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چکیده
نوشتار حاضر میكوشد اعتبار روایات موسوم به «آیۀ رجم» را بررسی نماید .این روایات مدّعیاند آیهای
در قرآن مبنی بر حکم سنگسار پیرمرد و پیرزن وجود داشته است« :إذَا زَنَي الشَيخُ والشَيخَةُ فَار ِجمُوهُما .»...امّا
بعدها این آیه از قرآن حذف شد .وجود این روایات ،باعث طرح نظریۀ «نسخ تالوت» در قرآن گردیده است
كه از سوی اكثر قریب به اتفاق علمای اهل سنّت و بخشی از علمای امامیه پذیرفته شده است .در مقابل،
گروهی از علمای امامیه پذیرش این روایات را مستلزم عقیده به تحریف قرآن دانسته ،و با این تحلیل ،آن را
مردود اعالم كردهاند .بررسی و نقد روایت مذكور و دیدگاههای پیرامونیاش ،موضوع این مقاله است و در
پایان به این نتیجه دست یافتیم كه پذیرش آیه مدّعایی و نظریه نسخ تالوت با اشکاالت جدی رو به روست.

واژگان

كلیدی :آیۀ رجم ،نسخ ،نسخ تالوت ،الشیخ و الشیخه ،زنا ،احکام زنا.

 .1دانشجوی دکتری علوم قرآن و حديث دانشگاه فردوسی مشهد (نويسندة مسئول)Shateri236@yahoo.com /
 .2عضو هیأت علمی گروه علوم قرآن و حديث ،دانشگاه فردوسی مشهدRostami@um.ac.ir /
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 -9مقدمه و طرح مسأله
يکی از مباحث مطرح در حوزة علوم قرآنی ،مسألۀ «نسخ ال ّتالوة» نام دارد و پیشفرض آن
اين است که آياتی در قرآن کريم وجود داشته و تالوت میشده ،ولی بعدها تالوت آنها نسخ ،و
کتابتش نیز دچار حذف شده است .با اين وجود و بهرغم حذف اين آيات ،حکم آنها همچنان
باقی است يا حکم نیز به همراه تالوت نسخ گرديده است .در نوشتار حاضر يکی از مستندات
فرضیۀ مذکور طرح و به بحث گذاشته شود.
در منابع امامیه ،روايتی معروف به آيۀ رجم وجود دارد که بر اساس اين روايت حکم سنگسار
کردن زن و مرد کهنسال ـ شیخ و شیخه ـ به عنوان وحی قرآنی ،نازل گرديد و مدّتی به عنوان
متن قرآن ،خوانده میشده است .اين روايت ـ چنانکه خواهیم ديد ـ در منابع معتبر اهل سنّت
مانند صحاح و مسانید ،به اسناد مختلف و اختالفاتی در متن وارد شده است .به عالوه ،روايات
ديگری در همین منابع هستند که از وجود آياتی در قرآن گزارش میدهند که ابتدا تالوت میشده،
امّا بعدها تالوت آنها نسخ گرديده است ـ با وجود بقای حکم آنها يا نسخ حکم به همراه نسخ
تالوت ـ و به همین سبب ،بیشتر دانشمندان اهل سنّت در پذيرش روايات آيۀ رجم چندان
اختالفی ندارند و از ديدگاه آنان ،نظريۀ نسخ شدن تالوت آياتی از قرآن از جمله ،آيۀ رجم امری
پذيرفته و ثابت شده است .امّا وجود تنها دو روايت در منابع امامیه که ناظر به نسخ تالوت آياتی
از قرآن است و به نظر دارای اسناد معتبری نیز هست ـ صاحبنظران را در پذيرش يا ردّ اين
روايت و به دنبال آن ،پذيرش يا عدم پذيرش ديدگاه نسخ تالوت دچار اختالف نظر کرده است.
در ادامه ،اين روايات را بررسی خواهیم کرد.

 -8روایات موسوم به آیۀ رجم در منابع اهل سنّت
 )1حاکم نیشابوری (م 115 .ق) در مستدرک ،به سند خود از زر بن حبیش از اُبَی بن کعب،
نقل میکند که« :اُبَی به من گفت :عدد آيات سورة احزاب را چند میدانی؟ گفتم :هفتاد و دو يا
هفتاد و سه آيه( ،ابی) گفت :سورة احزاب معادل سورة بقره بود و آيۀ رجم را در آن میخوانديم.
هلل واهللُ َعزي ٌز
نا ِ
خ ُة َفار ِج ُموهُما البتةَ َن َکاالً ِم َ
خ والشَي َ
پرسیدم آيۀ رجم کدام است؟ گفت :إذَا َزَني الشَي ُ
حکي ٌم» (حاکم نیشابوری ،بیتا ،ج ،11ص .)351اين روايت را طیالسی (م 211 .ق) و احمد بن
َ
حنبل (م 211 .ق) هم در مسند خود نقل کردهاند (طیالسی ،1302 ،ج ،2ص .)1ابنحبان (م351 .
ق) نیز با تفاوتی اندک در متن ،اين روايت را نقل کرده است (ابنحبان ،1125 ،ص.)1113
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 )2حاکم نیشابوری به سند خود از ابیأمامة بن سهل بن حنیف از خالهاش روايت میکند
ضيا مِن
خ َو الشّيخةُ ِا َذا َزَنيا َفارجِ ُموهُما البتةَ ِب َما قَ َ
که« :أق َرأنَا رَسولُ اهللِ (ص) آيَ َة الرجمِ :الشَّي ُ
اللّذَ ِة».حاکم پس از نقل اين روايت مینويسد :اين حديث صحیح است ولی بخاری و مسلم آن
را نقل نکردهاند (حاکم نیشابوری ،بیتا ،ج ،1ص.)351
 )3حاکم نیشابوری به سند خود از کثیر بن صلت نقل میکند« :زيد بن ثابت و سعید بن
العاص مصحف را مینوشتند و به اين آيه ـ آيۀ رجم ـ رسیدند .زيد گفت :از پیامبر (ص) شنیدم
که الشيخ و الشيخة اذا زنيا فارمجومها البتة» .عمر گفت :وقتی اين آيه نازل شد به نزد پیامبر (ص)
رفتم و پرسیدم آيا آن را بنويسم؟ امّا گويی پیامبر نوشتن آن را نمیپسنديد .پس عمر به زيد
گفت :آيا نمیبینی هرگاه شیخ زنا کند و محصن نباشد تازيانه زده میشود و جوان هرگاه زنا کند
و محصن باشد سنگسار میشود (همان ،ص .)331اين روايت را احمد نیز به سند خود نقل
نموده است (احمد بن حنبل ،1111 ،ج ،3ص.)112
 )1مالک (م 101 .ق) در موطّأ خود ،از سعید بن مسیب ،از عمر بن خطاب نقل میکند« :در
خطبۀ خود ،گفت :بر حذر باشید که از آيۀ رجم غفلت کنید و به سبب آن به هالکت افتید و
کسی از شما بگويد ما دو حد در کتاب خدا نمیيابیم .همانا رسول خدا (ص) سنگسار کرد و ما
هم سنگسار میکرديم .سوگند به کسی که جانم در دست اوست ،اگر اين نبود که مردم میگفتند
شيخ و
عمر بن خطاب در کتاب خدای تعالی چیزی زياد کرد ،اين آيه را در قرآن مینوشتم« :ال ّ
الشّيخة فارمجومها البتة» ،به درستی که ما آن را قرائت میکرديم( 1مالک ،1301 ،ج ،2ص.)133
 )5مسلم (م 231 .ق) به سند خود از عبداهلل بن عبّاس نقل میکند« :شنیدم که عمر بن خطاب
بر منبر رسول خدا (ص) گفت :همانا خداوند محمّد (ص) را به حق مبعوث کرد و قرآن بر او
فرو فرستاد از آنچه بر او نازل کرد آيۀ رجم بود .ما آن را قرائت کرديم و حفظ کرديم و فهمیديم.
پس پیامبر (ص) سنگسار کرد و ما هم پس از او سنگسار کرديم .من میترسم زمانی بر مردمان
بگذرد که کسی بگويد :ما رجم را در کتاب خدا نمیيابیم .پس به سبب ترک حکم واجبی که
خدا فرو فرستاده ،گمراه کردند .همانا رجم در کتاب خدا بر کسی که در حال احصان باشد و
« .1إيّاکُم اَن تَهلِکوُا عَن آيةِ الرَجمِ يَقوُلُ قائلٌ ال نَجدُ حَدَينِ فی کِتابِ اهللِ ،فَقَد رَجَمَ رسولُ اهللِ و رَجَمنَا و الذی نَفسِی
جمُوهُما البتّةَ .فإنّا قَد
بِيَده لَوال أن يَقولَ النّاسُ زادَ عمرُ بنُ خطابِ فی کتابِ اهللِ تَعالی ،لَکَتَبتُها الشّيخُ و الشّيخةُ فَار ِ
قَرَأنَاها».
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زنا کند واجب است ـ چه مرد باشد چه زن ـ در صورتی که بینه يا آبستنی يا اعتراف در کار
باشد( 1مسلم نیشابوری ،1121 ،ص .)351اين روايت را ابوداوود سجستانی (م 205 .ق)
(ابوداوود سجستانی ،1113 ،ج ،1ص ،)115و نیز دارمی (م 255 .ق) در سنن خود نقل کردهاند
(دارمی ،بیتا ،ج ،2ص .)101همچنین ،بخاری (م 253 .ق) اين روايت را در ضمن روايتی
حصَ َنتْ» آورده است (بخاری،1110 ،
طوالنی از ابن عبّاس در باب « 111رَجْمُ الْحُبْلي ِمنَ الزِّنا إِذا أَ ْ
ج ،1ص .)535نیز ،ترمذی (م 210 .ق) در صحیح خود (ترمذی ،1121 ،ج ،3ص )111و ابن
ماجه (م 205 .ق) در سنن خود ،روايت را نقل کردهاند (ابن ماجه ،1121 ،ص.)501
روايات مربوط به آيۀ رجم در نزد محدّثان اهل سنّت به قدری مشهور است و طرق آن به
قدری از کثرت و اعتبار برخوردار است که ابن عبدالشکور دربارة سخن عمر مینويسد« :هَذا
َثابتٌ بِطرقٍ اليَبعُد أَن يُدعَي التَوَاتُرُ»؛ اين روايت به طرق مختلفی نقل و ثابت شده است و اگر
ادّعای تواتر کنیم بعید نیست (مرتضی عاملی ،بیتا ،ص ،200به نقل از فواتح الحموت در حاشیه
المستصفی ،ج ،2ص.)03
مضمون اين روايت که در بردارندة حذف آيهای از قرآن است ـ پس از آنکه مدتی به عنوان
قرآن تالوت و عمل میشد ـ با روايات مختلف ديگری که از نظر از اهل سنّت معتبرند ،تأيید و
تأکید میگردد؛ مانند روايتی که مسلم به سند خود از عايشه نقل کرده است که از جمله آياتی از
قرآن که نازل گرديد اين آيه بود که «عَشرُ َرضَعاتٍ مَعلُومَاتٍ يُحَ ِرّمنَ» ،سپس اين آيه به آيۀ «خَمسُ
مَعلُومَاتٍ» منسوخ گرديد ،و پیامبر (ص) وفات يافت و اين آيات هنوز در قرآن خوانده میشد
(مسلم نیشابوری ،1121 ،ص .)333اين روايت را ديگر محدثان اهل سنّت نیز نقل کردهاند
(ابوداوود ،1113 ،ج ،2ص /135نسايی ،1115 ،ج ،3ص /11ترمذی ،1121 ،ج ،2ص.)331
ابنحبان نیز در صحیح خود آن را به ثبت آورده است (ابنحبان ،1125 ،ص.)115
همچنین ،روايات ديگری که متضمّن حذف تالوت آياتی از قرآن است در منابع اهل سنّت
ديده میشود که برای بررسی بیشتر ،میتوان به کتاب «االتقان» سیوطی (م 111 .ق) مراجعه کرد
(سیوطی ،1123 ،ج ،2صص .)333-331به هرحال ،وجود روايات متعدّد در زمینۀ نسخ تالوت
« .1إنَ اهللَ قَد بَعَثَ مُحَمدًا بِاحلقِ و أَنزَلَ َعلَيهِ الکتابَ ،فَکانَ ِممَا اَنزَلَ َعلَيهِ آيهَ الرَجمِ قَرَأنَاهَا وَ َوعَينَاهَا وَ عَقَلنَاهَا ،فَرَجَمَ
ک فَريضةٍ
رَسُولُ اهللِ وَ رَجَمنَا بَعدَهُ ،فَأخشَی أَن طَالَ بِالناسِ زَمانٌ أن يَقو َل قَائلٌ مَا نَجِدُ الرّج َم فِی کِتابِ اهللِ ،فَيَضِلوا بِتَر ِ
صنَ مِن الرجالِ و النساءِ إذا قَامَت البيّنةُ أو کانَ احلَبلُ أو
أَن َزهلَا اهللُ و إنّ الرّجمَ فِی کِتابِ اهللِ حَقٌ َعلَی مَن زَنَی إذا أح َ
الِإعترافِ»( .مسلم نیشابوری ،1121 ،ص.)351
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بخشهايی از قرآن در منابع معتبر اهل سنّت باعث شده است عمدة علمای اهل سنّت ،قائل به
نظريۀ نسخ تالوت گردند .بر مبنای اين ديدگاه ،تالوت آياتی از قرآن بعد از نزول منسوخ شد.

 -3روایت موسوم به آیۀ رجم در منابع امامیه
روايت موسوم به آيۀ رجم در منابع امامیه با دو صورت ذکر گرديده است:
الف) کلینی (م 323 .ق) اين روايت را با سند و متن زير در کتاب خود نقل کرده است:
جمُ ِفي الْ ُقرْآنِ َق ْو ُل اهللِ
ن َسنان قالَ :قالَ َابوُ َع ْب ِداهللِ َع َل ْي ِه السَّال ُم ـ َالرَّ ْ
ن َع ْب ِد اهللِ ْب ِ
س َع ْ
ن ُيونُ َ
« َوِب ِإ ْسنادِ ِه َع ْ
ض َيا الشَّ ْه َو َة» (کلینی ،1111 ،ج ،0ص.)100
جموُ ُهما اَْل َبتةَ َف ِإنَّ ُهما قَ َ
خة فَارْ َ
خ َوالشَّ ْي َ
جلَّ ِاذا َزَني الشّ ْي ُ
َعزَّ َو َ
از آنجا که سند روايت قبل از آن به صورت «علي بن ابراهيم عن حممّد بن عيسي عن يونس عن
مساعه» است ،معلوم میشود که مراد از «بإسناده» در روايت فوق محمّد بن عیسی است و سند
روايت کلینی به صورت زير کامل میگردد« :علي بن ابراهيم عن حممّد بن عيسي عن يونس عن
عبداهلل بن سنان قال :قال ابوعبداهلل»
شیخ طوسی (م 131 .ق) نیز همین روايت را با سند خود از امام (ع) نقل کرده است« :عَنْهُ
َعنْ عَبْدِاهللِ ْبنِ سِنان قالَ :قالَ َاب ُو َع ْب ِداهللِ َع َل ْي ِه السَّالمُ ( »...طوسی ،1111 ،ج ،11ص .)3با توجّه به
سند روايت قبل از آن در تهذيب ـ يونس بن عبدالرّحمان عن سماعة ـ مشخص میگردد روايت
مذکور نیز از يونس از عبداهلل بن سنان نقل گرديده است و در مشیخۀ تهذيب ،شیخ طوسی طريق
خود به يونس را به صورت زير بیان میکند«« :ما َذکَرْتُه يف هذَا الْکِتابِ َعنْ يُونُس ْبنِ عَبْدِالرَّحْمن
ن
حمَّدِ ْبنِ عَ ِلي ْبنِ الْحُسَيْن عَ ْ
جعْفَرِ مُ َ
حمَّدِ ْبنِ ُنعْمان َعنْ اَيب َ
حمَّدِ ْبنِ مَ َ
فَقَدْ اَخْبَرَين بِهِ الشَّ ْيخُ اَب ُوعَبْدِاهللِ ُم َ
سنٍ َعنْ َسعْدِ ْبنِ عَبْدِاهللِ وَالْحمْيَري َو َعلِي ْبنِ ِابْراهيم ْبنِ هاشِمٍ َعنْ اَسْمعيلِ ْبنِ مَرا ٍر
حمَّدِ ْبنِ حَ َ
اَبيِه وَمُ َ
وَصالِحِ السِّنْدِي َعنْ يُونُس .وَاَخْبَ َرنِي الشَّيْخ {مراد شیخ مفید است} اَيْضًا وَالْحُسَ ْينِ ْبنِ عُبَيْدِاهللِ َواَحْمَد
حمَّدِ ْبنِ عيسَي ْبنِ عُبَيْدٍ َعنْ
سنِ ْبنِ َحمْزَةِ اْل َع َلوِي َعنْ َعلِي ْبنِ ِابْراهيمَ َعنْ مُ َ
ْبنِ عَبْدُونَ ُکلُّهُم َعنْ حَ َ
حمَّدِ ْبنِ عَبْداهللِ ْبنِ حممّد بن عُبَيْدِاهللِ ْبنِ
يُونُسَ ،وأَخْبِرْين بِهِ أَ ْيضًَا اَلْحُسَيْن ْبنِ عُبَيداهلل َعنْ َابِياْلمُ َفضَّلِ مُ َ
حمَّدِ ْبنِ عيسَي ْبنِ عُبَيْدِ الْيَقْطيين
حمَّدِ الرَّزّازِ َعنْ مُ َ
جعْفَرِ ْبنِ مُ َ
حمَّدِ ْبنِ َ
اْلمُطَ ِّلبِ الشَّيْباين َعنْ َابِياْلعَبّاسِ ُم َ
َعنْ يُونُس ْبنِ عَبْدُالرَّمحن» (همان ،ج ،11ص)32
ب) روايت شیخ صدوق (م 331 .ق) از امام صادق (ع)« :و َروَي هِشَامُ بنُ ساملَ عَن ُسلَيمَا َن
خة
خ َوالشَّ ْي َ
ج ٌم؟ قال نعم ،قلت کيف؟ قال :الشّ ْي ُ
بنِ خالدٍ قَا َلُ :قلتُ ِلأبِي َعب ِداهلل (ع) ِفي القرآنِ َر ْ

 888دو فصلنامه كتاب قیم ،سال پنجم ،شمارۀ دوازدهم ،بهار و تابستان 9314

ض َيا الشَّهْ َو َة» (ابن بابويه ،1111 ،ج ،1ص .)23صدوق طريقۀ خود به هشام
جموُ ُهما اَْل َبتةَ َف ِإنَّ ُهما قَ َ
َفارْ َ
بن سالم را در مشیخۀ خود به اين صورت بیان کرده است« :ومَا کَانَ فيهِ عَن هشامِ بنِ ساملَ فَقَد
ن بنِ اَمحدَ بنِ الوَليدِ (رض) عَن سَعدِ بنِ عَبدِاهللِ وَ عَبدِاهللِ بنِ جعفرِ
َروَيتَهُ عَن أيب و حممّدِ بنِ حس ِ
احلِميَرِي مجَيعًَا عَن يَعقُوبِ بنِ يَزيدِ وَاحلسنِ بنِ ظريفِ وَايُوبِ بنِ نوحٍ عَن نضربنِ سويدٍ عَن هِشامِ بنِ
حمّدِ بنِ اَيب ُعمَريٍ وعَلي بنِ حکمٍ
ساملَ .وَ َروَيتُهُ عَن أَُبي (رض) عَن عَلي بنِ ابراهيمَ عَن َأبِيه عَن مُ َ
مجَيعًا عَن هشامِ بنِ سَاملِ اجلَواليقي» (همان ،ص.)332
طريق شیخ صدوق را براساس مشیخه الفقیه میتوان به صورت زير سازماندهی کرد:
شيخ

ابن بابويه

صدوق (پدر) و ابن

عبداهلل محريي

ايوب بن نوح،

و سعد بن عبداهلل

حسن بن ظريف و

الوليد

نضر بن سويد

هشاْ بن

سليمان بن

سامل

خالد

يعقوب بن يزيد

شيخ

ابن بابويه

صدوق

(پدر)

علي بن ابراهيم

حممد بن

هشاْ بن

سليمان بن

ابراهيم بن هاشم

ايبعمري و علي

سامل

خالد

بن حکم

سند روايت شیخ طوسی را نیز میتوان به صورت زير مرتب نمود:
شيخ

 -1شيخ مفيد

شيخ صدوق

طوسي
شيخ

 -2شيخ مفيد و

طوسي

حسنيبنعبيداهلل

حسنبنمحزه

ابنبابويه (پدر)

سعد بن عبداهلل و

امساعيل بن

يونس بن

عبداهلل

و ابن الوليد

محريي و عليبن

مرار و

عبدالرمحن

بن سنان

ابراهيم

صاحلالسّندي

حممّد بن عيسي

يونس

عليبنابراهيم

عبداهلل بن
سنان

وامحدبنعبدون
شيخ

 -3حسني بن

حممّد بن

حممّد بن جعفر

طوسي

عبيداهلل

عبداهلل شيباين

بن حممّد

حممّد بن عيسي

يونس

عبداهلل بن
سنان

در سند کلینی ،علی بن ابراهیم قمی ،يونس بن عبدالرّحمان و عبداهلل بن سنان از بزرگان
طايفه امامیه هستند .يونس با عبارات «وجها يف أصحابنا ،مقتدما ،عظيم املزنله» توصیف گرديده
(نجاشی ،1121 ،ص .)113عبداهلل بن سنان نیز با عبارت «ثقةٌ اليطعن عليه يف شئ» توصیف شده
(نجاشی ،1121 ،ص )211و نیز از فقها و عالمانی دانسته شده که مردم ،فتاوی خود را از آنان
اخذ میکنند (خويی ،1113 ،ج ،11ص .)221امّا اشکال در سند ،مربوط به محمّد بن عیسی بن
عبید يقطینی است که در مورد وی اختالف است .نجاشی در مورد او میگويد« :جليل يف اصحابنا،
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ثقة ،عني ،کثري الرّواية حسن التصانيف» .امّا در ادامه ،میگويد« :شیخ صدوق از ابن الولید نقل
میکند رواياتی که محمّد بن عیسی از کتب و روايات يونس بن عبد الرّحمن به تنهايی نقل
میکند ،قابل اعتماد نیست» (نجاشی ،1121 ،ص /331طوسی ،1122 ،ص .)213شیخ طوسی هم
ضمن نقل ديدگاه صدوق و ابن الولید او را تضعیف نموده و نیز از شیخ صدوق نقل میکند که
او بر مذهب غالیان بود (همان ،صص .)121-111به هرحال در اعتبار سند اين روايت ،به واسطۀ
اختالف در حال محمّد بن عیسی يقطینی اختالف است.
اشکال ديگری در سند وجود دارد و آن احتمال حذف يک واسطه يعنی ابراهیم بن هاشم از
سند است .زيرا در اين حديث علی بن ابراهیم بیواسطه از محمّد بن عیسی نقل کرده ،ولی در
روايات متعدّد به واسطه پدرش ابراهیم بن هاشم نقل نموده است (کلینی ،1111 ،ج ،3کِتابُ
ت َعلَي مَا هُو لَم تُزَد و لَم تُنقَص) ،گرچه به دلیل وثاقت ابراهیم بن
الزّکوةِ بابُ العلّهِ فِي وَضعِ الزّکا ِ
هاشم از اين لحاظ خللی در اعتبار حديث پیش نمیآيد.
با نگاه به طريقۀ شیخ طوسی در مشیخۀ تهذيب ،مشخص میگردد وی روايات خود را به
چند طريق از يونس نقل میکند که در نهايت ،به واسطۀ سه نفر به يونس منتهی میگردد :اسماعیل
بن مرار ،صالح بن السندی (صالح السّندی) و محمّد بن عیسی بن عبید يقطینی .از اين سه نفر،
صالح بن سندی مجهول است (خويی ،1113 ،ج ،11ص .)03وجود اختالف در مورد محمّد بن
عیسی نیز که در سطور فوق ذکر شد.
در مورد اسماعیل بن مرار هم اختالف است :برخی گفتهاند ثقه است؛ زيرا محمّد بن حسن
بن الولید کتب و روايات يونس بن عبدالرّحمان را قابل اعتماد و صحیح دانسته است ،مگر
روايات و کتبی که محمّد بن عیسی در آن ،منفرد باشد و اين داللت دارد که روايات ديگران و
از جمله اسماعیل بن مرار (مذکور) مورد اعتماد است؛ امّا آيت اهلل خويی معتقد بود تصحیح قدما
مانند ابن الولید نه داللت بر وثاقت دارد و نه بر حسن ،ولی به جهت بودن اسماعیل در اسناد
تفسیر علی بن ابراهیم ،ثقه است (همان ،ج ،1ص)13؛ لیکن اشکالی که در ديدگاه آيتاهلل خويی
در مورد ثقه بودن اسماعیل بن مرار وارد است ،ترديد جدّی در صحّت انتساب تفسیر موجود به
علی بن ابراهیم قمی است (همان ،ج ،3ص .)131
امّا نکتۀ ديگر وقوع انقطاع در سند شیخ طوسی است ،زيرا در مشیخۀ استبصار ،روايت سعد،
حمیری و علی بن ابراهیم به واسطۀ ابراهیم بن هاشم از اسماعیل بن مرار آمده (طوسی،1311 ،
ج ،1ص )330و آيتاهلل خويی معتقد است اين سه نفر بدون واسطه نمیتوانستند از اسماعیل
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نقل حديث کنند (خويی ،1113 ،ج ،1ص .)10در مورد صالح بن سندی نیز در استبصار به همین
صورت است (طوسی ،1311 ،ج ،1ص)330؛ يعنی اين سه نفر نمیتوانستهاند بالواسطه از صالح
بن سندی ،حديث اخذ نموده باشند.
عالوه بر آن ،کلینی رواياتی با سند «علي بن ابراهيم عن ابيه عن ابن ايبعمري عن امساعيل بن
مرار عن يونس» نقل کرده که احتمال ساقط شدن راوی ديگری يعنی ابن أبیعمیر هم از سند
وجود دارد (کلینی ،1115 ،ج ،1ص  .)511گرچه وثاقت ابن ابیعمیر و ابراهیم بن هاشم ،خللی
در اعتبار روايت ايجاد نمیکند؛ لیکن اهمیت مشخص شدن موارد اسقاط در اسناد اخبار آحاد
به ما نشان میدهد که امکان وقوع خطا در سند وجود دارد ـ امری که میتواند اعتبار يک سند
و به تبع آن ،اعتبار روايت را به کلّی دگرگون سازد.
علّامۀ مجلسی در «مرآة العقول» ،سند روايت کلینی (مجلسی ،1113 ،ج ،23ص )230و در
«مالذ االخیار» ،سند روايت شیخ الطائفه ،طوسی را صحیح دانسته است (مجلسی ،1110 ،ج،13
ص .)11امّا چنانکه مالحظه گرديده ،با وجود اختالف در وثاقت محمّد بن عیسی و مجهول
بودن صالح سندی و عدم توثیق قابل اطمینان در مورد اسماعیل بن مرار ،صحیح داشتن سند
روايت فوق چندان نمیتواند قابل قبول باشد؛ ضمن آنکه بر اساس ديدگاه آيتاهلل خويی ،امکان
حذف يک واسطه بین ابراهیم بن هاشم و ساير روايان طبقۀ او از صالح بن سندی و اسماعیل
بن مرار نیز به طور جدّ وجود دارد.
سند روايت صدوق در هر طبقه به واسطۀ چند نفر ،در نهايت به هشام بن سالم جوالیقی و
سپس سلیمان بن خالد میرسد .در مورد اعتبار و وثاقت راويان تا هشام بن سالم ضمن آنکه در
هر طبقه متعدّدند همگی از اعالم امامیه و ثقه هستند .هشام بن سالم جوالیقی از سوی نجاشی
ثقه توصیف شده (نجاشی ،1121 ،ص )131و شیخ مفید او را از کسانی میداند که علم حالل و
حرام و احکام از آنها اخذ میگردد که راهی برای ذمّ و طعن در آنها نیست (خويی ،1113 ،ج،21
ص .)321سلیمان بن خالد راوی بالواسطه از امام (ع) نیز با عبارت «قارِئًا فَقيهًا وجيهًا» ،از سوی
نجاشی ستوده شده و در ادامه میگويد :او از روايان امام باقر(ع) و صادق (ع) بود؛ امّا به همراه
زيد قیام کرد و انگشتش در جنگ قطع شد و هنگام مرگ وی ،حضرت صادق (ع) اظهار ناراحتی
کرد و اصحاب را نسبت به فرزندان وی سفارش نمود (نجاشی ،1121 ،ص .)133به هر حال،
از مجموع اين گفتهها صحیح بودن سند روايت صدوق نتیجه میگردد.
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 -4دیدگاههای علمای امامیه پیرامون آیه رجم
نقل روايت آيۀ موسوم به رجم با سندهای مختلف که برخی از آنها معتبر نیز هستند و نیز
نقل آن در سه کتاب روايی اصلی شیعه يعنی کافی ،فقیه و تهذيب از يک سو ،و محتوای روايت
که متضمّن حذف آيهای از قرآن است از سوی ديگر ،دانشمندان شیعه را در پذيرش يا ردّ اين
روايت به سه گروه تقسیم نموده است.
گروه نخست ،آن کسان هستند که روايت را پذيرفتهاند که خود به دو دسته تقسیم میگردند.
دستۀ اوّل به صراحت ،روايت را پذيرفته و به مدلول آن عمل نمودهاند؛ شیخ صدوق (م331 .
ق) از اين دسته است و چنانکه در مقدمۀ کتاب «من ال يحضره الفقیه» ذکر میکند رواياتی را در
اين کتاب نقل نموده حکم به صحّت آنها نموده و به مضمونشان فتوا داده و آنها را بین خود و
خدای خود حجت میداند (ابن بابويه ،1111 ،ج ،1ص .)3شیخ طوسی نیز روايت را پذيرفته و
بر اساس آن معتقد به نسخ التالوة گرديده است (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص 13و  ،1351ج ،3ص/2
و  ،1303ج ،3صص 511و  .)513ابوالفتوح رازی (رازی ،1332 ،ج ،1ص ،)5ابن شهر آشوب
(ابن شهر آشوب مازندرانی ،1330 ،ج ،2ص )151و میرزا رضا مشهدی قمی (مشهدی قمی،
 ،1121ج ،2ص )115نیز ديدگاهی مشابه شیخ طوسی دارند .ديدگاه اخباريان هم با توجّه به نقل
اين روايت در سه کتاب روايی اصلی شیعه و موضعگیری آنها در برابر روايات اين کتب واضح
است .مجلسی اوّل (م 1101 .ق) گرچه مدلول روايت صدوق را ناظر به نسخ تالوت نمیداند؛
امّا به هر حال ،در پذيرش اين روايت ترديدی ندارد (مجلسی ،1313 ،ج ،11ص .)11مجلسی
سخُ التِّالوَةِ دُونَ الْحُکْمِ» میداند (مجلسی،1113 ،
دوّم (م 1111 .ق) نیز اين روايت را ناظر به «نَ ْ
ج ،23ص 230و  ،1110ج ،13ص .)11طبرسی (م 510 .ق) هم در مورد روايت آيۀ رجم و
دي دگاه مترتّب بر آن در وقوع نسخ تالوت در قرآن ،آن را به صیغۀ مجهول «قیل» ذکر میکند
(طبرسی ،1115 ،ج ،1ص )333و سخن صاحب «منهج الصادقین» هم بیانگر تأيید ديدگاه طبرسی
است (کاشانی ،1303 ،ج ،1ص.)203
دستۀ دوّم گرچه بصراحت به اين روايت اشاره نکردهاند ،امّا عبارات آنان داللت بر پذيرش
نظريۀ نسخ تالوت دارد .از آنجا که هیچ روايت ديگری در منابع امامیه به جز مورد مذکور يافت
نمیشود که ناظر به نسخ تالوت باشد ،پذيرش نسخ تالوت در امامیه ملتزم و همراه با پذيرش
اين روايت است که به نظر دارای سند معتبری نیز نزد امامیه میباشد .اين گروه ،دستۀ بزرگی از
اصولیان امامیه از متقدّمان و متأخّران تا دوران اخیر را دربرمیگیرد .ديدگاه اين دسته عمدتاً ،در
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کتب فقهی در باب طهارت در مورد عدم جواز مسّ مصحف و مسّ آيات قرآن بدون طهارت
ذکر شده که آيا مسّ آياتی که تالوت آن نسخ شده نیز شامل حکم تحريم میگردد يا نه؟ علّامه
حلّی (م 023 .ق) در منتهی المطلب (حلّی ،1113 ،ج ،2ص )153و تذکرة الفقهاء (حلّی ،بیتا،
ج ،1ص )11و فرزند ايشان ،محمّد بن حسن (م 001 .ق) ،در ايضاح الفوائد (حلّی ،محمّد بن
حسن ،1330 ،ج ،1ص ،)13شهید اوّل (م 033 .ق) در دروس (مکّی عاملی ،بیتا«الف» ،ج،1
ص )53و بیان (مکّی عاملی ،بیتا«ب» ،ج ،1ص ،)15محقّق کرکی (م 111 .ق) در جامع المقاصد
(کرکی ،1113 ،ج ،1ص )201شهید ثانی (م 135 .ق) در روض الجنان (عاملی ،زينالدّين بن
علی ،1331 ،ج ،1صص ،)113-115شیخ حسن (م 1233 .ق) در جواهر الکالم (نجفی ،بیتا،
ج ،2ص ،)311شیخ انصاری (م 1231 .ق) ـ به نقل يکی از شاگردان وی به نام محمود بن جعفر
صاحب قوامع الفضول عن وجوه حقايق االصول ـ (محمود بن جعفر ،بیتا ،ص )210و شیخ
جعفر کاشف الغطاء در (کاشف الغطاء ،بیتا ،ج ،1ص )13از اين دستهاند.
گروه سوم از متقدّمین که در زمرة اين گروه هستند ،میتوان از شیخ مفید (م 113 .ق) (شیخ
مفید ،بیتا ،صص )112-111و سید مرتضی علمالهدی (م 133 .ق) نام برد .از ديدگاه سید
مرتضی وجود آيهای که تالوت آن نسخ شده و حکم آن باقی است غیر قطعی است؛ زيرا به
صورت خبر واحد نقل شده است (سید مرتضی ،بیتا ،ج ،1ص .)131در طی قرن چهاردهم به
بعد ،اين ديدگاه به نظر غالب در میان امامیه بدل گرديده است و به احتمال زياد ،غلبۀ اين ديدگاه
در انديشۀ علمای معاصر امامی در جهت دفاع از کیان تشیع در برابر اتهام عقیده به تحريف قرآن
است که بخصوص ،پس از تألیف کتاب فصلالخطاب مح ّدث نوری (م 1233 .ق) در بیان
تحريف قرآن و هجوم بیسابقه بر امامیه در اين خصوص و بويژه از جانب وهّابیّت صورت
گرفت (قفاری ،1121 ،موارد فراوانی در کتاب).
علّامه بالغی (بیتا ،ج ،1صص ،)23-21محمّد جواد مغنیه ( ،1111ج ،1ص 101و ،1105
ص ،)112محمّدرضا مظفّر ( ،1121ج ،2ص ،)13سید مصطفی خمینی ( ،1113ج ،3ص،)323
علّامه طباطبايی ( ،1312ج ،12صص 110و  ،)121ابوالقاسم خويی ( ،1111ص ،)235سید
محمّدرضا گلپايگانی و محمّدباقر حکیم ( ،1123ص ،)215مرتضی عسکری ( ،1303ص،)551
محمّدهادی معرفت ( ،1113ج ،2ص ،)230محمّدحسین فضلاهلل ( ،1111ج ،2ص ،)105جعفر
مرتضی عاملی (بیتا ،ص ،)310ناصر مکارم شیرازی ( ،1113ج ،2ص ،)303علی کورانی (،1113
ص ،)111حسن األمین ( ،1122ج ،22ص )35و جوادی آملی ( ،1333ج ،3ص )125طرفدار
اين ديدگاه هستند.
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در میان عالمان امامیه در عصر اخیر ،شايد تنها مورد استثنا علّامۀ شعرانی باشد .وی در مقدمۀ
خود بر تفسیر «منهج الصادقین» وقوع نسخ التالوة را ممکن میداند؛ امّا وقوع مصداق آن را ثابت
نمیداند و در اين مورد هم عبارت موسوم به آيۀ رجم را مثال میزند و مینويسد که اين عبارت
شباهتی به آيات قرآن ندارد (شعرانی ،1303 ،ج ،1ص .)10وی در جای ديگری از همین تفسیر،
ديدگاه آيتاهلل خويی در مورد ارتباط بین پذيرش ديدگاه نسخ التالوة با قول به تحريف قرآن را
ردّ میکند و معتقد است که تحريف در جايی است که ديگری کالم فرد را تغییر داده باشد و
اگر خود فرد ،بخشی از کالم خود را کم و زياد کند يا تغییر دهد تحريف محسوب نمیشود
(همان ،ج ،1ص.)203
آيتاهلل خويی معتقد است مسلمانان اجماع دارند که وقوع نسخ به خبر واحد ثابت نمیشود؛
همچنانکه قرآن بودن به آن ثابت نمیشود .زيرا آن از امور مهمّی است که عادت بر رواج آن در
میان مردم و انتشار خبر آن است .وی در ادامه ،مینويسد :عمر معتقد بود آيۀ رجم از قرآن است؛
امّا مسلمانان از او نپذيرفتند .چون فقط وی آن را نقل کرد؛ امّا بعدها عدّهای اصرار نمودند که
آيهای از قرآن بوده که تالوت آن نسخ شده و حکم آن باقی است (خويی ،1111 ،ص.)235
جعفر مرتضی عاملی ضمن بیان بطالن ديدگاه نسخ تالوت اين روايات را ناصحیح میشمارد؛
زيرا با وجود کتابت قرآن در زمان پیامبر (ص) از سوی برخی از صحابه و به خصوص اهتمام
پیامبر (ص) در خصوص تعیین افرادی جهت نوشتن آيات نازل شده قرآن با عنوان کاتبان وحی،
و حفظ قرآن توسط برخی مسلمانان در سینهها امکان جای ماندن آياتی همانند آيۀ رجم از
مصحف وجود نداشت و تنها عمر به قرآن بودن آن معتقد بود .به همین جهت زيد بن ثابت آن
را ننوشت ،بلکه بر مبنای برخی از اين روايات حتّی عمر هم اعتقادی به قرآن بودن اين عبارات
نداشت؛ بلکه به جهت حراست از اجرای حکم سنگسار بر پیرمرد و پیرمرد زانی و عدم رقّت بر
آنها از سوی مسلمانان ،می خواست حکم رجم را به همراه شهادت خود و چند تن ديگر در
حاشیه مصحف بنويسد .وی در ادامه مینويسد :شايد مراد عمر به نزول حکم رجم ،نزول به
پیامبر (ص) به عنوان حکمی شرعی است نه اين که آيهای از قرآن باشد .وی در آخر مینويسد،
اگر آيه منسوخ التالوة بود ،قابل نوشتن در مصحف نبود ،که بنا بر روايات ،عمر بر نوشتن آن
اصرار کند (جعفر مرتضی عاملی ،بیتا ،ص.)310
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 -1خالصه و بررسی
چنانکه در اين نوشتار مالحظه گرديد ،روايات ناظر به نزول آيۀ رجم در منابع اهل سنّت
دارای اسناد و طرق متعدّد و معتبر هستند و در منابع امامیه هم به دو شکل از امام صادق (ع)
نقل گرديدهاند .امّا آنچه در مورد مجموع روايات به دست میآيد وجود مشکالتی را در مدلول
اين روايات ثابت میکند.
 )1اين روايات از طرق اهل سنّت گرچه دارای سندهای معتبری هستند و در امّهات کتب
حديثی آنها نقل گرديدهاند ،امّا از لحاظ متن دارای تناقض هستند؛ زيرا اين روايتها از يک سو،
تصريح به شهادت حداقل چند نفر از صحابه مانند ابی بن کعب ،خالۀ أبیأمامة بن سهل بن
حنیف و عمر بن خطاب و غیره به قرآن بودن آيۀ رجم میکند .امّا از سويی ديگر ،بیانگر آن
است که کسی از مسلمانان گفتۀ عمر بن خطاب در قرآنی بودن اين عبارت را نپذيرفت و به
همین علّت ،عمر از نوشتن آن در قرآن صرف نظر کرد .همچنین ،روايت حاکم از کثیر بن صلت
مبیّن آن است که از همان ابتدا پیامبر (ص) تمايلی به نوشتن آن آيه نداشت و به همین جهت،
ظاهراً عمر و ساير کاتبان وحی آن را ننوشتند .در مقابل ،حاکم روايت ديگری از ابیّ بن کعب
نقل میکند که اين عبارت در سورة احزاب به همراه ساير آيات ،نوشته شده بوده و تا مدّتها
خوانده میشده است .از همه مهمتر آنکه اين روايات در اصل عبارتی که ادّعا میشود آيۀ قرآنی
بود ،آيۀ رجم با هم اختالف جدّی دارند و اين با وجود اهتمامی که در بین مسلمانان به عدم
نقل به معنای آيات قرآن است سازگاری ندارد.
 )2چنانکه جعفر مرتضی عاملی به آن تصريح دارد و روايت حاکم نیشابوری از کثیر هم ناظر
به آن است ،حکم آيه در مورد سنگسار کردن شیخ و شیخه ـ پیرمرد و پیرزن ـ مورد عمل
مسلمانان نیست؛ بلکه پیرمرد و پیرزن از لحاظ حکم سنگسار با سايرين تفاوتی ندارند و اگر
همسر داشته باشند (احصان) ،سنگسار میشوند همچنانکه جوانان نیز همین حکم را در صورت
احصان دارند و اگر بدون همسر باشند ،کسی معتقد به سنگسار کردن آنها نیست و کسی هم
منکر نسخ اين حکم نگرديده ،بلکه همۀ کسانی که اين روايات را پذيرفتهاند آن را از شواهد
وقوع نسخ تالوت و بقای حکم دانستهاند .در مورد اطالق شیخ و شیخه هم بر محصن و محصنه
هیچ دلیلی در دست نیست و برخالف علم لغت نیز هست.
 )3اين روايات هیچکدام تصريحی به نسخ تالوت آيه ندارند؛ بلکه به اين اشاره دارند که
قبالً ،به عنوان آيۀ قرآنی خوانده میشدهاند و به سرنوشت آن آيه تصريحی ندارند و اعتقاد به
نسخ تالوت آن مدّعايی است بدون دلیل .به همین دلیل ،برخی از علمای معاصر امامیه آن را
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مستلزم تحريف قرآن دانسته و رد کردهاند .بنابراين ،میتوان گفت پذيرش اين روايات در منابع
اهل سنّت ،مستلزم نسخ تالوت آياتی از قرآن و به عبارت واضحتر ،مستلزم وقوع تحريف در
قرآن است و وجود اين روايت در منابع امامیه میتواند ناشی از اشتباه برخی از ناقالن باشد.

نتیجهگیری
 -1روايات چندی در منابع اهل سنّت ناظر به نزول آيهای از قرآن در مورد حکم سنگسار
کردن شیخ و شیخه وجود دارد که بعدها تالوت و کتابت آن در قرآن حذف شده است .با توجّه
به تعدّد روايات و تعدّد طرق در منابع اهل سنّت ،بیشتر عالمان اهل سنّت به اين روايات و
مدلول آنها با ديد مثبت نگريستهاند و بر اساس آن ،معتقد به نظريۀ نسخ التالوة گرديدهاند.
 -2دو مورد از اين روايات در منابع معتبر حديثی امامیه يعنی کافی ،فقیه و تهذيب نیز نقل
گرديده و به همین جهت تعداد قابل توجّهی از صاحبنظران پیشین امامیه نیز اين روايات و
مدلول آنها را پذيرفتهاند .در مقابل ،بخش ديگری از علمای امامیه نسبت به پذيرش اين روايات
نگرش منفی دارند .عالوه بر ايراداتی که در سند اين روايات در منابع امامیه وجود دارد ،از نظر
اين دسته از عالمان شیعه ،وجود مشکالت ج ّدیتر در مدلول اين روايات ،پذيرش آنها را ناممکن
میسازد که از جمله آنها میتوان به اين موارد اشاره داشت:
الف) نسخ آيات قرآن همچون اثبات آنها مبتنی بر دلیل قطعی است و با خبر آحاد قابل
پذيرش نیست.
ب) اين روايات از لحاظ متن با يکديگر متناقض هستند.
ج) آيۀ مدعايی رجم ،به صورتهای متفاوتی نقل شده و اضطراب در آنها مشهود است.
د) حکم آيه يعنی سنگسار کردن پیرمرد و پیرزن به طور مطلق ـ بدون توجّه به داشتن يا
نداشتن همسر ـ مورد عمل مسلمانان نیست ،بلکه حکم سنگسار در مورد افرادی قابل اجراست
که محصن ـ دارای همسر ـ باشند؛ چه پیر باشند و چه جوان.
هـ) هیچ يک از روايات موسوم به آيۀ رجم تصريحی به نسخ شدن تالوت آن ندارند؛ بلکه
اين ادّعا بعدها توسط صاحبنظران اهل سنّت مطرح شده و برخی از عالمان امامیه نیز بر مبنای
گسترش اين ديدگاه در جامعه علمی آن زمان ،آن را پذيرفتهاند.
از مجموع آوردهها میتوان چنین نتیجه گرفت که پذيرش اين روايات و مدلول آنها يعنی
نظريۀ نسخ التالوة با وجود اشکاالت ج ّدی ذکر شده ،بسیار دشوار مینمايد.
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 .21طباطبايي ،حممّدحسني؛ امليزان يف تفسري القرآن؛ چ ،2هتران :دار الکتب اإلسّالميه 7792 ،ق.
 .21طربسي ،فضل بن حسن؛ جممع البيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :مؤسسة األعلمي للمطبوعات 7275 ،ق.
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 .28طوسي ،حممّد بن حسن؛ االستبصار فيما اختلف من االخبار؛ هتران :دار الکتب االسالمية 7791 ،ق.
 .29ــــ؛ املبسوط يف فقه االماميه؛ تصحيح :حممّدباقر هببودي ،قم :املکتبة املرتضويه 7757 ،ش.
 .71ــــ؛ الفهرست؛ حتقيق :شيخ جواد القيومي ،چ ،2يبجا :مؤسسه نشر الفقاهة 7222 ،ق.
 .77ــــ؛ التبيان يف تفسري القرآن؛ بريوت :دار اإلحياء التّراث العريب ،يبتا.
 .72ــــ؛ العدّة يف اصول الفقه؛ حتقيق :حممّدرضا انصاري قمي ،قم :مؤسسةالبعثة 7271 ،ق.
 .77ــــ؛ هتذيب االحکاْ يف شرح املقنعه للشيخ املفيد؛ بريوت :دار صعب ودار التعارف للمطبوعات 7217 ،ق.
 .72طيالسي ،سليمان بن داوود؛ مسند طيالسي؛ بريوت :دار املعرفه 7712 ،ق.
 .75عاملي ،زينالدين (شهيد ثاين)؛ روض اجلنان يف شرح إرشاَ االذهان؛ قم :دفتر تبليغات اسالمي 7222 ،ق.
 .71عسکري ،مرتضي؛ القرآن الکرمي و رواياْ املدرستني؛ هتران :دانشکده اصول دين 7718 ،ش.
 .71فضل اهلل ،حممّد حسني؛ تفسري من وحي القرآن؛ چ ،2بريوت :دار املالک للطباعة و النشر والتوزيع 7279 ،ق.
 .78قفاري ،ناصر بن عبداهلل ،مسأله التقريب بني اهل السنه و الشيعه ،رياض :دار طيبة ،طبعة السادسة7221 ،ق.
 .79کاشاين ،فتح اهلل؛ منهج الصاَقني يف الزاْ املخالفني؛ تصحيح :ابواحلسن شعراين ،هتران :اسالميه 7718 ،ش.
 .21کاشف الغطاء ،جعفر؛ کشف الغطاء عن مبهماْ الشريعة الغراء؛ قم :املکتب اإلعالم اإلسالمي 7222 ،ق.
 .27کليين ،حممّد بن يعقوب؛ الکايف؛ چ ،7بريوت :دار التعارف للمطبوعات و دارصعب 7217 ،ق.
 .22کوراين عاملي ،علي؛ تدوين القرآن؛ قم :دار القرآن الکرمي 7278 ،ق.
 .27مالک بن انس؛ موطأ؛ با شرح جالل الدين سيوطي (تنوير احلوالک) ،بريوت :شرکة مصطفي احلليب 7711 ،ق.
 .22جملسي ،حممّد باقر؛ مرآة العقول يف شرح اخبار آل الرسول؛ هتران :دار الکتب االسّالميه 7218 ،ق.
 .25ــــ؛ مالذ االخيار يف فهم هتذيب االخبار؛ حتقيق :سيّدمهدي رجايي ،قم :مطبعة اخليام 7211 ،ق.
 .21جملسي ،حممّدتقي؛ روضة املتقني يف شرح من الحيضره الفقيه؛ قم :بنياد فرهنگ اسالمي 7798 ،ق.
 .21حمقق کرکي ،علي بن احلسني؛ جامع املقاصد يف شرح القواعد؛ قم :مؤسسه آل البيت إلحياء التراث 7218،ق.
 .28حممود بن جعفر؛ قوامع الفضول عن وجوه حقايق اصول؛ يبجا :يبنا ،يبتا.
 .29مرتضي عاملي ،جعفر؛ حقائق هامة حول القرآن الکرمي؛ قم :انتشارات جامعه مدرسني حوزه علميه قم ،يبتا.
 .51مسلم بن حجاج نبشابوري؛ صحيح مسلم؛ بريوت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع7222 ،ق.
 .57مشهدي قمي ،حممّد بن حممّدرضا؛ کزنالدقائق وحبر الغرائب؛ حتقيق :حسني درگاهي ،قم :دار الغدير7222 ،ق.
 .52مظفّر ،حممّدرضا؛ اصول الفقه؛ چ ،71قم :مؤسسه مطبوعايت امساعيليان 7227 ،ق.
 .57معرفت ،حممّدهادي؛ التمهيد يف علوْ القرآن؛ چ ،2قم :انتشارات مرکز مديريت حوزه علميّه7218 ،ق.
 .52مغنية ،حممّدجواد؛ التفسري الکاشف؛ يبجا :موسسه دار الکتاب اإلسالمي (مطبعه اسوه) 7222 ،ق.
 .55ـــــ؛ علم أصول الفقه يف ثوبه اجلديد؛ بريوت :دار العلم للماليني 7915 ،م.
 .51مکارم شريازي ،ناصر؛ أنوار االصول (تقريراْ حبث)؛ گردآوري :امحد مقدسي ،قم :نسل جوان 7211 ،ق.
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 .51مکّي عاملي ،حممّد (شهيد اول)؛ الدروس الشرعية يف فقه االماميه؛ قم :مؤسسه انتشارات اسالمي ،يبتا «الف».
 .58ـــــ؛ البيان؛ قم :جممع الذخائر اإلسالميه ،يبتا «ب».
 .59جناشي ،امحد؛ رجال جناشي (فهرست أمساء مصنفي الشيعه)؛ قم :مؤسسه انتشارات اسالمي 7222 ،ق.
 .11جنفي ،حممّدحسن؛ جواهر الکالْ؛ تصحيح :علي آخوندي ،چ ،1هتران :دار الکتب االسّالميه ،يبتا.
 .17نسايي ،امحد بن شعيب؛ سنن النسائي؛ بريوت :دار الفکر للطباعة و النشر و التوزيع 7275 ،ق.

