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 چکیده

مقولۀ نسخ از دیرباز تاکنون مورد توجه اندیشمندان بوده است. نسـخ  
دو رکن دارد؛ یکی ناسخ است و دیگری منسوخ. بر اسـاس دیـدهاه    

مشهور، تشریع احکـام در انحصـار اداونـد، و نسـخ آیـات م ـت         
عصر نزول بوده و ناس یت نیز در انحصار آیات قرار دارد. عالوه بـر  

تفاوتی بـه نـام اسـتمرار نسـخ وجـود دارد کـه       دیدهاه رایج،  نظریۀ م
معقتد است آیات االحکام بر مبنای سیرۀ عقالء تشریع شده و عقل با 

مکانی، قدرت نسـخ ایـن آیـات را     -تش ی  مصالح و مفاسد  زمانی
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ی استمرار نسخ تحلیلی نظریه -ی فرارو با روشی توصیفیدارد. مقاله
ای این نظریه را نقد نموده به ادلهرا مورد بررسی قرار داده و با استناد 

ــا اشــکاالت عدیــده   ای اســت. نتیجــه آنکــه: نظریــۀ اســتمرار نســخ ب
روبروست که عبارتند از: تصریح ادلۀ نقلـی فـراوان بـر عـدم قـدرت      

عقل در درک جزئیات احکام، تعریف سطحی مفاهیم کلیدی بحـث  
ی عقـالی اعصـار و   نسخ، عدم اتفاق نظـر و وحـدت روی ـه در سـیره    

امصار، که سبب عدم امکان ترسیم سـیرۀ واحـدی بنـام سـیره عقـالء      

بـرد؛ تعـار    هردد و تشریع احکام بر این مبنا را زیـر سـوال مـی   می
میان مسئلۀ ارسال رُسُل و استمرار تشریع احکام بر مبنای سیرۀ عقالء؛ 

تناقض میان مسئلۀ اتم نبوت و نسخ آیات بوسیلۀ عقـل؛ مـبهم بـودن    
م قدرت ناس یت آن با توجـه بـه ااـتالق عقـول     تعریف عقل و عد

بشر؛ عدم ثبات، و بروز آشـفتگی در شـریعت و در نتیجـه م ـدو      
 .است شدن فایدۀ تشریع قوانین

 

آیـات االحکـام، اسـتمرار نسـخ، عقـل، سـیرۀ       های کلیدی: واژه

 .  عقالء، مصالح و مفاسد احکام

 

 مقدمه

فکـری   مبـانی  بـه  توجـه  بـا  هریـ  اصـول،   علـم  دانشمندان و پژوهانقرآن مفس ران،

 مـورد  را آن هونـاهون  ابعـاد  و نسـخ  مقولـه  دیربـاز  از اویش و با رویکردهای متفـاوت، 

 ااتالفـات  .سااته اند ی آن مطرحدرباره را نظرات هوناهونی و داده قرار علمی واکاوی

 قرآن، در نسخ وقوع عدم یا نسخ، وقوع اصطالح تعریف اصلِ به ایشان آراء میان موجود

 بـا  قـرآن  نسخ قابلیت آیات نواسخ، تعیین قرآن، در منسوخ آیات تعداد و نسخ یههستر

ی تعریـف متعـارق و   تمـامی ایـن مباحـث در حـوزه    هـردد.  می باز ،...نسخ و اقسام سنت،

 مشهور اصطالح نسخ قرار هرفته و بنوعی نگاهی درونی به این مسئله است.
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میان آن و سنت پدید آمد و اندیشمندان را به تکاپو هایی در پی رشد مدرنیته، تعار 

انداات تا راه حلی بـرای ایـن مسـ له بیابنـد. براـی از اندیشـمندان بـه فقـه حکـومتی روی          

آوردند. برای دیگر مدل ثابت و متغیر را مطرح کردند و برای دیگر مسئله احکـام منطقـۀ   

های مزبـور را نافرجـام   ن همۀ تال الفراغ را پیش کشیدند. در این بین، برای از دهراندیشا

(. از میـان  31-91: 9336دانسته و رویکرد اسالم تاری ی و معنوی را مطرح نمودند)کدیور، 

نواندیشان ن ستین کسی که به نوعی این مسائل را مورد بحث قـرار داده و بـا بیـان دیـدهاه     

کـه بـا  نگـار      نسخ معکوس، باب این راه را هشود، محمود محمد طه متفکر سودانی بـود 

چندین رساله، بحث احکام اصلی و ثابت، و فرعی و ناپدار را مطرح کرد و برای اثبات ایـن  

های زیادی نمود و در چندین محور مانند: برده داری، عدم تساوی حقـوقی زن  مسئله تال 

 ( 969-946ق: 9331و مرد، تعدد زوجات و ... را مورد نقد قرار داد)محمد طه، 

مکانی استمرار دارد و ایـن   -ین دسته از اندیشمندان، تغییر مقتضیات زمانیاز دیدهاه ا

هـردد. بـا تغییـر در مصـالح و مفاسـد،      تغییر در استمرار، سبب تغییر در مصالح و مفاسد مـی 

کـه  -ظهـور پیـدا مـی کننـد و احکـام پیشـینی       -که مبتنی بـر مصـالح اسـت   -احکام جدیدی

 شود.  ی استعمال کنار هذاشته میاز دایره -اندکارکرد مطلوب اود را از دست داده

از آنجا که ب شی از آیات قرآن آیات االحکام است و بحث کارکرد مطلوب و عـدم  

مقدمات این پرسش را بوجـود مـی    کارکرد مطلوب در این احکام نیز جاریست، این سلسله

تمرار دارد؟ آورد که آیا نسخ م ت  به عصر پیامبر)ص( است یـا اینکـه تـا روز قیامـت اسـ     

اهر مبنا را بر پذیر  استمرار نسخ قرار دهیم، ناسخ آیات االحکامی کـه کـارکرد مطلـوب    

اند، چه چیزی اواهد بود؟ آیا عقل این قدرت را دارد که با توجـه بـه   اود را از دست داده

مقتضیات زمانی و مکانی و تش ی  مصالح و مفاسد، ب شی از احکـام را منسـوخ کـرده و    

حالل محمد حالل الـی یـوم القیامـۀ و حـرام     "ی را جایگزین آن سازد؟ روایت حکم جدید

 چه جایگاهی در این بحث دارد؟ "محمد حرام الی یوم القیامه

در رابطه با مسائل مزبور، به طور کلی سه رویکرد وجود دارد؛ نواندیشان دینـی ماننـد   

مکانی قابـل   -ی مقتضیات زمانیکدیور، شبستری، ابوزید، قابل و... آیات االحکام را بر مبنا

هـا بـر جـاودانگی تمـام     اند. سـنتی نسخ دانسته و مقاالت و کتب متعددی در این باره نگاشته
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آیات االحکام تا روز قیامت پافشاری کرده و برای نیز با رویکردی بینـابین، قائـل بـه نسـخ     

 اند.موقت برای از آیات شده

استداللی نظریه اسـتمرار نسـخ    -مقدمات سااتاریاین مقاله در صدد است تا ارکان و 

کالمـی و بـا    -مطـرح کـرده و بـا نگـاهی تحلیلـی      -که مبتنی بر دیدهاه نواندیشان است-را

نقلی به اعتبارسنجی و بررسی آنها بپـردازد. الزم بـه رکـر اسـت کـه ایـن        -رویکردی عقلی

ات را بوسـیلۀ عقـل مطـرح    پردازد که مسئله نسخ دائمی آیـ نگاشته به نقد دیدهاه کسانی می

 تر این مقاله، نقدی بر دیدهاه نسخ عقلی است.اند و در واقع عنوان دقیقکرده

 

 . معنای لغوی نسخ:1

در مورد واژه نسخ، معانی م تلفی در کتب لغت رکر شده است که عبارتند از: ازاله و 

تبـدیل نمـودن   (؛ 649/ 4ق: 9494برداشتن امری که قبال بدان عمل شـده اسـت )فراهیـدی،    

چیزی به چیزی؛ به طوری که شیء دوم غیـر از شـیء اول باشـد، انتقـال از جـایی بـه جـای        

(. از نظر ابن فارس، نسخ ریشۀ ت  معنـایی دارد امـا ماهیـت    69/ 3: 9194دیگر)ابن منظور، 

آن مورد ااتالق بوده و طبق دیدهاه برای، به معنای برداشتن ی  شـ  و قـرار دادن شـ     

ی آن، و طبق دیدهاه دیگر به معنای تبدیل و تحویـل یـ  شـ  بـه شـ  دیگـر       دیگر به جا

از بـین  "(. از دیدهاه راغب اصفهانی نیز، نسخ بـه معنـای   464/ 1ق: 9444است) ابن فارس، 

 (349ق: 9496است)راغب اصفهانی،  "بردن چیزی با چیز دیگری که پس از آن می آید

 

 . دیدگاه مشهور در مسئلۀ نسخ:2
عنای اصطالحی نسخ،  دیدهاههای م تلفی از سوی دانشمندان علـم اصـول و   درباره م

علـی رغـم تمـامی تفاوتهـایی کـه      -علوم قرآنی ابراز شده است امـا تمـامی ایـن دیـدهاهها     

قابـل   -ناظر یـا غیـر نـاظر    –ی دارای اشتراکات مبنایی بوده و نسخ آیه را بوسیلۀ آیه -دارند

(.  و برای دیگر از اندیشمندان، قابلیت ناسـخ بـودن   694/ 6ق: 9491تحقق دانسته)معرفت، 

را برای سنت متواتر یا اجماع قطعیِ کاشف از قول معصوم نیز مطرح کرده اما موردی بـرای  

 –نسـخ رفـع تشـریع سـابق     »انـد:  (. در تعریف نسخ هفته319تا: اند)اوئی، بیآن بیان نکرده
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حیثی که اجتماع هر دو با هـم  است، به توسط تشریع الحق –که ظاهر آن مقتضی دوام بوده 

 (.  694/ 6ق: 9491معرفت، «)ممکن نباشد

تعاریف دیگر نیز نزدی  به این تعریف بوده و مبانی تمامی آن ااتصاص مسئله نسـخ  

یعنـی   -به دوران پیامبر)ص( و عصر نزول و اارج بودن نسخ آیـات از محـدودۀ عقـلِ منبـع    

/ 9: 9319منبـع راتـی عقـل برهـانی)جوادی آملـی،      استنباط مبـادی تصـوری و تصـدیقی از    

 (.696؛ اوئی، بی تا: 641/ 9: 9469است)ر.ک: سیوطی،  -(994

 

 . نظریه استمرار نسخ آیات قرآن:3

طبق براـی از   -تر رکر شد طبق دیدهاه مشهور، نسخ آیات باید با آیه یا چنانکه پیش

دیدهاه دیگری نیـز وجـود دارد کـه بـا     ی سنت متواتر صورت پذیرد. اما بوسیله -دیدهاهها

تعریف مشهور نسخ و رو  آن تفاوت بسیاری دارد. در پی تعار  سنت و مدرنیته، برای 

از نواندیشان دینی بدنبال تال  برای حل این تعارضات نظرات جدیدی را در حـوزه علـوم   

خ عقلـی  ی اسـتمرار نسـخ یـا دیـدهاه نسـ     قرآنی مطرح کردند. یکی از این نظریات، نظریـه 

است. طبق این نظریه، نسخ م ت  به دوران نزول و عصـر و مصـر پیـامبر)ص( و نیـز ناسـخ      

 پذیر است. بودن در انحصار آیات نیست بلکه نسخ آیات با عقل نیز امکان

از دیدهاه قائالن این نظریه، احکام شرعی تابع مصالح و مفاسد بوده و بقای آنها مبتنی 

تبدیل مصلحت به مفسده، مـدت اعتبـار احکـامِ مفسـده انگیـز       بر بقای مصالحشان است و با

مکـانی   -باید به اتمام رسیده و حکم جدیدی بر مبنای مصالح و با توجه به مقتضیات زمـانی 

ی ی عقل تشریع هردد. اساس این نظریه، بـر ایـن رویکـرد مبتنـی اسـت کـه سـیره       و بوسیله

وانند مصالح و مفاسـد را تشـ ی  داده و   عقالء مورد ت یید اداوند بوده و عقالی قوم می ت

توان بر مبنای مقتضیات هر عصـر و  حق تشریع دارند و در واقع دین برسااتۀ بشر است و می

 (36-33: 9311مصری، این قوانین را متحول یا متکامل ساات)شبستری، 

ی ی اول را احکـام انـد؛ دسـته  قائالن این نظریه احکام را به دو دسته تقسیم بندی کرده

انـد.  دانند که مطابق مصالح نوعی است. آنان از این احکام به احکام فطـری تعبیـر کـرده   می

طبق نظریه استمرار نسخ، احکام فطری آن دسته از احکام است که عقل انسان بـه آن حکـم   



 استمرار نسخ آیات قرآن بررسی اعتبارسنجی نظریه   6

 

کرده، و به طور مطلق، دائمی و الی االبد وضع می شود و اصل و بنیاد دین همـین احکامنـد   

 احکام دین با این احکام فطری م الفت داشته باشد، جزء دین ن واهد بود.  و چنانچه سایر

ی دیگر احکامی است که مطابق مصـالح قـومی و عصـری اسـت. احکـام قـومی       دسته

عبارت از آن احکامی است که بر اساس قراردادهای اجتماعی ی  قوم جعل می شود. ایـن  

باشد، مورد ت یید و امضاء شـارع بـوده و   احکام تا جایی که با احکام فطری م الفت نداشته 

کرده و به احکام سازهار با فطرت انسانی تبدیل می شـده اسـت.   در غیر اینصورت تغییر می

در دین احکام فطری بر احکام قومی حاکم است و احکام قومی تا جایی از سـوی پیـامبران   

باشـد. شـارع در آن   امضاء می شد که با فطرت انسانی و ارزشهای ااالقـی منافـات نداشـته    

دسته از احکام قومی که با احکام فطری و انسانی منافات داشته است، راه تدریج و تساهل و 

تسامح را پیشه کرده است تا از رهگـذر آن، ظرفیـت پـذیر  مـردم بـرای تغییـرات فـراهم        

 هردد. 

می و بنابر نظریه استمرار نسخ، نسخ به احکام فطری تعلق نمی هیرد؛ بلکه به احکام قـو 

عصری تعلق می هیرد. این اندیشمندان، مصالح احکـام فطـری را ثابـت دانسـته و بـه همـین       

ااطر احکامش را الیتغیر می دانند اما مصالح احکـام قـومی و عصـری را تغییرپـذیر عنـوان      

کرده و به تغییر احکام مبتنی بر این مصالح فتوا داده اند. تغییر چنین احکامی هم وقتی اسـت  

آن احکام از بین برود و احکام مربوط را از کارآیی بیاندازد و بلکه مفسده انگیز که مصالح 

 (69-94: 9314؛ نکونام، 611: 9319قابل،  ؛93: 9336سازد)کدیور، 

 

 ی استمرار نسخ:استداللی نظریه -. مقدمات ساختاری3-1

مات . این نظریه بـر مقـد  محسوب می شودمطالب فوق تل یصی از نظریه استمرار نسخ 

استداللی چندی استوار است. در این قسمت، هر ی  از این مقدمات رکـر و بـه    -سااتاری

اسـتداللی ایـن نظریـه     -اعتبار سنجی و بررسی آنها پردااتـه مـی شـود. مقـدمات سـااتاری     

 عبارتند از: 

 

 ی نسخ به آیات االحکام:. اختصاص مسئله3-1-1
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: 9339اـواه نسـخ شـرعی)معرفت،     -خاین مبنا مورد پذیر  بسیاری از قائالن بـه نسـ  

( امـا در تعیـین    44: 9336؛ کـدیور،  966: 9113بـوده )ابوزیـد،    -( و اواه نسـخ عقلـی  616

 (663/ 6: 9469تعداد آیات االحکام با یکدیگر ااتالق نظر دارند )ر.ک: سیوطی، 

 ی نسخ عقلی و نسخ شرعی، تعیین تعـداد آیـات  با توجه به تفاوت مبنایی در دو پدیده

ی استمرار نسخ چندان ضرورتی ندارد و در واقـع در ایـن نظریـه، بنـوعی     االحکام در نظریه

ی آیات االحکام را تعیین می کند، هرچه به تصـریح  این مصلحت و مفسده است که حوزه

ی عبادات ثابـت بـوده و   ی نسخ عقلی، آیات االحکامِ مربوط به حوزهبرای از قائالن نظریه

کوالت ومشـروبات نیـز غالبـا ثابـت هسـتند و بحـث از نسـخ نوعـا در         مباحث مناکحات، م 

هـا جریـان   مباحث جزائی، مباحـث مربـوط بـه حقـوق زنـان، حقـوق غیـر مسـلمانان و بـرده         

 (.44: 9336دارد)کدیور، 

 

 نقد و بررسی:

هـای نسـخِ   فـر  ااتصاص داشتن نسخ به حوزۀ آیات االحکام، یکی از مبانی و پـیش 

( اما آیاتی کـه بـرای تـذکر و بیـداری قلـوب      1: 9339شود)ایازی، دینی محسوب میدرون

ها و توجه دادن به آداب و ااالق نیکوی انسانی نازل شده است و نیز آیات مربوط بـه  انسان

(. این مبنا مورد پذیر  هـر دویِ  649: 9333حوزۀ عقائد، از حوزۀ نسخ جداست) معارق، 

نسخ تمامی آیات االحکـام از   -چنانکه رکر هردید –قائلین به نسخ شرعی و عقلی بوده اما 

دیدهاه نواندیشان مورد بحث نیست و به چند محور مش   ،که عمدتا به حـوزۀ معـامالت   

مربوط اسـت، ااتصـاص دارد. در واقـع از دیـدهاه نواندیشـان، ااتصـاص نسـخ بـه آیـات          

نش ت هرفته  که سندی –االحکام، ااتصاص آن به آیات االحکامی است که با حقوق بشر 

 تعار  دارد. نقد این مسئله در مبانی بعدی مفصال رکر اواهد شد. -از عقول عقالست

 

 . تابع شرایط بودن نسخ های قرآنی:3-1-2

کرده است. برای مثال های قرآنی، احکام به تناسبِ تغییر شرایط تغییر میدر تمام نسخ

زمانی که ایمان مؤمنان افزون بود، فرمان این بود که در مقابل دشمنی ده برابرشان مقاومـت  
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کنند و آنگاه که مسلمانان ضعیف االیمان فراوان شدند، فرمان این شد که در مقابل دشمنی 

 (.66و 61ن مقاومت کنند)انفال: دو برابرشا

( نیز هرهز در 14؛ مائده:961هرهز در دوره مکی س نی از حرمت شراب نرفت)بقره: 

کردنـد و اموالشـان   مسلمانان را شکنجه و آواره میاین دوره از قتال با مشرکان مکه که تازه 

سـت، امـا   شدند، س ن هفته نشد. نیز در حالی که حفظ حرمت مسجد الزم ارا متصرق می

وقتی مسجدی برای توطئه و تفرقه بنیان نهاده شـد، بـه دسـتور قـرآن ت ریـب هردید)توبـه:       

اـورد، همگـی حـاکی از ایـن     ( اینها و نظایر آن که در اود قرآن فراوان به چشـم مـی  949

است که بسیاری از احکام اسالم مطلق نیست و ناظر به شرایط و مقتضـیات اـاص اـود     

 .شرایط و مقتضیات، احکام مربوط به آنها نیـز بایـد عـو  شـود     است و با عو  شدن آن

مثال روشن دیگر در این باره، مربوط به بحث برده داری است که شرایط و مقتضیات آن به 

 (. 946، 44: 9336کلی تغییر کرده و آیات آن نسخ شده است.)کدیور،

م و تـدریج در  این امر از آن روست که مهم ترین کارکرد نسـخ، تسـهیل امـر بـر مـرد     

هیـرد  کند بلکه شرائط را در نظر مـی تشریع است. اداوند شریعت را بر واقعیت تحمیل نمی

و احکامش را با توجه به واقعیت فرو می فرستد. از آنجـا کـه واقعیـت اـارجی همـواره در      

ی انسانی همواره جامعه ای پویا و در حرکت اسـت، حکمـت   معر  تحول و تغییر و جامعه

تضی آن است که شریعت به عنـوان شـریعتی کـه جامعـه انسـانی، م اطبـان او و       اداوند مق

واقعیت اارجی ظرق اجراء حدود و احکام آن است، در سیر اویش تطـورات واقعیـت را   

در نظر بگیرد و همسو با آن هام بردارد. از این رو اداوند در تشریع آیات االحکام با تغییـر  

مـوده و در تعامـل بـا واقعیـت، حکـم جدیـد را سـامان        شرایط جامعه، حکم پیشین را نسخ ن

ب شیده است، نه اینکه واقعیـت پویـا را در دایـره احکـامی اشـ  و تغییـر ناپـذیر محـدود         

 (.966و  964: 9113سااته باشد)ابوزید، 

ی پاره ای از آیات بویژه آیات مربوط به نظـام بـرده داری و احکـام فقهـی آن، رابطـه     

نان، ربا، تفاوت ارث زن و مرد و... در حوزه تشـریع و آیـات پیرامـون    مسلمانان با غیر مسلما

ی جهان بینی، از مواردی هستند کـه بـه شـاهدی تـاری ی     جن، شیطان، سحر و .... در حوزه

بدل شده اند و با تغییر احکام و شرائط در آینده، این دست از آیات کاربرد اود را باز نمی 
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زمانمند و مت ثر از واقعیت اجتماعی عصر نزول اسـت کـه    یابند زیرا این آیات داللت جزئی

تکامل تاریخ و منسوخ شدن واقعیت اجتماعی آن دوره، حکم آنهـا را بـرای همیشـه از بـین     

 (.641 -664: 9114برده است)ابوزید، 

 

 نقد و بررسی:

که یکی از قرائن پیوسته غیـر لفظـی در بحـث قواعـد      -مسئله نسخ با بحث سبب نزول

رابطـۀ تنگـاتنگی دارد. در زمـان پیـامبر اسـالم، هـاهی        -(993: 9333است)رجبی، تفسیری 

کـرد امـا بعـد از مـدتی     داد و حکمی را ایجاب مـی ای رخ میآمد یا واقعهشرائطی پیش می

افتـاد و متناسـب بـا ایـن شـرائط و      کرد یا واقعه جدیدی اتفـاق مـی  شرائط دیگری ظهور می

بـا   -شد. بنابراین، شته و حکم جدیدی جایگزین آن میوقایع جدید، حکم ماقبل منسوخ ه

تابعِ شرایط بودن نسخ هـای قرآنـی امـری     -توجه به تدریجی بودن رسالت پیامبر اکرم)ص(

هـا در عهـد رسـالت و از جانـب اداونـد      هـا و منسـوخ  پذیرفتنی است اما تمامی ایـن ناسـخ  

أَوْ نُنْس ها نَ ْت  بِ َیْرٍ م نْها أَوْ م ثْل ها أَ لَمْ تَعْلَـمْ  ما نَنْسَخْ م نْ آیَۀٍ »فرماید: صورت هرفته چنانکه می

(. اصطالح نسخ برهرفتـه از همـین آیـه اسـت و آیـۀ      946بقره: «)ءٍ قَد یرکُلِّ شَیْ أَنَّ اللَّهَ عَلى

وَ إِرا بَدَّلْنا آیَۀً مَکانَ آیَـۀٍ وَ  »)شود آیۀ ریل است: دیگری که منش  این اصطالح محسوب می

، (. در هـر دو آیـۀ شـریفه   399/ 9: 9394( )موسـوی همـدانی،   949)نحل:« اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّل

دهد. تمامی اداوند إبطالِ حکم قدیمی و جایگزین کردن حکم جدید را به اود نسبت می

هـا بایـد از   تشـریع ناسـخِ آن   -طبق دو آیـه فـوق   -شوند، آیاتی که به حوزۀ نسخ مربوط می

هـای قرآنـی از مقتضـیات زمـانی و مکـانی،      شارع صورت هیرد و صرق  تبعی ت نسخجانب 

کند که غیر شارع با تغییر شرایط، حکم منصوص آیـات را از اعتبـار   جواز این را صادر نمی

ساقط دانسته و حکم جدیدی وضع کند. عالوه بر این، بسیاری از آیاتی که در ایـن مبنـا بـه    

تدریجی حرمت شراب، بحث قتـال و .... از حـوزۀ نسـخ اـارج      آن استناد شده مانند تحریم

 (. 144 -313: 9336بوده و به حوزه مطلق و مقید یا عام و ااص ارتباط دارد)اوئی، 

با این وجود حتی اهر فر  را بر این بگیریم که نسخ کردن احکام قـرآن در انحصـار   

هـای قرآنـی از شـرائط    یت نسخاداوند نیست و دست بشر را نیز در تشریع باز بگذاریم، تبع
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هـای قرآنـی از   را نمی توان داّل بر استمرار نسـخ دائمـی آیـات دانسـت بلکـه تابعی ـت نسـخ       

 تعطیل شده ای که دارد، مشروط و موقت بودن نسخ و بازهشت احکامِشرایط، نهایت نتیجه

 مکانی است. -بر مبنای مقتضیات و شرایط زمانی

عـار  کالمـی و اسـتداللی وی در دو کتـاب مفهـوم      در رابطه با س ن ابوزیـد نیـز، ت  

الن  و نقد ال طاب الدینی کامال مشـهود اسـت زیـرا وی در کتـاب مفهـوم الـن  احکـام        

که این دیدهاه بـه همـان دیـدهاه     -منسوخ را بازهشت پذیر دانسته و بر آن اصرار می ورزد

ب الدینی اود، آن اما در کتاب نقد ال طا -نسخ مشروط محمد هادی معرفت باز می هردد

(. نکتۀ دیگر این اسـت کـه جـاری بـودن     963 -966: 9113را باطل عنوان می کند)ابوزید، 

احکام آیات، در صورت بازهشت شرایط و تکرار تاریخ، محظوریت عقلی و نقلی نـدارد و  

اهر بنا بر ناظر بودن شریعت بر واقعیت است، تکرار شرائط تکرار حکـم نـاظر بـدان را مـی     

 طلبد. 

 

 تابع مصالح بودن احکام: 3-1-3

چنانکه پیشتر هفته شد، از دیدهاه قـائالن ایـن نظریـه، احکـام شـرعی تـابع مصـالح و        

مفاسد بوده و بقای آنها مبتنی بر بقای مصالحشان است و با تبدیل مصلحت به مفسده، مدت 

لح و با توجه بـه  اعتبار احکامِ مفسده انگیز باید به اتمام رسیده و حکم جدیدی بر مبنای مصا

ی عقل تشریع هردد. اساس ایـن نظریـه، بـر ایـن رویکـرد      مکانی و بوسیله -مقتضیات زمانی

تواننـد مصـالح و   ی عقالء مورد ت یید اداونـد بـوده و عقـالی قـوم مـی     مبتنی است که سیره

تـوان بـر   مفاسد را تش ی  داده و حق تشریع دارند و در واقع دین برسااتۀ بشر است و مـی 

ای مقتضیات هـر عصـر و مصـری، ایـن قـوانین را متحـول یـا متکامـل ساات)شبسـتری،          مبن

 (.94: 9314؛ نکونام، 931: 9336؛ کدیور، 33-36: 9311

 

 نقد و بررسی:

بحث تبعیت احکام از مصالح و مفاسد، مبنایی کالمی در علم اصول محسـوب شـده و   

(. هر چنـد نصـوص   94-69: 9311زیربنای مباحث اصول فقه و فلسفۀ اصول است)اکبریان، 
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کننـد، امـا ایـن    معتبر و عقل سلیم بر هدفمند بودن افعال الهی در تکوین و تشریع داللت می

س ن به معنای ضرورت و وضوح تبعیـت احکـام از مصـالح و مفاسـد واقعـی و موجـود در       

 های کالمی اتفاق نظری در ایـن بـاره وجـود نداشـته و سـه     متعلق حکم نیست. در میان فرقه

 -943: 9311دیدهاه عدمِ تبعیت مطلق، تبعیت مطلق و تبعیت نسبی وجود دارد)علیدوست، 

994.) 

شـود؛  دیدهاه ن ست یعنی عدم تبعیت مطلق، توسط براـی از آیـات قـرآن نفـی مـی     

ــی   ــارۀ فلســفۀ نمــاز م ــد درب ــال اداون ــرای مث ــد: ب انّ الصــالۀ تنهــی عــن الفحشــاء و  »فرمای

ن آیه، نماز دارای این مصـلحت اسـت کـه از امـور زشـت و      (. طبق ای41عنکبوت: «)المنکر

ــی  ــوهیری م ــوا در روزه   ناپســند جل ــه تق ــاده شــدن زمین ــرآن کــریم، آم ــین ق ــد. همچن -کن

(و پاک شدن زکان دهنـدهان و پـرور    19(، سامان یافتن امور مردم )مائده/ 933دار)بقره:

اوانـد، چنانکـه   زکـات مـی  ( فلسفه و حکمت الزام به روزه، حـج و  943ها را)توبه:یافتن آن

پرسـتی و ازالم را فسـلفۀ   مفسدۀ موجود در برای از هناهان مانند پلیدی شراب و قمار و بت

إِنَّمَا الْ َمْرُ وَ الْمَیْس ـرُ وَ الْ َنْصـابُ وَ الْـ َزْالمُ رِجْـسن م ـنْ       »شمارد:امر به اجتناب از آن امور می

 (.14مائده: «)عَمَلِ الشَّیْطان

طه با دیدهاه دوم یعنی تبعیت مطلق، نظریه منسوب به مشهور عدلیه یعنی لـزوم  در راب  

وجود مصلحت یا مفسـدۀ پیشـین در متعلـق همـۀ احکـام دلیـل نـدارد و حتـی ظـاهر براـی           

( بـرای مثـال، قـرآن    996-991: 9319کند)علیدوسـت،  احکام، بر نادرسـتی آن داللـت مـی   

قبلـه قـرار هـرفتن کعبـه را امتحـان بنـدهان در        المقـدس قبـل از  فلسفۀ قبله قرار هرفتن بیـت 

داند و هر هونه حکمت دیگـر از جملـه وجـود مصـلحت در نفـس      پیروی از رسول ادا می

ما جَعَلْنَا الْق بْلَـۀَ الَّت ـی کُنْـتَ عَلَیْهـا إِالَّ     » کند: توجه و استقبال به سوی بیت المقدس را نفی می

اعمـال فاسـد   "(. در آیـۀ دیگـری   943)بقـره: « عَق بَیْـه  م مَّنْ یَنْقَل بُ عَلى ل نَعْلَمَ مَنْ یَتَّبِعُ الرَّسُولَ

ها معرفی شده اسـت نـه وجـود زیـان یـا      علت تحریم ب شی از غذاهای پاکیزه بر آن "یهود

ـ    » مفسده در اود  آن غذاها:  نسـاء:  «)مفَبِظُلْمٍ م نَ الَّذ ینَ هادُوا حَرَّمْنا عَلَـیْهِمْ طَیببـاتٍ أُح لَّـتْ لَهُ

سبب تحریم صید در حال احرام شمرده شـده نـه    "امتحان بندهان"(. در جای دیگری، 964
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ءٍ م نَ الصَّیْد  تَنالُـهُ أَیْـد یکُمْ وَ رِمـاحُکُمْ    لَیَبْلُوَنَّکُمُ اللَّهُ بِشَیْ »وجود ضرر در حیوان شکار شده: 

 (. 14مائده: «)ل یَعْلَمَ اللَّهُ مَنْ یَ افُهُ بِالْغَیْب

در روایات نیز، رد  پای نفی این نظریه وجـود دارد؛ بـرای مثـال در براـی از روایـات،      

را حکمـت انت ـابی مکـانی بـه نـام کعبـه و تعظـیم و زیـارت آن          "امتحان اولین و آارین"

ءن ف یـه   إِنَّهُ لَیْسَ شَـیْ » (. در برای روایات مانند: 916/ 4: 9391االسالم، اند)فیضمعرفی کرده

/ 9: 9399)برقـی،  « أَوْ بَسْطٌ م مَّا أَمَرَ اللَّهُ بِه  أَوْ نَهَى عَنْهُ إِلَّا وَ ف یـه  م ـنَ اللَّـه  ابْت لَـاءن وَ قَضَـاء      بْضنقَ

هرچه را اداوند بسته و از آن نهی فرموده، یا هشوده و به آن امـر کـرده اسـت، در    (: » 693

ام از مصالح و مفاسد واقعی موجـود در  ،  هر چند تبعیت احک«آن امتحان و حکم الهی است

تـوان ایـن نصـوص را از نصـوص م ـالف تبعیـت       متعلق نفی نگردیده و از این جهـت نمـی  

قلمداد کرد لکن به دلیل ت کید بر امری چون امتحان بندهان به عنوان فلسفه احکـام و عـدم   

را مشـیر بـه نفـی    تـوان ایـن روایـات    اشاره به مصالح یا مفاسد در متعلق اوامر و نـواهی، مـی  

 (999-994: 9311تبعیت مطلق دانست)علیدوست، 

دسـت   -چنانکه قیـد شـد   -این دیدهاه هذشته از اینکه دالیلی در نفی آن وجود دارد 

-کم در میان اصولیان مت ار شیعه مشهور نیست و لوازمی دارد که التزام به آن را مشکل می

وقتی مصلحت و مفسـدۀ   -یم: احکام هاهاند: صحیح همان است که بگوئسازد؛ چنانکه هفته

تابع مصلحت و مفسدۀ حتمی متعلق است و هاه به سبب  -پیشین در متعلق حکم وجود دارد

-393/ 3ق: 9493شود)موسـوی امینـی،   مصلحت نهفته در تشریع و امتثال مکلف انشاء می

394) 

ود؛ بنـابر  شـ بنابراین طبق مطالب قید شده، دیدهاه سوم یعنـی تبعیـت نسـبی اثبـات مـی     

کـه همـان مصـلحت     -اندیشه تبعیت نسبی، تشریع اداوند مانند سایر کارهای او تابع غر 

است اما ت مین این مصلحت تنها به این نیست کـه اداونـد بـه کارهـایی کـه       -بندهان است

مصلحت ملزمه دارد، امر و از کارهایی که مفسده حتمی دارد، نهی کند؛ بلکه هاهی تـ مین  

نفس تشریع و صرق امر کردن یا نهی کردن است، بدون اینکه مصـلحت   مصلحت فوق در

ای از قبل در متعلق حکم یا حتی مصلحتی در امتحان مکلف باشد، چنانکـه هـاهی   یا مفسده

مصلحت در تشریع و امتحان مکلف است، بدون اینکه در اقـدام وی یـا متعلـق امـر یـا نهـی       
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صلحت فوق به تشریع و انقیاد و اقدام مکلف و ای باشد و باالاره ت مین ممصلحت یا مفسده

ای از قبـل در  انجام متعلق امر و اجتناب از متعلق نهی است بدون اینکه مصـلحت یـا مفسـده   

متعلق امر و نهی وجود داشته باشد، نظیر اوامر و نواهی واقعی که به قصد تربیـت و پـرور    

معامالت از سوی شارع صـادر   روحیۀ تعبد و سرسپردهی مکلفان در عبادات و حتی هاه در

شود. هویا نفس سلوک و عمل بر طبق فرمان او، مصلحت دارد، هرچند در متعلـق عمـل   می

 (911: 9311ای وجود ندارد)علیدوست، از قبل مصلحت یا مفسده

با اثبات رویکرد تبعی ت نسبی، دیدهاه نواندیشان که مبتنی بـر تبعیـت مطلـق احکـام از     

ای که یـادکرد آن الزم اسـت ایـن    هردد. نکتهلق است، بی اعتبار میمصالح و مفاسد در متع

مدارانه در این باره ااـتالق مبنـایی وجـود دارد    است که میان دو دیدهاه نواندیشانه و سنت

زیرا نواندیشان، تشریع احکام را کار بشر و امضاء اداوند دانسـته امـا سـنتیون آن را تشـریع     

ابراین، طبق مبنای نواندیشـان، مصـالح و مفاسـد افی ـه نیسـت      دانند. بناداوند و ت سیسی می

بلکه جلی ه است و چون بشر آن را جعل کرده، به راحتی قابل درک و قابل تعویض اسـت و  

(. تفصیل ایـن  64و 96: 9314ها قرار دارد)نکونام، همۀ این مصالح و مفاسد نیز در متعلق آن

 هیرد.می س ن و نقد آن در مبنای بعدی مورد بحث قرار

 

 عقالئی بودن همراهی با مقتضیات:  3-1-4

ی عقالء در طول تاریخ نشان داده است که وقتی مقتضیات عو  شـده، احکـام   سیره

مرتبط با آن هم تغییر پیدا کرده است. در واقع نسخ، ساز و کارِ دینی سازهارسـازی احکـام   

 بحث را اینگونه سامان داد که:توان سیر استداللی این مکانی است. می -با مقتضیات زمانی

 .ها را طبق تش ی  عقلشان تکلیف و مجازات می کند( اداوند انسان9

( عقل انسان سیر تکاملی دارد. در هذشته از حواس ظاهری برای فهم بهره می بـرد و  6

 .امروزه از حواس مسلح بهره می برد

اشت و امـروزه  ( درهذشته که علم و عقل بشر ظاهری بود، حواس ظاهری حجیت د3

که علم مدرن و تکنولوژی به ادمت بشـر آمـده اسـت، دسـتاوردهای علمـی و تکنولـوژی       

 .اعتبار دارد
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( دین جعل بشر است و از آسمان نیامده و ی  مقوله فرهنگی و بشـری اسـت. انبیـاء    4

نیامدند تا جهل بشر را برطرق سازند؛ بلکه بعثت آنهـا بـدین اـاطر بـود کـه در چـارچوب       

فهم و علم بشر به موعظه و تذکر و هدایت ااالقی و اعتقادی بپردازند و انسان هـا را  عقل و 

 .برانگیزند که طبق عقل و وجدان و فطرتشان عمل کنند

ی احکـام شـرعی وجـود دارد؛ یـ  تلقـی آن اسـت کـه        دو تلقی و رویکـرد دربـاره  

نمـی شـود کـه     اداوند شارع احکام شرعی است و بر این اساس، هیچ حقی برای بشر قائـل 

ی احکـام عقـل و   به تقنین احکام بپـردازد. تلقـی دیگـر ایـن اسـت کـه اـدا امضـاء کننـده         

عقالست و به چیزهایی که عقل و فطرت او تش ی  می دهد، ارشاد می کنـد. قـرآن تلقـی    

ی عقالسـت و  دوم را ت یید می کند و تصریح می نماید که دین همان عقل و فطرت و سیره

 ی میانِ اود  افراد بشر راهنمایی و دعوت می کند.و پسندیده لذا به سنن معروق

ای تکامل یابنده است و هیچگاه کامل نمی شود؛ چون دیـن پاسـ گوی   ( دین مقوله1

نیازهای معنوی و ااالقی رو به تکثر و پیچیدهی بشر است و لذا باید همواره ویرایش هـای  

 .جدید از دین به دست داده شود

بشر است، مالکات جعل آن نیـز در اـود فهـم و عقـل اـود بشـر       ( وقتی دین جعل 6

است و می تواند به عقل اود و از رهگذر الغای اصوصـیاتی کـه در اصـل حکـم داالـت      

ندارند، مالکات حکم را است راج کند و بر مبنای آن فتوا صادر کند؛ نه ظـاهر متـون دینـی    

 .که معنای تاری ی و قومی و منسوای دارند

ثر عقول و فهم ها از دین، فهم همه از دین برای صاحبان فهم و مقلداشان ( نظر به تک9

حجت است و لذا نباید کسی را به فهمی از دین مقید و مجبور کرد. مگـر آن کـه بـه جمـع     

مربوط باشد که در این صورت، ارد جمعی حجیت دارد و هرنه هرج و مرج به وجود مـی  

؛ نکونـام،  33، 9336؛ کـدیور،  36-33، 9311آید که به حکـم عقـل قبـیح است)شبسـتری،     

9314 :94-63.) 

طبق این نظریه، احکام ثابت به دونوع تقسیم بندی می شود؛ یکـی احکـام فطـری کـه     

همان احکام عقل عملی است مانند: عدالت بورزیـد و ظلـم نکنیـد. ایـن احکـام چـون تـابع        

 مصالح و مفاسد راتی و فطری اند، همیشه ثابت و الیتغیرند. 
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احکام عقالئی که عبارت از همان توافقات و قراردادهـا و سـنت هـای عقالسـت؛      دوم

مثل جزیه هرفتن از اهل کتاب. این احکام نظر به این که تـابع مصـالح و مفاسـد تـاری ی و     

قومی اند، تا مفسده انگیز نشـده باشـند و یـا کـارآیی اشـان را از دسـت نـداده باشـند ثابـت          

ه عبارت دیگر، احکامی موجه هستند که مقید بـه قیـود ااالقـی    ( (. ب94: 9314اند.)نکونام، 

 (9تا: باشند و مصداق نقض عدالت و کرامت در روزهار کنونی نباشند) دباغ، بی

داننـد،  از جمله آیاتی که با استناد به آن، کتاب ادا را ارشاد کننده به سیرۀ عقالء مـی 

وَ یَهْد یَکمْ سُنَنَ الَّذینَ م نْ قَـبْل کمْ وَ یَتُـوبَ عَلَـیْکمْ وَ اللَّـهُ     یُریدُ اللَّهُ ل یُبَیبنَ لَکمْ »آیۀ ریل است: 

الَّذینَ یَتَّبِعُونَ الرَّسُولَ النَّبِـیَّ اُُْمبـیَّ الَّـذی یَجِدُونَـهُ مَکتُوبـاً      »(. طبق آیه66)نساء: « عَلیمن حَکیمن

لْمَعْرُوق  وَ یَنْهاهُمْ عَنِ الْمُنْکرِ وَ یُح ـل  لَهُـمُ الطَّیببـات  وَ    ع نْدَهُمْ ف ی التَّوْراۀِ وَ اْإلِنْجیلِ یَ ْمُرُهُمْ بِا

( نیـز  919)اعـراق:  « یُحَرِّمُ عَلَیْهِمُ الْ َبائ ثَ وَ یَضَعُ عَنْهُمْ إِصْرَهُمْ وَ اَُْغاْللَ الَّتی کانَتْ عَلَـیْهِمْ 

ه چیـزی امـر کننـد کـه میـان      می توانیم بگوییم، انبیاء آمدند که امر به معروق کنند؛ یعنی ب

 شده است.مردم معروق بوده؛ به این معنا که پسندیده دانسته می

بنابراین احکام دین یا همان احکام عقل عملی است که همه آنها را می فهمند و قبـول  

دارند و یا همان احکام عقالئی یعنی سنت ها و قراردادهایی است کـه هـر قـومی دارد و بـه     

لتزام دارند. احکام عقالئی مانند زبـان قـراردادی اسـت. اهـل زبـان قـرارداد       آنها پاینبدی و ا

دارند که چه لفظی را برای چه معنایی و با چـه قواعـدی بـه کـار ببرنـد تـا مفاهمـه صـورت         

بگیرد و هیچ دلیل عقلی برای این قراردادها نمی توان داشت. قراردادها و سنت هـای دینـی   

ذهبی اعم از الهی و غیـر الهـی نمـی توانـد بـرای اجـزای       هم همین هونه است. هیچ دین و م

قراردادها و سنتی های اود دلیل عقلی بیاورد. همین انـدازه کـه آنهـا کـارآیی و منفعـت و      

؛ 44-31؛ 61-33، 9336؛ کـدیور،  91: 9331مصلحت داشته باشـند، کـافی اسـت )ایـازی،     

 (69- 94: 9314نکونام، 

 

 نقد و بررسی:

، تبعیت نسبی احکام از مصـالح و مفاسـد واقعـی اثبـات هردیـد و      در نقد مبنای پیشین

دانسته شد که بسیاری از مصالح و مفاسد در متعلق وجود دارد و پیشینی است. این س ن بـر  
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این مبنا استوار است که شارع اداوند بوده و احکام متشکل از دو ب ش احکـام امضـائی و   

( یـا حـداقل   94: 9314همـۀ احکام)نکونـام،    ت سیسی است. مبنای دیگر این است که تقریبـا 

( و 943: 9336ب ش اصلی شرایع اسالمی در باب معامالت احکـام امضـائی اسـت)کدیور،    

اداوند به عنوان رأس العقالء همان احکام رایج در میان مردم را امضاء کرده است)نکونام، 

اسد را تش ی  دهـد عقـل   ای که باید این مصالح و مف(. بنابر هر دو مبنا، قوه94-63: 9314

است با این تفاوت که طبق مبنای ن ست، عقل تنها کاشف این مصالح و مفاسد بوده و طبق 

 مبنای دوم، عقل شارع نیز است.   

طبق مبنای ن ست، راجع به تش ی  مصلحت و مـالک و علـت احکـام میـان علمـاء      

و مـالک احکـام   ااتالق نظر است. برای عقیده دارند که ما قـادر بـه تشـ ی  مصـلحت     

نیستیم؛ مگر این که به آن تنصی  شده باشد؛ اما برای دیگر بر این نظرند که ما می تـوانیم  

: 9336با الغای اصوصیت به کشف مالک و مصـلحت احکـام دسـت پیـدا کنیم)قماشـی،      

936 .) 

اهر بپذیریم که احکام تابع مصالح و مفاسدند و اهر بپذیریم که این مصـالح و مفاسـد   

در حوزۀ اجتماعیات و سیاسات متغیر هستند، پذیر  تغییر احکام به تبعِ تبدُّل مصـالح  بویژه 

امری منطقی است و همین تبد ل احکام به تبعِ تبدل مصالح و مفاسـد اسـت کـه راه را بـرای     

(. حال سؤال 666: 9443؛ رضوی،464/ 9: 9363دینی باز کرده است)علم الهدی، نسخ میان

تبعیت احکام از مصالح و مفاسـد و بـا پـذیر  ایـن مسـئله کـه ایـن         اینجاست که با پذیر 

شوند و نیز بـا توجـه بـه اینکـه     مصالح و مفاسد به تفاوت زمان، مکان و اش اص متفاوت می

همین وضعیت در دوران پس از تشریع نیز منطقا استمرار دارد، آیا نسخ متن آیات االحکـام  

 ود؟جایز است یا باید به دنبال راه دیگری ب

از یکسو، پذیر  تبد ل آیات االحکـام بـه تبـِع تبـد ل مصـالح و مفاسـد، بـا ضـرورت         

کالمی دین اسالم سازهاری ندارد زیرا با ادلۀ م تلف ااتمیت دین اسالم اثبات شده اسـت  

شـود. از مسـئله نسـخ نیـز تنهـا در دوران      و انکار این مسئله، انکار ضـروریات محسـوب مـی   

شود و از نسخ کتاب به منـابع  بحث می -ه کتاب یا کتاب به سنتیعنی نسخ کتاب ب -تشریع

آید. از سوی دیگر، پذیر  عدم تبدل احکام به تبعِ تبـد ل مصـالح   دیگر س نی به میان نمی
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نیز االق عقل است زیرا اهر مصلحت تغییـر کنـد و حکـم تغییـر نکنـد، هـم اصـل تبعیـت         

ا توجه به تغییر نیازهـای مـردم در هـذر    شود و هم باحکام از مصالح و مفاسد ادشه دار می

زمان و فاصله هرفتن احکام الیتغیر دیـن از نیازهـای متغی ـر مـردم، دیـن جایگـاه عقالیـی و        

 هردد.دهد و عمال تبدیل به قوانینی الینفع میعقالنی اود را از دست می

دربارۀ تفاوت میان عقـل و سـیرۀ عقالء)عـادت عقـالء(، بایـد هفـت: قضـایای عقلـی         

قضایایی است که عقل به محض تصور نهاد و هـزاره، بـدون توجـه بـه چیزهـای دیگـر، بـه        

کند؛ برای مثـال در جملـه عـدل نیکـو اسـت یـا ظلـم قبـیح اسـت،          ارتباط میان آن حکم می

صرق تصور عدل برای حمل نیکویی بر آن و تصور ظلم برای قبیح شمردن آن کافی است 

ف اسـت و احکـام عقـل چنـین تـوقفی نـدارد. عقـالء        اما سیره عقالء بر مصلحت عامه متوقـ 

هاهی بناهایی دارند که در غیر عقل ریشه دارد؛ برای مثال به منظور راحت بودن اویش یـا  

رعایت عادت و رسم رایج یا هر انگیزه دیگر که چه بسا مقبول عقل نیسـت، بناهـایی را پـی    

(. بـه  691: 9319ار دارد)علیدوست، اند. این قضایا با قضایا و احکام عقلی تفاوت بسیافکنده

عبارت دیگر، بنای عقالء هرهاه ناشی از عمل اراده باشد حتما مسبوق بـه مصـلحت سـنجی    

 است اما دلیل عقل ممکن است کامال مجرد بوده و ربطی به مصلحت سنجی نداشته باشد.

ار حکم عقل از سنخ علم است اما بنای عقالء از سنخ عمل است. بنای عقـالء بـه تکـر   

عمل بستگی دارد اما در دلیل عقل چنین تکراری الزم نیست. دلیل این امر هم آن است کـه  

معموال بنای عقالء عناصـر عمـل، تکـرار عمـل، رسـیدن ایـن تکـرار بـه حـد غلبـه، مفیـد و            

مستحسن بـودن را دربـر دارد، در حالیکـه عقـل و دلیـل عقـل دربردارنـدۀ چنـین عناصـری          

 (14-41: 9339نیست)صابری، 

از جمله ادلّۀ نقلی که در نقد سیرۀ عقالء و ارد جمعی و رأی اکثریـت قابلیـت اسـتناد    

وَ إِنْ تُط عْ أَکْثَرَ مَنْ ف ی الْ َرْ ِ یُض ل وکَ عَـنْ سَـبیلِ اللَّـه  إِنْ یَتَّبِعُـونَ إِالَّ     »دارد، آیه ریل است: 

آنجا که سیرۀ عقالء هاهی در غیر عقـل ریشـه    (. از996)انعام: « الظَّنَّ وَ إِنْ هُمْ إِالَّ یَ ْرُصُونَ

( 41: 9339دهد)صابری، ( و مصلحت عامه را مد نظر قرار می691: 9319دارد )علیدوست، 

و از آنجا که مصلحت عامه همیشه مصاب به حق نیسـت، یقـین آور نبـوده و پیـروی از غیـر      

(. ایـن معنـا در   6/411: 9394یقین در معارق الهی، با اضالل برابر است)موسـوی همـدانی،   
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ا قلِ اللَّهُ یَهْدی ل لْحَقِّ أَ فَمَنْ یَهْدی إِلَى الْحَقِّ أَحَق  أَنْ یُتَّبَعَ أَمَّنْ ال یَهِد ی إِالَّ أَنْ یُهْدى فَم »آیۀ 

شَیْئاً إِنَّ اللَّـهَ عَلـیمن    لَکمْ کیْفَ تَحْکمُونَ * وَ ما یَتَّبِعُ أَکثَرُهُمْ إِالَّ ظَنّاً إِنَّ الظَّنَّ ال یُغْنی م نَ الْحَقِّ

( بوضوح بیان هردیده است که اکثریت از ظن و همـان پیـروی   36-31یونس: «)بِما یَفْعَلُونَ 

 کنندمی

؛ مائـده:  4؛ حجرات: 63عنکبوت: «)اکثرهم الیعقلون»در آیات بسیار دیگری، با تعبیر 

ــاء:943 ــ :69؛ نس ــونس:19و 93؛ قص ــون »و...(،  11؛ ی ــرهم یجهل ــام: »)اکث ( رأی 999انع

أ رَأَیْـتَ مَـنِ   »فرمایـد:  اکثریت از اعتبار ساقط عنوان شده است، چنانکه در آیه دیگـری مـی  

نْ هُـمْ  اتَّ َذَ إِلهَهُ هَواهُ أَ فَ َنْتَ تَکونُ عَلَیْه  وَکیالً * أَمْ تَحْسَبُ أَنَّ أَکثَرَهُمْ یَسْمَعُونَ أَوْ یَعْق لُـونَ إِ 

 (44-43لْ هُمْ أَضَل  سَبیالً )فرقان: إِالَّ کاَُْنْعامِ بَ

سوره نساء که در ت یید سیرۀ عقـالء بـه آن اسـتناد شـده اسـت، مـراد ایـن         66طبق آیه 

نیست که اداوند ارد جمعی و سیرۀ عقالء را مورد ت یید قرار داده است بلکه حداقل یـ   

هـاى صـالح   انبیا و امتهاى زندهى سابقین یعنى ها را به طریقهتفسیر آن این است که انسان

هذشته هدایت کند، که زندهى اود را در دنیا مطابق رضاى ادا پیش برده و سعادت دنیـا  

هـاى آنـان   هاى آنان، سـنت و آارت اود را به دست آوردند، و بنا بر این معنا مراد از سنت

 (449/ 4: 9394)موسوی همدانی، بطور اجمال است، نه بطور تفصیل

ای که از سورۀ اعراق مـورد اسـتناد قـرار هرفـت نیـز مشـروط کـردن        در رابطه با آیه

معروق به چیزهایی که بین مردم معروق است، امـری برهرفتـه از همـان مبنـایی اسـت کـه       

توان معروق را به معنای امور حق و منکـر را بـه امـور باطـل تفسـیر      تر رکر هردید. میپیش

یزی است که اداونـد بـه آن امـر کـرده     ( و حق و باطل همان چ164/ 4تا: کرد)طوسی، بی

 است.

در رابطه با تحلیل عقالنی سیره عقالء؛ برای از جوانب این مسئله دارای ابهـام بـوده و   

سوال انگیز است. یکی از سواالتی که در این رابطه باید پاسخ داده شود این اسـت کـه اهـر    

بسـیاری کـه عقـالی عـالم در     مبنا را بر پذیر  سیره عقالء بگذاریم، با توجه بـه ااتالفـات   

 ی اشتراک دست یافتنی اواهد بود؟مسائل م تلف دارند، آیا رسیدن به ی  نقطه
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ممکن است در جواب این اشکال هفته شود که اهر مبنای تکلیف و مجازات الهـی را  

تش ی  عقل بشری بدانیم، باید به تکثـر و ااـتالق در تشـ ی  مصـالح هـم تـن بـدهیم.        

 -اعـم از طاقـت عقلـی و بـدنی     -آیه شریفه هیچ کسی را فوق طـاقتش  اداوند طبق صریح 

تکلیف نمی کند و حدود طاقت عقلی بشری هم ناق  و احیانا بر اطاسـت و هـر مرجـع و    

مذهبی تش ی  اود را حق و صواب می شـمارد و تشـ ی  رقیـب را باطـل و اطـاء مـی       

 (69-94: 9314اواند)نکونام، 

امبران هم ـوانی نـدارد؛ اهـر تشـریع را بـه سـیرۀ عقـالء        اما این س ن با مسئلۀ بعثت پی

بقـره، انبیـا بـرای حـل      693محول کنیم، چه پاس ی به فلسفۀ ارسال رُسل باید داد؟ طبق آیه 

ااتالق اومدند، اهه ارد جمعی پاس گوی نیازها بود، چه نیازی به ارسال رسل بود؟ بنـابر  

(، فلسـفۀ ارسـال   693بقره: «)ل یَحْکُمَ بَیْنَ النَّاسِ ف یمَا ااْتَلَفُوا ف یهأَنْزَلَ مَعَهُمُ الْک تابَ بِالْحَقِّ »آیۀ 

رسل رفع ااتالق میان مردم است؛ اهر اداوند به ااتالق میان عقول در مسائلی کـه عقـل   

قدرت ورود به آن را ندارد، مهر ت یید زده بود چه نیازی به ارسـال رسـل بـود؟ نکتـه دیگـر      

رسال رسل را صرفا بیدار کـردن دفـائن العقـول و احیـای سـیره عقـالء       اینکه که اهر فلسفۀ ا

بدانیم، مسئلۀ ااتمیت را چگونه باید پاسخ داد در حالیکه هنوز در جای جـای جهـان اقسـام    

 م تلف انحطاط و عقب ماندهی به قوت اود باقی است؟  

هـیچ   ایست که تـا روز قیامـت در نهـاد بشـر قـرار دارد و در حالـت متعـارق       عقل قوه

انسانی از آن محروم نیست. با توجه به شواهد نقلی م تلـف پیـامبران زیـادی بـه سـوی بشـر       

آنـان صـرفا غبـارروبی و     مبعوث شده و طبق دیدهاه قـائلین نظریـۀ اسـتمرار نسـخ، رسـالت     

(. بنـابر ایـن دیـدهاه بایـد     96: 9314ب شیِ عقول و ااالق آدمی بوده اسـت)نکونام،  تکامل

یافت زیرا عالوه بر اینکه در نقاط م تلف جهان، عقـول  ایان جهان ادامه میسلسلۀ نبوت تا پ

بسیاری نیازمند غبارروبیست و انحطاطهـای ااالقـی بسـیاری وجـود دارد، ااصـیت مسـتمر       

تـری  عقل تکامل یابیست و همواره به صاحب رسالتی نیاز است که آن را بـه مرتبـۀ متکامـل   

م تلف، اتم نبوت صورت هرفتـه و تـا بـه امـروز پیـامبر      برساند در حالیکه با ادلۀ و شواهد 

 دیگری مبعوث نشده است.
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بنابراین عقل برای هدایت الزم است اما کافی نیست. عالوه بر این، عقل آدمی بر ایـن  

ی اعمـال دنیـوی و   مطلب حکم می کنـد کـه انسـان نمـی توانـد سـعادت جاودانـه و رابطـه        

ل در سـعادت دنیـوی نیـز مؤیـد نـاتوانی عقـل       سعادت ااروی را درک کند و ااتالق عقو

 (. 66-69: 9336است)اسروپناه، 

امضاء کردن سیرۀ عقالء توسط اداوند و تشریع احکام بر مبنـای ایـن سـیره، تحدیـد     

مکانی قوانین را بدنبال دارد و هر زمان و مکانی باید قوانین ااصـی بـر مبنـای سـیرۀ      -زمانی

ا باید رسالت هر پیامبری در زمـان و مکـان اـود محـدود     عقالی اود داشته باشد. با این مبن

شده و رسـالت پیـامبر اسـالم نیـز م ـت  سـرزمین حجـاز و صـدر اسـالم باشـد و  ایـن در            

حالیست که جهانی و جاودانی بودن رسالت پیامبر اسالم بـا ادلـۀ م تلـف بـه اثبـات رسـیده       

 است.  

بگـذاریم، چنـدهانگی و عـدم    مکانی سیرۀ عقالء  -اهر فر  را بر عدم تحدید زمانی

اتفاق نظر در بین عقالی عالم امری کامال روشن اسـت و ایـن مسـئله در میـان عقـالی یـ        

ایسـت کـه ب ـاطر ااـتالق     عصر یا ی  مصر نیز وجود دارد و در بسیاری از موارد به هونه

مسـئله و  توان سیرۀ واحدی بنام سیرۀ عقالء ترسیم کرد. با توجه به ایـن  نظرهای فراوان، نمی

 تواند صورت واقع ب ود بگیرد.  مسئلۀ قبل، تشریع احکام قرآن بر مبنای سیرۀ عقالء نمی

توان تعریف واضحی از آن از سوی دیگر، معنای عقل و عقالنیت روشن نیست و نمی

(. بر این اسـاس، اهـر قـدرت ناسـ یت عقـل را بـر       993-993: 9336بدست داد)اسروپناه، 

سخ بپذیریم، اود  ناسخ وضوحی ندارد تـا بـر مبنـای آن بتـوان حکـم      مبنای نظریۀ استمرار ن

واضحی را نسخ زد و حکم دیگری را جایگزین آن نمود. ممکن است عقل ی  اندیشـمند  

حکمی را منسوخ دانسته و عقل اندیشمند دیگری همان حکـم را، حکمـی الـی االبـد تلقـی      

 کند.

انـد،  کـه در زمینـه نسـخ عقلـی آورده    ای برای از نواندیشان دینی علی رغم همۀ ادلّـه 

واهمـه دارد، مـی    اند: اهـر کسـی از نسـخ دائمـی    و هفته راهکار دیگری را نیز مطرح کرده

تواند از نسخ موقت استفاده کند، بـه ایـن معنـی کـه امکـان بازهشـت بـه حکـم منسـوخ در          

نسوخ مقید بـه  شرایط زمانی و مکانی جدید آینده را منتفی نداند، یعنی هردو دلیل ناسخ و م
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، 9314شـود)کدیور،  مصلحت و موقت فر  می شود و مطابق مصـلحت تشـریع عمـل مـی    

http://kadivar.com/?p=14660    این س ن همان دیدهاه نسخ مشـروط اسـت کـه .)

( و دیدهاه جدیدی نیسـت. در  661: 9339توسط محمد هادی معرفت مطرح شده)معرفت، 

ای در مقام عمل ملغی می شود نه اینکه اعتبار رههواقع طبق این دیدهاه، حکم شرعی برای ب

 آن الی االبد از بین برود. 

 

 حاکمیت عقل بر دین و فطری بودن دین: . 3-1-5

یکی دیگر از مقدمات اسـتداللی نظریـۀ مزبـور ایـن اسـت کـه دیـن، انبیـاء را حجـت          

احتجـاج و اسـتدالل   ظاهری و عقل را حجت باطنی معرفی کرده است. بنابراین بنیان دین بر 

های اصیل دین الهی با عقل و فطـرت و سـیرۀ عقـالء    است نه راز و رمز؛ بر این اساس آموزه

ی کننـد، آیـه  م الفت ندارد. یکی از آیاتی که به عنوان شاهد  این نظریه به آن استدالل مـی 

 ریل است:  

طَرَ النَّاسَ عَلَیْها ال تَبْد یلَ ل  َلْـقِ اللَّـه  رل ـ َ    فَ َق مْ وَجْهَ َ ل لدبینِ حَن یفاً ف طْرَتَ اللَّه  الَّت ی فَ»

-(. در توضیح مدلول این آیه چنین هفتـه 34)روم:« الدبینُ الْقَیبمُ وَ لک نَّ أَکْثَرَ النَّاسِ ال یَعْلَمُون

اند: دین اسالم دینی فطری است و با فطرت و عقـل و وجـدان آدمـی مطابقـت دارد و اـدا      

های فطرت آدمی قرار داده است. انبیاء نیامدند که دیـن را  را مطابق اصلتهای دین آموزه

مانند ی  ماده اارجی به بشر تزریق کنند؛ بلکه آمدنـد نـدای فطـرت آدمـی را کـه همـان       

ندای دینی است، تحری  کنند و پرور  دهند. اداونـد بـه همـه افـراد بشـر ایـر و شـر و        

فهمد که چه چیـزی اـوب و چـه    طور فطری می اوبی و بدی را الهام کرده است و بشر به

چیزی بد است. همانگونه که احکام کلی نباید با عقل و فطرت منافات داشته باشـد، احکـام   

جزئی نیز نباید با آن م الف باشد و هر دوی این احکام باید سازهار با عقل و فطـرت باشـد   

زنـد  مین اصل مهـر ت ییـد مـی   نیز بر ه "کلما حکم به الشرع حکم به العقل"ی چنانکه قاعده

 (96-94: 9314)نکونام، 
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 نقد و بررسی:

استناد به آیه شریفه بـرای ت ییـد سـیرۀ عقـال از منظـر قـرآن، یکـی از وجـوه تفسـیری          

احتمالی آیه شریفه است و قابلیت استناد قطعی ندارد و تفاسـیر دیگـری نیـز بـرای آن هفتـه      

ــیرازی،   ــدانی، 491-499/ 96: 9394شــده اســت)مکارم ش  -666/ 96: 9394؛ موســوی هم

رساند و به معنای نوعی از القت اسـت. )موسـوی   (. فطرت بر وزن فعلۀ بنای نوع را می696

(/ فطرت یا همان عقـل فطـری اسـتعداد پـذیرایی اصـول عقائـد و       669/ 96: 9394همدانی، 

الهـی  کلیات شرایع الهی را دارد ولی دست یابی به اصوص عقائـد حـق و تفاصـیل شـرایع     

-منوط به هدایت ااص الهی و از طریق نبوت است و عقل فطری به ایـن جزئیـات راه نمـی   

ــدرانی، 639 -634/ 96: 9394یابد)موســوی همــدانی،  ــات 391/ 9ق: 9336؛ مازن ( در روای

بسیاری آمده است که عقل قدرت تشریع احکام و درک جزئیـات را نـدارد؛ در روایتـی از    

النَّاق صَـۀِ )صـدوق،    بِـالْعُقُولِ  نَّ د یـنَ اللَّـه  عَـزَّ وَ جَـلَّ لَـا یُصَـابُ      امام سجاد)ع( آمـده اسـت: إِ  

ال شیء ابعد عـن دیـن ام مـن    » (. در روایات بسیار دیگری آمده است که:364/ 9ق: 9311

ها برای راه عبودیت کافی بود نیـازی بـه بعثـت انبیـاء نبود)هاشـمی      اهر عقل«. عقول الرجال

هـای  (. درباره عدم قدرت عقـل در درک احکـام شـرع بـه نمونـه     933/ 93ق: 9444اوئی، 

هـا روایـت مربـوط بـه تعیـین دیـه است)طوسـی،        توان استناد کرد که یکی از آنبسیاری می

 (934/ 94ق: 9449

ای نیز دارای احتماالت معنایی چندهانه "کلما حکم به الشرع حکم به العقل"ی قاعده

ی آن این اسـت کـه عقـل پیـام آور شـرع بـوده و حکـم آن        است و یکی از احتماالت معنای

شود و بعد از صدور حکم توسـط عقـل، کـامال قابـل اجراسـت و      حکم شرعی محسوب می

هاى هونـاهونى پیمـوده شـده اسـت.     براى اثبات این قاعده، راهنیازی به چیز دیگری نیست. 

قعى ریشـه دارنـد. اهـر    ها این است که همه احکام شرعى، در مصالح و مفاسد وایکى از آن

هـا و  دارد، بـه دلیـل مصـلحت   دهد یا از ارتکاب آن باز مىاداوند به انجام کارى فرمان مى

هـاى مـتقن عقلـى بـه وجـود      دلیـل  هاى نهفته در آن کار است؛ بنابراین اهر به کم مفسده

تـوانیم حکـم مسـتفاد از    مصلحت واقعى پى برده، مالک حکم شرعى را به دست آوریم مى
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عقل را قاطعانه به شریعت نیز نسبت دهیم؛ هر چند در آیـات و روایـات اثـرى از آن نیـابیم؛     

 «.کلما حکم به العقل حکم به الشرع»توان هفت: بدین سبب مى

عکس این مطلب نیز درست است؛ یعنى هر جـا دیـن، حکمـى داشـته باشـد بـه یقـین        

ر ایـن حکـم انجامیـده اسـت؛     هایى به صـدو ها و مفسدهتوان دریافت که وجود مصلحتمى

کلمـا حکـم   »ها را دریابد. معناى ها یا مفسدههرچه عقل نتواند به طور مش ّ  آن مصلحت

ای کـه  (. بنابراین نتیجه3-94: 9333همین است)یوسفیان و شریفی، « به العقل حکم به الشرع

کام ب ـاطر  شود این است که عقل در فروعات دینی و جزئیات احاز این قاعده است راج می

-عدم احاطه به مصالح و مفاسد درک قاطع ندارد و چون درک قاطع ندارد، به قطعیت نمی

 (.613، 9339تواند حکم صادر کند)احمدی، 

 

 . لزوم متابعت از سیرۀ رسول خدا: 6 -3-1

در قرآن کریم به اسوه بودن رسول اـدا)ص( و تبعیـت از او ت کیـد شـده؛ چنـان کـه       

(. آن حضرت در متابعت از 69لَکُمْ فی رَسُولِ اللَّه  أُسْوَۀٌ حَسَنَۀٌ)احزاب:  آمده است: لَقَدْ کانَ

فرمان قرآن در دوره مکی از حرمت شراب و قمار س ن نگفـت و آنگـاه کـه شـرایطش در     

دوره مدنی به تدریج فراهم شد، به نهی از آنها پرداات. دربـارۀ آزادی بردهـان نیـز همـین     

داری در آن زمـان و مکـان   ود زیرا امکان نهی و نفی مطلـق بـرده  سیر تدریجی را اعمال فرم

وجود نداشت. بسیاری از احکام دیگر مانند احکام مربوط به زنان نیز از همین قاعده پیـروی  

 (.33-31: 9316کرد)قابل، می

 

 . مستمر بودن تغییر مقتضیات:3-1-7

ول اـدا)ص(  مسلّم است کـه تغییـر مقتضـیات چیـزی نبـوده اسـت کـه بـه زمـان رسـ          

ااتصاص داشته باشد؛ بلکه در هر زمان چنین واقعیتی وجود دارد. اساسا فلسفۀ نسخ عبـارت  

است از تغییر احکام به اقتضای تغییر مصالح و مقتضیات، و بـی تردیـد مقتضـیات هـم ثابـت      

 نیست و تغییر آنها به عصر پیامبر اسالم)ص( ااتصاص ندارد.



 استمرار نسخ آیات قرآن بررسی اعتبارسنجی نظریه   24

 

شـود کـه سـیره پیـامبر اسـالم)ص( الگـوی        حاصل ایـن مقـدمات اسـتداللی ایـن مـی     

مسلمانان است و پیامبر اسالم)ص( به هواهی آیـات حسـب شـرایط و مقتضـیات احکـام را      

تواننـد متناسـب بـا    تغییر می داده است؛ بنابراین متابعان رسول ادا)ص( در اعصـار بعـد مـی   

 ( 66: 9314تغییر شرایط و مقتضیات احکام مناسب آنها را به اجرا بگذارند)نکونام، 

 

 نقد و بررسی:

که دو مبنای پایانی موارد قبل و به نوعی حکـم نتیجـۀ آن    -در رابطه با نقد این دو مبنا

تـوان سـ ن هفـت؛ یـ  نقـد ایـن اسـت کـه اسـتناد بـه           به چند صورت می  -مبانی را دارد

نی استمرار مصالح و مفاسد برای اثبات استمرار نسخ، با تعریف و حدود معنای نسخ هم ـوا 

نظـران حـوزه علـوم قـرآن در     ندارد زیرا نسخ م ت  به عهد رسـالت بـوده و همـه صـاحب    

هـا در بعضـی از مسـائل فرعـی و     کلیات تعریف آن اتفاق نظر دارند و تنها ااتالق نظـر آن 

است. از دیدهاه اساطین علوم قرآن، نسخ به معنـای برداشـته شـدن براـی از احکـام       جزئی

/ 6ق: 9491؛ معرفت، 344: 9336زمان آن حکم است)اوئی،دین ب اطر سپری شدن مدت 

(. چنانکه پیشتر هفته شد، ناسخ آیات فقط اود  آیات بوده و هـیچ کـس قائـل بـه ایـن      694

 تواند قدرت این را دارد که احکام آیات را نسخ کند.  نبوده است که عقل می

حـالل و حـرام   تـوان بـه آن پردااـت، مسـئلۀ بقـای      نکته دیگری که در ایـن بـاره مـی   

حضرت رسول)ص( تا روز قیامت است. طبـق ایـن روایـت، شـریعت محمـدی ناسـخ تمـام        

شرایع است. ادا و رسولش، به مقتضیات هر زمان و مصالح آن آهاهند که بـه بقـای ابـدی     

(. از دیدهاه براـی از نواندیشـان   391/ 9ق: 9336اند)مازندرانی، احکام این دین حکم داده

هیـرد نـه احکـامی کـه دوام آنهـا اول      احکـام دائمـی شـریعت را دربرمـی     دینی، این روایت

ی دیگر نیز این است که این روایـت  امـام صـادق)ع( ابـر     الکالم و مورد مناقشه است. نکته

: 9316تـوان مباحـث اصـولی را نفـی و اثبـات کرد)کـدیور،       واحد است و با ابر واحد نمی

http://kadivar.com/?p=10482 کردن این روایت به احکام دائمی شـریعت  (. مقید

برهرفته از مبانی اندیشه استمرار نسخ است و قبال این مبانی مورد نقد قرار هرفت. عالوه بـر  

ال "توان این روایت را معنا کـرد زیـرا بـا توجـه بـه قاعـدۀ مسـلم        این نگاه، با نگاه بهتری می
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رر و زیـان در جامعـه اسـالمی    ، هر حکمی را که سرچشـمۀ ضـ  "ضرر و ال ضرار فی االسالم

هردد باید محدود سااته و مانعِ اجرائی شدن آن شد. اهر تمـام قـوانین اسـالم جنبـه جزئـى      

داشت و براى هر موضوعى حکم کامال مش   و جزئى تعیـین کـرده بـود، بحـث تنـاقض      

 شد اما با توجـه بـه اینکـه در دسـتورات    میان روایت مزبور با بحث تغییر مقتضیات مطرح می

توانـد بـر نیازهـاى    اسالم ی  سلسله اصول کلى و بسیار وسیع و هسترده وجود دارد که مى

: 9394متغیر منطبق شود، و پاس گوى آنها باشد، طرح این اشکال منتفـی مـی شـود)مکارم،    

99 /343-346.) 

 

 گیرینتیجه

 یکی از مباحث بسیار مهم و یکی از انواع علوم قرآنی بحث نسخ است. بحث نسـخ از 

هـای م تلفـی بـه آن نگریسـته شـده و ابعـاد آن       صدر اسالم تا به امروز مطرح بوده و با نگاه

بررسی شده است. نسخ به معنای منقضی شدن زمـان یـ  حکـم و نشسـتن حکـم دیگـری       

بجای آن است. بنابراین دو رکن دارد؛ یکی ناسخ است و دیگری منسـوخ. نسـخ بـه حـوزۀ     

اساس دیدهاه مشهور، مسئلۀ نسخ تنهـا در دوران تشـریع   آیات االحکام ااتصاص دارد و بر 

یا سنت متـواتر و اجمـاع قطعـی     -ناظر یا غیر ناظر-و عصر نزول جریان داشته و منحصرا آیه

 کاشف از قول معصوم قدرت نسخ را دارد. 

عالوه بر دیدهاه مزبور،  نظریۀ متفاوتی به نـام اسـتمرار نسـخ وجـود دارد کـه تشـریع       

داند و معقتد است عقل با تشـ ی  مصـالح و مفاسـد مـی     بنای سیرۀ عقالء میاحکام را بر م

تواند به استمرار این سیره مهر ت یید زده و احکام را نسخ کرده و حکم جدیدی را بر مبنـای  

 مکانی تشریع و جایگزین حکم پیشین کند.   -مقتضیات زمانی

 نها عبارتند از:  ترین آها و اشکاالتی روبرست که مهماین دیدهاه با چالش

ایست که تا روز قیامت در نهاد بشر قـرار دارد و در حالـت متعـارق هـیچ     عقل قوه -9

کـه واسـطۀ    -انسانی از آن محروم نیست. با توجه به شواهد نقلی م تلـف، پیـامبران زیـادی   

بـه سـوی    -کردنـد میان االق و م لوق بودند و قوانینی را تحت عنوان شریعت دریافت مـی 

آنـان صـرفا غبـارروبی و     ث شده و طبق دیدهاه قائلین نظریۀ استمرار نسخ، رسالتبشر مبعو
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ب شیِ عقول و ااالق آدمی بوده است. بنابر این دیدهاه باید سلسـلۀ نبـوت تـا پایـان     تکامل

یافت زیرا عالوه بر اینکـه در نقـاط م تلـف جهـان، عقـول بسـیاری نیازمنـد        جهان ادامه می

ااالقــی بســیاری وجــود دارد، ااصــیت مســتمر عقــل تکامــل  غبارروبیســت و انحطاطهــای

تـری برسـاند در   یابیست و همواره به صاحب رسالتی نیاز است کـه آن را بـه مرتبـۀ متکامـل    

حالیکه با ادلۀ و شواهد م تلف، اتم نبـوت صـورت هرفتـه و تـا بـه امـروز پیـامبر دیگـری         

 مبعوث نشده است.

د و تشـریع احکـام بـر مبنـای ایـن سـیره،       امضاء کردن سیرۀ عقالء توسـط اداونـ    -6

مکانی قوانین را بدنبال دارد و هر زمان و مکانی باید قوانین ااصی بر مبنـای   -تحدید زمانی

سیرۀ عقالی اود داشته باشد. با این مبنا بایـد رسـالت هـر پیـامبری در زمـان و مکـان اـود        

ر اسالم باشد و  ایـن در  محدود شده و رسالت پیامبر اسالم نیز م ت  سرزمین حجاز و صد

حالیست که جهانی و جاودانی بودن رسالت پیامبر اسالم بـا ادلـۀ م تلـف بـه اثبـات رسـیده       

 است.  

مکانی سـیرۀ عقـالء بگـذاریم، چنـدهانگی و      -اهر فر  را بر عدم تحدید زمانی -3

 عدم اتفاق نظر در بین عقالی عالم امری کامال روشـن اسـت و ایـن مسـئله در میـان عقـالی      

ایسـت کـه ب ـاطر    ی  عصر یا ی  مصر نیـز وجـود دارد و در بسـیاری از مـوارد بـه هونـه      

توان سیرۀ واحدی بنام سیرۀ عقالء ترسیم کرد. با توجه به ایـن  ااتالق نظرهای فراوان، نمی

توانـد صـورت واقـع ب ـود     مسئله و مسئلۀ قبل، تشریع احکام قرآن بر مبنای سیرۀ عقالء نمی

 بگیرد.

تـوان تعریـف واضـحی از آن بدسـت داد. بـر ایـن       عقل روشن نیست و نمیمعنای  -4

اساس، اهر قدرت ناسـ یت عقـل را بـر مبنـای نظریـۀ اسـتمرار نسـخ بپـذیریم، اـود  ناسـخ           

وضوحی ندارد تا بر مبنای آن بتوان حکم واضحی را نسخ زد و حکم دیگـری را جـایگزین   

سـوخ دانسـته و عقـل اندیشـمند     آن نمود. ممکن است عقـل یـ  اندیشـمند، حکمـی را من    

 دیگری همان حکم را، حکمی الی االبد تلقی کند.

با توجه به عدم رویه واحد در سیره عقالء و نیز وجود ااتالق در عقـول، اهـر بـه     -1

نسخ عقلی باور داشته باشیم و احکام عقلی صادر کنیم، این مسئله سـبب آشـفتگی و تزلـزل    
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تشریع احکام جدید باز می هذارد و بـا ایـن مسـئله ،    شریعت هشته و دست همگان را برای 

 فایده حکم و قانون که محقق سااتن امر هدایت آدمیست، زیر سوال می رود.

ادله نقلی م تلف بر این مطلـب تصـریح دارنـد کـه عقـل قـدرت درک جزئیـات         -6

دیگر،  احکام را نداشته و فهم آنها جز از طریق وحی و بیان معصومان امکان ندارد. از سوی

مکانی بر این مبنا اسـتوار اسـت کـه احکـام      -تشریع احکام جدید بر اساس مقتضیات زمانی

ــدارد و براــی از     ــاره اتفــاق نظــری وجــود ن تــابع مطلــق مصــالح و مفاســدند امــا در ایــن ب

اند. برای دیگر اندیشمندان، احکام را تابع مصالح و مفاسد نداسته و به تشریع در جعل قائل

-نسبی قائل بوده و به هر دوی تشریع در جعل و متعلق باور دارند. بنابراین، نمی نیز به تبعیت

 .توان صرق تغییر مصالح و مفاسد، به تغییر حکم دست زد
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