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چکیده
مفســران در تفسير آيات 106 بقره و 101 نحل مشــهور به آيات نسخ، آراء مختلفي ارائه داده اند. برخي از 
مفســران و انديشمندان اســالمي، اين آيات را ناظر بر نسخ حكم آيات در قرآن مي دانند و بر اين باورند كه 
اين آيات به صراحت به مقوله نســخ حكم آيات اشاره كرده اند. در مقابل دسته اي ديگر از مفسران، اين باور 
را نپذيرفته و اعتقاد دارند كه اين آيات به نســخ حكم آيات قرآن اشاره ندارند، بلكه مراد آنها، نسخ كتب و 
شريعتهاي پيشين مي باشد. جستار پيش رو ديدگاه مفسران در اين باره را مورد بررسي قرار داده و با استناد 
به ادله اي ديدگاه دوم را پذيرفته اســت؛ زيرا اين آيات ناظر بر نسخ حكم آيات قرآن نيستند، بلكه در پاسخ 
به شبهه افكني مشركان مكه و يهوديان مدينه، از يك سو نسخ معجزات، شريعتها و كتابهاي انبيای پيشين را 

حتمي مي دانند و از سوي ديگر، شريعت پيامبر)ص( را شريعتي جهاني و جاودانه معرفي مي كنند.

ـ ترویجی مطالعات تقریبی مذاهب اسالمی )فروغ وحدت( فصلنامه علمی 
سال دوازدهم/ دوره جدید/ شماره 46/زمستان 1395

صص 88-77
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مقدمه
درباره نســخ در قرآن، از ســوي دانشمندان متقدم و 
متأخر پژوهشــهاي فراواني انجام شده كه بيشتر آنها 
وقوع نســخ در قرآن را پذيرفته اند، از جمله: زركشي 
در البرهان،1 زرقاني در مناهل العرفان،2 ســيوطي در 
االتقان،3 و خويي در البيــان.4 در مقابل برخي ديگر 
وقوع نســخ در قرآن را انكار يا از آن تفسير ديگري 
ارائه كرده اند. از نظر اين گــروه، قرآن آخرين كتاب 
آســماني است كه ناگزير هم از لحاظ مفاهيم و هم از 
لحاظ الفاظ بايد جاودانه و بــدون تغيير باقي بماند. 
در ديدگاه اين گروه، همه آيات قرآن محكم به شمار 
مي روند و هيچ آيه منســوخي وجود ندارد. بر همين 
اساس، بعضي از دانشــمندان علوم قرآن به خصوص 
متأخران به مقوله عدم نســخ در قرآن گرايش نشان 
داده اند، از جمله: عالمه ســيد مرتضي عســكري در 
القرآن الكريم و روايات المدرستين،5 ايهاب حسن عبده 
در اســتحالة وجود النسخ بالقرآن،6 مصطفي ابراهيم الزلمي 
در التبيان لرفع غموض النســخ فی القرآن،7 و  محمد 
غزالــي در نظرات فی القرآن.8 قائالن به وقوع نســخ 
در قرآن براي اثبات ديدگاه خود با اســتناد به قرآن، 
معتقدنــد: خداوند در آيات 106 ســوره بقره و 101 
سوره نحل به وقوع نسخ در آيات قرآن تصريح كرده 
است. بر اين اساس، در مقاله حاضر، پس از گزارش 
ديدگاههاي مفسران در تفسير آيات پيش گفته، مفهوم 

صحيح آنها، مستند به ادله تفسيري ارائه خواهد شد.

مفهوم شناسی نسخ
1( نسخ در لغت

1. البرهان فی علوم القرآن، ج2، صص44-41.
2. مناهل العرفان، ج2، صص110و111.

3. االتقان، ج2، صص61و62.
4. البيان، ص357.

5. القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج2، صص336-33.
6. استحالة وجود النسخ بالقرآن، صص288-281.

7. التبيان لرفع غموض النسخ فی القرآن، صص43و44.
8. نظرات فی القرآن، ص248.

در مورد واژه »نســخ«، معانی مختلفي در كتب لغت 
وجود دارد، از جمله فراهيدي در اين باره می نويسد: 
نســخ و استنساخ، از روي چيزي نسخه برداري كردن 
اســت. نقل و نسخ يعني ازاله و برداشتن امري كه قباًل 
بدان عمل شده است.9 در لسان العرب نسخ به دو مقوله 
»نقل« و »ازاله« معنا شــده و در اين باره آمده است: 
نســخ تبديل نمودن چيزي به چيزي است به طوري 
كه شیء دوم غير از شیء اول باشد، و نسخ به معناي 
انتقــال از جايي به جاي ديگر اســت.10 جوهری در 
مُس  اين باره مي نويســد: عرب مي گويد: »نََسَخِت الشَّ
«؛ يعنی آفتاب ســايه را زايل كرد، يا می گويد:  الظلَّ
»نََسَخِت الّريُح آثاَر الّدار«؛ يعنی باد آثار خانه را تغيير 
داد. نســخ آيه اي با آيه ديگر، بــه معناي زايل كردن 
حكم آن آيه اســت.11 از مجموع تعاريفي كه درباره 
واژه »نســخ« بيان شــد، مي توان گفت: معنای نسخ 
عبارت اســت از: زايل كردن، نقل، تغيير دادن، نوشتن 

چيزي از روي نوشته ديگر و تبديل كردن.
2( نسخ در اصطالح علوم قرآن

نسخ در اصطالح می تواند به سه صورت متصّور باشد:
1. ســلب مشروعيت يك شــريعت با شريعت ديگر؛ 
چنان كه به اعتقاد مسلمانان، با ظهور اسالم تمام شرايع 
گذشته نسخ شده اســت و همه اهل شرايع بايد پيرو 

شريعت جهان شمول و جاودانه اسالم باشند.12
2. برداشتن حكمی كه در شــرع مقدس اسالم ثابت 

شده است؛ از قبيل احكام و امثال آن.13
3. نســخ آيات قرآن؛ مطابق اين فرض، ابتدا آياتی از 
قرآن نازل شــده و ســپس با توجه به برخی مصالح، 
حكم آن از قرآن برداشته شده است كه به آيات متقدم 

منسوخ و به آيات متأخر ناسخ می گويند.14
9. كتاب العين، ج4، ص201.

10. لسان العرب، ج3، ذيل ماده »نسخ«.
11. الصحاح، ج1، ص423.

12. البيان، ص355.
13. اصول الفقه، ج2، ص52.

14. مناهل العرفــان، ج2، صــص110و111؛ االتقان، ج2، ص25؛ 
البيان، ص357.
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آیات ناظر بر نسخ آیات
1( آیه 106 بقره

»َما نَْنَسْخ ِمْن َآَیٍة َأْو نُْنِسَها نَْأِت بَِخْیٍر ِمْنَها َأْو ِمْثِلَها َألَْم 
َتْعَلْم َأنَّ اهلَل َعَلی ُكلِّ َشْيٍء َقِدیٌر«.

مفســران در تفسير اين آيه، ديدگاههاي متفاوتي ارائه 
كرده اند و بيشتر اختالف آنان در تفسير مفهوم واژگان 

»نسخ« و »آيه« است:
الف( نسخ در قرآن

گروهی از مفســران، مفهوم نسخ در اين آيه را وقوع 
نسخ در قرآن دانســته و بر اين باورند كه واژه »آيه« 
در معناي آيه اي از آيات قرآن به كار رفته اســت. بر 
اين اساس، تفسير كلي اين آيه، آن است كه اگر بعضي 
از آيات قرآن را از لحاظ حكم منسوخ كرديم، آياتي 
بهتر يا مثل آن را مي آوريم. طبرسي در تفسير اين آيه 
می نويسد: »خداوند قادر اســت آيه اي از قرآن را با 
آيه اي بهتر و سودمندتر از آن و داراي مصلحت بيشتر 
نسخ كند«.15 طبري نسخ در اين آيه را به معناي تبديل 
تفســير مي كند؛ به اين معنا كه حكــم آيه اي از قرآن 
را برمي داريــم و حكم آيه اي ديگــر را جايگزين آن 
مي كنيم. وي معتقد اســت: كلمه »حكم« به قرينه قبل 
از »آيه« حذف شده است.16 فيض كاشاني »َما نَْنَسْخ 
ِمْن َآَیٍة« را به معناي رفع حكم يا برداشــتن حكم و 
»نُْنِسَها« را به معناي بردن از قلبها و »نَْأِت بَِخْیٍر ِمْنَها« 
را به معناي آنچه ثوابــش بزرگ تر و مصلحتش بهتر 
است، تفســير مي كند.17 طنطاوي نيز نسخ در اين آيه 
را به معنای انتهای حكم  يا تمام شــدن تكليف و عمل 
كردن به آيه ای از آيات قرآن می داند و می گويد: »نَْأِت 
بَِخْیٍر« به اين معنا است  كه آيه ای بهتر از آيه منسوخه 
 يا مثل آن را می آوريم، همچنان كه ثواب عمل به ناسخ 
از عمل به منسوخ بيشتر است. پس وقوع نسخ جايز و 

نسخ وجود داشته است.18

15. مجمع البيان، ج1، صص350-348.
16. جامع البيان، ج1، صص384-379.

17. الصفی، ج1، صص60و61.
18. التفسير الوسيط، ج1، صص242و243.

ب( نسخ در قرآن و شریعتهاي پیشین
گروهي ديگر از مفســران مراد از نســخ در اين آيه 
را نسخ آيات قرآن و نســخ كتابهاي آسماني پيشين 
مي داننــد؛ به اين معنا كه دايــره مصاديق واژه »آيه« 
چنان وسيع اســت كه عالوه بر آيات قرآن، معجزه و 
كتابهاي آسماني پيشين را نيز دربر مي گيرد. فخررازي 
وقوع نسخ در قرآن را عقاًل جايز و وقوع آن را سمعًا 
حتمي مي داند. وي معتقد است: نسخ احكام در قرآن 
وجود دارد و برخي از آيات، ناســخ برخي ديگرند. 
عالوه بر اين، شريعت پيامبر اكرم)ص( شرايع پيشين را 
نسخ كرده است.19 سيد قطب نيز دايره مصاديق نسخ را 
فراتر از نسخ در قرآن برمی شمارد و اين آيه را بيانگر 
اين نكته می داند كه اگر خداوند آيه اي را نســخ كند ـ 
چه آيه خواندني مشتمل بر يكي از احكام و مقررات 
و چــه به معناي معجزه ـ به جــاي آن، آيه اي بهتر و 
يا هم طراز آن را مي آورد.20 زمخشــري مراد از نسخ 
را هم نســخ آيات قرآن و هم نسخ شريعتهاي پيشين 
مي داند.21 صاحب تفســير اطيب البيان نيز در تفسير 
آيه مورد بحث، واژه »آيه« را اعم از كتب الهي و غير 
آن مي داند؛ به اين معنا كه اگر پيامبري يا شــريعتي يا 
كتابي يا وحيي مدتش تمام شــد، خداوند نبي ديگر يا 
شريعت و كتاب ديگري مي گمارد، تا حجت بر بندگان 
تمام شود.22 عاملي پس از نقل ديدگاه مفسران درباره 
اين آيه، معتقد اســت: عالوه بر اينكه برخی از آيات 
قرآن منســوخ شده اند، شــريعتها و كتابهاي آسماني 
پيشين نيز به وسيله قرآن كريم نسخ گرديده اند، و شأن 
نزول اين آيه را از قول مفســران اين گونه نقل می كند 
كه يهود می گفتند: شريعت موسی و تورات باقی است 
و خدا آن را نســخ نكرده است و محمد)ص( از خود 
اين كلمات را می گويد كه اين آيه در جواب آنها نازل 

19. مفاتيح الغيب، ج3، صص643-637.
20. فی ظالل القرآن، ج1، صص102و103.

21. الكشاف، ج1، صص176و177.
22. اطيب البيان، ج2، صص141-139.
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شد.23 صاحب تفسير تســنيم در مورد گستره »آيه« 
معتقد اســت كه »آيه« فقط اختصاص به آيات قرآن 
ندارد، بلكه هم آيات تشــريعی و هم تكوينی را دربر  
می گيرد. وی در اين باره می نويســد: واژه »آيه« در 
اولين آيه مورد بحث، با اطالق خود آيات تشــريعی 
و آيات تكوينی، هردو را دربر می گيرد؛ گرچه تغيير 
آيات تشريعی با علم، و تغيير آيات تكوينی با قدرت 
سازگارتر است. بنابراين، پاسخ اين شبهه كه چگونه 
ممكن است خدا آيه تشريعی مانند احكام اسالمی و 
آيه تكوينی مانند پيامبر، امام  يا معجزه را تبديل كند، 
اين اســت كه خدا با علم بيكران خود »می داند« و با 
قدرت بيكران خود »می تواند« تبديل كند. هرچه نشان 
حق تعالی باشد، در نظام تكوين  يا تشريع، مصداق آيه 
است. از اين رو، مفاد آيه مورد بحث اين است كه اگر 
مشــيت حق تعالی بر ازاله و نسخ آيه ای قرار گيرد و 
آن را زايل كند، حتمًا جايگزينی همتا  يا برتر خواهد 
آورد، اعم از اينكه آيه مزبور بيانگر احكام تشــريعی 
باشد،  يا از نشانه های تكوينی خدا، مانند وجود پيامبر 
و امام معصوم  يا معجزه ای از معجزات نبوی. اصطالح 
آيه به آيات قــرآن اختصاص ندارد، بلكه جمله های 
ديگر كتابهای آســمانی نيز به آيه موسوم شده است: 
آل عمران، 113 و زمر، 71. اطالق همه آيات مزبور 
شامل تمام پيروان انبيای گذشته می شود و در نتيجه 

جمله های كتاب دينی سلف، آيات خدا است.24
ج( عدم وقوع نسخ در قرآن

دسته سوم از مفســران به طور كلي منكر وقوع نسخ 
در آيات قرآن هســتند و معتقدند: واژه »آيه«، آيه اي 
ناظر به آيات قرآن نيست و مي تواند موارد متعددي را 
دربر گيرد، از جمله: معجزه، كتابهاي آسماني پيشين 
و شريعتهای پيشين. عبدالكريم خطيب نسخ را تبديل 
آيه اي به آيه ديگر مي داند، مانند نسخ تورات با قرآن 
كريم. وي بر اين باور است كه نسخ در اين آيه، فقط نسخ 

23. الوجيز، ج1، صص147-144.
24. تفسير تسنيم.

شــريعتها و معجزات پيشين به وسيله معجزه جاودان 
يعني قرآن است؛ زيرا زمان شريعتهاي پيشين با آمدن 
حكم و شريعت جديد تمام شده است.25 طالقاني پس 
از نقل و نقد ديدگاه مفسران، نسخ كلي حكم را از هر 
جهت بي دليل مي داند. وی بر اين باور اســت كه آيه 
106 بقره متصل به آيات قبل و بعد و ناظر به نســخ 
بعضي از احكام شــرايع گذشته و آيات نبوت است و 
بيان كننده اين است كه جمود و تعصب اهل كتاب به 
خصوص يهود درباره بقای آيات و احكام شــريعت 
خود درست نيست؛ زيرا قدرت خداوند نامحصور و 
تصرفش نامحدود است. بنابراين مفهوم آيه، آن است 
كه خداوند هر شريعتي را بردارد، برتر و رساتر از آن 
را به جاي آن مي آورد.26 صاحب تفســير خسروي 
نيز با استناد به داليلی، نسخ را در قرآن نمی پذيرد و 
معتقد است: وقوع نسخ فقط می تواند نسبت به اديان 
سالفه باشد كه عمر آنها با ظهور دين محكم و استوار 
اســالم تمام شده است، ولي در دين محمدي)ص( كه 
دين ابدي و پاينده است، جايز نيست؛ زيرا اگر وجود 
داشته باشــد، امتيازي بر ديگر اديان نخواهد داشت. 
پس معناي نســخ آيات، اين است كه خداوند آيه اي 
را از تــورات و انجيل باطل نمي كنــد و از ياد مردم 
نمي برد، مگر آنكه بــه حكمت عاليه خود، آيه اي در 
شريعت محمدي)ص( مقرر مي سازد كه در مصلحت 
برتر و بهتر از آيه منسوخه، يا در مقبوليت عامه مانند 
آيه نســخ شده باشد.27 سورآبادي بر نسخ شريعتهاي 
پيشين توسط قرآن تأكيد مي كند و شأن نزول اين آيه 
را در مــورد طعن يهود به اســالم مي داند.28 چنان كه 
فضل اهلل اين آيه را جوابي براي يهود مي داند كه نسخ 
را انكار مي كردند؛ زيرا كتاب و شريعت يهود به وسيله 
دين اسالم نسخ مي شده است. اين آيه به منظور تبيين 
مسئله نسخ براي يهود و همچنين مسلمانان نازل شده 

25. التفسير القرآنی للقرآن، ج1، صص129-121.
26. پرتوی از قرآن، ج1، صص263و264.
27. تفسير خسروی، ج1، صص153و154.

28. تفسير سورآبادی، ج1، ص111.
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كه به آنان بفهماند خداوند قادر به همه چيز اســت، از 
جمله نسخ كتب و شريعتهاي پيشين به وسيله قرآن.29

د( دیدگاه برگزیده
به نظر می رســد سياق آيات پيرامونی آيه مورد بحث، 
با ديدگاه عدم وقوع نســخ در قرآن و نسخ شريعتهای 
پيشين با قرآن سازگار است؛ زيرا وقتی يهود دانستند 
كه شــريعت آنان نسخ شده اســت و بايد از شريعت 
كامل تر پيــروي كنند، در مقام عناد و شــبهه افكني 
برآمده و وقوع نسخ را منكر شدند. از اين رو، خداوند 
در اين آيه مي فرمايد: اگر شــريعتها، كتب آسماني و 
معجزات پيشين را نسخ كرده ايم، كتاب آسماني كامل تر 
و معجــزه اي بهتر آورده ايم. ايــن ديدگاه كه حاكي از 
تنزيه قرآن از نســخ آيات آن اســت، به برداشتهای 
خاصی از برخی مفاهيم متّكی اســت كه در ادامه بيان 

مي شود.
1. مراد از نسخ در آیه 106 بقره

در اين آيه مفهوم نســخ، نسخ آيات قرآن نيست، لفظ 
»ما« در »َما نَْنَســْخ ِمْن َآَیٍة«، اسم شرط و به معنای 
»إن« شرطيه است، بنابراين بر جايز بودن نسخ داللت 
مي كند، نه بر حتمی بــودن وقوع آن. اين در صورتي 
است كه مقصود از »آيه« آيه قرآني باشد.30 واژه »آيه« 
به معناي آيه قرآن نيســت و دليل آن هم چيزي است 
كه در خود آيات آمده است، از جمله: »َأْم ُتِریُدوَن َأْن 
ِل  َتْســَألُوا َرُسولَُكْم َكَما ُسِئَل ُموَسی ِمْن َقْبُل َوَمْن َیَتَبدَّ
ِبیِل«.31 آن چيزي كه  یَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ الُْكْفَر بِاْلِ
يهود از موسي)ع( خواسته بودند، معجزه بود. خداوند 
در آيات پيشين به معجزاتي كه براي يهود آمده است، 
اشــاره مي كند. اهــل كتاب نيز از پيامبــر اكرم)ص( 
معجزاتي مانند معجزات پيشين خواستند. اما خداوند 
براي آنان و ديگران مشــخص مي كند كه اين خواسته 
مردود اســت؛ زيرا زمان معجزات حسي تمام شده و 

29. تفسير من وحی القرآن، ج2، صص160-157.
30. التبيان لرفع غموض النسخ فی القرآن، صص44-42.

31. بقره، 108.

در آيه 106 به اين مطلب اشــاره مي كند كه خداوند 
با آوردن معجزه اي جاودان و عقلي، معجزات حســي 
گذشته را نسخ كرده اســت.32 آنچه از سياق آيات به 
دست می آيد، اين است كه  يهود دوست ندارند فضلی 
از خداوند بر مســلمانان نازل شــود. خداوند در اين 
باره می فرمايد: »َما َیَودُّ الَِّذیَن َكَفُروا ِمْن َأْهِل الِْكَتاِب 
ُكْم َواهللُ  َل َعَلْیُكْم ِمْن َخْیٍر ِمْن َربِّ َوَل الُْمْشِرِكیَن َأْن ُیَنزَّ
َیْخَتصُّ بَِرْحَمِتِه َمْن َیَشــاُء َواهللُ ُذو الَْفْضِل الَْعِظیِم«.33 
خداوند بر مسلمانان منت گذاشت و بزرگ ترين فضل 
خود، وحی الهی »قرآن« را به آنها اعطا كرد و به اين 
ســؤال كه با وجود شرايع آســماني سابق، چه نيازي 
به كتاب جديد اســت؟ اين گونه پاسخ مي دهد: احكام 
درخور نسخ، در شريعت نسخ مي شوند و اموري وجود 
دارد كــه مردم به مرور زمان آن را فراموش مي كنند و 
اندك اندك اثرش از كتب آسماني محو مي شود و اين 
چنين بخشــي از اين كتب را نسخ مي كنيم و آن را به 

بهتر از آن در اين كتاب تبديل مي كنيم.34
2. مراد از واژه »آیه« در آیه 106 بقره

»آيه« در لغت به معناي عالمت ظاهری و مشــخص 
می باشد و در حقيقت، عبارت است از: هر چيز ظاهری 
كه مالزم با شــيئی است كه ظهور آن مشخص نيست. 
به هر جمله ای از قرآن كه دارای حكمی باشد، »آيه« 
اطالق می شود، خواه اين حكم يك سوره يا يك فصل 
يا چند فصل از ســوره باشد.35 بيشتر مناقشه قائالن و 
منكران نسخ در قرآن درباره مفهوم واژه »آيه« در آيه 
مورد بحث است. قائالن به وقوع نسخ در آيات قرآن 
بر اين باورند كه مراد از واژه »آيه« آيات قرآن است. 
در مقابل منكران وقوع نسخ مفهومي گسترده تر براي 

اين واژه قائلند.
لفظ »آيــه« در معناي لغــوي و اصطالحي 382 بار 

32. استحالة وجود النسخ بالقرآن، صص288-281.
33. بقره، 105.

34. التفسير الكبير، ج2، صص91و92.
35. المفردات، صص102و103.
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در قرآن آمده اســت. در معنای لغــوی، با لفظ مفرد 
)آيه(، 84 بار، بــا لفظ مثني )آيتين(، يك بار، با لفظ 
جمــع )آيات(، 148 بار، و با لفــظ »آيتك، آياتك، 
آياتنا، آياته، آياتها و آياتي«، 149 بار آمده است.36 
در معنــاي اصطالحي، از جملــه در اين موارد آمده 
است: به معنی معجزه يا نشــانه صدق: »لُِنِرَیَك ِمْن 
َآَیاِتَنا الُْكْبَری«،37 به معنــی دليل بر وجود خداوند: 
»َوَجَعْلَنا اللَّْیَل َوالنََّهاَر َآَیَتْیِن َفَمَحْونَا َآَیَة اللَّْیِل َوَجَعْلَنا 
ُكْم َولَِتْعَلُموا  َآَیــَة النََّهاِر ُمْبِصَرًة لَِتْبَتُغوا َفْضاًل ِمــْن َربِّ
ْلَناُه َتْفِصیاًل«38  ِنیَن َوالِْحَساَب َوُكلَّ َشْيٍء َفصَّ َعَدَد السِّ
و به معنی بخشــي از سوره: »الر ِتْلَك َآَیاُت الِْكَتاِب 

الُْمِبیِن«.39
آيه به معني بخشــي از ســوره به غير از لفظ جمع 
»آيــات« در قرآن كريم نيامده اســت. مانند آيات: 
َناٍت َوَمــا َیْكُفُر بَِها ِإلَّ  »َولََقْد َأْنَزلَْنــا ِإلَْیَك َآَیاٍت بَیِّ
الَْفاِســُقوَن«40 و »ُهَو الَِّذي َأْنــَزَل َعَلْیَك الِْكَتاَب ِمْنُه 
َآَیاٌت ُمْحَكَماٌت ُهنَّ ُأمُّ الِْكَتاِب َوُأَخُر ُمَتَشــابَِهاٌت«.41 
مراد از واژه »آيه« با لفظ مفرد، آيات قرآن نيســت. 
َنٍة  مانند آيات: »َسْل بَِني ِإْسَرائِیَل َكْم َآَتْیَناُهْم ِمْن َآَیٍة بَیِّ
یُد  ْل ِنْعَمَة اهلِل ِمْن بَْعِد َما َجاَءْتُه َفِإنَّ اهلَل َشــدِ َوَمْن ُیَبدِّ
الِْعَقــاِب«42 و »َوَیا َقْوِم َهِذِه نَاَقُة اهلِل لَُكْم َآَیًة َفَذُروَها 
وَها بُِسوٍء َفَیْأُخَذُكْم َعَذاٌب  َتْأُكْل ِفي َأْرِض اهلِل َوَل َتَمسُّ

َقِریٌب«.43
عالمه عسكري معتقد است كه واژه »آيه« در آيه 106 
بقره به معناي آيات قرآن نيســت؛ زيرا واژه »آيه« با 
لفظ مفرد برای آيات قرآن به كار نرفته اســت. ايشان 
در اثبات اين مطلب مي نويســد: »وقتي واژه »آيه« 
ميان چند مفهوم لغوي و اصطالحي مشــترك باشد، 

36. القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج2، ص293.
37. طه، 23.

38. اسراء، 12.
39. يوسف، 1.
40. بقره، 99.

41. آل عمران، 7.
42. بقره، 211.
43. هود، 64.

ناچار بايد قرينه اي بيايد كه دال بر معني قصد شــده 
از »آيه« باشد. وقتي »آيه« در اصطالح اسالمي بين 
چند معني مشترك است، در سخن بدون قرينه اي كه 
بر معناي مقصود داللت كند، به كار نمي رود. به عنوان 
مثال گفته مي شود: »َوِإلَی َثُموَد َأَخاُهْم َصالًِحا َقاَل َیا 
َنٌة  َقْوِم اْعُبُدوا اهلَل َمــا لَُكْم ِمْن ِإلٍَه َغْیُرُه َقْد َجاَءْتُكْم بَیِّ
ُكْم َهــِذِه نَاَقُة اهلِل لَُكْم َآَیــًة َفَذُروَها َتْأُكْل ِفي  ِمْن َربِّ
وَها بُِسوٍء َفَیْأُخَذُكْم َعَذاٌب َألِیٌم«.44  َأْرِض اهلِل َوَل َتَمسُّ
از ذكر »ناقه« مي فهميــم كه مقصود از »آيه« معجزه 
پيامبر اســت. در آيه »َواْذُكْرَن َمــا ُیْتَلی ِفي بُُیوِتُكنَّ 
ِمْن َآَیاِت اهلِل َوالِْحْكَمِة ِإنَّ اهلَل َكاَن لَِطیًفا َخِبیًرا«،45 از 
بيان دو واژه »ما يتلي« و »الحكمة« متوجه مي شويم 
كه مقصود از »آيات« احكامي از شرع اسالمي است 
كه در بخشــهايي از قرآن آمده است. يا در آيه »الر 
ِتْلَك َآَیــاُت الِْكَتاِب الُْمِبیِن«،46 از ذكر »الر« و اينكه 
بــا »تلك« به آن اشــاره كرده اســت، مي فهميم كه 
مقصود از »آيات« مجموعه اي اســت كه از حروفي 
مثل »الف«، »الم« و »را« تشــكيل مي شود. بنابراين 
معناي »آيات« در اينجا مجموعه هاي لفظي است«.47 
وی پــس از ذكر اين مقدمات، بر اين باور اســت كه 
واژه »آيه« بين معاني لغوي و اصطالحي اش مشترك 
است و لفظ مشترك بدون قرينه به كار نمي رود. او در 
ادامه می گويد: آيــه 106 بقره نيز در ضمن مجموعه 
آياتي آمده كه خداوند در آن يهود را مورد عتاب قرار 
مي دهد كه به قرآن و شــريعت پيامبر اكرم)ص( و به 
انجيل و شــريعت حضرت عيسي)ع( ايمان نياوردند. 
بنابراين معناي »َما نَْنَسْخ ِمْن َآَیٍة« آن است كه ما هيچ 
حكمي را مانند حكم قبله يا عيد روز شنبه، از تورات 
و انجيل منسوخ نمي كنيم، مگر آنكه بهتر از آن را در 
قرآن مي آوريم. مراد از بهترين، قبله قرار گرفتن كعبه 
در قرآن و عيد روز جمعه در ســنت پيامبر اكرم)ص( 

44. اعراف، 73.
45. احزاب، 34.

46. يوسف، 1.
47. القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج2، صص296-294.
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است.48 بنابراين واژه »آيه« در آيه 106 بقره به معنای 
آيه ای از آيات قرآن نيست كه بتوان با استناد به آن، به 
نســخ برخی از آيات قرآن حكم كرد، بلكه مفهوم آيه 
مصاديق متعددی را دربــر می گيرد كه آيات قرآن از 

جمله آنها نيست.
يكي از مصاديق واژه »آيه«، كتابهاي آســماني پيشين 
اســت؛ به اين معنا كه مراد از نسخ، نسخ كتب آسماني 
پيشــين با قرآن اســت كه از رهگذر آمدن آن، كتب 
آســماني قبل مانند تورات و انجيل نسخ گرديده اند و 
عمــل به آنها با وجود قرآن جايز نيســت؛ زيرا قرآن 
آخرين كتاب آســمانی و دربر دارنده مفاهيم كتابهای 
آسمانی پيشين اســت: »َوَأْنَزلَْنا ِإلَْیَك الِْكَتاَب بِالَْحقِّ 
ًقا لَِما بَْیَن َیَدْیِه ِمَن الِْكَتاِب َوُمَهْیِمًنا َعَلْیِه َفاْحُكْم  ُمَصدِّ
«.49 مفاد جمله »ُمَهْیِمًنا َعَلْیِه«، اين  بَْیَنُهْم بَِما َأْنَزَل اهللُ
اســت كه قرآن بر شئون كتابهای آســمانی نظر دارد 
و عالوه بــر آنكه به ارزش آنها پايان داده، رســالت 
پيامبران و ديانتهای آســمانی نيز بر آيات قرآن متّكی 
است.50 كتابهای آسمانی پيشين، مقدمه قرآن هستند و 
آنچه در قرآن نازل شده، مشتمل بر تمام احكام شرعيه 
مورد نياز جامعه بشــری تا روز قيامت است و از اين 
رو، تمامی بشر از زمان بعثت پيامبر اكرم)ص(، بايد بر 
شريعت ايشان باشند؛ زيرا حضرت محمد)ص( خاتم 
پيامبران و كتاب او كامل ترين كتاب اســت.51 پيامبر 
اكرم)ص( خود در اين باره می فرمايد: »ان اهلل عزوجل 
جعل كتابی المهيمن علی كتبهم الناسخ لها«.52 بنابراين 
قرآن در جايگاه آخرين كتاب آسمانی، ضمن تصديق 
اصل كتب آسمانی پيشــين و اشتمال آنها بر اصول و 
معارف فقه، يك نوع سلطه و حكومت بر كتب پيشين 
دارد و بايد به عنوان آخريــن پيام خداوند، حجت و 

مالك حق و ناحق تلقی گردد.53

48. همان، ج2، صص299و300.
49. مائده، 48.

50. انوار درخشان، ج2، ص283.
51. تفسير خسروی، ج2، ص104.

52. بحار االنوار، ج9، ص292.
53. »اسالم و نسخ اديان«، ص76.

از مهم ترين مصاديــق واژه »آيه« در آيه مورد بحث، 
معجزه اســت. مقصود از نسخ در اين آيه، همان ترك 
معجزات گذشته و عدم تكرار آن و آوردن معجزه هاي 
ديگر براي پيامبران بعدي است. همه پيامبران معجزاتي 
براي اثبات نبوت خود داشته اند كه قرآن برتر از همه 
اين معجزات اســت؛ زيرا هم از نظر لفظ و هم از نظر 
معنا، معجزه به شمار می رود. اينكه چرا واژه »آيه« به 
معجزه معنا می شود، پايان آيه است كه مي فرمايد: »َألَْم 
ٍء َقِدیٌر«؛54 زيرا ذكر قدرت  َتْعَلْم َأنَّ اهلَل َعَلی ُكلِّ َشــيْ
و اعتراف به آن مناسب احكام نيست. از جمله آياتي 
كه نشان می دهد مقصود از »آيه« معجزه است، آيات 
َماَواِت َواْلَْرِض َوَما لَُكْم  »َألَْم َتْعَلْم َأنَّ اهلَل لَُه ُمْلُك السَّ
ِمْن ُدوِن اهلِل ِمْن َولِيٍّ َوَل نَِصیٍر. َأْم ُتِریُدوَن َأْن َتْسَألُوا 
ِل الُْكْفَر  َرُسولَُكْم َكَما ُسِئَل ُموَســی ِمْن َقْبُل َوَمْن َیَتَبدَّ
یِل«،55 می باشد. واضح  ــبِ یَماِن َفَقْد َضلَّ َسَواَء السَّ بِاْلِ
است كه پيوندي محكم و ارتباط قوي بين آيات قرآن 
وجود دارد كه برخي از آيات، برخی ديگر را تفســير 
مي كنند.56 با توجه به ســياق ايــن آيات، واژه »آيه« 
به معني آيه قرآني نيســت؛ زيرا در آيات نخســت از 
سلطنت آسمانها و زمين سخن به ميان آمده و آن گاه به 
درخواستي كه اهل كتاب و مشركان از پيامبر اكرم)ص( 
داشتند، اشاره شده اســت. قرآن اين درخواست را با 
خواسته بني اسرائيل از موســي)ع( مقايسه مي كند كه 
مي خواســتند خداوند را ببينند: »َوِإْذ ُقْلُتْم َیا ُموَســی 
اِعَقُة  لَْن نُْؤِمَن لََك َحتَّــی نََری اهلَل َجْهَرًة َفَأَخَذْتُكُم الصَّ
َوَأْنُتْم َتْنُظُروَن«.57 خداوند درباره اين درخواســتهاي 
آنان می فرمايد: »َأْم ُتِریُدوَن َأْن َتْســَألُوا َرُسولَُكْم َكَما 
یَماِن َفَقْد  ِل الُْكْفَر بِاْلِ ُسِئَل ُموَســی ِمْن َقْبُل َوَمْن َیَتَبدَّ
ــِبیِل«.58 چنين درخواستي از جانب  َضلَّ َســَواَء السَّ
اهل كتاب به ما مي فهماند كــه آنان )در ظاهر( آيه و 
نشــانه اي مي خواستند كه گواه صدق پيامبر اكرم)ص( 

54. بقره، 106.
55. بقره، 107و108.

56. التبيان لرفع غموض النسخ فی القرآن، صص43و44.
57. بقره، 55.

58. بقره، 108.
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باشد. پس معنا و مفهوم آيه اين است كه خداوند آيات 
و نشــانه هاي دال بر نبوت را تغيير دهد و به جاي آن 
آيات و نشانه هايی برتر و روشن تر بياورد.59 بنابراين، 
قــرآن در جايگاه معجزه جاويدان تا قيامت، ناســخ 
معجزه هاي انبيای الهي پيشــين است، چنان كه احكام 
قرآن ناسخ احكام كتب آسماني پيشين است. شريعت 
حضرت محمد)ص( نيز ناسخ شريعتهاي پيشين است 
كه با آمدن اين شــريعت كامل، عمل به شــريعتهاي 

پيشين جايز نيست.
2( آیه 101 نحل

ُل َقالُوا  لَْنا َآَیًة َمَكاَن َآَیــٍة َواهللُ َأْعَلُم بَِما ُیَنزِّ »َوِإَذا بَدَّ
ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتٍر بَْل َأْكَثُرُهْم َل َیْعَلُموَن«.

مفسران در تفســير اين آيه نيز ديدگاههاي متفاوتي 
ارائه كرده اند و بيشــتر اختالف آنان در تفسير مفهوم 

واژه »آيه« است:
الف( نسخ در قرآن

گروهی از مفســران مفهوم اين آيه را نسخ احكام در 
قــرآن مي دانند و بر اين باورند كه واژه »آيه« در اين 
آيه در معنای آيات قرآن است. طبرسي »بّدلنا« را به 
معناي نســخ و »آيه« را به معنای آيات قرآن تفسير 
كرده است. ايشان شأن نزول اين آيه را اين گونه بيان 
مي كند كه مشــركان می گفتنــد: محمد)ص( اصحاب 
خود را مسخره می كند، امروز آنها را دستوری می دهد 
و فردا دستوری ديگر، و همه اين دستورات و سخنان 
از خود او است، نه از جانب خدا.60 ابن عاشور بر اين 
باور است كه مراد از واژه »آيه« كالم تام از قرآن است 
و منظور، عالمت و معجزه نيست. وي برخي از آيات 
قرآن را كه نســخ شده اند، ذكر مي كند و به تفسير آنها 
مي پردازد.61 عالمه طباطبايي معتقد است: اين آيه به 
مسئله نسخ و حكمت آن اشاره می كند و پاسخی است 
به تهمتی كه مشــركان به پيامبر اكرم)ص( می زدند.62 

59. پژوهشی در علوم قرآن، صص212و213.
60. مجمع البيان، ج6، صص597-595.

61. التحرير و التنوير، ج13، صص229-226.
62. الميزان، ج12، صص349-345.

فخررازي منظور از تبديل را نسخ و واژه »آيه« را به 
معنای آيات قرآن مي داند. وی محدوده نسخ را فقط 
آيات قرآن نمي داند و عالوه بر آن، نســخ شريعتهاي 
پيشين توسط قرآن را مي پذيرد.63 در برخي ديگر از 
تفاسير، مراد از اين آيه را نسخ احكام دانسته اند و بر 
اين باورند كه با آمدن آيه جديد )ناســخ(، آيه قبلي 
منســوخ شده و اين نســخ براي مصالح بندگان بوده 

است.64
ب( عدم وقوع نسخ در قرآن

گروهی ديگر از مفســران منظــور از واژه »آيه« را 
آيات قرآن نمی دانند، بلكه مصاديق متعددي از جمله: 
معجزه، كتابهاي آســماني پيشين و شريعتهاي پيشين 
برای آن قائلند. صادقي تهراني نسخ در آيات قرآن را 
نمي پذيرد و مراد از »بّدلنا« را تبديل و نسخ رسالتهاي 
پيشين با رســالت حضرت محمد)ص( و نسخ آيات 
تورات و انجيل با آيات قرآن و نسخ معجزات پيشين 
با معجزه جاويدان يعني قرآن مي داند؛ به اين معني كه 
موارد ذكر شده، ناسخ كتابها و معجزات و شريعتهاي 
آسماني پيشين اســت.65 چنان كه مدرسي در تفسير 
اين آيه مي نويسد: »مشركان مي گفتند: اگر رسالتهاي 
آســماني راســت بود، در آن صورت شــرايع تغيير 
نمي كرد. ولي خداوند بهتر مي داند كه چه چيزي نازل 
كند. آنان جاهلند و نمي دانند كه زندگي در حال تغيير 
است و هر قانون و شــريعت با وضعي معيّن تناسب 
دارد«.66 حسيني شــيرازي نيز مراد از تبديل را نسخ 
احكامي در شــريعتهاي پيشين به وسيله احكامي در 
شريعت حضرت محمد)ص( مي داند و علت اين نسخ 
را كامل و جامع تر بودن شريعت حضرت محمد)ص( 

از شرايع پيشين برمي شمارد.67
ج( دیدگاه برگزیده

63. مفاتيح الغيب، ج20، صص271و272.
64. الجديد فی تفسير القرآن المجيد، ج4، ص258؛ البرهان فی تفسير 
القرآن، ج3، ص456؛ التبيان فی تفسير القرآن، ج6، صص426و427.

65. البالغ، ص279.
66. تفسير هدايت، ج6، ص128.

67. تقريب القرآن الی االذهان، ج3، ص263.
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به نظر می رســد با توجه به اينكه واژه »آيه« در لفظ 
مفرد به معنای آيات قرآن به كار نرفته و ســوره نحل 
نيز از سور مكی است كه در سور مكی آيه منسوخی 
وجود ندارد، اين آيه نيز بر وقوع نسخ در شريعتها و 

كتب آسمانی پيشين داللت دارد، نه در قرآن.
بيشترين اختالف قائالن و منكران نسخ در قرآن، در 
تفســير اين آيه نيز درباره مفهوم واژه »آيه« اســت. 
واژه »آيــه« به معنای آيه ای از آيات قرآن نيســت. 
همان طور كه اشاره شد، آيه به معني بخشي از سوره 
فقط با لفظ جمع »آيات« در قرآن كريم ذكر شده و با 
لفظ مفرد براي آيه اي از آيات قرآن به كار نرفته است 

و مصاديق متعددی دارد:
يكی از مصاديق آن، آيات كتابهاي آســماني پيشين 
لَْنا َآَیًة َمــَكاَن َآَیٍة َواهللُ َأْعَلُم بَِما  اســت. آيه »َوِإَذا بَدَّ
ُل َقالُوا ِإنََّما َأْنَت ُمْفَتــرٍ بَْل َأْكَثُرُهْم َل َیْعَلُموَن«،68  ُیَنزِّ
به معناي اين اســت كه برخــي از احكام قرآن را در 
بخش يا بخشــهايي كه ذكر شــده است )مكان آيه(، 
به جاي برخي از احــكام تورات و انجيل مي آوريم. 
احكامی كه در شــريعتهای پيشــين بوده، قابل عمل 
نبوده و نســخ گرديده است؛ زيرا اواًل؛ انبيای گذشته 
مقــدار زمان عمل به دين خود را تا آمدن دين جديد 
می دانســتند، از ايــن رو، به پيامبــران بعدی و دين 
بعدی بشــارت می دادند. ثانيًا؛ احكام آن اديان برای 
انسانهای اين عصر مفيد نيستند، به همين جهت نسخ 
و از درجه اعتبار ســاقط شده اند. ثالثًا؛ اديان گذشته 
دچار تحريف جدی شده اند، به گونه ای كه از كتابهای 
آسمانی همچون تورات و انجيل چيزی جز نام نمانده 
و دخالت انســان در اين كتابها آن قدر آشكار است 
كه حتی مســيحيان و يهوديان به آن اعتراف دارند.69 
بنابراين مفهوم اين آيه، تبديل و نسخ در كتب آسمانی 
پيشين است؛ يعنی ناسخ در قرآن كريم و منسوخ در 

كتب آسمانی پيشين است.70

68. نحل، 101.
69. »نگاهی به رابطه احكام اسالم با اديان ديگر«، ص84.

70. تنزيه آی القرآن، ص28.

عالمه عسكري مفهوم اين آيه را نسخ احكام كتابهاي 
آسماني پيشين به وســيله قرآن مي داند. ايشان براي 
اثبات ديدگاه خود به داليلي استناد مي كند از جمله: 
1. آغاز سخن با ذكر قرآن: »َفِإَذا َقَرْأَت الُْقْرَآَن ...«71 
لَُه«؛72 اگر  آمده اســت. 2. آمدن ضمير مذكر در »نَزَّ
مقصود از »نّزله« آيه ای از ســوره قرآن بود، هر آينه 
شايســته بود، خداوند بلندمرتبه می فرمود: »نّزلها«؛  
يعنی آيه ای از ســوره را نازل كــرد. چون خداوند 
ســبحان ضمير را به مذكر برگردانده اســت، آشكار 
می شود كه منظور از واژه »آيه« خود قرآن  يا حكمی 
 در آن اســت. 3. مشــركان كه می گفتند: بشری او را 
آموخته اســت، منظور آنها از  ياد دادن بشر،  ياد دادن 
قــرآن  يا برخی از احكام آن به پيامبر اكرم)ص( بوده 
اســت، نه يك آيه از قرآن. 4. هيچ روايتی از پيامبر 
اكرم)ص( نمی يابيم كه وی لفــظ »آيه« را به آيه كه 
جزئی از سوره اســت، تفسير كرده باشد، آن گونه كه 

برخی از مفسران اعتقاد دارند.73
از مهم ترين مصاديقي كه مي توان در تفسير واژه »آيه« 
ارائه كرد، معجزه است كه خداوند آن را نشانه اي براي 
صدق نبوت پيامبرانش قــرار داده و در هر دوره اي 
متغير بوده اســت. شايد بر همين اساس، هر پيامبري 
معجزه مخصوص به خود داشــته اســت. اين آيه در 
جواب مشركان نازل شده كه از پيامبر)ص( معجزه اي 
حسي درخواست مي كردند. توضيح اينكه خداوند به 
پيامبر اكرم)ص( و اطرافيان او خبر می دهد كه هرگز 
بر آنان معجزه های حســی از جنس معجزات پيشين 
نــازل نخواهد كرد، اما به جای معجزه های حســی، 
معجزه ای بهتر به آنان داده و اين همان كتابی است كه 
برای جن و انس معجزه می باشــد. زمانی كه مشركان 
مطمئن گشــتند و  يقين پيدا كردند و دانستند كه اين 
كتاب اعجازآميز فقط از جانب خداوند اســت، اين 
معجزه »آيه« را با ناسپاسی و انكار و دروغ انگاشتن 

71. نحل، 98.
72. نحل، 102.

73. القرآن الكريم و روايات المدرستين، ج2، صص300و301.
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پاسخ دادند.74
اگر هم نظريه نســخ برخی از آيات قرآن را بپذيريم، 
سوره نحل از سور مكی است و در آنچه  قبل از اين 
ســوره، از وحی الهی نازل شده، نسخ وجود ندارد كه 
حكم مشــكل به حكم آسان نسخ شود و مشركان با 
اين نســخ احكام، به قرآن اعتراض كنند. كجا قبل از 
سوره نحل حاللی حرام  يا حرامی حالل شده است؟ 
اين چيزها اتفاق نيفتاده اســت كه با آن مشــركان به 
پيامبــر اكرم)ص( افترا ببندنــد و او را مفتر بخوانند. 
بنابراين تفســير صحيــح اين آيه، اين گونه اســت: 
»مشركان مكه قانع نمی شدند از اينكه قرآن معجزه ای 
باشــد كه پيامبر اكرم)ص( آن را برای اثبات صحت 
نبوت خود آورده اســت، به هميــن خاطر از پيامبر 
اكرم)ص( معجزه ای خارق العاده می خواستند كه مانند 
معجزه انبيای گذشته حسی باشد و كالم وحی خداوند 
 يعنی آيات قرآن را به عنوان معجزه پيامبر اكرم)ص( 
نمی پذيرفتند و می گفتند اين ســخنان سحر و جادو 
است. سپس خداوند ســبحان با نزول اين آيه، خط 
بطالنی بر افكار و آراء آنها می كشد و می فرمايد: اين 
قرآن »آيه« معجزه ای جاويد است كه از معجزه های 

پيشين بهتر و برای مصالح بندگان نيكوتر است«.75

نتیجه گیری
1. آيــات 106 بقــره و 101 نحل بر وقوع نســخ 
آيــات قرآن داللت نمی كنند، بلكه مراد از نســخ در 
اين آيات، نســخ كتابهای آسمانی، معجزات و آيات 
كتابهای آســمانی پيشين با قرآن است؛ زيرا به داليل 
مختلف واژه »آيه« در اين آيات به معنای آيات قرآن 
نيست، از جمله: آيه به معني بخشي از سوره، فقط با 
لفظ جمع »آيات« در قرآن ذكر شــده و با لفظ مفرد 
براي آيات قرآن به كار نرفته است. سياق آيات مورد 
بحــث با توجه به قرائن موجود، درباره نســخ آيات 

74. استحالة وجود النسخ بالقرآن، ص295.
75. نظرات فی القرآن، صص245و246.

قرآن نمی باشــد؛ زيرا آيات قبل از آيه 106 بقره به 
معجزاتی كه برای يهود آمده است، اشاره می كند. اهل 
كتاب نيز از پيامبر اكرم)ص( معجزات حســی مانند 
معجزات انبيای پيشين درخواست كردند، اما خداوند 
در آيه 106 خواســته آنها را مــردود می داند و اين 
مطلب را بيــان می كند كه با آوردن معجزه جاودان و 
عقلی يعنی قرآن، معجزات حســی گذشته نسخ شده 
است. همچنين ســوره نحل از سور مكی می باشد كه 
در آنچه قبل از اين ســوره از وحی الهی نازل شده، 
نســخ وجود ندارد كه حكمی تغيير كند و با اين تغيير 
مشركان به قرآن اعتراض كنند و پيامبر اكرم)ص( را 

مفتر بخوانند.
2. واژه »آيه« دربر دارنده مواردی اســت كه نســخ 
در آن موارد شــكل گرفته است، از جمله: »معجزه«، 
»كتابهای آسمانی پيشين« و »آيات كتابهای آسمانی 
پيشــين«؛ به اين معنا كه قرآن به عنوان معجزه عقلی 
جاودان ناسخ معجزات حسی انبيای پيشين می باشد 
و در مقام آخرين كتاب آسمانی، ناسخ كتب آسمانی 
پيشــين بوده و دربر دارنده تمام معارف آنها است و 
آيات آن، ناسخ آيات كتابهای آسمانی پيشين می باشد 
كه با وجود اين آخرين كتاب آسماني جامع و جاودان، 

عمل به كتابهاي آسماني پيشين جايز نيست.
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- قرآن كريم.
- ابن عاشور، محمدطاهر بن محمد، التحرير و التنوير، 

قاهره، مطبعة عيسی بابی حلبی، 1384ق.
- ابن منظور، محمد بن مكرم، لســان العرب، بيروت، 

دارلسان العرب، 1970م.
- ابوزيد، نصر حامد، پژوهشی در علوم قرآن، ترجمه 

مرتضی كريمی نيا، تهران، طرح نو، 1380ش.
- احمد، بشــيرالدين محمود، التفســير الكبير، لندن، 

الشركة السالمية، 1413ق.
- بحرانی، ســيد هاشــم، البرهان فی تفسير القرآن، 

تهران، بنياد بعثت، 1416ق.
- جوادی آملی، عبداهلل، تفســير تســنيم، قم، اسراء، 

1383ش.
- جوهري، اســماعيل بن حمــاد، الصحاح، بيروت، 

دارالعلم للماليين، 1407ق.
- حسن عبده، ايهاب، استحالة وجود النسخ بالقرآن، 

جبيزه، مكتبة النافذة، 1425ق.
- حسينی شيرازی، ســيد محمد، تقريب القرآن الی 

االذهان، بيروت، دارالعلوم، 1424ق.
- حسينی همدانی، سيد محمدحسين، انوار درخشان، 

تهران، كتاب فروشی لطفی، 1404ق.
- خســروانی، عليرضا، تفســير خســروی، تهران، 

اسالميه، 1390ق.
- خطيب، عبدالكريم، التفسير القرآنی للقرآن، بيروت، 

دارالفكر العربي، بی تا.
- خويی، ســيد ابوالقاســم، البيان فی تفسير القرآن، 
ترجمه محمدصادق نجمی و هاشم هاشم زاده رئيسی، 

تهران، وزارت فرهنگ و ارشاد اسالمی، 1385ش.
- راغب اصفهانی، حســين بن محمد، المفردات فی 
غريب القرآن، دمشق، دارالقلم؛ بيروت، الدار الشامية، 

1412ق.
- زرقانی، محمد بن عبدالعظيــم، مناهل العرفان فی 

علوم القرآن، قاهره، داراحياء الكتب العربية، بی تا.
- زركشی، محمد بن عبداهلل، البرهان فی علوم القرآن، 

بيروت، دارالمعرفة، 1994م.
- الزلمی، مصطفی ابراهيم، التبيان لرفع غموض النسخ 

فی القرآن، اربيل، مكتب التفسير، 2000م.
- زمخشــری، محمود بن عمر، الكشاف عن حقائق 
غوامض التنزيل، بيروت، دارالكتاب العربی، 1407ق.

- ســبزواری نجفی، محمد بن حبيب اهلل، الجديد فی 
تفسير القرآن المجيد، بيروت، دارالتعارف للمطبوعات، 

1406ق.
- ســورآبادی، عتيق بن محمد، تفســير سورآبادی، 

تهران، فرهنگ نشر نو، 1380ش.
- ســيوطی، عبدالرحمن بن ابی بكر، االتقان فی علوم 

القرآن، قاهره، مكتبة دارالتراث، بی تا.
- شــاكر، محمدكاظم، علوم قرآنی، قم، دانشگاه قم، 

1387ش.
- صادقــی تهرانی، محمد، البالغ فی تفســير القرآن 

بالقرآن، قم، مؤلف، 1419ق.
- طالقانی، ســيد محمود، پرتوی از قــرآن، تهران، 

شركت سهامی انتشار، 1362ش.
- طباطبايی، سيد محمدحســين، الميزان فی تفسير 

القرآن، قم، دفتر انتشارات اسالمی، 1417ق.
- طبرسی، فضل بن حســن، مجمع البيان فی تفسير 

القرآن، تهران، ناصرخسرو، 1372ش.
- طبــری، محمد بن جرير، جامع البيان فی تفســير 

القرآن، بيروت، دارالمعرفة، 1412ق.
- طنطاوی، ســيد محمود، التفســير الوسيط للقرآن 

الكريم، قاهره، دارالمعارف، 1993م.
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