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مقدمه

ی نیـز تأثیرگـذار هسـتند و یـک برخی مبانی در علم اصول عالوه بر تأثیرات فقهـی، در مباحـث اصـول
اصولی باید به مبانی اتخاذ شده در مباحث اصولی دیگر توجه داشته باشـد کـه بـا سـایر مبـانی و نظریـات 

شود اصولیان در برخی ای که گاه مغفول واقع شده و موجب میاصولی وی در تهافت و تعارض نباشد. نکته
انی یـک اصـولی بـه عنـوان اشـکال بپردازنـد. از جملـه مباحث به خطا رفته و سایر اصولیان به تعارض مبـ

مسائلی که در علم اصول باید به مبانی پیشین آن توجه داشت، نظریه انقالب نسبت در بحث تعـارض ادلـه 
است.

شود که بیش از دو دلیـل متعـارض بـا یکـدیگر وجـود داشـته نظریه انقالب نسبت در جایی مطرح می
ال سه بیان صادر شود: ثمن العذره سحت، البأس بثمن العذره، البـأس بـثمن باشد. به عنوان مثال اگر از مو

کول. رابطه دلیل اول با دوم تباین است و رابطه دلیل سوم و اول با دلیـل دوم عمـوم مطلـق اسـت.  عذره المأ
کول تخصیص بخورد، آن گاه نتیجه با حال اگر در این مثال ابتدا ثمن العذره سحت با البأس بثمن عذره المأ

البأس بثمن العذره سنجیده شود، رابطه نتیجه تخصیص دلیل اول بـه سـوم، بـا دلیـل دوم عمـوم خصـوص 
خورد (ایـن نتیجـه شود، لذا دلیل البأس بثمن العذره با نتیجه رابطه دلیل اول و سوم تخصیص میمطلق می

که نتیجه سنجش یکی ن اینبر اساس نظریه انقالب نسبت است.) یا باید ادله با یکدیگر سنجیده شوند بدو
با دیگری در سنجش آن با دلیل سوم تأثیرگذار باشد، لذا دلیل ثمن العذره سحت با دلیل البأس بثمن العذره 

کنند.تباین داشته و تساقط می
که، نظریه انقالب نسبت فرع بر تعارض ادله است و همچنین تعارض ادلـه نیـز در میـان با توجه به این

شود، رتبه مبانی مطرح در اصل تعارض بین دو دلیل و همچنین مبانی مطرح در ًا مطرح میادله لفظی عموم
تواند در اصل پذیرش نظریه انقالب نسبت یا محدوده آن دخالت داشته باشـد. بـر مسائل لفظی اصول، می

بنی است شود که علی المهایی مطرح میاساس مبانی پیشین بر نظریه، در کلمات علما گاه اشکال و جواب
اند.باره سخن گفتهو هر یک بر اساس مبنای مورد پذیرش خود دراین

ها بر این نظریه خواهد پرداخت.رو به شناسایی این مبانی و چگونگی تأثیر آننوشتار پیش

مبانی مؤثر در نظریه انقالب نسبت
ع مبنـای مـورد های صورت گرفته پنج سؤال و مسئله در اصول شناسـایی شـده اسـت کـه نـوبا بررسی
ها به صورت مستقیم یا غیر مستقیم در نظریه انقالب نسبت تأثیرگذار هستند. البتـه برخـی از پذیرش در آن
گونه که از سوی علما ادعا شده است در پذیرش یا رد اصل نظریـه انقـالب نسـبت مؤثرنـد، و این مبانی آن
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اند از:بود. این مباحث عبارتمندسازی این نظریه تأثیرگذار خواهند برخی دیگر در ضابطه

ای و به چه لحاظی است؟تعارض ادله در چه ناحیه.١
آیا عام مخصص، حکم خاص را دارد؟.٢
تقدیم دلیل خاص بر عام بر اساس قوت ظهور است یا قرینیت؟.٣
منشأ جمع عرفی چیست؟.٤
آیا در عام و خاص متوافقین باید قائل به تخصیص شد؟.٥

نی مورد پذیرش در مسائل فوق بر نظریه انقالب نسبت مورد بررسی قـرار در ادامه نحوه تأثیرگذاری مبا
خواهد گرفت.

اي و به چه لحاظی است؟مسأله اول: تعارض ادله در چه ناحیه
شود که شأنیت حجیت را دارا باشـند و تعـارض که تعارض همیشه بین دو دلیلی واقع میبا توجه به این

-٢٨٨/ ٧؛ هاشـمی شـاهرودی، محمـود، ٧٤٧/ ٤خراسانی، معناست (کاظمیبین حجت و الحجت بی
-١٩٧/ ٩؛ حسـینی شـیرازی، ١٩٨/ ٣؛ طباطبـایی قمـی، ٣٧٧-٣٧٥/ ٤؛ هاشمی شاهرودی، علی، ٢٨٩
ای و بـه چـه ) ؛ ابتدا باید بتوان تشخیص داد تعارض ادلـه در چـه ناحیـه٥٠٩-٥٠٨/ ٢؛ مؤمن قمی، ١٩٨

باره از مواردی است که تـأثیر مسـتقیم ) اختالف دراین٤٣٧-٤٣٦لحاظی است. از دیدگاه برخی (فرحی، 
در پذیرش یا عدم پذیرش نظریه انقالب نسبت نزد علما داشته است. ایشان دربـاره چگـونگی تـأثیر مبـانی 

ای است مطرح که تعارض ادله در چه ناحیهگوید: سه نظریه درباره اینمختلف در نظریه انقالب نسبت، می
تعـارض -٢بین ادله به لحاظ ظهورات ادله است (شیخ انصاری و محقق نـائینی)؛ تعارض -١شده است: 

تعـارض بـین ادلـه در -٣)؛ ٥٠٩-٥٠٨/ ٢به لحاظ مراد جدی متکلم است، نه ظهور دلیل (مؤمن قمـی، 
).٤٣٧-٤٦ناحیه حجیت است، نه ظهور یا مراد جدی متکلم (فرحی، 

وضیح و تبیین نظریه انقالب نسبت نیـز متفـاوت خواهـد وی قائل است، با توجه به این اختالف مبنا، ت
بود، بدین صورت که:

کند، باید گفت: همچنان کـه ظهـور بنابر مبنای اول که تعارض را در مرحله ظهور ادله تصویر می.١
عام با وجود مخصص متصل تمام نیست، با وجود دلیل منفصل نیز این ظهور ناتمام است. در نتیجه وقتـی 

شود، ظهورش در ماعدای خاص شکل گرفته و این ظهور بایـد بـا عـام یل خاص مالحظه میعام با یک دل
دیگر سنجیده شود.

تعارض بین ادله نسبت به ظهورشان نیست، بلکـه در ناحیـه مـراد واقعـی مـتکلم تعـارض شـکل .٢
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لذا ایـن گیرد. بنابراین دلیل عام با وجود خاص، کاشف از مراد واقعی متکلم نسبت به فرد خاص است، می

مراد واقعی باید با مراد واقعی دلیل عام دیگر سنجیده شود.
هاست نه ظهور یا مراد واقعیشان. بنابراین دلیل عام بـا وجـود تعارض بین ادله در ناحیه حجیت آن.٣

خاص در ماعدای خاص حجت نیست تا قدرت معارضه با دلیل عام دیگر داشته باشد، بلکه ایـن تعـارض 
).٤٣٧-٤٣٦اص است (فرحی، در ناحیه ماعدای خ

ای ای که مطرح شده است، خلطی صورت گرفته و نکتـهرسد در این سه احتمال و نظریهاما به نظر می
کنند، دقیقًا مشخص نیست مراد کـدام که بیان شده است ظهور ادله تعارض میمغفول مانده است. زیرا این

که ور تصدیقی ثانی؟ زیـرا اگـر مـراد کسـیقسم ظهور است، ظهور تصوری؛ ظهوری تصدیقی اولی یا ظه
گوید تعارض در ظهور است، همان ظهور تصدیقی ثانی باشد، چیـزی جـز نظریـه دوم نخواهـد بـود و می

شود تعارض در حجیت ظهور تصدیقی ثانی همان مراد جدی و واقعی متکلم است. همچنین وقتی گفته می
رسد.لذا نظریه سوم نیز با نظر دوم یکسان به نظر میشود هر دو مراد جدی متکلم باشند.است، یعنی نمی

گونه پرسید:تر مطرح شود، باید اینبنابراین اگر بخواهد صورت مسئله دقیق
گیرد؟ (ظهور تصـوری، ظهـور تصـدیقی اولـی، یک از اقسام ظهور شکل میتعارض بین ادله در کدام

ظهور تصدیقی ثانی)
از علم اصول مورد بررسی قرار گرفته است. بخشی از مطالب، پاسخ به این سؤال در سه بخش متفاوت

ذیل مباحث تعارض ادله مطرح شده است؛ برخی مطالب ذیل اصول لفظیه و اصاله الظهور بیان شده است 
ای از دلیـل عـام خدشـه وارد و بخش دیگر در مباحث عام و خاص، که دلیل خاص منفصل در چـه ناحیـه

کند؟می
گونه اختالفی نیست که ارتباطی با مسئله تعارض و حجیت نداشـته و ظاهرًا هیچدرباره ظهور تصوری 

محل سخن در دو مرحله ظهور تصدیقی است.
داننـد برخی موضوع حجیت در اصاله الظهور و همچنین محل تعـارض ادلـه را ظهـور اسـتعمالی می

؛ ٤٨٤؛ آشـتیانی، ٤٥٢، ؛ و برخی ظهور جدی یا مـراد واقعـی مـتکلم (خراسـانی١)٦٨٢(حائری یزدی، 
). این اختالف ٤٣٧-٤٣٦؛ فرحی، ٥٠٩-٥٠٨/ ٢؛ مؤمن قمی، ٣٣٣-٣٣٢/ ٣؛ صافی، ٥١٢/ ٣قدسی، 

در مسئله تخصیص دلیل عام به وسیله خاص نیز تأثیر مستقیم داشته و اختالف مشهور بین شیخ انصاری و 

برد. (این کـالم  برد، اما ظهور در اراده متکلم را از بین میایشان قائل است که دلیل منفصل تنها ظهور تصوري را از بین نمی1
).682شود.) (حائري یزدي، دیقی در برابر ظهور تصوري میایشان مطلق است و ظاهراً شامل هر دو قسم ظهور تص
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ص، ظهور دلیل عـام را مطلقـًا از ای که شیخ قائل است تخصیبه گونه٢محقق خراسانی را منجر شده است.

در برابر محقق خراسانی قائل است ظهور دلیل عام بعد ٣؛)١٣٣/ ٢؛ کالنتری، ٩٥/ ٤برد (انصاری، بین می
به تعبیـری از دیـدگاه شـیخ ٤)٤٥٢رود (خراسانی، از تخصیص نیز باقی است و تنها حجیت آن از بین می

برد، لذا دلیل عام بعد از تخصیص دیگر ظهـوری ز بین میانصاری تخصیص حتی ظهور استعمالی عام را ا
اما محقق خراسانی قائل است ظهـور اسـتعمالی عـام بـاقی اسـت و آنچـه بـه وسـیله ٥در عمومیت ندارد؛

شود ظهور جدی و حجیت دلیل عام در مراد جدی متکلم است.تخصیص مرتفع می
ن است:نتیجه این اختالف مبنا نسبت به نظریه انقالب نسبت چنی

سنجی بین دو دلیل مثًال عام و خاص، دیگـر اگر تعارض در ناحیه ظهور استعمالی ادله باشد، با نسبت
ماند تا بخواهیم ظهور عام را با دلیل سوم بسنجیم، بلکه آنچه بـاقی مانـده ظهوری برای دلیل عام باقی نمی

ید، که همان انقالب نسبت خواهد بود؛ سنجی اول است که باید این نتیجه را با دلیل سوم سنجنتیجه نسبت
توان آن ظهور را با دلیل سـوم اما بر اساس باقی ماندن ظهور دلیل عام و تنها مخدوش شدن حجیت آن؛ می

نیز سنجید، لذا دیگر نظریه انقالب نسبت صحیح نخواهد بود.
ده اسـت، شود اشکالی که محقق خراسانی به نظریـه انقـالب نسـبت مطـرح کـربنابراین مشخص می

کند:اشکالی مبنایی است و ایشان بر اساس مبنای فوق به نظریه انقالب نسبت چنین اشکال می
کـه مخصـص منفصـل، ظهـور سنجی میان ادلـه بـر اسـاس ظهـورات اسـت. بـا توجـه بـه ایننسبت

بت دلیل توان گفت نسکند؛ نمیرا مخدوش میبرد، بلکه تنها حجیت آن(استعمالی) دلیل عام را از بین نمی
؛ آشـتیانی، ٤٥٢عام پس از تخصیص با یکی از ادله خاص، با دلیل خاص دیگر متفاوت شود (خراسـانی، 

ممکن است ریشه این اختالف، بازگشت به مبانی علما در مسئله اصول لفظیه داشته باشد؛ که اصول لفظی به چه اصلی بـاز  2
له عدم قرینه بازگشت ترین اصل لفظی اصاله الظهور است یا اصاله عدم قرینه؟ اگر تمام اصول به اصل اصاگردند؟ آیا اصلیمی

داشته باشند، مشخص است که با وجود قرینه دیگر اصل عدم قرینه جاري نیست لذا اصل ظهور منتفـی اسـت و نقـش قرینـه     
منفصله از بین بردن اصل ظهور است اما بر اساس مبناي دیگر ظهور باقی است و تنها حجیت منتفی شده است.

داند اما با ایـن وجـود قائـل    ترین اصل لفظی را اصاله الظهور میت که هر چند اصلالبته مبدع این سخن کالم عالمه مظفر اس
).151و 145/ 2را (رك: مظفر، کند نه حجیت آناست قرینه اصل ظهور را با مشکل مواجه می

داند قائل است میاند) عالمه مظفر نیز با توجه به این که ظهور را تنها یک قسم (ظهور تصدیقی ثانی که دیگران مطرح کرده3
).146/ 2و 143/ 1برد. (مظفر، محمدرضا، که قرینه هر چند منفصله اصل ظهور را از بین می

توان به آغاضیاء عراقی، محقق نائینی، آیت اهللا خویی و شهید صدر اشاره کرد اند میاز دیگر کسانی که این نظریه را پذیرفته4
/ 2، مصباح األصـول (مباحـث الفـاظ)،    ؛ خویی320/ 4فیاض، ؛579/ 2خراسانی، ؛ کاظمی 424/ 3و 515/ 2(رك: بروجردي، 

).625/ 4؛ حسینی حائري، 166و 161و 131/ 7؛ عبدالساتر، 357-358
بر اساس این نظریه که دلیل خاص (متصل یا منفصل) ظهور عام را از بین ببرد و به عام عنـوان بدهـد، حتـی تفصـیل بـین      5

).412/ 4پور، معناست (رك: اسماعیلر انقالب نسبت بیمخصص متصل و منفصل د
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٦)٥٠٨/ ٢؛ مؤمن قمی، ٣٣٣-٣٣٢/ ٣؛ صافی، ٥١٢/ ٣؛ قدسی، ٤٨٤

توان اشکاالتی را بیان کرد:نسبت به اشکال فوق می
کنـد، وارد م را مخـدوش میاین اشکال بنابر مبنای شیخ که قائل است مخصص منفصل ظهور عا.١

نیست؛
توان گفت بر اساس این مبنا ظهور تصدیقی ثانی یـا بافرض پذیرش مبنای محقق خراسانی، نیز می.٢

شود و آنچه در مقام تعارض ادله مد نظر اسـت، مـراد جـدی اسـت. لـذا بـا همان مراد جدی مخدوش می
دیگر قابل سنجش با دلیل دیگر نیست مخصص منفصل نیز ظهور دلیل عام در مقام معارضه منتفی است و

).٣٨٠/ ٦؛ روحانی، ٤٧٢/ ٢؛ اراکی، ٤٨٨(آشتیانی، 
در ضمن چگونه است که در مقام استنباط در پی کشف مراد جدی شـارع هسـتید، امـا در چنـین .٣

کنید. وقتی دلیل خاصی مثًال نسبت بـه یکـی سنجی میمواردی به مراد استعمالی وی تمسک کرده و نسبت
شود، کاشف از مراد جدی آن دلیل عام خواهد بود. دلیل عام قرینیت یا اظهریت دارد و بر آن مقدم میاز دو

سنجی میـان آن دلیـل عـام بـا وقتی مراد جدی شارع از دلیل عام مشخص شده است، به چه دلیل در نسبت
ر مقـام مـراد جـدی روید؟! بـه تعبیـری دیگـر وقتـی تعـارض را ددلیل سوم، سراغ مراد استعمالی شارع می

٧معناست.سنجی در مقام مراد استعمالی بیدانید، دیگر نسبتمی

که دلیل اخص از مدعاست؛ چون این اشکال تنهـا در مخصصـات منفصـل مطـرح نکته دیگر این.٤
است نه متصل، بنابراین بافرض وارد دانستن اشکال، باید درباره نظریه انقالب نسبت قائل بـه تفصـیل بـین 

٨و منفصل شد.مخصص متصل

اند. بنابراین استدالل ذکر اند، نظریه انقالب نسبت را در مخصص متصل پذیرفتهکه استدالل فوق را مطرح کردهظاهراً کسانی6
لماسـت و  شده خود مؤید این نکته است که تفصیل بین مخصص متصل و منفصل در نظریـه انقـالب نسـبت مـورد قبـول ع     

اختالف در مخصص منفصل است.
شـود لـذا دلیـل    سنجی مقدم است، مراد جدي شارع کشف نمیکه معلوم نیست کدام نسبتالبته ممکن است با توجه به این7

خورد تا مراد جدي کشف شود. اما در پاسخ باید گفت این مشکل به عام با هر دو دلیل خاص به صورت یکسان تخصیص می
منند کرد، دیگر چنین اشکالی مطرح نیست. زیرا با ند نبودن انقالب نسبت است و اگر بتوان این نظریه را ضابطهمخاطر ضابطه

سنجی با دلیل سوم اخذ کرد.توان به ظهور استعمالی براي نسبتتخصیص ابتدایی مراد جدي شارع کشف شده و دیگر نمی
جود مخصص متصل مورد پذیرش همگان باشد و آنچـه محـل نـزاع    رسد نظریه انقالب نسبت در صورت والبته به نظر می8

کـه نظریـه انقـالب نسـبت در     در این صورت دیگر اشکال آخر مطرح نخواهد بود. شاهد بر ایناست مخصص منفصل است.
صورت وجود مخصص متصل مورد پذیرش است دو کالم زیر است:

ا در مخصص منفصل است و انقالب نسبت در صـورتی کـه   کند که نزاع در انقالب نسبت تنهمکارم شیرازي تصریح می.1
گویند حق این است که نظریـه انقـالب   یکی از دو مخصص متصل باشد مورد پذیرش همه است. لذا ایشان در پایان بحث می

).513و 511/ 3نسبت مطلقاً مورد پذیرش نیست (رك: قدسی، 
نسبت در مخصص منفصل مطـرح اسـت و اال در مخصـص    کنند که بحث انقالبشهید صدر نیز به این نکته تصریح می.2

).373/ 7شود (رك: عبدالساتر، گذارد و نتیجه با منفصل سنجیده میمتصل شکی نیست که ابتدا این مخصص اثر می
شود این است که:که در مخصص متصل این مسئله مطرح نمیعلت این
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نظر نگارنده

که در این نوشتار در پی داوری میان مبانی نیستیم و تنها تأثیر مبانی مختلف در پذیرش و با توجه به این
رسد اختالف مبنای بین شیخ انصاری و محقق کنیم، به نظر میعدم پذیرش نظریه انقالب نسبت را بیان می

توان نظریه انقالب نسبت را صحیح دانست، ساس هر دو مبنا میخراسانی دراین بحث تأثیری نداشته و بر ا
تر خواهد بود.هر چند بر اساس مبنای شیخ انصاری تصویر و توضیح این نظریه آسان

مسأله دوم: آیا عام مخصص حکم خاص را دارد؟
شـود بر اساس پذیرش مخدوش شدن ظهور یا حجیت دلیل عام با تخصیص، سؤال دیگری مطـرح می

اسخ به آن نیز به عنوان یک مبنا و پیش فرض تأثیرگذار در پذیرش یا رد نظریه انقـالب نسـبت از سـوی که پ
)٨٠٦برخی مطرح شده است: (هاشمی، 

آیا دلیل عام پس از تخصیص، در حکم دلیل خاص است؟ یعنی تمام احکام و آثاری که بر دلیل خاص 
د؟شوشود، بر عام مخصص نیز تطبیق میابتدایی بار می

اند پذیرش و عدم پذیرش نظریه انقالب نسبت مبتنی بر این پیش فرض اسـت کـه آیـا عـام برخی قائل
مخصص همان خصوصیات دلیل خاص را دارد یا خیر؟ اگر عـام مخصـص را ماننـد دلیـل خـاص بـدانیم 

)٨٠٦نظریه انقالب نسبت صحیح است و اال فال. (هاشمی، 
تواند موجب تغییـر نسـبت دلیـل ل خاص را داشته باشد، میاز نظر ایشان اگر عام مخصص احکام دلی

اول با دلیل سوم شود. چون دلیل خاص بر دلیل عام از باب اقوائیت ظهور یا قرینیت مقدم است و بـا توجـه 
که دلیل عام مخصص همچون دلیل خاص است، بر دلیل عام دیگر مقدم شده و موجب تخصیص آن به این

احکام دلیل خاص را نداشته باشد، و وجه تقدیم دلیل خاص بر عام اقوائیـت شود. اما اگر عام مخصصمی
اند نظریه انقالب نسبت ناتمام خواهد بود. چون تقدم دلیل خاص بر عام به خـاطر ظهور باشد، برخی قائل

اقوائیت ظهور، از احکام دلیل خاص است و در دلیل عام مخصص چنین تقدیمی ثابت نیسـت (هاشـمی، 
٨٠٦.(

بایسـت بـه گیری درباره مبنای مطرح شده، میتوجه به مطالب مطرح شده، مشخص شد برای نتیجهبا 
یک مبنای دیگر در علم اصول اشاره کرد و بر اساس نظریه مورد اتخاذ در آن، ادامه سخن را پی گرفت.

ظهور استعمالی بدانیم یا ظهور جدي، اما با وجود قرینه متصله هاست حال چه تعارض را در مرحله تعارض ادله بین ظهور آن
؛ 383/ 6؛ روحـانی،  33/ 2گیرد که بخواهد با ادله دیگر سنجیده شـود (رك: خمینـی،   براي دلیل ظهوري در غیر آن شکل نمی

).329/ 4ایروانی، 
سه دلیل مطرح شـود، بلکـه ایـن دو    شوند که تعارض بین به عبارت دیگر دلیل عام و مخصص متصل، دو دلیل محسوب نمی

).618کنند (رك: تبریزي، دلیل در واقع یک دلیل بوده و با دلیل دیگر تعارض می
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مسأله سوم: تقدیم دلیل خاص بر عام بر اساس قوت ظهور است یا قرینیت؟

بـاره دو مبنـای طرح در رابطه عام و خاص، وجه تقدیم دلیل خاص بر عام است. درایناز جمله مبانی م
؛ لجنـه تـألیف ٤١١؛ فرحـی، ١٩٣-١٩٠/ ٧معروف و مشهور وجود دارد (هاشـمی شـاهرودی، محمـود، 

). برخی وجـه تقـدیم ٤٥٧-٤٥٦القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت علیهم السالم، 
و برخـی وجـه تقـدیم را قرینیـت دلیـل خـاص ٩داننـدخاص را اظهریت آن نسبت بـه دلیـل عـام میدلیل

تفاوت این دو مبنا در این است که بنابر مبنای دوم همیشه دلیل خاص بر دلیل عام مقدم است، ١٠اند.دانسته
ور دلیل عام اقـوای از ظهـور زیرا همیشه قرینه بر ذوالقرینه تقدم دارد. اما بنابر مبنای اول اگر در مواردی ظه

١١تواند موجب تخصیص دلیل عام شود.دلیل خاص باشد دیگر دلیل خاص نمی

چگونگی تأثیر دو مبنا در پذیرش یا رد نظریه انقالب نسبت چنین بیان شده است:
اگر ما دلیل عام مخصص را همچون دلیل خاص ندانیم، وجه تقدیم دلیل خاص بر عام را نیـز اقوائیـت 

بدانیم، نظریه انقالب نسبت ناتمام خواهد بود. چون اقوائیت ظهور تنها بین دو دلیـل عـام و خـاص ظهور 
مطرح است و چنین ضابطه و مبنایی نسبت به عام مخصص جاری نیست. به تعبیری دلیل عامی که با یـک 

ریـه انقـالب تواند بر مبنای اظهریت بر دلیل دیگر مقدم شود. لـذا نظدلیل خاص، تخصیص زده شود، نمی
١٢)٨١٤نسبت ناتمام خواهد بود. (هاشمی، 

نظر نگارنده
ادعای مالزمه بین سرایت احکام دلیل خـاص بـه عـام مخصـص و پـذیرش نظریـه انقـالب نسـبت و 
بالعکس مالزمه بین عدم سرایت احکام دلیل خاص به عام مخصص و رد نظریه انقـالب نسـبت، بـه نظـر 

اند. محقق وجود دارند که دو نظریه متفاوت را در دو بحث فوق قائل شدهناتمام است. در میان علما کسانی 
خراسانی که به ادعای مطرح کننده این دو مبنا قائل است، دلیل عام مخصص تمام خصوصیات دلیل خاص 

)، 439-438و 218)، محقق خراسـانی (خراسـانی،   15-14/ 4)، شیخ انصاري (انصاري، 196از نظر وحید بهبهانی (بهبهانی،9
) و 280/ 2)، بروجردي (طباطبـایی،  640)، حائري (حائري یزدي، 142و 2/135قسم 4و 515/ 2آغاضیاء عراقی (بروجردي، 

)، مالك تقدیم دلیل خاص بر عام، اقوائیت ظهور خاص نسبت به عام 228/ 4؛ خرازي، 27/ 12حلی، برخی دیگر از اصولیان (
است.

)، عالمـه مظفـر   464/ 4اردي، ؛ تقوي اشـته 720/ 4؛ کاظمی خراسانی، 509/ 2این نظریه منسوب به محقق نائینی (خویی، 10
)، شـهید  352/ 2مصباح األصول (مباحث حجج و امارات)، ؛ 517/ 2اظ)، مصباح األصول (مباحث الف)، خویی (2/233(مظفر، 

) است.291/ 8) و برخی دیگر از اصولیان (جزایري، 554/ 2صدر (صدر، 
ر خواهد بود، که در جاي خود توضیح آن خواهد آمد.مندسازي نظریه انقالب نسبت مؤثاین تفاوت در نیتجه، در ضابطه11
اند عام مخصص به نسبت دلیل عام دیگر اقوائیت ظهـور نـدارد   آید که قائلاین مبنا از کلمات برخی دیگر نیز به دست می12

).331/ 4(رك: ایروانی، 
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، با این وجود نظریه انقالب نسبت را نپذیرفته است. زیرا از نظـر محقـق خراسـانی )٨٠٦را دارد (هاشمی، 

).٤٥٢تخصیص یکی از دو عام بر دیگری ترجیح بالمرجح و بدون ضابطه است (خراسانی، تقدیم 
رسد چه این تقدیم از باب اقوائیت ظهـور باشـد اما درباره وجه تقدیم دلیل خاص بر عام نیز به نظر می

ود.یا به خاطر قرینیت دلیل خاص باشد، بازهم دلیل عام مخصص نسبت به دلیل عام دیگر مقدم خواهد ب
توضیح مطلب: چنانچه بیان شد تعارض بین دو دلیل در مقام مراد جدی و ظهور تصدیقی ثانی اسـت. 
بنابراین اگر وجه تقدیم دلیل خاص بر عام را اقوائیت ظهور بدانیم ایـن مبنـا در عـام مخصـص نیـز جـاری 

ی از ظهور دلیل کند و غالبًا چنین ظهوراست. چون دلیل عام مخصص ظهور در مراد جدی خاص پیدا می
تر است. و از نظر عرف این اقوائیت بین هر مضمون خاصی نسـت بـه مضـمون عـام، غالبـًا عام دیگر قوی

که چه احکام و خصوصیات دلیل خاص را در عام مخصص جـاری بـدانیم یـا خیـر، وجود دارد. نتیجه این
ذا نظریه انقـالب نسـبت اقوائیت ظهور خاص (خاص ابتدایی یا عام مخصص) از نظر عرف ثابت است. ل

حتی بر اساس این مبنا قابل طرح و پذیرش است.
اما اگر وجه تقدیم خاص بر عام، قرینیت خاص برای عام باشد نیز ظاهرًا باید نظریه انقـالب نسـبت را 
ممکن دانست، هر چند قائل شویم احکام دلیل خاص نسبت به عام مخصص جاری نیسـت. وجـه آن نیـز 

نظر عرف هر دلیل خاصی (خاص ابتدایی یا عام مخصص) نسبت به دلیل عام مقابل، روشن است. زیرا از
نقش قرینیت را داراست و در قرینیت بین عام مخصص و دلیل خاص از دیدگاه عرف تفاوتی وجود ندارد.

اند:اما برخی بر اساس مبنای قرینیت چنین اشکال کرده
بین ظهورات (مراد اسـتعمالی)، امـا قرینـه بـودن بافرض تعارض بین دو حجت (مراد جدی) باشد، نه 

یک دلیل نسبت به دلیل دیگر، به لحاظ ظهور استعمالی آن است نه ظهور حجت آن، بنابراین دلیل سوم نیز 
باید با ظهور استعمالی دو دلیل دیگر سنجیده شود، نه با ظهور حجت آن. و این مطلب مطابق با مرتکـزات 

التصـل خلـف «؛ »صـل خلـف کـل مسـلم«. به عنوان مثال اگر سه دلیـل )٣٣٠/ ٤عرف است (ایروانی، 
شود که مراد جدی از داشته باشیم، هر چند دلیل سوم موجب می» التصل خلف شارب الخمر«و » الفاسق

دلیل دوم، فاسق شارب خمر باشد، اما قرینه بودن دلیل دوم به نسبت دلیل اول در مرحله حجیت نیسـت تـا 
با دلیل عام اول بسنجیم، بلکه قرینیت دلیل دوم در مقایسه با دلیل اول به لحـاظ ظهـور این نتیجه اخص را 

استعمالی آن است که آن هم در مثال ظهور همان فاسق است نه فاسق شارب خمر. لذا فاسق در دلیـل دوم 
عادل است.قرینه بر این است که مراد جدی از مسلم در دلیل اول همان مسلم غیر فاسق یا به تعبیری مسلم

در پاسخ باید گفت: آنچه در تقدیم دلیل خاص بر دلیل عام مهم است، اقوائیت یا قرینیت دلیل خـاص 
گونه تفاوتی با یکدیگر به لحاظ مراد جدی و مقام حجیت است و اال در مقام ظهور استعمالی دو دلیل هیچ
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دانیم دلیل عام، این است که مـینخواهند داشت. چون علت اقوائیت ظهور یا قرینیت دلیل خاص نسبت به

متکلم حصه خاص را مد نظر داشته است و این در مقام مراد جدی است. بنابراین زمانی که از مـراد جـدی 
متکلم در دلیل دوم کشف کردیم که وی عالم نحوی فاسق را اراده کرده اسـت، ایـن مـراد جـدی در حصـه 

١٣است و موجب تخصیص آن خواهد شد.خاص، بر دلیل اول از باب اظهریت یا قرینیت مقدم

مندی ریشـه در عـدم ضـابطه)، ٤/٣٣١پـذیرد (ایروانـی، ای را نمیالبته این نکته که عرف چنین مسئله
سـنجی دیگـر دارد. لـذا بـه نظـر سنجی در برابـر نسبتنظریه انقالب نسبت و ترجیح بالمرجح یک نسبت

مند کرد، چنین تقدیم و ترجیحی از سوی عرف نیز مـورد قبـول واقـع رسد اگر این نظریه را بتوان ضابطهمی
شود.

مسأله چهارم: منشأ جمع عرفی چیست؟
وان عمده نکته درباره پـذیرش یـا رد نظریـه انقـالب نسـبت را جمـع عرفـی دانسـتن آن ممکن است بت

دانست. به تعبیری اگر نظریه انقالب نسبت را از مصادیق جمع عرفی بدانیم، بر اساس قاعده الجمع مهمـا 
جمـع باره مطرح است که، صرفای دراینبایست این نظریه را پذیرفت. اما نکتهأمکن أولی من الطرح، می

عرفی دانستن نظریه انقالب نسبت ممکن است مشکلی را حل نکند. زیرا یکی از عمده اشکاالتی که به این 
های سـنجیسنجی بین دو دلیل بر سایر نسبتنظریه مطرح شده است، ترجیح بالمرجح بودن تقدیم نسبت

) و این مشـکل در ٤٣٨؛ فرحی، ٣٣٣/ ٣؛ صافی، ١٩١/ ٩؛ حسینی شیرازی، ٤٨٤ممکن است (آشتیانی، 
مند کرد.شود که بتوان این نظریه را ضابطهصورتی بر طرف می

مندسازی این نظریه متوقف بر این مبنا است که منشأ جمع عرفـی را چـه از نگاه برخی اصولیان ضابطه
منشأ جمـع عرفـی بـین ادلـه، اقوائیـت ظهـور-١کنند: بدانیم. ایشان برای جمع عرفی، دو منشأ را بیان می

منشأ جمع عرفی، شاهد جمع خارجی است.-٢است؛ 

د، چنین است:تعبیر دیگري که ممکن است بر اساس آن این مسئله را در کلمات اصولیان ردیابی کر13
دهد یا خیر؟ اگر بپذیریم که دلیل خاص مطلقاً بـه دلیـل عـام عنـوان     آیا دلیل خاص (متصل یا منفصل) به دلیل عام عنوان می

دهی دلیل خاص به عام را مطلقاً نپذیریم، ممکن دهد نظریه انقالب نسبت قابلیت طرح خواهد داشت، و بالعکس اگر عنوانمی
سبت ایراداتی را وارد دانست. صورت سومی که متصور است تفصیل بین مخصص متصـل و منفصـل   است به نظریه انقالب ن

بایسـت در نظریـه   دهد اما دلیل منفصل چنین ویژگی را ندارد، میاست. اگر قائل شویم دلیل مخصص متصل به عام عنوان می
مخصصـات متصـل پـذیرفت، امـا در     انقالب نسبت بین مخصص متصل و منفصل قائل به تفصـیل شـد و ایـن نظریـه را در     

مخصصات منفصل اشکاالتی به آن مظرح است.
اند:برخی دانشیان اصول به این نکته اشاره کرده و چنین گفته

اگر دلیل خاص (متصل و منفصل) ظهور دلیل عام را از بین ببرد و به عام عنوان بدهد دیگر در نظریه انقـالب نسـبت تفصـیل    
).412/ 4پور، معناست (اسماعیلبین مخصص متصل و منفصل بی
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مند کردن نظریه انقالب نسـبت به گفته این اصولیان اگر منشأ جمع عرفی، شاهد خارجی باشد، ضابطه

را تـوان آنگردد؛ اما اگر منشأ، اقوائیت ظهور باشـد، میبسیار دشوار و سخت بوده و به تشخیص فقیه بر می
).٤٨٨انقالب نسبت در آن صحیح است را شناسایی کرد (آشتیانی، مند کرد و مواردی کهضابطه

نظر نگارنده
رسد اگرچه بنابر مبنای اقوائیت ظهور، شناسایی ضـوابط بـرای تعیـین تقـدیم و تـأخیر یـک به نظر می

تر است، اما این بدان معنا نیست که بنـابر مبنـای شـاهد خـارجی دیگـر امکـان چنـین سنجی آساننسبت
مندسـازی بـر اسـاس دسازی وجود نداشته باشد. چنانچه در کالم باال نیز به دشواری ایـن ضابطهمنضابطه

مبنای شاهد خارجی تصریح شده است نه اسـتحاله و عـدم امکـان آن. بنـابراین صـرف دشـواری مسـئله، 
سـنجی تواند موجب شود که از سعی و تالش نسبت به شناسایی ضوابط و شواهد خارجی بـرای نسبتنمی

رسد دو مبنای مطرح شده در برابر یکدیگر نباشند؛ بلکه برای جمع عرفـی دقیق، کاسته شود. زیرا به نظر می
گونه نیز عمـل شـده اسـت (رک: بایست عمل شود، چنانچه همینبه هر دو روش و بر اساس هر دو مبنا می

لتابعه لمجمع فقـه اهـل البیـت ؛ لجنه تألیف القواعد الفقهیه و األصولیه ا٤٧٤؛ آشتیانی، ٣١٠/ ١انصاری، 
). به تعبیری در موارد جمع عرفی، یا باید نـوع جمـع بـین ١٥٩/ ١؛ موسوی بجنوردی، ٤٧٠علیهم السالم، 

را بپذیرد و یا اگر چه جمع از نظر عرف مـورد پـذیرش نیسـت، امـا قـرائن و ای باشد که عرف آنگونهادله به
پـذیرد. مـثًال با توجه به قرائن موجود، چنـین جمعـی را میشواهدی بر جمع ارائه شده وجود دارد که عرف

پذیرد، امـا بـا توجـه بـه کنند که عرف بخودی خود چنین جمعی را نمیگاهی علما بین دو روایت جمع می
وجود روایت سومی که شاهد جمع (شاهد خارجی) بین دو روایت اسـت، چنـین جمعـی مقبـول و مـورد 

گیرد.پذیرش قرار می
سـنجی هایی جهـت تعیـین اولویـت در نسبتبر اساس هر دو مبنا باید در پی کشـف ضـابطهبنابراین 

هایی به دست آیـد، عمـده اشـکال نظریـه انقـالب نسـبت کـه همـان تـرجیح باشیم، که اگر چنین ضابطه
بالمرجح است بر طرف خواهد شد.

مسأله پنجم: آیا در عام و خاص متوافقین باید قائل به تخصیص شد؟
مندسازی نظریه انقالب نسبت، این اسـت کـه آیـا بـا دو دلیـل عـام و گر مبانی پر فایده در ضابطهاز دی

شود یا خیر؟خاص متوافقین نیز همچون مطلق و مقید متوافقین، تعامل می
باره مطرح شده است:دو نظریه دراین
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جـب تخصـیص آن اند که دلیل خاص موافق با دلیل عام تنـافی نداشـته و مومشهور اصولیان قائل.١

کید نسبت به فرد خاص مینمی شود. بر ایـن مسـئله ادعـای شود، بلکه دلیل خاص حمل بر استحباب و تأ
-٥١٤/ ٢؛ مـؤمن قمـی، ٤٧٣-٤٧٢/ ٢؛ اراکـی، ٥٥٢/ ٢اجماع نیز شده است (رک: طباطبـایی حکـیم، 

ــی، ٥١٥ ــی، ١٨٩/ ١، قم ــرزای قم ــابلقی، ١٩٠/ ٢؛ می ــوی قزوی٣٠٩/ ٢و ١٧٣/ ١؛ ج ــی، ؛ موس ؛ ٢٥٢ن
ای بـر تخصـیص و اراده اند که اگر قرینه). البته برخی این قید را اضافه کرده٣٨٨؛ کرباسی، ١٦٩حیدری، 

متکلم وجود داشته باشد که مد نظر وی فرد خاص بوده است، تخصیص دلیل عام به وسیله خاص موافق را 
).١٨٩/ ١(قمی، پذیریممی

وحدت مطلوب بین دلیل عام و خاص احراز شود، دلیل عام اند که اگر برخی در مسئله تفصیل داده.٢
کیـد میحمل بر خاص می شـود شود، امـا اگـر وحـدت مطلـوب احـراز نشـود، حمـل بـر اسـتحباب و تأ

).٤١٣/ ٣پور، (اسماعیل
کند. زیرا اگر قائل شـویم در مند کردن نظریه انقالب نسبت، بروز مینیتجه این اختالف مبنا در ضابطه

کید میچنین موار شود و تنافی و تعارضی با دلیـل عـام نـدارد، بایـد دی دلیل خاص حمل بر استحباب و تأ
رابطه بین دلیل خاص با عام مخالف را سنجید یا اگر دو خاص داریم ابتدا رابطه دلیل خاص مخـالف را بـا 

اص مخـالف، عام سنجید، سپس رابطه نتیجه با دلیل خاص موافق؛ اما اگر دلیل خاص موافق را همچون خ
مخصص دلیل عام بدانیم، نسبت دلیل خاص با دو عام موافق یا مخالف یا دو دلیل خاص موافق و مخالف 

سنجی بین ادله ایجاد نخواهد شد.با دلیل عام یکسان خواهد بود و از این حیث تفاوتی در نسبت
عام مخالف با خاص ای خواهیم داشت که ابتدا دلیلبه تعبیری بر اساس نظریه عدم تخصیص، ضابطه

ای شود؛ اما بنابر نظریه تخصیص، چنین ضـابطهخورد و نتیجه با دلیل عام موافق سنجیده میتخصیص می
سـنجی دیگـر سنجی بـر نسبتنبوده و باید بر اساس سایر ضوابط شناسایی شده نسبت به تقدیم یک نسبت

اقدام کرد.

گیرينتیجه
ول از سوی برخی دانشیان اصولی بـه عنـوان مبـانی تأثیرگـذار در از میان مبانی مطرح شده، سه مبنای ا

رسد این سخن ناتمام باشد و بر اساس هر پذیرش یا رد نظریه انقالب نسبت مطرح شده بود، که به نظر می
توان قائل به نظریه انقـالب نسـبت شـد. بـر ایـن اسـاس یک از مبانی متخذ در سه مبحث مطرح شده، می

ها این نظریه فرضرح شده به نظریه انقالب نسبت، ناتمام بوده و از حیث مبانی و پیشاشکاالت مبنایی مط
با مشکل مواجه نیست. بنابراین باید به سایر اشکاالت مطرح شده درباره این نظریه توجه ویژه کـرد کـه آیـا 
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اشکاالت دیگر بر آن وارد است یا خیر؟

ش این نظریه تأثیرگذار نیستند، بلکه در مقام پاسخ بـه اما دو مبنای اخیر چنانچه بیان شد در اصل پذیر
مند کرد یا خیر، مؤثرند. البته چنین تأثیری بسیار قابل توان نظریه انقالب نسبت را ضابطهاین سؤال که آیا می
توان به راحتی از کنار آن گذشت. زیرا عمده اشکال این نظریه که موجب شده است، مورد توجه است و نمی

مند نبودن نظریه انقالب نسـبت انشیان اصول قرار نگیرد و اشکاالتی را متوجه این نظریه کند، ضابطهاقبال د
که مشخص شد بر اساس پذیرش این مبنا که منشأ جمـع عرفـی، و اشکال ترجیح بالمرحج است. حال آن

کـرد. و بـر اسـاس سنجی بین ادله، شناسایی توان ظوابطی را برای تسهیل امر نسبتاقوائیت ظهور است می
مندسازی بـا مشـکالتی داند هر چند این ضابطهمبنای دیگر که منشأ جمع عرفی را شاهد جمع خارجی می

تر تر و شناسایی خـود ضـوابط را سـختمواجه خواهد کرد، و وظیفه اصولیان را در شناسایی ظوابط سنگین
مندسازی ممکن خواهد بود.خواهد کرد؛ اما همچنان این ضابطه

های شناسـایی شـده نین اگر در عام و خاص متوافقین قائـل بـه تخصـیص شـویم، دائـره ضـابطههمچ
باره قابلیت جریـان خـود را از دسـت خواهـد های معرفی شده دراینتر خواهد شد و یکی از ضابطهکوچک

داد.
های ضابطهمندسازی یا دائره بنابراین پذیرش هر یک از مبانی مطرح در دو مسئله اخیر، در اصل ضابطه

شناسایی شده برای نظریه انقالب نسبت تأثیرگذار خواهند بود.
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.ق۱۴۲۸لشیخ لطف الله الصافی الگلپایگانی، چاپ اول، ا
.ق۱۴۱۸، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، چاپ پنجم، دروس فی علم األصولصدر، محمد باقر، 

.ق۱۴۲۸، بیروت، دار الهالل، چاپ چهارم، الکافی فی أصول الفقهطباطبایی حکیم، محمد سعید، 
.۱۳۷۱، قم، محالتی، چاپ اول، آراؤنا فی أصول الفقهطباطبایی قمی، تقی، 

تا.، قم، بنیاد علمی و فکری عالمه طباطبایی، چاپ اول، بیحاشیة الکفایةطباطبایی، محمد حسین، 
.ق۱۴۱۷، بیروت، الدار اإلسالمیه، چاپ اول، بحوث فی علم األصولعبدالساتر، حسن، 
یر األصولفرحی، سید علی،  .ق۱۳۸۶، قم، مکتبه الداوری، چاپ اول، تحر

.ق۱۴۲۲، قم، موسسة احیاء آثار اإلمام الخوئی، چاپ اول، محاضرات فی أصول الفقهفیاض، محمد اسحاق، 
.ق۱۴۲۸، قم، مدرسه اإلمام علی بن ابی طالب علیه السالم، چاپ دوم، أنوار األصولقدسی، احمد، 

.ق۱۴۳۰چاپ اول، ، قم، أحیاء الکتب اإلسالمی، قوانین المحکمه فی األصولقمی، ابوالقاسم، 
.ق۱۴۲۸، قم، مؤسسه میراث نبوت، چاپ اول، قالئد الفرائدقمی، غالمرضا، 

.۱۳۷۶، قم، جامعه مدرسین حوزه علمیه قم، چاپ اول، فوائد األصولکاظمی خراسانی، محمد علی، 
تا.، چاپ اول، بیإشارات األصولکرباسی، محمدابراهیم، 

.۱۳۸۳، قم، مجمع الفکر اإلسالمی، چاپ دوم، مطارح األنظارکالنتری، ابوالقاسم، 
قواعـد أصـول الفقـه علـی لجنه تألیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیـت علـیهم السـالم، 

.ق۱۴۲۷، قم، مجمع العالمی الهل البیت علیهم السالم، مرکز الطباعه و النشر، چاپ دوم، مذهب اإلمامیه
.ق۱۴۱۵، قم، مؤسسه دار الکتاب، چاپ چهارم، منتهی الدرایة فی توضیح الکفایةجعفر، مروج جزائری، محمد

.۱۳۷۵، قم، اسماعیلیان، چاپ پنجم، أصول الفقهمظفر، محمدرضا، 
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، تهران، موسسه تنظیم و نشر آثار امـام خمینـی (ره)، موسسـه چـاپ و نشـر قواعد فقهیهموسوی بجنوردی، محمد، 

.ق۱۴۰۱عروج، چاپ سوم، 
.ق۱۳۷۱، قم، مؤلف، چاپ اول، ضوابط األصولموسوی قزوینی، ابراهیم، 

.ق۱۴۱۹، قم، مؤسسه النشر اإلسالمی، چاپ اول، تسدید األصولمؤمن قمی، محمد، 
یةوحید بهبهانی، محمدباقر بن محمداکمل،  .ق۱۴۱۵، قم، مجمع الفکر اإلسالمی، چاپ اول، الفوائد الحائر

، قم، موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مـذهب اهـل بیـت دراسات فی علم األصولهاشمی شاهرودی، علی، 
.ق۱۴۱۹علیهم السالم، چاپ اول، 

، قم، مؤسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهـل بیـت بحوث فی علم األصولهاشمی شاهرودی، محمود، 
.ق۱۴۱۷علیهم السالم، چاپ سوم، 

. ، نسخه الکترونیکه و اختالف الحدیثتعارض االدلهاشمی، سید هاشم، 


