دو فصلنامه کتاب قیم ،سال  ،12شماره  ،26بهار و تابستان  ،1401صص67-49
Ketab-E-Ghayyem, year12, vol 26, Spring and Summer 2022, p49-67

DOI: 10.30512/ kq.2021.15433.2903

عرضه قرآن توسط پیامبر(ص) و جبرئیل و جایگاه آن در مطالعات قرآنی*
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چکیده
در منابع روایی اهل سنت ،گزارشهایی وجود دارد که نشان میدهد همه ساله پیامبر اکرم(ص) آن بخش از آیاتی که بر
ایشان نازل شده بود را بر جبرئیل عرضه میکردند .در برخی دیگر از گزارشها این جبرئیل بود که هر سال آیات نازله از قبل را
برای پیامبر(ص) قرائت میکرد .موضوع «عرضه» قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر(ص) و یا بالعکس ،به خصوص در منابع
اهل سنت ارتباط عمیقی با برخی از مباحث علوم قرآنی از جمله :قرائات ،نسخالتالوة ،جمع قرآن توسط عثمان و ...پیدا
کرده و حتی برخی فضیلتها به برخی از افراد نسبت داده شده است .پیوند بحث عرضه با این مباحث ،ضرورت بررسی آن
را دو چندان میکند؛ اعتماد یا عدم اعتماد به این گزارشها میتواند در نوع نگاه ما به برخی از مباحث یادشده تأثیرگذار
باشد و سرنوشت برخی از مسائل را بهتر روشن کند .نوشتار حاضر ،کوششی تحلیلی-انتقادی در نقد و بررسی مسأله
عرضه ،جایگاه و تأثیر آن در حوزه برخی از مسائل علوم قرآنی است .نتایج نشان میدهد این مسأله ،جایگاه خاصی در میان
شیعه ندارد .روایت عرضه به دلیل ضعف سندی و اشکال در برخی از طرق نقل ،قابل نقد بوده و بر فرض اعتماد به صدور
آن ،برداشتهای صورت گرفته و بعضی از مسائل گرهخورده با آن ،درست به نظر نمیرسد.
واژگان کلیدی :عرضه ،اقراء ،جبرئیل ،عرضه اخیر ،قرائات ،نسخالتالوة.
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 -1مقدمه
«عرضه قرآن» از جمله مسائلی است که با دریافت وحی توسط پیامبر اکرم (ص) پیوند خورده است .در
ّ
منابع اهل سنت گزارشهایی وجود دارد که بر اساس آن پیامبر اکرم (ص) و جبرئیل هر ساله یکبار قرآن را بر
یکدیگر عرضه میکردند و در سال آخر عمر شریف آن حضرت (ص) ،عرضه دو بار انجام شد که از آن با عنوان
«العرضة االخیرة» یاد میشود .این مسأله ،مبنا و محور برخی موضوعات مهم علوم قرآنی قرار گرفته و قبول یا
عدم پذیرش آن میتواند سرنوشت برخی از مسائل و توجیهات مطرحشده را روشن نماید .نتایج این بحث ،در
ّ
نوع نگاه ما به مطالعات قرآنی و حدیثی و به تبع آن ،خود قرآن و سنت تأثیرگذار خواهد بود؛ از جمله اینکه
برخی از صحابه رسول خدا (ص) مستند به این گزارشها دارای فضائلی شدهاند و عملکردهای برخی در تاریخ
اسالم بهخصوص در موضوع جمع قرآن ،ارزشمند تلقی شده است.
از جمله مسائل گرهخورده با این بحث ،موضوع اختالف قرائات است که از دیرباز در مورد چیستی آن ،تواتر
و یا عدم تواتر ،ریشهها و مصادر آن گفتگوهایی مطرح است و در بحث نسخالتالوة از این مسأله برای
پاسخگویی به مخالفان استفاده شده است .قابل ذکر است که اختالفات اساسی میان عالمان مسلمان درباره دو
موضوع اخیر سبب بروز دیدگاههای متفاوتی شده است؛ چنانکه تواتر قرائات در میان اهل ّ
سنت طرفداران

بیشتری نسبت به شیعه دارد و نسخالتالوة توسط عالمان اهل ّ
سنت پذیرفته شده است درحالیکه عموم عالمان
شیعه آن را نمیپذیرند.
این نوشتار به روش تحلیلیـ انتقادی در مقام پاسخ به سؤاالت زیر است:
گزارشهای به دست آمده در مورد عرضه تا چه حد پذیرفتنی است؟ به فرض واقعی بودن گزارشها ،کیفیت

آن به چه صورتی بوده است؟ آیا عرضه نسبت به همه قرآن بوده و یا سورههای مخصوصی را شامل شده است؟
چه کسانی شاهد و گواه این عرضه بودهاند؟ دامنزدن به این بحث و برداشتهایی که از آن صورت گرفته تا چه
حد به واقعیت نزدیک است و دستاوردها و نتایج عرضه قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر(ص) و یا بالعکس
چیست؟
گفتني است باوجود اینکه موضوع عرضه در مباحث مختلفی مورد توجه عالمان قرار گرفته است ،با
جستجو در منابع و پایگاه های استنادی هیچ مقالهای در تحلیل و بررسی این موضوع یافت نشد.
 -2حدیث عرضه در منابع روایی
در اولین گام ضروری است تا جایگاه این حدیث در منابع روایی فریقین نشان داده شود و صحت و سقم هر یک
بهتر معلوم گردد:
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 -1-2حدیث عرضه در منابع روایی اهل سنت
چنان که پیش از این بیان شد روایات عرضه در منابع روایی اهل سنت ذکر شده است .قدیمیترین گزارش
در مسند طیالسی از مسروق از عایشه دیده میشود:
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اس بن یح َیی ،عن الشع ِبي ،ع ْن َم ْس ُروق،
 «حدثنا ُیون ُس قال :حدثنا أ ُبو َد ُاو َد قال :حدثنا أبو ع َوانة ،ع ْن ِف َرِ
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الله عل ْی ِه َو َسل َم ِفي َم َر ِض ِه ال ِذي َمات ِف ِیهَ ،ما ُیغ ِاد ُر ِمنا َو ِاحدةِ ،إذ
ول الل ِه َصلی
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ََ
ُ ََ
َّ َّ
َّ َ
ْ
ْ
َ َ
ُْ
ْ َ ُ َ
َ
الله عل ْی ِه َو َسل َم ش ْیئا ،فل َّما َر َآها قالَ « :م ْرحبا
ول الل ِه َصلی
َج َاءت ف ِاط َمة ت ْم ِشی َما تخ ِط ُئ ِمش َی ُت َها ِم ْن ِمش َی ِة َر ُس
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ِب ْابن ِتی» فأق َعد َها ع ْن َی ِم ِین ِه ،أ ْو ع ْن َی َس ِار ِه ،ث َّم َس َّار َها ِبش ْيء ف َبکت ،فقلت ل َها أنا ِم ْن َب ْین ِن َس ِائ ِه :خ َّص ِك َر ُسول الل ِه
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الله عل ْی ِه َو َسل َم ِم ْن َب ْی ِننا ِبالس َر ِار َوأن ِت ت ْب ِک َین؟ ث َّم َس َّار َها ِبش ْيء فض ِحکت ،قال :فقلت ل َها :أق َس ْمت عل ْی ِك
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ب َحقيَ ،أ ْو ب َما لي َع َل ْیك م َن ْال َحقَ ،ل َما َأ ْخ َب ْرتینيَ ،ق َال ْتَ :ما ُک ْن ُت ُِل ْفش َی َع َلی َر ُ
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ِسره ،قالت :فلما توفي الن ِبي صلی الله علی ِه وسلم سألتها ،فقالت :أما اْلْن فنعم ،أما بک ِائي ،ف ِإن رسول الل ِه صلی
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السال ُم کان َی ْع ِرض عل َّی الق ْرآن کل عام َم َّرة ،ف َع َرض ُه عل َّی ال َع َام َم َّرت ْین،
الله عل ْی ِه َو َسل َم قال ِليِ « :إن ِجب ِریل علی ِه
ِ
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َوال أ َری أ َج ِلی ِإال ق ِد اق َت َر َب» (طیالسی ،1419 ،ج ،3ص.)5
بخاری همین گزارش را با اندکی تفاوت در نقل آورده است:
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 قال َم ْس ُروق ع ْن ع ِائشة ع ْن ف ِاط َمة(ع) أ َس َّر ِإل َّی ا َّلن ِب ُّی(ص) «أن ِج ْب ِریل کان ُی َع ِارض ِنی ِبالق ْر ِآن کل َس َنة َو ِإن ُهَ ُ َّ َ َ َ
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َ
ع َارض ِنی ال َع َام َم َّرت ْین َو ال أ َر ُاه ِإال حض َر أ َج ِلی» (بخاري ،1423 ،صص.)1277-1278
ِ
در نگاه کلی ،معلوم نیست بخاری این روایت را از چه کسی نقل کرده است؛ زیرا مسروق در سال  22یا
23ق از دنیا رفته است (ابن حجر عسقالنی ،1406 ،ص )528و از اینرو روایت از بخاری تا مسروق مرسل
است .برخی آن را معلق دانستهاند (ابن عاشور ،1428 ،ص ،)195اما چون در سند نام مسروق تکرارشده
احتماال با سند روایت اول ،تعلیق برطرف میشود و لذا سند حدیث بخاری کامل میشود .طبق این دو روایت،
عایشه از رازی که پیامبر اکرم(ص) با فاطمه(س) در میان گذاشته پرده برمیدارد .در ادامه نشان داده میشود این
راز در گزارشهای دیگر به گونه دیگری بازتاب یافته است.
ّ
مسروق بن اجدع نزد اهل سنت از افراد موثق به شمار میآید (نک :ابن حجر عسقالنی ،1406 ،ص،)528
اما نزد شیعه در گرایش مذهبی او اختالف است؛ برخی او را از حامیان عثمان (شوشتری ،1379 ،ج،8
صص )475-476و مخالف امام علی(ع) میدانند (طبری ،1415 ،ص /157ثقفی ،1410 ،ج ،2ص )387و
برخی او را جزء ّ
مفسران تابعی دوستدار امام علی(ع) دانستهاند (معرفت ،1418 ،ج ،1صص .)391-403در
منابع روایی شیعه ،روایات زیادی از او دیده نمیشود و بیشتر روایات او از عایشه در منابع اهلسنت آمده است.
شعبی همان عامر بن شرحبیل است که درباره او گفتهاند« :عامی است و نزد شیعه مذموم است» (تفرشی،
 ،1377ج ،3ص )10و با عبارات «خبیث ،فاجر ،کذاب و دشمن أمیرالمؤمنین(ع)» از او یادشده است (خویی،
 ،1413ج ،10ص )210و از ایمان نداشتن او و مسروق به علی(ع) یاد کردند (علیاری ،1412 ،ج  ،7ص.)60
فراس بن یحیی همدانی نزد رجالیان شیعه مجهول است (مامقانی ،بیتا ،ج ،2ص )4و او را از رجال اهل ّ
سنت
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میدانند (شوشتری ،1410 ،ص .)378برخی از رجالیان اهل سنت او را توثیق کردند ،اما یعقوب بن شیبة درباره
او میگوید« :ثقة في حدیثه لین» و ابن حجر نیز با عبارت «صدوق ربما وهم» (سدعي وصابي ،1431 ،ج،2
ص )6و ابن سعد نیز با تعبیر «کان ثقة إن شاء الله» از او یاد میکنند (ابن سعد ،1986 ،ج ،6ص .)333ذهبی
نیز از او یاد نکرده است.
احمد بن حنبل با سند دیگری عرضه را گزارش کرده است ،اما در گزارش او این پیامبر اکرم (ص) است که قرآن
را بر جبرئیل عرضه میکند:
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اجر ،عن مج ِاهد ،عن ابن ع َّباس ،قال« :کان الن ِب ُّي
 حدثنا یحیی بنَّ آدم ،حدثنْاُ ِإسر ِائ َیل ،عن ِإبر ِاهیم ب ِن مه ِ
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الله علی ِه وسل َم یع ِرض الق ْرآن علی ِج ْب ِریل ِفي کل سنة م َّرة( »...احمد بن حنبل ،1421 ،ص.)140
سند این حدیث به خاطر وجود إبراهیم بن مهاجر که «لین الحدیث» بوده ضعیف دانسته شده (همان)
چنانکه ذهبی ضعف او را ترجیح میدهد (ذهبی ،1382 ،ج ،1ص .)67بعالوه منظور از اسرائیل ،اسرائیل بن
یونس است که از عبیدالله بن موسی حدیث نقل میکرده است (کالباذی ،1407 ،ج ،1ص .)95در مورد
تضعیف و توثیق او اختالف است؛ چنانکه ذهبی گزارش آن را آورده است (ذهبی ،1382 ،ج ،1ص.)208
احمد بن حنبل او را ثقه دانسته و یعقوب بن شیبة درباره او میگوید« :صالح الحدیث ،في حدیثه لین» ،اما از
ابنالمدیني نقل شده که إسرائیل ضعیف است و ابن سعد میگوید« :منهم من یستضعفه» و ابنحزم ظاهري نیز
او را «ضعیف» خوانده است (همان ،ج ،1ص.)209
بخاری نیز گزارشی از عرضه توسط پیامبراکرم به جبرئیل (بالعکس گزارش اول) را با دو سند آورده است ،اما
مانند گزارش ابن حنبل در هر دو نقل بخاری ،ابن عباس و ابوهریره ،حکایتی از این عرضه بدون نقل قول از
پیامبر اکرم(ص) آوردهاند:
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 حدثنا یحیی بن قزعة حدثنا ِإبر ِاهیم بن سعد عن الزه ِری عن عبی ِدالل ِه بن عب ِدالل ِه عن ابنعباس قال« :کانَ
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َّالنب ُّی(ص) َأ ْج َو َد َّ
اس ِبالخ ْی ِرَ ،و أ ْج َو ُد َما َیکون ِفی ش ْه ِر َر َمضان ِِلن ِج ْب ِریل کان َیلق ُاه ِفی کل ل ْیلة ِفی ش ْه ِر
الن
َ َ ِ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ ْ ِ ُ َ َ ْ َ ُ ُ َّ
ُْ ْ َ
رمضان حتی ینس ِلخ یع ِرض علی ِه رسول الل ِه(ص) القرآن( »...بخاري ،1423 ،صص.)1277-1278
َ َ
َ ْ َ ُ َ ََْ َ َ َ َ َْ ُ َ َ
َ َّ َ َ ُ
َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ
 حدث َنا خ ِالد ْب ُن َی ِز ید حدث َنا أ ُبو َبکر ع ْن أ ِبیح ِصین ع ْن أ ِبی َص ِالح عن أ ِبیهریرة قال« :کان یع ِرض علیْ
َ َ ََ
َ
َّ ُ َ
ْ ُ َ ُ َّ َ
َّالن ِبی(ص) الق ْرآن کل عام َم َّرة ،ف َع َرض عل ْی ِه َم َّرت ْین ِفی ال َع ِام ال ِذی ق ِبض( »...بخاري ،1423 ،صص-1278
ِ
.)1277
حدیث عرضه در صحیح مسلم نیز بدین صورت« :حدثنا منصور بن أبي مزاحم حدثنا إبراهیم (یعني ابن
سعد) عن الزهري ح وحدثني أبو عمران محمد بن جعر بن زیاد (واللفظ له) أخبرنا إبراهیم عن ابن شهاب عن
عبیدالله بن عبدالله بن عتبه بن مسعود عن ابن عباس» نقل شده که در نهایت همان گزارش بخاری از ابن عباس
است و همچنین با سند « :و حدثناه أبو کریب حدثنا ابن مبارك عن یونس ح وحدثنا عبد بن حمید أخبرنا
عبدالرزاق أخبرنا معمر کالهما عن الزهري بهذا اإلسناد نحوه» نیز آمده است (مسلم نیشابوری ،بیتا ،ج،4
ص.)1803
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روایت اخیر را ابن ماجه در السنن از هناد بن السری و سپس از خالد بن یزید به بعد نقل میکند (ابن ماجه،
 ،1430ج ،2ص .)650نسایی نیز در السنن با این سند« :أخبرنا عمرو بن منصور قال ثنا عاصم بن یوسف» و
در ادامه از أبو بکر بن عیاش به بعد همان مطلب را نقل میکند (نسایی ،1411 ،ج ،5ص .)7ابو داود سجستانی
نیز روایت را با همان سند ابن ماجه آورده ،اما جالب آنکه بحث عرضه در آن نیست( 1ابوداود سجستانی ،بیتا،
ج ،1ص .)748هر سه روایت فوق که عرضه پیامبر به جبرئیل را – و نه بالعکس -مطرح کردهاند موقوفاند؛ چرا
که انتهای سند به صحابه میرسد و به رسول خدا (ص) متصل نیست و گویا برداشت این صحابه بازتاب یافته؛
در حالی که عرضه و اقراء و مالقات با جبرئیل فقط با نقل پیامبر(ص) ،البته با سند درست قابل پذیرش است.
در منابع تاریخی نیز گزارش عرضه قرآن توسط پیامبر اکرم (ص) بر جبرئیل آمده است که سند هر دو روایت
مرسل است .در اولی به دلیل نقل از تابعی مقطوع و در دومی موقوف است (ابن سعد ،1986 ،ج ،2ص/194
ضیاء المقدسی ،1420 ،ج ،7ص.)16

 -2-2جمعبندی سندی
حدیث عرضه در منابع روایی اهل سنت ،به دو شکل متفاوت آمده است؛ در برخی گزارشها جبرئیل بر
پیامبر(ص) و در برخی دیگر پیامبر(ص) بر جبرئیل قرآن را عرضه میکرد .از بین گزارشها ،تنها گزارش عایشه
از حضرت فاطمه (س) مستند به پیامبر (ص) بود و گزارش ابوهریره و ابن عباس موقوف است؛ بنابراین ،روایت
در دو طریق با مشکل ارسال و وقف مواجه است؛ اما ضعیف دانستن همه آنها از نظر ضعف راویان سند ،مطلب
درستی نیست .بنابراین ،نتیجه میگیریم حدیث عرضه در منابع روایی اهل سنت در دو طریق (گزارش ابوهریره
و ابن عباس) ،اگرچه راویان سند از نظر رجالی مشکل خاصی ندارند اما موقوفاند و تنها طریق مسند (گزارش
عایشه) ،به خاطر وجود برخی راویان که تضعیف شدند یا در بهترین حالت ،در مورد آنها اختالف وجود دارد،
دارای ضعف است.
 -3-2حدیث عرضه در منابع شیعه
در میان عالمان متقدم شیعه ،شیخ صدوق در امالی همان روایت اول که بخاری با طریق مسروق از عایشه
نقل کرده بود را با جزئیاتی بیشتر منتقل کرده است:
َ َّ َ َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ ْ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ ْ َ ْ َ َ ُّ َ ْ ْ َ َ ْ ُ َ َّ َّ َ َ َ
«حدثنا محمد بن أحمد بن الو ِل ِید قال حدثنا أحمد بن عل ِو یة اِلصبه ِاني عن ِإبر ِاهیم بن محمد الثق ِفي قال
ِ
َ
َّ
َ َ َ َ
َ َ َ َ َّ َ
َْ ْ ُ
َ ِ َ َ َ َّ َ َ
َ َّ َ َ ُ
َ
َ
حدث َنا أ ُبو ن َع ْیم الفضل ْب ُن ُدک ْین قال حدث َنا َزک ِر َّیا ْب ُن أ ِبي َز ِائد َة قال حدث َنا ِف َراس عن الش ْع ِبي ع ْن َم ْس ُروق ع ْن ع ِائشة
َِ َ َ
َّ َ َ َ
َ َ
َ
َ
َ َ َّ ْ َ َ َ ْ َ ُ َ ُ
َ َ ْ ََْ َ ْ َ َ ُ َ ْ
ول الل ِه فقال َّالن ِب ُّي َم ْرحبا ِب ْاب َن ِتي فأ ْجل َس َها ع ْن َی ِم ِین ِه أ ْو ع ْن ِش َم ِال ِه
قال َت أقبلت ف ِاطمة تم ِشي کأ َن ِمشیتها ِمشیة رس ِ
ُ َّ
َ َ ُ َ َّ َ
َ َ َ ْ َ ُ ْ ُ َ َ َّ َ
َ َ ْ ُ
ُ
َ َ
َ َ
ث َّم أ َس َّر ِإل ْی َها ح ِدیثا ف َبکت ث َّم أ َس َّر ِإل ْی َها ح ِدیثا فض ِحکت فقلت ل َها حدث ِك َر ُسول الل ِه ِب َح ِدیث ف َبک ْی ِت ث َّم حدث ِك
ُ ُ َّ َ َ َ َ َ َ َ َ ْ َّ ُ َ
َ َ
 .1در گزارش سجستانی فقط این قسمت ذکر میشود« :کان َّالن ِب ُّی(ص) َی ْع َت ِکف کل َر َمضان َعش َر َة أ َّیام فل َّما کان ال َع ُام ال ِذی ق ِبض ِف ِیه
ْ َ َ ْ
اع َتکف ِعش ِری َن َی ْوما».
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ُ َْ َ َ َ ََ َ ْ ُ ْ ُ ُْ
َ
َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َْ
ُ
َ
ِبح ِدیث فض ِحک ِت ف َما َرأ ْیت کال َی ْ ِوم ف َرحا أق َر َب ِم ْن ح ْزن ِم ْن ف َر ِح ِك ث َّم َسأل ُت َها ع َّما قال فقالت َما کنت ِِلف ِش َي ِس َّر
ُْ
ُ
َ
َ َ َ
َ ُ َ َ ْ َ َ َ ْ َّ َ َ َ َ َ َّ
َّ َ
ُ َّ َ
ول الل ِه ح َّتی ِإذا ق ِبض َسأل ُت َها فقالت ِإن ُه أ َس َّر ِإل َّي فقال ِإن َج ْب َر ِئیل کان ُی َع ِارض ِني ِبالق ْر ِآن کل َسنة َم َّرة َو ِاحدة َو
َر ُس
ِ
َّ َ ُ َ
َّ َ ْ َ َ َ
َ َ
َ ْ َ َّ َ ُ َ َ َ
ْ
َّ َ َ
َ
ُ ُ
السلف أنا ل ِك
ِإن ُه ع َارض ِني ِب ِه ال َع َام َم َّرت ْین َو ال أ َر ِاني ِإال َو قد حض َر أ َج ِلي َو ِإن ِك أ َّول أ ْهل َب ْی ِتي لحوقا ِبي و ِنعم
ُْ َ
َ َ ْ ُ َ
َ َ ُ َ
ِْ
ُ َ َ َ َ َِ َ َ ْ َ ُ
َ
ف َبک ْیت ِلذ ِل ِك ث َّم قال أال ت ْرض ْی َن أن تک ِوني َسید َة ِن َس ِاء َه ِذ ِه اِل َّم ِة أ ْو ِن َس ِاء ال ُم ْؤ ِم ِن َین فض ِحکت ِلذ ِل ِك» (صدوق،
 ،1376ص.)596
َّ ْ َ ْ َ ْ ُ َ ْ َ َ َ
َ َّ َ َ َ َ
سند روایت...« :حدثنا ِفراس عن الشع ِبي عن مسروق عن ع ِائشة» نشان میدهد این روایت را شیخ صدوق
ِ
از منابع اهل سنت منتقل کرده است ،گرچه ابتدای سند با آنچه از بخاری نقل شد ،متفاوت است .همچنین در
این سند زکریا همان ابن أبي زائدة است (ابنماجه ،1430 ،ج ،2ص )545که حدیث او را «غیر محفوظ» می
دانند (عقیلی ،1404 ،ج ،3ص /202مغلطای ،1422 ،ج ،9ص )145و در کتابهای رجالی شیعه نامی از او
برده نشده است1.

در این روایت نیز از رازی که رسول خدا به فاطمه زهرا (س) گفته بود و عایشه میخواست آن را بداند سخن
به میان آمده و در آن فاطمه را سیده زنان عالم معرفی کرده است .جالب اینکه همین روایت بدون آنکه در آن از
مسأله «عرضه» سخنی باشد ،از طریقی دیگر در منابع شیعی آمده است و سند به همان چهار نفر؛ یعنی زکریا،
فراس ،مسروق و عایشه منتهی میشود( :طوسی ،1414 ،صص /333-334ابن شهرآشوب ،1379 ،ج،3
ص.)323
در گزارشی دیگر نسبت به وقایع قبل از رحلت رسول خدا (ص) از ایشان نقل شده است که به امام علی(ع)
َّ َ ْ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َّ ْ ُ ْ َ ُ َّ َ َ َ َّ َ َ ْ َ َ َ ُ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ َ ْ َ َ َ َ ُ َّ ُ ُ
ور
َفرمودندِ « :إن جبر ِئیل کان یع ِرض علي القرآن کل سنة مرة و قد عرضه علي العام مرتی ِن و ال أراه ِإال ِلحض ِ
أ َج ِلي» (مفید ،1413 ،ج ،1ص /181مجلسی ،1403 ،ج ،22ص .)465این گزارش در ارشاد مفید فاقد سند
است و مجلسی از همانجا آن را نقل کرده است.
 -4-2جمعبندی بررسی سندی
 -1حدیث عرضه در منابع شیعی فقط در امالی صدوق آمده است که با توجه به سند صدوق ،از کتب اهل

ّ
سنت نقل شده است .این روایت در منابع شیعی از ائمه (ع) و یا راویان شیعی به طور جداگانه نقل نشده است.
برخی از راویان در احادیث یادشده نیز محکوم به ضعفاند.
 -3چنانکه خواهد آمد قرآنپژوهان و ّ
مفسران شیعه به این روایت توجهی نشان ندادهاند و به آن اعتقاد و
اعتمادی نداشتند.

 .1در مورد فراس ،شعبی و مسروق چند سطر قبل توضیح داده شد.
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 -3نقد و بررسی داللی مسأله عرضه
در ادامه با رویکردی تحلیلی و انتقادی ،به چیستی عرضه و مطالب پیرامون آن پرداخته میشود تا
جایگاه آن در علوم قرآنی بهتر معلوم شود.
 -1-3مفهومشناسی «عرضه»
واژه «عرض» در لغت به معنای اظهار و آشکارکردن امری برای دیگران (فیومی ،1414 ،ج ،2ص )402و
قراردادن چیزی در محل دید و نظر آنان است (مصطفوی ،1430 ،ج ،8ص .)111در اصطالح ،تالوت قرآن بر
شیخ را عرضه میگویند و آن یکی از راههای تحمل حدیث و اخذ از مشایخ و قراء است (ابنمجاهد،1400 ،
ص /55دوسری ،1429 ،صص .)83-84در اصطالح علم قرائات ،اسلوبی از اسلوبهای یادگیری و آموزش
قرآن است که یادگیرنده بر آموزشدهنده بخواند و قرآن را به او عرضه کند (الجرمی ،1422 ،صص.)192-193
برخی مراد از عرضه را «مدارسه» آنچه نازل شده است دانستهاند؛ یعنی چیزی شبیه مباحثهای که امروزه
رواج دارد (فاطمی الشبیهی ،بیتا ،ج ،7ص )14که هدف از آن« ،حفظ قرآن» به معنای مصطلح امروزی نبوده
است؛ بلکه هدف ،حمل تدریجی قرآن در قلب و مداومت و استمرار و تعاهد بر قرائت و مقارئه آن بوده تا قرآن،
ذکر زبان گردد و این کاری بوده که اصحاب پیامبر اکرم (ص) انجام میدادند (رجبی ،1389 ،ص.)137
ابن حجر عسقالنی منظور از عرضه را «إقراء» دانسته است( 1ابن حجر عسقالنی ،1379 ،ج ،9ص.)43
دیگری مینویسد :پیامبر اکرم (ص) قرآن را بارها بر جبرئیل عرضه میکرده است (الجرمی،1422 ،
صص ،)192-193اما اگر مراد ،إقراء باشد ،چه نیازی به سالی یک بار و در سال آخر ،به دو بار انجام گرفتن آن
است؟ زیرا این کار در هر زمانی و به هر تعدادی ،کار پسندیدهای است و نیازی نیست ّ
مقید به یک مرتبه یا دو
مرتبه باشد.
عرضه اخیر یعنی آنچه پیامبر(ص) در سال وفاتش از قرآن بر جبرئیل عرضه کرد (دوسری ،1429 ،ص/84
مقدسی ،1395 ،ص /35ابن جزری ،بیتا ،ج ،1ص .)11شاطبی میگوید:
و قیل آخر عام عرضتین قرأ» (مقدسی ،1395 ،ص)72
«و کل عام علی جبریل یعرضه
ّ
برخی به این تعریف ،عرضه جبرئیل بر پیامبر(ص) را افزودند (طیار ،1431 ،ص )52و زمان این عرضه را
در آخرین رمضان عمر پیامبر(ص) دانستهاند (ابن سعد ،1986 ،ج ،2صص.)194-195
کورانی قائل است احادیث داللت بر این دارد که نسخههای زیادی در زمان پیامبر(ص) نوشته میشده و
قرآن پراکنده در دست مردم نبوده؛ بلکه اهتمام پیامبر(ص) و مسلمانان سبب شده تا قرآن را بنویسند و بخوانند.
او مینویسد « :احادیثی که حکایتگر ضبط قرائت جبرئیل بر پیامبر است معنایی جز این ندارد که خداوند به
پیامبرش دستور داد نسخهای از قرآن را بر فردی از امتش یا بر نسخههای مکتوب ضبط کند و عرضه اخیر بعد از

 .1او میگوید« :المراد یستعرضه ما أقرأه إیاه قوله».
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نزول تمام قرآن بود و بعد از آن چیزی نازل نشد» (کورانی ،1418 ،ص .)244ایشان به جای «عرضه» تعبیر به
«ضبط» قرآن توسط جبرئیل بر پیامبر(ص) را آورده است و دلیلی بر انصراف به این معنا ارائه نکرده است.
در مورد ترتیب عرضه نیز ،روایت صریح و گویایی وجود ندارد؛ یعنی معلوم نیست این عرضه به ترتیب
سورهها در مصحف موجود بوده یا به گونهای دیگر؛ برخی همچون ابناِلنباری آن را به ترتیب مصحف دانسته
اند و برخی همچون ابنحجر آن را بر اساس ترتیب نزول میدانند (ابن حجر عسقالنی ،1379 ،ج ،9ص.)42
لذا از مطالب یادشده ،برداشت صحیحی به دست نمیآید؛ چنانکه برخی بر این مطلب اذعان دارند (محمد
شرعی ،1419 ،ص.)85
سید شرفالدین در مقام اثبات تواتر و عدم تحریف قرآن باور به عرضه قرآن توسط جبرئیل را بدیهی و
ضروری دانسته ،میگوید« :تمام حروف قرآن از زمان وحی تاکنون در تمام دورهها بهصورت قطعی متواتر بوده و
در آن عصر گروهی از افراد ،قرآن را به همین صورت که در دست ماست نوشتند» .وی مینویسد« :جبرئیل هر
سال قرآن را بر پیامبر اکرم (ص) یك بار و در سال وفاتش دو بار عرضه کرد .صحابه ،قرآن را برای پیامبر(ص)
تالوت میکردند ،تا اینکه چندین مرتبه قرآن را ختم نمودند و تمام اینها از مسائل روشن و ضروری نزد محققان
علمای امامیه میباشد» (عاملی ،بیتا ،ص /165کورانی ،1418 ،ص.)6
تعبیر «ضروری» نزد محققان شیعه ،تعبیر دقیقی به نظر نمیرسد .وی توضیحی درباره چگونگی معارضه
قرآن نداده و فقط آن را مطرح کرده و حال آنکه حقیقت این بحث ،معلوم و واضح نیست.به نظر میرسد تکرار و
در نتیجه شهرت روایت عرضه با گذشت زمان تبدیل به امری بدیهی و ضروری شده است.
اگر عرضه اخیر را در آخرین رمضان عمر پیامبر(ص) بدانیم ،آیه یا آیاتی که بعد از این رمضان نازل شده چه
میشود؟ آیا این آیات نباید مورد عرضه قرار میگرفتند؟ اگر عرضه قرآن ،امری مهم محسوب میشده و ّ
صحت
آیات و بسیاری از مسائل دیگر منوط به آن بوده است ،باید آیات بعد از عرضه اخیر هم عرضه میشدند؛ ولی در
گزارشها در این باره مطلبی وجود ندارد .البته برخی سعی کردند این مشکل را اینگونه توجیه کنند که آنچه بعد
از رمضان آخر نازل شده اندک بوده و لذا نیازی به عرضه نیست (ابنحجر عسقالنی ،1379 ،ج ،9ص )44که
البته ادعایی بیدلیل به نظر میرسد .حتی گفته شده آخرین عرضه بعد از کامل شدن نزول قرآن صورت گرفته و
بعد آن آیهای دیگر نازل نشده است (کورانی ،1418 ،ص .)244این مطلب نیز با گزارشهایی که ذکر شد و
آخرین عرضه را در ماه رمضان آخر عمر پیامبر(ص) میدانست در تعارض است و گوینده مطلب هیچ مستندی
برای نظر خویش بیان نمیکند.

 -2-3تعداد عرضهها
درباره تعداد عرضهها دیدگاههای مختلفی بیان شده است .بیشتر اقوال ،عرضه قرآن در هر سال را یک بار و
در سال آخر دو بار میدانند؛ ولی قول دیگری ،آن را سالی دو بار و در سال آخر چهار مرتبه دانسته است (محمد
شرعی ،1419 ،ص .)89احتماال منظور از چهار بار این است که در سال آخر پیامبر(ص) دو بار بر جبرئیل و
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جبرئیل نیز دو بار قرآن را بر پیامبر(ص) عرضه کرد (ابن کثیر ،1416 ،ج ،1ص .)152تعبیر «مرارا» یعنی بارها
نیز آمده است (نک :الجرمی ،1422 ،صص )192-193که باید منظور مجموع عرضه هر ساله و سال آخر
باشد .حتی برخی گفتهاند :جبرئیل هر شب قرآن را بر پیامبر اکرم(ص) عرضه میکرد (فاطمی الشبیهی ،بیتا،
ج ،7ص.)14
چنان که در تحلیل روایات نشان داده شد در اینکه عرضه کننده ،جبرئیل یا پیامبر(ص) بوده نیز اختالف
است و اختالف در این مسأله ،ما را به قطعیت نمیرساند .صاحب جامعالبیان به این اختالف اشاره میکند و
قول به اینکه پیامبر(ص) عرضه کننده باشد را مخالف روایاتی میداند که جبرئیل را عرضه کننده میداند (دانی،
 ،1428ص ،)119ولی خود او گفتاری در حل تعارض این روایات ندارد .عسقالنی درباره این تعارض می
نویسد :پیامبر اکرم(ص) و جبرئیل قرآن را بر یکدیگر عرضه کردهاند (ابن حجر عسقالنی ،1379 ،ج،9
ص.)45

 -3-3فواید عرضه قرآن بر پیامبر(ص)
برخی ضمن پذیرش روایات عرضه به ذکر فوائد و حکمتهای عرضه پرداختهاند که از جمله تأکید بر
حفظ و آشکارشدن آیات ،معرفی آیاتی که باید نسخ شوند ،شناخت احرف سبعه و همان قرائاتی که به قرائت
آنها امر شده است ،شناخت معانی آیات و خبر از نزدیکبودن وفات پیامبر(ص) است (محمد شرعی،
 ،1419ص.)83
رجبی گوید :عرضه قرائت ،بخشی از جریان آموزش و یادگیری و نوعی بازیابی مداوم در نظام آموزشی
قرآن است که هدف از آن ،ایجاد فرصتی مناسب برای انعکاس اطالعات الزم و مرتبط با یادگیری قرآن
آموزان است تا هر قرآنآموزی از میزان پیشرفتش آگاه گردد و نسبت به مهارتهایی که باید بر آنها تسلط
یابد ،مطلع شود به طوری که در تمرینها و مرورهای بعدی بتواند دقت خود را برای کسب آن مهارتها
متمرکز کند (رجبی ،1389 ،ص.)142
بدیهی است سخن رجبی در مورد اصحاب پیامبر (ص) سخن درستی است ،اما اگر فایده عرضه این است
که قرآن برای پیامبر(ص) بهتر حفظ و تأکید گردد درست به نظر نمیرسد؛ چرا که پیامبر(ص) قرآن را بعد از
دریافت ،تالوت و ابالغ میکردند و کاتبان آن را مینوشتند و اگر قرار باشد پیامبر(ص) قرآن را درست حفظ
نکند و آیات آن برای ایشان واضح نباشد ،پس مواردی را که قبل از عرضه خوانده و مسلمانان شنیده بودند چه
میشود؟ چنانکه گزارشی از اصالح آن حضرت ثبت نشده است.
بهعالوه در صورت احتمال خطا چه بسا بعد از عرضه هم این اتفاق بیفتد .در گزارش عرضه اخیر هم
چیزی درباره بیان معانی آیات و اطالعات الزم برای یادگیری آن طور که رجبی بیان کرده ،مطرح نشده
است .لذا چه دلیلی دارد سالی یک بار و سال وفات ،دوبار عرضه صورت بگیرد؟ عصمت پیامبر اکرم (ص)
ایجاب میکند با همان نزول آیات و ابالغ به رسول خدا (ص) آیات حفظ و بدون تغییر ابالغ شود .به فرض
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پذیرش عرضه با یک بار عرضه در هر سال ،آیات حفظ شده و نیازی به عرضه دیگر یا دو بار در یک سال
نیست .نکته دیگر این که اگر فایده عرضه ،حفظ و آشکارشدن آیات باشد ،با فایده دیگر آن یعنی نسخ ،قابل
جمع نیست و تواتر قرائات هم از این راه اثبات نمیشود؛ چون نسخ التالوة نه تنها آیهای را برای پیامبر (ص)
حفظ و تثبیت نمیکند؛ بلکه آن را از بین میبرد ،مگر این که منظور تأکید بر حذف آیات باشد! بعالوه آنکه
هیچ کدام از این فواید مطرح شده از خود حدیث عرضه قابل برداشت نیست.
چنان که آمد ،قول رجبی ،نسبت به صحابه و قرآنآموزان ،مطلب درستی است؛ اما در مورد شخص
رسول خدا (ص) درست به نظر نمیرسد؛ زیرا با وحیشدن قرآن بر ایشان ،دیگر نیازی نیست تا عرضه
دیگری در کار باشد تا آن حضرت ،چیزی را فراموش نکنند؛ مگر اینکه ایشان را همچون صحابه و دیگران،
فرد عادی محسوب کنیم که در معرض فراموشی بودهاند .در قرآن کریم خطاب به پیامبر(ص) آمده است:
ْ َ َ َ
﴿ َس ُنق ِر ُئك فال ت ْنسی﴾ (اعلی )6 /87 :عالمه طباطبایی در مورد این آیه می گوید:
«اینکه فرمود ما به زودی تو را اقراء میکنیم ،اقرای در بین افراد معلولی نیست که استاد گوش بدهد و
غلطهای شاگرد را تصحیح کند و یا جایی که خوب نخوانده خوب خواندن را به او بیاموزد ،چون چنین
چیزی از رسول خدا (ص) سابقه نداشته و معهود نیست که چیزی از قرآن را خوانده باشد و چون به علت
فراموشی خوب نخوانده و یا به غلط خوانده ،خدای تعالی فرموده باشد تو بخوان و من گوش میدهم ،تا
درست خواندن را به تو یاد دهم ،بلکه منظور از اقراء در خصوص مورد ،این است که ما چنین قدرتی به تو
میدهیم که درست بخوانی و خوب بخوانی و آن طور که نازل شده و بدون کم و کاست و غلط و تحریف
بخوانی و آنچه را که نازل شده فراموش نکنی( .طباطبایی ،1417 ،ج ،20ص )266
به عالوه آنکه روایات زیادی ،فراموش کردن قرآن را حرام و یا مکروه میدانند (صدوق ،1376 ،ص/427
سید مرتضی ،1998 ،ج ،1ص .)5شایسته نیست که پیامبر(ص) خود به راحتی قرآن را فراموش کنند و یا در
معرض فراموشی باشند و این کار را نسبت به مردم مذموم بشمارند (مظفر نجفی ،1422 ،ج ،4ص.)145
بنابراین عدم فراموشی آن حضرت ،عالوه بر عصمت ،از خواندن مکرر قرآن برای خود و مردم بدست میآید ،نه
از اینکه هر سال منتظر باشند تا جبرئیل بیاید و به ایشان یادآوری کند.
قرآن کریم در مواقع مختلف بر پیامبر(ص) نازل میشد و ایشان آن را حفظ و تثبیت میکردند و برای مردم
میخواندند ،مردم نیز آن را فراگرفته و گاه برای رسول خدا (ص) میخواندند و در صورت لزوم آن حضرت
اصالح میکردند .قرآن توسط کاتبینی نوشته میشد و نیاز به یادآوری توسط جبرئیل ،آن هم در هر سال ،توجیه
قابل توجهی ندارد؛ بلکه اگر نیاز به یادآوری هم باشد ،میتواند در مواقع مختلفی صورت بگیرد.

 -4-3عرضه صحابه و قاریان
گزارش عرضه قرآن بر پیامبر(ص) توسط صحابه در منابع تاریخی انعکاس یافته است؛ مثال درباره ابن
مسعود آمده است :که قرآن را بر پیامبر اکرم (ص) عرضه کرده و مردم بسیاری نیز قرآن را بر او عرضه کردند
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(محمد حبش ،1419 ،ص .)44این کار در میان صحابه نیز امری متداول بوده است (الجرمی،1422 ،
صص 193و  .)192این شیوه بعد از صحابه به قاریان رسید و قاریان هم بر یکدیگر قرائت میکردند؛ و مجالس
قرائت قرآن برپا بود .مثال ابوبکر شعبة بن عیاش قرائت خویش را سه بار بر عاصم عرضه کرد (ابن جزری ،بیتا،
ج ،1صص.)325-327
بدون هیچ اشکالی این کار از جنبههای مثبتی برخوردار است که توجه ویژه نسبت به حفظ و صیانت از قرآن
را نشان میدهد و میتوان از آن به عنوان نوعی مباحثه علمی یاد کرد که صحابه و قراء برای «یادگیری بهتر قرآن و
حفظ و صیانت از آن انجام میدادند.

 -4تأثیر موضوع عرضه بر مسائل علوم قرآنی
بحث عرضه ،ارتباط عمیقی با برخی از مسائل علوم قرآنی پیدا کرده است و در آثار اهل سنت در مسائل
مختلفی از آن استفاده شده است .اکنون این جایگاه را مطرح کرده و به بررسی آن میپردازیم:

 -1-4نسخ التالوة

مسأله نسخ التالوة از جمله مباحثی است که پیوندی عمیق با مسأله عرضه قرآن دارد .مشهور ّ
عامه و جمع

قلیلی از شیعه (طوسی ،بیتا ،ج ،1ص 394و  ،1417ج ،2ص /514محقق حلی ،1403 ،ص )170به امکان
آن ملتزم بوده اند .این درحالی است که عموم عالمان شیعه از آغاز (مفید ،1413 ،ص )123تا عصر حاضر
(بالغی ،1420 ،ج ،1ص /352خویی ،بیتا ،ص /129طباطبایی ،1417 ،ج ،12ص )117نسخالتالوة را
نپذیرفتهاند .عدهای از اهل ّ
سنت برای این مسأله توجیهاتی ذکر کردهاند که برخی به مسأله عرضه برمیگردد.
گفتهاند پیامبر(ص) قرآن را در مصحف واحدی جمعآوری نکردند؛ زیرا هر لحظه امکان داشت ناسخی،
حکم و یا تالوت آیهای را از بین ببرد و بعد از وفات ایشان ،خداوند به خلفا «الهام» کرد که بر حفظ قرآن اهتمام
ورزند و آنها قرآن را جمع کردند؛ زیرا احتمال نسخ ،دیگر وجود نداشت (ابن حجر عسقالنی ،1379 ،ج،9
ص /12محمد الصالبی ،1423 ،صص .)221-222بنابراین ،به وسیله عرضه ،برخی وجوه ،ماندگار شده و آن-
چه منسوخ بود از بین رفت و تالوت نمیشوند و حکم قرآن ندارند (ابن کثیر ،1416 ،ج ،1ص ،152نیز نک به:
محمد شرعی ،1419 ،ص.)86
در گفته یادشده صحبت از دو نوع نسخ است :نسخ الحکم و نسخ التالوة .احتمال آمدن حکمی که حکم
آیه دیگر را نسخ کند ،ارتباطی با جمع نشدن مصحف ندارد .به فرض پذیرش نسخ در قرآن به این معنا ،در نسخ
حکم آیهای که تالوت آن پابرجاست ،ترس از نسخ ،معنا ندارد؛ زیرا قرار نیست لفظ و تالوت آیه برداشته شود.
ِ
ّ
پس نسخ الحکم نمیتواند ارتباطی به عرضه داشته باشد .درباره نسخ التالوه نیز عالوه بر این که مؤید روایی و
عقلی ندارد در هیچ گزارشی نیامده که رسول خدا (ص) پس از عرضه اخیره آیاتی را حذف کردهاند .اعتقاد به
نسخ التالوة چیزی جز اعتقاد به تحریف قرآن نیست که در جای خود رد شده است (خویی ،بیتا ،ص.)129
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ابنکثیر درباره نسخ التالوه میگوید :مراد از معارضه هر ساله قرآن ،مقابله آن چیزی است که از طرف خدا
نازل شده است ،تا آنچه ماندنی است ،بماند و بقیه از بین برود و لذا پیامبر(ص) در سال آخر دو بار و جبرئیل
نیز در سال آخر دو بار قرآن را بر پیامبر(ص) عرضه کرد و همین نشانه نزدیکی آخر عمر پیامبر(ص) بود .و این
عرضه در ماه رمضان بود ،زیرا شروع وحی در همین زمان بوده و اجتهاد ائمه قرائات در تالوت قرآن از آنجاست
(ابن کثیر ،1416 ،ج ،1ص.)152
منظور ابن کثیر از جواز اجتهاد ائمه قرائات و نسبت آن با عرضه بدرستی معلوم نیست .بعالوه ،باید از ایشان
پرسید ربط بین دو بار عرضه شدن قرآن در سال آخر با آنچه قرار است از بین برود چیست؟ ابن کثیر قائل است
شروع وحی در ماه مبارک رمضان بوده است و لذا در باره دلیل اختصاص عرضه به ماه رمضان نیز میگوید:
ُّ
َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ
الش ُ
« َو ُخ َّص ب َذل َك َر َم َض ُان م ْن َب ْ
یح ِاء کان ِف ِیه» (همان) این درحالی است که برخی
ور؛ ِِلن اب ِتداء ِاإل
ه
ن
ی
ِ ِ
ِ
ِ
ِ
معتقدند منظور از نزول قرآن در ماه مبارک رمضان نزول دفعی قرآن است (طباطبایی ،1417 ،ج ،18ص.)130

 -2-4جمع قرآن توسط عثمان

عالمان اهل ّ
سنت برای جمع قرآن توسط عثمان ارزش بسیاری قائلاند و به نوعی آن را با بحث عرضه مرتبط

می دانند« :علمای سلف و متأخر و ائمه مسلمانان بر این عقیدهاند که جمع عثمان بر اساس احرف سبعهای بوده
که طبق عرضه اخیر تأیید شده است» (صابر حسن و دیگران ،1420 ،ص .)54ابن تیمیه میگوید« :مصحف
عثمان یکی از حروف سبعه بوده که بنابر عرضه اخیر صورت گرفته و احادیث مشهور و مستفیض بر این مطلب
داللت دارند» (ابن تیمیه ،1416 ،ج ،13ص .)395اگرچه ابن تیمیه منظور خود را از احادیث مشهور و
مستفیض بیان نکرده است .اختالف نسخههای نوشتهشده توسط عثمان را نیز ناشی از وجوه مختلفی دانستهاند
که قرآن بر اساس آن نازل شد .عثمان این اختالف را اجرا کرد تا هر گروهی بر حسب روایت خود ،قرآن را قرائت
کند .به همین جهت ،قرائت مردم هر شهری تابع رسمالخط مصحف آنان بوده است (فضلی ،بیتا ،ص.)34
در گزارش دیگری آمده است که در جمع عثمان هرگاه در چیزی اختالف میکردند ،آن را به تأخیر می-
انداختند .ابنسیرین می گوید :به گمانم تأخیر بدان جهت بود تا کسی را که از همه به آخرین عرضه قرآن بر
پیامبر ،نزدیكتر بوده بیابند و براساس قول او آیه را بنویسند (سیوطی ،1421 ،ج ،1ص.)213
این گزارش با گزارش قبلی متفاوت به نظر میرسد ،در این گزارش آمده که در مواقع اختالف به کسی رجوع
میکردند که به آخرین عرضه نزدیکتر بوده ،ولی در گزارش باالتر ،مصحف عثمان بنابر عرضه اخیر جمع شده
است .عالوه بر آن ،در این گزارش هم ابنسیرین گمان خود را بیان کرده و مسألهای یقینی و مستند به جایی
نیست .اما به درستی معلوم نیست با توجه به این که تا زمانی که مصحف عثمانی نسخهبرداری شد نقط و شکل
ـ حرکتگذاری و نقطهگذاری حروف ـ هنوز انجام نشده و تا سالها بعد به تأخیر افتاده بود ،ثبت قرائات
مختلف مطابق با آخرین عرضه چه معنایی دارد.
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 -3-4اختالف قرائات و انحصار آن در هفت قرائت
ابنقتیبه به دنبال موارد هفتگانه اختالف قرائات ،همه این وجوه را کالم خداوند میداند که جبرئیل بر پیامبر
اکرم(ص) نازل کرده است؛ زیرا خداوند در ماه رمضان هر سال ،یا بر آیات میافزود و یا چیزی را نسخ میکرد و
دستوراتی در جهت توسعه و تسهیل بر بندگانش اعالم میفرمود (ابن قتیبه دینوری ،بیتا ،ص .)32برخی دیگر
روایت اختالف عمر و هشام نسبت به قرائت سوره فرقان را گواه بر این مطلب دانستهاند که اختالف قرائات به
خود پیامبر(ص) برمیگردد ،زیرا پیامبر(ص) قرائت هر یک از آنها را تأیید نموده و فرمودند« :کذلک انزلت».
ُ ُّ
َّ ُ َ َ َ َ
أنزل علیها و إنها کلها شاف کاف»؛ همه قرائات از طرف
(بخاری ،1423 ،ص )1276و نیز فرمودند« :إن القرآن
خدا نازل شده و ّامت نیز ملزم نبودند همه را حفظ کنند؛ بلکه ّ
مخیر بودند به هر قرائتی بخوانند؛ لذا قرائت به

یکی از احرف سبعه کافی است (دانی ،1428 ،ص.)119
صاحب کتاب المبانی میگوید :وجه سوم از قرائات ،عبارت از وجهی است که بر حسب اختالف نزول،
مختلف میشد؛ زیرا پیامبر(ص) قرآن را در هر ماه رمضان عرضه میکرد و این کار پس از زمانی صورت گرفت
که حضرت به مدینه مهاجرت کرد .صحابه نیز در اخذ و تلقی قرآن کریم از رسول خدا (ص) مختلف بودند؛
بعضی از آنها قرآن را براساس یک حرف ،برخی دو حرف و عدهای با حروف و وجوهی بیشتر دریافت می
کردند (نک به :آرتور جفری ،1392 ،صص .)170-171
طبق این گزارشها؛ به استناد حدیث عرضه ،ریشه اختالف قرائات به پیامبر(ص) میرسد.
مسأله عرضه با بحث انحصار قرائات توسط ابن مجاهد نیز پیوند خورده است .ابن مجاهد در قرن چهارم،
قرائات را در هفت قرائت منحصر کرد (معرفت ،1390 ،ص .)55از کسانی که با کار ابنمجاهد مخالف بود،
ابن شنبوذ است که شرط موافقت داشتن هر قرائتی با رسمالخط عثمانی را نپذیرفته بود (فضلی ،بیتا ،ص.)73
عبدالهادی فضلی میگوید :علت مخالفت ابن شنبوذ از آنجا ناشی میشد که او توجه نداشت که شرط موافقت
و سازگاری قرائات با رسم الخط مصاحف عثمانی به این دلیل بوده است که آن مصاحف ،بر اساس قرائتی که در
«عرضه اخیر» تثبیت شد ،نگارش یافتهاند (همان) و او همان قرائات صحیحی را که جبرئیل به پیامبر(ص)
رسانده بود ،جمعآوری کرد.
پیش از این بیان شد مسأله عرضه مؤید قرآنی ندارد .قرآنپژوهان اهل سنت که از آن در استدالل به تعدد
قرائات و یا نسخ التالوة استفاده کردهاند ،هیچ دلیل قرآنی برای آن ذکر نکردهاند و نتوانستهاند ریشهای برای آن
بیابند؛ بلکه کثرت نقل این چند روایت و دامنزدن بیش از حد به آن ،سبب شده است تا این بحث جایگاهی
پیدا کند و سبب توجیهاتی شود.
ِّ
َ
َ
ْ
ُ
َّ َ ْ ُ َ َّ َ
ْ َ َ َّ ُ
حافظون﴾ (حجر )9 /15 :مینویسد :قرآن از هر
عالمه طباطبایی ذیل آیه ﴿ ِإنا نحن نزلنا الذکر و ِإنا له ل ِ
زیادت و نقصان و هر تغییر در صورت و سیاق در امان است؛ چون ذکر خداست و چون خداوند الیاِلبد است

ذکرش نیز همانطور است (طباطبایی ،1417 ،ج ،12ص .)101این آیه در مکه نازل شده است (طبرسی،
 ،1372ج ،6ص )501و تغییر الفاظ قرآن را به عنوان نسخ التالوة یا در سالهای بعد و یا در مدینه ،نفی میکند.
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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
َْ ٌ
است و حفظ در هر مرحله و به هر صورتی را شامل میشود .قرآن﴿ ،تنز یل ِم ْن َح ِک ٍیم َح ِم ٍید﴾ (فصلت/41 :
ِ
عالم به وجوه حکمت است؛ پس دلیلی ندارد ،روزی لفظی را به
 )42است و از طرف کسی نازل شده است که ِ
گونهای نازل کند و روز دیگر آن را بردارد؛ در عرضهای طوری و در عرضهای دیگر ،به گونهای دیگر سخن
َ َ
َّ ْ ُ َ
بگوید .زراره نیز به سند صحیح از امام صادق(ع) نقل میکند که آن حضرت فرمودِ « :إن الق ْرآن َو ِاحد ن َزل ِم ْن
ع ْند َواحد َو َلک َّن اال ْخت َال َف َیجي ُء م ْن ق َبل ُّ
الر َو ِاة» (کلینی ،1407 ،ج ،2ص.)630
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ
ِ ِ ِ ِ
بنابراین توجیهات پیرامون تبیین مسأله عرضه ،عالوه بر آنکه در خود حدیث عرضه بیان نشده است ،شاهدی
از آیات قرآن نیز ندارد و لذا نباید قرآن نازلشده از مصدر ربوبی را به کتابی تشبیه کرد که گوینده آن هر سال نظر
خویش را تغییر میدهد و در یک سال آیاتی را برای مردم بفرستد و سال بعد آنها را بردارد؟

 -5ارتباط مسأله عرضه با برخی از صحابه
مسأله عرضه همانطور که در تبیین مباحث علوم قرآنی تأثیرگذار بوده ،سبب گردیده تا برخی افراد دارای
فضیلتهایی شوند که در ادامه به آنها اشاره میکنیم:

 -1-5شاهد عرضه بودن زید بن ثابت
گفتهاند زید بن ثابت شاهد عرضه اخیر بوده است (سیوطی ،بیتا ،ج ،2ص )218و به همین خاطر ،ابوبکر
و عمر او را برای جمع قرآن کافی می دانستند و عثمان دستور داد که در موارد اختالفی به رأی او اعتماد کنند و
بدین صورت بود که قرآن بنابر وعده خداوند مصون ماند (آل غازی ،1382 ،ج ،1ص )32و آخرین عرضه قرآن
بر پیامبر(ص) مطابق مصحف او بوده است (زرکشي ،1410 ،ص )331و چون او از دیگران آگاهتر به امور
مصحف بود ،برای جمع قرآن انتخاب شد ّ
(طیار ،1431 ،ص.)52
بغوی در گزارشی آورده است« :از عبدالرحمن سلمی روایت شده که قرائت ابوبکر ،عمر ،عثمان ،زید بن
ثابت ،مهاجران و انصار یکی بوده است که قرائت عامه مردم است و همان قرائتی است که پیامبر(ص) در سال
وفاتشان بر جبرئیل خواندند .و در ادامه میگوید :زید بن ثابت شاهد عرضه اخیری بود که توسط پیامبر(ص) بر
جبرئیل عرضه شد و در آن آنچه باید نسخ میشد و آنچه باید باقی میماند معلوم گردید» (بغوی ،1403 ،ج،4
ص .)525زرکشی نیز همین گزارش را آورده و میگوید :مردم به همین دلیل به همان قرائت و تغییراتی که در
عرضه اخیر صورت گرفته بود قرائت میکردند (زرکشی ،1410 ،ص .)331ابن تیمیه نیز قرائت زید را طبق
عرضه اخیر میداند و میگوید :این قرائتی است که خلفاء (ابوبکر ،عمر ،عثمان و علی ع) به کتابت آن در
مصاحف امر کردند (ابن تیمیه ،1416 ،ج ،13ص.)395
در این گزارش به درستی منظور از شاهد عرضه اخیر بودن معلوم نیست .بعید مینماید که جبرئیل و مالئکه
برای هر کسی قابل مشاهده باشند و افراد عادی توانایی شنیدن وحی را داشته باشند .در هیچ گزارشی زید چنین
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ادعایی نکرده است .اگر منظور این باشد که فقط زید گزارش آخرین عرضه را شنیده و بعد از آخرین عرضه بر
پیامبر اکرم(ص) ،آن حضرت فقط بر زید بن ثابت عرضه کرده است ،این ادعا را به هیچروی نمیتوان ثابت
کرد .اختصاص زید در میان بسیاری از اصحاب کبار رسول الله نیز بیمعناست.
در مورد این که قرائت چه کسی طبق آخرین عرضه بوده ،اختالف است .از طریق مجاهد از ابنعباس نقل
شده که کدام یک از قرائات را قرائت آخر میدانید؟ در جواب گفته شد قرائت زید بن ثابت .ابنعباس جواب
داد :نه این نیست .رسول الله (ص) هر سال یک بار و در سال آخر دوبار قرآن را بر جبرئیل کرد و قرائت ابن
مسعود طبق قرائت آخر است (نسائی ،1411 ،ج ،5ص /7عاملی ،1377 ،ص.)53
ّ
این اختالف در گزارشها ،مؤیدی است بر اینکه جایگاه درستی برای آنها نیست؛ و بر فرض صحت این
گزارشها ،قرائت کسانی که طبق آخرین عرضه نبوده باید اشتباه باشد و نتیجه آن این است که قرائات مختلف
مورد قبول نیست و فقط باید همان قرائت بر اساس عرضه آخری صحیح باشد .در گزارش دیگری که ذکر شد،
قرائت افراد دیگری را بر پایه عرضه اخیر دانسته که نام شخصی همچون ابن مسعود در آن نیست تا بتوانیم بین دو
گزارش که بین زید بن ثابت و ابن مسعود اختالف دارد ،جمع کنیم.
اگر قرائت ابوبکر ،عمر و عثمان طبق قرائت پیامبر (ص) بوده و همان عرضه اخیر را میخواندند ،پس چطور

ُ
عمر ادعا میکند که آیه رجم را باید در قرآن بنویسند ،ولی این ادعا مورد تأیید قرار نمیگیرد و اگر همه صحابه
اعم از مهاجران و انصار طبق عرضه اخیر قرائت میکردند ،پس اختالف در قرائت بعد از وفات پیامبر (ص)
برای چیست؟ در جای دیگری از امام علی (ع) به عنوان کسی که شاهد عرضه اخیر بوده نام بردهاند (کورانی،
 ،1418ص .)51اگر عرضهای در کار بوده ،باید کسی آن را ببیند و بشنود که نزدیکترین فرد به رسول خدا (ص)
و شاهد و ناظر وحی بوده است( 1نهج البالغه ،خطبه .)192
این گزارشها بیشتر به فضیلتسازی برای برخی از صحابه به خصوص کسی مثل زید بن ثابت است که به
عنوان فردی کلیدی در جمع قرآن در زمان عثمان نام برده میشود.
جعفر مرتضی عاملی پس از اثبات جعلی بودن چند روایت در فضیلت زید بن ثابت میگوید :آشکار است
که هدف ،اثبات فضیلت برای زید بن ثابت است و به جهت انگیزههای سیاسی بوده است (به نقل از نکونام،
 ،1382ص.)196
نکته دیگر آنکه جمع قرآن توسط زید مطلب ثابتشدهای نیست و مجموع روایات جمع زید بن ثابت،
تناقضات زیادی با هم دارد (نک.؛ خویی ،بیتا ،صص )245-248و جالب اینکه در هیچکدام از آنها ،خلفا
به اینکه زید شاهد عرضه اخیر بوده استدالل نکردهاند؛ بلکه مسائل دیگری همچون عاقلبودن ،راستگوبودن
و ...را برای شایسته بودن او نسبت به جمع قرآن ذکر کردهاند.
َ َ ْ
َ ُ ْ
َ َّ
َ
َ َُ
َّ َّ ُ
ُ َّ َ َّ َ
ََ ْ
َُ ْ ُ
الرنة
« .1أ َری ن َور ال َو ْحي َو الر َسال ِة َو أش ُّم ِر َیح ُّالن ُب َّو ِة َو لقد َس ِم ْعت َرنة الش ْیط ِان ِح َین ن َزل ال َو ْح ُي َعل ْی ِه ص فقلت َیا َر ُسول الل ِه َما َه ِذ ِه
ِ
َ
َ َ َ َ َّ َ ُ َ ْ َ
َ َ َ
َّ َ َ َ َ
َ
َّ َ َ
َ َّ َ َّ َ َ َ
فقال َهذا الش ْیطان قد أ ِی َس ِم ْن ِع َب َاد ِت ِه ِإنك ت ْس َم ُع َما أ ْس َم ُع َو ت َری َما أ َری ِإال أنك ل ْست ِب َن ِبي َو ل ِک َّنك ل َو ِزیر َو ِإنك ل َعلی خ ْیر».
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ُ
 -2-5عرضه پیامبر(ص) بر ا َبی بن کعب

ُ
برخی گزارش کردهاند پیامبر(ص) از طرف جبرئیل مأمور میشود تا قرآن را به ابی بن کعب عرضه کند :از
َ ََ َ ُ
ُ
ُ
ّ
أعرض علیك القرآن» یعنی من امر شدم که بر تو قرآن
أن
رت
أم
ي
إن
«
فرمودند:
او
به
پیامبر(ص)
که
شده
نقل
بی
ا
ِ
ِ
ُ
را عرضه کنم (طبرانی ،1404 ،ج ،1ص .)200گزارشی دیگر ،سبب نزول سوره «بینة» را ابی بن کعب میداند:

«هنگامی که سوره «لم یکن» نازل شد ،جبرئیل گفت :ای محمد (ص) پروردگارت امر میکند که این سوره را
ُ
بر ابی بن کعب إقراء کنی؛ سپس پیامبر(ص) به ابی فرمود :پروردگارم به من دستور داده تا این سوره را بر تو إقراء
1

کنم و او گریست (احمد بن حنبل ،1421 ،ج ،25ص.)381
َ ََ َ ُ
ُ
ُ
أعرض علیك القرآن» ،آن است که ابی ،قرائت
ابنمجاهد از قاسم بن سالم نقل میکند که معنای « ِأمرت أن ِ

پیامبر اکرم(ص) را یاد بگیرد و نه بالعکس (ابن مجاهد ،1400 ،ص .)55در این صورت هم ،نیازی نیست
جبرئیل این قضیه را به پیامبر(ص) بگوید و نیز این قضیه مخصوص او نیست؛ بلکه صحابه دیگری هم قرآن را
از پیامبر(ص) آموختهاند و مردم نیز به طور عمومی باید قرائت را از رسول خدا(ص) بیاموزند؛ چنانکه وظیفه
ایشان تعلیم کتاب و حکمت به همگان است (آل عمران ،)164 /3 :به عالوه آنکه شعیب االرنووط (محقق

مسند احمد) گزارش دوم را به خاطر حضور علی بن زید در سند آن ،ضعیف دانسته است (احمد بن حنبل،
 ،1421ج ،25ص.)381
نتیجهگیری
روایات عرضۀ قرآن ،از نظر داللی و در برخی طرق ،از نظر سندی قابل نقد و خدشهاند و اعتماد کاملی به
آنها به دست نمیآید و اگر هم از نظر صدور ،مشکلی نداشته باشند ،با واقعیت وحی و آنچه کتابّ ،
سنت و
عقل سلیم بر آن گواهی میدهد ،سازگار نیست و مهمتر آنکه در کالم اهل بیت (ع) ،جایگاهی را برای این
مسأله نمیبینیم .عرضه قرآن بر پیامبر اکرم(ص) و بالعکس ،چیزی نیست که با گزارش صحابه و یا تابعان قابل
اثبات باشد؛ چراکه آنها در این دیدار خصوصی حاضر نبودهاند .گزارش عرضه از خود رسولخدا (ص) خبر
مفردی است که فقط توسط عایشه نقل شده که در مقام بیان رازی بوده که رسول خدا (ص) به فاطمه زهرا (س)
فرموده بودند .جالب این که این گزارش در منابع شیعی از حضرت زهرا (س) نقل نشده است؛ بلکه آن را شیخ
صدوق با توجه به افرادی که در سند بودند از طریق اهل سنت نقل میکند .نقل این راز در منابع مختلف با
تفاوتهایی مواجه است و در برخی از آنها چیزی از عرضه قرآن نیامده است.
به نظر میرسد این موضوع ،بدون اینکه از واقعیت درست و آشکاری حکایت کند به مرور زمان چنان مورد
پذیرش بسیاری از عالمان اهل سنت قرار گرفته و جایگاهی در مسائل مهم علوم قرآن از جمله قرائات ،نسخ
َ
َ
َ
َ َ
َ َ
َ َ َّ َ
َ ْ ْ
َ « .1ح َّد َث َنا َأ ُب َ
وس ِعیدَ ،م ْولی َب ِني َه ِاشم ،قالَ :حدث َنا َح َّم ُاد ْب ُن َسل َمةَ ،ع ْن َع ِلي ْبن َز ْیدَ ،ع ْن َع َّما ِر ْبن أ ِبي َع َّمارَ ،ع ْن أ ِبي َح َّبة ال َبد ِري ،قال
ُ
ُّ ِ ُ
ُ َّ َ ْ َ َ ْ ُ ْ
َ ِ ََ َ
َ َ َ ْ َ ُ َ َ
ُ
َّ
الس َور َة أ َب َّي ْب َن ک ْعب ،فقال َّالن ِب ُّي(ص)َ :یا أ َب ُّيِ ،إن َربي َع َّز
ل َّما ن َزلت ل ْم َیک ْن ،قال ِج ْب ِریل(ع)َ :یا ُم َح َّمد ِإن َر َّبك َیأ ُم ُرك أن تق ِر َئ َه ِذ ِه
َ َ َ َ ُ ُ َ َ َ َ َ
َو َج َّل َأ َم َرني َأ ْن ُأ ْقر َئ َك َهذه ُّ
الس َور َة ،ف َبکی َو قال :ذ ِک ْرت ث َّمة؟ قال :ن َع ْم».
ِِ
ِ
ِ
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التالوة و جمع عثمان پیدا کرده که در استدالل به این مسائل از آن بهره بردهاند و با توجیهاتی مواجه شده است
که هیچکدام ،معنا ،کیفیت و چگونگی عرضه را اثبات نمیکند .به عالوه ،با مسأله فضیلتسازی برای برخی از
افراد و ...ـ بدون این که دلیل روشنی برای این فضیلت آورده شودـ پیوند خورده است.
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