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 چكيده
و تعالى همه شاخه های علوم اسالمى و روايات_در رشد و منطقـى-عالوه بر آيات قواعد عقلى

شـرط اسـتفاده از هـر نـوع توجه به فرايند منظم مقدمات عقلى، پيش. اند بديلى ايفاء نموده نيز نقش بى

و نقلى مى و اصول عملى درمسـير اسـتنباط در يـك. باشد استدالل عقلى و امارات، قواعد چينش ادله

از احكـام بـا زيرا برای بدست آوردن حكمـى. از نظمى مشخص وعقالنى پيروی كند مسئله دينى بايد

و قواعد گوناگونى روبرو مى و. شويم اّدله، اصول و تأخر صحيح و تقّدم شناخت جايگاه هر يك از اّدله

ای در اين مقاله از طريق مطالعه كتابخانه. منطقى بعضى بر بعض ديگر از مهمترين جهات استنباط است

اسو تحليل مطالب مرتبط با موضوع سعى مى و كنيم با تبيين مراحل ِاعمـال هـر يـك از اّدلـه و تنباط

و عقالئى، نظمى ارائه كنـيم كـه  و چرايى تقديم يا تأخير يك دليل بر دليل ديگر به شكل منطقى اصول

و اصول مى و منسجم اّدله و قوانين الزم است نسبت حاكى از چينش دقيق و در دستيابى به احكام باشد

.شود به آن شناخت كامل پيدا مى

.ی فقهى عقل؛ دين؛ استنباط؛ قطع؛ اماره؛ قاعده: كليدواژه

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــ
و مبانى حقوقدااستاديار.١  ma.raghebi@qom.ac.ir نشگاه قم، گروه فقه
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  مقدمه) 1

ی تقديم  مهمترين بحث در استنباط احكام و قوانين، چگونگى جمع بين اّدله و نحوه

ی موارد، اعم از فقهى، حقـوقى و  بعضى از آنها بر بعضى ديگر است و استنباط در همه

كننـده قواعـد منطقـى، اعـم از تواند صحيح باشد كه شخِص استنباط  قضايى وقتى مى

مباحث تصوری مانند كليّات خمـس، نسـب اربعـه، معـّرف و شـرايط آن؛ و مباحـث 

ها، را به  ها و دالالت منطقى و صناعات خمس و شرايط آن تصديقى مانند اقسام قياس

همچنين با مباحث و قواعد اصولى نظير مباحث الفاظ، منطوق و مفهوم، . خوبى بشناسد

اطالق و تقييد، مجمل و مبيّن و نيز مباحث حجـت ماننـد قطـع و ظـن، عام و خاص، 

امارات و اصول عملى آشنا باشد و بـاالخره بتوانـد معيارهـای اسـتدالل و اسـتنباط 

در واقـع . كار گيـرد صحيح را در جمع بين اّدله و تقديم بعضى از اّدله بر بعضى ديگر به

توانايى الزم در شناخت اّدله و جمـع توان به استنباط صحيح دست يافت كه  زمانى مى

بين آن از جهت تخصيص، تقييد، حكومت و ورود ايجاد شده باشـد، در ايـن نوشـتار 

سعى شده است با استفاده از معيارهای عقلى و دينى، جايگاه هر دليل و نحوه تقـّدم و 

  .تأخر منطقى هر يك بر ديگری تبيين و تحليل گردد

  

  بيان موضوع) 2

ادله، امارات و قواعد فقهى و موضع و محل اعمال اصل استصـحاب و موقع و مقام 

با توجه بـه . ای دارد اصول عملى ديگر بنابر وجوه جمع بين ادلّه و امارات،ترتيب ويژه

است، چنانچه ابتدا قطع حاصل شود، نوبت بـه دليـل   اش ذاتى جايگاه قطع كه حجيت

ظن، بر اساس قواعد حجيـت رسد و در صورت عدم حصول قطع و تحقق  ديگری نمى

رسد و در صورت تعدد امارات ممكن است يكى از امارات،  ظنون، نوبت به امارات مى
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ی  ای بر اماره ديگری را تخصيص بزند و يا يكى مقيد ديگری واقع شود و يا اينكه اماره

همچنين در صورت فقدان امـاره و قواعـد . به نحو حكومت يا ورود، مقّدم گردد ديگر

ى، در جايى كه حكم و قانون سابق و حالت سابقه وجود داشـته باشـد، نوبـت بـه فقه

رسد و نيز در صورت فقدان حالت سابقه، اصـول عملـى ديگـر اعمـال  استصحاب مى

شود اين است كه اين تقّدم و تأخرها بر چه مناطى استوار  سؤالى كه مطرح مى. شود مى

بعضى ديگر و مـالك و منـاط ايـن ترتيـب است؟ علّت تقّدم و تأّخر بعضى از اّدله بر 

  .گيرد منطقى، به شرح زير مورد بررسى قرار مى

  

  ها وجوه جمع بين اّدله و تقديم و تأخير بين آن) 3

ابتدا الزم است به وجوه جمع بين اّدله و تقديم بعضى بـر بعـض ديگـر بپـردازيم و 

  :سپس آن وجوه را در مراحل استنباط، مورد مداقّه قرار دهيم

  

  تخصيص و تخّصص  )3- 1

تخصيص عبارت است از اينكه دليلى حكم بعضى از افراد موضـوع عـام در دليـل 

پذيرد كه موضوع دليلى عام باشد و دليـل  زمانى تخصيص صورت مى. ديگر را بردارد

ی دانشـمندان را احتـرام  مثل اينكه دليلى بگويد همه. ی آن را مضيق سازد ديگر دايره

ص دليل . بگويد دانشمندان فاسق را احترام نكنكن و دليل ديگری  اين دليل دوم مخص

ص نسبت به دليل عام، قرينه  اول خواهد بود و علت تخصيص اين است كه دليل مخص

ص منفصل، منتها چنانچـه  شود و فرقى نمى تلقى مى ص متصل باشد يا مخص كند مخص

ص متّصل باشد، از ابتدا مانع از انعقاد ظهور ص منفصل  عام مى مخص شود؛ اما اگر مخص

ص منفصل روشن  باشد، دليل عام در ابتدا داللت و ظهور در عموم دارد، اما دليل مخص

حـال ). 351، 3ج: 1376حسينى بهسودی،(.سازد كه ظهور ابتدايى مراد نبوده است مى
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دردليـل  چنانچه موضوع در يك دليل از لحاظ وجدانى و واقعى از شمول حكـم عـام

گر خارج باشد مثل صلح كه از شمول احكام بيع خارج است، اين تخصيص نخواهد دي

  .بود بلكه اصطالحًا تخّصص خواهد بود

  

  تقييد  )3- 2

د  د از طريق حمل مطلق بر مقيـتقييد عبارت است از جمع بين دو دليل مطلق و مقي

تنافى . داشته باشدو اين حالت در صورتى است كه بين دليل مطلق و مقيد تنافى وجود 

شود كه حكم در يكـى از آن دو دليـل مطلـق و در ديگـری مقيـد  نيز وقتى محقّق مى

علت تقييد و حمل دليل مطلق بر مقيّد نيـز هماننـد ). 579،  2ج: 1404كاظمى،.(باشد

مثل اينكه دليل ). 1(شود ی صارفه محسوب مى تخصيص، اين است كه دليل مقيّد قرينه

در اينجـا . ی مـؤمن را آزاد كـن ی را آزاد كن دليل مقيّد بگويد بندها مطلق بگويد بنده

شود كه مراد از بنده در دليـل  شود و نتيجه گرفته مى دليل مطلق بر دليل مقيّد حمل مى

  ).376، 5ج: ق  1405فياض، (ی مؤمن بوده است  مطلق، بنده

  

  فرق تخصيص و تقييد) 3- 3

اند و آثاری متفاوت را بر هر يك  ق نهادهبعضى از اصوليين بين تخصيص و تقييد فر

ـص حكـم عـام را  اند، بدين توضيح كه گفته مترتب كرده اند در تخصيص، دليـل مخص

سازد و در  ی موضوع عام خارج مى كند و بعضى از افراد و اصناف را از دايره مضيق مى

ه مقتضى تغيير شود، بدون اينك ی افراد و اصناف عام محدود مى نتيجه حكم عام به بقيه

مانند اينكه بعضـى  ).520، 2ج: 1405بروجردی، (ی موضوع حكم عام باشد در ناحيه

شود، شمول عام تقليل يابد، بدون  از افراد حكم عام از دنيا بروند كه اين امر موجب مى

در مثـالى كـه در بـاب تخصـيص آمـد، . وجود آيـد آنكه تغييری در موضوع حكم به
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ص موضوع را تحديد نمى موضوع، عبارت از علماء كند؛ بلكه بعضى  است و دليل مخص

گويـا ايـن افـراد از ميـان . انـد ی موضوع خارج شده اند از دايره از افراد آن كه فاسق

ص هيچ وصف خاص وجودی مثل عالم بودن و يا هيچ وصف  رفته اند و لذا دليل مخص

كنـد؛  ماء ثابت نمـىخاص عدمى مانند غيرفاسق بودن را برای موضوع حكم يعنى عل

كند و بـه يـك وصـف  ی موضوع حكم را تضييق مى برخالف تقييد كه دليل مقيّد دايره

گرداند؛ مثل دليل مقيّد كـه موضـوع وجـوب آزاد  خاص وجودی يا عدمى متّصف مى

شود كـه  گرداند و موجب اتصاف بنده به ايمان مى كردن بنده را به مؤمن بودن مقيد مى

  ).2(دی استاين وصف يك وصف وجو

  

  حكومت) 3- 4

طرح ايـن دو اصـطالح بـدان  ).3(از اصطالحات متاّخرين است حكومت و ورود

جهت بوده است كه ايشان طرق تخصيص و تقييد را در جمع بين اّدله يا تقديم بعضى بر 

بعضى ديگر وافى و كافى ندانسته اند؛ زيرا در مواردی بعضى از اّدلـه بايـد بـر بعضـى 

هيچ كدام  شوند و اين در حالى است كه نه مالك تخصيص و نه مالك تقييدديگر مقّدم 

برای رفع اين نقيصه در نظر گرفتـه » حكومت و ورود«از اين رو عناوين . وجود ندارد

 1374شيخ انصـاری،( درباره ی حكومت، از مجموع سخنان شيخ انصاری. شده است

  :حكومت محقّق مى شود اين طور به دست مى آيد كه در دو صورت )423و  315:

ی آن  آن كه مدلول دليلى با دليل ديگر متعارض باشد و حكمى را كه به وسيله يكى

 الربا بين الوالد و«دليل ثابت شده است از بعضى از افراد موضوع آن بردارد؛ مثل، دليل 

. حكومـت دارد )257/بقـره(»حّرم الربا«بر كه  )436، 12ج: 1387حرعاملى،(»الولد 

ين كه حكم موضوعى را كه نسبت به بعضى از افرادی كه آن موضوع شـامل آن ا ديگر

كه بر اّدله احكام صلوة  )4(»الطواف بالبيت صلوة«افراد نمى شود ثابت كند؛ مثل دليل 
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) حاكم(در اين موارد دليل اول . كند حاكم است و آن احكام را برای طواف نيز ثابت مى

  .دمقّدم مى شو) محكوم(بر دليل دوم 

بنابراين، حكومت در صورت اول از نظر نتيجـه نظيـر تخصـيص اسـت؛ ولـى در 

ص، همان موضوع دليل عـام  حقيقت تخصيص نيست؛ زيرا هميشه موضوع دليل مخص

ريّت ونظارتى  دليل حاكمبلكه . است؛ در حالى كه در حكومت اين چنين نيست با مفس

 .حكِم دليِل ديگر تصـرف مـى كنـد  يا متعلّقِ كه بر دليل محكوم دارد تنها در موضوع 

كه در مطّوالت علم اصول بعضى از اصوليون نُه قسم و بيشتر برای حكومت شمرده اند

  .فقه به صورت تفصيلى به آن پرداخته شده است

  

  ورود )3- 5

را اين چنين تعريف كرده اند كه هرگاه يك دليـل بـه سـبب » ورود«علمای اصول 

ورود  ظ وجدانى موجب رفع موضـوع دليـل ديگـر شـود،تعبّد از ناحيه شارع، از لحا

مثال وقتى  برای. محقّق خواهد شد و دليل اول را وارد و دليل دوم را مورود مى گويند

كه اماره پيدا مى شود، بيان به شمار مى رود و عدم بيان كه موضوِع اصل برائت عقلـى 

  ).2،621ج: 1408حائری،(و قاعده ی قبح عقاب بالبيان است، از ميان مى رود

ورود از جهت اين كه به لحاظ وجدانى موضوع را از ميان مى برد، از نظر نتيجـه ماننـد 

تخّصص است؛ منتها خروج افراد از حكم در تخّصص، ذاتى است؛ مثل، خروج زيد جاهل 

؛ ولى در ورود از جهت تعبّـد از ناحيـه ی شـارع اسـت، بـه »اكرم العلماء«از تحت عموم 

ليل وارد نبود، مشمول دليل ديگر مى شد كه در مثـال بـاال چـون شـارع صورتى كه اگر د

اماره را معتبر دانسته است، در جايى كه اماره يافت شود، عدم بيان كه موضوع حكم عقـل، 

بـديهى . به قبح عقاب بالبيان است، با عنايت به تعبّد شارع از نظر وجدانى منتفى مى شـود

  ).591، 4ج :ق 1404عراقى،( اين حكم باقى بود. شد است كه اگر اماره معتبر يافت نمى
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  فرق حكومت و ورود) 3- 6

با توجه به آنچه ذكر شد وجه اشتراك بين حكومت و ورود اين است كه در هـر دو 

، در اين اسـت كـه حكومـت وقتـى دتشريع مدخليّت دارد و فرق بين حكومت و ورو

كنيم، عـرف يكـى از دو دليـل را  تحقّق پيدا مى كند كه اگر دو دليل را به عرف عرضه

گاهى با تضـييق حكـم  بودن رن و مفس اين مبي . مبيّن و مفّسر و شارح دليل ديگر بيابد

است كه در نتيجه، مانند تخصيص مى شود و گاهى با توسعه حكم است كه در نتيجـه، 

ى خود شود يعن بنابراين در ورود، موضوع به اصل تعبّد، منتفى مى. از قبيل تعميم است

ولى در حكومت، خود تعبّد، . وجود تعبّد، موضوع را از روی وجدان برطرف مى سازد

كند، بلكه آن متعبٌدبه، با ثبوت تعبّدی خود، موضـوع يـا حكـم را  موضوع را رفع نمى

كند، به عنوان مثال وجود اماره با تعبّـد از سـوی شـارع، از روی  توسعه يا تضييق مى

ال شك «نمايد ولى دليل  وضوع قبح عقاب بالبيان را مرتفع مىشود و م وجدان بيان مى

دارد  با تعبّد از سوی شارع، شك كثيرالشـك را از روی وجـدان برنمـى» لكثير الشك

 كنـد بلكه شك نداشتن كثيرالشك كه متعبدبه است، موضوع اّدله شكوك را تضييق مى

  ).348،  3ج :1376حسينى بهسودی،(

  

  تقديم بعضى از اّدله بر بعضى ديگر مراحل استنباط و )4

  :گيرد مرحله صورت مى پنجتقديم برخى از اّدله بر بعضى ديگر طى 

  

  ی ديگر ی قطعى بر اّدله تقّدم اّدله: مرحله ی اول )4- 1

د، اصول عملـى و امـارات ديگـر جريـان وهرگاه از طريقى به حكمى قطع پيدا ش

؛ زيرا بدون هيچ اعمال تعبّدی از چنين تقديمى به جهت تخّصص است. نخواهد داشت
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گيرد؛ مثل ايـن كـه اگـر مكلّـف در حلّيـت و  گذار صورت مى ی شارع و قانون ناحيه

حرمت شك داشته باشد و بر حرمت، دليلى وجود نداشته باشد، عقل به برائـت حكـم 

كند؛ ولى چنانچه از طريقى به حرمت قطع پيدا شود، جايى بـرای حكـم عقـل بـه  مى

موسوی ( شود ماند و حكم عقل به برائت، با قطع به حرمت برداشته مى نمى برائت باقى

  ).255، 2ج: تا بجنوردی، بى

  

  م امارات بر اصول عملىيتقد: مرحله ی دوم )4- 2

رسـد و در  همان گونه كه گفته شد، چنانچه قطع حاصل نشود، نوبت به امارات مى

وجوهى كه ذكر شد، بين آنها جمع صورت تعّدد امارات بايد هر يك بررسى شود و به 

گردد يا يكى بر ديگری مقّدم شود، ولى به هر حال با وجود امارات نوبـت بـه اصـول 

ی الضـرر و الحـرج  البته در اين مرحله چنانچه برای اعمـال قاعـده. رسد عملى نمى

بلكه شود؛  ی اّوليه احكام، عمل نمى محملى وجود داشته باشد، نه به امارات و نه به اّدله

  .گردد ی الضرر و الحرج بر آنها مقّدم مى قاعده

  

  :تقديم امارات بر اصول عملى شرعى :الف

ای نسبت بـه  شود كه اماره معموال در موضوعات و مسائل فقهى موارد زيادی يافت مى

احكام آن موضوعات وجود دارد و در عين حال امكان جريان اصول عملـى شـرعى نيـز 

ای  نيست كه هرگاه در مورد اصول عملى شرعى، امـاره اختالفى علماباشد ولى در بين  مى

بطوری كه معروف در بين آنهـا اينسـت كـه  شود بر آن اصول مقّدم مى آن اماره يافت شود،

  :در مورد نحوه ی اين تقديم سه وجه ذكر شده است ).االصل دليل حيث ال دليل(

د امـارات، از عمـوم اّدلـه وجه اول تخصيص است؛ به اين بيان كه به هنگام وجـو

شود؛ بـرای مثـال  اصول عملى شرعى مانند، استصحاب و برائت شرعى صرف نظر مى
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ای داللت دارند كه در نماز چنانچه شك ميان سه و چهار ركعت رخ نمود، بايد بنا  اّدله

را بر اين نهاد، كه چهار ركعت گزارده شده است؛ اما طبق مقتضای استصحاب، بايد بنا 

در چنين صـورتى بايـد از مقتضـای استصـحاب  است و اين نهاد كه ركعت سوم را بر

  ).407:  1374شيخ انصاری،( صرف نظر كرد

ی اعتبار امارات به اصول عملى  است؛ به اين بيان كه نسبت اّدله توجه دوم حكوم

ی امارات بر اصـول عملـى شـرعى مقـّدم  شرعى، نسبت حاكم به محكوم است و اّدله

ی شرح و تفسير آن اصول است؛ به اين صورت كه  ی امارات به منزله را اّدلهشود؛ زي مى

شمارد و فرض اين است  برای مثال وقتى شارع در موارد شك، عمل به بينه را الزم مى

كه شك در اين موارد وجود دارد؛ در حقيقت شارع به ترتيب اثر ندادن به آثار احتمال 

ی آن آثار جريان اصـول عملـى شـرعى مثـل  جملهكند كه از  مخالف با بينه حكم مى

 .وجه سـوم ورود اسـت). 408: همان( استصحاب است و اين تقديم به حكومت است

  :گويد مىی حكومت،  محقّق خراسانى، بعد از اشكال به نظريه

ای يافت شود، به حكمى خالف حكـم  برای مثال وقتى در مورد استصحاب اماره«

تها نه يقين به عنوان اولى، بلكه يقين به عنوان ثانوی؛ بـه من. شود سابق يقين حاصل مى

شود؛ و موضوع استصحاب، شـك  عبارت ديگر، با وجود اماره، يقين با يقين نقض مى

با وجود يقين سابق است و در اينجا ديگر شكى نيست بلكه يقينى بـه عنـوان ثـانوی 

شـود،  محقّـق مـىپس، قهرا در مورد اماره به طور وجدانى، خروج موضـوعى . است

منتها، اين خروج موضـوعى تكـوينى نيسـت؛ بلكـه بـه كمـك دليـل اعتبـار امـاره 

  . )235: تا ؛ همو، بى350، 2ج:  1374آخوند خراسانى،كفايه االصول،(.»است

حقيقت ورود نيز همين است كه موضوع يكى از دو دليل به طور وجدانى منتفـى شـود، 

، 2ج: 1408حـائری،( اسـت  نظريـه محقّـق حـائریاين . با عنايت به تعبّد از طرف شارع

: ك.ر. (وجـود نـداردذكـر آنهـا  در اينجـا زمينـهو اشكاالتى بر آن وارد است كـه  )621
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 ،ی حكومت به هر حال به نظر مى رسد از اين سه وجه، نظريه) . 601، 4ج: 1404كاظمى،

د را پذيرفتـه انـ شيخ انصاری و بسياری بزرگان نيز همين نظريه) 5(. است هترين وج متين

؛ 47، 2:  1408؛ طباطبــائى، 254، 2: 1352؛ خــوئى،408: 1374شــيخ انصــاری،: ك.ر(

  ).251، 3:  1376؛ حسينى بهسودی،279، 6:  1408اصفهانى،

  

  :تقديم امارات بر اصول عملى عقلى: ب

شـيخ (امارات بنا بر اتفاق علماء بر اصول عملى عقلى از باب ورود مقّدم مى شـود

و وجهش اين است كه در برائت عقلى چون موضـوعش عـدم  )423:  1374انصاری،

البيان است، وقتى اماره قائم شد اين اماره بيان مى شود و قهرا موضوع برائـت عقلـى، 

نيز در اصالت اشتغال  .به طور وجدانى، با عنايت تعبّد از ناحيه ی شارع مرتفع مى شود

شود و  من مىؤ، وقتى اماره قائم شد، اين اماره ممن استؤعقلى، چون اين اصل عدم م

شود كه اين نيز از  موضوع اين اصل به طور وجدانى، با عنايت تعبّد از شارع مرتفع مى

همچنين در اصالت تخيير، چون موضوع اين اصـل عـدم تـرجيح  .ی ورود است زمره

ی مـرّجح  رد امارهقائم شد برای همان مو ای هبرای يكى از دو احتمال است، وقتى امار

شود؛ منتها، با عنايـت  كند، و موضوع اصل تخيير به طور وجدانى مرتفع مى درست مى

پس، نتيجـه ايـن شـد كـه . كه اين نيز از قبيل ورود است است به تعبّد از طرف شارع

شـود و شـكى در  موضوع هر سه اصل به طور وجدانى به كمك تعبّد شارع مرتفع مى

  .ماند عملى عقلى باقى نمىورود امارات بر اصول 

  

  :ی اّوليه احكام  حرج بر امارات و اّدلی الضرر و ال تقديم قاعده: ج

بر امـارات و  ی الضرر اصل تقديم قاعده ابتدای مرحله دوم ذكرشد دردرهمان طوركه 

اختالف نظری نيست اما در وجه تقـديم ايـن قاعـده نظـرات گونـاگونى  ادله اوليه احكام
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الضرر و الضـرار فـى «و بر مبنای آن ). 6(تترين نظر، حكومت اس مهم. عرضه شده است

حسـينى ( شوند كه بنا بـر يـك مبنـا و مانند اينها بر اّدله ی اولى احكام، مقّدم مى» االسالم

كنـد و  ی الضرر به لسان نفى موضوع، نفـى حكـم مـى اّدله) 527، 2ج:  1376بهسودی، 

اساس عناوين اولى ثابت است، در مواردی كـه شارع احكامى را كه در مورد موضوعى بر 

الوضـوء «كند، مثل ايـن كـه گفتـه باشـد  آن موضوع معنون به عنوان ضرری شود، نفى مى

ی اولـى احكـام، مقـّدم  ی الضـرر بـر اّدلـه و بنا بر مبنای دوم اّدله» الضرری ليس بوضوء

و نه به » الضرری ليس بوضوءالوضوء «شود؛ اما نه به لسان نفى موضوع، كه مثًال بگويد  مى

گويد، الضرر  ؛ بلكه وقتى مى»ال يجب الوضوء على المتضرر«صورت تخصيص، كه بگويد 

حكمـى كـه : ی اولى است؛ بدين معنـا و الضرار فى االسالم، اين كالم ناظر بر محمول اّدله

  ).315:  1374شيخ انصاری،( شود شود، اگر مستلزم ضرر باشد، حقيقتا رفع مى تشريع مى

  

  تقديم قواعد فقهى بر اصول عملى: مرحله ی سوم )4- 3

اين مرحله زمانى مطرح خواهد بود كه اماره ای نباشد؛ اما قواعـد فقهـى مناسـبى 

نظر علمای اصول در اين  .وجود داشته باشد و اين قواعد با اصول عملى معارض باشد

جاوز بر اصول عملـى ی فراغ و ت ی يد، اصالت صحت، قاعده زمينه اين است كه قاعده

ی يد چنين است كه وقتى مالى در اختيار شخصـى باشـد و  مثال قاعده. شوند مقّدم مى

به او تعلق دارد يا نه، بنا بر اصل استصحاب بـه او تعلـق  مال شك پيدا شود كه آيا آن

به وی متعلق است و اين قاعده بر آن اصـل مقـّدم  مال ی يد آن ندارد؛ ولى طبق قاعده

و مثال اصالت صحت اين گونه است كه اگر بيعى صـورت گرفـت و رعايـت  شود؛ مى

شرايط صيغه، مورد ترديد واقع گرديد، مقتضای استصحاب اين است كه نقـل و انتقـال 

در . عوضين صورت نگرفته است؛ اما اصالت صحت، درستى ايـن بيـع را اقتضـا دارد

شـود؛ و مثـال  قّدم مـىاينجا اصالت صحت بر استصحاب عدم نقل و انتقال عوضين م
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ی تجاوز آن است كه پس از اتمام نماز اگـر در اتيـان جـزء يـا  ی فراغ يا قاعده قاعده

شرطى ترديد به وجود آيد، مقتضای استصحاب اين است كه آن جزء يا شرط بـه جـا 

ی تجـاوز، صـحت  ی فراغ يا قاعده آورده نشده و نماز باطل است، اما مقتضای قاعده

ی فراغ و تجاوز بر استصحاِب عدم اتيان جـزء و شـرط  اينجا قاعده كه در. نماز است

در اصل تقديم اين قاعده بر اصول عملى اختالف نظری نيسـت؛ امـا در  .شود مقّدم مى

  :جهت و مالك تقديم، دو وجه ذكر شده است

تمّسـك بـه «: گويـد وجه اول تخصيص است كه محقّق خراسانى بر آن است و مى

شـود، مسـتلزم  ی فـراغ و تجـاوز جـاری مـى اردی كه قاعدهاصل استصحاب در مو

ماند يا در كمال ندرت باقى خواهد ماند و  است و موردی نمى كميابتخصيص به فرد 

اند، مـا دليـل اصـل را بـا  وارد شده) مانند استصحاب(چون اين قواعد در مورد اصل 

  )358، 2ج: 1374آخوند خراسانى، ( زنيم ی اين قواعد تخصيص مى اّدله

ی شيخ انصاری است اين قواعد بنا بر اين كـه از  وجه دوم حكومت است كه نظريه

امارات باشند، در اينجا به همان مالك تقديِم امارات بر اصـول عملـى شـرعى، مقـّدم 

كنند و احتمال  ی اصول حكومت مى ی اين قواعد بر اّدله شود؛ به اين صورت كه اّدله مى

ی اين قواعـد  كنند؛ لذا همه و از روی تعبّد رفع جهل مى رود خالف، معدوم به شمار مى

البتـه چنانچـه ايـن . باشـند ی مفّسر و شارح مى بر اصول عملى حاكم بوده و به منزله

جهت پرهيز از اطنـاب شود كه  قواعد از اصول به شمار آيد، نظرات ديگری مطرح مى

  ).409-414: 1374شيخ انصاری،(پردازيم به آن نمى

  

  تقديم استصحاب بر ساير اصول عملى: له ی چهارممرح )4- 4

در صورت فقدان اماره و قواعد فقهى مناسب و در حالت شـك و ترديـد چنانچـه 

شود و بر اصول عملى ديگـر، مقـّدم  ای وجود داشته باشد، استصحاب جاری مى سابقه
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گردد و در صورت تعارض اصل استصحاب سببى با اصل استصحاب مسبّبى، اصل  مى

 نظر به اين كه بعضى از اصول عملى عقلى هستند و بعضى شرعى،. شود مقّدم مى سببى

  :بحث سه وجه پيدا مى كند

  

  :تقديم استصحاب بر اصول عملى عقلى: الف

با توجه به اين كه استصحاب اصل عملى شرعى است و به تعبّـد از طـرف شـارع 

امارات بر اصول عملى عقلى اتكاء دارد، بر اصول عملى عقلى به همان مناط در تقديم 

ال تنقض اليقـين «يعنى دليل استصحاب مانند ، )424: همو( شود به وجه ورود مقّدم مى

موضوع برائت عقلى را كه عدم البيان باشد و موضوع اصـل اشـتغال عقلـى، » بالشك

عدم تـرجيح يكـى از دو احتمـال را، : عدم اتيان و موضوع اصالت تخيير، يعنى: يعنى

  .سازد با عنايت به تعبّد شارع مرتفع مىبالوجدان 

  

  :تقديم استصحاب بر اصول عملى شرعى ديگر: ب

  :در اين تقديم نيز دو وجه ذكر شده است

ر و محقّقــين متــأخ) 424: همــو( وجــه اول حكومــت اســت كــه شــيخ انصــاری

به آن قايل شده اند، شرح اين وجه آن است كـه در برائـت  )68، 4ج: 1404كاظمى،(

حرعـاملى، ( »كل شى ء مطلق حتى يرد فيـه نهـى«فاد از دليل برائت مثل شرعى مست

، غايت حلّيت و جواز ورود نهى است و مستفاد از دليل استصحاب )60، 12ج:  1387

چنانچه مكلّف يقين داشـت . ، بقاء نهى است)1: 1ج: همو( مثل ال تنقض اليقين بالشك

كند كه نهى برطرف شده است يا نه،  كه اين شيى ء قبًال حرام و منهى بوده و سپس شك

آيـد، در نتيجـه  طبق دليل استصحاب آن نهى باقى است و اين نهى تعبّدی به شمار مى

سازد و به اين ترتيـب دليـل  را مرتفع مى» كل شى ء مطلق حتى يرد فيه نهى«موضوع 
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  .شود استصحاب بر دليل اصالت برائت حاكم مى

آخونـــد (اســـت خراســـانى وجـــه دوم ورود اســـت كـــه نظريـــه ی محقّـــق

به اين شرح كه موضوع، در اصول عملى شـرعى، از هـر . )351، 2ج:1374خراسانى،

جهت مشكوك است وغايت اين اصول دانستن حداقل يكى از آن جهات است؛ بـرای 

كـل شـى ء لـك حـالل حتـى تعلـم انـه «مثال مفـاد دليـل برائـت ايـن اسـت كـه 

اينجا موضوع حلّيت، هر چيزی است كه ، در )127، 18ج:  1387حرعاملى، ( .»حرام

معلوم الحرمة نيست و غايت آن، علم به حرمـت از هـر طريقـى اسـت و استصـحاِب 

كند كه اين علـِم بـه  حرمت در مورد اصالت برائت از جهتى علِم به حرمت، حاصل مى

شـود و در  شود و موضوع در ظاهر معلوم الحكـم مـى حرمت از روی تعبّد حاصل مى

ع اين اصل و همين طور بقيه اصول عملى شرعى از لحاظ وجدانى، ولى با نتيجه موضو

  .شود ی شارع منتفى مى عنايت به تعبّد از ناحيه

  

  :تقديم استصحاب سببى بر استصحاب مسبّبى: ج

بحـث تعـارض اصـل سـببى و مســبّبى از مسـائل مهـم اسـت و مرحـوم محقّــق 

. بر مسبّبى مقّدم نمـى دانـداستصحاب سببى را  )424: 1374شيخ انصاری،:ك.ر(قمى

بهتـرين دليـل وی . ی ايشان ذكر كـرده اسـت شيخ انصاری چهار دليل برخالف نظريه

او بر اين نظر است كه استصحاب سببى بر استصحاب مسبّبى بـه نحـو . حكومت است

  )425:همو(حكومت مقّدم است

ا كنـد ی موكل خود را بفروشد، سپس مشتری ادعـ برای مثال چنانچه وكيلى، خانه

كه وكيل قبل از انجام معامله از وكالت عزل شده و به اطالع او هـم رسـيده اسـت، در 

شود؛ لـذا بقـای  ی اين بيع مورد ترديد واقع مى اينجا نقل و انتقال ثمن و مبيع به وسيله

در نتيجه بيع باطل خواهد بود؛ . شود ملكيت سابق نسبت به مبيع و ثمن استصحاب مى
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استصحاب، مسبّبى است و محل جريان ندارد؛ چون در عزل و عدم  اين: ولى بايد گفت

وقتى استصحاب در . عزل وكيل و در نتيجه نقل و انتقال مبيع مسبّب، ترديد وجود دارد

سبب جاری شود و عدم عزل وكيل و بقاء وكالت استصحاب گردد، موضوع استصحاب 

نتيجه ديگر نسبت به نقـل و  رود؛ در مسبّبى يعنى شك مسبّبى به جهت تعبّد از بين مى

مانـد و نقـل و انتقـال صـحيح  انتقال و ملكيت طرفين بر مبيع و مثمن شكى باقى نمى

  .اين معنای حكومت است د؛شو فرض مى

بـه  البته، محقّق خراسانى در تقديم اصل سببى و اصل مسبّبى قايل به ورود اسـت

رعى مثًال، اگـر از استصـحاب اين شرح كه در موارد ترتّب و سببيّت و مسبّبيت آثار ش

سببى به جهت استصحاب مسـبّبى دسـت برداشـته شـود، بـا وجـود موضـوع دليـل 

آيد، بدون اين كه وجهـى بـرای آن  استصحاب، تخصيص در دليل استصحاب الزم مى

ی شك در سبب  طهولى اگر از اصل مسبّبى دست برداريم و يقين را به واس. داشته باشد

شود و هيچ تخصيصى بر دليل  مسبّبى خود به خود منتفى مىنقض نكنيم، موضوع اصل 

شود، چون جريان اصل در سبب شكى را كه موضوع اصل اسـت  استصحاب وارد نمى

كنـد؛ در نتيجـه  در مسبّب از لحاظ وجدان، ولى با عنايت به تعبّـد شـرعى، نفـى مـى

  )354، 2ج:1374آخوند خراسانى، .(ی ورود قابل اعمال خواهد بود قاعده

  

  ی اصول تقديم اصول عملى ديگر غير از استصحاب بر بقيه )4- 5

مى بايست حسب  صورت فقدان اماره و قواعد فقهى و عدم وجود حالت سابق،در 

و چنانچه در اصل تكليف الزامى، شك . مورد به يكى از اصول عملى ديگر رجوع كرد

شك، فقدان دليل  شود؛ اعم از اين كه موجب وجود داشته باشد، اصل برائت جاری مى

يا اجماع دليل يا تعارض دو دليل باشد و نيز اعم از ايـن كـه منشـأ شـك، اشـتباه در 

باشد؛ امـا ) ی حكميه شبهه(يا اشتباه در خود حكم ) ی موضوعيه شبهه(موضوع حكم 
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اگر اصل تكليف الزامى معلوم باشد، ولى مورد تكليف مجهول باشد، چنانچـه احتيـاط 

شود؛ مثل معلوم بودن وجوب كه مرّدد بـين نمـاز  اشتغال جاری مىممكن باشد، اصل 

جمعه و ظهر باشد در اينجا چون احتياط ممكن است بايد احتياط كرد؛ ولـى چنانچـه 

شـود، مثـل  ممكن نباشد، اصل تخيير جاری مـى اطدَوران بين محذورين باشد و احتي

در ايـن خصـوص اصـل دَوران تكليف الزامى، بين وجوب نماز جمعه و حرمت آن كه 

هركدام از اين موارد در محل خـود ). 2:  1374شيخ انصاری ، ( شود تخيير جاری مى

  .استشده ات بثابا دليل 

  

  گيری نتيجه )5

  :آيد آنچه كه از اين مباحث بدست مى

مسير استنباط احكام دينى، مسيری است عقالنى ومنطقى و چينش ادله و قواعد و 

خاصى برخوردار است كه در طول ساليان گذشته بوسـيله اصول از يك نظم و ترتيب 

 .علمای دين تدوين گرديده است

استنباط و بدست آوردن احكام دينى نياز به آشنايى به علم و فن استنباط دارد كـه 

مشتمل بر قواعد استنباط است وهر شخصى بدون توجه به اين فن و قواعـد اسـتنباط 

 .تواند دراين عرصه وارد شود نمى

: هـا عبـارت اسـت از وه جمع بين اّدلـه، اصـول و قواعـد و تقـّدم و تـأخر آنوج

  .و ساير قواعد مربوط به تعارض ادله ورود و تخصيص، تقييد، حكومت

  :شوند به ترتيب و شرح ذيل بر يكديگر مقّدم مى ، اصول و قواعد استنباطاّدله

  .ی قطعى به تخّصص بر ساير اّدله اّدله -الف

به وجه حكومت يا ورود بر اصول عملى عقلى؛ و به وجه ورود بر ی ظنى  اّدله -ب

  .اصول عملى شرعى
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ی  ی ظنـى؛ و اّدلـه ی الضرر به وجه حكومت بر اّدلـه قواعد فقهى نظير، قاعده ـ ج

ی يد، و قواعد فقهى بـر اصـول  ظنى به وجه ورود بر برخى از قواعد فقهى مثل قاعده

  .عملى به وجه حكومت يا تخصيص

ل استصحاب به وجه حكومت يا ورود بر ساير اصول عملى، و استصـحاب اص ـ د

  .سببى بر مسبّبى به وجه حكومت

  .ساير اصول عملى به حسب موارد بر يكديگرـ   ه

  

 نوشت پى

1 . ّ امام : ك.ر. (دانند بلكه ناشى از فعل متكلم مى دانند ت را لفظى نمىامام خمينى اين تقديم و اظهري

  )338 :1358خمينى، 

بنا بر مبنای محقّق خراسانى و محقّق نائينى در واقع بين تخصيص و تقييد فرقى نيست و بازگشت . 2

، كفايـه خراسـانى آخونـد: ك.ر(تخصيص به تقييد است و فرق از نظر لفـظ و اصـطالح اسـت، 

  .)450و  441: 1352خوئى ، ؛250، 1ج: 1373 ،االصول 

نچه ذكر شد، با عنوان توفيق عرفى كه جامع تمام اين محقّق خراسانى اصطالح ديگری را غير از آ. 3

كند؛ به اين صورت كه اگر دو دليل بر عرف عرضه شود، عرف بـين ايـن دو  وجوه است، ذكر مى

دهد؛ اما كيفيت وفق مختلف است؛ گاهى كيفيت وفق، به تخصيص و تقييـد اسـت و  دليل وفق مى

ر يا حمل ظاهر بر نص و گاهى بـه حمـل گاهى به ورود و حكومت، گاهى به حمل ظاهر بر اظه

ی اولـى احكـام بـر  يكى از دو دليل به حكم اقتضايى و دليل ديگر به حكم فعلى، مثل حمل اّدله

ی خود محقّق خراسانى در تقديم اّدلـه  حكم اقتضايى و اّدله الضرر بر حكم فعلى كه ظاهر نظريه

  )376، 2ج: 1373 خراسانى، آخوند:ك.ر. (الضرر بر اّدله اولى احكام است

  .مستفاد از اّدله. 4

  )24 : 1358امام خمينى،(.البته امام خمينى، قايل به حكومتى هستند كه نتيجه اش ورود است. 5
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ی الضـرر، از  تقديم دليل قاعـده: وجه اول. غير از حكومت سه وجه اساسى ديگر ذكر شده است. 6

نى است؛ به اين صورت كه عرف، اّدلـه باب توفيق عرفى كه اين وجه ظاهرا مختار محقّق خراسا

 آخونـد: ك.ر(.ی اولى احكام را بر حكم اقتضايى و دليل الضرر را بر حكم فعلى حمل مى كنـد

ی الضرر از اين جهت است كه اين دليل  تقديم دليل قاعده: وجه دوم )376، 2ج:1374،خراسانى

ماننـد » الضرر و الضرار فـى االسـالم«به اين بيان كه . كند بر نهى الهى از ايجاد ضرر داللت مى

است كه قـول مختـار شـيخ ) 197/ بقره (» الرفث وال فسوق وال جدال فى الحج«ی شريفه  آيه

ی الضـرر از  تقديم دليل قاعده: جه سوم)250: 1406شريعت اصفهانى،. (الشريعه اصفهانى است

اّهللاٰ عليه و آلـه صـادر شـده اين جهت است كه اين دليل بر نهى حكومتى كه از پيامبر اكرم صلى 

خواهند حكم كنند به ايـن كـه ضـرر و ضـرار  ی الضرر مى كند و ايشان با جمله است داللت مى

  .)40 :1358امام خمينى،: ك.ر(.نباشد كه مختار امام خمينى است
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