نقد و بررسی دیدگاه آیة اهلل معرفت در
نسخ نشدن آیه نجوی (مجادله)11/
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ سید عبدالرسول حسینیزاده_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ 1
تاریخ دریافت – 1191/1/7 :تاریخ پذیرش1191/4/11 :

آیه نجوي از آیاتی است که در نسخ آن اخوتال نظور وجوود دارد .گروهوی از
معاصران حکم آیه را منسوخ نمیدانند .استاد معرفت از کسانی اسوت کوه در

آخرین نظریاتش نسخ آیه را منکر شده و معتقد است حکم آیه حکم حکومتی
است که براي شرایط خاص ،شخص خاص و زمان خاص تشوری مویشوود،
قانون شریعت نیست که تغییر نکند .و آیه نجوي داراي پیامی همیشوگی و پوا
برجاست ،تا مراجعه به سران مسئول در مسائ کوالن و ارزشومند کشووري و
دینی بوده باشد ،نه در مسائ ریز و کمارزش .با این حال ،سیاق آیات و قرائن
و شواهدي که در آنهاست ،روایات فراوان و اجماع علما ،نسوخ آیوه را تاییود
میکند .روایات متعدد و معتبري داللت دارد بعد از نزول آیه مذکور ،تنها علی

به آن عم کرد و آنگاه نسخ شد .این آیوه بوه اتفواق نظور علمواي فوریقین،
فضیلتی براي آن حضرت است .این مقاله به نقد و بررسی دیودگاه اسوتاد در
اِحکام آیه نجوي پرداخته و با دالئ متقن به ویژه روایات ،نسخ آیوه را اببوات
نموده و این حقیقت  -که خداوند این آیه را فرو فرستاد تا ولیّ خود (علی )را

ــــ ـ
 .1استاایار اانشکده تفسیر و معارف قرآن قم.
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به سبب فضیلتی که براي دیگر اولیائش قرار نداده است از آنان جدا نماید  -به
خوبی تبیین مینماید.
کلید واژهها :نسوخ ،اِحکوام ،آیوه نجووي ،آیوه اشوفاق ،نسوخ حکوم ،فضوائ
امیرالمؤمنین

مقدمه

یکی از آیاتی که ار باره نسخ آن گفتوگو شده آیه نجوی است .هر چند آیه
یااشده از جمله آیاتی است که کمتر کسی ار باره نسخ آن تراید کتراه استت و
غالباً نسخ آن را مسلّم اانسته و بدون تفصیل از کنار آن گذشتهاند ،ولی ار زمتان
معاصر ،گروهی بیشتر به سبب پذیرفتن فرضیة نبوا آیه منسوخه ار قترآن یتا بته
االئلی ایگر ،نسخ آن را انکار نمواهاند .استاا آیة اهلل معرفت با وجوا آنکته ار

او کتاب التمهید و علوم قرآنی نسخ آیه را پذیرفتهاند ،ولی ار پووه هتای بعتد
خوا ،نسخ ار آیه مذکور را منکر شدهاند .اهمیت بحث ار باره این آیه شتریفه از
آنروست که نسخ آن با توجته بته روایتات ،بیتانگر فضتیلتی بتزرر بترای امیتر

المؤمنین میباشد .ما ار این مقاله ار صدا نقد و بررسی ایدگاه استتاا ار بتاره
اِحکا آیه یااشده میباشیم .قبل از وروا به بحث ،به اختصتار اصتطالب نستخ را
تعریف نمواه ،آنگاه به اصل موضود میپراازیم:
معنای لغوی نسخ

واگه شناسان برای نسخ او معنا یاا کراهاند.

 -1نقل ،همان گونه که به کتابتت نستخ متىگوینتدِ :نار كُنار نهست هنسا ُم مار كُناتُم
ت هع هملُونه ( جاثیه)21/؛ ما آنچه شما انجا مىاااید نسخهبرااری مىکرایم.

 رفع و ازاله؛ مانند «نسخت الشمسُ الظلَّ؛ یعنتى خورشتید ستایه را از بتینبرا»؛ بنابراین ،برااشتن حکمى با حکم ایگر نسخ است؛ زیرا بارل کران حکمی
و جایگزین نموان حکمی ایگر به جاى آن است؛ مانند آمدن نتور خورشتید بته
26
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جاى سایه».

1

معنای اصطالحی نسخ

نسخ ار اصطالب عبارت است از :برااشتن قانون سابق کته بته حستب رتاهر
اقتضاى اوا اارا به وسیله قانون بعدى ،بهرورى که اجتمتاد آن او بتا هتم ذاتتاً
(زمانى که تنافى بین آن او آشکار باشد) یا به الیل خاصى (از قبیل اجماد و نصّ
صریح) ممکن نباشد».

2

گفتنی است نسخ ار کلمات پیشینیان افزون بر معنای مذکور شامل تخصیص،
تقیید ،تبیین و حتّى استثنار نیز میشوا ،ولی متراا از نستخ ار ایتن مقالته ،همتان
معنای اصطالحی آن میباشد .گفتنی است نسخ اارای اقسامی است که مقصوا ما
از نسخ ار این آیه ،نسخ حکم با بقاى تالوت 1میباشد.

4

طرح بحث

آیه نجوی ار شمار آیات منسوخه آوراه شتده استت :یار أهیُّ ههار ا اْینه آ همنُاوا ِْا
اك خهیا ٌ هكُام هو أهْ هها ُ فهاِن هام ت هجاد ُوا
َادهقهةل ْ ه
نر هجیت ُ ُم ا سُو هل فهقهد ُموا هبینه هیادهی نهجاواكُم ه
للا هغفُو ٌ ه حی ٌم( مجااله)12/؛ اى کسانىکه ایمان آوراهاید چون (خواهید که)
فهِن ه

با پیامبر راز گویید پی

از راز گفتن خوا صدقهاى بدهید این براى شتما بهتتر و

پاکتر است؛ پس اگر (صدقهاى) نیافتید همانا خدا آمرزگار و مهربان است.
بسیاری از مفسران معتقدند آیه یااشده با آیه بعدش ،یعنی آیته اشتفاق نستخ
ــــ ـ
212؛ فیروزآبتااى ،محمتد بتن یعقتوب،

 .1بنگرید به :فراهیدی ،خلیل بن احمد ،کتاب العین ،ج،4
بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز ،ج.11-12 ،1
 .2معرفت ،محمد هااى ،التمهید فى علوم القرآن ،ج.284 ،2
 .1یعنى آیه اى که مشتمل بر حکم شرعى است حکم آن نسخ شوا ،ولى تالوت آن ار قرآن باقى باشد.
(برای ایدن اقسا مختلف نسخ بنگرید به :زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القهرآن ،ج،2
)26-24
 .4زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القرآن ،ج.26-24 ،2
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شده است.1

َ ادهقرَ فهااِْ هاام ت هف هعلُااوا هو تاار ه للاُ هعلهاایكُم
أ ه أهش افهقتُم ا هن تُقهااد ُموا بهااینه یه ادهی نهجااواكُم ه
للا هو ه سُاااو هه ُ هو للاُ خهبیااا ٌ بمااار ت هع هملُاااونه 
فهاااأهقی ُموا ا َااالوة ه هو آتُاااوا ا زكاااوة ه هو أهْیعُاااوا ه

(مجااله)11/؛ آیا ترسیدید که پی

از راز گفتن خوا صتدقههتایی بدهیتد؟ك پتس

چون نکراید و خداوند توبه شما را پذیرفت ،پس نمتاز را برپتا ااریتد و زکتات
بدهید و خدا و پیامبرش را اراعت کنید و خدا به آنچه مىکنید آگاه است.
این قول از ابن عباس ،عطار خراسانى ،مجاهد ،عکرمه ،حسن بصرى ،سدى،
ابن حبیب ،ابن ابى نجیح ،و جز اینان گزارش شده است.

2

با اینحال ،برخی از قدما و جمعی از معاصران از جمله استاا آیة اهلل معرفت

نسخ آیه را منکر شدهاند که ما ار اینجا به نقد و بررسی ایدگاه ایشان میپراازیم:
دیدگاه استاد معرفت

استاا معرفت از جمله شخصیتهایی است که نسخ آیه نجوی را انکار نمواه

است .ایشان با وجوا آنکه ار التمهید ،نسخ ار آیه نجوی را از اقسا نستخ نتارر
(آیه ناسخ نارر به آیه منسوخ است) میااند و تصریح میکند که هیچ کس ار آن
اختالفی ندارا 1.اما پس از مدتی تغییر عقیده اااه ،نسخ ار آیه متذکور را متراوا
اانسته میگوید« :حکم آیه نجوی حکم حکومتی است که برای شترایط ختا ،
شخص خا و زمان خا تشریع میشوا ،قتانون شتریعت نیستت کته تغییتر
نکند» .ایشان سپس به سخن سید قطب اشاره کتراه ،متیگویتد« :ستید قطتب ار
اینجا حرف خوبی اارا و آن اینکه آیه میخواسته صحنهای ایجاا کند برای القای
ــــ ـ
 .1بنگرید به :سیوری ،جالل الدین ،االتقان فی علوم القرآن ،ج.812 ،2
 .2بنگرید به :ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،مجلد ،14ج21-28 ،27؛ مکتی بتن ابتی رالتب،
االیضاح لناسخ القرآن ومنسهوخه428 ،؛ ابتن جتوزی ،ناسهخ القهرآن و منسهوخه111-121 ،؛
سیوری ،جاللالدین ،الدر المنثور ،ج.71 - 71 ،7
 .1معرفت ،محمدهاای ،التمهید فی علوم القرآن ،ج.111 ،2
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یک پیا  ،وقتی این پیا رسانده شد از صحنه برچیده میشوا .عربهای آن زمتان
به خارر اخالق خوب پیامبر قبل از بعثت ،مثل انستان معمتولی بتا آن حضترت

گفتوگو ااشتند و میخواستند زمان زعامت ایشان نیز این روش را ااامه اهنتد،
اما با توجه به مسئولیت سنگین زعامت آن حضرت ایگر امکان ندارا آحاا مترا

به صورت انفراای با پیامبر به صحبت بنشتینند .ایتن آیته آمتد و بتا ایتن پیتا ،
صحنهای ایجاا کرا که عربها آن را گرفتند و ایگر مزاحم نشدند ،نته اینکته از
ااان صدقه بخل بورزند».

1

ار جایی ایگر ایشان مینویسد« :این پیا همیشه پا برجاست ،تتا مراجعته بته
سران مسئول ار مسائل کالن و ارزشمند کشوری و اینی بواه باشد ،نه ار مسائل
ریز و کمارزش».

2

قبل از اینکه به نقد و بررسی ایدگاه استاا بپتراازیم توجته بته او نکتته الز
است:
 -1ایشان ار ضمن ایدگاهشان به کال سید قطب ار تفسیر آیه نجوی اشتاره
و آن را تأیید مینماید .گفتنی است سید قطب مطلب یااشده را بته عنتوان ارس
اخالقی و پیا آیه نجوی و اشفاق به مسلمانان یااآور میشوا ،نه به عنوان معنای
مطابقی آن و اصوالً ار صدا انکار نسخ آیه نیست ،برعکس ،اقت ار کال ایشان
رهور آیه ار نسخ را تأیید مینماید؛ زیرا ایشان تصریح میکند فقط علی به ایتن
آیه عمل نمواه است و آن گونه که روایت شده ،آن حضرت یک اینتار ااشتتند،
آن را به چند ارهم فروختند و هر بار که با پیتامبر نجتوی نموانتد یتک ارهتم

صدقه اااند ،ولی چون این کار بر مسلمانان سخت بوا و ار ضمن مستلمانان بتا
این فرمان ،گرانبها بتوان وقتت پیتامبر و ارزش خلتوت بتا آن حضترت را ارک
نمواند ،خداوند با نزول آیه بعد بر آنتان تخفیتف ااا و ایتن تکلیتف را از آنهتا
ــــ ـ
 .1معرفت ،محمدهاای« ،نوآوریها و نظرات جدید» ،بیّنات ،شماره ،24
 .2همو« ،نسخ ار قرآن ار تازهترین ایدگاهها» بیّنات ،شماره .114 ،44
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برااشت.

1

 -2نکته او اینکه پیشتر مشابه ایدگاه یااشده ار خصو

آیه نجوی از ایگر

منکران نسخ ار قرآن نیز بیان شده است که به برخی از آنها اشاره میشوا:
الف -مصطفی ابراهیم :به بتاور وی حکتم آیته نجتوی تتا زمتانی کته جهتان
برپاست ،باقی است؛ زیرا آیه منبعی شرعی برای وضع قیوا ار هر زمتان و مکتان
برای مراجعه به مسئوالن است؛ چرا که مسئوالن (مسئول مراکتز سیاستی ،اااری،
اجتماعی و )...مالک وقت خویشتن نیستند که به الخواه آن را سپری کننتد ،پتس
وضع قیوا معقول برای مراجعه به افراا مستئول  -مگتر ار امتور مهتم -واجتب

است .خداوند خواسته برای مراجعه مرا به پیامبر که حکومت اینی و انیوی را
به عهده ااشته و مرا وقت گرانبهای ایشان را گرفته و ار مناسبات مختلتف بته
2

ایشان رجود میکراند ،قید وجوب صدقه را قرار اهد.
ب -عبد المتعال جبری نیز از کسانی است که منسوخ بوان آیته را بته ستبب
نبوا تعارض میان او آیه نجوی و اشفاق منکر میشوا و ار پایان چنتین نتیجته

میگیرا :اابی که خداوند نسبت به رسول خدا ،ار این آیات ما را به آن ملتز

نمواه است ،وریفه اجتماعی امت مسلمان با شخصیتهای برجسته و رهبرانشان
برای حف مصالح این و جامعه مسلمان میباشد.

1

نقد دیدگاه استاد

به نظر میرسد آنچه به عنوان یک حکم همیشگی برای آیات مزبور یااشتده
است ،پیامی اخالقی میباشد که با توجه به شأن نزول و روایتات ،از آیته شتریفه
نجوی برااشت میشوا ،نه متدلول مطتابقی آن ،و ایتن مطلتب هتیچ منافتاتی بتا
ــــ ـ
 .1سید قطب ،فی ظالل القرآن ،ج.1111 ،6
 .2مصطفی زید ،النسخ فی القرآن الکریم.418 ،
 .1جبری ،عبدالمقال ،ال نسخ فی القرآن؛ لماذا.141 ،
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منسوخ بوان آن ندارا؛ از این رو سید قطب که خوا الها بخ

چنتین ایتدگاهی

بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است 1.روایتی که ربری و ایگران از ابن عبتاس
نقل نمواهاند نیز مؤید این معناست .ابن عبتاس متىگویتد« :مستلمانان ستؤاالت
بسیارى را از پیامبر مىکراند که نوعاً فایده چندانى نداشت و سبب ضایع شتدن

وقت آن حضرت مىشد و آن حضرت را به زحمت مىانتداخت .خداونتد بتراى
اینکه این زحمت را از پیامبر براارا ،آیه فتوق را نتازل کترا و بتر کستانى کته

توانایى مالى ااشتند واجب کرا هرگاه مىخواهند با آن حضرت نجوا کنند صدقه
بدهند .بیشتر مرا از عمل به این آیه سرباز زاند و از سؤال از آن حضرت پرهیز
کراند .آیه چهاراه همین سوره نازل شد و این حکم را نسخ کرا».

2

بدون تراید مطلب یااشده با توجه به ستیاق آیتات و قترائن و شتواهدی کته ار
االئل موافقان نسخ آیه میآید ،نمیتواند مدلول مطابقی آیته شتریفه باشتد؛ چترا کته
مدلول مطابقی آیه با توجه به االلت صیغه امر بر وجوب ،بر وجوب پرااخت صتدقه
االلت اارا و جمهور مفسران نیز از این آیه وجوب برااشتت نمواهانتد 1.افتزون بتر

للا هغفُو ٌ ه حی ٌم؛ اگر صدقهای نیافتیتد میتوانیتد بتدون
اینکه جمله فهرن هم ت هجد ُوا فهرن ه
صدقه راز گویید ،االلت میکند که ااان صتدقه فقتط بترای تتوانگران واجتب بتواه
است 4.و این وجوب همانگونه که باور مشهور مفسران و قرآنپووهتان میباشتد ،بتا
االئل متعدا نسخ شده است که به بررسی االئل یااشده میپراازیم:
دلیل اوّل :قرائن و شواهد موجود در آیه
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

بنگرید به :سیدقطب ،فی ظالل القرآن ،ج.1111 ،6
ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،ج27 ،27؛ سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور ،ج.71 ،7
بنگرید به :فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،ج416 ،21؛ ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر
والتنویر ،ج.41 ،27
فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،ج416 ،21؛ رباربتایی ،محمدحستین ،المیهزان ،ج،11
171؛ ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنویر ،ج.41 ،27
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11

سیاق او آیه و قرائن و شواهدی که ار آنها وجوا اارا ایدگاه مشهور مبنی بر
منسوخ بوان آیه نجوی را تأیید مینماید که ما ار اینجا به اختصار به آنها اشتاره
میکنیم:
 -1صیغه امر (قَدموا) ار آیه نجوی االلت بر وجوب اارا و الیلتی نتداریم
که از آن استحباب ارااه شده است ،آن گونه که برخی تصور کراهانتد.

1

و اخبار متضافری که بر نسخ این آیه با آیه بعد از آن االلت اارا  -و ار
مباحث بعدی به آن میپراازیم  -خوا تأییدی بر این برااشت است.

2

 -2جمله فرن م تجدواار ااامه آیه که وجوب پرااخت صدقه را از کستانی
که واجد آن نیستند بر میاارا شاهد ایگری بر وجوبی بوان این حکتم
است.

 -1لحن توبیخ ار آیه اشفاق که از استتفها تتوبیخی ار أ ه أهشافهقتُم و تعبیتر
فهِْ هم ت هفعهلُوا هو تار ه للاُ هعلهایكُم برااشتت متیشتوا ،شتاهد ایگتری بتر
وجوبی بوان صدقه ار آیه پیشین است.

 -4تعبیر تر ه للاُ هعلهایكُم ار آیة اشفاق شاهد ایگری بر وجوبی بوان حکم
آیه پیشین است؛ زیرا ار ترک حکم استحبابی گناهی نیست تا بته توبته
نیاز ااشته باشد.
دلیل دوم :روایات

روایات بسیاری بر نسخ آیه نجوی االلت اارا و اینکه امیرالمتؤمنین تنهتا کستی

بوا که به این آیه عمل کرا و بعد از آن نسخ شتد .مرحتو شترفالتدین مینویستد:
«محمدبن العباس ار تفسیرش هفتاا روایت از شتیعه و ستنی نقتل کتراه استت کته
مضمون همه آنها این است که امیرالمؤمنین تنها شخصی بوا که بتا ااان صتدقه ،بتا
ــــ ـ
 .1بنگرید به :خطیب ،عبدالکریم ،التفسیر القرآنی للقرآن ،ج.818 ،14
 .2بنگرید به :ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنویر ،ج.41 ،27

12
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پیامبر نجوی و به این آیه شریفه عمل نموا و بعد از آن نسخ شد».

1

این روایات که از رریق شیعه و سنى نقل شده است ،معتبر ،فراوان و ار حتد
استفاضه است 2.و تصریح میکند ،وقتی این آیه (نجوی) نازل شد کسى بته جتز
امیر مؤمنان على به آن عمل نکرا .آن حضترت یتک اینتار ااشتت آن را بته اه
ارهم تبدیل کرا و با آن اه بار با پیامبر نجوی کرا 1.ربری ذیتل آیته نجتوی و

اشفاق چهاراه روایت نقل میکند که همگی بر نستخ آیته نجتوی االلتت اارا و
چهار روایت آن تصریح میکند تنها کسی که به این آیه شریفه عمتل نمتوا امیتر

المؤمنین بوا 4.سیوری نیز ذیل آیه ،ش

روایت کته بیشتتر آنهتا توستط افتراا

زیاای از بزرگان حدیث نقل شده است ،میآورا که همگی آنها االلت اارا تنهتا

علی به این آیه عمل کرا 1.بحرانی از مفسران شیعه نیز ذیل آیه یااشتده هشتت

روایت با سندهای مختلف گزارش نمواه است که علی تنها شخصیتی بتوا کته
به آیه عمل نموا و ستپس نستخ شتد .و ار پایتان متینویستد :روایتات ار ایتن
خصو

از شیعه و سنی فراوان است که از نقل آن صرف نظتر متیکنتیم؛ زیترا

کتاب روالنی میشوا 6.حویزی نیز ذیل آیه ،هفتت روایتت بته همتین مضتمون
گزارش نمواه است.

8

بسیاری از مفسران اهل سنت روایت متذکور را گتزارش نمواهانتد؛ از جملته
ربری ار جامع البیان ،ابن ابتی حتاتم رازی ار تفسهیر القهرآن العظهیم ،بغتوی ار
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1
.6
.8

121؛ خویی ،ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القهرآن،

بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج،1
.187
مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،علوم القرآن عند المفسرین ،ج.671 ،2
ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیهان ،ج21-28 ،27؛ ستیوری ،جاللالتدین ،الهدرّ المنثهور ،ج،7
71-71؛ بحرانی ،سیدهاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج.471-471 ،8
ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیان ،ج.21-21 ،12
سیوری ،جاللالدین ،الدرّ المنثور ،ج.281-282 ،6
بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج.441-412 ،1
حویزی ،شیخ عبدعلی بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،ج.261-264 ،1
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التفسیر البغوی ،خازن بغداای ار تفسیر الخازن ،أبو حیّان أندلستی ار بحر المحیط،
واحدی ار أسباب النزول ،فخر رازی ار تفسیر الکبیر ،ابن کثیتر ار تفسهیر القهرآن

العظیم ،زمخشری ار الکشاف ،قرربی ار تفسیر الجامع الحکام القرآن ،شوکانی ار
تفسیر الفتح القدیر ،بیضاوی ار تفسیر البیضاوی ،سیوری ار الدر المنثهور ،آلوستی
1

ار روح المعانی ،و جز اینان.
ما ار اینجا برخی از این روایات را از جهت سند و االلت بررسی مینماییم:

 -1بسیارى از مفسران این روایت را از امیرالمؤمنین علی نقتل کتراهانتد کته

فرموا« :آیهاى ار کتاب خدا وجوا اارا که کسى پی

از من به آن عمتل نکتراه

است و کسى هم بعد از من به آن عمل نخواهد نموا .یک اینتار ااشتتم و آن را

به اه ارهم فروختم و هر وقت با پیتامبر نجتوی متیکترا یتک ارهتم صتدقه
2

مىااا  ،سپس آن آیه نسخ شد و کسى بدان عمل نکرا».
حاکم نیشابوری بعد از نقل این روایت مینویسد :این روایت از نظر ستند بتا
شر مسلم و بخاری صحیح است ،ار حالی که آن را روایت ننمواهاند .1البته این
روایت با سندی ایگر و عبارتی متفاوت نیز گزارش شده است که ابتن حجتر ار
باره سندش میگوید :مرسل و راویان

ثقه میباشند .ابن عاشور از ابتن الفترس

نقل میکند که محدثان این روایت را صحیح اانستهاند.

4

ابن تیمیه با همه عناای که به اهل البیت اارا و ار تضعیف روایتات فضتائل

امیرالمؤمنین هیچ کوششی را فروگذار نمتیکنتد ،ار ستند ایتن روایتت خدشته
ننمواه و آن را پذیرفته است؛ هر چند همانگونه که عاات

میباشد ،ار االلتت

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

14

بنگرید به :تفاسیر یااشده ،ذیل آیه  12و  11مجااله.
ربری ،محمد بن جریر ،جامع البیهان ،ج21-28 ،27؛ ستیوری ،جاللالتدین ،الهدرّ المنثهور ،ج،7
71-71؛ بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج.471-471 ،8
حاکم نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج.472 ،2
ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنویر ،ج.41 ،27
شمارة  111تابستان 1111

آن بر فضیلت آن حضرت تشکیک نمواه است.

1

آلوسی مینویسد« :بنا به مشهور غیر از علی کسی به این آیه عمل ننموا».

2

به باور مصطفی زید روایات اجماد اارا که علی به آیه منسوخه قبل از نسخ

عمل نمواه است.
مال حوی

1

اختصا

آن حضرت به عمل به این آیه را فضیلتی بتزرر بترای

ایشان میااند 4.به هر رو ،نقلهای مکرر از این واقعه نشان از صتحت وقتود آن
اارا؛ گرچه ار برخی جزئیات با هم اختالف ااشته باشند.
با وجوا این برخی به سبب تعصبات خا

و کینهای که نسبت به اهل

البیت

ااشتهاند ،ار صحت این روایات تراید نمواهاند .ابن العربی از ایتن افتراا استت.
شگفت اینکه ابن العربی نسخ آیه را پذیرفته ،و میگوید« :این آیه از جمله آیتاتی
است که قبل از اینکه زمان عمل به آن برسد نسخ شتده استت» ،ولتی بته ستبب
تعصب روایاتی که علی را به عنوان تنها کسی که بته آن کتراه معرفتی نمتواه
است منکر میشوا ،1ار حالی که همانگونه که مصتطفی زیتد تصتریح متیکنتد،
راهر آیه او به صحت این روایات و بارل بوان نظریه نستخ قبتل از تمکتن از
عمل شهاات میاهد؛ زیرا آیه او مؤمنان را به سبب ترس از تقدیم صدقه قبتل
از نجوی سرزن

مینماید ،سپس بعد از تصریح به انجتا نتداان آن از پتذیرش

توبه آنها خبر میاهد ،ار صورتی که اگر نسخ قبل از تمکن عمل بوا ،سرزن

و

پذیرش توبه معنایی نداشت 6.از امیرالمؤمنین ار بارة این آیه آمده است :آیا توبه

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1
.6

ابن تیمیه ،منهاج السنّة النبویه ،ج ،11 ،1ج،8
آلوسی ،محموا ،روح المعانی ،ج.226 ،14
مصطفی زید ،النسخ فی القرآن الکریم ،ج.171 ،1
مالحوی آل غازی ،عبدالقاار ،بیان المعانی ،ج.211 ،6
ابن العربی ،ابوبکر محمد بن عبداهلل ،احکام القرآن ،ج.1814 ،4
مصطفی زید ،النسخ فی القرآن الکریم ،ج.174 ،1
.1118
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بدون گناه مىشوا؟

1

 -2روایت ایگری که نسخ آیه را تأیید مینماید ،روایتتی استت کته ابتن ابتی
شیبه ،و عبد بن حمید ،و ترمتذی ،و ابتو یعلتى ،وابتن جریتر ،و ابتن المنتذر ،و
النحاس ،و ابن مراویه از علیّ بن ابی رالب نقل نمواهاند که آن حضرت فرمتوا:

َادهقهةل
زمانی که آیه یأهیُّ ههر ا ْین ءا همنُوا ِْها نرجیتم ا سول فهقهد ُموا بهاینه یهادهى نجاواكم ه
نازل شد آن حضرت فرموا :نظرت ار بتاره یتک اینتار بترای هتر بتار نجتوی
چیست؟ گفتم :توان آن را ندارند .آن حضرت فرموا :نصف اینار؟ گفتم :توان آن
را ندارند .آن حضرت فرموا :پس چقدر باشد؟ گفتم :به اندازه شعیره (بته انتدازه
وزن شعیرة از رال که برابر با یک هفتاا او اینار میباشد) پیامبر فرموا :تو مال

اندکی ااری و به حسب حال خوا پیشنهاا ااای؛ پس آیه أأشافقتم ان تُقهاد ُموا هباینه

یهدهى نجواكم َدقرَ نازل شد و خداوند به سبب من از این امت تخفیف ااا.
گفتنی است این روایت را که از ررق مختلف گتزارش شتده ،ترمتذی نیکتو
شمراه و ابن حبان آن را صحیح اانسته است.

2

 -1سومین روایتی که به نسخ آیه اشاره اارا و بسیاری از اانشتمندان شتیعه و
جمعی از اانشمندان اهل سنت آن را گزارش نمواهاند ،از عبد اهلل بن عمتر نقتل
شده که گفته است :على سه فضیلت ااشت که اگتر یکى از آنها براى متن بتوا

بهتر بوا از شتران سرخموى -1 :ازاواج با فارمه -2 ،پرچمداری سپاه اسال ار
روز خیبر -1 ،آیه نجوى.

1

گفتنی است بسیاری از مفسران روایت مذکور را گزارش نمواهاند.

4

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4

16

بحرانی ،سید هاشم ،البرهان فی تفسیر القرآن ،ج.124 ،1
ترمذی ،سنن الترمذی ،ج ،71 ،1ابن حبان ،صحیح ابن حبان ،ج.111 ،11
سخاوی ،علی بن محمد ،جمال القراء و کمال اإلقراء ،ج.461 ،1
زمخشری ،محمد بن عمر ،الکشاف ،ج414 ،4؛ ربرسی ،فضتل بتن حستن ،مجمهع البیهان ،ج،1
181؛ میبدی ،کشف األسرار ،ج18 ،11؛ قرربی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج،17
112؛ ثعلبی ،احمد بن ابراهیم ،الکشف والبیان عن تفسیر القرآن ،ج.262 ،1
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دلیل سوم :اجماع

عده زیاای بر نسخ آیه ااعای اجماد نمواهاند که به نظر میرسد این ااعا اور
از حقیقت نیست؛ زیرا ار میان قدما کسی جز ابومسلم اصفهانی نسخ آیه را انکار
نکراه است .البته همانگونه که اشاره شد ،جمعی از معاصران به تبع انکتار نستخ
ار قرآن ،نسخ آیه مذکور را نیز منکر شدهاند که به اجمتاد یااشتده ،بتهویتوه بتا
تفسیری که ار مکتب اهل بیت از اجماد شده است ،ضرری نمیرساند.
ابن عاشور مینویسد« :علما اتفاق اارند کته ایتن آیته منستوخ استت» 1.عبتد
الکریم خطیب نیز با وجوا انکار نسخ آیه اعتراف میکند که مفستران تقریبتا بتر
نسخ آیه اجماد اارند.

2

نحاس و مکى مىنویسند« :بیشتر علما معتقد به نسخ این آیه هستند» 1.به باور
ابن العربى آیه نجوى با آیه بعد از آن ،نسخ شده است.
مال حوی
است.

4

تصریح میکند کمتر کسى از مفسران ار نسخ این آیه تراید کتراه

1

مرحو آية اهلل خوئى که همة ااعاها اربارة نسخ ار قرآن را مراوا مىاانتد،
ارباره نسخ این آیه مىگوید« :چارهاى جز پذیرفتن نسخ این آیه نیست ،ولى این
نسخ از قبیل نسخ نارر است که آیه ناسخ االلت بر سپرى شدن مدت حکتم آیته
منسوخ اارا».

6

ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1
.6

ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنویر ،ج.41 ،27
خطیب،عبدالکریم ،التفسیر القرآنی للقرآن ،ج. 716 ،14
نحاس ،الناسخ والمنسوخ فی کتاب ،ج11 ،1؛ مکی ،االیضاح لناسخ القرآن و منسوخه،
ابن العربی ،الناسخ والمنسوخ فی القران الکریم.211 ،
مالحوی آل غازی ،عبدالقاار ،بیان المعانی ،ج.211 ،6
خویی ،ابوالقاسم ،البیان فی تفسیر القرآن.286 ،
شمارة  111تابستان 1111
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دیدگاه برگزیده

با توجه به مطالب پی گفته به نظر میرسد ،الیل کافی بر نسخ آیه وجوا اارا
و صدقه قبل از نجوای با پیامبر همانرور که پیشتر نیز بیان شد و بیشتر مفسران
نیز برااشت نمواهاند ،واجب بواه است .رهور صیغه امر (قتدموا) ار وجتوب و
سیاق آیات ( )11-12و قرائن و شواهدی که ار آنها متیباشتد ،ایتن نکتته را بته
خوبی آشکار مینماید .اخبار فراوانی کته پیشتتر بته بخشتی از آنهتا اشتاره شتد
صراحت اارا که آیه نجوی با آیه بعد از آن (آیه اشفاق) نسخ شده است .افتزون
بر اینکه اجماد علمای فریقین نیز این ایدگاه را تأیید مینماید و آنچته برختی از
عالمان از جمله استاا عالمه معرفتت از آن بته عنتوان حکتم حکتومتی یتا پیتا
همیشگی یاا نمواند ،مدلول مطابقی آیات نیست ،بلکه ارس و پیا اخالقی است
که از او آیه یااشده برااشت میشوا.
علت تشریع صدقه قبل از نجوی

از ایرباز سؤالی ار میان مفسران مطرب شده است که چرا قبتل از نجتوای بتا
پیامبر صدقه واجب شد و سپس نسخ گراید .مفسران ارباره علت وجوب ایتن
صدقه االئلی را بیان نمواهاند که به بررسی آنها میپراازیم:
الف  -از آنجا که مرا ار هر امر بتا ارزش و بتیارزشتی بته رستول

ختدا

مراجعه میکراند و این امر بر آن حضرت سنگین آمد ،این استور صاار شتد تتا
مرا از مراجعه و نجوی با آن حضرت ار امور بیارزش پرهیز نمایند و فقتط ار
امور مهم به آن حضرت مراجعه نمایند .ابن عباس نقل مینماید مسلمانان زیاا از
پیامبر سؤال مینمواند ،بهروری کته بتر آن حضترت ستخت گرایتد .خداونتد

17
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خواست بر رسول

تخفیف اهد؛ این آیات را فرو فرستاا 1.بنابراین ،وجوب این

صدقه برای بیان اهمیت وقت رسول خدا بواه است 2.مراغی بر این بتاور استت
که بزرگداشت پیامبر یکی از اسباب تشریع این حکم بواه است 1.بته بتاور ابتن
عاشور روایاتی که قرربی و ابن الفرس ار سبب نتزول آیته گتزارش نمتواهانتد،
االلت اارا خداوند این حکم را واجب نموا تا اصناف مرا که بته ستبب امتور
بیهواه به رسول خدا مراجعه مینمواند از آن حضرت بازاارا.

4

ب  -این فرمان برای بر ررف نموان نگرانی برختی از مستلمانان بتوا؛ زیترا
عدهای از مسلمانان با رسول خدا ار خلوت نجوی مینموانتد ،ایگتران تصتور
میکراند این رازگوییها ار مذمت آنان است و ناراحت میشدند ،لذا این استور
آمد تا این سور تفاهم را برررف نماید.

1

ج  -علت وجوب صدقه ،جدایی مُخلص از غیر مُخلتص 6یتا تمییتز منافقتان
انیااوست و مؤمنان واقعی اوستدار آخرت بواه است.

8

ا -خداوند این فرمان را ااا تا ولیّ خوا ،علی را بته ستبب فضتیلتی کته
برای ایگر اولیائ

قرار ندااه است از آنها جدا نماید .سخاوی بعد از بیان این

نکته به حدیث عبداهلل بن عمر که پیشتر آن را از منابع فریقین گزارش نموایم،
ــــ ـ
.1
.2
.1
.4
.1
.6
.8

21؛ ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنهویر،

مالحوی آل غازی ،عبدالقاار ،بیان المعانی ،ج،6
ج.11 ،27
سید قطب ،فی ظالل القرآن ،ج.1111 ،6
مراغی ،احمد مصطفی ،تفسیر المراغی ،ج.11 ،27
ربری ،بغوی ،خازن ،زمخشری ،ربرسی و ایگر مفسران نیز این روایت را گزارش نمواهاند؛ به ذیل
آیه ار تفاسیر یااشده مراجعه شوا.
قرربی ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،ج.112 ،17
جنابذه ،سلطان محمد ،بیان السعاده ،ج.77 ،14
مراغی ،احمد مصطفی ،تفسیر المراغی ،ج.11 ،27
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استناا می کند.
ه  -به باور برخی ،خداوند برای اینکه روزانه به فقرا نفع برساند این صدقه را
واجب نموا؛ چرا که فقرا ار آن زمتان ار شتهر مدینته زیتاا بوانتد .بستیاری از
مهاجران و اصحاب صفه فقیر بواند و ارهر ایتن استت کته ایتن صتدقه بعتد از
وجوب زکات واجب شد تا روزانه فقرا را بتینیتاز نمایتد؛ چتون زکتات ستاالنه
پرااخت میشد .چه بسا قبل از رسیدن سال فقترا آن را تمتا متینموانتد ،ولتی
صدقه قبل از نجوی برای بر ررف کران نیاز روزانه فقیران بوا.

1

به نظر میرسد این نکته نمیتواند علت تشریع این حکم باشد؛ چرا که تقریباً
همه علما اتفاق اارند که ایتن حکتم زمتان کوتتاهی ااامته ااشتت .ابتن عاشتور
مینویسد :اخبار متعدا با ستندهای مختلتف االلتت اارا کته ایتن حکتم متدت
کوتاهی ااامه ااشت .ار برخی از این اخبار آمتده استت کته فقتط اه روز ااامته
ااشت 2.روایتی که از امیرالمؤمنین نقل شد که حضرت فرموا یک اینتار ااشتتم
وآن را به اه ارهم فروختم و اه مرتبه با رسول خدا نجوی نموا  ،اِشعار بر این
مطلب اارا .به هر حال ،همانرور که پیشتر گزارش شد ،ار روایات آمده استت
تنها کسی به این آیه عمل نموا حضرت علی بوا و اگر برررف نموان نیاز فقرا
علت تشریع این حکم بوا ،بهرور قطع نمیبایست به این زوای نسخ گراا.
آیه نجوی فضیلتی بی بدیل برای علی

به نظر ما علت اصلی تشتریع ایتن حکتم ،نکتته ستو و چهتار متیباشتد و
بیتراید این آیه شریفه فضیلتی بتزرر بترای امیرالمتؤمنین بهشتمار متیروا و
ــــ ـ
 .1ابن عاشور ،محمدراهر ،التحریر والتنویر ،ج،27
 .2همان ،ج.41 ،27

41
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حدیث ابن عمر بهترین گواه بر این حقیقت استت؛ هرچنتد برختی متعصتبان ار
صدا نفی این حقیقت بر آمدهاند 1.نیشابوری بعد از گزارش سخنان ابن العربی و
فخر رازی میگوید« :این سخنان خالی از تعصب نیست».

2

نتیجهگیری

 -1آیه نجوی از آیاتی است که به رور قطع نسخ شده است.
 -2این ایدگاه که مفاا آیه نجوی حکم حکومتی بواه و برای شرایط ختا
شخص خا

و زمان خا

،

تشریع شده است ،الیلی بر آن نیست ،بلکته ستیاق

آیات ،اجماد علما و روایات با این سخن سازگار نیست.
 -1این سخن  -که آیه نجوی با آیه اشفاق نسخ نشده است؛ زیرا ار این آیات
اابی است که خداوند خواسته ما را به آن ملز نمایتد و وریفته اجتمتاعی امتت
مسلمان با شخصیتهای برجسته و رهبرانشان را برای حف مصالح این و جامعه
مسلمان بیان نماید و این پیا جاواانی است؛ البته اگر منظور از آن ،پیا اخالقتی
باشد که از آیه برااشت میشوا نه مدلول مطابقی آن  -سخنی متتین استت ،ولتی
هیچ منافاتی با منسوخ بوان آن ندارا ،از این رو سید قطب که ختوا الهتا بخت
چنین ایدگاهی بواه با نسخ آیه مخالفتی ننمواه است.
 -4به نظر الیل کافی بر نسخ آیه وجوا اارا و صتدقه قبتل از نجتوای بتا
پیامبر واجب بواه است ،رهور صیغه امر (قد موا) ار وجوب و ستیاق آیتات
( ) 11-12و قرائن و شواهدی که ار آنها می باشد ،ایتن ایتدگاه را بته ختوبی
آشکار می نماید .روایات مستفیض و معتبر صراحت اارا که آیه نجوی با آیته
ــــ ـ
 .1بنگرید به :نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج،6
الکبیر ،ج.41 ،21
 .2نیشابوری ،المستدرک علی الصحیحین ،ج.281 ،6

281؛ فخر رازی ،محمد بن عمر ،التفسهیر
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بعد از آن (آیه اشفاق) نسخ شده است و علی تنها شخصیتی بوا که بته ایتن
آیه عمل نموا ،افزون بر اینکه اجماد علمای فریقین نیز این ایتدگاه را تأییتد
می نماید.
_ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ منابع _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _ _
 .1قرآن کریم

 .2آلوسى ،محموا ،روح المعانى فى تفسیر القرآن العظیم والسهبع المثهانى ،تحقیتق
محمدحسین عرب ،بیروت ،اارالفکر. 1118 ،
 .1ابن ابى حاتم ،عبدالرحمن بن محمد ،تفسیر القرآن العظیم ،چتا

اول ،بیتروت،

الصرية. 1111 ،
المكتبة ع
 .4ابن العربی ،ابوبکر محمتد بتن عبداللَّته ،احکهام القهرآن ،تحقیتق علتى محمتد
البجاوى ،بیروت ،اار احیار الترا

العربى.

 .1ابن العربی ،قاضی ابوبکر ،العواصم و القواصم فی تحقیق مواقهف الصهحابه بعهد

وفاه النبی ،قاهره ،مکتبه السنه ،بیتا.

 .6ابن تیمیه ،احمد بن عبدالحلیم ،منهاج السدنة الند وية فی نقض کهالم الشيد ة

القدايية ،تحقیق محمد رشاا ستالم ،ستعوای ،جا معة اإلمتا محمتد بتن ستعوا
اإلسالمیه1416 ،ق . 1176 -
 .8ابن جوزى ،عبدالرحمن بن على ،ناسخ القرآن و منسوخه ،تحقیق حستین ستلیم
اسد ،بیروت ،دارالثق فة العربیه. 1111 ،
 .7ابتتن حبتتان ،صههحیح ابههن حبههان ،تحقیتتق شتتعیب األرنتتؤو  ،چتتا

او :

1414ق. 1111/
 .1ابن حجر ،أحمد بن علی بن حجر أبو الفضل العسقالنی الشافعی ،فهتح البهاری

شرح صحیح البخاری ،اار المعرفة  -بیروت.)1181 ،
 .11ابن خلدون ،تاریخ ابن خلدون (مقدمة ابن خلدون ،بیتروت ،اار إحیتار التترا
العربی ،چهار .
 .11ابن عاشور ،محمد راهر ،التحریر و التنویر( ،نر افزار جامع التفاسیر).
42
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 .12ابن کثیر ،اسماعیل ،تفسیر القرآن العظیم ،بیروت ،نشر اارالمعرفه.
 .11ابوحیان ،محمدبن یوسف ،البحر المحیط فى التفسیر ،بیروت ،اارالفکر. 1112 ،
 .14بحرانى ،سید هاشم ،البرهان فهى تفسهیر القهرآن ،تحقیتق گروهتى از محققتان،
بیروت ،موسسة اعلمى. 1111 ،
 .11بیضاوى ،عبداللَّه بن عمر ،تفسیر البیضاوى ،بیروت ،اعلمى. 1111 ،
 .16ترمذی ،سنن الترمذی ،تحقیق و تصحیح عبدالرحمن محمتد عثمتان ،اار الفکتر
للطب عة والنشر والتوزیع ،بیروت. 1171 - 1411 ،
 .18ثعلبی نیشابوری ،احمد بن ابراهیم ،الکشف و البیان عن تفسیر القهرآن ،بیتروت،
العربی1422 ،ق.

اار احیار الترا

 .17جبرى ،عبدالمتعال ،ال نسخ فى القرآن لماذا ،قاهره ،مكتبة وهبه. 1171 ،
 .11جنابذه ،سلطان محمد ،بیهان السهعاده ،چتا

او  :بیتروت ،مؤسا ة األعلمتی

للمطبوعات1417 ،ق.
 .21حویزى ،شیخ عبدعلى بن جمعه ،تفسیر نور الثقلین ،تحقیق سید هاشم رستولى
محالتى ،چا

چهار  :قم ،اسماعیلیان 1181 ،ش.

 .21خازن ،على بن محمد ،لباب التاویل فى معهانى التنزیهل ،تصتحیح محمتد علتى
شاهین ،بیروت ،اارالکتب العلمیه. 1111 ،
 .22خطیب ،عبدالکریم ،التفسیر القرآنى للقرآن ،قاهره ،اارالفکر العربى.
 .21خویى ،ابوالقاسم ،البیان فى تفسهیر القهرآن ،چتا

پتنجم ،بیتروت ،اارالزهترار،

. 1178
 .24زرکشی ،محمد بن عبداهلل ،البرهان فی علوم القرآن ،محمتد ابوالفضتل ابتراهیم،
بیروت ،المكتبة العصریه1421 ،ق.
 .21زمخشرى ،محموا بن عمر ،الکشهاف عهنحقهائق غهوامض التنزیهل ،قتم ،ااب
الحوزه1414 ،ق.
 .26السخاوى ،على بن محمد بن عبد الصمد ،جمال القراء و کمال اإلقراء ،بیتروت،
مؤس ة الکتب الثقافیه1411 ،ق. 1111/
 .28سمرقندى ،نصر بن محمتد ،تفسیر السمرقندى (بحرالعلتو ) تحقیتق محمتدعلى
معوّض ،بیروت ،اارالکتب العلمیه. 1111 ،
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 .27شاذلی ،سید بن قطب بن ابراهیم ،فى ظالل القرآن ،بیروت -قاهره ،اارالشتروق،
1412ق.
 .21سیورى ،جالل الدین ،الدر المنثهور فهى تفسهیر المهأ ور ،بیتروت ،اارالمعرفته،
. 1112
 .11تتتتتتتتتت  ،االتقان فى علوم القرآن ،تحقیق اکتر مصطفى ایب البغا ،چا

او :

بیروت ،اار ابنکثیر. 1111 ،
 .11شوکانى ،محمد بن على بن محمد ،فتح القدیر ،بیروت ،اارالمعرفه.
پنجم :قم ،استماعیلیان،

 .12رباربایى ،محمد حسین ،المیزان فى تفسیر القرآن ،چا
1412ق.

 .11ربرسى ،فضل بن الحسن ،مجمع البیان فى تفسیر القهرآن ،بیتروت ،اارالمعرفته،
. 1176
 .14ربرى ،محمد بن جریر ،جامع البیهان ،تحقیتق صتدقى جمیتل عطتار ،بیتروت،
اارالفکر. 1111 ،
 .11فخرالدین رازى ،ابوعبداهلل محمد بن عمر ،التفسیر الکبیر ،چا
اار احیار الترا

ستو  :بیتروت،

العربى1421 ،ق.

 .16فراهیدی ،خلیل بن احمد ،ترتیب کتاب العین ،اعداا محمد حستن بکتایی ،قتم،
مؤس ة النشر االسالمی. 1414 ،
 .18فیروزآبااى ،محمد بن یعقوب ،بصائر ذوى التمییز فى کتاب اللّه العزیز ،بیتروت،
المكتبة العلمیه.
 .17قرربى ،محمد بن احمد ،الجامع ألحکام القرآن ،چا

پنجم ،بیروت ،اارالکتب

العلمیه. 1114 ،
 .11مراغى ،احمتد مصتطفى ،تفسهیرالمراغى ،چتا

او  :بیتروت ،ااراحیتارالترا

العربى. 1171 ،
 .41مصطفى زید ،النسخ فى القرآن الکریم ،بیروت ،اارالفکر.
 .41معرفت ،محمدهااى ،التمهید فى علوم القرآن ،چتا

او  ،قتم ،مرکتز متدیریت

حوزه 1417 ،ق.
 .42تتتتتتتتتت « ،نوآوریها و نظرات جدید» ،بینّات ،ش،44
44
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 .41تتتتتتتتتت « ،نسخ ار قرآن ار تتازهترین ایتدگاهها» ،بینّهات ،شتماره ،44ستال
یازاهم،

.11 -118

 .44ابن العربى ،ابوبکر محمد بن عبداللَّه ،الناسخ والمنسوخ فى القرآن الکریم ،تحقیق
زکریا عمیرات ،بیروت ،اارالکتب العلمیه. 1118 ،
 .41حاکم نیشابوری ،محمد بن محمد ،المستدرک علی الصحیحین ،تحقیتق یوستف
مرعشی ،بیروت ،اارالمعرفه1416 ،ق.
 .46مرکز فرهنگ و معارف قرآن ،علوم القرآن عنهد المفسهرین ،قتم ،افتتر تبلیغتات
اسالمی1181 ،ش.
 .48مکى بن ابىرالب قیسی ،االیضاح لناسخ القرآن و منسوخه ،تحقیق احمد حستن
فرحات ،جده ،اارالمناره. 1176 ،
 .47مالحوی

آل غازى ،عبدالقاار ،بیان المعانى ،امشق ،مطبعة الترقى1172 ،ق.

 .41میبدى ،رشید الدین ابوالفضل ،کشف االسرار و عداة االبهرار ،بته کوشت
اصغر حکمت ،چا

علتى

ششم ،تهران ،انتشارات اانشگاه1186 ،ش.

 .11نحاس ،احمد بن محمد ،الناسخ والمنسوخ فى کتاباللّه عزّوجلّ ،تحقیق سلیمان
ابن ابراهیم ،بیروت ،مؤس ة الرس لة. 1111 ،
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