
  
  
   

   آراء منکرین و مثبتین نسخ در آیۀ نجوایبررس
  ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

  فاطمه ژیان
  دانشجوي دکتراي علوم قرآن و حدیث

  
  
  
  
  
  
  
  

  :چکیده
 مبنی بر اهمیت شناخت نسخ و پرهیز از اظهار نظر :روایات متعددي از ائمه

. بدون شناخت آیات ناسخ و منسوخ نقل شده است... دربارة قرآن، فقه، قضاوت و
پژوه، چه مفسر باشد یا فقیه و یا در منصب قضاوت نشسته و  اسالمبنابراین هر 

از این روست که بحث . نیاز از آگاهی از علم نسخ نیست حتی متکلم اسالمی، بی
اي به قدمت تاریخ اسالم دارد و اولین کتب  دربارة ناسخ و منسوخ آیات، پیشینه

عتاعقی : ك.ر. (ستمستقل در این زمینه در اوایل قرن دوم هجري تدوین شده ا
  ).38 -65؛ موالیی نیا، ص 10-13حلی، مقدمه محقق، ص 

موضوع نسخ، تعریف، مبانی و شرایط، امکان و وقوع و تعداد آیات منسوخ از جمله 
در این مقاله . مباحثی است که مورد اختالف نظر علماي اسالمی قرار گرفته است

علماي اسالم در مسئلۀ نسخ، به آنیم که پس از گذري کوتاه بر تعریف و نظرات  بر
اي که  بیان و بررسی نظرات و دالیل مخالفین و موافقین نسخ در مشهورترین آیه

همچنین در این مجال اندك سعی . بپردازیم) آیۀ نجوا(ادعاي نسخ دربارة آن شده 
  . درباره نسخ آیۀ نجوا مورد بررسی قرار گیرد;شده نظر آیت اهللا خویی

  :ها کلید واژه
  ناسخ و منسوخ/ صدقه/ حکم/ رفع/ نسخ/ آیه/ اشفاق/ انجو
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  پیش گفتار
اصطالحی نسخ و   مروري کوتاه بر تعریف لغوي و،قبل از ورود به بحث اصلی  

 خـواهیم داشـت و بـراي        اه دانشمندان اسـالمی در برابـر ایـن اصـطالح          ان دیدگ بی
 بیان دالیل و نقد و بررسی اقـوال گونـاگون را بـه مجـال      ،جلوگیري از اطاله بحث   

  .کنیم دیگري واگذار می
  
  تعریف لغوي نسخ ) الف

  :کار رفته استه به سه معناي متفاوت ب» نسخ «،در کتب لغت
  . بردن، زایل کردن محو ساختن، از بین-1
  . تغییر دادن و دگرگون ساختن-2
  . استنساخ و رونویسی که همان انتقال از جایی به جاي دیگر است-3

 اسـت » مجـاز «و کـدام  » حقیقـت «گانه فوق     دربارة اینکه کدام یک از معانی سه      
را معنـاي حقیقـی     » رفع و ازالـه   «برخی چون فیروزآبادي    . اختالف نظر وجود دارد   

را معنـاي حقیقـی واژة   » نقـل و انتقـال  « معناي   اي همچون ابن فارس      عده ه و ستاند
   1.دانند می» نسخ«

 ،»انتقـال « معناي حقیقی و ،»ازاله«در معناي » نسخ«رسد استعمال لفظ  به نظر می  
  .اي از ازالۀ اصل است نیز گونه» تغییر«معنايِ مجازي واژة مذکور است و 

  
  معناي اصطالحی نسخ) ب

 سه مکتـب جداگانـه      ،وین کتب ناسخ و منسوخ و ارائۀ تعریف نسخ        از زمان تد  
که نـسخ را بیـان مـدت حکـم و           » مکتب بیان «در تعریف آن قابل تشخیص است؛       

 ا خطـابی دال بـر ارتفـاع حکـمِ ثابـت          کـه نـسخ ر    » مکتب خطاب «ه،  ستانتالوت د 
  .دانند که نسخ را ازاله و رفع حکم شرعی می» مکتب رفع«دانند و  می

ف نظـر از اشـکاالت وارده بـر هـر     ن تعاریف ارائه شده براي نسخ ـ صـر  از میا
  .شود  تعریف آیت اهللا خویی و آیت اهللا معرفت ارائه می،ـ یک

  : اند آیت اهللا خویی نسخ را چنین تعریف کرده
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کان ذلک أ ءسۀ بارتفاع امده و زمانه، سواهو رفع امر ثابت فی الشریعۀ المقد«
کان من المناصب االلهیۀ أ م التکلیفیۀ ام الوضعیۀ و سواءااالمر الثابت من االحک

  )276/خویی،( ».أم غیرها فی االمور التی ترجع إلی اهللا تعالی بما أنه شارع
 ؛به خاطر سرآمدن زمان آننسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین «

ی و کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضع فرق نمی
همچنین تفاوت ندارد که از مناصب الهی باشد یا از امور دیگري که به خداوند 

  » .شود به عنوان شارع مربوط می
  :فرمایند آیت اهللا معرفت نیز در تعریف نسخ می

بتشریع الحق بحیث  ـ   کان یقتضی الدوام حسب ظاهره ـ   رفع تشریع سابقهو «
من ی بینهما بیناً، او بدلیل خاص  کان التنافما ذاتاً اذاإ، معاً الیمکن اجتماعهما

  )2/271م القرآن، ومعرفت، التمهید فی عل( ».اجماع او نص صریح
ه علی الظاهر  کنسخ عبارت است از برداشتن حکمی که در گذشته بوده ـ«

اي که هم زمان بودن هر دو  که به گونه ، به وسیله یک حکم جدید،ـدائمی بوده 
خواه این عدم امکان به خاطر این باشد که این دو حکم در  ؛حکم ممکن نباشد

 شریعت حذات با هم منافات دارند و یا اینکه دلیل دیگري همچون اجماع یا تصری
  » .باشد

از بین بردن (هر دو تعریف بر اساس مکتب رفع و با توجه به معناي لغوي نسخ 
 .ارائه شده است) و ازاله
  

   نسخر برابر مسئلهاه دانشمندان اسالمی ددیدگ )ج
 بـه سـه گـروه تقـسیم     قرآندانشمندان اسالمی در برابر اعتقاد به نسخ در آیات        

  .مجوزین، مثبتین و منکرین نسخ: شوند می
گروه اول معتقدند که امکان نسخ آیات وجود دارد، صرف نظر از اینکه آیـا بـه               

  . وقوع پیوسته یا خیر
نکه نسخ در قرآن ممکن است، تعدادي اند که عالوه بر آ     گروه دوم بر این عقیده    

  .از آیات قرآن منسوخ شده است
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 یا به طـور کلـی نـسخ در ادیـان و     سوم که منکرین نسخ در قرآن هستند،    گروه  
 و یا نسخ در ادیان گذشته را جـایز، امـا   ،دانند احکام الهی را منکر شده و جایز نمی  

نـسخ در تمـامی ادیـان را     اي دیگـر       و عده  اند،  را رد کرده   نسخ در شریعت اسالمی   
  )205-207 /؛ موالیی نیا،26/ندا، ( .اند قرآن منکر شدهه و فقط آن را در ستانجایز د

هر کدام از این سه گروه تالش فراوان در فراهم آوردن دالیلی در اثبات نظریـۀ           
شود که دو گـروهِ   اند و گاه دیده می خویش و رد نظرات و دالیل گروه مقابل نموده        

ز یک آیۀ قرآن براي اثبات نظریۀ خویش مدد جسته، اما هر کدام برداشتی    مخالف، ا 
که در این فرصت اندك مجال بحث ! اند  ر از آیۀ مورد استدالل داشته     مخالف یکدیگ 

  2.آن نیست
 که بیان شد، گروه دوم که معتقد به جواز و امکـان وقـوع نـسخ در                  همان گونه 

تند، در تعداد آیات منسوخ اختالف نظر قرآن هستند که در واقع مجوزینِ مثبتین هس 
 134:  آیـه، نحـاس  213:  آیه، ابن سالمه 214:  آیه، ابن حزم   247: دارند؛ ابن جوزي  

 آیـۀ   گرچه ایشان بعدها معتقد شدند که در قرآن هـیچ         (  آیه 8 :آیه، آیت اهللا معرفت   
 آیـه، عالمـه   5:  مصطفی زیـد ،)44ش  مجله بینات، معرفت،منسوخی وجود ندارد،  

موسوي شمس (.  آیه1:  آیه و آیت اهللا خویی    2:  آیه، سید اسماعیل صدر    3: رانیشع
  )108-107/آبادي، 

البته باید توجه داشت که بسیاري از آیات منسوخ اعالم شده، از جمله مصادیق              
.  از مـصادیق نـسخ مـشروط اسـت     ...خاص و عام، مجمل و مبین، مطلق و مقید و  

 حکـم  ، زمان یا احوال بوده و با تغییر شـرایط ،اگر حکم منسوخ مشروط به شرایط (
 لیکن بـا بازگـشت شـرایط اولیـه        ، و نیز تغییر یابد و حکم جدید جایگزین آن شود        

معرفـت،  ( ). این نـوع نـسخ را نـسخ مـشروط گوینـد            ،حکم منسوخ شده باز گردد    
  )2/296التمهید فی علوم القرآن، 

 را از سـوي کـسانی        تعـداد زیـاد آیـات منـسوخ        »مفاتیح الغیب «فخر رازي در    
داند که شیفتۀ نسخ هستند و در موارد غیر ضروري و غیر حاجت قائل به نـسخ             می
  3.شوند می
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  نسخ در آیۀ نجوا
توان گفت در میان مثبتین نسخ، اعتقاد به نسخ در آیۀ نجوا اجماعی اسـت و          می

در . تمام کسانی که وقوع نسخ در قرآن را معترفند، به نسخ در آیۀ مـذکور معتقدنـد   
این مقاله ما به بررسی نسخ در آیۀ نجوا و بیان نظرات موافقین و مخالفین نـسخ در      

  .ایم آیۀ مذکور پرداخته
  
  نجوا در نظر مثبتین نسخ )الف

  : فرماید خداوند در آیۀ دوازدهم از سورة مجادله مشهور به آیه نجوا می
 فَقَدموا بینَ یدي نَجواکُم صـدقَۀً ذلِـک خَیـرٌ لَکُـم و          ناجیتُم الرَّسولَ  یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذا    (

وا فَإِنَّ اللَّهتَجِد رُ فَإِنْ لَمحِیم أَطْهر غَفُور(  
 پـیش از گفتگـوي   ،کنید گفتگوي محرمانه می] خدا[ هرگاه با پیامبر !اید اي کسانی که ایمان آورده  «

  ».تقدیم بدارید اي خود صدقه
نـسخ  » اشـفاق «یلۀ آیۀ گویند که آیۀ نجوا به وس      ن به نسخ در آیۀ فوق می      معتقدا

  :گردیده است
  )13/مجادله( )...أَأَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدِّموا بینَ یدي نَجواکُم صدقَات (

  » .هایی تقدیم دارید  خود صدقه محرمانهآیا ترسیدید که پیش از گفتگوي«
و در  ...طباطبایی، سید هاشم بحرانی، شیخ طوسی واز میان علماي شیعه، عالمه 

بین علماي اهل سنت ابن کثیر، فخرالدین رازي، سیوطی، مصطفی زیـد و بـسیاري         
  .اند دیگر نسخ در آیۀ مذکور را پذیرفته

  
  شأن نزول آیۀ نجوا

  : فرمودند 7حضرت علی
 من با کهآنفضیلتی نیست، مگر 9براي هیچ یک از اصحاب حضرت رسول«

... ست که احدي با من شریک نیستریک هستم و براي من هفتاد فضیلت هاو ش
یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا (: خداوند بر رسولش نازل کرد] در فضیلت بیست و چهارم[

براي من یک دنیار بود به ده )ناجیتُم الرَّسولَ فَقَدموا بینَ یدي نَجواکُم صدقَۀ إِذا
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یک درهم صدقه دادم و به خدا  9قبل از نجوا با رسول خداروختم و درهم ف
  4».قسم احدي جز من از صحابه به این آیه عمل نکرد تا آیه بعدي نازل شد

 بـه  ، و از آن حضرت نقل شده است که خداوند به واسطه عمل من به آیۀ نجوا               
ـ    و اگر هیچ کس به آن عمـل نمـی         )8/81ابن کثیر،   (. این امت تخفیف داد    ه کـرد، ب

   )5/326بحرانی، ( .شد واسطه امتناع همه از عمل به آن، عذاب خداوند نازل می
  : عبداهللا بن عمر گفت از پدرم شنیدم که گفت

داشت که کسی نداشت و اگر یکی از آنان ] فضیلت[ سه چیز 9حضرت علی«
که  3یکی ازدواج با فاطمه. را داشتم، برایم عزیزتر بود از شتران سرخ مو

پس ایشان را به او داد همه صحابه را منع کرد و رد نمود و س9حضرت رسول
دیگر آیه نجوا که نازل شد، نسخ شد و کسی جز او به  .یت روز خیبرو دیگر را

   )4/49؛ زمخشري، 19/85ابوالفتوح رازي، ( ».آن عمل ننمود
  : دربارة آیۀ نجوا سؤال شد، فرمودند7از امام صادق

صدقه داد، پس حکم صدقه 9رت رسول قبل از نجوا با حض7حضرت علی«
  )19/191 ی،طباطبای( ».نسخ گردید» ....ءأشفقتم«به آیه 
  : چرا صدقه بر شما حرام است؟ فرمودند:  سؤال شد7و از امام رضا

ایم، خداي نخواست که به گرفتن  بدان که ما چون خود را به دادن پاکیزه کرده«
آن این آیه : فرمودند...  است؟ این در کجاي قرآن: پرسیدندما را مدنّس کند، 

  )19/85 رازي، ابوالفتوح، (».)...ناجیتُم الرَّسولَ یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذا( :است
و در حدیث طوالنی از امام صادق از پدر بزرگوارشان و از جد گرامیشان نقـل                

در .  مالقـات نمـود  7شده که پس از بیعت مردم با ابوبکر، وي با حـضرت علـی     
 از  ؛ امام فضایل خویش را به وي گوشزد کـرد         ،7ضمن گفتگوي وي با امام علی     

  )320 -5/323، بحرانی(. جمله عمل به آیه نجوا و ابوبکر تصدیق نمود
گرچه برخی ضمن بیان روایات شأن نزول تالش کردنـد تـا چنـین فـضیلتی را        

، امـا از   منکر شوند، مبادا طعنی بر سایر صـحابه وارد شـود           7براي حضرت علی  
نتیجه نبـوده   شود، توجیهات آنان جز تالشی بی مینور حق هرگز خاموش ن   که  آنجا  
  5.است
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  نجوا در نظر آیت اهللا خویی )ب
بارة نسخِ آیۀ نجوا نیـاز  ه روشن شدن نظر آیت اهللا خویی در باید توجه داشت ک   

سی  نسخ در    مسئلهگروهی معتقدند که ایشان پس از بررسی         .به تأمل بیشتري دارد   
  :آیت اهللا معرفت گوید .ندا و شش آیه، تنها به نسخ در آیۀ نجوا معترف

ل به نسخ قائ)  نجواآیه(طاب ثراه ـ به بیش از یک آیه استاد آیت اهللا خویی ـ «
معرفت، علوم ( ». منسوخ استبه جهت ناظر بودن آیه ناسخ به آیهنیست و آن 

  )267/قرآنی،
 و در سـت ی نسخ در آیۀ نجوا را نپذیرفته اگروهی دیگر برآنند که آیت اهللا خوی 

  :گویند تبیین نظریۀ خویش می
 رفع حکم ثابت در شریعت  است ازطبق تعریف صاحب البیان، نسخ عبارت«
 به موجب این تعریف نسخ صرفاً ناظر بر .دس، به دلیل پایان یافتن زمان آنمق

شن شدن میزان اما احکامی که براي امتحان مکلفان و رو... احکام واقعی است
اعتقاد یا پایداري ایشان صادر شده و پس از تنبه ایشان در فاصله کوتاهی رفع 

  )13/59آرین، مجله بنیات، ( ».شوند، تخصصاً از موضوع نسخ خارجند می
همچنین گروه اخیر معتقدند که آیت اهللا خویی وجود آیات ناسخ در قرآن را به         

 . اسـت ر ایشان است، وقوع آیـات منـسوخ  هیچ وجه انکار نکرده و آنچه مورد انکا       
  )62-31/67ات، یننصیري، مجله ب(

  :فرماید اند، آنجا که می این عده بر سخن آیت اهللا خویی استدالل کرده
 ـ هیم به ذبح فرزندشمثل امر ابراـ  امر به صدقه امري امتحانی بوده چون «
ع حکم امتحانی،  اول نیست، بلکه بر رفبنابراین آیه دوم ناسخ اصطالحی آیه 

  )277/خویی،( ».شود نسخ لغوي اطالق می
اولین پرسشی که باید به آن . سازد کالم فوق ما را با سؤاالت متعددي مواجه می       

پاسخ گفت، این است که شرایط نسخ اصطالحی در نظر آیت اهللا خویی چیست؟ و 
  آیا نسخ در آیۀ نجوا شرایط نسخ اصطالحی را دارد یا خیر؟

ز  به تعریـف ایـشان از نـسخ اصـطالحی بـا          ،افتن پاسخ پرسش فوق   به منظور ی  
   :فرمایند  ایشان در تعریف نسخ میهمان گونه که بیان شد،. گردیم می
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کان ذلک أ سواء. سۀ بارتفاع امده و زمانههو رفع امر ثابت فی الشریعۀ المقد«
 اصب االلهیۀکان من المنأ و سواء الحکام التکلیفیۀ ام الوضعیۀاالمر الثابت من ا

   )276/،همان( ».أم غیرها من االمور التی ترجع الی اهللا تعالی بما أنه شارع
نسخ عبارت است از برداشتن امر ثابت در دین به خاطر سرآمدن زمان آن فرق «

کند که آن امر ثابت از احکام تکلیفی باشد یا از احکام وضعی و همچنین  نمی
د یا از امور دیگري که به خداوند به عنوان تفاوت ندارد که از مناصب الهی باش

   ».شود شارع مربوط می
  :شود شرایط ذیل از تعریف فوق حاصل می

باید ثابت باشد و ممکن اسـت ایـن امـر ثابـت از     ) حکم اول( امر رفع شده  -1
احکام تکلیفی یا وضعی باشد و یا حتی متعلق به مناصب الهی یا دیگر امور مرتبط                 

  .با خداوند باشد
  . حکم مذکور رفع شده باشد-2
  . مرتفع شده باشد زمان و مدت آن حکم-3

  براي بررسی شرط اول، ابتدا باید روشن شود که مراد از امر ثابت چیست؟
  :گویند آیت اهللا خویی خود در توضیح امر ثابت می

 حکم ثابت نباشد و با تغییر موضوع را اضافه نمودیم، چرا که اگر »ثابت« کلمه«
ه همانند برداشته شدن حکم وجوب روزه در ما. شود بد، نسخ نامیده نمیتغییر یا

 چرا که وجوب روزه شود، خ نامیده نمیسنرمضان با اتمام ماه رمضان که 
  )278/،همان( ».همیشگی نیست

 یکی اینکه امـر ثابـت امـري اسـت کـه      :این مراد از امر ثابت دو چیز است     بنابر
  .ري است که با تغییر موضوع، تغییر نیابددوم آنکه امر ثابت ام. موقت نباشد

در توضـیح  . حکم آیۀ نجوا امري ثابت است؛ چرا که امري موقتی نبـوده اسـت        
یا در حقیقت ثابت اسـت یـا در   ) ثابت(این مطلب باید گفته شود که امر همیشگی       

 اگر معتقد شویم امر ثابت و همیشگی در حقیقت دائمـی بـوده، بـه عبـارت                  .ظاهر
ه وجود داي تشریع براي همیشه تشریع شده، اما پس از مدتی به علت ب        دیگر در ابت  

سـت،   ا  این گونه نسخ از جمله نسخ در معناي حقیقی آن          آمدن مانعی رفع گردیده،   
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نه مجازي و بر خداوند محال است؛ چرا که با علم و حکمت خداوندي در تعارض 
  .است

اهر ثابـت بـوده، بـه    اگر معتقد شویم امر دائمی و ثابت، امري اسـت کـه در ظـ      
عبارت دیگر علی الظاهر و عندالناس همیشگی بوده و عنداهللا موقت بودن آن معلوم 
بوده است، احکام آزمایشی که ظهور در اسـتمرار دارنـد، علـی الظـاهر امـر ثابـت                  

ده مـدت آن    ست که براي آزمایش شون     ا مقتضاي آزمایشی بودن حکمی آن    . هستند
فراد سنجیده شود؛ چرا که اگر مکلّفین به موقت بودن     تا ایمان واقعی ا    روشن نباشد 

حکم آگاه باشند، یعنی بدانند براي مدتی مکلّف به انجام آن حکم هـستند، رنـج و                
خرند، اما اگر علم به موقت بودن حکـم نداشـته    مشقت انجام تکلیف را به جان می 

 اهللا خـویی  آیـت . شود ه میباشند، در آن صورت است که ایمان واقعی افراد سنجید   
 در چنان کـه . اي از موقت بودن داشته باشند     حکم منسوخ نباید حتی شائبه     معتقدند
  :فرمایند  سورة بقره می19ذیل آیۀ 

اگر در هنگام اعالن حکم، به موقت بودن آن گرچه به صورت اجمال اشاره «
پذیرد و  شود، یک حکم موقت و غیر ثابت خواهد بود و با اتمام وقتش پایان می

طور اجمال و اشاره ذکر شده، گفتار دوم آن را واضح و روشن ه مان وقت که به
  )همان( ».کند می

اي بـه     آید، آیۀ مذکور هیچ اشاره      گونه که از بررسی آیۀ نجوا به دست می         همان
موقت بودن حکم پرداخت صـدقه در هنگـام گفتگـوي خـصوصی بـا نبـی مکـرم              

  . ندارد9اسالم
امـري    ــ   فرماینـد   که خود آیت اهللا خویی مـی      گونه   مانهـ   اگر مراد از امر ثابت    

است که موضوع آن تغییر نیافته باشد، آیه نجوا و آیۀ اشفاق هر دو راجـع بـه یـک          
یم مراد ایـشان    مگر اینکه بگوی  . موضوع حکم صادر نموده و متحد الموضوع هستند       

 مفاسد، لح واز امر ثابت، امري است که تابع مصالح و مفاسدي است و با تغییر مصا
ایـن  . به عبارت دیگر حکم حقیقـی اسـت نـه آزمایـشی      . دشو  تغییر یافته و رفع می    

  .سخن با تصریح آیت اهللا خویی در ذیل تعریف اصطالحی نسخ مخالفت دارد
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ایـشان  . حکم آیۀ نجوا در نظر آیت اهللا خویی رفع شده اسـت       بنا بر شرط دوم،     
  اند؛  نموده حکم آیۀ نجوا اعترافبارها صراحتاً به رفع

فال ریب فی ان الحکم المذکور لم یبق إال زمناً یسیراً ثم ارتفع و لم یعمل به «
کان االمر حقیقیاً ام کان أ بذلک ظهر فضله، سواء7احد غیر امیرالمؤمنین

  )378/همان،( ».امتحانیاً
 باقی ماند و سپس ت کوتاهیکم پیش گفته فقط مدشکی نیست که آن ح«

و برتري و فضیلت به آن عمل نکرد 7کس جز امیرالمؤمنینبرداشته شد و هیچ 
ایشان به خاطر عمل به آن آشکار گشت، خواه این حکم یک حکم حقیقی بوده و 

  » .یا حکم آزمایشی
  : فرمایند می»  النجويۀقسبب نسخ صد«ایشان تحت عنوان 

 قد اآلیۀ االولیعلی ذلک فال مناص من االلتزام بالنسخ، وان الحکم المجعول ب«
  )376/همان،( ».یۀ الثانیۀنسخ و ارتفع باآل

نیست و در هر حال در مورد این آیه، جز التزام به وقوع نسخ، چاره دیگري «
برداشته  باید پذیرفت که حکمی که توسط آیه اول وضع شد، به وسیله آیه دوم

   ».و نسخ گردید
 حکـم   بر رفـع  ) چنانچه گذشت (ضمن آنکه روایات شأن نزول آیۀ مورد بحث         

ـ  گـزارش تـاریخی دال بـر عمـل مـسلمین     نجـوا داللـت دارد و    حـضرت  غیـر از   
  .به آیۀ نجوا وجود نداردـ  7علی

م نیز در آیۀ نجوا وجود دارد؛ چرا که وجه به توضیحات بیان شده، شرط سو      با ت 
  .شود امر آزمایشی پس از ارتفاع مدت و زمان آزمون، رفع می

ست که آیـا ایـشان در مقـام اثبـات      اشود، آن  یسؤال بعدي که به ذهن متبادر م      
  ن نسخ در آیۀ نجوا؟ستاننسخ در آیۀ نجوا هستند یا در مقام مردود د

با مطالعه روش ایشان در بیان آیاتی که ادعاي نـسخ دربـارة آنهـا شـده اسـت،                 
 بـه نقـد   ،شود که ایشان پس از بیان نظریه نسخ و دالیل نـسخ هـر آیـه             مشاهده می 

پردازند، در حالی که در بیان آیۀ نجوا علی الظـاهر      ریۀ نسخ آیات می   دالیل و رد نظ   
. شـود   نسخ دیـده نمـی  اند و نشانی از رد و نقد نظریه مثبتین       به تثبیت نسخ پرداخته   
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به دفاع از نـسخ آیـۀ   »  النجويۀقسبب نسخ صد«که ایشان تحت عنوان  عالوه بر این  
» رفـع «و » نـسخ «اره شد، بارها به لفظ   گونه که قبالً نیز اش     اند و همان    نجوا پرداخته 
   :نمایند اند، آنجا که بیان می تصریح نموده
   )همان( ».مۀتنبیهاً لألـ  ا فعله اهللا سبحانهکمـ أن فی جعل هذا الحکم ثم نسخه «
ـ بیدار همان طور که خداوند انجام داددر تشریع این حکم و سپس نسخ آن ـ«

  » .باش به امت اسالمی بود
ع و انکشفت منّۀ اهللا علی خ هذا الحکم بعد وضعه ظهرت حکمۀ التشریفی نس«

  )377/همان،( ».عباده
پس از تشریعش، فلسفه تشریع آن و نیز لطف و منت خدا بر  در نسخ این حکم«

  ».بندگانش روشن و آشکار گردید
  .و موارد دیگري که به برخی از آنها اشاره شد

ست که آیا نسخ احکام آزمایشی از       ا آنمی که باید به آن پاسخ گفت،        سؤال سو 
  دایرة نسخ اصطالحی خارج است یا خیر؟

  .جهت روشن شدن پاسخ پرسش فوق ذکر چند نکته الزم است
آیت اهللا خویی در مقام اثبات نسخ و رد نظریۀ اهل کتاب کـه نـسخ در احکـام                

  :فرمایند دانند، می الهی را مغایر و مخالف با حکمت و علم خداوند می
 ،هی هدف از تشریع حکمی از جانب خداوند حکیم، اجرا شدن آن نیستگا«

مانند اوامر آزمایش و این نوع از احکام امکان دارد که ابتدا اثبات و سپس رفع 
و گاهی نیز حکم، حکمی حقیقی است و ...  گردد و مانعی براي آن وجود ندارد

 همان،( ».مکن استو نسخ به این معنا قطعاً م...  شود بعد از زمانی نسخ می
/280-279(  

یکـی در احکـام   : داننـد  بنابراین ایشان نسخ در احکام را در دو مورد جـایز مـی    
 .تغییر شرایط، مصالح و مفاسد آنهاامتحان و دیگري نسخ در احکام حقیقی، پس از    

و در این بخش از بحث هیچ سخنی از اینکـه نـسخ نـوع اول نـسخی اصـطالحی                    
رسـد کـه    آید، بلکه چنین به نظر مـی   ست به میان نمی    ا ننیست و به معناي لغوي آ     

  .دانند ایشان هر دو مورد را از جمله نسخ اصطالحی و نسخ در احکام می
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   :فرمایندمی» النجوي ۀقسبب نسخ صد«ایشان در بیان 
  )376/همان،( ».و یکون هذا من القسم االول من نسخ الکتاب«
  ».ستاین نسخ، همان قسم اول از اقسام نسخ ا«

آید که یکی از اقسام نسخ آیات قـرآن، نـسخ در     از کالم مذکور نیز به دست می      
  .است) آزمایشی(آیۀ نجوا 

توجه به این نکته نیز خالی از لطف نیست که آیت اهللا خویی در میـان مکاتـب              
 از جمله افرادي است که پیرو مکتب رفع   ،اند  اي که به تعریف نسخ پرداخته       گانه  سه

اساس تعریف لغوي آن ر ایشان تعریف اصطالحی نسخ را بر   ارت دیگ به عب . هستند
 در نظـر ایـشان نـسخ    از ایـن رو . دانند مطرح کرده و آن را یک نوع ازاله و رفع می    

توان بـه تمـام مـوارد نـسخ           بنابراین می . اصطالحی نوعی از انواع نسخ لغوي است      
الق نمـود   وي اطـ  شرعی هستند، نـسخ لغـ     ) حکم(امر   رفعاصطالحی از نظر اینکه     

و همان گونه که بررسی شد، نـسخ در آیـۀ مـورد             ) گرچه عکس آن صادق نیست    (
  .بحث تمام شرایط نسخ اصطالحی در نظر آیت اهللا خویی را داراست

شود که نسخ در احکـام آزمایـشی، جـداي از نـسخ       نتیجه می،از آنچه گفته شد  
، شرایط ر نسخی لغوي  اصطالحی و نسخ اصطالحی متباین از نوع لغوي نبوده و اگ          

  . ستانتوان از جمله نسخ اصطالحی د  اصطالحی را داشته باشد، آن را مینسخ
ست که آیا حکـم آیـۀ نجـوا از جملـه احکـام        ا  آن ،ماند  تنها سؤالی که باقی می    

  آزمایشی است؟
فرمایند   آیت اهللا خویی در بیان علت نسخ در احکام می          ،گونه که ذکر شد    همان

که مراد آزمایش افـراد  ، بلعمل نمودن به آنها نیست ، تشریع احکامکه گاهی مراد از  
کننـد و آن   ایشان در بیان نسخ آیۀ نجوا، مثالی براي احکام آزمایشی ذکر مـی          . است
  . است7ضرت ابراهیم توسط حذبح حضرت اسماعیل ،مثال

شود که هدف از تشریع احکام آزمایشی مثل ذبح           از کالم ایشان چنین نتیجه می     
 اما آیا هدف از تشریع حکـم پرداخـت صـدقه قبـل از      ،اعیل عمل به آن نیست    اسم

نیز تنها آزمایش افراد و سنجش میزان ایمان آنان بود، نه       9نجوا با حضرت رسول   
 و 7حضرت علـی عمل به آن؟ در این صورت آیۀ اشفاق باید قبل از صدقه دادن    
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ه را دارنـد،     قصد پرداخـت صـدق     7حضرت علی شد که     به مجرد آنکه معلوم می    
  .شد نازل می

آیت اهللا خویی نیـز بـه بیـان علـت، فوایـد و حکمـت تـشریع چنـین حکمـی                  
  عمل نمودن به آن،ست که هدف از تشریع حکم      ا اند که این خود نشان آن       پرداخته

  .ستا
و آنچـه  9با توجه به فواید حکم صدقه دادن قبل از نجوا با حـضرت رسـول            

کم نجوا عمـل نمـودن بـه آن و آزمـایش      هدف از تشریع حتوان گفت  ، می گذشت
گیـري بـر امـت     لیکن خداوند رحمان و رحیم بـه جهـت آسـان        و ،ایمان افراد بوده  

حتی اگر هـدف از تـشریع حکـم آیـۀ نجـوا فقـط               . اسالمی حکم آن را نسخ نمود     
 ،آزمایش صحابه و برمال شدن دنیادوستی آنان بـوده باشـد، نـسخ حکـم آزمایـشی               

  .ی در نظر آیت اهللا خویی را داراستتمامی شرایط نسخ اصطالح
ــ    حکم آیۀ نجوا نیستند، بلکه ایـشان      بنابراین آیت اهللا خویی منکر رفع و نسخ         

 آیۀ نجـوا قـصد   ـ با اطالق نسخ لغوي بر نسخ  کنند   که خود نیز بیان می     همان گونه 
متوجه این نکته نمایند که حکم پرداخت صدقه قبـل از گفتگـوي     دارند مخاطب را    

  .داراي مصالحی است که آن مصالح از بین نرفته است9 با حضرت رسوليسرّ
رفـع  (ایشان در صدد رفع شبهه و اثبات این نظـر هـستند کـه هـر جـا نـسخی           

 لزوماً به معناي تغییر مصالح آن حکم نیست، بلکه گاهی بـا             ،صورت گیرد ) حکمی
 و شـده جیح داده  ابقاي مصالح حکم، مصلحتی دیگر همچون تخفیف و آزمایش تر         

  ).واهللا اعلم(شود  حکم نسخ می
به فرض آنکه هدف حضرت آیت اهللا خویی از اطالق نسخ لغوي بر نـسخ آیـۀ          

توجه به قرائن بیان شـده بعیـد   که با ـ   ن نسخ در آیۀ مذکور است    ستاننجوا مردود د  
دادنـد تـا نـسخ      ایشان باید تعریف اصطالحی خویش از نسخ را تغییـر مـی            ،ـ است

  .تعریف اصطالحی نسخ در نظر ایشان را نداشته باشدمذکور شرایط 
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   نجوا در نظر منکران نسخ)ج
. انـد  منکران نسخ آیۀ نجوا دالیل متعددي در انکار نسخ در آیه مذکور بیان کرده            

 و نکران نسخِ آیۀ مورد بحث پرداختهدر ذیل ابتدا به نقل آراء و دالیل شش تن از م   
  .دهیم ر میسپس دالیل آنان را مورد بررسی قرا

  
  نجوا در نظر مصطفی ابراهیم. 1

مصطفی ابراهیم پس از بیان نظرات افرادي چون سیوطی، مصطفی زید، آیت اهللا 
  :گوید خویی و دیگران در مورد نسخ آیۀ نجوا، می

 مذکور تا زمانی که جهان برپاست، باقی است؛ ه که حکم آیآن استصواب «
  :زیرا

د در هر زمان و مکان براي مراجعت به  آیه منبعی شرعی براي وضع قیو-1
...) ل مراکز سیاسی، اداري، اجتماعی ومسئو(ئولین است؛ چرا که مسئولین مس

مالک وقت خویشتن نیستند که هر گونه که بخواهند آن را صرف نمایند، پس 
  .ـ واجب استمگر در امور مهمل ـ معقول براي مراجعه به افراد مسئووضع قیود

که سلطنت دینی و دنیوي را 9ته براي مراجعه مردم به پیامبر خداوند خواس-2
به عهده داشته و مردم وقت گرانبهاي ایشان را گرفته و در مناسبات مختلف به 

  .کردند، قید وجوب صدقه را قرار دهد ایشان رجوع می
 با و9 صدقه براي بیت المال و رفع نیاز مساکین بود، نه حضرت رسول-3

 یکی قیدگذاري براي مراجعت به :ف جمع شدهصدور حکم بین دو هد
  .و دیگري برطرف کردن نیاز فقرا و مساکین9پیامبر

یا باید : آید ل پیش می دو محا،یم مورد بحث را قبول نمایهنسخ در آی اگر -4
 خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم به پرداخت صدقه ملزم شویم

 و یا اینکه .ع کرده و سپس نسخ نموده استداشته، با این وجود این حکم را تشری
خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم به پرداخت صدقه نداشته و 

را   سپس متوجه شده که حکم اجرا شدنی نیست، پس آن،حکمی را تشریع کرده
این دو امر عقالً محال و باطل است، بنابراین  .وسیله حکم دوم لغو کرده استه ب



 

 

214 

  

ال
س

  
هم

زد
پان

/ 
اره

شم
 

60-
59 /

ییز
پا

  
ان 

مست
و ز

13
88

 

  .جوا باطل است ننسخ در آیه
 حکم اول وجوب پرداخت صدقه و حکم دوم رخصت و اجازه عدم پرداخت -5

اند،   نجوا حکم کرده کسانی که به نسخ در آیهاز این روکند و  صدقه را بیان می
  .اند مابین نسخ و رخصت خلط کرده

ن  ابن عباس، قتاده، مجاهد و غیر ایشا،ـ کرّم اهللا وجههـ    آنچه موالي ما علی-6
اند، مرادشان عام و خاص، مطلق و  از سلف صالح مبنی بر نسخ آیات نقل کرده

؛ چون در نزد آنان نسخ آن استمقید، تفصیل و اجمال، تدرج و رخصت و مانند 
  . به معناي اصولی آن معروف نبوده است

ید آیه نجوا منسوخ به  معینی که بگواء و اقوال قائلین به نسخ بر پایه آیه آر-7
 نبوده، بلکه بر اشفاق است و یا حدیث متواتر و اجماع صحابه و تابعین آیه

 که آیات قرآن با تواتر  در حالی.اساس اجتهاد است، اجتهاد نیز مفید ظن است
  .رود  جز با یقین از میان نمی، آنچه با یقین ثابت شود وثابت شده

زمان حضرت اند، آیه را مختص   نجوا شده افرادي که قائل به نسخ در آیه-8
 ـ باشد9گرچه خطابش پیامبرـ   در حالی که آیات قرآن. اند هستاند9رسول

اختصاص به زمان و افراد خاص ندارند و یک قاعده و دستور کلی براي تمامی  
  )411-417/الزلمی،( ».بشر هستند

  نجوا در نظر محمد محمود ندا. 2
  : گوید وي می

شود که دلیل   براي ما روشن میاگر در این تکلیف و سبب آن تدبر کنیم،«
 ،حق همگان است9 که وقت گرامی حضرت رسولآن استتشریع این حکم 

را به خود اختصاص 9نه فرد خاص و هر کس بخواهد قسمتی از وقت پیامبر
گردد،  اي که منافع آن به تمامی مسلمین باز می دهد، باید به عوض آن صدقه

وضع 9 اتالف وقت حضرت محمداین تکلیف براي جلوگیري از .پرداخت کند
  .شده است

 نازل نشده، بلکه ه طور کلی رفع کند اول را بیز براي اینکه حکم آیه دوم نآیه
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ترسیدند، مخاطب  می ـ  نه صدقه واحدـ   که از تقدیم صدقاترا ین آیه افرادي ا
خواستند با آن حضرت خلوت  قرار داده و این به خاطر کثرت اوقاتی بود که می

و آنها را مکلف کرده تا نماز به پا دارند و زکات پرداخت نمایند و این کنند 
  .است معناي صدقه و اطاعت خدا و رسول

 نجوا نیست؛ چرا که حکم متعلق به باره نسخ آیهدر عصر کنونی جاي بحث در
-157/ندا،(» .در زمان حیات ایشان بوده است9مناجات با حضرت رسول

156(  
حـضرت  بیـان سـخن ابـن عربـی در رد روایـات      ندا سـپس بـه    محمد محمود 

  :کند  پرداخته و نظر ایشان را توجیهی صحیح برشمرده و اضافه می7علی
بنابراین . نان نجوا اهل باطل است، نه همه مسلماه در آی» لَم تَفْعلُوانفَإِ «مراد از«

ا خواهد، صدقه بپردازد، ی باقی است، هر کس می  ـ با تخفیف حکم پرداخت صدقه ـ
طاعت از خدا و رسول است، اخواهد، نماز بخواند یا اعمال دیگري که  اگر می

   )همان(» .انجام دهد

  نجوا در نظر محمد عفانه. 3
ن نـسخ  ستانپس از مردود د» الرأي الصواب فی منسوخ الکتاب  «ایشان در کتاب    

 تاز بودن ایشان در پرداخت  دال بر یکه   7حضرت علی آیۀ نجوا و نقل روایاتی از       
  :گوید صدقه، می

،  که این روایات به نسخ در نزد علماي علم اصول تصریح داردآن استحقیقت «
  :لیکن آیا این روایات صحیح است یا خیر؟ قطعاً صحیح نیست؛ زیراو
نقل شده که دال بر ارسال حدیث یا ضعیف االسناد » روي« روایت با لفظ -1

  . و علت در متن نیز واضح استآن استبودن 
 صراحت در عدم » لَم تَفْعلُوانفَإِ« و »متأَ أَشْفَقْ «ص آیه با عباراتی چون ن-2

و تاب «پرداخت صدقه توسط همگان دارد و آیه استثنایی ذکر نکرده و فرموده 
کُملَیع و نفرموده مگر یک نفر از شما» اللَّه.  

در حالی . ارد تعارض دهبنابراین روایت با نص آیه قطعی الصدور و قطعی الدالل
  .شود که روایت، خبر واحد ظنی الثبوت است، بنابراین روایت کنار گذاشته می
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اي دیگر نقل شده که زشتی آن کمتر  ه گونه روایت مذکور در مواضع دیگر ب-3
 اینکه حضرت یک بار بیشتر صدقه پرداخته .از روایت مورد بحث است

 به 7حضرت علینه تنها مدح   ـ ده بار صدقه دادنـ اند و این جریان ننموده
حضرت : گویند  چگونه ایشان می.استآید، بلکه ذم ایشان  حساب نمی

ؤال کردن در حالی که سشدند ـ سؤال کردن مسلمین خسته میاز 9رسول
کنند که مسلمین از پرداخت صدقه و  ـ و اقرار میسواي از نجوا نمودن است

 در حالی که در بین آنها ،خودداري کردند) یا سؤال از رسول(نجواي رسول 
افرادي همچون ابوبکر، عمر و دیگر افراد از اکابر صحابه بودند و فقط ایشان به 

 يآیا این مدح علی است یا ذم ایشان؟ آیا ممکن است فرد! این آیه عمل نمودند؟
 چنین عملی را انجام دهد و مثل علی که از صحابه و از جمله افقهان آنان بوده،

  !؟»اختص علی بفضلها«: سپس ابن سالمه گوید! بدان مباهات کند؟
 در ، و نجوا قائل نشدهمسئله تمییز بین ، فردي که چنین حدیثی را ساخته-4

 : مائده استهر سو101 هحالی که این قصه در مورد دیگري وارد شده و آن آی
)نْ أَشْیاءئَلُوا عنُوا ال تَسا الَّذِینَ آمهیا أَی ؤْکُمتَس لَکُم دکسانی که اي«؛ )إِنْ تُب 

 از چیزهایی که اگر براي شما آشکار گردد شما را اندوهناك !اید ایمان آورده
  . استمسئلهي امري جداي از و نجوا و گفتگوي سرّ ».کند، مپرسید می

 در این آیه نسخ صورت ،قت این است که اگر قصه هم درست باشدو حقی
 شرط داشتن بدل را واجب ،نگرفته؛ زیرا اکثر علماي علم اصول در نسخ

 ». از جمله شافعی، در حالی که در مورد این آیه بدلی وجود ندارد،اند هستاند
  )99-97/عفانه،(

  نجوا در نظر ایهاب حسن عبده. 4
در مقـام رد نـسخ در آیـۀ نجـوا     »  وجود النسخ بالقرآن   لۀاستحا«ایشان در کتاب    

  :گوید می
 نجوا مؤمنین را مورد خطاب قرار داده تا قبل از گفتگوي سرّي با رسول آیه«

 آیه. عت پرداخت آن را داشته باشندصدقه پرداخت نمایند، اگر استطا9خدا
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از این و ند دوم کسانی را خطاب قرار داده که استطاعت پرداخت صدقه را ندار
...  پرداخت صدقه به خاطر عدم استطاعت ترسیدید؟مسئلهآیا از : فرماید  میرو

پس حکم پرداخت صدقه قبل از نجوا مستمر است براي افراد مستطیع تا زمان 
 ». اشفاق در مورد افراد غیر مستطیع استو حکم آیه9وفات حضرت رسول

  )341-342/عبده،(

  نی الدین شهرستاۀهبنجوا در نظر . 5
  :گوید  الدین شهرستانی در مقام رد نسخ آیۀ نجوا میۀهب

 دوم منسوخ شده است و این کمش به آیه اولی حجمهور مدعی هستند که آیه«
  :رسد گویم بعید به نظر می به جهاتی که ذیالً می

نی ابطال اینکه نسخ عبارت از ابطال حکم و تبدیل آن به بدلی است، یع) 1
 ۀًو إِذا بدلْنا آی« و در آیه »...ۀنَنْسخْ مِنْ آیٍ ما« یه در آچنان که. محض نیست

کانَ آیچنان تحقیق نمودیم و این آیه موضوعاً خارج از عنوان نسخ است،  »...ۀٍم
 نماز و احکام مابعد آن از حکم ن اقامهستان حکماً نیز خارج است و بدل دکه

هم  ابت بوده و بعد از آنصدقه درست نیست؛ زیرا نماز قبل از آن و همیشه ث
  .زال ثابت استیال
منسوخه  متصل به آیه »...أَأَشْفَقْتُم أَنْ تُقَدموا« اینکه آیه نسخ کننده یعنی آیه) 2

را ناسخ   و اتصال در تالوت و تاریخ نزول و آنااست به اتصال در لفظ و معن
  .باشد  قبلی قرار دادن گفتاري تام و صحیح نمیآیه

ی است که های ها و مصلحت  حاوي حکمت،گویند نسخ شده اي که می هآنکه آی) 3
 بلکه به مقتضاي حکم و مصلحت باید خداوند آن را ثابت ،سزاوار نسخ نیست

 یعنی براي ،»ذلِک خَیرٌ لَکُم و أَطْهرُ «:فرماید  میچنان کهبدارد، نه نسخ فرماید، 
  .تر است اطهر و پاکیزهبقاي جامعه ملی نیکوتر و براي جلب قلوب افراد 

و خالصه آنکه قول به نسخ در این دو آیه بعید است و در اینجا نه ناسخی است 
 بلکه از طرفی تشدیدي است در حکم و از طرف دیگر تخفیفی ،و نه منسوخی

» .باشند است در حکم براي کسانی که واجد چیزي براي پرداخت صدقه نمی
  )41/شهرستانی،(
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  اهللا معرفتنجوا در نظر آیت . 6
 کـرده  تـصریح  خـود بـه نـسخ آیـۀ مـذکور      »التمهید«آیت اهللا معرفت در کتاب  

   :فرماید می
معرفت، التمهید فی ( ».لناظر و من ثم لم یناقش فیه احدو النسخ هنا من القسم ا«

  )2/303علوم القرآن، 
 است و از این) آیه ناسخ ناظر به آیه منسوخ(نسخ در اینجا از اقسام نسخ ناظر «

  » .رو هیچ کس در آن اختالفی ندارد
ـ اما ایشان پس از مدتی تغییر عقیده داده و نسخ در آیۀ مذکور را ملغی د  ه و ستان

  : گویند می
ول در مسائل کالن و ه پابرجاست تا مراجعه به سران مسئاین پیام همیش«

معرفت، (» .ارزش ارزشمند کشوري ـ دینی بوده باشد، نه در مسائل ریز و کم
  )44/104 بینات، مجله

  

  بررسی دالیل منکران نسخ
آیـد، منکـران نـسخ در آیـۀ نجـوا دو              که از مطالب باال به دست می       همان گونه 

برخی چون محمد محمود ندا معتقدند حکم آیۀ شـریفه تـا پایـان حیـات             : اند  دسته
 ادامه داشته و برخی دیگر حکم مـذکور را تـاکنون نیـز جـاري              9حضرت رسول 

  . مصطفی ابراهیمد آیت اهللا معرفت ودانند، همانن می
  :برخی از دالیل منکران نسخ آیۀ نجوا قانع کننده نبوده، از جمله

  : پذیرش نسخ در آیۀ نجوا یعنی پذیرش یکی از دو محال-1
  .خداوند علم به عدم قدرت یا عدم تمایل مردم در پرداخت صدقه داشته) الف
پرداخت صدقه را صادر نمود و خداوند متعال علم مذکور را نداشته، حکم        ) ب

  .سپس آن را نسخ کرد
 دلیل مطرح شده به هیچ وجه قانع کننده نیست؛ زیرا مسلماً خداوند متعـال        :نقد

پایان خویش آگاه به عدم پرداخت صدقه توسط صـحابه بـوده، امـا علـم          با علم بی  
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 معـارف  انتهاي خداوند هرگز مانع آزمایش بندگان و بیان حقایق، ازلی و ابدي و بی   
  .شود و احکام الهی نمی

آزمایش مکلفین در حکم اتمام حجت و روشن شـدن درجـۀ ایمـان آنـان نـزد            
  .شود  و االّ با آزمایش آنان چیزي بر علم خداوند افزوده نمی،خودشان است

 معلم با علـم بـه مـردود      که گفته شود   آن است اشکال مطرح شده دقیقاً همانند      
  .مورد امتحان و آزمایش قرار دهدآموز، نباید او را  شدن دانش

 افرادي که معتقد به نسخ در آیۀ نجوا هستند، میان نـسخ و رخـصت خلـط                   -2
  .اند نموده

 .رفع حکم شرعی متقدم به واسطه حکم شرعی متأخرست از  ا نسخ عبارت:نقد
واجـب، مـستحب،   (و منسوخ حکمی تکلیفی    ) منسوخ به (ممکن است حکم ناسخ     

 بنـابراین هـیچ مـانعی    شد و یا حتی از احکام وضعیه باشد،با) مکروه، حرام و مباح   
وسیلۀ حکم مبـاح یـا مـستحبی برداشـته شـود یـا حکـم        ه  ندارد که حکم واجبی ب    

  .وجوب به واسطه حکم عدم وجوب رفع گردد
 در نسخ مذکور حکمی بـدل و جـایگزین      . نسخ یعنی ابطال و تبدیل به بدل       -3

 یکی از شرایط نسخ در آیۀ مذکور محقق   از این رو  وجوب پرداخت صدقه نشده و      
  .نشده است

کمـا   ــ  را در نسخ روا بـدانیم     ) حکم منسوخ بدل داشتن   ( اگر شرط مذکور     :نقد
یم بنـابر آیـات   و بگـوی  ــ 6اند اینکه برخی شرط جایگزینی و بدل داشتن را نپذیرفته       

هر حکمی را نسخ کنـیم،  « )106/بقره()ثْلِهانَنْسخْ مِنْ آیۀٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَو مِ         ما(
 و إِذا بـدلْنا آیـۀً  ( و» آوریـم   فراموشی سپاریم، بهتر از آن یا مانندش را مـی         ] دست[یا آن را به     
 حکمـی   قطعاً بایـد   ».اي دیگر کنیم    اي را جایگزین آیه     و چون آیه  « )101/نحل()مکانَ آیۀٍ 

. م جایگزین حکم آیۀ اول است     آیه دو  در اینجا نیز حکم      ،جایگزین حکم اول شود   
به عبارت دیگر حکم عدم وجوب جایگزین حکم وجوب پرداخت صـدقه قبـل از        

  .شده است9گفتگوي خصوصی با پیامبر
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ـ   نمـی ةحکم نجوا بدل ندارد و حکم صـال       : اند  برخی از منکران نسخ گفته     د توان
ـ       جایگزین حکم صدقه شود؛ زیرا       زول آیـه  حکم نمـاز همیـشگی بـوده و قبـل از ن

  .مذکور نیز واجب بوده است
کنیم کـه اکثـر      در نقد این سخن نیز باز همان پاسخ گفته شدة فوق را تکرار می             

 و ، رفـع ،قریب به اتفاق معتقدان به نسخ آیۀ نجوا برآنند که حکـم وجـوب صـدقه           
  . نه حکم نماز،حکم عدم وجوب جایگزین شده

 آیـۀ اشـفاق بـه علـت عـدم          رواز این    این دو آیه به یکدیگر متصل بوده و          -4
  .تواند باشد تراخی با آیۀ نجوا، منسوخٌ به آن نمی

دن تنـاقض، دور  وجود آمه  بزمان با هم نازل شوند، به علت  اگر دو آیه هم   :نقد
سوخ به متأخر دلیل من( و نداشتن یکی از شروط اساسی نسخ      بودن از حکمت الهی   
  .د بوداز دایرة نسخ خارج خواه) از دلیل منسوخ باشد

اما توجه به این نکته نیز ضروري است که به صـرف اتـصال دو آیـه در قـرآن                     
 چرا که اوالً آیات ؛ستانتوان تراخی و تقدم و تأخّر آنان را بر یکدیگر مردود د     نمی

هاي قرآن یکباره و یکجا    قرآن همگی به ترتیب نزول مرتب نشده و ثانیاً تمام سوره          
متصل  ممکن است آیاتی از قرآن که به یکدیگر    .نازل نشده است  9رسول اکرم بر  

در مورد آیۀ نجـوا و  . ـ صورت گرفته باشد چند اندك هر بوده، نزول آنها با فاصله ـ 
 اما آنچـه مـورد اشـکال اسـت،         هت تقدم و تأخر مشکلی وجود ندارد،      اشفاق از ج  

  .فاصله زمانی مابین نزول دو آیه است
 دو ائلین به نسخ است که ثابـت نماینـد  قة عهدالبته باید توجه داشت که این بر    

 با توجه بـه روایـات متعـدد       مسئلهآیه با فاصله زمانی نازل شده است و اثبات این           
 ، بلکه توجه به مفاد و مفاهیم این دو آیـه  نزول این دو آیه، غیر ممکن نیست،    سبب

اخـت  نماید و محال است خداوند به پرد        نزول یکباره آن را بعید و دور از ذهن می         
صدقه امر فرموده و بدون اینکه بـه مـردم فرصـت انجـام فرمـان الهـی داده شـود،                 

 و بالفاصله حکم وجـوب را ملغـی       »شما از پرداخت صدقات در هراسید     «: بفرماید
ـ تو  شـد و آنهـا مـی        در این صورت حجت بر صحابه تمام نمـی        . اعالم نماید  ند ستان
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گرفـت، بـه آیـه     یارشان قرار میاعتراض کنند و اعتذار آورند که اگر فرصت در اخت  
  .کردند نجوا عمل می

  .ها و مصالح و فوایدي است که سزاوار نسخ نیست  آیۀ نجوا حاوي حکمت-5
 داراي حکمت و ام صادر شده از جانب خداوند حکیم در اینکه تمامی احک:نقد

 و اینکـه صـدقه دادن قبـل از           هیچ گونه شک و تردید وجود ندارد       مصالحی است، 
و مـسلمانان بـوده نیـز کـامالً صـحیح       9سول داراي منافعی براي رسول    نجواي ر 

ـ  اما حکم عدم واست، ــ   گیري بر امت انآس جوب به علت حکمت و منفعتی دیگر 
 که حکم نجوا داراي مـصالحی       همان گونه بنابراین  . جایگزین حکم اول شده است    

بـا مـصالح آیـۀ    ـ یا بهترـ اق نیز داراي مصالحی حداقل مساوي  حکم آیۀ اشف   ،است
 بـه علـت   ،نجواست و اشکالی ندارد که حکمی که داراي مصالح و فوایـدي اسـت   

  .تخفیف بر مسلمانان برداشته شود
سائل ریز  را در م  ... الن حکومتی، دینی و   اینکه چه خوب است مردم وقت مسئو      

  . پابرجا بودن حکم وجوب صدقه نیستو جزئی نگیرند، دلیل بر
آن یـک درس اخالقـی اسـتخراج       ) شأن نـزول  (داستان  توان از آیۀ شریفه و        می

  .گردد  نسخ به حکم شرعی برمیمسئلهنمود، اما 
 آیۀ نجوا خطاب به افراد مستطیع و آیۀ اشفاق خطاب به افراد غیـر مـستطیع        -6

نازل شده است، بنابراین مخاطب دو آیه متفاوت و موضوع آن دو مختلـف اسـت،            
  .شده استدر نتیجه یکی از شروط نسخ رعایت ن

در آیۀ نجوا، واضح است که مخاطب آیـۀ    » فَإِنْ لَم تَجِدوا  « با وجود عبارت     :نقد
تکلیف هر نجوا تنها افراد مستطیع نبوده، بلکه افراد غیر مستطیع را هم در بر دارد و  

 الزام به پرداخت صدقه براي افراد مـستطیع و عفـو و             کند؛  دو گروه را مشخص می    
  .نگذشت از افراد ناتوا

 دیگر ترسی از عدم پرداخت ،با روشن شدن حکم افراد غیر مستطیع در آیۀ اول   
یم آیۀ دوم افراد نـاتوان از  اهد ماند که بگویصدقه به خاطر عدم استطاعت باقی نخو 

مین و آیـه دوم  بنابراین آیه اول کل مسل. پرداخت صدقه را مخاطب قرار داده است      
  . مورد خطاب قرار داده استرا  از پرداخت صدقه و خائفافراد مستطیع
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 حکم نجوا حکمی موقتی بوده که پس از به پایان رسیدن مدت آن، حکمش        -7
  .رفع شده و حکم موقت از دایرة نسخ خارج است

در عین حال در بیان نظریۀ آیت اهللا خویی گفته شد که مراد از دائمی بودن : نقد
چرا که رفع حکم ثابتِ واقعی      علی الظاهر است، نه واقعاً؛      ) موقت نبودن آن  (حکم  

اي از    در آیۀ مورد بحث هـیچ نـشان و قرینـه          . مخالف با حکمت و علم الهی است      
یم یکی شود که بگوی یا به اشاره یافت نمی  طور اجمال و    ه  موقت بودن حکم حتی ب    

) تمرار داشته باشد یا مـوقتی نباشـد  یعنی حکم منسوخ ظهور در اس(از شرایط نسخ   
  .محقق نشده است

 در این صورت باید شود، دلّه دیگر مثالً سنت حاصل مییم زمان آن از اگر بگویا
کردنـد و بـا پرداخـت     ـ به آن عمل می ت بودن آنبا علم به موقـجمعی از صحابه  

کردنـد؛ امـا    اي نام خویش را تا ابد در صف عـاملین بـه ایـن آیـه ثبـت مـی              صدقه
ن از همیـشگی بـودن حکـم و     که در آیۀ اشفاق آمـده اسـت، تـرس آنـا           گونه همان

  .هاي فراوان بود، نه پرداخت یک صدقه پرداخت صدقه
امیرالمـؤمنین  شود که هیچ کـس جـز          هاي تاریخی روشن می     با بررسی گزارش  

  . ادعاي عمل به آیه نجوا را نکرده است7علی
تاز بودن ایشان در عمل بـه    مبنی بر یکه   7حضرت علی  روایات مربوط به     -8

و ساختگی است؛ زیرا داراي ضعف سند، متن، تعارض بـا نـص             آیۀ مذکور جعلی    
  .است... صریح آیات و

 باید توجه داشت که ضعف سندي این روایات به قدري نیست کـه بتـوان                :نقد
زیرا هر روایت به صرف مرسل بودن و ضعف هر جعلی بودن بر این روایات نهاد،م 

  .م جعلی استیشود، چه رسد به آنکه بگوی دود نمیسندي مطروح و مر
حکم بر جعلی بودن روایت نیاز بـه قـرائن و شـواهد دیگـر از جملـه اعتـراف         

دارد که منتقد هیچ یک از این موارد را ... راوي، متهم بودن راوي به کذب و جعل و
  7.کند بیان نمی
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، گرچـه در  آن اسـت هاي مکرر از این واقعه نشانِ صـحت وقـوع     نقل از سویی 
 که صاحب کتاب وزیـن  گونه همان. اختالف داشته باشندبرخی جزئیات نیز باز هم     

  :فرمایند می» البیان«
ق خاصه  حدیث از طر70بن عباس در تفسیرش محمد : شیخ شرف الدین گوید«

 7امیرالمؤمنین علیتنها 9و عامه نقل کرده که نجوا کننده با حضرت رسول
  )377/خویی، (».بوده است

ــ بیـان شـود، در        سند 70باـ   اد گوناگون  جریانی که توسط افر    البته طبیعی است  
  .برخی از جرئیات با یکدیگر تفاوت اندك داشته باشند

 نـشان  ،... و» لَـم تَفْعلُـوا  نفَـإِ « و »أَ أَشْفَقْتُم «اما تعارض با نص قرآن و الفاظی همچون         
توان گفت که الفاظ   در نقد این سخن می .ن هیچ یک از صحابه به آیۀ نجواست       عمل نکرد 

اي بـسیار معمـول در     و این شـیوه حابه از باب غالبیت بیان شده است   ذکور در مذمت ص   م
زبان عربی است که اگر تعداد زیادي از یک گروه مرتکب عملی شوند، عمل به کل گروه                

  :  سوره نساء23همانند آیه . شود نسبت داده می
   )حجورِکُم و ربائِبکُم الالَّتِی فِی(

  ».اند ن که در دامان شما پرورش یافتهدختران همسرانتا«
قیـدي اسـت    » حجـورِکُم  فِـی  «فرمایند که قید     در ذیل آیه می    ;عالمه طباطبایی 

 نـه  ،کننـد  ر دامن ما رشد مـی هاي همسر د غالبی نه دائمی، غالباً چنین است که بچه 
  )264 -4/265 باطبایی،ط(. دائماً

 سورة مائده است نه آیـۀ  101ۀ همچنین گفته شده داستان ذکر شده مربوط به آی  
ـ         101از بررسی شأن نزول آیۀ      . نجوا ه  سورة مائده دو شأن نزول براي آیۀ مـذکور ب

یکی اینکه برخی از صحابه بـا سـؤاالت بیهـوده و فـراوان موجبـات            : آید  دست می 
را فراهم کرده بودند و دیگر آنکـه برخـی از صـحابه از              9ماللت حضرت رسول  

کردنـد و     از بیان آن خودداري مـی     9که حضرت رسول  نمودند    اموري پرسش می  
شـد و در واقـع بـه          ن آن امور تنها موجبات سنگین شدن تکلیف صحابه مـی          ستاند

  )3/387 ،؛ طبرسی154 -6/156باطبایی، ط(. ضرر آنها بود
 در ذیل آیـۀ نجـوا نـشان        7حضرت علی بررسی روایات ذکر شده در منزلت       

از رنجش خاطر حضرت رسول نیست که منتقد بسیاري از آنها بحثی  دهد که در می
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از 9 بگویـد حـضرت رسـول   7حـضرت علـی  چگونـه ممکـن اسـت      «: بگوید
سؤاالت صحابه خسته و آزرده دل شده بودند؟ و سؤال کردن غیـر از نجـوا کـردن           

  ».ي استیعنی گفتگوي سرّ
گیـرد،  ي، با هدف درخواست و سؤالی صورت مـی    ضمن آنکه هر گفتگوي سرّ    

  .است پرسش باشد یا مشورت و حاجتی دیگرخواه این درخو
البته با توضیحاتی که خود منتقد ذکر کرده است، علـت انکـار روایـات منزلـت       

بـا  تاز بودن ایـشان در بـذل صـدقه قبـل از نجـواي                  مبنی بر یکه   7حضرت علی 
چگونه ممکن اسـت کـه      «: گوید  وي با تعجب و انکار می     .  روشن است  9رسول

اند، در حالی که در   از صحابه به آیۀ نجوا عمل نکرده ادعا کند که هیچ یک7علی
 بنابراین علت انکار این گونـه  »!بین آنها ابوبکر، عمر و دیگر بزرگان صحابه بودند؟     

روایات چیزي جز تعصب و زیر سؤال رفتن مقام و منزلت، درجۀ ایمان و عـدالت             
  .گانه و صحابه نیست خلفاي سه

.  است نه مدح ایـشان 7حضرت علیبب ذم این روایات س«: گوید آنجا که می 
خواسـت از گفتگـوي خـصوصی زیـاد بـا              که آیـه مـی     آن است اگر مقصود ایشان    

 ده  7 حـضرت علـی    جلوگیري کند، پس چگونه ممکن است     9حضرت رسول 
در ایـن صـورت موجبـات    . ي انجـام دهنـد    گفتگوي سـرّ  9بار با حضرت محمد   

 بـا  7حضرت علـی گفتگوي : یمباید بگوی» .اند جش خاطر ایشان را فراهم کرده    رن
کرد، بلکه   هرگز موجبات رنجش خاطر ایشان را فراهم نمی       9رسول گرامی اسالم  

کنـت اذا سـألت رسـول    «: انـد   فرمـوده 7حـضرت علـی  : در روایات آمـده اسـت     
کـردم،   سـؤال مـی  9هرگاه از حضرت رسول« ؛»ینأعطانی و اذا سکت ابتدأ   9اهللا

 ایشان شروع به سخن گفتن بـا مـن     ،دمش میگفتند و هرگاه ساکت       ایشان پاسخ می  
  )315/صدوق،(» .نمودند می

حـضرت  همچنین حضرت رسول در پاسخ به اعتراض صحابه که چرا ایشان با           
 بـل اهللا  تـه یما انا انتج  «: فرمایند  کنند می    ولی با آنها نجوا نمی     ،کنند   نجوا می  7علی

» .خداسـت کـنم، بلکـه ایـن خواسـت      من بـه خواسـته خـود نجـوا نمـی         «؛  »انتجاه
  )11/625متقی هندي،؛ 21/169مجلسی،(
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ـ ــ   شاید بتوان گفت که گاهی تعصب مذهبی       هـاي   ه جـاي قواعـد و اسـتدالل     ب
  . موجب انکار روایات شأن نزول آیه نجوا شده است ـعلمی
...  مراد صحابه از نسخ آیات، عام و خاص، مطلق و مقید، مجمـل و مبـین و        -9
  .است

از همان ابتـداي اسـالم واژة        ،:جه به روایات ائمه   باید توجه نمود با تو    : نقد
ـ ...  بیان مجمل و  ی جداي از تخصیص، تقیید، استثنا،     داراي مفهوم » نسخ« وده، امـا  ب

 شرایط و مبانی نسخ، گـاهی صـحابه در بیـان مـصادیق          ،به علت عدم ارائه تعریف    
  )93-95/،نیایموالی(. اند نسخ اشتباه کرده و موارد مشابه را نسخ نامیده

اما منتقد بیان نداشته است که آیا در مورد آیه نجوا صحابه دچار خطا و اشـتباه                
اسـت؟  ... زء کدام یک از مـوارد عـام و خـاص و             اند یا خیر؟ و مورد اخیر ج        شده

از جمله روایت عبداهللا بن عمر و امام ،  در بسیاري از روایات شأن نزولکهآنضمن  
رح شده که منطبق با هیچ یک از موارد        صراحتاً رفع حکم از همگان مط      ،7صادق

ان صحابه مشترك   اگر فرض نماییم واژة نسخ در زم       نیست و ... تقیید و  تخصیص و 
توسـط روایـات    ،  تخصیص، تقیید، تبیین و موارد مشابه است       ،لفظی بین رفع حکم   

که مـراد از   گذارد  را باقی نمی   اي  شبهه جاي هیچ شک و   مذکور کامالً تبیین شده و      
  .نسخ اصطالحی است  همان رفع حکم و،روایات شأن نزول آیۀ نجوانسخ در 

در واقع برخی از افرادي که تالش کردند تا نسخ در آیۀ نجـوا را ملغـی اعـالم                   
خواهند اثبات کنند کـه آیـات قـرآن      می،ـ اند  که خود نیز بیان کردهگونه همانکنند ـ 

راي تمـامی ابنـاي بـشر    اختصاص به زمان و افراد خاص ندارد و یک دستور کلی ب   
خواهند برخی از آیات قرآن را از وظیفۀ هدایت بـشر تعطیـل               است و در واقع نمی    

  .است» هدي للناس«کنند؛ چرا که تمامی آیات 
دلیل بر  ،اي نسخ شود    در رفع شبهه ایجاد شده باید بگوییم اگر حکم شرعی آیه          

نیـست و  » هدي للناس«گر آن نیست که دیگر باید آیه را به کناري نهاد و آن آیه دی       
 بلکه از نـزول آیـات،   ، آن هم در زمان محدودي بوده است،     مختص به افراد خاص   

تـوان درس   مـی  از آیـه    .رعی، اهداف دیگري نیز مد نظر اسـت       غیر از بیان حکم ش    
معنوي نائل گشت  مقامات واالي به ثواب و ، از قرائت آناخالق و زندگی آموخت   
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  بالغـت آن لـذت بـرد و     ، فـصاحت و   هاي لفظـی  یی زیبا ،عد هنري قرآن  و از ب . ... 
که توان مدعی شد  می، آیات االحکام نبوده و هرگز نآیات قرآن  می تماطور که  همان

هـدي   «،جهنم اسـت   یا توصیف بهشت و    اخبار امم گذشته و   آیاتی که موضوع آن     
  .نیستند» للناس

 جعِلَ السبت على الَّـذِینَ اخْتَلَفُـواْ      إِنَّما(آیاتی از جمله آیۀ      توان ادعا نمود که    میآیا  
]  بزرگداشـت [« )124/نحـل () بینهُم یوم الْقِیمۀِ فِیما کَانُواْ فِیهِ یخَْتَلِفُونَ         و إِنَّ ربک لَیحکم    فِیهِ

ن ردگارت روز رسـتاخیز میـا  باره آن اختالف کردند مقرر گردید، و قطعاً پرو که دری بر کسان شنبه
توانـد هـدایتگر    مـی ن ». خواهد کرديکردند، داور ی که در مورد آن اختالف ميباره چیزآنها در 

گیري بـراي   چرا که حکم ممنوعیت ماهی باشد؛9انسان امروزي بلکه عصر پیامبر    
  !نسخ شده است؟ 9ها قبل از بعثت حضرت رسول قوم خاصی بوده و سال

ه اسـت، امـا ایـن بـه آن معنـا       نسخ شـد مورد آیۀ نجوا تنها حکم شرعی آیه در  
غیـر از حکـم    (توان از منافع دیگر آیۀ نجوا        میبلکه   ،نیست که آیه بال استفاده شده     

 اخالقـی کـه   نکـات  ازاي    به نکتـه   از جمله دستیابی  هایی   بهره.  بهره برد  )شرعی آن 
والن مراجعـه و از آنهـا تقاضـاي گفتگـوي           امۀ مردم براي هر امر جزئی بـه مـسئ         ع

  .د و وقت آنها را بیهوده تلف ننمایندخصوصی نکنن
شـمار   بـی  داللت بر فضیلتی دیگـر از فـضایل    نسخ در آیه مذکور    کهآنتر   و مهم 

نجـوا نـشانی از     تاز بـودن ایـشان در عمـل بـه آیـۀ              و یکه  داشته   7حضرت علی 
  . است افضیلت ایشان بر سایر صحابههاي فراوان  نشانه

رداخت صـدقه بـه فقـرا قبـل از نجـوا             سورة مجادله پ   12 خداوند متعال در آیۀ   
 یـا أَیهـا الَّـذِینَ آمنُـوا إِذا    (؛نماید خیر و اطهر معرفی می      نمودن با رسولش را حکمی    

اگـر قـرار اسـت     و)ناجیتُم الرَّسولَ فَقَدموا بینَ یدي نَجواکُم صدقَۀً ذلِک خَیرٌ لَکُم و أَطْهرُ     
 از میان صحابه چه کسی شایسته است تا بـه  ،اه باشدکوت  ظرف زمانی چنین حکمی   

 ترین مردم عصر خویش و    پاك گناهترین و   عمل نماید جز بی    »اطهر« و   »خیر«حکم  
 آن کـه تـر از   چه کسی مطهرو ؟گردد ر سایۀ پیروي از او حاصل میکسی که خیر د 

   تر از خیري که خداوند وعده فرمود؟چه خیري باال خدا او را پاك گردانید و
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إِنَّما یرِیـد  ( ؛جز کسی که خدا او را پاك گردانید       » خیر«و  » اطهر« به حکم    ،آري
تَطْهِیرا         اللَّه رَکُمطَهی تِ ویلَ الْبأَه سالرِّج نْکُمع ذْهِبو اطاعـت از او را   )33/احـزاب ( )لِی 

عوا اللَّه وأَطِیعوا الرَّسولَ و أُولِـی  یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا أَطِی( ؛براي امت اسالم خیر قرار داد    
 رِ مِنْکُمنُ تَأْوِیالً...الْأَمسأَح رٌ وخَی فرد دیگري عمل ننمود ،)59/نساء() ذلِک.   

  
  :ها پی نوشت

، 14 ج ابـن منظـور،   لسان العرب،   ؛  424، ص 5، ج ابن فارس ،  همعجم مقاییس اللغ  . 1
؛ 387، ص 1 ج فیروزآبـادي، حـیط،   قـاموس الم  ؛  511ص،  راغـب مفردات،  ؛  121ص

دراسـات فـی علـوم    ؛  10نحـاس، ص  الناسـخ و المنـسوخ،      ؛  277خویی، ص البیان،  
  .187 ص عبیدات،موالیی نیا،القرآن، 

 .موالیی نیا ،قرآندر نسخ : ك.ر. 2
 دربارة آیاتی که ادعاي نسخ در مـورد آنـان شـده و              براي کسب اطالعات بیشتر   . 3

 به کتب ذیـل رجـوع       ، کیفیت نسخ در این آیات     بررسی نظرات صاحب نظر درباره    
نواسخ القرآن ابن جوزي، الناسخ و المنسوخ ابن سالمه، الناسـخ و المنـسوخ              : شود

اس، النسخ فـی القـرآن      فی کتاب اهللا عزوجل و اختالف العلماء فی ذلک نوشته نح          
آن  نوشته مصطفی زید، البیـان فـی تفـسیر القـر    ۀی نقدۀیخی تارۀیعی تشرۀسالکریم درا 

 .د فی علوم القرآن آیت اهللا معرفتآیت اهللا خویی و التمهی

 روض الجنان،؛  191، ص 19ی، ج المیزان، طباطبای ؛  324، ص 5بحرانی، ج البرهان،  . 4
الکــــشاف، ؛ 495، ص29 جرازي، ؛ فخرالــــدین84، ص19جرازي، ابوالفتــــوح، 
ابـن  تفـسیر القـرآن،   ؛ 95، ص5بیـضاوي، ج النوار التنزیل، ؛ 494، ص4زمخشري، ج 

 .219 -220صواحدي، اسباب النزول، ؛ 80، ص8کثیر، ج
، 29 ج رازي، فخرالدین  مفاتیح الغیب، ؛  95، ص 5بیضاوي، ج   النوار التنزیل، : ك.ر. 5

 .496ص

 دراسـات االصـولیین،  فـی  ؛ النـسخ  116 -117صزرقـانی،   مناهل العرفان،    :ك.ر. 6
 .300العمري، ص

  .107-127چی، ص علم الحدیث، مدیر شانه :ك.ر. 7
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  :منابع و مآخذ
 .کریمقرآن  .1

 ،»مبانی و شروط نسخ در دیدگاه صاحب البیان فـی تفـسیر القـرآن   «  محسن؛ ،آرین .2
  . 52-71 ص  سال چهارم،،13 شماره ،بینات

 داربیـروت،    شـیخ ابـراهیم رمـضان،        : شرح  نواسخ القرآن،  ؛ابن جوزي، عبدالرحمن   .3
 . م1992، الکتب العلمیه

مکتـب  ،  قم عبدالسالم محمد هارون،     : تحقیق یس اللغۀ، معجم مقای  ؛، احمد ابن فارس  .4
 .ق1404م االسالمی، االعال

الکتـب   داربیـروت،     تفـسیر القـرآن العظـیم،      ؛ابن کثیر دمشقی، اسماعیل بن عمـرو       .5
  .ق1419، العلمیۀ

احیـاء   داربیـروت،    علی شـیري،     : تحقیق لسان العرب،  بن مکرم؛  ابن منظور، محمد   .6
 .ق1408التراث العربی، 

 .ق1419بنیاد بعثت، قم،  البرهان فی تفسیر القرآن، رانی، سید هاشم؛بح .7

ـ     :تحقیقالناسخ و المنسوخ،     ؛ه هبۀ اهللا بن سالم    بغدادي، .8 ایی علـوان،    دفتر موسـب بن
 . م1989 للموسوعات، العربیۀ الدار جا، بی

ث احیـاء التـرا    داربیروت،   ، انوار التنزیل و اسرار التأویل     ؛بیضاوي، عبداهللا بن عمر    .9
 .ق1418العربی، 

 .ق1401الهدي،   قم، انوارالبیان فی تفسیر القرآن،خویی، سید ابوالقاسم؛  .10

بنیـاد  مـشهد،    روض الجنان و روح الجنـان فـی تفـسیر القـرآن،      رازي، ابوالفتوح؛  .11
 .ق1408هاي اسالمی،  پژوهش

 .ق1420دار احیاء التراث العربی،  بیروت،مفاتیح الغیب، ؛ خر الدینرازي، ف .12
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 قـم، مؤسـسه      القـرآن،  فـی غریـب   مفـردات   اصفهانی، حسین بـن محمـد؛       راغب   .13
 .تا مطبوعاتی اسماعیلیان، بی

الکتب ، بیروت، دار احیاء مناهل العرفان فی علوم القرآن زرقانی، محمد عبدالعظیم؛     .14
 .تا  بیالعربیۀ،

مکتـب  جـا،   ، بـی نسخ فـی القـرآن   ل التبیان لرفع غموض ا    الزلمی، مصطفی ابراهیم؛   .15
 . م2000 لطباعۀ و النشر،التفسیر ل

 بیـروت، دار الکتـاب   الکشاف عـن حقـائق غـوامض التنزیـل،        زمخشري، محمود؛    .16
 .ق1407العربی، 

 جـا، دار    بی  النسخ فی القرآن الکریم دراسۀ تشریعیۀ تاریخیۀ نقدیۀ،        زید، مصطفی؛  .17
 .ق1427الیسر، 

، فروشـی صـابري   ، کتـاب تبریـز  تنزیـه التنزیـل،  شهرستانی، هبـۀ الـدین محمـد؛      .18
 .ش1370

 .ق1417 سسۀ البعثۀ،ؤم قم، االمالی،صدوق، محمد بن حسن؛  .19

 قـم، مؤسـسۀ النـشر     المیـزان فـی تفـسیر القـرآن،     طباطبایی، سید محمد حـسین؛     .20
 .ق1425االسالمی، 

 تهـران، ناصـر خـسرو،       مجمع البیان فی تفـسیر القـرآن،      طبرسی، فضل بن حسن؛      .21
 .ش1372

 بیروت، دارا حیاء التراث العربی، قرآن،التبیان فی تفسیر الطوسی، محمد بن حسن؛     .22
 .تا بی

 .م2005نا،  جا، بی بیاستحالۀ وجود النسخ بالقرآن، اب حسن؛ ایهعبده،  .23
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