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 انقالب نسبت  تیماه
 در حل تعارضات( ی مالاحمد نراق یشناسنو به روش  ی )نگاه 

 1ی بالل شاکر 

 2ی فخلع  یمحمدتق

 3ی محمد حسن حائر

 چکیده 

دیدگاه اگرچه پس از    نیمسائل مطرح در باب تعارض ادله علم اصول است. اانقالب نسبت از جمله  
آن به صورت مستقل   تیماه گاهچ یقرار گرفته است، اما ه یاصول شورانیمورد توجه اند اریطرح آن بس

نسبت    ب انقال  تیو ماه  یستیچ  ییشناسا  روش یمورد کنکاش و مداقه قرار نگرفته است. هدف نوشتار پ
 لیو تحل  یکلمات بزرگان اصول  فیاست که با استفاده از منابع مکتوب، پس از توص  یشناساز نگاه روش 

به عنوان انقالب نسبت معروف و مشهور   انیاست: آنچه در لسان اصولبه دست آمده   جه ینت  نیآنها، ا
 ی هاافتهی  قتیدر حق.  ستی مبدع آن ن  یمالاحمد نراق  یشده است، منطبق بر دیدگاه ارائه شده از سو

شناسانه در حل تعارض ادله متعدد است  روش   ه ینظر  کیانقالب نسبت    دهد،ی پژوهش حاضر نشان م
نداشته باشد.    یرا در پ  یریی تغ  نیچن  ایادله متعارض شده    انیها منسبت   رییکه ممکن است موجب تغ

مورد توجه قرار گرفته و در   دددر حل تعارض ادله متع  ستیبایم  رشیروشِ موردِ پذ  کیاما به عنوان  
آن بدان توجه شود، و بر اساس سنجش رابطه    ریغ  ای  یتمام مراحل حل تعارض اعم از موارد جمع عرف

 .قواعد پرداخت انیتمام ادله متعارض به حل تعارض و جر

 .لیاز دو دل شیادله متعارض، تعارض ب یسنجانقالب نسبت، نسبت :یدیکل  واژگان

  

 
 b.shakeri@mail.um.ac.irدانشجوی دکتری فقه و مبانی حقوق اسالمی دانشگاه فردوسی مشهد.  . 1

 ؤل( یسنده مس)نو. استاد دانشگاه فردوسی مشهد.2
 استاد دانشگاه فردوسی مشهد . 3
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 مقدمه

اند چراکه مسائل و ریزموضوعات مختلف  ها همیشه نقش مهمی در علوم مختلف داشته نظریه 

یک علم را به صورت یک مجموعه به هم پیوسته تبیین کرده و ارتباطات آنها را با یکدیگر  

 کنند. نشان داده و به حل مسائل علم کمک می 

که در طول تاریخ علم    علم اصول فقه نیز همچون دیگر علوم دارای مسائل بسیاری است 

همچون نظریه    های مختلف مسائل آن از سوی دانشیان اصول، نظریات مختلفی با کشف ارتباط 

در آن شکل گرفته است. از جمله این    ، الطاعهحکم، سنت، مقاصد، حجیت و اعتبار، حق  

 نظریه ها، نظریه انقالب نسبت است. 

های اخیر در علم اصول فقه است  ده برانگیز س چالش   1های انقالب نسبت از جمله نظریه 

که از سوی برخی اندیشوران اصولی مطرح شده است. با توجه به تأثیرات فراوان انقالب  

نسبت، در چگونگی جریان قواعد تعارض، در صورتی که اطراف تعارض بیش از دو دلیل  

ای که  گونه باشد؛ این دیدگاه توانسته است توجه تمامی اصولیان را به خود معطوف کند؛ به  

 اند. اندیشوران اصولی پس از طرح این دیدگاه، به نقد و بررسی آن پرداخته 

گیرد زیرا به  شناسی علم اصول قرار می این نظریه در زمره نظریات مربوط به حوزه روش 

از دو دلیل می  از جنبه  روش حل تعارض بیش  بنابراین پرداختن به انقالب نسبت  پردازد. 

، دارای اهمیت است. با این وجود نسبت به ماهیت آن کمتر توجهی  شناسی علم اصول روش 

توان گفت تبیین صورت گرفته از سوی  شود. بلکه می در کلمات دانشوران اصولی مشاهده می 

آن بوده است، تفاوت    2کننده اصولیان درباره انقالب نسبت دقیق نبوده و با آنچه مد نظر ابداع 
 

تبیین نظریه بودن انقالب نسبت، نیازمند نوشتاری مستقل است و در این مجال، فرصت پرداختن به آن نیست. اما به صورت   .1

توان  باشد. لذا میمختلفی که برای نظریه علمی مطرح شده است، قابل انطباق بر انقالب نسبت می اجمالی باید گفت، تعاریف  

 انقالب نسبت را به عنوان یک نظریه اصولی مطرح کرد. 

شود، وی را به عنوان مبدع نظریه  کننده بر اساس روش مرسوم است که وقتی یک نظریه به شخصی منتسب میتعبیر به ابداع.  2

هایی از کاربرد آن در میان گذشتگان وجود داشته باشد. چنانچه  های نظریه و یا حتی نمونهد. البته ممکن است ریشهشناسنمی
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شناسانه  های روش این پژوهش به چیستی انقالب نسبت و ویژگی بار در  دارد. لذا برای نخستین 

آن پرداخته شده است و با توجه به دیدگاه مبدع آن و سایر دانشیان اصول، تحلیلی جدید از  

 آن ارائه شده است.  

فرضیه تحقیق بر این است که تبیین صورت گرفته از انقالب نسبت همراه با تسامح و  

شناسانه دارد که باید در تبیین آن به این ویژگی  انقالب نسبت ماهیتی روش اشتباه بوده است و  

 توجه کرد.  

های متفاوت از انقالب نسبت و تحلیل آنها، تقریب مورد  در این مقاله پس از ارائه تقریب 

 شود. نظر در مورد چیستی انقالب نسبت، تبیین و تثبیت می 

 تعریف انقالب نسبت 

اصطالح »انقالب نسبت« اصطالحی اصولی است که از دو واژه »انقالب« و »نسبت« ترکیب  

 یافته است. 

)طریحى،   بازگرداندن  معنای  به  »قلب«  ماده  از  لغت  در  ،  2ج،  ق 1416انقالب 

تا، ؛ ابن اثیر جزرى، بی686، ص 1ج، ق 1414(، تحول و بازگشت )ابن منظور،  147ص 

 ( است.  96، ص4ج

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

 (  755، ص 1ج ،  ق 1414رابطه با شهرها، رابطه با صناعات و ... . )ر.ک: ابن منظور،  

کند: »تغییر و دگرگونی  بنابراین ترکیب این دو واژه به لحاظ لغوی چنین معنایی را افاده می 

 و چیز«. در رابطه بین د 

 
شود، فقهای پیشین نیز گاهی چنین روشی را در حل تعارض به  با بررسی تاریخچه نظریه انقالب نسبت نیز به خوبی روشن می

طلبد، اما به عنوان نمونه برای کاربرد این روش در کلمات گذشتگان،  یگری را میاند. )بررسی تاریخچه نظریه مجال دکار برده

اولین کسی130-129، ص2، جق1387؛ حلّى،  126- 125، ص3ق، ج1390ر.ک: طوسى،   اما  این روش در حل  (  که 

 الاحمد نراقی است.تعارض بیش از دو دلیل را منقح کرده و به صراحت به عنوان یک روش حل تعارض از آن یاد کرده است، م
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در اصطالح اصولی نیز این واژه مرکب، همان معنای لغوی خود را دارد )تحول در رابطه  

سازد.  بین دو چیز( البته با قیودی که این اصطالح را با مباحث اصولی )تعارض ادله( مرتبط می 

  اند، بلکه به توضیح و تبیین آن در اندیشوران اصولی نوعًا به تعریف این اصطالح نپرداخته 

،  1376کاظمى خراسانى،  ؛  353- 350ص ،  1375رک: نراقى،  اند. ) ضمن مثال بسنده کرده 

هاشمى شاهرودى،  ؛  464، ص 4ج   ق، 1422واعظ حسینى بهسودى،  ؛  747- 740، ص 4ج 

،  2ج   ق، 1410خمینى،  ؛  197، ص 3ج ،  1371طباطبایى قمى،  ؛  288، ص 7ج    ، ق 1417

التابعه ؛  32ص  األصولیه  و  الفقهیه  القواعد  تالیف  البیت    لجنه  اهل  فقه    ق، 1427،  : لمجمع 

( شاید علت عدم تعریف این اصطالح از سوی دانشیان اصولی نبود تعریفی مشخص  487ص 

از سوی مطرح کننده این دیدگاه باشد. مالاحمد نراقی که به عنوان طراح و مبدع انقالب نسبت  

بپردازد. بلکه این  شناخته شده، برای آن اصطالح خاصی را وضع نکرده است تا به تعریف آن  

   1را ذیل مثالی توضیح داده است. آن 

 اند: در این میان برخی معاصران در مقام تعریف این اصطالح برآمده، چنین گفته 

»انقالب نسبت عبارتست از تبدل نسبت ادله متعارضه پس از مالحظه نسبت یکی از دو  

گانه  نسبت با نسبت بین ادله سه   دلیل با دلیل سوم، پس از مالحظه نسبت دو دلیل اول، که این 

 (  382، ص   1ج ق،  1428در عرض واحد متفاوت است«؛ )صنقور،  

 اند:  برخی دیگر در تعریف انقالب نسبت گفته 

 
کار صحیح در  کار انقالب نسبت را به عنوان یک راهشود مالاحمد نراقی، راهبا مراجعه به کلمات ایشان تنها مشخص می .1

ایشان چنین اصطالحی مشاهده نمی اثر اصولی  نراقى، شود. )رک:  بررسی روایات متعارض مطرح کرده است و حداقل در 

که اصطالح انقالب نسبت آن هم البته نه با این عنوان خاص که در حال حاضر نزد اصولیان    ( اولین نفر354-350، ص1375

« را برای نظریه مالاحمد نراقی به کار برده است، شاگرد ایشان، شیخ انصاری ةمشهور شده است، بلکه با تعبیر »تنقلب النسب

یخ انصاری و در کلمات شاگردان ایشان یعنی  ( در واقع این اصطالح پس از ش111، ص4ق، ج1428است. )رک: انصارى،  

روزدرى،   )رک:  است.  شده  رایج  نراقی  مالاحمد  از  پس  نسل  ج1409دو  ص4ق،  تبریزى،  346،  ص1369؛  ؛ 622ق، 

 ( 259-258ق، ص 1426؛ یزدى، 288-287، ص8، ج1388آشتیانى، 
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»مقصود از انقالب نسبت جایی است که دلیل مخصصی نسبت به یکی از دو دلیل متعارض  

د، تعارض مستقر آنها  وارد شود که اگر رابطه متعارض پس از اعمال تخصیص مالحظه شو 

 ( 42  ص   ق، 1415شود.« )حسینى،  تبدیل به تعارض غیرمستقر می 

اما دو تعریف ارائه شده به نظر تعاریف دقیقی نیستند، خصوصًا تعریف دوم که بسیار  

تعریف تنها بر اساس یکی از صور مطرح در تطبیقات انقالب نسبت  ناقص است. زیرا این  

قالب نسبت دارای صور متعددی است که در جای خود به  که ان صورت گرفته است. درحالی 

   1تفصیل بیان شده است. 

های  تعریف اول نیز بر اساس برداشت رایج از انقالب نسبت است. لذا ابتدا باید تقریب 

متفاوت از انقالب نسبت تبیین و تحلیل شود، تا اشکال این تعریف نیز مشخص شود. بنابراین  

 تعریفی از از آن ارائه خواهد شد.   پس از تبیین انقالب نسب، 

 تبیین انقالب نسبت

های صورت گرفته دو تقریب برای انقالب نسبت، قابل شناسایی است. وجه مشترک  با بررسی 

دو تقریب این است که انقالب نسبت مربوط به تعارض بیش از دو دلیل است. اما در نحوه  

 هایی وجود دارد.  تبیین آن بین دو تقریب تفاوت 

  - 2های اصولی مشهور و رایج شده است؛  آنچه در کتاب   - 1این دو تقریب عبارتند از:  

 توان استفاده کرد.  آنچه از توضیحات مالاحمد نراقی می 

 

 

 
بندی صور مسئله اختالفاتی وجود دارد. اما به دلیل عدم اهمیت این تقسیمات در بحث فعلی ما از ذکر آنها  البته در تقسیم .1

می خویى،  خودداری  رک:  بیشتر  مطالعه  برای  ج1352شود.  ص2،  شاهرودى،  ؛  518-520،  جق1417هاشمى   ،7  ،

زنجانى،  ؛  309-295ص ص1308موسوى  شیرازى؛  130-112  ق،  ج1427،  حسینى  ص9ق،  خمینى، ؛  196- 191، 

ص1375 شاهرودى،  ؛  99- 93،  ص4ج  ق،1419هاشمى  ص1369تبریزى،  ؛  377-386،  آشتیانى، ؛  623-618ق، 

 . 208- 199، ص3، ج1371طباطبایى قمى، ؛ 287، ص8، ج1388
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 تبیین نراقی از انقالب نسبت 

ت باره غفل توان از توضیحات ایشان دراین نمی   1با توجه به انتساب انقالب نسبت به نراقی،

آید که، آنچه از انقالب نسبت در کلمات کرد. با مراجعه به کلمات ایشان چنین به دست می

مشهور رایج شده است، به عنوان بخشی از توضیحات ایشان آمده است، اما وی این تبیین  

را نپذیرفته و بدان قائل نشده است. اما از نظر او صورتی دیگری وجود دارد که باید بر 

 سنجی میان ادله متعارض پرداخت. بت اساس آن به نس
 2( 351- 350ص   ، 1375نراقى،  گوید: ) مالاحمد نراقی در تبیین انقالب نسبت چنین می 

برای اجرای قواعد باب تعارض در مواردی که ادله متعارض بیش از دو دلیل هستند، سه  

 کار( وجود دارد:  وجه )راه 

گرفته شود و بین هر دو دلیل متعارض  ادله متعارض به صورت دو به دو در نظر   .1

بدون توجه به سایر ادله متعارض، قواعد باب تعارض جاری شده و به رفع تعارض  

    3پرداخته شود. سپس نتایج به دست آمده تجمیع و به آنها عمل شود؛ 

 
اند. شیخ انصاری  دادهشود که ایشان انقالب نسبت را به وی نسبت  با مراجعه به کلمات اصولیان پس از نراقی مشخص می .1

برد پردازد. البته ایشان تعبیر بعض من عاصرناه را به کار مینخستین کسی است که به صورت تفصیلی به بررسی این مسأله می

( اما در شروح و حواشی رسائل به صراحت بیان شده است که مراد شیخ  103، ص4، ج1428کند. )انصاری،  و نامی ذکر نمی

من   بعض  از  شیرازى،  انصاری  )حسینى  است.  نراقی  مالاحمد  ج1421عاصرناه،  ص15ق،  اعتمادى،  206،  ج1387؛   ،3  ،

تبریزى،  578ص ص1369؛  تنكابنى،  623ق،  ج1385؛  ص2ق،  روزدرى،  1031،  ص4ق،ج  1409؛  همچنین  337،   )

داده نسبت  نراقی  مالاحمد  به  را  دیدگاه  این  نیز  کفایه  و شارحین  ؛ مشكینى  268ص  ،8ق، ج1415اند. )جزایرى،  محشین 

ج1413اردبیلى،   ص5ق،  پور، 221،  )اسماعیل  است.  گرفته  قرار  تأیید  مورد  نسبت  این  نیز  دیگر  اصولی  منابع  برخی  در   )

 (297، ص8ق، ج1395

بار توسط مالاحمد نراقی بیان شده است و تحلیل گفته ایشان در تبیین ماهیت نظریه  که این دیدگاه برای اولینبا توجه به این. 2

 شود.  نقالب نسبت تأثیر فراوانی دارد، کالم ایشان به تفصیل مطرح میا

مثالً سه دلیل »أکرم العلماء«، »أکرم الفقهاء« و »التکرم العالم الفاسق« وجود دارد. رابطه دلیل اول و سوم عموم مطلق است،  .  3

جه است، لذا نسبت به فقیه فاسق یا تساقط  شود. رابطه دلیل دوم و سوم عموم من و لذا دلیل سوم موجب تخصیص دلیل اول می

شود. بین دلیل اول و دوم هم رابطه عموم مطلق است، که اگر در شود یا بین آنها تخییر جاری میکرده و هیچ حکمی داده نمی
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دومین شیوه آن است که، قواعد تعارض بین هر یک از دو دلیل متعارض پس از   .2

ایر ادله، جاری شده و به مقتضای آن عمل شود. سپس تعارض  الغای تعارضشان با س 

   1نتیجه به دست آمده با دلیل دیگر سنجیده شود؛ 

باید به همه    رای قواعد تعارض بین ادله متعارض شیوه سوم آن است که هنگام اج  .3

آنها توجه کرد. یعنی هر یک از ادله عام یا خاص در حالی    های رابطه و    ادله متعارض 

اند، و  نیز مورد لحاظ و توجه   ادله شود که سایر  ادله متعارض سنجیده می   با یکی از 

شود  شود. یعنی به تعارض دو دلیل به تنهایی اکتفا نمی به مقتضای تعارض عمل می 

 2شود. عمل نمی   ادله و به مقتضای تعارض دو دلیل اواًل و بدون توجه به سایر  

 
با دلیل دوم تقیید زده می دلیل اول  به تقیید و تخصیص شویم،  ت متوافقین قائل  بر  اما اگر در متوافقین حمل  أکید کنیم،  شود؛ 

 تقییدی در کار نخواهد بود.  

یا در مثالی دیگر سه دلیل »التكرم العلماء«، »أكرم الفقهاء« و »أكرم العدول« وجود دارد. بین دلیل دوم و سوم تعارضی وجود  

شود. لذا  ده میندارد. اما رابطه این دو دلیل با دلیل اول عموم مطلق است. بنابراین دلیل اول به غیرعدول و غیرفقها تخصیص ز

 (351-350، ص1375نراقى، شود. )حکم عدم اکرام مختص به فاسق از غیر فقها می

راه  انقالب نسبت مطرح میکار همان شیوهاین  ،  7، جق1417کنند. )رک: هاشمى شاهرودى،  ای است که مخالفین نظریه 

  ،4ج  ق،1395اسماعیل پور،  ؛  508، ص2ج   ق،1419مؤمن قمى،  ؛  199-198، ص3، ج 1371طباطبایى قمى،  ؛  290ص

 (. 452ق، ص1409خراسانى، ؛ 413ص

از آن است، تخصیص  .  1 الفقهاء« که اخص مطلق  با دلیل »أکرم  ابتدا  العلماء«  بیان شد، دلیل »التکرم  مثالً در مثال دومی که 

و رابطه آنها تبدیل به عموم    خورد؛ سپس نتیجه به دست آمده )التکرم العلماء الغیرالفقیه( با »أکرم العدول« معارضه کردهمی

 (351، ص1375نراقى، شود. )من وجه می

ای است که در لسان مشهور فقها به نظریه انقالب نسبت معروف شده است. )رک: كاظمى خراسانى، کار همان شیوهاین راه 

؛ 288، ص7، جق1417؛ هاشمى شاهرودى،  464، ص4ج  ق،1422؛ واعظ حسینى بهسودى،  747- 740، ص4، ج1376

؛ لجنه تالیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه لمجمع  32، ص2ج  ق،1410؛ خمینى،  197، ص 3، ج1371طباطبایى قمى،  

 (487ق، ص1427 : فقه اهل البیت  

ها  کار سوم را ظاهرا در این مثالکار بیان نکرده و راهیک از دو مثال مطرح قبل را برای این شیوه و راهمالاحمد نراقی هیچ.  2

 کار را دارد.  منطبق ندانسته است! لذا در متن مثالی دیگر را در ادامه بیان کرده که از نظر ایشان قابلیت تطبیق هر سه راه
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داند و دو  سوم را مطابق تحقیق و صحیح می سپس ایشان از میان سه وجه ذکر شده وجه  

کند. علت بطالن وجه اول از نگاه نراقی این است که، با وجود  وجه دیگر را باطل اعالم می 

ادله متعارِض دیگر، که توجه و لحاظ رابطه آنها با سایر ادله متعارض موجب تفاوت در حکم  

سنجی و  وجود ندارد. اما نسبت ای  پوشی از چنین رابطه شود، دلیلی بر اغماض و چشم می 

اجرای قواعد به شیوه دوم نیز نوعی تحکم و زورگویی است، چون تمام این ادله متعارض  

زمان و دفعتًا به ما رسیده است و تمام آنها مانند کالم واحد هستند. پس باید به مقتضای  هم 

 
نظر می به  آمد  ادامه خواهد  در  نسبتچنانچه  در  موارد مختلف  بین  تمایز  است،  ایشان  نظر  آنچه مد  در  رسد  است و  سنجی 

کار سوم که خود صورتی از صور مسأله انقالب  در برخی فروض و صور جاری دانسته )راه حقیقت ایشان نیز انقالب نسبت را

کار دوم که بیان خواهد شد این شیوه نیز صورتی دیگر از مصادیق  نسبت است.( و در برخی صور قائل به جریان آن نیست )راه

 مسأله انقالب نسبت است(.  

ی در برخی موارد و عدم آن در موارد دیگر است که از نظر وی موجب دور و  سنج علت این تمایز نیز وجود ضابطه برای نسبت

 شود.تسلسل می

سنجی میان ادله متعارض )بیش از دو دلیل( بیان شده  هایی که برای جریان این نظریه و تأثیرگذاری انواع نسبتاما بنابر ضابطه

که جریان دو شیوه نخست بیان کرده است، تطبیق داد، بدون اینتوان حتی این نظریه را در همین مثالی که ایشان برای  است، می

های شناسایی  مبتال به دور یا تسلسل شد. در واقع همان تطبیقی که ایشان برای شیوه دوم در مثال بیان کرده است، بر اساس ضابطه

با مشکل دور   را  این ضوابط، چنین تطبیقی  به  توجه  ایشان بدلیل عدم  اما  یا تسلسل مواجه دانسته است. شده، صحیح است، 

 توضیح تطبیق ذکر شده از سوی ایشان با توجه به ضوابط مطرح در مسأله بدین صورت است:  

با توجه به هشت مرحله ضابطه شناسایی شده برای جریان میان ادله متعارض بیش از دو دلیل، هفت مرحله ابتدایی در میان سه  

دارد: اگر میان ادله متعارض  رسد. این ضابطه بیان مییست و نوبت به ضابطه هشتم میمورد ذکر شده در مثال دوم قابل تطبیق ن

رابطه توافق و تخالف وجود دارد، ابتدا رابطه دو دلیل متخالف سنجیده شده و سپس نیتجه حاصل شده با دلیل سوم سنجیده  

( در مثال بیان شده دلیل »أکرم الفقهاء«  44- 29، ص1396شود. )برای مطالعه بیشتر درباره ضوابط مد نظر، رک: شاکری،  می

با دو دلیل »أکرم العدول« و »التکرم العلماء« رابطه عموم مطلق دارد، اما بین دلیل »أکرم الفقهاء« با دلیل »أکرم العدول« توافق  

»التکرم العلماء« را با »أکرم    وجود داشته و بین دلیل »أکرم الفقهاء« با دلیل »التکرم العلماء« تخالف وجود دارد. لذا ابتدا دلیل

شود. نیتجه این سنجش، وجود یک الفقهاء« تقیید زده و نتیجه )التکرم العلماء الغیر الفقیه( با دلیل »أکرم العدول« سنجیده می

 رابطه عموم و خصوص من وجه میان نتیجه به دست آمده با دلیل باقی مانده است. 
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شود  ه دور یا تسلسل می جمیع ادله عمل کرد و اجرای قواعد تعارض به شیوه دوم غالبًا منتهی ب 

   1( 352- 351ص   ، 1375نراقى،  که باطل است. ) 

پردازد. وی  نراقی پس از توضیح تئوری مسأله به تبیین عملی تفاوت سه وجه بیان شده می 

با ذکر چهار دلیل به عنوان مثال به تشریح و تطبیق سه وجه بیان شده و تفاوت آنها به لحاظ  

نراقى،  گوید: ) ر تبیین مسأله در ضمن مثالی فقهی چنین می پردازد. ایشان د نتیجه فقهی می 

 ( 353- 352ص ،  1375

«، »أّن االلتفات الیقطعها«، »أّن االلتفات بکل  الصالة یقطع    القبلة چهار دلیل »أّن االلتفات عن  

البدن یقطعها« و »أّن االلتفات إلى غیر الخلف الیقطعها« وجود دارد. رابطه دلیل اول و دوم  

تعارض تباینی است؛ رابطه دلیل اول و چهارم عموم مطلق است؛ اما دلیل اول با دلیل سوم  

گونه تعارضی ندارد. رابطه دلیل دوم و سوم عموم مطلق بوده؛ و این دلیل با دلیل چهارم  هیچ 

تعارضی ندارد. رابطه دلیل سوم نیز با دلیل چهارم تعارض عموم من وجه است. از طرفی نیز  

 انتفای تخییر در مسأله وجود دارد.   اجماع بر 

 تطبیق شیوه اول

اگر قرار باشد قواعد باب تعارض به شیوه اول بین این چهار دلیل جاری شود، نیتجه چنین  

با توجه به رابطه تباینی بین دلیل اول و دوم، باید به اصل در مسأله که عدم قطع    - 1است:  

را تخصیص  اخص مطلق از دلیل اول است آن   دلیل چهارم نیز چون   - 2نماز است مراجعه کرد؛  

گردانی از قبله به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، نماز  زده، لذا حکم این است که اگر روی 

شود، اگر  بنابر رابطه عموم مطلق بین دلیل دوم و سوم نیز نیتجه این می   - 3شود؛  قطع نمی 

در تعارض بین دلیل    - 4ع نماز است؛  گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بطالن و قط روی 

گردانی از قبله با کل بدن باشد  سوم و چهار نیز سه حکم در مسأله داریم: در صورتی که روی 

گردانی از  اما به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، باید به اصل در مسأله رجوع کرد، اگر روی 
 

 شود. کنند، روشن میایشان و تطبیقاتی که برای سه شیوه مذکور بیان می چگونگی دور و تسلسل در ادامه کالم. 1
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گردانی  از صحیح است، اما اگر روی قبله با کل بدن نبوده و موجب پشت به قبله شدن نباشد، نم 

 با کل بدن و به اندازه پشت به قبله شدن باشد، نماز باطل است.  

شود که هر چند قواعد باب تعارض به صورت دو به دو بین ادله  در این تطبیق مشاهد می 

متعارض جاری شد، اما همچنان مشکل باقی است. چون نتیجه تعارض دلیل اول و چهارم  

نماز قطع نمی گر )اگر روی  نباشد،  قبله شدن  به  اندازه پشت  به  قبله  از  نتیجه  دانی  با  شود( 

گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بطالن و قطع نماز  تعارض دلیل دوم و سوم )اگر روی 

بنابر شیوه مذکور   رابطه دیگر  این  دارد. که  تباین جزئی )تعارض عموم من وجه(  است(، 

ین تعارض نیز محتاج جریان قواعد باب تعارض است که نتیجه آن  سنجیده نشده است. ولی ا 

شود  همان تعارض بین دلیل سوم و چهارم )عموم من وجه( است، در نتیجه حکم مسأله می 

 همان سه صورتی که در رابطه بین دلیل سوم و چهارم بیان شد.  

 تطبیق شیوه دوم 

انه استفاده شود، بدین صورت  در صورتی که از شیوه دوم در حل تعارض بین ادله چهارگ 

گردانی از قبله  خورد )اگر روی ابتدا دلیل اول با دلیل چهارم تخصیص می   - 1شود:  عمل می 

سپس دلیل دوم به وسیله دلیل    - 2شود(؛  به اندازه پشت به قبله شدن نباشد، نماز قطع نمی 

الن و قطع نماز  گردانی از قبله با کل بدن باشد، موجب بط خورد )اگر روی سوم تخصیص می 

کنند )رابطه عموم  نتیجه تخصیص اول با تخصیص دوم با یکدیگر تعارض پیدا می   - 3است(؛  

زمان باید باشد با مالحظه رابطه تعارض  تمام آنچه بیان شد هم   - 4من وجه بین دو نتیجه(؛  

ن  بین دلیل سوم و چهارم )رابطه عموم من وجه( و اجرای قواعد بین آنها )سه حکم برای ای 

برای اجرای قاعده بین دلیل سوم و چهارم نیز باید رابطه هر یک از دو    - 5صورت بیان شد(؛  

تمام این    - 6دلیل را با دلیل اول و دوم نیز در نظر داشت )عموم مطلق و عدم تعارض(؛  

طور باید در هر  های دیگر باشد. و همین ها نیز باید با لحاظ تمام تعارضات و نسبت سنجش 
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ها و قواعد آن توجه کرد که این همان دور یا  سنجی و اجرای قواعد به سایر نسبت نسبت 

 تسلسل است، چون انتهایی ندارد. 

 تطبیق شیوه سوم

اما بر اساس شیوه سوم که روش صحیح سنجش رابطه ادله متعارض است، چنین باید عمل  

یل سوم معارض )عموم  کرد: دلیل چهارم اخص مطلق از دلیل اول است، اما در عین حال با دل 

من و جه( است، لذا با مالحظه رابطه دلیل سوم و چهارم، به وسیله ماده افتراق دلیل چهارم از  

گردانی از قبله که با کل بدن نبوده و موجب  دلیل سوم که تعارضی در این ناحیه ندارند )روی 

ه موجب قطع نماز  گردانی از قبل خورد )روی پشت به قبله شدن نباشد(، دلیل اول تخصیص می 

گردانی با کل بدن نباشد و موجب پشت به قبله شدن هم نشود(.  که این روی است مگر این 

شود،  که دلیل چهارم در ماده اجتماعش با دلیل سوم، موجب تخصیص دلیل اول نمی علت این 

این است که در مسأله تخصیص عام به خاص این نکته ثابت نشده است که دلیل خاص در  

 ارض نیز بتواند دلیل عام را تخصیص بزند. فرض تع 

ها  کند که البته نیتجه و ثمره این روش در نهایت نیز مالاحمد نراقی به این نکته اعتراف می 

آید. اما در برخی  در اکثر موارد یکسان است و تفاوتی به لحاظ حکم مستخرج به وجود نمی 

د یا دو شیوه دیگر حکم مسأله  که شیوه سوم جاری شو صور به هر حال ثمره داشته و این 

که اگر دو عام متخالف مانند »اإللتفات یقطع« و »اإللتفات الیقطع«  شود. مانند این متفاوت می 

وارد شود، و دو خاص متوافق نیز مانند »بالکل یقطع« و »إلی الخلف یقطع« وجود داشته باشد.  

وسیله دو دلیل خاص تخصیص    در این فرض اگر از شیوه سوم استفاده شود، دلیل عام دوم به 

خورد، چون اخص از دلیل دوم هستند. اما بنابر دو شیوه اول و دوم، دلیل عام دوم با یکی  می 
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شود.  از دو دلیل تخصیص خورده، لذا تعارضش با دلیل دیگر تبدیل به عموم من وجه می 

 1( 353ص   ، 1375نراقى،  بنابراین حکم نهایی متفاوت خواهد بود. ) 

 مشهور از انقالب نسبتتبیین 

کلمات اصولیان در تبیین انقالب نسبت، با تبیین نراقی در ظاهر کمی تفاوت دارد. چنانچه بیان  

اند بلکه به تبیین و توضیح آن در  شد اندیشوران اصولی به تعریف انقالب نسبت نپرداخته 

هایی که در  توضیحات و تبیین اند. با مراجعه به منابع مختلف و با توجه به  ضمن مثال پرداخته 

خراسانى،   کاظمى  )ر.ک:  است،  شده  بیان  نسبت  انقالب  برای  مثال  ،  4ج ،  1376ضمن 

بهسودى،  747- 740ص  حسینى  واعظ  ص 4ج ق،  1422؛  شاهرودى،  464،  هاشمى  ؛ 

،  2  ج   ق، 1410؛ خمینى،  197، ص 3  ج   ، 1371؛ طباطبایى قمى،  288، ص   7ج ق،  1417

البیت  32ص  اهل  فقه  لمجمع  التابعه  األصولیه  و  الفقهیه  القواعد  تالیف  لجنه    ق، 1427  : ؛ 

 را چنین تقریب کرد:  توان آن ( می 487ص 

شود که بیش از دو دلیل متعارض با یکدیگر وجود داشته  انقالب نسبت در جایی مطرح می 

ه را دارا باشند. مثاًل  سنجی با یکدیگر یکی از نسب اربع باشد. این ادله ممکن است در نسبت 

دلیل »اکرم العلماء« با دلیل »التکرم الفساق« رابطه تباین جزئی )عموم من وجه( دارند. دلیل  

سومی نیز وجود دارد که »التکرم الفساق من العلماء«، رابطه این دلیل سوم با دلیل اول و دوم  

شود »اکرم  یم نتیجه می عموم مطلق است. اگر به وسیله دلیل سوم، دلیل اول را تخصیص بزن 

العلماء العدول«؛ که رابطه آن با دلیل دوم دیگر عموم من وجه نیست بلکه این رابطه به تباین  

یابد. این تغییر رابطه دلیل اول با دلیل دوم از عموم من وجه به عموم مطلق را انقالب  تغییر می 

ر یافت و منقلب شد. اما اگر  نسبت گویند. چون نسبت دو دلیل با لحاظ دلیل سوم تبدل و تغیی 

 
هاا در تقادیم یاک در این مثاال نیز باه خوبی مشااخص اسااات کاه نراقی در شاایوه سااوم از ضاااابطاه توافق و تخاالف خااص .1

لیل عام متوافق با سانجی اساتفاده کرده اسات و تخصایص دلیل عام به وسایله دو خاص متخالف را مقدم بر سانجش رابطه دنسابت

 دو دلیل خاص دانسته است.

http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
http://lib.eshia.ir/13064/7/288/%D8%A8%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8
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سنجی بدین صورِت متغیر لحاظ نشود و همان نسبت ابتدایی بین ادله سنجیده شود،  این نسبت 

نتیجه متفاوت خواهد بود، چون موجب تعارض بین دلیل اول و دوم شده که باید قائل به  

 ترجیح یا تساقط و دیگر اقوال مطرح درباره ادله متعارض شد. 

ضیح فوق باید گفت، در واقع سخن در این است که در تعارض بین ادله  با توجه به تو

سنجی میان دو دلیل پرداخت و  متعدد کدام راه را باید در پیش گرفت؟ آیا باید به نسبت 

نتیجه به دست آمده را با سایر ادله سنجید؛ هر چند نسبت آنها با یکدیگر در مالحظه با  

بیری باید انقالب نسبت را پذیرفت و در تعارض ادله  نسبت اولیه تغییر کرده باشد؟ به تع

ادله متعارضه متعدده آن میان  ابتدایی  آنچه مهم است همان نسبت  یا  را جاری دانست؟ 

است و باید بر اساس همان نسبت ابتدایی به داوری و جریان قواعد میان آنها پرداخت؟  

ه متعارضه باید به مدلول  سنجی میان ادلبه تعبیر سوم، سخن در این است که در نسبت 

ادله، صرف نظر از قرائن توجه کرد؛ یا پس از اعمال قرائن در مدلول ادله باید رابطه آنها  

 را سنجید؟ 
ظاهر تعابیر مطرح شده در کلمات اندیشوران اصولی، مطابق با دو شیوه مطرح شده از  

اما سخنی از توجه    سوی نراقی برای اعمال قواعد باب تعارض است، یعنی روش اول و دوم. 
زمان و تأثیرگذار بر یکدیگر، که همان شیوه سوم مطرح در  ها به صورت هم به تمام نسبت 

شود. در حقیقت ظاهر تقریب مشهور از انقالب نسبت، مطابق  کالم نراقی است، مشاهده نمی 
با شیوه دومی است که مالاحمد نراقی برای اجرای قواعد باب تعارض بین ادله متعارض  

تعدد مطرح کرد. لذا بر اساس این تقریب، انتساب دیدگاه پذیرش انقالب نسبت به نراقی،  م 
 ( نپذیرفت.  را  شیوه  این  خود  ایشان  چون  بود؛  خواهد  ناتمام  نراقى،  نسبتی    ، 1375ر.ک: 

 ( 352- 351ص 
 تحلیل مختار و جمع بین دو تبیین ارائه شده 

نراقی در حل تعارض ادله متعدد، توجه به  در تبیین نظریه انقالب نسبت و روش مالاحمد  

 چند نکته الزم و ضروری است: 
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بر اساس نکاتی که در کلمات نراقی و برخی دیگر از دانشوران اصولی درباره این   .1

شناسی حل  شیوه حل تعارض بیان شده است، باید انقالب نسبت را از دیدگاه روش 

یش از دو دلیل شناخت  مسائل اصولی، به عنوان یک روش جدید در حل تعارض ب 

و معرفی کرد. در حقیقت نراقی با تحلیل شیوه مشهور در حل تعارض ادله متعدد،  

شناسانه را در پیش گرفته و پس از تحلیل این دیدگاه و توجه به اشکال  کاری روش 

آن، روشی جدید را در حل تعارضات مطرح کرده و در مقام عرضه و تطبیق آن بر  

گ  ایشان در  نسبت آمده است.  و  رابطه  انواع  تحلیل  به  ادله  ام نخست  میان  سنجی 

کار و روش مشهور، دو احتمال دیگر را به لحاظ  متعارض پرداخته و در کنار راه 

گانه موجود، به انتخاب  های سه کند. سپس با نقد و بررسی روش روشی مطرح می 

خورد  شناسی بر پردازد. از دیگر نکات مهم در روش روش صحیح و معرفی آن می 

های موجود و تبیین عملی اشکال روش مشهور  ایشان با ادله متعارض، تطبیق شیوه 

 و در نهایت نشان دادن ثمره عملی روش صحیح در حل تعارض ادله متعدد است.  

چنانچه بیان شد، ظاهر تقریب مشهور مطابق با شیوه دوم حل تعارض از نگاه نراقی   .2

ردود و مستلزم دور و تسلسل معرفی  است، که این روش حل تعارض از نظر وی م 

شد. بنابراین نسبِت پذیرش انقالب نسبت به نراقی، آن هم بر اساس تقریب مشهور،  

نسبتی ناتمام و ناصواب است. اما با تحلیل دقیق کالم نراقی و تطبیقاتی که ایشان  

از  ای تبیین کرد که با تقریب مشهور  توان، کالم وی را به گونه بیان کرده است، می 

 انقالب نسبت نیز کمی سازگار شود.  

کار ارائه  ای جدید، تذکر داد که باید دقت شود راه ایشان پس از ارائه حل تعارض به شیوه 

های موجود بین ادله متعارض توجه کرد.  شده مبتال به اشکال نباشد. بنابراین باید به انواع رابطه 

 توان چنین گفت: بیان کرده است، می با تحلیل کالم نراقی نسبت به روش دوم و سومی که  
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هر چند ظاهر شیوه سوم با کلمات مشهور در تبیین انقالب نسبت متفاوت است، اما در  

شود. البته تفاوتی بین  واقع این شیوه نیز یکی از مواردی است که در انقالب نسبت مطرح می 

پذیرفته و دیگری را انکار کند؛ و  شیوه دوم و سوم وجود دارد که موجب شده ایشان یکی را  

مندی راه دوم است. )برای مطالعه بیشتر درباره  مند بودن راه سوم در برابر عدم ضابطه آن ضابطه 

( بنابراین در نظریه انقالب نسبت در  44- 29ص ، 1396ضوابط مطرح شده، ر.ک: شاکری، 

ه رابطه میان دو دلیل به  شود، بر عکس روش اول که صرفًا ب ها نظر می حقیقت به تمام رابطه 

 شود.  ها، اکتفا و توجه می تنهایی و بدون لحاظ دیگر رابطه 

ای جدید در حال احداث است و در چنین  که نظریه البته از نظر ایشان )با توجه به این 

مواقعی تمام جوانب قضیه ممکن است کشف نشده باشد( شیوه دوم که در حقیقت نوعی  

ت با اشکال دور و تسلسل مواجه است )یا چنانچه در کلمات سایر  سنجی بدون قرینه اس رابطه 

؛  484ص   تا، آشتیانى، بی ر.ک:  دانشیان اصولی بیان شده است، مستلزم ترجیح بالمرجح است. ) 

  ق، 1386؛ فرحى،  333، ص 3ج ق،  1428؛ صافی،  191، ص 9ج ق،  1427حسینى شیرازى،  

با توجه به قرائن موجود و  سوم که کار صحیح نیست، اما شیوه ( لذا این شیوه و راه 438ص 

نسبت  در  است مؤثر  توأم  به  سنجی  شیوه  بدین  باید  و  بوده  صحیح  نسبتی  تغییِر  چنین   ،

 سنجی بین ادله پرداخت.  نسبت 

های مختلف و تقدم و تأخر آنها برای حل  در حقیقت از نظر نراقی برای توجه به رابطه 

ها بدون ضابطه باشد، با  سنجی اگر این نسبت مند عمل کرد و  تعارض، باید به صورت ضابطه 

 مشکل دور، تسلسل یا ترجیح بالمرجح مواجه خواهد بود.  

ها قرائن و ضوابط دیگری را نیز یافت و ارائه کرد، بعید اگر بتوان برای سنجش رابطه

ها مخالفتی داشته باشد. زیرا در توجه به قرائن موجود  رسد ایشان با تغییر نسبت به نظر می

ها و ارتباط آنها همزمان توجه شده است و این همان و ضوابط مسأله، به کلیه تعارض

 کار سوم در پی آن است. ای است که نراقی در راه نکته
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تنها به یکی از دو  اما بنابر تقریب رایج از انقالب نسبت، مخالفان و موافقان ظاهراً 

اند. مخالفین، این دیدگاه را به  شته شیوه صحیح و غلط ارائه شده در دیدگاه نراقی توجه دا 

این شیوه است، صورت دوم جاری کرده ناصواب بودن  نراقی معترف به  اند و چنانچه 

اند؛ اما موافقین، مصادیق  ایشان نیز بر اساس آن انقالب نسبت را با مشکل مواجه دانسته 

 اند.  شده   اند و قائل به پذیرش آنو مواردی همچون شیوه سوم را مد نظر قرار داده

-را موارد امکان جمع عرفی دانستهکه برخی موافقین انقالب نسبت، مورد جریان آن این

  ق، 1427،  : التابعه لمجمع فقه اهل البیت  ةاألصولی  و  ةالفقهی تألیف القواعد    ة لجن)ر.ک:   1اند

اند. )مشکینى ( و حتی برخی این نظریه را از مصادیق جمع عرفی محسوب کرده487ص 

 ( شاهد بر این برداشت است.  91ص ،  1374اردبیلى،  
توان گفت: پذیرش انقالب نسبت مطابق حق  به هر حال با تقریب دقیق انقالب نسبت می 

راه  و  راه بوده  نراقی  سوی  از  شده  ارائه  در  کار  باید  یعنی  است  دفاع  قابل  و  دقیق  کاری 
و  نسبت  قرائن  به  متعارض  ادله  میان  به  سنجی  آن  اساس  بر  و  کرد  توجه  نیز  دیگر  قواعد 
ها پرداخت. هر چند این تقدم و تأخر ممکن است موجب  سنجی و تقدم و تأخر سنجش نسبت 

تغییر نسبت میان ادله متعارض شود، و یا موجب چنین تغییری نشود و حتی ممکن است  
کند. پس در واقع  جریان این روش، تعارض غیرمستقر را به تعارض مستقر یا بالعکس تبدیل  

 
اند نیز استفاده این نکته از کلمات برخی اصولیان بر اساس تطبیقاتی که در صور مختلف مطرح در انقالب نسبت انجام داده  . 1

كاظمى کند. )ر.ک: شود. به عنوان مثال محقق نائینی، در مواردی که امکان جمع عرفی وجود دارد، انقالب نسبت را مطرح می می 

- 35، ص 2ج   ق، 1410خمینى،  اند. )ر.ک:  گونه عمل کرده چنین امام خمینی این ( هم 746- 745، ص 4، ج 1376خراسانى،  

36 ) 
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بلکه ممکن است گاه منطبق با جمع عرفی باشد    1انقالب نسبت از مصادیق جمع عرفی نیست، 
   2و گاه جمع عرفی میان ادله را تبدیل به تعارض مستقر کند. 

که قائل به چه  با توجه به توضیحات بیان شده، در انتساب دقیق این نظریه به نراقی و این 

 چیز است، باید گفت: 

ر اساس تقریب رایج از انقالب نسبت، انتساِب پذیرش مطلق آن به نراقی ناتمام است و  ب 

گونه که تصریح کرده است، انقالب نسبت به شیوه دوم را نپذیرفته و تنها تغییر  ایشان همان 

داند. لذا بر اساس این تقریب باید وی را جزو  ها بر اساس شیوه سوم را صحیح می نسبت 

هایی از این تقریب در  در مسأله دانست. اما بر اساس تقریب صحیح )بخش  قائلین به تفصیل 

ادامه خواهد آمد( وی انقالب نسبت را به عنوان یک روش حل تعارض به صورت مطلق  

ای که باید در حل تعارض بیش از دو دلیل جریان پیدا کند  پذیرد. به این معنا که تنها شیوه می 

ری و تفاوت این روش با روش مشهور در تمام مصادیق  همین روش است؛ هر چند تأثیرگذا 

نبوده و در اکثر موارد در نتیجه نهایی تفاوتی حاصل نشده و در برخی موارد نیز به دلیل عدم  

 شود. وجود ضابطه و قرینه اثرگذاری این روش منتهی به نتیجه نمی 

کند و تأثیرگذاری  توان گفت، نراقی روشی جدید را برای حل تعارضات مطرح می لذا می 

سنجی را با ضابطه  داند، و تنها در مواردی که بتوان نسبت را منوط به ضوابط و شرایطی می آن 

پذیرد. هر چند وی  انجام داد، تفاوت نتیجه بین روش پیشنهادی خود با روش مشهور را می 

ی، شاگرد  به تبیین این ضوابط و قرائن نپرداخته است. مؤید این تبیین توضیحات شیخ انصار 

گونه به استاد نسبت  نراقی درباره دیدگاه استاد خویش است. وی در مقام نقل کالم نراقی این 

داند و تنها در  ها لفظی باشند جاری نمی دهد، که نراقی این دیدگاه را در مواردی که خاص می 
 

 تفاوت بین نظریه انقالب نسبت و جمع عرفی در ادامه بیان خواهد شد.  . 1

به عنوان مثال در بحث ضمان عاریه که شیخ انصاری در مخصص متصل بر اساس نظریه انقالب نسبت عمل کرده است،   .  2

وجب شده است که رابطه بین ادله به عموم من وجه تغییر یابد و تعارض مستقر شکل گیرد. )ر.ک: شیخ  اجرای این روش م

 ( 406، ص4جق، 1428انصاری، 
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می  را جاری  دیدگاهی  انصارى،  جایی چنین  )ر.ک:  باشد.  لبی  ادله خاص  از  یکی  که  کند 

بیان شد سازگاری  103، ص 4ج ق،  1428 نراقی  از کلمات  آنچه  با  نسبت  این  ( هر چند 

اما به هر حال از حیث بیان ضابطه برای تأثیرگذاری انقالب نسبت، مؤید کالم ماست.    1ندارد. 

 ای است که در کالم شیخ بیان شده است.( )مخصص لفظی یا لبی بودن، ضابطه 

بر خالف آنچه مشهور شده است، تنها در موارد تغییر نسبت بین      انقالب نسبت،  .3

گاه نوعًا با مثال توضیح داده شده است  ادله متعارض جاری نیست. از آنجاکه این دید 

و کاربرد اصلی و ثمره علمی آن در مواردی است که نسبت میان ادله متعارض تغییر  

گذاری شده و شهرت یافته است. این کاربرد و تعریِف مثالی،  یابد به این نام، نام می 

له متعارض  گونه تغییر نسبتی میان اد موجب شده، بسیاری از اصولیان مواردی که هیچ 

شاید    2شود را مشمول انقالب نسبت ندانند و قائل به عدم جریان آن شوند. ایجاد نمی 

اند که امکان جمع عرفی میان  که برخی این دیدگاه را منحصر در مواردی دانسته این 

  ، 1374ادله متعارض یا برخی از ادله وجود داشته باشد )ر.ک: مشکینى اردبیلى،  

 رداشت اشتباه است. (، به دلیل همین ب 91ص 

های صورت  رسد چنین برداشتی از انقالب نسبت اشتباه است. زیرا با بررسی اما به نظر می 

شود ماهیت این نظریه و تأکید آن بر توجه به قرائن موجود برای بررسی  گرفته مشخص می 

ابتدایی دو دلیل از میان ادله متعارض )بر اساس ضوابط( و سپس سنجش نتیجه حاصل شده  

 
دهد بیان مخصص لبی و لفظی تفاوتی از حیث نظریه انقالب نسبت  خصوصا که نراقی خود در پایان عبارتی دارد که نشان می.  1

 ( 353ص، 1375نراقى، نسبت. )رک: 

به عنوان مثال، محقق خویی در فرضی که یک دلیل عام )حرم الربا( و دو دلیل خاص وجود داشته باشد و رابطه دو خاص  .  2

کند، چون  گوید قول به انقالب نسبت یا عدم آن تفاوتی نمی(، میة تباین باشد )الربا بین الوالد و الولد؛ الربا بین الزوج و الزوج

زمان و تخصیصش به دو دلیل، با لحاظ ابتدایی عام با یک خاص و تخصیص آن، سپس سنجش اص هملحاظ دلیل عام با دو خ

کند. چراکه نسبت عام در هر دو حالت با دو خاص، عموم مطلق است. )واعظ  ها ایجاد نمیآن با خاص دیگر تغییری در نسبت

 ( 468-467، ص2ج ق،1422حسینی بهسودی، 
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با سایر ادله است، چه این سنجش موجب تغییر نسبت میان سایر ادله باشد یا چنین تغییری  

شناسی بیان شد، انقالب نسبت روشی جدید  ایجاد نشود. به تعبیری چنانچه از دیدگاه روش 

ها  برای بررسی تعارض بیش از دو دلیل است؛ و دائره شمولی آن منحصر در مواردی که نسبت 

ت و تمام مواردی که بیش از دو دلیل متعارض وجود داشته باشد را در بر  تغییر یابد نیس 

کار و روش ارائه شده به سنجش میان ادله متعارض پرداخته  گیرد. بنابراین باید مطابق راه می 

شود. البته چون اثر بارز این روش در موارد تغییر نسبت بین ادله است به این نام مشهور شده  

 1است. 

 تحلیل فوق ادله و شواهدی در کلمات نراقی و سایرین وجود دارد: برای اثبات  

نراقی در ابتدای توضیحاتی که درباره این روش ارائه داده است، به صورت عام   -1

کند برای جریان قواعد  کند. وی در همان آغاز سخن بیان می مسأله را تبیین می 

دارد، سه شیوه و  باب تعارض در مواردی که بیش از دو دلیل متعارض وجود  

( ایشان در تبیین  350ص ،  1375ر.ک: نراقى،  توان تصویر کرد. ) روش را می 

ای به تغییر نسبت و عدم آن  این سه روش و انتخاب روش صحیح، هیچ اشاره 

 
اقی چنین نامی برای شیوه پیشنهادی خود ارائه نکرده است. تنها شیخ انصاری به دلیل مالحظه  چنانچه بیان شد، مالاحمد نر .1

و پس از ایشان این  ( 111، ص4جق، 1428)انصارى، شود، از تعبیر تنقلب النسبۀ استفاده کرد ها منقلب میموردی که نسبت 

انقالب نسبت نیز ممکن است بر اساس مواردی از جریان    اصطالح برای این نظریه، مشهور و رایج شد. وجه تسمیه این نظریه به

ها  و تطبیق این نظریه باشد که با دیدگاه مشهور در حل تعارض، تفاوت دارد. و اال اصل این نظریه منحصر در انقالب نسبت 

 نیست. 

نیاید، اما با توجه به اشتهار   ممکن است بهتر باشد نام جدیدی برای این نظریه برگزید تا دیگر چنین کج فهمی از عنوان آن الزم

 این عنوان، در این نوشتار از همان عنوان رایج استفاده شده است. 
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ندارد. بخالف آنچه در کلمات سایر اصولیان متداول شده است و تمرکز اصلی  

 1بر تغییر نسبت قرار داده شده است. 

های بیان شده به لحاظ  که معترف است بین شیوه که نراقی با این دیگر این شاهد   -2

ثمره عملی در حل تعارضات، نوعًا تفاوتی وجود نداشته و نتیجه یکسان است  

کند، اما با این وجود باید بر اساس شیوه سوم  ها تغییر نمی و به تعبیری نسبت 

( این تصریح  353ص  ، 1375ر.ک: نراقى، که شیوه صحیح است عمل شود. ) 

به خوبی نشان دهنده این است که از نظر ایشان انقالب نسبت تنها مختص به  

کار و روش در حل  موارد تغییر نسبت بین ادله نیست، بلکه به عنوان یک راه 

 2تعارضات و در تمام موارد جاری است. 

را از مصادیق  شاهد دیگر بر مدعا این است که، قائلین به انقالب نسبت، آن  -3

می  عرفی  باب   3دانند،جمع  قواعد  سایر  بر  مقدم  عرفی  جمع  معتقدند  لذا 

تعارض است، زیرا با جمع عرفی میان ادله متعارض، در واقع تعارض بین 

)رک:   4رسد. ادله از بین رفته و دیگر نوبت به جریان قواعد باب تعارض نمی 

 
یا اشکالی که از سوی برخی دانشوران اصولی مطرح  مانند تعاریفی که در ابتدای این نوشتار برای انقالب نسبت نقل شد.   .1

نداشته و موجب تغییر نسبت بین ادله نشده است. )به عنوان نمونه  ای شده است که جریان انقالب نسبت بین ادله متعارضه ثمره

   (586، ص3ج، 1387ر.ک: اعتمادى، 

کند در  شیخ انصاری تصریح میاین مطلب در کلمات برخی دیگر از اندیشمندان اصولی مطرح شده است. به عنوان نمونه  .  2

  ها تغییر نکند.هر چند ممکن است در این سنجش نسبت موارد اختالف نسبت ادله متعارض، انقالب نسبت مورد پذیرش است  

در بحث ضمان عاریه به شیوه نظریه انقالب نسبت به سنجش ادله  ( یا فخرالمحققین  112-111، ص4جق،  1428انصارى،  )

 (130-129، ص2جق، 1387حلّى، ) متعارض پرداخته است، هر چند موجب تغییر نسبت نشده است.

اند، در صوری که این نظریه را  اند و چه کسانی که در مسأله قائل به تفصیل شدهنظریه را مطلقا پذیرفتهچه کسانی که اصل . 3

 اند که از مصادیق جمع عرفی است. اند، گفتهپذیرفته و جاری دانسته

 رداخته خواهد شد.  البته این نکته مورد نقد نگارندگان است، که در ادامه به بیان تفاوت بین انقالب نسبت و جمع عرفی پ  .4
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؛ لجنه تالیف القواعد الفقهیه و األصولیه التابعه  354- 350ص   ،1375نراقى،  

 ( 487ص  ق،1427 : ه اهل البیت لمجمع فق

در حقیقت تقدم جمع عرفی بر سایر قواعد باب تعارض همیشگی است و اختصاصی به  

تواند شاهد دیگری بر جریان داشتن انقالب نسبت به صورت  فرض خاصی ندارد. این نکته می 

)و    مطلق در تمام موارد تعارضات بیش از دو دلیل باشد. زیرا قاعده این است که جمع عرفی 

 انقالب نسبت به عنوان مصداق آن( بر تمام قواعد باب تعارض مقدم است. 

ای است درباره ثمره اجرای این روش بین  چهارمین شاهد بر مدعای فوق نکته  -4

ادله متعارض؛  جریان انقالب نسبت همیشه به معنای رفع تعارض نیست. بلکه  

و با تغییر رابطه    مد به تثبیت و استقرار تعارض می انجا گاه اجرای این روش،  

مثاًل از عموم مطلق که تعارض غیرمستقر است، به عموم من وجه که تعارض  

گیرد. چنانچه  مستقر است، موردی برای جریان قواعد باب تعارض شکل می 

؛  106، ص 4ج ق،  1428اند. )ر.ک: انصارى،  برخی به این نکته تصریح کرده 

ق،  1427  : بعه لمجمع فقه اهل البیت  لجنه تالیف القواعد الفقهیه و األصولیه التا 

کار که گاه تعارض مستقر را تبدیل به غیرمستقر  ( توجه به نتایج این راه 487ص 

کند و گاه بر عکس عمل کرده و تعارض غیرمستقر را مستقر کرده و گاهی  می 

کند، نشان دهنده دائره شمولی این  ها ایجاد نمی نیز هیچ نوع تغییری بین نسبت 

 نظریه در تمام موارد تعارض بیش از دو دلیل است.  

صوِر انقالب نسبت )مانند اشکال  برخی از اشکاالت وارد شده به بعضی از     -5

تا،  ای، بی کمره اند. ) تعارض تقدیم دو خاص هم رتبه که بر یک عام وارد شده 

جریان این روش در تمام    ( نیز نشان دهنده این است که 279- 278، ص 2ج 

موارد تعارض بیش از دو دلیل محل سخن است، هر چند در برخی موارد ممکن  
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اشکاالت   دلیل  به  یا در برخی صور  باشد  نداشته  نتیجه خاصی در پی  است 

 خاص قابلیت اجرا یا به تعبیری به فعلیت رسیدن را نداشته باشد.  

روش عام مطرح نباشد و تنها مختص به  که، اگر انقالب نسبت به عنوان یک  توضیح این 

شود دیگر نباید صوری که دچار  مواردی باشد که موجب تغییر نسبت بین ادله متعارض می 

اشکال عدم جریان هستند، به عنوان صور انقالب نسبت مطرح شده، مورد تحلیل و بررسی  

صور مسأله نپرداخته    پرداز این بحث، خود به ذکر قرار گیرد. خصوصَا که نراقی به عنوان نظریه 

دهد  و این صور از سوی دیگر دانشیان اصولی )موافق و مخالف( مطرح شده است که نشان می 

 1برداشت ایشان از انقالب نسبت نیز، روشی عام برای تمام تعارضات است. 

انقالب   .4 تفاوت  آن،  ماهیت  و شناسایی  نسبت  انقالب  تبیین  درباره  نکته  چهارمین 

عرفی است. چنانچه بیان شد برخی انقالب نسبت را از مصادیق جمع  نسبت با جمع  

اند که مورد انقالب نسبت جایی است که امکان جمع  عرفی دانسته و برخی بیان کرده 

عرفی وجود داشته باشد، لذا در مواردی که امکان جمع عرفی وجود ندارد، انقالب  

 اند.  نسبت را نپذیرفته 

ب  هر چند  نگارندگان،  نظر  و مصادیق  از  دارد  تنگاتنگی وجود  ارتباط  مسأله  این دو  ین 

کنند.  مندسازی انقالب نسبت کمک شایانی می مختلف جمع عرفی در رفع اشکاالت و ضابطه 

ای موارد با تغییر نسبتی  ( چنانچه انقالب نسبت نیز در پاره 44- 29ص ،  1396)ر.ک: شاکری،  

آورد؛  رفی بین ادله متعارض به وجود می کند، محملی برای جریان قاعده جمع ع که ایجاد می 

 
ها، تفاوت در  گذاری بر اساس مواردی است که بین شیوه مرسوم به انقالب نسبت با سایر روشالبته چنانچه بیان شد این نام. 1

نتیجه وجود دارد. و گرنه اصل روش مطرح شده از سوی نراقی اعم است و در تمام موار تعارض بیش از سه دلیل جاری است.  

بنابراین بر اساس ادبیات رایج در علم    سوی دانشوران اصولی به نام انقالب نسبت معروف و مشهور شده است.  اما تسامحاً از  

 کنند.  اصول نگارندگان نیز این اصطالح رایج را تسامحاً برای روش مذکور پذیرفته و از همان اصطالح استفاده می
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اما این ارتباط تنگاتنگ به معنای یکسانی این دو مسأله یا حتی رابطه عموم مطلق بین این دو  

 نیست تا انقالب نسبت از مصادیق جمع عرفی دانسته شود.  

با توجه به توضیحات ارائه شده مشخص شد، ادعاهای مطرح شده، بازگشت به تقریب  

انقالب نسبت دارد. اما بر اساس تبیین صحیح، تفاوت بین این دو عنوان اصولی   ناتمام از

ها  به خوبی روشن است. برای تبیین دقیق رابطه بین انقالب نسبت و جمع عرفی، تفاوت 

 1های این دو مسأله بیان خواهد شد. و تشابه 

 وجه شباهت جمع عرفی و انقالب نسبت

رتبه آنها به نسبت سایر قواعد باب تعارض در حل تعارض  وجه شباهت این دو در جایگاه و  

گرفته شود   ادله در نظر  تعارض  به  قواعد مربوط  تمام مسائل و  اگر  ادله است. به عبارتی 

سنجی میان ادله متعارض )انقالب نسبت(، جمع عرفی، رجوع به  )مسائلی همچون، نسبت 

مع عرفی، مقدم بر سایر قواعد مطرح  مرجحات، تخییر و ...( رتبه و جایگاه انقالب نسبت و ج 

 در حل تعارض است.  

در جمع عرفی ابتدا ادله متعارض را سنجیده، اگر امکان جمع و رفع تعارض وجود داشت،  

ادله جاری می جمع صورت می  بین  تعارض  باب  قواعد  این صورت،  شود.  پذیرد، در غیر 

 بنابراین رتبه جمع عرفی مقدم بر سایر قواعد است.  

ه جایگاه انقالب نسبت بنابر تقریب مشهور و رایج نیز چنین ادعایی صحیح است.  دربار 

الزم به ذکر است هر چند مطابق این تقریب، نسبت به جایگاه آن اختالفی میان اصولیان وجود  

دارد، اما وجه مشترک آنها تقدم انقالب نسبت بر سایر قواعد باب تعارض مانند رجوع به  

 مرجحات و ... است.  

 که: وضیح این ت 

 
ان با تحلیل کلمات دانشوران اصولی ذیل مسأله انقالب نسبت،  های بیان شده مواردی است که نگارندگها و تفاوتشباهت. 1

  اند. بدان دست یافته
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اند  ای از اندیشوران اصولی جایگاه طرح انقالب نسبت را در تعارض مستقر بیان کرده عده 

ق،  1420؛ عراقی،  451ص   ق، 1409؛ خراسانى،  102، ص 4ج ق،  1428)ر.ک: انصارى،  

( اما بر اساس  42ص   ق، 1415؛ حسینى،  408، ص 3ج ق،  1374اصفهانی،    ؛ 482، ص 2ج 

گفته  نسبت،  انقالب  نسبت اند  پذیرش  ادله  بین  می ابتدا  نتایج  سنجی  اساس  بر  شود، سپس 

 شود. حاصل شده، سایر قواعد مانند رجوع به مرجحات، تخییر یا تساقط اعمال می 

برخی دیگر نیز این نظریه را بعد از تعارض غیرمستقر یا به عنوان مواردی که مشکوک  

را بین  اند و جایگاه آن ده است از مصادیق تعارض مستقر است یا تعارض غیرمستقر، مطرح کر 

دانسته  غیرمستقر  و  مستقر  تعارض  مسأله  )ر.ک: حکیم،   دو  ؛  348، ص 7ج ق،  1413اند. 

( اگر این دیدگاه صحیح و مورد پذیرش باشد،  288، ص 7ج ق،  1417هاشمى شاهرودى،  

شود انقالب نسبت، بر سایر قواعد باب تعارض به لحاظ رتبه و جایگاه  باز هم مشخص می 

سنجی تطبیق و اجرا نشود، نوبت به تعارض مستقر و جریان سایر  مقدم است. چراکه تا نسبت 

 رسد.  قواعد نمی 

شوند،  در حقیقت چون جمع عرفی و انقالب نسبت هر دو موجب رفع تعارض بین ادله می 

با یکدیگر شباهت دارند. این شباهت در جایگاه موجب شده است برخی نسبت به رابطه  

 یکدیگر دچار اشبتاه شوند.   دو با این 

 های جمع عرفی و انقالب نسبتتفاوت

توان  های اساسی که میان این دو شیوه حل تعارض وجود دارد؛ نمی اما با توجه به تفاوت 

توان به موارد ذیل  ها می دو را یکسان یا از مصادیق یکدیگر شمرد. از جمله این تفاوت این 

 اشاره کرد: 

انقالب نسبت و جمع عرفی به لحاظ ماهیت و سنخ    تفاوت در ماهیت و سنخ:  -1

ای از قواعد باب تعارض است  با یکدیگر تباین دارند. زیرا جمع عرفی قاعده 

که در موارد امکان جمع عرفی تطبیق شده و بر سایر قواعد باب تعارض مقدم  
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است؛ اما انقالب نسبت ماهیتًا قاعده نیست، بلکه روش جریان قواعد است، آن  

بین قاعده و روش    1ی که در تمام مسیر حل تعارض ادله مؤثر است. هم روش 

جریان قاعده تفاوت ماهوی وجود دارد. بنابراین حتی در موارد جریان قاعده  

جمع عرفی، باید به روش انقالب نسبت توجه داشت و اگر ادله متعارض بیش  

ها  و نسبت از دو دلیل است و امکان جمع عرفی وجود دارد باید به تمام روابط  

 در جمع عرفی توجه کرد.  

هر چند تقدم جمع عرفی و انقالب نسبت بر قواعد    تفاوت در جایگاه و رتبه:  -2

این  شباهت  بیان شد  دیگر  تعبیری  به  و  است،  پذیرفتنی  تعارض  در  باب  دو 

مقایسه با سایر قواعد باب تعارض، تقدم جایگاه و رتبه آنها در مقایسه با سایر  

 قواعد است.  

با یکدیگر، دچار تفاوت ج انقالب نسبت در مقایسه  ایگاه و رتبه  اما جمع عرفی و 

 که: هستند. توضیح این 

رتبه جریان انقالب نسبت بر جمع عرفی مقدم است. چراکه بیان شد انقالب نسبت روش  

جریان قواعد باب تعارض است که از جمله این قواعد، جمع عرفی است. بنابراین انقالب  

تمام آنها را  نسبت بر کلیه قواعد باب تعارض و نحوه جریان آنها سیطره و احاطه داشته و  

دهد. به تعبیر دیگر، چون انقالب نسبت روش جریان قواعد باب  تحت تأثر خود قرار می 

تعارض است؛ در تمام مراحل اجرای قواعد باب تعارض و همزمان با آنها )حتی جمع عرفی(  

باید به روش جریان قواعد توجه داشت که به شیوه مشهور قواعد را جاری کرد یا بر اساس  

 نسبت. انقالب  

 
اگر هم مسائل روشی به عنوان قاعده در نظر گرفته شود، باید گفت تفاوت جمع عرفی و انقالب نسبت در این است که جمع  .  1

ای عام است که در تمام مسیر ت قاعدهعرفی یک قاعده خاص با جایگاه مشخص در حل تعارض ادله است؛ اما انقالب نسب

 کند. حل تعارض ادله، بر سایر قواعد باب تعارض سیطره داشته و نحوه جریان آنها را تنظیم و تقدم و تأخرها را مشخص می
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جمع عرفی میان ادله متعارض قابلیت جریان دارد. چه    تفاوت در مورد جریان:  -3

که انقالب نسبت، تنها  این تعارض بین دو دلیل باشد یا بیش از دو دلیل، درحالی 

کند و در تعارض بین دو دلیل  در موارد تعارض بیش از دو دلیل معنا پیدا می 

بنابراین به لحاظ م این روش بی  این دو  معناست.  قابلیت جریان رابطه  ورد و 

تر از محدوده جریان  عموم مطللق است، یعنی محدوده جریان جمع عرفی وسیع 

 انقالب نسبت است. 

نتیجه:  -4 نتیجه نیز با یکدیگر متفاوتند. زیرا جمع    تفاوت در  این دو مسأله در 

که نتیجه انقالب نسبت  عرفی همیشه مانع ایجاد تعارض مستقر است؛ حال آن 

یشه یکسان نیست. گاهی این روش، مانند جمع عرفی موجب رفع تعارض  هم 

کند(؛ گاه بر عکِس جمع  شود )مصداقی برای جمع عرفی ایجاد می مستقر می 

ادله را تبدیل به تعارض مستقر می  کند؛ و گاه  عرفی، تعارِض غیرمستقر بین 

 گونه تأثیری در رابطه ادله متعارض ندارد. هیچ 

طرح شده در تقریب صحیح از انقالب نسبت باید گفت، تعابیر فقها و  با توجه به نکات م 

های مختلفی به عنوان اقوال در مسأله  که تفصیل اصولیان درباره آن همراه با تسامح است و این 

مطرح شده است با ماهیت انقالب نسبت مطابقت ندارد. در حقیقت درباره انقالب نسبت،  

ای برای جریان قواعد باب  نزاع است. یعنی آیا چنین شیوه تنها جریان و عدم جریان محل  

های در مسأله  تعارض در موارد تعارض بیش از دو دلیل پذیرفتنی است یا خیر؟ سایر تفصیل 

اند انقالب نسبت در  در واقع تعیین محدوده تأثیرگذاری انقالب نسبت است. برخی ادعا کرده 

رسد. به تعبیری  ابلیت جریان آن به فعلیت نمی برخی صور تأثیرگذاری نداشته و در حقیقت ق 

نزاع میان دانشیان اصولی، در صور بیان شده در این است که این روش حل تعارض، در  

های مطرح شده مؤثر است و بر اساس قرائن و ضوابط به دست آمده  یک از صورت کدام 
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سنجی  ص در نسبت شود؛ و در چه مواردی به دلیل عدم ضابطه مشخ ها می موجب تغییر نسبت 

 این شیوه تأثیری در نتیجه ندارد. 

مندان به  توان برای آشنایی اجمالی عالقه پس از مشخص شدن ماهیت انقالب نسبت، می 

 این مسأله اصولی، انقالب نسبت را چنین تعریف کرد:  

»انقالب نسبت روشی برای جریان قواعِد باب تعارض، در موارد تعارِض بیش از دو دلیل  

های موجود بین ادله متعارض توجه  ها و نسبت ه بر اساس این روش به تمام رابطه است؛ ک 

 کند.« شده و بر اساس ضوابط و قرائن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری می 

 گیری نتیجه

 توان نتایج زیر را درباره انقالب نسبت بر شمرد: با توجه به مطالب بیان شده می 

شناسانه در باب تعارض ادله است که به چگونگی  نظریه روش انقالب نسبت یک   .1

 پردازد. جریان قواعد باب تعارض برای حل تعارض می 

 تقریب مشهور و رایج از انقالب نسبت، با تبین نراقی ارائه دهنده آن متفاوت است.  .2

انتساب پذیرش انقالب نسبت به مالاحمد نراقی بر اساس تقریب مشهور، ناتمام   .3

 کند. ین تقریب را به صراحت انکار می است و وی ا 

این نظریه نیازمند به تکامل است و آنچه نراقی به عنوان مبدع آن مطرح کرده است،   .4

های ابتدایی خود بوده و بسیاری از نکات و مطالب مرتبط با آن در کلمات  در گام 

 ایشان مطرح نشده است. 

ی بر اساس برداشت  انقالب نسبت همیشه موجب حل تعارض نیست و چنین برداشت  .5

ناتمام از آن بوده است. بلکه ممکن است گاه تعارض مستقر را به غیر مستقر، گاه  

سنجی میان  گونه تغییری را در نسبت بالعکس تغییر دهد و گاهی نیز ممکن است هیچ 

 ادله متعارض ایجاد نکند.  
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دیشوران  گذاری این دیدگاه از طرف مبدع آن نبوده است، بلکه از سوی دیگر ان نام  .6

اصولی بر اساس تسامح و مطابق با موارد تأثیرگذاری آن بوده است و گرنه ممکن  

 ها منقلب نکند. سنجی گونه تغییری را در نسبت است این روش هیچ 

های  میان انقالب نسبت و جمع عرفی اگرچه شباهتی وجود دارد، اما وجود تفاوت  .7

تی قائل شدن به رابطه عموم مطلق  چهارگانه بین آنها، مانع یکی دانستن این دو یا ح 

 بین آنهاست. 

توان  وجود اقوال مختلف درباره انقالب نسبت، بر اساس اشتباه رایج یا حداقل می  .8

گفت بر اساس تسامح مشهور است، و اال این روش یا قابل پذیرش است یا نیست.  

با   روش  این  تأثیرگذاری  محدوده  تعیین  حقیقت  در  شده  مطرح  تفصیالت  سایر 

 های رقیب است. روش 

 شناسی عبارتست از:  تعریف انقالب نسبت به عنوان یک نظریه روش  .9

انقالب نسبت روشی برای جریان قواعِد باب تعارض، در موارد تعارِض بیش از دو دلیل  »

های موجود بین ادله متعارض توجه  ها و نسبت است؛ که بر اساس این روش به تمام رابطه 

 « کند. ئن مشخص، قواعد باب تعارض را میان ادله جاری می شده و بر اساس ضوابط و قرا 
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)تقریرات  درس ابوالقاسم    دراسات فی علم األصول ق(.  1419)   هاشمى شاهرودى، على .  40
 قم: موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت علیهم السالم.   . خویى( 
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41  . ( محمود  شاهرودى،  األصول ق(.  1417هاشمى  علم  فی  درس    بحوث  )تقریرات 
قم: موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهب اهل بیت  چاپ سوم.  . سیدمحمدباقر صدر( 

 . علیهم السالم 

 . موسسه انتشارات مدین   : قم   . عارض الت (.  ق 1426)   یزدى، محمدکاظم .  42

 
 


