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وایت   امام علی« نسوخناسخ و م»معناشناسی نسخ در پرتو ر

 1مرضیه اکاتی
کپور  2حسین خا
  3غالمرضا رضوی دوست

 چکیده

که صاحب بهاز بهه خهود  نظران علوم قرآنی را از دیهر ناسخ و منسوخ از ،مله مسائلی است 
کثهههر  آورده مشهههغول داشهههته و آثهههاری را در ایهههن حهههوزه بهههه رشهههته تحریهههر در انهههد. دسهههتمایه ا

که در ضمن آن امیهراس گران روایتی از امام علی  پژوهش کهه  ت  المهامنین بهه شخصهی 
کهرد و « ناسهخ و منسهوخ»کهرد، از علهم بهه  در مسجد نشسته بود و مردم را موعظه می سهاال 

کهردی. بها تَمهل در  چون فرد ابراز بی اطلعی نمود، امام فرمود: خود و شهنوندگان را ههل  
که ندانستن مفههوم چنه این حدیث این ساال در ذهن خطور می د آیهه، بنها بهر معنهای کند 

 تواند مو،ب هلکت شود؟ پا روایت معنایی فراتر دارد. کنونی نسخ، چگونه می
کهه بهه روا  هدف مقاله حاضر معناشناسی نسخ در پرتو این روایت امام علی  است 

تحلیلی با رویکرد حدیثی و تاریخی، پا از بررسی منابع اصیل، ضمن نشان  -توصیفی 
کهه: مفههوم نسهخ در آن روزگهار معنهای وسهیعی داشهته و  می دادن طرق حدیث، بیان کنهد 

گهرر زمهان از عمومیهت آن  کهه در  گرفته، بهه طهوری  عناوین مختلفی از علوم قرآنی را در بر 
گشههته و بههه تعبیههری قههب  مفهههومی در آن رخ داده  کاسههته و در معنههایی خههاص اصههطلم 

گهو بههوده  قهوی، قصهه اسهت. بهر همهین اسهات، شخصهیت مهورد خطهاب امهام، بهه احتمهال
اص و عدم احاطهه آن است و شکل هها بهه علهوم مهورد نیهاز ،ههت تفسهیر  گیری ،ریان قصِّ

مانه عمومیت معنای ناسخ و منسوخ را تقویت می گ   کند. قرآن، 
 گو، نسخ. ، ناسخ، منسوخ، قصهامام علی  کلید واژه:

                                                   
 .  (marziye.okati68@gmail.com)آموخته ارشد دانشکده علوم قرآنی زاهدان  . دانش1

 .)dr.khakpour@theo.usb.ac.ir(الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان )نویسندۀ مسئول( . دانشیار دانشکده 2
 .  )r.razavi14@gmail.com (. مربی دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان3
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 مقدمه
کهه ههای مخ دانش ناسخ و منسوخ از ،مله مباحث بنیادین در حهوزه تله  اسهلمی اسهت 

چرایهههی و  4دیههر زمههانی اسههت اندیشههمندان را بههه خههود مشههغول داشههته و در حکمههت و فلسههفه،
گههران اسههلمی در  ههها شههده اسههت. دسههتمایه غالههب پههژوهش فرسههایی چگههونگی تحقهه  آن قلههم

 است:  اهمیت نسخ و شناخت آن حدیثی از مولی امیرالمامنین علی 
یلیل دْیلیلل عیلیلل  و  النیلیلاِ. فقیلیلال: میلیلا هیلیلذا؟ قیلیلالوا: رٍیلیلل ییلیلذک  ِف املعیلیلجد فیلیلاذا رٍیلیلل ین

  5الناِ..... وعهمت الناس    املنعوخ؟ قال: ّل. قال ههکت   اههکت.

کهههه مهههردم را انهههرار مهههی امهههام علهههی  داد،  وارد مسهههجد شهههدند، فهههردی را مشهههاهده نمودنهههد 
که مردم را موعظه می کسی است؟ پاسخ دادند: فردی است  فرد کند. امام از آن  پرسیدند: چه 

گفههت: خیههر. امههام فرمههود: هههم خههود هههل   سههاال نمودنههد: آیهها ناسههخ و منسههوخ را مههی شناسههی؟ 
کهه از تَمهل در ایهن حهدیث بهه ذههن خطهور  شدی و هم دیگران را ههل  نمهودی. سهاال مهمهی 

گهر نسهخ بهه معنهای اصهطلحی امهروز باشهد،  می کهه ا کند و دستمایه پژوهش حاضر است، این 
مفههوم چنهد آیهه محهدود باعهث ههل  شهدن باشهد و آیها چنهین  چگونه ممکهن اسهت ندانسهتن

گمراهی هستند.  چیزی بر همه واعظان وا،ب است. در این صورت عده ییادی در 
که نسخ در  و دیگر ائمه و اصحاب متو،ه می با تَمل در روایات و اقوال امام علی  شویم 

. بهههوده، و ایهههن لفههه  نهههزد آن زمهههان اعهههم از: عهههام و خهههاص، مطلههه  و مقیهههد، مبهههین و مجمهههل و ..
گسهترده کنهونی داشهته و دارای معنهایی عهام بهوده اسهت؛ یعنهی  پیشینیان مفههومی  تهر از مفههوم 

نوعی قب  مفههومی در آن رخ داده اسهت. بهر همهین اسهات، شهناخت نسهخ بهه عنهوان یکهی از 
کتاب خداوند ضروری است؛ همان کهه امهام علهی  مقدمات و شرایط فهم  در حهدیث  طور 

انههد. طبهه  ایههن بیههان، اصههطلم نسههخ محههدود در یههک یهها چنههد آیههه  و منسههوخ بیههان داشههتهناسهخ 
گسترده نمی که مشتمل بر آیات فراوانهی از قهرآن اسهت. بهه همهین دلیهل،  شود و مفهوم  تری دارد 

که در ،ایگاه واع ، نصیحت گیهرد، بایهد عهالم بهه ناسهخ و  گهو قهرار مهی کننهده یها قصهه شخصی 
 منسوخ باشد.

                                                   
 .303، صی بر تاریخ و علوم قرآنیدرآمد. 4
غهههوام  ؛ 62، ص2، جالجههامع لحکهههام القهههرآن؛ 30 -29، صنواسهههخ القهههرآن؛ 48، ص2، جالناسههخ و المنسهههوخ. ر. : 5

 .375، ص2، جاللباب فی علوم القرآن؛ 257، صالسماء المبهمه الواقعه فی متون الحادیث المسنده
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 حقیقپیشینه ت
گفتههه شههناخت ناسههخ و منسههوخ دانش  دربههاره اهمیههت انههد، امههها  پژوههههان مطالههب بسههیاری 

شهود؛ بهه عنهوان  های مختصری یافت می تنها نوشته درخصوص تحلیل حدیث امام علی 
کتاب  ای بهه موضهوه شهناخت ناسهخ و  چند صفحه و مبانی علوم قرآنی امام علی نمونه در 

کتهاب  منسوخ پرداخته شده و در حد یک صهفحه بهه حهدیث مهورد نظهر اشهاره شهده اسهت. در 
دربههاره ناسههخ و منسههوخ بههه طههور   در تفاسههیر اهههل سههنت بههه روایههت امههام علههی اهههل بیههت 

 مختصر پرداخته است. 
کامهل  کتهاب مسهتقلی بهه تحلیهل و بررسهی  کهرده، مقالهه یها  کهه نگارنهده بررسهی  اما تها ،هایی 

که فرد م روایت و معنا کسی بوده، ن رداخته و  ورد خطاب امام علی شناسی نسخ و این  چه 
کرده که این روایت را بیان  کسانی  اند، برای اثبات اهمیت ناسخ و منسوخ بهوده اسهت. از  همه 

این رو، نگارنده با تکیه بر برخی شواهد روایی معتبر توانسته است بهه تحلیهل و بررسهی حهدیث 
خ بهها عصههر نههزول، اهمیههت روایههت ناسههخ و بدههردازد و بهها تبیههین تفههاوت امههروزی معناشناسههی نسهه

 را مشخص سازد. منسوخ امام علی 

 . معناشناسی نسخ در پرتو حدیث امام علی 1
لزم اسهههت در ،وانهههب حهههدیث،  بهههرای در  مفههههوم واقعهههی نسهههخ در عصهههر امهههام علهههی 

نهوه  مخاطبان آن به خوبی تَمل نمود و شواهد پیرامون آن را مورد ارییابی و دقهت قهرار داد. ایهن
که برای فهم بهتر  بررسی را می توان در زمره معناشناسی تاریخی به اصطلحی نوین آن دانست 
 گشا است. حدیث، راه

 )قبض و بسط مفهومی( . عمومیت معنای نسو در عصر رسول اهلل 1-1
کهه  گیهری سهیر تطهور معنهای نسهخ مشهخص مهی با تَمل معناشناسانه در حهدیث و پهی شهود 

گهرر تهاریخ قهب  مفههومی پیهدا نمهوده  این لف  در ابتهدا کهه در  دارای عمومیهت معنهایی بهوده 
 6است.

کلمات، عبارات و ،مله هاست و همیشه تلا شده اسهت  معناشناسی، مطالعه معنای 
گوینهده مهی تر تکیه شود تا آن ها بیش که به معنای قراردادی واژه خواههد، واژه را در موقعیهت  چه 

                                                   
 .49، صر المیزانمعناشناسی در زمانی واژگان قرآن در تفسی. 6
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کند.  7خاصی معنا 
تحههول معنههایی  8گوینههد. یههرات معنهها در طههول زمههان را معناشناسههی تههاریخی مههیمطالعههه تغی

کهه هههر لفظهی محهدود بهه معنهای وضههعی خهود نمهی شهود، بلکهه در رونههد  الفهاظ بهدین معناسهت 
های مختلفی بروز و رهور  شود و این تحول در معنا به صورت تاریخی دچار تحول معنایی می

کههه یهها بههر تعههداد مههد مههی کاسههته شههده  هههای واژه افههزوده، و یهها از تعههداد آن لولکنههد؛ بههدین معنهها  ههها 
کههه در طههول زمههان بههر یههک واژه حمههل  اسههت. مطالعههات معناشناسههی، تغییههرات و تحههولتی را 

 9دهد. شود، در قالب غرابت، قب  مفهومی، بسط مفهومی و ... مورد مطالعه قرار می می
کهه یهک واژه زمهانی در بهه ایهن معن -که مفهوم نسخ از این نوه اسهت  -قب  مفهومی اسهت 

گرشهههت زمهههان و رویکهههرد رخهههدادهایی در عهههالم  کهههار رفتهههه اسهههت و در اثهههر  معنهههای وسهههیعی بهههه 
کهه  ها، دچار ضی  مفهومی شده است و به تعبیر یبهان معنادهی واژه شناسهان، تعهداد اشهیایی 

کاسهتی نههاده یها یهک واژه مفههوم تخصصهی یک واژه در آن دللت مهی کهرده تهر پیهدا  کنهد، رو بهه 
 10است.

کلهی بهه  از قب  مفهومی به تخصیص معنهایی نیهز تعبیهر مهی شهود؛ تغییهر دللهت از معنهای 
کههاهش معنههای واژگههان اسههت. کههردن حههوزه معنههایی یههک لفهه  و یهها   11معنههای ،زئههی و محههدود 

 توان در واژه نسخ مشاهده نمود. ای از قب  مفهومی در قرآن و روایات را می نمونه
دمین متفههاوت اسههت. نسههخ نههزد متههَخرین اخههص اسههت. علمهها و نسههخ نههزد متههَخرین و متقهه

 دانشمندان در میان صحابه و تابعین برای نسخ مفهوم وسیعی قائل بودند: 
یلصأ املقییلد لفیلذ الناسیل    قیلد اَهیلق النعیل   کاَوا یطهقون عل املخص ُ الصحااة   ال ااعین 

  12کثی ًم عل ال خصیص ِف ال فعی  املنعول ایل ابن اّب عباِو
کردنهد و در تفسهیر  ابه و تهابعین لفه  نسهخ را بهر مقیهد و مخصهص اطهلق میصح

یاد مشاهده شده است.   منسوب به ابن عبات اطلق نسخ بر تخصیص خیلی ی

که در اصهطلم متهَخرین بهه آن گفتهه نمی بسیاری از مسائل  شهود، طبه  اصهطلم  هها نسهخ 

                                                   
 .22، صدرآمدی در معناشناسی. ر. : 7
 .29، صنگاهی تازه به معناشناسی؛ 189، صمعناشناسی؛ 31-29. همان، ص3
 .237، صشناسی فهم آن تحلیل یبان قرآن و روا. 9

 .202، صدرآمدی بر یبان معناشناسی تاریخی. 10
 .147، صبیاتمعناشناسی و معانی در یبان و اد؛ 196، صمعناشناسی. ر. : 11
 .277، صالبیان فی علوم القرآن. 12
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ام و تقییهد مطله  در مفههوم متقدمین در نسخ داخل هستند؛ مهثل  نهزد متقهدمین تخصهیص عه
کار برده شده باشهد و در آیهه دیگهر همهان الفهاظ  گر لف  عام در یک آیه به  نسخ داخل هستند. ا
مخصههوص بههه صههورتی خههاص بیههان شههده باشههند، علمهها و متقههدمین اولههی را منسههوخ و دومههی را 

کامهل خهتم شهده ناسخ می کهه حکهم اول بهه طهور  یهن باشهد، بلکهه ا  گویند. مطلهب ایهن نیسهت 
که از آیه اول فهمیده می که آیه دوم عمومیتی را   کند. شود، ختم می است 

کهه آن حتهرت در تعریه  ناسهخ و  مسعد، بن صدقه از امام صادق  کهرده اسهت  روایت 
 منسوخ فرمود:

کان یعملو   13الناس  الثاات املعمول اه،   املنعوخ ما قد 
که ثابت و استوار است و به آن عم شود و منسوخ آن  ل میناسخ آن حکمی است 

که زمانی بدان عمل می  شده است. حکمی است 

شههود و  بههر ایههن اسههات، لفهه  مطلهه  هههم بهها پههیش آمههدن مقیههد دیگههر مههورد عمههل واقههع نمههی
 طور است عام و خاص و نظایر آن. همین

تر به معنای از بین بردن  های بعد، بیش و مسلمانان دوره نسخ در میان صحابه پیامبر 
ههد و هههر آنو ازالههه بههه  ههص و مقیِّ کلیههات و  چههه اسههتثنا و تبصههره کههار رفتههه اسههت و بههه مخصِّ ای بههر 

بردنههد؛ بهه ایههن  گفتنهد؛ ییههرا در واقهع حکههم را تغییهر داده و از بههین مهی عمومهات بههوده را ناسهخ مههی
گسترده که نسخ در نزد پیشینیان مفهومی  گرشهته ههر  معنا  کنونی داشته است. در  تر از مفهوم 

گفتنههد؛ بهدین ترتیههب، نسههخ شههامل تخصههیص عههام یهها  حکههم پیشههین را نسههخ مههی گونهه تغییههر در 
 14شد. تقیید اطلق نیز می

کوچک  گوید:  گفتند. ابن تیمیه می ترین تنافی بین دو آیه را نسخ می به تعبیر دیگر، 
کهه رههورا بهه ،ههت معارضهی قهوی تهر  در اصطلم متقدمان، هر معنای راهری 

  15وده است.شده، داخل در منسوخ ب تر  می
 نویسد:  قرطبی در این باره می

کههرد؛ ماننههد  چههه دللههت بههر رههاهر نههص مههی دانشههمندان متقههدم علههوم قرآنههی، هههر آن
تخصههیص دادن عههام یهها مقیههد نمههودن مطلهه ، یهها بیههان عبههارت مجمههل یهها بیههان 

                                                   
 .383، ص89، جبحار النوار؛ 30-29، صتفسیر الصافی؛ 12-11، ص1، جتفسیر العیاشی. 13
 .181، صعلوم قرآنی. 14
 .72، ص1، جالنسخ فی القرآن الکریم. 15
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ها در یک  نامیدند. دلیل این امر، اشترا  همه آن تدریجی حکم و ... را نسخ می
 16دم اراده امر متقدم بوده است.مفهوم، یعنی ع

کهه مهراد آنهان  و دیگر ائمه و اصحاب نشان می دقت در روایات منقول از امام علی  دهد 
کههه شههماری از  از ایههن اصههطلم، معنهها و مفهههوم رایههج در بههین عالمههان امههروزی نیسههت؛ بههه ویههژه 

ز ،ملههههه نیسههههتند. هبههههذ الههههدین شهرسههههتانی ا« نسههههخ در قههههرآن»عالمههههان از بنیههههان، قایههههل بههههه 
کنههونی، در قههرآن بههاور نههدارد. وی در ،ههایی  کههه وقههوه نسههخ را، بههه اصههطلم  دانشههمندانی اسههت 

 نوشته است: 

گردا ابن عبات و امام باقر  در روایات منقول از علی  که ایشان  و شا آمده 
کنهد و مبهین آن  کهرده اسهت تها مجمهل را تشهریح  ناسخ را به معنای محکم تفسهیر 

کههه منسهوخ کههه نیههاز بههه  باشهد؛ چنههان  کههرده اسهت  را بههه مجمههل و متشهابهی تفسههیر 
 17توضیح دارد.

بندی آیات بر بشیر و نریر، موعظه و مثل، محکم و متشابه، حهلل و حهرام و ناسهخ و  تقسیم
کههه اصههطلم  -انجههام شههده  کههه بههه وسههیله آن حتههرت  -منسههوخ  گههواه ایههن مطلههب اسههت 

گسههترده از معنههای اصههطلحی و امههروزی آن داشههته تههری  ناسههخ و منسههوخ در آن روزگههار، مفهههوم 
کهه اصهطلم نسهخ بها مفههوم رایهج آن، تنهها در نتیجهه  است. افزون بر آن، بعید به نظر نمی رسهد 
و روایهات علهی  مها ننسهخ مهن آیهذ خو ننسههاپژوههان از آیهه  استنباط و برداشهت عالمهان و قهرآن

که تَمهل و دیگر ائمه و یکی دانستن مفهوم این اصطلم، در دو دو  ره زمانی باشد. حال آن 
سهازد  پژوهان معاصر، مها را بهه ایهن نکتهه رهنمهون مهی  ای از عالمان و قرآن در روایات و اقوال پاره

اعههم از عههام و خههاص، مطلهه  و مقیههد، مبههین و  و ائمههه  کههه ایههن اصههطلم در زمههان علههی 
 مجمل بوده است. 

که حکهم آیهات مطله  بها آمهدن مقیهد، بهه ره از آن رود و حکهم عهام بها آمهدن  اهر از بهین مهی،ا 
معنا با  توان هم خورد، این مفاهیم را می شود و تخصیص می آیات خاص به شدت محدود می

گرفت. با پریرا این مطلهب، روایهات آن حتهرت  گهاهی از  - مفهوم ناسخ و منسوخ  کهه آ
قابهل  -کنهد  ی مهیترین مقدمه و شرط تفسیر و وعه  و خطابهه معرفه ناسخ و منسوخ قرآن را مهم

                                                   
 .103-102، ص1، جالناسخ و المنسوخ. 16
 .28، صتنزیه تنزیل. 17
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  18پریرتر خواهد بود. تر و تو،یه قبول
شهناخت شخصهیت مهورد خطهاب  برای پی بردن به مفهوم نسهخ در حهدیث امهام علهی 

کمک شایانی در فهم آن می  کند. حترت 
 شناسی حدیث . معناشناسی در بستر شخصیت1-2

کهدام از شهخص  در روایت مهورد نظهر نقهل کهه در ههر  مهورد خطهاب ههای مختلفهی بیهان شهده 
 با یک عنوان خاص یاد شده است. حترت علی 

 . مخاطب نامشخص و مبهم1-2-1
کهه در چههه  ای از روایهات، مخاطههب حتهرت علهی  در دسهته فههردی ناشهنات بهوده و ایههن 

 قابل تشخیص است. ،ایگاهی از حکومت قرار داشته، غیر
 . رجل یخوف الناس1-2-1-1

کهه مهردم  حترت علی ای از روایات شخص مورد خطاب  در پاره کسی  یخوف النات، 
 ترساند، بوده است. را می

. حدثنا ابوالعباِ اْحد بن عل ابن ا عن بن اسحق املصیلری البیل اه املعیلر   االکعیلا  1
ح سها اهَّلل، قال: حدثنا ابواک  ُممد عل بن اْحد النحوی، قیلال: حیلدثنا ابیلوٍعف  اْحیلد بیلن 

َبیلار، قیلال: ُممد بن اَساعیل الصفار، قال: حدثنا  َبیلاری ااّل ُممد بن ٍعفیل  بیلن اّب دا د اّل
حدثنا ییی بن ٍعف ، قال: حدثنا معا یة بن عمر ، عن اّب اسحق، عن عطاء بن سائ ، 

َل عل ابن اّب َالیل   َْ یلو  النیلاِ»املعیلجد فیلاذا رٍیلل  عن اّب البخ ری، قال: َد ، «ین
ذک  النیلاِ   لکنیله یقیلول: اَیلا فقال: ما هذا؟ قالوا: رٍیلل ییلذک  النیلاِ، فقیلال: لیلیس ب ٍیلل ییل

فالن بن فالن فاع فوِن. فارسل الیه: اتع   الناس    املنعوخ؟ فقال: ّل. قال: فاْرل میلن 
19معجدَا   ّل تذک  فیهو

 

کهه مهردی  گوید: حترت علی  ابوالبختری می وارد مسهجد شهدند پها دیدنهد 
کیسهت ترساند )وع  و نصیحت( می دارد مردم را می گفتنهد کند فرمودنهد ایهن  ؟ 

فرمودنهد ایهن مهرد پنهد و تهرکر  دهد. حتهرت علهی  مردی است مردم را پند می
گویهد مهن فهلن بهن فلنهی هسهتم پها مهرا بشناسهید حتهرت  دهد ولهیکن می نمی
کسی را فرستاد تها بدرسهد آیها ناسهخ و منسهوخ را می علی  شناسهی؟  به سوی او 

 و ترکر نده. مرد ،واب داد نه. حترت فرمودند از مسجد ما خارج شو
                                                   

 .239تفسیر و علوم قرآنی، ص. ،ایگاه امام علی در 18
 .48. الناسخ و المنسوخ، ص19
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 گوید:  . قرطبی از ابوالبختری مطلب را آورده و در انتها می2
گفتههه شههده و فههرد مههورد نظههر را بهها  یخههوف »مثههل ایههن سههخن دربههاره ابههن عبههات هههم 

کرده است.« النات   20یاد 
کنهد؛ البتهه در آخهر  کرمی، هم این روایت را ضمن صحیح دانستن، به همین شکل نقهل می

   21د.دار« منعه من القصص»
 . رجل یعظ الناس 1-2-1-2

که مهردم  در برخی روایات شخص مورد خطاب حترت علی  کسی  یع  النات، یعنی 
 کند، معرفی شده است. را نصیحت می

حدثنا محمد بن ،عفر، قال: حدثنا ابن دسهیم، قهال: حهدثنا سهلیمان، قهال: حهدثنا شهعبذ، 
هلمی، قهال: مهر علهی به کهرم اهلل و،هه  -ن ابهی عن ابی حصین، عن ابهی عبهدالرحمن س   -طالهب 

  22بر،ل یع ، قال: هل عرفت الناسخ و المنسوخ؟ قال: ل. قال: هلکت و اهلکت.
که برخی فرد مورد خطهاب را  این روایت از حترت علی  و « ر،هل یعه »نقل شده است 

   23اند. معرفی نموده« یع  النات و یقص»بعتی 
که فرد مورد خطاب حترت علی  گر احتمال دهیم  یخوف النات یا یع  النات بهوده   ا

که از قرآن بهره کنهد، بایهد ناسهخ و  برای این  گمراهی نیافتد و بتواند مردم را موعظه  ای ببرد و به 
که برای نصیحت و موعظه مردم بیان می منسوخ را بداند؛ چون ممکن است آیه کنهد، ،هزء  ای 

گمراههی آن دسته از آیات نسخ شده باشد و به این وسیله هم خودا  و هم دیگهران را بهه وادی 
گفته نسهبت  گیری امام علی  ها و روایات و به دلیل این همه سخت کشاند. با تو،ه به این 

که این شخص می به آن شخص، و از آن توانسته در مسائل مهمی مهردم را بهه راه راسهت  ،ایی 
کههه شههخص مههورد خطههاب  گمراهههی بیانههدازد، پهها احتمههال ایههن  کنههد یهها بههه  حتههرت هههدایت 

و  یخوف النات یا یع  النات بهوده باشهد، و،هود دارد؛ ییهرا نسهخ در میهان صهحابه پیهامبر 
که ایهن مسلمانان دوره اهمیهت داشهته  گونهه بهرای امهام  های بعد، بیشتر به معنای عام بوده 

 است.
                                                   

 .62، ص2. الجامع لحکام القرآن، ج20
 .2. قلئد المر،ان فی بیان الناسخ و المنسوخ، ص21
 .48، صالناسخ و المنسوخ. 22
 .118، ص1، جالمصابیح النوار الساطعه. 23
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 . مخاطب مشخص و معلوم1-2-2
گاهی شخصیت مورد خطاب حترت علی  گاه و مقهامش ،ای در این دسته از روایات 

گفته می که به او شخص حقوقی  گاهی هویتش برای مها مشهخص  برای ما معلوم است  شود و 
که در این صورت شخص حقیقی نامیده می  شود. است 

 . قاضی، قاض  1-2-2-1
به عنوان قاضی بیان شده اسهت،  در برخی روایات شخص مورد خطاب حترت علی 

 که ،ایگاه و منصبش مشخص و معلوم است.
 . ابن حزم اندلسی بدون ذکرسند چنین آورده است: 1

عن اّب عبدال ْحن سهمع، قال: مَر  عل  عل قاض، فقال له: اتع   الناس  من املنعوخ؟ 
  24قال ّل. قال: ههکت   اههکت.

کنهد؛  و همین نیز حدیث را نقل می 25از ابی عبدالرحمن سلمی السنن الکبری. بیهقی در 2
لمی که س  که امام علی  ، در انتهای روایت میبا این تفاوت   فرمود: گوید 

کل ح   من الق تن عل  ٍوهو   26ههکت   اههکت، تأ یل 
گونی دارد. گونا کردی، تَویل هر حرفی از قرآن و،وه   هل  شدی و هل  

 در منابع شیعه هم از قاض  استفاده شده است: 
ینَ َعلأ    ْعَمنأ یُر اْْلُ مأ

َ
َقاٍض  َقاَل أ ؟ َقیلاَل: َّل. َقیلاَل: لَفَهیلْل  : َهْل  لأ ْنُعیلوخأ یلَن اْْلَ یلَ  مأ اسأ

ُ  الن َ َتْع أ
؟ َقاَل: َّل، َقاَل: ْمَثالأ اْلُقْرتنأ

َ
 ِفأ أ

ل َ ٍَ ْشَرْفَت عل ُمَرادأ اهَّللأ َعز َ َ  
َ
ْهَهْکَت. أ

َ
ذًم َهَهْکَت َ  أ ِأ  ]27 

کههه آیههد، همههراه بهها دو احتمههال اسههت: احتمههال ضههعی  ایهه چههه از روایههات بههر مههی آن ن اسههت 
که از این روایات  آید، ایهن  بر اسات احتمال به دست می قاضی درست باشد و حداقل چیزی 

کهههه در زمهههان حتهههرت علهههی  کسهههانی در منصهههب قتهههاوت و،هههود داشهههته و فاقهههد  اسهههت 
گههاهی گههر وقههوه حههدیث را در روزگههار خلفهها بههدانیم، ایههن  هههای لزم و ضههروری بههوده آ انههد. البتههه ا

کهه امیهراحتمال چندان دور از  کهه در منصهب  ذهن نیست. دوم، این است  کسهی  المهامنین از 
کهه ناسهخ و منسهوخ را نمهی گرفتهه  کهه معرفهت ناسهخ و  قتاوت بوده، اعتراف  دانهد؛ در صهورتی 

                                                   
 .6، صالناسخ و المنسوخ. 24
 .200، ص10، جالسنن الکبری. 25
 . 9، م12، ص1، جسیر العیاشیتف. 26
 .343، ص17، جمستدر  الوسائل و مستنبط المسائل. 27



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

156 156 

البتهه ایهن مطلهب، بها رهاهر روایهت چنهدان سهازگار نیسهت؛  .منسوخ از الزامات قتهاوت اسهت
ک کمتر در مقام واع  راهر می« قاضی»چون   ه در مسجد بنشیند و مردم را انرار دهد.شود 

، یقص   . قصه1-2-2-2  گو، قاص 
گفته شده است. قصه ای از روایات شخص مورد خطاب حترت علی  در پاره  گو 

آورد. در  در شش روایت بها سهند و الفهاظ و تعهابیر مختله  مهی نواسخ القرآن. ابن ،وزی در 1
 روایت اول: 

یفیین، قیلال: وْب َا عبد الوهال بن املبار   اِلمناَع، قال: وْب َیلا عبیلد اهَّلل بیلن ُممیلد الصیلر
وْب َا عم  بن إبیل اه  الکتیلاِن، قیلال: حیلدثنا عبیلد اهَّلل بیلن ُممیلد البضیلوی، قیلال: انیلا ههییل  بیلن 
، عیلن وّب عبیلد الیل ْحن: ون عهییلًا   ح ل، قال: حدثنا  کیع، عن سیلفیان، عیلن وّب حصیلین

  28: ّل، قال: ههکت   وههکت.م  اقاص، فقال: وتع   الناس    املنعوخ؟ قال

 کند:  ابی حصین از ابی عبدالرحمن نقل می
گفت: آیا ناسهخ و منسهوخ را می از یک قصه علی  گرشت، به او  شناسهی؟  گو 

کردی. گفت: نه. علی  گفت: هل  شدی و هل    به او 
گهو( یها یقهص  هایش از شخص مورد خطاب با عنهوان قهاص )قصهه ابن ،وزی در همه روایت

کند. و نیز عده ییادی این روایت را نقل  گفتم( یاد می گفت( یا انا اقص )من قصه می ه می)قص
   29اند. نموده
 ضمن ذکر این روایت در آخرا آورده است:  الناسخ و المنسوخ. مقری در 2

 یر ی ِف معیلین هیلذا ا یلدی  عیلن عبیلداهَّلل بیلن عمیل    عبیلداهَّلل بیلن عبیلاِ اّنمیلا قیلاّل ل ٍیلل 
یبًا منهو -ک م اهَّلل  ٍه  -عمنین عل تْ مثل قول امی امل   30و  قر

مثل این حدیث از عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عبات روایت شده اسهت. همانها 
یهها قههولی نزدیههک بههه قههول  ههها بههه مههردی دیگههر مثههل قههول امیرالمههامنین علههی  آن

گفتند و شخص مورد خطاب را قصه  گو معرفی نموده است. امیرالمامنین 

                                                   
 .29، صنواسخ القرآن. 28
، الناسهخ و المنسهوخ؛ 136، صمناهل العرفان؛ 29، ص2، جالبرهان فی علوم القرآن؛ 55، صالتقان فی علوم القرآن. 29

، 2، جروم المعهانی؛ 3، ص1، جن تفسهیرالقرآنالکشه  و البیهان عه؛ 3، ص1، جالتعلی  علهی تفسهیر الجللهین؛ 3ص
 .436ص

 .240، صالناسخ و المنسوخ. 30
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 مفتهام الجنهههاز ابهی عبهدالرحمن سههلمی و سهیوطی در  فههم القهرآن و معانیههه.محاسهبی در 3
کههرده و شههخص مههورد  31 بهدون ذکههر سههند از امیرالمههامنین علههی و ابههن عبهات ایههن روایههت را نقههل 

 گو بیان نموده است. خطاب را قصه
کثهرت نقهل ایهن روایهت دربهاره قصهه کهه شهخص مهورد خطهاب  گهو مهی با تو،ه بهه  گفهت  تهوان 

کهه بهرای مهردم داسهتان قاص بوده؛ ییرا قصهه  حترت علی هرایی می گهو و شخصهی  کنهد،  س 
گسههترده تههری از معنههای  بایههد عههالم بههه ناسههخ و منسههوخ باشههد؛ ییههرا نسههخ در آن روزگههار مفهههوم 

کههه امههام علههی  گههاهی از ناسههخ و منسههوخ قههرآن را  اصههطلحی و امههروزی آن داشههته اسههت  آ
 کند. گویی معرفی می قصهترین مقدمه و شرط وع  و خطابه و  مهم

گهری خهود حامهل پیهام  هها بها ههدف ههدایت بر اسات نهص آیهات قهرآن، قصهه که  به دلیل این
گو باید عالم بهه همهه  پا فرد قصه 32است و تاریخ به تنهایی در قرآن، هیچ موضوعیتی ندارد.

گاهی از ناسخ و منسوخ بوده است باشد. که طب  دیدگاه متقدمان آ  علوم 
تر منابع اهل سنت شخصیت مورد خطاب قاص  بیان شهده و  که در بیش ه به ایناما با تو،

تراشهی  گیهری ،ریهان قصهاص بهرای مر،هع اند و نیز تَمل در شهکل فقط در چند مورد قاض  آورده
کهردن اهههل بیهت  بسهیار تقویههت « قههاص»و مشههغول نمهودن مههردم، احتمهال  دینهی و منههزوی 

که  شود. لرا می می گرفتهه و اینتوان احتمال داد  کهه شهخص  در این روایت تصهحی  صهورت 
 مورد خطاب قاضی باشد، نامحتمل است.

که تصریح شده به نام شخص1-2-2-3  . روایاتی 
تصههریح شههده اسههت.  ای از روایههات بههه نههام شههخص مههورد خطههاب حتههرت علههی  در پههاره
را دربهاره  هها های انحرافی، دیهدگاه دهی ،ریان شناسی این افراد و نقش آن در شکل شخصیت

 کند. عمومیت معنای نسخ بیشتر تَیید می
 . کعب بن االحبار1-2-2-3-1

کعهب الحبهار، از تهابعین  کعب بن ماتع حمیری از قبیله ذی رعین، معروف به  ابو اسحاق، 
کراب دانسته است. است. حترت علی  کرده و    33او را مرمت 

 نحات به نقل از قتاده آورده است: 
                                                   

 .8، صالمفتام الجنذ فی الحتجاج بالسنذ؛ 327، صفهم القرآن و معانیه. 31
 .260، ص17، جفتل اهلل؛ 122، صسیری در سیره نبوی؛ 31، ص2، جالمیزان فی تفسیر القرآن. 32
 . 77، ص4، جشرم نهج البلغه. 33
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اَه م  اکع  اّلحبار   هیلو یقیلص، فقیلال لیله: ییلا ااااسیلحق! امیلا اَیله ّل  َال   عل بن اّب
کعیلیل  یقیلیلص عیلیلل مجاعیلیلة  یقعیلد هیلیلذا املقعیلیلد اّل امییلیل  ا  میلیلأمور، مفکیلیل  ایامیلًا ث رٍعیلیله فوٍیلیلد 

کیًا، قال عل: یا ااا سحق! اَل ُمّنکیلب عیلن هیلذا املقعیلد اتعیل   امفاب مضشیًا عهیه   ماب اا
 ب. قال: ههکت   اههکت.الناس    املنعوخ قال: اهَّلل اعه

 آورد:  ،ا می نحات در همان
حدثنا ُممد بن ٍعف ، قیلال: حیلدثنا ابیلن دسیل ، قیلال: حیلدثنا سیلهیمان، قیلال: حیلدثنا شیلعبة، 

، عن اّب عبدال ْحن ُسهمع، قال: م  عیلل ابیلن اّب َالیل   ب ٍیلل یعیلذ،  عن اّب حصین
  34وقال: هل ع فت الناس    املنعوخ؟ قال: ّل. قال: ههکت   اههکت

کنههار  علههی بههن ابههی کههه قصههه می می کعههب الحبههارطالههب از  گویههد.  گرشههت، دیههد 
کسههی ،ههز امیههر یهها مههَمور « وعهه ، خطابههه»گفههت: ای ابهها اسههح ، در ایههن ،ایگههاه 

کعهب را دیهد بهرای  نشیند. چند روزی ماند و دوباره به آن نمی ،ا برگشت. دوبهاره 
بعتههی در حههال  هههوا و کنههد، بعتههی بههی ،مههاعتی از مههردم قصههه و حکایههت می

گفت: آیا شما را از این ،ایگاه منع نکرده بودم؟ آیا ناسخ و  گریه هستند علی 
گفهت: خهدا بهتهر می منسوخ را می کعب  گفهت: ههل   دانهد. علهی  شناسی؟ 

کردی.   شدی و هل  

کعب الحبار است. شخص مورد خطاب در این  ،ا 
که او از قبی کعب احبار آورده است  له حمیر آل ذی رعین اسهت و بهر دیهن ابن سعد در مورد 

کرد تا این کهه در  یهود بود. اسلم آورد و به مدینه آمد. س ا به شام رفت و در حمص سکونت 
کرد. در عهد خلفت عثمان در آن 32سال   ،ا وفات 

گفهت: چهرا  ابن سعد با ذکر سند از سعید بن مسهیب نقهل می کعهب  کهه ابهن عبهات بهه  کنهد 
کعهب و  ر ایمان نیاوردیعهد رسول اهلل و ابوبک در عهد خلفت عمر بن خطاب اسهلم آوردی؟ 

کتهب  کهن و سهایر  گفت به این عمل  گفت: پدرم از تورات چیزهایی برایم نوشت و به من داد و 
گرفهت  کهرد و از مهن پیمهان  کتهاب را نبیهنم، تها  خویش را مهر و مهوم  کهه مههر و مهوم را بهاز نکهنم و 

کهه اسهلم غالهب میکه به ایهن زمهان رسهیدم و د این دیهدم و  شهود و مهن ههیچ اشهکالی نمی یهدم 
گفت: شاید پدرت از تهو عملهی پوشهیده داشهته کهرده  درون من به من  کتمهان  اسهت. بهد   و از تهو 

گههر آن کههردم و آن ههها را بخههوانی. می نیسههت ا کتههب را بههاز  ههها را خوانههدم و در آن  گویههد: مهههر و مههوم 
کعههب و امهت او را  اوصهاف و خصوصهیات محمههد  یهافتم، اسههلم آوردم. ابوالهدرداء دربهاره 

                                                   
 . 49-48، ص1، جالناسخ و المنسوخ .34
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 گفته است:
کثی ًمو  یه لعهمًا   اَن عند ا میر

یادی است. « کعب»همانا نزد حمیریه   علم ی

 گوید: و قتاده می
کرد.  35یک سال قبل از شهادت عثمان وفات 

گسهترا احادیهث ،علهی در میهان مهردم، شهیوه  یکی از ریشه های اصلی و علل مهم نشهر و 
هرایان در پنهاه دسهتگاه خلفهت خلفها و دولهت امهوی بهوده  پهردازی و آزادی عمهل داسهتان  قصه س 

کعب الحبار میهدان داده شهد  کسانی چون  است؛ به خصوص در دوره خلفت خلیفه دوم به 
کهه علهم بهه  و توانست به ،عل احادیث بدهردازد و بهرای مهردم داسهتان سهرایی نمایهد؛ بهدون ایهن 

کعب الحبار مورد مرمت حتهرت مباحث قرآنی داشته با که بیان نمودیم،  شد. و همان طور 
توانسهته در دوران خلفهت آن حتهرت ،ایگهاهی داشهته باشهد و  بوده است. پا نمی علی 

کههه ایههن روایههت در دوره  گههویی و داسههتان بههه قصههه گههر احتمههال داده شههود  سههرایی ادامههه دهههد و ا
کعههب الحبههار بیههان شههده اسههت، پهها شخصههیت مههور خلفههت حتههرت علههی  د خطههاب، 

گفتهه شهده، مهی کنهیم در دوره خلفهت خلفها ایهن روایهت  گر فهرض  تهوانیم مخاطهب  نبوده؛ ولی ا
کعب الحبار قصه حترت علی   گو بدانیم. را 

 . ابویحیی1-2-2-3-2
که منظور از آن فرد  در روایت دیگری، خود شخص اعتراف می  هستم:« من»کند 

ن َ  اع فیلوِن  اااییی فقیلال ییلا اایلاییی میلن الیلذی قیلال لیله عیلل سعید ابن اّب ا عن لیق  مأ
اع فوِن، فقال: اِن اَنک ع فت اِن اَا هو، قال: ما ع فُت اَیلک هیلو، قیلال: اِن اَیلا، هیلو میل  
ّب   اَیلیلا اقیلیلص االکوفیلیله، فقیلیلال: میلیلن اَیلیلت؟ فقهیلیلت: اَیلیلا ابیلیلوییی، قیلیلال: لعیلیلت ایلیلاّب ییلیلیی   

: ّل. قیلال: ههکیلت   اههکیلت. قیلال: لکنک اع فوِن. هل ع فت الناس  من املنعوخ؟ قهت
  36فهب اعد اعد ذالک اقص عل احد.

کرده گونه نقل    37اند. دیگران نیز همین 
که  گفت: ای ابویحیی، آن شخص  کرد و  سعید بن ابوالحسن ابویحیی را ملقات 

                                                   
 .399، ص1، جالطبقات الکبری. 35
 . 29، صنواسخ القرآن. 36
 .220، صالمصن . 37



 

 

، س
یث

حد
لوم 

ع
ال 

دوم
ت و 

بیس
ماره 

، ش
هارم

چ
 

160 160 

گمهان مهی علی  کیست؟ )ابهویحیی( ،هواب داد:  گفت،  کهنم تهو  به او اعرفونی 
کهها مههن هسههتم کههه آن  کوفههه قصههه شههناختی  گفههت: مههن در مسههجد  . ابههویحیی 

گفهت: تهو ابهویحیی  می گفتم مهن ابهویحیی هسهتم.  کیستی؟  گفت: تو  گفتم، پا 
گفهتم: نهه.  نیستی و لکن تو اعرفهونی هسهتی. آیها ناسهخ را از منسهوخ می شناسهی؟ 

گفت: من بعهد از آن برنگشهتم تها بهر  کردی. ابویحیی  گفت: هل  شدی و هل  
 کسی قصه بگویم. 

 این روایت شخص مورد خطاب ابویحیی است.در 
کرده که به ،ای اقص، اِق  آمده و به   اند؛ با این تفاوت مانند این روایت را دیگران نیز نقل 

کلمهه اقهص. در ایهن  نظر می گرفتهه اسهت مهثل  کلمات تصحی  صورت  که در بعتی از  رسد 
  38است.کند و شخص مورد خطاب ابویحیی  روایت از یبان خود شخص نقل می

گوینههد اسههم او ابههویحیی المعرقههب بههوده و از عایشههه و ابههن عبههات  شههنات می علمههای ر،ههال
کرده کهرده اسهت. مهزی می  روایت  و از حسهن و   گویهد: زمهان عمهربن خطهاب خلیفهه دوم را در  

طالهب و عایشهه روایهت  حسین و عبداهلل بن عبات و عبدهلل بن عمرو بن عهاص و علهی بهن ابهی
کرده است و همه  کرده  اند، به ،ز بخاری. از او روایت نقل 

 نویسد:  ذهبی می
  39مصد  ابوییی املع ق  اّلعرل ر ی عنه هالل بن یعا    سعد ابن ا ِ.

 گوید:  ابن حجر می
  40مصد  ابوییی اّلعرل املع ق  مقبول من الثالثهو
شناسههی در طبقههه سههوم قهههرار دارد و  مصههده ابههویحیی العههرج المعرقههب در ر،ال

 بول است.مق

 گوید:  ابن حجر در ،ایی می
را  گوینههد؛ چههون حجههاج یهها بشههر بههن مههروان بههه او سههب علههی  بههه او معرقههب می

کرد.  کرد. به همین دلیل رگ پایش را قطع  کرد، او انکار   پیشنهاد 
 گوید:  و می

                                                   
 .6، صالناسخ و المنسوخ. 38
 .267، ص2، جالکاش  من له روایذ فی الکتب السته؛ 65، ص8، جالتاریخ الکبیر. 39
 . 685، ص1، جلسان المیزان. 40
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یق.  گف ه: هائع ٍائ  عن الطر  ٍوهٍاِن ا  را اه ضعفا ق ار داده، 

 گوید:  میضعفاء و ابن حبان در 
ثبات ِف الر ایات   ینف د االر ایات. الف اّل  41کان ین

کوتههاه از خههود ابههویحیی چنههین روایههت 2 . ابههن ،ههوزی در روایههت پههنجم بهها یههک سلسههله سههند 
 کند:  می

  اَا اقص، قال: فاذهبت ا سع له، فقال: اِن َل اتیلک ّلٍهیلس الییلک،  قال: اتاِن عل 
ال: ههکت   اههکت ما اَسک؟ قهیلت: ابیلوییی، هل تعهب الناس  من املنعوخ، قهت: ّل. ق

  42قال: اَت ابواع فوِنو
کهه مهن قصهه مهی ابویحیی می نهزد مهن آمهد. ادامهه  گفتم، علهی  گوید: هنگامی 

گفت: نیامدم تا  گوید: می دهد و می می کنم، حترت علی  خواستم ،ایش را باز 
. حتههرت دهههی؟گفتم نههه نههزد شههما بنشههینم. آیهها ناسههخ را از منسههوخ تشههخیص می

کههردی. فرمودنههد: نههام شههما چیسههت؟   علههی فرمودنههد: هههل  شههدی و هههل  
 گفتم: ابویحیی. فرمودند: تو ابواعرفونی هستی.

کهه  تَمل در این روایات نشان می گفهتن و وعه  بهوده اسهت، « ابهویحیی»دهد  مشهغول قصهه 
 شود. یتقویت م« نسخ»و عمومیت داشتن معنای « قاص»پا دیدگاه ابتدایی درباره واژه 

 . عبدالرحمن بن دأب1-2-2-3-3
 ، بدون ذکر سند، مطلب را آورده و نوشته است: الناسخ و المنسوخسدوسی در 

کیلان لیلاحبًا ِلّب میلویس اِلشیلع ى،   قیلال:  ف وى فییله رٍیلاًل یعیل   اعبیلد الیل ْحن بیلن دال،   
هط اِلم  االاع   اْلااحة اا ِ ...   43خهق عهیه الناِ یعألوَه،   هو ین

کهه امهر و نههی و همچنهین اباحهه و حظهر را سدو کسهی  سی از شخص مورد خطاب به عنوان 
که در این اختلط می کرده است.   ،ا آن شخص عبدالرحمن بن داب است. کرد یاد 

 . رابطه قّصاص و علم به ناسو و منسوخ1-3
کههه شخصههیت مههورد خطههاب امههام علههی  از آن گههو بههوده  ، بههه احتمههال قههوی، قصههه ،ههایی 

                                                   
 .685. همان، ص41
 .30ن، ص. نواسخ القرآ42
 . 9، صالناسخ و المنسوخ. 43
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کا اص، عدم احاطه آن وا در شکلاست،  ها به علهوم مهورد نیهاز بهرای تفسهیر  گیری ،ریان قصِّ
کمهک شهایانی در فههم معنهای  ها در انحراف مردم و شکل قرآن، نقش آن گیهری عقایهد خهاص، 

 حدیث و عمومیت معنای ناسخ و منسوخ دارد.
گسترا اسرائیلیات در میان مسهلمانان، ا،هازه فع ترین علت یکی از مهم الیهت دادن های 

کهار قصهه ههای فراوانهی نشهان مهی گویان تازه مسلمان بود. نقهل به قصه کهه  خهوانی بها ا،هازه  دههد 
آغههاز شههد و از آن پهها،  خلیفههه دوم و توسههط تمههیم الههداری، یکههی از اصههحاب رسههول خههدا 

ههای چنهدی، بهه عنهوان یهک سهنت  همانند بسیاری از امهور تهازه بهاب شهده، بهه رغهم مخالفهت
بسهههیاری از مسهههلمانان رواج یافهههت. پهههیش از آن مسهههَله تهههرکر، وعههه ، خطابهههه و  دینههی در میهههان

کهه پیهامبر  خطبه و خلفها بهر  خوانی برای نماز ،معهه و،هود داشهت و طبعها  منبهری ههم بهود 
کههار قههاص بهها مشخصههه قصههه روی آن نشسههته، وعهه  و تههرکر را انجههام مههی گههویی و  دادنههد؛ امهها 

از روزگههار خلیفههه دوم و  -هههای پیشههین بههود  ان امههتکههه عبههارت از نقههل داسههت -سههرایی  داسههتان
   44توسط همین تمیم آغاز شد.

گفته شده، خلفا بعد از رحلت پیامبر  ، به غرض دور ساختن مهردم با تو،ه به مطالب 
و بهه  45تراشهی دینهی زدنهد دسهت بهه مر،هع -که عالمان حقیقهی دیهن بودنهد  - بیت  از اهل

کعب ال سهرایی دادنهد  گهویی و داسهتان حبار و ... ا،ازه بهه قصههافرادی همچون تمیم الداری، 
را  بیهت  ها سرگرم شده و خأل روحی و روانهی ناشهی از دور سهاختن اههل تا مردم به وسیله آن

کنند.  پر 
در روزگههار عمههر اعتبههار  -کههرد  گههویی مههی کههه در روزگههار عثمههان در شههام قصههه -کعههب الحبههار 

یههههادی داشههههت و بارههههها عمههههر از وی خواسههههت ههههها و  ه بههههود تهههها دربههههاره مسههههائل مختلهههه  دیههههدگاهی
گاهی کند. آ  -کهه تهورات و تلمهود بهود  -مَخر اصهلی ایهن قصهص  46هایش را برای خلیفه بیان 

کثیر می  نویسد:  مورد عنایت خلیفه قرار داشت. ابن 
کهههن بههرای عمههر نقههل  کتههب  کعههب الحبههار در زمههان خلفههت عمههر اسههلم آورد و از 

گههوا فههرا مههیکههرد و چههه بسهها عمهه سههخن مههی داد و مههردم را نیههز در  ر بههه سههخنان وی 
گفتهه شهنیدن سههخنان وی آزاد مهی هههای او را چهه درسههت و چههه  گههرارد و مهردم نیههز 

که به خدا قسم! این مردم هیچ نیازی حتهی بهه  نادرست نقل می کردند؛ در حالی 
                                                   

 .35، صخوانان در تاریخ اسلم و ایران قصه. 44
 .14، صدر تفاسیر اهل سنت  اهل بیت. 45
 . 92-90، صالتقان فی علوم القرآن. ر. : 46



و رو
ر پرت

خ د
ی نس

ناس
ناش
مع

ت 
ای

«
سوخ

و من
سخ 

نا
 »

علی
مام 

ا
 

 

 

163 

کلمه از حرف   47های او نداشتند. یک 
کههه بههه احتمههال قههوی، ایههن مههوارد نشههان مههی وقههوه حههدیث ناسههخ و منسههوخ در دوران  دهههد 

 حکومت خلیفه دوم رخ داده است.
هههرات عمههر بههیش از هههر چیههز، مربههوط بههه نقههل حههدیث بههود و چنههدان بههه نقههل اسهههرائیلیات 

کعب الحبار فراوان از این قبیل مطالب پرسهش مهی کهرد. شهگفت  اعتراضی نداشت و خود از 
کعههب الحبههار در مسهه کههه  کههه در اخبههار آمههده اسههت  کههه قههرآن و  جد مههیآن  نشسههت و در حههالی 

  48کرد. خواند و با تورات تفسیر می تورات در برابرا بود، قرآن را می
که مو،ب شد میدان برای قصه گویان و داستان سرایان باز شود،  پا یکی از عوامل مهمی 

گردد، منع نگارا روایهات پیهامبر  کهه در دوران  و احادیث واقعی و ساختگی آمیخته  بهود 
فههت خلیفههه دوم، ،نبههه رسههمی و قههانونی یافههت و مههردم را از منبههع اصههیل شههریعت محههروم خل

هها شهد، در نتیجهه ضههربات  گویهان ،هایگزین آن ههای قصههه هها و اباطیهل و قصهه گردانهد و افسهانه
کهه بسهیاری از  گردیهد  سختی بر رشد فرهنگی و پیشرفت ،امعه اسلمی وارد ساخت و سهبب 

و اهههل  هههای نادرسههت بههه پیههامبر  اسههت حکومههت و نسههبتروایههات ،علههی را در تَییههد سی
گردانند. که ،امعه اسلمی را از این خاندان دور   بیت ایشان وارد سازند 

گسهترا قصههه کهه سهبب  کههافی  یکهی دیگهر از عهواملی  گهویی و اباطیهل شهد، عهدم اطلعهات 
کعب الحبار می خلفا در پاسخ دان داده شهد گویی مسائل دینی به مردم بود. و به افرادی چون 

کهه در و،هود اههل بیهت  بهه  که اخبار تحری  شده بنی اسرائیلی را به ،ای معارف والیهی 
کند.  ودیعت نهاده شده بود، به مسلمانان عرضه 

کههه هههم اعتبههار بههالی قصههه تههراز بهها منصههب  خههوانی در برخههی از شهههرها، تهها بههه آن ،هها رسههید 
که قاضهی یافتند. به ه قتاوت، افرادی به این منصب دست می مین دلیل، دیده شده است 

گاه منصب قاص را نیز در اختیهار دارد. همراههی دو منصهب قاصهی و قاضهی، در  رسمی شهر، 
   49مصر بیش از نقاط دیگر بوده است.

ای  سرایی به صورت یک شغل درآمهد و داسهتان سهرایان از ههر حادثهه به این ترتیب، داستان
کسب درآمد میساختند و از ای بهره ،سته و افسانه می کهه  ن راه  نمودنهد تها ،هایی پهیش رفهت 

                                                   
 . 18، ص4، جتفسیر القرآن العظیم. 47
 . 43، صخوانان در تارخ اسلم و ایران قصه. 48
 .47. همان، ص49
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کار قتاوت به قصه کنار   گویی هم مشغول بودند. قاضیان نیز در 
کهه بهه انهواه  گویی ندارند، مگهر دانشهمندان فرهیختهه یک از آدمیان شایستگی قصه هیچ ای 
که برخلف همهه، از قصهه دانش رسهند؛ پ چیهز مهی گهو همهه ها آشنایند؛ این هم بدان دلیل است 

کرسههی فقاهههت مههی کههه از  پرسههند؛ چنههان نشههیند، غالبهها  از او حههدیث نمههی مههثل  فقیههه وقتههی بههر 
پرسهند. بهه همهین  ها می گو درباره همه دانش خواهند؛ اما از قصه محدث، مسائل فقهی را نمی

کامل و آماده باشد. دلیل قصه   50گو باید همواره و از همه ،هت 
یههان بایههد عههالم بههه همههه امههور بههوده و خالصههانه بههرای افههراد گو بهها تو،ههه بههه ایههن بیانههات، قصههه

کهه بیهان مههی قصهه گیهرد و بهه آن عمهل شههود و  کننهد، در دل گهویی نماینهد تها آن سهخنی  هها ،های 
چهه در  همهواره در پنهد و قصهه خهود ،هز بهه خشهنودی و رضهای خداونهد نیندیشهند؛ ییهرا بنها بهر آن

گفته شد، نسخ در اصطلم متقهدم ان معنهایی فراتهر از اصهطلم امهروزی آن معناشناسی نسخ 
کههه امههام علههی  کنههد؛ آیهها بههه ناسههخ و  گههو سههاال مههی از فههرد قصههه داشههته و بههه همههین دلیههل بههوده 

که مردم را موعظه و نصیحت می  نمایی؟ منسوخ علم داری 

 گیری  نتیجه
کهه مفههوم نسهخ  و نگاهی معناشناسانه به آن نشان مهی تَمل در حدیث امام علی  دههد 

قرآنههی در اصههطلم  آن روزگههار معنههایی وسههیع داشههته و عمومیههت آن انههواه بسههیاری از علههوم در
که رههورا بهه  امروزی را شامل می شده است. به دیگر سخن، در آن عصر، هر معنای راهری 
گهرر زمهان  تر تر  می ،هت معارضی قوی بهر  شده، داخل در منسوخ بوده است. این مفههوم در 

شههده و اصههطلحی خههاص بههرای آیههاتی « قههب  مفهههومی»ی دچههار اسههات معناشناسههی تههاریخ
کههه در مقههام موعظههه  کهها  خههاص و محههدود شههده اسههت. طبهه  اصههطلم امههروزی واعهه  یهها هههر 

گر  کهه نسهخ  را ندانهد، باعهث تبهاهی دیهن نمهی« ناسخ و منسوخ»است، ا شهود؛ ولهی در آن زمهان 
مطلهه  و مقیههد و ..  معنههای عههام و وسههیعی داشههته و شههامل: محکههم و متشههابه، عههام و خههاص،

گر شخصی ناسخ و منسوخ را نمی می  شده است.  دانسته، باعث فساد در دین می شده، ا
را  با تو،ه به معانی وسیع نسخ در نزد متقدمان شخصیت مورد خطاب امام  بنا بر این،  
پها از فهوت رسهول اهلل و « قصهاص»گیهری ،ریهان  گهو( معرفهی نمهود و شهکل توان قاص)قصهه می

مهرای وقههت بهه آن،ایگها کسهانی هههم  ه دادن ا  گههر  گفتهه اسهت. ا انههد،  آورده« قهاض»ههها، مؤیهد ایههن 

                                                   
 . 83گویی در اسلم(، ص )قصه و قصه و المرکرینالقصاص . 50
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 اند. ای حدیث را نقل به معنا یا نقل به الفاظ نموده احتمال  تصحی  صورت پریرفته و عده

 کتابنامه
 قرآن الکریم. _
الفکههر، ، تحقیهه : سههعید منههدوب، بیههروت: دار  ، ،ههلل الههدین سهیوطیالتقهان فههی علههوم القههرآن _

 ق.1416اول، 

کرمان: دانشگاه شهید باهنر،   ، رضا فرشچیانامام علی و مبانی علوم قرآنی _  ا.1387، 
ک ور و احمهههد عابهههدیاههههل بیهههت در تفاسهههیر اههههل سهههنت _ ، قهههم: انتشهههارات زائهههر،   ، حسهههین خههها

 ا. 1391
 ق.1403، بیروت: موسسه الوفاء،   محمد باقر مجلسی ، بحار النوار  _
کتب العربیه،   ، محمد بن عبداهلل بن بهادر یرکشیم القرآنالبرهان فی علو _ ، بیروت: دار احیاء 

 ق.1376

، تر،مهه: محمهد صهادق نجمهی، هاشهم هاشهم زاده   ، ابهو القاسهم خهوئیالبیان فی علهوم القهرآن _
 ق.1395ا و بیروت، دارالزهراء، 1388هریسی، تهران: سازمان چا  و انتشارات، سوم، 

 تا. ، حیدرآباد: دائر، المعارف عثمانیه، بی  د بن اسماعیل بخاری، محمالتاریخ الکبیر _

 م.1971نا،  ، ،لل الدین سیوطی، مصر: بی  تاریخ خلفاء _

، محمهد بهاقر سههعیدی روشهن، قهم: ماسسهه پژوهشههی شناسههی فههم آن تحلیهل یبهان قهرآن و روا _
 ا.1385حوزه و دانشگاه، 

 ق.1416نا،  ،ا، بی بی  ،  ، ،لل الدین محلیالتعلی  علی تفسیر الجللین _

کاشهههانیالتفسههیر الصههافی _ ، تحقیهه : شهههیخ حسههین عهههاملی، تهههران: مکتبهههذ   ، محسهههن فههی  
 ق.1416الصدر، 

، تحقیهه : سهید هاشههم رسهولی محلتههی، تهههران:   ، محمهد بههن مسهعود عیاشههی تفسهیر العیاشههی _
 تا. بی  مکتبذ العلمیه السلمیه،

کثیر تفسیر القرآن العظیم _  ق.1408، قاهره: دار الحدیث،   قرشی الدمشقی، اسماعیل بن 

، بیهههروت: دارالمهههل  للطباعهههه و النشهههر،   ، محمهههد حسهههین فتهههل اهللتفسهههیر مهههن وحهههی القهههرآن _
 ق.1419

 تا.  بی  ، تبریز: ناصری،  ، هبذ الدین محمد علی حسینی شهرستانیتنزیه تنزیل _

 ق.1384کتب المصریه، ،ا: دارال بی  ،  ، محمد بن احمد قرطبیالجامع لحکام القرآن _
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 ا.1383، تهران: دستان،   ، مهسا فاضلیدر تفسیر و علوم قرآنی  ،ایگاه امام علی _

 ا.1385قم: دانشگاه قم،   ،   ، محمد تقی دیاری بیدگلیدرآمدی بر تاریخ و علوم قرآنی _

اه ، آنتونی آلتور، تر،مه: یحیی مدرسی، تههران: پژوهشهگدرآمدی بر یبان معناشناسی تاریخی _
 ا.1384علوم انسانی و مطالعات فرهنگی، 

کوروا صفوی، تهران: انتشارات سوره مهر، درآمدی بر معناشناسی _  ا.1387، 

 ق.1424، بیروت: دارالکتب العلمیه،   ، احمد بن حسین بن علی بیهقیالسنن الکبری _

مدرسین ، قم: دفتر انتشارات اسلمی وابسته به ،امعه   ، مرتتی مطهریسیری در سیره نبوی _
 تا. حوزه علمیه قم، بی

 تا. بی  ، عزالدین بن ابی الحدید، مصر: دارالکتب العلمیه،شرم نهج البلغه _

 ق.1408، مدینه: مکتبه العلوم و الحکمه،   ، محمد بن سعدطبقات الکبری _

 ا.1385، محمد هادی معرفت، تهران: انتشارات سمت،   علوم قرآنی _

،ا: مکتبه الرشد  ، بی  ، شکری بن عبداهلل بن محمد آلوسینیغایذ المانی فی الرد علی النبها _
 ق.1422سعودیه،

بههههن   ، ابوالقاسهههم خلههه غهههوام  السهههماء المبهمهههذ الواقعهههذ فهههی متههههون الحادیهههث المسهههنده _
 ق.1407، بیروت: عالم الکتاب،   الملک بن بشکوال عبد 

 ق.1421،وزی،  ار ابن، سعودیه: د  ، ابوبکر احمد بن علی خطیب بغدادیالفقیه و المتفقه _

 ق.1398، بیروت: دارالفکر،   ، ابوعبداهلل محاسبیفهم القرآ ن و معانیه _

، تر،مهه: دکتهر   گهویی در اسهلم(، عبهدالرحمن ابهن ،هوزی )قصه و قصهه القصاص و المرکرین _
 ا.1386مهدی محبتی، تهران: چشمه، 

 ا.1378انتشارات دلیل،  ،ا: بی  ،  ، رسول ،عفریانخوانان در تاریخ اسلم و ایران قصه _

کرمههیقلئههد المر،ههان فههی بیههان الناسههخ و المنسههوخ _ کویههت:   ، مرعههی بههن یوسهه  بههن ابههی بکههر   ،
 تا. دارالقرآن الکریم، بی

 ق.1413،ا: دار القبله لثقافه ال سلمیه،  بی  ، ذهبی،  الکاش  من له روایذ فی الکتب السته _

، بیههروت: داراحیهها   مههد بههن ابههراهیم ثعلبههی، احمههد بههن محالکشهه  و البیههان عههن تفسههیر القههرآن _
 ق.1422التراث العربی، 

، بیههروت: دارالکتههب العلمیههه،   ، سههراج الههدین عمههربن عیسههی نعمههانیاللبههاب فههی علههوم القههرآن _
 ق.1419

 ق.1408، بیروت: دار احیاء التراث العربی،   ، ،مال الدین بن منظورلسان العرب _
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، بیهروت: موسسهه العلمهی للمطبوعههات،   قلنی، احمهد بهن علهی بههن حجهر عسهلسهان المیهزان _
 ق.1406

 تا. بی  نا، بی  ،ا: بی  ،  ، عبداهلل بن احمد الشرفیالمصابیح النوار الساطعه _

، تحقی : حبیب الهرحمن العظمهی، دوم، بیهروت:   ، عبدالرزاق بن همام الصنعانیالمصن  _
 ق.1403المکتب السلمی، 

کرمانشههاه: انتشههارات دانشههگاه بیههاتمعناشناسههی و معههانی در یبههان و اد _ ، محمههود فتههیلت، 
 ا.1385رازی، 

، احمد مختار عمر، تر،مه: حسین سیدی، مشهد: انتشارات دانشگاه فردوسهی معناشناسی _
 ا.1386مشهد، 

، ،هههلل الهههدین السهههیوطی، مدینهههه منهههوره: الجامعهههذ الحتجهههاج بالسهههنه المفتهههام الجنهههذ فهههی _
 ق.1399السلمیذ، 

، محقهه  فههواز احمههد زمرلههی، بیههروت: دارالکتههب العربههی،   بههدالعظیم یرقههانی، عمناهههل العرفههان _
 ق.1415

 ق.1405،ا: موسسه سجل العرب،  ، بی  ، ابراهیم بن اسماعیل البیاریموسوعذ القرآنیه _

، قههم: دفتههر انتشههارات وابسههته بههه ،امعههه   ، محمههد حسههین طباطبهاییالمیهزان فههی تفسههیر القههرآن _
 ق.1417مدرسین حوزه علمیه قم، 

کویت: مکتبه الفلم، الناسخ و المنسوخ _  ق. 1408، احمد بن محمد نحات، 

 ق.1406، بیروت: دارالکتب العلمیه،   ، اندلسیالناسخ و المنسوخ _

 ق.1418، قاسم ابن سلم، ریاض: مکتبه الرشد، الناسخ و المنسوخ _

کنعههان، ، تحقیهه : زهیههر الشههاویش،   ، هبههذ اهلل بههن سههلمه المقههریالناسههخ و المنسههوخ _ محمههد 
 ق.1404بیروت: المکتبذ السلمی، 

 ق.1409، بیروت: موسسه رساله،   ، قتاده بن دعامه سدوسیالناسخ و النسوخ _

 م.1971، مصطفی یید، بیروت: دارالفکر، النسخ فی القرآن الکریم _

کورا صفوی، تهران: مرکز، نگاهی تازه به معناشناسی _  ا.1373، فرانک پالمر، تر،مه: 

 ق.1422، عبدالرحمن ابن ،وزی، مدینه: عماره البحث العلمی، رآننواسخ الق _

ک ور و مههریم بلههوردی، «معناشناسههی در زمههانی واژگههان قههرآن در تفسههیر المیههزان» _ ، حسههین خهها
 ا.1394، 21، اپژوهشنامه معارف قرآنی




