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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.
Keywords: Conflict of Fiction and Circumstantial Evidence, Imamiyyah Jurists,
Sunni Jurists, Fair Judgment, Authority of Circumstantial Evidences.
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 .1دانشآموختۀ دکتری ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
 .2دانشیار ،گروه حقوق ،واحد نجفآباد ،دانشگاه آزاد اسالمی ،نجفآباد ،ایران
(تاریخ دریافت1399/02/06 :؛ تاریخ پذیرش)1399/06/17 :

چكیده
تعارض بین اصل و ظاهر از جمله مباحث اصولی است که مجادالت خاصی را در علم اصول شکل داده است .یکوی از
مهمترین نمودهای چنین وضعیتی به جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی از رهگذر جریان اصل یا ظواهر اسوت .در
مواردی بین استناد به اصل یا ظاهر که هر کدام نتایج کامالت متفاوتی را بهدنبال مویآورد ،شواهد تحقوق چنوین تعارضوی
هستیم و این نگاه در بین فقهای امامیه و عامه بهطور گسترده مورد بحث و بررسی قورار گرفتوه اسوت .نویمنگواهی بوه
ادبیات شکلگرفته در این زمینه بیانگر تقدم ظنون و ظواهر خاص بر اصل است ،اما تمام سخن در موواردی اسوت کوه
یک ظاهر از پشتوانۀ متقن شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرخ (همچون ظاهر پرداخت نفقه در مورد
زوجینی که در زیر یک سقف زندگی میکنند) ،غلبه (همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش  ،)DNAقورائن و امثوال آن
است؛ در چنین مواردی این سؤال مطرح است که آیا در دادرسی به اصل استناد شود یا به چنوین ظواهری؟ یافتوههوای
تحقیق بیانگر آن است که فقهای امامیه به تقدم اصل معتقدند ،اما فقهای عامه با وجود اجمواع بور اعتبوار ظنوون مطلوق
اختالخ گستردهای را شکل دادهاند که منشأ آن به تفاوت نگاه مجتهدان به قوت و ضعف ظواهر برمیگردد.

واژگان کلیدی
تعارض اصل و ظاهر ،حجیت ظواهر ،دادرسی عادالنه ،فقهای امامیه ،فقهای عامه.
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 .1مقدمه
قاعدۀ اصولی «الیقین الیزول بالشک» از مهمترین قواعد فقهی کبرا بهشومار مویرود کوه مسوائل
فقهی زیادی تحت آن قرار میگیرد و بهسبب اهمیت آن فقهای اسالمی شماری از قواعود فقهوی
را فرع بر آن کردهاند ،از جمله «االصل بقاء ما کان علی ما کان» ،یا «اصل استصحاب» ،یوا «اصول
برائت کمه» و قاعدۀ «تقابل االصل و الظاهر» ،که این اصول اخیور از مسوائلی اسوت کوه از بودو
پیدایش علم اصول آغاز شده و به مرور زمان همراه با تکامل و گسترش این علوم ،رشود و نموو
پیدا کرده است .در ابتدا روایات عالجیۀ زیاد مورد توجه قرار نمیگرفتند ،زیرا در صورت ایجواد
مشکل تعارض و تزاحم ،خدمت امام زمان خود میرفتند و از ایشان سؤال میکردند ،اما پوس از
غیبت امام عصر (عج) این بحث پا در عرصۀ جدیدی نهاد ،بوه اوج کموال خوود رسوید و از آن
پس همواره مورد بحث فقهای شیعه ،فقهای عامه و حقوقدانان بوده است .در توضویح مویتووان
گفت با توجه به اینکه رتبۀ هر دلیلی با توجه به حالتی است که در انسان بهوجود میآید ،دلیلوی
که یقینآور است ،بر دلیل ظنی مقدم است و دلیلی که ایجاد ظن کند ،بر دلیل شوکی تقودم دارد.
برخالخ این قاعدۀ کلی ،در موارد فراوانی دیده میشود که فقها اصل را بر ظاهر مقدم میداننود.
بنابراین مواردی در جریان دعوا ممکن است پیش آید که محل جریان اصل و ظواهر باشود و در
نتیجه موجب تعارض اصل و ظاهر شود و این مسلله مطرح شوود کوه فقیوه یوا دادرس در ایون
مورد باید به اصل تمسک کند یا ظاهر؟ بهنظر میرسد منشأ این اختالخ میوان فقهوا بوه تفواوت
دیدگاه آنها نسبت به مقولۀ حجیت و اعتبار ظنون و ظواهر و اسبابی همچون عورخ و عوادت و
قرائن ایجادکنندۀ ظواهر برمیگردد که در مورد اعتبوار و اسوتناد بوه آنهوا جهوت تشوریع احکوام
اختالخنظر زیادی وجود دارد؛ در همین خصوص مهمترین سبب اختیار ایون موضووع ،داخول
بودن این مسلله در اکثر ابواب فقهی از عبادات و معامالت است و همین امر است که دعوت بوه
بحث و تحقیق در مورد این موضوع و استخراج مسائل و ضوابط آن میکنود .بنوابراین در اینجوا
این سؤال مطرح میشود که در این موارد چه مقررات و ضوابطی وجود دارد که بتوان بوا اسوتناد
به آن به اختالخ نظرهای فقها در این مورد نظم ،ضوابط و ترتیب خاصی داد و بتووان بوا اسوتناد
به آن به حل این تعارض نائل آمد؟ ماحصل فحص و بررسی در ایون موضووع را مویتووان بوه
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جریان دادرسی و تحقق عدالت قضایی با توجه به قاعودۀ «البینوه علوی المودعی و الیموین علوی
المنکر» در تشخیص مدعی از مدعی علیه دانست ،چراکه در نزد شرع مودعی کسوی اسوت کوه
قول وی خالخ اصل و ظاهر باشد و اقامۀ دلیل هم با مدعی است و منکر را نفی ادعوای طورخ
مقابل کافی است .در این زمینه هدخ اصلی پژوهش حاضر ،بررسی توصویفی و تحلیلوی مسوللۀ
تعارض اصل و ظاهر و استنبا ضوابط مربو به آن از دیدگاه فقهای شویعه و عاموه اسوت .در
خصوص پیشینۀ پژوهش حاضر میتووان گفوت کوه حسوب مودارک تواریخی رسوالههوایی از
شاگردان ائمه(ع) در خصوص این موضوع در همان مقاطع تاریخی تألیف شده است کوه بورای
مثال میتوان از رسالۀ اختالفالحدیثومسئلۀ تألیف یونس بون عبودالرحمن از اصوحاب اموام
موسی کاظم(ع) و کتاب مسائلالحدیثینالمختلفین توألیف محمود بون احمود بون داود در علوم
اصول نام برد .با گذشت زمان علمای اصول در کتابهای خود این بحث را با عنواوین مختلوف
از جمله «اختالخ الحدیث»« ،التعادل و التراجیح»« ،تعارض االخبار» و «تعوادل االدلوه» آوردهانود.

عالوهبر آن میتوان به برخی کتابهای خاص در این زمینه از جملوه التعيارضوالتيراجیحبيین
ادلهالشرعیه تألیف عبداهلل برزنجی و همچنین تعارضاالدلهالتشریعوطرقالتلخصمنيه توألیف
حمدی صبح طه و تعارضاالدلهالشرعیه تقریرات محمودباقر صودر ،اشواره کورد .همچنوین در
سالهای اخیر پژوهشگران پژوهشهایی بهصورت فقهی و حقوقی در موورد ایون مسولله انجوام
دادهاند ،لکن با توجه به فراغت بحث در بررسی تطبیقوی موضووع میوان فقهوای شویعه و عاموه،
مجال بحث در این مورد وسیع خواهد بود که پژوهش حاضر به آن خواهود پرداخوت .مطالوب
این پژوهش در راستای اهداخ آن به این صورت خواهد بود که ابتدا به بررسی چیسوتیشناسوی
فقهی وایههای موضوع پرداخته مویشوود و پوس از آن نظرهوا و دیودگاههوای فقهوا و اسوتنبا
مقررات و ضوابط تقدم در این مسلله بررسی خواهد شد.
 .2چیستیشناسی تعارض ،اصل و ظاهر
 .2 .1تعارض

از نظر لغوی تعارض بر وزن تفاعل است و دال بر مشارکت بین دو نفر یا بیشوتر دارد و از
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فعل عرض یعرض گرفته شده است که از نظر لغوی بر معانی بسیاری اطالق مویشوود؛ در
اینجا به دو نمونه از معانی که مربو به تحقیق است ،اشاره میکنویم :الوف) مقابلوه :ماننود
وقتیکه گفته میشود عارض الشیء بالشیءل ،به این معناسوت کوه چیوزی بوا چیوز دیگوری
مقابله کند (فیروزآبوادی1407 ،ق832 :؛ ابونمنظوور1410 ،ق ،ج)167 :7؛ ب) منوع کوردن:
مانند وقتیکه گفته میشود عرض الشیء واعتورض ،کوه ایون را در صوورت موانع شودن و
جلوگیری کردن بهکار میبرند .یا وقتیکه میگویند :اعترضت الخشبۀ فی الطریوق ،بوه ایون
معناست که چوب راه را بگیرد و مانع رفتوآمد عابران شوود (فیروزآبوادی1407 ،ق832 :؛
ابنمنظور1410 ،ق :ج.)167 :7
از نظر اصطالحی تعارض مشهور نزد علما تعارض بین ادله است و تعریفهای چندی
از آن دارند که نزدیکترین آنها به معنی موردنظر پژوهش مقابله دو دلیل به شکلی است که
هر کدام از آنها مانع مقتضی دلیول دیگور شوود (آخونود خراسوانی1409 ،ق437 :؛ سوبکی،
1416ق ،ج199 :3؛ اسنوی ،بی تا ،ج201 :3؛ حامد عثمان1423 ،ق .)105 :اما شایسته است
که این تعریف با قید «در نظر مجتهد» محدود شود ،زیرا حقیقت بین ادلوۀ شورعی تعوارض
ایجاد نمیکند؛ چراکه همۀ آن ادله ،حتى کالم پیامبر(ص) 1که وحی از جانب خدای تعوالی
است ،از یک منبع خارج شده است .بنابراین معنی اصطالحی تعارض دو دلیل همان معنوی
تعارض در لغت است؛ زیرا به معنی تقابل و تمانع است که در مسلله تعارض بوین اصول و
ظاهر نیز به همین معنی است.
 .2 .2اصل

اصل از نظر لغوی آن چیزی است که از نظر حسی و عقلی چیزی بر آن بنا شوود .بنوابراین
 ..1در کالم وحی اختالخ و تعارض وجود ندارد .خداوند میفرماید« :أفال یتدبرون القرآن ولو کان من عند غیر هلل
لوجدوا فیه اختالفتا کثیرتا»( نساء« .)82 :آیا در بمعانى قرآن نمىاندیشند اگر از جانب غیور خودا بوود قطعوات در آن
اختالخ بسیارى مىیافتند» .همچنین در سورۀ نجم میفرمایود« :وموا ینطوق عون الھوى إن ھو إال وحوی یووحى»
(النجم3 :و« :)4و هرگز به هوای نفس سخن نمیگوید .سخن او جز وحى که به او نازل مىشود ،نیست».
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مانند بنا شدن دیوار بر پی آن و بنا شدم حکم بر دلیلش ،به معنای پی ،پایه و ریشوه اسوت
(ابنمنظور1410 ،ق ،ج .) 16 :11همچنین به معنای اصل هور چیوزی و هور آن چیوزی کوه
وجود آن چیز بسته به آن باشد ،بهکار میرود .مثالت پدر را اصل ولد میداننود ،چراکوه ولود
مستند و وابسته به پدر است (ابنمنظور1410 ،ق ،ج.)155 :1
از نظر اصطالحی اصل بر معانی چند اطالق میشود که عبارتاند از :الف) دلیل؛ ماننود
وقتیکه میگویند األصلفیهذهالمسألۀالکتابوالسنۀ؛ ب) راجح؛ مانند األصلفیالکيالم
الحقیقۀ .پ :حکم مستصحب؛ ماننداألصلفیاألریاءاإلباحۀ؛ ج) قاعدۀ کلی مستمر؛ ماننود
األصلأناألمریقتضیالوجوب؛ د) مقیس علیه؛ مانند الخمرأصيلالنبیيذ؛ ه) مخورج؛ ماننود
أصلالمسألۀكذا (حامد عثمان1423 ،ق55 :؛ بحرانی1423 ،ق ،ج .)155 :1اصل بنا بر یوک
دیدگاه ،معنای عام دارد و اصول لفظیه مانند اصالت االطالق ،عموم و اموارات ماننود اصول
صحت و ید را شامل میشود (محقق داماد .)26 :1380 ،اصل به این معنا کاشف از چیوزی
نبیست و مجهوالت قضا را کشف نمیکند؛ تنها دستورالعمل عرخ یا قانونگذار است که در
بحث تعارض اصل و ظاهر ،شوناخت مودعی و دیگور مسوائل اهمیوت دارد .لکون معنوای
موردنظر ما از اصل در این پژوهش حکم مستصحبی است که میتواند اصل عدم یا برائوت
کمه باشد و یا اینکه میتواند حکم ثابت قبل از ورود ظاهر باشد (مقدس اردبیلوی1416 ،ق،
ج114-115 :12؛ شووهید ثووانی1412 ،ق ،ج146 :4؛ زرکشووی ،بوویتووا ،ج184 :1؛ حصوونی،
1418ق ،ج.)272 :1
 .2 .3ظاهر

ظاهر از نظر لغوی به معنای آشکار و بارز (ابنمنظور1410 ،ق ،ج )520 :4و اسوم فاعول از
ریشۀ «ظَهَر» به معنای هویدا ،آشکار ،پیدا و مکشوخالمعنی اسوت (پورارشود،)10 :1389 ،
که در مقابل نهان بهکار میرود و یکی از اسمای الهی بهشمار میرود.
معنای اصطالحی که از ظاهر نزد فقهای عامه مشهور است ،عبارت است از« :معنایی که
زودتر از سایر معانی لفظ که احتمال آن میرود ،به کهن شنونده برسد» (زرکشی ،بیتا ،ج:3
)268؛ یعنی لفظی که احتمال دو معنی یا بیشتر در آن میرود و در هر دو استعمال میشود،
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هنگامیکه بر شنونده عرضه شود ،یکی از آن معانی به کهن او سبقت میگیورد ،و آن معنوی
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.
شیخ احمد زرقاء معنی ظاهر را اینگونه بیان میکند« :ظاهر همان حالوت قوائمی اسوت
که داللت بر امری از اموور مویکنود» (زرقواء1403 ،ق61 :؛ باحسوین1417 ،ق .)62 :ماننود
شهادت دو عادل به اشتغال کمه مدعی علیه؛ که اصل در اینجا عدم اشتغال کمه اسوت و بوه
سبب شهادت ،کمه شخص از عدم اشتغال کمه به اشتغال کمه منتقل میشود؛ بنوابراین حوال
قائم بعد از شهادت اشتغال کمه است ،که این حوال قوائم ظواهر نامیوده مویشوود (زرقواء،
1403ق .) 61 :معنی مورد اختیار ما از ظاهر در این پژوهش همین معناست که میرزای قمی
آن را با عبارات دیگری چنین بیان میکند« :ظاهر به چیزی گفته میشود که پدیدآور گموان
باشد؛ گمانی که برخالخ اصل است و اصل در اینجا عبارت است از یک وضع حقوقی که
قبالت دلیلی بر آن اقامه شده است ،خواه از نقل قطعی باشد یا ظنوی» (میورزای قموی ،بویتوا:
 .)433بنابراین منظور از حالت قائم در اینجا همان ظن و گمانی است که وقوع آن تورجیح
دارد .این ظن برگرفته از چیزهایی مانند فعل و کوردار مسولمانان اسوت کوه بور صوحت و
درستی بار میشود؛ مثل اینکه دعوا این باشد که پول کاال ،شراب یا عصیر عنبوی اسوت ،یوا
ظاهر بر صحیح انجام گرفتن بیشتر معامالت مردم است .قرینهها نیز چنین گموانی را پدیود
میآورند ،مانند حضور خریدار به هنگام وزن کاال که موجب تقدیم قول فروشنده میشوود،
مبنی بر اینکه کاال به اندازه داده شده است (میرزای قمی ،بیتا.)324 -325 ،
با وجود تفاوت در تعریف اصطالحی ظاهر ،امارات را در برمیگیرد ،در برابور اصول عملوی
قرار میگیرد و در مواقعی به حکم عرخ و غالوب ،بورای دادرسوی ایجواد ظون مویکنود و اگور
قانونگذار آن را معتبر دانسته باشد ،حجت است .بنوابراین نسوبت بوین امواره و ظواهر ،عمووم و
خصوص مطلق است ،هر اماره یک ظاهر است ،ولی هر ظاهر ،اماره نیست .در امارۀ قانونی یوک
ظهور وجود دارد که از غلبه ناشی میشود .اموا در اموارات قضوایی ظهووری وجوود دارد کوه از
غلبه نشأت نگرفته است ،بلکه ناشی از تعاون قراین و اوضاع و احوال است.
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 .3اصول حاکم در مسئلۀ تعارض اصل و ظاهر
 .3 .1تقدم اصل بر سبیل قطع و یقین

در مواردی بین فقهای شیعه و عامه بر تقدیم اصل بر سوبیل قطوع و یقوین هنگوام تعوارض
اصل و ظاهر اتفاق نظر وجود دارد و آن هنگامی است که ظواهری مانند ظواهر مسوتند بوه
شک و اشتباه و احتمال و قرائن ضعیف که از نظر شرع معتبر نیستند بوا اصول مقابلوه کنود
(تنکووابنی48 :1382 ،؛ محقووق ثووانی1409 ،ق ،ج237-238 :2؛ سووبکی1416 ،ق ،ج173 :3؛
سیوطی1411 ،ق .)64 :اینگونه ظواهر توان معارضه با اصل را ندارند ،چراکه «اصل هموان
حالت ثابت است ،و قانون تقدم ،اقتضای تمسک به آن را دارد تا زمانیکه خالخ آن ثابوت
شود و به سطحی برسد که برای رفع اصول ثابت و احکام مستقر صوالحیت داشوته باشود»
(سماعی1426 ،ق .)140 :بنابراین اینگونه ظواهر بهدلیل داللت احتمالی آنها معتبر نیستند و
با استناد به قاعدۀ «الیقین الیرفع بالشک» اصل به مجورد آنهوا دفوع نخواهود شود (سوبکی،
1416ق ،ج173 :3؛ سیوطی1411 ،ق .)64 :مرحوم کاشفالغطاء در این زمینه مویفرماینود:
«عادت امامیه بر عدم اعتبار و عدم صالحیت این نوع ظوواهر بورای اثبوات احکوام شورعی
است» (کاشفالغطاء1359 ،ق ،ج .)31 :1دعاوی زیر را میتوان از این موارد دانست:
مانند وقتیکه شخصی میگوید :ادعا میکنم این کتاب یا کیف یا چیز دیگری که دسوت
فالنی است ،مال من است؛ یا اینکه سودی باشد ،مانند وقتیکه میگوید :ادعا میکنم که من
به فالنی به مدت یک ماه خانه اجاره دادم؛ یا اینکه حقی باشد ،مانند زمانیکه شخصی ادعوا
کند که کسی او را قذخ کرده؛ یا اینکه دینی باشد ،مثالت میگوید :ادعا میکنم که فالنی صد
درهم به من مقروض است؛ یا اینکه محیل ادعای اشتغال کمۀ محوالعلیوه بعود از پرداخوت
وجه حواله را کند(طباطبایی ،بیتا158 ،؛ نسفی1406 ،ق273 :؛ بعلی الحنبلی1401 ،ق ،ج:1
 .)403در همۀ موارد مذکور ،اصل برائت کمه مدعیعلیه است که معتبور اسوت ،حتوی اگور
غالب این باشد که مدعی چیزی را ادعا نمیکند ،مگر اینکه موال خوودش باشود؛ کوه ایون
غالب اجماعات معتبر نیست .قرافی (از فقهای مالکی) در این زمینه میفرماید« :امت بر اعتبوار
اصل و الغاء غالب در دعوی قرض و امثاله اجماع دارند ،و این قول مدعی علیه اسوت کوه
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مقدم است ،حتی اگر مدعی شایستهترین مردم و باتقواترین آنها نزد خداونود باشود و ایون
غالب که او فقط چیزی که مال خودش هست را ادعا میکند ،اجماعات ملغی است» (قرافوی،
1418ق ،ج.)165 :4
 .3 .2تقدم ظاهر بر سبیل قطع و یقین

در مواردی بین فقهای شیعه و عامه بر تقدیم ظاهر بر سبیل قطوع و یقوین هنگوام تعوارض
اصل و ظاهر اتفاق نظر وجود دارد ،و آن هنگامی است که ظاهر مستند به سوبب شورعی و
حجتی از حجج شرعی باشد که عمل به آن واجب است (ابونعابودین1412 ،ق ،ج370 :1؛
ابوونفرحووون1406 ،ق ،ج141 :1؛ زرکشووی1414 ،ق ،ج124 :8؛ قرافووی1418 ،ق ،ج76 :4؛
میرزای قمی ،بیتا ،ج384 :2؛ انصاری1374 ،ق .)322-323 :که موارد زیور را مویتووان از
امثال آن دانست:
الف) بینات؛ مانند وقتیکه دو شاهد عادل به اشتغال کموۀ مودعیعلیوه شوهادت دهنود؛
قرافی در این زمینه میگوید« :علماء بر تقدیم غالب و الغای اصل در بینه اتفاق نظر دارنود،
زیرا غالب صدق آن است و اصل برائت کمه مشهود علیه است ،و اصول در اینجوا اجماعوات
ملغی میباشد» (انصاری1374 ،ق ،ج165 :4؛ میرزای قمی ،بیتا ،ج.)384 :2
ب) امارات مورد تأیید شرع؛ که البته مشهور فقهای شیعه این تقدم امارات بر اصوول را
از باب حکومت میدانند ،نحوۀ حکومت هم به این صورت است که عودم قطوع بوه واقوع
جزء موضوع ادلۀ اصول است ،یعنی قطع به واقع نسبت به اصوول عملیوه قطوع موضووعی
است ،بهگونهای که عدم قطع در موضوع اصول عملیه مدخلیت دارد .اما قانونگذار امواره را
بهمنزلۀ قطع دانسته است ،بنابراین هر جا دلیل ظنی بود ،بهمنزلۀ آن اسوت کوه قطوع وجوود
دارد و دلیل ظنی حاکم بر دلیل شکی میباشد (صودر1408 ،ق)473 :؛ ماننود وقتویکوه دو
شخص ادعا کنند مالک یک عین هستند و آن عین دست یکی از آنهاسوت .در اینجوا قوول،
قول کسی است که عین را دست دارد؛ زرکشی در این زمینه میگوید« :اصول عودم تملوک
است ،و ظاهر تملک کسی است که عین در دستش است ،و این ظاهر اجماعات ثابت اسوت»
(زرکشی1405 ،ق ،ج187 :1؛ محقق ثانی1411 ،ق ،ج440-442 :4؛ انصاری-323 :1374 ،
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 .)322بنابراین مقدم شدن قول صاحب ید در اینجا داللت بر این دارد که در نظر شارع این
ظاهر قوت و ترجیح دارد.
ج) خبر ثقه از باب تقدم امارات بر اصل؛ مانند وقتیکه از حلول ماه یا فرا رسیدن وقت
نماز یا طلوع آفتاب یا غروب آن در ماه رمضان خبر دهند؛ که در اینجا ظاهر خبور ثقوه کوه
همان صدق است ،بر اصل عدم صدق به اتفاق فقهوا مقودم مویگوردد (آخونود خراسوانی،
1409ق303 :؛ انصاری ،1374 ،ج174 :1؛ مظفور1403 ،ق ،ج ،191 :2ابونقداموه1412 ،ق،
ج32 :2؛ مقدسی1414 ،ق ،ج175 :3؛ بهوتی1417 ،ق ،ج.)306 :1
در این مواضع ظاهر مقدم داشته شده است ،زیرا ظاهر در آن مسوتند بوه دلیول شورعی
است ،و ظاهر هنگامیکه بهدلیل شرعی مستند باشد ،حکم یقین را دارد و بهسبب مطابقوت
با قاعدۀ «الیقین ال یزول إال بیقین مثله» اصل بهواسطۀ آن زایل میشود.
 .3 .3ضوابط تقدم اصل یا ظاهر

در مطالب پیشین شرح داده شد که ظاهر هنگامیکه مستند بهسبب شرعی باشود ،بور سوبیل
قطع و یقین بر اصل مقدم و به آن عمل میگردد ،لکن تمام سخن جایی است کوه ظواهر از
پشتوانۀ شرعی برخوردار نیست و در عین حال مستند به عرخ ،قرائن ،احتمال ،یا غلبۀ ظن
و امثالهم باشد ،که در این موارد اختالفات گستردهای جهت تقودم اصول یوا ظواهر هنگوام
تعارض بین فقها شکل گرفته است .در این موارد فقهای شیعی دیدگاهی متفاوت از فقهوای
عامه دارند که در کیل بهترتیب به توضیح و شرح دیدگاههوا و بیوان ضووابط آنهوا خوواهیم
پرداخت:
از آنجا که فقهای امامیه قائل به عدم حجیت ظن مطلق 1هستند ،میان آنها بر تقدم اصول
بر ظاهر اجماع وجود دارد ،مگر اینکه دلیلی از شرع بر حجیت و اعتبار ظاهر وجود داشوته
باشد تا در هنگام تعارض بر اصل مقدم گردد (شهید اول ،بیتوا ،ج139 :1؛ حلوی1403 ،ق:

 . 1ظن مطلق ظنی است که دلیلی بر حجیت و اعتبار آن از طرخ شرع وجود ندارد.

  1292پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

69؛ عاملی ،بیتا .)16 :عاملی بر این باور است که «هنگام تعوارض اصول و ظواهر ،جوز در
موارد معدودی ،اصل مقدم میگردد ،چراکه اصل دلیل عقلی است و اجماعات حجت اسوت،
و ظاهر برخالخ اصل حجت نیست» (عاملی ،بیتا .)16 :مهمترین دلیول فقهوای امامیوه بور
عدم حجیت ظن مطلق آیۀ  36سورۀ مبارکۀ یونس است که خداوند در آن میفرماید « :وَمَا
یَتَّبِعُأَكْثَرُهُمْإِلَّاظَنُّاًإِنَّالظَّنَّلَایُغْنِىمِنَالْحَقِّرَیْئاًإِنَّاللَّهَعَلِیمُبِمَيایَفْعَلُيونَ»؛ علموای امامیوه
معتقدند که خداوند در این آیه از پیروی کردن ظن مطلق نهی کرده است؛ چنانکوه مرحووم
مظفر در اصول فقه نیز اصل عدم حجیت ظن مطلق را مقتضای آیات دانسته اسوت (مظفور،
1403ق ،ج.)18 :3البته در اینجا این اشکال وارد است که اگر اصل ،عدم حجیت ظن باشد،
استدالل به آیات برای آن وجهی ندارد؛ مگر آنکه مراد آنها از اصل ،قاعدهای مستفاد از ادلۀ
شرعیه باشد که در این صورت ،استنادشان به کتاب و سنت وجیه ،ولوی بویفایوده خواهود
بود؛ چراکه اصل با این معنا ،دلیلی مستقل در کنوار کتواب و سونت نیسوت ،بلکوه حکموی
اجتهادی و استنباطی است که مانند هر حکم اجتهادی و استنباطی دیگر ،قابل نقد و بررسی
است .همچنین فاضل نراقی از برخی از علمای معاصر خود نقل کرده اسوت کوه گفتوهانود:
اصل در زمان غیبت ،حجیت مطلق ظن است (نراقی1417 ،ق .)355 :هرچند از تخصویص
اصل به زمان غیبت برمیآید که مراد آنها از آن ،اصل ثانوی بوده اسوت؛ چراکوه اگور عودم
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
به ککر آن خواهیم پرداخت.
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
نمیتوان آن را مقدم بر اصل کرد ،مگر اینکه آن ظواهر موورد تأییود شورع باشود یوا اینکوه
موجب قطع و یقین در شخص گردد .دیدگاه محقق داماد نیز مویتوانود مؤیود ایون مطلوب
باشد؛ ایشان در این زمینه میفرماید« :ظاهر عرفی هرچند از امارات قضایی بهحساب میآید
ولی از اماراتی نیست که در فقه حجیت آن از ناحیۀ شرع ثابت شده باشد؛ اگور چنوین بوود
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در تعارض اصل و ظاهر ،ظاهر همواره مقدم بر اصل بود؛ و در قاعدۀ «االصل دلیولُ حیوثُ
الدلیل» مقصود از دلیل دوم ،اماره معتبر است» (محقق داماد .)181 :1388 ،با توجه بوه ایون
قاعده که محقق داماد به آن اشاره کرده ،اصل عملی زمانی میتواند بهعنوان یک دلیل قابول
استناد مطرح شود که در مقابل آن دلیل معتبوری همچوون دالیول قطعوی و اموارات واجود
پشتوانۀ شرعی وجود نداشته باشد؛ بنابراین ظواهر فاقد این پشتوانه توان معارضه با اصل را
نخواهند داشت و همواره اصل بر چنین ظواهری مقدم خواهند بود .بهنظر میرسد این قول
محقق داماد ،قول نیکو و موافق با اصول شرعیه باشد ،چراکوه طبوق آیوۀ قرآنوی« :الن الظون
الیغنی من الحق شیلات» اصل بر عدم حجیت ظن است ،مگر با دلیلی که حجیت آن را ثابوت
کند .البته بعضی از فقهای امامیه در این خصوص قائل به تفصیل شده یا نظرهوای مخوالفی
اختیار کردهاند .برای نمونه محقق قمی در این باره قائل به تفصیل شده و میفرماید« :دلیول
و برهانی برای قولی که اصل بر ظاهر مطلقات مقدم است وجود ندارد بلکه آن را باید تفصیل
نمود؛ اگر ظاهر از ادلۀ مشهور شرعیه و امارات منصوبه از قبل شارع باشد مانند خبر واحد،
شهادت ،اقرار و امثال آن در تقدم ظاهر بر اصل اشکالی وجود ندارد .اما اگر ظواهر مسوتفاد
از قرائن ،عرخ ،عادت ،غلبه ،شیوع و امثال آن باشد در مواردی بر تقدم ظاهر بر اصل بوین
فقها اتفاق است و در بیشتر موارد هم اختالخنظر وجود دارد؛ با این حال موارد تقدم ظاهر
بر اصل در شرع فراوان است؛ مانند ید الحق بر ملک سابق ،حکوم بوه صوحت معوامالت،
نکاح و توارث مسلمین ،عدم اعتبار شک بعد از وضوء و بعد از صاله و بعود از خوروج از
وقت و غیره که تعداد آنها هم کم نیست .همچنین مووارد تقودم اصول بور ظواهر در شورع
خصوصات در ابواب طهارت و نجاسات فراوان یافت میشوود» (میورزای قموی ،بویتوا ،ج:2
 .)384از کالم محقق قمی استفاده میشود که اکثر بر ترجیح ظاهر است ،لکن ظواهری مثل
صحت معامالت و عدم اعتبار شک بعد از وضو که حجیت آنها توسط دلیول خواص ثابوت
شده است (صدر1420 ،ق300 :؛ نجفی ،1366 ،ج .)288 :2شکی در حجیت و تقودم آنهوا
نیست ولی مطلق ظن و مطلق غلبه را نمیتوان از آن استفاده و استناد کرد .بهنظر مویرسود
که محقق قمی (میرزای قمی1303 ،ق )278 :با توجه به اعتقاد خود مبنی بور حجیوت ظون
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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
بر اعتبار نظریۀ ایشان باقی نمیماند .محقق حلی نیز با معتبر دانستن ظنون و واجب دانستن
عمل به آن میفرماید « :عمل به ظن ،مانند عمل به علم واجوب اسوت زیورا اکثور احکوام و
جزئیات شرعی ظنی است و عمل به مرجوح با وجود راجح باطل اسوت» (حلوی1418 ،ق،
ج .)322 :1با وجود این باید توجه داشت که قاعدۀ کلی و اصلی بر منع عمل به ظن اسوت
و هر ظنی حجت نیست .همچنین عمل به مرجوح زمانی قبیح است که دلیل راجوح ثابوت
شده باشد و هر ظنی دلیل و حجت نیست ،بلکه ظن معتبر حجت است (شهید اول ،بویتوا،
ج139 :1؛ حلی1403 ،ق69 :؛ عاملی ،بیتا .)16 :دلیل دیگری که این گروه بیوان مویکننود
این است که مراد از علم در حدیث موثقه عمار از امام صادق(ع) که میفرماید« :کل شویء
نظیف حتی تعلم انه قذر فاکا علمت فقد قذر( 1»...حر عاملی1403 ،ق ،ج )1054 :2اعوم از
یقین و مطلق ظنی است که مستند به سبب شرعی باشد و یا اینکه مستند به سوبب شورعی
نباشد (بحرانی1423 ،ق ،ج .)137 :1در اینجا این اشکال وجود دارد که کلمۀ علوم در ایون
روایت بهصورت مطلق بهکار رفته است و مراجعه به روایاتی که در خصوص طهارت وارد
شده ،دال بر این است که ظنون وارده در مبحث طهارت نیوز مسوتند بوه روایوات و سوبب
شرعی هستند (کلینی1367 ،ق ،ج.)7 :5
از دیدگاه فقهای عامه عمل به ظاهر معتبر در واقع عمل به ظنون است ،و بوین آنهوا در
جواز عمل به ظنون اختالفی وجود ندارد (سماعی1426 ،ق .)116 :همچنوین آنهوا بور ایون
باورند استدالل به آیاتی که از پیروی از ظن نهی میکند ،قابل احتجاج بر عدم حجیت ظون
مطلق نیست ،و جواب دادهاند که اوالت ظنی که از تبعیت آن نهی شده اسوت ،ظون ضوعیفی
است که مستند به سایر ظنون نیست و نمیتواند شخص را از علم یقینوی بوینیواز گردانود
« .1هر چیزی پاک است تا زمانی که علوم بوه نجاسوت آن پیودا کنویم .پوس هور گواه علوم پیودا کنویم آن جسوم نجوس
میباشد».......
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(شوکانی ،بیتا ،ج)445 :2؛ ثانیاتٌ شارعی که از تبعیت ظن نهی کرده است ،خود لفظ ظون را
در خطابات خود بهکار برده و احکام زیادی را بر آن بنا نهاده است ،که داللت بر ایون دارد
که ظنی که از تبعیت آن نهی شده است ظن قائم بور غیور دلیول و برهوان اسوت (سوماعی،
1426ق)117 :؛ ثالثات در مشروعیت عمل به ظن در آنچه تحصیل یقین ممکن نیست اجمواع
وجود دارد و مخالفت با این اجماع اعتبار ندارد (سرخسوی1418 ،ق ،ج .)141 :2در پاسوخ
به این اشکاالت فقهای عامه میتوان گفت کوه از آیوۀ قورآن (نجوم )28 :عمومیوت متبوادر
میشود و تمام ظنون را در برمیگیرد؛ ازاینرو نمیتوان به هیچ ظنی اعتماد کرد ،مگر اینکه
دلیل دیگری حجیت آن را ثابت کند (مجاهد طباطبایی1226 ،ق ،)453 :زیرا اجتهواد نووعی
پیروی از گمان است که انسان را از حق بینیاز نمیکند .از اجتهاد به معنوای قیواس کوردن
نهی شده است .وایۀ «الظن» با الف و الم جنس ،مفید جنس ظن است؛ لذا هیچ نووع ظنوی
انسان را از حق بینیاز نمیکند و بهگونهای تفسیر به رأی تلقی میشود (بهبهوانی1415 ،ق:
 .)36از طرخ دیگر عمل بر طبق ظن مطلق ،خالخ احتیا است و از آنجوا کوه ضوابطهای
ندارد ،باب هرج و مرج را در دین میگشاید؛ دوم اینکه قول به حجیت ظن مطلق ،اگرچوه
در مقام نظر و من حیثالدلیل ممکن باشد ،قابل التزام عملی نیست؛ چراکه التزام بوه آن در
عمل ،بر همۀ فقه تأثیر میگذارد ،بلکه مستلزم فقه جدیودی اسوت؛ همچنوان کوه سواختار
اصول فقه را دگرگون میکند و اصول جدیدی بر میسازد.
با توجه به دیدگاه فقهای عامه مبنی بر حجیت ظن مطلق ،هنگامیکوه ظواهر مسوتند بوه
اسباب متنوعی مانند عرخ و عوائد ،1و قرائن احوال ،2یا غلبۀ ظن یا مجورد احتموال باشود،

 .1ظاهر نسبت به عوائد به سه قسم تقسیم میشود :الف) آنچه که عادت بر صودق آن شوهادت مویدهود؛ ب) آنچوه کوه
عادت به کذب آن شهادت میدهد؛ ج) آنچه که ظاهر تابع آن است بدون این که از آن منع کند .نوع اول اگر اصوول بوا آن
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
قرب و بعد عادت ،حکم آن بین فقهاء مورداختالخ است (سماعی1426 ،ق67-68 ،؛ قرافی1418 ،ق ،ج.)73 :4
 .2از دیدگاه فقهای عامه در یک دستهبندی قرائن به سه قسم تقسیم میشوند :الف) قرینۀ قطعی که ظواهر مسوتفاد
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داللت آن با توجه به قوت و ضعف مستند آن متفاوت خواهد بود و بهتبع آن حکم آن نیوز
متفاوت خواهد بود ،که در کیل به بیان اهم ضوابط آنها خواهیم پرداخت.
 .3 .3 .1ضابطة تقدم اصل بر وجه صحت
نزد فقهای عامه هنگامی اصل بر ظاهر بر وجه صحت تقدم مییابد و به آن عمول مویشوود کوه
آنچه بر آن عارض شده است ،ظاهری مجرد و مستند به اسباب ضعیفی باشد که در شرع معتبور
نیست ،چراکه چنین ظواهری به مرتبۀ اصل نمیرسد و توان مقابله با آن را ندارد؛ ماننود ظواهری
که عادت از وقوع آن ظاهر نهی میکند ،یا عادت موافق با آن ظاهر است بدون اینکوه از آن منوع
کند یا آن را تصدیق کند ،یا مستند به قرائن احتموالی 1و یوا صورخ احتموال 2باشود کوه چنوین
مواردی به سبب ضعف ظاهر و عدم اعتبار مستند آنها و همچنین به جهت استصحاب اصول در
قاعدۀ «الیقین الیزول بالشک»  ،اعتبار آنها ملغی است و اصل بوه صورخ چنوین ظوواهری کنوار
گذاشته نخواهد شد (سماعی1426 ،ق.)70-74 :
عز بن عبدالسالم در مورد ضابطۀ اعتبار و یا عدم اعتبار ظواهری که مسوتند بوه عوادت
هستند ،بر این باور است که« :قاعده در اخباری که از دعاوی و شهادات و تقاریر و غیر آن
آمده این است که آنچه عقالت کذب است و یا عقالت مجاز است ولی عادتات محال است ،فاقود
اعتبار است ،اما آنچه عادتات ابعد است بدون اینکه محال باشد ،3از جهت بعد و قورب وقووع
از آن به اتفاق بر اصل مقدم میشود؛ ب) قرینۀ اغلبیت که بین فقها در آنچه که بر آن منطبق میشود اخوتالخنظور
وجود دارد؛ ج) قرینۀ احتمالی که ظاهر مستفاد از آن به اتفاق معتبر نیست (سماعی1426 ،ق.)71-72 :
 .1منظور از قرینۀ احتمالی امارهای است که مفاد آن مجرد احتمال و شک باشد که بر این نوع از قرائن غالبات اعتماد
نمیشود؛ مگر اینکه دلیل دیگری از اصل یا ظاهر به آن منضم باشد (سماعی1426 ،ق.)71 :
 .2احتمال هنگامی است که ظاهر خالی از هر گونه مستند و تقویتکننودۀ جانوب آن باشود کوه در ایون صوورت
وهمی مرجوح است که در شرع معتبر نیست ،و ظواهر مسوتفاد از آن از ضوعیفتورین نووع ظوواهر اسوت ،خوواه
معارضی برای آن باشد یا نباشد (سیوطی1411 ،ق ،ج.)34-35 :2
 .3مانند ادعای غصب و فساد بر شخص صالحی که نمیتوان آن فساد را به وی نسبت داد؛ بنابراین چنین دعووایی
استماع نمی شود .همچنین مانند موردی که شخصی دینی را بر کمۀ دیگری ادعا بکند که در این صورت اگر ادعای
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آنها در مرتبههای متفاوت خواهد بود که موجب اختالخنظر بین فقها مویشوود؛ پوس اگور
وقوع آنها ابعد باشد به طریق اولی فاقد اعتبار است ،و هنگامیکه وقوع آنها اقرب باشد بوه
طریق اولی معتبر است ،و بین این دو نیز از جهت مرتبه اختالخنظر وجود دارد» (عوز بون
عبدالسالم1414 ،ق ،ج.)125 :2
همچنین فقهای عامه برای تقدم اصل بر ظاهر بر وجه صحت ،بهسبب مستند به احتمال
بودن ظاهر ،ضابطهای جعل کردهاند؛ سیوطی در این زمینه میفرماید« :ضابطه این است کوه
احتمال به سبب ضعیف مستند باشد» (سیوطی1411 ،ق ،)65 :چراکه از دیدگاه فقهای عامه
صرخ احتمال مطلقات بیاعتبار نیست ،بلکه در بعضی صور و احوال بهجهت اسباب خارجی
که مقتضی اعتبار آن است ،معتبر میباشد ،مانند زمانیکه شارع آن را اعتبار بخشیده اسوت،1
یا برای احتیا شرعی 2و یا قیام تهمت در فعل(3سماعی1426 ،ق.)75-79 :
 .3 .3 .2ضابطة تقدم ظاهر بر وجه صحت
در نزد فقهای عامه هنگامی ظاهر بر اصول بور وجوه صوحت تورجیح داده شوده و بوه آن عمول
میشود که برای آن مرجحی وجود داشته باشد که به قوت آن بیفزاید و موجوب برتوری آن بور

وی همراه با بینۀ شرعی باشد ،قول وی پذیرفته میشود ،در غیر این صورت بوا سووگند مودعیعلیوه ،ادعوای وی
ساقط میشود (سماعی1426 ،ق.)68 :
 .1مانند زمانی که شخصی شک کند که سه رکعت یا چهار رکعت نماز خوانده است ،که در این صورت بنوا را بور
متیقن میگذارد و سپس قبل از اینکه سالم بگوید دو سجده بهجا میآورد (مسلم ،بیتا ،ج .)400 :1در اینجا شارع
مقدس به احتمال کاستی در نماز ترتیب اثر داده است.
 .2مانند اینکه بع ضی از شافعیه وکیل را در غیبت موکل از قصاص کردن منع کردهاند؛ و این بهسبب احتموال عفوو
از جانب صاحب حق است که موجب تقدیم ظاهر مستند به احتمال بر اصل بقا وکالت میشود؛ و ایون بوهجهوت
احتیا شرعی است نه غیر آن .زرکشی در این مورد میگوید« :بهجهت خطوری کوه در آن اسوت بوه شوک عمول
میشود» (زرکشی1405 ،ق ،ج.)295 :2
 .3مانند عدم تصدیق موکل ،هنگامیکه وکیل چیزی را بخرد و درحوالیکوه آن را بورای عرضوه بوه موکول حمول
میکرده ،تلف شود؛ و این بهجهت احتمال تهمت در فعل است (زرقا1403 ،ق.)362 :
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اصل شود؛ همانگونهکه عطار میفرماید« :اخذ به اصل مویشوود ،مگور هنگوامیکوه غلبوۀ ظون
موجب قوت و برتری ظاهر بر اصل شود ،که در این صورت اخذ بوه ظواهر مویشوود» (عطوار،
بیتا ،ج .)389 :2فقها ضابطۀ ترجیح و تقدم ظواهر بور اصول در ایون حالوت را ایونگونوه ککور
کردهاند که سبب ظاهر قوی و منضبط باشد (سویوطی1411 ،ق67 :؛ سوبکی1416 ،ق ،ج.)19 :1
بنابراین قوت ظهور و انضبا از ظاهر اقوی مستفاد میشود ،و این دو سوبب موجوب عمول بوه
ظاهر و ترجیح آن بر اصل میشود .ظواهر این دو ویژگی قوت و انضبا جهت ترجیح و تقودم
بر اصل را هنگامی کسب میکند که مستند به عوائد مستقر و ثابت ،یا مستند بوه قورائن احووالی
باشد که کاتات داللت آنها قوی است؛ چراکه نزد شارع چنین اسبابی در مووارد و مصوادر آن معتبور
میباشد و جهت ترجیح ظاهر و ترتب احکام بر آنها جعل میشووند (قرافوی1418 ،ق ،ج75 :4؛
ابنالقیم ،بیتا .)12 :سبکی معتقد است که ظاهر مستند به عادت مستقر ،نازل منزلۀ سبب شورعی
است ،و بهوسیلۀ آن جزم و یقین به ترجیح و تقدم ظاهر بر اصل پیدا مویشوود و در ایون موورد
میفرماید« :ظاهر مستند به عادت مستقر ،نازل منزلۀ قطع یا نازل منزلوۀ سوبب منصووب شورعی
است ،که موجب اعتماد بر آن ظاهر میشود» (سوبکی1416 ،ق ،ج .)19 :1براسواس آنچوه بیوان
شد میتوان گفت که در این حالت ،ظاهر هنگامی بر اصل ترجیح و مقودم مویشوود کوه سوبب
ظاهر قوی و منضبط باشد؛ و این همان ضابطۀ ترجیح و تقدم در این حالت است.
فروعی که در آن اصل و ظاهر در تعارضاند و علما در تقودم اصول یوا ظواهر در آنهوا
اختالخ کردهاند ،بسیارند؛ همانگونهکه تقیالدین حصنی میفرماید« :بدان که مسوائل اصول
و ظاهر تقریبات غیرقابل شمارشاند ،گاهی تقدم به اصل برمیگردد گاهی به ظاهر» (حصونی،
1418ق ،ج .)268 :1برای روشن شدن بیشتر این مطلب در کیل به ککر ،نقد و بررسی چند
مورد از فروع مهم و مورد بحثی که میان فقهای شیعه و عامه در آنهوا اخوتالخنظور وجوود
دارد ،میپردازیم:
 .3 .3 .2 .1اختالف زوجین در نفقه
اگر زوجه ادعا کند که از زوج نفقه نگرفته و زوج ادعای پرداخوت آن را داشوته باشود ،در
این صورت با وجود اجتماع و تالزم آنها با یکدیگر و مشاهدۀ آنچه زوج در موورد مسوکن
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و خورد و خوراک زوجه ادعا میکند ،قول کدامیک قبوول اسوت؟ در ایون موورد دو قوول
وجود دارد:
بیشتر فقها معتقدند که قول زوجه قبول است ،زیرا مانند سایر دیون اصل عدم دریافوت
نفقه است (شهید ثانی1416 ،ق304 :؛ حصفکی1386 ،ق ،ج595 :3؛ نوووی1405 ،ق ،ج:9
57؛ زرکشی1405 ،ق ،ج191 :1؛ مرداوی1374 ،ق ،ج .)383 :9کاسانی (از فقهوای حنفوی)
بر این باور است که «اگر زوج ادعا کند که نفقه پرداخت کرده و زوجوه انکوار کنود ،قوول،
قول زوجه است همراه با سوگند؛ زیرا زوج ادعای پرداخوت دیون خوود را دارد ،و زوجوه
منکر آن است ،پس قول زوجه همراه با سوگند پذیرفته میشود همانگونهکه در سایر دیون
اینچنین است» (کاسانی1419 ،ق ،ج438 :3؛ حنفی1424 ،ق ،ج.)200 :1
گروهی دیگر معتقدند قول زوج قبول است؛ مالکیها و عز بن عبدالسالم از شافعیها و
ابنالقیم از حنبلیها و تعودادی از فقهوای امامیوه همچوون فخورالمحققین (فخورالمحققین،
 ،1378ج273 :3؛ ابنالقیم الجوزیه ،بیتا )27-28 :و شیخ طوسی این اعتقواد را دارنود؛ عوز
بن عبدالسالم در این خصوص معتقد است که «اگر زوجین در دریافت نفقه اختالخ داشته
باشند  ،با وجود اجتماع و تالزم آنها (زندگی کردن آنها با هم ) ...شافعی قوول زن را قبوول
دارد؛ زیرا اصل عدم دریافت نفقه است ،و مالک قول زوج را قبول دارد؛ زیرا پرداخت نفقه
عادتات غالب است که این قول او مطابق با ظاهر است» (سولمی1420 ،ق ،ج .)36 :2بوهنظور
میرسد این گروه از فقها به این جهت که قول زوج (پرداخت نفقه) موافق با عرخ و عوائد
مستقر و ثابت و همچنین همراه با قرینۀ اغلبیت 1است ،آن را مقدم بر قوول زوجوه و اصول
عدم پرداخت میدانند؛ چراکه ظاهر حال بر این است که هویچ شووهری از همسور خوود در
برابر پرداخت نفقه رسید نمیگیرد و مردم را به شهادت نمیخواند .زن به خانهداری مشغول
بوده و شوهر کار میکرده و درآمد داشته است .هزینۀ زندگی مشترک در ایون مودت توأمین

 .1و آن قرینهای است که داللت آن مبتنی بر ظن غالب است؛ و در عین حال احتمال خالخ مدلول آن نیوز وجوود
دارد (سماعی1426 ،ق.)70 :
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شده و زن هیچ اعتراضی نداشته است .در عادات و رسوم ویژۀ خوانوادههوای سونتی ،شووهر
بهطور معمول عهدهدار هزینههای زندگی است و قطعنظر از حکم شرع و قانون ،خودداری از
ادای وظیفه نشان تنپروری و نوعی ننگ و عار است که نه زنان تحمل میکنند و نه شوهران
از آن آسودهخاطرند و رنگی از بیوفایی دارد .اکنون با توجه به مجموعۀ این قرائن ظن غالب
این است که شوهر نفقه زوجه و هزینۀ

معیشت وی را پرداخت کرده است.

شیخ طوسی در این زمینه معتقد است که اگر اختالخ در مورد قبض مهر یا نفقه بعد از
این باشد که زوجه خود را تسلیم کرده باشد ،با توجه به روایتی که اصحاب نقل کوردهانود
قول ،قول زوج است و زوجوه بایود بینوه اقاموه کنود (شویخ طوسوی1417 ،ق ،ج.)116 :5
همان طورکه شیخ (ره) فرمودند این نظر مستند به روایت و دلیل شرعی اسوت کوه در ایون
صورت این ظاهر شرعات معتبر است و میتواند بر اصل مقدم گردد ،اگرچه در این زمینه نظر
مخالف هم وجود دارد (حلی1418 ،ق ،ج.)190 :7
 .3 .3 .2 .2دعوای مربوط به مواقعه
هر گاه زوج با زوجۀ خویش خلووت توام نمووده و پوس از آن در دخوول و عودم دخوول
اختالخ کنند ،زوجه مدعی مواقعه و زوج منکر آن باشد ،حنفیه معتقد است که قوول ،قوول
زوجه است ،زیرا او منکر سقو نصف مهریوه اسوت (مغنیوه1421 ،ق ،ج .)353 :2مالکیوه
معتقد است که اگر زوجوین در خانوۀ زوج کنوار هوم باشوند و خلووت کننود و در دخوول
اختالخ کنند ،قول ،قول زوجه است همراه سوگند؛ و اگور خلووت در خانوۀ زوجوه بووده
باشد ،قول ،قول زوج است همراه سوگند (مغنیه1421 ،ق ،ج .)353 :2شافعیه بر ایون بواور
است که اگر در وطی اختالخ کنند ،قول ،قول زوج است(مغنیه1421 ،ق ،ج .)353 :2بهنظر
میرسد که این گروه از فقهای عامه با توجه به اینکه وجوود زوجوین در زیور یوک سوقف
همراه با غلبۀ ظن بر وقوع وطی میان آنهاست ،این ظن را ظنی قوی و مقدم بر اصول عودم
وطی دانستهاند.
تعدادی از فقهای امامیه به این دلیل که هنگام خلوت تام زوجین و عودم وجوود موانع،
ظاهر بر مواقعه است ،به تقدم قول زوجه قائولانود (شوهید اول1406 ،ق117 :؛ ابونبوراج،
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1406ق ،ج204 :2؛ رشتی1401 ،ق ،ج .)324 :1شویخ طوسوی در ایون زمینوه مویفرمایود:
«زمانیکه مرد با زوجۀ خویش خلوت نموده و ستر و پوشش را کنار زده باشند ،سپس او را
طالق دهد ،بنابر ظاهر حال بر مرد واجب است که تمام مهر را پرداخت نماید و بور حواکم
است که چنین حکم کند گرچه در واقع دخولی صورت نگرفته باشود ،هرچنود بور زوجوه
جایز نیست که بیش از نصف مهر را بگیرد »(شیخ طوسی .)471 :1390 ،این امکان وجوود
دارد که مستند چنین حکمی روایتی از امام سجاد(ع) باشد مبنی بر اینکه «هر گاه در بسوته
شود و پوششها کنار رود مهریه و عده واجب مویگوردد»(1کلینوی ،1367 ،ج111 :6؛ حور
عاملی1403 ،ق ،ج .)67 :15در پاسخ این مطلب میتوان گفت این روایت با روایوات دیگور
تعارض میکند .از جمله روایت یونس بن یعقوب از امام صادق(ع) که میفرماید« :الیوجب
المهر إال الوقاع فی الفرج» (حر عاملی1403 ،ق ،ج .)65-66 :4با توجه به مطابقت روایوات
اخیر با نص قرآن کریم «و إن طلقتموهن من قبول أن تمسووهن و قود فرضوتم لهون فریضوۀ
فنصف ما فرضتم» (بقره.)237 :
«اگر پیش از آنکه با آنها نزدیکی کنید طالقشان دهید درحالیکه برای آنان مهوری تعیوین
نمودهاید .پس نصف آنچه را که تعیین نمودهاید به آنان بدهید».
و به اجماع فقها که مراد از لمس در این آیه مواقعه است ،فلذا مطلق لمس موجب وجوب
تمام مهر نمیگردد .این قول بین فقهای امامیه قول أشوهر اسوت (شوهید ثوانی1412 ،ق ،ج:5
378؛ شهید ثانی1416 ،ق313 :؛ طباطبایی1412 ،ق ،ج .)163 :7البته امروزه پزشک قوانونی
با آزمایش نقش مهمی در امور قضایی و دادگستری دارد که میتواند در موواردی همچوون
آزمایش بکارت استفاده شود و چنانچه موجب علم و یقین قاضی گردد ،براساس آن اقودام
به صدور حکم نماید.
میرزای نائینی در تقریرات خود از درس آخوند خراسانی مینویسد:
«سزاوار نیست که در رجوع به کارشناسان و اعتماد به گفتۀ آنان ،اشوکال کورد .و بورای
 « .15إکا أغلق بابات و أرخی سترات وجب المهر و العده».
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اعتماد به گفتۀ آنان تعدد متخصصین و عودالت و اسوالم آنوان شور نیسوت؛ همچنوانکوه
شهادت و گواهی چنین است؛ زیرا شهادت از حس است ،اما کارشناسان گفتارشان از روی
حدس و رأ ی است ،ولی آنچه بر آن اتفاق است ،اعتماد بور گفتوۀ کارشناسوان در صوورتی
است که از آن اطمینان حاصل شود( ».ر.ک :کاظمی خراسانی1406 ،ق ،ج.)142 :3
 .3 .3 .2 .3دعوای مربوط به حیات زوج مفقوداالثر
هنگامیکه زوج مفقود گردد و خبری از او نباشد و علم به حیات یوا مموات او نیوز وجوود
نداشته باشد ،در این
صورت آیا باید بنا را بر اصل و بقای حیات او گذاشت تا اینکوه مووت آن شوخص یوا
امثال او یقینات ثابت شود ،یا اینکه باید بنا را بر ظواهر حوال و مووت او گذاشوت توا زوجوه
زندگی جدیدی را بعد از انقضای آنچه بر او واجب است شروع کند؟ در اینجا بین اصول و
ظاهر تعارض بهوجود میآید؛ اصل بر بقای حیات زوج است ،و ظواهر از حوال کسوی کوه
مدت طوالنی غایب بوده و خبری از او نیست ،این است که حیات او به پایان رسیده است.
بین فقها در این مورد و در مورد مدت باقی بودن زوجه در نکاح و زمان عوده نگوهداشوتن
وی اختالخنظر وجود دارد .در این مورد دو قول وجود دارد:
گروهی از فقها بر این دیدگاه هستند که استصحاب بقای حیات میشود و زوجوه بایود
بر عصمتش باقی باشد تا اینکه یقین به موت زوج پیدا کند ،یا مدت زمانی بگذرد که عادتوات
امثال آن شخص زنده نمیماند ،سپس بعد از آن عده نگهدارد ،و برای ازواج حالل میشود.
ابوحنیفه و شافعی در قول جدیدش ،و حنابله درصورتیکه ظواهر غیبوت سوالمت شوخص
باشد به این قول قائل هستند (ابننجیم ،بیتوا ،ج178 :5؛ ابونعابودین1412 ،ق ،ج295 :4؛
هیتمی ،بی تا ،ج253 :8؛ شربینی ،بیتا ،ج97 :5؛ ابونمفلوح ،بویتوا ،ج .)545 :5ایون گوروه
معتقدند که اصل بر بقای حیات است تا اینکه موت شوخص ثابوت شوود ،و مووت مفقوود
صرخ احتمال است؛ و نکاح با شک و احتمال زایل نمیشود (ابننجویم ،بویتوا ،ج178 :5؛
شربینی ،بیتا ،ج97 :5؛ هیتمی ،بیتا ،ج .)253 :8به این دلیل چنین جواب داده شوده اسوت
که ظاهر حال شخص مفقودی که هیچ خبری از وی نیست ،هالکت است ،پوس حکوم بوه
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رفع نکاح ،حکم به ظن راجحی است که مستند به سوبب معتبور اسوت؛ و حکوم بوه شوک
مجردی که خالی از مستند معتبر است ،نیست (ابنقدامه1412 ،ق ،ج.)170 :8
گروهی دیگر با استناد آیات 1و روایات 2بر این باورند که استصحاب بقا حیات میشود
و زوجۀ شخص مفقود چهار سال تمام انتظوار مویکشود و نفقوۀ او از موال زوج پرداخوت
میشود ،سپس چهار ماه و ده روز عدۀ وفات نگه میدارد ،و بعد از آن بورای ازواج حوالل
میگردد  .امامیه ،مالکی و شافعی در قول قدیمش ،و حنابله اگر ظاهر غیبت هالکت باشد به
این قول قائل هستند (کاشفالغطواء1359 ،ق ،ج33 :1؛ حلوی1383 ،ق196 :؛ شوهید ثوانی،
1416ق307 :؛ ابنقدامه1412 ،ق ،ج106 :8؛ حطواب1398 ،ق ،ج155 :4؛ خرشوی ،بویتوا،
ج149 :4؛ عدوی1412 ،ق ،ج.)93 :2
بهنظر میرسد که قول دوم قول نیکویی باشد ،چراکه باقی ماندن زوجه بر نکاح زوجوی
که مفقود شده و هیچ خبری از وی نیست و معلق بر مدت غیبت زوج شده است ،خوالخ
مصلحت بندگان است و ممکن است این غیبت تا زمان فوت زوجه که در انتظار پیدا شدن
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
قول به ضرباالجل برای مفقود بهسبب رعایت حق زوجه و مصلحت وی است.

« .1الطَُّلَاقُمَرَُّتَانِفَإِمْسَاکٌبِمَعْرُوفٍأَوْتَسْرِیحٌبِإِحْسَانٍوَلَایَحِلُُّلَکُمْأَنْتَأْخُذُوامِمَُّاآتَیْتُمُوهُنَُّرَيیْئًاإِلَُّياأَنْیَخَافَياأَلَُّيا
یُقِیمَاحُدُودَاللَُّهِفَإِنْخِفْتُمْأَلَُّایُقِیمَاحُدُودَاللَُّهِفَلَاجُنَاحَعَلَیْهِمَافِیمَاافْتَدَتْبِهِتِلْكَحُدُودُاللَُّهِفَلَاتَعْتَيدُوهَاوَمَينْیَتَعَيدَُّ
حُدُودَاللَُّهِفَأُولَئِكَهُمُالظَُّالِمُونَ»( بقره .)229 :وجه استدالل به این آیه :خداوند در ایون آیوه زوجوین را توصویه بوه
امساک به معروخ کرده است و امساک زوجه در این حال که هیچ خبری از زوج نیست امساک به معروخ نیسوت
(قرافی1418 ،ق ،ج.)145 :3
 .2مالک از عمربن خطاب روایت کرده است که فرمود« :هنگامیکه زنی زوجوش مفقوود گشوت؛ و ندانسوت کوه
کجاست ،پس آن زن چهار سال انتظار می کشد ،سپس چهار ماه و ده روز عده نگه میدارد ،سپس حالل میشود».
(الباجی ،1983 ،ج90 :4؛ حلی.)196 :1383 ،

  1304پژوهشهای فقهی ،دورۀ  ،17شمارۀ  ،4زمستان 1400

 .3 .3 .2 .4برخی از فروع معاصر مسئله
از جمله قرائن معاصری که از ادوات اثبات یا نفی در زمینههای جنایتها و نسوب اسوت و
با پیشرفتهای علمیای که جهان امروز به خود دیده پیشرفت کردهاند عبارتاند از :مقارنۀ
خطو و نوشتههای تقلبی ،معاینۀ پزشکی برای رسیدن به شناخت مجرم و سبب وفات که
گزارش پزشک قانونی نامیده میشود ،آزموایش دی ان ای ) ،)DNAآزموایشهوای فیزیکوی
علمی مانند اثر مو و تیر و اثور پاهوا ،مقایسوۀ اثور انگشوت ،بوهوا ،آزموایش خوون و منوی،
تصویربرداری و عکس و ضبط.
این قرائن در حکم ظاهر بهشمار میآیند ،و اصل در مورد کسی که مرتکب جورم شوده
ب رائت کمه است ،و اصل در مورد کسی که نسب او از نظر شرعی اثبات نشده عودم ثبووت
نسب است ،کما اینکه اصل در مورد کسی که نسب شرعی او ثابت شده ثبوت نسب است.
حال هنگام تقابل ظاهر حاصل از این قرائن با اصول کدامیک بر دیگری مقدم میشود؟
 .3 .3 .2 .5دعوای مربوط به آزمایش دی ان ای ) )DNAدر نفی نسب
بدیهی است در صورت کامل نبودن امارۀ فراش و اثبات آن ،برای نفی نسب بوه تشوریفات
خاصی نیاز نیست و تنها انکار ولد از سوی پدر کفایت میکند ،اما در جایی که امارۀ فراش
جاری باشد ،پرسش این است :با توجه به نتیجوۀ قطعوی آزموایش دی ان ای در تشوخیص
نبود رابطۀ ابوت ،آیا به لحاظ قانونی و شرعی میتوان به نفی ولد بدون لعان اقدام کرد؟
در این مورد میان فقها اختالخنظر وجود دارد:
فقهای متقدم امامیه متعرض نقش روش های جدیدی همچون دی ان ای در نفی نسوب
نشده اند ،اما با توجه به کالم آنها در خصوص نفی ولد میتوان مخالفت آنها را بوا پوذیرش
این روشها جهت نفی نسب ،در کنار لعان استنبا کرد؛ چراکه به اتفواق فقهوای امامیوه در
شرایطی که امارۀ فراش کامل باشد ،نفی نسب تنها از طریق لعان بهعمل میآید (شهید ثانی،
1425ق381 :؛ نجفی1366 ،ق13 :؛ شیخ طوسوی1378 ،ق185 :؛ مرواریود1410 ،ق-658 :
 .) 462و تعابیر ایشان گویای اعتقاد به حصر راه نفی نسب به لعان در صورت جاری بوودن
امارۀ فراش است .این نظر قابل دفاع مینماید؛ چراکه لعان بهعنوان حکمی الهی در قورآن و
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سنت آمده است که در فرض جاری بودن امارۀ فراش و یقین شوهر به عدم انتساب فرزنود
به او ،هرچند نتواند آن را ثابت کند ،مقرر شده است و حتی در صورت نتیجۀ آزموایش دی
ان ای مبنی بر عدم انتساب فرزند به شوهر ،در این فرض نیز باید برای نفی ولد لعان کورد،
چراکه ظاهر اماره همچنان جاری است و قائل شدن به تقودم آزموایش دی ان ای بور لعوان
موجب تعطیل و عبث بودن این حکم شرعی شده که از شارع بعید است.
در مورد نظر فقهای معاصر ،مرکز تحقیقات فقهی بر مبنای استفتائاتی که از مراجع عظام
انجام گرفته است ،در پاسخ این پرسش که آیا نتیجۀ آزموایشهوای ینتیکوی فعلوی از نظور
شرعی میتواند مستند و دلیل بر اثبات و نفی گوردد یوا خیور ،آورده اسوت« :بوا توجوه بوه
استفتائات انجام گرفته توسط این مرکز در موارد مشابه از مراجوع عظوام ،اکثور آنوان اظهوار
داشته اند آزمایشهای دقیق علمی به عنوان دلیل اثبات نسوب حجیوت ندارنود ،مگور اینکوه
موجب حصول علم شوند» (معاونت قوۀ قضاییه.)90 :1388 ،
در مقابل ،برخی فقهای معاصر (آصفالمحسنی1414 ،ق )236 :که بهصراحت بوه ایون
بحث پرداختهاند ،معتقدند با امکان تحصیل علم به صحت نسب یا بطالن آن از طریق امارۀ
علمی ،مجالی برای لعان باقی نمیماند و اکعان کردهاند که اثر لعان دفوع حود یوا نفوی ولود
تبعی است و اساسات با وجود علم ،موضوعی برای تعبد نمیماند .بنابراین آزمایش دی ان ای
و مانند آن طرق علمی هستند که با تشریع لعان که مختص فورض جهول بوه واقوع اسوت،
تعارض و منافاتی ندارند .در اشکال به این نظر میتوان گفت اسوتناد بوه لعوان در صوورتی
است که علم قطعی به نفی ولد وجود داشته باشد یا دستکم در جهل مرکوب باشود؛ زیورا
به صرخ ظن یا گمان نمیتوان از لعان استفاده کرد .پس لعان مربو به جایی است که علم
وجود دارد .افزونبر این ،علت بسیاری از احکام الهی صرفات علم نیسوت ،بلکوه علوتهوا و
فلسفههای دیگری در ورای احکام وجود دارد.
فقهای عامه در این مورد به دو گروه تقسیم میشوند :بسیاری از فقهای عاموه از جملوه
محیالدین القره داغی ،عبدالستار فتح اله سعید ،محمد االشقر ،هبه الزحیلی و عمور السوبیل
معتقدند نسب شرعی ثابت شده از طریق امارۀ فراش ،جز با لعوان نفوی نمویشوود و مقودم
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کردن آزمایشهای دی ان ای بر آن جایز نیست (عبدالرشید1425 ،ق67 :؛ بورقعه1428 ،ق:
 .)372-375دستهای دیگر معتقدند با وجود یقین از نفی نسب بهواسطۀ آزمایش دی ان ای
نیاز به لعان نیست و اتکا به نتایج آزمایش دی ان ای در این زمینه کفایت میکند (بورقعوه،
1428ق375-376 :؛ کیالنه .)171 :1387 ،بهنظر میرسد که فقیهان در این موورد بوا توجوه
به دیدگاه خود نسبت به قوت یا ضعف ظن حاصل از نتایج آزموایش دی ان ای و یوا ظون
حاصل از امارۀ فراش ،نظرهای مختلفی ابراز کردهاند.
 .4نتیجهگیری
با بررسی نظرهای فقهای شیعه و عامه مشخص شد که در صورت وقوع تعارض میان اصل
و ظاهر ،همۀ آنها در مواردی که ظاهر یا اصل دارای پشتوانۀ شرعی بوده ،بور تقودم آن بور
دیگری اتفاق نظر پیدا کرده و آن را معتبر قلمداد کردهاند و بر وجه قطع و یقین بر دیگوری
مقدم داشتهاند .اما درصورتیکه ظاهر فاقد این پشتوانۀ شرعی باشود ،میوان فقهوای شویعه و
عامه اختالخنظر گستردهای وجود دارد که منشأ این اختالخ به مبانی اعتقادی آنها در مورد
حجیت ظنون و ظواهر برمیگردد .فقهای امامیه با توجه به اجماعی که میان آنهوا بور عودم
حجیت ظن مطلق وجود دارد ،قائل به عدم اعتبار ظنون و ظواهر فاقد پشتوانۀ شرعیاند .اما
میان فقهای عامه با وجود اجماع بر حجیت ظنون مطلق ،اختالفات گستردهای شکل گرفتوه
که میتوان گفت منشأ این اختالخ به قوت و ضعف داللت ظاهر برمیگردد کوه مویتووان
برای نظم و ترتیب دادن و ایجاد ضابطهمندی در این مورد ،ظاهر را بوا توجوه بوه قووت و
ضعف داللت آن به دو دسته تقسیم کرد :نخست :ظاهر قوی؛ و آن ظواهری اسوت کوه بوه
درجهای از قوت و ظهور برسد که اصل توان معارضه با آن را نداشته باشد؛ این نوع ظواهر
در بعضی صور به درجهای میرسد که احتمال مخالف برای مدلول آن وجوود نودارد و بور
همۀ آنچه معارض آن است ،ترجیح داده میشود ،مانند ظوواهر مسوتند بوه قورائن قطعوی و
ظواهر مستند به اعراخ و عوائد مستقر و ثابت .اما در مورد اعتبار بعضوی صوور ایون نووع
ظواهر ،میان فقها اختالخنظر وجود دارد ،مانند ظواهر مستند بوه قورائن اغلبیوت (همچوون
ظاهر پرداخت نفقه در مورد زوجینی که در زیر یک سقف زنودگی مویکننود) ،غلبوۀ ظون
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(همچون ظن حاصل از نتایج آزمایش  )DNAو عرخهای غیرمستقر و ثابت که وقوع آنهوا
عادتات محال نیست؛ دوم :ظواهر ضعیف؛ و آن ظاهری مجورد و ناشوی از احتموال صورخ و
خالی از امارات معتبر است ،که وهم نامیده میشود؛ و اصل عام در این نوع از ظواهر الغا و
عدم التفات به آنهاست ،چراکه از دلیل و برهان منبعث نمیشوند؛ بنابراین توان معارضوه بوا
اصول ثابت و در نتیجه ترجیح بر آنها را ندارند .بنابراین با در نظر گرفتن ایون ضووابط ،بوا
نگاهی اجمالی و کلی میتوان گفت که آنچه از بررسی اخوتالخنظرهوای فقهوای عاموه در
مورد تقدم اصل و ظاهر بر دیگری قابل استنبا است ،این است که در مواردی که پشوتوانۀ
شرعی برای ظواهر وجود ندارد ،اختالخنظر آنها در تقدم اصل و ظاهر بر یکدیگر ،برگرفته
از تفاوت نگاه مجتهدان نسبت به قوت و ضعف ظنوون و ظوواهر اسوت .بنوابراین در ایون
موارد گاهی مجتهدی ظاهر معارض با اصل را قوی میبیند که بهواسطۀ آن حکم اصل زایل
شده و ظاهر مقدم میشود ،و گاهی آن را ضعیف میبیند که قادر به ازالۀ اصل نیست ،پوس
نمیتوان آن را مقدم بر اصل کرد.
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