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 *مطالعات قرآنیو جایگاه آن در  توسط پیامبر)ص( و جبرئیل قرآن هعرض
 1حسین براتی
 2سهیال پیروزفر
 3مرتضی ایروانی نجفی

 
 چکیده

 )ص( آن بخش از آیاتی که براکرم دهد همه ساله پیامبروجود دارد که نشان می هاییگزارش، اهل سنت در منابع روایی
را آیات نازله از قبل  هر سالها این جبرئیل بود که در برخی دیگر از گزارش. کردندعرضه می جبرئیل نازل شده بود را بر ایشان

به خصوص در منابع ، )ص( و یا بالعکسقرآن توسط جبرئیل بر پیامبر «هعرض»کرد. موضوع )ص( قرائت میبرای پیامبر
پیدا  و... جمع قرآن توسط عثمان، وةالتالنسخ، قرائات :هملاز مباحث علوم قرآنی از ج رخیبا ب یعمیق ارتباطاهل سنت 

 آنضرورت بررسی ، مباحثاین پیوند بحث عرضه با  شده است.نسبت داده  افراداز ها به برخی برخی فضیلت یو حتکرده 
ار از مباحث یادشده تأثیرگذتواند در نوع نگاه ما به برخی میها این گزارشیا عدم اعتماد به اعتماد ؛ کندرا دو چندان می

 هلأمسبررسی نقد و  در انتقادی-تحلیلیکوششی ، حاضر نوشتارباشد و سرنوشت برخی از مسائل را بهتر روشن کند. 
در میان  جایگاه خاصی، ألهمساین  ددهایج نشان مینت است. برخی از مسائل علوم قرآنی هدر حوز  آن تأثیرو جایگاه ، عرضه

د به صدور اعتماض بر فر  و بودهقابل نقد ، از طرق نقل یبرخ و اشکال در یبه دلیل ضعف سندعرضه  روایتشیعه ندارد. 
 .رسددرست به نظر نمی، آن خورده بااز مسائل گره عضیبو  های صورت گرفتهبرداشت، آن

 .التالوةنسخ، قرائات، اخیر هعرض، جبرئیل، اقراء، عرضه: واژگان کلیدی

                                                           
یخ ارسال:  یخ پذیرش:   1399/ 07/ 10* تار  پژوهشی()مقاله  1399/ 11/ 15تار

 h.barati71@gmail.comایران/  )نویسنده مسئول( . دانشجوی دکتری علوم قرآن و حدیث دانشگاه فردوسی مشهد.1
 spirouzfar@um.ac.irدانشیار علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات. دانشگاه فردوسی مشهد. ایران/ . 2
 irvani@um.ac.irاستاد علوم قرآن و حدیث دانشکده الهیات. دانشگاه فردوسی مشهد. ایران/ . 3
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 مقدمه -1
در  .پیوند خورده است)ص(  اکرم افت وحی توسط پیامبردری اکه ب است مسائلی جمله از «عرضه قرآن»

ار قرآن را بر بیک هجبرئیل هر سال)ص( و اکرم  پیامبر که بر اساس آن وجود داردهایی گزارشمنابع اهل سّنت 
که از آن با عنوان  دشبار انجام  عرضه دو، )ص( حضرتشریف آن و در سال آخر عمر  ندکردعرضه می یکدیگر

و قبول یا  گرفته قرار علوم قرآنیمهم  برخی موضوعاتمبنا و محور ، لهأاین مس د.شویاد می «عرضة االخیرةال»
در ، این بحث نتایج .نمایدروشن  را شدهمطرحو توجیهات تواند سرنوشت برخی از مسائل آن می پذیرشعدم 

که از جمله این ؛تأثیرگذار خواهد بود سّنتخود قرآن و ، نوع نگاه ما به مطالعات قرآنی و حدیثی و به تبع آن
اند و عملکردهای برخی در تاریخ دارای فضائلی شدهها مستند به این گزارش )ص( صحابه رسول خدابرخی از 

  شده است.تلقی  ارزشمند، جمع قرآنموضوع در  خصوصبهاسالم 
تواتر ، چیستی آن در مورداختالف قرائات است که از دیرباز  وضوعم، خورده با این بحثگره مسائلاز جمله 

برای  لهأاین مس التالوة ازدر بحث نسخ و ها و مصادر آن گفتگوهایی مطرح استریشه، و یا عدم تواتر
دو  دربارهمیان عالمان مسلمان که اختالفات اساسی . قابل ذکر است استفاده شده استپاسخگویی به مخالفان 

ن طرفدارا اهل سّنت میان که تواتر قرائات درچنان؛ شده استهای متفاوتی دیدگاهسبب بروز  اخیر موضوع
عالمان عموم  کهیدرحالپذیرفته شده است ت سنّ اهلتوسط عالمان التالوة شیعه دارد و نسخ نسبت به بیشتری

 د.نپذیرشیعه آن را نمی
 : زیر استسؤاالت در مقام پاسخ به  یانتقاد ـیاین نوشتار به روش تحلیل

کیفیت ، هابودن گزارش فرض واقعی هب؟ پذیرفتنی است تا چه حد در مورد عرضه های به دست آمدهگزارش
است؟  شدههای مخصوصی را شامل و یا سوره هقرآن بود همهعرضه نسبت به  به چه صورتی بوده است؟ آیا آن

تا چه  آن صورت گرفته هایی که اززدن به این بحث و برداشتند؟ دامناهشاهد و گواه این عرضه بود چه کسانی
جبرئیل بر پیامبر)ص( و یا بالعکس توسط قرآن  عرضهنتایج  ها ودستاورد حد به واقعیت نزدیک است و

 چیست؟
با ، گرفته است مورد توجه عالمان قرار یکه موضوع عرضه در مباحث مختلفوجود اینگفتني است با

 .یافت نشد این موضوع یتحلیل و بررس در یاهیچ مقاله یاستناد یجستجو در منابع و پایگاه ها

 حدیث عرضه در منابع روایی -2
و صحت و سقم هر یک نشان داده شود در اولین گام ضروری است تا جایگاه این حدیث در منابع روایی فریقین 

 :معلوم گرددبهتر 



 

  
 
 

 

  51/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

 اهل سنت رواییدر منابع  حدیث عرضه -2-1
ترین گزارش قدیمی است. ر شدهذک منابع روایی اهل سنتدر روایات عرضه چنان که پیش از این بیان شد 

  شود:دیده می طیالسی از مسروق از عایشهدر مسند 
َثَنا َأُبو َعَواَنةَ » - َثَنا َأُبو َداُوَد َقاَل: َحدَّ َثَنا ُیوُنُس َقاَل: َحدَّ ْعِبي  ، َعْن ِفَراِس ْبِن َیْحَیی، َحدَّ ، َعْن َمْسُروق  ، َعِن الشَّ

ی اللُه ، َعْن َعاِئَشةَ  ِه َصلَّ ا ِعْنَد َرُسوِل اللَّ ِذي َماَت ِفیهِ َقاَلْت: ُکنَّ َم ِفي َمَرِضِه الَّ ا َواِحَدة  ، َعَلْیِه َوَسلَّ ِإْذ ، َما ُیَغاِدُر ِمنَّ
ا یَجاَءْت َفاِطَمُة َتْمِش  َم َشْیئ  ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ ا َرآَها َقاَل: ، َما ُتْخِطُئ ِمْشَیُتَها ِمْن ِمْشَیِة َرُسوِل اللَّ ا »َفَلمَّ َمْرَحب 

َها ِبَشْيء  َفَبَکْت ، َأْو َعْن َیَساِرهِ ، َفَأْقَعَدَها َعْن َیِمیِنهِ « یِباْبَنتِ  ِه ، ُثمَّ َسارَّ ِك َرُسوُل اللَّ َفُقْلُت َلَها َأَنا ِمْن َبْیِن ِنَساِئِه: َخصَّ
َها ِبَش  َراِر َوَأْنِت َتْبِکیَن؟ ُثمَّ َسارَّ َم ِمْن َبْیِنَنا ِبالس  ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ َقاَل: َفُقْلُت َلَها: َأْقَسْمُت َعَلْیِك ، ْيء  َفَضِحَکْت َصلَّ

ي ْفِش ، َلَما َأْخَبْرِتیِني، َأْو ِبَما ِلي َعَلْیِك ِمَن اْلَحق  ، ِبَحق 
ُ
َم  َی َقاَلْت: َما ُکْنُت ِِل ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ِه َصلَّ َعَلی َرُسوِل اللَّ

هُ  َي النَّ ، ِسرَّ ا ُتُوف  َم َسَأْلُتَهاَقاَلْت: َفَلمَّ ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ا اْلَْن َفَنَعْم ، ِبيُّ َصلَّ ا ُبَکاِئي، َفَقاَلْت: َأمَّ ی ، َأمَّ ِه َصلَّ َفِإنَّ َرُسوَل اللَّ
َم َقاَل ِلي:  اَلُم َکاَن َیْعِرُض َعلَ »اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ ة  اْلُقْرآَن ُکلَّ َعام  مَ  یَّ ِإنَّ ِجْبِریَل َعَلْیِه السَّ َتْیِن  یَّ َفَعَرَضُه َعلَ ، رَّ ، اْلَعاَم َمرَّ

 .(5ص، 3ج، 1419، )طیالسی« ِإالَّ َقِد اْقَتَرَب  یَواَل ُأَری َأَجلِ 
 بخاری همین گزارش را با اندکی تفاوت در نقل آورده است:

)ص( َأَسرَّ ِإَلیَّ ا َعْن َعاِئَشَة َعْن َفاِطَمَة)ع( َقاَل َمْسُروق   - ِبیُّ ُه  َو  ُضِنی ِباْلُقْرآِن ُکلَّ َسَنة  ِجْبِریَل َکاَن ُیَعارِ َأنَّ »لنَّ ِإنَّ
َتْیِن    .(1277-1278صص، 1423، بخاري) « َحَضَر َأَجِلیَراُه ِإالَّ اَل أُ  َو  َعاَرَضِنی اْلَعاَم َمرَّ

یا  22زیرا مسروق در سال ؛ روایت را از چه کسی نقل کرده است این معلوم نیست بخاری، در نگاه کلی
رو روایت از بخاری تا مسروق مرسل ( و از این528ص، 1406، عسقالنیابن حجر ) از دنیا رفته استق 23

ق تکرارشده واما چون در سند نام مسر، (195ص، 1428، )ابن عاشور اندن را معلق دانستهبرخی آاست. 
، طبق این دو روایت شود.و لذا سند حدیث بخاری کامل می شودیتعلیق برطرف م، با سند روایت اول احتماال  

شود این در ادامه نشان داده می دارد.میفاطمه)س( در میان گذاشته پرده براکرم)ص( با  عایشه از رازی که پیامبر
 دیگری بازتاب یافته است. های دیگر به گونهراز در گزارش

، (528ص، 1406، عسقالنیابن حجر )نک:  آیدمیاز افراد موّثق به شمار مسروق بن اجدع نزد اهل سنت  
، 8ج، 1379، شوشتریاز حامیان عثمان )برخی او را ؛ نزد شیعه در گرایش مذهبی او اختالف استاما 

و ( 387ص، 2ج، 1410، ثقفی/ 157ص، 1415، طبری)دانند مخالف امام علی)ع( می( و 475-476صص
در  .(391-403صص، 1ج، 1418، )معرفت انددانستهاو را جزء مفّسران تابعی دوستدار امام علی)ع( برخی 

 .استآمده سنت اهلاز عایشه در منابع شود و بیشتر روایات او روایات زیادی از او دیده نمی، منابع روایی شیعه
، )تفرشی« نزد شیعه مذموم استعامی است و »اند: شعبی همان عامر بن شرحبیل است که درباره او گفته

، )خویی از او یادشده است «أمیرالمؤمنین)ع(دشمن کذاب و ، فاجر، خبیث»با عبارات ( و 10ص، 3ج، 1377
 .(60ص، 7 ج، 1412، یاری)عل و از ایمان نداشتن او و مسروق به علی)ع( یاد کردند (210ص، 10ج، 1413

سّنت رجال اهلو او را از ( 4ص، 2ج، تابی، )مامقانی مجهول استرجالیان شیعه  نزد فراس بن یحیی همدانی
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درباره  یعقوب بن شیبةاما ، رجالیان اهل سنت او را توثیق کردند برخی از .(378ص، 1410، )شوشتری دانندمی
، 2ج، 1431، سدعي وصابي) «صدوق ربما وهم»و ابن حجر نیز با عبارت  «ثقة في حدیثه لین» گوید:او می

ذهبی . (333ص، 6ج، 1986، )ابن سعد دنکناز او یاد می «هکان ثقة إن شاء الل»با تعبیر نیز  ابن سعدو ( 6ص
 نیز از او یاد نکرده است.

)ص( است که قرآن  اکرم اما در گزارش او این پیامبر، احمد بن حنبل با سند دیگری عرضه را گزارش کرده است 
 :کندمیرا بر جبرئیل عرضه 

َثَنا  - َثَنا ِإْسَراِئیُل ، َیْحَیی ْبُن آَدمَ َحدَّ اس  ، د  َعْن ُمَجاِه ، َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَهاِجر  ، َحدَّ ِبيُّ » َقاَل:، َعِن اْبِن َعبَّ َکاَن النَّ
ة   َم َیْعِرُض اْلُقْرآَن َعَلی ِجْبِریَل ِفي ُکل  َسَنة  َمرَّ ی اللُه َعَلْیِه َوَسلَّ   .(140ص، 1421، )احمد بن حنبل «...َصلَّ

 شده )همان(ضعیف دانسته  بوده «لین الحدیث»که  إبراهیم بن مهاجر سند این حدیث به خاطر وجود
اسرائیل بن ، منظور از اسرائیلبعالوه  .(67ص، 1ج، 1382، )ذهبی دهدیترجیح م و راذهبی ضعف اچنانکه 

در مورد  .(95ص، 1ج، 1407، کالباذی) کرده استیونس است که از عبیدالله بن موسی حدیث نقل می
 .(208ص، 1ج، 1382، )ذهبیچنانکه ذهبی گزارش آن را آورده است ؛ تضعیف و توثیق او اختالف است
از اما ، «في حدیثه لین، صالح الحدیث»گوید: یعقوب بن شیبة درباره او میاحمد بن حنبل او را ثقه دانسته و 

حزم ظاهري نیز و ابن« منهم من یستضعفه»گوید: ابن سعد میالمدیني نقل شده که إسرائیل ضعیف است و ابن
 .(209ص، 1ج، خوانده است )همان« ضعیف»او را 

اما ، سند آورده استدو را با  )بالعکس گزارش اول( عرضه توسط پیامبراکرم به جبرئیل گزارشی از زبخاری نی 
از این عرضه بدون نقل قول از  حکایتی، ابن عباس و ابوهریره، بخاریدر هر دو نقل مانند گزارش ابن حنبل 

 اند: پیامبر اکرم)ص( آورده
َثَنا ِإْبَراِهیُم ْبُن َسْعد   - َثَنا َیْحَیی ْبُن َقَزَعَة َحدَّ ْهِری  َعْن ُعَبْیدِ َحدَّ ِه ْبِن َعبْ َعِن الزُّ ِه َعِن اْبِن دِ اللَّ اس  اللَّ َکاَن » :َقاَل َعبَّ
ِبیُّ  اِس )ص( النَّ   َو ، ِباْلَخْیرِ  َأْجَوَد النَّ

َ
نَّ ِجْبِریَل َکاَن َیْلَقاُه ِفی ُکل  َلْیَلة  ِفی َشْهِر َأْجَوُد َما َیُکوُن ِفی َشْهِر َرَمَضاَن ِِل

هِ  ی َیْنَسِلَخ َیْعِرُض َعَلْیِه َرُسوُل اللَّ   .(1277-1278صص، 1423، بخاري) «...اْلُقْرآَن ( ص)َرَمَضاَن َحتَّ
َثَنا َخاِلُد  - َثَنا َأُبوْبُن َحدَّ َکاَن َیْعِرُض َعَلی » :ُهَرْیَرَة َقاَل َصاِلح  َعْن َأِبیَعْن َأِبی َحِصین  َبْکر  َعْن َأِبیَیِزیَد َحدَّ

ة   )ص( اْلُقْرآَن ُکلَّ َعام  َمرَّ ِبی  َتْیِن ِفی ا، النَّ ِذی ُقِبَض َفَعَرَض َعَلْیِه َمرَّ -1278صص، 1423، بخاري) «...ْلَعاِم الَّ
1277). 

یعني ابن ور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهیم )حدثنا منص»صورت:  نیبد زیمسلم ن حیعرضه در صح ثیحد
( أخبرنا إبراهیم عن ابن شهاب عن واللفظ له( عن الزهري ح وحدثني أبو عمران محمد بن جعر بن زیاد )سعد

از ابن عباس  یت همان گزارش بخارینقل شده که در نها« عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس
و حدثناه أبو کریب حدثنا ابن مبارك عن یونس ح وحدثنا عبد بن حمید أخبرنا »با سند:  نیاست و همچن

، 4ج تا،یب ،ی)مسلم نیشابور آمده است زین« عبدالرزاق أخبرنا معمر کالهما عن الزهري بهذا اإلسناد نحوه
 .(1803ص



 

  
 
 

 

  53/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

، کند )ابن ماجهو سپس از خالد بن یزید به بعد نقل می ماجه در السنن از هناد بن السریایت اخیر را ابن رو
و « أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا عاصم بن یوسف»نسایی نیز در السنن با این سند:  .(650ص، 2ج، 1430

داود سجستانی  واب .(7ص، 5ج، 1411، )نساییکند به بعد همان مطلب را نقل می أبو بکر بن عیاشدر ادامه از 
، تابی، داود سجستانی)ابو 1اما جالب آنکه بحث عرضه در آن نیست، با همان سند ابن ماجه آوردهروایت را نیز 

چرا ؛ انداند موقوفمطرح کرده -بالعکسو نه  –هر سه روایت فوق که عرضه پیامبر به جبرئیل را  .(748ص، 1ج
؛ و گویا برداشت این صحابه بازتاب یافته )ص( متصل نیست خدا به رسول رسد ومیکه انتهای سند به صحابه 

 سند درست قابل پذیرش است. البته با، )ص(جبرئیل فقط با نقل پیامبر در حالی که عرضه و اقراء و مالقات با
که سند هر دو روایت  آمده است بر جبرئیل )ص( اکرم گزارش عرضه قرآن توسط پیامبر منابع تاریخی نیزدر 

/ 194ص، 2ج، 1986، ابن سعد) تابعی مقطوع و در دومی موقوف استدر اولی به دلیل نقل از  .مرسل است
  .(16ص، 7ج، 1420، ضیاء المقدسی

 بندی سندی جمع -2-2 
ها جبرئیل بر ی گزارشدر برخ؛ به دو شکل متفاوت آمده است، روایی اهل سنتدیث عرضه در منابع ح

عایشه  تنها گزارش، هااز بین گزارش .کردپیامبر)ص( و در برخی دیگر پیامبر)ص( بر جبرئیل قرآن را عرضه می
روایت  ،بنابراین؛ ش ابوهریره و ابن عباس موقوف است)ص( بود و گزار )س( مستند به پیامبر حضرت فاطمه از

مطلب ، از نظر ضعف راویان سنداما ضعیف دانستن همه آنها ؛ مواجه است و وقف ارسالمشکل دو طریق با در 
)گزارش ابوهریره  در دو طریق سنتگیریم حدیث عرضه در منابع روایی اهل نتیجه می ،بنابرایندرستی نیست. 

)گزارش  تنها طریق مسند و انداز نظر رجالی مشکل خاصی ندارند اما موقوف اگرچه راویان سند، و ابن عباس(
، وجود دارد اختالف آنهامورد در ، در بهترین حالتتضعیف شدند یا که  برخی راویانوجود  به خاطر، عایشه(

 دارای ضعف است.

 در منابع شیعه حدیث عرضه -2-3
که بخاری با طریق مسروق از عایشه  همان روایت اولدر امالی شیخ صدوق ، شیعهمتقدم در میان عالمان 

 :منتقل کرده است با جزئیاتی بیشتر نقل کرده بود را
َة » یَّ َثَنا َأْحَمُد ْبُن َعَلِو ُد ْبُن َأْحَمَد ْبِن اْلَوِلیِد َقاَل َحدَّ َثَنا ُمَحمَّ َقِفي  َقاَل َحدَّ د  الثَّ ْصَبَهاِنيُّ َعْن ِإْبَراِهیَم ْبِن ُمَحمَّ

َ
اِْل

َثَنا َثَنا َأُبو ُنَعْیم  اْلَفْضُل ْبُن ُدَکْین  َقاَل َحدَّ ْعِبي  َعْن َمْسُروق  َعْن َعاِئَشَة  َحدَّ َثَنا ِفَراس  َعِن الشَّ ا ْبُن َأِبي َزاِئَدَة َقاَل َحدَّ َزَکِریَّ
ِبيُّ َمْرَحبا  ِباْبَنِتي َفَأْجَلَسَها َعْن َأْقبَ  َقاَلْت  ِه َفَقاَل النَّ  َیِمیِنِه َأْو َعْن ِشَماِلِه َلْت َفاِطَمُة َتْمِشي َکَأنَّ ِمْشَیَتَها ِمْشَیُة َرُسوِل اللَّ

َثِك ُثمَّ َأَسرَّ ِإَلْیَها َحِدیثا  َفَبَکْت ُثمَّ َأَسرَّ ِإَلْیَها َحِدیثا  َفَضِحَکْت َفُقْلُت َلهَ  ِه ِبَحِدیث  َفَبَکْیِت ُثمَّ َحدَّ َثِك َرُسوُل اللَّ ا َحدَّ

                                                           
ِذی ُقِبَض ِفیِه »شود: . در گزارش سجستانی فقط این قسمت ذکر می1 ا َکاَن اْلَعاُم الَّ ام  َفَلمَّ )ص( َیْعَتِکُف ُکلَّ َرَمَضاَن َعَشَرَة َأیَّ ِبیُّ َکاَن النَّ

ااْعَتَکَف ِعْشِری  .«َن َیْوم 
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ا َقاَل َفَق  ْفِشَي ِسرَّ ِبَحِدیث  َفَضِحْکِت َفَما َرَأْیُت َکاْلَیْوِم َفَرحا  َأْقَرَب ِمْن ُحْزن  ِمْن َفَرِحِك ُثمَّ َسَأْلُتَها َعمَّ
ُ
اَلْت َما ُکْنُت ِِل

ی ِإَذا قُ  ِه َحتَّ ُه َأَسرَّ ِإَليَّ َفَقاَل ِإنَّ َجْبَرِئیَل َکاَن ُیَعاِرُضِنيَرُسوِل اللَّ ة  َواِحَدة  َو  ِباْلُقْرآِن  ِبَض َسَأْلُتَها َفَقاَلْت ِإنَّ ُکلَّ َسَنة  َمرَّ
ُل  ِك َأوَّ َتْیِن َو اَل َأَراِني ِإالَّ َو َقْد َحَضَر َأَجِلي َو ِإنَّ ُه َعاَرَضِني ِبِه اْلَعاَم َمرَّ َلُف َأَنا َلِك ِإنَّ َأْهِل َبْیِتي ُلُحوقا  ِبي َو ِنْعَم السَّ

ِة َأْو ِنَساِء اْلُمْؤِمِنیَن  مَّ
ُ
َدَة ِنَساِء َهِذِه اِْل ، )صدوق « َفَضِحْکُت ِلَذِلِك َفَبَکْیُت ِلَذِلِك ُثمَّ َقاَل َأاَل َتْرَضْیَن َأْن َتُکوِني َسی 

 .(596ص، 1376
َثَنا : »...سند روایت ْعِبي  َعْن َمْسُروق  َعْن َعاِئَشةَ َحدَّ شیخ صدوق این روایت را  دهدنشان می« ِفَراس  َعِن الشَّ

چنین در هممتفاوت است. ، با آنچه از بخاری نقل شد ابتدای سندگرچه ، منتقل کرده استاز منابع اهل سنت 
می« غیر محفوظ»حدیث او را  ( که545ص، 2ج، 1430، ماجه)ابن زکریا همان ابن أبي زائدة استاین سند 

او  زا ینام شیعه یرجالهای در کتابو ( 145ص، 9ج، 1422، مغلطای /202ص، 3ج، 1404، )عقیلی دانند
 1است. دهنش دهبر

 خواست آن را بداند سخنعایشه می )س( گفته بود و خدا به فاطمه زهرا در این روایت نیز از رازی که رسول
 آنکه در آن ازهمین روایت بدون که جالب این میان آمده و در آن فاطمه را سیده زنان عالم معرفی کرده است. به

، یعنی زکریا؛ و سند به همان چهار نفر یقی دیگر در منابع شیعی آمده استاز طر، سخنی باشد «عرضه»له أمس
، 3ج، 1379، بن شهرآشوبا/ 333-334صص، 1414، طوسی) شود:مسروق و عایشه منتهی می، فراس

  .(323ص
به امام علی)ع(  که شده استاز ایشان نقل )ص(  خدا وقایع قبل از رحلت رسول نسبت بهدیگر در گزارشی 

َتْیِن َو اَل َأَراُه ِإالَّ لِ  ِإنَّ َجْبَرِئیَل »فرمودند:  ة  َو َقْد َعَرَضُه َعَليَّ اْلَعاَم َمرَّ ُحُضوِر َکاَن َیْعِرُض َعَليَّ اْلُقْرآَن ُکلَّ َسَنة  َمرَّ
فاقد سند  ارشاد مفید دراین گزارش  .(465ص، 22ج، 1403، مجلسی/ 181ص، 1ج، 1413، )مفید «َأَجِلي
  و مجلسی از همانجا آن را نقل کرده است. است

 بندی بررسی سندیجمع -2-4
 کتب اهل از، با توجه به سند صدوق کهآمده است دوق فقط در امالی ص یعرضه در منابع شیع حدیث -1

 .به طور جداگانه نقل نشده است و یا راویان شیعی (ع) از ائمه این روایت در منابع شیعی است. نقل شدهت سنّ 
 .انده ضعفمحکوم بنیز برخی از راویان در احادیث یادشده 

به آن اعتقاد و و  اندروایت توجهی نشان ندادهن و مفّسران شیعه به این پژوهاقرآنچنانکه خواهد آمد  -3
 .اعتمادی نداشتند

                                                           
 در مورد فراس، شعبی و مسروق چند سطر قبل توضیح داده شد. .1



 

  
 
 

 

  55/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

 عرضه هلأمسداللی  نقد و بررسی -3
تا شود پیرامون آن پرداخته می مطالببه چیستی عرضه و ، با رویکردی تحلیلی و انتقادیدر ادامه 

 د.شوبهتر معلوم ایگاه آن در علوم قرآنی ج

 « عرضه» شناسیمفهوم -3-1
( و 402ص، 2ج، 1414، ی برای دیگران )فیومیبه معنای اظهار و آشکارکردن امردر لغت « عرض» هواژ

تالوت قرآن بر  ،در اصطالح .(111ص، 8ج، 1430، )مصطفوی آنان استقراردادن چیزی در محل دید و نظر 
، 1400، مجاهدابن) است و قراء های تحمل حدیث و اخذ از مشایخگویند و آن یکی از راهشیخ را عرضه می

های یادگیری و آموزش اسلوبی از اسلوب ،در اصطالح علم قرائات .(83-84صص، 1429، دوسری/ 55ص
 .(192-193صص، 1422، جرمیال) قرآن را به او عرضه کنددهنده بخواند و یادگیرنده بر آموزش کهقرآن است 

ای که امروزه یعنی چیزی شبیه مباحثه؛ اندچه نازل شده است دانستهآن «مدارسه»برخی مراد از عرضه را 
به معنای مصطلح امروزی نبوده « حفظ قرآن»، آنهدف از  که (14ص، 7ج، تابی، رواج دارد )فاطمی الشبیهی

، تا قرآن هآن بود هحمل تدریجی قرآن در قلب و مداومت و استمرار و تعاهد بر قرائت و مقارئ، بلکه هدف؛ است
  .(137ص، 1389، دادند )رجبی)ص( انجام میاکرم  ذکر زبان گردد و این کاری بوده که اصحاب پیامبر

 .(43ص، 9ج، 1379، عسقالنیابن حجر ) 1استدانسته  «إقراء» ظور از عرضه رامنابن حجر عسقالنی 
، 1422، جرمیالکرده است )قرآن را بارها بر جبرئیل عرضه می )ص(اکرم  پیامبرنویسد: دیگری می

بار انجام گرفتن آن  به دو، چه نیازی به سالی یک بار و در سال آخر، باشد إقراء، اگر مراداما ، (192-193صص
د به یک مرتبه یا دو ای است و نیازی نیست مقیّ کار پسندیده، در هر زمانی و به هر تعدادی این کارزیرا  ؟است

 مرتبه باشد.
/ 84ص، 1429، )دوسری فاتش از قرآن بر جبرئیل عرضه کردچه پیامبر)ص( در سال واخیر یعنی آن هعرض
 گوید: شاطبی می .(11ص، 1ج، تابی، ابن جزری/ 35ص، 1395، مقدسی

 ( 72ص، 1395، )مقدسی« قرأو قیل آخر عام عرضتین   و کل عام علی جبریل یعرضه»
و زمان این عرضه را  (52ص، 1431، )طّیارجبرئیل بر پیامبر)ص( را افزودند  هعرض، برخی به این تعریف

 .(194-195صص، 2ج، 1986، سعد )ابن اندآخرین رمضان عمر پیامبر)ص( دانسته در
شده و ن پیامبر)ص( نوشته میهای زیادی در زمااحادیث داللت بر این دارد که نسخهکورانی قائل است 

. ده تا قرآن را بنویسند و بخوانندبلکه اهتمام پیامبر)ص( و مسلمانان سبب ش؛ پراکنده در دست مردم نبوده قرآن
احادیثی که حکایتگر ضبط قرائت جبرئیل بر پیامبر است معنایی جز این ندارد که خداوند به »نویسد: میاو 

های مکتوب ضبط کند و عرضه اخیر بعد از ن را بر فردی از امتش یا بر نسخهقرآای از پیامبرش دستور داد نسخه

                                                           
 .«المراد یستعرضه ما أقرأه إیاه قوله»گوید: او می. 1
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تعبیر به « عرضه»ایشان به جای  .(244ص، 1418، کورانی« )ن بود و بعد از آن چیزی نازل نشدنزول تمام قرآ
 نکرده است.)ص( را آورده است و دلیلی بر انصراف به این معنا ارائه قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر« ضبط»

به ترتیب این عرضه  معلوم نیستیعنی ؛ وجود نداردو گویایی  روایت صریح، عرضه نیز در مورد ترتیب
نباری آن را به ترتیب مصحف دانستهاِلبرخی همچون ابن؛ ای دیگربوده یا به گونه موجود ها در مصحفسوره

 .(42ص، 9ج، 1379، عسقالنیابن حجر ) دانندیحجر آن را بر اساس ترتیب نزول مهمچون ابن یاند و برخ
)محمد  دنبر این مطلب اذعان دار برخیکه چنان؛ آیدبرداشت صحیحی به دست نمی، از مطالب یادشده لذا

 .(85ص، 1419، شرعی
و باور به عرضه قرآن توسط جبرئیل را بدیهی در مقام اثبات تواتر و عدم تحریف قرآن الدین سید شرف

صورت قطعی متواتر بوده و هها بتمام حروف قرآن از زمان وحی تاکنون در تمام دوره»گوید: می، دانستهضروری 
جبرئیل هر »نویسد: وی می .«قرآن را به همین صورت که در دست ماست نوشتند، در آن عصر گروهی از افراد

 )ص(قرآن را برای پیامبر، ابه. صحکردو در سال وفاتش دو بار عرضه  یك بار )ص( اکرم سال قرآن را بر پیامبر
تا اینکه چندین مرتبه قرآن را ختم نمودند و تمام اینها از مسائل روشن و ضروری نزد محققان ، کردندتالوت می

  .(6ص، 1418، کورانی/ 165ص، تابی، )عاملی« باشدعلمای امامیه می
 هچگونگی معارض هتوضیحی دربار رسد. ویتعبیر دقیقی به نظر نمی، نزد محققان شیعه «ضروری» تعبیر 

رسد تکرار و به نظر میمعلوم و واضح نیست.، که حقیقت این بحثقرآن نداده و فقط آن را مطرح کرده و حال آن
 ل به امری بدیهی و ضروری شده است.در نتیجه شهرت روایت عرضه با گذشت زمان تبدی

آیه یا آیاتی که بعد از این رمضان نازل شده چه ، اخیر را در آخرین رمضان عمر پیامبر)ص( بدانیم هاگر عرض
و صّحت  شدهی مهم محسوب میامر، قرآن هاگر عرضگرفتند؟ شود؟ آیا این آیات نباید مورد عرضه قرار میمی

ولی در ؛ شدنداخیر هم عرضه می هباید آیات بعد از عرض، بوده است آیات و بسیاری از مسائل دیگر منوط به آن
آنچه بعد  که توجیه کنندگونه اینمطلبی وجود ندارد. البته برخی سعی کردند این مشکل را  این بارهها در شگزار

( که 44ص، 9ج، 1379، عسقالنی حجر)ابننیست از رمضان آخر نازل شده اندک بوده و لذا نیازی به عرضه 
شدن نزول قرآن صورت گرفته و  . حتی گفته شده آخرین عرضه بعد از کاملسدردلیل به نظر میبته ادعایی بیال

شد و  هایی که ذکراین مطلب نیز با گزارش .(244ص، 1418، )کورانی گر نازل نشده استای دیبعد آن آیه
 یمطلب هیچ مستند هدانست در تعارض است و گویند( میآخرین عرضه را در ماه رمضان آخر عمر پیامبر)ص

 کند.برای نظر خویش بیان نمی

 هاتعداد عرضه -3-2
و یک بار  را قرآن در هر سال عرضه، بیشتر اقوالهای مختلفی بیان شده است. دیدگاه هاعرضه باره تعداددر

محمد ) دانسته است مرتبهآخر چهار  در سال و ارب سالی دو را آن، ولی قول دیگری؛ دندانمیبار  آخر دو در سال
و بر جبرئیل پیامبر)ص( دو بار در سال آخر  بار این است که احتماال منظور از چهار .(89ص، 1419، شرعی



 

  
 
 

 

  57/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

 یعنی بارها «مرارا  »تعبیر  (.152ص، 1ج، 1416، ابن کثیر) جبرئیل نیز دو بار قرآن را بر پیامبر)ص( عرضه کرد
 ساله و سال آخر که باید منظور مجموع عرضه هر (192-193صص، 1422، جرمیالنک: )نیز آمده است 

، تابی، )فاطمی الشبیهی کرد)ص( عرضه میاکرم جبرئیل هر شب قرآن را بر پیامبر اند:گفتهبرخی  باشد. حتی
 .(14ص، 7ج

نیز اختالف  بوده پیامبر)ص(جبرئیل یا ، هکه عرضه کننددر اینچنان که در تحلیل روایات نشان داده شد 
کند و البیان به این اختالف اشاره میجامعصاحب  رساند.ما را به قطعیت نمی، لهأاختالف در این مسو  است

، داند )دانیعرضه کننده می داند که جبرئیل رارا مخالف روایاتی می به اینکه پیامبر)ص( عرضه کننده باشد قول
میباره این تعارض عسقالنی درات ندارد. ولی خود او گفتاری در حل تعارض این روای، (119ص، 1428
، 9ج، 1379، عسقالنیابن حجر اند )ردهجبرئیل قرآن را بر یکدیگر عرضه ک )ص( واکرم پیامبر :نویسد

 .(45ص

 قرآن بر پیامبر)ص(ه فواید عرض -3-3
کید  که از جمله اندپرداختهه عرضهای برخی ضمن پذیرش روایات عرضه به ذکر فوائد و حکمت بر تأ

ه و همان قرائاتی که به قرائت احرف سبعشناخت ، معرفی آیاتی که باید نسخ شوند، حفظ و آشکارشدن آیات
، )محمد شرعیاست )ص( ودن وفات پیامبربر از نزدیکو خب اخت معانی آیاتشن، ها امر شده استآن

  .(83ص، 1419
بخشی از جریان آموزش و یادگیری و نوعی بازیابی مداوم در نظام آموزشی ، قرائته عرضگوید: رجبی 

ی قرآن فرصتی مناسب برای انعکاس اطالعات الزم و مرتبط با یادگیرایجاد ، قرآن است که هدف از آن
گاه گردد و آموزان است تا هر قرآن هایی که باید بر آنها تسلط نسبت به مهارتآموزی از میزان پیشرفتش آ

ها ها و مرورهای بعدی بتواند دقت خود را برای کسب آن مهارتمطلع شود به طوری که در تمرین، یابد
 .(142ص، 1389، )رجبی کند متمرکز

رضه این است عه اگر فایدبدیهی است سخن رجبی در مورد اصحاب پیامبر )ص( سخن درستی است، اما 
بعد از  ن راپیامبر)ص( قرآ چرا که؛ رسددرست به نظر نمی گرددهتر حفظ و تأکید )ص( بکه قرآن برای پیامبر

)ص( قرآن را درست حفظ گر قرار باشد پیامبرنوشتند و امیکردند و کاتبان آن را تالوت و ابالغ می، دریافت
پس مواردی را که قبل از عرضه خوانده و مسلمانان شنیده بودند چه ، نکند و آیات آن برای ایشان واضح نباشد

 گزارشی از اصالح آن حضرت ثبت نشده است. چنانکهشود؟ می
در گزارش عرضه اخیر هم . این اتفاق بیفتدچه بسا بعد از عرضه هم عالوه در صورت احتمال خطا هب

مطرح نشده ، اطالعات الزم برای یادگیری آن طور که رجبی بیان کرده و چیزی درباره بیان معانی آیات
)ص(  اکرم عصمت پیامبره صورت بگیرد؟ دوبار عرض، لذا چه دلیلی دارد سالی یک بار و سال وفات است.

به فرض  .آیات حفظ و بدون تغییر ابالغ شود )ص( خدا ابالغ به رسولکند با همان نزول آیات و ایجاب می
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 بار در یک سال یا دو دیگره آیات حفظ شده و نیازی به عرض، لدر هر سا هبا یک بار عرضپذیرش عرضه 
قابل ، دیگر آن یعنی نسخ هبا فاید، آیات باشدو آشکارشدن حفظ ، عرضه هدیگر این که اگر فاید هنکت .نیست
)ص(  برای پیامبرای را التالوة نه تنها آیه چون نسخ؛ شودتواتر قرائات هم از این راه اثبات نمی و نیستجمع 

کید بر حذف آیات باشد!، بردبلکه آن را از بین می؛ کندحفظ و تثبیت نمی بعالوه آنکه   مگر این که منظور تأ
 هیچ کدام از این فواید مطرح شده از خود حدیث عرضه قابل برداشت نیست.

اما در مورد شخص ؛ مطلب درستی است، آموزانبه صحابه و قرآننسبت ، چنان که آمد، قول رجبی
 هعرضتا  دیگر نیازی نیست، قرآن بر ایشان شدنزیرا با وحی؛ رسدبه نظر نمی درست )ص( رسول خدا

، مگر اینکه ایشان را همچون صحابه و دیگران؛ چیزی را فراموش نکنند، ا آن حضرتدیگری در کار باشد ت
: کریم خطاب به پیامبر)ص( آمده استقرآن در  اند.فرد عادی محسوب کنیم که در معرض فراموشی بوده

 : می گوید در مورد این آیهعالمه طباطبایی  (6/ 87)اعلی:  ﴾َسُنْقِرُئَك َفال َتْنسی﴿
دهد و که استاد گوش ب در بین افراد معلولی نیستکنیم، اقرای ما به زودی تو را اقراء می اینکه فرمود»

و یا جایی که خوب نخوانده خوب خواندن را به او بیاموزد، چون چنین  غلطهای شاگرد را تصحیح کند
و چون به علت  آن را خوانده باشدکه چیزی از قر و معهود نیست سابقه نداشته چیزی از رسول خدا )ص(

دهم، تا فراموشی خوب نخوانده و یا به غلط خوانده، خدای تعالی فرموده باشد تو بخوان و من گوش می
درست خواندن را به تو یاد دهم، بلکه منظور از اقراء در خصوص مورد، این است که ما چنین قدرتی به تو 

کم و کاست و غلط و تحریف  آن طور که نازل شده و بدونو  هیم که درست بخوانی و خوب بخوانیدمی
 (266 ص، 20ج، 1417)طباطبایی،  و آنچه را که نازل شده فراموش نکنی. بخوانی

/ 427ص، 1376، )صدوق دانندکردن قرآن را حرام و یا مکروه میفراموش ، روایات زیادیبه عالوه آنکه 
)ص( خود به راحتی قرآن را فراموش کنند و یا در پیامبرکه ست نیشایسته  .(5ص، 1ج، 1998، سید مرتضی

. (145ص، 4ج، 1422، )مظفر نجفی مذموم بشمارندمعرض فراموشی باشند و این کار را نسبت به مردم 
نه ، آیدبدست میخواندن مکرر قرآن برای خود و مردم از  ،عالوه بر عصمت، عدم فراموشی آن حضرتبنابراین 

 منتظر باشند تا جبرئیل بیاید و به ایشان یادآوری کند.که هر سال از این
برای مردم و  کردندشد و ایشان آن را حفظ و تثبیت می)ص( نازل مین کریم در مواقع مختلف بر پیامبرقرآ

خواندند و در صورت لزوم آن حضرت می )ص( خدا لمردم نیز آن را فراگرفته و گاه برای رسو، خواندندمی
توجیه  ،آن هم در هر سال، به یادآوری توسط جبرئیل و نیاز شدمی قرآن توسط کاتبینی نوشته .کردنداصالح می

 .در مواقع مختلفی  صورت بگیردتواند می، بلکه اگر نیاز به یادآوری هم باشد؛ قابل توجهی ندارد

یان صحابه هعرض -3-4   و قار
ابن  بارهدر مثال  ؛ تاریخی انعکاس یافته استدر منابع توسط صحابه  )ص(بر پیامبر قرآنعرضه گزارش 

 )ص( عرضه کرده و مردم بسیاری نیز قرآن را بر او عرضه کردند اکرم که قرآن را بر پیامبرمسعود آمده است: 



 

  
 
 

 

  59/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

، 1422، جرمیال) امری متداول بوده استصحابه نیز  میاناین کار در  .(44ص، 1419، )محمد حبش
و مجالس ؛ کردندمیقرائت بر یکدیگر  همرسید و قاریان  قاریانصحابه به این شیوه بعد از  .(192و  193صص

، تابی، )ابن جزری ویش را سه بار بر عاصم عرضه کردابوبکر شعبة بن عیاش قرائت خمثال ت قرآن برپا بود. قرائ
  .(325-327صص، 1ج

حفظ و صیانت از قرآن  نسبت بهکه توجه ویژه  های مثبتی برخوردار استاز جنبه بدون هیچ اشکالی این کار
و  یادگیری بهتر قرآن»برای  و قراء علمی یاد کرد که صحابه هتوان از آن به عنوان نوعی مباحثو میدهد را نشان می

 .دادندانجام میحفظ و صیانت از آن 

 مسائل علوم قرآنی برعرضه  موضوع تأثیر -4
مسائل  اهل سنت در در آثارو است  قرآنی پیدا کردهعمیقی با برخی از مسائل علوم ارتباط ، عرضه بحث 

 :پردازیممطرح کرده و به بررسی آن میرا جایگاه . اکنون این شده استمختلفی از آن استفاده 

 التالوةنسخ  -4-1
 جمع عاّمه و . مشهورداردقرآن  هعرض هلأنسخ التالوة از جمله مباحثی است که پیوندی عمیق با مس هلأمس

( به امکان 170ص، 1403، محقق حلی/ 514ص، 2ج، 1417 و 394ص، 1ج، تابی، شیعه )طوسیاز  قلیلی
( تا عصر حاضر 123ص، 1413، اند. این درحالی است که عموم عالمان شیعه از آغاز )مفیدآن ملتزم بوده

التالوة را ( نسخ117ص، 12ج، 1417، طباطبایی/ 129ص، تابی، خویی/ 352ص، 1ج، 1420، )بالغی
 .گرددعرضه برمی هلأاند که برخی به مسله توجیهاتی ذکر کردهأسّنت برای این مسای از اهلاند. عدهنپذیرفته

، زیرا هر لحظه امکان داشت ناسخی؛ ندآوری نکرداند پیامبر)ص( قرآن را در مصحف واحدی جمعگفته 
حفظ قرآن اهتمام بر کرد که  «الهام»خداوند به خلفا ، ای را از بین ببرد و بعد از وفات ایشانحکم و یا تالوت آیه

، 9ج، 1379، عسقالنیابن حجر دیگر وجود نداشت )، احتمال نسخزیرا ؛ ورزند و آنها قرآن را جمع کردند
-و آن هماندگار شد، وهوجبرخی ، عرضه هبه وسیل ،بنابراین .(221-222صص، 1423، محمد الصالبی/ 12ص

نیز نک به: ، 152ص، 1ج، 1416، ابن کثیرد )نحکم قرآن ندار شوند وو تالوت نمیاز بین رفت بود  منسوخچه 
 .(86ص، 1419، محمد شرعی

احتمال آمدن حکمی که حکم . خ است: نسخ الحکم و نسخ التالوةیادشده صحبت از دو نوع نس هدر گفت
در نسخ ، به فرض پذیرش نسخ در قرآن به این معنا .داردنارتباطی با جمع نشدن مصحف ، دیگر را نسخ کند هآی

زیرا قرار نیست لفظ و تالوت آیه برداشته شود. ؛ معنا ندارد، ترس از نسخ، ای که تالوت آن پابرجاستحکِم آیه
د روایی و این که مؤیّ  درباره نسخ التالوه نیز عالوه برتواند ارتباطی به عرضه داشته باشد. پس نسخ الحکم نمی

اعتقاد به اند. پس از عرضه اخیره آیاتی را حذف کرده )ص( خدا ندارد در هیچ گزارشی نیامده که رسول عقلی
 .(129ص، تابی، )خویی که در جای خود رد شده است نسخ التالوة چیزی جز اعتقاد به تحریف قرآن نیست



 1401 بهار و تابستان، 26شماره ، 12دوره ، دو فصلنامه کتاب قیم 60

 

 
 
 

 

آن چیزی است که از طرف خدا  همقابل، قرآن ههر سال هگوید: مراد از معارضمی باره نسخ التالوهدر کثیرابن
بماند و بقیه از بین برود و لذا پیامبر)ص( در سال آخر دو بار و جبرئیل ، تا آنچه ماندنی است، نازل شده است

نیز در سال آخر دو بار قرآن را بر پیامبر)ص( عرضه کرد و همین نشانه نزدیکی آخر عمر پیامبر)ص( بود. و این 
زیرا شروع وحی در همین زمان بوده و اجتهاد ائمه قرائات در تالوت قرآن از آنجاست  ،دعرضه در ماه رمضان بو

 .(152ص، 1ج، 1416، )ابن کثیر
باید از ایشان  ،بعالوه .بدرستی معلوم نیست و نسبت آن با عرضه منظور ابن کثیر از جواز اجتهاد ائمه قرائات

 قائل استپرسید ربط بین دو بار عرضه شدن قرآن در سال آخر با آنچه قرار است از بین برود چیست؟ ابن کثیر 
گوید: می نیز دلیل اختصاص عرضه به ماه رمضان بارهدر  حی در ماه مبارک رمضان بوده است و لذاشروع و

ُهورِ » یَحاِء َکاَن ِفیهِ ؛ َوُخصَّ ِبَذِلَك َرَمَضاُن ِمْن َبْیِن الشُّ نَّ اْبِتَداَء اإْلِ
َ
است که برخی  این درحالی )همان(« ِِل

  .(130ص، 18ج، 1417، طباطبایی) معتقدند منظور از نزول قرآن در ماه مبارک رمضان نزول دفعی قرآن است

 عثمانقرآن توسط جمع  -4-2
و به نوعی آن را با بحث عرضه مرتبط  اندبسیاری قائلارزش  جمع قرآن توسط عثمانبرای اهل سّنت  عالمان

 ای بودهاند که جمع عثمان بر اساس احرف سبعهمسلمانان بر این عقیده هخر و ائمعلمای سلف و متأ» :می دانند
مصحف »گوید: ابن تیمیه می .(54ص، 1420، صابر حسن و دیگران) «اخیر تأیید شده است هکه طبق عرض

اخیر صورت گرفته و احادیث مشهور و مستفیض بر این مطلب  هبنابر عرضعثمان یکی از حروف سبعه بوده که 
ابن تیمیه منظور خود را از احادیث مشهور و اگرچه  .(395ص، 13ج، 1416، )ابن تیمیه «داللت دارند

اند ناشی از وجوه مختلفی دانستهنیز  را عثمانشده توسط نوشته هاینسخهاختالف  مستفیض بیان نکرده است.
قرآن را قرائت ، این اختالف را اجرا کرد تا هر گروهی بر حسب روایت خودعثمان  .قرآن بر اساس آن نازل شدکه 

  .(34ص، تابی، )فضلی الخط مصحف آنان بوده استقرائت مردم هر شهری تابع رسم، کند. به همین جهت
-آن را به تأخیر می، کردندهرگاه در چیزی اختالف میدر جمع عثمان  است که در گزارش دیگری آمده 

گوید: به گمانم تأخیر بدان جهت بود تا کسی را که از همه به آخرین عرضه قرآن بر سیرین میانداختند. ابن
  .(213ص، 1ج، 1421، یه را بنویسند )سیوطیتر بوده بیابند و براساس قول او آنزدیك، پیامبر
در این گزارش آمده که در مواقع اختالف به کسی رجوع ، رسدمتفاوت به نظر مین گزارش با گزارش قبلی ای

اخیر جمع شده  همصحف عثمان بنابر عرض باالتر،گزارش ولی در  ،کردند که به آخرین عرضه نزدیکتر بودهمی
ای یقینی و مستند به جایی لهأمس سیرین گمان خود را بیان کرده وابن در این گزارش هم، عالوه بر آناست. 
نقط و شکل  برداری شدی که مصحف عثمانی نسخهتا زمانبا توجه به این که اما به درستی معلوم نیست  نیست.

ثبت قرائات  ،ها بعد به تأخیر افتاده بودهنوز انجام نشده و تا سالـ  ی حروفگذارگذاری و نقطهحرکتـ 
 معنایی دارد.مطابق با آخرین عرضه چه مختلف 



 

  
 
 

 

  61/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

 و انحصار آن در هفت قرائت اختالف قرائات -4-3
 داند که جبرئیل بر پیامبراین وجوه را کالم خداوند می ههم، اختالف قرائات هقتیبه به دنبال موارد هفتگانابن

کرد و افزود و یا چیزی را نسخ مییا بر آیات می، زیرا خداوند در ماه رمضان هر سال؛ )ص( نازل کرده استاکرم
 برخی دیگر .(32ص، تابی، دینوریابن قتیبه ) فرمودتسهیل بر بندگانش اعالم میدستوراتی در جهت توسعه و 

اند که اختالف قرائات به فرقان را گواه بر این مطلب دانسته هروایت اختالف عمر و هشام نسبت به قرائت سور
. «کذلک انزلت»د: فرمودنها را تأیید نموده و از آن یکرا پیامبر)ص( قرائت هر ، زیگرددخود پیامبر)ص( برمی

هالیها و إنها َع  َل أنَز  الُقرآَن  إَنّ »ز فرمودند: و نی (1276ص، 1423، )بخاری از طرف  قرائات ههم؛ «کاف   شاف   ُکُلّ
به  قرائتلذا ؛ بلکه مخّیر بودند به هر قرائتی بخوانند؛ را حفظ کنند هخدا نازل شده و اّمت نیز ملزم نبودند هم

 .(119ص، 1428، از احرف سبعه کافی است )دانی یکی
، عبارت از وجهی است که بر حسب اختالف نزول، گوید: وجه سوم از قرائاتصاحب کتاب المبانی می

کرد و این کار پس از زمانی صورت گرفت میعرضه پیامبر)ص( قرآن را در هر ماه رمضان زیرا ؛ شدمختلف می
؛ )ص( مختلف بودند خدا کریم از رسول مهاجرت کرد. صحابه نیز در اخذ و تلقی قرآنکه حضرت به مدینه 

دریافت می ای با حروف و وجوهی بیشترو عده برخی دو حرف، ها قرآن را براساس یک حرفاز آن عضیب
 .(170-171 صص، 1392، آرتور جفرینک به: ) کردند

 .رسدختالف قرائات به پیامبر)ص( میا هریش، به استناد حدیث عرضه؛ هاگزارش طبق این
، در قرن چهارم مجاهد ابنتوسط ابن مجاهد نیز پیوند خورده است. له عرضه با بحث انحصار قرائات أسم

، مجاهد مخالف بوداز کسانی که با کار ابن .(55ص، 1390، ت قرائت منحصر کرد )معرفتقرائات را در هف
 .(73ص، تابی، )فضلی نپذیرفته بودالخط عثمانی را موافقت داشتن هر قرائتی با رسم ابن شنبوذ است که شرط

شد که او توجه نداشت که شرط موافقت گوید: علت مخالفت ابن شنبوذ از آنجا ناشی میعبدالهادی فضلی می
س قرائتی که در بر اسا، صاحفو سازگاری قرائات با رسم الخط مصاحف عثمانی به این دلیل بوده است که آن م

که جبرئیل به پیامبر)ص( را او همان قرائات صحیحی  واند )همان( نگارش یافته، تثبیت شد« اخیر هعرض»
  آوری کرد.جمع ،رسانده بود

تعدد در استدالل به  آنپژوهان اهل سنت که از قرآن .مؤید قرآنی نداردله عرضه أمسپیش از این بیان شد 
ای برای آن اند ریشهاند و نتوانستههیچ دلیل قرآنی برای آن ذکر نکرده، انداستفاده کردهقرائات و یا نسخ التالوة 

سبب شده است تا این بحث جایگاهی ، زدن بیش از حد به آنبلکه کثرت نقل این چند روایت و دامن؛ بیابند
 و سبب توجیهاتی شود.پیدا کند 

ْلنَ ﴿ هعالمه طباطبایی ذیل آی ا َنْحُن َنزَّ ا َلُه َلحاِفُظونِإنَّ ْکَر َو ِإنَّ نویسد: قرآن از هر ( می9/ 15: )حجر ﴾ا الذِّ
اِلبد است الیوند خداچون چون ذکر خداست و ؛ زیادت و نقصان و هر تغییر در صورت و سیاق در امان است

، این آیه در مکه نازل شده است )طبرسی .(101ص، 12ج، 1417، )طباطباییطور است ذکرش نیز همان
کند. نفی می، یا در سالهای بعد و یا در مدینه ( و تغییر الفاظ قرآن را به عنوان نسخ التالوة501ص، 6ج، 1372
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آیه گویای این است که ذکر خدا یکی است و خود خداوند حافظ آن است. حافظ بودن خدا به طور مطلق آمده 
یٌل ِمْن َحِکیٍم َحِمیٍد ﴿، شود. قرآنو حفظ در هر مرحله و به هر صورتی را شامل میاست  / 41: )فصلت ﴾َتْنِز

روزی لفظی را به ، پس دلیلی ندارد؛ به وجوه حکمت استعاِلم نازل شده است که  کسیاز طرف  و( است 42
سخن  ای دیگربه گونه، ای دیگرای طوری و در عرضهعرضه در؛ را بردارد ای نازل کند و روز دیگر آنگونه

ِإنَّ اْلُقْرآَن َواِحد  َنَزَل ِمْن »: که آن حضرت فرمود کندنقل میامام صادق)ع( از زراره نیز به سند صحیح  .بگوید
َواةِ ِعْنِد َواِحد  َو َلِکنَّ ااِلْخِتاَلَف َیِجي  .(630ص، 2ج، 1407، )کلینی «ُء ِمْن ِقَبِل الرُّ

 یآنکه در خود حدیث عرضه بیان نشده است، شاهد، عالوه بر عرضه هلأتبیین مسپیرامون توجیهات بنابراین 
نظر  آن هر سال هکه گویند ردکاز مصدر ربوبی را به کتابی تشبیه  شدهنازلقرآن نباید از آیات قرآن نیز ندارد و لذا 

 ها را بردارد؟ سال آیاتی را برای مردم بفرستد و سال بعد آن و در یک دهدخویش را تغییر می

 برخی از صحابه عرضه باله أارتباط مس -5
تا برخی افراد دارای  گردیده سبب، همباحث علوم قرآنی تأثیرگذار بود عرضه همانطور که در تبیینه لأمس
 کنیم:ادامه به آنها اشاره می هایی شوند که درفضیلت

ید بن ثابت شاهد عرضه بودن  -5-1  ز
ابوبکر ، ( و به همین خاطر218ص، 2ج، تابی، )سیوطی است اخیر بوده هزید بن ثابت شاهد عرضاند گفته

دانستند و عثمان دستور داد که در موارد اختالفی به رأی او اعتماد کنند و و عمر او را برای جمع قرآن کافی می
قرآن  هآخرین عرض و( 32ص، 1ج، 1382، غازی )آلخداوند مصون ماند ه آن بنابر وعدبدین صورت بود که قر

گاهو چون او از دیگ (331ص، 1410، )زرکشي مصحف او بوده است)ص( مطابق پیامبربر  تر به امور ران آ
 .(52ص، 1431، )طّیار برای جمع قرآن انتخاب شد، مصحف بود

زید بن ، عثمان، عمر، از عبدالرحمن سلمی روایت شده که قرائت ابوبکر»ده است: وردر گزارشی آبغوی 
مهاجران و انصار یکی بوده است که قرائت عامه مردم است و همان قرائتی است که پیامبر)ص( در سال ، ثابت

بر  شاهد عرضه اخیری بود که توسط پیامبر)ص( زید بن ثابتگوید: و در ادامه میوفاتشان بر جبرئیل خواندند. 
، 4ج، 1403، )بغوی «ماند معلوم گردیدشد و آنچه باید باقی میجبرئیل عرضه شد و در آن آنچه باید نسخ می

همان قرائت و تغییراتی که در گوید: مردم به همین دلیل به و می ز همین گزارش را آوردهزرکشی نی .(525ص
د را طبق تیمیه نیز قرائت زی ابن .(331ص، 1410، )زرکشیکردند صورت گرفته بود قرائت میاخیر  هعرض
به کتابت آن در  ع( عثمان و علی، عمر، ابوبکر) ءاین قرائتی است که خلفا :گویدداند و میاخیر می هعرض

 .(395ص، 13ج، 1416، )ابن تیمیه مصاحف امر کردند
 هجبرئیل و مالئکنماید که بعید میدرستی منظور از شاهد عرضه اخیر بودن معلوم نیست. هدر این گزارش ب

در هیچ گزارشی زید چنین توانایی شنیدن وحی را داشته باشند. و افراد عادی باشند  برای هر کسی قابل مشاهده



 

  
 
 

 

  63/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

آخرین عرضه بر  بعد از اگر منظور این باشد که فقط زید گزارش آخرین عرضه را شنیده واست. ادعایی نکرده 
توان ثابت روی نمیاین ادعا را به هیچ، است زید بن ثابت عرضه کرده آن حضرت فقط بر، پیامبر اکرم)ص(

 معناست.اختصاص زید در میان بسیاری از اصحاب کبار رسول الله نیز بی کرد.
عباس نقل از طریق مجاهد از ابن .ختالف استا، مورد این که قرائت چه کسی طبق آخرین عرضه بوده در

عباس جواب ثابت. ابن بن دانید؟ در جواب گفته شد قرائت زیدشده که کدام یک از قرائات را قرائت آخر می
و قرائت ابن کرد و در سال آخر دوبار قرآن را بر جبرئیل یک بار )ص( هر سال  رسول الله .نه این نیست :داد

 .(53ص، 1377، عاملی/ 7ص، 5ج، 1411، نسائی) مسعود طبق قرائت آخر است
صّحت این بر فرض  و؛ ها نیستکه جایگاه درستی برای آناین مؤیدی است بر، هااین اختالف در گزارش

آن این است که قرائات مختلف  هو نتیج بوده باید اشتباه باشدنقرائت کسانی که طبق آخرین عرضه ، هاگزارش
، در گزارش دیگری که ذکر شد آخری صحیح باشد. هعرض بر اساسمورد قبول نیست و فقط باید همان قرائت 

اخیر دانسته که نام شخصی همچون ابن مسعود در آن نیست تا بتوانیم بین دو  هعرض هرائت افراد دیگری را بر پایق
 جمع کنیم.، بن ثابت و ابن مسعود اختالف دارد گزارش که بین زید
پس چطور ، خواندنداخیر را می ه)ص( بوده و همان عرض رعمر و عثمان طبق قرائت پیامب، کراگر قرائت ابوب

صحابه  هاگر همو  گیردلی این ادعا مورد تأیید قرار نمیو، باید در قرآن بنویسند کند که آیه رجم رامر ادعا میُع 
)ص(  بعد از وفات پیامبر پس اختالف در قرائت، کردنداخیر قرائت می هو انصار طبق عرض نااعم از مهاجر
، )کورانی انداخیر بوده نام برده ه)ع( به عنوان کسی که شاهد عرض در جای دیگری از امام علی برای چیست؟

)ص(  خدا ترین فرد به رسولنزدیکباید کسی آن را ببیند و بشنود که  ،ای در کار بودهاگر عرضه .(51ص، 1418
 .(192خطبه ، نهج البالغه) 1است بوده وحی شاهد و ناظرو 

است که به  کسی مثل زید بن ثابت به خصوص حابهبرای برخی از ص سازیفضیلتبیشتر به  هااین گزارش 
  شود.قرآن در زمان عثمان نام برده می عنوان فردی کلیدی در جمع

آشکار است  :گویدثابت می بن علی بودن چند روایت در فضیلت زیداثبات ج از پس عاملی جعفر مرتضی
، نکونامبه نقل از ) های سیاسی بوده استت انگیزهبه جهو  ثابت است بن ت فضیلت برای زیداثبا، که هدف

  .(196ص، 1382
، بن ثابت نیست و مجموع روایات جمع زید ایشدهثابت آن توسط زید مطلبجمع قردیگر آنکه  هنکت

خلفا ، آنهاکدام از که در هیچو جالب این (245-248صص، تابی، خویی؛ )نک. تناقضات زیادی با هم دارد
راستگوبودن ، بودنهمچون عاقل بلکه مسائل دیگری؛ انداخیر بوده استدالل نکرده ههد عرضکه زید شابه این

 .نداهجمع قرآن ذکر کرد را برای شایسته بودن او نسبت به و...

                                                           
ْیَطاِن ِحیَن َنَزَل اْلَو . »1 َة الشَّ ِة َو َلَقْد َسِمْعُت َرنَّ ُبوَّ َساَلِة َو َأُشمُّ ِریَح النُّ ُة  ْحُي َأَری ُنوَر اْلَوْحِي َو الر  نَّ ِه َما َهِذِه الرَّ َعَلْیِه ص َفُقْلُت َیا َرُسوَل اللَّ

َك َلْسَت  َك َتْسَمُع َما َأْسَمُع َو َتَری َما َأَری ِإالَّ َأنَّ ْیَطاُن َقْد َأِیَس ِمْن ِعَباَدِتِه ِإنَّ َك َلَعَلی َخْیرَفَقاَل َهَذا الشَّ َك َلَوِزیر  َو ِإنَّ  .« ِبَنِبي  َو َلِکنَّ
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 کعب بن ی  بَ یامبر)ص( بر اُ پ هعرض -5-2
 از :عرضه کندکعب  بن شود تا قرآن را به ُابی)ص( از طرف جبرئیل مأمور میپیامبر اندبرخی گزارش کرده

بر تو قرآن که من امر شدم یعنی « رآنالُق  یَك لَ َع  َض أن أعرِ  رُت ي أمِ إنّ »به او فرمودند:  پیامبر)ص( ُابی نقل شده که
 داند:را ُابی بن کعب می« بینة» هزول سورنسبب ، گزارشی دیگر .(200ص، 1ج، 1404، طبرانی) را عرضه کنم

ین سوره را کند که ا)ص( پروردگارت امر می محمد فت: ایجبرئیل گ، نازل شد «لم یکن»هنگامی که سوره »
پروردگارم به من دستور داده تا این سوره را بر تو إقراء  :سپس پیامبر)ص( به ُابی فرمود؛ بر ابی بن کعب إقراء کنی

  1 .(381ص، 25ج، 1421، )احمد بن حنبلکنم و او گریست 
قرائت ، آن است که ُابی، «رآنالُق  یَك لَ َع  َض أن أعرِ  رُت أمِ » کند که معنایمجاهد از قاسم بن سالم نقل میبنا

 نیازی نیست، در این صورت هم .(55ص، 1400، )ابن مجاهد گیرد و نه بالعکس)ص( را یاد باکرم پیامبر
قرآن را هم  دیگری هبلکه صحاب؛ ن قضیه مخصوص او نیست)ص( بگوید و نیز ایجبرئیل این قضیه را به پیامبر

 هکه وظیفچنان؛ )ص( بیاموزندخدا و مردم نیز به طور عمومی باید قرائت را از رسول اندآموخته)ص( از پیامبر
شعیب االرنووط )محقق به عالوه آنکه ، (164/ 3: آل عمران) است به همگان ایشان تعلیم کتاب و حکمت

، )احمد بن حنبل استدانسته ضعیف ، خاطر حضور علی بن زید در سند آنبه را گزارش دوم  (احمد مسند
 .(381ص، 25ج، 1421

 گیرینتیجه 
اعتماد کاملی به  و اندقابل نقد و خدشه سندی از نظر، و در برخی طرق داللی از نظر، عرضۀ قرآنروایات 

سّنت و ، چه کتاببا واقعیت وحی و آن، مشکلی نداشته باشند، آید و اگر هم از نظر صدورها به دست نمیآن
جایگاهی را برای این ، )ع( در کالم اهل بیتتر آنکه مهمسازگار نیست و  ،دهدگواهی میعقل سلیم بر آن 

چیزی نیست که با گزارش صحابه و یا تابعان قابل  ،کسو بالع اکرم)ص( عرضه قرآن بر پیامبر بینیم.له نمیأمس
خدا )ص( خبر گزارش عرضه از خود رسول .اندا در این دیدار خصوصی حاضر نبودههچراکه آن؛ اثبات باشد

)س(  )ص( به فاطمه زهرا خدا مفردی است که فقط توسط عایشه نقل شده که در مقام بیان رازی بوده که رسول
شیخ بلکه آن را ؛ )س( نقل نشده است از حضرت زهرافرموده بودند. جالب این که این گزارش در منابع شیعی 

این راز در منابع مختلف با نقل کند. در سند بودند از طریق اهل سنت نقل میصدوق با توجه به افرادی که 
 .ها چیزی از عرضه قرآن نیامده استهایی مواجه است و در برخی از آنتفاوت

به مرور زمان چنان مورد  حکایت کند و آشکاری از واقعیت درستکه بدون این، موضوع این رسدبه نظر می
نسخ ، قرائاتاز جمله مسائل مهم علوم قرآن  در جایگاهیقرار گرفته و  سنت اهل نلماابسیاری از عپذیرش 

                                                           
اَح » 1. ، َعْن َعمَّ اُد ْبُن َسَلَمَة، َعْن َعِلي  ْبِن َزْید  َثَنا َحمَّ ، َقاَل: َحدَّ ، َمْوَلی َبِني َهاِشم  َثَنا َأُبوَسِعید  ، َقاَل دَّ َة اْلَبْدِري  ، َعْن َأِبي َحبَّ ار  ِر ْبِن َأِبي َعمَّ

ُد ِإنَّ  ا َنَزَلْت َلْم َیُکْن، َقاَل ِجْبِریُل)ع(: َیا ُمَحمَّ ي َعزَّ  َلمَّ ، ِإنَّ َرب  )ص(: َیا ُأَبيُّ ِبيُّ ، َفَقاَل النَّ وَرَة ُأَبيَّ ْبَن َکْعب  َك َیْأُمُرَك َأْن ُتْقِرَئ َهِذِه السُّ  َربَّ
َة؟ َقاَل: َنَعْم  وَرَة، َفَبَکی َو َقاَل: ُذِکْرُت َثمَّ  .«َوَجلَّ َأَمَرِني َأْن ُأْقِرَئَك َهِذِه السُّ



 

  
 
 

 

  65/ حسین براتی یآن در مطالعات قرآن گاهیو جا لی)ص( و جبرئامبریعرضه قرآن توسط پ

است شده مواجه  یتوجیهاتبا  و اندآن بهره بردهاستدالل به این مسائل از  پیدا کرده که در جمع عثمان و التالوة
برای برخی از  سازیفضیلتله أبا مس ،به عالوه کند.کیفیت و چگونگی عرضه را اثبات نمی، معنا، که هیچکدام

 پیوند خورده است. ـبدون این که دلیل روشنی برای این فضیلت آورده شودـ  افراد و...
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