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Abstract 

Proponents of the occurrence of abrogation in the holy Quran believe that the 

abrogator and abrogated are among Divine commands which are carried out by God due to 

His knowledge of His servants' best interest. On the contrary, opponents of abrogation hold 

that God's Book is an all-comprehensive and everlasting command with no contradiction and 

falsehood. In fact, they believe that abrogation is a kind of deficit in God's knowledge and a 

defect. Although Fakhr Razi and Sheikh Tusi have two distinct theological views, they have 

certain views about abrogation, given their rationalistic approach to exegesis. Their views 

about abrogation are worth of studying, given Abu Muslim Isfahani's view on commentary 

issues, who is the most prominent Muslim Scholar denying abrogation. In the introduction of 

his Tebyan commentary, Sheikh Tusi elaborates on abrogation and its three types, and 

regards them true, while Fakhr Razi mentions different views about the occurrence of 

abrogation in some Quranic verses, pays particular attention to Mu'tazilite Abu Muslim 

Isfahani's views, and regards most of them as correct, which is unexpected as he is an 

Ash'arite. It seems that Fakhr Razi has tendency towards his views in terms of abrogation. 

Sheikh Tusi also has a view about some instances of abrogation, which is different from those 

of other Shia scholars. 

Key words: abrogation, comparative study, Al-Tebyan fi Tafsir Al-Quran, Mafatih Al-

Qayb. 
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 (14/3/96تاریخ پذیرش:  ؛25/11/95)تاریخ دریافت: 

 چکیده
ه بتر موتلح  کت یکه پروردگار با علم دانندیم یموااصاِن وقوِع نسخ در قرآن، ناسخ و منسوخ را جزو دسرورات اله

ِِ ختدا قتانون اراگ ساخره و در مصابل، مخالفاِن نسخ یبندگانش دارد، آن را جار داشتره و از  یشتگیو هم ریتمعرصدند، کرتا
. اخر شودیم ینصص تلص ایقوور در علم خداوند  یمنکران، نوع دگاهینسخ در د  ص یاخر ف و باطل به دور اس . در حص

 ر،یخود در تفست انهیگراعصل کردیاما با توجه به رو  اندیدو خاسرگاه اکر یدارا یمگرچه به لحاظ ک  یطوس خیو ش یراز
 یاترد ۀنظر قتراردادن انگتار  مدبا  ژهیو ه دو مفسر ب آیا یبا نسخ از سو  ۀ. مواجهاندیخاص یهادگاهید  یدر قلمرو نسخ دارا

از جمله نسخ، قابل مطالعته است .  یریباحث تفسعالم مسلمان منکر نسخ_در م آی_ به مثابه بارزتر  یمانند ابومسلم اصفهان
همتراه  یاما اخر راز ،شمردیم حینسخ و اقسام آن هر سه قسم نسخ را صح حیضمآ تشر  انیتب ریتفس ۀدر مصدم یطوس خیش

 حیحداشره و در اغلب موارد آنهتا را صت یابومسلم اصفهان یبه ذکر آرا یاژهیاهرمام و  ات،یآ ینسخ برخ ۀبا ذکر اقوال دربار 
 خی. شتددار  لیتتما یو ی. اخر در موضوع نسخ بته آرادینمایقابل انرظار م ریبودن اخر غ یدانسره اس  که با توجه به اشعر

 مرفاوت اس . عهیعالمان ش گرید  اتیاس  که با نظر  یدگاهید  ینسخ دارا ۀموارد، در حوز  یادر پاره زین یطوس

 .بیالغ حیالصران، مفات ریالرفس یا انیالرب ،یصیتطب ینسخ، بررس؛ گانواژ دیکل
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 مقدمه. 1
فسیه اصولی مفسر و رجلالی معلروف یلیعه  یییخ طوسبه معروف  علیبنحسننبمحمد

 و تفسیر اسلت.رجاا ، کالم، حدیث، های فسهصاحن آثاری در حوزهپنجن هجری و  ۀدر سد
 اوسلت ی از آثلاریرل، ن فی التفسیر السلرآن( التبیا413ص، 1168 ۀیمار ، 1418، نجایی: )ن 

پرداخته و از جمله به نبودن ی  تفسیر جامع و مشتم   نگارش خود ۀبه انگیز ، آن در مسدمهکه 
–و به دور از ایجاز مخ  و اطناب ممل  در آثلار مرتلوب امامیله ل  بر فنون تفسیر و علوم برآنی

بنللدی از تفاسللیر عصللر خللود دسللتههمللان جللا ضللمن ارائلله  یللیخ طوسللی ایللاره کللرده اسللت.
کلار آملد را ضلرورت تلدوین تفسلیری ، را خاطر نشان کرده و از رهگذر آن های آن هاکاستی

 (  2و1ص، 1ج، تابی، )طوسیمورد تاکید برار داده است.
، )ابن خلران در هرات 616در ری و متوفی  544باید از محمد بن عمر فخر رازی متولد 

ایعری  ی مذهن و مترلنیافع( عالن 203، ص1ج، ق1421، ؛ زرکشی242ص، 4ج، ق1391
 ةحجل» ملسن بودن وی بهلف تفسیر مفاتیح الغین یا تفسیر الربیر است. ؤ م یاد کرد که مسل 

مرتلن اصلولی  ایاعره با توجه به در میان «امام»ان اصحاب یافعی و در می «الله علی الخالیق
بارزترین وجله  .نشانگر بزرگی مسام ایشان در میان موافق و مخالف است، و فسهی و کالمی وی

گلون تفسلیری که در آن به تفصی  به وجوه گونهآن است  یکالمرویررد مفاتیح الغین  و جنبه
کله  یحوصله و هّمتلدر آن به طوری که ، ویژه معتزله پرداخته یدهه های ربین بو طرح دیدگاه

اعتلراض  او را بله یمشربان ایلعراز هن یبسیار، خصوص معتزله دارده ب در نس  ابواا مخالفان
 یولل ؛کنلدی آراء  مخالفان را نسد مطلرح مل، اندکه به طنز در این باره گفتهچنان ؛وادایته است
 (22ص، 1331، .)خرمشاهیدهدینسیه پاسخ م

 طرح مسئله. 2
، بلرآن یارتبلا  آن بلا موضلوع جلاودانگ ۀیدر سا یپرداختن به موضوع  نسخ برآن تیاهم

نسلخ  نیمسلتس وندی. با توجه به پگرددیآیرار م اتیآ نشیسبن نزوا و چ، یعلن اله، فیتحر 
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اسلت کله از  یموضوع  نسخ در برآن از جملله موضلوعات خیتار ، ثیو حد ریتفس، اصوا، با فسه
و باعلث  دهیو اثبات به چالش کشل ینف دگاهیدو د  انیو معاصر را م نیشیپ یعلما ۀشیباز اندرید 
 ینسلخ  اصلطالح یپژوهلان اسلالممنظلر بلرآن یلده اسلت. از نهیزم نیدر ا یگوناگون فاتیلأت

 فیلتعر  نیل. اسلازدیمل زیمشلابه متملا نیمفلاه گلریمشخص است که آن را از د  یفیتعر  یدارا
، که بر حسن ظاهر  آن حرن دیحرن جد عیبا تشر  نیشیپ نبردایته یدن حر»عبارت است از 

آن مطلرح  ۀر یلو دا نسلخ فیکله در تعلار  ییاختالف نظرها ۀ. با هم«دوام دایته است یابت ا
خطلاب و ، انیلب ل هلاشهیاند نیاز ا افتهیاز سه مدارس ظهور  یریرا در   یهر  توانیم، است

 گنجاند. ل  رفع
 یرلیو  یعیی یری یبلمرو و مفهوم نسخ از منظر دو گفتمان کالم ینویتار به بررس نیا

 یابیلکور ملورد ارز موضوع و مفهوم نسخ را در دو گفتمان ملذ اختصاص دایته و صرفا   یایعر
   دهد.یبرار م

 انیلبله ب .یلمارد ینمل زیجلا  یضرور و بدون دل ر  یالتزام به نسخ را در موابع غ یراز فخر
، بلاور اسلت نیلبلر ا نیمسلم ۀاما مانند هم، نسخ در برآن وابع یده، دارد دیکأ ت نرهیبا ا ترقیدب

جواز هر سله بسلن نسلخ  دییأت با انیتب ریدر تفس یطوس خیاص  بر عدم نسخ درا حرام است. ی
 دهیلرا برنگز  یموارد به صرف گزارش ابواا اکتفاء نملوده و خلود بلول یدر بع ، یعسلاز نظر 
در موضلوع نسلخ  یو فخر راز یطوس خیی، یآراء دو مفسر بزر  اسالم نییتب دیترد  یاست. ب

 نیچنل دیلبا قیلتحس ۀنیشلیپ ۀدربلار  .دارد یو بررسل قیلتحس یمختلف جا یبا دو آبشخور کالم
چله بله صلورت  یآثلار بابل  تلوجه ربلازینسلخ از د  ۀمسول صوصگرچه در خ، خاطر نشان کرد

 یهلادگاهیلیده اسلت؛ املا در ملورد د  نیتدو  یعلوم برآن  یمستس  و چه در بالن آثار کالس
. نیابرخلورد نرلرده یتلاکنون بله پژوهشل یسلیتطب ۀو یبله یل یو آراء امام فخلر راز یطوس خیی

دو مفسلر ملترلن بله دو مشلرب  نیلا یفرلر یژوهش به خصوص با لحاظ وابستگپ نیا تیاهم
 است. ریرو لزوم نگارش انرار ناپذ شیو ایاعره در نویتار پ هیامام نیبه ترت یکالم
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  انیو تب بیالغ حیمفات رینسخ در تفاس یمعناشناس .3
 ۀواژ   یلذاست که کتن لغلت  یاز جمله معان «ینسخه بردار»، «بردن نیاز ب»، «ازاله»

، 4ج، ق1414، یدیلل؛ زب1184ص، 3ج، ق1418، یدیاند.)فراهنسللخ بلله آنهللا ایللاره دایللته
واژه را  نیلمختللف ا ی( کاربردها395( ابن فارس)م433، ص1ج، ق1419، ی؛ جوهر319ص

 زیلبله چ یزیلتحلوا چ»، «آن یبه جلا یگریو اثبات د  یزیبردایتن چ»: کندیم انیگونه بنیا
 گلرید  زیلو چ دیلنسلخ گرد  یدادیلرو  ۀآنگلاه بله واسلط، یدیعم  م ا  که سابس یامر»، «گرید 

 یدور و دراز ۀنیشلی( کلاربرد نسلخ پ425لل424، ص5ج، ق1419، .)ابلن فلارس«ید نیگز یجا
مسللعد  » ۀاز جمللل .اسللت هنسللخ بلله کللار رفتلل ۀواژ  انیللامامللان و سللخن تابع ثیللدر احاد  .دارد

 :  ودکرده است که فرم تیروا (ع)از امام صادق« صدبهبن
آن حرمی است که ثابت و استوار بلوده و اسلتمرار دایلته بایلد و بلدان از هلن ، ناسخ»

آن حرملی اسلت کله زملانی بلدان عمل   "منسلوخ"گلردد و لرلن [ عم  میاکنون ]تا بیامت
 «یده است و سپس حرلن دیگلری ]از جانلن یلارع آملد و آن را نسلخ کلرده و بردایلتمی

 (95ص، 1318، این یی)موال 
و  یلغللو  یمتعللرض معنللا، بلله مناسللبت بحللث از نسللخ یو امللام فخللر راز یوسللط خییل 

 اند.کرده نشیرا گز  یمطرح یده برخ یلغو  یمعان انیو از م نسخ یده یاصطالح
: سلدینو یو مل کندیرا مطرح م «نس »و  «ازاله»، نسخ یلغو  یمعنا انیدر ب یطوس خیی

معتسلد  خیاما خود یل ر نس  مجاز است؛و د ستیحس، ازاله ینسخ در معنا، ابوهاین معتسد است
کنند. گونه آن را استعماا مینیچرا که اه  لغت ا ؛است ستیاست که نسخ در هر دو معنا حس

 ( 481ل485ص، 2ج، ق1411، ی)طوس
 «نسل » ی  دانسلته و نسلخ را در معنلا «ئیابطلاا یل» نسلخ در لغلت را یمعنا یراز فخر

اه  لغت در اضلافه کلردن ، داند و معتسد است یم یمجاز «ابطاا و ازاله» یو در معنا یسیحس
 نیرا از بل آن ایلرا بردایلت  هیسلا دیخوریل: ) نسخت الشمس الظ  اندیمس و باد خطا کرده

 (631ص، 2ج، ق1421، یخداوند است.)راز ستیحسدر  یچون فاع  اصل ؛برد(
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وجلود  یینظرهلااختالف نیخر أو متل نیمتسلدم انیلدر م، نسخ یاصطالح یمعنا رامونیپ
که مصلطلح نسلخ را از مصلطلح  یعالم نیاول ۀبه میاب – ییافع فیتعار ، متسدمان انیدارد. در م

 نیبا در نظر گرفتن ا زین یاندلس دایته و ابن حزم ییهابا هن تفاوت یو طبرل  نموده زیمتما انیب
در حرن سابق  رییهرگونه تغ انینیشیمفهوم را مد نظر برار داده است. پ نیتطور ا ریس، اختالفات
 3ج، 1381، .)معرفتگفتنللدیبردایللتن بایللد را نسللخ ملل ایلل دییللتس، صیتخصلل نرللهیاعللن از ا

عام تلر را از آننله کله در  یبردایت، مفهوم نسخ نییعالمان متسدم در تب ی( به نظر یاطب486ص
 علام و صیمطللق و تخصل دییکه در تس یابه گونه ؛اندارائه کرده، نزد عالمان اصوا مطرح بوده

 ی( برخل344، ص3ج، ق1415، یاند.)یلاطبنسلخ را منلدرج کرده یمعنلا زیلمجملالت ن انیب
، علام صیاز موارد تخصل ییهاو تمرکز بر نمونه ییاطب یهابا استناد به گفته زیمحسسان معاصر ن

را با بردایت نزد  یمفهوم نسخ اصول ییاطب، باورند نیبر ا، است دهآور  یکه و مجمالت نییتب
 (64ل45ص، 1386، راد یاست.)مهدو دانستهیم زیته متماعالمان گذی

م و در کاربسلت مفهل یواملام فخلر راز یطوسل خییل دیلد  دیلاکنون با، حاتیتوضاین  با
بسلره  ۀسلور ، 116 ۀیلآ  یلذ نیو همنن انیتب ریتفس ۀدر مسدم خیی .اندنسخ چه گفته یاصطالح
خلود از نسلخ  فیلبله تعر  یمعتزل عالن، یانمّ ر   فیضمن رد تعر ، نسخ یلغو  یمعنا انیپس از ب
بلر ، داللت کندکه  (یبطع تیو روا فهییر  هی) آییرع  یهر دل» نکه بر اساس آ است پرداخته

 دهیلنسلخ نام، ثابلت یلده بایلد یببلل ییلرع  یلکه بلا دل یثابت یحرن یرع  یرفتن  نیاز ب
 (393و ص 12ص ،مسدمه، 1ج، تایب، ی)طوس «یودیم

از ، ییلرع  یلدل، یعنلی شیخلو  فیتعر  یچهار عنصر اصل نییمفسر در تب نیا، ادامه در
بلر  دیکأ ت»: سدینو یم یو تأخر زمان یحرن منصوص یرع، گریحرن با حرن د   یرفتن  نیب

دالللت  یعسل  یکه دل یدر صورت رایز  ؛است یعسل  یعدم ایتماا به دل یبودن برا ییرع  یدل
حرن با   یرفتن  نیبر از ب دیکأ . تودییبه آن نسخ گفته نم، کند یحرن یرع انیبر عدم جر 

 دهیلبلداء نام ؛ بلرلهیلودینسخ گفته نم گرید ، چون اگر خود مأمور به نسخ گردد، گریحرن د 
 یچون اگر حرن عس  بلا حرلن یلرع ؛نه در یرع ؛است نیدر ترو  ءبدا گرید  انیب به. یودیم

عسل  ، ف در حج نبودچنانره اگر حرن یرع بر نماز و طوا ؛یود ینسخ گفته نم، برطرف یود
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 یخر زملانأدو اسلت و تل نیو حاا آنره حرن یرع بر وجوب ا کردیبودن آنها حرن م حیبه بب
. اگر لف  علام دیآیاز موارد نسخ به حساب نم، جهت که اگر دو حرن مسارن هن بایند نیااز 

، 1ج، .)همانیلودیمل دهیلنام دییتس، باید و اگر لف  خاص باید صیممرن است تخص، باید
 (12ص

در اصلطالح »: دیلگو یمل نیخود چنل ریاز تفس ییدر جا یامام فخرراز یعنی گرید  مفسر
و دالللت بلر  دیآ یم یگرید  ییرع قیکه بعد از طر  ییرع قیاز طر ، عبارت است، علما ناسخ

 قیلکله اگلر طر  یاونلهبه گ ؛ثابت بوده است پیش ترکه  کندیم یببل یرفتن حرن یرع نیاز ب
: و نلل  631ص، 3ج، ق1421، ی)راز. «حرلن اوا هللن چنلان ثابللت بلود، دوم نبللود ییلرع

 (  282، ص3ج، ق1412، یراز

 یعالمان علوم قرآن دگاهینسخ در د یهاگونه. 4
حرلن و ، تلالوت، نسخ حرلن یعنی) از ابسام نسخ  یدر وبوع هر  یدانشمندان اسالم 

نسلخ  یبرخلو  انلده نلوع دادهبه جواز هر س یأر  یاعده .ستندیهن داستان ن گریردیتالوت( با 
. داننلدیم زیرا جا ییفس  نسخ حرن به تنها گرید  یاو عده رندیپذیتالوت و حرن با هن را نم

بر هلر سله نلوع نسلخ  دییأرود که مهر ت یبه یمار م یاز معدود افراد یخ طوسیی عهیی انیدر م
جلواز  شلانیملراد ا، داداحتملاا  تلوانیاالصوا مل  اما با دبت نظر و درنگ در کتاب عد ؛زده

 وابع یده بایند.  نرهیاست نه ا یابسام نسخ از نظر عسل
را  آن یگرچه از لحلاظ عسلل ؛هستند یوبوع نسخ برآن منرر یامنرران نسخ عده انیم در

وُل ِموْن َعوْيِن َیَدْیوِه َواَل ِموفصللت ) 42 ۀیلگروه با استدالا به آ نییمارند. ا یم زیجا ِِ ِتيوِه اْلَبُ
ْ
ْن اَل َیأ

و نسلخ را  گردندیچ وجه باط  نمیاحرام برآن به ه، باورند نی( بر اَخْلِفِهۖ  َتْنِزیٌل ِمْن َحِکيٍ  َحِميدٍ 
خران محملد أو از متل یابومسلن بحر اصفهان نیمتسدم انی. در مکنندیم یابطاا حرن تلس ینوع

بله یلمار  هیلر نظ نیلاز بلائالن بله ا یو احملد حجلاز یمحملد البهل، یعبدالمتعاا جبر، عبده
 (64ل45ص، 1386، راد ی.)مهدوروندیم
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 دو مفسر دگاهیاقسام نسخ در د. 5
نسلخ  یهااست انواع وگونه ستهیبه جواز نسخ باور دارند. یا یاتیمفسر با استناد به آ هردو

 .نیبرار ده یو بررس  یرا از منظر دو مفسر مورد تحل

 یطوس خیش دگاهیانواع نسخ در د. 1. 5
 یلل، در ملورد نسللخ هادگاهیللدر مسللام گلزارش د  انیلتب ریتفسلل ۀمسدمل در یطوسلل خییل

 :  ستین یکه برآن از سه نوع نسخ خال نیترت نیبه ا ؛کند یرا ارائه م یاگانهسه یبنددسته
 ۀیلماننلد آ ؛یلودیاما الفلاظ آن تلالوت مل است؛ که حرن آنها نسخ یده یاتیآ، نخست

  یل یداریل( و پا12،)مجادللهینجو  ۀی( و آ241،هبسر همسرش فوت یده) کهیه در مورد زنّد ع  
نسلخ در  کهیکسان دگاهیموارد د  نیا، معتسد است یطوس خی(. ی65،نفر در مساب  ده نفر)انفاا

 موارد وجود دارند. نیا شانیبر خالف نظر ا رایز  ؛کندیباط  م، دانندیبرآن را ممنوع م
 ۀیلهماننلد آادامۀ مسالله(؛  :)ن ستا یاما حرمش باب ؛آننه که لفظش نسخ یده، دوم

 ۀیلمت من حرلن رجلن بلوده و منسلوخ یلده وآ، محصنه یده یمرترن زنا که یرجن بر کس
َموُ اْلَبَتوَة : است بوده نیآن چن ییادعا َُ َذا َزَنَيوُ َفُْ.ُجُمن ْيَخُة ِِ ْيُخ َوالشَّ عبلارت  یطوسل خی. یلالشَّ

 دگاهیلتوانلد د  ینمل، ییخ طوسی نظر به ت عیفکه  است آورده « یب»تعبیر  را با ینسخ نیچن
 (393، ص1ج، تا یب، ی)طوس باید او

همانند آننه مخالفان در خصلوص  ؛است دهیآننه لف  و حرمش هردو نسخ گرد ، سوم
، که خداوند نازا فرملوده بلود ؛ مبنی بر اینکنند یم تیروا شهی( از عای)رضاعتیمحرم جادیا

 نیآن نسخ آن با پلنج بلار آملده اسلت. چنل یپو در  یودیم جادیا تیمحرم یده ریبا ده بار ی
بله خصلوص  یطوسل خیی یوجه با مبان چیه هکه ب است دهیرس یاز رهگذر خبر واحد ییادعا

 .ستیخبر واحد سازگار ن تیحج ۀدر حوز 
ملان بله عبلارت أنسخ تالوت و حرن تو  یعنیدر مسام گزارش نوع سوم نسخ  یطوس خیی

ُه ُكْفٌر ِعُکْ  فَ ، ال َتْرَغُبنا َعْن آَعُِئُکْ  »  توان گفتیم نی( چن394، صتا یب، 1کند) ج یایاره م «ِإنَّ
 حیاما تصلر ، داند یم زینوع نسخ را به لحاظ فرض و امران جا نیوبوع ا یطوس خیگرچه ی که
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داده  حیتوضل شلتریب، گفتلار ۀموضوع در ادامل نی. استین یوبوعش بطع ینسخ نیچن، کندیم
از بوا ابلوبرر اسلت کله بلوا او  ایعر یسخن ابوموس زین ییاعبارت ادع نیخواهد ید. همنن

 .ستیبرخوردار ن یوثابت چیاز ه عهیی یرجال یبه لحاظ مبان
بله خلاطر ، کله خداونلد فرملوده هاییدسلتور  رینسلخ هلن هماننلد سلا، معتسد اسلت یو

 ابلواا ها را در ردّ نمونله نیلاو ا .گرددینسخ م، ید  یکه مصلحتش زا یمصلحت است و وبت
از  کله یدر پاسلخ کسلان یطوسل خی. یلدانلدیبر بطالن بوا آنها م یلیو دل یمنرران  نسخ کاف

و  یو نجلو  یمتلوف ۀزوجل ۀدر وبلوع نسلخ در ملورد ببلله و علد»: گفتله اسلت، نسخ ابا دارند
 یلیهستند که دل ادیز  نهایا ریو نظا ستین یامت اختالف انینفر در مساب  ده نفر م  ی یستادگیا

 (513ص، 2ج، ق1411، ی)طوس «آنها وجود ندارد. ییمارادیز  یبرا
: دیلگو یو مل پلردازدینسلخ تلالوت مل یمصلداب نیلیاخبار متظافر بله تب یبا ذکر برخ او

 خیاسلت. یل دهیاما تالوتشان نسخ گرد ، در برآن بوده ییزهایکه چ کندیم انیب اخبار متظافره»
 تیلمانند روا ؛کندیذکر م، اندگفته اتیروا یرا بر اساس آننه برخ یاتیآ نیچن قیمصاد  یطوس

 ۀکه گفته دربار  انیاز بار  یبئر معونه و یهادت جمع انیجر  ۀانس بن مال  در بار از نس  یده 
و بعلد « ْنمنُ انُ لقينوُ .عنوُ فرضوى عنوُ وا.ضوُنُ علغنا عنُ»: بود نینازا ید که چن یاهیها آآن

کله دسلت  یاتیلروا، گریموارد د  یو برخ«   الترابجنف اعن آِم اال ال یمأل» ۀیآ ایبردایته ید.و 
در  هکل یگلریمسللن د  اتیلخبر واحد بلودن و تعلارض بلا روا  یبه دل یعیکن از نظر عالمان ی

 .ستین یرفتنیپذ، است نها برار گرفتهآمساب  
 نیلا اسلناد»: سدینو یموسوم به رجن م تیدر نسد روا، نحاس رینظ یعالم، مورد رجن در

بله  یاز جملاعت هیبله سلن نهیکله سل سلتین یحرلن حرمل نیکه اجز آن ؛است حیصح ثیحد
کله  خلود عملر اسلت ۀگفتل، آن  یلو دل سلتینس  یده باید و ثابت در سنت ن گریجماعت د 

را بله بلرآن  هیلآ نیلبله بلرآن افلزود و گرنله ا یزیلعملر چ، ندیمردم بگو ، من اکراه دارم: گفت
 (11ص، 1ج، تا یب، )نحاس افزودم.یم

در بلاب نسصلان در بلرآن را از  اتیروا یخود استناد به برخ ریتفس ۀدر مسدم یطوس خیی
 خییل یییفسله الحلد یبلا مبلان یاتیروا نیچن رشیکه پذ داستیداند و پر پ یاخبار واحد م ۀزمر 
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، یعلن است و نه عم  )طوسل دینه مف یاتیروا نیچن شانیخود ا ۀو به گفت ستیسازگار ن یطوس
 (.3ص، انیتب ۀمسدم

و نله  ادتیکه نه ز  است کرده حیحف  تصر  ۀیموسوم به آ ۀیآ ریتفس  یدر ذ یو الوهعه ب
 یهلاهیلآ ی( بله نظلر و321ص، 6ج، تلا یب، یاست.)طوس افتهیکدام به برآن راه ن چینسصان ه

اسلت کله بلر حفل  آن از  یاتیلآ، (42، باط  به برآن )فصلت انیو عدم ات (9 هیآ، حف  )حجر
وجلود دارد و اتملام  فشی( و اجملاع بلر علدم تحلر 132ص9، ج، تا یب، ی)طوس  یتبد و رییتغ

خواهلد  املتیدر ب اتیلآ نیاسالم از رهگذر هم یرسوا گرام روانیحجت خداوند با مردم و پ
 همان جا(.، 6ج، تا یب، ی)طوس بود.

 یانواع نسخ نزد فخرراز. 2. 5
را سله نلوع دانسلته  آن، پرداختله بله ابسلام منسلوخ انواع نسخ یکه به جا یفخر راز امام

  نسخ هر دو باهن. ایو  یینسخ تالوت به تنها، ییاست. نسخ حرن به تنها
نفلر   یل یسلتادگینسخ حرلن ا، بسره(،142مانند نسخ حرن ببله)، یینسخ حرن به تنها

 (241،)بسرهیمتوف ۀعد، (12،)مجادله ینجو  ۀانفاا( و صدب،65مساب  ده نفر)
الشيخ و الشيخة ِذا زنيوُ فُ.جمنَموُ » ۀیکه به عنوان آ مانند آننه، ییتالوت به تنها نسخ

لون »: چنین نسل  یلده اسلتکه  یمورد ایمطرح یده و « ألبتة نکُاًل من الّله و الّله عزیز حکي 
ًُ و الیمأل جنف اعن آِم ِال التراب و یتنب الّله علوى مون  كَُ العن آِم واِیَُ من مُ  العتغى ِليْمُ ثُلث

 «.تُب
 ۀسلور  اتیلاز ده به پنج بار و تعداد آ یردهیی تیمانند محرم، وت با هنحرن و تال نسخ

هر سه نلوع  ی( فخر راز641، ص3ج، بوده است.)همان شتریب ایسبع طواا  ۀکه به انداز  احزاب
 است. اظهار نرردهآن  رشیدر عدم پذ یخاص سخن یول ؛را طرح کرده

فخلر  کلهاسلت  نیلا ین بررسلو آ دیلنمایم یو ضرور ستهیجا یا نینرته در ا  ی ذکر
، موضلوع نیلمفسلر در ا نیلدارد. ا یچله نظلر یدر خصوص نسبت نسخ و احرام یرع یراز

 نیلبلا ا یتلر و قیدب انیبه ب .یمارد ینم زیجا  یضرور و بدون دل ریالتزام به نسخ را در موابع غ
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احرلام  دراصل  علدم نسلخ  کله باور اسلت نیاما بر ا، یده عنسخ در برآن واب، دارد دیکأ ت که
را کلاهش  منسلوخ اتیلتعداد آ، می کوید یو. بحث مطرح است نیا زیدر اصوا فسه ن. است

از ، وجلود ندایلته بایلد یاهیلمنسلوخ دانسلتن آ یبلرا یبلو   یلتا حجت و دل، دهد؛ از این رو
اکیلر ، کنلدیم دیکأ ت اتیآ یبرخ  یذ نیح الغیمفات ری. فخر در تفسمی کندمنسوخ دانستن آن 

 یادهیلبه آن هستند که فا ازینسخ آن هن بدون حاجت و ن یادیماریز  ۀلبسته و دلباختمفسران د 
 (116، ص4ج، . )همانستیمتصور ن هن در آنها

 از منظر دو مفسر اتینسخ قرآن با روا. 6
، تلایبل، یظاهر برآن را نسلخ کند)طوسل، تواند یخبر واحد نم، معتسد است یطوس خیی

نسلخ بلرآن بلا خبلر واحلد را  یطوس خیهمانند ی یخر رازف .(535، ص2ج، 1411؛ 1ص، 1ج
؛ (336ل334و  529، ص9ج ، 1421، ی؛ راز348ل349، 3ج، ق1412، ی.)رازیماردینم زیجا

 .دانندینم زیهر دو مفسر نسخ برآن به خبر واحد را جا نیبنابرا
بله ، اردند یمنع، و معتسد است داندیم یبو  جواز نسخ برآن با سنت را نسبتا   یطوس خیی

 نیلبله ا یو، با سنت مسطوع نسخ گلردد. در ادامله یبا برآن و گاه یبرآن گاه یخاطر مصلحت
املا بله نظلر او وابلع ، اسلت زیکه گرچه نسلخ بلرآن بلا سلنت جلا کندیاعتراف م یدیکل ۀنرت

سلنت منسلوخ  ااز ظلواهر بلرآن بل یزیلچ، ادعا کنلد یکس، ستینچون ممرن  ؛است دهینگرد 
 انیلب ونسیل 15 ۀیلآ  یلذ یحلاا و نیل( بلا ا399لل398، ص1ج، تایب، ی)طوس است. دهیگرد 

 ؛اسلت دیلبوا بع نیاند و ااستدالا کرده هیآ نیعدم نسخ برآن با سنت به ا یبرا یبرخ، کندیم
، 5اسلت.)ج زیو متلواتر جلا یبطعل. پس نسخ بلرآن بلا خبلر ستین یجز وح امبریچون سنت پ

 یکه بلرآن نتوانلد بلا سلنت بطعل یدگاهید  نینچ، کندیم حیتصر  یطوس خی( ی351، ص1421
بله  امبریلاز آن جهت که اگر پ ؛است یدیبوا بع، یاهیآ نیبا توجه به بردایت از چن، نسخ یود

او بله  انیلو ب سلتا یبه وحل دیؤ م امبریکه پ  یدل نیبه ا، دیبرآ یاهیفرض ممرن در مسام نسخ آ
گلر چله وابلع نشلده ، خواهد دایلتمشر  ن یبه لحاظ عسل ینسخ نیچن، است یانیوح ینوع

 است.
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اسلت و هلن وابلع  زینسخ برآن با سنت متواتر هلن جلا، معتسد است یفخر راز، مساب  در
نس  و سپس بله نسلد ، را که مخالف نسخ برآن با سنت است ییافع  یابتدا دال  یو .یده است

نحل ( ،111) یتبلد ۀیلعدم نسخ برآن بلا سلنت بله آ یبرا یاو یافع ۀپردازد. به گفت یآن م و ردّ 
  یلچلون جبرائ ؛ستیالزم برخوردار ن یاز استوار یاستناد نیاو چن ظرکه به ن است استناد کرده

و  642ص، 3ج، ق1421، یهسلت. )راز زیلسلنت ن ۀنازا کنند، کندینازا م هیطور که آهمان
احتجلاج  ریلز  اتیلجمهور بر وبوع نسخ کتاب بلا سلنت بله آ، دیافزای( سپس م211ص، 21ج

 ۀیلنسلخ یلده و آ« للونا.  ةال وصوي»که با بوا  رانینزد  ی( برا181،)بسرهتیوص ۀیآ: انددهکر 
 ی. فخلر رازدهلدیرا به المحصوا ارجاع م شتریب  ی( به رجن نسخ یده است و دال 2،لد)نورجل 

للد و سلپس بلا با حرن جل  هیحرن حبس در خانه بر زان، کند یم انیخود ب یهامیاا حیدر توض
 رجن نسخ ید.

 نسخ سنت با قرآن از نگاه دو مفسر . 7
در : او ملی گویلد میلاا یبلرا .دارد حیبه روا بودن نسخ سنت با بلرآن تصلر  یطوس خیی

نملاز بله هنگلام  ریوجلوب تلأخ نی( و همنن15، ص2ج، تایب، ی)طوس مربو  به ببله ۀیآ ریتفس
 ( 553ص، 2ج، 1411، ینسخ یده است.)طوس239،با بسره، از آن ییترس تا زمان رها

نسلخ را از  نیلا یهلابائل  اسلت. نمونله بلرآن بلامعتسد به نسخ سنت  زین یفخر راز امام
المسدس _که جواز  تیب یانصراف از نماز گزاردن به سو ، توجه به کعبه ۀیمانند آ یاتیرهگذر آ

از آن سلنت بلر  شیرم ان _ کله پل یهاجواز مبایرت با زنان در ین هیو آ آن با سنت بوده _
 (341ص، 3ج، ق1412، یاثبات کرده است.)رازل  داده بود فتواآن  نیتحر 

 ئ قبل از وقتیعدم جواز نسخ ش ایجواز . 8
اخلتالف ، نله ایلهسلت  زیببل  از وبلت عمللش جلا زییلنسخ چ ایآ نرهیدر مورد ا علما

 زیلن دیلمف خییل .انددانسته زیرا جا اند. گروهی از اصحاب یافعی نسخ بب  از وبت عم کرده
و بع لی از  فهیاصحاب ابوحن شتریاما بر عرس مترلمان معتزله و ب ؛را دایته است دهیعس نیهم



5یاپیپ ۀ، شمار9316 بهار و تابستان اول، ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 11

کلرده  اریاخت زیمرت ی ن دیرا س دهیعس نیو هم ستین زیکه جا انددهین عسیاصحاب یافعی بر ا
تلر اسلت. نسلخ نلزد ملن بلوی دهیلعس نیا، دیافزامطلن می نیا انیپس از ب یطوس خیاست. ی

 حیاگلر ببل، حسلن ایاست  حیآن فع  بب ای: است حیانجام آن از دوجهت بب بب  از وبت یزیچ
نجلام ااست و فاع  آن ببح را  حیاز آن بب ینه، باید حسناست و اگر  حیامر به آن صح، باید

بله بلداء  که نی. دوم ادیآکه اجتماع امر و نهی الزم می آن، اوا: است زیآن دو چ  یبدهد و دل
 (518ل519، ص2ج، ق1411، یانجامد.)طوسمی

یوُ ِّنوُ » اتیآ ریو در تفسا فلّمُ اَلمُ و تّله للجبين. و نُِینُ  أَ یُ اعوراَي . ْود صوّدْت الر 
گفتله  نیایلاره کلرده و چنلم لمون  نیلبه ا زی( ن113ل115 ،)صافات «كذلک نجز  المقسنين

 ؛انلدتدالا کلردهبب  از وبت عم  اس، بر جواز نسخ هیآ نیکسانی از مردم با استناد به ا»: است
 کله نیسپس آن را بب  از ا ؛امر کرده  یرا به ذبح فرزندش اسماع نیچرا که خداوند تعالی ابراه

 رایلز  ؛وبت آن )ذبح( گذیلته بلوده اسلت نییبگو ، نسخ کرده است. امران ندارد، انجام بدهد
 چید و هلعاصلی و گنهرلار بلو ، انلداختملی ریتلأخ، اگر او کار را از وبتی که به او امر یلده

کلار نرلرده اسلت. پلس دالللت  نیلدر ا انییعصل چی)ع( هلنیکه ابراه ستین نیا دراختالفی 
حرن بب  از وبت عملش نسخ یده است. کسانی که نسلخ را ببل  از وبلت  نرهیبر ا، کندمی

، 8ج، تلایبل، ی) طوسل. «انلدداده ییهلاجلواب زیلن هیلآ نیلدر ملورد ا، انلدنشمرده زیعم  جا
 (518ص

از  گلریعالمان د  یاریبر خالف معتزله و بس انیهمنون یافع یامام فخر راز، انیم نیا در
، ق1421، ی)راز دانلد. یمل زینسخ را بب  از انجام فع  جا یطوس خیی دگاهیجمله بر خالف د 

 (348، ص26ج 

 بیالغ حیو مفات انیتب یرهایمشهور به وقوع نسخ در تفس اتیآ یبررس. 9
از ایلن بلرار ، منسوخ خوانلده یلده ر تبیان و مفاتیح الغینآیات مشهوری که در دو تفسی

:  است
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 (144،قبله ) بقره هیآ. 1. 9
بلا ، اسلت هیناسخ آن کدام آ نرهیاما در ا ؛نسخ یده هیآ نیا، باورند نیمفسران بر ا یبرخ

المسلدس  تیلببله به سمت ب هیتوجه به هر طرف با آبر این نظرند که  یهن اختالف دارند. برخ
المسدس  تیتوجه به بناسخ ( را 115،)بسرهلله المشرق والمغورب  و» ۀیآ یو برخ ده استنسخ ی

 یفخلر راز است. دهینسخ گرد ، که بعد آن با توجه به لزوم نماز گزاردن به طرف کعبه دادندیم
 یاگلر کسل، ببله را اراده کند و معتسلد اسلت رییآنره خداوند تغ یبرا، داندیم یارا مسدمه هیآ
از بلرآن و سلنت  یللیدل دیلبا، اسلت نسلخ یلده 115 ۀیلالمسلدس بلا آ تیلتوجه به ب، دیگو یم
 (21ل18، ص4ج، ق1421، ی.)رازاوردیب

گفتلار  ۀدر ادامل ی. ودانلدیالمسدس م تیرا ناسخ وجوب توجه به ب هیهن آ یطوس خیی
 ؛اسلتمورد نسخ سلنت بلا بلرآن  نیا، استبن مبشر را استوار دانسته که گفته  بوا جعفر، خود

، ی)طوسل المسلدس وجلود نلدارد. تیلبه لزوم توجله بله ب، که داللت کند یزیچون در برآن چ
 (15، ص2ج، تایب

المسلدس  تیکند که توجه ب یرا نس  م نهیزم نیمشهور مفسران در ا ۀدیعس زین یراز فخر
 (96، ص4ج ، نیشیپ، ی.)رازدیبا توجه به کعبه نسخ گرد 

 یلدلنسلخ یلد.  144 ۀیبا آ 115 ۀیو آ، 115 ۀیسدس با آالم تیتوجه به ب، ندیگو یم یبرخ
ِتي كُُننا َعَلْيْوُ: است اتیآ نیآنها استناد به ا یبرآن ُ  الَّ ِْ ْبَلِت ِْ ْ  َعْن  َُ ُِس مُ َوالَّ َفُُْء ِمَن النَّ َيُقنُ  السُّ ََ 

، دیلآ یمدسته از مفسران الزم  نیبر اساس نظر ا، می گویدادامه در  یامام فخر راز (142،هر بس)
در  . آنبایلد..« .فون  وجْوک»خر از عبلارت أدر نلزوا متل« َيقن  السفُْء من النوُس» عبارت

کله  دیلنما یمل نیخر اسلت. چنلأبرار گرفته است؛ اما در نزوا مت 144 ۀیموجود بب  از آ نیترت
و  پلردازدیآنها از سنت م  یبه دل یفخر راز، سپس در ادامه نسخ است. نیطرفدار ا یفخر راز

املا حرلن  ؛ببلله بلود ۀیلآ، که در برآن نسخ ید یاهیآ نیاول، است یابن عباس مدع: دیگو یم
بلرله آننله در بلرآن ملذکور  ؛اسلت امدهیالمسدس در برآن ن تیببله برار گرفتن ب یعنیمنسوخ 

وه» ۀیآ، است نا َفَث َّ َوْجُه اللَّ ْیَنمُ ُتَنلُّ
َ
ِه اْلَمْشِرُق َو اْلَمْغِرُب َفأ توجله بله کعبله  نیبنلابرا ؛سلتا «َو ِللَّ

 المسدس. تینه توجه به باست؛  115 ۀیناسخ آ
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بسره را ناسخ  ۀسور  144 ۀیهر دو آ یطوس خیی و یامام فخر راز، گفت توانیم ساننیبد
المسدس با ببله برار گرفتن کعبه مورد نسخ وابلع  تیدانند که بر اساس آن وجوب توجه به ب یم

 یده است.

 ( 3ـ1)مزمل شبانه امیق. 2. 9
واجلن بلوده کله  یاملر (نماز ین)یبانه  امیب، اتیآ نیبر اساس ا، باورند نیبر ا یاعده
 یااملا علده اسلت؛ دهیلنسلخ گرد ، است سوریم شانیآننه برا ایگانه پنچ ینمازها عیبعد با تشر 

 یبلیترغ یرا املر بلرله آن ؛بردایلت نرلرده اتیلوجوب حرلن نملاز یلن را از ظلاهر آ گرید 
 اند.ستهدان

 در بلاب مسلتحن بلودن نملاز یلن نسل  و آنهلا را ردّ را عالملان  یبرخ  یدال  یراز فخر
هرچند اص  بر جواز تلرک ، انجام فع  نسبت به ترکش رجحان دارد، معتسد است ی. وکندیم

 بلر: کنلدیمل انیب گونهنیرا ا هی( او حرمت نسخ آ695، ص31ج، ق1421، ی)راز فع  است.
 نییبگلو  دیبا، یبانه را نسخ کرد امیچرا خداوند ب، بپرسد یاگر کس، مزم  ۀآخر سور  ۀیاساس آ

اسلباب ، و مسافران و مجاهدان به خاطر اعملاا سلخت در طلوا روز مارانید بدر صورت تهّج 
 ماند. یم یباب امبریوجوب تهجد فس  در حق پ، ؛ از این رویودیم  یتحم مشست بر آنها

 هیلآ یانجام یود. از نظلر و هیظاهر آ یکه بر مبنا انددیم ستهیرا یا یریتفس یطوس خیی
کلده ؤ سلنت م نرلهیواجلن بایلد و للو ا نرهینه ا ؛است یسیتشو  ییبانه امر امیایاره دارد که ب

 نجلایدو حرلن در ا انیلم یتناف یعنینسخ   یاز یرا یریعدم وجود   یبه دل نیبنابرا ؛بوده باید
 (161، ص11ج، نیشیپ، تایب، ینگرفته است.)طوس تصور  ینسخ

 بقره  183،185روزه ۀیآ .3. 9
است؛ رسانده و سپس نسخ یده رخصت را می بسره 184 ۀیآ، انداز مفسرین گفته بع ی

بین روزه گلرفتن ، مخیر کرد، توانند روزه بگیرندرا که می یهمه مردم، چون خدای سبحان اوا
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چون ملردم در آن ایلام بله  ؛ز رم انبه یر مسرین در هر رو  کفاره دادن از هر روز به طعام ایو 
َر َفْلَيُلْمهُ »ۀ آی ابعد این آیه ب .دروزه عادت ندایتن ْْ َد ِمْنُکُ  الشَّ ِْ ( نسخ ید.185،)بسره «َفَمْن َش

 :  کندیرا طرح م یریدو بوا تفس انینیشیپ ۀروزه به روز  هیتشب ریدر تفس یراز فخر
: دیفرمایخداوند م یعنی ؛ایاره دارد به اص  واجن یدن روزه هیتشب نیکه ا آن، نخست

یما مسللمانان روزه واجلن  و یبعد امبرانیاز عهد آدم تا پ نیشیو امت پ اءیگونه که بر انبهمان
 یاسلت و اگلر کلار سلخت یواجلن یلده اسلت. روزه عبلادت سلخت زیلن مابر ی، بود دهیگرد 

 .  گرددیتحملش آسان م، کند دایپ تیعموم
بلوا دوم را  یو .گلرددیبرمل انیشلنیزمان و حد و حدود روزه پ روزه به هیتشب، بوا دوم

 ۀدر همل هیدو طرف تشلب، ستیئ الزم نیئ به ییی هیآنره در تشب  یبه دل، کندیم یتلس فیضع
، 5ج، ق1421، ی. )رازسلتیکاف، هلن بایلند هیمورد هن یلب  یبلره در  ؛هن بایند می امور 

 (241ل239ص
بلر  بر وبوع نسخ در بلرآن اذعلان کلرد. دیر دو بوا بابر اساس ه، معتسد است یراز فخر

را نسلخ جلز آن عایلوراء و  ۀروز ، هیلمشخص است که آ هیظهور نسخ در آ، اساس بوا نخست
 سنت ثابته را نسخ نموده است.  «كتب عليک  الليُم» ۀیپس آ ؛کرده

 فمون شوْد الشوْر» یبعلد ۀیلبلوده و آ یرییلرم ان واجن تخ ۀروز ، دیگو یم، بوا دوم
منسوخ است و ناسلخ آن عبلارت  «على الذین یطيقننه»پس  ؛کندیم نییداللت بر تع «فليلمه

چگونه ناسخ و منسوخ در ، بپرسد کهیدر پاسخ کس یاست. فخر راز «فمن شْد الشوْر» یبرآن
 جلابیاتصلاا در تلالوت اتصلاا در نلزوا را ا دیلگو یمل، در کنارهن برار گرفتله انلد هیآ  ی

نتوانسلته آنهلا را  هیلآ  یلموجلود ذ اتیلوجود روا  یفخر به دل یی(گو 342ص، .)همانکندینم
از  نیدارد و همننل تیلارجح هیمعللوم بلود کلدام بلوا در تشلب یکله بلر و با آن .ردیبگ دهیناد 
 است. زانینسخ گر  ییمارادهیز 

، ی.)طوسلداندیم حیسه احتماا را مطرح و احتماا نخست را صح، هیآ  یذ یطوس خیی
(  115ص ،2ج، تایب
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 یامیبر یما هن در ا، واجن یده بود یامیروزه در ا شانیهمان گونه که بر ا، احتماا اوا
 است. دهیواجن گرد 

واجلن  یطلور کله بلر نصلارهملان ؛دیلماه رم ان بر ما واجلن گرد  ۀروز ، احتماا دوم
 بود.  دهیگرد 

 نیلتوجله بله ابا ، افعاا که در ابتدا واجن یده بود ینسخ حرام بودن بع ، احتماا سوم
 یطوسل خیپس یاست؛ دانسته  حیاما بوا نخست را صح ؛در احتماا سوم نسخ مطرح یده که

 است. رفتهینسخ را نپذ

 یصدقه نجو. 4. 9
کله ابتلدا از دیگر آیلات مشلهور بله آیلات منسلوخ اسلت مجادله( ،13، 12ۀ ی)آینجو  ۀیآ

دسلتور  نیلو پلس از آن از اصلدبه بدهنلد  )ص(امبریاز پ یاز هر پرسش شیدستور داده ید تا پ
 (496ل495، ص29ج، ق1421، ی. )رازدیصرف نظر گرد 

 هیلظلاهر آ: سلدینو یمل هیلآ ریدوم تفسل ۀدر مسئل فیترل نیا ۀدیفا انیپس از ب یراز فخر
انلد. فخلر استحباب آن اعتساد دایلته و فیترل نیبر عدم وجوب ا یاعده .رساندیوجوب را م

 سخن ابومسلن را در انرار وبوع نسخ، در ادامه یو .دهدیخ مگروه پاس نیبه ایراالت ا یراز
 یبرخ .دندیورز یمنافسان از بذا صدبه امتناع م، است آن ابومسلن گفته سکرده که بر اسا انیب

آنان از ، پس خداوند اراده کردزان  ؛آوردند مانیو ا نداز آنها در ظاهر و باطن نفاق را ترک گفت
 یاز کسلان، آوردنلد یسلیحس ملانیا که یکسان صیتشخ یبرا جهیدر نت ؛داده یوند زیمنافسان تم

به خلاطر آن  فیترل نیداد. ا دستور صدبه هنگام نجوا کردن نیدتسبه ، ماندند یبر نفاق باب که
مخصوص بله  تیآن غا که یپس به همان وبت متعلق خواهد ید و هنگام ؛مصلحت مسدر بود

ضمن  ی. فخررازستیندر کار  یلذا نسخ ؛ء برسدبه انتها، هن واجن است فیترل، آخر برسد
 ۀیلحاا بوا جمهور عالملان بلر نسلخ آ نیبا ا، دیگو یم تیابو مسلن در نها هییمردن توج روین

موافسلان  ۀدر جرگ زین یو، توان گفتیم، استکه آورده  یاتینجوا داللت دارد و با توجه به روا
 برار گرفته است. هیآ نیو معتسدان به نسخ ا
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نظلر  گرچله صلراحتا   یو .کنلدیرا از بلوا زجلاج طلرح مل هیلسبن نزوا آ یطوس خیی
انرلار نرلردن آن بله  و هیلکه با توجه به ذکر سبن نلزوا آ داستیاما پ، کندینم انیرا ب شیخو 

 (552ل551، ص9ج، تایب، ینجوا اعتساد دارد)طوس هیبعد از آ هیناسخ بودن آ

 سوره انفال 65 هیآ. 5. 9
، )ابلن المتلوج معروف است نیالناسخ سیرئ ۀیانفاا که به آ ۀسور  66 ۀیآ  یذ یراز فخر

کله  یدر حلال ؛داننلدیببل  مل ۀیلرا ناسخ آ هیآ نیا نیجمهور مفسر »: دیگو ی( م29ص، 1344
، دینفر صلابر بایل ستیاگر یما ب: دیفرمایاوا م ۀینسخ را انرار کرده است. در آ نیابومسلن ا

نفلر بلا  ستیب ۀمساتل نیال  نیاگر خبر را بر امر حم  کن یحتل  ردک دینفر غلبه خواه ستیبر دو 
نفلر بلادر بله صلبر کلردن  سلتینفر در مساب  دو  ستیآن ب کهاست  نینفر مشرو  به ا ستیدو 

 نیلداللت دارد که یر  صبر کلردن در حلق ا نی( بر ااالَ خفف الله عنک بایند و بوا خداوند)
نفرصلابر در  سلتیبنسخ ، ندینخواهد بود. اگر بگو  لذا حرن هن ثابت ؛ستینفرحاص  ن ستیب

لف  به صورت خبر وارد یده و بر خلالف ظلاهر بله املر : نییگو یم، دیآیبرابر صد نفر الزم م
، نفلر صلابر در مسابل  صلد نفلر حاصل  یلد ستیاگر ب، نییبگو نباید  زیچرا جا ؛نیحم  کرد 

 «وجود ندارد. ینسخ نیبنابرا ؛استالزم ایتغاا به جهاد 
االَ خفوف »عبلارت ، نلدیاگلر بگو : دیلگو یمل یضمن طرح پرسشل یفخر راز، ادامه در

، سلتین ناست کله مسللّ  نیپاسخ ا، بوده نیبب  از ا فیترل نیمعناست که ا نیناظر برا «...الله
  یلدال  ۀاز جملل نی. همننلدایلته بایلددالللت  یبر وجود سخت بودن حرن ببل فیلف  تخف

درادامله  ی. وسلتین زیبرار داده است که جلا منسوخخ را مسارن که خداوند ناس نیعدم نسخ ا
تلالوت  نینه ترت ؛نزوا ناسخ و منسوخ مح  بحث است، دیدر پاسخ بگو  یاگر کس: دیگو یم

مگلر آنرله  ید؛میدر متن وارد  دینبا، دناسخ با منسوخ مسارن بای ۀیاگر نزوا آ، نیگو یم، آنها
( 516، ص15ج، یراز، ق1421، یاسلت.)راز یمنتفل نجلایدایته بایلد کله در ا یمحرم  یدل

ملراد »: سلدینو یمل «والله مْ اللُعرین» ۀیصحت نظر ابومسلن در عدم نسخ آ یبرا یفخر راز
 نظلر یبلر درسلت نیلاسلت و ا شلانیبلا ا قیلنصرت و توف، نفر صبر کند ستیآن است که اگر ب
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اگلر  یعنلی ؛ان ثابت استو کماک دهیحرن منسوخ نگرد ، ابومسلن داللت دارد که معتسد است
، .)هملان«گلرددیحرلن زائل  مل، دیو اگر صبر ندار  ماندیم یحرن باب، دیبدرت بر صبر دار 

 (511ص
 یاما مرادش امر است و دل، است یخبر ۀجمل گرچه ظاهرا   هیآ»: سدینو یم یطوس خیی

االَ » .دیلآیدادن جز پس از مشلست نمل فیتخف رایز  ؛است «االَ خفف الله» یآن عبارت برآن
در برابلر ده نفلر و  یستادگیدر ابتدا وجوب ا رایز  ؛را نسخ نموده شیحرن مابب  خو « خفف الله

بلار مشست شانیا یحرن برا نیا، خداوند دانست یاما وبت است؛ بوده نفرده نفر در مساب  صد 
پس بله داد و س ریینفر تغ، ستینفر مساب  دو نفر و صد نفر در برابر ب  ی مصلحتش را به، است

و  یرملان، ییجبلا، عطاء، یسد، مجاهد، بتاده، عررمه، بوا ابن عباس نیداد. ا فیتخف شانیا
 ( 154، ص5ج، تایب، ی)طوس«. است نیمفسر  عیجم

از  سلخنی چیو هل رفتلهیپذ هیلدر آرا نسلخ ، با توجله بله نظلر جمهلور یطوس خیی ییگو 
 است. به میان نیاورده هیآ نیمخالفان نسخ در ا

 (2،نور، 16و  15 ،فاحشه )نساء حبس. 6. 9
حشلگان ااین دو آیه روی هلن مجلازات زناکلاران و ف: اندآیه آورده این در تفسیر مفّسران

ای محبوس دارنلد که باید زنان یوهردار زناکار را پس از ثبوت فحشا در خانه است و نشان این
سلر را( بیازارنلد تلا از کلاران و فحشاگسلتران را )زن و ملرد بلی همتا مرگشان فرا رسد و زیلت

 بردارند. دستفحشاگستری 
حرلن  عیدوم مربو  به لوا  است که با تشلر  ۀیزنا و آ زمینۀنخست در  ۀییده که آ گفته

اِنَيوُة َو » بلا آیلۀ، هن معتسدند یاست. بع  دهیمنسوخ گرد ، هیهر دو آ، لدمجازات جل  رجن و الزَّ
مُ  ُْ اِني َفُْجِلُدوا ُكلَّ واِحٍد ِمْن حرلن مطلرح در  یو برخل دهینسخ گرد  (2،سورۀ نور«)ِمَُئَة َجْلَدوٍ الزَّ

 صورت نگرفته است. ینسخ، باورند نیو بر ا ندرا جدا دانست هیسه آ
بلا توجله بله  بلوا ابومسللن را، فاحشه یابواا مفسران در باب معنا انیضمن ب یراز فخر

بر عدم  یرا مبن یبوا و، ت دارد(بر مساحسه و لوا  دالل نی)که به ترت «الالتى و اللوذاَ» ریتفس
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 اجیبماند و احت بربرارخود  یدر جا هیکه حرن هر کدام از آ یابه گونه ؛داندیم ترستهینسخ یا
 نیهمننل ی. والزم نیایلد هیلموضلوع در دو آ  یلترلرار نبایلد و  اتیلآ یمردن آن منسوخبه 

بله آنهلا پاسلخ  نیلترت طلرح و بله، اسلت را که در ابطاا سخن ابومسلن گفتله یلده یایراالت
 (529تا  528، ص9ج، ق1421، ی. )رازدینمایاز ابومسلن دفاع م ستیدر حس و دهدیم

 یمفسلران اختالفل، و معتسلد اسلت دانلدیبوا ابومسلن را خالف اجماع مل یطوس خیی
 (143، ص3ج، تایب، یاست.)طوس دهیمذکور زنا است و حرن نسخ گرد  ۀفاحش که ندارند

 (234و  242آیة : ه)بقرامتاع ۀیآ. 7. 9
در این ی   .زنان در روزگار جاهلیت پس از مر  همسرانشان ی  ساا بوده است ۀعد

، مصرف می کردنلد و املواا مصلرف یلدهماندند و از امواا وی یوهر می ۀآنان در خان، ساا
برجلای امواا یدن ی  ساا هیچ چیز از  یید و پس از سپرارث او یمرده می، ی  ساا طی

از این ییوه را بیان کرده است. سلپس ایلن آیله بلا  اییهگو ، یوهر نمی بردند. این آیه از مانده
ََ »: بسره چنین است ۀسور  234 ۀبسره نسخ یده است. آی 234 ۀآی ََ ِمْنُکْ  َو َیوَذُ.و ْن ِذیَن ُیَتَنفَّ َو الَّ

ٍر َو َعْشوراً  ُْ ْش
َ
َعَضَة أ .ْ

َ
نَّ أ ِْ ْنُفِس

َ
ْلَن ِعأ عَّ ًُ َیَتَر ْزواج

َ
کله از یلما بمیرنلد و زنلانی بلر جلای  کسلانی؛  أ

 .  «آن زنان باید که چهار ماه و ده روز انتظار کشند...، گذارند
این است کله ، از این روی حرن زنان بیوه براساس این آیه ؛ستناپیشین  ۀناسخ آی، آیه این

ر آیله چهار ملاه و ده روز پلس از ملر  یلوهر علده نگله دارنلد. سلید عبدالّلله یلّبر در تفسلی
 (64_45، 1386، راد یاین آیه به اجماع مسلمانان منسوخ است.)مهدو: ستانویته

مانلدن و بهرمنلد یلدن  رسلاایهمان  یو راثیو م یزوجه متوف ۀعد یعادت جاهل طبق
دانسلته  یدرسلت تیاو را در نها ۀگفت، نظر ابومسلن انیپس از ب ییوهر است. فخر راز ۀدر خان
بله مسلدار ، خالف اص  است و واجن است نسخ»: دیگو یم هیآ در عدم نسخ ابومسلن است.

منسوخ بایلد و هرگلاه در  ۀیخر از آؤ در نزوا م دیناسخ با، نیهمنن ممرن به عدم آن بائ  ید.
. در عللن اصلوا بر خالف است نجایاما ا ؛خر بایدؤ در تالوت هن م روستین، خر یدؤ نزوا م

 یاولل صیتخصل، افتلد ضتعلار  صینسلخ و تخصل انیهرگاه ماست که  دهیفسه هن به اثبات رس
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را بلا  241 ۀیلحرلن آ، بر خالف او یطوس خیاما ی (493ل492، ص6ج، ق1421، یاست.)راز
 نیلا 234 ۀیلآ ری( و در تفس218، ص2ج، تایب، ی.)طوسداندیباتفاق منسوخ یده م، متسدم ۀیآ
 گر چه در تالوت مسدم بر آن یده است.، را ناسخ دانسته هیآ

 یریگ هجینت. 11
 اتیلنسلخ آ رفتنیابومسلن در نپلذ دگاهینسبت به گزارش د  یاژهیاهتمام و  یفخر راز .1

و  یایلعر یرلیکله . طرفه آنداندیم ستهیابومسلن را یا دگاهیمختلف دارد و در اغلن موارد د 
 نیکه ا یکرده است. در حال دایپ شیگرا یبه ایعر یاست و جالن آنره معتزل یمعتزل یگرید 

ل  او را سلتوده رشیتفسل ۀدر مسدم یطوس خیبا وجود آنره یل  به ذکر آراء ابومسلن ژهیو اهتمام 
 .یودینم دهید 

کله  یتلا زملان داردیاعلالم مل اما صلراحتا   ؛رفتهیرا پذ یبرآن اتینسخ در آرازی فخر  .2
 زیلاز منسوخ دانسلتن آن پره، وجود ندایته باید یاهیمنسوخ دانستن آ یبرا یبو   یحجت و دل

 .کندیمذمت م، نسخ در برآن هستند یانگارادهیز  ۀفتیاز مفسران را که ی یایود. همو عده
حلاا آنرله در ، دادهرأی جلواز هلر سله نلوع نسلخ  یاز نظر امران عسلل یطوس خیی .3

در  خیبوا درست باید که ی نیاکه است. به فرض  رفتهیپذ ییبه تنهارا فس  نسخ حرن ، وبوع
 ؛نله اثبلات، در مسام ثبوت اسلت نیا، و نظر خود او بوده ا مطرح کردهر  یباب نسخ تالوت بول

نلوع نسلخ کله ببلوا  نیا او ۀیناسانثیحد یو مبنا یطوس خیخود ی حاتیتوجه به تصر  با رایز 
 است. دهیوابع نگرد ، است فیآن مستلزم بوا به تحر 

ع نسلخ امران و وبلو  انیم ینشانگر آن است که و یطوس خیی هاینظر  قیدب یبررس .4
بله نظلر املا ، یلمرده زینسخ برآن با سنت را جا یطوس خیی، نمونه یاست. برا بائ  بوده زیتما
اسلت و  زینسخ برآن با سنت هن جا، معتسد است یفخرراز، در مساب است.  دهیوابع نگرد  وی

 هن وابع یده است.
 خیفخلر و یلاملام ، انیلخطلاب و ب، گانه رفعسههای دیدگاه انیدر م، رسدیبه نظر م .5

 خطاب برار داد.دیدگاه در گروه طرفداران  توانیرا م یطوس
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 اند.رفتهیدانسته و نسخ برآن با خبر واحد را نپذ زیدر اخبار جارا هر دو مفسر نسخ  .6
که املام  یدر حال ؛داندینم حیرا صح بب  از وبت انجام آن یزینسخ چ یطوس خیی .1
 .داندیم زیرا جا فخر آن
 یطوسل خیحلاا آنرله یل ؛اعتلراف دارد ییبه وجود نسخ تلالوت بله تنهلا یفخر راز .8

 .داندیاخبار متظافر م نوع نسخ را نیوارده در ا اتیروا
کله  نیمعلروف بله اعلراض از جلاهلل  اعراف 199 ۀینسخ آ رشیدو مفسر در عدم پذ .9

، د اسلتمعتسل یطوسل خیمشترک دارند. یل دگاهید ل  است منسوخ یده فیس ۀیبا آ ،گفته یده
مفسلران بله ، کنلدیمل انیلب یوجلود نلدارد. فخلر راز یللیدل نجلایدارد و در ا  یبه دل ازینسخ ن

 وجود دایته باید. یضرورت نرهیبدون ا ؛اندفتهییناسخ و منسوخ  ییمارادیز 
 : از این برار است اتیآ ینسخ برخ رشیاختالف نظر دو مفسر در پذ  .11

بلوا  حیاما املام فخلر ضلمن تلرج ؛رفتهیره را پذبس241 ۀیوبوع نسخ در آ یطوس خیی 
 است. رفتهیابومسلن نسخ را نپذ

به پیلروی از اما امام فخر  ؛رفتهیرا پذ (نساء 15 )آیۀ حبس فاحشه ۀینسخ آ یطوس خیی 
 را منسوخ ندانسته است. هیابومسلن آ
ابومسلن  به پیروی ازحاا آنره امام فخر  ؛داندیانفاا را منسوخ م 66 ۀیآ یطوس خیی 

 .ردیپذیرا نم آن
 کلهیدر حلال ؛دانلدیرا منسوخ مل ینجو  ۀمجادله معروف به صدب12 ۀیآ یطوس خیی 
 .آیه را غیر منسوخ می یمارد ابومسلنبه پیروی از امام فخر 
وللی  ؛دانلدیمزم  را منسوخ نم 3و2 ۀینسخ آ  یعدم تحسق یرا  یبه دل یطوس خیی 

 .ردیمیرا منسوخ م امام فخر آن
 نیلاما امام فخر معتسد به ناسلخ بلودن ا ؛داندیبسره را منسوخ نم 183 ۀیآ یطوس خیی 

 است. هیآ
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 منابع. 11
 برآن کرین. .1
، چاپ دوم، محمد عبدالرحمن مرعشلی: تحسیق، لسان المیزان، ق(1422علی )بناحمد، حجر عسسالنیابن .2

 دار االحیاء التراث العربی.، بیروت
سلیمان عبدالغفار، الناسخ و المنسوخ فی السرآن الررین، ق(1416احمد )بنمحمدداللهعب، حزم اندلسیابن .3

 دارالرتن العلمیة.: لبنان، البغدادی
 دار صادر.، بیروت، احسان عباس: محسق، وفیات االعیان و ابناء الزمان، ق(1391)خلران ابن .4
 .ةدارالرتن العلمی، بیروت، ةمساییس اللغ، ق(1419) ابوالحسن بن احمد، فارسابن .5
 دارالفرر العربی.، مصر، حیاته و عصره و آراء فسهیه، الشافعی، )بی تا(محمد،  ابوزهر  .6
الجلی یرح از عبد، المنسوخ یرح کتاب الناسخ و، ق(1344)معروف به ابن المتوج، یهاب الدین احمد، بحرانی .1

 ه تهران.دانشگا، محمد جعفر اسالمی ۀبا تصحیح و ترجم، الحسنی الساری
 .روتبی، ةدارالرتن العلمی، تحسیق خلی  المیسی، المعتمد فی اصوا الفسه، )بی تا(ابوالحسین، بصری .8
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