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 )٢٥/١١/١٣٨٩ : ـ تاریخ پذیرش نهایي٢٦/١٠/١٣٨٩: تاریخ دریافت مقاله(
 

 چکیده
، نظریـاتي   البیان  کتاب  در ،هللا خویي   آیت ،قدر معاصر   فقیه، اصولي و مفسر گران    

 جز  ، و با استفاده از شروطي براي نسخ اصطالحي        کرده نسخ ارائه    يجامع درباره 
با توجه به این    . اند   ادعاي نسخ سایر آیات را قابل مناقشه برشمرده        ،در یک مورد  

 جعـل اصـطالح نبـوده و داراي آثـار شـرعي اسـت؛                ي که مفهوم نسخ در زمره    
 قابـل انجـام     ، معتبـر   ي ا تضییق مفهوم آن، تنها در پرتو مبـاني و ادلـه           توسعه ی 

انـد،     شروط متعددي که ایشان براي صدق نسخ قائـل شـده           ،در این مقاله  . است
کاربردهاي روایـي   « ،»صدق معناي لغوي  «سپس سه مبناي    . استخراج شده است  

  ي ي دربـاره   بـه عنـوان مبـاني الزم بـراي داور          ،»لوازم عقلي کالمي  «و  » و قرآني 
زمـان نبـودن      هـم «و  » وجود تعارض مستقر   «،در نهایت . شروط تعیین شده است   

  ي  انشاء بودن آیه   ، بعد  ي  به عنوان شروط اصلي و در رده       ،»تشریع و نسخ حکم   
 بین آراء قرآنـي، روایـات و        ،با این فرض  . منسوخ، شروط قابل قبول خواهند بود     

 باید تصریح کـرد کـه منـسوخ نبـودن           فتاواي فقهي تالئم برقرار خواهد شد؛ نیز      
 . انعکاس نیافته است، در آثار فقهي این اندیشمند،برخي آیات

 
 .هللا خویي نسخ، ناسخ و منسوخ، تعارض ادله، کتاب البیان، آیت  هاکلیدواژه

 
 طرح مسئله ـ ١

. هـاي علـوم قرآنـي اسـت       هتـرین شـاخ     از قدیم » ناسخ و منسوخ  «نسخ یا مبحث    ي  مسأله
تـألیف در ایـن بـاره بـه قـرن دوم            ي   به قرن اول و پیـشینه      ررسي در این زمینه   سابقه ب 

اما همانند بسیاري از دیگر مفاهیم علوم قرآني،        .)٢١٥نجاشي،  : نکـ  ( گردد  هجري باز مي  
 بـه ویـژه   ،پژوهـان  اختالف عمیقي درباره مفهوم نسخ و سپس مصادیق آن در میان قرآن       
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 یکي از محققان نامدار در علوم قرآنـي اسـت           ، خویي هللا  آیت.  است ، بروز کرده  ١معاصران
 به طور جامع و گـسترده بـه ایـن    ، در فصلي مجزا ،البیان ،که با اثر تفسیري مشهور خود     

 . است د درباره شروط نسخ ارائه کردهمبحث پرداخته و دیدگاهي جدی
 مقالـه   با توجه به اهمیت و تأثیرگذاري آراء این مفسر و فقیه اصولي شـهیر، در ایـن                

مستند و اعتبـار هـر یـک از    « برآنیم تا ضمن بیان شروط نسخ در قرآن از دیدگاه ایشان، 
 از دیگر سو با جستجو در بین نظرات اصولي و بـه           . را مورد کاوش قرار دهیم    » این شروط 

 ویژه فقهـي ایـن عـالم بزرگـوار، سـازگاري آراي ایـشان در بـاب نـسخ را از سـه منظـر                        
 . ي و تأثیر آن در آراي فقهي ایشان مورد بررسي قرار دهیمپژوهي، نگرش اصول قرآن

گشاي رسیدن بـه فهمـي         راه ،روشن است که آشکارشدن پاسخ هر یک از این مسائل         
 .تر از مفهوم و مصادیق نسخ خواهد بود صحیح

 
 نسخ قرآن و شروط آن ـ٢

  و اصولي مـورد  از منظر علوم قرآني،هللا خویي درباره نسخ در ابتدا الزم است تعریف آیت     
 .بررسي قرار داده شود

 
 تعریف نسخ ١ـ٢

 : بدین شرح آمده استالبیانتعریف نسخ در 
هو رفع أمر ثابت في الشریعة المقدسة بارتفاع أمده و زمانه، سواء أ کان ذلـک األمـر                  «

المرتفع من األحکام التکلیفیة أم الوضعیة، و سواء أ کـان مـن المناصـب اإللهیـة أم مـن                    
 .)٢٧٨ـ٢٧٧ ،البیانخویي،  (٢  »األمور التي ترجع إلى اللّه تعالى بما أنه شارعغیرها من 

اي از بخـش اخیـر        بـه عنـوان نمونـه     ) بدون نسخ حکم  (ایشان آن گاه از نسخ تالوت       
 ضمن تأکید بر  امکان نسخ و پاسخ بـه کـساني کـه               ،کنند و در ادامه     تعریف خود یاد مي   

اجمـاع   سخن را تا وقـوع آن در شـریعت اسـالمي و              شمارند، دامن   آن را عقالً ممتنع مي    
 پرداخته و اقسام گونـاگون      پس از آن به تبیین موضع بحث      . گستراندمسلمانان بر آن مي   

بندي اقسام نـسخ از جهـت حکـم و تـالوت بـا ردّ                ایشان ضمن تقسیم  . دشمر  نسخ را مي  
_____________________________________________________________ 

 : ـ در ایـن بـاره نکـ   . انـد  اي را در  قـرآن نپذیرفتـه        این اختالف تا حدي است که برخي منسوخ بودن هـیچ آیـه            . ١ 
 .٢٦٠ـ٢٤٣ نیز موالیي نیا، ؛٢/٢٧٧ عسکري،

به دلیل سرآمدن مـدت و زمـان آن؛ حـال    ] اسالم[در شریعت مقدس نسخ عبارت است از برداشتن امري ثابت       . ٢ 
چه آن امر برداشته شده، از احکام تکلیفیه باشد و چه وضعیه و چه آن امر از مناصب الهي باشد و چه از دیگر                        

 .گردد باز مي ـ از آن رو که شارع است ـاموري که به خدا
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نـسخ    ن  نـسخ حکـم بـدو     «تنهـا   » ت بدون نـسخ حکـم     نسخ تالو «و  » نسخ تالوت و حکم   «
 . دانند  را ممکن مي» تالوت

به سه دسـته قابـل فـرض        » ناسخ« نسخ را از جهت      ،بندي دیگري   همچنین در تقسیم  
 سنت متواتر یا اجماع کاشف از قول معصوم ،      ناسخِ آیه قرآن  ،در نوع اول  . کنند  تقسیم مي 

از قرآن است کـه  اي  در نوع دوم، ناسخ، آیه  . اشکال و مجاز است     این نوع از نسخ بي    . است
. اشکال و مجاز اسـت      این نوع نیز بي   . آید  ناظر به آیه منسوخ و مبین رفع آن به شمار مي          

ناظر به آیه منـسوخ نبـوده و صـرف تنـافي             ،ناسخي  در نوع سومِ قابل فرض از نسخ، آیه       
ایـن نـوع از نـسخ از دیـد          .  باعث قول به نسخ شـده اسـت        ،حکم آن با حکم آیه منسوخ     

 .  مستلزم پذیرش وقوع اختالف در قرآن است،ممکن بوده و قول به آنیي غیرهللا خو آیت
پردازند که بدون تأمل کافي در آیات و با توهم            ایشان سپس به انتقاد از مفسراني مي      

 در  ؛انـد   اند و مواردي را در شمار مصادیق نـسخ آورده           اختالف بین آنها قائل به نسخ شده      
آید؛ از قبیل خاص و       عرفي در فهم آیه دیگر به شمار مي       ي   قرینه ،اي   آیه ،صورتي که گاه  

 .عام یا مطلق و مقید
  با طرح آیاتي که در مورد آنها ادعاي نسخ شده است، هر یک از آنها               ،در بخش بعدي  

ـ را ـ یه نجوا یعني آ، جز یک مورد  از خالل این مناقشات نیز . دده  مورد مناقشه قرار مي 
 . هللا خویي به دست آورد نسخ را از دیدگاه آیتتوان برخي دیگر از شروط  مي

 باید گفت تعریـف ارائـه شـده توسـط ایـشان در              ،در تطبیق با مباحث اصولي ایشان     
در تقریرات دروس خارج . شود  نیز یافت مي، در آثار اصولي ایشان، با اندك تفاوتي،البیان

محاضرات فـي أصـول     خویي،(  آمده است  البیانایشان تعریف نسخ به تفصیل و مشابه با         
 تعریف نسخ به اجمال ذکـر شـده         ، اما در دیگر تقریر درس خارج ایشان       .)٣٢٨ /٥ الفقه،
 مـشابهت و سـازگاري کـاملي بـا     ، در هر دو تعریف.)٣/١٤٨مصباح األصول،   همو،  ( است

 آراء اصولي و قرآنـي      ،توان نتیجه گرفت    شود و از این جهت مي        مشاهده مي  البیانتعریف  
 . سو با یکدیگر است خویي در تعریف نسخ همهللا  آیت

بحـث را    موضـوع    ،»ای دیگر   ای از قرآن توسط آیه      آیه« با توجه به اهمیت نسخ       ،اکنون
 .مکنی  استخراج میالبیان شروط آن را از بر این نوع نسخ متمرکز کرده و

 
 شروط ناسخ و منسوخ ٢ـ٢

 يمناقشات به عمل آمـده دربـاره       با استفاده از تعریف نسخ و        ،مطابق با آن چه بیان شد     
 .توان شروط ذیل را به دست آورد  مي،مصادیق آیات منسوخ
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  تعارض مستقر در مدلول احکام دو آیه.ـ١ـ٢ـ٢
» مـستقر « باید از نـوع  ،ناسخ و منسوخي  تعارض میان حکم آیه ،البیاناز نظر صاحب    

که به طریق عرفـی قابـل        نباید به نحوی باشد      ، تنافی حکم دو آیه    ،به عبارت دیگر  . باشد
؛ مـواردی     ١دیگر به شمار آید   ي   نوعی قرینه برای فهم مراد آیه      ،جمع بوده و یکی از آیات     

تـوان بـه صـرف     نمـی ،به این ترتیـب . نظیر عام و خاص یا تقیید حکم مطلق و نظایر آن      
 .تنافی ظاهري احکام دو آیه، یکی از آنها را ناسخ دیگری دانست

 ایشان درباره مفهوم نـسخ و بـه ویـژه انتقـادي کـه از برخـي            این مطلب ازتوضیحات  
 .)٢٨٦ـ٢٨٥ البیان، همو،( قابل استنتاج است ،مفسران دارند

 
 )ولو به نحو اجمال(  عدم تصریح یا اشعار به موقت بودن حکمـ٢ـ٢ـ٢

 با توجه   ،بقرهي  مبارکهي   از سوره  ١٠٩هللا خویی ذیل بحث از منسوخ بودن آیه           آیت
 در آیه، آن را دلیلـی بـر عـدم صـدق مفهـوم نـسخ               »  حَتَّى یَأْتِيَ اللَّهُ بِأَمْرِه   «قید  به وجود   

اول، ي  کنند که در صورت موقـت بـودن آیـه           دانند و دلیل آن را به این نحو بیان می           می
آید و نـه       از قرائن عرفی در تشخیص مراد حقیقی آیه به شمار می           ، دوم در حقیقت   يآیه

 .)٢٨٧همو، (غیر آن 
 
 امتحانی نبودن حکم آیه ـ٣ـ٢ـ٢

ای    امتحانی نبودن حکم آیـه     ي نسخ بیان شده است،    یکی دیگر از شرایطی که درباره     
هللا خـویی ذیـل بحـث از نـسخ آیـه نجـوی                آیـت . است که حکم آن تغییر یافتـه اسـت        

ضمن دفاع از حقیقی بودن امر موجود در آیه و ایـن کـه مقتـضای                ) ١٢)/٥٨( المجادلة(
 :گویند ات و همچنین اکثر روایات، حقیقی بودن این امر است، چنین میظهور آی

اما اگر دستور به دادن صدقه پـیش از نجـوي، امـري صـوري و امتحـاني نظیـر                    ... « 
ـ نخـست ي دوم ناسخ آیـه ي دستور به ابراهیم براي ذبح فرزندش باشد، آیه  بـه معنـاي    

 خ بـر برداشـته شـدن ایـن حکـم           نخواهد بود؛ بلکه تنها معنـاي لغـوي نـس          ـ اصطالحي
 .)٣٧٦همو، (»  .امتحاني، صدق خواهد کرد

ـ البته ایشان  خود از غیر امتحانی بودن ایـن حکـم دفـاع     همان گونه که بیان شد ـ  
 شرط فوق از بیـان  ،نجوی قائل هستند اما در هر حال  ي  کنند و از این رو به نسخ آیه         می

 ٢.ایشان قابل استنتاج است
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 .٣/٢١٨ صدر،: ویژه تعریف تعارض مستقر و غیر مستقر، نکـ براي آشنایي بیشتر با تعارض و اقسام آن، به  .١ 
رسد منظور ایشان از ایـن عبـارت مطلـق             و سایر موارد به نظر مي      البیانالبته با توجه به سایر بیانات ایشان در          .٢ 

 . این مطلب در ادامه مقاله بررسي شده است. اوامر امتحاني نیست



 ١٠٣ )ره(هللا خویی بررسي مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت

حداقل به میزان فرا رسیدن زمان عمـل بـه حکـم    ( یان نزول دو آیه  فاصله م  ـ٤ـ٢ـ٢
 )ي اولآیه

ي ناسخ را در زمانی که هنوز زمان عمل به منـسوخ فـرا نرسـیده باشـد،                  ایشان نزول آیه  
 به این ترتیب، .)٣٥٤ ،٣٤١ همو،( تابند باعث لغو بودن تشریع نخست شمرده و آن را بر نمی 

یـا روایـات    ) ٣٥٤ همـو، ( ي أنفـال   سوره ٦٦ و   ٦٥انند آیات   آیاتی را که به حسب سیاق، هم      
 .دانند میاند، از موارد نسخ خارج جا نازل شدهیک) ٣٤١همو،(شأن نزول، همانند سوره مائده 

 
 منسوخي انشایي بودن آیه ـ٥ـ٢ـ٢

ي ای است کـه دربـاره   هللا خویی، انشایي بودن آیه از دیگر شروط نسخ از دیدگاه آیت     
گـر    زیرا اخبار قابل نسخ نیستند و نسخ آن در حقیقت نـشان           نسخ شده است؛    آن ادعای   

 .)٣٥٠همو،( کذب خبر پیشین خواهد بود
البته در خالل سـخنان     . پنج شرط فوق را باید شروط اصلی برای تحقق نسخ دانست          

توان شروط دیگری را نیز استخراج کرد که به نحوی یا به یکی از شروط فوق                   می ،ایشان
 .کنددیگر اصول موضوعه بازگشت پیدا مییا به 

 :این شروط می توان موارد ذیل را برشمردي از جمله
 
 ناسخ نسبت به آیه منسوخي ناظر بودن آیهـ ٦ـ٢ـ٢

 گونه که بیان شد شرط نسخ را نـاظر بـودن ناسـخ نـسبت بـه منـسوخ                   همان ،ایشان
صـلی و مـستقل از سـایر      توان ایـن شـرط را شـرطی ا          اما باید دانست که نمی    . اند  دانسته

 نـاظر بـه   ،توضیح این مطلب آن است کـه در صـورتی کـه دو آیـه            . شروط به شمار آورد   
توانند تعارضـی مـستقر و غیـر قابـل             نمی ، بر طبق مبنای ایشان    ،یکدیگر نباشند، ناگزیر  

جمع عرفی داشته باشند؛ زیرا این امر به معنای وجود اختالف و تناقض در قـرآن کـریم                  
 به همـان شـرط      ، در حقیقت  ،به این ترتیب این شرط    . ا به فرض تحقق ندارد    است که بن  

 برای لزوم تالش بیـشتر در       ،ای معین   کند و تنها به عنوان قرینه     نخست بازگشت پیدا می   
 ١.آید غیر ناظر به یکدیگر به کار میي یافتن جمع عرفی میان دو آیه

 
 عدم تصریح به ابدی بودن حکم .ـ٧ـ٢ـ٢

 .)٢٨٧همو،( بودن حکم است  ضمن بیانات ایشان، عدم تصریح به ابدی      شرط دیگر در    
توان شرطی اصلی و مستقل بر شمرد؛ زیرا در صورت تصریح بـر               اما این شرط را نیز نمی     

_____________________________________________________________ 
 .٦٢ نصیري، ؛٣٤٢ـ٣٤١موالیي نیا،   :ر مفاد آن نکـي این شرط و تحقیق بیشتر ددرباره. ١ 
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ای با تعارض غیر قابل جمع با آن، تناقض در قرآن راه خواهـد                ابدی بودن آیه و نزول آیه     
 .پذیر نخواهد بود یافت و چنین چیزي امکان

 
 عدم اثبات نسخ با خبر واحد ـ ٨ـ٢ـ٢

 عدم پذیرش نـسخ آیـات بـه اسـتناد     ،هللا خویي   یکي دیگر از شروط مورد تاکید آیت      
اي از قرآن توسـط        هر چند بحث اصلي این مقاله نسخ آیه        .)٢٨٥ همو،( اخبار آحاد است  

 شـرط نیـز     دیگر است و از این رو باید شروط مرتبط مورد بحث قرار گیرد؛ اما این              ي  آیه
 به موضـوع مربـوط   ،دهد اي توسط آیه دیگر خبر مي      از نسخ آیه   ،در حالتي که خبر واحد    

اي دیگر، استناد به  اي از قرآن با آیه  براي نسخ آیه،هللا خویي به این ترتیب آیت. گردد مي
 .دانند پذیرند و صدق شروط فوق الذکر را الزم مي خبر واحد را نمي
 از بیانـات  ، به شرح فوق،اي دیگر  اي از قرآن توسط آیه      خ آیه  شروط نس  ،به این ترتیب  

 . قابل استخراج استالبیانایشان در 
 

 مباني الزم در شروط نسخ ـ٣
نـسخ اصـطالحي و بررسـي       ي  ي در میـان گفتگوهـاي فـراوان دربـاره         بحثي که تـا حـدّ     

 قائل شدن    مغفول مانده است، توجه به مباني الزم براي        ،دیدگاههاي مختلف در این باره    
 قطعـاً داراي معنـا و       ،به مشروط بودن نسخ به هر یک از شروط است؛ زیرا اصطالح نسخ            
 حتي بنا بـه دیـدگاه       ١.اثر شرعي بوده و در روایات فراواني این اصطالح به کار رفته است            
تـوان     از این رو نمـي     ٢.برخي مفسران، آیاتي از قرآن ناظر به مفهوم نسخ نازل شده است           

نتیجه این امر آن اسـت کـه توسـعه یـا            . جعل اصطالح دانست  ي  را در زمره  تعریف نسخ   
هللا خویي    آیت. معتبر قابل انجام است   ي   تنها در پرتو مباني و ادله      ،تضییق در مفهوم آن   

 استدالالت مکرر ایشان ذیل     ،شاهد این مطلب  . خود به خوبي بر این امر واقف بوده است        
 بنابراین باید مباني حداقلي را براي       ٣.اند  قائل شده هر یک از شروطي است که براي نسخ         

 ، مباني حداقلي الزم براي قائل شدن به شروط نسخ     ،در ادامه . تعیین این شروط قائل بود    
 .شود آورده مي

_____________________________________________________________ 
  از مقاله حاضر١ـ٤ـ٢ بخش: ـ نک. ١ 
 : ـ  نکـ  (١٠٦/و البقـرة   )٢/٦٣٤؛ زمخـشري،  ٦/٤٢٦؛ طوسـي،  ١٤/١١٨طبـري، : ـ  نکـ  (١٠١/النحـل : از جمله آیات  . ٢ 

 .)١/١٧٦ ؛ زمخشري،١/٣٩٣؛ طوسي،١/٣٧٨طبري،
   مقاله حاضر٧ـ٢ـ٢ تا ١ـ٢ـ٢بخش : ـ نک. ٣ 
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 صدق معناي لغوي نسخ  ـ١ـ٣
هر یک از عنـاوین و مـصادیق نهـایي          ي  رکن نخست، صدق معناي لغوي نسخ درباره      

گذر زمان در نظر     نوعي توسعه معنایي نیز در       ،حتي اگر براي نسخ   . ناسخ و منسوخ است   
 باز هم نوعي تناسب معنایي میان معناي لغوي و کاربردهـاي آن وجـود خواهـد                 بگیریم،

 .داشت که به نحوي در تعیین حدود و ثغور معناي اصطالحي آن مفید خواهد بود
 
 اربردهاي قرآني و روایي نسخ کـ٢ـ٣

 در تعیین شروط نسخ، نگـاه بـه کاربردهـاي روایـي             ،رترین رکن مهمترین و تأثیرگذا  
 قـرآن کـریم     يهآیـات شـریف   ي   دربـاره  ،فراوان و کاربردهاي محتمل قرآني این اصطالح      

 بـا عنایـت بـه    ،است؛ زیرا اصوالً اهمیت نسخ و قائل شدن به آثار شرعي براي این مفهوم             
ت به کارگیري این اصـطالح در        کثر ،از دیگر سو  . کاربردهاي روایي آن حاصل شده است     

آیات قرآن مورد دقت و توجـه قـرار         ي  کارگیري آن درباره    آورد تا نوع به      الزم مي  ،روایات
 .گیرد تا در تعیین شروط نسخ، شروطي سازگار با این کاربردها به دست آید

 
 لوازم عقلي و کالمي ـ٣ـ٣

اسـت در تعریـف ایـن    در کنار توجه به معناي لغوي و کاربردهاي شرعي نـسخ، الزم         
از آن جـا کـه      .  نظر قرار گیرد    لوازم عقلي و کالمي آن نیز مدّ       ،مفهوم و تعیین شروط آن    

آن را  ي   نسخ از دیرباز مورد شبهات کالمي مخالفان اسالم قرار داشـته و الزمـه              يمسأله
م  الز انـد،   داده  ه خداوند متعال قـرار مـي      مواردي نظیر اسناد جهل، پشیماني و نظایر آن ب        

.  از الزام احتمالي این محظورات در موارد نسخ پرهیز شود          ،است تا با دقت هر چه بیشتر      
 همچنین شبهاتي نظیر عبث بودن تشریعات نخـست و نظـایر آن نیـز در همـین بخـش            

 .گیرد جاي مي
  الزم اسـت تـا تعریـف و شـروط نـسخ مـورد مداقـه و                 ،گانه  با توجه به این مباني سه     

 .کنکاش قرار گیرد
 

 نسخي شده درباره بررسي استواري شروط مطرحـ ٤
نـسخ  ي   هـر یـک از شـروط ادعـا شـده دربـاره             ، با استفاده از مباني فـوق      ،در این بخش  

 .کنیم اصطالحي را بررسي مي
 
 تعارض مستقر در مدلول احکام دو آیه ـ١ـ٤

 و ”تغییـر و دگرگـوني    “،  )٤/٢٠١ خلیـل، : نکــ   ( ”ابطـال و ازالـه    “ نسخ در لغـت بـه       
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در این که کـدام یـک از        . معنا شده است  ) ٣/٦١منظور،    ابن: نکـ  ( ”تنساخ و رونویسي  اس“
اما با توجه به شمول     .  اختالفاتي وجود دارد   ، حقیقي و کدام یک مجازي است      ،این معانی 

 ،گیرد، باید گفت که معناي لغـوي ایـن کـالم            در بر مي   معنایي این لغت که تغییر را نیز      
 آن نـدارد   یـا مطلـق و مقیـد و نظـایر    عـام و خـاص   چـون  ابـایي از صـدق بـر مـواردي    

 در  ،هللا خویي نیز خـود از کـاربرد فـراوان ایـن مفهـوم               ه آیت چنانک). ١٢/٩٨مصطفوي،(
. انـد    و نظایر آن سـخن گفتـه       عام و خاص  معناي لغوي خود و صدق آن بر مواردي چون          

حي از مواردي چون توان در جدا ساختن نسخ اصطال از این رو نمي) ٢٧٥ البیان،خویي، (
در برابـر   ( و شرط تعارض مـستقر را        کرد به مبناي لغوي استناد      ،عام و خاص و نظایر آن     

بایـد از دیگـر مبـاني    ) موارد غیر مستقر نظیر عام و خاص و مطلـق و مقیـد و نظـایر آن    
سازد، روایات مرتبط با موضـوع نـسخ اسـت           آن چه این شرط را موجه مي       .کرداستخراج  

دهد نوعي تفاوت میان عام و خاص یا اطـالق و تقییـد بـا ناسـخ و منـسوخ                      که نشان مي  
 .وجود دارد

 : بدین شرح است، برخي از روایات شاهد بحث   
 عـن   سـألت : عبـد هللا علیـه الـسالم قـال        عن أبي محمد الهمداني عن رجل عن أبي         

  مـضى، و   الناسـخ الثابـت، والمنـسوخ مـا       : المتشابه؟ قـال   المحکم و  المنسوخ و  الناسخ و 
 .)١/١٠عیاشي،  (المحکم ما یعمل به، والمتشابه الذي یشبه بعضه بعضا

لمنـسوخ و   عن مسعدة بن صدقة قال سئلت أبا عبد هللا علیه الـسالم عـن الناسـخ وا                
الناسخ الثابت المعمول به، والمنسوخ ما قد کان یعمل به ثم جاء : المحکم والمتشابه؟ قال

 .)١/١١عیاشي،  (ى جاهلهما نسخه والمتشابه ما اشتبه عل
القـرآن ینـسخ    کـان   :الـسالم قـال    علیه عبدهللا عن أبیه عن جده عن علي       بن عیسى عن

 وسلم بآخره وکان من آخر ما  وآله  هللا علیه هللا صلى  رسول وانما یؤخذ من أمر    بعضه بعضا 
 .)١/٢٨٨ عیاشي،( نزل علیه سورة المائدة نسخت ما قبلها ولم ینسخها شئ

 :احادیث منسوخ آورده شده استي درباره)ع(روایتي از امیر مؤمنان علي همین طور 
رجل ثالث سمع من رسول هللا صلى هللا علیه وآله شیئا أمر به ثـم نهـى عنـه                    و... « 

هو ال یعلم، فحفظ منسوخه ولم یحفـظ        وهو ال یعلم، أو سمعه ینهى عن شئ ثم أمر به و           
علـم المـسلمون إذ سـمعوه منـه أنـه منـسوخ             الناسخ، ولو علم أنه منسوخ لرفـضه، ولـم          

 .)١/٦٣کلیني،(» .لرفضوه
اي بوده کـه   فهم عمومي معاصران اهل بیت ـ علیهم السالم ـ از معناي نسخ نیز به گونه  

 :روایت ذیل شاهدي در این مورد است. اند شمرده ي منسوخ را غیر قابل عمل برميآیه
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مد عن ابن فضال عن الحـسن       محمدبن یعقوب عن محمدبن یحیى عن أحمدبن مح       «
یا أبامحمد ما تقول في رجـل تـزوج         : قال لي أبوالحسن الرضا علیه السالم     : بن الجهم قال  

لتقـولن فـان ذلـک      : ما قولي بین یدیک قال     جعلت فداك و  : بنصرانیة على مسلمة؟ قلت   
ـ : ال یجوز تزویج النصرانیة على المسلمة وال على غیر مسلمة قـال           : یعلم به قولي قلت    م؟ ل

فما تقول في هذه اآلیة     :  قال )وال تنکحوا المشرکات حتى یؤمن    (: قلت لقول هللا عز وجل    
وال تنکحـوا  (: قولـه تعـالى  : ؟ فقلـت )والمحصنات من الـذین أوتـوا الکتـاب مـن قـبلکم         (

 .)٢/١٤کلیني، (» نسخت هذه اآلیة فتبسم ثم سکت )المشرکات حتى یؤمن
 :١سوخ در کنار عام و خاص، در برخي روایاتهمچنین است قسیم قرار گرفتن ناسخ و من

 حدثنا إبراهیم بن إسحاق عن عبدهللا بن حماد، عن برید بـن معاویـة العجلـي عـن                 «
هُ وَ الرَّاسِـخُونَ فِـي              (: أحدهما علیهما السالم، في قول هللا تعالى       ا اللـَّ وَ ما یَعْلَمُ تَأْوِیلَـهُ إِلـَّ

ه و آله و أهل بیته أفضل الراسخین في العلم قد علمه رسول هللا صلى هللا علی :  قال › الْعِلْمِ
هللا جمیع ما أنزل علیه من التنزیل و التأویل و ماکان هللا لینزل علیـه شـیئا لـم یعلمـه                  
تأویله و أوصیاؤه من بعده یعلمونه کله والذین ال یعلمون تأویله إذا قال العـالم فیـه بعلـم              

عام و خاص و محکم و متـشابه و         :  فالقرآن )لٌّ مِنْ عِنْدِ رَبِّنا   یَقُولُونَ آمَنَّا بِهِ کُ   ›:فأجابهم هللا 
 .)٢٢٤صفار،(» ناسخ و منسوخ و الراسخون في العلم یعلمونه

 اجمـاالً   ، یعني کاربردهاي روایي اصطالح نـسخ      ، با توجه به مبناي دوم     ،به این ترتیب  
یـد نـسخ را از   قابل قبـول بـوده و با    » تعارض مستقر «شرط نخست یعني    : رسد  به نظر مي  

 .جدا کردمواردي چون عام و خاص یا مطلق و مقید و نظایر آن 
 
 )ولو به نحو اجمال( موقت نبودن حکم ـ٢ـ٤

 چه به صـورت     ،بیان شده است که در صورت توقیت حکم       به عنوان دلیل این شرط،      
خ اول و از سـن    ي   انتهاي وقت آیـه    يکننده   به نوعي بیان   ،تفصیلي یا اجمالي، دلیل بعدي    

 آن گاه بار دیگـر      راد است و آن را نباید نسخ نامید؛        براي مشخص ساختن م    ،قرائن عرفي 
 .)٢٨٧ ،البیان خویي،( تعریف نسخ تکرار شده است

 .ان بین اقسام حکم موقت تفکیک کرداما چه بسا بتو
 در توقیت صریح که در آن قید زماني خاصي نظیر یک سال یا نظایر آن عنوان شـده                  

 

_____________________________________________________________ 
 تعـرف الناسـخ و     یـا أبـا حنیفـة تعـرف کتـاب هللا حـق معرفتـه و               :  قال   ...«: یا لزوم آگاهي از آن در مقام افتاء        .١ 

یا أبا حنیفة لقد ادعیت علما، ویلک ما جعل هللا ذلک إال عند أهل الکتاب الذین انزل                 : قال نعم، قال   المنسوخ؟
 .)١/٩٠ صدوق،(» ... صلى هللا علیه وآلهال هو إال عند الخاص من ذریة نبینا علیهم، ویلک و
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 اي  اي خارجي منوط شده است، نظیر پیروزي بر مـشرکان در منطقـه              ه حادثه یا توقیت ب  
 عمالً نیازي به نزول آیه یا حکمي دیگر براي بیان انتهاي زمان             ل این موارد،  خاص و امثا  

 ظاهراً مصداقي در بین احکام قرآني       ،این نوع از احکام   . عمل به حکم نخست وجود ندارد     
 .ج دانستنداشته و آن را باید از بحث خار

اي مبهم و آمـدن حکـم          به آینده  ، انتهاي حکم اول   ،در نوع دوم یعني توقیت اجمالي     
 . جدیدي منوط شده است

ي اسـتدالل فـوق از   صدق یا عدم صدق مفهوم نسخ در این موارد، آن چنان کـه الزمـه          
رسـد امکـان کـاربرد نـسخ در      بـه نظـر مـي   . هللا خویي است، بستگي به نظر عرف دارد  آیت
ي حکـم مـوردِ   ین مواردي وجود دارد؛ زیرا در این موارد معناي لغوي نسخ ـ یعني ازاله چن

گـذار تـا    به عنوان مثال، چنان چه انجام حکمي توسط قـانون . کند عمل نخست ـ صدق مي 
اطالع ثانوي صورت گیرد و پس از مدتي حکـم جـایگزین بیـان شـود، همگـان از تـصویب                 

کندکـه    گویند و هیچ کس ادعا نمـي        قدیم با آن سخن مي    گزیني قانون     قانون جدید و جاي   
چون قانون اول مشروط و موقت بود، در حقیقت تغییري در آن ایجاد نـشده اسـت وقـانون         

هر چند این مسأله، در عرف بـشري، نوعـاً   . آید دوم از قراین عرفي در فهم مراد به شمار مي        
نسخ و معناي عرفي آن تفـاوتي       معلول نقص و دانش محدود بشر است، اما در صدق مفهوم            

به این ترتیب معناي لغوي نسخ، این قسم از احکـام جدیـد را در               . از این جهت وجود ندارد    
 .در هر صورت، مالك نهایي، صدق عرفي نسخ در چنین مواردي است. گیرد بر مي

 :از دیگر سو، در روایات نیز آیات توقیت شده به نحو اجمالي، منسوخ خوانده شده است
 )والالتي یأتین الفاحشة من نسائکم    ( :هللا السالم في قول   علیه جعفر  أبي  عن جابر  نع«
 الحدود السبیل هو و منسوخة :قال )سبیال( إلى

والالتـي یـأتین    (  اآلیـة  سألته عن هـذه   : عبدهللا علیه السالم قال    بصیر عن أبي   عن أبي 
 .)١/٢٢٧ عیاشي،(»  هذه منسوخة)سبیال( إلى)الفاحشة من نسائکم

 و لزوم   ١همان گونه که دیده شد، شمول معنایي روایات مبین مفهوم ناسخ و منسوخ            
، خـود گـواه شـرط نبـودن ایـن           )خواه موقت یا غیـر آن     (پیشین  ي  پرهیز از عمل به آیه    

باب صدق مفهـوم نـسخ در ایـن      از این رو شرط دوم منوط به نظر عرف در          مطلب است؛ 
 . موارد است

_____________________________________________________________ 
اي   ي منـسوخ، آن را آیـه      ي حاضر که در آنها در مقام تعریف آیـه          مقاله ١ـ٤ـ٢نظیر دو روایت آغازین در بخش        .١ 

 .اند که حکمش قبالً مورد عمل بوده است برشمرده
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 م آیهامتحانی نبودن حک ـ٣ـ٤
هللا خویي بـر غیـر منـسوخ بـودن             تاکید آیت  ،از جمله مطالب قابل توجه در این باره       

جالب این که ایـشان صـدق معنـاي لغـوي نـسخ را در ایـن مـورد         . احکام امتحاني است  
حال چرا بایـد اوامـر امتحـاني را         . کنند  را از نسخ اصطالحي خارج مي     پذیرفته و تنها آن     

 خویي خود در باب امکان وقوع نسخ و دفاع از آن بخـشي              هللا  خارج از نسخ دانست؟ آیت    
 :گویند را به نسخ احکام امتحاني اختصاص داده و چنین مي

شود، ترغیب یا نهي واقعي        منظور از حکمي که از جانب خداوند قرار داده مي          ،گاهي«
 ایـن   .از انجام آن امور نیست؛ نظیر اوامري که از آنها آزمایش و امتحان قصد شده اسـت                

 ممکن است ابتدا وضع شده و سپس مرتفع شوند و هیچ مانعي در این بین         ،نوع از احکام  
وجود ندارد؛ زیرا هر یک از وضع یا رفع در زمان خود از مصلحت و حکمتـي سرچـشمه                   

 .)٢٧٨ البیان، خویي،(» .گرفته است
ود شبنایي خاص در فلسفه جعل احکام مطرح مي تنها در صورت اتخاذ م   ،مطلب فوق 

 : تمامي احکام، مشابه احکام امتحاني خواهند بود، دیدگاهي دیگرو بنا بر
اسد واقع در خود     از مصالح یا مف    ، با این فرض بود که وضع احکام       تمامي این مطالب  «

 اما بر طبق نظر کسي که احکام را تابع مصلحت خود انـشاء احکـام                شود؛  عمل ناشي مي  
ام حقیقـي در ایـن فـرض هماننـد احکـام امتحـاني              تر است؛ زیرا احک      امر واضح  ،داند  مي

 .)٢٧٩ همو،(» .خواهد بود
 دلیلي براي خارج ساختن اوامر امتحاني از شمار آیات و احکام منسوخ          ،به این ترتیب  

 . خود محل تأمل است،رسد اصوالً اسناد این شرط به ایشان به نظر مي. وجود ندارد
 
ه میزان فرا رسیدن زمان عمل به       حداقل ب (ي میان نزول دو آیه      فاصلهـ  ٤ـ٤

 )ي اولحکم آیه
نخـست نرسـیده    ي  ناسخ را در زمانی که هنوز زمان عمل به آیـه          ي   نزول آیه  ،ایشان

 .دانند شود، جایز نمی می» لغو بودن نزول حکم« از آن رو که باعث ،باشد
 از  ٦٥ ي ذیل بحـث از منـسوخ بـودن آیـه          یکی از مهمترین مواضع طرح این مسأله،      

 :انفال استي ورهس
یا أَیُّهَا النَّبِيُّ حَرِّضِ الْمُؤْمِنِینَ عَلَى الْقِتالِ إِنْ یَکُنْ مِـنْکُمْ عِـشْرُونَ صـابِرُوَن یَغْلِبُـوا                 («

 الْـآنَ    * مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُْن مِنْکُمْ مِائَةٌ یَغْلِبُوا أَلْفاً مِنَ الَّذِینَ کَفَـرُوا بِـأَنَّهُمْ قَـوْمٌ ال یَفْقَهُـونَ                  
خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ وَ عَلِمَ أَنَّ فِیکُمْ ضَعْفاً فَإِنْ یَکُنْ مِنْکُمْ مِائَةٌ صابِرَةٌ یَغْلِبُوا مِائَتَیْنِ وَ إِنْ یَکُنْ                  

 .)٦٦ـ٨/٦٥األنفال ()مِنْکُمْ أَلْفٌ یَغْلِبُوا أَلْفَیْنِ بِإِذْنِ اللَّهِ وَ اللَُّه مَعَ الصَّابِرِینَ
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در . دوم نـسخ شـده اسـت      ي   بـا آیـه    ،نخـست ي  حکم آیه : اند  گفته]  نسخ طرفداران[
تعداد کفار ده برابر آنان      ؛ اگرچه  بر مسلمانان واجب بود که با کافران بجنگند        ،ابتداي امر 

سپس خداوند به ایشان تخفیف داده و واجب بودن نبرد را مشروط به آن نمود که                باشد،  
 .مانان نباشد بیش از دو برابر مسل،تعداد کافران

 متوقـف بـر     ، آن است که نسخي در حکم آیه وجود ندارد؛ زیرا قول بـه نـسخ               اما حقّ 
دوم پس از فرا رسیدن زمان عمل ي اثبات جدایي در زمان نزول آیات است و این که آیه  

 از آن روست که وقوع نـسخ پـیش از زمـان             ،این مطلب . نخست نازل شده باشد   ي  به آیه 
 و ي لغو بودن تشریع نخست خواهد بـود  به معنا،نیاز به آیه الزم نشود که در این صورت        

را جز با تمسک به خبر واحـد       ]  آیات ينزول جداگانه [تواند این مطلب       نمي ،قائل به نسخ  
 ثابت  با خبر واحد  م که نسخ به اجماع مسلمانان        در حالي که ما روشن ساختی      ؛ثابت کند 

 بهترین شاهد بر آن است      ، این را هم باید افزود که سیاق دو آیه         ،بر این مطلب  . شود  نمي
 .)٣٥٤ـ٣٥٣ همو،(» .اند که این دو آیه به یک باره نازل شده

لغو بودن  « پرهیز از    ،شود که علت اصلی این شرط        مشاهده می  ، گفتار ایشان  يبر پایه 
 این شرط را باید برخاسته از مبنـای سـوم یعنـی لـوازم               ،واز این ر  . است» تشریع نخست 

 .عقلی و کالمی دانست
 زمان عمل خـارجی بـه       ، نخست چیست؟ آیا منظور    ياما منظور از زمان عمل به آیه      
 باید گفت که نسخ حکمی پیش از فرا رسـیدن زمـان             ،مضمون آیه است؟ در این صورت     

تـوان تـشریع    شـود و مـي   دن حکـم نمـی  عمل خارجی مکلفان به آن، الزاماً باعث لغو بـو  
  ١.نخست را واجد حکمتهایي دانست

ال حکیمانه بودن را تضعیف  احتم، هم زمانی اعالم این دو حکم،رسد البته به نظر می  
بنابراین بهتر است به جای نسخ حکم پیش از فرارسیدن زمان عمل به آن نسخ               . دکن  می

_____________________________________________________________ 
ي آزمـونی سـخت و دشـوار را بـه      به عنوان مثال آموزگاری را در نظر بگیرید که در ابتدای تدریس خود وعـده              . ١ 

دانش آموزان داده و پیش از فرا رسیدن زمان آزمون با طرح تخفیف به دانش آموزان از معمولی بودن آزمـون                     
حاصل بوده است؟ بدیهی است که دانش آموزان در طـول ایـن مـدت     آیا این عمل آموزگار لغو و بی. خبر دهد 

ته و تسلط ایشان بر دروس بسیار بیشتر از حالتی است که از ابتدا خود را به طور جدّي برای آزمون آماده ساخ
از . ای حکیمانه برای ایـن عمـل باشـد          تواند انگیزه   آیا همین نمی  . دیدند  آزمونی معمولی را پیش روی خود می      

توانـد از بـین بـردن اعتـراض بـه آزمـون و سـاده سـاختن تحمـل آن بـرای                     فواید دیگر چنین عملکردی، می    
تر از ایشان به عمل آید و این مثال و            دانند که امکان داشت آزمونی به مراتب سخت         ان باشد زیرا می   آموز  دانش

 .سازد مواردی از این دست، همگی حکیمانه دانستن چنین اعمالی را ممکن می
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لغـو بـودن تـشریع نخـست را بـه           ي  شبهه که   زمان با اعالم آن را عنوان کنیم      حکم هم   
 .تری در بردارد صورت قوی

 زمانی احکام آنها تفاوت قائـل شـد؛         آیات و هم  ي  باره   باید میان نزول یک    ،از دیگر سو  
.  از وجـود احکـامی در زمانهـای گونـاگون سـخن بگوینـد             ،زیرا ممکن است آیات متوالی    

 :نی بدین شرح دارند بیا، ذیل این آیات،المیزان در ،طباطباییي عالمه
ا اول اینکه اسالم هر قـدر در زمـان رسـول خـد            : این آیات بر چند نکته داللت دارد      «

ایمـان و فـضائل     ي   و درجـه   ي روحـ  يشـد قـوا    يعزت و شوکت ظاهریش بیشتر م     ) ص(
 ...گذاشت  ه مسلمین رو به کاهش مى عامّياخالق

نـد از حـال      زیـرا هـر چ     ؛انـد   با هم نازل شده    ، به حسب ظاهر   ، این دو آیه   ،دوم اینکه 
 " الْآنَ خَفَّفَ اللَّهُ عَنْکُمْ    " دهند، هم چنان که جمله     ي خبر م  ، در دو زمان مختلف    ان،مؤمن

 مؤمنـان در دو زمـان اسـت و     ي روحـ  ي قوا یسه مقا ،آناز   لیکن مقصود    ،بدان اشاره دارد  
سـازد و   ي بودن و جـدا بـودن از آیـه اول نمـ             است که با مستقل    يدوم طور ي  سیاق آیه 
شود که در    ي باعث نم  است،که حکمشان مختلف و مربوط به دو زمان مختلف           صرف این 

 البتـه   ،رسـاندند و بـس    ي را مـ   ي، اگر تنها دو حکم تکلیف      آري .دو زمان نازل شده باشند    
طباطبایي، (» . نازل شده استي آنها بعد از زمان نزول اولینظهور در این داشتند که دوم 

١٦٤، ٩(. 
اند، ناظر به زمانهاي مختلف و احکـام           ممکن است آیاتي که با هم نازل شده        ،اینبنابر

بنابراین باید دقت شود که علي رغم صحیح بودن قید فاصله           . هر یک از این زمانها باشند     
 در روش احراز و تشخیص صغروي آن از نزول          ،میان تشریع و نسخ در مقام کبراي بحث       

  در انتهاي تفسیر آیات فـوق نیـز عالمـه طباطبـایي            کههم زمان آیات بهره نگرفت؛ چنان     
ـ ظهور آیات را در وجود دو حکم تکلیفي متعاقب یکدیگر ـ زمان رغم ظهور هم  علي   غیر  

 :دانند قابل شک مي
رسـانند کـه    يدو حکم مختلف مترتب بر زمان را مـ   که   دو آیه در این   اهر بودن   ظ... «
 .)همو(» .دارد تردید ني جا، استآنتر از   و خفیفي بعد از دیگريیک

 اولي   تنها هنگامی که مطمئن شـویم حکـم نخـست بـا نـزول آیـه                ،به عبارت دیگر  
)  متضمن بیان حکمی است که قبالً وجود داشته است         ،و نه این که این آیه     (تشریع شده   

امـا نتیجـه    . پذیرفت) در صورت وقوع نسخ میان آن دو      (توان نزول هم زمان آیات را       نمی
دهـد کـه    وفق بیان عالمه طباطبایی که خبر از توالی دو حکم تکلیفی مـی         ،آیاتکلی از   
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تر از اولی شده است، برای صدق مفهوم نسخ کافی است و آیات بیـانگر ایـن                 دومی آسان 
 ١. به تبعیت از احکام خود ناسخ و منسوخ خواهند بود،دو حکم

ط فاصله میان نـزول دو   باعث قول به شر   ، اگر محظور لغو بودن تشریع     ،به این ترتیب  
کند کـه     این امر تنها هنگامی به عنوان مشکلی جدی بروز می         :  باید گفت  ،آیه شده است  

 ي بـه منزلـه   ، نخـست  ينزول آیـه  : نزول آیات به یک باره صورت گرفته باشد و ثانیاً         : اوالً
ین با ا.  تشریع حکم اول باشد و نه این که آیه، خبر از وجود و تشریع چنین حکمی بدهد

 .دو قید می توان این شرط را برای صدق نسخ در بین آیات قرآن پذیرفت
 
 انشاء بودن آیه منسوخ ـ٥ـ٤

. منسوخ است ي   یکی دیگر از شروط نسخ، قصد انشاء از آیه         ،همان گونه که بیان شد    
داننـد و از جملـه   آیت هللا خویی در تعریف نسخ، مصداق آن را هر امر ثابتی در شرع می      

 برخی از این امـور      ،روشن است که امکان دارد    . شمرند  آن می ي  یه را در زمره   مناصب اله 
 با وارد شدن ، در قالب اخباري که ماهیتاً انشاءاند، بیان شود؛ در این صورت،چون منصب

 احکام یا آیات جدید و مشخص شدن انتهای مـدت تـصدی ایـن منـصب، منـصبي کـه                   
احکام نیز بسیاری از احکـام انـشایی در   ي رهدربا. ، نسخ شده است تر انشاء شده بود    پیش

 بـا شـرایط قبلـی بـه      ،تغییر در مفاد این آیـات     . اند  مقام بیان با جمالت خبری بیان شده      
ی بیانگرِ حکـم نخـستین،        معنای نسخ این احکام خواهد بود و خبری بودن یا نبودن آیه           

 ،بنـابراین . هت نداردتأثیری در نسخ مفاد حکم و در نتیجه، منسوخ شمردن آیه از این ج             
  دهد و بـه ایـن لحـاظ قابـل نـسخ             هر چند آیه خبر از وجود حکمي در زمان خاصي مي          

 ، قابل نسخ است و همـین در صـدق منـسوخ بـودن آیـه               ، اما حکم مستفاد از آن     ،نیست
 . شوند  قابل نسخ است و خود آیات نسخ نمی،کند؛ زیرا در واقع حکم آیات کفایت مي

 نظیر وقایع امم گذشته و حقایق تکوینی و         ،ذاتاً قابل نسخ نیستند    در اموری که     ،بلی
شوند، نسخ راه نخواهد داشت کـه موضـوعاً از            نظایر آن که با جمالت خبری نیز بیان می        

 .بحث خارجند
وجـود تعـارض    “شود که تنها دو شـرط          چنین استنتاج مي   ،مطالب پیشین ي  بر پایه 

 قابـل   ،بـه صـورت قطعـي      ”بودن ناسخ و منسوخ   هم زمان ن  “ و   ”مستقر در مدلول دو آیه    
 .دفاع هستند

_____________________________________________________________ 
 میـان   ي تمسک بـه شـرط فاصـله،       شود؛ بلکه مراد نحوه     البته در این مقاله از وقوع نسخ در این آیات دفاع نمی           . ١ 

 .نزول دو آیه است



 ١١٣ )ره(هللا خویی بررسي مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت

  بازتاب نسخ قرآني در آراي فقهيـ٥
شود که بـسیاري از آیـات          مالحظه مي  ،هللا خویي   با نگاهي به شروط نسخ از دیدگاه آیت       

ي آیات منسوخ    فاقد شروط الزم براي نسخ بوده و از زمره         ،مشهور به نسخ در بیان ایشان     
 بـه انکـار     ، تمایل فراواني در نظرات ایـشان      ،توان نتیجه گرفت     مي ،تیببدین تر . خارجند

 ، ایـشان  ياین امر در جاي خود نشان از اهتمام ویـژه         . وقوع نسخِ آیات قرآني وجود دارد     
اهمیت ایـن   . شود  به جاري بودن آیات بوده و خدمتي به ساحت قرآن کریم محسوب مي            

وریـم بـسیاري از مفـسران و عالمـان علـوم            شود که در نظر آ       آن گاه آشکارتر مي    ،تالش
 دلیلي بدون  ـ  با تساهل فراوان در این باب، آیات فراواني را، به ویژه در میان قدما،قرآني
 .اند  منسوخ دانسته ـموجه

نظري در مباني قائالن ي  را باید نوعي مناقشهالبیان ایشان در  مباحث مهمّ،از این رو
ما در فضایي دیگر و با در نظر گرفتن قرائن روایي و سـایر               ا ؛به نسخ فراوان آیات برشمرد    

ـ نجـوي ي  عـالوه بـر آیـه    ـ  خود با برخـي آیـات  ،هللا خویي رسد آیت  به نظر مي،قرائن   
بهترین محک در این بـاره فتـاواي فقهـي ایـشان       . اند  ه، برخورد کرد  همانند آیات منسوخ  

، اتنخاب شـده و  قهي را دارا هستندیشترین بار فمشهور که بي   دو آیه  ،در این بین  . است
 . فتاواي ایشان ذیل آنها استخراج شده است

 
 نساءي مبارکهي  سوره١٦ و ١٥ يآیه ـ١ـ٥

وَ اللَّاتِي یَأْتِینَ الْفاحِشَةَ مِنْ نِسائِکُمْ فَاسْتَشْهِدُوا عَلَیْهِنَّ أَرْبَعَةً مِنْکُمْ فَإِنْ شَهِدُوا فَأَمْسِکُوهُنَّ    
وَ الَّذانِ یَأْتِیانِها مِنْکُمْ فَآذُوهُمـا      . وتِ حَتَّى یَتَوَفَّاهُنَّ الْمَوْتُ أَوْ یَجْعَلَ اللَّهُ لَهُنَّ سَبِیلًا        فِي الْبُیُ 

 فَإِنْ تابا وَ أَصْلَحا فَأَعْرِضُوا عَنْهُما إِنَّ اللَّهَ کانَ تَوَّاباً رَحِیماً 
ایشان پس از مناقشه    . خاصي دارند  نظر   ،البیان در   ،این آیات ي   درباره ،هللا خویي   آیت
 .دانند منسوخ بودن این آیات، این رأي را نپذیرفته و حکم هر دو آیه را باقي ميي درباره

 :نخست چنین استي آیهي توضیح ایشان درباره
 نیـز ممکـن اسـت       يباشد و گـاه   » لواط«از فاحشه تنها     ممکن است منظور     ي گاه ...«
بنابراین احتمـال،    . نیز اعم از زنا و مساحقه باشد       يا و گاه   تنها زن  يو گاه » مساحقه «تنها

توقیف شـود تـا      که مرتکب فحشا گردیده است، این است که در خانه حفظ و              يحکم زن 
 از   بگـشاید و او را     ي و ي بـرا  ي نسبت بـه او و راه نجـات و رهـای           يخداوند فرج و گشایش   

 که  ي به طور  ؛ص و کامل کند   خالي   مانند این که توبه    ؛توقیف شدن در خانه نجات بدهد     
 برسد که   ياطمینان حاصل شود که دیگر به گناه آلوده نخواهد گردید و یا به مرحله پیر              
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  تمایـل بـه ازدواج کنـد و همـسر          قابلیت ارتکاب گناه و عمل زشت زنا نداشته باشد و یا          
 .کند و ارتکاب به گناه حفظ ي شود که او را از آلودگيمرد
 شـده  يبینـ   زن نابکار پیشي که در این آیه برا  ينجات و رهای  ین است منظور از راه      ا

 . قابل نسخ نیستاست و این حکم و راه اصالح، پیوسته ثابت بوده و اصالً
یـب   تأد ي است که برا   ي حکم جداگانه و مستقل    يما تازیانه زدن و سنگسار نمودن و      ا
ول کـه همـان     شوند، تشریع شده است که به حکم ا        ي قبیح م  ي که مرتکب کارها   يکسان
 .)٣١٠،البیانخویي، (».تواند آن را نسخ کند ي و نمیستداشت و توقیف است، مربوط نباز

 این رأي را بـر      ، دوم نیز ایشان پس از مناقشاتي در معناي مشهور آیه          يآیهي  درباره
 :گزینند مي

 ي مربوط به زنا نیـست تـا بـه وسـیله           ، این آیه  گردد که اصالً  يبا این بیان، روشن م    «
است، حکـم آن کـه شـکنجه و اذیـت           » زنا« که مجازات    کردنحکم تازیانه و یا سنگسار      

ـ       » لواط«ضوع   مربوط به مو   ، بلکه این آیه   ؛دادن است، نسخ گردد     ياست که هم از آیـه اول
دن که مربوط   کر تواند ناسخ آن باشد و هم با حکم تازیانه زدن و سنگسار            يجداست و نم  

 .)٣١١همو، (» .دکرنسخ توان آن را يبه زنا است، نم
 :اند در انتها نیز دلیل قائالن به نسخ این آیات را قابل مناقشه برشمرده

 يانـد، دلیلـ    وجود نسخ ملتـزم گردیـده      به   ، که در این دو آیه     يه این که کسان   خالص«
 اسـت   ي اثر علم  ي که نه دارا   ي نمودن از خبر واحد    يدارند به جز تقلید صرف و یا پیرو       ن

 .)همو(» .يو نه اثر عمل
 .گیـریم   این بحث را پي مي     ،مباني تکملة المنهاج   ، با مروري بر اثر فقهي ایشان      ،حال
 : بدین شرح است، از این کتاب٩٨ يمسأله
بـشهادة   یثبت الزنا واللواط والسحق بشهادة أربعة رجال ویثبت الزنا خاصة         ): ٩٨مسألة  («

یثبـت بهـا     وأربـع نـساء، إال أنـه ال       ثالثة رجال وامرأتین أیضا وکذلک یثبت بشهادة رجلـین          
 .)١١٩ـ١/١١٨ ،مباني تکملة المنهاج خویي،(»... بل یثبت بها الجلد فحسب ؛الرجم

 ، اثبـات زنـا بـا چهـار شـاهد          يادلهي   پس از ارائه   ،ایشان در توضیح مباني این فتوي     
 :آورند چنین مي

والظـاهر أن   . بالزنـا  ، من دون خـالف    ،وأما اللواط والسحق فقد ألحقهما األصحاب     ... « 
ـ قال الشهید المسألة متسالم علیها، فقد ادعى االجماع في کلماتهم، و ـ قدس سره   فـي    

 . اللواط والسحق عندنا) الزنا(المسالک في معناه 
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والالتي یأتین الفاحشة من نسائکم فاستـشهدوا       (: وتدل على ذلک اآلیة الکریمة    : أقول
هن في البیوت حتى یتوفاهن الموت أو یجعل هللا علیهن أربعة منکم، فإن شهدوا فأمسکو  

   والبیـان  علـى مـا بینـاه مفـصال فـي      )واللذان یأتیانها منکم فآذوهما اآلیة   ( )لهن سبیال 
أن المراد من الفاحشة فیها لو لم تکن خـصوص المـساحقة، فـال أقـل مـن أنهـا         : ملخصه

من ناحیة، ومن ناحیة أخرى     هذا  . على هذا فال تثبت المساحقة إال بأربعة شهداء        تعمها، و 
ط، وحیث أنه لم یذکر فیها طریق ثبوته فیعلم من ذلک اأن المراد من اآلیة الثانیة هو اللو   

 همو،(» وهو أربعة شهداء ـأن طریق ثبوته هو الطریق المذکور في اآلیة الکریمة المتقدمة  
 .)١٢٠ص شرح  /١

، بـه ارائـه     البیـان بـر مباحـث     شود که ایشان با اشراف کامـل          به این ترتیب، روشن مي    
اما در فتاواي ایشان در این باب، هیچ اثري از احکـام            . اند  مباني فقهي فتاواي خود پرداخته    

 :است ي حکم زناي زنان، فتواي ایشان بدین شرحدرباره. شود آیات سوره نساء دیده نمي
 ١قتل با ضربه شمشیر: زناي با محارم )الف
 ٢ علي األقوي،تازیانه و یک سال تبعیدصد ضربه : زناي غیر محصنه )ب
 ٣ در صورت بالغ بودن زاني،سنگسار: زناي محصنه) ج

جالـب آن کـه در زنـاي        . شود  شود که اثري از حبس در خانه مشاهده نمي          مالحظه مي 
غیر محصن، حتي بحث تبعید نیز مطرح شده، اما باز هـم از حـبس در خانـه صـحبتي بـه                      

 سوره، نـساء    ١٦ي   حکم حد لواط نیز با حکم مذکور در آیه         به همین ترتیب،  . آید  میان نمي 
هللا خویي، قتل است و این حکم دربـاره           حکم حد الئط محصن از نظر آیت      . سازگاري ندارد 

ي نساء مبني بر ایـذاء      ي سوره  این حدود، سازگاري با حکم آیه      ٤.ملوط نیز مطلقاًً قتل است    

_____________________________________________________________ 
 یقتل بالضرب بالسیف فـي رقبتـه      من زني بذات محرم له کاألم والبنت واألخت وما شاکل ذلک،            ): ١٥١مسألة  (. ١ 

وال یجب جلده قبل قتله وال فرق في ذلک بین المحصن وغیره  والحر والعبد والمسلم والکافر والشیخ والـشاب                     
 .)١٩٢ـ١/١٨٨، مباني تکملة المنهاج خویي، ... (المرأة إذا تابعتهوکما ال فرق في هذا الحکم بین الرجل 

قد عرفت أن الزاني إذا لم یکن محصنا یضرب مائة جلدة، ولکن مع ذلک یجب جز شعر رأسـه أو                    ): ١٥٧مسألة   (.٢ 
بمـن   ـ  وهو جز شعر الـرأس أو الحلـق والتغریـب    ـ  حلقه، ویغرب عن بلده سنة کاملة، وهل یختص هذا الحکم

 و فال جز علیها بـال إشـکال         أما المرأة  ولک ولم یدخل بها أو یعمه وغیره؟ فیه قوالن، األظهر هو االختصاص             أم
 .)١/١٩٩همو، ( األقرب الثبوت ففي ثبوته إشکال، وأما التغریب

 وکـان  یعتبر في إحصان المرأة الحریة وأن یکون لها زوج دائم قد دخل بها  فلو زنت والحال هذه،): ١٥٩مسألة   (.٣ 
 .)٢٠٨ـ١/٢٠٦همو،  (الزاني بالغا رجمت

 یقتل الالئط المحصن والفرق في ذلک بین الحروالعبد والمسلم والکافر وهل یقتل غیر المحصن؟              ):١٨١مسألة   (.٤ 
 قتل على   النعم   أنه یقتل الملوط مطلقاعلى ماسیأتي،     القتل کما  واألظهر عدم  فیه اشکال،  و المشهور أنه یقتل،  

 .)٢٣٣ـ١/٢٣٠همو، (  على الصبيالمجنون وال
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الً استتابه در هیچ یک از مـوارد، در بیـان حـدود و    چنانکه اصو. ي احتمالي آنها نداردو توبه 
ي زاني قبل از قیام بینه سخن رفته اسـت          تنها از توبه  . احکام مرتبط با آن، ذکر نشده است      

 . که آن هم با مضمون آیه که صحبت از اثبات فاحشه با چهار شاهد دارد، سازگاري ندارد
، بحثـي   البیـان  بـاب نـسخ در       توان نتیجه گرفت که مباحـث ایـشان در          از این رو مي   

نظري بوده در مقام عمل و با رعایت تمامي قـرائن و شـواهد، ایـشان نیـز ماننـد تمـامي           
 .اند هکرد برخورد ،آیات به صورت آیات منسوخ  با این ،فقیهان

 

 بقرهي  از سوره٢٤٠ يآیه ـ٢ـ٥
ةً لِأَزْواجِهِمْ مَتاعاً إِلَى الْحَوْلِ غَیْرَ إِخْـراجٍ فَـإِنْ     وَ الَّذینَ یُتَوَفَّوْنَ مِنْکُمْ وَ یَذَرُونَ أَزْواجاً وَصِیَّ       «

 » أَنْفُسِهِنَّ مِنْ مَعْرُوفٍ وَ اللَّهُ عَزیزٌ حَکیمٌ  ما فَعَلْنَ في خَرَجْنَ فَال جُناحَ عَلَیْکُمْ في
  شـوهر خـود را از دسـت       ، گفته شده که در جاهلیـت وقتـي زنـي          ،در تفسیر این آیه   

شـهر   خانـه و  و در این یک سال ورثه میـت او را از            داشت    عده نگاه مي  داد، یک سال      مي
گویند پـس     آن گاه مي  . آورند  جدا نکرده و امکان ارتزاق وي را از ما ترك میت فراهم مي            
اول . ي دیگر نسخ شده اسـت     از امضاي این حکم در ابتداي اسالم، این امر توسط دو آیه           

 .١ارث در سـوره نـساء  ي  و دیگري با آیـه  استهمربوط به عد  که   ي بقره  از سوره  ٢٣٤آیه
اند، اما سخن قائالن بـه نـسخ           این آیه را مطرح نساخته     البیانهللا خویي هر چند در        آیت

 سخنان ابـوجعفر    برایشان  ، نقد   دانند؛ چنان که پیش از این       این آیات را قابل مناقشه مي     
 :ب در این باب دارندهللا معرفت نیز سخني جال افزون بر آن آیت. نحاس نقل شد

: ایـشان گفتنـد  . من این آیه را شفاهاً، خدمت ایشان، در جمع برخي فضال، مطرح کردم         «
ي منـسوخ نظـر نـدارد و        ي عده و میراث بـه آیـه       این آیه پا برجا بوده و نسخ نشده؛ زیرا آیه         

ي امتـاع   اگر آیه : به ایشان گفتم  . ي امتاع همگي ضعیف و مقطوعند     روایات نسخ آیه  : افزودند
اعتنـایي بـه چنـین      : اند؟ گفتنـد    نسخ نشده، چرا فقها همگي از فتوا به مفاد آن پرهیز کرده           

. باشـد   اي اسـت کـه مفـاد آن منتفـي مـي             اجماعي نیست؛ به ویژه آن که مورد اجماع قضیه        
ایـم؟ ایـشان    در این صورت چرا تاکنون از شما فتواي استحباب حکم مذکور را ندیـده         : گفتم

امـا از آن روز     . هاي جدید، به استحباب فتـوا خواهنـد داد           که به زودي در رساله     وعده دادند 
 .)٢/٣٠٦معرفت،(» .آن که وعده ایشان عملي شود گذرد؛ بي بیش از بیست سال مي

  جستجوي مفصلي در کتـب فقهـي ایـشان          ،براي استخراج فتاواي ایشان در این باب      
 . صورت گرفت اما از فتواي مذکور اثري یافت نشد

_____________________________________________________________ 
 .٦٦نصیري،: ـ ي دفاع از نسخ این آیه، نکبراي تفصیل بیشتر درباره: ـ نک .١ 



 ١١٧ )ره(هللا خویی بررسي مفهوم و شروط نسخ از دیدگاه آیت

 کـه بخـش     ١انـد   ایشان در مورد جالبي در دروس فقه، مستحبات مریض را ذکر کرده           
مهلت یک ساله به    ي  ت درباره  اما از وصیّ   ي وصیت به نزدیکان است؛     درباره ،مهمي از آن  

أن یوصي بالخیرات للفقراء مـن أرحامـه و         : الخامس «:  ذکري به میان نیامده است     ،همسر
: ینصب قیماً أمیناً علي صغاره و یجعل علیه ناظراً  الثالث عـشر            أن  : الثاني عشر ... غیرهم  

 .)٨/٢٥،  کتاب الطهارةخویي،(» أن یوصي بثلث ماله إن کان موسراً 
 
  نتیجهـ ٦

ـ نسخي تمایل معاصران بر زدودن پدیده   امـري قابـل  ـ در برابر افراط برخـي متقـدمان     
 امـا  ؛نـستن آیـات در زمـان اسـت        تقدیر بوده و خدمتي به ساحت قرآن کریم و جاري دا          

  در نـسخِ .  نظر داشـت   نسخ را در قرآن مدّ    ي  همواره باید در این راستا مسلم بودن پدیده       
بنـابراین الزم   . هـاي روایـي اسـت        جدا از باور عمومي متقدمان به آن، داراي ریشه         ،قرآن

مـان   دا است تا با دقت در شروط نسخ در قرآن و مدلل سـاختن آنهـا از در غلتیـدن بـه                    
هللا خـویي قـرار داشـته و          آیتي   امري که مورد اهتمام ویژه     افراط یا تفریط پرهیز شود؛    

 . بیانگر آن است،شده استدالالت مکرر ایشان بر هر یک از شروط بیان
ـ البیـان به ویـژه    ـ با دقت در آثار ایشان،در این مقاله نـسخ قـرآن توسـط    « شـروط   

آیات و روایات «، »صدق معناي لغوي«ي  گانه   سه  آن گاه مباني   استخراج شده است؛  » قرآن
 به عنوان مبـاني مرجـع در تـشخیص شـروط            ،»لوازم عقلي و کالمي   «و  » در موضوع نسخ  

 وجـود تعـارض   «رسـد دو شـرط         به نظـر مـي     ،در پرتو این مباني   . نسخ تبیین شده است   
ظر ایشان   ن  شروط اصلي مدّ   ،»زمان نبودن تشریع و نسخ حکم       هم«و  » مستقر میان دو آیه   

 قابل دفاع است؛ ، به صورت قطعي،»منسوخي انشاء بودن آیه« در کنار    ،بوده و این شروط   
 هم سو با روایات اهل بیت       ،تواند محل تامل قرار گیرد؛ به این ترتیب          مي ،اما سایر شروط  

 ٢.شـود   راه بر امکان تصدیق وجود آیات منسوخ در قرآن کریم گشوده مـي       ،علیهم السالم 
ي نظري بـوده و آثـار       دهد این مباحث تا حدّ       نشان مي  ،البیانمباحث مطرح در    تأمل در   

 .  تعامل ایشان با تعدادي از آیات به شکل آیات منسوخ استيفقهي مؤلف آن، نشانه
  موضوع پژوهشي دیگـر خواهـد بـود        ،مصادیق آیات منسوخ در قرآن    ي  تحقیق درباره 

 

 .  ایزد منان خواستاریم از،که توفیق انجام آن را توسط پژوهشگران
_____________________________________________________________ 

 فصل في آداب المریض و ما یستحب علیه: عنوان فصل مذکور بدین شرح است. ١ 
 ه کرد که در بررسـي     توان در تحقیقات سید ابوالفضل میر محمدي زرندي مشاهد          اي از این اقدامات را مي     نمونه .٢ 

اي به روایات اهل بیت علیهم الـسالم و دیـدگاه فقهـاي امامیـه                 ي نسخ در کتابش، نگاه ویژه     موارد بیست گانه  
 .٢٥٦ـ٢٠٠میر محمدي،: براي تفصیل مطلب نکـ . داشته است



 ١٣٨٩، چهل و سومسال ، ١مجله پژوهشهای قرآن و حدیث، شماره                                        ١١٨
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