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شریفشان مطرح شد و فرصت کافی برای پردارتط و تحلیل بیشتر آن
وجود ندا شت ،ابهاماتی در آن به وجود آمد که موجب رلط و عدم
تفکیک ایط ســه اصــطالح وردیدا در ایط نوشــتار با بررســی بیانات
ایشــان در رابطه با ایط ســه نســخ و کاور در برری مصــادی آنها،
حا صل آمد که «ن سخ م شروط» ،تغییر تدریجی حکم با تغییر شرایط
ا ست که با برو شت شرایط ساب  ،حکم هم قابل اعاده ا ست؛ مانند
آیات صـــف و قتال ،یا آیات عدد رزمندوان که تغییر حکم با تغییر
شـرایط صـورت ورفته و حکم سـاب با بروشـت شـرایط سـاب قابل
اعاده استا «نسخ تمهیدی» ،تغییر تدریجی حکمی است که مقدمه و
تمهیدی برای رفع کامل آن بوده است ،مانند زدن زنان هنگام نشوز،
یا مرا حل نســـخ بردهداری ،که حکم آن ها م قد مهای برای نســـخ
تدریجی آنها بوده ا ستا بنابرایط« ،تدریجیت» نقطه ا شتراک ن سخ
مشــروط و تمهیدی اســت و «نســخ تدریجی» بر هر دو آنها صــاد
اســـت؛ ولی لحا های مختلفِ تغییر شـــرایط و تمهیدی بودن ،مرز
آن ها را جدا می ک ندا عدم تمرکز م با حث عال مه معر فت از یک
طرف و برداشـــت غیردقی و غیر همهجانبه برری محققان از ســـوی
دیگر ،موجب شده مقصد ایط مقاله نو تلقی شودا
واژههای كلیدی :ن سخ تدریجی ،ن سخ م شروط ،ن سخ تمهیدی،
عالمه معرفتا
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مقدمه
بحث «نسخ» از مسائل کهط و بحثبرانگیز علوم قرآن و تفسیر بوده استا در اصطالح
قدیم ،هروونه تغییر در حکم ساب را ن سخ میوفتند؛ اعم از اینکه تنها تخ صیص و تقییدی
در حکم ســـاب به وجود آورد و یا ابهام آن را برطرف نماید و یا آن را کامل برداردا در
ا صطالح جدید ،ن سخ به ف سخ و محو کامل حکم ساب وفته می شود؛ به همیط جهت ا ست
که برری دانشمندان ،آیات منسوره در قرآن را محدود و بسیار کم دانسته و یا اساس ًا منکر
وجود نسخ اصطالحی در قرآن هستندا
ازجمله ایط دانشــمندان معاصــر ،عالمه محمدهادی معرفت اســت که در آغاز ،از میان
بیش از  222آیه ای که ادعای ن سخ آن شده ،تنها کمتر از ده مورد را من سوخ دان سته ا ست
(معر فت،1111،ج،2ص ،) 916-233ولی در اوارر عمر با وضـــع اصـــطال حات جد یدی
ه م چون «نســــخ مشــــروط» ( م عرفــت،1911،ص « ،)261ت م هیــدی» و «تــدر ی جی»
(معرفت،1129،ص111؛ معرفت،1919،ص ،)16-12راه طعنه بر ایط کتاب عزیز را بســـته و
به طور کلی وجود آیات منســـوخ در قرآن را منکر شـــده اســـت؛ اما از یک طرف به نظر
میر سد مرزبندی دقیقی میان دو ن سخ م شروط و تمهیدی صورت نگرفته؛ و از طرف دیگر
عالمه معرفت از «نسخ تدریجی» نام میبرد و آن را بر هر دو نسخ مشروط و تمهیدی عنوان
میکند؛ لذا نوشــتار پیشــرو به دنبال مفهوم حقیقی و دقیقی از نســخ تدریجی از منظر عالمه
معرفت است که تحلیل مفهومی و مصداقی دو نسخ مشروط و تمهیدی را میطلبدا
 .1پیشینه پژوهش
پس از طرح نظریه نسخ مشروط ،تمهیدی و تدریجی از سوی عالمه معرفت ،شاوردان
ای شان و سایر محققان علوم قرآنی در پی تبییط ایط نوع ن سخ برآمده و مقاالتی را درایطباره
به نگارر درآوردندا از جمله مقاله «نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت» نوش ـته رضــایی
اصفهانی (،1932ج،1ص)212ا
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وی در ایط مقاله پس از بیان مفهوم نســخ و دیدواهها و تاریخچه و موافقان و مخالفان
آن ،به اق سام ن سخ از جمله ن سخ م شروط و برری م صادی قرآنی آن میپردازدا وی ن سخ
م شروط را تغییر حکم ساب با تغییر شرایط میداند که با اعاده شرایط ساب  ،حکم من سوخ
قابل بازو شت ا ست ا در واقع ،ای شان سه نوع ن سخ م شروط ،تمهیدی و تدریجی را به یک
معنی دانستهاند که چون رفع و اعاده حکم به شرایط وابسته است ،به آن مشروط میوویند؛
و چون ممکط ا ست شارع برای بردا شتط یک سنت یا حکم در چند مرحله اقدام کند و با
فراهم آوردن مقدماتی ،حکم جدید را بیان کند ،به آن نسخ تدریجی و تمهیدی میوویندا
مقاله «ن سخ در قرآن از دیدواه آیتاهلل معرفت» نو شته مهدی سلطانی رنانی که تالر
شده در آن م سأله ن سخ در قرآن در بینش عالمه معرفت مورد برر سی قرار ویرد؛ اما تنها به
ذکر تعاریف و تبییط و مثالهای ایط نوع نســـخ از زبان رود آیتاهلل معرفت بســـنده شـــده
است(سلطانی رنانی،1916،ر،96ص)11ا
مقاله «استاد معرفت و نسخ قرآن به قرآن» نوشته سیدمهدی علمی حسینی که به تبییط
دو دیدواه عالمه معرفت در رصوصاعتقاد به آیات منسوخ در قرآن و انکار نسخ در قرآن
پردارته و ن سخ م شروط و تمهیدی را فقط از زبان عالمه وزارر کرده ا ستا البته ایط نکته
را یادآوری نمودهاند که ا ستاد ،عنوان ن سخ تدریجی را بر ن سخ م شروط نیز اطال نمودهاند
(علمی حسینی،1911 ،ج،9ص)126-121ا
همچنیط مقاله «بررســی نســخ و اقســام آن در آیات قرآن» نوشــته محمدفاکر میبدی؛
ایشان در ایط مقاله ،افزون بر بیان اقسام نسخ که از قدیم متداول بوده ،تعریف دو قسم نسخ
مشروط و تمهیدی را نیز از آیتاهلل معرفت وزارر کرده و نسخ تدریجی را نام دیگر نسخ
تمهیدی ذکر نموده استا (فاکر،1932 ،ر،1ص)61-99
مقاله «حکمت نســـخهای قرآنی از دیدواه عالمه طباطبایی و عالمه معرفت» ،نوشـــته
حامد معرفت و زهرا میر شکار؛ نوی سندوان ایط مقاله تنها ن سخ م شروط را به عنوان دیدواه
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جد ید عال مه معر فت یاد کرده و اشــــاره به دو اصـــطالح دیگر ننمودها ند (معر فت و
میرشکار،1931،ر  ،1ص)21-1ا
در بیشتر آثار یاد شده ،به ذکر تعاریف و توضیحاتی که رود عالمه معرفت درایطباره
وفتهاند ،ب سنده شده و نوعاً حتی م صادی قرآنی جدیدی برای آن ذکر ن شده ا ستا شاید
بتوان کاملتریط اثر در ایط رصــوص را مقاله دکتر رضــایی اصــفهانی دانســت؛ البته در ایط
مقاله ،دو نوع ن سخ تمهیدی و تدریجی به ن سخ م شروط ارجاع داده شده و لذا جایگاه ن سخ
تدریجی و تمهیدی به روبی رو شط ن شده ا ستا همچنیط ازآنجاکه ایط سه نوع ن سخ ،یک
حقیقت با ســه نام و دو لحا مختلف دانســته شــده ،برری مصــادی نســخ تمهیدی در ذیل
مصادی نسخ مشروط مورد بررسی قرار ورفته استا
مقاله پیشــرو به دنبال بررســی دقی تری از جایگاه ایط ســه نوع نســخ از منظر آیتاهلل
معرفت و تفکیک آنها از یکدیگر و ایجاد مرزبندی و ارتباط بیط آنها ،در پرتو مصـــادی
قرآنی است که برای آنها ذکر رواهد شدا
 .2نسخ و حقیقت آن از منظر عالمه معرفت
«نســـخ» در لغت در معانی ازاله ،نقل ،ابطال (راغب،1112،ص121؛ ابطمنظور،1111 ،
ج،9ص61؛ فیومی ،بیتا،ج،2ص )629-622تغییر ،تبدیل ،تحویل (ابطاثیرجزری1961 ،ر،
ج،6ص )11وااا به کار رفته اســـت؛ اما آنچه که بیشـــتر مورد اتفا علما بوده و در واقع
بازوشــت ســایر معانی به آنهاســت ،نســخ در معنی ازاله و نقل اســتا (نحا ،1911 ،ج11؛
فراه یدی ،1112 ،ج ،1ص221؛ طبری ،1112 ،ج ،1ص911؛ را غب ،1112،ص121؛ روئی،
بیتا،ص211؛ زرقانی ،بیتا،ج،2ص)11
نسخ در میان صحابه رسول ردا (ص) و مسلمانان دورههای بعد ،بیشتر در معنی «ازاله
و از بیط بردن» استعمال می شده و به مخصص ،مقید ،مبیط و هر آنچه استثنا و تبصرهای بر
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کلیات و عمومیات باشـــد ،نســـخ میوفتند؛ زیرا اینها در واقع حکم را تغییر داده و از بیط
میبردندا (روئی ،بیتا،ص211؛ مطرودی ،1111،ص1-6؛ معرفت،1919،ص)33
ن سخ در نظر آنها «هروونه تغییری بود که بر برری احکام عارض می شدا» (م صطفی
زید،1121،ج،1ص ) 19پس از آن رفته رفته دانشـــمندان به دنبال معنای دقی تری از نســـخ
برآمده (مطرودی،1111 ،ص )11-1و تعاریف مختلفی از نســـخ بیان کردند؛ اما ازآنجاکه
ایط تعاریف نیز رالی از اشـــکال و جامع و مانع نبودند ،دانشـــمندان معاصـــر تعریف های
دیگری از نسخ ارائه دادندا
از جمله عالمه معرفت که معتقد ا ست « :ن سخ ،عبارت ا ست از بردا شتط قانون سابقی
که به ظاهر اقتضــای دوام دارد ،به وســیله قانون بعدی ،به طوریکه اجتماع آن دو با هم ذاتاً
یا به دلیلی راص از جمله اجماع و نص صری ممکط نباشدا» (معرفت،1111 ،ج،2ص)211
با وجود ارتالف در تعریف ن سخ ،ایط حقیقت مورد اتفا دان شمندان و پژوهشوران
ایط حوزه است که نسخ در حقیقت دفع است ،نه رفع؛ یعنی در حقیقت و عالم ثبوت ،نسخ
اصـطالحی وجود ندارد؛ زیرا همه چیز بر ردا آشـکار و هویدا اسـت ،منتهی در عالم اثبات
که عالم ظاهر ا ست و بر بندوان پو شیده ا ست ،ن سخ ا صطالح شده و در تعریف آن ،رفع
حکم مصطل وردیده است؛ حال آنکه در عالم واقع نسخی صورت نمیپذیرد و همه چیز
از ابتدا مشخص و مسیر آن مدون است که بنابر مصالحی بر بندوان پوشیده استا
ایط همان اســـت که عالمه معرفت از آن به «نســـخ ظاهری» تعبیر میکند؛ زیرا نســـخ
حقیقی آن است که میان حکم ساب و حکم الح تنافی کلی وجود داشته باشد و حاکی از
آن با شد که ت شریع کننده تجدید نظر کرده و از حکم ساب به طور کلی من صرف وردیده
وورنه تخصـــیص و تقیید وااا رواهد بود؛ حال آنکه نســـخ بدیط معنا در شـــریعت پذیرفته
نیستا (معرفت،1111 ،ج،2ص)121-122
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 .3نسخ تدریجی از منظر عالمه معرفت
عالمه معرفت ضمط اعتقاد به نسخ تدریجی و حمل آن بر دو نسخ مشروط و تمهیدی،
تعریف صریحی از آن ارائه نداده اند؛ لذا تبییط نسخ تدریجی ،وابسته به تبییط نسخ مشروط
و تمهیدی است که در ادامه به آن پردارته میشودا
« تدریج» در لغت به معنی نزدیک کردن چیزی به چیزی به صـــورت مرحلهای(ابط
منظور،1111 ،ج،2ص )261و ورفتط آرامآرام آن اســـتا(فیومی،بی تا،ج،2ص )131و در
ا صطالح عام ،عبارت ا ست از تجزیه عمل مادی یا معنوی به اجزا متعدد ،بهح سب ن سبت
مســافت بیط آغاز و پایان آن و بهحســب قدرت عمل کننده آن ،که انتقال به عمل بعدی از
حیث ترتیب طبیعی را آسان کرده و زمینه ساز آن است؛ به طوریکه منجزیت حاصل شده
و ثمره آن آشکار و عمل برای عمل کننده آسان ورددا(حبنکه،1122 ،ص)12-11
اصطالح «نسخ تدریجی» ،از نوآوریهای عالمه معرفت استا ایشان با طرح نظریهای
نو از نوع دیگری از نســخ یاد کرده و میفرمایند« :نوع دیگر نســخ به اصــطالح "تدریجی"
است و اسم آن را نسخ "مشروط" وذاشتیم و در واقع نسخ نیستا» (معرفت،1919،ص)63؛
ط ساب  ،حکم
بلکه تغییر حکم با تغییر شرایط ا ست ،با ایط قید که در صورت اعاده شرای ِ
ســاب نیز باز میوردد(معرفت،1911،ص261؛ معرفت،1919،ص ،)63مانند آیات صــف و
قتال با مشرکانا
ایشان آیاتى که بررى احکام را تدریجاً تشریع نموده نیز از همیط قبیل میداند؛ به ایط
ترتیب که ابتدا با لحنى مالیم حکمى بیان شده ،سپس شدید و شدیدتر وردیده استا مانند
آیات تشریع قتال که از مرحله اذن در قتال شروع شده (حج ،)93 -12:سپس مقاتله با کفّار
متعدّى و متجاوز را شامل شده (انفال6 :؛ ن سا  ،)31:آنواه کفّار مجاور و نزدیک به حوزه
اسـالمى را در برورفته (توبه )129:و باالرره اعالم اسـتیصـال کفّار و مشـرکیط صـادر شـده
است (توبه1:و)93ا (معرفت،1911 ،ص)261
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ایشـــان در ادامه میافزاید « :در مطل احکامى که تدریج ًا و مرحله به مرحله تشـــریع
وردیده ،نسخ مطل نیست و همه آنها نسخ مشروط هستند»ا (معرفت ،1911 ،ص)261
از طرفی عالمه معرفت از نوع دیگری از ن سخ نیز با عنوان ن سخ «تمهیدی» یاد میکنند
که شارع مقد

برای ن سخ و ازاله برری سنتهای غلط جاهلی ،در ابتدا حکمی هماهنگ

با جامعه ترریص کرده ،ســـپس عقب نشـــینی کرده و بنیان ایط عادت غلط در جامعه را
فرومیریزدا(معرفت،1919،ص )11عالمه معرفت پس از بیان ایط نوع ن سخ در م سئله ن شوز
زن ،آن را نیز از نوع «نسخ تدریجی» دانسته استا(معرفت،1129،ص)111-112
بر ایط ا سا  ،از بیانات صری عالمه به د ست میآید که ای شان قائل به نوعی ن سخ به
نام «ن سخ تدریجی» ه ستند؛ ورچه تعریف م شخ صی برای آن ارائه ندادهاند؛ اما آن را بر هر
دو نسخ مشروط و تمهیدی اطال کردهاندا لذا برای تبییط نسخ تدریجی ،باید به بررسی دو
نوع ن سخ م شروط و تمهیدی پردارت و ارتباط آنها با یکدیگر را م شخص نمود تا تعریف
روشطتری از نسخ تدریجی بتوان ارائه دادا
 .1-3نسخ مشروط و مصادیق آن در قرآن كریم
اندی شمندان م سلمان ،همواره سه ق سم از ن سخ -ن سخ محتوا و آیه ،ن سخ آیه و بقای
محتوای آن ،نســـخ محتوا و بقای آیه -را مورد توجه قرار داده و در اثبات و یا انکار آن ها
ادلهی رود را اقامه میکنندا در زمان معا صر ،عالمه معرفت پس از بیان ایط سه نوع ن سخ و
اقامه ادله بر انکار دو قســم اول و پذیرر قســم آرر ،از نوع چهارمی از نســخ به نام «نســخ
مشروط» یاد میکند و مینویسد:
« مراد همیط صورت سوم (یعنی ن سخ حکم و بقای تالوت) ا ست ،با ایط ا ضافه که با
اعاده شرایط ت شریع نخ ستیط ،حکم من سوخ دوباره زنده شود و به اجرا درآیدا در نتیجه دو
حکم من سوخ و ناسخ هر یک به شرایط رود بستگی دارندا ایط در مقابل صورت سوم است
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که نسخ ،مطل بوده و حکم منسوخ برای همیشه قابل اعاده نیستا از نظر ما تنها قسم سوم و
چــهــارم مــعــقــول بــوده و دو قســــم اول مــردود اســــت»ا (مــعــرفــت ،1911،ص211؛
معرفت،1919،ص)121
وی در توضی ایط نوع نسخ مینویسد« :ایط وونه نسخ شاید برای برری تازوی داشته
باشد؛ ولی با تأمل در بسیاری از آیاتی که منسوخ شمرده شدهاند ،میتوان دریافت که نسخ
آنها ن سخ مطل نبوده؛ بلکه به شرایط راص همان دوران ب ستگی دا شته ا ست؛ به ایط معنا
که با تغییر آن شرایط و بهبود وضع ،حکم ساب منسوخ وردیده و حکمی متناسب با شرایط
جدید تشـــریع وردیده اســـت و اور احیاناً همان شـــرایط زمانی و مکانی پیش آید ،آیات
مربوط از نو قوّت ورفته و قابل اجراستا» (معرفت،1911،ص)261
ای شان از ایط نوع ن سخ ،واهی به «ن سخ م شروط» و واهی به «ن سخ تدریجی» یاد کرده
(معرفت،1919،ص )63و مطل احکامی که تدریجاً و مرحله به مرحله تشــریع وردیده را از
نوع ن سخ م شروط میداندا (معرفت،1911،ص )261ای شان ،ایط نوع ن سخ را به ع صر حا ضر
نیز ســَرایان داده و میووید« :ایط مراحل ممکط اســت امروز هم اتفا بیفتد و هر دســتوری
متناسب با شرایط زمانی و مکانی رود حاکم استا» (معرفت،1911،ص)261
 .1-1-3پیشینه نسخ مشروط
هر چند اصطالح نسخ مشروط از ابداعات عالمه معرفت است؛ ولی دانشمندان متقدم
به ایط معنا از ن سخ توجه دا شتهاند ،به طور مثال زرک شی در «البرهان» از ایط مطلب با عنوان
«نسأ» یاد کرده و معتقد است اور وجوب حکمی به راطر سببی باشد ،با از بیط رفتط سبب،
حکم نیز به حکم دیگری تبدیل میشـــود و اور ســـبب اول باز وردد ،حکم اول نیز باز
میورددا
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وی به آیه «يأ ُّ َّ ِ
س َ ُكم» (مائده )121:ا شاره میکند که در مکه و
َ
َيها الذ َ
ين ءَ َامنُواْ َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ
آغاز دعوت ا سالم و زمان ضعف م سلمانان نازل شده ،ولی فرمان جهاد و امر به معروف و
نهی از منکر در مدینه و دوران قوت مسـلمانان صـادر شـده و اور مسـلمانان روزی ضـعیف
شــوند ،همان حکم اول باز میورددا (زرکشــی،1112،ص،2ص )119همچنیط ســیوطی در
«االتقان» کالمی مشابه دارد و از آن با عنوان «منسأ» یاد میکندا (سیوطی،1121،ج،1ص-613
)612
از میان دانشــمندان متأرر هم افرادی قائل به ایط نوع نســخ شــده یا آن را پذیرفتهاند؛
مانند عبدالکریم رطیب در «تفســیر القرآنی للقرآن» مینویســد« :عدهای معتقدند آیاتی که
د ستور به تخفیف دادهاند ،نا سخ آیات سیف و قتال ه ستند؛ در حالیکه چنیط نی ستا بلکه
ایطها از قبیل «نســأ» هســتند؛ یعنی هر امر و حکمی که امتثالش در وقتی به دلیل و علتی که
موجب آن است واجب بوده ،سپس با انتقال علت آن حکم ،رود حکم هم منتقل میوردد
و ایط نسخ نیست؛ زیرا نسخ به معنی ازاله استا» (رطیب ،بی تا،ج،1ص)121
وی آ یات عدد رزمند وان (انفال)66-61:را مثال میز ند که در آ یه اول ،حکمی بر
مؤمنیط فرض میشــود که مناســب حال آنها در آن موقع بوده که قوت ایمان و ثبات یقیط
داشــتند؛ اما زمانی که با وجود کثرت ظاهری مســلمانان ،در آنها ضــعف پیدا شــد و جز
اندکی از آن ها اهل ح و ثبات یقیط و ایمان نبودند ،رداوند حکم را بر آن ها تخفیف داد
و از رویایی یک نفر مؤمط با ده کافر ،به رویارویی یک مؤمط با دو کافر ،حکم را تقلیل
دادا (رطیب ،بیتا ،ج،1ص )126ســپس اضــافه میکند که طبیعی اســت با بروشــت حال و
شــرایط مؤمنیط به حالت اولی و حالت قبل از ضــعف ،حکم اول نیز باز میوردد و هنگامی
که دوباره ضعیف شوند ،حکم دوم اجرا میورددا (رطیب ،بیتا ،ج،1ص)121
همچنیط صــبحی صــال پس از بیان افراط برری مفســران در آیات منســوره قرآن ،از
جمله نسخ آیات صف با آیات سیف وااا مینویسد« :اینها نسخ نیستند؛ بلکه نوعی از نسأ و
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تأریر بیان تا وقت حاجت ا ست ،هم چنانکه در قرآن به ایط مطلب ا شاره شده« :أو نُن سِها»
(بقره )126:لذا هر کســی که تحقی در نســخ کرده میداند که اکثر آیات منســوره از قبیل
نسأ استا» (صبحیصال ،1311،ص)263

وی مثال میزندکهآیه «يأ ُّ َّ ِ
سَ َ َ ُكم» (مائده )121:درآغاز دعوت
َ
َيها الذ َ
ين ءَ َامنُواْ َعلَْي ُك ْم أَن ُف َ

اسالمی و روی رأفت و رحمت بوده؛ اما زمانی که دعوت اسالمی قوت ورفت ،آیات نهی
از منکر و قتال نازل وردید؛ لذا رداوند به تناســـب حال و شـــرایط مؤمنان و محیط آن ها
حکمی صادر میکندا (پیشیط)

س َ ْ ِم ْن َيَأ أَْ نَُْن ِس َهاااا»،
نیز نصرحامد ابوزید در تبییط مفهوم نسخ از آیه شریفه «ما نََْن َ
سَ َ َها»« ،نُن ِسَ َ َها» و «نُن ِسَ َ َ ها» را نقل و میووید :قرائت سوم که به معنی تأجیل
سه قرائت «نَن َ

اســت ،قرائتی اســت که زرکشــی به اســتناد آن ،نســخ را به معنی تأجیل حکم میداند ،نه به
معنی غایت (ابو زید ،2211،ص)113؛ سپس در تعریف آن مینویسد« :حکمی است که امرِ
بدان به جهت سببی بوده ،سپس سبب از بیط رفته ،مانند امر به صبر و وذشت در هنگام قلّت
و ضعف که با ایجابِ امر به معروف و نهی از منکر و قتال ،ن سخ می شود و ایط در حقیقت
نسخ نیست؛ بلکه «نسأ» است»ا (ابو زید ،2211،ص)122
بنابرایط همانطور که رود عالمه معرفت اشــاره کردهاند ،ایط نوع نســخ ،تازوی ندارد
و از وذشــته تا امروز ،مفســران و محققان به ایط معنا از نســخ که «حکمی به جهت ســبب و
شرایطی تغییر کند و با برو شت شرایط ،حکم ساب هم بروردد» ،تحت عنوان «ن سأ» توجه
داشته و دارندا
منتهی به نظر میرســـد آنچه که نظریه عالمه معرفت را از دیگران متمایز نموده موارد
ذیل است:
اوالً؛ عنوان دادن «ن سخ» به ایط فرآیند ا ست؛ زیرا در ایط فرآیند نیز تغییر و رفع حکم
صورت میویرد ،درحالیکه دیگران آن را در مقابل نسخ و تحت نسأ مطرح کردند؛
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ثانیاً؛ ناموذاری آن به «نسخ مشروط» است که با توجه به مفهوم آن ،ناموذاری روب
و قابل قبولی برای آن است؛
ثالثاً؛ ایط نوع نســـخ را «نســـخ تدریجی» میداند و به تدریجی بودن ایط فرآیند توجه
میکندا همانطور که حداقل در تشـــریع برری احکام تدریجیت دیده میشـــود ،در نســـخ
برری احکام از جمله احکامی که به ســبب تغییر شــرایط متغیر میشــوند ،تدریجیت نهفته
است؛ شاهد آن نیز تدرّج در رفع و نسخ ظاهری بسیاری از آیات قرآن استا
 .2-1-3مصادیق نسخ مشروط
 .1-2-1-3آیات صفح و قتال
عالمه معرفت ،رو شط تریط شاهد برای ن سخ م شروط را آیات صف و چ شمپو شی از
آزار م شرکان و معاندان ا سالم میداند که م سلمانان صدر ا سالم به ر صوص در مکه بدان
د ستور داده شدند؛ زیرا آنان در مکه در مو ضع ضعف قرار دا شتند و در صورت مقابله به
مثل ،امکان نابودی آنان میرفت؛ لذا در سوره جاثیه که شصت و پنجمیط سوره مکی است

ِ ِِ
ِ
ام اهللااا» (جاثیه)11:
ين ََليََْر ُجو َن أَيَّ َ
ين ءَ َامنُواْ يََ ْغفُر اْ للَّذ َ
میفرماید« :قُل لِّلَّذ َ

ام اهلل» کســانی هســتند که از عقوبت الهی تر
ذين ََل يََْر ُجو َن أَيَّ َ
مقصــود از «الّ َ

ندارند و

اصــال توجهی بدان ندارند که طبیعتاً قابل وذشــت نمیباشــند؛ اما حکم عفو آنها ص ـرفاً به
جهت ضعف مسلمانان در مکه داده شد و زمانی که جامعه اسالمی شوکت و قدرت رود را

ِ ِِ
ِ
َّه ْم ظُلِ ُموااا» (حج )93:ســپس دســتور
ين يَُ َقاتََلُو َن بأَنَ ُ
یافت ،اذن به قتال صــادر شــد« :أُذ َن للَّذ َ

ض الْمؤِمنِني ع ِ
َيها الن ُّ ِ
مقاتلهآمد« :يَأ ُّ
اعتَ ُد اْ
لى الْقتَ ِالااا» (انفال« ،)61:فَ َم ِن ْاعتَ َدى َعلَْي ُك ْم فَ ْ
َّىب َحِّر ُ ْ َ َ َ
ِ
ِ ِِ
ني َحْيَ ُ َ َجَدُُّوُ م» (تو به )1:که
َعلَْيَِ م َْ ِل َمَا ْاعتََ َدى َعلَْي ُكم» (بقره« ،)131:فََاقَْتُلُواْ الْ ُم ْْ َ َ َ َ َ َ َ ِرد َ
تمامی ایط آیات در سورههای مدنی استا
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ى
همچنیط در رویارویی با یهود مدینه ،ابتدا د ستور وذشت آمد« :فَ ْ
اع ُفواْ َ ا ْ
ص َ َف ُ واْ َح َ
يَأْتِى اللَُِّ بِأ َْم ِرهاا» (بقره )123:تا ایطکه اسالم و مسلمانان قوی شدند و توطئههای یهود پیرامون
َ
مدینه وســترر یافت که حکم جنگ با آنان صــادر وشــت تا رفّت جزیه دادن را بپذیرند:

اْلِزي َ عن ي أد م ص ِ
اغ ُر ن» (توبه( )23:معرفت،1911،ص)266-261
ى يَُ ْعطُواْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
« َح َ
عالمه معتقد است ن سخ در ایط آیات ،مربوط به شرایط راص زمانی و مکانی رویش
اســت و اینها در واقع نســخ نیســتند؛ بلکه یک ســری احکام متعددی هســتند که هر یک به
شرایط راص رود ب ستگی داردا ای شان میووید تغییر حکم با تغییر شرایط ،ن سخ شمرده
نمی شـــود؛ بلکـه ایط تغییر موضـــوع اســــت کـه موجـب تغییر حکم وردیـده اســــتا
(معرفت،1919،ص )129-122عالمه ،آیاتی را که برری احکام را تدریجا ت شریع نموده نیز
از همیط قبیل میداند؛ به ایط ترتیب که ابتدا با لحنی مالیم حکمی بیان شده ،سپس شدید و
شدیدتر وردیده است؛ مانند آیات تشریع قتالا (معرفت،1911،ص)261
آیات صف و قتال در قرآن کریم بر چند ق سم ا ست؛ واهی مربوط به رود مؤمنان و
مســلمانان اســت که از بحث ما رارج اســت ،واهی مربوط به اهل کتاب و واهی مربوط و
نسبت به مشرکان است که دو قسم اریر مورد بررسی قرار میویردا
الف) آیات صفح و قتال با اهل كتاب
بســـیاری از اهل کتاب ،با ایط که به حقانیت پیامبر(ص) اعتراف داشـــتند؛ ولی از هر
فرصتی برای تضعیف مسلمانان استفاده میکردند و نه تنها رود به آئیط اسالم نمیورویدند؛
بلکه از روی حسادت ،سعی داشتند تا مؤمنان را نیز از ایمانشان به آئیط الهی اسالم بازدارند

(نا ک طبرســی،1912،ج،1ص919؛ طبری،1112،ج،1ص )911که آیه شــریفهی « َ َّد َدِْ ٌري
ِ
ِِ ِ
ِِ ِ
ِ ِ
ني َلُ ُم
َّارا َح َس َ ًدا ِّم ْن عند أَن ُفس َ ِهم ِّمن بََ ْعد َما تَََبَ َّ َ
ِّم ْن أَ ْ ِل الْكتَاب لَ ْو يََُرُّد نَ ُكم ِّمن بََ ْعد إميَان ُك ْم ُدف ً
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اْل ُّق فَاعفواْ اصف واْ حى يأْتِى اللَِّ بِأَم ِرهِ إِ َّن اللَِّ على ُدل ش أ
ىء قَ ِدير» (بقره )123:فرود آمد
َ َ َ ِّ َ
َْ ْ ُ َ ْ َ ُ َ َ َ َ ُ ْ
و به آنها دستور داد در برابر تالرهای انحرافی و اذیت اهل کتاب ،عفو و وذشت کنندا

ى يَأْتِ َى اللَُِّ بِأ َْم ِرهِ» و داللت برری روایات بر نســخ ایط آیه توســط آیه« قَاتِلُواْ
جمله « َح َ
ِ ِ
َّ ِ
ِ ِ ِ ِ ِ ِ
اْلَ ِّق ِم َن
ين ْ
ين ََليَُ ْؤمنُو َن باللَِّ َ ََلبالْيَ ْوم اَلَخ ِر َ ََل ُُيَِّرُمو َن َما َحَّرَم اللَُِّ َ َر ُس َ َ َولُُِ َ ََليَدينُو َن د َ
الذ َ
َّ ِ
اْلِزي َ َ عن ي َ أد م ص َ َ َ َ َ َ َ َ ِ
ِ
اغُر ن» (توبه )23:و یا آیه «فََاقَْتُلُواْ
ى يَُ ْعطُواْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
ين أُ تُواْ الْكتَ َ َ
ال َذ َ
اب َح َ
ِ
ني َحْي ُ َ َجدُُّوُ م» (توبه( )1:راک :طبر سی ،1912 ،ج ،1ص911؛ سیوطی،1121 ،
الْ ُم ْْ َ َ ِرد َ
ج ،1ص ،)121موجب شد برری مفسران و دانشمندان علوم قرآن ایط آیه را منسوره بدانندا
(ناک :ابط حزم ،1126 ،ص 21؛ فخر رازی ،1122 ،ج ،9ص612؛ طباطبایی ،1111 ،ج،1
ص)211
در برابر برری از مفســران و دانشــمندان علوم قرآن ،به دالیل مختلفی از جمله موقت
بودن حکم منسوخ ،نسخ در آن را نپذیرفته اندا (ناک :آلوسی ،1111 ،ج ،1ص911-916؛

روئی ،بیتا ،ص211-216؛ مکارم ،1911 ،ج ،1ص )933عالمه معرفت در ابتدا نســـخ ایط
آیه را صـــحی می دانســـتند(معرفت ،1111 ،ج ،2ص 919-911و )911؛ اما پس از طرح
نظریه نســخ مشــروط و تدریجی ،رویارویی مســلمانان با یهود مدینه را از مصــادی ایط نوع
نســخ دانســته که ابتدا دســتور وذشــت آمد؛ ولی در عیط حال مشــخص نمود ایط وذشـت،

موقت استَ « :حى يَأْتِى اللَُِّ بِأ َْم ِرهِ» ،ولی پس از قدرت یافتط اسالم و توسعه یافتط توطئه های

َ

َ

یهود پیرامون مدینه ،دســتور جنگ با آنان صــادر وشــت تا زمانی که رفّت جزیه دادن را

اْلِزي َ عن ي أد م ص ِ
اغ ُر ن»ا
ى يَُ ْعطُواْ ْ ْ َ َ َ َ ُ ْ َ
بپذیرندَ « :ح َ
ایشان ادامه می دهد اینگونه آیات را به عنوان نسخ مشروط مطرح سارتیم بدیط جهت
که آیات منســـوره ،مربوط به شـــرایط مکانی و زمانی رویش اســـت و چنانچه در مکان یا
زمان راصّی آنگونه شرایط پیش آید ،آیات صف قوت یافته و حاکم رواهد بودا (معرفت،
 ،1911ص)261-261
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ب) آیات صفح و قتال با مشركان
مفسران معتقدند آیات بسیاری در سورههای مکی وجود دارد که در آنها نبی اکرم و
مسلمانان مأمور به عفو و وذشت نسبت به مشرکان و صبر در برابر آنها شدند؛ مانند آیات:
مزمل( 12:ناک :طبری،1112 ،ج،23ص11؛ ابط حزم ،1126 ،ص62؛ طبرســـی ،1912 ،ج
12ص ،)111طــار ( 11:ناک :طــبــری ،1112 ،ج ،22ص36؛ ابــط حــزم ،1126 ،ص61؛
سیوطی،1121،ج ،6ص991؛آلو سی ،1111 ،ج ،11ص ،)912زررف( 13:ناک :ابط حزم
 ،1126،ص11؛ طبری ،1112 ،ج ،21ص19؛ طبر سی ،1912 ،ج ،3ص32؛ سیوطی،1121 ،
ج ،6ص ،)21غا شیه( ،22:طبری ،1112 ،ج ،92ص126؛ ابط حزم ،1126 ،ص61؛ طبر سی،
 ،1912ج ،12ص121؛ ســـیوطی،1121 ،ج،6ص )919وااا ،تا ایط که در دوران مدنی و با
شکل ویری حکومت ا سالمی و به قدرت ر سیدن م سلمانان ،فرمان جهاد با م شرکان صادر
شد و فرامیط وذشته را نسخ کردا
اما جمعی از مفســـران معتقدند بســـیاری از آیات یاد شـــده ناظر به آیات قتال و جهاد
نبوده و احکام آنها در جای رود پا برجا هســتند؛ بلکه ســیا بیشــتر ایط آیات ،تســلیت و

دلداری نبی اکرم و واوذاری انتقام آنها به رداوند اســت؛ مانند آیه  11ســوره جاثیه« :قُل
ِ ِِ
ِ
ام اللَّ ِِ » که همچون دیگر آیات عفو و صــف در دوران
ين ََل يََْر ُجو َن أَيَّ َ
ين ءَ َامنُواْ يََ ْغفُر اْ للَّذ َ
لِّلَّذ َ
مکه ،ربطی به حکم قتال ندارد و یک دســتور ارالقی در بررورد با کفار میباشــد(روئی،
بیتا ،ص969-962؛ مکارم شیرازی،1911،ج ،21ص)216ا
عالمه معرفت ،آیات صف و وذشت در مقابل آزار مشرکان را روشطتریط شاهد بر
نسخ مشروط میداند که طب ایط آیات ،مسلمانان صدر اسالم بهویژه در مکّه دستور یافتند
تا در مقابل آزار مشــرکان رویشــتط دارى کنند و صــبر و بردبارى از رود نشــان دهند؛ زیرا
آنان در مکه در مو ضع ضعف قرار دا شتند و در صورت مقابله به مثل ،امکان نابودى آنان
مىرفتا
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ای شان معتقد است مقصود از «ايّام اللِّ» در آیه  11سوره جاثیه ،وقایع هولناک و کنایه
از عقوبت هاى سخت الهى ا ست و اینان که بیم عقوبت الهى را ندارند ،یعنى از ردا تر سى
ندارند و جانب عقوبت الهى را وقعى نمى نهند ،هروز مســتوجب وذشــت و رأفت اســالمى
نی ستند؛ لذا د ستور وذ شت در ایط آیه صرف ًا به جهت ضعف مو ضع م سلمانان بوده که باید
رعایت مى کردند؛ اما زمانی که جامعه اســالمى شــوکت و قدرت رود را یافت ،اذن به قتال

ِ
ِ ِِ
ص َ ِرِ ْم لَ َق ِد ٌير»؛ (حج)93:و د ستور
ين يُقاتََلُو َن بِأَنَ َُّه ْم ظُل ُموا َ إِ َّن اللََِّ َعلى نَ ْ
صادر شد« :أُذ َن للَّذ َ
ض الْم ْؤِمنِني َعلَى الْ ِق ِ
تال» (انفال ( )61:نیز آیات بقره 131:و توبه )1 :که تمامى
مقابله آمدَ « :حِّر ِ ُ َ
ایط آیات در سورههاى مدنى است (معرفت،1911 ،ص)266-261ا

عالمه اشــاره می کند که ایط نوع نســخ در حقیقت نســخ شــمرده نمیشــود؛ بلکه یک
سری احکام متعددی ا ست که هر یک به شرایط راص رود ب ستگی داردا و تغییر حکم با
تغییر شــرایط نســخ شــمرده نمیشــود؛ بلکه ایط تغییر موضــوع اســت که موجب تغییر حکم
وردیده استا (معرفت ،1919 ،ص )129-122ایشان می ووید :ایط قبیل آیات ،نشان دهنده
ایط است که مسلمانان شرایط متغیر و تدریجی داشتند؛ لذا حکم بعدی ظاهرا حکم قبلی را
نسخ می کند و ایط نسخ به اصطالح تدریجی است که ما اسم آن را نسخ مشروط وذاشتیم
و در واقع نسخ نیستا (معرفت ،1919 ،ص)63
 .2-2-1-3آیات عدد رزمندگان
آیه  61سوره مبارکه انفال به م سلمانان د ستور مىدهد که حتى اور ل شگر د شمط ،ده
برابر آنها با شد از مقابله با آنها سرباز نزنند ،در حالى که در آیه بعد ،ن سبت را به دو برابر

ِ
ض الْم ْؤِمنِني َع ِ ِ
َيها الن ُّ ِ
تنزل داده است« :ياأ ُّ
ص َاب ِرُ َن يََ ْغلَِبُواْ
لى الْقتَال إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم ع ْْ َُر َن َ
َّىب َحِّر ُ َ َ
َّ ِ
ِ
ِ ِ ِ
َّف َّ
ين َد َفُر اْ بِأَنَ َُّه ْم قََ ْوٌم ََّل يََ ْف َق ُهون .اَْل َن َخف َ
اللُِ
ماْئََتَني َ إن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّماَْئ ٌ يََ ْغلَبُواْ أَلْ ًفا ِّم َن الذ َ
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عن ُكم علِم أ َّ ِ
ِ
ص َ َ َابِرٌ يََ ْغلَِبُواْ ِماْئََتَ ِ
ف
ني َ إِن يَ ُكن ِّمن ُك ْم أَلْ ٌ
َن في ُك ْم َ
ض َ َ َ ْع ًفا فَُن يَ ُكن ِّمن ُكم ِّماْئَ ٌ َ َ
َ َْ ََ
ِ
ِ
ِ
ِ
الصاب ِرين» (انفال) 66-61 :
ني بُِ ْذن اللَِّ َ اللَُِّ َم َع َّ
يََ ْغلَبُواْ أَلْ َف ْ
ایط ارتالف ظاهرى سبب شده که بع ضى حکم آیه اول را به و سیله آیه دوم من سوخ
بدانند (ابط حزم،1126 ،ص )93و یا آیه اول را بر یک حکم مســـتحبّ و آیه دوم را بر یک
حکم واجب حمل کنند(طبری،1112 ،ج،12ص )23؛در برابر ،جمعى از مفســـران معتقدند:
هر یک از ایط دو حکم مورد معینى دارد؛ به هنگامى که م سلمانان ورفتار ضعف و س ستى
شوند و در میان آنها افراد تازه کار و ناآزموده و سارته ن شده بوده با شند ،مقیا

سنجش

همان نسـبت دو برابر اسـت؛ ولى به هنگامى که افراد سـارته شـده و ورزیده و قوى االیمان
همانند بسیارى از رزمندوان بدر بوده باشند ،ایط نسبت تا ده برابر ترقى مىکندا
بنابرایط دو حکم مذکور در دو آیه ،مربوط به دو وروه مختلف و در شــرائط متفاوت
ا ست و به ایط ترتیب ن سخى در اینجا وجود ندارد و اور مى بینیم در بع ضى از روایات تعبیر
به نســخ شــده ،باید توجه داشــته باشــیم که نســخ در لســان روایات مفهوم وســیعى دارد که
تخصیص را هم شامل مىشودا (مکارم،1911 ،ج،1ص)293-291
عال مه معرفـت در ا لتمه ید رود قـا ئل به نســـخ در ایط آیـات شــــدنـد(معر فت،
،1111ج،2ص)921؛ اما ایشــان ســالها بعد ،پس از ابداع و طرح نســخ مشــروط و تدریجی،
نســـخ در ایط آیــات را از نوع نســـخ مشـــروط دانســـتنــد (معرفــت ،1911،ص261؛
معرفت،1919،ج،11ص)121-129؛ به ایط معنا که حکم هر دو آیه مربوط به شرایط زمانی
و مکانی رویش است که با بازوشت شرایط ،حکم نیز باز میورددا
هم چنیط ن سخ در آن ،ن سخ تدریجی ا ست که مرحله به مرحله ت شریع وردیده ا ست؛
م سلمانان نوپا که شاید عقیده ایمانی چندان در اعماق شان نفوذ ندا شته ،از انجام د ستور اول
تر سیدند و از رود ضعف و س ستی ن شان دادند که در آیه بعد د ستور تخفیف یافت و ایط
صـــح نه آز مایشـــی بود که در آن ز مان ان جام ور فت و برای همیشــــه عبرت اســــتا
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(نصــیری،1911،ج،2ص )113همانطور که وذشــت ،عبدالکریم رطیب هم نســخ در ایط
آیات را از نوع «نسأ» میداند که هر یک از احکام ،بسته به شرایط رویش استا(عبدالکریم
رطیب ،بیتا،ج،1ص 121-121و ج ،1ص)616-663
 .2-3نسخ تمهیدی و مصادیق آن در قرآن كریم
عالمه معرفت از نوع دیگری از نسخ نیز با عنوان نسخ «تمهیدی» یاد میکنند که هدف
آن ،ری شه کط نمودن برری عادات غلط جاهلی در یک فرایند تدریجی میبا شد که شارع
مقد

برای نســخ و ازاله ایط ســنتها ،ابتدا حکمی هماهنگ با جامعه تجویزکرده ،ســپس

عقب نشینی کرده و بنیان ایط عادت غلط در جامعه را فرو میریزدا (معرفت،1919 ،ص)11
در واقع بیان ایط حکم نه در جهت تثبیت؛ بلکه به منظور فراهم شـــدن زمینه برای رفع و
برداشتط آن استا
عالمه معرفت پس از بیان ایط نوع نسخ در مسئله نشوز زن ،از ایط نسخ به عنوان «نسخ
تدریجی» نام میبرد (معرفت،1129 ،ص )111-112که عبارت اســت از شــیوه تدریجی در
نابودی عادات غلط جاهلیا (معرفت ،1129 ،ص )111-112ای شان در ر صوص ناموذاری
ایط نوع نسخ میفرمایند« :اسم اصلی آن "تمهید النسخ" است؛ یعنی زمینه سازی برای نسخ
چیزی؛ اما نام آن را «النسخ التمهیدی» وذاشتما» (معرفت،1919 ،ص)12
در مورد نسخ تمهیدی نیز مانند نسخ مشروط ،توجه ابتدایی عالمه در «تدریجیتِ» ایط
نوع ن سخ بوده؛ همانطورکهوفته ا ست ایط نوع ن سخ « ،شیوه تدریجی برای نابودی عادات
غلط جاهلیاســت»؛منتهی با ایط قید که احکام در ایط شــیوه تدریجی ،مقدمات و تمهیداتی
برای ن سخ و رفع کامل سنت و عادت غلط ه ستندا در واقع میتوان وفت ن سخ در اینجا ،به
معنی صدور حکم یا احکامی تدریجی است که مقدمه و تمهید نسخ باشندا
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 .1-2-3پیشینه نسخ تمهیدی
در تو ضی و سابقه ایط مورد ،شواهد زیادی م شاهده نمی شود؛ اما اور ن سخ در آیه
نجوی (مجادله )19-12 :را ن سخ تمهیدی بدانیم؛ به ایط معنا که د ستور به دادن صدقه برای
صـــح بت با پ یامبر ،در حقی قت م قد مه رفع ایط عادت غلط بوده که مردم بیج هت و
بیضرورت مزاحم اوقات شریف پیامبر نشوند و ایط دستوری امتحانی و برای رساندن پیامی
بوده ،میتوان نظر ابومســـلم اصـــفهانی را در ایط رصـــوص آورد که حکم در ایط آیه را
حکمی امتحانی برای جداســـارتط مؤمنان از منافقان دانســـته که با انتهای غایت ،حکم نیز
پایان پذیرفته و ایط از قبیل نسخ نیستا (فخر رازی،1122 ،ج،23ص)136
حتی برری از افرادی که قائل به ن سخ آیه ه ستند ،حکمت آن را امتحان و ورفتط ایط
پیام دانســتهاند که بی ضــرورت و جهت نباید مزاحم اوقات ورانقدر پیامبر شــدا (مکارم،
 ،1911ج،29ص )112همچنیط نســـخ تمهیدی ،می تواند ارتباط تنگاتنگی با مســـأله تأثیر
ناپذیری قر آن از فرهنگ زمانه دا شته با شد؛ به ایط بیان که چگونه قرآن ،عادات و ر سوم و
فرهنگ جاهلی را انکار یا اصــالح و یا تکمیل نمود و جامعه مترقی اســالمی را پایهوذاری
کردا
 .2-2-3مصادیق نسخ تمهیدی
 .1-2-2-3نافرمانی و نشوز زن
از جمله مصادیقی که آیتاهلل معرفت برای نسخ تمهیدی یاد کردهاند ،آیه نشوز است:

ض ِما أَن َف ُقواْ ِمن أَموالِِم فَال َّ ِ
ِِ
الر َج ُ
« ِّ
لى بََ ْع أ َ َ
َّل اللَُِّ بََ ْع َ
صَل َ ُ
ْ َْ ْ
لى النِّ َسَاء مَا فَََّ َ
ََّ ُه ْم َع َ
ال قََ َّو ُامو َن َع َ
ِ
ِ
اف لِّْلغَْي َ ِ
ى اللَّ َُِ َ َّاَل ِ
تى ََافُو َن نُ ُْ َ َ َ َ َ َ َوَ ُ َّن فَعُِْوُ َّن َ ا ْ ُُُر ُ َّن ِى
ا ِمََا َح ِف َ
اف َح َافََْ ٌ
قَ َانتَ َ ٌ
الْم ِ
اض ِربُوُ َّن فَُِ ْن أَطَ ْعنَ ُك ْم فَ ََلتَََْبغُواْ َعلَي ِه َّن َسَبِيَلً إِ َّن اللََِّ داَ َن َعلِيًّا َدَبِرياً» (نسا )91 :
َّاج ِع َ ْ
َ َ
قسمت دوم ایط آیه ،درباره زنان متخلفی است که از وظائف رود سرپیچی میکنند و
نشانههای ناسازواری در آنها دیده می شودا «نشوز» به معنی عصیان و استکبار از اطاعت و

 21معناشناسی نسخ تدریجی ،مشروط و تمهیدی از منظر آیتاهلل معرفت

ناسازواری است و مراد از «روف نشوز» ایط است که عالئم آن به تدریج پیدا شودا مردان
در برابر ایطوونه زنان مســئولیتهایی دارند که با توجه به ســیا  ،باید مرحله به مرحله انجام
ویرد و به ترتیب باشدا (طباطبایی،1111 ،ج،1ص)911
مرحله اول در مورد ایطوونه زنها ،موعظه و نصـــیحت اســـت؛ مرحله دوم ،دوری از
آنها در بستر و به اصطالح قهر کردن است و مرحله سوم« ،ضرب» و زدن آنهاستا مفسران
معتقدند بر ا سا

روایات و کتب فقهی و ا صول ا سالمی ،منظور از زدن زنان نا سازوار در

این جا ،زدن غیر مبرّح و بدون درد (قمی ،1961 ،ج ،1ص191؛ طبری ،1112 ،ج ،1ص11؛
جصاص،1121 ،ج،9ص112؛ آلوسی،1111 ،ج،9ص ،)21مالیم و رفیف است که موجب
شـــکســـتگی و جراحت و کبودی بدن نشـــودا (زمخشـــری،1121 ،ج،1ص121؛ آلوســـی،
،1111ج،9ص21؛ قمی مشهدی1961 ،ر،ج،9ص931؛ مکارم،1911 ،ج،9ص)919
در روایــات از امــام بــاقر(ع) آمــده کــه زدن بــا مســـواک مراد بوده (طبرســـی،
،1912ج،9ص )63و منظور زدن تأدیبی ا ست؛ همانند زدن کودکان برای ادب شدن آنهاا
(رطیب ،بیتا،ج،9ص)119
عالمه معرفت در کتاب «شـــبهات و ردود» رویش ،مفصـــل به ایط مســـئله پردارته و
میفرماید برعکس کسـانی که ایط آیه را نوعی اهانت اسـالم به زن میدانند ،آیه شـریفه در
مقام باال بردن ارزر زنان و کرامت آنهاستا (معرفت،1129 ،ص)112-113
ای شان معتقد ا ست تعبیر « ضرب» و زدن در آیه شریفه ،برای سؤال پیرامون آن از نبی
اکرم (ص) بوده که در لسان و سیره ایشان و اهل بیت مطهرشان به روبی تفسیر شده است
که بر ایط اسا :
اوالً؛ ایط زدن ،باید آرام و بدون درد باشد که زدن ایط چنینی در حقیقت زدن نیست؛
بلکه مســ با ظرافت دســت اســت؛ لذا مقید شــده که با وســیلهای همچون چوب وااا که
دردآور ا ست نبا شد ،بلکه با چوب م سواکی که متعارف بوده با شدا ای شان روایاتی چند در
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رصوص تفسیر « ضرب» در ایط آیه از نبی اکرم و ائمه (ع) و صحابه نقل میکند که منظور
از « ضرب» را زدنی دانستهاند که غیر مبرّح ،مالیم ،بدون درد ،بدون تغییر رنگ در پوست،
با چوب مســواک ،به منظور تأدیب و به وســیله در مضــیقه قرار دادن آنها از لحا انفاقی
باشد (معرفت،1129 ،ص)112-111ا
ثانیاً؛ در سیره و سنت نبی اکرم و اهل بیت مطهرشان ،از زدن زنان نهی و بر ممنوعیت
آن تأکید شده و متخلف از ایط نهی از شرار امت دانسته شده است (معرفت،1129،ص-112
)119ا
ثالثاً؛ توصـــیه های مؤکدی بر حفظ شـــأن و ارزر زنان و کرامت آن ها و رفتار با
عطوفت و مهربانی و مالیم با آنها شده است ،سپس به روایات فراوانی در ایط زمینه اشاره
میکنندا (معرفت،1129 ،ص)116-119
عالمه معرفت پس از بیان ایط مقدمات در پایان مینوی سد « :ضرب و زدن زنان ممنوع
ا ست ،مگر آرام و بدون درد و شدت با شد و بهتر ا ست که تأدیبی از طری تنگ ورفتط بر
آنها در انفا باشد ،نه زدن با دست و عصا و بهتر از آن ،ایط است که به اقتدا از نبی ردا
و ائمه معصـــومیط ،به طور کل ،زدن زنان را ترک نماید» و نتیجه ایطکه «اطال ظاهر آیه،
نسخ تمهیدی است که ناسخ آن ،سفارشات اکید بر حفظ شأن و کرامت زن و منع از زدن
اوست به هر نحوی که باشد؛ مگر آنکه ضرب محسوب نشودا بنابرایط ارذ به اطال ظاهر
آیه ،ارذ به ظاهر منســوخ اســت که مخالف صــری منع رســول ردا و ائمه معصــومیط و
سفارشات اکید آنهاست»ا (معرفت،1129 ،ص)111 -111
عالمه معرفت در جای دیگر میووید« :ایط ترریص ضـــرب زمانی آمد که زدن زن
یک امر متداولی بودا اســـالم ازآنجاکه می رواهد با ایط وضـــع مبارزه کند ،ایط آیه نازل
می شود ،اما مردها وستاخ می شوند؛ زیرا تا به حال مجوز شرعی برای زدن زنانشان نداشتندا
زنها برای اعتراض ردمت رســول اکرم (ص) میرســند ،پیامبر میفرمایند :هیچ کس ح
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ندارد زنش را بزند و معنای آیه ایط اســـت که زدن نه دردآور باشـــد و نه اثری بگذارد و

ريکم لِنِسائِِ» و فرمود« :از ما نیست کسی که به زنش تعدی کند»ا ایط شد
فرمودندَ « :خ ُريُکم َخ ُ
که مردها تأویل واقعی آیه را فهمیدند؛ لذا ایط آیه برای زمینهســازی نس ـخِ یک عادت غلط
جاهلی آمد» (معرفت،1919 ،ص )12-11و به همیط جهت بدان نسخ «تمهیدی» میوویندا

عالمه معرفت معتقد اســـت بر اســـا آیه شـــریفه که میفرماید« :فُن أَطَعنَکم فَلتَبغُوا

عليهن سَبيَلً» معلوم میشود همه ایط کارها مقدمه اطاعت است و ضربی که پیامبر بیان کرد،
َّ
ضرب توهینی است ،نه ایالمی و زن را به بازوشت تحریک میکند؛ زیرا اور ضرب ایالمی
باشد ،موجب ازدیاد نفرت می شودا آیه میفرماید :موعظه کنید و اور مؤثر نبود عتاب کنید
و به قهر بگیرید تا ا صالح شوند ،نمیووید شکنجه کنید! لذا ایط آیه آمد تا مردم از معنای
ضرب بپرسند و زمینهای باشد برای حذف یک عادت زشت؛ زیرا ضربی را تجویز میکند
که در واقع ضرب نی ست (معرفت،1919 ،ص )12و در واقع ت شریع آن ،برای رفع تدریجی
آن استا (نصیری،1911 ،ج ،2ص )132
 .2-2-2-3آزادی تدریجی بردگان
«بردهداری» از جمله مواردی است که اسالم به ظاهر ،آن را امضا کرد؛ در حالیکه از
همان ابتدا در پی فراهم کردن تمهیدات و مقدماتی برای رفع ایط ســـنت غلط بودا اســـالم
زمانی ظهور کرد که تعداد بردوان در جامعه آن روز ،بیشتر از تعداد افراد آزاده بود و شیوه
بردهداری مانند رون در رگهای جامعه آن روز در جریان بودا
لذا اور اســـالم در رفع و الغا ایط ســـنت غلط به یکباره اقدام میکرد ،نتایج و آثار
زیانباری به همراه میداشت ،از جمله قیام میلیونها برده علیه اسالم که تنها راه درآمدشان،
از طری مالکشــان بود ،یا قیام مالکان و برده داران علیه اســالم ،به جهت اینکه منافع رود را
در رطر میدیدند ،یا شـکسـته شـدن سـتون فقرات اقتصـاد جامعه آن روز با حذف ررید و
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فرور برده که نابســـامانیهای فراوانی به دنبال میداشـــت و همچنیط جداشـــدن یکباره از
زندوی که انســانها بدان عادت داشــتند ،برایشــان ســخت و مشــکل بود و احتمال مخالفت
آنها با اســـالم زیاد میبود؛ در نتیجه اســـالم برای عالج ایط بیماری مزمط تاریخی ،شـــیوه
تدریجی در پیش ورفتا (زلمی،1939،ص)11-11
عالمه معرفت ،الغا برهداری در اسالم را نمونه بارز «نسخ تمهیدی» دانسته و میووید
اســـالم در حالی ظهور کرد که برده داری بر جامعه تحمیل شـــده و بهصـــورت یک رور
اقتصـــادی و اجتماعی درآمده بود و بدون مقدمات ،امکان الغا و ابطال آن نبودا ایشـــان
میووید ا سالم در مقابل ایط انحراف ای ستاد؛ اما نه به صورت صری علنی ،بلکه به صورت
تدریجی و مقدماتی ایط امر تحق یافت (معرفت،1129 ،ص )111و مراحل ذیل را پشـــت
سر وذاشت:
مرحله اول :خشکاندن ریشههای بردهداری
عالمه معرفت ریشـــههای بردوی را ســـه عامل جنگ ،غارتوری و اســـارت معرفی
میکند (معرفت ،1129 ،ص )111و میووید« :اسـ ـالم ایط شـــیوهها را به جز "اســـارت" و
حالت تســلط بر دشــمنان در میدان جنگ ،ممنوع کرد که فقط شــامل مردان ضــد اســالم
می شـــود و زنان و کودکان و پیران از آن رارجند و ایط بدان جهت بود که طرف را زنده
دستگیرکنندا (معرفت،1919،ص)19
از طرفی شــرایط آن روز به وونهای بود که امکان رفع یکباره اســرای جنگی وجود
نداشــت؛ لذا اســالم به آزاد کردن اســیران ،بدون عوض و چشــم داشــت و یا با عوض و

ِ ِ َّ ِ
الرقَ ِ
ى إِ َذا أَثْ َخنتُ ُموُ ْم فَ ُْ ُّد اْ
ب ِّ
ين َد َفُر اْ فَ َ
اب َح َّ
َّ ْر َ
بهصورت مبادلهای فرمان داد« :فَُ َذا لَقيتُ ُم الذ َ
ِ ِ
الْوثَ َ ِ
ب أَْ َ َارَ اااا» (محمد)1 :
ى تَ َ
َّ َع اْلَْر ُ
َ
اق فَُ َّما َمنَّا بََ ْع ُد َ إ َّما ف َداءً َح َ
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اسالم حتی در همیط مورد جنگی که برده ورفتط را مجاز شمرده ،سخنی از بردوی و
برده ویری اســیران ندارد تا بهصــورت قانونی ثابت دربیاید؛ بلکه قرآن می رواهد در آینده
دور یا نزدیک ،بشریت رفتار با اسیران را تنها در چهارچوب ایط دو قانون (آزادسازی بدون
فدیه و یا با فدیه) منحصـــر نماید و مســـلمانان نیز به بردهداری تنها به عنوان پذیرر قانون
قهری و وریز ناپذیر تط دهند ،نه به عنوان یکی از قوانیط اســـاســـی اســـالما عالمه معرفت،
وامی جلوتر نهاده و اظهار میدارد ،اســالم از ایط قانون برای همیشــه ،تبعیت نکرده اســت؛
بلکه هرواه احســـا

امنیت کند ،بردهها را بدون فدیه آزاد میکندا به اعتقاد ایشـــان حتی

یک مورد وجود ندارد که اسالم اسیران را به بردوی ورفته باشدا (معرفت ،1129،ص-111
)116
مرحله دوم :تکریم ،احترام و برابری انسانها
اســالم ،به انســان شــخصــیت داد و همه انســانها را مســاوی و برابر قرار داد و فرمود:
«بع ضُکم مِط بَعض» (ن سا  )21 :که به حقیقت برابری همه ان سانها در شئون ان سانیت و بی
ارزر بودن ت فاوت های ظاهری نزد ردا اشــــاره داردا (فخر رازی ،1122 ،ج ،12ص13؛
طباطبایی،1111 ،ج،1ص)211
اســـالم ،تن ها مالک ومع یار برتری را تقوی اعالم نمود (حجرات)19 :؛ یعنی ه مه
ان سانها برادرهم و ازیک پدر و مادرند و ک سی که ا صالتش از راک ا ست ،بر دیگران جز
به تقوا برتری نداردا عالمه معرفت راطر نشــان میکند اســالم هم در قول و وفتار و هم در
میدان عمل ،برتری و بردوی را ممنوع نمود؛ در قول و سخط فرمود :عنوان برده ،از بردوان
برداشــــتــه شــــود (ا بط ا ث یر جزری ،1961 ،ج ،9ص 112و111؛ ا حمــدی میــا ن جی،
،1113ج،9ص)121
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السُن فََتَ ِ
يان» (یوسف )96 :از دو غالم،
همانطور که قرآن کریم در آیهَ َ « :د َخ َل َم َعُِ ِّ ْ َ
تعبیر به دو جوان (فتیان) میکند ،پیامبر اکرم در روز فت مکه ،افتخارات جاهلی و شــرافت
نسبی را از بیط برد و مردم را به دو دسته سعادتمند و شقاوتمند تقسیم نمودا در میدان عمل
به آنها حقوقی برابر با ان سانهای آزاد داد ،مانند جواز ت صدی بردوان در منا صب ر سمی و
غیر رســـمی ،همچون جواز اقتدا نماز به بردوان که برتریط اعمال عبادی اســـالم اســـت،
فرماندهی جنگ ،ازدواج ،هم غذایی با آن ها وااا ا (راک :معرفت،1129 ،ص)112-116
موارد فراوانی در ســـیره نبی اکرم و ائمه اطهار (ع) وجود دارد که بیانور تکریم بردوان و
احترام به آنهاستا (معرفت،1129 ،ص)112-111
مرحله سوم :ارائه راهكارهایی برای آزادی بردگان
اســـالم ،شـــیوه عت و ک تا بت را وســـی له آزادی کا مل برد وان قرار دادا (معر فت،

ِ
َّ
َاب ِ ََّا َملَ َك َ ْ أَْمي َانُ ُك ْم فَكََاتَِبُوُ ْم إِ ْن َعلِ ْمتُ ْم
ذين يَََْبتَغُو َن الْكتَ َ
،1129ص )112می فرماید َ « :ال َ َ
في ِهم خ ْرياً َتُو م ِمن ِ
مال اللَّ ِِ الَّذي َتا ُد ْمااا» (نور )99 :یعنی اور برده به مالک رود پیشنهاد
ْ َ َ ُْ ْ

مکاتبه دهد ،به اینکه بهای رود را از راه ک سب و کار به صورت اق ساط به او بپردازد و آزاد
شود ،مالک در صورت صالحیت و توانایی آنها برای انجام ایط کار ،پی شنهاد او را بپذیرد
(آلوسی،1111،ج،3ص916؛ طباطبایی،1111 ،ج،11ص )119و به بیت المال و رزانه دولت
دستور داد که به چنیط بردوانی مساعدت مالی نمایندا (مکارم،1911،ج،11ص)161
روشــط اســت که با ایط طرح ،هم بســیارى از بردوان آزادى رود را باز مى یابند و هم
توانایى زندوى م ستقل را در ایط مدت که ملزم به کار کردن و پردارت اق ساط ه ستند پیدا
مى کنند و هم صاحبان آنها به ضرر و زیان نمى افتند و عکس العمل منفى به زیان بردوان
نشان نخواهند داد (مکارم،1911،ج،11ص)161ا
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نیز قانون «وال عت » یعنى اور کســى برده رود را آزاد کند و آن برده پس از مرگ
هیچ وونه رویشـــاوند نســـبى و ســـببى از رود به یادوار نگذارد ،اموال او به آزاد کننده او
میرســـد که ایط رود یک نوع تشـــوی و پادار براى آزاد کردن بردوان اســـت (مکارم،
،1911ج،9ص)211ا
همچنیط آزادی بردوان ،کفاره بســـیاری از وناهان قرار ورفت ،از جمله کفاره ظهار
(مجادله ،)9 :کفاره قســم دروی یا عمل نکردن به قســم (مائده )13 :حتی کفاره بدرفتاری با
برده نیز ،آزادی آن قرار داده شــدا عالوه بر ایطها اســالم بر آزاد ســازی بردهها تشــوی و
ترغیب کرده و ک سانی را که به چنیط امر مهمی روی نمیآورند ،توبیخ و سرزنش میکند:
ْ َرقَََبَ َ » (بلد( )19-11 :زلمی،1939،ص)11-12
َْ َم َا الْ َع َقَبَ َ ُ فََ ُّ
«فَ ََلاقَْتَ َ َم الْ َع َقَبَ َ َ َ َم َا أ َْد َرئَ َ
بنابرایط برنامه اســـالم برای آزادی بردوان ،شـــیوه تدریجی بود که به آزادی مطل آن ها
انجامیدا (مکارم،1911،ج،9ص)919
نتیجهگیری
از فرمایشات عالمه معرفت در تعریف نسخ مشروط و تمهیدی و نیز با بررسی مصادی
قرآنی آنها به دست میآید که:
«نســـخ تدریجی» عبارت اســـت از «رفع و تغییر تدریجی حکم ســـاب »؛ که اور تغییر
تدریجی حکم با تغییر شرایط باشد و لحا بروشت و اعاده حکم با بروشت شرایط شود،
«نسخ مشروط»؛ و اور تغییر تدریجی حکم با لحا مقدمات و تمهیداتی برای رفع آن باشد،
«نسخ تمهیدی» نامیده میشودا
بنابرایط آنچه که باعث ا شتراک ن سخ م شروط و تمهیدی شده و بع ض ًا مرزبندی میان
آنها را دچار م شکل کرده ،ا شتراک آنها در تدرج و مرحلهای بودن آنها ست؛ هرچند به
لحا و جهتهای مختلف ،ایط نسخ به مشروط و تمهیدی تبدیل و تقسیم میشودا
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به عبارت دیگر ،تمامی م صادی ن سخ م شروط و ن سخ تمهیدی ،از نوع ن سخ تدریجی
ه ستند؛ ولی اور تغییر تدریجی حکم به سبب تغییر شرایط با شد و بازو شت حکم ساب با
بازو شت شرایط ساب لحا

شود ،ن سخ م شروط ا ست ،مانند آیات صف و قتال یا آیات

عدد رزمندوان که تغییر حکم در آنها به ســبب تغییر شــرایط اســت و با بروشــت شــرایط
ساب  ،حک م هم قابل بازو شت ا ست؛ ولی اور در تغییر تدریجی حکم ،احکام صادر شده
مقدمات و تمهیداتی برای رفع کامل آن باشد ،نسخ تمهیدی است ،مانند زدن زنان در هنگام
نشـــوز که حکمی اســـت مقدماتی برای رفع کامل آن ،یا نســـخ برده داری که مراحل آن،
مقدماتی برای الغا و رفع کامل آن هستندا
با ایط نتایج متّکی بر براهیط و شـــواهد در تثبیت دیدواه عالمه معرفت ،در برداشـــت
برری پژوهشــگران در تبییط «نســخ مشــروط از منظر اســتاد معرفت» که ســه نســخ تدریجی،
تمهیدی و مشروط را به یک معنا ارجاع دادهاند؛ جای تأمّل جدی استا
منابع
1ا قرآن كریما
2ا آلوسی ،محمود ،) 1111( ،روح المعانی فی تفسیر القرآن العزیز ،محق  :علی عبدالباری
عطیة ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،اولا
9ا آمدی ،علی بط محمد ،) 1121( ،اإلحکام فی اصول األحکام ،تعلیقیه :شیخ عبدالرزا
عفیفی ،ریاض :دار الصمیعی ،اولا
1ا ابط اثیر جزری1961( ،ر) ،النهایه فی غریب الحدیث و االثر ،محق  :محمود محمد
طناحی ،قم :موسسه مطبوعاتی اسماعیلیان ،چهارما
1ا ابط حزم اندلسی ،) 1126( ،الناسخ و المنسوخ فی القرآن الکریم ،محق  :عبدالغفار
سلیمان البغدادی ،بیروت :دارالکتب العلمیه ،اولا
6ا ابط منظور ،محمد بط مکرم ،) 1111( ،لسان العرب ،بیروت :دار صادر ،سوما
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1ا ابو زید ،نصر حامد 2211( ،م) ،مفهوم النص ،المغرب :دار البیضا مرکز الثقافی العربی ،اولا
1ا احمدی میانجی ،علی ،) 1113( ،مکاتیب الرسول ،قم :دارالحدیث ،اولا
3ا جصاص ،احمد بط علی ،) 1121( ،احکام القرآن ،محق :محمد صاد قمحاوی ،بیروت:دار
احیا التراث العربی ،بیناا

12ا حبنکة المیدانی ،عبدالرحمط حسط ،) 1122( ،الشریعة االسالمیة بین التدرج فی التشریع
و التدرج فی التطبیق ،بیجا ،اولا
11ا رطیب ،عبدالکریم( ،بیتا) ،تفسیر القرآنی للقرآن ،بیجا ،بیناا
12ا روئی ،ابوالقاسم( ،بیتا) ،البیان فی تفسیر القرآن ،قم :موسسه احیا آثار آیتاهلل روئی،
بیناا
19ا راغب اصفهانی ،حسیط بط محمد ،) 1112( ،مفردات فی غریب القرآن ،محق  :صفوان
عدنان داوودی ،دمش بیروت :دارالعلم دارالشامیه ،اولا

11ا رضایی اصفهانی ،محمد علی1932( ،ر)« ،نسخ مشروط از منظر استاد معرفت» ،معرفت
قرآنی( یاد نگار آیتاهلل معرفت ،علی نصیری)،ج ،1چاپ اول ،تهران :پژوهشگاه فرهنگ و
اندیشه اسالمیا
11ا زرقانی ،محمد عبدالعظیم( ،بیتا) ،مناهل العرفان فی علوم القرآن ،بیجا :دار احیا التراث
العربی ،بیناا
16ا زرکشی ،محمد بط عبداهلل ،) 1112( ،البرهان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالمعرفة ،اولا
11ا زلمی ،مصطفی ابراهیم ،)1939( ،رفع ابهام نسخ در قرآن (بر اسا

دیدواه اهل سنت)،

ترجمه :ابوبکر حسط زاده ،سنندج :آرا  ،اولا
11ا زمخشری ،محمد1121( ،

) ،الکشاف عن حقائق غوامض التنزیل ،بیروت :دارالکتاب

العربی ،سوما
13ا سیوطی،جالل الدیط ،) 1121( ،االتقان فی علوم القرآن ،بیروت :دارالکتب العربیة ،دوما
22ا ـــــــــــــــــــ ،) 1121( ،الدر المنثور فی تفسیر المأثور ،قم :وتابخانه آیتاهلل مرعشی
نجفی ،بیناا
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21ا صبحی صال 1311( ،م) ،مباحث فی علوم القرآن ،بیروت :دار العلم للمالییط ،دهما
22ا طباطبایی ،محمد حسیط ،) 1111( ،المیزان فی تفسیر القرآن ،قم :دفتر انتشارات اسالمی
جامعه مدرسیط حوزه علیمه قم ،پنجما
29ا طبرسی ،فضل بط حسط 1912( ،ر) ،مجمع البیان فی تفسیر القرآن ،محق  :محمد جواد
بالغی ،تهران :ناصر رسرو ،سوما
21ا طبری ،ابوجعفر محمد بط جریر،) 1112( ،جامع البیان فی تفسیر القرآن ،بیروت:
دارالمعرفة ،اولا
21ا فاکر ،محمد 1932( ،ر)« ،بررسی نسخ و اقسام آن در آیات قرآن» ،مطالعات تفسیری ،سال
دوم ،ص61-99ا
26ا فخر الدیط رازی ،ابو عبداهلل محمد بط عمر ،) 1122( ،مفاتیح الغیب ،بیروت :دار احیا التراث
العربی ،سوما
21ا فراهیدی ،رلیل بط احمد ،) 1112( ،كتاب العین ،قم :هجرت ،دوما
21ا فیومی ،احمدبط محمد مقری( ،بیتا) ،مصباح المنیر ،قم :دار الرضی ،اولا
23ا قمی ،علی بط ابراهیم1961( ،ر) ،تفسیر القمی ،محق  :طیب موسوی جزایری ،قم :دارالکتاب،
چهارما
92ا قمی مشهدی ،محمد بط محمد رضا 1961( ،ر) ،كنزالدقائق و بحر الغرائب ،محق  :حسیط
درواهی ،تهران :سازمان چاپ و انتشارات وزارت ارشاد اسالمی ،اولا
91ا معرفت ،محمد هادی ،) 1111( ،التمهید فی علوم القرآن ،قم :موسسه نشر اسالمی ،دوما
92ا ـــــــــــــــــــ ،) 1129( ،شبهات و ردود حول القرآن الکریم ،قم :موسسه التمهید،
اولا
99ا ـــــــــــــــــــ 1911( ،ر) ،علوم قرآنی (معرفت) ،قم :التمهید ،چهارما
91ا ـــــــــــــــــــ1919( ،ر-الف)« ،نسخ در قرآن در تازه تریط دیدواه ها» ،بینات ،شماره ،11
سال یازدهم ،ص121-33ا
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91ا ـــــــــــــــــــ1919( ،ر-ب)« ،نوآوری و نظرات جدید در وفتگو با آیتاهلل معرفت»،
بینات ،شماره  ،11سال یازدهم ،ص 16-12ا
96ا معرفت ،حامد؛ میر شـــکار ،زهرا (1931ر)« ،حکمت نســـخ های قرآنی از دیدواه آیتاهلل
معرفت و عالمه طباطبایی» ،مجله كتاب و سنت ،شماره ،1صص 21-1ا
91ا مصطفی زید ،) 1121( ،النسخ فی القرآن الکریم ،دار الوفا  ،دوما
91ا مطرودی ،عبدالرحمط بط محمد ،) 1111( ،النسخ فی القرآن العظیم ،ریاض :جامعه
الملک السعود ،بیناا
93ا مکارم شیرازی ،ناصر1911( ،ر) ،تفسیر نمونه ،تهران :دارالکتب االسالمی ،اولا

12ا نحا  ،ابوجعفر احمد بط محمد بط اسماعیل ،) 1911( ،كتاب الناسخ و المنسوخ فی
القرآن ،مکتبة العالمیها
11ا نصیری ،علی ،)1911( ،معرفت قرآنی (یاد نگار آیتاهلل معرفت) ،اول ،تهران :پژوهشگاه
فرهنگ و اندیشه اسالمیا

