»گوید:  احتیا  شرعی است نه غیر آن. زرکشی در این مورد می

 (.295: 2ق، ج1405)زرکشی، « شود یم

کوه آن را بورای عرضوه بوه موکول حمول        وکیل چیزی را بخرد و درحوالی  که یهنگام. مانند عدم تصدیق موکل، 3

 (.362ق: 1403جهت احتمال تهمت در فعل است )زرقا،  کرده، تلف شود؛ و این به می
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ۀ ظون  غلبو  کوه  یهنگوام ، مگور  شوود  یمو اخذ به اصل : »دیفرما یمکه عطار  گونه همان اصل شود؛

)عطوار،  « شوود  یمو موجب قوت و برتری ظاهر بر اصل شود، که در این صورت اخذ بوه ظواهر   

ککور   گونوه  نیو اۀ ترجیح و تقدم ظواهر بور اصول در ایون حالوت را      ضابط فقها(. 389: 2تا، ج بی

(. 19: 1ق، ج1416؛ سوبکی،  67ق: 1411منضبط باشد )سویوطی،  که سبب ظاهر قوی و  اند کرده

، و این دو سوبب موجوب عمول بوه     شود یمبنابراین قوت ظهور و انضبا  از ظاهر اقوی مستفاد 

. ظواهر این دو ویژگی قوت و انضبا  جهت ترجیح و تقودم  شود یمظاهر و ترجیح آن بر اصل 

د مستقر و ثابت، یا مستند بوه قورائن احووالی    کند که مستند به عوائ بر اصل را هنگامی کسب می

نزد شارع چنین اسبابی در مووارد و مصوادر آن معتبور     چراکهباشد که کاتات داللت آنها قوی است؛ 

؛ 75: 4ق، ج1418)قرافوی،   شووند  یمو جهت ترجیح ظاهر و ترتب احکام بر آنها جعل  باشد یم

ۀ سبب شورعی  منزلستند به عادت مستقر، نازل (. سبکی معتقد است که ظاهر م12تا:  القیم، بی ابن

و در ایون موورد    شوود  یمو ۀ آن جزم و یقین به ترجیح و تقدم ظاهر بر اصل پیدا لیوس بهاست، و 

ۀ سوبب منصووب شورعی    منزلو ۀ قطع یا نازل منزلظاهر مستند به عادت مستقر، نازل : »دیفرما یم

بیوان   آنچوه (. براسواس  19: 1ق، ج1416)سوبکی،  « شود یماست، که موجب اعتماد بر آن ظاهر 

کوه سوبب    شوود  یمو توان گفت که در این حالت، ظاهر هنگامی بر اصل ترجیح و مقودم   شد می

 ۀ ترجیح و تقدم در این حالت است.ضابطظاهر قوی و منضبط باشد؛ و این همان 

 علما در تقودم اصول یوا ظواهر در آنهوا     اند و  فروعی که در آن اصل و ظاهر در تعارض

بدان که مسوائل اصول   : »دیفرما یالدین حصنی م تقیکه  گونه همان ؛بسیارند ،اند کرده اختالخ

)حصونی،   «گاهی به ظاهر گردد یاند، گاهی تقدم به اصل برم شمارش رقابلیغ باتیو ظاهر تقر

برای روشن شدن بیشتر این مطلب در کیل به ککر، نقد و بررسی چند  .(268: 1جق، 1418

وجوود   نظور  اخوتالخ مورد بحثی که میان فقهای شیعه و عامه در آنهوا  مورد از فروع مهم و 

 : میپرداز یمدارد، 

 اختالف زوجین در نفقه. 3. 3. 2. 1

باشود، در   پرداخوت آن را داشوته   یاگر زوجه ادعا کند که از زوج نفقه نگرفته و زوج ادعا

آنچه زوج در موورد مسوکن    ۀو مشاهد با یکدیگربا وجود اجتماع و تالزم آنها  این صورت
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موورد دو قوول    قبوول اسوت؟ در ایون    کی کند، قول کدام ادعا می وجهو خورد و خوراک ز

 وجود دارد:

اصل عدم دریافوت  مانند سایر دیون زیرا ، قول زوجه قبول است که معتقدند فقهابیشتر 

: 9جق، 1405؛ نوووی،  595: 3جق، 1386؛ حصفکی، 304 ق:1416)شهید ثانی،  نفقه است

 کاسانی )از فقهوای حنفوی(   (.383: 9جق، 1374؛ مرداوی، 191: 1ج، ق1405؛ زرکشی، 57

 ،انکوار کنود، قوول    زوجوه اگر زوج ادعا کند که نفقه پرداخت کرده و » بر این باور است که

 زوجوه ؛ زیرا زوج ادعای پرداخوت دیون خوود را دارد، و    همراه با سوگنداست  وجهقول ز

 که در سایر دیون گونه همان شود یهمراه با سوگند پذیرفته م وجهمنکر آن است، پس قول ز

 (.200: 1جق، 1424؛ حنفی، 438: 3جق، 1419)کاسانی،  «است نیچن نیا

ها و  و عز بن عبدالسالم از شافعی ها مالکی؛ قول زوج قبول است معتقدندگروهی دیگر 

حققین )فخورالمحققین،  ها و تعودادی از فقهوای امامیوه همچوون فخورالم      القیم از حنبلی ابن

عوز  ؛ ( و شیخ طوسی این اعتقواد را دارنود  27-28تا:  القیم الجوزیه، بی ؛ ابن273 :3ج، 1378

اگر زوجین در دریافت نفقه اختالخ داشته » در این خصوص معتقد است کهبن عبدالسالم 

را قبوول   هم (... شافعی قوول زن  )زندگی کردن آنها با باشند ، با وجود اجتماع و تالزم آنها

دارد؛ زیرا اصل عدم دریافت نفقه است، و مالک قول زوج را قبول دارد؛ زیرا پرداخت نفقه 

نظور   بوه (. 36: 2جق، 1420)سولمی،   «قول او مطابق با ظاهر استکه این  عادتات غالب است

به این جهت که قول زوج )پرداخت نفقه( موافق با عرخ و عوائد  فقهااین گروه از  رسد یم

است، آن را مقدم بر قوول زوجوه و اصول     1همراه با قرینۀ اغلبیت نیهمچنو ثابت و  مستقر

 در خوود  همسور  از شووهری  هویچ  که است این بر حال ظاهر چراکه؛ دانند یمعدم پرداخت 

 مشغول یدار خانه به زن .خواند ینم شهادت به را مردم و ردیگ ینم رسید نفقه پرداخت برابر

 توأمین  مودت  نیو در ا مشترک زندگی هزینۀ. است داشته درآمد و کرده یم کار شوهر و بوده

                                                                                                                                        
غالب است؛ و در عین حال احتمال خالخ مدلول آن نیوز وجوود    ای است که داللت آن مبتنی بر ظن . و آن قرینه1

 (.70ق: 1426دارد )سماعی، 
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 شووهر  سونتی،  یهوا  خوانواده  ویژۀ رسوم و عادات در است. نداشته اعتراضی هیچ زن و شده

 از خودداری قانون، و شرع حکم نظر از قطع و است زندگی یها هزینه دار عهده معمول طور به

 شوهران نه و کنند یم تحمل زنان نه که است عار و ننگ ینوع و یپرور تن نشان وظیفه ادای

 غالب ظن قرائن مجموعۀ این به توجه با اکنون یی دارد.وفا یب از رنگی و خاطرند آسوده آن از

 .است کرده پرداخت را وی و هزینۀ معیشت زوجه نفقه شوهر که است این

بعد از  فقهدر مورد قبض مهر یا ن اگر اختالخ طوسی در این زمینه معتقد است کهشیخ 

انود   دهکور با توجه به روایتی که اصحاب نقل ، ده باشدکرکه زوجه خود را تسلیم باشد این 

 (.116 :5ج ق،1417 طوسوی،  شویخ )کنود   اقاموه  بینوه  بایود  زوجوه  و است قول، قول زوج

طورکه شیخ )ره( فرمودند این نظر مستند به روایت و دلیل شرعی اسوت کوه در ایون     همان

ه نظر زمینگرچه در این ا ،بر اصل مقدم گردد تواند یو مرعات معتبر است شظاهر  این صورت

 (.190: 7ق، ج1418)حلی،  مخالف هم وجود دارد

 دعوای مربوط به مواقعه .3 .3. 2. 2

خویش خلووت توام نمووده و پوس از آن در دخوول و عودم دخوول         ۀهر گاه زوج با زوج

حنفیه معتقد است که قوول، قوول    ،دد، زوجه مدعی مواقعه و زوج منکر آن باشکنناختالخ 

مالکیوه   (.353: 2جق، 1421)مغنیوه،   زوجه است، زیرا او منکر سقو  نصف مهریوه اسوت  

زوج کنوار هوم باشوند و خلووت کننود و در دخوول        ۀمعتقد است که اگر زوجوین در خانو  

زوجوه بووده    ۀقول، قول زوجه است همراه سوگند؛ و اگور خلووت در خانو    ،اختالخ کنند

 بر ایون بواور  شافعیه  (.353: 2جق، 1421)مغنیه،  ول، قول زوج است همراه سوگندق ،باشد

نظر  به (.353: 2جق، 1421قول، قول زوج است)مغنیه،  ،است که اگر در وطی اختالخ کنند

وجوود زوجوین در زیور یوک سوقف       نکهیاکه این گروه از فقهای عامه با توجه به  رسد یم

یان آنهاست، این ظن را ظنی قوی و مقدم بر اصول عودم   ۀ ظن بر وقوع وطی مغلبهمراه با 

 .اند دانستهوطی 

 ،تعدادی از فقهای امامیه به این دلیل که هنگام خلوت تام زوجین و عودم وجوود موانع   

بوراج،   ؛ ابون 117 ق:1406)شوهید اول،   نود ا ظاهر بر مواقعه است، به تقدم قول زوجه قائول 
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 :دیو فرما یمو شویخ طوسوی در ایون زمینوه     . (324 :1جق، 1401؛ رشتی، 204 :2ج، ق1406

خویش خلوت نموده و ستر و پوشش را کنار زده باشند، سپس او را  ۀکه مرد با زوج زمانی»

طالق دهد، بنابر ظاهر حال بر مرد واجب است که تمام مهر را پرداخت نماید و بور حواکم   

 وجوه بور ز  گرچه در واقع دخولی صورت نگرفته باشود، هرچنود   است که چنین حکم کند

(. این امکان وجوود  471 :1390شیخ طوسی، «) جایز نیست که بیش از نصف مهر را بگیرد

هر گاه در بسوته  » نکهیمبنی بر اباشد  )ع(دارد که مستند چنین حکمی روایتی  از امام سجاد

؛ حور  111 :6ج، 1367)کلینوی،  1«گوردد  یها کنار رود مهریه و عده واجب مو  شود و پوشش

 دیگور  روایوات  با روایت این گفت توان یم مطلب این پاسخ در (.67 :15ج ،ق1403، یعامل

 الیوجب: »دیفرما یم که )ع(صادق امام از یعقوب بن یونس روایت جمله . ازکند یم تعارض

 روایوات  مطابقت توجه به (. با65-66: 4ق، ج1403)حر عاملی، « الفرج فی إال الوقاع المهر

 فریضوۀ  لهون  فرضوتم  قود  و أن تمسووهن  قبول  من قتموهنطل إن و»کریم  قرآن نص با اخیر

 (.237)بقره: « فرضتم ما فنصف

 تعیوین  آنان مهوری  برای که یدرحال دهید طالقشان کنید نزدیکی آنها با آنکه از پیش اگر»

 «.به آنان بدهید دیا نموده تعیین را که آنچه نصف پس .دیا نموده

 وجوب لمس موجب مطلق فلذا است، مواقعه آیه این در لمس از مراد که فقها اجماع به و

: 5ق، ج1412ی، ثوان  دیشوه اسوت )  أشوهر  قول فقهای امامیه بین قول این .گردد ینم مهر تمام

(. البته امروزه پزشک قوانونی  163: 7ق، ج1412؛ طباطبایی، 313ق: 1416ی، ثان دیشه؛ 378

د در موواردی همچوون   توان یمبا آزمایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد که 

آزمایش بکارت استفاده شود و چنانچه موجب علم و یقین قاضی گردد، براساس آن اقودام  

 به صدور حکم نماید.

 :سدینو یممیرزای نائینی در تقریرات خود از درس آخوند خراسانی 

سزاوار نیست که در رجوع به کارشناسان و اعتماد به گفتۀ آنان، اشوکال کورد. و بورای    »

                                                                                                                                        
 «.  إکا أغلق بابات و أرخی سترات وجب المهر و العده» . 15
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کوه   اد به گفتۀ آنان تعدد متخصصین و عودالت و اسوالم آنوان شور  نیسوت؛ همچنوان      اعتم

شهادت و گواهی چنین است؛ زیرا شهادت از حس است، اما کارشناسان گفتارشان از روی 

ی است، ولی آنچه بر آن اتفاق است، اعتماد بور گفتوۀ کارشناسوان در صوورتی     رأحدس و 

 (.142: 3ق، ج1406ک: کاظمی خراسانی، )ر.« است که از آن اطمینان حاصل شود.

 دعوای مربوط به حیات زوج مفقوداالثر .3 .3 .2 .3

وجوود  نیوز  زوج مفقود گردد و خبری از او نباشد و علم به حیات یوا مموات او    که یهنگام

 ، در این نداشته باشد

تا اینکوه مووت آن شوخص یوا      گذاشتحیات او  یباید بنا را بر اصل و بقاصورت آیا 

توا زوجوه    گذاشوت بنا را بر ظواهر حوال و مووت او     باید او یقینات ثابت شود، یا اینکهامثال 

در اینجا بین اصول و   آنچه بر او واجب است شروع کند؟ یزندگی جدیدی را بعد از انقضا

حیات زوج است، و ظواهر از حوال کسوی کوه      ی؛ اصل بر بقادیآ یوجود م ظاهر تعارض به

این است که حیات او به پایان رسیده است.  ،از او نیستمدت طوالنی غایب بوده و خبری 

داشوتن   بین فقها در این مورد و در مورد مدت باقی بودن زوجه در نکاح و زمان عوده نگوه  

 دو قول وجود دارد:در این مورد نظر وجود دارد.  اختالخوی 

یود  و زوجوه با  شود یحیات م یاستصحاب بقا بر این دیدگاه هستند که فقهاگروهی از 

بر عصمتش باقی باشد تا اینکه یقین به موت زوج پیدا کند، یا مدت زمانی بگذرد که عادتوات  

. شود یدارد، و برای ازواج حالل م ، سپس بعد از آن عده نگهماند یامثال آن شخص زنده نم

ظواهر غیبوت سوالمت شوخص      که یابوحنیفه و شافعی در قول جدیدش، و حنابله درصورت

؛ 295: 4ج، ق1412عابودین،   ؛ ابون 178: 5جتوا،   نجیم، بی )ابن ائل هستندباشد به این قول ق

. ایون گوروه   (545: 5جتوا،   مفلوح، بوی   ؛ ابون 97: 5جتا،  ؛ شربینی، بی253: 8جتا،  هیتمی، بی

موت شوخص ثابوت شوود، و مووت مفقوود       نکهیاکه اصل بر بقای حیات است تا  معتقدند

؛ 178: 5جتوا،   نجویم، بوی   ابن) شود ینمزایل صرخ احتمال است؛ و نکاح با شک و احتمال 

(. به این دلیل چنین جواب داده شوده اسوت   253: 8جتا،  هیتمی، بی ؛97: 5جتا،  شربینی، بی

که ظاهر حال شخص مفقودی که هیچ خبری از وی نیست، هالکت است، پوس حکوم بوه    
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شوک  رفع نکاح، حکم به ظن راجحی است که مستند به سوبب معتبور اسوت؛ و حکوم بوه      

 (.170: 8ق، ج1412قدامه،  مجردی که خالی از مستند معتبر است، نیست )ابن

 شود یاستصحاب بقا حیات مبر این باورند که  2و روایات 1گروهی دیگر با استناد آیات

او از موال زوج پرداخوت    ۀو نفقو  کشود  یشخص مفقود چهار سال تمام انتظوار مو   ۀو زوج

، و بعد از آن بورای ازواج حوالل   دارد یوفات نگه م ۀ، سپس چهار ماه و ده روز عدشود یم

. امامیه، مالکی و شافعی در قول قدیمش، و حنابله اگر ظاهر غیبت هالکت باشد به گردد یم

، یثوان  دی؛ شوه 196 ق:1383؛ حلوی،  33: 1ج، ق1359الغطواء،   )کاشف این قول قائل هستند

توا،   ؛ خرشوی، بوی  155: 4جق، 1398؛ حطواب،  106: 8جق، 1412قدامه،  ؛ ابن307ق: 1416

 .(93: 2جق، 1412؛ عدوی، 149: 4ج

باقی ماندن زوجه بر نکاح زوجوی   چراکهکه قول دوم قول نیکویی باشد،  رسد یمنظر  به

که مفقود شده و هیچ خبری از وی نیست و معلق بر مدت غیبت زوج شده است، خوالخ  

که در انتظار پیدا شدن مصلحت بندگان است و ممکن است این غیبت تا زمان فوت زوجه 

زوج است به طول انجامد، و شریعتی که پروردگار متعال برای رعایت مصالح بندگان وضع 

کرده است، ممکن نیست که مانند این احکام را که موجب اکیت و ضورر اسوت، برتابود. و    

 سبب رعایت حق زوجه و مصلحت وی است. برای مفقود به االجل ضربقول به 

                                                                                                                                        
تَیْتُمُوهُنَُّرَيیْئًاإِلَُّياأَنْیَخَافَياأَلَُّياالطَُّلَاقُمَرَُّتَانِفَإِمْسَاکٌبِمَعْرُوفٍأَوْتَسْرِیحٌبِإِحْسَانٍوَلَایَحِلُُّلَکُمْأَنْتَأْخُذُوامِمَُّاآ. »1

كَحُدُودُاللَُّهِفَلَاتَعْتَيدُوهَاوَمَينْیَتَعَيدَُّیُقِیمَاحُدُودَاللَُّهِفَإِنْخِفْتُمْأَلَُّایُقِیمَاحُدُودَاللَُّهِفَلَاجُنَاحَعَلَیْهِمَافِیمَاافْتَدَتْبِهِتِلْ

(. وجه استدالل به این آیه: خداوند در ایون آیوه زوجوین را توصویه بوه      229بقره: «) كَهُمُالظَُّالِمُونَحُدُودَاللَُّهِفَأُولَئِ

امساک به معروخ کرده است و امساک زوجه در این حال که هیچ خبری از زوج نیست امساک به معروخ نیسوت  

 (.145: 3ق، ج1418)قرافی، 

زنی زوجوش مفقوود گشوت؛ و ندانسوت کوه       که یهنگام»ود: . مالک از عمربن خطاب روایت کرده است که فرم2

.« شود یمدارد، سپس حالل  کجاست، پس آن زن چهار سال انتظار می کشد، سپس چهار ماه و ده روز عده نگه می

 (.196: 1383؛ حلی، 90: 4، ج1983)الباجی، 
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 ز فروع معاصر مسئلهبرخی ا. 3. 3. 2. 4

ها و نسوب اسوت و    های جنایت از جمله قرائن معاصری که از ادوات اثبات یا نفی در زمینه

 ۀ: مقارناز اند عبارت اند که جهان امروز به خود دیده پیشرفت کرده یا یهای علم با پیشرفت

که  پزشکی برای رسیدن به شناخت مجرم و سبب وفات ۀمعاین ،های تقلبی خطو  و نوشته

فیزیکوی   یهوا  شیآزموا  ،( (DNAآزموایش دی ان ای  ،شود یگزارش پزشک قانونی نامیده م

 ،آزموایش خوون و منوی    ،بوهوا  ،اثور انگشوت   ۀمقایسو ، اثر مو و تیر و اثور پاهوا   مانند علمی

 و عکس و ضبط. یربرداریتصو

، و اصل در مورد کسی که مرتکب جورم شوده   ندیآ یشمار م این قرائن در حکم ظاهر به

رائت کمه است، و اصل در مورد کسی که نسب او از نظر شرعی اثبات نشده عودم ثبووت   ب

ه ثبوت نسب است. شدنسب است، کما اینکه اصل در مورد کسی که نسب شرعی او ثابت 

 ؟  شود یبر دیگری مقدم م کی حال هنگام تقابل ظاهر حاصل از این قرائن با اصول کدام

 ( در نفی نسب(DNAدی ان ای دعوای مربوط به آزمایش  .3 .3 .2 .5

فراش و اثبات آن، برای نفی نسب بوه تشوریفات    ۀبدیهی است در صورت کامل نبودن امار

فراش  ۀکند، اما در جایی که امار خاصی نیاز نیست و تنها انکار ولد از سوی پدر کفایت می

 قطعوی آزموایش دی ان ای در تشوخیص    ۀجاری باشد، پرسش این است: با توجه به نتیجو 

 د؟کربه نفی ولد بدون لعان اقدام  توان یابوت، آیا به لحاظ قانونی و شرعی م ۀرابط نبود

 نظر وجود دارد: در این مورد میان فقها اختالخ

های جدیدی همچون دی ان ای در نفی نسوب   فقهای متقدم امامیه متعرض نقش روش

مخالفت آنها را بوا پوذیرش    توان ینفی ولد م خصوصاند، اما با توجه به کالم آنها در  نشده

ها جهت نفی نسب، در کنار لعان استنبا  کرد؛ چراکه به اتفواق فقهوای امامیوه در     این روش

)شهید ثانی،  دیآ یعمل م فراش کامل باشد، نفی نسب تنها از طریق لعان به ۀشرایطی که امار

-658ق: 1410؛ مرواریود،  185 ق:1378؛ شیخ طوسوی،  13 ق:1366؛ نجفی، 381 ق:1425

(. و تعابیر ایشان گویای اعتقاد به حصر راه نفی نسب به لعان در صورت جاری بوودن  462

حکمی الهی در قورآن و   عنوان بهلعان  چراکه؛ دینما یماین نظر قابل دفاع  فراش است. ۀامار
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سنت آمده است که در فرض جاری بودن امارۀ فراش و یقین شوهر به عدم انتساب فرزنود  

نتواند آن را ثابت کند، مقرر شده است و حتی در صورت نتیجۀ آزموایش دی  به او، هرچند 

ان ای مبنی بر عدم انتساب فرزند به شوهر، در این فرض نیز باید برای نفی ولد لعان کورد،  

ظاهر اماره همچنان جاری است و قائل شدن به تقودم آزموایش دی ان ای بور لعوان      چراکه

 رعی شده که از شارع بعید است.موجب تعطیل و عبث بودن این حکم ش

در مورد نظر فقهای معاصر، مرکز تحقیقات فقهی بر مبنای استفتائاتی که از مراجع عظام 

هوای ینتیکوی فعلوی از نظور      آزموایش  ۀه است، در پاسخ این پرسش که آیا نتیجگرفتانجام 

توجوه بوه   بوا  » مستند و دلیل بر اثبات و نفی گوردد یوا خیور، آورده اسوت:     تواند یشرعی م

گرفته توسط این مرکز در موارد مشابه از مراجوع عظوام، اکثور آنوان اظهوار       استفتائات انجام

 نکوه یعنوان دلیل اثبات نسوب حجیوت ندارنود، مگور ا     های دقیق علمی به اند آزمایش داشته

 (.90 :1388قضاییه،  ۀ)معاونت قو «موجب حصول علم شوند

بوه ایون    صراحت به( که 236ق: 1414نی، المحس در مقابل، برخی فقهای معاصر )آصف

با امکان تحصیل علم به صحت نسب یا بطالن آن از طریق امارۀ  معتقدند، اند پرداختهبحث 

که اثر لعان دفوع حود یوا نفوی ولود       اند دهو اکعان کر ماند ینمعلمی، مجالی برای لعان باقی 

بنابراین آزمایش دی ان ای  .ماند ینمتبعی است و اساسات با وجود علم، موضوعی برای تعبد 

و مانند آن طرق علمی هستند که با تشریع لعان که مختص فورض جهول بوه واقوع اسوت،      

گفت اسوتناد بوه لعوان در صوورتی      توان یمتعارض و منافاتی ندارند. در اشکال به این نظر 

در جهل مرکوب باشود؛ زیورا     کم دستاست که علم قطعی به نفی ولد وجود داشته باشد یا 

از لعان استفاده کرد. پس لعان مربو  به جایی است که علم  توان ینمصرخ ظن یا گمان  به

و  هوا  علوت بر این، علت بسیاری از احکام الهی صرفات علم نیسوت، بلکوه    وجود دارد. افزون

 های دیگری در ورای احکام وجود دارد. فلسفه

از جملوه   عاموه از فقهای : بسیاری شوند یدر این مورد به دو گروه تقسیم معامه فقهای 

القره داغی، عبدالستار فتح اله سعید، محمد االشقر، هبه الزحیلی و عمور السوبیل    نیالد یمح

و مقودم   شوود  یفراش، جز با لعوان نفوی نمو    ۀمعتقدند نسب شرعی ثابت شده از طریق امار
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 ق:1428؛ بورقعه، 67 ق:1425های دی ان ای بر آن جایز نیست )عبدالرشید،  کردن آزمایش

آزمایش دی ان ای  ۀواسط دیگر معتقدند با وجود یقین از نفی نسب به یا (. دسته375-372

)بورقعوه،   کند نیاز به لعان نیست و اتکا به نتایج آزمایش دی ان ای در این زمینه کفایت می

که فقیهان در این موورد بوا توجوه     رسد یمنظر  به(. 171 :1387؛ کیالنه، 375-376 ق:1428

گاه خود نسبت به قوت یا ضعف ظن حاصل از نتایج آزموایش دی ان ای و یوا ظون    به دید

 . اند کردهحاصل از امارۀ فراش، نظرهای مختلفی ابراز 

 یریگ جهینت. 4

میان اصل تعارض وقوع مشخص شد که در صورت ی شیعه و عامه فقها هایبا بررسی نظر

بور تقودم آن بور     ،شرعی بوده ۀتوانآنها در مواردی که ظاهر یا اصل دارای پش ۀهمو ظاهر، 

دیگوری  وجه قطع و یقین بر و بر اند  کردهدیگری اتفاق نظر پیدا کرده و آن را معتبر قلمداد 

که ظاهر فاقد این پشتوانۀ شرعی باشود، میوان فقهوای شویعه و      . اما درصورتیاند مقدم داشته

مبانی اعتقادی آنها در مورد ی وجود دارد که منشأ این اختالخ به ا گسترده نظر اختالخعامه 

گردد. فقهای امامیه با توجه به اجماعی که میان آنهوا بور عودم     حجیت ظنون و ظواهر برمی

اند. اما  حجیت ظن مطلق وجود دارد، قائل به عدم اعتبار ظنون و ظواهر فاقد پشتوانۀ شرعی

ی شکل گرفتوه  ا گستردهمیان فقهای عامه با وجود اجماع بر حجیت ظنون مطلق، اختالفات 

 تووان  یمو کوه   گردد یبرمگفت منشأ این اختالخ به قوت و ضعف داللت ظاهر  توان یمکه 

ی در این مورد، ظاهر را بوا توجوه بوه قووت و     مند ضابطهبرای نظم و ترتیب دادن و ایجاد 

ضعف داللت آن به دو دسته تقسیم کرد: نخست: ظاهر قوی؛ و آن ظواهری اسوت کوه بوه     

ظهور برسد که اصل توان معارضه با آن را نداشته باشد؛ این نوع ظواهر ی از قوت و ا درجه

که احتمال مخالف برای مدلول آن وجوود نودارد و بور     رسد یمی ا درجهدر بعضی صور به 

، مانند ظوواهر مسوتند بوه قورائن قطعوی و      شود یممعارض آن است، ترجیح داده  آنچهۀ هم

بت. اما در مورد اعتبار بعضوی صوور ایون نووع     ظواهر مستند به اعراخ و عوائد مستقر و ثا

وجود دارد، مانند ظواهر مستند بوه قورائن اغلبیوت )همچوون      نظر اختالخ فقهاظواهر، میان 

کننود(، غلبوۀ ظون     ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زنودگی موی  
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ه وقوع آنهوا  و ثابت ک رمستقریغهای  ( و عرخDNA)همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش 

محال نیست؛ دوم: ظواهر ضعیف؛ و آن ظاهری مجورد و ناشوی از احتموال صورخ و      عادتات

؛ و اصل عام در این نوع از ظواهر الغا و شود یمخالی از امارات معتبر است، که وهم نامیده 

؛ بنابراین توان معارضوه بوا   شوند ینماز دلیل و برهان منبعث  چراکهعدم التفات به آنهاست، 

صول ثابت و در نتیجه ترجیح بر آنها را ندارند. بنابراین با در نظر گرفتن ایون ضووابط، بوا    ا

در  ی عاموه فقهوا  ینظرهوا  آنچه از بررسی اخوتالخ گفت که  توان یمنگاهی اجمالی و کلی 

ۀ پشوتوان در مواردی که این است که  ،مورد تقدم اصل و ظاهر بر دیگری قابل استنبا  است

برگرفته آنها در تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر،  نظر اختالخوجود ندارد، شرعی برای ظواهر 

بنوابراین در ایون    ن نسبت به قوت و ضعف ظنوون و ظوواهر اسوت.   اتفاوت نگاه مجتهداز 

آن حکم اصل زایل  ۀواسط که به ندیب یموارد گاهی مجتهدی ظاهر معارض با اصل را قوی م

، پوس  نیستاصل  ۀکه قادر به ازال ندیب یضعیف مآن را  ی، و گاهشود یو ظاهر مقدم م شده

 آن را مقدم بر اصل کرد. توان ینم
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 .دارالکتب العلمیهبیروت: عادل عبدالموجود، 

 ر.، بیروت: دارالفکفتحالقدیرالجامعتا(.  شوکانی، محمد بن علی بن محمد )بی .42

تهوران،   اللمعهالدمشقیهفيیفقيهاالمامیيه، ق(.1406) اول، محمدبن مکی العاملی شهید .43

 .بحوث الحجز مرک
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 : موسسه معارخ اسالمی.قم، چ اول، القواعدوالفوائدتا(.  )بی ---------- .44

چ  مسالكاالفهامالیتنقیحريرایعاالسيالم، ق(.1425) الدین شهید ثانی، حسن بن زین .45

   .معارخ اسالمی ۀسسؤمسوم، قم: 

 .، قم: مکتب االعالم االسالمیتمهیدالقواعد ق(.1416) ---------- .46

 .قم: دفتر تبلیغات اسالمیچ اول، ، الروضهالبهیه ق(.1412) ---------- .47

چ ، مبسو فیفقيهاالمامیيه (.1378) شیخ طوسی، ابی جعفر محمد بن حسین طوسی .48

 .مکتبه المرتضوی :تهرانسوم، 

 .، قم: دفتر نشر اسالمیالخالففیاالحکام ق(.1417) ---------- .49

 .دارالرشد: ت، بیروالنهایه (.1390) ---------- .50

 قم: دارالعلم.دروسعلماالصول،ق(. 1408صدر، محمدباقر ) .51

52. ---------- (1420 .)،الفقهبیروت: داراالضواء.3جماوراء ، 

 .البیت آل ۀسسؤ، قم: مالمناهل تا(. )بی طباطبایی، سید محمدبن علی .53

 ق(. ریاض المسائل، بیروت: دارالهادی.1412) ---------- .54

 ، چ اول، یزد: چاپخانۀ گلبهار.العقدالحسینیتا(.  عاملی، حسین بن عبدالصمد )بی .55

 ، بیروت: دارالکتب العلمیه.حاریهالعطارتا(.  عطار، حسن بن محمد )بی .56

ف الشیخ محمد البقاعی، تحقیق: یوس حاریهالعدوی، ق(.1412) عدوی، علی الصعیدی .57

 .دارالفکربیروت: 

، مجليهالعيدل، «البصومه الوارثیوه و حجیتهوا   » ق(.1425) عبدالرشید، محمد امین قاسوم  .58

 .58ص. 23ش

قواهره: مکتبوه الکلیوات    قواعداالحکامفیمصيالحاالنيام،ق(. 1414عز بن عبدالسالم ) .59

 االزهریه.

: ، قوم ئدفیررحاريکاالتالقواعيدایضاحالفوا (.1378) فخرالمحققین، شیخ ابی طالب .60

 .یاسالم نشر موسسه
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 ۀسسو ؤبیوروت: م چ دوم،  قياموسالمحيیط، ق(.1407) فیروزآبادی، محمد بن یعقوب .61

 .رسالت

 .دارالکتب العلمیه: بیروتچ اول، ، الفروق ق(.1418) قرافی، احمد بن ادریس .62

چ دوم، درویوش،  ، تحقیوق: محمود عودنان    بدائعالصنائع ق(.1419) الدین کاسانی، عالء .63

 .تراث العربی :بیروت

 .مکتبه المرتضویه :نجف اشرخ تحریرالمجله، ق(.1359) الغطاء، محمدحسین کاشف .64

، قوم:  3جفوائداالصول)تقریراتمیرزاینائینی(،ق(. 1406کاظمی خراسانی، محمدعلی ) .65

 مؤسسۀ نشر اسالمی.

 .ی، دارالکتب اسالمیاکبر غفار ، تحقیق علیالکافی (.1367) کلینی رازی، ابی جعفر .66

 ۀنامو  ، پایوان طرقاَباتنسبدرفقهرافعیوحقوقمدنیایران (.1387) کیالنه، گویلی .67

 .کارشناسی ارشد، دانشگاه تهران

 .قاهره: مکتب ابن تیمیهچ اول، ، االنصاف ق(.1374) الدین مرداوی، عالء .68

سسوه فقوه الشویعه، چ    موبیوروت:  ، سلسلهالینابیعالفقهیه ق(.1410) اصغر مروارید، علی .69

 .اول

 اول، چجامعالمقاصدفیررحالقواعد، ق(.1411) محقق ثانی، علی بن حسین الکرکوی  .70

 .البیت آل ۀسسؤم:قم

 اهلل مرعشی. ، قم: مکتب آیترسائلمحققكركیق(. 1409) ---------- .71

 ، بیروت: دار احیاء تراث عربی.صحیحمسلمتا(.  مسلم، ابوالحسین ابن الحجاج )بی .72

 .دارالنعمان :، بیروتاصولفقه ق(.1403) ظفر، محمدرضام .73

 مرکوز  انتشارات :قمچ پنجم،  ،فقهاصولازمباحثی (.1388سید مصطفی ) داماد، محقق .74

 نشر اسالمی.

، مجموعهنظریاتمشورتیفقهیدرامورحقيوقی (.1388) قضائیه ۀمعاونت آموزشی قو .75

  .جنگل :تهرانچ اول، 
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 .مدرسین ۀ، قم: جامعمجمعالفائدهوالبرهان ق(.1416) مقدس اردبیلی، احمد .76

چ اول، ، تحقیق: عبوداهلل ترکوی،   ررحالکبیر ق(.1414) مقدسی، عبدالرحمن بن محمد .77

 .دارالهجر

 .دار التیار الجدید :بیروت الفقهعلیمذاهبالخمسه، ق(.1421) مغنیه، محمدجواد .78

 .شرکت الرضوان :تهران،جامعالشتات تا(. )بی میرزای قمی، ابی القاسم القمی .79

 ق(. قوانین، چاپ سنگی.1303) ---------- .80

 :تهوران چدوم،جواهرالکالمفيیريرحريرایعاالسيالم، (.1366) نجفی، محمدحسون  .81

 .انتشارات مکتبه االسالمی

 ، قم: مکتب االعالم االسالمی.امیعوائداالق(. 1417نراقی، احمد بن محمد مهدی ) .82

، تحقیق: خلیل المویس،  طلبهالطلبهفیاالصطالحاتالفقهیه ق(.1406) الدین نسفی، نجم .83

 .دارالقلم :بیروتچ اول، 

 .مکتبه االسالمی :بیروت ،دوم چروضهالطالبین، ق(.1405) نووی، یحیی بن شرخ .84

دار احیواء  بیوروت:  ، تحفهالمحتياجفيیريرحالمنهياج تا(. )بی هیتمی، احمد بن محمد .85
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