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Abstract
Proponents of the occurrence of abrogation in the holy Quran believe that the
abrogator and abrogated are among Divine commands which are carried out by God due to
His knowledge of His servants' best interest. On the contrary, opponents of abrogation hold
that God's Book is an all-comprehensive and everlasting command with no contradiction and
falsehood. In fact, they believe that abrogation is a kind of deficit in God's knowledge and a
defect. Although Fakhr Razi and Sheikh Tusi have two distinct theological views, they have
certain views about abrogation, given their rationalistic approach to exegesis. Their views
about abrogation are worth of studying, given Abu Muslim Isfahani's view on commentary
issues, who is the most prominent Muslim Scholar denying abrogation. In the introduction of
his Tebyan commentary, Sheikh Tusi elaborates on abrogation and its three types, and
regards them true, while Fakhr Razi mentions different views about the occurrence of
abrogation in some Quranic verses, pays particular attention to Mu'tazilite Abu Muslim
Isfahani's views, and regards most of them as correct, which is unexpected as he is an
Ash'arite. It seems that Fakhr Razi has tendency towards his views in terms of abrogation.
Sheikh Tusi also has a view about some instances of abrogation, which is different from those
of other Shia scholars.
Key words: abrogation, comparative study, Al-Tebyan fi Tafsir Al-Quran, Mafatih AlQayb.
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(تاریخ دریافت95/11/25 :؛ تاریخ پذیرش)96/3/14 :

چکیده
ااصان وقوع نسخ در قرآن ،ناسخ و منسوخ را جزو دسرورات الهی میدانند که پروردگار با علمی کته بتر موتلح
مو
ِ ِ
کرتاِ ختدا قتانون اراگیتر و همیشتگی داشتره و از
مخالفان نسخ معرصدند،
بندگانش دارد ،آن را جاری ساخره و در مصابل،
ِ
ِ
اخر ف و باطل به دور اس  .در حصیص نسخ در دیدگاه منکران ،نوعی قوور در علم خداوند یا نصص تلصی میشود .اخر
رازی و شیخ طوسی گرچه به لحاظ ک می دارای دو خاسرگاه اکریاند اما با توجه به رویکرد عصلگرایانه خود در تفستیر،
در قلمرو نسخ دارای دیدگاههای خاصیاند .مواجهۀ با نسخ از سوی ایآ دو مفسر به ویژه با مد نظر قتراردادن انگتارۀ اتردی
مانند ابومسلم اصفهانی _ به مثابه بارزتر یآ عالم مسلمان منکر نسخ_در مباحث تفسیری از جمله نسخ ،قابل مطالعته است .
شیخ طوسی در مصدمۀ تفسیر تبیان ضمآ تشر یح نسخ و اقسام آن هر سه قسم نسخ را صحیح میشمرد ،اما اخر رازی همتراه
با ذکر اقوال دربارۀ نسخ برخی آیات ،اهرمام ویژهای به ذکر آرای ابومسلم اصفهانی داشره و در اغلب موارد آنهتا را صتحیح
دانسره اس که با توجه به اشعری بودن اخر غیر قابل انرظار مینماید .اخر در موضوع نسخ بته آرای وی تمایتل دارد .شتیخ
طوسی نیز در پارهای موارد ،در حوزۀ نسخ دارای دیدگاهی اس که با نظر یات دیگر عالمان شیعه مرفاوت اس .
کلید واژگان؛ نسخ ،بررسی تطبیصی ،الربیان ای الرفسیر الصران ،مفاتیح الغیب.

 .1داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن وﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎن).ﻧﻮ ﯾﺴﻨﺪه ﻣﺴﺌﻮل( ghasem pour@kashanu.ac.ir -
 .2داﻧﺸﯿﺎر ﮔﺮوه ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه ﺗﻬﺮان،ﭘﺮد ﯾﺲ ﻓﺎراﺑﯽ ﻗﻢ mahdavirad@ut.ac.ir -
 .3داﻧﺶ آﻣﻮﺧﺘﻪ ﻣﻘﻄﻊ دﮐﺘﺮى رﺷﺘﻪ ﻋﻠﻮم ﻗﺮآن و ﺣﺪﯾﺚ داﻧﺸﮕﺎه ﮐﺎﺷﺎنFateme.hajiakbari@grad.kashanu.ac.ir -
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 .1مقدمه
محمدبنحسنبنعلی معروف به ییخ طوسی فسیه اصولی مفسر و رجلالی معلروف یلیعه
در سدۀ پنجن هجری و صاحن آثاری در حوزههای فسه ،حدیث ،کالم ،رجاا و تفسیر اسلت.
(ن  :نجایی ،1418 ،یمارۀ  ،1168ص )413التبیان فی التفسیر السلرآن ،یرلی از آثلار اوسلت
که در مسدمه آن ،به انگیزۀ نگارش خود پرداخته و از جمله به نبودن ی

تفسیر جامع و مشتم

بر فنون تفسیر و علوم برآنی ل و به دور از ایجاز مخ و اطناب ممل در آثلار مرتلوب امامیله –
ایللاره کللرده اسللت .یللیخ طوسللی همللان جللا ضللمن ارائلله دسللتهبنللدی از تفاسللیر عصللر خللود
کاستیهای آن ها را خاطر نشان کرده و از رهگذر آن ،ضلرورت تلدوین تفسلیری کلار آملد را
مورد تاکید برار داده است(.طوسی ،بیتا ،ج ،1ص1و)2
باید از محمد بن عمر فخر رازی متولد  544در ری و متوفی  616در هرات (ابن خلران،
1391ق ،ج ،4ص242؛ زرکشی1421 ،ق ،ج ،1ص )203عالن یافعی مذهن و مترلن ایعری
مسل

یاد کرد که مؤلف تفسیر مفاتیح الغین یا تفسیر الربیر است .ملسن بودن وی به «حجلة

الله علی الخالیق» در میان اصحاب یافعی و «امام» در میان ایاعره با توجه به مرتلن اصلولی
و فسهی و کالمی وی ،نشانگر بزرگی مسام ایشان در میان موافق و مخالف است .بارزترین وجله
و جنبه مفاتیح الغین رویررد کالمی آن است که در آن به تفصی به وجوه گونهگلون تفسلیری
و طرح دیدگاههای ربین به ویژه معتزله پرداخته یده ،به طوری که در آن حوصله و ّ
همتلی کله
در نس ابواا مخالفان به خصوص معتزله دارد ،بسیاری از هنمشربان ایلعری او را بله اعتلراض
وادایته است؛ چنانکه به طنز در این باره گفتهاند ،آراء مخالفان را نسد مطلرح ملی کنلد؛ وللی
نسیه پاسخ میدهد(.خرمشاهی ،1331 ،ص)22

 .2طرح مسئله
اهمیت پرداختن به موضوع نسخ برآنی در سایۀ ارتبلا آن بلا موضلوع جلاودانگی بلرآن،
تحر یف ،علن الهی ،سبن نزوا و چینش آیات آیرار میگردد .با توجه به پیوند مسلتسین نسلخ
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با فسه ،اصوا ،تفسیر و حدیث ،تار یخ موضوع نسخ در برآن از جملله موضلوعاتی اسلت کله از
دیرباز اندیشۀ علمای پیشین و معاصر را میان دو دیدگاه نفی و اثبات به چالش کشلیده و باعلث
تألیفات گوناگونی در این زمینه یلده اسلت .از منظلر بلرآنپژوهلان اسلالمی نسلخ اصلطالحی
دارای تعر یفی مشخص است که آن را از دیگلر مفلاهین مشلابه متملایز ملیسلازد .ایلن تعر یلف
عبارت است از «بردایته یدن حرن پیشین با تشر یع حرن جدید که بر حسن ظاهر آن حرن،
ابت ای دوام دایته است» .با همۀ اختالف نظرهایی کله در تعلار یف نسلخ و دایلرۀ آن مطلرح
است ،میتوان هر ی

را در یری از سه مدارس ظهور یافته از این اندیشههلا ل بیلان ،خطلاب و

رفع ل گنجاند.
این نویتار به بررسی بلمرو و مفهوم نسخ از منظر دو گفتمان کالمی یری ییعی و یرلی
ایعری اختصاص دایته و صرفا موضوع و مفهوم نسخ را در دو گفتمان ملذکور ملورد ارز یلابی
برار میدهد.
فخر رازی التزام به نسخ را در موابع غیر ضرور و بدون دلی جلایز نملی یلمارد .بله بیلان
دبیقتر با اینره تأ کید دارد ،نسخ در برآن وابع یده ،اما مانند همۀ مسلمین بلر ایلن بلاور اسلت،
اص بر عدم نسخ درا حرام است .ییخ طوسی در تفسیر تبیان با تأیید جواز هر سله بسلن نسلخ
از نظر عسلی ،در بع ی موارد به صرف گزارش ابواا اکتفاء نملوده و خلود بلولی را برنگزیلده
است .بی تردید تبیین آراء دو مفسر بزر

اسالمی ،ییخ طوسی و فخر رازی در موضلوع نسلخ

با دو آبشخور کالمی مختلف جای تحسیلق و بررسلی دارد .دربلارۀ پیشلینۀ تحسیلق بایلد چنلین
خاطر نشان کرد ،گرچه در خصوص مسولۀ نسلخ از دیربلاز آثلار بابل تلوجهی چله بله صلورت
مستس و چه در بالن آثار کالسی

علوم برآنی تدوین یده اسلت؛ املا در ملورد دیلدگاههلای

ییخ طوسی و آراء امام فخلر رازی بله یلیوۀ تطبیسلی تلاکنون بله پژوهشلی برخلورد نرلردهاین.
اهمیت این پژوهش به خصوص با لحاظ وابستگی فرلری ایلن دو مفسلر ملترلن بله دو مشلرب
کالمی به ترتین امامیه و ایاعره در نویتار پیش رو لزوم نگارش انرار ناپذیر است.
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 .3معناشناسی نسخ در تفاسیر مفاتیح الغیب و تبیان
«ازاله»« ،از بین بردن»« ،نسخه برداری» از جمله معانی است که کتن لغلت ذیل واژۀ
نسللخ بلله آنهللا ایللاره دایللتهاند(.فراهیدی1418 ،ق ،ج ،3ص1184؛ زبیللدی1414 ،ق ،ج،4
ص319؛ جوهری1419 ،ق ،ج ،1ص )433ابن فارس(م )395کاربردهای مختللف ایلن واژه را
اینگونه بیان میکند« :بردایتن چیزی و اثبات دیگری به جلای آن»« ،تحلوا چیلزی بله چیلز
دیگر»« ،امری که سابسا عم میید ،آنگلاه بله واسلطۀ رویلدادی نسلخ گردیلد و چیلز دیگلر
جایگزین ید»(.ابلن فلارس1419 ،ق ،ج ،5ص424لل )425کلاربرد نسلخ پیشلینۀ دور و درازی
دارد .در احادیلث امامللان و سللخن تابعیلان واژۀ نسللخ بلله کللار رفتله اسللت .از جمللۀ «مسللعد
بنصدبه» از امام صادق(ع) روایت کرده است که فرمود:
«ناسخ ،آن حرمی است که ثابت و استوار بلوده و اسلتمرار دایلته بایلد و بلدان از هلن
اکنون [تا بیامت] عم میگلردد و لرلن "منسلوخ" آن حرملی اسلت کله زملانی بلدان عمل
مییده است و سپس حرلن دیگلری [از جانلن یلارع آملد و آن را نسلخ کلرده و بردایلت»
(موالیی نیا ،1318 ،ص)95
یلیخ طوسلی و امللام فخللر رازی بلله مناسللبت بحللث از نسللخ ،متعللرض معنللای لغللوی و
اصطالحی نسخ یده و از میان معانی لغوی مطرح یده برخی را گزینش کردهاند.
ییخ طوسی در بیان معنای لغوی نسخ« ،ازاله» و «نس » را مطرح میکند و ملینویسلد:
ابوهاین معتسد است ،نسخ در معنای ازاله ،حسیست و در نس مجاز است؛ اما خود یلیخ معتسلد
است که نسخ در هر دو معنا حسیست است؛ چرا که اه لغت اینگونه آن را استعماا میکنند.
(طوسی1411 ،ق ،ج ،2ص485ل)481
فخر رازی معنای نسلخ در لغلت را «ابطلاا یلیئ» دانسلته و نسلخ را در معنلای «نسل »
حسیسی و در معنای «ابطاا و ازاله» مجازی می داند و معتسد است ،اه لغت در اضلافه کلردن
یمس و باد خطا کردهاند ( نسخت الشمس الظ  :خوریلید سلایه را بردایلت یلا آن را از بلین
برد)؛ چون فاع اصلی در حسیست خداوند است(.رازی1421 ،ق ،ج ،2ص)631
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پیرامون معنای اصطالحی نسخ ،در میلان متسلدمین و متلأخر ین اختالفنظرهلایی وجلود
دارد .در میان متسدمان ،تعار یف یافعی – به میابۀ اولین عالمی که مصلطلح نسلخ را از مصلطلح
بیان متمایز نموده ل و طبری با هن تفاوتهایی دایته و ابن حزم اندلسی نیز با در نظر گرفتن این
اختالفات ،سیر تطور این مفهوم را مد نظر برار داده است .پیشینیان هرگونه تغییر در حرن سابق
اعللن از اینرلله تخص لیص ،تسیی لد ی لا بردایللتن بایللد را نسللخ م لیگفتنللد(.معرفت ،1381 ،ج3
ص )486به نظر یاطبی عالمان متسدم در تبیین مفهوم نسخ ،بردایتی عام تلر را از آننله کله در
نزد عالمان اصوا مطرح بوده ،ارائه کردهاند؛ به گونهای که در تسیید مطللق و تخصلیص علام و
بیان مجملالت نیلز معنلای نسلخ را منلدرج کردهاند(.یلاطبی1415 ،ق ،ج ،3ص )344برخلی
محسسان معاصر نیز با استناد به گفتههای یاطبی و تمرکز بر نمونههایی از موارد تخصلیص علام،
تبیین مجمالت که وی آورده است ،بر این باورند ،یاطبی مفهوم نسخ اصولی را با بردایت نزد
عالمان گذیته متمایز میدانسته است(.مهدوی راد ،1386 ،ص45ل)64
با این توضیحات ،اکنون بایلد دیلد یلیخ طوسلی واملام فخلر رازی در کاربسلت مفهلوم
اصطالحی نسخ چه گفتهاند .ییخ در مسدمۀ تفسیر تبیان و همننین ذیل آیلۀ  ،116سلورۀ بسلره
پس از بیان معنای لغوی نسخ ،ضمن رد تعر یف ر ّمانی ،عالن معتزلی بله تعر یلف خلود از نسلخ
پرداخته است که بر اساس آن «هر دلی یرعی( آیه یر یفه و روایت بطعی) که داللت کند ،بلر
از بین رفتن ی

حرن یرعی ثابتی که بلا دلیل یلرعی ببللی ثابلت یلده بایلد ،نسلخ نامیلده

مییود» (طوسی ،بیتا ،ج ،1مسدمه ،ص 12و ص)393
در ادامه ،این مفسر در تبیین چهار عنصر اصلی تعر یف خلویش یعنلی ،دلیل یلرعی ،از
بین رفتن ی

حرن با حرن دیگر ،حرن منصوص یرعی و تأخر زمانی مینویسد« :تأ کید بلر

دلی یرعی بودن برای عدم ایتماا به دلی عسلی است؛ ز یرا در صورتی که دلی عسلی دالللت
بر عدم جر یان حرن یرعی کند ،به آن نسخ گفته نمییود .تأ کید بر از بین رفتن ی

حرن با

حرن دیگر ،چون اگر خود مأمور به نسخ گردد ،دیگر نسخ گفته نمییلود؛ بلرله بلداء نامیلده
مییود .به بیان دیگر بداء در تروین است؛ نه در یرع؛ چون اگر حرن عس بلا حرلن یلرعی
برطرف یود ،نسخ گفته نمی یود؛ چنانره اگر حرن یرع بر نماز و طواف در حج نبود ،عسل
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به ببیح بودن آنها حرن میکرد و حاا آنره حرن یرع بر وجوب این دو اسلت و تلأخر زملانی
از این جهت که اگر دو حرن مسارن هن بایند ،از موارد نسخ به حساب نمیآید .اگر لف علام
باید ،ممرن است تخصیص باید و اگر لف خاص باید ،تسیید نامیلده ملییلود(.همان ،ج،1
ص)12
مفسر دیگر یعنی امام فخررازی در جایی از تفسیر خود چنلین ملیگویلد« :در اصلطالح
علما ناسخ ،عبارت است ،از طر یق یرعی که بعد از طر یق یرعی دیگری می آید و دالللت بلر
از بین رفتن حرن یرعی ببلی میکند که پیش تر ثابت بوده است؛ به گونلهای کله اگلر طر یلق
یلرعی دوم نبللود ،حرلن اوا هللن چنلان ثابللت بلود»( .رازی1421 ،ق ،ج ،3ص 631و نل :
رازی1412 ،ق ،ج ،3ص)282

 .4گونههای نسخ در دیدگاه عالمان علوم قرآنی
دانشمندان اسالمی در وبوع هر ی

از ابسام نسخ (یعنی نسخ حرلن ،تلالوت ،حرلن و

تالوت) با یردیگر هن داستان نیستند .عدهای رأی به جواز هر سه نلوع دادهانلد و برخلی نسلخ
تالوت و حرن با هن را نمیپذیرند و عدهای دیگر فس نسخ حرن به تنهایی را جایز میداننلد.
در میان ییعه ییخ طوسی از معدود افرادی به یمار می رود که مهر تأیید بر هلر سله نلوع نسلخ
زده؛ اما با دبت نظر و درنگ در کتاب عد االصوا ملیتلوان احتملاا داد ،ملراد ایشلان جلواز
ابسام نسخ از نظر عسلی است نه اینره وابع یده بایند.
در میان منرران نسخ عدهای منرر وبوع نسخ برآنی هستند؛ گرچه از لحلاظ عسللی آن را
َ َْ
َ
ْ ُ
يوه ال َب ُِِول ِم ْون َع ْوي ِن َی َد ْی ِوه َوال ِمو ْن
جایز می یمارند .این گروه با استدالا به آیلۀ  42فصللت (ال یأ ِت ِ
َ
َ ْ َْ ٌ ْ َ
يد) بر این باورند ،احرام برآن به هیچ وجه باط نمیگردند و نسلخ را
خل ِف ِه ۖ تن ِز یل ِمن ح ِکي ٍ ح ِم ٍ

نوعی ابطاا حرن تلسی میکنند .در میان متسدمین ابومسلن بحر اصفهانی و از متلأخران محملد

عبده ،عبدالمتعاا جبری ،محملد البهلی و احملد حجلازی از بلائالن بله ایلن نظر یله بله یلمار
میروند(.مهدوی راد ،1386 ،ص45ل)64
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 .5اقسام نسخ در دیدگاه دو مفسر
هردو مفسر با استناد به آیاتی به جواز نسخ باور دارند .یایسته است انواع وگونههای نسلخ
را از منظر دو مفسر مورد تحلی و بررسی برار دهین.
 .1 .5انواع نسخ در دیدگاه شیخ طوسی

یلیخ طوسلی در مسدملۀ تفسلیر تبیلان در مسللام گلزارش دیلدگاهها در ملورد نسللخ ،یل
دستهبندی سهگانهای را ارائه می کند؛ به این ترتین که برآن از سه نوع نسخ خالی نیست:
نخست ،آیاتی که حرن آنها نسخ یده است؛ اما الفلاظ آن تلالوت ملییلود؛ ماننلد آیلۀ

ّ
عده در مورد زنیکه همسرش فوت یده(بسره )241،و آیۀ نجوی(مجادلله )12،و پایلداری یل

نفر در مساب ده نفر(انفاا .)65،ییخ طوسی معتسد است ،این موارد دیدگاه کسانیکه نسلخ در
برآن را ممنوع میدانند ،باط میکند؛ ز یرا بر خالف نظر ایشان این موارد وجود دارند.
دوم ،آننه که لفظش نسخ یده؛ اما حرمش بابی است(ن  :ادامۀ مسالله)؛ هماننلد آیلۀ
رجن بر کسی که مرترن زنای محصنه یده ،مت من حرلن رجلن بلوده و منسلوخ یلده وآیلۀ
َّ ُ َّ َ ُ َ َ َ
ُ ْ َ َ
ادعایی آن چنین بوده است :الش ْيخ َوالش ْيخة ِِذا َزن َيوُ ف ُُْ .ج ُمنَ َموُ ال َبتوة .یلیخ طوسلی عبلارت
چنین نسخی را با تعبیر «بی » آورده است که نظر به ت عیف ییخ طوسی ،نملی توانلد دیلدگاه
او باید (طوسی ،بی تا ،ج ،1ص)393
سوم ،آننه لف و حرمش هردو نسخ گردیده است؛ همانند آننه مخالفان در خصلوص
ایجاد محرمیت(رضاعی) از عایشه روایت می کنند؛ مبنی بر این که خداوند نازا فرملوده بلود،
با ده بار ییر دهی محرمیت ایجاد مییود و در پی آن نسخ آن با پلنج بلار آملده اسلت .چنلین
ادعایی از رهگذر خبر واحدی رسیده است که به هیچ وجه با مبانی ییخ طوسلی بله خصلوص
در حوزۀ حجیت خبر واحد سازگار نیست.
ییخ طوسی در مسام گزارش نوع سوم نسخ یعنی نسخ تالوت و حرن توأملان بله عبلارت
ُ َ َّ ُ ْ ُ
َ َ
«ال ت ْرغ ُبنا َع ْن َآع ُِئک ْ  ،ف ِإن ُه كف ٌر ِعک ْ » ایاره می کند( ج ،1بی تا ،ص )394چنین میتوان گفت
که گرچه ییخ طوسی وبوع این نوع نسخ را به لحاظ فرض و امران جایز می داند ،اما تصلر یح
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میکند ،چنین نسخی وبوعش بطعی نیست .این موضوع در اداملۀ گفتلار ،بیشلتر توضلیح داده
خواهد ید .همننین عبارت ادعایی نیز سخن ابوموسی ایعر از بوا ابلوبرر اسلت کله بلوا او
به لحاظ مبانی رجالی ییعه از هیچ وثابتی برخوردار نیست.
وی معتسد اسلت ،نسلخ هلن هماننلد سلایر دسلتورهایی کله خداونلد فرملوده ،بله خلاطر
مصلحت است و وبتی که مصلحتش زای ید ،نسخ میگردد .او ایلن نمونلهها را در ّرد ابلواا
منرران نسخ کافی و دلیلی بر بطالن بوا آنها میدانلد .یلیخ طوسلی در پاسلخ کسلانی کله از
نسخ ابا دارند ،گفتله اسلت« :در وبلوع نسلخ در ملورد ببلله و علدۀ زوجلۀ متلوفی و نجلوی و
ایستادگی ی

نفر در مساب ده نفر میان امت اختالفی نیست و نظایر اینها ز یاد هستند که دلیلی

برای ز یادیماری آنها وجود ندارد( ».طوسی1411 ،ق ،ج ،2ص)513
او با ذکر برخی اخبار متظافر بله تبیلین مصلدابی نسلخ تلالوت ملیپلردازد و ملیگویلد:
«اخبار متظافره بیان میکند که چیزهایی در برآن بوده ،اما تالوتشان نسخ گردیده اسلت .یلیخ
طوسی مصادیق چنین آیاتی را بر اساس آننه برخی روایات گفتهاند ،ذکر میکند؛ مانند روایلت
نس یده از انس بن مال

در بارۀ جر یان بئر معونه و یهادت جمعی از بار یان که گفته دربارۀ

آنها آیهای نازا ید که چنین بود« :علغنا عنُ ْنمنُ انُ لقينوُ .عنوُ فرضوى عنوُ وا.ضوُنُ» و بعلد
بردایته ید.و یا آیۀ «ال یمأل جنف اعن آِم اال التراب » و برخی موارد دیگر ،روایلاتی کله دسلت
کن از نظر عالمان ییعی به دلی خبر واحد بلودن و تعلارض بلا روایلات مسللن دیگلری کله در
مساب آنها برار گرفته است ،پذیرفتنی نیست.
در مورد رجن ،عالمی نظیر نحاس ،در نسد روایت موسوم به رجن مینویسد« :اسلناد ایلن
حدیث صحیح است؛ جز آنکه این حرلن حرملی نیسلت کله سلینه بله سلنیه از جملاعتی بله
جماعت دیگر نس یده باید و ثابت در سنت نیسلت و دلیل آن ،گفتلۀ خلود عملر اسلت کله
گفت :من اکراه دارم ،مردم بگویند ،عملر چیلزی بله بلرآن افلزود و گرنله ایلن آیله را بله بلرآن
میافزودم( .نحاس ،بی تا ،ج ،1ص)11
ییخ طوسی در مسدمۀ تفسیر خود استناد به برخی روایات در بلاب نسصلان در بلرآن را از
زمرۀ اخبار واحد می داند و پر پیداست که پذیرش چنین روایاتی بلا مبلانی فسله الحلدییی یلیخ
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طوسی سازگار نیست و به گفتۀ خود ایشان چنین روایاتی نه مفید علن است و نه عم (طوسلی،
مسدمۀ تبیان ،ص.)3
به عالوه وی در ذی تفسیر آیۀ موسوم به آیۀ حف تصر یح کرده است که نه ز یادت و نله
نسصان هیچ کدام به برآن راه نیافته است(.طوسی ،بی تلا ،ج ،6ص )321بله نظلر وی آیلههلای
حف (حجر ،آیه  )9و عدم اتیان باط به برآن (فصلت ،)42 ،آیلاتی اسلت کله بلر حفل آن از
تغییر و تبدی (طوسی ،بی تا ،ج9 ،ص )132و اجملاع بلر علدم تحلر یفش وجلود دارد و اتملام
حجت خداوند با مردم و پیروان رسوا گرامی اسالم از رهگذر همین آیلات در بیاملت خواهلد
بود( .طوسی ،بی تا ،ج ،6همان جا).
 .2 .5انواع نسخ نزد فخررازی

امام فخر رازی که به جای انواع نسخ بله ابسلام منسلوخ پرداختله ،آن را سله نلوع دانسلته
است .نسخ حرن به تنهایی ،نسخ تالوت به تنهایی و یا نسخ هر دو باهن.
نسخ حرن به تنهایی ،مانند نسخ حرن ببله(،142بسره) ،نسخ حرلن ایسلتادگی یل

نفلر

مساب ده نفر(،65انفاا) و صدبۀ نجوی (مجادله ،)12،عدۀ متوفی(بسره)241،
نسخ تالوت به تنهایی ،مانند آننه که به عنوان آیۀ «الشيخ و الشيخة ِذا زنيوُ فُ.جمنَموُ
ً
ّ
ّ
ألبتة نکُال من الله و الله عزیز حکي » مطرح یده و یا موردی که چنین نسل یلده اسلت« :لون
ً
ّ
كَُ العن آِم واِیَُ من مُ العتغى ِليْمُ ثُلثُ و الیمأل جنف اعن آِم ِال التراب و یتنب الله علوى مون
تُب».
نسخ حرن و تالوت با هن ،مانند محرمیت ییردهی از ده به پنج بار و تعداد آیلات سلورۀ
احزاب که به اندازۀ سبع طواا یا بیشتر بوده است(.همان ،ج ،3ص )641فخر رازی هر سه نلوع
را طرح کرده؛ ولی سخن خاصی در عدم پذیرش آن اظهار نررده است.
ذکر ی

نرته در این جا یایسته و ضروری مینمایلد و آن بررسلی ایلن اسلت کله فخلر

رازی در خصوص نسبت نسخ و احرام یرعی چله نظلری دارد .ایلن مفسلر در ایلن موضلوع،
التزام به نسخ را در موابع غیر ضرور و بدون دلی جایز نمی یمارد .به بیان دبیق تلر وی بلا ایلن
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که تأ کید دارد ،نسخ در برآن وابع یده ،اما بر این باور اسلت کله اصل علدم نسلخ در احرلام
است .در اصوا فسه نیز این بحث مطرح است .وی می کوید ،تعداد آیلات منسلوخ را کلاهش
دهد؛ از این رو ،تا حجت و دلیل بلوی بلرای منسلوخ دانسلتن آیلهای وجلود ندایلته بایلد ،از
منسوخ دانستن آن می کند .فخر در تفسیر مفاتیح الغین ذی برخی آیات تأ کید میکنلد ،اکیلر
مفسران دلبسته و دلباختۀ ز یادیماری نسخ آن هن بدون حاجت و نیاز به آن هستند که فایلدهای
هن در آنها متصور نیست( .همان ،ج ،4ص)116

 .6نسخ قرآن با روایات از منظر دو مفسر
ییخ طوسی معتسد است ،خبر واحد نمی تواند ،ظاهر برآن را نسلخ کند(طوسلی ،بلیتلا،
ج ،1ص1؛  ،1411ج ،2ص .)535فخر رازی همانند ییخ طوسی نسلخ بلرآن بلا خبلر واحلد را
جایز نمییمارد(.رازی1412 ،ق ،ج349 ،3ل348؛ رازی ،1421 ،ج  ،9ص 529و 334ل)336؛
بنابراین هر دو مفسر نسخ برآن به خبر واحد را جایز نمیدانند.
ییخ طوسی جواز نسخ برآن با سنت را نسبتا بوی میداند و معتسد است ،منعی ندارد ،بله
خاطر مصلحتی برآن گاهی با برآن و گاهی با سنت مسطوع نسخ گلردد .در ادامله ،وی بله ایلن
نرتۀ کلیدی اعتراف میکند که گرچه نسلخ بلرآن بلا سلنت جلایز اسلت ،املا بله نظلر او وابلع
نگردیده است؛ چون ممرن نیست ،کسی ادعا کنلد ،چیلزی از ظلواهر بلرآن بلا سلنت منسلوخ
گردیده است( .طوسی ،بیتا ،ج ،1ص398لل )399بلا ایلن حلاا وی ذیل آیلۀ  15یلونس بیلان
میکند ،برخی برای عدم نسخ برآن با سنت به این آیه استدالا کردهاند و این بوا بعیلد اسلت؛
چون سنت پیامبر جز وحی نیست .پس نسخ بلرآن بلا خبلر بطعلی و متلواتر جلایز اسلت(.ج،5
 ،1421ص )351ییخ طوسی تصر یح میکند ،چنین دیدگاهی که بلرآن نتوانلد بلا سلنت بطعلی
نسخ یود ،با توجه به بردایت از چنین آیهای ،بوا بعیدی است؛ از آن جهت که اگر پیلامبر بله
فرض ممرن در مسام نسخ آیهای برآید ،به این دلی که پیامبر مؤید به وحلی اسلت و بیلان او بله
نوعی وحیانی است ،چنین نسخی به لحاظ عسلی مشر نخواهد دایلت ،گلر چله وابلع نشلده
است.
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در مساب  ،فخر رازی معتسد است ،نسخ برآن با سنت متواتر هلن جلایز اسلت و هلن وابلع
یده است .وی ابتدا دالی یافعی را که مخالف نسخ برآن با سنت است ،نس و سپس بله نسلد
و ّرد آن می پردازد .به گفتۀ او یافعی برای عدم نسخ برآن بلا سلنت بله آیلۀ تبلدی (،111نحل )
استناد کرده است که به نظر او چنین استنادی از استواری الزم برخوردار نیست؛ چلون جبرائیل
همانطور که آیه نازا میکند ،نازا کنندۀ سلنت نیلز هسلت( .رازی1421 ،ق ،ج ،3ص 642و
ج ،21ص )211سپس میافزاید ،جمهور بر وبوع نسخ کتاب بلا سلنت بله آیلات ز یلر احتجلاج
کردهاند :آیۀ وصیت(بسره )181،برای نزدیران که با بوا «ال وصوية للونا » .نسلخ یلده و آیلۀ
لجلد(نور )2،به رجن نسخ یده است و دالی بیشتر را به المحصوا ارجاع میدهلد .فخلر رازی
در توضیح میااهای خود بیان می کند ،حرن حبس در خانه بر زانیه با حرن لجللد و سلپس بلا
رجن نسخ ید.

 .7نسخ سنت با قرآن از نگاه دو مفسر
ییخ طوسی به روا بودن نسخ سنت با بلرآن تصلر یح دارد .بلرای میلاا او ملی گویلد :در
تفسیر آیۀ مربو به ببله (طوسی ،بیتا ،ج ،2ص )15و همننین وجلوب تلأخیر نملاز بله هنگلام
ترس تا زمان رهایی از آن ،با بسره239،نسخ یده است(.طوسی ،1411 ،ج ،2ص)553
امام فخر رازی نیز معتسد به نسخ سنت بلا بلرآن بائل اسلت .نمونلههلای ایلن نسلخ را از
رهگذر آیاتی مانند آیۀ توجه به کعبه ،انصراف از نماز گزاردن به سوی بیت المسدس _که جواز
آن با سنت بوده _ و آیه جواز مبایرت با زنان در ینهای رم ان _ کله پلیش از آن سلنت بلر
تحر ین آن فتوا داده بود ل اثبات کرده است(.رازی1412 ،ق ،ج ،3ص)341

 .8جواز یا عدم جواز نسخ شیئ قبل از وقت
علما در مورد اینره آیا نسخ چیلزی ببل از وبلت عمللش جلایز هسلت یلا نله ،اخلتالف
کردهاند .گروهی از اصحاب یافعی نسخ بب از وبت عم را جایز دانستهاند .یلیخ مفیلد نیلز
همین عسیده را دایته است؛ اما بر عرس مترلمان معتزله و بیشتر اصحاب ابوحنیفه و بع لی از
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اصحاب یافعی بر این عسیدهاند که جایز نیست و همین عسیده را سید مرت ی نیز اختیار کلرده
است .ییخ طوسی پس از بیان این مطلن میافزاید ،این عسیلده نلزد ملن بلویتلر اسلت .نسلخ
چیزی بب از وبت انجام آن از دوجهت ببیح است :یا آن فع ببیح است یا حسلن ،اگلر ببلیح
باید ،امر به آن صحیح است و اگر حسن باید ،نهی از آن ببیح است و فاع آن ببح را انجلام
بدهد و دلی آن دو چیز است :اوا ،آن که اجتماع امر و نهی الزم میآید .دوم این که بله بلداء
میانجامد(.طوسی1411 ،ق ،ج ،2ص519ل)518
ّ
فلمُ اَلمُ و ّتله للجبين .و نُِینُ أَ یُ اعوراَي ْ .ود ّ
او در تفسیر آیات « ّ
صودْت الر یوُ ِنوُ
كذلک نجز المقسنين» (صافات115 ،ل )113نیز به ایلن م لمون ایلاره کلرده و چنلین گفتله
است« :کسانی از مردم با استناد به این آیه بر جواز نسخ ،بب از وبت عم استدالا کلردهانلد؛
چرا که خداوند تعالی ابراهین را به ذبح فرزندش اسماعی امر کرده؛ سپس آن را بب از این کله
انجام بدهد ،نسخ کرده است .امران ندارد ،بگویین وبت آن (ذبح) گذیلته بلوده اسلت؛ ز یلرا
اگر او کار را از وبتی که به او امر یلده ،تلأخیر ملیانلداخت ،عاصلی و گنهرلار بلود و هلیچ
اختالفی در این نیست که ابراهین(ع) هلیچ عصلیانی در ایلن کلار نرلرده اسلت .پلس دالللت
میکند ،بر اینره حرن بب از وبت عملش نسخ یده است .کسانی که نسلخ را ببل از وبلت
عم جایز نشمردهانلد ،در ملورد ایلن آیله نیلز جلوابهلایی دادهانلد» ( .طوسلی ،بلیتلا ،ج،8
ص)518
در این میان ،امام فخر رازی همنون یافعیان بر خالف معتزله و بسیاری عالمان دیگلر از
جمله بر خالف دیدگاه ییخ طوسی نسخ را بب از انجام فع جایز ملی دانلد( .رازی1421 ،ق،
ج  ،26ص)348

 .9بررسی آیات مشهور به وقوع نسخ در تفسیرهای تبیان و مفاتیح الغیب
آیات مشهوری که در دو تفسیر تبیان و مفاتیح الغین منسوخ خوانلده یلده ،از ایلن بلرار
است:
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 .1 .9آیه قبله ( بقره)144،

برخی مفسران بر این باورند ،این آیه نسخ یده؛ اما در اینره ناسخ آن کدام آیه اسلت ،بلا
هن اختالف دارند .برخی بر این نظرند که توجه به هر طرف با آیه ببله به سمت بیلت المسلدس
نسخ یده است و برخی آیۀ «و لله المشرق والمغورب (بسره )115،را ناسخ توجه به بیت المسدس
میدادند که بعد آن با توجه به لزوم نماز گزاردن به طرف کعبه ،نسخ گردیده است .فخلر رازی
آیه را مسدمهای میداند ،برای آنره خداوند تغییر ببله را اراده کند و معتسلد اسلت ،اگلر کسلی
میگوید ،توجه به بیلت المسلدس بلا آیلۀ  115نسلخ یلده اسلت ،بایلد دلیللی از بلرآن و سلنت
بیاورد(.رازی1421 ،ق ،ج ،4ص18ل)21
ییخ طوسی هن آیه را ناسخ وجوب توجه به بیت المسدس میدانلد .وی در اداملۀ گفتلار
خود ،بوا جعفر بن مبشر را استوار دانسته که گفته است ،این مورد نسخ سلنت بلا بلرآن اسلت؛
چون در برآن چیزی که داللت کند ،به لزوم توجله بله بیلت المسلدس وجلود نلدارد( .طوسلی،
بیتا ،ج ،2ص)15
فخر رازی نیز عسیدۀ مشهور مفسران در این زمینه را نس می کند که توجه بیت المسلدس
با توجه به کعبه نسخ گردید(.رازی ،پیشین ،ج  ،4ص)96
برخی میگویند ،توجه به بیت المسدس با آیۀ  ،115و آیۀ  115با آیۀ  144نسلخ یلد .دلیل
َ َّ
ُ َ
َّ ُ
َ َ ُ ُ ُّ َ ُ َ َّ
ُس مُ َوالَ ْ َع ْن ِْ ْبل ِت ِْ ُ ال ِتي كُننا َعل ْيْوُ
برآنی آنها استناد به این آیات استَ :يقن السفُْء ِمن الن ِ
(بسره )142،امام فخر رازی در ادامه می گوید ،بر اساس نظر این دسته از مفسران الزم می آیلد،
عبارت «َيقن السفُْء من النوُس» در نلزوا متلأخر از عبلارت «فون وجْوک »...بایلد .آن در
ترتین موجود بب از آیۀ  144برار گرفته است؛ اما در نزوا متأخر اسلت .چنلین ملی نمایلد کله
فخر رازی طرفدار این نسخ است .سپس در ادامه ،فخر رازی به دلی آنها از سنت میپلردازد و
میگوید :ابن عباس مدعی است ،اولین آیهای که در برآن نسخ ید ،آیلۀ ببلله بلود؛ املا حرلن
منسوخ یعنی ببله برار گرفتن بیت المسدس در برآن نیامده اسلت؛ بلرله آننله در بلرآن ملذکور
َّ
َّ ْ ْ ُ ْ ُ َ َ ُ ُّ َ َ
است ،آیۀ « َو ِلل ِه ال َمش ِرق َو ال َم ْغ ِرب فأ ْی َنمُ ت َنلنا فث َّ َو ْج ُه اللوه» اسلت؛ بنلابراین توجله بله کعبله
ناسخ آیۀ  115است؛ نه توجه به بیت المسدس.
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بدینسان میتوان گفت ،امام فخر رازی و ییخ طوسی هر دو آیۀ  144سورۀ بسره را ناسخ
می دانند که بر اساس آن وجوب توجه به بیت المسدس با ببله برار گرفتن کعبه مورد نسخ وابلع
یده است.
 .2 .9قیام شبانه(مزمل 1ـ) 3

عدهای بر این باورند ،بر اساس این آیات ،بیام یبانه (نماز ین) املری واجلن بلوده کله
بعد با تشر یع نمازهای پنچگانه یا آننه برایشان میسور است ،نسلخ گردیلده اسلت؛ املا علدهای
دیگر وجوب حرلن نملاز یلن را از ظلاهر آیلات بردایلت نرلرده؛ بلرله آن را املری ترغیبلی
دانستهاند.

فخر رازی دالی برخی عالملان را در بلاب مسلتحن بلودن نملاز یلن نسل و آنهلا را ّرد

میکند .وی معتسد است ،انجام فع نسبت به ترکش رجحان دارد ،هرچند اص بر جواز تلرک
فع است( .رازی1421 ،ق ،ج ،31ص )695او حرمت نسخ آیه را اینگونه بیان ملیکنلد :بلر
اساس آیۀ آخر سورۀ مزم  ،اگر کسی بپرسد ،چرا خداوند بیام یبانه را نسخ کرد ،باید بگلویین
در صورت ّ
تهجد بیماران و مسافران و مجاهدان به خاطر اعملاا سلخت در طلوا روز ،اسلباب
مشست بر آنها تحمی مییود؛ از این رو ،وجوب تهجد فس در حق پیامبر بابی می ماند.
ییخ طوسی تفسیری را یایسته میداند که بر مبنای ظاهر آیه انجام یود .از نظلر وی آیله
ایاره دارد که بیام یبانه امری تشویسی است؛ نه اینره واجلن بایلد و للو اینرله سلنت مؤکلده
بوده باید؛ بنابراین به دلی عدم وجود یری از یرای نسخ یعنی تنافی میلان دو حرلن در اینجلا
نسخی صورت نگرفته است(.طوسی ،بیتا ،پیشین ،ج ،11ص)161
 .3 .9آیۀ روزه 183،185بقره

بع ی از مفسرین گفتهاند ،آیۀ  184بسره رخصت را میرسانده و سپس نسخ یده است؛
چون خدای سبحان اوا ،همه مردمی را که میتوانند روزه بگیرند ،مخیر کرد ،بین روزه گلرفتن
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و یا کفاره دادن از هر روز به طعام به یر مسرین در هر روز رم ان؛ چون ملردم در آن ایلام بله
ُ َّ ْ َ ْ
َ َ
روزه عادت ندایتند .بعد این آیه با آیۀ «ف َم ْن ش ِْ َد ِم ْنک ُ الشْ َر فل َي ُل ْم ُه» (بسره )185،نسخ ید.
فخر رازی در تفسیر تشبیه روزه به روزۀ پیشینیان دو بوا تفسیری را طرح میکند:
نخست ،آن که این تشبیه به اص واجن یدن روزه ایاره دارد؛ یعنی خداوند میفرماید:
همانگونه که بر انبیاء و امت پیشین از عهد آدم تا پیامبران بعدی و یما مسللمانان روزه واجلن
گردیده بود ،بر یما نیلز واجلن یلده اسلت .روزه عبلادت سلختی اسلت و اگلر کلار سلختی
عمومیت پیدا کند ،تحملش آسان میگردد.
بوا دوم ،تشبیه روزه به زمان و حد و حدود روزه پیشلنیان برملیگلردد .وی بلوا دوم را
ضعیف تلسی میکند ،به دلی آنره در تشبیه ییئ به ییئ الزم نیست ،دو طرف تشلبیه در هملۀ
امور می هن بایند؛ بلره در ی

مورد هن یلبیه هلن بایلند ،کافیسلت( .رازی1421 ،ق ،ج،5

ص239ل)241
فخر رازی معتسد است ،بر اساس هر دو بوا باید بر وبوع نسخ در بلرآن اذعلان کلرد .بلر
اساس بوا نخست ،ظهور نسخ در آیه مشخص است که آیله ،روزۀ عایلوراء و جلز آن را نسلخ
کرده؛ پس آیۀ «كتب عليک الليُم» سنت ثابته را نسخ نموده است.
بوا دوم ،میگوید ،روزۀ رم ان واجن تخییلری بلوده و آیلۀ بعلدی «فمون شوْد الشوْر
فليلمه» داللت بر تعیین میکند؛ پس «على الذین یطيقننه» منسوخ است و ناسلخ آن عبلارت
برآنی «فمن شْد الشوْر» است .فخر رازی در پاسخ کسیکه بپرسد ،چگونه ناسخ و منسوخ در
ی

آیه در کنارهن برار گرفتله انلد ،ملیگویلد اتصلاا در تلالوت اتصلاا در نلزوا را ایجلاب

نمیکند(.همان ،ص)342گویی فخر به دلی وجود روایلات موجلود ذیل آیله نتوانسلته آنهلا را
نادیده بگیرد .با آن کله بلر وی معللوم بلود کلدام بلوا در تشلبیه ارجحیلت دارد و همننلین از
ز یادهیماری نسخ گر یزان است.
ییخ طوسی ذی آیه ،سه احتماا را مطرح و احتماا نخست را صحیح میداند(.طوسلی،
بیتا ،ج ،2ص)115
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احتماا اوا ،همان گونه که بر ایشان روزه در ایامی واجن یده بود ،بر یما هن در ایامی
واجن گردیده است.
احتماا دوم ،روزۀ ماه رم ان بر ما واجلن گردیلد؛ هملانطلور کله بلر نصلاری واجلن
گردیده بود.
احتماا سوم ،نسخ حرام بودن بع ی افعاا که در ابتدا واجن یده بود ،با توجله بله ایلن
که در احتماا سوم نسخ مطرح یده؛ اما بوا نخست را صحیح دانسته است؛ پس ییخ طوسلی
نسخ را نپذیرفته است.
 .4 .9صدقه نجوی

آیۀ نجوی(آیۀ ،13 ،12مجادله) از دیگر آیلات مشلهور بله آیلات منسلوخ اسلت کله ابتلدا
دستور داده ید تا پیش از هر پرسشی از پیامبر(ص) صلدبه بدهنلد و پلس از آن از ایلن دسلتور
صرف نظر گردید( .رازی1421 ،ق ،ج ،29ص495ل)496
فخر رازی پس از بیان فایدۀ این ترلیف در مسئلۀ دوم تفسلیر آیله ملینویسلد :ظلاهر آیله
وجوب را میرساند .عدهای بر عدم وجوب این ترلیف و استحباب آن اعتساد دایلتهانلد .فخلر
رازی به ایراالت این گروه پاسخ میدهد .وی در ادامه ،سخن ابومسلن را در انرار وبوع نسخ
بیان کرده که بر اساس آن ابومسلن گفته است ،منافسان از بذا صدبه امتناع میورز یدند .برخی
از آنها در ظاهر و باطن نفاق را ترک گفتند و ایمان آوردند؛ زان پس خداوند اراده کرد ،آنان از
منافسان تمیز داده یوند؛ در نتیجه برای تشخیص کسانی که ایملان حسیسلی آوردنلد ،از کسلانی
که بر نفاق بابی ماندند ،به تسدین صدبه هنگام نجوا کردن دستور داد .این ترلیف به خلاطر آن
مصلحت مسدر بود؛ پس به همان وبت متعلق خواهد ید و هنگامی که آن غایت مخصوص بله
آخر برسد ،ترلیف هن واجن است ،به انتهاء برسد؛ لذا نسخی در کار نیست .فخررازی ضمن
نیرو یمردن توجیه ابو مسلن در نهایت میگوید ،با این حاا بوا جمهور عالملان بلر نسلخ آیلۀ
نجوا داللت دارد و با توجه به روایاتی که آورده است ،میتوان گفت ،وی نیز در جرگۀ موافسلان
و معتسدان به نسخ این آیه برار گرفته است.
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ییخ طوسی سبن نزوا آیله را از بلوا زجلاج طلرح ملیکنلد .وی گرچله صلراحتا نظلر
خویش را بیان نمیکند ،اما پیداست که با توجه به ذکر سبن نلزوا آیله و انرلار نرلردن آن بله
ناسخ بودن آیه بعد از آیه نجوا اعتساد دارد(طوسی ،بیتا ،ج ،9ص551ل)552
 .5 .9آیه  65سوره انفال

فخر رازی ذی آیۀ  66سورۀ انفاا که به آیۀ رئیس الناسخین معروف است (ابلن المتلوج،
 ،1344ص )29میگوید« :جمهور مفسر ین این آیه را ناسخ آیلۀ ببل ملیداننلد؛ در حلالی کله
ابومسلن این نسخ را انرار کرده است .در آیۀ اوا میفرماید :اگر یما بیست نفر صلابر بایلید،
بر دویست نفر غلبه خواهید کرد ل حتی اگر خبر را بر امر حم کنین ل این مساتلۀ بیست نفلر بلا
دویست نفر مشرو به این است که آن بیست نفر در مساب دویسلت نفلر بلادر بله صلبر کلردن
بایند و بوا خداوند(االَ خفف الله عنک ) بر این داللت دارد که یر صبر کلردن در حلق ایلن
بیست نفرحاص نیست؛ لذا حرن هن ثابت نخواهد بود .اگر بگویند ،نسخ بیسلت نفرصلابر در
برابر صد نفر الزم میآید ،میگویین :لف به صورت خبر وارد یده و بر خلالف ظلاهر بله املر
حم کردین؛ چرا جایز نباید بگویین ،اگر بیست نفلر صلابر در مسابل صلد نفلر حاصل یلد،
ایتغاا به جهاد الزم است؛ بنابراین نسخی وجود ندارد».
در ادامه ،فخر رازی ضمن طرح پرسشلی ملیگویلد :اگلر بگوینلد ،عبلارت «االَ خفوف
ّ
الله »...ناظر براین معناست که این ترلیف بب از این بوده ،پاسخ این است کله مسللن نیسلت،
لف تخفیف بر وجود سخت بودن حرن ببلی دالللت دایلته بایلد .همننلین از جمللۀ دالیل
عدم نسخ این که خداوند ناسخ را مسارن منسوخ برار داده است که جلایز نیسلت .وی درادامله
میگوید :اگر کسی در پاسخ بگوید ،نزوا ناسخ و منسوخ مح بحث است؛ نه ترتین تلالوت
آنها ،میگوین ،اگر نزوا آیۀ ناسخ با منسوخ مسارن باید ،نباید در متن وارد میید؛ مگلر آنرله
دلی محرمی دایته بایلد کله در اینجلا منتفلی اسلت(.رازی1421 ،ق ،رازی ،ج ،15ص)516
فخر رازی برای صحت نظر ابومسلن در عدم نسخ آیۀ «والله مْ اللُعرین» ملینویسلد« :ملراد
آن است که اگر بیست نفر صبر کند ،نصرت و توفیلق بلا ایشلان اسلت و ایلن بلر درسلتی نظلر
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ابومسلن داللت دارد که معتسد است ،حرن منسوخ نگردیده و کماکان ثابت است؛ یعنلی اگلر
بدرت بر صبر دار ید ،حرن بابی میماند و اگر صبر ندار ید ،حرلن زائل ملیگلردد»(.هملان،
ص)511
ییخ طوسی مینویسد« :آیه گرچه ظاهرا جملۀ خبری است ،اما مرادش امر است و دلی
آن عبارت برآنی «االَ خفف الله» است؛ ز یرا تخفیف دادن جز پس از مشلست نملیآیلد« .االَ
خفف الله» حرن مابب خویش را نسخ نموده؛ ز یرا در ابتدا وجوب ایستادگی در برابلر ده نفلر و
ده نفر در مساب صد نفر بوده است؛ اما وبتی خداوند دانست ،این حرن برای ایشان مشستبلار
است ،مصلحتش را به ی

نفر مساب دو نفر و صد نفر در برابر بیست ،نفر تغییر داد و سپس بله

ایشان تخفیف داد .این بوا ابن عباس ،عررمه ،بتاده ،مجاهد ،سدی ،عطاء ،جبلایی ،رملانی و
جمیع مفسر ین است»( .طوسی ،بیتا ،ج ،5ص)154
گویی ییخ طوسی با توجله بله نظلر جمهلور ،نسلخ را در آیله پذیرفتله و هلیچ سلخنی از
مخالفان نسخ در این آیه به میان نیاورده است.
 .6 .9حبس فاحشه (نساء 15 ،و  ،16نور)2،

ّ
مفسران در تفسیر این آیه آوردهاند :این دو آیه روی هلن مجلازات زناکلاران و فاحشلگان

است و نشان این که باید زنان یوهردار زناکار را پس از ثبوت فحشا در خانهای محبوس دارنلد
تا مرگشان فرا رسد و زیلتکلاران و فحشاگسلتران را (زن و ملرد بلی همسلر را) بیازارنلد تلا از
فحشاگستری دست بردارند.
گفته یده که آیۀ نخست در زمینۀ زنا و آیۀ دوم مربو به لوا است که با تشلر یع حرلن
ُ
رجن و مجازات لجلد ،هر دو آیه ،منسوخ گردیده است .بع ی هن معتسدند ،بلا آیلۀ « َّالز ِان َيوة َو
ََ ْ
َ ْ ُ ُ َّ
ُ
َّ
واح ٍد ِم ْنْمُ ِمُئة َجل َد ٍو»(سورۀ نور )2،نسخ گردیده و برخلی حرلن مطلرح در
الز ِاني فُج ِلدوا كل ِ

سه آیه را جدا دانستند و بر این باورند ،نسخی صورت نگرفته است.

فخر رازی ضمن بیان ابواا مفسران در باب معنای فاحشه ،بلوا ابومسللن را بلا توجله بله
تفسیر «الالتى و اللوذاَ» (که به ترتین بر مساحسه و لوا داللت دارد) ،بوا وی را مبنی بر عدم
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نسخ یایستهتر میداند؛ به گونهای که حرن هر کدام از آیه در جای خود بربرار بماند و احتیاج
به منسوخ یمردن آن آیلات نبایلد و ترلرار یل

موضلوع در دو آیله الزم نیایلد .وی همننلین

ایراالتی را که در ابطاا سخن ابومسلن گفتله یلده اسلت ،طلرح و بله ترتیلن بله آنهلا پاسلخ
میدهد و در حسیست از ابومسلن دفاع مینماید( .رازی1421 ،ق ،ج ،9ص 528تا )529
ییخ طوسی بوا ابومسلن را خالف اجماع ملیدانلد و معتسلد اسلت ،مفسلران اختالفلی
ندارند که فاحشۀ مذکور زنا است و حرن نسخ گردیده است(.طوسی ،بیتا ،ج ،3ص)143
 .7 .9آیۀ امتاع(بقره :آیة  242و )234

عدۀ زنان در روزگار جاهلیت پس از مر

همسرانشان ی

ساا بوده است .در این ی

ساا ،آنان در خانۀ یوهر میماندند و از امواا وی مصرف می کردنلد و املواا مصلرف یلده،
طی ی

ساا ،ارث او یمرده میید و پس از سپری یدن ی

ساا هیچ چیز از امواا برجلای

مانده از یوهر نمی بردند .این آیه ،گویهای از این ییوه را بیان کرده است .سلپس ایلن آیله بلا
آیۀ  234بسره نسخ یده است .آیۀ  234سورۀ بسره چنین استَ « :و َّالذ َین ُی َت َن َّف ْن ََ م ْن ُک ْ َو َی َوذ َُ .
وَ
ِ
ِ
َ
ْ ً
َ َ َْ ُ
َُْ
ً َ
أ ْزواجُ َیت َر َّع ْل َن ِعأنف ِس ِْ َّن أ َْ .ع َضة أشْ ٍر َو َعشورا ؛ کسلانی کله از یلما بمیرنلد و زنلانی بلر جلای
گذارند ،آن زنان باید که چهار ماه و ده روز انتظار کشند.»...
این آیه ،ناسخ آیۀ پیشین استن؛ از این روی حرن زنان بیوه براساس این آیه ،این است کله
ّ
عبداللله ّ
یلبر در تفسلیر آیله
چهار ملاه و ده روز پلس از ملر یلوهر علده نگله دارنلد .سلید
نویتهاست :این آیه به اجماع مسلمانان منسوخ است(.مهدوی راد)64_45 ،1386 ،
طبق عادت جاهلی عدۀ زوجه متوفی و میراث وی همان یرسلاا مانلدن و بهرمنلد یلدن
در خانۀ یوهر است .فخر رازی پس از بیان نظر ابومسلن ،گفتۀ او را در نهایت درسلتی دانسلته
است .ابومسلن در عدم نسخ آیه میگوید« :نسخ خالف اص است و واجن است ،بله مسلدار
ممرن به عدم آن بائ ید .همننین ،ناسخ باید در نزوا مؤخر از آیۀ منسوخ بایلد و هرگلاه در
نزوا مؤخر ید ،نیروست در تالوت هن مؤخر باید؛ اما اینجا بر خالف است .در عللن اصلوا
فسه هن به اثبات رسیده است که هرگاه میان نسلخ و تخصلیص تعلارض افتلد ،تخصلیص اوللی
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است(.رازی1421 ،ق ،ج ،6ص492ل )493اما ییخ طوسی بر خالف او ،حرلن آیلۀ  241را بلا
آیۀ متسدم ،باتفاق منسوخ یده میداند(.طوسی ،بیتا ،ج ،2ص )218و در تفسیر آیلۀ  234ایلن
آیه را ناسخ دانسته ،گر چه در تالوت مسدم بر آن یده است.

 .11نتیجه گیری
 .1فخر رازی اهتمام ویژهای نسبت به گزارش دیدگاه ابومسلن در نپلذیرفتن نسلخ آیلات
مختلف دارد و در اغلن موارد دیدگاه ابومسلن را یایسته میداند .طرفه آنکله یرلی ایلعری و
دیگری معتزلی است و جالن آنره معتزلی به ایعری گرایش پیدا کرده است .در حالی که این
اهتمام ویژه به ذکر آراء ابومسلن ل با وجود آنره ییخ طوسی در مسدمۀ تفسلیرش او را سلتوده ل
دیده نمییود.
 .2فخر رازی نسخ در آیات برآنی را پذیرفته؛ اما صلراحتا اعلالم ملیدارد تلا زملانی کله
حجت و دلی بوی برای منسوخ دانستن آیهای وجود ندایته باید ،از منسوخ دانسلتن آن پرهیلز
یود .همو عدهای از مفسران را که ییفتۀ ز یادهانگاری نسخ در برآن هستند ،مذمت میکند.
 .3ییخ طوسی از نظر امران عسللی جلواز هلر سله نلوع نسلخ رأی داده ،حلاا آنرله در
وبوع ،فس نسخ حرن را به تنهایی پذیرفته است .به فرض که این بوا درست باید که ییخ در
باب نسخ تالوت بولی را مطرح کرده و نظر خود او بوده ،این در مسام ثبوت اسلت ،نله اثبلات؛
ز یرا با توجه به تصر یحات خود ییخ طوسی و مبنای حدیثیناسانۀ او این نلوع نسلخ کله ببلوا
آن مستلزم بوا به تحر یف است ،وابع نگردیده است.
 .4بررسی دبیق نظرهای ییخ طوسی نشانگر آن است که وی میان امران و وبلوع نسلخ
تمایز بائ بوده است .برای نمونه ،ییخ طوسی نسخ برآن با سنت را جایز یلمرده ،املا بله نظلر
وی وابع نگردیده است .در مساب  ،فخررازی معتسد است ،نسخ برآن با سنت هن جایز اسلت و
هن وابع یده است.
 .5به نظر میرسد ،در میان دیدگاههای سهگانه رفع ،خطلاب و بیلان ،املام فخلر و یلیخ
طوسی را میتوان در گروه طرفداران دیدگاه خطاب برار داد.
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 .6هر دو مفسر نسخ را در اخبار جایز دانسته و نسخ برآن با خبر واحد را نپذیرفتهاند.
 .1ییخ طوسی نسخ چیزی بب از وبت انجام آن را صحیح نمیداند؛ در حالی که املام
فخر آن را جایز میداند.
 .8فخر رازی به وجود نسخ تلالوت بله تنهلایی اعتلراف دارد؛ حلاا آنرله یلیخ طوسلی
روایات وارده در این نوع نسخ را اخبار متظافر میداند.
 .9دو مفسر در عدم پذیرش نسخ آیۀ  199اعراف ل معلروف بله اعلراض از جلاهلین کله
گفته یده ،با آیۀ سیف منسوخ یده است ل دیدگاه مشترک دارند .یلیخ طوسلی معتسلد اسلت،
نسخ نیاز به دلی دارد و در اینجلا دلیللی وجلود نلدارد .فخلر رازی بیلان ملیکنلد ،مفسلران بله
ز یادیماری ناسخ و منسوخ ییفتهاند؛ بدون اینره ضرورتی وجود دایته باید.
 .11اختالف نظر دو مفسر در پذیرش نسخ برخی آیات از این برار است:
ییخ طوسی وبوع نسخ در آیۀ 241بسره را پذیرفته؛ اما املام فخلر ضلمن تلرجیح بلوا
ابومسلن نسخ را نپذیرفته است.
ییخ طوسی نسخ آیۀ حبس فاحشه (آیۀ  15نساء) را پذیرفته؛ اما امام فخر به پیلروی از
ابومسلن آیه را منسوخ ندانسته است.
ییخ طوسی آیۀ  66انفاا را منسوخ میداند؛ حاا آنره امام فخر به پیروی از ابومسلن
آن را نمیپذیرد.
ییخ طوسی آیۀ 12مجادله معروف به صدبۀ نجوی را منسوخ ملیدانلد؛ در حلالیکله
امام فخر به پیروی از ابومسلن آیه را غیر منسوخ می یمارد.
ییخ طوسی به دلی عدم تحسق یرای نسخ آیۀ 2و 3مزم را منسوخ نمیدانلد؛ وللی
امام فخر آن را منسوخ مییمرد.
ییخ طوسی آیۀ  183بسره را منسوخ نمیداند؛ اما امام فخر معتسد به ناسلخ بلودن ایلن
آیه است.
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 .11منابع
.1

برآن کرین.

 .2ابنحجر عسسالنی ،احمدبنعلی (1422ق) ،لسان المیزان ،تحسیق :محمد عبدالرحمن مرعشلی ،چاپ دوم،
بیروت ،دار االحیاء التراث العربی.
 .3ابنحزم اندلسی ،عبداللهمحمدبناحمد (1416ق) ،الناسخ و المنسوخ فی السرآن الررین ،عبدالغفارسلیمان
البغدادی ،لبنان :دارالرتن العلمیة.
 .4ابنخلران (1391ق) ،وفیات االعیان و ابناء الزمان ،محسق :احسان عباس ،بیروت ،دار صادر.
 .5ابنفارس ،ابوالحسن بن احمد (1419ق) ،مساییس اللغة ،بیروت ،دارالرتن العلمیة.
 .6ابوزهر  ،محمد(بی تا) ،الشافعی ،حیاته و عصره و آراء فسهیه ،مصر ،دارالفرر العربی.
 .1بحرانی ،یهاب الدین احمد ،معروف به ابن المتوج(1344ق) ،یرح کتاب الناسخ و المنسوخ ،یرح از عبدالجلی
الحسنی الساری ،با تصحیح و ترجمۀ محمد جعفر اسالمی ،دانشگاه تهران.
 .8بصری ،ابوالحسین(بی تا) ،المعتمد فی اصوا الفسه ،تحسیق خلی المیسی ،دارالرتن العلمیة ،بیروت.
 .9جوهری ،ابی نصر اسماعی بن حماد (1419ق) ،الصحاح ،بیروت ،دارالحیاء التراث.
 .11حافظیان بابلی ،ابوالف (1382ق) ،رسائ فی درایة الحدیث ،چاپ اوا ،بن ،دارالحدیث للطباعة و النشر.
 .11خرمشاهی ،بهاء الدین(1365ش) ،تفسیر کبیر یا مفاتیح الغین ،معارف ،یمارۀ .1
 .12خوانساری ،محمد بابر(بی تا) ،روضات الجنات في احواا العلماء و السادات ،بن ،چاپ مهر استوار بن.
 .13رازی ،احمد بن علی(1412ق) ،اصوا الفسه المسمی بالفصوا فی األصوا ،عج جاسن التشمی ،طبعة الرویت.
 .14رازی ،فخرالدین(1421ق) ،مفاتیح الغین ،بیروت ،دارالحیاء التراث العربی.
 .15رازی ،فخرالدین ،المحصوا(1412ق) ،تحسیق طه جابر فیاض العلوانی ،بیروت ،چاپ الرسالة.
 .16راغن اصفهانی ،حسین بن محمد(1412ق) ،مفردات الفاظ السرآن ،دمشق دار السلن.
 .11زبیدی ،محن الدین(1414ق) ،تاج العروس من جواهر الساموس ،بیروت ،دارالفرر.
 .18زربانی ،محمد عبدالعظین(1421ق) ،مناه العرفان ،مصر ،دارالسالم ،دوم.
 .19زرکشی ،بدرالدین محمد بن عبدالله(1421ق) ،البرهان فی علوم السرآن ،چاپ اوا ،ریاض ،دارالح ار للنشر و
التوزیع.
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 .21زیدی ،بیتاکاصد یاسر(1425ق) ،من هج الشیخ ابی جعفر ابی جعفر الطوسی فی تفسیر السرآن الررین ،بغداد ،بیت
الحرمة.
 .21سبری ،تاج الدین ابی نصر عبد الوهاب بن علی بن عبد الرافی(1421ق) ،طبسات الشافعیة الربری ،تحسیق:
مصطفی عبدالسادر احمد عطا ،چاپ اوا ،بیروت ،دار الرتن العلمیة.
 .22سیوطی ،جالا الدین (بی تا) ،طبسات المفسرین ،بیروت ،دارالرتن العلمیة.
 .23یاطبی ،ابراهین بن موسی (1415ق) ،الموافسات فی اصوا الشریعة ،چاپ اوا ،بیروت ،دارالمعرفة.
 .24صبحی صالح (1991م) ،مباحث فی علوم السران ،بیروت ،دارالعلن للمالیین ،هفدهن.
 .25طوسی ،محمدبن حسن (1411ق) ،عد االصوا ،تحسیق محمدرضا االنصاری السمی ،بن ،چاپ اوا.
 .26طوسی ،محمدبنحسن (بی تا) ،التبیان فی التفسیر السرآن ،تحسیق احمد بصیر عاملی ،بیروت ،دار االحیاء التراث
العربی.
 .21عتر ،نورالدین (1414ق) ،علوم السرآن الررین ،دمشق ،الصباح.
 .28عسگری ،سید مرت ی (1416ق) ،السرآن الررین و روایات المدرستین ،تهران ،مجمع العلمی االسالمی
 .29فخاری ،سعید (1389ش) ،محرن و متشابه و نسخ و برائات از دیدگاه آیت الله معرفت ،تهران ،هستی نما.
 .31فراهیدی ،الخلی بن احمد(1418ق) ،العین ،بیروت ،اعلمی.
 .31مصطفوی ،حسن (1361ش) ،التحسیق فی کلمات السرآن الررین ،تهران ،بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
 .32مصطفی زید(1418ق) ،النسخ السرآن الررین ،چاپ دوم ،دار الوفاء.
 .33معرفت ،محمد هادی(1381ش) ،التفسیر االثری الجامع ،بن ،موسسة التمهید.
 .34معرفت ،محمدهادی (1411ق) ،التمهید فی علوم السرآن ،بن ،مؤسسة التمهید.
 .35موالیی نیا همدانی ،عزت الله(1318ش) ،نسخ در برآن ،رایزن ،تهرانّ ،اوا.
 .36مهدوی راد ،محمدعلی (1386ش) ،جایگاه علوم برآنی در میراث مرتوب تشیع و نسش آیة الله معرفت در آن،
الهیات و حسوق ،یماره .26
 .31مهدوی راد ،محمدعلی (1388ش) ،کرسی نظریه پردازی ،نگاهی نو به نسخ با رویررد نفی آن ،موسسۀ فرهنگی فهین.
 .38نجایی ،احمد بن علی بن احمد(1418ق) ،رجاا نجایی ،بن ،جامعه مدرسین حوزۀ علمیۀ بن.
 .39نحاس ،ابوجعفر(بی تا) ،الناسخ و المنسوخ فی السرآن الررین و اختلف العلماء فی ذل  ،مؤسسة الرتن الیسافیة.

