
  ۱۳۹۹بهار و تابستان  /۱۲شماره  /ششمسال  /ياسالم فقه و حقوق، قرآن  
۱۳۷  

  
  
  
  

قرآن نسبت به  قيوم و آثار تصدهفم
  نيقيگذشته ازمنظر فر يكتب آسمان

  *يبديم فاکرمحمد 
 **ييباکو يمهد   _____________________________________  

  ***پورنيعابداحسان 

 چكيده
 نيـا تيـكـه حجوجـود دارد گذشـته  انيـدرمورد احكام مربوط به ادآياتي  كريم در قرآن

بودن كنندهقيبه تصـد اتيآ نياز ا بسياري. در است ياسالم قابل بررس نيمب نياحكام در د
ي لـيروش تحلبهحاضر شده است. مقاله  حيگذشته تصر انيدرمورد اد اكرم امبريپ ايقرآن 

احكـام  تيـبـر حجمذكور  اتيداللت آ يسدنبال برربه ،نيقياز نگاه مفسران فر يفيتوصـ 
 احكـام اديـان پيشـين تيـاثبات حجپيش رو،  قيتحق جهيگذشته در اسالم است. نت عيشرا

بـه اصـل احكـام  توانيم هاآن كمك بهكه هست  ييها. راهباشدميمورد نظر  اتيآوسيله به
ق، يـتحقايـن حاصـل از  جـهيدست يافت تا با در دست داشـتن نت پيشين عيمربوط به شرا

  اسالم حكم كرد. نيمب نيد روانيپ يبرااعتبار آن احكام به

  .القرآنمصدق، فقهن، يشيپ عيشرات، ياحكام، حج واژگان کلیدي:

                                                   
 ).m_faker@miu.ac.ir( ةيالعالم يالمصطفةث جامعياستاد گروه قرآن و حد *

 ).bakouei2011@yahee.comم قم (يار دانشگاه علوم و معارف قرآن کرياستاد **
/ و عضو انجمن فقه و حقـوق اسـالمی يقير تطبيتفس يدکتر يدانشجو ،ه قميمدرس حوزه علم ***

 ).e.abedin110@gmail.com( نويسنده مسئول
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  مقدمه
بودن همـه احكـام ارتباطشمول احكام ديگر اديان الهي درمورد اسالم يا جديد و بي

آن نسبت به احكام شرايع گذشته، ثمرات گوناگوني در عالم فقه دارد و بررسي فقراتـي 
رسـاند، بودن قـرآن كـريم را نسـبت بـه كتـب آسـماني پيشـين مـيقرآن كه مصدقاز 

  راهگشاست.زمينه دراين
گفته بررسي خواهد شد. توصيفي برخي آيات پيشـ  روش تحليليدر مقاله حاضر به

توان به اصل احكام مربوط به آن شرايع دست يافت تا با در دست داشـتن از دو راه مي
  ، به اعتبار آن احكام براي پيروان دين مبين اسالم حكم كرد.نتيجه حاصل از تحقيق

توان به هايي هست كه ميراه نخست اينكه بگوييم در كتب مقدس موجود نيز گزاره
هـاي عدم تحريف آن اطمينان داشت. راه ديگر، حكايت برخي احكام مربـوط بـه ديـن

ه شده است. بايد درنظـر بدان اشار گذشته بوده كه در قرآن كريم يا روايات اهل بيت
داشت كه صرف نقل و حكايت اين احكام در قرآن كريم يا لسان اهل بيت عصـمت و 

  براي حجيت آن كافي نيست. طهارت
هاي آسماني گذشته درصورتي ازجانب قرآن جاي دارد كـه اثـري در تصديق كتاب

شـرعي  شود كه احكـامعرصه تشريع بر آن مترتب شود و اين امر درصورتي محقق مي
موجب اين تصـديق، حجـت باشـد. موضـوع تحقيـق حاضـر، مورد شمول آن كتب، به

بودن قرآن كريم نسبت به كتب آسماني پيشين بر حجيـت بررسي تطبيقي داللت مصدق
  احكام شرايع پيشين ازنظر مفسران فريقين است.

  بودن قرآن كريم. ديدگاه انديشمندان فريقين در مصدق۱
است. ريشـه ايـن مـاّده ازنظـر » صدق«ل باب تفعيل از ماّده اسم فاع» مصدق«واژه 

). از ۳۳۹، ص۳، ج۱۴۱۰فارس، ، قوت است؛ هم در بيان و هم در غير آن (ابنفارسابن
گفته است (فراهيـدي،  فراهيديكه چنان ـ» صدق«نگاه وي همين نكته سبب شده است 

مسـتحكم اسـت و در ذات خود » صدق«ـ نقيض كذب باشد؛ زيرا  )۵۶، ص۵، ج۱۴۱۰
  ).۳۳۹، ص۳، ج۱۴۱۰فارس، دروغ هيچ استحكامي ندارد (ابن
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معنا كـه داند؛ بديندادن به صدق ميمعناي نسبتاين ماّده را در باب تفعيل به فيومي
نيـز  جـوهريرسد نظر مي). به۳۳۵، ص۲تا]، جچيزي را صدق قلمداد كنند (فيومي، [بي

داند معناي كسي ميرا به» مصّدق«كه واژه د؛ چنانگونه داشته باشباره نظري هميندراين
  ).۵۰۵، ص۴، ج۱۴۱۰كند (جوهري، كه ديگري را در نقل مطلب، تصديق مي

شـود، معناي تفسـيري ايـن واژه هنگـامي كـه درمـورد قـرآن كـريم اسـتعمال مـي
 طوسيباشد. شيخ معناست كه مفاد قرآن كريم موافق با مفاد ساير كتب آسماني ميبدين

بودن كنـد كـه مصـّدقگونه قيـد مي) اين۳۱(فاطر: » ُمَصدِّقًا ِلما َبْيَن َيَدْيِه«ز در تفسير آيه ني
هايي است كـه در كتـب آسـماني معناست كه قرآن كريم موافق بشارتقرآن كريم بدين

  ).۴۲۹، ص۸، ج۱۳۸۰آمده است (طوسي،  پيشين درمورد قرآن و پيامبر اكرم
بودن قرآن كريم به چـه چيـزي تعلـق گرفتـه كنندهقمحل بحث اينجاست كه تصدي

رساند يا تمـامي مفـاهيم آن اعـم از را مي است؟ آيا فقط بشارت به بعثت پيامبر اكرم
  شود؟ـ را شامل مي گفتهازجمله بشارت پيش احكام و امور اخالقي و اعتقادي ـ

الفـاني دارد. حجيت احكام اديان پيشين در اسالم ميان علماي شيعه طرفداران و مخ
/ ۹۷و  ۹۱، ۴۱اي اسـت (ر.ك: بقـره: گانهمحور بحث آنان داليل مربوط به آيات هشت

كننده ) كـه قـرآن را تصـديق۳۰/ احقـاف: ۳۱/ فـاطر: ۴۸/ مائده: ۴۷/ نساء: ۳عمران: آل
، محـل بحـث ميـان »مصـدقًا«كننـد. چگـونگي تفسـير واژه هاي گذشته قلمداد ميدين

  ست.موافقان و مخالفان ا
: َمَعُكـْم ِلمـا«به اين عبارات تعلق گرفته اسـت: » مصدقًا«در آيات محل بحث، واژه 

» شـده اسـت نـازل آنها بر كه را ی: آياتَمَعُهْم ِلما«)، ۴۷/ نساء: ۴۱(بقره: » شما یهاكتاب
عمـران: آل/ ۹۷(بقـره: » كندیم تصديق را پيشين یآسمان : كتبَيَدْيِه َبْيَن ِلما«) و ۹۱بقره: (
  ).۳۰/ احقاف: ۳۱/ فاطر: ۴۸/ مائده: ۳

» ما بني يديـه«يـا » ما معهم«يا » ما معكم«كه به است  بودن قرآن كريم اعم از اينمصدق
مثـال تعلق گرفته باشد، يك مقصود دارد و آن تصديق كتب آسماني پيشين اسـت؛ براي

، ۱۳۸۰اسـرائيل بـود (طوسـي، داند كه با را توراتي مي» ما معكم«مقصود از  طوسيشيخ 
  ).۳۵۱مان، صهنيز همين است (» ما معهم«كه مقصود از )؛ چنان۱۸۵، ص۱ج



۱۴۰
 پورو احسان عابدين يباکوي ي، مهديمحمد فاکر ميبد  

) تصـريح شـده اسـت كـه ۳عمـران: در برخي آيات (آل» ما بني يديه«درمورد عبارت 
) كـه چنـين تصـريحي در آن ۹۷مقصود تورات و انجيل بوده و در برخي ديگر (بقـره: 

، ۱۳۸۰ت كه بر رسوالن خداوند نازل شده است (طوسي، نيست، مقصود كتب الهي اس
  ).۳۶۴، ص۱ج

كـه اسـت  باشد اينگذار ميآنچه محل اختالف است و در مقصود اين تحقيق تأثير
آيا تصديق قرآن كريم نسبت به كتب آسـماني پيشـين، بـه تمـامي محتـواي آن اعـم از 

مصدقا ملا بني «مورد عبارت در طوسيكه شيخ گردد؟ چناناحكام، اعتقادات و اخالق برمي
) يـا فقـط برخـي ۵۴۳، ص۳، ج۱۳۸۰، يطوس) بدان اشاره كرده است (۴۸(مائده: » يديه

 طوسيكه شيخ شود؟ چنانشامل مي مفاد آن را همچون بشارت به بعثت پيامبر اسالم
  دهد.) آن را ترجيح مي۴۱(بقره: » مصدقا مل معكم«در تفسير عبارت 

شـود، گونه كه در مراجعه به كـالم مفسـران ديـده مـي، هماندر ذيل اين دو ديدگاه
تنهايي در محـل بحـث فعلـي تـأثيري ندارنـد و فقـط نظرهاي گوناگوني هست كه بـه

شدن آنها در ذيل يكي از اين دو ديدگاه، در محل بحث تحقيق حاضـر مـؤثر بنديطبقه
  ود.شتك آن نظرات خودداري ميخواهد بود؛ بنابراين از اشاره به تك

يعنـي  نظر نويسنده، تفكيك ميان متعلق تصديق در اين سـه گونـه ـگفتني است به
ـ وجهـي نـدارد. باتوجـه بـه قـراين موجـود، متعلـق  »ملا بني يديه«و » ملا معهم«، »معكم ملا«

تصديق، يا همه احكام موجود در كتب آسماني پيشين يا فقط برخي مفاهيم آن همچون 
  شود.را شامل مي اكرمبشارت به بعثت پيامبر 

  . تصديق بخشي از كتب پيشين۱ـ۱

بودن قرآن كريم نسبت به كتب آسماني پيشـين نخستين ديدگاهي كه درمورد مصدق
كه كتاب آسماني اسالم فقط بخشي از كتب مقدس را تصديق مياست  وجود دارد اين

ان خود دادنـد كـه را كه تورات و پيامبران پيشين به پيرو یهايكند؛ درواقع فقط بشارت
، ۱۳۷۴ظهور خواهد كرد (مكـارم شـيرازي،  با اوصاف پيامبر اكرم یپس از ما پيامبر

)؛ زيرا كتب مقدسي كه اهـل كتـاب داشـتند، بـا تحريفـاتي آميختـه بـود؛ ۲۰۷، ص۱ج
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خـوش باشد كه دسـتقسمتي از كتب آسماني موجود مي ،»ما َمَعُكْم«رو مقصود از ازاين
  ).۳۵۹، ص۱ج، ۱۳۶۵ادقي تهراني، تحريف نشده است (ص

، ۱۳۷۲(طبرسـي،  طبرسياإلسالم ) و امين۱۸۵، ص۱، ج۱۳۸۰(طوسي،  طوسيشيخ 
) در بخشي از كالم خـود، كالمـي مخـالف بـا ۳۳۴، ص۱، ج۱۳۷۷/ همو، ۲۰۹، ص۱ج

رسـد نظر مياند كه بهتصديق تمامي احكام موجود در كتب آسماني پيشين را بيان كرده
  باره است.ت دراينترين مخالفمهم

در  امبر اکـرميـمطابقت امر به اقرار به نبـوت پ«آن است که باره دليل ايشان دراين
، »مصـدق«واژه  يا، درمورد معنـ»ل آمدهيکه در تورات و انج يزيم با همان چيقرآن کر

/ ۲۰۹، ص۱، ج۱۳۷۲/ طبرســي، ۱۸۵، ص۱، ج۱۳۸۰(طوســي،  سـتيترهيــاحتمـال وج
جز اين مورد، ). به۷، ص۲و ج ۱۳۱، ص۱، ج۱۴۱۳شيباني، / ۳۳۴، ص۱، ج۱۳۷۷همو، 

معنا كه استدالل به اين آيات بر حجيت احكام اديـان باره بدينمخالفت مستقيمي دراين
  خورد.پيشين، دچار مانعي ازلحاظ قواعد تفسيري و اصولي باشد، به چشم نمي

شين باشـد، کنـار بودن كتب آسماني پياگر اين احتمال را كه مقصود از تصديق، حق
موجب ايـن عبـارت، تمـامي بگذاريم ديگر جايي براي ادعاي اين نكتـه كـه قـرآن بـه

مانـد داند، بـاقي نمياحكام شرايع پيشين را درصورت عدم دليل بر نسخ آن حجت مي
و تأييد صحت درمورد كتب آسماني پيشين چيزي جز مدعا يعنـي حجيـت احكـام آن 

  .در اسالم خواهد بود
انـد، ايـن كه برخـي مفسـران بـه آن تمسـك كردهدر برخي روايات، چنانهمچنين 

بيان كـه سوره مائده، مطابق احتمال نخست تفسير شـده اسـت؛ بـدين ۴۸قسمت از آيه 
و عتـرت  علـيو امامـت امـام  آيه مورد نظر، يهود را به ايمان به نبوت پيـامبر اكـرم

ي ايشـان نيـز آمـده اسـت كند؛ زيرا ايـن مطلـب در كتـاب آسـماندعوت مي پاكش
  ).۲۰۲، ص۱، ج۱۴۱۶(بحراني، 

امـام عبـداهللا از ابـي جـابر جعفـيواسطه به عياشياز اين دسته روايات به روايتي كه 
 ملا معكم و نزلت مصدقًاأآمنوا مبا  و«توان اشاره كرد. ايشان عبـارت: كند، مينقل مي صادق

و كساني كـه  عليو يارش  به پيامبر اكرم ) را به ايمان۴۱(بقره: » هول كافر ِبأالتكونوا 
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  ).۴۵، ص۱، ج۱۳۸۰كند (عياشي، از او پيروي كردند و به وي گرويدند، تفسير مي
ن ي، که در آن، ااستآمده  حسن عسكريروايت ديگري در تفسير منسوب به امام 

در  داند كـهمعنا ميتصديق قرآن كريم نسبت به كتب آسماني گذشته را بدين امام همام
 يامـام علـ ينيبر همه افراد بشر و جانش ز به  سروري پيامبر اكرمين ير کتب الهيسا

  ).۲۲۸، صق۱۴۰۹، ه السالميعل يمدرسه امام مهد(  استح شدهيصرت
تـرين گونه كه درمورد علماي شيعه بيـان شـد، مهمدرميان مفسران اهل تسنن، همان

 به اقرار باشد؛ درواقع امرمي» مصدقا«واژه تر دانستن اين احتمال درمورد مخالفت، وجيه
تـورات و انجيـل آمـده  كـه در همان چيزي است قرآن مانند در به نبوت پيامبر اكرم

دارد ) بيان مي۴۱(بقره: » مصدقا ملا معكم«چنين مطلبي را درمورد عبارت  فخر رازياست. 
ـــر رازي،  ـــابوري، ۴۸۳، ص۱، ج۱۴۲۰(فخ ـــراين ن). افزو۲۷۲، ص۱، ج۱۴۱۶/ نيش ب

مورد كه استدالل به اين آيات بر حجيت احكام اديـان پيشـين، مخالفت مستقيمي دراين
  دچار مانعي ازلحاظ قواعد تفسيري و اصولي باشد، وجود ندارد.

معناي موافقت قـرآن را به» مصدقا«توان اشاره كرد كه واژه باره به تفاسيري ميدراين
)، ۴۸، ص۱تـا]، جوحيـد (سـمرقندي، [بيكريم بـا كتـب آسـماني پيشـين در مسـئله ت

)، وجـود ۱۸۱ـ۱۸۰، ص۱، ج۱۴۱۹حاتم، ابيدادن از محتواي كتب الهي گذشته (ابنخبر
بودن آن )، ازجانـب خداونـد۳۴۷، ص۱، ج۱۴۱۲(طبري،  امر به اتباع از پيامبر اسالم

 دادن از قـرآن و پيـامبري رسـول اكـرم)، خبـر۶۰، ص۱، ج۱۴۲۲جـوزي، كتب (ابن
ـــــي، (ا ـــــقي، ۹۵، ص۵، ج۱۴۲۲ندلس ، ۳و ج ۳، ص۲، ج۱۴۹، ص۱، ج۱۴۱۹/  دمش

)، امور اعتقادي همچون توحيد، بشارت بـه ۱۵، ص۳، ج۱۴۲۰/  اندلسي، ۱۱۶ـ۱۱۵ص
، ۱۴۱۸/ بيضاوي، ۳۴۴، ص۸، ج۱۳۶۴و ايمان به قيامت (قرطبي،  رسالت پيامبر اسالم

  كنند.) تفسير مي۱۱۶، ص۵ج
بـر حجيـت احكـام كتـب آسـماني » مصدق«واژه  مخالفت برخي مفسران با داللت

دانسـتن معناي حجتاي است كه حتي اين واژه را درمورد انجيل نيز بهپيشين، تا اندازه
/ ۳۷۰، ص۱۲، ج۱۴۲۰داننـد (فخـر رازي، نمي عيسـياحكام تورات در دين حضرت 

  ).۱۶۷ـ۱۶۶، ص۲، ج۱۴۱۶نيشابوري، 
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  هابررسي ديدگاه. تصديق تمامي معارف كتب پيشين و ۱ـ۲

بودن قرآن كريم نسبت بـه كتـب آسـماني پيشـين آن دومين ديدگاه درمورد مصدق
اي گونهكند؛ بههاي مقدس را تأييد مياست كه قرآن كريم همه معارف موجود در كتاب

كه مقصود از تصديق مذكور فقط بشارت محل بحث نيست، بلكه تمامي مفاد تورات و 
و حتي احكام شرعي مانند سنگسار  عدل، نبوت پيامبر اكرمانجيل را همچون توحيد، 

  شود.و قصاص، شامل مي
 طبرسـياإلسـالم )، امين۱۸۵، ص۱، ج۱۳۸۰(طوسـي،  طوسـيمفسراني چون شـيخ 

ـــه ۳۳۴، ص۱، ج۱۳۷۷/ طبرســـي، ۲۰۹، ص۱، ج۱۳۷۲(طبرســـي،  ـــايي)، عالم  طباطب
) ۱۳۳، ص۲، ج۱۴۱۹، اهللا(فضـل اهللامحمدحسين فضل)، ۳۴۹، ص۵، ج۱۴۱۷(طباطبايي، 

ــارت ۷، ص۲و ج ۱۳۱، ص۱، ج۱۴۱۳(شــيباني،  محمدحســن شــيبانيو  ) در تفســير عب
اند كه مقصود، تصديق خود تورات توسط ) اين احتمال را داده۴۱(بقره: » مصدقا ملا معكم«

  داند.قرآن باشد؛ زيرا قرآن كريم تورات را از ناحيه خداوند مي
پذيرنـد و تـرجيح اينجا احتمال مذكور را نميدر  طبرسيو شيخ  طوسياگرچه شيخ 

حـال در تفسـير باشـد، بااين دهند مقصود همان بشارت بـر پيـامبري نبـّي اسـالممي
كننـد كـه مقصـود از تصـديق، )، هر دو تصريح مي۴۸(مائده: » مصدقا ملا بني يديه«عبارت 

همچـون توحيـد منحصر در بشارت مذكور نيست، بلكه تمامي مفاد تورات و انجيل را 
و حتـي احكـام شـرعي  خداوند و عدل الهي، داللت اين كتب بر نبوت پيـامبر اكـرم

/ ۵۴۳، ص۳تـا]، جشـود (طوسـي، [بيمانند حكم بـه سنگسـار و قصـاص، شـامل مي
  ).۳۱۳، ص۳، ج۱۳۷۲طبرسي، 

، ۲، ج۱۴۰۵شـود (راونـدي، نيـز ديـده مي الدين راونديقطباين صراحت در كالم 
) را تقرير تمامي ۴۸(مائده: » مصدقا ملا بني يديه«نيز معناي عبارت  باطبـاييط). عالمه ۱۴ص

ر بـه صـورت يـن تقريالبته اشمارد؛ معارف و احكام آن اديان به فراخور امت اسالم مي
شدن احكام و معارف در آموزهدادن نسخ، تكميل و زيادرو رخ؛ ازايناست» الجمله يف«

ندارد (طباطبايي،  گفتهشير پيبا تقر يمنافات ،ان گذشتههاي اسالمي نسبت به معارف ادي
  ).۳۴۹، ص۵، ج۱۴۱۷
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وسـيله قـرآن كـريم، تمـامي در اينكه چرا مقصود از تصديق كتب آسماني پيشين به
مـا «و » ما معهم«، »ما معكم«هاست، بايد گفت اطالق عبارت معارف موجود در آن كتاب

شـود، مگـر اينكـه دس گذشته را شـامل مي، تمامي معارف موجود در كتب مق»بني يديه
بـودن دليـل  ،دليلي بر عدم شمول برخي معارف وجود داشته باشد و بايد دقت داشـت

كردن به اخراج ديگر معـارف موجـود در حكمبرای براي شمول برخي معارف خاص، 
  هاي آسماني پيشين، كافي نيست.كتاب

وسيله قرآن كريم باره كه تصديق همه احكام مربوط به كتب آسماني پيشين بهدراين
  توان استناد كرد:، به ادله ذيل از علماي شيعه مياستسبب حجيت آن در اسالم 

الف) در استدالل بر نكته مورد نظر در تحقيق حاضر و دفاع از اين تغيير عقيـده در 
 طباطبـاييو عالمـه  قطب راوندييز صراحت بيان و ن طبرسياإلسالم و امين طوسيشيخ 

يابـد كـه هاي آسماني گذشته درصورتي ازجانب قرآن وجه ميبايد گفت تصديق كتاب
اثري در عرصه تشريع بر آن مترتب شود و اين امر درصورتي است كه احكـام شـرعي 

 صورت است كهموجب اين تصديق، در اسالم حجت باشد؛ دراينمذكور در آن كتب به
صورت به بيان اينكـه يابد، درغيراينوسيله قرآن فايده ميتصديق كتب آسماني پيشين به

  اند، نيازي نيست.ـ صحيح در زمان خود نفسه ـكتب آسماني پيشين في
كنند كه نسخ )، تصريح مي۴۸ب) برخي علماي اصول ضمن استشهاد به آيه (مائده: 

رفتن را اختالف دو دين سبب ازميـانشريعت سبب نسخ احكام مربوط به آن نيست؛ زي
كننده آنند و شود؛ چراكه هر دو دين كاشف از مقاصد الهي و تبليغاحكام دين قبلي نمي

ديگر آنچه بر نسخ شـرايع حاكم در هر دو دسته از احكام، يك نفر بيش نيست. ازسوي
ها آن دينكند، درصدد نسخ جميع احكام داللت مي وسيله شريعت پيامبر اكرمسابق به

الجمله با احكام شرايع سابق منافـات دارد و درصـورت صورت فينيست، بلكه فقط به
  ).۲۹۵، ص۵، ج۱۴۱۴ ،حكيميي طباطباتنافي، احكام اسالم مقدم خواهد شد (

شـاهد و  َو ُمَهْيِمنـًا َعَلْيـِه:«كند، عبـارت ج) يكي از مواردي كه اين نكته را تأييد مي
عنوان مـتمم عبـارت سوره مائده اسـت كـه بـه ۴۸در آيه  »يننگهبان كتب آسماني پيش

ذكر شده است  »هاي مقدس پيش رويشكننده كتاب: تصديقاْلِكتاِبُمَصدِّقًا ِلما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن«
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رفـت نبود، اين توهم مـي» َو ُمَهْيِمنًا َعَلْيِه«كننده معناي آن باشد؛ زيرا اگر عبارت تا روشن
تصديق قرآن درمورد تورات و انجيل، تصديق همه احكام موجـود در آن كه مقصود از 

به اين نكته اشاره دارد » مهيمن«دو بدون هيچ تغيير و تبديلي باشد، ولي توصيف قرآن به 
موجب كه هرچند قاعده اوليه درمورد معارف و احكام موجود در تـورات و انجيـل بـه

تكميل آن احكـام و معـارف در اسـالم  باشد، ولي جاي نسخ وتصديق قرآن، تقرير مي
باشد كـه در ذيـل آن وارد شـده باقي است. شاهد بر اين نكته، قسمتي از آيه شريفه مي

  ).۴۸(مائده: » َوَلْو شاَءاللَُّه َلَجَعَلُكْم ُأمًَّة واِحَدًة َولِكْن ِلَيْبُلَوُكْم يف ما آتاُكْم«است: 
ارد كه آن كتب به همـان شـكل كـه د) همچنين تصديِق كتب پيشين هنگامي معنا د

داند كه ادعاي كسي را مصّدق مي اللغةصحاحزمان خودشان بودند، تصديق شوند؛ زيرا 
) و ايـن امـر درمـورد ۵۰۵، ص۴، ج۱۴۱۰طرف مقابل را قبول داشته باشد (جـوهري، 

رف هاي گذشته بهتصديق دين معناي قابل عمل قلمدادكردن احكام آنهاست، وگرنه صـِ
وسـيله اسـالم ها در زمـان خـود حجـت بودنـد، تصـديق بهگفته شود اين كتاباينكه 

شدند تا نقايصي را كـه بـا خصوص آنكه انبياي جديد مبعوث ميشود؛ بهمحسوب نمي
كه همـين مطلـب رسيد، تكميل كنند؛ چناننظر ميپيشرفت زندگي در دين پيامبر قبل به

  ).۱۶، ص۲، ج۱۴۱۹اهللا، ه است (فضلنيز گفته شد» مصدقا ملا معكم«درمورد عبارت 
» مصـدقا ملـا بـني يديـه«بودن قـرآن را در عبـارت مصّدق فيض كاشانيمفسر بزرگ 

افـزون بـر صـحت  معناي شهادت قرآن بر ثبات احكام شرايع پيشـين ـ) به۴۸ (مائده:
هـاي )؛ اگرچه يكي از مسائلي كه در كتـاب۲۷۸، ص۱، ج۱۴۱۸داند (كاشاني، ـ مي آن

باشـد، ولـي ايـن مي دادن از دين و پيامبر آخرالزمـانگذشته آمده است، خبر آسماني
بــدان تصــريح شــده اســت، در » مصــدقا«شــود تصــديقي كــه در واژه امــر دليــل نمي

هايي منحصر باشد كه كتب آسماني پيشين در آن به حقانيت دين اسـالم و پيـامبر گزاره
  كنند.اشاره مي اكرم

» مصـدقا ملـا معكـم«در دو عبـارت  طوسـين تفسـير شـيخ از كنار يكديگر قرارداد
كـريم  آيـد كـه قـرآندسـت ميگونـه به)، اين۴۸(مائده: » مصدقا ملا بني يديه«) و ۴۱ (بقره:

دنبال بـه و كنـدنازل شده است، تأييد مي اسرائيلتمامي توراتي را كه براي يهوديان بني
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معناي بـه زيرا تأييد قرآن ـ مسلمان شوند؛كند قرآن را تأييد كنند و آن به ايشان امر مي
رو كه امر به اقرار بر نبوت ـ درحقيقت تأييد تورات خودشان است؛ ازاين شدنمسلمان

انجيـل آمـده  و باره در توراتدر قرآن همانند همان امري است كه دراين رسول اكرم
  ).۱۸۵، ص۱، ج۱۳۸۰است (طوسي، 

باشد، شريعت اصلي يعنـي تـورات و انجيـل البته آنچه مورد تصديق قرآن كريم مي
شكل كه احكام شريعت غيرمحرف پيشين، حتي در زمان اسـالم غيرمحرف است؛ بدين

گردد، مگر احكامي كه نسخ شـده باشـد. اگرچـه نسـخ احكـام نيز حجت محسوب مي
معناي ابطـال آن گونه كه نسخ احكام در قرآن كريم بـههمان معناي ابطال آن نيست ـبه

معناي حجيت احكام خواهـد بـود نشدن نسخ، بهـ ولي تصديق درصورت اثبات تنيس
  ).۲۴۱، ص۱، جم۱۹۹۷/ طنطاوي، ۳۲، صق۱۴۲۳(سايس، 
معناي تصـديق مطـالبي اساس تصديق قرآن كريم درمورد كتب پيشين فقط بـهبراين
نيـز بـه ايـن نكتـه كـه   سوره مائده ۴۷. آيه نازل شده استخداوند  از جانباست كه 

رو مقصـود، تصـديق كند؛ ازاينباشد، اشاره ميمقصود آيات نازل ازسوي پروردگار مي
تـوان همان كتب اصلي است كه بر پيامبران نـازل شـده اسـت و از ايـن تصـديق نمـي

  بودن كتب موجود را فهميد.غيرمحّرف
هاي گذشته كه در قرآن كريم يـا در كـالم ترتيب احكام حقيقي مربوط به دينبدين

دست آمده است، در آور در صحت آن بهوارد شده يا قراين يقين ح از اهل بيتصحي
  اسالم نيز حجت خواهد بود.

كـه  بودن قرآن نسـبت بـه كتـب آسـماني گذشـته ـمصّدقهـ) در تأييد اين مطلب كه 
 باشـد،معناي تقرير همه احكام آن كتب و اديان در دين مبـين اسـالم مـيـ به اندتحريف نشده

بودن انجيل نسبت بـه تـورات اشـاره كـرد كـه مقصـود از آن توان به معناي مصّدقمي
تفسـير گونه كه در طور حتم، تقرير حجيت درمورد همه احكام تورات است؛ زيرا آنبه

، توحيـدعبـارت از  عيسـيوارد شده است، شريعت حضـرت  صادقاز امام  عياشي
باشـد (عياشـي، ) مـيیموس اهيم وابر، نوحو تمامي سفارشات انبياي الهي (اخالص 

  ).۱۷۵، ص۱، ج۱۳۸۰
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) بـه ۵۴۰، ص۳، ج۱۳۸۰بودن انجيل نسبت بـه تـورات (طوسـي، گفتني است امضا
اختصاص ندارد؛ زيرا در انجيل نيز بعضـي احكـام اختصاصـي  كتاب حضرت عيسي

، ۱، ج۱۳۸۰وجـود داشـته اسـت (عياشـي،  ،هـاي تـوراتهمچون تحليل برخي حـرام
: تـا َعَلْيُكْم ُحرَِّم الَّذي َبْعَض َلُكْم َو ِلُأِحلَّ«گونه كه در قرآن مجيد آمده اسـت: )؛ همان۱۷۵ص

  ).۵۰عمران: (آل» حالل كنم براي شما بعضي از آن چيزي كه بر شما حرام شد
ات باشد، در انجيل بايد توجه داشت چنين احكام خاصي كه نسخ برخي احكام تور
خورد، اما منافاتي بـا بسيار كم است، ولي اين امر درمورد قرآن كريم بيشتر به چشم مي

توان در تأييـد مقصـود، بودن قرآن درمورد ديگر كتب آسماني ندارد؛ درنتيجه ميمصّدق
بودن انجيـل و قـرآن به وحدت سياق نيز تمسك كرد؛ زيرا اين دو عبارت يعني مصّدق

 طبرسـياإلسـالم و امين طوسـيكه از چگونگي تفسير شـيخ اند، چنانيگر نزديكبه يكد
/ ۵۴۳، ص۳، ج۱۳۸۰آيـد (طوسـي، دسـت مـيگري قرآن، همين نكته بهدرباره تصديق

  ).۳۱۳، ص۳، ج۱۳۷۲طبرسي، 
برخي قدماي اهل تسنن، تصديق قرآن كريم نسبت به كتب آسماني پيشين را در 

)، عـالوه بـر ۴۱(بقـره: » مصدقا ملا معكم«) و ۴۸(مائده: » يديهمصدقا ملا بني «دو عبارت 
، ۱تــا]، جدهنــد (ســمرقندي، [بيتوحيــد، بــه برخــي احكــام شــريعت ســرايت مي

/ بغوي، ۸، ص۳و ج ۱۸۷، ص۱، ج۱۴۲۲/ ثعلبي، ۴۴۳، ص۳و ج ۳۹۵و  ۱۹۲صص
ملا مصدقا «). اين امر در تفسير بعضي متأخران نيز درمورد عبارت ۴۰۷، ص۱، ج۱۴۲۰
). برخـي متـأخران در ۲۴۶، ص۱، ج۱۴۱۵آلوسي، شود () ديده مي۴۱(بقره: » معكم

)، به عدم اخـتالف ميـان كتـب آسـماني ۴۸(مائده: » مصدقا ملا بني يديه«تفسير عبارت 
هـاي الهـي اند و عامل آن را تصديق قرآن مجيد نسـبت بـه ديگـر كتاباشاره كرده

  ).۱۱۰، ص۳، ج۱۴۱۲دانند (طبري، مي
جهت تصديق تمـامي احكـام ر استدالل بر حجيت احكام شرايع سابق در اسالم بهد

تـوان وسيله قرآن كريم، به ادله ذيل از كتب تفسير اهل تسنن ميكتب آسماني گذشته به
  اشاره كرد:

در » مصدقًا«آيد كه واژه دست ميگونه بهالف) از كالم برخي مفسران اهل تسنن اين
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رساند معناي بقاي حجيت كتب آسماني پيشين را نيز ميبه باتقرآن عالوه بر صحت، ث
) و در برخي ديگر از كالم مفسران، به اين نكته تصـريح ۱۲۹، ص۲، ج۱۴۱۸(بيضاوي، 

دانستن كتب الهي گذشته عالوه بر اعتقـادات، بعضـي احكـام شده است كه اين حجت
، ۸، ج۱۴۲۰خـر رازي، گيـرد (فكم احكام فقهي اصـلي را نيـز دربرميشريعت يا دست

  ).۲۵۹، ص۴، ج۱۴۱۸/ بيضاوي، ۲۷۷ص
توان اشاره كـرد ب) يكي از اموري كه در تأييد مطلوب از كتب اهل تسنن بدان مي

» مصـدق«ـ معنـاي واژه  كه از تفاسير مفسران شيعه نيز اين نكته تأييدي ذكر شدچنان ـ
اسـت. درحقيقـت  كار بـرده شـدهدر جايي است كه براي انجيـل درمـورد تـورات بـه

معناي حجيت احكام فقهي مربوط به تـورات در هنگامي كه اين واژه درمورد انجيل، به
دين مسيح باشد، ناگزير بايد همين معنا درمورد واژه مذكور، آنگـاه كـه درمـورد قـرآن 

مثـال شـود، مـد نظـر باشـد؛ برايكريم در تصديق ديگـر كتـب آسـماني اسـتعمال مي
داننـد، درمـورد را درمورد قرآن شـامل حجيـت احكـام نمي» قامصد«مفسراني كه واژه 

/ ۳۷۰، ص۱۲، ج۱۴۲۰انجيل نسبت به تورات نيـز همـين نظـر را دارنـد (فخـر رازي، 
  ).۱۵، ص۳، ج۱۴۲۰اندلسي، 

هواحلق «موجب فراز ديگر برخي در فرض حصر اين واژه در قرآن كريم بهازسوي
ليل برخي محرمات تورات محدود باشد و ، اين شبهه را که مفاد انجيل به تح»مصدقا

كنـد، نـه تصـديق، مـورد درنتيجه مصدق بودن انجيل بيشتر عدم تصديق را تداعي 
کنند که اين واژه درمورد انجيل عالوه دهند و به اين نکته تصريح ميمناقشه قرار مي

عاشـور، دانستن ديگر احكـام اسـت (ابنمعناي حجتبر تحليل برخي محرمات، به
  ).۵۹۰، ص۱، ج۱۴۲۰

و نيـز اينكـه ايـن مفسـر  عاشورابندادن همين نكته در كالم ج) از كنار يكديگر قرار
دانـد، معناي تحقيـق مـيرا بـه» ُمَصدِّقًا ِلما َمَعُكـْم«معاصر اهل تسنن، تصديق در عبارت 

معناي بـهكـريم قرآن وسيله بههاي آسماني پيشين كردن كتابتصديقآيد كه دست ميبه
هـاي الهـي كتاب ديگرها و احكام موجود در ضاكردن و قابل عمل دانستن همه آموزهام

بودن قرآن نسبت به ها با مصدقكه نسخ برخي احكام مربوط به آن ديناي گونهبه ؛است
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  ).۴۴۴، ص۱تا]، جعاشور، [بي(ابن ها منافات نخواهد داشتآن احكام و آموزه
تـوان كالم برخي متقدمان از مفسران اهـل تسـنن ميدرباره نكته تأييدي مذكور، به 

ـ  هم درمورد قرآن مجيد و هم درمورد انجيل ـ» مصدقًا«اشاره كرد. ايشان درمورد واژه 
، ۳و ج ۱۹۲، ص۱تـا]، جكنند (سـمرقندي، [بياي همسان اشاره ميطور دقيق به نكتهبه

دانسـتن رد انجيل بـر حجت). با اين بيان، به آنچه درمورد داللت اين واژه درمو۴۴۳ص
، ۱، ج۱۴۲۲احكام تـورات بـراي مسـيحيان در كـالم مفسـران آمـده اسـت (اندلسـي، 

)، بـر داللـت واژه ۱۱۴، ص۳، ج۱۴۱۹/ دمشقي، ۶۴۹، ص۱، ج۱۴۲۰/ اندلسي، ۴۴۱ص
  توان استدالل كرد.مذكور بر حجيت احكام كتب آسماني گذشته براي مسلمانان مي

آسماني پيشين را اشاره به يگانگي دين الهي نزد  د) برخي مفسران، تصديق كتب
معناي ترتيب چنين تصديقي به)؛ بدين۶۷، ص۱، ج۱۴۱۲دانند (شاذلي، پروردگار مي

آن هاي گذشته خواهد بود؛ زيرا هاي مربوط به دينمعتبردانستن همه احكام و آموزه
آور پيـام رمكـه پيـامبر اكـ انـداحكام درحقيقت احكام مربوط به دين يگانه الهي

كه آخرين كتاب آسماني و آخـرين فرسـتاده  هنگاميآخرين صورت آن است و تا 
اعتبار دين واحد باشد، آن احكام بهنكرده الهي، پايان اعتبار آن احكام الهي را اعالم 

  الهي معتبر خواهد بود. 
 اسـت كـه د آنيآيبه دست مكالم مفسران شيعه و نيز مفسران اهل تسنن  چه ازآن

(مائـده: » مصدقا ملا بني يديه«) يا ۴۱(بقره: » مصدقا ملا معكم«صورت ، خواه به»مصدقا«عبارت 
هاي الهي پيشين، در اصل صحت يا مسائل اعتقـادي موجـود )، عالوه بر تأييد كتاب۴۸

در آن، به تقرير احكام فقهي در آنها نيز اشاره دارد؛ هرچند اين نكته در كـالم مفسـران 
  مورد تصريح قرار گرفته است.» الشرائعبعض«عبارت  اهل تسنن با

عنوان طور حتم بهاند كه بهبرخي مفسران شيعه به احكامي چون رجم نيز اشاره كرده
باره كه قرآن كريم مثال است و خصوصيتي ندارد؛ ضمن اينكه هرگونه ترديدي را دراين

  سازد.، برطرف ميداند، حجت مي»مصدقا«موجب واژه احكام شرايع پيشين را به
پـس از  آشـکار يادهيـر عقييـبـا تغ طوسـيشيخ  دگاه چنان است کهين ديا يروشن

تصريح به احكامي همچون رجم كه مورد تصديق قرآن قرار گرفته است، تصـريح مـي
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كنـد موجب اين نكته كه قرآن كتب آسماني پيشين، مثل تورات را تصديق ميكند كه به
ِظ آن است، آنچه خداوند حكايـت فرمـوده اسـت كـه بـر و مهيِمن يعني شاهد و محاف

باشد (طوسي، يهوديان در تورات الزام شده، درمورد ما مسلمانان نيز عمل به آن الزم مي
  ).۵۴۳، ص۳، ج۱۳۸۰

همچنين در كالم برخي مفسران از هر دو طرف، اين نكته تصـريح شـده اسـت كـه 
ه ثبـات و بقـاي حجيـت آن نيـز عالوه بر صحت كتب آسماني پيشين، ب» مصدقا«واژه 

). بـا ضـميمه ۱۲۹، ص۲، ج۱۴۱۸/ بيضـاوي، ۲۷۸، ص۱، ج۱۴۱۸اشاره دارد (كاشاني، 
دادن از ديـن هاي آسماني گذشته آمده است، منحصر در خبراين نكته كه آنچه در كتاب

تقرير اين نوع عبارت در كالم مفسران شيعه و سّني بـراي نيست،  و پيامبر آخرالزمان
  گردد.بر مطلوب كامل مي» مصدقا«ل به واژه استدال

عه و اهل تسـنن وجـود اعم از شي ،يک نکته مشترک در کالم هردو دسته از مفسران
هـاي آسـماني ييد ديدگاه دوم يعني تصديق همه معارف و احکام کتب و ديندارد که تأ

 بودن انجيـلشـود و آن نکتـه معنـاي مصـّدقپيشين توسط قرآن کـريم را موجـب مـي
نسبت به تورات در نظر برخي از ايشان است؛ زيرا عده زيادي از ايشـان مقصـود از آن 

/ ۱۸۷، ص۱تـا]، جانـد (عياشـي، [بيرا تقرير حجيت درمورد همه احكام تورات دانسته
/ ۶۴۹ص ،۱، ج۱۴۲۰/ اندلسـي، ۴۴۱، ص۱، ج۱۴۲۲اندلسي،  /۳۴۰، ص۳، ج۱۳۸۰طوسي، 

  .)۱۱۴، ص۳، ج۱۴۱۹دمشقي، 
(بقـره: » مصدقا ملا معكـم«خي مفسران معاصر شيعه كه مقصود از عبـارت در پاسخ بر

) را فقط تصديق آيات بشارت در كتب آسماني پيشـين دانسـتند (مكـارم شـيرازي، ۴۱
» اْلِكتاِبُمَصدِّقًا ِلما َبْيَن َيَدْيِه ِمَن«اين فـراز: در تفسير  )، بايد گفت ايشان۲۰۷، ص۱، ج۱۳۷۴
گفتـه را بـه تصـديق پيش احقـاف،سـوره  ۳۰آيه  نيز در تفسير سوره مائده و ۹۵از آيه 

دهنـد؛ ايـن توسـعه مـيمحتواي قرآن كريم با محتواي كتب آسماني گذشـته  هماهنگي
ايـن ، درنتيجـه همخواني نداردسوره بقره  ۴۲در تفسير آيه شريفه  انحصارآن توسعه با 

را درمورد قـرآن » مصدقا« حساب آورد كه عبارترا نيز بايد در جمع مفسراني به مفسر
  آورند.شمار ميهاي گذشته در اسالم بهكريم دليل بر حجت و معتبرشناختن احكام دين
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توان مطرح كرد مينیز چنين نقدي را درمورد مفسر ديگري از علماي معاصر شيعه 
دانـد (صـادقي، كه تصديق قرآن كريم را به بخشي از كتب آسماني پيشين محـدود مـي

سبب اين نقد، ازجملـه معتقـدان بـه توان وي را به)، ولي نمي۳۶۰ـ۳۵۹ص، ۱، ج۱۳۶۵
پيامي  ،اين عبارت شاناي به نظرحساب آورد؛ زيرا تصديق تمامي كتب مقدس گذشته به

بـا آنچـه در كتـب  ها در پيامبر اكرمبودن قرآن كريم يا موافقت نشانهفراتر از وحياني
  مقدس گذشته درمورد ايشان آمده بود، دربرندارد.

هـاي الهـي در داللـت بـر صـحت كتاب تنهارا » مصدقا«در پاسخ مفسراني كه واژه 
ق همـه احکـام کتـب يتصـد«داللت  يان چگونگيکه در بچناندانند، پيشين منحصر مي

فقـط  ،تصـديق نيـافـت بايد گ ان شد،يت آن بيم بر حجيتوسط قرآن کر» نيشيپ ياله
يمحقق مـ يتنها وقتو اين  عت داشته باشديدر شر يريتاثكه  ،ح خواهد بوديصحي وقت

صورت تصديق كتب آسماني ؛ دراينشودموجب حجيت آن احکام  قين تصدياكه  شود
يابــد)، شــود (حــذف: فايــده ميقــرآن كــريم داراي اثــر شــرعي مــيوســيله پيشــين به
نبود که صحت آن کتب آسـماني در زمـان خـود، در قـرآن صورت، احتياجي درغيراين

  مجيد بيان شود.
گونه كه در بررسي نظـر مخالفـان از مفسـران شـيعه و اهـل تسـنن گذشـت، همان

تر دانسـتن ايـن آيد، چيزي نيست جز وجيـهباره به ديد ميترين مخالفتي كه دراينمهم
بـه نبـوت پيـامبر  به اقـرار امردرصدد بيان اين نكته است كه » مصدقا«احتمال كه واژه 

تـورات و انجيـل آمـده اسـت  در هماننـد آن چيـزي اسـت كـه ،قرآن كريم در اكرم
، ۱، ج۱۴۲۰/ فخـر رازي، ۳۱۳، ص۳، ج۱۳۷۲/ طبرسـي، ۵۴۳، ص۳، ج۱۳۸۰(طوسي، 

) و غيـر از ايـن مطلـب، مخالفـت مســتقيمي ۲۷۲، ص۱، ج۱۴۱۶/ نيشـابوري، ۴۸۳ص
  باره  وجود ندارد.دراين
موجب ايـن عبـارت ين ترجيح، ديگر جايي براي ادعاي اين نكتـه كـه قـرآن بـها با

دانـد، بـاقي تمامي احكام شرايع پيشين را درصورت عدم دليل بر نسـخ آن حجـت مي
پـذيرفتيم، تأييـد صـحت درمـورد كتـب براينكه اگر احتمـال دوم را ميماند؛ افزوننمي

  .آن در اسالم بود آسماني پيشين، چيزي جز مّدعا يعني حجيت احكام
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تا]، نوع ديگر مخالفت كه درميان مفسران شيعه درباره روايات تفسيري (عياشي، [بي
) بدان اشاره شد و درمورد ۲۲۸، ص۱۴۰۹، ه السالميعل يمدرسه امام مهد/ ۴۵، ص۱ج

ــمرقندي، [بي ــنن (س ــل تس ــران اه ــا]، جمفس ــاتم، ابي/ ابن۴۸، ص۱ت ، ۱، ج۱۴۱۹ح
/ اندلسـي، ۶۰، ص۱، ج۱۴۲۲جـوزي، / ابن۳۴۷، ص۱ج ،۱۴۱۲/ طبـري، ۱۸۱ـ۱۸۰ص

/ اندلســـي، ۱۱۵و  ۳، صـــص۲و ج ۱۴۹، ص۱، ج۱۴۱۹/ دمشــقي، ۹۵، ص۵، ج۱۴۲۲
) نيــز ۱۱۶، ص۵، ج۱۴۱۸/ بيضــاوي، ۳۴۴، ص۸، ج۱۳۶۴/ قرطبــي، ۱۵، ص۳، ج۱۴۲۰

گذشت، آن است كه تفسير واژه مصدقًا چيزي جز حجيـت احكـام شـرايع پيشـين در 
خورد اي كه درباره معدودي از مفسران اهل تسنن به چشم ميند نكته؛ هرچباشداسالم، 

دانستن احكام تورات معناي حجترا درمورد انجيل نيز به» مصدقا«كه حتي واژه  نستآ
/ نيشــابوري، ۳۷۰، ص۱۲، ج۱۴۲۰داننــد (فخــر رازي، نمي عيســيدر ديــن حضــرت 

  ).۱۶۷ـ۱۶۶، ص۲، ج۱۴۱۶
در مـورد واژه بـزرگ شـيعه و اهـل تسـنن  در نقد اين مطلب كـه برخـي مفسـران

، بـر احتمـال را وسيله تـورات و انجيـلبه به نبوت پيامبر اكرم احتمال اقرار »مصدقا«
  اند، بايد گفت:ترجيح داده ،صحيح دانستن تورات و انجيل

، آناوًال، مفسران بزرگي از شيعه كه اين مطلب را مطرح كردند، در چند جلد پس از 
تنهـا منحصـر در بشـارت اي كه مقصـود از تصـديق را نـهگونهبرگشتند؛ بهاز اين نكته 

مذكور ندانستند، بلكه آن را به تمامي مفاد تورات و انجيـل همچـون توحيـد خداونـد، 
عدل الهي و حتي احكام شـرعي ماننـد حكـم بـه سنگسـار و قصـاص، توسـعه دادنـد 

  ).۳۱۳، ص۳، ج۱۳۷۲/ طبرسي، ۵۴۳، ص۳، ج۱۳۸۰(طوسي، 
كه به اين مطلب اشاره كرده است، در چند جلد ديگـر از تفسـيرش  فخر رازيًا، ثاني

) و در ۶۱۶، ص۳، ج۱۴۲۰پـذيرد (فخـر رازي، هر دو احتمال را در كنـار يكـديگر مي
رود و معناي تصديِق قرآن نسبت به تورات را شامل جلدهاي بعدي، از آن نيز فراتر مي

). ۲۷۷، ص۸كند (همان، جرا توهم قلمداد ميداند و اختالف در فروع اصول شرايع مي
دانسـتن كتـب الهـي سـابق در همچنين در مجلدات پس از آن، نكاتي مبني بـر صحيح

، ۲۶دانســتن آن (همــان، ج) و نيــز حق۶۵، ص۱۳مجمــوع اصــول و فــروع (همــان، ج
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  .کنديان ميب) ۲۳۸ص
و اين واژه را به كند در ادامه تفسير، در همان جلد از موضع خود تنزل مي نيشابوري
داند و شـامل كند؛ هرچند آن را به مبادي و غايات محصور ميتفسير مي ،تأييد و تقرير

  ).۳۴۳، ص۱، ج۱۴۱۶بيند (نيشابوري، معناي فروع و احكام نمياوساط به
درمورد روايات تفسيري شـيعه و تفاسـيري از اهـل تسـنن كـه واژه مصـدقًا را بـه 

كنند، بايد گفـت باتوجـه يع پيشين در اسالم تفسير ميچيزي غير از حجيت احكام شرا
بر حجيـت احكـام شـرايع پيشـين در » مصدقا«اي كه در استدالل بر داللت واژه به ادله

اسالم بيان شد، مواردي كه در روايات تفسيري شـيعه بيـان شـده اسـت، ازقبيـل بطـن 
گونـه كـه نكتـه مانمربوط به اين واژه يا اشاره به بخشي از مـدلول آن خواهـد بـود؛ ه

اي كـه گونـهتـوان گفـت؛ بهاخير را درمورد تفاسير مذكور از مفسران اهل تسنن نيز مي
  كند.عدا نمي اثبات شيء نفي ما

، ۱، ج۱۳۸۰(عياشي،  تفسير عياشيكه در براين روايات تفسيري مخالف، چنانافزون
، ۱۴۰۹، )مدرسـه امـام مهـدی(عج( حسـن عسـكري) و تفسير منسوب به امام ۴۵ص
  اند.) آمده است، ازجهت سندي ضعيف۲۲۸ص

  . ثمره و كاربرد۲
بودن بحث فعلـي ـ يعنـي در پايان بايد به اين مطلب اشاره كرد كه براي ثمربخش

طور مختصر اشاره شد، كه در مقدمه نيز بهـ چنان  حجيت احكام شرايع گذشته در اسالم
اديان پيشين دست يافت تا در كنار كبـراي توان به احكام مربوط به احكام از دو راه مي

  حاصل از تحقيق حاضر، حجيت آن احكام براي مسلمانان نتيجه گرفته شود:
راه نخست: معتقد شويم هنوز در كتب مقدس موجود در دست اهل اديـان پيشـين، 

بيان كه اصوًال برخي احكام ديني قابليت هايي هست كه تحريف نشده است؛ بدينگزاره
اي بر تحريف آن نبوده است ارند و تغيير درمورد آنها متصور نيست يا انگيزهتحريف ند

هاي موجود يا تورات، نشده را از دل انجيليا باتوجه به قراين و شواهد، احكام تحريف
  تلمود و... بيرون بكشيم.
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راه دوم: به احكام شرايع سابق كه در قرآن كريم يا روايـات اهـل بيـت عصـمت و 
شده است، مراجعه كنيم. البته احكام مورد اشاره درصورتي براي حجت ذكر  طهارت

شدن در حق پيروان دين مبين اسالم، به كبراي حجيت احكام شرايع سابق در محسوب
شدن در قرآن كـريم را بـراي حجيـت آن كـافي نياز دارد كه حكايت دين پيامبر اكرم

) كه باتوجه به ۴۸، ص۱، ج۱۳۷۹ندانيم؛ برخالف برخي مفسران معاصر (جوادي آملي، 
   .دانندبودن قرآن كريم، حكايت بدون ردع را براي حجيت كافي ميكتاب هدايت

بودن قرآن كـريم بـراي داللـت بـر حجيـت در پاسخ به اين نگاه بايد گفت هدايت
شـود، كـافي نيسـت؛ هايي كه در اين كتاب آسماني مطرح مـياحكام موجود در داستان

 يکافشده از كتب مقدس گذشته در كتاب الهي اسالم، احكام نقل تيحج يبراكه چنان
  ؛ حتي اگر نسخ يا تقييدي در اسالم نسبت به آن احكام در قرآن كريم نباشد.ستين

معناست كه خداونـد بودن خداوند در قرآن كريم، بدانديگر در مقام هدايتعبارتبه
كه بشر را درنظر دارد، درحالي از تمامي آنچه در اين كتاب مقدس آورده است، هدايت

چنين مطلبي مستلزم اين نيست كه در مقام تأييد و بيـان حكمـي باشـد كـه در ضـمن 
داستاني از اديان پيشين يا نقلي از كتب پيشين ذكر شده است، بلكه فقط همـين مقـدار 

هاي الهي يا داستان اهل اديان گذشـته، جنبـه كند كه نقل آن قسمت از كتابكفايت مي
  دايتي داشته باشد.ه

كتب آسماني   مربوط به يقرآناساس براي حجيت حكم موجود در آن داستان براين
تـا آن احكـام را در حـق  ميـبودن قرآن كريم نياز دارگرپيشين، به دليلي غير از هدايت
شـدن آن ، درنتيجه براي حجت محسوبمياوريبه شمار بپيروان قرآن كريم نيز حجيت 

ين اسالم، نياز به كبراي مورد بحث داريم كه احكام شرايع پيشـين در احكام در دين مب
  اسالم نيز حجت محسوب شوند.

انـد، دو ذكـر شـده هاي گذشته كه در قرآن كريم يا روايات اهل بيـتاحكام دين
شده در متون شرعي اسالم اعـم اند: نخست مواردي كه مشابه آن در احكام مطرحدسته

از قرآن مجيد و روايات ذكر نشده است؛ دسته دوم، احكـامي كـه مشـابه آن در اسـالم 
كاربردن كبـراي حجيـت احكـام شـرايع گذشـته در اسـالم در نيز تشريع شده است. به
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يي دارد. درمورد دسته نخست به مشروعيت ضـمان مـا هريك از اين دو دسته كاربردها
يجب، اعتبار قصد قربـت در عبـادت، مشـروعيت قتـل مرتـد (درصـورت شـبهه در لم

روايات موجود)، اجاره انسان، رجحان تـرك ازدواج درصـورت عـدم نيـاز و عالقـه و 
وسـيله حيـوان، نمـاز، روزه درمورد دسته دوم به حكم قصاص، كفالت، ضمان تالف به

  توان اشاره كرد.و... مي
باتوجه به اينكه موضوع مقاله حاضر فقط تحقيق داللت آيـات مشـتمل بـر عبـارت 

از  بر حجيت احكام شرايع سابق در اسالم است، بحث از ثمرات اين كبرا، اعم» مصدقا«
اقسام نتايج مربوط به هريك را به تحقيقـي مسـتقل  وهاي مختلف مربوط به آن مسلك

  گفته گذشت، اكتفا كرد.به آنچه در داللت آيات پيشبايد سپرد و 

  نتيجه
شـود؛ زيـرا اثبـات مي» مصـدقًا«حجيت احكام كتب الهي پيشين در اسالم بـا واژه 

يابـد كـه در هاي آسماني گذشته درصورتي ازجانب قرآن كـريم معنـا ميتصديق كتاب
آن دسـته عرصه تشريع، ثمري بر آن مترتب شود و اين امـر فقـط درصـورت حجيـت 

صـورت نيـازي نبـود احكام شرعي است كه كتب مذكور مشتمل بر آن باشد؛ درغيراين
  نفسه صحيح اعالم كند.قرآن كريم كتب آسماني پيشين را في

است  بودن در امر به اقرار به نبوت پيامبر اكرممانع عمده، ترجيح احتمال هماهنگ
دهندگان اين احتمال در فرازهـاي يحكند، ولي ترجكه برخي روايات نيز آن را تأييد مي

نظر كردند و داللت بر تقرير و حجيت احكام شرعي آن را بعدي تفسيرشان از آن صرف
  ازنظر اسالم، پذيرفتند.

كند؛ مانند حّد مرتد آثار تحقيق حاضر در عرصه فقه، مشكالت گوناگوني را حل مي
يجـب، اجـاره ن مـا لمفطري، مشروعيت اصل جعاله، جعاله مجهول، اصل ضمان، ضما

. درصورت فقدان روايات فقهي يا ضعف استدالل  انسان، اعتبار اخالص در عبادت و...
شـده در به آن در هريك از اين ثمرات، فقط داللت قرآن بر حجيـت ايـن احكـام ثابت

    گشا خواهد بود.هاي سابق، گرهدين
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 ، بيـروت: دار إحيـاء۸ و ۳، ۱؛ جتفسيرالقرآن یف التبيانحسن؛ بن، محمدیطوس .۲۸
  ق.۱۳۸۰العربي، التراث

  .۱۳۸۸؛ قم: انتشارات نويد اسالم، تقليدوال اإلجتهاد، سيدضياءالدين؛ یعراق .۲۹
  ق.۱۳۸۰، تهران: چاپخانه علميه، ۱؛ جتفسير العياشيمسعود؛ بنعياشي، محمد .۳۰
 ۱۳، ۱۲، ۸، ۳، ۱ج الغيب؛مفاتيحعمـر؛ بن، فخرالدين ابوعبداهللا محمدیرازفخر  .۳۱

  ق.۱۴۲۰العربي، التراث ، بيروت: دار إحياء۲۶و 
، قـم: نشـر هجـرت، ۲، چ۵و  ۳، ۱؛ جكتـاب العـيناحمـد؛ بن، خليلیفراهيد .۳۲

  ق.۱۴۱۰
 ، بيروت: دارالمـالك۲، چ۲؛ جالقرآنیوح من تفسيراهللا، سيدمحمدحسين؛ فضل .۳۳

  ق.۱۴۱۹نشر، وال للطباعة
 انتشـارات ، قـم: مركـز۱ج؛ تفسـيرالقرآن یف یاألصف، مالمحسن؛ یكاشان فيض .۳۴

  ق.۱۴۱۸، یاسالم تبليغات دفتر
، ۲ج ؛الكبير للرافعيغريب الشرحالمنير فيالمصباح ؛محمدبن، احمدمقري یفيوم .۳۵

  .تا]منشورات دارالرضي، [بيقم: 
ناصرخسرو،  ، تهران: انتشارات۸؛ جالقرآنألحكام الجامعاحمد؛ بن، محمدیقرطب .۳۶

۱۳۶۴.  
 يعلـبـنمحمـد الحسـنيابـ اإلمامي المنسوب الفسير تال؛ يدمهمدرسه امام  .۳۷

  ق. ، ۱۴۰۹يقم: مدرسه امام مهد؛ العسكري
  .۱۳۷۴ه، كتب اإلسالمي: دارالتهران، ۱ج ؛تفسير نمونه ؛ناصر، یمكارم شيراز .۳۸



   ... ه كتب آسماني گذشتهمفهوم و آثار تصديق قرآن نسبت ب  
۱۵۹  

  .۱۳۵۲، قم: مطبعةالعرفان، ۲؛ جأجودالتقريرات، محمدحسين؛ ینايين .۳۹
 ۱؛ جالفرقـانرغائب و القرآنغرائب تفسيرمحمد؛ بنحسن الدين، نظامینيشابور .۴۰

  ق.۱۴۱۶العلميه،  ، بيروت: دارالكتب۲ و
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