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 )ع(قرائتي منسوب به امير مؤمنان بررسي 
 

 ١٭رضا فرشچيان
 استاديار دانشگاه شهيد باهنر كرمان

 )۲۰/۱۲/۱۳۸۶ :يريخ پذيرش نهايتاـ ۲۹/۸/۱۳۸۶ : مقالهتاريخ دريافت (
 

 چكيده
باشـد بـه    قرائتي از سوره عصر که مغاير با قرائت هاي معتبر قرآن کريم مـي             

نسبت داده شده است، از آن جهت که اين قرائت در بردارنـده             ) ع(امير مؤمنان   
 هـائي از  هائي بر سوره عصر است، پذيرش آن به معنـاي حـذف بخـش             اضافه

نـسبت  ) ع(قرآن کريم است، بررسي اسناد دو روايتي که اين قرائت را به امام              
هد، بيانگر اين است که اين روايات از جمله اخبار آحاد است و جز توسط               دمي

يک راوي مجهول الحال نقل نشده است، ابو اسحاق سبيعي تنها کسي است که              
سـحاق از جهـت عـدم       هـاي ابـو ا    روايت را از آن راوي نقل کرده است، روايت        

تصريح به سماع و تحديث و نيز تدليس او مورد نقد جدي رجاليان و محـدثان                
هاي پاياني عمر از حافظه مناسـبي       قرار دارد، عالوه بر آن ابو اسحاق در سال        

برخوردار نبوده است، قرائت منسوب همراه با اختالف نيز نقل شده اسـت بـه               
 . سازد سند، پذيرش آنرا ناممکن مياي که اين اضطراب و آن اخالل درگونه

 
  قرآني، تحريف قرآنئت، سوره عصر، قرا)ع(علي  هاكليد واژه

 
 طرح مسأله

) ع(برخي از محدثان و مفسران قرائتـي خـاص از سـوره عـصر را بـه أميـر مؤمنـان               
سوره عصر را با زيادتي نسبت به قرائت متداول اين          ) ع(اند، بنا بر آن امام      نسبت داده 

 انـه " و   "نوائـب الـدهر   "، قرائت کرده است، اين قرائت در بر دارنده دو بند اضافِه             سوره
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باشد که به ترتيب پس از آيه نخـست و آيـه دوم سـوره عـصر                 مي"فيه الي آخر الدهر   
شود از آنجا که ايـن قرائـت        ذکر شده است و در آيه دوم سوره نيز تغييراتي ديده مي           

ر گرفته است و از طرفي برخي مغرضـان بـراي       مورد استناد برخي از مستشرقان قرا     
مقام علـي     و هم زمان صيانت قرآن کريم و       ١انداثبات تحريف قرآن به آن استناد کرده      

 .نمايداين شبهه و ارائه پاسخ به آن ضروري مي دهد، بحث ازرا هدف قرار مي) ع(
 بالشر، خاور شناس سرشناس فرانـسوي، آنجـا کـه در بـاره اخـتالف قرائـت در                 

هـا بـه نخـستين      بسياري از اين قرائت   : "نويسدگويد، مي مصاحف صحابه، سخن مي   لغ
را به عنـوان نمونـه ذکـر        ) ع(و در ادامه اين قرائت منسوب به علي          "رسدمصاحف مي 

-اي سـخن مـي    ، بالشر بدون استناد به مدارکي قابل اطمينان به گونـه          )۶۸: نک(کند  مي

 . گردد صحابه، قطعي تلقي ميگويد که انتساب اين نمونه قراءات به
 مقريــزي،(کوشــيده اســت تــا بــه ايــن ادعــاء پاســخ دهــد ) ق ه ۳۲۸(ابــن انبــاري 

هـايش را   بدون اشاره بـه او گفتـه      ) ق ه ۴۲۵بعد  (، نويسنده کتاب المباني     )۳۲۲ـ۴/۳۲۱
بند نخـست را تفـسيري      ) ق ه ۶۰۶(، و امام فخر رازي      )۱۰۳جفري،  (تکرار کرده است    

، و اين سخني است که پيش از او ابن انبـاري در الزاهـر بـه آن                  )۳۲/۸۴ (داندبيش نمي 
 ارزيابي کـرده    ٢"مظلم"اسناد روايت را    ) قه  ۳۳۳( ، دينوري )۲/۱۳۹(اشاره کرده است    

برخي به اختصار به اين شبهه اشاره و پاسـخي بـسيار کوتـاه ارائـه             و )۱/۵۴۸(است  
 ما هيچ يک اسناد روايات ايـن قرائـت و مـتن           ، ا )۸۲,۸۰ القرآن و العقيده  حلي،  (اند  کرده
انـد، از ايـن رو نگارنـده مقالـه حاضـر در             ها را مورد کاوش و بررسي قرار نـداده        آن

ها بـه پاسـخ مناسـب دسـت         تالش است تا با بررسي تفصيلي اسناد و متن اين روايت          
 . اردبر د) ع(يابد و بتواند گامي هرچند لرزان در دفاع از حريم قرآن و اهل بيت 

 
 ) ع(قرائت منسوب به علي . ۱

 رسد، قرائتي مخالف بـا آن بـه امـام         مي) ع(به جز قرائت رايج دنياي اسالم که به علي          
نسبت ) ع(هاي آن به علي     منسوب است، اين قرائت همراه با کم و زيادي در عبارت          ) ع(

                                                 
؛ آل  ۱/۸۱قرطبـي،    :عصر بنگريد بـه    هائي از سوره   به زعم حذف قسمت    ،درباره ادعاي تحريف قرآن    .۱

  .۳/۳۴؛ عاملي، االنتصار، ۸۲ ؛ حلي، سيد مسلم، ص۶۴محسن، ص
که در آن بيش از يک راوي مجهـول ديـده شـود و يـا                شود  خوانده مي " مظلم"زماني اسناد يا حديث     . ۲

 .که تشخيص آن براي اهل فن مشکل باشد، داشته باشد) علة غامضة(بيشتر از يک عيب نهفته 



 

 --------------------------------------------------------------------------------------------- )ع(بررسي قرائتي منسوب به امير مؤمنان 
   ۱۲۳

واني و  هاي اين قرائـت را بـاز خـ        داده شده است، سعي نويسنده بر آن است تا روايت         
 . سپس مورد بررسي قرار دهد

و انّه لفيـه  ِإنَّ الِْأنَْساَن لَِفي خُْسٍر  و نوائب الدهر   َوالَْعصِْر"قرائت  ) ق ه ۹۱۱(سيوطي  
اين افراد عبارتند   . کندنقل مي ) ع(را به نقل از جمعي از محدثان از امام           "الي آخر الدهر  

ابـن منـذر    . ۴) ق ه ۳۱۰(بن جرير طبـري     ا. ۳) ق ه ۲۴۹(عبد بن حميد    . ۲ِفريابي  . ۱: از
الـدر  ) (ق ه ۴۰۵(حـاکم نيـشابوري     . ۶ ١ابن انباري در کتاب المـصاحف     . ۵) ق ه ۳۱۹(

 را به نقل از عبد بن حميد، ابن جرير،          ٢اين قرائت ) ق ه ۱۲۷۰(، آلوسي   )۸/۶۲۱, المنثور
 ). ۳۰/۲۲۹(ذکر کرده است ) ع(برد از علي ابن منذر و ديگراني که از آنها نام نمي

را به روايـت عمـرو ذي مـر،         ) ع(همين انتساب به علي     ) ق ه ۹۵۲بعد  (متقي هندي،   
روايـت  " انه فيه الي آخـر الـدهر      : "ذکر نموده است با اين تفاوت که بند آخر به صورت          

عبد بن حميـد، فريـابي، ابـن        ) ق ه ۲۲۴(شده است او اين روايت را از فضائل ابو عبيد           
شـود ايـن دو     ، با وجود اينکه مشاهده مي     )۶۰۲ـ۶۰۱ /۲(کند  قل مي منذر و ابن انباري ن    

اين نقل را از تمامي محدثاني کـه        ) قه  ۱۲۵۰(نقل با هم اختالف اندکي دارند، شوکاني        
 ).۵/۴۹۲ فتح القدير(اند، ذکر کرده است سيوطي و متقي از آنها نام برده

، نگاشـته   جواهر العلم  السة و المجبه جز فضائل القرآن اثر ابو عبيد، تفسير طبري،          
دينوري و مستدرک حاکم نيشابوري، آثار ديگر محدثان نامبرده در دسترس نيست تا      
بتوان روايت را از آنها نقل و مورد ارزيابي قرار داد، از اين رو نويسنده مقاله نـاگزير                  

 . باشدها ميهاي موجود در اين کتاباز ارزيابي روايت
اند اما هيچ يک    ا الفاظ مختلف اقدام به نقل اين قرائت کرده        گروهي از مفسران نيز ب    

سـمعاني  . ۲) ۱۰/۲۸۴) (ق ه ۴۳۷(ثعلبـي   . ۱: انـد، اينـان عبارتنـد از      سندي ارائه نکـرده   
) ۱۰/۴۳۶) (ق ه ۵۴۸(طبرسـي   . ۴) ۵/۵۲۰) (ق ه ۵۴۲ (هابن عطي . ۳) ۶/۲۷۸) (ق ه ۴۸۹(
 ه ۱۱۱۲(حويزي  . ۷) ۲۰/۱۸۰) ( ق  ه۶۷۱(قرطبي  . ۶) ۳۲/۸۴) (ق ه ۶۰۶(فخر رازي   . ۵
عطيـة محمـد سـالم      . ۹) ۱۴/۴۲۹) (قـرن يـازدهم هجـري     (قمي مشهدي   . ۸) ۵/۶۶۶) (ق
  ).۳۰/۴۳۸(صادقي تهراني . ۱۰) ۹/۸۷شنقيطي، (

                                                 
اند و درصدد هاي آن را بازيابي کردهي از روايتامصاحف ابن انباري مفقود است و برخي، پاره. ۱

 )http://tafsir.net/vb/showthread.php?t=6211( .باشندچاپ و نشر آن مي
  .باشددر تفسير آلوسي، به جاي لفيه، لقيه آمده است که به احتمال فراوان اشتباه چاپي مي. ۲
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 روايت ابو عبيد. ۱. ۱
 از إسرائيل،   روايت اين قرائت را به سند خويش از       ) ق ه ۲۲۴(ابو عبيد، قاسم بن سلّام      

عـن  : "، به صورت معنعن ذکـر کـرده اسـت   )ع (عليامام  از مر وعمرو ذ از إسحاق   وأب
 "علي، أنه قرأ والعصر، ونوائب الدهر، لقد خلقنا اإلنسان لخسر، وإنه فيه إلى آخر الـدهر               

 .)۲/۱۲۸: ـ نك(
 روايات طبري . ۲. ۱

انَّ االنـسان لفـي     "در تفسير جامع البيان نخست بدون استناد، قرائِت         ) ق ه ۳۱۰(طبري  
و سـپس دو  ) ۳۷۱ /۳۰(دهـد  نـسبت مـی  ) ع(را بـه علـي   "خسر و انَّه فيه الي آخر الدهر      

-درباره قرائت سوره عصر نقل مي) ع(روايت را از ابو اسحاق از عمرو ذو مر از علی 

باشـد و   کند، روايت نخست مشتمل بر دو بند اضافه بر قرائت متداول سوره عصر مي             
 ). ۳۷۲,۳۷۱ /۳۰(باشد ، اضافه مي» الدهرو نوائب«در روايت دوم تنها عبارت 

: سمعت عليا رضي اهللا عنه يقرأ هذا الحرف:  ذي مر، قالو عن عمر...: روايت نخست
 .نوائب الدهر، إن االنسان لفي خسر، وإنه فيه إلى آخر الدهر والعصر و

والعـصر ونوائـب    :  عن عمرو ذي مر، أن عليا رضـي اهللا عنـه قرأهـا             ...: روايت دوم 
 .هر، إن االنسان لفي خسرالد
 روايت دينوري. ۳. ۱

از سـفيان ثـوري از ابـو اسـحاق از           ) ق ه ۳۳۳(قاضي مالکي، احمد بن مروان دينـوري        
 ص(نقـل کـرده اسـت       ) ع( را از امام علـي       "والعصر ونوائب الدهر  "عمرو ذي مر، قرائت   

 . )۵۴۸ـ۵۴۹
 روايت حاکم نيشابوري . ۴. ۱

را بـا   "والعصر ونوائب الدهر ان االنسان لفي خـسر       "ت  قرائ) ق ه ۴۰۵ (حاکم نيشابوري 
 ). ۲/۵۳۴( از ابو اسحاق از عمرو ذي مر ذکر کرده است  إسرائيلاسناد خويش از

 
 )ع(بررسي قرائت منسوب به علي .  ۲
 بررسي سند . ۱. ۲ 

 جز ابوعبيد، طبري، دينوري و حاکم تمامي محدثان و مفسراني که روايت را بـه امـام             
انـد، دانـشمندان شـيعه، عمومـاً، قرائـت          اند از ذکر سند خودداري کرده      داده نسبت) ع(
-را از مجمع البيان نقل کرده       » والعصر ان االنسان لفي خسر و انه فيه الي آخر الدهر          «
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) ۱۴/۴۲۹؛ قمي مـشهدي،     ۵/۶۶۶؛ حويزي،   ۶۴/۵۹ ،؛ مجلسي ۴/۸۵۸شريف الهيجي،   (اند  
ُروي اسـتفاده   : ذکـر نکـرده اسـت و از واژه        و اين در حالي است که طبرسي سـند را           

انـد  ، دانشمندان اهل سنت نيز عموماً از ذکر سند خودداري کرده          )۱۰/۴۳۶(کرده است   
متقـي هنـدي،    (نام بـرده اسـت      ) عمرو ذو مر  (و صاحب کنز العمال تنها از راوي اخير         

 .دباشنها از جهت ارساِل سند قابل اعتبار نمي، و اين نمونه استناد)۲/۶۰۱
با مالحظه روايات، ابو عبيد، طبري، دينـوري و حـاکم و نيـز سـخن صـاحب کنـز                    

) ع(توان يقين حاصل کرد که روايت را جز عمرو ذو مر، فرد ديگري از علي                العمال مي 
بنابر اين او تنها راوي ايـن روايـت اسـت و از او نيـز فقـط ابـو اسـحق                      . نشنيده است 

عد، سـفيان و اسـرائيل از ابـو اسـحاق روايـت             سبيعي روايت کرده است اما در طبقه ب       
اند، لذا روايت را در دو طبقه نخست تنها يک راوي نقل کرده است و ايـن روايـت                   کرده

توان قرآني بودن مطلبـي را بـا آن اثبـات           شود و نمي  از جمله اخبار آحاد محسوب مي     
ر عارضـه   ، از طرفـي روايـت دچـا       ١رسـد نمود چرا که قرآن جز به تواتر به اثبات نمي         

نقل کـرده   ) ع(باشد، از آنجا که متن اين روايت را تنها يک راوي از علي              غرابت نيز مي  
 . است، بنابراين، روايت هم از جهت متن و هم از جهت سند غريب است

 راويان روايت . ۱. ۱. ۲
ـ أ ، عمرو، راوي ايـن روايـت بـه درسـتي شـناخته شـده نيـست، بيـشتر،          عمرو ذو مر 

؛ عجلـي،  ۶/۲۴۳ابـن سـعد،   (انـد  ياد کرده) ذي مر( با عنوان عمرو ذو مر       رجاليان از او  
، ميـزان االعتـدال   ؛ ذهبـي،    ۷۲؛ طوسـي،    ۵/۱۴۲؛ ابن عدي،    ۶/۲۳۲؛ ابن ابي حاتم،     ۲/۱۸۸
، )۱/۷۴۹،  تقريـب التهـذيب   ؛ همـو،    ۸/۱۰۶،  تهـذيب التهـذيب   ؛ ابن حجرعـسقالني،     ۳/۲۹۴

                                                 
در تأليفات خويش   اند و   دانشمندان برجسته دنياي اسالم، اثبات قرآن به تواتر را امري مسلم دانسته           . ۱

، )۴/۴۰۵ ،أحكام القرآن ( قاضي ابو بکر بن العربي    ) ۸۱ /المستصفى(غزالي: اند، همانند به آن استناد کرده   
 ،الباريفتح  (، ابن حجر عسقالني   )۶/۸۵( ، فخر رازي  )۳/۳۹۲ ،المجموع ؛ نووي، ۱۳۱ـ۵/۱۳۰ ،مسلم(نووي  

 /۶ ،مازنـدراني (ح مسلم، عالمـه شـعراني     و حتي نووي در شرح صحي     ) ۲۰/۹۶( ، بدر الدين عيني   )۹/۱۲۶
انـد،  به اجماع مسلمين در اين خصوص اشـاره کـرده         ) ۲۵۶، ص البيان(، و آية اهللا خوئي      )۱۲۷ ص   تعليقه

، قـرار نگرفتـه و آن را نظـر متـأخران دانـسته اسـت،                )۱/۲۳(ولي اين ديدگاه مورد پذيرش ابـن جـزري        
 و حنفي مذهبان را نيز بر اين اعتقاد دانسته اسـت،           شوکاني در نيل األوطار به شدت با او هم رأي است          

 ؛۱/۳۹۹؛ شــوکاني،۲۳۴ـــ۱/۲۳۳زرکــشي، (هــا بــر تــواتر تاکيــد دارنــد و در مقابــل، شــافعيان و مــالکي
، نويري، عقيده ابن جزري را سخني جديد كه مخالف اجمـاع فقهـاء، محـدثان، اصـوليان و                   )۲۶۳ـ۲/۲۶۲

 ).همان( باشد، دانسته استمفسران مي
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، برقـي و عالمـه او را        )۶/۳۲۹(ه است   استفاده کرد " عمرو بن ذي مر   "بخاري از عنوان    
:  و نيـز نـک     ۳۱۰،   خالصـة االقـوال    ؛ حلـي،  ۷برقي،  (خوانده اند   " عمرو بن مر الهمداني   "

 ). ۱۳/۱۲۵، معجم رجال الحديثموسوي خوئي، 
) ۲/۶۷(ق، از دنيـا رفتـه اسـت         .  ه۷۴از عمرو که بنا به گفتـه ابـن ِحبـان بـه سـال                

روايت کرده است و تنها ابو اسحاق سبيعي        ) ع (از علي : اطالعات اندکي در دست است    
؛ ابن ِحبـان،    ۶/۲۳۲؛ ابن ابي حاتم،     ۶/۳۲۹بخاري،  (از او روايت کرده است      ) ق.  ه۱۲۷(
و از همين رو است که در رجال شيخ طوسي و رجـال برقـي و بـه پيـروي از                     ) ۶۷ /۲

؛ ۷رقـي،   ؛ ب ۷۲طوسـي،   (دانسته شده است    ) ع(برقي در خالصه عالمه از اصحاب علي        
-و به دليل همين نبود اطالعات است که رجاليان، عمرو را مجهول خوانـده             ) ۳۱۰حلي،  

، ابـن عـدي     )۶/۳۲۹(اسـتفاده کـرده اسـت       " ال ُيعرف "از عبارت   ) ق.  ه۲۵۶(اند، بخاري 
او را از جمله مشايخ مجهوِل ابو اسحاق کـه فـرد ديگـري از آنهـا روايـت                   ) ق.  ه۳۶۵(

و ) ق.  ه۸۵۲(، ابـن حجـر     )ق.  ه۴۶۳(، خطيـب بغـدادي      )۵/۱۴۲(کند، دانسته اسـت     نمي
تقريـب  ، ابن حجر عسقالني،     ۱۱۱،  خطيب بغدادي (اند  جواهري نيز او را مجهول دانسته     

 ).۴۳۷؛ جواهري، ۱/۷۴۹التهذيب، 
: انـد، هماننـد  نام عمرو در کتاب هائي که درباره ضعفاء به رشـته تحريـر در آمـده    

 ۵۹۷(امل ابن عدي و الضعفاء و المتروکين اثر ابن جـوزي            ک) ق.  ه۳۲۲(ضعفاء عقيلي   
، ابــن )۲/۲۲۲؛ ابــن جــوزي، ۵/۱۴۲؛ ابــن عــدي، ۳/۲۷۱عقيلــي، (شــود ديــده مــي) ق. ه

گردد که در حديثش مناکير زيادي وجود دارد و از ايـن رو             متذکر مي ) ق ه ۳۵۴(حبان
 ١ آن احتجـاج کـرد   اگر به تنهائي راوي روايتي باشد خارج از حدي است که بتـوان بـه              

)۲/۶۷ .( 
و همانگونه که دکتر    ) ۲/۱۸۸(وي را توثيق کرده است      ) ق ه ۲۶۱(ظاهراً تنها عجلي    

ها عبدالعليم بستوي محقق کتاب معرفه الثقات به آن اشاره کرده است اين نمونه توثيق
و از ا ) ق ه ۲۷۴(، برقي   )۱/۱۳۰همان،  (داللت بر تساهل عجلي در ارزيابي راويان دارد         

بخـش   و به همين دليل عالمـه او را در        ) ۷ص  (ياد کرده است    ) ع(در ضمن اولياء علي     
، )۳۱۰ ص( نخست خالصه که به افراد مورد اعتماد وي اختـصاص دارد، آورده اسـت     

                                                 
 في حديثه المناکير الکثيرة التي التشبه حديث االثبات حتي خرج بها عن حد االحتجاج به اذا انفرد علي .۱

  .قلة روايته
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-احمد برقي در نزد رجاليان به تساهل در نقل روايات و اعتماد بر ضعفاء شناخته مي               

تـوان  ، از اين رو نمي    )۱۴۱ـ۱/۱۳۸قهپائي،  (شود  شود و به همين خاطر از قم تبعيد مي        
توثيق عجلي و نيز سخن برقي را چندان جدي تلقي کـرد و از آنجـا کـه قبـول روايـت                      

؛ ۱۲۰عراقـي  : نـک (هائي چون عدالت و ضابط بودن وي متوقـف اسـت   راوي بر شرط  
راوي و امکان پي بردن به آن شرط در مورد اين           ) ۸۳ـ۸۰ ؛ غفاري، ۱۲،التقريب  نووي،

 .وجود ندارد، بنابراين روايت وي از اين جهت قابل قبول و احتجاج نخواهد بود
معروف به ) ق ه ۱۲۷حدود (َهْمداني کوفي هللا عمرو بن عبدا ابو اسحاق سبيعي  ـب

-نقـل مـي   ) ع(اسحاق سبيعي، روايِت قرائت مورد گفتگو را از عمرو ذو مر از علي              ابو  

مشايخ بسياري که تا سيصد نفر گفتـه شـده، حـديث            وي از محدثاني است که از       . ندک
، بنا  )۱/۱۱۴،  ، تذکرة الحفاظ  ذهبي(نقل کرده است و گروه بسياري نيز راوي او هستند           

حرکت کـرده   ) ع(به گزارش نويسنده الصراط المستقيم، وي براي جنگ با امام حسين            
 و برخي ديگـر     ولي ابن معين، ابن حنبل و ابو حاتم رازي        ) ۳/۲۵۳نباطي بياضي، (است  

؛ مبـارکفوري،   ۱/۱۱۴،  تذکرة الحفاظ ؛ ذهبي،   ۶/۲۴۳ابن ابي حاتم،    (اند  او را توثيق کرده   
او را اعلم از زهري وقتاده درباره حديث علـي          ) ق.  ه۲۰۴(و ابو داود طيالسي     ) ۲/۴۱۵
 ). ۱/۱۱۵، تذکرة الحفاظذهبي، (و ابن مسعود دانسته است ) ع(

 :نمايد از چند مسأله ضروري ميدرباره ابو اسحاق سبيعي، بحث
ابـو اسـحاق سـبيعي از گـروه بـسياري      : مشايخ فراوان و مجهول ابـو اسـحاق      . ۱ 

انـد  حديث نقل کرده است، تعداد مشايخ او را سيصد تن و حتي چهارصد نفر نيز گفته               
، ابـو داود    )۸/۵۶،  تهـذيب التهـذيب   ؛ ابن حجـر عـسقالني،       ۱/۱۱۴تذکرة الحفاظ،   ذهبي،  (

کنـد کـه فـرد ديگـري از آنهـا روايـت       شود که او از صد شيخ حديث نقل مي        متذکر مي 
، اين عده در گزارش ابن حجر از ابو اسحاق، هفتاد يا هشتاد نفـر               )۱/۳۱۶(نکرده است   
 ). ۸/۵۶، تهذيب التهذيبابن حجر عسقالني، (اند ذکر شده

 اسـحاق   هاي رجال از افرادي ياد شده اسـت کـه از مـشايخ مجهـول ابـو                در کتاب 
، لسان الميـزان  ؛ ابن حجر عسقالني،     ۵/۱۴۲؛ ابن عدي،    ۷برقي،  : براي نمونه نک  (هستند  

، اين بدان معني است که راه شناخت اين افراد، منحصر به روايت ابـو اسـحاق                 )۱/۴۷۶
ابو اسـحاق از گروهـي      : دارداظهار مي ) ق ه ۲۵۹(از آنها است، محدث شام جوزجاني       

ته شده نيستند و نزد اهل علم، جز از طريـق حکايـت او، از               روايت کرده است که شناخ    
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تهـذيب  ؛ ابـن حجـر عـسقالني،        ۴۶/۲۳۳ابـن عـساکر،     (آنها مطلبي منتشر نـشده اسـت        
 ).۸/۵۹، التهذيب

توان روايت اين چنين افراد را پذيرفت، آيا معقول است که از صد             آيا به راحتي مي   
رآن کـريم آن انـدازه بـراي مـسلمانان          محدث تنها يک نفر راويت کند، به راستي آيا قـ          

تنهـا توسـط يـک نفـر راوي         ) ع(عزيز نبوده که قرائتـي از آن، آن هـم از سـوي علـي                
توان روايتي که صيانت قرآن کريم را مـورد پرسـش قـرار             مجهول نقل شود و آيا مي     

دهد، تنها با روايت عمرو بن ذي مر پذيرفت، روايتي که تنها ابو اسـحاق از او نقـل                   مي
رسـد کـه در     به نظر مي  . کند و ابو اسحاق نيز مرد ميدان روايت از ناشناسان است          يم

چنين مواردي، روايت اعتبار ندارد و قابل اعتماد نخواهد بود بلـي اگـر روايتـي کـه از                   
مجاهيل نقل شده است منافاتي با قرآن کريم و سنت قطعي نداشـته باشـد و مـضمون       

 . توان از درجه اعتماد به آن سخن گفتدد، ميآن به وسيله ديگر روايات تأئيد گر
ابو زرعة، ابن صالح، ابن حجـر، صـاحب زوائـد           : کاستي در حافظه ابو اسحاق    .  ۲ 

کـه حـدود يـک قـرن زيـسته      (ابو اسحاق : اندسنن ابن ماجة و برخي ديگر متذکر شده      
 ؛ ابـن حجرعـسقالني،    ۲۲۰ابـن صـالح،     (در اواخر عمر دچار اختالط بوده است        ) است

؛ ۳۸۷، ۲/۱۲۶؛ مبـارکفوري،  ۷۹,۷۸؛ ابن کيال،  ۲/۹۳۹،  ؛ ابن ماجة  ۱/۷۳۹ تقريب التهذيب، 
باشـد  اختالط، تباهي عقل و منظم نبودن سخنان و کارهـاي فـرد مـي              ،)۴/۱۴۰؛  ۳/۱۶۲
 ). ۱/۱۱۰، معرفه الثقات) مقدمه(؛ عجلي، ۶۸۸ فيروز آبادي،(

  از حافظه خوبي برخـوردار     کند که وي در آخر کارش     اشاره مي ) ق.  ه۴۵۸(بيهقي  
ضمن تأئيد فراموش کاري و تغيير در حافظـه         ) ق.  ه۷۴۸(، ذهبي   )۱/۱۰۸(نبوده است   

، )۳/۲۷۰،  ميـزان االعتـدال   ؛  ۱/۲۳۳،  تـذکرة الحفـاظ   (ابو اسحاق، منکر اختالط او اسـت        
هـيچ يـک از ائمـه بـه آنچـه در مـورد              : گويـد مي) ق.  ه۷۶۱(نويسنده کتاب المختلطين    

عالئي، (اند  بو اسحاق گفته شده، توجهي نکرده اند و مطلقاً به او احتجاج کرده            اختالط ا 
۱/۹۴.( 

توان پذيرفت چرا که برخي ائمه حديث، رجال و درايـه اهـل سـنت               گفته وي را نمي   
هاي ابو اسحاق به تغيير و يا اختالط وي اشـاره دارنـد، ابـن معـين            در ارزيابي روايت  

ابـن حجـر    (دانـد   ز ابو اسـحاق را پـس از تغييـر وي مـي            سماع ابن عيينه ا   ) ق.  ه۲۳۳(
از ديگر محدثان برجـسته اهـل       ) ق.  ه۲۴۱(، ابن حنبل    )۸/۵۹،  تهذيب التهذيب عسقالني،  
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هـايش را در آخـر      دارد که ابو اسحاق ثقه است ولي راويان او، روايـت          سنت اظهار مي  
، عجلـي در ارزيـابي      )۲۲/۱۱۰؛ مزي،   ۶/۲۴۳ابن ابي حاتم رازي،      (١اندهکار او، نقل کرد   

ابـن  ) ۱/۳۷۰(اسـحاق اشـاره دارد      چند تن از راويان به سماع دير هنگام آنـان از ابـو              
از برجستگان اهل سنت در درايه و ابن حجر صراحتاً به اخـتالط او              ) ق ه ۶۴۳(صالح  

، از متأخران   )۷۳۹ تقريب التهذيب، ؛ ابن حجرعسقالني،    ۲۲۰ ابن صالح، (اند  اشاره کرده 
و از معاصـران،    ...)  و ۳۸۷،  ۲/۱۲۶(ارکفوري در مواردي به اخـتالط او اشـاره دارد           مب

هاي کتاب السنة اثر ابن ابي عاصـم بـه اخـتالط ابـو اسـحاق                الباني در ارزيابي روايت   
  .)۱۶۵، ۸۶ابن ابي عاصم، (دهد تذکر مي

اد هـاي ابـو اسـحاق سـبيعي اعتمـ     توان به روايـت دهد که نمي  اين موارد نشان مي   
-هائي که از چنين فردي قبل از اخـتالط شـنيده شـده مـي              مطلق کرد و محدثان روايت    

پذيرنـد  پذيرند و آنچه پس از اختالط روايت کرده يا درباره آن شک وجود دارد، نمـي               
 ). ۱/۱۱۰، معرفه الثقات) مقدمه (عجلي،: نک(
 خود را معنعن هايابو اسحاق بيشتر روايت: عنعنه و تدليس در روايات ابو اسحاق. ۳

رسـاند،  در روايـت، صـراحتاً اتـصال سـند را نمـي            "عن" از آنجا که واژه      ٢.کندنقل مي 
-دانشمندان درايه در حکم اين نمونه روايات، اختالف نظر دارند، برخي چنـين روايـت              

از نظر صحيح ) ق ه ۹۶۵(کنند، شهيد ثاني هائي را همانند مرسل و منقطع محسوب مي 
 اگر امکان مالقات راوي با مروي عنه وجود داشته باشـد و راوي از               :کندچنين ياد مي  

شوند و در صورتي که راوي      تدليس مبرا باشد، اين نمونه روايات متصل محسوب مي        
). ۹۹ص  (کنـد   به تدليس معروف باشد، صـرف ديـدار او بـا مـروي عنـه کفايـت نمـي                  

 روايت معنعن نمـود،     توان حکم به اتصال سند    بنابراين در صورت فقد اين شروط نمي      
عجلـي،  (شود  و از همين رو است که تدليس، عاملي در ضعف سند روايت شناخته مي             

 ). ۱/۱۱۱، معرفه الثقات) مقدمه(
شود، توسط ابـو اسـحاق سـبيعي        هر دو روايتي که در اين مقاله از آنها گفتگو مي          

 : اند، بنگريدمعنعن نقل شده
                                                 

 . و لکن هوالء الذين حملوا عنه بأخرة.۱
-شود که تصريح به تحديث در رواياتاثر ابن ابي عاصم، متذکر مي" السنة" الباني در تخريخ روايات .۲

، اما در موارد اندکي وي از لفظ حدثنا يا سألت استفاده کرده )۸۶ص (ا نديده است هاي ابو اسحاق ر
 . باشندمعنعن نمي ها،، اين معدود روايت)۲۴۱/ ۱؛ عيني، ۱۰۹/ ۱مارديني، (است 
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 ).۵۴۹دينوري، : ـ  و نک۳۰/۳۷۱طبري، ... (مرسفيان عن اَبي اسحاق عن عمرو ذي ... 
، حـاکم نيـشابوري،     ۳۰/۳۷۱طبـري،   ... (اسرائيل عن اَبي اسحاق عـن عمـرو ذي مـر          ... 
۲/۵۳۴ .( 

.  ه۲۴۱( از سوئي ابو اسحاق در ميان محدثان به تدليس معروف است، کرابيـسي              
جعفـر طبـري، ابـو      از نخستين کساني که درباره ُمَدلِّسين تـأليف دارد، و نيـز ابـو               ) ق

، )۸/۵۹تهـذيب التهـذيب،     ابن حجرعسقالني،   (اند  اسحاق را در زمره ُمَدلّسان ذکر کرده      
طبقـات المدلـسين، ذکـر کـرده و او را مـشهور بـه تـدليس        در ابن حجر نيز نـام او را      

کنـد کـه حـديث کوفيـان را جـز اعمـش و ابـو        و از معن نقل مـي   ) ۴۲ص(دانسته است   
، مضمون همين سخن را ابـن حنبـل از          )۸/۵۹،  تهذيب التهذيب (د  اسحاق تباه نساخته ان   

شود ، ابن حجر در توضيح سخن معن متذکر مي        )۱/۲۴۴العلل،  ( نقل کرده است     ١مغيرة
 ). ۸/۵۹، تهذيب التهذيب(که مراد تدليس است 

، ابـن   )۷/۷۴سير اعـالم النـبالء،      ذهبي،  ) (ق.  ه۳۰۳(دانشمندان ديگري چون نسائي     
، )۶/۲۵۰،  نيـل االوطـار   (، شـوکاني    )۸/۵۹،   تهـذيب التهـذيب    حجر عـسقالني،  ابن  (ِحبان  

 . اندبه مدلس بودن او اشاره کرده) ۴/۱۴۰؛ ۲/۴۱۵) (ق.  ه۱۲۸۲(مبارکفوري 
هاي معنعن ابو اسحاق سبيعي، به دليل شهرت او بـه تـدليس، اگـر               بنابراين، روايت 

 مبـارکفوري، دربـاره     .چه ظاهري متصل دارنـد ولـی حکـم روايـت متـصل را ندارنـد               
چگونه اسناد اين روايت صحيح است در حالي که ابو          : نويسدروايتي از ابو اسحاق مي    

 ).۴/۱۴۰(اسحاق در پايان عمر دچار اختالط بوده و مدلس نيز بوده است 
در قرائـت  ) ع(با مراجعه بـه روايـت هـاي منـسوب بـه علـي              راويان ابو اسحاق  : ج

ها سفيان و اسرائيل، روايت را از ابو اسـحاق از عمـرو     يابيم که تن  سوره عصر، در مي   
 . اندذي مر نقل کرده

و سـفيان بـن   ) ق ه ۱۶۱(سفيان نامي است مـشترک ميـان سـفيان ثـوري            : سفيان
کند و وکيع ، در روايت طبري وکيع از سفيان از ابو اسحاق روايت مي)ق ه ۱۹۸(عيينة 

) ۱۰۵،  ۴/۱۰۰،  تهـذيب التهـذيب    الني،ابـن حجرعـسق   (باشد  از راويان هر دو سفيان مي     
تـوان سـفيان را شـناخت، مگـر اينکـه بـا اسـتناد بـه روايـت            بنابراين از اين جهت نمي    

 و نيز بنا به شهرِت سفيان ثوري، اطالق )۵۴۸/ص(دينوري که از ثوري نام برده است    

                                                 
 .است) ق.  ه۱۳۴حدود (و مغيره بن مقسم )  هـ ق۱۹۸(ظاهراً مراد معن بن عيسي .  ۱
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و را حمل به ثوري کنيم و يا به لحـاظ اينکـه ابـن معـين، او و شـعبه را از اصـحاب ابـ        
، مـراد از سـفيان را شـخص سـفيان بـن             )۲۳۲،  ۴۶ابن عساکر    (١اسحاق خوانده است  

دربـاره روايـت سـفيان از منـصور         ) ق ه ۸۵۵(سعيد ثوري بدانيم، همانگونه که عيني       
، بنـا بـه     "اثبت الناس في منصور هو سفيان الثـوري       : "اندنويسد از آن جهت که گفته     مي

 ). ۳/۱۸۷(باشد ظاهر مراد از سفيان، ثوري مي
توان اطمينـان حاصـل کـرد کـه راوِي ابـو اسـحاق در              با مالحظه آنچه گذشت مي    

روايت طبري، سفيان ثوري باشد، ولي آيا او قبل يا بعد از اختالط و تغييـر در حافظـه     
 .ابو اسحاق روايت را شنيده است، محل ترديد و جاي گفتگو است

سفيان ثوري سالها بعد از وفات ابو       با وجود اينکه وفات شعبه و       : نويسدالباني مي 
ابن ابـي عاصـم،     (اند  اسحاق است ولي احاديث اين دو را از ابو اسحاق صحيح دانسته           

شايد آنچه الباني نوشته است به دليل سـخن ابـن معـين باشـد کـه اصـحاب ابـو                     ) ۸۶
 هجري و وفات او ۹۷ن ثوري به سال     انند اما تولد سفيا   داسحاق را سفيان و شعبه مي     

 کوفه را ترک گفته و ديگـر و         ۱۵۰ واقع شده است وي در سال        ۱۶۱در بصره به سال     
بنابراين ) ۴/۱۰۱، تهذيب التهذيبابن حجر عسقالني، (ديگر به آن شهر باز نگشته است 

 سال داشته و ثوري حدود سي سال از         ۶۵به هنگام والدِت ثوري، ابو اسحاق بيش از         
زندگي خويش را در زمان حيات او زيسته است و پس از ابـو اسـحاق بيـست و چنـد                     

ق، نزديک به سي و چهار سال پس از ابو .  ه۱۶۱سال در شهر ِوي زيسته و نهايتاً در 
شود که بيش از نيمي از زندگي شصت و چهار          اسحاق از دنيا رفته است، مشاهده مي      

تـوان پـذيرفت کـه سـفيان     آيا به راحتي ميساله ثوري، پس از ابو اسحاق بوده است،     
بنـا بـر ايـن، بـه احتمـال          . ثوري پيش از اختالط ابو اسحاق از او روايت شنيده باشـد           

توانيم مطمئن باشيم که او روايـت را        فراوان، راوي روايت، سفيان ثوري است اما نمي       
 .در زمان صحت و سالمت ابو اسحاق شنيده باشد

اوي ابن عيينة باشد، ابن معين، سماع ابن عيينة از ابـو            احتمال ديگر اين است که ر     
) ۸/۵۹،  تهذيب التهذيب ابن حجر عسقالني،    (داند  او مي ) حافظه(اسحاق را پس از تغيير      

ابن عيينة زماني از ابو اسحاق حديث شنيده است کـه در او انـدکي               : نويسدو ذهبي مي  
                                                 

انما اصـحاب ابـي     " عبارت) ۱/۲۱۰(ميزان االعتدال :  و منابع ديگر همانند    )۱/۲۳۲( در تار يخ ابن معين    . ۱
 .نيز ديده مي شود" ثوري"آمده است ولي در نقل ابن عساکر از ابن معين واژه " اسحاق سفيان و شعبة

 



-------------------------------------------------------------------------------------------- رضا فرشچيان                       
    ۱۳۲

لي خليلي، سـماع ابـن عيينـه از ابـو           ، ابويع )۳/۲۷۰،  ميزان االعتدال (تغيير پيدا شده بود     
و از سوئي ديگر ابن عيينة خود       ) ۲۲۰ابن صالح،   (داند  اسحاق را پس از اختالط او مي      

، تهـذيب التهـذيب  ابـن حجـر عـسقالني،    (نيز در پايان عمر مبتال به اختالط بوده اسـت          
 از  توان اطمينان حاصل کرد کـه راوي، روايـت را پـيش           در اينجا نيز نمي   ) ۱۰۶ـ۴/۱۰۷

اختالط و يا تغيير در حافظه ابو اسحاق شنيده باشد و در چنين مـواردي بايـستي در                  
 .قبول روايت توقف نمائيم

ديگـر راوي ايـن     ) ق ه ۱۶۰حـدود   (نوه ابو اسحاق، اسـرائيل بـن يـونس          : اسرائيل
 ). ۲/۵۳۴، حاکم نيشابوري،۳۰/۳۷۲، ابن جريرطبري،۱۲۸/ ۲ابو عبيد،(روايت است 

اسحاق دانـسته اسـت     اسرائيل از ابو اسحاق را در اواخر کار ابو           اعابن حنبل، سم  
و عجلي، سماع زکريا بن ابي زائدة از ابو اسحاق را در آخر کار وي، در ) ۳۷۸عراقي، (

شود که روايت زکريا و زهير و اسـرائيل از ابـو اسـحاق              داند و متذکر مي   پيري او مي  
سـه را هماننـد هـم دانـسته و از سـفيان             ؛ ابن معـين هـر       )۱/۲۶۱(همانند يکديگر است    

اين عبارات گوياي آن اسـت  ). ۱/۲۷۳(برد وشعبه به عنوان اصحاب ابو اسحاق نام می    
که روايت اسرائيل از جدش، از آن جهت که پس از تغيير حافظه ابو اسحاق بوده قابل                 

در اين خصوص بـر خـالف ابـن         ) ق ه ۱۹۸(پذيرش نيست، البته عبدالرحمن بن مهدي       
دهد و اسرائيل را اثبت از سفيان وشعبه دانسته است و ابـو حـاِتم رازي        عين نظر مي  م
اسحاق متقن تر دانسته و اشاره کـرده کـه          اسرائيل را از همه اصحاب ابو       ) ق ه ۲۷۷(

 ). ۳۷۹عراقي، (در صحيحين روايت اسرائيل از جدش وجود دارد 
تـوان بـر روايـت او اعتمـاد         با مالحظه نقد ابن معين و معاصرانش بر اسرائيل نمي         

کرد چرا که حتي اگر اطمينان نداشته باشيم که روايت را بعد از اختالط، شنيده باشـد                 
و نيـز در    ) ۱/۱۱۰ معرفـه الثقـات،   ) مقدمـه (عجلي،  (باز روايت مورد قبول نخواهد بود       

؛ شـهيد ثـاني،     ۸۷ابـن صـالح،     (مقام اجتماع جرح و تعديل در فردي، جرح مقدم اسـت            
۱۹۹.( 

، مشخص نيـست کـه   )عنعنة(با توجه به آنچه گذشت و نيز عدم تصريح به تحديث           
، شـايد بتـوان     )۲/۵۳۴( خوانـد چرا حاکم نيشابوري اين روايت را صحيح االسـناد مـي          

اند، پـذيرفت   آنچه را ابن حجر و ديگران درباره تساهل حاکم در ارزيابي احاديث گفته            
  .)۴۰۸؛ ابوزهو، ۱/۱۰۶،تدريب الراوي سيوطي،(

 : اين ارزيابي نشان مي دهد که سند اين دو روايت از چند جهت قابل اعتماد نيست
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روايت معنعن است و ابـو      . ۲. عمرو ذو مر، راوي اصلي روايت، مجهول الحال است        . ۱
کند مشهور بـه تـدليس اسـت و ايـن نمونـه             اسحاق سبيعي که روايت عمرو را نقل مي       

ابو اسحاق سبيعي در پايان عمر بـه        . ۳. را ندارد هاي معنعن حکم حديث متصل      روايت
اختالط يا کاستي در حافظه مبتال بوده است و مشخص نيست که راويـان او، ايـن دو                  

اند و روايت راوياني که بعـد از اخـتالط روايـت را             روايت را چه زماني از او نقل کرده       
سـماع ابهـام وجـود    اند قابل قبول نبوده و همچنين است اگر نسبت به زمـان  نقل کرده 

 . داشته باشد
 
 اضطراب متن روايت قرائت سوره عصر . ۳

  المجالـسة پيشتر گفته شد که اين قرائت با سند تنها درفضائل ابو عبيد، تفسير طبـري،    
سـبيعي از    اسـحاق شود، روايت اسرائيل از ابو       و مستدرک حاکم ديده مي     دينورياثر  

مجالسة، وجود دارد، بنا بر روايت ابوعبيـد،        هاي ياد شده، جز ال    عمرو ذي مر در کتاب    
والعصر، ونوائب الدهر، لقد خلقنا اإلنسان      : "سوره عصر را چنين خوانده است     ) ع(علي  

والعصر و نوائب   : " و طبري روايت کرده است     )۲/۱۲۸ ("، وإنه فيه إلى آخر الدهر     خسٍرِل
ونوائـب  " ، دو بند اضافه)۳۰/۳۷۲ ("الدهر ِاّن االنسان لفي خسر و انه فيه الي آخر الدهر 

شود ولي ابو عبيـد، آيـه دوم         در هر دو نقل ديده مي      "وإنه فيه إلى آخر الدهر    " و   "الدهر
 .اي ديگر نقل کرده استسوره عصر را به گونه

نيـست  " و انـه فيـه الـي آخـر الـدهر          : "روايت حاکم از اسرائيل مشتمل بر بند آخـر        
اين در حالي اسـت     . روايت همانند يکديگرند  ، با اينکه سه راوي نخست هر دو         )۲/۵۳۴(

که روايت حاکم از اسرائيل از ابو اسحاق همانند روايت طبري از سفيان از ابو اسحاق            
 ).۳۰/۳۷۲(است 

شـود و بـا اينکـه نويـسنده      در کنز العمال روايت تنها با نام عمرو ذي مر ديده مي       
اخذ کرده است و نامي از تفسير       ... تصريح دارد روايت را از فضائل القرآن ابو عبيد و         

متقـي هنـدي،    (طبري نبرده است اما روايت او همانند روايت طبري از اسـرائيل اسـت               
شود که اين روايت همراه بـا کاسـتي و زيـادي از عمـرو ذي مـر       مشاهده مي ). ۲/۶۰۱

 . ، طبري، حاکم نيشابوري و متقي هندي نقل شده است١ابو عبيد توسط،
                                                 

اشاره شده است و  ادامه سوره، "  والعصر ونوائب الدهر"در روايت دينوري از سفيان تنها به قرائت. ۱
 ).۵۴۹ ص: ـ نک( مانده استمسکوت
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نـسبت داده شـده، در    ) ع( همراه با سند نيست و تنها به امام          هاي روايات ساير نقل 
 الـدر (نقل سيوطي بند اخير روايت به صـورت ِانـه لَفيـه الـي آخـر الـدهر آمـده اسـت                     

، ايـن در حـالي اسـت کـه سـيوطي            )۳۰/۴۳۸،صادقى تهرانى :  و نيز نک   ۸/۶۲۱،  المنثور
 بـا نقـل طبـري از اسـرائيل     کند، لذا اين نقل هـم   نقل مي ... روايت را از طبري و حاکم و      

باشد و با نقل حاکم نيز سازگار نيست چـرا          خواند چرا که مشتمل بر الم تأکيد مي       نمي
 . که اصوالً حاکم بند آخر را ذکر نکرده است

، )ع(علـي   ) حـرف (حکايت شده است کـه در قرائـت         : نويسدمي) ق ه ۴۸۹(سمعاني  
. بـوده اسـت   "و فيـه الـي آخـر العمـر        والعصر و نوائب الدهر ان االنسان لفي خسر و ه         "

نـسبت داده شـده اسـت       ) ع(شود که آخرين بند با تفاوت بيشتري به امام          مشاهده مي 
)۶/۲۷۸ .( 

کنـد کـه در   از برخي عرفاء معاصـر خـويش نقـل مـي         ) ق ه ۱۰۸۸(شريف الهيجي   
چنـين  : گويـد لفي خسر الي آخر الدهر بوده است، اگـر چـه خـود مـي              )... ع(قرائت ائمه   

 ). ۴/۸۵۸(ئتي را در کتابي نديده است قرا
و بـه پيـروي از   ) ۱۰/۴۳۶طبرسـي، (و مجمع ) ۱۰/۲۸۴) (ق ه ۴۲۷(در تفسير ثعبلي  

، نـور الثقلـين     )۶۴/۵۹مجلـسي،   (، بحـاراالنوار    )۴/۸۵۸(آن در تفسير شـريف الهيجـي        
د و  شـو بند اول مشاهده نمـي    ) ۱۴/۴۲۸،  قمى مشهدى (، و کنز الدقائق     )۵/۶۶۶حويزي،  (

 . آمده است"ِانَّه فيه الي آخر الدهر"بند دوم به صورت 
نـسبت داده شـده اسـت       ) ع(شود که قرائتي که به امام       از آنچه گذشت مشاهده مي    

ها هـر دو بنـد، در       مشتمل بر دو بند اضافه بر قرائت سوره عصر است، در برخي نقل            
نسبت داده شده   ) ع(امام علي   اي از آنها تنها بند دوم به        برخي ديگر بند اول و در پاره      
نسبت داده شده است    ) ع( مورد اختالف به آن حضرت       ۳است و بند دوم، به تنهائي با        

و ابو عبيد آيه دوم سوره را همانند ديگران روايت نکـرده اسـت، بنـابراين، روايـت از                   
 . جهت متن دچار اضطراب است

يـست، آن هـم دربـاره     روشن است چنين روايتي با اين همه اختالف قابل پذيرش ن          
 . قرآن کريم که مسلمانان نهايت دقت را در حفظ و پاسداري از آن داشته و دارند

نـسبت  ) ع(چنين قرائتی اما با اختالف بسيار بيشتر در تفسير قمي به امام صـادق               
همـراه بـا    ) ع(اين روايت نيز همانند روايت منسوب بـه علـي           ). ۲/۴۴۱ (داده شده است    

شـريف  : بنگريد بـه  (نسبت داده شده است     ) ع(زيادي به امام صادق     اختالف و کمي و     
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هـاي مـضطرب و ناهماهنـگ       توان با اين روايـت    باشد چرا که نمي   قبول نکردن آنها مي   

 .قرآني بودن مطلبي را اثبات نمود
 

 نتيجه 
هائي که قرائتي از يابيم روايتر نظر داشتن آن چه در اين نوشتار گذشت درميبا د

اند از جهت سند و متن مورد خدشه است، نسبت داده) ع(سوره عصر را به امام علي 
شوند از سندي درخور برخوردار اين روايات که از جمله اخبار آحاد محسوب مي
وي، روايت را نقل کرده است، راوي نيستند چرا که در دو طبقه نخست تنها يک را
آيد و شيِخ وي به دليل عدم تصريح به طبقه اول از مجاهيل و ضعفاء به شمار مي

تحديث و تدليس و اختالط و يا مبتال شدن به کاستي در حافظه مورد اعتراض جدي 
نسبت ) ع(رجاليان و محدثان قرار دارد، متن روايت نيز با اختالف و اضطراب به امام 

 .اده شده است، از اين رو اين قرائت شرايط الزم قبول را دارا نيستد
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