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را اراوه کردهاند ائ اررسی موارد تضارل اصل و ظاهر در ااا نکااح و طاالق و
جمع ازد اقوا فهها و هاوق داناان و هميزاين ااا در نرار رارفتن اصال عادم
جي .ظن مطلق (اا توجه اه ظن مطلق اودن ظواهر عرفی ،میتوان چزين نتيجاه
ررف .که در اين دسته ائ دعاو آن ظواهر که مؤيد اه شرع و قانوناند مالمأ
مضتبر و ج .هاتزد و ار اصل مهادماناد اماا پاارها ائ «ظاواهر اا قاراون و
اوضاع و ا وا فاقد اين تأييد» میتوانزد ماتزد اه «ماده  1231و 1231ق م» مورد
اررسی و تدقين قاضی و يا مجتهد قارار ررفتاه در صاورتی کاه موجباات اقزااع
ايشان را فراهم آورد اه آن تما

جاته اين دسته ائ ظواهر را ار اصاو عملياه

مهدم ادارند و در صورت عدم اقزاع اا توجه ااه اصال عادم جيا .نااب .ااه
تهدم اصل اقدام اکزد
اين مهاله اه روش توصيوی و تحليلی در دو مبحع اه اررسی مصداقی اعتباار
ظواهر عرفی دعاو اا نکاح و طالق ائ نرر قاولين اه جيا .و اعتباار ظاواهر
عرفی و قاولين اه عدم جي .آن پرداخته اس.

کلیدواژهها :ظهور عرفی ،نکاح ،طالق ،تحلیل مصداقی.
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مقدمه
از آنجا که حفظ کیان و بقای خانواده از جهت رشد و پویایی حیات جامعهه برهری و
بقای نسل در آن ،حایز اهمیت باالیی در شرع مقدس اسالم است ،همین امر لزوم توجهه
به دادرسی دعاوی باب نکاح و طالق را دوچندان میکند .در جریهان رسهیدیی بهه ایهن
دعاوی مطابق قاعده عام البینه علی المدعی و الیمین علی من انکره اثبات دعوی و ارایهه
دلیل بر عهده مدعی است .در پارهای از این دعاوی اثبات دعوی و ارایه دلیل بهه راحیهی
ممکن است و یفیههای دو طرف دعوا با ظاهر یا اصلی برخورد نمیکند ،مثل موردی که
زوجه مبلغ معینی را به عنوان اجرتالمثل کارهای ایام زوجیت از زوج مطالبه میکنهد و
با معرفی شهود معیبر نزد مقام قضایی ادعای خود مبنهی بهر عهدم قصهد تبهرع را ثابهت
میکند .منیهی در جریان دادرسی دعاوی نکاح و طالق ،همیره دسیرسی به ادله اثبهات
دعوا به راحیی امکانپذیر نیست .در برخی موارد در مقام عمل ،آنچه کهه در دعهاوی ر
میدهد با ارزیابی همراه است .برای روشن شدن مساله باید یفت که دلیل بها توجهه بهه
حالیی که در انسان به وجود میآورد یقینآور ،ظنی و یا شهکی اسهت .اعیبهار و حجیهت
قطع و یقین ذاتی است .یاهی شارع و قانونیذار دلیهل يیرعلمهی خاصهی را قهاقا مقهام
قطع قرار میدهد و برخی ظواهر و امارات يیرعلمی و ظنی را به این دلیل کهه کاشهفیت
از واقع دارند معیبر میسازد و آنها را دلیل بر احکام شرعی معرفی مینمایهد .حجیهت و
اعیبار ظواهر الفاظ ،خبر واحد و شهادت شهود از این جمله است .اما برخهی از ظهواهر و
امارات ظنی هسیند که مسیفاد از عرف و عادت و شواهد و قراقن ،شیوع و يلبهه و يیهره
حاصل مییردد که اصطالحاً به آنها ظاهر حال یا ظواهر عرفی مییوینهد کهه حجیهت
آنها از طرف شرع ثابت نرده است .این دالیل ظنی اصوالً بر اساس اصل عهدم حجیهت
ظنون فاقد اعیبار و حجت هسیند ،جز مواردی که به دلیل خها از شهمول اصهل عهدم
حجیت خارج شدهاند .این دیدیاه مبینی بر نظریه کسانی است که باب علها و علمهی را
بسیه نمیدانند و معیقد به انفیاح باب علا و علمی هسیند ،اما معیقدان بهه انسهداد بهاب
علا و علمی ،ظن مطلق را معیبر طلقی میکنند« .در جایی کهه بهرای تعیهین وظیفههی
مکلفان با فقدان علا و قطع از یک سو و فقدان امهاره معیبهر شهرعی و قهانونی از سهوی
دیگر مواجه هسییا شارع برای رفع تحیر و سریردانی اصول عملیه یا همان دلیل شهکی
را معیبر ساخیه است .برای اثبات احکام شرعی در صورت وجود قطع و یقهین نوبهت بهه
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اماره ظنی معیبر نمیرسد و در صورت فقدان قطع نوبت به اماره ظنی معیبر میرسد که
در این صورت نیز اصل عملی مورد توجهه قهرار نمهیییهرد» (مظفهر1449،ق .)111-114 ،1،و
قانون یذار نیز از این روند در قانون برای اثبات امور حقوقی نیز پیروی کرده است.
با این تفاسیر در بسیاری از موارد و مصادیق دیده میشود که در صورت فقدان قطهع
و یقین و فقدان ظواهر و امارات معیبر ،ظواهر عرفی با اصل تعهار نمهوده اسهت .مثهل
تعار ظهور عرفی پرداخت نفقه و اصل عدم در دعوای ترک انفهاق .در چنهین مهواردی
باید بررسی شود که آیا آن چه یکی از دو طرف مدعی وقوع آن است ،رویدادی میعهارف
است که بنا به سیر طبیعی امور یا حکا يلبه ظهور در امری دارد یا نه؟ و بهه فهر کهه
ظهور داشیه باشد .این ظاهر عرفی ،ظهور معیبری است یا خیر؟ در مهوارد برخهورد ایهن
ظاهر با اصل عملی چگونه باید عمل کرد؟ فقها و حقوقدانان در ایهن جها بهه سهه یهروه
تقسیا میشوند :برخی نظر دارند که در این جا ظاهر حهال مقهدم بهر اصهل اسهت و بهه
عبارت معروف شیخ انصاری اشاره کردهاند که االصلُ دلیلٌ حیهُُ الدلیهل (کاتوزیهان،1911 ،
 )77و برخی يالباً اصل را ترجیح دادهاند و دالیل ویههه خهود را دارنهد (شههیدثانی،4 ،1414 ،
( )141بحرانی .)3 ،1419 ،و عدهای دیگر قاقل به تفصیل شدهانهد و در برخهی دعهاوی جانهب
ظاهر را مقدم میدانند و در برخی دیگهر اصهل را مقهدم مهیداننهد (شههید اول)911 ،1411 ،
(محقق اردبیلی( )114 ،1411 ،فاضل هرندی( )111 ،1411 ،فخر المحققهین .)179 ،1971 ،ثمرهی تحلیل و
پاسخ دادن به این سؤاالت مرخص و جدا شدن مهدعی از مهدعی علیهه اسهت چهرا کهه
همیره مدعی کسی است که قول وی خالف اصل و ظاهر است (کاتوزیان ،1919 ،الف.)911 ،
در خصو سابقه پهوهش حاضر باید یفت که تحقیقاتی از سوی برخی نویسهندیان
در خصو اعیبار ظهور عرفی(ظاهر حال) و تعار آن بها اصهل عملهی در مقهام عمهل
صورت یرفیه که به صورت کلی به موضوع نگریسیهاند و به ایهن نییجهه رسهیدهانهد کهه
ظهور عرفی تحت قاعده حرمت عمل به ظن قرار میییرد مگر این که به دالیل خا از
تحت شمول آن خارج شود و اصل را مقدم دانسیهاند(فهیمی( )1 ،1934 ،قنهواتی .)11 ،1931 ،از
آن جا که خانواده نهادی مقدس و دارای جایگاهی ویهه نزد شارع مقدس است و به تبهع
اهمیت باالیی که دادرسی دعاوی مربوطه دارد ،لذا هدف اصلی در این مقالهه ایهن اسهت
که به صورت تحلیلی و توصیفی به بررسی مصادیق تعار اصل و ظهاهر خها دعهاوی
باب نکاح و طالق از دیدیاه فقها و حقوق دانان سه یروه مذکور بپردازیا تا بررسی شهود
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که آیا این ظواهر نیز تحت قاعده حرمت عمل به ظن قرار میییرند یا این که هر یهک از
این دعاوی و ظنون مربوطه جایگاه ویهه خود را دارند و دادرس باید به صورت موردی در
هر کدام عمل کند؟

 -1مفهوم تعارض
تعار در لغت به معنای «ابراز کردن»« ،اظهار کردن» و «آشکار کردن» اسهت
منظور .)193-197 ،3 ،1441 ،شیخ انصاری (ره) تعار را از منظهر مرههور اصهولیین چنهین

(ابهن

معنا نمودهاند« :تعارض تنافی مدلولی الدليلين علی وجه التناقض او التضاا » بهه عقیهده
شیخ انصاری این تعریف مخدوش است زیرا کهه ظهاهرش ایهن اسهت کهه تعهار اوالً و
بالذات و حقیقیا وصف مدلولها و ثانیا و بالعر وصف خود دلیل بهوده و بهدان اسهیناد
داده می شود .لذا جناب شیخ انصهاری (ره) در تعریهف مرههور تصهرف کهرده و فرمهوده:
«التعارض تنافی الدليلين و تمانعها با اعتبار مادلولهما» کهه مسهیقیما تعهار

را وصهف

دلیلین و مسیند به آن دانسیه است(محمدی خراسانی.)7 ،7 ،1971 ،
به عقیده مرحوم آخوند صاحب کفایه این تعریف نیز مخدوش بوده لذا در آن تصهرف
کرده و فرموده است« :التعارض تنافی الدليلين او اال له فی مقام الداللاه و االببااع علای
وجه التناقض او التضا حقيقه او عرضاً»(آخوند خراسانی .)431 ،1 ،1411 ،یعنی تعهار  ،تنهافی
دو دلیل یا چند دلیل از نظر داللت و مقام اثبات اسهت .بنها بهر ایهن تعریهف ،تعهار از
اوصاف دلیل است نه از اوصاف مدلول و در واقع با این تعریف موارد جمع عرفی از قبیهل
ورود ،حکومت ،تخصیص ،تخصص و تقیید را از شمول موضوع تعار خارج نموده است.
دکیر جعفری لنگرودی در ترمینولوژی حقوق در بیان معنای تعار میفرمایند«:تنهافی
دو فکر در جهت عکس یکدیگر به طوری کهه جمهع بهین آنهها مقهدور نباشهد»(جعفهری
لنگرودی .)113-111 ،1914،به نظر میرسد که در تعریف تعار  ،تعار بدوی که بها جمهع
عرفی حل می شود؛ ها باید لحاظ شود و تعریف مرهور و شیخ انصاری نسبت به صاحب
کفایه مناسبتر میباشد چرا که در ابیداء برخورد و تنافی در مدلول دو دلیل وجهود دارد
ولی به مرحله اسیقرار نمیرسد و عرف همان ابیدا آن را از بین میبرد نه ایهن کهه اصهالً
برخو رد و تعارضی وجهود نهدارد .عهرف اصهولیین از ایهن کهه تعهار بهدوی را تعهار
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نمیدانند این است که قواعد حل تعار مسیقر نسبت بهه مهوارد تعهار
نمیشود نه این که در موارد تعار بدوی ،تعارضی وجود ندارد.

بهدوی اجهراء

 -2تحليل مصاديق تقدم ظاهر بر اصل
با نظر و تأمل در کیب فقهی و حقوقی در خصو دعاوی باب نکاح و طالق مهواردی
یافت می شود که نظر فقها و حقوق دانان برجسیه بر تقدم ظهاهر حهال بهر اصهل عملهی
است .اما قبل از بررسی مصادیق این دعاوی ،ذکر چندی از اقهوال فقهها و حقهوق دانهان
قاقل به به این قول در مبحُ تعار اصل و ظاهر ،خالی از فایده نخواهد بود:
عمل به ظن ،مانند عمل به علا واجب است زیرا اکثر احکام و جزقیات شهرعی ظنهی
است و عمل به مرجوح با وجود راجح باطل است(حلی .)911 ،1 ،1411 ،شکی نیسهت کهه از
ظاهر ،ظن حاصل مییردد و ظن ها مانند علا واجب العمل است و علا هها مقهدم بهر
اصل است فلذا ظن و ظاهر ها مقدم بر اصل است .دلیهل دیگهری کهه ایهن یهروه بیهان
میکنند این است که مراد از علا در حدیُ موثقه عمار از امام صادق (ع) که میفرمایهد:
«کل شیء نظيف حتی تعلم انه قذر فاذا علمت فقد قذر( 1»...حرعاملی1911 ،ق .)1414 ،1 ،اعها
از یقین و مطلق ظنی است که مسیند به سبب شرعی باشد و یا این که مسیند به سبب
شرعی نباشد(بحرانی ،بی تا .)197 ،1 ،با این حال باید توجه داشت که قاعده کلی و اصهلی بهر
منع عمل به ظن است و هر ظنی حجت نیست .همچنین عمل به مرجهوح زمهانی قبهیح
است که دلیل راجح ثابت شده باشد و هر ظنی دلیل و حجت نیسهت بلکهه ظهن معیبهر
حجت است .محقق قمی نیز همانند ابی الصالح قاقل بر حجیت ظن مطلق اسهت و لکهن
در تقدم ظاهر بر اصل و یا برعکس قاقل بهه تفصهیل شهده اسهت و مهیفرمایهد :دلیهل و
برهانی برای قولی که اصل بر ظاهر مطلقاً مقدم است وجود ندارد بلکه باید آن را تفصیل
نمود :ایر ظاهر از ادله مرهور شرعیه و امارات منصوبه از قبهل شهارع باشهد ماننهد خبهر
واحد ،شهادت و اقرار و امثال آن در تقدم ظاهر بر اصل اشکالی وجود ندارد .اما ایر ظاهر
مسیفاد از قراقن و عرف و عادت و يلبه و شیوع و امثال آن باشد در برخهی مواقهع اتفهاق
« .1هر چيزی پاک است تا زمانی که لمهب
کنههيب .پههگ هرعههاپ لمههب پيههاا کنههيب
اشا».......

ه

پيهاا
ن اسهت
ههب ن ههگ مههی
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است بر تقدم ظاهر بر اصل و در بیریر موارد ها اخیالف است بین فقهها ،بها ایهن حهال
موارد تقدم ظاهر بر اصل در شرع فراوان است .ایران در ادامه میفرمایند که با تیبهع در
فقه این قاعده به دست میآید که هر یاه ظن به وجهود سهبب حکها شهرعی در خهارج
حاصل یردد ظن به حصول مسبب نیز وجود دارد که این ظهن بهه حهال از سهبب یها از
طریق حمل فعل مسلا بر صحت یا از يلبه در افعال و معهامالت مسهلمانان یها يلبهه در
معامالت مردم یرچه مسلمان نباشند حاصل میشود و یا بر اثر يلبه ظن از جهت قهراقن
حاصل می یردد .همچنهین بها تیبهع در فقهه پوشهیده نیسهت کهه در بسهیاری از مهوارد
مسلمین يلبه را معیار ظهور و تقدم آن بر اصل میدانند و ایهن امهر از تیبهع در اخبهار و
کالم اصحاب روشن مییردد که معیار در ظاهر ،حصول ظن به وقوع سبب حکا مخهالف
اصل است(میرزای قمی ،بی تا .)914 ،1 ،به نظر میرسد که محقق بر اساس اعیقاد خود مبنهی
بر اعیبار ظن مطلق است که ظاهر را مقدم میدارد .در صورت عدم پهذیرش دیهدیاه او-
اعیبار ظن مطلق -دلیلی بر اعیبار نظریه ایران باقی نمیماند .از جمله فقیههان دیگهری
که معیقد به تقدم ظاهر بر اصل شده محقق کرکی است .ایرهان در تبیهین دلیهل تقهدم
ظاهر بر اصل میفرماید« :بحُ از این که کدام یک از اصهل و ظهاهر هنگهام تعهار بهر
دیگری ترجیح دارد قاعدهای معروف بین فقهاست و مساقل بیشماری بر این عقیهده بنها
شده است و اکثر فقها بر این باوراند که ظاهر ترجیح دارد و بهرای مقهدم داشهین ظهاهر
اسیدالل کردهاند که –اوالً ظاهر ناقل و راهی به سوی واقع و اثباتکننده آن است و ثانیا
قول صاحب ید مقدم میشود و مقدم شدن قول او از قبیل تقهدم ظهاهر اسهت ،بنهابراین
مقدم شدن قول او داللت بر این دارد که در نظر شارع ظهاهر قهوت و تهرجیح دارد(محقهق
ثانی .)444-441 ،4 ،1411 ،یکی از حقوق دانها نیز چنین دیدیاهی را بها ایهن عبهارت بیهان
میکند« :ظهور عرفی در بسیاری از امور پنهانی تضمین مهمی برای رعایت عدالت است،
ظنی است معقول که هدف قانون یذار را نیز تأمین میکنهد و دادرس نبایهد بهه آن بهی
اعینا بماند .وانگهی با پذیرفیه شدن اعیبار اماره قضایی در قهانون-مهاده 1914ق.م -1بهه
دشواری میتوان در اعیبار ظهور عرفی تردید کرد حیی میتوان یفهت بهر خهالف امهاره
نظر قاضی واعذار شاپ لبهار
 .1مادپ 1231ق.م :اماراتی ک
است از اوضاع و احوالی در خصهو مهورد و در رهورتی قا ه
اشها ها
اثبها
شهاد شهود قا
استناد است ک دلوا
ادل د گر را تکمي کنا

 / 11فصلنامه علمی  -پژوهشی فقه و تاریخ تمدّن  سال سیزدهم  شماره پنجاه و چهارم  زمستان 1931

قضایی که وابسیه به ترخیص قاضی در دعواست و اعیبار آن مقید بر این شده کهه دعهوا
با شهادت قابل اثبات باشد یا دلیل دیگری را تکمیل کند .اعیبهار ظههور عرفهی هماننهد
ظهور قانونی مقید به هیچ مرزی نیست و در تمامی دعهاوی تهوان اثبهاتی دارد»(کاتوزیهان،
.)17 ،1 ،1914
 -1-2دعوای ترک انفاق
در مورد که زن و شوهری که با کمال مسالمت سالیانی دراز در کنار ها و در یک جا
سکونت داشیه و زندیی میکنند .شوهر کار میکند و اقیصاد خانواده را به دسهت دارد و
زن عهده دار اداره خانه است .پس از چندی خاکسیر کدورت بهر ایهن کهانون هها دلهی
رخنه میکند و تعاون را به تخالف بدل میکند ،زوجه به دادیاه شکایت میکند و دعوای
عدم پرداخت نفقه را مطرح میکند .و نفقه این مدت را مطالبهه مهیکنهد و زوج مهدعی
پرداخت نفقه و از خود دفاع میکند و هیچ کدام دلیل دیگهری ندارنهد .در ایهن دعهوا در
اسیحقاق نفقه اخیالفی نیست ،دین شوهر مسلا و پرداخت آن مرهکوک اسهت .در ایهن
دو دیدیاه وجود دارد .برخی ظاهر حال را مقدم دانسیهانهد(فخهرالمحققین،9 ،1971 ،
خصو
 )179و یروهی دیگر اصل را بر ظاهر ترجیح دادهاند(شهید ثانی .)944 ،1411 ،به نظر میرسهد
که در این جا اسیمرار زندیی مریرک امارهای قوی بر این است که زوج بهه تعههد خهود
مبنی بر انفاق به زوجه اش عمل میکند؛ در نییجه اماره مذکور مقهدم بهر اصهل عهدم و
اصل اسیصحاب بقای دین خواهد بود و در نییجه این زوجه اسهت کهه قهول وی خهالف
ظاهر است و مدعی محسوب میشود.
 -2-2دعاوی مربوط به مهريه
یکی دیگر از موارد تعار اصل و ظاهر در باب نکاح ،اخیالف در باب مهریه است که
مصادیق فراوانی دارد که بررسی آنها جهت تعیین مدعی و مدعی علیه در ایهن دعهاوی
حایز اهمیت خواهد بود.
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 -1-2-2دعوای اعسار از پرداخت مهريه

مطابق قانون مهریه در عقد نکاح عندالمطالبه بر عهده زوج است .بنابراین هریاه پس
از عقد نکاح زوجه درخواست مطالبه مهر خود را بکند و زوج مدعی عدم توانایی و اعسهار
خود از پرداخت مهر باشد ظاهر بر تمکن وی از پرداخت مهر است و این ظهاهر بها اصهل
عدم تمکن در تعار است .که در این جا در صورت تقدم ظاهر ،مدیون مدعی محسوب
میشود و تا زمان اثبات اعسار خود حهبس مهیشهود .ایهن موضهوع را بایهد در دو افهق
بررسی کرد -1 :قول اول آن است که ناداری و اعسار مهدیون معلهوم باشهد؛ کهه در ایهن
صورت ظاهراً همه فقیهان اتفاق نظر دارند که در صهورت معلهوم بهودن اعسهار و نهاداری
مدیون ،حهبس او روا نیسهت .ادلهه آنهان در ایهن مهورد مهواردی از قبیهل قهبح تکلیهف
بماالیطاق ،آیه «فنظره الی میسره» ،روایهات وارد شهده و يیهره اسهت(طباطبهایی،4 ،1911 ،
 . )111بنابراین در این مورد تعارضی در کار نیست .افق دوم آن است که وضعیت اعسار و
ایسار مدیون ،مجهول باشد .فقیهان امامیه در مواجهه با این موضهوع ،در دو یهروه جهای
میییرند :یروه بسیاری از فقیهان امامیه ،در این مورد ظاهر را مقدم دانسیهاند و فیوا بهه
جواز حبس مدیون مجهول الحال داده اند .به برخی از جمله شیخ ابن بابویه ،شیخ مفید،
ابوالصالح حلبی ،سالر بن عبدالعزیز ،محقق حلی ،عالمه حلی ،شههید اول ،شهیخ بههایی،
سید علی طباطبایی ،محقق خوانساری و محقق عراقی اشاره میشود .در قوانین موضوعه
ایران نیز با توجه به ماده دو قانون نحوه اجرای محکومیتهای مالی 1همهین نظهر مهورد
پذیرش قرار یرفیه است .رواییی از امیرالمومنین (ع) در این مورد وجود دارد که ایرچهه
این روایت ،سنداً و داللیاً قابل ایراد است؛ ولی به نظر میرسد که مسیند این نظر و تقدم
ظاهر باشد :از اصبغ بن نباتهه روایهت شهده کهه «امیهر المهومنین(ع) ،مهدیون را حهبس
میفرمود تا نیازمندی و افالسش اثبات یردد .در این صورت او را آزاد میکرد تا به دنبال
مال برود»(ابن بابویه .)11 ،9 ،1419 ،بنابراین ظاهر در این جا مسیند به دلیل شرعی و معیبهر
 .1مادپ 3قانو نحوپ ا رای محکوميتهای مالی«:هر کگ محکوم
رهور ا سترداد لهيي
د گری شود چ
پرداخت مالی
و
و ا ضرر و ز ا ناشی از رم ا د
قيمت ا مث
ننما ا دادعاپ او را الزام ه تأد ه نمهودپ و
را تأد
ميهزا
را ضبط و
چنا چ مالی از او در دسترس اشا
محکوميت از مال ضبط شاپ استيفا مینما ا در غير ا ي رهور
ممتنهر را در رورتی که م هر
تقاضای محکوم له
نا
حبگ خواها کرد».
نباشا تا زما تأد
ها
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است و بر اصل مقدم مییردد .اما پر واضح است که نمیتوان در مورد مهدیون مجههول
الحال با تمسک به آیه  114بقره 1مدعی شد که این ظهور مسیند به نص این آیه اسهت،
چرا که مفاد این آیه مربوط به مدیونی است که اعسار او معلوم باشد ،ولهی شهامل محهل
بحُ یعنی بدهکار مجهول الحال نمیشود .در حقیقت ،آیه بر عدم جواز مؤاخذه مهدیون
معلوم االعسار تاکید دارد نه مدیون مجهول االعسهار .امها یهروه دیگهر ،تعهدادی از فقهها
هسیند که در این مورد اصل عدم تمکن مالی را مقدم بر ظاهر دانسیهاند که از جملههی
آن ها ابن ادریس حلی است .البیه به نظر میرسد که این مورد نیز مسیند به شرع باشد1
(ابن ادریس.)131 ،1 ،1413 ،
 -2-2-2دعوای مربوط به ميزان مهريه

هریاه زوجین در تسمیه مهریه با ها میفق ولی در میزان آن بهاها اخهیالف داشهیه
باشند زوجه مدعی مهرالمثل و زوج مدعی کمیر از آن باشد .اصل عدم زیهادی بها ظهاهر
این که مردم يالباً عقد بر کمیر از آن منعقد نمیکنند تعار مهیکنهد .عالمهه ظهاهر و
قول کسی که مدعی مهرالمثل است را مقدم میدانهد(حلهی ،بهی تها )44 ،1 ،زیهرا مهرالمثهل
عو وطی بدون عقد است مانند شبهه .شهید ثانی میفرماید :فیه نظر :اصل در تعهار
بر ظاهر مقدم است م گر در مواردی نادر که ظاهر مقدم یردد .و مهرالمثل عهو وطهی
بدون عقد یا در مواضع و شرایط خا است(شههید ثهانی ،بهی تها1 ،1 ،و  .)971-971دلیلهی بهر
اعیبار این ظاهر و يلبه وجود ندارد تا بیواند بر اصل مقدم شود.
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عون ای حصری حبگ افراد
 .3چرا ک روا اتی و ود دارنا ک
هها
روا نمهیداننها .از ممه
را ز در س مورد منصو
روا تی است ک زرارپ از امام هاقر عع نقه مهیکنها که
«امير المؤمنيي لمی عع در ارپ د ي ک ی را حبگ نمهیکهرد
ً و ک ی ک در
مگر س دست را :غارب خورناپ مال تيب ظمما
امانت خيانت کنا و امانت را فروشا چ راحب مهال حاضهر
اشا ا غا ب»عحر لاممی پيشيي  . 318 32از ا ي روا هت
استفادپ میشود ک حاکب حق ناارد افراد را در غير مهوارد
ها ادله د گهر و
س عان حبگ کنا؛ البت ما و توانگر
ا ماع از ا ي حکب استثنا شاپ است.
ِهر
َظ
َن
ف
َ

مي َهر
إ
َ
َِلهی َ

تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طالق 11 /

 -3-2-2دعوای مربوط به پرداخت مهريه

ممکن است زوجین در پرداخت و عدم پرداخت مهریه با ها اخیالف کنند؛ به نحوی کهه
زوج مدعی پرداخت و زوجه مدعی عهدم پرداخهت مهریهه باشهد؛ ههر یهاه اخهیالف پهیش از
تمکین خا زوجه باشد ،قول وی مقدم است؛ زیرا ،اصل بر عدم پرداخت و اسیصحاب بقهای
دین است و خالفی در آن نیست .اما ایر اخیالف پس از تمکین خا زوجه باشهد ،برخهی از
فقها بر این عقیدهاند که ایر عادت جاریه در شهر این باشهد کهه پهیش از آمیهزش کهل مههر
قبض شود ،قول زوج مقدم است و زوجه باید بینه اقامه کند(طوسهی( )111 ،1 ،1411 ،شههیداول ،بهی
تا .)111 ،1 ،زیرا ،ظاهر بر پرداخت پیش از تسلیا است .یکی از فقهها در ایهن خصهو معیقهد
است که جایز است تغییر احکام با تغییر عادات؛ همان یونه که نقود میداول ،اوزان میهداول و
نفقات زوجات و اقارب از عادتی که در آن زمهان وجهود دارد ،تبعیهت مهیکننهد ،اخهیالف در
صداق پس از آمیزش نیز از آن جمله است؛ با توجه به این که یذشهیگان عهادت بهر دریافهت
مهریه پیش از آمیزش داشیه اند ،قول زوج مقدم است .اما در زمان کنونی شایسیه اسهت کهه
قول زوجه مقدم و آنچه که پیش از آمیزش داده میشود ،مهرالمثهل تلقهی شهود (همهو ،همهان،
همان جا) .این قول ،سخن نیکویی است؛ زیرا عرف در موضوعات مرجح است.
 -4-2-2دعوای مربوط به تحقق مهريه

هر یاه زوجین بر وقوع نکاح در دو وقت مجزای میفق باشند ولی اخهیالف در ایهن کهه
عقد دوم تأسیسی بوده یا تاکید عقد اول است .زوج قاقهل بهه ایهن کهه عقهد دوم تأکیهد و
تکراری بوده از جهت احییاط و تصحیح در نییجه یک مهریه بایهد پرداخهت کنهد و زوجهه
مدعی است که هر کدام از عقود ،عقد شرعی مسیقلی بوده و در نییجه اسیحقاق دو مهریهه
را دارد .قول قول زوجه است زیرا هنگامی که عقد واقع میشود ظاهر بهر صهحت آن اسهت
(طوسی .)131 ،4 ،1917 ،این ظاهر(اصل صحت) معیبر و مسیند به دلیل شرعی است.
 -3-2دعوای مربوط به مواقعه
هر یاه زوج با زوجهی خویش خلوت تام نموده و پس از آن در دخول و عهدم دخهول
اخیالف نمایند ،زوجه مدعی مواقعه و زوج منکر آن باشد؛ تعدادی از فقها بهه ایهن دلیهل
که هنگام خلوت تام زوجین و عدم وجود مانع ظاهر بر مواقعه است ،به تقدم قول زوجهه
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قاقل میباشند(شهید اول( )117 ،1441 ،ابن براج( )144 ،1 ،1441 ،رشیی ،بی تها .)914 ،1 ،عبارت یکهی
از فقها در این خصو چنین است«:زمانی که مرد با زن خویش خلوت نمهوده و سهیر 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 بر حاکا است که چنین حکا کند .یرچه در واقهع دخهولی
صورت نگرفیه باشد ،هرچند بر زن جایز نیست که بیش از نصف مههر را بگیهرد»(طوسهی،
 .)471 ،1934این امکان وجود دارد که مسیند چنین حکمی رواییی باشد از امام سهجاد(ع)
مبنی بر این که« :هر یاه در بسهیه شهود و پوشهشهها کنهار رود مهریهه و عهده واجهب
مییردد»( 1کلینی( )111 ،1 ،1419 ،حرعاملی .)17 ،11 ،1911 ،پذیرش این نظر و عقیده به تقهدم
ظاهر و ثبوت تمام مهریه ،مسیند به دلیل شرعی بوده و در تقهدم آن بهر اصهل تردیهدی
نیست .بر این اساس نمیتوان به نحو مطلق چنین حکا داد که در فر تعار اصهل و
ظاهر ،ظاهر مقدم است؛ بلکه ،تنها ظاهری کهه مسهیند بهه دلیهل شهرعی باشهد ،مقهدم
مییردد .با این وجود باید توجه داشت که این روایت با روایات دیگر تعار دارد؛ از این
جمله است روایت منقول از امام صادق (ع) مبنی بر این که «مهر ثابت نمیشود مگهر بها
نزدیکی در فرج» .1و روایت دیگری که از ایران نقل شده است؛ بدین معنا کهه« ،از امهام
صادق (ع) در مورد مردی که با زنی ازدواج نموده سؤال شد که داخهل در اتهاق شهدند و
درب را بسیه و پوششها را کنار زده و او را لمس و تقبیهل نمهوده و سهپس او را طهالق
داده امام در این مورد فرمودند« :بر ذمهی وی چیزی جز نصف مههر تعلهق نمهیییهرد»
(همو ،همان ،همان جا) .میتوان یفت که این روایات با روایهت نخسهت در تعهار اسهت؛ بها
توجه به مطابقت روایات اخیر با نص قرآن کریا مبنی بر این که «ایر پیش از آن کهه بها
آنها نزدیکی کنید طالقران دهید در حالی که برای آنها مهری تعیین نمودهاید ،پهس
نصف آنچه را که تعیین نمودهاید به آنها بدهید» 9و نیز اجماع فقهای امامیهه مبنهی بهر
این که مراد از لمس در این آیه مواقعه است ،مطلهق لمهس موجهب وجهوب تمهام مههر
نمیشود .این قول میان فقها مرهور اسهت (شههیدثانی( )971 ،1 ، 1414 ،شههیدثانی)919 ،1411 ،
(طباطبایی.)119 ،7 ،1411 ،

.1
.3
.2

«إذا
«ال و
«و إ
فنصف

ً و ب المهر و ال اپ».
ً و أرخي سترا
أغمق ا ا
ب المهر إال الوقاع فی الفرج».
طمقتموهي مي قب أ تم وهي و قا فرضتب لههي فر ةه
مافرضتب».ع قرپ 322
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 -4-2دعوای مربوط به تعين زوجه
هر یاه مردی مدعی زوجیت با زنی باشد در همان حهین خهواهر آن زن نیهز مهدعی
زوجیت با آن مرد باشد ،ایر هر دو بینه اقامه کنند و ایهر دخهول بها زن مهدعی صهورت
نگرفیه باشد بینه مرد مقدم است .اما ایر دخول صهورت یرفیهه باشهد .روایهات و فیهوی
داللت بر تقدم بینه زن دارند یرچه اصل بر عدم زوجیت است لکن در این جا ظهاهر بهر
اصل مقدم است (حلی( )131 ،1919،شهیدثانی .)947 ،1411 ،ظاهر در ایهن جها جهزء مرجحهات
است نه این که حجیت مسیقلی داشیه باشد مرجح بودن آن یک مسأله است و حجیهت
مسیقل آن یک مسأله دیگری است.
 -5-2دعوای مربوط به فقدان زوج
زنی که شوهرش مفقود شده بعد از جسیجو و تفحص در مدت چهار سال بها شهرایط
مفصلی که در روایات آمده میخواهد ازدواج کند .اصل بر بقهای حیهات زوج و ظهاهر بهر
موت وی است و ظاهر بر اصل مقدم مییردد .سؤالی که در این جا مطرح میشهود ایهن
است که آیا احکام موت به طور مطلق بر مفقود بار میشود مثال مالش را تقسیا کرده یها
نه فقط اجازه داده که زن ازدواج کند؟ ظاهر اخبار و کالم اصهحاب داللهت بهر وجهه دوم
دارد بعد از طالق دادن حاکا و نگه داشین عده طالق زن میتواند ازدواج نماید .اما وجه
اول :حکا به موت داده شود باید عده وفات نگاه داشیه شود و ایر حکا بهه نگهه داشهین
عده زن از جهت طالقی بود که حاکا میدهد باید حکا به عده طهالق داده مهیشهد در
حالی که حکا به عده وفات داده طالق دادن آن به خاطر احییاط در فروج اسهت .امها در
حکا به قسمت مال او ظاهراً اکثر اصحاب توقف نموده تا زمهانی کهه عادتهاً امکهان زنهده
ماندن او نباشد .ی رچه در این رابطه اخیالف وجهود دارد آن هها بهه خهاطر اخهیالف در
روایات است(همو ،همان ،همان جا) .یرچه در این جا حکا به موت همسر و تقدم ظهاهر
داده میشود ولی این ظاهر مسیند به دلیل شهرعی اسهت و معیبهر ،در نییجهه بهر اصهل
مقدم مییردد.
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 -6-2دعوای اجرت المثل زوجه
مطابق تبصره ماده  991ق.م 1زوجه مهیتوانهد بهرای کارههای ایهام زوجیهت مطالبهه
اجرتالمثل کند .که مبنای آن اسییفا از عمل يیر است .از همین رو جهت شفافسهازی
بیریر و برای مرتفع ساخین تردید در امکان توجیه اجرت المثل ایام زوجیت بهر اسهاس
نهاد حقوقی «اسییفا از عمل يیر» ،تبصره مرتبط با اجرت المثل ایام زوجیهت ،بهه مهاده
اخیصاصی مربوط به اسییفا در قانون مدنی ملحق شهده اسهت .بهر اسهاس مفهاد تبصهره
الحاقی به ماده  991ق.م 1و شرایط مذکور در باب اسییفا در مین ماده  ،991شهرایطی را
میتوان برای اسیحقاق زوجه نسبت به اجرت المثل در نظر یرفت .این شرایط عبارتانهد
از -1 :انجام کارها و خدمات منزل توسط زوجه -1امر زوج به زوجه برای انجهام خهدمات
منزل  -9اجرت داشین کار در نزد عرف  -4عدم قصد تبرع :زن بایسهیی در انجهام امهور
منزل قصد تبرع نداشیه باشد تا بیواند مطالبهی اجرت المثل نماید (حهاتمی.)11-11 ،1934 ،
«رسا خانوادههای ما این است که خدمت مادر و همسر انگیزهای جز فداکاری و مهربانی
ندارد و سخن یفین از حقالزحمه درباره اجرای ایهن تکهالیف قهانونی نارواسهت .مهدعی
دست مزد نیز ،بر مبنای يلبه چنین فر میشود که همین منش را داشیه اسهت ،مگهر
این که خالف این ظاهر عرفی را اثبات کند .پس کافی نیست که بر پایه اصل عدم تبرع،
شوهر را در هر حال مدعی شماریا ،زیرا ظاهر اماره است و بر اصل عملهی (عهدم تبهرع)
حکومت دارد»(کاتوزیان1919 ،ب.)974 ،
 -7-2دعوای اختصاص اموال زوجين
در بیان مصادیق تعار اصل و ظاهر فر دیگری که میصور است ،اخیالف زوجهین
در اموال اخیصاصی هر یک از ایران است .در این خصهو رواییهی از امهام صهادق (ع)
لممی
 .1مادپ  223ق.م :هر عاپ ک ی ر ح ب امر د گری اقاام
ً
شخص لادتا
لم ا رتی ودپ و ا
ً رای
نما ا ک لرفا
م تحق ا ر لم خود خواهها هود
اشا لام
لم
مهيای
مگر ا ي ک م موم شود ک قصا تبرع داشت است.
ً ه
کارها ی را که شهرلا
 .3تبصرپ مادپ « :223چنا چ زو
ه
اشها
کار ا ر المث
ً رای
لهاپ وی نبودپ و لرفا
دستور زوج و ا لام قصا تبهرع ان هام دادپ اشها و هرای
دادعاپ نيز ثا ت شود دادعاپ ا ر المثه کارههای ان هام
حکب میکنا».
پرداخت
عرفت را محاسب و

تحلیل مصداقی اعتبار ظهور عرفی خاص دعاوی باب نکاح و طالق 11 /

آمده است که « ...در مورد کاالی زوج یا زوجه که یکی از آنها فوت کرده و ورثهی میهت،
مدعی آن میاع شدهاند یا این که زوج ،زوجه را طالق داده و دربارهی میاع با ها اخیالف
نمودهاند ،ایر میاعی باشد که اخیصا به زنان دارد ،به زن داده مهیشهود؛ ایهر میهاعی
باشد که مخیص مردان است ،به مرد داده میشود ،ایر میاع مریرک بین زنان و مهردان
باشد ،بین هر دو تقسیا میشود ... .ایر مرد صاحب بیت است میاع کال برای زوج اسهت؛
مگر آن میاعی که مخیص زنان است .ایر میاع از خانهی زوجه به خانهه زوج بهرده شهده
باشد ،میاع برای زوجه است»(کلینی( )191 ،7 ،1419،طوسی ،بهی تها( )131 ،1 ،حرعهاملی،17 ،1911 ،
 .)114-119از این صحیحه اسیفاده میشود که ایر عادت بر این باشهد کهه زوجهه میهاع و
جهاز به خانهی زوج میبرد ،به یونهای که ایر از مردم پرسش شود نسهبت بهه آن خبهر
دهند ،حکا به مقیضای این عادت نموده و این ظهاهر معیبهر اسهت شهرعاً و در صهورت
تنازع حیی بر ید نیز حاکا است؛ زیرا ایر چنین عادتی وجهود نداشهت ،در صهورتی کهه
زوج صاحب بیت باشد ،حکا به نفع وی داده میشود؛ زیرا وی مالهک بیهت اسهت و ههر
آنچه که داخل آن است .این یونه حکا کردن بهه صهرف ظههور مطلهق ناشهی از عهادت
العله بودن آن است(رشهیی ،بهی تها،1 ،
نیست؛ بلکه به دلیل قوهی ظهور با توجه به منصو
 .)133-944باید توجه داشت که عرفی که میصل به عصر معصومین است و منع و ردی بر
آن نیز ثابت نرده باشد ،به منزلهی سهنت اسهت و در اخهذ آن و تقهدم چنهین ظهاهری
تردیدی نیست.
 -8-2دعوای وجود حمل بعد از طالق
در طالق باقن ،زن مطلقه مدعی حمل قبل از ظههور حمهل و دعهوای او مسهیند بهه
وجود امارات ظنی که زنان در عرف و عادت به آن اسیناد میکننهد مهیباشهد .در قبهول
قول او و وجوب نفقه دو قول است .ظاهر بر قبول قول زوجه مطلقه (طباطبایی یهزدی،1414 ،
 )171-177 ،1و قول دیگر مبنی بر اصل عدم حمل ،که شرط وجوب نفقه اسهت مهیباشهد.
زیرا وجوب نفقه به واسطه طالق باقن منقطع شده و وجوب آن مرروط بهه حمهل اسهت
(شهید ثانی1419 ،ق .)474 ،7 ،ایر از این امارات ظنی برای ما اطمینان به وجود حمل حاصهل
یردد طبق اطمینان و علا خود عمل کرده و یرنه به صرف ظن نمیتوان آن را بهر اصهل
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مقدم نموده و حکا به وجوب نفقه داد .مثالً از امارات و نرهانهههایی باشهد کهه در علها
پزشکی ثابت شده باشد.
بعد از مطالعه آراء فقها و حقوق دانان در این مورد ،میتهوان دالیهل تقهدم ظهاهر بهر
اصل را به دو دسیه تقسیا نمود -1 :ظاهر راهی به واقع است و اصهل صهرفا بهرای رفهع
تحیر در مقام عمل است پس ظاهر مقدم است -1 .مبنای اعیبار ظن يلبه است و ظهاهر
بر خالف اصل مبینی بر يلبه است پس معیبر بوده و بر اصل حهاکا اسهت .اصهل جهایی
حجت است که دلیل ظنی دیگری وجود داشیه باشد« .االصل ليلُ حيثٌ ال ليل».
اما پس از بررسی مصادیق تقدم ظاهر بر اصل در دعاوی باب نکاح و طهالق مرهخص
شد که با توجه به اصل عدم حجیت ،همهی امارات ظنی نمیتوانند جانرین قطع شده و
معیبر تلقی یردند تنها امارات ظنی که شارع و قهانون یهذار معیبهر دانسهیه مهیتواننهد
مسیند احکام قرار ییرند .درست است که ظاهر حال ممکن است راهی به واقهع باشهد و
بر خالف اصل صرفا برای رفع تحیر و سریردانی نباشد ولی هر یونه دلیل ظنهی مبینهی
بر يلبه از اعیبار برخوردار نیست و بدون دلیل شرعی معیبر از قلمرو اصل عهدم حجیهت
خارج نمیشود .با این توصیف همان یونه که برخی از فقها معیقدند نمهیتهوان ظهاهر را
بدون هیچ یونه قرینه و دلیلی بر اصل مقدم دانست.

 -3تحليل مصاديق تقدم اصل بر ظاهر
میرزا محمد تنکابنی میفرماید :بعضاً بین اصل و ظاهر تعار صهورت مهیییهرد.
اصحاب یاهی ظاهر را به اصل و یاهی اصل را بر ظاهر مقدم مییردانند .مقیضی قاعهده
تعار اصل و ظاهر تقدم اصل است زیرا ظاهر مفید ظن و اصل اولیه بهر عهدم حجیهت
ظن خصوصاً در موضوعات صرف است(تنکابنی .)41 ،1911 ،صاحب عناوین میفرماید :ظهاهر
توانایی معارضه با اصل را ندارد مگر این که روایت و نصو بهر اعیبهار آن ظهاهر وجهود
داشیه باشد .و این ظاهر معیبر و دارای حجت شرعی است و بر اصهل مقهدم مهییهردد.
ظواهری که دلیلی بر اعیبار آنها وجود نداشیه باشد بر اصهل مقهدم نمهییهردد(مرايههای،
 .)111 ،1 ،1417و در جای دیگر میفرماید :مراد از ظاهر در تعار اصل و ظهاهر ،ظهاهری
است که دلیلی بر اعیبار آن اقامه نرده باشد مانند ظن عهادی حاصهل از يلبهه ،در ایهن
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صورت اصل مقدم است بر ظاهر ،چرا که هنگامی که ظاهر به تنههایی و بهدون معارضهه
ها قابل اعیماد و تکیه نباشد چگونه میتوان در صورت وجهود معهار بهر آن اعیمهاد و
تکیه نمود(همو ،همان137 ،و  .)144محقق ثانی در این باره مینویسد :ثابت نرهده اسهت کهه
این ظن از نوع ظن معیبر است و اعیبار این یونه ظنون ثابت نرده است(محقق ثانی،1443 ،
 .)197-191 ،1مرحوم نراقی در کیاب عواقد االیام میفرمایند :عمل به اصل -با وجود ظنهی
که بر خالف آن اصل وجود دارد و حجیت آن اثبات نرده است -اجماعی اسهت .سهپس
ایران در ادامه میفرمایند :همان طور که عمل به اصل قبهل از ظهاهر در يیهر معلومهات
عین سیرهی علماست .همان طور ها عمل به اصل بعد از ظن به آنها هها عهین سهیره
علما است(نراقی .)911-911 ،1417 ،مرحوم کاشف الغطاء در این رابطهه مهیفرماینهد :عهادت
امامیه بر عدم اعیبار و عدم صالحیت این نوع ظواهر بهرای اثبهات احکهام شهرعی اسهت
(کاشف الغطاء ،بی تا .)91 ،1 ،محقق داماد در این رابطه میفرمایهد :ظهاهر عرفهی ههر چنهد از
امارات قضاقی به حساب میآید ولی از اماراتی نیسهت کهه در فقهه حجیهت آن از ناحیهه
شرع ثابت شده باشد .ایر چنین بود در تعار اصل و ظاهر ،ظاهر همواره مقدم بر اصهل
بود« .االصل ليلُ حيثُ ال ليل» در این جا مقصود از دلیل اماره معیبهر

اسهت(محقهق دامهاد،

بیتا.)111 ،
همانطور که مالحظه شد تمامی اقوال مبینی بر این امر است که ظهاهر مفیهد ظهن
است و از طرفی اصل بر عدم حجیت ظن است مگر مواردی که بها دلیهل شهرعی معیبهر
باشند فلذا در مقام تعار ظاهر با اصل ،ظاهر تاب مقاومت و معارضه را نهداردو همهواره
اصل مقدم مییردد مگر در مواردی که حجیت این ظواهر ثابت شده باشد .کهه بهه نظهر
میرسد این قول ،قول نیکو و موافق با اصول شرعیه باشد چرا که اصل بهر عهدم حجیهت
ظن است مگر با دلیل «اِن الظن اليغنی من الحق شيئاً».
حال پس از آشنایی با نظرات و اسیدالالت این یروه از فقها و حقوق دانان بهه ذکهر و
بررسی مصادیق تقدم اصل بر ظاهر خا دعاوی باب نکاح و طالق خواهیا پرداخت:
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 -1-3دعوای ميزان مهريه
اخیالفاتی که در باب اقل و اکثر در باب عقود صورت میییرد_مانند اخهیالف بهایع و
مریری در مقدار عوضین ،اخیالف زوجین در مقدار مهر ،مالک و اجیر در مقدار اجرت و
 _...سخن سخن منکر زیادی است یر چه قول مدعی اکثر موافق ظاهر ،ثمهن المثهل یها
مهرالمثل یا اجرت المثل باشد(مرايههای .)141 ،1 ،1417 ،ظاهر بر این است که کمیر از ثمهن
المثل و مهرالمثل عقهد منعقهد نمهی یهردد .روایهت ابهی عبیهد از امهام صهادق (ع) کهه
میفرمایند« :مردی که زنی را به ازدواج خویش در میآورد و هنوز نزدیکی با زن صهورت
نگرفیه است زن مدعی است که صداق او صد دینار است در حالی که زوج معیقهد اسهت
که مهریه او پنجاه دینار است و بینه ای ها موجود نباشد امام فرمودند:سخن سخن زوج
همراه یمین است»(حر عاملی.)11 ،11 ،1911 ،
 -2-3دعوای تحقق رضاع
تردیدی وجود ندارد که رضاع همانند نسب موجب نرر حرمت مییردد .قهال رسهول
اهلل ( )« :يحرم من الرضاع مايحرم من النسب»(همو ،همان .)114 ،14 ،بحثهی کهه ایهن جها
مطرح می شود این است که آیا برای نرر حرمت به حمل و لبن اکیفها شهود و یها در آن
والدت شرط است؟ دو قول وجود دارد .قول دوم بنا بهر قهول اکثهر فقهاسهت .اکیفهاء بهر
حمل زمانی که زوجه مطلقه باشد و یا این که زوج فهوت نمهوده و از او صهاحب حمهل و
لبن یردیده سپس با فرد دیگری ازدواج نموده و از ها صاحب حمل شده و در حالی که
لبن سابق بدون این که زیاد شده باشد اسیمرار داشیه است بنها بهر اصهل عهدم حهدو
منسوب به فحل اول است .اما در صورتی که لبن افزایش یافیه باشهد امکهان اسهیناد بهه
فحل دوم نیز وجود دارد اخیالف است که آیا برای فحل اول اسهت یها فحهل دوم؟ بنهابر
اصل برای فحل اول و ظاهر لبن برای هر دو فحل ،اصل و ظاهر با ها تعار نموده کهه
شهید بنابر قولی که از شافعی نقل شده ایر چهل روز از حمل دوم بگذرد طبق عمل بهه
ظاهر لبن برای هر دو فحل است زیرا زیادی به سهبب حمهل دوم اسهت در نییجهه لهبن
برای هر دو فحل است سپس شهید میفرماید این قول و اکیفهاء بهه حمهل قهول موجهه
است(شهیدثانی .)111 ،7 ،1419 ،برخی دیگر قاقل به این هسیند که در مقابل اصل بهه ظهاهر
توجه و الیفاتی نمیشود تا این که اکیفاء به حمل نماییا(آل بحرالعلوم.)141 ،9 ،1449 ،
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 -3-3دعوای مواقعه
هریاه زن باکره با شوهرش خلوت نماید و زن ادعای نزدیکهی و مواقعهه و در نییجهه
ثبوت تمام مهر را نماید و شوهر منکر مواقعه و ثبوت تمام مهر یهردد .قهول اکثهر فقههاء
مبنی بر عمل به اصهل عهدم مواقعهه و تقهدم قهول زوج تها زمهانی کهه خهالف آن ثابهت
شههود(طوسههی( )911 ،4 ،1917 ،حلههی( )111-117 ،7 ،1411 ،حلههی( )493 ،1441 ،حلههی)999 ،1 ،1913 ،
(حلهههی( )111 ،1919 ،طباطبهههایی( )119-114 ،7 ،1414 ،بحرانهههی )114 ،14 ،1419 ،و شههههید ثهههانی
میفرماید اقوی تقدیا اصل بر ظاهر ظن است(شههیدثانی .)111 ،7 ،1419 ،بنهابراین بها تقهدم
قول زوج و سویند وی بر عدم مواقعه ،آثاری بر آن میرتب است که عبارتاند از -1 :باقن
بودن طالق(به علت وقوع طالق قبل از نزدیکی)  -1زوجه عده ندارد  -9با توجه به بهاقن
بودن طالق ،پس از طالق نفقهای به زن تعلق نمیییرد  -4تنصیف مهر و عدم اسیحقاق
زوجه نسبت به نصف دیگر مهریه.
همان طور که قبال نیز ذکر نمودیا ادله این قول مبنی بر تقهدم اصهل ،بهر ایهن مبنها
است که ظاهر مفید ظن است و از طرفی اصل بر عدم حجیت ظن است مگر مواردی که
با دلیل شرعی معیبر باشد .فلذا در مقام تعار اصل با این ظاهر ،ظاهر تهاب مقاومهت و
معارضه را ندارد و همواره اصل مقدم مییردد مگر مواردی که ظهاهر مسهیند بهه دلیهل
شرعی و معیبر باشد.

نتيجهگيری
بحُ تعار اصل و ظاهر یکی از موضوعات مها و تهأثیر یهذار در جریهان دادرسهی
است .این موضوع پس از یأس و ناامیدی دارس از سایر ادلهی معیبر حاصل میشهود.ایر
ظاهر مسیفاد و مسینبط از قراقن و اوضاع و احوال موجود در آن موضهوع باشهد ،فقهها و
حقوق دانان در تقدم این ظاهر بر اصل تردید کرده اند .عده ای به دالیلی همچون طریق
به واقع بودن ظواهر و اتکاء بر ايلبیت معیقد به تقدم ظاهر بر اصل هسیند .و تعدادی به
دلیل معیبر ندانسین ظواهر عرفی ،اصل را بر چنین ظواهری مقدم مهیداننهد .و عهدهای
دیگر نیز قاقل به تفصیل شدهاند و با توجه به مورد دعوا اصل یا ظاهر را مقدم میدارنهد.
اما آنچه که مسلا است این است که با توجه به اصل عدم حجیهت ظهن مطلهق ،دالیهل
ظنی اصوالً بر اساس این اصل فاقد اعیبار و حجت هسیند جز در مواردی کهه بهه دالیهل
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خا از شمول این اصل خارج شدهاند .در این پهوهش با در نظر یرفین نظرات و اقهوال
فقها و حقوق دانان برجسیه به بررسی دعاوی و اخیالفهات بهاب نکهاح و طهالق در مقهام
تعار اصل و ظاهر پرداخیه شد و با جمع بندی این اقوال و همچنین با در نظر یهرفین
اصل عدم حجیت ظن مطلق ،میتوان چنین نییجه یرفت که در این دسیه از دعاوی آن
ظواهری که مؤید به شرع و قانوناند مسلمأ بر اصل مقدماند .اما پارهای از «ظواهر حهال،
قراقن و اوضاع و احوال فاقد این تأیید» میتوانند مسیند بهه «مهاده  1911و 1914ق.م»
و با توجه به آراء و نظرات و مالکهای اصولی و فقهی ،عهرف و عهادت و منطهق و بنهای
عقالقی مورد بررسی و تدقین قاضی و یا مجیهد قهرار یرفیهه ،در صهورتی کهه موجبهات
اقناع ایران را فراها آورد به آن تمسک جسیه ،این دسیه از ظواهر را بهر اصهول عملیهه
مقدم بدارند .بنابراین اهمیت باالی دعاوی باب نکاح و طالق و همچنین اصل عهدالت در
رسیدیی قضاقی اقیضاء میکند که در صورت تعار اصل و ظاهر در این یونهه دعهاوی،
دادرس به صورت موردی به این دعاوی رسیدیی کند و بها توجهه بهه اوضهاع و احهوال و
شرایط خا هر دعوا ،در صورت اقناع ،نسبت به تقدم اصل یا ظاهر و ترخیص مدعی از
مدعی علیه تصمیا مناسب اتخاذ بکند و در صورت عدم اقناع ،بها توجهه بهه اصهل عهدم
حجیت ،نسبت به تقدم اصل اقدام بکند.
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 کتابنامه:
کر ب
* قر
 -1خونا خراسانی
نشر اسالمی 1123ق قب.
 -3ل حرال موم سيا محما بلغهه الففهيههه مکتبه
الصادق 1122ق چاپ چهارم تهرا .
هئال ئ المطب ه
ها الفسه
ها ي احمه
هگ محمه
هي ادر ه
 -2ا ه
1131ق قب.
ال ممي
محمها ي لمهی مه صيضرهئا الففهههه
 -1ا ي ا و
1112ق تهرا .
دارالکتب االسالمي
نشر اسالمی
 -5ا ي راج لباال ز ز الفميذب مؤس
1123ق قب.
 -3ا ي منظور محما ي مکرم فسان الفعئب داراالحيها
يرو .
التراث ال ر ی 1128ق
 -2امامی سياح ي حه ق مدنی کتها فروشهی اسهالمی
 1253تهرا .
نشراسالمی
وسف الفضدال ق الفناظئا مؤس
 -8حرانی
ی تا قب.
دالرالفمصطفی الصحهاء
وسف الارر الن في
 -1حرانی
يرو .
الفتئالث 1132ق
 -12تنکا نی ميرزامحما تأسهسها در و الدهد ههيهی
دارال مب هبهانی 1283ش.
فری لنگرودی محما فر تئمهن ف ژی حه ق عنج
-11
دانش 1282ش تهرا .
الجهئ
 -13حاتمی و ز ر ا لمی ارغر و سهياپ فاطمه
هئ وهان ن حمايهت
الفمثل اليام زوجهت و نضله با نگئشهی به
خان الدا السهفند  1931م مه مطال ها حقهوقی دانشهگاپ
هار  1211دورپ هفتب شمارپ اول.
شيراز
واد گام به گام با حه ق خان الدا
 -12حبيبی تبار
نشر خرم 1282ش تهرا .
 -11حرلاممی محما ي ح ي وسها ل الفيههعه منشهورا
 1281چاپ ششب تهرا .
مکتب االسالمي
 -15حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر الرشاد الصذههان
نشر اسالمی 1112ق چهاپ اول
الفی الحکام الصيمان مؤس
قب.
 -13حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر مختلف الفيهعه
1113ق چاپ اول قب.
مرکز اال حاث و الاراسا االسالمي
 -12حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر مختصهئالفناه
غااد.
1282ش
منشورا مکتب االهمي
محماکاظب

کفايهه الصوه

مؤس ه
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 -18حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر و الدد الصحکهام
هی معئهه الفضال و الفضئالم مؤس ه نشهر اسهالمی 1112ق
چاپ اول قب.
 -11حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر تذکئا الففهيا
ی تا چاپ سنگی قب.
مکتب المرتةو
 -32حمی ح ي ي وسف ي لمی المطهر شهئالي الصسهالم
هی مسا ل حال و الفضئالم 1281ق ن ف اشرف.
مؤس ه
هئال
هام الفيه
هي س ه يا جه
هی ه
حيه
هی
 -31حمه
1125ق قب.
سياالشهاا
ما ن ال مب
 -33خوئی ا والقاسب منياج الفصافضه
1112ق قب.
کتهاب تاورهاء منشهورا
 -32رشتی ميهرزا حبيهب
ی تا قب.
الکر ب
دارالقر
 -31شهيا اول محما مکی لاممی الفلمعه الفدميههه ههی
ههه الصمامهه مرکز حوث الحج و ال مرپ 1123ق تهرا .
 -35شهيا اول محما مکی ال اممی و ال د الفف ال د ههی
و الفعئبهههه تحقيههق سههيا لبههاالهادی
الففهههه و الصوهه
ی تا قب.
الحکيب منشورا مکتب المفيا
 -33شهيا اول محما مکی ال اممی الفدروس الفيئدهه هی
نشر اسالمی 1113ق قب.
ما 2مؤس
ههه الصمامهه
 -32شهياثانی ح ي هي ز هي الها ي تميهدالفه ال هد
مکتب االلالم االسالمی 1113ق قب.
 -38شهياثانی ح ي ي ز ي الا ي الفئوضه الفبيهه ههی
مهاهای 3و 5انتشهارا داوری
شئح الفلمعه الفدميهههه
1112ق چاپ اول قب.
 -31شهياثانی ح ي ي ز هي الها ي مسهاف الصهيهام
م ارف اسالمی 1112ق چاپ اول قب.
مؤس
مختصهئ حهه ق
 -22رفا ی و امامی سيا ح هي و اسها
خان الدا انتشارا دادع تر 1223ش تهرا .
 -21طباطبهها ی محمههاکاظب الفعههئا الفهه هی مؤس هه
نشراسالمی 1132ق قب.
 -23طباطبا ی سيالمی رياض الفمسا ل هی بهان الحکهام
يرو .
بافدص ل دارالهادی 1113ق
 -22طباطبا ی محماح يي دفههل الفمههنالن ههی تفسههئ
 1233تهرا .
يا
الفهئآن
فر محما ي ح هيي تيهذي الصحکهام
 -21طوسی ا ی
يرو .
ی تا
دارالت ارف
فههر محمهها ههي ح ههيي الفنيايههه
 -25طوسههی ا ههی
يرو .
دارالکتب ال ر ی 1212
ههی هههه
فر محما ي ح هيي مبسه
 -23طوسی ا ی
1282
ثهار ال فر ه
الحيا
الصمامهه مکتب الرضو
تهرا .
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فر محما

ي ح يي

الفخالف

مؤس

نشر

 -22طوسی ا ی
اسالمی 1118ق قب.
مها2
ها الها ي کيهف الفلثهام
هه
 -28فاض هنای
نشر اسالمی 1113ق قب.
مؤس
هی
ها بئرسه
هز و محمارضه
هاوکيمی لز ه
هی و زنه
 -21فهيمه
مصاديق تعارض الول و ظاهئ در ههه و حه ق م مه حقهوقی
دادع تری 1212ش سال  25شمارپ.22
 -12فخرالمحققيي شيخ ا ی طالب اليراح الفف ال هد ههی
 1228قب.
ما 2لممي
شئح الشکاص الفه ال د
تعهارض الوهل و
مي و اسمالي
فری
 -11قنواتی و
ظاهئ پژوهش نام انا ش ههای حقهوقی 1211ش دورپ 1
شمارپ.3
مها1
دکترنارر ال با و دفهل ال با
 -13کاتوز ا
 1282الف تهرا .
و  3ميزا
دکترنارر حهه ق مهدنی و الدهد دمه می
 -12کاتوز ا
هنشر 1238ش تهرا .
ما 1انتشارا
وئالردالدها
مهااول
دکترنارهر حهه ق خهان الدا
 -11کاتوز ا
تهرا .
شرکت سهامی انتشار 1282
محماح يي تضئيهئ الفمللهه مکتبه
 -15کاشف الغطا
ی تا تهرا .
الن اح
الفکهاهی ناشرداراالضهوا
قو
 -13کمينی محما ي
يرو .
1112ق چاپ اول
 -12عيالنی قمی ا ی القاسب ي ح هي جهام الفيهتا
ی تا تهرا .
شرک الرضوا
 -18محقق ارد يمی احمها ي محمها ملمه الففا هدا و
نشراسالمی 1113ق قب.
ما 13مؤس
الفبئهان
 -11محقق ثانی لمی ي ح يي الکرکی جهام الفمهاوهد
ل البيت 1111ق چاپ اول.
هی شئح الفه ال د مؤس
 -52محقق ثانی لمی ي ح هيي الکرکهی رسها ل مضههق
ال ظمی المرلشی الن فی 1121ق قب.
کئکی مکتب
 -51محقههق دامههاد سيامصههطفی بئرسههی ههيههی حههه ق
خان الدا مرکز نشر لموم اسالمی 1281ش تهرا .
هههه
 -53محقق داماد سيامصهطفی مبهاحثی الز الوه
ی تا تهرا .
مرکز نشر لموم اسالمی
 -52محمای خراسانی لمی شهئح رسها ل شههن النصهاری
انتشارا دارالفکر  1221قب.
مؤس ه نشهر
 -51مراغ ای ميرلباالفتاح الفعنهاوي
اسالمی 1112ق قب.
1122ق
هههه دارالن مها
 -55مظفر محمارضا الو
يرو .
ملم دهه
هائي
 -53م اونت موزش و تحقيقها قهوپ قةه
ما 1قب.
آرالء ههيی در الم ر حه وی (نکاح1283 )2ش
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 -52مقاس ارد يمی احما ملم الففا هدا و الفبئههان
مارسيي حوزپ لممي قب 1113ق قب.
چاپ ام
تضئيئالف سهههله مؤس هه
 -58موسههوی خمينههی روح
نشراسالمی 1112ق چاپ هفتب قب.
 -51ميرزای قمی ا ی القاسب ي ح هي ال يالنهی قمهی
ی تا تهرا .
شرکت الرضوا
جام الفيتا
 -32ميرزای قمی ا ی القاسب ي ح هي ال يالنهی قمهی
هی تها چهاپ
انتشارا لمميه اسهالمی
و النه الصو
سنگی تهرا .
محماح ههيي جهه الهئالفکالم
 -31ن فیعرههاحب ههواهر
ما 21کتا فروشی اسالمی 1233ش تهرا .
 -33نراقی احما ي محما مهای د ال هد الصيهام مرکهز
نشر التا ر المکتب االلالم االسالم 1112ق چاپ اول قب.

