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  رضا آيرملو
   سوئد-شناسی پروفسور جامعه

  
  

های معتبر در اروپا و آمريکا و يا مرکز  برای تهيه کتاب به کتابفروشی: توجه
 و فاکس ٠٠۴٩٢٢١٩٢٣۵۵٧٠٧: توزيع آن در آلمان، کتابفروشی فروغ تلفن
  . مراجعه فرمائيد٠٠۴٩٢٢١٢٠١٩٨٧٨

دوستانی که کتاب را . اين صفحه فقط برای درج در اينترنت اضافه شده است(
  .)از اين صفحه صرف نظر کنندتوانند  کنند می چاپ می
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 ۴فصل 
  فقدان نظم محتوائی

  
  

  
  
  

  مشکالت محتوائی
  
  

اند، فقط  هائی که تا کنون مورد بحث قرار گرفته  مشکالت يا نقيصه
در درون و از . دهند  نشان میرا» نظم نا منظم«چهرۀ بيرونی اين 

  : نظر محتوی معنی و مفهوم نيز، مسايل و مشکالت فراوانند
با آيات » تعارض و تضاد« تعدادی آيات از نظر معنی و محتوی در -١

  ديگر قرار دارند، 
» ای های پروسه مجموعه« تعدادی از اينان در ارتباط با همديگر، -٢

  دهند،  را تشکيل می
  ها و، داند کدام اند و کسی نمی شده» منسوخ«يات  تعدادی از آ-٣
  .  اند و معانی روشنی ندارند »متشابهات« تعدادی نيز جزو -۴
مقطعی و «دارند و از اين نظر، " شان نزول" ظاهرًا همۀ آيات -۵

سازان و   با اين وجود، عجيب است که شريعت. ٣١٢»اند  موردی
اينان حتی در . خوانند  یم" شمول  حکم جهان"بنيادگرايان، اين آيات را 

کنند و بر آن   ای، معنی و مقصود پنهانی را جستجو می  هر آيه" باطن"
سازند و به نام خدا و آياتش به بازار دينی عرضه  اساس حکم دينی می

  . کنند  می
ئی و درونی، تأثير اهای محتو  تر آن که اين مشکالت و نقيصه مهم

کنند و  ه را تقويت میمسايل و مشکالت ساخت بيرونی به شرح گذشت
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در . پذيرند بالعکس، از فقدان نظم منطقی ساخت بيرونی تأثير می
 در درونی و بيرونینتيجه، مشکالت و مسايل اين هر دو ساخت 

 مطالعه و فهم و درک مستقيمای در راه  ارتباط با همديگر، موانع عمده
  .کنند  ايجاد می محتوی آيات و قرآن

  
معنی، موردی يا جمعی   چه با يا بی(ين آيات مساله اين است آه همۀ ا
، بدون هرگونه عالمت مشخصه در اين )و حتی ناسخ و منسوخ

خواهد  جمعند و اين همه، خوانندۀ جستجوگری را آه می» دينی آتاب«
به محتوی دينی قرآن دست يابد و حداقل مبانی دينی خود را در آتاب 

يابی و  رگونه جهتيی بدون ه دينی خود مطالعه آند، وارد وادی
از اين رو، با پيشرفت مطالعۀ سيستماتيک و . گذاری می کند نشانه

تحقيقاتی قرآن، خواننده خود را در برابر هزاران جمله و موضوع 
آميز  های تحريف  يابد آه بسياری جز با دخالت ای می  ريخته درهم

گرايانه، در تعارض و تضاد با همديگر قرار دارند و از آن   اصالح
 و درونینظمی   اين بی. اند رو، به هر راهی قابل تعبير و تفسير

، و مشکالت ناشی از آن، چرائی و علت وجودی اين همه بيرونی
  . دهند  تفسير و تأويل گوناگون را توضيح می

  
، همچنين فرصتی فراهم »بيرونی و محتوائی» «نظم  نظم بی«اين 

 و فرقۀ دينی،  سال گذشته، هر حاآم، حزب١۴٠٠آورده تا در طول 
 و  ، از قرآن استخراج آرده  و قصد آرده چه را آه الزم ديده  هر آن
هم آزادی و هم  و هم عدالت و هم ستم، هم جنگ و هم صلحبرای 

  . مسلمان، آيه و وحی الهی آورده است  انسان مسلمان و غيرسرکوب
با اين وجود، جالب توجه است که با اين همه نوشتار و گفتاری که در 

های اين  طول اين صدها سال تاريخ اسالم فراهم آمده، هنوز هم گره
  :همه مسأله و مشکل باز نشده و، هنوز هم

 متکلمان و مفسران اسالمی که خود را مجبور به رفع و رجوع مسايل -
بينند، هميشه توضيح جديدی را انتظار   و مشکالت حل نشده می

ورند و داليل جديدی ابداع آ  کشند، يا خود پيشنهادهای تازه تری می  می
ها و   به بيان ديگر، با وجود اين همه تحريف و ساختن. کنند  می
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» نظم نظم بی«سازان، مشکالت ناشی از اين  های شريعت  پرداختن
  . حل نشده باقی مانده اند

   
  
  
  

  آيات متضاد
   

  
های قرآن، خود مشکلی بزرگ و  مسالۀ تضاد و تعارض ميان آيه

انگيزۀ تحريف و رفع و رجوع «حث مربوط به در ب. نشده است حل
های مختلف در   ای که در زمان ، از سه آيه»تعارض و تضاد قرآن

ها تا چه اندازه   مورد يهوديان آمده، سخن گفتيم و نشان داديم که اين آيه
بينی   سورۀ القصص، پيش۵٢در آيۀ : اند  در تعارض با همديگر

سانی که ک": آورند ايمان میشود که اهل کتاب به زودی به اسالم   می
پيش از آن به ايشان کتاب آسمانی داده بوديم، به آن ايمان 

   ٣١٣"آورند می
بينی، آيۀ ديگری هر گونه اميد به ايمان آوردن  بر خالف اين آيه و پيش

آيا طمع داريد : "داند  اهل کتاب و يهوديان به اسالم را نقش بر آب می
تی که گروهی از آنان کالم خدا  در صوريهوديان به دين شما بگروند

با آن که در کالم خدا تعقل . کنند را شنيده و به دلخواه خود تحريف می
  ). ٧۴سورۀ بقره، آيۀ  (٣١٤"کرده و معنی آن را در يافته اند

اولی دال بر . می بينيم که اين دو آيه کامال با همديگر مغاير و متضادند
 کتاب و يهوديان است، اما پيش بينی پذيرش قرآن و اسالم از سوی اهل

دومی هر گونه امکان سازش و گرويدن آنان به اسالم و قرآن را به 
 همين سورۀ بقره، اختالف بين اين ٢۵٣تازه، آيۀ .  برد  زير سؤال می

کند و بر آن است که اساسًا از ازل اين  اديان را امری الهی معرفی می
اختالف  و حتی وجود انگيزه خلق شده که اينان به دين اسالم نگروند
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: بين اهل کتاب و مسلمانان، ناشی از خواست و مصلحت الهی است
و ... اينان پيامبرانی هستند که بعضی را بر بعضی برتری بخشيديم ""

 کسانی که پس از ايشان  آمدند، پس از خواست اگر خدا می
کردند، ولی  هايی که برايشان آمد، کشمکش و کار زار نمی  روشنگری

ف پيشه کردند؛ و بعضی از ايشان ايمان آوردند و بعضی کفر اختال
کردند، ولی  خواست کشمکش و کارزار نمی اگر خدا میورزيدند، و 

سورۀ بقره، آيۀ  ( ٣١٥"دهد  خداوند هر آن چه اراده کند انجام می
٢۵٣ .(  
بينيم اين آيه با هر دو آيۀ قبلی در تضاد قرار دارد، چرا که از   می

 امکانی برای پذيرش اسالم و قرآن از سوی يهوديان سوئی هيچ اميد و
بينی اوليه و به  گذارد؛ که اين خود بر خالف پيش  و مسيحيان باقی نمی

از سوی . معنی ّرد انتظارات قبلی خود در آيۀ اول به شرح فوق است
ديگر نيز، بر خالف آيۀ دوم به شرح فوق، اين آيه، گناه عدم انتخاب 

سوی مسيحيان و يهوديان را به گردن آنان دين اسالم و قرآن از 
کردن آنان را ناشی از خواست و ارادۀ خداوند   اندازد، بلکه پشت  نمی
اين مسيحيان و يهوديان نيستند که اسالم و قرآن را . "دانند  می
پذيرند، بلکه اين سرنوشتی خداوندی است که در عدم سازگاری و   نمی

ن را ضروری ساخته، مانع ضرورت اختالف بين مؤمنين به اين اديا
  ".دوستی و علت دشمنی آنان است

  
  . اين البته تنها مورد تضاد و تعارض در قرآن و ميان آيات آن نيست

کند، در تضاد با آياتی قرار    آياتی که آزادی ايمان دينی را تبليغ می-
دارند که هرگونه دگرانديشی و انکار اعتقادات اسالم را، با کشتار و 

  . دهند   و آن جهانی پاسخ میشکنجۀ اين
دانند و در مقابل، آياتی بشر    آياتی هدايت و ضاللت را از آن خدا می-

در قرآن . "کنند  معرفی می" راه راست اسالمی"انتخاب » مسئول«را 
بيش از پنجاه آيه وجود دارد که هدايت و ضاللت را از ان خدا 
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، شصت آيه هست باز بيش از پنجاه"اين در حالی است که . ٣١٦داند  می
آنان  که عذاب اليم جاودانی برای مردمی که خداوند خود نخواسته

  .  ٣١٧"هدايت شوند، ذخيره فرموده است
ها در قرآن فراوان است و وجود اين آيات که نسبت به  از اين نمونه

همديگر در تعارض و تضاد قرار دارند، يکی از موانع عمدۀ جمعبندی 
  . ٣١٨دينی است  ر امور دينی و غيرنظريات اسالم و قرآن د  نقطه

  
  
  

  آيات ناسخ و منسوخ
  

   نظرها متفاوتند-١
  

اين . کنند  اند که همديگر را نسخ می برخی از آيات متضاد قرآن آياتی
" نازل"ای  ای آيه  بدان معنی است که در ابتدا برای حل و فصل مسأله

ن آيه، شده، ولی پس از مدتی، ظاهرًا به خاطر تغيير شرايط ناظر بر اي
شده که در همان " نازل"اين نظر و حکم الهی تغيير کرده و آيۀ ديگری 

مورد و موضوع، مغاير و متفاوت با آيۀ اولی است و آن را از اعتبار 
بنا به رسم معمول و به زبان عربی، آيۀ از اعتبار افتاده را . اندازد  می

نده يا و آيۀ جديد و جايگزين را، آيۀ نسخ کن» منسوخ«نسخ شده يا 
  . خوانند می» ناسخ«

ظاهرًا مريدان هر فرقۀ اسالمی، به تبعيت از رهبران دينی، يا 
شناسند، يا  سازان اصلی، اين يا آن آيه را ناسخ يا منسوخ می  شريعت

، از اين گزينش رسمی شده تبعيت "اجماع"بر اساس اصل اسالمی 
گون قرائت با اين وجود، در بسياری موارد، نمايندگان گونا. کنند  می
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هر فرقه نيز، در ناسخ يا منسوخ بودن اين » رسمی و با واسطۀ«دينی 
  : داند که يا آن آيه، توافق ندارند، و کسی به درستی نمی

و اگر .  اين آيات مختلف اساسًا ناسخ و منسوح همديگرند، يا نه-
  اند،   چنين

  .  کدام ناسخ و کدام يک منسوخ است-
  

ين آيات ناسخ و منسوخ، بدون هرگونه مشکل اين جاست که هر دو ا
" کالم خدا"اند و هر دو نيز   توضيح و اشاره در قرآن موجود ثبت

سازان، بنا به مورد و منافع دينی و دنيوی  شريعت. شوند ناميده می
ای خود، گاهی اين و گاهی آن را آيۀ ناسخ و معتبر، و آن  لحظه

ها نيز، حکم  س آنخوانند و بر اسا ديگری را منسوخ و نامعتبر می
  . کنند دينی استخراج می

  
  
   آيات ارزيابی توان رزمندگان رسول-٢
  

متشرعين . اند  سورۀ انفال از جمله آيات ناسخ و منسوخ۶۶ و ۶۵آيات 
 سال در مورد تقدم و تأخر اين آيات و کدام ١۴٠٠اسالمی هنوز پس از 

ه اين در همان حال ک. ٣١٩کنند  ها بحث می ناسخ يا منسوخ بودن آن
اختالف : "سازان اسالمی  بحث جريان دارد، برخی ديگر از شريعت

ظاهری بين اين دو آيه را نه دليلی بر نسخ و نه دليلی بر استحباب 
دانند، بلکه معتقد به اعتبار هر يک از اين  می) مستحب، پسند شرعی(

  . ٣٢٠"دو حکم در مورد معين اند
سازان  نی است که شريعتاعتقاد به اعتبار دو حکم متضاد، به اين مع

به اقتضای مصالح روز خود، گاهی اين و گاهی نيز آن آيه را معتبر 
کنند و آن ديگری را فاقد اعتبار دينی و منسوخ شده تلقی  اعالم می

کليدی از آيات مغاير و متضاد   از اين جاست که اينان، دسته. کنند  می
 تأييد و گاهی هم قرآنی در جيب دارند و هر وقت هم الزم شد، گاهی به
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شيوۀ «اين شيوه، البته که . کنند می" نازل"در رد موضوعی معين، آيه 
آورد که در   المثل آن نوکری را به ياد می  نيست و بيشتر ضرب» دينی

  : پاسخ سؤال اربابش گفته بود
بادمجان خوب است . من نوکر شما هستم و نه نوکر بادمجان! قربان "-

  ".  بد است اگر موافق ميل مبارک شما نباشداگر شما دوستش بداريد، و
  

ای پيامبر " :در هر حال، آيه مورد نظر سورۀ انفال چنين می گويد
 شکيبا باشند، به بيست تنمؤمنان را به جهاد برانگيز، اگر از شما 

 غلبه خواهند کرد و اگر از شما صد تن باشند بر هزار تن دويست تن
اينان مردمی هستند که چيزی در کنند، چرا که  از کافران غلبه می

  ).۶۵سورۀ انفال، آيۀ ( ٣٢١"يابند  نمی
 همين سوره، توان يک مسلمان شکيبا را ۶۶اين در حالی است که آيۀ 

اينک " : دهد  بيشتر از توان جنگی دو کافر زمان نزول تشخيص نمی
خداوند بر شما آسان گرفت و معلوم داشت که در شما ضعفی هست، 

کنند و   غلبه میدويست تن شکيبا باشند بر  تنصدپس اگر از شما 
اگر از شما هزار تن باشند، به توفيق الهی بر دو هزار تن غالب 

  ). ۶۶سورۀ انفال، آيۀ  (٣٢٢"کنند، و خداوند با شکيبايان است می
 ۶۶ اند و آن را به وسيلۀ آيۀ ۶۵مفسرينی که طرفدار اولين بودن آيۀ 

  : دانند، بر اين نظرند که  منسوخ می
  
قبًال هر مسلمان قادر به پيروزی بر ده نفر کافر بوده، ولی بعدًا  "-

.  که آنان به چنين کاری قادر نيستندخداوند در عمل ديده و تجربه کرده
از اين رو، با تجربۀ توانائی مسلمانان، ميزان اميدواری از آنان را 

يا خدائی آ." (تقليل داده، يا حتی لطف کرده و بر آنان آسان گرفته است
که بر همه چيز آگاه است، برای دانستن آينده و توان مسلمانان احتياج 

  ) به تجربه و يادگيری دارد؟
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 ۶۵ را اولين و مقدم بر آيۀ ۶۶اما به نظر و تفسيری ديگری که آيۀ 
  : داند  می

ابتدا، زمانی که مسلمانان هنوز ضعيف بودند و حکومت مدينه سر  "-
تری داشتند و هر مسلمان، حريف بيش   توان کمنگرفته بوده، مسلمانان

از دو کافر زمان نزول نبوده، اما بعدًا که اوضاع سر و سامان يافته و 
مسلمانان صاحب اسلحه و مرکب و فرماندهی شدند، اين توانائی تا به 

  . ٣٢٣"حد يک بر ده افزايش يافت و خداوند نيز آن را تأييد کرد
آيات را دارای اعتبار    هر دو اينديديم که در اين ميان نظر سومی

کدام را ناسخ و  داند و با وجود تعارض موجود بين اين آيات، هيچ  می
اين نظر بينابينی، تعارض موجود در . شناسد منسوخ آن ديگری نمی

پوشاند و در همان حال، به رهبران و   بين دو آيه را به نوعی می
در هر زمان، به دهد تا  های اسالمی فرصت می سازان فرقه  شريعت

های  مقتضای سود دنيوی خود، يکی از اين آيات را به ميان توده
، موقتًا "کالم اهللا"محروم ببرند و با معرفی آن به عنوان نظر قرآن و 

  . از آن ديگری صرفتظر کنند
  

گونه آياتی که  در هر صورت، موضوع مهم در اين است که وجود اين
شان تأييد  ه ناسخ و منسوخ بودننه تقدم و تأخرشان معلوم است و ن

شده، مشکلی از مشکالت مطالعه و درک و فهم معنی و مفهوم قرآن 
  . است

  
  
 نمونۀ آيات مربوط به مصرف مشروبات الکلی در جامعۀ اسالمی -٣

  رسول
  
  "ترتيب مصحف" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

 و با رسمی«گردد به آياتی که نمايندگان قرائت   مورد ديگر بر می
کنند، ولی هنوز   شان را تأييد می ، ناسخ و منسوح بودن»واسطه
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ها و در نتيجه، در مورد اين که   اند در مورد تقدم و تأخر آن  نتوانسته
کدام ناسخ و کدام منسوخ است، به رأی جمعی و نظری قاطع و 

  . کننده برسند قانع
ی مثال، در قرآن مصحف فعلی، اولين آيه در مورد مشروبات برا

 ٢١٩در آيۀ . الکلی در سورۀ البقره، يا سورۀ دوم قرآن موجود است
اين سوره، هم از سود و هم از ضرر مشروبات الکلی سخن به ميان 

آيد و ضرر آن بيش از سودش تشخيص داده شده و از اين رو،   می
» !نخوريد بهتر است«د شو  عالم میبه طور ماليم ممنوع امصرف آن 

 گناهی بزرگها  پرسند؛ بگو در آن از تو دربارۀ شراب و قمار می": 
ها بر سودشان  ی گناه آنی برای مردم هست، ولسودهائو نيز 

  ). ٢١٩سورۀ بقره، آيۀ  (٣٢٤" ...چربد می
سورۀ » ترتيب مصحف«، که به - سورۀ النساء ۴٣ آيۀ -آيۀ بعدی 

سوره و چند صد آيه با آيۀ اولی فاصله دارد، نظر چهار قرآن و دو 
تری در مورد مصرف مشروبات سکرآور  بسيار آزادمنشانه و ليبرال

اين آيه با سفارش به پرهيز از خواندن نماز در حال . دارد ابراز می
غير مستقيم نوشيدن مشروبات الکلی در اوقات ديگر را مستی، به طور 

ای ":  کند  بل گذشت و تحمل اعالم میو قا" مکروه"، يا حداقل مجاز
مؤمنان در حال مستی به نماز نزديک نشويد، تا زمانی که بدانيد چه 

  ). ۴٣سورۀ النساء، آيۀ  (٣٢٥..."گوئيد  می
بدين معنی، مسلمانان به وقت مستی مجاز به خواندن نماز نيستند، اما 

، بلکه مستی با گم کردن »ای مستی نيست هر مستی«در اين جا 
آيد، و اين مستی  گويد، پيش می  داند چه می  ور؛ آن جا که آدم نمیشع

از اين رو، بر . است که به نظر اين آيۀ قرآن مانع اقامۀ نماز است
  : اساس اين آيه

 مسلمانان مجاز نيستند به وقتی که شعور خود را به سبب مستی از -
  : اند نماز بگزارند، يا به بيان ديگر دست داده

شان تا به حد گم شدن شعور  جازند تا زمانی که مستی مسلمانان م-
  :نرسيده، نماز بخوانند يا
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گويند، در حال مستی   دانند چه می   مسلمانان مجازند تا زمانی که می-
  .نيز نماز برپا دارند

  
 ٩٠گردد و آيۀ    درجه برمی١٨٠نظر اين آيه اما در آيۀ بعدی تر قرآن 

 قرآن قرار دارد، ۵ر رديف د" ترتيب مصحف"سورۀ المائده که به 
نوشيدن مشروبات سکرآور را همراه با قمار در رديف اعمال 

: ندک مطلقًا ممنوع اعالم میپرستی قرار داده و   آميزی همانند بت  کفر
ای مؤمنان شراب و قمار و انصاب و ازالم از اعمال پليد شيطان "

ه، سورۀ مائد (٣٢٦"است، از آن پرهيز کنيد باشد که رستگار شويد
  ). ٩٠آيۀ
  

گذرد و در سورۀ النحل که سورۀ    سوره و صدها آيه می١٠از اين آيه، 
 قرآن به ترتيب مصحف موجود است، نه فقط مصرف ١۶رديف 

شود، بلکه بر عکس، در   مشروبات الکلی، ممنوع و گناه اعالم نمی
برد، شراب مستی آور هم   ادامۀ آياتی که همه از نعمات خدا نام می

. شود که نشانۀ توان و لطف خداست  عمت هائی شمرده مینعمتی از ن
توان برای ايمان به خدا  آن می" سکرآوری نيکوی"حتی با نظر بر 

) شراب(های درختان خرما و انگور هم  و از ميوه": درس گرفت
و هم خوراک نيکو به دست } تتخذون منه َسَکَراََ{آور   مستی
 ٣٢٧"زان مايه عبرتی استآوريد؛ بيگمان در اين امر برای خردور می

  ). ۶٧سورۀ نحل، آيۀ (
  

کند، پس  خود را منسوخ می» آيۀ مخالف قبلی«ای   جا که هر آيه از آن
) به ترتيب مصحف(های قرآن موجود  بر اساس تقدم و تأخر سوره

  : توان نتيجه گرفت که  می
  
به )  به ترتيب مصحف موجود٢سورۀ رديف ( سورۀ بقره ٢١٩ آيۀ -

 سورۀ ٩٠ النساء، اين هر دو به وسيلۀ آيۀ ٣ سورۀ رديف ۴٣وسيلۀ آيۀ 
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 ١۶ سورۀ رديف ۶٧ مائده و اين هر سه نيز به وسيلۀ آيۀ ۵رديف 
 سورۀ النحل آيۀ ناسخ و معتبر ۶٧النحل، منسوخ شده و از اين رو، آيۀ 

. کند  نهائی است و نظر پايانی قرآن و خدا را در زمان نزول بيان می
  :  شرح فوقبر اساس اين آيه به

 .مصرف مشروبات الکلی، حالل و از موهبات الهی است -ا
  
  "مصحف علی" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

ترتيب «گيری بر اساس تقدم و تأخر آيات به   ديديم که اين نتيجه
در ضمن، برخی از متشرعين، . به دست آمده است» مصحف موجود

ز مصحف ديگری به نام از آن جمله مترجم قرآن بهاالدين خرمشاهی، ا
گويا سورۀ » فرضی«در اين مصحف . کند ياد می» مصحف علی«

 و سورۀ ۵٣، المائده در رديف ١۶، النحل در رديف ٣البقره در رديف 
ها در اين  حاال اگر ترتيب سوره. ٣٢٨ قرار دارد۵٧النساء در رديف 

 سورۀ ۴٣مصحف فرضی مالک قرار گيرد، در آن صورت، آيۀ 
آيد و عنوان آيۀ نهائی و    همۀ آيات ديگر به حساب میالنساء، ناسخ

ای مؤمنان در حال ": گيرد  معتبر اين موضوع معين را به خود می
 ٣٢٩..."گوئيد   مستی به نماز نزديک نشويد، تا زمانی که بدانيد چه می

  ). ۴٣سورۀ النساء، آيۀ (
  :  طبق اين آيه

٢  
شکاری؛ آن هم نه نه مصرف مشروبات الکلی، که فقط مستی و فرامو -

اين حکم را . در همه وقت، بلکه فقط موقع خواندن نماز ممنوع است
بودن مصرف مشروبات " حالل و مکروه"توان در جائی بين   می

  . الکلی قرار داد
  
  "ترتيب نزولی" مصرف مشروبات الکلی بر اساس -

ها را که مستقيمًا از  گيری  يک از اين نتيجه سازان هيچ  شريعت
پذيرند و برخی    مورد پذيرش خودشان برداشت شده نمیهای مصحف
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برای دانستن رأی نهائی قرآن در مورد مصرف مشروبات الکلی، 
اما اين کار به . شمارند  اين آيات را الزم میترتيب نزولیمراجعه به 

ها و   اين سادگی قابل اجرا نيست، چرا که بر اساس بحث
  : های پيشين  گيری نتيجه

ها اطالع کافی در دست  تمام سوره" نزول" و تأخر  اوًال از تقدم-
  کند و،   نيست و هرکسی بر اساس حدس و گمان شخصی پبشنهادی می

ها هم معلوم است، تقدم و   ثانيًا در جاهائی هم که تقدم و تأخر سوره-
  . ٣٣٠های بزرگ، نامعلوم است  تأخر آيات، به خصوص آيات سوره

سورۀ " ترتيب نزولی"تی اگر بر اساس اين واقعيت، به طور مثال ح
کنند، کسی به يقين   باشد که جمعی عنوان می٨٧البقره همان رديف 

شده، يا " نازل" اين سوره در چه وقت ٢١٩داند که آيۀ مورد نظر   نمی
های ديگر به اين سوره   زودتر يا ديرتر از آيات مورد مقايسه در سوره

های  خر آيات سورهاين ترديد در مورد تقدم و تأ. افزوده شده است
  .  کند  مورد نظر ديگر هم صدق می

***  
  

، تقدم يا تأخر اين آيات را »محظورات منطقی«حاال اگر با وجود اين 
يی که مثًال بهاالدين خرمشاهی در قرآن   "یترتيب نزول"بر اساس 

شدۀ خود آورده، تنظيم کنيم، بر اساس قانونمندی آيات ناسخ و  ترجمه
ر سورۀ المائده، نظر نهائی خدا در اين مورد را منسوخ، آيۀ موجود د

 ١١٢، سورۀ رديف "ترتيب نزولی"چرا که اين سوره به . کند بيان می
 ٩٠بر اين اساس، آيۀ . شده است" نازل"ها  و ديرتر از بقيۀ سوره

، ٧٠ ترتيب نزولهای النحل به  سورۀ المائده، آيات موجود در سوره
 را منسوخ ٩٢ ترتيب نزولساء به  و الن٨٧ ترتيب نزولالبقره به 

شود و بر اساس آيۀ  در آن صورت، نتيجه کامًال عوض می. کند  می
  :  سورۀ المائده که سورۀ نهائی و ناسخ آيات قبلی است٩٠
  .مصرف مشروبات الکلی مطلقًا ممنوع است -٣
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اين البته همان حرفی است که متشرعين؛ اعم از مفسرين، متکلمين، 
کنند، اما در دين   ين قضات و نمايندگان دينی عنوان میمحدثين و همچن

منطقًا اگر در اين مورد . و کار خدا که يک بام و دو هوا وجود ندارد
 مالک قرار می گيرد و تقدم و تأخر آيات در ترتيب نزولیخاص، 

مصحف موجود از نظر ناسخ و منسوخ مهم نيستند، پس در آن صورت 
مالک قرار گيرد " ترتيب نزولی" هم بايد در ساير موضوعات و امور
های قرآن موجود، در تعيين آيۀ  ها و آيه و نبايد پس و پيش بودن سوره
  مگر نه؟ . ناسخ و منسوخ تأثير بگذارد

سازان کاری به  گيری شده، شريعت اما، همان گونه که قبًال نتيجه
" ترتيب نزولی"های منطقی ندارند و ترتيبی را؛ چه  گونه استدالل اين
شان در زمان و مکان  موجودی، که نظر و نيت" ترتيب مصحف"يا 

و در اين که . کنند امروزی را تأييد کند، ناسخ و معتبر معرفی می
فردای آن روز نظر ديگری بدهند و ناسخ ديروزی را منسوخ و 

  . بينند منسوخ ديروزی را ناسخ و معتبر معرفی کنند منعی نمی
   

به شرح باال، محبوب " ترتيب نزولی"از گيری ناشی  با آنکه نتيجه
های قرون وسطائی اسالمی را  سازان است و تابعان دگم  شريعت

کند، اما اين، طبق معمول ساير ابداعات دينی،   راضی و خوشحال می
  : به طور مثال. آورد پاسخی را هم به همراه می های دينی بی  پرسش

اال، به اندازۀ کفر گيری ب  اگر مصرف مشروبات الکلی به شرح نتيجه-
کردن به خدا گناه است و از اين نظر، خواست خدا ممنوع کردن مطلق 

های سکرآور است، چرا بايد خداوند در آياتی ديگر، عملی را  نوشابه
خواند، جزو نعمات نيک خود به   که خود آن را از اعمال شيطانی می

خود حساب بياورد و حتی آن را از علل عبرت و درک و فهم خدائی 
  :قرار دهد؟ و در آن صورت

 اين آيا مغاير با آن نيست که طبق نظر قرآن، خداوند به خاطر -
کند و   گويد، جز حقيقت و راستی را تأييد نمی  طلبی خالف نمی  فرصت

  از آينده نيز آگاه است؟
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   روايات ديگر-
هائی روايت   "شأن نزول"سازان، در اين مورد نيز احاديث و   شريعت

يکی از معتبرترين اين روايات، نزول اين آيات را ناشی از . کنند  می
ای جهت منع  دخالت و اصرار خليفۀ دوم عمر برای نزول آيه

 با مراجعه به منابع رسمی اسالمی نشان ٣٣١محققين. داند  مسکرات می
شده و مصرف " نازل"دهند که آيۀ اول به خاطر اصرار عمر   می

 اين آيه به حد کافی محکم و چون. مشروبات الکلی را منع کرده است
مؤثر نبوده، رضايت وی را تأمين نکرده و از اين رو آيۀ ديگری با 

با اين وجود، اين هم کافی به نظر . شده است" نازل"تأکيد بيشتری 
نرسيده و باالخره آيات سوم و چهارم بر اثر مراجعات و اعالم 

آيۀ اول جزو ای را، که در  شده و نوشابه" نازل"نارضايتی مکرر وی 
  .اند های خدا معرفی شده بوده، با کفر برابر دانسته  نعمت

  
  
   مشکل درک و فهم آيات ناسخ و منسوخ-۴
  

ای از نظر تقدم و تأخر زمانی  آيات ناسخ و منسوخ بدون هرگونه نشانه
و در نتيجه، بدون هر اطالعی در مورد اين که کدام ناسخ و کدام 

اين است که با . اند گرد هم آمده» کتاب دينی«منسوخ است، در اين 
قرآن، به آياتی متعارض و متضاد برخورد » مطالعۀ بی واسطۀ«ادامۀ 
توانی بفهمی که کدام آيه با کدام معنی و منظور بر کدام   کنی و نمی  می

آيۀ ديگر تقدم دارد و کدام آيۀ ديگر را منسوخ کرده، يا کدام حکم و آيه، 
  .  آن استدارای اعتبار نهائی، يا فاقد

  
جا که آيات ناسخ و منسوخ در  ای از آيات، از آن تازه با گزينش آيه

اند، معلوم نيست که آيا آيۀ ديگری هم در اين  سرتاسر کتاب پراکنده
شده و در آن صورت، اين آيه در کدام سوره و کجای " نازل"زمينه  

نی، اين نيز دليلی است بر اين که هر موضوع قرآ. آن قرار گرفته است
                                                 
331 Tecrid-i Salih 12:39; Ebu Davud, Eşribe, No 3670; Tirmizi, Maide Tefsiri, 
No 3049 vs. Quoted: Arif Tekin, Koran,ın kökeni, s. 62-61. 
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ماند و تا تمام قرآن را در جستجوی تک   تا پايان کتاب، ناتمام باقی می
توانی در موردی از موارد   ای، نمی تک موضوعات مرور نکرده

تازه وقتی هم که موفق به اين کار نه چندان آسان . نظری استخراج کنی
دانی که کدام يک از اين موارد، تقدم زمانی داردف يا   شوی، نمی  می

که خود به تمامی " (ترتيب نزولی"يا " ترتيب مصحف"دم بايد به اين تق
  . تنظيم شود) معلوم نيست

  
کند که نه فقط وجود اين گونه آيات در قرآن و  به تکرار يادآوری می

الی نامعلوم آن، از نظر درک و فهم   به پراکندگی اين آيات در ال
ل وجود ناپذير است، بلکه اص موضوع و محتوی قرآن مشکلی جبران

با چندين پرنسيپ اساسی دين و قرآن " ناسخ ومنسوخ"آيات " نزول"و 
صرف وجود آيات ناسخ و منسوخ با آيات . گيرد  در تضاد قرار می

قرآن از نظر دانائی و توانائی خدا، مغاير، و از نظر دينی سؤال 
های اساسی   وجود اين آيات، همچنين با پرنسيپ. ٣٣٢انگيز است بر

 و همچنين در مورد عدم امکان تضاد ٣٣٣مبين بودن آن«قرآن در مورد 
 به شرح آيۀ زير در تضاد قرار ٣٣٤خدا" کالم"و تعارض در ميان 

تا بر آنان (نگرند  آيا در قرآن از روی فکر و تامل نمی": گيرد  می
از  (اگر از جانب غير خدا بود در آنو ) ثابت شود که وحی خداست

سورۀ النساء،  (٣٣٥"ف می يافتندبسيار اختال) یجهت هم لفظ و هم معن
  ).٨٢آيۀ 
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