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»» فقه و قرآن فقه و قرآن ««  
نويسنده  : پروفسور وائل حالق  

ترجمه  : سيد حسين علوي  
بررسي و نقد  : محمد فاكر ميبدي  

عضو هيئت علمي مركز جهاني علوم اسالمي  
 

چكيده  
مقاله  » فقه و قرآن  « )  Law and the 

Qur'an  ( از جمله مقاالت دائر   ة
المعارف قرآني ال يدن است كه  آقاي  

وائل حالّق  ) Wael Hallaq ( 1 را    آن
نگاشته است كند كه   و در آن بيان مي
قرآن نقش  ) عملكرد  ( شگرفي در فقه 
اسالمي دارد  . در ميان چهار منبع اصلي 
فقه اسالمي  ) شريعت ( ، بدون ترديد قرآن 
اولين و مهم ترين آنها محسوب مي  شود   .

اگر چه به لحاظ احكام اساسي  ) ذاتي  ( و 
در مقايسه با مجموعة كامل شريعت، 
                                                      

1 پست  الكترونيك  - :  
 WAEL.HALLAQ@MCGILL.CA   

 

قرآن  بخش نسبتاً كمتري از موضوعات 
حقوقي را در اختيار مي گذارد، ولي  
تعداد معدودي از اساسي ترين احكام  

حاكم بر زندگي فردي و اجتماعي 
مسلمانان، صراحتاً در قرآن بيان شده و 

يا از ديگر آيات آن استنباط مي شود   .
محوريت قرآن در شريعت  ) فقه  ( بيشتر 

برخاسته از مالحظات مذهبي و  فكري 
بوده و كمتر از توانايي آن در تأمين 

موضوعات فراوان فقهي  ) قانوني  ( ناشي 
مي شود  .  

ناقد در اين مقاله ديدگاه هاي وائل  
حالق را به نقد كشيده است و در مورد 
يك سوانگاري نويسنده كه فقط از منابع 

اهل سنت استفاده كرده و به منابع شيعه  
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مراجعه نكرده و در مورد تعداد آيا ت 
االحكام  ) 500 )  آيه و مقايسة احكام قرآن 

با تورات خرده مي گيرد   .  
واژه هاي كليدي   : فقه، قرآن، دائرة 

المعارف اليدن، وائل حالّق، تورات .  

زندگي نامه :  
پروفسور  مسيحي فلسطيني  حالق،

االصل مقيم كاناد ا،  داراي دكترا از 
دانشگاه واشنگتن واحد حيفا فلسطين  ،

استاد فقه اسالمي  دانشگاه مك گيل 
كانادا، از ژ انويه  2005 . به بعد  داراي 

كتاب ، مقاله و سخنراني هاي متعدد در 
رابطه با فقه، اصول و تاريخ فقه مي باشد .  

: كتابها  
1- The Origins and Evolution of 

Islamic Law 
پيدايش و پيشرفت فقه اسالمي، 

انتشارات دانشگاه كمبريج  2005  ،
234 صفحه  .  

ترجمه ع ربي  : نشأة الفقه اإلسالمي 
وتطوره ، دار المدار،  2007 .  

2- The Formation of Islamic Law 

شكل گيري شريعت اسالمي،  2004  ،
417 صفحه  .  

-3 Authority, Continuity and 

Change in Islamic Law 
ترجمه عربي : السلطة المذهبية   :

التقليد والتجديد في الفقه اإلسالمي ، دار 
المدار؛  2007 .  

4-Was the Gate of Ijtihad Closed? 

The Early Essays on the History 

of Islamic Legal 
آيا مسير اجتهاد بسته است؟ مجموعه 
مقاالتي دررابطه با تاريخ فقه اسالم 

) زبان  : ژاپني (  ، 2003  ، 244 + 15 صفحه  .
ترجمه شده به عبري، تركي، ژاپني .  

مقاالت  :  
پنج مقاله در دائرة المعارف قرآن  
اليدن وچهار مقاله در دائرة المعارف 
جهان اسالم آكسفورد و هشت مقاله در 

دائرة المعارف خاورميانه ي جديد و سه 
مقاله در دائرة المعارف اسالم اليدن 

) چاپ جديد (1  

                                                      
1  . منبع :  

http://www.arts.mcgill.ca/islami

c/~hallaq/lectures.html  
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ترجمه مقاله 1  
قرآن نقش شگرفي در فقه اسالمي 

دارد  . در ميان چهار منبع اصلي فقه 
اسالمي  ) شريعت ( ، بي ترديد قر  آن اولين 

و مهم ترين آنها شمرده مي  شود   . اگر چه 
به لحاظ احكام اساسي  ) ذاتي  ( و در 

مقايسه با مجموعة كامل شريعت، قرآن 
بخش به نسبت كمتري از موضوعات 

حقوقي را در اختيار مي گذارد، تعداد  
معدودي از اساسي ترين احكام حاكم بر  

زندگي فردي و اجتماعي مسلمانان، به 
صراحت در قر آن بيان شده يا از ديگر 
آيات استنباط مي شود   . محوريت قرآن در 

شريعت  ) فقه  ( بيشتر برخاسته از 
مالحظات مذهبي و فكري است و كمتر 
از توانايي آن در تأمين موضوعات 

فراوان فقهي  ) قانوني  ( ناشي مي شود   .  

تار ي خ فقه متن قرآن در دور ة ي اول ه   
به نظر مي رسد فقهاي دوران مياني  

) قر ون وسطايي  ( و علماي امروز 
پذيرفته اند كه قرآن حدود پانصد آيه با  

محتواي صريح حقوقي دارد  . آيات 
فقهي، در مقايسه با مقدار مطالب قرآني، 

                                                      
1  . مقاله آقاي حالق طوالني است  . از اين رو 

بخشهاي مهم آن ترجمه و نقد شده است .  

تقريباً اندك به نظر مي رسند كه گوياي  
اين برداشت است كه توجه قرآن به 
موضوعات فقهي چيزي بيشتر از يك 

توجه ضمني نيست  . در عين حال،  بارها 
توسط محققان اسالمي بيان شده كه قرآن 
غالباً آياتش را به لحاظ الفاظ و 

موضوعات و مطالب تكرار مي كند   . اگر 
اين ادعا را بپذيريم، معنايش اين است 

كه هر جا تكرار به ندرت يافت مي شود،  
مقدار نسبي مباحث فقهي  ) حقوقي  (

بيشتر از آن چيزي است كه قبالً فكر 
مي شد   . و اگر  اين حقيقت را در نظر 

بگيريم كه طول متوسط يك آيه فقهي دو 
برابر يا حتي سه برابر يك آيه غير فقهي 

است، مي توان بحث نمود كه قرآن  
حاوي مواد حقوقيِ  ) فقهيِ  ( كمتر از مواد 

فقهي تورات، كه معموالً به عنوان قانون 
موسي ) ع  ( شناخته مي شود، نيست   .

بنابراين، هر چند شرع  ] فقه [ قرآني  
بخشي  به  نسبت  كمتر از شريعت  ] فقه 
اسالمي را تشكيل مي ] دهد،   قانون گرايي  

) قانونمندي  ( قرآن، به خودي خود كمتر 
از تورات نيست  .  

ارجاعاتِ به يهوديان و مسيحيان و 
متون مقدسشان در سراسر  ] قرآ انجام   ]ن

گرفته است  . در آية  43 ( سورة مائده  5(  ،
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خداوند با حالتي تعجب زده  مي پرسد   :
چگونه يهود  » در حالي كه تورات را  

دارند كه در آن حكم خداوند است «  ، به   
محمد  ] ] ص به عنوان داور  ) قاضي  (
متوسل مي شوند؟      ! قرآن ادامه مي دهد  :  

 
 » به راستي كه ما تورات را در  
حالي كه در آن، رهنمود و نور بود  

فرو فرستاديم، كه پيامبراني كه 
تسليم  ) خدا  ( بودند،  بوسيلة آن براي 

يهوديان داوري مي كردند؛ و نيز  
علماي رباني و احبار  ) دانشمندان 

نيكو اثر  ( به واسطة چنين كتاب خدا 
كه به آن سپرده شده و بر آن گواه 

بودند، داوري مي نمودند  « مائده  (
) 5  /( 44 .(  

قرآن  در آيه  46 ( مائده   سورة 5  ( به 
مسيحيان  مي گويد   كه خدا عيسي  ] ع  [ را 

فرست اد تا نبوت موسي  ] ع  [ را تأييد كند 
و انجيل را نازل كرد تا  » رهنمود و نور  «

تورات را تاييد نمايد .  
» و اهل انجيل بايد طبق آنچه 

خدا در آن فرو فرستاده است، 
داوري كنند، و كساني كه طبق آنچه 

خدا فرو فرستاده داوري نمي كنند،  
آنان گناه كارند   « ) همان / 47 .(  

همين  كافي است  تا  نشان دهد پيامبر 
] ]ص ، يهود و مسيحيان را نه تنها به 

عنوان واجدين شريعت الهي خودشان 
مي دانست،   بلكه به عنوان متعهدين طبق  

درخواست آن شريعت، مورد توجه قرار 
داد  . اگر يهود و مسيحيان هر كدام قانون 

) فقه  ( خاص خودشان را دارند، پس 
راجع به مسلمان  ) قضيه  ( چطور است؟ 

در ا ينجا قرآن از دادن يك پاسخ صريح، 
كوتاهي نمي كند   .  

» و اين كتاب   =) قرآن  ( را بحق 
برتو فرو فرستاديم، در حالي كه  
مؤيد كتابهاي پيش از آن است   ...

پس بر طبق آنچه خدا فرو فرستاده، 
بين آنان داوري كن، و از هوسهاي 

آنان پيروي نكن  ... ، چون براي هر 
كدام از شما  ) مسلمانان،  مسيحيان و 

يهوديان  ( شريعت و راه روشني قرار 
داديم و اگر خدا مي خواست حتماً  

همه شما را يك امت قرار مي داد   «
) همان  / 48 .(  

اما خداوند چنين نكرد بنابراين سه 
امت با سه مجموعه قوانين  ) فقه  ( خلق 

نمود، به طوري كه هر امت مي  توانست از  
قانون  ) فقه  ( خود پيروي نمايد  . پيامبر  هم 

مانند مسيحيان و يهود مأمور شد  ) بارها 
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در سراسر قرآن  ( به وسيلة آنچه خدا به 
وي فرو فرستاده است،  داوري كند،  

چون  » چه كسي در داوري از خداوند 
بهتر است؟  « ) همان،  49 50 ـ   .(  

محمد  ) ) ص و خلفا   و فقه  
اگر چه قرآن نظام كامالً همه شمولي از 

فقه مسلمانان را در اختيار ن مي گذارد،  
شواهد گوياي آن است كه پيامبر  ) ) ص به 

قوت آماده حركت در اين جهت بود  . اين 
تمايل در بحث موضع قرآن نسبت به 
مسئله مصرف شراب انگور و خرما به 

گونه اي رسا صدق پيدا مي  كند   . در دورة 
مكه، مشروبات، به طور واضح، مجاز بود  :  

» از محصوالت درختان خرما و 
انگور، شراب بخش و روزي   مستي

نيكو مي گيرند؛ قطعا در آن نشانه  اي  
است براي گروهي كه خردورزي 

مي كنند   « ) نحل  / 67  .(  
در مدينه، موضع قرآن تغيير كرد، در 

حالي كه يك بدگماني فزاينده و رو به  
رشدي  نسبت به مشروبات الكلي را ابراز  

مي كرد  :  
» از تو  ) يعني پيامبر  ] ]) ص

دربارة شراب و قمار پرسند، بگو  مي  :
در آن دو،   گناه و سودهايي براي  

مردم است  « ) بقره  / 219 .(  

تا اينكه اين حس مخالفت بيشتر  شد  .  
» اي كساني كه ايمان آورده ايد،  

در حالي كه مست هستيد، به نماز  
نزديك نشويد، تا بدانيد كه چه 

مي گوييد   « ) نساء  / 43  .(  
در اين قسمت يك ممنوعيت 

) حرمت  ( مشروط راج ع به مصرف 
شراب  ) خمر ( ، يعني هنگامي كه 

مسلمانان قصد انجام فريضة نماز را 
كردند، مشاهده مي شود   . سرانجام در 

آيات  ) 91 - 90  ( سورة ( مائده   5  ( يك 
حكم صريح  ) بدون قيد وشرط  ( نازل 

شد، كه به موجب آن مسلمانان بايد از 
شراب، قمار و بتها كامالً دوري كنند  .

جالب است كه آن  ] اعال ]م  موضع قاطع 
و نهايي دربارة  شراب در سوره   مائده  

واقع مي شود كه مي  بينيم از تحول در  
نگرش قانونگذاري پيامبر  ) ) ص حكايت 

مي كند   .  
با اين وجود، اين تحول نبايد به 

عنوان شكل گيري يك چرخش كامل از  
سيرة قبلي پيامبر  ) ) ص در نظر گرفته 

شود، چرا كه وي همين حاال هم نقش 
يك  قاضي را، به عنوان يك ميانجي 

سنتي و نيز به عنوان يك پيامبر داشت  .
اين تحول تنها از شروع فرآيند جديدي 

حكايت مي كرد كه طبق آن تمام وقايع  
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بر جامعة در حال رشد مسلمانان 
تأثيرگذار بود، لذا بايد مطابق با شريعت 
الهي در موردشان قانون صادر شود و 

عامل   ] چنين قانونگذار ي از سوي خدا [  
كسي جز پيامبر  ) )ص .  نبود اين مطلب 

نه تنها در قرآن، بلكه در آن به اصطالح 
قانون اساسيِ  ) اساسنامة مدينه هم مورد  ) 

تصديق قرار گرفته است؛ سندي كه به 
سختي مي توان اصالتش را انكار نمود   .

اينكه تمام موضوعات در معرض حكم 
الهي و نبوي بوده اند، نبايد به ا  ين معني 

پنداشته شود كه تمام مشكالت قديمي 
كه در برابر پيامبر  ) ص  ( بودند، 

راه حلهاي جديدي را دريافت كرده  
باشند  . اگر چه ثبت تاريخيِ دورة  اوليه  

] صدر اسالم  از جهت باورپذيري  ]
) اعتبار توان ت  در تنگنا است، مي ) أكيد 

نمود كه به استثناي مواردي كه احتماالً 
بهسازي حقو قي  ) فقهي  ( قرآني ناميده 

مي شوند، در بقيه موارد پيامبر   ) ) ص
عموماً ( آداب و رسوم   عرف  ( عرب قبل 

از اسالم را دنبال نمود  . در حقيقت، 
مي توان استدالل نمود كه وقتي اين عرف  

] قبل از اسالم [ ، قسمت عمده اي از عرف  
متداول را تشكيل داد، فقه  ) قانون گذاري  (  

قرآني ز يك مكمل  چيزي بيشتر ا ) متمم  (
نخواهد بود  . به همين لحاظ طولي 

نكشيد كه رسوم عرب قبل از اسالم، به 

واسطة سازگاري با سنت نبوي، جنبة 
اسالمي پيدا نمود  .  

مبادي نظرية نسخ  
به نظر مي رسد شروع اولية     نظرية 

نسخ در پاسخ به لزوم رفع تناقضات 
ظاهري ميان آيات فقهي قرآن كه براي 

مسلمانان  صدر اسالم ظاهر شد، به 
وجود آمده باشد  . بديهي ترين نگراني  

براي  مسلمانان صدر اسالم نه الهيات  
بود ، نه اعتقادات، چرا كه اين موضوعات 

بعدها اهميت پيدا نمودند  . عالوه بر اين، 
آنها توجه اساسي خويش را بر اين قرار 

دادند كه چگونه مي توانند  
فرمانبرداريشان نسبت به خداون د را، 

تحقق بخشند يا آشكار نمايند؛ تكليفي 
كه به صراحت در قرآن بيان شده بود  .
به عبارت ديگر، اسالم حتي زودتر از 
اواسط سدة نخست، پيروي از ارادة خدا، 

همان گونه كه در كتابش  ) قرآن  ( به 
وضوح بيان شده است، را خواسته بود  .  

از اين رو، اين ضرورت احساس شد  
كه موضع قرآن د ر خصوص موضوعات 

خاص مشخص شود  . جايي كه دربارة 
يك موضوع واحد، بيشتر از يك حكم 
قرآني وجود داشت، چنين تشخيصي 

) تعييني  ( كار آساني نبود و به منظور حل 
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چنين مشكالتي، مشخص نمودن آياتي 
كه در متن قرآن، مجاز به نسخ نمودن 
ديگر آيات بودند، ضروري به نظر  

مي رسيد  .  
گزارش شده  است كه صحابة پيامبر 

) ) ص محرِّك چنين بحثهايي بودند، اما 
منابع اسالمي به فعاليتهاي صحابه در اين 

زمينه، اشارات به نسبت كمي دارند  . اين 
نسل تابعان بود  كه  به گونه اي دقيق با  

بحثهايي چون نسخ و مناقشاتي راجع به 
وضعيت آيات خاصي در ارتباط بودند  .

ابراهيم نخعي  :م(  95 ـه  . ق، 713 ) م  ،
مسلم بن يسار  :م(  101 ـه . ق،  719 )م  ،

مجاهد بن جبر  :م(  104 ـه . ق،  722 م  ( و 
حسن بصري  م(  : 110 ـه . ق،  728 م  ( از 

برجسته ترين افراد در اين گونه بحثها  
بودند  . همچنين،  قتادة بن دعامة  

سدوسي  :م(  117 ـه . ق،  735 م  ( و ابن 
شهاب الزهري معروف  :م(  124 ـه . ق، 

742 م  ( آثاري را به  جا گذاشتند كه 
پيرايش نظرية نسخ را تصديق مي كنند،  

چون  ] موضوع نسخ  [ در مكتوبات مربوط 
به عصر آنها، .  به روشني بيان شده بود 

گر چه آثار اولية  آنها احتماالً در معرض  
اصالح نويسندگان متأخر بود، ولي 

مسلماً مردود شمردن هستة فكر  ) اصل 

عقيدة  ( آنان به عنوان غيرقابل اعت ماد 
بودن، دشوار است، حتي اگر اصل عقيدة 
آنها به كمترين حد كاهش پيدا كند، با 

اين وجود، هشياري اين علما  در مورد  
مضمون فقهي مخصوص قرآني را 

آشكار مي كند   . چون روشن است كه 
تفاسير به مسايل فرعيِ آيات صريح در 

موضوعات فقهي مشغول بوده اند   .  
به نظر مي رسد نظريه نسخ د  ر 

شرايطي توسعه يافت كه برخي اوامر 
قرآني با واقعيت موجود و رسوم جامعه 
منافات داشت، بدين گونه باعث تأويل 
يا لغو مفاد آياتي شد كه مضمونشان با 
آيات موافق رسوم مورد نظر، ناسازگار 

به نظر مي رسيد  .  
موضوع هر چه بود، نفس طبيعت 

اين نظريه ،  اين حقيقت را يادآوري 
مي كند   كه به رغم  لزوم دهي   سامان

تناقض يا مشكل، اين سامان دهي بايد با  
اعتبار قرآني صورت گرفته باشد  . اين 

مطلب مطابق اين ادعاست كه خلفاي 
اُموي نه تنها خودشان را  جانشينان  خدا 

در زمين و لذا مجريان عدالت الهيِ 
مذكور در قرآن مي دانستند، بلكه خود را  

طراحان  ) فقه  ( مذكور در  قرآن، آن هم در 
وسيع ترين مفهومش، مي  شمردند   . آنها 
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عالوه بر قوانين مالي و فرامين جنگي، 
بيشتر به وضع و اعمال قوانيني در 
خصوص ازدواج، طالق، وراثت، عتق 

رقبه، شفعه  ) حق شفعه ( ، ديه، و ديگر 
مسايل عبادي مي پرداختند   . گسترش اين 

قوانين تنها مي توانست به نام خدا، از  
سو ي اين خلفا با ادعاي جانشيني او 

) خدا  ( انجام و اجرا شود  .  

اعتبار قرآني ) قرآن (  
قرآن، بر حسب معرفت شناسي،  

حجيت و وثاقت منابع فقهي را هم 
تضمين مي كند   . از لحاظ فلسفي 

) فرافيزيكي  ( اثبات وجود خدا بديهي 
فرض شده است، كه مستلزم يقين به اين 

امر است كه قرآن تجسم بخش كالم   
خداست  . اينكه قرآن به طور يقيني به 

عنوان نمايانگر يكي از ضروري ترين  
صفات خدا شناخته مي شود، لزوماً    

مس ت لزم اين نتيجه نيست كه موضوعات 
آن هم قطعي باشد، آن گونه كه براي 

امت بعد از رسول شناخته شده است  .
گذشته از اين، به طور باورپذيري تأييد 

شده است كه محتوياتش ي ا بخش هايي  
از آن ممكن است فراموش يا تحريف 
شده باشد؛ دقيقاً همان طور كه مورد 
يهوديان و مسيحيان گفته شده كه كتب 

مقدسشان را تحريف كرده اند   . به عنوان 
حفاظت در برابر چنين تحريفات  و 
حذفياتي، يا شايد در دفاع از اصالت 
قرآن، نظرية فقهي ـ در ميان مورد ديگر 

ـ به توس عه عقيدة نقل متعدد پياپي كه به 
عنوان تواتر شناخته شده است، پرداخت  .
طبق اين نظريه براي حصول نقل متواتر، 

سه شرط الزم است  . اول، طرق نقل بايد 
به قدر كافي متعدد  ) زياد  ( باشد،  به  

گونه اي كه مانع امكان وقوع هرگونه  
خطا يا توافق بر جعل شود  . دوم،  طبقة  

اول راويان با يد آنچه كه پيامبر  ) ) ص به 
عنوان وحي اعالم كرده را به گونه حسي 

دريافت كرده باشند  . سوم، در هر طبقة 
روايت  ) نقل  ( اين دو شرط  ] اول و دوم  [

بايد حاصل شود، به گونه اي كه با طبقه  
اول شروع و با امت موجود  ) فعلي  (

خاتمه يابد  .  

تبييين نظرية نسخ  
توجيه فقهي نظريه نسخ از مف هوم 

كلي اي   ) پندار اوليه اي   كه مورد تأييد  )
اجماع بود، سرچشمه مي گيرد   . بدين 

معني كه دين اسالم، بسياري و    گاه تمام   
قوانين مو ر د تأييد  اديان پيشين را نسخ 

كرد  . همچنين اين اصلي اعتقادي است 
كه اسالم نه تنها اين اديان را حق  ) و 
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مشروع  فرض نمود، بلكه خودش را  )
حامل  ميراث آنها مي پندارد   . در نتيجه 

عمل پيامبر  ) ) ص در نسخ قوانين 
پيشينيان او كند كه نسخ يك   اثبات مي 
ابزار تأويل گرايي معتبر است،   همان گونه  

كه اين مطلب در آياتي به صراحت تاييد 
شده است، از جمله  : آيه  106 :  بقره  سوره  

» آياتي را كه نسخ مي كنيم و يا  
به فراموشي مي س  پاريم،  ) به جايش  (

بهتر از آن يا همانندش را 
مي آوريم  «.  

و آيه  101 نحل   سورة  16 :  
» هنگامي كه آيه اي را به جاي  

ية ديگري جايگزين مي آ كنيم ـ و  
خدا به آنچه نازل مي كند داناتر  

است ـ آنها مي گويند   : همانا  تو 
دروغ پردازي   بلكه بيشترشان  ،
نمي دانند  «.  

گمان شده اين آيات ن شان مي دهند كه  
نسخ وحي در اسالم اجرا شدني است  .  

بايد تاكيد شود كه اكثريت عظيمي از 
فقها، حامي ديدگاهي اند كه مي  گويد   : در  

حقيقت، خود آيات نسخ نشده اند، بلكه  
برعكس، احكام شرعيِ موجود در اين 

آيات نسخ شده اند   . نص با عنوان نص،   
موضوع نسخ نيست،  چون در آن  

صورت ا ين بحث پيش مي آيد كه خدا  
بيانات  ) احكام  ( مخالف و حتي متناقض 

را نازل كرده كه لزوماً يكي از آنها 
) احكام  ( اشتباه بوده، كه اين نيز به نوبة 

خود به نتيجه اي كامالً مخدوش مي  رسد،  
مبني بر اينكه خدا مطلبي نادرست را 

وحي نموده است  .  

ضوابط نسخ  
اگر مقاصد خداوند از نسخ ن تواند 

مشخص شود، پس چنين مقاصدي 
نمي توانند در اثبات اينكه كدام يك از دو  

حكم فقهي متعارض، بايد ديگري را 
نسخ كند، مفيد واقع شوند، لذا ضوابط 
نسخ بايد به نقطة ديگري متكي باشد  .

اولين و متقاعد كننده ترين معيار مي  تواند  
در بيان صريح نص ناسخ پيدا شود، بر 

حسب مثال،  خودش بيان كند كه به  
منظور نسخ نص ديگري نازل شده 

است  . دومين  ] معيار  [ ترتيب زماني نزول 
وحي  ) تاريخ گذاري قرآن   ( است،  يعني  

آن نص متأخر از حيث زماني، نص قبلي 
را نسخ كند  . مشكلي كه پيش مي آيد،  

تعيين ترتيب زماني  ) تاريخ گذاري   (
نصوص است،  ] لذا  [ با در نظر گرفتن 

معيار  قبلي، [ بارزترين منبع   در 
تاريخ گذاري   [ هماني است كه در خود 
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متن  ) نص  ( يافت شود، اما حصول چنين 
بيانات صريحي مسلماً مشكل است  . در 

نتيجه، متعارض ترين نصوص   ] نصوصي 
كه در نهايت تعارض هستند  [ بايد توسط 

شواهد خارجي تاريخ گذاري شوند   .  
سومين معيار، اجماع است  . امت كه 

نظرش شود،   توسط علماي آن ارائه مي
بايد به ترجيح يك حكم بر ديگري 
موافقت كند، از آنجا كه اجماع امت بر 
خطا امكان ندارد، لذا آن حكم دو 

منسوخ پنداشته مي شود   . حقيقت ترك 
) اعراض از  ( يك حكم به نفع ديگري، 

به مثابة نسخ حكمي است كه از اعتبار 
افتاده است، گرچه شماري از فقها 

صالحيت  ) قابليت  ( ناسخ بودن اجماع را 
رد كرده اند و چنين استدالل كرده  اند كه  

هر اجماعي بايد مبني بر نصوص شرعي 
باشد و اگر اين نصوص در مرحلة اول 
حاوي دليلي بر نسخ نباشند، پس اجماع 

به عنوان وسيله اي فتوايي نمي  تواند در  
چنين موضوعي حكم كند  . به عبارت 

ديگر، چون اج ماع نمي تواند فراتر از  
دليل نصوص باشد، پس تنها نصوص و 

فقط نصوص هستند كه تعيين مي كنند آيا  
حكمي مي تواند حكم ديگر را نسخ كند  

يا خير  . اگر اتفاق افتاد كه حكمي به 

شرط اجماع، حكم معارض ديگر را 
نسخ كرد، در اين جا نسخ بر دليل 

موجود در متون  ) نصوص  ( استوار 
خواهد بود ؛ نه بر اجماع  .  

اگر استقالل اجماع در نسخ احكام 
رد شده، به دليل وجود قاعده اي اساسي  

در نظرية نسخ است كه تصريح مي كند   :
اصول فرعي نمي  توانند به منظور نسخ  

تمام يا بخشي از اصل  ) منبع  ( خودشان 
به كار گرفته شوند  . اين  ] قاعده  [ روشن 

مي كند كه چرا اجماع و قياس ـ كه ه  ر 
دو مبني بر قرآن و سنت مي باشند ـ  

توسط اكثريت عظيمي از فقها و در 
حقيقت توسط جريان اصلي اهل سنت، 
فاقد صالحيت براي آيات قرآني يا 

احاديث نبوي فرض شده بودند  .  
ديگر قاعدة مهمي كه در مباحث 

) مناقشات  ( فقهي زياد به آن تمسك 
مي شود، اين است كه از لحاظ  

معرفت شناختي   ) فلسفي ( ، نص درجه 
دوم  ) سافل  ( نمي تواند نص واالتر   ) عالي  (

را نسخ كند  . بنابراين، نصي كه صحت و 
اصالتش فقط ظني باشد، به هيچ وجه 

نمي تواند نص قطعي و يقيني را نسخ  
كند؛ از سوي ديگر، نصوصي كه از 

لحاظ ارزش معرفت شناختي برابرند يا از  
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يك گونه  اند مي  توانند يكديگر را نسخ   
كنند  . به نظر مي رسد اين قاعده، تعميمي  

از آية  106 ( سورة بقره  2  ( را ارائه كند 
كه آن آيه از نسخ آيات و جايگزيني آنها 
با آيات مشابه يا بهتر از آن، سخن 

مي گويد   . از اين رو، اين يك قاعدة كلي  
است كه، همچون قرآن، احاديث متواتر 

هم مي توانند يكديگر را نسخ كنند   . در 
و اقع، عيناً همين قانون در مورد احاديث 

آحاد هم به كار مي رود   . وانگهي، طبق 
منطق اين قاعده، نصي كه از لحاظ 

معرفت شناختي عالي  تر است،  تواند   مي 
مورد سافل  ) مادون  ( را نسخ كند، در 

نتيجه، قرآن و سنت متواتر مي توانند  
احاديث  ) آحاد  ( را نسخ كنند، اما عكس 

آن ممكن نيست .  

قرآن و سنت  
جواز نسخ سنت توسط قرآن هم 

نمونه تاريخي دارد  . يكي از اين نمونه ها  
پيمان صلح پيامبر  ) صلي اهللا عليه و آله  (

با قريشيان مكه بود كه به موجب آن وي 
) پيامبر  ( موافقت نمود همه كساني كه به 

اسالم گرويده بودند و كساني كه قصد 
پيوستن به گروه وي را داشتند، را  به 

مكه بازگرداند، اما دقيقاً قبل از 
برگرداندن گروهي از آنان كه اسالم را 

به عنوان دين انتخاب كرده بودند، آية 
) 10  ( سورة ممتحنه نازل شد كه دستور 
مي داد مسلمانان نبايد اين برنامه  شان را  

ادامه دهند، بدين ترتيب، سنت پيامبر 
) ) ص را آن گونه كه در عهد  نامه ذكر شده  

بود نسخ كرد  . نمونه هاي ديگري از نسخ  
قرآن  ] سنت  [ را در آيه هاي   ) 144  و 

150  ( سورة بقره يافت مي شود، كه در  
آنها به مسلمانان دستور داده مي شود به  

جاي بيت المقدس كه پيش از اين 
توسط پيامبر  ) ) ص قبله صحيح  ) شرعي  (

اعالم شده بود، به سوي مكه نماز 
بخوانند  .  
بحث انگيزتر   ] از اين [ ، اين پرسش 

بود كه آيا سنت مي تواند قرآن را نسخ  
كند؟ طرفداران نظرية عدم امكان نسخ 

قرآن توسط سنت، به آية  ) 106  ( سورة 
بقره تمسك جسته اند، چنان كه مشاهده  

نموديم اين آيه بيان مي كند كه خدا تنها  
زماني يك آيه را نسخ مي كند كه آيه  اي  
بهتر يا مشابه را جايگزين .  آن بكند آنها 

ادعا مي كنند كه سنت نه هم سطح قرآن  
است و نه بهتر از آن، لذا هيچ حديثي 

نمي تواند آيه  اي از قرآن را نسخ كند   . باز 
بر اساس همين آيه استدالل كرده اند كه  
نسخ تنها توسط خدا انجام مي شود و  
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همين امر مانع شايستگي پيامبر  ) ) ص
براي نسخ كردن مي شود   .  

از س وي ديگر، طرفداران عقيدة 
امكان نسخ قرآن توسط سنت، صالحيت 

نداشتن پيامبر  ) ) ص  براي نسخ را رد
كرده اند،   ] و استدالل كرده اند كه   [ اين 

رأي در صورتي صحيح است كه پيامبر 
) ) ص مستقالً دست به چنين كاري زده 

باشد، حال آنكه ايشان در اقدام به چنين 
عملي  ] نسخ كردن آيه اي   [ از  سوي 

خداوند سخن گفته و انجام وظيفه نموده 
است  . اگر چه اساس بحث طرفداران اين 

نظريه متمركز بر مسئله معرفت شناسي  
بود  ] به اين تعبير كه [ ؛ هم قرآن و هم 

سنت متواتر يقين آور   ) حجت  ( هستند و 
با وجود هم شأن بودنشان از لحاظ  

معرفت شناختي، مي  توانند يكديگر را  
نسخ كنند  . در  برابر مخالفان اين استدالل 

را رد كرده اند و گفته  اند اجماع نيز  
موجب يقين مي شود، ولي قدرت نسخ  

كردن  ] قرآن  [ را ندارد  . از اين گذشته، 
ادعا كرده اند كه برابري دو منبع به لحاظ  

معرفت شناختي، لزوماً به معناي وجود  
نسخ متقابل  ) دو سويه  ( نمي باشد   . به 

عنوان مثال، احاد يث آحاد و قياس، هر 
دو موجب علم ظني مي شوند، با اين  

وجود مورد اول  ) حديث  ( ممكن است 
در نسخ به كار گرفته شود، كه   در حالي 

دومي  ) قياس  ( نمي تواند   . نتيجة مطلب 
چنين است كه اين احاديث به طور 
خاص و سنت به طور عام، اصلي را 

تشكيل مي دهند كه حجيت قياس از آن  
سرچشمه مي گيرد، يك فرع به هيچ وجه  

نمي تواند اصلش را نسخ كند،   و[  [ قبالً 
بحث شد كه قرآن چون منبع  ) اصل  (

سنت و برتر از آن است،  لذا سنت هرگز  
نمي تواند قرآن را نسخ نمايد   .  

اختالف نظر ديگري كه با پيامدهاي  
فراگيري  ) ژرف  ( همراه است، به 

صالحيت اخبار آحاد براي نسخ قرآن و 
سنت م تواتر مربوط مي شود   . گروهي از 

فقها با حمايت از اين نظريه كه اخبار 
آحاد مي توانند قرآن و سنت متواتر را  

نسخ كند، ادعا كرده اند اين ديدگاه نه  
تنها موافق عقل است، بلكه اصوالً چنين 

نسخي در دوران پيامبر  ) ) ص روي داده 
است  . به لحاظ عقلي، صرف اين باور كه 

يك خبر واحد  موثق مي تواند جانشين  
سنت متواتر يا آية بخصوصي بشود، 
دليلي كافي است بر اينكه اين آيه يا 

سنت، قطعيت مربوطه را ندارد  . و به 
دليل نبود اين قطع  ) يقين ( ، خبر واحد از 
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لحاظ معرفت شناختي فروتر از قرآن و  
سنت متواتر نخواهد بود، در نتيجه قادر 

به نسخ دومي خواهد بود  . عالو ه بر اين، 
گذشت كه اخبار آحاد معموالً  ) عموماً  (

به عنوان مخصص قرآن و سنت متواتر 
پذيرفته شده بودند، و وقتي آنها قدرت 
تخصيص را داشته باشند، بايد قدرت 
نسخ را هم داشته باشند، اما 

پذيرفتني ترين دليل در تأييد اين عقيده،  
شايد دليلي باشد كه بر تحركات  ) سير 

حركت  ( و حي در دوران پيامبر  ) ) ص
متكي مي باشد   . يك نمونة معروف در 

اين رابطه آية  ) 180  ( سورة بقره است كه 
فرمان مي دهد  :  

بر شما مقرر شد  : هنگامي كه 
يكي از شما را مرگ فرا رسد، اگر 

مالي دارد، به طور شايسته  ) با 
مهرباني  ( آن را براي پدر و مادر و 

نزديكان وصيت كند .  
برخي از فقها اند كه اين   ادعا كرده

آيه توسط خبر واحد  » وصيتي براي 
وارث نيست  « نسخ شده است  . از آنجايي 

كه والدين و نزديكان در قرآن وارث 
شمرده شده اند، پس آيه   ) 180  ( سورة 

بقره منسوخ پنداشته شده، كه اين دليل 
روشني است بر اين مطلب كه اخبار 

آحاد مي تواند قرآن، و به طريق اولي،  
س نت متواتر را نسخ كنند  .  

قرآن در مباحث فقهي متأخر  
مطالب پيشين، مسير اصلي بحث 

فقهي طبق قرآن را ارائه مي كند؛ بحثي كه  
در آن نظرية فقهي تا قرن نوزدهم 

حكم فرما بود   . با اين وجود، تعدادي 
تالشهاي نظري در جست  و جوي تدوين 

مفاهيم فقهي متفاوتي از نقش قرآن در 
فقه بوده ا  ند  . برجسته ترين و با نفوذ  ترين  

آنها، نظرية ابتكاري و منحصر به  فرد  
شاطبي  : م( 790 / 1388 م  ( بود  .  

نظريه جامع شاطبي : در پس عقيدة  
جزءنگر و متعارف از قرآن، شاطبي 

نظرية بي نظيري را به ما هديه مي  كند كه  
در آن متن  ) قرآن  ( به عنوان يك واحد 

كل  ) ال يتجزي  ( لحاظ شده است،  چرا 
كه درك  ) فهم  ( صحيح يك آيه يا 

قطعه اي بدون ارجاع آن، نه تنها به آيات  
ديگر، بلكه بدون رجوع به شرايط عام و 

خاص هنگام نزولش  ) اسباب نزول  (
ممكن نيست  . بدون چنين نگرش 

ارجاعي ، معاني آيات و مراد خدا از  
نزول آنها، براي عقل  ) ذهن  ( آدمي 

روشن نخواهد بود  . البته همة اي نها 
مشروط بر شناخت كامل ادبيات عرب 
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در طول نزول وحي است،  ] چرا كه  [
خداوند عرب را با زباني مورد خطاب 
قرار داد كه برايشان درك كردني بود و 

اين  ] خطاب  [ با در نظر گرفتن واقعيتي 
بود كه خاص آنها  ] اعراب عصر نزول  [

بود؛ و از آنجا كه هم زبان و هم واقعيت 
 =] شرايط [ ، ممكن  است با كاربرد زبان و 

واقعيات متأخر فرق كند، و شاطبي اشاره 
مي كند كه فرق كرده  اند، لذا فقها بايد  

مباني خويش را بر شرايط زباني و 
تاريخي وحي  ) وحي قرآني  ( متمركز 

نمايند  . بنابراين، شناخت كافي از زبان 
عربي و اسباب نزول، همراه با مطالعة 

جامع  ) كل نگر   ( متن قرآن، مي توانند  
تضمين كنندة آن چيزي باشد كه شاطبي 

به عنوان تفسير معقول، متعادل و ميانه رو  
پنداشته است  . براي اينكه يك آية قرآني 

بتواند درست درك شود، بايد در پرتو 
آيات پيش  ) از لحاظ زماني  ( از خود، 

بررسي شود، لذا عبارت متأخر النزول 
بايد بر حسب آيات سابق النزول تشريح 

شو ند، دقيقاً همان گونه كه آيات مدني 
بايد در پرتو آيات مكي مورد توجه قرار 

گيرند  . و در ميان هر كدام از آيات مكي 
يا مدني، آيات متأخر النزول بايد تنها 
پس از مالحظة كامل آيات پيشين، تفسير 

شوند  . يك نمونه از اين قاعدة كلي، 
سورة مكي، يعني سورة انعام  ) 6  ( است 

كه  » اصول »  كليه فقه را به تصور مي كشد   .
ناديده گرفتن هر بخشي از آن، موجب 

آسيب  ديدن كل نظام حقوقي خواهد  
شد  . هنگامي كه پيامبر  ) ) ص به مدينه 

مهاجرت كرد، سورة بقره نازل شد تا 
اصول كلي فقه را توضيح  ) شرح  ( دهد  .
گرچه برخي از اين بخشها  ) جزئيات  ( در 
جاهاي ديگر نيز بيان شده اند  ، اما در 

اينجا  ] سورة بقره  [ قوانين  ) فقه  ( مربوط به 
مناسك، امور روزمره، جرم، معامالت، 

ازدواج و غيره اعالم شدند  . اصول 
كليه اي كه به حفظ دين، جان، فكر، اوالد  

) نسل  ( و مال فرد مربوطند، همه در 
سورة بقره تثبيت شدند  . در نتيجه، آنچه  

در مدينه بعد از سورة بقره نازل  شد، 
بايد در پرتو اين سوره مورد بررسي قرار 

گيرد  . دربارة اهميت تاريخ گذاري آيات  
قرآن در اين قسمت، هر چه گفته شود، 

اغراق گويي نخواهد بود   .  

شاطبي و داليل متعارض در مسايل 
فقهي  

هنگامي كه فقيه با دو دليل مختلف يا 
متعارض رو به رو مي شد كه هر دو از  
حجيت يكساني برخو ردار بودند، در 

نتيجه، ممنوعيت يكي، لغويت ديگري را 
در پي داشت  ] تعارضا تساقطا [ ، طبق 

عرف متداول، دليلي را كه با وضعيت 
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موجود موافق تر بود، انتخاب مي  كردند،  
هر چند آن دليل قرآني نمي بود   . شاطبي 
در اين عملكرد اشكالي نمي بيند، چون  

دليل موجود در سنت هم در نهايت، بي ان 
يا شرحي از نص عام قرآني را ارائه 

مي دهد   . به بيان ديگر، تعارض بين و 
صريحي بين قرآن و سنت وجود ندارد، 
بلكه اين تعارض بين دو بيان مختلف يا 

به ظاهر متعارض قرآني خواهد بود  .
شاطبي بار ديگر تصريح مي كند كه دومي  

 =] سنت  [ حاوي جوهرة شريعت است  و  
زماني كه چيز د يگري را نشان مي دهد،  

گويي كه بر كتاب مستقلي  ) قرآن  ( تبصره 
مي زند   . در اينجا مخاطب فرضيِ شاطبي 

با استناد به چند آية قرآن  ) مانند  : آيات 
59  / نساء،  9  / مائده و  7  / حشر  ( پاسخ 

داده مي شود كه طبق مضمون آنها، پيامبر  
) ) ص بايد اطاعت شود، لذا سنّتش اعتبار 

قطعي برابر با اع تبار قرآن به وجود 
مي آورد   .  

دستور صريح به اطاعت از مقام 
پيامبر  ) ) ص به روشني نشان مي دهد كه  

ايشان به طرح محرّماتي پرداخته  است  
كه در قرآن به صورت كلي بيان شده اند   .

سپس چند حديث نبوي با مضمون 
يكسان ذكر مي شوند كه به نكوهش  

كساني مي پردازند كه قرآن را تنها مرج  ع 
خويش قرار داده اند   .  

اما شاطبي متوجه نيست كه اين دليل 
چگونه عقيده اش را نقض مي  كند   .

هنگامي كه سنت آيه اي مربوط به يك  
حكم خاص را توضيح مي دهد، آن حكم  

در نهايت مبتني بر قرآن باقي مي ماند؛ نه  
سنت  . احتماالً خدا و نيز پيامبر  ) ) ص به 
آن  ] قرآن  [ اعتبار خاصي بخشيد اند ه  .

تمايز بين دو مرجع قانوني  ) منبع 
مصوب  ( مستلزم تمايز بين دو حكم 

مختلف نيست  . به عبارت ديگر، وقتي 
قرآن مؤمنان را به اطاعت از خدا و 

پيامبر  ) ) ص فرا مي خواند ـ چنان كه اين  
كار را كرد ـ فهميده مي شود كه اعتبار  

) مرجعيت  ( پيامبر  ) )ص ، در نهايت، از 
خدا سرچشمه مي گيرد   . و چون تمايزي 

بين دو حكم مختلفِ متعلق به يك مورد 
ويژه به دست نيامده است، پس دليلي 
نيست كه سنت حاوي مطالبي خارج از 

حوزة قرآن باشد  .  
نقش مهمي كه سنت در برابر قرآن 
دارد، اين است كه به منظور تعيين 

تكليف موارد فقهي خاص، آيه اي را بر  
آية ديگر ترجيح مي دهد   . به عنوان مثال، 

قرآن به صورت كلي و بدون اينكه 
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وضعيت بسياري از انواع خاص را 
مشخص كند، مصرف غذاي پاكيزه را 

اجازه مي دهد و غذاهاي مضرّ پليد را  
ممنوع مي كند   . سپس سنت وارد شده 

است تا تصميم بگيرد كه طبق قواعد 
قرآني، هر غذاي خاصي مشمول كدام 

معيار شرعي  ) فقهي  ( مي ش  ود  . از اين 
طريق، گوشت االغ و بعضي حيوانات 

درنده حرام شدند  . به همين گونه 
خداوند آشاميدن مسكرات را حرام كرد، 
ولي آشاميدنيهاي غير الكلي را مجاز 

شمرد  . توجيه منطقي براي تحريم شراب 
با چشم پوش ي  از تأثيرات منفي اجتماعي 

آن، تأثير آن بر ذهن در منحرف  ساختن  
مسلمان از .  پرستش خدا بود سنت در 

اين جا با تعيين اينكه   ] خمر  [ به كدام يك از 
دو نوع نبيند  ] مسكرات تام  [ و آشاميدنيهاي 

نيمه مسكر  ] مسكرات ناقص  [ متعلق بوده، 
دخالت كرده است  . عالوه بر اين، سنت بر 

اساس مفروضات  ) داده هاي   ( قرآني، به 
وضوح حكم كرده كه هر آشاميدني كه 

مصرف زيادش م ست كند، مصرف اندك 
آن هم حرام مي باشد   .  

شاطبي و تقويت سنّت  
به هر حال تمام اين مباحث 

نمي تواند اين حقيقت را تغيير دهد كه  

سرچشمه هاي سنت در نهايت، قرآن بود   .
در حقيقت، سنت مي تواند حاوي برخي  

مباحث حقوقي  ) فقهي  ( باشد كه نه در 
بيان موجز قرآن و نه حتي در آيات 

متشا به يا مجمل آن پيدا شود، در عين 
حال باز هم مباحثش از قرآن سرچشمه 

بگيرد  . اين برداشت كلي شاطبي است كه 
هر آيه يا گفتة قرآني معاني چند وجهي 

دارد كه برخي صريح و بقيه مبهم  ) غير 
صريح  ( هستند  . يك آيه مي تواند در  

سياق خاص خود باشد و در ظاهر 
معنايي داشته باشد و در هما ن زمان، 

همين آيه مي تواند به معناي ديگري كه  
مشابه معاني ديگر آيات است، نيز داللت 

كند  . به عبارت ديگر، گروهي از آيات 
ممكن است مضموني مشترك داشته 

باشند كه مي تواند، اتفاقاً، مؤيدي براي  
معناي خاص هر آيه هم باشد  . تأييد 

قياسي  ) استقرايي  ( يك آيه توسط ديگر 
آيات، به  آن مضمون مشترك اعتبار 
خاصي مي بخشد كه به درجة يقين  

خواهد رسيد، اما چون اين مضمون در 
زمينة زبان شناختي قرآن مخفي مي  ماند،  

سنت آن را به شكل يك حديث نبوي 
نشان مي دهد   . نتيجة چنين تثبيتي  ) تأييدي (  ،

حديث نبويِ كامالً مهم و مشهور  » ال ضرر 
و ال ضرار في االسالم  « اس . ت  
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قرآن در ويرايش فقهي جديد  
چنين تأكيد شده كه در تفكر جديد 
نسبت به منابع حقوق، از ميان تمام منابع 
سنتي و مباني حقوقي، تنها قرآن تا حد 

زيادي صحيح و سالم مانده است  .
حديث نبوي به طور گسترده و به تدريج 

به حاشيه رانده شده است  . اجماع از 
اساس، بار ديگر تنظيم و م تناسب با 

اصول دموكراسي پارلمان غربي، از نو 
طرح شده است  . قياس عمدتاً متروك 

بوده است  . مصالح عامه و استحسان 
هنوز مورد استناد بودند، ولي آنها هم پر 
از مفاهيم جديدي شدند كه موجب غير  

قابل شناسي شدنشان براي فقيه سنتي   
خواهد شد  . اگر چه درست است كه 

قرآن صحيح و سالم  باقي مانده است، به 
اين معني كه تغييري در درك  ) تلقي  (

محتويات و اعتبارش ايجاد نشده است، 
اما آن هم مانند تمام ديگر منابع، از ابزار 
سنتي تفسير كه در استخراج آثار مثبتش 

به كار مي رفت، محروم بوده است   . از 
اين رو مفاهيمي چون مجمل، صريح و  

مجازي، بيش از اين براي ت غيير جديد 
حقوقي قرآن، مناسب ديده نشدند  .  

در دنياي كنوني اسالم، بسياري از 
حقوق فردي، هنوز هم از شريعت  ) فقه  (

اخذ مي شوند، با اين وجود، تغييرات و  
اصالحات خاصي در فقه صورت گرفته 

است  .  
قرآن مقدار قابل توجهي از مباحث 
مربوط به ساختار حقوقي خانواده را 

اقامه نمود؛  حقيقتي كه بيان مي كند چرا  
مصلحان نسبت به تأثير اصالح اساسي 

در حوزة حقوقي ـ حوزه اي كه قرنها  
محرم قلوب مسلمانان بود ـ نا اميد  

) بي ميل   ( بوده اند، اما اين حقيقت باقي  
مي ماند كه فقه كنوني مسلمانان، پشتوانة  

نظري، فكري  ) عقالني  ( يا ديني ندارد  .
شماري از انديشمندان  مسلمان قرن 

بيستم، با درك نابودي كامل نظرية 
حقوقي سنتي  ) اصول الفقه ( ، تالش 

نمودند يك جانشين نظري براي اصول 
فقه سنتي تدوين نمايند  . اكثر عظيمي از 

مصلحان در كاوش خود براي بناي يك 
نقش نظري جديد براي قرآن، ناموفق 

بودند  . آنها به درجات مختلفي، عمداً يا 
به جهات ديگ ري، ادوات نظري سنتي را 

ترك كردند، در عين حال در ساختن 
يك جايگزين نظري كه به شدت هم 

الزم بود شكست خوردند  . بسياري از 
آنها فقه را تا حد يك مفهوم به نسبت 

محدود مصلحتي  ) منفعت گرا   ( تنزل 
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دادند؛ بدين وسيله، وحي را به درجه اي  
تنزل دادند كه مطيع  ) تاب ) ع امور مصلحتي 

ب اشد  . يكي از برجسته ترين مصلحان، و  
كسي كه در نظريه اش قرآن نقش اصلي  

دارد، دانشمند و روشنفكر پاكستاني، 
فضل الرحمن  : م( 1988  ( است  .  

شيوة رحمان  
رحمان ايراد شديدي به نظرية سنتي 

و بانيانش مي گيرد، و آنها را به خاطر  
بررسي ناقص منابع شرعي، به ويژه 

قرآن، سرزنش مي كن  د  . به عقيدة وي 
نظريه پردازان سنتي حقوق و نيز مفسران  

قرآن را آيه به آيه و سنت را حديث به 
حديث مورد بررسي قرار داده اند   .  

بدين ترتيب، نبود ارجاع متقابل به 
منابع متني، مسئول نبود جهان بيني  

مؤثري بود كه وجودش به كلي براي 
زندگي الزم و مهم است  . يك عامل مهم 

در وظ يفة سخت درك پيام قرآني آن هم 
به صورت يك پارچه، تجزيه و تحليل 

آن با توجه به پيشينه  ) موقعيت  ( است، و 
آن پيشينه جامعة عرب است كه اسالم 

نخستين بار در آن ظهور نمود  . بنابراين، 
درك دقيق از نهادهاي  ) عرف ـ سازمان  (

قبيله اي، اقتصادي و اجتماعي مكه به  
منظور دريافت اهتم ام وحي به جهاني 

كردنش، وراي شرايط دورة پيامبر  ) )ص  ،
ضروري مي باشد   .  

در تالش براي تبيين اهميت فهم 
قرآن، به عنوان يك واحد كامل و در يك 
شرايط مقطعي رحمان شراب را به عنوان 

نمونه ذكر مي كند كه توسط فقهاي سنتي  
ممنوع  ) تحريم  ( شد  . آن طور كه ما  

ديده ايم، قرآن در ابتد  ا شراب را مانند 
شير و عسل، از نعمتهاي الهي معرفي 

مي كند   ) نحل  / 66 69 ـ   .( بعدها، زماني 
كه مسلمانان به مدينه نقل مكان كردند، 

برخي از صحابه به پيامبر  ) ) ص اصرار 
نمودند شراب را حرام نمايد  . در نتيجة، 

آية  219 كه به   سورة بقره، در حالي
حرمت مشروط شراب تصريح مي كرد،  

نازل شد  . پس از آن، در دو موقعيت پي 
در پي  ) در آيات  43  / نساء و  91 ـ 90  /

مائده  ( سرانجام شراب به طور مطلق 
حرام شد  .  

فقها از اين تحريم تدريجي شراب، 
استنتاج كردند كه آخرين آيه  ) 91 ـ 90  /

مائده  ( ناسخ آيات قبلي بود  . آنها براي 
توجيه عقالني  ) منطقي  ( اين نسخ، به 

چيزي متوسل  شدند كه رحمان آن را 
» قاعدة تدريج  « مي نامد؛ طبق اين قاعده،  

قرآن براي از بين بردن يك عادت 
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ريشه دار رسوخ يافته   ] در جامعه [ ، به 
جاي تحريم دفعه اي و ناگهاني، شيوة  

تدريجي را در پيش گرفت، لذا به منظور 
حل  ) معقول نمايي   ( تعارض بين آيات 

مختلف، ضروري بود با هر دليلي ا ز 
نظرية  » قاعدة تدريج  « دفاع شود  .

مسلمانان در مكه يك اقليت بودند؛ به 
گونه اي كه يك اجتماع غيررسمي، نه  

يك جامعه، را تشكيل مي دادند   . به عقيدة 
رحمان، مصرف شراب ميان اين اجتماع، 
به هيچ وجه عرف نبود، اما بعدها و 
هنگامي كه اشخاص مشهورتر 

) سرشناس تر   ( مكه به اسالم گ رويدند، 
افراد زيادي بودند كه عادت 

شراب خواري داشتند، يعني تكامل اين  
اقليت به جامعه و سپس به حكومتي 
غيررسمي، مصادف با مشكل رو به رشد 
مصرف شراب بود؛ لذا تحريم نهايي 

قرآن بر تمام مسكرات اعمال شد  .  

نظرية حركت دو سوية رحمان  
پذيرفتن وظيفة استنباط قواعد كلي از 

اح كام جزئي قرآن و سنت، بايد همراه 
با توجه كامل به تأثيرات اجتماعي اين 

احكام باشد  . با توجه به اينكه قرآن براي 
احكام حقوقي و اخالقي خاصي داليلي 

ارائه مي كند   ) صريح يا غيرصريح (  ،

شناخت اين داليل براي طرح قواعد كلي 
ضرورت مي يابد   . بنابراين اجزاي چند 

وجهي رعي را تشكيل  كه متون ش 
مي دهند، در كنار عواملي كه پيشينة وحي  

را تشكيل مي دهند،   » بايد با هم آورده 
شوند تا نتيجة آنها يك نظرية اخالقي ـ 

اجتماعي جامع و يك پارچه اي باشد كه  
كامالً بر اساس قرآن و قراين سنت 

پايه ريزي شده است  «  
 (F.Raham: "Towards Reformulating 

the me. )thodology of Islamic Law" in 

New York University journal of 

international law and politics, l2 (1979). 
ممكن است اعتراض شود كه فرايند 
استنباط قواعد كلي با اين راه، بسيار 

ذهني  ) غيرعيني  ( است  .  رحمان در رد
اين ادعا، اين حقيقت را پيش مي كشد  

كه قرآن از اهداف و مقاص د خويش 
سخن مي گويد و اين حقيقت مي  تواند  

در به حداقل رساندن اين ذهنيت  ) ذهني 
بودن  ( كمك كند  . عالوه بر اين، هر 

اختالف عقيده اي كه از ذهنيت موجود  
ناشي  شود، بايد ارزشمند قلمداد شود؛  

مشروط به اينكه آن عقيده جدي و دقيق 
پنداشته شود  .  
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اين فرايند استنباط قواعد كلي، 
نمايانگر اولين گام به سوي تنفيذ يك 

روش شناسي جديد در اصول فقه  
مي باشد   . اين روش شناسي حاوي دو  

حركت از تفكر فقهي است كه يكي از 
جزء به كل حركت مي كند   ) يعني  :

استنباط اصول كلي از موارد جزئي  ( و 
ديگري از كل به جزء حركت مي كند   .

تسميه  روش شناسي رحمان به   » نظرية دو 
حركتي  « از اين جهت است  . در حركت 

دوم اصول استنباط شده از منابع شرعي، 
متأثر از شرايط موجود در جامعة اسالمي 

مي باشد   . اين استنباط متضمن درك 
دقيقي از اين شرايط است، به همين 
نسبت، متضمن درك متون شرعي با 

تكيه بر پيشينة شان نيز مي  باشد،   اما چون 
وضعيت  ) شرايط  ( كنوني هرگز نمي تواند  

يكسان با ايام گذشتة نبوي باشد و از 
آنجا كه اين دو  » از جهات بسيار مهمي  «

با هم فرق دارند،  ] اينها همه  [ اقتضا 
مي كند كه   : » ما آن اصول كلي قرآن  ) و 

نيز سنت  ( را براي وضعيت فعلي به كار 
ببريم؛ بدين ترتيب از چيزي حمايت 

كن يم كه شايسته حمايت است و چيزي 
را رد كنيم كه بايد رشد شود «  

 (Id. "Interpreting the Quran", 

in Inquiry, 3 (may 1986), 45_49) . 
درست اينكه، چه ضوابطي مختص 

رد كردن  » جهات مهم  « است ؛  نه مختص 
ديگر موارد، يك سؤال بسيار مهمي 

است كه به نظر مي رسد رحمان قاطعانه  
به آ ن پاسخ نمي دهد   . چون، اگر اين 

جهات  ) مالحظات  ( مهم و در عين حال 
قابل خنثي  ) بي اثر   ( شدن هستند، پس  

ضمانتي وجود نخواهد داشت كه عناصر 
مهم يا حتي اصول قرآني يا سنتي كنار 

گذاشته نشوند و رد نگردند  .  
همچنين، ضعف روش شناسي  

رحمان در اينكه ساز و كار حركت دوم 
را كامالً  روشن نمي كند  ،  باقي است؛ 

يعني كاربرد اصول نظام مندي كه از متون  
و قراين امروزي به دست آمده اند را  

روشن نمي كند   . عالوه بر اين، موارد  به 
نسبت اندكي كه وي در آثار مربوطه اش  

مورد استناد قرار مي دهد، گسترة كاملي  
از موارد فقهي را در اختيار نمي گذارد   .

در نتيجه، ممك ن است روش شناسي وي  
از فراهم نمودن محدودة  به  نسبت 

جامعي كه بتواند از عهدة مشكالت 
مسلمانان امروزي از طريق روش شناسانه  

برآيد، ناتوان به نظر برسد، مشكالتي كه 
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ذاتاً متفاوت از مواردي اند   كه وي بارها 
مورد استناد قرار مي دهد   . مواردي كه 

برايشان يك بيان قرآني در اخت يار است، 
اما در مورد شأن نزول آن بيان اطالعي 

در دست نيست،  ] چه خواهد شد [ ؟ يا 
اينكه، مسلمانان دنياي معاصر، چگونه 

مشكالت اساسي جوامع شان را بررسي  
مي كنند، در حالي  كه نص قرآني يا سنتي  

قابل اجرا  ] براي آن مشكالت  [ تعيين 
نشده است؟ اينكه رحمان براي چنين 

پرسشهايي پ اسخي در اختيار نمي گذارد،  
ممكن است به اين دليل باشد كه كارآيي 

گرايش وي در تبيين يك روش شناسيِ  
محدود به متون شرعي ،  بيشتر از كارايي 

آن در تبيين يك روش شناسي صرفاً  
فقهي است  .  

 

نقد و بررسي مقاله  

1  . يك سويه نگري   

نويسنده مقاله  » فقه و قرآن  « با توجه 
به پيشينه آموز شي و پژوهشي گسترده اي   

كه در زمينه فقه و حقوق اسالمي دارد و 
طبعاً مي بايست از   اطالعات گسترده و 

دامنه داري برخوردار   و از ديدگاه هاي 
ارباب مذاهب و صاحبان آرا  مطلع باشد، 

به  نظر  مي رسد   در گزارش از نظرات 
فقه القرآني   يك سونگري كرده و تنها از   
ديگاه ها و نظرات و  م ناب ع  اهل سنت نقل 

كرده و از روي عمد يا غفلت به منابع 
شيعي توجه نكرده است و اين  روش  از 

يك محقق بي طرف و جامع  نگر دور  
است كه بخش مهمي از جهان اسالم را 

در نظر نداشته باشد  . آري !  اگر نظرات را 
به قرآن و اسالم نسبت نمي داد  ،  مشكلي 

ايجاد نمي شد  .  
برخي از منابع فقه القرآ ن  شيعه 

عبارتند از  : » فقه القرآن  « قطب الدين 
راوندي  ) 573 .  ـه )ق ؛  » كنز العرفان في 
فقه القرآن  « فاضل مقداد  : م( 826 .  ـه )ق ؛ 

» زبد ة البيان في براهين احكام القرآن  «
مقدس اردبيلي  م(  : 993 .  ـه )ق ؛  » مسالك 

االفهام الي آيات االحكام  « فاضل جواد 
م(  : قرن يازدهم ( ؛  » فقه القرآن  « مح مد 

يزدي .  

2 . تعداد آيات األحكام  

نويسنده مقاله مدعي است  : فقهاي 
دوره مياني و امروزي پذيرفته اند كه   قرآن 

پانصد آيه با محتواي حقوقي دارد .  
در خصوص فراواني  آيات  داراي  

احكام فقهي و حقوقي ديدگاه  واحدي 
وجود  ن دارد و   فراز و نشيب  به  نسبت 
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زيادي دارد  . از اين رو نمي تو  ان آن را به 
فقهاي گذشته و امروز نسبت داد  .
هرچند در نخستين اثر مدون به عدد 
پانصد اشاره شده است و تا مدتي اين 

عدد به عنوان ديدگاه مشهور  ) از جمله  :
ابوحامد غزالي  م(  : 505  ( و فخرالدين 

رازي  : م( 603 نقل مي )) شد  ها و حتي كتاب  
نيز با همين عنوان نگاشته مي شد  از  (

جمله  » تفسيرالخمسما ئة ية آ األ  في  حكام « 
مقاتل بن سليمان ، شفاء العليل في شرح  «

الخمسمأئة آية من التنزيل  « عبداهللا بن  
محمد النجري  م(  : 877 (، النهاية في  «

تفسير الخمس مائة آية في األحكام   «
فخرالدين احمد بن عبداهللا بن سعيد بن 

متوج بحراني :م( 771  پس از  ( و ... (  . و بسا 
به خا طر كاري است كه مقاتل بن 
سليمان :م( 150  ( تنها بر اساس اوامر و 

نواهي، آيات فقهي را شمارش نموده و 
بنا به دالئلي مورد توجه قرار گرفته 
است، اما اين به معني پذيرش همه فقها 

در همه دوره ها نيس  . ت ابن دقيق : م(
702  ( مي گويد  : عدد آيات االحكام  

منحصر به پانصد نيست  ) ايازي،  فقه 
پژوهي قرآني، ص 121  .( زركشي 

مي نويسد   : بسا مراد پانصد آيه  ، موارد 
تصريحي است و گرنه آيات قصص و 

امثال و غيره كه احكام از آن استنباط 
مي شود  ، زركشي،  ( بيش از اين است

البرهان في علوم القرآن،  2/ 1(  . محمدعلي 
شوكاني م(  : 1255  ( به عدد پانصد 

اعتراض دارد  . عبداهللا بن مبا رك آيات 
احكام را نُهصد آيه مي د  اند  ) ايازي، 

همان ، ص 121  .( محمدبن عبداهللا معروف 
به ابن العربي :م( 546  ( بيش از پانصد آيه 

يعني تا نهصد آيه را به عنوان آيات 
فقهي تفسير كرده است  . محمد بن احمد 

قرطبي م(  : 671  ( در تفسير  » الجامع 
ألحكام القرآن  « حدود دوهزار آيه را 

تفسير فق هي نمود  . و أخير اً  محمدهادي 
معرفت  از قرآن پژوهان شيعي معاصر بر 

مبنايي كه خود ترسيم مي ن  مود، همه 
قرآن را آيات االحكام مي دانست  بينات،  (

سال 1385 ، ش 44 ، ص 57 .( ب   ه  نظر ما  
آنچه در زمينه آ حجم  يات االحكام  به 
حقيقت نزديك تر است، عددي بين  

نُ هصد تا يك هزار   آيه  است كه ا ز مرور  
مستقيم قرآن  در آيات  به دست مي آيد  .  

افزون بر همه اين ها روايات   متعددي 
هست چهارم   كه آيات االحكام را يك

قرآن  معي ن مي كند،   چنان كه  امام  
اميرالمؤمنين علي  ) ع  ( مي فرم  اي :د نَزَلَ  «

القُرآنُ اَرباعاً ربع فِينَا، و ربع فِي عدونَا، 
و ربع سنَنٌ و اَ  و فَرائِض  بعر مثَالٌ، و
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اَحكَام ؛»  ) مجلسي،  بحار االنوار،  24 / 305 . 
روايات ديگري نيز در اين باره وجود دارد 

از جمله  : روايت امام صادق )ع ( فرمايد  مي  :
»  عباللٌ، و رح عباعٍ رةَ اَربعبنَزَلَ القُرآنُ اَر

اَحكَام نَنٌ وس بعر و رامح ... «.  ) اصو ل 
كافي ،  2  / 628  (( قرآن بر چهار ربع نازل 

شده است ، يك چهارم در باره ما،  
يك چهارم در باره دشمنان ما، يك  ربع  

سنّتها و مثلها است، و يك ربع   در بار  ه
احكام و فرائض است «  . در  روايت 

ديگري  امام صادق ع (  ( مي فرمايد   : » نَزَلَ 
اللٌ، و رح عباعٍ رةَ اَربعبالقُرآنُ اَر  رامح عب

اَحكَام نَنٌ وس بعر و ... «  . و در روايت 
سومي از علي  ) ع  ( يك سوم قرآن به  

عنوان احكام بيان شده است امام 
مي فرمايد   : » نَزَلَ القُرآنُ اَثْالثَاً  : ثلث فينا و 

في عدونا، ثلث سنن و امثال  و ثْلثٌ 
اَحكَام و فَرائِض « ) . كليني،  اصول 

كافي 2/ 627  ( البته ربع  منظور از ثلث و 
در اين روايات  يك تقسيم رياضي با 

قسمتهاي مساوي نيست ، بلكه  منظور 
تقسيم  محتوايي قرآن به بخش  هاي  مختلف 

از جمله فقه  است ؛ به خصوص اين كه  آيات 
معموالً منحصر به يك موضوع نمي باشد  

تا بتوان   . مرزبندي دقيق نمود

3 . توجه ضمني قرآن به فقه  

نويسنده بر اي ن  باور است كه آيات 
فقهي در مقايسه با مطالب قرآني، تقريبا 

اندك به نظر مي رسد   . كه گوياي توجه 
ضمني و فرعي قرآن به موضوعات فقهي 

است  .  
با توجه به آن چه در مالحظه نخست 

گفته شد  ، اگر بنا بر ديدگاه ابن مبارك و 
تفسير ابن العربي به داستان نگاه كنيم  ، 

ميزان آيات فقهي  15  % خواهد بود و اگر 
با آن چه در تفسير قرطبي  هست، به 
موضوع ، توجه كنيم  حجم آيات االحكام 

بالغ 30 % باشد  مي  . و اين ميزان به نسبت 
6236  آيه قرآن بسيار قابل توجه است و 

نمي توان گفت توجه ضمني    و فرعي
است . كه اگر  به خصوص  مجموع قرآن 

را به چند بخش محتوايي عمده چون 
عقائد، ا خالق، تاريخ، و احكام تقسيم 

كنيم، بيش از  اين  سهم نخواهد داشت .  
فقه اسالمي طبق يك تقسيم چهار 
بخش عمده عبادات، عقود، ايقاعات، و 

قضا ء دهد   را تشكيل مي ) تقسيم پنج تا  يي 
و شش تايي نيز   هست : فقه   در تقسيم 

پنج تايي به عبادات،   حكوميات  ، عقود  ،
ايقاعات .  اجتماعيات و و در تق سيم 

شش تايي   به  1 . عبادات ) مثل نماز و  .(... 2 .
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ئش ون فردي  ) مثل مطهرات و  .(... 3 . ئش ون 
خانواده  ) مثل نكاح، طالق و  .(... 4  . اموال 

فردي  ) مثل بيع، اجاره و  (... 5. والي  ات  
) مثل جهاد، خمس و (... . 6 و   . ئش ون 

قضائي تقسيم مي شود  (  . و هر كدام از اين   
بخش ها به  ابواب مختلفي تقسيم   
مي گرد  ن .د  كه در مجموع پنجاه تا شصت 

باب فقهي شكل مي گيرد و قرآن كريم  
به نوعي به همه اين ابواب پرداخته 

است  . در ضمن به تعدادي قواعد كلي 
اشاره دارد كه خود كليد  رسيدن به  
بسياري از احكام فرعي است .  

خوب بود نويسنده محترم به كتاب هاي 
فقه القرآن سنّي   شيعي و أحكام القرآن

سري  مي زد تا بيشتر با فقه قرآني آشنا  
مي شد  ، مانند :  » فقه القرآن « الدين   قطب

راوندي م(   : 573 ) ه  ، » كنزالعرفان في 
فقه القرآن  « :م( فاضل مقداد   826  ،) ه 

» زبدة البيان في  براهين  احكام القرآن « 
مقدس اردبيلي م(  : 993   ( » مسالك االفهام 

الي آيات االحكام  « فاضل جواد :م ( رن  ق
يازدهم هجري (  ، » فقه » القرآن   تأليف 

محمد يزدي  ، » احكام القرآن «   جصاص
) 370  -  305 (  ، » احكام القرآن  «   طبري
) 504 - 450 (  ، » احكام القرآن «  ابن 

العربي ) 543  -  468 (  ، تفسير  » الجامع 

أل حكام القرآن « م( قرطبي  : 671 (، آيات  «
االحكام  « محمدعلي سايس مصري ، 

» روائع البيان في تفسير آيات  االحكام من 
القرآن محمدعلي صابوني » .  

4 . برابري قرآن با تورات !  

حالّق مي نويسد   : اگر طول متوسط 
يك آيه فقهي دو يا حتي سه برابر  يك 

آيه غير فقهي باشد، مي توان استدالل  
نمود كه قرآن حاوي مواد حقوقي 

كمتر نسبت به  ي مواد فقهي تورات  كه به 
عنوان قانون موسي  ) ع  ( شناخته مي شو  د  ،

نيست .  
در اين سخن دو مالحظه وجود 

دارد :  
أ  . در نگاه دقيق چه بسا معني نداشته 

باشد كه در ميزان پرداختن يك كتاب به 
يك موضوع تعداد جمالت يا فقرات را 
شمارش و طول و عرض آن سنجيده 

شود و با ديگر كتب مقايسه گردد  . و اين 
مسئله بخصوص در باره قرآن ـ با 

ويژگي بياني آن ، آيات كمي را   مي توان  
يافت كه به يك موضوع منحصر باشد ـ 

بيشتر صدق مي كند  ، بويژه اين كه طول 
آيات قرآن با فراز و نشيب زياد ي همراه 

است و آيه اي تا آيه صد وسي   يك كلمه 
كلمه اي  . وجود دارد در قرآن اگر آيه  
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» اليمسه إِالّ » الْمطَهرُونَ  ) واقع /ه  79  ( بر 
يك حكم ف قهي داللت دارد  . آيه دين »ي ا 

أَيها الَّذِينَ آمنُواْ إِذَا تَداينتُم بِدينٍ إِلَى 
و وهى فَاكْتُبمسلٍ مأَج   كَاتِب نَكُميكْتُب بلْي

لِ ودبِالْع   هلَّما عكَم كْتُبأَنْ ي كَاتِب أْبالَي
و كْتُبفَلْي اللّه لْيملِلِ الَّذِي  قُّ وهِ الْحلَيع  
و هبر تَّقِ اللّهلْي الَيبخَس مِنْه شَيئاً فَإن كَانَ  

ضَعِيفاً أَو فِيهاً أَوقُّ سهِ الْحلَيالَّذِي ع  
الَيستَطِيع أَن يمِلَّ هو فَلْيملِلْ ولِيه بِالْعدلِ 

و استَشْهِدواْ شَهِيدينِ من رجالِكُم فَ  إِن 
لَّم  لٌ ونِ فَرَجلَيجكُونَا ري امرَأَتَانِ مِمن  

تَرْضَونَ مِنَ الشُّهداء أَن تَضِلَّ إْحداهما  
ا األُخْرَى وماهدفَتُذَكِّرَ إِح الَيأْب الشُّهداء  

واْ وعا دإِذَا م الَتَسأَمواْ أَن  تَكْتُبوه صغِيراً  
أَو كَبِيراً إِلَ اللّهِ و طُ عِندأَقْس لِهِ ذَلِكُمى أَج  

ةِ وادلِلشَّه أَقْوم أَدنَى أَالَّ تَرْتَابواْ إِالَّ  
أَن   نَكُميا باضِرَةً تُدِيرُونَهةً حارتَكُونَ تِج

ا ووهأَالَّتَكْتُب نَاحج كُملَيع سفَلَي أَشْهِدواْ  
و تُمعايإِذَا تَب  Ĥَضالَي و كَاتِب ر  و الَ شَهِيد  

إِن  و وقٌ بِكُمفُس لُواْ فَإِنَّهتَفْع  و اتَّقُواْ اللّه  
و اللّه كُملِّمعي  لِيمءٍ عبِكُلِّ شَي اللّه « ) بقر  /ه

282  ( به تنهايي مشتمل بر  25  حكم 
فقهي مي باشد   . با اين وصف  چگونه 

ممكن است  آيات قرآن را  بر اساس  
حجم تقسي بندي نمود م .  از اين رو در 

زبان قرآن شناسان واقعي يعني ائمه اهل 

البيت ع (   ( تعداد آيات و حجم آن مطرح 
نيست .  
. ب اگر منظور نويسنده از تورات 

مجموعه عهد عتيق با شرح و تفسير آن  
باشد، جاي بررسي و مقايسه ميزان 
احكام فقهي آن با احكام فقهي قرآن 

وجود دارد، اما اگر منظو ر تورات به 
معني خاص آن يعني اسفار پنج گانه   كه 

بدان قانون نيز گفته مي شود  هيوم، اديان  (
زنده جهان، ترجمه گواهي، ص 242 (  ،

باشد نمي تواند با قرآن برابري كند، چون  
تورات جزيي از بخش تاريخي عهد 

عتيق است و تنها در بخش ه ايي از آن، در 
سفر خروج، تفصيالتي از احكام آمده 

ا ست كه توضيح الواح و فرامين موسي 
) ع  ( است  ) همان ، ص 103 - 105  .( در سفر 

الويان، اعداد و تثنيه نيز احكامي هست 
كه بر اساس اعالم دائره المعارف دين 

يهود  ) Jewish Encyclopedia  ( در 
مجموع ششصد و سيزده حكم مي باشد  

) همان، ص 258  .( برخي  ) ربي سيمالي 
) R. Simlai (( 613  معتقدند مان در  فر

سينا بر موسي وحي شد ؛  365  فرمان 
برابر روزهاي سال شمسي  كه  راجع به 

نواهي ا   ست و  248  فرمان برابر اعضاي 
بدن انسان  است  راجع به اوامر كه
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) سليماني، احكام سيزده گانه تورات  . 
فصلنامه هفت آسمان ، 18 ش   .( احكام 
تورات بر اساس يك تقسيم  بندي در سه  

بخش  اوامر، نواهي و  پاراشيوت   
) Parashiyyot يعني  ) احكامي كه راجع 

به اجتماع اند  ،  نه افراد، مانند اختصاص 
دادن شهرها به كاهنان و بناي معبد  .  در 

طبقه بندي ديگر   همه احكام به دو بخش 
و اجبات و محرمات .  تقسيم شده است

اين شيوه ابن ميمون و پيروان مكتب 
اوست  . واجبات يا اوامر عبارت است از  :

خد ا  ، تورات  ، معبد و كاهنان  ، قربانيها  ،
نذرها  ، طهارت شرعي  ، موقوفات معبد  ،

حيوانات حالل گوشت  ، عيدها ،  ، اجتماع
بت پرستي  ) بت پرستي و متعلقات آن بايد  

ويران شود (، ، جنگ احكام [  [ اجتماعي ، 
خانواده ، احكام [  [ قضايي ، ،  بردگان

شبه جرمها   . محرمات واهي يا ن  عبارت 
است از  : بت پرستي و   اعمال مربوط به 

آن ،  ، محرمات ناشي از حوادث تاريخي
محرمات ناشي از حوادث تاريخي ،  ، معبد

قربانيها ، ، كاهنان ، قوانين روزانه ها  نذيره ، 
كشاورزي ،  قرض، تجارت و معامله 

بردگان  ، عدالت ،  زنا با محارم و ديگر 
روابط حرام ، همان، به نقل از ( پادشاهي :  

داير ة المعارف جودائيكا   

) Encyclopaedia Judaica ( .(  طبعا 
هريك از اين عناوين كلي مشتمل بر 

احكام متعددي است  . به خوبي مالحظه 
مي شود كه   برخي احكام ياد شده در 

حقيقت جزء احكام فقهي و حقوقي 
نيست و به اصطالح به عقائد مربوط 

است و يا به كاهنان ربط دارد .  با 
احتساب اين دسته از احكام، بيش از 

نيمي ا ز قرآن احكام فقهي و حقوقي 
خواهد بود .  

الزم  به يادآوري است كه وجه تمايز 
احكام قرآن با احكام تورات اين  است 

كه  قرآن به اهداف  و فلسفه احكام آن 
پرداخته است ، ولي اين بعد  در تورات 

يافت نمي شود   .  

5 . تكثّرگرايي ديني  

نويسنده آگاهانه يا ناآگاهانه به 
مطلبي اشاره مي ك  ند ه بيانگر  ك

كثرت گرايي ديني است   . وي با استناد به 
اين آيه قرآن » ةً وشِرْع لْنَا مِنكُمعلِكُلٍّ ج  

اجاً ومِنْه  ةً واحِدةً وأُم لَكُمعلَج شَاء اللّه َلو  
لَـكِن لِّيبلُوكُم فِي ما آتَاكُم  « ) مائد /ه  48 ( 

مي نويسد  :  
» خدا مي  توانست همه را يك ام ت 

قرار دهد ،  اما چنين نكرد، و سه امت را 
با سه مجموعه قوانين ) فقه  ( خلق نمود ؛ 
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به  گونه اي  توانست   كه هر امت مي از 
قانون خود پيروي كند .  پيامبر نيز مأمور 

شد  ) بارها )  در سراسر قرآن مانند 
مسيحيان و يهود  يان  بر اساس حكم خدا 

داوري كند «.  
نيز به ارجاعات قرآن به يهوديان  و 

مسيحيان استناد مي كند كه مي  فرمايد   : » و 
و ونَككِّمحي فكَي عِندهم التَّوراةُ فِيها  

و دِ ذَلِكعنَ مِن بلَّوتَوي اللّهِ ثُم كْمح ما  
أُولَـئِك بِالْمؤْمِنِينَ « همان (  / 43 (  .  

هر چند ممكن است نويسنده به 
دنبال القاي چنين مطلبي نباشد ك ه سه   

دين يهود، مسيحيت و اسالم در عرض 
يكديگر بر حقّند، ليكن موهم اين است 
كه در طرح قرآن و بينش نبي مكرم 

اسالم  ) ع  ( همه اديان در حقيقت مداري   
مساوي ا  ند  . در برابر اين توهم بايد توجه 
داشت :  

اوالً؛  مورد مربوط به داوري و پايان 
خصومت است كه يهود و نصاري به 

پيامبر  ) ) ص مراجعه كردند و خدا فرمود  :
»  الَ تَتَّبِعو ا أَنزَلَ اللّهم بِمنَهيكُم بفَاح

ماءهوأَه  « ) مائد ه  : 48  ( آن هم به حكم    
قرآن، نه به قانون خودشان  ! و اگر  فرم  دو  :

» و فِيهِ و ا أَنزَلَ اللّهلُ اإلِنجِيلِ بِمأَه كُمحلْي  
من لَّم يحكُم بِما أَ  مه لَـئِكفَأُو نزَلَ اللّه

الْفَاسِقُونَ  « ) مائد ه  : 47  ( به مواردي اشاره 
دارد كه حكم خدا است و با حكم قرآن 

موافق است  ) طبرسي، مجمع البيان، 
3/ 311 ( ؛  مگر در مواردي كه به وسيله 

حضرت عيسي  ) ع  ( نسخ شده باشد .  
ثانياً؛ بايد دانست كه حكم  « در آيه  و 
التَّو مهعِند راةُ فِيها حكْم اللّهِ  « سنگسار 

كردن زن و مردى  است  كه زناى محصنه 
كرده اند  كه   در تورات كنونى در فصل 

بيست و دوم از سفر تثنيه آمده است . 
جاي شگفتي است غير كه آنها تورات را   

منسوخ و اسالم را باطل مى شمرند  ،  با 
اين حال چون احكام تورات موافق 

اميالشان نيست ، مي رها  آن را كنند   و 
سراغ حكمى مى روند كه از نظر اصولى  
با آن موافق نيستند   . از آن  شگفت آورتر   

اينكه بعد از انتخاب تو براى داورى، 
حكم تو را كه موافق حكم تورات است ، 

چون  خالف ميل آنها است ، پذيرند  نمى . 
حقيقت اين است كه آنها اصوالً  ايمان 

ندارند و گر نه با احكام خدا چ نين بازى 
نمى كردند  ، لذا به دنبال آن مي فرمايد   : »  ثُم

دِ ذلِكعنَ مِنْ بلَّوتَوي   ما أُولئِك و
بِالْمؤْمِنِينَ  « ) مكارم شيرازي،  تفسير نمونه، 

 4/ 389  ( و اگر گفته است   كه چگونه آيه 
باال گويد  مى  : حكم خدا در تورات ذكر 
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شده است ،  در حالى كه ما با الهام از 
آيا ت قرآن و اسناد تاريخى تورات را 

تحريف يافته مى دانيم و همين تورات  
تحريف يافته در زمان پيامبر اسالم  )ص (

بوده است ، پاسخ اين است كه  ما تمام 
تورات را تحريف  شد ه نمى دانيم  ،  بلكه 

قسمتى از آن را مطابق واقع مى دانيم و  
اتفاقاً باال  حكم  از احكام تحريف  نشده 
است  . افزون  بر آن  . تورات هر چه بود

نزد يهوديان كتاب آسمانى تحريف ن شده 
شمرده شد  مى .  با اين حال آيا جاى 
تعجب ن دارد  ! كه آنها به آن عمل نكنند؟

بنابر اين شگفتي قرآن به خاطر حقانيت 
تورات و انجيل در كنار قرآن نيست، 
بلكه به دليل مراجعه اهل كتاب به پيامبر 

) ) ص است؛ در حالي كه ن بوت وي را 
قبول ندارند  ! و اين نيست؛ مگر براي 

اين كه با پيامبر ) ص ( منافقانه رفتار 
مي كنند   ) مدرسي، من هدي القرآن، 

2/ 378 (.  
ثالثاً؛  قرآن تنها حقّانيت طولي اديان 

را تأييد مي كند و مي  فرمايد  : إِنَّ الَّذِينَ  «
نُوا وآم  وا وادالَّذِينَ ه  ابِئِينَ والص  

النَّ ى وارص  و وسجالْم الَّذِينَ أَشْرَكُوا إِنَّ  
اللَّه يفْصِلُ بينَهم يوم الْقِيامةِ إِنَّ اللَّه علَى 

ءٍ شَهِيدكُلِّ شَي  « ) حج  / 17  ( اين گواه آن 

است كه مجموعه آيين هاي  اسالم، 
يهوديت، صابئه، مسيحيت، مجوسيت، و 

مشركان همه بر حق نيستند و بسا ت رتيب 
در بيان نيز بتواند ميزان واقع ن  مايي آنان 

را بيان كند، يعني از كفر مطلق  » الَّذِينَ 
أَشْرَكُوا  « تا حقيقت مطلقه  » الَّذِينَ آمنُوا  «

و خداي سبحان كه گواه حقانيت و آگاه 
به واقعيت است، بايد قضاوت كند و نيز 

مي فرمايد   : » نُواْ وإِنَّ الَّذِينَ آم  الَّذِينَ ه ادواْ 
و ى وارالنَّص  نَ بِاللَّهِ ونْ آمابِئِينَ مالص  

مِ اآلخِرِ ووالْي   مرُهأَج مالِحاً فَلَهمِلَ صع
و هِمبر عِند  و هِملَيع فالَخَو   مالَ ه

يحزَنُونَ  « ) بقر 62 /ه بر پايه مفاد اين آيه  )
هركدام از افراد مسلمان، يهودي، نصراني 
و صابئي به خدا و قيامت ايمان بياورند 
و عمل صالح انجام دهند، رستگار 

خواهند شد  . و اين بدان معني است كه 
نه تنها يهوديت، مسيحيت و صا بئ ه 

كارساز نيست، بلكه اسالم سطحي نيز 
كفايت نمي كند  .  

6 . همه شمولي   فقه قرآني

نويسنده معتقد است  : قرآن نظام همه 
شمولي كامل از فقه مس لمانا ن را ارايه 

نمي كند  .  ] به عنوان نمونه مي نويسد  : [ 
مشروبات در دوره مكّه مجاز بود و در 
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دوره مدينه ابتدا حرمت مشروط پيدا كرد 
و سپس قاطعانه تحريم شد .  

اگر منظور نويسنده اين است كه 
قرآن به همه احكام ريز و درشت 
نپرداخته است، سخن حقي است، اما اگر 

مقصود اين باشد  كه قرآن نظام فقهي و 
حقوقي منسجم، مستقر و فراگير كه 

پاسخ گوي نياز ج  ا معه باشد  ارائه نكرده 
است، جاي تأمل دارد :  

الف  . همانگونه كه بيان شد قرآن به 
اقتضاي جايگاهش ـ قانون اساسي و به 

تعبير حالّق  » اساسنامه  « اسالم ـ نبايد به 
هر مسئله اي بپردازد، حتي بايد گفت  

كتابي ك ه با ويژگي جهاني، جامعيت و 
جاودانگي، يعني رسالتي معادل هدايت 

انسان ها  در فرازمان و فرامكان بر عهده 
دارد، نبايد عهده دار همه مسائل گردد   .

قرآن سياست هاي كلي،  اهداف شريعت و 
خطوط اصلي ا ترسيم نمود و شرح و  ر

بسط احكام، كميت و كيفيت انجام آن، و 
بيان شروط و قيود و ..  . را بر عهده پيامبر 

) ) ص گذارد و فرمود  : » و  كأَنزَلْنَا إِلَي
هِما نُزِّلَ إِلَينَ لِلنَّاسِ ميالذِّكْرَ لِتُب  « ) نحل / 

44  .( و نيز فرمود  : » ولُ  والرَّس ا آتَاكُمم
و فَخُذُوه  وا وفَانتَه نْهع اكُما نَهم   اتَّقُوا اللَّه

شَدِيد إِنَّ اللَّه »  الْعِقَابِ ) حشر /  7  (

حضرت نيز هر آن چه مورد نياز بود ،  بيان 
نمود  و براي حفظ اين دستĤوردها و بيان 

مسائلي كه پس از آن پيش آيد  مي ، 
مراجع علمي را معرفي نمود كه طبق 

حديث ثقلين ائمه اهل البيت ع (  (
مي باشد  .  

ب  . نمونه اي   كه نويسنده در 
خصوص تحريم خمر آورده است، 

موهِ م نظام غير شمولي فقه قرآني نيست ، 
بلكه بيانگر نظام تدريجي بودن در 

تشريع قرآن است  . روش  ت رد يجي بدين 
معن است  ي كه  تشريع ات قرآن به صورت  

مرحله اي   صورت گرفته و  احكام و 
تكاليف  متعلق به  موضوعات گوناگون 
اندك اندك .  بيان شده است الزم به ذكر 

است كه شيوه تدريج هم در تشري ع كلي 
فقه جاري بوده است،  قرآن  ي عني همه 

عناوين يك دفعه تشريع  نشده است و 
هم مسائل هر عنوان يك جا بيان نشده 

است  . نمونه اي  ن  شيوه را در  وجوب  
جهاد حج ( /  39 ؛ / نساء  91 ؛ / انفال  61  ؛
توبه /  123 36  و 5 و  29 و   ( و تحريم 
خمر نحل ( /  67 ؛ /ه بقر  219 ؛ / نساء  43  ؛
مائده  : 90  ( و  برخي  ديگر از عناوين 

احكام مي توان مالحظه نمود   . مي توان  
گفت اين  راز  رو ش قرآن ،  عنايت و 
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توجه شارع به نقش زمان و مكان و 
شرا ي ط تشريع و اجراي احكام است  كه 

به پيروي از تدريجي بودن نزول خود 
قرآن و با همان فلسفه و حكمت صورت 

گرفته است كه فرمود  : » و  قُرْآناً فَرَقْنَاه
لِ كْثٍ ولَى ملَى النَّاسِ عع تَقْرَأَه   نَزَّلْنَاه

تَنزِيالً « ) إسراء / 106  ( از اين رو مي بينيم   
تشريع احكام با ه نه تنها در دوره مكّ  

دوره  مد ني ه  تفاوت دارد، بلكه در دوره 
مدينه نيز همين  سير  و در  ادامه دارد

تحريم خمري كه نويسنده بيان داشت، 
سه مرحله  ) بقره /  219 ؛ / و نساء  43 ؛  و 

مائده / 90  ( آن در مدينه انجام شده است .  

7 . پيروي از عرب پيش از اسالم  

آقاي حالق معتقد است  : پيامبر  ) ) ص
به استثناي مواردي كه احتماال بِه سازي 

حقوقي ) فقهي  ( قرآني ناميده مي شود، در  
بقيه موارد عموماً آداب و رسوم ) عرف  (
عرب قبل از اسالم را دنبال نمود .  

اگر به دقت عقلي و نقلي به احكام 
قرآن بنگريم در مي يابيم كه   هيچ حكم 

امضايي به تمام معني نداريم و هر حكم 
فقهي كه پيشينه اي در آيين  هاي  ق بل از 

اسالم دا رد و رگه  هايي از آن را در اسالم  
مشاهده مي كنيم، با ترميم و اصالح و به  

عنوان حكم اسالم و با صبغه دين 

محمدي بر اي مسلمانان ابالغ شده است 
كه ممكن است آن را    روش اقتباسي 

بناميم  . شكي نيست كه برخي عناوين و 
موضوعات از عرف موجود زمان بعثت 

يا حتي پيش از آن مقتبس بوده است  .
نماد اين شيوه را مي توان   حتي  در  

عبادات مثل نماز، روزه،   حج،  و در 
معامالت چون بيع و اجاره، و در عقود و 

ايقاعات مانند طالق، و نيز در   و نكاح
موضوعات از جمله بلوغ و  ... مالحظه 

نمود  . شارع مقدس در اين امور و امثال 
آن با گرفتن عناوين و نام آن ها  از عرف 

موجود عرب، و اصالح و تغيير شرايط و 
يا اجزاي آن، به عنوان حكم مشروع 

اسالمي بيان نمود  . تعدد ازدواج كه در 
جاهليت روا  بود، نمونه اي است كه   قرآن 

با اصالح اساسي در آن و تغيير شرايط و 
اجزاء، آن را   به تعبير آقاي حالق 

» بِه سازي  « و امضا ء كرد و فرمود   : » َإِنْ 
خِفْتُم أَالَّتُقْسِطُواْ فِي الْيتَامى فَانكِحواْ ما 

ثْنَى واء منَ النِّسلَكُم م طَاب  ثُالَثَ و   اعبر
فَإِنْ ( » خِفْتُم أَالَّتَعدِلُواْ فَواحِدةً نساء /  3( ؛ 

اما ازدواج مردان با همسر پدران را 
ممنوع نمود و فرمود  : » ا  وواْ مالَتَنكِح

 إِنَّه لَفس ا قَداء إِالَّ منَ النِّساؤُكُم مآب نَكَح
كَانَ فَاحِشَةً و  قْتاً وم ساء سبِيالً  « 
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) نساء / 22 ( ، ولي كدا م عالم آگاه مي توان  د 
ادعا كند  نكاح اسالمي همان نكاح 
جاهلي است  يا نماز اسالمي همان نماز 

جاهلي است كه چيزي جز مكاء و 
تصديه نبود  ! » و  عِند مالَتُها كَانَ صم

كَاء وتِ إِالَّ ميالْب   ذَابةً فَذُوقُواْ الْعدِيتَص
بِما كُنتُم تَكْفُرُونَ « أنفال ( /  35  ( آيا در 

عصر جاهلي روزه بود يا خير؟ و اگر 
بود به همين شكل اسالمي بود كه 

فرمود  : » شَهرُ رمضَانَ ...  مِنكُم ن شَهِدفَم
و همصرَ فَلْيالشَّه من كَانَ مرِيضاً أَو علَى  

سفَرٍ فَعِدةٌ منْ أَيامٍ أُخَرَ ... « بقر ( 185 /ه  ( و 
اُ« حِلَّ لَكُم لَيلَةَ  الصيامِ الرَّفَثُ إِلَى 

ئِكُمĤنِس ... نَّ واشِرُوهفَاآلنَ ب   ا كَتَبتَغُواْ ماب
و لَكُم اللّه  كُلُواْ و   نَ لَكُميتَبتَّى يواْ حاشْرَب

الْخَيطُ األَبيض مِنَ الْخَيطِ األَسودِ مِنَ الْفَجرِ 
ثُم أَتِمواْ الصيام إِلَى الَّل يلِ ... « ) بقره  / 187 ِ  (

روزه اي كه در ماه رمضان باشد، بيمار و  
مسافرش نگيرد و بعداً قضاء نمايد،  در 

شب هاي رمضان مجاز به تمتّعات باشد، 
خوردن و آشاميدن از طلوع فجر تا 

غروب باشد .  
نويسنده مي نويسد   : در حقيقت 

مي توان استدالل نمودكه اگر اين عرف  
قسمت عمده اي از عرف را  يج را تشكيل 

دهد، در آن صورت فقه قرآني چيزي 

بيشتر از يك متمم و مكمل نخواهد بود  .
به همين لحاظ طولي نكشيد كه رسوم 
عرب قبل از اسالم به واسطه سازگاري 

با سنت نبوي جنبه اسالمي پيدا نمودند  .  
به نظر مي رسد نويسنده اندكي بي  

انصافي  كر ده  است ، قه  چون به باور وي ف
قرآني  از  كاربرد  تت يم م شروع و به  ي

تأث ي ر پذيري از رسوم عرب پايان 
مي پذير  د ؛ به خصوص آن كه  فقه  قرآن ي 

به جاي تأثيرگذاري مداوم بر آداب و 
رسوم غلط، خنثي شده و با تأثر از عرف 

متداول و رسوم عرب پيش از اسالم ، 
آن را با سنت نبوي سازش و رنگ  

اسالمي بدان مي دهد   . ابن ابي الحديد  
م عتزلي در شرح نهج البالغه امام علي  
) ع  ( روايت مي كند كه پيامبر  ) ص (

فرمود  : » أالّ  ربا في الجاهلية أو دم  كلّ إّن
أو مأثرة فهو تحت قدمي هاتين إالّ  سدانة 

الكعبة و سقاية الحاج ...  « ) ابن ابي الحديد،  
شرح نهج   البال   غة  ، 17 / 280 .(  

آيا ادعاي آقاي حالق به معني انكار 
تأثير  قرآن بر دگرگونيهاي عقيدتي، 

اخالقي، سياسي، اجتماعي، حقوقي 
جامعه عرب و جهان نيست؟ آيا به  معني 
انكار بنيان نهادن و تأسيس ارزش هاي 

جديد اخالقي، حقوقي و عقيدتي  به 
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وسيله قرآن نيست؟ با خواندن اين 
جمالت از آقاي حالّق انسان به ياد 

سخنان  » تريفكوويچ  « مستشرق و 
نويسنده افتد   غربي مي كه  م دعي است 

پيامبر اسالم  ) ) ص معارف موجود در 
قرآن را از ديگران يادگرفت و از آنان 

اقتباس كرد  . وي مي نويسد  :  
» محمد ساربان كاروان عموي 

خويش بوده است و طي سفرهايي، با 
افرادي كه مطالبي در خصوص يهوديت 

و مسيحيت بيان مي كردند ارتباط برقرار  
كرده و با اي ن اديان آشنا شده است  . وي 

سپس مي افزايد   : نمازهاي پنج گانه روزانه  
بر اساس نمازهاي زرتشتيان طرح 

ريزي شده است   . روزه گرفتن ماه رمضان 
از اعمال يهوديان و صابيان نشأت گرفته 

است  . طواف به دور كعبه، بوسيده 
حجراالسود و سعي بين صفا و مروه از 

شعائر مشركان است  « ) مجله اسال م در  
نگاه غرب،  47ص - 48 (.  

آري ! اي   اگر آداب پسنديده يافت 
شود ؛  از بناي عقالء يا ديگر  هرچند
شرايع ، را امضاء مي  قرآن آن  كند  به  و 

عنوان  وجوه م شترك اديان  الهي و 
همراهي با عقالي عالم ،  بخشي از 
شريعت اسالم قلمداد مي شود   و  جاي 

خود را در فقه عبادي يا حقوقي اسالم  
باز  مي كن  د  . نمونه اين نوع از احكام را 
مي توان در باره   » اجاره «  از شرايع پيشين 

بيان كرد كه مي فرم  اي د  : » ... إِنِّي أُرِيد أَنْ 
أُنكِحك إِحدى ابنَتَي هاتَينِ علَى أَن 
تَأْجرَنِي ثَمانِي حِججٍ فَإِنْ أَتْممت عشْراً 

فَمِنْ عِندِك  « ) قصص /  27  ( اين آي ه 
ازدواج و اجاره كه در شريعت عصر 

موسي  ) ع  ( و شعيب  ) ع  ( يعني شريعت 
ابراهيم  ) ع  ( وجود داشت را بيان و آن را 
امضاء كرد  . شايد راز اين تاييد آن باشد 

كه شارع معتقد است اگر امر مقبولي 
وجود داشته باشد، هرچند از غير 

مسلمانان، مورد پذيرش است .  

8 . نسخ در فقه قرآني  

نويسنده  در باره مبادي نظريه نسخ 
مي نويسند   : به نظر مي رسد   شروع اوليه 

نظريه نسخ در پاسخ به لزوم رفع تناقض 
ميان آيات فقهي قرآني كه براي 

مسلمانان صدر اسالم ظاهر شد ،  به 
وجود آمده باشد .  

 در اينكه تناقض ظاهري ميان آيات 
فقهي بايد بر طرف مي شد  ،  ؛ شكي نيست

اما اين كه نگراني  اصلي و بلكه 
بديهي ترين نگراني باشد  ،  جاي ترديد 

ه ست ، كه تناقض ظاهري در آيات  چرا
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عقا ي دي نيز  كمتر  از آيات فقهي نيست و 
اصوال ظهور مكاتب كالمي متعدد 

برخاسته از همين امر است  . برخي با 
استناد به آيات  » وجوه يومئِذٍ نَّاضِرَةٌ ،  إِلَى 

ربها نَاظِرَةٌ  « ) قيامت  / 25 ( « و  الرَّحمنُ 
علَى الْعرْشِ استَوى  « ) طه /  5  ( به سوي 

تجسيم خدا پيش رفتند و برخي با استناد 
به امثال آيه  » و ارصاألَب رِكُهالتُد   وه

و ارصاألَب رِكدي هو اللَّطِيف الْخَبِيرُ   «
) أنعام /  103  ( به نفي آن گرايش پيدا 

كردند؛ در حالي كه ظهور مكا تب فقهي 
متعدد برخاسته از قرآن نمي باشد   ،

هرچند ديدگاه هاي  مختلف  فقهي  ناشي 
از برداشت هاي گوناگون از  تعابير  قرآن  نيز 

وجود دارد، ليكن منتهي به ظهور مكتب 
فقهي خاص نشده است .  از اين رو  باور 

نو يسنده ك ه  » بديهي ترين نگراني براي  
مسلمانان صدر اسالم نه الهيات بود، نه 

اع تقادات ... درست  » نيست .  
وي سپس مي افزايد   : از اين رو، اين 

ضرورت احساس شد كه موضع قرآن در 
خصوص موضوعات خاص  بايد 

مشخص شود؛ جايي كه در باره يك  
موضوع واحد بيشتر ازيك حكم  قرآني 

وجود داشت .  
روشن شدن موضع قرآن در موارد 
تعدد احكام به ظاهر متناقض امر مسلمي 

است، اما اين ( پديده در زمان پيامبر  ) ص

آشكار شد ،  يا پس از آن حضرت؟ اگر 
هنگام نزول آيات و در عصر نبوي بروز 

نمود،  عقال ي دانستند حكمي كه   قوم مي
در مرحله بعد نازل شده است، افزون بر 

آن كه  طبيعي است كه مرجع حلّ تناقض 
پيامبر  ) ) ص بود ؛ . نه كس ديگر  

وي ادامه مي دهد  : گزارش شده   است 
صحابه پيامبر ) ص ( محرك چنين بحث هايي 

بوده اند، اما منابع اسالمي به فعاليت   صحابه  
در اين زمينه اشار ه به ن سبت كمي دار ن د، 

لذا اين نسل تابع ا ن بود ... «.  
بايد گفت در مرحله نخست اين 
خود قرآن بود كه به نوعي مسئله نسخ 

آيات را مطرح نمود  . ابتدا با نزول آيه  » ما 
نَنسخْ   ا أَونْهرٍ ما نَأْتِ بِخَينُنسِه ةٍ أَومِنْ آي
مِثْلِها أَ لَم تَعلَم أَنَّ اللّه علَى كُلِّ شَيءٍ  

قَدِيرٌ  « ) بقر /ه  106  ( امكان نسخ آيات را 
اعالم نمود  . بعد از آن نمونه عيني آن را 

بيان نمود و با بيان تغيير قبله در آيه  »  قَد
جو نَرَى تَقَلُّب  نَّكلِّياء فَلَنُومفِي الس هِك

قِبلَةً تَرْضَاها فَولِّ وجهك شَطْرَ الْمسجِدِ 
رَامِ والْح   كُموهجلُّواْ وفَو ا كُنتُمثُ ميح
و شَطْرَه إِنَّ الَّذِينَ أُوتُواْ الْكِتَاب لَيعلَمونَ  

و هِمبقُّ مِن رالْح أَنَّه ما اللّ  ه بِغَافِلٍ عما 
يعملُونَ  « ) بقر 144 /ه  ( قبله مسلمانان از 

بيت المقدس به كعبه تغيير يافت  . علي  
بن ابي  طالب  )ع ( كه صدر صحابه نبي  

) ) ص است نيز مسئله نسخ را به طور 



18
6
 

 

 

آن 
 قر
ه و
فق

  
 

جدي مطرح نمود و شناخت آن را يكي 
شرائط قضاوت و فتوا دانست و خطاب 

به يكي از قضات  فرم  دو  : » أتعرف  الناسخ 
من المنسوخ؟ قال  : ال، قال  : هلكت و 

أهلكت  « ) زركشي،  البرهان في علوم القرآن،   
2/ 29 ؛ سيوطي،   اإلتقان في علوم القرآن،   
2/ 27  .( عياشي از محدثان شيعه نيز همين 

روايت را از طريق عبدالرحمن سلمي با 
اندك اختالف نقل مي كند  عياشي،  (

تفسير،  1/ 12  .( از اين رو زركشي و  
سيو طي مي گوي  ن د هيچ كس  مجاز نيست 

بدون شناخت ناسخ و منسوخ قرآن به 
تفسير آن بپردازد  ) زركشي،  البرهان 

في علوم القرآن،   2/ 29 ؛ سيوطي،   اإلتقان 
في علوم القرآن،   2/ 27  .( آن چه  نويسنده به 

عنوان دقت در بحث هاي نسخ  توسط 
تابعان  مطرح كرده است ، رسد   به نظر مي

پيش از آن كه بحث هاي عم يق قرآني باشد، 
توجيهي است به وسيله همين صحابه 
براي برخي حركات مخالف با نصوص 

قرآني، چنان كه   ربيع  بن سبر  ه  جهني از  
پدرش روايت مي كند  :  » كان مع  رسول  اهللا   

) )ص فقال  : يا  أيها  الناس  إني  قد  كنت   
أذنت لكم  في  االستمتاع  من  النساء  إن و   

اهللا قد  حرم  ذلك  إلى  يوم  القيامة  فمن  كان   
عنده منهن  شيء  فليخل  سبيله  التأخذوا و   
مما آتيتموهن  شيئا  « مسلم، صحيح،  (

2/ 1023 (  . مسلم در ذيل اين حديث 

مي افزايد اين جمله در حديث   » إني قد   
كنت أذنت  لكم  في  االستمتاع   « ت صريح ب  ه 

وجود هر دو  منسوخ ناسخ و  در حديث  
رسول اهللا  )ص ( است و ت  صريح ب  ه 
تحريم نكاح  متع  ه تا ر وز  قيام ت است . 

آيا پيامبر  ) ) ص جواز نكاح متعه را اعالم 
كرده بود يا قرآن وقتي مي فرمايد   : » فَما 

استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنَّ فĤَتُوهنَّ أُجورهنَّ 
فَرِيضَةً  « ) نساء /  24  ( و به آيه در عصر 

نبوي و دوره خليفه اول عمل مي شده  
است  و بعداً دچار پديده نسخ گرديد 

) قرط بي، تفسير،  5/ 115 (  خود آقاي حالّق 
در جايي از مقاله اش مي  نويسد حديث  

نمي تواند قرآن را نسخ كند  .  
حالّق مي نويس  :د رسد  به نظر مي  

نظريه نسخ در شرائطي توسعه يافت كه 
در آن برخي اوامر قرآني با واقعيت 
موجود و رسوم جامعه منافات داشت، 

بدين  گونه  باعث تأويل يا لغو مفاد  آياتي 
شد كه مضمونشان با آيات موافق رسوم 

مورد نظر ، رسيد  ناسازگار به نظر مي .  
واقعاً معلوم نيست سخن آقاي حالّق 
به كدام مستند تاريخي تكيه دارد؟ 
حاصل كالم حالّق اين است كه نسخ، 

رسوم، و آيات قرآن سه عنصري اند   كه 
در اين امر مهم وجود دارند :  دو نوع 

رسوم وجود دارد ، دو نوع آيات قرآن   ؛
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يك نوع سازگار  نوع ديگر  با رسوم و
ناسازگاز با آن  . نسخ سراغ آياتي رفت كه 

با رسوم  مخالف ت داشت  . آيا اين بدان 
معني نيست كه تابعان دقيق به تعبير 

حالّق قرآن را از ارائه ديدگاه هاي نوين 
وحياني تخطئه نموده اند و آنچ  ه قرآن 

روزي به عنوان مبارزه با مظ اهر فساد 
عقيده ، ، اخالق حقوق و عمل تشريع  

نمود، روز ديگر با ندامت آن  ا ر
برداشت؟ آيا بهتر نيست به جاي 

پرداختن به واقعيت ها، به حقائق  بپردازيم  
و بگوييم خل ف اي  أموي و برخي ديگر با 

دستورات قرآني بازي كردند .  

9. گذاري قرآن  تاريخ  
حالّق در بخشي از مقاله به ديدگاه 

شاط بي به عنوان  » هديه نظريه بي نظير  «
ياد مي كند   . به نقل نويسنده ،  شاطبي بر 

اين باور است كه قرآن به عنوان يك 
واحد كل و جدا ناشدني بايد در نظر 

گرفت و هر آيه  » متأخر النزول  « آن را 
بايد با توجه به آيات  » سابق النزول  « آن 

تفسير نمود تا به تفسير واقعي رسيد  . وي 
سپس مي اف  زايد قاعده كلي در سوره هاي  

مكي  » سوره انعام  « و در سوره هاي مدني  
سوره  » سوره بقره  « است .  

اين سخن  ـ  با قطع نظر از درستي يا 
نادرستي آن  ـ  همانگونه كه نويسنده 

اشاره كرده مستلزم تاريخ گذاري آيات  
قرآن است كه امر ساده اي نيست و به  

راحتي نمي توان به يك ديدگاه اطمينان  
بخش رسيد  ، و اي از   دليلي جز پاره

روايات آحاد بر اين موضوع داللت 
ندارد  و غير از اين نيز تنها استحسان و  

غير معتبر است  .  
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