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گرایش به بررســی آثار تفســیری کهن در چند دهــهٔ اخیر افزایش  1بــا اینکه 

یافتــه اســت، اتفاق  نظــری در ایــن بــاب وجــود نــدارد که چطــور می توان 
ی ما  کــرد. معضل اصلــی پیش  رو خاســتگاه متنــی ظاهــرًا کهن را احراز 
که امروز در اختیار ماست، مجموعه هایی است  که آیا متونی  این است 
که به یکی از مراجع متقّدم منتسب شده اند یا  برگرفته از آثاری متأخرند 
کهن نقل شــده اند،  که از اســتادان و نویســندگان  اینکه متونی اصیل اند 
گر بــه فرض ویراســتاران یــا نسخه نویســاِن بعدی برخــی تغییرات  حتــی ا
کــه بایــد بــدان  کــرده باشــند. پرسشــی  و بازســازی ها را در آنهــا اعمــال 

پرداخت، مسئلهٔ زمان و روش تألیف این آثار است.

در وهلــهٔ نخســت مطالعات نبیه عّبــود دربارهٔ مخطوطات و دیگر اســناد 
مکتوب کهن2 و حتی مهم تر از آن جلد نخست تاریخ نگارش های عربی 
گســترش  کهن تفســیری و  گرایش به آثار  فؤاد ســزگین3 را می توان ســرآغاز 
چشــمگیر دامنهٔ این موضوع دانســت. ســزگین به  ویژه در صفحات 19 تا 

یر است: کتابشناختی مقالۀ حاضر به قرار ز 1. مشخصات 
Andrew Rippin, “Al-Zuhrī�, Naskh al-Qurʾān and the problem of early Tafsīr texts”, 

Bulletin of the School of Oriental and African Studies 47:1 (1984), 22-43.

یر از مهم ترین آنهاست: کتاب ز  .2
Nabia Abbott, Studies in Arabic Literary Papyri, II: Qurʾānic commentary and tradition 

(University of Chicago Oriental Institute Publications, Vol. LXXVI), Chicago, 1967.

3. Fuat Sezgin, Geschichte des arabischen Schrifttums (Leiden, 1967).

 ُزهری، نسخ القرآن
 و معضل متون
تفسیری کهن

اندرو ریپین         ترجمٔه سیدعلی آقایی

مقــالــه

وری اجمالی بر  چکیده: نویسنده در نوشتار حاضر می کوشد مر
مشــخصه های ادبی گوناگون کتاب نسخ القرآن زهری داشته 
یخ گذاری این  یابی پیرامون تألیف و تار یق ارز باشد؛ تا از این طر
و، بــا ارائه بخش هایی از محتوای کتاب  متن ارائه دهد. از این ر
ونی اثر، سبک ادبی، مباحث فقهی و  مذکور، به بررسی ساختار در
مفاهیم ضمنی وابسته به آن و کاربردهای اصطالح شناختی می 

پردازد.
کلیدواژه ها: زهری، متون تفســیری کهن، کتاب نسخ القرآن، 

یخ گذاری کتاب. تار

1



13

مقاله

156سال بیست و ششم،مشارۀششم، بهمن واسفنـد1394

مبنای چارچوبی مفروض برای تطورات ادبی. بی شــک این رهیافت )تا 
کار ونزبرو اجرا شده است.9 بنابراین به  کارگیری رهیافت  یادی( در  حد ز
یابــی دربارۀ آثار تفســیر کهن و  ادبــی ونزبــرو باید دســت کم تا حــدودی ارز

تألیف آنها را ممکن سازد.

کــه بایــد انجام می شــد، اجــرا کرده  کار اساســی را  ونزبــرو تــا انــدازه ای آن 
است. دربارهٔ بسیاری از آثار تفسیری جز اندکی نمی توان به بصیرت های 
او افــزود. مثــًا او نشــان می دهــد که تفســیر مقاتــل بن ســلیمان )م. 150( 
که گرچه  صرف نظــر از جذابیــت، چنــان منحصربه فــرد و متمایــز اســت 
بــه گفتــهٔ ونزوبرو بی شــک بعدًا تغییرات و بازســازی های ویرایشــی در آن 
رخ داده، امــا همچنــان می تــوان ادعا کرد که این متن دســت کم نمایندهٔ 
یشه در سده های نخست )دوم تا  که ر جریان تفســیری مشخصی اســت 
سوم( اسامی دارد.10 گرچه نسبِت میان تفسیر مقاتل و دیگر آثار منسوب 
به او، به ویژه تفسیر خمسمائة آیة من القرآن11 و اشباه و النظائر فی القرآن12 
گلدفلد در مقدمه اش بر چاپ خمســمائة  نیاز به تحقیق دارد. چنان که 
آیة متذکر شده،13 در پیوند تنگاتنگ میان این کتاب و تفسیرش چندان 
که »تفســیر خمســمائة  گلدفلد  گرچه ایــن بیان ســادهٔ  تردیــدی نیســت، 
که  آیــة، تلخیــص تفســیر مقاتل اســت« )ص 7( بــر صدها پرســش ادبی 
گفتهٔ ونزبرو شناخت قالب  همچنان در برابر ماست سرپوش می نهد. به 
ادبی این آثار همان قدر مهم است که شناخت محتوای آنها. البته الزمهٔ 
کامل این مســئله دربارهٔ تفســیر مقاتل تصحیحی شایســته از آن  تحلیــل 

که امید می رود در آینده ای نه  چندان دور فراهم آید. است 

در کنار تفسیر مقاتل، تفسیر منسوب به کلبی )م. 146( نیز در خور بررسی 
که این متن چندین مرحلهٔ  اســت. هرچند تحلیل ونزبرو نشــان می دهد 
ویرایشــی را پشــت ســر گذاشــته و تلقی آن به  عنوان کار کلبی )یا حتی از 
آن ناموجه تر، اثر ابن عباس ]م. 68[( بســیار مســئله دار است.14 یکسانی 
کلبــی )در چارچــوب محدودیت های نقل  همه جانبــهٔ متــن منســوب به 
متنی( با متن منســوب به دینوری )م. 308( با عنوان الواضح فی تفســیر 
القرآن ـ 15 که نه در فهرســت آشــفتهٔ سزگین از این متون بدان توجه شده16 

کنید به مقالهٔ من: 9 . نگاه 
‘Literary analysis of the Qur’ān, tafsīr and sīra: the methodologies of John Wans-

brough’, in Richard C. Martin (ed.), Islam and History of religions: essays on the 

study of religious tradition, Phoenix, California, forthcoming, 1984.

10. QS, 122-36, 140-6.

گلدفلد، شفرام، 1980. کتابخانهٔ بریتانیا OR 6333، چاپ عیسی  11. نسخهٔ 
12. نسخهٔ بایزید 561، چاپ عبداهلل محمود شحاته، قاهره، 1975.

13. English pp. 3-8.

14. QS, 130-7, 140-6.

15. See GAS, I, 42;

کرده ام.  من نسخه های خطی ایاصوفیه 221 و الیدن 1651 را بررسی 
16. Sezgin, GAS, I, 27,

کتــاب منتشر شــده تنویــر المقبــاس مــن تفســیر ابن عبــاس را )کــه غالبــًا ذیــل نــام  ذیــل ابن عبــاس 
زآبــادی ]م. 817[ فهرســت می شــود( فهرســت می کنــد، اما ایــن نیز با همهٔ نســخه های خطی  فیرو
فهرست  شــده ذیــل کلبی یکســان اســت. GAS, I, 34-5 )و البته نســخه های خطــی دینوری(. 

49 فهرســتی بلندبــاال از کتاب هــای تفســیر کهــن فراهم آورده اســت. اما 
استدالل کلی ای که همراه با این انبوه اطاعات عرضه شده کامًا سنتی 
کــه چنــدان هم دقیق نیســت.  اســت و بــا بررســی بیشــتر معلوم می شــود 
ســزگین درصــدد اســت با اثبــات وجود اســناد مکتوب کهــن، مدعاهای 
دیگریـ  یعنی اعتبار نقل حدیث و نظام اسناد ـ را مستند سازد. اما بررسی 
کار  فهرســت کتاب های تفســیر در کتاب ســزگین، از بنیاد بسیار سست 
یاد جلوه داده  وی پــرده برمی دارد. برای نمونه نام نویســندگان و آثــار آنها ز
شــده اســت، مثًا برای توجیه یک مدخل به ذکر آن در فهرســت ابن ندیم 
کتاب خطیب بغدادی بسنده شده است، درحالی که شاهدی عینی  یا 
برای آثار مورد بحث وجود ندارد.4 قرار دادن متنی واحد ذیل چندین نام 
نیــز اشــکالی اســت که کمتر به چشــم می آید. مثًا متنی بــا عنوان غریب 
القرآن )نسخهٔ خطی عاطف افندی، 8/2815( فاحش ترین نمونه است 
کــه ذیل نام ســه مؤلــف مختلف آمده اســت.5 همچنین احتمــااًل متنی 
کهن تر از آنچه خود متن اقتضا می کند یا بر آن داللت دارد  واحد به فردی 
نسبت داده شده است. نمونهٔ این اشکال در تفسیر مذکور ذیل نام موسی 
که با بررســی  بــن عبدالرحمــان ثقفــی صنعانــی )م. 190( دیــده می شــود6 
قطعــات منتشرشــدهٔ آن توســط گریفینی7 معلوم می شــود که بــه  احتمال 
بیشــتر و بــا دالیلی موّجه تر می توان بکر بن ســهل دمیاطــی )م. 289( یا در 
بهترین حالت عبدالغنی بن سعید ثقفی )م. 229( را شخصیتی محوری 

که در نگارش این متن دست داشته است. دانست 

گر مدخل های اضافی از ســزگین حذف شــود، هنوز انبوهی  البتــه حتی ا
از آثار مهم باقی می ماند که باید خاســتگاه آنها روشــن شود. به لطف کار 
جــان ونزبــرو، مطالعات قرآنــی: منابع و روش های تفســیر کتاب مقدس8 
برخی گام های این کار مشخص شده و برخی معیارهای الزم برای انجام 
طبقه بندی جامع از متون کهن تعریف شده اند. رهیافت ونزبرو رهیافتی 
ادبی است که در آن اطاعات با بررسی سبک و کارکرد داده های موجود 
در متون تفســیری اســتخراج می شــود. در اینجا مســئلهٔ اصلی این است 
یخی را از معیارهایی ادبی اســتخراج  یم اطاعات تار که تا چه حد مجاز
کنیــم، گرچــه نمی تــوان به آن پاســخی قطعــی داد. ظاهــرًا بهترین چیزی 
یخ گذاری اســت بر  که می توان بدان امید بســت یک نظام مقایســه اِی تار

.2-31 ,GAS, I ،30 و قتاده ,GAS, I ،کنید به: فهرست آثار حسن بصری 4. برای نمونه، نگاه 
کنید به: 5. نگاه 

GAS, I, 27, 31, 39, and Rippin, ‘Ibn ʿAbbās’s al-Lughāt fi ʼl-Qur’ān’, BSOAS, XLIV, 1, 

1981, 15-25, and ‘Ibn ʿAbbās’s Gharīb al-Qur’ān’, BSOAS, XLVI, 2, 1983, 332-3.

6. GAS, I, 39.

7. E. Griffini, ‘I manoscritti sudarabici di Milano’, RSO, II, 1908-9, 7-13 (entry number 

11, manuscript Milan Ambrosiana A 47).

کنید به: نیز نگاه 
O. Spies, ‘Die Bibliotheken des Hidschas’, ZDMG, XC, 1936, 103 (item number 3).

8. John Wansbrough, Quranic Studies: Sources and methods of scriptural interpretation 

(London Oriental Series, Vol. 31, Oxford, 1977).

از این پس به اختصار QS خوانده می شود.

ُزهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن
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کتــاب دینــوری »تقریبــًا بازنــگاری مو به مــوی«  و نــه ونزبــرو )کــه می گویــد 
کرده اســت ـ 17 داللت دارد بر اینکه دست کم  کلبی اســت( بدان تصریح 
بــر مبنــای تحقیقــات اولیه این متــن را ترجیحــًا می توان در ســدهٔ چهارم 

کرد.18 یخ گذاری  تار

کامًا تخصصی اند و نگارش  کهن  که دیگر آثار تفسیر  معلوم شده است 
که به آنها منتســب  شــده اند )همواره  یکبارهٔ آنها به دســت نویســندگانی 
با لحاظ احتمال تغییر و بازســازی ویرایشــی( نیز ظاهرًا پذیرفتنی است. 
آثــاری نظیــر فضائــل القــرآن ابوعبیــد )م. 224(،19 مجاز القــرآن ابوعبیده 
)م. 210(،20 معانی القرآن فّراء )م. 207(21 و مشــتبهات القرآن کسائی )م. 

187(22 همگی در این دسته جای می گیرند.

گرچــه مجموعــه ای از متــون وجــود دارند که ونزبــرو کمتر به آنهــا پرداخته 
تألیــف  و  نــدارد  انســجام  ی  به  هیــچ  رو متــون  ایــن  ماهیــت  اســت، 
قطعه قطعــهٔ آنهــا تردیدهایــی جدی پدید مــی آورد. با این حــال با لحاظ 
شرایط آنها هنوز الزم است ابزارهایی برای طبقه بندی آنها طراحی شود. 
متون اصلی این گونه عبارتند از: تفســیر القرآن ســفیان ثوری )م. 161(،23 
تفسیر مجاهد بن جبر )م. 104(،24 تفسیر عبدالرزاق )م. 211(،25 اللغات 

که در بروکلمان ذیل ابن عباس فهرســت  کلبی همهٔ آنها را  ســزگین در فهرســت نســخه های خطی 
کتابخانه هــای  شــده، از قلــم انداختــه اســت )GAL, Suppl. I, 331: اینهــا عمدتــًا نســخه های 
پایــی اســت(، امــا آنها نیز بــا دیگر نســخه ها برابرند. همچنین نســخه های خطــی دیگری وجود  ارو
کــه ذیل ابن عباس فهرســت  شــده اســت. برخی   9277 OR دارد. مثــًا نســخهٔ کتابخانــهٔ بریتانیــا
که عمدتًا از  گون وجود دارد  گونا تفاوت ها در سند نسخه های خطی مختلف و نسخه های چاپی 

لحاظ قالب قابل ترکیب و مقایسه است.
17. QS, 146.

کارکرد فکری اثری نظیر تفســیر طبری )م. 311(،  که در قیاس با  ر می شــود  18. ونزبرو، QS, 146 یادآو
بــرد در ســیاق موعظه اســت. همچنین در همین ســیاق باید به  ظاهــرًا خاســتگاه کار دینــوری کار
که در حاشیهٔ نووی، َمراح لبید، قاهره، 1305 چاپ شده  تفسیر القرآن الوجیز واحدی )م. 468( 
کار  که ظاهرًا از حیث فرم )گرچه نه در محتوا( مشابه دینوری است. از این رو شاید نشر  کرد  اشاره 
یخ اسامی  ره ای متأخر در سدهٔ چهارم هجری با توجه به نقش فرم پایه در سراسر تار دینوری در دو

کنید به: جالین، التفسیر(. چندان غریب نیست )نیز رجوع 
.4-203 ,QS :کنید به کتابخانهٔ اشتات پیترمان 449. نگاه  19. نسخهٔ برلین 

کنید به: 20. تصحیح فؤاد سزگین، قاهره، 1954-962. نگاه 
QS, 219-20 and refrences, also E. Almagor, ‘The early meaning of majāz and the nature 

of Abū ‘Ubayda’s exegesis’, in Studia Orientalia: memoriae D. H. Baneth dedicata, 

Jerusalem, 1979, 307-26.

.7-206 ,QS :کنید به 21. قاهره، 1955-1972، نگاه 
.15-212 ,QS :کنید به 22 . نسخهٔ بایزید 436، نگاه 

23. رامپور، 1965، ونزبرو، and 8-137 ,QS 149-5 تا حدی به این متن پرداخته است.
24. تصحیــح عبدالرحمــان طاهــر ســورتی، قطــر، 1976. این متن به شــیوهٔ ســنتی )یعنــی با تحلیل 

اسانید و روایات در آثار تراجم( تحلیل شده است:
F. Leemhuis, ‘MS. 1075 Tafsī�r of Cairene Dār al-Kutub and Muğāhid’s Tafsīr’, in R. Pe-

ters (ed.), Proceedings of the ninth congress of the Union Européenne des Arabisants 

et Islamisants, Leiden, 1981, 169-80

 G. :ر می شــود، موضــوع یــک رســاله نیــز بــوده اســت یــس در ص 176 یــادآو کــه لیمهو )و همان طــور 
کنید  یس به این متن با عنوان تفســیر ورقاء اشــاره می کند. نگاه  Stauth, Giessen, 1969(. لیمهو

یر: به مقاله اش با مشخصات ز
‘Qur’ānic Siğğil and Aramic SGYL’, JSS, XXVII, 1, 1982, 47-56.

25. نسخهٔ قاهره دارالکتب، تفسیر 242.

که به  فــی القــرآن ابن عباس26 و نســخ القرآن زهــری )م. 124(. متــن اخیر 
زهــری27 منســوب اســت، نمونــه ای از این آثــار اســت و در نتیجه منبعی 
ارزشــمند بــرای پرداختــن به برخــی ماحظــات در باب معضل اساســی 
تألیف اســت؛ به ویژه به دلیل ایجاز و دقت های فنی در آن. هرچند الزم 
که نخست برخی نکات اساســی دربارهٔ این متن روشن شود؛ زیرا  اســت 
یخته اســت. جالب اینکه همین مســئلهٔ ســاده  متــن تا حدودی به  هم  ر
دربردارندهٔ برخی نکات در خور توجه در باب روش های نسخه نویسی در 

سده های میانه و میزان خطاهای رخ داده در این زمینه است.

ســزگین ذیــل نــام ابوبکــر محمــد بــن مســلم بــن عبیــداهلل بن عبــداهلل بن 
ِشــهاب ُزهری متن الناســخ و المنســوخ فی القرآن28 را فهرســت کرده که 
توســط صوفــی شــهیر ابوعبدالرحمــان محمــد بن حســین بــن محمد بن 
موســی َازدی ُســلمی )م. 412( نقل شــده و همین متن را مجددًا ذیل نام 
یافته،30 ســزگین  ســلمی فهرســت کرده اســت.29 همان طــور که ونزبــرو در
در فهرســت کردن یکــی از نســخه های خطــی این متن خطا کرده اســت. 
نسخهٔ خطی مورد اشاره، یعنی بایزید 445 در واقع رونوشتی از الناسخ و 
المنســوخ عبدالقاهر بغدادی است. احتمااًل خطای سزگین از رونویسی 
نادرســت از فهرســت مخطوطات المصورة در مؤسسهٔ نسخ  خطی عربی 
قاهره31 ناشی شده است که در آن هر دو متن پشت  هم فهرست شده اند. 
به نظر می رســد نســخهٔ مورد نظر برای متن زهری قاهره دارالکتب، تفسیر 
کــه در واقع صفحه اند(  که ســزگین تعــداد برگه های آن )16:  1084 باشــد 
کرده است، به جای 76 برگهٔ بایزید 445. سزگین نسخهٔ  را درست ثبت 

کرده است.32 خطی دوم را پرینستون یهودا 2/225 ثبت 

یر: کنید به مقالهٔ من با مشخصات ز 26. برای تاشی برای تحلیل ادبی این متن، نگاه 
‘Ibn ‘Abbās’s al-Lughāt fī ’l-Qur’ān’, BSOAS, XLIV, 1, 1981, 15-25.

کنید به: 27. دربارهٔ شخص زهری، نگاه 
GAS, I, 280-3; J. Horovitz, ‘The earliest biographies of the Prophet and their authors’, 

IC, II, 1982, 33-50, and his synopsis in EI (1st ed.); N. Abbott, Studies in Arabic liter-

ary papyri, II, passim but especially 168-84; A. A. al-Duri, ‘Al-Zuhrī�: a study on the 

beginnings of history writing in Islam’, BSOAS, XIX, 1, 1957, 1-12.

 الزم اســت، در اختیار می نهند. گســترهٔ 
ً
کــه احتماال ایــن منابــع همــهٔ گونه های ســنتی اطاعات را، 

لت دارد. مطالب و تصنعی بودن تحلیل حاصل از آن بر بی فایدگی این رهیافت دال
28. GAS, I, 283, item no. 4.

29. GAS, I, 674, item no. 18.

30. QS, 199.

31. قاهره، 1957، ج 1، ص 48.
کنید به: 32. همچنین نگاه 

R. Mach (ed.), Catalogue of Arabic manuscripts (Yahuda section) in the Garrett col-

lection, Princeton University Library, Princeton, 1977 (hereafter cited as Mach), 14, 

item 137, ff. 2a-6b.

نســخهٔ خطــی یــک مجموعه اســت: برگه های 1ب ـ14 الــف، عمدتًا در حاشــیه، مؤلف ناشــناخته، 
الــکام فــی الصــاة )در Mach نیســت(؛ برگه هــای 2 الــف ـ7 ب، زهــری، کتــاب فیــه الناســخ و 
المنســوخ )به ضمیمــة کتاب التنزیــل، برگه های 7 الف ـ ب(؛ برگه های 9 الــف ـ50 الف، محمد 
بــن بــرکات، کتــاب االیجاز فی معرفة ما فی القرآن من منســوخ و ناســخ با دســتخطی مشــابه متن 
کتاب را  کتابت این  ید  یس خود را احمد بن نصیر معرفی می کند و می گو پیشــین زهری. نســخه نو
بیع الثانی ســال 753 تمام کرده اســت. برگه هــای 52 الف ـ 111 ب، جریری، کتاب تفســیر  دهــم ر

کامًا متفاوت. مشکل اعراب القرآن، نگاشته شده با دستخطی 

ُزهری، نسخ القرآن و معضل متون تفسیری کهن
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156سال بیست و ششم،مشارۀششم، بهمن واسفنـد1394

روایة ابی سعد الحسن بن عثمن عنه

روایة الشیخ الجلیل ابی البرکات المقری الشهرزوری عنه

روایة الشیخ االمام زین الدین ابی الحسن38 بن ابرهیم بن غنایم

ابن نجا االنضاری عنه

که حتی در خود ســند هم از زهــری نامی نیامده اســت، اما  کنیــد  توجــه 
این چندان عجیب نیســت؛ زیرا این بخش صرفًا رونوشــتی از نخســتین 
کــه در برگــهٔ 2 ب آمــده و در واقــع ســند تحریــری از  کتــاب اســت  ســند 
روایتــی مشــهور دربارهٔ علی بــن ابی طالب، خطیب )کوفــی(، و دانش آن 
کــه این متن چونان بســیاری  فــرد در باب اصول ناســخ و منســوخ اســت 
دیگر از متون نســخ با آن آغاز می شــود.39 چندین تحریــر از این روایت در 
کتاب های مختلف دربارهٔ نسخ یافت می شود، اما در این میان شخِص 
می به  عنوان نخســتین 

َ
ابوعبدالرحمــان عبداهلل بن حبیب بن ربیعه ُســل

شــاهد ایــن واقعه بــر دیگــران غلبــه دارد.40 چهار نام نخســت از سلســلهٔ 
یان چنان که در متن زهری یافت می شود، یعنی ابن ُدَکین )م. 219(41  راو
یــا 127-128(43 از  از ســفیان الثــوری )م.161(42 از ابوحســین )م. 132 
می نیز در دیگر متون به  عنوان شــاهد ذکر شــده اند.44 بنابراین ظاهرًا 

َ
ُســل

می صوفــی را می شــناخته، نام 
َ
کــه ُســل یکــی از نسخه نویســان ایــن متــن 

ین خط قبلی در نســخهٔ اصل، یعنــی ابی طلحه  اســت و شــاید نــام ابی طلحــه از تکرار کلمــة آغاز
احمد بن محمد ناشی شده باشد.

کنید به: متن برگهٔ 2 ب. 38. در صفحهٔ عنوان ناخواناست. نگاه 
39. مثــًا نّحاس )م. 338(، الناســخ و المنســوخ، قاهــره، 1936، ص 5-6؛ حبیب اهلل )م. 410(، 
الناســخ و المنســوخ، در حاشــیهٔ واحدی، اســباب نزول القرآن، قاهره، بازچاپ 1400، ص 5-8؛ 
عبدالقاهــر بغــدادی )م. 429(، الناســخ و المنســوخ، نســخهٔ برلیــن پیترمــان 555، برگــهٔ 2 الف، 
نســخهٔ بایزید 445، برگهٔ 1 ب؛ ابوعبداهلل بن عبداهلل عامری اســفراینی )م. سدهٔ ششم؟(، الناسخ 
و المنســوخ، نســخهٔ کتابخانــهٔ بریتانیــا OR 12608، برگه هــای 1ب ـ2 الــف؛ ابوعبــداهلل محمد بن 
بــرکات )م. 520(، کتــاب االیجــاز فی معرفة ما فی القرآن من منســوخ و ناســخ، نســخهٔ پرینســتون 
یهــودا 228، برگه هــای 11 الــف ـ ب؛ ابن ُخزیمــه )م. ؟(، کتــاب الُمجــاز فــی الناســخ و المنســوخ 
چاپ  شــده در آخــر نّحاس، الناســخ و المنســوخ، قاهــره، 1938، ص 259؛ محمد بــن حزم، فی 
معرفة الناســخ و المنســوخ، در حاشــیهٔ جالین، تفســیر القــرآن العظیم، قاهــره، 1924، ج 2، ص 

 .151-150
این متن برخاف آنچه در suppl. I ,400 ,GAL, I, 696 آمده، قطعًا از آِن ابومحمد بن حزم ظاهری 
فی  النسخ  ید،  ز گفتهٔ مصطفی  به رغم  بی تکلفش،  بسیار  یژگی  و به  توجه  با  و  نیست  )م. 456( 
 انتسابش به ابوعبداهلل محمد بن احمد بن حزم )م. 320( 

ً
القرآن الکریم، ص 324، ش 3 احتماال

کلمهٔ مقدمهٔ این متن، ج 2، ص 151، خط 27 تا ج 2، ص  کلمه به  نیز صحیح نیست. تطابق 
153، خط 26 با مقدمهٔ ابوبکر محمد بن موسی بن عثمان بن حزم همذانی مشهور به حزمی )م. 
584(، االعتبار فی بیان الناسخ و المنسوخ من اآلثار، حیدرآباد، 1359، ص 5، خط 21 تا ص 
لت دارد بر اینکه نگارش هر دو کتاب را یکی بر عهده داشته است. استثنای  7، خط 4 به خوبی دال
مهم در مورد ذکر روایت »اصول نسخ« مکی قیسی )م. 437(، االیضاح لناسخ القرآن و منسوخه، 

یاض، 1976 است که به  رغم داشتن مقدمه ای مفصل، در آن از چنین روایاتی خبری نیست. ر
می نگاه کنید به: ابن جزری، غایة 

َ
40. برای نمونه، نّحاس، الناســخ و المنســوخ، ص 6. دربارهٔ ُســل

النهایــة فــی طبقــات القــراء، قاهــره، 1932، ج 1، ص 413-414 و ابن ســعد، الطبقــات الکبیــر، 
بیروت، 1957، ج 6، ص 175-172.

41. نــگاه کنیــد بــه: داوودی، طبقــات المفســرین، قاهــره، 1972، ج 2، ص 29؛ ســیوطی، طبقات 
الحّفاظ، قاهره، 1973، ص 159.

.19-518 ,See GAS, I .42
کنید به: ابن جزری، غایة النهایة، ج 1، ص 506-505. 43. نگاه 

کنید به: نّحاس، ص 6. 44. برای نمونه نگاه 

که نســخهٔ دارالکتب 1084 در  بررســی نســخه های خطی نشــان می دهد 
واقع نســخهٔ عکسی از نسخهٔ پرینستون است. ظاهرًا این نسخهٔ عکسی 
پیــش از آنکــه نســخه به دســت یهودا برســد تهیه شــده اســت؛ زیرا هیچ 
ی نســخهٔ عکســی نیســت. پیش تر مصطفی  اثری از مالکیت یهودا بر رو
که نســخهٔ قاهره نســخهٔ  کتاب خود دربارهٔ نســخ متذکر شــده بود  ید در  ز
عکســی اســت، امــا نتوانســته بــود محل نگهــداری اصل آن را مشــخص 
که قاهره دارالکتب، تفســیر 1087  ید همچنین یادآور شــده بود  کند.33 ز
رونوشــتی دیگــر از متــن زهری اســت. آن متن در 1350 توســط شــخصی 
به نام محمود حمدی از نســخهٔ عکســی رونویســی شــده است. بی شک 
ی ایــن متن را »ویرایش نکــرده«، چه در این  ایــن نســخه نویس به هیچ رو
نســخه خطاهای فراوان در نســخهٔ اصلی تکرار شده است. از این رو این 
گونه ارزش مســتقل اســت. خاصه اینکه ایــن متن تنها  نســخه فاقــد هر 
که در نســخه های خطی پرینستون با عنوان یهودا 228  یک نســخه دارد 

نگهداری می شود.

مســئلهٔ انتساب این متن همچون نســخه های خطی اش غلط انداز بوده 
کرده اند  می صوفی را به دقت بررسی 

َ
که شــخصیت ُســل کســانی  اســت. 

ی انداخته اند،34 لحــاظ هر گونه  کــه نیم نگاهی به تفســیر و و حتــی آنــان 
پیونــد میــان متن نســخ با ســلمی صوفی را کامــًا گمراه کننــده می یابند. 
د بوده  احتمــااًل صفحــهٔ عنــوان این اثر عامــل اشــتباه صاح الدیــن ُمَنّجِ
کتــاب را ذیل عنــوان کتاب التنزیــل تصحیح  اســت؛ آنجــا که بــرگ آخر 
کرده اســت35 و ظاهرًا خطای ســزگین و ونزبرو نیز از همین جا ناشی شده 
اســت. هرچند احتمــال دارد این خلط یا غفلت از جانب نســخه نویس 
کرده اســت.  که نخســتین بــار این مشــکل را ایجاد  ایــن متن بوده باشــد 

صفحه عنوان )برگهٔ 2 الف( چنین است:

کتاب فیه الناسخ و المنسوخ للزهری

تألیف الشیخ االمام ابی عبد الرحمن الحسین بن محمد السلمی

روایة الشیخ ابی حصین36 عنه

روایة سفین بن سعید الثوری عنه

روایة ابی نعیم الفضل بن دکین عنه

روایة ابی اسحاق ابرهیم الهمذانی عنه

روایة ابی طلحة احمد بن محمد القراری عنه

روایة احمد بن محمد الصرصری عنه

روایة ابی طلحة37 الحسین بن محمد الثقفی عنه

ید، النســخ فی القرآن، قاهره، 1963، ص 296، ش 1 و ص 297، ش 2. در نســخهٔ  33. مصطفی ز
کتابخانه هم از اینکه یهودا کی،  پرینستون اشارهٔ صریحی به محل نگهداری قبلی آن نیست و در 

کجا یا چگونه به آن دست یافته اطاعی نیست.
.2-671 ,GAS, I :کنید به کتابخانهٔ بریتانیا 9433؛ نگاه  34. حدائق التفسیر، برای نمونه نسخهٔ 

35. بیروت، 1963.
36. نه حفص چنان که در Mach, 14 آمده است.

 نام اخیر صحیح 
ً

37. مقایســه کنیــد بــا برگهٔ 2ب که در آن این نام ابی عبداهلل آمده اســت. احتمــاال
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عبداهلل بن حبیب را به حســین بن محمد تغییر داده اســت.45 اینکه چرا 
این کار را انجام داده و فهم او از این مسئله چه بوده، کامًا روشن نیست 

و همهٔ اینها شاهدی بر تغییر احتمالی نام است.

اغــاط دیگــر نیز شــاهدی اســت بــر اینکه آخریــن نســخه نویس این متن 
دســت کم در معــرض خطــا بوده و احتمــااًل متن را بــه گونه های مختلف 
ایــن اغــاط لزومــًا خطــای آخریــن  آیــا همــهٔ  اینکــه  تغییــر داده اســت. 
نســخه نویس بــوده معلــوم نیســت؛ چــه ممکــن اســت برخــی از آنهــا در 
نســخه های کهن تر رخ داده و در نتیجه اینجا تکرار شــده باشــد. از سوی 
دیگــر اینکه این نســخه نویس اغاط آشــکار )از جمله صفحــه عنوان( را 
ی عامل همــهٔ این اغاط  کــه چنانچــه و اصــاح نکــرده، نشــان می دهد 
هــم نبــوده باشــد، در بهتریــن حالت نســخه نویس صرف بوده اســت. در 
که  ایــن میــان جدی تریــن و عجیب تریــن مــورد شــواهدی از قرآن اســت 
در متن نادرســت نقل شــده اند. البته این امر در بســیاری از نســِخ خطی 
کــه تنهــا  رخ می دهــد، امــا رخ دادن هفــده خطــای فاحــش46 در متنــی 
چهار و نیــم برگــه و در هر برگه 19 خط دارد مهم اســت؛ زیرا نشــان دهندهٔ 
میزان دقت و توانمندی نســخه نویس اســت. اشــتباهات در متن اصلی 
کــم نیســتند و در واقــع احتمااًل خطاهای موجود بســیار بیشــتر از آن  هــم 
کــه در تصحیح انتقادی متن مشــخص شــده اســت؛ زیرا  چیزی اســت 
که نســخه نویس را  عمومــًا در نگاشــته های آشــفته منصفانه تــر آن اســت 
کنیم. همچنین یکی دیگر از خطاها در بند اول متن در  بی تقصیر فرض 
یخ نقل متن توسط ابواسحاق ابراهیم همذانی  که تار ســند دیده می شود 
که درگذشت ابن ُدکین به سال 219  ســال 378 ذکر شده اســت. از آنجا 
یخ  گفته شده47 یا افتادگی ای در سند وجود دارد یا اشتباهی در ضبط تار
گــر مراد ابواســحاق ابراهیم بن هشــام بــن علی همذانی  رخ داده اســت. ا
که به ســال 281 درگذشــته اســت،48 شــاید به سادگی نشــان از آن  باشــد 
یخ تغییر یا خطایی ساده رخ داده است، اما  که در رقم صدگان تار باشد 

چرایی آن همچنان معلوم نیست.

در متــن ذیــل نقطه گــذاری و بندهــا از محّقــق اســت. کتــاب التنزیل که 
شــاید جــزء متّمم نســخهٔ خطــی و متن باشــد )برگه های 7 الــف ـ ب( در 
تصحیح منتشرشــده توســط منّجد در دســترس اســت و چون چیزی به 

کلی نمی افزاید، در اینجا دوباره نقل نشده است. تحلیل 

می صوفــی محمد بن حســین بن محمد اســت. بنابراین روشــن 
َ
کــه نــام کامل ُســل 45. توجــه کنیــد 

کرده بوده است. ردنده لزومًا همین شخص را قصد  یس/گردآو که نسخه نو نیست 
یر ذکر شده است. البته من برای اینها ارزش متنی قائل  46. این نمونه ها در تصحیح انتقادی متن ز
یس روشــن شــود. اختافــات مربوط به  رم تا میزان خطای نســخه نو نیســتم، برعکــس اینها را می آو
یادند( ذکر نشــده اند. رسم الخط معیار قاهره همه جا اعمال شده است، به  رســم الخط قرآنی )که ز
جــز یــک اســتثنا که متن قرائتی متفاوت می طلبــد )نگاه کنید به: بند 9(. متنی کوتاه و مغشــوش 
چــون ایــن بــرای مطالعــهٔ متــون عربی ســده های میانــه ارزش چندانــی نــدارد و از ایــن رو ثبت این 

اختافات بی فایده به نظر می رسد.
یس 40. کنید به: پیش تر، پانو 47. نگاه 

48. GAS, I, 321.

]کتاب نسخ القرآن البن شهاب الزهری[
بسم اهلل الرحمن الرحیم2 ب

قال الشیخ االمام العالم األوحد الورع زین الدین واعظ المسلمین )1(
ابوالحســن بــن ابراهیم بــن غنایم بن نجــا األنضاری. قــال: اخبرنا 
الشیخ االمام الجلیل عمدة الملک ابوالبرکات المقرئ المعروف 
بالشــهرزوری. قــال: حدثنــا الشــیخ االمــام ابوســعد الحســن بــن 
عثمــان بن محمــد العجلی. قــال: حدثنا ابوعبداهلل الحســین بن 
محمد بن الحســین الثقفی، حدثنا احمد بن محمد الصرصری، 
حدثنا ابوطلحة احمد بن محمد بن یوســف بن مسعدة الفزاری. 
قــال: حدثنــا ابواســحاق ابراهیم بن الحســین بن علــی الهمذانی 
ثمایة.1 قال: حدثنا ابونعیم الفضل بن  ســنة ثمانی و ســبعین و ثا
دکین، حدثنا ســفیان بن ســعید الثوری، حدثنا ابوحصین. قال: 
حدثنــا ابوعبدالرحمــان الحســین بــن محمد2 الســلمی. قــال: مر 
علــی بــن ابی طالب کرم اهلل وجهه بقاص یقص علی الناس فقال 
لــه: علمت الناســخ من المنســوخ؟ فقال: ال. فقال لــه علی علیه 

السام: هلکت و اهلکت!

و حدثنا موسی بن اسماعیل، حدثنا حماد عن عطاء بن السائب )2(
عــن البحتــری.3 قال: مر علی علیه الســام بمســجد الکوفة فرای 
قاصــا یقــص علــی النــاس فقال: مــن هــذا؟ فقالوا: رجــل یحدث 
النــاس. فقــال علی علیه الســام: هذا یقــول اعرفونــی اعرفونی انا 
فان بن فان. ثم قال: اســالوه هل یعرف الناســخ من المنســوخ؟ 
مــن  الناســخ  تعــرف  هــل  لــک  یقــول  امیرالمؤمنیــن  لــه:  فقالــوا 

المنسوخ؟ فقال: ال. فقال علی: فایرجع یحدث حدیثا.

حدثنا شــعبة. قــال: حدثنا ابوالولید. قــال: اخبرنی ابوالحصین.4 )3(
بــن  علــی  قــال  یقــول:  الســلمی  اباعبدالرحمــان  ســمعت  قــال: 
کــرم اهلل وجهــه لرجــل یقــص علــی النــاس: هــل تعلم  ابی طالــب 

الناسخ من المنسوخ؟ فقال: ال. فقال: هلکت و اهلکت!

)4(
3 أ

حدثنــا ابونعیــم ســلمة. قــال: حدثنــا میــط بــن شــریط، حدثنــا 
ک بن مزاحم. قال: مر ابن عباس بقاص یقص فوکزه برجله  الضحا
ثــم قال له: هل تدری الناســخ من المنســوخ؟ فقــال: ال. فقال له: 

هلکت/ و اهلکت!

بــن )5( الجمانــی عــن ســلمة  بــه حدثنــا مســدد، حدثنــا حمیــد  و 
ک. قــال: ورد فی تفســیر قوله تعالــی >هو الذی  نبیــط عــن الضحا
انــزل علیــک الکتــب منــه ءایــت محکمــت5 هــن ام الکتــب< 
]آل عمــران:7[ ثــم قــال >ما ننســخ مــن ءایــة< ]بقــره:106[ >و اخر 

متشبهت< ]آل عمران:7[ فقال: هو ما قد نسخ.

و حدثنــا مســدد. قــال: حدثنا عبدالوارث عــن حمید االعرج عن )6(
مجاهــد: >او ننســها6<]بقره:106[ قــال: نبــدل حکمهــا و نثبــت 

خطها.
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و قــال تعالــی >و المطلقت یتربصن بانفســهن ثلثــة قروء و الیحل )12(
لهــن ایــن یکتمــن مــا خلــق اهلل فــی ارحامهــن ان کن یؤمــن باهلل و 
الیــوم االخــر و بعولتهــن احق بردهن فــی ذلــک ان ارادوا اصلحا< 
کان احــق  کان اذا طلــق زوجتــه  ]بقــره:228[ و ذلــک ان الرجــل 
ثا فلما انزل اهلل عز و جل >الطلق مرتان  کان قدطلقها ثا بردها ان 
ک بمعــروف او تســریح باحســن< ]بقــره:229[ فضــرب اهلل  فامســا

حینئذ اجا لمن مات او لمن طلق.

قال تعالی >و الذین یتوفون منکم و یذرون ازواجا وصیة الزواجهم )13(
متعــا الی الحول غیر اخراج< ]بقره:240[ فنســخها بایة المیراث20 

التی فرض لهن فیها الربع و الثمن.

)14(
4 أ

و قــال تعالــی >و التنکحــوا المشــرکات حتــی یؤمن و المــة مؤمنة 
خیر من مشــرکة و لو اعجبتکم و التنکحوا المشرکین حتی یؤمنوا 
و لعبــد مؤمــن خیر من مشــرک و لــو اعجبکم< ]بقره:221[ فنســخ 
منها/ ما احل من المشــرکات من نســاء اهل الکتاب من الیهود و 

النصاری فی النکاح.21

و قــال اهلل عــز و جل >و الیحل ان تاخذوا مما ءاتیتموهن شــیئا اال )15(
ان یخافــا اال یقیمــا حــدود اهلل فــان خفتــم اال یقیما حــدود اهلل فا 

جناح علیهما فیما افتدت به< ]بقره:229[.

و قــال تعالــی >الیکلــف اهلل نفســا اال وســعها< ]بقــره:286[ فیمــا )16(
فــرض ان لــم یســتطع الحــج و ال الجهــاد او لم یســتطع ان یصلی 
قائما فیصلی جالسا قال تعالی >ان تبدوا ما فی انفسکم او تخفوه 
یحاسبکم به اهلل فیغفر لمن یشاء و یعذب من یشاء< ]بقره:284[ 
کسبت  نســخت بقوله تعالی >الیکلف اهلل نفسا اال وسعها لها ما 
کتســبت< ]بقــره:286[ ای الیکتب علــی احد اال ما  و علیهــا ما ا

فعل و ما عمل.

و قال فی ســورة النســاء >و اذا حضر القسمة اولوا القربی و الیتمی )17(
و المســکین فارزقوهــم منــه< ]نســاء:8[ نســختها ایــة المیــراث22 

کتب لها من الفرایض و فی اموال الیتامی. کل نفس ما  فیاخذ 

کل )18( کان فقیرا فلیا کان غنیما فلیستعفف و من  ]و[ قال >و من23 
کلون  یا الذین24  >ان  تعالی  بقوله  نسخت  ]نساء:6[  بالمعروف< 
کلون فی بطونهم نارا و سیصلون سعیرا<  امول الیتمی ظلما انما یا

]نساء:10[.

و قــال تعالــی >و التــی یاتیــن الفحشــة مــن نســائکم فاستشــهدوا )19(
علیهــن اربعة منکم< الی قوله >ســبیا< ]نســاء:15[ و هذه المراة 
وحدهــا لیــس معهــا رجــل فقــال رجــل کامــا فقــال اهلل عــّز و جل 
>و الــذان25 یأتینهــا منکــم فاذوهمــا فــان تابــا و اصلحــا فاعرضــوا 

عنهما<26 ]نساء:16[ ای فاعرضوا عن عذابها.

اول الناســخ مــا رواه محمــد بــن مســلم الزهــری. حدثنــا ابراهیــم، )7(
حدثنــا ابویزید7 هو عبداهلل بن محمد یزید الهذلی، حدثنا الولید 
ابــن محمــد الموقــری8 الموی المدینــی. قال: حدثنــی محمد بن 
کتاب منسوخ القرآن. قال اهلل تعالی >ما  مسلم الزهری. قال: هذا 
ننســخ من ءایة او ننسها9< ]بقره:106[ و قال عز و جل >و اذا بدلنا 
ءایــة مکان ءایــة< ]نحل:101[ و قال تعالی >یمحوا10 اهلل ما یشــاء و 

یثبت11 و عنده أم الکتب< ]رعد:39[.

و حدثنــا ابراهیــم. قال: حدثنــا ابویزید، حدثنــا الولید بن محمد. )8(
قــال: حدثنــی محمــد بــن مســلم الزهــری. قــال: اول ما نســخ من 
کانت نحو بیــت المقدس تحولت  القرآن من ســورة البقــرة القبلة 
نحــو الکعبة. فقــال اهلل عز و جل >و هلل المشــرق و المغرب فاینما 
تولوا فثم وجه اهلل ان اهلل وسع علیم< ]بقره:115[ نسخ بقوله تعالی 
>قــد نری تقلــب وجهک فی الســماء فلنولینک قبلــة ترضها فول 

وجهک شطر المسجد الحرام< ]بقره:144[.

کین<12 )9( و ایضــًا فــی آیــة الصوم قــال اهلل تعالــی >فدیــة طعام مســا
]بقره:184[ و مسکین روایة. فکان ]فی[ اول االسام من شاء صام 
و مــن شــاء افتدی بطعام مســکین و قال فیها >فمــن13 تطوع خیرًا 
کنتم تعلمون< ]بقره:184[.  فهــو خیر له و ان تصوموا خیــر لکم ان 
کان مریضا او  نســخ منها >فمن شهد منکم الشــهر فلیصمه و من 

علی سفر فعدة من ایام اخر< ]بقره:185[.

)10(
3 ب

کتــب علــی الذیــن  کمــا  و قــال ایضــًا >کتــب علیکــم الصیــام14 
کانوا فــی اول الصیام اذا  مــن قبلکــم لعلکم تتقــون< ]بقــره:183[ 
صلــی النــاس العتمة و نام احدهم حرم علیه الطعام و الشــراب و 
النســاء، و اصلوا /15 الصیــام حتی اللیلة المقبلــة. فاختان رجل 
نفســه فجامع اهله بعد ما صلی العتمة فنســخ ذلک فقال >علم 
کنتــم تختانــون انقســکم فتــاب علیکــم و عفــا عنکم<  اهلل انکــم 
یة  ]بقره:187[ و هو عمر بن الخطاب رضی اهلل عنه و امراته االنصار
کان[16 عاصم الذی حماه  ام عاصــم بن عمر و اســمها جمیلــة ]و 
الدین ان یوخذ راســه و قتلوا یومئذ اباالجیان بن هذیل و اســروا 
ید بن الدثنة فنســخ شــان الصوم و النســاء  حبیــب بــن عــدی و ز
فقــال تعالــی >فالئــن بشــروهن و ابتغــوا ما کتــب اهلل لکــم و کلوا و 
اشــربوا حتــی یتبین لکــم الخیط االبیــض من الخیط االســود من 
الفجــر ثم اتموا الصیام الــی اللیل< ]بقره:187[ و الذی انزلت فیه 
ایــة الصــوم هو صرمة بــن ابی ایاس غلبتــه عینه فنــام فحرم علیه 
الطعام و الشراب حتی اللیلة المقبلة فانزل اهلل عز و جل الرخصة 
فی الصوم و الفرح و النسوة17 و ذلک ]قوله تعالی >احل لکم لیلة 

الصیام الرفث< ]بقره:187[18

االقربیــن< )11( و  للولدیــن  الوصیــة  تــرک خیــرا  >ان  تعالــی  قولــه  ]و[ 
]بقره:180[ فنسخت بایة المیراث.19
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کلوا امولکم بینکم بالبطل اال ان تکون تجرة عن )24( و قال تعالی >التا
تراض منکم< ]نساء:29[ فنسخ هذا فقال >و ال علی انفسکم ان 
کلــوا31 من بیوتکم او بیوت ءابائکــم او بیوت امهتکم32 او بیوت  تا
اخونکــم او بیــوت اخوتکم او بیــوت اعممکم او بیــوت عمتکم او 
بیــوت اخولکــم او بیوت خلتکم او ما ملکتم مفاتحه او صدیقکم 

کلوا جمیعا او اشتاتا< ]نور:61[. لیس علیکم جناح ان تا

و قــال اهلل فــی االنفــال >ان یکــن منکــم عشــرون صبــرون یغلبــوا )25(
کفروا بانهم قوم  مائتیــن و ان یکن منکم مائة یغلبوا الفا من الذین 
الیفقهــون< ]انفــال:65[ قضج المســلمون عند ذلــک و قالوا: من 
یطیق ذلک و هل یقدر الرجل الواحد یلقی عشــرة رجال؟ فنســخ 
اهلل عــز و جــل ذلک بقوله >الئن خفف اهلل عنکــم و علم ان فیکم 
ضعفــا فــان یکن منکم مائة صابرة یغلبــوا مائتین و ان یکن منکم 

الف یغلبوا الفین باذن اهلل و اهلل مع الصبرین< ]انفال:66[.

>ان الذیــن ءامنــوا و هاجــروا و جهــدوا بامولهــم و )26( و قــال تعالــی 
انفســهم فــی ســبیل اهلل و الذیــن ءاووا و نصــروا اولئــک بعضهــم 
اولیــاء33 بعــض و الذیــن ءامنــوا و لم یهاجــروا ما لکم مــن ولیتهم 
کان ایرثه  من شیء حتی یهاجروا< ]انفال:72[ و قیل ان االعرابی 
کان المهاجر الیورثه فنسخ اهلل عز و جل ذلک بقوله >و  المهاجر و 
کتب اهلل ان اهلل بکل شــیء  اولوا االرحام بعضهم اولی ببعض فی 

علیم< ]انفال:75[.

)27(
5 ب

و قــال تعالــی >و ان جنحــوا للســلم فاجنح لها و تــوکل علی اهلل< 
ال  و  بــاهلل  الیؤمنــون  الذیــن  >قاتلــوا34  تعالــی  قــال  و  ]انفــال:61[ 
کان اهلل لیعذبهم و  بالیــوم االخــر< ]توبــه:29[ و قــال تعالــی >و مــا 
کان اهلل معذبهم و هــم یســتغفرون< ]انفال:33[  انــت فیهــم و مــا 
فنســخت فقــال تعالــی/ >و ما لهــم اال یعذبهــم اهلل و هم یصدون 
عــن المســجد الحــرام< الــی >کنتــم تکفــرون< ]انفــال:45-34[ 

فقاتلوا بمکة فاصابهم خصاصة و جوع.

و قال فی ســورة براءة >االتنفروا یعذبکم عذابا الیما< ]توبه:39[ و )28(
قــال ایضــا >و ما کان الهــل المدینة و من حولهــم من االعراب ان 
یتخلفوا عن رســول اهلل و الیرغبوا بانفســهم عن نفســه ذلک بانهم 
ال یصبیهــم ظمــأ و ال نصــب< ]توبــه:120[ نســخها قولــه تعالی >و 
کافــة فلوال نفر من کل فرقــة منهم طائفة  مــا کان المؤمنــون لینفروا 

لیفقهوا فی الدین< ]توبه:122[.

و قــال تعالــی >الیســتئذنک الذیــن یؤمنــون بــاهلل و الیــوم االخــر< )29(
الــی قولــه >یتــرددون< ]توبــه:44-45[ نســخها قوله تعالــی >فاذا 

استئذنوک لبعض شانهم< الی قوله >غفور رحیم< ]نور:62[.

کفــرا و نفاقــا< الــی قولــه >علیــم< )30( و قــال تعالــی >االعــراب اشــد 
]توبه:97-98[ نســخها قوله تعالی >و من االعراب من یؤمن باهلل 

و الیوم االخر< الی قوله تعالی >قربة لهم< ]توبه:99[.

کرها و التعضلوهن لتذهبوا )20( و قــال >و الیحل لکم ان ترثوا النســاء 
ببعــض مــا ءاتیتموهــن اال ان یاتیــن بفحشــة مبینــة< ]نســاء:19[ 
کان فــی الجاهلیة الیــرث27 امراة  قــال ابویزیــد: بلغنــی ان الرجل 
ابیــه ]الــذی[ الیورثهــا مــن المیــراث شــیئا حتــی تفتــدی ببعض 
مــا اعطوهــا. قال ابن شــهاب فوعظ اهلل ســبحانه فی ذلــک عباده 

المؤمنین و نهاهم عنه.

4 ب 
)21(

فاتوهــم نصیبهــم<  ایمنکــم/  الذیــن عقــدت  >و  تعالــی  قــال  و 
]نســاء:33[ قیــل ان الرجــل اول ما نزل رســول اهلل صلعــم المدینة 
تحالــف الرجــل: انک ترثنی وارثک. فنســخها اهلل عــز و جل بقوله 
کتــب اهلل ان اهلل بکل  >و اولــوا االرحــام بعضهــم اولــی ببعض فــی 

شیء علیم< ]انفال:75[.

و قــال تعالــی >یا ایها الذیــن ءامنوا التقربوا الصلوة و انتم ســکری )22(
حتــی تعلمــوا ما تقولــون< ]نســاء:43[ و قال تعالی >یســئلونک28 
عــن الخمــر و المیســر قل فیهما اثــم کبیر و منفع للنــاس و اثمهما 
کبر من نفعهما< ]بقره:219[ فنسخها اهلل عز و جل بقوله سبحانه  ا
>یایهــا الذیــن ءامنــوا انمــا الخمــر و المیســر و االنصــاب و االزلــم 
رجس من عمل الشیطن فاجتنبوه لعلکم تفلحون< ]مائده:90[.

)23(
5 أ

او  میثق  بینهم  و  بینکم  قوم  الی  یصلون  الذین  >اال  تعالی  قال  و 
شاء  لو  و  قومهم  یقتلوا  او  یقتلوکم  ان  صدورهم  حصرت  جاءوکم 
القوا  و  یقتلوکم  فلم  اعتزلوکم  فان  فلقتلوکم  علیکم  لسلطهم  اهلل 
الیکم السلم< الی قوله >سلطنا مبینا< ]نساء:90-91[ و قال تعالی 
>الینهکم اهلل عن الذین لم یقتلوکم فی الدین و لم یخرجوکم من 
انما   * المقسطین  الیهم ان اهلل یحب  و تقسطوا  تبروهم  دیرکم ان 
دیرکم  من  اخرجوکم  و  الدین  فی  قتلوکم  الذین  عن  اهلل  ینهکم 
هم  فاولئک  یتولهم29  من  و  تولوهم  ان  اخراجکم  علی  ظهروا  و 
عند  عهدتم  الذین  >اال  تعالی  قال  و  ]ممتحنه:9-8[  الظلمون< 
کان قد عاقد  بکر  بن  بنو ضمرة  و هم  ]توبه:7[  الحرام<  المسجد 
علیهم مخشی بن حویل: انا نأمنکم و تأمنوا حتی ندبر و ننظر فی 
الی  و رسوله  >براءة من اهلل  تعالی  األربعة. فقال  االمر. نسخ هوالء 
و  اشهر  اربعة  االرض  فی  فسیحوا   * المشرکین  من  عهدتم  الذین 
اعلموا انکم غیر معجزی اهلل و ان اهلل مخزی الکفرین< ]توبه:2-1[ 
فجعل لهم اجا اربعة اشهر یسیحون فی األرض >فاذا انسلخ االشهر 
الحرم فاقتلوا المشرکین حیث وجدتموهم و خذوهم و احصروهم30 
و اقعدوا/ لهم کل مرصد فان تابوا و اقاموا الصلوة و ءاتوا الزکوة فخلوا 
سبیلهم ان اهلل غفور/ رحیم< ]توبه:5[ و قال عز و جل >و ان احد من 

المشرکین استجارک فاجره حتی یسمع کلم اهلل< ]توبه:6[.
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)39(
6 ب

و فــی حــم االحقــاف قولــه تعالی >قل مــا کنت بدعا من الرســل و 
مــا ادری مــا یفعل بــی و ال بکــم< ]احقاف:9[ نســختها هذه االیة 
قولــه تعالــی >انــا فتحنا لک فتحا مبینــا * لیغفر لــک اهلل ما تقدم 
مــن ذنبک و مــا تأخر< الی قولــه37 >و یهدیک صرطا مســتقیما< 
]فتــح:1-2[ فعلم ســبحانه ما یفعل به من الکرامــة فقال رجل من 
االنصــار: قــد حدثک ربک ما یفعل بک مــن الکرامة فهنیئا لک یا 
رســول اهلل! فمــا یفعل بنا نحن؟ فقال ســبحانه >و بشــر المؤمنین 
کبیرا< ]احزاب:47[ و قال تعالی >لیدخل  بان لهم من اهلل فضا 
المؤمنیــن و المؤمنــت جنت تجری مــن تحتها االنهــر< ]فتح:5[ 

کیف یفعل به و بهم. فبین تعالی فی هذه االیة 

و قــال تعالــی فی ســورة المجادلة >یایهــا الذین ءامنــوا اذا نجیتم )40(
کم صدقة< الــی قوله تعالی >غفور  الرســول فقدمــوا بین یدی نجوا
رحیم< ]مجادله:12[ نســختها38 هذه االیة قوله تعالی >ءاشفقتم 
کــم صدقت< الــی قوله تعالــی >و ءاتوا  ان تقدمــوا بیــن یــدی نجوا

الزکوة< ]مجادله:13[.

و قــال تعالــی فــی ســورة المزمــل >قــم اللیــل اال قلیــا * نصفــه او )41(
انقــص منه قلیــا * او زد علیه و رتل القــرءان ترتیا< ]مزمل:4-2[ 
فنســختها قولــه تعالی >علم الن تحصوه فتــاب علیکم فاقرءوا ما 

تیسر من القرءان< الی قوله تعالی >و ءاتوا الزکوة< ]مزمل:10[.

و قال تعالی >ان ناشئة الیل هی اشد وطأ و اقوم قیا< ]مزمل:6[ و )42(
ناشئة اللیل اوله کانت صلواتهم فی اول اللیل. یقول هو: احذر ان 
تحصــوه و مــا فرضت علیکم قیام اللیــل. و ذلک ان احدهم کان 
اذا نام ما یدری متی یستیقظ فقال تعالی >و اقوم قیا< ]مزمل:6[ 
یعنــی القــران و منفعتهم به. یقول: حتی یفهم القــران و یتدبر ایاته 
و یفقــه مــا فیه و قــال عز و جــل >ان لک فی النهار ســبحا طویا< 
]مزمــل:7[ یقــول: فراغــا طویا. یقول: مــن اول اللیل یکــون النوم و 

التهجد یکون فی وسطه و فی اخره و الیشتغل بالحاجات.

تنفــع )43( الذکــری  فــان  >و ذکــر  یــات  الذار فــی ســورة  تعالــی  قــال  و 
یات:55[. المؤمنین< ]ذار

)44(
7 أ

و قــال فــی ســورة المائدة >انما جــزاؤا الذین یحاربون اهلل و رســوله 
و یســعون فی االرض فســادا ان یقتلوا او یصلبــوا او تقطع ایدیهم و 
ارجلهــم من خلف او ینفوا مــن االرض< الی قوله تعالی >من قبل 
ان تقدروا علیهم< ]مائده:33-34[ یقول: فا ســبیل لکم علیهم 
بعد التوبة. اراد بذلک الرجل المســلم الذی یکون منه الفســاد ثم 
یتــوب مــن قبــل ان یظفر به رب االمــر و اما الکفار الذین یفســدون 
فــی االرض و هــم فــی دار الحرب فهــوالء فا تقبل فانهــم لو کانت 
توبتهــم صادقة للحقوا بباد المســلمین./ ......]کتاب التنزیل[ 

...........

کفر باهلل بعد ایمنه اال من )31( و قال تعالی فی ســورة النحل قوله >من 
کره و قلبه مطمئن باالیمن< الی قوله تعالی >عظیم< ]نحل:106[  ا
نســخ منها >ثم ان ربک للذین هاجروا من بعد ما فتنوا ثم جهدوا 

و صبروا ان ربک من بعدها لغفور رحیم< ]نحل:110[.

کما )32( و قــال تعالــی فــی ســورة بنــی اســرائیل >و قــل رب ارحمهمــا 
کان  ربیانــی صغیــرا< ]اســراء:24[ فنســخ منهــا قولــه تعالــی >مــا 
کانوا اولی قربی  للنبی و الذین ءامنوا ان یستغفروا للمشرکین و لو 

من بعد ما تبین لهم انهم اصحب الجحیم< ]توبه:113[.

تــک و التخافــت بهــا و )33( و قــال عــز و جــل قائــا35 >و التجهــر بصا
ابتــغ بین ذلک ســبیا< ]اســراء:110[ فنســخ بقوله تعالــی >و اذکر 
ربــک فی نفســک تضرعا و خیفــة و دون الجهر من القول بالغدو و 

االصال< ]اعراف:205[.

و قــال تعالــی >فاصــدع بمــا تؤمــر و اعــرض عــن المشــرکین * انــا )34(
کفینک المستهزءین< ]حجر:95-94[

6 أ 
)35(

و قــال تعالی/ فی ســورة النــور >و الذین یرمــون المحصنت ثم لم 
یاتوا باربعة شــهداء< الی قوله تعالی >هم الفســقون< ]نور:4[ نسخ 
منها >و الذین یرمون ازوجهم و لم یکن لهم شــهداء اال انفســهم< 
االیة ]نور:6[ ان کان من الصادقین الی آخر اللعان فان حلف، فرق 

عنها و لم یجلد واحد منهما، و ان لم یحلف، اقیم علیه الحد.

و قــال تعالــی >و قل للمؤمنــت یغضضن من ابصرهــن< الی قوله )36(
تعالــی >او الطفل الذین لم یظهروا علی عورت النســاء< ]نور:31[ 
نســخ منهــا >و القوعــد مــن النســاء الیرجــون نکاحــا< الــی قولــه 

>سمیع علیم<36 ]نور:60[

بیوتکـم )37( غیـر  بیوتـا  التدخلـوا  ءامنـوا  الذیـن  >یایهـا  تعالـی  قـال  و 
حتـی تستأنسـوا و تسـلموا علـی اهلهـا< الـی قولـه تعالـی >لعلکـم 
تذکـرون< ]نـور:27[ نسـخ منهـا قولـه تعالـی >لیـس علیکـم جنـاح 
هـی  و  ]نـور:29[  لکـم<  متـع  فیهـا  مسـکونة  غیـر  بیوتـا  تدخلـوا  ان 
بیـوت المتاجـرة و منـازل الضیـوف فقـال >و اهلل یعلـم مـا تبـدون 

]نـور:29[. مـا تکتمـون<  و 

و فــی الشــعراء قوله تعالی >و الشــعراء یتبعهم الغــاوون< الی قوله )38(
>یفعلــون< ]نــور:224-226[ نســختها هــذه االیة قولــه تعالی >اال 
کثیرا< الی اخر السورة  الذین ءامنوا و عملوا الصلحت و ذکروا اهلل 

]نور:227[.
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 7[
ب[

کتــاب الناســخ و المنســوخ و هلل الحمــد و المنــة و الحمد هلل  تــم 
وحده و صلواته علی سیدنا محمد نبیه و الیه و سلم.39

* * *
پی نوشت

کذا فی االصل، انظر ص 9. 1. ثاثمائة: 
کذا فی االصل، انظر ص 9. 2. الحسین بن محمد: 

3. البحتــری: فــی القرطبــی، الجامع الحــکام القران: البختری و فی النحاس، الناســخ و المنســوخ: 
البحتری.

4. ابوالحصین: لعله ابوحصین، انظر الفقرة 1.
یــادة فوق  5. ایــت محکمــت هــن ام الکتــب: ایــت محکمــت و قالــه به هــن ام الکتــب »و قاله به« ز

الخط.
6. ننسها: ننساها و هی القراءة المشهورة عن ابن کثیر و ابی عمرو.

ید، و هو خطاء. 7. فی Mach: ابوز
کتاب التنزیل البن شهاب الزهری. 8. فی Mach: الموقدی. انظر المنجد، 

9. انظر الماحظة 6.
10. یمحوا: یمح.

11. و یثبت: سقط من االصل.
کین: هی قراءة نافع و ابن عامر و الباقون: مسکین. 12. مسا

13. فمن: و من.
14. الصیام: الصوم.

15. واصلوا: لعله »وصلة« و فی االصل: وصلوا.
16. فی االصل: ؟؟

17. النسوة: النسو؟
کتاب الناسخ و المنسوخ، ص 63-56. 18. ما بین ] [ سقط من االصل؟ انظر هبة اهلل، 

19. یعنی القران نساء:12-11.

20. یعنی القران نساء:12-11.
21. یعنی القران مائده:5.

22. یعنی القران نساء:12-11.
23. و من: فمن.

24. ان الذین: الذین.
25. و الذان: الذین.

26. فاعرضوا عنهما: فاعنهما.
27. یرث: یورث.

28. یسئلونک: و یسئلونک.
29. یتولهم: یتولهم منکم.

30. و خذوهم و احصروهم: و احصروهم.
کلوا الخ. 31. فی االصل: لیس علیکم جناح ان تا

32. او بیوت امهتکم: او امهتکم.
33. اولیاء: اولی.

34. قاتلوا: و قاتلوا.
35. قائا: قایل.

36. سمیع علیم: حکیم علیم.
37. الی قوله: االیة الی قوله.

38. فنسختها: فنسخت.
39. سلم: سام.

تحلیــل ادبــی چنیــن متنــی از چنــد رهیافت مختلــف بهــره می گیرد که 
یخ گذاری نســبی این متــن را فراهم  هریــک مواد مناســب بــرای اثبات تار
می آورند. ســاختار درونی این اثر، ســبک ادبی، مباحث فقهی و مفاهیم 
بررســی  درخــوِر  وجــوه  اصطاح شــناختی  کاربردهــای  و  آن  بــه  وابســته 

تفصیلی اند.

البتــه در وهلــهٔ نخســت ســاختار متــن حاضــر توجه مــا را به خــود جلب 
پیش تــر  چنان کــه  متــون  ایــن  از  مشــخصی  دســته بندی  و  می کنــد 
کتــاب زهــری  صورت گرفتــه پدیــد مــی آورد. ترتیــب عرضــهٔ مطالــب در 
نشــان دهندهٔ  بلکــه  نیســت،  تصادفــی  ثــوری  ســفیان  تفســیر  برخــاف 
کــه می تــوان آنهــا را شــاهدی بــر تألیفی شــتاب زده و  ویژگی هایــی اســت 
کاری ابتدایــی در باب  کم دقــت و احتمــااًل ترکیبــی از منابعــی متنوع یــا 
مســئلهٔ نســخ از نویســنده ای در دوران کهن اسامی در نظر گرفت. بدین 
ترتیــب این متن بســیار شــبیه اللغــات ابن عباس اســت.49 به اســتثنای 
دو بنــد آخــر50 که به اســتناد مضمونشــان باید افزوده هایــی متأخر به متن 
که آیات منســوخ در  باشــند، مطالِب کتاب به ترتیب ســوره هایی اســت 
آنهــا آمــده اســت )که رهیافــت معیار در اغلب متون نســخ اســت(،51 اما 
ترتیب آیات هر ســوره نظام منســجمی ندارد. موارد اختاف، نه با لحاظ 

عناوین مورد بحث قابل تبیین است و نه با ترتیب آیات ناسخ.

به طــور مشــابه مباحث هــر بند نامنظم اســت. در بندهــای 15، 34، 43 
و 44 کًا هیــچ ســخنی از نســخ نیســت. آیــهٔ 229 بقــره در بنــد 15، بنابــر 
هبــة اهلل،52 ناســخ آیــهٔ 228 بقره اســت. آیات 94-95 حجــر در بند 34، 
یات  گفتهٔ هبةاهلل با آیهٔ ســیف نســخ شــده اســت.53 آیهٔ 55 ذار بازهم به 
یــات را نســخ می کنــد،54 در حالی  کــه آیات 33- در بنــد 43 آیــهٔ 54 ذار
34 مائده در بند 44 محل اختاف اند.55 با این حال در اینجا هیچ یک 
از ایــن مطالــب ذکر نشــده اســت. تبیین هــای متفاوتی بــرای غیاب این 
یاد نسخه برداری  مطالب قابل عرضه است، هر چند باز هم به احتمال ز
بی دقت عامل اصلی اســت. احتمااًل همین امر مبّین افتادگی جزئی در 
پایــان بنــد 10 نیــز هســت. در عین حال تنــوع عمق بحــث در دیگر بندها 
کی از تألیفی کًا ناموزون است. در پانزده بند صرفًا آیات ناسخ و  خود حا
گرفته اند،56 در حالی  که در دیگر موارد دست کم  کنار هم قرار  منسوخ در 
که عمومًا درصدد ارائهٔ تفسیری روشن  کوتاه دربارهٔ موضوع هست  بحثی 

49. See Rippin, BSOAS, XLIV, 1, 1981, 22.

50. در بند 34 نیز این ترتیب رعایت نشــده اســت. عاوه بر اینکه در دیگر جزئیات نیز با دیگر بندها 
کنید به: ادامه. همخوانی ندارد. نگاه 

51. کتــاب بغــدادی استثناســت که در آن مبنای تقســیم بندی فصول وجود یا عــدم اتفاق نظر علما 
.)199 ,QS :کنید به دربارهٔ موضوع است )نگاه 

52. هبةاهلل، ص 91-89.
53. همان، ص 207-206.
54. همان، ص 292-291.

.8-185 ,QS کنید به: همان، ص 150-151 و 55.  برای نمونه نگاه 
یش به کار بســته اســت. در اینجا تنوع  56. البته این روشــی اســت که محمد بن حزم در کل متن خو

یه. که اهمیت دارد نه خود رو یه است  رو
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کســی الزم دیــده توضیحــی در این باره اضافه کند؟ از ســوی دیگر شــاید 
کــه این »انتســاب« صرفًا شــاهدی دیگر بــر تألیف بی دقت  بتــوان گفــت 
گفــت در ایــن بنــد خلط در  کتــاب اســت. در برداشــتی عجیب تــر بایــد 

گیج کنندگی و آشفتگِی متن اضافه شده است. انتساب به 

کلِی این متن بر مســائل فقهی تمرکز یافته اســت، اما یافتن  البتــه فضای 
یخ گذاری نظریات فقهی در ســده های نخســت  معیــاری عینــی برای تار
کــه در متون  اســامی60 بســیار دشــوار اســت؛ زیرا انبوهی از مــواّد حدیثی 
کهــن را بازنمایی  کــه نظریــه ای  متأخــر آمده انــد چنیــن وانمــود می کننــد 
کامــًا آشناســت و بارهــا ثابــت شــده اســت.  می کننــد. ایــن مســئله ای 
کــه جریان دارد، تــا محتوای  بنابرایــن در اینجــا مســئله نوع بحثی اســت 

که تمرکز مطالعهٔ ادبی بر آن است. واقعی آن 

پیش تر از وجود گونه های مختلف ارائهٔ مطالب در این متن ســخن رفت. 
گرفته تا شــرح نســبتًا  کنار هم قرار دادن ســادهٔ آیات  دامنهٔ این رهیافت از 

60. گرچه به نظر می رســد ســیر تطّور نظریات فقهی در ســده های بعد دست کم قابل رهگیری است. 
کنید به: برای نمونه نگاه 

Norman Calder, ‘Zakāt in Imāmī� Shī�‘ī� jurisprudence, from the tenth to sixteenth century 

A.D.’, BSOAS, XLIV, 3, 1981, 468-80 and ‘Khums in Imāmī� Shī�‘ī� jurisprudence, 

from the tenth to sixteenth century A.D.’, BSOAS, XLV, 1, 1982, 39-47.

از آیــهٔ مورد بحــث اســت. در مقابــل خواننــده در بنــد 10 و تا حــدودی نیز 
در بنــد 23 بــا بحثــی بســیار مبســوط مواجــه می شــود. وجه تمایــز بند 10 
کــه برخی اصًا بــه موضوع  به ویــژه فراوانــی بیــش از حّد اطاعات اســت 
مناقشــه مربــوط نیســت. آیــهٔ 187 بقره بــه اعمال شــبانه در ایــام روزهٔ ماه 
که قاعدتًا به آیهٔ 183 بقره پیوند  رمضان می پردازد و ناسخ اعمالی است 
که برای پیشیناِن  می خورد که در آن روزه واجب شــده اســت »همان طور 
تــو مقّرر شــده بود«. تقریبــًا در کتاب ها و گونه های تفســیری هر جا بحث 
از ایــن آیــه طرح شــده، )عاوه بر داســتان ]قیــس بن[ ِصرمه( بــه ماجرای 
همبستر شــدن عمر با همســرش در شب رمضان در حالی  که پیش از آن 
خوابیده بودند، اشــاره شده اســت.57 بنابراین وجود این داستان در متن 
به  هیچ  وجه غیرمنتظره نیست؛ گرچه بیان نسبتًا مبسوط دربارهٔ عاصم، 
پســر عمر و همســرش جمیلــه )که در دیگــر تحریرهای داســتان به  ندرت 
نامــی از او بــرده می شــود( و مــرگ نابهنــگام عاصــم اندکی پــس از جنگ 
 هگادایی در خال مســئله ای اساسًا فقهی 

ً
کاما احد،58 که توضیحاتی 

است، بسیار عجیب می نماید.

یاده گویی در بند 10، در مجموعهٔ روایات مقدماتی  مشابه همین ویژگی ز
دربارهٔ علی بن ابی طالب در بندهای 1 تا 3 و ابن عباس در بند 4 و دانش 
اصوِل قرآنی نســخ دیده می شــود. پیام و قصد اصلی در هر چهار روایت 
)اینکــه دانِش نســخ شــرط اولیه برای کســی اســت که می خواهــد دربارهٔ 
قرآن سخن بگوید( یکسان است و تنها نکتهٔ قابل توجه دربارهٔ آنها صرِف 
کمیــت آنهاســت. با اینکه اغلب متون نســخ اســتناد به دســت کم یکی 
از این روایات )یا روایاتی از این دســت( را ضروری دانســته اند تا مبنایی 
کوتاه با  کار خویــش فراهــم آورنــد،59 اینکــه در متنی چنیــن  روایــی بــرای 
گردآوری شــده قدری  کامًا صریح، چهار روایت از این دســت  رهیافتی 

عجیب می نماید.

یخی  بودن انتســاب در ماحظات مربوط به ســاختار  با اینکه موضوع تار
ادبی این متن دخلی ندارد، موضوع بند 20 با توضیح منتسب به ابویزید 
)م. ســدهٔ ســوم( و ســپس بازگشــت بــه نــام ابن شــهاب زهــری، هماننــد 
ی در قصه گویــی، تأثیــری منفــی بــر خواننــده دارد. هرچنــد  تغییــرات راو
ایــن اتفــاق تنها یکبار در متن رخ داده و این امر تا حدودی از اهمیت آن 
می کاهد، آیا قصد مؤلف )نســخه نویس؟( واقع نمایی بوده اســت؛ یعنی 
آیا این راهی برای مطمئن ساختن خواننده است از اینکه زهری حقیقتًا 
کتاب!(  کتاب بوده اســت و اینجا )تقریبًا درســت وســط  نویســندهٔ ایــن 

57. واحدی، اســباب نزول القرآن، قاهره، 1400، ص 33-35؛ ســیوطی، لباب النقول فی اســباب 
النــزول، در حاشــیهٔ تفســیر جالیــن، بیــروت، ]1397[، ص 66-71؛ طبــری، جامــع البیــان عــن 
تأویــل آی القــرآن، قاهره، 1376، ج 3، ص 493-503، روایات 2935-2953؛ قرطبی، الجامع 
ألحکام القرآن، قاهره، 1935-1937، ج 2، ص315؛ مقاتل بن سلیمان، تفسیر، نسخهٔ احمد 3 

سوم 74، برگهٔ 28 ب؛ ابن العربی، أحکام القرآن، قاهره، 1959، ص 91 و هبةاهلل، ص 18-17.
یخ، الیدن، 1879-1901، ج 1، ص 1451. کنید به: طبری، تار 58. نگاه 

یس 38. کنید به: پیش تر، پانو 59. نگاه 
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یــا )تــا وقتــی  که( می مــرد و آن ]یعنــی صداقــش[ را ]برای آن پســر[ به ارث 
می گذاشت.63

کــه در این متن آمده اشــاره  بــه نظــر می رســد که زهری به ســومین حالتی 
دارد، امــا بــدون اینکــه ایــن مطلــب در ســیاق ایــن اطاعات قــرار گیرد، 

معنایی از بحث حاصل نمی شود.

بند 35 دربارهٔ لعان، یعنی مناسک قسم خوردن در باب اتهام زنا است. 
که اتهام زنــا می زنند، ولــی نمی توانند چهار  آیــهٔ 4 ســورۀ نور برای کســانی 
یانه را تعیین کرده اســت. نســخ با آیهٔ  شــاهد برای آن بیاورند مجازات تاز
گفته شــده شــوهران برای تأیید اتهام به زنانشــان  که  گرفته  6 نور صورت 
الزم نیســت چهار شــاهد بیاورند، برعکس آنان صرفًا باید چهار بار قسم 
که در این متن  که راست می گویند )یعنی قسم لعان(. تبیینی  کنند  یاد 
ارائه شــده مفهوم ضمنی یکی از نتایج بالقوهٔ این قســم را ترسیم می کند: 
شــوهر قســم می خــورد، ولی زن به انــکار اتهام ادامه می دهد و او نیز قســم 
می خورد. متن بیان می کند که در این حالت نکاح فسخ می شود و هیچ  
یانه نمی خورند، اما چنانچه شــوهر پس از اتهام زدن قسم نخورد،  یک تاز
یانه اســت و در متن به  طور  بــر او حــد مربــوط )که طبق آیهٔ 4 ســورۀ نــور تاز
که این  ضمنی بدان اشــاره شــده( جاری می شــود. توجه داشــته باشــید 
که از نقطه نظر فقهی در حکم بدان  تبیین تنها یکی از حاالت ممکن را، 
که  کل از مباحث این موضــوع فقهی  اشــاره شــده توضیح می دهــد و بــه  
گسترده و جامع است جدا شده است، بدون اینکه دلیل روشنی  بسیار 
که نشان دهد چرا این حالت خاص  گانه ارائه شود  برای این بررسی جدا

در خور ذکر بوده است.

یجی شــرب خمر  نســخ آیــات به  طــور پیاپی، به ویــژه در مــورد تحریم تدر
پدیــده ای شــناخته شــده اســت. در متــن در بنــد 22 بــه موضــوع اخیــر 
پرداخته شــده و به ترتیب آیهٔ 43 ســورۀ نســاء، ســپس آیهٔ 219 ســورۀ بقره 
و نهایتــًا آیــهٔ 90 ســورۀ مائــده ذکــر شــده اند. ترتیب آیــات در اینجــا تقریبًا 
که در آن ترتیب آیات 219 سورۀ بقره و 43  متفاوت با تلقی مرسوم است 
ســورۀ نساء برعکس دانسته می شــود64 و آیهٔ 43 سورۀ نساء مرحلهٔ میانی 
که وقتی به نماز  تحریم تلقی شده است؛ اینکه مردم هنوز متوجه نبودند 
می ایســتند، باید از مســتی ناشی از شراب فارغ شده باشند. برخی حتی 
آیات دیگری را به این سلســله اضافه می کنند؛ مثًا هبة اهلل آیهٔ 67 ســورۀ 

کرده است.65 نحل را اضافه 

بند 23 سلسلهٔ پیچیده تری از آیات مربوط به نهی از جهاد است. وقتی 
جنــگ از ســوی مشــرکان آغــاز نشــده باشــد تــا اینکه بــه وحی آیهٔ ســیف 
)توبه:5( می انجامد. خود توالی آیات مشــخص نیســت؛ زیرا آیهٔ ســیف 

63. قرطبی، الجامع الحکام القرآن، ج 5، ص 94.
کنید به: مقاتل، تفسیر خمسمائة آیة، ص 147-141. 64. نگاه 

65. هبة اهلل، ص 74-73.

دقیــق را در برمی گیــرد. ســه وجــه دیگــر نیــز در خــور بررســی اســت: بحــث 
مختصــر که در ســه بند دیده می شــود، نحوهٔ پرداخت و ترتیــب ارائه برای 
نسخ پیاپی در چهار بند و کاربرد آیات قرآنی دیگر برای تبیین در یک بند.

بحثی مختصر دربارهٔ مسائل فقهی پیچیده در سه بند 19، 20 و 35 آمده 
گــر خوانندهٔ متن از زمینهٔ مســئلهٔ مورد نظــر در مباحث مرتبط به  اســت. ا
آن آیات قرآن اطاع قبلی نداشــته باشــد، بحث منسوب به زهری در این 
مــوارد تقریبــًا نامفهوم خواهد بود. بند 19 به مجازات زنا می پردازد )بدون 
اینکه حتی ذکری از حکم/آیهٔ رجم باشــد که معمواًل ناســخ آیهٔ 16 نســاء 
تلقــی می شــود(. بایــد اذعان داشــت که حتی بیــاِن اضافــی »فقال رجل 
کمکی به تفسیر  کند،  که بی شک قرار است معنای متن را روشن  کاما« 
ایــن عبــارت نمی کنــد. بــا توجه به بیــان »این زن تنهاســت و مــردی با او 
کی از آن اســت که  نیســت« که پس از اشــاره به آیهٔ 15 آمده و احتمااًل حا
که زمخشری  آیهٔ قرآن به همجنس بازی )ُســَحقیه( اشــاره دارد ـ تفســیری 
کــه آیهٔ  ترجیــح داده اســت ـ ،61 بــه نظر می رســد بهترین تفســیر آن اســت 
مذکــور مجــازات حبــس را بــرای زن تنهــا و نــه مرد بیــان می دارد. ســپس 
که این شــرط را برای زن تعیین  با نزول آیهٔ 16 نســاء نســخ شــده اســت62 
کــه توبه کند تا از مجازاِت )عذاِبها( حبس خاصی یابد. تبیین  می کنــد 

که مانع فهم می شود. مؤلف به حدی مبهم است 

که برخی نیز حادتر از بند 19 و  بند 20 نیز خالی از مشکات متنی نیست 
ظاهرًا مســتلزم دو اصاح پیشــنهادی است، چنان که در متن باال اشاره 
شده است. »ابویزید می گوید: ]این روایت[ به من رسیده است که مردی 
در جاهلیت به همســِر پدرش )که ارثی برایش تعیین نکرده بود( ]ســهمی 
کــه بایــد فدیهٔ خویــش را بــا آنچه به او داده شــده  از[ ارث نــداد تــا جایــی 
بــود، می پرداخــت«. ایــن عبارتی غریب اســت، به ویــژه با توجــه به دیگر 
که در آنها بحث دربارهٔ این آیه بر ســنت جاهلی دربارهٔ  کتاب های نســخ 
ارِث زنان تمرکز شده است، در حالی  که در اینجا برعکس آن سنت نفی 
شــده اســت. گرچه قرطبی در مروری اجمالی بر این موضوع این عبارت 

را به تفصیل توضیح داده است:

رسمشــان ایــن بــود که وقتی مردی می مرد، پســرش ]از زنــی دیگر[ یا یکی 
ی آن زن ]یعنــی همســر پــدرش[  از بســتگان نزدیکــش عبایــش را بــر رو
گــر  ا می شــد.  برخــوردار  فرزندانــش  یــا  زن  آن  بــر  حــق  از  و  می انداخــت 
می خواســت بــا او ازدواج می کرد، بــدون اینکه مهریه ای جــز آنچه متوفی 
گر می خواســت او را به عقد فردی دیگر درمی آورد  به او داده بود بپردازد. ا
گر می خواســت مانع  و مهریــه اش را می ســتاند و بــه او چیــزی نمــی داد و ا
کــه از متوفا  کــه )او باید( بــا میراثــی ]یعنی صداق[  از ازدواجــش می شــد 
در اختیــار داشــت، فدیــهٔ خــود را می پرداخــت و خود را رها می ســاخت 

61. الکشاف عن حقائق التنزیل، قاهره، 1343، ج 1، ص 196.
کنید به: ادامه. 62. نظریات متأخر این را مصداق تخصیص می دانند؛ برای تفصیل نگاه 
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بند 9 به جای اصطاح تخصصی قرائة است.68

کاربــرد اصطــاح نســخ در ایــن متن فــراوان اســت و در واقــع محور  البتــه 
وحــدت موضوعــی آن اســت. نســخ به  مثابــه اصطاحــی تخصصــی به 
معنــای »فســخ« )گرچــه بحــث دربــارهٔ معنــای دقیــق همچنــان مفتــوح 
اســت( بســیار زود در تفســیر به   کار رفته اســت؛ برای نمونه در خمسمائة 
کــه ظاهرًا  آیــة مقاتــل )و نیــز تفســیر او(. متن زهری ســه بنــد )5 تا 7( دارد 
غــرض از آنهــا فراهــم آوردن مبنایــی قرآنــی بــرای تعریــف نظــری از نســخ 
یخ متنوع و حتی آشــفتهٔ این اصطــاح، اهمیت این  اســت. در میــان تار
یــف با جای  دادن آنها در ســیاق اطاعات موجــود دربارهٔ موضوع در  تعار
متونــی چــون آثار بغدادی69 و حازمی70 مشــخص می شــود. متن زهری از 
برخــی اختافــات و نیز تا حدی خلط در تعریف حکایت دارد. در بند 5 
کنــار هم قرار دادن آیات قرآن، اآلیات المنســوخة  با تفســیری ابتدایی از 
معادل اآلیات المتشــابهة قرار داده شــده اســت؛ راه حلی شناخته شــده 
کــه به ســادگی بــرای دو معضل جدی تفســیری  ولــی نه چنــدان متــداول 
ارائه شــده اســت. بند 6 ظاهرًا اشــاره ای اســت به آنچه به عنوان گونه ای 
از نســخ شــهرت دارد )یا شــهرت یافته است(: نســخ الحکم دون التاوة 
گرفته و بازهم  کــه در عیــن حال نســخ و بدل )»جانشــین«( را معادل هــم 
تعریفــی معــروف و کلیشــه ای بــرای بیان آن اســت. برای نمونــه این عینًا 
که در طبری آمــده و به مجاهد  همــان تعبیــر ـ البته با یک تفاوت ـ اســت 
نســبت داده شــده اســت.71 ظاهرًا متن زهری این تعریف را برای ننسئها 
کــه معمواًل به معنای »به تعویق انداختن« فهمیده می شــود ارائه می کند 
و از ایــن رو ارتبــاط اندکی با تعریف پیشــنهادی دارد. قطعًا یک احتمال 
کار مؤلف یا نســخه نویس خلطی ایجاد شــده  که در ذهن یــا  ایــن اســت 
باشــد، گرچه در مورد حاضر این تنها احتماِل محض نیســت. ســرانجام 
کــه در آن  بنــد 7 بــاز هــم تفســیری ابتدایی با همنشــینی عبارات اســت 
نســخ، بــدل و محــو )»از بین بــردن«( متــرادف گرفته شــده اند. همچنین 
در اینجــا اشــاره ای به گونه ای از نســخ هســت: نســخ الحکــم و التاوة به 
که  معنــای محو کــردن. همچنین دســت کم به  طور تلویحی این پرســش 
در برخــی محافــل نیــز مجــادالت بســیاری در پی داشــته ایجاد می شــود 
کــه رابطــهٔ میــان آیات منســوخ و اّم الکتاب چیســت. ظاهــرًا در اینجا به 
عبارتی از قرآن استناد می شود که می گوید همهٔ این آیات نه در مصحف 

که در آسمان محفوظند. زمینی 

کتاب به   البتــه مهم تریــن مطلــب دربــارهٔ تعریف نســخ محتــوای واقعــی 
مثابــه یــک کل اســت. ایــن متــن در قیــاس با ســایر آثــار نســخ، متضمن 
گســترده از ایــن پدیــده در چارچــوب ایــن اصطــاح اســت. در  تعریفــی 

برد این  کار ر  برد فعلی واژهٔ فقه به معنای اعتقاد در بند 42. این یادآو کار 68. همچنین توجه کنید به 
کبر، ج 1. واژه است در ابوحنیفه، فقه ا

69. نسخه های برلین پیترمان 555، برگه های 2 ب ـ3 ب، و بایزید 445، برگه های 2 ب ـ3 الف.
کتاب االعتبار، ص 22-9.  .70

71. طبری، ج 2، ص 473.

بــه  طــور معمــول در نســخ آیاتــی متعــدد موقعیتــی ممتــاز دارد؛66 نکاتــی 
کــه دربردارندهٔ نســخ پیاپی اند شــایان  مشــابه دربــارهٔ بندهــای 27 و 28 
ذکر اســت. وجه ارتباط در اینجا تطّور نحوهٔ پاســخ گویی به مسائل فقهی 
که اغلب  گونــهٔ هگادایی  و نظریهٔ نســخ اســت. احتمااًل روایتــی ثابت از 
قالــب ســبب نــزول داردـ  چنان کــه مثــًا در خمســمائه آیــهٔ مقاتل عرضه 
یخی برای نظریهٔ نســخ پیاپی بوده اســت. اینکه در  شــده ـ پیش شــرط تار
کنــار نهاده شــده و صرفًا  یادی چارچــوب هگادایی  متــن زهــری تــا حد ز
نظریهٔ فقهی بیان شــده اســت، بیانگر آن است که هرچه دیدگاه مؤلف/
گردآورنده/نســخه نویس پیش می رود، مســئله آشــکارا تثبیت می شــود و 

دیگر نیازی به استدالل کردن یا تأیید نیست.

که در آن  در بند 39 رهیافتی مشابِه مفهوم نسخ پیاپی عرضه می شود 
هر دو آیهٔ ناسخ ناظر به آیهٔ منسوخ نخست اند. در اینجا نسخ آیهٔ 9 سورۀ 
 5 47 سورۀ احزاب و آیهٔ  احقاف با آیات 1-2 سورۀ فتح با استناد به آیهٔ 
چه  آنان  و  ]محمد[  او  »با  که  کند  بیان  تا  شده  داده  توضیح  فتح  سورۀ 
معامله ای خواهد شد«. آیات اخیر به روشنی ثابت می کنند که عبارت آیهٔ 
گرفته شود و دست کم نعمت وعده  9 سورۀ احقاف باید به معنای فقهی 
داده شده در آیات 1-2 سورۀ فتح تخصیص خورده است. این دو، یعنی 
زمینه سازی فقهی و تخصیص، ویژگی مشترک در بسیاریـ  گرچه نه همهٔ ـ 
با  زمینه سازی  از  آرام  نمونه هایی می توان حرکت  و در  موارد نسخ است 

آیات دیگر تا تخصیص کامل و سپس نسخ را مشاهده کرد.

چارچــوب  ســاخت  - کــه  متنــی  چنیــن  در  تخصصــی  اصطاحــات 
نیســت-  ســاده ای  کار  هیــچ روی  بــه  آن  طریــق  از  قابل تاریخ گــذاری 
گزیده ای  بصیرت های بسیار ارزشمندی دربارهٔ این اثر به  دست می دهد. 
از اصطاحات تفســیری اساســی و تثبیت شده در ســنت قرآنی/عربی در 
کاربرد  ایــن متن یافت می شــود. اصطاح تفســیر )بنــد 5( برای »تبییــن«، 
ذلــک أّن )بندهــای 12 و 42( و الــذی انزلت فیه آیة ... )بنــد 10( برای ارائهٔ 
اطاعات اســباب نزول و اشــاره به دیدگاه مرجوح با واژهٔ قیل )بندهای 21 
و 26( همگی کامًا شــناخته شــده اند. همچنین اســت کاربرد تعابیر أراد 
بذلک )بند 44(، یعنی )بند 42(، أی )بندهای 16 و 19(، یقول )بندهای 
42 و 44( و نبــود حــرف عطــف )مثــًا بندهــای 16، 23 و 35( بیــن متــن 
کاربــرد یقول در بنــد 42 همراه  اصلــی و تفســیری. در این رابطه نخســتین 
کید بر  کیدیـ  یقول هو ـ جالب توجه اســت. ظاهــرًا در اینجا تأ بــا ضمیــر تأ
کــه تفســیر در صدد بیان چنیــن و چنان چیزی اســت که »خدا  آن اســت 
که در دیگر  می گوید«، نه  اینکه واژه صرفًا به معنای »یعنی« باشــد، آن گونه 
کاربردی مشابه و به معنای لفظِی محض، یقول  کار می رود. در  تفاسیر به  
کاربرد روایة در  در اصل معادل یعنی و أی است.67 مورد جالب توجه دیگر 

66. See QS, 197-8.

کنید به: برد همهٔ این اصطاحات در دیگر تفاسیر نگاه  کار 67. برای جزئیات بیشتر دربارهٔ 
 QS, 129, 132 and 138.
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کرده اســت. در هریــک از این مــوارد حکم عام  بــه آنهــا )نور:27( اســتثنا 
آیهٔ اول همچنان اعتبار دارد ولی آیهٔ دوم اســتثنایی برای آن حکم فقهی 

کرده است. مشخص 

گــون در کتاب  بــا توجــه به این مــرور اجمالی از مشــخصه های ادبی گونا
کنــون وقت آن اســت که شــواهد حاصــل در ارتباط با ســؤاالت  حاضــر، ا
کار  یابی شود. البته این  یخ گذاری این متن ارز آغازین دربارهٔ تألیف و تار
که برخی توقع دارند  چندان آسان نیست و هنوز هم نمی توان با قطعیتی 

بدان پاسخ داد. البته این شرط بقای نقد ادبی است.

یخی کهن برای خاستگاه این متن مشخص  برخی از تحلیل های باال تار
می کنند. ظاهرًا این امر آشــکارا دربارهٔ اصطاحات تخصصی و نیز روش 
گرفته )مثًا همنشینی سادهٔ  که در جاهای مختلف صورت  تفسیر قرآن 
کی از مرحله ای پیشرفته  آیات( صادق است. هرچند شواهدی را که حا
کــه در قالب مباحث اجمالی ذیل  در مباحث فقهی اســت، به ویژه آنها 
تعدادی از آیات ارائه شده اند باید در مقابل این فرض قرار داد. متأسفانه 
کــرد: به  عنوان  بیشــتر اطاعــات باقیمانــده را باید به گونه ای دیگر تفســیر 
تی تازه  شاهدی بر تألیف بی دقت و متأخر یا راه حلی موقتی برای معضا

کاری تفسیری به وجود آمده اند. که در 

کامًا عملی برای فیصله دادن به وضعیت تناقض آمیز در  تنها دو راه حل 
کنیم این متن در ســده های  این نتایج وجود دارد. نخســت اینکه فرض 
نخســت اســام )شــاید حتی در زمان زهــری( پدید آمده و به طــور متوالی 
از نســلی به نســلی دیگر ـ بی آنکه چندان مورد توجه باشد ـ منتقل شده و 
کاســتی ها در امان نبوده اســت. دیگر اینکه آن را تألیفی  یادات و  نیز از ز
ی داده هایی  که اطاعات آن از منابعی کهن تر و حاو کنیم  متأخــر فرض 
از ســده های نخست اسام استخراج شــده باشد. در این صورت روشن 
گردآوری چندان با دقت انجام نشــده اســت. انکار اینکه  که این  اســت 
کهن وجود دارد، دشوار می نماید، اما  در این متن دست کم آثاری از مواد 
که در آن این متن به قالب نهایی خود رسیده چندان  همچنان فرایندی 
یخی از آن مقدور نیست.  روشن نیست و احتمااًل هیچ گونه بازسازی تار
که  کی از آن اســت که صرف نظــر از هر فرضی  ایــن امــر به  خودی  خود حا
دربــارهٔ تألیــف نهایــی ایــن متن اتخاذ شــود، به ســبب تکّثر نویســندگان 
دخیــل در آن، نمی تــوان به ایــن متن چونان منبــع فراهم آورندهٔ مواد کهن 

کرد.73 اتکا 

73. هزینــهٔ تحقیــق و ســفر برای مقالــهٔ حاضــر را انجمن تحقیقات علــوم اجتماعی و انســانی کانادا 
کتابخانه های ذی ربط برای فراهم کردن دسترســی به نســخه های خطی و از  کرده اســت. از  تأمین 
کتابخانــهٔ دانشــگاه پرینســتون بابت اجازهٔ چاپ متن نســخهٔ خطی یهــودا 228، برگه های 2 تا 7 و 
یق های فراوان دکتر جان ونزبرو در  کپی از برگهٔ نخســت تشــکر می کنم. همچنین از کمک ها و تشــو

مؤسسۀٔ مطالعات شرقی و آفریقایی )SOAS( سپاسگزارم.

گونهٔ »رایج« )رسمی(  اینجا ســه قســم نسخ منظور شده اســت: نخســت 
جایگزینــی حکمــی فقهی در آیه ای )خواه در مصحف باشــد یا نباشــد( 
بــا حکمــی در آیــه ای دیگــر. دوم جانشــینی ســنتی از عربســتان پیــش از 
اســام )جاهلیت( با حکمی قرآنی. سوم امکان شرایطی استثنایی برای 
کافی متداول است و نیاز به  حکم قرآنی مفروض. قسم نخست به اندازهٔ 
توضیح بیشــتر ندارد.72 گونهٔ دوم در بســیاری آثار نســخ دســت کم به  طور 
ضمنی ذکر شــده، هر چند به  ندرت برجســته شــده است؛ در متن زهری 
تنها در بند نســبتًا مسئله دار 20 دیده می شــود، چنان که پیش تر توضیح 
داده شد. سومین قسم نسخ بسیار متمایز است. آنچه شافعی )م. 204( 
و نظریه پردازان متأخرتر آن را تخصیص نامیده اند، در اینجا آشکارا ذیل 
کاربــرد متمایــز، تعبیر  کنــار این  گنجانده شــده اســت. در  عنــوان نســخ 
که »تخصیص« به  عنوان  اصطاحی ویژه ای نیز آمده اســت. در هر مورد 
رابطــهٔ میــان دو آیــه مشــخص شــده، تعبیر َنَســَخ مــن ]اآلیة[، »]ایــن آیه[ 
کاربــرد در هفت  بــه مــوردی خــاص مقید شــده« بــه  کار رفته اســت. این 

عبارت تکرار شده است.

بنــد 9 »نســخ« آیــهٔ 184 ســورۀ بقــره با آیهٔ ســورۀ 185 همان ســوره را شــرح 
کســانی  می دهــد. اجازهٔ غذا دادن به مســکین به جای روزه )آیهٔ 184( به 
که  که مریض یا مســافرند )آیهٔ 185(. برعکس آنان  منحصر شــده اســت 
قادرنــد بایــد در آن زمــان یــا بعــدًا روزه بگیرنــد؛ این اســتثنایی اســت که 
بــرای آیه مشــخص شــده اســت )َنَســَخ مــن(. بنــد 14 یــک اســتثنا برای 
که با مســلمانان ازدواج می کنند )مائده:5( مشــخص  زنان »اهل کتاب« 
که تلویحًا در آیهٔ 221 بقره نامشــروع دانســته شــده اســت.  می کند، فعلی 
که  کســانی  که پیش تر از ســوی  بنــد 31 حــق تقیــه )کتمان ]عقیــده[( را، 
کــرده بودند )نحل:110( انجام  خانه هایشــان را بــه قصد رهایی از آزار ترک 
که »به  کسانی  که در آیهٔ 106 نحل برای همهٔ  کاری  می شد، نفی می کند؛ 

کنند، جایز دانسته شده بود. کراه« چنین  ا

بند 32 اســتثنایی را برای اســتغفار از والدین مشــرک نزد خدا مشــخص 
که تلویحًا در آیهٔ 24 سورۀ اسراء بدان امر شده بود. در  می کند )توبه:113( 
که به همسرش تهمت زنا زده مشخص  بند 35 اســتثنایی برای شوهری 
کافی  که الزم نیســت چهــار شــاهد بیاورد، )نــور:4( بلکــه  شــده )نــور:6( 

کند. است چهار بار قسم لعان یاد 

کرده انــد )نور:60(  کــه دوران بچه دار شــدن را ســپری  در بنــد 36 زنانــی را 
ینتشــان« را  کلــی در آیــهٔ 31 ســورۀ نور مبنی بــر اینکه زنان باید »ز از حکــم 
کرده است. دست آخر بند 37 خانه های غیرمسکونی  بپوشــانند استثنا 
را )نــور:29، در اینجــا حتــی بــه فراتــر از آن، یعنــی خانه هــای تجــاری یــا 
کسب اجازه پیش از ورود  مهمانسراها منحصر شده است( از حکم لزوم 

ه )بندهای 29، 
ُ
72. باید به قالب اصطاحی این گونه از نســخ توجه داشــت. برای نمونه َنَســَخها قول

30، 31( َنَسَخها اهلل بقوله )بندهای 21، 22( و مانند آن.
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