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ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن
ﺻﻤﺪ ﺍﺳﻤﻲ ﻗﻴﻪ ﺑﺎﺷﻲ ﻭ ﻋﻠﻲ ﺗﻘﻲﺯﺍﺩﻩ
ﭼﮑﯿﺪه

ﻣﺴﺌﻠﻪ ﻧﺴﺦ ﯾﮑﯽ از ﻣﺴﺎﺋﻞ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ در ﻓﻬﻢ اﺣﮑﺎم آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﻘﺶ ﺑﻪ ﺳـﺰاﯾﯽ دارد و
از دﯾﺮﺑﺎز ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻗﺮآن ﭘﮋوﻫﺎن و ﻣﻔﺴﺮان ﺑﻮده اﺳﺖ .ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟـﻪ »ﻧﺴـﺦ« در داﯾـﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن ،ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎت و دﯾﺪﮔﺎه ﺳﻄﺤﯽ ﺑﺮﺧﯽ
ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از »ﻧﺴﺦ«ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ .۱ :وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾـﻒ در
ﻗﺮآن؛  .۲وﻗﻮع ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآن .از اﯾﻦ دو ﻣﻘﻮﻟـﻪ ﻧﯿـﺰ ﻏﯿﺮاﻟﻬـﯽ و ﻏﯿـﺮ وﺣﯿـﺎﻧﯽ
ﺑﻮدن ﻗﺮآن را ﻧﺘﯿﺠﻪ ﮔﯿﺮی ﻧﻤﺎﯾﺪ .ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ او ﺑﻪ اﻧﻮاع ﻧﺴﺦ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ ﻣﺜﺎلﻫـﺎﯾﯽ
ﮐﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،ﻣﺪﻋﯽ وﻗﻮع ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ .در اﯾﻦ ﻧﮕﺎﺷﺘﻪ ﭘﺲ از ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ
از آن ،ادﻋﺎﻫﺎی وی ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳـﯽ و ﻧﻘـﺪ ﻗـﺮار ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﮐـﻪ ﻋـﺪم ﻣﺮاﺟﻌـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ و دﯾـﺪﮔﺎه
اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ،Eﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﻧﺎدرﺳﺖ ﺗﻔﺴﯿﺮی ﺑﻪ وﯾﮋه در آﯾﺎت ﻣﺮﺗﺒﻂ ﺑـﺎ ﻧﺴـﺦ،
اﺳﺘﻤﺪاد از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﺟﻌﻠﯽ و ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،ﻋﺪم آﮔـﺎﻫﯽ ﻻزم و ﮐـﺎﻓﯽ از ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺒﺎﺣـﺚ ﻋﻠـﻮم ﻗﺮآﻧـﯽ از
اﺷﮑﺎﻻت ﻋﻤﺪه وی ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ.
واژﮔﺎن ﮐﻠﯿﺪی :ﻧﺴﺦ ،ﻗﺮآن ،ﻣﺴﺘﺸﺮﻗﺎن ،ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ،داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن
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از ﺻﺪر اﺳﻼم ﺗﺎﮐﻨﻮن ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﺴﺦ « و ﺷﻨﺎﺧﺖ »ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ« از اﻫﻢ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ
و ﺣﺘﯽ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺑﻮده و از ﺳﻮی اﺋﻤﻪ ﻣﻌﺼﻮﻣﯿﻦ Eﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﺴﺌﻠﻪ ﺗﻮﺟـﻪ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و رواﯾـﺎت ﻣﺘﻌـﺪد
ﺣﮑﺎﯾﺖ از اﻫﻤﯿﺖ آن دارد .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ :اﺑﻮﻋﺒـﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺳـﻠﻤﯽ ﻧﻘـﻞ ﻣـﯽﮐﻨـﺪ» :اﻣـﺎم ﻋﻠـﯽ Jاز
ﺷﺨﺼﯽ ﮐﻪ ﻋﻬﺪه دار ﻗﻀﺎوت ﺑﻮد ﺳﺆال ﮐﺮد :آﯾﺎ ﻧﺎﺳﺦ و ﻣﻨﺴﻮخ را ﻣﯽﺷﻨﺎﺳﯽ؟ ﺟﻮاب داد :ﻧﻪ ،ﭘـﺲ
آن ﺣﻀﺮت ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ :ﻫﻢ ﺧﻮدت ﻫﻼک ﺷـﺪی و ﻫـﻢ دﯾﮕـﺮان را ﻫـﻼک ﮐـﺮدی« )ﻋﯿﺎﺷـﯽ ،ﮐﺘـﺎب
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ۱۳۸۰،ق۱۲ /۱ :؛ ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن۱۴۱۶ ،ق.(۵۱ /۱ :
ﻫﯿﭻ ﺗﺮدﯾﺪی ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ اﺣﮑﺎم ﻧﻮراﻧﯽ اﺳﻼم ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳـﺪ ﺗﺸـﺮﯾﻊ ﺷـﺪه اﺳـﺖ و
ﺷﺮاﯾﻂ و ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت زﻣﺎن و ﻣﮑﺎن در وﺟﻮد ﻣﺼﻠﺤﺖ و ﻣﻔﺴﺪه ﻧﻘﺶ دارد؛ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺎس وﺟﻮد ﺑﺮﺧﯽ
ﻣﺼﺎﻟﺢ در آﻏﺎز اﺳﻼم اﻗﺘﻀﺎی ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎﻣﯽ را داﺷﺖ ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن و ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺷﺮاﯾﻂ ،ﺗﻐﯿﯿـﺮ و
ﯾﺎ ﺗﺒﺪﯾﻞ آنﻫﺎ ﺿﺮورت ﭘﯿﺪا ﮐﺮد .اﯾﻦ ﻃﺒﯿﻌﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻫﺮ ﻧﻈﺎم ﻧﻮﭘﺎ ﺑﺮای ﺗﺜﺒﯿﺖ ﺧـﻮﯾﺶ ﺑـﻪ ﻗـﻮاﻧﯿﻨﯽ
ﻧﯿﺎز دارد ﮐﻪ ﺑﺎ ﮔﺬﺷﺖ زﻣﺎن ﺿﺮورت آن ﺑﺮﻃﺮف ﻣﯽﺷﻮد ،ﺑﻪ وﯾﮋه اﮔﺮ آن ﻧﻈﺎم در ﺻﺪد ﺗﺤﻮل ﻋﻈـﯿﻢ
و اﺣﯿﺎی ارزشﻫﺎی اﻟﻬﯽ و اﻧﺴﺎﻧﯽ در ﺟﺎﻣﻌﻪای ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ در ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮاﺣﻞ ﺟﻬﻞ و ﻧﺎداﻧﯽ ﺑﻪ ﺳـﺮ
ﻣﯽﺑﺮد )ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ.(۱۱۵ :۱۳۹۰ ،
داﻧﺶﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺦ اﻫﻤﯿﺖ داده و ﮐﻢﺗﺮ ﮐﺴﯽ ﭘﯿﺪا ﻣﯽﺷﻮد ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺒﺎﺣـﺚ
ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ و ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﭙﺮدازد وﻟﯽ از ﺑﺤﺚ »ﻧﺴﺦ« ﺳﺨﻦ ﻧﮕﻔﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ.
ﭘﺮوﻓﺴﻮر »ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻮن« اﺳﺘﺎد ادﺑﯿﺎت ﻋﺮب در داﻧﺸﮕﺎه إدﯾﻨﺒﻮرگ و ﯾﮑﯽ از ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن ﺧﺎورﺷـﻨﺎس
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﺎﻟﯿﺎن دراز درﺑﺎره ﻗﺮآن ﺑﻪ ﺗﺤﻘﯿﻖ ﭘﺮداﺧﺘﻪ اﺳﺖ از ﺟﻤﻠﻪ آﺛﺎر او ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐـﻪ
داﻧﺸﮕﺎه ﮐﻤﺒﺮﯾﺞ ﮐﺘﺎب او را در ﺳـﺎل  ۱۹۷۷ﭼـﺎپ ﮐـﺮده اﺳـﺖ .وی ﻧﻮﯾﺴـﻨﺪه ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﻘـﺎﻻت داﯾـﺮة
اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم )ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ و ﺗﺪوﯾﻦ ﻗﺮآن( و داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻻﯾﺪن )ﻣﻘﺎﻟﻪ ﻧﺴﺦ( ﻧﯿﺰ ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﻼف دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺮﺗﻦ ،ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻼﻗـﻪ زﯾـﺎدی ﺑـﻪ ﺗﺤﻠﯿـﻞ ﺟﺰ ﯾﯿـﺎت
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺦ ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ« .ﻫﻤﻮاره دﺷﻤﻨﺎن اﺳﻼم اﻋﻢ از ﯾﻬﻮدﯾﺎن و ﻣﺒﺸﺮان ﻣﺴـﯿﺤﯽ ﺑـﻪ وﯾـﮋه ﺷـﺮق
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ﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن« اﻫﻤﯿﺖ داده و آن را دﺳﺖآوﯾﺰی ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ و اﯾﺠـﺎد ﺷـﺒﻬﻪ در
ﻗﺮآن ﻗﺮار دادهاﻧﺪ .ﺑﺮﺗﻦ ﻧﯿﺰ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ اﺣﺎدﯾﺚ ﺳﺎﺧﺘﮕﯽ ،اﺳـﺮاﯾﯿﻠﯿﺎت و دﯾـﺪﮔﺎه ﺳـﻄﺤﯽ
ﺑﺮﺧﯽ ﻧﻮﯾﺴﻨﺪﮔﺎن از آن ﺑﻪ ﻋﻨﻮان دو ﻣﻘﻮﻟﻪ ﺑﺮ ﻋﻠﯿﻪ دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم اﺳﺘﻔﺎده ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻣﻘﻮﻟﻪ اول ـ وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن و ﻣﻘﻮﻟﻪ دوم ـ وﻗﻮع ﺗﻌﺎرض و ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﻗﺮآن ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ
ﻧﯿﺰ از ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﺴﺦ« ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﯾﺎد ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ:

»ﻧﺴﺦ ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑﺎن ﯾﮏدﺳﺖ ﺷﺪن ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی در اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ
را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ« و ﻫﻢ ﺑﻪ ﻋﻨﻮان وﻗﻮع ﺗﺤﺮﯾﻒ در ﻗﺮآن» :وﻗـﻮع اﻧـﻮاع ﻧﺴـﺦ در ﻗـﺮآن« و از اﯾـﻦ دو
ﻣﻘﻮﻟﻪ در ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﻏﯿﺮوﺣﯿﺎﻧﯽ و ﺑﺸﺮی ﺑﻮدن ﻗﺮآن اﺳﺖ ﮐـﻪ در اداﻣـﻪ ﺑﺤـﺚ ﺑﻌـﺪ از ﺗﺮﺟﻤـﻪ ﻣﻘﺎﻟـﻪ
»ﻧﺴﺦ«ﻣﻮرد ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﺧﻮاﻫﺪ ﮔﺮﻓﺖ.
ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻓﺮازﻫﺎﯾﯽ ازﻣﺪﺧﻞ ﻧﺴﺦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

در ﺗﻔﺎﺳﯿﺮ ﻗﺮآﻧﯽ و ﻓﻘﻪ اﺳﻼﻣﯽ» ،ﻧﺴﺦ« ﯾﮏ ﻣﻔﻬﻮم ﺑﺮﺟﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻣﮑـﺎن ﯾـﮏدﺳـﺖ ﺷـﺪن
ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﻇﺎﻫﺮی در اﺣﮑﺎم ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﻓﺮاﻫﻢ ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﺑﺎ وﺟﻮد ﭘﮋوﻫﺶﻫﺎی ﻣﺘﻌﺪدی ﮐـﻪ ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
در ﻃﯽ ﻗﺮنﻫﺎ در ﻣﻮﺿﻮع »ﻧﺴﺦ« در ﻗﺮآن اﻧﺠﺎم دادهاﻧﺪ ،ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان ﻏﺮﺑﯽ ﻋﻼﻗﻪ زﯾﺎدی ﺑﻪ ﺗﺤﻠﯿﻞ
ﺟﺰ ﯾﯿﺎت اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺪاﺷﺘﻪاﻧﺪ.
اﯾﺸﺎن دراداﻣﻪ درﺑﺎره ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻧﺴﺦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﻧﺪ:
»ﻟﻐﻮ ﯾﺎ اﺑﻄﺎل ﻗﺎﻧﻮن ﺷﺮﻋﯽ ﻣﺼﻮب« ﺑﺮای واژه ﻋﺮﺑﯽ »ﻧﺴﺦ« ﺗﺮﺟﻤﻪ ﻣﻨﺎﺳـﺒﯽ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ
اﯾﻦ واژه در ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺬف« ﻫﻢ ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ،ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺑﯿﺶﺗـﺮ ﻣﻌﻨـﺎی »ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ«
ﻣﯽدﻫﺪ .اﺳﻼم ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﻏﯿﺮ اﺳﻼﻣﯽ را ﻧﺴﺦ ﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﺴﺦ ﺧﺎرﺟﯽ( ﯾﺎ اﺣﮑﺎم اﺳـﻼﻣﯽ را
)ﻧﺴﺦ داﺧﻠﯽ( .در ﻇﺎﻫﺮ ،در ﻣﺴﺤﯿﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻘﺪر ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﯾﻬﻮدﯾﺖ ﺷﺪه اﺳـﺖ،
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﻃﻠﻮع اﺳﻼم ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺷﺪﻧﺪ ﮐﻪ اﺳﻼم ﺑﻪﻋﻨﻮان ﺑﯿﺎﻧﯿـﻪ اراده اﻟﻬـﯽ دارد ﺟـﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﻫـﺮ دو
ﺳﻠﻒ ﺧﻮد ﻣﯽﺷﻮد )ﻏﺰاﻟﯽ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻻﺻﻮل .(۲۰ /۱ :۱۹۹۳ ،ﻣﺪت اﻋﺘﺒﺎر ﻫﺮ ﯾـﮏ از
ادﯾﺎن ﺗﺎرﯾﺨﯽ از ﻗﺒﻞ ﻣﺸﺨﺺ ﺷﺪه ﺑﻮد )رﻋﺪ ،(۳۸ /ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ ،Dﻣﺎﻧﻨﺪ ﻋﯿﺴﯽ ،Jﺗـﻮرات را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﺮد ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﭼﯿﺰﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﭘﯿﺶ از آن ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ اﻋﻼم ﺷﺪه ﺑﻮد را ﻫﻢ ﺷﺮﻋﯽ اﻋـﻼم ﮐـﺮد
)ﺑﻘﺮه ۲۸۶ /و روم.(۵۰ /
ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن ،ﻧﺴﺦ ﯾﻬﻮدﯾﺖ و ﻣﺴﯿﺤﯿﺖ ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم روﺷﻦ و ﺑـﺪﯾﻬﯽ ﺑـﻮد ،ﻫـﺮ ﭼﻨـﺪ ﮐـﻪ
از دﯾﺪ ِ
ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ داﺧﻠﯽ اﺳﻼم ﻣﺴﻠﻢ ﻧﺒﻮد .ﺑﺎﯾﺪ ﺑﺎ ﺗﻮﺳﻞ ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﻗﻮاﻧﯿﻦ ﺷﺮﻋﯽ ﯾﻬﻮد و آﯾﺎت ﻗـﺮآن ،و ﻧﯿـﺰ ﻣـﻮارد
ﻧﺴﺦ ادﻋﺎ ﺷﺪه آنﻫﺎ را ﻗﯿﺎس از ﻧﺴﺦ اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ .وی در اداﻣﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی ﮐﻪ ﺑـﺮای ﮔﻮﻧـﻪﻫﺎی
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ﻧﺴﺦ اراﺋﻪ داده اﺳﺖ ،ادﻋﺎی وﻗﻮع ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن و ﺣﺘﯽ ﺳﻨﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮔﺮدد:
ﻧﺴﺦ آﯾﻪ اﻃﻌﺎم )ﺑﻘﺮه (۱۸۲ /ﺑﺎ آﯾﻪ وﺟﻮب روزه )ﺑﻘﺮه ۱۸۴ /و  ،(۱۸۵ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ وﺟﻮب ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ
در ﺳﻮره ّﻣﺰ ّﻣﻞ ﺑﺎ اﺳﺘﺤﺒﺎب آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﭘﺎﯾﺎن ﻫﻤﺎن ﺳﻮره،ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ارث ﺑﺎ آﯾﻪ ّ
وﺻﯿﺖ ،ذﮐـﺮ ﻣـﻮاردی
از ﻧﺴﺦ ﺳﻨﺖ ﺑﺎ ﺳﻨﺖ از ﺟﻤﻠﻪ :ﺑﺮداﺷﺖ ﻣﻤﻨﻮﻋﯿﺖ زﯾﺎرت ﻗﺒﻮر ،رﻓﻊ ﺗﺤﺮﯾﻢ ﮔﻮﺷـﺖ ﻗﺮﺑـﺎﻧﯽ ﻣﺎﻧـﺪه
ﺑﯿﺶ از ﺳﻪ روز ،ﮐﻪ در ﺑﺨﺶ ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﺧﻮاﻫﺪ آﻣﺪ.

ﻧﺴﺦ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای ﺗﻌﺎرض در ﻗﺮآن

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﭼﻮن ﻣﺄﻣﻮرﯾﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﯿﺸﺘﺮ از ﺑﯿﺴﺖ ﺳﺎل ﻃﻮل ﮐﺸﯿﺪ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﯾﻦ اﯾﺪه
ﮐﻪ دﺳﺘﻮراﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ اﻣﺘﺶ ﻣﯽداد ﺣﺎوی ﻧﺸﺎﻧﻪﻫﺎی ﺗﺤﻮل و دﮔﺮﮔـﻮﻧﯽ ﺑﺎﺷـﺪ ﺟـﺎی ﺗﻌﺠـﺐ ﻧﺪاﺷـﺖ.
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻣﯽﺗﻮاﻧﺴﺖ ﯾﮏ ﺳﯿﺮه دﯾﮕـﺮ اﯾﺸـﺎن را
ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﻣﻘﺎوﻣﺖ ﻧﺸﺎن ﻧﻤﯽدادﻧﺪ.
وی ﻧﺴﺦ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان راه ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض و اﻧﺤﺮاف اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﯾﺎد ﮐﺮده و ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻋﺎﻟﻤـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺤﺮاف اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﺮﺑﻮﻃﻪ در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ ،ﺳﺎدهﺗﺮﯾﻦ روش ﺑﺮای ﺧﻼﺻﯽ
از ﻧﻈﺮ ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن اﯾﻦ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺑﮕﻮﯾﻨﺪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ زﻣﺎﻧﯽ ﺻﺤﯿﺢ ﺑـﻮد ،از آن ﺑـﻪ ﺑﻌـﺪ ﻧﺴـﺦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ« .ﺑﺮﺗﻦ ،ﺷﺎﻓﻌﯽ را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮی ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ دو ﮐﺎر ﻣﻬﻢ اﻧﺠﺎم داده اﺳﺖ:
ﯾﮑﯽ ﺑﺎ ﺑﻬﺮهﮔﯿﺮی از ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺦ در ﺻﺪد ﺣﻞ ﺗﻌﺎرض در ﻗﺮآن و ﺳﻨﺖ ﺑﺮ آﻣﺪه وﮐﺘﺎبﻫـﺎﯾﯽ ﺑـﺎ
ﻋﻨﺎوﯾﻦ ﺗﻨﺎﻗﺾ در ﺣﺪﯾﺚ )اﺧﺘﻼفاﻟﺤﺪﯾﺚ( و رﺳﺎﻟﻪ ]در ﻓﻘﻪ[ )اﻟﺮﺳﺎﻟﻪ( ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ و دﯾﮕﺮی اﯾﻦ
ﮐﻪ ﺗﻮاﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dرا ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺨﺼﯿﺖ ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﻓﺮد ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻣﮑﻤﻞ و ّ
ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ او ﻓﻘﻂ ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ اﻣﺮ و ﻧﻬﯽ و ﺻﺪور ﻓﺘﻮاﺳﺖ و ﺳﻨﺖ ﻧﯿﺰ ّ
ﻣﺒﯿﻦ ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﻧﺴﺦ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ

ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ اﻋﺘﻘﺎدی ﺑﻪ وﺣﯿﺎﻧﯽ ﺑﻮدن ﻗﺮآن ﻧﺪارد و ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺎ ﺑﺤﺚ درﺑﺎره راﺑﻄـﻪ ﻧﺴـﺦ ﺑـﺎ ﻋﻠـﻢ
اﻟﻬﯽ ﺑﺸﺮی ﺑﻮدن آن را اﺛﺒﺎت ﻧﻤﺎﯾﺪ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ دو دﯾﺪﮔﺎه در اﯾﻦ ﺑﺎره وﺟﻮد دارد.
»ﯾﮑﯽ دﯾﺪﮔﺎه روﺷﻦﻓﮑﺮان اﺳﺖ :ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﯾﺪه ﮐﻪ ﯾﮏ آﯾﻪ ﻗﺮآن آﯾﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﺴﺦ ﻣـﯽﻧﻤـﻮد
دﻻﻟﺖ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ اراده ﺧﺪا ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،در اداﻣﻪ ﻧﻮﺷﺘﻪ
اﺳﺖ :ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺧﺪا در دورهﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺗﺎرﯾﺨﯽ اﺣﮑﺎﻣﺶ را ﺑﺎ ﺷـﺮاﯾﻂ ﻫـﺮ دوره وﻓـﻖ ﺑﺪﻫـﺪ،
آنﭼﻨﺎنﮐﻪ در ﺗﻔﺎوت ادﯾﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮان ﻣﺨﺘﻠﻒ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ آﺷﮑﺎر اﺳﺖ ،ﻧﯿـﺰ ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ واﺣﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑﺎ ﺗﺤﻮﻻت ﺑﻌﺪی ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ )ﻏﺰاﻟـﯽ،
اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ .(۳ /۱ :۱۹۹۳ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ اﻣﺮ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای
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ﻣﺜﺎل آﯾﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ﻧﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ.
دﯾﮕﺮی دﯾﺪﮔﺎه ﻣﺘﮑﻠﻤﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ :آﻧﺎن ﺑﺮ اﯾﻦ ﻋﻘﯿﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ اراده ﺧﺪا ﺑﯽﺣﺪ و ﺣﺼﺮ اﺳـﺖ
و ﻫﯿﭻ ﻗﺪرﺗﯽ در ﺧﻠﻘﺖ آن را ﻣﺤﺪود ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ .ﺧﺪا ﺑﻪ ﻫﺮ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﺑﺨﻮاﻫﺪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ اﻣﺮ ﯾﺎ ﻧﻬﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ.
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻫﻢ ﻧﺎﻣﺤﺪود و ﻓﻮری اﺳﺖ .ﺧﺪا از زﻣﺎن ازل ﻫﻤﻪ آنﭼﻪ ﮐﻪ ﻧﯿﺖ ﮐﺮده ﺑـﻪ آن دﺳـﺘﻮر دﻫـﺪ را
ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،زﻣﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ آن دﺳﺘﻮر ﺧﻮاﻫـﺪ داد ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻪ اﺳـﺖ ،ﻣـﺪت دﻗﯿـﻖ ﻫـﺮ دﺳـﺘﻮر را

ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ ،و ﻟﺤﻈﻪای ﮐﻪ ﻫﺮ دﺳﺘﻮر را ﺑﺎﻃﻞ ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﺮد را ﻫﻢ ﻣﯽداﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ .ﻣﯿﺎن اراده اﻟﻬﯽ و
ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻫﻤﺎﻫﻨﮕﯽ ﮐﺎﻣﻞ اﺳﺖ .اراده ﮐﺎﻣﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻧﻤﯽﯾﺎﺑﺪ ،و ﻋﻠﻢ ﮐﺎﻣﻞ ﻫﻢ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ.
ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ در ﭘﺎﯾﺎن ﺑﺮای اﺛﺒﺎت دﯾﺪﮔﺎه ﺧﻮد ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ» :ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨـﺪ و در
ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶرﻓﺖ ﺻﻮرت ﻣﯽﮔﯿﺮد .وﻗﺘﯽ ﮐﻪ اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨـﺪ ،و ﺑﻌـﺪﻫﺎ
ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺪ ﻣﻼﺣﻈﻪ ﻧﺸﺪه اﺣﮑﺎمﺷﺎن آﮔﺎه ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
ﺷﻮاﻫﺪ ﻗﺮآﻧﯽ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

اﯾﻦ ادﻋﺎ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی اﺑﻄﺎل ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺣﻘﻮﻗﯽ اﺳﺖ ،ﯾﮏ ﭘﺎرﭼـﻪ رﯾﺸـﻪ در وﺣـﯽ دارد ،ﺑـﺎ
َ َ
ﮐﺎرﺑﺴﺖ رﯾﺸﻪ ﻗﺮآﻧﯽ »ﻧـ َﺴـﺦ« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺻﻄﻼح ﺗﮑﻨﯿﮑﯽ در ارﺗﺒﺎط اﺳﺖ .اﯾﻦ رﯾﺸﻪ دﺳﺖﮐـﻢ
در ﭼﻬﺎر آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﮐﺎر ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺪﻣﺎی ﻣﻔﺴﺮﯾﻦ آنﻫﺎ را ﺑﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣﻮﻗﻌﯿـﺖﻫـﺎی
ً
ﮐﺎﻣﻼ ﺑﯽارﺗﺒﺎط ﺑـﻪ ﯾـﮏدﯾﮕﺮ ﺗﻔﺴـﯿﺮ ﻣـﯽﻧﻤﻮدﻧـﺪ .اﯾـﻦ اﻣـﺮ ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﺪ ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﻧﺘﻮاﻧﻨـﺪ در ﻣـﻮرد
رﯾﺸﻪﺷﻨﺎﺳﯽ )ﻣﻌﻨﺎ( ﻧﺴﺦ ،ﮐﻪ دو ﭘﻬﻠﻮ ﻫﻢ ﻫﺴﺖ ،ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﺑﺮﺳﻨﺪ ،و در ﻧﺘﯿﺠﻪ اﻧﺒﻮﻫﯽ از ﻧﻈﺮات ﻏﯿـﺮ
ﻗﺎﺑﻞ اﻧﻄﺒﺎق ﺑﺎ ﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺷﮑﻞ ﮔﺮﻓﺖ:
» ﻣﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ آنﭼﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐﻪ از
ﯾﺎدت ﺑﺮود« )اﻋﻠﯽ۶ /ـ (۷و »ﻫﺮﭼﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ آنرا ﻣﺘﺮوک ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻬﺘـﺮ از آن
ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﺎورﯾﻢ« )ﺑﻘﺮه ،(۱۰۶ /اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧﺪا ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ
ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ) ﻣﻮاد( آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآن آورده ﺷﻮد را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ) ِﺑﺮﺗﻮن ،ﺟﻤﻊ
ﻗﺮآن .(۶۴ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﻪ »ﻣﺎ آﯾﻪای را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده ﺑﻪ ﺟﺎی آن آﯾﻪ دﯾﮕﺮی
َ
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ« ّ 3ﺑﺪﺎ) 2ﻧﺤﻞ (۱۰۱ /ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد.
اﯾﺮادات ﮐﻼﻣﯽ ﺑﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻗﺮآن

ﺑﺮﺧﯽ از ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻫﻨﻮز ﻫﻢ ﺳﺎز و ﮐﺎر ﻧﺴﺦ را ﻧﻤﯽﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻨﺪ و آن را ﺷﺎﯾﺴﺘﻪ ﺷﺄن ﺧﺪا ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ.
ﺑﺮﺧﯽ از آﻧﺎن ﺗﺎ آنﺟﺎ ﭘﯿﺶ رﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ از آﯾﺎت ﻧﺴﺦ ﺧﻮاﻧﺶﻫﺎی )ﺗﻔﺎﺳـﯿﺮ( ﻣﺨﺘﻠﻔـﯽ اراﺋـﻪ ﻣـﯽدادﻧـﺪ
)ﻃﺒﺮی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن .(۴۷۸ ،۲ :۱۹۹۵ ،ﯾﮏ ﻣﺸﮑﻞ ﺧﺎص در اﯾﻦ زﻣﯿﻨﻪ آﯾﻪ »ﻫﺮﭼﻪ از آﯾـﺎت ﻗـﺮآن 183
ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ آن را ﻣﺘﺮوک ﺳﺎزﯾﻢ ،ﺑﻬﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن ﺑﯿـﺎورﯾﻢ« )ﺑﻘـﺮه (۱۰۶ /ﺑـﻮد .ﺑﺮﺧـﯽ
ﻋﺎﻟﻤﺎن از اﯾﻦ آﯾﻪ اﯾﺮاد ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐـﻪ ﻧﻤـﯽﺗـﻮان ﮔﻔـﺖ ﻫـﯿﭻ ﺑﺨﺸـﯽ از اﯾـﻦ ﻣـﺘﻦ ﻣﻘـﺪس ﺑﻬﺘـﺮ از
ﺑﺨﺶﻫﺎی دﯾﮕﺮ آن اﺳﺖ ،و ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ» ،ﺑﻬﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن را ﻣﯽآورﯾﻢ« ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺷـﺎره ﻧﻤـﯽﮐﻨـﺪ.
ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻼﺣﻈﻪ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺮای ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻫﻢ آنﺟﺎ ﮐﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﻄـﺮح ﮐـﺮد ،ﭼـﺮا ﮐـﻪ
ﻧﻤﯽﺗﻮان ﻗﺒﻮل ﮐﺮد ﺣﺪﯾﺚ از آﯾﻪ ﻗﺮآن ﺑﺮﺗﺮ ﯾﺎ ﺣﺘﯽ ﺑﺎ آن ﻫﻢﺗﺮاز ﺑﺎﺷﺪ .ﻗﺎﺋﻼن ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ادﻋﺎ ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ

ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣﻮارد ﺧﺪا ﺑﻪ ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ارﺟﺎع ﻧﻤﯽدﻫﺪ ﺑﻠﮑﻪ ﺑﻪ اﺣﮑﺎﻣﯽ اﺷﺎره ﻣﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ در ﻗـﺮآن ﺑﯿـﺎن
ﺷﺪهاﻧﺪ )ﻏﺰاﻟﯽ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ۱۲۵ /۱ :۱۹۹۳ ،؛ ﻃﺒﺮی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن۴۷۱ /۲ :۱۹۹۵ ،ـ.(۴۷۲
در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﻫﯿﭻﯾﮏ از آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺗﻮان در زﯾﺒﺎﯾﯽ ﺑﺮﺗﺮ از آﯾﺎت دﯾﮕﺮ داﻧﺴـﺖ ،و ﻫـﯿﭻﯾـﮏ از
آﯾﺎت ﻫﻢ ﺑﯽﺗﺮدﯾ ﺪ زﯾﺒﺎﺗﺮ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﯿﺴـﺘﻨﺪ ،ﻣﺤﺘـﻮای ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﯾـﮏ آﯾـﻪ و ﺣﺘـﯽ ﯾـﮏ ﺣـﺪﯾﺚ را
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﯿﻢ از ﻣﺤﺘﻮای ﺣﻘﻮﻗﯽ آﯾﺎت و اﺣﺎدﯾﺚ دﯾﮕﺮ ﺑﻬﺘﺮ ﺑﺪاﻧﯿﻢ .ﺗﻮﺿﯿﺢ اﯾـﻦﮐـﻪ ﭼـﺮا ﺧـﺪا در اﯾـﻦ
ﻣﻮارد ﺑﺮای ﭘﺮﻫﯿﺰ از آﺷﻔﺘﮕﯽ آﯾﺎت ﻣﻨﺴﻮخ را ﻣﺨﻔﯽ ﻧﮑﺮد از اﯾﻦ ﻫﻢ ﺳﺨﺖﺗﺮ اﺳﺖ )ﻃﺒـﺮی ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ
ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن.(۴۷۲ /۲ :۱۹۹۵ ،
»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻗﺮاﺋﺖﻫﺎی ﻣﺘﻔﺎوت

اﯾﻦﮐﻪ اﻧﺪﯾﺸﻪ ﻣﻄﺮوﺣﻪ در ﺑﺨﺶﻫـﺎﯾﯽ از ﻗـﺮآن ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪه ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺑـﺮای ﺑﺮﺧـﯽ از ﻋﺎﻟﻤـﺎن
ﻧﺎﺧﻮﺷﺎﯾﻨﺪ ﺑﻮد ،و آنﻫﺎ ﺑﻪ دو روش از ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻃﻔﺮه رﻓﺘﻪاﻧﺪ .ﯾﮑﯽ اﯾـﻦﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﯾـﮏ
ﺧﻼفآﻣﺪ ﺗﻔﺴﯿﺮی ،ﺑﺮای ﻫﺮ ﯾﮏ از آﯾﺎت ﻣﺸﮑﻞ ﻗﺮآن ﭼﻨﺪ ﻗﺮاﺋﺖ )ﺗﻔﺴﯿﺮ( ﻣﺨﺘﻠﻒ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮدﻧﺪ .در
آﯾﻪ »ﻫﺮﭼﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ ﯾﺎ ﺣﮑﻢ آن را ﻣﺘﺮوک ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨـﺪ آن را ﺑﯿـﺎورﯾﻢ«
َ
)ﺑﻘﺮه ،(۱۰۶ /ﺗﻮﺟﻪ ﻣﻨﺘﻘﺪان ﺑﻪ واژهای ﺑﻮد ﮐﻪ اﮐﺜﺮ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑـﻪ آن »ﻧﻨﺴـﯽ« )ﺑﺎﻋـﺚ ﻓﺮاﻣـﻮش ﺷـﺪن(
ﻣﯽﮔﻔﺘﻨﺪ .آﯾﻪ »ﻣﺎ آﯾﺎت ﺧﺪا را ﺑﺮﺗﻮ ﻣﮑﺮر ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ )ﺗﻨﺴﯽ( ﻣﮕـﺮ آنﭼـﻪ
ﺧﺪا ﺧﻮاﻫﺪ ﮐـﻪ از ﯾـﺎدت ﺑـﺮود« )اﻋﻠـﯽ۶ /ــ (۷ﻫـﻢ ﻣﻌﻨـﯽ آﯾـﻪ اول را ﺗﻘﻮﯾـﺖ ﻣـﯽﮐـﺮد» .ﺑﺎﻋـﺚ
ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽات ﻣﯽﺷﻮد« ﻫﻢ ﻣﻄﺮح ﺷﺪ ،ﮐﻪ ﺟﺎی »ﻓﺮاﻣﻮش ﻣﯽﮐﻨﯽ« )ﺗﻨﺴﯽ( را ﮔﺮﻓﺖ )ﻃﺒﺮی ،ﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﺒﯿﺎن۴۷۴ /۲ :۱۹۹۵ ،ـ .(۴۷۵ﻫﺮ دو ﺗﺎی اﯾﻦ ﻣﺸﮑﻞﻫﺎ ،اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ Dﺧﻮدش ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨـﺪ ،و
اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪا ﺑﺎﻋﺚ ﺷﻮد ﮐﻪ ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،ﺑﺎ واژه » َ
ﻧﻨﺴﺄ« )ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽاﻧﺪازﯾﻢ( ﺑﺎ زﯾﺮﮐﯽ دور زده ﺷـﺪ
)ﻫﻤﺎن۴۷۶ /۲ ،ـ.(۴۷۸
)راﺑﻄﻪ( ﻧﺴﺦ و ﺣﻘﻮق

ﻓﻘﯿﻬﺎن ﺑﺮای اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﻨﺪ ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﻣﺴﺘﻤﺮ ﺗﻀﺎدﻫﺎی ﺑﯿﻦ روﯾﻪﻫـﺎی ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﻣﻨـﺎﻃﻖ ﻣﺨﺘﻠـﻒ
 184دﻧﯿﺎی اﺳﻼم از ﯾﮏ ﺳﻮ و ﺑﯿﻦ ﮐﻠﯿﺖ دﻧﯿﺎی اﺳـﻼم و ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻓﺮﺿـﯽ وﺣـﯽ از ﺳـﻮی دﯾﮕـﺮ را ﻣﺮﺗﻔـﻊ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،ﺑﻪ اﺻﻮل ﻧﺴﺦ ﻣﺘﻮﺳﻞ و ﺟﺬب ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .ﻓﻘﯿﻬﺎن ﮐﻪ ﺑﻪ »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ «،ﮐـﻪ از آﯾـﻪ  ۱۰۱ﺳـﻮره
ﻧﺤﻞ رﯾﺸﻪ ﻣﯽﮔﯿﺮد ،ﺗﻮﺟﻪ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑﻪ »ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ« و »ﺣﺬف« ﻋﻼﻗـﻪ ﻧﺸـﺎن ﻧﻤـﯽدادﻧـﺪ ،اﯾـﻦ آﯾـﻪ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »آﯾﻪای را ﻧﺴـﺦ ﻣـﯽﮐﻨـﯿﻢ و ﺑـﻪ ﺟـﺎی آن آﯾـﻪ دﯾﮕـﺮی ﻣـﯽآورﯾـﻢ« .اﯾـﻦ ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﻣﻔﻬـﻮم
»ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ« را ﺑﺮآﯾﻪ  ۱۰۶ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺣﻤﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،ﮐﻪ ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ »ﻫﺮﭼﻪ از آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ

ﯾﺎ ﺣﮑﻢ آن را ﻣﺘﺮوک ﺳﺎزﯾﻢ ﺑﻬﺘﺮ از آن ﯾﺎ ﻣﺎﻧﻨﺪ آن ﺑﯿﺎورﯾﻢ« .ﻣﺸﮑﻼﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻔﺴﺮان و ﻣﺘﮑﻠﻤـﺎن را آزار
ﻣﯽ داد ،ﻣﻮرد ﺗﻮﺟﻪ ﻓﻘﯿﻬﺎن ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺑﺎ ﺻﺪاﻗﺖ ﺑﯿﺎن ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ »ﻧﺴـﺦ« ﯾـﮏ اﺻـﻄﻼح
َ َ َ
ﻓﻨﯽ اﺳﺖ و ﻣﻌﻨﺎی آن اﻣﺮوز ﺑﺮای ﻫﻤﻪ روﺷﻦ اﺳﺖ )اﻟﺠﺴـﺎس ،اﺣﮑـﻢ ،اد ﻗـﺮآن ،ﺑﻘـﺮه .(۱۰۶ /در
ﺣﻘﯿﻘﺖ» ،ﻧﺴﺦ« ﺑﻪ ﻣﻔﻬﻮم »ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ« ﺑﻪ ﺟﺎﻟﺐﺗﺮﯾﻦ ﺳﻨﺎرﯾﻮ ﺑﺮای ﻧﻈﺮات ﺣﻮزه ﻧﺴﺦ ﺗﺒﺪﯾﻞ ﺷﺪ.
ﻧﻮع ﺳﻮم ﻧﺴﺦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

ﻓﻘﻬﺎ ﻧﺴﺦ را ﺑﻪ » ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﻣﻄﺮح ﺷﺪه در آﯾﺎت ﺑﺎ ﯾﮏ ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ دﯾﮕـﺮ ،و ﻧـﻪ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻨﯽ ﺧﻮد آﯾﺎت ﺑﺎ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ« ﺗﺤﻠﯿﻞ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و ﻣﻔﺴﺮان آن را دﺳﺖ ﮐﺸـﯿﺪن ﻫـﻢ از ﺣﮑـﻢ
ﺷﺮﻋﯽ آﯾﺎت و ﻫﻢ از ﻣﺘﻦ )ﺟﻤﻠﻪﺑﻨﺪی( آﯾﺎت ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،و ﺣﺎﻻ ﻧﻮع ﺳﻮم ﻧﺴﺦ ﻫﻢ اﺿﺎﻓﻪ ﻣـﯽﺷـﺪ.
آﯾﻪ  ۸۹ﺳﻮره ﻣﺎﺋﺪه »ﺳﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ« را ﺑﺮای ﮐﻔﺎره ﺷﮑﺴﺘﻦ ﺳﻮﮔﻨﺪ )ﮔﻔﺘﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﻟﻐﻮ و ﺑﯿﻬﻮده( ذﮐﺮ
ً
ﻣﯽﮐﻨﺪ .ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد )ﻣﺘـﻮﻓﯽ ﺣـﺪودا ﺑـﻪ ﺳـﺎل  (۶۵۳ /۳۳ﯾﮑـﯽ از ﺻـﺤﺎﺑﻪ ،در اوﻟـﯿﻦ
ﯾﺎدداﺷﺖﻫﺎی ﺷﺨﺼﯽاش اﯾﻦ ﻋﺒﺎرت را ﺑﻪ »ﺳﻪ روز ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ« ﺗﻌﺒﯿـﺮ ﮐـﺮده ﺑـﻮد .ﺑـﻪ اﯾـﻦ
ً
ﺗﻌﺒﯿﺮ ﻏﯿﺮﻣﺘﻌﺎرف اﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،در دورهای ﮐﻪ اﺑﻮﺣﻨﯿﻔﻪ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺣﺪودا ﺑﻪ ﺳﺎل  (۷۶۷ /۱۵۰ﺣﻘﻮقدان
ﻣﯽزﯾﺴﺖ ﻫﻢ اﺳﺘﻨﺎد ﻣﯽﺷﺪ .اﮔﺮﭼﻪ واژه »ﭘﯿﻮﺳﺘﻪ« در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻋﻤﻮم ﻣﺮدم اﺳـﺘﻔﺎده ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ
ﻧﯿﺎﻣﺪه ﺑﻮد ،ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ آن ﺑﻪ ﺷﮑﻞ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺣﻨﯿﻔﻪ ﺗﺪوﯾﻦ ﺷﺪه ﺑﻮد )ﺳﺮﺧﺴﯽ ،اﺻﻮل ،ﺑﯽﺗﺎ.(۸۱ /۲ :
اﯾﻦ ﺳﻮﻣﯿﻦ ﻧﻮع ﻧﺴﺦ را ﻧﺸﺎن ﻣﯽ داد ،ﮐﻪ در آن ﺧﻮد آﯾﻪ ﻗـﺮآن ،و ﻧـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ ﻣﻄﺮوﺣـﻪ در آن،
ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﺷﺪ.
آﯾﺎت  ۱۵و  ۱۶ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺟﺮﯾﻤﻪای را ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد .ﻫﻢ زاﻧﯽ و ﻫﻢ
زاﻧﯿﻪ ﻫﺮ دو ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و زاﻧﯿﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ،ﯾـﺎ »ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺧـﺪا
راﻫﯽ را ﺑﺮ او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ« در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ راه ﻣﻮﻋﻮد در آﯾﻪ دوم ﺳﻮره ﻧـﻮر
ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺟﺮﯾﻤﻪاش ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺮای زاﻧـﯽ و زاﻧﯿـﻪ ﺑـﻮد .ﻣـﻊاﻟﻮﺻـﻒ ،ﯾﮑـﯽ از
ﺻﺤﺎﺑﻪ ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮدهاﻧﺪ »از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! از ﻣﻦ ﺑﺸﻨﻮﯾﺪ! ﺧﺪا ﺣﺎﻻ راﻫـﯽ را ﺑـﺮای
زﻧﺎن زﻧﺎﮐﺎر ﮔﺸﻮده اﺳﺖ .ﺑﺎﮐﺮه ﺑﺎ ﺑﺎﮐﺮه ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و دوازده ﻣﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪ .ﻏﯿﺮ ﺑﺎﮐﺮه ﺑـﺎ ﻏﯿـﺮ ﺑـﺎﮐﺮه،
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ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و اﻋﺪام ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر« )ﺷﺎﻓﻌﯽ ،رﺳﺎﻟﻪ ،ﺑﯽﺗـﺎ .(۱۲۹ :ﮔـﺰارشﻫـﺎﯾﯽ ﮐـﻪ از ﺻـﺤﺎﺑﻪ
دﯾﮕﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ رﺳﯿﺪهاﻧﺪ ،ﻧﺸﺎن ﻣﯽدﻫﻨﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﺮای ﻣﺮدان زاﻧﯽ ﻫﺮ دو ﺟﺮﯾﻤـﻪ را ﺑـﻪ ﮐـﺎر ﻣـﯽﺑـﺮد ،در
ﺣﺎﻟﯽﮐﻪ ﻋﺪهای دﯾﮕﺮ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ اﯾﺸﺎن ﺑﻌﻀـﯽ از ﮔﻨـﺎهﮐـﺎران را ﻓﻘـﻂ ﺳﻨﮕﺴـﺎر ﻣﯽﮐـﺮد اﻣـﺎ
ﺷﻼقﺷﺎن ﻧﻤﯽزد )ﻣﺎﻟﮏ ،اﻟﻤﻮاﺗﺎ ،ﺣﺪود ،ﺣﺪاﻟﺰﻧﺎ( .ﺑـﺮ اﺳـﺎس اﯾـﻦ ﮔـﺰارش ،ﺑﺮﺧـﯽ ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﻧﺘﯿﺠـﻪ
ﮔﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ﮐﻪ اﯾﻦ ﻧﻤﻮﻧﻪای از ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺗﻮﺳﻂ ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﺳﺖ.

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ زﻧﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﯾﺎت ﺣـﺬف ﺷـﺪه از
ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل،
ِ
ً
ََ
ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﭼﻨﯿﻦ آﯾﺎﺗﯽ ﻫﻨﻮز ﻫﻢ اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ .ﻣﺜﻼ ﻣﺎﻟـﮏ اﺑـﻦ اﻧـﺲ
)ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑﻪ ﺳﺎل  ،(۷۹۵ /۱۷۹ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿـﺮد،
و ﻣﻨﻈﻮرش از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮرات ﺑﻮد .او ﮔﺰارش داده اﺳﺖ ﮐـﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ در اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ﺑـﺎ
ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ،و در ﺣﻘﯿﻘﺖ در ﺗﻮرات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ زﻧﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد.
ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ Dﺑﺎ اﺷﺎره ﺻﺮﯾﺢ ﺑﻪ »ﮐﺘﺎب ﺧﺪا« اﯾﻦ ﺣﺪ را در ﻣﻮرد ﭘﯿـﺮوان ﺧـﻮدش ﻫـﻢ ﺑـﻪﮐـﺎر
ﻣﯽﺑﺮد .ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮی ﻫﻢ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت »ﮐﺘﺎب ﺧﺪا« را ارﺟﺎع ﺑﻪ ﻗﺮآن ﻣـﯽداﻧﺴـﺘﻨﺪ ،و از آنﺟـﺎ
ﮐﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺣﮑﻤﯽ را در ﻗﺮآن ﻧﻤﯽﯾﺎﻓﺘﻨﺪ ﻣﺘﺤﯿﺮ ﻣﯽﺷﺪﻧﺪ .دوﻣﯿﻦ ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ،ﯾﻌﻨـﯽ ﻋﻤـﺮ )ر /۱۲
۲۲ـ (۶۴۴ /۶۳۴ﺑﻪ ﺟﺪی ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺗﺮﻏﯿﺐ ﻣﯽﻧﻤﻮد ﮐﻪ »آﯾﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر« را ﻧﺎدﯾﺪه ﻧﮕﯿﺮﻧـﺪ ،آﯾـﻪای
ﮐﻪ او ﻣﯽﮔﻔﺖ ﺑﻪ ﻣﺤﻤﺪ Dﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،و اﯾﺸﺎن ﻫﻢ آنرا ﺑﻪ ﺻﺤﺎﺑﻪ آﻣﻮزش داده و در آﯾﯿﻦﻫـﺎی
ﻋﺒﺎدی ﺑﺮای ﭘﯿﺮواﻧﺶ ﺧﻮاﻧﺪه اﺳﺖ» :زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ ﺑﺎﻟﻎ را ﻓﻮری ﺳﻨﮕﺴﺎر ﮐﻨﯿﺪ« .ﻋﻤﺮ ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣـﯽﮐـﺮد
ﮐﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ،ﺟﺎﻧﺸﯿﻦ ﺑﻼﻓﺼﻞ اﯾﺸﺎن ﯾﻌﻨﯽ اﺑﻮﺑﮑﺮ )ر ،(۶۳۴ /۱۳ – ۶۳۲ /۲ ،و ﺧﻮد او اﯾﻦ ﺣﮑﻢ
را اﺟﺮا ﮐﺮدهاﻧﺪ ،و ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮد ﮐﻪ ﺗﺮس اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺒﺎدا ﺑﻪ اﻟﺤﺎق ﻣﻄﺎﻟﺒﯽ ﺑﻪ ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻣﺘﻬﻢ ﮔﺮدد ،ﺗﻨﻬـﺎ
دﻟﯿﻠﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ اﯾﻦ »آﯾﻪ« را ﺑﻪ ﻗﺮآن اﺿﺎﻓﻪ ﻧﮑﺮده اﺳﺖ .در ﺳﺪهﻫـﺎی ﺑﻌـﺪی ،ﻋﺎﻟﻤـﺎن ﺑـﯽﺷـﻤﺎری ﺑـﺎ
اﻃﻤﯿﻨﺎن اﻇﻬﺎر ﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ زﻣﺎﻧﯽ ﯾﮏ آﯾﻪ ﺑﺎ زﺑﺎن ﻣﺸﺎﺑﻪ آﯾﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر در ﻗﺮآن وﺟﻮد داﺷﺖ .اﯾﻦ ﻋﺎﻟﻤﺎن
از اﯾﻦ اﻇﻬﺎر ﻣﻄﻠﺐ ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﯽﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﺪون ﺳﺴﺖ ﺷﺪن اﺣﮑﺎم ﺷﺮﻋﯽ ﮐﻪ
ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﻮﻧﺪ )ﻏﺰاﻟﯽ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ.(۱۲۴ /۲ :۱۹۹۳ ،
ﺷﺎﻓﻌﯽ در ﺑﺤﺜﯽ ﮐﻪ ﺑﺮای ﺟﻮاب ﺑﻪ ﯾﮏ ﭘﺮﺳﺶ دﯾﮕﺮ ﻣﻄﺮح ﮐﺮده اﻋﺘﺮاف ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﺑﻪ ﯾﮏ روش ﺳﻮم ﻫﻢ ﻧﺴﺦ ﺷﺪهاﻧﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﯾﻦﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻗﺮآﻧﯽ ﭘـﺲ ﮔﺮﻓﺘـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ اﻣـﺎ ﺣﮑـﻢﺷـﺎن
ﻫﻢﭼﻨﺎن اﺟﺮا ﺷﻮد .آﯾﻪ  ۲۳ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﻓﻬﺮﺳﺘﯽ از ﻧﺎم زﻧﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدان ﻣﺴـﻠﻤﺎن از ازدواج ﺑـﺎ آنﻫـﺎ ﻧﻬـﯽ
ﺷﺪهاﻧﺪ را ﻣﯽآورد ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ﻧﺎم داﯾﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و ﻫﺮ زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ او ﺷﯿﺮ داده اﺳﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد .ﻋﺎﻟﻤﺎن در ﺑـﺎره
ﺗﻌﺪاد دﻓﻌﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﯾﮏ زن ﺑﺎﯾﺪ ﺑﻪ ﻃﻔﻠﯽ ﺷﯿﺮ داده ﺑﺎﺷﺪ ﺗﺎ از ازدواج ﺑﺎ او ﻧﻬﯽ ﺷـﻮد ﻣﺠﺎدﻟـﻪ ﮐـﺮدهاﻧـﺪ .از
 186دﯾﺪ ﻣﺎﻟﮏ ،ﯾﮏ دﻓﻌﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﺪ راه ازدواج ﺷﻮد )ﻣﺎﻟﮏ ،اﻟﻤﻮاﺗـﺎ ،رﺿـﺎء ،رﺿـﺎء ﻃﻔـﻞ
ﺻﻐﯿﺮ( .از دﯾﺪ ﻋﺎﻟﻤﺎن دﯾﮕﺮ ،ﺣﺘﯽ ﯾﮏ ﻗﻄﺮه واﺣﺪ از ﺷﯿﺮ ﭘﺴﺘﺎن ﯾﮏ زن ﮐﺎﻓﯽ ﺑﻮد ﮐـﻪ در ازدواج آنﻫـﺎ
ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﮐﻨﺪ .ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺤﺚ ﺧﻮد را ﺑﻪ ﮔﺰارﺷﯽ از ﻗﻮل ﻋﺎﯾﺸﻪ ،ﺑﯿﻮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﭘﯿﻮﻧﺪ ﻣﯽزﻧـﺪ ﮐـﻪ ﮔﻔﺘـﻪ ﺑـﻮد
 ۱۰ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺷﯿﺮ دادن ﯾﮏ زن ﺑﻪ ﯾﮏ ﻃﻔﻞ ﺑﺎﻋﺚ ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ در ازدواجﺷﺎن ﻣﺎﻧﻊ اﯾﺠﺎد ﺷـﻮد .اﻣـﺎ ﺑﻌـﺪﻫﺎ،
آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﺟﺎی آن را ﮔﺮﻓﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺗﻌﺪاد را ﺑﻪ ﭘﻨﺞ ﮐﺎﻫﺶ ﻣﯽداد ،و ﺧﻮد اﯾﻦ آﯾـﻪ ﻫـﻢ ﺑﻌـﺪﻫﺎ از ﻗـﺮآن

ﺣﺬف ﮔﺮدﯾﺪ و ﻧﺎﭘﺪﯾﺪ ﺷﺪ .ﭘﯿﺶ از آن ﻣﺎﻟﮏ اﯾﻦ ﮔﺰارش را ﺑﻪ ﻧﺎﮔﻬﺎن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺑﻮد )اﻟﻤﻮاﺗـﺎ ،رﺿـﺎء،
رﺿﺎء ﺑﻌﺪ ﮐﺒﯿﺮ( ،اﻣﺎ ﺷﺎﻓﻌﯽ اﯾﻦ ﮔـﺰارش را در ﮐـﺎﻧﻮن اﺳـﺘﻨﺘﺎجﻫـﺎی ﺧـﻮدش ﻗـﺮار داده ﺑـﻮد .او اﯾـﻦ را
ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﯾﺎﺗﯽ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ از ﻗﺮآن ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷـﺪهاﻧـﺪ اﻣـﺎ ﺣﮑـﻢﺷـﺎن ﻫﻢﭼﻨـﺎن ﺑﺮﻗـﺮار اﺳـﺖ
)ﺷﺎﻓﻌﯽ ،اﺧﺘﻼفاﻟﺤﺪﯾﺚ ،۲۰۸ /۷ ،ﺣﺎﺷﯿﻪ؛ ِﺑﺮﺗﻮن ،ﻣﻨﺎﺑﻊ۱۵۶ ،ـ  ۱۵۸را ﻫﻢ ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.
ﻧﺘﯿﺠﻪ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮﺗﻦ

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ
ﺗﻌﺮﯾﻒ ﻟﻐﻮی ﻧﺴﺦ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

» روﺷﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن ﭘﻮﯾﺎﯾﯽ دروﻧﯽ ﺧﻮدش را ﺣﻔﻆ ﮐـﺮده و ﭘﯿﺶرﻓـﺖ ﻧﻤـﻮده
اﺳﺖ .ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦﮐﻪ آﯾـﺎت ﻧﺎﺳـﺦ زﻣـﺎﻧﯽ در ﻗـﺮآن وﺟـﻮد داﺷـﺘﻨﺪ ﻣـﻮرد ﻗﺒـﻮل ﻫﻤـﻪ
ً
ﻣﻌﺎﺻﺮان او ﻧﺒﻮد ،اﻣﺎ اﯾﻦ ﻧﻈﺮ ﺑﻌﺪﻫﺎ ﻗﺒﻮل ﻋﺎم ﯾﺎﻓﺖ .ﻣﺎﻟﮑﯽﻫﺎ و ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ ِاﺟﻤﺎﻻ ﻧﻤﯽﺧﻮاﺳـﺘﻨﺪ اﯾـﻦ
اﺻﻞ را ﺑﭙﺬﯾﺮﻧﺪ ﮐﻪ ﺳﻨﺖ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ﯾﺎ ﺑﺮ ﻋﮑﺲ ،و در ﻋﯿﻦ ﺣﺎل ،ﺣﻨﻔﯽﻫﺎ ﻫـﻢ ﺑـﻪ ﻫـﯿﭻ وﺟـﻪ
ﻧﯿﺎزی ﺑﻪ ﭘﺬﯾﺮش آن ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ .ﺑﺎ اﯾﻦ ﺣﺎل ،اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﻣـﺎﻟﮑﯽ و ﺣﻨﻔـﯽ ﺑﺮﻣـﯽﺧـﻮرد ﮐـﻪ ادﻋـﺎ
ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ در ﻗﺮآن ﺳﻪ ﻧﻮع ﻧﺴﺦ ﻣﺴﺘﻨﺪ وﺟﻮد دارد )ﺷـﺎﻓﻌﯽ ،اﺻـﻮل ،ﺑﯽﺗـﺎ۸۱ /۲ :؛ ﻗﺮﻃﺒـﯽ ،ﺟـﺎﻣﻊ،
ﺑﯽﺗﺎ ،(۶۶ /۲ :درﺳﺖ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ اﻧﺴﺎن ﺑﻪ ﻋﺎﻟﻤﺎن ﺷﺎﻓﻌﯽ ﺑﺮﻣﯽﺧﻮرد ﮐﻪ ﻣﻮاردی را ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ
ﮐﻪ ﺳﻨﺖ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده و ﻣﻮارد دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﻋﮑﺲ آن ﺑﻮده و ﻗﺮآن ﺳﻨﺖ را ﻧﺴﺦ ﮐﺮده اﺳـﺖ،
ﮐﻪ ادﻋﺎ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﺷﺎﻓﻌﯽ آنﻫﺎ را ﻧﺎدﯾﺪه ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳـﺖ )ﻏﺰاﻟـﯽ ،ﻣﺴﺘﺼـﻔﯽ) (۱۲۴ /۱ :۱۹۹۳ ،ﻣﻘﺎﻟـﻪ
»رﺷﺘﻪﻫﺎی ﺳﻨﺘﯽ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآﻧﯽ« را ﺑﺒﯿﻨﯿﺪ(.

ﻧﺴﺦ در ﻟﻐﺖ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ :ﻧﻘﻞ و ازاﻟﻪ؛ ﻓﺮاﻫﯿﺪی ﮔﻔﺘﻪ اﺳـﺖ :ﻧﺴـﺦ ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از
ﻧﻮﺷﺘﻦ ﮐﺘﺎﺑﯽ از روی ﮐﺘﺎب دﯾﮕﺮ )ﻧﻘﻞ( و ﻧﯿﺰ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از زاﯾﻞ ﮐﺮدن اﻣﺮی ﮐﻪ ﺑـﻪ آن ﻋﻤـﻞ ﺷـﺪه
اﺳﺖ ﺑﺎ اﻣﺮی دﯾﮕﺮ ،ﻣﺜﻞ آﯾﻪ ای ﮐﻪ در اﻣﺮی ﻧﺎزل ﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺮای ﺗﺨﻔﯿﻒ آن آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﻧﺴـﺦ
ﺷﻮد« )ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،اﻟﻌﯿﻦ.(۲۰۲ /۴ :۱۴۱۴،
ﻓﯿﺮوزآﺑﺎدی ﻧﯿﺰ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ :ﻧﺴﺦ ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ:
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اﻟﻒ( ﻧﻘﻞ؛ ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ ﺑﻪ ﮐﺘﺎﺑﺖ ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ در ﻗﺮآن ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳﺖ )ﺟﺎﺛﯿﻪ.(۲۹ /
ب( رﻓﻊ و ازاﻟﻪ؛ ﻣﺎﻧﻨﺪ »ﻧﺴﺨﺖ اﻟﺸﻤﺲ اﻟﻈﻞ؛ ﺧﻮرﺷﯿﺪ ﺳﺎﯾﻪ را از ﺑﯿﻦ ﺑﺮد« .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮداﺷـﺘﻦ
ﺣﮑﻤﯽ ﺑﺎ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ.
ﻣﻌﺎﻧﯽ دﯾﮕﺮی ﻧﻈﯿﺮ اﺑﻄﺎل ،ﺗﻐﯿﯿﺮ ،ﺗﺒﺪﯾﻞ ،ﺗﺤﻮﯾﻞ و ﻧﺴﺨﻪ ﺑﺮداری ﺑﺮای ﻧﺴﺦ ذﮐﺮ ﺷﺪه اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﺑﻪ دو ﻣﻌﻨﺎی ﯾﺎد ﺷﺪه ﺑﺮﻣﯽ ﮔﺮدد.

واژه »ﻧﺴﺦ« در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﭼﻬﺎر ﺑﺎر ﺑﻪ ﮐﺎر رﻓﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻫﺮ دو ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﻘﻞ« و »ازاﻟﻪ« آﻣﺪه اﺳﺖ:
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(ﻌ َﻤﻠﻮ َن) 2ﺟﺎﺛﯿﻪ(۲۹ /؛ » اﯾﻦ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺣﻖ ﺑﺎ ﺷﻤﺎ ﺳـﺨﻦ ﻣـﯽﮔﻮ ﯾـﺪ )و اﻋﻤـﺎل ﺷـﻤﺎ را

ﺑﺎزﮔﻮ ﻣﯽﮐﻨﺪ(؛ ﻣﺎ آنﭼﻪ را اﻧﺠﺎم ﻣﯽدادﯾﺪ ﻧﺴﺨﻪﺑﺮداری ﻣﯽﮐﺮدﯾﻢ«.
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ﷲ ﻣﺎ ﻳﻠ ِ* ا<ﺸﻴﻄﺎن Bﻢ Aﻢ اﷲ آﻳﺎﺗ ِ ِﻪ و اﷲ ﻋﻠﻴﻢ ﺣﻜﻴﻢ) 2ﺣـﺞ(۵۲ /؛

»ﭘﯿﺶ از ﺗﻮ رﺳﻮﻟﯽ ﯾﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮی ﻧﻔﺮﺳﺘﺎدﯾﻢ ﻣﮕﺮ آنﮐﻪ وﻗﺘﯽ ﮐﺘﺎب ﻣﺎ را ﻗﺮاﺋـﺖ ﮐـﺮد ﺷـﯿﻄﺎن در ﻗﺮاﺋـﺖ
»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

وی ﻣﺪاﺧﻠﻪ ﮐﺮد ﺧﺪا ﭼﯿﺰی را ﮐﻪ ﺷﯿﻄﺎن اﻟﻘﺎء ﮐﺮده ﺑﺎﻃﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ و ﺳﭙﺲ آﯾـﻪﻫـﺎی ﺧـﻮ ﯾﺶ اﺳـﺘﻮار
ﻣﯽﺳﺎزد ﮐﻪ ﺧﺪا داﻧﺎ و ﺣﮑﯿﻢ اﺳﺖ«.
ﺗﻌﺮﯾﻒ اﺻﻄﻼﺣﯽ ﻧﺴﺦ

ﻧﺴﺦ در ﮐﻠﻤﺎت ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن دارای ﻣﻌﻨﺎی ﮔﺴﺘﺮدهای داﺷﺘﻪ و ﻋﻼوه ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎی اﺻـﻄﻼﺣﯽ اﻣـﺮوزی
ﺷﺎﻣﻞ ﺗﺨﺼﯿﺺ ،ﺗﻘﯿﯿﺪ ،ﺗﺒﯿﯿﻦ و ّ
ﺣﺘﯽ اﺳﺘﺜﻨﺎء ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.
ﻧﺴﺦ در اﺻﻄﻼح اﻣﺮوزی ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از :ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ ﮐﻪ ﺑـﻪ ﺣﺴـﺐ ﻇـﺎﻫﺮ اﻗﺘﻀـﺎی
دوام دارد ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺎﻧﻮن ﺑﻌﺪی ،ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪای ﮐﻪ اﺟﺘﻤﺎع آن دو ﺑﺎﻫﻢ ذاﺗﺎ )زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨـﺎﻓﯽ ﺑـﯿﻦ آن دو
آﺷﮑﺎر ﺑﺎﺷﺪ( ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ )از ﻗﺒﯿﻞ اﺟﻤﺎع و ّ
ﻧﺺ ﺻﺮﯾﺢ( ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ )ﻣﻌﺮﻓﺖ ،اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓـﯽ
ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن۱۴۰۸ ،ق.(۲۷۴ /۲ :
اﯾﻦ ﺗﻌﺮﯾﻒ از آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﻣﻌﺮﻓﺖ ﺟﺎﻣﻊ و ﻣﺎﻧﻊ ﺑﻪ ﻧﻈﺮ ﻣﯽرﺳﺪ.
ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻃـﻼق ﺧـﺎرج ﻣـﯽﺷـﻮد ،ﭼـﻮن در
اﻟﻒ( ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﺑﺮداﺷﺘﻦ ﻗﺎﻧﻮن ﺳﺎﺑﻖ«،
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم و ِ
ِ

آنﻫﺎ ﺣﺼﺮ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺳﺎﺑﻖ اﺳﺖ ﻧﻪ رﻓﻊ آن.

ب( ﺑﺎ ﻗﯿﺪ »ﺑﻪ ﺣﺴﺐ ﻇﺎﻫﺮ اﻗﺘﻀﺎی دوام« ،ﺗﻤﺎم اﺣﮑﺎﻣﯽ ﮐﻪ از اﺑﺘﺪای ﺗﺸـﺮﯾﻊ زﻣـﺎن آن اﻋـﻼم
ﺷﺪه و ﯾﺎ ﻣﺤﺪود و ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻪ زﻣﺎن ﺑﺎﺷﺪ از ﻣﻮارد ﻧﺴﺦ ﺧﺎرج ﻣﯽﮔﺮدد.
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ج( اﺟﺘﻤﺎع آن دو ذاﺗﺎ و ﯾﺎ ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﺧﺎﺻﯽ ﻣﻤﮑﻦ ﻧﺒﺎﺷﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﻐﯿﯿﺮ در ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﺑﻪ دﻟﯿـﻞ
ﺗﺒﺪﯾﻞ ﻣﻮﺿﻮع از ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺦ ،ﺧﺎرج ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﻫﺮ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻌﺮﯾﻒ و ﯾﺎ ذﮐﺮ ﻣﻮاردی از ﻧﺴﺦ ﮐﻪ ﺷﺮاﯾﻂ ﻣﺬﮐﻮر را ﻧﺪاﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷـﺪ ،ﺟـﺰ ﻣـﻮارد
ﻧﺴﺦ در آﯾﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد.

ﺑﺮرﺳﯽ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن

درﺑﺎره اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﻧﺴﺦ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼﻓﯽ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،زﯾﺮا ﺑﯿﺶﺗـﺮ اﺣﮑـﺎم ﺷـﺮاﯾﻊ و
ادﯾﺎن ﮔﺬﺷﺘﻪ ﺑﺎ اﺣﮑﺎم دﯾﻦ ﻣﻘﺪس اﺳﻼم ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ :ﻗـﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ ﺑـﻪ ﻧﺴـﺦ ﺷـﺪن
ﺣﮑﻢ ﻧﺨﺴﺘﯿﻦ ﻗﺒﻠﻪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﺳﻮی آن ﻧﻤﺎز ﻣﯽﺧﻮاﻧﺪﻧﺪ ،ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻣﯽﮐﻨـﺪ
و ﻧﺴﺦ در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻣﻮارد ،ﻣﻮرد ﻗﺒﻮل ﺗﻤﺎم ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ )ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑﯽﺗـﺎ:
 .(۲۸۳آن ﭼﻪ در ﻣﯿﺎن ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد دارد درﺑﺎره ﻧﺴﺦ ﺑﺮﺧـﯽ اﺣﮑـﺎﻣﯽ ﮐـﻪ در ﺧـﻮد
ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ آﻣﺪه اﺳﺖ) .ﻧﺴﺦ داﺧﻠﯽ( اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ ،آﯾﺎ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت و ﯾﺎ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم ﻧﺴـﺦ
ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧﻪ.
دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻌﺮوف ﻣﯿﺎن ﭘﮋوﻫﺶﮔﺮان اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ را ﺑﻪ ﺳﻪ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻘﺴـﯿﻢ ﻧﻤـﻮده اﻧـﺪ :ﻧﺴـﺦ ﺣﮑـﻢ و
ﺗﻼوت ﺑﺎ ﻫﻢ ،ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت و اﺑﻘﺎء ﺣﮑﻢ و ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ و اﺑﻘﺎء ﺗﻼوت .اﻟﺒﺘﻪ ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳـﻨﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ
اﮐﺮم را ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺦ اﺿﺎﻓﻪ ﻧﻤﻮد ﮐﻪ وﻗﻮع و ﯾﺎ ﻋﺪم وﻗﻮع آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﺑﺮرﺳﯽ دارد.
ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

اﻟﻒ( ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ و ﺗﻼوت ﺑﺎﻫﻢ

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﺷﺮﻋﯽ ﺑﻪ ﻫﻤﺮاه ﺣﮑﻤﺶ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد.
ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ در ﻫﻢ ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺟﻤﻊ ﻗﺮآن )ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف اﺳﻼم ،ﻣﺪﺧﻞ ﺟﻤـﻊ ﻗـﺮآن( و ﻫـﻢ
در اﯾﻦ ﻣﻘﺎﻟﻪ ،رواﯾﺖ ﻋﺎﯾﺸﻪ را ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده و آن را از ﻧﻮع ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻣﯽداﻧﺪ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻗـﺮآن ﺣـﺬف
ﺷﺪه اﺳﺖ .وﻟﯽ ﺑﺮﺧﯽ در وﺟﻪ دﻻﻟﺖ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﮔﻔﺘﻪاﻧﺪ :ﭼﻮن ﻋﺒﺎرت »ﻋﺸـﺮ رﺿـﻌﺎت ﯾﺤـﺮﻣﻦ«
در ﻗﺮآن ﻧﯿﺴﺖ و ﻋﻤﻞ ﺑﻪ آن ﻫﻢ وﺟﻮد ﻧﺪارد ،ﭘﺲ ﻣﻘﺼـﻮد از ﻧﺴـﺦ ،ﻧﺴـﺦ ﺣﮑـﻢ و ﺗـﻼوت اﺳـﺖ.
)ﻋﺮﯾﺾ ،ﻓﺘﺢ اﻟﻤﻨﺎن ﻓﯽ ﻧﺴﺦ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ۱۹۷۳ :م.(۲۱۵ :
اﻟﺒﺘﻪ ﻻزم ﺑﻪ ﯾﺎد آوری اﺳﺖ ،ﻧﻮﯾﺴﻨﺪه ﻣﻘﺎﻟﻪ ﺑﺮاﺳﺎس ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ آورده اﺳﺖ ،ﮔﻮﻧﻪﻫﺎی ﻧﺴﺦ را
ﺑﺪون ﻧﻈﻢ ﻣﻄﺮح ﻧﻤﻮده و در ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﯽآورد ﺑﻪ ﻧﻮع ﻧﺴـﺦ اﺷـﺎره ﻧﮑـﺮده اﺳـﺖ .وﻟـﯽ
آنﭼﻪ ﻗﻄﻌﯽ اﺳﺖ او ﻣﺪﻋﯽ وﻗﻮع ﻫﻤﻪ اﻧﻮاع ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن اﺳﺖ.
ﻋﻤﺪهﺗﺮ ﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺴﺦ آورده اﻧﺪ ،رواﯾﺖ »ﻋﺸﺮ رﺿﻌﺎت« اﺳﺖ ﮐﻪ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘـﺐ
ﺧﻠﻔﺎء از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .اﯾﻦ رواﯾﺖ در ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﮐﻪ ﯾﮑﯽ از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻣﻌﺘﺒﺮ آنﻫـﺎ اﺳـﺖ،
آﻣﺪه ،و ﺑﺮﺧﯽ از ﭘﯿﺮوان ﻫﻤﯿﻦ ﻣﮑﺘﺐ در ﺻﺪد ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺑﺮ آﻣﺪه و دﻻﯾﻠﯽ ﻧﯿﺰ ذﮐﺮ ﮐﺮدهاﻧﺪ ﮐـﻪ ﻣـﻮرد 189
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ ﻗﺮار ﻣﯽﮔﯿﺮد.

ﻋﻦ ﻋﺎﯾﺸﺔ ّاﻧﻬﺎ ﻗﺎﻟﺖ» :ﮐﺎن ﻣﺎ أﻧﺰل »ﻋﺸﺮ رﺿﻌﺎت ﻣﻌﻠﻮﻣﺎت ّ
ﯾﺤﺮﻣﻦ« ﻓﻨﺴـﺨﻦ »ﺑﺨﻤـﺲ ﻣﻌﻠﻮﻣـﺎت«،
ّ
ﻓﺘﻮﻓﯽ رﺳﻮل اﻟﻠﻪ Dو ﻫﻦ ﻣﻤﺎ ﯾﻘﺮأ ﻣﻦ اﻟﻘﺮآن« )ﻧﻮوی ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۳۳ /۵ :

از ﻋﺎﯾﺸﻪ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣـﯽﮔﻔـﺖ :در آﯾـﺎت ﻗـﺮآن ﺑـﻮد »ده ﺑـﺎر ﺷـﯿﺮ دادن ﺳـﺒﺐ ﺣﺮﻣـﺖ
ﻣﯽﺷﻮد ،ﺳﭙﺲ ﺑﺎ ﭘﻨﺞ ﺑﺎر ﺷﯿﺮ دان ﺳﺒﺐ ﺣﺮﻣﺖ ﻣﯽﺷﻮد ،ﻧﺴﺦ ﺷﺪ و اﯾﻦ آﯾﺎت ﺣﺘـﯽ ﺑﻌـﺪ از وﻓـﺎت
ّ
رﺳﻮل ﺧﺪا ﻧﯿﺰ ﺗﺎ ﻣﺪﺗﯽ ﺧﻮاﻧﺪه ﻣﯽﺷﺪ«.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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ً
اول اﯾﻦ ﮐﻪ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻗﺴﻤﺘﯽ از آﯾﺎت ﻗﺮآن و اﺳﻘﺎط آن از ﻗﺮاﺋﺖ ﻋﯿﻨﺎ ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ و ﺗﻨﻘﯿﺺ
ﻗﺮآن ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ) ،ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯽﺗﺎ۲۰۶ :ـ .(۲۰۷در ﺣﺎﻟﯽ ﮐـﻪ ﺗﻨﺰﯾـﻪ و ﺻـﯿﺎﻧﺖ
ﻗﺮآن از ﺗﺤﺮﯾﻒ از ﻣﺴﻠﻤﺎت دﯾﻨﯽ اﺳﺖ.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮض ﮐﻪ ﺳﻨﺪ اﯾﻦ رواﯾﺖ ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺳﺖ و ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣـﺪ ﻗـﺮآن
ﺛﺎﺑﺖ ﻧﻤﯽﺷﻮد ،زﯾﺮا ﺛﺒﻮت ﻗﺮآن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ دارد )ﻫﻤﺎن.(۲۰۷ ،
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﯾﻦ رواﯾﺖ اﺿﻄﺮاب وﺟﻮد دارد ،ﭼﻮن ﻫﻤﻪ ﺑﺰرﮔﺎن اﺳﻼم ﺑﺮ اﯾﻦ ﺑﺎورﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن از ﻣﺨﺘﺼﺎت زﻣﺎن ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم Dاﺳﺖ و ﺑﻌﺪ از آن ﺣﻀﺮت ﻫﯿﭻ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴـﺨﯽ واﻗـﻊ
ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ رواﯾﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ» :رﺳﻮل ﺧﺪ از دﻧﯿﺎ رﻓﺘﻨﺪ و ﺑﻌـﺪ از آن ﺣﻀـﺮت
اﯾﻦ ﺟﻤﻼت ﺗﻼوت ﻣﯽﺷﺪ« .اﯾﻦ ﺑﻪ اﺗﻔﺎق ﻫﻤﻪ داﻧﺶﻣﻨﺪان اﻣﺮی ﺑﺎﻃﻞ اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﺑﺮرﺳـﯽ
ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن.(۱۳۷ :۱۳۹۰ ،
اﮐﺜﺮ اﻧﺪﯾﺸﻤﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﻋﻢ از ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿـﺖ Eو ﻣﮑﺘـﺐ ﺧﻠﻔـﺎء ﺑـﺎ اﯾـﻦ ﮔﻮﻧـﻪ ﻧﺴـﺦ در ﻗـﺮآن
ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻫﻤﺎن ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن اﺳﺖ و دﻻﯾﻞ ﻋﻘﻠﯽ وﻧﻘﻠﯽ ﻓﺮاوان ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﻗـﺮآن
وﺟﻮد دارد )ﺑﺮای ﻋﺪم ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ ﺻﯿﺎﻧﺖ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ :ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ﻣﻌﺮﻓﺖ(.
داﻧﺶﻣﻨﺪان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eاز ﺟﻤﻠﻪ :ﻋﻼﻣﻪ ﺑﻼﻏﯽ )اﻟﻬﺪی اﻟﯽ دﯾﻦ اﻟﻤﺼـﻄﻔﯽ/۱ :۱۹۹۷،
ّ
(۳۵۲؛ ﻣﻈﻔﺮ )اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ(۵۳ /۲ :۱۹۶۷ ،؛ ﺷﻌﺮاﻧﯽ )ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼـﺎدﻗﯿﻦ۱۶ :۱۳۴۷،ــ(۱۷؛
ﻋﻼﻣﻪ ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ )اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن(۱۳۸ /۱۲ :۱۴۱۲ ،؛ آﯾﺖ اﻟﻠﻪ ﺧﻮﯾﯽ )اﻟﺒﯿﺎن ﻓـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
اﻟﻘﺮآن(۲۵۸ :۱۳۹۴،؛ ﻋﻼﻣﻪ ﻋﺴﮑﺮی )اﻟﻘﺮآن ورواﯾﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ(۷۰ ۲ /۲ :۱۹۹۶ ،؛ آﯾﺖ اﻟﻠـﻪ
ﻣﻌﺮﻓﺖ )اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن۲۸۲ /۲ :۱۴۰۸ ،ـ .(۲۸۶و ﻫﻢﭼﻨـﯿﻦ ﭘﯿـﺮوان ﻣﮑﺘـﺐ ﺧﻠﻔـﺎء اﺑـﻮ
ﻣﺴﻠﻢ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻌﺘﺰﻟﻪ )آﻣﺪی ،اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ اﺻﻮل اﻷﺣﮑـﺎم(۱۵۴ /۳ :۱۹۸۶ ،؛ ﺻـﺒﺤﯽ ﺻـﺎﻟﺢ
)ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن (۲۶۵ :۱۹۸۸ ،و ﺟﺰ اﯾﻦﻫﺎ ﺑﺎ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻣﺨﺎﻟﻔﻨﺪ.
ادﻋﺎی ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت در ﻗﺮآن

ﻣﻨ ﺎﻗﺸﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺪﻋﯽ آن اﺳﺖ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت از ﻗﺮآن ﮐـﺮﯾﻢ اﺳـﺖ .وی ﮔﻔﺘـﻪ
اﺳﺖ ﻋﻠﺖ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺷﺨﺼﯽ ﻣﺜﻞ ﻧﻮﻟﺪﮐﻪ و ﺷﻮاﻟﯽ در ﺑﺤﺚ ﻧﺴﺦ ﺗﻮﻓﯿﻖ ﭼﻨﺪاﻧﯽ ﻧﯿﺎﻓﺘﻨﺪ ،از ﯾﮏ ﻃـﺮف
و از ﻃﺮف دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺧﻮد ﻗﺮآن ﺑﺮای درک ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴـﺦ ﻣﻨﺒـﻊ ﻣﻌﺘﺒـﺮ اﺳـﺖ .رﯾﺸـﻪ ﺗﻔـﺎوت اﯾـﻦ دو از
ﯾﮏدﯾﮕﺮ ،آﯾﺎﺗﯽ اﺳ ﺖ ﮐﻪ از ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺣﺬف ﺷﺪه اﻧﺪ ،آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻣﻄﺎﻟﺐ آنﻫﺎ اﻋﺘﺒﺎر ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺦ را ﺑـﻪ
اﺛﺒﺎت ﻣﯽرﺳﺎﻧﺪ.

دﻻﯾﻠﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ اراﺋﻪ ﻣﯽدﻫﺪ.
دﻟﯿﻞ اول ـ اراﺋﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﻧﺴﺦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺬف« :ﺑﺎ وﺟﻮد اﯾﻦ ﮐﻪ واژه ﻧﺴـﺦ در ﻗـﺮآن ﺑـﻪ ﮐـﺎر
رﻓﺘﻪ وﻟﯽ ﻣﻔﺴﺮان در اراﺋﻪ ﻣﻌﻨﺎی آن ﺑﻪ ﺗﻮاﻓﻖ ﻧﺮﺳﯿﺪه وﻣﻌﻨﺎﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠﻒ ﺑﺮای »ﻧﺴﺦ« ﺑﯿﺎن ﮐـﺮدهاﻧـﺪ،
از ﺟﻤﻠﻪ :اﻧﺘﻘﺎل ،ﺟﺎﺑﻪﺟﺎﯾﯽ ،زدودن ،ﮐﻨﺎره ﮔﯿﺮی وﺑﺮﺧﯽ ﻧﯿﺰ آن را ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺬف« داﻧﺴﺘﻪ اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ دوم ـ آﯾﺎت ﻗﺮآن :وی ﺳﻌﯽ ﮐﺮده اﺳﺖ ﺑﺎ اﺳﺘﻔﺎده از ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﻣﺜﻞ آﯾﻪ »ﻧﺴﺦ«» ،ﺗﺒـﺪﯾﻞ«
و »اﻧﺴﺎء« ﻫﻢ ﺣﺬف ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت از ﻗﺮآن را ﻣـﺪﻋﯽ ﺷـﻮد و ﻫـﻢ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dرا ﺷﺨﺼـﯽ ﻋـﺎدی
ﻣﻌﺮﻓﯽ ﻧﻤﺎﯾﺪ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت را ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﺮده و ﯾﺎ از ﺟﺎﻧﺐ ﺧﺪا ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮده اﺳﺖ.
اﯾﺸﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ:
»آﯾﺎت ﺳﻮره اﻋﻠﯽ ۶ـ ۷و ﺳﻮره ﺑﻘﺮه آﯾﻪ ۱۰۶اﯾﻦ اﯾﺪه را ﻣﻄﺮح ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺧـﺪا ﻣﻤﮑـﻦ اﺳـﺖ
ﮐﺎری ﮐﺮده ﺑﺎﺷﺪ ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ )ﻣﻮاد( آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﻗﺮار ﻧﯿﺴﺖ در آﺧﺮﯾﻦ ﻧﺴﺨﻪ ﻗﺮآن آورده ﺷـﻮد را ﻓﺮاﻣـﻮش
ﻣﯽﮔﺬارﯾﻢ« ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻧﻤﻮد«.
در اداﻣﻪ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»اﯾﻦﮐﻪ ﻣﺤﻤﺪ Dﺧﻮدش ﻓﺮاﻣﻮش ﮐﻨﺪ ،و اﯾﻦﮐﻪ ﺧـﺪا ﺑﺎﻋـﺚ ﺷـﻮد ﮐـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش ﮐﻨـﺪ ،ﺑـﺎ واژه
)ﻧﻨﺴﯽ َ
]ﻧﻨﺴﺄ[( )ﺑﻪ ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻣﯽ اﻧـﺪازﯾﻢ( ﺑـﺎ زﯾﺮﮐـﯽ دور زده ﺷـﺪ آﯾـﻪ  ۱۰۶ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه از دو ﺟﺮﯾـﺎن
وﺣﯿﺎﻧﯽ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻧﺴﺦ و ﺗﻌﻮﯾﻖ ﻧﺎم ﻣﯽﺑﺮد«.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم ـ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎل :ﺑﺮﺗﻦ ﺳﻌﯽ ﮐﺮده ﺑﺎ اراﺋﻪ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎی از ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﭘﯿـﺮوان

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

ﮐﻨﺪ ،ﻣﻌﻨﺎی اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ را ﻣﯽﺗﻮان ﺑﺎ ارﺟﺎع ﺑﻪ آﯾﻪ »ﻣﺎ آﯾـﻪای را ﻧﺴـﺦ ﮐـﺮده ﺑـﻪ ﺟـﺎی آن آﯾـﻪ دﯾﮕـﺮی

ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎء اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ را ﺑﻪ اﺛﺒﺎت ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ:
» .۱ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﯾﺎ ﺣﺬف آﻧﺎن از ذﻫﻦﺷﺎن .ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻋﻠـﺖ آن را ﭘـﺲ
ﮔﺮﻓﺘﻦ آﯾﺎت ﺑﯿﺎن داﺷﺘﻪ اﺳﺖ .و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در ﺣﯿﻦ ﻧﻤﺎز ﺧﻮاﻧﺪن :ﮐﻪ ﯾﮏ ﺑﺎر آﯾﻪای را از
ﻧﻤﺎزش ﺣﺬف ﮐﺮد و از ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﺮﺳﯿﺪ ﭼﺮا ﺧﻮاﻧﺪن آن آﯾﻪ را ﺑﻪ ﯾﺎدش ﻧﯿﺎورده اﺳـﺖ .ﺻـﺤﺎﺑﻪ
ﺟﻮاب داد ﻓﮑﺮ ﮐﺮده آﯾﻪ ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﻓﺮﻣﻮد »ﭘﺲ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﻓﺮاﻣـﻮش 191
ﮐﺮده ﺑﻮدم آن را ﺑﺨﻮاﻧﻢ«.
 .۲اراﺋﻪ ﮔﺰارش ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ آﻣﺪه اﺳﺖ» :ﺳﻮرهﻫﺎی ﺧﺎﺻﯽ در ﻧﺴﺨﻪ اوﻟﯿﻪ ﻗﺮآن ﺑﻠﻨﺪﺗﺮ از
آﻧﯽ ﺑﻮدﻧﺪ ﮐﻪ در ﻣﺘﻦ اﻣﺮوزی ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ .ﺣﺘﯽ آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﮔﻔﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ ﻧﺎزل ﺷﺪهاﻧﺪ اﻣﺎ در ﻣﺘﻦ ﻗـﺮآن
ﺛﺒﺖ ﻧﺸﺪه ﺑﻮدﻧﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ :آﯾﺎت اﺑﻦ آدم و ﺑﺌﺮﻣﺌﻮﻧﻪ«.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

اول ـ اﯾﻦ ﮐﻪ ﻫﺮﭼﻨﺪ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻟﻐﻮی »ﻧﺴﺦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی »ﺣﺬف« ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﯾﮏ اﺣﺘﻤـﺎل
ﺑﯿﺎن ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ وﻟﯽ اﯾﻦ ﺧﻼف روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی درﺳﺖ »ﻧﺴـﺦ« در
ﺑﺨﺶ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ ﺗﺒﯿﯿﻦ ﺷﺪ.
دوم ـ اراﺋﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ از آﯾﺎت »ﻧﺴﺦ«» ،ﺗﺒﺪﯾﻞ« و »اﻧﺴﺎء« :آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﻣﻌﻨـﺎی ﺣـﺬف و ﯾـﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ
ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﺑﻪ رأی ﺑﻮده و ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر داﻧﺶﻣﻨﺪان ﻣﺴﻠﻤﺎن اﺳﺖ .ﻣﻬﻢﺗـﺮﯾﻦ اﺷـﮑﺎل
اﯾﻦ دﯾﺪﮔﺎه ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ »آﯾﻪ«در ﺗﻤﺎم اﯾﻦ آﯾﺎت ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺮی اﺳﺖ ﺑﺎﻃـﻞ
و ﺧﻼف روش ﺻﺤﯿﺢ ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ در واژﮔﺎن ﻗﺮآﻧﯽ اﺳﺖ.
ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮآﯾﻪ »ﻧﺴﺦ«
َْ
َ
َ َ ْ َْ َ ْ َ  َ َ  َ
ْ َْ ْ
َ ُْ
َ
َْ ْ
ٌ
3ﻣﺎ ﻧ َﺴﺦ ﻣ ِْﻦ آﻳ ٍﺔ أ ْو ﻧﺴِ ﻬﺎ ﻧﺄ ِت ِ Jٍ Kﻣِﻨﻬﺎ أو ﻣِﺜﻠِﻬـﺎ أ <ـﻢ (ﻌﻠـﻢ أن اﷲ ٍ P Q Oء ﻗـﺪﻳﺮ) 2ﺑﻘـﺮه/
(۱۰۶؛ »ﻫﺮ ﺣﮑﻤﯽ را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﯿﻢ ،و ﯾﺎ ﻧﺴـﺦ آن را ﺑـﻪ ﺗـﺄﺧﯿﺮ اﻧـﺪازﯾﻢ ،ﺑﻬﺘـﺮ از آن ،ﯾـﺎ ﻫﻤﺎﻧﻨـﺪ آن را
ﻣﯽآورﯾﻢ .آﯾﺎ ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﯽ ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﺮ ﻫﺮ ﭼﯿﺰ ﺗﻮاﻧﺎ اﺳﺖ؟!«.
درﺑﺎره ﺗﻔﺴﯿﺮ اﯾﻦ آﯾﻪ و دﻻﻟﺖ آن ﺑﺮ ﻧﺴﺦ و ﯾﺎ ﻋﺪم ﻧﺴﺦ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ﻣﯿﺎن ﻣﻔﺴﺮان اﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ
وﺟﻮد دارد .اﻓﺮادی ﻣﺜﻞ ﻃﺒﺮی )ﻃﺒﺮی ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن۱۹۹۵،م۶۶۶ /۱ :ـ (۶۶۸ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن
ﻫﺴﺘﻨﺪ .وﻟﯽ اﻓﺮاد دﯾﮕﺮی ﻣﺜﻞ اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ »رﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟـﺮﺣﻤﻦ ،ﺟﻤـﻊ وﺗـﺄﻟﯿﻒ۱۹۵۹ ،م«۱۷۰ /۱ :؛
اﺑﻮﻣﺴـﻠﻢ )ﻓﺨـﺮرازی ،ﺗﻔﺴــﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿـﺮ (۲۴۷ /۳ ،و ﻋﻼﻣـﻪ ﻋﺴــﮑﺮی )ﻋﺴـﮑﺮی ،اﻟﻘـﺮآن و رواﯾــﺎت
اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ۲۹۳ /۲ :۱۹۹۶ ،ـ  (۲۹۵ﻣﻮاﻓﻖ ﻧﺴﺦ اﺣﮑﺎم ﺗﻮرات واﻧﺠﯿﻞ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﻗﺮآن ﻫﺴﺘﻨﺪ.
ً
اوﻻ ـ ﭘﯿﺶﻓﺮض اﯾﻦ ﮐﻪ واژه »آﯾﻪ« ﻫﻤﻮاره ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎﺷﺪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓـﺎع اﺳـﺖ .واژه
»آﯾﻪ« در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ اﺳـﺎس ﺻـﯿﻐﻪﻫﺎی ﻣﺨﺘﻠـﻒ )ﻣﻔـﺮد ،ﻣﺜﻨـﯽ ،ﺟﻤـﻊ و ﻣﻀـﺎف( ﮐﺎرﺑﺮدﻫـﺎی
ﻣﺘﻔﺎوﺗﯽ دارد از ﺟﻤﻠﻪ :ﺟﺎﯾﯽ ﮐﻪ واژه آﯾﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺟﻤﻊ ﺑﻪ ﮐﺎر ﻣﯽرود ﻣﺮاد آﯾﺎت ﻗـﺮآن اﺳـﺖ ﻣﺜـﻞ
»ﺑﻘﺮه۱۲۹ ،۹۹ /و آل ﻋﻤﺮان «۷ /ﻣﻌﻤﻮﻻ واژه آﯾﻪ ﻫﺮﮐﺠﺎ ﻣﻔﺮد ﺑـﻪ ﮐـﺎر رﻓﺘـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻌﻨـﺎی آﯾـﺎت ﻗـﺮآن
ﻧﯿﺴﺖ ،ﻣﺜﻞ» :ﺑﻘﺮه ،۲۱۱ /ﻫﻮد.«۶۴ /
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دوم  -وﻗﺘﯽ واژه »آﯾﻪ« ﻣﯿﺎن ﭼﻨﺪ ﻣﻔﻬﻮم ﻣﺸﺘﺮک ﺑﺎﺷﺪ ،ﻓﻬﻢ ﻣﻘﺼﻮد از آن ﻧﯿﺎز ﺑﻪ ﻗﺮﯾﻨـﻪ ﯾـﺎ ﻗـﺮاﺋﻦ
َ
َ ُ
َْ َْ ْ َ َ
ْ
?ﻨ ٌﺔ ﻣ ِْﻦ َر ْ V
ـﻢ آﻳـﺔ 2از
ﻢ ﻫـ ِﺬه ِ ﻧﺎﻗـﺔ اﷲِ ﻟ
دارد .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل در ﺳﻮره اﻋﺮاف آﯾﻪ 3 ۷۳ﻗﺪ ﺟﺎءﺗﻢ ﺑ
ْ
َ ْ ْ َ
ذﮐﺮ واژه »ﻧﺎﻗﻪ« ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاد از »آﯾﻪ« ﻣﻌﺠﺰه اﺳﺖ و در آﯾﻪ  ۳۴اﺣﺰاب 3و اذﻛﺮن ﻣﺎ ﻳـﺘ: X
ْ
ُ
 ْ
ِﻦ ﻣِﻦ
ﺑﻴﻮﺗ
آﻳﺎت اﷲِ َو ا ِﻜ َﻤﺔ 2از واژﮔﺎن »ﻣﺎﯾﺘﻠﯽ« و »ﺣﮑﻤﺔ« ﻓﻬﻤﯿﺪه ﻣﯽﺷﻮد ﻣﺮاد از »آﯾـﺎت«،
ِ
آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ اﺳﺖ .ﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺎس ﺑﺎﯾﺪ ﻣﺮاد از واژه »آﯾﻪ« در آﯾﻪ ﻧﺴﺦ را ﺑﻪ ﮐﻤﮏ ﻗﺮاﺋﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻧﻤﻮد.

ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺮ اﺳﺎس ﺳﯿﺎق ،آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ در ﺿﻤﻦ ﻣﺠﻤﻮﻋـﻪ آﯾـﺎﺗﯽ ﻗـﺮار دارد ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ در آن
ﯾﻬﻮد را ﻣﻮرد ﻋﺘﺎب ﻗﺮار ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﭼـﺮا ﺑـﻪ ﺷـﺮﯾﻌﺖ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dو ﺣﻀـﺮت ﻋﯿﺴـﯽ Jاﯾﻤـﺎن
ﻧﯿﺎوردﻧﺪ :ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ اﯾﻦ اﺳﺖ ﻣﺎ ﻫﯿﭻ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺣﮑﻢ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻗﺒﻠﻪ و ﯾـﺎ ﻋﯿـﺪ ﺑـﻮدن روز ﺷـﻨﺒﻪ را از
ﺗﻮرات و اﻧﺠﯿﻞ ﻣﻨﺴﻮخ ﻧﻤﯽﮐﻨﯿﻢ ،ﯾﺎ ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻧﻤﯽﺳﭙﺎرﯾﻢ ،ﻣﮕـﺮ آن ﮐـﻪ ﺑﻬﺘـﺮ از آن را ﻣـﯽآورﯾـﻢ
)ﻋﺴﮑﺮی ،اﻟﻘﺮآن و رواﯾﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ۲۹۹ /۲ :۱۹۹۶،ـ .(۳۰۰
ﺳﻮم اﯾﻦ ﮐﻪ ﻣﺎ ﻣﻨﮑﺮ اﻣﮑﺎن وﻗﻮع ﻧﺴﺦ در اﺣﮑﺎم ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺴﺘﯿﻢ ،وﻟﯽ ﺣﺪاﮐﺜﺮ ﭼﯿﺰی ﮐـﻪ آﯾـﻪ
ﺑﺮ آن دﻻﻟﺖ دارد وﻗﻮع ﻧﺴﺦ در ﺧﺎرج ﺑﻪ ﻃﻮر ﻋﺎم ﻧﻈﯿﺮ ﻧﺴﺦ اﺣﮑﺎم ﺗﻮرات ﺗﻮﺳﻂ اﺳﻼم و ﻧﺴﺦ ﻗﺒﻠﻪ
ّ
ﮐﻪ ﺑﺮای ﻣﺎ ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ ،وﻟﯽ آﯾﺎ در ﻗﺮآن ﭼﻨﯿﻦ ﭼﯿﺰی واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ؟ ﯾﺎ ﻧـﻪ .اﺛﺒـﺎت آن ﺑـﺎ اﯾـﻦ آﯾـﻪ
ﺷﺮﯾﻔﻪ ﻣﺸﮑﻞ اﺳﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن۱۰۴ :۱۳۹۰ ،ـ.(۱۰۵
ادﻋﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ آﯾﺎت ﺗﻮﺳﻂ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

َـ
َ ُْ ُ
ﺑﺮﺗﻦ ﺳﻌﯽ دارد ﺑﺮ اﺳﺎس واژه »ﻧﻨﺴﻬﺎ« و ارﺗﺒﺎط آن ﺑﺎ آﯾﺎت ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻋﻠﯽ 3ﺳﻨﻘ ِﺮﺋﮏ ﻓ ﻼ
ﺷﺎء ُ
ﺗَْ\ إﻻ ﻣﺎ َ
اﷲ  2ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت را ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻧﺴﺒﺖ دﻫﺪ .وﻟﯽ در ﭘﺎﺳﺦ ﻣﯽﺗﻮان
ِ

ﮔﻔﺖ :ﻣﯿﺎن ﻧﺴﺦ و اﻧﺴﺎء ﺑﺎﯾﺪ ﺗﻔﺎوت ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪ ،ﻧﺴـﺦ زدودن ﭼﯿـﺰی از ﺻـﺤﻨﻪ ﻋـﯿﻦ و ﺧـﺎرج ،و
اﻧﺴﺎء ،اﮔﺮ از ﻧﺴﯿﺎن ﺑﺎﺷﺪ ،ازاﻟﻪ آن از ﺻﻔﺤﻪ ﻋﻠﻢ و ذﻫﻦ و ﺑﻪ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺳﭙﺮدن آن اﺳـﺖ )ﺟـﻮادی
آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ .(۸۸ /۶ :۱۳۸۹ ،اﻧﺴﺎء )ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ دادن( اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ اﻧﺴﺎء درﺑـﺎره اﻣّـ ﺖ
ّ
ﺗﺼﻮﯾﺮ دارد ،وﻟﯽ درﺑﺎره رﺳﻮل اﮐﺮم Dراه ﻧﺪارد و ادﻟﻪ ﮐﻼﻣﯽ ،اﻋﻢ از ﻋﻘﻠﯽ و ﻗﺮآﻧﯽ ،ﻧﺴﯿﺎن را از
رﺳﻮل ﺧﺪا Dﻧﻔﯽ ﻣﯽﮐﻨﺪ؛ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن در ﺳـﻮره »اﻋﻠـﯽ« ﮐـﻪ از ﺳـﻮر ﻣﮑـﯽ ﻗـﺮآن اﺳـﺖ در
وﻋﺪهای اﻣﺘﻨﺎﻧﯽ ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم Dﻣﯽ ﻓﺮﻣﺎﯾﺪ :ﻣﺎ ﺗﻮ را ﻗﺎری ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ و در ﻧﺘﯿﺠﻪ ﺗﻮ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﯽ
ََْ
 َ َ َ ُ  َْ َ ْ ْ
َ ُْ ُ َ
ﻚ ﻓَﻼ َ ﺗ َ َ
اﷲ إِﻧ ُﻪ cﻌﻠ ُﻢ اَbﻬ َﺮ َو َﻣﺎ ) 2`aاﻋﻠﯽ۶ /ـ(۷؛ ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ ،در
\ * إِﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء
ﮐﺮد؛ 3ﺳﻨﻘ ِﺮﺋ
ً
َ
ﺳﻮر َﻣﺪﻧﯽ ﻫﺮﮔﺰ ﻧﺴﯿﺎن ﺑﻪ رﺳﻮل اﮐﺮم Dاﺳﻨﺎد ﭘﯿﺪا ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﭼﻮن ﻗﺒﻼ ﺑﻪ ﻃـﻮر ﮐﻠـﯽ ﻧﻔـﯽ ﺷـﺪه
اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۸۸ /۶ ،
در ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ اﻋﻠﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ از ﺑﺎب اﻣﺘﻨﺎن ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dوﻋﺪه ﻣﯽدﻫﺪ ﮐﻪ ﻧﮕـﺮان ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ
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ﺎء ُ
ﻧﺒﺎﺷﺪ و ﻫﺮﮔﺰ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﺨﻮاﻫﺪﮐﺮد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎی ﻣﻮﺟﻮد در آﯾﻪ دوم؛ 3إ ﻻ َﻣﺎ َﺷ َ
اﷲ 2ﻧﯿـﺰ ﺑـﺮای
ِ
ﺗﺄ ﮐﯿﺪ ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻄﻠﺐ اﺳﺖ؛ زﯾﺮا ﻫﺮ ﮐﺲ در ﻫﺮ ﺟﺎ دﭼﺎر ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﻣﯽﺷﻮد ﺑﺎ ﺧﻮاﺳﺖ و ﻣﺸﯿﺌﺖ اﻟﻬﯽ
اﺳﺖ و در اﯾﻦ ﺻﻮرت اﻣﺘﻨﺎﻧﯽ ﺑﺮ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺑﻮد؛ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﭘﯿﺎم اﯾﻦ دو آﯾـﻪ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ
ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻧﺴﯿﺎن آن ﺣﻀﺮت ،ﺟـﺰ اراده ﺧـﺪا ﻧﯿﺴـﺖ و ﺧـﺪا ﻧﯿـﺰ اﻗـﺮاء و ﻋـﺪم ﻧﺴـﯿﺎن وی را
ﺧﻮاﺳﺘﻪ اﺳﺖ.

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻧﻈﯿﺮ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﺜﻨﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻓﺎﯾﺪه آن ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻄﻌﯽ ﻣﻮﺿﻮع ﺑﻮده ،ﺑﺮای ﻣﺰ ﯾﺪ ﺗﺄ ﮐﯿﺪ اﺳﺖ در ﻗﺮآن زﯾﺎد
ّ ّ
ّ
ُ
اﺳﺖ ،ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ درﺑﺎره ﺟﺎوداﻧﮕﯽ ﻣﺆﻣﻨﺎن در ﺑﻬﺸﺖ آﻣﺪه اﺳﺖ؛ 3و أﻣـﺎ اdﻳـﻦ ﺳـﻌﺪوا ﻓـ` اbﻨـﺔ
ّ
ّ

ً
ﻋﻄـﺎء ﻏـm Jـﺬوذ) 2ﻫـﻮد (۱۰۸ /ﻣﺆﻣﻨـﺎن
ﺧﺎeﻳﻦ ﻓﻴﻬﺎ ﻣﺎ داﻣﺖ ا<ﺴﻤﺎوات واﻷرض إﻻ ﻣﺎ ﺷﺎء رVﮏ
ﺑﻬﺸﺘﯽ ﻫﻤﻮاره در ﺑﻬﺸﺖ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺑﻮد و ﻫﯿﭻ ﻋﺎﻣﻠﯽ ﺑﺮای ﻣﺤﺮومﺳﺎﺧﺘﻦ آﻧﺎن از ﺑﻬﺸﺖ ﻧﯿﺴـﺖ ،ﺟـﺰ
ّ
ﻣﺸﯿﺖ ﺧﺪای ﺳﺒﺤﺎن ﮐﻪ آن ﻫﻢ ﺑﻪ ﺑﻘﺎی ﺟﺎوداﻧﯽ آﻧﺎن در ﺑﻬﺸﺖ ﺗﻌﻠﻖ ﮔﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
ﯾﮑﯽ از اﺷﮑﺎﻻت ﻣﻬﻤﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻧﻈﺮﯾﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ در ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﺎت و ﯾﺎ ﺗﻨـﺎﻗﺾ و ﺗﺤﺮﯾـﻒ ﻗـﺮآن
وارد اﺳﺖ ﺗﺮﺟﻤﻪ اﺷﺘﺒﺎه از آﯾﺎت ﻗﺮآن اﺳﺖ .او ﺑﺮای اﯾﻦ ﮐﻪ ادﻋـﺎی ﺧـﻮد را اﺛﺒـﺎت ﻧﻤﺎﯾـﺪ ﺗﺮﺟﻤـﻪﻫﺎی

َ ُْ ُ َ َْ
ﺷـﺎء ا ُ
َ
ﷲ 2ﮔﻔﺘـﻪ
ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر اراﺋﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ در ﺗﺮﺟﻤﻪ آﯾﻪ 3ﺳﻨﻘ ِﺮﺋﮏ ﻓﻼ ﺗ\ إِﻻ ﻣﺎ
اﺳﺖ» :ﻣﺎ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﻣﮑﺮر ﺑﻪ ﺗﻮ ﻗﺮاﺋﺖ ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ﺗﺎ ﻫﯿﭻ ﻓﺮاﻣﻮش ﻧﮑﻨﯽ ﻣﮕﺮ آﻧﭽﻪ ﺧﺪا ﺧﻮاﻫـﺪ ﮐـﻪ از
ﯾﺎدت ﺑﺮود«؛ درﺑﺎره آﯾﻪ ﻣﻮرد ﺑﺤﺚ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻣﺮاد از اﺳﺘﺜﻨﺎء ﺑﺮای ﺗﺎﮐﯿﺪ ﻋـﺪم ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ و اﺛﺒـﺎت ﻗـﺪرت
ﺧﺪاوﻧﺪ و ﺗﺜﺒﯿﺖ ﻗﻄﻌﯿﺖ اﯾﻦ ﻣﻮﺿﻮع ﻫﺴﺖ ﻧﻪ اﯾﻦ ﮐﻪ اﺳﺘﺜﻨﺎء از ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﻮاردﻫـﺎی اﯾـﻦ
ﮔﻮﻧﻪ در آﯾﺎت ﻗﺮآن زﯾﺎد اﺳﺖ ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺗﺮﺟﻤﻪ وی از آﯾﻪ ﺧﻼف ﻧﻈﺮ ﻣﺸﻬﻮر ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﺳﺖ.
اﻣﺎ ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎلﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ درﺑﺎره ﺣﺬف و ﯾﺎ ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت ذﮐﺮ ﻣﯽﮐﻨﺪ ﻣﯽﺗﻮان ﮔﻔﺖ:
اول ـ اﯾﻦ ﺳﺨﻨﺎن ﺳﺨﯿﻒ ،در ﻣﻨﺎﺑﻊ ﻏﯿﺮ ﻣﻌﺘﺒﺮ آﻣﺪه اﺳﺖ و ﻫـﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕـﺎﻫﯽ در ﻣﯿـﺎن ﻣﺤﻘﻘـﺎن
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eﻧﺪارد ،ﺑﻠﮑﻪ از اﺳﺮاﯾﯿﻠﯿﺎت اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺗﻬﻤـﺖ ﻓﺮاﻣﻮﺷـﯽ
ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت را ﺣﺘﯽ در ﻧﻤﺎز ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻧﺴﺒﺖ ﻣﯽدﻫﺪ.
دوم ـ رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت در ﻣﻨﺎﺑﻊ و آﺛﺎر ﭘﯿﺮوان ﺧﻠﻔﺎء آﻣﺪه اﺳﺖ .ﻫﻤـﻪ ﺧﺒـﺮ واﺣـﺪ
ﻫﺴﺘﻨﺪ و آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﻤﯽﮔﺮدد .و ﻧﺴﺦ ﺗـﻼوت ﻣﺴـﺎوی اﺳـﺖ ﺑـﺎ ﺗﺤﺮﯾـﻒ
ﻗﺮآن ) درﺑﺎره ﻧﻘﻞ و ﻧﻘﺪ رواﯾﺎت ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻣﺮاﺟﻌﻪ ﮐﻨﯿﺪ ﺑﻪ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘـﺮآن ،ﺑﺨـﺶ ﺻـﯿﺎﻧﺔ
اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ(.
ب( ادﻋﺎی وﻗﻮع ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻢ

ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت و ﺑﻘﺎی ﺣﮑﻢ؛ ﯾﻌﻨﯽ اﻟﻔﺎظ و ﺗﻼوت آﯾﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد وﻟﯽ ﺣﮑﻢ آن ﺑﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧﺪ.
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ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺪﻋﯽ اﺳﺖ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن واﻗﻊ ﺷﺪه اﺳﺖ وی ﻣﯽﮔﻮﯾﺪ:
»آﯾﺎت  ۱۵و  ۱۶ﺳﻮره ﻧﺴﺎء ﺟﺮﯾﻤﻪای را ﺑﺮای رﻓﺘﺎر ﺟﻨﺴﯽ ﻏﯿﺮﺷﺮﻋﯽ در ﻧﻈﺮ ﻣﯽﮔﯿﺮد ﻫﻢ زاﻧﯽ و
ﻫﻢ زاﻧﯿﻪ ﻫﺮدو ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺘﯽ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﻧﺸﺪه ﺗﻨﺒﯿﻪ ﺧﻮاﻫﻨﺪ ﺷﺪ ،و زاﻧﯿﻪ ﺗﺎ آﺧﺮ ﻋﻤﺮش ،ﯾﺎ »ﺗـﺎ زﻣـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ
ﺧﺪا راﻫﯽ را ﺑﺮ او ﺑﮕﺸﺎﯾﺪ« در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺼﺮ ﺧﻮاﻫﺪ ﺷﺪ .ﺗﺼﻮر ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ اﯾـﻦ راه ﻣﻮﻋـﻮد در آﯾـﻪ دوم
ﺳﻮره ﻧﻮر ﺗﺪارک دﯾﺪه ﺷﺪه ﺑﻮد ،و ﺟﺮﯾﻤﻪاش ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق ﺑﺮای زاﻧﯽ و زاﻧﯿﻪ ﺑﻮد«.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﺑﻪ ﺗﺸﺸﺖ آراء درﺑﺎره ﺣﮑﻢ زﻧﺎ را از رﺳﺎﻟﻪ ﺷﺎﻓﻌﯽ و ﻣﻮﻃﺄ ﻣﺎﻟﮏ ﻧﻘﻞ ﻣﯽﮐﻨﺪ:
»زﻧﺎی ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻨﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و ۱۲ﻣﺎه ﺗﺒﻌﯿﺪ ،زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ ﯾﮑﺼﺪ ﺿﺮﺑﻪ ﺷﻼق و اﻋـﺪام ﺑـﺎ
ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﺑﺮای ﻣﺮدان زﻧﺎﮐﺎر ﻫﺮدو ﺣﮑﻢ ﺟﺎری ﻣﯽﺷﺪ ،در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻮاﻗﻊ اﻋﺪام ﻓﻘﻂ ﺑﺎ ﺳﻨﮕﺴﺎر«.
وی ﺑﺎ اﺳﺘﻨﺎد ﺑﻪ ﺑﺮﺧﯽ ﮔﺰارش اﯾﻦ را ﻧﻤﻮﻧﻪ از ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳـﯿﺮه ﻋﻤﻠـﯽ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ ذﮐـﺮ ﻧﻤـﻮده و ﮔﻔﺘـﻪ
اﮐﺜﺮﯾﺖ ﺑﺰرگ ﻋﺎﻟﻤﺎن ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻌﻨﻮان ﺣﺪ زﻧﺎ را ﻧﻤﻮﻧﻪای از آﯾﺎت ﺣﺬف ﺷﺪه از ﻗﺮآن ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ«.
اﺳﺖ» :
ِ
اﯾﺸﺎن در اداﻣﻪ ﻣﺪﻋﯽ اﻗﺘﺒﺎس اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻢ از ﺗﻮارت ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
ََ
»ﭼﻮن اﯾﻦ ﻧﻮع ﺣﮑﻢ )ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر(اﺟﺮا ﻣﯽﺷﺪ ﻣﺜﻼ :ﻣﺎﻟﮏ اﺑﻦ اﻧﺲ )ﻣﺘﻮﻓﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎل /۱۷۹
 ،(۷۹۵ﻋﺎﻟﻢ اﻫﻞ ﻣﺪﯾﻨﻪ ،ﺷﻨﯿﺪه ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر از ﮐﺘﺎب ﺧﺪا ﻧﺸﺄت ﻣﯽﮔﯿﺮد ،و ﻣﻨﻈـﻮرش از ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪا در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺗﻮرات ﺑﻮد .ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ در اﯾﻦ ﻣﻮرد ﺑﺎ ﺧﺎﺧﺎمﻫﺎ ﻣﺸﻮرت ﻣـﯽﮐﺮدﻧـﺪ ،و در ﺣﻘﯿﻘـﺖ در
ﺗﻮرات ﺑﻮد ﮐﻪ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺣﺪ زﻧﺎ ذﮐﺮ ﺷﺪه ﺑﻮد .ﺣﻀﺮت ﻣﺤﻤﺪ Dﺑﺎ اﺷﺎره ﺻﺮﯾﺢ ﺑـﻪ »ﮐﺘـﺎب
ﺧﺪا« اﯾﻦ ﺣﺪ را در ﻣﻮرد ﭘﯿﺮوان ﺧﻮدش ﻫﻢ ﺑﻪﮐﺎر ﻣﯽﺑﺮد«.

اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ از ﻧﻈﺮ اﮐﺜﺮ داﻧﺶﻣﻨﺪان ﻗﺮآﻧﯽ ﺑﻪ وﯾﮋه ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eﻣﺮدود اﺳﺖ.
اوﻻ :در ﻧﻮع اول ﻧﺴﺦ ﺑﯿﺎن ﺷﺪ ﻧﺴﺦ ﺗﻼوت ﻣﺴﺎوی اﺳﺖ ﺑﺎ ﺗﺤﺮﯾﻒ ﻗﺮآن در ﺣـﺎﻟﯽ ﮐـﻪ دﻻﯾـﻞ
ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ رد اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ وﺟﻮد دارد.
دوم اﯾﻦ ﮐﻪ :ﭼﻮن ﻟﻔﻆ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳﺖ و ﻣﻤﮑﻦ ﻧﯿﺴﺖ ﺣﮑﻢ ﺑﻤﺎﻧﺪ و ﻟﻔﻆ ﮐﻪ دﻟﯿﻞ ﺑﺮ ﻣﻌﻨﺎﺳـﺖ
از ﺑﯿﻦ ﺑﺮود.
ﻋﻤﺪهﺗﺮﯾﻦ دﻟﯿﻠﯽ ﮐﻪ ﻣﻌﺘﻘﺪان ﺑﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ آوردهاﻧﺪ ،رواﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی )ﻃﺒﺮی ،ﺟـﺎﻣﻊ
اﻟﺒﯿﺎن۶۶۶ /۱ :۱۹۹۵ ،ـ(۶۷۱؛ اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ )ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن اﻟﻌﻈﯿﻢ۲۵۹ /۱ :۱۹۹۰ ،ـ (۲۶۰و ﺳـﯿﻮﻃﯽ
)در اﻟﻤﻨﺜﻮر۱۰۵ /۱ :۱۹۹۲،ـ  (۱۰۶ﮔﺰارش ﮐﺮدهاﻧﺪ .وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ رواﯾﺎت در ﻧﻈـﺮ ﭘﯿـﺮوان ﻣﮑﺘـﺐ
اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eﻫﯿﭻ ﺟﺎﯾﮕﺎﻫﯽ ﻧﺪارد.
ﺑﺮﺧﯽ از ﺟﻤﻠﻪ ﺳﯿﻮﻃﯽ در اﻻﺗﻘﺎن »اﻻﺗﻘﺎن ﻓـﯽ ﻋﻠـﻮم اﻟﻘـﺮآن۱۹۹۳،م «۷۱۰ /۲ :و ﻫـﻢﭼﻨـﯿﻦ
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ﮔﺰارﺷﯽ ﮐﻪ ﻃﺒﺮی از ﻣﺠﺎﻫﺪ ،ﻋﮑﺮﻣﻪ و ﺣﺴﻦ ﻧﻘﻞ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ :آﯾﻪ ۱۵و  ۱۶ﺳـﻮره ﻧﺴـﺎء ﺑـﻪ
وﺳﯿﻠﻪ آﯾﻪ دو ﺳﻮره ﻧﻮر ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ:

َ  ْ َ ْ
ُ
ْ َ ْ َ ْ ُ َ َ  َْ ََ ً ْ ْ َ ْ َ ُ ََْ
َ َ ْ
ـﻬﺪوا ﻓﺄoﺴِ ـﻜﻮﻫ ﻦ ِ:
ﻴﻬﻦ أرVﻌﺔ ﻣِﻨﻢ ﻓـﺈِن ﺷ ِ
3و ا<ﻼ nﻳﺄﺗ sاﻟﻔﺎﺣِﺸﺔ ﻣِﻦ  ِﺴﺎﺋ ِﻢ ﻓﺎﺳqﺸ ِﻬﺪوا ﻋﻠ ِ
ْ
ً
َ  ََ  ُ  َْ ْ ُ َْ ْ َ َ ُ َُ
ﷲ <ﻬ ﻦ َﺳxﻴﻼ2؛ و ﮐﺴﺎﻧﯽ از زﻧﺎن ﺷﻤﺎ ﮐﻪ ﻣﺮﺗﮑـﺐ ﻓﺎﺣﺸـﻪ ﺷـﻮﻧﺪ،
ﻴﻮت ﺣ vﻳﺘﻮﻓﺎﻫﻦ ا<ﻤﻮت أو uﻌﻞ ا
اِ ُw

ﭼﻬﺎر ﻧﻔﺮ از ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﻋﻨﻮان ﺷﺎﻫﺪ ﺑﺮ آنﻫﺎ ﺑﻄﻠﺒﯿﺪ! اﮔﺮ ﮔﻮاﻫﯽ دادﻧﺪ ،آﻧﺎن ]زﻧﺎن[ را در ﺧﺎﻧﻪﻫﺎ )ی
ﺧﻮد( ﻧﮕﺎه دارﯾﺪ ﺗﺎ ﻣﺮﮔﺸﺎن ﻓﺮا رﺳﺪ؛ ﯾﺎ اﯾﻦﮐﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ،راﻫـﯽ ﺑـﺮای آنﻫـﺎ ﻗـﺮار دﻫـﺪ« )ﻧﺴـﺎء(۱۵ /؛

 ُ َ  َ ْ ُ 
َْ َ ٌ
ُْ
ْ ْ ُ ُْ ُ َ
|ة َو ﻻ ﺗَﺄْ ُﺧ ْﺬ ْ
ََ َ َْ
دﻳﻦ اﷲِ إِن ﻛﻨـﺘ ْﻢ ﺗﺆﻣِﻨـﻮن
:
ﺔ
ﻓ
أ
ر
ﻤﺎ
ﻬ
ﺑ
}ﻢ
3ا<ﺰا{ ِﻴﺔ و ا<ﺰا yﻓﺎﺟ ِ|وا  Qواﺣ ٍِﺪ ﻣِﻨﻬﻤﺎ ﻣِﺎﺋﺔ ﺟ ٍ
ِ
ِ
ِ
ْ
ْ
َ ْ ْ َْ َ َ
ﺬا ُﻬﻤﺎ ﻃﺎﺋ َِﻔ ٌﺔ ﻣ َِﻦ ا< ْ ُﻤ ْﺆﻣ َ
ِﻨ) 2sﻧﻮر(۲ /؛ ﻫﺮ ﯾﮏ از زن و ﻣﺮد زﻧﺎﮐـﺎر را ﺻـﺪ
ﺑِﺎﷲِ َو ا ْﻮ ِم اﻵﺧ ِِﺮ و ﻟ?ﺸﻬﺪ ﻋ

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﺗﺎزﯾﺎﻧﻪ ﺑﺰﻧﯿﺪ؛ و ﻧﺒﺎﯾﺪ رأﻓﺖ )و ّ
ﻣﺤﺒﺖ ﮐﺎذب( ﻧﺴﺒﺖ ﺑﻪ آن دو ﺷﻤﺎ را از اﺟﺮای ﺣﮑﻢ اﻟﻬـﯽ ﻣـﺎﻧﻊ ﺷـﻮد،
اﮔﺮ ﺑﻪ ﺧﺪا و روز ﺟﺰا اﯾﻤﺎن دارﯾﺪ! و ﺑﺎﯾﺪ ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﺆﻣﻨﺎن ﻣﺠﺎزاﺗﺸﺎن را ﻣﺸﺎﻫﺪه ﮐﻨﻨﺪ!«.
اﻣﺎ در اﯾﻦ آﯾﺎت ﻫﯿﭻ ﻧﺴﺨﯽ ﺻﻮرت ﻧﮕﺮﻓﺘﻪ اﺳﺖ:
» .۱ﻓﺤﺸﺎء« ﯾﻌﻨﯽ ﮐﺎر ﻗﺒﯿﺢ و ﮔﻨﺎه ﻏﻠﯿﻆ ﮐﻪ ﻗﺒﺢ آن ﺑﺴﯿﺎر ﺑﺎﺷﺪ و ﻧﯿﺰ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻫـﺮ ﮔﻨـﺎه ﺑﺰرﮔـﯽ
َ
اﻟﻔﺎﺣﺸﺔ( ﻣﻄﻠﻖ اﺳﺖ و زﻧﺎ و ﻣﺴﺎﺣﻘﻪ و ﻟﻮاط را ﺷﺎﻣﻞ
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺗﺠﺎوز از ﺣﺪود اﻟﻬﯽ ﺑﺎﺷﺪ و ﮐﻠﻤﻪ ) ِ
ﻣﯽﺷﻮد؛ ﻟﯿﮑﻦ آﯾﻪ درﺑﺎره زﻧﺎن اﺳﺖ و ﮔﻨﺎه ﻟﻮاط در آﻧﺎن راه ﻧـﺪارد ،ﭘـﺲ در اﯾـﻦ آﯾـﻪ ،واژه ﯾـﺎد ﺷـﺪه
ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮاط ﻧﻤﯽﺷﻮد )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ.(۶۲۹ /۱۷ :۱۳۸۹ ،
 .۲آﯾﻪ درﺑﺎره زﻧﺎن اﺳﺖ ﺷﺎﻣﻞ ﻟﻮاط ﻧﻤﯽﺷﻮد ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﻪ زﻧﺎﻧﯽ را ﮐﻪ ﺑﻪ زﻧﺎ و ﻣﺴـﺎﺣﻘﻪ ،اﻋـﻢ از
ﻣﺤﺼﻨﻪ و ﻏﯿﺮﻣﺤﺼﻨﻪ آﻟﻮده ﺷﻮﻧﺪ ﺑﻪ ﺣﺒﺲ اﺑﺪ در ﺧﺎﻧﻪ ﻣﺤﮑﻮم ﻣﯽﮐﻨﺪ ﺗﺎ دﺳﺘﻮر ﺟﺪﯾﺪ ﻧـﺎزل ﺷـﻮد:
َ
uﻌ َﻞ ُ
اﷲ < َ ُﻬ ﻦ َﺳxﻴﻼ 2و ﻃﺒﻖ آﯾﻪ دﯾﮕﺮ و رواﯾﺎت اﻫﻞ ﺑﯿﺖ ّ
ﻧﺒﻮت Eﺟﻌﻞ ﺳﺒﯿﻞ و راه ﺣﻞ ﻧﺠـﺎت
3أو
از ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ﺑﺮای ﻫﺮ ﭼﻬﺎر ﻣﻮرد ﺗﺤﻘﻖ ﯾﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۶۱۵ /۱۷ ،
 .۳ﻧﻤﯽﺗﻮان ﺑﻪ ﻣﺠﺮد اﻃﻼع از ﺗﺒﻪﮐﺎری زﻧﯽ او را در ﺧﺎﻧﻪ ﺣﺒﺲ ﮐـﺮد ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺑـﻪ ﻣﺤﮑﻤـﻪ ﻋـﺪل
َ ْ َ ْ ُ َ َ  َََْ ً
ـﻴﻬﻦ أرVﻌـﺔ
ـﻬﺪوا ﻋﻠ ِ
اﺳﻼﻣﯽ و ﺷﻬﺎدت ﭼﻬﺎر ﺷﺎﻫﺪ ﻋﺎدل و ﺣﮑﻢ ﺣـﺎﮐﻢ ﺷـﺮﻋﯽ ﻧﯿـﺎز دارد 3ﻓﺎﺳqﺸ ِ
ﻣ ْﻨ ْ
ﻢ) 2ﻫﻤﺎن.(۶۱۷ /۱۷ ،
ِ
 .۴ﺣﮑﻢ اوﻟﯽ زﻧﺎن ﺗﺒﻪﮐﺎر ،ﺣﺒﺲ اﺑﺪ اﺳﺖ ﺗﺎ زﻣﺎﻧﯽ ﮐﻪ راه ﺣﻠﯽ ﺑﺮای آزادی آﻧـﺎن از زﻧـﺪان اﺑـﺪ
َ
َ َ
َ ّ َ ّ ُ
َ َ ُ َُ  َ
َ ُ
ـﻞ اﷲُ
ُ 
ـﻦ ﺳـxﻴﻼ .2ﻋﺒـﺎرت 3أو uﻌ
ﻴﻮت ﺣ vﻳﺘ َﻮﻓﺎﻫ ﻦ ا<ﻤﻮت أو uﻌﻞ اﷲ <ﻬ
ﺑﯿﺎﯾﺪ3 :ﻓﺄoﺴِ ﻜﻮﻫﻦ ِ :اِ ُw
َُ
<ﻬ ﻦ َﺳxﻴﻼ 2ﯾﺎدآور ﻣﻮﻗﺘﯽ ﺑﻮدن ﺣﮑﻢ اﻣﺴﺎک در ﺧﺎﻧﻪ و ﻣﺒﯿﻦ آن اﺳـﺖ ﮐـﻪ ﺣﮑـﻢ ﺟﺪﯾـﺪ در ﺷـﺮف
ّ
وﻗﻮع اﺳﺖ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻫﻤﺎن راه ﺣﻠﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ وﻋﺪه داده ﺷﺪه اﺳـﺖ و در اﯾـﻦﮔﻮﻧـﻪ ﻣـﻮارد ،آﻣـﺪن
ً
ﺣﮑﻢ ﻧﻮ را اﺻﻄﻼﺣﺎ ﻧﺴﺦ ﻧﻤﯽﮔﻮ ﯾﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ اﻣﺴﺎک در ﺑﯿﻮت ﻧﻪ ﻣﺴﺘﻤﺮ و اﺑﺪی اﺳﺖ و ﻧـﻪ
ﻣﻨﺴﻮخ اﺻﻄﻼﺣﯽ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺣﮑﻤﯽ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۶۱۷ /۱۷ ،
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 .۵ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ،ﺣﮑﻢ ﺟﺪﯾﺪ و راه ﺣﻞ ،ﻣﺮگ ،ﺗﻮﺑـﻪ ،ﭘﯿـﺮی و از ﮐﺎراﻓﺘـﺎدﮔﯽ ﯾـﺎ ﻫﻤﺴـﺮ
ﻣﻨﺎﺳﺐ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ راه ﺣﻞ آزادی زﻧﺎن ﺗﺒﻪﮐﺎر از ﺣﺒﺲ اﺑﺪ ،در زﻧـﺎن ﺑـﯽﺷـﻮﻫﺮ ﺗﺎزﯾﺎﻧـﻪ و در زﻧـﺎن
ﺷﻮﻫﺮدار رﺟﻢ اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن.(۶۱۸ /۱۷ ،
 .۶ﺣﮑﻢ ﺳﻨﮕﺴﺎر ﻧﻤﻮدن زﻧﺎی ﻣﺤﺼﻨﻪ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ اﻣﺎ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dو
ﻣﮑﺘﺐ اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eرواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺗﺼﺮﯾﺢ ﺷﺪه اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﻣـﻮرد ،ﻧﻤﻮﻧـﻪای از ﺗﻘﯿﯿـﺪ

ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻧﺒﻮی اﺳﺖ ﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ .ﺑﻪ ﻃﻮری ﮐـﻪ ﻣﺠـﺎزات زﻧـﺎن و ﻣـﺮدان زﻧﺎﮐـﺎری ﮐـﻪ
ازدواج ﮐﺮده اﻧﺪ ،ﺳﻨﮕﺴﺎر ،ﻣﺠﺎزات زﻧﺎن وﻣﺮدان ازدواج ﻧﮑﺮده ﻣﻨﺤﺼﺮ ﺑﻪ ﺷﻼق ﺷﺪه اﺳﺖ )ﮐﻠﯿﻨﯽ،
اﻟﮑﺎﻓﯽ۱۷۶ /۷ :۱۴۰۷،ـ۱۷۷؛ اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮ ﯾﻪ :۱۴۱۳ ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ۲۳ /۴ ،ـ.(۴۲
 .۷ﻧﮑﺘﻪ آﺧﺮ اﯾﻦ ﮐﻪ ﺧﯿﻠﯽ از اﺣﮑﺎم اﺳﻼﻣﯽ در ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dآﻣـﺪه اﺳـﺖ .اﻣـﺎ در ﻗـﺮآن
ﮐﺮﯾﻢ ﻧﯿﺎﻣﺪه اﺳﺖ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺟﺰ ﯾﯿﺎت ﻧﻤﺎز و اﺣﮑﺎم آن و ﭼﮕﻮﻧﮕﯽ ﻣﻨﺎﺳﮏ ﺣﺞ ﭼﻮن اﯾﻦ دو ﻣﮑﻤﻞ ﻫـﻢ
دﯾﮕﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ و اﯾﻦ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اﺳﺖ و اﻗﺘﺒـﺎس ﺣﮑـﻢ زﻧـﺎ آن ﻫـﻢ ﺗﻮﺳـﻂ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dاز ﻣﻨـﺎﺑﻊ
ﭘﯿﺸﯿﻨﯿﺎن ﻣﺜﻞ ﺗﻮرات ﺳﺨﻦ ﺳﺨﯿﻒ وﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ دﻓﺎع اﺳﺖ.
ج( ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ و ﺑﻘﺎی ﺗﻼوت

ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ و ﺑﻘﺎی ﺗﻼوت ﺑﺪﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﮐﻪ در ﻗﺮآن آﯾﻪ ای ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣـﺎ ﺣﮑـﻢ ﺷـﺮﻋﯽ و ﻣﺤﺘـﻮای آن
ﻧﺴﺦ ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ.
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎﻟﯽ ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع ﻧﺴﺦ آورده اﺳﺖ ،ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﻓﺪﯾـﻪ ﺑـﺎ آﯾـﻪ ﺻـﯿﺎم اﺳـﺖ .او
ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»در ﮔﺰارشﻫﺎ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﺳﻠﻤﺖ ﺑﻦ اﻻﮐﻮع ،ﯾﮑﯽ از ﺻﺤﺎﺑﻪ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ )ﻣﺘـﻮﻓﯽ ﺑـﻪ ﺳـﺎل/۴۷ :
 (۶۹۲ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ وﻗﺘﯽ ﮐﻪ آﯾﻪ »آﻧﺎن ﮐﻪ ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ،ﻓﻘﯿﺮی را ﻏﺬا ﺑﺪﻫﻨﺪ« )ﺑﻘﺮه (۱۸۴ /ﻧﺎزل ﺷﺪ ،آﻧﺎﻧﯽ
ﮐﻪ روزهﺷﺎن را ﻣﯽ ﺷﮑﺴﺘﻨﺪ ]در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن[ ﺑﻪ ﺳﯿﺮ ﮐﺮدن ﻓﻘﺮا اداﻣﻪ دادﻧﺪ ﺗﺎ آن آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ »ﻫﺮ ﮐﺲ ﮐﻪ
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ ،ﮐﺘﺎب اﻟﺼﯿﺎم(« .
در ﻣﺎه رﻣﻀﺎن زﻧﺪه ﺑﺎﺷﺪ ﺑﺎﯾﺪ روزه ﺑﮕﯿﺮد« )ﺑﻘﺮه(۱۸۵ /ﻧﺴﺦ ﺷﺪ ) ِ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ ﺻﯿﺎم

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ﻣﺤﻮر اﺻﻠﯽ ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻧﺴﺦ ﻫﻤﯿﻦ ﻗﺴﻢ اﺳﺖ و ﮔﺮوﻫﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﻣﺴﻠﻤﺎن ﻣﻮاردی ﺑﺮای اﯾﻦ ﻧﻮع
ﻧﺴﺦ ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ.
ﻧﺴﺦ ﺣﮑﻢ در ﻗﺮآن ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ ﺑﻪ ﺳﻪ ﺻﻮرت اﺗﻔﺎق ﺑﯿﺎﻓﺘﺪ:
اﻟﻒ(ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ در ﻗﺮآن ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد و ﯾﺎ ﺑﺎ اﺟﻤﺎع ﻗﻄﻌﯽ ﮐﻪ ﮐﺎﺷﻒ از ﻧﺴﺦ اﺳﺖ.
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ب( ﺣﮑﻢ ﺛﺎﺑﺖ ﺑﺎ آﯾﻪای از ﻗﺮآن ،ﺑﺎ آﯾﻪای دﯾﮕﺮی از ﻗﺮآن ﮐﻪ ﻧﺎﻇﺮ ﺑﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﺎﺷﺪ ،ﻧﺴﺦ ﺷﻮد.
ج( آﯾﻪای ﺑﺎ آﯾﻪ ای دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ آن ﺗﻨﺎﻓﯽ ﮐﻠﯽ دارد ﻧﺴﺦ ﺷﻮد ،ﺑﺪون آن ﮐﻪ ﯾﮑـﯽ از آن دو ﻧـﺎﻇﺮ ﺑـﻪ
دﯾﮕﺮی ﺑﺎﺷﺪ .در اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ ﻻزم اﺳﺖ ﻧﺰول آﯾﻪ ﻧﺎﺳﺦ ﻣﺘﺄﺧﺮ از آﯾﻪ ﻣﻨﺴـﻮخ ﺑﺎﺷـﺪ واﯾـﻦ ﻓﻘـﻂ ﺑـﺎ
دﻟﯿﻞ ﻗﻄﻌﯽ ﺛﺎﺑﺖ ﻣﯽﺷﻮد و اﺛﺒﺎت اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ اﺳـﺖ و اﯾـﻦ ﻧـﻮع از ﻧﺴـﺦ در ﻗـﺮآن ﻧﯿﺎﻣـﺪه
َ َ
اﺳﺖ ،ﭼﻮن دﻻﯾﻞ ﻓﺮاون ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮ ﻋﺪم ﺗﻨﺎﻗﺾ و ﺗﻨﺎﻓﯽ در ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﻗﺮآن وﺟﻮد دارد3 :أ ﻓـﻼ

َ َ  َ ُْ ْ َ َْ َ ْ ْ َ
ْ
ََ َ ُ
اﺧﺘﻼﻓﺎ ً ﻛﺜJاً) 2ﻧﺴﺎء(۸۲ /؛ 3ا ُ
ﷲ ﻧَ ﺰ َل َأ ْﺣ َﺴ َ
ـﻦ
ﻳﺘﺪﺑ ُﺮون اﻟﻘﺮآن َو <ﻮ ن ﻣِﻦ ﻋِﻨ ِﺪ ﻏ ِJاﷲِ <ﻮﺟﺪوا ﻓﻴ ِﻪ ِ
ً َُ
ً َ
َْ
ﺜﺎ) 2yزﻣﺮ (۲۳ /اﮔﺮ ﻫﻢ در ﺑﺮﺧـﯽ آﯾـﺎت ﮐـﻪ ﻣﻮﺿـﻮﻋﯽ ﯾﮑﺴـﺎن و ﺗﻔـﺎوت
ا ِ
ﺪﻳﺚ ﻛﺘﺎﺑﺎ ﻣqﺸﺎﺑِﻬﺎ ﻣ ِ

ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎ ﻫﻢ دارﻧﺪ از ﻣﻮارد ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم و ﯾﺎ ﺗﻘﯿﯿﺪ اﻃﻼق و ﻏﯿﺮه ﻣﯽﺑﺎﺷﺪ .ﺗﻨـﺎﻗﺾ و ﺗﻨـﺎﻓﯽ ذاﺗـﯽ
ﻧﺪارد .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺷﺒﻬﻪ ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن در ادﻋﺎی ﺗﻨﺎﻗﺾ ﻣﯿﺎن آﯾـﺎت ﻗـﺮآن اﻣـﺮی ﺑﺎﻃـﻞ و ﻧﺸـﺎن از ﻋﻠـﻢ
ﻧﺎﻗﺺ و ﻧﺎﮐﺎﻓﯽ آﻧﺎن درﺑﺎره ﺑﺮﺧﯽ از اﺣﮑﺎم ) ﻣﺜﻞ:ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋﺎم وﺗﻘﯿﯿﺪ اﻃﻼق( در اﺳﻼم اﺳﺖ.

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﺑﺮرﺳﯽ ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ

َ
ُ َُ ْ ٌ َ ُ
ﯾﮑﯽ از آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ در آن ﺷﺪه اﺳﺖ آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ اﺳﺖَ 3 :و َ Oاَ d
ﻳﻦ ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓ ِﺪﻳـﺔ ﻃﻌـﺎم
ْ
ِoﺴﻜ) 2sﺑﻘﺮه(۱۸۴ /؛ »و ﺑﺮ ﮐﺴﺎﻧﯽ ﮐﻪ روزه ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻃﺎﻗﺖﻓﺮﺳﺎﺳﺖ؛ )ﻫﻢﭼﻮن ﺑﯿﻤﺎران ﻣـﺰﻣﻦ،

ّ
و ﭘﯿﺮ ﻣﺮدان و ﭘﯿﺮ زﻧﺎن (،ﻻزم اﺳﺖ ﮐﻔﺎره ﺑﺪﻫﻨﺪ :ﻣﺴﮑﯿﻨﯽ را اﻃﻌﺎم ﮐﻨﻨﺪ«.
ﮔﺮوﻫﯽ ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺷﺪن اﯾﻦ آﯾﻪ ﺷﺮﯾﻔﻪ را دادهاﻧﺪ از ﺟﻤﻠﻪ ﻓﺨـﺮرازی ﮔﻔﺘـﻪ اﺳـﺖ» :اﯾـﻦ ﻧﻈـﺮ
ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻔﺴﺮان اﺳﺖ) « .ﻓﺨﺮ رازی ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ (۸۶ /۵ :و در ﺗﻮﺟﯿﻪ آن ﺑﺮﺧﯽ ﮔﻔﺘﻪ اﻧـﺪ :در
اﺑﺘﺪای ﺗﺸﺮﯾﻊ روزه ،ﭼﻮن روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮای ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن دﺷﻮار ﺑﻮد و ﺑـﺮ آن ﻋـﺎدت ﻧﺪاﺷـﺘﻨﺪ ،ﺧﺪاوﻧـﺪ
ََ ْ
آنﻫﺎ را ّ
ﻣﺨﯿﺮ ﺑﯿﻦ روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﯾﺎ اﻓﻄﺎر ﮐﺮدن و ﻓﺪﯾﻪ دادن ﮐﺮد؛ ﺳﭙﺲ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﺑـﺎ آﯾـﻪ ﺷـﺮﯾﻔﻪ 3ﻤـﻦ
َ َ ْ ُ  َْ َْ ُ
ﻴﺼ ْﻤ ُﻪ) 2ﺑﻘـﺮه (۱۸۵ /ﻧﺴـﺦ ﺷـﺪ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﯿـﺎن۱۸۰ /۲ :۱۹۸۶ ،؛
ﺷ ِﻬﺪ ﻣِﻨﻢ ا<ﺸﻬﺮ ﻓﻠ
ﻧﺤﺎس ،اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻓﯽ ﮐﺘﺎب اﻟﻠﻪ.(۴۹۵ /۱ :۱۹۹۱ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ:
دﻟﯿﻞ اول -ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳﯽ واژه »ﻃﺎﻗﺖ«

ﻧﻈﺮﯾﻪ ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﺑﺎ اﯾﻦ ﭘﯿﺶ ﻓﺮض ﮐﻪ ﻣﻌﻨﺎی واژه »ﻃﺎﻗﺖ« ﺑﻪ ﻗﺪرت و ﺗﻮان اﺳﺖ ،ﭼـﻮن در اﯾـﻦ
ََ ْ َ َ ْ ُ  َْ َْ ُ
ﻴﺼ ْﻤ ُﻪ 2ﺗﻌﺎرض ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ .اﻣﺎ اﯾﻦ واژه ﺑـﻪ
ﺻﻮرت ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ ﺑﺎ آﯾﻪ ﺑﻌﺪ 3ﻤﻦ ﺷ ِﻬﺪ ﻣِﻨﻢ ا<ﺸﻬﺮ ﻓﻠ
ﻣﻌﻨﺎی ﻗﺪرت و ﺗﻮان ﻣﺤﺾ ﻧﯿﺴﺖ .زﯾﺮا »ﻃﺎﻗﺖ« ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗـﻮان اﻧﺠـﺎم ﻓﻌـﻞ ﺑـﺎ ﺳـﺨﺘﯽ و
دﺷﻮاری ،ﺑﺮﺧﻼف »وﺳﻊ« ﮐﻪ ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ از ﺗﻮان اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑﻪ آﺳﺎﻧﯽ .راﻏﺐ ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ» :ﻃﺎﻗﺖ«
ّ
ﻋﺒﺎرت اﺳﺖ ﺗﻮاﻧﺎﯾﯽ اﻧﺠﺎم ﮐﺎر ﺑـﻪ ﻫﻤـﺮاه ﻣﺸـﻘﺖ و دﺷـﻮاری )راﻏـﺐ اﺻـﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﻣﻔـﺮدات اﻟﻔـﺎظ
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اﻟﻘﺮآن۱۳۶۲،ش (۵۳۲ :و اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ﻧﯿﺰ ﭼﻨﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را آورده اﺳﺖ )اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯽﺗﺎ:
.(۲۳۳ /۱۰
دﻟﯿﻞ دوم -دﯾﺪﮔﺎه ﻣﻔﺴﺮان در ﺗﻔﺴﯿﺮ آﯾﻪ

ﺑﺮﺧﯽ از ﻣﻔﺴﺮان ﻧﯿﺰ ﺑﺮای »اﻃﺎﻗﻪ« ﻫﻤﯿﻦ ﻣﻌﻨﺎ را ذﮐﺮ ﮐﺮده اﻧﺪ» :اﻃﺎﻗﻪ« ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﻣﺮﺗﺒﻪ ﺗﻮان ﺑـﺮ
ﮐﺎر اﺳﺖ .ﻋﺮب »اﻃﺎق اﻟﺸﯽء« را ﻧﻤﯽ ﮔﻮﯾﺪ ﻣﮕﺮ در ﻣﻮردی ﮐـﻪ ﻗـﺪرت اﻧﺴـﺎن ﺑـﺮ اﻧﺠـﺎم ﮐـﺎر در

ﻧﻬﺎﯾﺖ ﺿﻌﻒ ﺑﺎﺷﺪ )رﺷﯿﺪ رﺿﺎ ،اﻟﻤﻨﺎر ،ﺑﯽﺗـﺎ .(۱۵۶ /۲ :واژه »اﻃﺎﻗـﻪ« ﻋﺒـﺎرت اﺳـﺖ از ﺗـﻮان ﺑـﺮ
ﭼﯿﺰی ﺑﺎ ﺗﺤﻤﻞ ﺳﺨﺘﯽ ﺑﺴﯿﺎر )ﻣﺮاﻏﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻤﺮاﻏﯽ .(۶۷ /۲ :۱۹۸۵ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﻧﺎن ﮐـﻪ ﺗـﻮان روزه
ﮔﺮﻓﺘﻦ را ﻧﺪارﻧﺪ و روزه ﮔﺮﻓﺘﻦ ﺑﺮاﯾﺸﺎن ﻣﺸﻘﺖآور اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﺳـﺎﻟﻤﻨﺪان و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﺑﯿﻤـﺎری
ﻋﻄﺶ ﻣﺒﺘﻼﯾﻨﺪ )ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﺗﺴﯿﻨﻢ.(۲۸۶ /۹ :۱۳۸۹ ،
َ
َ َ
ﱢ ُ
ﺧﻼﺻﻪ ﻣﻌﻨﺎی آﯾﻪ ﭼﻨﯿﻦ ﺧﻮاﻫﺪ ﺑﻮد ﮐﻪ ﺧﺪاوﻧﺪ در آﯾﻪ  ۱۸۳ﺳﻮره ﺑﻘﺮه3 :ﮐ ِﺘﺐ ﻋﻠـﯿﮑ ُﻢ اﻟﺼـﯿﺎم2

ﺑﻪ وﺟﻮب ﻋﯿﻨﯽ و ﻋﻤﻮﻣﯽ ﺑﻮدن روزه ﻣﺎه رﻣﻀﺎن ﺣﮑﻢ ﻓﺮﻣﻮد و آن را از ﻣﺴﺎﻓﺮ و ﻣﺮﯾﺾ ﺳﺎﻗﻂ ﻧﻤـﻮد
و اﺟﺎزه داد ﮐﻪ ﭘﺲ از ﺑﻬﺒﻮدی و ﻣﺮاﺟﻌﺖ از ﺳﻔﺮ اﯾﻦ ﻓﺮﯾﻀﻪ را ﺑﻪ ﺟﺎ ﺑﯿﺎورﻧﺪ ،ﺳﭙﺲ ﺧﻮاﺳﺖ در اﯾﻦ

آﯾﻪ ﻧﯿﺰ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮی را ﺑﺮای ﺻﻨﻒ دﯾﮕﺮی از ﻣﺮدم ﺑﯿﺎن ﮐﻨﺪ .اﯾﻦ ﺻﻨﻒ ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﻫﺴـﺘﻨﺪ روزه ﮔـﺮﻓﺘﻦ
ﺑﺮای آﻧﺎن ﺗﻮأم ﺑﺎ ﻣﺸﻘﺖ و ﻧﺎراﺣﺘﯽ ﺷﺪﯾﺪ اﺳﺖ ،ﻣﺎﻧﻨﺪ ﭘﯿﺮ ﻓﺮﺗﻮت و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻋﺎرﺿـﻪ ﺗﺸـﻨﮕﯽ
ﻣﺒﺘﻼ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﻣﺮﯾﺾﻫﺎﯾﯽ ﮐﻪ ﻣﺮﺿﺸﺎن ﺗﺎ ﻣﺎه رﻣﻀﺎن آﯾﻨﺪه اﻣﺘﺪاد ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ )ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿـﺎن ﻓـﯽ
ﺷﺪه و ﮐﻔﺎره ﺑﻪ ﺟﺎی آن ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﺷﺪه اﺳﺖ.
دﻟﯿﻞ ﺳﻮم -ﺳﯿﺎق و آﯾﺎت دﯾﮕﺮ

آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ از ﺣﮑﻢ ﻋﻤﻮﻣﯽ وﺟﻮب روزه ﮔﺮوﻫﯽ از اﻓـﺮادی ﮐـﻪ ﺗـﻮان روزه داری را ﻧﺪارﻧـﺪ اﺳـﺘﺜﻨﺎء
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،ﺣﮑﻢ آﯾﻪ ﺑﻪ ﻗﻮت ﺧﻮد ﺑﺎﻗﯽ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ اﯾﻦ ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻫﻢ ﻣﻮاﻓـﻖ ﺑـﺎ

ُ
ُ ُ
ﷲﺑ ُ
ﻢ اﻟْ ْ َ
?ـ َو ﻻ ﻳﺮـﺪ
ﺳﯿﺎق آﯾﺎت ﻣﺬﮐﻮر اﺳﺖ ﭼﻮن در اداﻣﻪ ﻫﻤﯿﻦ آﯾﺎت ﻓﺮﻣﻮده اﺳﺖ3 :ﻳﺮﺪ ا ِ
ُ ُْ
ﻢ اﻟﻌ ْ) 2ﺑﻘﺮه (۱۸۵ /و ﻫﻢ ﻣﻮاﻓﻖ ﺑﺎ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ ﻗﺮآن اﺳﺖ .ﻣﺒﻨﯽ ﺑﺮ اﯾـﻦ ﮐـﻪ ﺧﺪاوﻧـﺪ ﺳـﺒﺤﺎن
ﺑِ
ُ َْ ً  ُ ْ َ َ
ّ
ُ
ﻫﯿﭻ ﮐﺴﯽ را ﺑﻪ ﺑﯿﺶ از ﺗﻮاﻧﺶ ﻣﮑﻠﻒ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ 3ﻻ ﻳﻠﻒ اﷲ {ﻔﺴﺎ إِﻻ وﺳﻌﻬﺎ ـﺎ) 2ﺑﻘـﺮه ۲۸۶ /و

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

ﺗﻔﺴﯿﺮاﻟﻘﺮآن ،ﺑﯽﺗﺎ۳۰۰ :ـ ( ۳۰۱ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ در اﯾﻦ آﯾﻪ وﺟﻮب روزه و ﻗﻀـﺎی آن از اﯾـﻦ اﻓـﺮاد ﺑﺮداﺷـﺘﻪ

ﻫﻢ ﭼﻨﯿﻦ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ ﻣﻀﻤﻮن آﯾﺎت :ﺑﻘﺮه۲۳۳ /؛ اﻧﻌﺎم۱۵۲ /؛ اﻋﺮاف۴۲ /؛ ﻣﻮﻣﻨﻮن.(۶۲ /
دﻟﯿﻞ ﭼﻬﺎرم -رواﯾﺎت

رواﯾﺎت ﻓﺮاواﻧﯽ از اﻫﻞ ﺑﯿﺖ Eاﺳﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺗﻔﺴﯿﺮ از آﯾﻪ ﻓﺪﯾﻪ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧـﻪ

َ ََ
 Oاَ d
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ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻠﻢ از اﻣﺎم ﺑﺎﻗﺮ Jرواﯾـﺖ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ ﮐـﻪ آن ﺣﻀـﺮت در ﺗﻔﺴـﯿﺮ آﯾـﻪ 3و
ُ َ

ٌ

ْ

ُ ْ َ ُ
ﻳﻄﻴﻘﻮﻧﻪ ﻓ ِﺪ ﻳﺔ ﻃ
ﻌﺎم ِoﺴﻜ 2sﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﯾﻌﻨﯽ ﭘﯿـﺮان و ﮐﺴـﺎﻧﯽ ﮐـﻪ ﻣـﺮض ﻋﻄـﺶ دارﻧـﺪ« رواﯾـﺖ

دﯾﮕﺮی از اﻣﺎم ﺻﺎدق Jﻧﻘﻞ ﺷﺪه ﮐﻪ ﻓﺮﻣﻮدﻧﺪ» :ﻣﺮاد زﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﺮ ﻓﺮزﻧﺪش ﺑﺘﺮﺳـﺪ« )ﻋﯿﺎﺷـﯽ ،ﮐﺘـﺎب
اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ .(۷۸ /۱ :۱۳۸۰،اﯾﻦ رواﯾﺎت ﺿﻤﻦ ﺗﻌﯿﯿﻦ ﻣﺼﺪاق ﺑﺮای آﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ ﻣﺬﮐﻮر از آﯾﻪ را
ﻧﯿﺰ ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.

ادﻋﺎی وﻗﻮع ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﺻﺒﺮ ﺑﺎ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

ﻧﻤﻮﻧﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺴﺦ ﻫﺴﺖ ،آﯾﻪ )ﯾﺎ آﯾﺎت دال ﺑﺮ ﺻﺒﺮ( ﺻﺒﺮ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آﯾـﺎت ﺟﻬـﺎد
اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻣﻤﮑﻦ اﺳﺖ اﺣﮑﺎم ﻣﻌﺘﺒﺮ در ﻣﺮاﺣﻞ اوﻟﯿﻪ ﯾﮏ دﯾﻦ واﺣﺪ را ﺑﺮای ﻫﻤـﺎﻫﻨﮕﯽ ﺑـﺎ ﺗﺤـﻮﻻت ﺑﻌـﺪی
ﺗﻐﯿﯿﺮ دﻫﺪ )ﻏﺰاﻟﯽ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ .(۳ /۱ :۱۹۹۳ ،ﺑﻪ ﻋﻼوه ،ﺷﻮاﻫﺪ ﺗﺎرﯾﺨﯽ وﺟﻮد دارﻧـﺪ ﮐـﻪ اﯾـﻦ اﻣـﺮ را
ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ .ﺑﺮای ﻣﺜﺎل ،ﺑﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﮑﻪ ﺳﻔﺎرش ﻣﯽﺷﺪ ﮐـﻪ در ﻣﻘﺎﺑـﻞ ﺣﻤـﻼت زﺑـﺎﻧﯽ و ﻓﯿﺰﯾﮑـﯽ
دﺷﻤﻨﺎنﺷﺎن ﺻﺒﻮر ﺑﺎﺷﻨﺪ ،اﻣﺎ ﭘﺲ از آنﮐﻪ ﺟﺎﻣﻌﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﺑﻪ ﻣﺪﯾﻨﻪ ﻣﻬﺎﺟﺮت ﮐﺮدﻧﺪ ،ﺑـﻪ آﻧـﺎن دﺳـﺘﻮر
داده ﻣﯽﺷﺪ ﮐﻪ ﺧﺸﻮﻧﺖ را ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺟﻮاب ﺑﺪﻫﻨـﺪ .در ﻣﺪﯾﻨـﻪ ﻗـﺪرت ﺟﻤﻌﯿﺘـﯽ و اﻗﺘﺼـﺎدی اﺳـﻼم
َ
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺿﻌﻒ اﺳﻼم در ﻣﮑﻪ ﺷﺪ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،اﮔﺮ ﺗﺤـﻮل در ﺷـﺮاﯾﻂ را ﻣﺴـﻠﻢ ﻓـﺮض ﮐﻨـﯿﻢ ،ﺧـﻮداری
ﺻﺒﻮراﻧﻪ ﺟﺎﯾﺶ را ﺑﻪ اﻧﺘﻘﺎمﮔﯿﺮی دﻓﺎﻋﯽ ﻣﯽداد )ﺑﻘﺮه ۱۹۱ /و ۲۱۶؛ ﻃﻪ۱۳۰ /؛ روم۶۰ /؛ ﻣﺰﻣﻞ.«(۱۰ /
ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺴﺦ آﯾﺎﺗﯽ اﺳﺖ ،ﮐﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم  Dو ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﺑﻪ ﺻﺒﺮ و ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﺳﻔﺎرش
ً
ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪا ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﻧﺪ.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﺻﺒﺮ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ادﻋﺎ ﺷﺪه ﮐﻪ از ذﮐﺮ آنﻫﺎ ﺻﺮفﻧﻈـﺮ
ﻣﯽﮐﻨﯿﻢ ،اﻣﺎ اﯾﻦ ادﻋﺎ ﺑﻨﺎﺑﺮ دﻻﯾﻞ زﯾﺮ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﭘﺬﯾﺮش اﺳﺖ.
اول  -ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ از ﺑﺪﯾﻬﯿﺎت اﺳﺖ ،آﯾﺎت ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺮ ﺧﻼف ﮐﺘﺎبﻫﺎی ﭘﯿﺸﯿﻦ ﺑـﻪ ﺗـﺪرﯾﺞ
ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻓﺮﻗﺎن ۳۲ /و اﺳﺮاء .(۱۰۶ /ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺴﯿﺎری از اﺣﮑﺎم در اول اﺳـﻼم ﺗﺸـﺮﯾﻊ ﻧﺸـﺪه
ﺑﻮد و ﺑﻪ ﺗﺪرﯾﺞ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﮔﺮدﯾﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺣﮑﻢ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد و ﻗﺘﺎل ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ اﺳﺖ.
دوم  -آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﺒﺮ ﺗﻮﺻﯿﻪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ﺑﺎ آﯾﺎت ﺟﻬﺎد ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ ،ﻣﻨﻈﻮر از »ﺻﺒﺮ« ،ﺻﺒﺮ
ّ
و اﺳﺘﻘﺎﻣﺖ در ﺑﺮاﺑﺮ ﺗﻌﺪﯾﺎت دﺷﻤﻦ ﻧﯿﺴﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺻﺒﺮ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺷﮑﯿﺒﺎﯾﯽ ﻋﻤﻮﻣﯽ اﺳﺖ ﮐـﻪ در ﺗﻤـﺎم
ﻣﺮاﺣﻞ و در ﻫﻤﻪ ﺣﻮادث ،ﻣﺴﺘﺤﺴﻦ و ﻧﯿﮑﻮﺳﺖ ،ﺑﻪ ﻋﺒﺎرت دﯾﮕﺮ ﻣﻨﻈﻮر از ﺻﺒﺮ ،ﺣﮑﻢ اﺧﻼﻗﯽ ﻏﯿﺮ
ﻗﺎﺑﻞ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ ﻧﻪ ﯾﮏ ﺣﮑﻢ ﺳﯿﺎﺳﯽ ﮐﻪ ﺑﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮ ﻧﺴﺦ ﺷﻮد )ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿـﺎن ﻓـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯽﺗﺎ.(۳۵۸ :
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ﺳﻮم  -آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ دﻻﻟﺖ ﺑﺮ ﺻﺒﺮ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ ،آن ﻫﻢ ﺑﻪ وﯾﮋه در ﺳﺎلﻫﺎی آﻏﺎز ﻧﺰول ﻗﺮآن ،ﺑﺮ ﺧـﻼف
ﻧﻈﺮ دﺷﻤﻨﺎن و ﺷﺮق ﺷﻨﺎﺳﺎن ـ ﮐﻪ دﯾﻦ اﺳﻼم را دﯾﻦ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ـ ﺑﯿﺎﻧﮕﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐـﻪ
َ َ ْ
 َْ ً
دﯾﻦ ﻣﺒﯿﻦ اﺳﻼم دﯾﻦ رﺣﻤﺖ اﺳﺖ و ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dﻧﯿـﺰ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ رﺣﻤـﺖ َ 3و ﻣـﺎ أ ْرﺳـﻠﻨﺎک إِﻻ َرـﺔ
ْ َ
َ  ََ ُ ُ َ
ﻈـﻴﻢ) 2ﻗﻠـﻢ/
ـﻖ ﻋ ٍ
< ِﻠﻌﺎ) 2sاﻧﺒﯿﺎء (۱۰۷ /و ﺑﺎﻻﺗﺮﯾﻦ ﺳﺠﺎﯾﺎی اﺧﻼﻗﯽ را داراﺳﺖ3 .و إِﻧﮏ ﻟﻌ Xﺧﻠ ٍ
 ( ۴و ﺑﺮ اﺳﺎس ﻫﻤﯿﻦ اﺻﻞ ﻫﻢ ﺗﺒﻠﯿﻎ ﺧﻮد را ﺷﺮوع ﻧﻤﻮده اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺘﻮاﻧﺪ ﺣﻘﯿﻘﺖ اﺳـﻼم را ﺑـﻪ ﺗﻤـﺎم
ﺑﺸﺮﯾﺖ و ﺣﺘﯽ ﺑﻪ ﮔﻮش ﻣﻌﺎﻧﺪان و ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن ﺑﺮﺳﺎﻧﺪ و ﻫﻤﻮاره ﻧﯿﺰ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﺑﻮده اﺳﺖ.

ﭼﻬﺎرم  -آﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در آن اذن ﺟﻬﺎد و ﺟﻨﮓ داده ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺑﻪ اﯾﻦ ﻣﻌﻨﺎ ﻧﯿﺴﺖ ﮐﻪ ﺑﻌﺪ از ﻧـﺰول اﯾـﻦ
آﯾﺎت ﺑﺎ ﺗﻤﺎم ﻣﺨﺎﻟﻔﺎن و ﻣﻌﺎﻧﺪان ﺑﺠﻨﮕﻨﺪ و ﯾﺎ ﺑﺎ ﺧﺸﻮﻧﺖ ﺑﺮﺧﻮرد ﻧﻤﺎﯾﻨـﺪ ،ﺑﻠﮑـﻪ ﺟﻨـﮓ و ﻗﺘـﺎل ﺗﻨﻬـﺎ ﺑـﺎ
ﮐﺴﺎﻧﯽ ﺑﻮد ﮐﻪ ﻗﺼﺪ ﻣﺤﺎرﺑﻪ و آزار و اذﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن داﺷﺘﻨﺪ و ﻣﯽﺧﻮاﺳﺘﻨﺪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
را از ﺷﻬﺮ و دﯾﺎرﺷﺎن اﺧﺮاج ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ ،اﻣﺎ اﻫﻞ ﮐﺘﺎب و ﻣﺸﺮﮐﺎﻧﯽ ﮐﻪ ﺑﻪ ﻋﻬﺪ و ﭘﯿﻤـﺎن ﺧـﻮد ﭘﺎﯾﺒﻨـﺪ ﺑﻮدﻧـﺪ و
ﻗﺼﺪ آزار و اذﯾﺖ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻧﺪاﺷﺘﻨﺪ ،ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻧﯿﺰ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﺑﺎ آﻧﺎن ﺻـﻠﺢ و ﻣـﺪارا
ﻧﻤﻮده و ﺣﺘﯽ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﻣﺠﺎز ﺑﻮدﻧﺪ ،راﺑﻄﻪ دوﺳﺘﯽ و ﺑﺮﺧﻮرد ﻣﺤﺒﺖ آﻣﯿﺰ ﺑﺎ آﻧﺎن داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ .ﻣﻀـﻤﻮن
آﯾﺎت زﯾﺎدی ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ دﻻﻟﺖ دارد ﺑﺮای ﻧﻤﻮﻧﻪ ﺑﻨﮕﺮﯾﺪ ﺑﻪ آﯾﺎت ۸و  ۹ﺳﻮره ﻣﺒﺎرﮐﻪ ﻣﻤﺘﺤﻨﻪ.
ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﺎ آﯾﻪ ارث

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ﻧﻈ ﺮﯾﻪ ﻧﺴﺦ آﯾﻪ وﺻﯿﺖ ﺑﺎ آﯾﻪ ارث در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔـﺎ آﻣـﺪه اﺳـﺖ .ﺳـﯿﻮﻃﯽ در
اﻻﺗﻘﺎن ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :اﯾﻦ آﯾﻪ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن .(۷۱۰ /۲ :۱۹۹۳،اﺑﻦ
ﺟﻮزی ﻧﯿﺰ از ﺑﺮﺧﯽ ﺻﺤﺎﺑﻪ و ﺗﺎﺑﻌﯿﻦ ﮔﺰارش ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﻪ وﺻﯿﺖ ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ )اﺑﻦ ﺟﻮزی،
ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ۱۸۷ :۱۹۹۰ ،ـ.(۱۹۱

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

آﯾﻪ دﯾﮕﺮی ﮐﻪ ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺴﺦ اﺳﺖ :آﯾﻪ وﺻﯿﺖ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ وﺳـﯿﻠﻪ آﯾـﻪ ارث ﻧﺴـﺦ ﺷـﺪه
اﺳﺖ؛ او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
» آﯾﻪ  ۱۸۰ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن را ﻣﻠﺰم ﻣـﯽﮐﻨـﺪ ﮐـﻪ ﺑـﻪ ﻣﻨﻈـﻮر ﻗﺪرﺷﻨﺎﺳـﯽ از واﻟـﺪﯾﻦ و اﻗـﻮام
ﻧﺰدﯾﮏﺷﺎن آنﻫﺎ را در ﺗﺄﻣﯿﻦ ﻫﺰﯾﻨﻪﻫﺎی زﻧﺪﮔﯽ ﮐﻤﮏ ﮐﻨﻨﺪ ،در ﺣﺎﻟﯽ ﮐﻪ در ﯾﮏ ﺟﺎی دﯾﮕـﺮ )ﻧﺴـﺎء/
۱۱ـ (۱۲ﺳﻬﻢ آنﻫﺎ را ﻣﺸﺘﻤﻞ ﺑﺮ ﺳﻬﻢ وارث ﻣﯽداﻧﺪ .اﯾﻦ ﺑـﺎر ،در ﻣﻼﺣﻈـﻪ اﯾـﻦ اﺻـﻞ ﺣﻘـﻮﻗﯽ ﮐـﻪ
ﻫﯿﭻﮐﺲ ﻧﺒﺎﯾﺪ از ﯾﮏ ﺣﺎﻟﺖ دو ﺑﺎر ﻣﻨﺘﻔﻊ ﮔﺮدد ،واﻟﺪﯾﻦ و ﺳﺎﯾﺮ ﺧﻮﯾﺸﺎن ﺣﻘﻮﻗﯽ را ﮐﻪ آﯾﻪ  ۱۸۰ﺳﻮره
ﺑﻘﺮه ﺑﺮایﺷﺎن در ﻧﻈﺮ ﮔﺮﻓﺘﻪ ﺑﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .ﺑﻪ ﻣﺪت  ۱۲ﻣﺎه ﺣﻖ ﻧﮕﻪداری و ﻣﺴﮑﻦ را ،ﮐﻪ آﯾـﻪ
 ۲۴۰ﺳﻮره ﺑﻘﺮه ﺑﺮای آنﻫﺎ ﻣﻘﺮر ﮐﺮده ﺑﻮد از دﺳﺖ ﻣﯽدادﻧﺪ .از دﯾﺪ ﺑﺮﺧﯽ ﻓﻘﻬﺎی ﺳﻨﺘﯽ ،در اﯾـﻦﺟـﺎ
ﯾﮏ آﯾﻪ ﻗﺮآن آﯾﻪ دﯾﮕﺮی را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﺮد.
او در اداﻣﻪ ﺑﺎ ذﮐﺮ رواﯾﺘﯽ ﻣﺪﻋﯽ ﻧﺴﺦ اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺖ ﺷﺪه و ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ:
»ﻓﻘﻬﺎی دﯾﮕﺮ ﺑﺤﺚ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ ﮐﻪ ﺗﺪارﮐﺎﺗﯽ )اﻣﺘﯿﺎزاﺗﯽ( ﮐﻪ آﯾﻪ  ۱۸۰ﺳـﻮره ﺑﻘـﺮه و آﯾـﺎت  ۱۱و ۱۲
ﺳﻮره ﻧﺴﺎء در ﻧﻈﺮ ﻣﯽ ﮔﺮﻓﺘﻨﺪ ﺑﻪ ﻫﯿﭻ وﺟﻪ ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﻣﺼﺎﻟﺤﻪ ﻧﺒﻮدﻧﺪ ،اﻣﺎ ﺑﻪ اﯾﻦ ﻫـﻢ ﻗﺎﺋـﻞ ﺑﻮدﻧـﺪ ﮐـﻪ
ﻣﺤﺮوم ﮐﺮدن واﻟﺪﯾﻦ و ﺑﯿﻮهﻫﺎ از ﺣﻘﻮق دوﮔﺎﻧﻪﺷـﺎن را ﺧـﻮد ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﻋـﻼم ﮐـﺮده ﺑـﻮد» :ﺑـﺮای وارث
وﺻﺎﯾﺘﯽ در ﮐﺎر ﻧﯿﺴﺖ« .در اﯾﻨﺠﺎ ﺳﯿﺮه ﻋﻤﻠﯽ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ ﺑﻮد ﮐﻪ آﯾﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﻣﯽﮐﺮد«.
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»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸

وﻟﯽ اﯾﻦ ﻧﻈﺮﯾﻪ از ﭼﻨﺪ ﺟﻬﺖ ﻣﺮدود اﺳﺖ ،زﯾﺮا:
اول -ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﺑﺎ رواﯾﺖ »اﻻ ﻻ ّ
وﺻﯿﺔ ﻟﻮارث« ﮐﻪ در ﺻﺤﯿﺢ ﺑﺨﺎری ﻧﯿﺰ آﻣﺪه اﺳـﺖ ﭼـﻮن ﺧﺒـﺮ
واﺣﺪی ﺑﯿﺶ ﻧﯿﺴﺖ و ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻧﯿﺰ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﺪ آﯾﻪ ﻗﺮآن را ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ.
ﻻزم ﺑﻪ ﺗﻮﺿﯿﺢ اﺳﺖ ﮐﻪ درﺑﺎره ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ ﺳﻨﺖ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮاﮐﺮم Dاﺧﺘﻼف ﻧﻈﺮ وﺟﻮد
ً
ً
دارد .ﺑﺮﺧﯽ ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﻗﺮآن را ﺑﺎ ﺳﻨﺖ ﻣﺘﻮاﺗﺮ ﻋﻘﻼ و ﻧﻘﻼ ﺟﺎﯾﺰ ﻣﯽداﻧﻨﺪ )ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿـﺎن ﻓـﯽ ﺗﻔﺴـﯿﺮ
اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯽﺗﺎ (۲۸۳ :وﻟﯽ اﯾﻦ ﮔﻮﻧﻪ ﻧﺴﺦ وﻗﻮع ﻧﯿﺎﻓﺘﻪ اﺳﺖ.
دوم  -اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ ﻣﺘﻮﻗﻒ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻧﺰول آﯾﻪ ارث ،ﻣﺘﺄﺧﺮ از اﯾﻦ آﯾﻪ ﺑﺎﺷـﺪ وﻟـﯽ ﻃﺮﻓـﺪاران
ﻧﺴﺦ ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ آن را ﺛﺎﺑﺖ ﮐﻨﻨﺪ.
ﺳﻮم  -آﯾﻪ وﺻﯿﺖ ﭼﻨﯿﻦ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ﮐﻪ :ﺷﺨﺺ ﻗﺒﻞ از ﻣﺮﮔﺶ ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﺪ ﺑـﺮای ﻗـﻮم و ﺧـﻮﯾﺶ
ﺧﻮد وﺻﯿﺖ ﮐﻨﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﺴﻠﻤﺎ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳـﺖ ،زﯾـﺮا آﻧـﺎن در ﺻـﻮرﺗﯽ ﮐـﻪ ﻣﯿـﺖ ﻓﺮزﻧـﺪ دارد،
ﻧﻤﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ارث ﺑﺒﺮﻧﺪ و آﯾﻪ ارث در اﯾﻦ ﺻﻮرت ﺑﺮای ﺧﻮﯾﺸﺎوﻧﺪان ﺳﻬﻤﯽ ﻣﻌﯿﻦ ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ و اﮔﺮ در ﻣـﻮرد
آنﻫﺎ وﺻﯿﺖ ﺷﻮد ،ﻣﯽﺗﻮاﻧﻨﺪ ﻃﺒﻖ وﺻﯿﺖ ،ﺳﻬﻤﯽ از اﻣﻮال ّﻣﯿﺖ ﺑﺒﺮﻧﺪ و اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻧﺴﺦ ﻧﺸـﺪه اﺳـﺖ و
ﻫﻢﭼﻨﺎن ﭘﺎﺑﺮﺟﺎﺳﺖ .وﺻﯿﺖ ﺑﺮای ﭘﺪر و ﻣﺎدر ﻧﯿﺰ ﻫﻤﯿﻦ ﻃﻮر ﺟﺎﯾﺰ و ﻧﺎﻓﺬ اﺳﺖ و ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ.
ﭼﻬﺎرم  -ﮔﺬﺷﺘﻪ از ﻫﻤﻪ اﯾﻦﻫﺎ ،ﻣﻮﺿﻮع ارث ﺑﻌﺪ از وﺻﯿﺖ ﺟﺮﯾﺎن ﭘﯿﺪا ﻣﯽﮐﻨﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ اﮔﺮ ّﻣﯿﺘـﯽ
وﺻﯿﺖ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﺪ ﻣﺎﻧﻨﺪ ﻗﺮوض و ﺑﺪﻫﯽﻫﺎی وی ،اول وﺻﯿﺖ او را اﺟﺮا ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و ﺳﭙﺲ در ﻣـﺎﺑﻘﯽ
اﻣﻮال وی ،اﺣﮑﺎم ارث اﺟﺮا ﻣﯽﺷﻮد .ﺧﻮد آﯾﻪ ارث ﻧﯿـﺰ ﺑـﺪﯾﻦ ﻣﺴـﺌﻠﻪ ﺗﺼـﺮﯾﺢ ﻧﻤـﻮده اﺳـﺖ آنﺟـﺎ
ﻣﯽﻓﺮﻣﺎﯾﺪ3 :ﻣ ِْﻦ َ ْﻌ ِﺪ َوﺻِ ﻴ ٍﺔ ﻳﻮ ﺑﻬﺎ َأ ْو َدﻳﻦ) 2ﻧﺴﺎء (۱۲ /ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ،آﯾﻪ ارث ﻧﻪ ﺗﻨﻬﺎ ّ
وﺻـﯿﺖ را ﻧﺴـﺦ
ِ
ٍ
ﻧﻤﯽﮐﻨﺪ ،ﺑﻠﮑﻪ آن را ﺗﻨﻔﯿﺬ و ﺑﺮآن ﺗﺄﮐﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﺧﻮﯾﯽ ،اﻟﺒﯿﺎن۳۱۷ :۱۳۹۴ ،ـ.(۳۱۸
ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﻪ »ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ« از وﺟﻮب ﺑﻪ اﺳﺘﺤﺒﺎب
ً
ﻧﻤﻮﻧﻪ ﻣﺜﺎل دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﻦ ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﻧﻤﻮده اﺳﺖ آﯾﻪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ اﺳﺖ ﮐﻪ در اول واﺟﺐ ﺑﻮد و ﺑﻌﺪا
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﮔﺮدﯾﺪ او ﺑﻪ ﻧﻘﻞ از ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ آورده اﺳﺖ:
»وﻗﺘﯽ ﮐﻪ ﻣﺮدی در ﻣﻮرد ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﭘﺮﺳﯿﺪ ،ﻋﺎﯾﺸﻪ ﺑﯿﻮه ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ از آن ﻣﺮد ﭘﺮﺳﯿﺪ »آﯾـﺎ ﺷـﻤﺎ ﺳـﻮره
 ۷۳ 202ﻗﺮآن را ﻧﻤﯽﺧﻮاﻧﯿﺪ؟« ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ و اﺻﺤﺎﺑﺶ ﯾﮏ ﺳﺎل ﺗﻤﺎم ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣـﯽﺧﻮاﻧﺪﻧـﺪ ،و در آن ﺳـﺎل،
ﺧﺪا آن ﺳﻮره را در ﺑﻬﺸﺖ ﺣﻔﻆ ﮐﺮد ،و ﻓﻘﻂ  ۱۲ﻣﺎه ﺑﻌﺪ آن را ﺗﺨﻔﯿـﻒ داد و ﻧﻤـﺎز ﺷـﺐ )ﮐـﻪ ﺗـﺎ آن
ﻣﺴﻠﻢ ،ﺻﺤﯿﺢ( .ﻣﻄﺮح ﺷﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ در اﯾﻦ ﻣـﻮرد ﻧﺴـﺦ ادﻋـﺎﯾﯽ
زﻣﺎن واﺟﺐ ﺑﻮد( ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺷﺪ ) ِ
ﯾﮏ ﺣﮑﻢ )ﺣﻘﻮﻗﯽ( ﮐﻨﺎر ﮔﺬاﺷﺘﻪ ﻣﯽﺷﺪ و ﯾﮏ ﺣﮑﻢ دﯾﮕﺮ ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ آن ﻣﯽﮔﺮدﯾﺪ ،ﻫﺮ ﭼﻨﺪ ﮐﻪ آﯾﺎت
ﺟﺎﯾﮕﺰﯾﻦ ﺷﺪه ﻫﻢ در ﻣﺘﻦ ﻗﺮآن ﺑﺎﻗﯽ ﻣﯽﻣﺎﻧﺪﻧﺪ«.

ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ﺑﺮرﺳﯽ ﻣﺪﺧﻞ »ﻧﺴﺦ« در داﯾﺮة اﻟﻤﻌﺎرف ﻗﺮآن ﻻﯾﺪن

ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ در ﺳﻮره ّﻣﺰ ّﻣﻞ و ﻧﺴﺦ آن ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤـﯿﻦ ﺳـﻮره در ﺑﺮﺧـﯽ
ﻣﻨﺎﺑﻊ ﭘﯿﺮوان ﻣﮑﺘﺐ ﺧﻠﻔﺎ ﺑﺎزﺗـﺎب ﯾﺎﻓﺘـﻪ اﺳـﺖ .از ﺟﻤﻠـﻪ ﺳـﯿﻮﻃﯽ در اﻻﺗﻘـﺎن آن را از ﻣـﻮارد ﻧﺴـﺦ
ﺑﺮﺷﻤﺮده اﺳﺖ )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.(۷۱۲ /۲ :۱۹۹۳ ،
ﻣﮑﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ﻣﯽﻧﻮﯾﺴﺪ :ﺧﺪاوﻧﺪ در آﻏﺎز ،ﻗﯿـﺎم ﺷـﺐ را ﺑـﺮ ﭘﯿـﺎﻣﺒﺮ اﮐـﺮم Dو ﻣﺴـﻠﻤﺎﻧﺎن
واﺟﺐ ﮐﺮد ،ﺳﭙﺲ آن را ﺑﺎ آﯾﻪ ﭘﺎﯾﺎﻧﯽ ﻫﻤﯿﻦ ﺳﻮره ﻧﺴﺦ ﮐﺮد و ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﻣﺴﺘﺤﺐ ﺷـﺪ )اﺑـﻦ ﺟـﻮزی،
ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ .(۵۴۹ :۱۹۹۰ ،ﻫﻢﭼﻨﯿﻦ ﻧﺴﺦ آﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ از ﻋﺎﯾﺸﻪ ،اﺑﻦ ﻋﺒﺎس ،ﺟـﺎﺑﺮاﺑﻦ
ﻋﺒﺪاﻟﻠﻪ و ﺣﺴﻦ ﻧﯿﺰ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ )ﻫﻤﺎن(.
ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن آﯾﻪ ﻣﻮرد ﻧﻈﺮ ﺑﻪ ﺛﺒﻮت دو ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﺴﺘﮕﯽ دارد:
َ َ ْ ُ
اﻟﻒ( از ﻋﺒﺎرت 3ﻳﺎ أﻳﻬﺎ ا< ُﻤ ﺰ ﻣﻞ 2وﺟﻮب ﻗﯿﺎم ﺷﺐ اﺳـﺘﻔﺎده ﺷـﻮد .ﮔﻔﺘـﻪ اﻧـﺪ :ﻇﻬـﻮر ﻓﻌـﻞ اﻣـﺮ
وﺟﻮب اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ را ﺗﺄﯾﯿﺪ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ.
ب( اﯾﻦ وﺟﻮب ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dﻧﺒﺎﺷﺪ ،و ﻫﻤﻪ ﻣﺆﻣﻨﺎن را درﺑﺮﮔﯿﺮد.
ﺑﺮﺧﯽ ﺑﺎ ﺗﺮدﯾﺪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ اول ،ﻣﻨﺴﻮخ ﺑﻮدن آﯾـﻪ را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘـﻪ اﻧـﺪ و ﻣـﯽﮔﻮﯾﻨـﺪ :ﻣﻔـﺎد آﯾـﻪ ﺣﮑـﻢ
اﺳــﺘﺤﺒﺎﺑﯽ دارد ﮐــﻪ ﺷــﺎﻣﻞ ﭘﯿــﺎﻣﺒﺮ اﮐــﺮم Dو اﻣــﺘﺶ ﻣــﯽﺷــﻮد )ﻗﯿﺴــﯽ ،اﻻﯾﻀــﺎح ﻟﻨﺎﺳــﺦ اﻟﻘ ـﺮان
وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ.(۴۴۳ :۱۹۸۶،
ﺷﯿﺦ ﻃﻮﺳﯽ ﻧﻮﺷﺘﻪ اﺳﺖ :ﺻﯿﻐﻪ اﻣﺮ در اول ﺳﻮره و ﻧﯿﺰ در آﺧﺮ آن ﺑﻪ ﺻﻮرت ﻧـﺪب و اﺳـﺘﺤﺒﺎب
آﻣﺪه اﺳﺖ؛ ﭘﺲ وﺟﻬﯽ ﺑﺮای ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﯿﻦ اﯾﻦ دو آﯾﻪ ﻧﯿﺴـﺖ ﺗـﺎ ﯾﮑـﯽ دﯾﮕـﺮی را ﻧﺴـﺦ ﮐﻨـﺪ )ﻃﻮﺳـﯽ،
اﻟﺘﺒﯿﺎن ،ﺑﯽﺗﺎ .(۱۶۹ /۱۰ :ﻃﺒﺮﺳﯽ ﺑﻌﺪ از ﮔﺰارش ﻧﺴﺦ از ﺣﺴﻦ و ﻋﮑﺮﻣﻪ ﻣﯽﻧﻮﺳﯿﺪ :در ﻇـﺎﻫﺮ آﯾـﺎت
ﭼﯿﺰی اﻗﺘﻀﺎی ﻧﺴﺦ ﮐﻨﺪ ،ﻧﯿﺴﺖ و ﺑﻬﺘﺮ آن اﺳﺖ ﮐﻪ آﯾﺎت ﺑﻪ ﺣﺎل ﺧﻮد ﺑـﺎﻗﯽ ﺑﻤﺎﻧـﺪ .ﭘـﺲ ﻗﯿـﺎم ﻟﯿـﻞ
ﻣﺴﺘﺤﺐ ﻣﺆﮐﺪ اﺳﺖ و ﺑﻪ آن ﺗﺸﻮﯾﻖ ﺷﺪه اﺳﺖ و واﺟﺐ ﻧﯿﺴـﺖ )ﻃﺒﺮﺳـﯽ ،ﻣﺠﻤـﻊ اﻟﺒﯿـﺎن:۱۹۸۶ ،
.(۵۶۹ /۱۰
ﮔﺮوﻫﯽ دﯾﮕﺮ وﺟﻮﺑﯽ ﺑﻮدن اﻣﺮ در ﻋﺒﺎرت آﯾﻪ ﻣﺒﺎرﮐﻪ را ﭘﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧﺪ ،اﻣﺎ ﻣﻘﺪﻣﻪ دوم را ﻧﭙﺬﯾﺮﻓﺘﻪاﻧـﺪ،
و ﻣﯽﮔﻮﯾﻨﺪ :اﯾﻦ اﻣﺮ ﻣﺨﺼﻮص ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﺖ .اﯾـﻦ ﺳـﺨﻦ از ﺳـﻌﯿﺪ ﺑـﻦ ﺟﺒﯿـﺮ و ﺑﻌﻀـﯽ دﯾﮕـﺮ 203
ﮔﺰارش ﺷﺪه اﺳﺖ) .ﻣﺎوردی ،اﻟﻨﮑﺖ و اﻟﻌﯿـﻮن۱۹۹۳،م .(۱۲۵ /۶ :ﺑﺮﺧـﯽ ﻣﺤﻘﻘـﺎن ﻣﻌﺎﺻـﺮ در رد
ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ در آﯾﻪ ﻣﺬﮐﻮر ﮔﻔﺘﻪ اﻧﺪ:
ّ
ّ
اﻟﻒ( ﺧﻄﺎﺑﯽ ﮐﻪ ﻣﺘﻮﺟﻪ ﺧﻮد ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﺖ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻣﺰﻣﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ و اﺧﺘﺼﺎص ﺑﻪ اﯾﺸﺎن
َ
َ
دارد ،ﺑﺮﺧﻼف ﻣﻮارد دﯾﮕﺮ ﮐﻪ ﺑﺎ وﺻﻒ ﻧﺒﻮت »ﯾﺎ أ َﯾﻬﺎ ﱠاﻟﻨ ِﺒﯽ« و رﺳﺎﻟﺖ »ﯾﺎ أ َﯾﻬﺎ ﱠاﻟﺮ ُﺳـﻮل« ﻫﻤﺮاه اﺳﺖ
ﮐﻪ ﺷﺎﻣﻞ ّاﻣﺖ ﻧﯿﺰ ﻣﯽﺷﻮد.

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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ب( اﯾﻦ آﯾﻪ در ﺻﺪد ﺑﯿﺎن وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺷﺐ ﺑﺮای ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم Dاﺳﺖ .زﯾﺮا ﭼﻨـﺎنﭼـﻪ از ﻗـﺮآن و
ﺳﻨﺖ اﺳﺘﻔﺎده ﻣﯽﺷﻮد ،آن ﺣﻀﺮت ﻣﺨﺘﺼﺎﺗﯽ داﺷﺘﻪ اﺳﺖ ﮐﻪ دﯾﮕﺮ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن در آنﻫﺎ ﺑـﺎ او ﺷـﺮﯾﮏ
ﻧﺒﻮدهاﻧﺪ .وﺟﻮب ﻧﻤﺎز ﺷﺐ از اﯾﻦ ﻗﺒﯿﻞ اﺳـﺖ .و آﯾـﻪ  ۷۹ﺳـﻮره ﻣﺒﺎرﮐـﻪ اﺳـﺮاء اﯾـﻦ ﻣﻄﻠـﺐ را ﺗﺄﯾﯿـﺪ
ّ
اﻟﻤﺆﯾﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ،ﺑﯽﺗﺎ.(۱۶۳ :
ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ )ﻧﺪا ،اﻟﻨﺴﺦ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن ﺑﯿﻦ
ﱠ
َ
ٌ
ج( اﺑﻮ ّ
ـﻦ اﻟ َ
ﺣﯿﺎن در ﺗﺄﯾﯿﺪ اﺧﺘﺼﺎﺻﯽ ﺑﻮدن اﻣﺮ در آﯾـﻪ اول ﻣـﯽﻧﻮﯾﺴـﺪ :ﻋﺒـﺎرت »ﻃﺎﺋﻔـﺔ ﻣ َ
ـﺬﯾﻦ
ِ ِ
َﻣ َﻌﮏ« دﻟﯿﻞ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﯿﺎم ﺑﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن واﺟﺐ ﻧﺒﻮده اﺳﺖ ،ﭼﻮن اﮔﺮ ﺑﺮ ﻫﻤﻪ واﺟﺐ ﺑﻮد،
ﺑﻪ ﺟﺎی آن »و اﻟﺬﯾﻦ ﻣﻌﮏ« ﻣﯽآﻣﺪ ) ّ
اﺑﻮﺣﯿﺎن ،اﻟﻨﻬﺮاﻟﻤﺎرد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ.(۴۵۵ /۵ :۱۹۹۶ ،
د( در ﮔﺰارش از ﻋﺎﯾﺸﻪ درﺑﺎره ﻧﺴﺦ ﻗﯿﺎم ﻟﯿﻞ آﻣﺪه اﺳﺖ ﮐﻪ ﻣﯿﺎن آﯾﺎت ﻧﺎﺳـﺦ )آﯾـﻪ ّ ۲۰ﻣﺰ ّﻣـﻞ( و
ﻣﻨﺴﻮخ )آﯾﺎت اول ّﻣﺰ ّﻣﻞ( ﯾﮏ ﺳﺎل ﻓﺎﺻﻠﻪ اﻓﺘﺎده اﺳﺖ .اﯾﻦ ﮔﺰارش ﻣﺒﺘﻨﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ اﺳﺖ؛ در ﻃﻮل اﯾـﻦ
ﯾﮏ ﺳﺎل ﻣﯿﺎن آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ و ﭘﺎﯾﺎن اﯾﻦ ﺳﻮره ﻫﯿﭻ آﯾﻪ ﻧﺎزل ﻧﺸﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،ﯾﻌﻨﯽ ﻓﺘﺮت وﺣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده
اﺳﺖ و ﯾﺎ اﯾﻦ ﮐﻪ آﯾﺎﺗﯽ از ﻗﺮآن ﻧﺎزل ﺷﺪه ﺑﺎﺷﺪ ،اﻣﺎ ﻃﺒﻖ دﺳﺘﻮر ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم در ﺳـﻮرهﻫﺎی دﯾﮕـﺮ ﻗـﺮار
داده ﺑﺎﺷﻨﺪ .اﺛﺒﺎت اﯾﻦ دو اﻣﺮ ﺑﺴﯽ ﻣﺸﮑﻞ ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ .ﭼﻮن درﺑﺎره اﺣﺘﻤـﺎل اول ﮔﺰارﺷـﯽ ﻧﻘـﻞ ﻧﺸـﺪه
اﺳﺖ ﮐﻪ ﻓﺘﺮت وﺣﯽ اﺗﻔﺎق اﻓﺘﺎده ﺑﺎﺷﺪ و ﺑﺮ ﺧﻼف اﺣﺘﻤـﺎل دوم ﻧﯿـﺰ رواﯾـﺎت ﻣﺘﻌـﺪدی ﺳـﯿﻮﻃﯽ در
اﻻﺗﻘﺎن ﻧﻘﻞ ﮐﺮده اﺳﺖ ﮐﻪ در ﯾﮑﯽ از آن آﻣﺪه اﺳﺖ » :ﺳﻌﯿﺪ ﺑﻦ ﺟﺒﯿﺮ از اﺑﻦ ّﻋﺒﺎس آورده ﮐـﻪ ﮔﻔـﺖ:
ا<ﺮ ْﻦ 
ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن ﭘﺎﯾﺎن ﯾﺎﻓﺘﻦ ﺳﻮره را ﻧﻤﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﺗﺎ اﯾﻦﮐﻪ  3اﷲِ 
ا<ﺮﺣِﻴﻢِ ( ﻧﺎزل ﻣـﯽﮔﺸـﺖ ،ﭘـﺲ
ِ
ﻫﺮﮔﺎه ﻧﺎزل ﻣﯽﺷﺪ ،ﻣﯽداﻧﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺳﻮره ﺧﺘﻢ ﺷﺪه اﺳﺖ .ﺳﻨﺪ اﯾﻦ ﺣﺪﯾﺚ ﺑـﺮ ﻣﺒﻨـﺎی ﺷـﺮط ﺷـﯿﺨﯿﻦ
ﺻﺤﯿﺢ اﺳﺖ« )ﺳﯿﻮﻃﯽ ،اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن.(۲۶۵ / ۱ :۱۹۹۳ ،
ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ آﯾﺎت آﻏﺎزﯾﻦ ﺳﻮره ّﻣﺰ ّﻣﻞ ﻧﺴﺦ ﻧﺸﺪه اﺳﺖ .ﭼﻮن ﺧﻄﺎب آﯾﺎت اول ﺑﻪ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم اﺳﺖ و
آﯾﻪ آﺧﺮ ﻧﯿﺰ در ﻣﻘﺎم اﺛﺒﺎت ﺣﮑﻢ ﻧﺴﯿﺖ ،ﺑﻠﮑﻪ ﺑﺮای اﺛﺒﺎت ﺗﺨﻔﯿﻒ در ﻣﻮرد ﮐﺴﺎﻧﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺳـﺒﺐ
ﺷﻮر و ﻋﺸﻖ ﺑﻪ ﻋﺒﺎدت و ﻫﻤﺮاﻫﯽ ﺑﺎ ﭘﯿﺎﻣﺒﺮ اﮐﺮم از آن ﺣﻀﺮت ﺗﺒﻌﯿﺖ ﻣﯽﮐﺮدﻧﺪ و ﺧﻮد را ﺑﻪ زﺣﻤـﺖ
ﻣﯽ اﻧﺪاﺧﺘﻨﺪ و ﺧﺪاوﻧﺪ ﺑﻪ آﻧﺎن اﻋﻼم ﮐﺮد اﯾﻦ اﻣﺮ ﺑﺮ ﺷﻤﺎ واﺟﺐ ﻧﯿﺴﺖ )ﺣﺴﯿﻨﯽزاده ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ
ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن.(۲۶۶ :۱۳۹۰ ،
ادﻋﺎی ﻏﯿﺮ اﻟﻬﯽ و ﺑﺸﺮی ﺑﻮدن ﻗﺮآن

ﯾﮑﯽ دﯾﮕﺮ از ﺷﺒﻬﺎﺗﯽ ﮐﻪ ﺑﺮﺗﻦ ﻣﻄﺮح ﻣﯽﻧﻤﺎﯾﺪ راﺑﻄﻪ ﻧﺴﺦ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ﮐﻪ از اﯾﻦ ﻃﺮﯾـﻖ در
ﭘﯽ اﺛﺒﺎت ﻏﯿﺮ اﻟﻬﯽ و ﺑﺸﺮی ﺑﻮدن ﻗﺮآن اﺳﺖ .او ﮔﻔﺘﻪ اﺳﺖ:
از ﻧﻈﺮ روﺷﻨﻔﮑﺮان ﻧﺴﺦ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﺗﻐﯿﯿﺮ اراده اﻟﻬﯽ اﺳﺖ اﻣﺎ از ﻧﻈـﺮ ﻣﺘﮑﻠﻤـﺎن اراده اﻟﻬـﯽ ﺗﻐﯿﯿـﺮ
ﻧﺎﭘﺬﯾﺮ و ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ ﻧﺎﻣﺤﺪود اﺳﺖ او ﺑﺪون اﻇﻬﺎر ﻧﻈﺮ از ﻣﯿﺎن اﯾﻦ دو دﯾـﺪﮔﺎه ،ﻣـﺪﻋﯽ اﺳـﺖ از ﯾـﮏ

ﻃﺮف ﻧﺴﺦ آﯾﺎت ﺑﻪ وﺳﯿﻠﻪ آﯾﺎت دﯾﮕﺮ رخ داده اﺳﺖ و اﯾﻦ اﻣﺮ ﻗﻄﻌﯽ و ﻣﺴﻠﻢ اﺳﺖ و از ﻃـﺮف دﯾﮕـﺮ
»ﭼﻮن ﺷﺮاﯾﻂ اﻧﺴﺎﻧﯽ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻣﯽﮐﻨﻨﺪ و در ﻋﻠﻮم اﻧﺴﺎﻧﯽ ﻫﻢ ﭘﯿﺶرﻓـﺖ ﺻـﻮرت ﻣـﯽﮔﯿـﺮد .وﻗﺘـﯽ ﮐـﻪ
اﻧﺴﺎنﻫﺎ ﺑﺮﯾﮏدﯾﮕﺮ ﺣﮑﻢ ﻣﯽراﻧﻨـﺪ ،و ﺑﻌـﺪﻫﺎ ﻧﺴـﺒﺖ ﺑـﻪ ﭘﯿﺎﻣـﺪ ﻣﻼﺣﻈـﻪ ﻧﺸـﺪه اﺣﮑـﺎمﺷـﺎن آﮔـﺎه
ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ،ﻣﺠﺒﻮر ﻣﯽﺷﻮﻧﺪ ﺣﮑﻤﯽ را ﮐﻨﺎر ﺑﮕﺬارﻧﺪ«.
ﺑﺮرﺳﯽ و ﻧﻘﺪ

ﻧﺘﯿﺠﻪ
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درﭘﺎﺳﺦ ﺑﺎﯾﺪ ﮔﻔﺖ:
اول  -ﻧﻈﺮ ﻫﻤﻪ ﻣﺴﻠﻤﺎﻧﺎن اﯾﻦ اﺳﺖ ﮐﻪ ﻗﺮآن ﮐﻼم اﻟﻬﯽ اﺳﺖ ،ﻫـﻢ در ﻟﻔـﻆ و ﻫـﻢ در ﻣﻌﻨـﺎی و
دﻻﯾﻞ ﻓﺮاواﻧﯽ ﻋﻘﻠﯽ و ﻧﻘﻠﯽ ﺑﺮ اﯾﻦ ﻣﻄﻠﺐ وﺟﻮد دارد.
دوم  -ﻗﺎﺋﻞ ﺷﺪن ﺑﻪ ﻧﺴﺦ ﻣﺴﺘﻠﺰم ﻧﺴـﺒﺖ دادن ﺟﻬـﻞ ﺑـﻪ ﺧـﺪای ﺳـﺒﺤﺎن ﻧﯿﺴـﺖ و ﻫـﻢ ﭼﻨـﯿﻦ،
»ﻧﺴﺦ« ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﭘﯿﺪاﯾﺶ رأی ﺟﺪﯾﺪ و ﮐﺸﻒ ﺧﻄﺎی ﮔﺬﺷﺘﻪ ﻧﯿﺴﺖ .ﺑﻠﮑﻪ ﻧﺴﺦ اﻋﻼم ﭘﺎﯾﺎن ﺣﮑﻤـﯽ
اﺳﺖ ﮐﻪ در واﻗﻊ ﻣﻮﻗﺖ ﺑﻮده و ﺧﺪاوﻧﺪ ﻣﯽداﻧﺴﺖ ﮐﻪ اﯾﻦ ﺣﮑﻢ ﻣﻮﻗﺖ اﺳﺖ اﻣﺎ ﺑﻨـﺎﺑﺮ ﻣﺼـﻠﺤﺘﯽ )از
ﺟﻤﻠﻪ اﻣﺘﺤﺎن ،ﺗﺮﻏﯿﺐ و ﺗﺸﻮﯾﻖ ﻣﺮدم ﺑﻪ اﻃﺎﻋﺖ و اﻧﻘﯿﺎد از اﻣﺮ اﻟﻬـﯽ( ﺑـﺮای ﻣـﺮدم ﻣـﻮﻗﺘﯽ ﺑـﻮدن آن
ﻣﻌﻠﻮم ﻧﺒﻮده اﺳﺖ.
ﺳﻮم  -ﻫﻤﺎن ﮔﻮﻧﻪ ﮐﻪ در ﻣﻘﺪﻣﻪ ﺑﯿﺎن ﮔﺮدﯾﺪ ،اﺣﮑﺎم ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼـﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳـﺪ اﺳـﺖ و ﻣﺼـﺎﻟﺢ و
ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺎ اﺧﺘﻼف اﻓﺮاد و اﺣﻮال و زﻣﺎنﻫﺎ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ ،ﭘﺲ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ .ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻧﺴﺦ ﻫﯿﭻ ﺗﻌﺎرﺿﯽ و ﺗﻨﺎﻓﯽ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﺑﺪی و ازﻟﯽ ﺧﺪاوﻧﺪ و ﻏﯿﺮ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﺑﻮدن آن ﻧﺪارد.

 .۱ﺷﺮقﺷﻨﺎﺳﺎن ﺑﻪ وﯾﮋه ﺟﺎن ﺑﺮﺗﻦ ﺑﺎ ﭘﯿﺶ ﻓﺮضﻫﺎی ﻧﺎدرﺳـﺖ از ﻣﻌﻨﺎﺷﻨﺎﺳـﯽ واژﮔـﺎن و ﺗﻔﺴـﯿﺮ
آﯾﺎت و ﺗﺮﺟﻤﻪﻫﺎی ﻏﻠﻂ و اﺳـﺘﻤﺪاد از ﻣﻨـﺎﺑﻊ ﻏﯿـﺮ ﻣﻌﺘﺒـﺮ ﺳـﻌﯽ دارﻧـﺪ ،ﻣﻮﺿـﻮع ﻧﺴـﺦ در ﻗـﺮآن را
دﺳﺖآوﯾﺰی ﺑﺮای اﻫﺎﻧﺖ و اﯾﺠﺎد ﺷﺒﻬﻪ در ﻗﺮآن ﻗﺮار دﻫﻨﺪ و ﻗـﺮآن را ﺑـﻪ ﻋﻨـﻮان ﻣـﺘﻦ ﺑﺸـﺮی ﻣﻌﺮﻓـﯽ
ﻧﻤﺎﯾﻨﺪ.
 .۲رواﯾﺎﺗﯽ ﮐﻪ در ﺑﺮﺧﯽ ﻣﻨﺎﺑﻊ درﺑﺎره ﻧﺴﺦ ﻗﺮآن ﺑﻪ ﻣﯿﺎن آﻣﺪه اﺳﺖ رواﯾﺎت ﻏﯿﺮ ﺻﺤﯿﺢ ﻫﺴـﺘﻨﺪ205 ،
ﺑﺮ ﻓﺮض ﻫﻢ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ رواﯾﺎت دارای ﺳﻨﺪ ﺻﺤﯿﺢ داﺷﺘﻪ ﺑﺎﺷﻨﺪ ،ﺧﺒﺮ واﺣﺪ ﻫﺴﺘﻨﺪ و ﭼﻮن ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ
ﺑﻪ ﺗﻮاﺗﺮ ﻧﻘﻞ ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ ﺑﺎ ﺧﺒﺮ واﺣﺪ اﺛﺒﺎت ﻧﺨﻮاﻫﺪ ﺷﺪ.
 .۳ﺑﯿﺸﺘﺮ ﻣﻮاردی ﮐﻪ در آﯾﺎت ﻗﺮآن ادﻋﺎی ﻧﺴﺦ ﺷﺪه اﺳﺖ ،آﯾﺎﺗﯽ ﻫﺴﺘﻨﺪ ﮐﻪ ﺗﻔﺎوت ﻇﺎﻫﺮی ﺑﺎﻫﻢ
ﺗﻘﯿﯿـﺪ اﻃـﻼق و ﺗﺒﯿـﯿﻦ اﺟﻤـﺎل و ﻏﯿـﺮه
ﺗﺨﺼﯿﺺ ﻋـﺎم،
دارﻧﺪ و از ﻣﻮارد ﻣﺪﻟﻮﻻت ﮐﻼﻣﯽ ﻫﻢﭼﻮن:
ِ
ِ
ِ
ﻣﯽﺑﺎﺷﻨﺪ.

 .۴اﺣﮑﺎم اﻟﻬﯽ ﺗﺎﺑﻊ ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ اﺳﺖ ،ﭼﻮن ﻣﺼﺎﻟﺢ و ﻣﻔﺎﺳﺪ ﺑﺮ اﺳﺎس ﻣﻘﺘﻀﯿﺎت اﻓـﺮاد و
زﻣﺎن ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﻫﺴﺘﻨﺪ ،ﺑﻨﺎﺑﺮاﯾﻦ اﺣﮑﺎم ﻧﯿﺰ ﻗﺎﺑﻞ ﺗﻐﯿﯿﺮ اﺳﺖ.
ً
 .۵ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ﮐﻪ ﺑﻪ ﺻﻮرت ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﻧﺎزل ﺷﺪه اﺳﺖ ،ﻃﺒﯿﻌﺘﺎ ﺗﺸﺮﯾﻊ اﺣﮑﺎم آن ﻧﯿﺰ ﺗﺪرﯾﺠﯽ ﺑﻮده
اﺳﺖ ﮐﻪ ﺑﺮﺧﯽ اﺣﮑﺎم ﺑﻮﺳﯿﻠﻪ اﺣﮑﺎم دﯾﮕﺮ ﺗﻐﯿﯿﺮ ﯾﺎﺑﺪ ﮐـﻪ ﺑﺘﻮاﻧـﺪ ﺗﺤـﻮل ﻋﻈﯿﻤـﯽ در ﺟﺎﻣﻌـﻪ )ﻋﺼـﺮ
ﻧﺰول( ﺑﻪ وﺟﻮد آورد ،آن ﻫﻢ ﺟﺎﻣﻌﻪای ﮐﻪ ﭘﺎﯾﯿﻦﺗﺮﯾﻦ ﺳﻄﺢ ﻓﺮﻫﻨﮓ و ﻋﺎدت را داﺷﺘﻪ اﺳـﺖ .ﺑﻨـﺎﺑﺮاﯾﻦ
ﻣﻮﺿﻮع ﻧﺴﺦ ﻧﻪ ﺑﻪ ﻣﻌﻨﺎی ﻓﺮاﻣﻮﺷﯽ ﺑﺮﺧﯽ آﯾﺎت اﺳﺖ و ﻧﻪ ﺑﺎ ﻋﻠﻢ اﻟﻬﯽ در ﺗﻌﺎرض اﺳﺖ.
»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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.۷

اﺑﻦ ﺑﺎﺑﻮ ﯾﻪ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻣﻦ ﻻ ﯾﺤﻀﺮه اﻟﻔﻘﯿﻪ ،ﻗﻢ :دﻓﺘﺮ اﻧﺘﺸﺎرات اﺳﻼﻣﯽ ۱۴۱۳ ،ق.
اﺑﻦ ﺟﻮزی ،ﻋﺒﺪاﻟﺮﺣﻤﻦ ﺑﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻧﺎﺳﺦ اﻟﻘـﺮآن وﻣﻨﺴـﻮﺧﻪ ،ﺑﯿـﺮوت :داراﻟﺜﻘﺎﻓـﺔ اﻟﻌﺮﺑﯿـﺔ،
۱۹۹۰م.
اﺑﻦ ﻋﺮﺑﯽ ،ﻣﺤﯽ اﻟﺪﯾﻦ ،رﺣﻤﺔ ﻣﻦ اﻟﺮﺣﻤﻦ ،ﺟﻤـﻊ وﺗـﺄﻟﯿﻒ ،ﻣﺤﻤـﻮد ﻣﺤﻤـﻮد اﻟﻐـﺮاب،
دﻣﺸﻖ :ﻣﻄﺒﻌﺔ ﻧﻀﺮ۱۹۵۹ ،م.
اﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،اﺳﻤﺎﻋﯿﻞ ﺑـﻦ ﻋﻤـﺮ ،ﺗﻔﺴـﯿﺮ اﻟﻘـﺮآن اﻟﻌﻈـﯿﻢ ،ﺗﺤﻘﯿـﻖ :ﻣﺤﻤـﺪ ﺣﺴـﯿﻦ ﺷـﻤﺲ
اﻟﺪﯾﻦ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ ،ﭼﺎپ اول ۱۴۱۹ ،ق.
اﺑﻦ ﻣﻨﻈﻮر ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﮑﺮم ،ﻟﺴﺎن اﻟﻌﺮب ،ﺑﯿﺮوت :دار ﺻﺎدر ،ﭼﺎپ ﺳﻮم ،ﺑﯽﺗﺎ.
ّ
اﺑﻮﺣﯿﺎن ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻮﺳﻒ ،اﻟﻨﻬﺮاﻟﻤﺎرد ﻣﻦ اﻟﺒﺤﺮ اﻟﻤﺤﯿﻂ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﻋﻤﺮ اﻻﺳﻌﺪ ،ﺑﯿـﺮوت:
داراﻟﺠﻠﯿﻞ۱۹۹۵ ،م.
آﻣﺪی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ،اﻷﺣﮑﺎم ﻓﯽ اﺻﻮل اﻷﺣﮑﺎم ،ﺑﯿـﺮوت :دار اﻟﮑﺘـﺐ اﻟﻌﺮﺑﯿـﻪ ،ﭼـﺎپ
دوم۱۹۸۶ ،م.
ﺑﺤﺮاﻧﯽ ،ﻫﺎﺷﻢ ﺑﻦ ﺳﻠﯿﻤﺎن ،اﻟﺒﺮﻫﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺗﻬﺮان :ﺑﻨﯿﺎد ﺑﻌﺜﺖ۱۴۱۶ ،ق.
ﺑﻼﻏﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺟﻮاد ،اﻟﻬﺪی اﻟﯽ دﯾﻦ اﻟﻤﺼﻄﻔﯽ ،ﺑﯿﺮوت :اﻋﻠﻤﯽ ،ﭼﺎپ ﺳﻮم۱۹۹۷ ،م.
ﺟﻮادی آﻣﻠﯽ ،ﻋﺒﺪ اﻟﻠﻪ ،ﺗﺴﻨﯿﻢ ،ﺑﯽﺟﺎ :ﺑﯽﻧﺎ ،ﭼﺎپ ﻫﺸﺘﻢ ،ﺗﺎﺑﺴﺘﺎن ۱۳۸۹ش.
ﺣﺴﯿﻨﯽ زاده ،ﺳﯿﺪﻋﺒﺪاﻟﺮﺳﻮل ،ﺑﺮرﺳﯽ ﺗﻄﺒﯿﻘﯽ ﻧﺴﺦ در ﻗﺮآن ﮐﺮﯾﻢ ،ﻗـﻢ :ﻣﺆﺳﺴـﻪ ﺑﻮﺳـﺘﺎن
ﮐﺘﺎب۱۳۹۰ ،ش.
ﺧﻮﺋﯽ ،ﺳﯿﺪ اﺑﻮ اﻟﻘﺎﺳﻢ ،اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :ﻣﻮﺳﺴﺔ اﺣﯿﺎء آﺛـﺎر اﻻﻣـﺎم اﻟﺨـﻮﺋﯽ،
ﺑﯽﺗﺎ.
راﻏﺐ اﺻﻔﻬﺎﻧﯽ ،ﺣﺴﯿﻦ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،ﻣﻔﺮدات اﻟﻔـﺎظ اﻟﻘـﺮآن ،ﺗﻬـﺮان :ﻣﮑﺘﺒـﺔ اﻟﻤﺮﺗﻀـﻮﯾﺔ،
ﭼﺎپ دوم۱۳۶۲ ،ش.
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ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،اﻻﺗﻘﺎن ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت :دار ﺑﻦ ﮐﺜﯿﺮ ،ﭼﺎپ دوم۱۹۹۳ ،م.
ﺳﯿﻮﻃﯽ ،ﺟﻼل اﻟﺪﯾﻦ ،اﻟﺪر اﻟﻤﻨﺜﻮر ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺄﺛﻮر ،ﺑﯿﺮوت :دارﻟﻤﻌﺮﻓﺔ۱۹۹۲ ،م.
ﺷﻌﺮاﻧﯽ ،اﺑﻮاﻟﺤﺴﻦ ،ﻣﻘﺪﻣﻪ ﻣﻨﻬﺞ اﻟﺼﺎدﻗﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان :اﻧﺘﺸﺎرات ﻋﻠﻤﯿﻪ اﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﺑﯽﺗﺎ.
ﺻﺎﻟﺢ ،ﺻﺒﺤﯽ ،ﻣﺒﺎﺣﺚ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿـﺮوت :داراﻟﻌﻠـﻢ ﻟﻠﻤﻼﯾـﯿﻦ ،ﭼـﺎپ ﻫﻔـﺪﻫﻢ،
۱۹۸۸م.

»ﻗﺮآنﭘﮋوﻫﯽ ﺧﺎورﺷﻨﺎﺳﺎن« ،ﺳﺎل ﭼﻬﺎردﻫﻢ ،ﺷﻤﺎره ﺑﯿﺴﺖ ﻫﻔﺘﻢ ،ﭘﺎﯾﯿﺰ و زﻣﺴﺘﺎن ۱۳۹۸
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 .۱۸ﻃﺒﺎﻃﺒﺎﯾﯽ ،ﺳﯿﺪ ﻣﺤﻤﺪﺣﺴﯿﻦ ،اﻟﻤﯿﺰان ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﻗﻢ :اﺳـﻤﺎﻋﯿﻠﯿﺎن ،ﭼـﺎپ ﭘـﻨﺠﻢ،
۱۴۱۲ق.
 .۱۹ﻃﺒﺮﺳﯽ ،ﻓﻀﻞ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،ﻣﺠﻤﻊ اﻟﺒﯿﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻤﻌﺮﻓﺔ۱۹۸۶ ،م.
 .۲۰ﻃﺒﺮی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺟﺮﯾﺮ ،ﺟﺎﻣﻊ اﻟﺒﯿﺎن ،ﺑﯿﺮوت :داراﻟﻔﮑﺮ۱۹۹۵ ،م.
 .۲۱ﻃﻮﺳﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﺣﺴﻦ ،اﻟﺘﺒﯿ ﺎن ﻓﯽ ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻘﺮآن ،ﺑﯿـﺮوت :دار اﺣﯿـﺎء اﻟﺘـﺮاث اﻟﻌﺮﺑـﯽ،
ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۲ﻋﺮﯾﺾ ،ﺣﺴﻦ ﻋﻠﯽ ،ﻓـﺘﺢ اﻟﻤﻨـﺎن ﻓـﯽ ﻧﺴـﺦ اﻟﻘـﺮآن اﻟﮑـﺮﯾﻢ ،ﻣﺼـﺮ :ﻣﮑﺘﺒـﺔ اﻟﺨـﺎﻧﺠﯽ،
۱۹۷۳م.
 .۲۳ﻋﺴﮑﺮی ،ﺳﯿﺪ ﻣﺮﺗﻀﯽ ،اﻟﻘﺮآن ورواﯾﺎت اﻟﻤﺪرﺳﺘﯿﻦ ،ﺗﻬﺮان :ﺷﺮﮐﺖ ﺗﻮﺣﯿﺪ۱۹۹۶ ،م.
 .۲۴ﻋﯿﺎﺷﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺴﻌﻮد ،ﮐﺘﺎب اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ ،ﺗﻬﺮان :ﭼﺎﭘﺨﺎﻧﻪ ﻋﻠﻤﯿﻪ۱۳۸۰ ،ق.
 .۲۵ﻏﺰاﻟﯽ ،اﺑﻮ ﺣﺎﻣﺪ ،اﻟﻤﺴﺘﺼﻔﯽ ﻓﯽ ﻋﻠﻢ اﻻﺻﻮل ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ۱۹۹۳ ،م.
 .۲۶ﻓﺨﺮ رازی ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﻋﻤﺮ ،اﻟﺘﻔﺴﯿﺮ اﻟﮑﺒﯿﺮ ،ﺗﺤﻘﯿﻖ ﺷـﯿﺦ ﺧﻠﯿـﻞ ﻣﺤـﯽ اﻟـﺪﯾﻦ ،ﺑﯿـﺮوت:
داراﻟﻔﮑﺮ ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۷ﻓﺮاﻫﯿﺪی ،ﺧﻠﯿﻞ ﺑﻦ اﺣﻤﺪ ،ﮐﺘﺎب اﻟﻌﯿﻦ ،ﻗﻢ :ﻧﺸﺮ ﻫﺠﺮت ،ﭼﺎپ دوم ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۲۸ﻗﯿﺴﯽ ،ﻣﮑﯽ ﺑﻦ اﺑﯽ ﻃﺎﻟﺐ ،اﻻﯾﻀﺎح ﻟﻨﺎﺳﺦ اﻟﻘﺮآن وﻣﻨﺴﻮﺧﻪ ،داراﻟﻤﻨﺎره۱۹۸۶ ،م.
 .۲۹ﮐﻠﯿﻨﯽ ،ﻣﺤﻤﺪ ﺑﻦ ﯾﻌﻘﻮب ،اﻟﮑﺎﻓﯽ ،ﺗﻬﺮان :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻹﺳﻼﻣﯿﺔ ،ﭼﺎپ ﭼﻬﺎرم۱۴۰۷ ،ق.
 .۳۰ﻣﺎوردی ،ﻋﻠﯽ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﮑﺖ و اﻟﻌﯿﻮن ،ﺑﯿﺮوت :دار اﻟﮑﺘﺐ اﻟﻌﻠﻤﯿﺔ۱۹۹۳ ،م.
 .۳۱ﻣﺮاﻏﯽ ،اﺣﻤﺪ ﻣﺼﻄﻔﯽ ،ﺗﻔﺴﯿﺮ اﻟﻤﺮاﻏﯽ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎءاﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﭼﺎپ دوم۱۹۸۵ ،م.
ّ
 .۳۲ﻣﻈﻔﺮ ،ﻣﺤﻤﺪ رﺿﺎ ،اﺻﻮل اﻟﻔﻘﻪ ،ﻧﺠﻒ :داراﻟﻨﻌﻤﺎن ،ﭼﺎپ دوم۱۹۶۷ ،م.
 .۳۳ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ،اﻟﺘﻤﻬﯿﺪ ﻓﯽ ﻋﻠﻮم اﻟﻘـﺮآن ،ﭼـﺎپ دوم ،ﻗـﻢ :ﻣﺮﮐﺰﻣـﺪﯾﺮﯾﺖ ﺣـﻮزه،
۱۴۰۸ق.
 .۳۴ﻣﻌﺮﻓﺖ ،ﻣﺤﻤﺪ ﻫﺎدی ،ﺻﯿﺎﻧﺔ اﻟﻘﺮآن ﻣﻦ اﻟﺘﺤﺮﯾﻒ ،ﻗﻢ :ﻣﺆﺳﺴﻪ ﻧﺸﺮ اﺳﻼﻣﯽ۱۴۱۳ ،ق.
 .۳۵ﻧﺤﺎس ،اﺣﻤﺪ ﺑﻦ ﻣﺤﻤﺪ ،اﻟﻨﺎﺳﺦ واﻟﻤﻨﺴﻮخ ﻓﯽ ﮐﺘـﺎب اﻟﻠـﻪ ،ﺑﯿـﺮوت :ﻣﺆﺳﺴـﺔ اﻟﺮﺳـﺎﻟﺔ،
۱۹۹۱م.
ّ
 .۳۶ﻧﺪا ،ﻣﺤﻤﺪ ﻣﺤﻤﻮد ،اﻟﻨﺴﺦ ﻓﯽ اﻟﻘﺮآن اﻟﮑﺮﯾﻢ ﺑﯿﻦ اﻟﻤﺆﯾﺪﯾﻦ و اﻟﻤﻌﺎرﺿﯿﻦ ،ﻣﺼـﺮ :ﻣﮑﺘﺒـﺔ
اﻟﺪار اﻟﻌﺮﺑﯿﺔ ﻟﻠﮑﺘﺎب ،ﺑﯽﺗﺎ.
 .۳۷ﻧﻮوی ،ﯾﺤﯿﯽ ﺑﻦ ﺷﺮف ،ﺷﺮح ﺻﺤﯿﺢ ﻣﺴﻠﻢ ،ﺑﯿﺮوت :دار اﺣﯿﺎء اﻟﺘﺮاث اﻟﻌﺮﺑﯽ ،ﺑﯽﺗﺎ.

