
 
 
 

 تیمیه ابن ۀتحلیلی  بر ماهیت نسخ در دیدگاه سلفیان با تمرکز بر اندیش
 ∗حمزه علی بهرامی

 دانشگاه اصفهان، ایرانگروه معارف اسالمی استادیار 
 )15/01/1399؛ تاریخ پذیرش: 03/11/1398(تاریخ دریافت: 

 چکیده
نظـران   است که میان صـاحب  علوم قرآنی مسئلۀ نسخ یکی از مسائل بسیار مهم در

در تعریف و مصادیق آن اختالفات فراوانی وجود دارد. قرآن مجید خود در چند آیه 
). نـوع  39؛ رعد/ 101؛ نحل/ 106 به وقوع نسخ در قرآن تصریح فرموده است (بقره/

تواند موجب پذیرش یا انکار حجیت ظاهریی آیات قـرآن   مواجهه با مسئلۀ نسخ می
اي منسوب به اهل سّنت با گرایش و رویکـردي   باشد. جریان سلفی ـ تکفیري فرقه 

تر از سایر فرق اسـالمی در موضـوع    خاص در تفسیر و علوم قرانی برداشتی متفاوت
نظر، دیـدگاه ایـن فرقـه در حـوزة تفسـیر و نسـخ یکـی از موجبـات          نسخ دارد. به

تحلیلی و رویکـرد   -روي با روش توصیفی گیري اختالفات است. پژوهش پیش شکل
تکفیـري بـه    -اسنادي و نیز با اگاهی از ضروت شناخت مبانی فکري جریان سـلفی 
رسـد   نتیچه میمطالعه و تحلیل نسخ در دیدگاه آنان می پردازد؛ و در پایان به این 

که نسخ در این فرقه شامل  طوري تر از معناي نسخ دارند به که سلفیان برداشتی عام
توانـد   شود. عدم توجه به ایـن نکتـه مـی    تخصیص، تقیید، مطلق، استثنا و... هم می

 هاي ما باشد.   موجب خطا در قضاوت

 تیمیه. قرآن، نسخ، سلفیان، نسخ در مذهب سلف، ابن :واژگان کلیدي
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 طرح مسئله
هـا و   ها و تنـوع برداشـت   تاریخ اندیشۀ اسالمی همراه فرازوفرودها و آکنده از تحول و دگرگونی

هـا و مبـانی مختلفـی     ها و مذاهب گوناگون، با انگیـزه  هاست. در این تاریخ پرتحول، فرقه نظریه
دیگر بـا سـیر   اند و برخی  شده  اند. برخی از آنان پس از چندي به فراموشی سپرده ظهور نموده

تحول همچنان در جوامع اسالمی نقش آفرینند، اما در این میان، فرقۀ سـلفیان را سـیر و سـرّ    
نظران اسالمی برخوردار  دیگري است؛ زیرا این فرقه با آنکه از اندیشۀ استواري در میان صاحب

تحمیـل  هاي نااستوار و متحجرانۀ خویش را بـه سـایر مسـلمانان     نیست، بر آن است تا اندیشه
رو، شناخت رازورمزهـا   دار اندیشه و تفکر اسالمی معرفی کند. ازاین نموده و خود را تنها میدان

هاي این فرقه کاري است بایستۀ تحقیق، تا زوایـاي پیـدا و پنهـان ایـن      و سیر تحول و اندیشه
هـا خـواهیم پرداخـت    ترین سؤاالتی که در ایـن مقالـه بـه پاسـخ آن    تفکر روشن شود. بنیادي

 اند از:  عبارت
 . دیدگاه سلفیان دربارة نسخ چیست؟1
 هاي سلفیان دربارة مسئله نسخ چه میزان مورد توافق سایر مسلمانان است؟ . اندیشه2

اي و بـا روش توصـیفی ـ تحلیلـی بـه تبیـین جریـان سـلفی          در این مقاله با مطالعۀ کتابخانـه 
ول آن خواهیم نمـود. سـپس نسـخ در    اي اجمالی به پیشینه و سیر تح تکفیري پرداخته، اشاره

 کنیم. دیدگاه سلفیان را توصیف، تحلیل و ارزیابی می

 ت بحث رضرو

 کند عبارت است از: روي را دوچندان میآنچه ضرورت تحقیق پیش       
هاي علوم قران است. این موضوع در قـران و   ترین شاخه موضوع مبحث نسخ از قدیمی  .1

شناسـان و محققـان    . از همان ابتدا مورد توجه قـرآن روایات فریقین انعکاس یافته است
تـوجهی از تألیفـات جهـان اسـالم در حـوزة ناسـخ و        علوم قرانی بوده است. بخش قابل

منسوخ است. توجه علما و نگارش حجم باالیی از تألیفات در یـک موضـوع گـواهی بـر     
 اهمیت آن مبحث دارد. 

هـاي متعـدد جهـان     و تأثیرگذار در حوزههاي زنده،  فرقۀ سلفیانِ تکفیري یکی از فرقه  .2
اسالم و در حال گسترش روزافزون است. شناختن مبـانی فکـري و اصـول تفسـیري ـ      
قرآنی آنها جهـت ایجـاد گفتمـان و قضـاوت صـحیح و کنتـرل پیامـدهاي انحرافـی و         

 رسد. نظر می زاي آنان ضروري به آسیب
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هـاي   راجعه به آرا و اندیشهیکی از سازکارهاي معرفت نسبت به یک مذهب و عقیده م  .3

) یکـی از  8تیمیـه (متـوفی قـرن     روي، نظر به اینکه ابـن  این عالمان آن مذهب است. از
پردازان جریان سلفی ـ تکفیري است، مطالعۀ دیدگاه ایشان معرفت به   ترین نظریه اصلی

 مبانی فکري یک جریان فکري در تاریخ اسالم است.
سخ را از دیدگاه سـلفیان بررسـی کـرده باشـد یافـت نشـد.       . تاکنون تحقیقی که مسئلۀ ن4    

 کند. بنابراین خأل تحقیقات در موضوع بحث ضرورت این تحقیق را افزون می

 پیشینۀ تحقیق 
اي دیرینه دارد. قرآن کریم اولین کتابی است کـه موضـوع   مطالعات دربارة مبحث نسخ پیشینه

در سخنان پیامبر و اهل بیت و صـحابه  نسخ در آن مطرح شده است. پس از قرآن مبحث نسخ 
منـد دربـارة ناسـخ و     هم انعکاس یافته است. تابعان از اولین کسانی بودند کـه بـه بحـث نظـام    

 بن دعامـه  قتاةق) 115بن مسلم (متوفی  اند از: عطاء منسوخ پرداختند. از جملۀ این افراد عبارت
، 1404ق) (ابـن الجـوزي،   127بن عبدالرحمن سدي (متوفی  ق) اسماعیل118دوسی (متوفی 

توجهی از مکتوبات تمدن اسالمی در حوزة علوم قران به  ). فارغ از کتاب و سنّت بخش قابل75
شـده در حـوزة نسـخ کـه در دسـترس       ترین اثار نگاشـته  موضوع نسخ پرداخته است. از قدیمی

 حزم اندلسی است.  تألیف ابوعبداهللا ابن» الناسخ و المنسوخ«است، کتاب 
تـوان تقسـیم نمـود.     شده در حوزة نسخ را بـه دو بخـش مـی    رویکرد کلی، آثار نگاشته در یک

زرکشـی،  » البرهـان «پـذیرد. آثـاري نظیـر     بخشی که وجود کلیت نسخ در قران و سنّت را می
مصـطفی  » النسـخ فـی القـران   «خویی، » البیان«سیوطی، » االتقان«زرقانی، » مناهل العرفان«

اهللا معرفـت و... از ایـن    آیت» التمهید«علی حسن العریض، » القرانفتح المنان فی نسخ «زید، 
قسم هستند، اما بخش دیگري از تالیفات، وجود نسخ در قران را به دیـدة تردیـد و بـه چـالش     

از سـید مرتضـی عسـگري،    » القـرآن الکـریم و روایـات المدرسـتین    «کشند. آثـاري نظیـر    می
التبیـان لرفـع غمـوض النسـخ فـی      «حسـن عبـده،    از ایهاب» استحالۀ الوجود النسخ بالقران«

النظـرات  «از عبـدالمتعال جبـري،   » نسخ فی القران لماذا«از مصطفی ابراهیم الزلمی، » القران
از احمـد صـبحی منصـور و... از ایـن دسـته      » مع القران الکـریم «از محمد غزّالی، » فی القران

بررسـی تطبیقـی نسـخ در قـرآن     « هستند. از آثاري که به مطالعۀ تطبیقی نسخ پرداخته است
به همـت بوسـتان کتـاب     1390زاده است که در سال  به قلم سید عبدالرسول حسینی» کریم

 چاپ شده است.
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طـور خـاص    اند، اثري که بـه  هایی که تاکنون چاپ شده نامه ها، مقاالت، پایان با کاوش در کتاب
لعـه کـرده باشـد یافـت نشـد. لـذا       تیمیـه مطا  مبحث نسخ را از دیدگاه سلفیان با تأکید بر ابن

منظور رفع خأل تحقیقات پیشین درصدد آن است  پژوهش حاضر از این حیث جدید است. و به
 تا موضوع نسخ را از دیدگاه سلفیان به نمایش بگذارد.

 . تبیین مفاهیم محوري6
 ـ سلف 1ـ 6

خاص آن مراد است. کاررفته، که در این مقاله معناي  مفهوم سلف در دو معناي عام و خاص به
که اقـتدا بـه سـلف صـالح و الگوپـذیري از مبـانی      گرایشی  معناي عام عبارت است از به  سلفی

توان مـذهبی  ها را نمی کاربرد عام سلفی  خواند. می فرا  ها را در زمان حاضر فکري و اجتهادي آن
مانان ازجمله شیعیان مسل  خـاص از مذاهب اسالمی برشمرد. بر اساس معناي عام سلفی، غالب

کردنـد.   هاي میانی، سلف را نوعاً بر صحابه و تابعین اطالق مـی  سلفی هستند. دانشمندان سده
بردند که بر مذهب سلف، اصول و مبانی فکري آنان مشی  کار می را در وصف کسی به» سلفی«

 ).21: 6، ج 1413کند (ذهبی، 
و   جــوع بــه نصـوص کتـاب و سـنّت     معناي خاص جنبشی دینی است که بر ر به  سلفیاما 

بـه صــحابه و     را  داند و سـلف  خواند و روش سلف را بهترین طریقه می سیرة سلف صالح فرامی
و در عـرض    مخالف  معنا  ها به این کند. سلفی تـابعین و تـابعین تابعین تا قرن سوم منحصر می

ایـن    شـوند.  مـی   فیه و غیره) تلقیهاي دیـگر (نـظیر معتزله، اشاعره، ماتریدیه، شیعه، صو فرقه
هاي متـأخر رایـج    معنا از سلف در قرون نخست کاربرد نداشته است. این اطالق بیشتر در دوره

. 1هـایی اســت ازجــمله:     معناي خـاص داراي نشـانه   ). سلف به23: 1411شده است (بوطی، 
مبر و اقـوال صـحابه در   . تأکید و تکیۀ اساسی بر روایات منقـول از پیـا  2جمود بر ظواهر آیات؛ 

. پرهیـز از  4اعتبار شمردن عقل و مدرکات عقلی در فهـم و تفسـیر آیـات؛     . بی3تفسیر آیات؛ 
 ).15: 1397هرگونه تأویل و برداشت اجتهادي در تفسیر آیات (بهرامی، 

 جریان سلفی ـ تکفیري 2. 6
شناسـی   فرقـه  هـاي  جریان سلفی ـ تکفیري، جریانی است که در معناي خاص سلف در کتـاب  

شناسـی از   هـاي فرقـه   کتـاب   شـوند.  بیشتر با نام اهل حدیث یا اصـحاب حـدیث شـناخته مـی    
گراي (اهل حـدیث)   عنوان یکی از پیشگامان جریان سلفی نص ق.) به150بن سلیمان (م  مقاتل

بن راهویه و محمدبن  ق.)، اسحاق 241هاي احمدبن حنبل (م  برند. این رویکرد با تالش نام می
دلیل نقش برجستۀ احمد حنبل گاهی از ایـن جریـان بـا     بن خزیمه ساماندهی یافت. به حاقاس
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هاي حشویه، مجسمه و ظاهریه عناوینی است که گاهی بـراي   شود. نام نام حنبلیان نیز یاد می

تیمیـه و   هاي میانی عقایـد جریـان سـلفی ـ تکفیـري را ابـن       رود. در سده کار می این جریان به
هاي  را در نوشته  اصطالح  تیمیه بیش از همه این یم بازسازي و ترویج کردند. ابنق شاگردش ابن

بـه سه قرن نخست اسالمی محـدود    عقاید سلف شـد و آنان را  از  کار برد و مظهر دفاع خود به
انـد. در قـرن    یافتـه   عمیـق   پیــوندي   هـاي او  و انــدیشه   تیمیـه  ها با ابن ساخت. بنابراین سلفی

م محمدبن عبدالوهاب این جریان را پس از یک دوره خاموشی باز احیا نمـود. حرکتـی   دوازده
مشـهور اسـت (بهرامـی،      سـلفیه   اکنون بـه وهابیـت یـا    که محمدبن عبدالوهاب آغاز کـرد، هم

1397 :16.( 

 ـ  نسخ3ـ 6

 ـ نسخ در لغت1ـ 3ـ 6
 کاررفته است: بهدهد که نسخ در معانی ذیل  مراجعه به منابع لغت نشان می

 معناي ازالۀ بدون جایگزین   : نسخ به1
چیز بدون جایگزین کردن آن با چیز دیگر است. آیۀ ذیل نـاظر بـه    گاهی نسخ باطل کردن یک

خداوند القائات شـیطان  ) «52(حج/ ﴾فَینْسخُ اللَّه ما یلْقی الشَّیطَانُ﴿این معنا از نسخ است 
 ).62: 2، ج 2003نماید (قرطبی،  ا تثبیت و تأیید میدارد، سپس آیات خود ر را برمی

 معناي ازاله با جایگزین   : نسخ به2
چیز و جایگزین نمودن آن با چیز دیگر است. نظیر آیـۀ   گاهی نسخ باطل و زایل کردن یک     
)؛ 101(نحـل/   ﴾آیـۀٍ مکَـانَ  وإِذَا بدلْنَا آیۀً ﴾﴿ما نَنْسخْ منْ آیۀٍ أَو نُنْسها نَأْت بِخَیرٍ منْها﴿
بـر همـین معناسـت اصـطالح     .» جاي نشانه و آیتی دیگر قرار دهیم هرگاه نشانه و آیتی را به«
منظـور،   شـود (ابـن   میـرد و وارث دیگـر جـایگزین آن مـی     زمانی که وارثی می» تناسخ الورثه«

 ).61: 3، ج 1414
 معناي نقل از مکانی به مکان دیگر  : نسخ به3

معناي نقل محتوا از یک مکان به مکان دیگرست و این معنا از نسـخ در قـران هـم     نسخ به     
)؛ در این معنا مـثالً قـران   29(جاثیه/ ﴾إِنَّا کُنَّا نَستَنْسخُ﴿فرماید:  کار رفته است. آنجا که می به

منسـوخ اسـت   شده است و در این معنا همۀ قران  و منتقل   از لوح محفوظ به آسمان دنیا نازل
 .)62: 2، ج 2003؛ قرطبی، 61:  3، ج1414منظور،  (ابن

 ـ نسخ در اصطالح2ـ 3ـ 6
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نقـد و بررسـی    انـد و هرکـدام بـا     پژوهشگران تعاریف بسیاري از اصطالح نسخ ارائـه کـرده       
انـد.   ومانع بودن یا از هر دو جهت به کاوش در مورد آن پرداختـه  تعریفی دیگر و از جهت جامع

ود همۀ اختالف تعابیر نظیر بیان مدت حکم شرعی و تالوت، بیان پایان یافتن زمان عمل با وج
به حکم اول، برداشتن حکم قبلی، زائل شدن حکم ثابت، رفع حکم شرعی و دفع حکم ثابت،... 

دلیلـی   رفع حکـم شـرعی توسـط شـارع بـه     «اند که عبارت است از:  همگی بیانگر یک حقیقت
یا پایان یافتن زمان عمل به حکـم شـرعی اول و جانشـین سـاختن      شرعی متأخر از حکم اول
 ).17م.: 2001جوزي،  ؛ ابن463: 1، ج 1404حزم، (ابن» حکمی دیگر به جاي آن

 . نسخ در مذهب سلف7
شـده   کار گرفته ء به شیء) به نسخ در اصطالح سلف در همان معنايِ لغوي آن (ازالۀ شی        

گونـه   همـان   تر از معناي اصطالحی آن دارد. آنان نایی گستردهاست؛ نسخ در سخن سلفیان مع
اند در تخصیص، تقیید، تبیین و حتـی در اسـتثنا نیـز     کاربرده که نسخ را در معناي مصطلح به

اند کـه امـر اول تمـام مـراد، در      اند؛ زیرا همۀ این موارد در یک واقعیت مشترك  استعمال کرده
شود؛  امر دوم است؛ بنابراین، یا اصالً به امر اول عمل نمیتکلیف نیست و مراد جدي و حقیقی 

شود، مانند تخصـیص، تقییـد و اسـتثنا.     که به بخشی از آن عمل می مانند نسخ مصطلح یا این
اند. بنابراین سـلفیان هرگـاه بخشـی از     روي کرده دلیل، در شمارش آیات منسوخ زیاده همین به

کنند. بـر   یا روایت دیگر ازبین برود، از آن به نسخ تعبیر میعموم یا اطالق آیه یا روایتی با آیه 
همین مبنا، تقیید و تخصیص در نزد آنان ناسخ اطالق و عموم است، چون با وجود آن اطـالق  

کنـد   خـوبی روشـن مـی    رود و مراجعه به سـخنان آنـان ایـن حقیقـت را بـه      و عموم ازبین می
)؛ در 233(بقـره/   ﴾و علَى الْوارِث مثْلُ ذَلک﴿عربی در تفسیر آیۀ  ). ابن1390زاده،  (حسینی

عهدة پدر بوده بـه وارث   صورت نبودن پدر همان تکالیفی که مربوط به شیردهی بچه است و به
مونَ       «نویسد:  گردد می او منتقل می سـرِینَ کَـانُوا ی فَسـو َالْم اء نْ الْفُقَهـ ینَ مـمتَقَـدالْم اءلَمأَنَّ ع

). علمـاي سـلف اعـم از مفسـرین و فقهـا،      276، 1، ج 2003عربـی،   (ابن» خْصیص نَسخًا... التَّ
کار گرفتن اصطالح نسخ بـراي تخصـیص و تقییـد و امثـال      نهادند. به تخصیص را نسخ، نام می

وجـود   ها بر زبان علماي سلف متداول بوده است، لذا این امر براي علماي متأخر اشـکال بـه   آن
هـا معنـاي عـامی از نسـخ را اراده      نویسـد: آن  زرقانی در مورد دیـدگاه سـلف مـی    آورده است.

أن السلف لم یکونوا «شد.  که نسخ شامل مجمل، مقید، مطلق و غیره هم می طوري کردند به می
یقصدون بالنسخ هذا المعنى االصطالحی بل کانوا یقصدون به ما هو أعم منه مما یشـمل بیـان   

 ).182: 2م.، ج1996(زرقانی، » و نحوها المجمل و تقیید المطلق
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آیـد   دسـت مـی   روشنی به هاي سلف به نویسد: آنچه از گفته شاطبی دربارة دیدگاه سلف می     

تر از موارد اطالق آن به نزد  تر و عام این است که موارد اطالق نسخ به نزد ایشان بسیار گسترده
قید شده باشد و بر هر عـامی کـه بـا    علماي اصول (متأخرین) هست، سلف بر هر مطلقی که م

یافته باشد، لفظ و اصطالح نسـخ را اطـالق    دلیل ( و مخصص) پیوسته یا غیرپیوسته، تخصیص
اند،  اند و بر امري که نص مبهم یا مجمل را بیان و روشن نماید لفظ ناسخ را اطالق نموده کرده
وسـیلۀ حکـم نـص شـرعی      بـه  طور که کلمۀ نسخ را براي ازبین برداشتن حکم نص اولی همان

اند، چراکه همۀ این تعبیرات در یک معنی، مشترك هستند که حکـم نـص    کار گرفته دومی به
است قید آن است، بنابراین قید همراه با مقید » مأمور به«اولی مورد تکلیف نیست، بلکه آنچه 

: 3، ج 1997اطبی، آیند (ش منزلۀ منسوخ درمی صورت ناسخ و مطلق همراه با قید به (مطلق) به
کـه ظـاهر عـام بـدون مخصـص،       ). نص عام با مخصص هم، همـین حالـت را دارد، وقتـی   341

که مخصصی بـه   مقتضی شمول و فراگیري تمام افرادي است لفظاً بر آن داللت دارد، اما همین
نمایـد، در ایـن حالـت، عـام      آن وصل شد این مخصص، ظاهر آن عـام را از اعتبـار سـاقط مـی    

مجمل «، با آیه و نص »مبین«منزلۀ ناسخ هست. شرایط لفظ و نص  ۀ منسوخ و خاص بهمنزل به
، مانند شرایط مطلق و مقید هست. بنابراین نسخ در نگاه عالمان سلف این اسـت کـه   »و مبهم

شده است (زلمی،   معناي ظاهر لفظ مقصود نیست، بلکه معناي مراد با لفظی خارج و جدا بیان
1392.( 
(بقـره/   ﴾قُـرُوء  ثَالَثَـۀَ و الْمطَلَّقَات یتَرَبصـنَ بِأَنفُسـهِنَّ   ﴿شده است که آیۀ  از قتاده نقل      
اندازة سـه مرتبـه عـادت ماهانـه دیـدن انتظـار بکشـند. نسـبت بـه           )؛ زنان مطلقه باید به228

نَ آمنُـوا إِذَا نَکَحـتُم   یا آیهـا الَّـذی  ﴿غیرمدخولٌ بها و زنان یائسه و غیر من تحیض با آیات 
اي کسـانی کـه ایمـان    «)؛ 49(احـزاب/  ﴾الْمؤْمنَات ثُم طَلَّقْتُموهنَّ من قَبلِ ان تَمسـوهنَّ... 

بستر شدن آنان را طـالق دادیـد    آورده اید، زمانی که با زنانِ باایمان ازدواج کردید و قبل از هم
)؛ 4(طـالق:  ﴾اللَّائی یئسنَ منَ الْمحیضِ من نِّسائکُم ...و﴿؛ »ها نیست اي براي شما بر آن عده

ها (ازنظر بـارداري) شـک کنیـد،     اند اگر در وضع آن که از عادت ماهانه مأیوس از زنانتان آنان «
ي زنـان بـاردار ایـن     اند و عـده  ها که عادت ماهانه ندیده عدة آنان سه ماه است و هم چنین، آن

که دو آیۀ سـورة احـزاب و طـالق     نسخ شده است؛ درحالی» د را زمین بگذارنداست که بار خو
 ).176: 1406اند، نه ناسخ آن (قیسی،   مخصص آیۀ بقره

وللَّـه الْمشْـرِقُ والْمغْـرِب    ﴿هاي مختلف دربارة نسـخ آیـۀ    طبري پس از گزارش دیدگاه     
اللَّه هجو لُّوا فَثَما تُونَمکه آیه عـام اسـت، ولـی از آن     نویسد: صحیح آن )؛ می115بقره/ ( ﴾فَأَی
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ناسـخۀ وال   ، أم ال هـی منسـوخۀ أم  اآلیـۀ ناسـخۀ  فأما القول فی هذه «خاص اراده شده است. 
سـپس  » ها جاءت مجیء العموم، والمراد الخـاص  ؟ فالصواب فیه من القول أن یقال: آنمنسوخۀ
خبار رسـول اهللا صـلى اهللا علیـه و سـلم إال مـا نفـى       ال ناسخ من آي القرآن و أ«دهد:  ادامه می

اهللا علیـه و الـه و سـلم)     اي از آیات قرآن و خبري از اخبار رسول (صلی هیچ آیه..» حکما ثابتا، 
توجیـه و تفسـیر را برداشـته باشـد و از      که حکم ثابت و حتمی غیرقابـل  ناسخ نیست، مگر این

معناي استثنا  که به کمی را برنداشته باشد، مثل ایناعتبار بیندازد، اما آیه و خبري که چنین ح
: 2، ج 2000یا تخصیص و یا تعمیم و یا تفسیر باشد از ناسخ و منسوخ برکنار اسـت (طبـري،   

والشُّـعرَاء یتَّـبِعهم   ﴿آیـۀ شـریفۀ   «کنـد:   ). طبري از عکرمه و طاووس نقـل مـی  535ـ 533
کننـد؛ بـا آیـۀ     هستند که گمراهان از آنان پیروي می)؛ شاعران کسانی 224(شعراء/  ﴾الْغَاوونَ
انـد و   )؛ مگر کسانی که ایمان آورده227(شعراء/  ﴾إِلَّا الَّذینَ آمنُوا وعملُوا الصالحات﴿شریفۀ 

). در 418: 19، ج 2000دهند؛ نسخ و استثنا شـده اسـت (طبـري،     کارهاي شایسته انجام می
 شده است. کار گرفته به» استثنا«فسیري و مرادف اینجا، واژة نسخ در نقش عطف ت

کنـد. ازجملـه در    رح مـی )؛ پـانزده مسـئله دربـارة نسـخ مطـ     106قرطبی ذیل آیۀ (بقـره/       
ولو ثبت تناول العموم لشیء ما ثم أخرج ذلک الشیء عن العمـوم  «نویسد:  هشتمین مسئله می

وقتی ثابت » لکان نسخا ال تخصیصا، والمتقدمون یطلقون على التخصیص نسخا توسعا و مجازا..
عمـل   شود یک نص عام شامل امري است، سپس آن امر از شمولت آن عام خارج گـردد، ایـن  
عنـوان   (اخراج امر خاص از شمولت نص عام) نسخ هست، نه تخصیص. البته علمـاي سـلف بـه   

 ).65: 2، ج 2003(قرطبی، نمایند  مجاز، لفظ نسخ را بر تخصیص اطالق می
شـده   شود که به سـنّت منسـوخ   اي که در قرآن هست و ادعا می نویسد: هر آیه زرکشی می     

است، (منسوخ نیست بلکه) سنّت در اینجا بیان و توضیح حکم قـرآن اسـت، خداونـد سـبحان     
)؛ مـا قـرآن را   44(نحـل/  ﴾و أَنزَلْنَا إِلَیک الذِّکْرَ لتُبینَ للنَّاسِ مـا نُـزِّلَ إِلَـیهِم   ﴿فرماید:  می
شده اسـت. امـا    سوي تو فرستادیم تا روشن و بیان کنید براي مردم آنچه را برایشان فرستاده به

انـد، نسـخ    طور که اکثر مفسرین بـر ایـن گمـان    اي دیگر از آن، همان اي از قرآن با آیه نسخ آیه
نیـاز، یـا   نیست، بلکه تأخیر در نزول حکم دومی یا تأخیر در تبیین مجمل اسـت بـراي وقـت    

اش فاصله انداخته است یا عامی است مخصص و  خطابی است که خطاب دیگر میان آن و اولی
گویم  اند، منسوخ هستند. من می هاي فراوان دیگر خطاب است که مفسرین گمان برده یا شیوه

 ).44: 2، ج 1391حتی یک آیۀ منسوخ در قرآن وجود ندارد (زرکشی، 
معتقد است صحابه و تابعان نسخ را در معنایی نزدیـک بـه معنـاي     اهللا دهلوي نیز شاه ولی     

ها عبـارت اسـت از    اند. نسخ در نزد آن برده کار می لغويِ آن (ازاله) و غیر از اصطالح اصولیان به
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بعـض   إزالـۀ عنـدهم   "النسخ"فمعنى «ین با آیۀ پسین برطرف شدنِ بعضی از اوصاف آیۀ پیش

 ).83: 1، ج 1407(دهلوي،  ..»أخرى،  آیۀ بآیۀاألوصاف فی 

 . شرایط نسخ8
پژوهان براي نسخ شرایطی را درنظر گرفته اند. برخی از این شرایط اجمـاعی و متشـترك    قرآن

اي از فـرق   عنـوان فرقـه   میان همۀ پژوهشگران علوم قرآنی و برخی اختالفی است. سلفیان بـه 
انـد.   یاري از شروط نسخ را پذیرفتهاسالمی از این قاعده مستثنا نبوده و همگام با سایر فرق بس

سایت الرئاسه العامه وابسته به جریان سلفی ـ تکفیري پس از تتبع در آثـار قـدما و متـأخرین     
ش راین جریان فکري است به شـرح ذیـل گـز   اهل سنّت شروطی را که مورد توافق و پذیرش ا

 کند: می
 ها : وجود تنافى میان ناسخ و منسوخ و عدم امکان جمع آن1 

تعارض میان دو دلیل، باید تعارضى تام و کلى باشد و در مواردى که تعارض جزئى است، نظیر 
یابـد؛ زیـرا میـان     مطلق و مقید، عام و خاص، مبهم و مفسر و مجمل و مبین، نسخ تحقق نمى

ها یک جمع عرفی ممکن است. تقابل میان ناسخ و منسوخ از نوع تضـاد اسـت، کـه امکـان      آن
 گردد. جود ندارد، بلکه یکى جایگزین دیگرى مىاجتماع هر دو و

 : اختصاص نسخ به احکام شرعى اعم از تکلیفى و وضعى2
نسخ باید به خطاب شرعی (کتاب و سنّت) باشند. بنابراین اگر  قیاس، استحسان، سـد ذرایـع،   

عنوان حکم ناسخ یا منسوخ  توانند به سیرة غیر متشرعه... یک خطاب شرعی حساب نشوند نمی
شـده اسـت نسـخ     واسطۀ خطاب غیرشرعی ثابـت  دیگر، به رفع حکمی که به بیان رار گیرند.. بهق

 شود. اطالق نمی
اختیار به حالت اضطرار یا حاضر به مسـافر و غیـره، کـه      تبدل حالت؛ : عدم تبدل موضوع3

کم موارد از حیطۀ مسئلۀ نسخ بیرون است؛ زیرا هر موضوعى ح گونه  هرگونه تغییر حکم در این
 کند. خود را دارد و با تبدل موضوع، حکم آن تغییر مى

 : مقید نبودن حکم سابق به قید زمانى صریح4
طـور   باشد، با سرآمدن زمان، حکـم سـابق بـه    اگر حکم سابق از اول مقید به قید زمانى صریح 

 یابد و نیازى به نسخ مجدد نیست.  قهري پایان مى
حکم دوم) از نظر زمانى باید متـأخر از زمـان منسـوخ    به ( به؛ منسوخٌ : تأخر حکم منسوخ5ٌ

 باشد.
 شأنی دلیل منسوخ به با دلیل منسوخ : هم6
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باید صریح، قاطع و موجب علم و عمل باشد. همچنـین بایـد   » حکم دوم«به،  دلیل منسوخٌ     
گـاه آیـه بـا خبـر واحـد نسـخ        رتبه با دلیل منسوخ باشـد. بنـابراین هـیچ    تر یا حداقل همقوي
 شود. گردد و نیز حدیث و سنّت متواتر با خبر غیرمتواتر نسخ نمى نمى

 حکم نه لفظ : تعلق نسخ به7
دیگـر، در مـورد    عبـارت  گیرد و نه به لفظ آن؛ به حکم شرعی منسوخ، تعلق مى نسخ تنها به     

آیات قرآن کریم، تشریع سابق که بیانگر حکمى بوده است، پـس از آمـدن ناسـخ، از مجموعـه     
شود، حکم آیه است و نه خود آیه. التزام به نسخ آیه،  گردد. آنچه رفع مى ات الهى حذف نمىآی

شود، نوعى التزام به تحریف قرآن کـریم اسـت کـه هـیچ      تعبیر مى» نسخ تالوت«که از آن به 
 پذیرد.   مسلمانى آن را نمى

 وخ باشد.ناسخ باید پس از تمکن و امکان انجام منس : امکان عمل به منسوخ باشد؛8
: 29، ج 1411ناسخ منفصـل و منقطـع از منسـوخ باشـد (الرئاسـه العامـه،        : انفصال ناسخ؛9

219(. 

 شناسی نسخ   . گونه9
با نظر در منابع سلفی به انواع و اقسامی از نسخ مواجه می شویم که البته منحصر بـه سـلفیان   

 اند. هاي نسخ را به شرح ذیل گزارش داده نیست. منابع سلفی گونه
 : نسخ تالوت و حکم1 

نسخ حکم قرآن همراه با نسخ تالوت آیه؛ یعنی برداشتن حکم آیه از عرصۀ تشریع و محو متن 
متلو آن از صفحۀ قرآن. مثل روایت عایشـه دربـارة مقـدار شـیر خـوردن کـودك از دایـه کـه         

معلومات کان فیما أنزل من القرآن عشر رضعات معلومات یحرمن ثم نسخن بخمس «گوید:  می
شده بود، خوردن ده بار شیر خوردن بود کـه   عنوان قرآن نازل ؛ در آنچه به(ص)و توفی رسول اهللا

وفات   (ص)وسیلۀ [حکم] پنج بار نسخ شد و پیامبر شد، سپس این [حکم] به باعث محرمیت می
شناسـان سـلفی و همچنـین برخـی از      . بسـیاري از قـرآن  )154: 2، ج 1996(زرقـانی،  » یافت
انـد (زرکشـی،   شمندان شیعه نظیر سید مرتضی و شیخ طوسی این نـوع نسـخ را پذیرفتـه   اندی

 ).158: 2و ج  125: 1، ج 1423؛ زرقانی، 35ـ 32: 2، ج1391
 : نسخ تالوت و بقا حکم  2

شده مشتمل بر حکم فقهی، از صفحۀ وجود محو شود، لیکن عمل بدان  بدین معنا که آیۀ نازل
ر در میان سلفیان این است که این نـوع نسـخ هـم ممکـن و هـم،      باقی بماند. معروف و مشهو

؛ 198: 1تـا، ج   تیمیه، بـی  (آل» دونَ الْحکْم التِّلَاوةِاتَّفَقَ الْعلَماء علَى جوازِ نَسخِ «شده است.  واقع
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؛ جیزانــی، 169: 2، ج 1423؛ زرقــانی، 66: 2، ج 1419؛ شــوکانی، 241: 2، ج 1404ســبکی، 

 .)250: 1ق.، ج 1427
 : نسخ حکم بدون تالوت3

دربارة نسخ حکم قرآن بدون نسخ تالوت باید گفت، آنچه تاکنون دربارة نسخ قـرآن گفتـه        
شده نیز  مصداقی از همین نوع بـوده   هاي بیان گردد. و نمونه شد، همگی به این نوع نسخ برمی

انـد   ا تـا پانصـد آیـه شـمرده    است. برخی از مفسرین سلف، با جایز دانستن آن، این نوع نسخ ر
 ).198: 1تا، ج  تیمیه، بی آل(
 

 : نسخ قرآن به قرآن4
 در مورد این نوع بحثى وجود ندارد.       

 : نسخ قرآن به سنّت متواتر5
نظر است. بعضى قائل به جواز و برخـى دیگـر قائـل بـه      در این مورد میان سلفیان اختالف     

اند: آنان که قائل به وقـوع چنـین    شده اند. تجویزکنندگان نیز خود به دو گروه تقسیم منع شده
 گویند جایز است ولى واقع نشده است. نسخى هستند، و آنان که مى

 تر  الف: امتناع نسخ به سنّت متوا
وسیلۀ سنّت روا نیست. با این استدالل  اند که نسخ قرآن به بر این عقیدهشافعی و پیروانش      

)؛ و 106(بقـره/  ﴾َو مثْلهـا  أ  ٍ منْهـا   ْت بخَیر َو نُنْسها نَأ ٍ أ ما نَنْسخْ منْ آیۀ﴿فرماید: که قرآن می
توانـد قـرآن را    رو، تنها قرآن می ازاینبدیهی است که سنّت نه بهتر از قرآن و نه مثل آن است؛ 

 ).250: 2، ج 1404نسخ کند (سبکی، 
 ب: امکان نسخ بالوقوع  

برخی معتقدند که اگرچه این نوع نسخ امکان وقوعی دارد، ولی وقوع خارجی نیافته اسـت.       
یـد  مفاد این دیدگاه این است که سنّت در تشریع، با قرآن برابر است ـ تنهـا حـاکی از نسـخ با    

 ﴾ِلَی ِالّ ما یوحی إ َتَّبع إ ان أ﴿آور باشد ـ و در صورت وجود مصداقی براي آن، با آیۀ شریفۀ   علم
)؛ منافاتی ندارد؛ زیرا درواقع، ناسخ حقیقی خداسـت، هرچنـد بـا وحـی بیـانی و در      9(احقاف/ 
بـوده،  ت نبوي صورت پذیرد، و این بدان جهت است که وحی الهی منحصر به قـرآن ن قالب سنّ

 ﴾ِلَیهم ِ ما نُزِّلَ إ ِلَیک الذِّکرَ لتُبینَ للنَّاس َنْزَلْنا إ و أ﴿نیز بنا بر آیـات    (ص)سنّت و سیرة پیامبر
و ما ینْطـقُ  ﴿)؛ 7(حشـر/   ﴾ما آتاکم الرَّسولُ فَخُذُوه و ما نَهاکم عنْه فَانْتَهوا﴿)؛ 44(نحل/ 

)؛  منشأ وحیانی دارند. بنابراین قـائالن بـه جـواز    3(نجم/ ﴾وحی یوحیِالَّ  ِ الْهوي ان هو إ عن
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اند که نسخ قرآن به سنّت، نه بالذات و نه بالغیر، محال نیست. مانع عقلی  چنین استدالل کرده
 )286: 1394(خویی، است  و شرعی ندارد. منتها چنین نسخى واقع نشده

 الوقوع  ج:  امکان نسخ مع
شـده اسـت    سّنت، هم جایز و هم واقـع    این باور هستند که نسخ قرآن به مشهور اهل سنّت بر

 .)32: 2، ج1391؛ زرکشی، 247: 2، ج 1404(سبکی، 
 وسیلۀ قرآن : نسخ سنّت به6

بینند. هرچنـد سـلفیانی    شناسان اهل سنّت در نسخ سنّت به قرآن اشکالی نمی غالب قرآن     
شیوة سلف با عدم نسخ قرآن بـه سـنّت و   «گوید:  یتیمیه به سمت منع پیش رفته، م نظیر ابن

 ).  20: 1ق.، ج 1427(جیزانی، » نسخ سّنت به قرآن سازگار است

 قیم تیمیه و ابن . نسخ در دیدگاه ابن10
تیمیه، الزم است به بیان کلـی   هاي نسخ در منابع سلفیان و از جمله ابن پس از برشمردن گونه

تیمیه وقوع و امکـان کلیـت نسـخ را عقـالَ و شـرعاً جـایز        ابن باره بپردازیم:  دیدگاه وي در این
خـاطر وجـود معـارض     در اصطالح سلف، هر ظاهري که به«کند:  تیمیه تصریح می ابنداند.  می

ترك شده باشد، مانند تخصیص عام و تقیید مطلق در محـدودة منسـوخ داخـل     برتر ظاهر آن 
بـه نقـل از    180 : 2 مناهـل العرفـان، ج   ؛ 272: 13تیمیه، ج (کتب و رسایل و فتاوي ابن» است

 ).1390زاده  حسینی
انـد بـه دو بخـش تقسـیم      تیمیه خبرهایی را که از ناحیۀ خداوند و رسوالنش به ما رسـیده  ابن
هـا   ها تغییرپذیرند و نوع دوم خبرهایی که ماهیـت آن  کند. نوع اول خبرهایی که ماهیت آن می

داند. ماهیت این اخبار نوعاً بـه   نوع اول را ممکن و نیکو می تغییرناپذیرند. ایشان وقوع نسخ در
گردد که دائماً در حال تکمیل یا زوال و تغییر هستند. براي مثال، خبر از وجـوب   صفاتی برمی

نماز، خبر از ایمان یا کفر یا عدالت زید ... در این اخبار حالت ملکف یا صفت ایمان و عدالت او 
 ممکن است تغییر کند.

داند. این خبرها، اخباري هسـتند کـه از    تیمیه وقوع نسخ در نوع دوم را ناممکن می کن ابنولی
القیامه ... یا اخباري  اند. نظیر اخبار انبیا، خروج دجال، یوم ناحیۀ خداوند و رسولش به ما رسیده

که ناظر به صفات خداوند و رسولش هستند، مانند خبر از عدالت خداونـد یـا خبـر از عصـمت     
تیمیـه بـر ایـن     یامبران... اساساً وقوع نسخ در این اخبار منافی با غرض ارسال رسل است. ابنپ

باور است که پذیرش نسخ در این موارد موجب نسبت دادن دروغ به خداوند و رسـولش اسـت   
..» أن الخبر إن قبل التغییر جـاز النسـخ و إال فـال وعلـى هـذا فیجـوز نسـخ الوعـد والوعیـد          «

 ).195: 1تا، ج  یتیمیه، ب (ال
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توانـد در زمـان    تیمیه نسخ فقط در احکام است نه اعتقادات. یک عمل شرعی می به اعتقاد ابن

خاصی براي شخص خاصی مصلحت داشته باشد؛ ولی همان فعـل در همـان زمـان نسـبت بـه      
شخص دیگر یا زمان دیگر براي ان شخص ضرر داشته باشد. این درحالی است که براي مثـال  

وأمـا فعـل   «اد توحیدي نظیر وحدانیت خداوند براي همـه و همیشـه مصـلحت دارد.    یک اعتق
بنابراین ...» فیه لجمیع المکلفین وفی جمیع األوقات  المصلحۀالتوحید فال یخرج عن أن تکون 

امکان ندارد که براي مثال االن باور توحیدي واجب باشد و در آینده این باور نسخ و خالف آن 
 واجب باشد.

تیمیه نسخ تالوت با بقا حکم و عکس ان یعنی نسخ حکم با بقاء تـالوت را جـایز و ممکـن     ابن
 ).198: 1تا، ج  (ال تیمیه، بی» مع بقاء الحکم  التالوةیجوز نسخ «داند.  می

شناسان یکی از شروط نسخ را بلنـدمرتبگی ناسـخ از    تر اشاره شد، اکثر قرآن همچنان که پیش
تیمیه بـر ایـن بـاور     دانند. ولی ابن سطحی ناسخ و منسوخ می و همرتبگی  منسوخ یا حداقل هم

یجوز نسخ الشیء المکلف به بمثله «تر از رتبۀ منسوخ باشد.  تواند پایین است که رتبۀ ناسخ می
 ).200: 1تا، ج  کند (ال تیمیه، بی ایشان وجهی براي این اعتقاد بیان نمی» وأخف منه و أثقل

تیمیه گرچه پایین بـودن رتبـۀ ناسـخ از منسـوخ را جـایز       که ابنتذکر این نکته ضروري است 
پذیرند. براي مثال، ناسخ بودن اجماع و قیاس را  داند، ولی ایشان ناسخیت هر دلیلی را نمی می

که یکـی از   قبول ندارند. با این استدالل که زمان انعقاد اجماع پس از زمان وحی است. درحالی
اإلجماع ال ینسخه شیء ألنه إنما ینعقد بعد انقضـاء  «حی است. زمانی با عصر و شروط ناسخ هم

). البته اگر اجمـاع قرینـه بـراي    224: 1تا، ج  تیمیه، بی (ال» زمن الوحی والنسخ حینئذ محال
اثبات وجود ناسخ در عصر وحی باشد، در این صورت نه از باب اجماع بـودن کـه بلکـه از بـاب     

 تواند ناسخ باشد. قرینه بودن می
تیمیـه دو قـول    ابـن وسیلۀ سنّت اسـت.   ی از مسائل اختالفی در موضوع بحث، نسخ قران بهیک

وسیلۀ سنّت تخصیص و تبیـین   کند. در یک قول قرآن به جواز و عدم جواز از سلف گزارش می
گردد. اگرچه دربارة تحقـق   وسیلۀ سنّت متواتر نسخ می شود نه نسخ و در قول دیگر قرآن به می

قال ابن أبی موسى: « کند.  چنین نسخی دو دیدگاه وجود و عدم گزارش می و مصداق خارجی
[أخـرى]: أن القـرآن    روایۀال تنسخ القرآن عندنا، ولکنها تخص و تبین. و قد وري عنه  السنۀو 

وسـیلۀ اجمـاع یـا  قیـاس را تنـاقض       ایشان در ادامۀ نسخ قران بـه »  السنۀینسخ بالمتواتر من 
وسـیلۀ   نقل از اشعري در ابتدا مذهب اهل حدیث را انکار نسـخ قـران بـه    تیمیه به داند. ابن می
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أن مـذهب أهـل   «تواند قران را نسخ کنـد   داند. اما اگر سنّت قطعی و متواتر باشد، می سنّت می
 ».السنۀ والحدیث أنه ال ینسخ بالسنۀ... فأما نسخ القرآن بالسنۀ المتواترة فیجوز عقال

توانـد ناسـخ سـنّت     شود که در نگاه ایشان قـرآن نمـی   استفاده میتیمیه  از مجموع سخنان ابن
تیمیه نسخ قرآن به  ). ابن175: 1تا، ج  تیمیه، بی و ابن 31تا  26: 2، ج 1418تیمیه،  باشد (ابن

کند. ایشان پس از نقل سخن شافعی و احمد و برخی دیگر از ائمه و با  مطلق سنّت را انکار می
و ﴿رسد که نسخ قرآن فقط با قرآن ممکـن اسـت.    ) به این نتیجه می106استناد به آیه (بقره/ 

إنَّما نُسخَ الْقـرآن بِـالْقرآن لَـا بِمجـرَّد     .. بِالْجملَۀِ فَلَم یثْبت آن شَیئًا منْ الْقرآن نُسخَ بِسنَّۀِ بِلَا قرآن .
و فتاواي متعدد اهل سنّت  تیمیه پس از گزارش آرا ابن. )398: 20، ج2005تیمیه،  (ابن ﴾السنه

و أظـن األشـعري قـد    «دانـد   مذهب سلف و اهل حدیث را  عدم جواز نسخ قران به سنّت مـی 
(ال » و قـال إلیـه أذهـب    بالسنۀو الحدیث أنه ال ینسخ  السنۀحکى فی مقاالته أن مذهب أهل 

قرآن اشـکالی  بنابر آنچه گفته شد غالب اهل سنّت در نسخ سنّت به ). 224: 1تا، ج  تیمیه، بی
شیوة سلف با عدم نسـخ قـرآن   «گوید:  تیمیه به سمت منع پیش رفته و می بینند. ولی ابن نمی

 .)20: 1، ج 1427(جیزانی، » به سنّت و نسخ سّنت به قرآن سازگار است
تیمیه در حوزة نسخ، مفهوم موافقت است. به این بیان که نسـخ   ازجمله باورهاي خاص ابن     

موجب  ﴾و ال تقل لهما اف﴿سخ مفهوم نیست. براي مثال، نسخ منطوق آیۀ منطوق مستلزم ن
فأمـا مفهـوم   «شود که مفهوم آیه هم نسخ شود؛ تا ضرب و شتم والدین جـایز گـردد.    این نمی
إذا نسخ نطقه فال ینسخ مفهومه کنسخ تحریم التأفیف ال یلزم منه نسخ الضرب العنیف  الموافقۀ

: 1تـا، ج   (ال تیمیـه، بـی  » کثیـره  إباحـۀ یسیر الضرب  إباحۀم من ألن التأذي به أعظم وال یلز
221.( 
شناسان اهل سنّت زمانی استکه میـان آیـات قـران بـا      ازجمله مباحث اختالفی میان قرآن     

تیمیه بر این باور است که اگر فعل یـا   سخن یا فعل پیامبر تعارضی پیش آید. در این میان ابن
یجوز نسخ القـول  «تواند ناسخ باشد. او با اختصاص بابی با عنوان  یسخن پیامبر متأخر باشد، م

تا، ج  باره سخن گفته  است (ال تیمیه، بی به تفصیل دراین» بأفعال النبی صلى اهللا علیه و سلم
1 :228.( 

قیم نسخ در عرف سلف عبـارت اسـت از بیـان مـراد بـا لفـظ دیگـر ایشـان. بـا           به باور ابن     
المـراد بالناسـخ والمنسـوخ عنـد السـلف و      «نویسـد:   ص به این مطلب میاختصاص عنوانی خا

منظور اکثر علماي سلف از ناسخ و منسوخ این اسـت:  ). 35: 1م.، ج 1973قیم،  ابن» (الخلف...
گیـرد. ایـن    رود و حکم نـص دوم جـاي آن را مـی    کلی ازبین می اوقات حکم نص اول به بعضی 
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ین دربـاري ناسـخ و منسـوخ هماهنـگ هسـت، ولـی       قسمت ازنظر سـلف بـا اصـطالح متـأخر    

طورکلی نیست، بلکه رفـع   اوقات منظور علماي سلف از ناسخ و منسوخ رفع حکم اولی به بعضی
داللت نص عام بر عمومیتش، رفع داللت نص مطلق بر مطلقیتش، رفع داللـت نـص ظـاهر بـر     

صیص پیداکرده اسـت یـا   یابند که تخ هست. به این شیوه وقتی نص عامی را می …ظاهرش و
اصل نـص   …یابند و شده می بیند که مقید شده است یا نص مجملی را بیان نص مطلقی را می
کلـی   نامند. هرچنـد حکـم اولـی نـص بـه      هاي وارده بر اصل نص را ناسخ می را منسوخ و حالت

از حکـم   ازبین نرفته است، بلکه حالت تخصیص یا تقیید و... بر آن وارد شده که دراصل، مـراد 
هاي وارده هست.علماي سلف تا جایی این اصـطالح دومـی را گسـترش     اولی رعایت این حالت

اند، بـا ایـن    اند که استثنا، شرط و صفت را ناسخ (مستثنامنه، مشروط و موصوف) نام نهاده داده
 آورند.   الجمله تغییري در حکم اولی پدید می ها، فی توجیه که این حالت
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 گیري نتیجه

 اند از: نماید عبارت نظر می عنوان نتیجه جلب آنچه در این مقاله به
تیمیه، با گرایش و رویکردي خاص در تفسیر و علوم قرآنـی برداشـتی    سلفیان از  جمله ابن. 1

تر از سایر فرق اسالمی در موضوع نسخ و معناشناسی آن در قـرآن دارنـد.  ایـن گـروه      متفاوت
برند که شامل تخصیص، تقییـد،   کار می کند و  نسخ را در معنایی به انکار مینسخ اصطالحی را 

 شود. مطلق، استثنا و...هم می
 تیمیه با دیگر فرق اسالمی مشترك لفظی است.  . اصطالح نسخ نزد سلفیان و ابن2
ایـت  تیمیه مانند دیگر سلفیان هرگاه بخشی از عموم یا اطالق آیه یا روایتی با آیه یـا رو  . ابن3

کند. بر همین مبنا، تقیید و تخصیص در نزد او ناسـخ   دیگر ازبین برود، از آن به نسخ تعبیر می
رود و مراجعه به سخنان او ایـن   اطالق و عموم است، چون با وجودآن اطالق و عموم ازبین می

پژوهان دیگر بر این باورند کـه نسـخ مصـطلح آن     کند،  ولی قرآن خوبی روشن می حقیقت را به
است که حکم شرعی سابق، با تشریع الحق کامالً برداشته شود و خداوند حکـیم بـه اقتضـاي    

 دهد. حکمت بالغۀ خویش و مصالح بندگان، آنجا که صالح بداند انجام می
تیمیه، نسخ فقط در احکـام اسـت نـه اعتقـادات. یـک عمـل        . به اعتقاد سلفیان از جمله ابن4

شخص خاصی مصلحت داشته باشد، ولی همان فعـل در   تواند در زمان خاصی، براي شرعی می
همان زمان نسـبت بـه شـخص دیگـر یـا زمـان دیگـر بـراي آن شـخص ضـرر داشـته باشـد.             

پژوهان دیگر نسخ مجموع یک شریعت، هرگز اتفاق نیفتاده اسـت؛   که به اعتقاد قرآن درصورتی
انـد و   احکام، هماهنـگ زیرا همۀ شرایع الهی از یک منبع سرچشمه گرفته و در اصول و مبانی 

 گونه اختالف و تنافی میان آنها وجود ندارد. هیچ
تیمیـه بـا دیـدگاه پزوهشـگران دیگـر نظیـر        . در بیان شرایط نسخ، دیدگاه سلفیان نظیر ابن5

اهللا معرفت، در عدم تقیید حکم سابق به قید زمانی صریح و این که ناسخ و منسوخ هـر دو   آیت
 . حکم شرعی باشند، مشترك است

. سلفیان نسخ تالوت با بقاء حکم و عکس آن یعنی نسخ حکم با بقاء تالوت را جایز و ممکـن  6
 داند. داند، ولی دیگران نسخ تالوت با بقاء حکم را جایز نمی می
تیمیه در حوزة نسخ، مفهوم موافقت است. بـه ایـن    . ازجمله باورهاي خاص سلفیان نظیر ابن7

 مفهوم نیست. بیان که نسخ منطوق مستلزم نسخ
ها و مقاالت فراوانی که در حوزة نسخ و آیات منسوخ  . از دیگر نتایج مقاله این است که کتاب8
اند دلیلی بر فراوانی آیـات منسـوخ     وسیلۀ متقدمین و متأخرین، خاصه سلفیان، نگاشته شده به

 خوبی درك نمود.   ثر بهنیستند. قبل از مطالعۀ این آثار ابتدا باید تعریف نسخ را از نگاه مؤلفان ا
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