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 چکيده
انقالب نسبت به عنوان یکی از مباحث مطرح در  باب تعارض ادله علم 

تعارض بیش از اصول، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد 

های ها و نسبتدو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه

موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن 

رو شود. نوشتار پیشمشخص، قواعد باب تعارض میان ادله جاری می

با استفاده از روش توصیفی تحلیلی منابع مکتوب اصولی در پی بررسی 

واند ته است که، آیا انقالب نسبت به عنوان یک نظریه علمی میاین نکت

شناسایی شده و به مجامع علمی عرضه شود؟ فرضیه تحقیق بر این 

ای توان به عنوان نظریهاستوار است که این روش حل تعارض را می

علمی تحت عنوان نظریه انقالب نسبت در علم اصول شناخت. برای 

ات فرضیه تحقیق پس از توصیف نظریه رسیدن به هدف مذکور و اثب

 های ارائه شده برایها( با تحلیل تعریفعلمی )بیان تعاریف و ویژگی

های فقهی و اصولی، و همچنین نظریه علمی و تأکید بر تعریف نظریه

های علمی، به های مورد پذیرش در نظریهتحلیل و استخراج ویژگی

شده بر انقالب نسبت  های مطرحتطبیق تعاریف ارائه شده و ویژگی

پرداخته و این نتیجه حاصل شده است که انقالب نسبت به عنوان یک 

نظریه علمی در اصول فقه قابل عرضه به جامعه علمی است. لذا در 

تبیین آن نباید به عنوان یک دیدگاه صرف بدان توجه کرد، بلکه باید 

 داشتههمچون یک نظریه به تمام جوانب و جزئیات دخیل در آن توجه 

 و با نگاهی کالن به تحلیل و بررسی آن پرداخت.
 

 انقالب نسبت، نظریه علمی، نظریه اصولی. :هاکليدواژه

 

  
Abstract 

Transformation of relation as a discussed problem 

under the title of contradiction of arguments in 
usul al-fiqh, is a way to apply the rules of 

contradiction of arguments, when there are more 

than two contrary arguments. According to this 
way, all relations and connections between 

arguments are seen and based on specific criteria, 

rules of contradictions are applied. This article, 

through description and analyzing of usuli written 

texts tries to answer if transformation of relation 
can be recognized as a scientific theory and 

presented to academic forums. The hypothesis is 

that this way of solving contradiction can be 
introduced as the theory of transformation of 

relation to ‘ilm al-usul. To reach to the mentioned 

goal and to prove the theory of the article (being 
an usuli theory), the proposed definitions for a 

scientific theory, focusing on fiqhi and usuli 

theories, were analyzed; accepted characteristics 
of  scientific theories were derived and analyzed; 

and lastly, the essential qualities of transformation 

of relation were applied on the definitions. The 
conclusion was that the transformation of relation 

could be presented as a scientific theory in usul al-

fiqh to academic forums. So to explain it there 
need to see it as a theory with its all details and 

aspects not just a viewpoint. 
 

Keywords: transformation of relation, scientific 
theory, usuli theory. 
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 مقدمه

اند و از ارکان تشکیل دهنده علوم هستند، چراکه ها همیشه نقش مهمی در علوم مختلف داشتهنظریه

مختلف یک علم را به صورت یک مجموعه به هم پیوسته تبیین کرده و ارتباطات مسائل و ریزموضوعات 

سسته های گها، تجربهکنند. به تعبیری نظریهآنها را با یکدیگر نشان داده و به حل مسائل علم کمک می

ها نها و روابط بین آکنند و در نتیجه قدرت تحلیل و درک عمیق پدیدهنظم را دارای شکل و نظم میو بی

 (881، 8937-8931؛ نجومیان، 67، 8931عمیر و حیدری، دهند. )ر.ک: کعبرا به انسان می

علم اصول فقه نیز همچون دیگر علوم، دارای مسائل بسیاری است که در طول تاریخ علم، با کشف روابط 

، «دمقاصنظریه »، «نظریه سنت»، «نظریه حکم»های مختلفی همچون مختلفِ شماری از مسائل آن، نظریه

در آن مطرح شده است. از جمله مواردی که ممکن است « نظریه حق الطاعه»و « نظریه حجیت و اعتبار»

به عنوان یک نظریه اصولی در این علم شناسایی شده و مورد توجه قرار گیرد، مسأله انقالب نسبت است. 

ره کالم برخی بزرگان در این با توان بر نظریه دانستن انقالب نسبت ارائه کرد،از جمله مؤیدهایی که می

 است:

 ها دقت فراوانیشهید صدر که از بزرگان معاصر اصولی است، و در به کارگیری واژگان و اصطالح

ای که ( قرینه مقابله6/811، 8186کند. )هاشمی شاهرودی، دارد، از انقالب نسبت با عنوان نظریه یاد می

بت نتیجه گوید، انقالب نسکند. ایشان میانقالب نسبت را تقویت میبرد، نظریه دانستن وی نیز به کار می

 (6/811، 8186های مطرح در علم اصول است. )هاشمی شاهرودی، طبیعی نظریه تخصیص از دیگر نظریه

ان از آن توهای یک نظریه علمی بوده و میرو با این فرضیه که انقالب نسبت دارای ویژگیپژوهش پیش

های مطرح در علم اصول فقه سخن به میان آورد؛ در پی پاسخ به دو پرسش زیر نظریه به عنوان یکی از

 است:

 هایی است؟نظریه علمی به ویژه نظریه اصولی چیست؟ و دارای چه ویژگی .8

 توان انقالب نسبت را به عنوان یک نظریه اصولی شناسایی کرد؟ آیا می .8

های اصولی سخن فراوان گفته شده است، تابالزم به ذکر است هر چند درباره انقالب نسبت در ک

ای مشاهده نشده است و در این جستار برای اما نسبت به نظریه بودن آن، تا کنون هیچ اثر یا نوشته

 بار به تحلیل و بررسی این مسأله همت گماشته شده است.نخستین
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نظریه  های یکچنین ویژگیهای مختلف نظریه بیان شده و همدر راستای تحلیل این مسأله، ابتدا تعریف

ریه بر های نظذکرخواهد شد. در ادامه پس از بیان تعریف مختصری از انقالب نسبت، به تطبیق ویژگی

 شود تا مشخص شود، فرضیه تحقیق قابل اثبات است یا خیر. مسأله انقالب نسبت پرداخته می

 تعریف نظریه علمی 

تا جایی که برخی  8های مختلفی مطرح شده است.دیدگاهاند و در تعریف نظریه سخن فراوان گفته

؛ شفیعی، 16-17، 8966معتقدند تعریف جامع و مانعی برای نظریه ارائه نشده است. )ر.ک: جی. الرسن، 

توان تعریف مانع و جامعی برای آن ارائه کرد اند نمیای پا را فراتر گذاشته و مدعی شده( عده71، 8931

ها ممکن است مشترک یا مختص به علوم هایش بررسی کرد و این مؤلفهاساس مؤلفهو باید نظریه را بر 

 ( از نظر گروهی دیگر نیازی 881، 8931خاص باشد. )ر.ک: شفیعی، 

 (.61-73، 8931به ارائه تعریف برای نظریه نیست )شفیعی، 

شده است. البته باید برای نظریه بیان  8هایی از سوی اندیشمندان حوزه فلسفه علمبا این حال تعریف

 هایها، کارکردها و خصوصیتتوجه داشت که نظریه علمی در دو حوزه علوم انسانی و تجربی تعریف

رو با حوزه علوم انسانی بیشتر سازگار است و که موضوع نوشتار پیشبا توجه به این 9متفاوتی دارد.

نظریه در حوزه علوم انسانی پرداخته خواهد ارتباطی با حوزه علوم تجربی ندارد، در ادامه به بیان تعریف 

 شد.

 های ارائه شده برای نظریه را تعریف زیر دانست:ترین تعریفشاید بتوان یکی از کامل

                                                           
 .39-61، 8931حیدری، فریده و غالمرضا، عمیر و ؛ کعب8931؛ شفیعی، 8913فر، پردازی ر.ک: دانائیبرای مطالعه بیشتر درباره نظریه و نظریه .8

؛ 8931؛ شفیعی، 8181تا؛ الزرقا، پردازی در حوزه علوم اسالمی بخصوص فقه و اصول، ر.ک: عطیه، بیهمچنین برای مطالعه بیشتر درباره نظریه و نظریه

 .8183الشرایدی، 

ه شده های ارائنی و به صورت خاص فقه و اصول، در ادامه به بیان برخی تعریفهای مطرح در حوزه علوم انسابا توجه به تمرکز نوشتار حاضر بر نظریه 8.

 از سوی اندیشمندان فلسفه علم در این حوزه پرداخته خواهد شد.

 تعریف نظریه در حوزه علوم تجربی چنین بیان شده است: .9

 (7، 8916شومیکر و تنگارد و ال. السوما، ای است؛ )جی. های علمی است که مستلزم شواهد قابل مالحظهنظریه علمی گزاره  -

هاى تجربى و برقرارى همبستگى میان آورى شواهد و یافتهگرایان آمده است: نظریه کوشش عملى در راه جمعدر تعریف دیگر از تجربه -

 (81، 8967توسّلى، ها و تبیین آنها از راه استوارى است. )ر.ک: یافته

های تجربی است که در نظریه در حوزه علوم انسانی علوم تجربی آنچه در تعریف نظریه مهم است وجود شواهد و یافتهشود در حوزه چنانچه مشاهده می

های نظریه در این ( از دیگر تفاوت11، 8931عمیر و حیدری، ؛ کعب881، 8937-8931؛ نجومیان، 91، 8931ای مطرح نیست. )ر.ک: شفیعی، چنین نکته

 (881، 8937-8931پذیری نظریه در حوزه علوم تجربی، بخالف نظریه در علوم انسانی، اشاره کرد. )ر.ک: نجومیان، طالتوان به ابدو حوزه می
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 8ینیبهاست که به منظور تبیین و پیشها، مفاهیم، تعاریف و گزارهای به هم پیوسته از سازهنظریه، مجموعه

)ر.ک:  8کند.ها را ارائه میای از پدیدهیافتهمتغیرها، دیدگاه نظامها از طریق تشخیص روابط بین پدیده

 (881، 8937-8931؛ نجومیان، 1-9، 8913فر، ؛ دانائی83، 8966فرد، 

چنانچه بیان شد چیستی و تعریف نظریه از جمله مسائل فلسفه علم است. بنابراین اندیشمندان فعال 

ده و نکاتی را متناسب با حوزه تخصصی علم مربوط به خود در عرصه فلسفه علوم به این مسأله توجه کر

لفی ارائه های مختاند. علمای اسالمی نیز از این قاعده مستثنی نبوده و در تعریف نظریه دیدگاهبیان داشته

اند. این اختالف به خاطر تفاوت رویکرد آنها و تعریف بر اساس آن چیزی است که هر گروهی در کرده

 اند، برخی از زاویه فقهی، گروهی از زاویه برخی نظریه را از زاویه تربیتی تعریف کردهپی آن است. مثالً

 (.96، 8183فلسفی و ... .)الشرایدی، 

که جستار حاضر در پی بررسی انقالب نسبت به مثابه یک نظریه اصولی است، مناسب با توجه به این

ز مورد توجه اند، نینی فلسفی فقه و اصول پرداختهاست این بحث از دیدگاه  اندیشورانی که به تحلیل مبا

قرار گیرد. هر چند ممکن است در تعریف نظریه در حوزه علوم انسانی تفاوت چندانی اتفاق نیافتد، و به 

های مطرح در حوزه علوم انسانی نداشته های فقهی و اصولی تفاوتی با سایر نظریهلحاظ ماهوی نظریه

های ارائه شده از سوی اندیشمندان حوزه فقه و اصول است که غالباً تعریف باشند. شاهد بر این ادعا،

به لحاظ  هاییپردازی تفاوتهای ایشان منطبق بر تعریف ذکر شده در باالست که البته در عبارتتعریف

 تفصیل و اختصار، اجمال و ابهام و وضوح با تعریف ارائه

                                                           
های علوم انسانی اتفاق بیافتد، اما مقوم یک نظریه در حوزه بینی هر چند ممکن است در حوزه نظریههای نظریه بیان خواهد شد، پیشدر تبیین ویژگی .8

ا در حوزه علوم هبینی مربوط به نظریهنیست. بلکه نظریه در علوم انسانی در پی تبیین و توضیح یک مفهوم یا پدیده است؛ و  خاصیت پیشعلوم انسانی 

انی سهای مشابه آمده است، به نظر قیدی صحیح برای تعریف نظریه در حوزه علوم انبینی که در این تعریف یا سایر تعریفتجربی است. بنابراین قید پیش

 نیست.

ند. تهای مختلفی در تعریف نظریه بیان شده است که به لحاظ ماهیت یکسان هستند. اما به لحاظ اجمال و ابهام و وضوح یا تفصیل و اختصار متفاوعبارت .8

 از جمله: 

 ( 1، 8913فر، د؛ )دانائیکنای که موقتاً رفتار یک پدیده را بازنمایی، توصیف، تحلیل، تبیین و تفهیم مییک یا چند گزاره فرضیه -

مند با هدف توصیف و تبیین یک مفهوم، پدیده یا رخداد در ساختاری فرضی های مرتبط به شکل روشمند و نظاممجموعه مفاهیم و گزاره -

 (11، 8931عمیر و حیدری، بینی یک واقعیت. )کعبجهت پیش

 (881، 8937-8931گیری یک کلیت؛ )نجومیان، ای از متغیرها برای شکلایجاد ارتباط یا روابطی بین مجموعه  -
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 8شده دارند.

یه نگاه فیلسوف علوم به خصوص در زمینه علوم اسالمی از تعریف به هر حال از نگاه برخی اگر زاو

توان نظریه علمی را چنین تعریف کرد: تصور کلی، که نظام عامی را تشکیل داده، نظریه منفک شود، می

( در 91، 8183کند. )الشرایدی، شود، که احکام و مسائل جزئی را منضبط میشامل قواعد عامی می

ل دهند، مشتمل بر مجموعه قواعد متصکبروی کلی است که نظام عامی را تشکیل میحقیقت نظریه مفاهیم 

توان از یای که مو مرتبط به یکدیگر؛ که هدف آن تشکیل تصور کلی از یک موضوع معین است به گونه

 ( 93، 8183؛ الشرایدی، 991-8/983، 8181آن در انضباط احکام جزئی بهره جست. )ر.ک: الزرقاء، 

تصور کلی از مسائل اصولی، که نظام  8توان نظریه اصولی را چنین تعریف کرد:آنچه گذشت می بر اساس

 ای از احکام جزئیاصولی عامی را تشکیل داده، مشتمل بر قواعد عام اصولی است و مجموعه

 9کند.اصولی را منضبط می

ها، فهیت آن در این تعریبه هر حال با توجه به تفاوت تعابیر در تعریف نظریه، و البته یکسانی ما

نظریه  هاینماید، تبیین ویژگیآنچه در معرفی کردن انقالب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی، مهم می

                                                           
 های زیر دقت شود:به عنوان نمونه به تعریف .8

 ( 3 تا،عطیه، بی. )است جزئی فرعی احکام برای ضابط و است عام قواعد جامع که صرف تصور -

 (91، 8931؛ )شفیعی، هاستای از پدیدهنظریه ارائه تبیین واحد از مجموعه -

 (818، 8931مند با همدیگر دارند. )شفیعی، ول و قواعدی که ارتباطی سیستمی و نظامها یا اصمجموعه گزاره -

 ترند. همچون:های دیگری نیز از سوی برخی ارائه شده است که متفاوتالبته تعریف

 (891، 8931نظریه فرضیه ثابت شده نزد محققی است که در یک مسأله یا موضوع به نتیجه رسیده است؛ )شفیعی،  -

، 8931عی، آید. ر.ک: شفییف دیگر، چرایی هر توصیف، نظریه دانسته شده است. )از سخنان مصطفی ملکیان چنین تعریفی به دست میدر تعر -

891) 

ند: نظریه اهای آن تعریف شود. لذا در تعریف نظریه چنین گفتهها و خصوصیتاند که نظریه باید بر اساس ویژگیبرخی دیگر بر این عقیده -

 ( 881، 8931ای استداللی، در مسیر شدن و اثبات، نو و تازه، غیربدعت، دارای مبنا و پیام روشن، راهگشا و کاراست. )ر.ک: شفیعی، قضیه

که نظریه من ایندانست. ض را  تعریف برای نظریهتوان آنهای نظریه است. لذا نمیالبته چنانچه ارائه دهنده تعریف فوق گفته است، این تعریف بر اساس ویژگی

 را مترادف با قضیه استداللی تعریف کردن محل تأمل جدی است. 

ای از قضایای مرتبط هستند که برخی ماهیت تصدیقی و برخی ماهیت تصوری حاوی مجموعه هاآید، نظریهبه هر حال چنانچه از تعاریف مختلف به دست می

 دارند.

یه در علوم توان بر اساس تعریف نظرکه علم اصول فقه زیرمجموعه علوم انسانی است، مینکرده است. اما با توجه به این البته نظریه اصولی را کسی تعریف 8.

 انسانی به تعریف نظریه اصولی نیز دست یافت.

 .91-96، 8183برگرفته از: الشرایدی، . 9
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ها بر انقالب نسبت است. بنابراین در ادامه به بیان در حوزه علوم اسالمی، و تطبیق این خصوصیت

 های نظریه پرداخته خواهد شد.ویژگی

 های نظریه ویژگی

ها در علوم های مشترک و متفاوتی هستند،  و ممکن است نظریهها و ویژگیها دارای مؤلفهنظریه

، 8937-8931؛ نجومیان، 881، 8931های مختلفی دربرداشته باشند. )ر.ک: شفیعی، مختلف ویژگی

نین سانی چهایی داشته باشند، که در علوم انها در علوم تجربی باید ویژگی( به عنوان مثال نظریه881

( حتی در حوزه علوم انسانی ممکن است بین 881، 8937-8931ویژگی مطرح نیست. )ر.ک: نجومیان، 

، 8931های نظریه در دو علم مختلف مانند فقه و حقوق، تفاوت وجود داشته باشد. )ر.ک: شفیعی، ویژگی

وم سانی با تمرکز بر علشود، ویژگی نظریه در حوزه علوم ان( آنچه در این جستار پیگیری می881-888

 اسالمی و به طور خاص فقه و اصول است. 

 ویژگی برای نظریه شناسایی کرد:  3توان های صورت گرفته در منابع در دسترس، میبا بررسی

عمیر و )کعب 8ترین ویژگی نظریه، انتزاعی بودن آن است.شاید بتوان گفت مهم انتزاعی بودن: .1

ها و وجوه مشترک بین بررسی اجزا و مباحث مختلف و کشف ارتباط( چراکه با 11، 8931حیدری، 

 (883و  881و  97، 8931شود؛ )ر.ک: شفیعی، مباحث و ادله، یک نظریه انتزاع، استخراج و متولد می

ای که بین اجزای آن ( به گونه91، 8931نظریه عام و کلی است )شفیعی،  عام و کلی بودن: .2

( به عبارتی سازگاری درونی گزارهای نظریه، 891، 8931ارد؛ )شفیعی، نوعی انسجام و ارتباط وجود د

، 8931شود؛ )شفیعی، ای است که با نگاه بیرونی به صورت یک کل نسبتاً منسجم مشاهده میبه گونه

818) 

ها در حوزه علوم انسانی، به تبیین، توصیف و طراحی نقشه راه نظریه تبیینی و توصیفی بودن: .3

ه دارند. بینی را بر عهدها در حوزه علوم تجربی که وظیفه پیشبینی؛ بر خالف نظریهپیش پردازند، نهمی

( بنابراین 11، 8931عمیر و حیدری، ؛ کعب881، 8937-8931؛ نجومیان، 91، 8931)ر.ک: شفیعی، 

ند؛ )جی. دار یابیآفرینی و پاسخدهند، یعنی ویژگی جواببینی میها قدرت پیشبیان این نکته که، نظریه

                                                           
ر این گواژگان به کار رفته در تعاریف ارائه شده دو واژه مفهوم و پدیده است که بیان تحلیل تعاریف ارائه شده برای نظریه یکی از پربسامدتریندر واقع با  .8

 (11، 8931عمیر و حیدری، ویژگی نظریه است. )ر.ک: کعب
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( مربوط به حوزه علوم تجربی 811-811، 8931؛ شفیعی، 7، 8916شومیکر و تنگارد و ال. السوما، 

 است نه علوم انسانی که این نوشتار در پی آن است.

های فقهی نظریه باید دارای مبنا و پیام روشن باشد؛ براین اساس نظریه دارای مبنا و پیام بودن: .4

ت باشد و نقطه شروع و انجام آن معلوم باشد. یک نظریه باید با هنجارهای و اصولی باید مستند به حج

 (813، 8931شناخته شده علم مطابقت داشته باشد و به تعبیری بدعت محسوب نشود؛ )ر.ک: شفیعی، 

ها برای درک بهتر مسائل ها و فرضیهفرضموجب ساخت پیش کمک به درک بهتر مسائل: .5

 (819، 8931شود؛ )شفیعی، می

ی سبب های آن است، یعنکاربردی )بالفعل یا بالقوه( بودن نظریه از دیگر ویژگی کاربردی بودن: .6

 (819، 8931شوند محقق سنجیده تصمیم بگیرد؛ )شفیعی، می

های مهم هر نظریه است؛ )جی. پذیری نظریه نیز از دیگر ویژگیآزمون پذیر بودن:آزمون .7

( برخی از این ویژگی به 11، 8931عمیر و حیدری، ؛ کعب7، 8916شومیکر و تنگارد و ال. السوما، 

)اکاشا،  اند.های علمی  دانستهترین ویژگی نظریهاند، و این ویژگی را اصلیپذیری نظریه نام بردهابطال

ها تابع قواعد احتمال هستند؛ یعنی همیشه خصلت آزمایشی داشته و در معرض ( به تعبیری نظریه91تا، بی

پذیر ( البته باید توجه داشت که ابطال811-819، 8931و تصحیح و تکمیل هستند؛ )شفیعی،  نقد و ابطال

ای بودن نظریه به معنای باطل یا غلط بودن آن نیست، بلکه به این معناست که بر اساس چنین نظریه

قض ال یا نها غلط از آب درآمدند، نظریه ابطبینیها را به محک تجربه زد. اگر پیشبینیتوان پیشمی

لوم کرد. توان معاش را میایست که اگر نادرست بود، نادرستیپذیر نظریهشود. بنابراین نظریه ابطالمی

در  پذیری( بنابراین در معرض نقد و ابطال بودن نظریه در علوم انسانی به معنای ابطال91تا، )اکاشا، بی

به معنای کنارگذاشتن آن است، اما در علوم  علوم تجربی نیست. چراکه در علوم تجربی ابطال یک نظریه

، 8937-8931انسانی الزم نیست به واسطه باطل شدن یک نظریه، کنارگذاشته شود. )ر.ک: نجومیان، 

ای توان یافت و پیدا کردن نظریه( چون به هر حال برای هر نظریه علمی برخی شواهد ناقض آن می881

های ا دادهای همواره بار است. البته باید توجه داشت اگر نظریهنهایت دشوکه هیچ ناقضی نداشته باشد بی

جدید در تضاد بود و هیچ شیوه معقولی برای توجیه این تضاد پیدا نشود، باید آن نظریه را کنار گذاشت. 

 (19تا، )اکاشا، بی
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گذاشتن  مرونده هستند و کارکردی تولیدی دارند. یعنی با کنار هها پویا و پیشنظریه پویا بودن: .8

سازی و تولید شود )مسألهیابی به مجهولی میشود که موجب راههای آن، معلومی تشکیل میگزاراه

 (811، 8931مسأله(؛ )شفیعی، 

در حوزه علوم انسانی اگر یک نظریه تحقق پیدا نکند،  قابلیت بازخوانی و تحلیل مجدد داشتن: .9

های جدیدی ساخت، و این توان نظریهدوباره آن میشود؛ بلکه با بازخوانی و تحلیل کنار گذاشته نمی

 ( 881، 8937-8931ها ادامه راه همان نظریه گذشته هستند. )ر.ک: نجومیان، نظریه

های دیگر نیز برای نظریه بیان شده است های مطرح شده، برخی خصوصیات و ویژگیغیر ویژگی

هایی چون محل مناقشه بوده چنین ویژگی 8.که محل اختالف است و مورد اثبات و انکار قرار گرفته است

 و در اثبات آن تردید وجود دارد، از پیگیری و تطبیق آنها در این نوشتار خودداری شده است.

 تعریف انقالب نسبت

به معنای دگرگونی و زیر و رو کردن « قلب»از ریشه « انقالب»انقالب نسبت، متشکل از دو واژه 

( 1/37تا، ؛ ابن اثیر جزرى، بی717-8/711، 8181؛ ابن منظور، 816-8/817، 8187)ر.ک: طریحى، 

به معنای قرابت و رابطه بین دو چیز، مانند رابطه با پدران، رابطه با « نسب»از ریشه « نسبت»و واژه 

                                                           
 توان به موارد ذیل اشاره کرد:ها میها و خصوصیتجمله این ویژگیاز  .8

اده و نهادینه اند، آنچه جا افتکه چنین ویژگی را درباره نظریه پذیرفتهکسانی نظریه یک قضیه استداللی است که در مسیر اثبات است. از نگاه .8

 ( 816و  811، 8931شده است، هنجار شده یا یک قاعده شده، دیگر نظریه نیست. )ر.ک: شفیعی، 

ریه حتمًا صادق نباشد. بنابراین الزم نیست یک نظ ای اثبات شد و تبدیل به قاعده شد دیگر نظریه بر آنگونه نیست که اگر نظریهاما از نگاه برخی دیگر این

، های اثبات شده نیز همیشه در معرض نقد و ابطالدر مسیر شدن و اثبات باشد، بلکه پس از اثبات نیز، نظریه بر آن صادق است. لذا از دید این گروه نظریه

( چنین 811، 8931ها نیز در معرض سنجش دوباره هستند. )ر.ک: شفیعی، ترین نظریهشدهنقض و ابرام و تصحیح و تکمیل هستند. بنابراین حتی اثبات

 گونه نیست که به صرف اثبات نظریه، دیگر اطالق نظریه بر آن دچار اشکال شود.دهد، اینتعابیری به خوبی نشان می

احب گویند صل بحث هم باشد، ثابت کند، نمیاند اگر کسی چیز کهنی را و لو مح( بر این اساس گفته811، 8931نظریه باید نو باشد. )شفیعی،  .8

( از نگاه این گروه چون نظریه منتسب به اشخاص است، لذا سخن قدیمی را اگر کسی حتی تبیین جدید یا استدالل جدید 811، 8931نظریه است. )شفیعی، 

شود تبدیل ( بنابراین نظریه زمانی که اثبات می813، 8931 پردازی نیست. )ر.ک: شفیعی،یا پاسخ جدید برای مشکلی قدیمی مطرح کند، دیگر عمل او نظریه

 (888، 8931توان به آن نظریه گفت. )شفیعی، شود و نمیبه قاعده می

قبالً در ی که اکه در مقابل گروهی قائلند آنچه در نظریه مهم است نو و تازه بودن نیست، بلکه نظریه باید دارای نوآوری باشد. لذا اگر نسبت به مسألهدرحالی

فیعی، شود. )ر.ک: شهای موجودِ کهن نیز داده شود، و شرایط نظریه را داشته باشد، به آن نظریه گفته میعلم نیز مطرح بوده است اما پاسخ جدیدی به سؤال

الزم است اما برای بقای آن الزم  دانند و قائلند نوآوری برای حدوث نظریه هر چند( برخی نیز نوآوری را به لحاظ زمانی مهم نمی816-817و  891، 8931

 (893، 8931نیست. )ر.ک: شفیعی، 
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توان ( است. بر اساس معنای لغوی دو واژه می8/611، 8181شهرها، رابطه با صناعات )ابن منظور، 

اکری و )ش«. تغییر و دگرگونی در رابطه بین دو چیز»ب نسبت را به لحاظ لغوی چنین معنا  کرد: انقال

 (91، 8933فخلعی و حائری، 

این اصطالح در علم اصول نیز در معنایی نزدیک به معنای لغوی خود به کار رفته است. هر چند با 

ر اند. البته اندیشوران اصولی کمتط ساختهرا مرتبافزودن قیودی بدان با مباحث اصولی )تعارض ادله( آن

اند، اکثر اصولیان تعریفی برای آن ارائه نکرده 8اند و جز برخی معاصران،به تعریف این اصطالح پرداخته

؛ 919-911، 8961ر.ک: نراقى، اند. )بلکه تنها به توضیح انقالب نسبت در قالب مثال همت گماشته

هاشمى شاهرودى، ؛ 1/171 ،8188واعظ حسینى بهسودى،  ؛616-1/611، 8967کاظمى خراسانى، 

توان با توجه به آنچه مبدع این نظریه مالاحمد نراقی درباره این شیوه حل اما می 8(6/811، 8186

انقالب  9تعارض بیان کرده است و آنچه در عبارات دیگر اصولیان درباره انقالب نسبت مطرح شده است،
                                                           

انقالب نسبت عبارتست از تبدل نسبت ادله متعارضه پس از مالحظه نسبت یکی از دو دلیل با دلیل سوم، پس از مالحظه »در تعریفی چنین آمده است:  1 

 ( 8/918، 8181؛ )صنقور، «ض واحد متفاوت استگانه در عرنسبت دو دلیل اول، که این نسبت با نسبت بین ادله سه

 اند: برخی دیگر در تعریف انقالب نسبت گفته

 همقصود از انقالب نسبت جایی است که دلیل مخصصی نسبت به یکی از دو دلیل متعارض وارد شود که اگر رابطه تعارض پس از اعمال تخصیص مالحظ»

 (18، 8181)حسینى، «. شودر میشود، تعارض مستقر آنها تبدیل به تعارض غیرمستق

طرح در م اما دو تعریف ارائه شده به نظر تعاریف دقیقی نیستند، خصوصاً تعریف دوم که بسیار ناقص است. زیرا این تعریف تنها بر اساس یکی از صور

بندی تقسیم به تفصیل بیان شده است. )البته درکه انقالب نسبت دارای صور متعددی است که در جای خود تطبیقات انقالب نسبت صورت گرفته است. درحالی

؛ موسوى زنجانى، 913-6/831، 8186؛ هاشمى شاهرودى، 181-8/181، 8918خویى، صور مسئله اختالفاتی وجود دارد. برای مطالعه بیشتر، ر.ک: 

-781، 8973؛ تبریزى، 917-1/966، 8183؛ هاشمى شاهرودى، 33-39، 8961؛ خمینى، 837-3/838، 8186؛ حسینى شیرازى، 888-891، 8911

( تعریف اول نیز بر اساس برداشت رایج و مشهور از انقالب نسبت است، نه تبیین مبدع 811-9/833، 8968؛ طباطبایى قمى، 1/816، 8911آشتیانى، ؛ 789

 (71-99، 8933نظریه. )برای مطالعه بیشتر، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، 

، ؛ لجنه تالیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت علیهم السالم8/98، 8181؛ خمینى، 9/836، 8968مى، همچنین، ر.ک: طباطبایى ق 2 
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 گوید: مالاحمد نراقی در تبیین چیستی انقالب نسبت چنین می 3 

 کار( وجود دارد: )راهدرباره چگونگی اجرای قواعد باب تعارض در تعارض بیش از دو دلیل، سه وجه 

همه ادله متعارض به صورت دو به دو در نظر گرفته شود و بین هر دو دلیل متعارض بدون توجه به سایر ادله متعارض، قواعد باب تعارض  .8

 جاری شده و به رفع تعارض پرداخته شود. سپس نتایج به دست آمده تجمیع و به آنها عمل شود.

دلیل متعارض پس از الغای تعارضشان با سایر ادله، جاری شده و به مقتضای آن عمل شود. سپس قواعد تعارض بین هر یک از دو   .8

 دست آمده با دلیل دیگر سنجیده شود.تعارض نتیجه به

 های آنها توجه شود. یعنی هر یک از ادله عام یا خاص در حالیهنگام اجرای قواعد تعارض بین ادله متعارض به همه ادله متعارض و رابطه .9

 باشند،  شود که سایر ادله نیز مورد لحاظ و توجهبا یکی از ادله متعارض سنجیده 

 عمل نشود. هو به مقتضای تعارض عمل شود. یعنی به تعارض دو دلیل به تنهایی اکتفا نشود و به مقتضای تعارض دو دلیل اوالً و بدون توجه به سایر ادل
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انقالب نسبت، روشی برای جریان قواعد باب تعارض، در موارد تعارض »نسبت را چنین تعریف کرد: 

های موجود بین ادله متعارض ها و نسبتبیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه

ری )شاک«. کندمیتوجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری 

 (13، 8933و فخلعی و حائری، 

پس از توضیح مختصری درباره چیستی انقالب نسبت و تعریف آن، در ادامه به مقایسه و تطبیق 

وان تهای مطرح شده برای نظریه بر انقالب نسبت پرداخته خواهد شد، تا مشخص شود آیا میویژگی

م اصول، شناخت و معرفی کرد؟ یا چنین نبوده و انقالب انقالب نسبت را به عنوان یک نظریه علمی در عل

                                                           
 (918-911، 8961کند. )نراقی، داند و دو وجه دیگر را باطل اعالم میطابق تحقیق و صحیح میایشان از میان سه وجه ذکر شده وجه سوم را م

ریه بیان هایی که در ضمن مثال برای این نظهای اصولیان در تبیین انقالب نسبت، با بیان  نراقی کمی تفاوت دارد. با توجه به تبییندر این میان ظاهر عبارت

 بت را چنین تقریب کرد: توان انقالب نسشده است، می

ی از نسب سنجی با یکدیگر یکانقالب نسبت در جایی مطرح است که بیش از دو دلیل متعارض با یکدیگر وجود داشته باشد. این ادله ممکن است در نسبت

( دارند. دلیل سومی نیز وجود دارد، به این صورت رابطه تباین جزئی )عموم من وجه« التکرم الفساق»با دلیل « اکرم العلماء»اربعه را دارا باشند. مثالً دلیل 

شود ، رابطه این دلیل سوم با دلیل اول و دوم عموم مطلق است. اگر به وسیله دلیل سوم، دلیل اول را تخصیص بزنیم نتیجه می«التکرم الفساق من العلماء»که 

لیل دوم یابد. این تغییر رابطه دلیل اول با دت بلکه این رابطه به عموم مطلق تغییر می؛ که رابطه آن با دلیل دوم دیگر عموم من وجه نیس«اکرم العلماء العدول»

سنجی ین نسبتگر ااز عموم من وجه به عموم مطلق را انقالب نسبت گویند؛ چون نسبت دو دلیل با لحاظ دلیل سوم تبدل و تغییر یافته و منقلب شده است. اما ا

ن نسبت ابتدایی بین ادله سنجیده شود، نتیجه متفاوت خواهد بود، چون موجب تعارض بین دلیل اول و دوم شده و باید بدین صورتِ متغیر لحاظ نشود و هما

، 8188؛ واعظ حسینی بهسودی، 616-1/611، 8967قائل به ترجیح یا تساقط و دیگر اقوال مطرح درباره ادله متعارض شد. )رک: کاظمی خراسانی، 

؛ لجنه تالیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع 8/98، 8181؛ خمینی، 9/836، 8968؛ طباطبایی قمی، 6/811، 8186؛ هاشمی شاهرودی، 1/171

 (.116، 8186فقه اهل البیت علیهم السالم، 

اصطالح انقالب نسبت در علم  های دو تقریب بیان شده که تأثیری در مسأله پژوهش ندارد، آنچه مهم است روشن شدن مراد ازها و تفاوتفارغ از شباهت

 کند.اصول است که توضیح ذکر شده بنابر هر دو تقریب برای جستار حاضر کفایت می

د تعارض ادله متعدد رالبته الزم به ذکر است، به نظر نگارندگان بین دو تقریب بیان شده تفاوت اساسی وجود دارد. که در استنباط فقهی و استخراج فتوا در موا

طلبد و در این جستار مجالی برای پرداختن به آن نیست. البته به صورت مختصر رگذار است. اما پرداختن به این مسأله نوشتاری مستقل را میبسیار تأثی

 توان گفت:می

یعنی روش اول و  ظاهر تعابیر مطرح شده در کلمات دانشوران اصولی، مطابق با دو شیوه مطرح شده از سوی نراقی برای اعمال قواعد باب تعارض است،

ر شود. دها به صورت همزمان و تأثیرگذار بر یکدیگر، که همان شیوه سوم مطرح در کالم نراقی است، مشاهده نمیدوم. اما سخنی از توجه به تمام نسبت

د ب تعارض بین ادله متعارض متعدحقیقت ظاهر تقریب مشهور از نظریه انقالب نسبت، مطابق با شیوه دومی است که مالاحمد نراقی برای اجرای قواعد با

 مطرح کرد.

 .71-81/99، 8933های مطرح شده، ر.ک: شاکری و فخلعی و حائری، برای مطالعه بیشتر درباره ماهیت انقالب نسبت و تقریب
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اصولی در مورد چگونگی حل تعارض ادله متعدد  نسبت همچون همه مسائل اصولی حاوی یک دیدگاه

 است.

 شناسایی انقالب نسبت به عنوان یک نظریه اصولی

های یژگیای است اصولی و وچنانچه بیان شد فرضیه پژوهش این است که انقالب نسبت، نظریه

رای نظریه، های مطرح بها و ویژگینظریه را داراست. برای بررسی فرضیه فوق به تحلیل و تطبیق تعریف

 بر انقالب نسبت پرداخته خواهد شد. 

های مطرح شده برای های ارائه شده برای یک نظریه، همچنین ویژگیبا توجه به تفاوت تعریف

ای هشود، معیارهای یک نظریه را داشته و تعریفاصول توجه مینظریه، وقتی به انقالب نسبت در علم 

ای همختلف ارائه شده برای نظریه بر آن منطبق است. برای وضوح بیشتر مسأله ابتدا به تطبیق ویژگی

های ارائه شده برای نظریه بر انقالب نسبت شود و در نهایت تعریفنظریه بر انقالب نسبت پرداخته می

 د شد.تطبیق داده خواه

 های نظریهانقالب نسبت و ویژگی

انقالب نسبت در مقام تصور و تصدیق و تطبیق، با اجزای مختلف علم اصول در حوزه ادله لفظی و 

های مختلف بین این اجزا و نحوه تأثیرگذاری آنها بر یکدیگر همچنین تعارض ادله ارتباط داشته و رابطه

لی مرتبط و مؤثر عبارتند از: مباحث مختلف عام خاص کند. برخی مسائل اصورا تبیین و تحلیل می

(؛ وجه تقدیم دلیل خاص بر عام )ر.ک: 117تا، }حکم خاص داشتن عام مخصص )ر.ک: هاشمی، بی

، 8936(؛ تخصیص عام با خاص موافق )ر.ک: شاکری، 1/998، 8116؛ ایروانی، 181تا، هاشمی، بی

(؛ معنون شدن عام با 1/819، 8181صاری، (؛ مخصص لبی در حکم مخصص متصل )ر.ک: ان73-61

(؛ مجازی بون معنای عام مخصص. )ر.ک: انصاری، 1/819، 8181مخصص متصل )ر.ک: انصاری، 

فیه، له، مستعمل({؛ مباحث مختلف تعارض ادله }محل سنجش تعارض ادله )موضوع1/811، 8181

؛ مؤمن 196-197، 8917، ؛ فرحی811-1/819، 8181ظهورات، مراد جدی، حجیت( )ر.ک: انصاری، 

(، تقدم عام بر مطلق )انصاری، 111تا، (؛ منشأ جمع عرفی )ر.ک: آشتیانی، بی113-8/111، 8183قمی، 

 تقوی(؛ تاریخ صدور روایت. )8/183، 8918(؛ تقدیم قرینه متصل بر منفصل )خویی، 1/888، 8181

  8({1/18، 8191 موسوی،؛ 1/111، 8181 اشتهاردی،
                                                           

 .11-7/83، 8937شاکری، ؛ 69-881/13، 8936سائل و مبانی مؤثر و مرتبط با مسأله انقالب نسبت، ر.ک: شاکری، برای مطالعه بیشتر درباره م 8
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، ها و وجوه مشترک بین آنهاانقالب نسبت با بررسی اجزا و مباحث مختلف و کشف ارتباطدر حقیقت 

ها، بین اجزای مختلفِ مؤثر در بحث، نوعی انسجام نظریه را داراست. با کشف رابطه انتزاعی بودنویژگی 

مورد توجه  یستیکند کدام مسأله یا مبنای اصولی ابتدا باای که مشخص میکند به گونهو ارتباط ایجاد می

به  ای است که با نگاه بیرونیقرار گیرد، کدام مسأله بر دیگری اثر گذار است و ... . این انسجام به گونه

شود. بنابراین انقالب به صورت یک کل نسبتاً منسجم مشاهده می  انقالب نسبت، اجزای مطرح در آن

یین د دارد. طبیعتاً ایجاد چنین انسجامی به تبرا نیز در خو عام و کلی بودننسبت ویژگی دوم نظریه یعنی 

و توصیف چگونگی حل تعارض بیش از دو دلیل، یا به تعبیری طراحی نقشه راه در حل تعارض آنها 

 آن است. تبیینی و توصیفیشود. و این سومین ویژگی نظریه یعنی کارکرد منجر می

هایی و بر اساس ضابطه 8ل اثبات استپذیرش انقالب نسبت بر اساس مستندات و ادله معتبر نیز قاب

( نقطه شروع 11-7/83، 8937که برای جریان آن در حل تعارض شناسایی شده است )ر.ک: شاکری، 

بنا و متوان انقالب نسبت را دارای و پایان آن نیز مشخص و با قواعد اصولی سازگار است. در نتیجه می

عارض رابطه ادله مت درک بهترده، انقالب نسبت به های بیان شدانست. با توجه به ویژگی پیامی روشن

برای  لیکاربرد بالقوه و بالفعبخشد، لذا تر میگیری سنجیدهمنجر شده و به دانشور اصولی قدرت تصمیم

آن متصور است. چنین کاربردی از انقالب نسبت، موجب کارکرد تولیدی آن نیز هست؛ زیرا موجب 

ها به سؤاالت و مسائل جدیدی برای اظهار نظرهای فقهی مواجه شده یافتهها و شود بر اساس دانستهمی

 . یک نظریه را نیز داراست پویاییسازی کند. بنابراین انقالب نسبت ویژگی یا به تعبیری مسأله

ست؛ را دارا پذیریآزمونهای مطرح در علوم مختلف، قابلیت نیز انقالب نسبت، همچون سایر نظریه

 8مان طرح این بحث درعلم اصول همیشه مورد نقض و ابرام دانشوران اصولی بوده است.از این رو از ز

های یلهای مختلف یا تفصاند با ارائه تقریبهایی که متوجه این نظریه دیدهگروهی نیز با توجه به اشکال

                                                           
اره، بطلبد. برای مشاهده برخی ادله مطرح درایندر این نوشتار مجالی برای پرداختن به ادله اعتبار انقالب نسبت نیست و این مسأله جستاری دیگر را می 8

، 8968؛ طباطبایی قمی، 831-6/811، 8186؛ هاشمی شاهرودی، 966-1/961، 8183؛ هاشمی شاهرودی، 1/616، 8967ر.ک: کاظمی خراسانی، 

 .196-197، 8917؛ فرحی، 831-3/836، 8186؛ حسینی شیرازی، 113-8/111، 8183؛ مؤمن قمی، 9/831
ب ای انقالههای نظریه وجود ندارد. برای مطالعه بیشتر درباره اشکالتوجه به محدودیتی که در نگارش مقاالت وجود دارد، امکان بررسی تفصیلی اشکالبا  8

، 8181؛ صافی، 3/838، 8186؛ حسینی شیرازی، 111تا، ؛ آشتیانی، بی718، 8181؛ حائری یزدی، 833-9/831، 8968نسبت، ر.ک: طباطبایی قمی، 

 .8/111، 8183؛ مؤمن قمی، 9/188، 8181؛ قدسی، 118، 8113؛ خراسانی، 191، 8917؛ فرحی، 9/999
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ا، تای، بی؛ کمره8/111، 8188؛ ایروانی، 888-888و  811-1/818، 8181متعدد )ر.ک: انصاری، 

اند؛ چنانچه گروهی نیز در مسیر عدم ( قائل به پذیرش آن شده33-39، 8961؛ خمینی، 8/861-863

؛ مؤمن قمی، 833-9/831، 8968؛ طباطبایی قمی، 6/831، 8186پذیرش آن )ر.ک: هاشمی شاهرودی، 

در  اند و چنانکه( گام برداشته118، 8113؛ خراسانی، 1/189، 8931پور، ؛ اسماعیل8/111، 8183

های یک نظریه در حوزه علوم انسانی بیان شد، در صورت عدم پذیرش یک نظریه، باز هم آن ویژگی

شود. چنانچه در مسائل اصولی این مسأله محرز است که منکرین آن نیز به بحث نظریه کنارگذاشته نمی

نظریه است که  قابلیت بازخوانی و تحلیل مجددپردازند و این خود نشان از و بررسی آن همچنان می

 های دیگری از دل آن شود. تواند موجب تکامل آن یا تولد نظریهمی

است، های یک نظریه را دارتوان ادعا کرد، انقالب نسبت تمام ویژگیبا توجه به توضیح بیان شده می

 توان به عنوان یک نظریه در علم اصول فقه، از نظریه انقالب نسبت یاد کرد. لذا می

 های نظریهو تعریف انقالب نسبت

 ود. شبرای استحکام هر چه بیشتر این ادعا، در ادامه تعریف نظریه بر انقالب نسبت تطبیق داده می

های مرتبط با یکدیگر وجود دارد ای از قواعد و گزارهچنانچه بیان شد در نظریه انقالب نسبت مجموعه

سنجی أثیرگذاری آنها بر یکدیگر در مقام نسبتکه با مشخص شدن رابطه بین آنها و تبیین تقدم و تأخر و ت

ای نسبت به ادله متعارض و رابطه آنها با یکدیگر پیدا بین ادله متعارض، فقیه و اصولی دید نظام یافته

پردازد. بنابرای مشخص است اولین کند و بر اساس این دید به حل تعارض و مشکل ادله متعارض میمی

وان تدر این نوشتار، کامالً بر انقالب نسبت منطبق بوده و از این حیث می ارائه شده برای نظریه 8تعریف

 های علم اصول فقه به شمار آورد. انقالب نسبت را در زمره نظریه

در تعریف دیگر، نظریه اصولی چنین تعریف شد: تصور کلی از مسائل اصولی، که نظام اصولی عامی را 

 8ند.کای از احکام جزئی اصولی را منضبط میاست و مجموعه تشکیل داده، مشتمل بر قواعد عام اصولی

این تعریف نیز بر نظریه انقالب نسبت منطبق است چون؛ این نظریه تصوری کلی از مسائل اصولی )مسائل 

شود، نظامی عام )روش حل تعارض بیش از دو دلیل( گفته( است که موجب میو مبانی مختلف پیش
                                                           

غیرها، ها از طریق تشخیص روابط بین متبینی پدیدههاست که به منظور تبیین و پیشمفاهیم، تعاریف و گزاره ها،ای به هم پیوسته از سازهنظریه، مجموعه 8

؛ نجومیان، 1-9، 8913فر، ؛ دانائی83، 8966فرد، ان. کرلینجر، مبانى پژوهش در علوم رفتارى، کند. )ر.ک: ها را ارائه میای از پدیدهیافتهدیدگاه نظام

8931-8937 ،881.) 
 .91-96، 8183برگرفته از: الشرایدی،  8
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ای از احکام جزئی اصولی )قواعد مطرح در اصولی شکل گیرد و مجموعهمشتمل بر قواعد مختلف عام 

 باب تعارض ادله و سایر مبانی دخیل( را منضبط کند. 

ایی هچنانچه بیان شد، سایر تعاریف ارائه شده نیز ماهیتاً یکسان هستند و تنها در اختصار و تفصیل تفاوت

 8با یکدیگر دارند.

 گیریبندی و نتیجهجمع

 های صورت گرفته، نتایج ذیل حاصل شده است:به بررسی با توجه

ت وجود ها تفاوبین نظریه در علوم انسانی با نظریه در علوم تجربی به لحاظ تعریف و ویژگی .8

شود، آنچه مالک و معیار دارد. با توجه به ماهیت اصولی انقالب نسبت که جزو علوم انسانی محسوب می

 ر حوزه علوم انسانی است.های نظریه داست، تعریف و ویژگی

 ها به لحاظ ماهویهای مختلفی ارائه شده است اما این تعریفهر چند برای نظریه علمی تعریف .8

ای به هنظریه، مجموع» های ارائه شده عبارتست از: ترین تعریفتفاوتی با یکدیگر ندارند. یکی از کامل

                                                           
 شود:به صورت مختصر این نظریه بر تعاریف مشابه نیز تطبیق می 8

 گیچگون یعنی پدیده یک رفتار که است گزاره )همچون مباحث مختلف مطرح در عام و خاص و تعارض ادله( چند از متشکل نسبت انقالب -

 کند؛می تبیبین و توصیف را دلیل دو از بیش تعارض حل

ند و مهای )مسائل و مبانی مختلف( مرتبط با هم، که این ارتباط، ارتباطی نظاممطابق تعریف دیگر، انقالب نسبت عبارتست از مجموعه گزاره -

جامد. البته الزم انمیبینی یک واقعیت )حکم شرعی( ای است که به توصیف و تبیین چگونگی حل تعارض بیش از دو دلیل برای پیشبر اساس قواعد و ادله

ینی ببینی ویژگی اصلی و الزم یک نظریه نیست، اما گاهی نظریات در این حوزه نیز منجر به پیشبه ذکر است چنانچه گذشت در حوزه علوم انسانی، پیش

 شوند، که همین ویژگی غیرضروری و الزم نیز درباره انقالب نسبت قابل تطبیق است؛ وقایع می

 از ایمجموعه چراکه است اصولی نظریه یک اصول علم در نسبت انقالب باشد؛ هاپدیده از ایمجموعه از واحد تبیین ئهارا نظریه، اگر -

 ؛کندمی بیان کارراه متعارض ادله ارتباط به نسبت و است داده قرار تبیین مورد واحد مسأله یک صورت به را مختلف مباحث در علم این هایپدیده

 از که است ودهب ایفرضیه نظریه، این چون. بود خواهد واضح بسیار نسبت انقالب بودن نظریه باشد، محقق نزد شده اثبات فرضیه نظریه، اگر -

 است؛ رسیده اثبات به( نراقی) آن مبدع نگاه

 توصیف یک چرایی نسبت انقالب. است توصیف هر چرایی پردازیم،می نسبت انقالب نظریه بر آن تطبیق به مجال این در که تعریفی آخرین -

 این به پاسخ پذیرد؟می صورت ادله میان سنجینسبت چنین و شده برخورد خاص شیوه این با دلیل، دو از بیش تعارض در چرا کهاین. است اصول علم در

 .است نسبت انقالب نظریه همان آن، چرایی تعبیری به یا سؤال

 توان ادعا کرد، بر اساس تمامی تعاریفگنجد، اما به طور قطع میشده است که در این مجال نمینظران مطرح تعاریف دیگری نیز برای نظریه از سوی صاحب

لم های مطرح در عتوان از آن به عنوان یک نظریه اصولی در کنار سایر نظریههای یک نظریه را داشته و میارائه شده، انقالب نسبت در علم اصول، ویژگی

 اصول یاد کرد.
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از طریق  هابینی پدیدهکه به منظور تبیین و پیشهاست ها، مفاهیم، تعاریف و گزارههم پیوسته از سازه

 «.کندها را ارائه میای از پدیدهیافتهتشخیص روابط بین متغیرها، دیدگاه نظام

ند، اهایی را برای نظریه فقهی و اصولی ارائه کردهفیلسوفان علم فقه و اصول نیز اگرچه تعریف .9

 ر.هایی به لحاظ اجمال و تفصیل در تعبیت با تفاوتها نیز منطبق بر تعریف ذکر شده اساما این تعریف

در کلمات فیلسوفان علم فقه و اصول تعریف خاصی برای نظریه اصولی ارائه نشده است، اما  .1

تعریف  را چنینها در علوم اسالمی، آنتوان به صورت اختصاصی و با الگوگیری از تعریف سایر نظریهمی

نظام اصولی عامی را تشکیل داده، مشتمل بر قواعد عام اصولی  تصور کلی از مسائل اصولی، که»کرد: 

 «.کندای از احکام جزئی اصولی را منضبط میاست و مجموعه

را ان آنتوهای اصولیان تعریف نشده است، اما میانقالب نسبت نیز اگرچه به روشنی در عبارت .1

نقالب نسبت، روشی برای جریان ا»شود: به عنوان روشی در حل تعارض ادله متعدد، چنین تعریف می

 ها وقواعد باب تعارض، در موارد تعارض بیش از دو دلیل است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه

های موجود بین ادله متعارض توجه شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض نسبت

 «.کندرا میان ادله جاری می

-های ارائه شده برای نظریه علمی و همچنین تعریففته تعریفهای صورت گربر اساس بررسی .7

های یاد شده بر انقالب توان گفت، تمام تعریفها در حوزه علوم اسالمی، میهای ارائه شده برای نظریه

توان بر اساس معیار انطباق تعریف نظریه بر آن، یک نسبت منطبق است. بدین جهت انقالب نسبت را می

 لم اصول فقه محسوب کرد.نظریه علمی در ع

های محل اختالف، های مخلتفی بیان شده است. جدای از ویژگیبرای نظریه علمی ویژگی .6

المی های علوم اسهای نظریه که مورد پذیرش اکثر فیلسوفان علم به ویژه در حوزه نظریهتوان ویژگیمی

 بندی کرد.مورد جمع 3واقع شده است را در 

عبارتند از: انتزاعی بودن، عام و کلی بودن، تبیینی و توصیفی بودن، های نظریه علمی ویژگی .1

ت پذیر بودن، پویا بودن، قابلیدارای مبنا و پیام بودن، کمک به درک بهتر مسائل، کاربردی بودن، آزمون

 بازخوانی و تحلیل مجدد داشتن.

نظریه علمی را ویژگی مطرح شده برای  3های انجام شده، انقالب نسبت، بر اساس تحلیل .3

 را به عنوان یک نظریه علمی در اصول فقه، به مجامع علمی ارائه کرد.توان آنداراست. بنابراین می
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 منابع

، قم: مؤسسه مطبوعاتى 8، چتا(، النهایة فی غریب الحدیث و األثر، )بیابن اثیر جزرى، مبارک بن محمد

 .اسماعیلیان

، بیروت: دار الفکر 9، چمصااحح: احمد فارس صاااحب الجوائب، (، لسااان العربق8181ابن منظور، )

 .دار صادر -للطباعة و النشر و التوزیع

ق(، مجمع األفکار و مطرح األنظار )تقریرات درس میرزاهاشم آملى(، 8931اسماعیل پور، محمد على )

 ، قم: المطبعة العلمیة.8چ

 ارات فرهنگ معاصر )نسخه الکترونیک(.، انتش8اکاشا، سمیر، فلسفه علم، مترجم هومن پناهنده، چ

 ، قم: مجمع الفکر االسالمی.8، چق(، فرائد األصول8181انصارى، مرتضى )

 ، تهران: قلم.8م(، الحلقلة الثالثة فی أسلوبها الثانی، چ 8111ایروانی، باقر )

 لمیه قم.، قم: دفتر تبلیغات اسالمی حوزه ع8ق(، األصول فی علم األصول، چ 8188ایروانی، علی )

 ، قم: مولف.8تا(، حاشیة على درر الفوائد، چآشتیانى، محمود )بی

، تهران: مؤسسه نشر و تنظیم آثار امام خمینی 8ق(، تنقیح األصول، چ 8181تقوی اشاتهاردی، حسین )

 )ره(.

  .سمت :تهران، 8چشناسى، هاى جامعه، نظریه(8967)غالمعباس  ،توسّلى

ساااازی در (، نظریه8916الساااوما، پامال و جیمز ویلیام و دومینیک )جی. شاااومیکر و تنگارد و ال. 

 ای.، کتابخانه رایانه8تحقیقات علوم اجتماعی، مترجم محمدحسین دیانی، چ

شناسی محض و کاربردی، مترجم غالمعباس توسلی و های جامعه(، نظریه8966جی. الرسان، کالوین )

 ، تهران: سمت.8رضا فاضل، چ

 ، قم: مؤسسة النشر اإلسالمی.7ق(، درر الفوائد، چ 8181لکریم )حائری یزدی، عبدا

 ، قم: دار االنصار.8، چق(، بیان األصول8186) حسینى شیرازى، صادق

 ، بیروت: موسسه العارف للمطبوعات. 8ق(، معجم المصطلحات األصولیة، چ8181حسینى، محمد )

 موسسة آل البیت علیهم السالم.، قم: 8ق(، کفایة األصول، چ 8113خراسانى، محمد کاظم )

 ، تهران: موسسه تنظیم و نشر آثار امام خمینی) ره(.8، چ(، التعادل و الترجیح8961) خمینى، روح اهلل



 822/  0011 ستانپاییز و زم -دوم شماره -مسال چهار -تخصصی مطالعات فقه و اصول دوفصلنامه

 

 ، قم: موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان.8، چق(، الرسائل8181اااااااااااااا )

 .مطبعه العرفان :قم، 8)تقریرات درس محمدحسین نائینى(، چ أجود التقریرات(، 8918) خویى، ابوالقاسم

 ، تهران: سمت.8شناسیها، چپردازی: مبانی و روش(، نظریه8913فر، حسن )دانائی

 ، دمشق: دار القلم.8ق(، المدخل الفقهی العام، چ8181الزرقاء، مصطفی احمد )

ماهیت انقالب نسبت )نگاهی نو به (، 8933شاکری و فخلعی و حائری، بالل و محمدتقی و محمدحسن )

 .71-99، 81های اصولی، شناسی مالاحمد نراقی در حل تعارضات(، پژوهشروش

 .11-83، 7مندسازی نظریه انقالب نسبت، جستارهای فقهی و اصولی، (، ضابطه8937شاکری، بالل )

 .69-13، 881ل، (، بازخوانی مبانی مؤثر در نظریه انقالب نسبت، فقه و اصو8936ااااااااااا )

 اردن: دار االثریة. –، عمان 8قق(. نظریة االعتبار عند المحدثین، چ8183الشرایدی، منصور محمود )

 ، قم: پژوهشگاه علوم و فرهنگ اسالمی. 8پردازی در فقه و اصول، چ(، نظریه8931شفیعی، علی )

رشاااد الدینی فی مکتب المرجع ، قم: دایره التوجیه و اال8، چق(، بیان األصااول8181اهلل )صااافی، لطف

 الدینی آیه اهلل العظمی الشیخ لطف اهلل الصافی الگلپایگانی) دام ظله(.

 .، قم: منشورات الطیار8، چق(، المعجم األصولى8181صنقور، محمد )

 ، قم: محالتی.8، چ(، آراؤنا فی أصول الفقه8968) طباطبایى قمى، تقى

، تهران: کتابفروشااى 8، چ، مصااحح: سااید احمد حسااینىالبحرین (، مجمعق8187) طریحى، فخرالدین

 .مرتضوى

 ، بی جا، بی نا.8عطیه، جمال الدین )بی تا(. التنظیر الفقهی. پ 

 ، قم: مکتبة الداوری.8)تقریرات  درس میرزاهاشم آملى(، چ ق(، تحریر األصول8917فرحى، سید على )

 علوم رفتارى، ترجمه حسن پاشاشریفى وجعفرحقیقى زند،، مبانى پژوهش در (8966) فرد، ان. کرلینجر

  .آواى نو :تهران ،8چ

 ، قم: مدرسة اإلمام علی بن ابی طالب علیه السالم. 8ق(، أنوار األصول، چ 8181قدسی، احمد )

شااناختی، (، بازنگری در تعریف نظریه با رویکرد کتاب8931عمیر و حیدری، فریده و غالمرضااا )کعب

 39-61، 81شناسی، مطالعات دانش

، قم: 8)تقریرات درس محمدحسااین نائینى(، چ (، فوائد االُصااول8967کاظمى خراسااانى، محمد على )

 جامعه مدرسین حوزه علمیه قم.
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، تهران: مطبعه 8، چتا(، اصول الفوائد الغرویة فی مسائل علم أصول الفقه االسالمىاى، محمدباقر )بیکمره

 فردوسی.

ق(، قواعد أصول 8186) عد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع فقه اهل البیت علیهم السالملجنه تالیف القوا

، مجمع العالمی الهل البیت علیهم الساااالم، قم: مرکز الطباعه و 8الفقه على مذهب اإلمامیة، چ

 .النشر

 السالم.  ، قم: مرکز فقه االئمه االطهار علیهم8ق(، دراسات فی األصول، چ8191موسوی، صمدعلی )

 ، قم: موسسه النشر االسالمی.8، چق(، تسدید األصول8183مومن قمى، محمد )

-881، 888گیرد، مجله آزما، (، نظریه چیساات و چگونه شااکل می8937-8931نجومیان، امیرعلی )

881. 

 و الحالل مسائل مهمات و االحکام قواعد بیان فی االیام (، عوائد1375مهدى ) محمد بن احمد نراقى،

 قم. علمیه حوزه اسالمی تبلیغات ، قم: دفتر8، چالحرام

، 8ق(، مصباح األصول )تقریرات درس ابوالقاسم خویى(، چ8188واعظ حسینى بهسودى، محمد سرور )

 قم: موسسه احیاء آثار االمام الخوئی.

 هاشمی، سید هاشم )بی تا(، تعارض االدله و اختالف الحدیث، نسخه الکترونیک.

، 8)تقریرات درس ابوالقاسم خویى(، چ ق(، دراسات فی علم األصول8183) دى، علىهاشامى شااهرو

 قم: موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.

)تقریرات درس سیدمحمدباقر صدر(،  ق(، بحوث فی علم األصاول8186هاشامى شااهرودى، محمود )

 .می بر مذهب اهل بیت علیهم السالم، قم: موسسه دائره المعارف فقه اسال9چ

 


