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چکیده
ھـایی متفـاوت از   ان دینی است که در زمینه علوم قرآنی دیدگاهدکتر نصر حامد ابو زید از نو اندیش

ھایی است کـه وی در سـیر مطالعـات قرآنـی     پژوھی یکی از عرصهآراء پیشینیان ارائه کرده است. نسخ
خویش بدان نظر داشته و این نگاه، با تطوّر اندیشه وی در گذر زمان، تغییر پذیرفته است. 

قـرآن بـه مثابـه    «پژوھی ابو زیـد از مرحلـه   ا دنبال نمودن جریان نسخاین مقاله در پی آن است که ب
، تطوّرات دیدگاه وی در این باب را به ترسیم کشـد. ھـم چنـین    »قرآن به مثابه گفتمان«تا مرحله » نص

پژوھی ابو زید از دیگر اھداف این نگاشته است. ھای موجود در نسخنقد و ارزیابی مختصر چالش

رآن، ابو زید، نسخ، انساء، گفتمان.ق: ھاواژهکلید

.١٥/٠٥/١٣٩١؛ تاریخ تصویب نھایی: ٢٧/٠٤/١٣٩٠خ وصول:ی*. تار
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پیشگفتار

ھو رفـع  «نسخ در لغت به معنای ازاله، تبدیل، نقل و تحویل و در اصطالح عبارت است از: 
امر ثابت في الشریعة المقدسة، بارتفاع امده و زمانه، سواء اکان ذلك االمر المرتفع مـن االحکـام   

ب االلھیة ام من غیرھا، من االمور التي ترجع الـی اهللا  التکلیفیة ام الوضعیة وسواء اکان من المناص
)٢٧٨(خوئی، ». تعالی بما انه شارع
پژوھان و نیز، متبحّران در علم اصول، ھر کدام بـا توجـه بـه مبـانی فکـری      مفسّران و قرآن

خویش، از دیرباز مقوله نسخ و ابعاد گوناگون آن را مورد واکـاوی علمـی قـرار داده و نظـرات     
اند. اختالفات موجود میان آراء ایشان به اصل تعریف اصطالح نسخ، ی را مطرح ساختهگوناگون

وقوع یا عدم وقوع نسخ در قرآن، گستره نسخ و تعـداد آیـات منسـوخ در قـرآن، تعیـین آیـات       
ھا در قرآن نواسخ، قابلیت نسخ قرآن با سنت، اقسام نسخ و بررسی احتمال رخداد ھر یک از آن

گردد.  ل عقلی و نقلی، تفاوت نسخ با بداء و انساء و ...، باز میبا توجه به دالی
در این میان، برخی روشنفکران معاصر ھم چون دکتر محمد شحرور و دکتر نصر حامد ابو 
زید در آثار خویش به مسأله نسخ پرداخته و با نگاھی متفاوت از نگاه پیشینیان، ابعاد این مسأله 

اند. ی مورد ارزیابی قرار دادهپژوھرا در حوزه قرآن و قرآن
اینک ما بر آنیم که ضمن نگاھی گذرا بر آراء نصر حامـد ابـو زیـد پیرامـون مسـأله نسـخ،       

.آن را به نقد و ارزیابی بنشینیمزوایایی از

ھای وی در یک نگاهنصر حامد ابو زید و دیدگاه
طا در مصـر دیـده بـه    در یکی از روستاھای شھر طن۱۹۴۳دکتر نصر حامد ابو زید در سال 

جھان گشود و ضمن به عھده گرفتن بار معاش خانواده به دلیل مرگ زود ھنگام پدر، تحصـیل  
را ادامه داد. وی پس از کسب دیپلم عالی در سن بیست و پنج سـالگی، بـه تحصـیل در رشـته     
ادبیات عرب پرداخت و با اخذ مدرک لیسانس به تدریس در دانشگاه پرداخت. ادامـه تحصـیل   
در مقاطع کارشناسی ارشد و دکتری و نگارش کتب و مقاالت گوناگون با نگاھی نـو اندیشـانه،   

اجتماعی وی در جامعه گشود؛ اما وجـود افـرادی چـون دکتـر عبـد      -راه را برای ارتقاء علمی
ھـای ابـو زیـد، مـانع از     الصبور شاھین در رأس کار و نگاه منفی آن ھا نسبت به آراء و اندیشه

درخشش جایگاه علمی وی در مصر گردیـد و سـر انجـام، صـدور حکـم ارتـداد وی       اعتبار و 
توسط محاکم قضایی مصر از یک سو و دعوت دانشگاه لیدن ھلند از وی از سوی دیگـر، او را  
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ناگزیر از مھاجرت به ھلند ساخت. پس از آن، وی محقّق و استاد رسمی مطالعات اسـالمی در  

۲۰۱۰) و سـرانجام در سـال   ۲-۱۷یشـتر ر.ک: کریمـی نیـا،    دانشگاه لیدن بود (بـرای آگـاھی ب  
میالدی درگذشت. 

االمـام  ،  مفھـوم الـنص  ، نقد الخطاب الدینیھای توان کتابترین آثار علمی وی میاز مھم
واالتجاه العقلی فی التفسـیر ، التفکیر فی زمن التکفیر، الشافعی و تاسیس االیدئولوجیه الوسطیه

تـرین آراء وی در حـوزه   به بنیادیمفھوم النصنام برد که از این میان، کتاب را فلسفه التاویل  
علوم قرآنی اختصاص دارد. وی در نگاه علمی خویش از اشخاصی چون امین الخـولی، حسـن   
حنفی، سید قطب، طه حسین، حسن البنّا، محمود عقّاد، ایزوتسو و ... متاثر بوده و در ھمه آثـار  

ه به میراث گذشتگان و محیط پیرامون خـود نگریسـته کـه ھمـین امـر،      خویش، با نگاھی نقادان
ھای مختلف فراھم آورده اسـت. (ھمـان)   ھای نو در زمینهزمینه را برای نو اندیشی و طرح نگاه

ھـای  جا که موضوع این پژوھش به حوزه علوم قرآنی ارتبـاط دارد، بحـث را بـر اندیشـه    از آن
سازیم.متمرکز میمفھوم النصقرآنی ابو زید و کتاب 

زبانی و محصـولی فرھنگـی   ١انتشار یافته، قرآن را متنی۱۹۹۰وی در این کتاب که در سال 
داند که منطبق با واقعیت، در چارچوب واقعیت، تأثیر پذیر از واقعیت و تـأثیر گـذار بـر آن    می

ل، نسـخ،  است و این پیوند میان نصّ و واقع، با شواھد گوناگون ھم چون پدیـده اسـباب نـزو   
گـردد ایـن   بودن قرآن موجب میشود. از نگاه او، ھمین ویژگی نصّمکی و مدنی و ... تایید می

متن تابع قوانین زبانی بشر باشد و از ھمین رو، تنھا شاھراه فھم و تفسیر صـحیح قـرآن، روش   
تحلیل زبانی در چارچوب واقعیت و نظام فرھنگی خاصّ آن است. وی معتقـد اسـت پیمـودن    

ح این راه و تعامل میان معنای تاریخی با جنبه امروزین ذھن خواننده در متد علمی، زمینه صحی
، معنای متنآورد. (ابو زید، را برای بازپروری متن و فھم فحوای کالم از طریق تاویل فراھم می

۴۱-۲۳٢(
مـتن  ، دیگر قـرآن را نـه یـک    مفھوم النصبعد ھا، ابو زید با عدول از نگاه پیشین در کتاب 

داند. از منظر اخیر، وی معتقد است قرآن متنی نیست کـه  می٣ھاای از گفتمانکه مجموعهزبانی
ھـای  مولف داشته باشد و انتظار رود که ھیچ تناقضی در آن نباشد؛ بلکه قرآن محصول گفتمـان 

تاریخی متفاوت در دوران بعثت است که از یھودیت، مسـیحیت، فرھنـگ عـرب جـاھلی و ...     

1- Text.
ابو زید برای ترجمه فارسی این کتاب نگاشته است.ای است که این صفحات، مقدمه-٢

3- Discourse.
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ھـای گونـاگون دارد؛ از ھمـین رو    گویان متعدد در زمینهبوده و مخاطبان مختلف و سخنمتأثر 

وجود تناقضات در آن طبیعی است و لزومی برای گریز از این مسأله نیست. در صورت ارتقـاء  
قرآن از متن به گفتمان، مسائلی چون اعجاز قرآن، تحدّی، نسـخ، وجـود تشـابه در آیـات و ...     

گونه وجود خارجی ندارند. (برای آگاھی بیشتر کنند که ھیچاختگی جلوه میاموری موھوم و س
)۶-۸من النص الی الخطاب، ر.ک: ھمو، 

با توجه به این تغییر در نگرش قرآنی ابوزید، الزم است پدیده نسخ را از دو نگاه و طیّ دو 
نسخ.مرحله مورد ارزیابی قرار دھیم: مرحله نخست: قرآن به مثابه نصّ و پدیده 

مرحله دوم: قرآن به مثابه گفتمان و پدیده نسخ.
.پردازیمذیالً به این دو مھم می

»قرآن به مثابه نّص «ید در مرحله بازخوانی نسخ از نگاه ابو ز-۱
معنای نسخ-۱-۱

سـوره  ۱۰۱سوره بقره و ۱۰۶شناسی نسخ، به فھم و تفسیر دو آیه ابو زید ابتدا برای مفھوم
ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھا نَأْتِ بِخَیْـرٍ مِنْھـا أَوْ مِثْلِھـا أَ لَـمْ     «وی سیاق آیه پردازد. از نگاهنحل می

) حاکی از آن است که این آیه بـر خـالف پنـدار    ۱۰۶(بقره/١» ءٍ قَدِیرٌ کُلِّ شَيْتَعْلَمْ أَنَّ اللَّهَ عَلی
گوید، بلکـه مـراد   ت قرآنی سخن نمیپژوھان، اصالً از مقوله نسخ آیابسیاری از مفسّران و قرآن

و موضـوع سـخن، امکـان تغییـر در     » نشانه راھنمـا و آیـت اعجـاز   «در این فراز، » آیه«از واژه 
تر از جانب خداست. گواه بر ھا به معجزات و براھینی روشنھای اعجاز انبیاء و تبدیل آننشانه

گویـد و آن  عالم ھستی سـخن مـی  این معنا این که خداوند در آیه بعد از ملک تکوینی خود بر
خواسـتند. (ابـو   ای غیر از قـرآن مـی  شود که از پیامبر، معجزهگاه درخواست یھود را یاد آور می

) ۱۱۹، مفھوم النصزید، 
گیـری از سـیاق،   این نگاه دوباره به آیه و سعی در اسـتنباط معنـایی صـحیح از آن بـا بھـره     

بو زید باشد. گر چه این نکتـه، اختصـاص بـه ابـو زیـد      پژوھی اتواند امتیاز مثبتی برای نسخمی
)، سـبزواری  ۱/۱۱۵)، بالغی (۲۵۰-۱/۲۵۴پژوھانی ھم چون طباطبایی (ندارد و پیش از او قرآن

) با عنایـت بـه   ۱۲۱-۱/۱۲۹)، عبد الکریم الخطیب (۹۰-۹۴/ ۲)، صادقی تھرانی (۱/۳۷۲-۳۷۱(

] فراموشی بسـپاریم،  ھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست«فوالدوند استفاده شده است): مرحوم ترجمه آیه (در این متن از ترجمه -١
»ست؟آوریم. مگر ندانستی که خدا بر ھر کارى توانابھتر از آن، یا مانندش را می
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نسخ از این آیـه شـریفه، مـراد از واژه    کردن معنایی غیر از معنای اصطالحیسیاق، ضمن طلب

در این فراز را اموری ھم چون معجزه، شریعت، رسالت، حکم شرعی، آیـات تکـوینی و   » آیه«
اند. ھم چنین امروزه افرادی چون محمد مصطفی شحرور نیز در مطالعـات  تشریعی و ... دانسته

).۲۷۲-۲۸۰، المجتمعالدوله واند. (شحرور،خویش به تفصیل این امر را اثبات ساخته
۱۰۱گویـد، آیـه   ای که از نسخ آیات قرآنی سخن میبر این اساس، از نگاه ابو زید، تنھا آیه

وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً مَکانَ آیَةٍ وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ قالُوا إِنَّما أَنْتَ مُفْتَرٍ بَلْ أَکْثَرُھُمْ ال «سوره نحل است: 
گردد که مـراد از  معلوم می» وَ اللَّهُ أَعْلَمُ بِما یُنَزِّلُ«در این آیه به قرینه سیاق و عبارت ١».یَعْلَمُون

، واحد بنیادی تشکیل دھنده قرآن کریم و موضوع سخن، بروز نسخ در آیات قرآنی است. »آیه«
) ۱۱۸، مفھوم النص(ابو زید،

در تعریف اصطالحی نسـخ، آن را از  » مَکانَ آیَةٍ وَ إِذا بَدَّلْنا آیَةً«گیری از عبارت وی با الھام
دانـد  می-در عین بقاء وجود لفظی ھر دو آیه–ای با آیه دیگر مقوله تعویض و تبدیل حکم آیه

ای بـه جـای آیـه دیگـر، تغییـر      و معتقد است با توجه به سیاق آیه مزبور، مراد از جایگزینی آیه
بقاء وجـود لفظـی آن دو در مـتن قرآنـی اسـت.      حکم آیه نخست با صدور حکم دوم در عین ا

)  ۱۲۰(ھمان، 
شاید بتوان گفت عدول از خطّ فکری اھل سنت در پذیرش نسـخ تـالوت، از دیگـر نقـاط     

گردد که تفصیل آن در ادامه خواھد آمد.قوّت دیدگاه ابو زید در این مرحله محسوب می
ھا عبارتند از:جمله آنبیند که از ابو زید برای تحقّق نسخ شرائطی را الزم می

اختصاص پدیده نسخ به آیات االحکام: وی بر ھمین مبنا بر کسانی که بیھوده دامنه نسخ را 
سَیَقُولُ السُّفَھاءُ مِنَ النَّاسِ ما وَالَّھُمْ عَـنْ قِبْلَـتِھِمُ   «گسترده ساخته و جمالت خبری ھم چون آیه 

بَ  قَـدْ نَـرى  «) را منسوخ بـه آیـه   ۱۴۲(بقره/٢...»قُ وَ الْمَغْرِبالَّتِي کانُوا عَلَیْھا قُلْ لِلَّهِ الْمَشْرِ تَقَلـُّ
تـازد و در ایـن امـر،    انـد، مـی  ) دانسته۱۴۴(بقره/٣» وَجْھِكَ فِي السَّماءِ فَلَنُوَلِّیَنَّكَ قِبْلَةً تَرْضاھا...

)۱۲۶مصیب است. (ھمان، 
ین رو، تشـخیص آیـه ناسـخ از    ضرورت تقدّم زمانی نزول آیه منسوخ بر ناسخ: وی از ھمـ 

گویند: "جز این نیست می-کند داناتر استو خدا به آنچه به تدریج نازل می-و چون حکمی را به جاى حکم دیگر بیاوریم« ترجمه آیه:-١
».دانندبافی" [نه،] بلکه بیشتر آنان نمیکه تو دروغ

بر آن بودند رویگردان کرد؟" بگو: "مشرق و مغـرب از  اى کهبه زودى مردم کم خرد خواھند گفت: "چه چیز آنان را از قبله«ترجمه آیه: -٢
».کند"آن خداست ھر که را خواھد به راه راست ھدایت می

اى که بدان خشنود شوى برگردانیم پس بینیم. پس [باش تا] تو را به قبلهما [به ھر سو] گردانیدنِ رویت در آسمان را نیك می«ترجمه آیه: -٣
».لحرام کن و ھر جا بودید، روى خود را به سوى آن بگردانیدروى خود را به سوى مسجد ا
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دانـد. (ھمـان،   منسوخ را منوط به سنجش تاریخ دقیق نزول آیات و توجّه به اسـباب نـزول مـی   

۱۲۷(
ای که قابل جمـع بـا یکـدیگر    وجود نوعی تعارض میان حکم آیه ناسخ و منسوخ، به گونه

را نسخ دانسته ترین تفاوت میان دو حکمنباشند: ابوزید از ھمین رھگذر، بر کسانی که کوچک
)۱۲۲گیرد. (ھمان، اند، خرده میو میان تخصیص و نسخ خلط کرده

شود آیه و حکمـی پـیش از   لزوم تنفیذ حکم منسوخ پیش از نسخ: نامبرده معتقد است نمی
نسـخ  «کـه از سـنخ   ١تنفیذ، نسخ شود و بر ھمین اساس، وقوع نسخ در آیاتی چون آیه نجـوی 

) این در حـالی اسـت کـه    ۱۲۶، برای وی پذیرفتنی نیست. (ھمان، است» المامور به قبل امتثاله
پژوھان مقبول است؛ چنانچه حتی برخی چون سیوطی آن را این رأی نزد بسیاری دیگر از قرآن

)  نیز آقای خـوئی از میـان ھمـه آیـاتی کـه بـه عنـوان        ۲/۵۷اند. (سیوطی، نسخ حقیقی خوانده
جا که ابـو زیـد   ) از آن۳۷۵را پذیرفته است. (خوئی، اند، تنھا نسخ آیه نجویمنسوخ تلقی شده

کند، امکان حـلّ ایـن تضـارب آراء و داوری میـان ایـن دو      دلیلی برای گفتار خویش ارائه نمی
دیدگاه برای ما میسّر نیست.  

ضرورت عدم اجتماع ناسخ و منسوخ در یک آیه واحد: از نگاه ابو زید، بر خـالف دیـدگاه   
نگرند، پذیرش روایات مبنـی بـر   ال گذشتگان با دیده احترام و تسلیم میجمھور که به ھمه اقو

اجتماع ناسخ و منسوخ در آیه واحد، از سـویی منـافی بـا مفھـوم نسـخ و از سـوی دیگـر، در        
ای با آیه دیگر مطرح است و در تعارض با کارکرد آن است. زیرا در مفھوم نسخ، جایگزینی آیه

بودن فرازی از آیه، فرازی دیگـر از ھمـان   ین ھر دو با ناسخحکمت نسخ، تدریج در تشریع و ا
فَإِذَا انْسَلَخَ الْأَشْـھُرُ الْحُـرُمُ فَـاقْتُلُوا    «آیه را ناسازگار است. از ھمین رو، وی به روایاتی که در آیه 

کاةَ فَخَلُّوا سَبِیلَھُمْ إِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ الْمُشْرِکِینَ حَیْثُ وَجَدْتُمُوھُمْ... فَإِنْ تابُوا وَ أَقامُوا الصَّالةَ وَ آتَوُا الزَّ
) بـا دیـده انتقـاد    ۴۰دانند، (ابن حزم، ) فراز پایانی را ناسخ فراز نخست آیه می۵(توبه/٢» رَحِیم

نگرد و این نگرش انتقادی و پرھیز از تقلید کورکورانه از دیگر نقاط قوّت ابو زیـد در ایـن   می
)۱۲۲، النصمفھوم مرحله است. (ابو زید، 

أَطْھَرُ فَإِنْ یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ« سوره مجادله است: ١٣و ١٢مراد، آیات -١
بَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَأَقِیمُوا الصَّالةَ وَ آتُوا الزَّکـاةَ وَ  نَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحِیمٌ * أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تالَمْ تَجِدُوا فَإِ

».نَأَطِیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبِیرٌ بِما تَعْمَلُو
ھاىِ حرام سپرى شد، مشرکان را ھر کجا یافتید بکشید و آنان را دستگیر کنید و به محاصره درآورید و در ھـر  پس چون ماه«ترجمه آیه: -٢

مھربـان  کمینگاھی به کمین آنان بنشینید پس اگر توبه کردند و نماز برپا داشتند و زکات دادند، راه برایشان گشاده گردانید، زیرا خدا آمرزنـده  
».است
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شدن نـوعی تمـایز میـان قـرآن و سـنت بـه مثابـه        عدم جواز نسخ قرآن با سنت: او با قائل

ای طولی و سـنت را مبـیّن و مفسّـر قـرآن     ترین نصوص دینی، رابطه قرآن و سنت را رابطهمھم
)۱۲۴دانسته است. لذا نسخ قرآن به سنّت، از نگاه وی مردود و ناشدنی است. (ھمان، 

ھـای نسـخ، سـعی بـر     ماند که گر چه ابو زید بـا توجـه بـه معیارھـا و چـارچوب     نا گفته ن
جلوگیری از گسترده ساختن دامنه آیات منسوخ دارد و در پذیرش سـخنان پیشـینیان مقاومـت    

آورد. بـه عنـوان مثـال، وی    زدگی در میکند، اما گاه نادانسته بدان گرفتار شده و سر از سنتمی
یَسْئَلُونَكَ عَنِ الْخَمْرِ وَ الْمَیْسِرِ قُلْ فِیھِما إِثْمٌ کَبِیـرٌ  «رسد، آیه شراب میگاه که به آیات تحریمآن

ذِینَ آمَنُـوا ال    «) را منسوخ به آیه ۲۱۹(بقره/١»وَ مَنافِعُ لِلنَّاسِ وَ إِثْمُھُما أَکْبَرُ مِنْ نَفْعِھِما یا أَیُّھَـا الـَّ
) و ھمین آیه را منسوخ بـه آیـه   ۴۳(نساء/٢» حَتَّی تَعْلَمُوا ما تَقُولُونَتَقْرَبُوا الصَّالةَ وَ أَنْتُمْ سُکارى

فَـاجْتَنِبُوهُ  یا أَیُّھَا الَّذِینَ آمَنُوا إِنَّمَا الْخَمْرُ وَ الْمَیْسِرُ وَ الْأَنْصابُ وَ الْأَزْالمُ رِجْسٌ مِنْ عَمَلِ الشَّیْطانِ «
گونه آیات با پیشینیان (طبری، ) و در نسخ این۱۲۱(ھمان، داند ) می۹۰(مائده/٣» لَعَلَّکُمْ تُفْلِحُون

شود.  ) ھمنوا می۲۸؛ ابن حزم، ۲/۴۹۲
دارد که:که آقای خوئی در اثبات عدم نسخ این آیات معلوم میدر حالی

اوالً: دو آیه نخست داللتی بر جواز شرب خمر ندارند تا با آیه سوم نسخ شده باشند.
روایات تفسیری، حرمت شرب خمر با نزول ھمـان آیـه نخسـت و    ثانیاً به گواھی تاریخ و 

توان حکم حلّیّت شرب خمـر  بلکه پیش از آن برای مردمان مسجّل شده بود. از ھمین رو، نمی
را از دو آیه نخست استنباط نمود و آن گاه آن را منسوخ به حکم تحـریم دانسـت. بـه عبـارت     

) ۳۳۵-۳۳۷خ گردیده باشد.(خوئی، دیگر، اساساً حلّیّتی نبوده تا با حرمت، نس
نّص با واقعیّتکارکرد نسخ در پرتو پیوند-۱-۲

گردانـد  ترین کارکرد نسخ را به تسھیل امر بر مردمان و تدریج در تشریع باز میابو زید مھم
جویـد. از نگـاه وی،   و در این میان، اثبات مبنای فکری خویش، یعنی پیوند نصّ و واقع را مـی 

گیرد و احکـامش را  سازد، بلکه شرائط را در نظر میبر واقعیّت تحمیل نمیخداوند شریعت را
جا که واقعیّت خارجی ھمواره در معـرض  فرستد. از آنبا توجّه به واقعیّت و ناظر بدان فرو می

ای پویـا و در حرکـت اسـت، حکمـت خداونـد      تحوّل و تغییر، و جامعه انسانی ھماره جامعـه 

] گناھشـان از  در آن دو، گناھی بزرك، و سودھایی بـراى مـردم اسـت، و [لـی    «پرسند، بگو: در باره شراب و قمار، از تو می«ترجمه آیه: -١
».سودشان بزرگتر است

».گوییدمیاید، در حال مستی به نماز نزدیك نشوید تا زمانی که بدانید چهاى کسانی که ایمان آورده«ترجمه آیه: -٢
اید، شراب و قمار و بتھا و تیرھاى قرعه پلیدند [و] از عمل شیطانند. پس، از آنھـا دورى گزینیـد،   اى کسانی که ایمان آورده«ترجمه آیه: -٣

».باشد که رستگار شوید
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لھی به عنوان شریعتی که جامعـه انسـانی مخاطبـان او و واقعیّـت     مقتضی آن است که شریعت ا

خارجی ظرف اجراء حدود و احکام آن است، در سـیر خـویش تطـوّرات واقعیّـت را در نظـر      
بگیرد و ھم سو با آن، گام بردارد. از ھمین رو خداوند در تشریع آیات االحکام با تغییر شـرائط  

تعامل با واقعیّت، حکم نوین را سامان بخشیده است؛ جامعه، حکم پیشین را نسخ فرموده و در 
نه این که واقعیّت پویا را در دایره احکامی خشک و تغییر ناپذیر محدود ساخته باشد. (ابو زید، 

)۱۲۲و ۱۲۰، مفھوم النص
یابیم که توجه وی به پیوند نصّ و واقعیّـت در پدیـده   ھای ابو زید در میبا عنایت به گفتار

گردد:نبه بازمینسخ به دو ج
تر به حکم دشوار تر برای رعایـت  الف) ناظر بودن شریعت به واقعیّت در نسخ حکم آسان

سازی بـرای پـذیرش آن در مـتن جامعـه:     سیاست گام به گام در اصالح امور اجتماعی و زمینه
مانند تشریع تدریجی حکم تحریم شراب که در آن، ھر یک از آیات ناسخ حکم تشـریع شـده   

)۱۲۱حله پیشین است. (ھمان، در مر
ردیف خـود بـه   تر و یا ھمب) ناظر بودن شریعت به واقعیّت در نسخ حکمی به حکم آسان

ساله زن پس از فـوت  دلیل تغییر شرائط جامعه و رعایت مصلحت: مانند نسخ حکم درنگ یک
)۱۲۵ھمسر در منزل به حکم عده چھار ماه و ده روز. (ھمان، 

کردن احکام الھـی  اه در جھان معاصر این است که ما نیز باید در پیادهنتیجه عملی این دیدگ
واقعیت جامعه را در نظر بگیریم و به قابلیت واقعیت برای پذیرش متن شریعت عنایت ورزیم؛ 

نه این که متن را فارغ از واقعیّت بدانیم و احکام و حدود را بر آن تحمیل سازیم.
رابطه نسخ و انساء-۱-۳

کند کـه پـرداختن   رسی پیوند میان نسخ و انساء، دو دیدگاه مختلف عرضه میابو زید در بر
ھا خالی از لطف نیست. اما با توجه به این که وی به تعریـف اصـطالحی انسـاء نپرداختـه     بدان

پژوھـان  است، پیش از آن، معنا شناسی و ارائه تعریف صحیح انسـاء از منظـر مفسّـران و قـرآن    
نماید.ضروری می

١».ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْھا أَوْ مِثْلِھا ..«در آیه» ننسھا«از واژه نساء اصطالح ا

باشد که باز شناسی معنای آن در گرو فھم این واژه است. با مراجعـه بـه   ) مأخوذ می۱۰۶(بقره/

آوریم مگر ندانستی که خدا بر ھر دش را می] فراموشی بسپاریم، بھتر از آن، یا ماننھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست« ترجمه آیه:-١
»؟کارى تواناست
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ـ  ) در می۱/۳۴۵؛ طبرسی، ۳۷۹-۳۸۲/ ۱منابع (طبری،  ور بـه وجـوه گونـاگون    یابیم کـه واژه مزب

ن س «از ریشه » نُنسِھا«قرائت شده است که از آن میان، قرائت پنج تن از قرّاء سبعه به صورت 
ن «از ریشـه  » نَنسـأھا «به معنای ترک یا فراموشی و نیز، قرائت ابن کثیر و ابو عمرو به شکل» ی

اند. به معنای تأخیر، مشھورترین» س ء
قرائت و ریشه لغوی این واژه و نیز، با عنایت به این کـه در  با توجه به اختالف موجود در

پژوھـان معـانی مختلفـی را    آیه مزبور، نسخ و انساء قسیم و مغایر با یکدیگرند، مفسّران و قرآن
که از آن میـان، مشـھورترین دیـدگاه کـه بـا ھـر دو       اندبرای معنای اصطالحی انساء بیان کرده

نسخ به معنای ازاله حکم ثابـت شـرعی اسـت    «ت از این که: قرائت، سازگاری دارد، عبارت اس
که دیگر بازگشتی ندارد، اما انساء به معنای این است که فعـالً بنـا بـر شـرائطِ حـاکم، تشـریع       
حکمی به تاخیر افتاده (ننسأھا) و عمل به حکمی ترک شود (ننسھا) تا زمان مقتضی که دوبـاره  

را ایجاب نماید. مثالً حکم سـازش بـا مشـرکین،    بازگشت شرائط پیشین، عمل به حکم پیشین
مخصوص شرائطی بود که مسلمانان در موضع ضعف بودند؛ با قدرت یافتن اسالم ایـن حکـم   
جای خود را به حکم مبارزه با مشرکان داد و حکم پیشین، به تأخیر افتـاد و عمـل بـدان فعـالً     

جھاد جای خود را بـه حکـم   ترک شد؛ چنانچه موضع مسلمانان دوباره به ضعف گراید، حکم
». افتد تا شرائط دوباره مقتضی جھاد شوددھد و عمل به حکم جھاد فعالً به تأخیر میپیشین می

١)۲/۵۷؛ سیوطی، ۲/۴۲؛ زرکشی، ۱/۳۹۷، تبیان؛ طوسی، ۱/۷۳(جصّاص، 

پـردازیم.  شناسی انساء، به بررسی پیوند آن با نسخ از منظر ابو زیـد مـی  اینک پس از مفھوم
بیند؛ اما بعد ھا با عدول از نگاه برده در سیر فکری خویش، ابتدا نوعی پیوند میان این دو میامن

کشد. پیوندھای دو گانه مزبور عبارتند از:  ای دیگر به ترسیم میپیشین، این پیوند را به گونه
انساءنسخ به معنای-۱-۳-۱

شده، با توجّه به کارکرد نسـخ کـه   م منتشر۱۹۹۰که در سال مفھوم النصابو زید در کتاب 
تدریج در تشریع و تسھیل امر بر مردمان است، نیز با عنایت به مبنای فکری خـویش در پیونـد   
نصّ و واقع و ناظر بودن شریعت به واقعیّت، معتقد است ھیچ تفاوتی میان نسخ و انساء نیست 

نگاه، ھیچ حکمی از احکام قرآن شوند. از این و ھمه آیات منسوخ از نوع آیات منسأ قلمداد می
ای خاصیّت تشریعی خود را از دست نداده است و اساسـاً  برای ھمیشه از میان نرفته و ھیچ آیه

علّت وجود لفظیِ آیات منسوخ در قرآن از ھمـین روسـت کـه در صـورت بازگشـت شـرائط       

.٩٣-١٠٦برای آگاھی از معنا شناسی دقیق واژه انساء ر.ک: دشتی، -١
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و اذا کـان  «اسـت:  گردد. متن عبارت او چنین پیشین، دوباره زنده و احکامشان الزم االجراء می

علماء القرآن قد اخرجوا ھذا المنسأ من باب الناسخ و المنسوخ، فان تحدید وظیفـه النسـخ فـی    
التسھیل و التیسیر و التدرج فی التشریع تجعل المنسوخ کلـه مـن بـاب المنسـأ و یکـون معنـی       

لغـاء القـدیم   التبدیل فی اآلیات التی ناقشناھا قبل ذلک ھو تبدیل االحکام ال تغییـر النصـوص با  
بآخر جدید لفظا و حکما. و ان فھم معنی النسخ، بأنه االزاله التامه للنص، تتنـاقض مـع حکمـه    

)۱۲۳، مفھوم النص(ابوزید، ». التیسیر و التدرج فی التشریع
یابیم که چند مھم از دیده ابو زید فـرو مانـده   نگریم، در میوقتی با تأمل در این دیدگاه می

است:
) و ۱۰۶(بقـره/ ١»ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھا نَـأْتِ بِخَیْـرٍ مِنْھـا أَوْ مِثْلِھـا ...     «ر آیه الف) تدبّر د

، داللت بر تغـایر و دوگـانگی ایـن دو بـا یکـدیگر دارد؛ لـذا       »أو«عطف انساء بر نسخ با حرف 
ن (ع) نیـز  ماند. ھم چنین در روایات ائمه معصـومی وجھی برای یکی پنداشتن این دو باقی نمی

٢.نسخ مغایر از انساء معرّفی شده است

آورد و تنھا دلیل وی بـر ایـن   ب) ابو زید ھیچ دلیل محکمی برای اثبات گفتار خویش نمی
مدّعا، حکمت و کارکرد نسخ است. وی معتقد است چنانچه نسخ را غیر از انساء و بـه معنـای   

در تشـریع و تسـھیل امـر بـر مردمـان      ازاله کامل حکم قرآنی بدانیم، با حکمت نسخ که تدریج
است، سازگار نیست.  

این در حالی است که:
شود، تسھیل و تدریج در تشریع گونه که خود ابو زید در ابتدای بحث متذکر میاوالً: ھمان

یکی از کارکرد ھای نسخ است، نه این که حکمت و کارکرد نسخ منحصر بدان باشد تا چنانچه 
مفھـوم  ه کامل بگیریم، کاری لغو و غیـر حکیمانـه تلقّـی گـردد. (ابوزیـد،      نسخ را به معنای ازال

آوریم مگر ندانستی که خدا بـر  ] فراموشی بسپاریم، بھتر از آن، یا مانندش را میھر حکمی را نسخ کنیم، یا آن را به [دست« ترجمه آیه: -١
»؟ى تواناستھر کار

از جمله این روایات عبارتند از: -٢
الناسخ ما حول و ما «کند که درباره آیه "ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ أَوْ نُنْسِھا نَأْتِ بِخَیْرٍ مِنْھا أَوْ مِثْلِھا" فرمود: محمد بن مسلم از امام باقر (ع) روایت می-

)١/٥٥(عیاشی، ». حُوا اللَّهُ ما یَشاءُ وَ یُثْبِتُ وَ عِنْدَهُ أُمُّ الْکِتابِ" ... ینسیھا: مثل الغیب الذي لم یکن بعد، کقوله "یَمْ
امـام  ...». (ما نَنْسَخْ مِنْ آیَةٍ بأن نرفع حکمھا أَوْ نُنْسِھا بأن نرفع رسمھا، و نزیل عن القلوب حفظھا « فرماید: امام رضا (ع) نیز در این باره می-

)٤/١٠٤، حسن عسکری (ع)
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، تنھا برای امتحان مسلمانان و تمایز ١). مثالً گاه تشریع حکمی مثل حکم آیه نجوی۱۲۰، النص

پذیری امتحان، حکـم نیـز برداشـته    پارسایان از نا اھالن بود و از ھمین رو، با رفع سبب و پایان
)۳۷۷مجالی برای بازگشت آن باقی نماند. (خوئی، شد و دیگر ضرورت و

ثانیاً: نسخ را به معنای ازاله کامل حکم دانستن، منافاتی با کارکرد نسخ در زمینـه تسـھیل و   
ھایی که ابو زید برای اثبات گفتارش بـدان استشـھاد   تدریج در تشریع ندارد. زیرا مثالً در نمونه

که از نگاه نامبرده، بـه نسـخ   -ای بودن آن و مرحلهکرد، تدریج در تشریع حکم تحریم شراب 
برای تثبیت فؤاد مسلمانان و اصـالح گـام بـه گـام جامعـه      ٢-شدحکم مرحله پیشین منجر می

ای برای بیان حکم پسین بـه  نوپای اسالمی بود و در حقیقت، دو حکم نخست، ھر کدام مقدمه
نھال شریعت به درختی تنومند و مستحکم ) با تبدیل ۱۲۲، مفھوم النصرفت. (ابوزید، شمار می

و رایج گشتن احکام اصیل آن در جامعه اسالمی، امروزه دیگر به احکام مقدماتی کـه زمینـه را   
ناپـذیر اسـت. گـر    ھا بازگشتآورد، نیازی نیست و حکم آنبرای تشریع حکم اصلی فراھم می

خاصیّت شـدن آن نیسـت؛   بیناپذیری حکم آن به معنای لغو وگشتن آیه و بازگشتچه منسوخ
افتـد، تنھـا از   شـود، آن چـه در نسـخ اتفـاق مـی     گونه که عالمه طباطبایی یادآور مـی زیرا ھمان

چنان بر قوت خویش بـاقی  رفتن اثر و کارکرد تشریعی آیه است؛ و گر نه دیگر آثار آیه ھممیان
آن اسـت. (طباطبـایی،   گر وجھه ادبـی قـر  و وجود لفظی آیه منسوخ، خود، آیت اعجاز و نمایان

۱/۲۵۴-۲۵۰(
خوانـد، اصـرار او بـر نـاظر بـودن      رسد آن چه ابو زید را بدین ادّعا فـرا مـی  ج) به نظر می

شریعت به واقعیّت برای اثبات لزوم پویایی دین در عصر حاضر و پرھیز از جمود فکری است. 
ـ     او ھمه آیات منسوخ را از نوع منسأ مـی  اریخ و در نتیجـه،  دانـد و در فـرض تکـرار پـذیری ت

یـابی شـریعت قـرن    پذیری حکم خاصّ آن دوره، لزوم بازخوانی و مصـداق ضرورت بازگشت
جوید. این در حالی اسـت کـه راھکـار پویـا سـاختن      ھفت میالدی در قرن بیست و یک را می

ھـای بـی قـواره نیسـت؛ بلکـه راھکـار اصـلی،        شریعت، منسأ دانستن آیات منسوخ و یا تأویل
ھای راستین قرآن و سـنت و بـر اسـاس مـوازین قطعـی و      اب اجتھاد در پرتو آموزهبازگشایی ب

ای روشن برای تطبیق دین و شریعت با شرائط زمانه است. چنانکه خود ابو زید نیز در مصاحبه

أَطْھَرُ فَإِنْ لَمْ یا أَیُّھَا الَّذینَ آمَنُوا إِذا ناجَیْتُمُ الرَّسُولَ فَقَدِّمُوا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقَةً ذلِكَ خَیْرٌ لَکُمْ وَ «سوره مجادله است:١٣و ١٢مراد، آیات -١
الةَ وَ آتُـوا الزَّکـاةَ    تَجِدُوا فَإِنَّ اللَّهَ غَفُورٌ رَحیمٌ * أَ أَشْفَقْتُمْ أَنْ تُقَدِّمُ وَ وا بَیْنَ یَدَيْ نَجْواکُمْ صَدَقاتٍ فَإِذْ لَمْ تَفْعَلُوا وَ تابَ اللَّهُ عَلَیْکُمْ فَـأَقیمُوا الصـَّ

».أَطیعُوا اللَّهَ وَ رَسُولَهُ وَ اللَّهُ خَبیرٌ بِما تَعْمَلُونَ
اب، رابطه نسخ برقرار نیست و استشھاد بدین مثـال در ایـن موضـع، از    گونه که پیش از این گذشت، میان مراحل تشریع تحریم شرھمان-٢

باب معارضه با خصم است.
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گرداند. (کریمی نیـا،  بودن باب اجتھاد باز میعلت پویایی شریعت در مذھب تشیّع را به مفتوح

۲۳(
که ابو زید در برابر خواندن نسـخ و انسـاء، راه خطـا را پیمـوده و ضـمن      ینحاصل کالم ا

نادیده انگاشتن ظاھر آیه که بر تغایر آن دو با یکدیگر داللـت دارد، اسـتداللش نیـز بـه دالیـل      
مزبور، خالی از اشکال نیست.  

نسخانساء به معنای-۱-۳-۲
نسخ را بـه معنـای انسـاء    » وم النصمفھ«م در کتاب ۱۹۹۰رغم این که در سال ابو زید علی

نگارد، انسـاء را بـه   م برای ترجمه فارسی این کتاب می۲۰۰۱ای که در سال گیرد، در مقدمهمی
کنـد.  پذیری احکام منسـوخ را مطلقـاً رد مـی   داند و بازگشتمعنای نسخ و ازاله کامل حکم می

ترجمه عبارت او چنین است:
ای از آیات، بـه ویـژه آیـات مربـوط بـه نظـام       رزید که پارهبدین نکته باید صریحاً اقرار و« 

انـد. روشـن اسـت کـه برخـی      داری واحکام فقھی آن صرفاً به شاھدی تاریخی بـدل شـده  برده
کوشند تا اثبات کنند چنانچه در آینده احکام وشـرائط تغییـر کنـد، معـانی ایـن آیـات فعـال        می
ست است، زیرا خود متکی به تمـایزی فقھـی   شناختی نادرشوند؛ لیکن این امر از نظر روشمی

ای بـه  ایم، نظریـه میان آیات منسوخ ومنسأ است.این تمایز چنانکه در فصل ناسخ ومنسوخ گفته
)۴۱، معنای متن(ابوزید، ١».تاریخ پیوسته است

شود، ظاھر عبارت وی گویای این است که خـود او نیـز متوجّـه    گونه که مشاھده میھمان
رد نشده است، زیرا خواننده را برای فھم بیشتر مطلب به بحث نسـخ در کتـاب   این تغییر رویک

که در آن جا خالف این دیـدگاه را عرضـه داشـته اسـت.     دھد، در حالیمفھوم النص ارجاع می
الزمه معنایی عبارات مزبور حاکی از این است که وی، ضمن یکی انگاشتن منسأ با نسخ، آیاتی 

داند که بـه مـوزه تـاریخ پیوسـته و حکمشـان      را از جمله آیاتی میداری چون آیات حوزه برده
ناپذیر و منسوخ است.بازگشت

نقـد  «کند، امـا در کتـاب   گر چه ابوزید در این مقدمه به فرازی کوتاه در این باب بسنده می
گسترد که توجه بدان، برای فھم بھتر گفتار وی راھگشاسـت.  دامنه کالم را می» الخطاب الدینی

تـاریخی، قابـل تأویـل و    «برده در این کتاب، ضمن تقسیم نصوص دینی به سه حوزه متـون  نام

خطاب به مخاطبـان ایرانـی نگاشـته    » مفھوم النص«ای است که ابو زید برای ترجمه فارسی کتاب از آن جا که این متن، فرازی از مقدمه-١
فراھم نیامد و ناگزیر به ترجمه آن اکتفا نمودیم. است، دسترسی به متن اصیل آن به زبان عربی برای ما 
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داری، رابطه مسلمانان با غیر مسلمانان، ربا، تفاوت ارث ، آیات پیرامون برده»قابل توسعه معنایی

زن و مرد و ... را در حـوزه تشـریع و آیـات پیرامـون جـن، شـیطان، سـحر و ... را در حـوزه         
یابی و بازگشت دوبـاره آن  داند و مصداقاز جمله متون موقّت و به تاریخ پیوسته میبینی،جھان

منـد و متـأثر از   نماید. زیرا از نگاه او داللت این آیات، داللت جزئی زمانھا را مردود اعالم می
شدن واقعیّـت اجتمـاعی آن دوره،   واقعیّت اجتماعی عصر نزول است که تکامل تاریخ و منسوخ

)۲۰۹-۲۲۰، نقد الخطاب الدینیخانه تاریخ سپرده است. (ابو زید، ھا را به تاریکحکم آن
در نقد این گفتار باید گفت:

۱۰۶گونه که پیش از این بیان گردید، برابر خواندن نسخ و انسـاء بـا ظـاھر آیـه     اوّالً: ھمان
بقره منافات دارد.

ر کسـانی اسـت کـه احکـام منسـوخ را      تـازد، گفتـا  جا بـدان مـی  چه ابو زید در اینثانیاً: آن
پـذیری  بـر ایـن بازگشـت   مفھوم الـنص  که خود وی در کتاب دانند؛ در حالیپذیر میبازگشت

)۱۲۲-۱۲۳، مفھوم النصاصرار دارد. (ابوزید، 
ای رسد آمیختن بحث مزبور با بحث نسخ در معنای اصطالحی خود، مغالطهثالثاً: به نظر می

حکم به دلیل انتفاء موضوع، غیر از نسخ به معنای ازالـه حکـم شـرعی    آشکار است. زیرا انتفاء
پژوھان، تغییر حکمی را نسخ گوینـد کـه ثبـوت موضـوع در آن     است و حتی بنابر تصریح قرآن

ملحوظ باشد. به عبارت دیگر در نسخ، سخن از انتفاء حکم است، نه انتفـاء موضـوع. (خـوئی،    
آورد، ھمـان  آمیزد و برای آن نمونه و مثـال مـی  نسخ در می) آن چه ابوزید در این گفتار با ۲۷۹

نسیان تاریخی است که به دلیل تغییر شرائط واقعیّت در گذر زمانه، عارض برخی احکام نـاظر  
شود.به آن دوره می

داری و ... را منسوخ بدانیم و میان معنای اصطالحی نسخ و نسـیان  رابعاً: چنانچه آیات برده
ای به صـورت خودکـار،   شود آیهئل نشویم، جای این پرسش است که آیا میتاریخی تفاوتی قا

قاعدگی کلّیّـت شـریعت را   پس از درگذشت پیامبر و بدون وجود ناسخ، نسخ شود؟ آیا این بی
اندازد؟به مخاطره نمی

توان در صورت بازگشت شرائط و تکرار تاریخ، معانی و احکام این آیـات  خامساً: چرا نمی
جاری دانست؟ اگر بنا بر ناظر بودن شریعت به واقعیّت است، تکرار شرائط، تکـرار  را ساری و

ھای ارائه شده برای اثبات این دیدگاه نیز جای که در مثالطلبد. ضمن اینحکمِ ناظرِ بدان را می
طلبد. ھا مجال دیگری را میمناقشه بسیار است که بررسی آن
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معنایی انساء با نسخ، ھر با انساء و ھم فرض ھمکه ھم فرض برابری نسخحاصل کالم این

بقره بـر مغـایرت ایـن دو بـا یکـدیگر      ۱۰۶گونه که ظاھر آیه دو خالی از اشکال نیست و ھمان
انـد و  ھا و آثار خاصّ خویش در عرصه تشریعھا دو اصطالح متفاوت با ویژگیداللت دارد، آن

ھا بر قرار نیست.  گونه رابطه وحدت مفھومی یا مصداقی میان آنھیچ
اقسام نسخ

پژوھان از دیرباز ضمن پرداختن به مسأله نسخ، اقسام و فروعـاتی بـرای آن مفـروض    قرآن
اند که عبارتند از:داشته
نسخ الحکم و التالوه..۱
نسخ التالوه دون الحکم..۲
نسخ الحکم دون التالوه..۳

ه، نیز جمـع قلیلـی از دانشـوران    یابیم که جمھور عامّنگریم، در میوقتی به آثار پیشینیان می
) به امکان وقوع ھـر  ۱۷۰؛ محقّق حلّی، ۱/۳۹۴تبیان،؛ ھمو، ۲/۵۱۴، عده االصولشیعه (طوسی، 

) ۱۲۳، ١اند. این در حالی است که عموم شیعه از آغاز (مفیدسه قسم مزبور در آیات ملتزم بوده
)، نیـز برخـی اندیشـوران    ۱۲/۱۱۷؛ طباطبایی، ۲۰۱-۲۰۷؛ خوئی، ۱/۳۵۲تا عصر حاضر(بالغی، 

/ ۹و ۱/۱۲۲)، عبـد الکـریم الخطیـب (خطیـب،     ۴/۲۵۴اھل سنت ھم چـون آلوسـی (آلوسـی،    
ھـای  ) و در سـده ۲۶۵-۲۶۶)، صبحی صالح (صبحی صـالح،  ۳۷)، رافعی (رافعی، ۱۲۱۷-۱۲۱۲

را زیـر  -خواه ھمراه با نسخ حکـم و خـواه بـدون آن   –اخیر، به کلّی اصل مسئله نسخ التالوه 
اند.ال برده و اعتقاد بدان را با عقیده به تحریف قرآن یکی دانستهسو

ھمین عـدول از خـطّ   پژوھی ابو زید،ترین نکته مثبت در کارنامه نسخشاید بتوان گفت مھم
فکری رایج اھل سنّت در مسأله پذیرش نسخ التالوه است. وی با واکاوی مسأله نسخ التالوه و 

ھای سوء این اعتقاد پرده برداشته و جامعه خفته اھل سـنّت  پیامدزوایای گوناگون آن، از برخی 
خواند.را به بیداری و پرھیز از تقلید کورکورانه فرا می

شـدن مطلـق در برابـر    زدگی و تسـلیم از نگاه وی اصل اعتقاد به این پدیده، ریشه در سنت
ه از آغاز بنا را بر صـحّت  مضمون روایات و آراء پیشینیان دارد. نامبرده معتقد است جمھور عامّ

مطلق روایات گذارده و با نادیـده انگاشـتن راھکارھـای نقـد الحـدیث، ھمـه تـالش خـود را         
کـه جسـارت   نمایند؛ در حالیھا میھای موجود میان آنمصروف تأویل و توجیه و رفع تناقض

سازد.، این دیدگاه را دیدگاه مورد اجماع شیعه معرفی میاوائل المقاالتشیخ مفید در -١
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ای موجـود در  ھـ گـویی بر نقد عالمانه روایات در بعد سندی و محتوایی ما را از این ھمه زیاده

دارد. نیاز ساخته و پیامدھای سوء این اعتقاد را از جامعـه اسـالمی بـر مـی    کتب علوم قرآنی بی
)۱۳۴و ۱۲۷، مفھوم النص(ابو زید، 

بیند:وی اعتقاد به نسخ التالوه را به دالیل زیر، ناپذیرفتنی می
ناپذیری قرآن: الف) تعارض با تحریف

سخ التالوه و پذیرش روایاتی که موھم تغییر مـتن قـرآن پـس از    از نگاه ابو زید، اعتقاد به ن
ناپـذیری قـرآن را بـا    رحلت پیامبر خاتم است، از اعتبار متن قرآنی فرو کاسته و مسأله تحریف

)۱۳۳-۱۳۴سازد. (ھمان، چالش مواجه می
نشیند، روایت پیرامون آیه رضاعت اسـت: از جمله روایاتی که وی در این عرصه به نقد می

کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات، فنسخن بخمـس  «عن عمرة عن عائشة قالت:« 
».معلومات، فتوفي رسول اللّه صلّی اللّه علیه و سلّم و ھنّ مما یقرأ من القرآن

دارد که:ابوزید در نقد این روایت، معلوم می
بر اسـت و از ھمـین رو،   اوالً: این روایت، موھم تغییر در متن قرآنـی پـس از رحلـت پیـام    

گرفتن دوره رسالت، بـه معنـای پـذیرش    پذیرفتنی نیست. زیرا پذیرش وقوع نسخ پس از پایان
کاھد؛ ضمن ایـن کـه راه شـناخت مـتن قرآنـی را      تحریف قرآن است و از اعتبار متن قرآنی می

سازد.مسدود می
زه سـنت اسـت. زیـرا از    ثانیاً: اگر نسخی نیز روی داده باشد، نه در حوزه قرآن کـه در حـو  

آمـدن  کننده تعداد دفعات شیر خـوردن بـرای حاصـل   ای در قرآن، تعیینبینیم ھیچ آیهسویی می
دانیم که پدیـده نسـخ بایـد در درون نـوعی نـصّ      محرمیّت رضاعی نیست و از سوی دیگر می

سـخ در  رخ دھد. لذا نتیجه این است که به فرض صحّت وقوع ن-اعمّ از قرآن یا سنّت -دینی
)۱۲۸حکم رضاعت، ظرف وقوع آن را باید در سنت جستجو نمود. (ھمان، 

ب) تعارض با مفھوم و کارکرد نسخ:
، نه الغاء مفھوم النصگونه که پیش از این گفتیم، مفھوم نسخ از نگاه ابو زید در کتاب ھمان

جـراء  حکم که تعلیق آن است و چنانچه شرائط مقتضـی شـود، دوبـاره حکـم منسـوخ الزم اال     
گردانـد و  گردد. وی ضرورت وجود لفظی آیات منسوخ در قرآن را بـه ھمـین امـر بـاز مـی     می

معتقد است چنانکه نسخ التالوه و حذف وجود لفظی آیه را بپـذیریم، اعـاده حکـم در شـرائط     
ایـم. بنـابراین، از نگـاه    مقتضی را غیر ممکن و مفھوم و کارکرد نسخ را با چالش مواجه سـاخته 
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اند، تصوّر واضـحی از مفھـوم نسـخ نداشـته و آن را بـه      نی که نسخ التالوه را پذیرفتهوی، کسا

)۱۳۰اند. (ھمان، معنای ازاله و الغاء کامل حکم دانسته
ج) تعارض با ازلیّت قرآن در لوح محفوظ:

کشـد،  ابو زید دریافته یکی دیگر از مواردی که اعتقاد عامّه به نسخ التالوه را به چالش مـی 
ھا درباره وجود پیشینی قرآن در لوح محفوظ و ازلیّت آن است. زیرا ازلیّت، ابدیّت را گاه آندید

پژوھـان  آورد و ابدیّت با نسخ و حذف آیات از قرآن متلوّ سازگار نیست. لـذا قـرآن  به دنبال می
) ۱۳۱زمان،  نسخ التالوه و وجود ازلی قرآن را بپذیرند. (ھمان، توانند ھمعامّه نمی

) نامستند گشتن برخی احکام شرعی:د
یکی دیگر از آفات اعتقاد به نسخ التالوه این است که گویا مستند برخی احکام مـورد نیـاز   
مردم، از دسترس خارج و متن حکم شرعی از اختیار آنان سـلب گشـته و از ھمـین رو، راھـی     

)۱۳۰برای آگاھی از این احکام باقی نمانده است. (ھمان، 
پذیرد و در باره روایـات پیرامـون آیـه رجـم     اساس ادلّه مزبورنسخ التالوه را نمینامبرده بر 

را نه فراز قرآنی که حـدیث نبـوی و نـه    » الشیخ و الشیخه اذا زنیا فارجموھما البته«نیز، عبارت 
واحِدٍ مِنْھُمـا  الزَّانِیَةُ وَ الزَّانِي فَاجْلِدُوا کُلَّ «داند: سوره نور می۲ناسخ، که مخصّص حکم عامّ آیه 

از نگاه وی، ھمین که پیامبر خاتم در پاسخ به درخواست عمر، از کتابت و تدوین ١».مِائَةَ جَلْدَةٍ
)۱۲۹-۱۳۰این عبارت در مصحف خودداری فرمود، گواه بر قرآنی نبودن آن است. (ھمان، 

قـرآن را  ، اصل وجـود نسـخ در   »قرآن به مثابه نص«حاصل کالم این که ابو زید در مرحله 
پذیرد و ضمن ارائه دو دیدگاه متعارض در تطوّر فکری خویش پیرامـون تمرکـز بـر معنـای     می

پذیری یا عدم بازگشت احکام منسوخ در گذر زمان، در پی ایـن  نسخ یا انساء و امکان بازگشت
است که از سویی با بیان کارکرد نسخ، پیوند نص و واقع را بـیش از پـیش بـرای مخاطـب بـه      

ھای موجود در کتب علوم قرآنی در بـاب نسـخ و   کشد و از سوی دیگر، از زیاده گوییترسیم 
ھا در پرتو نگاه نقادانه پرده بردارد. لزوم بازخوانی آن

»قرآن به مثابه گفتمان«ر مرحله بازخوانی نسخ از نگاه ابو زید د-۲
یشـه خـویش، بـه    گونه که پیش از این بیان گردید، ابو زید در مرحله نخست سیر اندھمان

نگریست که در دامان واقعیّت و در تعامل با آن سامان پذیرفته است. وی قرآن به مثابه متنی می

».به ھر زن زناکار و مرد زناکارى صد تازیانه بزنید«ترجمه آیه: -١
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ترین نصّ دینی موضوع را نگاشت و قرآن را به عنوان مھم» مفھوم النّص«در این مرحله، کتاب 

ه:گفتار قرار داد. امّا با گذر زمان، دریافت الزمه نصّ بودن چیزی این است ک
اوالً: مؤلفی آن را به رشته تحریر در آورده باشد. 

ثانیــاً: سرتاســر آن، یکپارچــه و یکدســت باشــد و بتــوان از آن دیــدگاه واحــدی را دربــاره 
موضوعات مطرح در آن استنباط نمود.

که از نگاه وی، قرآن تالیف فردی نیست، بلکه افراد و عوامـل گونـاگون در پدیـد    در حالی
گویی است که این امر، نـصّ بـودن   رند. ھم چنین، آیات قرآن آکنده از تناقضآمدن آن نقش دا

)۷من النص الی الخطاب، (گنجی، بخش دوم؛ ابو زید، ١کشد.آن را به چالش می
گـویی بـه شـبھات    عقیده به نصّ بودن قرآن به دلیل دو ویژگی مزبور، ابو زیـد را از پاسـخ  

ھـای تـاریخی نـاتوان    آیـات، نیـز برخـی نقـادی    مستشرقان مبنی بر چرایی وجـود تنـاقض در  
ساخت و وی در پی راھکاری بود که از رھگذر آن بتواند میان سه قطب اصـول عـامّ تفکّـر    می

ھای قرآنـی و آراء انتقـادی مستشـرقان    اسالمی، مبانی فکری خاصّ خویش در باب نو اندیشی
پژوه، جمع و اختالفات موجود را تا حدّی کمرنگ سازد.قرآن

ھا ابو زید را به مرحله دیگری از نو اندیشی رھنمون ساخت که در آن، با عدول این دغدغه
نگرد. می» گفتمان«، به آن به عنوان »نص«از انگاره قرآن به مثابه یک 

ای است که:ھای دو جانبهاز نگاه کنونی، قرآن مجموعه گفتمان
. گواه بر این امر این که فاعل جمـالت و  انداوالً گوینده در آن نه یک فرد که افراد گوناگون

نیز، مرجع ضمائر ھمواره یکسان نیست و حتی گاه از خداوند با ضمیر غائب یاد شده است.
ثانیاً مخاطب آن افراد و اقشار مختلف جامعه اعمّ از شخص پیامبر، مسلمانان، مشرکان، اھل 

وگوھـای  گوید ھرچه گفته از خدا گرفته است. در مکه و مدینه گفـت یمحمد نم« متن گفتار وی در مصاحبه با اکبر گنجی چنین است: ١-
ی جامعه ھم ھست. جامعه در قرآن حضوری ی پیامبر نیست، تجربهوگوھاست.... تمام قرآن تجربهزیادی بوده است. قرآن ماحصل این گفت

ی گویند ھمهاین فرآیند را در اختیار داریم. مسلمانان میی ھا و حمله کردن به محمد. ما فرآوردهھا، رد کردنچشمگیر دارد: از طریق پرسش
گـویم. در کتـاب   ام. به شما میای رسیدهخواستید بدانید من در این اواخر به چه نظرات تازهاین کتاب از جانب خدا نازل شده است. شما می

تر تقاد دارم. قرآن یک متن نیست. یک گفتمان است. و درستگویم. اینک بدان مفھوم بسیار اناز قرآن به عنوان یک متن سخن می» معنای متن«
آوری قرآن توسط عثمان این پیامد را داشت که مسلمانان مدعی شوند این یک کتـاب اسـت. تصـور    ھاست. جمعآن است که بگوییم گفتمان

لف آن خداست و لذا نباید ھیچ تناقضی در رود که این کتاب نویسنده دارد. مؤبه مشکل دیگری منتھی خواھد شد. گمان می» قرآن چون متن«
» قرآن چون متن«توان حل کرد. باید خود را از انگاره ھا را چگونه میآن وجود داشته باشد، در حالی که قرآن پر از تناقض است. این تناقض

تـوان پـذیرفت. در آن صـورت    میھای تاریخی رانگریست. بدین ترتیب بسیاری از نقادی» ھاقرآن چون مجموعه گفتمان«خالص کرد و به 
آورده » من النص الی الخطاب«(وی ھمین مضمون را به صورتی دیگر در مقاله ». توان قبول کرد که ھرچه در قرآن است، اصیل نیست. ... می

است).
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کتاب و ... ھستند.

تناسب موقعیّت متفاوت است.ثالثاً موضوع و زمینه گفتار در آن به 
رابعاً سیاق و لحـن آن بـه فراخـور عوامـل مزبـور و مقتضـیات جامعـه، اَشـکال گونـاگون          

؛ گنجی، بخش ۹، من النص الی الخطابپذیرد: مانند جدال، گفتگو، رد، قبول و ... . (ابوزید، می
دوم)

خواھیم در ھـر موضـوعی   در این نگاه، قرآن کتاب تاریخ، فقه، فلسفه، کالم و ... نیست تا ب
ھای مختلف پیرامون موضـوعات متفـاوت   ای از گفتمانپیامی واحد داشته باشد؛ بلکه مجموعه

سال دوران رسالت پیامبر است که بـرای برداشـت   ۲۳با گویندگان و مخاطبان گوناگون در طیّ 
و در چـه  مند ساخت و فھمیـد ایـن گفتگـو چـه ھنگـام      ھا را زمینهصحیح از آیات آن، باید آن

موقعیّتی پیرامون چه موضوعی بین چه کسانی به وقوع پیوسـته اسـت. در ایـن صـورت حتـی      
ممکن است دو آیه درباره یک موضوع به ظاھر به تناقض سخن رانده باشند، ولی ایـن تنـاقض   
گویی نیست؛ بلکه الزمه گفتمان در شرائط گوناگون، تفاوت در نوع و محتوای گفتار است. بـه  

گویی نکرده و در ھر موضعی در خور شرائط سخن رانده است، امـا  ر، قرآن تناقضعبارت دیگ
ھا در کنار یکدیگر و نادیـده انگاشـتن سـیاق خطـابی کـالم، آن را      چینش این مجموعه گفتمان

؛ گنجی، بخش دوم)۱۲-۱۳، من النص الی الخطاب(ابوزید، ١دھد.متناقض نشان می
پذیرد و معتقـد اسـت دانسـتن    ام نسخ در قرآن را نمیاینک دیگر ابو زید وجود چیزی به ن

بردن به سیاق خطابی آیه ما را از تمسّک به راھکار نسخ و پیامـد ھـای   ترتیب نزول آیات و پی
سازد. از نگاه وی، طرح بحث ناسـخ و منسـوخ در علـوم قرآنـی، راھکـار و      نیاز میسوء آن بی

پنداشتن قـرآن  ت بود که از ھمان انگاره نصّگویی آیابدعت فقھا برای رھایی از چالش تناقض
نگریسـتند و از سـوی دیگـر،    ھا از سویی به قرآن به عنوان کتـاب تشـریع مـی   شد. آنناشی می

ساخت؛ از ھمین ھا را در استنباط حکم واحد با مشکل روبرو میتناقضات موجود در آیات، آن
آیه متأخّر را ناسخ حکم آیه متقدّم بداننـد.  رو قاعده نسخ را بر ساخته و بنا را بر این نھادند که 

ولی اختالف درباره تعیین مصداق آیات ناسخ و منسـوخ و گسـتره آن در آیـات، بـه اخـتالف      
فتاوی انجامید و باز استنباط حکم واحدی از قرآن برای ایشان حاصل نیامد. در این میان، تنھـا  

ای واحد در کتابی واحد نویسندهمشکل مسلمانان و مستشرقان، این است که قرآن را نه مجموعه گفتمان، که محصول کار از نگاه ابو زید، -١
که وجود تفاوت میان این آیات، بـدیھی اسـت و   پندارند. حال آنگویی میھای طبیعی گفتمانی را نوعی تناقضبینند و از ھمین رو، تفاوتمی

کند. (گنجی، بخـش  ارد نمیای وبودن و حقانیّت آن خدشهکه وجود آن در قرآن نیز به وحیانینیازی به گریز از پذیرش آن نیست؛ ضمن این
دوّم)
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ھا قرائت خود از مـتن را بـه عنـوان    آنآیات قرآنی بازیچه دست فقھا قرار گرفت تا ھر یک از 

مفھوم و مراد خداوند بر دین تحمیل نماید و زمینه را برای سلطه خویش بر افکار جامعه فراھم 
نیز ھم سو با ابو زیـد، طـرح   -از دیگر روشنفکران عرب–(ھمان) دکتر محمد شحرور ١آورد.

د منـافع حزبـی و تفکـر    بحث ناسخ و منسوخ در علـوم قرآنـی را سیاسـت فقھـا بـرای پیشـبر      
)۸۷، فقه المرأهداند. (شحرور، استبدادگرای آن خویش می

شدن تدریجی برخی آیـات  ابو زید در این جا با عدول از اندیشه پیشین خود مبنی بر تبدیل
یـک از احکـام قرآنـی نسـخ و فاقـد کـارکرد       به شواھد تاریخی در گذر ایّام، معتقد است ھـیچ 

ھای گونـاگون بـه فراخـور    ھای مختلف در زمینهخداوند در گفتمانتشریعی نشده است؛ بلکه 
ھـایی مناسـب   شـقوق و بـدیل  شرائط، احکام را بیان کرده است و این احکامِ به ظاھر متناقض، 

اجتماعی عصر خویش، یکی از -تواند به تناسب شرائط فرھنگیبرای یکدیگرند که مکلّف می
، گنجی، بخش دوم)لی الخطابمن النص ا(ابوزید، ھا را برگزیند. آن

ی یُـؤْمِنَّ     «کـه وی مـثالً دربـاره آیـه     توضیح بیشـتر ایـن   ٢...»وَ ال تَنْکِحُـوا الْمُشْـرِکاتِ حَتـَّ

الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّبـاتُ وَ طَعـامُ   « ) که بنا بر دیدگاه فقھا، منسوخ یا مخصَّص به آیه ٢٢١(بقره/
لٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِـنَ  الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ حِ

دانـد و  ) است، سخن از نسخ و تخصیص را گزاف مـی ٥(مائده/» الَّذینَ أُوتُوا الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ
مستقل بـه مسـلمانان در   دارد که این دو آیه، دو خطاب با بازخوانی سیاق خطابی آیه معلوم می

سوره بقره که پیش از سوره مائده و در اوائـل دوران  ١٢٢دو فضای مختلف است. خطاب آیه 
و در صدد تحذیر مسلمانان از رابطه بـا  » کافرون«مدینه نازل شده، در سیاق خطابی آیات سوره 

اھـل کتـاب در   زیستی مسلمانان با مشرکان مکه است؛ حال آن که آیه سوره مائده در فضای ھم
مدینه نازل شده و لحن خطاب در آن، نه لحـن جـدال کـه لحـن گفتگوسـت. ایـن آیـه پاسـخ         
پروردگار به سوال مسلمانان مبنی بر نحوه تعامل اجتماعی با یھود در شرائط جدید مدینه اسـت  

بـا تقسـیم   یابد و آن مقوله محکم و متشابه است. از نگاه وی، متکلمانابو زید ھمین جریان را در میان متکلمان به شکل دیگری دنبال می-١
ختالف پیرامون تمییز محکم از ھا نمودند، اما اگوییگیری از اصول ھرمنوتیک، سعی در جمع میان این تناقضآیات به محکم و متشابه و بھره

شناسی نیز در رفع این گیری از راھکار ھای زبانھا از آیات کالمی گردید. تأویالت معتزله و اشاعره و بھرهمتشابه، مانع از وحدت برداشت آن
ھایشـان  فـرض ناقض که با پـیش ھا ضمن اصل قرار دادن مبانی فکری خویش، به یکی از دو آیه متتناقضات راھگشا نبود، زیرا ھر کدام از آن

داد و آیـه نخسـت را   که فرقه دیگر، آیه دوم را اصل قرار مـی کردند، در حالیسازگاری بیشتری داشت، تمسّک ورزیده و دیگری را تأویل می
ای و سیاسـی  ھـای فرقـه  زد و قرآن را بـیش از پـیش ملعبـه بـازی    ھا نیز تنھا بر تناقضات و اختالفات دامن مینمود؛ لذا این تأویلتأویل می

)۶من النص الی الخطاب،ساخت. (ابوزید، می
] او شـما را بـه   و با زنانِ مشرك ازدواج مکنید، تا ایمان بیاورند. قطعاً کنیزِ با ایمان بھتر از زنِ مشرك است، ھر چند [زیبـایی «ترجمه آیه: -٢

».طعاً برده با ایمان بھتر از مردِ آزاد مشرك است، ھر چند شما را به شگفت آوَرَدشگفت آوَرَد. و به مردانِ مشرك زن مدھید تا ایمان بیاورند. ق
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: « دھدآمیز با اھل کتاب خبر میگیری از طیّبات ورابطه مسالمتکه خداوند در آن از جواز بھره

وَ طَعامُ الَّذینَ أُوتُوا الْیَوْمَ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُقُلْ أُحِلَّ لَکُمُ الطَّیِّباتُ ... * یَسْئَلُونَكَ ما ذا أُحِلَّ لَھُمْ
ینَ أُوتُـوا  الْکِتابَ حِلٌّ لَکُمْ وَ طَعامُکُمْ حِلٌّ لَھُمْ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الْمُؤْمِناتِ وَ الْمُحْصَناتُ مِنَ الَّذ

)١٢من النص الی الخطاب، ) (ابو زید، ٤-٥(مائده/١».الْکِتابَ مِنْ قَبْلِکُمْ
زیستی ادیان در کنار یکدیگر، پیـام آیـه   ابوزید در شرائط کنونی عصر حاضر، در فضای ھم

دانـد و  سوره مائده و در فضای متشنّج رابطه اسالم با اسرائیل، پیام آیه سوره بقره را جاری مـی 
ھـای گونـاگون قـرآن بـه     گیـرد. از نگـاه وی خطـاب   ھر دو آیه را در کنار یکدیگر به کار مـی 

گیـری از  دھد که به جای کنار نھادن یک آیه به نفع آیه دیگر، با بھـره مسلمانان این امکان را می
(ھمان)٢این سرمایه معنوی عظیم، راھکار ھای متعددی برای مواجھه با امور داشته باشند. 

قد این گفتار باید گفت:در ن
بودن علم نسخ، ھیچ دلیل عقلـی و  اساس ابو زید در این دیدگاه برای اثبات مدّعای بی-

پنداری قـرآن،  انگاره نصّکند. او تنھا از طریق برقراری پیوند میان پدیده نسخ ونقلی ارائه نمی
داند؛ در ن اساس آن میبودناکارآمدی نسخ در عرصه جمع بین آیات متناقض را دلیل بر موھوم

بودن آن نیست.ای در یک امر، دلیل بر محال یا باطلکه ناتوانی عدهحالی
ابو زید در این ادعا به تـأثیر پـذیری از مستشـرقان، ابتـدا وجـود تنـاقض در آیـات را        -

که اصل وجود تناقض گاه در مقام توجیه بدین دیدگاه متوسّل شده است. در حالیپذیرفته و آن
أَ فَال یَتَدَبَّرُونَ الْقُرْآنَ وَ لَوْ کانَ مِنْ عِنْدِ غَیْرِ اللَّهِ لَوَجَدُوا فِیهِ اخْتِالفاً کَثِیـراً  «یات به استناد آیه در آ

) مردود وناپذیرفتنی است و اتھامات مستشرقان جوابی در خور در منـابع اسـالمی   ۸۲(نساء/٣»
دارد. 
ن به روایـات ومنـابع اسـالمی از جملـه روایـت      بودن قرآنامبرده خود در اثبات گفتمان-

نماید؛ حال چگونه است که روایات رسیده حضرت امیر (ع) در باب استنطاق قرآن احتجاج می
مندی تشخیص ناسخ از منسوخ یکی از شروط فقاھـت و  از پیشوایان راستین را که در آنھا توان

چیزھاى پاکیزه براى شما حالل گردیده اسـت ... .* امـروز   «پرسند: چه چیزى براى آنان حالل شده است؟ بگو: از تو می«ترجمه آیات: -١
ابند براى شما حالل، و طعام شما براى آنان حالل است. و [بر شما حالل است چیزھاى پاکیزه براى شما حالل شده، و طعام کسانی که اھل کت

». ] به آنان داده شده است ... ازدواج با] زنان پاکدامن از مسلمان، و زنان پاکدامن از کسانی که پیش از شما کتاب [آسمانی
از آیات را که با عنوان نسخ از چرخه تشریع کنـار نھـاده شـده    مانند شحرور در صدد است که از این رھگذر، آن دسته شاید ابو زید نیز -٢

سازد که احکـامش  بودند، دوباره به سرمایه مسلمانان بازگرداند. از نگاه شحرور، سنجش آیات با معیار نسخ قرآن را به کتابی تاریخی بدل می
)۱۸۱، فقه المراهای ومحدود به زمان ومکان است. (شحرور، مقطعی و مرحله

».یافتنداندیشند؟ اگر از جانب غیر خدا بود قطعاً در آن اختالف بسیارى می] قرآن نمیآیا در [معانی«ترجمه آیه:-٣
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اگـر نسـخی در قـرآن بـه وقـوع      انگـارد؟ آیـا  تفسیر صحیح قرآن معرفی شده است، نادیده می

نپیوسته بود و حتی اصل طرح آن، بدعت فقھا بود، عاقالنه بود پیشـوایان خردمنـد، فقھـا را در    
فھم وتفسیر دین، به تأمل در ناسخ ومنسوخ فرا بخوانند و دانش به آن را مایه مباھات خـویش  

آور بـودن  توان یقـین آیا میآیا مسأله نسخ، در روایات به تواتر معنوی نرسیده است و١بدانند؟
تواتر را نادیده گرفت؟

سوره بقره داللتی بر پدیـده نسـخ اصـطالحی نداشـته باشـد، بـه       ۱۰۶به فرض که آیه -
، مفھـوم الـنص  سوره نحل بر آن قطعـی اسـت.(ابو زیـد،    ۱۰۱تصریح خود ابو زید، داللت آیه 

سخ چیست؟  ) توجیه ابو زید در برابر داللت این آیه برای نفی اصل ن۱۱۸
رفت و بازگشتی بـه  دارد، جز پسشاید بتوان گفت آنچه ابو زید در این نگاه عرضه می-

تـر از ھمـان دیـدگاه نخسـتش در بـاب      گذشته نیست و دیدگاه اخیر وی عمـالً چیـزی فـزون   
جا نیز حاکی از آن بود که نسخ نه به معنای معنایی نسخ با انساء ندارد. زیرا گفتار وی در آنھم
گـردد. بـه عبـارت    له کامل حکم که به معنای تعلیق حکم است و در شرائط مقتضی باز مـی ازا

دیگر در صورت تعریف نسخ بـه انسـاء نیـز مسـلمانان ھـر دو راھکـار را در اختیـار دارنـد و         
گزیدند. تنھا تفاوت این دو دیدگاه شاید در ایـن باشـد کـه در    متناسب با شرائط یکی را بر می

سان شرعاً موظّف است متناسب با شرائط، حکم خاصّ آن را بر گزیند وحـق  دیدگاه نخست، ان
انتخاب ندارد. اما در دیدگاه اخیر این انسان است که عقالً متناسـب بـا شـرائط زمانـه ومحـیط      

گزیند و در صـورت تغییـر موقعیّـت،    خویش، حکم سازگار با آن را از میان احکام مشابه بر می
گیرد. ھم چنین در این نگاه، آیات به ظاھر ل حکم پیشین به کار میحکم دیگر را به عنوان بدی

متناقض، در فضایی مختلف از یکدیگر نزول یافتـه و پیونـدی بـا ھـم ندارنـد، امـا در دیـدگاه        
شدند.نخست آن ھا ناظر به یکدیگر تلقی می

دانـد  از آن جا که ابو زید راھکار نسخ را راھکاری نا موفق وتعمیق بخش اختالفات می-
نماید، جای این پرسش اسـت کـه آیـا راھکـار     و در برابر، راھکار تحلیل خطابی را پیشنھاد می

تواند پایان بخش اختالفات باشد یا خود، موجد اختالفات جدیـد اسـت؟ بـا    پیشنھادی وی می
توجه به این که از یک سو تحلیل خطابی آیات، مسـتلزم سـنجش تـاریخ دقیـق نـزول وسـیاق       

ت و از سوی دیگر، منابع تاریخی و تفسیری در بـاره ایـن دو امـر بـه اخـتالف      ھاسخطابی آن
رسد حاصل کـار اندیشـوران در تحلیـل خطـابی آیـات بـا یکـدیگر        اند، به نظر میسخن رانده

.  ۱۱۰و ۸۹/۱۰۶؛ ۱۹/۱۷۵؛ ۱۸/۲۷۱؛ ۲۹۳، ۲۸۷، ۲۲۹، ۱۲۱، ۲/۱۱۹د به: مجلسی، برای نمونه رجوع شو-١
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متفاوت باشد و این تئوری نیز چون تئوری نسخ و تشابه، نتواند به اختالفات پایان دھد.

ھای متعدد قرآن به یک امر خ را کنار بگذاریم و پاسخبه فرض که در آیات االحکام، نس-
را راھکار ھای گوناگونی بدانیم که خداوند در برابر پیش پای انسـان گـذارده اسـت، ولـی آیـا      

انگاری توان در باب عقائد نیز به ھمین دیدگاه ملتزم شد؟ آیا مثالً آیاتی که بر جبر و شخصمی
کننـد، ھـر کـدام    که از اختیار و تجرّد خداوند حکایت مـی خداوند داللت دارند، در کنار آیاتی 

کننـد؟ اگـر چنـین    زمینه خطابی خویش را داشته وھیچ دیدگاه واحدی را به مخاطب القاء نمی
توان دریافت اعتقاد اصیل اسالمی در باب خدا شناسی و...چیست؟ آیا این امـر  باشد از کجا می

انجامد؟رفتن کلیت دین نمیمی و از میانبه ھرج ومرج در مبانی بنیادین عقیده اسال
گردانـد  فایده مـی ایراد اصلی این دیدگاه این است که قرآن را برای جامعه اسالمی امروز بی

گذارد. زیرا از یک سو وظیفه مسلمانان این است که بـه قـرآن   ھا باقی نمیوحجتی در دست آن
ت مسـلمانان اسـت، متنـی اسـت کـه      ایمان داشته باشند و از سوی دیگر، آن چه امروز در دسـ 

برخی آیات آن با برخی دیگر به ظاھر در تناقض است. به فرض که راھکار نسخ یـا محکـم و   
متشابه را نپذیریم وبه قرآن به عنوان متن نگاه نکنیم، به چه چیز باید باور داشته باشـیم وکـدام   

؟ معاد جسمانی مـادی یـا معـاد    دیدگاه را باید بپذیریم؟ عدّه یا درنگ یک ساله؟ جبر یا اختیار
وار یا خدای مجرّد؟روحانی؟ خدای انسان

رسد:اصل مبنای فکری ابو زید در این باب نیز خالی از اشکال به نظر نمی-
ھـا  ای از دیـالوگ الف) به راستی اگر راھکار فھـم قـرآن، تعامـل بـا آن بـه مثابـه مجموعـه       

به عنوان بـزرگ مفسّـر قـرآن از ایـن راه بـه      ھا وتحلیل خطابی آیات است، چرا پیامبروگفتمان
تبیین آیات نپرداخت و ضرورت آن را به صحابه گوشزد ننمود؟  

، چه دلیلی دارد شکل منصوص قـرآن را  »انگاری قرآنگفتمان«ب) به فرض صحّت فرضیه 
یــاد » کتــاب«بینــیم خــود آیــات، بــار ھــا از قــرآن بــا نــام نادیــده انگــاریم، حــال آن کــه مــی

انـد، در  چنین پیامبر و ائمه معصومین (ع) که فرودگاه وحی و مفسران راستین قرآنھم١د؟کننمی
کـه  ٢انـد  ھا در مصحف و تفسیر قرآن به قرآن را به رسمیت شناختهتبیین آیات، سیاق کنونی آن

به قرآن به مثا«مند میان آیات داللت داشته و از اعتبار انگاره این خود، بر وجود نوعی پیوند نظام
دھد.خبر می» نص

.٢٩؛ فاطر/١٠؛ انبیاء/١؛ ابراھیم/١؛ ھود/٢؛ اعراف/٩٢؛ انعام/٢برای نمونه رجوع شود به: بقره/-١
.۵/۵۴۳، ۶۲۸و۱/۲۳؛ حویزی، ۲/۵برای مثال نگ: حضرت امیر (ع)، -٢
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ج) از نگاه نامبرده، نباید قرآن را تئوریزه و سعی در استخراج دیدگاه منسجم کالمی، فقھـی  
یا ... از آن نمود. زیرا قرآن کتاب تاریخ، فلسفه،کالم وحتی کتاب قانون نیسـت ودغدغـه تبیـین    

ینک جای این پرسـش  و ... را ندارد. ا» معاد جسمانی یا روحانی«، »جبر واختیار«مسائلی چون 
آیـد؟ اگـر   است که اگر چنین باشد، حقیقت رسالت قرآن چیست و این کتاب به چـه کـار مـی   

گری است، روشنگری عقیدتی و تشـریعی بخـش مھمـی از ایـن     ھدف و رسالت قرآن ھدایت
توان آن را نادیده گرفت.رسالت است و نمی

چون ز سویی فرضیات مستشرقان ھمتوان گفت ابو زید در این دیدگاه، اد) به طور کلی می
بودن وحـی و... و از  وجود تناقض در آیات، وجود پیشینی برخی آیات در متون جاھلی، تجربه

گیری قرآن سوی دیگر، مبانی نوگرایی فکری خویش ھمچون اصول ھرمنوتیکی گادامر و شکل
تـرین مبـانی   امر با مھـم در تعامل با واقعیّت را اصل قرار داده و آن گاه برای جمع میان این دو

که در این انگاره بسیاری از واقعیّات نادیده دین اسالم، به این انگاره متوسّل شده است. حال آن
انگاشته شده و عمالً چیزی از قرآن و شریعت باقی نمانده است. بـه عبـارت دیگـر، مثـال ایـن      

است.  » اصالح ابرو وکور کردن چشم«دیدگاه، مثال 
که دیدگاه اخیر ابو زید در باب نسخ، دیدگاه منسـجمی نیسـت و ھـم در    حاصل کالم این 
برد. لذا بر اوست که از ابھامات فـراوان  گیری، از مشکالت اساسی رنج میمبانی و ھم در نتیجه

گـو باشـد. در یـک نگـاه کلـی      این دیدگاه پرده بر داشته و انبوه سواالت ناشـی از آن را پاسـخ  
پژوھی ابو زید در مقایسه با شحرور که وی نیز به انکـار اصـل   نسختوان گفت راھکار اخیر می

) از نظـم منطقـی   ۲۷۲-۳۰۲، صالدولـه والمجتمـع  پـردازد، (شـحرور،   مسأله نسخ در قرآن می
تـری  کمتری برخوردار است وشاید اگر او نیز چون شحرور، گفتار خویش را بر دالئل منطقـی 

نمود.اع میاستوار کرده بود، دیدگاھش تا حدی قابل دف

گیرینتیجه
ھـای گونـاگون بـه    پژوھی خویش از انگاره نص تا گفتمـان، در زمـان  ابو زید در سیر قرآن

مسأله نسخ پرداخته و در ھر وھله، نگاھی متفاوت از پیش بدان داشته است.
را نگاشـت  مفھوم النص م کتاب ۱۹۹۰، در سال »قرآن به مثابه نص«نامبرده در آغاز مرحله 

مورد بحث » پیوند نصّ و واقع«ترین شواھد مؤید نظریه آن، نسخ را به عنوان یکی از مھمو در 
قرار داد. در این اثر، وی نسخ را نه به معنای ازاله حکم، کـه بـه معنـای انسـاء و تعلیـق حکـم       
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، کـارکرد آن را بـه   »نـص و واقعیّـت  «دانست و با عنایت به مبنای فکری خویش در باب پیوند 

دریج در تشریع بازگرداند. نیز، با نگاھی منتقدانه به تقلید جاھالنه جامعـه امـروز از   تسھیل و ت
پرداخت و » نسخ التالوه«آراء پیشینیان، به برخی عقائد رایج در میان اھل سنت ھم چون انگاره 

از پیامد ھای سوء آن پرده برداشت. تا این زمان، نقدی که بر خودِ نسخ پژوھی وی وارد است، 
ھـا و نیـز،   گردد و سایر ایرادات متوجّه دواعی و زمینـه به یکی دانستن نسخ و انساء باز میتنھا

طلبد.  ھا مجال دیگری را مینتایج مطلوب وی از این بحث است که بررسی آن
معنایی نسـخ  م با عدول از نگاه پیشین خود درباره ھم۲۰۰۱دیری نپائید که ابو زید در سال 

را عرضه نمود که مشکالتی بیش از دیدگاه پیشین داشت. در این وھلـه کـه   با انساء، دیدگاھی
مصادف بود، نامبرده انساء را از مقوله نسـخ و نسـخ را بـه    » قرآن به مثابه نص«با اواخر مرحله 

داری و معنای ازاله کامل حکم دانست و معتقد شد بازگشت احکام منسوخ ھم چون آیات برده
ناپذیر است. این نگاه به داللت التزامی، از سویی دایره ھا امری امکانآنشدن دوباره معانیفعّال

داد و با خلط میان نسیان تاریخی و نسخ اصطالحی، بسـیاری از احکـام را   نسخ را گسترش می
نمود. از سوی دیگر، نسـخ آیـات پـس از انقطـاع     از گردونه تشریع در جھان معاصر خارج می

انداخت. ت و با این امر، کلّیّت دین را به مخاطره میدانسدوران وحی را مجاز می
زمان گذشت و سر انجام تالش برای جمع بـین سـه حـوزه تفکـر اسـالمی، نـو گرایـی و        

پژوھی خـویش گردانیـد. وی در سـال    استشراقی، ابو زید را وارد دومین مرحله از مراحل قرآن
، معلوم داشت کـه قـرآن نـه    »خطابمن النص الی ال«ای کوچک به نام م با نگارش رساله۲۰۰۶

سـال رسـالت پیـامبر    ۲۳ھای گوناگون در طـیّ  ھا و دیالوگای از گفتمانیک متن که مجموعه
منـد سـاخت و سـیاق    پیرامون موضوعات مختلف است که باید برای فھـم آن، آیـات را زمینـه   

دارد و ھرگز ھا را در نظر گرفت. وی در این مرحله معتقد است ھیچ نسخی وجود نخطابی آن
دھد؛ بلکه انگاره نسخ در قرآن، بدعت فقھـا بـرای   ای کارکرد تشریعی خود را از دست نمیآیه

پنداری قرآن دارد. نامبرده در ایـن مرحلـه   ھای آیات است که ریشه در نصگوییفرار از تناقض
ا، اثبـات  ھـ مند ساختن آیات و در نظر گـرفتن ویژگـی گفتمـانی آن   سعی بر آن دارد که با زمینه

اند، ھر کدام خطابی سازد آیاتی که به عنوان ناسخ و منسوخ در اندیشه قرآن پژوھان نقش بسته
مستقل از دیگری است که راھکار ھای گوناگونی برای مواجھه بـا شـرائط پـیش پـای انسـان     

ھا را در عمل به کار گیرد.  تواند یکی از آنگذارد و آدمی به تناسب شرائط، میمی
پژوھی است، ھم در مبانی، ھم در روش و دگاه که دیدگاه اخیر ابو زید در باب نسخاین دی
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ھایی از آن پیش از این بیـان گردیـد و   ھم در پیامد ھا با مشکالت اساسی روبروست که گوشه

کشاند.  ذکر دوباره آن بحث را به درازا می
وّر فکری وی در این مسیر. پژوھی ابوزید و تطنوشتار حاضر، تنھا نگاھی بود کوتاه بر نسخ

تر آراء قرآنـی جامعـه روشـنفکری،    پژوھان و متخصّصان با واکاوی بیشتر و علمیامید که قرآن
ھای منفی و التقـاطی و پیامـد   ھای مثبت آراء ایشان را در جھت صحیح، ھدایت و از جنبهجنبه

ھای سوء افکار ایشان پرده بردارند.
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، چـاپ دوم، قـم: انتشـارات فرھنـگ اسـالمی،      الفرقان فی تفسیر القرآن بالقرآنصادقی تھرانی، محمد، 
ش.۱۳۶۵

م.۱۹۷۷، بیروت: دار العلم للمالیین، الطبعه العاشره، مباحث فی علوم القرانی، صالح، صبح
، قم، منشورات جماعـة المدرسـین فـي الحـوزة     المیزان في تفسیر القرآنطباطبایي، سید محمد حسین، 

تا.العلمیة، بي
ش.۱۳۷۲، تھران: انتشارات ناصر خسرو، مجمع البیان في تفسیر القرآنطبرسي، فضل بن حسن، 
ق.۱۴۱۲، بیروت: دار المعرفه، جامع البیان عن تاویل آي القرآنطبري، محمد بن جریر، 
تا .، بیروت: دار احیاء التراث العربي، بيالتبیان في تفسیر القرآنطوسي، محمد بن حسن،
ق. ۱۴۱۷، تحقیق محمد رضا انصاری، قم: ستاره، الطبعه االولی، عده االصول______________، 

ق.۱۴۰۹، قم: مدرسه امام مھدی (عج)، چاپ اول، التفسیرری (ع)، امام ابومحمد حسن بن علی، عسک
، تحقیق وتصحیح سید ھاشم رسولي محالتي، طھـران: المکتبـة   کتاب التفسیرعیاشي، محمد بن مسعود، 

تا.العلمیة اإلسالمیة، بي
.۱۳۷۹بھمن ،۵۴، شماره ، مجله کیان»تاویل، حقیقت و نص«کریمی نیا، مرتضی، 

مصاحبه با ابوزید، بخش دوم):قرآن به مثابه دیسکورس ھای مختلف (گنجی، اکبر، 
nasr-hamed-abuzayd.blogfa.com

، ، بیـروت، موسسـه الوفـاء، الطبعـه     بحاراالنوار الجامعه لدرر اخبار االئمه االطھـار مجلسي، محمد باقر،
ق. ۱۴۰۳الثالثه، 

تحقیق شیخ ابراھیم انصاری، بیروت: دار المفید، الطبعـه الثانیـه،   المقاالت، اوائلمفید، محمد بن نعمان، 
ق.۱۴۰۴

ق.۱۴۰۴، نجف: اآلداب، مواھب الرحمان في تفسیر القرآنموسوي سبزواري، عبد االعلي، 


