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  . مقدمه1
از  یدر علوم مختلـف اسـالم   ربازیاست که از د یمباحث نیتر از پرچالش یکینسخ  ۀمسئل

برخـوردار   یادیز تیمورد توجه قرار داشته و از اهم ریجمله اصول فقه، علوم قرآن و تفس
امـا همـواره    رفتـه، یوقـوع نسـخ در قـرآن را پذ    مسـلمان،  شـمندان یبوده است. اکثـر اند 

 یگروهـ  زیـ انـد. در مقابـل ن   آن ابراز داشته قیو مصاد تیماه ۀباردر یمتفاوت یها دگاهید
 اند. ممکن دانسته ریغ یوقوع نسخ در قرآن را به کل

 ۀیـ در حکـم آ  یرییـ کـه هرگونـه تغ   شود یگفته م یا هیناسخ به آ یاسالم اتیروا در
 یدییـ و تق صیتخصـ  ایرا کامالً بردارد و  نیشیبه وجود آورد، اعم از آنکه حکم پ نیشیپ

 اسـت  داده ارائـه  نسـخ  از او که یفیتعر با وبه بعد  یاما از دوران شافع ،کند جادیدر آن ا
را  دییـ ص و تقیو تخصـ  شود یتنها به مورد اول اطالق م اصطالح نیا ،)120/ 1 ،ی(شافع

 یهـا  دگاهیـ د زیـ دانشمندان در انواع نسـخ ن  ن،ی). عالوه بر ا344/ 3 ،یدر برندارد (شاطب
 در یزرکشـ  ،المنسـوخ  و الناسـخ در کتـاب   حزم  ابند مانن یاند؛ برخ مطرح کرده یمتفاوت
، وقوع سه نوع نسخ (نسـخ تـالوت و حکـم، نسـخ تـالوت و      االتقان در یوطیو س البرهان

/ 2 ،ی؛ زرکشـ 9حـزم،   (ابـن  انـد  رفتهیتالوت) در قرآن را پذ یو بقا کمحکم، نسخ ح یبقا
 ی). گروهـ 216-214 /2 ،ی؛ زرقـان 87-70/ 3 ،القرآن علوم في اإلتقان ،یوطی؛ س35-41
 فیدو نوع اول نسخ را برابر با تحر دهند، یم لیکه عمدتاً دانشمندان متأخر را تشک گرید

؛ 285-282 د،یـ ز یاند (مصـطف  دانسته رممکنیقرآن فرض کرده و وقوع آن را در قرآن غ
عـدم وجـود    لیـ بـه دل  بیـ ترت نی). بـه همـ  266-265صالح، ی؛ صبح284-283 ،ییخو
 یوجـود دارد. برخـ   یتـوجه  اختالف قابل زیآن ن قیمصاد ۀنسخ، دربارمشترک از  فیتعر

تعـداد   گـر ید یحزم) و برخ اند (ابن فرض کرده هیآ ستیاز دو شیمنسوخ را ب اتیتعداد آ
  ).283-280 ،ییاند (خو دانسته هیآ کیدر حد  یمحدود و حت اریآن را بس
 ۀیـ آ چیباورند که ه نیو بر اکرده  ینف یکل امکان وقوع نسخ در قرآن را به زین یا عده
 جملـه  ازمعاصـر   شـمندان یغالباً توسط اند دگاهید نی. اشود ینم افتیدر قرآن  یمنسوخ

گـروه   نیـ شـده اسـت. ا   مطـرح  درضـا یمحمد عبـده و شـاگردش رش   ،یاحمدخان هند
 رد،یـ گ یاثبات نسخ مورد استناد قرار م یبرا یبرخ یکه از سو قرآن از یاتیمعتقدند که آ

اشـاره بـه نسـخ     اتیـ دسـته از آ  نیـ بر وقوع نسخ در قرآن نـدارد. بلکـه ا   یاضحداللت و
وْ     « ۀیـ آ ۀمثال دربار عنوان  توسط اسالم دارد. به نیشیپ یها عتیشر ـةٍ أَ ـنْ آیَ ـخْ مِ ـا نَنْسَ مَ

هَا لِ وْ مِثْ هَا أَ رٍ مِنْ خَیْ أْتِ بِ هَا نَ ـ   نیـ در ا ه،یـ آ ۀکه واژ قدندمعت ،)106بقره: ال» (نُنْسِ ه عبـارت ب
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را  نیشـ یپ انیـ معجـزات اد  ،رو عبارت نسـخ نیگذشته است و از ا یایمعجزات انب یمعنا
-179 ،ی؛ محمـد الجبـر  344-343/ 1رضـا،   دیقرآن را (رشـ  اتینه نسخ آ کند یم انیب

 یمرتضـ  دیسـ ) و 99معرفـت (معرفـت،    یمحمـدهاد  ان،یعیش انیماز  نیهمچن). 187
  .اند رفتهیدر قرآن را نپذ یخمنسو ۀیآ چی) وجود ه277/ 2 ،ی(عسکر یعسکر
 یاتیـ نسخ شده، روا ۀنیزم در نظرات اختالف نیا موجب که یعوامل نیاز مهمتر یکی

 یطبـر  ریتفسـ  ،یـی رواو  یریتفسـ  منـابع  انیـ م در. دارد وجـود حـوزه   نیاست که در ا
 نیـ ا ،) را در بـردارد کـه در ظـاهر   تیـ از چهارصد روا شینسخ (ب اتیتعداد روا نیشتریب

انتساب دارد.  دیز  عباس، قتاده و ابن  از جمله ابن نیتبع تابع ای نیتابع ایه صحابه ب اتیروا
از مفهـوم   یهجرمعنا و مفهوم نسخ در قرون نخست  دهد، ینشان م اتیروا نیکه ا چنان
 نیـ ااست. عالوه بر آن،  شده یم زین دییو تق صیتر بوده و شامل تخص آن گسترده یکنون
  از موارد نسخ شمرده است. زیا نر یرفقهیغ اتیآ اتیروا

 بـاب  در ییهـا  به سؤال اتیاسناد روا لیاستفاده از تحل باپژوهش حاضر درصدد است 
 اتِیـ روا منشأ داشت، نانیاطم توان یم زانیم چه نکهی. از جمله ابپردازد اتیروا خاستگاه

 ینچـه کسـا   ایـ  یصورت چه کسـ  نیا ری؟ و در غرسد یصحابه م ای) ص( امبریبه پ ،نسخ
و در چــه  یخیتــار ۀدر چــه دور وانــد؟  گســترش داده ایــمفهــوم را ابــداع کــرده و  نیــا

  آمده است؟ دینسخ پد ۀشیاند ،ییایجغراف
 یپژوهـ  ثیحـد  نینـو  یها پژوهش حاضر از روش ،یسؤاالت اساس نیا هپاسخ ب یبرا

 مشـترک  ۀحلق ۀیبرپا یسند لیبهره برده و روش تحل »ثیحد یگذار خیتار«تحت عنوان 
). 80-21 ،ییآقـا هـا: ر.ک.   روش نیبا ا شتریب ییآشنا یبرامورد توجه قرار داده است ( را

  .است گرفته قرار یبررس مورد زین یرجال نظر از سندها ها، روش نیا کنار درالبته 
و نسـخ   پـردازد  ینسـخ حکـم مـ    اتیـ روا یاست که پژوهش حاضر به بررس ذکر قابل

 اتیـ نسـخ آ  اتیـ روا یبررس نیپژوهش است. همچن نیا ۀمطالع ۀتالوت خارج از محدود
  .ردیگ یقرار نم لیمورد تحل گرید ثیبا حد یثیپژوهش است و نسخ حد نیهدف ا ،قرآن

  
  قیتحق ۀنیشیپ. 2

نگـاه   شـتر ینسخ انجام شده، پژوهشگران ب ۀنیکه در زم یمتعدد اریبس قاتیبا وجود تحق
 یرا بررسـ وقـوع آن  یریو تفسـ  یناسخ و منسوخ داشته و امکـان کالمـ   ۀبه مقول ییمبنا
انـد.   نداشـته  اتیروا نیا یخیاعتبار و ارزش تار زانیم یبه بررس یاند و توجه چندان کرده
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نسـخ را مـورد    اتیـ از روا یا دسـته  یخیاش، اعتبار تار ضمن مطالعه رکه د یتنها پژوهش
اسـت کـه    »تیصـ و اتینسخ آ«پاورز با عنوان  دیویاز د یا و مداقه قرار داده، مقاله یبررس

اقـوال   نیباور است که ا نینقد گذاشته و بر ا ۀرا در بوت تیاقوال نسخ وص ،به طور خاص
  ).Powers, 246-295وجود آمده است ( هب امبریپس از رحلت پ شتریب اینسل  کی

  
  اسناد لیتحل یبر مبنا یگذار خیتار. 3
اعتبـار   زانیـ م یابیـ زار یهـا  از روش یکـ ی ،یسـند  لیتحل یبر مبنا اتیروا یگذار خیتار
بسـط و گسـترش    نبـل، ی ریرا ابداع کرده و خوتشاخت آن وزفیاست که  اتیروا یخیتار

 یخیاز اطالعـات تـار   یا بخـش عمـده   ۀدربردارنـد  اتیاسناد روا نبل،یداده است. به باور 
ابـداع   یبیتقر خیتار توان یاسناد، م ۀنمودار به نام شبک یدر نوع اتیروا میاست و با ترس

  ).Juynbollد (ارا نشان دنشر آنو 
است که هرچـه تعـداد    نیتوجه داشت ا دیاسناد با یها شبکه ۀکه دربار یمهم ۀقاعد

 نیدارد. بـه همـ   یشـتر یب یخیاعتبـار تـار   یباشد، نقل آن راو شتریب یشاگردان هر راو
 ۀشـبک  لیـ بهـره گرفتـه شـود، تحل    یثیجامع حد یشتریاست که هرچه از تعداد ب لیدل

اسـناد،   ۀتعداد شاگردان هر نقطه از شبک شیافزا با. چرا که ردیگ یانجام م تر قیدقاسناد 
کـه در   یفـرد  نیتـر  . کهـن شود یآن نقطه حاصل م یمند خیتار ۀدربار یشتریب نانیاطم

مشـترک   ۀحلقـ  کنند، یم تیچند تن از شاگردان از او نقل روا ث،یحد کیطرق مختلف 
 قیـ هر طر زیمشترک و ن ۀاز حلق شیپ منفردِ قیطر یخیاعتبار تار بیترت نینام دارد. بد

 ).Juynbollاست ( دیمحل ترد یگرید منفرد
 یتمـام  ق،یـ دق ییجستجو بانسخ، ابتدا  اتیاسناد روا لیمنظور تحل حاضر به پژوهش

شـامل   یـی روا ۀمجموعـ  نیتـر جـامع  و نیترعنوان کهن به ،یطبر ریتفس درنسخ  اتیروا
کـرده اسـت.    یبند را دسته اتیاول، روا یکرده و بر اساس راو یآور نسخ، را جمع اتیروا

 و شـده  نیـی هـا نسـبت دارد، تع  نسـخ بـه آن   اتیروا نیشتریکه ب یسپس مراجع متقدم
 صـحاح از جملـه   یـی اسـتفاده از کتـب روا   بااز مراجع متقدم  کیهر اتیاسناد روا ۀشبک
ـ   ابن ریتفسو  یجوز  ابن القرآن نواسخ ،دیابوعب نسخ ،یطبر ریتفس، سته  میترسـ  حـاتم  یاب
دو بـار) نسـخ را نقـل     ای کی(معموالً  یکه به دفعات اندک یاست. در ادامه از اسناد شده

 میترسـ مراجـع   نیـ از ا کیهر اتیاسناد روا ۀکرده، اغماض شده و طرق پرتکرار در شبک
 یبـ اسناد پرتکرار از کت نیطرق ا ۀهمصورت که  نیبد رد؛یگ یقرار م لیمورد تحل و شده
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 القـرآن  نواسـخ  ،دیـ ابوعب نسـخ  ،بهیش یاب  ابن مصنف ،عبدالرزاق مصنف، سته صحاحمانند 
 نیـی شـده و حلقـه مشـترک تع    یآور جمع حاتم یاب  ابن ریتفسو  یطبر ریتفس ،یجوز  ابن
  .ردیگ یقرار م زین یرجال لیمورد تحل اتیصورت توأمان اسناد روا . البته بهشود یم

ـ   ،مشترک ۀم نمودار حلقیرست ۀویپژوهش ش نیدر ا  میترسـ  ۀویبـا شـ   یتفـاوت جزئ
قسـمت   نیرا در باالتر تیدر سند روا یراو نیتر دارد. شاخت کهن نبلینمودار شاخت و 

کهـن را در   یراو نبـل ی. امـا  دهـد  یاو قـرار مـ   نییرا پـا  یبعـد  ینمودار قرار داده و راو
 بیـ ترت نیو بـد  دهـد  یقرار م او یرا باال یبعد یبخش نمودار قرار داده و راو نیتر نییپا
 انیراو نیاز ا یمتفاوت نشی. پژوهش حاضر چنشاند یتا باال م یکی یکی زیرا ن انیراو ریسا

در سمت چپ صفحه  یراو نیتر همان کهن ای تیروا یاصل ۀندیکه گو چنان ؛داشته است
در  رییـ غت نیـ . اابندی یمتا سمت راست صفحه امتداد  بیبه ترت انیراو ریقرار داشته و سا

بهترِ نمودار در صفحه انجام گرفته است. افزون بـر   یِریجاگ لیبه دل نبلیشاخت و  ۀویش
را  یمنقـول از آن راو  اتیـ افزوده شده است کـه تعـداد روا   یعدد یکنار نام هر راو ن،یا

 نیشـ یپ یراو اتیـ که با استفاده از تعـداد روا  یانیعدد در راو نیکه البته ا دهد ینشان م
 یجوز  ابنکه از کتاب  زین یاتیشود. روا یریجلوگ لیحذف شده تا از تطو مشخص است،

 و شود یم ذکر اسناد شبکه در ییابتدا انیراو نام سند، شتریب طول لیدل به شود، یم نقل
  .شود یم گذاشته نقطه سه انیراو ریسا یجا به
  
  یطبر ریتفس در نسخ اتیروا به یاجمال ینگاه. 4
نسبت داده شـده   ن،یتابع تبع به موارد یبرخ در و نیتابع صحابه، به نسخ اتیروا یطورکل به

 منسـوخ  اتیـ آ تعـداد  و اتیـ روا تعداد ر،ی. در نمودار زشود ینقل نم امبریاز پ یتیروا واست 
 ه،یـ منـابع اول  انیکه در م -  یطبر ریتفساز مراجع متقدم در  کیمنسوب به هر ۀشد یتلق

 ).1 نمودارنشان داده شده است ( - سخ است ن اتیتعداد روا نیشتریب ۀدربردارند
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  یطبر ریتفس در متقدم مراجع از کیهر اتیروا تعداد. 1نمودار 

  
 دیـ )، عبدالرحمن بـن ز هیآ 36عباس (  از ابن بیبه ترت اتیگزارش از نسخ آ نیشتریب

) و مجاهـد  25( یسـد )، 26( ی)، حسن بصـر هیآ 29)، عکرمه (هیآ 34)، قتاده (هیآ 35(
 بـر  هیـ تک با و گرفته قرار توجه مورد افراد نیا اتی) نقل شده است. در ادامه سند روا16(

  .شود یپرداخته م اتیروا نیا یخیاعتبار تار زانیم یمشترک، به بررس ۀحلق روش
  
  عباس  ابن اتیروا. 5
ز او نقـل  ا ینسـخ متعـدد   اتیـ است کـه روا  یمرجع نیتر ق) کهن 68 یعباس (متوف  ابن

 ایـ  اسـت،  مشـخص  1 نمـودار  در که گونهصحابه بر خالف او، همان گریاما د ،شده است
دسـت هـم    نکه از تعداد انگشـتا  تیروا یمعدود اینسخ نداشته و  ۀنیدر زم یتیروا چیه

 اتیـ صحت و اعتبار روا زانیم یبررس رو نیها منتسب شده است. از ا بدان کند، یتجاوز نم
  .شود یبرخوردار م یا ژهیو تیعباس از اهم  ابن

او را از  یمطـرح شـده اسـت؛ بعضـ     یمتفـاوت  یها دگاهیاو د ریعباس و تفس  ابن ۀدربار
مکه دانسـته و قائـل    یریمکتب تفس گذار انیو بن یمفسران قرن نخست هجر نیتر بزرگ
 ی). امـا بعضـ  54-50/ 1 ،المفسـرون  و ریالتفسـ  ،یاو هستند (ذهب یبرا ییواال گاهیبه جا

 یوطیکـه سـ   نداشته است؛ چنان یگاهیاج نیعباس درواقع چن  باورند که ابن نیبر ا گرید
 دهینرسـ  اتبـه اثبـ   یریتفسـ  تیـ از صد روا شتریعباس ب  که از ابن کند ینقل م یاز شافع
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  ).239/ 4 ،القرآن علوم في اإلتقان ،یوطیاست (س
 یادیـ او در موارد ز منتسب به اتیکه روا دهد یعباس نشان م  نسخ ابن اتیروا ۀمطالع

منقول از او  اتیدر روا دیتردموضوع سبب  نیاست که ا گریکدیبا  یتعارض آشکار یدارا
عبـاس نسـبت داده     به ابـن  یمتفاوت یها دگاهیبقره، د 184 ۀیمثال در آ  عنوان . بهشود یم

 هیـ آ نیـ عبـاس نقـل شـده، نسـخ را در ا      عطاء از ابـن  ۀواسط که به تیروا کیشده است. 
 ،ییبه کار برده است (نسا فهیشر ۀیآ ۀرا دربار» بمنسوخه ستیل«و صراحتاً لفظ  رفتهیذنپ
عبـاس وجـود دارد کـه بـر       از ابن زین یگرید اتی). اما روا450/ 4 ،یهقی؛ ب218-219/ 1

هـا   تعارض نیاز ا زین یگرید یها ). نمونه425و  422/ 3 ،ی(طبر کند یم دیتأک هینسخ آ
 یهـا بـه فـرد    در صحت انتسـاب آن  دیتردکه موجب  شود یم دهید عباس  ابن اتیدر روا
 ،یبقره: طبـر  ۀسور 284 یۀآ لیعباس ذ منقول از ابن یها دگاهی(ر.ک به د شود یواحد م

6 /107-113.(  
 یآور امـا جمـع   کنند، یم نقل عباس  ابننسخ را از  اتیروا ،یمتعدد طرق اول نگاه در

 ۀعمـد  کـه  دهد یم نشان آن، اسناد ۀشبک میترس و یبررساز کتب مختلف و  اتیروا نیا
تنهـا   طـرق،  از یاریبس گرید انیاز او نقل شده است؛ به ب یمشخص طرقنسخ به  اتیروا
مختلف را بـه   اتیبارها نسخ آ ق،یاما سه طر کرده، نقل عباس  ابندو بار نسخ را از  ای کی

طـرق پرتکـرار و    نیـ ا ترشـ یب تیـ اهم لیـ به دل نی). بنابرا2 نمودار( کنند یاو منتسب م
 تیـ دو روا ایـ  کیـ کـه   یاز طرقـ  ستیبا یناچار م اسناد به ۀشبک نیا لیممکن شدنِ تحل

ها را از نمودار حذف کرده تـا اسـناد و    آن و یپوش اند، چشم عباس نقل کرده  نسخ را از ابن
قابـل  نقـش   زین حینج یابعبدهللا بن  البتهشود ( یبررس تر قیپرتکرار به صورت دق انیراو

 از نسـخ  یراو نیمهمتـر  نکـه یا لیـ دل بـه  امـا  اسـت؛  داشته عباس  ابن اتیدر روا یتوجه
  ).ردیگ یم قرار یبررس مورد مجاهد اتیروا لیذ او قیطر هست، زین مجاهد
 تیـ روا چیهـ  یـی از کتب روا گرید یاریصحاح سته، موطأ و بس نکهیاقابل توجه  ۀنکت
اسـت کـه فقـط     لیـ دل نیاند و به همـ  نکرده نقل پرتکرار و مهم قیطر سه نیااز  ینسخ
  در نمودار مورد استفاده قرار گرفته است. یثیتعداد از جوامع حد نیهم
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 عباس  ابن اتیاسناد روا ۀشبک. 2نمودار 

  
 ۀعمد یخراسان عطاء و یالعوف هیعط طلحه، یاببن  یعل عباس، ابنتن از شاگردان  سه

 مفـرد  عبـاس   ابـن طـرق منشـعب از    ۀهم که ییآنجا ازاند.  را از او نقل کردهنسخ  اتیروا
 ۀحلقـ  عبـاس   بـن ا ،اسـت  تیـ ناقـل روا  یراو کیـ طبقه فقط  کیحداقل در  یعنی ،تاس

کـه   نـد یگو یمـ  یواقعـ مشـترک   ۀرا حلق ی. چرا که فردشود یم دهینام یمشترک ظاهر
 گونـه  همـان اند. امـا   شاگرد نقل کرده چند یرا برا تیروا ،داشته باشد که هرکدام یانیراو

 یطیشـرا  نیچنـ  از عبـاس   ابـن منشـعب از   طرقاز  کیچیه شود، یم دهیکه در نمودار د
  .ردیگ یقرار م یمورد بررس لیتفص به قیسه طر نیا ادامه، در. ستین برخوردار

  
  طلحه یاببن  یعل قیطر. 1. 5
و مجموعـاً در   کند یم نقل عباس  نابنسخ را از  بار 55 مختلف کتب در طلحه یاببن  یعل
 یبررسـ  رونیـ . از ااسـت  شـده  دادهنسـبت   عباس ابنبه  هیآ 32قول به نسخ  اتیروا نیا

  .است برخوردار یا ژهیو گاهیجا از مذکور سند یخیتار اعتبار
  

  ثیحد یگذار خی) تارالف
ـ بـن   ینسـخ کـه علـ    تیـ روا 55 شود، یم مشاهده نمودار در که گونه همان از  طلحـه  یاب
 زیـ ن وبن صالح نقل شـده و از ا  هیمعاو ،از شاگردان او یکیتوسط  کند، یم نقل عباس  ابن
 ۀطبق تا سند نیبنابرارا فرا گرفته است و  اتیروا نیا ۀهم ابوصالح، نام به یراو کی فقط
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 نیتـر  که او کهن ییو از آنجا شده منشعب یراو نیچند ابوصالح از اماچهارم مفرد است. 
مشـترک   ۀحلق معاصر، شناسان ثیمطابق اصطالح حد دارد، متعدد انیراوکه است  یفرد
دسـته از   نیـ گفـت کـه ا   گونه نیا توان یم نیبنابرا. شود یم شناخته تیانتشار روا یو بان
بـه نقـش او    دیاست و با افتهی رواجعبدهللا بن صالح  یعباس در دوران زندگان  ابن اتیروا

  .کرد توجه عباس ابنقول از  شهیاند نیدر نقل و گسترش ا
متولد شـده و بـه سـال     137در سال  ،یعبدهللا بن صالح محدث سرشناس مصر ابوصالح

عنـوان   بـه  لیـ دل نیداشت و به هم یبن سعد مالزمت فراوان ثیوفات نموده است. او با ل 223
/ 5 ،یجرجـان  ؛415- 405/ 10 النـبالء،  اعـالم  ریسـ  ،ی(ذهبـ  شـود  یشناخته م »ثیکاتب الل«

را » جـدا  ثیمنکر الحد« فیاما توص ،اند او را بالذات صدوق دانسته ی) در کتب رجال347- 342
  حبان). ، به نقل از ابن410/ 10 النبالء، اعالم ریس ،یاند (ذهب او به کار برده ۀدربار

  
  یرجال یبررس) ب
. سـت یبرخـوردار ن  یمذکور از اعتبار چندان قیطر زین یسنت ثینقد حد یارهاینظر مع از
طلحـه   یبن اب یانقطاع سند است. عل خورد، یبه چشم م ثیکه در سند حد یضعف نیولا

 ی) سـخن 68 یعبـاس (متـوف    نامحتمل است که از ابـن  اریاست و بس یهجر 143 یمتوف
 الثقـات حبان در کتاب   اند. ابن نکته اشاره داشته نیبه ا زین انیکه رجال باشد. چنان دهیشن

اسـت، از او ناسـخ و منسـوخ     دهیعباس را ند  ابن نکهیه با اطلح یبن اب یگفته است که عل
فـرا   ریعبـاس تفسـ    که او از ابن کند ینقل م زی). ابوحاتم ن492/ 20 ،ی(مز کند یم تیروا

 ،یاو را منکر دانسـته اسـت (ذهبـ    ثیاحاد زی). احمد بن حنبل ن491/ 20 ،ینگرفت (مز
  ).134/ 3 الرجال، نقد یف االعتدال زانیم

 ۀدربـار  انیـ آندلس است کـه رجال  ی) قاض158 یبن صالح (متوف هیمعاو ،یدبع یراو
انـد.   کـرده  فشیتضـع  زین یا او را ثقه خوانده و عده ینظر دارند؛ برخ او اختالف تیشخص
مـا کنـا   « ،»بـه  حتجیال «مانند  یعبارات، »صالح«و » صدوق« رینظ یکنار عبارات درکه  چنان

  ).194 -189/ 28 ،ی(مز شود یم دهیصف او ددر و زین »یبرض سیل«و » نأخذ عنه
محدث نامدار اهـل مصـر و    ات،یدسته از روا نیا تیشخص نیعبدهللا بن صالح مهمتر

 افتـه یوفـات   223متولد شده و در سال  137بن سعد بوده است که در سال  ثیکاتب ل
 یذهبـ انـد.   کـرده  فیاو را تضع گرید یشده و برخ قیتوث انیرجال یبرخ یاست. او از سو

 ،ی(ذهبـ  دانـد  یهرچند که او را بالذات صدوق م ،ف کردهیتضع »نیٌل«ابوصالح را با وصف 
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 اعـالم  ریسـ  ،یخوانـده (ذهبـ   ثیحبان او را منکر الحد  ). ابن405/ 10 النبالء، اعالم ریس
 ؛158/ 11 ،یبغـداد  بیـ خطکرده است ( یوثاقت او را نف زین یی) و نسا410/ 10 النبالء،

  .)103/ 15 ،یمز
  
  یالعوف قیطر. 2. 5

. او کتـاب  کنـد  ینقـل مـ   عبـاس ابـن  از را هیـ آ 15 نسخ) 276(م  یمحمد بن سعد العوف
کـه   ییعباس نسبت داده اسـت و از آنجـا    اش به ابن داشته که به نقل از خانواده یریتفس
 .شود یگفته م یالعوف ریاند، به آن تفس بوده یاز خاندان العوف ریتفس نیسند ا انیراو ۀهم

او را  اتیـ اسـت کـه مکـرراً روا    یطبر ریتفسسنت، تنها  معروف اهل ییکتب روا انیدر م
  نقل کرده است.  

  
  ثیحد یگذار خی) تارالف

 دهینام رجهیدارد، اصطالحاً ش یراو کیطبقات تنها  یدر تمام یکه سند العوف ییاز آنجا
کـه   دیـ نما یم دیکه بعآن قائل شد. چرا  یبرا یخیارزش و اعتبار تار توان یو نم شود یم
را فقط  ثیحد زیشاگرد نقل کرده باشد و آن شاگرد ن کی یرا تنها برا ثشیفرد حد کی

 فقـط  طبقـه  هر در سند، انیپا تاکه  است نامحتمل نیهمچنبگذارد و  انینفر در م کیبا 
 یثیبه مؤلف جـامع حـد   ستیبا یطرق منفرد را م نی. بلکه اکند نقل را ثیحد یراو کی
  د او نسبت داد.استا ای

  
  یرجال یبررس) ب

که محمـد بـن سـعد بـه      ییخاندان است و از آنجا کی یاز ضعفا یا ختهیآم یالعوف سند
  .شود یخوانده م »سند مسلسل« شناسان  ثینزد حد کند، یم تینقل از پدرانش روا

ـ «اند؛ ابوزرعه او را  کرده فیاست، تضع یمحمد بن سعد را که استادِ طبر انیرجال  نیل
کـرده   فیاو را تضـع  زیـ ندانسته و ابوحاتم ن حیاو را صح ثیاحاد یخوانده، بخار »ثیلحدا

  ).71/ 25 ،یاست (مز
داشته است و معتقـد اسـت    هیجهم ۀبه فرق شیاحمد بن حنبل پدرش سعد گرا ۀگفت به
  ).4/33 زان،یالم لسان ،ی(عسقالن شد ینگاشته نم ثشینبود، احاد یاگر جهم یکه حت
اتخـاذ   یمنف کردیرو انیرجال زیاو ن ۀاما دربار ،بغداد بوده انیاز قاضبن حسن  نیحس
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دانسـته اسـت    فیضـع  ثیاو را هـم در قضـاوت و هـم در حـد     نیبن مع ییحیاند.  کرده
و او را منکـر   داند ینم زیاحتجاج به خبر او را جا زیحبان ن  ). ابن552/ 8 ،یبغداد بی(خط
 ،یکـرده اسـت (ذهبـ    فیاو را تضع زین یی. نسا)246/ 1حبان، خوانده است (ابن ثیالحد
  ).532/ 1، النبالء اعالم ریس

 اعـالم  ریسـ  ،یشده است (ذهبـ  فیتضع یبخارتوسط ابوحاتم و  زین هیبن عط حسن
  ).211/ 6 ،یمز ؛503/ 1 النبالء،
کان «او گفته است:  ۀسعد دربار  اختالف وجود دارد: ابن یالعوف هیوثاقت عط ۀدربار اما

شـاءهللا ثقـه و    اء هللا، وله أحادیث صالحة. و مـن النـاس مـن ال یحـتج بـه: ان     ثقة إن ش
). 305/ 6: 1410سـعد،  (ابـن  »کننـد  یبه او احتجاج نم یبعض یول ،صالح است ثشیاحاد

-20/147 ،یاند (مز کرده فیاو را تضع یهمگ ییاحمد بن حنبل، ابوحاتم، ابوزرعه و نسا
را ممنوع دانسـته اسـت    ثشیکرده و کتابت حد فیتضعاو را  داًیشد زیحبان ن  ). ابن148
  ).176/ 2حبان،  (ابن

از اعتبار  انیتک راو ضعف تک لیتسلسل و هم به دل لیسند مذکور هم به دل نیبنابرا
  برخوردار است. یاندک اریبس
  
  یخراسان عطاء قیطر. 3. 5

 ،او نقل شده)از  تیروا 4اندک است (در حدود  یطبر ریعطاء در تفس اتیهرچند که روا
 منـابع،  ری) از نظر او در سـا هیآ 24منسوخ ( اتیو تعداد آ اتیتعداد روا نکهیا لیاما به دل

منتسب شده اسـت،   یمفسر تابع نیبه ا منسوخ و ناسخ کتاب نیو همچن هتوجه بود قابل
  .است برخوردار ییباال تیاهم ازاو  اتیاعتبار روا یبررس

بـه جـز    شـود،  یحجاج بن محمد نقل مـ  ۀبه واسط از سند تنها یدر قسمت اتیروا ۀهم
 نیـ عطـاء. ا  - معمـر   - عبدالرزاق  -  ییحیکه سند آن عبارت است از: حسن بن  تیروا کی

نسـخ قتـاده در مـوارد متعـدد نقـل       اتیـ است کـه روا  یاز طرق یکیمطابق با  قاًیدق قیطر
نام قتاده به عطـاء   ،مورد کی نیدر ا یبردار نسخه یاحتمال وجود دارد که ط نیو ا شود یم

  شده است. یپوش مورد چشم کی نیاز ا 2 نموداررو در  نیا ازباشد.  افتهی رییسهواً تغ
  
  ثیحد یگذار خی) تارالف
در  یمفـرد بـوده و چنـد راو    اتیـ حجاج، سند روا ۀاست که در طبق نیقابل توجه ا ۀنکت
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مشـترک   ۀجاج حلقح یحالت نی). در چن2 نمودار( کنند یم ثیاز او نقل حد یبعد ۀطبق
  .  شود یم یگذار خیتار ،عصر حجاج در اتیدسته از روا نینام گرفته و رواج ا

االصل بوده که در بغداد سکونت یمحدث سرشناس ترمذ یصیحجاج بن محمد المص
رحل  زیدر بصره ن ای) و گو452/ 5 ،یمز ؛448/ 9 النبالء، اعالم ریس ،یاست (ذهب دهیگز

: قـد  یالـراز  یالمعل ی... قال ل«نقل شده:  نیبن مع ییحیکه از  اقامت افکنده است. چنان
: دیـ گو یم یالراز ی؛ معل»جریج بالبصرة، ما رأیت فیهم أثبت من حجاج  رأیت أصحاب ابن

 ،ی(مـز  افتمیـ ن جاجرا مورد اعتمادتر از ح کدام چیو ه دمیرا در بصره د جیجر  اصحاب ابن
امـا دو سـال از عمـرش را بـه      ،بغـداد بـوده   که حجاج ساکن دیگو یسعد م  ابن). 455/ 5

در شام) مهاجرت کرده و دوباره به بغداد بازگشته اسـت. او در اواخـر    یا (منطقه صهیمص
در بغـداد فـوت کـرده اسـت      206عمرش دچار خلـط و اشـتباه شـده اسـت و در سـال      

  ).7/340سعد،  (ابن
بـه   کـه ) 57 م،ینـد  ندانسته است (اب کتاب ناسخ و منسوخرا صاحب  حجاج میند  ابن
نسـبت داده   یاست که بـه عطـاء خراسـان    یکتاب مذکور همان کتاب نسخ رسد ینظر م

به عطـاء برسـد. چـرا     قتیکتاب درحق نیاست که ا دیبع اریکه بس یشده است. در صورت
نقـل کـرده    اگردانشدو تن از ش یکرده و برا فیتأل یکه دور از ذهن است که عطاء کتاب

کتـاب   نیا توان یم نینفر نقل کنند. بنابرا کی یآنها کتاب را فقط برا یاما هر دو ،باشد
  کرد. یحجاج بن محمد تلق فیرا تأل

  
  یرجال یبررس) ب
  انقطاع دارد: یسند از اتصال کامل برخوردار نبوده و در دو راو انیرجال ۀگفت به

بـا   دابـوداوو و  یدارقطنـ  حیتصر ) که بهیهجر 135-50( یخراسان مسلم یاببن  عطاء
 عبـاس   ابـن معتقد است که عطاء از  زین یعسقالن حجر  ابن. است نداشته مالقات عباس  ابن

ضعفا  ۀزمر ازاو را  زین یبخار. است نگرفته فرا ریتفس او از زین جیجر  ابنو  دهینشن یمطلب
  ).214-213/ 7 ب،یالتهذ بیتهذ، یعسقالنقرار داده است (

اهـل حجـاز    یو قـار  هیـ فق زین) یهجر 150-80( جیبن جر زیعبدالملک بن عبدالعز
 سیاز او بـا کثـرت تـدل    یوطیکه س چنان ،او ذکر شده است یها یژگیاز و سیتدل و بوده

 ثینقل شده که حـد  زین دیبن سع ییحی از). 73 ن،یالمدلس اسماء ،یوطی(س کند یم ادی
  ).406/ 6 ب،یالتهذ بیتهذ، یعسقالن( است فیضع عطاء از جیجر  ابن
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  مجاهد اتیروا. 6
 یهجـر  108 -102سـال   یو مفسر قرآن بـوده کـه در حـوال    ینامدار، قار یمجاهد تابع

اسـتاد   نیعباس مهمتـر   ). ابن456 -455/ 4 النبالء، اعالم ریس ،یوفات نموده است (ذهب
 30شـده کـه قـرآن را     تیکه روا و فقه فرا گرفته است. چنان ریاو بوده و از او قرآن، تفس

مختلف سـفر کـرده و در اواخـر عمـرش در      یعباس خوانده است. به شهرها  مرتبه بر ابن
  ).452-450/ 4 النبالء، اعالم ریس ،یاست (ذهب دهیکوفه سکونت گز

مرسـل او   اتیـ اند، اما بـه روا  را ستوده ریمجاهد در تفس گاهیجا انیرجال آنکه وجود با
 ثیـ احاد زین یرجال یها گزارشاز  یاند. برخ خوانده »سیمعلوم التدل«اشاره داشته و او را 

 دیـ تأک شـان یا انیـ را مرسـل دانسـته و بـه وجـود واسـطه م      یعباس و علـ   مجاهد از ابن
  ).44/ 10 ب،یالتهذ بیتهذ ،یاند (عسقالن داشته

 یگـر ید اتیـ با روا اتیروا نیا یکه در موارد دهد ینسخ مجاهد نشان م اتیروا ۀمطالع
 ،بقـره  284 ۀیآ لیمجاهد ذ اتیاز روا یمثال تعداد عنوان از مجاهد در تعارض بوده است. به

از عـدم   یحاک گرید یاما بعض ،)277/ 1 د،یعب ؛ ابو111/ 6 ،ی(طبر کند یم انیرا ب هینسخ آ
 نیـ ). ا274/ 1 د،یـ عب ؛ ابـو 115/ 6 ،یمجاهـد اسـت (طبـر    دگاهیـ از د فهیشر ۀین آینسخ ا
جهـت   نی. به همـ شود یاز او م تایدر صدور روا دیتردفرد موجب  کی اتیها در روا تعارض

  .دینما یم یضرور یها امر آن یخیاعتبار تار زانیم نییتع یبرا اتیاسناد روا لیتحل
ـ  اتیتعداد روا نیشتریب نقـل شـده اسـت و     حینجـ  ینسخ مجاهد توسط عبدهللا بن اب
 لیـ ذ در نیبنـابرا . رسـد  یشاگردان او، به تعداد انگشتان دست هم نمـ  رینسخِ سا اتیروا
  ).3 نمودار( ردیگ یم قرار یبررس مورد حینج یاب  ابننسخ مجاهد به نقل از  اتیروا
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 مجاهد اتیاسناد روا ۀشبک. 3نمودار 

  
 ۀواسـط  را به اتشیمورد روا 10در  حینج یعبدهللا بن اب دهد، یم نشان نمودارکه  چنان

را  تیروا 23را به شخص عطاء و  تیروا 5ما ا دهد، یعباس نسبت م  عطاء و مجاهد به ابن
  منسوخ در قرآن است. ۀیآ 13 وجود به قائل اتیروا نیا در او. کند یبه مجاهد منتسب م

  
  ثیحد یگذار خیتار) الف
مشترک باشد، چـرا کـه    ۀحلق حینج یاب  که خود ابن رود یگمان م اتیدسته از روا نیدر ا

مفـرد اسـت و انتسـابش تـا      یسـ یع قیـ طر کـه البتـه   شـود  یاز او منتشـر مـ   قیسه طر
 کیـ هر ،(شبل و ورقاء) گرید ی. اما دو راوستیقابل اثبات ن یخیاز لحاظ تار حینج یاب  ابن
و بـه نظـر    شـوند  یمحسوب م یمشترک فرع ۀب حلقیترت نیشاگرد دارند که بد نیچند

اعتبـار   فـرض کـرد و   یقیمشترک حق ۀرا حلق حینج یاب  بتوان ابن لهاتس یبا کم رسد یم
  را تا او ثابت دانست. اتیروا یخیتار

عبـارت   انیـ است کـه رجال  یهجر 131 یمتوف ،مفسر اهل مکه حینج یعبدهللا بن اب
، بـه نقـل از   54/ 6 ب،یالتهـذ  بیتهذ ،یاند (عسقالن او به کار برده ۀرا دربار ثیصالح الحد

کـه صـالح خوانـده     یانیـ کـه غالبـاً راو   دیـ گو یاصطالح مـ  نیا ۀدربار نبلیحاتم).  یاب ابن
اسـالم   یاعـتال  یبـرا  یلـوح  ادههستند که با س یاتیروا ۀاند، مشهور به جعل گسترد شده

  ).418 نبل،یاند ( وضع کرده
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  یرجال یبررس) ب
 و شـده معتبـر محسـوب    باًیتقر ان،یتعدد راو لیبه دل حینج یاب  شاگردان ابن ۀسند تا طبق

ـ   شـاگردان ابـن   انی. در ماست رفتهنگ قرار یرجال یبررس مورد لیدل نیهم به  ح،ینجـ  یاب
/ 4 ب،یالتهـذ  بیتهـذ  ،ی(عسـقالن  اند کرده قیشبل را با وجود اعتقاد به قدر، توث انیرجال
 اعـالم  ریسـ  ،یانـد (ذهبـ   کرده و او را معتقد به ارجـاء دانسـته   قیتوث زی). ورقاء را ن306

  ).115-113/ 11 ب،یالتهذ بیتهذ ،ی؛ عسقالن422-420/ 7 النبالء،
 بـه مـردم مکـه    هیـ فق ناریمذهب بوده و بعد از عمرو بن د یقدر حینج یبن اب عبدهللا

 یکه بعضـ  حال نیاختالف نظر وجود دارد و درع حینج یاب  ابنوثاقت  ۀدربار. رود یم شمار
حبـان معتقـد اسـت      اند. ابن کرده انیاو ب یها یژگیرا از جمله و سیاو را ثقه دانسته، تدل

 کنـد  یبـدون سـماع از او نقـل مـ     جیجـر   را از مجاهد فرا نگرفته و مانند ابن ریکه او تفس
 ،یاو را مـدلس خوانـده اسـت (عسـقالن     زیـ ن یی). نسا54/ 6 ب،یالتهذ بیتهذ ،ی(عسقالن

 ۀژیـ ندانسته و او را از شاگردان و حینظر را صح نیا ی). البته بعض55/ 6 ب،یالتهذ بیتهذ
  ).126/ 6 النبالء، ماعال ریس ،ی(ذهب دانند یمجاهد م

  
  عکرمه و یبصر حسن اتیروا. 7

سـاکن   نهیدر مد وو مفسر بزرگ قرآن، اصالتاً اهل بربر بوده  یتابع )104 ی(متوف عکرمه
عبـاس    شـاگرد ابـن   نیاو را دانـاتر  یکه بعض عباس بوده چنان  ابن ۀژیشده است. شاگرد و

-12/ 5 النـبالء،  اعالم ریس ،یهب؛ ذ265-263/ 7 ب،یالتهذ بیتهذ ،یعسقالناند ( خوانده
بصـره بـود، عکرمـه بـه او      یوال ،یعباس از طرف حضرت عل  که ابنی). گفته شده زمان15
در مکه ساکن شـده و   یچند نه،ی). عالوه بر سکونت در مد265/ 20 ،یشد (مز دهیبخش

  ).15/ 5 النبالء، اعالم ریس ،یسفر کرده است (ذهب زیبه مصر ن
منتسـب بـه او دارد.    اتیـ روا گـر یبا د یموارد تعارض آشکار یدر بعضنسخ عکرمه  اتیروا
از  یا کامالً متضاد به او نسـبت داده شـده اسـت. دسـته     دگاهیبقره دو د 184 ۀیکه در آ چنان
بـه عـدم    ات،یـ از روا گرید ی). تعداد426/ 3 ،ی(طبر کند یرا از عکرمه نقل م هینسخ آ اتیروا

  ).46/ 1 د،یعب ؛ ابو430/ 3 ،یدارد (طبر دیتأک یتابع نیاز نظر ا فهیشر ۀینسخ آ
 همتولـد شـد   یهجر 21سال  یعنیخالفت عمر  انیدو سال مانده به پا یحسن بصر

وفـات نمـوده    یهجـر  110) و در سـال  564/ 4 النبالء، اعالم ریس ،ی؛ ذهب97/ 6 ،ی(مز
 هیـ و فق هدیشـن  ثیاز صـحابه حـد   یاری). از بسـ 587/ 4 النبالء، اعالم ریس ،یاست (ذهب
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شاگردان او  نی). قتاده از مهمتر572/ 4 النبالء، اعالم ریس ،یمردم بصره بوده است (ذهب
  ).283/ 5 النبالء، اعالم ریس ،یذهب ؛171/ 7، سعد ابن( رود یشمار م به

 گـر یاز مـوارد بـا د   یاریکه در بس دهد ینشان م زین ینسخ حسن بصر اتیروا ۀمطالع
نسـاء بـه او    8 ۀیـ مثال قول به نسخ آ عنوان  ارض است. بهدر تع حسنمنتسب به  اتیروا

از حسـن نقـل شـده     یگرید اتیروا که ی). درحال29/ 1 د،یعب نسبت داده شده است (ابو
  ).9-8/ 7 ،یدارد (طبر دیتأک فهیشر ۀیآ نیاست که بر عدم نسخ ا

 ریسـ در تف تیروا 26است که در  یالنحو دیزیعکرمه، سند  اتیسند روا نیپرتکرارتر
شـاگردان عکرمـه بـه     رینسخ سـا  اتی. اما تعداد رواکند ینسخ را از عکرمه نقل م ،یطبر

داشـته   یتیوضـع  نیچن زین ینسخ حسن بصر اتی. روارسد یتعداد انگشتان دست هم نم
 ریکه فقـط در تفسـ   چنان ،دارد یحسن بصر اتیدر روا ینقش قابل توجه مذکورو سند 

مـذکور بـه    قیـ از طر ریـ نقل شده است و نسخ به غ قیطر نینسخ به ا تیروا 23 یطبر
  ).4 نمودارانتساب دارد ( یبه حسن بصر یاندک اریتعداد بس

  

 
  و عکرمه یحسن بصر اتیاسناد روا ۀشبک. 4نمودار 

 
 قیـ کـه از طر  یاتیـ است کـه روا  نینسخ ا اتیدسته از روا نیا ۀقابل توجه دربار ۀنکت

 یاتیـ عباس منتسب شده اسـت، امـا روا    عکرمه به ابن ۀواسط نقل شده، به نیبن حس یعل
 یعمدتاً به دو نفر از مراجع متقدم، عکرمه و حسن بصر کند، یبن واضح نقل م ییحیکه 
  .شود یمنتسب م زینمورد به طاووس  کیو در  رسد یم
  

  ثیحد یگذار خیتار) الف
. شـود  یاما در وسط سند منفرد مـ  ،دارد یمتعدد انیراو یسند مورد بررس یابتدا و انتها

کـه   رسـد  یبه نظر م دیچرا که بع است، اتیروا اعتبار در دیترد و شک موجبانفراد  نیا
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نسخ خود را فقـط   اتیروا هبه هم کی) نزدیدو نفر از مراجع متقدم (عکرمه و حسن بصر
از شـاگردان   یکـ ی یرا فقط برا اتیروا زین دیزیکنند و  نقل) یالنحو دیزینفر ( کی یبرا

 زیـ و در طبقات بعـد ن  شود یبن واقد نقل کند. اما پس از او سند دو شاخه م نیخود حس
  .ابدی یم یشتریب انیراو

 اتیمشترک روا ۀحلق ستیبا یبن واقد را م نیکه در سند مذکور حس رسد ینظر م به
ک مشـتر  ۀبـن واضـح را حلقـ    ییحیو  نیبن حس یمنشعب از او، عل انیفرض کرد و راو

 ،)یمشـترک فرعـ   ۀ(دو حلقـ  نیحس ازمنشعب  یدانست؛ هرچند که تعداد دو راو یفرع
 گـر، ید یامـا بـا توجـه بـه قرائنـ      سـت، ین یکـاف  ن،یحسمشترک بودنِ  ۀاثبات حلق یبرا
او اسـت کـه بـا نقـل      یِفقهـ  تیاز قرائن شخص یکیمشترک دانست.  ۀاو را حلق توان یم

 یمـرو معرفـ   یعنـوان قاضـ   او را بـه  یب رجـال که در کتـ  نسخ تناسب دارد. چنان اتیروا
 کتاباو را صاحب  سانینو فهرست نیهمچن). 105/ 7 النبالء، اعالم ریس ،یاند (ذهب کرده
در جهـت   یگـر ید ۀنـ یقر زیـ موضـوع ن  نی) که ا53 م،یند اند (ابن دانسته منسوخ و ناسخ
بوده که از  ینسخ اتیروا نیمشترک بودنِ او است. احتماالً کتاب او مشتمل بر هم ۀحلق

  نقل کرده است. یعکرمه و حسن بصر
کـه   اتیروا ۀیاول ۀاست که احتمال دارد در نسخ نیا رسد یکه به نظر م یگرید ۀنکت

مشـترک   ۀعکرمه بوده است. اما دو حلق یاصل یاست، تنها راو کرده نقلبن واقد  نیحس
کنند؛ بـه   تیتقو یه نحورا ب اتیهرکدام در صدد بوده که اعتبار روا ،ییحیو  یعل ،یفرع
 نیبـن حسـ   یکـه علـ   انـد. چنـان   افـزوده  تیرا به روا یگریجهت مراجع متقدم د نیهم
بـن واضـح عـالوه بـر انتسـاب       ییحیقرار داده و  اتیروا یاصل یعنوان راو عباس را به  ابن
  .کند یم یمعرف اتیروا یاصل ۀندیگو زیرا ن یبه عکرمه، حسن بصر اتیروا

  
  یرجال یبررس) ب
 عبـاس   ابـن شـاگرد   نکهیوجود دارد، نخست ا دگاهیدو د عباس  ابنعکرمه از  تیروا ۀربارد

دروغ بسـته اسـت.    عبـاس   ابناو بر  نکهیدوم ا دگاهیاعتماد است، د مورداو  اتیبوده و روا
 ثیاو نقـل حـد   ازعکرمه اعتمـاد نداشـته و    اتی: مالک بن انس به رواندیگو یمکه  چنان

  ).26-22/ 5 النبالء، اعالم ریس ،یذهباست ( کرده ینم
 شـان یا حـال  شرح که نبوده برخوردار کامل قیتوث از مذکور سند رجال از گرید یبعض

  :دیآ یم ادامه در
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ـ   شود یکه به او گفته م ی): منظور از النحو132(م  یالنحو دیزی  سـت، ین ینحـو عرب
/ 3 واألعـالم،  المشـاهیر  ووفیـات  اإلسالم تاریخ ،یازد است (ذهب لهیاز قب یبلکه نام گروه

اند. ابوحـاتم   کرده قیاو را توث ییو ابوزرعه و نسا نیبن مع ییحی). 143/ 32 ،یمز ؛754
 دیابومسلم او را به قتل رسـان  اند گفته). 144/ 32 ،یخوانده است (مز ثیاو را صالح الحد

  ).144/ 32 ،یمز ؛754/ 3 واألعالم، المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ ،ی(ذهب
 ده،یـ بر  از عکرمـه، ابـن   یذهبـ  ۀمرو بوده و به گفت یهـ): قاض157بن واقد (م  نیسح

 اعـالم  ریسـ  ،یدارد (ذهبـ  تیـ روا ریـ و عبـدالملک بـن عم   ادیمحمد بن ز ،یالنحو دیزی
 سـت، یدر او ن یاشکال یینسا ۀکرده، به گفت قیاو را توث نیبن مع ییحی) 104/ 7 النبالء،

 ؛104/ 7 النـبالء،  اعـالم  ریسـ  ،ی(ذهبـ  دانـد  یمـ ا منکـر  او ر ثیاحمد بن حنبل احاد اما
او ذکـر شـده اسـت     یهـا  یژگـ یازجملـه و  سی). تدل373/ 2 ب،یالتهذ بیتهذ ،یعسقالن

 الموصـوفین  بمراتـب  التقـدیس  اهـل  تعریـف  ،یعسقالن؛ 41 ن،یالمدلس اسماء ،یوطی(س
  ).20 بالتدلیس،

و احمد بن حنبـل او را   نیبن مع ییحی): محدث مرو بوده و 190بن واضح (م  ییحی
 یفـ  االعتـدال  زانیـ م ،یاو را در کتاب ضعفاء آورده است (ذهب یبخار امااند.  کرده قیتوث
  ).413/ 4 الرجال، نقد

 بیـ بـوده و از آن جهـت کـه جعـل و ترک     یطبر خِی): ش248(م  یالراز دیحم بن محمد
 ثیـ احاد یوجود دارا نیااما با  ،است یشده است. عالمه و حافظ بزرگ فیتضع کرده یاسناد م

 اإلسـالم  تـاریخ  ،یاند (ذهب کرده فیتضع زین یا و عده قیاو را توث یا است. عده یبیمنکر و عج
او  ی). بـه بـاور ذهبـ   503/ 11 النبالء، اعالم ریس ،یذهب ؛1221/ 5، واألعالم المشاهیر ووفیات

  ).504/ 11 الء،النب اعالم ریس ،یاست (ذهب کرده یم بیگر ترکید دیمتون را با اسان
  

  قتاده اتیروا. 8
متولـد شـده و    یهجر 60در سال  نیتابع ۀدور درقتاده مفسر و محدث نامدار اهل بصره 

 فاتیدر واسـط وفـات نمـوده اسـت. توصـ      یهجر 118 ای 117سال در سال  57پس از 
و انساب عرب تسـلط   امیو ا یبه زبان عرب واو وجود دارد  ۀقوت حافظ ۀدربار یخوب اریبس

اسـت   سی). معروف به تـدل 283-270/ 5، النبالء اعالم ریس ،یداشته است (ذهب یفراوان
؛ 189/ 5 ،یزرکلـ ؛ 5/271 النـبالء،  اعـالم  ریس ،یاند (ذهب اما عالمان او را ثقه فرض کرده

  ).80 ن،یالمدلس اسماء ،یوطیس
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او  یعلم تیبر شخص یادیز راتیاستادان قتاده بوده که تأث نیاز مهمتر یبصر حسن
قتاده قول بـه قـدر را از حسـن فـرا گرفتـه       شود یکه گفته م گذاشته است؛ چنان یجا به

نـه  یبـه مد  زین ی). قتاده سفر283/ 5 النبالء، اعالم ریس ،یذهب ؛171/ 7، سعد ابناست (
 ریسـ  ،یمند شده اسـت (ذهبـ   بهره بیبن مس دیآن از محضر سع یداشته است که در ط

  ).271/ 5، النبالء اعالم

 
 قتاده اتیاسناد روا ۀشبک. 5نمودار 

  
اسـت.   اتیـ مشـترک روا  ۀکه خود قتاده حلق دهد یقتاده نشان م اتیاسناد روا ۀشبک

 ۀو معمـر حلقـ   دیطـرق، سـع   نیـ ا انیـ منشعب شده که از م قیطر نیچرا که از او چند
 یخیبـه قتـاده را تـار    اتیـ انتسـاب روا  سـت، یبا یم بیترت نیهستند و بد یمشترک فرع
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قائل به نسـخ   هیآ 52که در  دهد یاو در منابع مختلف نشان م اتی). روا5 نموداردانست (
 )  6 ،یجوز ابن( است دانسته منسوخ و ناسخ کتابرا صاحب  او زین یجوز ابنشده است. 

  
  یسد اتیروا. 9 

 بیـ تقر ،یچهـارم تابعـان اسـت (عسـقالن     ۀبـن عبـدالرحمن از مفسـران طبقـ     لیاسماع
 دهیـ نام یسد نشسته، یکنار درب مسجد جامع کوفه م نکهیا لی) که به دل108 ب،یالتهذ

کرده اسـت   ی). اصالتاً اهل حجاز بوده اما در کوفه زندگ132/ 3ق: 1400 ،ی(مز شود یم
  ).265-264/ 5، النبالء اعالم ریس ،یوفات کرده است (ذهب یهجر 127و در سال 

 
 یسد اتیاسناد روا ۀشبک. 6نمودار 

  
 رسـد  یبه نظـر مـ   کنند، ینسخ را نقل م اتیروا یشاگرد از سد نیکه چند ییاز آنجا
 یرا بـرا  اتیخود روا ۀکه به نوب انیباشد و اسباط و سف اتیمشترک روا ۀحلق یخودِ سد

 یسـد  نی). همچنـ 6 نمـودار هستند ( یمشترک فرع ۀحلق کنند، یشاگرد نقل م نیچند
 یها تیازجمله شخص نیبنابرا و) 11 ،یجوز ابنکرده است ( فیتال منسوخ و ناسخ کتاب

کـه او   دهـد  یدر منابع مختلف نشان م ینسخ سد اتی. رواشود یمحسوب م خنس یدیکل
  از قرآن را منسوخ شمرده است. هیآ 42
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  دیز  ابن اتیروا. 10 
کـه بـا دو    شـود  یمـ  افتیحاتم  یاب  ابن ریو تفس یطبر ریتنها در تفس دیز  نسخ ابن اتیروا
  ).7 نمودارنقل شده است ( دیز  منفرد و جداگانه از ابن قیطر

  

 
  دیز  ابن اتیاسناد روا ۀشبک. 7نمودار 

 

سـخت بـه    اتیو انتشار روا شیدایپ خیتار نییتع د،یز  ابن اتیطرق اندک روا لیبه دل
 ۀاسـت کـه دربـار    ییهـا فیتضـع  لیـ به دل دیز  اندک از ابن تعداد نقلِ دی. شارسد ینظر م
بـه نقـل    یثیرو نگارنـدگان جوامـع حـد   نیـ وجود دارد و از ا یاو در کتب رجال تیشخص

 تیروا قیآنکه طر لیمعاصر به دل یشناس ثی. از نظر حدندا نشان نداده یا او عالقه اتیروا
 یخیرا تـار آن تـوان  یارد، نمـ اسناد وجود ند ۀدر شبک یمشترک فرع ۀمنفرد است و حلق

  فرض کرد.
وفـات کـرده    182هشتم بوده که در سـال   ۀبن اسلم مفسر طبق دیعبدالرحمن بن ز

 انیـ از رجال یاریبس یهافیحال او تضع ). در شرح340 ب،یالتهذ بیتقر ،یاست (عسقالن
ـعِ   : «دیگو یاو م ۀسعد دربار  که ابن چنان ؛نقل شده است . ضَ یثِ ـدِ حَ ا؛ ز کَثِیـرَ الْ ـد  ادیـ یفًا جِ

  ).413/ 5سعد،  (ابن» است فیعض اریو بس کند ینقل م ثیحد
انـد، امـا    دانسـته  منسـوخ  و ناسـخ  کتاب ۀرا نگارند دیز  ابن یکه در کتب رجال هرچند
 ۀنـد یبـه طـور قطـع او را گو    تـوان  ینم ،یدر طبقات بعد انیتعداد کم راو لیبازهم به دل

  فرض کرد. اتیروا یاصل
  
  یریگ جهینت
قتـاده، عکرمـه،    د،یـ عبدالرحمن بن ز ،عباس  به ابن بینسخ به ترت اتیتعداد روا نیشتریب

 نیـ ا بـه  تـوان  ینم چندان رسد یبه نظر م اما. دارد انتسابو مجاهد  ی، سدیحسن بصر
مرجـع   کیـ از  ه،یـ آ کیـ نسـخ   عـدم  زینبه نسخ و  قولگاه  که چرا داشت، هیتک اتیروا

 نیـ در صحت انتسـاب ا  دیو ترد یشده که موجب سردرگم تیروا عباس ابنمتقدم مانند 
 ۀحلقـ  ۀیـ نسـخ بـر پا   اتیروا اسناد لیتحل و یبررس. شود یاقوال متعارض به آن مرجع م



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  332

صـحابه و   ۀدر دور اتیـ روا نیـ کـه ا  دهـد  ینشان مـ  زین انیراو یرجال لیمشترک و تحل
  ت.اس یبعد یها دوره مربوط آن رواج و افتهیبزرگان تابعان انتشار ن

  
  شاخص یها چهره) الف
 وتابعـان   از یو سـد  قتـاده از آن است کـه   ینسخ حاک اتیروا اسناد لیتحل و یگذار خیتار
نسـخ   ۀشـ یدر رواج اند یتـوجه  قابـل  نقـش تبع تابعان  از ابوصالحبن واقد، حجاج و  نیحس

 نسـخ  معموالً ،ی. قتاده و سداندمنسوخ در قرآن بوده اتیتعداد آ نیشتریداشته و قائل به ب
و  خیشاخص متـأخر از آنـان، نسـخ را بـه مشـا      یها اما چهره ،را از قول خودشان نقل کرده

 دایـ پ یشـتر یرهگذر، سخنانشان اعتبار ب نیا ازتا  کنند یمراجع قبل از خودشان منتسب م
نقـل   ،یدو تن از تابعان نامدار، عکرمه و حسن بصر ازبن واقد نسخ را  نیکه حس کند. چنان

  .کنند یم منتسب عباس ابن به را نسخ اتیروا صالح ابوجاج و و ح کند یم
  
  نسخ گسترش بستر دوم قرن) ب

 است، ها آن نِیتر متقدم که قتاده اند؛ کرده یزندگدر قرن دوم  مذکور،شاخص  یها چهره
 223 سـال  یمتوف ها، آن نِیمتاخرتر ابوصالح،وفات کرده و  یهجر 118 ای 117در سال 

 نسـخ  ۀشـ یاندو رواج  گسـترش بسـتر   تـوان  یرا م یهجر دوم قرن نیبنابرا. است یهجر
  ).1(جدول  دانست

  
  یشناس بوم) ج

مکتـب عـراق    ۀآموختـ  دانـش  دو هـر  نسـخ،  شاخص یها چهره نیتر کهن ،یسد و قتاده
و احتمـاالً   کـرده  یم یدر کوفه زندگ یسد ومردم بصره بوده  هیمفسر و فق قتاده اند؛ بوده

 زیـ ن نیتـابع  تبع ۀطبق از یدیکل یها تیشخصعلم کرده است.  کسب زیاز مکتب بصره ن
 هـا  آن خیمشـا  از یاریبس تعداد ای خودشانکه  اند؛ چنان داشته یعلم ۀبهر عراق مکتب از

 ریتـأث  کوفـه  و بصـره  ژهیـ و بـه  عـراق  مکتـب  رسد یم نظر به بیترت نیبد. اند بوده یعراق
 نسخ داشته است. ۀشیاند جیدر ترو یشتریب
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  یریگ جهینت. 1جدول 

  تعداد آیات منسوخ  شهر  سال وفات شاخص ۀنام چهر
کتاب ناسخ و 

  منسوخ
  دارد  52  بصره  118  قتاده

  دارد  42  کوفه  127  سدی

  دارد  29  مرو  157  حسین بن واقد

  دارد  24  بغداد  206  حجاج

  ـ  32  مصر  223  ابوصالح

  



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  334

  منابع
  .میکر قرآن. 1
 مکتبـه  اض،یر ب،یط محمد اسعد: قیتحق م،یالعظ القرآن ریتفس محمد، بن الرحمن عبد اتم،ح یاب  ابن. 2

  .ق1419 البارز، یمصطف نزار
 مکتبه اض،یر الحوت، وسفی کمال: قیتحق اآلثار، و ثیاالحاد یف المصنف الکتاب ابوبکر، به،یش یاب  ابن. 3

  .ق1409 الرشد،
 یالدان یالسلف یالعامل هللا ابوعبد: قیتحق منسوخه، و القرآن ناسخ - القرآن نواسخ ابوالفرج، ،یجوز  ابن. 4

  .ق1422 ،یاالنصار فیالشر ابناء شرکه روت،یب ،یزهو آل ریمن بن
 محمـود : قیـ تحق والمتروکین، والضعفاء المحدثین من المجروحین ،یالدارم ابوحاتم محمد حبان،  ابن. 5

 .ق1396 ،یالوع دار حلب، زاید، إبراهیم
 ،یالبنادر مانیسل عبدالغفار: قیتحق م،یالکر القرآن یف المنسوخ و الناسخ ،یالقرطب ابومحمد حزم،  بنا. 6

  .ق1406 ه،یالعلم الکتب دار روت،یب
  .ق1410 ه،یالعلم الکتب دار روت،یب عطا، القادر عبد محمد: قیتحق ،یالکبر الطبقات محمد، سعد،  ابن. 7
  .ق1417 المعرفه، دار بیروت، رمضان، میابراه: قیتحق الفهرست، ،یدادالبغ اسحاق بن محمد م،یند  ابن. 8
 دار روت،یـ ب ،یبللـ  قـره  کامـل  محمـد  و االرنؤوط بیشع: قیتحق داوود، یاب سنن ،یسجستان ابوداوود،. 9

  .ق1430 ه،یالعالم الرساله
 اض،یر فر،یمد صالح بن محمد: قیتحق ز،یالعز القرآن یف المنسوخ و الناسخ سالم، بن قاسم د،یابوعب. 10

  .ق1418 ناشرون، الرشد مکتبه
 گـران، ید و مرشـد  عـادل  األرنـؤوط،  شـعیب : قیتحق حنبل، بن أحمد اإلمام مسند حنبل، بن احمد. 11
  .ق1421 الرساله، موسسه روت،یب
 و هیـ عل هللا یصـل  هللا رسول امور من المختصر المسند حیالصح الجامع ل،یاسماع بن محمد ،یبخار. 12

 طـوق  دار روت،یـ ب الناصـر،  ناصر بن ریزه محمد: قیتحق ،یالبخار حیصح - امهیا و سننه و سلم و آله
  .ق1422 النجاة،

  .ق1424 ه،یالعلم الکتب دار روت،یب عطا، القادر عبد محمد قیتحق ،یالکبر السنن ابوبکر، ،یهقیب. 13
 دار روت،یـ ب معـروف،  عـواد  اربش: تحقیق ،یالترمذ سنن – ریالکب الجامع ،یسیع بن محمد ،یترمذ. 14

 .م1998 ،یاالسالم الغرب
 یعلـ  و الموجـود  عبـد  احمـد  عـادل : قیتحق الرجال، ضعفاء یف الکامل ،یعد بن ابواحمد ،یجرجان. 15

  .ق1418 ه،یالعلم الکتب روت،یب معوض، محمد
 ،یاالسالم الغرب دار روت،یب معروف، عواد بشار الدکتور: قیتحق بغداد، خیتار ابوبکر، ،یبغداد بیخط. 16

  . ق1422
 .ق1413 الخوئي، االمام آثار احیاء ۀسسؤم قم، ، القرآن تفسیر یف البیان ابوالقاسم، ،ییخو. 17
 معـروف،  عـواد  بشار الدکتور: قیتحق واألعالم، المشاهیر ووفیات اإلسالم تاریخ ن،یالد شمس ،یذهب. 18
  .م2003 ،یاالسالم الغرب دار روت،یب



   335   »آنقر در منسوخ و ناسخ« اتیروا یسند یگذار خیتار

 الرسـاله،  مؤسسـه  روت،یـ ب همکـاران،  و االرنـاؤوط  بیشـع : قیتحق النبالء، اعالم ریس ،----------. 19
  .ق1405

 المعرفـه  دار روت،یـ ب ،یالبجـاو  محمـد  یعلـ : قیتحق الرجال، نقد یف االعتدال زانیم ،----------. 20
  .ق1382 النشر، و للطباعه

  .تا یب وهبه، مکتبه قاهره، المفسرون، و ریالتفس ن،یحس دیالس محمد ،یذهب. 21
  .م1990 للکتاب، العامه المصریه الهیئه مصر، المنار، تفسیر: الحکیم القرآن تفسیر محمد، رضا، دیرش. 22
 الحلبـي  البـابي  یعیسـ  مطبعـة  مصـر،  القـرآن،  علوم في العرفان مناهل م،یالعظ عبد محمد ،یزرقان. 23

  .تا یب وشرکاه،
 الکتب إحیاء دار مصر، م،یابراه ابوالفضل محمد: قیتحق رآن،الق علوم یف البرهان ن،یالد بدر ،یزرکش. 24

  .ق1376 وشرکائه، الحلبي یالباب یعیس العربیة
  .م2002 ن،ییللمال العلم دار روت،یب االعالم، محمود، بن نیالد ریخ ،یزرکل. 25
 منالـرح  عبـد : قیـ تحق ه،یـ نقد هیـ خیتار هیعیتشـر  دراسـه  میالکـر  القرآن یف النسخ ،یمصطف د،یز. 26

  .ق1408 ع،یالتوز و النشر و للطباعه الوفاء دار مصر، ،یالنجد
 الهیئـه  مصـر،  م،یابـراه  ابوالفضـل  محمـد : قیـ تحق القـرآن،  علوم في اإلتقان ن،یالد جالل ،یوطیس. 27

  .ق1394 للکتاب، العامه المصریه
  .تا یب ل،یالج دار روت،یب نصار، حسن محمود محمد محمود: قیتحق ن،یالمدلس اسماء ،----------. 28
 دار مصـر،  سـلمان،  آل حسـن  بـن  مشـهور  ابوعبیده: قیتحق الموافقات، موسي، بن ابراهیم ،یشاطب. 29

  .ق1417 عفان،  ابن
  .ق1358 ،یالحلب مکتبه مصر، شاکر، احمد: قیتحق الرساله، س،یادر بن محمد ،یشافع.  30
  .تا یب ن،ییماللل العلم دار روت،یب القرآن، علوم یف مباحث صالح، یصبح. 31
 سسـه ؤم روت،یب شاکر، محمد احمد: قیتحق القرآن، لیتاو یف انیالب جامع ر،یجر بن محمد ،یطبر. 32

  .ق1420 الرساله،
 المجلـس  هنـد،  ،یاالعظمـ  الـرحمن  بیحب: قیتحق المصنف، همام، بن ابوبکر ،یالصنعان الرزاق عبد. 33

  .ق1403 ،یالعلم
  .م2002 اإلسالمیه، البشائر دار روت،یب ابوغده، الفتاح عبد: قیتحق زان،یالم لسان حجر،  ابن ،یعسقالن. 34
  .ق1406 د،یالرش دار ه،یسور عوامه، محمد: قیتحق ب،یالتهذ بیتقر ،----------. 35
 .ق1326 ه،یالنظام المعارف دائره مطبعه هند، ب،یالتهذ بیتهذ ،----------. 36
 .تا یب المنار، مکتبه اردن، بالتدلیس، الموصوفین ببمرات التقدیس اهل تعریف ،----------. 37
  .ق1428 ن،یالداصول هیکل قم، ن،یالمدرست اتیروا و میالکر القرآن ،یمرتض ،یعسکر. 38
  .ق1407 وهبه، مکتبه مصر، ،یالنف و االثبات نیب المنسوخ و الناسخ المتعال، عبد ،یالجبر محمد. 39
 روت،یـ ب معروف، عواد بشار: قیتحق الرجال، اسماء یف الکمال بیتهذ الرحمن، عبد بن وسفی ،یمز. 40
  .ق1400 الرساله، سسهؤم
 رسول یإل العدل عن العدل بنقل المختصر الصحیح المسند ،یشابوریالن ابوالحسن الحجاج، بن مسلم. 41

 .تا یب ،یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یعبدالباق فؤاد محمد: قیتحق وسلم، علیه هللا یصل هللا



 1401پاییز و زمستان ، دوم، شمارۀ و پنجم پنجاه، سال قرآن و حدیثهای  پژوهش  336

  .107-99 ،1383 ،4 ،11 نات،یب ،»ها دگاهید نیتر تازه در قرآن در نسخ« ،یهاد محمد معرفت،. 42
 ابوغده، الفتاح عبد: قیتحق ،ییللنسا یالصغر السنن - السنن من یالمجتب ب،یشع بن احمد ،یینسا. 43

  .ق1406 ه،یاالسالم المطبوعات مکتب حلب،
 و ییآقـا  مژگـان : ترجمـه  ،»مسلمانان یثیحد آثار در او گاهیجا و عمر  ابن یموال نافع« ر،یخوت نبل،ی. 44

 .330-285 ،1394 حکمت، تهران، ها، نمونه و ها روش ثیحد یگذار خیتار نوشاوند، راحله
 ،یصـادق  فاطمه و یسینف یشاد: ترجمه ،»ثیحد علوم در اصطالحات یبرخ یبازنگر« ،----------. 45

  .468-417 ،1394 حکمت، تهران، ها، مونهن و ها روش ثیحد یگذار خیتار
46. David S. Powers, "On the abrogation of the bequest verses", Arabica, 29, 3, 1982, pp. 

246-295. 
47. Juynboll, Gautier, "Some isnad - analytical methods illustrated on the basis of several 

woman - demeaning sayings from hadith literature", In: Hadith: Origins and Developments, 
New York, Routledge, 2016, pp. 175-216. 


