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هـاي قـرآن را بـه     تفسیر نویسان و قرآن پژوهان بسیاري، خصوصیات و ویژگی        
برخی مفسران در مقدمه و در جاي جاي تفسیر خویش،          . اندبحث و بررسی نشسته   

اند و شماري دیگر تنها در تفسیر آیات وحـی از        هاي قرآنی را به بحث گرفته     دانش
  .اندعلوم قرآنی سخن گفته

  : شوندگروه تقسیم میقرآن پژوهان نیز به دو 
    موضـوع و  کننـد و بـا انتخـاب یـک         صی کار می  گروه نخست به صورت تخص

 مانند واحدي با کتاب  ،کنند آن موضوع منتشر می    بارةصرف وقت بسیار، یک اثر در     
  . اعجاز القرآن و باقالنی با کتاب اسباب نزول

ا بحـث  کننـد و تمـامی علـوم قرآنـی ر    گروه دوم به صورت عمومی فعالیت می 
کتاب االتقـان   و سیوطی با البرهان فی علوم القرآن    مانند زرکشی با کتاب      ،گیرند می

  .فی علوم القرآن
نیز در جـاي جـاي آثـار خـویش بـه صـورت              افزون بر قرآن پژوهان، مفسران      

از کـه  براي نمونه شـهید اول و دوم        . کنندپراکنده به برخی مباحث قرآنی اشاره می      
 قـرار   افـراد در شمار این    باشند،    میعه در قرن هشتم و دهم        شی ترین فقهاي   برجسته

  . دارند
 استنباط احکام برند و در مقامشهیدین به صورت گسترده از آیات قرآن بهره می  

 چنـان کـه در   ،کنندهاي آیات اشاره میبه خصوصیات و ویژگی گاه  ،از آیات وحی  
  . برندیهاي قرآنی در مقام صدور حکم سود مبرخی موارد از دانش

بنابراین شایسته است در این نوشتار نگاهی داشته باشیم به نظریات شـهیدین و         
  .ان با دیگر قرآن پژوهان و مفسرانتفاوت نظرگاه ایش

  
  دانش اعجاز قرآن

 قـرآن   ،بر اساس آیات تحدي   . هاي مهم قرآنی، دانش اعجاز است     یکی از دانش  
، ده سوره و مانند قرآن را هیک سوراست و هیچ کس توان آوردن      9 پیامبر معجزة
  ؛ندارد
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وإِنْ کُنْتُم فِی ریبٍ مِما نَزَّلْنَا علَى عبدِنَا فَأْتُوا بِسورةٍ مِنْ مِثْلِهِ وادعوا شُهداءکُم مِنْ دونِ (
لُوا فَاتَّقُوا النَّارلَنْ تَفْعلُوا وتَفْع ادِقِینَ فَإِنْ لَمص اللَّهِ إِنْ کُنْتُم تةُ أُعِدارالْحِجو ا النَّاسهقُودالَّتِی و 

  )23-24/ بقره()لِلْکَافِرِین
ایم شـک و تردیـد داریـد، یـک سـوره هماننـد آن        خود نازل کردهو اگر دربارة آنچه بر بندة «

پـس اگـر   . گوییـد ـ براي این کار فرا خوانید اگر راست مـی   غیر خدا   ـ بیاورید؛ و گواهان خود را    
هاسـت و   هاي مردم و سنگ  از آتشی بترسید که هیزم آن، بدنـ  هرگز نخواهید کرد ـ ن نکنید   چنی

 ».براي این کافران آماده شده است

أَم یقُولُونَ افْتَرَاه قُلْ فَأْتُوا بِعشْرِ سورٍ مِثْلِهِ مفْتَرَیاتٍ وادعوا منِ استَطَعتُم مِنْ دونِ اللَّهِ إِنْ (
م صادِقِینَ فَإِنْ لَم یستَجِیبوا لَکُم فَاعلَموا أَنَّما أُنْزِلَ بِعِلْمِ اللَّهِ وأَنْ ال إِلَه إِال هـو فَهـلْ أَنْـتُم                 کُنْتُ

  )13-14/ هود( )مسلِمون
گوییـد، شـما هـم ده سـوره     اگر راست می: بگو! او به دروغ این را نسبت داده: گویندآنها می «

و اگر آنهـا دعـوت     . توانید دعوت کنید  نند این قرآن بیاورید و تمام کسانی را که می         ساختگی هما 
بـا ایـن حـال    ! شما را نپذیرفتند، بدانید تنها با علم الهی نازل شده؛ و هیچ معبودي جـز او نیـست      

 »شوید؟تسلیم می
)         أْتُوا بِمِثْلِ هلَى أَنْ یالْجِنُّ عو تِ اإلنْسعتَمکَـانَ    قُلْ لَئِنِ اج لَـوأْتُونَ بِمِثْلِهِ وذَا الْقُرْآنِ ال ی

  )88/اسراء( )بعضُهم لِبعضٍ ظَهِیرًا
ها و پریان اتفاق کنند که همانند این قرآن را بیاورند، هماننـد آن را نخواهنـد               اگر انسان : بگو«

 » .آورد؛ هر چند یکدیگر را کمک کنند

)لْ ال یب لَهقُولُونَ تَقَوی ادِقِین ؤْمِنُونَأَمدِیثٍ مِثْلِهِ إِنْ کَانُوا صأْتُوا بِح33-34/طور( )فَلْی(  
گوینـد سـخنی   اگر راست مـی  . گویند قرآن را به خدا افترا بسته، ولی آنان ایمان ندارند          یا می «

  ».همانند آن بیاورند
  

  وجوه اعجاز قرآن
رآن را به بحث و قرآن پژوهان و مفسران و کالم نویسان بسیاري وجوه اعجاز ق          

بـراي نمونـه    . انـد  و وجوهی چند براي اثبات اعجاز قرآن برشـمرده         بررسی نشسته 
لیف عجیب را از وجـوه  أی بودن پیامبر، نظم بی مانند و ت خبرهاي غیبی، ام   ،باقالنی

 نظـام معتزلـی اعجـاز قـرآن را در صـرفه      )57-59/باقالنی، (.شمارد اعجاز قرآن می  
و ) 16/318، عبدالجبار قاضی ؛1/58، شهرستانی؛118/،اشعري(شناسد بودن قرآن می
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. کنـد علی بن عیسی رمانی وجـوه اعجـاز قـرآن را تـا هـشت وجـه شـمارش مـی            
  ) 75/،رمانی(

 بـه   هشتم و دهـم شیعه در سدةفقیهان ترین در این میان شهیدین که از برجسته      
جـوه قـرآن    خـویش بـه برخـی از و   هاي کتاب در جاي جاي آثار و ،روندشمار می 
  :کننداشاره می

  نظم قرآن) الف
بحث شهید اول در . ن، نظم قرآن استییکی از وجوه اعجاز قرآن در نگاه شهید

 حمـد   قرائت نماز و فراموشی یک واژة سورة حمد، حکم به اعـادة قرائـت سـورة               
به بـاور شـهید فراموشـی یـک     . زدسادهد و این حکم را به نظم قرآن مستند می     می

 از وجوه اعجاز قـرآن  پاشی نظم قرآن به عنوان یک وجهمد سبب فرو  ح واژة سورة 
شـهید اول،   . (این باید سوره را اعاده کرد تا اعجاز قرآن از میان نـرود            بنابر. شودمی

  )232/،البیان
هم ایشان در بحث قرائت نماز به زبان غیر عربی، حکم به عدم جواز این نمـاز       

خوانـد و  ن شکل از نماز با نظم قرآن مـی       دهد و مستند خویش را ناسازگاري ای      می
  ) 309 ،304، 3/302،شهید اول، ذکري(. شناسدنظم قرآن را از وجوه اعجاز قرآن می

شناسـد و بـر ایـن اسـاس     شهید ثانی نیز نظم قرآن را از وجوه اعجاز قرآن مـی      
بـه  . خوانـد نمازي را که در آن قرآن به قصد افهام دیگري خوانده شده، صحیح می             

ر نظم و اسلوب آن است و  شهید این حکم از آن جهت است که اعجاز قرآن دباور
  )332/،شهید ثانی، روض الجنان. (ثیري ندارد آن هیچ تأ قصد نمازگزار در

گیري از قرائت قاریان قرآن در نماز نیز حکم بـه عـدم   شهید ثانی در بحث بهره   
ت با قرائـت متـواتر   دهد که از جهت ترتیب آیات، کلمات و جمال     جواز قرائتی می  

ناسازگار است و مستند این حکم را از میان رفتن نظم قرآن به عنوان یک وجـه از                 
  ) 264/همان،( .کندوجوه اعجاز قرآن معرفی می

  فصاحت و بالغت قرآن) ب
به بـاور شـهید     . یکی دیگر از وجوه اعجاز قرآن، فصاحت و بالغت قرآن است          

بر این اساس . شود وجوه اعجاز قرآن شناخته میاول، الفاظ قرآن مانند نظم قرآن از  
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تابد و این شکل از نماز را با اعجـاز  شهید اول قرائت نماز به زبان فارسی را برنمی        
  )171-1/172 ،الدروسشهید اول، . (بیندقرآن ناسازگار می

در این عبارت، شهید تنها از ناسازگاري این شکل از نماز با اعجاز قرآن سـخن      
ن با این شکل از نمـاز  که کدام یک از وجوه اعجاز قرآ     سازد  روشن نمی گوید و   می

 دو دلیل براي عدم جواز قرائت نماز بـه زبـان   »ذکري« اما در کتاب ،ناسازگار است 
  . کند مراد شهید از اعجاز را روشن می،دارد که دلیل دوم فارسی عرضه می
  . که قرآن به زبان عربی فرود آمده استدلیل نخست آن

یل دوم ناسازگاري این نوع از قرائت با لفظ و نظم قرآن به عنوان یک وجه از دل
  ) 3/302 شهید اول، ذکري،. (وجوه اعجاز قرآن

 دلیل نخست نشان از آن دارد که مراد شهید از اعجاز قرآن در       این دلیل به قرینۀ   
 ، عربی بـودن آن نیـست؛   از لفظ قرآنمنظور وي، لفظ قرآن است و    »دروس«کتاب  

اي بـه   که عربی بودن دلیل نخست شهید است و در ایـن دلیـل هـیچ اشـاره                ه این چ
ت همان فصاحت و بالغ» لفظ« شهید از بنابراین مراد. معجزه بودن قرآن نشده است

 اعجاز ترین وجه قرآن پژوهان آن را به عنوان اصلی      قرآن است که شمار بسیاري از       
  .شناسندقرآن می

  اسلوب قرآن) ج
ثانی این وجه را بـه      شهید  .  وجوه اعجاز قرآن، اسلوب قرآن است      یکی دیگر از  

شـهید ثـانی،    ( .آورد دلیل جواز قرائت قرآن در نماز با قصد افهام دیگري می           عنوان
بر این اساس، شکل و محتواي قـرآن متفـاوت بـا دیگـر آثـار            ) 332/،روض الجنان 

 همه، اما با این ،نثرنجد و نه در قالب گشکل قرآن نه در قالب شعر می. ستبشري ا
چنان که محتواي قرآن نیز معـارف  . محاسن شعر و نثر در آیات وحی مشهود است      

هاي گونـاگون بـه     بسیار بلندي را در خود جاي داده است و یک موضوع در قالب            
  .شودمخاطب عرضه می
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  دانش تفسیر
 يد ثـانی بـرا  شـهی . شـناختند شهیدین دانش تفسیر را بسیار پراهمیت و مهم می   

کنـد و در  ت در تفسیر آیات قرآن به مـصر سـفر مـی         اهل سنّ  آشنایی بیشتر با شیوة   
» ر بیضاويتفسی« مدرس ،درس تفسیر ابوالحسن البکري و ناصرالدین ملقانی مالکی       

 بکري، ملقـانی و بیـضاوي در تفـسیر آیـات وحـی آشـنا         یابد و با شیوة   حضور می 
 )1/178شهید ثانی، شرح لمعه، . (شود می

هاي مفسر و صفاي قلـب او       ور شهید ثانی، فهم آیات وحی به میزان دانش        به با 
هر اندازه دانش مفسر و صفاي قلب او بیـشتر باشـد، فهـم او از آیـات           . بسته است 

  ) 129/شهید ثانی، رسائل، . (تر خواهد بود وحی بهتر و عمیق
ه برنـد کـ   هایی سود می  شهیدین در تفسیر فقهی خویش از آیات قرآن، از روش         

  .برخی ریشه در آیات وحی دارد و شماري دیگر آبشخور روایی دارند
  

  تفسیر قرآن به قرآن
 مـتن   دریافت مـراد و مقـصود پدیـد آورنـدة    هاي مهمفهم متن به متن از روش  

ر خـور دسـت یـابی       دالیل اعتبار و حجیت این روش در قرآن و روایـات د           . است
زَلَ علَیک الْکِتَاب مِنْـه آیـات محکَمـات هـنَّ أُم            هو الَّذِي أَنْ  ( ۀشریف در قرآن، آیۀ  . است

شوند، بر تفسیر بخشی از آیات قرآن که متشابهات نامیده می    )7/آل عمران ( )الْکِتَاب
شوند، داللت دارد و در روایات،      به کمک گروهی از آیات که محکمات خوانده می        

از تفسیر مطلق به مبین،     ) 1/75،نیفیض کاشا ( »فان القرآن یفسر بعضه بعضا    «روایت  
  . حکایت دارد... عام به خاص و 

در آثار شهیدین این روش تفسیري بیش از هر روش دیگري مورد استفاده قرار             
در این آثار از سیاق، اسباب نزول، مبین، مقید براي تفسیر آیات قـرآن             . گرفته است 

  :سود گرفته شده است
  تفسیر آیه به کمک سیاق ) الف

 آیات قرآن در آثـار شـهیدین شـناخته    از منابع و مصادر مهم تفسیر بهینۀ      ق،  سیا
یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا قُمتُم إِلَـى     ( در تفسیر آیۀ شریفۀ   اول  براي نمونه شهید    . شودمی
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 )کُم وأَرجلَکُم إِلَى الْکَعبـین   الصالةِ فَاغْسِلُوا وجوهکُم وأَیدِیکُم إِلَى الْمرَافِقِ وامسحوا بِرُءوسِ       
  :نویسدایشان می. بردو بیان حکم مقدار مسح از سیاق پیشینی سود می )6/مائده(

مسح بخشی از سر مراد است، )وامسحوا بِرُءوسِکُم(از آن جهت که در سیاق «
 کند و مسح تمام پابنابراین در مورد بحث نیز مسح مقداري از پا کفایت می

  ) 2/151شهید اول، ذکري، (» .واجب نیست
بر این اساس . ، حجیت سیاق مشروط به نبود دلیل ناسازگار استويدر نظرگاه 

إِنَّما یرِید اللَّه لِیذْهِب عنْکُم الرِّجس أَهلَ (  شریفۀتناد برخی از اهل سنت به سیاق آیۀ  اس
و اختـصاص آیـه بـه همـسران پیـامبر درسـت        )33/احزاب( )الْبیتِ ویطَهِّرَکُم تَطْهِیرًا  

  :نیست، چه اینکه
  . نشان از پایان یافتن بحث همسران پیامبر دارد» کُم«ضمیر . 1
روایاتی که در متون روایی اهل سنت آمده و بیانگر سبب نزول آیه است، بـا         . 2

  . استناد این گروه به سیاق ناسازگار است
.  دیگر در آیـات قـرآن فـراوان اسـت       خروج از یک حکم و ورود به حکمی       . 3

 ) 1/56،همان(
  تفسیر آیه به کمک سبب نزول) ب

برند و سـبب  شهیدین، در جاي جاي آثار خویش از اسباب نزول قرآن سود می       
بـراي نمونـه شـهید      . بینندثیر گذار می   را در فهم و تفسیر آیات بسیار تأ        نزول آیات 

منْ حاجک فِیهِ مِنْ بعدِ ما جـاءك مِـنَ   فَ(ۀاول، وجوب تمسک به مذهب امامیه را به آی 
الْعِلْمِ فَقُلْ تَعالَوا نَدع أَبنَاءنَا وأَبنَاءکُم ونِساءنَا ونِساءکُم وأَنْفُسنَا وأَنْفُسکُم ثُم نَبتَهِلْ فَنَجعلْ لَعنَۀَ 

کند و در تفسیر و تبیین مستند خـویش  ی مستند م )61/آل عمران ( )اللَّهِ علَى الْکَاذِبِین  
  ) همان. (برداز سبب نزول سود می

إِنَّما یرِید اللَّـه لِیـذْهِب عـنْکُم الـرِّجس أَهـلَ الْبیـتِ       ( هم ایشان در تفسیر آیۀ شریفۀ     
ت نیز از اسباب نزولی که در متون روایـی اهـل سـنّ    )33/احـزاب ( )ویطَهِّرَکُم تَطْهِیرًا 

  )54-56/همان،( .گیرده است بهره میآمد
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  تفسیر مجمل به مبین) ج
 )والْمطَلَّقَـات یتَرَبــصنَ بِأَنْفُـسِهِنَّ ثَالثَـۀَ قُــرُوء   (  آیــۀ شـریفۀ  اول،بـه بـاور شـهید   

و آیـات  ) 47/همـان،  (  از جهت مقدار عده و تعیین معتده مجمل اسـت  )228/بقره(
   :دیگري از قرآن مبین این اجمال هستند

  )234/بقره( )والَّذِینَ یتَوفَّونَ مِنْکُم ویذَرونَ أَزواجا یتَرَبصنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَربعۀَ أَشْهرٍ وعشْرًا(
گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکـشند     میرند و همسرانی باقی می    و کسانی که از شما می     «
  » ).و عده نگه دارند(
) الالئِی یحِـضْنَ          وی الالئِـی لَـمرٍ ونَّ ثَالثَۀُ أَشْهتُهفَعِد تُمتَبإِنِ ار ائِکُمحِیضِ مِنْ نِسنَ مِنَ الْمئِس

  )4/طالق( )وأُوالت األحمالِ أَجلُهنَّ أَنْ یضَعنَ حملَهن
شک کنید، عده ) ردارياز نظر با(و از زننانتان، آنان که از عادت ماهانه مأیوسند، اگر در وضع آنها «

اند؛ و عده زنان باردار این است کـه بـار   آنان سه ماه است، و همچنین آنها که عادت ماهانه ندیده        
  ».خود را بر زمین بگذارند

  تفسیر مطلق به مقید) د
 )رِیرُ رقَبۀوالَّذِینَ یظَاهِرُونَ مِنْ نِسائِهِم ثُم یعودونَ لِما قَالُوا فَتَح( شهید اول آیۀ شریفۀ

وما کَانَ لِمؤْمِنٍ أَنْ یقْتُلَ مؤْمِنًـا  (شناسد و در تفسیر آن از آیۀ    مل می را مج ) 3/مجادله(
-46/همان، . (گیردبهره می )92/نساء()إِال خَطَأً ومنْ قَتَلَ مؤْمِنًا خَطَأً فَتَحرِیرُ رقَبۀٍ مؤْمِنَۀ   

ط اعتبار عتـق، اسـالم را شـرط نخـست           بر این اساس شهید در بحث از شرای       ) 45
دهـد و آن را اجمـاعی        مـی  منـه ؤ م  حکم به عتـق رقبـۀ      ،او در مورد قتل   . خواند می
شـهید اول،  ( .خوانـد منـه را اقـوي مـی   ؤ مواند و در مورد غیر قتل، عتق رقبـۀ     خ می

  )2/181 ،الدروس
  

  تفسیر قرآن به روایت
را 7ت معصوم و سنّ سندشناشهیدین، سنت را دومین منبع یا مصدر احکام می        

  )1/47 ذکري،شهید اول،  (.کنندمعرفی می9ت پیامبردر حکم سنّ
در :و معـصومین 9ت پیـامبر بر این اساس در جاي جاي آثار شهیدین سـنّ   

  . تفسیر آیات وحی به کار رفته است



 

 

60 

    
ال 

س
نز پا 

هم
د

/ 
اره

شم
58/

ان 
بست

 تا
13

88
 

 ر تفسیر آیۀد7شهیدین در کتاب شهادات از روایت امام صادق    : نخست نمونۀ
برند و حکـم بـه وجـوب       سود می  )282/بقره()لشُّهداء إِذَا ما دعوا   وال یأْب ا  ( شریفۀ

ــی    ــهود م ــوان ش ــورت فراخ ــهادت در ص ــل ش ــایی تحم ــدکف ــهید اول، ( .دهن ش
  ) 3/137، شرح لمعه، شهید ثانی؛2/174،الدروس
در  )107/اسـراء ()یخِـرُّونَ لِألذْقَـانِ سـجدا     (از آیه 7فهم امام صادق  :  دوم نمونۀ

شــهید اول، ( .از مــورد اســتفاده شــهید اول قــرار گرفتــه اســتبحــث ســجده نمــ
  )3/390ذکري،

 در تفسیر ،شهید اول از روایاتی که داللت بر سهم االرث خنثی دارد:  سومنمونۀ
 لِلَّهِ ملْک السماواتِ واألرضِ یخْلُقُ ما یشَاء یهب لِمنْ یـشَاء إِنَاثًـا ویهـب لِمـنْ یـشَاء               ( آیۀ

برد و مخالفت ابن ادریس با نظریۀ مشهور و استناد به      سود می  )49/شوري()الذُّکُور
، کنـد  شریفه، حکم اکثریت افراد را بیان مـی که آیۀ، چه اینتابد یاد شده را برنمی    آیۀ

شــهید اول، . (نـث و مــذکر داشـته باشـد   ؤکـه داللــت بـر حـصر افــراد بـه م    نـه آن 
  )2/379،الدروس
  در آیۀ  )والصالةِ الْوسطَى (ول براي روشن ساختن مصداق    شهید ا :  چهارم نمونۀ

 از روایت )238/ بقره()حافِظُوا علَى الصلَواتِ والصالةِ الْوسطَى وقُوموا لِلَّهِ قَانِتِین(شریفه
شهید اول،  . (خواند می » وسطی ةصال« نماز ظهر را همان      برد و سود می 7امام باقر 
  )2/288ذکري،
 

  رآن به عقلتفسیر ق
 شـهید   ؛1/52ذکري،شهید اول،   ( شناسندشهیدین عقل را یکی از ادله احکام می       

و در جاي جاي آثار خویش از عقل به عنـوان دلیـل حکـم    ) 3/62،ثانی، شرح لمعه  
براي نمونه وجوب امر به معروف و نهی از منکر را مستند بـه دلیـل      . گیرندبهره می 
و عقل را به عنوان یکـی از ادلـه حرمـت        ) 2/47،شهید اول، الدروس  ( کنندعقل می 

  )8/18، شرح لمعه،شهید ثانی( .شناسندغصب می
  براي نمونه در تفسیر آیـۀ .گیرندهم ایشان از دلیل عقل در تفسیر آیات بهره می         

از عقـل بهـره      )63/شـعرا ()فَأَوحینَا إِلَى موسى أَنِ اضْرِب بِعصاك الْبحرَ فَانْفَلَق       ( شریفۀ
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. »فضرب فانفلق «گیرند؛  ان لحن الخطاب در تقدیر می     را به عنو  » ضرب«گیرند و   یم
  ).1/53ذکري،شهید اول، (

  
  دانش نسخ 

 بـسیاري از  ،اهمیت این دانش. هاي قرآنی، دانش نسخ است  یکی دیگر از دانش   
 ایـن   وضـوعات زیـر مجموعـۀ      م  را به بحث دربارة     و فقیهان  قرآن پژوهان، مفسران  

، ي مستقل در این موضوع عرضـه داشـته  جا که برخی اثر تا آن . ه است  داشت دانش وا 
 نـسخ  آیـات ناسـخ و منـسوخ بـه بررسـی مقولـۀ      شماري دیگر در ذیل آیه نسخ و    

 در فهم و اسـتنباط  یهانشوند و گروهی چون فق پرداخته و شرایط آن را یاد آور می       
  .شوند آن میو مباحث زیر مجموعۀاحکام ناگزیر از طرح نسخ 

این میان شهیدین در شمار فقهایی قرار دارند که در مستند سـازي نظریـات               در  
فقهی خویش یا در مقام نقد مستندات قرآنی مخالفـان بـه برخـی از مباحـث نـسخ        

  . اشاره دارند
یکـی از   . باشد   می نسخ در ادیان    از موارد نسخ در آثار شهیدین عبارت       جمله از

 اکثریـت در این بحث    . یان الهی است  مباحث زیر مجموعه نسخ، رخداد نسخ در اد       
گوینـد و ایـن رابطـه را شـرط       آسمانی مـی   هاي  با نسخ میان کت   مسلمانان از رابطۀ  

 گروهی اندك نسخ دیگـر      ، در برابر ایشان   .نندخوامی9صحت نبوت پیامبر اسالم   
را منوط به نـسخ     9ت پیامبر اسالم   آسمانی را باور ندارند و صحت نبو       هاي  باکت

مـردم را بـه   8و عیـسی   به باور ایشان موسـی . بینند آسمانی نمیهاي  بادیگر کت 
بـا   بنـابراین  .فرا خواندنـد  9پیروي از شریعت خویش تا زمان ظهور پیامبر اسالم        

  آسمانی از درجۀهاي بان تکلیف مردم به پیروي از کتآمدن دین جدید و نزول قرآ 
ـ    رابطۀ ،اعتبار خواهد افتاد و در این صورت        آسـمانی برقـرار   ايهـ  با نسخ میان کت

  ) 3/227فخر رازي، (.نخواهد شد
 آسـمانی  هـاي  با نسخ میان کت از رابطۀ  دیگران،چون  همدر این میان شهید اول      

جـاي جـاي    او در   . خوانـد  آسمانی را منسوخ می    هاي  باگوید و دیگر کت   سخن می 
 بـرد و در را به کـار مـی     »الکتب السماویۀ المنسوخۀ  « لیفات خویش عبارت  آثار و تأ  
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براي نمونه در بحث احکـام    . پردازد به بحث و بررسی می     ها  بامورد احکام این کت   
ـ      ،جنابت و یجـوز مـس الکتـب    «دهـد؛  مـی   منـسوخ  هـاي   با حکم به جواز مس کت

 ،و در بحـث از مکاسـب حـرام      )1/266ذکري، ؛3/163 و 1/96،الدروس(» المنسوخۀ
. آوردمکاسب حرام مـی  را در شمار     منسوخ هاي  بانسخه برداري، تعلیم و تعلم کت     

  )3/163،الدروس(
شناسـد و بـا ایـن     آسمانی را منسوخ مـی هاي بااین شهید اول نیز دیگر کت   بنابر

  . پردازدفرض به بحث در مورد احکام آنها می
  

  اهمیت و جایگاه بحث نسخ
ثیر گذار در استنباط و فهم احکام  نسخ یکی از مباحث مهم و بسیار تأبحث

آن واعظی که ناسخ و منسوخ قرآن را 7علیساس حضرت بر این ا. قرآن است
 از موعظه مردم باز داشت و خواهان خروج او از مسجد شد و به او ،شناختنمی

 میزان از7صادقامام و ) 1/106، سیوطی؛2/62،قرطبی( »هلکت و اهلکت«: فرمود
  )47-27/48حر عاملی، ( .آشنایی ابوحنیفه با دانش نسخ پرسید

جا که ، تا آنلیفات شهید اول نیز اهمیت بسیار یافته استو تأر دانش نسخ در آثا
گوید و بحث نسخ را یکی شهید در جاي جاي آثار خویش از نسخ آیات سخن می

هاي مهم و و آن را یکی از دانش )2/66،دروسال( خوانداز مباحث مهم قرآنی می
  ) 1/43ذکري،. (کندنباط و فهم آیات معرفی میمورد نیاز فقیه در است

گوید و فهم آیات شهید ثانی نیز از اهمیت شناخت ناسخ و منسوخ قرآن می
شهید ثانی، شرح ( .خواند ون شناخت ناسخ و منسوخ ناممکن میوحی را بد

  )3/64،لمعه
  

  انواع نسخ
  ت نسخ در سنّ. 1

سرخسی، ( .دانندت را جایز میت به سنّ، نسخ سنّتمامی اصول نویسان و فقیهان
ت به م به جواز نسخ سنّبر این اساس شهید اول نیز حک )2/67،اصول سرخسی
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 و در مستند سازي نظریۀ) 1/425ذکري،( »اذ النسخ جائز فی السنۀ« دهد؛ت میسنّ
  . گیرد بهره می»ان الحدیث ینسخ کما ینسخ القرآن«خویش از روایت 

 در  براي نمونه.زندت به سنت مثال میاو در جاي جاي آثار خویش از نسخ سنّ
 ها بین دو زانو در حالت رکوع ، قرار دادن دست)66/،خویی(بحث مبطالت نماز 

  )3/105؛1/163،190ذکري،( .گویداز نسخ روایت به روایت میرا، ... و) 87/همان،(
  نسخ در آیات . 2

  :دو نظریه در مورد رخداد نسخ در آیات قرآن وجود دارد
تابد و از هیچ روي برنمیرخداد نسخ در آیات قرآن را به   نخستنظریۀ

 میان آیاتی که ،دهد و افزون بر اینمستندات قرآنی و روایی مخالفان پاسخ می
  .بیند نسخ را برقرار نمی، رابطۀشناسندطرفداران نسخ به عنوان ناسخ و منسوخ می

ابن (. گروه کمی از قرآن پژوهان و مفسران به این نظریه اعتقاد دارند
گذاران این بنیانونه ابومسلم محمد بن بحر اصفهانی یکی از براي نم) 17/،الجوزي

بن ا) 3/229فخر رازي، (».نسخ میان آیات قرآن رخ نداده است«: گویدنظریه می
نیز از دیگر طرفداران این نظریه شناخته ... جنید، عبدالمتعال جبري مصري و 

  .شوند می
 این اساس شماري از  دوم رخداد نسخ میان آیات قرآن را پذیراست و برنظریۀ

  .کنندا به عنوان منسوخ معرفی میآیات را ناسخ و تعدادي ر
 دوم را پذیرفته  شیعه نظریۀنهای تمامی مفسران و فق، یاد شدهاز میان دو نظریۀ

و در جاي جاي آثار خویش از آیاتی به عنوان ناسخ و از آیاتی دیگر به عنوان 
  . برندمنسوخ نام می
 رخداد نسخ در آیات قرآن را باور ، شیعهترین فقیهانرجستهیکی از بشهید اول 

براي نمونه در نگاه . خواند و شماري را ناسخاو برخی آیات را منسوخ می. دارد
 دوم منسوخ  آیۀ نخست ناسخ و آیۀ؛ نسخ برقرار است میان دو آیه زیر رابطۀ،شهید

  :شود شناخته می
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کُم ویذَرونَ أَزواجا یتَرَبصنَ بِأَنْفُسِهِنَّ أَربعۀَ أَشْهرٍ وعشْرًا والَّذِینَ یتَوفَّونَ مِنْ(: نخستآیۀ
 )فَإِذَا بلَغْنَ أَجلَهنَّ فَال جنَاح علَیکُم فِیما فَعلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ بِالْمعرُوفِ واللَّه بِما تَعملُونَ خَبِیر

  )234/بقره(
گذارند، باید چهار ماه و ده روز انتظار بکشند و میرند و همسرانی باقی می میو کسانی که از شما«

 خودشان خواهند، دربارة نیست که هر چه میهنگامی که به آخر مدتشان رسیدند، گناهی بر شما
  ».کنید آگاه استبه طور شایسته انجام دهند و خدا به آنچه عمل می

نْکُم ویذَرونَ أَزواجا وصِیۀً ألزواجِهِم متَاعا إِلَى الْحولِ غَیرَ والَّذِینَ یتَوفَّونَ مِ(: دومآیۀ
 )إِخْرَاجٍ فَإِنْ خَرَجنَ فَال جنَاح علَیکُم فِی ما فَعلْنَ فِی أَنْفُسِهِنَّ مِنْ معرُوفٍ واللَّه عزِیزٌ حکِیم

  )240/بقره(
گذارند، باید براي گیرند و همسرانی از خود به جا می قرار میو کسانی از شما که در آستانه مرگ«

مند سازند، به شرط اینکه بیرون نروند و اگر همسران خود وصیت کنند تا یک سال آنها را بهره
و . دهند خود به طور شایسته انجام می بر شما نیست نسبت به آنچه دربارةبیرون روند، گناهی

  ».خداوند دانا و حکیم است
هید ثانی نیز رخداد نسخ در آیات قرآن را باور دارد و در مواردي از ناسـخ و            ش

  : براي نمونه میان دو آیه زیر رابطۀ نسخ برقرار است.کندیمنسوخ قرآن بحث م
إِال ما ملَکَـت  ال یحِلُّ لَک النِّساء مِنْ بعد وال أَنْ تَبدلَ بِهِنَّ مِنْ أَزواجٍ ولَو أَعجبک حسنُهنَّ   (

  )52/احزاب( )یمِینُک وکَانَ اللَّه علَى کُلِّ شَیءٍ رقِیبا
توانی همسرانت را به همسران دیگري مبدل کنی، بعد از این دیگر زنی بر تو حالل نیست و نمی        «

و ! هر چند جمال آنها مورد توجه تو واقع شود، مگر آنچه که به صورت کنیز در ملک تو در آیـد           
  ».وند ناظر و مراقب همه چیز استادخ
)          اللَّه ا أَفَاءمِم مِینُکی لَکَتا ممنَّ وهورأُج تالالتِی آتَی کاجوأَز لَلْنَا لَکإِنَّا أَح ا النَّبِیها أَیی

          نَـاتِ خَاالتِـکبو نَاتِ خَالِکبو اتِکمنَاتِ عبو مِّکنَاتِ عبو کلَیع       ـکعرْنَ مـاجالالتِـی ه 
وامرَأَةً مؤْمِنَۀً إِنْ وهبت نَفْسها لِلنَّبِیِّ إِنْ أَراد النَّبِی أَنْ یستَنْکِحها خَالِصۀً لَک مِنْ دونِ الْمؤْمِنِینَ 

 مانُهمأَی لَکَتا ممو اجِهِموفِی أَز هِملَیا فَرَضْنَا عنَا ملِمع قَد  کَانَ اللَّـهو رَجح کلَیکُونَ عال یلِکَی 
  )50/احزاب( )غَفُورا رحِیما

اي براي تو حالل کردیم، و همچنین کنیزانی که ما همسران تو را که مهرشان را پرداخته! اي پیامبر«
 و هااي و دختران عموي تو و دختران عمهاز طریق غنایمی که خدا به تو بخشیده است مالک شده

چـه   ها که با تو مهاجرت کردند و هر گاه زن با ایمانی خود را به پیامبر بخشید، چنان    دختران خاله 
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تواند او را به همسري برگزیند؛ اما چنین ازدواجی تنها براي تو مجاز اسـت نـه        پیامبر بخواهد، می  
ایـم؛   مقرر داشـته دانیم براي آنان در مورد همسرانشان و کنیزانشان چه حکمی     دیگر مؤمنان؛ ما می   

  » !این به خاطر آن است که مشکلی بر تو نباشد و خداوند آمرزنده و مهربان است
 اول از حرمت آیۀ.  دوم ناسخه نخست منسوخ است و آیۀدر نگاه شهید ثانی آی

 دوم گوید و آیۀدن بر تعداد همسران میکنیزان به عقد، بدل کردن همسران و افزو
  )7/73،شهید ثانی، مسالک االفهام( .کنداین احکام را نسخ می

 نام  قرآن رخ نداده است و وجهمفصلهاي به باور شهید ثانی نسخ در سوره
  )1/605،شهید ثانی، شرح لمعه( . نبود نسخ در آنهاست،ها این گروه از سورهگذاري

  نسخ میان آیات و روایات. 3
  ت به سنّقرآننسخ ) الف
  :ت وجود داردیات گوناگونی در نسخ قرآن به سنّنظر

اهل ظـاهر، نـسخ کتـاب بـه     برخی چون شافعی و بیشتر شافعیان و       :  اول نظریۀ
اثبات درستی نظریۀ خویش بـه      و براي   ) 206/،خویی( دانند را روا نمی   ت متواتر سنّ
مِثْلِها أَلَـم تَعلَـم أَنَّ اللَّـه علَـى کُـلِّ شَـیءٍ       ما نَنْسخْ مِنْ آیۀٍ أَو نُنْسِها نَأْتِ بِخَیرٍ مِنْها أَو        (آیۀ

ت بـا آیـاتی کـه        نسخ کتاب به سـنّ     ، افزون بر این   .کننداستناد می  )106/بقره()قَدِیر
خوانـد  ن قرآن مـی خواند و آن حضرت را مبی     را به پیروي از قرآن فرا می      9پیامبر

  . ناسازگار است
را جـایز   متـواتر ت  نسخ قرآن به سنّ ،نیفهگروهی چون مالک و ابوح    :  دوم نظریۀ

 نخست هـم جـواز ایـن       دستۀ: شوند این گروه خود به دو دسته تقسیم می       . اننددمی
نسخ را باور دارد و هم به رخداد آن در شریعت اسالم اعتراف دارند و بـراي ایـن                 

 نسخ آیۀ ،»اال ال وصیۀ لوارث «9 وصیت به سخن پیامبر     به نسخ آیۀ   ،گونه از نسخ  
  وضـو بـه مـسح بـر خفـین         و نـسخ آیـۀ     )2/332 فخـر رازي،   (د به خبـر رجـم     جل

 دوم تنها حکم بـه جـواز   و دستۀ زنندمثال می) 2/67اصول السرخسی،  سرخسی،(
  .تابنددهند و وقوع آن را در شریعت اسالم برنمینسخ کتاب به سنت می

ت سـنّ داننـد کـه   ت را در صورتی روا مـی شماري نسخ قرآن به سنّ   :  سوم نظریۀ
  ) 2/55، سیوطی؛2/30،زرکشی( . نه اجتهاد،برگرفته از وحی باشد
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، التبیـان،   طوسی(  شیعه حوم طبرسی از تفسیر نویسان برجستۀ     شیخ طوسی و مر   
، المبسوط، سرخسی( و سرخسی ) 2/263،قرطبی( و قرطبی ) 1/342،طبرسی؛  1/398

ت را باور دارند و    نسخ قرآن به سنّ    ،ت نامدار اهل سنّ    از مفسران و فقیهان    )27/143
شـیخ طوسـی در مـستند سـازي      .داننـد ت میدلیل این انتخاب را وحیانی بودن سنّ  

  :نویسد خویش مینظریۀ
احکام قرآن دائر مدار مصالح هستند، بنابراین چنان که ممکن است یک آیه «

قرآن به جهت مصلحتی به آیه دیگري منسوخ گردد، بنابراین ممکن است یک 
  )1/398طوسی، التبیان، (» . مصلحتی به سنت نسخ گرددآیه قرآن به جهت

 ،در نظرگاه شهید اول نیز چنان که رخداد نسخ میان آیات قرآن پذیرفتـه اسـت                
اي شهید در مقام نقـد نظریـه  که   آن شاهد این نظریه  . استنیز رو ت  نسخ قرآن به سنّ   

فَلْتَقُم طَائِفَۀٌ مِنْهم معک ولْیأْخُذُوا أَسلِحتَهم وإِذَا کُنْت فِیهِم فَأَقَمت لَهم الصالةَ (که آیۀ شریفۀ
 )102/نـساء ()فَإِذَا سجدوا فَلْیکُونُوا مِنْ ورائِکُم ولْتَأْتِ طَائِفَۀٌ أُخْرَى لَم یصلُّوا فَلْیصلُّوا معک   

خن از داند، سخیر نماز به هنگام ترس منسوخ میأدر وجوب ت9ت پیامبررا به سنّ
حکم به عـدم جـواز       بلکه از نبود شرط نسخ،       ،گویدناروا بودن این گونه نسخ نمی     

ت  شـریفه از جهـت زمـانی پـس از سـنّ     بـه بـاور شـهید آیـۀ    . دهـد  این نـسخ مـی    
م زمانی دلیل منسوخ بر دلیـل    شرط نسخ که تقد    بنابراین ،فرود آمده است  9پیامبر

   )4/342ذکري، شهید اول،  (.جا وجود ندارد، در اینناسخ است
پذیرد و به همین جهت در نقـد       شهید ثانی نیز اصل امکان این گونه نسخ را می         

او در . گویـد سخ سخن نمـی  از ناممکن بودن این شکل از ن،ت نسخ عقد موقّ  نظریۀ
 فَما استَمتَعتُم بِهِ مِنْهنَّ فَـآتُوهنَّ أُجـورهنَّ  (شریفۀ ت مبنی بر نسخ آیۀ     اهل سنّ  نقد نظریۀ 

  :گوید به روایات می)24/نساء()فَرِیضَۀ
  :این ادعاي نسخ از جهاتی چند در خور پذیرش نیست«
 .آورند با یکدیگر ناسازگارندروایاتی که اهل سنت براي نسخ می. 1
بر اساس مستندات روایی اهل سنت، نسخ باید دو مرتبه صورت پذیرفته . 2

حجۀ الوداع، به حرمت عقد باشد که یک مرتبه آن، نسخ حلیت عقد موقت در 
 .موقت در جنگ خیبر است، در صورتی که هیچ کس چنین نسخی را ادعا ندارد
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روایت ربیع بن سبره که یکی از مستندات روایی نظریه نسخ است، از چند . 3
) ب. این روایت از جهت سند مخدوش است) الف: جهت در خور استناد نیست

این روایت با دیگر روایاتی که داللت )  ج.واژگان روایت با یکدیگر ناسازگارند
شهید ثانی، شرح (» .باشدبر عدم نسخ عقد موقت دارد ناسازگار می

   )281ـ5/282لمعه،
  ت به قرآننسخ سنّ) ب

  :ت به قرآن نیز چند نظریه وجود دارددر نسخ سنّ
   ت به قرآنجواز نسخ سنّ. 1

بـه بـاور   . دهندن نسخ میطرفداران این نظریه به دلیل اولویت، حکم به جواز ای  
ت به قـرآن   به اولویت نسخ سنّ  بنابراین ، روا باشد  سنت به   قرآناین گروه اگر نسخ     
  : به قرار ذیل استهاي این نسخ برخی از نمونه. نیز جایز خواهد بود

ـ      (: اول نمونۀ ـوا الْمقْرَبفَال ی سشْرِکُونَ نَجا الْمنُوا إِنَّما الَّذِینَ آمها أَیی   ـدعب ـرَامالْح جِدس
 )عامِهِم هذَا وإِنْ خِفْتُم عیلَۀً فَسوف یغْنِـیکُم اللَّـه مِـنْ فَـضْلِهِ إِنْ شَـاء إِنَّ اللَّـه علِـیم حکِـیم          

  )28/توبه(
مشرکان ناپاکند؛ پس نباید بعـد از امـسال نزدیـک مـسجد الحـرام            ! ایداي کسانی که ایمان آورده    «

سازد؛ خداوند ترسید، خداوند هر گاه بخواهد، شما را به کرمش بی نیاز می ر از فقر می   و اگ ! شوند
  ».دانا و حکیم است
  ) 3022 ح،3/162سجستانی،( »من دخل المسجد فهو آمن« :پیامبر فرمود

 ناسخ و روایت آیه. پیامبر رابطۀ نسخ برقرار استمیان آیۀ یاد شده و روایت 
  .منسوخ است

ت بحث استحباب اذان براي نماز قضا نیز شهید اول از نسخ سنّدر  :دوم نمونۀ
  :نویسداو می. گوید سخن میبه آیه

جایز است که یک اذان و اقامه براي نماز اول گفته شود و براي دیگر نمازها «
تنها اقامه گفته شود، هر چند برخی معتقدند که گفتن اذان و اقامه براي هر نماز 

امبر که در جنگ خندق چهار نماز ایشان قضا شده بود، افضل است، چه اینکه پی
به بالل گفتند اذان و اقامه بگوید و او نیز براي هر نماز قضا، اذان و اقامه 
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  )3/230شهید اول، ذکري، (» .گفت می
 عـضٍ وبِمـا  الرِّجالُ قَوامونَ علَى النِّساءِ بِما فَضَّلَ اللَّه بعضَهم علَى ب         (ۀ شریف آیۀ : سوم نمونۀ

أَنْفَقُوا مِنْ أَموالِهِم فَالصالِحات قَانِتَات حافِظَات لِلْغَیبِ بِما حفِظَ اللَّه والالتِی تَخَافُونَ نُـشُوزهنَّ       
سبِیال إِنَّ اللَّه کَـانَ  فَعِظُوهنَّ واهجرُوهنَّ فِی الْمضَاجِعِ واضْرِبوهنَّ فَإِنْ أَطَعنَکُم فَال تَبغُوا علَیهِنَّ     

  )34/نساء( )علِیا کَبِیرًا
هایی که خداوند براي بعضی نسبت به بعـضی        مردان، سرپرست و نگهبان زنانند، به خاطر برتري       «

و زنان صالح، زنانی هستند که . کنندهایی که از اموالشان می      دیگر قرار داده است و به خاطر انفاق       
اسرار و حقوق او را در مقابل حقوقی که خدا براي آنان قرار ) سر خود،هم(متواضعند، و در غیاب 

و آن دسته از زنان را که از سرکشی و مخالفتشان بیم دارید، پند و اندرز دهید    . کنندداده، حفظ می  
و اگر از شما پیروي کردند، راهی براي تعـدي  ! و در بستر از آنها دوري نمایید و آنها را تنبیه کنید    

 » .خداوند بلند مرتبه و بزرگ است! ا نجوییدبر آنه
 ؛ سجـستانی،  2/147 ؛ دارمـی،  261/ شـافعی،  (»ال تضربوا اماء اهللا   «: سخن پیامبر 

1/476(  
 قرآن ناسـخ سـخن   رقرار است و آیۀ نسخ بمیان آیۀ شریفه و سخن پیامبر رابطۀ   

  ) 16/450 ،النووي( .باشدامبر میپی
 ، با آیۀآننگام ترس تا زمان رهایی از وجوب تأخیر نماز به ه :نمونۀ چهارم

  ) 2/553شیخ طوسی، عدة االصول، . ( زیر نسخ شده استشریفۀ
 )فَإِنْ خِفْتُم فَرِجاال أَو رکْبانًا فَإِذَا أَمِنْتُم فَاذْکُرُوا اللَّه کَما علَّمکُـم مـا لَـم تَکُونُـوا تَعلَمـون             (
   )239/بقره(
 خدا را ، را باز یافتیداما هنگامی که امنیت خود    ! پیاده یا سواره انجام دهید    ر حال   و اگر بترسید، د   «

  ».دانستید، به شما تعلیم داد ، چیزهایی را که نمیهمان گونه که خداوند! یاد کنید
فَولِّ (ۀ آیهنگام عبادت باوجوب استقبال به سمت بیت المقدس به  : پنجمنمونۀ

جِدِ الْحسشَطْرَ الْم کهج2/321جصاص، . (شده استنسخ  )144/بقره()رَامِو(  
شَـهرُ رمـضَانَ الَّـذِي      (ۀ آی ت بود، با  ز عاشورا که برگرفته از سنّ      رو روزة : ششم نمونۀ

 )أُنْزِلَ فِیهِ الْقُرْآنُ هدى لِلنَّاسِ وبیِّنَاتٍ مِنَ الْهدى والْفُرْقَانِ فَمنْ شَـهِد مِـنْکُم الـشَّهرَ فَلْیـصمه     
 .که داللت بر وجوب روزه در مـاه رمـضان دارد نـسخ گردیـده اسـت         )185/بقره(
  ) 3/150 آمدي،(
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  ت به قرآنعدم جواز نسخ سنّ .2
 و )172/محقـق حلـی،   (تابندت به قرآن را برنمی     نسخ سنّ  ،شماري چون شافعی  

  .دانندت را بیان قرآن میسنّ
  دین شهینظریۀ

ت به قرآن را باور دارد و براي این سنّ است که نسخ شهید اول در شمار فقیهانی
 همـان  ،دارد که شماري از آنهـا  هایی در آثار خویش عرضه می      نمونه ،شکل از نسخ  

   :به قرار زیر استهاي باالست و برخی دیگر نمونه
وإِذَا کُنْـت   ( آیۀ شـریفۀ   نسخ وجوب تأخیر نماز در حال ترس با       :  نخست نمونۀ

   الص ملَه تفَأَقَم کُونُوا مِـنْ          فِیهِموا فَلْیدجفَإِذَا س متَهلِحأْخُذُوا أَسلْیو کعم مطَائِفَۀٌ مِنْه الةَ فَلْتَقُم
ت را به عنوان نسخ سنّ   )102/نساء()ورائِکُم ولْتَأْتِ طَائِفَۀٌ أُخْرَى لَم یصلُّوا فَلْیصلُّوا معک       

  ) 4/342شهید اول، ذکري،. (آوردبه قرآن می
یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا قُمـتُم إِلَـى الـصالةِ فَاغْـسِلُوا وجـوهکُم           (ۀ شریف آیۀ:  دوم نمونۀ

ناسخ مسح بر    )6/مائده()وأَیدِیکُم إِلَى الْمرَافِقِ وامسحوا بِرُءوسِکُم وأَرجلَکُم إِلَى الْکَعبین       
در پاسـخ   7امـام علـی   ) 145-2/146همان،( .تخفین توسط پیامبر قرار گرفته اس     

این مسح پیش از :  فرمود»رأیت رسول اهللا یمسح علی الخفین   «: مغیره که ادعا داشت   
: فرمـود 7امام. دانم نمی: ؟ مغیره در پاسخ گفت  مائده بود یا پس از آن      نزول سورة 

 مائده که سورة، چه اینیامبر است ناسخ این رفتار پ   )...یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِذَا قُمتُم     (ۀآی
 ده و مسح بر خفین پـیش از نـزول آیـه       دو یا سه ماه پیش از ارتحال پیامبر نازل ش         

  )1/361  االحکام،تهذیبطوسی، . (انجام گرفته است
ـ          ( شریفۀ آیۀ: نمونۀ سوم  عم مطَائِفَـۀٌ مِـنْه الةَ فَلْـتَقُمالص ملَه تفَأَقَم فِیهِم إِذَا کُنْتو ک

ولْیأْخُذُوا أَسلِحتَهم فَإِذَا سجدوا فَلْیکُونُوا مِنْ ورائِکُم ولْتَأْتِ طَائِفَۀٌ أُخْرَى لَـم یـصلُّوا فَلْیـصلُّوا          
 نماز به هنگـام تـرس   اقامۀخیر أتت پیامبر در وجوب   ناسخ سنّ  )102/نساء()معک
  )3/230ذکري،. (است

وإِذَا کُنْت فِیهِم (ۀیه را باور دارد و بر این اساس آی    ت به آ  شهید ثانی نیز نسخ سنّ    
ت سقوط نماز بـه هنگـام تـرس معرفـی      را ناسخ سنّ  )102/نساء()فَأَقَمت لَهم الصالة  

  )379 و 240/شهید ثانی، روض الجنان،. (کندمی
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  اقسام نسخ
ـ  نـسخ تـالوت   : صور عقلی سه قسم دارد    نسخ در آیات قرآن به ت      ، سخ حکـم  ، ن

  . تالوت و حکمنسخ
  : در مورد رخداد این انواع نسخ در قرآن وجود دارددو نظریه

سـت و بـراي ایـن انـواع         قـوع انـواع نـسخ در قـرآن را پذیرا           نخـست و   نظریۀ
  :دارندهایی نیز عرضه می نمونه

  نسخ تالوت: اول
  اما حکـم آیـه از درجـۀ   ،در نگاه برخی تالوت شماري از آیات قرآن نسخ شده 

الشیخ و الـشیخه اذا زنیـا فارجموهمـا        «براي نمونه عبارت    . نشده است اعتبار ساقط   
اي از آیات قرآن بوده اسـت کـه تـالوت آن             آیه » نکاال من اهللا واهللا عزیز حکیم      ۀالبت

  )1/393طوسی، التبیان، . (آن بر جا مانده است اما حکم ،نسخ گردیده
  نسخ حکم و تالوت: دوم

 براي ایـن    )همان (. آیه و حکم آن است      دیگر نسخ در آیات، نسخ تالوت      گونۀ
ال ترغبوا عـن آبـائکم فانـه کفـر        « و» و عشر رضعات یحرمن   « نوع از نسخ، به نسخ    

در این دو نمونه هم تالوت آیه و هم حکم آن منسوخ گردیـده           . زنند مثال می  »بکم
  )1/338،طبرسی( .است
  نسخ حکم: سوم

جـا کـه    آن تـا    ،بسیار است  ... هاي این گونه نسخ در متون روایی، قرآنی و        نمونه
براي نمونه از دو . کنندیها آیه را به عنوان ناسخ و منسوخ قرآن شمارش م برخی ده 

  . دوم ناسخ است، آیۀ نخست منسوخ و آیۀ زیرآیۀ
)   ابِرُونَ یعِشْرُونَ ص کُنْ مِنْکُملَى الْقِتَالِ إِنْ یؤْمِنِینَ عرِّضِ الْمح ا النَّبِیها أَیإِنْ  ینِ ووا مِـائَتَیغْلِب

  )65/انفال( )یکُنْ مِنْکُم مِائَۀٌ یغْلِبوا أَلْفًا مِنَ الَّذِینَ کَفَرُوا بِأَنَّهم قَوم ال یفْقَهون
هر گاه بیست نفر با استقامت از شما باشند، بر دویست ! منان را به جنگ تشویق کن     ؤ م !اي پیامبر «

گردند؛ چـرا    نفر باشند، بر هزار نفر از کسانی که کافر شدند پیروز میکنند؛ و اگر صد   نفر غلبه می  
  ».فهمندکه آنها گروهی هستند که نمی
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اآلنَ خَفَّف اللَّه عنْکُم وعلِم أَنَّ فِیکُم ضَعفًا فَإِنْ یکُنْ مِنْکُم مِائَۀٌ صابِرَةٌ یغْلِبوا مِائَتَینِ وإِنْ یکُنْ (
أَلْف ابِرِینمِنْکُمالص عم اللَّهنِ بِإِذْنِ اللَّهِ ووا أَلْفَیغْلِب66/انفال( ) ی(  

 و دانست که در شما ضعفی است؛ بنابراین، هر گاه یکصد        م اکنون خداوند به شما تخفیف داد      ه«
ر هزار نفر باشند، بر دو هزا ؛ و اگر یکشوندشند، بر دویست نفر پیروز مینفر با استقامت از شما با

  »!نفر به فرمان خدا غلبه خواهند کرد؛ و خدا با صابران است
 دوم تنها رخداد نسخ حکم را بـاور دارد و وقـوع نـسخ تـالوت و نـسخ         نظریۀ

 تحریـف  و نوع گونه نسخ را برابـر بـا نظریـۀ   حکم و تالوت را منکر است و این د   
  .بیند میقرآن

آیاتی که تالوت آنها    در این میان شهید اول در جاي جاي آثار خویش از حکم             
براي نمونه در بحث غسل، حکم به حرمت مس آیات . گویدنسخ گردیده سخن می  

  :کند میوخ شده است را از این حکم استثنادهد و آیاتی که تالوت آنها منسمی
و مسح خط المصحف و لو نسخ الحکم بخالف منسوخ التالوة و ان بقی «

  )15/شهید اول، البیان،( ».الحکم
  )1/96شهید اول، الدروس،(» .وز مس الکتب المنسوخۀ و ما نسخ تالوتهو یج«
شهید (» .من مس الکتب المنسوخۀ، و ال مما نسخ تالوته) المحدث(و الیمنع «

  )1/265اول، ذکري،
شهید ثانی نیز نسخ تالوت را باور دارد و بر این اساس مس منسوخ الـتالوه را                  

 ثـانی،   دشـهی  (.بینـد الحکـم را روا مـی      اما مس منسوخ     ،داندتوسط جنب حرام می   
  )50/،روض الجنان

اي براي نسخ تالوت یـا نـسخ تـالوت و          با این وجود در آثار شهید هیچ نمونه       
 شاید بتوان شهید را منکر وجود نـسخ تـالوت و نـسخ              بنابراین. حکم وجود ندارد  

سخ حکم و تالوت در آیات وحی دانست و حکم ایشان را تنها بیانگر حکم انواع ن         
  . با قطع نظر از رخداد آن در قرآن دانست
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  شرایط نسخ
براي نمونه شـرعی    . اندن شرایطی چند براي نسخ آورده     تفسیر نویسان و اصولیا   

خر زمانی ناسخ از منسوخ، ناسازگار بودن دو حکم، دائمی بـودن        أبودن دو حکم، ت   
  . ...حکم و 

یط نسخ را یـاد     شهید اول در آثار خویش به صورت صریح و روشن بحث شرا           
 اما به استناد تعریف شهید اول از ناسخ و جمالتی که در نقـد رخـداد          ،نکرده است 

توان به برخی از شرایط نسخ در نگاه شهید دسـت        می ،ت دارند نسخ میان آیه و سنّ    
  :نویسدمی براي نمونه در تعریف ناسخ. یافت

» .کان ثابتاالرافع حکما شرعیا بخطاب شرعی متراخ عنه علی وجه لواله ل«
  )1/46شهید اول، ذکري، (

 ؛، شرعی بودن دو حکم است شرط نخست نسخاین تعریف نشان از آن دارد که
 در ایـن  ، یا هر دو عقلی باشـد     ، عقلی ياي که اگر یک دلیل شرعی و دیگر       به گونه 

تـوان  شرط دومی که مـی . صورت هیچ یک از دو دلیل ناسخ یا منسوخ نخواهد بود   
 بایـد از  ، این است که دلیلی که ادعا شده ناسـخ اسـت         ،رون کشید از این تعریف بی   

 ناسـخ  شده باشد و دلیل منسوخ پیش از آیۀجهت زمانی پس از حکم منسوخ نازل    
شرط سوم آن است که زمان پایان یافتن حکـم منـسوخ بـه هـیچ                . فرود آمده باشد  

نبود حکـم  شکلی در دلیل منسوخ ذکر نشده باشد و به تعبیر شهید حکم منسوخ با          
  . ناسخ پا برجا و استوار باقی بماند

وإِذَا کُنْت فِـیهِم  (ۀ رخداد نسخ میان آی    شهید در مقام نقد نظریۀ     دیگر اینکه  نمونۀ
 فَأَقَمت لَهم الصالةَ فَلْتَقُم طَائِفَۀٌ مِنْهم معک ولْیأْخُـذُوا أَسـلِحتَهم فَـإِذَا سـجدوا فَلْیکُونُـوا مِـنْ            

ت پیـامبر در  و سـنّ  )102/نـساء ( )ورائِکُم ولْتَأْتِ طَائِفَۀٌ أُخْرَى لَم یصلُّوا فَلْیصلُّوا معـک  
  :گویدواجب نبودن اقامه نماز به هنگام ترس می

گیریم که آیه ت پیامبر فرود آمده است نتیجه میاز آن جهت که آیه پس از سنّ«
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  )4/342همان، (» .منسوخ نخواهد بود
ي  برا.کند به برخی از شرایط نسخ اشاره میاولهید ثانی نیز چون شهید ش

  را ناسخ آیۀ)115/بقره()فَأَینَما تُولُّوا فَثَم وجه اللَّه(ۀاي که آینمونه در نقد نظریه
، به شرط ناسازگاري کند معرفی می)144/بقره()فَولِّ وجهک شَطْرَ الْمسجِدِ الْحرَام(

د و بر اساس همین شرط میان دو آیۀ یاد شده رابطۀ نسخ کندو حکم اشاره میمیان 
 دوم را ناظر به  را ناظر به نمازهاي مستحبی و آیۀ نخستآیۀ. بیندرا برقرار نمی

  )192/،، روض الجنانشهید ثانی (.خواندنمازهاي واجب می
نخـست را  آیـۀ  تابد و  زیر را برنمی   ه هم ایشان رخداد نسخ میان دو آیۀ       چنان ک 

 میان ایـن دو آیـه ناسـازگاري    که اوالً، چه اینشناسد دوم را ناسخ نمیمنسوخ و آیۀ 
یک آیه ناسخ و دیگـري منـسوخ    اصل عدم نسخ اقتضا دارد که        وجود ندارد و ثانیاً   

  )6/102 ،شهید ثانی، شرح لمعه(نباشد؛ 
وا النِّـساء کَرْهـا وال تَعـضُلُوهنَّ لِتَـذْهبوا بِـبعضِ مـا       یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا ال یحِلُّ لَکُم أَنْ تَرِثُ      (

آتَیتُموهنَّ إِال أَنْ یأْتِینَ بِفَاحِشَۀٍ مبیِّنَۀٍ وعاشِرُوهنَّ بِالْمعرُوفِ فَإِنْ کَرِهتُموهنَّ فَعسى أَنْ تَکْرَهوا              
  )19/نساء( )اشَیئًا ویجعلَ اللَّه فِیهِ خَیرًا کَثِیرً

و آنـان  ! براي شما حالل نیست که از زنان از روي اکراه ارث ببرید! ایداي کسانی که ایمان آورده    «
مگر اینکـه آنهـا عمـل    ! اید را تملک کنیدرا تحت فشار قرار ندهید که قسمتی از آنچه به آنها داده    

گر از آنها کراهت داشتید، چـه  و ا! و با آنان به طور شایسته رفتار کنید. زشت آشکاري انجام دهند   
  »!بسا چیزي خوشایند شما نباشد و خداوند خیر فراوانی در آن قرار دهد

الزَّانِیۀُ والزَّانِی فَاجلِدوا کُلَّ واحِدٍ مِنْهما مِائَۀَ جلْدةٍ وال تَأْخُذْکُم بِهِما رأْفَۀٌ فِی دِیـنِ اللَّـهِ إِنْ          (
  )2/نور( )هِ والْیومِ اآلخِرِ ولْیشْهد عذَابهما طَائِفَۀٌ مِنَ الْمؤْمِنِینکُنْتُم تُؤْمِنُونَ بِاللَّ

نسبت به آن دو ) و محبت کاذب(هر یک از زن و مرد زنا کار را صد تازیانه بزنید؛ و نباید رأفت   «
وهـی از  و بایـد گر ! شما را از اجراي حکم الهی مانع شود، اگر به خدا و روز جـزا ایمـان داریـد                

  ».مؤمنان مجازاتشان را مشاهده کنند
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  دانش عام و خاص
بحث عام و خاص در .  دانش عام و خاص است،نیهاي قرآدانشیکی دیگر از 

  . شودجاي جاي آثار شهیدین دیده می
شناسـد و دانـستن عـام و        شهید اول بحث عام و خاص را بسیار پر اهمیت می          

  )2/65 ،شهید اول، الدروس( .خواند خاص را یکی از شرایط اصلی قضاوت می
توان در جاي جاي مباحث فقهی بـه   عام قرآن حجت است و می     ،به باور شهید  

بر ایـن اسـاس   . عموم آیات استناد کرد و احکام فقهی را از عام قرآن استخراج کرد   
 .بردشهید اول در بسیاري از ابواب فقهی از عموم آیات سود می

او را خواند و خبـر   نیابتی فاسق را مجزي می    در کتاب حج، حج   :  نخست نمونۀ
 )یا أَیها الَّذِینَ آمنُوا إِنْ جـاءکُم فَاسِـقٌ بِنَبـإٍ فَتَبینُـوا            (ۀ شریف از این حج با استناد به آیۀ      

  )1/320همان، . (کنددر خور اعتماد معرفی می )6/حجرات(
دانـد و از عمـوم   یدر بحث وصیت نیز تعیین موصی لـه را الزم نمـ     :  دوم نمونۀ

کُتِب علَیکُم إِذَا حضَرَ أَحدکُم الْموت إِنْ تَرَك خَیرًا الْوصِیۀُ لِلْوالِدینِ واألقْرَبِینَ بِالْمعرُوفِ   (ۀآی
 )2/308همان، ( .بردسود می )180/بقره()حقا علَى الْمتَّقِین

داند و عمـوم    ت میته را روا نمی    در بحث مکاسب نیز انتفاع از پوس      :  سوم نمونۀ
حرِّمت علَیکُم الْمیتَۀُ والدم ولَحم اْلخِنْزِیرِ وما أُهِلَّ لِغَیرِ اللَّـهِ بِـهِ والْمنْخَنِقَـۀُ والْموقُـوذَةُ                 (ۀآی

 خـویش   را مـستند نظریـۀ     )3/مائده( )والْمتَرَدِّیۀُ والنَّطِیحۀُ وما أَکَلَ السبع إِال ما ذَکَّیتُم       
  )1/135شهید اول، ذکري،  (.کندمعرفی می

، )2/397ذکـري، ( ، نمـاز  )3/384،الـدروس (  در بحث رهن   ،افزون بر موارد فوق   
نیز از عمـوم آیـات در اسـتنباط      ...  و) 1/302،همان( ، وصیت )252/همان،( طهارت

  . احکام سود برده شده است
یات در صورتی درست است که دلیلـی بـر       استناد به عموم آ    ،به باور شهید اول   

که در صـورت  ) 244/همان،(اسازگار با عام وجود نداشته باشد تخصیص یا دلیلی ن   
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نخست دلیل خاص باید مورد استناد قرار گیرد و در صورت دوم باید میان دو دلیل      
که جمع میان دو دلیل عام بهتر از نامعتبر خواندن  چه این  )2/256همان،(. جمع گردد 

  )421/همان،. ( دو یا یکی از آن دو استهر
دانند و به عموم  کسانی که قبض را شرط درستی رهن نمی    بر این اساس، نظریۀ   

ا أَیها الَّذِینَ آمنُوا أَوفُوا بِالْعقُودِ أُحِلَّت لَکُم بهِیمۀُ األنْعامِ إِال ما یتْلَى علَیکُم غَیرَ محِلِّـی             ی(ۀآی
 دِ ویرِید      الصا یم کُمحی إِنَّ اللَّه رُمح چـه   کنند درست نیـست   استناد می  )1/مائده( )أَنْتُم ،

وإِنْ کُنْتُم علَى سفَرٍ ولَم تَجِدوا کَاتِبا فَرِهانٌ مقْبوضَۀٌ فَإِنْ أَمِنَ بعضُکُم بعضًا (ۀ شریفکه آیۀاین
   انَتَهؤَدِّ الَّذِي اؤْتُمِنَ أَمفَلْی             اللَّـهو هقَلْب آثِم ا فَإِنَّههکْتُمنْ یمةَ وادوا الشَّهال تَکْتُمو هبر تَّقِ اللَّهلْیو 

خاص است و ایـن خـاص، عمـوم عـام را تخـصیص           )283/بقره()بِما تَعملُونَ علِیم  
 )3/384،الدروس. (اندازدجه اعتبار میعام را از درزند و  می
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