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 دهیچک

قاعده تعارض اصل و ظاهر در شریعت اسالمی از اهمیت بسیاری برخوردار است. از موارد 
 من على الیمین و المدعى على لبینه»ا قاعده مطابقاست.  دادرسى کاربرد این قاعده در امر

یكی از معیارهای تشخیص مدعی و منكر توجه به  .است مدعى عهده بر دعوا اثبات انكر«
که  فروضیدر اصل و ظاهر است. مدعی کسی است که قولش مخالف اصل و ظاهر باشد. 

 و اصل تعارض مسئله باشد، آن مخالف مطلب مبین ظاهر و مطلب یك کنندهبیان اصل
 باشد رعشا یسواز  بمنصو راتماا و شرعیه رمشهو لهاز اد گرا ظاهر .شودمی مطرح ظاهر

 دجوو ییددتر صلا بر ظاهر عنو ینا متقددر ، آن لمثاا و ارقرا ،دتشها ،حدوامانند خبر 
 بینو امثال آنها باشد،  عشیو و غلبه ،دتعا و فعر ،ئناقراز  دمستفا ظاهر گرا، اما اردند

قطع یا رجحان در همه . اصل نیز بنا بر وجه دارد دجوو فختالا صلا ظاهر یا متقد در فقها
احتماالت صرف )بدون دلیل( و ظواهر مستند به اسباب واهی که اعتباری درباره آنها 

چنین اگر اصل با احتمال مستند به شود؛ هممشاهده نشده است، بر ظاهر مقدم داشته می
بر ظاهر مقدم است. غیر از موارد مذکور، زمانی که دو طرف  ،سبب ضعیفی در تعارض باشد

اع در نزد مجتهد مساوی باشند، دیدگاهها و نظریات، گاهی بین مذاهب مختلف و گاهی نز
 گردد.بین علمای یك مذهب در ترجیح اصل یا ظاهر متعدد می

 سنت.اصل، ظاهر، تعارض اصل و ظاهر، فقه امامیه، فقه اهل ها:کلیدواژه
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 طرح مسئله

موارد بسیاری خصوصاً در کتب فقهی، به دلیل جایگاه مهم قاعده تعارض اصل و ظاهر، در 
سنت بررسی شده است. از دالیل اهمیت این موضوع، کثرت اصولی و قواعد فقه امامیه و اهل

کردن آن در مسائل مختلف فقهی است. سیوطی در این فروع و تطبیقات این قاعده و عملی
د که قابل شمارش نیستندارد که در این زمینه مثالهای بسیار زیادی وجود دارد مورد بیان می

. اختالف فقها در مسائل تعارض اصل و ظاهر، چه در خصوص (1/51ق، 1411طی، )سیو
معیارها و ضوابط تعارض و تنقیح مناطها و نیز تنوع در امور مرجحات و چه در تطبیقات 

ب ر مذهاند و دتیمیه، گاهی اصل و ظاهر با هم در تعارضفقهی آن زیاد است. بنا بر گفته ابن
 (.21/326ق، 1416 ه،یمیتابنشافعی و احمد بن حنبل و غیره این تعارض بسیار است )

از موارد کاربردی این قاعده، در امر قضاوت و دادرسی است. بدیهی است که یكی از 
علیه است؛ اهمیت ترین اموری که قاضی با آن مواجه است، تشخیص مدعی و مدعیمشكل

است که اگر قاضی در این مورد دچار اشتباه شود، با صدور تمییز و تشخیص این امر تاحدی 
بدان »گوید: باره میفرحون در اینشود. ابنحكم خالف واقع و اشتباه، حقوق افراد ضایع می

که علم قضا بر شناخت مدعی از مدعی علیه مبتنی است، زیرا این امر اصل دشواری است. 
اند که مدعی باید نظر ندارند و متفقه اختالفعلیفقها درباره حكم هر یك از مدعی و مدعی

ای نداشته باشد، باید قسم بخورد. اما عبارات فقها در علیه اگر بینهبینه بیاورد و مدعی
 مدعی کسی است که قولش»علیه متفاوت است. قرافی معتقد است: کردن مدعی و مدعیمعین

« ق با اصل یا عرف استعلیه قولش مطابق و موافخالف اصل یا عرف باشد و مدعی
 (.1/140ق، 1406فرحون، )ابن

اند تا با وضع قواعدی بتوانند مدعی و منكر را تشخیص دهند. از این رو علما تالش کرده
؛ 1/64 ق،1411 ،یوطیساز جمله این قواعد وضعی قاعده تعارض اصل و ظاهر است )

کسی که قولش مطابق (. بر این اساس، 1/311 ق،1405 ،ی؛ زرکش338 تا،یرجب، بابن
خورد( و دیگری که قولش مخالف اصل و اصل و ظاهر باشد، منكر محسوب شده )قسم می

 (.4/324 ق،1387 ،ظاهر است، مدعی است و باید بینه بیاورد )فخرالمحققین
 و موضوعات اثبات در که است آن ،ظاهر و اصل تعارض مبحث در ظاهر از منظور

 باشد. نداشته وجود آن حجیت بر قاطعى و شرعى دلیلچنین شود و هممی استفاده احكام
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 احوال و اوضاع و قرائن و غلبه ،شیوع ،عادت و عرف از که است ظاهرى به عبارتی منظور
  مىشود. فهمیده آن امثال و دعوى هر ویژه

نگ ی ر، گاهارتباط اصل و ظاهر پیش از بیان موضوع، توجه به این نكته الزم است که
گیرد و گاهی به صورت مخالفت و تعارض با یكدیگر بروز توافق به خود میهمراهی و 

م دو با ه نیا ، بلكهندارد یموارد نه تنها اصل با ظاهر تعارض یدر برخکند. بنابراین می
 . نیز دارندتطابق و موافقت 

طوری که به آنها تا حد بخشد، بهمی ، قوتتوافق اصل و ظاهر به احكام مستند به آن دو
 كی، دهد، زیرا هر یك از اصل و ظاهراحكام اجماعی که غیرقابل نزاع است اعتبار می

ورود آنها در یك محل واحد  و شودیم اند که در اسنتباط احكام به آنها استناداصل شرعی
 (.102ق، 1426موجب قوت فرع مستند بر آنهاست )سماعی جزائری، 

مذاهب  یفقها نیاز موارد اشتراک ب یاز مسائل فقه یاریتوافق اصل و ظاهر در بس
بر  ایاصل بر ظاهر  حیاست، اما در صورت تعارض، ممكن است در تقدم و ترج یاسالم

چنین باید توجه داشت که مطلق اصول و ظواهر هم نظر وجود داشته باشد.عكس، اختالف
 و استباشد. از این رمحل اختالف نیستند و محل بحث در ظواهر و اصول عام و کلی نمی

شود و گاهی تقدم با ظاهر است. تششت آراء و که در برخی موارد اصل بر ظاهر مقدم می
ها در این مسئله تا حدی است که ممكن است از عبارات یك فقیه در یكی اختالف دیدگاه

از کتب خود، تقدم اصل بر ظاهر استنباط شود، ولی همین فقیه بزرگوار در کتاب دیگرش، 
هر باشد. در ادامه پس از آشنایی با مفاهیم اصلی تحقیق، تعارض اصل و قائل به تقدم ظا

 شود.ظاهر از دیدگاه فقهای امامیه و اهل سنت بررسی می
 

 تبیین مفاهیم
ای، نیازمند آشنایی با مفاهیم و اصطالحات مربوط به آن تحقیق و بررسی پیرامون هر مسئله
 اهیم اصلی مقاله خواهیم داشت.ای گذرا به مفموضوع است. در این قسمت اشاره
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 رض. تعا1
توان مقابله را بیان کرد که به معنای در مقابل چیز دیگر قرار از جمله معانی تعارض می

تا، فیومی، بی؛ 645ق، 1426؛ فیروزآبادی، 7/167ق، 1414منظور، گرفتن است )ابن
 دیمتعد تعاریف رضتعا صطالحیا یمعنا رهبادر(. 3/1082ق، 1410؛ جوهری، 2/404
 .دمیشو ذکر نهااز آ برخی که ستا هشد کرذ

طوری که هر یك تعارض در اصطالح به معنای عدم جمع مطلق بین دو دلیل است، به -
؛ عبدالمنعم، 39ق، 1408حفناوی، اقتضایی دارد که با اقتضای طرف مقابل متفاوت است )

 .(1/466تا، بی
ق، 1416 ری،نصاادلیل به اعتبار مدلول آنها است )تعارض تنافی دو  ،رینصاااز دیدگاه  -

(. از این رو 2/455ق، 1420 ،)عراقی دمیشوداده نسبت  لیلدو د بهکه مسامحتاً  (2/749
 ست.ا لیلددو  صفوتعارض 

 که یطور، بهاست گریكدیبا  لیچند دل ایدو  یداشتنِ مقتضا تنافیدر تعریف دیگر،  -
ق، 1404 ،اصفهانی یحائر؛ 437ق، 1409 ،سانیاخر خوندآ) باشند متناقض ایمتضاد  با هم
 یکار بر وجوب یلیدل مانند آنكه (؛2/1173ق، 1406 ،یلی؛ زح229، تابی، خالف؛ 435

 .آن نبودن واجب ای بر حرمت گرید یلیکند و دل داللت
تعارض در این مقاله، همان معنای در پایان این بحث الزم است توجه شود که مقصود از 

ت ای که هر یك اقتضایی دارد که با داللگونهلغوی یعنی تنافی و تقابل اصل و ظاهر است، به
 طرف مقابل تعارض دارد.

 
 . اصل2

 شیءقسمت  ترینپاییناز  رت»عبااست. اصل در لغت « اصل»از دیگر واژگان این مقاله 
ذکر  حصحا بکتا. در (27/447تا، زبیدی، بی ؛ حسینی12/168م، 2001)ازهری، ست« ا

 یمعنا به هعقیدرای و  لغت با لستعماا مهنگا صلو ا ستا لصوا لغت دمفر صلا»: ستا شده
یكی دیگر از معانی ذکرشده،  .(4/1623، ق1410 ی،« )جوهردارد دبررکا محكمو  مستحكاا
گوید: اشاره کرده و می آمدی به معنای اخیر .(1/109ق، 1404 ،فارسابنشیء است ) سساا

، مدیآشود )بدان که اصل هر چیزی آن امری است که با تكیه بر آن، آن چیز محقق می
 .(1/23تا، بی
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کتاب و سنت( اصل هستند، زیرا بقیه چیزهای »)نویسد: نویسنده کتاب البحرالمحیط می
اساس اصل، آن . بر این (1/25ق، 1414زرکشی، « )شونددیگر، از این دو اصل متفرع می

 شوند.چیزی است که چیزهای دیگر از آن متفرع می
 هر سساا یمعنا به صلا رسیم کهبا توجه به تعاریف مذکور به این معنای مشترک می

 باشد.می یچیز
شود بر امور اصل در اصطالح شرعی بر اساس مسئله و موردی که در آنجا مطرح می

کار را به عنوان مترادف به« دلیل»و « اصل»واژه گردد. گاهی فقها دو متعددی اطالق می
ی، الغزای که مقصود از اصل در یك موضوع، دالیل مسئله و موضوع است )گونهبرند؛ بهمی

(. از این رو در تعریف اصل 1/26ق، 1414؛ زرکشی، 15 ق،1393ی، قراف ؛1/9ق، 1413
(. 21ق، 1426جزائری،  شود )سماعیآمده است: دلیل شرعی که حكم بر اساس آن بنا می

 تسنن بیشتر از فقهای امامیه چنین اصطالحی کاربرد دارد.در کتب و عبارات فقهای اهل
از دیگر معانی اصل، قاعده است. این معنا در کتب فقهی بسیار استعمال شده است. روایات 

قین الی»د های فقهی ماننمتعددی نیز به این معنا اشاره دارند. بر همین اساس است که قاعده
نامند. در قواعد فقهی خاص نیز این معنا استعمال شده است، را اصول می« ال یزول بالشك

شمردن گوشت مردار در شرایط اضطراری که این امر، بر خالف اصل و قاعده مانند مباح
؛ زرقاء، 1/26ق، 1414؛ زرکشی، 77ق، 1411)حرمت گوشت مردار( است )سیوطی، 

(. موارد دیگری نیز وجود دارد که در آنها 1/71ق، 1414عی، ؛ عالیی شاف87ق، 1409
کار رفته است؛ مانند: اصل لزوم در معامالت، اصل صحت اصل و قاعده به صورت مترادف به
 (.39ق، 1418؛ حكیم، 1/156ق، 1405در تصرفات مسلمان و... )بحرانی، 

لیان از اریف اصواست. تع« استصحاب»یكی دیگر از معانی مصطلح اصل در کتب فقهی، 
گردند که عبارت است از: این واژه، متفاوت است، ولی تمام آنها به معنای مشترکی برمی

کردن به بقاء حكم یا بقاء موضوع دارای حكمی که در بقایش شك داریم )ابقاء حكم حكم»
 (. 2/384ق، 1409)آخوند خراسانی، « ما کان(

ب ظاهراً متفاوت است، ولی مفهوم واحدی تسنن نیز در تعریف استصحاعبارت فقهای اهل
استصحاب تمسك به حكمی است »شود: دارند. در اینجا به یكی از این تعاریف اشاره می

؛ 8/13ق، 1414)زرکشی، « که قبالً وجود داشت، زیرا عامل تغییر آن حكم وجود ندارد
 (. 3/377تا، بخاری، بی
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لمه اصل در غالب عبارات، اصطالح تسنن، مراد از کبه اعتقاد برخی از علمای اهل
؛ عالیی شافعی، 1/311ق، 1405 ،یزرکش؛ 76ق، 1411استصحاب است )سیوطی، 

(. الزم به ذکر است که در برخی از عبارات فقهای امامیه، اصل در بحث 1/72ق، 1414
ق، 1405؛ بحرانی، 32ق، 1416تعارض بیشتر به این معنا استعمال شده است )شهید ثانی، 

شود که اعتبار شرعی دارد؛ اعم از اینكه گاهی اصل به معنای چیزی استفاده می (.1/41
امری سلبی یا از اصول اثباتی باشد؛ مانند برائت، استصحاب عدم، اصالت صحت در عقود، 

؛ آشتیانی، 2/93ق، 1401رشتی، ؛ 2/597، ق1417، یمراغحسینی اصالت طهارت و... )
 (.29ق، 1427؛ بهشتی، 332ق، 1369
ترین و بهترین تعریف اصل با توجه به موضوع مقاله، اصل به رسد که جامعنظر میبه

 معنای امری است که اعتبار شرعی داشته باشد اعم از اینكه سلبی باشد یا اثباتی.
 

 . ظاهر3
ا ی« ظهر»است. واژه ظاهر اسم فاعل از ریشه « ظاهر»از دیگر واژگان کلیدی این تحقیق، 

؛ 3/471، ق1404فارس، ابنباشد )ه معنی آشكار و بارز و قوت میاست که ب« ظهور»
 شدهکر ذاز جمله معانی است که در کتب لغت  نیز(. خالف باطن 434 ق،1426فیروزآبادی، 

 (.7/661 تا،)حسینی زبیدی، بیست ا
معانی اصطالحی مختلفی برای ظاهر وجود دارد که در ادامه به برخی از آنها اشاره 

 شود:می
ق، 1405زرکشی، شود )ظاهر عبارت است از هر آنچه وقوعش ترجیح داده می -

(. 107 ق،1409، ءزرقا. ظاهر، حالتِ موجود است که بر امری از امور داللت دارد )(1/312
 .(339 تا،، بیرجبابنگویند )به عبارت دیگر، آنچه حال بر آن داللت دارد را ظاهر می

، ق1417، یمراغحسینی است ) ئناقر یا غلبه ت،دعا ،فعر ظاهرمقصود از  گاهی -
 . (1/156ق، 1405؛ بحرانی، 1/301ق، 1416شهید ثانی، ؛ 2/597

 ینا اند.کار بردهبهغیرمعتبر(  معتبر یا)اعم از  نوعیه ظواهر معنایبه را  ظاهر ایعده -
 خالفم قولش شود. بر این اساس، فردی کهبرای تشخیص مدعی و منكر نیز استعمال میمعنا 
 (.333ق، 1369؛ آشتیانی، 2/93ق، 1401شود )رشتی، محسوب می مدعی ،باشد ظاهر
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که  امرىمقصود از ظاهر در این رساله عبارت است از گفت  توانمی جمعبندى به عنوان
از غلبه، عرف و عادت فهمیده شود یا از قرائن و  امر آنموجب ظن باشد؛ اعم از اینكه 

 اوضاع و احوال و امثال آن استنباط شود. 
در ظاهر نوع اول،  کرد: تقسیم قسمدو  بهرا  ظاهر انمیتوکلی  یبندتقسیم یكدر نكته: 

اصاله  م،لعموا ، مانند اصالهستا شرعی معتبر راتماا قطعی یقدمصااز  که ظلفاا مبحث
 یگرد یمعنا لحتماامعلوم باشد و  آن یمعنا کهاست  کالمی یا کلمه مقصود،و  و... قطالالا

 تثبادر اقابل توجه و استناد ظاهر (. نوع دوم، 2/12ش، 1375مظفر، ) باشد ضعیف
داشته باشد،  دجوآن و رعتباا بر شرعی لیلد اگر ست:ا قسمدو  برکه  محكاو ا تموضوعا

 ،ئناقر است که مستند به یظاهر یگردقسم و نظر دارند اتفاقصل ادر تقدم آن بر  علما
؛ 300-1/301ق، 1416)شهید ثانی،  دشومی گفتهنیز لحا ظاهرو  است و... غلبه ،فعر

ش، 1389؛ زندوکیلی، 2/384 ش،1371 ؛ میرزای قمی،2/597ق، 1417 حسینی مراغی،
ظاهر، این قسم  الزم به ذکر است که در بحث تعارض اصل و(. 148ش، 1391؛ قنواتی، 22

 از ظاهر مورد نظر است.
 

 دیدگاههای موجود در زمینه تعارض اصل و ظاهر
از دیدگاه فقها بین اصل و ظاهر مانند سایر ادله شرعی که ممكن است بینشان تعارض وجود 

آید. اگر اصل و ظاهر با هم تعارض داشته باشند، یا بدون داشته باشد، تعارض به وجود می
طور ثابت و مسلم مرجح است یا آراء و قابل اعتنایی، یكی بر دیگری بهوجود اختالف 
شود و به ظاهر توجه باره متفاوت است که گاهی بر اساس اصل عمل مینظرات در این

شود یا اینكه در مسئله اختالف و نزاع وجود دارد که شود یا بر اساس ظاهر عمل مینمی
رجب، ابنبین اصحاب یك مذهب واحد است ) این نزاع گاهی بین مذاهب مختلف و گاهی

  (.1/14 ق،1411 ،یسبك ؛339 تا،یب
فقهای متأخر مذاهب معتقدند که تقدیم یكی از اصل و ظاهر بر دیگری در هنگام تعارض 
یا عمل به مسائلی که هر دو قول را در نظر دارد )تساوی اصل و ظاهر(، به دقت نظر نیاز 

 (.4/170 تا،بی ،ی؛ قراف339 تا،بیرجب، ؛ ابن21/326ق، 1416 ه،یمیتابندارد )
گفته شده که بر تعارض اصل و ظاهر همان قانونی که در هنگام تعارض بین ادله شرعی 

گردد و برای ترجیح یكی بر دیگری باید قواعد ترجیح اصولی شود، جاری میجاری می
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 دانستندارد، زیرا مقدمجاری شود و بدیهی است که در این باب اختالفات فراوانی وجود 
یكی بر دیگری یك عملیالت اجتهادی است که به حكم طبیعتش به نزاع و اختالف منتهی 

یات موجود در نظرمقاله  ادامه (. در4/170 تا،یب ،ی؛ قراف339 تا،یرجب، بابنشود )می
 شود.تبیین میظاهر  و اصل تعارض در زمینه
 

 . تقدم ظاهر بر اصل1
هنگامی که دلیل شرعی بر حجیت ظاهر وجود  قبالً در اقسام ظاهر بیان شد،طور که همان

داشته باشد، بدون تردید بر اصل مقدم است و به عبارتی در این حالت، تعارضی متصور 
نیست و اماره توان مقابله با اصل عملی را ندارد. پس مطلق اصول و ظواهر محل اختالف 

باشد. از این رو است که در برخی عام و کلی نمینیستند و محل بحث در ظواهر و اصول 
 شود و گاهی تقدم با ظاهر است.موارد اصل بر ظاهر مقدم می

سنت غالباً در بررسی قاعده تعارض اصل و ظاهر، به عنوان اولین حالت فقهای اهل
ند ااند که ظاهر، حجت شرعی باشد، البته آنها نیز اشاره کردهتعارض، به موردی اشاره کرده

که محل نزاع در ظواهری است که ناشی از عرف و قرائن و... باشند، اما در برشمردن حاالت 
تعارض در کتب فقهی و اصولی خود، اولین مصداق تعارض را در حجت شرعی بودن ظاهر 

نت ساند. با این توضیح نتیجه عملی تعارض در این حالت بین فقهای امامیه و اهلبیان کرده
باشد و تفاوت در چینش مطالب و پرداختن به ن تقدم ظاهر بر اصل میمشترک است و آ

 ود.شسنت پرداخته میاین موضوع است. در ادامه به بررسی این فرض از دیدگاه فقهای اهل
اگر ظاهر از جمله حجج شرعی باشد، اجماع وجود دارد که عمل به آن مقدم بر عمل به 

اما ظاهر چنین نیست مگر آنكه مستند  دارند،اصولی است که با احكام مقتضی آن تعارض 
 ،یطویسبه سبب شرعی باشد و این قول کسانی است که عمل به سخن آنها واجب است )

طور (. اگر گفته شود که ظاهر به4/171تا، یب ،ی؛ قراف339 تا،یرجب، ب؛ ابن64ق، 1411
معتبر است، زیرا همه کلی و بدون قید بر اصل مقدم است، منظور ظاهری است که در شرع 

 ،ی؛ زرکش4/145تا، یب ،یدسوقنظر دارند )فقها بر این نوع ترجیح صادره از سوی شرع اتفاق
گونه بیان (. زرکشی در کتاب قواعد فقه خود، این1/19ق، 1411 ،یسبك؛ 1/315ق، 1405

ق، 1405 ،یزرکشقطع دارند ) ،مواردی که فقها در عمل به ظاهر :قسم اول: کرده است
1/315.) 
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اند از: شود، عبارتبرخی علل و اسباب شرعی که در آنها به ظواهر استناد داده می
توان به قول آنها اعتنا کرد. از جمله مثالهایی که بنا به شهادت، روایت و اخبار کسانی که می

 شود موارد زیر است:اتفاق فقها ظاهر بر اصل مقدم داشته می
شود و با وجود شروط، بر اصل برائت عقلی مقدم میبینه شرعی در صورت وجود  -1

؛ 8/124ق، 1414شود )زرکشی، آن به حال مشهود علیه بنا بر اتفاق فقها توجهی نمی
فقها بر معتبرشمردن غالب و الغاء اصل در »گوید: فرحون می(. ابن1/64ق، 1411سیوطی، 

نه است و اصل برائت صورت وجود بینه شاهد بر آن اجماع دارند، زیرا غالب صدق بی
 (.1/141ق، 1406فرحون، ابن« )باشدمشهودعلیه می

در این صورت این خبر بنا به اتفاق فقها در  ،خبر فرد موثق ولو اینكه واحد باشد -2
ن خبرداد»گوید: شود، از جمله کالم سیوطی که میموارد بسیاری بر اصل مقدم داشته می

« نیز خبردادن به حیض و انقضاء پاکی زن فرد موثق به دخول وقت یا نجاست آب و
عابدین (. ابن339 تا،یرجب، ب؛ ابن1/370ق، 1412 ن،یعابد؛ ابن64ق، 1411 ،یوطیس)

ائمه ما بر این امر تصریح دارند که قول فرد عادل در مذاهب مختلف »دارد: نیز بیان می
یت و حرمت، حتی اگر شود؛ مانند خبردادن به جهت قبله، طهارت، نجاست، حلپذیرفته می

این خبر را بنده موثق یا کنیز موثقی بدهد یا اینكه محدود باشد در بیان نجاست آب یا 
 (.1/370ق، 1412 ن،یعابدابن« )حلیت غذا و حرمت آن از قبل

شود. خبردادن غروب خورشید در ماه رمضان که موجب اباحه خوردن )افطار( می -3
بار اند و معتقدند اخبر حلول و رؤیت ماه شوال تفاوت قائلفقها بین این مورد و بین شهادت 

دهد و فرد موثق به غروب خورشید همراه با وجود اماراتی است که به صدق آن گواهی می
ای وجود دارد نفسه قابل تشخیص است و امارهکند، زیرا وقت غروب فیآن را تقویت می

ردد گاگر اخبار ثقه به آن اضافه شود، به ظن قوی تبدیل می وشود که موجب غلبه ظن می
ای برای آن وجود ندارد نماید، برخالف رؤیت هالل عید فطر که امارهبسا افاده علم میو چه

 (.1/253ق، 1408رشد، ؛ ابن339 تا،بیرجب، ابن)

زارده شده شدن اموالی که در نزد آنها به امانت گپذیرفتن قول افراد امین در تلف -4
شود، زیرا واجب است، اگرچه اصل عدم پذیرش قول آنهاست، اما در اینجا اصل ترک می

ر ، ظاهر ب«مال تلف شده است»است به قول امین توجه و عمل شود. پس اگر امین بگوید: 
 (.339 تا،یرجب، بابنصدق و درستی کالم او داللت دارد )
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-ه سبب شرعی است، بین فقهای امامیه و اهلبنابراین در تقدم چنین ظاهری که مستند ب

-نظر وجود دارد. با توجه به اینكه این نوع از ظواهر غالباً محل نزاع قرار نمیسنت، اتفاق

گیرند، این قسم جدا از سایر موارد بررسی شد و در ادامه به تبیین تقدم ظاهری که غیر از 
 شود.حجت شرعی است، پرداخته می

 
 تقدم ظاهر بر اصل . بیان اقوال در1-1

و در  شودبه عنوان اولین نظریه در این بحث، دیدگاه فقهای قائل به تقدم ظاهر بررسی می
 کلى قاعده یك عنوان به فقها از اىعدهشود. ادامه مصادیق و مؤیدات مورد استناد آورده می

 میرزاى والمقاصد  جامع در کرکى محققآنها حلی،  جمله از. اندداده ترجیح را ظاهر جانب
 ،ظن به عملکه فرماید می مورد یندر ا معتقد به این نظر هستند. حلیالشتات  جامع در قمى
 کثرا ، زیرا دستیابی به علم در اکثر صور متعذر است و لذاستا جبوا علم به عمل مانند

و عمل نكردن به ظنیات، ترجیح مرجوح به راجح  هستند ظنی شرعی تجزئیاو  محكاا
 مانند نیز ظاهرو  ظن (. بر این اساس1/481ق، 1413 ،یحلاست )باطل  که قبیح واست 

 .(66ش، 1389زندوکیلی، ؛ 136ق، 1427بهشتی، ست )ا صلا بر ممقد علم
 ،ظاهر و اصل تعارض از بحثشود، این است که استفاده می کرکى محققآنچه از کالم 

کاشف  وناقل  ظاهرظاهر است، زیرا  و نظر اکثریت بر ترجیحفقهاست  بین معروف اىقاعده
 دال بر ترجیح اختالف( )هنگام ید صاحب قولتقدم  ثانیاً و است آن کنندهاثبات و واقع از

 (.12/479ق، 1414 ،یکرکاست )محقق  شارع در نزدظاهر 
 ظن به سبب را ظاهر اعتبار وی .است قمى میرزاىاز دیگر فقهای قائل به این نظریه، 

 که است حكمى سبب به ظن حصول ،اصل بر غلبه تقدم دلیل است. دانسته غلبه از ناشى
که میگویند  ایشان .دیآمى دست به غلبه از که است ظنى نفس دلیل به یا است اصل مخالف

 بر حمل باید مسلمان کار که است جهت آن از یا ظهور جهو ،ظاهر و اصل تعارض مقام در
 انجام صحیح وجه بر را کارش که دارد رااین  یاقتضا مسلمان حال زیرا ،شود صحت

 فقیهان مىشود. واقع صحیح به طور موارد اغلب در معامالت که است جهت آن از یا ،دهدمی
 دانسته ظاهر موارد از باشد ظن غلبه یا قرائن، غالب عادت ،عرف آنها مستند که را مواردى

 قرائنى گرفتن نظر در بدون دو آن تعارض ،ظاهر با اصل تعارض از آنها منظور تردید بدون و
 ظاهر که است محقق زمانى ظاهر و اصل تعارضنكته دیگر این است که است.  علیه یا له
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 با شرعى دلیل گفت توانمی چگونه اال و باشد اعتماد قابل شرع نظر از و بوده حجت شرعاً
سنت اهل(. از دیدگاه فقهای 4/324ش، 1371 ،یقم یرزای)م تعارض دارد؟ شرعى دلیل غیر

نیز اگر دو وصف اساسی، قوت ظهور و انضباط در ظاهر وجود داشته باشد، ظاهر بر اصل 
 (.2/137 تا،، بییاطی؛ دم1/21ق، 1411 ،ی؛ سبك67ق، 1411 ،یوطیسشود )مقدم می

به طور کلی، ظاهر معتبر یا لذاته مقدم است و آن زمانی است که از جمله حجتهای شرعی 
مقدم لغیره است و آن زمانی است که ظهور آن ناشی از سببی قوی و  متبّع باشد یا اینكه

اند (. تعدادی از علما به این حالت اشاره کرده145ق، 1426منضبط باشد )سماعی جزائری، 
(. از جمله 1/19ق، 1411 ،یسبك؛ 1/317ق، 1405 ،یزرکش؛ 496-500ق، 1429 د،یرش)

مواردی که در آن به ظاهر عمل  :قسم سوم: »داردرجب در کتاب قواعد فقه خود بیان میابن
 (.340تا، یرجب، بابن« )شودشود و به اصل التفات نمیمی

ل ترجیح اصبر به عبارتی اگر ظاهر، علتی قوی و محكم داشته باشد، بنا بر قول صحیح 
شود. از جمله ظواهر دارای اسباب قوی منضبط، ظاهری است که به عادت ثابت و داده می
بعضی  تر( است ومستند باشد و ظاهر مستند به قرینه حالیه دارای داللت اغلب )غالبشایعی 

منزله سبب شرعی دانسته و به لزوم تقدیم آن بر اصل متعارض از فقها این از نوع ظاهر را به
عادت  ندآیاگر ظاهر بر (. پس1/18، ق1411 ،یسبكبر آن در همه احوال معتقد هستند )

 د،یشمار آهب یکه علم حاصل از آن ضرور یاگونهبه ،اده علم کندعادت اف نیباشد و ا
 .(1/43ق، 1387)فخرالمحققین،  شودیبر اصل مقدم م دیتردیب

 
 ؤیدات و مصادیق تقدم ظاهر بر اصل. م1-2
این نظریه دست  به برخی از مؤیدات توانمیمذاهب اسالمی  فقیهان ءآرا مجموع مطالعه از

 ذیل است: شرحبه  بر اصل ظاهر تقدمموارد و نیز مصادیق یافت. برخی از این 
منظور از قوت ظهور این است که قوت ظنِ مستند بر ظاهر قویتر باشد و همین امر  -1

شود که به آن ظاهر توجه شود و بر غیر آن مقدم شود، زیرا عمل به راجح در موجب می
ت که داللت ضعیف در صورت نزد عامه علما واجب است و از اصول مقرره شریعت این اس

شود و ترک قوی معارض با ضعیف و عدم اعتنا به آن جایز تر ترک میتعارض با دلیل قوی
 (.8/59ق، 1412قدامه، ؛ ابن2/54 تا،یعبدالسالم، بابننیست )
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انضباط نیز، بنا بر اتفاق فقها از معانی قوت است. پس اگر ظاهر منضبطی وجود  -2
صی است برای اینكه از جهت شرعی آن ظاهر معتبر شمرده شود، زیرا داشته باشد، این شاخ

ود شثباتی و عدم هماهنگی موجب میاثبات وضع کلی برای تشریع و دوری از هرگونه بی
ق، 1426به نقل از: سماعی جزائری،  2/85تا، که حكم به آن تعلق گیرد )عالئی شافعی، بی

105.) 
كام بر اساس آن بر این مطلب داللت دارد که این داشتن ظاهر قوی و بنای احمقدم -3

نوع ظاهر قوی در حد علم ضروری است. از جمله روایت بخاری و نسائی و دیگران از 
آمد و به ایشان گفت: همسرم پسری سیاه  ابوهریره مبنی بر اینكه فرد اعرابی به نزد پیامبر

فرمودند: آیا تو شترانی  . پیامبردانمبدنیا آورده است و من این فرزند را از آن خود نمی
داری؟ او گفت: بله. حضرت فرمودند: شتران تو چه رنگی دارند؟ او گفت: قرمزند. حضرت 

 حضرتفرمودند: آیا در میان آنها خاکستری هم وجود دارد؟ اعرابی گفت: بله وجود دارد. 
را از اجدادش به فرمودند: شتر تو از کجا آن رنگ خاکستری را آورده؟ او گفت: شاید این 

فرمودند: این پسر هم شاید این رنگ را از اجدادش به ارث برده  پیامبر .ارث برده است
به  (. اینكه پیامبر3478ح، 6/178ق، 1412 ،ی؛ نسائ6/2667ق، 1410 ،یبخاراست )

اعرابی اجازه ندادند که به مجرد عدم شباهت، فرزندش را نفی نماید، دلیل بسیار واضحی 
خاطر موارد دیگر ترک نمود. علما و بزرگان امامیه توان بهاست بر اینكه ظاهر قوی را نمی
ناده ترین ظواهر استاند. آنها در فتاوی و احكام خود بر قوینیز همین روش را در پیش گرفته

کنند و به غیر آن توجهی ندارند، مگر امری که در دین خداوند متعال برای آن حجت و می
 (.2/54 تا،بیعبدالسالم، ابنبرهانی وجود داشته باشد )

حر اند )کرده استناد مؤثقه عمار از امام صادق حدیثاز فقهای امامیه به  برخی -4
و  یقیناز  عما علماز  ادمرکه  4(4از ابواب نجاسات، ح 37، باب 3/467ق، 1409 ،یعامل

 (.1/137ق، 1405 ،یبحران) ستا ظن مطلق
 یکه گاه( 73ش، 1389نیا، )دهقانیغلبه است  ،ظاهر بر اصل میبر تقد دیگر لیدل -5
 نكهیا ایشده است  یگذارهیپا یو معامالت مردم بر روش رفتارمعنا است که غالب در  نیبه ا

                                           
 «ر.علمت فقد قذذا فإر نه قذأنظیف حتی تعلم ء . »کل شی4
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ابل ق یدر مسائل فقه ءغلبه در ظهور از استقرا نیا است.غلبه ظن به سبب وجود قرائن 
 . (4/324ش، 1371 ،یقماستنباط است )میرزای 

نیست، اهر ظ تیبر حج لیصرف بودن غلبه دل ه شده است کهتگف به این استداللدر پاسخ 
 نمونه یبرا داللت دارد.ظاهر  تیحج برموارد از  یدر برخ ،غلبه نیا هانیاز نگاه فق زیرا

ظاهر  تواندیم ،که اکثر مردم مسلمان هستند ییاز بدن در قبور مسلمانان در جا یبودن عضو
به طهارت آن  جهیتوسط مسلمانان غسل داده شده است و در نتعضو  نیکه ا دباش نیدر ا

 .(202ش، 1396؛ علیشاهی قلعه جوقی، 1/539 ،تایب ،یهمدانشود )حكم می
نظر پیدا کنند، بنا بر ظاهر قول مدعی یا فساد عقد اختالف اگر طرفین عقد در صحت -6

بودن عقودی که میان مسلمانان جاری شود، زیرا ظاهر بر صحیحصحت عقد پذیرفته می
؛ سماعی 1/153ق، 1405اگر چه اصل عدم صحت آن است )زرکشی،  ،شود، داللت داردمی

 .(148ق، 1426جزائری، 
بنا بر قول مشهور شك  ،ای از نماز شك کندفریضه اگر مكلف بعد از نماز در ترک -7

چه اصل عدم صحت آن است. این ، اگراو مؤثر نیست، زیرا بنا بر ظاهر نمازش صحیح است
 (.201ق، 1427روزه و حج نیز جاری است )بهشتی،  ،حكم بر دیگر عبادات مانند وضو

ل معتقدند وضوی او باطسنت اکثر فقهای اهل ،اگر انسان به خواب سنگینی فرو رود -8
و این خواب مبطل وضو است؛ در اینجا ظاهر بیانگر ابطال وضوی اوست، زیرا  شودمی

خواب مظنه خروج حدث از انسان است، ولی اصل این است که حدثی از وی سر نزده و 
 (.1/319ق، 1405 ،ی؛ زرکش342تا، بی ،رجب بناچنین باقی است )طهارت وی هم

اگر یكی از شما در نمازش شك کند، باید توجه نماید که »فرمایند: می رسول -9
درست کدام است. سپس بر اساس آن نمازش را به اتمام برساند و بعد از سالم دو سجده 

 (.1/89ق، 1410)بخاری، « جا آورد )سهو( به
رسد که منظور از درست در حدیث مذکور، انجام نماز بر اساس ظن و غلبه نظر میبه

ت. در این صورت شخص باید بنا را بر ظن خود گذاشته و نماز را تمام کند، در حالی که اس
شود و به اصل توجه نمی اصل عدم مقدار زائد است. در اینجا با توجه به سخن پیامبر

در صورت شك در فعلی از افعال نماز و وجود ظن غالب بر  شود.ظاهر بر آن مقدم می
 ،شود، هرچند اصل بر عدم انجام آن داللت دارد )شهید ثانیمی انجام آن، بر اساس ظن عمل

 (.1/619 تا،بی ،طباطبایی یزدی؛ 12/362 ق،1404 ،ی؛ نجف308ق، 1416
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 به سبب لیو ،باشدظن داشته  زنما قتو لخود به گرا :زنما قتو لخودر د شك -10
 لصا تقدم این ظن و ظاهر بردر اینجا  نباشد، رسیدن به یقین ایبر هیرا ،یا... اهو دنبویبرا

 ،یکرک محقق ؛1/74ق، 1387 ،پذیرفته شده است )فخرالمحققین زنما قتو لخود معد
 دقصا ممااز ا یتیروا حكم ینامستند  (.1/377تا، بی ،طباطبایی یزدی؛ 2/29 ق،1414

 ،ینیکلرا اماره بر دخول وقت نماز بیان کردند ) نپرندگا ایصدشنیدن  که امامست ا
 (.2، ح3/284ق، 1407
مه سرچش مردم ییگوهبرخوردار باشد که از تسامح و گزاف یژگیو نیاز ا راگر ظاه -11

 ،دباش قیتحق یاز رو از امور زندگی خود یاحكم واقعهخبر مردم در مورد  و نگرفته باشد
. (203ش، 1396)علیشاهی قلعه جوقی،  شودیمقدم م اصلبر  یظاهرچنین صورت  نیدر ا

 ورددر مزن و شوهر  انیکه اگر م شودیبرداشت م تیروا نیاست که از ا یلیمطلب تعل نیا
به تو  یاگر از مردم بپرس :دیفرمایم امام وجود آید،اختالف بهاسباب منزل  تیملك

منزل آشكارا از خانه زن به منزل شوهرش آورده شده است.  یکه جهاز و کاالها ندیگویم
 دیخانه آورده است با نیا به یزیاست که چ مدعیاگر  و دیآیشمار مهب یمرد مدع نیبنابرا
 ظاهر بر اصل مقدم شده است نجای. در ا(214-26/215ق، 1409 ،یحر عامل) اوردیببینه 

 (.300-2/301ق، 1401 ،یرشت)
 یكی ؛کنند فختالا نهاستدوی آ هر دستدر  که کاال یك ردمودر  نفردو  گرا -12
 بر صلا لیو ،باشد هنر که ستا ینا ظاهرکند، می هنر ادعای ییگرو د باشدیعه ودمدعی 

)مجلسی، میکند  غلبه صلا بر ظاهرو  میکنند رضتعا ظاهرو  صلادر اینجا ست. ا هنر معد
 که ستا دقصا ممااز ا یتیروا دستناا به ظاهر متقد ینا(. تقدم ظاهر 7/365ق، 1406

 ادعای که کسی اینكه مگر ،ستا هنر میگوید که ستامقدم  کسی لقو لقو میفرمایند:
 (.4، ح5/238ق، 1407 ،ینیکلنماید ) قامها شاهد ،آن را دارد دنبو یعهود

اگر طرفین معامله در بعضی از شرایط صحت بیع  :اختالف در بعضی از شرایط بیع -13
قوى ابنابر )مدعی صحت( قول مشتری فقهای امامیه، مشهور از نظر ؛ داشته باشنداختالف 

ل اص اگرچه بر خالف داللت دارد،بیع صحیح انجام بر  انمقدم است، زیرا ظاهر حال مسلم
ق، 1414 ،یکرکمحقق ؛ 312ق، 1416 ،است )شهید ثانی ط صحت بیعیعدم اجتماع شرا

(. البته حلی 3/179ش، 1378 ،یزدی یی؛ طباطبا2/384ق، 1413 ،بابویهابن؛ 4/452-451
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(، زیرا اصل بقاء است. 2/97 ق،1413 ،یحلحتمال داده است )تقدیم قول مخالف صحت را ا
 (.1/492ق، 1423 ،یسبزوارسبزواری نیز بر قول مشهور اشكال وارد کرده است )

توان بیان کرد که می شده مانند روایات پیامبربا توجه به آنچه اقوال فقها و ادله ارائه
کند و قوت ظهور و غلبه داشته باشد، در ای باشد که آن را تقویت اگر ظاهر متصف به ادله

ل شود و در مقابسنت، ظاهر بر اصل مقدم میاین صورت بنا بر نظر اکثر فقهای امامیه و اهل
 شود.چنین ظن قوی و منضبطی، به اصل توجه نمی

 
 . تقدم اصل بر ظاهر2

ین مصادیق ا دیدگاه دیگر در این مسئله ترجیح اصل بر ظاهر است که در ادامه اقوال فقها و
 .شودنظریه بیان می

 
 . بیان اقوال در تقدم اصل بر ظاهر2-1

سنت و امامیه که در بعضی مواضع به تقدم اصل بر در اینجا به سخن برخی از علمای اهل
 :شوداشاره می ،اندظاهر تصریح کرده

 ،یبكس« )شودقطعاً اصل در زمان احتمال مجرد ترجیح داده می :فصل» :گویدسبكی می -
کند که اصل (. ایشان در کتاب دیگر خود اشاره می64ق، 1411 ،یوطی؛ س1/14ق، 1411

شود و این معنای قاعده شود و به استصحاب تمسك میبه مجرد شك و احتمال زائل نمی
 (.3/173ق، 1404 ،یسبكگردد )مشهور در فقه است که یقین با وجود شك زائل نمی

شود و به قرائن مواردی وجود دارد که در آن به اصل عمل میرجب نیز معتقد است ابن -
 (.339تا، رجب، بیشود )ابنظاهری و مانند آن توجهی نمی

بندی تحت این عنوان دارد: قسم سوم: مواردی که زرکشی نیز در کتاب خود تقسیم -
 (.1/320ق، 1405 ،یزرکشفقها به قطعیت اصل و الغاء قرائن ظاهری معتقدند )

 كهنیمگر ا کند،ذکر میاصل را تقدم و ظاهر اصلاصل و قاعده در تعارض  یثان دیشه -
ی زنی را همسر یادعا یاگر مردبه عنوان مثال  .ظاهر وجود داشته باشد میتقد دلیلی بر

با توجه به اصل عدم  ،ستشود که آن مرد همسر او ا یو خواهر آن خانم مدعداشته باشد 
ق، 1410 ،)شهید ثانی شودیمپذیرفته با او است  تیقول مرد که منكر زوجزوجیت، 

5/129-127.) 
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 رعتباا بر لیلید که ی)ظاهرصاحب عناوین نیز ضمن اشاره به معنای مورد نظر از ظاهر  -
 مگر ،اردندرا  صلا با ضهرمعامقابله و  ناییاتو ظاهروجود ندارد(، بر این باور است که آن 

 . (1/158ق، 1417 ی،مراغ ینیحسشده باشد ) معتبر یتروااینكه توسط دلیلی مانند 
اهر تقدم ظ بر کهاند معتقد به تقدم اصل بر ظاهر است و این گونه بیان کردهنیز  نجفی -

  (.23/177ق، 1404 ،ینجف) اردند دجوودلیلی  صلا بر
ضمن اشاره به مساوی بودن مرحله قبل از ظن با ظن،  مالیاا ئداعو بکتا رد قیانر -
ق، 1417 ،ینراقو تقدم آن بر ظن مورد اجماع فقها قرار دارد ) صلا به عمل اند کهکردهبیان 
382-381.) 
اند که در آن اصل بر ظاهر ترجیح سنت به حالت دیگری نیز اشاره کردهفقهای اهل -

 .شود. ضابطه این حالت آن است که اصل با احتمال غیر مجرد در تعارض نباشدداده می
(. در این حالت بین 64ق، 1411 ،یوطیسل مستند به سبب ضعیفی باشد )بلكه آن احتما

ارجحیت  ،شود و عمل به اصل بنا بر وجهی از وجوه ترجیحاصل و ظاهر تعارض ایجاد می
مواردی که در آن اختالف وجود دارد  :قسم چهارم»گوید: که زرکشی میکند، چنانپیدا می

 (.1/324ق، 1405 ،یزرکش« )و اصح تقدیم اصل است
صح بنا بر قول ا :فصل»بندی کرده است: گونه تقسیمسبكی نیز در کتاب خود این -

 «اصل ارجحیت دارد و آن زمانی است که احتمال به سبب ضعیفی مستند باشد ،األصح
 (.1/16ق، 1411 ،یسبك)

 
 ؤیدات و مصادیق تقدم اصل بر ظاهر. م2-2

این  شود و اینكه دردر باب طهارت تأیید می این نظریه در بسیاری از ابواب فقهی مخصوصاً
. در اینجا به برخی از (157ق، 1427بهشتی، ابواب به قرائن ظاهر توجهی نشده است )

ه اند، اشارمصادیق و بعضاً دالیلی که فقهای مذاهب اسالمی در ذیل مباحث به آن پرداخته
 شود:می

صرف )بدون دلیل( و ظواهر مستند اصل بنا بر وجه قطع یا رجحان در همه احتماالت  -1
شود، زیرا به اسباب واهی که اعتباری درباره آنها مشاهده نشده است، بر ظاهر مقدم می

قانون شرع، مبنی بر الغاء و باطل شمردن همه ظنونی است که شاهدی بر ثبوت و امكان 
ردارد و یشان بوقوع ندارند تا بدین ترتیب منافع بندگان را حفظ نماید و مشقت را از زندگ
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 ،ی؛ سبك8/125ق، 1414 ،یزرکشضمانی برای ثبات و اجرای قواعد شرعی باشد )
(. البته این بدان معنا نیست که فقها بر همه مواردی 66ق، 1411 ،یوطی؛ س1/14ق، 1411

نظر داشته باشند، اما ضابطه عمومی این است که که سبب احتمال در آن ضعیف است اتفاق
-206ق، 1429شود )رشید، مستند یا مستند به سبب ضعف مقدم می اصل بر ظاهر بدون

198 .) 
در تأیید این نظریه به آن استناد  توانیماز دیدگاه فقهای امامیه که  یلیدل نیمهمتر -2
 یتیاند. در روااصل را بر ظاهر مقدم کرده امامان معصومدر آنها است که  یاتیرواکرد، 

 یادر ظرف آب موش مرده کهی مرد»سؤال کرد:  از امام صادق طیسابا یموس عمار بن
 ستا را شسته دلباس خو ایکه بارها از آن ظرف وضو گرفته و غسل کرده ی حال در ببیند،

 ؟حكم آن چه خواهد بودباشد، شده  ختهیاز هم گسو موش مرده از پوستش درآمده  نیو ا
 دهیخود، آن موش را در ظرف آب د سلباشستن  ایوضو  ،حضرت فرمود: اگر قبل از غسل

 شیاعاده وضو و نمازها لباس و نیز، بر او شستن است انجام داده راکارها  نیسپس ا و
موش مرده را است، اعمال را انجام داده و فارغ شده  نیواجب است و چنانچه بعد از آنكه ا

زمان  زیرا ،ستیبر او ن گرید یفیزند و تكلببه آن آب دست نباید  گرید ببیند،در ظرف 
در  که موش را دیده است،وقت  همان دیسپس فرمود: شا. داندینمافتادن موش در آب را 

شود، در این روایت طور که مشاهده میهمان .(1/20ق، 1413بابویه، )ابن« آب افتاده باشد
 (. 204ش، 1396)علیشاهی قلعه جوقی،  استاصل طهارت بر ظاهر مقدم شده 

جنید به تقدیم براج و ابنارت بر ظاهر: برخی از فقها از جمله ابنتقدیم اصل طه -3
راج بدائمی اصل طهارت بر ظاهر معتقد هستند، مگر آنكه دلیلی بر خالف آن اقامه شود. ابن

 ،براجابن؛ 1/30ق، 1406براج، ابناصالت طهارت را حتی بر بینه نیز مقدم دانسته است )
، دانند، زیرا شهادت دو شاهدن تقدیم را غیر قابل قبول می(، البته برخی دیگر ای9ق، 1411

چنین در صورت یقین به طهارت یا نجاست (. هم1/9ق، 1387 ،یطوسحكم شرعی است )
شود، هرچند این اصل بر خالف ظاهر باشد در آب، لباس، بدن و... بنا بر اصل گذاشته می

(. محقق کرکی نیز 339 تا،یرجب، بابن؛ 1/206تا، ؛ نووی، بی303ق، 1416 ،)شهید ثانی
ق، 1409در باب طهارت، معتقد به تقدم و ترجیح اصل بر ظاهر است )محقق کرکی، 

2/237.) 
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راهها زمانی که ظن نجاست آن غالب باشد، راه است. خاکمسئله دیگر در مورد خاک
ول ق (.1/209تا، نووی، بیظاهر بر نجاست داللت دارد و اصل، مقتضی طهارت است )

(، البته 3/292ق، 1412ی، حلباشد، حكم به طهارت آن است )مشهور که قول قوی نیز می
حلی در نهایه بنا بر عمل به ظاهر، به ظن غالب که نجاست است، قائل شده است )شهید 

 (.1/386ق، 1419ی، حل؛ 310ق، 1416 ،ثانی
 دستاز اصل به مجرد ظن  توانینمبرخی نیز با استناد به روایات، معتقدند که  -4

 هانیقفاز این رو نقض شود و  نیقیبا  دیتنها با نیقیآمده است که  اخباردر  برداشت، زیرا
نابراین . بباشد دهیبه اثبات رس ظاهر شرعاً میتقد نكهیمگر ا دانند،یاصل را بر ظاهر مقدم م

. (2/363ق، 1404 ،ینجف؛ 403ق، 1417 ،یبهبهان) دارد لیبه دل ازیظاهر بر اصل ن میتقد
مطلق همه ظواهر وجود  تیبر حج یلیدل یول ،اصول روشن، ثابت و معلوم است تیادله حج
مناط ظاهربودن دریافت که  توانینم ،دانندیاز ظواهر را حجت م یکه برخ یاادلهاز ندارد و 

در همان موارد  تنهاکه  اندمتذکر شدهرا هم  یگرید یطافزون بر ظاهربودن شرا ، زیرااست
نمونه شهادت که به عنوان  یبرا ؛شوندیداده نم سایر موارد تسریخاص کاربرد دارند و به 

 که یکسشهادت  ی،شهادت بر نف .ستیحجت ن تمام موارددر  ،از ظواهر حجت است یكی
 واهان،نبودن عدد گعدالتش احراز نشده باشد، شهادت زنان مگر در موارد استثنا و تمام

هرچند از شهادت  ،شودینم رفتهیپذ یو کودکان و اهل کتاب مگر در موارد انیصبشهادت 
 ،ی اصفهانیرئحا) شودیم رفتهیشهادت معتبر پذآن، ظن حاصل شود و در برابر  آنها

 (.205ش، 1396جوقی، ؛ علیشاهی قلعه392ق، 1404
 حیاست که ترج نیا ،شده است این بحث مطرحاز ادله  یكمطلب دیگر که به عنوان ی -5

 یمگر آن ظن ،است تیعدم حج یاصل در هر ظن ، زیرااستظاهر بر اصل بر خالف اصل 
حجیت  و شودیاکتفا م لیهمان مورد دل که در اینجا نیز فقط به خارج شده باشد لیکه با دل

ق، 1419 ،ینیقزو یموسوظهور در این موارد خاص به سایر موارد قابل تسری نیست )
255.) 
 در مورد کهای گونهبه ،اردند تمحرمااز  یپرهیز هیچ که ظالم و کسی با عاملهمدر  -6

بر این ظاهر پذیرفته شده  حلیت صلاتقدم  ،دارد دجووظن  اوست، فتصردر  نچهآ حرمت
؛ 304ق، 1416 ،؛ شهید ثانی1/120ق، 1413)حلی،  دارد هتاکر نهاآ با معامله گرچه است،
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 ادفرا ینگونها معامله حرمتو  نبطالبر  ظاهردر اینجا  (.10-4/11ق، 1414 ،یکرکمحقق 
 . شودمی ممقد حلیت صلادارد، ولی  رضتعا صلاداللت دارد که با 

تقدیم اصل برائت ذمه بر دعوای صرف؛ اگر کسی ادعا کند که وی برگردن دیگری  -7
شد. در این باترین مردم ترین و با تقویشود ولو اینكه صالحدینی دارد، قول او پذیرفته نمی

شود. البته در صورتی که مدعی برای دعوی علیه )خوانده( پذیرفته میصورت قول مدعی
ن او با الذمه بودالذمه است، مگر اینكه مشغولخود بینه معتبری اقامه نكند، زیرا انسان بریء

 م،1994 ،یقرافدلیلی ثابت گردد. در اینجا غالب بنا بر اجماع فقها، ملغی و نامعتبر است )
 (.4/120 تا،ی، بقرافی؛ 1/158

گونه اصل حلیت است. همان ،اگر حالل به حرام ممزوج شود و حرام مشخص نباشد -8
د در این صورت مر ،که اگر زنی که محرم زوج است با زنان یك روستای بزرگ اشتباه شود

اباحه نكاح است و  ،خواهد ازدواج کند، زیرا اصلتواند با هر یك از زنان قریه که میمی
؛ 1/321ق، 1405 ،یزرکشقدر قوی نیست که اعتنا به اصل را منتفی کند )احتمال موجود آن

 (.1/38ق، 1412قدامه، ابن
برای وی مباح است تا  ،اگر مكلف شك کند که در ماه رمضان فجر طلوع کرده است -9

جه حالت به غلبه ظن با توزمانی که به طول فجر یقین پیدا نكرده است، غذا بخورد. در این 
البته در صورتی که این ظن مستند به اخبار موثق  ،شودبه قرائن و مانند آن توجهی نمی

پس اگر یقین حاصل نشود، به بقاء بر شب که همان اصل است  .مبتنی بر طلوع فجر نباشد
 (.1/320ق، 1405 ،ی؛ زرکش340 تا،یرجب، بابنشود )حكم می

رد شك در نجاست ظرف آبی است که سگی سرش را در آن مثال دیگر در مو -10
توان حكم به نجاست آب داد اش خیس باشد. آیا در اینجا میداخل کند، در حالی که پوزه

طهارت آب است که قول اصح  :یا خیر؟ درباره این مسئله دو قول وجود دارد: قول اول
را ظاهر بر این داللت نجاست آب است، زی :است، زیرا اصل طهارت آب است. قول دوم

 (.1/324ق، 1405)زرکشی،  دارد که سگ آن را لیسیده است
توان به گِل خیابان و قبرهای نبش شده، از دیگر مصادیق ترجیح اصل بر ظاهر می -11

 نظر دارند ولباس کودکان و معتادان به مسكرات اشاره کرد که فقها در طهارت آنها اختالف
باشد، زیرا اصل در این موارد مبتنی بر تعارض اصل و ظاهر می آن از جمله مسائلی است که
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دهند طهارت است و غالب نجاست آنهاست. در اینجا اکثر فقها اصل طهارت را ترجیح می
 (.2/98 م،1994 ،ی؛ قراف65ق، 1411 ،یوطی؛ س1/16ق، 1411 ،یسبك)

ه در صورتی کتوان بیان داشت که با توجه به آنچه در خصوص این فرض مطرح شد، می
ن گیرد و بنابراین در تعارض چنیظاهر مستند به سبب ضعیفی باشد، مورد توجه قرار نمی

نت سظاهری با اصل، تقدم با اصل است. این دیدگاه مورد پذیرش اکثر فقهای امامیه و اهل
ر حالت بودن بقرار گرفته است. در تأیید این مطلب، به مواردی مانند عدم نقض یقین و باقی

سابق )که مجرای اصل استصحاب است( و عدم اعتبار مجرد ظن استناد شده است که دالیل 
 سد.رنظر نمیموجه و مناسبی است، ولی در جهت ارائه نظریه قطعی بر تقدم اصل کافی به

 
 . اختالف در تقدم اصل یا ظاهر3

از موارد اجماع وجود دارد که اصل بر  یدر برخطور که در حاالت قبلی بیان شد، همان
 تیدر غا یغصب، هرچند مدع ،یو فروش، بده دیخر یمانند ادعا ؛شودیظاهر مقدم م

ماع اج زیموارد ن یباشد. در برخ یاعدالت باشد و منكر در تغلب و ظلم فرد شناخته شده
در  ظهور ا غالباًدهد، زیریم یکه شهادت به حق یانهیمانند ب ،ظاهر بر اصل است میبر تقد

 ،دارد )شهید اولداللت  هیهرچند اصل بر برائت ذمه مشهودعل ،صدق گفتار آنها وجود دارد
 .(45ق، 1410 ،ییاحساجمهور ابیابن؛ 140-1/141تا، بی

اما قسم دیگری از حاالت تعارض اصل و ظاهر وجود دارد که نسبت به موارد دیگر 
دو طرف نزاع در نزد مجتهد مساوی باشند و برای  دهد کهتر است و زمانی رخ میمتداول

وی روشن نشود که کدام یك نسبت به دیگری از قوت بیشتری برخوردار است. در اینجا 
دیدگاهها متفاوت است و آراء و اقوال، گاهی بین مذاهب مختلف و گاهی بین علمای یك 

تا، یرجب، ب؛ ابن4/171 تا،یب ،ی؛ قراف3/173ق، 1404 ،یسبكگردد )مذهب متعدد می
 (.1/19ق، 1411 ،ی؛ سبك342

اردی کنند، در چنین موگاهی اصل و ظاهر با یكدیگر تعارض پیدا می»گوید: تیمیه میابن
 ه،یمیتابن)« در مذهب شافعیها و حنبلیها و دیگر مذاهب در بیشتر موارد دو قول وجود دارد

حنبلیها و دیگر مذاهب در بیشتر  در چنین مواردی در مذهب شافعیها و(. 21/326ق، 1416
 جا(.موارد دو قول وجود دارد )همان
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از مثالهای این نوع از تعارض روشن است که اختالف در ترجیح به اساس قوت در دو 
رجب از آن ( و این همان مطلبی است که ابن326ق، 1427گردد )بهشتی، طرف نزاع برمی
هد دباً زمان تساوی و تقاوم ظاهر و اصل روی مینظر غالنماید که این اتفاقچنین تعبیر می

 شود:(. در ادامه به برخی از مصادیق این مورد اشاره می342تا، رجب، بی)ابن
م نظر پیدا کنند، اصلِ عدکند اختالفاگر طرفین عقدی در شرطی که عقد را فاسد می -1

ستن دانو ظاهرِ صحیح کند عقدی منعقد نشده استعقد، شاهد و بینه کسی است که ادعا می
عقود بین مردم، شاهدی است برای منكر عقد. در اینجا اکثر فقها عمل به ظاهر را مرجح 

 ،یزرکش؛ 312ق، 1416شود )شهید ثانی، دانند و قول منكر عقد به همراه قسم مقدم میمی
 (.1/153ق، 1405

تقدیم قول هر یك  اگر مدیونی ادعای اعسار نماید و دائن )طلبكاری( منكر شود، در -2
ای معتقدند که قول مدیون بنا به شهادت اصل، پذیرفته نظر وجود دارد. عدهبر دیگری اختالف

که مالك چیزی نیست و برخی دیگر قول  شود، در حالیشود، زیرا انسان فقیر متولد میمی
و مال است پذیرند، زیرا انسان غالباً در حال کسب درآمد دائن را بنا بر شهادت ظاهر، می

(. 148ق، 1426؛ سماعی جزائری، 66 ق،1411 ،یوطی؛ س2/27 ق،1408رشد، ابن)
ود شبنابراین اگر طلبكار بگوید که مدیون مالی دارد، قول او جز با اقامه بینه پذیرفته نمی

 (.1/89ق، 1414؛ عالیی شافعی، 1/119ق، 1414عبدالسالم، )ابن
اشته باشد که کافر باشد و فرزند ادعا کند که وی اگر فردی از دنیا برود و فرزندی د -3

ای در اثبات یا نفی این ادعا اقامه نكند، آیا قبل از مرگ پدر خود مسلمان شده است و بینه
 شود؟شود یا بر اساس اصل پذیرفته نمیقول او بر اساس ظاهر حال مورد قبول واقع می

قی است تا اینكه خالف آن ثابت شود. چنان بر کفر خود بازیرا اصل بر این است که او هم
الحال مسلمان باشد، آیا سزاوار است که در گذشته نیز اگر آن فرزند فی»گوید: سرخسی می

ی گوییم: این ظاهرمسلمان در نظر گرفته شود تا از پدر مسلمانش ارث ببرد؟ در پاسخ می
ود، در گذشته ثابت ش است که با ظاهر دیگری در تعارض است و آن این است که اگر کفر او

این است که بر آن کفر باقی است تا اینكه اسالم او ظاهر و روشن شود. در این  5ظاهر
بردن است، اما شرط با صورت یكی بودن دینِ او با دین والدینش در زمان مرگ شرط ارث

                                           
 شود.بر اصل نیز اطالق می. یا اصل، در اینجا ظاهر به معنای عام است که 5
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شود، زیرا استحقاق داشتن برای ارث بردن در شود، بلكه با نص ثابت میظاهر ثابت نمی
 «گردد و ظاهر حجتی برای دفع استحقاق است نه اثبات آنمان وجود مسلمانی ثابت میز
 (.17/50ق، 1414 ،یسرخس)

چنانچه ظهور قوی بوده و مطابق با عادت و معمول عقال : گویدباره میرشتی در این -4
 و اهل دقت نظر باشد؛ یعنی هنگامی که درباره موضوع از آنها سؤال شود، پاسخ آنها بر

 ای که بینگویی و نه بر اساس مسامحهاساس عادت عقال باشد نه از روی تخمین و گزافه
شود. علت این تقدم آن در این صورت است که ظاهر مقدم بر اصل می ،مردم رایج است

العله استدالل داند و از باب قیاس منصوصاست که عادت عقال ظاهر را به نص نزدیك می
ظاهر، عادت عوام مردم باشد که منشأ اما اگر  ،رئیس العقال است(شارع خود  زیراکند )می

همراه با تساهل و تسامح است، در اینجا باید تأمل نمود که آیا قول و اخبار آنها از روی 
در ادامه  ایشان (.299-2/301ق، 1401 ،یرشت) تحقیق و حقیقت است یا از باب مسامحه

در مسالك ذکر شده وجود دارد که اقوالی  ،خانه متاع شوهر درزن و : در اختالف گفته است
آن اقوال، اختالف اخبار و اعتبار است: قول اول از مبسوط نقل شده که به مقتضی  أو منش

 رسدی، نصف مکدامهر  هینه ببشود که بینه دارد و با عدم قاعده، عمل و حكم به نفع کسی می
در خالف حكایت شده  طوسیقول دوم از (. 8/310ق، 1387 ،یطوس؛ 2/299)همان، 

حیت برای مردان دارد و آنچه صالحیت برای زنان دارد، صالگوید: بین آنچه است که می
ست که همه متاع خانه برای زن او قول سوم این  (6/352ق، 1407 ،یطوس) فرق است

 ،ی؛ حر عامل1، ح7/131ق، 1407 ،ینیکل) طلب کندآنها را تواند است و مرد با شاهد می
 (.1االزواج، ح راثیاز ابواب م 8، باب 26/214ق، 1409

ظن به نجاست با وجود اگر  است. النجسنماز با لباس مظنونمثال دیگر در مورد  -5
در بطالن و عدم بطالن نماز دو نظر وجود دارد: ظاهر، باطل  خوانده شود،با آن نماز  ،لباس

 ،یحلب) علم واجب است عمل به ظن مثل: که حلبی گفته استچنان ،بودن نماز است
از این رو لباس مطابق  .ولی اصل، برائت ذمه و عدم نجاست لباس است (،14ق، 1403

-ابن) گفته است حلی ادریسچنان که ابنآن ،اصل، طاهر است و بر غلبه ظن اثری نیست

 ،یحلاست )در این قول قائل به توقف  حلیو  (179-1/180ق، 1410 ،حلی سیادر
 .(1/482ق، 1413
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شود. در چنین فرضی از تعارض حل رفع تعارض به مطلبی اشاره میدر اینجا به عنوان راه
اصل و ظاهر، مانند زمان تعارض ادله، باید به یكی از آن دو که به دلیل قویتربودن راجح 
است، عمل شود. از این رو، برای تشخیص اینكه کدام یك اقوی است، معیارها و ضوابطی 

، تبع این اختالفظر وجود دارد و بهبسیاری از قواعد ترجیحی اختالف معین شده است. در 
شود. از قواعد ترجیحی که در تقدیم یكی از دو متعارض بر دیگری نیز اختالف ایجاد می

ق، 1429توان به موارد زیر اشاره کرد )رشید، مناسب بحث تعارض اصل و ظاهر است می
503-502:) 
و ظاهر: به عنوان مثال اگر آب با نجاستی گرم شود  ترجیح احوط در تعارض اصل -1

و تردید شود که دود به آب رسیده است یا خیر و آیا استعمال این آب کراهت دارد؟ برخی 
از علما معتقدند که استعمال این آب کراهت ندارد، زیرا اصل در آبها، طهارت آن است. قول 

(، زیرا ظاهر داللت بر وصول دود 343تا، رجب، بیمشهور کراهت استعمال آن است )ابن
نجاست به آن دارد. در واقع اینجا با رعایت جانب احوط در مسئله، ظاهر که همان کراهت 

 استعمال آب است، بر اصل طهارت ترجیح داده شده است.
ترجیح بین اصل و ظاهر به دلیل وجود مؤثر خارجی: در تعبیر یكی از فقها آمده  -2

ظر نهم در تعارض هستند و علما در ترجیح یكی بر دیگری اختالف اصل و ظاهر با»است: 
« دشودارند، نه از جهت استصحاب بلكه به دلیل وجود مرجحی که از خارج به آن اضافه می

 (. 1/119ق، 1414عبدالسالم، )ابن
به عنوان مثال در مورد گل خیابانها و راهها، ابن رجب به اموری که در این مسئله مؤثر 

د، اشاره کرده است که اثر واضحی در ترجیح یكی از متعارضین بر دیگری دارد. وی هستن
 شود: یكی از آنها طهارتبرای این مسئله اصولی است که بر اساس آن بنا می»دارد: بیان می

 «شدن، نور خورشید و باد استشدن آن با آب باران و طهارت زمین با خشكزمین و شسته
 (.343تا، صرجب، بی)ابن
ترجیح بین اصل و ظاهر به اقتضای اثبات یكی و نفی دیگری: به این معنا که اگر دو  -3

دلیل با هم در تعارض باشند، مثالً یكی اقتضای اجرای حد دارد و دیگری اجرای حد را 
شود؟ در مسائلی که اصل داللت بر برائت داند، در این صورت کدام یك مقدم میمنتفی می

داللت بر وجوب اجرای حد دارد، باید به ترجیح عمل شود، زیرا در این  ذمه دارد و ظاهر
دارند و برخی دیگر نافی نظر وجود دارد، برخی موجب را مقدم میمسئله بین علما اختالف



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

250 

دانند. با توجه به این اختالف و نیز قواعد یك را بر دیگری مقدم نمیرا و برخی دیگر هیچ
ل به برائت ذمه داللت دارد، مبتنی بر ظاهر یعنی وجوب حد ترجیح، حكم در مسائلی که اص

 (.503ق، 1429است )رشید، 
ند: کوسیله اصل یا ظاهری که در داللت آن را تایید میترجیح بین اصل و ظاهر به -4

به عنوان مثال، اگر در خانه کافری، میتی پیدا شود که دین او مشخص نباشد، اما عالمت 
آیا باید براو نماز بگزارند یا خیر؟ علما در این مسئله به تبع تعارض  اسالم را داشته باشد،
کند، معتقد است نباید بر او نماز نظر دارند. کسی که به اصل عمل میاصل و ظاهر اختالف

داند، گزارد، زیرا اصل بر این است که اهل دار کفر، کافرند. اما کسی که ظاهر را مقدم می
از گزارد، زیرا ظاهر بر اسالم وی داللت دارد و عالمات ظاهری معتقد است باید بر او نم

بودن او است. بسیاری از علما نیز نمازگزاردن بر جنازه وی را ترجیح حاکی از مسلمان
در اینجا باید ظاهر را بر اصل ترجیح داد، در حالی که اصحاب »گوید: رجب میدهند. ابنمی

اصل دیگری در تعارض است و آن این است که اصل دانند، زیرا اصل با اصل را مرجح نمی
 (.345تا، رجب، بی)ابن« در هر مولودی آن است که بنا بر فطرت آفریده شده است

ا اصل ر یردفقها در موادر پایان این بررسی و با توجه به مطالب مذکور، روشن شد که 
 ای ستیقابل اعتماد ن یآنان هر ظاهر دهیجهت که به عق نیاز ا ای ؛دندانیبر ظاهر مقدم م

وجود دارد که به  ییهانهیقر او یاز ظاهر است  تریموارد، قو یاداللت اصل در پاره اینكه
. در مقابل، مصادیق زیادی نیز وجود دارد سازدیم انینما تریکمك اصل آمده و اصل را قو

اعده قگفت که  تواننظرات، میکه در آنها به ظاهر توجه شده است. با توجه به این اختالف
رسد که باید در مورد هر قضیه و نظر میبنابراین بهموضوع وجود ندارد.  نیدر ا یثابت

ای با توجه به شرایط خاص آن مورد، در خصوص ترجیح اصل یا ظاهر قضاوت مسئله
 نمود.
 

 نتیجه
. کاربرد مهم قاعده تعارض اصل و ظاهر در دادرسی و تشخیص مدعی و منكر است. 1
شده در این زمینه، مدعی کسی است که قولش ای که بر اساس یكی از معیارهای ارائهگونهبه

خالف اصل و یا ظاهر باشد. در اینجا اگر اصل و ظاهر همسو و هماهنگ نباشند و به 
 یابد. عبارتی بین اصل و ظاهر تعارض ایجاد شود، ترجیح یكی از این دو اهمیت می
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بر اینكه در کتب اصول فقه مذاهب اسالمی به آن پرداخته . تعارض اصل و ظاهر عالوه 2
سنت بررسی شده است. شده است، گاهی در ذیل یك قاعده فقهی نیز در منابع امامیه و اهل

 ترجیح دالیل و ظاهر و اصل تعارض موضوع پیرامون جامعى بحثالبته فقهای امامیه، بعضاً 
 مصادیق با مواجهه به هنگام را موضوع غالباً و مطرح کرده تعارض مقام در دو آن از یكى

 نمودهاند. بررسى ظاهر با اصلفقهی تعارض 
نها اند. بعد از آ. فقهای شافعی بیش از سایرین به این موضوع از قواعد فقهی پرداخته3

 مذهب متقدم کمتر به ایناند، اما فقهای حنفیمالكیها و حنابله به این موضوع اهتمام ورزیده
 اند.وجه کردهموضوع ت

توان دیدگاه کلی را می 3در بین مذاهب اسالمی . در بحث تعارض اصل و ظاهر 4
شود و آن در صورتی است که ظاهر برشمرد: حالت اول: در مواردی ظاهر بر اصل مقدم می

مستند به سبب شرعی باشد؛ مانند شهادت، روایت و اخبار )مانند اخبار ثقه به دخول وقت 
دخول وقت مقدم است( یا ظاهر قوی و منضبط باشد. در این حالت ظن  که بر اصل عدم

شود. حالت دوم: در مواردی اصل بر ظاهر غالب به عنوان داللت قوی و راجح محسوب می
ابل ق و به عبارتی ظاهر ترجیح دارد، مانند جایی که ظاهر به اسباب ضعیفی مستند باشد

شود. معموالً اصل طهارت بر ظاهر مقدم می . در بحث عبادات و باب طهارت،نیستاعتماد 
به عنوان مثال در جایی که فردی علیه دیگری ادعای دینی بدون وجود بینه داشته باشد، 

شود یا در جایی که یقین به طهارت آب و شك در زوال آن باشد، اصل برائت ذمه مقدم می
ز مورد مذکور، قسم شود تا خالف آن ثابت شود. حالت سوم: غیر ااصل طهارت مقدم می

دیگری از تعارض اصل و ظاهر وجود دارد که شیوع و گستردگی آن بیش از سایر موارد 
نظر وجود دارد و آرا است. در این فرض، در تقدم یكی از اصل و ظاهر بر دیگری اختالف

و اقوال نیز در این صورت متعدد است، مانند اختالف متعاقدین در شرطی که مفسد عقد 
اینجا اصل عدم با ظاهر )جریان عقود صحیح بین مردم( در تعارض است که غالباً  است. در

 اند.در این مورد به ظاهر عمل کرده
. با توجه اختالفات و دیدگاههای متفاوت، نظریه مختار تفصیل در این بحث است؛ به 5

بر له معتای با توجه به شرایط خاص آن مورد و اداین صورت که در مورد هر قضیه و مسئله
شرعی، در خصوص ترجیح اصل یا ظاهر قضاوت نمود. به این ترتیب در بحث تعارض 

 تواند تا حدودی راهگشای حل مسائل باشد.اصل و ظاهر، نظریه تفصیل می



 17فقه مقارن ـ شماره فصلنامه دو

 

 

252 

 منابع فهرست
 ق.1409 ،إلحیاء التراث آل البیت ة، قم، مؤسسکفایة األصول آخوند خراسانی، محمدکاظم، -
 تا.، بیروت، المكتب اإلسالمی، بیاإلحکام فی اصول األحکام علی،ابیآمدی، علی بن  -
اهلل کتابخانه آیةقم، ، االقطاب الفقهیه على مذهب اإلمامیهجمهور احسائی، محمد بن على، ابىابن -

 ق.1410 ،مرعشی نجفی
المی، انتشارات اس، قم، دفتر السرائر الحاوی لتحریر الفتاوی ادریس حلی، محمد بن منصور،ابن -

 ق.1410

 ق.1413، قم، دفتر انتشارات اسالمی، من الیحضره الفقیه بابویه، محمد بن علی،ابن -

 ق.1411، قم، دفتر انتشارات اسالمی، جواهر الفقهبراج، عبدالعزیز بن نحریر، ابن -

 ق.1406، قم، دفتر انتشارات اسالمی، المهذب ،همو -
ك ، مدینه، مجمع الملمجموع فتاوى شیخ اإلسالم احمد بن تیمیة عبدالحلیم،تیمیه، احمد بن ابن -

 ق.1416، المصحف الشریف فهد لطباعة
 ا.ت، بیروت، دارالكتب العلمیه، بیالقواعد فی الفقه اإلسالمی رجب، عبدالرحمن بن احمد،ابن -
 ق.1408اإلسالمی، ، بیروت، دارالغرب المقدمات الممهدات، رشد، محمد بن احمدابن -
 ق.1412، بیروت، دارالفكر، رد المحتار علی الدر المختار عابدین، محمدامین بن عمر،ابن -
 تا.بی ،دارالقلم دمشق، ،قواعد األحکام فی مصالح األنام عبدالسالم، عبدالعزیز بن عبدالسالم،ابن -

 ،تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قمقم، دفتر ، معجم مقاییس اللغه بن فارس، احمد ،فارسبنا -
 .ق1404

 هتبمك، قاهره، ممناهج األحکا و هالحکام فی أصول األقضی هتبصربراهیم بن علی، افرحون، ابن -
 ق.1406ه، الكلیات األزهری

 ق.1412، هجر دارقاهره، ، المغنی قدامه، عبداهلل بن احمد،ابن -

 ق.1414 ؛ دارصادر،بیروت، دارالفكر، لسان العرب منظور، محمد بن مكرم،ابن -
 رالمؤمنینأمی اإلمام مكتبة، اصفهان، الکافی فی الفقهالدین، الدین بن نجمابوالصالح حلبی، تقی -

 ق. ،1403علی
 م.2001بیروت، دارإحیاء التراث العربی، ، تهذیب اللغهبن احمد،  محمد ،ازهری -

 ق.1416دفتر انتشارات اسالمی، ، قم ،صولفرائد األ انصاری، مرتضی بن محمدامین، -
، ، قم، دفتر انتشارات اسالمیالحدائق الناضرة فی احکام العترة الطاهرة بحرانی، یوسف بن احمد، -

 ق.1405



 تعارض اصل و ظاهر در فقه مذاهب اسالمی

 

  

253 

العربی،  بیروت، دارالكتاب، البزدوی االسالمفخر اصول عن االسرار کشف، احمد بن محمد، بخاری -
 تا.یب
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 ،للمالیین ، بیروت، دارالعلمالصحاح تاج اللغة و صحاح العربیة جوهرى، اسماعیل بن حماد، -

 ق.1410
، سالمیهحیاء العلوم اإلإدار، قم، الفصول الغرویة فی األصول الفقهیةحائرى اصفهانى، محمدحسین،  -

 ق.1404
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 تا.یب ،دارالفضیله ه،قاهر، معجم المصطلحات و األلفاظ الفقهیة عبدالمنعم، محمود عبدالرحمن، -

 ق.1420سالمی، ، قم، مجمع الفكر اإلمقاالت اصولی، الدینضیاء عراقی، -
وزارة األوقاف و  ،تی، کوقواعد المذهب یالمجموع المذهب ف ل،یالدین خلصالح ،یشافع ییعال -

 ق.1414، الشؤون اإلسالمیة

در فقه  رگیكدیتقدم اصل و ظاهر بر » ه،یسم ،یکشكول ینجف ؛ابوالفضل ،یجوققلعه یشاهیعل -
 ش.1396، 19ماره ، شمبانى فقهى حقوق اسالمى مجله ،«رانیو حقوق موضوعه ا عهیش
 ق.1413، ، بیروت، دارالكتب العلمیهالمستصفی من علم األصول غزالی، محمد بن محمد، -
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یان، ، قم، مؤسسه اسماعیلالقواعد مشکالت شرح فی ایضاح الفوائد فخرالمحققین، محمد بن حسن، -
 ق.1387

 ق.1426، بیروت، مؤسسة الرسالة، القاموس المحیط فیروزآبادی، محمد بن یعقوب، -
 تا.یب ،دارالرضی ،قم، المصباح المنیر فی غریب الشرح الکبیر فیومی، احمد بن محمد، -
 م.1994، بیروت، دارالغرب اإلسالمی، الذخیرة قرافی، احمد بن ادریس، -
 تا.، بیروت، عالم الكتب، بیانوار البروق فی انواء الفروق ،همو -
 ق.1393، الطباعه الفنیه المتحدهشرکه جا، بی، الفصول حیشرح تنق ،همو -
، یحقوق یهاشهیپژوهشنامه اندمجله  ،«ظاهر و اصل تعارض» ،اسماعیل ،یجعفر ؛جلیل ،تیقنوا -

 ش.1391 ،2شماره 
 ق.1407، هسالمی، تهران، دارالكتب اإلالکافی کلینی، محمد بن یعقوب، -

یاد فرهنگ بنقم،  ،الیحضره الفقیهروضة المتقین فی شرح من مجلسی، محمدتقى بن مقصودعلى،  -
 ق.1406ور، پکوشان اسالمی

 ق.1409، دفتر انتشارات اسالمی، ، قمرسائل المحقق الکرکی، محقق کرکی، علی بن حسین -
 ق.1414 إلحیاء التراث، آل البیت ة، قم، مؤسسجامع المقاصد فی شرح القواعد ،همو -
 ش.1375 ان،یلیاسماعمؤسسه  ،تهران، اصول الفقهمظفر، محمدرضا،  -
 ، قم، دفتر انتشاراتةحمل فعل المسلم على الصح ةفى قاعد ةرسال ،یعلسید  ،ینیقزو یموسو -

 ق.1419 ،اسالمى
، تهران، کیهان، جامع الشتات فی اجوبة السؤاالت میرزای قمی، ابوالقاسم بن محمدحسن، -

 ش.1371
 ،بیروت، دارإحیاء التراث العربی ،اإلسالمجواهر الکالم فی شرح شرائع  نجفی، محمدحسن، -

 ق.1404

عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمات مسائل الحالل و  نراقی، احمد بن محمدمهدی، -
 ق.1417، قم، دفتر تبلیغات اسالمی حوزه علمیه قم، الحرام

 ق.1412 فه،لمعردارا وت،بیر، سنن النسائینسائی، احمد بن شعیب،  -

 .تایالصدر، ب ةتهران، مكتب، مصباح الفقیه همدانی، رضا بن محمدهادی، -


