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 السالم یهمعل یتاهل ب ياترواَنسخ قرآن در 

 1شهرییر  یمحمد محّمد 

 یدهچک

 یپژوهرا در قرآن یاو مسائل آن، مباحث گسترده يقامکان، مصاد یت،است و ماه يمقرآن کر  یزانگَنسخ، از مسائل بحث
 .گذاردیو فقه اثر م یرهمچون تفس یبر علوم یم،مستق یرغ يا یممباحث، به گونه مستق يناست. محصول ا یختهبرانگ

سننائل و مالسننالم، مفهوم و گسننتره آن به همراه پاسننخ به  یهمعل یتاهل ب ياتنسننخ قرآن از نگاه روا يهنظر  یبازشننساسنن
 است. يافتهسامان  یلیتحل يکردیکه با رو آيسدیمقاله به شمار م ينا یشبهات آن، موضوع اصل

 . ینسخ قرآن يات: نسخ، نسخ در قرآن، رواواژهیدکل

  

 اشاره

سالم از اهم یهمعل یتباهل ياتروا س یتال سوخ در تف سخ و مس شساختن  یانقرآن و ب یردانش نا سخن گفته و باز احکام، 
شسا سخ و آ سائل آن را از دانش يیموارد ن سته يسیفهم قرآن و اظهار نظر در معارف د نیازیشو پ یادیبس یهابا م  2اند.دان

شگران علوم اسالم سخ پد یآثار پر شمار  یپژوه که بخش  یااند، به گونهاز آن سخن گفته یلآورده و به تفص يددر باره ن
موضننوع  ينکه به ا یدر باره نسننخ، ناسننخ و مسسننوخ اسننت. افزون بر آثار مسننتقل یعلوم قرآن یهااز نگاشننته یریچشننمگ
ه و : در باره آن سنننخن موضنننوع نظر رد ينبد یبه مساسنننبت يکهر  یریو تفسننن یقرآن يگرد راز آثا یاریاند، بسنننپرداخته

 3اند.گفته

 . نسخ در لغت1

 یبه معان یواژه، گاه ينا ینآن اسننت. همچس یبه جا يگرد یو نهادن امر  ینمودن امر  يلبرداشننتن و زا ینسننخ به معسا
شتن و زا شکل يلو تبد ییرتغ يگر،د يیبه جا يیاز جا یزیانتقال چ ی،نمودن امر  يلبردا صورت د یآن از حال و  و  يگر،به 

 4.رودیبه کار م يگرد ایهنوشت یاز رو  یقبه طور دق یاستسساخ و نگارش متس

                                                           
  .یثدانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حد یث،دار الحد یـ فرهنگ یمؤسسه علم یسرئ . 1
  .)شناخت ناسخ و منسوخ( 151، ص 2قرآن، ج  ۀنامر.ک: شناخت . 2
ـ  307علوم قرآنی، ص یخمقدمه؛ درآمدى بر تار 17ـ  10هاى ناسخ و منسوخ، ر.ک: الناسخ و المنسوخ، سدوسی، ص نگارش یرو س یشینهدر باره پ یشترب یلبراى تفص . 3

  .اثر را بر شمرده است 86 یر،کتاب اخ یسنده. نو318
ء. ء إلی شیشی یلتحو یاسهمکانه، و قال آخرون: ق یرهات غء و إثبرفع شی یاسه: قال قوم: قیاسهق یو الخاء أصل واحد، إال أنه مختلف ف ینالنون و الس»ابن فارس:  . 4

 شی یةتنسخ بآ أمر ثّم  یهاف ینزل یةکاال  یره،بحادث غ ینسخبه من قبل ثّم  یعملقالوا: الّنسخ نسخ الکتاب و الّنسخ أمر کان 
ّ

ف شاخرى، و کل
َ
فقد انتسخه. و  یئاء َخل

 و الش
ِّ

و إقامة آخر مقامه. و العرب تقول: نسخت  یءالزّجاج: النسخ فی اللغة إبطال ش»(؛ ازهرى: 1026اللغة، ص  ییسقا)معجم م« الشباب... یبانتسخت الشمس الظل
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 يث. نسخ در قرآن و حد2
 ينآن اسننت. ا یو لغ یواژه به معسا ينموارد ا ينبه کار رفته و در همه ا يمماّده نسننخ و مشننتقات آن، چهار بار در قرآن کر 

 موارد عبارت اند از:

 بقره: ۀسور  106 يۀ. آ1

نْهَأ  َأْو ِمثِْلهَأ  َألَْم تَْعََلْ َأن  )َما   ٍء قَِديٌر؛ هللا عَََل ِکِّ َش نَنَسْخ ِمْن َءايٍة َأْو نُنِسهَا نَأِْت ِِبَرٍي ِمِّ

سخ کس ایيههر آ  سته يا. آآوريمیهمانسد آن را م يابهتر از آن،  يم،ببر  يادآن را از  يا یمرا ن توانا  یزیکه خدا بر هر چ یاندان
 است(.

ن  يعیبه کار رفته و شننامل نسننخ تشننر  يگرد یکردن امر  يگزينو جا یازاله امر  يعسیآن  یلغو  یدر معسا يه،آ يننسننخ در ا
سخ تکو یاز احکام اله یشدن حکم يگزينجا يعسی مانسد  یاله يسیتکو ياتاز آ ایيهشدن آ يگزينجا يعسینننن  يسینننن و ن

  1شود.ین م يگرد یو امام یامبرپ یو امام به جا یامبرپ

 حج: ۀسور  52 يۀ. آ2

ـ يَط َذا تََمَّن  َألْقَي الش  
ِ
ال  ا
ِ
ُسوٍل َو اَل نَِِب ا ـُن ُُث  يْ )َو َمأ  َأْرَسلْنَا ِمن قَْبِلک ِمن ر  يَط مُک ُن ِِف ُأْمِنيِتِه فَينَسُخ هللا َما يلِْقي الش  

 هللا َءايـِتِه؛

سول و پ یچه ستاد یشرا پ یامبریر شکردیتالوت م یزیچ يا] کردیکه چون آرزو م نيمگر ا يماز تو نفر  یدر آرزو  یطان[ 
[ و آن کسدی]نسخ م بردیم یانرا از م یطانش یهاخداوند وسوسه یول ساخت،یتالوتش[، القائات خود را وارد م يا] یو 

 (.کسدیرا استوار م يشخو ياتگاه آ

 ياتردن آک يگزينو جا یطانیشننن یپاک کردن القائات و آرزوها يعسیآن  یلغو  یمراد از نسنننخ، همان معسا یزن يهآ يندر ا
 آن است. یبه جا یاله

 اعراف: ۀسور  154 يۀ. آ3

ْلَواَح َوِفي ُنْسَخِتَها ُهًدي َوَرْحَمٌة لِّ  ْْ َ
َخَذ األ

َ
وَسي اْلَغَضُب أ ا َسکَت َعن مُّ ِهْم يْرَهُبوَن؛)َوَلمَّ ِذيَن ُهْم ِلَرِبّ  لَّ

                                                           
ه. و النسخ اکتتابک

ّ
ت محل

ّ
 و حل

ّ
: أذهبت الظل

ّ
 بحرف... ألنه قام مقامه. و قال الل الشمس الظل

ً
 عن کتاب حرفا

ً
 کان من قبل  یل: النسخ أن تزایثکتابا

ً
به ثّم  یعملأمرا

، ص 4اللغة، ج  یب)معجم تهذ« من مکان إلی مکان و هو هو یءو النسخ نقل الش یره،و هو غ یءمن الش یءالش یل. عن ابن األعرابی: النسخ تبدیرهتنسخه بحادث غ

 یکونو  یزیلهأى  یءالش ینسخ یءاله به و أداله؛ و الشأى أز  یء،بالش یء: نسخ الشیدء و إقامة آخر مقامه؛ قال الفّراء و أبو سعالنسخ: إبطال الشی»منظور:  ن(؛ اب3558

  .(490)مفردات الفاظ القرآن، ص  «یتعّقبهء ء بشیالنسخ إزالة شی»(؛ راغب: 61، ص 3لسان العرب، ج « ) مکانه
، ص 4)بحار األنوار، ج « منه من صلبه مثله یرذکره، نأت بخ من امام او ننسه یت[: ما نم]الله یقول»آمده است:  یهآ ینا یرالسالم در تفس یهچنان که از امام صادق عل . 1

  .شودمحسوب می ینینسخ تکو یقاز مصاد یکی یز(. گفتنی است که بداء ن116
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اند،  یمساککه از پروردگارشان ب يیهاآن ی[ آن، برايسلواح را برگرفت. و در نوشته ]رونوفرو نشست، ا یچون خشم موس
 و رحمت بود (. يتهدا

 یابکه انسننان از کت یهسگام يرااخذ شننده اسننت؛ ز  یلغو  يشننهاز همان ر  یزاز آن، ن یبردار نسننخ کردن کتاو و نسننخه
لذا در  کرده اسنت و يدبه نسنخه جد يلرا کسار گذاشنته و آن را تبد یمانسد آن اسنت که کتاو اصنل کسد،یم یبردار نسنخه

 نهاده شده است: «يلتبد»به کار رفته، کلمه  بقره ۀسور  106 يۀکه در آ« نسخ»کلمه  یبه جا يگرد ایيهآ

ن َمأ  َأنَت مُ 
ِ
ُل قَالُوْا ا لْنَأ  َءايًة م اکَن َءايٍة َو هللا َأْعََلُ ِبَما يَنِِّ َذا بَد 

ِ
ُُهْ اَل يْعلَُموَن؛)َو ا  1ْفََتِ بَْل َأکََثُ

: به خدا افترا گويسدیکه خدا به آنچه نازل کرده داناتر است نننن م يننننن با ا یمکس يلتبد يگرد ایيهرا به آ ایيهکه آ یهسگام
 (.دانسدیها نمآن یشترب یول ی،ابسته

 :یهجاث ۀسور  29 يۀ. آ4

تَنِسُخ َما کنُُتْ تَْعَملُوَن؛)َهـَذا کتَـُبنَا ينِطُق عَلَيمک  َّن  کن ا نَس ْ
ِ
 ِِبلَْحِقِّ ا

 یبردار نسخه داديدی( ما آنچه را انجام مکسدی)و اعمال شما را بازگو م گويدیکتاو ما است که با شما به حق سخن م ينا
 (.کرديمیم

که خوِد  یصلاکتاو  ياال انسان است. گواز اعم یبردار نسخه یگرفته شده، و به معسا« نسخ»از  یز،ن يهآ يناستسساخ در ا
ل، کسار و اصل اعما شود،یم یدهنسخه، نامه اعمال نام ينکه ا گرددیم يدیبه نسخه جد يلتبد یامت،اعمال است، در ق

 .شودیگذاشته م

است؛ بلکه  يعیاحکام تشر  ییدو تق یصاعم از تخص یزو ن يعی،و تشر  يسیاعم از نسخ تکو يم،نسخ در قرآن کر  ين،بسا بر ا
( یر. تعبگرددیم یاله ياتدر مفاّد آ ییرشنننامل هرگونه تغ ْخ ِمْن َياية  ( 2) َما َنسسنننَ کاَن َياية  ْلَسآ َيايًة مَّ  تواندیم یزن 3و ) ِإَذا َبدَّ

 مّدعا باشد. ينا يیدتأ یبرا يگرد ایيسهقر 

 یانقرآن و ب یرتفسنن یل،دل ینو به هم 4مفهوم عام به کار رفته یندر هم« نسننخ» یزالسننالم ن یهمعل یتاهل ب ياتدر روا
 5با ناسخ و مسسوخ، ممسوع اعالم شده است. يیبدون آشسا یشرع یاحکام

                                                           
  .101 یۀنحل، آ . 1
  .106 یۀبقره، آ . 2
  .101 یۀنحل، آ . 3
  .153، ص 2نامه قرآن، ج رک: شناخت . 4
  .151همان، ص  . 5
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َدما3
ُ
 . نسخ در اصطالح ق

سخ ن يفتعار  يخیتار  یبررس صطالح ن شمسدان از ا شان م یزدان ن  یشرع حکم یاندر ب ییرکه در آغاز، هر گونه تغ دهدین
هوم، مف يکموارد را در  ينهمه ا يراز  اند؛گفتهینننننن را نسننخ م یشننینمجمِل پ یانمطلق، و ب ییدعام، تق یصتخصنن یحت

 «.حکم سابق به حسب ظاهر دۀعدم ارا»و آن عبارت است از:  انددانستهیمشترک م

سدان یبترت ينبد  فاوت چ سا یانم یدر دوره نخسننننت، ت حد یلغو  یمع سا یزو ن ثينسنننخ و مفهوم آن در قرآن و   یمع
در  یداشننته که نسننخ اصننطالح یعامّ  یدر گذشننته، معسا ی،نسننخ اصننطالح يگر،آن نبوده، و به عبارت د یاصننطالح

 1آن بوده است. يقاز مصاد يکی یراخ یهادوره

 ين. نسخ در اصطالح متنأّخر 4
 یشینبر مفهوم پ یو شروط یودق یان،ُاصول يژهدانشمسدان بو يافت،نگارش در باره ناسخ و مسسوخ رونق  یرکه س یهسگام

 یراندند. بررس یرونشمول آن ب يرهرا از دا یصو تخص ییدمانسد تق ییرهايیمحدودتر به دست دادند و تغ يفیافزودند و تعار 
و سننرانجام در  2يافته ییراتیمفهوم تغ ينا یزدوره ن یناسننت که در هم یحاک ددانشننمسدان از قرن چهارم به بع هایيهنظر 

 محدود از نسخ مطرح شده است. یاربس يفیروزگار معاصر تعر 

ن که بر حسب ظاهر اقتضا»نسخ عبارت است از يف،تعر  ينبسا بر ا ن به تشر  یرفع حکم سابق  م الحق، حک يعدوام داشته 
 :یمده آن را شرح گانیدواژ است کل يستهبا يفتعر  ينروشن شدن ا یبرا«. ها نباشدآن یانکه امکان جمع م یابه گونه

حوزه  ينااز  یرونکه ب ییراتیتغ ی،رو  ين( است. بدیوضع يا یفی)تکل یمسسوخ(، حکم شرع ياحکم: مراد از حکم )ناسخ 
 یان( از میه)همانسد اباحه اصل یعقل یحکم يعی،مثال، اگر با تشر  یاند. برا یروناز بحث ناسخ و مسسوخ ب دهسد،یرخ م

 برود، نسخ رخ نداده است.

ضا سابق به زمان يندوام: مراد، ا یاقت ست که حکم  شد. چسانچه حکم ین،مع یا شده با صراحت به  یمحدود ن مان زبه 
م، خود به زمان مورد نظر، حک یدنصورت با فرا رس يندر ا يرااست؛ ز  یرونمصطلح نسخ ب يفمحدود باشد، از تعر  یسیمع

 .افتدیخود، از اعتبار م

روشن است  3)تضاد( برقرار باشد. یکل ينحکم سابق و الحق، تبا یانم يدمعساست که با نيبد یدق ينعدم امکان جمع: ا
ضوع و زمان واحد امکانصورت، جمع آن ينکه در ا ستن يرپذها در مو ص»سان،  ين. بدی  يفاز تعر  «ییدتق»و  «یصتخ
سخ ب سابق، عام  يراز  روند؛یم یرونن ست و حکم الحق، خاص  ياگاه حکم  صورت، حکم الحق،  ين. در ایدمق يامطلق ا

ص  آن را بر  یبه کل یول کاهد،یاز گسننتره حکم سننابق م یقت،حکم سننابق اسننت، نه ناسننخ آن و در حق یدمق يامخصنن 

                                                           
  .را پر شمار دانسته است یمهاى قرآن کرق( که تعداد نسخ 117سدوسی ) یفر.ک: الناسخ و المنسوخ، تألبراى نمونه  . 1
  .پازوکی ییعلی کربال ،«یقنسخ در نگاه تحق»، 73ـ  71، ص29ش  ّینات،ر.ک: ب . 2
  .267، ص 2علوم القرآن، ج  یف یدالتمه . 3
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ست و از دا یجمع عرف یاخود گونه ين. اداردینم سخ ب يرها ست. از ا یرونن ص یانرو، تفاوت م ينا سخ و تخ در آن  یصن
 افراد. یرفع حکم از برخ یص،از همه افراد موضوع است و تخصاست که نسخ، رفع حکم سابق 

ست که تضاد م ينتذکر ا سوخ، ظاهر  یاننکته الزم ا سخ و مس شت پد يراز  یقی؛( است، نه حقیمجاز  يا) ینا سخ  يدهبازگ ن
نافذ و معتبر است و سپس  یسیمع یمعسا که حکم مسسوخ، در محدوده زمان ينبه زمان و مدت حکم است، بد یقتدر حق

آن که حکم سابق )مسسوخ(، از آغاز موقت  یح. توضگرددیآغاز م سخو زمان نفوذ و اعتبار حکم نا يابدیم يانزمان پا ينا
 يعفرموده و سننپس با تشننر  يعخداوند مدت آن را اعالم نکرده اسننت و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشننر  یبوده، ول

روح نسخ،  یری،به تعب 1زمان اعتبار آن خبر داده است. يافتن يانت حکم سابق را آشکار ساخته و از پاالحق )ناسخ(، مد
. یستن یقیدو حکم، حق ينا یان. روشن است که تضاد مگرددیباز م «یافراد یصتخص»در برابر  «یَازمان یصتخص»به 
  2اند.شمرده یظاهر  يا یندانسته و مجاز  یقیرا اساسًا حق ینظران، نسخ قرآنروست که صاحب يناز ا

گذار، ضعف و جهل قانون یلبه دل یبشر  ین. قوانگرددیروشن م یزن یشرع ینو قوان یبشر  ینقوان یانجا تفاوت م يناز ا
و  یکاسنننت یپس از مدت يراز  گردند؛یو دگرگون و نسنننخ م شنننوندیم ینظر اسننناسننن يددسنننتخوش تجد یهر از چسد گاه

ها در تضاّد کامل اند. ماجرا که با آن سپارندیم یسیبه قوان اخود ر  یو جا دهسدیا در عرصه عمل نشان مخود ر  یناکارآمد 
 یايسددر واقع، مصالح و مفاسد موجود در اش ی،که در احکام شرع دانیمیاست. م يگرد یابه گونه یشرع یندر جعل قوان

ت ا یامصالح و مفاسد موجود در اش ين. گاه اکسسدیها را طلب مآن يرکه وجوو و حرمت و نظا
ّ
رو، با گذشت  ينو از ا ندموق

و  گیردیاراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق م یموارد ین. در چسکسدیم ییرها تغزمان، حکم آن
سخ قرآن»آنچه با عسوان  ين،بسا بر ا 3.آيدینم يدپد یدر حکم اله ییرینظر و تغ يدتجد ست، تسها اعالم پا «ین شهور ا  يانم

 است.  يگرد یو آغاز شدن زمان عمل به حکم یزمان عمل به حکم يافتن

 . انواع متصّور نسخ در قرآن5

 ها عبارت است از: تصّور شده که عمده آن ینسخ در قرآن، انواع گوناگون

 . نسخ حکم و تالوتیک

نسخ  نوع ينا یکه برا یااست، به طور کامل از قرآن حذف شده است. نمونه یکه مشتمل بر حکم ایيهفرض، آ يندر ا
 متن: يننازل شد با ا ایيهآ یامبر: بر پگويدیاست که م يشهاز عا یفضع يتیگفته شده، بسا بر روا

 )َعْْشُ َرَضعاٍت َمعلُوماٍت يرِْمَن؛

 (.شودیدادِن معلوم، باعث حرمت م یرده بار ش

                                                           
  .280و  279القرآن، ص  یرتفس یف یانالب . 1
  .محمد هادى معرفت ،«هایدگاهد ینترنسخ در قرآن؛ تازه»، 101ـ  100، ص 44ش  ّینات،ب . 2
  .268، ص 2ج  ید،؛ التمه279ـ  278القرآن، ص  یرفی تفس یانر.ک: الب . 3
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مسسوخ و ناسخ، در قرآن بودند و مردم آن را تالوت  يه. هر دو آدانستیم ینسخ شد که پسج بار را کاف گريد ایيهسپس با آ
  1برد. یانکه در آن ثبت بود خورد و از م یرا از مصحف يهدو آ ينا یوانیح یول کردندیم

ست آ  شده،یم هم تالوت یامبرپس از پ یاز قرآن که همواره مورد تالوت و قرائت همگان بوده و حت ياتیچگونه ممکن ا
 بروند؟! یناز ب يه،بز خورده شود و هر دو آ يک یلهوآله به وس یهالله عل یصل یامبرپس از وفات پ

 حکم یدو. نسخ تالوت و بقا

صور وجوِد ا سخ در قرآن ننننن افزون بر ا ينت شکل قول به تحر  ينگونه ن ست، خالف حک يفکه با همان م  یزمت نرو به رو
 .یستمستسد آن ن یحالت، حکم هست، ول يندر ا اير هست؛ ز 

ست که خل یگفتس  شته و ب يهبود که آ یدوم، مّدع یفها ست؛ یرجم در قرآن وجود دا س یول 2جهت افتاده ا ادعا را  ينا یک
 3.يرفتاز او نپذ

 تالوت یسه. نسخ حکم و بقا

 است.  يدهحکم آن، نسخ گرد یکنمسسوخ، در قرآن موجود است، ل يهفرض، آ يندر ا

 چهار. نسخ مشروط

آن شنرو  ننننن که در واقع، موضنوع  ییرکردن احکام به شنرو  خاّص خود که با تغ یدعبارت اسنت از مق 4نسنخ مشنرو ،
 .کسدیم پیدا ییراند ن حکم، تغ¬حکم

سخ، در قرآن، امکان وقوع شد، نوع اّول و دوم ن شاره  سخ به معسا ینندارند، همچس یهمان گونه که ا  ترديدیم، بچهار  ین
در  ياآ معسا که: ينسننوم اسننت، بد یآنچه وقوع آن مورد بحث اسننت، نسننخ به معسا ين،در قرآن واقع شننده اسننت. بسا بر ا

ست که متن آن، موجود و حکم آن  ایيهقرآن، آ سوخه سخ ا مس شد؟ پا ضمن بررس ينبا سوخ ياتشمار آ» یسؤال،   «مس
 خواهد آمد. 

 مسسوخ يات. شمار آ6

شننده فراوان  که نسننخ ياتیمعتقدند تعداد آ یمسسننوخ، اختالف نظر دارند. برخ ياتدر باره تعداد آ یقرآندانشننمسدان علوم 
الح متأخران که در اصط یاصواًل نسخ به مفهوم گويسدیم یو برخ یست،ها فراوان نباورند که تعداد آن ينبر ا یاست، برخ

 مطرح است در قرآن وجود ندارد.

                                                           
  .010، ص 4؛ سنن النسائی، ج  609، ص 2در منابع اهل سّنت آمده است. براى نمونه، ر.ک: کتاب الموطأ، ج  یتروا ینا . 1
  .116، ص 5مسلم، ج  یح؛ صح113، ص 8البخارى، ج  یحر. ک: صح . 2
  .125، ص 12القرآن، ج  یرفی تفس یزان؛ الم285و  202ص  یان،ر. ک: الب . 3
 مقصود، همان معناى عام نسخ است که در لغت، و قرآن و حد الله یةاصطالح در نوشته آ ینا . 4

ً
  .رودیبه کار م یثمعرفت به کار رفته است، و ظاهرا
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س شان مباره گ ينآنچه در ا یبرر شده ن سوخ  ياتکه اختالف نظر در باره تعداد آ دهدیفته  شآوجود و عدم  يامس از  ین، نا
ست ؛ بد يفاختالف نظر در تعر  سخ ا سخ را به معسا ينن سان که در چننننن  یمکس يفتعر  يهو تسافر دو آ یتساف یسان که اگر ن

 د.نسخ در قرآن وجود ندار  الً گفت اصو  يدشده ن با يفاصطالح متأخران تعر 

سخ را تساف ص یابه گونه یمبدان يهدو آ یو بدو  یظاهر  یاما اگر ن شامل تخ مجمل هم  یانمطلق، و ب ییدعام و تق یصکه 
شد ننننن  سخ که در قرآن و حد یلغو  یهمان معسا يعسیبا صطالح قدما  يثن صود از مهم به همان معسا به کار رفته و در ا ق

سوخ، کاهش مس ياتنسخ محدودتر شود، تعداد آ يفهر چه تعر  ين،نسخ آن بوده است ن نسخ در قرآن فراوان است. بسا بر ا
 در قرآن وجود ندارد. یاند نسخگفته یتا آن جا که برخ يابدیم

)م  یق( و ابن جوز  124)م  یق(، زهر  117)م  یمانسد قتادة بن دعامة السدوس مسسوخ در آثار قدما ياتاساس، آ ينبر ا
  1ق( پر شمار است. 597

و به  134، از نگاه نحاس 214، به باور ابن سننالمه 214، از مسظر ابن حزم 247 یابن جوز  یدهمسسننوخ به عق ياتشننمار آ
  2است. يهآ 20 یوطیگفته س

  3را مسسوخ دانسته است. يهآ يکاند، تسها نسخ را در قرآن پر شمار دانسته که یضمن رّد سخن کسان يیالله خو يةآ

باره ابراز داشننته اسننت. در آغاز و  يندو نظر را در ا يش،نسننخ را باور نداشننت و در طول عمر خو یفراوان یزمعرفت ن الله يةآ
اما  7شننمرد،یرا از موارد نسننخ م 6ینعدد مقاتل يهو آ 5نجوا، يهآ 4امتاع، يهمعدود، مانسد آ يهتسها چسد آ ی،طوالن یمدت یبرا

ها، از آن يکهر  یمقبول ندانسته و برا یزرا ن ياتآ یننسخ هم يی،خو الله يةآ يش،عمر، با عبور از نظر استاد خو ياندر پا
 8ارائه داد. يسینو یهاو برداشت یرتفس

 يهنظر 
 :کسیمیگونه خالصه م ينرا ا یشینبه دست آمده از مجموعه مباحث پ یجهنت

                                                           
. المصّفی بأکف أهل الرسوخ، ابن 2. کتاب الناسخ و المنسوخ، سدوسی، 1است:  یرهاى زمجموعه شامل کتاب ین. ا109ر. ک: سلسلة کتب الناسخ و المنسوخ، ص  . 1

  .. الناسخ و المنسوخ، زهرى4. ناسخ القرآن و منسوخه، ابن البازى، 3الجوزى، 
  .109االثبات و النفی، عبد المتعال محمود الجبرى، ص  یننسوخ بر. ک: الناسخ و الم . 2
  .380و  273ص  یی،خو یان،ر. ک: الب . 3
  .240 یۀبقره، آ . 4
  .12 یۀمجادله، آ . 5
  .65 یۀانفال، آ . 6
  .325و  306، 305، 303، 301، 300، 291، 280، 279، ص 2ج  ید،ر. ک: التمه . 7
( 106، ص 83، زمستان 24)ش  ّیناتنامه بمصاحبه در فصل ین. ایافتآن را ن یحو تنق ینیبه صورت شفاهی ابراز شد و استاد فرصت بازب یشاننظر، در مصاحبه با ا ینا . 8

  .یدبه چاپ رس



 

9 

سخ به معسا1 سمان ينقرآن، مطلقا در ا ياتآ یتساف ی. ن سخ در کاربردها يیمعسا ینو چس 1وجود ندارد. یکتاو آ  یاز واژه ن
 مراد باشد. تواندینم يی،و روا یقرآن

قرآن  ياتآ از یمار السننالم، به صننراحت اعالم شننده اسننت که شنن یهمعل یتاز اهل ب یفراوان ياتاز قرآن و روا ياتی. در آ2
 معارض است. ياتو روا ياتو با آ یستن یحوجود نسخ در قرآن، صح یرو، انکار کل يناست. از ا يدهنسخ گرد

شاره ياتو روا ياتآ ی. با توجه به فراوان3 سخ در قرآن، ادعاا سخ به  یکسسده به ن ستتمام ن یزمورد ن يکمحدود بودن ن . ی
 ر قرآن باشد.دال بر نسخ د ياتو روا ياتشمار از آ ينا گریینتب تواندینم یزسه مورد نسخ در قرآن ن يادو  يرشپذ یحت

ه قباًل آن است. همان گونه ک یاصطالح یواژه نسخ با معسا یلغو  یاز خلط معسا یمبحث، ناش يندر ا ی. اشکال اصل4
سخ، هر گونه تغ یلغو  یشد معسا یانب ص يل،تبد ییر،ن شامل م دییو تق یصتخ صطال یکه معسا یدر حال شود،یرا   یحا

 رد.نظر دا یدو حکم و اعتبار شرع یانقابل جمع م غیر یدر مباحث اصول فقه ن تسها به تساف يژهواژه نسخ ن بو

 یهالله عل یصل یامبرپ ياتروا يات،واژه نسخ در آ توانیرو نم ينو متأخر است. از ا یانیمربو  به دوره م« نسخ»اصطالح  
در اصطالح  یحمل نمود. حت ياتو صدور روا ياتاصطالح متأخر از زمان نزول آ ينالسالم را بر ا یهمعل یتوآله و اهل ب

 آن. یاصطالح یواژه نسخ اراده شده است نه معسا یلغو  یز، معساین ن یهانعالمان کهن ن از مفسران و فق

 یکه کاربرد قرآن سازدیبه وجود نسخ در قرآن، روشن م ياتواو ر  ياتواژه نسخ و اشاره فراوان آ یلغو  یمعسا ی. گستردگ5
 .شودین را شامل م ییدو تق یصدر حکم ن از جمله تخص ییربوده و هر گونه تغ یلغو  یواژه نسخ، مطابق با معسا

صداق ينا سخ، م شده  یهمعل یتاهل ب ياتها در روااز آن یدر قرآن دارد و برخ یمتعدد یهامعسا از ن سالم  ست که اال
سخ ندال بر  ياتو روا ياتآ ینو همچس ینسخ قرآن يقمصاد کسسدهیانب ياتگذشت. روا یشینپ یهاگزارش آن در قسمت

 . ندارد يلو تأو یهبه توج یازاست و ن يرشدر قرآن، قابل پذ

 نامهکتاب

 ق. 1403: مؤسسة الوفاي، روتیب ی،العابد  يحیی: یقق(، تحق 1110)م  یبحار األنوار، محّمد باقر مجلس .1

 ق. 1401 ی،ق(، قم: انوار الهد  1413)م  يیابو القاسم خو یدالقرآن، س یرتفس یف یانالب .2

 السالم. یهامام رضا عل ینامه، قم: مؤسسه معارف اسالمفصل یسات،ب .3

 ق. 1416 ی،معرفت، قم: مؤسسة السشر االسالم یعلوم القرآن، محّمد هاد یف یدالتمه .4

 ش. 1385قم: دانشگاه قم،  یدگلی،ب يارید یمحّمد تق ی،علوم قرآن يخبر تار  یدرآمد  .5

                                                           
1 .   
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ْو کاَن ِمْن ِعنِد غ

َ
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َ
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