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چکیده
یکی از مباحث مهم باب تعارض در علم اصول انقالب نسبت است و آن زمانی است که در میان بیش از
دو دلیل ،تعارض مستقر پدید آید .پس از تخصیص یا تقیید دو دل یل ،نسبت یکی از آن دو با دلیل سوم مالحظه
میشود که به وسیله آن دلیل سوم ،نسبت آن ها از تعارض مستقر به تعارض غ یر مستقر ،تبدیل میگردد .در این
پژوهش سعی شده از رهگذر تحل یل حج ی ت انقالب نسبت ،آن دسته از تعارض ادل ه که تعارض بین بیش از دو
دلیل است و منجر به اجرای انقالب نسبت میگردد ،مورد بررسی واقع شود .به عالوه با توج ه به ُص َو ر مختلف
انقالب نسبت (مطابق آرای فقهای م تأخ ر و معاصر) ،ادل ه مخالفان و موافقان انقالب نسبت و هم چنین
نمونه هایی از موارد اجرای انقالب نسبت در احادیث ،تحلیل و در نهایت ،نشان داده میشود که انقالب نسبت
در مواردی حج ی ت دارد و در مواردی فاقد حج ی ت است.
کلیدواژه ها :انقالب نسبت ،حج ی ت ،تعارض ادل ه.
* .تاریخ وصول1395/09/19:؛ تاریخ تصویب نهایی .1396/08/16 :این مقاله برگرفته از رساله نویسنده اول با عنوان «انقالب نسبت و حجیت
آن در رفع تعارض ادله» است
 . 1نویسنده مسئول
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The Change of Relation and its Validity to Resolve the
Contradiction of Proofs
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Department of Theology, Yasuj University
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Abstract
One of the significant topics of contradiction of proofs in the science of Usul AlFiqh is the change of relation i.e. where established contradiction occurs among more
than two proofs. After two proofs are restricted (takhsis) or qualified (taqhyid), the
relation of one of them to the third proof is observed and by the third proof, their
relation is converted from stable contradiction into unstable contradiction. Through
analyzing the authority of change of relation, the authors have attempted to study
those contradictions of proofs which consist of contradiction among more than two
proofs and lead to the application of change of relation. In addition, given the
different instances of change of relation (according to the opinions of later and earlier
jurists), the arguments of opponents and advocators of change of relation as well as
instances of application of change of relation in hadiths are analyzed and finally, it is
indicated that change of relation is of authority in a number of cases while it lacks
authority in others.
Keywords: change of relation, authority, contradiction of proofs.
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مقدمه
از جمله مسائلی که فقیه در جهت استنباط احکام الهی با آن مواجه است ،تعارضهایی است کهه گهاه
بین ظاهر ادله لفظی (روایات) مختلف وجود دارد .شیخ طوسی گستردهترین کتاب حل تعارض روایتها را
با عنوان «االستبصار فیما اختلف من االخبهار» تهألیف کهرده اسهت (بهرای اطهال بیشهتر ر :.آقها به ر
طهرانی .)20۴ /۴ ،در روند استنباط مجتهد با شیوههای گونهاگونی -کهه برگرفتهه از اصهول فقهه اسهت -از
جمله تراجیح یا تساقط و تخییر ،در صدد رفع این تعارضها برمیآید .برخهی فقهها بهرای حهل گونههای از
تعارض ادله لفظی ،به شیوهای تمسک کردهاند که از آن به عنوان «انقالب نسبت» یاد میشود .اولین کسهی
که این نظریه را بیان کرده ،احمد نراقی (م  )1208در عائده  12از کتاب عوائد االیام است ،اگرچهه نهامی از
«انقالب نسبت» در آن به میان نیاورده است (نراقی .)121 ،در این قسم از حل تعارض ،ادله لبهی هموهون
اجما و عقل راهی ندارند و از بحث انقالب نسبت خارج هستند؛ زیهرا وجهود تعهارض بهین ادلهه لفظهی
(عموم و خصوص من وجه یا مطلق) و مخصص لبی (عقل یا اجما ) صحیح نیسهت (موسهوی ق وینهی،
.)701
تعارض ادلّه و اقسام آن به اعتبار منشاء تعارض
تعارض ،مصدر باب تفاعل و برای مشارکت است که دو امر به صورت فاعلی ظههور یابنهد و ههر یهک
دیگری را نفی و تکذیب کند .واژه تعارض از «عرض» مشتق است و به معنای ابراز کردن ،اظههار و آشهکار
میآید (صفی پور )۸1۸ /۴ ،و نی به معنای پهنا در مقابل طول هم آمده است (محقق داماد .)12۴ ،ههر دو
معنا در محل بحث متناسب است ،زیرا هر یک از دو دلیل در مقابل هم ابراز وجود کرده و خهود را در قبهال
دیگری به لحاظ حجیت هم عرض و اندازه میدانند (خانعباسی.)71 ،
تعارض ادله ،به معنای ناسازگاری مفهوم دو دلیل به گونه تناقض یا تضاد است (انصهاری )750 /2 ،و
به نظر برخی ،تعارض از اوصاف دلیل است -که موارد جمع عرفی هموهون ورود ،حکومهت ،تخصهیص،
تخصص و تقیید را از شمول آن خارج میکند -و آن را ناسازگاری داللت دو یا چند دلیل میدانهد (آخونهد
خراسانی .)496 ،میتوان گفت تعارض ،عبارت از برخورد مدلول دو یا چند دلیل کامهل عرفهی در مرحلهه
جعل و انشاء است ،اعم از اینکه جمع عرفی بین ادله ممکن باشد یا نباشد (حسینی .)۵۶ ،ماننهد روایهت
عمار بن موسی از امام صادق علیه السالم که فرمود انسان تا زمانی که حیات دارد ،نسبت به مهال خهویش
(از دیگران) س اوارتر است ،اگر همه مال خود را وصیت کند جای است( 1ابن بابویه)186 /4 ،؛ و صحیحه
 « - 1الرَجُلُ أحَقُّ بِمالِهِ مادامَ فیهِ الروحُ ،إذا اوْصی بِهِ کلِِّهِ فَهُوَ جائِزٌ».
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علی بن یقطین که می گوید از امام موسی کاظم ( ) پرسیدم؛ انسان هنگام مر چقدر از مهال خهود حهق
دارد؟ فرمود ثلث ،و ثلث (هم) بسیار است( 1طوسی)243 /9 ،؛ یا روایت ابن سهنان از حضهرت صهادق
( ) که فرمود برای انسان هنگام مر تنها ثلث مال اوست و اگر وصیت نکهرد ورثهه حهق اسهتفاده از آن را
ندارند( 2بروجردی۳۴9 /2۴ ،؛ حر عاملی .)27۳ /19 ،طبق دلیهل اول ،مهادامی کهه انسهان رو در بهدن
دارد ،حق وصیت تمام اموالش را دارد ،و طبق دلیل دوم ،هنگام مر  -اگرچه که انسان رو دارد -اما فقهط
نسبت به یک سوم اموالش حق وصیت دارد.
در تعارض میان دو یا چند دلیل ،اصولیون شیعه نخست سعی میشود تعارض موجود از طریهق جمهع
عرفی ،مرتفع گردد؛ اگر جمع عرفی مقدور نشد ،هر یک از آنهها کهه راجهح باشهد ،وخهذ و دیگهری کنهار
گذاشته میشود؛ در صورت عدم رجحان یکی بر دیگری (تعادل ادله) ،قاعهده تخییهر یها تسهاقط  -بنها بهه
اختالفی که وجود دارد -جاری میشود (طوسی3 /1 ،؛ رشاد.)298 ،
به عبارتی تعارض ،مستقر و گاه غیر مستقر است .تعارض مستقر ،تعارضی است که میان دو دلیل یهک
تنافی وجود دارد که جمع بین آنها ممکن نیست و این تنافی به تنافی دلیل حجیهت بازگشهت داشهته باشهد
(صدر ،بحوث  .)219 /7تعارض غیر مستقر که همان تعارض بدوی است ،به تنافیای گفته میشود که در
بدو نظر ،میان مدلول دو یا چند دلیل به چشم میخورد و با کمی دقت و از طریق جمع عرفی رفع میگهردد
(سبحانی214 /2 ،؛ صدر ،تعارض االدلة45 /1 ،؛ ایروانی .)295 /4 ،در صورتی که تعارض بدوی باشهد،
با مقدم کردن یکی از دو ظهور بر دیگری بین آنها میتوان جمع کرد (سانو)۳۳۸ ،؛ مانند تعهارض ایهن دو
دلیل که خدای متعال در قرآن فرمود «احل الله البیع و حرم الربا» (بقره  )27۵و در حهدییی ،امهام رضها
(علیه السالم) فرمود رباخواری ،حرام ،پلید ،از گناهان کبیره و از جمله چی هایی است که خداونهد بهر آن
وعده آتش داده است( 3منسوب به امام رضا -علیه السالم)2۵۶ ،-؛ و خبر دیگری که میگوید بین پهدر و
فرزند ربا وجود ندارد و هر یک میتواند از دیگری مقدار بیشتری بگیرد( 4محقق حلی)301 /2 ،؛ که برخی
دلیل اول را محکوم و دلیل دوم را حاکم میدانند و بین آن دو جمع عرفی انجام میگیرد و در نتیجهه ،حهاکم
بر محکوم مقدم میشود؛ یعنی گرفتن ربا در غیر مورد پدر و فرزند حرام است (صدر ،دروس.)456 /1،
از این رو اگر نسبت بین ادله متعارض ،تساوی باشد ،حکم آن همان حکم دو دلیل متعارض میگهردد.
اما اگر نسبتشان عموم و خصوص من وجه باشد مانند اکرم العلمهاء ،التکهرم الشهعراء ،و یسهتحب اکهرام
« - 1قالَ :سَألتُ ابالحَسَنِ علیهِالسالمُ؛ مَا لِلرِّجالِ مِنْ مَالِهِ عِنْدَ مَوْتِهِ؟ قَالَ :الثُلثُ وَ الثُلثُ کَثیرٌ».
« - 2لِلرَّجُلِ عِنْدَ مَوْتِهِ ثُلُثُ مَالِهِ وَ إِنْ لَمْ یوصِ فَلَیسَ عَلَی الْوَرَثَةِ إِمْضَاؤُه».
« - 3إنَّ الرِّ بَا حَرامٌ سُحْتٌ مِنَ الْکَبَائِرِ وَ مِمَّا قَدْ وَعَدَ اهللُ عَلَیْهِ النَّارَ».
 « - 4ال رِبَا بَینَ الْوالِدِ وَ وَلَدِهِ وَ یجُوزُ لِکلٍّ مِنْهُمَا أخْذُ الْفَضْلِ مِنْ صَاحِبِهِ».
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العدول ،در این جا مجالی برای مالحظه یکی با دیگری و مالحظه آن با دلیل سوم وجود ندارد ،زیهرا نسهبت
ً
این ادله با یکدیگر فرقی ندارد ،در این مورد حتما باید به مرجحات مراجعه کرد (تبری ی .)۶1۸ ،اگر نسبت
ادله متعارض ،عموم و خصوص مطلق باشند ،اگر محدودیتی برای تخصیص عهام نباشهد ،آن را تخصهیص
زده ،و اگر محذوری در میان باشد ،مانند دو متباین حکم میگردد ،زیرا هر دو خاص با عام متباین هسهتند؛
و اگر نسبت بین ادله متعارض ،مختلف باشد اگر وجهی برای تقدیم یکی بر دیگری وجود داشهت ،چهه بهه
لحاظ داللت (مانند نص و ظاهر یا ظاهر و اظهر) چه به لحاظ مرجح دیگر ،همان مقدم میگردد ،که همه
اینها از باب جمع عرفی است (مظفر)20۶ ،؛ پس از این نسبت آن دلیل با دیگر معارضها سنجیده شهده
که یا نسبت دگرگون شده (انقالب نسبت میشود) و ترجیحی حاصل میگردد؛ زیرا در نظر نگهرفتن ترتیهب
در رفع تعارض و عالج آن ،مستل م الغاء نص و کنار گذاشتن ظاهری که با آن منافات دارد ،میشود که ههر
دو باطل است؛ و یا انقالب نسبت رخ نداده و ترجیح در متعارضات به یک نسبت و مساوی خواهد بود.
«انقالب نسبت» و رفع تعارض مستقر
گاهی که در میان دو دلیل ،تعارض مستقر وجود دارد ،بعد از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل با ادلهه
دیگر مالحظه میشود که وسیله دلیل سومی ،نسبت آنها از تعارض مستقر به تعارض غیهر مسهتقر ،تبهدیل
میگردد؛ به این تبدیل در اصطال علم اصول فقه ،انقالب نسبت گفته میشود .حجیت و پذیرش «انقالب
نسبت» بین ادله ،به عنوان روشی برای رفع تعارض مستقر میان آنها ،مبتنی بر نو پاسخی است که به یهک
پرسش اساسی داده میشود در مقام جمع عرفی و تعیین نو تعارض بین دو دلیل ،زمانی که ایهن دو دلیهل
با ادله دیگری نی معارض هستند به چه شیوهای عمل میشود؟ آیا باید آن دو دلیل را با مالحظه نسهبت ههر
یک از آنان با سایر ادله لفظی معارض ،جمع کرد (انصاری )794 /1 ،یا جمع بین دو دلیل بهدون مالحظهه
سایر ادله لفظی معارض صورت میگیرد؟ در حالت دوم به این شکل عمل خواهد شد که ابتدا نسهبت بهین
دو دلیل را به لحاظ حجیت آنان مالحظه و سپس آن را با دلیل سوم مقایسه شود که در این صورت به وسیله
دلیل معارض سوم ،نسبت دو دلیل اول دگرگون شده و تغییر مییابد (حکیم .)96 /6 ،آن دسهته از فقهها کهه
شیوه دوم را در جمع ادله برگ یدهاند ،در واقع قائهل بهه حجیهت روش انقهالب نسهبت هسهتند (خهوئی/3 ،
 .) 386به بیان دیگر ،انقالب نسبت در جایی است که دو دلیل در حکمی از احکام شرعی تعارض نمایند،
آن گاه دلیل مخصص یا مقیدی بر یکی از آنها مقدم گردد ،در این صورت ه بعد از تخصهیص یها تقییهد ه
نسبت موجود میان آن دو دلیل منقلب میگردد (خوئی.)402 /3 ،
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صورتهای گوناگون تعارض و موارد کاربرد «انقالب نسبت»
حاالت مختلفی برای تعارض بیش از دو دلیل ،متصور است کهه در برخهی مهوارد اگهر فقهها قائهل بهه
حجیت «انقالب نسبت» شوند ،میتوان از این شیوه برای حل تعارض اسهتفاده کهرد ،امها در برخهی مهوارد
ً
اساسا چنین انقالبی بین ادله رخ نخواهد داد .برخی از فقیهان تعارض ادله را پنج صورت دانسهتهاند کهه بها
شناخت حکم ایهن پهنج صهورت ،حکهم بقیهه مهوارد روشهن میگهردد (نهائینی7۴2/۴ ،؛ بهرای اطهال از
دیدگاههای دیگر ر :.حایری ی دی303 /2 ،؛ صدر ،بحوث 29۴ /7؛ نائینی ،اجود التقریرات.)۵17 /2 ،
لذا تقسیم بندیهای متفاوتی وجود دارد که بطور کوتاه ،به مواردی که انقالب نسبت در ادله متعارض روی
میدهد ،پرداخته خواهد شد.
نوع ّاول :یک دلیل عام و دو دلیل ّ
خاص

 -۱یک دلیل عام و دو دلیل ّ
خاص من وجه
وقتی یک دلیل عام باشد و دو دلیل خاص من وجه که حکم دو دلیل خاص با یکدیگر مختلف باشهد،

اما یکی از آن دو با حکم عام متفق باشد؛ مانند اینکه گفته شده باشد اکهرم العلمهاء؛ ال تکهرم النحهویین و
نحوی صرفی» تعهارض پیهدا میکننهد و عهام بهه وسهیله خهاص
اکرم الصرفیین .دو خاص در مورد «عالم
ِ
مخالف با آن در غیر مورد تعارض تخصیص میخورد .در این مهورد ،بهین عهام (اکهرم العلمهاء) و خهاص
مخالف آن (ال تکرم النحویین) انقالب نسبت به وجود میآید و نسبتشان از عمهوم و خصهوص مطلهق بهه
عموم و خصوص من وجه تغییر میکند ،زیرا عام ه حتی در صورت تخصهیص خهوردن ه حج ت اسهت و
زمانی تعارض بین ادله بررسی میگردد که حجیت آنها ثابت شده باشد .لذا عام تخصیص خورده حجهت
است مگر در موردی که با تخصیص خارج شده است ،و نسبت این عام با خاص ،عمهوم و خصهوص مهن
وجه است (امام خمینی.)۳۴ /2 ،
ّ
 -۲یک دلیل عام و دو دلیل خاص مطلق
وقتی یک دلیل عام باشد و دو دلیل خاص که بین آنهها عمهوم و خصهوص مطلهق اسهت ،وارد شهود،
تخصیص عام به وسیله خاص اخص ،بال مانع است؛ زیرا در هر صهورت عهام در خهاص اخهص حجیهت
ندارد؛ و نسبت بین آن خاص اخص و خاص اعم هم چنان عموم و خصوص مطلق خواهد بود ،لذا خاص
اعم به وسیله این خاص اخص ،نی تخصیص میخهورد و خهاص اعهم مخهتص مهوارد غیهر مهورد اخهص
میشود و نسبت بین خاص اعم و عام ،عموم و خصوص مطلق میگردد (روحانی)۳9۶ /۴ ،؛ مانند این که
عامی آمده باشد که اکرم کل جار ،سپس دلیل دیگری بر اباحه اکرام همسایه فاسق آمده باشد و دلیل سومی
بیاید که دال بر حرمت اکرام فاسقی که همسایه و ناصبی است ،باشد.
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اگر دلیل اخص ،متصل به دلیل عام بود ،نسبت بین «عام متصل به اخص» و «خهاص دیگهر» عمهوم و
خصوص من وجه خواهد بود .مانند این میال «اکرم العلماء غیهر الکهوفیین مهن النحهویین»« ،و ال تکهرم
النحویین» .هم چنین بر فرض وجود خاص غیر متصل به عام ،نسبت این عام و خاص غیر متصل با خاص
دیگر نی عموم و خصوص من وجه خواهد بود .مانند ایهن میهال «اکهرم العلمهاء»؛ «اکهرم العلمهاء الغیهر
الکوفیین»« ،التکرم النحویین» (نائینی ،فوائد االصول7۴۵-7۴۳ /۴ ،؛ خوئی.)۵1۸ /2 ،
خاص منفصل و یک دلیل عام ّمتصل به ّ
 -۴یک دلیل عام ،یک دلیل ّ
اخص
این مورد را میتوان این گونه بیان نمود که «یجب اکهرام العلمهاء»« ،یجهب اکهرام العلمهاء اال العهالم
المرتکب الکبائر»« ،یحرم اکرام العالم العاصی» .نائینی دو وجه را برای این مورد ذکر مینمایهد و در وجهه
ً
اول میفرماید که یقینا عام اول با مخصص متصل عام دوم تخصیص میخهورد زیهرا کهه تعارضهی بهین دو
خاص به نسبت مقدار اخص آن دو وجود ندارد ،لذا مفاد عهام اول عهین مفهاد عهام دوم متصهل بهه اخهص
خواهد بود ،و نسبت بین آن و خاص منفصل دیگهر ،عمهوم و خصهوص مهن وجهه میگهردد .در وجهه دوم
میگویند که خاص منفصل فی نفسه دارای یک معارض است و آن عام دوم متصل بهه اخهص اسهت ،لهذا
شایستگی تخصیص خوردن با عام اول را ندارد (نائینی ،فوائد االصول.)7۴۶ /۴،
خوئی بر این قول اشکال نموده و میفرماید در وجه اول ،دلیلی نهدارد کهه عهام بها یکهی از دو خهاص
تخصیص زده شود ،و همچنین دلیلی برای مالحظه و بررسی نسبت بین عام و خاص دیگر نی وجود ندارد.
در مورد وجه دوم نی اگرچه صحیح است ،لکن تعارض بین عهام اول (یجهب اکهرام العلمهاء) و مخصهص
منفصل (یحرم اکرام العالم العاصی) نتیجهای در بر ندارد؛ و باید پهس از اینکهه خهاص منفصهل معارضهی
(هم چون یجب اکرام العلماء اال العالم المرتکب الکبائر) پیدا کرد ،ابتدا تعارض بهین آنهها را عهالج کهرد
سپس عام اول را مالحظه نمود .در این صورت که تعارض باقی میماند نمیتوان به مرجحات مراجعه نمود
چون در تعارض مستقر ،مرجحی وجود ندارد .لذا یا باید قائل به تساقط شد ،یا ترجیح یک دلیل یا تخییهر.
اگر قائل به تساقط شویم ،میتوان به عام رجو کرد؛ و اگر عام متصل به اخهص را بهرای تهرجیح یها تخییهر
انتخاب کنیم ،خاص منفصل کنار گذاشته میشود و عام اول نیه بهدون معهارض میمانهد؛ و اگهر خهاص
منفصل را برای ترجیح یا تخییر انتخاب کنیم ،عام اول به وسیله آن تخصیص میخورد ،چرا که نسهبت بهین
آن دو عموم و خصوص مطلق است ،و در هر صهورت بهین عهام اول و مخصهص منفصهل تعارضهی بهاقی
نمیماند (خوئی.)۳9۵ /۳ ،
البته برخی اصولیون ،انقالب نسبت را در مخصصهای منفصل صحیح نمیدانند ،زیرا تخصیص عهام
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با خاص اول فقط مختص اراده جدی است و ربطی به اراده استعمالی نهدارد و در ایهن حالهت ظههور اراده
استعمالی برای عام باقی است؛ و سیره عملی فقها این مسئله را تأیید مینماید (مکهارم شهیرازی-572 /3 ،
 .) 574به عبارتی چون دلیل عام حاکی از اراده استعمالی اسهت و خهاص منفصهل ،حهاکی از اراده جهدی
شار است ،نمی توان در مواردی که خاص منفصل قرار دارند ،آن خاص را کنار گذاشهت یها تغییهری در آن
ایجاد نمود؛ لذا انقالب نسبت که رابطه بین ادله را دگرگون میسازد در این موارد صحیح نیسهت .در چنهین
مواردی عام بر ظهور خود باقی میماند1.

نوع دوم :دو دلیل عام من وجه و یک دلیل ّ
خاص
مخصص بر ّ
ّ
ماده افتراق یکی از دو عام
 -۱دو عام من وجه و یک
وقتی تعارض بین دو عام من وجه باشد و مخصصی بر یکی از آن دو (یعنهی بهر مهورد افتهراق یکهی از

آنها) وارد شود .در اینجا خاص بر عام مقدم شده و انقالب نسبت بین دو عام رخ میدهد و رابطهه آنهها را
به عموم مطلق تغییر میدهد .این یکی از موارد انقالب نسبت است که در آن عهامی کهه مهاده افتهراق از آن
خارج شده ،بر عام دیگر مقدم میشود و پس از خروج ماده افتراق از عام اول ،این عام ،نسبت بهه عهام دوم
عموم و خصوص مطلق میگردد (خوئی.)۳9۶ /۳ ،
میل احادییی که درباره خللهای سهوی نماز وارد شده است امام صادق ( ) به زراره فرمود فقط در 5
مورد است که باید نماز اعاده شود ،نداشتن طهارت ،قبل از وقت نماز خواندن ،خالف قبله نمهاز خوانهدن،
رکو یا دو سجده را (با هم) انجام ندادن( 2ابن بابویه .)2791 /1 ،در حدیث دیگر امام صادق ( ) فرمهود
ً
هر کمی یا زیادیای که (سهوا) در نماز انجام دادی دو سجده سههو بهه جها مهیآوری( 3طوسهی ،تههذیب
االحکام361 /1،؛ فیض کاشانی .)149 /2 ،همچنین امام صادق ( ) فرمودند هرکس (ج ئی) به نمهازش
اضافه کرد باید نمازش را اعاده کند( 4کلینی .)268 /6 ،که حدیث ال تعاد -از آنجا که مختص بهه نقیصهه
 -1به این شرح که بیشتر قدما معتقدند تخصیص عام مستلزم مجاز بودن است؛ یعنی «ال تکرم زیدا العالم» قرینه است بر این که از «اکرم کل
عالم» تمام علما اراده نشده است و بر خالف معنای حقیقی آن ،در مورد عالمانی غیر زید به کار رفته است .اما محققان متأأخر أ هأم چأون
مرحوم آخوندأ معتقدند تخصیص عام ،مستلزم مجاز بودن در عام نیست و میگویند :دو نوع اراده وجود دارد :اراده استعمالی و اراده جأدی.
معنای اراده استعمالی این است که متکلم افاده معنایی را از استعمال لفظ خاص اراده کرده است؛ یعنی تنها قصأد کأرده معنأایی را در ذهأن
مخاطب حاضر نماید؛ اما معنای اراده جدی این است که قصد جدی متکلم و اراده باطنی او به آن معنایی تعلق گرفته کأه بأه ذهأن شأنونده
خطور کرده و قصد شوخی ندارد و هدفش فهماندن آن معنا به او است (آخوند خراسانی .)517 /1 ،در تمامی قوانین ،یک اراده استعمالی در
مورد جعل و وضع قانون کلی وجود دارد؛ و بعد که مسئله استثنا و تبصره زدن به قانون پیش میآید ،معنایش این نیست که الفاظ آن قانون در
معنای خود استعمال نشده است تا مجاز الزم آید ،بلکه این تبصرهها و استثناها از این حکایت میکند که مراد جدی ،تابع مراد استعمالی نبوده
است ،بلکه مراد استعمالی به کلیت قانون تعلق گرفته ،اما مراد جدی به قانون ،به استثنای موارد تخصیص و تبصره ،تعلق گرفته است.
 « - 2لَا تُعَادُ الصَّلَاةُ إِلَّا مِنْ خَمْسَةٍ الطَّهُورِ وَ الْوَقْتِ وَ الْقِبْلَةِ وَ الرُّکوعِ وَ السُّجُودِ».
« - 3تَسْجُدُ سَجْدَتَی السَّهْوِ فِی کلِّ زِیادَةٍ تَدْخُلُ عَلَیک أَوْ نُقْصَانٍ» و یا «تَسْجُدُ سَجْدَتَی السَّهْوِ لکُلِّ زِیادَةٍ و نقیصة تَدْخُلُ عَلَیک».
« - 4مَنْ زَادَ فِی صَلَاتِهِ ،فَعَلَیهِ الْإِعَادَةُ».
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سهوی است -اخص از حدیث سجده سهو است ،پس به وسیله آن تخصهیص میخهورد و مفهاد آن چنهین
میشود که سجده سهو برای موارد پنج گانه اعاده نماز است .این مفهوم نی از حدیث «ل وم اعاده در مهورد
زیاد کردن چی ی به نماز» اخص است و با آن تخصیص میخورد ،و نتیجه بدین شکل میگردد کهه نبایهد
به کم کردن یا زیاد کردن سهوی اج اء و شرایط نماز (به ج آن پنج مورد) اهمیهت داد .لهذا نسهبت بهین دو
حدیث «ل وم سجده سهو» و «ل وم اعاده نماز» از عموم و خصوص من وجه به عمهوم و خصهوص مطلهق
دگرگون میشود.
ّ
ّ
 -۲دو عام من وجه و یک مخصص بر ماده افتراق هر دو عام
وقتی که تعارض بین دو عام من وجه باشد و خاصی بر ماده افتراق هر یهک از آنهها وارد شهود .ماننهد
اینکه دلیلی بر استحباب اکرام علما داللت داشته باشد و دلیل دیگری بر کراهت اکرام فساق ،سهپس دلیهل
سومی بر وجوب اکرام عالم عادل داللت نماید و دلیل چهارمی بر حرمت اکرام فاسق جاهل داللهت کنهد.
در این حالت بین دلیل استحباب و دلیل کراهت ،در ماده اجتما  -که همان عهالم فاسهق اسهت -تعهارض
واقع میشود؛ و بعد از تخصیص خوردن دلیل استحباب به وسیله دلیل وجوب (از آن رو که اخص اسهت)،
مورد دلیل استحباب در عالم فاسق منحصر میشود .در مورد دلیل کراهت هم وضع به همین شکل اسهت،
که در آن نی پس از تخصیص دلیل کراهت به وسهیله دلیهل حرمهت ،مهورد دلیهل کراههت در عهالم فاسهق
منحصر میگردد؛ لذا نسبت بین آنها پس از تخصیص آن دو ،تباین میگردد ،زیهرا یهک دلیهل داللهت بهر
استحباب اکرام عالم فاسق دارد و دلیل دیگر داللت بر کراهت آن .در این حالت چارهای نیست ج اینکه به
مرجحات رجو شود یا حکم به تخییر نمود (نائینی7۴7 /۴ ،؛ امام خمینی۳۶ /2 ،؛ خوئی.)۳9۶ /۳ ،
نوع سوم :دو دلیل عام متباین و یک دلیل ّ
خاص
ّ
مخصص برای یکی از دو عام
 -۱دو دلیل عام متباین و یک

وقتی که خاصی بر یکی از دو عام وارد شده باشد و آن را تخصیص ب ند و نسبت دو عهام متبهاین را بهه
عموم و خصوص مطلق تغییر دهد و انقالب نسبت روی دهد؛ در چنین حالتی خاص بر عام مقهدم شهده و
تعارض از بین میرود (کرمی292 /۴ ،؛ خوئی ،)۴01 /۳ ،مانند احادییی که درباره ارث زن از اموال همسر
آمده است دسته اول از این احادیث به طور مطلق میگوید زن از همه اموال شوهرش ارث میبرد.
از ابا بصیر نقل است که به حضرت صادق ( ) عهرض کهردم مهردی از دنیها رفتهه و همسهرش وارث
اوست؟ فرمود همه مال برای اوست .عرض کردم خانمی مرده و شوهرش زنده است .فرمهود همهه مهال
برای اوست (طوسی ،تهذیب االحکام .)29۵ /9 ،در حدیث دیگهر ،ابهن یعفهور از امهام صهادق ( ) نقهل
می کند که از حضرت صادق ( ) پرسیدم آیا مرد از خانه زن [همسر] و زمین آن ،چی ی ارث میبهرد ،یها
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مانند زن است و از این گونه امور ارث نمیبرد؟ فرمود مرد از تمامی میراث زن و زن از همهه میهراث مهرد،
ارث میبرد( 1حر عاملی۵22 /17 ،؛ طوسی ،تهذیب االحکام۳00 /9 ،؛ همو ،االستبصهار1۵۴ /۴ ،؛ ابهن
بابویه.)۳9۴ /۴ ،
دسته دوم از این احادیث دال بر عدم ارث زوجه از عقار است امام صهادق ( ) فرمودنهد زن از عقهار
ارث نمیبرد ،زن از آجر ارث میبرد و از زمین ارث نمیبرد .گفتم چگونه از فر ارث میبرد و ازاصل هیچ
ارث نمی برد؟ فرمود

چون از آنان نسهبی کهه بهه واسهطه آن ارث ببهرد ،نهدارد و تنهها یهک بیگانهه اسهت2

(حرعاملی .)20۸ /2۶ ،بنابراین ،از فر ارث میبرد و از اصل ارث نمیبرد و به واسطه او بیگانهای بر اهل
مواریث وارد نمیشود .هم چنین امام باقر ( ) فرمودند

زنان از زمین و عقار (همسرشان) ارثهی نمیبرنهد3

(کلینی.)127 /7 ،
احادیث دسته سوم میگویند زوجه در صورتی که از شوهر خهود فرزنهدی داشهته باشهد از عقهار ارث
می برد به عنوان نمونه احادییی که حکمت ارث نبردن زن از عقار را بیان نموده و از روی فحوا میتوان شرط
فرزند داشتن را فهمید ،مانند زنان از زمین خانهها چی ی به ارث نمیبرند و لکن ساختمان و آجرها قیمهت
میشود و یک هشتم ،یا یک چهارم آن ،به او داده میشود؛ فرمود تنها به این جهت حکم چنهین اسهت کهه
آنان ازدواج نکنند و در نتیجه [با آوردن بیگانه در آن جا] میراث اهل مواریث را به تباهی بکشند( 4کلینی/7 ،
129؛ حر عاملی)519 /17،؛ یا این حدیث که فرزند داشتن را شرط میداند در مورد زنان وقتی کهه فرزنهد
داشته باشند ،به آنان از ربا داده میشود( 5ابن بابویه.)349 /4 ،
بین دسته اول و دوم تباین است و مخصصی برای دسته دوم وارد شهده ،لهیکن از آن رو کهه دسهته اول و
سوم تنافیای با هم ندارند ،وجهی برای تخصیص آنها وجود نهدارد .در ایهن صهورت احادیهث عهدم ارث
زوجه از عقار با حدیث ارث بردن وی در صورت ام ولد بودنش ،تخصیص خورده و نسبت بهین عهام اول و
عام دوم بعد از اینکه تباین بود ،عموم و خصوص مطلق شده و ارث بردن ام ولد از عقار ،مقدم میشود6.
« - 1سَاَلْتُهُ عَنِ الرَّجُلِ هَلْ یَرِثُ مِنْ دارِ امْرَاَتِهِ وَاَرْضِهَا مِنَ التُّربَةِ شَیْئاً أوْ یَکُونُ ذَلِکَ بِمَنزِلَةِ الْمَراَةِ فَالیَرِثُ مِنْ ذَلِکَ شَیْئاً؟ فَقَالَ :یَرِثُهَا وَ تَرِثُهُ مِنْ
کُلِّ شَیْءٍ تَرَکَ أوْ تَرَکَتْ».
« - 2الترث الزوجة من العقار تَرِث الْمَرْأَة الطُّوب وَ لَا تَرِث مِنَ الرِّبَاعِ شَیئاً قَالَ قلْت :کیفَ تَرِث مِنَ الْفَرْعِ وَال تَرِث مِنَ الرِّبَاعِ شَیئاً؟ فَقَالَ :لَیسَ
لَهَا مِنْهُ نَسَبٌ تَرِثُ بِهِ وَ إِنَّمَا هِی دَخِیلٌ عَلَیهِمْ فَتَرِث مِنَ الْفَرْعِ وَ ال تَرِث مِنَ األَصْلِ وَ ال یدْخُل عَلَیهِمْ دَاخِلٌ بِسَبَبِهَا».
« - 3النِّسَاء لَا یرِثْنَ مِنَ الْأَرْضِ وَ لَا مِنَ الْعَقَارِ شَیئاً»
« - 4ال تَرِثُ النِّسَاءُ مِنْ عِقَارِ الدُّورِ شَیْئاً وَلکِن یَقُومُ البِناءُ وَالطُّوبُ وَتُعْطی ثمنها اوْ ربعها قَالَ :وَانِّما ذلِکَ لِئَلِّا َیتَزَوَّجْنَ النِّساءُ فَیفْسِدْنَ عَلی اهْلِ
الْمَواریثِ مَواریثُهُم».
« - 5محمدُ بنُ ابی عُمَیر عَنْ ابنِ اذینه :فی النِّساءِ اِذا کَانَ لَهُنَّ وَلَدٌ اُعْطِینَ مِنَ الرِّبَاعِ»
 - 6البته برخی از فقیهان در اینجا گفتهاند :در اختالف ادلِّه این مورد ،مجالی برای انقالب نسبت وجود ندارد و زن مطلقاً-چه صاحب فرزنأد
باشد و چه نباشد -از عقار به جا مانده از همسر خود ارث نمیبرد به عبارت دیگر ،ایشان کبرای مسئله انقالب نسبت را قبول دارند اما قائلاند
در این مقام جاری نمیشود .جریان انقالب نسبت ،در مخصّص متصل قابل قبول است ،زیرا تمامی کلمات ائمّه :به منزلأه کأالم واحأد و در
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وقتی که تعارض بین دو دلیل متباین است و دو خاص هر دو را تخصیص ب ند و تنافیای بین خاصها
وجود نداشته باشد ،در این مورد نی انقالب نسبت رخ میدهد و نسبت دو عام از تباین به عموم و خصوص
من وجه تغییر کرده و دو عام در ماده اجتما متعارض میگردند که باید به ترجیح یا تخییهر مراجعهه نمهود.
میل دلیلی که دال بر از بین رفتن نجاست ،با یک بار شستن است و دلیل دیگهری داللهت بهر تعهدد شسهتن
مختص طاهر کردن با آب قلیل است و مخصهص
میکند؛ دلیل سومی نی وارد میشود که چند بار شستن،
ِ
ً
دلیل اول (که قائل به عدم تعدد شستن مطلقا است) میگردد؛ دلیل چهارمی نی آمده که دال بهر عهدم نیهاز
ِ
چند بار شستن در آب جاری میباشد ،که این دلیل چهارم هم مخصص دلیل دوم (که قائل به تعدد شسهتن
ً
مطلقا است) میشود .در چنین صورتی بین دو دلیل اول به وسیله تبهاین ،بهه ایهن شهکل تعهارض صهورت
میگیرد
دلیل اول غیر از آب قلیل در سایر آبها با یک بار شستن طهارت حاصل میشود.
دلیل دوم غیر از آب جاری در سایر آبها با چند بار شستن طهارت حاصل میشود.
بعد از تخصیص هر یک از آنها ،نسبتشان از تباین به عموم و خصوص من وجه تغییر میکند .پهس از
این دگرگونیها دو عام در ماده اجتما (یعنی شستن با آب کر) با یک دیگر تعارض پیدا میکنند .بنابراین از
دلیل اعتبار تعدد شستن در غیر از آب جاری ،اعتبار تعدد شستن در آب کر نتیجه گرفته میشود؛ و از دلیهل
عدم اعتبار تعدد شستن در غیر آب قلیل ،عدم نیاز به تعدد شستن در طاهر کردن با کر نتیجه گرفته میشود.
لذا آن دو دلیل متعارض خواهند بود که بین ترجیح و یا تخییهر اختیهار وجهود دارد (خهوئی401 /3 ،؛ امهام
خمینی.)۳۵ /2 ،
ّ
 -۳دو دلیل عام متباین و دو خاص من وجه
وقتی تعارض بین دو دلیل متباین باشد و دو خاص بر هر یک از آنها وارد شود و خاصها ،با هم رابطه
ً
عموم و خصوص من وجه ،داشته باشند .میال دلیلی داللت بر وجوب اکرام علما داشته باشد و دلیهل دیگهر
بر عدم وجوب اکرام آنان داللت کند و دلیل سهومی بهر وجهوب اکهرام عهالم عهادل داللهت نمایهد و دلیهل
چهارمی نی دال بر عدم وجوب اکرام عالم علم نحو باشد .در این مهورد انقهالب نسهبت بها عهدم آن فرقهی
ندارد؛ زیرا بنابر انقالب نسبت ،نسبت  -بین دلیل وجوب اکرام علما و عدم دلیل وجوب اکرامشان ،پهس از
خروج عالم نحوی از دلیل اول و خروج عالم عادل از دلیل دوم -عموم و خصوص من وجه خواهد بود .بهه
حکم مخصّص متصل است؛ امّا اشکالی که در ما نحن فیه وجود دارد این است که مخصّص متصلی وجود ندارد تا انقأالب نسأبت را در آن
جاری بدانیم و اجماع نیز که دلیل منفصل است نه متصل (بحرالعلوم.)101 - 100 /3 ،
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این صورت که ماده اجتما دلیل اول و دوم عام ،عالم فاسق غیر نحوی و مهاده افتهراق دلیهل وجهوب عهالم
عادل غیر نحوی و ماده افتراق دلیل حرمت عالم فاسق نحوی اسهت؛ و مهاده اجتمها دو دلیهل مخصهص،
عادل نحوی است .پس به وجوب اکرام عالم عادلی غیر نحوی حکم میشود و به عدم وجوب اکهرام عهالم
فاسق نحوی؛ و درباره اکرام عالم فاسق غیر نحوی به اصول عملیه ،یا ترجیح و یا تخییر رجو میشود .بنابر
ً
عدم صحت انقالب نسبت ،هر دو عام روسا از اعتبار ساقط شده و به دو خاص عمل میشود؛ و از آن رو که
بین آن دو عموم و خصوص من وجه است ،در ماده افتراقشان با آنها عمل میشهود و در مهاده اجتماعشهان
(که عالم عادل نحوی است) به اصول عملیه یا ترجیح و یا تخییر رجو میگردد .لهذا نتیجهه همهان نتیجهه
انقالب نسبت خواهد شد و تعارض در هر حال رفع نمیشود (خوئی۴01 /۳ ،؛ برای مطالعهه بیشهتر ر:.
عراقی1۶۴ /۴ ،؛ امام خمینی.)۳۶ /2 ،
مبانی حجّیّت یا عدم حجّیّت روش «انقالب نسبت» در رفع تعارض
ّ
ادله منکران مشروعیت «انقالب نسبت»
علمای منکر انقالب نسبت ،دالیلی را برای این مدعای خود ذکر کردهاند
 -1اراده استعمالی جهت مالحظه ادله و مقایسه آنها با یکدیگر مال :است و نه اراده جدی؛ اراده ،بهه
اراده استعمالی و اراده جدی تقسیم میگردد .اراده استعمالی ،اراده متکلم بر تفههیم معنهای موضهو لهه یها
ٌ
مستعمل فیه لفظ است؛ به بیان دیگر ،اراده آوردن الفاظ به قصد بیان معنای موضو له آنهها کهه بهه مجهرد
شنیدن لفظ در ذهن مخاطب -عالم به وضع -نقش میبندد (امهام خمینهی 148 /2 ،و  .)75اراده جهدی،
عبارت است از اراده متکلم به بیان هدف اصلی و مراد جدی کالم خود برای مخاطب ،که امکان دارد همان
مدلول استعمالی کالم و یا غیر آن باشد .در واقع معنای اراده جدی این است که قصد جهدی مهتکلم بهه آن
معنایی تعلق گرفته که به ذهن شنونده خطور کرده و قصد شوخی ندارد (مشکینی .)30 ،از آن رو که مهال:
مالحظه ادله ،اراده استعمالی است ،این ظهور به هنگام مالحظه دلیلی با دلیل دیگهر از مرحلهه اسهتعمالی
ً
بودن تغییر نکرده و به حال خود باقی میماند .میال ،ظهور عام در عمومیتش در مرحله اراده استعمالی تغییر
و تبدیلی پیدا نمیکند حتی اگر مخصص منفصلی بر آن وارد شده باشد .لذا عام بنهابر ظههور تصهدیقی آن
همواره بر عام بودنش باقی است و بعد از تخصیص عام به وسیله خاص ،الزم است که این عموم استعمالی
نی هنگام مالحظه دلیل سوم ،در نظر گرفته شود .بدین معنا کهه از تخصهیص آن بها خهاص اول قطهع نظهر
میشود ،زیرا خاص منفصل موجب ضیق در اراده استعمالی عام نمیشود؛ در صورتی که در اراده جدی بهه
خالف این است .بنابراین اگر مال :در مالحظه ادله با یکدیگر اراده استعمالی باشد ،انقهالب نسهبت بهین
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دلیل این مسئله این است که مدار مالحظه ادله نسبت به یکدیگر ،فقط همان ظهوری است که دلیل بر
آن داللت دارد؛ و بدیهی است که ظهور تصوری کالم و مانند آن از شئون داللت استعمالی لفهظ هسهتند و
ارتباطی با اراده متکلم و عدم اراده وی ندارد( 1مظفر .)1۳۴ /2 ،عقال نی تنها به این خاطر بهه مقهدم بهودن
خاص بر عام حکم میکنند که اخص بودن خاص موجب این میشود که ظههور تصهوری و وضهعی دلیهل
خاص ،قویتر از ظهور تصوری و وضعی دلیل عام باشد (ج ایری .)293 /8 ،دلیل خاص نی قرینههای بهر
عام شده و این قرینه بودن از شئون ظهور لفظ و نیهروی ظههور آن اسهت ،نهه از شهئون اراده جهدی مهتکلم
(صدر ،بحوث .)270 /4،بنابراین مدار مالحظه ادله را نمیتوان کشف فعلی 2و اراده جهدی دانسهت؛ زیهرا
تعارض بین دو کشف فعلی بیمعناست چون چی ی با لفظ در کشف فعلی آن تعارض پیدا نمیکند ،بلکهه
مدار کشف نوعی است (آشیانی .)60 /2 ،کشف نوعی متوقف بر ظن شخصی نیسهت ،بلکهه ظهن نهوعی
برای کشف نوعی کفایت می کند ،اگرچه که ظن شخصی بر خهالف ظهن نهوعی باشهد (آملهی.)325 /4 ،
همونین نسبت ادله فقط با مالحظه ظهورها (ظهور عام یا عامها) بررسی میگردد و اگر عام به وسیله یهک
مخصص منفصل تخصیص بخورد ،اگرچه که این تخصیص قطعی است لیکن ظهور عام را از بین نمیبرد
اگرچه که حجیت آن را ساقط میکند (آخوند خراسانی .)515 /1 ،اما باید دقت داشت که ظهور عام در این
شرایط تصوری است که حتی با وجود مخصص منفصل از بین نمیرود؛ هم چنین هنگهام تخصهیص عهام
ظهور تصدیقی در اراده استعمالی ،نی ظهور خود را از دست نمیدهد ،زیرا حتی بها وجهود مخصهصهای
منفصل ،تصرفی در آن رخ نمیدهد .بنابراین ظهورات تصوری و تصدیقی ادله به هنگام مالحظه دلیلهی بها
دل یل دیگر از مرحله استعمالی بودن تغییر نکرده و به حال خود باقی میماند (اراکی.)472 /2 ،
 -2عام بعد از تخصیص نی بر عموم خود باقی است؛ با وجود مخصهص منفصهل ،عهام عنهوان ضهد
خاص نمیگیرد .اگر عام بعد از تخصیص بر عمومش باقی نباشد ،در بقیه موارد تخصیص نخورده هم دیگر
حجیت نخواهد داشت ،زیرا مواردی که تخصیص نخوردهاند کما کان مشمول عمومیت عام هسهتند .البتهه
ممکن است با وجود قرینهای فهمید که برخی موارد مشمول عام نیستند؛ زیرا قرینه معینی بهرای مهوارد عهام
وجود ندارد و اصل عدم وجود یک مخصص دیگر ،موجب ظهور لفظ در بقیه موارد عام نمیشهود؛ اگرچهه
 .1سخن یک ظهور تصوری و داللت استعمالی دارد و یک ظهور تصدیقی و داللت جدّی که همان مراد واقعی گوینده است و ظهور تصوری
کالم ارتباطی با اراده متکلم ندارد.
 .2معنای کشف فعلی همان تطابق اراده استعمالی و اراده جدی است .بدین معنا که اراده استعمالی کاشف نوعی از اراده جدی اسأت و ایأن
کشف نوعی -حتی در فرض عدم تطابق آن با کشف فعلی -از کاشفیت خود جدا نمیگردد (سبحانی .)197 /1 ،زیرا عدم تطابق دو اراده بأه
خاطر وجود حجّتی خاصّ ،موجب از بین رفتن حجّیّت این کشف نوعی -که مالک سیره عرف و مستند آنان در خطاباتشان است ،-نمیشود
(امامی خوانساری.)204 /3 ،
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که نشان میدهد که منظور همه عام بوده است ولی به مرتبه ظهور لفظ در تمام عهام نمیرسهد (ذهنهی/6 ،
 .) 1094شیخ انصاری ،اثبات ظهور عام را در بقیه موارد عهام بهه سهبب اصهالت عهدم تخصهیص میدانهد
(انصاری)794 /2 ،؛ لیکن شیخ از جریان اصالت عدم تخصیص منع نمهوده زیهرا در ایهن مهورد قطهع بهه
تخصیص وجود دارد (آملی.)317 /2 ،
 -۳انقالب نسبت ممکن است موجب مقدم شدن یکهی از دو دلیهل بهر دیگهری ،بهدون وجهود ههیچ
ترجیحی گردد .بدیهی است که در مواجهه با ادله باید نظر شار را از مجمو اوامر و سخنانش کسب کرد.
لذا وجهی برای مقدم ک ردن یک دلیل ،قبل از مالحظه دلیل دیگر وجود ندارد .میل زمانی که یهک عهام و دو
خاص وجود داشته باشد و نسبت بین هر دو خاص با عام مساوی باشد و وجههی بهرای مقهدم کهردن یهک
خاص قبل از مالحظه خاص دیگر نباشد (همان) .لیکن این قول سخن پذیرفته شدهای نیست ،زیرا انقالب
نسبت مختص زمانی است که م یت یا خصوصیتی بین دو دلیل وجود داشته باشد که موجب مقهدم شهدن
یکی از دو دلیل با دلیل دوم و سپس مالحظه آن با دلیل سوم گردد .مانند اینکه یک خاص و دو عام من وجه
داشته باشیم و یکی از دو عام با خاص منافات داشته باشد و عام دیگر موافق خاص باشهد؛ در ایهن حالهت
باید عام منافی را با خاص تخصیص زده سپس با عام دوم مالحظه گهردد و طبهق قهول موافقهان بها انقهالب
نسبت ،نسبت دو دلیل از عموم و خصوص من وجه ،به عموم و خصوص مطلق تغییر میکند و عام اول بهه
خاطر اخص بودنش بر عام دوم مقدم میگردد (آملی.)413 /4 ،
ادله قائالن به ّ
حج ّیت «انقالب نسبت»
در خصوص اثبات این قاعده اصولی ،می توان به دلیل عقل تمسک نمود و گفت که دلیل لبی است کهه
در هنگام تعارض بیش از دو دلیل ،حکم به ترتیب عالج میکند؛ چه اصولیون این ترتیب را انقالب نسهبت
نام نهند چه از این نامگذاری ابا ورزند ،یا بهه کلهی آن را رد کننهد .مرحهوم نهائینی و پیهروان مکتهب ایشهان
هموون مرحوم خوئی را می توان از سردمداران معتقد به انقهالب نسهبت دانسهت کهه آن را از امهور روشهن
برمیشمرند که صرف تصور آن برای تصدیق صحت آن کافی است (خوئی.)386 /3 ،
 -1دلیل اول که شهید صدر آن را بیان کهرده از دو مقدمهه تشهکیل میگهردد .مقدمهه اول از آن رو کهه
تعارض حجت و غیر حجت مفهومی ندارد ،لذا هر چی به اندازهای که حجت است میتواند معارض واقع
شود .مقدمه دوم جمع عرفی مقتضی این است که هر حجت اخصی بر حجت اعم قرینهه باشهد؛ بنهابراین
اگر دو دلیل متعارض وجود داشته باشند و بر یکی ازآنها دلیل خاصی وارد شود که مدلول آن را تخصهیص
ب ند ،به نحوی که این معارض بعد از تخصیص خهوردنش اخهص از دلیهل دیگهر شهود ،بهه وسهیله قهانون
تخصیص ،مقدم میگردد؛ زیرا نسبت فقط بین دو حجت مالحظه میشود ،پس موردی کهه طهرف نسهبت
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میشود ،بقیه موارد عام هستند که عام برای آنها حجت است و این همان انقالب نسبت میباشهد (صهدر،
بحوث)288 /7 ،؛ گویی ایشان قائل است که هر خاصی بر عام مقدم است ،خواه خاص به تنهایی در نظهر
گرفته شود ،خواه خاص نتیجه تعامل عام با خاص باشد .مرحوم خهوئی نیه  ،بها بیهان دو مقدمهه کهه یکهی
ُ
متشکل از انوا داللت الفاظ بر معنی است (انسی ،وضعی ،تصدیقی) و دیگری ایهن کهه تعهارض بهین دو
ً
دلیل به اعتبار حجت بودن هر یک از آنهاست و اگر دلیل و حجت نبودند تعارضی اصال به وجود نمیآمد
و وقو تعارض بین حجت و غیر حجت بیمعناست؛ صحت انقالب نسبت را نتیجهه میگیهرد و میگویهد
تصدیق انقالب نسبت با تصور آن تحقق مییابد (خوئی.)386 /3 ،
 -2دلیل دوم با این مقدمه بیان میگردد کالمی که از موال صادر میشود سهه نهو ظههور دارد ظههور
نهوعی
تصوری ،ظهور تصدیقی ،ظهور تصدیقی جدی (صنقور بحرینی .)471 /1 ،ظهور تصدیقی ،کاش ِف
ِ
تصدیقی جدی است .در مواردی که ظهور تصدیقی جدی با این کشف نوعی مطابقت داشته باشهد،
ظهور
ِ
ِ
کاشفیت ،فعلی خواهد شد و در مواردی که ظهور تصدیقی جدی با کشف نوعی مطابقت نداشهته باشهد از
آن چی ی که بوده تغییر نخواهد کرد ،کاشف نهوعی بهاقی مانهده و فعلهی نمیگهردد (اصهفهانی.)184 /3 ،
مخصص متصل مانع از انعقاد ظهور دوم و سوم با هم میشود و گاهی نی مانع ظهور اول نی میگردد؛ هم
چنین مخصص منفصل مانع از انعقاد ظهور تصدیقی جدی میشود .به هر صورت ،مخصهص متصهل یها
منفصل مانع ظهور تصدیقی جدی است؛ ولی وقتی مخصص ،منفصل باشد ظهور تصدیقی به قوت خهود
ً
باقی است .هر دلیلی کاشف از مراد جدی است و به حسب ظهور کاشفش ،از دلیهل دیگهر مطلقها اخهص
خواهد بود و به وسیله تخصیص مقدم میشود .بنهابراین وقتهی یهک تخصهیص بهر دو عهام متعهارض وارد
میشود ،ظهوری که کاشف از اراده جدی عموم است از بهین مهیرود و مهراد از آن ههر چهه غیهر از مقهدار
تخصیص خورده خواهد شد ،و نسبت به معارضش به حسب این ظهور تبدیل به عموم و خصهوص مطلهق
میگردد .به همین جهت ،قائل شدن به عدم انقالب نسبت در تخصیص منفصل مساوی بها عهدم حجیهت
مخصص منفصل است (نائینی278 /2 ،؛ صدر ،بحوث.)2۸9 /7 ،
 -۳تعارض بین ادله ،به اندازه کشف آن ادله مالحظه میشود و شکی نیست که عام مخصهص پهس از
تخصیص دایره کشف آن و حکایتش از واقع تنگ میگردد .وقتی دایره عام محدود شد دیگر به گستره قبل از
ً
تخصیص نیست .میال در التکرم الفساق من العلماء دلیل خاص نشان میدهد که ظهور عام اکرم العلمهاء
دیگر پا بر جا نیست؛ و مراد جدی این عام علمای غیر فاسق میباشد .لذا موجب تضییق دایره عام از منظور
نفس امر شده و با محدود شدن ظهور عام و حکایت آن از واقع ،نسبت بین آن عام مخصص و عام دیگر به
عموم و خصوص مطلق تبدیل شده و انقالب نسبت رخ میدهد (عراقی .)1۶0 /۴ ،به دیگهر سهخن ،در دو
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عام من وجه و ورود مخصص منفصل یا متصل بر یکی از آنها ،تعارض بین دو حجت است ،نه دو ظهور؛
و مخصص مقدار حجیت عام را معین میکند ،و عام قبل از تخصیص حجیت کاملی ندارد ،لذا صالحیت
تقابل با عام دیگر را ندارد و در اینجا انقالب نسبت رخ میدهد و نسبت دو عام از من وجه به مطلق دگرگون
میشود (نائینی ،فوائد االصول.)7۴7 /۴،
 -۴انقالب نسبت در بعضی موارد آن چنان قطعی و بال مناز است که انکهار آن مسهتل م لغهو نمهودن
نص یا به طور کلی کنار گذاشتن ظاهر میشود ،حال آنکه این دو امر ممکن نیست .وقتی که عامی هموون
«اکرم العلماء» و خاصی میل «التکرم فساقهم» و عام دیگری مانند «یستحب اکرام العدول» وارد شود بنابر
نظریه انقالب نسبت «وجوب اکرام علماء» به وسیله «التکرم الفساق» تخصهیص میخهورد و نسهبت بهین
اکرم العلماء و استحباب اکرام عدول ،پس از من وجه بهودن ،عمهوم و خصهوص مطلهق میگهردد .لهذا بهه
وجوب اکرام علمای غیر فاسق و استحباب اکرام شخص عهادل غیهر عهالم حکهم میشهود .اگهر در چنهین
مواردی حکم به انقالب نسبت نشود و هم چنین به تخصیص دلیل استحباب اکرام عدول غیر عهالم حکهم
نگردد ،نسبت بین اکرم العلماء و استحباب اکرام عدول عموم و خصوص من وجه میشود (شیخ انصهاری،
 .) 799 /2بنابراین مورد افتراق ،علمای فساق و عدول غیر عالم و مورد اجتما  ،علمای عادل خواهد بهود و
این دو وقتی با هم نسبت به عالم عادل تعارض پیدا میکنند ،هر دو از حجیت ساقط میگردند و در نتیجهه
اکرام عالم عادل واجب نخواهد بود و با مالحظه «التکرم فساقهم» اکرام عالم فاسق نی واجب نخواهد بود
ً
و نتیجه این خواهد شد که اصال موردی برای عام باقی نخواهد ماند ،اگر هم گفته شود که اکرم العلما بهه ال
تکرم فساقهم تخصیص نمیخورد موجب لغو شدن خاص میگردد .لذا در چنین حالتی چارهای جه قائهل
شدن به انقالب نسبت نخواهد بود (همو).
 -۵مشکینی در حاشیه خود بر کتاب کفایه االصول معتقد است که ظههور عهام بهه وسهیله قهرائن لبهی
منفصل نی از بین میرود؛ وی مینویسهد قهرائن لبهی منفصهل ماننهد قهرائن متصهل هسهتند و کاشهف از
مخصص متصل به عام بوده ،ظهور عام را از بین میبرند و موجب تنگ شدن دایهره ظههور عهام میشهوند و
ً
نهایتا قرائن لبی نی ظهور جدیدی را برای عام شکل میدهند و اثر آنها بهر دلیهل عهام هموهون مخصهص
لفظی منفصل است .وی بر همین مبنا دیدگاه صاحب عوائد االیام را نقل کرده که چنانوه یکی از ادلهه لبهی
باشد قائل به انقالب نسبت است (آخوند خراسانی۴07 /2 ،؛ مشکینی ،)۳۸۳ ،که این مبنا نی میتواند در
اصل حجیت روش انقالب نسبت به عنوان یک شاهد و موید مورد استناد باشد.
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نتیجهگیری
از پژوهش فوق این نتایج حاصل میگردد
 .1منظور از انقالب نسبت در رفع تعارض بین ادله متعدد این است که گاهی کهه در میهان دو دلیهل،
تعارض مستقر وجود دارد ،بعد از تخصیص یا تقیید یکی از دو دلیل به وسیله دلیل سومی ،نسهبت آنهها از
تعارض مستقر به تعارض غیر مستقر ،تبدیل میگردد؛ به این تبدیل در اصطال علهم اصهول فقهه ،انقهالب
نسبت گفته میشود.
 .2مبنای اصلی حجیت انقالب نسبت ،دلیل عقل است و اگر در برخی تعارض ادله لفظهی ،انقهالب
نسبت حجت دانسته نشود ،نص عام و ظهور آن که از مسائل مبرهن اصول فقهاند ،حجیتی نخواهند داشت.
 .۳در رویارویی با صور مختلف تعارض ادله چنین رفتهار میشهود اگهر نسهبت بهین ادلهه متعهارض
تساوی باشد ،حکم آن همان حکم دو دلیل متعارض میگردد .اما اگر نسبتشان عموم و خصوص من وجهه
ً
باشد ،حتما باید به مرجحات مراجعه نمود ،و اگر عموم و خصوص مطلهق باشهند ،اگهر محهدودیتی بهرای
تخصیص عام نباشد ،آن را تخصیص میزند و اگر محذوری در میان باشد ،مانند دو متباین حکم میگردد؛
زیرا هر دو خاص با عام متباین هستند.
 .۴انقالب نسبت در این موارد حجیت دارد
نو اول یک دلیل عام و دو دلیل خاص؛ شامل  .1یک دلیل عام و دو دلیل خاص من وجهه -2 .یهک
دلیل عام و دو دلیل خاص مطلق -۳ .یک دلیل عام ،یک دلیل خاص و یک دلیل اخص -۴ .یک دلیل عام،
یک دلیل خاص منفصل و یک دلیل عام متصل به اخص.
نو دوم دو دلیل عام من وجه و یک دلیل خاص؛ شامل  -1دو عام من وجه و یک مخصص بهر مهاده
افتراق یکی از دو عام -2 .دو عام من وجه و یک مخصص بر ماده افتراق هر دو عام.
نو سوم دو دلیل عام متباین و یک دلیل خاص؛ شامل  -1دو دلیل عام متباین و یک مخصهص بهرای
یکی از دو عام -2 .دو دلیل عام و مخصص بر هر دو بدون تنافی بین دو خاص -۳ .دو دلیل عهام متبهاین و
دو خاص من وجه (که این مورد فرقی ندارد به انقالب نسبت قائل شویم یا خیر).
منابع
قرآن کریم ،ترجمه ناصر مکارم شیرازی.
آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ،کفایة االصول (با حواشی مشکینی) ،قم ،لقمان 1۴1۳ ،ق.
ابن بابویه ،محمد بن علی ،من ال یحضره الفقیه ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی 1413 ،ق.
اراکی ،محمد علی ،اصول الفقه ،قم ،موسسه در راه حق.1375 ،
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اصفهانی ،محمد حسین ،نهایة الدرایه ،بیروت ،موسسه آل البیت ( ) الحیاء التراث 1361 ،ق.
امامی خوانساری ،محمد ،تسدید القواعد فی حاشیة الفرائد ،تهران ،نشر القوانینی 1400 ،ق.
انصاری ،مرتضی بن محمد امین ،فرائد االصول ،قم ،انتشارات عالمه.1369 ،
ایروانی ،باقر ،الحلقة الثالثة فی اسلوبها الثانی ،سعید بن جبیر ،قم.1382 ،
آخوند خراسانی ،محمدکاظم بن حسین ،کفایه االصول ،قم ،موسسه آل البیت ( ) 1409 ،ق.
آشتیانی ،محمد حسن ،بحر الفوائد فی شرح الفرائد ،بیروت ،موسسه التاریخ العربی  1319ق.
آقا ب ر طهرانی ،محمد حسن ،الذریعة الی تصانیف الشیعة ،بیروت ،دار االضواء 1۴0۳ ،ق.
آملی ،محمد تقی ،منتهی الوصول الی غوامض کفایة االصول ،تهران ،چاپخانه فردوسی 1390 ،ق.
آملی ،هاشم ،مجمع االفکار و مطرح االنظار ،قم ،المطبعه العلمیه 1395 ،ق.
بحر العلوم ،محمد ،بلغة الفقیه ،تهران ،منشورات مکتبة الصادق 1403 ،ق.
بروجردی ،حسین ،جامع أحادیث الشیعه ،تهران ،فرهنگ سب  1۴29 ،ق.
تبری ی ،موسی ،اوثق الوسائل فی شرح الرسائل ،قم ،انتشارات نجفی.1369 ،
ج ایری ،محمد جعفر ،منتهی الدرایة فی توضیح الکفایه ،قم ،نشر الفقاهه 1427 ،ق.
حایری ی دی ،عبد الکریم ،درر الفوائد ،قم ،دفتر انتشارات اسالمی ،بیتا.
حر عاملی ،محمد بن حسن ،تفصیل وسائل الشیعة الی تحصیل مسائل الشریعه ،قم ،مؤسسهه آل البیهت علهیهم
السالم 1۴09 ،ق.
حسینی ،محمد باقر ،تعارض ادله (تعارض در مواد قانونی ،ادله اثبات دعوی و مفاد قرارداد) ،آیین احمهد ،قهم،
.1۳۸۸
حکیم ،محمد سعید ،المحکم فی اصول الفقه ،قم ،موسسه المنار 1414 ،ق.
خمینی ،رو الله ،انوار الهدایة فی التعلیقة علی الکفایه ،تههران ،موسسهه تنظهیم و نشهر آثهار امهام خمینهی (ره)،
.1373
خوئی ،ابو القاسم ،مصباح االصول ،قم ،داوری 1412 ،ق.
ذهنی تهرانی ،محمد جواد ،تحریر الفصول فی شرح کفایه االصول ،قم ،موسسه االمام المنتظر (عج) 1391 ،ق.
راغبی ،محمد علی« ،شیوههای تعارض زدائی از ادله استنباط با تاکید بر دیدگاه آیت الله سید عبد االعلی سب واری»،
فصلنامه پژوهشهای فقه و مبانی حقوق اسالمی ،ش .9۴-7۵ ،1382 ،1
رشاد ،محمد ،اصول فقه ،تهران ،اقبال 1367 ،ق.
روحانی ،محمد صادق ،منتقی االصول ،تحریر عبد الصاحب حکیم ،قم ،نشر الهادی 1۴1۳ ،ق.
سانو ،قطب مصطفی ،مصطلحات اصول الفقه ،بیروت ،دار الفکر المعاصر 2000 ،م.
سبحانی ،جعفر ،الوسیط فی اصول الفقه ،قم ،موسسه االمام الصادق ( ) 1390 ،ق.
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صدر ،محمد باقر ،بحوث فی علم االصول ،قم ،مجمع علمی شهید صدر 1۴0۵ ،ق.

ّ

__________ ،تعارض االدلة الشرعیه ،مقرر سهیدمحمود هاشهمی شهاهرودی ،بیهروت ،دارالکتهاب اللبنهانی،
 197۵م.
__________ ،دروس فی علم االصول ،قم ،موسسه النشر االسالمی 1۴1۸ ،ق.
صفی پور ،عبد الرحیم ،منتهی االرب فی لغة العرب ،بیجا ،کتابخانه سنایی ،بیتا.
صنقور البحرینی ،محمد ،المعجم االصولی ،قم ،انتشارات نقش 1426 ،ق.
طباطبایی قمی ،تقی ،آراؤنا فی اصول الفقه ،قم ،انتشارات مفید.1371 ،
طوسی ،محمد بن حسن ،االستبصار فیما اختلف من األخبار ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه1390 ،ق.
______________ ،تهذیب األحکام ،تهران ،دار الکتب االسالمیه 1۴07 ،ق.
عراقی ،ضیاء الدین ،نهایه االفکار ،قم ،موسسه نشر اسالمی 1۴0۵ ،ق.
فیض کاشانی ،محمد بن شاه مرتضی ،الوافی ،اصفهان ،مکتبة االمام امیرالمؤمنین ( ) 1406 ،ق.
کرمی ،محمد ،طریق الوصول الی کفایه االصول ،قم ،المطبعه العلمیه 1۳۸۶ ،ق.
کلینی ،محمد بن یعقوب ،اصول الکافی ،تهران ،دار الکتب اإلسالمیه 1407 ،ق.
محقق حلی ،جعفر بن حسن ،شرائع اإلسالم فی مسائل الحالل و الحرام ،محقق عبد الحسین محمد علی بقال،
قم ،مؤسسه اسماعیلیان 1408 ،ق.
محقق داماد ،مصطفی ،مباحثی از اصول فقه ،تهران ،مرک نشر علوم اسالمی.1۳۸2 ،
مشکینی ،علی ،اصطالحات االصول ،قم ،دار الهادی للمطبوعات 1413 ،ق.
مظفر ،محمد رضا ،اصول الفقه ،بیروت ،دار التعارف للمطبوعات 1۴03 ،ق.
مکارم شیرازی ،ناصر ،انوار االصول ،قم ،نسل جوان 1416 ،ق.
منسوب به امام رضا ( ) ،الفقه -فقه الرضا ،مشهد ،مؤسسه آل البیت علیهم السالم 1406 ،ق.
موسوی ق وینی ،علی ،االجتهاد و التقلید (التعلیقة علی معالم األصول) ،محقق سید علی علوی ق وینی ،قم ،دفتر
انتشارات اسالمی  1427،ق.
نائینی ،محمد حسین ،اجود التقریرات ،مقرر سید ابوالقاسم خوئی ،قم ،موسسه مطبوعاتی دینی.1369 ،
____________ ،فوائد االصول ،مقرر محمدعلی کاظمی ،قم ،جامعة المدرسین 1376 ،ق.
نراقی ،مولی احمد بن محمد مهدی ،عوائد األیام فی بیان قواعد األحکام و مهمات مسائل الحالالل و الحالرام،
قم ،انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی 1417 ،ق.
هاشمی خانعباسعلی ،علی« ،تعارض ادله و قواعد رفهع آن» ،نشریه فقه و تالاری تمالدن ملالل اسالالمی ،ش ،25
.10۴-۶7 ،1389

