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چکیده
نسخ از جمله مسائل مهم در علوم قرآنی و تفسیر است که همواره دانشمندان اسالمی به آن توجه نشان دادهاند .قر یب
به اتفاق دانشمندان با وجود اختالفنظر در تعداد و نوع آیات ناسخ و منسوخ ،اصل وجود نسخ را پذیرفتهاند .ابنکثیر مفسر
بلندآوازه قرن هفتم که در دانش تاریخ نیز شهرت بسیاری دارد ،در تفسیر خود به مسأله نسخ توجه ویژهای نشان داده است.
در این مقاله با روش تحلیلی  -توصیفی ابتدا به موضوع نسخ در تفسیر ابنکثیر پرداخته شده و سپس مبانی وی در نسخ و نوع
مواجهه وی با مسأله نسخ بررسی خواهد شد .او از میان  45مورد نسخی که ذیل آیات ،مورد بحث قرار داده بهطور روشمند
و بر اساس مبانی تعیینشده 10 ،مورد را پذیرفته است .اعتقاد به گسستگی نزول در سورههای مدنی و تقدم و تأخر سورهها
و توجه به سیاق آیات از جمله این مبانی است .این مفسر در مواجهه با ناسخ و منسوخ نیز توجه ویژهای به آیات و سنت
پیامبر (ص) همچنین استناد به اقوال صحابه و تابعین و مفسران دارد .ابنکثیر در مواردی نیز معتقد است میان حکم آیه ناسخ
و آیه منسوخ ادعایی ارتباطی وجود ندارد و در مواردی تخصیص و استثناء در آیات را به جای نسخ پذیرفته است.
واژگان کلیدی :قرآن ،ابنکثیر ،تفسیر القرآنالعظیم ،ناسخ ،منسوخ ،مبانی نسخ

* تاریخ ارسال 1398 /10 /08 :تار یخ پذیرش( 1399 /03 /10 :مقاله پژوهشی)
 .1استادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشکده معارف اهلبیت دانشگاه اصفهانAhmadnezhad@ltr.ui.ac.ir /
 .2کارشناسی ارشد دانشکده معارف اهلبیت دانشگاه اصفهان (نویسنده مسئول)m.dodongheh112@outlook.com /

 174دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،12شماره  ،26بهار و تابستان 1401

 -1مقدمه
مسأله نسخ از مهمترین موضوعاتی است که همواره مورد توجه پیشوایان دینی و مفسران پیشین قرار گرفته و از
همان قرون ابتدایی تا کنون به آن پرداخته شده است .آنگونه که امام علی (ع) در مواجهه با یکی از قصهپردازان
میفرماید :آیا ناسخ را از منسوخ میشناسی؟ و زمانی که قصهگو جواب منفی میدهد ،امام فرمود :هالك شدى
و هالك کردى (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص .)747ازاینرو ،براى هیچ کس جایز نیست کتاب خدا را تفسیر کند
ا
مگر بعد از آنکه ناسخ و منسوخ آن را بشناسد (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص .)747برخی نیز اصول فهم اسالم و
دریافت صحیح احکام را در گرو شناخت ناسخ و منسوخ تلقی میکنند (زرقانی ،بیتا ،ج ،2ص.)70
بهجز مفسران اندکی مانند ابومسلم ابنبحر (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص ،)263تقریبا همه مفسران مسلمان،
نسخ در آیات قرآن را پذیرفتهاند؛ هرچند در تعداد و نوع آیات ناسخ و منسوخ با هم اختالف دارند .ابوالفداء
اسماعیل بن کثیر دمشقی از مفسرانی است که در تفسیر القرآنالعظیم به مسأله ناسخ و منسوخ توجه نشان داده و
قائل به نسخ آیاتی از سورههاى قرآن شده است .وى از مفسران بزرگ اهل تسنن است که در سال  701هجرى در
شام به دنیا آمد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص )3و از نمایندگان احیاى عقیده دینی در سده هشتم به شمار میرود.
«او همگام با استادش ابنتیمیه تنها راه چاره را در بازگشت به اصل عقیده دینی همراه با عمل میداند» (حضرتی،
 ،1388ص .)157تألیفات ابنکثیر در حوزه تفسیر ،حدیث و تاریخ ،بویژه در «تفسیر القرآنالعظیم» و «البدایة و
النهایة» نشان از روحیه واقعگرا و انتقادى این مفسر دارد ،زیرا وى در آثار خود رویکردى نقادانه به روایاتتفسیرى
نشان داده است (معرفت ،1379 ،ج ،2ص  /448رستمی ،1380 ،ج ،1ص.)69
این مفسر مسأله نسخ را در مورد همه آیات مورد ادعاى مفسران نپذیرفته ،بلکه در موارد زیادى به نقد نظرات
دیگر مفسران پرداخته است .او در پذیرش و عدم پذیرش نسخ ،به روشها و مبانیاى پایبند است که با توجه به
جایگاه ویژه ابنکثیر در تفسیر و به خصوص تاریخ اسالم ،نوع نگاه و رویکرد او در مسئلۀ ناسخ و منسوخ بسیار
حائز اهمیت است .در این نوشتار سعی شده است با فیشبردارى کامل موارد نسخ در تفسیر ابنکثیر ،نحوه مواجهه
وى با موضوع نسخ و مبانی او در پذیرش و عدم پذیرش نسخ مورد بررسی قرار گیرد .گفتنی است که تا کنون
مقالت یا پایاننامههایی در مورد تفسیر ابن کثیر تألیف شده است که از جمله میتوان به «السیاق و أثره فی
التفسیر» اثر عبد الرحمن عبدالله سرور جرمان المطیرى اشاره کرد که وى به بررسی سیاق در تفسیر ابن کثیر
پرداخته است .همچنین ابراهیم سالم عبدالعال مقالهاى به نام «اسرائیلیات و غرائب فی تفسیر ابنکثیر» نوشته
است .با این وجود تا کنون تحقیقی در مورد موضوع نسخ در تفسیر ابن کثیر انجام نشده است.

 -2نسخ در لغت و اصطالح
اکثر اهل لغت نسخ را به معناى ازاله و زدودن ،تبدیل ،تحویل و جابهجایی معنا کردهاند .ابنفارس در معناى
نسخ مینویسد :نسخ در لغت عبارت است از میان برداشتن چیزى و جایگزین کردن چیز دیگر به جاى آن و یا
دگرگون شدن چیزى به چیز دیگر و همچنین هر چیزى که جاى چیز دیگر را بگیرد ،آن را نسخ کرده است؛ به همین
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دلیل وقتی خورشید سایه را میگیرد و جوانی جاى خود را به پیرى میدهد ،از واژه نسخ استفاده میشود (ابن
فارس ،1404 ،ج ،5ص .)425اما نسخ در اصطالح عبارت از «تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی
دیگر بهجاى حکم سابق است» (نحاس،بی تا  ،140 ،ص .)1در نسخ خداوند حکم جدیدى را جانشین حکمی
موقت میکند .در واقع ،نسخ بیان پایان مدت حکم می باشد (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص .)648از نگاه مفسران
اسالمی ،نسخ در قرآن رخ داده است ،اما همیشه اینگونه نیست که ناسخ و منسوخ خاص آیات قرآن باشد ،زیرا
چه بسا حکم منسوخ ،حکمی باشد که در قرآن آیهاى در موردش وجود ندارد ،مانند نسخ ارث بردن در عقد اخوت
که پیامبر آن را بنا نهاده بود .ابن کثیر مینویسد :پیامبر در اوایل هجرت بین انصار و مهاجرین عقد اخوت منعقد
کرد و بر اساس این عقد از همدیگر ارث می بردند ،ولی بعد از مدتی و با نزول آیه  6احزاب این حکم نسخ گردید
(ابنکثیر ،1419 ،ج ،6ص .)341این مفسر معتقد است که آیاتی در قرآن وجود دارد که آیاتی بوسیله سنت نسخ
شدهاند و در این مورد به حکم متعه اشاره کرده و میگوید :آیه  34نساء حکم ازدواج موقت را تشریع کرده ،اما
این حکم مدتی بعد بهوسیله سنت پیامبر نسخ گردید (نک :ابن کثیر ،1419 ،ج ،2ص .)227مسألۀ نسخ از جمله
مباحثی است که در دوره معاصر نیز مورد توجه محققان و به خصوص اسالمشناسان غربی واقع شده و دیدگاههاى
متفاوتی درباره آن ابراز شده است .بنابراین ،لزم است با بازگشت به آثار نظریهپردازان بزرگ این حوزه ،آن را با
دقت مورد بازخوانی ،روششناسی و مبنایابی قرار داد و استحکام آن را ارزیابی کرد.

 -3نسخ در نگاه ابنکثیر
ابنکثیر در تفسیر آیه  106بقره ابتدا به معناى لغوى نسخ پرداخته است و سپس به نسخ در معناى ازاله حکم،
اشاره میکند .وى ذیل این آیه ،به نقل از ابیطلحه از ابنعباس مینویسد« :عبارت ما ننسخ من آیة یعنی ما نبدل
من آیة» و معناى نسخ در این آیه را تبدیل دانسته است و مجاهد نیز نسخ را به معناى محو و از بینبردن تلقی کرده
است .وى روایتی دیگر از مجاهد نقل میکند ،که بر اساس این روایت نسخ در آیه  106از سوره بقره به معناى
اصطالحی نسخ (حفظ الفاظ آیه و از بینبردن حکم) بکار رفته است» (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص .)258گفتنی
است که ابنکثیر معانی دیگرى از قبیل«ما ننسک و ما نترک» را نیز در معناى «ما ننسخ» آورده است که به معناى
لغوى نسخ اشاره دارند .وى همچنین به نقل از طبرى مینویسد« :در اصل ،نسخ در مورد کتابت بکار میرفته
است و زمانی که از روى یک کتاب نوشته میشد ،این عبارت را به کار میبردند» (ابنکثیر ،1419 ،ج،1
ص.)258
از نگاه ابنکثیر نسخ از امورى است که در همه ادیان قبل از اسالم وجود داشته است .وى در بحث انکار نسخ
از جانب اهل کتاب مینویسد« :نپذیرفتن نسخ کفر و از روى عناد است ،زیرا در کتب و شرایع قبل از اسالم نیز
نسخ وجود داشته است ».و براى مثال ،به ازدواج پسران آدم با دختران آدم اشاره میکند که در آن زمان ازدواج برادر
با خواهر جایز بود ،ولی در دورههاى بعد این حکم نسخ شد .مثال دیگر وى در مورد حضرت نوح(ع) است،
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زمانی که نوح و پیروانش در کشتی بودند ،خوردن گوشت همه حیوانات برایشان جایز بود ،ولی وقتی به خشکی
رسیدند ،این حکم نسخ شد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص.)261
بنابراین ،ابنکثیر نسخ در آیات قرآن را پذیرفته است .شاهد این ادعا سخنی است که وى در نقد دیدگاه یهودیان
و بعضی مفسران اسالمی از قبیل ابومسلم اصفهانی نقل میکند ،وى مینویسد« :به عقیده همه مسلمانان نسخ
در احکام الهی رخ داده است»؛ اما وى ،ابو مسلم محمد بن بحر اصفهانی را از این اجماع جدا کرده و مینویسد:
«ابو مسلم معتقد است در قرآن هیچ آیهاى نسخ نشده است» (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص .)262ابنکثیر دیدگاه
ابو مسلم را در مورد نسخ در قرآن ،ضعیف و غیر قابل قبول میداند و معتقد است ابو مسلم ذیل آیاتی از قبیل تغییر
قبله ،عده زنان و نسخ آیه  12مجادله ،جواب مقبولی ارائه نکرده است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص.)262
نسخ در نگاه سنتی به سه دسته تقسیم می شود :نسخ حکم و تالوت ،نسخ تالوت آیه بدون حکم و نسخ
تالوت بدون حکم (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص .)651بررسی آیات ناسخ و منسوخ در تفسیر ابنکثیر حکایت از
این دارد که نسخ مورد نظر وى نسخ حکم آیه بدون تالوت است؛ اما این مفسر در مواردى نادر به دلیل وجود
روایات ،در مقابل نسخ تالوت نیز نرمش نشان میدهد (نک :ابن کثیر ،1419 ،ج ،6ص .)5این مفسر در مقدمه
سوره احزاب به آیه رجم اشاره کرده و مینویسد :بنابر روایتی ،این آیه از قرآن حذف شده و این روایت حاکی از
نسخ حکم و تالوت است (ابن کثیر ،1419 ،ج ،6ص.)335
وى برخالف تعداد زیادى از مفسران ،در مواجهه با روایات ناسخ و منسوخ روحیه انتقادى خود را از دست
نداده و در موارد متعددى نسخ بعضی آیات را نپذیرفته است .از تحقیق و توجه در تفسیر القرآنالعظیم بدست می
آید این مفسر فقط ذیل  45آیه به موضوع نسخ پرداخته و در مواردى نسخ را پذیرفته و در مواردى بهطور قاطع نسخ
را نمیپذیرد و در مواردى نیز سکوت کرده و به نقل رأى مفسران اکتفا میکند.
در نگاه ابن کثیر گاه آیۀ ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن موجودند و گاه تنها با آیۀ ناسخی مواجهیم که حکم یا
قانون یا رسومی را که از قبل وجود داشته ،نسخ کرده است .در مورد نخست میتوان به موارد متعددى از جمله آیه
 12و  13سوره مجادله اشاره کرد (ابن کثیر ،1419 ،ج ،8ص .)80در مورد دوم هم آیه تغییر قبله به عنوان مثال
ذکر میشود (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص.)330
ابنکثیر در تفسیر آیه  115بقره مینویسد :خداوند با نزول آیه  115بقره حکم قبله را از بیتالمقدس به سوى
کعبه تغییر داد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص .)272وى ذیل آیه  144بقره نیز روایتی به نقل از علی بن ابیطلحه از
ابنعباس نقل میکند که بر اساس آن ،آیه ﴿ َق ْد َنری َت َق ُّل َب َو ْجه َك في َّ
السماء( ﴾...بقره )144 /2 :حکم قبله
ِ ِ
سابق را نسخ کرده است .بر اساس این روایت ،اولین حکم منسوخ حکم قبله است .یهودیان از نماز پیامبر اکرم
(ص) به سمت بیتالمقدس شادمان بودند و به پیامبر (ص) طعنه میزدند و از طرفی ،پیامبر (ص) و اصحابش
از نماز به سمت بیتالمقدس کراهت داشتند تا اینکه پس از هفده ماه حکم سابق نسخ شد و خداوند با نزول این
آیه ،حکم قبله از بیتالمقدس را به سمت کعبه تغییر داد تا دیگر یهودیان به پیامبر (ص) طعنه نزنند و مسخره
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نکنند .در اینجا ،نسخ به معناى ابطال است ،زیرا خداوند حکمی را ابطال کرد که در قرآن وجود نداشته است (ابن
کثیر ،1419 ،ج ،1ص.)330
در نگاه این مفسر این امکان وجود دارد آیات قرآن بهوسیله سنت پیامبر (ص) نسخ شوند .وى ذیل آیه 24
نساء روایتی را از امام علی (ع) نقل می کند که حاکی از نسخ آیه متعه بوسیله سنت پیامبر (ص) است( .نک :ابن
کثیر ،1419 ،ج ،2ص )226هر چند این دیدگاه ابن کثیرقابل نقد است.

 -4مبانی ابنکثیر در ناسخ و منسوخ
«مبانی در تفسیر عبارت است از آن دسته از پیشفرضها ،اصول موضوعه و باورهاى اعتقادى یا علمی مفسر
که با پذیرش و مبنا قراردادن آنها ،به تفسیر قرآن میپردازد .به عبارت دیگر ،هر مفسرى ناگزیر است مبناى خود
را در مورد عناصر اساسی دخیل در فرآیند تفسیر قرآن روشن سازد» (شاکر ،1382 ،ص .)4ابنکثیر در پذیرش یا
نقد روایات ناسخ و منسوخ ،مبانی و پیشفرضهایی را در نظر گرفته و بر اساس آنها ،دیدگاه خود را در مورد ناسخ
و منسوخ اعالم کرده است .در ادامه به چهار مبناى شاخص ابنکثیر در بحث ناسخ و منسوخ پرداخته خواهد شد.

 -4-1اعتقاد به گسستگی نزول آیات در سورههای مدنی
مسأله پیوستگی و گسستگی نزول آیات در یک سوره ،از مسائل مهم در تفسیر قرآن و مباحث علوم قرآنی ،به
شمار میرود .پیوستگی در نزول بدین معناست که آیات یک سوره پشت سر هم و پیدرپی بر پیامبر (ص) نازل
شود ،یعنی از یک بسمالله شروع شده و تا اتمام سوره ،آیات سوره دیگرى نازل نشده باشد هرچند میان نزول آیات
یک سوره وقفه ایجاد شود (کلباسی ،1397 ،ص .)3بعضی از تفسیرپژوهان مانند آیت الله معرفت این نظریه را
پذیرفتهاند (معرفت ،1382 ،ص .)62در مقابل این دیدگاه اغلب مفسران نیز معتقد به نزول گسسته آیات ،در یک
سوره هستند و براى آیات یک سوره ترتیب زمانی در نظر نمیگیرند (نک :سیوطی ،1421 ،ج ،1صص.)81-72
این دسته از مفسران برآنند که همیشه نزول آیات یک سوره به صورت کامل و پشت سر هم نبوده است ،بلکه امکان
دارد آیاتی از یک سوره در فاصله زمانی که سورهاى دیگر در حال نزول بوده ،نازل شود .در تعریف نزول گسسته
آمده است « :نزول گسسته یک سوره به این معناست که آیات آن پشت سر هم نازل نشده و با نزول آیاتی از دیگر
سورهها در میان آنها ،در نزولشان گسست به وجود آمده است» (کلباسی ،1397 ،ص.)3
ابنکثیر از مفسرانی است که در تعیین زمان نزول آیات در بعضی از سور مدنی معتقد به گسستگی نزول آیات
بوده و معتقد است در تعدادى از سور مدنی آیات یک سوره به صورت پیوسته نازل نشده ،بلکه در خالل آیات یک
سوره ،آیاتی از دیگر سور نیز نازل شدهاست (نک :ابن کثیر ،1419 ،ج ،2صص،342 ،229 ،143 ،133 ،3
 343و ج ،3ص 212 ،171و ج ،4ص /89دودونگه ،1398 ،ص .)39براى مثال میتوان به نزول آیات سورههایی
مانند بقره و آلعمران اشاره کرد .او در مقدمه سوره آلعمران مینویسد :آیات ابتدایی تا آیه هشتاد و سوم در وفد
نجرانیان در سال نهم نازل شدهاند (ابنکثیر ،1419 ،ج ،2ص)3؛ با این وجود معتقد است آیه  113سوره بقره نیز
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در سال نهم در وفد نجرانیان نازل شده است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص )268و این بدان معناست آیاتی از سوره
بقره که از اولین سورههاى نازله در مدینه است در سال نهم همراه با سوره آل عمران نازل گردید.
به نظر میرسد مبناى گسستگی نزول در امر پذیرش نسخ تأثیرگذار است؛ زیرا زمانی که آیات یک سوره در
دو زمان و سیاق متفاوت نازل شوند ،امکان نسخ نیز بدون اشکال است .هرچند تقدم زمانی آیه منسوخ از ناسخ
امرى ضرورى است ،اما اعتقاد به نزول گسسته آیات ،میتواند چنین ضرورتی را از میان ببرد ،زیرا با فرض عدم
ترتیب در نزول آیات یک سوره ،آیات ابتدایی میتواند بعد از آیات انتهایی همان سوره نازل شوند و به همین دلیل،
ناسخ میتواند در آیات ابتدایی و قبل از منسوخ قرار گیرد .ابنکثیر با پذیرفتن گسستگی در سورههاى مدنی در
مواردى نیز حکم به نسخ آیاتی داده است که آیات ناسخ در چینش قبل از منسوخ قرار دارند .وى معتقد است که
سوره بقره در اوایل هجرت پیامبر (ص) نازل شده (ابنکثیر ،1419 ،ج ،2ص )3و آیه  115یا  144سوره بقره ناسخ
حکم قبله است (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1صص272و .)330براساس دیدگاه ابنکثیر ،این آیات در سال دوم هجرى
نازل گردیده و طبق محاسبهاى منطقی نزول سوره بقره از سال اول شروع شده و زمانی که به نیمههاى سال دوم
رسیده با نزول این آیات حکم قبله نسخ شده است .اما ابنکثیر ذیل آیه  113بقره سبب نزولی را ذکر میکند که
سبب نزول متعلق به نزاع یهودیان و مسیحیان در سال نهم و در وفد نجرانیان است (ابن کثیر ،1419 ،ج،1
ص .)268پس چگونه امکان دارد که آیه  115در سال دوم نازل شود ،ولی آیه  113در سال نهم؟ چنین ادعایی در
ا
مرحله اول منجر به گسست نزول در سورهها شده است .ثانیا ،تداخل آیات مدنی را در دیگر سورهها رقم میزند
به گونهاى که در سال نهم بنابر گفته ابنکثیر سوره آلعمران نازل شده و آیاتی از بقره نیز در این سال نازل شدهاند
(ابن کثیر ،1419 ،ج ،2ص.)3
ابنکثیر نزول قسمتی از آیات سوره توبه را در غزوه تبوک میداند (ابن کثیر ،1407 ،ج ،5ص .)3وى ذیل آیه
 41این سوره مینویسد« :عدهاى معتقدند این آیه اولین آیه نازله از سوره توبه میباشد که بوسیله آیه  91یا 122
توبه نسخ شده است» (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص .)138هرچند ابنکثیر نزول این آیات را در سال نهم دانسته
(ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)138 ،137اما ذیل آیه  84همین سوره روایتی را نقل میکند که این روایت بر نزول
آیه در سال نهم دللت دارد (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)169ولی با این وجود زمان نزول آیه را بعد از غزوه تبوک
میداند و این بدان معناست که ابتدا آیه  41الی  83قبل از غزوه تبوک نازل شده است و سپس آیه  91یا 122توبه
آیه  41را نسخ و سپس آیه  84نازل گردیده است (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)169اما ذهبی در شرح حوادث
سال نهم هجرى به مرگ عبدالله بن ابی اشاره کرده و به نقل از واقدى مینویسد« :عبد الله بن أبي بن سلول در
أواخر شوال بیمار شد و در ذي القعدة فوت کرد .بیمارى او  20شبانه روز طول کشید» (ذهبی ،1413 ،ج،2
ص .)659بنابراین ،با توجه به سخن ابنکثیر و ذهبی ،آیه  85توبه در سال نهم هجرى بعد از غزوه تبوک بر پیامبر
(ص) نازل شده است ،زیرا عبدالله بن ابی در غزوه تبوک حضورى پررنگ داشت (ابن کثیر1419،ج ،4ص
 .)158چنین دیدگاهی حاکی از نزول گسسته در بین آیات یک سوره است به این معنا که آیات انتهایی سوره توبه،
قبل از آیات ابتدایی آن نازل شدهاند؛ هرچند همه در یک سال نازل شده باشند .در صورتی که وى معتقد باشد
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نزول آیات این سوره پیوسته است ،میباید آیه  84توبه پس از آیات ناسخ نازل شده باشد ،زیرا عبدالله بن ابی در
غزوه تبوک حضور داشته است.
دیدگاه ابنکثیر ذیل آیات مذکور نشان از این دارد که گسستگی در بعضی از سورههاى مدنی رخ داده است و
در مواردى آیات ابتدایی یک سوره بعد از آیات انتهایی نازل شدهاند .در نتیجه در تفسیر وى مواردى وجود دارد که
نزول آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ ذکر شده و مشکلی را براى پذیرش نسخ از جانب ابنکثیر ایجاد نکرده است
(نک :ابنکثیر ،1419 ،ج ،2صص 343 ،342 ،229 ،143 ،133 ،3و ج ،3ص212 ،171؛ ج ،4ص/89
دودونگه ،1398 ،صص.)46- 39
گرچه ابن کثیر تصریحی بر این مبنا ندارد ،اما با مطالعه دقیق موارد میتوان وجود این مبنا در ذهن او را به
خوبی نشان داد .این مبنا در موارد دیگرى همچون تاریخگذارى آیات و سور هم کاربرد دارد و عمال امکان تاریخ
گذارى یک سوره با توجه به زمان نزول برخی از آیات آن را سلب میکند؛ چراکه ممکن است این آیات نزولی
جداگانه از سایر آیات سوره داشته باشند.

-4-2تکیه بر سیاق آیات برای پذیرش یا عدم پذیرش نسخ
سیاق از ریشه «سوق» و به معناى راندن و به حرکت درآوردن حیوانات است (ابن فارس ،1404 ،ج،3
ص )117و «سوق البل» به معناى راندن یا کشاندن شتر است (راغب اصفهانی ،1374 ،ج ،1ص .)436اما
سیاق در اصطالح عبارت است از «همه قراین لفظیه مانند کلماتی که با الفاظ مورد بحث ،یك کالم بههم مرتبط
را می سازند یا حالیه چون شرایط و فضاى محیط بر کالم که داراى دللتی در موضوع میباشند» (صدر،1978 ،
ص .)130ابنکثیر مفسرى است که براى سیاق اهمیت بسیارى قائل است و در مواردى نیز سیاق را براى نقد یا
پذیرش روایات تفسیرى شاهد میآورد .این مفسر با وجود اینکه معتقد است در نزول تعدادى از سورههاى مدنی
گسست به وجود آمده ،اما در مواردى با درنظرگرفتن سیاق حکم کرده است .البته این اشکال بر ابن کثیر وارد است
که در صورت اعتقاد به گسستگی نزول ،نمیتوان به سیاق استناد کرد یا حداقل باید براى همه موارد استدلل دلیل
قابل قبولی بر برهم نخوردن نظم نزولی آیات اقامه کرد ،اما در واقع این اشکالی است که به تعداد زیادى از مفسران
وارد است و میتواند ناشی از سیطرۀ نقل بر شیوۀ تفسیرى آنان و فهم ایشان از آیات باشد .ابن کثیر در بحث ناسخ
و منسوخ نیز سیاق را در نظر گرفته و بر این اساس در مورد نسخ آیات دیدگاه خود را بیان میکند .وى در تفسیر آیه
َ ْ َ ُ َ َ َ ْ َ ْ ُ ْ َ ْ ُ َّ
فال قل اْلنفال ِلل ِه َو( ﴾...انفال )1 /8 :بیش از ده سبب نزول نقل میکند که زمان نزول آیه
﴿یسئلونك ع ِن اْلن
ِ ِ
یادشده را در غزوه بدر در سال دوم گزارش میکنند (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4صص 3و )4و براساس آنها آیه فوق-
الذکر در مورد تقسیم غنایم جنگی نازل شده است و پس از نزول این آیه رسول خدا(ص) غنائم جنگی را بین
مبارزان غزوه بدر تقسیم کرد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص .)6این مفسر در شرح وقایع روز بدر نیز به زمان نزول
این آیه اشاره کرده و دلیل نزول این آیه را اختالف مسلمانان بر سر غنایم بدست آمده ذکر میکند (ابنکثیر،1407 ،
ج ،3ص )302و به نقل از قاسم بن السالم مینویسد« :أنفالی که خداوند در آیه اول أنفال در موردش سخن می
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گوید متعلق به پیامبر (ص) است ،ولی این آیه مدتی بعد با آیه  41انفال نسخ شد» (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص.)7
ابنکثیر در ادامه به نقل از مجاهد ،عکرمه و سدى مینویسد« :این آیه محکم است و نسخ نشده است» و از طرفی
نیز معتقد است آیات سوره أنفال سیاقی واحد دارند و به دلیل اینکه وجود فاصله زمانی میان ناسخ و منسوخ امرى
ضرورى است ،با وجود سیاق واحد میان آیات یک سوره ،نسخ نیز امکانپذیر نخواهد بود (ابنکثیر ،1419 ،ج،4
ص .)7وى در کتاب «البدایة و النهایة» نیز به این موضوع اشاره کرده و مینویسد« :عدهاى گمان کردهاند که اولین
آیه سوره انفال توسط آیه  41أنفال نسخ شده است ،ولی این صحیح نیست ،زیرا سیاق آیات قبل و بعد از آیه خمس،
همگی در مورد واقعه بدر به صورت یکباره نازل شدهاند و هیچ فاصلهاى بین نزول آیات نیست ،تا آیهاى بخواهد
آیه دیگرى را نسخ کند» (ابنکثیر ،1407 ،ج ،3ص .)303به عقیده ابنکثیر آیات نازله در یک سیاق مشترک نمی
توانند به وسیله آیاتی از همان سیاق ،نسخ شده باشند .بر این اساس ،میتوان گفت :وى در مواردى معتقد است
در پذیرش ناسخ و منسوخ فاصله زمانی مهمترین بحث است و تا زمانی که بین آیه ناسخ و آیه منسوخ فاصله
زمانی وجود نداشته باشد نسخ پذیرفته نیست ،البته به شرطی که آیات در یک سیاق مشترک باشند .دلیل چنین
دیدگاهی مشخص است ،زیرا مسأله نسخ مربوط به حکم است و حکم وقتی از جانب خداوند باشد ،لزمهاش
اجراى حکم در یک برهه زمانی است ،ولی زمانی که دو آیه ناسخ و منسوخ هم زمان نازل شده باشند ،امکان
اجراى حکم براى بندگان میسر نمیشود و در نتیجه ،نسخی هم اتفاق نمیافتد .آیتالله خویی نیز در این مورد با
ابنکثیر همرأى است؛ وى معتقد است« :از شرایط نسخ این است که آیه منسوخ قبل از آیه ناسخ نازل شده باشد»
(خویی ،1382 ،ص .)387اما باز هم نیاز به تأکید است که در صورتی که مفسر قائل به گسستگی در نزول آیات
یک سوره با فرض تداخل آیات دیگر سورهها باشد ،پذیرش چنین نسخی ممکن است.

-4-3توجه به تقدم و تأخر نزول سورهها
هرچند ابنکثیر در مورد نزول بعضی از سورههاى مدنی ترتیب خاصی قائل نیست و در موارد متعددى در
تفسیرش تداخل آیات مدنی را پذیرفته است ،اما با این وجود نمیتوان ادعا کرد که ابنکثیر بهطور مطلق هیچ
توجهی به ترتیب نزول ندارد .این مفسر در مواردى به زمان نزول سورهها توجه نشان داده و براى نزول هر کدام
زمانی را مشخص کرده است .از نگاه وى سوره بقره اولین سوره نازلشده در مدینه است (ابن کثیر ،1419 ،ج،1
ص  )66و از طرفی سوره أنفال با توجه به غزوه بدر ،در سال دوم (نک :ابن کثیر ،1419 ،ج ،4صص،16 ،12 ،3
 )26نازل شده و با توجه به غزوه بنی النضیر سوره حشر پس از أنفال نازل شده است (نک :ابن کثیر ،1419 ،ج،8
ص 86و )87و همچنین سورههایی مانند توبه و مائده از آخرین سور نازله از نظر ابنکثیر میباشند (ابنکثیر،
 ،1419ج ،3ص3؛ ج ،4ص .)89براى مثال میتوان به دیدگاه وى ذیل آیه  41أنفال اشاره کرد که مینویسد:
َ َ َّ
الل ُه َعلی َر ُسوله م ْن َأ ْهل ْال ُقری َفل َّله َو ل َّلر ُ
ول َو ِل ِذي
س
عدهاى مانند قتاده گمان کردهاند که آیه فیء﴿ :ما أفاء
ِ ِ ِ
ِِ ِ
ِ
ِ
َ
ُ ُ َّ ُ ُ َ ُ ُ
ْ
َ
ْ
ً
َ
ْ ُ
َ ُ َ ُ َْ َ
ْال ُق ْر بی َو ْال َیتامی َو ْال َمساکین َو ْابن َّ
یاء ِمنک ْم َو ما آتاکم الرسول فخذوهُ
الس
بیل ک ْي ال یکون دولة بین اْلغ ِن ِ
ِ
ِ
َّ َ َّ َّ َ ِ َ ُ ْ
َ َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َّ ُ
قاب﴾)حشر )7 /59 :توسط آیه خمس (انفال)41 /8 :
و ما نهاکم عنه فانتهوا و اتقوا الله ِإن الله شدید ال ِع ِ
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نسخ شده است و غنائم به پنج گروه مذکور در این آیه اخیر تعلق میگیرد .ابنکثیر چنین نسخی را نمیپذیرد و
معتقد است آیه  41انفال در غزوه بدر و در سال دوم نازل شد (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)52درحالیکه آیه 6
حشر در مورد نبرد پیامبر (ص) با بنینضیر و تصرف اموالشان به دست مسلمانان نازل شده است و این غزوه بعد
از غزوه بدر و شش ماه قبل از غزوه احد رخ داده است .این امرى کامال واضح است و هیچ شکی در آن نیست
(ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص /52مقریزى ،1420 ،ج ،1ص .)188بر اساس دیدگاه ابنکثیر آیه  41أنفال قبل از آیه
ا
 7حشر نازل گردیده ،در نتیجه آیهاى که زودتر نازل شده است ،نمیتواند ناسخی براى آیهاى باشد که بعدا نازل
شده است .وى در این مورد معتقد است که میباید نزول آیه ناسخ از نظر زمانی بعد از آیه منسوخ باشد .در نگاه
ابنکثیر نزول سوره انفال در یک سیاق است و سوره حشر نیز نزول یکباره دارد و با توجه به آنکه سوره أنفال قبل
از سوره حشر نازل شده است ،آیه  41أنفال نمیتواند ناسخی براى  7حشر باشد ،زیرا هر کدام در یک سیاق
مشترک و سورهاى مستقل قرار دارند .بنابراین ،ابنکثیر در نسخ آیه  41انفال بحث تقدم و تاخر نزول سورهها را در
نظر گرفته و بر این اساس نسخ را نپذیرفته است .گفتنی است عدم نسخ آیات مدنی توسط سورههاى مکی در
تفسیر ابنکثیر نیز حاکی از این مطلب است که این مفسر در مسأله نسخ به تقدم و تأخر نزول سورهها توجه نشان
داده ،لذا در نگاه وى هیچ آیهاى از سورههاى مکی ،آیات سور مدنی را نسخ نکرده است.
این مورد نیز میتواند ناشی از غلبۀ نقل و روایات وارده بر برداشتهاى تفسیرى و تاریخی ابن کثیر ناشی شده
باشد .به عبارت دیگر ،گرچه طبق برداشت اولیۀ او از متن قرآن و قرائن تاریخی آیات به صورت پیوسته در هر سوره
نازل شدهاند و سورهاى حین نزول سوره دیگر نازل نشده است ،اما ورود نقلها و اسباب نزول پراکنده با اسناد قابل
اعتنا ،وى را در مواردى وادار به پذیرش گسستگی در نزول کرده است.

-4-4اعتقاد به پیوستگی نزول در سورههای مکی
ابنکثیر مفسرى است که پیوستگی در سوره هاى مکی را پذیرفته و از طرفی تداخل آیات مکی و مدنی را نیز
انکار میکند .او معتقد است در سورههاى مکی نزول آیات گسسته نبوده و آیات هر سوره با هم تداخلی نداشتهاند
و در مقام عمل نیز به این مبنا پایبند است (نک :دودونگه ،1398 ،ص .)25بهترین مثالی که میتوان براى
پیوستگی نزول در سورههاى مکی بیان کرد سوره مزمل است که قریب به اتفاق مفسران نزول آیه  20این سوره را
در مکه ندانسته و معتقدند این آیه در سالهاى بعد در مدینه نازل شده است (زمخشرى ،1407 ،ج ،4ص/634
ثعالبی ،1418 ،ج ،5ص /500طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص .)74اما ابنکثیر نزول آیه  20مزمل را در مدینه
نمیپذیرد ،بلکه از اقوال وى به دست میآید که وى قائل به نزول پیوسته سوره مزمل است (ابنکثیر ،1419 ،ج،8
ص .)269دلیل این ادعا این است که وى اقوالی که نزول آیه  20مزمل را در ماهها یا سالهاى بعد میدانند
نمیپذیرد و مورد نقد قرار میدهد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،8ص .)269این مفسر برخالف اقوال دیگر مفسران ،نسخ
آیات ابتدایی این سوره با آیه  20را نپذیرفته و از آنجا که قائل به پیوستگی نزول در این سوره است هیچگونه سخنی
از نسخ ،ذیل این آیه به میان نیاورده است.

 182دو فصلنامه کتاب قیم ،دوره  ،12شماره  ،26بهار و تابستان 1401

ابنکثیر در همه مواردى که به مسأله نسخ میپردازد در هیچ موردى قائل به وجود هر دو آیه ناسخ و منسوخ
در یک سوره مکی نشده است .عدم پذیرش چنین نسخی در سوره انعام به خوبی روشن است ،از دیدگاه ابنکثیر،
سوره انعام از سورههایی است که به صورت یکباره در مکه نازل شده است .وى هیچ آیهاى از این سوره را ناسخ
دیگر آیات سوره انعام یا سورههاى مکی ندانسته است و این نشان از اعتقاد وى به نزول پیوسته در سورههاى مکی
دارد.

-5نوع مواجهه ابنکثیر با روایات دال بر ناسخ و منسوخ
ابن کثیر در نقد روایات نسخ روشهایی را بکار میگرفته است .در این بخش به روشهاى این مفسر در نقد
روایات ناسخ و منسوخ اشاره خواهد شد.

 -5-1استناد به اقوال صحابه ،تابعین و مفسران
از جمله روشهاى ابنکثیر در مسأله نسخ ،استناد به اقوال صحابه و تابعان و مفسران میباشد .وى از مجموع
موارد نسخی که بیان میکند یازده مورد را از ابنعباس (ابن کثیر ،ج ،1ص266؛ ج ،2ص333 ،75؛ ج،3
ص253؛ ج ،4ص ،)74شش مورد از عکرمه (ابن کثیر ،1419 ،ج ،3ص ،)293شش مورد از قتاده (ابن کثیر،
1419؛ ج ،1ص266؛ ج ،2ص75؛ ج ،4ص ،)74 ،52چهار مورد از مجاهد (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص259؛
ج ،3ص293 ،60؛ ج ،4ص ،)74سه مورد از حسن بصرى (ابن کثیر ،1419 ،ج ،3ص ،293ج ،4ص ،)74
سه مورد از سدى (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص266؛ ج ،2ص75؛ ج ،4ص ،)7و از مکحول (ابن کثیر،1419 ،
ج ،2ص ،193ج ،3ص ،)293ضحاک (ابن کثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)97عطاء (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص272؛
ج ،4ص ،)74زید بن اسلم (ابن کثیر ،1419 ،ج ،2ص75؛ ج ،4ص ،)74مقاتل ،سعید بن جبیر (ابن کثیر،
 ،1419ج ،2ص )75سعید بن مسیب (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص499؛ ج ،6ص ،)10ابنجریح (ابنکثیر،
 ،1419ج ،1ص272؛ ج ،3ص ،)249هر کدام دو مورد و از شعبی (ابن کثیر ،1419 ،ج ،6ص ،)76ربیع (ابن
کثیر ،1419 ،ج ،2ص ،)75ابوالعالیه (ابن کثیر ،ج ،1ص ،)266ابنابیرباح ،ابنسیرین (ابن کثیر ،1419 ،ج،3
ص ،)193زهرى (ابن کثیر ،1419 ،ج ،2ص )193هر کدام یک مورد روایت نقل کرده است .بعضی از این
روایات مرسل هستند.
این مفسر در مواردى نیز به اقوال مفسرانی مانند طبرى و ابنابیحاتم نیز استناد میکند (ابنکثیر ،1419 ،ج،2
ص .)234وى عالوه بر نقل از این افراد در مواردى نیز با توجه به اقوالشان به نقد روایات نسخ پرداخته است.
گفتنی است از روشهاى ابنکثیر در تفسیر خود ،در برخورد با روایات تفسیرى بهویژه اسباب نزول ،نقد این
روایات از جهت سند و متن میباشد ،اما این مفسر در مورد سند روایات نسخ چنین نقدى را انجام نداده و سند
روایات ناسخ و منسوخ را نقد و بررسی نکرده است .او در موارد متعدد ،روایات نسخ را از منابعی مانند صحاح
به ویژه صحیح بخارى و صحیح مسلم ،مسند احمد بنحنبل و کتاب ناسخ و منسوخ قاسم بن السالم نقل
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َّ َ َ
َ
ً
َ َ
َ َ ْ َ ْ ُ ْ ُ ْ ً ُ َ َ ِّ ً َ َ ُ َ َ َّ ُ
خالدا فیها َو غ ِض َب الل ُه عل ْی ِه َو ل َعن ُه
کرده است .ابن کثیر ذیل آیه ﴿و من یقتل مؤ ِمنا متعمدا فجزاؤهُ جهنم ِ
َ َ َّ َ َ ً َ
َو أعد ل ُه عذابا عظیما﴾ (نساء )93 /4 :به نقل از ابنعباس مینویسد :کسی که از عمد کسی را به قتل برساند،
توبهاش پذیرفته نیست .وى در ادامه از مغیرة بن نعمان نقل میکند :از سعید بن جبیر شنیدم که میگفت :اهل
کوفه در مورد این آیه دچار اختالف شدند ،در نتیجه نزد ابنعباس رفتند و از او در مورد این آیه پرسیدند؛ وى گفت:
ْ ْ ْ ً
ً َ ُ
َّ
﴿ َو َم ْن َیق ُتل ُمؤ ِمنا ُم َت َع ِّمدا ف َجزاؤهُ َج َهن ُم ﴾...آخرین آیه نازله است و چیزى این آیه را نسخ نکرده است (ابن
کثیر ،1419 ،ج ،2ص .)333این روایت را مسلم و نسایی نیز نقل کردهاند .ابنکثیر معتقد است روایات زیادى
وجود دارد که از قتل عمد نهی کرده است .وى این آیه را تهدید شدیدى میداند براى کسانی که میخواهند این
گناه بزرگ را انجام دهند .بر اساس روایت ابنعباس به نظر میرسد عدهاى قائل به نسخ این آیه بودهاند ،لذا ابنکثیر
این آیه را محکم و غیر منسوخ میداند (ابن کثیر ،1419 ،ج ،2ص.)333
وى ذیل آیه  29نساء مینویسد :خداوند با نزول این آیه مومنین را از تجاوز به اموال دیگران نهی میکند و
منظور این است که از کسبهاى حرام مانند ربا و قمار پرهیز کنید .ابنکثیر در نقد نسخ این آیه با استناد به روایت
ابنابی حاتم که از علقمه نقل شده است نسخ را نپدیرفته و مینویسد :این آیه محکم است و در گذشته نسخ نشده
و تا روز قیامت نیز نسخ نخواهد شد (ابنکثیر ،1419 ،ج ،2ص. )234

 -5-1تخصیص و استثنا به جای نسخ
از جمله موضوعات مطرح در تفسیر قرآن عام و خاص و استثناء می باشد .عده اى از مفسران در مواجه با
نسخ در بعضی آیات تخصیص و استثناء را ترجیح داده اند(نک :ابنجوزى ،1422 ،ص .)175ابنکثیر ذیل این
آیه  121انعام به نقل از طبرى مینویسد :علماى اسالمی در نسخ این آیه دچار اختالف شدهاند .عدهاى مانند
مجاهد معتقدند که این آیه نسخ نشده و محکم است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،3ص )293و برخی مانند عکرمه و
ٌّ َ
َ َ ُ َّ َ ُ ُ ْ َ ٌّ َ ُ ْ َ َ ُ ُ
عامک ْم ِحل ل ُه ْم﴾ (مائده:
حسنبصرى و مکحول معتقدند که با آیه ﴿و طعام الذین أوتوا ال ِکتاب ِحل لکم و ط
 )5 /5نسخ شده است .اما از نظر طبرى بین این دو آیه تعارضی وجود ندارد و ابنکثیر نیز دیدگاه طبرى را پذیرفته
و معتقد است از نگاه گذشتگان منظور از نسخ در این آیه تخصیص بوده و آیه  5مائده حکم آیه  121انعام را
تخصیص زده است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،3ص.)293
َ
ُ
َ
َ
ً
َ
ُ
َ
ْ
ُ
ْ َ َ ْ ْ ُ ٌ ْ
ناح أن تدخلوا ُب ُیوتا غ ْی َر
وى همچنین ذیل آیه  27نور پس از بیان حکم آیه مینویسد :آیه ﴿لیس علیکم ج
ُ َ
َم ْسکونة( ﴾...نور )29 /24 :مخصصی براى آیه  27نور است و با نزول آیه  29نور ،خداوند جواز ورود به
خانههاى متروکه را داده است و در ادامه روایتی از ابنعباس نقل میکند که براساس این روایت ،آیه  27نسخ و
استثناء شده است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،6ص .)38اما آنگونه که گفته شد از نگاه ابنکثیر آیه  29مخصص آیه 27
است و نمیتواند ناسخ این آیه باشد .ابنجوزى این روایت را در کتاب «نواسخ القرآن» با سندى از عکرمه از ابن
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عباس نقل کرده است و مینویسد« :این دو مفسر قائلند که آیه  27نور نسخ شده است .اما این نسخ پذیرفته
نیست ،زیرا آیه  29نور مخصص آیه  27می باشد» (ابنجوزى ،1422 ،ص.)175
از نگاه قرطبی و فخر رازى نیز این دو آیه حکمی جداگانه دارند ،زیرا آیه  27نور ورود بدون اجازه مسلمانان را
به دیگر خانهها را منع کرده ،اما آیه  29در پی سؤال ابوبکر در مورد ورود بدون اجازه به مسافرخانهها و خانههاى
غیر مسکونی ،مبنی بر بدون اشکال بودن این عمل نازل شده است (قرطبی ،1364 ،ج ،12ص /212فخر رازى،
 ،1420ج ،23ص.)357
َ
ْ
ُ
ْ
ْ
ُ
ْ
ْ
َ
َ
َ ْ ْ
ُ
صار ِه َّن َو
ابنکثیر ذیل آیه  60نور به نقل از ابن عباس مینویسد :آیه ﴿و قل ِللمؤ ِم ِ
نات یغضضن ِمن أب ِ
َ ْ َ ْ َ ُ ُ َ ُ َّ َ ُ ْ َ َ
ین ِز ین َت ُه َن﴾ (نور )31 /24 :بهوسیله آیه  60نور نسخ شده است و همچنین آیه 60
یحفظن فروجهن و ال یب ِد
نور نیز این آیه را استثناء زده است ،اما مفسران ،نسخ در مورد آیه  31را نمیپذیرند (ابنکثیر ،1419 ،ج ،6ص.)78
از نگاه ابنکثیر آیه  60نور نمیتواند ناسخ آیه  31باشد ،بلکه حکم این آیه مخصص آن است .آیه  31نور حکمی
کلی در مورد زنان مؤمن است که به آنان فرمان میدهد تا نگاه خود را از نامحرم گرفته و زینتهاى خود را آشکار
نکنند ،اما آیه  60این حکم را از زنان کهنسال و ازکارافتاده برداشته است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،6ص .)78این
احتمال نیز وجود دارد که منظور ابنعباس از نسخ همان استثناء باشد ،زیرا آیه  31نور یکی از مهمترین آیات بیان
کننده احکام زنان است ،نمی توان پذیرفت کسی قائل به نسخ احکام این آیه باشد .پس در اینکه ابنعباس معتقد
به نسخ آیه است ،باید به دنبال معنایی دیگر غیر از نسخ بود .به نظر میرسد منظور ابنعباس این است که حکم
حجاب براى زنان ازکارافتاده نسخ شده به این شکل که بعد از نزول آیه  60قسمتی از حکم آیه  31که مربوط به
زنان از کار افتاده است نسخ شده است و حتی میتواند با این احوال نسخ در اینجا به معناى تحویل و جابجایی
باشد؛ اینگونه که آیه  31براى همه پوشش را واجب کرده است ،ولی خداوند با نزول آیه  60حکم پوشش در آیه را
در مورد زنان ازکارافتاده تغییر داده و بر آنان آسان گرفته است .در نتیجه ،باید گفت :اول ،منظور ابنعباس از نسخ
آیه ،کل آیه نیست ،بلکه یکی از احکام آیه است و ثانیا ،نسخ در اینجا به معناى ازاله و از بین رفتن نیست ،بلکه به
معناى تغییر و یا استثناء است.
از دیگر آیاتی که ابنکثیر معتقد است نسخ در آن رخ نداده ،بلکه استثناء شده و تخصیص خورده ،آیه پیمان
َّ َ ْ َ
َ
َُ ُ ُْْ ُ
ُ ُ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
نات ُ
هاجرات ف ْام َت ِحنوه َّن الل ُه أعل ُم
م
م
ؤ
م
ال
م
ک
جاء
ذا
إ
وا
ن
ِ
صلح حدیبیه است .وى ذیل آیه ﴿یا أیها الذین آم ِ
ِ
ُّ َ َ
ٌّ َ
ُ َ ْ ُ َّ
َ َ
ْ
َ ْ َ
ُ
ُ
ُ
إیمان ِه َّن ف ِإن ع ِل ْم ُت ُموه َّن ُمؤ ِمنات فال ت ْر ِج ُعوه َّن ِإلی الکف ِار ال ه َّن ِحل ل ُه ْم َو ال ه ْم َی ِحلون ل ُهن﴾...
ِب ِ
(ممتحنه .)11-10 /60 :مسلمانان و مشرکین مکه در صلح حدیبیه توافق کردند که اگر شخصی از اهل مکه به
مدینه فرار کرد و قصد مسلمان شدن را داشت ،پیامبر (ص) باید او را تحویل مشرکان مکه بدهد ،ولی اگر کسی
از مسلمانان به مکه گریخت ،مشرکان آن شخص را تحویل مسلمانان نخواهند داد .ابنکثیر معتقد است این آیه
قراردادى را که بین مسلمانان و مشرکین روز حدیبیه بسته شد ،تخصیص زد .وى در سبب نزول این آیه با سندى از
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ابیلبابه از عبد الله بن ابیاحمد نقل میکند :این آیه زمانی نازل شد که امکلثوم بنت عقبه بعد از این قرارداد به
مدینه هجرت کرد و وقتی برادرانش او را از پیامبر (ص) طلب کردند ،پیامبر (ص) او را به آنان تحویل نداد و سپس
آیات امتحان نازل شد (ابنکثیر ،1407 ،ج ،4ص .)180وى ذیل این آیه مینویسد :عدهاى از مفسران سلف
معتقدند این آیات ،پیمان مزبور را نسخ کرده ،اما ابنکثیر این نسخ را نمیپذیرد و معتقد است این آیات ،سنت
پیامبر را استثناء زدهاند (ابن کثیر ،1419 ،ج ،8ص.)120
او به ترتیب بخش قابل توجهی از آیاتی که بحث نسخ در مورد آنها بین مفسران مطرح شده را از گردونه این
بحث خارج کرده و به تقلیل آیات منسوخ کمک میکند که در نوع خود جالب توجه است.

 -5-3استناد به آیات قرآن و سنت پیامبر (ص) در نقد نسخ
از دیگر دلیل ابنکثیر در بیان نسخ استناد به آیات قرآن براى پذیرش یا عدم پذیرش نسخ است .این مفسر
ذیل آیه  36توبه مینویسد :علما در مورد جهاد ابتدایی در ماههاى حرام دچار اختالف شده و عدهاى حکم به منع
و عدهاى نیز حکم به جواز دادهاند (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص ،)131اما نظر مشهور این است که حکم ممنوعیت
جهاد ابتدایی در ماههاى حرام ،منسوخ شده است؛ یعنی ممنوعیت جهاد در این ماهها برداشته شده است و
مسلمانان میتوانند در ماههاى حرام جهاد کنند ،زیرا خداوند در ادامه آیه میفرمایدَ ﴿ :فال َت ْظل ُ
فیه َّن
وا
م
ِ
ِ
َ ُْ ُ
أنف َسکم( ﴾...توبه )36 /9 :و سپس مسلمانان را به جهاد با مشرکان امر میکند و از طرفی سیاق دللت بر عموم
دارد .پیامبر (ص) نیز در ذى القعده که از ماههاى حرام است اهل طائف را محاصره کرد و همچنین در ماه شوال
به سوى قبیله هوازن و جنگ با آنان رفت (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص.)131
اما دیدگاه دوم ،قتال در ماههاى حرام را ممنوع دانسته ،در نتیجه آیه نسخ نشده و محکم است .بدین معنا که
جهاد ابتدایی در ماههاى حرام براى مسلمانان جایز نیست (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4ص .)132 ،131ابنکثیر براى
َّ
َّ
ُ ُّ َ
َ ُّ َ َّ َ َ ُ
عائ َر الله ( ﴾...مائده )2 /5 :و همچنین آیه ﴿الش ْه ُر
ش
وا
ل
ح
ت
ال
وا
ن
عدم نسخ این آیه به آیه ﴿یا أیها ال ِذین آم
ِ
ِ
َ
ْ
ْ
َ
ْ َ ُ َّ
َ ُ
ُ
ْ
رام ِبالش ْهر ال َح ِرام َو ال ُح ُرمات ِقصاص ف َم ِن اع َتدی عل ْیک ْم ( ﴾...بقره )194 /2 :استشهاد کرده است
الح
ِ
(ابنکثیر ،1419 ،ج ،4صص .)132 ،131اما شاهد دیگر وى بر عدم نسخ این حکم ،نبرد مسلمانان بعد از اتمام
ُ ْ ُ ْ َ َ َّ ً َ ُ ُ َ ُ َ َّ ً
قاتلونک ْم کافة( ﴾...توبه/9 :
قاتلوا المش ِر ِکین کافة کما ی ِ
ماههاى حرام با مشرکان است .ابنکثیر معتقد است ﴿ ِ
 )36از قبلش جدا و یک جمله استینافی است که براى تحریک و تهییج مسلمانان نازل شده است و به این معناست
که اگر مشرکان براى نبرد با شما متحد شدند ،شما نیز براى نبرد با مشرکان با هم متحد شوید؛ و اگر آنان نبرد را
شروع کردند ،شما هم مانند آنان عمل کنید .او این احتمال را نیز میدهد که امکان دارد این قسمت از آیه ،إذن
جهاد را با مشرکانی که آغازگر جنگ در ماههاى حرام هستند تشریع کرده است؛ و سپس براى این احتمال به آیه
ْ
َ ُ ُ ُ َْ ْ
َ
َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ ْ ْ َ
قاتلوه ْم ِعند ال َم ْس ِج ِد ال َحرام َح َّتی
﴿الشهر الحرام ِبالشه ِر الح ِرام و ( ﴾...بقره )194 /2 :و آیه ﴿و ال ت ِ
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ُ ُ ُ
َ ْ َُ ُ َ ْ ُ ُ
قاتلوک ْم ِف ِیه ف ِإن قاتلوک ْم فاق ُتلوه ْم ( ﴾...بقره )191 /2 :استشهاد میکند .با توجه به این دو آیه مسلمانان در
ی ِ
صورتی میتوانند با مشرکان بجنگند که آنان آغازگر جنگ باشند (ابنکثیر ،1419 ،ج ،4صص.)132 -131

 -5-4عدم ارتباط حکم در آیه ناسخ و منسوخ
از جمله مواردى که ابنکثیر نسخ را نمیپذیرد ،آیاتی است که از نظر حکم با هم ارتباطی نداشته ،بلکه بیان
کننده دو حکم جداگانه میباشند .عدهاى از مفسران بدون اینکه به این موضوع توجه کنند ،قائل به نسخ چنین
َ ُ َّ َّ
َ ُ
َّ َّ َ ُ ُ َ ُ
قاتلونک ْمَ ،و ال ت ْع َتدوا ِإن الل َه ال ُی ِح ُّب
قاتلوا ِفي َس ِب
یل الل ِه ال ِذین ی ِ
آیاتی شدهاند .این مفسران ذیل آیات ﴿و ِ
ِ
َ
َ
َ
ْ
ْ
ُ
َ
َ
ُ
ُ َ ْ
ْ
ْ
ُ
ُّ
َ
ُ
ُ
ْ ُ ُ
ْال ُم ْع َتد َ
ینَ .و اق ُتلوه ْم َح ْیث ث ِقف ُت ُموه ْم َو أخر ُجوه ْم ِم ْن َح ْیث أخ َر ُجوک ْم َو ال ِف ْتنة أشد ِم َن الق ْتلَ ،و ال
ِ
ِ
ِ
ُ ُ
َْ
ْ
َ
ْ
ُ
قاتلوه ْم ِعند ال َم ْس ِج ِد الحرام( ﴾...بقره190 /2 :و  191و192و )193قائل به نسخ شدهاند .ابنکثیر روایتی از
ت ِ
ابیالعالیه نقل میکند که بر اساس این روایت ،آیه 190بقره اولین آیه نازله در مورد جهاد است و زمانی که این آیه
بر پیامبر (ص) نازل شد ،پیامبر (ص) با کسانی که قصد نبرد با مسلمانان را داشتند جنگید ،ولی با کافرانی که به
مسلمانان حمله نمیکردند کارى نداشت .این مفسر در ادامه روایتی از عبد الرحمن بن زید بن اسلم نقل میکند
ُ
ُْ ُ
که بر اساس آن ،آیه  190بقره به وسیله آیه ﴿ َف ْاق ُت ُلوا ْال ُم ْشرک َ
ین َح ْیث َو َجدت ُموهم( ﴾...توبه )5 /9 :نسخ شده
ِِ
است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص.)387
اما از نگاه ابنکثیر این آیه نمیتواند نسخ شده باشد .وى معتقد است در نسخ آیه  91بقره باید تأمل بیشترى
کرد ،زیرا دلیل نزول آیه  190بقره ترغیب و تهییج مسلمانان به نبرد با دشمنان اسالم است و میگوید« :همانگونه
َ ُ
قاتلوا
که با شما جنگیدند ،شما هم با آنان بجنگید» .به همین دلیل خداوند در سوره توبه میفرماید﴿ :و ِ
ْ ُ ْ َ َ َّ ً َ ُ ُ َ ُ َ َّ ً
ُ َ ْ ُ َْ
ُ
َ ْ ُ ُ
...و اق ُتلوه ْم َح ْیث ث ِقف ُت ُموه ْم َو أخر ُجوه ْم
قاتلونک ْم کافة ﴾ (توبة ،)36 /9 :اما در آیه ﴿
المش ِر ِکین کافة کما ی ِ
ِ
ُ َْ
ُ
ِم ْن َح ْیث أخ َر ُجوکم﴾ (بقره)191 /2 :؛ یعنی در راه کشتن دشمنان استوار باشید ،همانگونه که مشرکان نیز قصد
دارند شما را بکشند .و تالش کنید آنان که شما را از مکه بیرون راندند از مکه بیرونشان کنید .وى معتقد است آیه
 190بقره به مسلمانان امر میکند در راه خدا جهاد کنند ،ولی در نبرد با دشمنان تجاوز نکرده و از کشتن زنان و
مردان کهنسال و کودکان خوددارى کنند .همچنین این آیه ،مسلمانان را از کشتن راهبان و کشیشان و سوزاندن
درختان و قتل حیوانات منع میکند .وى روایتی دیگر از بریده نقل میکند که پیامبر (ص) فرمود :در راه خدا با
کفار بجنگید ،ولی پیمانهایتان را نشکنید و در کشتن زیادهروى نکنید ،مثله نکنید و بچهها و کشیشان را نکشید
(ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص .)387ابنکثیر با ذکر این روایات نسخ آیه  190بقره را نمیپذیرد ،بلکه از نظر وى،
موضوع این دو آیه مختلف است.
از دیگر موردى که ابنکثیر نسخ را بخاطر عدم ارتباط حکم در آیه ناسخ و منسوخ ادعائی نمیپذیرد ،آیات
َ َ َْ ً
ً
َّ َ َّ َ ْ ُ
ذین ُی َت َوف ْون ِمنک ْم َو َیذ ُرون أزواجا َو ِص َّیة
 234و  240بقره است .مفسران و قرآنپژوهان معتقدند آیه ﴿وال
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َّ
ً َ ْ
َ َ َْ ً
َّ َ ْ ُ
َْ
وال َ
ذین ُی َت َوف ْون ِمنک ْم َو َیذ ُرون أزواجا
واج ِه ْم َمتاعا ِإلی ال َح ْو ِل ( ﴾...بقره )240 /2 :بهوسیله آیه ﴿
ز
ِْل ِ
َ َ َ َّ ْ َ َ ْ ُ َّ َ ْ َ َ َ َ ُْ
یتر بصن ِبأنف ِس ِهن أر بعة أشهر( ﴾...بقره )234 /2 :نسخ شده است .این دیدگاه را بیشتر مفسران پذیرفتهاند و
از آنجا که ناسخ قبل از منسوخ قرار گرفته است ،سعی در توجیه چنین نسخی دارند .دلیل این توجیهات تقدم
زمانی نزول منسوخ قبل از ناسخ است .عدهاى معتقدند آیه  240بقره قبل از آیه  234این سوره نازل شده است،
اما چنین ترتیبی به دستور پیامبر (ص) اعمال گردید .استناد این دسته از مفسران روایتی است که ابنزبیر از عثمان
نقل میکند .ابنابی ملیکه از عبد الله بن زبیر نقل میکند« :من به عثمان گفتم :آیه  240بقره را آیه  234بقره نسخ
کرده است ،چرا در مصحف آن را نوشتید؟ عثمان گفت :این امرى توقیفی است و در مصحف نیز ترتیب این دو
آیه اینگونه بودهاند و من هیچ آیهاى را از جایش تغییر نمیدهم» .این روایت نشان میدهد که عثمان چینش آیات
را توقیفی می داند و لذا آیه را نه حذف کرده و نه جایگاه آیه را تغییر داده است (ابنکثیر ،1419 ،ج ،1ص/499
سیوطی ،1421 ،ج ،1ص /215زرقانی ،بی تا ،ص .)395عدهاى نیز مانند نصر حامد ابوزید معتقدند که ترتیب
این دو آیه در سیر نزول اینگونه نبوده و در مصحف ،هنگام چینش آیات جابهجا شدهاند و این ترتیب ،حاصل
اجتهاد صحابه بعد از پیامبر (ص) است (ابو زید ،1380 ،ص.)215
ابن کثیر به نقل از مفسرانی بزرگ ،مانند مجاهد ،حسن بصرى ،عکرمه ،قتاده ،ضحاک ،ربیع و مقاتل بنحیان
مینویسد :آیه  240بقره بوسیله آیه  234بقره نسخ شده است .هرچند ابنکثیر از مفسرانی است که پیوستگی نزول
در همه سورههاى مدنی را نمی پذیرد و امکان دارد چنین مبنایی منجر به تقدم ناسخ قبل از منسوخ باشد ،اما با این
وجود ،وى تقدم ناسخ بر منسوخ در این سوره را صراحتا نپذیرفته و برخالف همه مفسرانی که به نسخ آیه 240
توسط آیه  234بقره حکم کردهاند ،حکم به عدم نسخ میکند و معتقد است این دو آیه حکمی جداگانه داشته و
هیچ تعارضی با هم ندارند .از نگاه این مفسر آیه  240دللتی بر وجوب عده نگهداشتن زنان در یک سال را ندارد
تا اینکه بخواهد بوسیله آیه  234نسخ شود ،بلکه این آیه به زنان سفارش میکند که اختیار دارند در صورت امکان
یک سال بعد از وفات همسرشان در خانه بمانند .به همین دلیل خداوند در آیه  240لفظ وصیت را بکار برده است
(ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص .)499گفتنی است که از نگاه سعید بنمسیب این آیه بهوسیله آیه ﴿یا َأ ُّی َها َّالذ َ
ین
ِ
َ َ
ْ ْ
َُ
آمنوا ِإذا نک ْح ُت ُم ال ُمؤ ِمنات…﴾ (احزاب )49 /33 :نسخ شده است (ابن کثیر ،1419 ،ج ،1ص .)499به نظر
میرسد دیدگاه سعید بنمسیب در مورد نسخ این آیه منطقیتر باشد ،زیرا سوره احزاب بعد از سوره بقره نازل شده
است و همچنین بین این دو سوره فاصله زمانی وجود دارد و منسوخ مقدم بر ناسخ است.
َ ْ َ ُ ْ ُ َّ َ ُْ
ُ
ابنکثیر در تفسیر آیه  52احزاب نیز مینویسد :از دیدگاه بعضی مفسران آیه ﴿ت ْرجي من تشاء ِمنهن و تؤوي
إ َل ْی َك َم ْن َت ُ
شاء َو( ﴾...احزاب )51 /33 :را آیه  52سوره احزاب نسخ کرده است (ابنکثیر ،1419 ،ج،6
ِ
ص .)396بر اساس این دیدگاه آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شده است .ابنکثیر در ذیل این آیه مینو یسد:
عدهاى گمان کردهاند نسخ در این دو آیه مانند نسخ در آیه  234و  240سوره بقره است ،زیرا ناسخ قبل از منسوخ
نازل شده است (نک :ابنکثیر ،1419 ،ج ،6ص .)396وى نظر خود را در مورد این آیه اعالم نمیکند ،ولی با
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نگاهی تردیدآمیز به چنین نسخی مینگرد و به نظر میرسد نسخ در این مورد را نیز نپذیرفته است .گفتنی است
که مفسرانی مانند فخر رازى و قرطبی نیز نسخ آیه  52احزاب را بهوسیله آیه  51نپذیرفتهاند و حتی فخررازى معتقد
است نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست (فخررازى ،1420 ،ج ،25ص .)178قرطبی نیز مینویسد :عدهاى
معتقدند آیه  52احزاب بوسیله سنت نسخ شده است و ناسخ آیه حدیث عایشه است ،اما علماى کوفه با این نسخ
موافق نیستند زیرا در مصحف ناسخ قبل از منسوخ آمده است (قرطبی ،1364 ،ج ،14ص.)219

-6جدول -تعداد آیات نسخ در تفسیر ابنکثیر
سوره

محل نزول

آیات منسوخ

آیات ناسخ

بقره

مدینه

( 10پذیرش)6

( 6پذیرش)4

آل عمران

مدینه

( 1سکوت)

------

نساء

مدنیه

( 9پذیرش)3

( 7پذیرش )4

مائده

مدینه

( 3پذیرش نامشخص)

( 3پذیرش)2

انعام

مکه

( 2عدم پذیرش)

------

انفال

مدینه

( 5پذیرش)1

( 3پذیرش)1

توبه

مدینه

( 2عدم پذیرش)

( 15پذیرش )7

هود

مکه

( 1نقل روایت)

------

نحل

مکه

( 1نقل روایت)

------

محمد

مدینه

( 1عدم پذیرش)

------

نور

مدینه

( 3عدم پذیرش)

( 4پذیرش )1

عنکبوت

مکه

( 1فقط نقل روایت)

------

احزاب

مدینه

( 1عدم پذیرش)

( 2پذیرش)1

مجادله

مدینه

( 1پذیرش)1

( 1پذیرش)1

تغابن

مدینه

------

( 1سکوت)

حشر

مدینه

------

( 1عدم پذیرش)

ممتحنه

مدینه

------

( 1عدم پذیرش)

 -6-1تحلیل جدول
در خاتمه بحث به عنوان جمعبندى ارائه گزارش یک پارچهاى در قالب یک جدول و توضیحاتی درباره آن
بایسته مینماید .جدول فوق تعداد آیات ناسخ و منسوخ در تفسیر ابنکثیر در هر سوره را مشخص میکند .بر
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اساس این جدول ،همه آیات ناسخ در سورههاى مدنی قرار داشته و آیات منسوخ نیز در سورههاى مکی به صورت
انگشت شمار وجود دارد .تحلیل جدول ناسخ و منسوخ سورهها نشان از این دارد که سورهاى مانند آلعمران
گسستگی کمترى نسبت به دیگر سورهها دارد و از طرفی ،هیچ آیه ناسخی در سورههاى مکی وجود ندارد .همچنین
بیشترین آیات ناسخ در سوره توبه و پس از آن در سورههاى نساء و بقره به ترتیب وجود دارند .از میان کل سورههاى
قرآن فقط  15سوره داراى آیات منسوخ هستند که بیشتر این سورهها در مدینه نازل شدهاند .آیاتی که از سوره بقره
نسخ شده است دو حال بیشتر ندارد :یا بیشتر آیات ناسخ از خود سوره بقره هستند ،یا از سورههایی هستند که بعد
از بقره مانند توبه و نساء نازل شده اند و همچنین بعضی از آیات ناسخه در این سوره ،یا حکم قبل از خود را که
آیهاى در موردش نیامده ،نسخ میکند یا ناسخ آیاتی از خود سوره است .لذا ابنکثیر آگاهانه روایات ناسخ و
منسوخ را نقل کرده و ترتیب نزول سورهها را در نظر گرفته است .از طرفی سوره توبه  -که ابنکثیر آن را آخرین
سوره نازلشده میداند  -جز در مورد دو آیهاش (آیات  36و  )41ادعاى نسخی نشده است که ابن کثیر نسخ
هیچیک از این دو آیه را نپذیرفته است (ابن کثیر ،1419 ،ج131 ،4و  )138و از طرفی بیشترین آیات ناسخه را از
این سوره نقل میکند که چنین آمارى حکایت از این دارد که از نگاه ابنکثیر سوره توبه از آخرین سورههاى نازل-
شده است .به نظر میرسد ابنکثیر نزول سوره توبه را بعد از سوره مائده میداند ،زیرا وى روایاتی را نقل میکند
که بر اساس این روایات ،آیاتی از سوره توبه ناسخ آیات سوره مائده است .میتوان گفت از نگاه این مفسر ،بقره
اولین سوره نازلشده در مدینه است و پس از آن نساء و سپس انفال ،حشر ،احزاب ،نور ،ممتحنه ،آلعمران نازل
شدهاند.

نتیجهگیری
 -1ابنکثیر دمشقی از مفسران ی است که به روشی متعادل پدیده نسخ را پذیرفته است .او در مسأله نسخ،
نگاههاى جدید داشته و رویکرد او به مساله نسخ مانند بسیارى دیگر از مفسران جنبه تقلیدى ندارد و در مواردى
که بیشتر مفسران نسخ را پذیرفتهاند ،وى به نقد این نظرات پرداخته و سعی میکند در مواردى که آیات ناسخ و
منسوخ تعارضی ظاهرى با هم دارند ،این تعارض را برطرف کند.
 -2ابنکثیر سعی میکند با روشهاى متعارف نقد حدیث ،روایات ناسخ و منسوخ را نقد و بررسی کند؛ با
این وجود متعرض سند روایات نسخ نشده و سند این روایات را جرح نکرده است .وى در پذیرش و عدم پذیرش
نسخ مبانی محکمی داشته و سعی کرده است بر مبانی خود پایبند باشد.
-3به نظر میرسد ابن کثیر در چینش سور قرآن به ترتیب نزولی خاص پایبند بوده است ،زیرا وى در پذیرش
نسخ بر اساس ترتیب نزول خاصی پیش رفته است.
 -4ابن کثیر از سویی با قرائن قرآنی و تاریخی در پیشفرض خود به نزول پیوسته آیات در سورهها باور دارد،
اما در موارد مختلفی که با نقلهاى معتبر مواجه شده ،از این باور خود کوتاه آمده و گسستگی نزول را پذیرفته
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است .او در هیچ کجاى تفسیر یا تاریخش به صراحت در این باره سخن نگفته ،اما با تحلیل موارد بحث در
تفسیرش میتوان به این نتیجه دست یافت.
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