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چكيده
مفســران در تفسير آيات  106بقره و  101نحل مشــهور به آيات نسخ ،آراء مختلفي ارائه دادهاند .برخي از
مفســران و انديشمندان اســامي ،اين آيات را ناظر بر نسخ حكم آيات در قرآن ميدانند و بر اين باورند كه
اين آيات به صراحت به مقوله نســخ حكم آيات اشاره كردهاند .در مقابل دستهاي ديگر از مفسران ،اين باور
را نپذيرفته و اعتقاد دارند كه اين آيات به نســخ حكم آيات قرآن اشاره ندارند ،بلكه مراد آنها ،نسخ كتب و
شريعتهاي پيشين ميباشد .جستار پيش رو ديدگاه مفسران در اين باره را مورد بررسي قرار داده و با استناد
به ادلهاي ديدگاه دوم را پذيرفته اســت؛ زیرا اين آيات ناظر بر نسخ حكم آيات قرآن نيستند ،بلكه در پاسخ
به شبهه افكني مشركان مكه و يهوديان مدينه ،از يك سو نسخ معجزات ،شريعتها و كتابهاي انبيای پيشين را
حتمي ميدانند و از سوي ديگر ،شريعت پيامبر(ص) را شريعتي جهاني و جاودانه معرفي ميكنند.
كليدواژهها :قرآن ،تفسير ،نسخ ،نسخ حكم.
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مقدمه
درباره نســخ در قرآن ،از ســوي دانشمندان متقدم و
متأخر پژوهشــهاي فراواني انجام شده كه بيشتر آنها
وقوع نســخ در قرآن را پذيرفتهاند ،از جمله :زركشي
در البرهان 1،زرقاني در مناهل العرفان 2،ســيوطي در
االتقان 3،و خویي در البیــان 4.در مقابل برخي ديگر
وقوع نســخ در قرآن را انكار يا از آن تفسير ديگري
ارائه كردهاند .از نظر اين گــروه ،قرآن آخرين كتاب
آســماني است كه ناگزير هم از لحاظ مفاهيم و هم از
لحاظ الفاظ بايد جاودانه و بــدون تغيير باقي بماند.
در ديدگاه اين گروه ،همه آيات قرآن محكم به شمار
ميروند و هيچ آيه منســوخي وجود ندارد .بر همین
اساس ،بعضي از دانشــمندان علوم قرآن به خصوص
متأخران به مقوله عدم نســخ در قرآن گرايش نشان
دادهاند ،از جمله :عالمه ســيد مرتضي عســكري در
القرآن الکریم و روایات المدرستین 5،ايهاب حسن عبده
در اســتحالة وجود النسخ بالقرآن 6،مصطفي ابراهيم الزلمي
در التبیان لرفع غموض النســخ فی القرآن 7،و محمد
غزالــي در نظرات فی القرآن 8.قائالن به وقوع نســخ
در قرآن براي اثبات ديدگاه خود با اســتناد به قرآن،
معتقدنــد :خداوند در آيات  106ســوره بقره و 101
سوره نحل به وقوع نسخ در آيات قرآن تصريح كرده
است .بر اين اساس ،در مقاله حاضر ،پس از گزارش
ديدگاههاي مفسران در تفسير آيات پيش گفته ،مفهوم
صحيح آنها ،مستند به ادله تفسيري ارائه خواهد شد.
مفهوم شناسی نسخ
 )1نسخ در لغت

 .1البرهان فی علوم القرآن ،ج ،2صص.44-41
 .2مناهل العرفان ،ج ،2صص110و.111
 .3االتقان ،ج ،2صص61و.62
 .4البیان ،ص.357
 .5القرآن الکریم و روایات المدرستین ،ج ،2صص.336-33
 .6استحالة وجود النسخ بالقرآن ،صص.288-281
 .7التبیان لرفع غموض النسخ فی القرآن ،صص43و.44
 .8نظرات فی القرآن ،ص.248

در مورد واژه «نســخ» ،معانی مختلفي در كتب لغت
وجود دارد ،از جمله فراهيدي در این باره مینویسد:
نســخ و استنساخ ،از روي چيزي نسخهبرداري كردن
اســت .نقل و نسخ يعني ازاله و برداشتن امري كه قب ً
ال
بدان عمل شده است 9.در لسان العرب نسخ به دو مقوله
«نقل» و «ازاله» معنا شــده و در این باره آمده است:
نســخ تبديل نمودن چيزي به چيزي است به طوري
كه شیء دوم غير از شیء اول باشد ،و نسخ به معناي
انتقــال از جايي به جاي ديگر اســت 10.جوهری در
مس
این باره مينويســد :عرب ميگويد« :ن َ َس َخ ِت َّ
الش ُ
َّ
الظل»؛ یعنی آفتاب ســايه را زايل كرد ،يا میگوید:
الدار»؛ یعنی باد آثار خانه را تغيير
آثار ّ
يح َ
الر ُ
«ن َ َس َخ ِت ّ

داد .نســخ آيهاي با آيه ديگر ،بــه معناي زايل كردن
حكم آن آيه اســت 11.از مجموع تعاريفي كه درباره
واژه «نســخ» بيان شــد ،ميتوان گفت :معنای نسخ
عبارت اســت از :زایل کردن ،نقل ،تغيير دادن ،نوشتن
چيزي از روي نوشته ديگر و تبديل كردن.
 )2نسخ در اصطالح علوم قرآن

متصور باشد:
نسخ در اصطالح میتواند به سه صورت
ّ
 .1ســلب مشروعیت یک شــریعت با شریعت دیگر؛
چنانکه به اعتقاد مسلمانان ،با ظهور اسالم تمام شرایع
گذشته نسخ شده اســت و همه اهل شرایع باید پیرو
12
شریعت جهانشمول و جاودانه اسالم باشند.
 .2برداشتن حکمی که در شــرع مقدس اسالم ثابت
13
شده است؛ از قبیل احکام و امثال آن.
 .3نســخ آیات قرآن؛ مطابق این فرض ،ابتدا آیاتی از
قرآن نازل شــده و ســپس با توجه به برخی مصالح،
حکم آن از قرآن برداشته شده است که به آیات متقدم
14
منسوخ و به آیات متأخر ناسخ میگویند.
 .9کتاب العین ،ج ،4ص.201
 .10لسان العرب ،ج ،3ذيل ماده «نسخ».
 .11الصحاح ،ج ،1ص.423
 .12البیان ،ص.355
 .13اصول الفقه ،ج ،2ص.52
 .14مناهل العرفــان ،ج ،2صــص110و111؛ االتقان ،ج ،2ص25؛
البیان ،ص.357

آيات ناظر بر نسخ آيات
 )1آيه  106بقره

را به معناي آنچه ثوابــش بزرگتر و مصلحتش بهتر
است ،تفســير ميكند 17.طنطاوي نيز نسخ در این آیه
را به معنای انتهای حکمیا تمام شــدن تکلیف و عمل
کردن به آیهای از آیات قرآن میداند و میگوید« :ن َْأ ِت
بِخَ ْي ٍر» به این معنا استکه آیهای بهتر از آیه منسوخه
یا مثل آن را میآوریم ،همچنان كه ثواب عمل به ناسخ
از عمل به منسوخ بیشتر است .پس وقوع نسخ جایز و
18
نسخ وجود داشته است.
 .15مجمع البیان ،ج ،1صص.350-348
 .16جامع البیان ،ج ،1صص.384-379
 .17األصفی ،ج ،1صص60و.61
 .18التفسیر الوسیط ،ج ،1صص242و.243

 .19مفاتیح الغیب ،ج ،3صص.643-637
 .20فی ظالل القرآن ،ج ،1صص102و.103
 .21الکشاف ،ج ،1صص176و.177
 .22اطیب البیان ،ج ،2صص.141-139
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« َما نَ ْن َسخْ ِم ْن َآ َي ٍة َأ ْو نُ ْن ِس َها ن َْأ ِت بِخَ ْي ٍر ِم ْن َها َأ ْو ِم ْث ِل َها َألَ ْم
َ َ
ير».
َت ْع َل ْم أ َّن اهلل َع َلى ُك ِّل شَ ْي ٍء ق َِد ٌ
مفســران در تفسير اين آيه ،ديدگاههاي متفاوتي ارائه
كردهاند و بیشتر اختالف آنان در تفسیر مفهوم واژگان
«نسخ» و «آیه» است:
الف) نسخ در قرآن
گروهی از مفســران ،مفهوم نسخ در اين آيه را وقوع
نسخ در قرآن دانســته و بر این باورند که واژه «آيه»
در معناي آيهاي از آيات قرآن به کار رفته اســت .بر
اين اساس ،تفسير كلي اين آيه ،آن است كه اگر بعضي
از آيات قرآن را از لحاظ حكم منسوخ كرديم ،آياتي
بهتر يا مثل آن را ميآوريم .طبرسي در تفسیر این آیه
مینویسد« :خداوند قادر اســت آيهاي از قرآن را با
آيهاي بهتر و سودمندتر از آن و داراي مصلحت بيشتر
نسخ كند» 15.طبري نسخ در اين آيه را به معناي تبديل
تفســير ميكند؛ به اين معنا كه حكــم آيهاي از قرآن
را برميداريــم و حكم آيهاي ديگــر را جايگزين آن
ميكنيم .وي معتقد اســت :كلمه «حكم» به قرينه قبل
از «آيه» حذف شده است 16.فيض كاشاني « َما نَ ْن َسخْ
ِم ْن َآ َي ٍة» را به معناي رفع حكم يا برداشــتن حكم و
«نُ ْن ِس َها» را به معناي بردن از قلبها و «ن َْأ ِت بِخَ ْي ٍر ِم ْن َها»

ب) نسخ در قرآن و شريعتهاي پيشين
گروهي ديگر از مفســران مراد از نســخ در اين آيه
را نسخ آیات قرآن و نســخ كتابهاي آسماني پيشين
ميداننــد؛ به اين معنا كه دايــره مصاديق واژه «آيه»
چنان وسيع اســت که عالوه بر آيات قرآن ،معجزه و
كتابهاي آسماني پيشين را نيز دربر ميگيرد .فخررازي
وقوع نسخ در قرآن را عق ً
ال جايز و وقوع آن را سمع ًا
حتمي ميداند .وي معتقد است :نسخ احكام در قرآن
وجود دارد و برخي از آيات ،ناســخ برخي ديگرند.
عالوه بر اين ،شريعت پیامبر اکرم(ص) شرايع پيشين را
نسخ كرده است 19.سيد قطب نيز دايره مصاديق نسخ را
فراتر از نسخ در قرآن برمیشمارد و اين آيه را بیانگر
این نکته میداند که اگر خداوند آيهاي را نســخ كند ـ
چه آيه خواندني مشتمل بر يكي از احكام و مقررات
و چــه به معناي معجزه ـ به جــاي آن ،آيهاي بهتر و
يا همطراز آن را ميآورد 20.زمخشــري مراد از نسخ
را هم نســخ آیات قرآن و هم نسخ شريعتهاي پيشين
ميداند 21.صاحب تفســير اطيب البيان نیز در تفسیر
آیه مورد بحث ،واژه «آيه» را اعم از كتب الهي و غير
آن ميداند؛ به این معنا که اگر پيامبري يا شــريعتي يا
كتابي يا وحيي مدتش تمام شــد ،خداوند نبي ديگر يا
شريعت و كتاب ديگري ميگمارد ،تا حجت بر بندگان
تمام شود 22.عاملي پس از نقل دیدگاه مفسران درباره
این آیه ،معتقد اســت :عالوه بر اینکه برخی از آیات
قرآن منســوخ شدهاند ،شــريعتها و كتابهاي آسماني
پيشين نیز به وسيله قرآن كريم نسخ گردیدهاند ،و شأن
نزول این آیه را از قول مفســران اینگونه نقل میکند
که يهود مىگفتند :شريعت موسى و تورات باقى است
و خدا آن را نســخ نكرده است و محمد(ص) از خود
اين كلمات را مىگويد که این آيه در جواب آنها نازل
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شد 23.صاحب تفسير تســنيم در مورد گستره «آیه»
معتقد اســت که «آیه» فقط اختصاص به آیات قرآن
ندارد ،بلکه هم آیات تشــریعی و هم تکوینی را دربر
میگیرد .وی در این باره مینویســد :واژه «آیه» در
اولین آیه مورد بحث ،با اطالق خود آیات تشــریعی
و آیات تکوینی ،هردو را دربر میگیرد؛ گرچه تغییر
آیات تشریعی با علم ،و تغییر آیات تکوینی با قدرت
سازگارتر است .بنابراین ،پاسخ این شبهه که چگونه
ممکن است خدا آیه تشریعی مانند احکام اسالمی و
آیه تکوینی مانند پيامبر ،امام یا معجزه را تبدیل کند،
این اســت که خدا با علم بیکران خود «میداند» و با
قدرت بیکران خود «میتواند» تبدیل کند .هرچه نشان
حق تعالی باشد ،در نظام تکوینیا تشریع ،مصداق آیه
است .از این رو ،مفاد آیه مورد بحث این است که اگر
مشــیت حق تعالی بر ازاله و نسخ آیهای قرار گیرد و
آن را زایل کند ،حتم ًا جایگزینی همتایا برتر خواهد
آورد ،اعم از اینکه آیه مزبور بیانگر احکام تشــریعی
باشد ،یا از نشانههای تکوینی خدا ،مانند وجود پيامبر
و امام معصومیا معجزهای از معجزات نبوی .اصطالح
آیه به آیات قــرآن اختصاص ندارد ،بلکه جملههای
دیگر کتابهای آســمانی نیز به آیه موسوم شده است:
آل عمران 113 ،و زمر .71 ،اطالق همه آیات مزبور
شامل تمام پیروان انبیای گذشته میشود و در نتیجه
24
جملههای کتاب دینی سلف ،آیات خدا است.
ج) عدم وقوع نسخ در قرآن
دسته سوم از مفســران به طور كلي منكر وقوع نسخ
در آيات قرآن هســتند و معتقدند :واژه «آيه» ،آيهاي
ناظر به آيات قرآن نیست و ميتواند موارد متعددي را
دربر گيرد ،از جمله :معجزه ،كتابهاي آسماني پيشين
و شریعتهای پيشين .عبدالكريم خطيب نسخ را تبديل
آيهاي به آيه ديگر ميداند ،مانند نسخ تورات با قرآن
كريم .وي بر این باور است که نسخ در اين آيه ،فقط نسخ
 .23الوجیز ،ج ،1صص.147-144
 .24تفسیر تسنیم.

شــريعتها و معجزات پيشين به وسيله معجزه جاودان
يعني قرآن است؛ زیرا زمان شريعتهاي پيشين با آمدن
حكم و شريعت جديد تمام شده است 25.طالقاني پس
از نقل و نقد ديدگاه مفسران ،نسخ كلي حكم را از هر
جهت بيدليل ميداند .وی بر این باور اســت که آيه
 106بقره متصل به آيات قبل و بعد و ناظر به نســخ
بعضي از احكام شــرايع گذشته و آيات نبوت است و
بيان کننده این است که جمود و تعصب اهل كتاب به
خصوص يهود درباره بقای آيات و احكام شــريعت
خود درست نيست؛ زيرا قدرت خداوند نامحصور و
تصرفش نامحدود است .بنابراين مفهوم آیه ،آن است
که خداوند هر شريعتي را بردارد ،برتر و رساتر از آن
را به جاي آن ميآورد 26.صاحب تفســير خسروي
نیز با استناد به داليلی ،نسخ را در قرآن نمیپذیرد و
معتقد است :وقوع نسخ فقط میتواند نسبت به اديان
سالفه باشد كه عمر آنها با ظهور دين محكم و استوار
اســام تمام شده است ،ولي در دين محمدي(ص) كه
دين ابدي و پاينده است ،جايز نيست؛ زيرا اگر وجود
داشته باشــد ،امتيازي بر ديگر اديان نخواهد داشت.
پس معناي نســخ آيات ،اين است كه خداوند آيهاي
را از تــورات و انجيل باطل نميكنــد و از ياد مردم
نميبرد ،مگر آنكه بــه حكمت عاليه خود ،آيهاي در
شريعت محمدي(ص) مقرر ميسازد كه در مصلحت
برتر و بهتر از آيه منسوخه ،يا در مقبوليت عامه مانند
آيه نســخ شده باشد 27.سورآبادي بر نسخ شريعتهاي
پيشين توسط قرآن تأكيد ميكند و شأن نزول اين آيه
را در مــورد طعن يهود به اســام ميداند 28.چنانکه
فضلاهلل اين آيه را جوابي براي يهود ميداند كه نسخ
را انكار ميكردند؛ زيرا كتاب و شريعت يهود به وسيله
دين اسالم نسخ ميشده است .اين آيه به منظور تبيين
مسئله نسخ براي يهود و همچنين مسلمانان نازل شده
 .25التفسیر القرآنی للقرآن ،ج ،1صص.129-121
 .26پرتوی از قرآن ،ج ،1صص263و.264
 .27تفسیر خسروی ،ج ،1صص153و.154
 .28تفسیر سورآبادی ،ج ،1ص.111

 .29تفسیر من وحی القرآن ،ج ،2صص.160-157
 .30التبیان لرفع غموض النسخ فی القرآن ،صص.44-42
 .31بقره.108 ،

 .32استحالة وجود النسخ بالقرآن ،صص.288-281
 .33بقره.105 ،
 .34التفسیر الکبیر ،ج ،2صص91و.92
 .35المفردات ،صص102و.103
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كه به آنان بفهماند خداوند قادر به همه چيز اســت ،از
29
جمله نسخ كتب و شريعتهاي پيشين به وسيله قرآن.
د) ديدگاه برگزیده
به نظر میرســد سیاق آیات پیرامونی آیه مورد بحث،
با ديدگاه عدم وقوع نســخ در قرآن و نسخ شریعتهای
پیشین با قرآن سازگار است؛ زیرا وقتی يهود دانستند
كه شــريعت آنان نسخ شده اســت و بايد از شريعت
كاملتر پيــروي كنند ،در مقام عناد و شــبهه افكني
برآمده و وقوع نسخ را منكر شدند .از این رو ،خداوند
در اين آيه ميفرمايد :اگر شــريعتها ،كتب آسماني و
معجزات پيشين را نسخ كردهايم ،كتاب آسماني كاملتر
و معجــزهاي بهتر آوردهایم .ايــن ديدگاه که حاكي از
تنزيه قرآن از نســخ آيات آن اســت ،به برداشتهای
خاصی از برخی مفاهیم متّکی اســت که در ادامه بيان
ميشود.
 .1مراد از نسخ در آیه  106بقره
در اين آيه مفهوم نســخ ،نسخ آیات قرآن نیست ،لفظ
«ما» در « َما نَ ْن َســخْ ِم ْن َآ َي ٍة» ،اسم شرط و به معنای
«إن» شرطيه است ،بنابراين بر جايز بودن نسخ داللت
ميكند ،نه بر حتمی بــودن وقوع آن .این در صورتي
است كه مقصود از «آيه» آيه قرآني باشد 30.واژه «آيه»
به معناي آيه قرآن نيســت و دليل آن هم چيزي است
كه در خود آيات آمده است ،از جملهَ :
ون َأ ْن
يد َ
«أ ْم ُت ِر ُ
َ
وسى ِم ْن ق َْب ُل َو َم ْن َي َت َب َّد ِل
َت ْســألُوا َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُس ِئ َل ُم َ
ِيم ِ
السبِيلِ » 31.آن چيزي كه
ان َفق َْد َض َّل َس َوا َء َّ
الْ ُك ْف َر بِ ْال َ
يهود از موسي(ع) خواسته بودند ،معجزه بود .خداوند
در آيات پيشين به معجزاتي كه براي يهود آمده است،
اشــاره ميكند .اهــل كتاب نيز از پيامبــر اكرم(ص)
معجزاتي مانند معجزات پيشين خواستند .اما خداوند
براي آنان و ديگران مشــخص ميكند كه اين خواسته
مردود اســت؛ زيرا زمان معجزات حسي تمام شده و

در آيه  106به اين مطلب اشــاره ميكند كه خداوند
با آوردن معجزهاي جاودان و عقلي ،معجزات حســي
گذشته را نسخ كرده اســت 32.آنچه از سیاق آیات به
دست میآید ،این است که یهود دوست ندارند فضلی
از خداوند بر مســلمانان نازل شــود .خداوند در این
ين َك َف ُروا ِم ْن َأ ْهلِ الْ ِك َت ِ
اب
باره میفرمایدَ « :ما َي َو ُّد الَّ ِذ َ
ين َأ ْن ُي َن َّز َل َع َل ْي ُك ْم ِم ْن خَ ْي ٍر ِم ْن َر ِّب ُك ْم َواهللُ
َو َل الْ ُمشْ ِر ِك َ
33
يم».
ص بِ َر ْح َم ِت ِه َم ْن َيشَ ــا ُء َواهللُ ُذو الْ َف ْضلِ الْ َع ِظ ِ
َيخْ َت ُّ
خداوند بر مسلمانان منت گذاشت و بزرگترین فضل
خود ،وحی الهی «قرآن» را به آنها اعطا کرد و به اين
ســؤال كه با وجود شرايع آســماني سابق ،چه نيازي
به كتاب جديد اســت؟ اينگونه پاسخ ميدهد :احكام
درخور نسخ ،در شريعت نسخ ميشوند و اموري وجود
دارد كــه مردم به مرور زمان آن را فراموش ميكنند و
اندك اندك اثرش از كتب آسماني محو ميشود و اين
چنين بخشــي از اين كتب را نسخ ميكنيم و آن را به
34
بهتر از آن در اين كتاب تبديل ميكنيم.
 .2مراد از واژه «آيه» در آيه  106بقره
«آيه» در لغت به معناي عالمت ظاهری و مشــخص
میباشد و در حقیقت ،عبارت است از :هر چیز ظاهری
که مالزم با شــیئی است که ظهور آن مشخص نیست.
به هر جملهای از قرآن که دارای حکمی باشد« ،آیه»
اطالق میشود ،خواه این حکم یک سوره یا یک فصل
یا چند فصل از ســوره باشد 35.بيشتر مناقشه قائالن و
منكران نسخ در قرآن درباره مفهوم واژه «آيه» در آیه
مورد بحث است .قائالن به وقوع نسخ در آیات قرآن
بر اين باورند كه مراد از واژه «آيه» آيات قرآن است.
در مقابل منكران وقوع نسخ مفهومي گستردهتر براي
اين واژه قائلند.
لفظ «آيــه» در معناي لغــوي و اصطالحي  382بار
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در قرآن آمده اســت .در معنای لغــوی ،با لفظ مفرد
(آيه) 84 ،بار ،بــا لفظ مثني (آيتين) ،يك بار ،با لفظ
جمــع (آيات) 148 ،بار ،و با لفــظ «آيتك ،آياتك،
36
آياتنا ،آياته ،آياتها و آياتي» 149 ،بار آمده است.
در معنــاي اصطالحي ،از جملــه در این موارد آمده
است :به معنی معجزه یا نشــانه صدق« :لِ ُن ِر َي َ
ك ِم ْن
َآ َيا ِت َنا الْ ُك ْب َرى» 37،به معنــی دليل بر وجود خداوند:
ار َآ َي َت ْينِ َف َم َح ْونَا َآ َي َة ال َّل ْيلِ َو َج َع ْل َنا
َ
«و َج َع ْل َنا ال َّل ْي َل َوال َّن َه َ
ُ
ِ
ِ
ِ
ِ
َ
ً
ــة ال َّن َه ِ
َآ َي َ
ــن َر ِّبك ْم َول َت ْعل ُموا
ار ُم ْبص َر ًة ل َت ْب َتغُوا َف ْضل م ْ
ْ ِ ً 38
اب َو ُك َّل شَ ْي ٍء َف َّص ْل َنا ُه َتفصيل»
ين َوالْ ِح َس َ
الس ِن َ
َع َد َد ِّ
و به معنی بخشــي از سوره« :الر ِت ْل َ
ات الْ ِك َت ِ
اب
ك َآ َي ُ
39
الْ ُمبِينِ ».
آيه به معني بخشــي از ســوره به غير از لفظ جمع
«آيــات» در قرآن كريم نيامده اســت .مانند آيات:
ات بَ ِّي َن ٍ
ك َآ َي ٍ
«ولَق َْد َأن َْزلْ َنــا ِإلَ ْي َ
ات َو َمــا َي ْك ُف ُر بِ َها إ َِّل
َ
40
َ
َ
َّ
الْ َف ِ
اب ِم ْن ُه
اســق َ
ُون» و « ُه َو ال ِذي أن َ
ْــز َل َع َل ْيك الْ ِك َت َ
41
ات ُه َّن ُأ ُّم الْ ِك َت ِ
ات».
اب َو ُأخَ ُر ُم َتشَ ــابِ َه ٌ
ات ُم ْح َك َم ٌ
َآ َي ٌ
مراد از واژه «آيه» با لفظ مفرد ،آیات قرآن نیســت.
«س ْل بَ ِني إ ِْس َرائِ َ
يل َك ْم َآ َت ْي َنا ُه ْم ِم ْن َآ َي ٍة بَ ِّي َن ٍة
مانند آياتَ :
هلل ِم ْن بَ ْع ِد َما َجا َء ْت ُه َفإ َِّن َ
َو َم ْن ُي َب ِّد ْل ِن ْع َم َة ا ِ
يد
اهلل شَ ِــد ُ
42
«و َيا ق َْو ِم َه ِذ ِه نَاقَةُ ا ِ
الْ ِعق ِ
هلل لَ ُك ْم َآ َي ًة َف َذ ُرو َها
َــاب» و َ
هلل َو َل َت َم ُّسو َها بِ ُس ٍ
ضا ِ
َت ْأ ُك ْل ِفي َأ ْر ِ
اب
وء َف َي ْأخُ َذ ُك ْم َع َذ ٌ
43
يب».
ق َِر ٌ
عالمه عسكري معتقد است كه واژه «آيه» در آيه 106
بقره به معناي آيات قرآن نيســت؛ زیرا واژه «آیه» با
لفظ مفرد برای آیات قرآن به کار نرفته اســت .ايشان
در اثبات اين مطلب مينويســد« :وقتي واژه «آيه»
ميان چند مفهوم لغوي و اصطالحي مشــترك باشد،
 .36القرآن الکریم و روایات المدرستین ،ج ،2ص.293
 .37طه.23 ،
 .38اسراء.12 ،
 .39يوسف.1 ،
 .40بقره.99 ،
 .41آل عمران.7 ،
 .42بقره.211 ،
 .43هود.64 ،

ناچار بايد قرينهاي بيايد كه دال بر معني قصد شــده
از «آيه» باشد .وقتي «آيه» در اصطالح اسالمي بين
چند معني مشترك است ،در سخن بدون قرينهاي كه
بر معناي مقصود داللت كند ،به كار نميرود .به عنوان
«و ِإلَى ث َُمو َد َأخَ ا ُه ْم َصالِ ًحا ق َ
َال َيا
مثال گفته ميشودَ :
ق َْو ِم ْاع ُب ُدوا َ
اهلل َمــا لَ ُك ْم ِم ْن ِإلَ ٍه َغ ْي ُر ُه ق َْد َجا َء ْت ُك ْم بَ ِّي َنةٌ
ــذ ِه نَاقَةُ ا ِ
ِم ْن َر ِّب ُك ْم َه ِ
هلل لَ ُك ْم َآ َي ً
ــة َف َذ ُرو َها َت ْأ ُك ْل ِفي
44
وء َفي ْأخُ َذ ُكم َع َذ ٌ َ
ضا ِ
َأ ْر ِ
يم».
اب ألِ ٌ
ْ
هلل َو َل َت َم ُّسو َها بِ ُس ٍ َ

از ذكر «ناقه» ميفهميــم كه مقصود از «آيه» معجزه
«وا ْذ ُك ْر َن َمــا ُي ْت َلى ِفي بُ ُيو ِت ُك َّن
پيامبر اســت .در آيه َ
هلل َوالْ ِح ْك َم ِة إ َِّن َ
ات ا ِ
ِم ْن َآ َي ِ
يرا» 45،از
اهلل َك َ
ان لَ ِطي ًفا خَ ِب ً

بيان دو واژه «ما يتلي» و «الحكمة» متوجه ميشويم
كه مقصود از «آيات» احكامي از شرع اسالمي است
كه در بخشــهايي از قرآن آمده است .يا در آيه «الر
ِت ْل َ
ــات الْ ِك َت ِ
اب الْ ُمبِينِ » 46،از ذكر «الر» و اينكه
ك َآ َي ُ

بــا «تلك» به آن اشــاره كرده اســت ،ميفهميم كه
مقصود از «آيات» مجموعهاي اســت كه از حروفي
مثل «الف»« ،الم» و «را» تشــكيل ميشود .بنابراين
47
معناي «آيات» در اينجا مجموعههاي لفظي است».
وی پــس از ذكر اين مقدمات ،بر اين باور اســت كه
واژه «آيه» بين معاني لغوي و اصطالحياش مشترك
است و لفظ مشترك بدون قرينه به كار نميرود .او در
ادامه میگوید :آيــه  106بقره نيز در ضمن مجموعه
آياتي آمده كه خداوند در آن يهود را مورد عتاب قرار
ميدهد كه به قرآن و شــريعت پیامبر اکرم(ص) و به
انجيل و شــريعت حضرت عيسي(ع) ايمان نياوردند.
بنابراين معناي « َما نَ ْن َسخْ ِم ْن َآ َي ٍة» آن است که ما هيچ
حكمي را مانند حكم قبله يا عيد روز شنبه ،از تورات
و انجيل منسوخ نميكنيم ،مگر آنکه بهتر از آن را در
قرآن ميآوريم .مراد از بهترين ،قبله قرار گرفتن كعبه
در قرآن و عيد روز جمعه در ســنت پيامبر اكرم(ص)
 .44اعراف.73 ،
 .45احزاب.34 ،
 .46يوسف.1 ،
 .47القرآن الکریم و روایات المدرستین ،ج ،2صص.296-294

 .48همان ،ج ،2صص299و.300
 .49مائده.48 ،
 .50انوار درخشان ،ج ،2ص.283
 .51تفسیر خسروی ،ج ،2ص.104
 .52بحار االنوار ،ج ،9ص.292
« .53اسالم و نسخ ادیان» ،ص.76

 .54بقره.106 ،
 .55بقره107 ،و.108
 .56التبیان لرفع غموض النسخ فی القرآن ،صص43و.44
 .57بقره.55 ،
 .58بقره.108 ،
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است 48.بنابراین واژه «آیه» در آیه  106بقره به معنای
آیهای از آیات قرآن نیست که بتوان با استناد به آن ،به
نســخ برخی از آیات قرآن حکم کرد ،بلکه مفهوم آیه
مصادیق متعددی را دربــر میگیرد که آیات قرآن از
جمله آنها نیست.
يكي از مصاديق واژه «آیه» ،كتابهاي آســماني پيشين
اســت؛ به اين معنا كه مراد از نسخ ،نسخ كتب آسماني
پيشــين با قرآن اســت كه از رهگذر آمدن آن ،كتب
آســماني قبل مانند تورات و انجيل نسخ گرديدهاند و
عمــل به آنها با وجود قرآن جايز نيســت؛ زیرا قرآن
آخرین کتاب آســمانی و دربر دارنده مفاهیم کتابهای
«و َأن َْزلْ َنا ِإلَ ْي َ
اب بِالْ َح ِّق
ك الْ ِك َت َ
آسمانی پیشین اســتَ :
ُم َص ِّدقًا لِ َما بَ ْي َن َي َد ْي ِه ِم َن الْ ِك َت ِ
اح ُك ْم
اب َو ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه َف ْ
بَ ْي َن ُه ْم بِ َما َأن َْز َل اهللُ» 49.مفاد جمله « ُم َه ْي ِم ًنا َع َل ْي ِه» ،این
اســت که قرآن بر شئون کتابهای آســمانی نظر دارد
و عالوه بــر آنکه به ارزش آنها پایان داده ،رســالت
پيامبران و دیانتهای آســمانی نیز بر آیات قرآن متّکی
است 50.کتابهای آسمانی پیشین ،مقدمه قرآن هستند و
آنچه در قرآن نازل شده ،مشتمل بر تمام احکام شرعیه
مورد نیاز جامعه بشــری تا روز قیامت است و از این
رو ،تمامی بشر از زمان بعثت پیامبر اکرم(ص) ،باید بر
شریعت ایشان باشند؛ زیرا حضرت محمد(ص) خاتم
پيامبران و کتاب او کاملترین کتاب اســت 51.پيامبر
اكرم(ص) خود در این باره میفرماید« :ان اهلل عزوجل
جعل کتابی المهیمن علی کتبهم الناسخ لها» 52.بنابراین
قرآن در جایگاه آخرین کتاب آسمانی ،ضمن تصدیق
اصل کتب آسمانی پیشــین و اشتمال آنها بر اصول و
معارف فقه ،یک نوع سلطه و حکومت بر کتب پیشین
دارد و باید به عنوان آخریــن پیام خداوند ،حجت و
53
مالک حق و ناحق تلقی گردد.

از مهمترين مصاديــق واژه «آيه» در آیه مورد بحث،
معجزه اســت .مقصود از نسخ در اين آيه ،همان ترك
معجزات گذشته و عدم تكرار آن و آوردن معجزههاي
ديگر براي پيامبران بعدي است .همه پیامبران معجزاتي
براي اثبات نبوت خود داشتهاند که قرآن برتر از همه
اين معجزات اســت؛ زیرا هم از نظر لفظ و هم از نظر
معنا ،معجزه به شمار میرود .اينكه چرا واژه «آيه» به
معجزه معنا میشود ،پايان آيه است كه ميفرمايدَ :
«ألَ ْم
َ َ
ير»؛ 54زيرا ذكر قدرت
َت ْع َل ْم أ َّن اهلل َع َلى ُك ِّل شَ ْــي ٍء ق َِد ٌ
و اعتراف به آن مناسب احكام نيست .از جمله آياتي
كه نشان میدهد مقصود از «آيه» معجزه است ،آيات
َ
«ألَ ْم َت ْع َل ْم َأ َّن َ
ات َو ْ َ
اهلل لَ ُه ُم ْل ُ
او ِ
ال ْر ِ
ض َو َما لَ ُك ْم
الس َم َ
ك َّ
ون ا ِ
هلل ِم ْن َولِ ٍّي َو َل ن َِص ٍ
ِم ْن ُد ِ
ون َأ ْن َت ْس َألُوا
يد َ
يرَ .أ ْم ُت ِر ُ
وســى ِم ْن ق َْب ُل َو َم ْن َي َت َب َّد ِل الْ ُك ْف َر
َر ُسولَ ُك ْم َك َما ُس ِئ َل ُم َ
الس ِ
ِيم ِ
ــبيلِ » 55،میباشد .واضح
ان َفق َْد َض َّل َس َوا َء َّ
بِ ْال َ
است كه پيوندي محكم و ارتباط قوي بين آیات قرآن
وجود دارد كه برخي از آيات ،برخی ديگر را تفســير
ميكنند 56.با توجه به ســياق ايــن آيات ،واژه «آيه»
به معني آيه قرآني نيســت؛ زیرا در آيات نخســت از
سلطنت آسمانها و زمين سخن به ميان آمده و آنگاه به
درخواستي كه اهل كتاب و مشركان از پيامبر اكرم(ص)
داشتند ،اشاره شده اســت .قرآن اين درخواست را با
خواسته بنياسرائيل از موســي(ع) مقايسه ميكند كه
وســى
ميخواســتند خداوند را ببينندَ :
«و ِإ ْذ ُق ْل ُت ْم َيا ُم َ
ك َح َّتــى نَرى َ
لَ ْن نُؤْ ِم َن لَ َ
الص ِ
اعقَةُ
اهلل َج ْه َر ًة َف َأخَ َذ ْت ُك ُم َّ
َ
ون» 57.خداوند درباره اين درخواســتهاي
َو َأ ْن ُت ْم َت ْن ُظ ُر َ
آنان میفرمایدَ :
ون َأ ْن َتس َ
ــألُوا َر ُسولَ ُك ْم َك َما
يد َ
«أ ْم ُت ِر ُ
ْ
ِيم ِ
ان َفق َْد
ُس ِئ َل ُم َ
وســى ِم ْن ق َْب ُل َو َم ْن َي َت َب َّد ِل الْ ُك ْف َر بِ ْال َ
الســبِيلِ » 58.چنين درخواستي از جانب
ــوا َء َّ
َض َّل َس َ
اهل كتاب به ما ميفهماند كــه آنان (در ظاهر) آيه و
نشــانهاي ميخواستند كه گواه صدق پيامبر اكرم(ص)

باشد .پس معنا و مفهوم آيه اين است كه خداوند آيات
و نشــانههاي دال بر نبوت را تغيير دهد و به جاي آن
آيات و نشانههايی برتر و روشنتر بياورد 59.بنابراين،
قــرآن در جایگاه معجزه جاويدان تا قيامت ،ناســخ
معجزههاي انبيای الهي پيشــين است ،چنانکه احكام
قرآن ناسخ احكام كتب آسماني پيشين است .شريعت
حضرت محمد(ص) نیز ناسخ شريعتهاي پيشين است
كه با آمدن اين شــريعت كامل ،عمل به شــريعتهاي
پيشين جايز نيست.
 )2آيه  101نحل
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سال دوازدهم
شماره  -46زمستان 1395

ان َآ َي ٍ
ــة َواهللُ َأ ْع َل ُم بِ َما ُي َن ِّز ُل قَالُوا
«و ِإ َذا بَ َّدلْ َنا َآ َي ًة َم َك َ
َ
َ
َ
ون».
ِإن ََّما أن َْت ُم ْف َت ٍر بَ ْل أ ْك َث ُر ُه ْم َل َي ْع َل ُم َ
مفسران در تفســير اين آيه نیز ديدگاههاي متفاوتي
ارائه كردهاند و بیشــتر اختالف آنان در تفسیر مفهوم
واژه «آیه» است:
الف) نسخ در قرآن
گروهی از مفســران مفهوم اين آيه را نسخ احكام در
قــرآن ميدانند و بر این باورند که واژه «آیه» در این
«بدلنا» را به
آیه در معنای آیات قرآن است .طبرسي ّ
معناي نســخ و «آيه» را به معنای آيات قرآن تفسير
كرده است .ايشان شأن نزول اين آيه را اينگونه بيان
ميكند که مشــرکان میگفتنــد :محمد(ص) اصحاب
خود را مسخره میکند ،امروز آنها را دستوری میدهد
و فردا دستوری دیگر ،و همه این دستورات و سخنان
از خود او است ،نه از جانب خدا 60.ابنعاشور بر اين
باور است كه مراد از واژه «آيه» كالم تام از قرآن است
و منظور ،عالمت و معجزه نيست .وي برخي از آيات
قرآن را كه نســخ شدهاند ،ذكر ميكند و به تفسير آنها
ميپردازد 61.عالمه طباطبايي معتقد است :این آیه به
مسئله نسخ و حکمت آن اشاره میکند و پاسخی است
62
به تهمتی که مشــرکان به پیامبر اکرم(ص) میزدند.
 .59پژوهشی در علوم قرآن ،صص212و.213
 .60مجمع البیان ،ج ،6صص.597-595
 .61التحریر و التنویر ،ج ،13صص.229-226
 .62المیزان ،ج ،12صص.349-345

فخررازي منظور از تبديل را نسخ و واژه «آیه» را به
معنای آیات قرآن ميداند .وی محدوده نسخ را فقط
آيات قرآن نميداند و عالوه بر آن ،نســخ شريعتهاي
پيشين توسط قرآن را ميپذيرد 63.در برخي ديگر از
تفاسير ،مراد از اين آيه را نسخ احكام دانستهاند و بر
اين باورند كه با آمدن آيه جديد (ناســخ) ،آيه قبلي
منســوخ شده و اين نســخ براي مصالح بندگان بوده
64
است.
ب) عدم وقوع نسخ در قرآن
گروهی دیگر از مفســران منظــور از واژه «آيه» را
آیات قرآن نمیدانند ،بلكه مصاديق متعددي از جمله:
معجزه ،كتابهاي آســماني پيشين و شريعتهاي پيشين
برای آن قائلند .صادقي تهراني نسخ در آيات قرآن را
«بدلنا» را تبديل و نسخ رسالتهاي
نميپذيرد و مراد از ّ
پيشين با رســالت حضرت محمد(ص) و نسخ آيات
تورات و انجيل با آيات قرآن و نسخ معجزات پيشين
با معجزه جاويدان يعني قرآن ميداند؛ به اين معني كه
موارد ذكر شده ،ناسخ كتابها و معجزات و شريعتهاي
آسماني پيشين اســت 65.چنانکه مدرسي در تفسير
اين آيه مينويسد« :مشركان ميگفتند :اگر رسالتهاي
آســماني راســت بود ،در آن صورت شــرايع تغيير
نميكرد .ولي خداوند بهتر ميداند كه چه چيزي نازل
كند .آنان جاهلند و نميدانند كه زندگي در حال تغيير
است و هر قانون و شــريعت با وضعي معيّن تناسب
دارد» 66.حسيني شــيرازي نیز مراد از تبديل را نسخ
احكامي در شــريعتهاي پيشين به وسيله احكامي در
شريعت حضرت محمد(ص) ميداند و علت اين نسخ
را كامل و جامعتر بودن شريعت حضرت محمد(ص)
67
از شرايع پيشين برميشمارد.
ج) دیدگاه برگزیده
 .63مفاتیح الغیب ،ج ،20صص271و.272
 .64الجدید فی تفسیر القرآن المجید ،ج ،4ص258؛ البرهان فی تفسیر
القرآن ،ج ،3ص456؛ التبیان فی تفسیر القرآن ،ج ،6صص426و.427
 .65البالغ ،ص.279
 .66تفسیر هدایت ،ج ،6ص.128
 .67تقریب القرآن الی االذهان ،ج ،3ص.263

 .68نحل.101 ،
« .69نگاهی به رابطه احکام اسالم با ادیان دیگر» ،ص.84
 .70تنزیه آی القرآن ،ص.28

 .71نحل.98 ،
 .72نحل.102 ،
 .73القرآن الکریم و روایات المدرستین ،ج ،2صص300و.301
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تحليل و بررسي ديدگاه مفسران درباره آیات نسخ

به نظر میرســد با توجه به اینکه واژه «آیه» در لفظ
مفرد به معنای آیات قرآن به کار نرفته و ســوره نحل
نیز از سور مکی است که در سور مکی آیه منسوخی
وجود ندارد ،این آیه نیز بر وقوع نسخ در شریعتها و
کتب آسمانی پیشین داللت دارد ،نه در قرآن.
بيشترين اختالف قائالن و منکران نسخ در قرآن ،در
تفســير این آیه نیز درباره مفهوم واژه «آیه» اســت.
واژه «آیــه» به معنای آیهای از آیات قرآن نیســت.
همانطور که اشاره شد ،آيه به معني بخشي از سوره
فقط با لفظ جمع «آيات» در قرآن كريم ذکر شده و با
لفظ مفرد براي آيهاي از آيات قرآن به کار نرفته است
و مصادیق متعددی دارد:
یکی از مصادیق آن ،آیات كتابهاي آســماني پيشين
«و ِإ َذا بَ َّدلْ َنا َآ َي ًة َم َ
ان َآ َي ٍة َواهللُ َأ ْع َل ُم بِ َما
ــك َ
اســت .آیه َ
68
ُي َن ِّز ُل قَالُوا ِإن ََّما َأن َْت ُم ْف َت ٍ
ون»،
ــر بَ ْل َأ ْك َث ُر ُه ْم َل َي ْع َل ُم َ
به معناي اين اســت كه برخــي از احكام قرآن را در
بخش يا بخشــهايي كه ذكر شــده است (مكان آيه)،
به جاي برخي از احــكام تورات و انجيل ميآوريم.
احکامی که در شــریعتهای پیشــین بوده ،قابل عمل
نبوده و نســخ گردیده است؛ زیرا او ً
ال؛ انبیای گذشته
مقــدار زمان عمل به دین خود را تا آمدن دین جدید
میدانســتند ،از ایــن رو ،به پيامبــران بعدی و دین
بعدی بشــارت میدادند .ثانی ًا؛ احکام آن ادیان برای
انسانهای این عصر مفید نیستند ،به همین جهت نسخ
و از درجه اعتبار ســاقط شدهاند .ثالث ًا؛ ادیان گذشته
دچار تحریف جدی شدهاند ،به گونهای که از کتابهای
آسمانی همچون تورات و انجیل چیزی جز نام نمانده
و دخالت انســان در این کتابها آنقدر آشکار است
69
که حتی مســیحیان و یهودیان به آن اعتراف دارند.
بنابراین مفهوم این آیه ،تبدیل و نسخ در کتب آسمانی
پیشین است؛ یعنی ناسخ در قرآن کریم و منسوخ در
70
کتب آسمانی پیشین است.

عالمه عسكري مفهوم اين آيه را نسخ احكام كتابهاي
آسماني پيشين به وســيله قرآن ميداند .ايشان براي
اثبات ديدگاه خود به داليلي استناد ميكند از جمله:
71
 .1آغاز سخن با ذکر قرآنَ « :ف ِإ َذا ق ََر ْأ َت الْق ُْر َآ َن »...
آمده اســت .2 .آمدن ضمیر مذکر در «نَ َّزلَ ُه»؛ 72اگر
مقصود از «ن ّزله» آیهای از ســوره قرآن بود ،هر آینه
شایســته بود ،خداوند بلندمرتبه میفرمود« :ن ّزلها»؛
یعنی آیهای از ســوره را نازل کــرد .چون خداوند
ســبحان ضمیر را به مذکر برگردانده اســت ،آشکار
میشود که منظور از واژه «آیه» خود قرآنیا حکمی
در آن اســت .3 .مشــرکان که میگفتند :بشری او را
آموخته اســت ،منظور آنها ازیاد دادن بشر،یاد دادن
قــرآنیا برخی از احکام آن به پيامبر اكرم(ص) بوده
اســت ،نه یک آیه از قرآن .4 .هیچ روایتی از پیامبر
اكرم(ص) نمییابیم که وی لفــظ «آیه» را به آیه که
جزئی از سوره اســت ،تفسیر کرده باشد ،آنگونه که
73
برخی از مفسران اعتقاد دارند.
از مهمترين مصاديقي كه ميتوان در تفسير واژه «آيه»
ارائه كرد ،معجزه است كه خداوند آن را نشانهاي براي
صدق نبوت پيامبرانش قــرار داده و در هر دورهاي
متغير بوده اســت .شايد بر همين اساس ،هر پيامبري
معجزه مخصوص به خود داشــته اســت .اين آيه در
جواب مشركان نازل شده كه از پيامبر(ص) معجزهاي
حسي درخواست ميكردند .توضیح اینکه خداوند به
پيامبر اكرم(ص) و اطرافیان او خبر میدهد که هرگز
بر آنان معجزههای حســی از جنس معجزات پیشین
نــازل نخواهد کرد ،اما به جای معجزههای حســی،
معجزهای بهتر به آنان داده و این همان کتابی است که
برای جن و انس معجزه میباشــد .زمانی که مشرکان
مطمئن گشــتند و یقین پیدا کردند و دانستند که این
کتاب اعجازآمیز فقط از جانب خداوند اســت ،این
معجزه «آیه» را با ناسپاسی و انکار و دروغ انگاشتن

پاسخ دادند.
اگر هم نظریه نســخ برخی از آیات قرآن را بپذیریم،
سوره نحل از سور مکی است و در آنچه قبل از این
ســوره ،از وحی الهی نازل شده ،نسخ وجود ندارد که
حکم مشــکل به حکم آسان نسخ شود و مشرکان با
این نســخ احکام ،به قرآن اعتراض کنند .کجا قبل از
سوره نحل حاللی حرام یا حرامی حالل شده است؟
این چیزها اتفاق نیفتاده اســت که با آن مشــرکان به
پيامبــر اكرم(ص) افترا ببندنــد و او را مفتر بخوانند.
بنابراین تفســیر صحیــح این آیه ،اینگونه اســت:
«مشرکان مکه قانع نمیشدند از اینکه قرآن معجزهای
باشــد که پيامبر اكرم(ص) آن را برای اثبات صحت
نبوت خود آورده اســت ،به همیــن خاطر از پيامبر
اكرم(ص) معجزهای خارق العاده میخواستند که مانند
معجزه انبیای گذشته حسی باشد و کالم وحی خداوند
یعنی آیات قرآن را به عنوان معجزه پيامبر اكرم(ص)
نمیپذیرفتند و میگفتند این ســخنان سحر و جادو
است .سپس خداوند ســبحان با نزول این آیه ،خط
بطالنی بر افکار و آراء آنها میکشد و میفرماید :این
قرآن «آیه» معجزهای جاوید است که از معجزههای
75
پیشین بهتر و برای مصالح بندگان نیکوتر است».
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