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تاريخ دريافت91/3/27 :
تاريخ تصويب91/11/17 :

چکیده

از مهمترين مباحث مطرح درحوزة علوم قرآنی ،نسخخ اتخت کخ در

بسخخرارا از روايخخا  ،اِشخخرا بخخر اوانخخب آز ،ازاملخ ويژگخخیهخخاا
مفسراز قرآز ب شمار آمده اتت .از تويی ،قرآزپژوهاز ،اين پديخده

را بر ت قسم ،شامل نسخ حکم و بقاا تالو  ،نسخ حکم و تالو ،
و نسخ حکم بدوز تالو تقسرم کخرده و از ايخن مرخاز ،تحقخ يخافنن

مخخورد او را برشخخنر مفسخخراز و پژوهشخخاراز درحخخوزة علخخوم قخخرآز
پذيرفنخ انخخد امخخا بخخرتخخر دو قسخخم دياخخر ،اخخخنال نظخخر واخخود دارد

ب گون اا ک میتواز گفت منقدماز ،برشنر ب تحق يخافنن آز تمايخل
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داشن اند ولی منأخراز از اها منعدد ،ادلّة ايشاز را نقد کخردهانخد.
در ايخخن پخخژوه  ،بعخخداز ذکخخر معنخخاا لوخخوا و اصخخطالحی «نسخخخ» و

تخنگفنن دربارة مکنبهاا ت گان اا ک دکنخر مصخطفی زيخد در
اين حوزه برشمرده اتت ،مفهخوم و محخدودة نسخخ را تبرخرن کخرده و

پ خ از ذکخخر شخخروت تحق خ يخخافنن آز ،نسخخخ تخخالو را بررتخخی و

ترانجام ،با نقد ادلّة موافقاز و مخالفاز نسخ تالو اثبخا کخردهايخم

اعنقاد ب نسخ تالو  ،حاکی از برداشخت شخنا زده و ناخاه تخطحی

ب روايا اتت زيرا تعريف نسخ و شرايط برازشده ازتوا ايشخاز،

با تقسرمبندا نسخ ب ت قسخم يخادشخده مطابقخت نخدارد و از تخويی،

دلرلی منقن مبنیبر تحق يافنن نسخخ تخالو نخداريم هخرچنخد دلرخل
محکم عقلی هم مبنیبر نفی آز در دتت نرست.

واژههای كلیدی :نسخ ،نسخ تالو  ،قرآز ،شخروت نسخخ ،انخوا
نسخ.

 .1مقدمه

پديدة نسخ در قرآز ،يکی از مباحث دغدغ برانارز درمراز انديشخوراز حخوزة علخوم قرآنخی

اتت ک از ديرباز ،دربارة ماهرت ،اقسام و ادلّة آز ،بحثهايی فراواز مطرح و ديدگاههخايی
منفاو ابراز شده اتت.

در اين تحقر  ،با بررتی واژگانیِ نسخ و تحلرل اصطالح آز نزد قرآزپژوهخاز ،تعريفخی

اامع را از نسخ ذکر کرده و شرتها و محدودة نسخ در قرآز را براز کردهايم .از آنجخا کخ

دربارة موضو نسخ تالو  ،اخنال آراا برشنرا ذکر شده اتخت ،درادامخ  ،ديخدگاههخاا
قرآزپژوهاز منقدم و منأخر را در اين زمرن مطرح و ادلّة نقلخی و عقلخی ايشخاز را بخ تفصخرل
بررتخخی کخخرده و درنهايخت ،بخ ايخخن نکنخ رهنمخخوز شخخدهايخخم کخ نسخخخ تخخالو  ،حخخاکی از

شنا زدگی منقدماز در تحلرل روايا و بیتواهی ايشاز ب اين موضخو اتخت کخ «خبخر
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واحد ،توانايی اثبا يا نسخ قرآز را ندارد» و ذکر دلرل منقن عقلخی يخا نقلخی بخراا نفخی يخا

اثبا آز ،مشکل اتت.

در اين نوشنار ،آنچ را ازتوا باورمنداز و مخالفاز ،درحوزة مسئلة نسخ و نسخ تالو
در پژوه هايی مانند «نقد و بررتی نظرية نسخ تالو در قرآز کريم» از عز اهلل مواليی،
«بررتی و ارزيابی نظرية نسخ تالو » از مهدا االلی« ،نسخ ازديخدگاه عالمخ شخعرانی» از
نادعلی عاشورا« ،نسخ ازديدگاه شرخ طبرتی» از فاطمخ شخرعراتی» و ...و نرخز تخألرفهخايی

همچوز النسخ فی القرآز الکريم از دکنر مصطفی زيد و فنح المناز از دکنر عخري

عرضخ

شده ،ب صور مخنصر ذکر کردهايم.
 .2مفهومشناسی واژة «نسخ»

لوتپژوهاز دربارة واژة «نسخ» ،معانیاا گوناگوز را ذکر کردهاند کخ در اينجخا ،برخخی از
آزها را براز میکنرم« :نسخ» ب معناا نوشنن ازطري مقابل و عملی اتت ک قبالً انجام شخده
و تپ

با امرا اديد زايل شده اتت مثل آي اا ک ب مناتبنی ناز شخده و آيخ اا دياخر

آز را برداشن اتت (فراهردا1425 ،ق .)1784 /3 :ابنفارس براا واژة «نسخخ» ،يخ
معنايی قائل شده اما چرسنی آز اصل را مورداخنال
ب معنی برداشنن ي

اصخل

دانسن و نوشن اتت :برخخی نسخخ را

شیء و قراردادز شیء ديار ب ااا آز ،و برخی ديار آز را بخ معنخی

تبديل و تحويل شرئی ب شیء ديار دانسن اند (ابخنفخارس1404 ،ق .)424 /5 :راغخب نوشخن
اتت :نسخ يعنی ازبرنبردز چرزا ب واتطة چرزا ک پخ از آز مخیآيخد مثخل ازبخرنرفخنن
تاي توتط آفنا يا اوانی توتط پررا .در اين حالت ،واژة «نسخ» ب معنخاا ازالخ اتخت و

گاه نرز معناا اثبا از آز فهمرده میشود ولی نسخ قرآز ب معناا ازال و ازبرنبردز حکخم
آز اتت با اتنفاده از حکمی ک بعداز آز آمده چنازک خداوند منعا فرموده اتخت« :ما

ننسخ من آيه او نُنسِه نأت بخير منه او مثله » (بقخره .)106 :نسخخ کنخا نرخز بخ معنخاا اننقخا
صور آز ب کنا ديار اتت ک البن رفع صور او و ازال محسو نمخیشخود بلکخ
مواب اثبا هماز صور در مادة ديار میشود و گاهی از اين معنی ،ب «اتننسخا » تعبرخر
میشود چنازک خداوند منعا فرموده اتت« :انّ کنّ نستنسخ م کنات عمللا » (ااثرخ )29 :
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(راغب1402 ،ق .)801 :فرّومی «نسخ» را ب معناا نقل دانسن و درحخوزة معنخاا شخرعی آز،
ازال را ذکر کرده اتت (فرّومی1414 ،ق .)603 / 2 :فرروزآبادا نرز پنج معنا بدين شخرح را
براا اين واژه براز کرده اتت :ازال  ،توررر ،ابطا  ،چرزا را ب ااا چرزا قراردادز و کنا
را ازطري مقابل نوشنن (فرروزآبادا1412 ،ق .)533 /1 :طريحی نرز دو معناا ازالخ و نقخل
را براا اين واژه ذکر کرده اتت (طريحی1378 ،ش.)444 /2 :
بررتی آراا لوتپژوهاز ،گسنرة اخنال نظر برتخر معنخاا «نسخخ» را بخ خخوبی روشخن
میکند اما در اينجا ،اين پرت

مطرح میشود ک آيا همة موارد يخادشخده ،معخانی حقرقخی

اين واژه هسنند يااينک برخی از آزها ازنو مجازااند .برخی لووياز با توا بخ ايخن نکنخ ،
نقل را معناا حقرقی و ازال را معناا مجازا «نسخ» دانسخن انخد (زمخشخرا1422 ،ق.)630 :
ترخسی و قفّا نرز بر همرن باورند (مصخطفی زيخد1971 ،م )61 /1 :و البنخ برخخی نرخز ايخن
ديخخدگاه را نپذيرفنخ انخخد .مصخخطفی زيخخد پخ از ذکخخر آراا گونخخاگوز لوخختشناتخخاز ،نظريخة
ابوالحسن بصرا را -ک براتاس آز ،ازال  ،معناا حقرقخی و نقخل و اننقخا  ،معنخاا مجخازا
اتت -نقل کرده و با ذکر شواهدا از کنا هاا عهد قديم و اتنعما هاا قرآنی ،اين نظخر
را بر ديدگاه زمخشرا ترارح داده اتت (مصطفی زيد1971 ،م.)65-55 /1 :

دربارة مفهوم اصطالحی «نسخ» ،اصولراز و قخرآزپژوهخاز ،تخخناز گونخاگوز گفنخ انخد.

دکنر مصطفی زيد با نارش تاريخی ب تعريفهاا برازشده دربارة «نسخ» و بررتی آزها از
قرز چهارم تا دورة معاصر ،ت مکنب بدين شرح را برشمرده اتت:
 مکنب براز ک نسخ را براز مد اننهاا حکم میداند مکنب خطا ک در تعريخف «نسخخ» ،از واژههخاا «خطخا »« ،لفخ » و نظخاير ايخندوکم

میگررد
 مکنب رفع ک ب ااا تعبررهاا «براز» يا «خطا » ،از رفع حکم تخن میگويد.وا همچنرن پاي گذاراز مکنبهاا ت گان را ب ترترب ،ابوبکر اصاص ،قاضخی ابخوبکر

بخخاقالنی و شخخافعی دانسخخن اتخخت (مصخخطفی زيخخد1971 ،م 91 /1 :و  97و  .)99بخخا توا خ ب خ
تعبررهاا عبدالقاهر بودادا ،مکی بن ابیطالب ،قاضی برضاوا ،قرافی و زرکشخی مخیتخواز
ايشاز را پررو مکنب براز دانست (اواز آراتن 1387 ،ش )401 /2 :ولی تخرر تخاريخی ايخن
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تعاريف ،برانار آز اتت ک پ از ابنحااب ،برشنر قرآزپژوهاز ب مکنب رفع گرايردهانخد
و ازامل منأخراز پررو اين مکنب میتواز ببزرگانی همچوز زرقانی ،مررزاا قمخی ،خخويی
و صبحی صالح را نام برد (اواز آراتن 1387 ،ش .)403 :مصطفی زيخد طبخرا ،ابخنهخال ،
ابناوزا و ابن حااب را پ از شافعی ،از پاي گذاراز مکنب رفع دانسخن اتخت (مصخطفی
زيد1971 ،م.)93-91 /1 :
با توا ب معناا اصطالحی «نسخ» میتواز گفت برخی تعريفهاا برازشده دربارة اين
واژه ازلحاظ منطقی ،اامع ويا مانع نرسنند ولی تعريف «نسخخ» در مکنخب رفخع ،بسخرارا از
اشکا هاا وارد بر تعريفهاا مواود در دو مکنخب دياخر را نخدارد .دکنخر مصخطفی زيخد
ضمن براز تعريفهاا ذکرشده دربارة اصطالح «نسخ» ،در بررتی نهخايی خخود ،ايخرادهخاا
واردشده بر آزها را يادآورا کرده اتت (مصطفی زيخد1971 :م .)109-81 /1 :قخدر اخامع
اين تعريفها در مکنب رفع بدين شرح اتت :نسخ يعنی رفع حکخم شخرعی ازتخوا شخار

ب دلرل شرعی ک از حکم او  ،منخأخر باشخد .عالمخ حلّخی در تهخذيباالصخو  ،مخال صخالح
مازندرانی در شرح اصو کافی و نرز عالم شخعرانی نسخخ را عبخار از رفخع حکخم شخرعی

ب دلرل شرعی منأخر دانسن اند (عاشورا1378 ،ش )58 /21 :البن ايخن تعريخف ،مشخنملبخر
قرودا اتت ک توا ب آزها ب لحاظ روشنکردز محخدودة تعريخف ،اهمرخت بسخرار دارد
زيرا مشخص میکند چ مواردا درتل

نسخ درنرامده و در نقد و بررتی روايا مواود

دربارة نسخ ،راهگشاتت از اين روا ،در تبررن واژگاز مواود در اين تعريف ،نکا ذيخل
درخور ذکرند:
نخست ،آنک قرد «رفع» ،مقول هايی مانند تخصرص عام و تقررد مطل را ک ازتخنخ رفخع
نرسنند ،از تعريف خارج میکند زيرا تخصرص ،رفع حکم نرست بلک حصر آز ب بعضخی
افراد اتت .تقررد نرز حصر حکم اتت ب بعضی حاال

بدين شرح ک هر حکمی برحسخب

ظاهر ،در ت بُعد ،اقنضاا شمو دارد :شمو افرادا ،شمو احوالی و شمو ازمانی يعنخی
همة افراد موضو را در هر حا و زماز دربر میگررد .شمو افرادا را عموم گويند و قابل
تخصرص اتت و شمو احوالی و ازمانی را اطخالق گوينخد يعنخی مقنضخاا اطخالق حکخم،
مشمو همة احوا و در همة زمازهاتت .اطالق احوالی ،قابل تقررد و اطخالق ازمخانی ،قابخل
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نسخ اتت از اين روا ،موارد کاربرد هري

اداتخت (معرفخت1425 ،م 278 /2 :مظفخر،

1380ش.)169-137 /2 :
دوم ،آنک قرد «حکم شرعی» ،برانار آز اتت ک اعمخا مبخاح در محخدودة نسخخ قخرار
نمیگررند زيرا انجامدادز آزها با نزو حکمی ازاانب شار  ،همراه نرست (مصطفی زيد،
1971م.)93 /1 :
توم ،آنک قرد «دلرل شرعی» ،برداشن شدز حکم شرعی ب دلرل عقلی يا تقوت تکلرخف
از انساز دراثر توررر موضو حکم ،همچوز مخر

يخا انخوز و غفلخت را از محخدودة نسخخ

خارج میکند (هماز.)105-104 ،93 ،
چهارم ،آنک قرد «منأخر» ،حاکی از آز اتت کخ احکخامی کخ همخراه يخا قبخلاز حکخم
موردنظر ناز شدهاند ،ناتخ تلقی نمیشوند (هماز.)93 :
بنابراين ،نسخ در آيا برانار وعده و وعرد و نرز آيا خبخرا محخ

روا نمخیدهخد

زيرا اينگون آيا  ،حکمی را براا مکلفاز تشريع نمخیکننخد (تخروطی1427 ،ق.)702 /2 :
از طرفی ،نسخ تنها ازاانب شار و با حکم او معنبر اتخت وگرنخ پخذيرش نسخخ بخ معنخاا

پذيرش تحريف قرآز خواهد بود (مصطفی زيد1971 ،م .)109 /1 :نکنة دياخر ،ايخن اتخت
ک با توا ب مدلو لووا نسخ ،يعنی هماز ازال و رفع مخیتخواز گفخت تعبرخر «رفخع حکخم

شرعی» در مکنب رفع ،بهنر اتت زيرا در آز ،ارتبات برن تعريف اصطالحی و معناا لووا
حف شده اتت و همرن نکن  ،ازامل برتراهاا مکنب رفع ب شمار میرود (هماز.)105 :
 .3شروط تحقق نسخ

قرآزپژوهاز پ از ورود ب بحث نسخ و براز تعريف آز ،عموماً شروطی را برخاز کخردهانخد

ک با توا ب آزها مشخص میشود چ مواردا درتل

نسخ درنمخیآينخد از ايخن روا،

مطالعة اين بخ  ،در نقد ادلّ و روايا مربوت ب بحث نسخخ ،راهگشاتخت البنخ برخخی از
ايخخن شخخروت ،محخخل اخخخنال انخخد و در ايخخن نوشخخنار ،فقخخط آنچ خ را مخخوردپخخذيرش عمخخوم
قرآزپژوهاز اتت ،بدين شرح ذکر میکنرم:

 -منسو ب واتطة دلرل معنبر ثابت شده باشد و تپ

ازتوا ناتخ برداشن شود
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 ناتخ و منسو  ،هردو حکم شرعی باشند ن حکم عقلی يا غرر آز ناتخ ،مؤخر از منسو باشد حکم منسو  ،موقت و مقرد ب زمانی خاص نباشد مراز ناتخ و منسو  ،تنافی و تضاد برقرار باشد ب گون اا ک امع بخرن آزهخا ممکخننباشد
 هردو حکم ازنظر موضو  ،منحد و ازنظر حکمی ،منضاد باشند (معرفخت1425 ،ق/2 : 282مواليینرا1378 ،ش 142 :ابناوزا1422 ،ق 20 :منا القطاز1421 ،ق.)232 :
 .4بررسی اصطالح «نسخ» ازدیدگاه متقدمان و متأخران

صحاب و منقدماز در ت قرز نخست ظهور اتالم ،نسخ را ب معنخاا ازالخ و تبخديل دانسخن و

آز را ب گون اا عام ،دربارة برشنر آيا قرآز ب کار بردهاند اما قرآزپژوهخاز در دورههخاا
بعد ،آز را ب معنی ازالة حکم شرعی و اااگزينکردز آز با حکم شخرعی دياخر اتخنعما

کردهاند (تروطی1427 ،ق .)707 /2 :ب اعنقاد دکنر مصطفی زيد ،نسخ نزد صحاب و تابعرن،
عبار از مطل توررر عارض بر احکام و دلرل آز ،آمدز حکم اديد بخ اخاا حکخم تخاب
اتت چ ناتخ ب منسو ب نحو تقررد يا تخصرص اصولی منصخل ويخا منفصخل و رافخع کخل
حکم تاب باشد ک هماز نسخ نزد فقهخا و اصخولراز اتخت (مصخطفی زيخد1971 ،م73 /1 :
ابوعاصی1426 ،ق.)124 :
البن نقطة اشنراک تقررد و تخصرص و نسخ اصطالحی نخزد اصخولراز کخ منقخدماز همخة
آزها را نسخ نامردهاند ،اين اتت ک حکم تاب  ،مراد اخدا در تکلرخف نرسخت و بخاواخود
مقرد و مخصص ظاهر حکم مطل و عام تخرک مخیشخود (همخاز 4 :و  .)73برخخی منخأخراز
دراثر شنا زدگی و بیتواهی ب اين نکن  ،آيخاتی را کخ نخزد منقخدماز ،منسخو بخ معنخاا
لووا بوده اتت ،درزمرة آيا منسو ب مفهوم اصطالحی نسخخ در دوراز منخأخر بخ شخمار
آورده و آزها را تا حدود تیصد مورد برشمردهاند مثالً ابخناخوزا  274آيخ  ،ابخنتخالم
 235آي و مرعی بن يوتف  218آي را منسو اعالم کردهاند (عري

1973 ،م )244 :ولی

قرآزپژوهاز منأخر ب اين تفاو مواود مراز معناا لووا و اصطالحی نسخخ ،برشخنر تواخ
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کرده و در تبررن صور نارفنن نسخ در آيا موردادعا کوشردهاند بخ گونخ اا کخ شخمار
اين دتن از آيا نزد ايشاز ،برن ي

تا برست مورد درنوتاز اتت (خويی1426 ،ق380 :

معرفت1425 ،ق.)318 /2 :

 .5بررسی حوزة نسخ در قرآن
مسائل مربوت ب حوزة دين در قرآز ،از نااهی کلی ،ب دو بخ
تقسرم میشوند .بخ

اعنقاديا و احکام عملی

اعنقاديا  ،ثابت و ب صور گزارههاا خبخرا اتخت از ايخن روا،

هرچگون نسخی در آز روا نمیدهد (تروطی1427 ،ق 702 /2 :مصطفی زيد1971 ،م/1 :
 )106زيرا نسخ در گزارههاا خبرا و اعنقادا ،ب معناا کاذ بخودز آزهاتخت و از آنجخا
ک اطالق کذ بخر خداونخد منعخا  ،محخا اتخت ،نسخخی در ايخن قسخمت روا نمخیدهخد
(قرطبی1387 ،ش.)65 /2 :
احکام عملی ،خود بر دو گون بدين شرحاند:
الف) احکام ثابت :اين دتن عبخار از واابخا عقلخی اتخت کخ نسخخ درآزهخا اخايز
نرست زيرا صفنی ک با احکام ثابت و افعا ناشی از اين احکام ،همخراه اتخت ،هخرچگخاه از
آزها انفکاک ندارد و ب عبار ديار ،صفت ،اعمّاز حَسَن يا قبرح ،همرش با واابا عقلی
همراهی دارد مثل «حسن انصا »« ،شکر مخنعم» و «قخبح کخذ و اهخل» بخدين صخور ،
هرچگاه در اينگون امور ،نسخ روا نمیدهد (طوتی1417 ،ق )499 / 2 :همچنخرن آيخاتی
مانند واو شناخت خدا ک خداوند منعا ب عنواز لطفی ازاانب خود ،بدازها امخر کخرده
اتت ،هرچگاه از لطفبودز خارج نمیشخوند و از ايخن روا ،نسخخ در آزهخا ر نمخیدهخد
(هماز .)501 :اين احکام در همة ادياز الهی ،ثابتاند و هرچگون توررخر و تبخديلی در آزهخا
صور نمیگررد افزوزبر اين ،در شرايع آتمانی ،نکاتی ذکر شده ک میتواز از هخريخ
از آزها احکامی را اتنخراج کرد مانند آية «عم ون ا علي البّر والتق ي» (مائده )3 :ک میتواز
احکام اصولی زيادا را از فحواا آز اتننبات کرد يا داتناز عبد صالح (خضخر) و حضخر
موتخخی ( ) (کهخخف )82 :ک خ دانشخخمنداز قاعخخدة اصخخولی «دفخخع افسخخد ب خ فاتخخد» را از آز
دريافن اند .در اين آيا هم هرچگون نسخ و الوايی روا نمیدهد.
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) احکام منورر :اين دتن  ،شامل همة احکامی اتت ک در هخر زمخاز ،حکمخی خخاص
دارند و درواقع ،احکامی ازئیانخد کخ از قواعخد عخام اتخنخراج شخدهانخد و فقرهخاز در هخر
شريعنی ،در زمازها و مکازهاا مخنلف ،حکم آزها را براز مخیکننخد .شخرخ توتخی نوشخن
اتت:
فقط در افعالی نسخ روا میدهد ک توررر حکم در آزها از حُسن ب قبح ،اايز باشخد.
ي

فعل در زمانی ،حَسَن باشد و در شخرايطی دياخر ،قبخرح ويخااينکخ در يخ

زمخاز،

درمورد ي

شخص ،حَسَن و دربارة ديارا قبرح باشد و اين براا الخب مصخلحت و

دفع مضر

اتت ک در زمازهاا گوناگوز ،حکمهاا مخنلفی را مخیتخواز بخر فعلخی

واحد اطالق کرد .اخنال

شرايع از همرنجا نشأ گرفن و نسخ در اين بخ  ،داخخل

میگردد مانند اينک خوددارا از کار در شخريعت موتخی ( ) در روز شخنب  ،وااخب

بود اما در دين اتالم ،اين خوددارا ،امرا قبرح الوه کرد (هماز.)501 :
البن مثالی ک شرخ طوتی دربارة اين مسئل برخاز کخرده ،قابخل نقخد اتخت زيخرا در شخريعت
اتالم ،خوددارا از کار در روز شنب  ،حرام و ممنو نرست هرچند کارکخردز بهنخر اتخت
پ

اين تخن خداوند منعا ک «ولکل جملن منک شرعه ومنه ج ً» (مائده ،)48 :دا ّبر فخرو

ازئی اتت و همة اخبار و معانی آيا نرز ب اين تو تمايل دارند بدين ترترب ،همة شخرايع
در اصخخو  ،نسخخخناپخخذير و در فخخرو  ،نسخخخپذيرنخخد و در هم خة آزهخخا نسخخخ روا داده اتخخت
(ابوعاصی1426 ،ق.)130 :

 .6بررسی انواع نسخ در قرآن
قرآزپژوهاز با توا ب آيا و روايخا  ،انخواعی گونخاگوز از نسخخ را برشخمردهانخد ولخی
دربارة اين انوا  ،ديدگاه يکساز ندارند هرچند دربارة اواز اصخل وقخو نسخخ ،اتفخاقنظخر

دارند (تروطی1427 ،ق )701 /2 :بدازگون ک محدثاز ،مفسراز و علماا اصخو از آغخاز
تاکنوز ،ازمراز انوا نسخ ،تنها بر نسخ حکم و باقیماندز تالو (نسخ الحکا وو الاتووة)،
اتفاقنظر دارند .ايشاز نسخ را شامل ت گون بدين شرح دانسن اند:
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الف) نسخ تالو و حکم (نسخ التووة والحک ) :در ايننو  ،اعنقاد بر اين اتت کخ هخم
حکم وهم تالو آي منسو شده اتت .طر داراز اينگون نسخ ب برخی روايا  ،ماننخد
رواينی از ابوموتی اشعرا اتنناد میکنند ک براتاس آز ،تورهاا همچخوز تخورة برائخت،
ناز و تخپ

رفخع (نسخخ) شخد (تخروطی1427 ،ق .)719 /2 :نمونخة دياخر ،روايخت «عشار

رضم ت» (زرقانی1423 ،ق )197 /2 :اتت ک زرقانی براتاس آز ،وقو اينگون نسخ نخزد
قائالز ب نسخ را ازنو ااماعی دانسن اتت (هماز.)197 /2 :
) نسخ حکم و بقاا تالو (نسخ الحک وو التووة) :در اين گون  ،حکخم آيخ نسخخ
میشود ولی لف آز باقی میماند و تالو میشود و فايدة بقخاا تخالو  ،ايخن اتخت کخ
ثوابی ب قارا میرتد .خداوند منعا يادآور شده اتت بالغت آيخة منسخو  ،پابرااتخت و

اين مسئل از معجزا برانی قرآز بخ شخمار مخیرود (زرقخانی1423 ،ق 181-2 /2 :تخروطی،
1427ق )713 /2 :همچنرن ممکن اتت نوعی امنحاز بخراا بنخدگاز باشخد (مصخطفی زيخد،

1971م.)206 /1 :
ج) نسخ تالو و بقاا حکم (نسخ التووة وو الحک ) :در ايخن گونخ  ،لفخ آيخ نسخخ
میشود و تالو نمیشود ولی حکم آي همچناز باقی میمانخد و بايخد بخ آز عمخل کخرد.
مشهورترين نمون از اين گون  ،روايت رام ب نقل از عمر بن خطّا

بدين شرح اتت« :ک

فيل انزل من القرآ الشيخ والشيخه اذا زَنَي ف رجِل هل البتّه( »...تروطی1427 ،ق .)718 /2 :اين
روايت با عبار هايی گوناگوز در کنا هاا روايی اهل تنت و شرع آمخده اتخت (مالخ
بن ان 1389 ،ش.)829 :
ازمراز اين ت نوعی ک برشمرديم ،نسخ حکم و بقاا تالو  ،مورداتفاق تمام مسلماناز
از ابومسلم بحر اصفهانی و پرروان

(فخر رازا1429 ،ق 270 /7 :مصطفی زيخد1971 ،م:

 )268 /1و نرز شهرتنانی (1370ق )13 :و احمد امرن مصرا از منخأخراز اتخت بخ گونخ اا
ک احمد امرن معنقد اتت مسئلة نسخ ازاانب يهود پديد آمده اتخت (عاشخورا1378 ،ش:
 )61 /21همچنرن با توا ب تفاو براز عالم عسکرا در تبررن نسخخ مخیتخواز وا را نرخز

ازامل منکراز وقو نسخ در قرآز شمرد زيرا او برخال

عموم قرآزپژوهاز ،معنقد اتت

بعضی آيا همچوز «آية نجوا» بخ نظخر برخخی ،منسخو بخ شخمار مخیرود ولخی درواقخع،
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اينگون نرست بلک حکم منسو را براز میکند و بخراا برخاز اننهخاا حکخم موقخت و نرخز
حکم اديد و ابدا ناز شده اتت بنخابراين ،منضخمن گزارشخی از منسخو و حکخم ناتخخ
اتت (عسکرا1424 ،ق )277 /2 :ولی دو نو ديار ،طخر داراز و نرخز مخالفخانی دارد و
در اين مقال  ،ديدگاههاا مواود دربارة نو او و توم را تحلرل و بررتی میکنرم.
 .7بررسی «نسخ تالوت» ازدیدگاه علمای متقدم و متأخر شیعه

نسخ تالو  ،شامل دو نو «نسخ تالو و حکم» و «نسخ تالو و بقخاا حکخم» اتخت .در

اين زمرن  ،هري

از انديشمنداز و قخرآزپژوهخاز منقخدم و منخأخر شخرع  ،ديخدگاهی را برخاز

کردهاند ب گون اا کخ معاصخراز از منخأخراز ،تحقخ يخافنن خخارای و امکخاز عقلخی نسخخ

تالو در هردو شکل آز را رد کخردهانخد و تنهخا کسخی کخ امکخاز عقلخی نسخخ تخالو را
پذيرفن  ،مرحوم مررزا ابوالحسن شعرانی (عاشورا1378 ،ش )66 /21 :اتخت درحخالی کخ

ب اعنقاد مرحوم خويی ،پذيرش نسخ تالو  ،هماز پخذيرش تحريخف قخرآز اتخت (خخويی،
1426ق .)283 :عالم عسخکرا نرخز نسخخ تخالو را نقصخی بخراا قخرآز دانسخن و روايخا

مواود در اين زمرن را رد کرده اتت (عسخکرا1424 ،ق )329 /2 :امخا برخخی دانشخمنداز

منقدم و منأخر شرع  ،قائل ب امکاز عقلی نسخ تالو بوده و در آثار خخود ،بخ آز تصخريح
کردهاند مانند قطخب راونخدا (راونخدا1405 ،ق ،)204 /1 :عالمخ حلّخی (حلّخی1404 ،ق:
 ،)185محق حلّی (حلّی1403 ،ق ،)170 :ترد مرتضی (ترد مرتضی علمالهخدا1376 ،ش:
 ،)428-9 /1شرخ طوتی (طوتی1417 ،ق ،)514-17 /2 :طريحخی (طريحخی1378 ،ش/4 :

 )303و مظفر (مظفر1380 ،ش )50 /3 :ب گون اا ک شرخ توتی در تفسرر تبراز ،ذيخل آيخة
«م ننسخ من آية او نُنسِه نَ تِ بخيرٍ منه او مثله ً» (بقره ،)106 :پ از برخاز انخوا نسخخ و ذکخر
آراا مواود در اين زمرن  ،اين ديدگاه را مطرح کرده و نسخ حکم ب تنهايی ،نسخخ تخالو
با حکم و نسخ تالو بدوز حکم را پذيرفن و با اتنفاده از تعبرخر «وها الحاحي » ،ديخدگاه
اخرر را تأيرد کرده اتت (توتی ،بیتخا .)394 /1 :وا در کنخا
تالو ب تنهايی ،عباد و حکم نرز عبادتی ديار اتت ،در هري

العخدّه نوشخن اتخت« :چخوز

از آزدو ،اداادا يا با هم اايز

اتت نسخ روا دهد» (توتی1417 ،ق )514 /2 :همچنخرن ممکخن اتخت مصخلحت الهخی بخ
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يکی از ايندو ،يعنخی لفخ آيخ يخا حکخم مواخود در آز تعلخ گرخرد از ايخن روا ،گخاهی
مصلحت فقط در تالو باقی میماند و حکم نسخ میشخود .ظخاهراً شخرخ توتخی درپخی آز
اتت کخ از امکخاز وقخو نسخخ تخالو  ،تخوارهی عقاليخی بخ دتخت دهخد .او پخ از ذکخر
نمون هايی از روايا مواود دربارة وقو عملی نسخ تالو همچوز روايت «آيخة راخم» و
روايت «عشر رضعا » نوشن اتت« :اين موارد را ب عنخواز ذکخر مثخا برخاز داشخنرم و چنخازچخ
هرچي

از اين موارد نرز واقع نشده باشد [و روايا مزبور موردپذيرش قرار نارخرد  ،بخا تواخ بخ

داليلی ک پر از اين ذکر نموديم ،ب اواز و صحت آنچ دربارة اين امر ،يعنی امکاز عقلی وقو

نسخ تالو براز داشنرم ،خللی وارد نمیشخود» (هماز .)517 :ترد مرتضی نرز در الذريع نوشن

اتت :حکم و تالو  ،دو عباد هسنند ک هري

 ،از مصلحنی اداگان تبعرت مخیکننخد

بنابراين ،اايز اتت نسخ ب اقنضاا مصلحت ،در هخردو يخا يکخی از آزهخا روا دهخد (تخرد
مرتضی علم الهدا .)429 /1 :1376 ،از مراز منأخراز نرز عالم مجلسی در «ب ب الحاووو» از
کنا مرآةالمق ل ،پ

از ذکر روايت «آية رام» ،يعنی «الشيخ و الشيخه اذا زَيَنا ف رجِلو هلا

البته ،»...اين روايت را صحرح و ازامل آيا منسو النالو ب شمار آورده اتت (مجلسی،
1380ش )267 /23 :همچنرن با توا ب اينکخ مرحخوم طبرتخی روايخت «آيخة راخم» و نرخز
روايت ابوبکر ،يعنی «ال عرغب ا عن آب ئک ف نه کفر بک » را ک از مسنندا نسخ تالو اتت،
ذکر کرده ولی ردا بر آزها نرخاورده اتخت ،مخیتخواز گفخت وا نرخز همخة انخوا نسخخ را
پذيرفن اتت (طبرتی1372 ،ش )346 /1 :درحالی ک آيتاهلل خويی ن تنها نسخ تالو را

نپذيرفن بلک قبو آز را مقنضی صور گرفنن تحريخف در قخرآز دانسخن اتخت (خخويی،

1426ق .)283 /4 :شعرانی هم در تعري

ب اين اعنقاد گفن اتت« :يکی از مشخاهرر زمخاز در

کنا البراز ،نسخ تالو را تخت انکار کرده و آز را درمعنی تحريف شمرده ولخی ايخن تخخن،
درتت نرست زيراک تحريف در هر کنا  ،آز اتت ک دياراز تصخر
بع

عبارا را حذ

کننخد نخ خخود مؤلخف

و تبديل کند ،و بهنر اين بود ک میگفخت" :ثبخو نسخخ تخالو بخ خبخر

صحرح ثابت نشده اتت"» .وا از اين هم فراتر رفن و نوشن اتخت« :اگخر نسخخ تخالو بخ امخر
خداوند ثابت گردد ،غرراز تحريفی اتت ک با تصر

مردم در کنخا الهخی صخور مخیگرخرد و

مواب تحريف نمیگردد» (غراثی کرمانی1386 ،ش.)90 /1 :
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البن میتواز اين تخن شعرانی را ک گفن اتت« :اگر نسخ تالو ازاانب خداونخد ثابخت

گردد» ويا اين تخن وا ک گفن اتت «ثبو نسخ تالو  ،ب خبر صخحرح وارد نشخده اتخت»،
گوياا ترديدش در ثبو نسخالنالو دانست اما علماا معاصر شرع  ،ديدگاه اخرخر را رد
کرده و آز را منأثر از ديدگاه اهل تنت دانسخن و گفنخ انخد :آز دتخن از علمخاا شخرع کخ
امکاز عقلی نسخ تالو را پذيرفن اند ،گويا بدوز اينک دربارة صحت و تقم موضو فکر
کنند ،و صرفاً با الاوگرفنن از ديدگاهی ک درمراز اهخل تخنت ،دربخارة انخوا نسخخ واخود
داشن  ،قائل ب امکاز عقلی نسخ تالو شدهاند (عسکرا1424 ،ق.)304-6 /2 :
 .8بررسی نسخ تالوت ازدیدگاه اهل سنت

برشنر قرآز پژوهاز اهل تنت ،قائل ب نسخ تالو اند .ايشاز براتاس روايا زياد نقخلشخده

در صحرحرن و اوامع حديثی و نرز ب مدد اتندال هاا عقلی ،درصدد اثبا اينگون نسخخ

بودهاند .از منقدماز اين افراد میتواز ابنالبازرا (در ناتخ القرآز و منسخوخ ) را نخام بخرد و

ازامل منأخراز آناز ،عبدالعظرم زرقانی (در مناهلالعرفاز) و منا القطخاز در (مباحخث فخی
علوم القرآز) درخور ذکرند البن عدهاا از ايشاز مانند ابخنخطرخب ،ابخیاتخحاق شخررازا،
محمد تعاد و دکنر عري

اينگون نسخخ را نقخد کخرده و بخر آز ،اشخکا هخايی گرفنخ انخد

(معرفت1428 ،ق.)30 :
 .9نسخ تالوت و گروههای چهارگانه

دربارة پرشرنر و زمرنة پديدآمدز مبحث نسخ تالو گفن انخد چخوز درمرخاز احاديخث اهخل

تنت ،رواياتی فراواز بر ازبرنرفنن بخشی از وحی قبلاز امع قرآز ازتوا ابخوبکر داللخت
میکنند و اين روايا را بسرارا از علما و بزرگاز آزهخا صخحرح دانسخن انخد ،علمخاا اهخل

تنت براا فرار از اتهام تحريف قرآز ،تقسخرمبنخدااا اديخد از نسخخ را بخ دتخت دادهانخد

(معرفت1428 ،ق )24 :هرچند پ از ذکر اين تقسرم ،برخی قرآزپژوهاز شرع هخم بخشخی

از آز را پذيرفن ويا ب امکاز عقلی آز ،ملنزم شدهانخد از ايخن روا ،براتخاس بررتخیهخاا
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صور گرفن  ،موافقاز و مخالفاز نسخخ تخالو  ،اامخاالً در چهخار گخروه بخدين شخرح قخرار
میگررند:
نخست ،کسانی ک نسخ تالو را پذيرفن اند و درصدد اثبا آز ازطري ادلّخة عقلخی و
نقلی هسنند (زرقانی1423 ،ق)197 /2 :
دوم ،کسانی ک بنابر فرض شرخ توتی ،ب نسخ تالو معنقدند ولی ادلّة نقلی را بخراا
اثبا اين مطلب ،پذيرفننی نمیدانند و فقط ادلّخة عقلخی را بخراا اثبخا آز اقامخ مخیکننخد
(طوتی1417 ،ق)517 /2 :
توم ،کسانی ک ب طور کلی ،منکر نسخخ تخالو شخده و آز را مخخالف نقخل صخحرح و
عقل تلرم دانسن اند (معرفت1428 ،ق.)31-22 :
چهارم ،کسانی ک دربارة مسئلة نسخ تالو  ،قائل ب تفصرل بوده و تنهخا يکخی از اقسخام
نسخ تالو را نادرتت شمرده و قسم ديار آز را تالم و بدوز نقص دانسن اند .ايخن گخروه
فقط قائل ب صحت نسخ تالو و حکم با همانخد و نسخخ تخالو بخدوز حکخم را خخالی از
حکمت میدانند (مصطفی زيد1971 ،م 285-279 /1 :ابنعاشور1420 ،ق.)645 /1 :
 .9-1دالیل نقلی و عقلی گروه اول و دوم از باورمندان به نسخ تالوت

قائالز ب نسخ تالو براا اثبا ادعاا خود ،ب نصوصی از کنا و تنت ،و گاه ب داليخل
عقلی اتنناد میکنند .در بخ

ادلّة نقلی ،آنخاز شخمارا از آيخا را دا ّبخر نسخخ تخالو و

وقو آز دانسن اند ک از آز مراز میتواز چند نمونة زير را ذکر کرد:
 «واذا بَوّلن آيهً مک َ آيهٍ» (نحل :)101 :براتاس اين آي  ،تبديل و توررر آي ممکن اتختشامل لف آز نرز بشود.
 «م ننسخ من آيه او ننسه » (بقره :)106 :در اين آي نرز دو لفخ «نساخ» و «نَساأ» دا ّبخروقو نسخ تالو دانسن شده اتت.
البن اينگون آيا ب خودا خود ،دا ّبر وقو ازالة لفخ در عخالم واقخع نرسخنند و تنهخا
اواز وقو را نشاز میدهند پ

براا تکمرل ادعا و اثبا ظهور آز در خارج ،ب روايخا
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و احاديثی اتنناد میکنند ک برخی از آزها ب لحاظ تندا نرز صخحرحانخد و نمونخ هخايی از
آزها عبار اند از:

« -ق لت ع ئشه :ک َ فيل انزل من القرآ عشر رضم تٍ ممل م ت يحرّمن ثا نَسَاخنَ بِخَلا ٍ

ممل م تٍ وع فّي رس ل اهلل وهن فيل يقارا ِ مان القارآ » (النرشخابورا ،بخیتخا 352 /7 :نسخايی،
1411ق.)298 /3 :

« -علر بن خطّ ب وابي بن کمب ق ال :ک َ فيل انزل من القرآ الشيخُ والشيخه اذا زَنَي ف رجل

هل البتَّهَ» (مال

بن ان 1389 ،ش.)829 :

عالوهبر اينها ،رواياتی ديار بر نسخ دو توره ب نامهاا «خُلع» و «حَفد» داللت میکننخد
(برهقی1414 ،ق.)210 /2 :

 -ثبو نسخ ،مسئل اا اتت و ثبو نزو قرآز ،مسخئل اا دياخر .دربخارة ثبخو نسخخ،

دلرل ظنی يا خبرا واحد ،کافی اتت اما براا ثبو نزو قرآز بايخد دلرلخی قطعخی واخود
داشن باشد و مقصود از نسخ تالو  ،ثبو اينگون نسخ اتت ن ثبخو قخرآز پخ

خبخر

واحد در آز اکنفا میکند (منا القطاز1421 ،ق.)238 :

 -اگر آي درزماز رتو اهلل برداشن شده و بهنخر از آز يخا مثخل آز ،اخااگخزين

باشد ،ااا طعن بر قرآز و ترديد در وقو چنرن نسخی نرست (عري

شخده

1973 ،م.)218 :

 -امر ،امر شار و ناتخ اتت اگخر بخواهخد حکخم يخا تخالو را بخ تنهخايی يخا حکخم و

تالو را با هم ب مقنضاا حکمت و مصلحت رفع میکند (زرقانی1423 ،ق.)199 /2 :
 نسخ تالو درصورتی اايز نرست ک شار  ،دلرلی بر آز اقام نکند امخا اگخر دلرلخیواود داشن باشد ،نسخ تخالو  ،اخايز و تلبرسخی ازتخوا شخار بخر بنخدگاز نخواهخد بخود.
مقصود از دلرل ،آيا و روايا مواود در اين عرص اتت (هماز.)200 :
 -خداوند منعا ب مقنضاا حکمت خود ،برخخی آيخا را نسخخ کخرده اتخت تخا حجخم

قرآز ،محدود و حف و نا دارااش آتازتر شود (هماز).

 -اگر فايخده و حکمخت مطلبخی را نرخافنرم ،بخیفايخدهبخودز و حکمختنداشخنن آز تأيرخد

نمیشود بلک فايده و حکمت مواود در آز ،از ديد ما پنهاز اتت .نسخ تالو نرز از ايخن
قاعده ،مسنثنا نرست (هماز).
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 -رفع تالو آي ازطر

خدا و از حافظة رتو اهلل ،عقالً محا نرسخت پخ

اعنقخاد بخ

اين مسئل  ،اايز اتت و امکاز دارد در عالم واقع اتفاق برفند (طبرا1420 ،ق.)480 /2 :
 .9-2دالیل نقلی و عقلی گروه سوم (منکران نسخ تالوت)

اين گروه براا رد آز ،ب نقل و عقل ،هردو منوتخل شخده و بخراا رد روايخا دا ّبخر نسخخ
تالو  ،چنرن اتندال کردهاند:
 در بعضی رويخا آمخده اتخت« :کا فيلا انازلَ» .ايخن تعبرخر معمخوالً در تمخام آنچخب صور هاا وحی قرآنی ،وحی تفسررا يا الهام بر پرامبر ناز میشخده ،مشخنرک اتخت و
احنما دارد راوا ب اشنباه ،آز را ازو قرآز تصور کرده باشد (عري

1973 ،م.)216 :

 -تمام مسلماناز بر اين مسئل ااما دارنخد کخ قخرآز از ابنخدا قطعخیالثبخو بخوده و در

اثبا آز ،خبرا واحد راه نداشن اتت پ

براا اثبا هر آي و قرآنخیبخودز هخر تخخنی

بايد دلرلی قطعی در دتت باشد و در غرر اين صور اگر رواينی حنی بخ مرحلخة مسخنفر
هم برتد ،پذيرفننی نرست بنابراين ،ديار مجالی براا خبر واحد باقی نخواهد ماند (خويی،
1426ق 284 :صبحی صالح1372 ،ش 265 :عري

1973 ،م.)218 :

 -اگرچ بعضی از اين روايا  ،داراا تند صحرحاند ،صحت تند ،لزوماً دا ّبر صخحت

منن نرست چوز آزها اخبار آحادند و با اتنفاده از آزها نمیتواز قرآز و نسخ آز را ثابخت

کرد (عري

1973 ،م .)215 :اگر واقعاً چنرن چرخزا روا داده بخود ،امعخی قابخل تواخ از

صحاب آز را حف میکردند يا در مصاحف خود مینوشنند اما اينگون روايا  ،يخ

يخا

دو راوا برشنر ندارند (هماز 224 ،صبحی صالح1372 ،ش.)265 :

 -تعدادا از روايا  ،تفسرر و تأويل آي اند و ب اشخنباه ،اخزء قخرآز محسخو شخدهانخد

مانند تفسرر «صوة ال سطي» ب «صوة المحر» ک نبودز آزهخا در قخرآز ،بخر نسخخ تخالو يخا
تحريف قرآز حمل شده اتت (عسکرا1424 ،ق.)283-278 /3 :

 -شمارا از روايا  ،الفاظی دارند ک مشنملبر ايهاماند بخ طخورا کخ شخخص گمخاز

میکند از آي اا تخن گفن میشود ک ازو قرآز بوده اتت مانند لف «أَقرَأَني» درحخالی
ک اين گماز ،خطا و ناشی از درک نادرتت و نارتاا بعضی اصطالحا در صخدر اتخالم
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اتت بدين شرح ک «إقرا » در آز روزگار ،ب معناا آموزش قرائت همراهبخا تفسخرر آيخا
بود« ،موقرِ » ب کسی گفن میشد ک قرآز را همراهبا تفسرر آموزش میداد و «ق ري» هخم بخ
کسی اطالق میشد ک قرآز را همراهبا تفسررش فرامیگرفت اما بعداز گذشت مدتی ،اين
اصطالحا  ،معناا اصلی خود را ازدتت دادند و لفخ «اقارا » فقخط دربخارة تعلخرم قرائخت
قرآز و امور مربوت ب آز ب کار میرفت .در رواياتی ک گفن شده اتخت «اَقرَأناي فاو » يخا
«ج َ في قرا َهِ فو کذا وکذا» يعنی در کرفرت قرائت ،آموزش و تفسرر فالز شخخص ،چنخرن
و چناز آمده اتت ولی در دورههاا منخأخرتخر ،بخ تخبب توبرخر معنخاا اصخطالح يخادشخده،
راوياز پنداشن اند مراد ،لف آية قرآنی اتت ک از قرآز مرتوم و منداو حذ

شده اتت

(عسکرا1424 ،ق.)280-81 /3 :

 .9-3دالیل گروه چهارم (باورمندان به تفصیل)

اين گروه ن ب طور کلی ،نسخ تالو را پذيرفن ون ب کلی ،آز را رد کردهاند بلک ازمرخاز
دو نو نسخ تالو  ،فقط نسخخ تخالو و حکخم بخا هخم را پذيرفنخ انخد .ازاملخ ايخن افخراد

میتواز مصطفی زيد و ابنعاشور (مؤلف تفسرر النحرير و الننوير) را نام برد.
مصطفی زيد گفن اتت :آيا

«واذا بَولن آيهً مک َ آيهٍ( »...نحل )101 :و «م ننسخ من آيه

او ننسه ( »...بقره )106 :ب طور صريحتر ،تنها دو نو نسخ را برخاز مخیکننخد :نخسخت ،آنکخ
حکمی منسو شده و لفظ

باقی مانده اتت ديار آنک حکم و لف  ،هردو نسخ شخدهانخد

و آي اا ديار ب ااا آز ناز شده اتت .ب اعنقاد او ،در هخردو نخو نسخخ بايخد حکمخی يخا

حکم و لفظی بد از آية منسو ناز شود .ازنظر وا ،نسخ تالو  ،مواب طعخن در قخرآز
نرست زيرا خداوند منعا حف آز را منکلف شده و نرز صحت نسخ لف و حکم ،بخ ايخن

مسئل وابسن اتت ک رفع آزها درزماز حرا رتو خدا (ص) اثبا شود و تاوقنی بخدلی
بهنر يا مثل آية قبلی ناز شود ،نسخ ،اشکالی ندارد (مصطفی زيد1971 ،م.)279- 80 /1 :
ابنعاشور ذيل آية  106از تورة بقره نوشن اتت« :نسخ تالو و حکم با هم ،اصخل اتخت

و نسخ حکم و بقاا تالو واقع شخده امخا نسخخ تخالو و بقخاا حکخم بخیفايخده» (ابخنعاشخور،
1420ق .)645 /1 :مصطفی زيد روايا واردشخده دربخارة «نسخخ تخالو و بقخاا حکخم» را
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مضطر المنن دانسن و معنقد اتت تالمت تند ،همرشخ دا ّبخر صخحت مخنن نرسخت پخ
«نسخ تالو و بقاا حکم» ،فقط فرضی اتت ک حنی ي

اا ب حقرقخت نپروتخن اتخت و

بنابراين ،ما آز را ب تبب ثابختنشخدز بخا خبخر منخواتر صخحرح رد مخیکنخرم (مصخطفی زيخد،
1971م.)283-85 /1 :
 .10ارزیابی اجمالی دالیل گروهها
در اين بخ  ،داليل عقلی و نقلی هري

از اين گروهها را بررتخی و داليخل منکخراز نسخخ

تالو و همچنرن داليل باورمنداز ب نسخ تالو و حکم را براز میکنرم:

الف) اگر واقعاً چرزا از قرآز ،پ از نزو  ،نسخ و از خاطر اصحا محخو شخده باشخد،

چاون بازهم برخی اين آيا را در خاطر داشن و حنی گاه آزها را تالو مخیکخردهانخد؟
(معرفت1428 ،ق.)31 :
) کسانی ک نسخ تالو را پذيرفن انخد ،بخ آيخاتی همچخوز آيخة  106از تخورة بقخره
اتندال کردهاند درحالی ک برخی مفسخراز دربخارة مفهخوم واژة «آيخ » در مسخنند مخذکور
گوناگوز تخن گفن و احنماالتی همچوز حکم آي (طبخرا1420 ،ق ،)471 /2 :بخشخی از
ي

توره (زمخشرا1407 ،ق ،)176 /1 :معجزه (رشردرضا ،بخیتخا )417 /1 :ويخا رتخو و

پرامبر (صادقی تهرانی1365 ،ش )90 /2 :و از اينها را مطرح کردهاند بنابراين ،با توا بخ
اصل عقلخی «اذا ج االحتل ل بطل االستوالل» نمخیتخواز ايخن آيخ را دلرلخی قطعخی بخر اثبخا

تحق يافنن نسخخ اصخطالحی در قخرآز دانسخت و بخدين ترترخب ،کسخانی همچخوز ابومسخلم
اصخفهانی (فخخر رازا1429 ،ق ،)270 /7 :شهرتخنانی (1370ق )13 :و احمخد امخرن مصخرا

(عاشورا تلوکی1378 ،ش )66 /21 :تحق و مشروعرت نسخخ در قخرآز را بخ کلخی مخردود

دانسن اند البن برخی قرآزپژوهاز نرز در اين نپذيرفنن ايشاز مناقش کردهاند مخثالً مصخطفی
زيد با نقد ديدگاه ابومسلم ،شأزنزو آية «واذا بَولن آيهً مک َ آيهٍ واهلل اعل بل ننزّل قا ل ا اِنَّلا

انتَ مفتَرٍ» (نحل )101 :را ک مسنند ابومسلم اتت ،مخدوش دانسن و با ترديد در نسبتدادز
آز ب ابنعباس ،محنواا آي را بررتی کرده و نوشن اتت:
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ابومسلم لف «آيه» در آية فوق را ب معناا شريعت دانسن حخا آنکخ در هخرچيخ

از

معاام لووا ،واژة «آيه» ب معناا شريعت نرامده اتت .از طرفی ،اين آي  ،مکی اتخت و
اهلکنا در مک حضور نداشن تا بخواهند نسخ شريعت را افنرا بر خدا بداننخد بلکخ
اين ،مشرکرن مک بودند ک نسخ آيا را افنرا میدانسنند .ديار اينک توررخر قبلخ کخ
ابومسلم ،آز را تبب نزو آي دانسن  ،با ظاهر آي تازگار نرست زيرا مراع ضمرر در
«ق ل ا» ،مشرکرناند ک در آخر آية قبل ،ب آزها اشاره شده ن اهلکنا

همچنرن در

آيا بعد ،اين اتهام ک پرامبر قرآز را از انساز ديارا میآموخنخ  ،مطخرح شخده و مخا

میدانرم اين اتهام ازاانب کفار مک و قبلاز هجر پرامبر ب مدين انجام گرفن اتت.

وا درادام  ،با ذکر اين نکن ک منظور از تبديل در آية «واذا بولن ( »...نحل )101 :و نسخ در
آية «م ننسخ من آية( »...بقره ،)106 :هماز ازال و رفع حکم اتخت (همخاز ،)227 :يخادآورا
کرده اتت در اتنعما قرآنی ،همرش املة بعداز «اذا»ا شرت ،برانار امخرا محقخ الوقخو
اتت و اين ،خود بر تحق نسخ داللخت مخیکنخد (مصخطفی زيخد1971 ،م 229 /1 :تخا 240
فائز1381 ،ش :دفنر .)72
ج) دلرل ديار ،اين اتت ک آية «واذا بولن آياة( »...نحخل )101 :کخ يکخی از مسخنندا
قائالز ب نسخ اتت ،ب اتفاق صاحبنظراز ،ازنو مکی اتت و در دوراز مکی ،هرچ نسخخی
روا نداده اتت(االلی1388 ،ش 3 :و .)58 /82

د) مصطفی زيد «نسخخ تخالو و بقخاا حکخم» را بخداز تخبب کخ قخرآز بخر آز داللخت

نمیکند و نرز رواينی صحرح و تالمالمنن دربارة آز واود ندارد ،صراحناً رد کخرده اتخت

از اين روا ب نظر میرتد او آيا  106از تخورة بقخره و  101تخورة نحخل را دا ّبخر «نسخخ
تالو و حکم با هم» دانسن اتت درحالی ک چنرن چرزا را نمیتواز ب طور قطع ،از آيخ
برداشت کرد زيرا مخالفاز «نسخ تالو و حکم با هم» ،ب تراق همرن آي اتنناد کخردهانخد
(االلی1388 ،ش 3 :و  )58 /82افزوزبر اين ،مصطفی زيد نسخخ تخالو و بقخاا حکخم را
ب دلرل مضطر المننبودز روايا واردشده در ايخن بخا  ،مخردود دانسخن و بخاواخود ايخن،
خودش در اثبا «نسخ حکم و تالو با هم» ،بخ روايخاتی اتخنناد کخرده اتخت کخ نخ تنهخا
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ازلحاظ منن ،دچار نوعی اضطرا اند بلک تند آزها نرز ازنظر برخی انديشمنداز ،صخحرح
نرست مثالً روايت« :ل ک لِ بن آوم واوي  »...را بسرارا از صاحبنظخراز غريخب دانسخن انخد
(ابنعاشور1420 ،ق )645 /1 :ولی مصطفی زيد بداز اتنناد کرده (مصخطفی زيخد1971 ،م:
 )282 /1و رواينی ديار بدين شرح را در اثبا نسخخ تخالو  ،از تفسخرر طبخرا نقخل کخرده

اتت« :اَ بلغ ا عنّ ق مَن اَنّ لقين رَبّن فرضي عنّ واَرض ن » .اين روايت ب صور هاا «بلغ ا عنا

ق من ان لقين ربن فرضي عن وارض ن » و «بلغ ا عنّ ق مَن اَ لقين رَبّن  ،فرضي عَن وارضا ن » آمخده
(طبرا1420 ،ق )497/ 2 :و الفاظی در آز ،پ وپر

شده اتت .آيا واود چنخرن روايخاتی

را ک مننشاز دچار اضطرا اتخت ،مخیتخواز دا ّبخر نسخخ تخالو گرفخت؟ از طرفخی ،آيخا
میتواز پذيرفت ک اصحا پرامبر ،همای ب اين روايت بیتواهی کردهانخد و فقخط انخ
بن مال

ب آز پرداخن اتت؟ زيرا هراا تخن از قرآز ،درمراز اتت ،بايد ب طخور طبرعخی،

راوياز زيادا درحد تواتر واود داشن باشند يعنی قرآزبودز قرآز را نمیتخواز بخا اتخنفاده

از خبر واحخد ثابخت کخرد پخ

شخمارا از روايخاتی کخ خبخر واحخد محسخو مخیشخوند،

مضطر المنن و بخشی از آزها خارج از موضو نسخاند و نمیتوانند مسخنند نسخخ تخالو
قرار گررند.
ابنعاشور نرز ک خود« ،نسخ تالو بدوز حکم» را بیفايخده دانسخن و «نسخخ تخالو و
حکم با هم» را اصل قرار داده اتت ،هرچ فايدهاا براا اين اصل ذکر نکخرده و فقخط گفنخ
اتت نسخ تالو و حکم نبايد ازنو فراموشی باشد زيرا پرامبر از اين مسئل  ،معصوم اتخت
(ابنعاشور1420 ،ق.)645 /1 :
ه) طبرا گفن اتت« :کسی ح ندارد باويد نسخ تالو  ،روا نرست چوز عقالً اايز اتخت
ک [ب ارادة خداوند ،بعضی از آيا از حافظة رتو اهلل پاک گردند پ

چنرن نسخی اايز اتت»

(طبرا1420 ،ق .)480 /2 :ظاهراً مقصود طبرا ايخن اتخت کخ «هخرآنچخ عقخل آز را محخا
نشمارد و امکاز وقوع

را قبو کند ،اخايز اتخت اتفخاق برفنخد و شخر نرخز مؤيخداتی درتأيرخد آز

بفرتند» (مظفر1380 ،ش )206 /2 :البن زمانی میتواز گفت حکم عقل ،هماز حکخم شخر
اتت ک تمام عقال ب طور مساوا ،مصلحت و مفسدة ي

امر را دريابند تا بنوانند حکخم آز
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را نرز برابند .ظاهراً مظفر چنرن اتفاقنظرا را در مسئلة نسخ تالو  ،درمراز عقخال نپذيرفنخ و
با اين ديدگاه ،تخن طبرا را نقد و رد کرده اتت.
و) مصطفی زيد براا پذيرش نسخ ،ب طور کلی ،قائل ب دو شرت شده اتت :يکی اينک
درزماز حرا رتو (ص) باشخد و دوم ،اينکخ بخد و اخااگزينخی بخراا آز بنخواز يافخت
(مصطفی زيد1971 ،م .)280-279 /1 :آيا دا ّبر وقو نسخ نرز برانار اااگزينیاند امخا
وا براا رواياتی ک ب عنواز منسو النالو از آزها ياد کرده ،دلرلی قطعی نرخاورده اتخت
(همخخاز )285-279 /1 :بنخخابراين اگخخر دلرخخل قطعخخی در دتخخت نباشخخد ،نمخخیتخخواز حکخخم
منسو النالو بودز را از رواياتی آحاد و مضطر المنن اتننناج کرد.

ز) برخی براا ثبو نسخ ،دلرل ظنی را کافی دانسن و آز را از ثبو قرآز ک بخا دلرخل

قطعی صور میگررد ،ادا کرده و نسخخ تخالو را بخا داليخل ظنخی و خبخر واحخد ،ثابخت
دانسن اند (منا القطاز1421 ،ق )238 :اما دياراز گفن اند ثبو قرآز با دلرل قطعی (تخواتر

نقل) همراه اتت پ

خبر واحد و دلرل ظنی در اثبا آي يا نسخخ آز ،ااياخاهی نخدارد و

ب آز هرچگونخ تخواهی نمخیشخود (خخويی1426 ،ق 284 :معرفخت1428 ،ق .)30 :واخود
مالزم برن واو چرزا و واو مقدمة آز ،از احکخام عقلخی اتخت و يخ

حکخم بخراا

آنک بنواند شامل نسخ مصطلح قرآنی شود ،بايد قبالً ب عنواز آي اا از آيخا قخرآز ،محخرز

شده باشد .از آنجا ک نزو آية منسو النالو از ب هماز خبر واحد کخ دا ّبخر تخنشخاز
اتت ،ثابت نمیشود و از طرفی نرز نزو قرآز ب خبر واحد اثبا نمیشود ،بحث نسخ ايخن

آيا ظنی ،محلی ندارد و حنی اگر اين قاعده را بپذيريم ک نسخ با دلرل ظنی و خبر واحخد

ثابت میشود ،اين مطلب ،شامل آياتی اتت ک ابندا ،نخزو آزهخا بخ طخور قطعخی و منخواتر
اثبا شده باشد.
صبحی صالح معنقد اتت :در تقسرم هر چرزا ب انوا مخنلف ،براا هر نخو  ،نخسخت
بايد شاهد فراواز و کافی دراخنرار داشن باشخرم بخ طخورا کخ بخ آتخانی و بخدوز تکلخف،
قاعدهاا را از آز اتننبات کنرم اما در نسخ تالو  ،از چند روايت -ک هم خبر واحدنخد
و نمیتواز ب طورقطع گفت موارد مطرحشده در آزها ازء قخرآز بخودهانخد -چرخزا دياخر

دراخنرار نرست پ

درواقع ،حجنی واود ندارد (صبحی صالح1372 ،ش.)265 :
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ح) صر نظر از خبرواحدبودز ادلّة نقلی ،تعارض برن آزها و ناهمخاهنایشخاز بخا نظخم
قرآنی ،مانع تمس

و اتندال ب آزها میشود (طباطبايی1391 ،ش.)113-112 /12 :

ت) برخی واود دلرل نقلی را براا اعنقاد ب نسخ تالو  ،کافی دانسن اند (منا القطخاز،
1421ق )238 :اما ب اين نکن توا نکردهاند ک قدر دلرل تا چ حخدا اتخت و آيخا هخر
دلرلی قدر اثبا هر مدعايی را دارد يا خرر .اين افراد مخیخواهنخد بخا اتخنفاده از اخبخارا

آحاد ،نسخ تالو شمارا از آيا قرآز را ثابت کننخد .آيخا ازنظخر اصخولی ،چنخرن چرخزا
امکاز دارد؟ چنرن عملی را اصولراز انکار کردهاند (عري

1973 ،م.)216 :

ا) از تويی ،برخی کسانی ک در تأيرد نسخ تالو کوشخردهانخد ،دربرابخر کسخانی کخ

اعنقاد ب نسخ تالو را ناروا و گناهی درح قرآز دانسن اند ،اين روايا را تأويل کخرده و

ننوانسن اند با اتنمداد از ادلّة نقلی ،آزها را اثبا کنند (اندلسی1425 ،ق.)200 /10 :

ک) شمارا از علماا اهل تنت و شرع همچوز ترد مرتضی و شرخ طوتی درصور
تحق يافنن نسخ تالو و اثبا آز با اتنفاده از شواهد پخذيرفننی ،بخر حکمخت و مصخلحت
در اينگون نسخ تأکرد کرده و گفن اند چوز منسو النالو ازطر

شار حکخرم اتخت و

او مصالح بندگاز را در تمام زمازها و اوضا درنظر دارد ،اگر ما حکمخت آز را هخم درک
نکنرم ،اين مسئل دلرل بر آز نرست ک در آز ،مصلحنی واود نخدارد (طوتخی1417 ،ق/2 :
 .)515اين گروه درواقع ،بر امکاز عقلی نسخ تالو پاا فشرده و معنقدنخد اشخکالی نخدارد
لف و معنا از هم ادا لحاظ شوند و يکی نسخخ شخود چخوز لفخ  ،دا ّبخر حکخم اتخت نخ
مواب و ايجادکنندة آز ،و اين ،همانند علخم نرسخت کخ واخود آز در شخصخی مواخب و
مثبِت عالمبودز او باشد و نبودِ آز ،تبب نفی عالمبودز وا شود (همخاز) .ممکخن اتخت در
رد اين رواکرد گفن شود همچنازک علم ،بنراز عخالمبخودز شخخص اتخت ،واخود معنخی،
مبننیبر نصّ و الفاظی اتت ک در عالم خارج ب صور اصوا مسمو يا کلمخ هخاا قابخل
درک و رؤيت ،بر معنی و حکم داللت کنند و چنانچ لف واود نداشن باشد ،نمیتخوانرم
معنی و درپی آز ،حکم را دريابرم .شايد ب اين اشکا بنواز چنرن پاتخخ گفخت کخ پخ از
اننشار لف  ،معنی و حکم ،يعنی هماز معنی و صور تحق يافنة خارای لف ک ب صخور
تننی عملی درمراز امت ،اارا اتت ،ما را از لف بینراز میکند .از تويی ،ب قائالز چنرن
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تخنی میتواز پاتخ داد ک اگر قرار باشد بحث حکمت و مصلحت ،مواخب تأيرخد چنخرن
نسخی شود ،در اايی مفرد اتت ک اصل مسئل بخ واتخطة روايخا و ادلّخة محکخم و قطعخی
ثابت شده باشد و فقط ابهام و پرچرخدگی در تبرخرن و چرايخی آز باشخد کخ در ايخن صخور
میتواز ب کم

حکمت بالو و مصالح خفرة الهی ک احکام درواقخع ،منخوت و مربخوت بخ

آزهاتت ،مسئل را پاتخ داد ن ب اينگون ک چنخد خبخر واحخد رتخرده باشخد و بخخواهرم
ب کم

حکمت الهی ،وا صحت و ثباتی براا آزها تعقرب شود.
) دربارة اين مسئل ک تحق يافنن نسخ و اااگزينی حکمی بهنر يخا مثخل آز درزمخاز

رتخخو اهلل ،خخخالی از اشخخکا دانسخخن شخخود و ب خ تحريخخف نرنجامخخد (عخخري

1973 ،م218 :

عاشورا1378 ،ش ،)66 /21 :میتواز گفت اين مطلب بايخد بخا خبخر منخواتر و قابخل اعنمخاد
اثبا شود ن اخبار آحخادا کخ گخاه حنخی از صخحت تخند هخم برخخوردار نرسخنند و فقخط
میتواز آزها را ب عنواز روايت پذيرفت ن قرآز (عري

1973 ،م.)218 :

م) از طرفی میتواز گفت اگر با اتنناد ب اينک عقالً خداوند منعا میتواند تالو آيخ

را از ذهن و حافظة پرامبر دفع کند ،بخواهرم قائل ب اينگون نسخخ شخويم (طبخرا1420 ،ق:
 ،)480 /2اين تؤا همچناز باقی میماند ک لف  ،تند حکخم اتخت و هخر قخانونی بخاواخود
لفظ

قابلرت اتنمرار و بقخا دارد و برداشخن شخدز ايخن لفخ بايخد مبننخیبخر حکمخت باشخد

درحالی ک صدور قانوز ،واابالعمل و برداشن شدز الفخاظ آز ،غرخرمعقخو و غرخرمنطقخی
اتت زيرا حکم ،تابع تالو اتت و نمیتواز اصخل را رفخع کخرد و فخر را بخاقی گذاشخت
(عري

1973 ،م .)218 :ب طور کلی میتواز گفخت اينخاز نسخخ تخالو را ازاهخت عقلخی،

ثابت و صحرح دانسن اند اما ازاهت وقو آز در عالم واقع ،دتتکم ،قضخر را مشخکوک
و ثابتنشده ب شمار آوردهاند (طوتی1417 ،ق )517 /2 :از اين روا ،درمجمو و بخا نظخر
ب ادلّة قائالز ب تحق خارای نسخ تالو درمیيابرم ايشاز ازلحاظ نقلی ،ادلّ اا محکخم و
نق

ناپذير را در اين زمرن براز نکرده و بر هري

ازآزها مخیتخواز خدشخ اا وارد کخرد و

منکراز نسخ تالو  ،برشنر با مردوددانسنن اين دتن از روايا  ،ب ايخن بحخث پرداخنخ انخد.
حنی شخصی مانند آيتاهلل خويی کخ نسخخ تخالو را عخرن تحريخف دانسخن  ،گفنخ اتخت:
مسنند نسخ تالو  ،اخبار آحاد اتت ک در قضرة نسخ ،اايااهی نخدارد (خخويی1426 ،ق:
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 .)284ب نظر میرتد وا نرز ب تبب خبرواحدبودز روايا  ،نسخخ تخالو را نپذيرفنخ و آز
را عرن قو ب تحريف دانسن اتت ولی درمجمو  ،در رد نسخخ تخالو  ،موضخعگرخرااا
مبهم دارد چوز براا اثبا اين ادعاا خود و نفی نسخ تخالو  ،فقخط بخر خبخرواحخدبخودز
اخبار واردشده در اين زمرن تأکرد و آزها را نقد کرده اتت ولی دربارة اين مسئل کخ آيخا
اين مطلب ازلحاظ عقلی ،قابل اثبا اتت يا ن  ،تخنی نافن اتت .گويا اگر خبر منواتر در
تأيرد نسخ تالو  ،مواود میبخود ،وا ايخنگونخ نسخخ را مخیپخذيرفت ولخی چخوز اخبخار
واردشده در اين زمرن  ،ازنو خبر واحدند ،نسخ تالو را نمیتواز پذيرفت (همخاز.)284 :
صر نظر از اين مورد ،منکراز نسخ تالو  ،هرچگون دلرخل عقلخی محخ

را بخراا رد آز

ذکر نکردهاند ب گون اا ک گويا چوز خبرا درتت و معنبر در دتت نبخوده اتخت ،آز را
رد کردهاند.
 .11نقد روایات نسخ تالوت

اينگون نسخ ،پشنوانة قاطع عقلی ندارد تا وقوع

را بناب مصلحنی محرز کند ولخی عقخل،

امکاز وقو آز را انکار نمیکند از اين روا ،در اثبا تحق بررونی آز ،تنها مخیتخواز بخ
نقل اتنناد کرد .از طرفی ،روايا نسخ تالو  ،ب تعريف نسخ و حنخی آيخا دا ّبخر اخواز
نسخ ،وفادار نماندهاند و بنابراين ،برشنر از آنک بر نسخ مصطلح معنخا شخوند ،شخائبة تحريخف
قرآز را میپرورند.

مثالً اگر آيا  106تورة بقره و  101تخورة نحخل را معخرو تخرين آيخا دا ّبخر نسخخ

بدانرم ،درمیيابرم هردو بر اااگزينی حکم و آي اا ب ااا آية منسو داللخت مخیکننخد.
در تعريف نسخ ،يعنی «رفع حکم شرعی توتط شار ب دلرخل شخرعی منخأخر از آز» نرخز قرخودا

واود دارد ک قبالً تبررن شده اتت همچنرن قرآزپژوهاز براا تحق يافنن نسخخ ،شخرايطی

را ذکر کردهاند ک توا ب آزها در تشخرص موارد نسخ ،ضرورا اتت بدين ترترخب ،در
نقد روايا نسخ تالو  ،از بحث از تند و منن ،نکخا منعخارض بخا قرخود و شخرايط نسخخ
مصطلح نرز درخور تأملاند ک در اينجا ،نمون هايی از آزها را ذکر میکنرم:
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« -علر بن خطّ ب وابي بن کمب ق ال :ک َ فيل انزل من القرآ الشيخُ والشيخه اذا زَنَي ف رجل

هل البتَّهَ» (مال

بن ان 1389 ،ش 829 :زرقانی1423 ،ق.)197 /2 :

 « عن الث ري عن ع ص بن أبي النج و عن زر بن حبيش ق ل ق ل لاي أباي بان کماب کاأينعقرؤو س رة االحزاب ق ل قلت إم ثوث وسبمين وإم أربم وسبمين ق ل أقا إ ک نات لتقا رب
س رة البقرة أو لهي أط ل منه  ...ق ل الث ري وبلغن أ ن س مان أصاح ب النباي -صال اهلل علياه

وسلّ  -ک ن ا يقرؤ القرآ أصيب ا ي م مسيللة فذهبت حروف من القرآ » (الصنعانی1403 ،ق/7 :
.)329
 «زربن حبيش عن ابي بن کمب :کَأَيِّنْ عَمووُّ أَوْ کَأَيِّنْ عَقْرَأُ سو رَةَ األَحْزَابِ؟ قُلْتو :ثَوَثً وَسَابْمِينَآيَةً .قَ لَ :أَقَ ْ لَقَوْ رَأَيْتُهَ وَإِنَّهَ لَتَمْوِلُ سو رَةَ الْبَقَرَةِ وَإِ َّ فِيهَ الشَّيْخُ وَالشَّيْخَةُ إِذَا زَنَيَ فَ رْجولو هولَ الْبَتَّاةَ

نَکَ الً مِنَ اللَّهِ وَاللَّهو عَزِيز حَکِي ٌ» (برهقی1344 ،ش.)211 /8 :
« -عن ابي م سي االشمريّ :ق لَ :نزلت س رهٌ نح برا ه ،ث روفمَت وحوفِظَ منها "اَ َّ اهللَ سَايویيِّوو

هذا الوين ب ق ام الخوقَ له " و "لَا اَ َّ البان آوم و اوياين مان ما ٍل َل َت َلنَّاي و اويا ً ث لثا ً و»"...
(تروطی1427 ،ق.)719 /2 :

« -عبواهلل بن علر ق لَ :ال يق لَنَّ احوک قو اَخَذتو القرآ َ کلَّه ،م يوورِيه م کلّه؟ قو ذهاب مناه

قرآ کثير ولکن يق ل :اَخَذن م ظَهَارَ مناه» (الخراتخانی1414 ،ق 431 /2 :معرفخت1428 ،ق:
.)163

« -ق لت ع ئشه :ک َ فيل انزل من القرآ عشر رضم تٍ ممل م ت يحرّمن ثا نَسَاخنَ بِخَلا ٍ

ممل م تٍ وع فّي رس ل اهلل وهن فيل يقرا ِ من القرآ » (مسلم ،بخیتخا 352 /7 :نسخايی1411 ،ق:
.)298 /3
 «عن علر بن خطّ ب ...اي ک ا عهلک ا عن آيه الرج ا يق ل ق ئل :النجو حوين في کتا باهلل ،فقو رج رس ل اهلل ورجلن  ،والذي نفسي بيوه ل ال ا يق ل الن س زاو علر بن خطّ ب في کت ب

اهلل -عم لي -لکتبته  ،الشيخ والشيخه ف رجل هل البته ،ف ن قو قرأن ه » (مال
 829برهقی1344 ،ق.)212 /8 :

بن ان 1389 ،ش:
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با دقت در روايا يادشده و نرز توا ب محنواا آيخا  106تخورة بقخره و  101تخورة
نحل ،و آنچ در تعريف و ذکخر شخروت تحقخ نسخخ آمخده اتخت ،مخواردا از نقخص قرخود
يادشده ،کامالً مشخص میشود ازامل :
 در روايا او  ،دوم و ششم ،نسخ ب حکم شار و درزماز حرا نبی مکخرم صخورنارفن بلک دراثر تهلاناارا ر داده اتت و اين مسئل  ،شائبة تحريف را میپرورد.
 در تمام روايا يادشده ،نسخ ب غرر دلرل شرعی منأخر و بخدوز اخااگخزين منسخور داده اتت.
 -اين مسئل ک طب روايا دوم ،توم و پنجم ،ي

توره يا آياتی فخراواز از آز نسخخ

شده باشد ،با اين قرد ک «نسخ تنها ب آيا االحکام تعل میگررد و اخبار و احکام عقلخی از ايخن

دايره ،مسنثنا بوده و نسخپذير نمیباشند» ،درتعارض اتت .آيا تمام آيا اين تورة منسو  ،از
احکام شرعی بودهاند؟ اگر چنرن باشد ،حکم اااگزين هري

از آيا کداماند؟

 دو آية ذکخرشخده در روايخت چهخارم ،ازاملخ وعخدههخا و اخبخارا هسخنند کخ نسخخنمیشوند.
 -روايت ششم بر از ي

راوا ندارد ب گون اا ک عالم عسکرا از روايخت ششخم،

ب «فنواا عايش » تعبرر کرده اتت (عسکرا1424 ،ق.)352 /2 :

 -اصرار عمر بر افزودز آي ب منن قرآز در روايت آخر ،بخا منسخو بخودز آز ،تخازگار

نرست زيرا برفرض تحق نسخ تالو  ،وا صحنی براا اين عمل واود ندارد.

 برخی از اين روايا ب شروههاا ديار ،ب صور روايت نبوا نقل شدهانخد (طبرانخی،1415ق 45 /5 :شربانی ،بیتا 132 /5 :مسلم ،بیتا 265 /5 :و .)...اين مسئل  ،خود هم نشانة

منواترنبودز و ضخعف ايخن روايخا وهخم حخاکی از تلقخی اشخنباه راويخاز در قخرآزپنداشخنن
مضموز اين گروه از روايا اتت بنابراين ،گاه پژوهشاراز در توارخ آزهخا کوشخردهانخد

(عري

1973 ،م.)225 :

از تويی ،تعارض اين روايا با يکديار و نرخز تعخارض آزهخا بخا ظخاهر آيخا قخرآز و

ناهماهنایشاز با نظم قرآنخی ،مخانع از تکرخ بخر آزهاتخت (طباطبخايی1391 ،ق-112 /12 :
 )117افزوزبر اين ،تقسرم ت گانة موردادعا در بحث نسخ و پذيرش نسخ تالو  ،با قرودا
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ک قرآزپژوهاز در تعريف نسخ ،از آز ياد کرده و شرايطی ک براا تحقخ نسخخ مصخطلح
ذکر کردهاند ،تازگارا ندارد زيرا براتاس آز ،تحق نسخ ،منوت ب اين اتت کخ دلرلخی
شرعی برآز داللت کند حا آنک اين روايا ب دلرل اضطرا در منن و تخند نمخیتواننخد
حکم شرعی قطعی و دلرل نسخ قرار گررند .از طرفی ،مضموز روايت چهارم کخ حخاکی از

نسخ املة خبري از قرآز اتت ،با تعريف و شرت دوم از شروت نسخ ،درتضاد اتت.
 .12نتیجهگیری

براتاس آنچ گفنرم ،با تأمل در داليل عقلی و نقلی باورمنداز بخ نسخخ تخالو و همچنخرن
بررتی داليل منکراز آز میتواز دريافت مسئلة نسخ تالو  ،دراثخر اشخنباه و شخنا زدگخی
منقدماز و بیتواهی آزها ب اين اصل روا داده اتت ک «خبر واحد ،توانايی اثبا يخا نسخخ

قرآز را ندارد» .از تويی ،آنچ ايشاز ب عنواز تعريف نسخ و شرايط آز براز کردهانخد نرخز بخا
تقسرمبندا نسخ بر ت قسم يادشخده مطابقخت نمخیکنخد و ايخن ،خخود شخاهدا بخر قضخاو
شنا زدة ايشاز در پذيرش نسخ تالو اتت همچنرن واخود راويخاز ثقخ در تلسخلة تخند
اين گروه از روايا  ،تبب شده اتت آناز منن روايا را نقد و بررتخی نکننخد البنخ ذکخر
اين نکن نرز الزم اتت ک گرچ برشنر روايا نسخ تالو  ،اعمّاز نسخ تخالو و حکخم ،و
نسخ تالو بدوز حکم ،داراا تند صحرحاند ،ب دلرل منخواترنبخودز ،قابخل اعنمخاد نرسخنند
هرچند همازگون ک برخی انديشمنداز فريقرن اذعاز داشخن انخد ،شخايد فقخط ازنظخر عقلخی
بنواز امکاز وقو نسخ تالو ب هردو معنا را پذيرفت.
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 -طبرانی ،ابوالقاتم تلرماز بن احمد (1415ق) .المعجماالوسط .قاهره :دارالحرمرن.

 -طبرتی ،فضل بن حسن (1372ش) .مجمعالبیان ی تفسیر القرآن .تهراز :ناصرخسرو.

 -طبرا ،محمد بن ارير (1420ق) .جامعالبیان ی تأویل القرآن .بیاا :مؤتس الرتال .

 -طريحی ،شرخ فريدالدين (1378ش) .مجمعالبحرین .تهراز :دفنر نشر فرهنگ اتالم.

 -طوتی ،محمد بن حسن (1344ش) .العُدَّه .قم :چاپخانة تناره.

 عاشورا تلوکی ،نادعلی (1378ش)« .نسخ ازديدگاه عالم شعرانی» .مجلة بینات .ش.21 . -عري

 ،الشرخ علی حسن (1973م) .تح المنان ی نسخ القرآن .قاهره :تنت محمدي .

 -عسکرا ،ترد مرتضی (1424ق) .القرآن الکریم و روایات المدرسنتین .قخم :دانشخااه اصخو

دين.

 -غراثی کرمانی ،ترد محمدرضا (1386ش) .پژوهشهای قرآنی عالمنه شنعرانی .قخم :مؤتسخة

بوتناز کنا .

 -فائز ،قاتم (1381ش) .مقاالت و بررسیها .دفنر .72

 فخر رازا ،محمد بن عمر (1429ق) .تفسیر كبیر .بررو  :دار احراء النراث العربی. -فراهردا ،خلرل بن احمد (1425ق) .العین .بیاا :اتوه.

 -فرروزآبادا ،محمد بن يعقو (1412ق) .القاموسالمحیط .بررو  :دار احراء النراث العربی.

 -فرّومی ،احمد بن محمد (بیتا) .مصباح المنیر .قم :منشورا دار الرضی.

 قرطبی ،ابوعبداهلل محمد بن احمد (1423ق) .الجامع الحکام القرآن .الرياض :دار عالم الکنب. -مال

بن ان

(1389ش) .الموطأ .بیاا :مؤتسة اننشاراتی حسرنی اصل.
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 مجلسی ،مال محمدباقر (1380ش) .مرآهالعقول ی شرح اخبار آلالرسول .تهراز :دار الکنباالتالمر .

 -مصطفی زيد (1971م) .النسخ ی القرآن الکریم .بررو  :دارالفکر.

 -مظفر ،عالم محمدرضا (1380ش) .اصول الفقه .بیاا :مؤتسة اتماعرلراز.

 -معرفت ،محمدهادا (1425ق) .التمهید ی علوم القرآن .بیاا :مؤتس النشر االتالمی.

 _______ (1428ق) .صیانه القرآن من التحریف .بیاا :مؤتس النشر االتالمی. منا القطاز (1421ق) .مباحث ی علوم القرآن .بررو  :مؤتس الرتال . -مخواليینرخخا ،عخخز اهلل (1377ش)« .نقخد و بررتخخی نظريخة نسخخ تخخالو

دیدگاههای حقوقی .ش.9 .

در قخخرآز کخريم» .مجلنة

1378( _______ -ش) .نسخ در قرآن .تهراز :نشر راازز.

 -نسايی ،احمد بن شعرب (1411ق) .سننالکبری .بیاا :دار الکنب العلمر .

 -نرشابورا ،ابوالحسن مسلم بن حجاج (بیتخا) .الجامع الصحیح المسمی صحیح مسنلم .بخیاخا:

بینا.

