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 *کثیرابن از های نقد نسخ در تفسیر القرآن العظیممبانی ناسخ و منسوخ و روش
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 2محمد دودونگه
 

 چکیده 
یب . انددان اسالمی به آن توجه نشان دادهقرآنی و تفسیر است که همواره دانشمن نسخ از جمله مسائل مهم در علوم  قر

مفسر کثیر ابن. اندصل وجود نسخ را پذیرفتها، نظر در تعداد و نوع آیات ناسخ و منسوخبه اتفاق دانشمندان با وجود اختالف
یخ نیز شهرت بسیاری دارد هبلندآواز  . ای نشان داده استنسخ توجه ویژه مسألهفسیر خود به در ت، قرن هفتم که در دانش تار

نوع خ و کثیر پرداخته شده و سپس مبانی وی در نسابتدا به موضوع نسخ در تفسیر ابنتوصیفی  -در این مقاله با روش تحلیلی 
طور روشمند داده بهمورد بحث قرار ، مورد نسخی که ذیل آیات 45او از میان . بررسی خواهد شدنسخ  مسألهمواجهه وی با 

ها رهر سو م و تأخ  های مدنی و تقد  اعتقاد به گسستگی نزول در سوره. مورد را پذیرفته است 10، شدهو بر اساس مبانی تعیین
به آیات و سنت  ایخ و منسوخ نیز توجه ویژهناس فسر در مواجهه بااین م. ه به سیاق آیات از جمله این مبانی استو توج  
کم آیه ناسخ است میان ح کثیر در مواردی نیز معتقدابن. همچنین استناد به اقوال صحابه و تابعین و مفسران داردص( ) پیامبر

  .را به جای نسخ پذیرفته استیص و استثناء در آیات تخص و در مواردی ارتباطی وجود ندارد ادعایی منسوخ آیه و
  مبانی نسخ، منسوخ، ناسخ، العظیمالقرآن تفسیر، کثیرابن، قرآن: واژگان کلیدی

                                                           
یخ  یخ پذیرش 1398/ 10/ 08: ارسال* تار  مقاله پژوهشی() 1399/ 03/ 10: تار

 Ahmadnezhad@ltr.ui.ac.ir/ بیت دانشگاه اصفهاناستادیار گروه علوم قرآن وحدیث دانشکده معارف اهل.  1
 m.dodongheh112@outlook.com)نویسنده مسئول(/  دانشگاه اصفهان بیتدانشکده معارف اهلارشد کارشناسی .  2
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 مقدمه -1
نسخ از مهمترین موضوعاتی است که همواره مورد توجه پیشوایان دینی و مفسران پیشین قرار گرفته و از  مسأله

 انازپردقصهیکی از ع( در مواجهه با ) لیآنگونه که امام ع .تا کنون به آن پرداخته شده است همان قرون ابتدایی
هالك شدى : امام فرمود، دهدگو جواب منفی میشناسی؟ و زمانی که قصهرا از منسوخ میآیا ناسخ : فرمایدمی

هیچ کس جایز نیست کتاب خدا را تفسیر کند  براى، روازاین. (747ص، 1ج، 1421، سیوطی) و هالك کردى
فهم اسالم و  ی نیز اصولا برخ. (747ص، 1ج، 1421، سیوطی) منسوخ آن را بشناسدمگر بعد از آنکه ناسخ و 

 . (70ص، 2ج، تابی، زرقانی) کنندی میشناخت ناسخ و منسوخ تلق  دریافت صحیح احکام را در گرو 
، انتقریبا همه مفسران مسلم، (263ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) بحرمفسران اندکی مانند ابومسلم ابن جزبه

ابوالفداء . با هم اختالف دارند ناسخ و منسوخر تعداد و نوع آیات هرچند د؛ اندنسخ در آیات قرآن را پذیرفته
اده و ناسخ و منسوخ توجه نشان د مسألهالعظیم به القرآن از مفسرانی است که در تفسیر کثیر دمشقی بن اسماعیل

 در هجرى 701 در سال است که از مفسران بزرگ اهل تسنن وى. هاى قرآن شده استقائل به نسخ آیاتی از سوره
. رودمی از نمایندگان احیاى عقیده دینی در سده هشتم به شمار و (3ص، 1ج، 1419، کثیرابن) آمدشام به دنیا 

، حضرتی) «داندتیمیه تنها راه چاره را در بازگشت به اصل عقیده دینی همراه با عمل میهمگام با استادش ابن او»
و  ةالبدای»و  «العظیمالقرآن تفسیر»در بویژه ، حدیث و تاریخ، کثیر در حوزه تفسیرتألیفات ابن. (157ص، 1388

 تفسیرىبه روایات رویکردى نقادانه وى در آثار خودزیرا ، ن مفسر داردگرا و انتقادى اینشان از روحیه واقع «ةالنهای
 . (69ص، 1ج، 1380، رستمی/ 448 ص، 2ج، 1379، معرفت) نشان داده است
بلکه در موارد زیادى به نقد نظرات ، نپذیرفته مورد ادعاى مفسران نسخ را در مورد همه آیات مسألهاین مفسر 

با توجه به  که اى پایبند استها و مبانیبه روش، ر پذیرش و عدم پذیرش نسخداو . دیگر مفسران پرداخته است
وخ بسیار منسنوع نگاه و رویکرد او در مسئلۀ ناسخ و ، در تفسیر و به خصوص تاریخ اسالم کثیرابنجایگاه ویژه 

ه همواجنحوه  ،کثیرتفسیر ابنموارد نسخ در کامل  بردارىر این نوشتار سعی شده است با فیشد. حائز اهمیت است
ن گفتنی است که تا کنو. و مبانی او در پذیرش و عدم پذیرش نسخ مورد بررسی قرار گیرد وى با موضوع نسخ

السیاق و أثره فی » توان بهلیف شده است که از جمله میأکثیر تهایی در مورد تفسیر ابن نامهمقالت یا پایان
اثر عبد الرحمن عبدالله سرور جرمان المطیرى اشاره کرد که وى به بررسی سیاق در تفسیر ابن کثیر  «التفسیر

شته ون« کثیراسرائیلیات و غرائب فی تفسیر ابن»اى به نام همچنین ابراهیم سالم عبدالعال مقاله. پرداخته است
 . ابن کثیر انجام نشده است موضوع نسخ در تفسیرتحقیقی در مورد تا کنون  با این وجود .است

 نسخ در لغت و اصطالح -2
فارس در معناى ابن. اندجایی معنا کردهو جابه تحویل، تبدیل، اکثر اهل لغت نسخ را به معناى ازاله و زدودن 

ا ی برداشتن چیزى و جایگزین کردن چیز دیگر به جاى آن ونسخ در لغت عبارت است از میان : نویسدنسخ می
مین ه هب؛ آن را نسخ کرده است، چیزى که جاى چیز دیگر را بگیرد و همچنین هر دگرگون شدن چیزى به چیز دیگر
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ابن ) شوداستفاده می از واژه نسخ ،دهدد و جوانی جاى خود را به پیرى میگیردلیل وقتی خورشید سایه را می
تغییر دادن حکمی و جانشین ساختن حکمی »از  اما نسخ در اصطالح عبارت. (425ص، 5ج، 1404، فارس

در نسخ خداوند حکم جدیدى را جانشین حکمی  .(1ص، 140 بی تا ،،نحاس) «جاى حکم سابق استدیگر به
نگاه مفسران از . (648ص، 1ج، 1421، سیوطی) مدت حکم می باشدپایان ان نسخ بی ،در واقع. کندموقت می

را زی، که ناسخ و منسوخ خاص آیات قرآن باشد اما همیشه اینگونه نیست، نسخ در قرآن رخ داده است ،اسالمی
نسخ ارث بردن در عقد اخوت  مانند، اى در موردش وجود نداردقرآن آیهحکمی باشد که در ، چه بسا حکم منسوخ

پیامبر در اوایل هجرت بین انصار و مهاجرین عقد اخوت منعقد : نویسدابن کثیر می. که پیامبر آن را بنا نهاده بود
 احزاب این حکم نسخ گردید 6ولی بعد از مدتی و با نزول آیه  ،کرد و بر اساس این عقد از همدیگر ارث می بردند

 بوسیله سنت نسخ ییاتی در قرآن وجود دارد که آیاتاین مفسر معتقد است که آ. (341ص، 6ج، 1419، کثیرابن)
اما ، حکم ازدواج موقت را تشریع کرده ءنسا 34آیه : گویدورد به حکم متعه اشاره کرده و میدر این م اند وشده

لۀ نسخ از جمله أمس. (227ص، 2ج، 1419، ابن کثیر: کن) وسیله سنت پیامبر نسخ گردیدهاین حکم مدتی بعد ب
هاى شناسان غربی واقع شده و دیدگاهتوجه محققان و به خصوص اسالممباحثی است که در دوره معاصر نیز مورد 

آن را با  ،پردازان بزرگ این حوزهلزم است با بازگشت به آثار نظریه ،بنابراین. متفاوتی درباره آن ابراز شده است
 . شناسی و مبنایابی قرار داد و استحکام آن را ارزیابی کردروش، دقت مورد بازخوانی

 کثیرنگاه ابننسخ در  -3
 ،بقره ابتدا به معناى لغوى نسخ پرداخته است و سپس به نسخ در معناى ازاله حکم 106کثیر در تفسیر آیه ابن

ل د  ب  یعنی ما ن   ة  ن آیخ م  نس  عبارت ما ن  »: نویسدعباس میطلحه از ابنبه نقل از ابی، این آیهذیل وى . کنداشاره می
ی کرده بردن تلقمحو و از بین آیه را تبدیل دانسته است و مجاهد نیز نسخ را به معناى و معناى نسخ در این« ة  ن آیم  

بقره به معناى از سوره  106که بر اساس این روایت نسخ در آیه ، کندوى روایتی دیگر از مجاهد نقل می. است
گفتنی . (258ص، 1ج، 1419، کثیرابن) «است بکار رفتهبردن حکم( حفظ الفاظ آیه و از بین) اصطالحی نسخ

معناى  ه بهآورده است ک «ما ننسخ»نیز در معناى را  «ما ننسک و ما نترک»کثیر معانی دیگرى از قبیلاست که ابن
رفته نسخ در مورد کتابت بکار می، اصل در»: نویسدوى همچنین به نقل از طبرى می .لغوى نسخ اشاره دارند

، 1ج، 1419، کثیرابن) «بردنداین عبارت را به کار می ،دشنوشته میمانی که از روى یک کتاب است و ز
 . (258ص

وى در بحث انکار نسخ . ادیان قبل از اسالم وجود داشته است ثیر نسخ از امورى است که در همهکاز نگاه ابن
زیرا در کتب و شرایع قبل از اسالم نیز  ،نپذیرفتن نسخ کفر و از روى عناد است» :نویسداز جانب اهل کتاب می
رادر ازدواج ب آن زمان کند که دربه ازدواج پسران آدم با دختران آدم اشاره می، و براى مثال« .نسخ وجود داشته است

، است )ع(مثال دیگر وى در مورد حضرت نوح. هاى بعد این حکم نسخ شدولی در دوره، جایز بودبا خواهر 
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خشکی  ی بهولی وقت ،همه حیوانات برایشان جایز بودگوشت خوردن  ،پیروانش در کشتی بودندزمانی که نوح و 
 . (261ص، 1ج، 1419، کثیرابن) این حکم نسخ شد ،رسیدند

هودیان یخنی است که وى در نقد دیدگاه شاهد این ادعا س. کثیر نسخ در آیات قرآن را پذیرفته استابن بنابراین،
همه مسلمانان نسخ  به عقیده»: نویسدوى می، کنداصفهانی نقل می ابومسلمو بعضی مفسران اسالمی از قبیل 

: نویسدرده و میاصفهانی را از این اجماع جدا ک محمد بن بحر ابو مسلم، اما وى؛ «هی رخ داده استدر احکام ال
 دیدگاهکثیر ابن. (262ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) «استنسخ نشده اى تقد است در قرآن هیچ آیهمع مسلم ابو»
ذیل آیاتی از قبیل تغییر معتقد است ابو مسلم  وداند ضعیف و غیر قابل قبول می، ر قرآنرا در مورد نسخ د و مسلماب

 . (262ص، 1ج، 1419، کثیرابن) جواب مقبولی ارائه نکرده است ،مجادله 12ه زنان و نسخ آیه د  ع   ،قبله
نسخ تالوت آیه بدون حکم و نسخ ، نسخ حکم و تالوت: در نگاه سنتی به سه دسته تقسیم می شودنسخ 

 حکایت از کثیرابنبررسی آیات ناسخ و منسوخ در تفسیر  .(651ص، 1ج، 1421، سیوطی) تالوت بدون حکم
به دلیل وجود  نادردر مواردى  این مفسر اما؛ ر وى نسخ حکم آیه بدون تالوت استاین دارد که نسخ مورد نظ

این مفسر در مقدمه  .(5ص، 6ج، 1419، ابن کثیر: کن) دهدنرمش نشان مینسخ تالوت نیز در مقابل ، روایات
اکی از حروایت این  این آیه از قرآن حذف شده و، بنابر روایتی :نویسدحزاب به آیه رجم اشاره کرده و میسوره ا

  .(335ص، 6ج، 1419، ابن کثیر) استنسخ حکم و تالوت 
ه با روایات ناسخ و منسوخ روحیه انتقادى خود را از دست هدر مواج، وى برخالف تعداد زیادى از مفسران 

می بدست العظیمالقرآن در تفسیر از تحقیق و توجه. نپذیرفته استنداده و در موارد متعددى نسخ بعضی آیات را 
خ طور قاطع نسمواردى بهپرداخته و در مواردى نسخ را پذیرفته و در  آیه به موضوع نسخ 45ذیل  آید این مفسر فقط

 . کندپذیرد و در مواردى نیز سکوت کرده و به نقل رأى مفسران اکتفا میرا نمی
کثیر گاه آیۀ ناسخ و منسوخ هر دو در قرآن موجودند و گاه تنها با آیۀ ناسخی مواجهیم که حکم یا در نگاه ابن

 هتوان به موارد متعددى از جمله آیدر مورد نخست می. است نسخ کرده ،ه از قبل وجود داشتهکرا قانون یا رسومی 
تغییر قبله به عنوان مثال  هدر مورد دوم هم آی. (80ص، 8ج، 1419، ابن کثیر) سوره مجادله اشاره کرد 13و  12

 . (330ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) شودذکر می
المقدس به سوى بقره حکم قبله را از بیت 115آیه خداوند با نزول : نویسدمی بقره 115کثیر در تفسیر آیه ابن

طلحه از ابی بنبقره نیز روایتی به نقل از علی  144وى ذیل آیه . (272ص، 1ج، 1419، کثیرابن) کعبه تغییر داد
َب َوْجِهَك ِفي  َقْد َنری﴿ آیه، کند که بر اساس آنعباس نقل میابن ماءَتَقلُّ  حکم قبله (144/ 2: بقره) ﴾...السَّ

کرم ا یهودیان از نماز پیامبر .اولین حکم منسوخ حکم قبله است ،بر اساس این روایت. را نسخ کرده است سابق
و اصحابش  ص() پیامبر ،زدند و از طرفیص( طعنه می) ان بودند و به پیامبرالمقدس شادمبه سمت بیت ص()

 با نزول ایننسخ شد و خداوند  سابق کراهت داشتند تا اینکه پس از هفده ماه حکم المقدساز نماز به سمت بیت
ه طعنه نزنند و مسخر (ص) المقدس را به سمت کعبه تغییر داد تا دیگر یهودیان به پیامبرحکم قبله از بیت ،آیه
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ابن ) قرآن وجود نداشته استل کرد که در زیرا خداوند حکمی را ابطا ،نسخ به معناى ابطال استاینجا، در . نکنند
 .(330ص، 1ج، 1419، کثیر

 24ذیل آیه  وى .نسخ شوند ص() وسیله سنت پیامبرهدر نگاه این مفسر این امکان وجود دارد آیات قرآن ب
ابن : نک) .است ص() سنت پیامبربوسیله  متعهآیه نسخ  ع( نقل می کند که حاکی از) علیامام روایتی را از  نساء
 . قابل نقد استابن کثیر هر چند این دیدگاه  (226ص، 2ج، 1419، کثیر

 در ناسخ و منسوخ کثیرابنمبانی  -4
ر ، هافرضآن دسته از پیشمبانی در تفسیر عبارت است از » اصول موضوعه و باورهاى اعتقادى یا علمی مفس 

رى ناگزیر است مبناى خ ،به عبارت دیگر. پردازدبه تفسیر قرآن می، هابا پذیرش و مبنا قراردادن آنکه  ود هر مفس 
کثیر در پذیرش یا ابن. (4ص، 1382، شاکر) «قرآن روشن سازد در فرآیند تفسیر را در مورد عناصر اساسی دخیل

ناسخ  در موردخود را  آنها، دیدگاه اساس و برهایی را در نظر گرفته فرضمبانی و پیش، نقد روایات ناسخ و منسوخ
 . کثیر در بحث ناسخ و منسوخ پرداخته خواهد شدمبناى شاخص ابن در ادامه به چهار. است اعالم کردهو منسوخ 

 های مدنی اعتقاد به گسستگی نزول آیات در سوره -1-4
 به، قرآنی قرآن و مباحث علوم از مسائل مهم در تفسیر، یک سورهدر آیات نزول پیوستگی و گسستگی  مسأله
نازل  ص() بر پیامبر پیدرپیهم و  که آیات یک سوره پشت سر   بدین معناستنزول در پیوستگی . رودشمار می

باشد هرچند میان نزول آیات  آیات سوره دیگرى نازل نشده، الله شروع شده و تا اتمام سورهیعنی از یک بسم، شود
این نظریه را  مانند آیت الله معرفت پژوهانبعضی از تفسیر. (3ص، 1397، کلباسی)ایجاد شود یک سوره وقفه 

یک  رد، ن نیز معتقد به نزول گسسته آیاتمفسرا اغلب در مقابل این دیدگاه. (62ص، 1382، معرفت) اندپذیرفته
. (81-72صص، 1ج، 1421، سیوطی: نک) گیرندنظر نمیو براى آیات یک سوره ترتیب زمانی در  هستند سوره

لکه امکان ب، هم نبوده است یک سوره به صورت کامل و پشت سر   آیات که همیشه نزولآنند ن براین دسته از مفسرا
در تعریف نزول گسسته . نازل شود، اى دیگر در حال نزول بودهدارد آیاتی از یک سوره در فاصله زمانی که سوره

گر نزول آیاتی از دیده و با نزول گسسته یک سوره به این معناست که آیات آن پشت سر هم نازل نش»: آمده است
 . (3ص، 1397، کلباسی) «شان گسست به وجود آمده استدر نزول، ها در میان آنهاسوره

ر بعضی از در تعیین زمان نزول آیات دری است که انکثیر از مفسرابن آیات  مدنی معتقد به گسستگی نزول سو 
یک  بلکه در خالل آیات، از سور مدنی آیات یک سوره به صورت پیوسته نازل نشده و معتقد است در تعدادى بوده

، 342، 229، 143، 133، 3صص، 2ج، 1419، ابن کثیر: نک) استنیز نازل شده دیگر سور آیاتی از، سوره
 هاییتوان به نزول آیات سورهمثال می براى. (39ص، 1398، دودونگه/ 89ص، 4ج و 212، 171ص، 3ج و 343

فد آیات ابتدایی تا آیه هشتاد و سوم در و :نویسدعمران میاو در مقدمه سوره آل. اشاره کرد عمرانمانند بقره و آل
سوره بقره نیز  113با این وجود معتقد است آیه ؛ (3ص، 2ج، 1419، کثیرابن) اندنجرانیان در سال نهم نازل شده
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( و این بدان معناست آیاتی از سوره 268ص، 1ج، 1419، کثیرابن) در سال نهم در وفد نجرانیان نازل شده است
 . هاى نازله در مدینه است در سال نهم همراه با سوره آل عمران نازل گردیدبقره که از اولین سوره

 زیرا زمانی که آیات یک سوره در؛ گذار استثیرأدر امر پذیرش نسخ ترسد مبناى گسستگی نزول به نظر می
منسوخ از ناسخ زمانی آیه چند تقدم هر. نسخ نیز بدون اشکال است امکان ،سیاق متفاوت نازل شونددو زمان و 

زیرا با فرض عدم  ،ردبچنین ضرورتی را از میان ب تواندمی، ا اعتقاد به نزول گسسته آیاتام، امرى ضرورى است
، زل شوند و به همین دلیلانتهایی همان سوره ناتواند بعد از آیات آیات ابتدایی می، ل آیات یک سورهترتیب در نزو

هاى مدنی در کثیر با پذیرفتن گسستگی در سورهابن. ی و قبل از منسوخ قرار گیردتواند در آیات ابتدایناسخ می
که  معتقد استوى . مواردى نیز حکم به نسخ آیاتی داده است که آیات ناسخ در چینش قبل از منسوخ قرار دارند

ره بقره ناسخ سو 144یا  115و آیه  (3ص، 2ج، 1419، کثیرابن) نازل شده ص() در اوایل هجرت پیامبرسوره بقره 
دوم هجرى  این آیات در سال، کثیراساس دیدگاه ابنبر .(330و272صص، 1ج، 1419، ابن کثیر) حکم قبله است

هاى سال دوم و زمانی که به نیمهاى منطقی نزول سوره بقره از سال اول شروع شده محاسبه و طبق نازل گردیده
کند که بقره سبب نزولی را ذکر می 113کثیر ذیل آیه اما ابن. ات حکم قبله نسخ شده استرسیده با نزول این آی

، 1ج، 1419، ابن کثیر) سبب نزول متعلق به نزاع یهودیان و مسیحیان در سال نهم و در وفد نجرانیان است
در سال نهم؟ چنین ادعایی در  113ولی آیه ، در سال دوم نازل شود 115پس چگونه امکان دارد که آیه  .(268ص

زند ها رقم میدیگر سورهتداخل آیات مدنی را در ، اا ثانی است. ها شدهه اول منجر به گسست نزول در سورهمرحل
 اندنازل شده و آیاتی از بقره نیز در این سال نازل شده عمرانکثیر سوره آلى که در سال نهم بنابر گفته ابنابه گونه

 . (3ص، 2ج، 1419، ابن کثیر)
وى ذیل آیه  .(3ص، 5ج، 1407، ابن کثیر) داندکثیر نزول قسمتی از آیات سوره توبه را در غزوه تبوک میابن

 122یا  91بوسیله آیه که باشد از سوره توبه می اى معتقدند این آیه اولین آیه نازلهعده»: نویسداین سوره می 41
 دانستههم کثیر نزول این آیات را در سال ننچند ابهر. (138ص، 4ج، 1419، ابن کثیر) «نسخ شده است توبه

نزول بر ه این روایت کند کروایتی را نقل می همین سوره 84اما ذیل آیه ، (138، 137ص، 4ج، 1419، ابن کثیر)
نزول آیه را بعد از غزوه تبوک ولی با این وجود زمان ، (169ص، 4ج، 1419، ابن کثیر) دللت داردهم آیه در سال ن

 توبه122یا  91قبل از غزوه تبوک نازل شده است و سپس آیه  83الی  41داند و این بدان معناست که ابتدا آیه می
اما ذهبی در شرح حوادث ، (169ص، 4ج، 1419، ابن کثیر) نازل گردیده است 84را نسخ و سپس آیه  41آیه 

ی   سال نهم هجرى به مرگ عبدالله بن ب   دربن سلول  أبي   بنعبد الله »: نویسداشاره کرده و به نقل از واقدى میا 
ال ، 2ج، 1413، ذهبی) «شبانه روز طول کشید 20فوت کرد. بیمارى او  ذي القعدةبیمار شد و در  أواخر شو 

 توبه در سال نهم هجرى بعد از غزوه تبوک بر پیامبر 85آیه  ،ذهبی و کثیرابنبا توجه به سخن  ،اینبنابر. (659ص
، ص 4ج1419)ابن کثیر، ه تبوک حضورى پررنگ داشتابی در غزو بن زیرا عبدالله ، نازل شده است ص()

 ،وبهت آیات انتهایی سورهگاهی حاکی از نزول گسسته در بین آیات یک سوره است به این معنا که چنین دید. (158
در صورتی که وى معتقد باشد . چند همه در یک سال نازل شده باشندهر؛ اندنازل شده آن از آیات ابتداییقبل 
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ر د یب  بن ا   عبدالله زیرا، توبه پس از آیات ناسخ نازل شده باشد 84باید آیه می ،نزول آیات این سوره پیوسته است
 . غزوه تبوک حضور داشته است

نی رخ داده است و هاى مدسورهبعضی از کثیر ذیل آیات مذکور نشان از این دارد که گسستگی در دیدگاه ابن
در نتیجه در تفسیر وى مواردى وجود دارد که . اندآیات ابتدایی یک سوره بعد از آیات انتهایی نازل شده در مواردى

 تایجاد نکرده اس کثیراز جانب ابن شده و مشکلی را براى پذیرش نسخ ذکر ناسخ قبل از آیه منسوخ نزول آیه
/ 89ص، 4ج؛ 212، 171ص، 3ج و 343، 342، 229، 143، 133، 3صص، 2ج، 1419، کثیرابن: کن)

 . (46- 39صص، 1398، دودونگه
مبنا در ذهن او را به توان وجود این اما با مطالعه دقیق موارد می، گرچه ابن کثیر تصریحی بر این مبنا ندارد

گذارى آیات و سور هم کاربرد دارد و عمال امکان تاریخاین مبنا در موارد دیگرى همچون تاریخ. خوبی نشان داد
چراکه ممکن است این آیات نزولی  ؛کندگذارى یک سوره با توجه به زمان نزول برخی از آیات آن را سلب می

 . جداگانه از سایر آیات سوره داشته باشند

 تکیه بر سیاق آیات برای پذیرش یا عدم پذیرش نسخ -2-4
، 3ج، 1404، ابن فارس) آوردن حیوانات استراندن و به حرکت در و به معناى «قسو» سیاق از ریشه

اما . (436ص، 1ج، 1374، راغب اصفهانی) است راندن یا کشاندن شتر به معناى «البلسوق »( و 117ص
هم مرتبط یك کالم به، ورد بحثهمه قراین لفظیه مانند کلماتی که با الفاظ م»از سیاق در اصطالح عبارت است 

، 1978، صدر) «باشندسازند یا حالیه چون شرایط و فضاى محیط بر کالم که داراى دللتی در موضوع میرا می
یا  دسیاق را براى نق قائل است و در مواردى نیزکثیر مفسرى است که براى سیاق اهمیت بسیارى ابن. (130ص

هاى مدنی این مفسر با وجود اینکه معتقد است در نزول تعدادى از سوره. آوردپذیرش روایات تفسیرى شاهد می
د است این اشکال بر ابن کثیر وار البته. درنظرگرفتن سیاق حکم کرده استبا مواردى در  اما، وجود آمدهه گسست ب

توان به سیاق استناد کرد یا حداقل باید براى همه موارد استدلل دلیل نمی ،گسستگی نزول ت اعتقاد بهدر صورکه 
اما در واقع این اشکالی است که به تعداد زیادى از مفسران ، قابل قبولی بر برهم نخوردن نظم نزولی آیات اقامه کرد

ر بحث ناسخ دابن کثیر . شان از آیات باشدای آنان و فهمتواند ناشی از سیطرۀ نقل بر شیوۀ تفسیرى وارد است و می
 فسیر آیهوى در ت. کندمی این اساس در مورد نسخ آیات دیدگاه خود را بیان خ نیز سیاق را در نظر گرفته و برو منسو

ِه َو یَ ﴿ ْنفاُل ِللَّ
َ
ْنفاِل ُقِل اْْل

َ
کند که زمان نزول آیه بیش از ده سبب نزول نقل می (1/ 8: انفال) ﴾...ْسَئُلوَنَك َعِن اْْل

-فوقآیه  آنهابراساس  و (4و 3صص، 4ج، 1419، ابن کثیر) کنندیادشده را در غزوه بدر در سال دوم گزارش می

غنائم جنگی را بین  )ص(خدارسول در مورد تقسیم غنایم جنگی نازل شده است و پس از نزول این آیه الذکر 
این مفسر در شرح وقایع روز بدر نیز به زمان نزول . (6ص، 4ج، 1419، کثیرابن) مبارزان غزوه بدر تقسیم کرد

، 1407، رکثیابن) کنداختالف مسلمانان بر سر غنایم بدست آمده ذکر می این آیه اشاره کرده و دلیل نزول این آیه را
میأنفال در موردش سخن  اولأنفالی که خداوند در آیه »: نویسدمیالسالم  بنبه نقل از قاسم و  (302ص، 3ج
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. (7ص، 4ج، 1419، کثیرابن) «انفال نسخ شد 41ولی این آیه مدتی بعد با آیه  ،( استص) متعلق به پیامبر گوید
 یو از طرف «نشده استاین آیه محکم است و نسخ » :نویسدعکرمه و سدى می، کثیر در ادامه به نقل از مجاهدابن

و به دلیل اینکه وجود فاصله زمانی میان ناسخ و منسوخ امرى  نیز معتقد است آیات سوره أنفال سیاقی واحد دارند
، 4ج، 1419، کثیرابن) پذیر نخواهد بودنسخ نیز امکان ،با وجود سیاق واحد میان آیات یک سوره، ضرورى است

اولین اند که اى گمان کردهعده»: نویسدمی این موضوع اشاره کرده و بهنیز  «النهایة البدایة و»در کتاب وى . (7ص
 ،زیرا سیاق آیات قبل و بعد از آیه خمس، ولی این صحیح نیست، أنفال نسخ شده است 41سوره انفال توسط آیه  آیه

اى بخواهد تا آیه، نیستاى بین نزول آیات اند و هیچ فاصلههمگی در مورد واقعه بدر به صورت یکباره نازل شده
زله در یک سیاق مشترک نمیکثیر آیات ناابن به عقیده. (303ص، 3ج، 1407، کثیرابن) «آیه دیگرى را نسخ کند

 وى در مواردى معتقد است :توان گفتمی، بر این اساس. نسخ شده باشند، توانند به وسیله آیاتی از همان سیاق
زمانی مهمترین بحث است و تا زمانی که بین آیه ناسخ و آیه منسوخ فاصله در پذیرش ناسخ و منسوخ فاصله 

دلیل چنین  .البته به شرطی که آیات در یک سیاق مشترک باشند، زمانی وجود نداشته باشد نسخ پذیرفته نیست
اش لزمه، نسخ مربوط به حکم است و حکم وقتی از جانب خداوند باشد مسألهزیرا ، دیدگاهی مشخص است

امکان ، ولی زمانی که دو آیه ناسخ و منسوخ هم زمان نازل شده باشند، جراى حکم در یک برهه زمانی استا
الله خویی نیز در این مورد با آیت. افتدنسخی هم اتفاق نمی ،در نتیجه و شودر نمیاجراى حکم براى بندگان میس  

 «که آیه منسوخ قبل از آیه ناسخ نازل شده باشداز شرایط نسخ این است »: وى معتقد است؛ رأى استهم کثیرابن
مفسر قائل به گسستگی در نزول آیات باز هم نیاز به تأکید است که در صورتی که اما . (387ص، 1382، خویی)

 . پذیرش چنین نسخی ممکن است ،ها باشدوره با فرض تداخل آیات دیگر سورهیک س

 هار نزول سورهخ  أم و تتوجه به تقد  -3-4
هاى مدنی ترتیب خاصی قائل نیست و در موارد متعددى در سوره بعضی از کثیر در مورد نزولهرچند ابن

ق هیچ طور مطلکثیر بهتوان ادعا کرد که ابناما با این وجود نمی، تفسیرش تداخل آیات مدنی را پذیرفته است
ها توجه نشان داده و براى نزول هر کدام سورهاین مفسر در مواردى به زمان نزول . توجهی به ترتیب نزول ندارد
، 1ج، 1419، ابن کثیر) ه در مدینه استشدسوره بقره اولین سوره نازل وىاز نگاه . زمانی را مشخص کرده است

، 16، 12، 3صص، 4ج، 1419، ابن کثیر: نک) در سال دوم، با توجه به غزوه بدرو از طرفی سوره أنفال  (66 ص
، 8ج، 1419، ابن کثیر: کن) سوره حشر پس از أنفال نازل شده است با توجه به غزوه بنی النضیر و نازل شده (26
، کثیرابن) دنباشمی کثیرابن از نظراز آخرین سور نازله  هایی مانند توبه و مائدهو همچنین سوره (87و86 ص

: نویسدمیکه أنفال اشاره کرد  41توان به دیدگاه وى ذیل آیه براى مثال می. (89ص، 4ج؛ 3ص، 3ج، 1419
ُه َعلی﴿ فیء: که آیهاند اى مانند قتاده گمان کردهعده فاَء اللَّ

َ
ْهِل اْلُقری ما أ

َ
ُسوِل َو ِلِذي  َرُسوِلِه ِمْن أ ِه َو ِللرَّ َفِللَّ

بی ُسوُل َفُخُذوهُ َو اْلَمساکیِن َو اْبِن  َو اْلَیتامی اْلُقْر ْغِنیاِء ِمْنُکْم َو ما آتاُکُم الرَّ
َ
بیِل َکْي ال َیُکوَن ُدوَلًة َبْیَن اْْل السَّ

َه َشدیُد اْلِعقاِب  َه ِإنَّ اللَّ ُقوا اللَّ  (41/ 8: انفالخمس ) توسط آیه (7/ 59: حشر(﴾َو ما َنهاُکْم َعْنُه َفاْنَتُهوا َو اتَّ
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پذیرد و کثیر چنین نسخی را نمیابن. گیردتعلق می مذکور در این آیه اخیر گروهنسخ شده است و غنائم به پنج 
 6آیه  کهدرحالی، (52ص، 4ج، 1419، ابن کثیر) انفال در غزوه بدر و در سال دوم نازل شد 41معتقد است آیه 

زوه  بعد این غ نضیر و تصرف اموالشان به دست مسلمانان نازل شده است و( با بنیص) حشر در مورد نبرد پیامبر
حد رخ داده است  واضح است و هیچ شکی در آن نیست این امرى کامال .از غزوه بدر و شش ماه قبل از غزوه ا 

أنفال قبل از آیه  41کثیر آیه بر اساس دیدگاه ابن. (188ص، 1ج، 1420، مقریزى/ 52ص، 4ج، 1419، کثیرابن)
نازل  اى باشد که بعداا تواند ناسخی براى آیهنمی، نازل شده استاى که زودتر در نتیجه آیه، هحشر نازل گردید 7

در نگاه . باید نزول آیه ناسخ از نظر زمانی بعد از آیه منسوخ باشدوى در این مورد معتقد است که می. شده است
نفال قبل سوره أبا توجه به آنکه باره دارد و کثیر نزول سوره انفال در یک سیاق است و سوره حشر نیز نزول یکابن

زیرا هر کدام در یک سیاق ، حشر باشد 7تواند ناسخی براى أنفال نمی 41آیه  ،از سوره حشر نازل شده است
ها را در انفال بحث تقدم و تاخر نزول سوره 41کثیر در نسخ آیه ابن ،بنابراین. اى مستقل قرار دارندمشترک و سوره

مکی در  هاىگفتنی است عدم نسخ آیات مدنی توسط سوره. ته استنظر گرفته و بر این اساس نسخ را نپذیرف
ا توجه نشان هر نزول سورهم و تأخ  نسخ به تقد   مسألهکثیر نیز حاکی از این مطلب است که این مفسر در تفسیر ابن

 . آیات سور مدنی را نسخ نکرده است، هاى مکیاى از سورهلذا در نگاه وى هیچ آیه، داده
 هاى تفسیرى و تاریخی ابن کثیر ناشی شدهتواند ناشی از غلبۀ نقل و روایات وارده بر برداشتمی این مورد نیز

گرچه طبق برداشت اولیۀ او از متن قرآن و قرائن تاریخی آیات به صورت پیوسته در هر سوره  به عبارت دیگر،. باشد
ها و اسباب نزول پراکنده با اسناد قابل ورود نقلاما ، اى حین نزول سوره دیگر نازل نشده استاند و سورهنازل شده

 . وى را در مواردى وادار به پذیرش گسستگی در نزول کرده است، اعتنا

 های مکی اعتقاد به پیوستگی نزول در سوره-4-4
هاى مکی را پذیرفته و از طرفی تداخل آیات مکی و مدنی را نیز کثیر مفسرى است که پیوستگی در سورهابن

اند هاى مکی نزول آیات گسسته نبوده و آیات هر سوره با هم تداخلی نداشتهمعتقد است در سوره او. کندمی انکار
توان براى بهترین مثالی که می. (25ص، 1398، دودونگه: نک) و در مقام عمل نیز به این مبنا پایبند است

این سوره را  20ه اتفاق مفسران نزول آیه هاى مکی بیان کرد سوره مزمل است که قریب بپیوستگی نزول در سوره
/ 634ص، 4ج، 1407، زمخشرى) است هاى بعد در مدینه نازل شدهدر مکه ندانسته و معتقدند این آیه در سال

مزمل را در مدینه  20کثیر نزول آیه اما ابن. (74ص، 20ج، 1417، طباطبایی/ 500ص، 5ج، 1418، ثعالبی
، 8ج، 1419، کثیرابن) آید که وى قائل به نزول پیوسته سوره مزمل استبه دست میبلکه از اقوال وى ، پذیردنمی
دانند هاى بعد میها یا سالمزمل را در ماه 20دلیل این ادعا این است که وى اقوالی که نزول آیه . (269ص

نسخ ، دیگر مفسران این مفسر برخالف اقوال. (269ص، 8ج، 1419، کثیرابن) دهدپذیرد و مورد نقد قرار مینمی
گونه سخنی هیچرا نپذیرفته و از آنجا که قائل به پیوستگی نزول در این سوره است  20آیات ابتدایی این سوره با آیه 

 . ذیل این آیه به میان نیاورده است، از نسخ
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ناسخ و منسوخ آیه  وجود هر دوپردازد در هیچ موردى قائل به نسخ می مسألهکثیر در همه مواردى که به ابن
 ،کثیرابناز دیدگاه ، عدم پذیرش چنین نسخی در سوره انعام به خوبی روشن است. است مکی نشده هدر یک سور

اى از این سوره را ناسخ وى هیچ آیه .است باره در مکه نازل شدههایی است که به صورت یکسوره انعام از سوره
اى مکی ههاى مکی ندانسته است و این نشان از اعتقاد وى به نزول پیوسته در سورهدیگر آیات سوره انعام یا سوره

 . دارد

 ناسخ و منسوخ روایات دال بر کثیر باه ابنهنوع مواج-5
قد هاى این مفسر در ندر این بخش به روش. گرفته استهایی را بکار میدر نقد روایات نسخ روش ابن کثیر

 . ناسخ و منسوخ اشاره خواهد شدروایات 

  تابعین و مفسران، استناد به اقوال صحابه -1-5
جموع وى از م. باشدمی و مفسران تابعان استناد به اقوال صحابه و، نسخ مسألهدر  کثیرهاى ابناز جمله روش 

، 3ج؛ 333، 75ص، 2ج؛ 266ص، 1ج، ابن کثیر) عباسمورد را از ابنکند یازده موارد نسخی که بیان می
، ابن کثیر) شش مورد از قتاده، (293ص، 3ج، 1419، ابن کثیر) شش مورد از عکرمه، (74ص، 4ج؛ 253ص

؛ 259ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) چهار مورد از مجاهد، (74، 52ص، 4ج؛ 75ص، 2ج؛ 266ص، 1ج؛ 1419
، (74ص ، 4ج، 293ص، 3ج، 1419، ابن کثیر) حسن بصرىاز سه مورد ، (74ص، 4ج؛ 293، 60ص، 3ج

، 1419، ابن کثیر) مکحولو از ، (7ص، 4ج؛ 75ص، 2ج؛ 266ص، 1ج، 1419، کثیرابن) سدى از سه مورد
؛ 272ص، 1ج، 1419، کثیر ابن) عطاء، (97ص، 4ج، 1419، ابن کثیر) ضحاک، (293ص، 3ج، 193ص، 2ج
، ابن کثیر) جبیر بنسعید ، مقاتل، (74ص، 4ج؛ 75ص، 2ج، 1419، ابن کثیر) اسلم بن زید، (74ص، 4ج

، کثیرابن) جریحابن، (10ص، 6ج؛ 499ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) مسیب بنسعید  (75ص، 2ج، 1419
ابن ) ربیع، (76ص، 6ج، 1419، ابن کثیر) هر کدام دو مورد و از شعبی، (249ص، 3ج؛ 272ص، 1ج، 1419

، 3ج، 1419، ابن کثیر) سیرینابن، رباحابیابن، (266ص، 1ج، ابن کثیر) ابوالعالیه، (75ص، 2ج، 1419، کثیر
بعضی از این . هر کدام یک مورد روایت نقل کرده است (193ص، 2ج، 1419، ابن کثیر) زهرى، (193ص

 . روایات مرسل هستند
، 2ج، 1419، رکثیابن) کندحاتم نیز استناد میابیابنی مانند طبرى و اناین مفسر در مواردى نیز به اقوال مفسر

 .وى عالوه بر نقل از این افراد در مواردى نیز با توجه به اقوالشان به نقد روایات نسخ پرداخته است. (234ص
نقد این ، ویژه اسباب نزولهدر برخورد با روایات تفسیرى ب، کثیر در تفسیر خودهاى ابنگفتنی است از روش

اما این مفسر در مورد سند روایات نسخ چنین نقدى را انجام نداده و سند ، باشدروایات از جهت سند و متن می
 صحاحروایات نسخ را از منابعی مانند ، او در موارد متعدد. است روایات ناسخ و منسوخ را نقد و بررسی نکرده

السالم نقل  کتاب ناسخ و منسوخ قاسم بنحنبل و مسند احمد بن، مسلمصحیح ویژه صحیح بخارى و ه ب
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ُه َعَلْیِه َو َلَعَنُه ﴿ ابن کثیر ذیل آیه. است کرده ُم خاِلدًا فیها َو َغِضَب اللَّ دًا َفَجزاُؤهُ َجَهنَّ َو َمْن َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
َعدَّ َلُه َعذابًا َعظیما

َ
 ،کسی که از عمد کسی را به قتل برساند :نویسدعباس میبه نقل از ابن (93/ 4: نساء) ﴾َو أ

اهل  :گفتاز سعید بن جبیر شنیدم که می: کندنعمان نقل می بن ةوى در ادامه از مغیر .اش پذیرفته نیستتوبه
: ى گفتو؛ عباس رفتند و از او در مورد این آیه پرسیدنددر نتیجه نزد ابن ،کوفه در مورد این آیه دچار اختالف شدند

ُم َو َمْن ﴿ دًا َفَجزاُؤهُ َجَهنَّ ن اب) است آخرین آیه نازله است و چیزى این آیه را نسخ نکرده ﴾...َیْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعمِّ
کثیر معتقد است روایات زیادى ابن. انداین روایت را مسلم و نسایی نیز نقل کرده. (333ص، 2ج، 1419، کثیر

خواهند این داند براى کسانی که میاین آیه را تهدید شدیدى می ىو .وجود دارد که از قتل عمد نهی کرده است
کثیر ذا ابنل، انداى قائل به نسخ این آیه بودهرسد عدهعباس به نظر میبر اساس روایت ابن. گناه بزرگ را انجام دهند

 . (333ص، 2ج، 1419، ابن کثیر) دانداین آیه را محکم و غیر منسوخ می
کند و خداوند با نزول این آیه مومنین را از تجاوز به اموال دیگران نهی می :نویسدمی نساء 29وى ذیل آیه  

 ه روایتبکثیر در نقد نسخ این آیه با استناد ابن. هاى حرام مانند ربا و قمار پرهیز کنیدمنظور این است که از کسب
ده این آیه محکم است و در گذشته نسخ نش :نویسدنسخ را نپدیرفته و می که از علقمه نقل شده است ابی حاتمابن

  .(234ص، 2ج، 1419، کثیرابن) تا روز قیامت نیز نسخ نخواهد شدو 

 تخصیص و استثنا به جای نسخ -1-5
. عده اى از مفسران در مواجه با از جمله موضوعات مطرح در تفسیر قرآن  عام و خاص و استثناء می باشد 

کثیر ذیل این ابن. (175ص ،1422 جوزى،ابن تخصیص و استثناء را ترجیح داده اند)نک: نسخ در بعضی آیات
اى مانند عده. انددر نسخ این آیه دچار اختالف شده علماى اسالمی :نویسدانعام به نقل از طبرى می 121آیه 

عکرمه و مانند  برخیو  (293ص، 3ج، 1419، کثیرابن) مجاهد معتقدند که این آیه نسخ نشده و محکم است
وُتوا اْلِکتاَب ِحلٌّ َلُکْم َو َطعاُمُکْم ِحلٌّ َلُهْم ﴿ با آیه کهمعتقدند  بصرى و مکحولحسن

ُ
ذیَن أ : مائده) ﴾َو َطعاُم الَّ

فته کثیر نیز دیدگاه طبرى را پذیراما از نظر طبرى بین این دو آیه تعارضی وجود ندارد و ابن. ( نسخ شده است5/ 5
انعام را  121مائده حکم آیه  5است از نگاه گذشتگان منظور از نسخ در این آیه تخصیص بوده و آیه و معتقد 

 . (293ص، 3ج، 1419، کثیرابن) تخصیص زده است

ْن َتْدُخُلوا﴿ آیه :نویسدنور پس از بیان حکم آیه می 27وى همچنین ذیل آیه 
َ
ْیَر ُبُیوتًا َغ  َلْیَس َعَلْیُکْم ُجناٌح أ

خداوند جواز ورود به ، نور 29نور است و با نزول آیه  27مخصصی براى آیه  (29/ 24: نور) ﴾...َمْسُکوَنة  
نسخ و  27آیه ، کند که براساس این روایتعباس نقل میدر ادامه روایتی از ابن و هاى متروکه را داده استخانه

 27مخصص آیه  29کثیر آیه اما آنگونه که گفته شد از نگاه ابن. (38ص، 6ج، 1419، کثیرابن) شده استاستثناء 
 با سندى از عکرمه از ابن «نواسخ القرآن»جوزى این روایت را در کتاب ابن. تواند ناسخ این آیه باشداست و نمی
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پذیرفته  اما این نسخ. نور نسخ شده است 27این دو مفسر قائلند که آیه »: نویسدمیو  عباس نقل کرده است
 .(175ص، 1422، جوزىابن) «می باشد 27نور مخصص آیه  29زیرا آیه ، نیست

مسلمانان را  نور ورود بدون اجازه 27زیرا آیه ، این دو آیه حکمی جداگانه دارند از نگاه قرطبی و فخر رازى نیز
هاى ها و خانهاجازه به مسافرخانه ال ابوبکر در مورد ورود بدونؤپی س در 29اما آیه ، ها را منع کردهبه دیگر خانه
، فخر رازى/ 212ص، 12ج، 1364، قرطبی) مبنی بر بدون اشکال بودن این عمل نازل شده است، غیر مسکونی

 . (357ص، 23ج، 1420
ْبصاِرِهنَّ َو َو ُقْل ِلْلُمْؤِمناِت َیْغُضْضَن ِمْن ﴿ آیه: نویسدنور به نقل از ابن عباس می 60کثیر ذیل آیه ابن 

َ
أ

یَنَتُهَن   60نور نسخ شده است و همچنین آیه  60وسیله آیه هب (31/ 24: نور) ﴾َیْحَفْظَن ُفُروَجُهنَّ َو ال ُیْبِدیَن ِز
. (78ص، 6ج، 1419، کثیرابن) پذیرندرا نمی 31نسخ در مورد آیه ، اما مفسران، نور نیز این آیه را استثناء زده است

نور حکمی  31آیه . استمخصص آن  بلکه حکم این آیه ، باشد 31تواند ناسخ آیه نور نمی 60کثیر آیه ابناز نگاه 
هاى خود را آشکار دهد تا نگاه خود را از نامحرم گرفته و زینتان فرمان میآن من است که بهؤکلی در مورد زنان م

این  .(78ص، 6ج، 1419، کثیرابن) افتاده برداشته استحکم را از زنان کهنسال و ازکار این 60اما آیه ، نکنند
نور یکی از مهمترین آیات بیان  31زیرا آیه ، همان استثناء باشد عباس از نسخاحتمال نیز وجود دارد که منظور ابن

 باس معتقدعپس در اینکه ابن. توان پذیرفت کسی قائل به نسخ احکام این آیه باشدنمی، کننده احکام زنان است
ه حکم عباس این است کرسد منظور ابنبه نظر می. باید به دنبال معنایی دیگر غیر از نسخ بود، به نسخ آیه است

که مربوط به  31قسمتی از حکم آیه  60بعد از نزول آیه  به این شکل کهحجاب براى زنان ازکارافتاده نسخ شده 
این احوال نسخ در اینجا به معناى تحویل و جابجایی تواند با زنان از کار افتاده است نسخ شده است و حتی می

حکم پوشش در آیه را  60ولی خداوند با نزول آیه ، براى همه پوشش را واجب کرده است 31اینگونه که آیه ؛ باشد
سخ باس از نعمنظور ابن، اول :باید گفت ،در نتیجه. در مورد زنان ازکارافتاده تغییر داده و بر آنان آسان گرفته است

بلکه به  ،نسخ در اینجا به معناى ازاله و از بین رفتن نیست، ات و ثانیبلکه یکی از احکام آیه اس، کل آیه نیست، آیه
 . معناى تغییر و یا استثناء است

 پیمانیه آ شده و تخصیص خورده، بلکه استثناء، آن رخ نداده کثیر معتقد است نسخ دراز دیگر آیاتی که ابن
ْعَلُم ﴿ وى ذیل آیه است.صلح حدیبیه 

َ
ُه أ ذیَن آَمُنوا ِإذا جاَءُکُم اْلُمْؤِمناُت ُمهاِجرات  َفاْمَتِحُنوُهنَّ اللَّ َها الَّ یُّ

َ
یا أ

اِر ال ُهنَّ ِحلٌّ َلُهْم َو ال ُهْم َیِحلُّ   ﴾...وَن َلُهنِبإیماِنِهنَّ َفِإْن َعِلْمُتُموُهنَّ ُمْؤِمنات  َفال َتْرِجُعوُهنَّ ِإَلی اْلُکفَّ
مسلمانان و مشرکین مکه در صلح حدیبیه توافق کردند که اگر شخصی از اهل مکه به  .(11-10/ 60: ممتحنه)

سی ولی اگر ک، ص( باید او را تحویل مشرکان مکه بدهد) پیامبر ،مدینه فرار کرد و قصد مسلمان شدن را داشت
کثیر معتقد است این آیه ابن. نخواهند دادلمانان مشرکان آن شخص را تحویل مس ،تاز مسلمانان به مکه گریخ

دى از نسبب نزول این آیه با سوى در . تخصیص زد ،که بین مسلمانان و مشرکین روز حدیبیه بسته شدرا قراردادى 
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ه کلثوم بنت عقبه بعد از این قرارداد باین آیه زمانی نازل شد که ام: کنداحمد نقل میابی الله بن لبابه از عبدابی
و سپس  ندادص( او را به آنان تحویل ) پیامبر ،ص( طلب کردند) نه هجرت کرد و وقتی برادرانش او را از پیامبرمدی

اى از مفسران سلف عده :نویسدوى ذیل این آیه می .(180ص، 4ج، 1407، کثیرابن) آیات امتحان نازل شد
سنت ، معتقد است این آیات پذیرد ونسخ را نمیکثیر این اما ابن، پیمان مزبور را نسخ کرده، معتقدند این آیات

 . (120ص، 8ج، 1419، ابن کثیر) اندیامبر را استثناء زدهپ
این  همطرح شده را از گردون در مورد آنها بین مفسران او به ترتیب بخش قابل توجهی از آیاتی که بحث نسخ

 . جالب توجه استکند که در نوع خود بحث خارج کرده و به تقلیل آیات منسوخ کمک می

 ص( در نقد نسخ) استناد به آیات قرآن و سنت پیامبر -3-5
این مفسر  .استناد به آیات قرآن براى پذیرش یا عدم پذیرش نسخ است در بیان نسخ کثیرابن از دیگر دلیل

منع اى حکم به و عدههاى حرام دچار اختالف شده علما در مورد جهاد ابتدایی در ماه: نویسدتوبه می 36ذیل آیه 
اما نظر مشهور این است که حکم ممنوعیت  ،(131ص، 4ج، 1419، کثیرابن) انداى نیز حکم به جواز دادهو عده

ها برداشته شده است و یعنی ممنوعیت جهاد در این ماه؛ منسوخ شده است، هاى حرامجهاد ابتدایی در ماه
َفال َتْظِلُموا فیِهنَّ ﴿: فرمایدزیرا خداوند در ادامه آیه می، هاى حرام جهاد کنندتوانند در ماهمسلمانان می

ْنُفَسُکم
َ
کند و از طرفی سیاق دللت بر عموم ( و سپس مسلمانان را به جهاد با مشرکان امر می36/ 9: توبه) ﴾...أ

در ماه شوال هاى حرام است اهل طائف را محاصره کرد و همچنین در ذى القعده که از ماه نیز ص() پیامبر. دارد
 . (131ص، 4ج، 1419، کثیرابن) و جنگ با آنان رفتى قبیله هوازن به سو

بدین معنا که . در نتیجه آیه نسخ نشده و محکم است، هاى حرام را ممنوع دانستهماهقتال در ، اما دیدگاه دوم
کثیر براى ابن. (132، 131ص، 4ج، 1419، کثیرابن) هاى حرام براى مسلمانان جایز نیستجهاد ابتدایی در ماه

َها یا﴿ عدم نسخ این آیه به آیه یُّ
َ
ِذیَن  أ وا ال آَمُنوا الَّ ه َشعاِئَر  ُتِحلُّ ْهُر ﴿ و همچنین آیه (2/ 5: همائد) ﴾... اللَّ  الشَّ

ْهرِ  اْلَحراُم   استشهاد کرده است( 194/ 2: بقره) ﴾... َعَلْیُکْم  اْعَتدی َفَمِن  ِقصاص اْلُحُرماُت  َو  اْلَحراِم  ِبالشَّ
نبرد مسلمانان بعد از اتمام ، ر عدم نسخ این حکمباما شاهد دیگر وى . (132، 131صص، 4ج، 1419، کثیرابن)

ةً  اْلُمْشرِِکیَن  قاِتُلوا﴿ معتقد است کثیرابن. هاى حرام با مشرکان استماه ةً  ُیقاِتُلوَنُکْم  َکما َکافَّ / 9 :توبه) ﴾...َکافَّ
از قبلش جدا و یک جمله استینافی است که براى تحریک و تهییج مسلمانان نازل شده است و به این معناست  (36

ان نبرد را و اگر آن؛ متحد شوید با هم شما نیز براى نبرد با مشرکان ،که اگر مشرکان براى نبرد با شما متحد شدند
إذن ، دهد که امکان دارد این قسمت از آیهرا نیز میاین احتمال او . شما هم مانند آنان عمل کنید، شروع کردند

 و سپس براى این احتمال به آیه؛ هاى حرام هستند تشریع کرده استدر ماهبا مشرکانی که آغازگر جنگ را جهاد 
ْهُر ﴿ ْهرِ  اْلَحرامُ  الشَّ ی اْلَحرام اْلَمْسِجِد  ِعْنَد  ُتقاِتُلوُهْم  ال َو ﴿ ( و آیه194/ 2: هبقر) ﴾... َو  اْلَحراِم  ِبالشَّ  َحتَّ
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با توجه به این دو آیه مسلمانان در  .کنداستشهاد می (191/ 2: هبقر) ﴾... َفاْقُتُلوُهْم  قاَتُلوُکْم  َفِإْن  ِفیهِ  ُیقاِتُلوُکْم 
 . (132 -131صص، 4ج، 1419، کثیرابن) جنگند که آنان آغازگر جنگ باشندتوانند با مشرکان بصورتی می

 آیه ناسخ و منسوخ ارتباط حکم درعدم  -4-5
یان ه ببلک، آیاتی است که از نظر حکم با هم ارتباطی نداشته، پذیردنمی کثیر نسخ راکه ابناز جمله مواردى 

 چنینقائل به نسخ ، نداى از مفسران بدون اینکه به این موضوع توجه کنعده. باشندکننده دو حکم جداگانه می
هِ  َسِبیِل  ِفي قاِتُلوا َو ﴿ مفسران ذیل آیات این. اندآیاتی شده ِذیَن  اللَّ هَ ا ِإنَّ  َتْعَتُدوا ال َو  ُیقاِتُلوَنُکْم، الَّ  ُیِحبُّ  ال للَّ
ْخِرُجوُهْم  َو  َثِقْفُتُموُهْم  َحْیُث  اْقُتُلوُهْم  َو . اْلُمْعَتِدیَن 

َ
ْخَرُجوُکْم  َحْیُث  ِمْن  أ

َ
َشدُّ  اْلِفْتَنةُ  َو  أ

َ
 ال َو  اْلَقْتِل، ِمَن  أ

روایتی از کثیر ابن. اندقائل به نسخ شده( 193و192و 191و 190/ 2: بقره) ﴾...اْلَحرام اْلَمْسِجِد  ِعْنَد  ُتقاِتُلوُهْم 
و زمانی که این آیه  نازله در مورد جهاد است اولین آیه بقره190آیه  ،کند که بر اساس این روایتالعالیه نقل میابی

ا کافرانی که به ، ولی ببا کسانی که قصد نبرد با مسلمانان را داشتند جنگید (ص) پیامبر ،نازل شد (ص) بر پیامبر
کند اسلم نقل می بنزید  بن این مفسر در ادامه روایتی از عبد الرحمن. کردند کارى نداشتمسلمانان حمله نمی

( نسخ شده 5/ 9: توبه) ﴾...َوَجْدُتُموُهم َحْیُث  اْلُمْشرِِکیَن  َفاْقُتُلوا﴿ به وسیله آیهبقره  190آیه  آن،اساس  که بر
 . (387ص، 1ج، 1419، کثیرابن) است
بقره باید تأمل بیشترى  91وى معتقد است در نسخ آیه  .تواند نسخ شده باشدکثیر این آیه نمیاما از نگاه ابن 
گونه همان» گوید:و می دشمنان اسالم استان به نبرد با ترغیب و تهییج مسلمانبقره  190زیرا دلیل نزول آیه  ،کرد

 قاِتُلوا َو ﴿ :فرمایدمیبه همین دلیل خداوند در سوره توبه . «شما هم با آنان بجنگید، که با شما جنگیدند
ةً  اْلُمْشرِِکیَن  ةً  ُیقاِتُلوَنُکْم  َکما َکافَّ ْخِرُجوُهْم  َو  َثِقْفُتُموُهْم  َحْیُث  اْقُتُلوُهْم  ...َو ﴿ اما در آیه، (36/ 9: توبة) ﴾ َکافَّ

َ
 أ

ْخَرُجوُکم َحْیُث  ِمْن 
َ
گونه که مشرکان نیز قصد همان، یعنی در راه کشتن دشمنان استوار باشید؛ (191/ 2: بقره) ﴾أ

ست آیه وى معتقد ا. کنید شانو تالش کنید آنان که شما را از مکه بیرون راندند از مکه بیرون. دارند شما را بکشند
ولی در نبرد با دشمنان تجاوز نکرده و از کشتن زنان و ، کند در راه خدا جهاد کنندبقره به مسلمانان امر می 190

 نزاندمسلمانان را از کشتن راهبان و کشیشان و سو، همچنین این آیه .مردان کهنسال و کودکان خوددارى کنند
دا با در راه خ: فرمود (ص) کند که پیامبرنقل میوى روایتی دیگر از بریده . کنددرختان و قتل حیوانات منع می

 ها و کشیشان را نکشیدکنید و بچهمثله ن، روى نکنیدایتان را نشکنید و در کشتن زیادههولی پیمان، بجنگیدکفار 
 ،بلکه از نظر وى، پذیردبقره را نمی 190روایات نسخ آیه  کثیر با ذکر اینابن .(387ص، 1ج، 1419، کثیرابن)

 . مختلف استاین دو آیه موضوع 
آیات  ،پذیردنمی ادعائی حکم در آیه ناسخ و منسوخ ارتباط عدمنسخ را بخاطر  کثیرابناز دیگر موردى که 

ًة ﴿ پژوهان معتقدند آیهن و قرآنمفسرا. استبقره  240و  234 ْزواجًا َوِصیَّ
َ
ْوَن ِمْنُکْم َو َیَذُروَن أ ذیَن ُیَتَوفَّ والَّ
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ْزواِجِه 
َ
ْزواجًا ﴿ وسیله آیهه( ب240/ 2: بقره) ﴾...ْم َمتاعًا ِإَلی اْلَحْوِل ِْل

َ
ْوَن ِمْنُکْم َو َیَذُروَن أ ذیَن ُیَتَوفَّ والَّ

ْشُهر  
َ
َبَعَة أ ْر

َ
ْنُفِسِهنَّ أ

َ
ْصَن ِبأ بَّ اند و ن پذیرفتهاین دیدگاه را بیشتر مفسرا. است نسخ شده (234/ 2: بقره) ﴾...َیَتَر

م دلیل این توجیهات تقد. سعی در توجیه چنین نسخی دارند، اسخ قبل از منسوخ قرار گرفته استآنجا که ناز 
، این سوره نازل شده است 234بقره قبل از آیه  240اى معتقدند آیه عده. نزول منسوخ قبل از ناسخ استزمانی 

زبیر از عثمان ته از مفسران روایتی است که ابناستناد این دس. ص( اعمال گردید) اما چنین ترتیبی به دستور پیامبر
بقره نسخ  234 بقره را آیه 240آیه  :گفتممن به عثمان »: کندزبیر نقل می ابی ملیکه از عبد الله بنابن. کندنقل می

این امرى توقیفی است و در مصحف نیز ترتیب این دو : ؟ عثمان گفتچرا در مصحف آن را نوشتید، کرده است
که عثمان چینش آیات دهد این روایت نشان می. «دهمایش تغییر نمیاى را از جاند و من هیچ آیهاینگونه بودهه آی

/ 499ص، 1ج، 1419، کثیرابن) داند و لذا آیه را نه حذف کرده و نه جایگاه آیه را تغییر داده استرا توقیفی می
زید معتقدند که ترتیب نیز مانند نصر حامد ابو اىعده. (395ص، بی تا، زرقانی/ 215ص، 1ج، 1421، سیوطی
 حاصل ،اند و این ترتیبجا شدههنگام چینش آیات جابه، حفو در مص یه در سیر نزول اینگونه نبودهاین دو آ
 . (215ص، 1380، ابو زید) است ص() صحابه بعد از پیامبراجتهاد 

حیان نربیع و مقاتل ب، ضحاک، قتاده، عکرمه، حسن بصرى، مانند مجاهد، نی بزرگابه نقل از مفسر ابن کثیر
ول زنی است که پیوستگی نااز مفسر کثیرابنچند هر. بقره نسخ شده است 234بقره بوسیله آیه  240آیه : نویسدمی

ا این اما ب ،پذیرد و امکان دارد چنین مبنایی منجر به تقدم ناسخ قبل از منسوخ باشدهاى مدنی را نمیدر همه سوره
 240خالف همه مفسرانی که به نسخ آیه رب منسوخ در این سوره را صراحتا نپذیرفته ووى تقدم ناسخ بر  ،وجود

معتقد است این دو آیه حکمی جداگانه داشته و  کند وحکم به عدم نسخ می، اندحکم کرده بقره 234توسط آیه 
داشتن زنان در یک سال را ندارد دللتی بر وجوب عده نگه 240از نگاه این مفسر آیه  .هیچ تعارضی با هم ندارند
کند که اختیار دارند در صورت امکان بلکه این آیه به زنان سفارش می، نسخ شود 234تا اینکه بخواهد بوسیله آیه 

 لفظ وصیت را بکار برده است 240به همین دلیل خداوند در آیه  .یک سال بعد از وفات همسرشان در خانه بمانند
َها یا﴿ وسیله آیههبمسیب این آیه سعید بنگفتنی است که از نگاه . (499ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) یُّ

َ
ِذیَن  أ  الَّ

به نظر . (499ص، 1ج، 1419، ابن کثیر) ( نسخ شده است49/ 33: حزابا)  ﴾…اْلُمْؤِمنات َنَکْحُتُم  ِإذا آَمُنوا
زیرا سوره احزاب بعد از سوره بقره نازل شده ، تر باشدمسیب در مورد نسخ این آیه منطقیرسد دیدگاه سعید بنمی

 . است و همچنین بین این دو سوره فاصله زمانی وجود دارد و منسوخ مقدم بر ناسخ است
َمْن َتشاُء ِمْنُهنَّ َو ُتْؤوي  ْرجيتُ ﴿ ن آیهاز دیدگاه بعضی مفسرا :نویسداحزاب نیز می 52کثیر در تفسیر آیه ابن 

، 6ج، 1419، کثیرابن) است سوره احزاب نسخ کرده 52( را آیه 51/ 33: احزاب) ﴾...ِإَلْیَك َمْن َتشاُء َو 
 :یسدنوآیه میدر ذیل این کثیر ابن. بر اساس این دیدگاه آیه ناسخ قبل از آیه منسوخ نازل شده است. (396ص
زیرا ناسخ قبل از منسوخ ، سوره بقره است 240و  234اند نسخ در این دو آیه مانند نسخ در آیه اى گمان کردهعده

ولی با ، کندود را در مورد این آیه اعالم نمیوى نظر خ. (396ص، 6ج، 1419، کثیرابن: کن) نازل شده است
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ی است گفتن. رسد نسخ در این مورد را نیز نپذیرفته استبه نظر مینگرد و آمیز به چنین نسخی مینگاهی تردید
معتقد فخررازى حتی و  اندنپذیرفته 51وسیله آیه هاحزاب را ب 52ی مانند فخر رازى و قرطبی نیز نسخ آیه انکه مفسر

اى عده: نویسدمینیز قرطبی . (178ص، 25ج، 1420، فخررازى) است نسخ کتاب به خبر واحد جایز نیست
اما علماى کوفه با این نسخ ، و ناسخ آیه حدیث عایشه استاحزاب بوسیله سنت نسخ شده است  52معتقدند آیه 

 . (219ص، 14ج، 1364، قرطبی) صحف ناسخ قبل از منسوخ آمده استموافق نیستند زیرا در م

 کثیرتعداد آیات نسخ در تفسیر ابن -جدول-6
 آیات ناسخ   آیات منسوخ محل نزول سوره 

 (4پذیرش) 6 (6پذیرش) 10 مدینه بقره

 ------ سکوت() 1 مدینه آل عمران

 (4پذیرش ) 7 (3پذیرش) 9 مدنیه نساء

 (2پذیرش) 3 پذیرش نامشخص() 3 مدینه مائده

 ------ عدم پذیرش() 2 مکه انعام

 (1پذیرش) 3 (1پذیرش) 5 مدینه انفال

 (7پذیرش ) 15 عدم پذیرش() 2 مدینه توبه

 ------ نقل روایت() 1 مکه هود

 ------ نقل روایت() 1 مکه نحل

 ------ عدم پذیرش() 1 مدینه محمد

 (1پذیرش ) 4 عدم پذیرش() 3 مدینه نور

 ------ فقط نقل روایت() 1 مکه عنکبوت

 (1پذیرش) 2 عدم پذیرش() 1 مدینه احزاب

 (1پذیرش) 1 (1پذیرش) 1 مدینه مجادله

 سکوت() 1 ------ مدینه تغابن

 عدم پذیرش() 1 ------ مدینه حشر

 عدم پذیرش() 1 ------ مدینه ممتحنه

 تحلیل جدول  -1-6
آن  هاى در قالب یک جدول و توضیحاتی دربارگزارش یک پارچه هبندى ارائبحث به عنوان جمع هدر خاتم

بر  .ندکدر هر سوره را مشخص می کثیرتعداد آیات ناسخ و منسوخ در تفسیر ابن فوقجدول . نمایدبایسته می
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هاى مکی به صورت هاى مدنی قرار داشته و آیات منسوخ نیز در سورههمه آیات ناسخ در سوره، اساس این جدول
عمران مانند آلاى ها نشان از این دارد که سورهتحلیل جدول ناسخ و منسوخ سوره. دانگشت شمار وجود دار

مچنین ه. هاى مکی وجود نداردهیچ آیه ناسخی در سوره ،ها دارد و از طرفیگسستگی کمترى نسبت به دیگر سوره
هاى سوره از میان کل. نساء و بقره به ترتیب وجود دارند هاىدر سوره سوره توبه و پس از آن در بیشترین آیات ناسخ

ره آیاتی که از سوره بق. اندها در مدینه نازل شدهستند که بیشتر این سورهسوره داراى آیات منسوخ ه 15قرآن فقط 
هایی هستند که بعد یا از سوره، یا بیشتر آیات ناسخ از خود سوره بقره هستند :نسخ شده است دو حال بیشتر ندارد
که را یا حکم قبل از خود ، اند و همچنین بعضی از آیات ناسخه در این سورهاز بقره مانند توبه و نساء نازل شده

گاهانه روایات ناسخ و لذا ابن. کند یا ناسخ آیاتی از خود سوره استنسخ می ،اى در موردش نیامدهآیه کثیر آ
آخرین را  آنکثیر که ابن -از طرفی سوره توبه . گرفته است ها را در نظرمنسوخ را نقل کرده و ترتیب نزول سوره

ابن کثیر نسخ ادعاى نسخی نشده است که ( 41و  36آیات ) اشدر مورد دو آیهجز  -داند ه میشدسوره نازل
ناسخه را از  اتیو از طرفی بیشترین آ (138و 131، 4ج، 1419، ابن کثیر) را نپذیرفته است و آیههیچیک از این د
-نازل هاىکثیر سوره توبه از آخرین سورهکه چنین آمارى حکایت از این دارد که از نگاه ابن کنداین سوره نقل می

کند زیرا وى روایاتی را نقل می، داندکثیر نزول سوره توبه را بعد از سوره مائده میرسد ابنبه نظر می. ه استشد
بقره  ،توان گفت از نگاه این مفسرمی. استآیاتی از سوره توبه ناسخ آیات سوره مائده  ،که بر اساس این روایات

عمران نازل آل، ممتحنه، نور، احزاب، حشر، ه در مدینه است و پس از آن نساء و سپس انفالشداولین سوره نازل
 . اندشده

 گیرینتیجه
، نسخ همسألاو در . ی است که به روشی متعادل پدیده نسخ را پذیرفته استانکثیر دمشقی از مفسرابن -1
مفسران جنبه تقلیدى ندارد و در مواردى ز دیگر ا ىهاى جدید داشته و رویکرد او به مساله نسخ مانند بسیارنگاه

خ و کند در مواردى که آیات ناسوى به نقد این نظرات پرداخته و سعی می، اندکه بیشتر مفسران نسخ را پذیرفته
 . این تعارض را برطرف کند ،منسوخ تعارضی ظاهرى با هم دارند

با  ؛روایات ناسخ و منسوخ را نقد و بررسی کند، هاى متعارف نقد حدیثکند با روشکثیر سعی میابن -2
وى در پذیرش و عدم پذیرش . این وجود متعرض سند روایات نسخ نشده و سند این روایات را جرح نکرده است

 . مبانی خود پایبند باشدنسخ مبانی محکمی داشته و سعی کرده است بر 
ر پذیرش زیرا وى د، کثیر در چینش سور قرآن به ترتیب نزولی خاص پایبند بوده استرسد ابنبه نظر می-3

 . نسخ بر اساس ترتیب نزول خاصی پیش رفته است
، داردا باور هفرض خود به نزول پیوسته آیات در سورهابن کثیر از سویی با قرائن قرآنی و تاریخی در پیش-4

از این باور خود کوتاه آمده و گسستگی نزول را پذیرفته  ،هاى معتبر مواجه شدهاما در موارد مختلفی که با نقل
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با تحلیل موارد بحث در اما ، در این باره سخن نگفته به صراحت او در هیچ کجاى تفسیر یا تاریخش. است
 . توان به این نتیجه دست یافتتفسیرش می
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