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  چكيده

. گردد نسخ، رويدادي در دنياي تشريع است كه به صورت تغيير حكم پيشين پديدار مي
در ديدگاه . تحليل اين پديده از ديرباز، ذهن دانشمندان اسالمي را به خود مشغول كرده است

رايج، نسخ به معناي به سر آمدن زمان يك حكم است كه مقيد بودن آن، از ديد ما پنهان است 
هاي رايج دربارة سه  اين تحليل بر اساس ديدگاه. از ابتدا به هر دو حكم، آگاهي دارد و خداوند

در روايات و متكلمانِ نخستين . ارائه شده است» حكمت«و » علم«، »اراده«مسئله كالميِ 
ها به  هايي در سه ديدگاه يادشده وجود دارد كه تحليل مسئله نسخ بر پاية آن اماميه، تفاوت
ها، نسخ، تغيير واقعي در حكم تشريعي خداوند  بر اساس اين ديدگاه. خورد رقم ميگونة ديگري 

دهد و نبايد آن را بر حكم مقيد و مشروط، حمل  است كه بر اساس مصالح و مفاسد روي مي
  . كرد و تغيير آن را ظاهري دانست
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 مقدمه

از ديرباز، ذهن انديشمندان اسالمي را به خود مشغول داشته و از اي است كه  پديده» نسخ«
جا كه تغيير يك حكم  از آن. پردازي صورت گرفته است هاي نخستين اسالمي دربارة آن نظريه سده

ها، حكايت از آگاهي و احاطه نداشتن بر جوانب يك حكم دارد و به نوعي  و تبديل آن در ما انسان
پايان و ازلي،  برانگيز بوده و با علم بي اين پديده دربارة خداوند پرسش شود، ظهور منفي تلقي مي

از سوي ديگر، روي دادن اين پديده در شريعت . نمايد قدرت مطلقه و حكمت او ناسازگار مي
اسالمي با همة اختالفاتي كه در حدود و اندازة آن است، دانشمندان اسالمي را بر آن داشت تا 

  . ها و صفات خداي متعال سازگار جلوه دهند يشند و آن را با ويژگياي بيند براي آن چاره
به سر رسيدن زمان يك حكم : بر اساس تعريف رايج و مشهور، حقيقت نسخ عبارت است از

دايرة آن نيز محدود به احكام شرعي است و تغيير امور تكويني در ). 513: 1، 1352ناييني، (
نسخ بر اساس مبناي مشهور بدين صورت است كه ابتدا  تبيين. آيد اصطالح، نسخ به شمار نمي

بر طبق مصالح و مفاسد موجود در متعلَّقات يا در خود امر و نهي ـ بنا بر اختالف مباني ـ امر يا 
در ظاهر امر و در ديد بندگان به لحاظ زماني، قيدي ندارد و به اصطالح . شود نهي جعل مي

پس از سر آمدن زمان . محدود به زمان خاصي است مطلق است، اما در واقع چنين نيست و
تحليل اين . كنيم تعبير مي» نسخ حكم اول«گردد كه از آن به  يادشده، حكم دوم ابالغ مي

مسئله بدين صورت است كه يا از ابتدا دو حكم موازي جعل شده كه يكي مربوط به يك زمان و 
حكم اول به ما ابالغ شده است و يا ديگري مربوط به آنِ بعدي است و بنا بر مصالحي، فقط 

كه اساساً يك حكم جعل شده، اما مقيد به دو يا چند قيد و باز بنا بر مصالحي اصل حكم  اين
بدون قيد آن، به ما ابالغ شده است و در زمان فرا رسيدن قيد دوم، همان حكم با قيد جديد 

  . گردد يابد كه براي ما به صورت حكم جديد پديدار مي ادامه مي
هاي آن را  اي كالمي است و مباني و ريشه اي اصولي باشد، مسئله كه مسئله نسخ پيش از آن

جا كه نسخ، بروز و ظهور ارادة تشريعي خداوند است،  از آن. وجو كرد بايد در علم كالم جست
 و» علم«جا كه اراده، برآمده از  خواهد بود و از آن» اراده«ترين مباني آن  قهراً يكي از مهم

بنابراين، بررسي دقيق . است، اين دو صفت نيز از مباني كالمي مسئله نسخ خواهند بود» قدرت«
  . مسئله نسخ، در گرو بررسي مباني يادشده خواهد بود

 اند، آن را بر تمامي كساني كه از زمان شيخ مفيد تا عصر حاضر مسئله نسخ را مطرح كرده
فاضل مقداد، : براي نمونه نك(اند  تبيين نموده اساس مباني رايج در باب علم، قدرت و اراده

، در حالي كه )431: 1ق، 1412؛ حمصي رازي، 226: 1: ق1410؛ كراجكي، 155: ق1420
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در اين نوشته تالش . هاي فكري كالمي غيرشيعي است گرفته از جريان برخي از اين مباني، وام
اي كالمي متكلمان نخستين اماميه، ه بر اين است تا با مراجعه به ميراث روايي شيعه و انديشه

به دست آمده و سپس بر پاية ) علم، قدرت و اراده(ابتدا ديدگاه آنان دربارة سه صفت يادشده 
  . آن، تبييني نو از مسئله نسخ ارائه گردد

  در لغت و اصطالح» نسخ«
س به دنبال آمدن شيئي پ«در لغت به دو معنا آمده است؛ برخي معناي آن را » نسخ« واژة

خليل بن احمد در . اند معنا كرده» ازالة يك شيء«دانند و برخي هم به معناي  مي» از شيء ديگر
شده و سپس با امر جديد، امر اول از  داند كه بدان عمل مي را ازالة امري مي» نسخ« العين،كتاب 

زمان و تناسخ ورثه و تناسخ در . ميان رفته است؛ مانند آيات قرآن كه يكي ناسخ ديگري است
  ).201: 4ق، 1409فراهيدي، (هم از همين باب است 

گزيني چيز ديگري به جاي  برداشتن يك شيء و جاي«فارس نيز روحِ معناي نسخ را يا  ابن
 ).424: 5ق، 1404فارس،  ابن(عنوان كرده است » مطلق تبديل يك شيء به شيء ديگر«و يا » آن

رك از معناي نسخ ارائه دهيم، بايد آن را به هر روي، اگر بخواهيم معناي جامعي و قدر مشت
كه در  نتيجه اين. بدانيم» به دنبال آمدن شيئي پس از شيء ديگر و ازالة شيء اول«به معناي 

هر صورت، شيء اول از ميان رفته است و اين مقدار، قدر جامع معاني يادشده است؛ در حالي 
  . زاله و از ميان رفتن امر اول نخواهد بودكه اگر فقط معناي اول را بپذيريم، لزوماً به معناي ا

ها اشاره  ترين آن هاي متعددي وجود دارد كه به مهم در باب تعريف اصطالحي، تعريف
  : شود مي

اي كه اگر حكم  داند، به گونه شيخ مفيد در رسالة اصولي خود، نسخ را رفع حكم موجود مي
  1.)37: ق1413فيد، م(دوم نيايد، حكم اول در آينده نيز باقي خواهد بود 

از ديدگاه . كند شيخ طوسي تعريفي مشابه شيخ مفيد، اما با قيود و شروط بيشتري بيان مي
در  هر دليل شرعي كه با فاصله از دليل اول بيايد و مثل حكم اول را: وي، نسخ عبارت است از

 طوسي،(ند ما اي كه اگر دليل دوم نبود، حكم اول ثابت باقي مي آينده زايل كند، به گونه
   2).263: ق1406

                                                        
 ».و النسخ إنما هو رفع موجود لو ترك ألوجب حكما في المستقبل«: عبارت وي چنين است. 1
و النسخ في الشريعة عبارة عن كل دليل شرعي دلّ على أن مثل الحكم الثابت بالنص األول زائل في المستقبل على «. 2

 ».لنص األول مع تراخيه عنهوجه لواله لكان ثابتا با
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اهللا خوئي نسخ را رفع حكم ثابت در شريعت مقدس به سبب سر  در ميان معاصران، آيت
  1.)328: 5ق، 1417خوئي، ( داند آمدن زمان آن مي

اقوال بسياري در تعريف نسخ وجود دارد كه در جوهره و ذات با هم تشابه دارند و ضرورتي 
؛ سيد مرتضي، 169: ق1414محقق حلي، : براي نمونه نك( شود ها احساس نمي براي طرح آن

توان نسخ اصطالحي را به معناي  در مجموع مي. )155: ق1420؛ فاضل مقداد، 355: ق1411
  . گزيني حكم جديد دانست قطع استمرار حكم سابق و جاي

از مسائل نوپديد و يا ابداعات دانشمندان كالمي و اصولي نيست، بلكه اين » نسخ«مسئله 
. صورت گرفته است Dهايي دربارة آن از امامان مسئله در روايات نيز پيشينه داشته و پرسش

كه تعريف نسخ در روايات، به سادگي و اختصار بيان شده و در عين حال،  نكتة قابل توجه اين
الناسخ الثابت المعمول به و «: فرمود jبراي نمونه، امام صادق. گوياي حقيقت آن نيز هست

الناسخ «: چنين فرمودند ايشان هم). 11: 1ق، 1380عياشي، (» ما قد كان يعمل بهالمنسوخ 
حكمي » ناسخ«بر اساس ديدگاه روايات، ). 10: 1ق، 1380عياشي، (» الثابت و المنسوخ ما مضي

حكمي است كه در گذشته به آن عمل » منسوخ«شود، و  است كه ثابت است و بدان عمل مي
توان دايرة نسخ را در ديدگاه  مي» قد كان يعمل به«و » معمول بهال«به قرينة . شده استمي

 . روايات، محدود به اوامر و نواهي تشريعي خداوند دانست

  بررسي مباني كالمي نسخ
. اي كالمي است اي اصولي باشد، مسئله كه مسئله تر گفتيم، نسخ پيش از آن كه پيش چنان

از عبارات . رسي مباني كالمي آن ضروري استبراي واكاوي و تحليل دقيق از اين مسئله، بر
  . توان به اين مباني پي برد دانشمندان در تبيين و تحليل چيستي و ماهيت نسخ مي

و كما حقيقة النسخ عند التحقيق انتهاء الحكم «: كند ميرداماد نسخ را چنين تحليل مي
؛ حقيقت نسخ بنا بر تحقيق »... التشريعى و انقطاع استمراره ال رفعه و ارتفاعه عن وعاء الواقع

 معناي رفع حكمبه شدن استمرار آن، و  قطع حكم تشريعي و آمدن سر به :عبارت است از
  ).56: 1374ميرداماد، (پيشين و برداشتن آن از ظرف واقع نيست 

فاعلم ان النسخ و إن كان رفع الحكم «: گونه دانسته است آخوند خراساني ماهيت نسخ را اين
اتا إال أنه في الحقيقة دفع الحكم ثبوتا و إنما اقتضت الحكمة إظهار دوام الحكم و استمراره الثابت إثب

                                                        
و هو في اللغة بمعنى اإلزالة و منه نسخت الشمس الظل و في االصطالح هو رفع أمر ثابت في الشريعة المقدسة «. 1

 » . بارتفاع أمده و زمانه
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آخوند ( »أو أصل إنشائه و إقراره مع أنه بحسب الواقع ليس له قرار أو ليس له دوام و استمرار
 ).239: ق1409خراساني، 

گردد، اما در واقع  مي پديدار» تغيير«بر اساس عبارات مزبور، نسخ در ظاهر امر به صورت 
» زمان«تغييري روي نداده و حكم، تغييري نكرده است، بلكه در اين ميان حكم از ابتدا مقيد به 

شيخ طوسي نيز در تبيين . شود جعل شده و براي ما به صورت مطلق و بدون قيد زمان پديدار مي
ا را بر ارادة مشروط حمل ه و روايات آن، تمامي آن fتغييرات پديدآمده در زمان ظهور امام عصر

 1).429: ق1411طوسي، (داند  كرده و خداوند را از ابتدا آگاه بر تمامي اين تغييرات مي

  اراده

، 2آيد جا كه امر و نهي مولوي در حقيقت، ابراز اراده و كراهت شارع به شمار مي از آن
كساني كه نسخ را به . دخواهد بو» اراده«ترين و تأثيرگذارترين مسئله در بحث نسخ، مسئله  مهم

اند، به سبب مبناي كالمي آنان در مسئله اراده بوده  معناي انتهاي امد و غايت حكم تفسير كرده
بر اساس ديدگاه رايج، به دليل محال بودن تغيير ارادة الهي، به ناچار در نسخ ملتزم به . است

را از ابتدا مقيد به زمان  تعالي و در نتيجه، تغيير حكم مولوي نشده و حكم تغيير ارادة حق
  . اند تا مستلزم تغيير در ارادة الهي نباشد خاصي دانسته

اما ديدگاه متكلمان در باب اراده چه بوده است؟ براي يافتن پاسخ اين پرسش ابتدا بايد نگاه 
اراده نزد متكلمان معتزلي و متكلمان امامي مانند سيد . مختصري به تاريخچة اين بحث بيندازيم

ضي و شيخ طوسي، صفتي جدا و مستقل از علم بود و ارادة خداوند از صفات فعل و حادث به مرت
: 6: 1965؛ قاضي عبدالجبار، 30: ق1387؛ سيد مرتضي، 64: ق1406طوسي، : نك( رفت شمار مي

در اين زمان ابوالحسين بصري، از بزرگان معتزله، . اين روند تا اواسط قرن پنجم ادامه يافت. )3
بر اساس اين ديدگاه، اراده . فالسفه، اراده را همان داعي و علم به مصلحت و مفسده دانستهمچون 

                                                        
عاء و على هذا يتأول ما روي في تأخير األعمار عن أوقاتها و الزيادة فيها عند الد«: عبارت شيخ طوسي چنين است. 1
و صلة األرحام و ما روي في تنقيص األعمار عن أوقاتها إلى ما قبله عند فعل الظلم و قطع الرحم و غير ]  و الصدقات[

ذلك و هو تعالى و إن كان عالما باألمرين فال يمتنع أن يكون أحدهما معلوما بشرط و اآلخر بال شرط و هذه الجملة ال 
 ».خالف فيها بين أهل العدل

براي (اند  از دانشمندان علم اصول فقه، حقيقت حكم تكليفي و امر و نهي را ابراز اراده و كراهت دانستهبسياري . 2
اي از جزئيات و قيود،  ؛ گرچه در پاره)196: 6ق، 1413؛ روحاني، 58: 8ق، 1426آل شيخ راضي، : نمونه نك

عنوان كرده است » اراده«و نهي و خبر را به صراحت، منشأ امر  االقتصادشيخ طوسي در . شود هايي ديده مي تفاوت
 ). 58: ق1406طوسي، : نك(
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در خارج چيزي جداي از علم نخواهد بود و در نتيجه، صفت مستقلي به نام اراده براي خداي متعال 
خداي  ، و هر گونه تغيير در اراده، مساوي با تغيير در علم خواهد بود كه در حق1ّوجود نخواهد داشت
دانستند نيز  البته بر اساس ديدگاه متكلماني كه اراده را صفت جدايي از علم مي. متعال محال است

آيد و  تغيير اراده ممكن نيست، زيرا در ديدگاه آنان، فعل بالفاصله پس از ارادة الهي به وجود مي
آنان همچون شيخ مفيد، حتي برخي از . گونه فاصلة زماني ميان اراده و تحقق مراد وجود ندارد هيچ

؛ در نتيجه تغيير اراده ممكن نخواهد بود، )53: ق1413مفيد، (اساساً اراده را همان مراد دانسته است 
 . زيرا پيش از تغيير اراده، مراد در خارج تحقق پيدا كرده و محل، ديگر قابل براي تغيير اراده نيست

ان اشاره شد، اوامر و نواهي مولوي در تر بد كه پيش چنان. گرديم حال به مسئله نسخ بازمي
بر اساس دو ديدگاه يادشده دربارة اراده، تغيير واقعي . حقيقت بروز و ظهور ارادة تشريعي خدوند است

حكم ممكن نيست، زيرا بازگشت آن به تغيير ارادة الهي خواهد بود كه بر اساس مباني فوق، در حقّ 
از همين روست كه نسخ نزد آنان در واقع تغيير حكم  ؛)360: 1ق، 1421حمود، (خداوند محال است 

كه  سرّ اين. گردد نيست، بلكه به انتها رسيدن زمان حكم است كه براي ما به صورت تغيير پديدار مي
اين دسته از دانشمندان، نسخ را به ارادة مشروط و مقيد به قيدي كه از نظر ما مخفي است 

از ديدگاه اين افراد، تغيير واقعي حكم، مستلزم تغيير واقعي . تگردانند، در همين نكته نهفته اس برمي
دليل محال بودنِ آن هم، تغييرناپذيري و . كنند تعبير مي» بداء محال«در اراده است كه از آن به 

كه  چنان). 360: 1ق، 1421حمود، (آيد  تجديدناپذيري علم الهي است كه منشأ اراده به شمار مي
نحوة استدالل براي محال بودن تغيير در ارادة الهي، بر اساس مبناي متأخران  تر اشاره شد، اين پيش

گردانند؛ وگرنه بر اساس مبناي بغداديان، ارادة الهي همان تحقق مراد  است كه اراده را به داعي بازمي
  . معنا خواهد بود كه سخن از تغيير آن، بي) كن فيكون(در خارج است 

  مـلـع
 برانگيز چالش علم نيز مانند اراده از مباحث. است» علم الهي«له نسخ، مبناي كالمي ديگر مسئ

به لحاظ مرتبه و جايگاه، رتبة علم سابق بر اراده است، زيرا اراده برخاسته از . كالم اسالمي است
كه  چنان. چگونگي تصوير ما از علم الهي در مسئله نسخ تأثيرگذار خواهد بود. علم و قدرت است

كساني كه تغيير در ارادة الهي را به دليل تغييرناپذيري و تجديدناپذيري علم تر گذشت،  پيش

                                                        
بر اين اساس، در صورتي كه . به دليل اشكاالتي بود كه بر ديدگاه بغداديان وارد آمد» اراده«گونه از مسئله  تبيين اين. 1

: تر نك براي اطالع بيش(اراده را صفتي جداي از علم بدانيم، با اشكال تسلسل و يا تعدد قدما مواجه خواهيم شد 
 ). 31: 1382عالمه حلي، 
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بر اساس ديدگاه . اند دانستند، در حقيقت به مبناي علم در اين مسئله اشاره كرده الهي محال مي
صفات ذات از ازل ). 63: ق1406طوسي، (رايج، علم، صفت ذات خداوند بوده و عين ذات اوست 

از ديگر . داشته و هر گونه نسبت جهل به ساحت ربوبي، محال خواهد بودهمراه ذات حضور 
هاي علم ذاتي، تغييرناپذيري آن است، زيرا هر گونه حدوث و تغيير در علم به نسبت  شاخصه

هاي اسالمي بر پيراستن ذات خداوند از جهل  تمامي فرقه. جهل به ساحت ربوبي خواهد انجاميد
ين صفت علم و چگونگي ارتباط آن با ذات، اختالفاتي وجود دارد تأكيد دارند؛ گرچه در تبي

  ).484: ق1400اشعري، : براي اطالع بيشتر در اين زمينه نك(
بر اساس اين ديدگاه، علم خداوند منحصر در علم ذاتي و ازلي است و به دليل عدم امكان 

چنين به دليل عالم  هم. نسبت جهل به ذات، همواره همراه با ذات بوده و قابل انفكاك نيست
بودن خداوند از ازل به تمامي امور و جزئيات، كه مورد تأكيد ظواهر آيات و روايات است، تمامي 

ها موجب  تقديرها و امور جزئي يادشده، غير قابل تغيير خواهند بود، زيرا هر گونه تغيير در آن
تحليل يادشده از علم الهي،  در حقيقت، بر اساس تبيين و. تغيير در علم ذاتي الهي خواهد بود

شواهد بسياري وجود دارد . شود علم خداوند امري مستحكم و غير قابل انعطاف و تغيير تلقي مي
در . گونه از مسئله علم، سبب تحليل مسئله نسخ به صورت ارادة مشروط شده است كه تلقي اين

يط ممكن و در برخي بسياري از منابع كالمي، نسخ حكم در برخي صور و بر اساس برخي شرا
: براي نمونه نك(نيز تعبير شده است » بداء محال«صور ديگر محال دانسته شده كه از آن به 

  ).116: 1ق، 1405؛ سيد مرتضي، 29: 2ق، 1423حمود، 
ها نسخ يك حكم با  ترين شواهد مربوط به اين مسئله، عباراتي است كه در آن يكي از روشن

دليل آن هم آگاه بودن خداوند به عواقب امور . دانسته شده استوجود چهار شرط، بداء و محال 
چنين عباراتي، بهترين شاهد بر ابتناي مسئله نسخ . و نفي جهل از ذات الهي عنوان شده است

  . بر علم الهي خواهد بود
أن يأمر أحدنا غيره بفعل ثم ينهاه عنه و : البداء«: كند مقري نيشابوري بداء را چنين تصوير مي

مقري ( »لوقت و الفعل و الوجه و اآلمر و المأمور واحد، و هذا ال يصح ممن هو عالم بالعواقبا
  ).54: ق1414نيشابوري، 

 است؛ شرط چهار را بداء و«: نگارد آشناي ري نيز چنين مي ابوالفتوح رازي، مفسر و متكلم نام

 نهي آن از هم و بفرمايد چيز يككه  چنان عنه، منهي و به مأمور اعني باشد، يكي فعل كهآن يكي

 او مثال بود؛ بداء را شرط چهار اين بود جامع هرچه .باشد يكي و وقت، وجه، و مكلّف، و كند،
 اين .مكن گويد يدآدر وقت كهآن از پيش آنگه ركعت، چهار كن پيشين نماز گويد را زيدكه  چنان

  عواقب به نباشد عالم كه كند كس آن ،اين كه آن براي نيست روا تعالي خداي بر اين و باشد، بداء
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  ).100: 1: ق1408رازي، (» محدث علم به بود عالم و امور، 
كه در مسئله نسخ، هر گونه تغيير در حكم تشريعي خداوند، به تغيير در ارادة او  افزون بر اين

هل بازگشت خواهد كرد و هر گونه تغيير در اراده، منجر به تغيير در علم خداوند و نسبت ج
  . خواهد شد كه محال بودن آن در جاي خود به اثبات رسيده است

  حكمت

از ديگر صفات الهي است كه چگونگي تبيين ما از آن در تحليل مسئله نسخ، » حكمت«
متكلمان در بسياري از موارد، به اين صفت استناد كرده و هر امري را كه . تأثيرگذار خواهد بود

؛ 107: ق1406طوسي، : براي نمونه نك(دانند  محال مي باعث اخالل در حكمت الهي گردد،
دربارة اين صفت، اختالف جدي ميان متكلمان اهل عدل وجود ندارد ). 155: 2ق، 1423آمدي، 

در اين ميان، اشاعره به دليل انكار حسن . و همگي بر حكيمانه بودن افعال الهي اتفاق نظر دارند
 عالمه(اند  ائل به جواز صدور قبايح از خداوند شدهو قبح عقلي و نفي غرض از افعال الهي، ق

 ).62: 1382حلي، 
؛ بدين معنا كه به صورت گتره و جزاف 1بنا بر مسلك عدليه، احكام تابع مصالح و مفاسد هستند

دليل اين مبنا، حكمت . تشريع نشده و در پسِ اوامر الهي مصلحت و در پسِ نواهي مفسده وجود دارد
مرو نهي الهي و تكليف كردن بندگان بدون داشتن مصلحت در امر و مفسده در خداوند است، زيرا ا

در ). 196: 1383سبحاني، (نهي، امري لغو و بيهوده خواهد بود كه بر خداي حكيم قبيح و محال است 
نتيجه در مسئله نسخ كه تغيير و تبديل حكم مولوي است، مصلحت و مفسده نيز حضور داشته و هر 

  . ها صورت پذيرد نسخ، بايد با تحفظ بر مصلحت و مفسده و بر اساس آنگونه تحليل از 
. بنا بر مسلك يادشده، اگر به شيئي امر شده باشد، نشان از مصلحت داشتن آن شيء دارد

با توجه به . حال اگر همان شيء نسخ شده و مورد حرمت قرار گيرد، نشان از مفسده خواهد كرد
ست كه مصلحت و مفسده در آن و به تعبيري ديگر، جهت اين نكته، نسخ در اموري ممكن ا

 طوسي،(بود  نخواهدجايز نسخ  در غير اين صورت، باشد؛تغيير  قابلآن در  قبح حسن و
  ).501: 2ق، 1417

ابتناي مسئله نسخ بر حكمت الهي از ميان تعابير متكلمان، در حدود و شرايط نسخ و تفاوت 
  . شود آن با بداء روشن مي

                                                        
دانند  در اين ميان، برخي مصلحت را در امر و برخي ديگر مصلحت و مفسده را در خود مأمور به و منهي عنه مي. 1
 ).41: 9ق، 1417صدر، : نك(
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و «: گويد در مقام بيان شروط نسخ و تفاوت آن با بداء و نسخِ محال چنين مي شيخ طوسي
الوقت الواحد، ألنّ المأمور به في وقت لو نهى عنه في وقت آخر و صح ) في البداء(إنّما شرطنا 

در اين عبارت، مالك براي ). 496: 1ق، 1417طوسي، ( »وقوعه لكان ذلك حسنا في الحكمة
چنين فرضي از نسخ، حكمت خداوند معرفي شده كه به خوبي گواه بر امكان و عدم امكان 

  . ابتناي مسئله نسخ بر حكمت الهي است
در عبارات برخي متكلمان، دليل جايز نبودن نسخ در برخي صور، جايز نبودن تبديل 

تر گذشت، بحث  كه پيش چنان 1.مصلحت به مفسده و مفسده به مصلحت عنوان شده است
  . آيد مبتني بر حكمت خداوند است و از پيامدهاي آن به شمار مي مصلحت و مفسده،

از عبارات يادشده و بسياري عبارات مشابه ديگر، ابتناي مسئله نسخ بر حكمت الهي به 
شود و هر گونه تحليل از حكمت الهي، تأثير مستقيم بر تحليل ما از مسئله  خوبي روشن مي

  . نسخ خواهد گذاشت
اي كالمي و مبتني بر سه مبناي كالمي  مسئله نسخ به عنوان مسئله در مجموع، تا به حال

اراده، علم و حكمت مطرح شد و شواهد مبتني بودن نسخ بر مباني يادشده به همراه بيان 
تبيين مشهور از نسخ كه بر عدم تغيير واقعي . ها بيان گرديد ديدگاه رايج و مشهور دربارة آن

ريزي شده و هر  كم استوار است، بر اساس مباني يادشده پايهحكم و به انتها رسيدن زمان يك ح
  . انجامد گونه تغيير در مباني يادشده، به تغيير در خروجي مسئله نسخ مي

چگونگي ابتناي نسخ بر اين مباني بدين صورت است كه امر يا نهي الهي بر اساس مصلحت 
كه ارادة  به دليل آن. كند ر ميپس از مدتي آن حكم تغيي. گردد يا مفسده در آن شيء صادر مي

خداوند امري تغييرناپذير است، به ناچار بايد ملتزم شويم كه در واقع تغييري روي نداده و براي 
علم جديدي نيز براي خداوند پديد نيامده و او به همة . ما به صورت تغيير پديدار گشته است

ديگر، حكم جديد نيز بر اساس از سوي . امور، حتي حكم تغييريافتة جديد نيز آگاهي دارد
در نتيجه، با تحفظ بر مقدمات . حكمت خداوند صادر شده و داراي مصلحت يا مفسده است

گوييم كه حكم از ابتدا مقيد به زمان خاصي بوده كه بر ما پوشيده است و پس  مزبور چنين مي
مفسده اساس شرايط جديد، جهت مصلحت و  به سر آمدن زمانِ حكم سابق و بر    تغيير كرده از 

                                                        
فهو بعينه دال  "لشرعفالدليل على جوازه هو ان كل دليل على حسن التعبد با"فاذا ثبت حقيقة النسخ في الشرع «. 1

على جواز النسخ ألن ما دل على جواز التعبد بالشرع ما قدمناه من المصلحة المتعلقة بالعبادة، و اللطف فيها، و هذا بعينه 
قائم في النسخ ألنه ال يمتنع أن يصير ما كان مصلحة في وقت مفسدة في وقت آخر، و ما هو مفسدة في وقت يصير 

 ). 264: ق1406طوسي، (» مصلحة في غيره
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  . و حكم جديد بر اساس مصالح جديد ابالغ شده است

  ديدگاه برگزيده
گفته، تحليل مسئله نسخ بر سه مبناي كالمي اراده، علم و حكمت  بر اساس مطالب پيش

ديدگاه رايج دربارة هر سه مسئله و چگونگي ارتباط آن با تبيين مسئله نسخ نيز بيان . استوار بود
شود تا بر  تبيين مي Dبيت گزيده دربارة مباني يادشده بر اساس ديدگاه اهلحال ديدگاه بر. شد

  . ها، تحليل جديدي از پديدة نسخ در حوزة انديشه كالمي اماميه ارائه گردد اساس آن

 اراده
شود؛ گروهي مانند بغداديانِ اماميه  در ميان متكلمان به دو ديدگاه كلي تقسيم مي» اراده«صفت 

طوسي، : براي نمونه نك(كردند  اراده را امري مستقل از علم و حادث تلقي ميو برخي معتزله، 
و گروهي ديگر از متأخران اماميه و معتزله، اراده را به ). 30: ق1387؛ سيد مرتضي، 64: ق1406

  . كه اين ديدگاه در حال حاضر نيز رواج دارد) 31: 1382عالمه حلي، (داعي و علم بازگرداندند 
، اراده به گونة ديگري ترسيم شده Dبيت مي امامية نخستين و روايات اهلدر ميراث كال

هماني  تمايز ميان علم و اراده و نفي اين. 1 :رو هستيم در اين فضا با سه محور كلي روبه. است
هر شيء در وجود تكويني خود، به عبور از . 3 .صفت فعل و حادث بودن اراده. 2 .هعلم و اراد

  . دهد مي د كه مراحل اراده را تشكيلهفت مرحله نياز دار
افزون . آيد بر اساس اين ديدگاه، اراده غير از علم است و امري حادث و نوپديد به شمار مي

تر، امكان تغيير  كه تا پيش از تحقق خارجي شيء، امكان تغيير در آن و به تعبير دقيق بر اين
فاوت اين ديدگاه با ديدگاه رايج مبني ترين ت ارادة الهي وجود خواهد داشت و اين نكته، اساسي

  . بر محال بودن تغيير ارادة الهي است
تفاوت اساسي علم و اراده . تمايز ميان علم و اراده، به روشني و صريح در روايات وجود دارد

و تا وقتي . شود علم باشد، اما معلوم وجود نداشته باشد، به خالف اراده در اين است كه مي
اي در كار نخواهد بود؛ در نتيجه، ارادة يك شيء مساوي با پديد آمدن  ، ارادهچيزي اراده نشود

گردد؛ برخالف علم كه بدون وجود معلوم  آن خواهد بود و اگر مراد نباشد، اراده نيز منتفي مي
و در يك كالم، نفي مراد مساوي با نفي اراده است و نفي معلوم مساوي با نفي . نيز تحقق دارد

  ).449: ق1398خ صدوق، شي(علم نيست 
انَّ ربك «و ) 27: ابراهيم( »يفعلُ اهللا ما يشَاء«: بر اساس شواهد بسيار قرآني همچون آيات

گيرد، نه بر اساس  ، فعل خداوند بر اساس مشيت و ارادة او صورت مي)107: هود( »فَعالٌ لما يرِيد
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ها سبب پيدايش مخلوقات  ته و اگر آنعلم و قدرت از ازل همواره وجود داش. علم و قدرت
شدند، الزمة آن قدم عالم بود؛ در نتيجه، در زماني علم وجود داشته، اما اراده وجود نداشته  مي

  . است و يكي از بهترين شواهد بر تمايز علم و اراده، همين نكته است
صريح شده صفت فعل و حادث بودن اراده از مواردي است كه در روايات بسياري به آن ت

 1).110: 1ق، 1407كليني، ( »الْمشيئَةُ محدثَة«: فرمايند در روايتي مي jامام صادق. است
تر گفتيم، امامية بغداد و برخي معتزليان نيز چنين ديدگاهي داشتند و نزد آنان  كه پيش چنان

يان ديدگاه آمد؛ در نتيجه در اين قسمت، تفاوتي م اراده، صفت فعل و امري حادث به شمار مي
  . روايات با ديدگاه اين دسته از متكلمان وجود ندارد

ترين مباحث اراده است كه تأثير زيادي بر تحليل ما از امور متغير  محور سوم، از اساسي
اين محور از جمله مباحثي است كه در كالم اماميه، مغفول واقع شده و . مانند نسخ و بداء دارد

  . دار از مسائلي مانند نسخ و بداء شده است يههاي زاو همين نكته سبب تحليل
مشيت، : كه اين هفت مرتبه را بپيمايد آيد، مگر آن چيزي در زمين و آسمان به وجود نمي

ها را نقض كند، كافر  تواند يكي از اين هر كس گمان برد مي. اراده، قدر، قضا، اذن، كتاب و اجل
ا اندكي تغيير در روايات ديگري نيز آمده اين مضمون ب). 149: 1ق، 1407كليني، (شده است 

آغاز شده و تا تحقق » مشيت«اين مراحل از ). 150و148: 1ق، 1407كليني، : نك(است 
مشيت، آغاز اين مسير است و منشأ آن، علم ذاتي خداوند . يابد خارجي و تكويني شيء ادامه مي

، تقدير سبب پيدايش قضا و قضا مشيت، منشأ پيدايش اراده، اراده منشأ پيدايش تقدير. باشد مي
). 148: 1ق، 1407كليني، (سبب تحقق امضاست كه مرحلة امضا مساوي با وجود خارجي است 

هاي يادشده تا پيش از مرحلة امضا و وجود خارجي  از ديدگاه روايات، تغيير در تمامي مرحله
ن ممكن نيست، پس از تحقق شيء، مرحلة تقدير پيشين سپري شده و تغيير در آ. ممكن است

ها فرا نرسيده است، امكان تغيير وجود خواهد  اما نسبت به تقديرهاي بعدي كه هنوز زمان آن
  ).148: 1ق، 1407كليني، : نك(داشت 
 توان تغييرپذيري ارادة الهي در محور سوم، مي  ويژه به  فوق و  گانة مجموع محورهاي سه از 

  با فعل الهي و خارج بودن آن از حوزة  اراده ة به دليل ارتباط حوز. برخي مراحل را نتيجه گرفت
                                                        

قُلْت لَم يزَلِ اللَّه : قَالَ jعبداللَّه عنْ أَبِي«: شود در اين باره روايات بسياري وجود دارد كه به چند نمونه اشاره مي. 1
راً ثُمماً قَادالع زَلِ اللَّهي ـ لَم هعم رَادمكُونُ إِلَّا للَا ي رِيدرِيداً قَالَ إِنَّ الْمم ادقَالَ «؛ )109: 1ق، 1407كليني، (» أَر ثُم

فَهِي محدثَةٌ لأَنَّ الْفعلَ كُلَّهj  يا سلَيمانُ أَ لَا تُخْبِرُني عنِ الْإِرادةِ فعلٌ هي أَم غَيرُ فعلٍ قَالَ بلَي هي فعلٌ قَالَ jالرِّضَا
  . )187: 1ق، 1378صدوق، ( »محدث
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  . ذات، تغيير يادشده در اراده، محذور عقلي نخواهد داشت

  مـلـع
در عالم بودن خداوند به تمامي امور از ازل تا ابد، ميان متكلمان نزاعي نيست، اما در 

نند و برخي دا برخي علم را عين ذات مي. چگونگي اتصاف ذات به صفت علم، اختالف وجود دارد
عموم متكلمان افزون بر علم ازلي خداوند به اشيا كه ). 52: ق1413مفيد، (ديگر زايد بر ذات 

اما در حوزة روايات . قابل تجديد و تغيير نيست، علم ديگري براي خداوند قائل نيستند
، بر اين اساس. رو هستيم و ديدگاه متكلمان نخستين اماميه، با فضاي ديگري روبه Dبيت اهل

تعبير » علم ذاتي«خداوند دو نوع علم دارد؛ علم ازلي خداوند كه تغييرپذير نيست و از آن به 
نوع دوم عبارت است از علم مخلوق و علم پس از تحقق و تقدير شيء كه از آن به . كنيم مي

اين نوع از علم، در حقيقت همان تقديرات اشياست كه به انبيا و . شود تعبير مي» علم فعلي«
به اين تقديرها در روايات اماميه، علم اطالق . كند يا افاضه شده و با تغيير مقدرات، تغيير مياول

اين علم پس از وجود تقديري و علمي ). 147: 1ق، 1407كليني، : براي نمونه نك(شده است 
ات آيد و تا پيش از اين مرحله، به دليل ارتباط آن با حوزة فعل، قابل سلب از ذ اشيا به وجود مي

متكلمانِ نخستين اماميه نيز چنين تفكيكي از صفت علم داشته و علم ذاتي و ازلي و . باشد مي
شواهد اين ). 36: ق1400اشعري، (اند  مخلوقي يا همان علم فعلي را براي خداوند قائل بوده

في  ان اهللا عالم«جايي كه تعبير  ها، آن در اين گزارش. نگاري موجود است انگاره در كتب مقاالت
انما يعلم «آمده است، مراد علم ازلي و ذاتي، و مواردي كه تعابيري همچون » نفسه ليس بجاهل

وجود دارد، مراد از آن علم مخلوقي و فعلي خداوند است كه پس از » االشياء اذا قدرها و ارادها
متكلمان  عدم تفكيك ميان علم ذاتي و فعلي، باعث افترا به. آيد تقدير و مشيت و اراده پديد مي

نخستين اماميه همچون هشام بن حكم، هشام بن سالم و مؤمن طاق شده و قول به حدوث علم 
  ).6: ق1413خياط معتزلي، : در اين باره نك(الهي به آنان نسبت داده شده است 

  حكمت
تر  كه پيش چنان. برانگيز در حوزة مسائل كالمي نيست از صفات چالش» حكمت«صفت 

عدل اختالفي در اين صفت وجود ندارد و همگي، افعال خداوند را در ميان اهل  گذشت،
برخالف اراده و علم، حوزة روايات . دانند حكيمانه دانسته و از هر گونه كار لغو و عبث به دور مي

تنها اختالف . دانند دار نبوده و روايات نيز افعال خداوند را حكيمانه مي اماميه با اين ديدگاه زاويه
در ديدگاه . ه رايج در مصاديق حكمت و به اصطالح منطقي، مناقشة صغروي استما با ديدگا

غالب، امر نشان از مصلحت در مأمور به و نهي نشان از مفسده در منهي عنه دارد و تبديل 
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مصلحت و مفسده به يكديگر در زمان واحد، محال است؛ گرچه با تغاير زمان اين امر ممكن 
اما به چه دليل مصلحت يا مفسده، منحصر به يك . گونه است ينكه در نسخ هم گردد، چنان مي

مورد دانسته شده است؟ ممكن است يك شيء، مصالح متعددي داشته باشد و از آن ميان، 
خداوند با اراده و اختيار آزاد خود و بر اساس يك مصلحت، امر كند؛ حال چه مانعي وجود دارد 

گزين حكم  حكم دوم بر اساس مصلحت جديد، جايكه با ارادة جديد، حكم اول منسوخ شده و 
اول گردد؟ بر اين اساس، در تحليل نسخ نيازي به گذشت زمان براي تغيير جهت مصلحت يا 
مفسده و يا اساساً تغيير جهت مصلحت و مفسده نيست و بدون آن نيز تغيير حكم ممكن 

با اين . فسدة آن خواهد بودخواهد بود؛ در نتيجه، تفاوت حكم اول و دوم در تفاوت مصلحت يا م
دار  دار بودن امر و مفسده ديدگاه، هم بر حكيمانه بودن افعال الهي تحفظ شده و هم بر مصلحت

بودن نهي تأكيد شده است؛ برخالف ديدگاه اشاعره كه در آن، افعال خداوند داراي غايت و 
  . ه گشتغرض نيست و در پسِ امر و نهي نبايد لزوماً به دنبال مصلحت يا مفسد

  تحليل نسخ بر اساس مباني برگزيده

تر، از كالمي بودن مسئله نسخ و مبتني بودن آن بر سه مبناي مهم اراده، علم و  پيش
در ادامه، به . هاي مشهور دربارة هر سه مبنا مطرح گشت حكمت سخن به ميان آمد و ديدگاه

هاي آن با  نا اشاره و تفاوتديدگاه آيات و روايات و متكلمان نخستين اماميه از اين سه مب
» مخلوقي«و » ذاتي«بر پاية اين مباني، علم الهي به دو گونة . هاي مشهور نيز بيان شد ديدگاه

ارادة الهي امري قابل انعطاف و قابل تغيير است و از مرحلة مشيت آغاز شده و . شود تقسيم مي
فعل . غيير اراده وجود داردها يا همان ت امكان تغيير تقدير تا پيش از تحقق خارجي شيء،

حكيمانة خداوند منحصر به موارد خاصي نيست و از ميان مصالح متعدد، خداوند با ارادة آزاد 
  . گزيند خود يكي را برمي

گرديم و آن را بر پاية  با روشن شدن ديدگاه روايات دربارة مباني فوق، به مسئله نسخ بازمي
  . كنيم اين مباني تحليل و تبيين مي

 گردد و يا به گردد؛ يك فعل واجب حرام مي در ظاهر امر، به صورت تغيير حكم پديدار مي نسخ
بر اساس . ممكن است واجبي به واجب ديگر و يا حرامي به حرام ديگر نيز تغيير پيدا كند. عكس

ن ها اشاره شد، تغيير يادشده به دليل امتناع تغيير ارادة خداوند بدي تر به آن مباني رايج كه پيش
شود كه ارادة خداوند بر جعل اين حكم، از ابتدا مقيد و مشروط به قيد و زمان  صورت تحليل مي

خاصي بوده كه با سر آمدن آن زمان و تغيير آن قيد، حكم تغيير كرده و استمرار همان ارادة 
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رد كه كه، از ابتدا دو ارادة موازي بر جعل حكم وجود دا گونة ديگر اين. پيشيني با قيد جديد است
ارادة اول، مشروط و مقيد به قيد اول و ارادة دوم، مشروط به قيد دوم است و پس از سر آمدن 

  . گردد زمان قيد اول، ارادة دوم كه از ابتدا وجود داشت، باعث استمرار حكم جديد مي
تحليل مسئله نسخ بر اساس مباني برگزيده به اين صورت است كه حكم اول بر اساس ارادة 

به دليل حكيمانه بودن افعال الهي، مصلحت يا مفسده وراي اين . شود خداوند جعل ميتشريعي 
اما به دليل عدم انحصار مصلحت يا مفسده در امري خاص، خداوند با ارادة آزاد . حكم وجود دارد

پس از صدور حكم اول، دست . كند گزيند و امر يا نهي خود را صادر مي خويش يكي را برمي
تواند حكمي مغاير با حكم اول و با ارادة  ده و بر اساس ساير مصالح و مفاسد ميخداوند باز بو

در اين ديدگاه، خداوند از ابتدا عالم به هر دو حكم است، اما به دليل تفكيك . جديد صادر كند
بنابراين چنين نيست كه از ابتدا يك ارادة . علم از اراده و حدوث اراده، آن را اراده نكرده است

يا دو ارادة موازي وجود داشته باشد، بلكه پس از صدور حكم اول با اراده، در هر لحظه  مشروط
بر اساس اين تحليل، پس از جعل . با ارادة جديد امكان صدور حكم جديد وجود خواهد داشت

حتي پيش از . حكم و ابالغ آن به بندگان و پيش از وقت عمل به حكم اول، نسخ ممكن است
نيز بر اساس اراده جديد، نسخ حكم ممكن است؛ گرچه در اين صورت، آگاهي از ابالغ به بندگان 

آن براي ما ممكن نخواهد بود؛ برخالف ديدگاه غالب كه در آن يكي از شروط اساسي نسخ، 
آمدن حكم جديد پس از وقت عمل به حكم اول عنوان شده و نسخ حكم پيش از وقت عمل به 

  ).401: 1982عالمه حلي، (شده است حكم نخستين، بداء و محال دانسته 
ها در حوزة  بر اساس ديدگاه غالب، بداء و نسخ به يك گونه تحليل شده و تفاوت ميان آن

). 55: 1374ميرداماد، (هاست؛ نسخ در حوزة امور تشريعي و بداء در حوزة امور تكويني است  آن
ور و آشكار شدن چيزي است كه و ظه» ابداء«در بداء نيز تغيير واقعي وجود ندارد و در حقيقت 

همان تحليل ارادة مشروط دربارة بداء نيز صادق ). 146: 1388مفيد، (بر ما مخفي بوده است 
بسياري از متكلمان اماميه، بداء را به همان معناي نسخ دانسته و بداء را از باب نسخ . است
  ).80: ق1413؛ مفيد، 11: 1ق، 1405سيد مرتضي، (دانند  مي

 فوق، نسخ از باب بداءبه عكس ديدگاه  متفاوت است و مختار، اوضاع كامالً يدگاهاما در د
، محو و اثبات حقيقي تقديرها و )39: رعد( »يمحوا اهللا ما يشَاء و يثبِت«بداء بر اساس آيه . است

اين ديدگاه، پيشينة تاريخي . تعالي در مراحل وجود تكويني شيء است تغيير واقعي ارادة حق
  ديدگاهي و اندكي پس از آن نيز چنين  Dامامان حضور  متكلمان اماميه در عصر  و  داشته 

  ).39: ق1400اشعري، : نك(داشتند 
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  نتيجه
اي كالمي است و مباني آن ريشه در  اي اصولي باشد، مسئله كه مسئله پيش از آن» نسخ«

ين مسئله نسخ، نيازمند مباني تبي. اراده، علم و حكمت: اين مباني عبارتند از. علم كالم دارد
  . هاست يادشده است كه علم كالم متكفل بررسي آن

علم و اراده در ديگاه غالب متكلمان اماميه، با ديدگاه آيات و روايات و متكلمان نخستين 
و متكلمان نخستين، علم الهي منحصر به علم ذاتي  Dبيت در ديدگاه اهل. اماميه، تفاوت دارد
اراده هم امري قابل . هاي الهي نيز علم اطالق شده است تقديرها يا همان اراده و ازلي نيست و به

  . تغيير تا پيش از وجود خارجي شيء عنوان شده است
تحليل مسئله نسخ در ديدگاه برگرفته از آيات و روايات، به صورت پيدايش ارادة تشريعي 

حكم جديد نيز تابع . ير الهي استجديد پس از ارادة سابق و بر اساس علم ازلي و غير قابل تغي
كند، بلكه  مصلحت و مفسده بوده و اين مصلحت و مفسده، الزامي براي جعل حكم ايجاد نمي

تواند حكم  ها مي مصالح و مفاسد متعددي امكان دارد كه قادر مختار بر اساس هر كدام از آن
  . تشريعي صادر كند

اشاعره از اساس، . اشاعره كامالً روشن استتفاوت ديدگاه مختار در مسئله حكمت با ديدگاه 
دانند؛ از سوي ديگر، در اعتقاد آنان افعال  حسن و قبح را عقلي ندانسته و آن را شرعي مي

. خداوند داراي غايات و اغراض نيست و در نتيجه فعل عبث و لغو بر خداوند محال نخواهد بود
حكيمانه بودن افعال الهي تحفظ شده اما در ديدگاه برگزيده، بر مسئله حسن و قبح عقلي و 

تنها تفاوت در مصداق مصلحت و مفسده است كه بر اساس ديدگاه رايج، منحصر به موارد . است
  . آورد خاصي است و بر اساس اين ديدگاه متعدد است و الزامي را بر خداوند در جعل حكم نمي

  منابع
  ـــــــــــــــــــــــــ

 . قرآن كريم .1
  . Dالبيت ، قم، آلكفاية االصول، )ق1409(، محمدكاظم، آخوند خراساني .2
  . ، قم، دارالهديبداية الوصول في شرح كفاية االصول، )ق1426(آل شيخ راضي، محمدطاهر،  .3
  . ، قاهره، دارالكتبابكار االفكار في اصول الدين، )ق1423(الدين،  آمدي، سيف .4
  . ، ويسبادن آلمان، فرانس شتاينراختالف المصلين مقاالت االسالميين و، )ق1400(اشعري، علي بن اسماعيل،  .5
  . ، قم، مكتب االعالم االسالميمعجم مقاييس اللغة، )ق1404(فارس، احمد،  ابن .6
  . ، بيروت، مؤسسة االعلميالفوائد البهية في شرح عقائد االمامية، )ق14221(حمود، محمد جليل،  .7
 . ، بيروت، مؤسسة االعلمير علماء بغدادابهي المداد في شرح مؤتم، )ق1423(، ــــــــــــــــ .8

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي



 

 

ار 
 به
هم،

ازد
 دو

اره
شم

م، 
هار

ل چ
سا

13
95

  

98

  . ، قم، مؤسسه نشر اسالميالمنقذ من التقليد، )ق1412(حمصي رازي، سديدالدين،  .9
  . ، قم، دارالهادي للمطبوعاتمحاضرات في اصول الفقه ،)ق1417(خوئي، ابوالقاسم،  .10
  . ، بيروت، اوراق شرقيةاالنتصار، )ق1413(خياط معتزلي، ابوالحسين،  .11
  . هاي آستان قدس رضوي ، مشهد، مركز پژوهشالجنانالجنان و روحروض، )ق1408(ابوالفتوح، رازي،  .12
  . اهللا سيدمحمد حسيني روحاني ، قم، دفتر آيةمنتقي االصول، )ق1413(روحاني، سيدمحمد،  .13
  . j، قم، مؤسسه امام صادقاصول الفقه المقارن في ما ال نص فيه، )1383(سبحاني، جعفر،  .14
  . ، قم، دارالقرآن الكريمرسائل الشريف المرتضي، )ق1405(سيد مرتضي،  .15
  . ، نجف اشرف، مكتبة اآلدابجمل العلم و العمل، )ق1387(، ــــــــــ .16
  . ، قم، مؤسسه نشر اسالميالذخيرة في علم الكالم، )ق1411(، ــــــــــ .17
  . ، قم، دارالمعارف االسالميةالغيبة، )ق1411(شيخ طوسي، محمد بن حسن،  .18
  . ، بيروت، داراالضواءاالقتصاد في ما يتعلق باالعتقاد، )ق1406(، ــــــــــــــــــــــــ .19
  . ، قم، محمدتقي عالقبنديانالعدة في اصول الفقه، )ق1417(، ــــــــــــــــــــــــ .20
  . ، قم، جامعه مدرسين اسالميالتوحيد، )ق1398(شيخ صدوق، محمد بن علي،  .21
  . ، تهران، نشر جهانjعيون اخبار الرضا، )ق1378(، ـــــــــــــــــــــــ .22
  . ، قم، كنگره شيخ مفيدمختصر التذكرة باصول الفقه، )ق1413(شيخ مفيد، محمد بن نعمان،  .23
  . ، قم، كنگره شيخ مفيداوائل المقاالت في المذاهب و المختارات، )ق1413(، ــــــــــــــــــــــ .24
  . ، تهران، روشناي مهرعتقادتصحيح اال، )1388(، ــــــــــــــــــــــ .25
  . ، بيروت، الدار االسالميةبحوث في علم االصول، )ق1417(صدر، محمدباقر،  .26
  . ، بيروت، دارالكتب اللبنانينهج الحق و كشف الصدق، )1982(عالمه حلي، حسن بن يوسف،  .27
  . jدق، قم، مؤسسه امام صانهاية المرام في علم الكالم، )ق1419(، ــــــــــــــــــــــــ .28
  . j، قم، مؤسسه امام صادقكشف المراد، )1382(، ــــــــــــــــــــــــ .29
  . ، تهران، علميهتفسير عياشي ،)ق1380(عياشي، محمد بن مسعود،  .30
  . هجرت ، قم،العين، )ق1409(فراهيدي، خليل بن احمد،  .31
  . البحوث االسالمية، مشهد، مجمع االنوار الجاللية في شرح الفصول النصيرية، )ق1420(فاضل مقداد،  .32
  . ، قاهره، دارالمصريةالمغني في ابواب التوحيد و العدل، )1962(قاضي عبدالجبار، عبد الجبار بن احمد،  .33
  . ، تهران، دارالكتب االسالميةالكافي، )ق1407(كليني، محمد بن يعقوب،  .34
  .قم، دار الذخائر ،كنز الفوائد ،)ق1410(كراجكي، محمد بن علي،  .35
  . ، مشهد، مركز البحوث االسالميةالمسلك في اصول الدين، )ق1414(الدين،  محقق حلي، نجم .36
  . j، قم، مؤسسه امام صادقالحدود، )ق1414(مقري نيشابوري، ابوجعفر،  .37
  . ، تهران، مؤسسه مطالعات و تحقيقات فرهنگيشرح اصول الكافي ،)1383(مالصدرا، محمد بن ابراهيم،  .38
 . ، قم و تهران، هجرت و ميراث مكتوبس الضياءنبرا ،)1374(ميرداماد، محمدباقر،  .39

ـــــــــــ
فصلنـامــه

ـــــــــــپژوهشيعلمي




