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  مقدمه  .1
 و حمايت خود را جز بر حقيقت جاري              پي كشف حقيقت است      اگرچه حقوق، همواره، در              

يابد تا شايد به عدالت كه           اين اصل كلي گاه در پيچ و خم روابط انساني انعطاف مي                      سازد،     نمي 
يابد كه فردي با          اين وضعيت زماني عينيت مي         .   شود تر   همانا غايت نهايي آن است، نزديك               

مي                  حقوقي  عملي  به  دست  وضعيتي ظاهري  به  عتماد  بعد         ، زند   ا زماني  كه  يابد   درمي   ليكن   
اين واقعيت از يك طرف اين فرد را در                    .   كرده است     واقعيت جز آن بوده كه وي تصور مي                 

دهد؛ دوراهي           قرار مي    يدوراه     موقعيتي ناخواسته قرار داده و از طرف ديگر حقوق را بر سر                           
ن است كه حقوق چشم بر واقعيت            در اين زما      .   اعتبار دادن به واقعيت مكتوم يا ظاهر مقبول                    

تر همچون ايجاد ثبات در روابط حقوقي         هايي مهم  حمايت از ضرورتمنظوربندد و به پنهان مي
 به ظاهر اعتبار      ، چه بيشتر به آن و حمايت از اشخاص ثالث با حسن نيت                   و اعتباربخشي هر      

عمل به     « عنوان   با    اي   نظريه  در قالب      در حقوق برخي كشورها          سازوكار    اين   .   بخشد  واقعيت مي    
ن به اين نظريه همواره بر اهميت توجه به                   قائال  .    تجلي يافته است    1» اعتبار ظهور     « يا  »   ظاهر  

حقوقي                 بط  روا در  ظاهري  مي تأكيد  وضعيت  ع           ا ين  ا بر  و  كه    كنند  موجه و       « تقادند  د  عتما ا
از  بايد    با حسن نيت وي نيز مقارن باشد،            كه  رصورتي   د  فرد بر يك وضعيت ظاهري،          2» مشروع   

اين حمايت در قالب         .   (Vasseur, 1960, vol. 12, n. 4)  سوي حقوق مورد حمايت قرار گيرد             
دادن به وضعيت ظاهري و                  عتبار  ثالث                     پوشي  چشم ا قبال شخص  در  واقعيت و آثار آن  از   

يابد كه خلل در آن،          شرايطي خاص جريان مي        در   اين حكم استثنايي،       البته   .   شود  مي   گر  جلوه  
   .كردشايستگي حمايت را از اعتماد ثالث سلب خواهد 

لبته با فقه و شريعت پيوندي ناگسستني دارد،                              پيشينة  در    نيز كه ا نظام حقوقي كشور ما 
 اختصاص داده است كه           هايي را به خود         همواره بحث     »   ظهور  « و  »   ظاهر  « موضوعاتي چون      

البته   .   شمار آيد    به هاي حادث       هاي باالي اين نظام در رويارويي با ضرورت                       تواند از ظرفيت        مي 
ديدگاه                                         بر  لزومًا  ما  حقوقي  و  فقهي  منابع  در  مقوله  اين  به  نگاه  نوع  كه  داشت  توجه  يد  با

فاوت عناصر زمان و مكان در           انطباق ندارد و ت         »   عمل به ظاهر    « نظرية   پردازان خارجي در             نظريه  
  . استكرده هاي متفاوتي را نيز در اين خصوص ايجاد  خلق اين تفكرات، نگرش

 ويژه   به  در روابط حقوقي و           گفته  پيش هاي     ضرورت   گيري   شكلحال سؤال اينجاست كه آيا           
 تجاري و اقتصادي،          ةط جديد در عرص     ما و نيز اقتضائات رواب             جامعة   روابط تجاري افراد در                

توان با      نمايد يا مي      مي ناپذير    اجتناب   را براي نظام حقوقي ما امري              »  عمل به ظاهر «ة از نظريگيري وام
 نظام  ة  را در پيكر     يسيتأس هاي فقهي و حقوقي موجود، خأل ناشي از فقدان چنين                    استفاده از ظرفيت       

                                                            
1. La théorie de L'apparence 
2. le confiance légitime 
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 ة؟ مقال   كرد  ن جبران نمود و سازوكاري بومي در جهت نيل به اهداف مورد نظر ترسيم                              حقوقي ايرا     
بررسي اين موضوع                       در پي مطالعه و  با روشي كيفي  اين      .   است حاضر  بتدا   زمينه   در  بعاد و    ا  ا

. شود  مي تشريح    ظاهر   ةقه به مسئل  نگرش ف    و در ادامه        بررسي   مورد بحث     ةچارچوب حقوقي نظري        
بررسي   بحث و    قابل اعمال و همگون با نظام حقوق ايران                  حل  راه   در پايان، با تطبيق اين دو نگرش،                

 .شود مي

  
  شناسي  مفهوم .2

 :1388قاسمي،   (   ظاهري دانست      رادة     ا    برگرفته از مكتب اصالت        توان    مي را   »   عمل به ظاهر      « ةنظري  

 هاي  ضرورت   اجتماعي حقوق و با در نظر گرفتن مصالح و                 جنبة   بر  تأكيد   مكتب اخير با     . ) 61
كاتوزيان،      (   دهد   يم  تعهد و حق مورد توجه قرار            منشأ   عنوان    به  اراده را        ة شد اظهار   ة اجتماعي، چهر     

د آنان را به آثاري ملتزم سازد كه                توان    مي  افراد     ة از تجلي بيروني اراد       تفسير نوعي .)228 :1 ، ج1376
باطني   ارادة       ظاهري وراي        ة  نظر، اراد      از اين    .   واقعي آنها در يك راستا قرار ندارد                  ارادة      لزوماً با     

» عمل به ظاهر      « ة قاعد  .   آورد     مي  و آثار حقوقي را پديد           پردازد      يم افراد به ايجاد حق و تكليف            
 حمايت   منظور   به و در راستاي پراگماتيسم حقوقي و              برد    مي نيز از دستاوردهاي اين مكتب بهره               

 اين   با .   كند  مي   تأكيد   افراد     ة  ظاهري اراد       ةاز نظم حقوقي جامعه و استحكام معامالت، بر جنب                 
 حقوق در    شود  يم  بلكه موجب    ، كند  مي واقعيت را انكار ن         يكل  به »   عمل به ظاهر      « ة حال، قاعد     

شرايطي خاص چشم خود را بر واقعيت موجود ببندد و بر وضعيت ظاهري آثار قانوني را بار                                   
 . كند

 با رفتار يا گفتار خود ظاهري اين مفهوم استوار است كه اگر فردي بر »عمل به ظاهر«نظرية 
كند  كه نوعاً قابل اعتماد است و شخص ثالثي، با حسن نيت، بر اين ظاهر اعتماد                           كند  را ايجاد      

 در برابر شخص ثالث مسئول          ، و اقدامي را انجام دهد، شخصي كه ظهور منسوب به اوست                        
ليت       .   است  مسئو ين  ا مقيد      به ليكن  ختن  صورت  ب    سا هري             وي  ظا وضعيت  يج  نتا و  ر  ثا آ ه 
 1» اعتماد مشروع و موجه         « س اين نظر      براسا  . ابد ي  يم نظر از واقعيت امر تجلي           صرف   ، شده ايجاد   

  .شخص با حسن نيت، قابل احترام است
  

  »عمل به ظاهر «ة نظريمنشأ .3
 مربوط به 2»ةمجموع« در ويژه به را در حقوق رم و» عمل به ظاهر«نظرية  ةخاستگاه اولي  

                                                            
1. le confiance légitime 
2. Digeste 
3. lpianus 
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 Noslacan, no( مربوط به قرون وسطي تبلور يافت (Vasan, 1980: 49) » حق استةجادكننديا

(date: 646 . شده توسط  تنظيمكاربرد اين قاعده در آن دوران در ارتباط با اعتبار دادن به اسناد
»اشتباه معمول و متعارف «ةواسط بهافرادي بود كه 

3

، واجد حق تنظيم چنان اسنادي تلقي 
 فردي اهليت كه يوقت كلي طور به.  نبودند در حقيقت از آن حق برخورداركه درحالي ،شدند يم

 كه از وضعيت وي كرد يم مكان نقل و سپس به مكاني ديگر داد يمدليلي از دست  بهمدني خود را 
بود، گرفته اطالعي وجود نداشت، اعمال قانوني وي كه به اتكاي وضعيت ظاهري وي انجام 

، از »اشتباه معمول و متعارف« موارد گونه نيادر  .(Ciacli , Mihnea, 2012: 90) دش يممعتبر تلقي 
 . شد يموضعيت ظاهري، ناشي 

دكترين فرانسه در اواخر . يافتمفهوم و قلمرو اعمال اين قاعده بعدها در فرانسه توسعه 
»كند مياعتماد مشروع ايجاد حق «د كه قرن نوزدهم اين ايده را مطرح كر

4

و با پرورش اين  
در حمايت از  »عمل به ظاهر«نظرية قضايي، روية ايده توسط دكترين و البته به موازات آن 

»اعتماد مشروع«

5

و  سه  قضايي فرانة رويويژه به(Le Tourneau, 1995: 4)  وجود نهادعرصة  پا به 6
و به آن هيبت كرد قديمي خارج قاعدة  آن را از يك موقعيت 1962با رسميت دادن به آن در 

 ، در مصاديق قبلي راهگشا بودتنها نهاين نظريه  ..(Sourioux, 2002, 3) حقوقي را دادقاعدة يك 
 كردن قواعد خشك تر كينزد قضايي از آن براي ةبلكه با تدوين چارچوب و شرايط آن، روي

همچنين، برخي از مواد موجود در قوانين فرانسه مانند . حقوق به عدالت و انصاف بهره برد
 آن قانون بر اين نظريه 202و201، 2279، 2265، 650، 549 قانون مدني و نيز مواد 1240مادة 

.اتكا دارند

7

ماد مشروع و موجه در رديف شوراي دولتي فرانسه نيز از جاي دادن مفهوم اعت 

                                                                                
                   

 
اين فرد .  ذكر شده است(Barbaries Philippus)  »بربريس فيليپوس«نام ه  يك برده بر موردداي   در آن مجموعه قضيه.

با كشف واقعيت و مشخص شدن اين موضوع . ه بوددست آورد همتعاقب فرار از ارباب خود، ظاهر و حقوق يك فرد آزاد را ب
شده در دوراني كه وي  تنظيمو اسناد گرفته عمال و اقدامات انجامكه وي يك برده است، اين مسئله پيش آمد كه تكليف ا

 نهايتدر .  چه خواهد بود و آيا اين اعمال را بايد باطل دانست يا آنها را معتبر تلقي كرد،استده رك ميتظاهر به آزادي 
 ,Noslacan) دشمزبور، معامالت و اسناد مربوط به آن دوران معتبر محسوب  ةقضي در تر عادالنهتر و  منصفانهحل  راهعنوان  به

no date: 646).  

 اعتقاد راستين اكثريت افراد جامعه مبني بر اينكه يك شخص خاص داراي حقي ست از ال، عبارت منظور از اشتباه معمو.
  .كه در واقع آن شخص واجد آن حق نباشدحالي دراست،

. شود مي نيز ياد (théorie de la confiance légitime)» اعتماد مشروع ةنظري«عنوان  به عمل به ظاهر ة گاه از نظري.
(Fauvarque-Cosson, 2007: 25)  

7

 قانون مدني فرانسه 202و201، 2279، 2265، 650، 549 ، قانون مدني1240 ةمادالبته در برخي مواد قانوني در فرانسه مانند . 
 .(Petru Ciacli, Ioana Mihnea,  op. cit: 91)  بر مفهوم اين نظريه داللت دارند

  متعارف، و معمول اشتباه»  به موسوم اي قاعده در ايده اين تدريج، به 2.اند دانسته 1«اولپيانوس»

1. lpianus 

8 

 

3. error communis facit jus 

5. la croyance légitime crée le droit 

6. la confiance légitime 

2 

4

 

8
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دليل اهميت اصل  بهشايد اين مسئله  1.استورزيده اصول قانون اساسي اين كشور خودداري 
توسعة قضايي در  يةرودر حقوق اين كشور و نيز تمايل به باز گذاشتن دست  2حاكميت اراده

 .آن باشد

  
  »عمل به ظاهر «ةشرايط اعمال نظري .4
  حسن نيت ثالث . 1. 4

 اصول حقوقي و از نتايج مثبت تعامل ميان حقوق                ني تر  مهم  يكي از      توان    مي اصل حسن نيت را      
 است  ي ا  له يوس  فرانسوي، حسن نيت        ة، حقوقدانان برجست         » ريپر  « به تعبير   .   و اخالق برشمرد      

 (Ripert, La Régle Morale dans les Obligation ضوعه اخالقي در حقوق مو        قاعدة    براي نفوذ      

Civil, n.157 cité par:Terré, Lequette, Simler, 2005, : 442, n.439)(            البته بايد توجه داشت كه
تمامي   اشتراك      وجه   اما   ،  حقوقي مختلف يكسان نيست      ي ها  نظام   به اصل حسن نيت در       ها  نگاه  
 ابزاري براي گريز از شدت و جديت اعمال مضيق و                        عنوان    به  كه حسن نيت    است  اين   آنها  

 . هستند» انصاف«؛ آنها همه در پي چيزي به نام شود مياستفاده خشك قواعد مربوط به قرارداد 

ارتباط تنگاتنگي وجود دارد و               »   حسن نيت  « م  و مفهو  »   عمل به ظاهر    « نظرية    ميان   اصوالً  
مزبور   نظرية   اعمال      . شمار آورد      به را از نتايج اصل حسن نيت          »   عمل به ظاهر    « نظرية   شايد بتوان     

در عمل نيازمند حسن نيت شخصي است كه حقي براي او در ارتباط با وضعيت ظاهري بايد                                
باشد و اين وضعيت ممكن است        از واقع امر آگاه           بايد  ن ص ثالث   كه شخ معنا  بدين   .   شود ايجاد    

 باشد كه يك فرد متعارف بتواند نوعاً از               ي ا  گونه   به بنابراين اگر واقعيت          .   شخصي يا نوعي باشد    
. نداشته باشد    آگاهي    از موضوع     هرچند واقعاً      ، شود  يم شخص آگاه محسوب      شود،   آن آگاه      

 بوده   يم  ثالثي كه از واقعيت آگاه بوده يا بايد آگاه                       از شخص  »   عمل به ظاهر      « ةبنابراين نظري      
نظرية   ، اعمال     يي تنها  به البته بايد توجه داشت كه وجود حسن نيت                .   كنند  ينم است، حمايت     

مزبور مستلزم وجود شرايطي ديگر نيز              نظرية   كه استناد به     بل ، كند  ميرا توجيه ن     »   عمل به ظاهر    « 
   3. اما شرط كافي نيست،شرط الزم استناد به ظهور است» حسن نيت«عبارت ديگر،  به. است

                                                            
1. Cons. Const. 7 Nov. 1997, D. 1999. Somm. 235, obs. Mélin-Soucramanien (Balosso, 2008) 
2. le principe de l’autonomie de la volonté 

قانوني اصالح قانون تجارت  ةاليح 118 ةمادشده در  بيني پيشهاي سهامي  شركت چنانچه اصل اختيارات تام مديران در .3
در اين ماده . دشدر خصوص شرط حسن نيت در آن اصل قائل به استثنا  دباياعتبار ظهور بدانيم،  ةقاعدا مصداقي از  ر1347

 شركت ةت مديرأكه فقدان اختيارات هي كردتوان چنين برداشت  مي رو ازاينتصريحي بر لزوم حسن نيت ثالث نشده است و 
 با نص قانون ،چند مبناي منطقي ندارداين استثنا  هر. چند فاقد حسن نيت نيز قابل استناد نيست ثالث هرسهامي در برابر

رسد كه  نظر مي اما به. نيز به همان صورت تكرار شده است) 1384(اصالح قانون تجارت  ةاليحاني دارد و حتي در وهمخ
 مبتني بر ، ظهور و استثنايي بر قواعد عام نمايندگي باشدةكه مبتني بر قاعداز آناصل اختيارات تام مديران شركت سهامي بيش 
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 انتساب ظهور. 2. 4

، ظهور ايجادشده زماني عليه شخص قابليت استناد خواهد داشت كه قابل انتساب به وي باشد                              
بايد ظاهري را معتبر تلقي كرد كه با قصد و رضاي سالم از سوي شخص ايجاد شده                          رو    ازاين    
)  اهليت   و رضا   ، قصد (  سالم  ة بدين ترتيب ظهور تنها در برابر شخصي كه آن را با اراد                        .   باشد 

كه ظاهر منتسب     كرد   ادعا توان مي تنها در اين فرض  اساساًچراكه ،قابل استناد است كردهايجاد 
ن سند تجاري مانند صادركننده          يكي از مسئوال     ارادة       فقدان    به همين دليل    .   است به فرد مزبور       

 دارنده، بدون اطالع از فقدان اراده                        هرچند  ، از وي خواهد شد         موجب سلب مسئوليت تضامني      
بنابراين در سند تجاري كه با             .   باشد كرده     موجود، سند را قبول         و با اعتماد به شرايط ظاهري            

نظرية    به  ،  در برابر كسي كه امضايش جعل شده است             توان    مي ن ، امضاي جعلي صادر شده است        
صورت متقلبانه و با سوء        به در عين حال، ايجاد ظاهر ممكن است              .   استناد كرد    »   عمل به ظاهر    « 

عبارت ديگر، ظاهر          به .   يا بدون تقصير وي صورت پذيرد            از اهمال و تقصير فرد          نيت يا ناشي    
پورارشد و     (    ندارد    ي ريتأث   اما سوءنيت يا عدم سوءنيت وي در نتيجه                ، منتسب به فرد باشد     بايد   

  .)6 :1389 ،ديگران

 
 )اشتباه متعارف و مشروع(اعتماد نوعي . 3. 4

 و در   كنند  يم  باشد كه اشخاص جامعه نوعاً بدان اعتماد                 ي ا  گونه   به يد  ظهور ايجادشده با        
وضعيت    در جامعه     بدين معنا كه يك شخص متعارف          ؛ ند شو يم قبال آن دچار اشتباه             در 

ر البته بايد خاطرنشان كرد كه آنچه د              .   شده، توانايي تشخيص واقعيت را نداشته باشد               ايجاد   
ر              قرا توجه  مورد  ينجا  معقول    « ،  رد يگ  يم ا تعبير              » عرف  به  يا  جامعه  د  فرا روية    ،  تر  قيدق  ا

 .) 164  : 2، ج  1388   كاتوزيان،      ؛ 358  : 2و 1، ج  1387كاتوزيان،       (   است »   بناي عقال«خردمندان جامعه يا همان 
مستحسن بودن    « يا  »   مفيد و معقول بودن       « ، عنصر   دهد   يم آنچه بناي عقال را از عرف تمييز             

 .) 170  : 1386اصغري،    (   بدان اشاره دارد          »   بما هم عقال   « ، قيد   مذكور   است كه در تعريف       »   عمل 
 يا  گونه   به   ، ، عملي مذموم همچون رباخواري، مدت زماني استمرار يابد                        ي ا  جامعه   در   بسا  چه 
اما اين بدان معنا نيست كه           .   شود  عام در آن جامعه تبديل           ي ا  هي رو  ت و    به عاد   تدريج    به كه  

 مثال شايد    راي  ب .   كند   ديي تأ مذكور لزوماً عرفي معقول نيز باشد و بناي عقال نيز آن را                      روية    
ه دادن اطالعات امري بعيد و دور                 خاص به داليل فرهنگي و سنتي تكليف ب           ي ها  جامعه  در   

 بلكه عرف و    ،  اما مالك سنجش نه صرفاً رويه و تفكر بالفعل مردمي خاص                   ، از ذهن باشد     
است كه محملي از تعقل و عقالنيت را نيز                  ه داشته باشد        به تفكري  ين،      .   همرا  راي ب بنابرا

                                                                                                                                            
بدين توضيح كه اين اصل با تفسير . نظريه ركن است و لذا از موضوع قواعد ويژه تعهدات تجاري خروج موضوعي دارد

 ).59 :2 ، ج1388كاتوزيان،  ( ركن در راستاي قواعد عام نيز قابل توجيه استةشده در نظري ارائه
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بدون                       و  وكالت  ظاهري  اعالم  به صرف  لب  مثال،  تحقيق   نامه   وكالت   ة مطا يا   در خصوص    
 .كند ميوجود قرارداد وكالت، يك شخص متعارف به وكالت ظاهري اعتماد ن

 
 )اشتباه شخصي(اعتماد شخصي . 4. 4

 مورد نيز     در هر    اين   بر  عالوه   ،  كند  اعتماد اشخاص متعارف را جلب            در جامعه    نوعاً   بايد   ظهور   
بدين ترتيب، عدم اعتماد در وضعيتي كه نوعاً مورد                   .    خاص مورد اعتماد قرار گيرد             طور   به بايد   

عكس اين فرض      هرچند   ، خواهد شد     » عمل به ظاهر    «ة مانع از جريان نظري،رديگ يماعتماد قرار 
نيست    نوعاً               ، صادق  كه  وضعيتي  در  ثالث  د  عتما ا يعني  ده                 استفا بليت  قا نيست،  عتماد  ا قابل   

 آگاهي عموم قرار دارند، در               ة و در حيط    ند حقايقي كه از شهرت عام برخوردار              .   نخواهد داشت     
 عضوي از جامعه نسبت به اين            عنوان    به  هستند و فرد     1 عام جامعه    ي ها  هي رو   و  ها  عرف  واقع    

فرد نسبت به چنين مواردي داراي               رو    ازاين     . ) 222  : 1386ژوردن،       (   شود  يم موضوعات آگاه فرض         
جوي معمول و     و   كه جست   است يكاف   موارد     گونه   ني ا در     . حسن نيت محسوب نخواهد شد        

 متعارف، شخص را به واقعيت نرساند و فراتر از اين مقدار را نبايد در تكليف وي قرار داد                                         
 .)59 :1388قاسمي، (

 
  »عمل به ظاهر«نظرية آثار اعمال  .5

واقعي آن نظر دارد و             جنبة  ظاهري و عيني اعمال در برابر                جنبة  به  »   عمل به ظاهر    « نظرية   
مقتضاي  (  تفوق واقعيت خارجي بر حقيقت حقوقي             ةنظري    اي   قاعده   پذيرش چنين   ثمرة رو  ازاين

  3.است 2»هاي خارجي بر بايدهاي حقوقي هست ةغلب«عبارت ديگر  بهو ) قواعد حقوقي

بدين مفهوم كه اين نظريه         . ابدي يم وضعي معامله تجلي در حكماثر اعمال اين نظريه اصوالً 
خشيدن به    و در مقابل اعتبار ب         گرفته به ناديده انگاشتن حكم واقعي معامله يا عمل حقوقي انجام           

گاه حكم واقعي       :   اين حكم ممكن است به دو شكل نمود پيدا كند             .   شود  يم   منجر حكم ظاهري     
، اين معامله در        » عمل به ظاهر      « ةدليل وجود شرايط اعمال نظري              به  ليكن  ، معامله صحت است    

 . آن را ناديده بگيرد          د در روابط خود با طرفين معامله              توان    مي مقابل ثالث قابل استناد نيست و او             
 مانع از    مزبور   نظرية    اما   ،  در واقع امر، محكوم به بطالن است              گرفتهگاهي نيز عمل حقوقي انجام

صورت اعتبار دادن           و در حقيقت، اثر اين تئوري به             شود  يم استناد به اين بطالن در مقابل ثالث              
وضعي                  يك  يا  طل  با يا سند  قي  حقو عمل  يك  غير    به  قي  حقو ه   معتبر  ت                                 شود يم   گر  جلو

)(Noslacan, no date: 645   . قانون    قانوني اصالح قسمتي از         ة اليح  270  ة  مثال ماد    راي  ب
                                                            

1. common knowledge 
2. Triomphe du fait sur le droit 
3. J. Ghestin et Goubeaux, Traite de droit civil, Introduction general, 4 ed, LGDJ, Paris, 1994, 
n. 838-839 ci Cité par: )57، ص 1388 ،قاسمي(  
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 گاه مقررات قانوني در مورد تشكيل شركت                   هر « :    مقرر داشته است كه      1347مصوب     تجارت   
 تي  رعا  گردد    يم سهامي يا عمليات آن يا تصميماتي كه توسط هر يك از اركان شركت اتخاذ                          

نفع بطالن شركت يا عمليات يا تصميمات مذكور               مورد بنا به درخواست هر ذي            برحسب  نشود   
هام شركت    و بازرسان و صاحبان س        ران  ي و مد  به حكم دادگاه اعالم خواهد شد ليكن مؤسسين                

 در اين     گذار  قانون   در حقيقت      . » دتوانند در مقابل اشخاص ثالث به اين بطالن استناد نماين                      نمي 
 در مقابل ثالث       ، ماده حكم واقعي را كه همانا بطالن شركت، تصميمات يا عمليات آن است                           

 حمايت از شخص ثالث با حسن نيت           اين امر تنها در راستاي          دي ترد   يب  و  داند    ينم قابل استناد     
  . استپذير توجيه

كند  عمل به ظاهر قدرت آن را دارد كه عدم را وجود و وجود را عدم تلقي                                  نظرية   بنابراين     
 از اين اثر استثنايي و         گيري   بهره    ، كه اشاره شد    طور   همان  اما   .   و اثر هر يك را بر ديگري بار كند              

 عدم آگاهي و اطالع از واقعيت دچار اشتباهي معقول و                         ةواسط   به  به ثالثي است كه      محدود   
 ة نظري  ةي در سا    ، بنابراين حكم وضعي معامله كه همان حكم واقعي است                    .   موجه شده است    

 .رديگ يم حكم ظاهري قرار الشعاع تحت» عمل به ظاهر«

  
  اماميهدر فقه » عمل به ظاهر« .6

 1. كه مفيد ظن بوده و داللت آن خالف اصل است                اند   ده  كر در فقه اماميه ظاهر را تعبير به امري                
 قطع، ذاتي نيست برخالف حجيتي ندارد و حجيت آن نفسه يفتوضيح آنكه در علم اصول، ظن 

رخي موارد خاص، عمل به ظن، طبق               بنابراين در ب       2.  شارع است   ديي تأ بلكه موكول به تجويز و         
آن دسته    .   رود    يم شمار   به نصوص معين تجويز شده است كه ظن ناشي از ظاهر نيز از آن موارد                        

به معناي ظاهري      »   مون  أظاهر م   « ،   اصطالح  ، در    شارع قرار گرفته است  دييتأكه مورد را از ظواهر 
اما حجيت ظاهر تا زماني            ، ) 877  : 2  ، ج  1381جعفري لنگرودي،        (   نامند   يم ،  كند  مي كه ايجاد امنيت خاطر         
است كه ظاهر به تعبير علماي        سبب  آن اقامه نشود و اين بدان               برخالف   است كه دليل قطعي      

  . بنابراين خالف آن قابل اثبات است،كند ميظن  ةاصول افاد
ظهور  .   2  ؛ ظهور الفاظ     .   1:   رد يگ  يم مورد بحث قرار           سه صورت   كلي، ظهور به      طور   به  

 لفظ با معني و    ةقسم اول در بحث رابط             . ) 673  : 4  ، ج  1376جعفري لنگرودي،         (   ظهور اشيا   .   3  ؛ اعمال   
مقصود از ظاهر در اين مفهوم، لفظي است كه در عين                      .عبارت ديگر داللت الفاظ مطرح است به

اني مختلف، داللت آن بر يكي از معاني، بدون توقف بر امر خارجي، آشكارتر و                                دارا بودن مع        
 افخمي،  (   د شو يم كه در فهم عرفي و همگاني نيز همين معنا از آن استنباط                   ي طور   به   ،  است تر  ي قو 

                                                            
  .) 377 :4 ق، ج1413ميرزا ابوالقاسم قمي،  (» ما يوجب الظن بخالف ما اقتضى االصل» الظاهر« مرادهم من انّ: فاعلم«. 1
  .)16 :2، ج1370 مظفر، ؛35 :1 ق، ج1419، انصاري(» ان الظن بما هو الظن ليس بحجة بذاته«. 2
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 مثال وجود سرتير بر ديوار           راي  ب .    بر معنايي خاص دارد      به داللت اشيا قسم سوم نيز 1.)354 :1381
  . داللت بر اشتراك در ديوار دارد

 ةگان سه نظر موضوع مورد بحث در اين مبحث، صورت دوم از اقسام با وجود اين، از
اهر عمل فرد، كه از ظ ابدي يماين قسم از ظاهر، زماني مصداق . دارد اهميت بسزايي ،مذكور

عبارت  به. مدلولي برداشت شود كه البته مانند ديگر اقسام، احتمال خالف آن نيز منتفي نيست
 و به همين دليل، در فقه جزو امارات ظنيه محسوب كند مي ظن ةديگر، ظاهر اعمال افاد

تعبير » امارات«كلي به  طور به اين قسم از ظاهر همان است كه در حقوق از آن 2.شود يم
ظهوري كه داللت آن بر واقع، ظني  .)259 :1 ، ج1381جعفري لنگرودي، ( 3 موضوعي داردة و جنبشود يم

جنبة اين ظهور گاه .  از دليل قطعي كه مفيد يقين است، قرار دارديتر نييپا ةاست و در مرتب
الحاق اقل مجهول به اغلب (ر متعارف اغلب افراد جامعه نوعي دارد و مبناي آن غلبه و رفتا

 شخصي دارد و مبناي آن اوضاع و احوال خاصي است كه مفيد علم ة و گاه جنب4است) معلوم
هر . شود يم قضايي گفته ة قانوني و به قسم دوم، امارةدر حقوق به قسم اول، امار. عادي است

 حكم واقعي ةكنند انيب هاآنبا اين حال مفاد . ريقيت دارنددو اين اقسام در وصول به حقيقت ط
ليكن چون  ،5 مدلول اصول عمليه، حكم ظاهري استكه درحالي ،ثابت بر عناوين اعمال است

 6بازد يم دليل مخالف، اين داللت رنگ ة در صورت ارائ،داللت امارات بر واقع طريقي است
   .)180: ق1416مشكيني،  ؛20 :1388قق داماد، مح(

                                                            
 :1381سلمانپور، ( اند دانستهعنوان صفت لفظ را غفلت  هو استعمال آن برا وصف مدلول و معني لفظ » ظاهر«البته برخي . 1

  .شود تر از كالم گوينده برداشت مي طور روشن شتر و بهي كه با احتمال بشودبه معنايي اطالق مي» ظاهر« نظر از اين .)70
سازد و از طرف  طور ظني براي انسان آشكار مي هگردد كه امر مجهولي را ب ياماره در اصول فقه به آن دليل ظني اطالق م. 2

  .)14 :2 ، ج1370مظفر، ( شارع معتبر شناخته شده است
 باشند)  يدةامار( يا موضوعي )خبر واحد( حكمي ةالبته از ديدگاه فقها امارت تنها موضوعي نيستند و ممكن است جنب. 3
  .)24 :1390محقق داماد، (
افراد يك جامعه يا گروه و رسته در يك اثر يا خاصيت مشترك باشند و در عين حال ر بيشتمقصود از غلبه اين است كه . 4

بالفاصله در ما اين ظن پديد . جهتي مجهول باشد بههاي آن  جامعه يا گروه  نمونه افراد و ةوجود آن اثر و خاصيت در بقي
 افراد ةبنابراين آن اثر مشترك بين اغلب افراد را به هم. آيد كه آن اثر بين تمام افراد  آن جامعه يا گروه و رسته مشترك است مي

 »المجهول باالعم االغلب) الشي(الظن يلحق الفرد «: اند  آوردهاين معنا را بدين عبارت . دهيم آن جامعه يا گروه سرايت مي
  .)654 :1 ، ج1376، جعفري لنگرودي(
حسب گاه بر  هربدين ترتيب كه. آيد ميدر فقه اماميه،  در مجراي اصل صحت در شبهات موضوعي نيز از ظاهر سخن به ميان . 5

 يعني .آيد ظاهر اركان وقوع عقد جمع باشد و بتوان گفت كه عقد واقع شده است، ظرف اجراي اصل صحت نيز فراهم مي
البته بايد توجه داشت كه اين اصل تا آن .  يابد ه اركان و شرايط حقوقي عقد بالظاهر فراهم باشد، اصل صحت جريان ميك زماني

 :1390محقق داماد، ( كند، موجود نباشد زمان اعتبار دارد كه دليلي بر فقدان شرايط اساسي عقد كه وجود ظاهري آن را متزلزل  مي
  . به بعد384 :2 ، ج1388كاتوزيان، : ك. مختلف در اين خصوص نهاي نظرة همچنين براي مشاهد.)181

 متفاوت ،شود به حكم ظاهري تعبير مي» عمل به ظاهر «ةبايد توجه داشت كه مفهوم حكم ظاهري در اينجا با آنچه در نظري. 6
 ،بخشد كه حقوق به آن اعتبار حكم واقعي را مي اخير حكم ظاهري ناشي از ظاهر امور است ة چرا كه در نظري،است
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 در حقوق ايران» عمل به ظاهر«نظرية قرائت بومي از . 7

 از داللت      اماميه گذشته     در فقه    مورد بحث و ظاهر         ة كه تفاوت ظاهر در نظري           رسد  يم نظر   به 
جنبة  سيس أت   توضيح آنكه هر دو      .   اثبات خالف آن باشد          در امكان     ثبوتي يا اثباتي آن، اختالف             

ظاهر متفاوت از واقعيت است و بنا به                 »   عمل به ظاهر      « ةي در نظر    شاهد آنكه    ، اثباتي دارند        
 در مقابل     و واقع قابليت استناد خود را             رد يگ  يم مصالحي از سوي قانونگذار مورد حمايت قرار                   

 در مقابل     و اين حمايت چنان است كه امكان اثبات خالف ظاهر                    دهد يمست شخص ثالث از د
 بلكه  ، ابد ي  يم  حقيقت  تيظاهر ماه    اما اين وضعيت بدان معنا نيست كه             .   ثالث وجود ندارد          

اه بوده     اما تنها نسبت به ثالثي كه از آن ناآگ                ، و آثار آن جاري است          حقيقت به قوت خود باقي         
درفقه اسالمي تاب مقاومت در برابر واقع را ندارد و                               اما ظاهر    1.  قابليت استناد ندارد         ، است 

كه داللت ظني        ظاهر    بر   ، كند  مي  قطع و يقين    ة چون دليل افاد       شود،   چنانچه واقع با دليل اثبات            
دليلي     كه خالف آن به      ابدي يمناد بنابراين ظاهر در فقه اصوالً زماني قابليت است . مقدم است،دارد

 كه ظاهر در تئوري غربي دقيقاً از زمان اثبات واقع كاركرد                              است يحال  اين در     .   اثبات نگردد      
  .ديآ يبرم و در پي حمايت از ثالث با حسن نيت ابدي يمخود را باز 

در فقه اماميه نيز مشاهده          »   غرور     « ة  در مدلول قاعد       توان    مي را   »   عمل به ظاهر    « نظرية   مفاد   
، مغرور يعني شخصي كه از        اخير  قاعدة    بدين معنا كه مطابق       ) .   المغرور يرجع الي من غره           ( كرد   

 ، وضعيت او سوء استفاده شده است          ني از ا    و  سوي ديگري به عمد يا غيرعمد اغفال شده               
ن    مي  جبران خسارات وارده به خود به غار يعني شخصي كه چنين وضعيتي را                           منظور    به د توا

 مغرور را در مقابل شخصي كه وي را               توان    مي  در اين مفهوم       . كند است، رجوع      كرده    ايجاد    
 غربي   ةاست كه نظري    اين همان هدفي       .   كرد   ثالث با حسن نيت تلقي       عنوان    به   ،  است كرده   اغفال    

كه در اجراي آن نيازي به عمد و تقصير غار                  نظر   آن است و حتي از اين          يدر پ   »   عمل به ظاهر    « 
 شخصي كه  قتيدر حق   .   مزبور دارد       نظرية   جهت ايجاد وضعيت غرور نيست، شرايطي مشابه با                

 عمل  در اثر    ، كسي است كه     شود  يم شده از سوي ديگري متحمل ضرر           به اتكاي ظاهر ايجاد          
اين قاعده     .   د جبران ضرر وارده را از غار مطالبه كند                    توان    مي ديگري مغرور شده است و لذا             

، تنها زماني      شد يم كه تنها در مورد شخص با حسن نيت اعمال               »   عمل به ظاهر    « نظرية   همانند   
عبارت ديگر سوءنيت          به .  جاهل به واقعيت امر باشد         خورده     بي فر قابل استناد است كه شخص       

                                                                                                                                            
طور ظني كشف  به ،گردد و ظواهر و امارات چنانكه گفته شد كه در فقه اماميه حكم ظاهري تنها از اصول مستفاد مي حاليدر

  . كنند ميواقع 
نظر   البته به.)16 :1389پور ارشد و ديگران،  :ك.ن: داند  براي ديدن نظري كه داللت ظاهر در نظر عمل به ظاهر را ثبوتي مي.1

مند شد و  توان از آن بهره  نمي،حقي را كه نتوان اثبات كرد. رنگ استرسد كه مرز ميان ثبوت و اثبات بسيار نزديك و كم مي
د آن است و عدم اثبات آن لذا شايد بتوان گفت كه ايجاد يك حق چنان به اثبات آن وابسته است كه اثبات آن به معناي وجو

  .)30 :1382كاتوزيان،  (سازد عمالً حق را كان لم يكن مي
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مكارم     ؛ 146:   2ق، ج    1411أنصاري،        ؛ 440  : 2  ج ق،  1417مراغى،     (   دي نما  يم   ناپذير    جبران   وي، ضرر وارده را            

  .)293 :2 ق، ج1411شيرازي، 
 آن  ة جادكنند  ي ا د ظهور متكي بر عمد يا تقصير سنگين         دي كه ايجا     ر ا گذشته از اين، در مو          

، 1387كاتوزيان،         ( در استناد به ظاهر در مقابل وي بهره برد                 »   اقدام    «  سنتي ة  از قاعد    توان    مي باشد،   
ه  داشت  در پي   در حقيقت، فرد با ايجاد چنين وضعيتي كه اعتماد مشروع ثالث را                          . ) 496  : 2 و  1  ج 

همين استدالل    .    پذيرفته است     آن را كه حتي ممكن است به ضرر وي باشد             تبعات  است، آثار و       
 نيز عليه وي قابل       زند   يم كه شخص ثالث با آگاهي از واقعيت به عمل حقوقي دست                   زماني     در  

شده را   و ضرر وارد      كرده    ل  آگاهي وي، مشروعيت اعتماد وي را زاي                   چراكه     ، استناد خواهد بود       
 ني تر  يعال  قانون اساسي در         40در نظام حقوقي ايران نيز اصل              .   سازد   يم به خود وي منتسب       

 :دارد يم اشعار وكند  ميسطح تقنيني اضرار به غير را به هر صورت و با استناد به حق خود منع 
 قرار    عمومي   منافع   به  تجاوز    يا  غير  اضرار    لةوسي  را   خويش   حق  اعمال    تواند    ينم  كس  چيه « 

د در حمايت از شخص       توان    مي   ، است »   الضرر  « فقهي  قاعدة    اين اصل كه خود برگرفته از            .   » دهد  
ثالثي كه اعتماد مشروع وي به رفتار ديگري وي را متضرر ساخته است، مورد استناد قرار                                         

صورت تأييد وضعيت ظاهري و          به د توان    مي   ،  حكمي تكليفي است   هرچند  البته جبران ضرر         1. گيرد  
 مشهور فقها علم يا جهل غار        زعم   به غرور نيز     قاعدة    چنانكه براساس      .   شناسايي آثار آن، تجلي يابد        

 در اعمال     ،  ظاهر  ة جادكنند  ي ا سوءنيت يا علم آگاهي        نيز  »   عمل به ظاهر    « نظرية    مطابق   2. مؤثر نيست   
  . ضمانت اجراي موصوف تأثيري نخواهد داشت

. به چشم مي خورد         ي تفاوت   ، ديدگاه     اين دو     ي از سو    ه شد ارائه      حل  راه     در خصوص    اما   
 و ثالث را     داند    يم شده   بخشيدن به ظاهر ايجاد        در اعتبار  را لح راه» عمل به ظاهر «ةچنانكه نظري

 غرور اثبات غرور تنها حكم تكليفي             ة ، اما در قاعد       دارد     يم از ثبات واقع و آثار آن مصون نگه                  
 ،، حكم وضعي است    » عمل به ظاهر      « ةنظري  برايند    به ديگر سخن    .  جبران خسارت را در پي دارد

 پرداخت وجه تنها        ترديد    بي با اين حال      .    غرور، حكم تكليفي است       ة ، قاعد   در خصوص    ليكن  
.  زمينه قابل تصور است        ني در ا    بسياري    ي ها  وه يشيكي از مصاديق جبراني خسارت است و                

 را به حالت اوليه و قبل           ده ي د  انيز خسارت، حقوق در پي آن است كه وضعيت در جبراناصوالً 
 . ارجح خواهد بود        ،  باشد تر  كي نزد   كه به اين مقصود       يهر روش   از ورود خسارت بازگرداند و                  

                                                            
نوعي به تئوري عام مسئوليت مدني و تسبيب  اند تا تئوري ظهور را به دهكردر حقوق فرانسه نيز برخي نويسندگان سعي . 1
  .Groupe ISP, 1997)(: .ك.ن .ندكنمرتبط و منسوب )   و بعد قانون مدني فرانسه1382 ةماد(
قاعدة الغرور من القواعد المحكمة المجمع عليها و ال فرق على الظاهر بين كون الغار عالما او جاهال و ما يحتمل او يقال ... «. 2

عد غرورا، فإن فعله قد أن ذلك أيضا ي« ؛ )179 :1ق، ج 1421طباطبايى يزدى، : (»من عدم صدق الغرور مع جهل الغار كما ترى
 :2ق، ج1417مراغى، (»غر األخذ الثاني أو المتلف و إن كان هو أيضا غير عالم بالواقعة، و تغرره بنفسه ال ينافي كونه غارا لغيره

441(.  
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 ، بيشتري برخوردار است         تياز مقبول    غالب جبران خسارت عموماً           شيوة    عنوان    به پرداخت وجه       
نحو بهتري    به   ده ي د  ان ي از ز    به روشي ديگر نتوان         كه  يدرصورت    ت كه   نيس از آن    اما اين امر مانع         

قانون مسئوليت مدني مصوب           3مادة    اين امر در       .   شود جبران خسارت كرد، آن شيوه اعمال                 
عيت ظاهري موجب       ايجاد وض    كه  درصورتي    بنابراين     .   گرفته است      اشاره قرار       مورد   زين   1339

 ة را انجام داده است، بهترين شيو              ي ا  يحقوق  اغفال ثالث شده و وي به اعتماد آن ظاهر عمل                     
بخشيدن به وضعيت ظاهري          غرور، اعتبار        قاعدة     اعمال    ي راستا  جبران خسارت از وي در               

ي است كه استنادكنندگان اين همان اثر. نسبت به وي و عدم قابليت استناد واقع در برابر اوست
 .ندا  حقوقي ديگر به دنبال آنيها نظامنيز در » عمل به ظاهر «ةبه نظري

  
  نتيجه. 8

كه نوعاً كند ، اگر فردي با رفتار يا گفتار خود ظاهري را ايجاد »عمل به ظاهر «ة نظريبراساس
يتي، با اعتماد بر اين ظاهر، دست به عملي حقوقي  و شخص ثالث با حسن ناستقابل اعتماد 

 در برابر شخص ثالث به آثار و نتايج وضعيت ،بزند، شخصي كه ظهور منسوب به اوست
مذكور در دامان دكترين و نظرية . شده صرف نظر از واقعيت امر مقيد خواهد بودظاهري ايجاد

 احكام حقوق و حمايت يريناپذ انعطاف خشكي و  قضايي فرانسه با هدف تعديلة رويويژه به
اعمال . از اعتماد و حسن نيت افراد و تقويت امنيت و استحكام معامالت، پرورش يافته است

اين نظريه موكول به تحقق شرايط خاصي است كه شامل حسن نيت ثالث و عدم آگاهي وي به 
ي و انتساب ظاهر به شخص مقابل ثالث واقعيت، اعتماد نوعي و شخصي به وضعيت ظاهر

توانند   نميييتنها به كي چيه ،اند الزم مزبور ة هر يك در استناد به نظريهرچنداين شرايط . است
. ستاصوالً در حكم وضعي معامله ا» عمل به ظاهر«نظرية اثر اعمال . كننداعمال آن را توجيه 

 و گرفتهبه ناديده انگاشتن حكم واقعي معامله يا عمل حقوقي انجامبدين مفهوم كه اين نظريه 
اين حكم ممكن است به دو شكل . شود ميمنجر در مقابل اعتبار بخشيدن به حكم ظاهري 

 ةيدليل وجود شرايط اعمال نظر به ليكن ،گاه حكم واقعي معامله صحت است: نمود پيدا كند
تواند در روابط خود با  ، اين معامله در مقابل ثالث قابل استناد نيست و او مي»عمل به ظاهر«

صورت اعتبار دادن به عمل   اما گاهي نيز اثر اين تئوري به،طرفين معامله آن را ناديده بگيرد
ي اين كاركرد به هر رو. شود  ميگر جلوهمعتبر حقوقي يا سند باطل يا يك وضعيت حقوقي غير

 حقوق تجارت كه در آن امنيت و سرعت ويژه به مختلف حقوق يها حوزهتوانسته است در 
  . پاسخگو باشد،دارداهميت بسزايي معامالت 

ظاهر در فقه از . در فقه اماميه هم ظاهر و ظهور مباحثي را به خود اختصاص داده است
 كلي، ظهور در فقه در سه قلمرو طور به.  شارع استدييتأ موكول به موجبات ظن و حجيت آن
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» عمل به ظاهر«غربي نظرية اما آنچه در مقايسه با . گيرد الفاظ، اعمال و اشيا مورد بحث قرار مي
اين قسم از ظاهر، زماني مصداق .  ظهور اعمال است،گيرد بيشتر مورد توجه و ارزيابي قرار مي

. يابد كه از ظاهر عمل فرد، مدلولي برداشت شود كه البته احتمال خالف آن نيز منتفي نيست مي
. كند و به همين دليل خالف آن با دليل قابل اثبات است  ظن ميةعبارت ديگر، ظاهر اعمال افاد به
» هرعمل به ظا« غربي ةهاي ظاهر در فقه و نظري ترين تفاوت  اخير، در حقيقت از اساسيةنكت

دليلي اثبات  بهيابد كه خالف آن  بدين معنا كه ظاهر در فقه اصوالً زماني قابليت استناد مي. است
 كه ظاهر در تئوري غربي دقيقاً از زمان اثبات واقع كاركرد خود را  استيحالاين در . نشود
بنابراين فقدان مبنايي چون تئوري . ديآ يبرم و در پي حمايت از ثالث با حسن نيت ابدي يبازم

  . خواهد داشت در پيي را در نظام حقوقي يدر موقعيت اخير، خأل» عمل به ظاهر«
حقوقي ايران كه البته ريشه و پيوند عميقي در فقه اماميه دارد، چنين نقصاني را نظام در 

. كرد مرتفع »اقدام«  و»الضرر«، »غرور«قاعدة توان به مدد اصول و نهادهايي اصيل چون  مي
، مغرور يعني شخصي كه از سوي ديگري به عمد يا غيرعمد  اخيرةتوضيح آنكه مطابق قاعد

جبران خسارات وارده به براي تواند  و از اين وضعيت او سوءاستفاده شده است، مياغفال شده 
اين همان هدفي . كنداست، رجوع كرده ين وضعيتي را ايجاد خود، به غار يعني شخصي كه چن

دي راگذشته از اين، در مو. به شكلي ديگر در پي آن است» عمل به ظاهر«غربي نظرية است كه 
حقوقي -  فقهيةتوان از قاعد  آن باشد، ميةجادكنندياكه ايجاد ظهور متكي بر عمد يا تقصير 

در حقيقت، فرد با ايجاد چنين وضعيتي كه . در استناد به ظاهر در مقابل وي بهره برد» اماقد«
داشته است، آثار و تبعات آن را كه حتي ممكن است به ضرر وي پي در اعتماد مشروع ثالث را 
ص ثالثي كه خود در حمايت از شختواند  نيز مي» الضرر« فقهي ةقاعد. باشد، نيز پذيرفته است

البته جبران . اعتماد مشروع وي به رفتار ديگري وي را متضرر ساخته است، مورد استناد قرار گيرد
صورت تأييد وضعيت ظاهري و شناسايي آثار آن،  بهتواند  مي،  حكمي تكليفي استهرچندضرر 

غالب جبران خسارت از مقبوليت بيشتري شيوة  عنوان به عموماً پرداخت وجه چراكه ؛تجلي يابد
 دهيد انيز به روشي ديگر نتوان از كه درصورتي اما اين امر مانع از آن نيست كه ،برخوردار است

 ايجاد وضعيت كه درصورتيبنابراين . دوشنحو بهتري جبران خسارت كرد، آن شيوه اعمال  به
اي را انجام داده است،   موجب اغفال ثالث شده و وي به اعتماد آن ظاهر عمل حقوقيظاهري
جبران خسارت از وي، اعتبار بخشيدن به وضعيت ظاهري نسبت به وي و عدم شيوة بهترين 

» عمل به ظاهر«غربي نظرية ن به اين همان اثري است كه قائال. قابليت استناد واقع در برابر اوست
  .ندا دنبال آن به
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 فقه، ة در حوزويژه به غني مطالعاتي ةرسد نظام حقوقي ايران با استفاده از پشتوان نظر مي به
تواند با استفاده از  مستغني است و خود مي» به ظاهر عمل «ةاز به عاريت گرفتن نظري

  .كند به هدف مشترك، ترسيم يخشب تينيعهاي بومي خود، سازوكاري اصيل در  ظرفيت
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