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 Ideological  مسائل آيدئولوژيک

  
  داکتر سھا

 ٢٠١۶ جنوری ١٩
 

  نقد قرآن
٢٠  

 ٣ فصل

 و منسوخ ناسخ

 چيست؟ نسخ

 انجام يا باشيم گفته چيزی .شود عوض نظرمان است روز، ممكن يك يا ھفته يك در حتی و زندگيمان طول در انسانھا ما

 نظر يا تصميم  يعنی .كنيم آن را اصالح سپس و ايم كرده دقتی بی يا ايم كرده خطا كه شويم متوجه و سپس باشيم داده

 .دارد وجود در قرآن احكام اصالح و لغو مورد دو ھر .كنيم می انتخاب را نظر جديدی و گذاريم می كنار را مان قبلی

 در قرآن در موجود تناقضات از گريز برای محمد كه بود زيركانه ای روش نسخ .شود می گفته نسخ قبلی محك لغو به

 قابل براحتی دارد وجود قرآن احكام آيت دو بين كه تناقضی ھر روش  به اين .گرفت پيش

 .كند می نسخ را لیقب حكم و است اصلی شده حكم نازل تر دير زمانی نظر از آيتی كه شود می گفته چون است اغماض

 اصالح و نسخ دالئل از ھيچ كدام .خير است؟ نسخ صحيح ھم خدا مورد در آيا ولی .است طبيعی امر يك انسان در نسخ

 نشانگر نظر تغيير .درست باشد ھميشه برای كه بگيرد تصميمی زمان ھر در تواند می خدا .معنی ندارد خدا مورد در

 عادی انسانھای در حتی .نيست امكانپذير خدا مورد در اينكار و اوليه است تصميم ھنگام در فرد آگاھی نا و توجھی بی

 می ھم محمد را نتيجه ھمين .گوينده است ضعف نشانگر و شود می گوينده به اعتمادی بی موجب مكرر، تغيير نظر

  :آورده است زير آيت در چنانچه دانسته

ُوإذا بدلنا آية مكان آية وهللا ّ َ ٍَ َ َ َّ ً َ ْ َّ َ َ َ أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم ال يعلمون ِ ُ ُ َُ َ َْ َْ ْْ ُ ُ ُْ َ َ ََ ٍ َ َ َْ َ ََّ ِ ْ ُ َ ِّ  ﴾ نحل١٠١﴿ِ

 ًقطعا دروغ تو گويند مى است داناتر كند مى نازل آنچه به خدا و بياوريم ديگر آيتی جاى به آيتی را چون و: ترجمه 

 .گوئی

 تواند می خدا كه اند گفته اشكال اين از فرار مفسران برای اما .است حقبي خدا از ًمخصوصا مكرر نظر تغيير بنابراين

 ضعف به خاطر اين تغيير كه دھد تغيير كنند می زندگی مختلف شرائط و زمانھا در كه با انسانھائی متناسب را حكمش

 نيز نظر اين قبول با یحت البته. است قرآنی نسخھای از دفاع مفسران برای گاه تكيه مطلب اين .خدا ضعف نه انسانھاست

 به طور مفسران نظر اين .بھتر است ً،قطعا نشود آن اصالح به مجبور كه كند بيان به نحوی را حكم خدا بتواند اگر

 كه داد خواھيم نشان قبول، مورد نسخھای از ای عده عينی بررسی اينجا در در ما اما آيد می قبول قابل به ظاھر نظری



www.afgazad.com                                                                           afgazad@gmail.com    ٢

 بلكه محمد، نبوت دورۀ طول در انسانھا با وضعيت تناسب از ناشی نه و است حكم بودن ريجیتد از ناشی نه اين نسخھا

 می خدا بود، خدا كار اگر قرآن كه داد خواھيم نشان .خدا نه است محمد كار نسخ كه آنست مؤيد است و ناآگاھی از ناشی

قرآنی  نسخھای از بسياری مورد در آن، بر وهعال. باشد نداشته به  نسخ نيازی كه كند بيان به نحوی را احكام توانسته

 ھم به صراحت و اند نشده حذف قرآن منسوخ از آيات از بسياری اين كه اول .دارد وجود نيز ديگری اساسی اشكاالت

 و موجب ابھام اشكال اين .اند نشده ذكر ابھام بی و به وضوح نسخ، موارد نيز، ھمۀ سنت در. اند نشده مشخص

 را آيت چند يا دو انسانھا. است شده قرآن درك در دائمی سردرگمی

 شده نسخ است ممكن اين كه از غافل جويند می آيتی تمسك به يا كنند؟  چه دانند نمی و يابند می قرآن در متضاد احكام با

 نمی و كنند می استدالل اسالم عقيده در آزادی اثبات برای "الدين فی اكراه ال "آيت به مذھبی اكثر روشنفكرانً مثال .باشد

 كه مثل است محمد كار بلكه باشد خدا كار تواند نمی ضعف ًطبعا اين .اند نسخ شده سيف آيات با آيات اينگونه كه دانند

 و حكم دادن به نيازی ًاصال مواردی در كه قرآنی آنست نسخھای از بسياری دوم اشكال .كند می خطا ديگری انسان ھر

 .شويد می متوجه آتی مثالھای در است، چنانچه نبوده آن لغو

 است آمده قرآن در كه خدا كلمات كه كند می متعددی ادعا آيات در قرآن .است تضاد در قرآن خود با نسخ به عالوه

  ً:مثال .ناپذيرند تبديل

ْواتل ما أوحی إليك من كتاب ربك ال مبدل لكلماته ولن تجد من دونه مل ُ ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ُِ َ َ َِ َ ََ ََ ََ ََ َ َ َِّ َ ِّ ِ ُ ُ ًتحدا ْ َ  ﴾ کھف٢٧﴿َ

  )٢٧ ( نيست اى تغييردھنده را او بخوان كلمات است شده وحى تو به پروردگارت كتاب از كه را آنچه و :ترجمه

ُوتمت كلمت ربك صدقا وعدال ال مبدل لكلماته وھو السميع العليم  ُِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ِ ََّ َ َْ ُ َّ َ َ َ َُ َ ََ َِ ِّ َّ ًً ْ َْ َ ِّ ُ ْ  ﴾ انعام١١۵﴿َ

 او و نيست او كلمات براى اى ھيچ تغييردھنده و است گرفته سرانجام عدل و راستى هب پروردگارت سخن و :ترجمه

  )١١۵( داناست شنواى

ِال تبديل لكلمات هللا .....  ِ ِ ِ ِّ َ َ َ ْ َ   ﴾ يونس۶۴﴿..... َ

 )۶۴( نيست تبديلى را خدا كلمات :ترجمه

  :كنيد دقت آيت اين به حال .تتغيير اس و تبديل غيرقابل قرآن در خدا كالم كه آنند بيانگر آيات اين پس

َوإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم ال يعلمون  َُ ُ َُ َ َ َْ َْ ْْ ُ ُ ُْ َ َ ََ ٍَ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِْ ُْ َ ِّ ِ ُ ّ َ ٍَ َ َّ ً   نحل﴾١٠١﴿َّ

 دروغً قطعا تو گويند مى است داناتر كند مى به نازل آنچه به خدا و بياوريم ديگر آيتی جاى به را آيتی چون و :ترجمه

 .گوئی

 بر قطعی مؤيد ھم تضاد اين .قرآنند آيات ناپذيری ادعای تبديل با تضاد در ھمگی نسخ آيات بقيۀ ھمچنين و آيت اين

 و شود می محسوب و ارزشمند اخالقی امری انسانھا ما بين در حرف و قول حفظ .است محمد قرآن ساختۀ كه اينست

 و قول حرف از بيفتد خطر به منافعمان يا گيريم می قرار تنگنا در وقتی ما انسانھا ولی .كند می را ادعا ھمين ھم محمد

 است كرده محمد كه است كاری ًدقيقا ھمان اين .جلوه دھيم موجه را قول تغيير اين كنيم می سعی و گذريم می خود قبلی

 .داده است نسبت خدا به و

 محمد كار قرآنی نسخھای كه آنست نشاندھندۀ كنيم، ذكر می خاص نسخھای مورد در كه ديگری اشكاالت و اشكاالت اين

 .خدا نه است

 خدا به را آنھا و داده می تغيير را خودش و احكام نظرات ديگری انسان ھر مثل ديگر، ضعفھای و ناآگاھی اثر در محمد

  .خدا نه است ساختۀ  محمد قرآن هك اينست بر قطعی دليل يك قرآن در نسخ وجود  بنابراين.است داده می نسبت
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 نسخ آيات

  :است آمده نسخ حكم آيت، دو در قرآن در

َوإذا بدلنا آية مكان آية وهللا أعلم بما ينزل قالوا إنما أنت مفتر بل أكثرھم ال يعلمون  َُ ُ َُ َ َ َْ َْ َ َ َ ََ ْْ ُ ُ ُ ُْ َ َ ٍَ َ َ َ َْ َ ََّ ِ ِْ ُْ َ ِّ ِ ُ ّ َ ٍَ َ َّ ً َّ﴿١٠١﴾  

 قطعا تو گويند مى است داناتر كند مى به نازل آنچه به خدا و بياوريم ديگر ی آيه جاى به را ای آيه چون و : ترجمه

  .گوئی دروغ

ٌما ننسخ من آية أو ننسھا نأت بخير منھا أو مثلھا ألم تعلم أن هللا على كل شيء قدير  ِ ِ ِ ِ ِ َِ ٍ ٍْ ْ َْ ِّ ُ َ ََ َ َ َُ َ ّ َّ َ َ َ َْ َْ َ َ ََ َ َ َ َْ ْ ْْ ِّْ ٍ ِ ْ ْ﴿١٠۶﴾  

 ندانستى مگر آوريم می را مانندش يا آن بھتر از بسپاريم فراموشى ]دست[ به را آن يا كنيم نسخ را حكمى ھر :ترجمه

 (106)تواناست كارى ھر بر خدا كه

 .اند شده كال فراموش يا اند شده )لغو( نسخ قرآن آيات از بعضی آيه دو اين اساس بر

  

 ١ :است نوع سه بر نسخ

آيۀ  در  چنانچه.اند شده فراموش آيات اين  در حقيقت .اند شده سخن قرآن از آنان نوشتۀ ھم و حكم ھم كه آياتی :اول

 : آمده است٢/١٠۶

 ً:مثال زيادند مورد اين از .اند شده فراموش آيات بعضی

 اندازۀ به ای سوره قرآن در كه شده نقل )ديگران و( مالك بن انس از -

 ذھب البتغى من واديان آدم البن كان لو" :آيتاين  به جز ايم كرده فراموش آن را ھمۀ ما كه داشت وجود سورۀ توبه

 اگر :ترجمه "من تاب على هللا ويتوب التراب إال آدم ابن جوف يمأل وال رابعا إليه ثالثا البتغى لھما أن ولو ثالثا إليھما

. رفت می چھارمی به دنبال داشت تا سه اگر و رفت می به دنبال سومی او داشت می وجود طال از وادی دو آدمی برای

 .می بخشد كند توبه كه را كسی خدا و كند نمی پر خاك را جز آدمی شكم

 باقی )آيت ٧٣ ( مقدار ھمين فعلی قرآن در بود ولی آيت ٢٠٠ شامل پيامبر حيات زمان در سورۀ احزاب كه شده  نقل -

 ٢ .است مانده

 قرآن كل كه داند می چه .دارم اختيار رد قرآن را ھمۀ من كه بگويد نبايد شما از ھيچ يك كه شده نقل عمر ابن از -

 ٣ .است رفته از دست زيادی مقدار قرآن از چيست؟

 ھم "حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال البتة والشيخة فارجموھما الشيخ زنى إذا "رجم آيت كه است آمده ديگری روايت در -

 )نيست قرآن در االن  كه(۴ است احزاب بوده سورۀ جزو

  ۵)نيست فعلی قرآنھای(در  شده كه نازل محمد بر نيز زير آيت كه شده روايت ھمچنين -

 أن ألحب الثانی له كان ولو الثانی إليه أن يكون ألحب واديا آدم البن أن ولو الزكاة وإيتاء الصالة إلقام المال أنزلنا إنا ”

 "تاب من على هللا ويتوب التراب إال آدم ابن يمأل جوف وال الثالث إليھما يكون

 فقط من كرديم فراموش آن را ما سپس می خوانديم را مسبحات مشابه ای سوره ما كه شده نقل اشعری موسی ابو از -

 يوم عنھا أعناقكم فتسألون فی شھادة فتكتب ماالتفعلون تقولوا ال آمنوا الذين يأيھا " حفظ دارم سوره آن از را آيت اين

 ۶" القيامة
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 نماز برای شبی .خواندند می مكررا خوانده بود آنان برای پيامبر كه را ای سوره مرد دو كه شده نقل عمر ابن از  -

 اينھا گفت پيغمبر پس گفتند پيغمبر به را مطلب اين .نشدند ھم سوره آن حرفی از خواندن به قادر و برخاستند

 ٧ .اند شده فراموش و اند شده نسخ كه ھستند مواردی از

آيت  خدا كرد پس می فراموش آنرا صبح و در شد می نازل وحی پيغمبر بر شب در گاھی كه شده نقل عباس ابن از -

 ٨.  آيت نسخ را نازل کرد٢/١٠۶

 المسجد فی يقرأ رجال النبی سمع عنھا قالت هللا رضی عائشة عن :است آمده ۵٩۶٧ حديث ۵ ج بخاری صحيح در  -

 .وكذا كذا سورة فی أسقطتھا وكذا آية كذا اذكرنی لقد هللا رحمه فقال

 آيات كه كند رحمت را او خدا گفت  پس.خواند می قرآن مسجد در كسی كه شنيد روزی  پيامبر .گفت عايشه :ترجمه

 .بودم انداخته فالن سورۀ  از را كه ای  آيه.آورد من ياد به را فالن و فالن

 .بودنش به خاطرانسان بلكه نسخ نه به خاطر كرده می فراموش را ھا آيه محمد كه دھد می نشان به صراحت حديث اين

 نمی خدا گرنه و .خدا نه است بوده محمد ساختۀ شخص قرآن اينست كه مؤيد كردن فراموش اينگونه

 .شود فراموش آياتش كه گذاشت

 از است بوده ترفندی اينھم رسد می به نظر .است و سنت قرآن تأئيد مورد آيات شدن فراموش و كردن نازل مجموع در

 و است كرده می فراموش بعضی را ديگری انسان ھر مثلً طبعا و است ساخته می را آيتھا خود  محمدچون .محمد جانب

 بشری قرآن جنبۀ اين متوجه مردم خواسته می محمد .اند شده می ديگران فراموش يا و خودش توسط زمان طی در يا

 خدا ندارد ارزش كه چيزی .ندارد فراموشاندن نيازی به دانا خدای گرنه و .است داده نسبت خدا به آن را بنابراين نشوند

 .كند پاك افراد ذھن از آن را بعد و كند نازل آنرا نه اين كه كند نمی نازلً اصال آن را

 :رجم آيت مثل .است باقی حكمشان ولی شده حذف قرآن از آنان نوشتۀ كه آياتی :دوم

 .حكيم عزيز وهللا هللا من نكاال البتة فارجموھما زنيا إذا والشيخة الشيخ-

 و عزيز خدا و خدا جانب از است جزائی ،)سنگساركنيد( رجم حتما را آنان كردند زنا اگر دار ھمسر زن و مرد :ترجمه

 .است حكيم

 قرآن در حكم نوشتۀ بايد چرا پس ست االجراءا و الزم است درست حكمی اگر .است معقول غير بسيار نسخ نوع اين

 .نمی دھد انجام معقولی غير كار چنين خدا. باشد خدا كار واندت نمی نيز اين نسخ شود؟ حذف

 می آنان يافتن برای .زيادند بسيار آيات اين .شده است نسخ حكمشان ولی دارد وجود قرآن در آنان نوشتۀ كه آياتی :سوم

 حزم بن سعيد بن دبن أحم علی :تأليف الكريم، القرآن فی والمنسوخ الناسخ“ مثل منسوخ و متعدد ناسخ كتب به توانيد

 .كنيد مراجعه “الفرج أبو الجوزی بن الرحمن عبد :تأليف ، و المنسوخ الناسخ علم من المصفی“ و “محمد أبو الظاھری

 نمی بيھوده، اينكار .!كرد عمل نبايد ولی خواند آن را بايد كه قرآن در آيتی گذاشتن باقی .است معنی بی ھم نسخ اين

 .باشد خدا كار تواند

 .گيرند نمی قرار بحث مورد كتاب اين در كه وجود دارند ھم )قبله تغيير مثل( قرآن به سنت نسخ و سنت به رآنق نسخ

  .كنيم می را بحث مفسران اكثر قبول مورد نسخ مھم موارد از ای عده ما اينجا در

  ادامه دارد
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