
 

 

  
  

و  اقيبه نقش س دينقد نگاه ابوز
  در فهم قرآن يجينزول تدر
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  چكيده
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  مقدمه
 شـواهد  از و كـرد  مطرح را نص تيخيارت ةديا النص مفهوم كتاب در ديابوز نصرحامد

ـ . جست سود خودي ادعا اثباتي براي متعدد  حيتوضـ  و طـرح  صـدد  در حاضـر  ةمقال
 ريتـأث  در او دگاهيـ دي بررسـ  به كه است آن بر بلكه ؛ستين نص تيخيتاري ادعا تيكل
 در را مباحـث  نيـ ا ديـ ابوز. بپردازد قرآن فهم در نسخ و نزولسبب  بودن، يمدن وي مك

: ك.ر( اسـت  كـرده  مطـرح  آن دييـ تأ بري شاهد ةمنزل به و نص مندي تاريخ ةديا يراستا
ـ  در. )279ص ،1383و  209 و 179 ،145صصـ  ،1380ابوزيد،   بـه  كمتـر  حاضـر  ةمقال
 ،اسـت  آن دنبال به كهي هدف در او تيموفقي ابيارز و مباحث نيا طرح در ديابوز انتظار
 در اعتقـادش  ازي روشـن  ميترس و اوي ادعا زاي قيدق شرح ازمندين ريمس نيا. ميپرداز مي
 مباحـث  ريتـأث  زانيـ مي ابيارز به نوبت سپس .ادعاست اثبات در مباحث نيا نقش زانيم

  .رسد مي او ةديا اثبات به كمك در فوق
 آن ،بپردازدي جد طور  به اقيس بحث به ديابوز شده باعث كهيي ها نهيزم ازي كي
 قـرآن  بـودن  ميقـد  ةشـ ياند بـا  ت،ياشعر يكالمي فضا در طرف كي ازي و كه است
 سنت اهل جيرا فقهي فكري فضا در ،گريد طرف از .)ادامه مقاله :ك.ر( است مواجه

 گفتمـان : اول فصـل  ،1383 ،ديـ ابوز: ك.ر( اسـت  مواجـه  اجتهاد باب انسداد ةديا با
ي شينواندي هوا در مدرن،ي ايدن تحوالت به توجه با ،سومي سو از و) معاصري نيد
 وي كرسـ  و عرش در اشاعره اعتقادات ازي برخ رشيپذ ،آن كنار در .دارد قرار ينيد

 ،ديـ ابوز( اسـت  سـخت  شيبـرا  قـرآن،  اتيـ آ به شيخو فهم استناد با ،ياله صورت
 چـاره  افتنيـ  دنبال ،يفكري فضا نيا در ديابوز .)244ص  ،1386و  283ص ،1383

 صدد دري و كهي ا هيظرن ةجينت. استي نيد نصوص فهم در مستمر نظر ديتجدي برا
 ،1383 ،ديـ ابوز: ك.ر( اسـت  روشـن  اش ياجتهـاد  يهـا  نمونـه ي برخـ  در ،است آن
 ف،يتكـال  و حقـوق  دري تسـاو  اصل كه اكنون ديگو مي نمونه رايب ؛)310- 285ص

ي خيتـار ي هـا  داللـت  به تمسك گريد شده، رفتهيپذ نژاد و رنگ ،نيد از نظر صرف
 از دختـر  و پسـر  ارثي تساو دري و نظر .)287ص ،همان( دينما نمي سازگار هيجز

  .)304ص همان،: ك.ر( است گريدي ها نمونه
 اسـت ي ضـرور  ،ميبپـرداز  گفتـه  شيپ موضوعات از كيهر نقد و شرح به آنكه از قبل
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  .است حاكم ندهيآ مباحث ةهم بر كهي ا مقدمه م؛يكن ميتقد مباحث ةمقدم عنوان بهي ا نكته

  اقيس بحث از ديابوز اهداف
 از او اعتقـاد  در. ديـ آ مي شيپي اساس اشكال چند قرآن دمق رشيپذ رويپ ديابوز نظر در
 افتي منسوخ و ناسخ آن در چرا است، ميقد ،قرآن اگر كه است نيا اشكاالت نيتر مهم
ي دفعـ  و كپارچـه ي نـزول  و شـد  نـازل  جيتـدر  بـه  چـرا  است، ميقد قرآن اگر شود؟ مي

 بـا  ديـ ابوز رسـد  مـي  نظـر  به شود؟ مي جمع نزول سبب با چگونه قرآن قدمت نداشت؟
  :است هدف دو دنبال زمان هم ،قرآن فهم در اقيس ريتأث بحث طرح

 او. سـت ا قـرآن  قـدمت  ةيـ نظر ندانكشـ  چالش به اول هدف قرآن؛ دمق انكار -يك
 و نسخ رينظ ؛استي قرآن علوم دانشمندان اتفاق مورد و ممسلّ كه كند مي ارائهي شواهد
 قـدمت  بـه  اعتقاد با وجه چيه به شواهد نيا ،او نظر در .قرآني جيتدر لنزو و نزول شأن
 ،1380ابوزيد، : ك.ر( داند مي سنت اهل باور را قرآن قدمتي و. ستندين جمع قابل قرآن
 و اسـت  خـارج ي بشـر  فهـم  ةريـ دا از متن« :كند مي ميترس نيچن را آن جهينت و) 22ص

 اهـل  جهان در ما كم دست كه استي شكل نيا. بسته آن به نسبتي بشر فهم چارچوب
 ديـ ابوز نجـا يا در) 513ص، همان: ك.ر» (ميبر مي سر به آن با و ميهست آن وارث سنت
 بـا  خطا، نيهم ةادام در و نداده ارائه آن لوازم و قرآن قدمت به اعتقاد ازي درست ريتصو
 نيـ ا در. اسـت  دهيكش چالش به را قرآن قدمت ةينظر است كه هپنداشت شواهد، نيا ذكر
 از بحث به زمان هم هستند، قرآن قدمت به قائل كهي كسان همان كه ستيني ديترد نكته
 نيـي تب قـرآن  ريتفسـ  و فهـم  در را آن نقـش  و تياهم و پرداخته ... و نزول شأن و نسخ
 نداشـته  هم آن طرفداران انيم دري درست نييتب قرآن قدمت ةينظر اگري حت لذا ؛اند كرده
ي مبـاحث  تيـ اهم انكـار  و قرآن نزول بودن يجيتدر انكار به متهم را هاآن توان نمي باشد،

  .نمود قرآن فهم در نزول اسباب و نسخ همچون
 و نسخ مباحث طرح از ديابوز ظاهراً كه يگريد هدف ؛نص تيخيتار اثبات - دو
 ةديـ ا اثبـات ي راسـتا  دري شـواهد  طرح و افتني است، آني پ در...  و نزول اسباب

 اول هـدف  كه استي مودنيپ گاه آن راه نيا البته است؛ نص مندي ريختا اي تيخيتار
 بـا ي وحـ  متن تعامل امكان رشيپذ و قرآن قدم انكار از پسي عني ؛باشد افتهي تحقق
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. آورد انيـ م بـه  آن شـواهد  و نص مندي تاريخ اثبات از سخن توان مي زمانه تحوالت
 ليـ دل و نشـانه  راي جيرتـد  نـزول  اقيسـ  مباحـث  ريسا و نزول اسباب نسخ، ديابوز

 ديـ تأك رو  نيا از و داند مي نزول زمان احوال اوضاع از نص ريتأث و نص مندي تاريخ
 احـوال  و اوضـاع  بـه  هم و كرد توجه نزول زمان اوضاع به ديبا هم فهم در كه دارد
ـ  روش و مكتـب  براسـاس  فهـم ي بـرا  را نـه يزم ايـ  اقيس سهي و .امروز ةزمان ي ادب

 اقيسـ  ايـ  ةنـ يزم وي امـروز  ةخوانند ةنيزم اي اقيس ،يخيتار اقيس :داند ي ميضرور
كه از تعامل دو سياق قبل و از طريق آگاهي انتقادي پژوهشـگر بـه موقعيـت     »فحوا«

 ن،اهمـ : ك.ر( آيد گيري متن به دست مي اش و نيز اوضاع و احوال زمان شكل كنوني
ـ عربي حتـ  كـه  رددا اصـرار  قرآن دري خيتار اقيس ريتأث در چنان آني و .)38ص تي 
 نظـر  در .دانـد  مـي  امبريـ پ شخص كار را آن و شمارد مي نهيزم نيهم اثر هم را قرآن

 بـدان  و كند مي ريتعب ،افتهي رسول به انتقالي وح قيطر از كه اهللا كالم از كه آن ،يو
 نيـ ا). 521- 520 ،517صـص  ،همـان : ك.ر( اسـت   امبريپ دهد، ي ميعرب ساخت

 دارد؛ وجود آمده،ي فارس ترجمه انيپا در و شده انجامي و اب كهي ا مصاحبه در نظر
 اصـالت  ازي حتـ  و نكـرده  ابـراز ي نظـر  نيچنـ  النص مفهوم كتاب طول در هرچند

 الفـاظ  تيـ انيوح انكـار  .)بعـد  به 95ص همان،: ك.ر( است كرده دفاع قرآن تيعرب
 .داردي فراواني ها نقض و نقدها قرآني عرب

 ،ديـ ابوز دگاهيـ د از آن لـوازم  و جينتـا  و نـص  تيـ خيتاري ادعـا  تيـ كلي بررس در
ـ  رسـالت  از خارج آنجاكه از و رديگ صورتي شتريبي ليتفص بحث استي ضرور  ةمقال
 مفهـوم ي جـا  يجـا  در ابوزيـد . دكنـ  مي اكتفاي اجمالي ا اشاره بهنگارنده  است، حاضر
ـ  و زنـده  تيـ واقع باي قرآن متن متقابل تأثر و ريتأث و كيالكتيد از النص  سـخن ي خيارت
 مـتن  توجـه  ،يو منظـور  اگـر  ....) و 121 ،69 ،39صص ،1380ابوزيد، : ك.ر( ديگو مي
. سـت يني ديجدي ادعا باشد، معاصران هاي پرسش به پاسخ و روزگار حوادث بهي قرآن
 از كيـ  چيه و است سخن نيا شاهد...  و نزول اسباب نزول، شأن قرآن،ي جيتدر نزول
 نيـ ا رسـاندن  صدد در ادعا نيا باي و اگر اما. اند نكرده نكارا را آن ،اسالمي ايدني علما
 احكـام  و شـده  نازل اكرم امبريپ دوران انسان يها تيظرف اساس بر قرآن كه باشد سخن
ي گـر يد ةزمان در آن احكام و نيد اگر و شده ميتنظ شانيا حال فراخور اسالم، عتيشر
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 اگر و است مسلمانان جيرا نظر خالف سخن نيا افت،ي مي گريدي احكام و ساختار بود،
 نامعاصـر  در منحصـر  قـرآن  اتيـ آ مخاطـب  كه است آن ،نص تيخيتار ازي و منظور

 فقه اصول وي قرآن علوم در كه استي هاي نابره و نظر مخالف است، حاضران اي امبريپ
 از كه است آني و منظور اگر و است آمده انيم بهي قرآن خطابات تيعموم از بحث در
 دري اله احكام صدوري فضا به استناد با و متون همان با كه رديبگ جهينت نص تيخيتار

 كـرد،  اسـتخراج ي ديجد احكام توان ي ميامروز انساني برادر همان موضوعات  قرآن،
 ،گذشـت  آن شواهد كه چنان -است امتيق روز تا اسالم مقررات و احكام ثبات مخالف
 اتيمقتضـ  به توجهي و منظور اگر و -رديگ ي ميجا احتمال نيا در ديابوزي ادعا ظاهراً
 در حكـم  رييـ تغ عه،يش فقه در. ستين تازه يسخن است، احكام استنباط در مكان و زمان
  .است بوده توجه موردي جد طور  به مكان و زمان نقش به توجه و موضوع رييتغ اثر

  نزول تيجيتدر اقيس
 دو اس،يـ ق انـواع  بـه  هتوجـ  ضرورت و تياهم حيتشر از پس نخست ةمرحل در ديابوز
ي. جيتـدر  نزول اقيس وي خيتار اقيس :شمارد ميبر قرآن فهمي برا را نهيزم و اقيس نوع
 تـالوت  بيـ ترت صـرفاً  قرآني كنون بيترت كه دهد مي توجه نكته نيا به را خوانندهي و

 محـو  اي يـ مخف را قرآني متن درون وي جزئي ها اقيس ازي اريبس است ممكن لذا است؛
ابوزيـد،  ( اسـت  تر كوچكيي ها اقيس و اجزاي دارا او نظر دري جيتدر نزول قايس. كند

 بحـث  آنهـا  از ديـ ابوز كهي جيتدر نزول به مربوطي اصل اقيس سه .)34-33ص ،1380
 بـا  ديـ ابوز آنچـه  ي.مـدن  وي مكـ  و نزول اسباب منسوخ، و ناسخ از است عبارت ،كرده
 علـوم  دانشـمندان  و مفسـران  نيب اقيس عناون با ييها تفاوت ،كرده يمعرف اقيس عنوان
 سـپس  و اقيسـ ي اجزا از كيهر در ديابوز دگاهيد ازي شرح ابتدا ادامه، در .داردي قرآن
  .آمد خواهد ،شود مطرح آن نقد در تواند مي كهي نكات ازي برخ

  يمدن وي مك -كمي
 اداسـتن  آن بـه ي خيتـار  تيـ واقع بـا  قرآن تعامل اثباتي برا ديابوز كهي شواهد ازي كي

 دري و .)178-145ص ،1380ابوزيد، : ك.ر( استي مدن وي مك اتيآ از بحث كند، مي
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) قـرآن  قدم(=  تيواقع ازي وحي برتر هب اعتقاد باي جيتدر نزول به اعتقاد تعارض ابتدا
 شأن نزول، اسباب رشيپذ در او نگاه در تعارض نيا .)146ص همان،( كند مي مطرح را

 صيتشـخ  و شـناخت ي ارهـا يمع نقد و طرح به سپسي و. دارد وجود زين نسخ و نزول
 اتيـ آ كه رديپذ مي را يوطيس فيتعر تينها در و پردازد ي ميمدن وي مك سور و اتيآ

 فتح در نه،يمد در نكهيا از اعم ؛داند مي يمدن را هيبق وي مك را هجرت از قبل ،شده نازل
 ،1ج ،1378 ،يوطيس /148ص ،1380ابوزيد، ( باشد شده نازل گريدي سفرها در اي مكه
 سـخن  بـه  مراجعـه  لزوم دربارة ابوبكري قاض ازي سخن نقل با ادامه در هرچند .)37ص

 نيـ ا بـر ) 191ص ،1 ج ،1408 ،يزركش /37ص ،1ج ،1378 ،يوطيس: از نقل( اصحاب
 اريـ مع نيـ ا بـر  صـرفاً  توان نمي و اند يناكاف موجودي خيتار اسناد كه كند مي ديتأك نكته
 نيـ ا در كيتفكي ارهايمعي بررس دري دقت يب به را فقهاي و .)149ص ،همان( كرد هيتك
  .)150ص ،1380ابوزيد، ( است كرده متهم نهيزم

 اريـ مع بـه  توجـه  ،ياسـلوب  يهـا  يژگـ يو از انينيشـ يپ غالب غفلت از انتقاد با ديابوز
 بـه  توجـه  اسلوب، اريمع در. كند مي شنهاديپي مدن وي مك اتيآ كيتفكي برا را اسلوب

 در. فاصـله  تيرعاب)  ؛سور و اتيآي بلند وي كوتاهالف)  :داند مي مهم راي ژگيو دو
 ميتقسـ  رسـالت  و انـذار  ةمرحل به را  امبريپ دعوت مراحل ابتدا ار،يمع دو  نيا نيتبب
ـ  به زين آن و استي اثرگذار اول، ةمرحل هدفي و نظر به. كند مي ي زبـان  در خـود  ةنوب

 جيرا كوتاهي ها سوره در عامي ا گونه به انيب سبك نيا كه دابي مي نمود نيآهنگ و كوبنده
 معتقـد  ديـ ابوز. دانـد  مي اثرگذار زبان ةژيوي زباني ابزارها از زين را فاصله تيرعا. است
ي مكـ  اتيـ آ شـناخت ي ارهـا يمع از فاصله تيرعا و اتيآ ةكوبند زبان وي كوتاه است
  .)151ص ،1380ابوزيد،  ( است
تعيـين آيـات و    اتيـ روا متوجه همه كه پردازد ي مياشكاالت رحط به ديابوز ادامه در

 اسـاس  بـر ي و. اسـت  يمـدن  وي مك سور و اتيآ كيتفك اساس سور مكي و مدني بر
 اتيـ رواي هـا  حـل  راه و اتيروا ازي اريبس اسلوب، اريمع به شتريب توجه در خودي مبنا

 ايـ  هيـ آ نـزول  دوبـار  رشيپـذ  كه است معتقد جمله از رد؛يپذ نمي را متعارض اي متكرر
 ،1380ابوزيد، ( اندازد مي خطر به را نزول اسباب وي مدن وي مك بحث اساس ،يا سوره
ـ  مـتن  انيم كيتفك« ةينظر نقد در .)بعد به 163ص: ك.ر ز،ين /156 ص  حكـم  وي قرآن
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ي خـوب ي نقـدها  ،يمـدن  وي مكـ  اتيآ ةكنند نييتع اتيروا تعارض حل راه عنوان  به» آن
 دانشـمندان : سـد ينو مـي  بخش نيا انيپا در). بعد به 166ص ،1380زيد، ابو: ك.ر( دارد
 و قاطع كيتفك هموارهي مدن و يمك انيم كيتفك كه اند بردهي پ نكته نيبدي قرآن علوم
 و دارند خود با راي مك اتيآي ها يژگيو ،يمدن اتيآ ازي برخ چراكه ؛ستين جانبه همه
  .)177صهمان، ( عكس به

  :ميپرداز مي نكته چند به ديابوز دگاهيد نقد وي بررس در
 كـه  اسـت ي اشـكال  همـان  گرفتـار  كـرده،  تيـ حما آن از ديابوز كهي اريمع - كي
 مـرز  توانـد  نمـي  هـم  اسلوب اريمع صورت هر در. شد نقلي وي انيپا ةجمل عنوان به
 از قبلي فضا در است ممكن .كند ميترسي مدن وي مكي ها سوره و اتيآ انيمي قيدق

 پـس  اي ،)باشندي مدن اتيآ اسلوبي دارا(=  باشند اميپ انتقال صدد در ياتيآ هجرت
 به(=  باشند نيآهنگ و كوبنده متن جهينت در وي اثرگذار هدفي داراي اتيآ هجرت، از

 ليـ اوا اتيـ آ با هجرت از قبل دوران اواخر اتيآ كه چنان ؛)باشندي مك اتيآ اسلوب
 نخواهند صيتشخ قابل و ندا هم به كينزد اسلوب اريمع نظر از هجرت از پس دوران
 اوضـاع  لحـاظ  و راتييـ تغ بـودن  يجيتـدر  بـه  ديـ ابوز كـه ي اهتمام با مخصوصاً بود؛

  .داردي قرآن متن دري اجتماع
ي مـدن  وي مك اتيآ از ديابوز كه را يفيتعر عه،يشي قرآن علوم شمندانندا غالب -دو

 نقـد  .)81ص ،1387 معرفت، /115ص ،1388 ،ييطباطبا: ك.ر( اند كرده مطرح ،رفتهيپذ
 اسـت  حيصـح ي مدن وي مك اتيآ ةكنند نييتع اتيروا بودن متعارض و بودن يناكاف از او
 نقـدها،  نيـ ا عهيشـ  كتـب  در .)299ص ،12ج و 324ص ،13ج ،1372 ،ييطباطبا: ك.ر(

 دارد وجـود ي عيشـ  منـابع  در اسـلوب  اريمع به توجه. است آمده شتريب ليتفص باي گاه
 وي مكـ  نيـي تع در اتيروا به استناد راه ،ييطباطبا عالمه .)75ص ،1380 فضلي، :ك.ر(

 و اتيآ اقيس در دقت و تدبر راه، تنها كند مي حيتصر و داند مي اعتبار از خارج راي مدن
 حـل  راه .)324ص ،13ج ،همـان  ،ييطباطبا( استي خارج وي داخل قرائن ازيي جو بهره
 در -آمـده  سنت اهلي قرآن علوم كتب در كه چنان -آن حكم وي قرآن متن انيم كيتفك
 ميترسـ  ديـ ابوز كهي ابعاد در مشكل، نيا با شانيا كه رو  آن از ندارد؛ سابقه انيعيش آثار
 قـرآن،  قدم به اعتقاد باي مدن وي مك از بحث تناقض در ديابوز نقد. نبودند مواجه ،كرده
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 نسـخ،  موضـوع  در لاشـكا  نيهم از بحث هنگام. ستين قرآن قدم هواداران دييتأ مورد
  .آمد خواهدي ليتفص حيتوض

 از بحـث  قرآن، فهم دري مدن وي مك هاي هسور و اتيآ كيتفك تياهم زانيم به -سه
 شـعار  ةادامـ  در سـنت  اهل كه آنجا از. ابدي مي ضرورت و تياهم زين كيتفكي ارهايمع

 اكـرم  امبريـ پ گهربار كلمات ازي اريبس ث،يحد كتابت منع و» اهللا كتاب حسبنا«ي انحراف
 اكـرم  امبريپ ةمعصومان ريتفس و ارشاد از جهينت در و دادند دست از را   محـروم 

 در را فـات يتحر انواع نفوذ راه صحابه، قول تيحج و اعتبار به اعتقاد با ادامه در ،شدند
 دچار ،يفكري فضا نيا در ،گشودند معتبر منابع از احكام استنباط و قرآن ريتفس و فهم
 راه و شـدند  اكـرم  امبريـ پ سـنت  و يقرآن ظواهر و نصوص با آرا تفاوت و ضتناق انواع
 بهتـر  فهم به افتني دستي برا كند مي تالش ديابوز. شد بسته شانيا بر قرآن درست فهم
 ،يفكـر ي فضـا  و نـه يزم نيا در. ابديب قرآن درون از را صيتشخي ارهايمع تر، حيصح و

 و ناسـخ  صيتشخ و نزول اسباب نييتع ،يمدن وي مك اتيآ و ها هسور كيتفك از بحث
  .ابدي مي نياديبني تياهم وي يبرا منسوخ
مهم ديگر اينكه ميان تشخيص اسلوب براي تفكيك و تفكيك براي تشـخيص   ةنكت

  رساند. نشدني وجود دارد و ما را به جايي نمي اسلوب مكي و مدني، دور باطل و حل
 دارد وجودي مدن وي مك هاي هسور و اتيآ كيتفكي ارهايمع به توجه عهيش نگاه در

 امـا  ؛)81ص ،1387 معرفـت،  /324ص ،13ج و 299ص ،12ج ن،پيشي ،ييطباطبا: ك.ر(
 كـاركرد . نـدارد  وجـود  عهيشـ  اعتقاد در است، قائل بحث نياي برا او كهي تياهم هرگز

 و مطلـق  خاص، و عام منسوخ، و ناسخ بهتر فهم در نزول اسباب وي مدن وي مك نييتع
 در  تيب اهل دانش ةچشم ازي ريگ بهره با عهيش. استي قرآني ها داللت ريسا و نيمب
 نيـ ا بـه  عهيشـ ي تـوجه  كم رو نيا از اند؛ گرفته شيپ دري تر مطمئن و بهتر راه ريمس نيا

ي مطمئنـ  و معصوم اريمع عهيش كه است جهت بدان بلكه است، آن انكار دليل به نه بحث،
 داردي مدن وي مك كيتفك و صيتشخ و منسوخ و ناسخ نييتع و قرآن تر قيدق فهمي برا
  .ستيني ظن وي ذوقي ارهايمع به بردن پناه به ملزم و
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  نزول اسباب -دوم
ـ  مـتن  ونـد يپ كـه  استيي ها دانش نيتر مهم از نزول اسباب ،ديابوز دگاهيد از  بـا ي قرآن

 سـبب  كـه  كنـد  مـي  ديـ تأكي و. دهـد  مي نشان را گريكدي با دو  آن كيالكتيد و تيواقع
 اتيـ آ ايـ  هيآ نيا فهم: سدينو مي ادامه در و است كرده الزم را اتيآ اي هيآ نزول خاص،

ابوزيـد،  ( اسـت  سـر يم كنـد،  مـي  نيمع خاص مناسبت اي سبب آن كهي چارچوب در تنها
  .)180-179صص ،1380

: اسـت  كرده نييتب نيچن را قرآن فهم در نزول اسباب شناخت نقش ييطباطبا عالمه
 مورد خصوصدربارة  هيآ كهي مضمون و نزول مورد از را انساني ا اندازه تا اآنه دانستن
 .)118ص ،1388 ،ييطباطبا( كند مي كمك و ساخته روشن دهد، مي دست به خود نزول

 هـزار  نيچنـد  بـه  سـنت  اهل منابع در نزول، اسباب اتيروا تعداد كه كند مي ديتأكي و
 تتبع است معتقدي و. داند مي تيروا صد از كمتر را احتمال آن عهيش قيطر اما ؛رسد مي
 كنـد  مـي  نيبدب اتيروا از دسته نيا به را انسان آنها اطراف دري كاف تأمل و اتيروا نيا
 ،همـان : ك.ر( كنـد  مـي  انيب را نزول اسباب اتيرواي نقدها ازي شرح ادامه در .)همان(

 كه افتي توان يي ما هيآ كمتر است معتقد ديابوز .)89ص ،1380 ،يفضل /120-118ص
ي و سـخن  نيـ ا .)179ص ،1380ابوزيد، ( باشد شده نازلي خارج سبب بدون و اًئابتدا

 اسـباب  بهي ابيدست و كشفي برا ديابوز. ستين سازگاري عيش منابع وي مبان با كم دست
 انيـ م حيتـرج  در انينيشـ يپ روش و داند نمي كارآمد وي كاف را اتيروا به مراجعه نزول،
 ديـ تأك و دانـد  نمـي  نـزول  اسبابي قطع شناختي برا مناسبي راه را مختلف اتيروا
ـ يبي گرهـا  نشـان  و عناصر تمام به توجه كند مي ـ  وي رون ـ  مـتن  ةسـازند ي درون  -يقرآن

-201ص ،همان: ك.ر( دارد ضرورت ـ گريد اتيآ با ارتباطش و هيآ ساخت مخصوصاً
202(.  

 عـالوه  و پـردازد  مي قرآني جيتدر نزول حكمت اي علت از بحث به ادامه در ديابوز
 نـزول  بودن يجيتدر همه، از تر مهم و مخاطبان حال تيرعا ، امبريپ حال مراعات بر
ـ  متن انيمي كيالكتيد ةرابط عتيطبي اقتضا را  شـمارد  مـي بري خـارج  تيـ واقع وي قرآن
 نـزول ي جـد  چـالش  بـا  خـود ي ادعا رياخ بخش دري و .)184-180ص ،همان: ك.ر(

 :بقـره ( قـرآن  اتيـ آ اسـاس  بـر ي دفع نزول به اعتقادي وي برا. است مواجه قرآني دفع
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 انكـار  بـا ي و. اسـت ) اشاعره(=  قرآن قدم به نامعتقدي روزيپي معنا به) 1 :قدر  /185
ــزول ــ ن ــرآن،ي دفع ــا ق ــرح ب ــبهات ط ــ و ش ــواهد،ي برخ ــنها در ش ــر ت،ي ــاس ب  اس

 در ادشدهي انزال از مراد: سدينو مي ،يخارج تيواقع و قرآن كيالكتيد گرفتن فرض شيپ
 اسـتوارند ي ذهنـ ي اتيفرضـ  ةيپا بر تنها ريتفاس گريد و است قرآن نزول آغاز ه،يآ دو  آن
 نيچنـ  نيـز دچـار   او خـود  نظـر  ل،يتحل نيا اساس بر هرچند ؛)185ص ،همانابوزيد، (

  .استي اشكال
 .)187ص همـان، ( نـد يب مي تعارض در حكم لغو و نسخ ةمسئل با راي دفع نزولي و

 نسخي معنا ليتحل وي خارج تيواقع و قرآن تعامل دربارة را او دگاهيد توان مي جانيا از
ـ  علـوم  جيرا ميمفاه نيا ةهم ،يفكري فضا نيا چهارچوب در او. كرد يبازشناس ي قرآن

 و تعامـل  هم ديابوز واقع در. داند مي ليدل بدون را بيرق اتينظر و كند ي ميبازخوان را
 و نسـخ  موضوع به استناد با هم و گرفته فرض شيپ را تيواقع و متن متقابل تأثر و ريتأث
 اثبـات ي برا مستندات و شواهد انبوه كردن فراهم صدد در ،نزول اسباب وي مدن وي مك

 نزول فرض با كه مواردي برخ در كه همچنان ؛است تيواقع و نص تعامل و مندي تاريخ
 و قـرآن  اتيـ آ متن انيم ونديپ مخالف را فرض نيا شود، مي مواجه متعدد موارد در هيآ

  .)208ص ،همان: ك.ر( كند مي رد را نزول تكرار فرض و داند ي ميخارج تيواقع
 حكمـت  حـوادث،  و اسـباب  در پژوهش: ديافزا مي نزول اسباب از بحث در ديابوز

 بـه  ،حكـم  علـت  اي حكمت دانستن. شناساند مي ما به احكام اتيآ در ژهيو به را عيتشر
 بـر  بنا را آن و بردارند خاصي سبب اي يجزئي ا حادثه از را حكم تا دكن مي كمك هانيفق
 به نخست نگاه در). 188ص ،همان( دهند ميتعم مشابهي ها صورت و حوادث به اسيق

 حكم صيتخص عدم« عنوان با كه استي زيچ انيب صدد در انيب نيا باي و رسد مي نظر
 آن اثبـات ي بـرا ي متعـدد  ليـ دال كه قاعده، نيا اساس بر. شود مي شناخته» هيآ مورد در

 تيـ عموم و سـت ين منحصر مورد آن به دارد،ي خاص نزول سبب كهي حكم شده، اقامه
ــا: ك.ر( دارد  ؛)101ص ،1387 معرفــت، /370ص ،5جو  42ص ، 1ج ،1372 ،ييطباطب
 سـبب  تيخصوص كنارزدن از ادامه، در ديابوز. ستين درستي و سخن ازي تلق نيا اما
 وي تلقـ ي عنـ ي ؛)191-190ص ،1380ابوزيد، ( كند مي انتقاد لفظ تيعموم به تمسك و

  .دهد مي شرح را منظورش و كند مي انكار را هياول برداشت
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 علت و حكمت استنباط مشابه،ي ها صورت و حوادث به حكم ميتعم ازي و منظور
 مشابهي ها صورت به آني تسر و زمان اوضاع و حواث و نزول سبب به توجه با حكم،
 سـنت  اهل فقه در و شود مي خوانده» العله مستنبط اسيق« عهيش فقه در كهي زيچ ؛است

 م،يحكـ : ك.ر( شود مي ادي آن از» مناط حيتنق« و» مناط جيتخر«  ،»مناط قيتحق« ريتعاب با
 نشـان  عمـر  اجتهـادات  از مثال دو قالب در را موضوع نياي و .)بعد به 313ص ،1963
 در نـه  را قلـوب  فيتـأل  در زكات مصرف حكم راز و حكمت ،عمر به باور او. دهد مي

 حكمـت  كه ديفهم و كرد استخراج قرآني عموم اقيس و بافت از بلكه ،يقرآن متن خود
 بـه  زكـات  ازي بخشـ  پرداخـت  اسـالم،  تيتقو از پس و است اسالم تيتقو حكم، نيا
 بـا ي و .)190-189ص ،همـان ابوزيـد،  ( كـرد  ممنوع را آن و نداردي حكمت رمسلمانيغ

 معاصـر ي نـ يد گفتمان كه كند مي حيتصر ،عمر اجتهادات نوع نيا ازي گريد ةنمون شرح
 نيـ ا بـا  كـه  اسـت ي ناراض نيا از و كند انكار را عمري شخص اجتهاد دو  نيا تواند نمي

  .)همان: ك.ر( شود مي انگاشته دهيناد» عتيشر مقاصد« وجود،
 و فقـه  دري مفصـل ي هـا  بحـث  ،شـده  منجر آن به ديابوز دگاهيد كهي اتينظر نقد در
 بحـث  آن از نجـا يا در. داردي ا نـه يريد ةسـابق  و اسـت  گرفتـه  صورت عهيش فقه اصول

 دو بـه  بخـش  نيـ ا انيپا در. ميده يم ارجاعي ليتفص منابع به را خوانندگان و ميگذر يم
  :ميكن مي بسنده نكته
 عمـر  اجتهاد انكار كالم، و فقه اصول و فقه در سنت اهل خاص يمبان دليل به -كي
 آثـار  در بلكـه  اسـت،  بـاز  انكـار  راه تنهـا  نـه ي عيشـ  تفكر در اما ندارد؛ امكان انآن يبرا

 نصـوص  مقابـل  در صـحابه  از گـر يدي برخ و عمر اجتهادات نگاشته، عهيش كهي متعدد
 انكـار  با مالزم را اجتهادات نوع نياي گاه و است شده نكوهيده شدت به سنت و قرآن
  ).1382 شرف،: ك.ر( است كردهي تلق  اكرم امبريپ نبوتي عمل

 منـدي  تاريخ ةدياي راستا در -گريد شواهد و نزول سبب به توجه راه از ديابوز -دو
 صدور حكمت و علت مدار بر بتواند تا است نزول علت و حكمت افتني يپ در -نص

 هم و مبنا هم را نص مندي تاريخي و جه،ينت در. بپردازد آن صيتخص و ميتعم به حكم،
  .است آمد و رفت در مرحله دو  نيا انيم ،مباحث طول در و گرفته ادعا

 بحـث  از تـر  حيصـر  خـود  اهـداف  بـه  بخـش،  نيـ ا در ،ديابوز رسد مي نظر به -سه
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 انتظار ،ديآ ميبر مباحث از كهي انتظار و هدف نيتر مهم. است پرداخته نص مندي تاريخ
: ك.ر( نمود حيتصر آن به كه همچنان است؛ عتيشر مقاصد بحث تر يجد طرح دري و

  .)190ص ،1380ابوزيد، 

  منسوخ و ناسخ -سوم
 كـار  بـه  اش هيـ نظر اثبـات ي بـرا  ديابوز نصرحامد كه استي گريد شاهد قرآن در نسخ
: سـد ينو مـي  منسـوخ  و ناسـخ  از بحـث  آغـاز  در .)239-209ص ،همان: ك.ر( رديگ مي

 كـه  اسـت  نسـخ  ةديـ پد ت،يـ واقع وي وحـ  انيـ مي كيالكتيـ د ةرابط بر ليدل نيتر روشن
 انيـ پا در .)209ص ،همـان ( اند معترفي قرآن متن در آن وقوع بهي قرآن علوم داشمندان

 بـه  ادامـه  دري و. پرداخـت  ميخواه شيادعا به شاهد كمك زانيمي ابيارز به بخش نيا
 حـاكم  و جيـ راي نيد تفكر برابر دري اساس اشكال دو نسخ ةديپد كه پردازد مي نكته نيا

 اشـكال . روند مي طفره آن به پاسخ از هرچند ،ندارند آن به پاسخ ازي زيگر كه داده قرار
 قـرآن  قـدمت  بـه  اعتقـاد  بـا  نسـخ  ةديـ پد بـه  اعتقاد جمعي چگونگ بهي و نظر در اول
ـ  مـتن  ليتعـد  و رييـ تغ كند مي حيتصري وح. گردد ميبر  بـه  اعتقـاد  بـا ) نسـخ ي (= قرآن
 آن دوم اشـكال  .)همـان ( سـت ين سازگار) قرآن قدم(=  محفوظ لوح در قرآن بودن يازل

 زمان در قرآن نيتدو و جمعي برا كه ييماجرا با نسخ، رشيپذ ديابوز نگاه در كه است
 علـوم  دانشـمندان  كـه  ييها نمونه به توجه با مخصوصاً است؛ ناسازگار ،اند آورده ابوبكر
 ادي و حافظه از قرآن اتيآ ازي ا پاره كه است آن موهم كه اند كرده نقل سنت اهلي قرآن

  .)همان( است رفته ها انسان
 الزم ادشده،ي اشكاالت به سنت اهل و عهيشي ها پاسخ و ديابوز دگاهيدي بررسي برا
 نياديبن اختالف وجود با. شود يبررس نيقيفر دگاهيد از نسخ كاركرد و انواع معنا، است

 حـد  دري حتـ  عهيش دگاهيد هب گاه چيهي و متأسفانه نسخ، موضوع در سنت اهل و عهيش
 ازي برخـ  توانسـت  مـي  عهيشـ  نظـر  بـه  توجـه  كه يدرحال است؛ نپرداختهي اجمال ةاشار

 شـرح  ،نكتـه  نيـ ا ةادامـ  در. بكشـد  چـالش  به را شبهاتش و دهد پاسخ را او اشكاالت
  .افتي خواهدي شتريب

 نيـ ا ندانشـمندا  دگاهيد ازي قرآن علوم مباحث به توجه با ديابوز :نسخ مفهوم )الف
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  :كند مي استناد هيآ دو به نسخي معنا انيبي برا ،رشته
 مـا «و  )101: نحل( »مفتر أنت انما قالوا نزلي بما أعلم اهللا و هًيآ مكان هًيآ بدلنا إذا و«
  .)106: بقره( »مثلها أو منها ريبخ نأت نسهان أ هًيآ من ننسخ
» هيآ« از منظور كه رديگ مي جهينت اقيس از و بعد و قبل اتيآ نقل با اول، ةيآ شرح در

ي ابقا نيع در كه معناست نيا به ،گريد ةيآ باي ا هيآ» ابدال« و است سورهي اجزا ازي كي
  .)210ص ،ابوزيد، همان( ابدي مي رييتغ دوم ةيآ ورود با نخست ةيآ حكم ه،يآ هردو
ي نـا مع شـامل  و سـوره  جزء از اعم را هيآ يمعنا اقيس به توجه با دوم، ةيآ شرح در
 جـه ينت انيـ پا در و) 213-211ص ،همـان ( دانـد  مـي » راهنمـا  ةنشان« مفهوم به آن يلغو
 نيـ ا بـه  برداشـت  نيا با. است گريد ةيآ با هيآ حكم نيجانشي معنا به نسخ كه رديگ مي

  :پردازد ميزير  اشكال
ـ  علـوم  دانشـمندان  كه راي ماتيتقس و اتيآ ازي اريبس اريمع نيا با  بحـث  دري قرآن

 گمـان  شـان يا كه ياتيآ ژهيو به رفت؛يپذ توان ي ميسخت به ،كنند مي ذكر» منسوخ و ناسخ«
  ).214ص ،همان( آنهاستي ابتدا ناسخ شانيانتها كنند مي

 مسـتند  ،گفته شيپ ةيآ دو از برداشت به را آن و كرده ارائه نسخ از ديابوز كهي فيتعر
 /277ص ،1377 ،ييخـو : ك.ر( ندارد نسخ مفهوم از هيامام جيرا فيتعر باي تفاوت كرده،

ــا ــت، /48ص ،1388 و 376ص ،1ج ،1372 ،ييطباطبـ  و 275ص  ،2 ج ،1386 معرفـ
  ).88ص ، 6ج ،1385 ،يآملي جواد /251ص ،1387
 بـه  سـپس  و نسـخ ي كاركردهـا  به ابتدا خود مباحث در ديابوز :نسخي ها گونه )ب
ي كاركردهـا  تـر  قيـ دقي بررس جهت رسد مي نظر به اما است؛ پرداخته نسخي شناس گونه
 دگاهيـ د اسـاس  بـر  نسـخ،  انواع از بحث دري و. داد شرح را نسخ انواع ديبا ابتدا نسخ،

  :است كرده مطرح را نسخ نوع سه سنت، اهل جيرا
  .استي باق هيآ حكم كه  يحال در هيآ تالوت نسخ -كي

  .استي باق هيآ تالوتكه   يحال در هيآ حكم نسخ -دو
 در و نباشـد  هيـ آ ازي اثـر  قرآن در كه  يا گونه  به ه؛يآ تالوت و حكم نسخ -سه

  .باشد نداشته وجود هم هيآ حكم اسالم، احكام
 نسخ سوم و اول نوع رشيپذ كه است نيا ،كند مي اشاره آن به ديابوز كهي مهم ةنكت
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 جهينت در باشد؛ شده حذف آن اتيآي برخ و افتهي رييتغي قرآن متن كه است نيا مستلزم
 كه كند مي ديتأك و) 222ص ،1380ابوزيد، ( دارند خود باي ريخطي معنا ،فرض دو  نيا
 بـه ي متعـدد ي نقـدها  و) همـان ( اسـت  دوم ةدسـت  شامل تنها و تنها نسخي و اعتقاد به

  .)234-227ص ،همان: ك.ر( كند مي مطرح نسخ سوم و اول نوع شواهد
ي علمـا  دگاهيـ د بـه  هرچند ؛است همراه و موافق عهيش نظر با دگاهيد نيا در ديابوز

 باي مساو سوم و اولي معنا به نسخ رشيپذ ،ديترد بدون. است نداده ارجاع اصالً عهيش
 عهيشـ  سـنت،  اهل خواص و عوام نكهيا جالب و است قرآن صهينق به فيتحر به اعتقاد

 قـاً يدق كـه  روشـن  و حيصـر  اعتقاد نيا از اما ؛كنند مي قرآن فيتحر به اعتقاد به متهم را
 مجامع در سوم و اول نوع از نسخ شواهد! زنند نمي يحرف ،است قرآن فيتحر به اعتقاد
 ،1ج ،1355 ،يهقيب /139ص ،7ج و 84ص ،6ج ،1987 ،يبخار: ك.ر( سنت اهليي روا
 ،1408 ،يزركش /66ص ، 3ج ،1378 ،يوطيس: ك.ر( انيسن قرآن علوم كتب و) 459ص
 دري تالشـ  چيهـ  البتـه  و سـت يني انكار گونه چيهي جا كه استي قدر به) 37ص ،2ج

  .ندارند شواهدش و اعتقاد نيا انكار
ـ  علوم كتب در دوم نوع از نسخي ها نمونه ازي برخ ادامه در ديابوز  ريتفاسـ  وي قرآن

-224ص ،همـان ابوزيـد،  : ك.ر( شـمارد  مـي  فيضع را آنها و كند مي نقل را سنت اهل
 رسـوم  مخـالف  احكـام  و مراحكايغ شامل كه  يا گونه  به نسخ مفهوم ةتوسع از و) 227

 و ناسـخ  بحـث  در اتيـ آ از دسـته  نيـ اي و نظـر  در. كند مي انتقاد ،شود اسالم از شيپ
  .)225ص ،همان( رنديگ ي نميجا منسوخ
 بـه  دارد، نظـر  در نسـخ  از بحـث  در ديـ ابوز كه يا جهينت نيتر مهم :نسخ كاركرد )ج
 فيـ تعر در عهيشـ  دگاهيـ د يبازخوان ،يو دگاهيد طرح از شيپ. گردد ميبر نسخ كاركرد
 گـر يد حكم باي حكمي نيگزيجاي معنا به نسخ كه ه شدگفت. استي ضرور نسخ مفهوم
 شـدن  تمـام  و وقت شدن يسپر اثر در) نسخ(=  حكمي نيگزيجا عه،يش دگاهيد از. است
، 1، ج1372طباطبايي،  /277، 1377 ،خويي: ك.ر( است شده نسخ كه استي حكم عمر
 حكـم  وضع و جعل مصلحت كهامعن نيا به ؛)، فصل هشتم2، ج1386، معرفت/ 247ص
 موقـت  و محدود زين است، حكم كه اثرش طبعاً و بوده موقت و محدودي مصلحت ،ياول

 اعتبـار  مـدت  افتنيـ  پايـان  اعالم يمعنا به دوم، حكم آمدن ،يچند از پس و است بوده
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) منسوخ (= ولا حكم عه،يش اعتقاد به .)48ص ،1388 طباطبائي،: ك.ر( است اول حكم
 بنـا  متعالي خدا. استي دائم وي اصل حكم) ناسخ(=  دوم حكم و موقتي اله علم در
 و كـرده  اعـالم  را اول حكم ابتدا ست،ين شده شناخته بشري برا آن تمام كه يمصالح به

 به نسخ حكمت در آنچه. است ننموده انيب  اكرم رسولي براي حت را آن بودن موقت
 مطـرح ...  و يريـ گ آسان آورندگان، مانيا شيآزما ن،يد احكام زولن تيجيتدر ةالزم نام
 در را نسخ حكمت و علت تمام تواند نمي و است احتماالت انيب حد در صرفاً شود، مي

  .كند انيب آن مختلف موارد
 نيتـر  مهـم ي و. كنـد  مـي  اشـاره  مهم ةنكت چند به نسخي كاركردها شرح در ديابوز
ي خارج تيواقع درنظرگرفتن با بودن يجيتدر و گام به گام روش به توجه را نسخ كاركرد

 ةريدا در را ريمتغ و ايپو تيواقع توان : نميسدينو مي و داند مي مخاطبان بري ريگ آسان و
 نيچنـ ي و .)215ص ،همـان ابوزيـد،  (  كـرد  محـدود  تحول يب و ثابت نيقوان و احكام
ي وح مخاطبان وي خارج تيواقع از انقطاع و شارع به صرف نگاه از برخاسته راي نگاه

 نشـان  جامعـه  اتيـ واقع از راي وح تأثر و انفعال دوشك مي ديابوز واقع در. است دانسته
 نيـ ا .)214ص ،همـان ( است بوده نشده  ينيب شيپ ها، ليتبد و رييتغ نيا او نگاه در. دهد
 قـرآن  دمقـ  در اشـاعره  دگاهيـ د با و ياله نيشيپ علم با مسلمانان جيرا دگاهيد با ليتحل

امـا   ؛)215ص ،همانكند (ر. ك:  از اين تعارض پرهيز مي ابوزيدچند ؛ هرستين سازگار
  در جمع لوازم نسخ و علم پيشين الهي توفيق نيافته است.

 رديـ گ مـي  جـه ينت) عيتشـر  بـودن  يجيتـدر  وي ريـ گ آسـان ( نسـخ  كاركرد نيا ازي و
ي هـا  ضرورت بسا چه نچو ؛استي ضرور ناسخ اتيآ كنار در منسوخ اتيآ ماندن يباق

ي برا كهي شاهد .)218ص ،همان( سازد الزم را منسوخ حكم گريد باري خارج تيواقع
 ،همان: ك.ر( است يزركش دگاهيد در منسأ اتيآ قيمصاد از كرده، مطرح ادعا نيا دييتأ

 منسوخ و ناسخ مجموعه داخل هم را منسأ اتيآ كاركرد، نيا به توجه باي و .)219ص
 نيـ ا بـر ي و ليـ دل تنهـا  .شمارد مي مردود نسخ بحث از را منسأ اتيآ كيكتف و داند مي

 نيـ ا او نظـر  در. اسـت ي ريـ گ آسـان  وي جيتـدر  عيتشر در نسخ كاركرد به توجه ادعا،
 نيـ ا كيـ تفك كـه  رديـ گ مـي  جهينت و دارد وجود هم منسأ اتيآ در كامل طور  به كاركرد
  .)220ص ،همان: ك.ر( ستين حيصح نسخ بحث از اتيآ از دسته
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 و ناسـخ  شـناخت  اريـ مع و ممسـلّ  را نسـخ  كاركرد ابتدا ديابوز نكهيا سخن ةخالص
 منسـوخ  و ناسـخ  بحـث  داخـل  ،ليـ دل نيهمـ  به را منسأ اتيآ سپس رد؛اگان مي منسوخ

 احكـام  ريتـأخ  و لغو كه رديگ مي جهينت منسأ، اتيآ ازي شاهد ذكر با سپس و شمارد مي
 مانـدن  يباق كنار در ادعا نيا و است بوده زمان حوالتت اثر در و يموقت ات،يآ دسته نيا
 تـوان  مي تحوالت، و حوادث تكرار صورت در كه دهد مي جهينت قرآن، در منسوخ اتيآ

  .كرد اجرا و اياح دوباره را شده نسخ حكم
 مفسـران  دگاهيـ د از انسـاء  و نسـخ  وتاتفـ  بهي ا اشاره ديابوز دگاهيد نقد از قبل

 و إنسـاء  و نسـخ  از بقـره،  ةسـور  106 ةيـ آ آغـاز  در داونـد خ. ستين دهيفا ازي خال
 ةكلمـ  در هـا  قرائـت  اخـتالف  بـه  توجـه  با. ديگو مي سخن نيگزيجا احكامي ژگيو
) هيـ آ و نسـخ  (= آن بـا  مرتبط ميمفاه و انساءي براي مختلفي معان و ريتفاس» هانسنُ«

 در .)106- 93ص ،1385 ،يدشـت : ك.ر ل،يتفاصـ  از اطـالع  جهت( است شده مطرح
. 1: اسـت  آمـده  عهيشـ  مفسـران  انيم در معنا دو ج،يرا قرائت دو بر بنا» ننسها« شرح
 ذهـن  از نـه  و[ مـردم  ذهـن  از آن فراموشاندن و ]هيآ اي[ حكم اظهاركردن در ريتأخ
 ،ييخـو  /348ص ،1ج ،1372 ،يطبرسـ  /396ص ،1ج ،1409 ،يطوسـ : ك.ر( ]امبريپ

ــا / 278ص ،1377 ــواد /259ص ،1ج ،1372 ،ييطباطبـ ــي جـ  ، 6ج ،1385 ،يآملـ
 عيشـرا  احكـام  از مـردم ي فراموشـ ي معنـا  به را آن دومي معنا شرح در. 2. )88ص
 .)103ص ن،همـا  ،يدشت: ك.ر( اند كرده ريتفس زين هودي نيد احكام مخصوصاً نيشيپ
  :ستا نوشته انساء و نسخ تفاوت در معرفت اهللا تيآ

 ولـى  ،ابق هنـوز زنـده اسـت   فرق ميان نسخ و انساء در آن است كه اگر حكم س
 آن را نسـخ مسـتقيم   شرايط تغيير يافته و حكم جديدى را مقتضى ساخته است، 
اما اگر حكم سابق بر اثر گذشت زمان به دست فراموشى سپرده شـده   ؛گوييم مى 

معناكـه ايـن    ايـن  به ؛ناميم مى »انساء« و از يادها رفته يا تحريف شده است، آن را
  .)248، ص1387ده است (معرفت، حكم از يادها برده ش

از نگاه علماي شيعه، نسخ يا إنساي حكم، به هر مصلحت يـا علتـي از خداونـد    
نـه اينكـه گفتـه شـود بـه       ،صادر شده باشد، به معناي كنارگذاشتن كامل حكم است

اقتضاي احوال جديد، حكم جديد صادر شده و حكم سابق همان فعليـت را دارد و  
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 يابد فعليت مجدد مي ،با شرايط قبل از نسخ، حكم منسوخدر صورت انطباق شرايط 
  .)280ان، صهم(ر.ك: خويي، 

ديدگاهي شبيه اين  معرفتاهللا  در ميان دانشمندان علوم قرآني شيعه، تنها مرحوم آيت
كنـد: نسـخ رايـج شـيعه (=      ديدگاه دارد. وي نسخ مقبول شيعه را به دو دسته تقسيم مي

تعريف نسـخ مشـروط آن را شـبيه نسـخ رايـج شـيعه       نسخ مطلق) و نسخ مشروط. در 
شـرايط تشـريع نخسـتين، حكـم منسـوخ       ةعادااين تفاوت كه با  ةاضاف به ؛دانسته است

يـك بـه   د؛ يعنـي دو حكـم منسـوخ و ناسـخ، هر    آي ميجرا دراشود و به  دوباره زنده مي
ع بودن طـرح ايـن نـو    به تازه وي .)255، ص1387(معرفت،  شرايط خود بستگي دارند

پوشـي   ) و چشم14 :) و آيات دعوت به گذشت (جاثيه265(همان، ص نسخ اذعان دارد
را از  )29 :) و گرفتن جزيه (توبـه 39 :) در مقابل آيات جهاد با مشركان (حج109 :(بقره

همچنـين معتقـد اسـت مطلـق      .)266-265صنوع نسخ مشروط دانسته است (همـان،  
احكـام نسـخ مشـروط     ةگرديـده، در دسـت   مرحله تشريع به احكامي كه تدرجي و مرحله

وي بـه ذكـر    .)267است و اين مراحل امروزه هم ممكن است اتفاق بيفتد (همـان، ص 
خويش ارائه ننموده است. ديدگاه حاضـر از آراي   ةدليلي بر نظري ،چند نمونه اكتفا كرده

كه بـه  انحصاري ايشان است و نگارنده، فرد ديگري از علماي بنام شيعه را سراغ ندارد 
 اين نظريه معتقد باشد.

در ميـان مفهـوم نسـخ و     ابوزيـد كه تفاوتي كـه  است ن آسخن در اين بخش  ةنتيج
 إنساء پذيرفته، مقبول شيعه نيست و حكم منسوخ و حكم منسيء هـردو از فعليـت بـه   

نه اينكه در اثـر تغييـر اوضـاع فعليـت زمـاني نداشـته باشـند.         ،اند كلي خارج شده طور 
كه براي نسخ برشمرده، در حد تبيين حكمت و ساختن وجه معقولي براي كاركردهايي 

نسخ  ةمحور و علت تام ةمنزل توان اين كاركردها را به قبول نسخ پذيرفتني است؛ اما نمي
اي كه فعليت و لغو فعليت حكم منسوخ، تابع حاالت و تغيير حـاالت   گونه تلقي كرد؛ به

توجه به نقـش زمـان و    ةمثاب  توان نسخ را به زمان فعليت حكم منسوخ باشد؛ يعني نمي
متمايزنـد. شـايد حضـور     دو موضوع، از نظر شيعه كامالً  مكان در اجتهاد تنزل داد. اين

نقـش   ،در دنياي تفكر انسداد اجتهاد او را واداشته تا تـالش كنـد از ايـن طريـق     ابوزيد
  بندي كند. تحوالت زمانه را در استنباط احكام شرعي را صورت
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باورش بـراي   دردسرساز است و ابوزيدهايي كه براي  كي از انديشهي :نسخ و قدم قرآن )د
 مخصوصـاً  ،جاي آثارش بودن قرآن است. وي در جاي قديم دربارةاو امكان ندارد، نظر اشاعره 

ريضـي داشـته اسـت. همچنـين در     بارها به اين موضوع پرداخته يا بـه آن تع  مفهوم النصدر 
بـراي خواننـدگان ايرانـي نگاشـته      مفهوم النصفارسـي   ةكه براي ترجماي اختصاصي  مقدمه

است، اين بحث را مطرح كرده است. وي در آغاز مقدمه چنـين نگاشـته اسـت: سرشـت يـا      
ماهيت كالم خداوند چيست؟ پاسخ صحيح به اين پرسش مهم و اساسي، قدم اول براي طرح 

تـاريخي آن   پيشينة) و در شرح 22ص ،1380ابوزيد، ( روش صحيح فهم و تفسير قرآن است
» حـدوث و قـدم قـرآن   «بار تحت عنـوان   ن پرسش در ميراث گذشته ما نخستيننويسد: اي مي
سرشـت و   دربـارة ها  بحث نخستيندر اينكه بحث از حدوث و قدم قرآن  .(همان) ح شدمطر

آن ماهيت وحي در اسالم باشد، ترديد جدي وجود دارد؛ حداقل در منـابع شـيعي، مقـدم بـر     
،  6، ج1375وجـود دارد (ر.ك: شـيخ طوسـي،     بحث تـاريخي، اشـارتي در سـخن ائمـه     

در فضاي پاسخ به پرسش  آن، در اينكه بحث از حدوث و قدم قرآن دقيقاً بر  افزون .)121ص
نمونه توجه بـه ايـن نكتـه     ياراز سرشت و ماهيت وحي شكل گرفته باشد، نيز ترديد است. ب

سخني از قدم يا حـدوث   ،اي علوم قرآني شيعه در بحث از وحيه سودمند است كه در كتاب
اند كه اين عقيده از عقايد  تصريح كرده ،اند باره سخني گفته م الهي نيامده است و اگر در اينكال
كـه   چنـان  ؛)403، ص1377هاست (ر.ك: خـويي،   مي نيست و از اختراعات برخي گروهاسال

نـزاع   .)135، ص3، ج1373(ر.ك: ايجـي،   انـد  اختهسنيان نيز به اين بحث در كتب كالمي پرد
گردد و در منابع  اصلي به بحث از وحدت ذات و صفات، يا تعدد و تغاير ذات و صفات برمي

بحث از  .بحث از كالم الهي جست ةهايي كالمي و در حاشي شيعي اين بحث را بايد در كتاب
جهت اعالم موضـع شـيعه    صرفاًحدوث و قدم كالم الهي در علم كالم شيعه، همواره تبعي و 

پيـروان خـود را از    ائمـه   .)209، ص1381سبحاني،  /1382عالمه حلي، بوده است (ر.ك: 
عملى نـدارد و   ةحدوث و قدم قرآن كريم هيچ ثمر ةمسئل چون ؛داشتند باره باز مي نزاع در اين

امـا   ؛م خداوند استاز نظر اعتقادى نيز هر مسلمانى بايد اعتقاد داشته باشد كه قرآن مجيد كال
فهماندند  حال به آنان مى هيچ تأثيرى و سودى ندارد؛ در عين ،حادث است يا قديم ،اينكه قرآن
، ق1418(ر.ك: صـدوق ،   شـود  حادث است گرچه اهميتى نـدارد كـه از آن بحـث    ،كه قرآن

  .)117، ص 89، جق1111مجلسي،  /148ص
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 محور، به تناقض نسـخ و ازليـت (=   عنوان آخرين  در ادامه بحث از نسخ و به ابوزيد
كند كه چرا به لوازم نسـخ   مي نكوهشپردازد و دانشمندان علوم قرآني را  قدم) قرآن مي

بـودن   گويد: زيرا اين امر، تصـور آنـان در ازلـي    اند. در پاسخ به چرايي فوق مي نپرداخته
در نظـر   .)234ص ،1380ابوزيد، كند ( وجود مكتوب قرآن در لوح محفوظ را ويران مي

توجه به روايات فراوان اهل سنت در نسخ تالوت بدون نسخ حكم، دشـواري و   ابوزيد
  نويسد: در پايان مي . وي)235(همان، ص اين تناقض بيشتر خواهد شد ةگستر

تنهـا بـا تصـور     نسـخ، نـه   ةمسـئل غير قابل ترديد است كه درك و فهـم پيشـينيان از   
رآن در لـوح محفـوظ تعـارض دارد، بلكـه راه     اي ايشان از وجود كتبي و ازلي ق اسطوره

جهت نسخ را  وي بدان .)238كند (همان، ص شناخت خود متن قرآني را نيز مسدود مي
داند كـه بـه نسـخ تـالوت و مـوارد فـراوان آن از        در تعارض با شناخت متن قرآني مي

خ كه شيعه به اين نـوع نسـ  د از آنجا .)238-235ديدگاه اهل سنت نظر دارد (همان، ص
شـدن راه   در بسـته  ابوزيـد داند، اشكال  اعتقاد ندارد و آن را مساوي با تحريف قرآن مي

  فهم متن قرآني متوجه شيعه نخواهد بود.
اساس علم پيشـين   توان اعتقاد به وجود متن قرآني در لوح محفوظ بر اما چگونه مي

 ةوي نسـخ را الزمـ  كار نـاتوان اسـت.    در اين ابوزيدالهي را با اعتقاد به نسخ جمع كرد. 
پيشـين   ةداند و تغيير واقعي حكم را بدون برنام تغيير و تحول اوضاع و انفعال از آن مي

وي  .)215-214(همـان، ص  دانـد  را متغاير با ثبـات ذات و علـم وي نمـي    و علم سابق
بـه ايـن نكتـه     . اودانـد  حل را در انكار وجود پيشين متن قرآني در لوح محفوظ مـي  راه

هـايي از   كند، اما انتقاد مكرر وي از اين اعتقاد چنين پيام روشني دارد. نمونه تصريح نمي
  ا گذشت.هاين انتقاد

دانشمندان علوم قرآن شيعه در مباحث خود  ياتاز نظر ابوزيد نصرحامدمتأسفانه 
 ،همـان بهره نبرده اسـت؛ هرچنـد در جـايي از ايـن كتـاب (ر.ك:       نسخ، اصالً دربارة
حيات مستمر فهم و تأويل قرآن را در ميـان شـيعيان سـتوده    ) پويايي و 514- 513ص

ضـعيف اسـت؛ حتـي     اريبسـ است. نگارنده معتقد است اطالعات وي از عقايد شيعه 
دارد در  ندارد. جالب است كه وي اظهار مي ،اطالع درستي كه بتواند بر آنها تكيه كند

كي ديگر ي .)304، ص1383ابوزيد، شيعه، ارث دختر و پسر مساوي است (ر.ك:  فقه
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هاي شيعه، مراجعه به بحـث وي از نسـخ و انـواع     اطالعي وي از ديدگاه از شواهد كم
كند و در پرتـو نقـدهايي    ديدگاه رايج اهل سنت را نقل و نقد مي نسخ است. او صرفاً

كه اگـر از    حالي بيند؛ در كه ارائه كرده، خود را در وصول به هردو هدفش كامياب مي
راحتـي بـه ايـن نتيجـه      كـرد، بـه   الع داشت و به آنها هم مراجعه مـي ديدگاه شيعه اط

انواع نسخ راه را بر  دربارةمعناي نسخ و اعتقاد شيعه  ةررسيد كه تحليل شيعه دربا مي
تفاوت  ،با توجه به اينكه ديدگاه شيعه در نسخ بندد؛ مخصوصاً ها و نتايج او مي تحليل

  بنيادين با ديدگاه رايج سنيان دارد.
راحتـي   بـه  - ت حكـم به معناي اعالم پايـان مـد   - تصوير و تلقي شيعه از نسخ در

توان وجود متن قرآن در لوح محفوظ را با اعتقاد به نسخ سازگار دانست و همـان   مي
راه جمع علم پيشـين الهـي و ثبـات آن و تغييـر اوضـاع بيرونـي و        دربارةتحليلي كه 

 /1382تـوان طـرح كـرد (ر.ك: سـبحاني،      شود، در اينجا هم مي اختيار انسان ارائه مي
  .)1387مطهري، 

 بـا  كه چنان ماند؛ نمي يباق ديابوز اشكاالت از كي چيه عه،يش منظر از نسخ رشيپذ با
 دگاهيـ د از رابطـه  نيا .كرد اثبات را تيواقع وي وح انيم كيالكتيد ةرابط توان نمي نسخ

ي وحـ  منـدي  تـاريخ ي هـا  نشانه از و زمانه اتيواقع ازي وح انفعال و تأثري معنا بهي و
 .)209ص همان،( است

  گيري نتيجه
 ليـ را نشـانه و دل  يجينـزول تـدر   اقيمباحـث سـ   رينسخ، اسباب نزول و سـا  ديابوز

. وي در بخش اول داند ياحوال زمان نزول م و نص از اوضاع ريمندي نص و تأث تاريخ
تـدريجي قـرآن، در   كتاب مفهوم النص با مدد از مباحث علوم قرآني مرتبط با نـزول  

صدد اثبات تاريخيت نص و نوانديشي ديني مطلوب خود است. بـر اسـاس آنچـه در    
هـاي موجـود ميـان      مقاله حاضر گذشت، هـر چنـد برخـي نقـدهاي وي بـه ديـدگاه      

دانشمندان علوم قرآني اهل سنت درباره مباحث مربوط به نزول تدريجي وارد اسـت،  
شيعه در اين موضوعات غفلت كرده يا حتي  و هر چند كه وي از نظرات علوم قرآني

  نسبت به آنها آگاهي نداشته، اما از مباحثي كه درباره سـياق تـدريجيت نـزول آورده،   
 تواند به عنوان دليلي براي اثبات ايده تاريخيت نص بهره گيرد.  نمي
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  و مĤخذ منابع
  .ميكر قرآن  *
چ اول،  ؛نيـا  ي كريميترجمه مرتض ؛پژوهشي در معناي متن ؛نصرحامد ابوزيد .1

  .1380طرح نو،  :تهران
مركـز الثقـافي العربـي،     ؛ بيـروت: في علوم القرآن مفهوم النص دراسهًْ ــــــ؛  .2

 م.1998

 :تهران ؛ترجمه احسان موسوي خلخالي ؛رويكردعقالني در تفسير قرآن ـــــ؛ .3
 .1386نشر نيلوفر، 

 ؛د جـواهركالم محمو  حسن يوسفي اشكوري هترجم؛ نقد گفتمان ديني ـــــ؛ .4
 .1383نشر يادآوران،  :چ اول، تهران

 عـالم الكتـب.   :بيـروت  ؛المواقف في علم الكالم ؛قاضي عبدالرحمان االيجي، .5
1373 

 .1385مركز نشر اسراء،  :قم چ دوم، ؛تسنيم ؛عبداهللاجوادي آملي،  .6

بنيـاد بعثـت،    :تهـران  ؛البرهان في التفسير القـرآن  سيدهاشـم؛ بحراني،  حسيني .7
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