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Abstract
The theory of Inqilāb-e Nisbat (Changing the Relationship) as 

one of the most effective theories proposed in the discussion of 
the conflict between the evidence of ‘ilm al-uṣūl (the science of 
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the principles of jurisprudence) has been the focus of the uṣūlīyīn. 
Considering the academic status of Āyatollāh ‘Abd al-Karīm 
Ḥāʼirī- Yazdī as the founder of the Islamic Seminary of Qom 
and the need to pay more attention to his views, by examining 
and analyzing Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī- Yazdī’s Durar 
al-Fawāʼid on Inqilāb-e Nisbat, the present article analyzes and 
criticizes his views on the theory of Inqilāb-e Nisbat. The findings 
of the research show that, although he has discussed this theory 
very briefly, he has discussed various aspects of this theory such 
as: explaining the theory, expressing his points of view, the main 
problems of the theory, stating some rules for solving the problems, 
paying attention to the effective foundations in accepting or denying 
the theory, and its place in jurisprudential inference. However, his 
views on the theory of Inqilāb-e Nisbat and some of the points 
raised about this theory are incomplete and flawed. 

Keywords: Inqilāb-e Nisbat, Multiple Evidence Conflicts, 
Āyatollāh ‘Abd al-Karīm Ḥāʼirī-Yazdī
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انقالب نســبت، به توصیف، تحلیل و نقد دیدگاه های ایشــان دربارۀ نظریۀ انقالب نسبت 
پرداخته است. یافته های پژوهش نشــان دهندۀ این است که ایشان بسیار مختصر این نظریه 
را بررســی کرده است، اما در همین مختصر، به جوانب مختلِف این نظریه همچون »تبیین 
نظریه، بیان دیدگاه، اشکال اساسی نظریه، بیان برخی ضابطه های رفع اشکال، توجه به مبانی 
مؤثر در پذیرش یا انکار نظریه و نیز جایگاه آن در استنباط فقهی« پرداخته است. البته دیدگاه 
ایشــان دربارۀ نظریۀ انقالب نسبت و برخی نکته های مطرح شده در این باره ناتمام و دچار 

اشکال است. 
کلید واژه ها: انقالب نسبت، تعارض ادلۀ متعدد، شیخ عبدالکریم حائری.

مقدمه
»انقالب نســبت« ازجمله نظریه های مطرح در علم اصول فقه اســت که نقش 
بسزایی در حل مشــکل تعارض بین ادلۀ متعدد دارد و می تواند مسیر استنباط حکم 
شرعی را در چنین مواردی دچار تغییروتحول کند. این نظریه پس از طرح توسط موال 
احمد نراقی و نقد و بررســی شاگرد وی، شــیخ انصاری مورد توجه فقها و اصولیان 
قرار گرفته اســت. هرچند این نظریه در کتب اصولی پس از شیخ مطرح شده است، 
اما زوایای مختلف و مباحث مربوط به آن، درمیاِن کلمات اندیشوارن اصولی چندان 
از یکدیگر تفکیک نشده است. با بررســی و تحلیل سخن بزرگان دربارۀ این نظریه 
می توان نکاتی را دربارۀ آن کشــف و شناسایی کرد که در شناخت دقیق تر ابعاد این 
نظریه و کاربرد آن مؤثر اســت. ازجملــه بزرگانی که به صورت مختصر به این نظریه 
توجه نشان داده و دربارۀ آن سخن رانده است، حاج شیخ عبدالکریم حائرِی یزدی، 
مؤسس حوزۀ علمیۀ قم است، اما او در همین مختصر، به زوایا و مباحث مختلفی از 

این نظریه توجه نشان داده و نکاتی دربارۀ آن ها بیان کرده است. 
عالوه بر مطالبی که کتاب های اصولی دربارۀ نظریۀ انقالب نسبت بیان کرده اند، 
پژوهش های مســتقلی نیز در عصر حاضر انجام شده است و برخی زوایای این نظریه 
مورد تحلیل و بررســی قرار گرفته اســت.1 بــا توجه به جایگاه علمی دیدگاه شــیخ 

1.  برخی از آثار تألیف شده دربارۀ نظریۀ انقالب نسبت به شرح ذیل است:
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عبدالکریم حائری و مکتب قم که برگرفته از ســبک و روش اجتهادی ایشان است، 
بررســی آرا و دیدگاه های وی در مباحث فقهی و اصولی می تواند از اهمیت ویژه ای 
برخوردار باشد. دربارۀ تحلیل دیدگاه شیخ عبدالکریم حائری پژوهشی مستقل انجام 
نشده اســت، به همین دلیل در پژوهش حاضر برای نخستین بار دیدگاه های این عالم 
ربانی دربارۀ نظریۀ انقالب نســبت واکاوی می شــود و با نگاهی تحلیلی، عالوه بر 
استخراج برخی نکات مربوط به این نظریه، به نقد و بررسی دیدگاه های وی می پردازد. 

چیستی انقالب نسبت 
انقالب نسبت، متشکل از دو واژۀ »انقالب« از ریشۀ »قلب« به معنای دگرگونی 
و زیرورو کردن )طریحی، 1416ق ، 147/2؛ ابن منظور، 1414ق ، 686/1؛ ابن اثیر جزری، بی تا، 96/4( 
و واژۀ »نســبت« از ریشۀ »نســب« به معنای قرابت و رابطه بین دو چیز، مانند رابطه 
با پدران، رابطه با شــهرها، رابطه با صناعات )ابن منظور، 1414ق ، 755/1( است. براساِس 
معنای لغوی دو واژه می توان انقالب نسبت را از این حیث چنین معنا کرد: »تغییر و 

دگرگونی در رابطۀ بین دو چیز« )شاکری، فخلعی و حائری، 1399، 35(.
این اصطــالح در علم اصول نیز در معنایی نزدیک بــه معنای لغوی خود به کار 
رفته است. هرچند با افزودن قیودی، آن را با مباحث اصولی مانند تعارض ادله مرتبط 
ســاخته اند. البته اندیشــوران اصولی کمتر به تعریف این اصطالح پرداخته اند و جز 
برخــی معاصران،1 اکثر اصولیان تعریفی برای آن ارائه نکرده اند، بلکه تنها به توضیح 

ـ پایان نامۀ »تحقیق فی نظریة انقالب النسبة و دورها فی اإلستنباط« نوشتۀ عبدالحلیم عوض الحلی )جامعة المصطفی 
العالمیة(.

ـ مقالۀ »ضابطه مندسازی نظریۀ انقالب نسبت« نوشتۀ بالل شاکری )مجلۀ جستارهای فقهی و اصولی، سال 3 شمارۀ 
.)1

ـ مقالۀ »بازخوانی مبانی مؤثر در نظریۀ انقالب نسبت« نوشتۀ بالل شاکری )مجلۀ فقه و اصول، شمارۀ 115(.
ـ مقالۀ »ماهیت انقالب نســبت )نگاهی نو به روش شناســی مالاحمد نراقی در حل تعارضات« نوشتۀ بالل شاکری و 

دیگران )مجلۀ پژوهش های اصولی، شمارۀ 24(.
ـ مقالۀ »نگاهی نو به انقالب نســبت به مثابۀ نظریه ای اصولی« نوشــتۀ بالل شاکری و دیگران )مجلۀ مطالعات فقه و 

اصول، سال 4 شمارۀ 2(.
ـ مقالۀ »تأثیر پذیرش نظریۀ انقالب نســبت در کیفیت تداخل عده« نوشــتۀ ســید محمد رضوی )مجلۀ فقه و حقوق 

خانواده، شمارۀ 66(.
1.  در تعریفی چنین آمده اســت: »انقالب نســبت عبارت است از تبدل نســبت ادلۀ متعارضه پس از مالحظۀ نسبت 
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انقالب نسبت در قالب مثاْل همت گماشــته اند )ر.ک: نراقی، 1375، 350-353؛ کاظمی 
خراسانی، 1376، 740/4-747؛ واعظ حسینی بهسودی، 1422ق، 464/4؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 
288/7(.1 بــا توجه به آنچه مبدع این نظریه، مالاحمد نراقی دربارۀ این نوع شــیوه از 
حّل تعارض بیان کرده است )نراقی، 1375، 350-351( و آنچه در عبارات دیگر اصولیان 
دربارۀ انقالب نسبت مطرح شده است، می توان انقالب نسبت را چنین تعریف کرد: 
»انقالب نسبت، روشــی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از 
دو دلیل اســت که براســاِس این روش به تمام رابطه ها و نسبت های موجود بین ادلۀ 
متعارض توجه شــده و براساِس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان 

ادله جاری می کند« )شاکری، فخلعی و حائری، 1399، 59(.
شــیخ عبدالکریم حائری نیز همچون مشهور اصولیان، انقالب نسبت را تعریف 
نکرده است، بلکه در ضمن مثالی به توضیح این نظریه پرداخته است. وی دراین باره 

می گوید: 
در تعارض بیش از دو دلیل، رفع تعارض بین دو دلیل گاهی موجب تغییر نسبت 
با دلیل ســوم می شود. مثاًل اگر موال گفته باشــد »اکرم العلماء« و در دلیل دیگری 
آمده باشــد »التکرم الفســاق من العلماء« و ازطریِق اجماع یا دلیل دیگری فهمیده 
شــود که اکرام نحویان واجب نیســت، عده ای توهم کرده اند که با خروج نحویان 
از تحت دلیل اول، باید گفت اکرام علمای غیرنحوی واجب اســت. بنابراین نسبت 

یکی از دو دلیل با دلیل ســوم، پس از مالحظۀ نســبت دو دلیل اول که این نسبت با نسبت بین ادلۀ سه گانه در عرض 
واحد متفاوت است« )صنقور، 1428ق، 382/1(. برخی دیگر در تعریف انقالب نسبت گفته اند: »مقصود از انقالب 
نسبت جایی است که دلیل مخصصی نسبت به یکی از دو دلیل متعارض وارد شود که اگر رابطۀ متعارض پس از اعمال 

تخصیص مالحظه شود، تعارض مستقر آن ها تبدیل به تعارض غیرمستقر می شود« )حسینی، 1415ق، 42(.
اما دو تعریف ارائه شــده تعاریف دقیقی نیســتند، خصوصًا تعریف دوم که بسیار ناقص اســت، زیرا این تعریف تنها 
براســاِس یکی از صور مطرح در تطبیقات انقالب نســبت صورت گرفته است. درحالی که انقالب نسبت دارای صور 
متعددی اســت که در جای خود به تفصیل بیان شده اســت )البته در تقســیم بندی صور مسئله اختالفاتی وجود دارد. 
برای مطالعه بیشــتر رک: خویی، 1352، 518/2-520؛ هاشمی شاهرودی، 1417ق، 295/7-309؛ موسوی زنجانی، 
1308ق، 112-130؛ حسینی شیرازی، 1427ق، 191/9-196؛ خمینی، 1375، 93-99؛ هاشمی شاهرودی، 1419ق، 
377/4-386؛ تبریزی، 1369ق، 618-623؛ آشــتیانی، 1388، 287/8؛ طباطبایــی قمی، 1371، 208-199/3(. 

تعریف اول نیز براساِس برداشت رایج از انقالب نسبت است.
1.  همچنین ر.ک: طباطبایی قمی، 1371، 197/3؛ خمینی، 1410ق، 32/2؛ لجنة تألیف القواعد الفقهیه و األصولیة 

التابعة لمجمع فقه اهل البیت علیهم السالم ، 1427ق، 487.
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نتیجۀ به دست آمده با دلیل دوم از عموم مطلق، به عموم من وجه تغییر می کند )حائری 
یزدی، 682(. 

چنانچه مالحظه می شــود، محقق حائری هم کالم با مشــهور و براساِس دیدگاه 
رایج، انقالب نسبت را ترسیم کرده است. درحالی که در جای خود ثابت شده است 
برای تبیین نظریۀ انقالب نسبت دو تقریب وجود دارد، تقریبی که مبدع نظریه یعنی 
مالاحمد نراقی بیان کرده اســت و تقریبی که مشــهور اصولیان ارائــه کرده اند. این 
تقریب با آنچه مّدنظر نراقی بوده اســت، تفاوت دارد )برای مطالعه بیشــتر، ر.ک: شاکری، 
فخلعی و حائری، 1399، 33-64(. این تفاوت در تبیین نظریه نیز موجب شده است نسبت 

به این نظریه برخی تفاصیل، نکات و اشکال و جواب  ها مطرح شود.

دیدگاه تفصیلی محقق حائری دربارۀ انقالب نسبت
محقق حائری را ممکن است به لحاظ ظاهر عبارات، جزو منکرین نظریۀ انقالب 
نسبت دانست. وی پس از تبیین انقالب نسبت، به بیان دیدگاه خود دربارۀ این نظریه 

پرداخته است. ایشان انقالب نسبت را فاسد دانسته است )حائزی یزدی، 682(.
اما براساِس برخی استدراک ها و همچنین تحلیل برخی نکات در سخنان ایشان، 
می توان وی را از طرفداران دیدگاه تفصیلی در مسئله دانست که در برخی صورت ها 

قائل به پذیرش نظریۀ انقالب نسبت است.1
1. پذیــرش انقالب نســبت در موارد یک عام و دو خــاص که یکی از دو 
خاص متصل اســت: محقق حائری پس از طرح مسئلۀ انقالب نسبت و اشکال به 
آن، نسبت به وجود مخصص متصل استدراکی کرده  و قائل به پذیرش انقالب نسبت 
در فرض وجود مخصص متصل می شود. البته این استدراک مربوط به صورتی است 
که با یک دلیل عام و دو دلیِل خاص مواجه بوده است و یکی از این دو دلیِل خاص 

متصل و دیگری منفصل باشد )حائزی یزدی، 682(. 
دربــارۀ این که دیدگاه محقق حائری در ایــن فرض آیا دیدگاهی تفصیلی دربارۀ 

1. علت پذیرش نظریۀ انقالب نسبت در موارد ذکرشده، در ادامۀ ضوابط نسبت سنجی بیان می شود.
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انقالب نسبت است یا خیر، باید به این نکته در تحریر محل نزاع توجه داشت:
اگر نزاع انقالب نســبت تنها در مخصِص منفصل مطرح باشــد، چنانچه برخی 
چنین ادعا کرده اند و گفته اند، در موارد وجود مخصِص متصل اختالفی نیســت و 
همه قائل به پذیرش انقالب نســبت هستند؛ )ر.ک: عبدالســاتر، 1417ق، 373/7؛ قدسی، 
1428، 511/3، 513( محقق حائری را باید جزو منکرین انقالب نسبت به صورت مطلق 
دانست. اما اگر محل نزاع اعم فرض شود، چنانچه ظاهر برخی عبارت های اصولیان 

است،1 در این صورت محقق حائری جزو قائلین به تفصیل در مسئله خواهد بود. 
بنابرایــن ازنظِر محقق حائری در صورتی که یــک دلیل عام و چند دلیل خاص 
وجود داشته باشد، ابتدا باید به نوع رابطۀ ادلۀ خاص با عام به لحاظ متصله یا منفصله 
بودن دقت کرد. چنانچه یکی از ادلۀ متعارض، برای دلیل عاْم قرینۀ متصله محسوب 
شود، ابتدا به وسیلۀ دلیل خاِص متصل تخصیص زده می شود و نتیجۀ »عام مخصص« 
با دلیل منفصل مقایســه می شود. هرچند این تقدِم نسبت سنجی موجب تغییر نسبت 
بین ادله یا به تعبیری انقالب نسبت شود )حائری یزدی، 1418ق، 682(. نتیجۀ سخن مذکور 
تفصیل بین وجود قرینۀ متصله و نبود آن است که در فرض اول نظریۀ انقالب نسبت 

پذیرفتنی است و در صورت دوم چنین تغییر نسبتی پذیرفته نخواهد بود. 
علــت پذیرش انقالب نســبت در فرض وجود مخصص متصل ازســوِی محقق 
حائری، عدم جریان اشکاِل مطرح شده به نظریه انقالب نسبت از سوی ایشان است؛ 
بنابراین می توان قائل به پذیرش انقالب نسبت شد. با بررسی و تحلیل کلمات محقق 
حائری این نتیجه حاصل می شــود که از نگاه ایشــان اشــکال اصلی نظریۀ انقالب 
نسبت، ترجیح بالمرجح بودن تقدم هریک از نسبت سنجی های ممکن در سنجش 
رابطۀ ادله متعارض است. به تعبیری، وقتی سه دلیل متعارض وجود دارد، چه دلیلی 
بر ترجیح سنجش رابطۀ دلیل اول و دوم، و مقایسۀ دلیل سوم با نتیجۀ آن وجود دارد؟ 
یا چه دلیلی بر ترجیح سنجش رابطۀ دلیل اول و سوم، و مقایسۀ دلیل دوم با نتیجۀ آن 
وجود دارد؟؛ همچنین چه دلیلی بر ســایر احتمال های مطرح در سنجش این رابطه ها 

1. مانند ظاهر عبارت های محقق خراسانی که بدون هیچ گونه اشاره ای به تفاوت بین وجود مخصص متصل یا نبوِد آن، 
نظریۀ انقالب نسبت را انکار کرده است )ر.ک: خراسانی، 1409ق، 452-451(.
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هســت؟ بنابراین نمی توان قائل به تقدم نسبت سنجی هریک از دو دلیل بر دلیل سوم 
شد )برای مطالعۀ بیشتر درباره اشکال و پاسخ های آن، ر.ک: شاکری، 1396، 44-29/6(.

البتــه توجه به این نکته الزم اســت، هرچند محقق حائری تصریحی به اشــکال 
ترجیح بالمرجح نکرده اســت، اما تحلیل سخن ایشــان در اشکال به نظریۀ انقالب 
نســبت، نشان دهندۀ اشکال مذکور است. وی به نظریۀ انقالب نسبت چنین اشکال 

گرفته است:
در مواردی که یک عام و دو خاص وجود دارد، انقالب نســبت صحیح نیست، 
چــون هردو خــاص در رتبۀ واحد بر عام وارد می شــوند )حائری یــزدی، 1418ق، 682(. 
چنانچه مشخص است، وقتی دو دلیل در رتبۀ واحد با یکدیگر هستند، تقدم هریک 

بر دیگری مصداق ترجیح بالمرجح خواهد بود. 
ســپس ایشــان در ادامه این دلیل را در رابطه با مخصِص متصل ناتمام می داند و 
رتبۀ مخصص متصل را بر منفصل مقدم می دارد. ازاین رو قائل اســت اگر مخصص 
متصلی بین دو مخصص وجود داشــته باشد، قطعًا ابتدا عام با متصْل تخصیص زده 
می شــود و نتیجه نیز با مخصص منفصل سنجیده می شــود. چون عام و مخصص 
متصل یک ظهور واحد را تشکیل می دهند )حائری یزدی، 1418ق، 682(، بنابراین از دید 
محقق حائری در مواردی که یکی از دو دلیِل خاْص متصل است، دلیلی برای ترجیح 
نسبت سنجی آن با دلیل عام وجود دارد و دیگر اشکال ترجیح بالمرجح یا به تعبیری 
وحدت رتبۀ ادلۀ خاص در مسئله مطرح نخواهد شد، درنتیجه  انقالب نسبت در این 

فرض با مشکل ترجیح بالمرجح مواجه نیست و پذیرفتنی است. 
دو نکتۀ دیگر از تحلیل این دو کالم شیخ عبدالکریم به دست می آید: 

همان گونــه که دربــارۀ قاعدۀ ترجیح بالمرجح مطرح اســت، اگر وجه و علتی 
برای ترجیح یک طرف پیدا شــود، دیگر قاعده تطبیق نمی شــود و می توان براساِس 
مرجح های موجود، به نسبت سنجی بین ادله پرداخت و نتیجۀ به دست آمده را با دلیل 
ســوم یا چهارم ســنجید. بنابراین چنانچه قواعد و ضوابطی برای تقدم نسبت سنجی 
رابطۀ دو دلیل از بین ادلۀ متعارض یافت شود، اشکال ایشان به نظریۀ انقالب نسبت 

وارد نیست. بر این اساس:
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1- انکار نظریۀ انقالب نســبت در مــوارد وجود دو مخصص منفصل به صورت 
مطلق صحیح نیســت، زیرا ممکن اســت در چنین مواردی نیز ضوابط و علت هایی 
برای تقدم نسبت سنجی شناســایی کرد که مشکل ترجیح بالمرجح را مرتفع سازد. 
وجــود چنین ضوابطی برای تقدم رابطه ها و نسبت ســنجی ها نیز در جای خود ثابت 

شده است )برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ ضوابط تقدم نسبت سنجی، ر.ک: شاکری، 1396، 44-29(.
2- پذیرش انقالب نسبت نیز به فرض وجود یک دلیل عام و دو خاصـ  که یکی 
از آن ها متصل است ـ اختصاص ندارد، بلکه در موارد دیگری همچون وجود دو دلیل 
عام و یک دلیل خاص، می توان براساِس اتصال یا انفصل دلیِل خاص، ابتدا یکی از 
دو عامی که متصل اســت را با خاص متصل ســنجید و سپس نتیجه را با عام دیگر 
مقایسه کرد، هرچند این تقدِم نسبت سنجی موجب انقالب نسبت بین رابطه ها شود، 

زیرا دقیقًا همان استدالل مطرح شده در فرض قبل در این فرض نیز جاری است.

2. پذیرش انقالب نسبت در موارد وجود دو دلیل عام مباین و یک خاص: 
از دیگر صورت هایی که محقق حائری در آن انقالِب نســبت را پذیرفته است، جایی 
است که دو دلیل عام مباین صادر شده  باشد و یک دلیل خاص نسبت به یکی از دو 
عام وجود داشته باشد. وی می گوید: اگر دو عام متباین وجود داشته باشد و نسبت به 
یک طرْف دلیل خاص صادر شــود، ابتدا دلیــل عامی که برای آن دلیل خاص وارد 
شده اســت تخصیص می خورد و این عام مخصص با عام دیگر ســنجیده می شود. 
بنابرایــن رابطۀ تبایــن دو دلیل عام به عموم مطلق تغییر می یابــد، مانند »ثمن العذرة 
ســحت، ثمن العذرة البأس به، ثمن عذرة المأکول اللحم البــأس به«. در این فرع 
فقهی، عام اول به واســطۀ دلیل سوم تخصیص می خورد و نتیجه با عام دوم سنجیده 

می شود )حائری یزدی، 1418ق، 683(.
با توجه به آنچه از ســخنان شــیخ عبدالکریم حائری نقل شد، می توان وی را از 
طرفداران تفصیل براســاِس صورت های مطرح شده در ذیل انقالب نسبت دانست. 
البته ایشــان بســیار مختصر برخی صورت های مســئله را بیان کرده است و نسبت به 
صورت های بیان شــده نیز اظهار نظر کرده اســت، در حالی که صور مطرح در این 
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مسئله بسیار فراوان است و وی به بسیاری از آن ها اشاره ای هم نداشته است.1 
خالصۀ دیدگاه ایشان به شرح ذیل است:

در تعارض بیش از دو دلیل سه صورت قابل تصور است: 1. یک دلیل عام و دو 
دلیل خاص وجود داشته باشد و دو دلیل خاص هردو منفصل باشند، در این صورت 
انقالب نسبت پذیرفتنی نیست؛ 2. یک دلیل خاْص متصل، و دیگری منفصل باشد، 
در این قســم انقالب نسبت مورد پذیرش است؛ 3. دو دلیل عام متباین باشند و یک 
دلیل خاص وجود داشــته باشــد. در اینجا دلیل عام به وسیلۀ دلیل خاِص ناظر به آن، 
تخصیــص می خورد و نتیجۀ این تخصیص با عام دیگر ســنجیده می شــود. در این 

صورت نیز انقالب نسبت پذیرفتنی است.

ضوابط نسبت سنجی بین ادلۀ متعارض
با توجه به اشــکال بیان شده ازسوی محقق حائری دربارۀ انقالب نسبت )ترجیح 
بالمرجــح( و راه برون رفت از اشــکال کــه وجود مرجح )به تعبیر ایشــان اختالف 
رتبه بین ادله برای نسبت ســنجی( اســت، می توان گفت وی نیز در کلمات خود به 
ضوابط نسبت سنجی بین ادله توجه داشته است، هرچند ممکن است برخی از ضوابط 
به صراحت در ســخنان ایشان منعکس نشده باشــد. بنابراین این بخش از پژوهش با 
تحلیل سخنان وی درپِی کشف ضوابط نسبت سنجی بین ادلۀ متعارض متعدد از نگاه 
شیخ عبدالکریم حائری خواهد بود )برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ ضوابط مطرح شده در سخنان دیگر 

اصولیان، ر.ک: شاکری، 1396، 44-29/6(.
با بررســی و تحلیل آنچه محقق حائــری در موارد پذیرش انقالب نســبت بیان 
کرده اســت، می توان به موارد ذیل به عنوان برخی ضوابط تقدم نسبت سنجی بین ادلۀ 

متعارض اشاره کرد:
1. تقدم مخصص متصل بر منفصل در نسبت سنجی: چنانچه بیان شد محقق 

1. بــرای مشــاهدۀ صور مختلف مطرح شــده، ر.ک: خویی، 1352، 518/2-520؛ هاشــمی شــاهرودی، 1417ق، 
295/7-309؛ موســوی زنجانی، 1308، 112-130؛ حسینی شــیرازی، 1427ق، 191/9-196؛ خمینی، 1375، 93-

99؛ هاشمی شــاهرودی، 1419ق، 377/4-386؛ تبریزی، 1369، 618-623؛ آشتیانی، 1388، 287/8؛ طباطبایی 
قمی، 1371، 208-199/3.
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حائری بین مخصص متصل و منفصل در جریان نظریۀ انقالب نسبت قائل به تفصیل 
شــد )حائری یزدی، 682(. این تفصیل مؤید و نشــان دهندۀ یکی از ضوابط مطرح شده 
دربــارۀ این نظریه اســت، چنان که این ضابطه در کلمات دیگــر اصولیان نیز مطرح 
شده اســت )ر.ک: واعظ حســینی بهســودی، 1422ق، 474/2؛ حکیم، 1413ق، 349/7؛ انصاری، 
1428ق، 105/4؛ عراقــی، 1420ق، 482/2؛ خویــی، 1352، 519/2(. بنابرایــن چنانچــه بین ادلۀ 
متعارض یکی از ادله نقش قرینۀ متصله را داشته باشد، ابتدا رابطۀ آن دو دلیل سنجیده 
می شــود و نتیجه به دســت آمده با دلیل سوم مقایسه خواهد شــد. ازاین رو دیگر این 

ضابطه به صورت مسئلۀ مطرح شده توسط محقق حائری اختصاص نخواهد داشت.

2. تقدیم براســاِس توافــق یا تخالف ادلۀ عام و خــاص: از دیگر ضابطه های 
مطرح شــده برای تقدیم یک نسبت ســنجی بر دیگری، توافق یــا تخالف ادلۀ عام و 
خاص است. این ضابطه به صراحت در کلمات اندیشوران اصولی مطرح نشده است، 
بلکه از تحلیل کلمات و نوع عملکرد و برخود آن ها در جمع بین ادله متعارض متعدد 
به دست می آید )ر.ک: هاشمی شاهرودی، 1419ق، 386/4؛ خمینی، 1375، 98؛ تقوی اشتهاردی، 
1418ق، 509/4؛ خویــی، 1352، 520/2(. محقــق حائری نیــز هرچند تصریحی به ضابطۀ 
مذکور نکرده است، اما تحلیل ســخنان و نوع عملکرد وی نشان دهندۀ به کارگیری 
ضابطۀ مذکور اســت. البته این ضابطه در تمام اقســام و صورت های مطرح شده در 
ذیل نظریۀ انقالب نســبت جاری نیســت، بلکه مربوط به صورتی است که دو دلیل 
عام و یک دلیل خاص صادر شــده باشد. محقق حائری قائل است چنانچه دو عام 
متباین صادر شــده باشد و نســبت به یک طرف دلیل خاص وجود داشته باشد، عام 
تخصیص می خورد و نتیجه با عام دیگر ســنجیده می شــود و بــا آن ها معاملۀ عموم 
مطلق می شــود )حائری یزدی، 1418ق، 683(. ظاهر عملکرد ایشــان در سنجش رابطه ها 
در فرض مذکور این اســت که وی براســاِس توافق یا تخالف دلیل خاص با دو عام، 
اقدام به نسبت سنجی کرده است. به همین خاطر، او ابتدا دلیل عام مخالف با خاص 
را تخصیص می زند و ســپس نتیجه را با عام دیگر می سنجد. ایشان برای این منظور 
مثال زده است که اگر دلیلی بگوید »ثمن العذرة سحت« و دلیل عام دیگری بگوید 
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»ثمن العذرة البأس به« سپس دلیل سومی وارد شود که »ثمن عذرة المأکول اللحم 
البأس به«، ابتدا دلیل اول به وســیلۀ دلیل سوم تخصیص زده می شود و نتیجه با دلیل 
دوم سنجیده می شود و موجب تخصیص آن خواهد شد، هرچند نسبت بین دلیل اول 
و دوم قبل از سنجش با دلیل سوم، تباین بوده است، اما این رابطه به عموم مطلق تغییر 
می یابد )حائری یزدی، 1418ق، 683(. نســبت به این نوع عملکرد تنها معیاری که ممکن 
است به ذهن برسد تقدم سنجش عام مخالف با خاص است، زیرا اگر چنین معیاری 
نبود، همچنان اشکال ترجیح بالمرجح در این فرض نیز مطرح می شد. چرا نباید ابتدا 
دلیل دوم با دلیل خاص تخصیص زده شود و نتیجه با دلیل اول سنجیده شود؟ ظاهرًا 
یک ضابطه و معیار برای تقدم نسبت ســنجی این اســت که دلیل خاص با دلیل اول 
تخالف دارد و با دلیل دوم موافق است )تحلیل دیگری نیز در این  باره قابل ارائه است 

که در ادامه بیان می شود(.
در واقع تقدیم جمع داللی بر سایر قواعد باب تعارض اقتضا دارد، در صورتی که 
یک دلیل عام و دو دلیل خاص، یا دو دلیل عام و یک دلیل خاص وجود داشته باشد؛ 
اگر رابطۀ یکی از دو دلیل خاص با دلیل عام یا دلیل خاص با یکی از دو دلیل عام، 
توافق باشد و با دیگری تخالف، با توجه به این که مشهور قائل اند خاِص موافق موجب 
تخصیص عام نمی شــود بلکه تنها آن را تأکید می کنــد )ر.ک: طباطبایی حکیم، 1428ق، 
552/2؛ اراکی، 1375، 472/2-473؛ مؤمن قمی، 1419ق، 514/2-515؛ میرزای قمی، 1430ق، 190/2؛ 
جابلقی، بی تا، 173/1، 309/2؛ موســوی قزوینی، 1371، 252؛ حیدری، 1412ق، 169؛ کرباســی، بی تا، 
388؛ قمی، 1428ق، 189/1( باید ابتدا رابطۀ دو دلیل متخالف را سنجید و نتیجه آن ها را 
با دلیل سوم مقایسه کرد )ر.ک: طباطبایی حکیم، 1428ق، 552/2؛ اراکی، 1375، 473-472/2(، 
زیــرا در چنین مواردی ازنظِر عرفی دلیل مخالف می تواند شــاهد جمع بین دو دلیل 

دیگر باشد و مانع استحکام تعارض میان آن ها شود )طباطبایی حکیم، 1428ق، 552/2(.

3. تقدیــم به لحــاظ تقدم و تأخر رتبــی: از دیگر ضابطه هایــی که می توان در 
کلمات شــیخ عبدالکریم حائری برای جریان نظریۀ انقالب نسبت شناسایی کرد، 

توجه به تقدم و تأخر رتبی بین ادلۀ متعارض است. 
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در تبیین ایــن ضابطه باید گفت: اگر میان ادلۀ متعارْض رتبۀ دو دلیل نســبت به 
دلیل دیگر مقدم باشد، ابتدا رابطۀ آن ها سنجیده می شود و سپس نتیجه با دلیل دیگر 
سنجیده می شود )ر.ک: حکیــم، 1413ق، 366/7(. علت این تقدم نسبت سنجی نیز لزوم 
وحدت رتبه برای شــکل گیری تعارض اســت. بنابراین دلیلی کــه رتبۀ متأخر دارد، 
معارض با دلیل متقدم محسوب نمی شود تا با یکدیگر تعارض کند و به حل تعارض 

بین آن ها پرداخته شود. 
این معیار و ضابطه از کلمات محقق حائری نیز قابل برداشت است. ازنظِر ایشان 
در مواردی که دو دلیل عام و یک دلیل خاص وجود دارد، علت تقدم نسبت سنجی 
و تخصیص یک دلیل و ســنجش نتیجه با دلیل ســوم این است که تعارض مقید با 
مطلق با مطلق دیگر به یک نحو نیســت )در یک رتبه نیســت(،ازاین رو ابتدا مطلق 
مرتبط با مقید، تقیید زده می شود و پس از تقیید، مطلق اول تبدیل به مقید می شود و 
مطلق دوم را تقیید خواهد زد )حائری یزدی، 683(. این تعبیر به روشــنی نشان دهندۀ این 
اســت که چون رتبۀ ســنجش دو دلیِل اول مقدم بر رتبۀ دلیل سوم است، ابتدا آن ها 
با یکدیگر ســنجیده می شوند و دیگر این تقدم نسبت سنجی مبتال به اشکال ترجیح 
بالمرجح نخواهد بود، سپس نتیجه با دلیل سوم مقایسه می شود. چنانچه همین تقدم 
رتبه در صورت مســئله یــک دلیل عام و دو دلیل خاص کــه یکی متصل و دیگری 
منفصل اســت نیز تطبیق شدنی است و مطابق تصریح ایشان رتبۀ مخصِص متصل بر 

منفصْل مقدم است )حائری یزدی، 1418ق، 682(.

4. اســتهجان تخصیص: از دیگر ضابطه های مطرح شــده در کلمات اصولیان 
اعم از موافقان و مخالفان انقالب نسبت، مسئلۀ استهجان تخصیص است. موافقین 
انقالب نسبت از این ضابطه برای تقدم یک نسبت سنجی بر دیگری استفاده کرده اند 
)ر.ک: خمینــی، 1375، 96-97؛ بروجردی، 1417ق، 4/قســم، 2/ 160، 161؛ حلی، 1432ق، 74/12؛ 
کاظمی خراســانی، 1376، 742/4(. مخالفان انقالب نســبت نیز اگرچه انقالب نسبت را 
نمی پذیرند، اما از ضابطه هایی همچون استهجان تخصیص، برای تقدم نسبت سنجی ها 
بهره برده اند، هرچند نام آن  را انقالب نسبت نگذاشته اند )ر.ک: خراسانی، 1409ق، 453-
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452(. محقق حائری نیز از این گروه اســت و این مســئله را ذیل صورت مسئلۀ وجود 
یک دلیل عام و دو خاص منفصل مطرح کرده است که در این فرض منکر انقالب 
نســبت شده است، اما براســاِس ضابطۀ فوق صورت هایی را مطرح می کند و احکام 
متفاوتی را بر هر صورت بار می کند. این نشــان می دهد این گونه ضوابط می تواند در 
ســنجش بین ادلۀ متعارض تأثیرگذار باشــد و نتایج متفاوتی را رقم بزند )ر.ک: حائری 

یزدی، 1418ق، 684-683(.
چنانچه مشــاهده می شــود، محقق حائری عالوه بر مســئلۀ اتصال و انفصال سه 
ضابطه دیگر را نیز مطرح کرده اســت و براساِس سه ضابطه از مجموع چهار ضابطۀ 
مطرح شــده، قائل به پذیرش انقالب نسبت شده است. بنابراین تفصیل ابتدایی ایشان 
بین مخصص منفصل و متصل هرچند در مقایسه با منکران انقالب نسب به صورت 
مطلق، کالمی متین تر است، اما همچنان از دقت کافی برخوردار نیست و ایشان در 
مقام تبیین دیدگاه خود باید از همان ابتدا به گونه ای سخن می گفته است که مشخص 

شود در چه مواردی جریان نظریه انقالب نسبت را پذیرفته است. 

جایگاه انقالب نسبت 
ســؤال دیگر دربارۀ انقالب نسبت که پاسخ به آن در استنباط فقهی مؤثر است، 
جایگاه طرح این نظریه است. آیا توجه به این نظریه و ِاعمال آن قبل از تعارض مستقر 
و در رتبۀ جمع عرفی اســت یا پس از اســتقرار تعارض باید سراغ این نظریه و ِاعمال 
آن رفت؟. درحقیقت، پاسخ به این سؤال نقش و جایگاه این نظریه را در استنباطات 

فقهی نشان خواهد داد.  
در پاسخ به سؤال فوق، احتماالت مختلفی مطرح شده است:

1. از ظاهر عبارت برخی اصولیان چنین اســتفاده می شــود که انقالب نسبت از 
مصادیق جمع عرفی و جزو موارد تعارض غیرمســتقر اســت )کاظمی خراســانی، 1376، 
478/4(، زیرا ایشــان انقالب نســبت را زیرمجموعۀ قاعدۀ جمع عرفی و مرجحات 
داللی مطرح کرده اند )ر.ک: انصاری، 1428ق، 102/4؛ خراســانی، 1409ق، 451؛  حائری یزدی، 
1418ق، 682؛ عراقــی، 1420ق، 482/2؛ خویــی، 1352، 518/2؛ کاظمی خراســانی، 1376، 740/4؛ 
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هاشمی شاهرودی، 1419ق، 374/4؛ حکیم، 1413ق، 348/7(. 
2. دربرابــر گــروه اول، گروهی انقالب نســبت را جزو موارد تعارض مســتقر 
دانســته اند. این دیدگاه را می توان به تمام کسانی منتسب دانست که انقالب نسبت 
را موجب تغییر تعارض مســتقر به غیرمســتقر می دانند )ر.ک: حسینی، 1415ق، 42(. این 
نکته نشان می دهد از نگاه ایشان جایگاه طرح نظریۀ انقالب نسبت در موارد تعارض 

مستقر است و ثمرۀ آن تبدیل تعارض مستقر به غیرمستقر است.
3. عده ای دیگر قائل شــده اند، انقالب نســبت از موارد مشکوک بین تعارض 

مستقر و غیرمستقر است )هاشمی شاهردوی، 1417ق، 288/7(.
با تحلیل و بررســی مختصر کلمات محقق حائری دربارۀ نظریه انقالب نسبت، 
می توان به این نکته دست یافت که وی ازجمله طرافداران دیدگاه اول است و انقالب 
نسبت را از مصادیق جمع عرفی می داند. ایشان اگرچه انقالب نسبت را در تنبیهات 
تعارض ادله مطرح می کند، اما چون آن را در ادامۀ جمع عرفی و در مسئلۀ تشخیص 
اظهر و نص مطرح کرده است، می توان گفت ایشان نیز انقالب نسبت را زیرمجموعۀ 

جمع عرفی می داند )ر.ک: حائری یزدی، 1418ق، 682(.
در تحلیل جایگاه نظریۀ انقالب نســبت، به نظر می رسد هرسه گروه دچار اشتباه 
شــده اند و حق در مســئله این اســت که نظریۀ انقالب نســبت  به عنوان یک نظریۀ 
روش شناســانه در علم اصول، بر تمام مباحث تعارِض بیش از دو دلیل سیطره دارد. 
درحقیقت، باید مباحث تعارض ادله را به دو قسم کلِی تعارض بین دو دلیل و تعارض 
بیش از دو دلیل تقسیم کرد. همچنین پس از بیان قواعد و ضوابط در تعارض دو دلیل 
و در ابتــدای بحث از تعارض بیش از دو دلیل، به این نظریه پرداخت که روش حل 
تعارض در موارد بیش از دو دلیل چیست؟ و براساِس آن روش کلیۀ قواعد و ضوابط 

مطرح شده در تعارض دو دلیل را بر موارد تعارض بیش از دو دلیل منطبق کرد.
دلیل بر ادعای فوق ماهیت نظریۀ انقالب نســبت و روش حل تعارض در موارد 
بیش از دو دلیل اســت )برای مطالعۀ بیشتر، ر.ک: شــاکری و فخلعی و حائری، 1399، 64-33(. 
این روش در تمام مراحل بررسی ادله متعارض جریان دارد، چه در مرحلۀ جمع داللی 
که مربوط به موارد تعارض غیرمســتقر است و چه در مرحله تعارض مستقر و جریان 
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مرجحــات و دیگر مباحث مطرح در تعارض ادله. در تبیین نظریه، بیان شده اســت 
که تطبیق نظریۀ انقالِب نســبت گاه تعارض غیرمســتقر را به مستقر تبدیل می کند 
)ر.ک: انصــاری، 1428ق، 106/4؛ لجنــة تألیف القواعد الفقهیة و األصولیة التابعة لمجمع فقه اهل البیت 
علیهم الســالم ، 1427ق، 487(، پس باید در موارد تعارض غیرمستقر نیز مورد مالحظه قرار 
گیرد. چنانچه این نظریه گاه موجب تغییر تعارض مســتقر به غیر مســتقر می شود. 
بنابراین در جایگاه مباحث تعارض مســتقر نیز باید بــه آن توجه کرد. همچنین بیان 
شده اســت که انقالب نســبت گاه مصداق جمع عرفی است و گاهی جمع عرفی، 
ابزاری در خدمت این نظریه برای تغییر نسبت ها است )ر.ک: انصاری، 1428ق، 406/4(.1 
بنابراین انقالب نسبت روشی است که در تمام مراحل بررسی ادلۀ متنافی و متعارض 
باید به آن توجه کرد و براساِس آن تمامی مراحل و گام ها را طراحی کرد و پیش برد.

مبانی مؤثر در انقالب نسبت
تأثیرپذیری یا عدم تأثیرپذیری نظریۀ انقالب نسبت از مبانی مختلف اصولی، از 
دیگر مباحثی اســت که در تحلیل نظریۀ انقالب نســبت و پذیرش یا انکار آن مورد 
توجه اندیشوران اصولی قرار گرفته است. با توجه به این که نظریۀ انقالب نسبت فرع 
بر تعارض ادله است و همچنین تعارض ادله عمومًا درمیاِن ادلۀ لفظی مطرح می شود، 
رتبۀ مبانی مطرح شــده در اصل تعارض بین دو دلیل و همچنین مبانی مطرح شده در 
مسائل لفظی اصول، مقدم بر نظریۀ انقالب نسبت است و می تواند در اصل پذیرش 
نظریه یا محدودۀ آن دخالت داشــته باشــد. ازجمله این که براساِس مبانی پیشین بر 
نظریه، در کلمات اصولیان گاه اشــکال و جواب هایی مطرح می شــود که براساِس 
مبنایی خاص اســت و هریک براســاِس مبنای مورد پذیرش خود در این  باره سخن 
گفته اند. بنابراین شناسایی مبانی ای که ادعا شده است در نظریۀ انقالب نسبت مؤثرند 
و چگونگی تأثیر آن ها بر این نظریه باید مورد بازخوانی و بررسی قرار گیرد )برای مطالعه 

بیشتر ر.ک: شاکری، 1397، 73-59(.

1. به عنوان مثال در بحث ضمان عاریه که شــیخ انصاری در مخصص متصل براســاِس نظریۀ انقالب نســبت عمل 
کرده اســت، اجرای این روش موجب شده اســت که رابطۀ بین ادله به عموم من وجه تغییر یابد و تعارض مستقر شکل 

گیرد )ر.ک: انصاری، 1428، 106/4(.
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محقق حائری نیز ازجمله اندیشــمندانی اســت که دربارۀ نظریه انقالب نسبت 
به صورت مختصر مطالبی را بیان کرده است. ایشان به مبانی مختلِف ادعا شده  که در 
پذیرش یا انکار نظریۀ انقالب نسبت مؤثر است، توجه داشته  است و نقد کرده است. 

در ادامه به مبانی مورد اشارۀ ایشان پرداخته خواهد شد.

نقش قرینۀ منفصله دربرابِر ظواهر 
ازجمله مبانی ادعا شده  که می تواند در مسئله اثرگذار باشد، اختالف مبنای شیخ 
انصاری و محقق خراسانی دربارۀ نقش قرینۀ منفصله است: آیا قرینۀ منفصله موجب 

ازبین رفتن ظهور می شود یا خیر؟ 
در این  باره دو دیدگاه مطرح شده است:1

1. قرینۀ منفصله همچون قرینۀ متصله مانع ظهور است و ظهور ثانوی به دلیل می دهد 
)انصــاری، 1428ق، 95/4؛ کالنتری، 1383، 133/2؛ همچنین، ر.ک: حکیم، 1413ق، 352/7(؛2

2. قرینۀ منفصله تنها مانع حجیت است نه ظهور )خراسانی، 1409ق، 452؛ همچنین، 
ر.ک: حکیم، 1413ق، 353/7(.3

1. ممکن اســت ریشــۀ این اختالف، بازگشت به مبانی علما در مسئله اصول لفظیه داشته باشد که اصول لفظی به چه 
اصلی باز می گردند؟ آیا اصلی ترین اصل لفظی اصالة الظهور است یا اصالة عدم قرینه؟ اگر تمام اصول به اصل اصالة 
عدم قرینه بازگشــت داشته باشند، مشخص است که با وجود قرینۀ دیگر اصل عدم قرینه جاری نیست، بنابراین اصل 
ظهور منتفی است و نقش قرینۀ منفصله ازبین بردن اصل ظهور است، اما بر اساِس مبنای دیگر ظهور باقی است و تنها 

حجیت منتفی شده است. 
البته عالمه مظفر با این نظریه مخالف است به این صورت که اصل ترین اصل لفظی را اصالة الظهور می داند، اما با این وجود 
قائل است قرینۀ منفصله اصل ظهور را با مشکل مواجه می کند نه حجیت آن  را )ر.ک: مظفر، 1375، 145/2، 151(.

2. عالمه مظفر نیز با توجه به این که ظهور را تنها یک قسم )ظهور تصدیقی ثانی که دیگران مطرح کرده اند( می داند 
قائل است که قرینه هرچند منفصله، اصل ظهور را ازبین می برد )مظفر، محمدرضا، 1375،  143/1، 146/2(.

براساِس این نظریه که دلیل خاص )متصل یا منفصل( ظهور عام را ازبین ببرد و به عام عنوان بدهد، حتی تفصیل بین 
مخصص متصل و منفصل در انقالب نسبت بی معنا است )ر.ک: اسماعیل پور، 1395، 412/4(.

3. از دیگر کســانی که این دیــدگاه را پذیرفته اند می توان به آغا ضیاء عراقی، محقق نائینی، آیت الله خویی و شــهید 
صدر اشاره کرد )ر.ک: بروجردی، 1417ق، 515/2 و  424/3؛ کاظمی خراسانی، 1376، 579/2؛ فیاض، 1422ق، 
 320/4؛ واعظ حســینی بهسودی، 1422ق،  357/2-358؛ عبدالساتر، 1417ق، 131/7، 161، 166؛ حسینی حائری، 

1408ق، 625/4(.
همچنین کســانی که موضوع حجیت اصالةالظهور را ظهور جدی یا مراد واقعی متکلم دانســته اند، در این دسته جای 
می گیرند )ر.ک: آشــتیانی، 1388، 484؛ قدســی، 1428ق، 512/3؛ صافی، 1428ق، 332/3-333؛ مؤمن قمی، 

1419ق، 508/2-509 ؛ فرحی، 1386، 437-436(.
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نتیجۀ این اختالف مبنا دربارۀ نظریۀ انقالب نسبت چنین است:
اگر تعارض در ناحیۀ ظهور ادله باشــد، با نسبت ســنجی بین دو دلیل مثاًل عام و 
خاص، دیگر ظهوری برای دلیل عام باقی نمی ماند تا بتوان ظهور عام را با دلیل سوم 
سنجید، بلکه آنچه باقی مانده  است نتیجۀ نسبت سنجی اول است که باید این نتیجه 
را با دلیل سوم سنجید )انقالب نســبت(.1 اما براساِس باقی ماندن ظهور دلیل عام و 
مخدوش شدن حجیت آن می توان آن ظهور را با دلیل سوم نیز سنجید و دیگر نظریۀ 
انقالب نســبت صحیح نخواهد بود )ر.ک: خراسانی، 1409ق، 452؛ کاظمی خراسانی، 1376، 
748/4؛ عراقی، 1420ق، 482/2؛ بروجردی، 1417ق، 4/قسم، 166/2؛ حکیم، 1413ق، 352/7-353؛ 

هاشمی شاهرودی، 1419ق، 375/4(.
اما به نظر می رســد این اختالف مبنا در پذیرش یا رد نظریۀ انقالب نســبت مؤثر 
نیســت. چنانچه محقق حائری نیز به این مسئله تصریح کرده و حتی براساِس مبنای 
محقق خراسانی در برخی صورت ها، انقالب نسبت را تمام می داند. وی به استدالل 
محقق خراســانی که مبتنی بر این مبناست پاســخ می دهد و عدم تأثیر مبنای محقق 
خراسانی را در برخی صورت ها )دو عام متباین و یک خاص که تخصیص یک عام 
موجب انقالب رابطه به عموم مطلق می شــود( نشان می دهد که انقالب نسبت رخ 

می دهد. محقق حائری دراین باره می گوید:
اســتاد ما )محقق خراسانی( به انقالب نسبت  اشــکال گرفته است که نسبت و 
رابطۀ ادله به لحاظ ظهورات سنجیده می شود و قرینۀ منفصله ظهوِر دلیل را مخدوش 
نمی کنــد، هرچند حجیت آن را زایل می کند )خراســانی، 1409ق، 452( اما این ســخن 
ناتمام است. چون ظهوری که تغییر نمی کند ظهور تصوری است که در ذهن سامع 
اســت. اما ظهور در ارادۀ متکلم بعد از تخصیص به منفصل نیز ازبین می رود. پس 
از تخصیص به منفصل ظهور در ارادۀ باقی افراد اقوا اســت و آن مدنظر قرار خواهد 

1.  البته برخی براساِس این مبنا انقالب نسبت را در برخی صور صحیح می دانند. ایشان در این باره می گویند: 
اگر مخصص منفصل ظهور ابتدایی را زایل کند و ظهور ثانوی تشــکیل دهد، در برخی صور انقالب نســبت صحیح 
خواهد بود. چون این ظهور ثانوی درصورِت وجود معارض که صالحیت تخصیص داشــته باشد، تام نیست، بنابراین 
انقالب نســبت هم بی معنا اســت، اما در برخی صورت ها به خاطر عدم وجود مانع تام است و انقالب نسبت صحیح 

است )حکیم، 1413ق، 352/7(.
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گرفت تا ظهور ابتدایی در تمام افراد )حائری یزدی، 1418ق، 682(. ازاین رو ایشان در ادامه 
تنها اشکال نظریۀ انقالب نسبت را همان رتبۀ واحد داشتِن دو دلیل خاص نسبت به 
عام، یا به تعبیری ترجیح بالمرجح دانستن تقدم نسبت سنجی ها می داند )حائری یزدی، 

1418ق، 683(.

محل و جایگاه تعارض ادله
یکی از سؤاالتی که در کلمات اصولیان به عنوان یک مبنای مؤثر در مسئله انقالب 
مطرح اســت، این اســت که تعارض بین ادله در چه رتبه و ناحیه ای و به چه لحاظی 
ســنجیده می شود؟ بی شک موضوع تعارض حجیت است، زیرا تعارض همیشه بین 
دو دلیلی واقع می شود که شأنیت حجیت را دارا باشند و تعارض و سنجش نسبت ها 
بین حجت و الحجت بی معناســت )کاظمی خراســانی، 1376، 747/4؛ هاشــمی شاهرودی، 
1417ق، 288/7-289؛ هاشــمی شــاهرودی، 1419ق، 375/4-377؛ طباطبایی قمی، 1371، 198/3؛ 
حســینی شــیرازی، 1427ق، 197/9-198؛ مؤمن قمی، 1419ق، 508/2-509؛ واعظ حسینی بهسودی، 
1422ق، 466/2؛ خویی، 1352، 518/2، 520(. اما موضوع حجیت چیســت؟ آیا موضوع آن 
مراد جدی است یا مراد استعمالی و ظهور؟ )ر.ک: حکیم، 1413ق، 355/7-356؛ بروجردی، 

1417ق، 4/قسم، 166/2(. 
ازنظِر برخی، اختالف در این  باره از مواردی است که تأثیر مستقیم در پذیرفتن یا 
نپذیرفن نظریۀ انقالِب نسبت نزد اصولیان داشته است )فرحی، 1386، 436-437(. دربارۀ 

مسئله مطرح شده احتمال ها و دیدگاه های مختلفی ارائه شده است:1 
1. برخی قائل اند تعارض و نسبت ســنجی بین ادله در مرحلۀ ظهور است )انصاری، 
1428ق، 103/4-104؛ همچنیــن ر.ک: خراســانی، 1409ق، 452؛ عراقــی، 1420ق، 482/2؛ هاشــمی 
شاهرودی، 1419ق، 375/4؛ حکیم، 1413ق، 352/7-353، 355-356(.2 البته در این که مراد از 

1. برای مطالعۀ بیشتر دربارۀ مبانی مطرح شده و ارتباط آن ها با نظریۀ انقالب نسبت، ر.ک: اصفهانی، 1374، 409/3؛ 
بروجــردی، 1417ق، 4/قســم، 166/2؛ خویی، 1352، 518/2، 520؛ واعظ حســینی بهســودی، 1422ق، 466/2؛ 

حکیم، 1413ق، 356-355/7.
2. شیخ انصاری قائل است نسبت سنجی میان ادله در مرحلۀ ظهور ادله است، زیرا وی در موارد پذیرش انقالب نسبت 
و در موارد عدم پذیرش، مسئله را متمرکز بر ظهور دلیل عام می کند که آیا ظهوری برای عام شکل گرفته است یا خیر 

)انصاری، 1428ق، 104-103/4(.
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ظهور، ظهور در موضوع له اســت یا ظهور در مستعمل فیه، بین ایشان اختالف است 
)ر.ک: انصاری، 1428ق، 103/4؛  اصفهانی، 1374، 409/3(.1

2. گروهی دیگر اما قائل اند، در تعارض به حجیت و ارادۀ جدی2 توجه می شود 
و نسبت ســنجی بین ادله در مرحلۀ حجیت و مراد جدی است )ر.ک: اصفهانی، 1374، 
409/3؛ خویی، 1352، 518/2؛ واعظ حســینی بهســودی، 1422ق، 466/2؛ حکیم، 1413ق، 354/7؛ 

هاشمی شاهرودی، 1417ق، 289/7(.3
از تحلیل کلمات محقق حائری می توان اســتفاده کرد، ایشان قائل به دیدگاه دوم 
است و تعارض را در مرحلۀ حجیت و مراد جدی می داند، زیرا ایشان در مقام اشکال 
به محقق خراسانی که بیان شد، می گوید: مخصص منفصل هرچند ظهور تصوری را 
ازبین نمی برد، اما ظهور در ارادۀ متکلم را ازبین می برد )حائری یزدی، 1418ق، 683-682(. 
این کالم محقق حائری مطلق است و ظاهرًا شامل هردو قسم ظهور تصدیقی دربرابر 
ظهور تصوری می شود. بنابراین می توان گفت ایشان نیز تعارض را در رتبۀ حجیت و 

مراد جدی می داند.
ادعای اثرگذاری اختالف در مبانی فوق، در پذیرش یا عدم پذیرش نظریۀ انقالب 

نسبت را می توان به  این صورت تبیین کرد:

محقق عراقی در مقاالت االصول تصریح می کند که تعارض در مرحلۀ ظهور است )عراقی، 1420ق، 482/2(. 
همچنیــن در برخی مــوارد از نهایة االفکار تعابیری دارد که تصریح )بروجردی، 1417ق، 4/قســم، 166/2( یا ظهور  

)بروجردی، 1417ق، 4/قسم، 166/2( در این مطلب دارد تعارض در مرحلۀ ظهور است. 
1. تعارض در مستعمل فیه را شیخ انصاری به نراقی نسبت  داده است )انصاری، 1428ق، 103/4(.

تفاوت این دو مبنا در برخی صور انقالب نسبت نشان داده شده است. آنجا که شیخ انصاری به نراقی نسبت می دهد 
که وی در مواردی که مخصص مثل اجماع و عقل است و کالمتصل محسوب می شود، نسبت ها تغییر می کند؛ چون 
آنچه مدنظر اســت مســتعمل فیه است که تغییر کرده است. اما شیخ این مســئله را نپذیرفته و چون نسبت سنجی را در 
مرحله ظهور می داند نه مستعمل فیه، با نراقی مخالفت می کند و تغییر نسبت ها را نمی پذیرد )ر.ک: انصاری، 1428ق، 

.)104-103/4
2. البته برخی همچون شهید صدر، بین حجیت و ارادۀ جدی )ظهور تصدیقی ثانی( تفاوت قائل شده اند. شهید صدر 
می گوید: ظهور تصدیقی ثانی غیر از حجیت اســت و تعارض در حجت است. چراکه ممکن است ظهور تصدیقی 

ثانی باشد، اما حجت نباشد )هاشمی شاهرودی، 1417ق، 289/7(.
همچنین از عبارت برخی دیگر این تفکیک استفاده می شود. ایشان تعارض را در سه ناحیۀ ظهور، مراد جدی و حجیت 

تصویر کرده اند )ر.ک: فرحی، 1386، 436-437؛ مؤمن قمی، 1419ق، 509-508/2(.
3. همچنین ظاهر کالم امام خمینی نیز پذیرش این مبناست )ر.ک: خمینی، 1375، 98؛ تقوی  اشتهاردی، 1418ق، 

.)510-509/4
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اگر نسبت سنجی ادلۀ متعارض در مرحلۀ ظهور باشد، پذیرفتن و نپذیرفتن نظریۀ 
انقالب نسبت ممکن است. این نکته، بستگی به انتخاب مبنا در مسئله ای دیگر دارد 
که مالک حجیت ظهور چیســت؟1 اما اگر ســنجش رابطه براساِس حجیت و مراد 
جدی باشد، انقالب نسبت صحیح است )واعظ حسینی بهســودی، 1422ق، 466/2(، زیرا 
با تقدم یک نسبت ســنجی، محدودۀ حجیت و اعتبــار دلیل یا به تعبیری مراد جدی 
تغییر می کند و محدودۀ جدید که دلیل در آن حجت اســت، طرف سنجش با دلیل 
ســوم قرار خواهد گرفت.2 البته در جای خود تأثیر نگذاشتن اختالف مبنای مذکور 
در پذیرفتن یا نپذیرفتن نظریۀ انقالب نســبت نقد و بررسی شده است )ر.ک: شاکری، 

.)65-61 ،1397

جمع بندی و نتیجه گیری
با توجه به بررســی ها و تحلیل های صورت گرفته دربارۀ سخنان شیخ عبدالکریم 

حائری، این نتایج به دست آمده است: 
1. محقق حائری همچون مشــهور به تعریف انقالب نســبت نپرداخته است و به 

توضیح و تبیین آن ضمن مثال بسنده کرده است.
2. محقق حائری دربارۀ پذیرش انقالب نسبت قائل به تفصیل شده است و آن را 

در این صورت ها پذیرفته است:
ـ اگر یک دلیل عام و دو دلیل خاص وجود داشته باشد و یک دلیل خاص متصل 

و دیگری منفصل است.

1. مالک حجیت ظهور چیست؟ آیا مالک کشف شخصی است یا کشف نوعی؟ 
مشــهور اصولیان معیار و مالک را کشــف نوعی می دانند )ر.ک: فرائد االصول، 169/1؛ منتقی االصول، 355/7-

356(، اما برخی نقل قول ها در حجیت ظهور با مالک کشــف شــخص منطبق است، مانند مبنای کسانی که ظن به 
وفاق یا عدم ظن به خالف را شرط حجیت ظهورات دانسته اند )انصاری، 1428ق، 170/1(.
نحوۀ اثرگذاری دو مبنای فوق دربارۀ نظریۀ انقالب نسب را می توان به این شکل ترسیم کرد:

اگر مالک کشــف شخصی باشد، انقالب نسبت قطعًا مورد پذیرش است، زیرا با وجود قرینۀ منفصله، دیگر کشف 
شــخصی محقق نمی شود تا مالحظه شود. اما اگر مالک کشف نوعی باشــد )ر.ک: بروجردی، 1417ق، 4/قسم، 

166/2(، باید این نکته بررسی شود که قرینۀ منفصله آیا ظهور اولیه را زائل می کند یا خیر؟  .
2. ر.ک: کاظمی خراسانی، 1376، 748/4؛ خمینی، 1375، 98.
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ـ اگر دو دلیل عام متباین و یک دلیل خاص وجود داشته باشد.
3. در کلمات محقق حائری چهار ضابطۀ مختلف برای تقدم نسبت سنجی ها و 

مرتفع کردن اشکال ترجیح بالمرجح مطرح شده است: 
ـ تقدم مخصص متصل بر منفصل؛

ـ تقدم نسبت سنجی خاص بر عام مخالف دربرابِر عام موافق؛
ـ تقدم نسبت سنجی به لحاظ تقدم و تأخر رتبی؛
ـ توجه به لزوم یا عدم لزوم استهجان تخصیص.

4. جایگاه انقالب نســبت در نگاه محقق حائری در موارد تعارض غیرمســتقر 
است، زیرا ایشان انقالب نسبت را از مصادیق جمع عرفی می داند.5

5. ایشــان قائل است اختالف مبنای شــیخ انصاری و محقق خراسانی در نقش 
قرینۀ منفصله در زوال ظهور یا حجیت، تأثیری در پذیرفتن و نپذیرفتِن انقالب نسبت 

ندارد.
6. ایشــان قائل است چون تعارض در ناحیۀ مراد جدی و حجیت اتفاق می افتد، 

انقالب نسبت ممکن است و واقع هم می شود.
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