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معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی
2

غالمرضا رضوی دوست

3

چکیده

ناسخ و منسوخ از ،مله مسائلی است که صاحبنظران علوم قرآنی را از دیهربهاز بهه خهود
مشهههغول داشهههته و آثهههاری را در ایهههن حهههوزه بهههه رشهههته تحریهههر درآوردهانهههد .دسهههتمایه اکثهههر

پژوهشگران روایتی از امام علی

است که در ضمن آن امیهرالمهامنین بهه شخصهی کهه

در مسجد نشسته بود و مردم را موعظه میکهرد ،از علهم بهه «ناسهخ و منسهوخ» سهاال کهرد و

چون فرد ابراز بی اطلعی نمود ،امام فرمود :خود و شهنوندگان را ههل

کهردی .بها تَمهل در

این حدیث این ساال در ذهن خطور میکند که ندانستن مفههوم چنهد آیهه ،بنها بهر معنهای
کنونی نسخ ،چگونه میتواند مو،ب هل کت شود؟ پا روایت معنایی فراتر دارد.
هدف مقاله حاضر معناشناسی نسخ در پرتو این روایت امام علی

است کهه بهه روا

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

عناوین مختلفی از علوم قرآنی را در بر گرفته ،بهه طهوری کهه در گهرر زمهان از عمومیهت آن

کاسههته و در معنههایی خههاص اصههطلم گشههته و بههه تعبیههری قههب

مفهههومی در آن رخ داده

اسهت .بهر همهین اسهات ،شخصهیت مهورد خطهاب امهام ،بهه احتمهال قهوی ،قصههگهو بههوده
است و شکلگیری ،ریان ِّ
قصاص و عدم احاطهه آنهها بهه علهوم مهورد نیهاز ،ههت تفسهیر
قرآن ،گمانه عمومیت معنای ناسخ و منسوخ را تقویت میکند.
کلید واژه :امام علی

 ،ناسخ ،منسوخ ،قصه گو ،نسخ.

 .1دانشآموخته ارشد دانشکده علوم قرآنی زاهدان ).(marziye.okati68@gmail.com
 .2دانشیار دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان (نویسندۀ مسئول) ).(dr.khakpour@theo.usb.ac.ir
 .3مربی دانشکده الهیات دانشگاه سیستان و بلوچستان ). (r.razavi14@gmail.com
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مقدمه
دانش ناسخ و منسوخ از ،مله مباحث بنیادین در حهوزهههای مختله

اسهلمی اسهت کهه
4

دیههر زمههانی اسههت اندیشههمندان را بههه خههود مشههغول داشههته و در حکمههت و فلسههفه ،چرایههی و

چگههونگی تحق ه آن قلههمفرسههاییههها شههده اسههت .دسههتمایه غالههب پههژوهشگههران اسههلمی در
اهمیت نسخ و شناخت آن حدیثی از مولی امیرالمامنین علی

است:

دْیلیلل عیلیلل ِف املعیلیلجد فیلیلاذا رٍیلیلل نییلیلو النیلیلاِ .فقیلیلال :میلیلا هیلیلذا؟ قیلیلالوا :رٍیلیلل ییلیلذک
5
الناِ .....وعهمت الناس املنعوخ؟ قالّ :ل .قال ههکت اههکت.

ام ههام عل ههی

وارد مس ههجد ش ههدند ،ف ههردی را مش ههاهده نمودن ههد ک ههه م ههردم را ان ههرار م ههیداد،

پرسیدند :چه کسی است؟ پاسخ دادند :فردی است که مردم را موعظه میکند .امام از آن فرد

سههاال نمودنههد :آیهها ناسههخ و منسههوخ را مههی شناسههی؟ گفههت :خیههر .امههام فرمههود :هههم خههود هههل
شدی و هم دیگران را ههل

نمهودی .سهاال مهمهی کهه از تَمهل در ایهن حهدیث بهه ذههن خطهور

می کند و دستمایه پژوهش حاضر است ،این کهه ا گهر نسهخ بهه معنهای اصهطلحی امهروز باشهد،

چگونه ممکهن اسهت ندانسهتن مفههوم چنهد آیهه محهدود باعهث ههل

شهدن باشهد و آیها چنهین

چیزی بر همه واعظان وا،ب است .در این صورت عده ییادی در گمراهی هستند.
با تَمل در روایات و اقوال امام علی

و دیگر ائمه و اصحاب متو،ه میشویم که نسخ در

آن زمههان اعههم از :ع ههام و خههاص ،مطلهه و مقی ههد ،مبههین و مجمههل و  ...ب ههوده ،و ایههن لفهه ن ههزد

پیشینیان مفههومی گسهترده تهر از مفههوم کنهونی داشهته و دارای معنهایی عهام بهوده اسهت؛ یعنهی
نوعی قب

مفههومی در آن رخ داده اسهت .بهر همهین اسهات ،شهناخت نسهخ بهه عنهوان یکهی از

مقدمات و شرایط فهم کتاب خداوند ضروری است؛ همانطور کهه امهام علهی

در حهدیث

ناسهخ و منسههوخ بیههان داشههتهانههد .طبه ایههن بیههان ،اصههطلم نسههخ محههدود در یههک یهها چنههد آیههه

نمیشود و مفهوم گسترده تری دارد که مشتمل بر آیات فراوانهی از قهرآن اسهت .بهه همهین دلیهل،
شخصی که در ،ایگاه واع  ،نصیحتکننهده یها قصههگهو قهرار مهیگیهرد ،بایهد عهالم بهه ناسهخ و
منسوخ باشد.
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 .4درآمدی بر تاریخ و علوم قرآنی ،ص.303
 .5ر : .الناسههخ و المنسههوخ ،ج ،2ص48؛ نواسههخ القههرآن ،ص30 -29؛ الجههامع لحکههام القههرآن ،ج ،2ص62؛ غههوام
السماء المبهمه الواقعه فی متون الحادیث المسنده ،ص257؛ اللباب فی علوم القرآن ،ج ،2ص.375

در بههاره اهمیههت شههناخت ناسههخ و منسههوخ دانشپژوهههان مطالههب بسههیاری گفتهههانههد ،امهها

درخصوص تحلیل حدیث امام علی

نمونه در کتاب امام علی

تنها نوشتههای مختصری یافت میشهود؛ بهه عنهوان

و مبانی علوم قرآنی چند صفحهای بهه موضهوه شهناخت ناسهخ و

منسوخ پرداخته شده و در حد یک صهفحه بهه حهدیث مهورد نظهر اشهاره شهده اسهت .در کتهاب

اهههل بیههت

در تفاسههیر اهههل سههنت بههه روایههت امههام علههی

مختصر پرداخته است.

در بههاره ناسههخ و منسههوخ بههه طههور

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

روایت و معناشناسی نسخ و این که فرد مورد خطاب امام علی

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

پیشینه تحقیق

چه کسی بوده ،ن رداخته و

همه کسانی که این روایت را بیان کردهاند ،برای اثبات اهمیت ناسخ و منسوخ بهوده اسهت .از

این رو ،نگارنده با تکیه بر برخی شواهد روایی معتبر توانسته است بهه تحلیهل و بررسهی حهدیث

بدههردازد و بهها تبیههین تفههاوت امههروزی معناشناسههی نس هخ بهها عصههر نههزول ،اهمیههت روایههت ناسههخ و

منسوخ امام علی

را مشخص سازد.

 .1معناشناسی نسخ در پرتو حدیث امام علی
ب ههرای در مفه ههوم واقع ههی نس ههخ در عص ههر ام ههام عل ههی

لزم اس ههت در ،وان ههب ح ههدیث،

مخاطبان آن به خوبی تَمل نمود و شواهد پیرامون آن را مورد ارییابی و دقهت قهرار داد .ایهن نهوه

بررسی را می توان در زمره معناشناسی تاریخی به اصطلحی نوین آن دانست که برای فهم بهتر

حدیث ،راهگشا است.

 .1-1عمومیت معنای نسو در عصر رسول اهلل

(قبض و بسط مفهومی)

با تَمل معناشناسانه در حهدیث و پهیگیهری سهیر تطهور معنهای نسهخ مشهخص مهیشهود کهه

این لف در ابتهدا دارای عمومیهت معنهایی بهوده کهه در گهرر تهاریخ قهب

است.

6

مفههومی پیهدا نمهوده

معناشناسی ،مطالعه معنای کلمات ،عبارات و ،ملههاست و همیشه تلا شده اسهت

که به معنای قراردادی واژهها بیشتر تکیه شود تا آنچه گوینهده مهیخواههد ،واژه را در موقعیهت
 .6معناشناسی در زمانی واژگان قرآن در تفسیر المیزان ،ص.49
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خاصی معنا کند.

7
8

مطالعههه تغییههرات معنهها در طههول زمههان را معناشناسههی تههاریخی مههیگوینههد .تحههول معنههایی

الفهاظ بهدین معناسهت کهه هههر لفظهی محهدود بهه معنهای وضههعی خهود نمهیشهود ،بلکهه در رونههد

تاریخی دچار تحول معنایی میشود و این تحول در معنا به صورتهای مختلفی بروز و رهور

مههیکنههد؛ بههدین معنهها کههه یهها بههر تعههداد مههدلولهههای واژه افههزوده ،و یهها از تعههداد آنههها کاسههته شههده
اسههت .مطالعههات معناشناسههی ،تغییههرات و تحههولتی را کههه در طههول زمههان بههر یههک واژه حمههل

می شود ،در قالب غرابت ،قب
قب

مفهومی ،بسط مفهومی و  ...مورد مطالعه قرار میدهد.

9

مفهومی -که مفهوم نسخ از این نوه اسهت  -بهه ایهن معناسهت کهه یهک واژه زمهانی در

معنههای وس ههیعی ب ههه کههار رفت ههه اس ههت و در اثههر گرش ههت زم ههان و رویکههرد رخ ههدادهایی در ع ههالم

معنادهی واژه ها ،دچار ضی مفهومی شده است و به تعبیر ی بهانشناسهان ،تعهداد اشهیایی کهه

یک واژه در آن دللت مهی کنهد ،رو بهه کاسهتی نههاده یها یهک واژه مفههوم تخصصهیتهر پیهدا کهرده

است.

10

از قب

مفهومی به تخصیص معنهایی نیهز تعبیهر مهیشهود؛ تغییهر دللهت از معنهای کلهی بهه

معنههای ،زئههی و محههدود کههردن حههوزه معنههایی یههک لف ه و یهها کههاهش معنههای واژ گههان اسههت.

نمونهای از قب

11

مفهومی در قرآن و روایات را میتوان در واژه نسخ مشاهده نمود.

نسههخ نههزد متههَخرین و متقهدمین متفههاوت اسههت .نسههخ نههزد متههَخرین اخههص اسههت .علمهها و

دانشمندان در میان صحابه و تابعین برای نسخ مفهوم وسیعی قائل بودند:

ُ
ن
یلص املقییلد لفیلذ الناسیل
الصحااة ال ااعی کاَوا یطهقون عل املخص أ
ً
12
کثی م عل ال خصیص ِف ال فعی املنعول ایل ابن اّب عباِو

قیلد اَهیلق النعیل

صح ابه و تهابعین لفه نسهخ را بهر مقیهد و مخصهص اطهلق می کردنهد و در تفسهیر
منسوب به ابن عبات اطلق نسخ بر تخصیص خیلی ییاد مشاهده شده است.

بسیاری از مسائل که در اصهطلم متهَخرین بهه آنهها نسهخ گفتهه نمیشهود ،طبه اصهطلم
 .7ر : .درآمدی در معناشناسی ،ص22.

3

150

 .همان ،ص31-29؛ معناشناسی ،ص189؛ نگاهی تازه به معناشناسی ،ص.29

 .9تحلیل یبان قرآن و رواشناسی فهم آن ،ص.237
 .10درآمدی بر یبان معناشناسی تاریخی ،ص.202
 .11ر : .معناشناسی ،ص196؛ معناشناسی و معانی در یبان و ادبیات ،ص.147
 .12البیان فی علوم القرآن ،ص.277

نسخ داخل هستند .اگر لف عام در یک آیه به کار برده شده باشهد و در آیهه دیگهر همهان الفهاظ
مخصههوص بههه صههورتی خههاص بیههان شههده باشههند ،علمهها و متقههدمین اولههی را منسههوخ و دومههی را

ناسخ می گویند .مطلهب ایهن نیسهت کهه حکهم اول بهه طهور کامهل خهتم شهده باشهد ،بلکهه ایهن
است که آیه دوم عمومیتی را که از آیه اول فهمیده میشود ،ختم می کند.
مسعد ،بن صدقه از امام صادق

منسوخ فرمود:

روایت کهرده اسهت کهه آن حتهرت در تعر یه

الناس الثاات املعمول اه ،املنعوخ ما قد کان یعملو

ناسهخ و

13

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

متقدمین در نسخ داخل هستند؛ مهثل نهزد متقهدمین تخصهیص عهام و تقییهد مطله در مفههوم

ناسخ آن حکمی است که ثابت و استوار است و به آن عمل میشود و منسوخ آن

حکمی است که زمانی بدان عمل میشده است.

بههر ایههن اسههات ،لف ه مطل ه هههم بهها پههیش آمههدن مقیههد دیگههر مههورد عمههل واقههع نمههیشههود و

همینطور است عام و خاص و نظایر آن.

و مسلمانان دورههای بعد ،بیشتر به معنای از بین بردن
نسخ در میان صحابه پیامبر
ِّ
و ازالههه بههه کههار رفتههه اسههت و بههه مخصههص و ِّ
مقیههد و هههر آنچههه اسههتثنا و تبصههرهای بههر کلیههات و
عمومهات بههوده را ناسهخ مههیگفتنهد؛ ی یههرا در واقهع حکههم را تغییهر داده و از بههین مهیبردنههد؛ بهه ایههن
معنا که نسخ در نزد پیشینیان مفهومی گستردهتر از مفهوم کنونی داشته است .در گرشهته ههر

گونهه تغییههر در حکههم پیشههین را نسههخ مههیگفتنههد؛ بهدین ترتیههب ،نسههخ شههامل تخصههیص عههام یهها

تقیید اطلق نیز میشد.

14

به تعبیر دیگر ،کوچکترین تنافی بین دو آیه را نسخ میگفتند .ابن تیمیه میگوید:
در اصطلم متقدمان ،هر معنای راهری کهه رههورا بهه ،ههت معارضهی قهویتهر

تر میشده ،داخل در منسوخ بوده است.

15

قرطبی در این باره مینویسد:
دانشههمندان متقههدم علههوم قرآنههی ،هههر آنچههه دللههت بههر رههاهر نههص مههیکههرد؛ ماننههد
تخصههیص دادن عههام یهها مقیههد نمههودن مطل ه  ،یهها بیههان عبههارت مجمههل یهها بیههان

 .13تفسیر العیاشی ،ج ،1ص12-11؛ تفسیر الصافی ،ص30-29؛ بحار النوار ،ج ،89ص.383
 .14علوم قرآنی ،ص.181
 .15النسخ فی القرآن الکریم ،ج ،1ص.72
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تدریجی حکم و  ...را نسخ مینامیدند .دلیل این امر ،اشترا همه آنها در یک

مفهوم ،یعنی عدم اراده امر متقدم بوده است.

دقت در روایات منقول از امام علی

16

و دیگر ائمه و اصحاب نشان میدهد کهه مهراد آنهان

از ایههن اصههطلم ،معنهها و مفهههوم رایههج در بههین عالمههان امههروزی نیسههت؛ بههه و یههژه کههه شههماری از

عالمه ههان از بنیه ههان ،قایه ههل به ههه «نسه ههخ در قه ههرآن» نیسه ههتند .هبه ههذ اله ههدین شهرسه ههتانی از ،مله ههه
دانشههمندانی اسههت کههه وقههوه نسههخ را ،بههه اصههطلم کنههونی ،در قههرآن بههاور نههدارد .وی در ،ههایی

نوشته است:

و شاگردا ابن عبات و امام باقر

در روایات منقول از علی

آمده که ایشان

ناسخ را به معنای محکم تفسهیر کهرده اسهت تها مجمهل را تشهریح کنهد و مبهین آن

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

17

تقسیم بندی آیات بر بشیر و نریر ،موعظه و مثل ،محکم و متشابه ،حهلل و حهرام و ناسهخ و

منسههوخ  -کههه بههه وسههیله آن حتههرت

انجههام شههده  -گههواه ایههن مطلههب اسههت کههه اصههطلم

ناسههخ و منسههوخ در آن روزگههار ،مفهههوم گسههتردهتههری از معنههای اصههطلحی و امههروزی آن داشههته

است .افزون بر آن ،بعید به نظر نمیرسهد کهه اصهطلم نسهخ بها مفههوم رایهج آن ،تنهها در نتیجهه

استنباط و برداشهت عالمهان و قهرآنپژوههان از آیهه مها ننسهخ مهن آیهذ خو ننسهها و روایهات علهی
و دیگر ائمه و یکی دانستن مفهوم این اصطلم ،در دو دو ره زمانی باشد .حال آن که تَمهل

در روایات و اقوال پارهای از عالمان و قرآن پژوهان معاصر ،مها را بهه ایهن نکتهه رهنمهون مهیسهازد
کههه ایههن اصههطلم در زمههان علههی

مجمل بوده است.

و ائمههه

اعههم از عههام و خههاص ،مطله و مقیههد ،مبههین و

از آن،ا که حکهم آیهات مطله بها آمهدن مقیهد ،بهه رهاهر از بهین مهیرود و حکهم عهام بها آمهدن

آیات خاص به شدت محدود میشود و تخصیص میخورد ،این مفاهیم را میتوان هممعنا با
مفهوم ناسخ و منسوخ گرفت .با پریرا این مطلهب ،روایهات آن حتهرت

 -کهه آ گهاهی از

ناسخ و منسوخ قرآن را مهمترین مقدمه و شرط تفسیر و وعه و خطابهه معرفهی مهیکنهد  -قابهل
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 .16الناسخ و المنسوخ ،ج ،1ص.103-102
 .17تنزیه تنزیل ،ص.28

شهناخت شخصهیت مهورد خطهاب

برای پی بردن به مفهوم نسهخ در حهدیث امهام علهی

حترت کمک شایانی در فهم آن میکند.

 .2-1معناشناسی در بستر شخصیتشناسی حدیث

در روایت مهورد نظهر نقهل ههای مختلفهی بیهان شهده کهه در ههر کهدام از شهخص مهورد خطهاب

حترت علی

با یک عنوان خاص یاد شده است.

 .1-2-1مخاطب نامشخص و مبهم

در دسهتهای از روایهات ،مخاطههب حتهرت علهی

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

قبولتر و تو،یهپریرتر خواهد بود.

18

فههردی ناشهنات بهوده و ایههن کهه در چههه

،ایگاهی از حکومت قرار داشته ،غیرقابل تشخیص است.
 .1- 1- 2- 1رجل یخوف الناس

در پارهای از روایات شخص مورد خطاب حترت علی

را میترساند ،بوده است.

یخوف النات ،کسی کهه مهردم

 . 1حدثنا ابوالعباِ اْحد بن عل ابن ا عن بن اسحق املصیلری البیل اه املعیلر االکعیلا
ح سها اهَّلل ،قال :حدثنا ابواک ُممد عل بن اْحد النحوی ،قیلال :حیلدثنا ابیلوٍعف اْحیلد بیلن
ُممد بن اَساعیل الصفار ،قال :حدثنا ُممد بن ٍعفیل بیلن اّب دا د اّل َبیلاری ااّل َبیلار ،قیلال:
حدثنا ییی بن ٍعف  ،قال :حدثنا معا یة بن عمر  ،عن اّب اسحق ،عن عطاء بن سائ ،
ََ
املعیلجد فیلاذا رٍیلل « نییلو النیلاِ»،
عن اّب البخ ری ،قالَ :دْل عل ابن اّب َالیل
فقال :ما هذا؟ قالوا :رٍیلل ییلذک النیلاِ ،فقیلال :لیلیس ب ٍیلل ییلذک النیلاِ لکنیله یقیلول :اَیلا
فالن بن فالن فاع فو ِن .فارسل الیه :اتع الناس املنعوخ؟ فقالّ :ل .قال :فاْرل میلن
19
معجدَا ّل تذک فیهو

ابوالبختری می گوید :حترت علی

وارد مسهجد شهدند پها دیدنهد کهه مهردی

دارد مردم را میترساند (وع و نصیحت) می کند فرمودنهد ایهن کیسهت؟ گفتنهد

مردی است مردم را پند میدهد .حتهرت علهی

فرمودنهد ایهن مهرد پنهد و تهرکر

نمیدهد ولهیکن می گو یهد مهن فهلن بهن فل نهی هسهتم پها مهرا بشناسهید حتهرت
علی

به سوی او کسی را فرستاد تها بدرسهد آیها ناسهخ و منسهوخ را میشناسهی؟

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

، .18ایگاه امام علی در تفسیر و علوم قرآنی ،ص.239
 .19الناسخ و المنسوخ ،ص.48
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 .2قرطبی از ابوالبختری مطلب را آورده و در انتها می گوید:
مثههل ایههن سههخن در بههاره ابههن عبههات هههم گفتههه شههده و فههرد مههورد نظههر را بهها «یخههوف

النات» یاد کرده است.

20

کرمی ،هم این روایت را ضمن صحیح دانستن ،به همین شکل نقهل می کنهد؛ البتهه در آخهر

«منعه من القصص» دارد.

21

 .2- 1- 2- 1رجل یعظ الناس

در برخی روایات شخص مورد خطاب حترت علی

را نصیحت می کند ،معرفی شده است.

یع النات ،یعنی کسی که مهردم

حدثنا محمد بن ،عفر ،قال :حدثنا ابن دسهیم ،قهال :حهدثنا سهلیمان ،قهال :حهدثنا شهعبذ،

عن ابی حصین ،عن ابهی عبهدالرحمن سهلمی ،قهال :مهر علهی بهن ابهی  -طالهب کهرم اهلل و،هه -
بر،ل یع  ،قال :هل عرفت الناسخ و المنسوخ؟ قال :ل .قال :هلکت و اهلکت.
این روایت از حترت علی

22

نقل شده است که برخی فرد مورد خطهاب را «ر،هل یعه » و

بعتی «یع النات و یقص» معرفی نمودهاند.

23

اگر احتمال دهیم که فرد مورد خطاب حترت علی

یخوف النات یا یع النات بهوده

برای این که از قرآن بهره ای ببرد و به گمراهی نیافتد و بتواند مردم را موعظه کنهد ،بایهد ناسهخ و

منسوخ را بداند؛ چون ممکن است آیهای که برای نصیحت و موعظه مردم بیان میکنهد، ،هزء

آن دسته از آیات نسخ شده باشد و به این وسیله هم خودا و هم دیگهران را بهه وادی گمراههی

کشاند .با تو،ه به این گفتهها و روایات و به دلیل این همه سختگیری امام علی

نسهبت

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

یخوف النات یا یع النات بهوده باشهد ،و،هود دارد؛ ی یهرا نسهخ در میهان صهحابه پیهامبر

مسلمانان دوره های بعد ،بیشتر به معنای عام بوده که ایهنگونهه بهرای امهام

است.
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 .20الجامع لحکام القرآن ،ج ،2ص.62
 .21قلئد المر،ان فی بیان الناسخ و المنسوخ ،ص.2
 .22الناسخ و المنسوخ ،ص.48
 .23المصابیح النوار الساطعه ،ج ،1ص.118

و

اهمیهت داشهته

در این دسته از روایات گاهی شخصیت مورد خطاب حترت علی

،ایگاه و مقهامش

برای ما معلوم است که به او شخص حقوقی گفته میشود و گاهی هویتش برای مها مشهخص

است که در این صورت شخص حقیقی نامیده میشود.
 .1- 2- 2- 1قاضی ،قاض

در برخی روایات شخص مورد خطاب حترت علی

که ،ایگاه و منصبش مشخص و معلوم است.

به عنوان قاضی بیان شده اسهت،

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

 .2-2-1مخاطب مشخص و معلوم

 .1ابن حزم اندلسی بدون ذکرسند چنین آورده است:

عن اّب عبدال ْحن سهمع ،قالَ :
مر عل عل قاض ،فقال له :اتع
24
قال ّل .قال :ههکت اههکت.

الناس من املنعوخ؟

 .2بیهقی در السنن الکبری از ابی عبدالرحمن سلمی 25و همین نیز حدیث را نقل میکنهد؛

با این تفاوت که سلمی ،در انتهای روایت میگوید که امام علی
ههکت اههکت ،تأ یل کل ح

هل

شدی و هل

من الق تن عل ٍوهو

26

فرمود:

کردی ،تَویل هر حرفی از قرآن و،وه گوناگونی دارد.

در منابع شیعه هم از قاض استفاده شده است:

َ َ َ َ َ َ ْ
َ َ َ ُ ْ
َْ َْ ُ َ
َ
اْل ْعمن نَی َ
اْل ْن ُ
اسیل َ أم َیلن ْ َ
ُ
یلوخ؟ قیلالّ :ل .قیلال :لف َهیلل
ع
الن
ع
ت
ل
ه
:
اض
ق
ل
ل
ع
قال أ أمیر
أ
أ
أ
َ
أ
أ
ٍ
أ
َ
َ َ َ َ َ ََْ ُْ ْ َ َ َ َ َ
ً َ َ ْ َ َ ْ َ ْ َ 27
َْ ْ َ
ُ
ال القر أتن؟ قالّ :ل ،قال ]:أِذم ههکت أههکت.
أش َرفت عل م َر أاد أ
اهَّلل عز ٍل أِف أمث أ

آنچههه از روایههات بههر مههیآیههد ،همههراه بهها دو احتمههال اسههت :احتمههال ضههعی

ای هن اسههت کههه

قاضی درست باشد و حداقل چیزی که از این روایات بر اسات احتمال به دست میآید ،ایهن

اس ههت ک ههه در زم ههان حت ههرت عل ههی

کس ههانی در منص ههب قت ههاوت و ،ههود داش ههته و فاق ههد

آ گههاهیهههای لزم و ضههروری بههودهانههد .البتههه ا گههر وقههوه حههدیث را در روزگههار خلفهها بههدانیم ،ایههن
احتمال چندان دور از ذهن نیست .دوم ،این است کهه امیهرالمهامنین از کسهی کهه در منصهب
قتاوت بوده ،اعتراف گرفتهه کهه ناسهخ و منسهوخ را نمهیدانهد؛ در صهورتی کهه معرفهت ناسهخ و

 .24الناسخ و المنسوخ ،ص.6
 .25السنن الکبری ،ج ،10ص.200
 .26تفسیر العیاشی ،ج ،1ص ،12م.9
 .27مستدر الوسائل و مستنبط المسائل ،ج ،17ص.343
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منسوخ از الزامات قتهاوت اسهت .البتهه ایهن مطلهب ،بها رهاهر روایهت چنهدان سهازگار نیسهت؛

چون «قاضی» کمتر در مقام واع راهر میشود که در مسجد بنشیند و مردم را انرار دهد.
 .2- 2- 2- 1قصهگو ،قاص ،یقص

در پارهای از روایات شخص مورد خطاب حترت علی

قصهگو گفته شده است.

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

روایت اول:

مهیآورد .در

وْب َا عبد الوهال بن املبار اِلمناَع ،قال :وْب َیلا عبیلد اهَّلل بیلن ُممیلد الصیلر یفیین ،قیلال:
وْب َا عم بن إبیل اه الکتیلاِن ،قیلال :حیلدثنا عبیلد اهَّلل بیلن ُممیلد البضیلوی ،قیلال :انیلا ههییل بیلن
ً
ح ل ،قال :حدثنا کیع ،عن سیلفیان ،عیلن وّب حص ن
یلی ،عیلن وّب عبیلد الیل ْحن :ون عهییلا
28
م اقاص ،فقال :وتع الناس املنعوخ؟ قالّ :ل ،قال :ههکت وههکت.

ابی حصین از ابی عبدالرحمن نقل می کند:
علی

از یک قصه گو گرشت ،به او گفت :آیا ناسهخ و منسهوخ را میشناسهی؟

گفت :نه .علی

به او گفت :هل

شدی و هل

کردی.

ابن ،وزی در همه روایت هایش از شخص مورد خطاب با عنهوان قهاص (قصههگهو) یها یقهص

(قصه میگفت) یا انا اقص (من قصه میگفتم) یاد میکند .و نیز عده ییادی این روایت را نقل

نمودهاند.

29

 .2مقری در الناسخ و المنسوخ ضمن ذکر این روایت در آخرا آورده است:
یر ی ِف معیلین هیلذا ا یلدی عیلن عبیلداهَّلل بیلن عمیل عبیلداهَّلل بیلن عبیلاِ اّنمیلا قیلاّل ل ٍیلل
ً
30
تْ مثل قول امی امل ن
عمنی عل  -ک م اهَّلل ٍه  -و قر یبا منهو

مثل این حدیث از عبداهلل بن عمر و عبداهلل بن عبات روایت شده اسهت .همانها

آنههها بههه مههردی دیگههر مثههل قههول امیرالمههامنین علههی

یهها قههولی نزدیههک بههه قههول

امیرالمامنین گفتند و شخص مورد خطاب را قصهگو معرفی نموده است.
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 .28نواسخ القرآن ،ص.29
 .29التقان فی علوم القرآن ،ص55؛ البرهان فی علوم القرآن ،ج ،2ص29؛ مناهل العرفان ،ص136؛ الناسهخ و المنسهوخ،
ص3؛ التعلی علهی تفسهیر الجللهین ،ج ،1ص3؛ الکشه و البیهان عهن تفسهیرالقرآن ،ج ،1ص3؛ روم المعهانی ،ج،2
ص.436
 .30الناسخ و المنسوخ ،ص.240

بهدون ذکههر سههند از امیرالمههامنین علههی و ابههن عبهات ایههن روایههت را نقههل کههرده 31و شههخص مههورد

خطاب را قصهگو بیان نموده است.

با تو،ه بهه کثهرت نقهل ایهن روایهت در بهاره قصههگهو مهیتهوان گفهت کهه شهخص مهورد خطهاب

حترت علی

قاص بوده؛ ییرا قصههگهو و شخصهی کهه بهرای مهردم داسهتانسهرایی می کنهد،

بایههد عههالم بههه ناسههخ و منسههوخ باشههد؛ ی یههرا نسههخ در آن روزگههار مفهههوم گسههتردهتههری از معنههای

اصههطلحی و امههروزی آن داشههته اسههت کههه امههام علههی

آ گههاهی از ناسههخ و منسههوخ قههرآن را

مهمترین مقدمه و شرط وع و خطابه و قصهگویی معرفی میکند.

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

.3محاسهبی در فههم القهرآن و معانیههه از ابهی عبهدالرحمن سههلمی و سهیوطی در مفتهام الجنههه

به دلیل این که بر اسات نهص آیهات قهرآن ،قصهههها بها ههدف ههدایتگهری خهود حامهل پیهام

است و تاریخ به تنهایی در قرآن ،هیچ موضوعیتی ندارد 32.پا فرد قصهگو باید عالم بهه همهه
علوم که طب دیدگاه متقدمان آ گاهی از ناسخ و منسوخ بوده است باشد.

اما با تو،ه به این که در بیشتر منابع اهل سنت شخصیت مورد خطاب قاص بیان شهده و

فقط در چند مورد قاض آوردهاند و نیز تَمل در شهکلگیهری ،ر یهان قصهاص بهرای مر،هعتراشهی
دینهی و منههزوی کهردن اهههل بیهت

و مشههغول نمهودن مههردم ،احتمهال «قههاص» بسهیار تقو یههت

میشود .لرا میتوان احتمال داد که در این روایت تصهحی
مورد خطاب قاضی باشد ،نامحتمل است.

صهورت گرفتهه و این کهه شهخص

 .3- 2- 2- 1روایاتی که تصریح شده به نام شخص

در پههارهای از روایههات بههه نههام شههخص مههورد خطههاب حتههرت علههی

تصههریح شههده اسههت.

شخصیتشناسی این افراد و نقش آن در شکلدهی ،ریانهای انحرافی ،دیهدگاههها را در بهاره
عمومیت معنای نسخ بیشتر تَیید میکند.
 .1-3-2-2-1کعب بن االحبار

ابو اسحاق ،کعب بن ماتع حمیری از قبیله ذی رعین ،معروف به کعهب الحبهار ،از تهابعین

است .حترت علی

او را مرمت کرده و کراب دانسته است.

33

نحات به نقل از قتاده آورده است:

 .31فهم القرآن و معانیه ،ص327؛ المفتام الجنذ فی الحتجاج بالسنذ ،ص.8
 .32المیزان فی تفسیر القرآن ،ج ،2ص31؛ سیری در سیره نبوی ،ص122؛ فتل اهلل ،ج ،17ص.260
 .33شرم نهج البلغه ،ج ،4ص.77
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اَه م اکع اّلحبار هیلو یقیلص ،فقیلال لیله :ییلا ااااسیلحق! امیلا اَیله ّل
عل بن اّبَال
ً
یقعیلد هیلیلذا املقعیلیلد اّل امییل ا میلیلأمور ،مفکیل ایامیلا ث رٍعیلیله فوٍیلیلد کعیل یقیلیلص عیلیلل مجاعیلیلة
ُ
ً
ً
مفاب مضشیا عهیه ماب اا کیا ،قال عل :یا ااااسحق! اَل مّنکیلب عیلن هیلذا املقعیلد اتعیل
الناس املنعوخ قال :اهَّلل اعهب .قال :ههکت اههکت.

نحات در همان،ا میآورد:
حدثنا ُممد بن ٍعف  ،قیلال :حیلدثنا ابیلن دسیل  ،قیلال :حیلدثنا سیلهیمان ،قیلال :حیلدثنا شیلعبة،
ن
ب ٍیلل یعیلذ،
حصی ،عن اّب عبدال ْحن ُسهمع ،قال :م عیلل ابیلن اّب َالیل
عن اّب
34
قال :هل ع فت الناس املنعوخ؟ قالّ :ل .قال :ههکت اههکتو

علههی بههن ابههیطالههب از کنههار کعههب الحبههار می گرشههت ،دیههد کههه قصههه می گو یههد.

گفههت :ای ابهها اسههح  ،در ایههن ،ایگههاه «وع ه  ،خطابههه» کسههی ،ههز امیههر یهها مههَمور

نمینشیند .چند روزی ماند و دوباره به آن،ا برگشت .دو بهاره کعهب را دیهد بهرای
،مههاعتی از مههردم قصههه و حکایههت می کنههد ،بعتههی بههیهههوا و بعتههی در حههال

گریه هستند علی

گفت :آیا شما را از این ،ایگاه منع نکرده بودم؟ آیا ناسخ و

منسوخ را میشناسی؟ کعب گفهت :خهدا بهتهر میدانهد .علهی
شدی و هل

کردی.

گفهت :ههل

شخص مورد خطاب در این،ا کعب الحبار است.

ابن سعد در مورد کعب احبار آورده است که او از قبیله حمیر آل ذی رعین اسهت و بهر دیهن

یهود بود .اسلم آورد و به مدینه آمد .س ا به شام رفت و در حمص سکونت کرد تا این کهه در

سال  32در عهد خلفت عثمان در آن،ا وفات کرد.

ابن سعد با ذکر سند از سعید بن مسهیب نقهل می کنهد کهه ابهن عبهات بهه کعهب گفهت :چهرا

عهد رسول اهلل و ابوبکر ایمان نیاوردی و در عهد خلفت عمر بن خطاب اسهلم آوردی؟ کعهب
گفت :پدرم از تورات چیزهایی برایم نوشت و به من داد و گفت به این عمل کهن و سهایر کتهب

خویش را مهر و مهوم کهرد و از مهن پیمهان گرفهت کهه مههر و مهوم را بهاز نکهنم و کتهاب را نبیهنم ،تها

این که به ایهن زمهان رسهیدم و دیهدم کهه اسهلم غالهب میشهود و مهن ههیچ اشهکالی نمیدیهدم و

درون من به من گفت :شاید پدرت از تهو عملهی پوشهیده داشهته و از تهو کتمهان کهرده اسهت .بهد

نیسههت ا گههر آنههها را بخههوانی .می گو یههد :مهههر و مههوم کتههب را بههاز کههردم و آنههها را خوانههدم و در آن
اوصهاف و خصوصهیات محمههد
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 .34الناسخ و المنسوخ ،ج ،1ص.49-48

و امهت او را یهافتم ،اسههلم آوردم .ابوالهدرداء در بهاره کعههب

همانا نزد حمیریه «کعب» علم ییادی است.

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

35

یکی از ریشه های اصلی و علل مهم نشهر و گسهترا احادیهث ،علهی در میهان مهردم ،شهیوه

قصهپهردازی و آزادی عمهل داسهتانسهرایان در پنهاه دسهتگاه خلفهت خلفها و دولهت امهوی بهوده

معناشناسی نسخ در پرتو روایت «ناسخ و منسوخ» امام علی

گفته است:

ً
ً
َان عند ا میر یه لعهما کثی مو

است؛ به خصوص در دوره خلفت خلیفه دوم به کسانی چون کعب الحبار میهدان داده شهد

و توانست به ،عل احادیث بدهردازد و بهرای مهردم داسهتانسهرایی نمایهد؛ بهدون ایهن کهه علهم بهه

مباحث قرآنی داشته باشد .و همان طور که بیان نمودیم ،کعب الحبار مورد مرمت حتهرت

علی

بوده است .پا نمیتوانسهته در دوران خلفهت آن حتهرت ،ایگهاهی داشهته باشهد و

بههه قصهههگههویی و داسههتانسههرایی ادامههه دهههد و ا گههر احتمههال داده شههود کههه ایههن روایههت در دوره
خلفههت حتههرت علههی

بیههان شههده اسههت ،پهها شخصههیت مههورد خطههاب ،کعههب الحبههار

نبوده؛ ولی اگر فهرض کنهیم در دوره خلفهت خلفها ایهن روایهت گفتهه شهده ،مهیتهوانیم مخاطهب

حترت علی

را کعب الحبار قصهگو بدانیم.

 .2-3-2-2-1ابویحیی

در روایت دیگری ،خود شخص اعتراف میکند که منظور از آن فرد «من» هستم:

َ
أمن سعید ابن اّب ا عن لیق اااییی فقیلال ییلا اایلاییی میلن الیلذی قیلال لیله عیلل اع فیلو ِن
اع فو ِن ،فقال :اِن اَنک ع فت اِن اَا هو ،قال :ما ع ُ
فت اَیلک هیلو ،قیلال :اِن اَیلا ،هیلو میل
ّب اَیلیلا اقیلیلص االکوفیلیله ،فقیلیلال :میلیلن اَیلیلت؟ فقهیلیلت :اَیلیلا ابیلیلوییی ،قیلیلال :لعیلیلت ایلیلاّب ییلیلیی
لکنک اع فو ِن .هل ع فت الناس من املنعوخ؟ قهتّ :ل .قیلال :ههکیلت اههکیلت .قیلال:
36
فهب اعد اعد ذالک اقص عل احد.

دیگران نیز همین گونه نقل کردهاند.

37

سعید بن ابوالحسن ابویحیی را ملقات کرد و گفت :ای ابویحیی ،آن شخص که
 .35الطبقات الکبری ،ج ،1ص.399
 .36نواسخ القرآن ،ص.29
 .37المصن  ،ص.220
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علی

به او اعرفونی گفت ،کیست؟ (ابهویحیی) ،هواب داد :گمهان مهیکهنم تهو

شههناختی کههه آن کهها مههن هسههتم .ابههویحیی گفههت :مههن در مسههجد کوفههه قصههه

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

شدی و هل

کسی قصه بگویم.

کردی .ابویحیی گفت :من بعهد از آن برنگشهتم تها بهر

در این روایت شخص مورد خطاب ابویحیی است.

آمده و به

مانند این روایت را دیگران نیز نقل کردهاند؛ با این تفاوت که به ،ای اقصِ ،اق
نظر می رسد که در بعتی از کلمات تصحی صورت گرفتهه اسهت مهثل کلمهه اقهص .در ایهن
روایت از یبان خود شخص نقل می کند و شخص مورد خطاب ابویحیی است.

38

علمههای ر،ههالشههنات می گوینههد اسههم او ابههویحیی المعرقههب بههوده و از عایشههه و ابههن عبههات

روایت کرده اسهت .مهزی می گو یهد :زمهان عمهربن خطهاب خلیفهه دوم را در کهرده و از حسهن و

حسین و عبداهلل بن عبات و عبدهلل بن عمرو بن عهاص و علهی بهن ابهیطالهب و عایشهه روایهت

کرده است و همه از او روایت نقل کردهاند ،به ،ز بخاری.
ذهبی مینویسد:

مصد ابوییی املع ق اّلعرل ر ی عنه هالل بن یعا

ابن حجر می گوید:
مصد ابوییی اّلعرل املع ق مقبول من الثالثهو

سعد ابن ا ِ.

39

40

مصههده ابههویحیی العههرج المعرقههب در ر،الشناسههی در طبقههه سههوم قههرار دارد و

مقبول است.

ابن حجر در ،ایی می گوید:
بههه او معرقههب می گوینههد؛ چههون حجههاج یهها بشههر بههن مههروان بههه او سههب علههی
پیشنهاد کرد ،او انکار کرد .به همین دلیل رگ پایش را قطع کرد.

و می گوید:
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 .38الناسخ و المنسوخ ،ص.6
 .39التاریخ الکبیر ،ج ،8ص65؛ الکاش
 .40لسان المیزان ،ج ،1ص.685

من له روایذ فی الکتب السته ،ج ،2ص.267

را

و ابن حبان در ضعفاء می گوید:

کان نیالف اّل ثبات ِف الر ایات ینف د االر ایات.

41

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

می کند:

اَا اقص ،قال :فاذهبت ا سع له ،فقال :اِن َل اتیلک ّلٍهیلس الییلک،
قال :اتاِن عل
هل تعهب الناس من املنعوخ ،قهتّ :ل .قال :ههکت اههکت ما اَسک؟ قهیلت :ابیلوییی،
42
قال :اَت ابواع فو ِنو

ابویحیی می گوید :هنگامی کهه مهن قصهه مهی گفتم ،علهی
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ٍوهٍاِن ا را اه ضعفا ق ار داده ،گف ه :هائع ٍائ عن الطر یق.

نهزد مهن آمهد .ادامهه

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

علههی

فرمودنههد :هههل

شههدی و هههل

کههردی .فرمودنههد :نههام شههما چیسههت؟

گفتم :ابویحیی .فرمودند :تو ابواعرفونی هستی.

تَمل در این روایات نشان میدهد کهه «ابهویحیی» مشهغول قصهه گفهتن و وعه بهوده اسهت،

پا دیدگاه ابتدایی درباره واژه «قاص» و عمومیت داشتن معنای «نسخ» تقویت میشود.
 .3-3-2-2-1عبدالرحمن بن دأب

سدوسی در الناسخ و المنسوخ ،بدون ذکر سند ،مطلب را آورده و نوشته است:

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

سدو سی از شخص مورد خطاب به عنوان کسهی کهه امهر و نههی و همچنهین اباحهه و حظهر را

اختلط میکرد یاد کرده است .که در این،ا آن شخص عبدالرحمن بن داب است.
 .3-1رابطه ّ
قصاص و علم به ناسو و منسوخ

از آن،ههایی کههه شخصههیت مههورد خطههاب امههام علههی
 .41همان ،ص.685
 .42نواسخ القرآن ،ص.30
 .43الناسخ و المنسوخ ،ص.9

 ،بههه احتمههال قههوی ،قصهههگههو بههوده
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است ،کاوا در شکلگیری ،ریان ِّ
قصاص ،عدم احاطه آنها به علهوم مهورد نیهاز بهرای تفسهیر
قرآن ،نقش آنها در انحراف مردم و شکل گیهری عقایهد خهاص ،کمهک شهایانی در فههم معنهای
حدیث و عمومیت معنای ناسخ و منسوخ دارد.

یکی از مهمترین علت های گسترا اسرائیلیات در میان مسهلمانان ،ا،هازه فعالیهت دادن

به قصهگویان تازه مسلمان بود .نقهلههای فراوانهی نشهان مهیدههد کهه کهار قصههخهوانی بها ا،هازه
خلیفههه دوم و توسههط تمههیم الههداری ،یکههی از اصههحاب رسههول خههدا

آغههاز شههد و از آن پهها،

همانند بسیاری از امهور تهازه بهاب شهده ،بهه رغهم مخالفهتههای چنهدی ،بهه عنهوان یهک سهنت

دینههی در میههان بسههیاری از مسههلمانان رواج یافههت .پههیش از آن مسههَله تههرکر ،وعهه  ،خطابههه و

خطبهخوانی برای نماز ،معهه و،هود داشهت و طبعها منبهری ههم بهود کهه پیهامبر

و خلفها بهر

روی آن نشسههته ،وع ه و تههرکر را انجههام مههیدادنههد؛ امهها کههار قههاص بهها مشخصههه قصهههگههویی و

داسههتانسههرایی  -کههه عبههارت از نقههل داسههتان امههتهههای پیشههین بههود  -از روزگههار خلیفههه دوم و
توسط همین تمیم آغاز شد.

44

با تو،ه به مطالب گفته شده ،خلفا بعد از رحلت پیامبر

از اهلبیت

 ،به غرض دور ساختن مهردم
45

 -که عالمان حقیقهی دیهن بودنهد  -دسهت بهه مر،هعتراشهی دینهی زدنهد و بهه

افرادی همچون تمیم الداری ،کعب الحبار و  ...ا،ازه بهه قصههگهویی و داسهتانسهرایی دادنهد

تا مردم به وسیله آن ها سرگرم شده و خأل روحی و روانهی ناشهی از دور سهاختن اههلبیهت
پر کنند.

را

کعههب الحبههار  -کههه در روزگههار عثمههان در شههام قصهههگههویی مههیکههرد  -در روزگههار عمههر اعتبههار

ی یهههادی داشهههت و بارهه هها عمهههر از وی خواسهههته به ههود تههها در بهههاره مسه ههائل مختله ه

دیهههدگاههه هها و

آ گاهیهایش را برای خلیفه بیان کند 46.مَخر اصهلی ایهن قصهص  -کهه تهورات و تلمهود بهود -
مورد عنایت خلیفه قرار داشت .ابن کثیر مینویسد:

کعههب الحبههار در زمههان خلفههت عمههر اسههلم آورد و از کتههب کهههن بههرای عمههر نقههل

سههخن مههیکههرد و چههه بسهها عم هر بههه سههخنان وی گههوا فههرا مههیداد و مههردم را نیههز در
شهنیدن سههخنان وی آزاد مهیگههرارد و مهردم نیههز گفتهههههای او را چهه درسههت و چههه

نادرست نقل می کردند؛ در حالی که به خدا قسم! این مردم هیچ نیازی حتهی بهه
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در تفاسیر اهل سنت ،ص.14
 .45اهل بیت
 .46ر : .التقان فی علوم القرآن ،ص.92-90

ایههن مههوارد نشههان مههیدهههد کههه بههه احتمههال قههوی ،وقههوه حههدیث ناسههخ و منسههوخ در دوران

حکومت خلیفه دوم رخ داده است.

هههرات عمههر بههیش از هههر چیههز ،مر بههوط بههه نقههل حههدیث بههود و چنههدان بههه نقههل اسههرائیلیات

اعتراضی نداشت و خود از کعب الحبار فراوان از این قبیل مطالب پرسهش مهیکهرد .شهگفت

آن کههه در اخبههار آمههده اسههت کههه کعههب الحبههار در مس هجد مههینشسههت و در حههالی کههه قههرآن و

تورات در برابرا بود ،قرآن را میخواند و با تورات تفسیر میکرد.

48
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یک کلمه از حرفهای او نداشتند.

47

پا یکی از عوامل مهمی که مو،ب شد میدان برای قصهگویان و داستان سرایان باز شود،

و احادیث واقعی و ساختگی آمیخته گردد ،منع نگارا روایهات پیهامبر

بهود کهه در دوران

خل فههت خلیفههه دوم، ،نبههه رسههمی و قههانونی یافههت و مههردم را از منبههع اصههیل شههریعت محههروم
گردانهد و افسهانههها و اباطیهل و قصههههای قصهههگو یهان ،هایگزین آنهها شهد ،در نتیجهه ضههربات
سختی بر رشد فرهنگی و پیشرفت ،امعه اسلمی وارد ساخت و سهبب گردیهد کهه بسهیاری از

روایههات ،علههی را در تَییههد سیاسههت حکومههت و نسههبتهههای نادرسههت بههه پیههامبر
بیت ایشان وارد سازند که ،امعه اسلمی را از این خاندان دور گردانند.

و اهههل

یکهی دیگهر از عهواملی کهه سهبب گسهترا قصههه گهویی و اباطیهل شهد ،عهدم اطلعهات کههافی

خلفا در پاسخ گویی مسائل دینی به مردم بود .و به افرادی چون کعب الحبار میدان داده شهد
که اخبار تحری

شده بنی اسرائیلی را به ،ای معارف والیهی کهه در و،هود اههل بیهت

ودیعت نهاده شده بود ،به مسلمانان عرضه کند.

بهه

اعتبههار بههالی قصهههخههوانی در برخههی از شهههرها ،تهها بههه آن ،هها رسههید کههه هههمتههراز بهها منصههب

قتاوت ،افرادی به این منصب دست مییافتند .به همین دلیل ،دیده شده است که قاضهی
رسمی شهر ،گاه منصب قاص را نیز در اختیهار دارد .همراههی دو منصهب قاصهی و قاضهی ،در

مصر بیش از نقاط دیگر بوده است.

49

به این ترتیب ،داستان سرایی به صورت یک شغل درآمهد و داسهتان سهرایان از ههر حادثههای

بهره ،سته و افسانه میساختند و از این راه کسب درآمد مینمودنهد تها ،هایی پهیش رفهت کهه
 .47تفسیر القرآن العظیم ،ج ،4ص.18
 .48قصهخوانان در تارخ اسلم و ایران ،ص.43
 .49همان ،ص.47
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قاضیان نیز در کنار کار قتاوت به قصهگویی هم مشغول بودند.

هیچیک از آدمیان شایستگی قصهگویی ندارند ،مگهر دانشهمندان فرهیختههای کهه بهه انهواه

دانش ها آشنایند؛ این هم بدان دلیل است که برخلف همهه ،از قصههگهو همههچیهز مهیپرسهند؛
مههثل فقیههه وقتههی بههر کرسههی فقاهههت مههینشههیند ،غالبهها از او حههدیث نمههیپرسههند؛ چنههانکههه از

محدث ،مسائل فقهی را نمیخواهند؛ اما از قصهگو درباره همه دانشها میپرسهند .بهه همهین

دلیل قصه گو باید همواره و از همه ،هت کامل و آماده باشد.

50

بهها تو،ههه بههه ایههن بیانههات ،قصهههگو یههان بایههد عههالم بههه همههه امههور بههوده و خالصههانه بههرای افههراد

قصههگهویی نماینهد تها آن سهخنی کهه بیهان مههیکننهد ،در دلهها ،های گیهرد و بهه آن عمهل شههود و
همهواره در پنهد و قصهه خهود ،هز بهه خشهنودی و رضهای خداونهد نیندیشهند؛ ی یهرا بنها بهر آنچهه در

معناشناسی نسخ گفته شد ،نسخ در اصطلم متقهدم ان معنهایی فراتهر از اصهطلم امهروزی آن

داشههته و بههه همههین دلیههل بههوده کههه امههام علههی

از فههرد قصهههگههو سههاال مههیکنههد؛ آیهها بههه ناسههخ و

منسوخ علم داری که مردم را موعظه و نصیحت مینمایی؟

نتیجهگیری
تَمل در حدیث امام علی

و نگاهی معناشناسانه به آن نشان مهیدههد کهه مفههوم نسهخ

در آن روزگههار معنههایی وسههیع داشههته و عمومیههت آن انههواه بسههیاری از علههومقرآنههی در اصههطلم
امروزی را شامل می شده است .به دیگر سخن ،در آن عصر ،هر معنای راهری که رههورا بهه

،هت معارضی قویتر تر میشده ،داخل در منسوخ بوده است .این مفههوم در گهرر زمهان بهر
اسههات معناشناسههی تههاریخی دچههار «قههب

مفهههومی» شههده و اصههطلحی خههاص بههرای آیههاتی

خههاص و محههدود شههده اسههت .طب ه اصههطلم امههروزی واع ه یهها هههر کهها کههه در مقههام موعظههه

است ،اگر «ناسخ و منسوخ» را ندانهد ،باعهث تبهاهی دیهن نمهیشهود؛ ولهی در آن زمهان کهه نسهخ
معنههای عههام و وسههیعی داشههته و شههامل :محکههم و متشههابه ،عههام و خههاص ،مطل ه و مقیههد و ..

میشده ،اگر شخصی ناسخ و منسوخ را نمیدانسته ،باعث فساد در دین میشده است.
بنا بر این ،با تو،ه به معانی وسیع نسخ در نزد متقدمان شخصیت مورد خطاب امام

را

میتوان قاص(قصههگهو) معرفهی نمهود و شهکلگیهری ،ر یهان «قصهاص» پها از فهوت رسهول اهلل و

،ایگهاه دادن امهرای وقههت بهه آن ههها ،مؤ یهد ایههن گفتهه اسهت .ا گههر کسهانی هههم «قهاض» آوردهانههد،
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