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چکیده
َ
نسخ ،از مسائل بحثانگیز قرآن کريم است و ماهیت ،امکان ،مصاديق و مسائل آن ،مباحث گستردهای را در قرآنپژوهی
برانگیخته است .محصول اين مباحث ،به گونه مستقیم يا غیر مستقیم ،بر علومی همچون تفسیر و فقه اثر میگذارد.
بازشننساس نی نظريه نسننخ قرآن از نگاه روايات اهل بیت علیهم السننالم ،مفهوم و گسننتره آن به همراه پاسننخ به مسننائل و
شبهات آن ،موضوع اصلی اين مقاله به شمار میآيسد که با رويکردی تحلیلی سامان يافته است.
کلیدواژه :نسخ ،نسخ در قرآن ،روايات نسخ قرآنی.

اشاره
روايات اهلبیت علیهم ال سالم از اهمیت دانش نا سخ و مس سوخ در تف سیر قرآن و بیان احکام ،سخن گفته و بازشساختن
موارد ن سخ و آ شسايی با م سائل آن را از دانشهای بسیادی و پیشنیاز فهم قرآن و اظهار نظر در معارف ديسی دان ستهاند.
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پژوهشگران علوم اسالمی آثار پر شماری در باره نسخ پديد آورده و به تفصیل از آن سخن گفتهاند ،به گونهای که بخش
چشننمگیری از نگاشننتههای علوم قرآنی در باره نسننخ ،ناسننخ و مسسننوخ اسننت .افزون بر آثار مسننتقلی که به اين موضننوع
پرداختهاند ،بسنننیاری از آثار ديگر قرآنی و تفسنننیری هر يک به مساسنننبتی بدين موضنننوع نظر رده و  :در باره آن سنننخن
3

گفتهاند.

 .1نسخ در لغت

نسننخ به معسای برداشننتن و زايل نمودن امری و نهادن امری ديگر به جای آن اسننت .همچسین اين واژه ،گاهی به معانی
بردا شتن و زايل نمودن امری ،انتقال چیزی از جايی به جايی ديگر ،تغییر و تبديل آن از حال و شکلی به صورت ديگر ،و
4

استسساخ و نگارش متسی به طور دقیق از روی نوشتهای ديگر به کار میرود.
. 1رئیس مؤسسه علمی ـ فرهنگی دار الحدیث ،دانشگاه و پژوهشگاه قرآن و حدیث .
. 2ر.ک :شناختنامۀ قرآن ،ج  ،2ص ( 151شناخت ناسخ و منسوخ) .

. 3براى تفصیل بیشتر در باره پیشینه و سیر نگارشهاى ناسخ و منسوخ ،ر.ک :الناسخ و المنسوخ ،سدوسی ،ص  10ـ  17مقدمه؛ درآمدى بر تاریخ علوم قرآنی ،ص 307ـ
 .318نویسنده کتاب اخیر 86 ،اثر را بر شمرده است .
. 4ابن فارس« :النون و السین و الخاء أصل واحد ،إال أنه مختلف فی قیاسه :قال قوم :قیاسه رفع شیء و إثبات غیره مکانه ،و قال آخرون :قیاسه تحویل شیء إلی شیء.
َ َ
ّ
النسخ نسخ الکتاب و ّ
قالواّ :
ثم ینسخ بحادث غیره ،کاالیة ینزل فیها أمر ّ
النسخ أمر کان یعمل به من قبل ّ
ثم تنسخ بآیة اخرى ،و کل شیء خلف شیئا فقد انتسخه .و
ِّ
انتسخت الشمس الظل و الشیب الشباب( »...معجم مقاییس اللغة ،ص )1026؛ ازهرىّ « :
الزجاج :النسخ فی اللغة إبطال شیء و إقامة آخر مقامه .و العرب تقول :نسخت
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 .2نسخ در قرآن و حديث

ّ
ماده نسننخ و مشننتقات آن ،چهار بار در قرآن کريم به کار رفته و در همه اين موارد اين واژه به معسای لغوی آن اسننت .اين
موارد عبارت اند از:
 .1آيۀ  106سورۀ بقره:

( َما ن ََنسخْ ِم ْن َءاي ٍة َأ ْو ن ُ ِنسهَا نَأْ ِت ِ َِب ٍري ِِّم ْنهَأ َأ ْو ِمثْ ِلهَأ َألَ ْم تَ ْع َ َْل َأن هللا عَ ََل ِِّ
ک َش ٍء قَ ِد ٌير؛
هر آيهای را ن سخ کسیم يا آن را از ياد ببريم ،بهتر از آن ،يا همانسد آن را میآوريم .آيا ندان ستهای که خدا بر هر چیزی توانا
است).
نسننخ در اين آيه ،در معسای لغوی آن يعسی ازاله امری و جايگزين کردن امری ديگر به کار رفته و شننامل نسننخ تشننريعی ن
يعسی جايگزين شدن حکمی از احکام الهی نننن و نسخ تکويسی نننن يعسی جايگزين شدن آيهای از آيات تکويسی الهی مانسد
پیامبر و امام به جای پیامبر و امامی ديگر ن میشود.
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 .2آيۀ  52سورۀ حج:

ينسخُ هللا َما يلْ ِقي الش َيط ُـن ُُث ْي ُمک
َ(و َمأ َأ ْر َسلْنَا ِمن قَ ْب ِلک ِمن ر ُسولٍ َو َال ن َِِب ِاال ِا َذا تَ َمَّن َألْقَي الش َيط ـ ُن ِِف ُأ ْم ِني ِت ِه فَ َ
هللا َءايـ ِت ِه؛
هیچ ر سول و پیامبری را پیش از تو نفر ستاديم مگر اين که چون آرزو میکرد [يا چیزی تالوت میکرد] شیطان در آرزوی
وی [يا تالوتش] ،القائات خود را وارد می ساخت ،ولی خداوند وسوسههای شیطان را از میان میبرد [نسخ میکسد] و آن
گاه آيات خويش را استوار میکسد).
در اين آيه نیز مراد از نسنننخ ،همان معسای لغوی آن يعسی پاک کردن القائات و آرزوهای شنننیطانی و جايگزين کردن آيات
الهی به جای آن است.
 .3آيۀ  154سورۀ اعراف:
ٌ ّ َّ
َ َ َّ َ َ َ ُّ َ ْ َ َ َ َ َ َ ْ
ُ َ
ً
َ
وسي الغض ُب أخذ األ ْْل َو َاح َو ِفي ن ْسخ ِت َها ُهدي َو َر ْح َمة ِلل ِذ َين ُه ْم ِل َر ِّب ِه ْم ْير َه ُبون؛
(ولما سکت عن م

ً
ً
ً
ّ
ّ
ّ
ّ
أمرا کان من قبل یعمل به ّ
ثم
الشمس الظل :أذهبت الظل و حلت محله .و النسخ اکتتابک کتابا عن کتاب حرفا بحرف ...ألنه قام مقامه .و قال اللیث :النسخ أن تزایل
تنسخه بحادث غیره .عن ابن األعرابی :النسخ تبدیل الشیء من الشیء و هو غیره ،و النسخ نقل الشیء من مکان إلی مکان و هو هو» (معجم تهذیب اللغة ،ج  ،4ص
)3558؛ ابن منظور« :النسخ :إبطال الشیء و إقامة آخر مقامه؛ قال ّ
الفراء و أبو سعید :نسخ الشیء بالشیء ،أى أزاله به و أداله؛ و الشیء ینسخ الشیء أى یزیله و یکون
ّ
مکانه» ( لسان العرب ،ج  ،3ص )61؛ راغب« :النسخ إزالة شیء بشیء یتعقبه» (مفردات الفاظ القرآن ،ص . )490
. 1چنان که از امام صادق علیه السالم در تفسیر این آیه آمده است« :یقول [الله] :ما نمیت من امام او ننسه ذکره ،نأت بخیر منه من صلبه مثله» (بحار األنوار ،ج  ،4ص
 .)116گفتنی است که بداء نیز یکی از مصادیق نسخ تکوینی محسوب میشود .
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چون خشم موسی فرو نشست ،الواح را برگرفت .و در نوشته [رونويس] آن ،برای آنهايی که از پروردگارشان بیمساک اند،
هدايت و رحمت بود ).
نسننخ کردن کتاو و نسننخهبرداری از آن ،نیز از همان ريشننه لغوی اخذ شننده اسننت؛ زيرا هسگامی که انسننان از کتابی
نسنخهبرداری میکسد ،مانسد آن اسنت که کتاو اصنلی را کسار گذاشنته و آن را تبديل به نسنخه جديد کرده اسنت و لذا در
آيهای ديگر به جای کلمه «نسخ» که در آيۀ  106سورۀ بقره به کار رفته ،کلمه «تبديل» نهاده شده است:

اکن َءاي ٍة َو هللا َأ ْع َ َُل ِب َما َ ِِّين ُل قَالُو ْا ان َمأ َأ َنت ُم ْف َ َِت ب َ ْل َأ َ ُ
کَث ُ ُْه َال ْ ُ َ
َ(و ا َذا بَدلْنَأ َءاي ًة م َ
ِ
ِ

يعلَمون؛1

هسگامی که آيهای را به آيهای ديگر تبديل کسیم نننن با اين که خدا به آنچه نازل کرده داناتر است نننن میگويسد :به خدا افترا
بستهای ،ولی بیشتر آنها نمیدانسد).
 .4آيۀ  29سورۀ جاثیه:

(ه ََـذا کتَـ ُبنَا ِ
ون؛
کنُت تَ ْع َملُ َ
ينط ُق عَلَيمک ِِبلْ َح ِّ ِق ِاَّن کنا ن َ ْس َت ِنسخُ َما ُ ْ
اين کتاو ما است که با شما به حق سخن میگويد (و اعمال شما را بازگو میکسد) ما آنچه را انجام میداديد نسخهبرداری
میکرديم).
خود
استسساخ در اين آيه نیز ،از «نسخ» گرفته شده ،و به معسای نسخهبرداری از اعمال انسان است .گويا کتاو اصلی که ِ
اعمال است ،در قیامت ،تبديل به نسخه جديدی میگردد که اين نسخه ،نامه اعمال نامیده میشود ،و اصل اعمال ،کسار
گذاشته میشود.
بسا بر اين ،نسخ در قرآن کريم ،اعم از نسخ تکويسی و تشريعی ،و نیز اعم از تخصیص و تقیید احکام تشريعی است؛ بلکه
َ َّ ْ
ً
ْ
َ
َ
شنننامل هرگونه تغییر در ّ
مفاد آيات الهی میگردد .تعبیر ( َما ن َسسنننخ ِم ْن َياية) 2و ( ِإذا َبدل َسآ َياية َّمکان َياية) 3نیز میتواند
ّ
قريسهای ديگر برای تأيید اين مدعا باشد.
در روايات اهل بیت علیهم السننالم نیز «نسننخ» در همین مفهوم عام به کار رفته 4و به همین دلیل ،تفسننیر قرآن و بیان
5

احکامی شرعی بدون آشسايی با ناسخ و مسسوخ ،ممسوع اعالم شده است.

. 1نحل ،آیۀ . 101
. 2بقره ،آیۀ . 106
. 3نحل ،آیۀ . 101
. 4رک :شناختنامه قرآن ،ج  ،2ص . 153
. 5همان ،ص . 151
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َُ
 .3نسخ در اصطالح قدما

بررسی تاريخی تعاريف دان شمسدان از ا صطالح ن سخ نیز ن شان میدهد که در آغاز ،هر گونه تغییر در بیان حکم شرعی ن
مجمل پیشننین نننننن را نسننخ میگفتهاند؛ زيرا همه اين موارد را در يک مفهوم،
حتی تخصننیص عام ،تقیید مطلق ،و بیان
ِ
مشترک میدانستهاند و آن عبارت است از« :عدم ارادۀ حکم سابق به حسب ظاهر».

بدين ترت یب در دوره نخسننننت ،ت فاوت چ سدانی م یان مع سای لغوی نسنننخ و مفهوم آن در قرآن و حد يث و نیز مع سای
اصننطالحی آن نبوده ،و به عبارت ديگر ،نسننخ اصننطالحی ،در گذشننته ،معسای ّ
عامی داشننته که نسننخ اصننطالحی در
1

دورههای اخیر يکی از مصاديق آن بوده است.
ّ
 .4نسخ در اصطالح متنأخر ين

ُ
هسگامی که سیر نگارش در باره ناسخ و مسسوخ رونق يافت ،دانشمسدان بويژه ا صولیان ،قیود و شروطی بر مفهوم پیشین

افزودند و تعاريفی محدودتر به دست دادند و تغییرهايی مانسد تقیید و تخصیص را از دايره شمول آن بیرون راندند .بررسی
نظريههای دانشننمسدان از قرن چهارم به بعد حاکی اسننت که در همین دوره نیز اين مفهوم تغییراتی يافته 2و سننرانجام در
روزگار معاصر تعريفی بسیار محدود از نسخ مطرح شده است.
بسا بر اين تعريف ،نسخ عبارت است از«رفع حکم سابق ن که بر حسب ظاهر اقتضای دوام داشته ن به تشريع حکم الحق،
به گونهای که امکان جمع میان آنها نباشد» .برای روشن شدن اين تعريف بايسته است کلیدواژگان آن را شرح دهیم:
حکم :مراد از حکم (ناسخ يا مسسوخ) ،حکم شرعی (تکلیفی يا وضعی) است .بدين روی ،تغییراتی که بیرون از اين حوزه
رخ میدهسد ،از بحث ناسخ و مسسوخ بیرون اند .برای مثال ،اگر با تشريعی ،حکمی عقلی (همانسد اباحه اصلیه) از میان
برود ،نسخ رخ نداده است.
اقت ضای دوام :مراد ،اين ا ست که حکم سابق به زمانی معین ،محدود ن شده با شد .چسانچه حکمی به صراحت به زمان
معیسی محدود باشد ،از تعريف مصطلح نسخ بیرون است؛ زيرا در اين صورت با فرا رسیدن زمان مورد نظر ،حکم ،خود به
خود ،از اعتبار میافتد.
عدم امکان جمع :اين قید بدين معساست که بايد میان حکم سابق و الحق ،تباين کلی (تضاد) برقرار باشد 3.روشن است
که در اين صورت ،جمع آنها در مو ضوع و زمان واحد امکانپذير نی ست .بدين سان« ،تخ صیص» و «تقیید» از تعريف
ن سخ بیرون میروند؛ زيرا گاه حکم سابق ،عام يا مطلق ا ست و حکم الحق ،خاص يا مقید .در اين صورت ،حکم الحق،
مخصننص يا مقید حکم سننابق اسننت ،نه ناسننخ آن و در حقیقت ،از گسننتره حکم سننابق میکاهد ،ولی به کلی آن را بر

. 1براى نمونه ر.ک :الناسخ و المنسوخ ،تألیف سدوسی ( 117ق) که تعداد نسخهاى قرآن کریم را پر شمار دانسته است .
. 2ر.ک :ب ّینات ،ش  ،29ص 71ـ « ،73نسخ در نگاه تحقیق» ،علی کربالیی پازوکی .
. 3التمهید فی علوم القرآن ،ج  ،2ص . 267
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نمیدارد .اين خود گونهای جمع عرفی ا ست و از دايره ن سخ بیرون ا ست .از اين رو ،تفاوت میان ن سخ و تخ صیص در آن
است که نسخ ،رفع حکم سابق از همه افراد موضوع است و تخصیص ،رفع حکم از برخی افراد.
تذکر اين نکته الزم است که تضاد میان ناسخ و مسسوخ ،ظاهری (يا مجازی) است ،نه حقیقی؛ زيرا بازگشت پديده نسخ
در حقیقت به زمان و مدت حکم است ،بدين معسا که حکم مسسوخ ،در محدوده زمانی معیسی نافذ و معتبر است و سپس
اين زمان پايان میيابد و زمان نفوذ و اعتبار حکم نا سخ آغاز میگردد .توضیح آن که حکم سابق (مسسوخ) ،از آغاز موقت
بوده ،ولی خداوند مدت آن را اعالم نکرده اسننت و به ظاهر آن را به گونه مطلق و دائم تشننريع فرموده و سننپس با تشننريع
الحق (ناسخ) ،مدت حکم سابق را آشکار ساخته و از پايان يافتن زمان اعتبار آن خبر داده است 1.به تعبیری ،روح نسخ،
َ
به «تخصیص ازمانی» در برابر «تخصیص افرادی» باز میگردد .روشن است که تضاد میان اين دو حکم ،حقیقی نیست.
ً
2
از اين روست که صاحبنظران ،نسخ قرآنی را اساسا حقیقی ندانسته و مجازی يا ظاهری شمردهاند.
از اين جا تفاوت میان قوانین بشری و قوانین شرعی نیز روشن میگردد .قوانین بشری به دلیل ضعف و جهل قانونگذار،
هر از چسد گاهی دسنننتخوش تجديد نظر اسننناسنننی میشنننوند و دگرگون و نسنننخ میگردند؛ زيرا پس از مدتی کاسنننتی و
ناکارآمدی خود را در عرصه عمل نشان میدهسد و جای خود را به قوانیسی می سپارند که با آنها در ّ
تضاد کامل اند .ماجرا
در جعل قوانین شرعی به گونهای ديگر است .میدانیم که در احکام شرعی ،در واقع ،مصالح و مفاسد موجود در اشیايسد
ّ
که وجوو و حرمت و نظاير آنها را طلب میکسسد .گاه اين مصالح و مفاسد موجود در اشیا موقت اند و از اين رو ،با گذشت
زمان ،حکم آنها تغییر میکسد .در چسین مواردی اراده خداوند متعال از همان آغاز به جعل قانون موقت تعلق میگیرد و
تجديد نظر و تغییری در حکم الهی پديد نمیآيد 3.بسا بر اين ،آنچه با عسوان «ن سخ قرآنی» م شهور ا ست ،تسها اعالم پايان
يافتن زمان عمل به حکمی و آغاز شدن زمان عمل به حکمی ديگر است.
 .5انواع ّ
متصور نسخ در قرآن

نسخ در قرآن ،انواع گوناگونی ّ
تصور شده که عمده آنها عبارت است از:

یک .نسخ حکم و تالوت

در اين فرض ،آيهای که مشتمل بر حکمی است ،به طور کامل از قرآن حذف شده است .نمونهای که برای اين نوع نسخ
گفته شده ،بسا بر روايتی ضعیف از عايشه است که میگويد :بر پیامبر آيهای نازل شد با اين متن:

عات َمعلُ ٍ
َْش َرضَ ٍ
ومات ي ِر ْم َن؛
(ع ْ ُ
دادن معلوم ،باعث حرمت میشود).
ده بار شیر ِ

. 1البیان فی تفسیر القرآن ،ص  279و . 280
. 2ب ّینات ،ش  ،44ص  100ـ « ،101نسخ در قرآن؛ تازهترین دیدگاهها» ،محمد هادى معرفت .
. 3ر.ک :البیان فی تفسیر القرآن ،ص  278ـ 279؛ التمهید ،ج  ،2ص . 268
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سپس با آيهای ديگر نسخ شد که پسج بار را کافی میدانست .هر دو آيه مسسوخ و ناسخ ،در قرآن بودند و مردم آن را تالوت
میکردند ولی حیوانی اين دو آيه را از مصحفی که در آن ثبت بود خورد و از میان برد.

1

چگونه ممکن ا ست آياتی از قرآن که همواره مورد تالوت و قرائت همگان بوده و حتی پس از پیامبر هم تالوت می شده،
پس از وفات پیامبر صلی الله علیه وآله به وسیله يک بز خورده شود و هر دو آيه ،از بین بروند؟!
دو .نسخ تالوت و بقای حکم

وجود اين گونه ن سخ در قرآن ننننن افزون بر اين که با همان م شکل قول به تحريف رو به رو ست ،خالف حکمت نیز
ت صور ِ
هست؛ زيرا در اين حالت ،حکم هست ،ولی مستسد آن نیست.

ّ
گفتسی است که خلیفه دوم ،مدعی بود که آيه رجم در قرآن وجود داشته و بی جهت افتاده است؛ 2ولی کسی اين ادعا را
3

از او نپذيرفت.

سه .نسخ حکم و بقای تالوت

در اين فرض ،آيه مسسوخ ،در قرآن موجود است ،لیکن حکم آن ،نسخ گرديده است.
چهار .نسخ مشروط

ّ
خاص خود که با تغییر آن شنرو ننننن که در واقع ،موضنوع
نسنخ مشنرو  4،عبارت اسنت از مقید کردن احکام به شنرو

حکم¬اند ن حکم ،تغییر پیدا میکسد.
همان گونه که اشاره شد ،نوع ّاول و دوم نسخ ،در قرآن ،امکان وقوعی ندارند ،همچسین نسخ به معسای چهارم ،بیترديد
در قرآن واقع شننده اسننت .بسا بر اين ،آنچه وقوع آن مورد بحث اسننت ،نسننخ به معسای سننوم اسننت ،بدين معسا که :آيا در
قرآن ،آيهای هست که متن آن ،موجود و حکم آن مسسوخ باشد؟ پاسخ اين سؤال ،ضمن بررسی « شمار آيات مسسوخ»
خواهد آمد.
 .6شمار آيات مسسوخ

دانشننمسدان علوم قرآنی در باره تعداد آيات مسسننوخ ،اختالف نظر دارند .برخی معتقدند تعداد آياتی که نسننخ شننده فراوان
ً
است ،برخی بر اين باورند که تعداد آنها فراوان نیست ،و برخی میگويسد اصوال نسخ به مفهومی که در اصطالح متأخران
مطرح است در قرآن وجود ندارد.

. 1این روایت در منابع اهل ّ
سنت آمده است .براى نمونه ،ر.ک :کتاب الموطأ ،ج  ،2ص  609؛ سنن النسائی ،ج  ،4ص . 100
. 2ر .ک :صحیح البخارى ،ج  ،8ص 113؛ صحیح مسلم ،ج  ،5ص . 116
. 3ر .ک :البیان ،ص  202و 285؛ المیزان فی تفسیر القرآن ،ج  ،12ص . 125
ً
. 4این اصطالح در نوشته آیة الله معرفت به کار رفته است ،و ظاهرا مقصود ،همان معناى عام نسخ است که در لغت ،و قرآن و حدیث به کار میرود .
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بررسی آنچه در اين باره گفته شده ن شان میدهد که اختالف نظر در باره تعداد آيات مس سوخ يا وجود و عدم آن ،نا شی از
اختالف نظر در تعريف ن سخ ا ست ؛ بدين سان که اگر ن سخ را به معسای تسافی و تسافر دو آيه تعريف کسیم ننننن چسان که در
ً
اصطالح متأخران تعريف شده ن بايد گفت اصوال نسخ در قرآن وجود ندارد.
اما اگر ن سخ را تسافی ظاهری و بدوی دو آيه بدانیم به گونهای که شامل تخ صیص عام و تقیید مطلق ،و بیان مجمل هم
با شد ننننن يعسی همان معسای لغوی ن سخ که در قرآن و حديث هم به همان معسا به کار رفته و در ا صطالح قدما مق صود از
نسخ آن بوده است ن نسخ در قرآن فراوان است .بسا بر اين ،هر چه تعريف نسخ محدودتر شود ،تعداد آيات مسسوخ ،کاهش
میيابد تا آن جا که برخی گفتهاند نسخی در قرآن وجود ندارد.
بر اين اساس ،آيات مسسوخ در آثار قدما مانسد قتادة بن دعامة السدوسی (م  117ق) ،زهری (م  124ق) و ابن جوزی (م
 597ق) پر شمار است.

1

شننمار آيات مسسننوخ به عقیده ابن جوزی  ،247از مسظر ابن حزم  ،214به باور ابن سننالمه  ،214از نگاه نحاس  134و به
گفته سیوطی  20آيه است.

2

آية الله خويی ضمن ّرد سخن کسانی که نسخ را در قرآن پر شمار دانستهاند ،تسها يک آيه را مسسوخ دانسته است.

3

آية الله معرفت نیز فراوانی نسننخ را باور نداشننت و در طول عمر خويش ،دو نظر را در اين باره ابراز داشننته اسننت .در آغاز و
برای مدتی طوالنی ،تسها چسد آيه معدود ،مانسد آيه امتاع 4،آيه نجوا 5،و آيه عدد مقاتلین 6را از موارد نسننخ میشننمرد 7،اما
در پايان عمر ،با عبور از نظر استاد خويش ،آية الله خويی ،نسخ همین آيات را نیز مقبول ندانسته و برای هر يک از آنها،
تفسیر و برداشتهای نويسی ارائه داد.
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 .1ن سخ به معسای تسافی آيات قرآن ،مطلقا در اين کتاو آ سمانی وجود ندارد 1.و چسین معسايی از واژه ن سخ در کاربردهای
قرآنی و روايی ،نمیتواند مراد باشد.
 .2در آياتی از قرآن و روايات فراوانی از اهل بیت علیهم السننالم ،به صننراحت اعالم شننده اسننت که شنماری از آيات قرآن
نسخ گرديده است .از اين رو ،انکار کلی وجود نسخ در قرآن ،صحیح نیست و با آيات و روايات معارض است.
 .3با توجه به فراوانی آيات و روايات ا شارهکسسده به ن سخ در قرآن ،ادعای محدود بودن ن سخ به يک مورد نیز تمام نی ست.
حتی پذيرش دو يا سه مورد نسخ در قرآن نیز نمیتواند تبیینگر اين شمار از آيات و روايات دال بر نسخ در قرآن باشد.
ً
 .4اشکال اصلی در اين مبحث ،ناشی از خلط معسای لغوی واژه نسخ با معسای اصطالحی آن است .همان گونه که قبال
بیان شد معسای لغوی ن سخ ،هر گونه تغییر ،تبديل ،تخ صیص و تقیید را شامل می شود ،در حالی که معسای ا صطالحی
واژه نسخ ن بويژه در مباحث اصول فقه ن تسها به تسافی غیر قابل جمع میان دو حکم و اعتبار شرعی نظر دارد.
اصطالح «نسخ» مربو به دوره میانی و متأخر است .از اين رو نمیتوان واژه نسخ در آيات ،روايات پیامبر صلی الله علیه
وآله و اهل بیت علیهم السالم را بر اين اصطالح متأخر از زمان نزول آيات و صدور روايات حمل نمود .حتی در اصطالح
عالمان کهن ن از مفسران و فقیهان ن نیز ،معسای لغوی واژه نسخ اراده شده است نه معسای اصطالحی آن.
 .5گستردگی معسای لغوی واژه نسخ و اشاره فراوان آيات و روايات به وجود نسخ در قرآن ،روشن می سازد که کاربرد قرآنی
واژه نسخ ،مطابق با معسای لغوی بوده و هر گونه تغییر در حکم ن از جمله تخصیص و تقیید ن را شامل میشود.
اين معسا از ن سخ ،م صداقهای متعددی در قرآن دارد و برخی از آنها در روايات اهل بیت علیهم ال سالم شده ا ست که
گزارش آن در قسمتهای پیشین گذشت .روايات بیانکسسده مصاديق نسخ قرآنی و همچسین آيات و روايات دال بر ن سخ
در قرآن ،قابل پذيرش است و نیاز به توجیه و تأويل ندارد.
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