
 

آن در موضوع  ریو تاث يو  فخر راز یطوس خیش يریتفس یمبان یقیتطب یبررس

  نسخ

   محسن قاسم پور

   ياکبر یفاطمه حاج

  

  04/09/1393: دریافتتاریخ 

  22/05/1394تاریخ تأیید: 

  چکیده: 

اند اما با توجه به  فخر رازي و شیخ طوسی گرچه به لحاظ کالمی داراي دو خاستگاه فکري 

اند این رویکرد  هاي خاصی قل گرایانه خود در تفسیر در قلمرو نسخ داراي دیدگاهرویکرد ع

عقل گرایانه برخاسته ازمبانی تفسیري این دو مفسر بزرگ مسلمان است. مبانی تفسیري که در 

حکم پیش فرض ها و اصول بنیادین مفسرآن قرآن است، در نحوه کیفیت تفسیري مفسر 

که از دیرباز محل بحث  - هاي گونه گون مبحث نسخ جنبه بازتاب می یابد. صرف نظر از

آنچه در این مقاله کانون بحث و بررسی است؛ چگونگی تاثیر  -محققان علوم اسالمی بوده 

مبانی مهمی مانند  این مبانی تفسیري در تفسیر آیات ناظر بر ناسخ و منسوخ است. بر اساس،

جاودانگی قرآن و تاثیر آن با توجه به عنصر حکیمانه بودن خدا و فعل او یعنی قرآن حکیم، 

مصلحت در نسخ و سرانجام خود اصل و مبناي ناسخ و منسوخ داشتن قرآن، آیات موسوم به 

ناسخ و منسوخ تفسیري خاص یافته است. اوال نتیجه این تفسیر این است که دامنه این آیات 

دانند؛ ثانیا هر نین آیاتی میبسیار محدود است هردو مفسر چیزي کمتر از ده آیه را شامل چ

اي آن و نوع رابطهدو مفسر در پرتو مبانی مانند حکیمانه بودن خدا و قرآن و جاودانگی آموزه

سو، آناي که این مبنا با نسخ از حیث عنصر مصلحت دارد، داراي نقاط اشتراکی هستند. اما از

نند اهمیت اصل عدل به عنوان شود مادر موردي که به تفاوت دیدگاه کالمی آنان مربوط می

  مولفه اساسی مبناي عقلی در تفسیر آیات اختالف دارند.

  .ناسخ و منسوخ اتیبودن، آ مانهیحک ،يریتفس یمبان ،يفخر راز ،یطوس خیشها:  کلیدواژه
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  مقدمه

موضوعِ نسخ در قرآن از جمله موضوعاتی است که از 

ن دو دیدگاه باز اندیشه علماي متقدم و متاخر را میا   دیر

نفی و اثبات به چالش کشیده و سبب ساز تالیفات 

گوناگون در این زمینه شده است. اهمیت پرداختن به 

ي ارتباط آن با مبانی  موضوعِ نسخ قرآنی در سایه

تفسیري نظیر اصل حکیمانه بودن خداوند و قرآن، 

جاودانگی او و نوع رابطه این دو با مفهوم نسخ که تاثیر 

هم و تبین آیات ناسخ و منسوخ خود را آن را در ف

دهد مسئله و دغدغه اصلی این مقاله را نشان می

دهد. در سایه این مبانی باید روشن گردد تشکیل می

التزام این دو مفسر به پدیده نسخ چه پیامد تفسیري 

داشته است؟ آیا با توجه به این مبانی تفسیري، این دو 

اند؟ نسوخ داشتهمفسر نگاهی خاص به آیات ناسخ و م

نقش این مبانی در رویکرد تفسیري این قبیل آیات 

  چگونه بوده است؟

بی تردید تبیین آراء دو مفسر بزرگ اسالمی، 

شیخ طوسی و فخر رازي در موضوع نسخ با دو 

آبشخور کالمی مختلف جاي تحقیق و بررسی دارد 

درباره پیشینه تحقیق باید چنین خاطر نشان کرد، گرچه 

 ي نسخ از دیرباز آثار قابل توجهی مقوله در خصوص

چه به صورت مستقل و چه در قالب آثار کالسیک 

علوم قرآنی تدوین شده است؛ اما در مورد دیدگاههاي 

شیخ طوسی و آراء  فخر رازي به شیوه تطبیقی تا کنون 

  پژوهشی صورت نپذیرفته است.

قبل از ورود به بحث اصلی به تعریف نسخ و 

اند مفسر در مقدمه تفاسیر خویش آورده تعاریفی که دو

از  »نسخه برداري«، »از بین بردن«، »ازاله«پردازیم. می

ها جمله معانی است که کتب لغت ذیل واژه نسخ به آن

 ؛ زبیدي،3/1784ق: 1408فراهیدي، ( اند اشاره داشته

. از 1)1/433ق: 1419؛ جوهري، 4/319ق: 1414

نقش کلیدي در  »زینیجایگ«آید  تعاریف یاد شده بر می

لغوي  معناي نسخ دارد. شیخ طوسی در بیان معناي

که  کند و معتقد است را مطرح می »نقل«و  »ازاله«نسخ، 

نسخ در هر دو معنا حقیقت است چرا که اهل لغت این 

ق: 1417طوسی،( 2کنند گونه آن را استعمال مى

 ). فخر رازي معناي نسخ در لغت را2/485-487

حقیقی  »نقل«نسته و نسخ را در معنايِ دا »ابطال شئ«

رازي، ( مجازي می داند »ابطال و ازاله«و در معناي 

توان تعریف جامع از نسخ را این . می3)2/637: 1420

تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن «گونه ارائه کرد؛ 

                                                 
) کاربردهاي مختلف این واژه را این 395م( . ابن فارس 1

، »برداشتن چیزي و اثبات دیگري به جاي آن«کند؛  گونه بیان می

شد آنگاه به  امري که سابقا عمل می«، »تحول چیزي به چیز دیگر«

ابن ( .»دي رویدادي نسخ گردید و چیز دیگر جایگزین ش واسطه

) راغب اصفهانی نسخ را به 425-5/424 ق:1419فارس، 

آید معنا  جایگزین کردن چیزي به چیز دیگر که به دنبال آن می

 )490ق: 1412راغب اصفهانی، ( کرده است.

نسخ را با بدل و خلف شبیه یکدیگر دانسته . شیخ طوسی 2

 ء خلف شیئاً فقد کل شى«و از قول ابن درید آورده است که: 

و در » انتسخه، و نسخت الشمس الظل، و انتسخ الشیب الشباب

تبدیل » ء غیره اصل الباب: االبدال من الشى«آخر نیز گفته است: 

 )393_2/392 :1417طوسی،( .شدن چیزى به چیز دیگر

هاي شاطبی و  . برخی محققان معاصر نیز با استناد به گفته3

بیین مجمالت....که هایی از موارد تخصیص عام، تتمرکز بر نمونه

وي آورده بر این باورند شاطبی مفهوم نسخ اصولی را با برداشت 

 :1386مهدوي راد، ( دانسته است. نزد عالمان گذشته متمایز می

) به نظر شاطبی عالمان متقدم در تبیین مفهوم نسخ، 64 -45

برداشتی عام تر را از آنچه که در نزد عالمان اصول مطرح بوده، 

اي که در تقیید مطلق و تخصیص عام و بیان  اند به گونه ارائه کرده

ق: 1415شاطبی، ( اند. مجمالت نیز معناي نسخ را مندرج کرده

 )344، ص 3ج
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زرقانی، ( »حکمی دیگر به جاي آن با دلیل شرعی

 ؛ عتر،261م: 1990 ؛ صبحی صالح،517ق: 1427

  .1)131ق: 1414

شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان در تعریف 

آیه شریفه و روایت ( هر دلیل شرعی«نسخ می نویسد؛ 

قطعی)که بر از بین رفتن یک حکم شرعی ثابتی که با 

 »کند. دلیل شرعی قبلی ثابت شده باشد داللت می

  .2)12مقدمه /1تا:  طوسی، بی(

در «کند؛ می نسخ را این گونه تعریف فخر رازي

اصطالح علما ناسخ عبارت است از طریق شرعی که 

بعد از طریق شرعی دیگري می آید و داللت بر از بین 

کند که قبال ثابت بوده است  رفتن حکم شرعی قبلی می

شرعی دوم نبود حکم اول هم  اي که اگر طریق به گونه

  ).3/637: 1420رازي، ( »چنان ثابت بود.

  دو مفسرجواز نسخ در دیدگاه 

کند، نسخ هم  شیخ طوسی در مقدمه تفسیر تبیان بیان می

همانند سایر دستوراتی که خداوند فرموده به خاطر 

مصلحت است و وقتی که مصلحتش زایل شد نسخ 

را به  یل/سوره نحل تبد101 یهدر آ گردد. وي می

آن  يبه جا یهکردن آ یگزینو جا یهبرداشتن، نسخ آ

  دانسته است.

                                                 
ق) براي اولین بار نسخ 320( . ابوعبدهللا بن حزم اندلسی1

کند: نسخ عبارت است از اعالم و  مصطلح را این گونه تعریف می

زمان)عبادتی که ( . سپري شدن2ادت پایان یافتن زمان و اعتبار عب

 . برداشتن حکمی پس از ثبوت آن.3ظهور در استمرار داشت 

 )165،ص1389فخاري،(

. در ادامه این مفسر در چهار عنصر اصلی تعریف خویش 2

یعنی، دلیل شرعی، از بین رفتن یک حکم با حکم دیگر، حکم 

 منصوص شرعی و تأخر زمانی را تبیین می کند.

امت بر  تفسیر خویش معتقد است فخر رازي در

). 3/639: 1420رازي، ( 3جواز نسخ قرآن اجماع دارند

 ،که واژه نسخ در آنها آمده است یقرآن یاتآ یانم در

یمحوا اللَّه ما یشاء و یثْبِت و «محو و اثبات  یهآ وي

نسخ  یرشپذ يرا برا )39/رعد( »عنْده أُم الْکتابِ

 یلتبد یهآ ). همچنین50و1/9 همان،( داندیمناسب م

 ینجزو ششم) 101(نحل/ »و إِذا بدلْنا آیۀً مکانَ آیۀٍ«

 يبه معنا یلوقوع نسخ برشمرده و معتقد است تبد یلدل

آن  يبه جا یگريکردن د یگزینو جا یزيبرداشتن چ

همان، ( باشد یم یگرد  یهبواسطه آ یهآ یلاست و تبد

3/640.(  

  مبانی تفسیري

در حکم  ها ونی تفسیري که به مثابه پیش فرضمبا

اصول موضوعه براي مفسر قرآن است که قبل از 

ها را مورد مالحظه خود قرار پرداختن به امر تفسیر آن

دهد. این مبانی از دیدگاه قرآن پژوهان گونه گون اند می

و در یک نگاه کلی به دو دسته تقسیم می شوند. نخست 

ن مبانی داللی یا آن مبانی مبانی صدوري و پس از آ

شود. در است که مربوط به داللت هاي قرآنی می

موضوع نسخ و تفسیر آیات مربوط به این حوزه، 

مفسران با توجه به مبانی خود، رویکردهاي ویژه اي را 

اند. در ادامه این نوشتار تاثیر این مبانی را اختیار کرده

  گیریم. منسوخ به بررسی می  در تفسیر آیات ناسخ و

                                                 
بقره/عد  106این قرار است؛ آیه  یاد شده فخر از . مثالهاي3

 قبله/ پایداري یک نفر مقابل ده نفر/قۀ تقدیم صد/ متوفیزوجۀ 

 نحل. 101/
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 منسوخ آیات ناسخ و مبانی شیخ طوسی در مواجهه با 

در ادامه به بیان مبانی شیخ طوسی در باب آیات ناسخ 

نوع مواجهه فخر پردازیم و پس از آن  و منسوخ می

در تحلیل مقایسه با فخر رازي نکاتی رازي را بیان و 

  ارائه خواهد شد.

  

  حکیمانه بودن قرآن اول: مبناي 

ی مهم تفسیري مبناي حکیمانه بودن قرآن یکی از مبان

است. یعنی این که مفسر قرآن حکمت را به مثابه وصف 

مهم قرآن قبل از تفسیر و فهم آیات قرآن براي خویش 

مد نظر قرار دهد. بیان و توضیح مطلب از این قرار 

است که قرآن فعل الهی است. فاعل و متکلم این فعل 

ف خداوند است. خداوند حکیم است. حکیم بودن وص

قول  خداوند حکیم سخن خطا را از سخن صواب و

دهد. در قرآن آیه صحیح را از قول فاسد تمایز می

 »و انک لتلقی القرآن من لدن حکیم علیم«شریفه 

) بر این معنا ناظر است. بازتاب این حکمت در 6نمل/(

ترتیب آیات الهی به عنوان فعل او  لفظ، معنا و چینش و

  افته است. هم بازتاب ی

افزون بر این، خود خداوند کالم خویش را حکیم 

) تلک آیات 2یس/( »و القرآن الحکیم«دانسته است. 

ذلک نتلوه علیک من « )2لقمان/( الکتاب الحکیم

) شیخ طوسی 58آل عمران/( »اآلیات و الذکر الحکیم

 در تفسیر آیه ششم سوره نمل گفته است: تو اي محمد

دي دریافتی که در تدبیر کارها قرآن را از نزد خردمن

شناسد. گاه صفت حکیم بر آن درست را از نادرست می

 داللت دارد که به درستی و استحکام انجام دهد

). او در تفسیرحکمت قرآن، اصل 8/76: تا بیطوسی، (

همان، ( داندمعناي حکمت را منع از خلل و فساد می

ود رازي در بسیاري از مواضع تفسیري خ).  فخر 427

از حکمت سخن گفته است که ما از آن میان، آنچه 

 مرتبط با این مبناست، تبیین او را درباره وصف حکمت

 کنیم. او در این خصوص گفته است:قران منعکس می

است  شدهدر حکمت بودن قرآن، وجوه مختلفی گفته

مانند آنکه قرآن داراي حکمت است به دلیل نوع نظم و 

راوانی علومی که در قرآن تالیف و چینش مطالب و ف

وجود دارد. یا قرآن حکمت است زیرا مطالب آن از آن 

چنان استواري و استحکام برخواردار است که هیچ 

 ناراستی در آن راه نیافته است گونه خلل و اعوجاج و

). بدین سان مفسرانی نظیر شیخ 8/242 :1420رازي،(

ه طوسی و فخر رازي بر اساس این مبنا ي مهم، و آنچ

حکیم بودن  آنان در تفسیر صفت حکمت خداوند و

توان دریافت سخنی حکیمانه است که اند میقرآن گفته

ریشه در دانش و بینش داشته باشد و از هر گونه خلل 

وکاستی به دور باشد و هیچ گونه تناقض و از هم 

گسیختگی در آن راه نیافته باشد. یکی از پی آمدهاي 

به مقوله ناسخ و منسوخ مربوط مهم التزام به این مبنا 

  پردازیم.شده که در ادامه به آن می

  

  عدم وجود تناقض در آیات قرآنی

آمدهاي این مبنا در ترین پییکی از اولین و بدیهی

مواجهه با آیات قرآنی اعتقاد به تناقض نداشتن آیات 

قرآنی از منظر شیخ طوسی و  فخر رازي است. ارتباط 

منسوخ داشتن قرآن با تناقض  این بحث یعنی ناسخ و

چنین است که ممکن است کسانی گمان کنند وجود 

چنین آیاتی حکایت از تناقض داشتن قرآن دارد. به این 

-ترتیب که چگونه خداوند در جایی حکم به چیزي می

و لذا بررسی  کنددر جایی این حکم را ساقط می کند و

این موضوع به خصوص از منظر ساختار 
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کتاب الهی و عدم تناقض در آن باید  واحد داشتن

تحلیل شود. در مقام بررسی و از این زاویه اگر بحث را 

با توجه به مبناي حکیمانه انگاشتن قرآن  دنبال کنیم و

کریم به عنوان یک پیش فرض اساسی باید بگوییم، 

شیخ طوسی، قرآن کریم را یک مجموعه کلی و منسجم 

قرآن حکیم با داند. آیات براي هدایت انسان می

یکدیگر ارتباط و انسجام معنایی دارند. شیخ طوسی در 

جاي جاي تفسیر خویش با عنوان نظم یا وجه اتصال 

توان از این تناسب ها را آشکار کرده است. آنچه می

ثمرات حکیمانه بودن قرآن و از نتایج مهم اعتقاد به 

که در بحث از عدم وجود  - چنین مبنایی سخن گفت 

محورهایی در موضوع سیاق  -یابد ز تاب میتناقض با

است. به بیان ساده تر وجود ارتباط و تناسب در سخن 

شود که بافت خداوند حکیم بدین نتیجه رهنمون می

متناسب و هماهنگی در آیات قرآن یافت شود. این 

یابد که کالم کالمی استوار باشد. مسئله وقتی تحقق می

در قرآن. باري،  تناقضچنین چیزي یعنی اعتقاد به عدم 

توان چنین استنباط کرد که از نظر از سوي دیگر، می

شیخ طوسی اعتقاد به اعجاز و عدم تحریف قرآن یکی 

هاي مهم عدم تناقض در آن است. این دیگر از مولفه

مفسر پس از تصریح بر تحریف ناپذیري قرآن، به این 

نه والذي نقول فی ذلک ا«گوید: پردازد و میموضوع می

نبیه تناقض و  الیجوز ان یکون فی کالم اهللا تعالی و

) او به فهم پذیري قرآن و 1/4 :تا بیطوسی، ( »تضاد

  گوید :کند و میحجت بودن آن اشاره می

فبین ان الکتاب حجه کما ان العتره حجه وکیف «

همان جا). بر این اساس ( »یکون حجه ماال یفهم به شی

بر ارتباط حجت بودن تحلیل باور شیخ طوسی رامبنی 

فهم پذیر بودن قرآن با عدم تناقض در آن، در قالب  و

توان چنین تحلیل کرد؛ چگونه قرآن به یک پرسش، می

مثابه یک کتاب آسمانی حکیمانه که هم قابل فهم است 

و هم حجت و خداوند از رهگذر عمل یا عمل نکردن 

ر ها ي مسلمان را پاداش یا کیفهاي آن انسانبه آموزه

خواهد بخشید، داراي تناقض است؟ عقال چنین نگاهی 

به قرآن پذیرفتنی است؟ آیا وجود تناقض در قرآن با 

حجت و یا قابل فهم بودن آن به طوري که در قیامت 

ها بر اساس این فهم، قابل مواخذه باشد، رفتارانسان

قابل جمع است؟ از نظر شیخ طوسی و همه عالمان و 

ها روشن است. کالم سشخردمندان پاسخ این پر

تواند حکمت آمیز الهی که فعل حکیمانه اوست نمی

  تناقض آمیز باشد و در عین حال قابل تمسک.

شیخ طوسی عدم تناقض در قرآن را با طرح  

گرفته و در آنجا نیز در مقام بحث محکم و متشابه پی

با توجه به آن که در جایی از قرآن - جمع بین آیات 

کم است، و تصریح قرآن در جاهاي آمده همه آیات مح

 یا هم محکم و دیگر مبنی بر آنکه همه آیات متشابه و

  گفته است:–هم متشابه است 

در هیچ یک از این موارد تناقضی وجود ندارد و 

ال تناقض «قابل جمع است. عبارت وي چنین است : 

ال خلل فیه وال تباین وال تضاد وال «یا » فی ذلک

  .همان)( »تناقض

ه دیگر از این عدم تناقض در قرآن به نمون

افال یتدبرون القرآن ام علی «هنگام تفسیر آیه شریفه 

گردد. مفسر ما در خالل مالحظه می» قلوب اقفالها

و ( بحث خویش ذیل این آیه به عدم وجود اختالف

تناقض) در قرآن پرداخته و رمز تفاوت کالم الهی و غیر 

طوسی، ( دانسته استالهی را در نبودن همین تناقض ها 

). در توضیح بیشتر مطلب باید چنین 3/271: تا بی

گفت: بر اساس تعریف شیخ طوسی در نسخ دودلی 

شرعی به ظاهر نقیض یکدیگرند؛ یکی بر ثبوت حکمی 
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 دومی بر زوال همان حکم ثابت داللت دارد و تناقض و

شود ظاهري) دو دلیل شرعی موجب پیدایی تاکید می(

  شود. نسخ می

قابل توجه است که شیخ طوسی در چندین 

منسوخ در آیات قرآن است. حال  مورد قائل به ناسخ و

چگونه از یک طرف تناقضی ولوظاهري در آیات 

وجود دارد که ناسخ ومنسوخ یکدیگرند و از سوي 

دیگر پدیده تناقض از ساحت قرآن منتفی است. از نظر 

د شیخ طوسی این تناقض، تناقض که عقال قبیح باش

به دلیل وجود مصلحت، خداوند حکیم، نسخ را  نیست و

سازد. این مطب در ذیل تفسیر تنها در احکام جاري می

لو کان من عند اهللا  افال یتدبرون القرآن و«آیه شریفه 

در آنجا شیخ  ، مطرح شده و»لوجدوا فیه اختالفا کثیرا

طوسی نسخ را مانند اختالف در قرائت، روا دانسته از 

براین اختالفی بنا بس. ه صرفا در احکام است وآن رو ک

  نسخ ارتباط ندارد. با مقوله که تناقض را باعث گردد،

انسجام و عدم تناقض از منظر  فخر رازي مفسر 

نیز در این جا نیز قابل ذکر است. به دیگر  مفاتیح الغیب

سخن هیچ گاه اعتقاد به وجود آیات ناسخ و منسوخ با 

ناقض در قرآن در تضاد نیست. عدم ت انسجام، کمال و

سان از نظرگاه مفسري همچون  فخر رازي اصل بدین

مبنایی در تفسیر قرآن اعتقاد به تناقض نداشتن  مهم و

آیات الهی با همدیگر است. از متناقض نبودن قرآن به 

عنوان زیرساخت و مبناي مهم این مفسر در تفسیر 

جاهاي  آیات الهی و از جمله آیات ناسخ و منسوخ، در

سخن به میان آمده است. از آن  مفاتیح الغیبمختلف 

توان به مواردي اشاره کرد. مثال، در میان براي نمونه می

ابتداي سوره بقره آنجا که موضوع مفهوم بودن قرآن 

افال یتدبرون «مطرح شده، و به مناسبت از آیه شریفه 

یاد شده و ارتباط آن با امر تدبر به عنوان » القرآن

مه والزمه آگاهی بر عدم تناقض در قرآن کریم مقد

-مورد تاکید این مفسر قرار گرفته است .آنجا که گفته

 ..».فیه لمعرفه نفی التناقض و االختالف مع انه«است: 

  ).10/152 :1420رازي، (

مثال دیگري از این دیدگاه را به هنگام تفسیر 

یه اول سوره کهف مالحظه می کنیم.  فخر رازي در آ

ین مفهوم عوجا یکی از وجوه معنایی ان را نفی تبی

: 1420رازي، ( تناقض در آیات قرآن بر شمرده است.

1/422(  

 179هم چنین این مفسر اشعري ذیل تفسیر آیه 

سوره اعراف عبارتی دارد که تصریح بر عدم وجود 

شود؛ آن جا که گفته تناقض در قرآن از آن استنباط می

 یجوز وقوع التناقض فی نحن نعلم بالضروره ال«است: 

). شایسته است در 409و 1/5: 1420رازي، ( »القران

هایی از عباراتی از این تفسیر که مسئله این جا به نمونه

عدم تناقض را تصریح کرده اشاره کنیم. جمالت و 

 »وال بد من التوفیق بین هاتین االیتین«عباراتی نظیر 

بین حتی یزول التناقض « )1/147: 1420رازي، (

والتناقض بین الذالئل ممتنع « جا)همان( »هاتین اآلیتین

، 1/3: 1420رازي، ( بین آالیات)( فوجب التوفیق

فلو کانت ) «126همان: ( »مصونه عن التناقض« )118

هذه اآلیه داله علی قولهم لوقع التناقض و اخرج القرآن 

 »عن کونه کالم اهللا تعالی یندفع هذاالتناقض بان ال...

) همه و همه به اعتقاد این ,1/3174: 1420 رازي،(

مفسر درباره انسجام و عدم راهیابی تناقض در قرآن 

رازي، براي نمونه دیگر بنگرید به  ( پیوند خورده است

نفی  .و...) 1/147 ،231و  8/199 ،7/158: 1420

تناقض و پدیده نسخ را شیخ طوسی به هنگام بررسی 

مطرح و عدم  بقره 187سوره مائده و  45دو آیه 

احتیاج به نسخ را به ناقض یکدیگر نبودن تصریح کرده 
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وال تناقض و ال یحتاج الی « چنین است: است. سخن او

) 2/101 :تا بیطوسی، ( »ان ینسخ احداهما باالخري

عدم ناسخ و منسوخ بودن در این دو آیه را درادامه این 

  نوشتار ذیل مسئله عدم تنافی توضیح خواهیم داد.

  

 جاودانگی قرآن  دوم: يمبنا

یکی دیگر از مبانی تفسیري مهم که مورد توجه بسیاري 

از مفسران قرار گرفته، مبناي جاودانگی قرآن است. 

تاثیر این مبنا در تفسیر قرآن غیر قابل انکار است. 

پژوهشگران در خصوص این مبنا به تفصیل سخن گفته

اه که اند . بر مبناي برخی آیات قرآن کریم، این دیدگ

قرآن مخاطب خود را تنها انسان هاي عصر پیامبر 

ندانسته بلکه دعوت خود را جهان شمول و مخاطب 

خویش را تمامی انسان ها معرفی کرده، به عنوان یک 

سعیدي روشن، ( مبناي تفسیري پذیرفته شده است.

و نزلنا علیک «) برخی آیات مانند 22-23 :1385

 »ناك اال کافه للناسو ما ارسل«) یا 89نحل/( »الکتاب

تبارك الذي نزل الفرقان علی عبده « ) و یا28سبا/(

اي که رسالت و آیه )1فرقان/( »لیکون للعالمین نذیرا

هاي تشریعی و نبوت محمد را پایان بخش همه وحی

) 40احزاب/( »ما کان محمد ابا احد« داند یعنی آیهمی

است. به عنوان مستندات این مبناي تفسیري قرار گرفته 

ها را در هر بر اساس این مبنا قرآن کریم همه انسان

است. اگر به برخی زمان و مکانی مخاطب قرار داده

دقت کنیم مالحظه خواهیم کرد بارها مردم،  آنآیات قر

فرزندان آدم، پیروان کتاب آسمانی، و مومنان مورد 

ها فراگیر بودن آن را خطاب است. ظاهر این خطاب

و  این مبناي مهم تفسیري راجع استکه به  رساندمی

مفسر بر این باور است که چنین مبنایی را باید در دیگر 

مالحظه شریفه قرآنی باید تفسیري آیات از فهم و رد امو

  . و مراعات نمود

  

  دیدگاه شیخ طوسی و فخر رازي در خصوص این مبنا 

این دو مفسر به چنین مبنایی اعتقاد داشته و تاثیر آن را 

اند. براي مثال شیخ سیر آیات مد نظر قرار دادهدر تف

بقره این عبارت  21طوسی به هنگام تفسیر آیه شریفه 

  را آورده است:

هذه اآلیه متوجهه الی جمیع الناس مومنهم و «

کافرهم لحصول العموم فیها اال من لیس بشرائط التکلیف 

) نمونه 1/96 :تا بیطوسی، ( »من المجانین و االطفال

سوره اعراف به چشم  26هنگام تفسیر آیه  دیگر به

هذه اآلیه خطاب من اهللا «خورد انجا که گفته است: می

تعالی الهل کل زمان من المکلفین علی مایصح و یجوز 

) این 4/379 :تا بیطوسی، ( »من وصول ذلک الیهم...

آیه خطاب خداوند به مکلفان اهل هر زمان است که 

رند. فخررازي ذیل صحیح است که موردخطاب قرار گی

  گوید:پردازد و میی مییهاهمین آیه به طرح شبهه

اگر کسی بگوید خطاب در این آیه خطابی است 

شفاهی و مخصوص کسانی است که در آن عصر حضور 

اند و خطاب شفاهی نسبت به کسانی که در زمان داشته

معناست و اند، بیآیند و در آن روزگار نبودهبعد می

 یوجد لم لو: قلنا«دهیم: نین پاسخ میجایز نیست؛ چ

 من بالتواتر عرفنا أنا إال کذلک األمر لکان منفصل دلیل

 الخطابات تلک أن سلم و علیه اللّه صلى محمد دین

 الساعۀ قیام إلى ذلک بعد سیوجد من حق فی ثابتۀ

همان گونه که ». بالعموم حکمنا المنفصلۀ الداللۀ فلهذه

گوید گرچه ما دلیل میکنیم فخر رازي مالحظه می

مستقل و منفصلی در این باره نداریم اال این که در دین 

 ها، ثابتصلی اهللا و علیه و آله) این گونه خطاب( محمد
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بوده و در حق همه کسانی که بعد از آن روزگار هم 

- 2/322 :1420رازي، ( اند روا و سزاوار استآمده

ي اهه). درهمین رابطه شیخ طوسی هم به طرح شب323

این چنینی پرداخته وطی آن خاطر نشان کرده آیا 

خطاب کردن به آن کس که وجود ندارد، رواست؟ آیا 

آن گونه خطاب با حکمت خداوند سازگار است؟ آنگاه 

دهد: خطاب کردن به آن شیخ طوسی چنین پاسخ می

کس که وجود ندارد رواست؛ به این معنا که به کسانی 

واهند کرد و تکلیف در که معلوم است وجود پیدا خ

مورد آنها مصداق خواهد یافت، به آنها نیز خطاب شده 

تبیان، همان جا). این مفسر در ادامه همین بحث ( است

فرماید: سوره انعام آنجا که از زبان پیامبر می 1ذیل آیه 

، مطلب »و اوحی الی هذا القرآن النذرکم به و من بلغ«

هر آن کس که «ت: را مورد تاکید قرارداده و گفته اس

ام به او برسد، او را این قرآن را که بدان شما را بیم داده

). بر 4/94 :تاطوسی، بی( »دهمنیز مانند شما بیم می

این اساس کالم الهی در قرآن چون کالمی حکیمانه 

است خصوصیات زمانی و مکانی و فرهنگی کنار 

ها عمومیت شود و سخن نسبت به همه انسانگذاشته می

  یابد. زیرا خداوند در مقام هدایت همه انسان هاست.می

  

  رابطه این مبنا با پدیده نسخ 

در تبیین رابطه این مبنا با پدیده نسخ باید چنین گفت 

که مفسرانی نظیر شیخ طوسی و  فخر رازي با توجه با 

 اعتقاد به چنین مبناي مهمی درارتباط آن با مقوله نسخ

است که در سخنان این دو  اند؟ آشکارچه نگرشی داشته

مفسر تصریحی در این باره وجود ندارد اما بررسی و 

اي بیانگر دقت در نحوه رویکرد تفسیري آنان به گونه

این پیوند است. وقتی هردو مفسر از رعایت مصلحت و 

مقتضیات در تشریع احکام شرعی در فلسفه وجود 

توان گویند به روشنی میآیات ناسخ ومنسوخ سخن می

اند. به عبارت دریافت که آنان بر این پیوند تاکید داشته

دیگر آنان عقیده داشتتند حکمت نسخ به خاطر 

-مصلحت امت مسلمان است و اتفاقا جاودانگی آموزه

کند مصلحت امت رعایت شود و هاي قرآنی اقتضا می

در جایی و زمانی از سوي خداوند حکیم، حکمی نسخ 

گردد. درك این  شده و حکمی دیگر جایگزین آن

مصلحت، در گرو شناخت حکمت روش گام به گام و 

ه تدریجی بودن تشریع در احکام است. روشی ک

به خاص  و توجه معطوف به رعایت نیازهاي آدمیان

هاي اجتماعی است. این هاي ضروري واقعیتویژگی

موضوع یعنی رعایت مصلحت که از مصادیق بارز آن 

، کارکرد اصلی نسخ گیري بر امت مسلمان استآسان

است. دقت کنیم که فهم این پدیده در گرو جاودانه بودن 

شود. چگونه؟ در پاسخ باید گفت وقتی قرآن تعریف می

مکتبی جاودانه باشد توانایی درك نیازهاي بشري و 

به آنها را در چارچوب اصل مصلحت صحیح پاسخ 

آورد. بعد از این مقدمه کوتاه مناسب است به فراهم می

اي از دیدگاه این دو مفسر به هنگام تفسیر عبارت مونهن

بقره در این باره  106 در ضمن آیه» نات بخیر منها«

  شود. پرداخته

به این موضوع اینچنین این بحث  شیخ طوسی در

پردازد که ناسخ یا قرآن است یا سنت مقطوع. در هر می

قرآن یا سنت) تابع مصلحت است. ( دو مورد نیز ناسخ

و قوله: نات بخیر منها، ال «ادامه چنین گفته است:  او در

یدل علی ان السنه خیر من القرآن الن المراد بذلک نات 

). 1/399 :تا بی طوسی،( »بخیر منها فی باب المصلحه

بنابراین آنچه از منظر شیخ طوسی دائر مدار بحث نسخ 

در قرآن است و فلسفه و اصل وجود آن را اقتضا می

مصلحت است. همان گونه که در جایی  کند، وجود اصل
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ان اهللا : «به این مطلب تصریح کرده است.گفتهدیگر 

تعالی انما یامر العبد بالشی لتعلق المصلحه به، وینهاه 

  ).2/83 :1417طوسی، ( »لتعلق المفسده به

به تفصیل  106فخر رازي نیز در تفسیر آیه  

نات بخیر او «سخن گفته است. وقتی وي به عبارت 

رسد جمله اي دارد که مناسب این بحث می» ثلهام

است؛ این مفسر در تفسیر وجوه خیر بودن حکم ناسخ 

تر بودن حکم ناسخ و دیگري دو قو را آورده یکسان

اصح بودن آن. خود وي نظر دوم را برگزیده و چنین 

 تعالى ألنه أولى هذا و األصلح، أنه: الثانی«گفته است: 

 على أخف هو ما على ال مصالحه على المکلف یصرف

گونه که بدست ). همان3/641: 1420رازي، ( »طباع

اي دارد که با آید ناسخ بودن یک حکم فلسفهمی

مصلحت مکلفان متناسب است. پیداست که این 

که البته  فخر رازي در ( مصلحت یا با توجه به قول اول

-داند) که آسانمقایسه با قول دوم آن را در اولویت نمی

ي بر امت است، و یا بنا به قول دوم تنها در گرو گیر

هاي قرآنی معنا پذیرش اصل جاودانه بودن دین و آموزه

کند. با این توضیح که اگر قول اول را در نظر پیدا می

بگیریم معنایش چنین است که منسوخ حکمی سخت 

بوده و خداوند از باب لطف و رحمت خویش ان را به 

ه است. اگر قول دوم را تر مبدل ساختحکمی آسان

بپذیریم چون با مصلحت او هماهنگ است لذا جایگزین 

سان هر دو قول با توجه به حکم او شده است. بدین

 ها ورعایت نیازهاي انسان و در نظر گرفتن واقعیت

ها، ها و نیاز فطري و اجتماعی انسانمالحظه ضرورت

از سوي خداوند حکیم در تشریع احکام قابل توجیه 

  ست.ا

سوره انفال  65اي نمونه شیخ طوسی ذیل ایه بر

حکم ماقبل خویش را نسخ » االن خفف اهللا«نویسد: می

نموده، زیرا در ابتدا وجوب ایستادگی در برابر ده نفر و 

ده نفر در مقابل صد نفر بوده، اما وقتی خداوند دانست 

 این حکم براي ایشان مشقت بار است مصلحتش را به

یک نفر مقابل دو نفر و صد نفر در برابر بیست نفر تغییر 

 تا: بیطوسی، ( داد و سپس به ایشان تخفیف داد

5/154.(  

ي بر این باورند براساس سه آیه نخست    ا عده

نماز شب که امري واجب بوده) ( سوره مزمل، قیام شبانه

گانه یا آنچه برایشان میسور بعدا با تشریع نمازهاي پنچ

خ گردیده است. فخر رازي حکمت نسخ آیه را است نس

 ( بر اساس آیه اخر سوره مزمل«کند؛  اینگونه بیان می

و آخَرُونَ یضْرِبونَ فی   َلم أَنْ سیکُونُ منْکُم مرْضى

الْأَرضِ یبتَغُونَ منْ فَضْلِ اللَّه و آخَرُونَ یقاتلُونَ فی سبِیلِ 

) اگر کسی بپرسد چرا خداوند یسرَ منْهاللَّه فَاقْرَؤُا ما تَ

قیام شبانه را نسخ کرد باید بگوییم در صورت تهجد 

بیماران و مسافران و مجاهدان به خاطر اعمال سخت 

شود، در  تحمیل می در طول روز، اسباب مشقت بر آنها

 »ماندنتیجه، وجوب تهجد فقط در حق پیامبر باقی می

  ).3/695: 1420رازي، (

  

  ي سوم: امکان و وقوع نسخ در قرآن مبنا

توان تردید داشت، مفسري که باور در این نکته نمی

داشته باشد نسخ در شریعت روا بوده و در قرآن نیز 

روي داده، چنین نگرشی در تفسیر وي تاثیر گذار 

خواهد بود. تاثیر ان به این صورت خواهد بود که 

گر خواهد پذیرفت برخی آیات ناسخ برخی آیات دی

است و بر اساس این مبنا حکم آیه منسوخ کنار 

شود. شیخ طوسی باور چنین مبنایی را در گذاشته می

گیرد. او در این ردیف باورهاي مهم اسامی در نظر می

  باره چنین گفته است:
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هر آنچه که دلیل بر نیکوبودن اصل تعبد به 

شریعت است، یعنی مصلحتی که به عبادت متعلق شده و 

در آن است؛ همان دلیل جایز بودن نسخ است. لطفی که 

در زمانی یک فعل و رفتاري داراي مصحت است که 

اي همین مصلحت در زمانی دیگر ممکن است به مفسده

اي محال مبدل گردد و در این صورت که چنین مساله

)، بنابراین اگر تصور کنیم 164 تا: بیطوسی، ( نیست

نین تغییر مصلحت خداوند که به کردارها آگاهی دارد چ

داند الزم خواهد بود ما را به این اي را هم میو مفسده

تغییر آگاه سازد و آنچه راکه حالتش تغییر کرده، نسخ 

کند. در خصوص نسخ در احکام شریعت اسالم هم به 

تصریح و تاکید سخن گفته و متذکر شده از میان 

مسلمانان کسانی که منکر نسخ باشد دالیلی بر بطالن 

نش وجود دارد. از نظر او نسخ قبله از بیت المقدس سخ

به کعبه و عده زن بیوه از یک سال به چهار ماه و ده 

به هنگام نجوا با پیامبر از  روز و وجوب صدقه دادن

 :1417 طوسی،( قرآن استآیات هاي نسخ در نمونه

). در یک سخن کلی باید چنین گفت که این 2/100

وجیه نقلی دارد که در ادامه مبنا هم توجیه عقلی و هم ت

  پردازیم.مطالب به آن می

  

  اصل پذیرش نسخ آیات الهی به لحاظ عقلی 

اي است که هم شیخ طوسی و بر اساس مبناي فوق نکته

هم  فخر رازي در تفسیر آیات الهی بدان اعتقاد دارند. 

به عبارت دیگر امکان و نسخ آیات قرآن، به لحاظ 

ي ندارد. شیخ طوسی ذیل گونه استبعادعقالنی هیچ

اي عقالنی بودن نسخ در قرآن بحث خلق قرآن به گونه

  را خاطر نشان کرده است. او در این بحث گفته است:

قرآن حادث است و خداوند آن را نازل کرده 

است. به نظر این مفسر قرآن غیر از ذات پروردگار 

است. خداوند به وجود آورنده قرآن و قادر بر آن است. 

تردید هرچه بعضی از آن ن در ادامه گفته است: بیایشا

اشاره به ( بهتر از بعض دیگر باشد غیر از قرآن است

عبارت ماننسخ او ننسها نات بخیر منها) و نیز هر چه که 

تحت قدرت پروردگار قرار بگیرد فعل اوست و فعل او 

رسد میمحدث است. شیخ طوسی به این جا که می

قدیما لما صح وجود النسخ فیه و النه لو کان «گوید: 

النه ادا کان الجمیع حاصال فیما فیما لم یزل، فلیس 

بعضه بان یکون ناسخا و اآلخر منسوخا باولی من 

العکس، یعنی اگر قرآن قدیم و از ازل با خداوند بوده 

دیگر آیه اي از آن ناسخ و آیه اي دیگرش منسوخ 

  ).1/399 :تا بیطوسی، ( »نخواهد شد

و،  فخر رازي نیز به دالیل عقلی وجود از این س

داند. به عقیده او دالیل نسخ در قرآن را قابل اثبات می

قطعی و یقینی بر نبوت پیامبر داللت دارد. پذیرش این 

 اش پذیرش نسخ ادیان قبل از آن استنبوت الزمه

). این مفسر در جایی از تفسیر 1/532 :1412رازي، (

نسخ به این دلیل پاسخ  برخی منکران«خود گفته است: 

اند که احتماال حضرت موسی و عیسی تا زمان داده

اند که با ظهور حضرت خاتم به دین خود دعوت کرده

ها از اعتبار بعثت آن حضرت، به طور طبیعی ادیان آن

شود افتد و نیازي به نسخ ندارد پس این که گفته میمی

ت، اعتقاد به خاتم جز با اعتقاد به نسخ صحیح نیس

دلیلی تام نیست.  فخر رازي در ادامه با استناد به 

وجوهی به ضعف دالیل این گروه که از قضا مورد 

توجه منکرین نسخ در میان مسلمانان واقع شده، 

  .)638-3/637: 1420رازي، ( پرداخته است

در میان دالیل دیگري که فخررازي در این 

 موضوع یادآور شده به رابطه حکمت و مصلحت و نسخ

باید اشاره کرد. به نظر این مفسر نسخ بر اساس 
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مصلحت است که با اختالف زمان و حاالت اشخاص 

  ).20/270 :1420رازي، ( یابدتغییر می

  امکان و جواز نسخ آیات با توجه به آیات قرآنی

افزون بر دلیل عقلی بر امکان وجواز نسخ در قرآن، 

این  آیات قرآنی هم در این بحث راه گشاست. یکی از

اي است که به آیه تبدیل موسوم است یعنی آیات، آیه

سوره نحل. این آیه سبب نزولی دارد که ابن  101آیه 

عباس آن را چنین گزارش کرده است که مشرکان مکه 

شد که در آن فرمان اي نازل میهر گاه بر پیامبر آیه

شد که در آن اي نازل میسختی بود پس از آن آیه

تند: محمد یاران خود را به استهزا گفآسانی بود می

دارد؛ دهد و فردا از آن باز میگرفته، امروز فرمانی می

: 1414سمرقندي، ( آن گاه بود که این آیه نازل شد

2/101 .(  

مفهوم به ناظر به بحث نسخ در این آیه  نکته مهم

تبدیل است. شیخ طوسی بدون ذکر سبب نزول، به این 

ین آیه خداوند، احوال کافران له اشاره کرده که در اأمس

دهد و این که تبدیل را در رویارویی با پیامبر خبر می

در این آیه به معناي نسخ است و این که این نسخ را 

خداوند بر اساس مصلحت بندگان قرار داده اما دشمنان 

 پیامبر و مشرکان این موضوع را درك نمی کنند

خر رازي که ). در همین رابطه  ف6/426تا:  طوسی، بی(

متعرض سبب نزول این آیه شده در تفسیر آن چنین 

 التبدیل، معنى و آیۀٍ مکانَ آیۀً بدلْنا إِذا و«آورده است: 

 رفعها اآلیۀ تبدیل و. مکانه غیره وضع مع ء الشی رفع

رازي، ( »سواها بآیۀ نسخها هو و غیرها، أخرى بآیۀ

 رازي رکنیم به نظر  فخ). مالحظه می2/270: 1420

صرف نظر از وقوع ( این آیه بر امکان نسخ داللت دارد

که این نکته در جاي خود حایز  یا عدم وقوع آن)

  .اهمیت است

آیه دومی که در این موضوع مورد توجه  

سوره بقره است.  106گرفته آیه مفسران فریقین قرار

...» ما ننسخ من آیه او ننسها نات بخیر منها «یعنی آیه 

ذیل این آیه بحث نسبتا مبسوطی را در  شیخ طوسی

باره نسخ و ابعاد آن مطرح کرده است. بر اساس بحث 

توان گفت، رویکرد وي در کل، او ذیل این آیه می

 پذیرش نظریه امکان ووقوع نسخ در قرآن است

به بعد). مفسر دیگر،  فخر رازي  1/393: تا بیطوسی، (

گوید: ین میهاي تفسیري ذیل این آیه چندر خالل نکته

 و ... للیهود، خالفاً سمعاً واقع عقلًا جائز عندنا النسخ«

 وقوعه، و النسخ جواز على المسلمین من الجمهور احتج

 سلم و علیه اللّه صلى محمد نبوة على دلت الدالئل ألن

 قبله، من شرع بنسخ القول مع إال تصح ال نبوته و

  ). 3/637 :1420رازي، ( »بالنسخ القطع فوجب

سان از نظر این مفسر هم نسخ در قرآن دینب

عقال جائز است و هم بر اساس نقل و وجود آیاتی نظیر 

همین آیه بحث مستوفاي این مفسر درباره وجوه نسخ و 

گون مفسران و عالمان و پذیرش برخی طرح آراء گونه

از آنها و رد نظریات برخی دیگر و تاکید و تصریح بر 

ذیل تفسیر  - ره وقوع نسخدیدگاه جمهور مسلمین دربا

  به خوبی بیانگر نظر خود وي هم می باشد. –همین آیه 

  

  تاثیر این مبنا در تفسیر آیات قرآنی 

بعد از تاکید بر این نکته که هردو مفسر، به لحاظ  

مبنایی به اصل ناسخ و منسوخ داشتن آیات اعتقاد 

داشته، تاثیر پذیرش این مبنا در تفسیر آیات از سوي 

 کنیم.را بررسی میآنان 

یادآوري این نکته مهم است که باور داشتن این 

مبناي تفسیري در حالی است که مفسرانی نظیر ابومسلم 

محمد بن بحر اصفهانی از مفسران برجسته معتزلی 
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مخالف وجود نسخ بود و دیدگاهی شاد دراین زمینه 

داشت. لذا روشن است که مفسري که به این مبنا قائل 

فسر دیگري که آنرا می پذیرد عمال از آیات نبوده و م

دو تفسیر جداگانه دارند. در این موضوع ضمنا باید 

تذکر داد که هم شیخ طوسی و هم  فخر رازي نسخ را 

پذیرند؛ و در آیاتی که مضامین آن تنها در احکام می

جایز روا و خبري است اعم از وعد یا وعید، نسخ را 

و «طوسی گفته است:  در این خصوص شیخ 1دانند.نمی

النسخ یصح دخوله فی االمر والنهی بال خالف . ان 

تناول ما یصح تغییره عن صفت جاز دخول النسخ فیه 

  .)1/12 :تا بیطوسی، ( »النه فی معنی الخبر

در این جا به یک نکته دیگر هم باید توجه کرد. 

دست کم از نظر مفسري نظیر شیخ طوسی که آبشخور 

ي کالمی شیعی است، وقوع نسخ هافکري او آموزه

نباید با مبانی عقلی پذیرفته شده وي در حوزه تفسیر 

هاي مبانی آیات قرآنی مباینت داشته باشد. یکی ازمولفه

عقلی کالم شیعه تاکید بر اصل عدل است. یعنی با در 

وعد ( نظر گرفتن این مبنا و مولفه، آیات با مضمون خبر

توان پذیرفت ل آیا میشود. براي مثاو وعید) نسخ نمی

من یبتغ غیر االسالم دینا فلن یقبل منه و هو فی «آیه 

ان الذین «آیه  )85آل عمران/( »االخره من الخاسرین

 من آمن باهللا والصابئین آمنوا والذین هادوا والنصاري

را نسخ کرده باشد ؟ آن  )62بقره /( والیوم اآلخر ...

ا در تفسیر طور که عده اي مانند طبري گزارش آن ر

). ازنظر شیخ 1/461جامع البیان، ( اند.خود آورده

                                                 
ال  85بقره با  62آیه  . براي نمونه؛در خصوص ادعاي نسخ1

گفته است: این مطلب بعید است، چرا که نسخ در خبرى  عمران او

هد و باید در احکام شرعیه د که متضمن معناى وعید است رخ نمى

 .که تغییر آن جایز است صورت گیرد

طوسی چنین نسخی راه ندارد. زیرا با توجه به مبناي 

مبناي عقلی، و مولفه واصل عدل الهی) که ( پذیرفته او

در فهم کالم خداوند باید مد نظر قرار داد مخالف است. 

یعنی کما کان مومنان مسلمان، یهودي، مسیحی و 

که به اصل توحید و معاد ایمان دارند پاداش صائبی 

شود. نکته مهم خواهد داد و این معنا دچار نسخ نمی

دیگر آنکه وقوع نسخ تنها در مواردي است که دو آیه 

با یکدیگر ناسازگار باشند. مثال روشن در این بحث در 

 ) و آیه وصیت11نساء /( نظر شیخ طوسی، آیه میراث

آیه میراث آیه وصیت را نسخ  اند)است. گفته240/بقره(

). از نظرشیخ طوسی 1/654 :تا بیسیوطی، ( کرده است

این نسخ پذیرفتنی نیست. زیرا تنافی که بین آنها قابل 

بر این اساس  2جمع نباشد در این دو آیه وجود ندارد.

قابل جمع نبودن دو  نسخ شرایطی دارد که یکی از آنها

ا سنت مقطوع) آیه ی( آیه و دیگري وجود دلیل شرعی

در بحث ناسخ و منسوخ است. در مورد اخیر مثال وي 

خذ العفو وامر «) ناسخ آیه 6توبه/( نمی پذیرد آیه سیف

) باشد وجه نپذیرفتن شیخ 199اعراف /( »بالمعروف ... 

الن النسخ یحتاج الی ( طوسی، عدم وجود دلیل است

). نکته مهم دیگري که در این 4/34 تا: طوسی، بیدلیل، 

                                                 
یا ایها الّذین آمنوا کتب علیکم القصاص فى «. نمونه دیگر2

 )178/بقره( »القتلى الحرّ بالحرّ و العبد بالعبد و االنثى باالنثى

اى مؤمنان بر شما در مورد کشتگان قصاص مقرر گردیده است، «

 » ...رده در مقابل برده، و زن در برابر زنکه آزاد در برابر آزاد، ب

جعفر بن مبشّر از بعضى از مفسرین گفته است که این آیه با فرموده 

فیها أنّ النفس بالنفس و العین ادعاي و کتبنا علیهم «خداوند تعالى 

 .) منسوخ شده است45/مائده( »بالعین و االنف باالنف...

مفاد آن مورد عمل است  گوید: این آیه منسوخ نیست، زیرا شیخ مى

با آیه اول نیست چرا که آن عام است » النفس بالنفس«و تنافى بین 

 نکه یکى دیگرى را نسخ کند نیست.و احتیاجى به ای
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جا باید متذکر شد این است با وجود پذیرش مبناي 

ناسخ و منسوخ، هردو مفسر به این قائلند که اصل بر 

اي عدم نسخ در آیات است مگر آنکه دلیلی بر نسخ آیه

وجود داشته باشد. به عبارت دیگر از فروع مرتبط با 

این مبنا یکی هم این است که اصالت عدم نسخ را نباید 

فسر از یاد برد. درباره تاثیر این فرع از منظر این دو م

رویم. مبنایی در تفسیر به سراغ دیدگاه  فخر رازي می

این مفسر در فرازهاي مختلف تفسیر خود دیدگاه 

تقریر کرده در  ابومسلم اصفهانی را در عدم نسخ

  جاهایی پذیرفته و در جاهایی رد کرده است. 

پیداست این پذیرش یا عدم پذیرش بستگی تام 

ه این مبناي تفسیري وي دارد. براي نمونه در ذیل آیه ب

سوره انفال) که مفسرانی به نسخ  65آیه ( عدد مقاتلین

؛ 3/200 :1404سیوطی، ( آن با آیه بعدي قائل اند

 :1419؛ ابن ابی حاتم رازي، 27/ 1 :1412طبري، 

) فخر رازي 9/146: 1408؛ ابوالفتوح رازي، 5/1728

هانی شده است. با تقریر فخر متعرض نظر ابومسلم اصف

رازي، ابو مسلم معتقد است هیچ نسخی در آیه وجود 

در ( ندارد. زیرا اوال آیه درسیاق یک جمله خبري است

ثانیا مضمون آن مشروط  )حوزه احکام شرعی نیست

است. او ادامه داده است: ابومسلم معتقد است اگر به لیل 

راي صرف قرائن از خبري بودن آن هم صرف نظر کنیم 

، رازي( نظر کردن از شرطیه بودن آن دلیلی نداریم

)  فخر رازي در این بین با این که 503، 1/5: 1420

خود به مبناي ناسخ و منسوخ داشتن قرآن قائل است 

در این جا با نظر ابومسلم هم عقیده شده و بیان وي را 

در عدم نسخ پذیرفته است. با این که خود  فخر رازي 

یعنی به عقیده به نسخ آیه را به جمهور  ر همین جاد

 دهدنسبت میحداکثر اندیشمندان و علماي اسالمی 

  همان جا). (

اي می داند  در مورد نسخ آیه قبله، آیه را مقدمه

براي آنکه خداوند تغییر قبله را اراده کند و معتقد است 

 115گوید توجه به بیت المقدس با آیه اگر کسی می

رازي، ( لی از قرآن و سنت بیاوردنسخ شده باید دلی

1420 :4/18 -20.(  

در باب انسجام و ترتیب آیات، به ادعاي نسخ 

توان اشاره می ( همان سوره 234/بقره با 240(آیه

ي زوجه متوفی و  طبق عادت جاهلی عده -1کرد.

میراث وي همان یکسال ماندن و بهرمند شدن در 

حکم ( 234ي شوهر است، که گفته شده با آیه  خانه

زنان بیوه براساس این آیه این است که چهار ماه و ده 

) نسخ شده دارندروز پس از مرگ شوهر عده نگه مى

است. فخر رازي پس از بیان نظر ابومسلم مبنی بر اینکه 

نسخ خالف اصل است و... ناسخ باید در نزول موخر «

از آیه منسوخ باشد و هرگاه در نزول موخر شد 

هم موخر باشد اما اینجا سوء نیکوست در تالوت 

گفته ي وي را در نهایت درستی » ترتیب را می رساند.

همچنین در باب  پذیرد.دانسته و نسخ در این آیه را نمی

سوه نسائ گفته شده که آیه نخست در  16و 15آیه 

رابطه با زنا و آیه دوم مربوط به لواط است که با تشریع 

است. بعضی هم  رجم و جلد هر دو آیه منسوخ گردیده

الزَّانیۀُ و الزَّانی ( معتقدند به حد مفروض در سوره نور

) نسخ گردیده فَاجلدوا کُلَّ واحد منْهما مائَۀَ جلْدةٍ

را  مبنی بر عدم نسخ است.فخر رازي قول ابومسلم

داند به گونه اي که حکم هر کدام از آیه در  می  شایسته

یاج به الزام نسخ در آیات جاي خود مقرر بماند و احت

                                                 
آیه نوشته اند: این آیه  مرحوم سید عبداللّه شبر در تفسیر. 1

 )64-45: 1386مهدوي راد، ( به اجماع مسلمانان منسوخ است.
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نداشته، همچنین تکرار یک موضوع در دو آیه صورت 

  .)529تا  9/528: 1420رازي، ( نپذیرد

توان با توجه به این مطالب و مبناي مذکور، می

چنین گفت که شیخ طوسی و  فخر رازي با رویکردي 

مناسب از افراط در بازشناسی آیات ناسخ و منسوخ 

 گرشی به آیات ناسخ و منسوخسرباز زده و چنین ن

تر این مبنا به این معنا نیست که از ندارند. به بیان واضح

نظر این دو مفسر آیات ناسخ و منسوخ گسترده باشند. 

توان گفت که هم شیخ طوسی و هم  این جاست که می

فخر رازي در تعریف نسخ، دایره تعریف را آنچنان 

انگاري آیات دیدند و راز و رمز محدویت گسترده نمی

بسیاري از  در منسوخ به این دلیل بوده که ناسخ و

اي که ناسخ و منسوخ درباره آنها موارد میان دو آیه

شده این دو مفسر با تمسک به قواعدي مانند عام و 

خاص یا مطلق و مقید و از این قبیل موارد نسخ آن را 

/بقره  180براي مثال در مورد آیه 1اند.مردود دانسته

 :تا بیسیوطی، ( شده با آیه میراث نسخ شده است گفته

. فخر رازي پس از نقل نظر ابومسلم در باب )1/653

مردود دانستن نسخ با آیه میراث معتقد است منافاتی 

بین دو آیه نیست و اگر تنافی هم باشد ممکن است آیه 

مفاتیح الغیب، ( میراث را مختص این آیه قرار دهیم

1420 :5/233.(   

                                                 
ه فخر رازي می نویسد؛ در علم اصول فقه به . در این زمین1

اثبات رسیده هرگاه میان نسخ و تخصیص تعارض افتد تخصیص 

شیخ طوسی در تبیین  )493-6/492: 1420رازي، ( اولی است.

نویسد؛ اگر لفظ عام باشد ممکن ارکان تعریف خود از نسخ می

 شود. است تخصیص باشد و اگر لفظ خاص باشد تقیید نامیده می

  )1/12مان، ه(

 

چنین عدم پذیرش نسخ آیه در  سیطو شیخ

ادعاى اجماع بر نسخ آیه دعوى باطلى است : «گوید مى

و ما مخالف آن هستیم. بین آنچه خداوند براى والدین و 

دیگران از میراث واجب کرده است و بین امر به وصیت 

براى آنها، از جهت تخصیص تنافى وجود ندارد، پس 

 تا: یب طوسی،( ».حمل آیه بر نسخ واجب نیست

2/107-108( 

  گیري بحث و نتیجه

دو مفسر، به مبانی مانند مبناي حکیمانه بودن  -1

خداوند و قرآن، ومبناي جاودانگی قرآن و تاثیر آن در 

  سیر آیات ناسخ و منسوخ اعتقاد دارند.تف

هر دو مفسر نسخ را تنها در آیات مربوط به احکام  -2

آیاتی که  شرعی دانسته و هیچ نقشی براي نسخ در باره

  وعد و وعید) آمده قائل نیستند.( با سیاق خبري

بر اساس مبناي حکیمانه بودن ، تفسیر آیات ناسخ  -3

ومنسوخ با توجه به عنصر محوري مفهوم نسخ یعنی 

  نماید.مصلحت، پذیرفتنی می

هر دو مفسر ضمن پذیرش اصل و مبناي ناسخ و  -4

دم منسوخ داشتن آیات، در عین حال، اصل را بر ع

نسخ گذارده و ناسخ بودن آیه اي براي آیه دیگر را 

 )آیه قرآن و روایت متواتریعنی ( صرفا تابع دلیل شرعی

  دانند.می

فخر رازي گرچه به اردوگاه مفسران اشعري گرایش  -5

دارد اما در پرتو همین مبانی در مبحث ناسخ و منسوخ 

اندیشه کسانی مانند ابومسلم در بسیاري موارد به

  نزدیک است. –که منکر نسخ بوده  –هانی اصف

اند به جمع هردو مفسر در پرتو چنین مبانی توانسته -6

که در بحث ناسخ و منسوخ - بین آیات موهم تناقض 

  بپردازند. - شودداشتن آیات مطرح می
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شیخ طوسی در سایه مبناي عقلی و مولفه اساسی  -7

ت آن اصل عدل، که التزام بدان در تفسیر قرآن اهمی

داشته، به رد ناسخ بودن برخی آیات بپردازد که در 

 همان حال  فخر رازي در برابر آنها موضعی ندارد.

 مبانی، این به مفسر دو بندي پاي روشن نتایج از -8

  است. قرآنی آیات دانستن منسوخ و ناسخ در محدویت

  

  منابع

 .قرآن کریم  

 ) المعتمد فی اصول الفقه ).ق1419البصري، ابوالحسین، 

  .دارالکتب العلمیۀ تحقیق خلیل المیسی، بیروت:

  ،مقـاییس اللغـه   ).تا (بیابن فارس، ابوالحسن بن احمد ،

 دارالکتب العلمیۀ. بیروت:

 تفسـیر   ).1419( عبـدالرحمن بـن محمـد    ،حاتم ابى ابن

 .مکتبۀ نزار مصطفى الباز : عربستان، القرآن العظیم

  ــوح رازى ــى ، ابوالفت ــن عل ــین ب  روض ).1408( حس

بنیـاد   ،  :مشهد ،الجنان و روح الجنان فى تفسیرالقرآن

 .پژوهشهاى اسالمى آستان قدس رضوى

  ) ــن حمــاد   ).1419الجــوهري، ابــی نصــر اســماعیل ب

 .، بیروت: دارالحیاء التراثالصحاح

 ) رسائل فـی درایـه    ).1382حافظیان البابلی، ابوالفضل

 .الحدیث، چاپ اول، قم: دارالحدیث للطباعه و النشر

 ) تفسیر کبیر یـا مفـاتیح    ).1365خرمشاهی، بهاء الدین

 .1شماره ، معارف، الغیب

 ) تحقیق طه جـابر  المحصـول  ).1412رازي، فخرالدین ،

  الرسالۀ.فیاض العلوانی، بیروت: 

 _________ .)1420.( بیـــروت:مفـــاتیح الغیـــب ، 

 دارالحیاء التراث العربی.

    ) مفـردات  ).1412راغب اصفهانی، حسین بـن محمـد 

 ، دمشق: دار القلم.الفاظ القرآن

 تاج العروس من جواهر ، )ق1414)الزبیدي، محب الدین

  .دارالفکر :، بیروتالقاموس

 مناهــل العرفــان). 1427( زرقــانی، محمــد عبــدالعظیم ،

   .دارالسالم :مصر

       ـ 1427( الزرکشـی، بدرالـدین محمـد بـن عبـداهللا  ).هـ

ــرآن   ــوم الق ــی عل ــان ف ــاض البره ــاپ اول، ری : ، چ

  .لحضارة للنشر و التوزیعدارا

 چـاپ  النسـخ القـرآن الکـریم    ). 1408( زید، مصطفى ،

 .دوم، دار الوفاء المصنورة

     قـرآن نـزول    ). 1385( سعیدي روشـن، محمـد بـاقر

مجله پـژوهش هـاي   ، تاریخی و حضور فرا تاریخی

  .28فلسفی، شماره 

     بحـر   ). 1414( سمرقندي، ابو اللیـث نصـر بـن محمـد

 ر الکتب العلمیۀ.دا :بیروت العلوم،

 ،ـ ( ینجـالل الـد   السیوطی  ،ینطبقـات المفسـر   ).تـا  یب

 .یۀدارالکتب العلم یروت،ب

  اإلتقان فی علوم القـرآن  ).تا بی(، سیوطى، جالل الدین   ،

  . دار الکتاب العربى

   ) الـدر المنثـور فـى     ).ق 1404سیوطى، جـالل الـدین

 .کتابخانه آیۀ اهللا مرعشى نجفى:  قم ، تفسیر المأثور
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