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چکیده

نظریه نسخ از مهمترین مسائل قرآنی است که دانشمندان علوم قرآن
و تفســـیر درهاره وقوا یا عدم وقوا آن ،دید اه های متفاوتی ارائه
دادهاند .غالب عالمان در اعتقاد هه وجود نسخ همداستان و متفق هوده
و اختالف آنها تنها در تعداد و چگونگی آیات منســـوس اســـت .از
ســـویی دیگر ،هرخی از دانشـــمندان هه خصـــون متاخمران ،هه مقول
«عدم نســخ آیات قرآن» رایش نشــان داده و هر این هاورند که هی
یک از آیات قرآن نســـخ نشـــده اند .در این مقاله ها رول تحلیلی-
توصیفی ،اهتدا نظریه قائالن نسخ مورد واکاوی قرار رفته و ها تأکید
هر عدم همدا ستانیِ آنها در انواا ن سخ و تعداد آیات من سوس ،و نیز
اختالف معنای نسخ هین متقدمان و متاخران ،همچنین تحلیل محتوائیِ
دو آی معروف هه «آی نســـخ» و «آی تبدیل» (البقره 106 :و نحل:
 .1استادیار دانشگاه علوم و معارف قرآن کریم ،دانشکده علوم وفنون قرآن تهران
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 .2کارشناس ارشد علوم قرآن و حدیث دانشگاه اراك (نویسنده مسئول)
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 )101و عدم داللت آن هر نســـخ آیات قرآن ،این نظریه نقد شـــده
است .سپس ها ارائ دالئلی این نتیجه مطرح میشود که نسخ هه معنای
نســـخ حکم آیات ،در قرآن واقش نشـــده ،زیرا قرآن نا زیر هاید از
ل حاظ ال فاظ و م فاهیم ،هدون تغییر هاشــــد تا جاودانگی آن لط مه
نخورد ،چرا که قبول نسخ حکم آیات هراهر ها محدود کردن محتوای
هرخی از آ یات هه ز مان خان اســــت و این مهم ها جاودانگی و
همگانی هودن قرآن در تعارض اســـت .از این رو نســـخ تنها هدین
معناســـت که قرآن در مقام آخرین کتاس آســـمانی جاودان ،ناســـخ
شریعتها ،کتاسها و معجزات پیشین میهاشد.
واژههاي كلیدي :قرآن کریم ،نسخ ،ناسخ و منسوس ،شریعتهای
پیشین.
مقدمه
در موضــوا نســخ ،ازســوی دانشــمندان متقدخم و متأخمر پژوهشهای فراوانی انجام شــده و
هیشــترآنها وقوا نســخ در قرآن را پتیرفتهاند .در این میان هرخی از این دانشــمندان در یک
تقســیم هندی ســه نوا نســخ (نســخ تالوت -نســخ حکم و تالوت -نســخ حکم) در قرآن را
پتیرفتهاند و شـــواهدی هرای آن هیان داشـــتهاند ازجمله ،زرکشـــی در «البرهان» ،زرقانی در
«مناهل العرفان» ،ســیو ی در «االتقان» .هرخی دیگر دو قســم اول را رد کرده و آن را هراهر ها
تحریف قرآن تلقی نموده و تنها نســخ حکم آیات را پتیرفتهاند؛ ها این تفاوت که در تعداد
آیات منسوس هر یک هاور مشترك نبوده و اختالف زیادی هین آنها وجود دارد.
در این هاره میتوان هه اندی شمندانی همچون ،آیت اهلل خوئی در «البیان» ،م صطفی زید
در «النســخ فی القرآن» ،علی حســن العرید در «فتح المنان فی نســخ القرآن» اشــاره نمود.
روهی دیکر از قائالن هه نسخ در قرآن نه تنها نسخ دو قسم اول را رد میکنند هلکه از نسخ
حکم نیز تعریفی متفاوت از دیگران ارائه میدهند و ها تعبیر نســـخ مشـــروس از نســـخ حکم

فصلنامه علمي ـ پژوهشي «تحقیقات علوم قرآن و حديث» دانشگاه الزهرا(س) ،سال ،12پیاپي3 28

آ یات یاد می کن ند .آ یت اهلل معر فت نیز در «التمه ید» و دیگر آ ثار خود هه این موضـــوا
پرداخته است.
در مقاهل هرخی دیگر از اندیشمندان هه ور کلی قرآن را از هر نوا نسخ ( اعم از نسخ
تالوت ،ن سخ حکم و تالوت ،ن سخ حکم ،و ن سخ م شروس) منزمه میدانند .از نظر این روه،
قرآن آخرین کتاس آســمانی اســت که نا زیر هم از لحاظ مفاهیم و هم از لحاظ الفاظ هاید
جاودانه و هدون تغییر هاقی هماند .در دید اه این روه هی آیه منســـوخی در قرآن وجود
ندارد .هر همین ا ساس هع ضی از دان شمندان علوم قرآن هه خ صون متأخمران هه مقولهی عدم

ن سخ در قرآن رایش ن شان دادهاند؛ از جمله ،سیخد مرت ضی ع سگری در «القرآن الکریم و
روایات المدرستین» ،ایهاس حسن عبده در«استحاله وجود النسخ هالقرآن» ،مصطفی اهراهیم

الزلمی در «التبیان لرفش غموض النســخ فی القرآن» ،عبدالمتعال جبری در «نســخ فی القرآن،
ل ماذا؟» ،مح مدغزالی در «النظرات فی القرآن» و اح مد صـــبحی منصـــور در «مش القرآن
الکریم».
پژوهش حاضر در پی جویی معنای حقیقی نسخ هه هررسی آراء دانشمندان علوم قرآن
درهاره وقوا یا عدم وقوا ن سخ میپردازد .اهمیخت این مو ضوا تا آنجا میها شد که تلقی هه
قبول ن سخ حکم هرخی از آیات هراهر ها محدودیت زمانی حکم آن آیات ا ست و از سویی
دیگر قبول نســخ حکم آیات مشــکلی دیگر فرا روی قائالن هه این نوا از نســخ می تارد و
آن تعریفی م شترك از ن سخ حکم ا ست .نبود این تعریف در هین دان شمندان شمارل آیات
منسوس را ها مشکل جدی روهه رو کرده است ،هه ونهای که این اختالف از یک آیه تا200
آیه میر سد .ههر روی ،اثبات یا عدم اثبات وقوا ن سخ حکم در آیات قرآن میتواند امی
نو در شناخت مسائل علوم قرانی هاشد و از تسلط شهرت و نقل ،هر عقل و واقعیت ،هکاهد.
 .1نسخ در لغت و اصطالح
در مورد واژه«نســـخ»  ،معانی مختلفی در کتب لغت وجود دارد از جمله ،ازاله و هرداشـــتن
امری که قبالً هدان عمل شده ا ست (فراهیدی1410،ق ،ج ،4ن .) 201تبدیل نمودن چیزی
هه چیزی ،هه وری که شیئ دوم غیر از شیئ اول ها شد ،و ن سخ هه معنای انتقال از جایی هه
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جای دیگر اســت (اهن منظور1970 ،م ،ج ،3ن .)61نســخ آیهای ها آیه دیگر هه معنای زایل
کردن حکم آن آیه است (جوهری1407 ،ق،ج ،1ن.)423
ن سخ در ا صطالح علوم قرآن هر این ا ساس ا ست که اهتدا آیاتی از قرآن نازل شده و
سپس ها توجه هه هرخی مصالح ،حکم آن هرداشته شده است که هه آیات متقدم ،منسوس و هه
آیات متاخر ناســخ می ویند(زرقانی ،هی تا ،ج ،2صــص110تا 111؛ ســیو ی ،هی تا ،ج،2
ن25؛ خوئی1385 ،ل ،ن.)357
 .2نقد و بررسي اقسام سه گانة نسخ در قرآن
هرخی از دانشمندان در یک تقسیم هندی سه نوا نسخ را در قرآن جایز دانسته و در این هاره
هه آیاتی استناد میکنند .این سه قسم عبارتند از« ،نسخ تالوت و اهقای حکم»« ،نسخ حکم و
تالوت» و «نسخ حکم» (سیو ی ،هی تا ،ج ،2ن 61و 62؛ زرکشی1994 ،م ،ج ،2ن 41تا
 .)44الزم هه ذکر ا ست همه عالمان قرآنی در روائیِ این تق سیم ،متفق القول نبوده هلکه غالباً
«نســخ تالوت» و «نســخ حکم و تالوت ها هم» را در قرآن جایز ندانســته و آن را مســاوی ها
تحریف قرآن شــمردهاند (خوئی1385 ،ل ،ن  355و 356؛ صــبحی صــالح1998 ،م ،ن
265-266؛ عسکری1424 ،ق،ج ،2ن  336تا .)339
 .1-2نسخ تالوت و ابقاي حکم ،نسخ حکم و تالوت با هم
قائالن هه نســخ تالوت و اهقای حکم معتقدند در قرآن آیه یا آیاتی هودهاند که تالوت آنها
نســخ شــده و از صــفح قرآن ســاقط شــدهاند ولی حکم آنها هنوز هاقی اســت(زرکشــی،
1994م ،ج ،2ن 41تا  )44در این هاره هه ســـخن عمر درهاره آیه رجم اســـتناد میکنند
(نسائی1411،ق ،ج ،4ن 272؛ هخاری1401 ،ق ،ج ،8ن .)26
در نســـخ حکم و تالوت ها هم ،حکم و تالوت آیه هه اهم منســـوس ردیده اســـت
(زرکشی1994 ،م ،ج ،2ن 41تا  .)44قائالن هه این قسم در این هه اره هه سخن عایشه«عشر
رَضَعاتٍ مَعلوماتٍ یُحَرِّمنَ» استناد کردهاند(ترمتی1403 ،ق ،ج ،2ن 309؛ سیو ی ،هی تا،
ج ،3ن 62و 63؛ زرقانی ،هی تا ،ج ،2ن.)281
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 .1-1-2نقد و بررسي قسم اول و دوم
وقوا این دو نوا از اقسام نسخ در قرآن مردود و قاهل انکار میهاشد؛ زیرا قبول این دید اه
هراهر ها تحریف قرآن است؛ زیرا هر این اساس ،آیاتی مشمول قرآن هوده ،ولی از هین رفتهاند
و این همان تحریف هه نقیصه میهاشد که ها نص آیات قرآن و اجماا مسلمانان درهاره عدم
تحریف قرآن در تعارض است( .جوادی آملی1386 ،ل ،ن 48تا .) 71
اکثر اندی شمندان فریقین این دو ق سم را نپتیرفته و هه ادلهای هر رد آن ا ستناد ج ستهاند
(خویی 1385 ،ل ،ن 355و 356؛ معرفت1385 ،ل ،ن 186تا 188؛ صـــبحی صـــالح،
1998م ،ن 265-266؛عســکری1424 ،ق ،ج ، 2ن  336تا  )339دالیلی که قائالن هه این
دو ق سم آورده اند ه سیار س ست و از لحاظ علمی ضعیف هوده و شأن و منزلت قرآن مبرما و
منزمه از این سخنان است.
 .2-2نسخ حکم بدون تالوت
نســخ در این قســم هدین معنا اســت که حکم آیه منســوس شــده ،اما تالوت آن هاقی اســت
(زر قانی ،هی تا ،ج ،2ن 110تا 111؛ ســـیو ی ،هی تا ،ج  ،2ن25؛ خوئی1385 ،ل،
ن .)357غالب کتب تالیف شده درهارهی آیات ناسخ و منسوس ،همین قسم را مدخ نظر قرار
دادهاند .امخا اختالفی که در زمینه تعداد آیات منســوس وجود دارد مانش از آن اســت که نظر
ثاهت و متقنی در این هاره وجود داشته هاشد ،زیرا چنین نیست که همه دانشمندان علوم قرآن
و مف سران هه ور قا ش معتقد ها شند ،این ن سخ ،یعنی ن سخ حکم در قرآن وجود دارد و لتا
آیات معیخنی را منسوس هشمارند.
هرخی در دفاا از این تشــتمت آراء ،هر این هاورند که این اختالف در مشـــخص کردن
آیات منســوس ،هه اختالف تعریف هر یک از عالمان در مورد نســخ مرهوس اســت (کرهالئی
پازوکی1380 ،ل ،ن )81؛ ولی نیک پیداســت که دفاعیســت متزلزل؛ زیرا نســخ در قرآن
مورد کم و هی اهمیتی نیست که هر کسی هه دلخواه ،تعریفی از آن داشته هاشد و تعدادی از
آیات را منسوس هداند.
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 .1-2-2نقد و بررسي قسم سوم (نسخ حکم بدون تالوت)
دانستیم که از هین سه قسمِ متصور نسخ« ،نسخ حکم و تالوت» و «نسخ تالوت هدون حکم»
هه دلیل ثبوت تحریف ،مردود است .نظر هه اهمیخت قسم سوم و تعداد فراوان قائالن هه آن ،و
نیز ارتباس آن ها موضــوا نوشــتار حاضــر ،در این هخش دالئل معتقدان هه «نســخ حکم» هه
تفکیک مورد نقد و هررسی قرار داده میشود.
 .3ادله قائالن به وقوع «نسخ حکم» در قرآن
قائالن هه وقوا قسم سوم نسخ ،هه دالیل و شواهدی استناد جستهاند که اهم آنها عبارتند از
ســـه دلیل :دالئل قرآنی؛ دالئل روائی ،و دالئل عقلی .اینک هر یک از موارد پیش فته،
تبیین و سپس مورد نقد قرار می یرد:
 .1-3داليل قرآني
از مهمترین مســتندات قائالن هه وقوا نســخ حکم ،خودآ قرآن اســت؛ هه این معنا که خداوند
در قرآن هه صراحت هه مقوله ن سخ هرخی از آیات قرآن ا شاره کرده ا ست (مکی1406 ،ق،
ن  .)62آنان هه دو آیه (البقره106 :و نحل )101 :که هه ترتیب ،هه «آی نسخ» و «آی تبدیل»
معروفند ،استناد میکنند ،که هه تفصیل خواهد آمد.
قائالن وقوا نســـخ در قرآن معتقدند که مراد از واژه «آیه» در این دو آیه هه معنای
آیهای از آیات قرآن است و مقصود از واژ ان «نسخ» و «هَدخلنا» این است که خداوند آیاتی
از قرآن را هه وسیله آیاتی دیگر از خود قرآن نسخ و تبدیل میکند( برسی1372 ،ل ،ج،1
ن 348تا 350؛ بری1412 ،ق،ج ،1ن379تا 384؛ اهن عاشور1384 ،ق ،ج ،13ن 226تا
 .)229از آنجا که نفی داللت این دو آیه هر نســـخ حکم ،مهمترین پای هســـت این اعتقاد را
ویران میکند ،در این مسیر ام هر میداریم.
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 .1-1-3بررسي میزان داللت آية نسخ بر وقوع نسخ
«ما نَنْس َْ ْ م ْ آيْةٍ أَوْ نُنْس َ ا نَتْ

ِخَیرٍ منْ ا أَوْ مثل ْا أَ لَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهْ عْلى کُلِ ش ََیٍءٍ قَدير»

(البقره.)106 :
هیشـــتر مناقشـــه قائالن و منکران نســـخ در قرآن ،درهاره مفهوم واژه «آیه» در آی فوق
اســـت .روهی از مفسـ ـخران مراد از نســـخ در این آیه را هم نســـخ آیات قرآن و هم نســـخ
کتاسهای آســمانی پیشــین میدانند؛ و هر این هاورند که دایرهی مصــادیق واژه «آیه» چنان
وســـیش اســـت که عالوه هر آیات قرآن ،معجزه و کتاسهای آســـمانی پیشـــین را نیز در هر
می یرد .هه این معنا که هم نســـخ حکم در قرآن وجود دارد و هم قرآن در مقام آخرین
کتاس آســمانی و معجزه جاودان ،ناســخ معجزات ،کتاسها و شــریعتهای آســمانی پیشــین
اســــت (رازی1412 ،ق ،ج ،3ن 637تا 643؛ ســـ ید ق طب1412،ق ،ج،1ن102و103؛
زمخشری1407 ،ق ،ج ،1ن 176و.)177
اما روهی دیگر از مفسخران ،مفهوم نسخ در این آیه را فقط وقوا نسخ در قرآن دانسته
و هر این هاورند که واژه «آیه» در معنای آیهای از آیات قرآن هه کار رفته است .هر این اساس
تفسیر کلمی این آیه آن است که ا ر هعضی از آیات قرآن را از لحاظ حکم منسوس کردیم
آیاتی ههتر یا مثل آن را میآوریم (فید کاشـــانی1418 ،ق ،ج  ،1ن 60و 61؛ برســـی،
1372ل ،ج  ،1ن  348تا.)350
هه هر روی ،مراد از واژة «آیه» در این آیه هه معنای آیات قرآن نمیهاشـــد بق وجوه
زیر که مجموعاً دلیل هر مدعای این نوشتار است.
 .1-1-1-3وجه اول در عدم داللت آية بر نسخ حکم
«آیه» در لغت هه معنای عالمت ظاهری و م شخمص میها شد و حقیقت آن عبارت از هر چیز
ظاهری که مالزم اســت ها شــیئی که ظهور آن مشـخمص نیســت (راغب اصــفهانی1412 ،ق،
ن102و.)103
هسامد واژة «آیه» در  382مورد ،هه قرار زیر است:
 -ها صیغ مفرد« ،آیه»  84هار.
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 ها صیغ مثنی« ،آیتین»یک هار. ها صیغ جمش« ،آیات» 148هار. هه صورت مضاف هه ضمیر  149هار «آیتک،آیاتک،آیاتنا،آیاته،آیاتها ،آیاتی»آیه در اصطالح ،هخشی از حروف یا کلمات قرآنی است که حدود آن از ریق نقل
و روایت م شخص میها شد ،و هدین معنا ،در قرآن ا ستعمال ن شده مگر هه صیغ جمش؛ مانند،
«وْ لَقَدْ أَنزَلْنَا إِلَیْكْ ءْايْا

ْیِّنَا ٍ وْ مْا يْكْفُرُ ِ ْا إِلَّا الْفَاسََقُ ن » (البقره ،)99:و نیز« ،هُ ْ الَّذى

أَنزَلَ عْلَیْكْ الْكتَابْ منْهُ ءْايْا ٌ محُّْكَمْا ٌ هُ َّ أُمُّ الْكتَابِ وْ أُخَرُ مُتَشَا ِ ْا ٌ» (آل عمران.)7،
در سایر موارد ،منظور از واژة «آیه» ها لفظ مفرد ،آیات قرآن نی ست؛ مانند « ،سْلْ ْنىِ
إِسََْرَ ءيلَ کَمْ ءْاتَیْنَاهُم مِّ ْ ءْايْةِ ْیِّنَةٍ وْ مْ يُبْدِّلْ نعْمْةَ اللَّه م ْعْد مْا جْاءْتْهُ فَإِنَّ اللَّهْ شَََديدُ
ض اللَّه ْو لَا
ى َأ ْر ِ
لف ِ
الْعقَاب » (البقره ،)211،و نیزْ « ،و ْي َق ْ ِم هْذه نَا َق ُة اللَّه َل ُك ْم ءْا ْي ًة َف َذرُوهْا َت ْت ُک ْ
تَمْ سُّ هْا ِ سُ ءٍ فَیْتْخُذَکمُ عْذَابٌ قَرِيب »(هود( ) 64،هانی اهر1421،ق ،ن 22؛ عســگری،
1424ق ،ج ،2ن)294
توضــیح آن که وقتی واژه «آیه» میان چند مفهوم لغوی و اصــطالحی مشــترك هاشــد،
ناچار هاید قرینه ای ذکر ردد که هر معنای مقصـــود داللت نماید .هه عنوان مثال در آی «وْ
إِلىْ ثَمُ دْ أَخَاهُمْ صْالحًا قَالَ يْاقَ ْمِ اعْبُدُواْ اللَّهْ مْا لَكُم مِّ ْ إِلَهٍ غَیرُْهُ قَدْ جْاءْتْكُم ْیِّنَةٌ مِّ رَّ ِّكُمْ
هْذه نَاقَةُ اللَّه لَكُمْ ءْايْةً فَذَرُوهْا تَتْکُلْ فىِ أَرْضِ اللَّه وْ لَا تَمْ سُّ هْا ِ سُ ءٍ فَیْتْخُذَکُمْ عْذَابٌ أَلیم
(االعراف )73،از ذکر«ناقه» میفهمیم که مقصود از «آیه» معجزة پیامبر است.
ح ْك ْم ِة ِإ َّن ال َّل ْه ک َا َن لَطی فًا
ى ُ ُی ت ُك َّ م ْ ءْا يْت ال لَّه ْو ال ِْ
نیز درآ یه «وْ اذْکُرْنَ مْا يُتْلىْ ف ِ
خَبِیرًا» (االحزاس )34،از هیان دو واژه «مايُتْلى» و «الْحكْمْةِ» متوجه میشــویم که مقصــود از
کلم «آیات» ،احکامی از شـــرا اســـالمی اســـت که در هخشهایی از قرآن آمده اســـت
(عسکری1424،ق ،ج ،2ن 294تا.)296
هر این اســاس ،مراد از واژة «آیه» در آی معروف هه «نســخ» را هم هاید هه کمک قرینه
هیاهیم .آی مورد هحث ،در ضـــمن مجموعه آیاتی آمده که خداوند در آن یهود را مورد
عتاس قرار میدهد که هه قرآن و شــریعت پیامبر اکرم(ن) و هه انجیل و شــریعت حضــرت
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عی سی(ا) ایمان نیاوردند .معنای «ما نَنْ سْ ْ م ْ آيْةٍ» آن ا ست که ما هی حکمی مانند حکم
قبله یا عید هودنِ روز شــنبه ،را از تورات و انجیل منســوس نمیکنیم ،مگر آنکه ههتر از آن را
می آوریم .مراد از ههترین حکم ،قرار دادنِ «کعبه» هرای قبله در قرآن ،و «روز جمعه» هرای
عید در سنت پیامبر اکرم است (همان ،ن  299و.)300
همچنین این آیه جواهی هرای یهود است که نسخ دینشان را انکار میکردند زیرا کتاس
و شریعت یهود هه و سیلهی دین ا سالم ن سخ می شده ا ست .این آیه هرای تبیین م سأله ن سخ
هرای یهود و همچنین م سلمانان نازل شده که هه آنان هفهماند خداوند قادر هه همه چیز ا ست
ازجمله نســخ کتب و شــریعتهای پیشــین هه وســیله قرآن (فضــل اهلل1419 ،ق ،ج ،2ن
157تا160؛ سورآهادی1380 ،ل ،ج ،1ن .)111
چکیده کالم این که ها توجه هه این نکته که واژه «آیه» در لفظ مفرد در قرآن هرای
آیات قرآن هه کار نرفته و ها توجه هه ســیاق آیات ،مفهوم «آیه» در آیه مورد هحث هه معنای
آیات قرآن نمیهاشد که هتوان ها استناد هه آن ،حکم هه نسخ هرخی از آیات نماییم.
 .2-1-1-3وجه دوم در عدم داللت آية بر نسخ حکم
هر ا ساس آیات قبل از آی  106سوره هقره ،مراد از واژه «آیه» ،آیات قرآن نمیها شد.
سیاق آیات تبیین میکند که یهود دو ست ندارند ف ضلی از خداوند هر م سلمانان نازل شود.
خداوند در آی قبل از آی مورد هحث ،میفرماید « ،مَّا يْ ْدُّ ا لَّذي َ کَفَرُواْ م ْ أَ هْلِ الْك تَبِ وْ لَا
المُْشََْرِکی َ أَن يُنزََّلَ عْلَیْكُم مِّ ْ خَیرِّ مِّ رَّ ِّكُمْ وْ اللَّهُ يخَْتَبُّ ِرََْمْته مْ يْشَ ََاءُ وْ اللَّهُ ذُو
الْفَضْلِ الْعْظیم» (البقره.)105،
آیه نشان میدهد که میهایست سخن از کرامت و نعمتی هاشد که خداوند هه مسلمانان
مرحمت فرموده ،ولی اهل کتاس ،این تکریم را دوست نمیدارند .ولی خداوند هر مسلمانان
منت تاشـــته و هزر ترین فضـــل خود ،وحی الهی«قرآن» را هه آن ها اعطا کرد و ها این
فضل ،شریعتها و کتاسهای آسمانی پیشین را نسخ نمود (هشیرالدین محمود1413،ق ،ج،2
ن91و.)92
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پس مراد از نســخ ،نســخ کتب آســمانی پیشــین ها قرآن اســت که از رهگترآمدن آن،
کتاسهای آســـمانی قبل مانند تورات و انجیل نســـخ ردیده و عمل هه آنها ها وجود قرآن
جایز نی ست .هه تعبیر دیگر نا سخ قرآن هوده و من سوس کتاسهای آ سمانی پی شین .زیرا قرآن
آخرین کتاس آسمانی و در هردارنده مفاهیم کتاسهای آسمانی پیشین است« ،وْ أَنزَلْنَا إِلَیْكْ
الْكتَابْ ِالْحْقّ مُصَْدِّقًا لَمْا ْی ْ يْدْيْه م َ الْكتَابِ وْ مُ ْیْمنًا عْلَیْه فَاَْكُم ْیْنَ ُم ِمْا أَنزَلَ اللَّهُ» ...
(المائده)48،
مفاد جمله« مُ ْیْمناً عْلَیْه» این اســت که قرآن هر شــئون کتاسهای آســمانی نظر دارد و
عالوه هر آنکه هه ارزل آنها پایان داده ،رسالت پیامبران و دیانتهای آسمانی نیز هر آیات
قرآن متکی اســت (حســینی همدانی1404،ق ،ج ،2ن .)283پیامبر اکرم (ن) خود در این
هــاره می فرمــایــد« :ان اهلل عز و جــل جعــل کتــاهی المهیمن علی کتبهم النــاســـخ لهــا»
(مجلسی1403،ق ،ج ،9ن.)292
هناهراین قرآن در جایگاه آخرین کتاس آ سمانی ،ضمن ت صدیق ا صل کتب آ سمانی
پیشین و اشتمال آنها هر اصول و معارف ،یک نوا سلطه و حکومت هر کتب پیشین دارد و
ها ید هه عنوان آخرین پ یام خداو ند ،ح جت و مالك حق و نا حق تلقی ردد ( قدردان
قراملکی1378 ،ل ،ن .)76
 .3-1-1-3وجه سوم در عدم داللت آية بر نسخ حکم
هر ا ساس ادام آیه ،و نیز آیات هعد از آی مورد هحث نیز هه نتیجههای قاهل ذکری میر سیم.
مقصـــود از نســـخ در این آیه همان ترك معجزات تشـــته و عدم تکرار آن ،و آوردن
معجزه های دیگر هرای پیامبران هعدی اســـت .همه پیامبران ،نشـــانه و معجزهای هرای اثبات
نبوخت خود داشــتهاند که قرآن هرتر از همه این معجزات اســت؛ زیرا هم از نظر لفظ و هم از
نظر معنا معجزه هه شمار میرود.
دلیل این که واژه «آیه» را هه «معجزه» و «نشان پیامبری» معنا کردیم ،دو چیز است .اوالً
قرینهای در پایان آی مورد هحث ا ست که میفرماید« ،أَلَمْ تَعْلَمْ أَنَّ اللَّهْ عْلىْ کلُ شىْءٍ قَدير»
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(البقره )106،زیرا ذکر قدرت و تصریح هه آن ،ها هیان احکام شرعی تناسب ندارد .ثانیاًآیات
هعد از آی مورد هحث نیز میتواند هر این موضوا ،قرینه هاشد.
توضـــیح آنکه در آیه  108هقره  -یعنی دو آیه پس از آی مورد هحث -میفرماید« ،أَمْ
ل ُم سى م ْ قَبْلُ وْ مْ ْ يْتَبْدَّلِ الْكُفْرَ ِالْإيمانِ فَقَدْ ضَلَّ
س َئ ُل ا ْر ُس َل ُك ْم کَما سُئ َ
تُريدُو َن َأ ْن َت ْ
سْ اءْ ال سَّبیلِ» .قبال از ح ضرت مو سی چه چیزی مطالبه شده هود؟ وا ضح ا ست که پیوندی
محکم و ارتباس قوی هین آیات قرآن وجود دارد که هرخی از آیات ،هرخی دیگر را تفســـیر
می کن ند (الزلمی2000،م ،ن 43و )44و لتا بق آ یات دیگر می دانیم که منظور از آن
چیزی که یهود از حضرت موسی(ا) میخواستند ،معجزات حسی هود.
ســوره هقره در هیان حال قوم یهود ها حضــرت موســی(ا) آغاز شــده ،و خداوند تأکید
میفرماید که هه یهود ،آیات و معجزات را نشان دادیم تا شاید که هدایت شوند .اما آن همه
معجزات ،قوم یهود را ســـود نبخشـــید .مســـلمانان نیز از پیامبر اکرم (ن) خواســـتند که
معجزههایی هرای آنها هیاورد همان ور که تشتگان از حضرت موسی(ا) خواسته هودند
ولی خداوند هلند مرتبه هرای آنها و دیگران روشــن ســاخت که این خواســته مردود اســت،
زیرا زمان معجزههای حســی که مبتنی هر حواس پنجگانه بیعی میهاشــد تمام شــده و علت
آن هم این اســت که معجزهها هرای تشــتگانِ آنها هدون فایده هوده اســت (حســن عبده،
1425ق ،ن 284تا.)288
چنانکه خداوند در آیه  59سوره ا سراء ت صریح میفرماید که تکتیب اقوام پی شین ،و
ظلمی که هه ناق صالح کردند ،مانش ارسال آیهها و معجزههای جدید شده است« :وْ ما مْنَعْنا
أَنْ نُرْ سلَ ِالْآيا إِالَّ أَنْ کَذَّبْ ِ ْا الْتَوَّلُ نَ وْ آتَیْنا ثَمُ دْ النَّاقَةَ مُبْ صرَةً فَظَلَمُ ا ِ ا وْ ما نُرْ سلُ
ِالْآيا إِالَّ تَخْ يفا».
 .4-1-1-3وجه چهارم در عدم داللت آية بر نسخ حکم
مفسران نیز هر داللت آیه هر موضوا نسخ حکم ،همداستان نیستند .هرخی از مف سخران این آیه
را دالم هر ن سخ شریعتها و کتاسهای آ سمانی پی شین ها قرآن میدانند نه ن سخ آیات قرآن،
زیرا زمان شــرایش پیشــین ها آمدن حکم و شــریعت جدید تمام شــده اســت .این مفســران در
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اثبات مدعای خودشــان نزول این آیه را درهاره عن یهود هه اســالم میدانند و هر این هاورند
که آیه مورد هحث جواهی هرای یهود میهاشـد که نسـخ شـریعتها و کتاسهای آسـمانی را
انکار میکردند.
هر این اساس ،آی مورد هحث ،هه جهت تبیین مسأله نسخ ادیان ،هرای یهود و مسلمانان
نازل شده که هه آنان هفهماند خداوند قادر ا ست کتاسها و شریعتهای پی شین را هه و سیله
قرآن نسخ کند (خطیب ،هی تا ،ج  ،1ن121تا129؛ القانی1362 ،ل ،ج ،1ن263و264؛
سورآهادی1380 ،ل ،ج ،1ن 111؛ فضل اهلل1419 ،ق ،ج ،2ن 157تا.)160
 .2-1-3بررسي میزان داللت آية  101سورة نحل بر وقوع نسخ
«وْ إِذا ْدَّلْنا آ يْةً مْكانَ آ يْةٍ وْ ال لَّهُ أَعْلَمُ ِ مْا يُنَزَلُ قالُ ا إِنَّما أَ نْتْ مُفْتَرٍ ْلْ أَکْثَرُهُمْ ال يْعْلَمُ ن »
(النحل)101 :
معتقدان هه «ن سخ حکم» از این آیه نیز در جهت اثبات ن سخ آیههای قرآن و وقوا آن
ا ستدالل میکنند ،حال آنکه این آیه نیز داللت هر ن سخ آیات قرآن نمیکند ها توجه هه پنج
وجه زیر:
 .1-2-1-3وجه اول در عدم داللت آية بر نسخ حکم
همان ور که قبالً ذکر شد «آیه» هه معنای ا صطالحیِ هخ شی از سوره ها ،فقط ها لفظ جمش،
یعنی «آیات» ،در قرآن ذکر شـــده و هه لفظ مفرد هرای آیه ای از آیات قرآن هه کار نرفته
است(1عسگری1424 ،ق ،ج ،2ن294تا 300؛ هانی اهر1421،ق ،ن .)22
 .1روهی از مفس ـخران مفهوم این آیه را نســخ احکام در قرآن میدانند و هر این هاورند که واژه «آیه» در این
آیه در معنای آیات قرآن است که ها آمدن آیه جدید (ناسخ)،آیه قبلی منسوس شده و این نسخ هرای مصالح
هند ان هوده اســـت (ســـبزواری نجفی1406،ق ،ج ،4ن258؛ با بایی1417،ق ،ج  ،12ن  345تا 349؛
وسی ،هی تا ،ج  ،6ن 426و.)427
فخر رازی منظور از تبدیل را نسخ و واژه«آیه» را آیات قرآن می داند .وی محدوده نسخ را فقط آیات قرآن
نمی شــمرد و عالوه هرآن نســخ شــریعت های پیشــین توســط قرآن را می پتیرد(رازی1412 ،ق ،ج  ،20ن
271و.)272
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 .2-2-1-3وجه دوم در عدم داللت آيه بر نسخ حکم
ا ر قرار ها شد نظریه ن سخِ هرخی از آیات قرآن را هپتیریم و معتقد ها شیم که آیه  101نحل،
هر ن سخ هرخی از آیات قرآن ا شاره میکند ،هاید آیات ادعاییِ مدخعیان ن سخ ،قبل از این آیه
ها شد .در حالی که سوره نحل از سور مکمی ا ست و قبل از آن ،هنوز احکام ت شریش ن شده
هوده ،که هخواهد هیان نســخ شــدنِ آنها مطرح ردد! و احیاناً حکم مشــکل هه حکم ســاده
تغییر کند ،و در پیِ آن مشرکین ها هیانِ این نسخ احکام ،هه قرآن اعتراض کنند.
قبل از ســوره نحل کجا حاللی حرام شــده یا حرامیحالل شــده ،و اســاس ـاً حتی بق
سخن قائالن نسخ حکم ،کدام یک از آیات قرآن قبل از سوره نحل نسخ شدهاند؟ این امور
ال اتفاق نیفتاده هوده که مشـــرکان ،آنچنانکه آی فوق خبر میدهد ،هخواهند هه پیامبر
اصـــ ً
اکرم (ن) افتراء هبندند و او را مفتر هخوانند(غزالی1383،ق،ن  245و .)246
تفســیر صــحیح این آیه هدین ونه اســت که ،مشــرکان مکه قانش نمیشــدند از اینکه
قرآن معجزهای هاشد که پیامبر اکرم (ن) آن را هرای اثبات صحت نبوت خود آورده است.
لتا از ایشان معجزهای میخواستند که مانند معجزه انبیاء تشته حسی هاشد و کالم خداوند
یعنی آیات قرآن را هه عنوان معجزه نمیپتیرفتند و می فتند این سخنان سحر و جادو است
ی
(همان ،ن  .)246در آیات  90-93سوره مبارك ا سراء جریان درخوا ست معجزات ح س ِ
مشرکان از پیامبر اکرم(ن) هیان شده است.
در پیِ تقاضای مشرکان ،خداوند در این آیه میفرماید زمانی که ما معجزات حسی را
تبدیل هه معجزهای دیگر نمودیم ،آنان لب هه اعتراض شوده و این معجزه را از رسول ما هه
عنوان نشان پیامبری نپتیرفتند ،و او را افترا زننده خواندند .سپس خداوند سبحان ها نزول این
آیه خط هطالنی هر افکار و آراء آن ها میکشـــد و میفرماید ،این قرآن «آیه» و معجزهای
جاوید است که از معجزههای پیشین ههتر است و هرای هدایت و رحمت و هشارت آمده که
عقل آن را درك میکند و هرای مصــالح هند ان نیکوتر اســت (غزالی1383،ق ،ن  245و
246؛ قاسمی1373 ،ق ،ج  ،6ن 409و .)410
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 .3-2-1-3وجه سوم در عدم داللت آيه بر نسخ حکم
این آیه ،در مورد قرآن سخن می وید ،نه هخ شی از آن ،که آیه ها شد؛ پس داللت هر ن سخ
احکام قرآن ندارد؛ هه دالیلی از جمله ،الف :آغاز ســـخن ها ذکر قرآن اســـت « فإذا قرأت
القرآن  .» ....س :آوردن ضــمیر متکمر در «نزمله» نشــان میدهد که مراد از آیه ،آی مصــطلح
نی ست؛ که ا ر مق صود از «نزمله» آیه ای از سوره قرآن هود هر آئینه شای سته هود ضمیر آن
مؤنث هیاید .پس ضمیر هه خود قرآن هر می ردد .ج :در روایات رسول اکرم(ن) نمییاهیم
که ایشان لفظ «آیه» را هه آیه که جزئی از سوره است تفسیر کرده هاشد آن ونه که هرخی
مفسرین اعتقاد دارند (عسکری1424،ق ،ج  ،2ن 300و.)301
 .4-2-1-3وجه چهارم در عدم داللت آية بر نسخ حکم
نه تنها این آیه و نیز آیه سورة هقره ،هه وجوه متعددی نمیتوانند داللت هر ن سخ آیات قرآن
نمایند ،هلکه هرخی از آیات قرآن هه عدم نســـخ آیههای کتاس خدا تصـــریح مینمایند؛ از
جمله« ،الر کتابٌ أَُْكمْتْ آياتُهُ ثُمَّ فُ صِّلَتْ م ْ لَدُنْ َْكیمٍ خَبیر» (هود .)1:چنانکه ذکر شـد،
واژة آیات در این آیه ،چون جمش است هه معنای آیههای موجود در سورههاست.
آی دیگری که هر مدعای فوق داللت دارد این اســـتَ « ،أ فَال يْتَدْ َّرُونَ الْقُرْآنَ وْ لَ ْ کانَ
م ْ عنْد غَیْرِ اللَّه لَ ْجْدُوا فیه اخْتالفاً کَثیرا» (النســـاء( )82:هانی اهر1421 ،ق ،ن  .)53هر
کس ادعا کند «اختالف» که قرآن از آن منزمه دان سته شده ،فقط محدود و منح صر هه نظم و
هالغت و معانی است؛ شمول و عموم آیه را هدون دلیل محدود کرده است .هناهراین این آیه
هر ونه اختالف و تناقد را چه در نظم و هالغت و چه در احکام رد میکند .یعنی هی
اختالف و تناقضـــی در آیات قرآن چه از نظر لفظ و چه از نظر حکم ،وجود ندارد و این
خود دلیلی هر هی نظیری و اعجاز قرآن است.
آیه «وْ اتْلُ ما أُوَیْ إِلَیْكْ م ْ کتابِ رْ ِّكْ ال مُبْدِّلَ لكَلماته وْ لَ ْ تَجِدْ م ْ دُونه مُلْتَحْداً»
(الکهف)27،نیز در این هاس ،قاهل توجه ا ست ،خ صو صاً ها توجه هه واژة «تبدیل» که در آن
هکار رفته ،و هر خالف ادعای قائالن هه نســـخ ،تصـــریح میکند که تبدیل در کلمات وحی
وجود ندارد .حال آنکه قائالن نسخ ،ها تکیه هر «إِذا ْدَّلْنا آيْةً مْكانَ آيْةٍ» ،تبدیل و نسخ را در
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آیات قرآن روا دانستهاند .فخر رازی در تفسیر این آیه استدالل اهومسلم اصفهانی را مبنی هر
عدم نســـخ در قرآن آورده اســـت ،یعنی راه یافتن تغییر و تبدیل در آیات قرآن نیســـت و
می وید این رول اهومسلم است و هعید هم نیست (رازی ،هی تا ،ج  ،21ن.)114
 .5-2-1-3وجه پنجم در عدم داللت آية بر نسخ حکم
مف سران نیز در داللت آیه هر ن سخ حکم ،همدا ستان نبوده ،مراد از واژه «آیه» را آیات قرآن
نمیدانند .هلکه مصادیق متعدخدی از جمله ،معجزه ،کتاسهای آسمانی وشریعت های پیشین
هرای آن قائلند و معتقدند که مراد از «هَدَّلْنا» تبدیل و نســخ رســالتهای پیشــین ها رســالت
حضرت محمخد(ن) و یا نسخ آیات تورات و انجیل ها آیات قرآن و نسخ معجزات پیشین ها
معجزه جاویدان یعنی قرآن میهاشد (صادقی تهرانی1419،ق  ،ن 279؛ مدرخسی،هی تا ،ج
 ،6ن128؛ حسینی شیرازی1424،ق ،ج  ،3ن.)263
ها توجه هه وجوه مت عدد متکور ،که هرخی اختصـــان هه یکی از دو آ یه ،و هرخی
مشـــترك در دو آیه هودند ،میتوان فت که آیات  106هقره و  101نحل هر وقوا نســـخ
آیات قرآن داللت نمیکند ،هلکه مراد دو آیه ،نسـخ و تبدیلِ کتاسهای آسـمانی ،معجزات
و آیات کتاسهای آسمانی پیشین ها قرآن است.
 .2-3دالئل روائي
هعد از مســـتندات قرآنی ،قائالن هه وقوا نســـخ حکم در قرآن ،هه هرخی احادیث اســـتناد
میکنند .این ونه روایات ،ناظر هر مباحث نظری موضـــوا مورد هحث نیســـت ،و در مورد
وقوا چنین نسخی سخن نمی وید؛ ولی ناظر هر مصادیق نسخ حکم است .آنان معتقدند که
روایات متعددی در این هاره وجود دارد که داللت هر منســـوس شـــدن حکم هرخی از آیات
قرآن دارد.

 .1-2-3مطالعة میزان داللت روايات بر وقوع نسخ حکم در قرآن
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دلیل روائی قائالن هه نسخ در قرآن نیز متقن نبوده و هه وجوه هفتگان زیر قاهل خدشه است،
 .1-1-2-3وجه اول در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
احادیثی که قائالن هه ن سخ هدان ا ستناد میکنند ،خبر واحد ا ست .اجماا هین علما این ا ست
که همچنان که خود قرآن ها خبر واحد ثاهت نمیشــود؛ نســخ قرآن نیز هه هی وجه ها اخبار
آحاد ثاهت نمی شود .صرف نظر از اینکه سند هسیاری از روایاتی که حاکی از منسوس شدن
حکم هع ضی از آیات قرآن ا ست صحیح نی ست (هانی اهر1421 ،ق ،ن  ،)41کالم خدا
که ها خبر قطعی و محکم هه ما ر سیده را نمیتوان ها خبر واحد و غیر محکم ،من سوس شمرد
(خویی 1388 ،ل ،ن 355و 356؛ هانی اهر1421 ،ق ،ن  54تا 56؛ صـــبحی صـــالح،
1998م ،ن 265و .)266
 .2-1-2-3وجه دوم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
مســـتند عالمان عامه اه روایات منقول از صـــحاهه و تاهعان اســـت (نحاس ،هی تا ،ن 20؛
سیو ی ،هی تا ،ج،3ن66؛ زرقانی ،هی تا ،ج  ،2ن )174؛ حال آنکه در اصل حجیت آراء
صحاهه و تاهعین ،جای هحث ا ست ،چه ر سد هه آنکه ها قول آنان آیات قطعی و متواترِ قرآن
را منسوس دانست؛ مگر آنکه ناقل سخن معصوم هاشند.
 .3-1-2-3وجه سوم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
قائالن هه وقوا نسخ خصوصاً اهل سنت ،اه هه اقوال عالمان متقدم استناد مینمایند (نحاس،
هی تا ،ن 20؛ ســـیو ی ،هی تا ،ج  ،3ن66؛ زرقانی ،هی تا ،ج  ،2ن )174؛ حال آنکه
معنای نســـخ در نزد علمای تشـــته هه معنای اصـــطالحی کنونی نبوده و ایشـــان هر ونه
تخصــیص و تقیید و اســتثناء را در حیطهی نســخ هه حســاس میآوردند (زید1971،م ،ج،1
ن72؛ معرفت1385 ،ل ،ن  )181و ها م شاهده اندك تعار ضی هین آیات ،حکم آیه اول
را منسوس و حکم آیهی دوم را ناسخ میشمردند (قر بی1387 ،ق ،ج  ،2ن .)65
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همچنان که هع ضی از متقدمان ها تکیه هر اجتهاد خود هه ن سخ آیات حکم کردهاند و ها
تکیه هر اجتهاد شخصی نمیتوان حکم هه منسوس شدن آیه داد (آمدی1387،ق ،ن .)239
 .4-1-2-3وجه چهارم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
اندیشـمندان شـیعی در این هاس ،هه روایات منقول از پیامبر اکرم(ن) و اهل هیت(ا) اسـتناد
کردهاند .هدون شــک اهل هیت (ا) تنها افراد ذیصــالح هرای معرفی قرآن کریم هســتند و هر
اســـاس حدیث ثقلین (مجلســـی 1353،ل ،ج ،23ن 106؛ احمد هن حنبل1417 ،ق ،ج ،3
ن 14؛ ترمتی ،هی تا ،ج  ،5ن 622؛ حاکم نیشـــاهوری1411،ق ،ج  ،3ن  )109-110تا
قیامت همراه و همدول قرآن میهاشند.
امیرالمومنین علی(ا) فرمود« :این کتاس خامول خدا اســت و من ســخنگوی اویم .پس هه
کتاس ویای خدا دست هیاویزید و حکم کردن هراساس کتاس خامول خدا را وا نهید چرا که جز

من سخنگوئی هرای آن نیست» (حرعاملی1403 ،ق ،ج ،27ن  .)34امام هاقر(ا) نیز میفرماید،
«نح ُ تراجمةُ وَی اهلل» ما ترجمان وحی خداییم (کلینی1388 ،ق ،ج  ،1ن.)192
روایات در این هاس فراوان اســـت (ر.ك .اخوان مقدم1393 ،ل ،ن  )91- 84و در
اینکه هرچه اهل هیت در مورد قرآن هفرمایند ،هاید پتیرفته شود شکی نیست ،و ا ر حدیث
متواتری از معصومین(ا) درهاره نسخ آیات قرآن وجود داشته هاشد هدون شک الزم االتباا
است؛ اما اثبات چنین روایات متواتری امری دشوار و تا حدی غیرممکن است.
 .5-1-2-3وجه پنجم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
یکی از راههای ارزیاهیِ احادیث ،هه امر معصومان(ا) ،حتی در فرض اعتبار سند عرضه آنها
هه قرآن ا ست« .روایات عرض» در مناهش فریقین آمده (کلینی1389 ،ق ،ج ،1ن69؛ هندی،
1405ق ،ج ،1ن179؛ دارمی ،هی تا ،ج  ،1ن ،)146و دانشــمندان شــیعه و اهل ســنت در
موا ضش ونا ون روایات معارض ها قرآن را هاوجود سند صحیح و ذکر در کتب معتبر رد
کردهاند.
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مثالً از هین شیعه ،محدث هحرانی در ردخ روایتی از من الیح ضره الفقیه (نک ،صدوق،
1405ق ،ج ،1ن )281مینوی سد« :فکیف یمکن العمل هالخبر هه مجرد صحته سنده مش ا شتماله

علی هته االحکام الخارجه عن مقتضی االصول و القواعد» (هحرانی1410 ،ق ،ج  ،11ن.)398
شیخ صدوق روایاتی را که هه ظاهر هر تحریف داللت دارند را تفسیر و توجیه میکند
و معتقد اســت این روایات ناظر هر وحی غیر قرآنی اســت که هر پیامبر اکرم(ن) نازل شــده
اســـت(صـــدوق1413،ق ،ن ) 84-85یا آیت اهلل خوئی روایات تحریف نما را هه ســـبب
معارض هودن ها قرآن ردخ نموده ،هرخی را تاویل میکند (نک ،خوئی ،ن .)297-288
از ســـوی عالمان اهل ســـنت نیز هســـیاری از روایات منقول در صـــحیحین (هخاری،
1410ق ،کتاس التوحید ،ح  ،7439تف سیر سوره ق ،ح ،4849ح  ،6227ح 7075؛ م سلم ،هی
تا ،کتاس صفه القیامه و الجنه و النار ،ح ،7071ح ) 7075تو سط حدیث شنا سان اهل سنت
نقد و رد شـــده (نک ،اهن جوزی1403 ،ق ،ج  ،1ن106-105؛ ســـیو ی1417،ق ،ج ،1
ن3؛ االدلبی14003 ،ق ،ن  )244-241و هر این اعتقادند که « :فالقرآن الکریم کله قطعی

الور ود ثاهت ثبوتا ال مجال للشـــک فیه اما االحادیث النبویه فهی ظنیه الورود اال المتواتر و هو قلیل»
(نک ،االدلبی1403 ،ق ،ن .)239
قبول روایات نســخ حکم آیات (درصــورت صــحت ســند) ها محتوای کلی قرآن در
تعارض اســت؛ زیرا هســیاری از آیات ،قرآن را کتاهی جهانی معرفی میکنند که مختص هه
قوم و یا زمان خاصــی نیســت (ن ،87:فرقان ،)1:و این مهم ،نســخ شــدنِ هرخی آیات را هر
نمیتاهد.
عالوه هر آیات ،روایات متعددی از معصـــومان(ا) داللت هر جاودانگی آیات قرآن
داشــته ،مفاهیم آن را شــامل تمام انســانها تا قیامت هیان میکند ،از جمله« :انم القرآن حىخ ال
ی موت و اآلی ح خی ال تموت فلو کانت اآلی اذا نزلت فى االقوام و ماتوا ماتت اآلی لمات القرآن و

لکنم هى جاری فى الباقین کما جرت فى الماضین»(مجلسی1374 ،ق ،ج ،35ن)403
و نیز« :و لو انم اآلی نزلت فى قوم ثمخ مات اولئک ماتت اولئک ماتت اآلی لما هقى من القرآن
شــى ء و لکنم القرآن یجری اوخله على آخره ما دامت الس ـخماوات و االرض و لکل قوم آی یتلوها هم
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منها هه خیر او شـــر» (مجلســـی1374 ،ق ،ج  ،89ن 115؛ ع یخاشـــی1991 ،م ،ج  ،1ن10؛
هحرانی1416 ،ق ،ج  ،1ن)49
و نیز« :لَوْ کانَتْ إِذَا نَزَلَتْ آی ٌ عَلَی رَجُلٍ ثمَّ مَاتَ ذَلآکَ الرَّجُل مَاتَتآ الْآی مَاتَ الْکتَاسُ وَ لَکنَّهُ
حَیخ یَجْرِی فآیمَنْ هَقآی کَمَا جَرَی فآیمَنْ مَضَی» (کلینی ،1363 ،ج ،1ن 192ـ ـ )191؛ «الْقرْآن نَزَلَ

فآی أقْوَامٍ وَ هآی تَجْرِی فآی النَّاسِ إِلَی یَوْمِ الْقآیامَ ِ» (مجلســـی1374ق ،ج  ،66ن 5؛ هرقی ،هیتا،
ج ،1ن  .)289ه مه این آ یات و روا یات ،حکا یت از لزوم ههره یری از م عارف قرآن و
عدم تعطیل آن تا قیامت دارند و اعتقاد هه نســـخ حکم هرخی آیات ،ها این فرا یری منافات
دارد.
 .6-1-2-3وجه ششم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
ه سیاری از روایات که م شتمل هر واژة ن سخ میها شند ،ناظر هر معنای ن سخ م صطلح نی ستند،
هلکه در ع صر ائمه(ا) ،عام و خان و مطلق و مقید و ا ستثناء در دایره نا سخ و من سوس قرار
می رفتهاند (زید1971،م ،ج ،1ن72؛ معرفت1385 ،ل ،ن .)181
 .7-1-2-3وجه هفتم در عدم كفايت روايات بر وجود نسخ حکم
عالوه هر وجوه متکور ،اختالف در تعداد آیات نســخ شــده ،که هر اســاس روایات إحصــا
شدهاند ،خود میتواند نشانهای هاشد که روایات معتبر مشترك در این هاس وجود ندارد .این
اختالف تعداد که هم در هین متقدمان و هم متاخران وجود دارد ،جدی هوده و قاهل اغماض
نیست و حاکی از عدم یقین در مشخص کردن آیات منسوس است.
هه عنوان مثال ،نحخاس  138آیه ،اهنجوزی  247آیه ،اهنحزم  214آیه و مکمی 200آیه
(جبری1980،م ،ن  )109و ســـیو ی  21آ یه (ســـیو ی ،هی تا ،ج ،2ن 708تا  )712را
من سوس می شمارند .این اختالف در میان متاخران نیز م شهود ا ست ،مثالً آیت اهلل معرفت 8
آیه (معرفت1416،ق ،ج  ،2ن 300تا  )316مصـــطفی زید  6آیه (زید1383 ،ق ،ج ،2ن
 )803و آیت اهلل خوئی تنها  1آیه (خوئی1385 ،ل ،ن )498را منسوس میدانند.
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 .3-3دلیل عقلي
قائالن هه وقوا نســخ در قرآن معتقدند ،نســخ ممکن عقلی اســت و هر چیزی که این چنین
ها شد یعنی امتناا عقلی ندا شته ها شد ،جایز ا ست .خداوند حکمی را هرای مدت معینی نازل
میکند ســـپس هر اه هخواهد آن را نســـخ میکند و او هر آنچه که میخواهد توانا و قادر
است (ر.ك ،خوئی1385 ،ل ،ن347؛ رازی 1420 ،ق ،ج ،3ن  637تا 643؛ زرقانی ،هی
تا ،ج  ،2ن.)209-210
 .1-3-3نقد دلیل عقلي
ا ر چه ا ستدالل عقلی آنگاه میتواند حجیت دا شته ها شد ،که در تقویت دالیل نقلی معتبر،
و هرهانی کردن آن مورد استشهاد قرار یرد ،ولی این استشهاد معتقدان نسخ نیز هه وجوهی
مردود است.
 .1-1-3-3وجه اول در عدم كفايت دلیل عقلي بر وجود نسخ حکم
جایز هودن چیزی ،ضـــروری هودن وقوا آن را اثبات نمی کند و نمی توان ها جواز عقلی،
وقوا و حادث شدن چیزی را اثبات کرد (الزلمی2000 ،م ،ن 48و.)49
 .2-1-3-3وجه دوم در عدم كفايت دلیل عقلي بر وجود نسخ حکم
از قضا دلیل عقلی قول هه نسخ را ردخ میکند ،نه تأیید؛ زیرا از نظر عقلی محال است خداوند
حکیم آیاتی را هرای ه شر هفر ستد و ت صریح کند که این آیات ،جاودانه ه ستند و نیز امر هه
اتباا از آن ها نماید ،ولی پس از آن هرخی را غیر قاهل ا اعت و منســـوس نماید ،آنهم هدون
هی نص و تعیین معتبر .فتنی است آنچه نزد عقال جایز است نسخ یک شریعت ها شریعت
دیگر ا ست (هانی اهر1421 ،ق ،ن  .) 44هر این ا ساس ،ن سخ شرایش پیش از ا سالم  ،هم
عقال محال نیست و هم عمالً واقش شده است.
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نتیجه گیري
هر اساس مطالب پیش فته مهم رهیافتهای مقاله را میتوان در موارد زیر فهرست نمود،
 -1دانشمندان سه نوا نسخ را هرای آیات قرآن متصور دانستهاند :نسخ تالوت آیات؛
ن سخ حکم و تالوت آیات؛ ن سخ حکم آیات .در این هاره ت شتت آراء هه ونهای ا ست که
هرخی هر سه ق سم را پتیرفته و هه اقوالی ا ستناد ج ستهاند ،و هرخی هه شدت دو ق سم اول را
رد کرده و آن را هراهر تحریف قرآن شــمردهاند .ادله قرآنی و روائی معتبر و متقن حاکی از
این مطلب ا ست که ت صور دو ق سم اول هرای قرآن ،معادل تحریف ،و ساحت قرآن منزه از
آن میهاشد.
 -2ن سخ حکم آیات قرآن مورد توجه اکثر اندی شمندان ا سالمی قرار رفته و ها دلیل
قرآنی وقوا آن را درهاره آیات قرآن حتمی دانســـته اند .اینان هر این هاورند که خداوند هه
مقوله ن سخ حکم آیات در قرآن ت صریح فرموده ا ست .نیز روایات متعددی را شاهد هر این
نوا از نسخ در آیات میدانند .تحلیلی جامش از آی نسخ ،و آی تبدیل ،مدعای قرآنیِ قائالن
هه نسخ حکم را رد میکند چرا که این دو آیه ،اهداً هه نسخ حکم آیات قرآن تصریح ندارد،
هلکه ناظر هر نسخ شرایش و کتب آسمانی پیشین توسط قرآن کریم است و واژة «آیه» در این
دو آیه هه معنای «آیات کتاس خدا» نیســت .نیز ســیاق آیات پیش فته نیز داللتی هر مدعای
معتقدان نسخ ندارد و در مورد یهود است که منکر نسخ شریعت خود هودند .همچنین سوره
نحل مکی اســـت و حتی قائالن نســـخ ،هی یک از آیات مکی را منســـوس نمیدانند ،چون
آیات مکی مشتمل هر احکام نبودهاند.
ال هه لحاظ سندی ،این روایات
ی قائالن ن سخ نیز قاهل خد شه ا ست .او ً
 -3دالئل روائ ِ
خبر واحد هستند و اجماا علما هر این است که قرآن قطعی الصدور است و نسخ آن ها خبر
واحد امکان ندارد .ثانیاً هه لحاظ فقه الحدیثی ،این روایات ها محتوای کلی قرآن منافات
دارد ،چه خداوند ،قرآن را جهان شـــمول و زمان شـــمول میداند و نســـخ حکم آیات ،ها
ی
جاودانگی قرآن تعارض دارد؛ زیرا قبول نســـخ حکم آیات معادل محدودیت حکم زمان ِ
آنهاســـت .نیز روایات متعددی از معصـــومین(ا) هر جاودانگی الفاظ و مفاهیم آیات قرآن
داللت میکند .از سویی دیگر نبود روایات متواتر یا معتبر م شترك در میان فریقین ،احصاء
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آیات منســـوس را ها چالش جدی روهه رو می کند چنان که در این هاره اختالف غیر قاهل
اغماضی در میان قائالن هه نسخ وجود دارد.
 -4معنای صـــحیح نســـخ این اســـت که قرآن کریم در مقام آخرین کتاس آســـمانی
جاودان که م فاهیم آن هرای ه م ج هان یان در ت مامی دوره هاســــت ،ناســـخ ک تاس ها و
شـریعتهای پیشـین اسـت ،و خداوند ا رچه آمدنِ اسـالم را نسـبت هه دیگر ادیان هه تأخیر
انداخته ،ولی ههترینها را ها آمدنِ دین اسالم ،هرای هشر آورده است.
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 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1417( ،ق) ،اللئالي المصنوعه في االحاديث الموضوعه ،هیروت:دارالکتب العلمیه.

 24ارزيابي نظريه وقوع نسخ در قرآن كريم

 سید قطب الشاذلی ،اهراهیم (1412ق) .في ظالل القرآن .هیروت :دار الشروق. صادقی تهرانی ،محمد (1419ق) .البالغ في تفسیر القران بالقرآن .قم :مولف. صبحی صالح (1998م) .مباحث في علوم القرآن .هیروت :دارالعلم المالیین. صدوق ،محمد هاهویه ( 1413ق) ،االعتقادات ،قم :الموتمر العالمی أللفیه الشیخ المفید. ـــــــــــــــــ  1405( ،ق) ،من اليحضره الفقیه ،هیروت :داراالضواء.-

القانی ،سید محمود (1362ل) .پرتوي از قرآن .تهران :شرکت سهامی انتشار.

-

با بایی ،سید محمد ح سین (1387ل) ،قرآن در ا سالم ،قم :مو س سه هو ستان کتاس ،چاپ
دوم.

 ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ 1417( ،ق) .المیزان في تفسیر القرآن .قم :انتشارات اسالمی جامعهیمدرسین حوزه علمیه قم.
-

بر سی ،ف ضل هن ح سن (1372ل) .مجمع البیان في تف سیر القرآن .تحقیق جواد هالغی.
تهران :انتشارات ناصر خسرو.

-

بری ،اهو جعفر مح مد هن جریر (1412ق) .جامع الب یان في التفسوویر القرآن .هیروت:
دارالمعرفه.

-

وســی ،محمد هن حســن (هی تا) .التبیان في التفسوویر القرآن ،ها مقدمه شــیخ آقا هزر
تهرانی و تحقیق احمد قصیر عاملی .هیروت :داراحیاء التراث العرهی.

 عسـکری ،سـید مرتضـی (1424ق) ،القرآن الکريم و روايات المدر ستین .قم :انتشـاراتدانشکده اصول الدین.
 غزالی ،محمد (1383ق) ،نظرات في القرآن ،مصر :دارالکتب الحدیثه. فخر الدین رازی ،محمد هن عمر (هی تا) ،التفسیر الکبیر ،تهران :دارالکتب العلمیه. فراهیدی ،خلیل هن احمد (1410ق) ،العین ،هیروت :دارالهجره. فضل اهلل ،سید محمد حسین (1419ق) ،تفسیر من وحي القرآن ،هیروت :دارلمالك لطباعهو النشر.
 فید کا شانی ،مال مح سن (1418ق) ،اال صفي في التف سیر القرآن؛ تحقیق محمد ح سیندرایتی و محمد رضا نعمتی .قم :انتشارات دفتر تبلیغات اسالمی.
 قدردان قراملکی ،محمد ح سن (1378ل)« ،ا سالم و ن سخ ادیان» ،كیهان اندي شه ،سال .14ل.83
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 قر بی ،اهو عبداهلل (1387ق) ،ال جامع الح کام القرآن .هی جا :دارالکتب العرهی للطباعه والنشر.
 کرهالئی پازوکی ،علی (1380ل)« ،نسخ از نگاه تحقیق» ،فصلنامه بینات ،ل .29 کلینی ،محمد هن یعقوس (1388ق) ،اصول كافي ،تهران :دارالکتب االسالمیه.-

الیری ،علی (1380ل )« .نگاهی هه راهطه احکام اسالم ها ادیان دیگر» ،رواق اندشه.ل.4

 مجلسی ،محمد هاقر (1403ق) ،بحار االنوار .هیروت :موسسه الوفاء. مسلم نیشاهوری (هی تا) ،الصحیح ،هیروت :دارالفکر. مطهری ،مرتضی (1385ل) ،خاتمیت ،تهران :انتشارات صدرا ،چاپ هیست و یکم. معرفت ،محمد هادی (1416ق) ،التمهید في علوم القرآن .قم :موسسه النشر االسالمی. ـــــــــــــــــ 1385( ،ل) ،علوم قرآني .تهران :انتشارات سمت. مفید ،محمد هن محمد هن النعمان (1413ق) ،االرشاد ،قم :آل البیت(ا). مکی ،اهومحمد هن اس الب (1406ق) ،االي ضاح لنا سخ القرآن و من سوخه .تحقیق احمدحسن فرحات .جده :دارالمنار.
 ن حاس ،اهوجعفر (هی تا) ،ال ناسووخ و المنسووو في القرآن الکريم .قاهره :مطب عه انوارالمحمدیه.
 نسائی ،احمد هن شعیب (1411ق) ،السنن الکبري .هیروت :دارالکتب العلمیه. هانی اهر (1421ق) ،تنزيه آي القرآن عن النسخ و النقصان ،فلسطین :الجماعه االسالمیهاالحمدیه فی الدیار المقدسه.
 هندی ،علی المتقی ( 1405ق) ،كنز العمال في سنن االقوال و االفعال ،هیروت :مؤ س سهالرساله.

