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  دهیچک
 انیمدع نیبزرگتر از و گانیشیم دانشگاه در عرب اتیادب اسبق استاد ،یبالم مزیج
 السالم هیعل یعل ازامام یتیروا به استناد با قرآن، یرسم متن اصالح و »یمتن نقد«

» منضود طلح و« واقعه ۀمبارک ۀسور 29 ۀیآ استماع از پس  شانیا که  نیا بر یمبن
 رییتغ ،یراو درخواست رغمیعل و نموده استبعاد میکر قرآن در را» طلح« کلمه وجود
 متن در اغالط، یقطع وجود بر حمل را تیروا نیا اند، دانسته مصلحت مخالف را قرآن
 السالم هیعل یعل امام جمله از صحابه، از مفسران خاص طور به معتقدند و نموده، قرآن
 از یکی مذکور، تیروا که آنجا از .دانستند یم یقطع را میکر قرآن متن در اغالط وجود
 پژوهش است، میکر قرآن در اغالط وجود فرضشیپ دأییت جهت یبالم مزیج لیدال

 زانیم چه تا آن، به استناد دهد نشان تا پردازدیم آن یودالل یسند یبررس به رحاض
 یرجال ،یریتفس اول دسته و معتبر  منابع از منظور، نیا یبرا. است وثوق قابل و یعلم
. است شده توجه زین یاسالم ریشه شناسانقرآن اقوال به و شده استفاده یخیتار و

 یریخط بس آثار و است مهم اریبس یامر ،یقرآن اغالط وجود ۀئلمس  که آنجا از ضمناً
 یادعا ای هست یعلم استحکام و دقت یدارا ،یبالم مزیج لیدال دید دیبا دارد، یپ در
 او یبعد استدالالت جه،ینت در و است یکاف لیدال فاقد که است ینادرست فرضشیپ او
  .است یعلم ریغ و مخدوش دهد، یم ارائه که یاصالحات و

  .قرآن طلح، بالمی، ی،متن اغالط ها: واژهکلید 
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  مقدمه 
 »منضود وطلح«: واقعه ۀسور 29ۀ آی استماع از پس ایشان ،    امیرالمؤمنین   از روایتی در

 به آن اثبات برای و دانستند درست را »طلع« نموده، استبعاد قرآن در را»طلح« ۀوجودکلم
 شود می سؤال وقتی سپس. کردند استشهاد »هضیم طلعها ونخل« شعراء، ۀسور148 ۀآی
. دانستند ناممکن یا مصلحت مخالف را قرآن تغییر ایشان ،»دهید؟ نمی تغییر را قرآن آیا«

 نسّاخ اشتباه از ناشی که اند دانسته قرآن متن در اغالط وجود نشان را روایت این ای عده
 از میشیگان، گاهدانش عرب ادبیات استاد ،1جیمزبالمی به توان می دسته این از. است

 مطالعات در طلب نظر تجدید مکتب« به متعلق و قرآن »متنی نقد« مدعیان بزرگترین
 آمریکایی انجمن ۀمجل« در 2002 تا 1973 از مقاالتی طی وی. کرد اشاره  2»اسالمی 

 یبرخ« ۀمقال در و است کرده پیشنهاد ادعایی اغالط برای را اصالحاتی ،»شناسی شرق
 حق خود به آنکه با مفسران اول نسل که کندمی اظهار ،»قرآن نبرمت اصالحات

 از و است اغالطی دارای که نداشتند تردیدی بپردازند، قرآن متن اصالح به دادند نمی
    .[p. 562 ,62] کندمی استناد روایت همین به جمله
 و بالمی ادعای اثبات برای دستاویزی تواندمی فوق روایت که روی این از
. شود پرداخته آن متنی و سندی بررسی به که دارد اهمیت شود، او نظیر شمندانیاندی

  . است روایت این متنی و سندی وثاقت میزان حاضر، نوشتار ۀمسئل
  
  قیتحق ۀنیشیپ

 است، نیافته انجام مستقلی بررسی کنون تا شده، انجام جستجوی با روایت این ۀدربار
 ،...)قرآن علوم لغت، کتب تفاسیر، همچون( اسالمی منابع میان از توانمی هرچند
 رجالی تفسیری، اول دسته و معتبر منابع از گیریبهره پژوهش این روش. یافت اشاراتی

  .  است اسالمی شهیر شناسان قرآن اقوال به مراجعه و تاریخی و
  

  اجمال به تیروا انیب
 وطلح« ۀشریف ۀآی رددرمو ایشان که اند،کرده نقل علی از سنی و شیعه مفسران برخی
 وقتی و »هضیم طلعها نخل و کقوله طلع، هو إنما الطلح، شأن ما«: فرمود »منضود

 ظاهراً. »الیحرک و الیوم الیهاج القرآن إن«: فرمود دهید؟ نمی تغییر  را  قرآن آیا: پرسیدند
                                                                                                                                        
1. James Bellamy (1925-2015). 
2. Revisionist School of Islamic Studies. 
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 اند، شمرده صحیح »طلح« جای به را »طلع« ۀواژ شعراء، 148 ۀآی ۀقرین به حضرت آن
  . انددانسته ناممکن یا مصلحت مخالف را قرآن تغییر لیو

 سپس است، شده پرداخته قرائات اختالف ۀزاوی از مسئله بررسی به اول ادامه، در
 مورد داللی و سندی ازحیث وخاصه عامه تفسیری درکتب نظایرش، و مذکور روایت
  . است قرارگرفته بررسی

  
   قرائت اختالف بستر در تیروا یبررس
 قرائات اختالفات جزو را »طلع« و »طلح« اختالف فوق، روایت به استناد با برخی
 کلمه در اختالف را قرائات اختالف وجوه از وجه پنجمین قتیبه، ابن جمله از. اند دانسته
  ].31ص ،5[ شماردمی آن مصداق را واژه دو این و دانسته
 شاذ قرائات از را آن رچنده پذیرفته، را »طلع«/»طلح« قرائت اختالف نیز خالویه ابن

 معتقد ولی داند، می قرائت اختالف را مزبور ۀواژ تغییر تلویحاً شعرانی،]. 151ص ،3[ داند می
  ]. 1236ص ،3ج ،31[ است شاذ قرائات جواز عدم بر محکم حجتی روایت، این است

 این از. نیست قرائت اختالف به مربوط واژه، دو این معتقدند هم برخی مقابل، در
معرفت  یو محمد هاد جشمی حاکم ،]128ص ،1ج ،2[ جزری ابن به توان می میان

 جمیع شودمی متذکر و داندیرا خالف اجماع م یتمدلول روا ی،اشاره کرد. حاکم جشم
جواز قرائت  روایت، این با توانیبوده است و نم »طلح« }علی امام مصحف حتی مصاحف،

  ].678 ،674صص ،9ج ،18[ کرد اثبات را »طلع« به
 روایت،«: نویسد می قتیبه،ابن به جزری ابن اشکال بیان از پس معرفت محمدهادی

 چرا ؛]111ص ،2ج ،53[ »اند برآمده جدیدی قرائت درمقام} امام که ندارد این به اشاره
 قرائت یک نقل اصلِ در وقتی و است آن وجود بر فرع واژه، یک در قرائت اختالف که

  ].همان[ رسد نمی قرائات دیگر با آن ۀقایسم به نوبت شود، تشکیک
 و باشد ترنزدیک صواب به دوم گروه رأی رسدمی نظر به طرفین، ۀادل در دقت با

 یک اثبات در که چرا نباشد، ممکن شاذ هرچند قرائت یک عنوان به روایت این پذیرش
 اند نستهدا آن شروط از را موجود هایمصحف ثبت با آن توافق متواتر، و صحیح قرائت

  . نیست هم متواتر روایت این عالوه به ،]48ص ،55[
  

 نیقیفر منابع در تیروا گاهیجا یبررس
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 است آمده باشد، می تفسیری منابع از اغلب که فریقین منابع از چند کتبی در روایت این
 عرب افصح امیرالمومنین، به روایت این که آنجا از. مرسلند برخی و سند با برخی که

 سند است شایسته شده، داده نسبت] 3ص ،25[ سلم و آله و علیه هللا صلی ولبعدالرس
 .شود پرداخته مضمونش هم روایات به سپس نموده، بررسی فریقین منابع در راآن
  

  عامه منابع
ا :القرآن یآ لیتآو عن انیالب جامع) أ ثَنَ عِیدُ حَدَّ نُ سَ یَى  بْ حْ وِيُّ یَ مَ أُ الَ الْ بِ ثَنِيحد قَ الَ يأَ  قَ

احد ، ثَنَ جَالدٌ نِ مُ نِ عَ حَسَ نِ  الْ عْدٍ،  بْ نْ سَ سِ عَ نِ  قَیْ عْدٍ بْ رَأَ: قَالَ سَ لٌ قَ جُ دَ رَ لِيٍّ عِنْ لْحٍ« عَ طَ  وَ
ودٍ ضُ الَ. »مَنْ لِيٌّ فَقَ نُ مَا: عَ أْ لْحِ، شَ نَّمَا الطَّ وَ إِ عٍ« هُ لْ طَ ودٍ وَ ضُ رَأَ ثُمَّ »مَنْ هَا«قَ عُ لْ ضِیمٌ طَ لْنَا »هَ لَا  فَقُ وَ أَ

 : الَ هَا فَقَ وِّلُ حَ آنَ إنَّنُ رْ هَاجُ لَا الْقُ وْمَ یُ لَا الْیَ لُ وَ وَّ حَ   ].309ص ،22ج ،35[ یُ
ما هو: « :القرآن ریتفس یف جواهرالحسان) ب لْحٍ«فقیل لعلي إنَّ فقال: ما للطلح  »وطَ
هَا في المصحف؟ فقال: إنَّ المصحفَ الیومَ ال یهاةوالجن حُ لِ صْ نُ ر [؟! قیل له: أَ  ،16ج وال یغیّ

  ].364ص ،5ج
نالمأثور ریالتفس یف المنثورالدر) ج ن  : وَ أخرج ابْ ابْ ن جریر وَ ف عَ صَاحِ نْبَارِي ِفي الْمَ أَ الْ

رَأت على عليّ  بنقیس  : قَ : مَا بَال الطلح »وطلح منضود«عباد قَالَ رَأ  ؟فَقَالَ عليّ أما تقْ
: وطلع نضید. فَقیل لَ »وطلع« : لَا ثمَّ قَالَ قَالَ ف فَ صَاحِ مِیرالْمُؤمنِینَ أنحکها من الْمَ : یَا أَ هُ

وْم [ آن الْیَ رْ   ].13ص ،8ج ،30یهاج الْقُ
في األنباري : أخرج ابن یالمثانو السبع العظیم لقرآن اتفسیر في المعاني ) روحد

حٍ و یتعالهللا قرأت على علي کرم  عباد قال:بن جریر عن قیس المصاحف و ابن لْ جهه وَ طَ
ودٍ فقال: ما بال الطلح؟ أما تقرأ  ضُ ضِیدٌ لَ«: یثم قرأ قوله تعال ؟»و طلع«مَنْ عٌ نَ لْ فقیل ”ها طَ

  ].140ص ،14ج ،10له:یا أمیرالمؤمنین أنحکها من المصحف؟ فقال:ال یهاج القرآن الیوم [
 « طلح منضود و«سعد قال: قرأ رجل عند علي}:  ابن: عن قیس ریالتفس یف  بیالتهذ) ـه

فقلت:إنها في المصحف  »طلعها هضیم«، ثم قرأ "و طلع"فقال علي}: ما شأن الطلح؟ إنما هو
  ].6747ص ،9ج ،18[ »بالحاء أفال نحوّلها؟ فقال إن القرآن ال یهاج الیوم وال یحوّل

عند أیضا حکي أن رجال قرأ  ی: قال النسفیالبخار حیصح  شرح  یف  یالقار عمده)  و
فقال علي وما شأن الطلح إنما هو طلع منضود  »وطلح منضود«عنه:  یتعالهللا ي علي رض
فقال إن القرآن ال  ؟فقیل: إنها في المصحف بالحاء أفال نحولها »طلعها هضیم«ثم قرأ: 

  ]. 150ص ،15ج ،43یهاج الیوم وال یحول [
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  عامه منابع در تیروا یبررس و نقد
رِ اولین  نقل طبری از منابع، دیگر که آنجا از. است ریطب روایت، این راویِ مفسّ
 اینکه ضمن.  آید حساب به نیز منابع دیگر بررسی تواند می طبری بررسی اند، نموده
 وی. است متصل طبری نقل فقط و مرسلند و ندارند متصل سند دیگر منقول روایات
 جامع« یرش،تفس و ريالطب جعفر أبو ،اآلملي غالب بن کثیر بن یزید بن جریر بن محمد

  سپس و تفسیرطبری یرامونپ یحیادامه، به توض دراست.  »القرآن آی تآویل عن البیان 
  پرداخته شده است.  عامه تفاسیر روایات دیگر و طبری روایت بیان به
  

  یمنبع یبررس) الف
 طبری، تفسیر روایات تمام به توان نمی رسد می نظر به فریقین، محققان اقوال بررسی با

 که کند می بیان سپس پرداخته، کتاب این مزایای بیان به ابتدا ،زرقانی. کرد اعتماد
 عدم به دادن توجه بدون بوده، صحیح غیر های سند ذکر اخبار، برخی در وی روش
 الحالمجهول یا ضعیف افراد از نقل در را وی ضعف دیگری]. 29ص ،2ج ،27[ آن صحت

 جنون به متهم را طبری عبده، محمد. ]309ص ،2ج ،52[ داندمی جعل به معروف یا
]. 245ص ،3ج ،26[ است کرده نقل را عقل با مخالف حدیث چرا اینکه و کند می حدیثی

 را، شیطانی ندای با مالئکه وحی میان ،}زکریاء حضرت خلط به طبری اعتقاد همان وی
 عفو طلب بزرگ خطای این خاطربه خداوند از او برای و داند می کافی او جرح در
 نیست، صحیح طبری تفسیر روایات تمامی وانهادن البته]. 245ص ،3ج ،26[ نماید می
  . است بوده غیره و طبرسی شیخ طوسی، شیخ چون بزرگانی ۀاستفاد مورد اینکه چه
  
  یطبر ریتفس تیروا یسند یبررس) ب

 مجالد منا به شخصیآن   سند در که است متصل طبری نقل تنها گذشت که طور همان
و  ینمحدث ینکه در ب است بسطام عمیر  بن سعید  بن مجالد وی. خورد می چشم به

، 14[ بخاری جمله، از. است جرح مورد بلکه نشده، توثیق تنها نه ،عامه یانرجال
 ندشمرده ا یفرا ضع ی] و95ص ،58[ نسائی و] 130، ص1، ج7[ معین ابن] و 112ص
، 6ج، 24؛ 36ص، 10ج ،40؛ 336ص، 6ج، 4؛ 362-361صص، 8، ج1 یگرافراد د یز[و ن
]. 227-219صص ،27ج ،50[ اند دانسته پروا بی جعل در را او حتی برخی]. 285ص
 یرتعب برخی،]. 61ص ،8[ داند می اسناد در تصرف و دخل اهل را وی حنبل ابن
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 هددمی ترجیح او بر را دیگران یقطن دار]. 32ص ،2ج ،15[ اند برده کار به را کثیرالغلط
 ،6ج ،24[ است انگار سهل حدیثدر  یاست و معتقد ذهبی]. 191ص 3 ج، ،21[

: است نموده نقل یو همچنین]. 439-438صص ،3ج ،22 یزو ن 285-284صص
 و کندینم نقل مرفوع، احادیث ،مجالد ۀانداز به کس هیچ: است گفته حنبل احمدبن«

را  یو الرجال، ضعفاء  فی  املالک مؤلف.  ]439-438: صصهمان[ »نهاد وقعى را او نباید
 وی حدیث به نباید معتقدند او مشایخ که کند می نقل و دانسته ضعیف حدیث نقل رد

  ].  169- 166صص ،8ج ،17[ نهاد وقعی
 مجالد وجود خاطر به پس. اند نموده تضعیف را»مجالد« عامه، بزرگان اغلب این، بنابر

 ایعده که اینجاست تعجب جای. است طساق اعتبار ۀدرج از بحث مورد روایت سند، در
 حرفی و اند نموده بسنده ،»صحاح وجوه من« عبارت به فقط روایت، این سند بررسی در
 برخوردشان در نیز ای عده]. 297ص ،24ج ،46[ اندنیاورده میان به آن صحت کیفیت از
 را مذهبانهم اعتراض حتی که اندداشته گانه دو رفتاری دیگر، روایات و روایت این با

 ]. 197ص ،15ج ،39[ است برانگیخته
 آخر راوی که است این کند می نظرجلب فوق روایات در دقت با که دیگری مهم ۀنکت

 دو. است »عباد بن قیس« آلوسی و سیوطی نقل در و »سعد بن قیس« طبری، نقل در
 کهحالی در ند،ا داده ارجاع انباری ابن به هم و طبری به هم را روایت این اخیر، منبع
 عین در. »عباد  بن  قیس«نه است، برده نام آخر راوی عنوان به »سعد  بن  قیس«از طبری
 »همدان من شیخ«را آخر راوی حاتم، ابی ابن تفسیر از روایت این حکایت در کثیر ابن حال
 مسجل را فوق روایت سند در اضطراب تواند می خود این که] 15ص ،8ج ،6[ 1آورده
 ظاهر خالف که بدانیم انباری ابن از صرفاً را آلوسی و سیوطی ارجاع اگر حتی. کند

 کتاب به را خود نقل دو، این ،]140ص ،14 ج ،10؛3 1ص ،8ج ،30[ است عبارتشان
 از بعضی و  سیوطی خود شهادت به کتاب این نام اوالً که اندداه نسبت مصاحف
 هیچ و نبوده دسترس در ثانیاً و است عثمان مصحف خالف  من  علی  الرّد محققین،

 ،421ص ،49؛2 3ص ،1ج ،29[  است نمانده برجای آن از نیز خطی چند هر اینسخه
 حسن«طبری نقل در ،»سعد  بن  قیس«از قبل راوی اینکه ضمن]. 235ص ،44 ؛3پاورقی

 قیس شاگرد او که رسیدیم نتیجه این به رجالی، کتب در جستجو با که است »سعد بن 
 کسهیچ وی مشایخ شمار در مقابل در و نشده برده نام وی راویان شمار در و نبوده

                                                                                                                                        
  .   نشد افتی“ همدان من خیش ”عبارت“ میالعظ القرآن ریتفس” حاتم، یاب ابن کتاب در جستجو از پس البته. 1
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 آله و  علیه  هللا  پیامبرصلی ۀصحاب از که »عباد بن  قیس« و »سعد  بن  قیس« از نامی
 ،2ج ،13 ؛42- 24/40و 65-24/64و 164- 163صص ،6ج ،50[ است نبرده اند، بوده
  . باشد می روایت این گذاشتن کنار برای دیگری دلیل خود این که. ]295ص
  

  یمتن یبررسج) 
 به یکبار که نحوی به باشد اختالف سندش یا متن در که است حدیثی مضطرب، حدیث
 در اختالف موجب اگر متن، اضطراب. باشد شده نقل دیگر ای گونه به بار دیگر و ایگونه
 حجیت به ای ضربه صورت، این غیر در و گرددمی حدیث حجیت مانع بشود، حکم

 روایت مورد در]. 666-665صص ،59 ؛285ص ،56[ است اغماض قابل و زند نمی حدیث
وَلَا« عبارت جای به بحث، محل هَا أَ وِّلُ حَ هَا« عبارات ،طبری تفسیر در »؟نُ حُ لِ صْ نُ لَا« ،»؟أَ  أَفَ
هَا وِّلُ حَ ها« و »؟نُ حَ نَکِ نَ أَ فِ؟المُ مِ  آمده وسیآل و جشمی ثعالبی، تفاسیر در ترتیب به ،»صحَ
 پذیرش قابل عبارات، معنای یکسانی و حکم در نداشتن مدخلیت خاطر به که است
نُ                        مَا« عبارت جای به یا. است أْ لْحِ؟ شَ  بال ما« عبارت سیوطی، درنقل ازتفسیرطبری، »الطَّ

 این رسد می رنظ به دیگر موارد در اما باشد؛ نمی مؤثر اضطرابکه آن هم  آمده »الطلح؟
 از هایینمونه به که است روایت معنای در مؤثر اضطراب نوعی از حاکی عبارات، اختالفِ

  :کنیم می اشاره آن
لْح"إنَّما هو: « عبارت از بعد ثعالبی تفسیر در  آمده »؟ۀما للطلح والجن« عبارت »"وطَ

 شتبه در اوصافی چنین با را درختی چنین وجود حضرت، که است آن گویایکه 
 ،}امام ،المعانیروح تفسیر نقل به یا. نیست طبری نقل در کهحالی در اند نموده استبعاد

ا« ۀآی به استشهاد جایبه هَ عُ لْ ضِیمٌ طَ ها « ۀآی آمده، طبری نقل در که] 148:الشعراء[ »هَ لَ
ضِیدٌ عٌ نَ لْ  عناییم بی فرضِپیش تواند می ها نقل این. آورند می شاهد عنوان به را] 10[ق: »طَ

 تقویت را بهشت در درختی چنین حضور استبعادِ با همراه بودن معنادار یا و »طلح«ۀ واژ
 آیات سیاق در دقت با آمد، خواهد داللی نقد در آنچه به توجه با که،حالی در نماید،
 »طلح« دارد، سازگاری آیات این سیاق با آنچه که کرد اذعان توان می واقعه، ۀمبارک ۀسور
 باعث روایت مدلول در اثرگذاری به توجه با متن اضطراب از نوع این لذا. »لعط« نه است
 حدیث چنین  فریقین علماء اینکه بر مضاف.  شود می آن پذیرش عدم و روایت در ضعف

  ]. 237ص ،60[ اندبرشمرده ضعیف احادیث ۀزمر در را مضطربی
 متن اضطراب و تگذش سندی نقد از آنچه و حدیث اصلی منبع نقد به توجه با پس
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 دیگر به توجه با و نبوده اطمینانی مورد روایت این، که گرفت نتیجه توان می حدیث،
 تعارض در و است شده اشاره هاآن به طبری تفسیر خود در روایت این از بعد که روایاتی

 .نیست صحیح روایت این به استناد هستند، روایت این با محتوایی
  

  خاصه منابع
 و حدیث این باشد، می متقدمین عهد که هجری ششم تا سوم قرن از شیعه منابع در

 ذیل در که است آمده چند هاییکتاب در موافقند، آن با مضمون در که دیگری روایات
. گیرد می قرار بررسی مورد سندی و منبعی حیث از یک به یک و شده اشاره هاآن به

 همگی داللت انتها در دارد، پی در احدو اینتیجه روایات داللی مضمون که آنجا از ضمناً
  .گرفت خوهد قرار بررسی مورد روایات

  
  اول تیروا

 و«} الصادق أی علیه رجل قرأ: قال«: متشابهه و محکمه و منسوخه و القرآنناسخ کتاب
  ]. 263ص ،9[ »منضود طلع و« ال فقال »منضود طلح

  
  یمنبع نقد

 قرن در شیعه محدثان از األشعری، القمی عبدهللا بن سعد  أبوالقاسم کتاب، این مؤلف
 ۀطائف شیوخ از را وی نجاشی که کسی. باشد می قم اشعریون خاندان از و هجری سوم

 وی حدیثی شخصیت ۀبار در اگرچه]. 177ص ،57[ داند می آنان بزرگ و فقیه اشعری،
 حققینم ولی ،]177ص همان[ پذیرفته را او به کتاب انتساب نجاشی و نیامده تضعیفی
 ،3ج ،42[ نموده خدشه او به کتاب این انتساب دراصل روشنی، دالیل با معاصر،

 یکی بر دلیلی انتساب، قبول صورت در معتقدند ایعده اینکه ضمن ،]6ص ،32 ؛237ص
 این روایات غالب و نیست موجود نجاشی رجال در مذکور کتاب با کتاب، این بودن
  ].6ص همان،[ گیرند می قرار ضعیف احادیث ۀرزم در و بوده مرسل و سند بدون کتاب

  
  یسند نقد

 نقل مجهولین از و  است مجهول روایت این که معتقدند روایت این سند مورد در برخی،
 عبدهللا، بن سعد بودن مجهول از مقصود رسد می نظر به]. 713ص ،3ج ،42[ است شده
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 با بوده، قم اشعریون شیخ با نام هم که را کتاب این مؤلف بلکه نباشد، اشعری قوم شیخ
  . اندنیافته مشخصی مؤلف کتاب برای و دانسته مجهول گذشت، منبعی نقد در آنچه به توجه

  
  دوم تیروا

 إلی بعضه: قال »منضود طلع و«} هللا أبوعبد قرأ« :قمی إبراهیم بن علی تفسیر کتاب
  ].  348ص ،2ج ،48[ »بعض

  
  یمنبع نقد

 روایات کلینی که باشدمی شیعه راویان أجله از قمی هاشم بن هیمإبرا بن علی أبوالحسن
. است زیسته می} عسکری امام و{ هادی امام زندگانی ۀدور در و نموده نقل وی از را زیادی
 باشد می ثقه نجاشی نظر به او خود و بوده مشهور قمی، إبراهیم بن علی تفسیر نام اگرچه

 54 ؛302ص ،4ج ،38[ است تأمل محل وی، به تابک این انتساب ولی ،]260ص ،57[
 ۀمقدم در اگرچه خویی  هللا آیت]. 332- 331صص ،12 ؛64- 63صص ،3ج ،42 ؛1410ص

 شیخ تلقی تأیید با و نموده ذکر را کتاب این عامّه، توثیقات بحث در الحدیث،رجال معجم
 از قبل نیز ایشان گزارشی، بر بنا اما ،]49 ص ،1ج ،20[ کند می توثیق راآن رجال عاملی، حرّ

 بوده شد، مطرح کتاب در آنچه برخالف نظرشان الحدیث،رجال معجم کتاب شدن چاپ
 روایات به کامل اعتماد رد در توجهی قابل دالیل خود دهنده، گزارش اینکه ضمن. است

 دتأیی را نظر این سیستانی  هللا آیت از قولی نقل با سپس و کند می بیان تفسیر در موجود
 به اذعان رغم علی مستندی، دلیل طرح با نیز، معرفت  هللا آیت]. 73ص ،51[ نماید می

  ].  327ص ،2ج ،52[ شمرد می مستند غیر وی به راآن انتساب شهرت،
  

  یسند نقد
 بررسی مورد و آورده را روایت این با مضمون هم روایات تمامی اینکه با عسکری  عالمه
 ایشان نقد اشاره، عدم دلیل شاید. کند نمی اشاره روایت این به اما دهد، می قرار سندی

 این ۀشد چاپ هاینسخه در موجود اختالفات و ابراهیم بن علی به تفسیر این انتساب به
 دو مورد در اتفاقاً و روایت همین به مربوط ها،نسخه اختالف این از یکی که باشد کتاب

 به کتاب این انتساب در اختالف بر عالوه هاهنسخ اختالف این. است »طلح« و »طلع« ۀواژ
  . باشد می روایت این بر اعتماد عدم بر دیگری دلیل وی،
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  سوم تیروا
 یعقوب عن فرقد بن داوود  عن نعمان بن علی عن البرقی«: التحریف و التنزیل أو القراآت کتاب 

  ].  153ص ،28[ »منضود طلع بل ال،: قال منضود طلح و}: هللا عبد ألبی  قلت: قال شعیب بن
  

  یمنبع نقد
 در که است سیاری به معروف ،یاإلصفهان یالبصر اریس محمد بن احمد ابوعبدهللا وی
 از وی«: است معتقد او  درباره نجاشی. است شده واقع طعن مورد شیعه رجالیون بین

 فاسد مذهبش و ضعیف حدیث، در بوده،} عسکری امام زمان در طاهرآل حکام کاتبان
 نقل زیادی مرسل روایات و نیست اعتمادی روایاتش به است معتقد غضائری ابن و است
 روایتی، نقل از پس مناسبت، به استبصار در شیخ همچنین].  80ص ،57[ »است نموده

 ،1ج ،36[کند می تضعیف را وی صدوق از نقل با یاریس مورد در و شمرده ضعیف راآن
 ،3ج ،20[ نماید می تضعیف را او وی، به دیگران طعن نقل با خویی  هللا آیت]. 237ص
 تحریف در ایمتواتره روایات که شبهه این رد در وی اینکه ضمن]. 226،ص19 ؛72ص

 ۀدربار و برده نام سیاری از مناسبت به است، شده نقل السالم علیهم بیت اهل از قرآن،
 منها ۀجمل فإن السند، ۀضعیف کانت إن و الروایات، من کثیرا أن«: نویسند می وی کتاب
 و مذهبه، فساد على الرجال علماء اتفق الذي السیاري، محمد بن أحمد کتاب من نقلت
 از است، ضعیفی سندهای دارای اگرچه روایات، این از بسیاری همانا ؛»بالتناسخ یقول أنه

 تناسخ به قائل و متفقند وی مذهب فساد بر علماء که همو است، شده نقل سیاری کتاب
  ]. 226 ،19[ است بوده

  
  ینقد سند

 این بر اتفاق وی، مورد در که خورد می چشم به ،»برقی«نام روایت، این روات بین در
 اعتماد مراسیل به و نموده نقل ضعفا از ولی باشد، می ثقه خود خودی به که است
 تنها نه ،کوفی علی بن محمد و یاریس همچون وی مشایخ از بعضی. است کرده می

 اکتفا نکته این بیان به سند، نقد در نیز عسکری عالمه. اندشده جرح بلکه نشده، توثیق
 ضعفاء از که است معتقد نجاشی نیز، "برقی" ۀدربار و است غالی سیاری، که اندنموده
  ]. 712ص ،3ج ،42[ کند می اعتماد مراسیل به و نقل

  



   497   میکر قرآن در یمتن اغالط وجود بر یمبن نیرالمؤمنیام تیروا یدالل و یسند یبررس و نقد

  چهارم تیروا
 الطلح شأن ما فقال» منضود طلح و« رجل عنده قرأ أنه}: علي عن ةالعام روت« :البیانمجمع کتاب
 ال و الیوم یهاج ال القرآن إن} فقال تغیره أال له فقیل هضیم طلعها نخل و کقوله طلع و هو إنما

 البی قلت قال شعیب  بن  یعقوب عن اصحابنا رواه و سعد بن قیس و}الحسن ابنه عنه رواه یحرك
  ].  330ص ،9ج ،34[ »منضود طلع و قال منضود طلح و}عبدهللا

  
  یو سند یمنبعنقد 

 یهاج ال: ... }علي عن ۀالعام روت و« عبارت: اندشده تشکیل روایت سه از فوق، عبارات
 بررسی یعنی نوشتار، این اولین بخش در که است روایتی همان دقیقاً ،»یحرك ال و الیوم

 عسکری عالمه. گرفت قرار بررسی و نقد مورد آن سند و شد نقل طبری از عامه، تفاسیر
 سیوطی و قرطبی کشاف، مثل خلفاء تفاسیر ۀمدرس به راآن مطلب، این ذکر از پس

  ].  713ص ،3ج ،42[ نمایدمی تضعیف راآن و داده نسبت
 منقول روایت عسکری، عالمه. سعد  بن  قیس و} الحسن ابنه عنه رواه و: دوم عبارت

 آن از بحث که داند می سیاری روایت همان عیناً را، سعد بن  قیس و} مجتبیامام از
 ألبی قلت قال شعیب  بن  یعقوب عن أصحابنا رواه و« سوم، قسمت و] همان[ گذشت
 تفسیر از منقول روایت با زیادی شباهت ،»منضود طلع و قال منضود طلح و }عبدهللا
 کندمی سوال توبیخ لبقا در مجمع نقل از قسمت این ۀدربار عسکری  عالمه و دارد قمی
 ضعیف راآن نحو بدین و هستند؟ کسانی چه آورده طبرسی که »أصحابنا بعض« این که
  ]. همان[ شمردمی
  
  چهارم تیروا

بالعین. والقراء ”و طلع منضود«انه قرأ:-} وروي عن علي« :القرآن تفسیر فی التبیان کتاب
وقال کالمتعجب: وما هو شأن  »ونخل طلعها هضیم«: هو کقوله: }على الحاء وقال علي

  ].397ص ،9ج ،37؟! فقیل: له أال تغیره؟ قال: القرآن ال یهاج الیوم وال یحول. [حالطل
  

  یسند و یمنبع نقد
 ،11[ است رفتهگ یرتأث طبری یرتفس از همه، از بیش یات،روا نقل در التبیان معتقدند پژوهشگران

  . گذشتبوده که بحث از سند آن  طبری یرتفس روایت همان به شبیه نیز، روایت این].  9ص
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  متنی ادراج
 آن به گردد، اضافه حدیث سند یا متن به خارج، از اضافه مطالبی اگر: اند آورده ادراج تعریف در

 این بر داللت ،»کالمتعجب« عبارت تبیان در]. 213- 212صص ،60[ گویند سند یا متن ادراج
وما هو شأن «: اندپرسیده و نموده تعجب “طلح“لفظ  یدنشن با ،السالم یهدارد که امام عل

 تقویت بعدی عبارت در را انکاری استفهام معنای“کالمتعجب“که عبارت  آنجا از. »؟حالطل
 موجود هانقل دیگر در عبارت این اینکه به توجه با و بود توجه بی آن به توان نمی کند، می

 استدالل داللی نقد در زیرا. نمایدیم یتتقو محقق ذهن در را متنی ادراج نوعی احتمال نبوده،
 عبارت و بوده منتفی “؟حوما هو شأن الطل“از یکه برداشت استفهام انکار گردد می بیان

 به و است اختالف شیعه و سنت اهل بین مدرج، حدیث حکم. است راوی تلقی “کالمتعجب“
 ضعیف و موثق ،حسن صحیح، بین مشترک اقسام از راآن شیعه علماء عموم برخی، شهادت
 عدم در را ما اعتقاد تواندمی سندی، نقد درکنار عارضه این ولی]. 217ص همان،[ اند دانسته
  . کند یقین و جزم به نزدیک پیش از بیش روایت این پذیرش

 عامه از ایدسته شیعی، تفاسیر در مذکور روایات گردید، روشن گذشت، آنچه به توجه با پس
  . نیستند اعتماد قابل نیز، مابقی و گذشت عامه روایات در هانآ بررسی که اندشده نقل

  
  یمتن یبررس

 که آید می دست به آن از بعد و تابعین نزول، زمان به نزدیک از مفسران، اقوال بررسی از
 نیز، آن معنای ۀترجم به و دانسته معنادار را»طلح« ۀواژ آنان اتفاق به قریب اکثریت
 را، »طلح« آنان که نموده، نقل راآن طریق 13از طبری، خود هک مطلبی. اند نموده اشاره
 عباس، ابن المفسرینرئیس خصوصاً. ]311- 310صص ،22ج ،35[ انددانسته »موز« ۀمیو

 بر شاهدی که هاستآن بین در }علی امام شاگرد و وآله علیه هللاصلی خدا رسول صحابی
 با موافق را، »طلح« ۀواژ قرائت ۀادام در طبری. است درست »طلح«همان که است این

 از نقلِ این »بالمی«]. 309ص ،22ج همان،[ است دانسته بالد تمامی در موجود مصاحف
 شده، نقل طریق یک از هم آن که اول، روایت نقل به فقط و ننهاده وقعی را زیاد طرق
  .  است  نموده بسنده
 و گذشت، سندی نقد در که دالیلی به بحث، مورد روایت با روایات این تعارض در
 وجود روایاتی اینکه ضمن گردد، می مخدوش اول روایت صدور ها،آن در نقل طرق تعدد

 ،8ج ،30[ اندکرده قلمداد »موز« راآن و دانسته معنادار را “طلح“ ۀواژ امام خود داردکه
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 اندکرده پا و دست ،»طلح« برای حضرت اینکه و روایت این بودن ایتقیه وجه]. 13ص
 امام تا است نبوده معنا بی و ناشناخته عرب برای ،»طلح« ۀواژ که چرا است منتفی نیز

 »حُدی« آواز در عرب ساربانان از یکی است، شده نقل. کند پا و دست آن برای معنایی
  :گفت می چنین خواند می شترها برای که

رها« ها بَشَّ ینَ غداً     قاال و دلیلُ رَ  ،9ج ،34 ؛310ص ،22ج ،35[1» الجباال و الطلح تَ
 مختلف طرق در مضمونی موافقت توجه با اینکه ضمن ،]208ص ،27ج ،46 ؛363ص
  .   ماند نمی تقیه برای جایی تابعین و صحابه از نقل

 »طلع فی لغه بن، خرما نخستین شکوفه معنی به طلح«: آمده لغت کتب بعضی در
 مترادف ،»طلع« با خود، یمعان از یکی در ،»طلح« صورت این در]. 764ص ،3ج ،33[

 دارند اکبر اشتقاق ۀرابط که تلفظ دوگونه با اما اند، کلمه یک دو این اصالً بلکه است،
 رد نه است بوده کلمه دو این یگانگی }امام مقصود گفت توان می گاهآن ،]103ص ،44[

عدی که احتمال بنابراین. غلط ایواژه عنوان به ،»طلح« ۀواژ  از مقصود نیست، آن در هم بُ
 عدم یا قرآنی مصاحف تغییر امکان عدم ،»یحرک ال و الیوم یهاج ال القرآن ان« ۀجمل

 امام کالم مخاطب، آنکه از پس یعنی. است آن جواز عدم بلکه نیست، عمل این مصلحت
 تغییر را قرآن خواهید نمی آیا که پرسد می و دانسته قرآنی غلط یک تصحیح به مُشعر را

 است تغییر قابل غیر دیگر است، واحد مصحفی امروزه قرآن خیر،: فرمایند می امام دهید،
ح واقع، در و وْمَ« عبارت مورد در هم حجرابن. است درست و منقّ هَاجُ الْیَ ا یُ آنَ لَ رْ نَّ الْقُ  ،»إِ

 قرائت در آنچه و یدهگرد روشن} امام مخاطب اعتراض فساد ،گونهاین که است معتقد
 ۀیجنت و استدالل با وی البته]. 323ص ،6ج ،41. [است درست است، قرآن فعلی
  ]. 323ص ،6ج ،[همان است نموده خداوند به محول راو امر  یدهاقناع نرس به شناتمام

 در }امام که است معتقد مورد این در یقرطب گزارش به یانبارابن که آن تأسف
 با سپس شد، جاری زبانشان بر اشتباه که دریافتند و نموده مصحف به رجوع خود ذهن
 عبارت به و پرداختند خویش حرف ابطال به ،»یحرک ال و الیوم یهاج ال القرآن ان« ۀجمل
 با که تعبیری]. 209ص ،17ج ،46[ شدند حرفی چنین به دچار زبان خطای از دیگر
 فرض بر که چرا. ندارد اساسی و پایه هیچ و بوده ناسازگار} حضرت آن علمی مقام

 کنید، نمی تصحیح را غلط این آیا اینکه بر مبنی سائل سؤال از سپ وی، ادعای صحت
 نباید دیگر است، مصحف با مخالف کالمشان اینکه به حضرت بردنپی صورت در

                                                                                                                                        
 . ینیبیم را هاکوه و طلح فردا: گفت و داد بشارت شتر به شتر ساربان .1
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 و بود غلط گفتم آنچه: بفرمایند باید بلکه نیست، صالح به قرآن تصحیح اآلن: بفرمایند
 این اگرچه. کنند انکار کلی به را قرآن در غلط وجود و است صحیح است قرآن در آنچه
 وصی برادر، خودش، چهارمین ۀخلیف شأن از دفاع صدد در و کرده رها پاسخ بی را ادعا
 متواتر صورت به خودشان کتب در که فضائلی از و برنیامده پیامبرش حقبه جانشین و

 پیامبر، معمولی صحابی حد در و نبرده بهره کالمش توجیه برای اند، نموده نقل او ۀدربار
 واکنش با تلقی، این ولی ،]219ص ،17ج ،46[ نکرد صحیح وجه بر حمل را وی کالم
 امام جایگاه به جهالتش از را بیان این که آنجا شده، مواجه معاصر محققین از بعضی تند

 او از مرض، روی از یا و بوده ناخواسته یا که  داده نسبت قائل خود به را اشتباه دانسته،
 فریقین، مشهور هایکتاب از امام، منزلت و شأن در روایاتی، نقل به سپس. است زده سر
 خدا کتاب به نسبت امام جایگاه به متذکر را قائل و پرداخته است همه اتفاق مورد که
  ]. 12ص ،2 ج، ،53[ نماید می

 و قاری به امام اعتراض معنای به برآنند ای عده ،»الطلح؟ شأن ما«یعنی اول، ۀجمل اما
 یو سپس وقت است نفس امام یثحد صرفاً بلکه یست،ن قرآندر  ییرتغ خواستدر

جسته  یدرخواست تبر یناز ا ایشان دهید؟ نمی تغییر را کلمه این آیا: پرسد یشنونده م
 رسد می نظر به]. همان[ »کندنمی تغییر حاضر حال در قرآن این همانا«: فرمایند میو 

 بلکه نماید، نمی برطرف حدیث داللت کلاز مش گرهی نفس، حدیث به} کالم امام حمل
 است بهتر لذا چیست؟ }یشانا نفس حدیث دلیل که شود می یجادا یگریسوال د
 در شأنیتی ،“طلح” که معنا بدین تا( گرفت انکاری استفهام را سؤال این نباید که بگوییم
 به آن از پس که است »طلح«معنای و شأن از حقیقی استفهام بلکه ،)بشود ندارد اینجا
  . »)وطلع(  هو إنما«: کنند می بیان} امام و شود می پرداخته معنا تعیین

 ۀسور سیاق در. نمایدمی غریب اندکی “طلح” برای معنایی بی دعوی اظهار اصوالً
 که آیدمی میان به “سدر“ از سخن شود، می مطرح بهشتیان وضعیت وقتی واقعه،

 طلح و«: فرماید می آن از پس]. 28: الواقعه[ »مخضود سدر فی« مشهور، است درختی
 دیگر درخت هرنوع یا( موز درخت معنی به اینجا در ”طلح“ که] 29: الواقعه[ »منضود
 ظل و« بعد ۀآی در. نخستین ۀشکوف معنی به) طلع( تا است سازگارتر...)  و غیالن ام مانند

 هاآن افکنیسایه و رختاند اوصاف با باز که است سایه از سخن ،]30:الواقعه[  »ممدود
 طلع لها« و] 148: الشعراء[ »هضیم طلعها نخل و«: هایآیه در این، بر عالوه. است سازگار
 اطالق آن نخستین هایشکوفه بر) طلع( و است آمده نخل از سخن ،]10: ق[ »نضید
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 از تا نیست بهشتی خرمای از سخنی هیچ واقعه ۀسور در کهحالی در است، گردیده
 به پیش از بیش را ما مذکور، آیات در سیاق وحدت بر تکیه لذا. گردد یاد آن هایهشکوف
 دقیقاً بلکه است، نشده جاجابه تنها نه ،»طلح« ۀواژ اتفاقاً که کند می نزدیک عقیده این
 روایت در سیاق، وحدت با مخالفت و انسجامیبی این. است آمده باید، کهجایی در

 بنابراین. شود می دیده نیز، گذشت آن سندی نقد که} صادق امام از شعیب بن یعقوب
 طلع و ال«: فرمود ،»منضود طلح و«: کردم عرض حضرت آن به: گوید می یعقوب روایت
به  اطمینان سند، نقد کنار در که است دالیلی همگی هااین]. 330ص ،9ج ،34[ »منضود

 به استناد با را روایت این ای عده عالوه به. کندمی تقویت را }امام به روایت انتسابعدم 
 مطرح را خداوند حفاظت کیفیت و نموده رد خودازکتاب  یانتبر ص یمبن الهی ۀوعد

 مردم بین متداول مصحف مخالفرا  یتروا ینا دیگری]. 197ص ،15ج ،39[ اند نکرده
اب که برد گمان توان نمی دارد می بیان و دانسته  این از غفلت روی از یا عمد به قرآن کُتّ
   ].140ص ،14ج ،10[اندکرده پوشیچشم قرائت

  
  یریگجهینت

 ابتدا آن، به استداللِ از قبل خبر سندِ صحت از فحص عقالییِ اصل بر ابتناء با) الف
 تفسیر اینکه بر عالوه که شد روشن و نموده بررسی امام به را روایت این انتساب  صحت
 اعتماد آن روایات ۀهم به بتوان که نیست منبعی ،)روایت این نقل منبع اولین( طبری
 اینکه خصوصاً. است مطمئن غیر و خدشه قابل نیز مذکور روایت سند سلسله کرد،
 و اضطراب احتمال گوناگون، آیات به استشهاد و متفاوت عبارات با مختلف، های نقل

 این اول مصدر عالوه به. افزود روایت این نقایص دیگر به هانقل این در را متن ادراج
 نه که نموده، نقل تابعین و صحابه از را کثیری روایات مذکور، روایت نقل از پس روایت،
 که است حالی در این و اند نموده تلقی ،»موز« راآن معنای بلکه صحیح، را»طلح« ۀواژ تنها

 از آنکه از پس کثیر روایات و نموده نقل طبری تفسیر در را، روایت تک آن بالمی، جیمز
 هستند السندضعیف روایت تک آن با مخالفت مضمون در و گردیده، نقل مختلف قطر
 بیان به قرائت، اختالف به روایت ۀاشار احتمال ابتدا در اینکه ضمن. است وانهاده را،

  .شد دانسته منتفی قرآنی علوم محققین
 به معنا در که شد دیده شیعه مصادر از روایاتی تفاسیر، در جستار خالل در) ب
 نیز روایات این بررسی به پژوهش تکمیل راستای در. بودند نزدیک بحث مورد روایت
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 در ضعف و مصادر این به کامل اعتماد عدم معاصر محققین از قول نقل با و شد پرداخته
  .شد روشن حدیثی ۀخانواد این روایات اسناد ۀسلس
 و روایت این لتدال مورد در شیعه و عامه مفسرین از مختلف نظرات بیان از پس) ج
 با متناسب راآن معنای بلکه نگشت، اثبات "طلح" ۀواژ بودن معنا بی تنها نه ها،آن بررسی
 جای در کلمه این اتفاقاً که شد این حاصل و نموده قلمداد واقعه ۀسور آیات دیگر سیاق
 نشأ ما« عبارت با} امام از سائل سؤال اینکه  بر مبنی بالمی تلقی و بوده خود درست
 باشد، می فعلی قرآن در واژه این بودن غلط بر دلیل و بوده انکاری استفهام ،»؟ الطلح

. پردازند می واژه این تبیین به ادامه در} امام و بوده حقیقی سؤال، بلکه. نیست پذیرفته
 از طبری تفسیر خود در مذکور روایت از پس که روایاتی قطعی تعارض در اینکه ضمن
 سند حیث از ضعیف روایت بالمی، استناد مورد روایت با بود شده لنق تابعین و صحابه
 تلقی ،»موز« را »طلح« ۀواژ معنای که زیاد طرق از منقول روایات و شد نهاده وا وداللت
  .شد پذیرفته بعدی و قبلی آیات سیاق با معنوی مناسبت دلیل به بودند، کرده
  
  منابع
  .میکر قرآن

 و الجـرح ). 1271( سیـ ادر بن محمد بن عبدالرحمن محمد ابو ،یزرا یمیتم حاتم یاب ابن]. 1[
 .یالعرب التراث اءیاح دار روت،یب ،یاألول الطبعه. لیالتعد

ـ . (العشـر  القراآت یف النشر). ؟( محمد بن محمد ریأبوالخ نیالد شمس ،یجزر ابن]. 2[  ،)جـا یب
 .یالکبر هیالتجار المطبعه

 کتـاب  من القراءات شواذ یف مختصر). ؟( هیخالو بن احمد نب نیحس ابوعبدهللا ه،یخالو ابن]. 3[
 ).نایب( ،)جایب( .عیالبد

. یالکبـر  طبقـات ). 1410( یالبصـر  یالهاشـم  عیمن بن سعد بن محمد أبوعبدهللا سعد، ابن]. 4[
 . هیالعلم دارالکتب روت،یب ،یاألول الطبعه

. القـرآن  مشـکل  لیـ تأو).  ؟( ینوريالـد  ۀقتیبـ  بـن  مسـلم  بن هللا عبد محمد أبو به،یقت ابن]. 5[
 .هیالعلم دارالکتب روت،یب

 القـرآن  تفسـیر ). 1410( البصـري  القرشـي  کثیـر  بـن  عمر بن إسماعیل الفداء أبو ر،یکث ابن]. 6[
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