
 
 بع تواتر قرائات سۀگیری انگار تاریخی مراحل شکلۀمطالع

 
 ٢ مرتضی ایروانی نجفی١زینب حسینی،بیبی

 )٥/٣/٩٨ :ـ تاریخ پذیرش مقاله٢٠/٩/٩٧: تاریخ دریافت مقاله(

 
 چکیده

های مهم دانش قرائات  تواتر قرائات سبع، یکی از چالشۀگیری انگارفهم چگونگی شکل
ارای دهد که این قرائات، دبا وجود اینکه تاریخ و اسناد قرائات سبع نشان می. است

سنت، به صورت یک باور شایع در آمده شرط تواتر نیستند، ولی این انگاره در بین اهل
 .اندرا کافر دانستهاست، تا آنجا که برخی، منکر آن

 ۀ ساختاری تاریخی و با استفاده از ابزار توالی در مطالعۀدر این پژوهش، از روش مطالع
نیز تالش شده . ه، بهره برده شده استهای پیدایش این انگارتاریخ، برای کشف زمینه

 .تا به ارتباط بین تاریخ قرآن، با تاریخ اسالم و تاریخ حدیث، توجه شود
آید ولی با شمار می تواتر قرائات سبع، اگر چه از موضوعات تاریخ قرآن بهۀپیدایش انگار

 ۀ حیطتوجه به این دو. موضوعات مختلفی از تاریخ اسالم و تاریخ حدیث ارتباط دارد
برخی ازاین موضوعات . گشا هستندمرتبط، در بازگشایی ابهامات پیدایش این انگاره، راه

سنت، سرقت حدیث، ، مشکل مداراإلسناد روایات فقهی اهل)ع(کتاب علی: عبارتند از
 ....بندی جامعه در حکومت عباسیان،نظام طبقه

 
 عامه، قرائات سبعال، سرقت حدیث، طبقه)ع(تواتر، کتاب علی :ها کلید واژه
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 مقدمه. ١
آوری قرآن کریم، در مباحث تاریخ قرآن، از یکی از موضوعاتی که در کنار تواتر و علم

پژوهان قرارداشته است، موضوع هجری تاکنون، همواره مورد توجه قرآن های نخستسده
 .  تواتر یا عدم تواتر قرائات سبع بوده است

. های متعددی نوشته شده استنون مقاالت و کتاب تواتر قرائات، تا کۀ انگارۀدربار
 نادرستی تواتر قرائات سبع را با ۀاند، مسئلگران شیعی معاصر تالش کردهبرخی پژوهش

 .توجه به عدم احراز شرایط تواتر در اسناد قرائات سبع تبیین نمایند
 موضوع ای از یکی از پژوهشگران معاصر، کمتر بههای انجام شده به جز مقالهپژوهش

 تاریخی پرداخته است، در این پژوهش، نویسنده بر این باور ۀتواتر قرائات، به روش مطالع
 اسالمی ۀ مسیحی یونانی به جامعۀاست که اصطالح تواتر، احتماالً در اثر روابط جامع

 بار سخن از خبر متواتر، در آثار شافعی دیدهورود یافته است و همچنین نخستین
الح دارای منشأ کالمی است و ابتدا در راستای اثبات حقانیت قرآن در این اصط. شود می

گفتمان مسیحیت و اسالم به کار رفته، سپس به فقه و اصول فقه، ورود یافته و در ادامه 
 ].٣٦٩، ص١٦، ج٢٠[ در مورد قرائات، نیز به کارفته است

مواره یکی از نقاط مورد  تواتر یا عدم تواتر قرائات سبع، در مطالعات تاریخ قرآن، هۀمسئل
سنت سنت بوده است، معموالً متقدمان شیعه و اهلاختالف، بین دانشمندان شیعه و اهل

و یا حداکثر برخی، تواتر قرائات را تا ] ٢٤٨، ص١، ج٤؛ ٥٠، ص١[اند این موضوع را پذیرفته
با توجه به ، ولی متأخران شیعه، ...]؛١١٦، ص٦٤؛ ٤٨١، ص١، ج٣٦[اند قرّاء، ثابت دانسته

مشکالت موجود در اسناد قرائات، تواتر و در برخی موارد حتی اتصال این اسناد را، غیر 
پژوهان معاصر، اسناد این قرائات را تشریفاتی برخی از قرآن]. ١٥٢، ص٣٢[دانند ممکن می

 مشترک ۀ یا حلق1مستشرقان نیز به مشکل مداراإلسناد،]. ١٥٤، ص٢، ج٦٢[اند دانسته

                                                                                                                                            
اند و او حدیث را اي در سند است، که راویان، حدیث را از او گرفتهمدار اإلسناد، در اصطالح، به معناي حلقه. ١

رسـد، یـک    اسناد بـه او مـي  ۀ مشترك، آن شخصي است که هم  ۀدر واقع حلق  . رفع مي دهد  ) ص(به پیامبر 
بنابراین، این شخص، محلي است که سند بر او . ر، ولي او در حدیث منفرد استطریق یا دو طریق و یا بیشت

سـنت بارهـا عبـارت      در کتب حدیثي اهـل    . چرخد، به همین جهت به وي مدار اإلسناد گفته شده است           مي
تکرار شده است، و این مسئله سبب ضعف سند است، ولی چون بیشترین روایات فقهـی                .... یدور السنه علي  

 دارای این اشکال است، با این توجیه که اگر راوی ثقه باشد و روایات زیـادی از طریـق وی نقـل                       سنت،اهل
، ولی روشن است که این توجیهی غیر        ]٣١٨، ص ٦٦[اند   غرابت سند دانسته   ۀشده باشد، آن را جبران کنند     

 .کندقابل قبول است و مشکل منطقی عدم گسترش طبیعی سند را حل نمی
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، همچنین، برخی ]١٥٣، ص١ج، ٣١[اند ر اسناد این قرائات توجه کردهراوی، د
 عراقی در قرن دوم است و ۀهای صوتی در قرائات حجازی، مربوط به لهج ویژگی
پژوهان ولی متأخران از قرآن ].٧٠، ص٤٣[تواند مربوط به حجاز و قرائت نبوی باشد  نمی
قرائات سبع، ناچار آن را به عنوان  تواتر ۀسنت، به علت تعصب متقدمان بر انگاراهل

باره آثار مختلفی در قرن حاضر، نگاشته شده است؛ در این. انداصلی مسلم، پذیرفته
الجمع بالقرائات العشره  اثر قاضی عبدالفتاح؛ تاریخ القراء العشره و تواتر قرائتهم: مانند

 ....د بیلی؛ اثر احمالخبر المتواتر فی القرائاتاثر میبدی فتحی؛ المتواتره 
تری از تبیین دقیق: تواند اوالً تواتر قرائات، میۀهای تاریخی پیدایش مسئلبررسی زمینه

ها را با درستی یا نادرستی دیدگاه: مفهوم مدنظر نخستین قائالن به این نظریه ارائه دهد؛ ثانیاً
 .ایان سازدسنت نم  محققان شیعه و اهلۀهای تاریخی این موضوع در اندیشتوجه به زمینه
 سیستمی و ۀ تاریخی روش مطالعۀ پیدایش این انگاره، به روش مطالعۀبارپژوهش در

این روش بر این مبنا استوار است که وقایع و . گیردتوالی رویدادهای تاریخی صورت می
 ۀرویدادهای تاریخی، تصادفی و بدون ارتباط با ساختار اجتماعی نیستند، بلکه با مجموع

رای ارتباط هستند و هر رویداد تاریخی در پیدایش رویدادهای بعدی مؤثر اطراف خود دا
 تواتر قرائات سبع، موضوعی است که باید ۀ، به عبارتی، پیدایش انگار]١٨٤، ص١٥[است 

 .های نخستین اسالم مورد بررسی قرار گیردهای تاریخی سدهدر ارتباط با جریان
 

 معنای لغوی و اصطالحی قرائت . ٢
های  به معنای خواندن، از اصطالحاتی است که خود، در سده"قرأ" ۀاز ریشقرائت، 

 نخست هجری، قرائت به ۀدر سد. نخستین تاریخ اسالم، دارای تطور معنایی بوده است
، ولی از ]٣٢، ص٦٩؛ ٢٠٥، ص٥، ج٥٠[معنای فقه و قاری به معنای فقیه بوده است 

دانشمندان، قرائت در مفهوم دوم را، . قرن دوم هجری به بعد، مفهوم قرائت تغییر کرد
های اداء و تلفظ کلمات قرآن کریم قرائت، علم به اختالف کیفیت: چنین تعریف کردند

است که منتسب به راوی و ناقل آن است و قاری کسی بود که قرآن را با این کیفیات 
ائات سبع، اصطالح تواتر قر]. ٤٩، ص٣[کرد صورت مشافهه دریافت میرا بهتالوت و آن

یک ترکیب اضافی است که ابتدا بایستی اصطالح تواتر و مبدأ تاریخیِ کاربردِ این 
اصطالح و دالیلی که سبب کاربرد آن شده، در تاریخ شناسایی و سپس دلیل کاربرد آن 

 . قرائات، شناسایی شودۀدربار
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  اول پیدایش اصطالح تواتر ۀمرحل. ٣
بط است، بنابراین، الزم است، مسائلی که منجر به بررسی این مرحله به تاریخ حدیث مرت

 . پیدایش اصطالح تواتر در علم حدیث و فقه شده است، به دقت مورد بررسی قرار گیرد
 

 ) ع(تجرید مصاحف توسط خلفاء ثالثه و اقدام متقابل امام علی. ١,٣
دیث در دهد، از ابتدا قرآن و ح تاریخ قرآن و حدیث به صورت توأمان نشان میۀمطالع

دنیا رفت، از ) ص(هنگامی که رسول خدا. شدکنار یکدیگر در مصاحف ثبت می
هایی مشتمل بر روایات و اکثراً با موضوع فقهی در بین مردم وجود داشت، ولی  مجموعه
] ٤١٢، ص١، ج٢٩[دانست را حجت نمی) ص(خطاب به این دلیل که قول پیامبرعمربن

داد، در ابتدای خالفت ابوبکر و با مینت ترجیح بدان جهت که عقل و رأی را بر سیا 
وی ]. ٧، ص٦، ج٦[ تأِیید و همراهی وی، اقدام به تجرید مصاحف از روایات فقهی نمود

در دوران خالفتش مردم را با فرمان حکومتی، از نقل و نگارش روایات فقهی منع نمود، 
صلی مانند مشناه  فقهی مفۀمجموع) ص(پیامبر اکرمترسید که از روایات زیرا می

، ٥، ج٧[های حدیثی را جمع کرد و سوزاند یهودیان به وجود آید، بنابراین صحیفه
کرد، حتی قصاصون را در منع نمی... ، ولی از نقل روایات اخالقی، قصص،]١٨٨ص

 ].٣١٧، ص٤٨[ود سرایی برای مردم نممساجد، مکلّف به قصه
 در اقدامی )ص(عد از رحلت رسول اکرم در زمان خالفت ابوبکر و اندکی ب)ع(امام علی

متقابل، قرآنی جمع آوری کرد که مشتمل بر حجم وسیعی از احکام فقهی حتی دیه 
نیز در این قرآن مشخص ... تأویل آیات، آیات ناسخ و منسوخ، ترتیب نزول،. خراش بود

ناع نمود از پذیرفتن آن امت» حسبنا کتابُ هللا«خطاب، با تأکید بر باور بود، ولی عمربن
 ].٢٤٢، ص١، ج٥٧[

 سنت شیخین مبتنی بر حذف روایات فقهی، با رسمی کردن ۀعفان، در ادامبنعثمان
خطاب به حفصه به ارث رسیده بود که خالی از روایات، به ویژه مصحفی که از عمربن

 سنت شیخین، ۀو در راستای ادام] ٣٩، ص٢٤[کرد روایات فقهی بود، مصاحفی تدوین
سیاست عمل به رأی، در ]. ٥٦، ص٥٥[بور به تبعیت از این مصاحف نمود مردم را مج

و امام حسن ) ع(نخست هجری به جز در مدت بسیار کوتاه حکومت امام علی ۀسد
 نخست هجری، ۀرأی در طول سد صورت کلی ادامه یافت و جریان اصحاببه) ع(مجتبی

های مخالفی  زمان، حرکتاگر چه در این. داد اسالمی را تشکیل میۀتفکر غالب جامع
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الجماجم، نیز رخ داد، ولی حکومت اموی با چون قیام عاشورا، جریان توابین، وقعه
 .گریِ مخالفان، این جریان را بر سر جای خود نشاندسرکوب

 
  دوم هجریۀمنبع فقه نبوی در سد) ع(کتاب علی.  ٣ .٢

 طول مدت خالفت زمانی تغییر از حکومت اموی به عباسی، همچنین در ۀدر دور
، )ع(با در دست داشتن کتاب علی) ع(عبدالعزیز، فرصتی فراهم آمد که امام صادقعمربن

 دالیل مختلفی سبب]. ٨٨، ص١، ج١٦[ بخواند فرا) ص(اکرممردم را به سنت رسول 
گردید تا دعوت وی با اقبال عمومی از جانب مسلمانان به ویژه محدثان مدینه، همراه 

 : دالیل عبارتند ازبرخی ازاین. گردد
رأی و قیاس در فرآیند استنباط احکام فقهی و آشکار شدن ناکارآمدی جریان. ١

 ].٣١٣، ص١٢[حقوقی و پیدایش تعارض در اقوال صاحبان رأی 
 و علم و قدرت فقاهت و جلسات مباحثه بین وی و ، تقوا)ع(شخصیت امام صادق. ٢

 ].٢٩، ص٢٨ [...قتاده، ابو حنیفه،: رأی مانندسران اصحاب
 نخست هجری به ۀنبود هیچ منبع مکتوب و قابل اعتمادی از سنت نبوی در سد. ٣

 .   سیاست منع از نقل و نگارش حدیث در قرن اول هجریۀعلت ادام
، به عنوان یک منبع مکتوب قطعی و )ع(در دست امام صادق) ع(کتاب علیوجود . ٤

 ].٧٠، ص١٧[ و تفصیلی بود طقابل اطمینان که حاوی احکام فقهی به صورت مبسو
 روایات نبوی از وی از جانب و أخذ) ع(امام صادقحدیث به رجوع سران اصحاب .٥

، چرا که در نزد متقدمان، ]٨٤، ص١٦... [أنس، سفیانین، شعبه،بنمالک: بزرگانی چون
 .حدیث بودمالک صحت روایت، عمل اصحاب

؛ در این سده برای بزرگان خطر جدی از بین رفتن سنت نبوی به صورت کامل. ٦
... أنس، از القاب محی السنه، یحیی السنه، اماته البدعه،بنحدیث چون شافعی و مالکاصحاب

  .استفاده می شد که این خود، نشان از متروک بودن سنت نبوی پیش از این دوره دارد
 )ع(صادقینهای تغییر نگرش مسلمانان نسبت به حجیت سنت نبوی با فعالیت. ٧

 ].٤١، ص٤٩[
ای مهم است که محدثان شیعه و در این مقطع زمانی کلید واژه) ع(کتاب علی

بهره » فی کتاب علیٍ«سنت، برای اثبات اصالت روایت خود در مدینه از تعبیر  اهل
 ...].؛٥٣٢، ص٤، ج٤٦؛ ١٦١، ص٢، ج٤١[بردند  می
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 پدیده سرقت حدیث یا تدلیس در اسناد در قرن دوم و سوم هجری. ٣,٣
اگر کسی حدیثی را برای طلب غرابت یا هر دلیل دیگری، به شخص دیگری نسبت دهد، 

 ـ١٠٨، صص٧١؛ ٢٥، ص٣٨[شود به آن تدلیس در اسناد یا سرقت حدیث گفته می
ای در  سرقت حدیث یا همان تدلیس در اسناد، به روشی خاص، پدیدهۀمسئل]. ١٢٢

 بعد از ۀسنت، در طبقراویان ثقه اهلقرن دوم و سوم در عراق بود که تعداد زیادی از 
 را با) ع(، روایات مرسل ایشان از امام صادق]٨٣ـ٤٣ ، صص٣٧... [أنس، شعبه،بنمالک

اسنادی : گویندبرخی محققان در این باره می. دادنداسناد ساختگی به صحابه نسبت می
أنس بنزمالک پس اۀ جعل گسترده در طبقۀاند، نتیجکه مسلمانان آن را معتبر دانسته

 روایت ۀمقارن: این مسئله را قرائن بسیاری مانند]. ١٠٧ص ،٥٦[است ) ١٧٩متوفی (
سنت، بررسی میزان وقوع نام سارقان حدیث در اسناد بزرگانی چون فقهی شیعه و اهل

کند اثبات می... شافعی و بخاری،: و یا در لیست مشایخ افرادی چون... مالک، سفیانین،
 محل رفت و آمد سران اصحاب) ع(امام صادق ۀهمچنین چون خان. ]٩٧ـ٢٣ ، صص١٤[
 مؤیدِ وقوع سرقت ۀبرخی ادل]. ٣٥٨، ص١ ج،٥٧[گفتند میحدیث بود، بدان دارالسرقه  

از ) ع( نفری امام صادق٤٠٠٠حدیث، آن است که با وجود اینکه اکثر شاگردان 
 هزار روایت ازامام ٢٠  عنوان مثال تنها سفیان ثوریبهـ  ]٦٤، ٥٢[بودند سنت  اهل

از ) ع(و روایات امام صادق] ١٧٤، ص٧، ج٣٤؛ ٥٩ص ،٢٧[نقل کرده بود ) ع(صادق
، ١٧[شد  میبه عراق برده... الطاقحکم، مؤمنبنهشام: توسط محدثانی چونمدینه 

 شیخ را دیدم که ٩٠٠من در کوفه : گویدوشاء میبنعلیبنو یا حسین] ١٣٧ص
ـ ولی حجم روایات ] ١٩، ص٥٠؛ ١٩ص ،٢٦[» عفر بن محمدحدثنی ج«: گفتند می

سنت با این اوصاف به هیچ عنوان ، در کتب حدیثی اهل)ع(امام صادقموجود از 
 دیگر که در ادامه بدان اشاره ۀ یاد شده و برخی ادلۀادل]. ٢٣، ص٦٥[ندارد سازگاری 

است ) ع(صادقمام سنت، همان روایات ادهد که روایات فقهی اهلخواهد شد، نشان می
، به ]٩٥، ص٢، ج٤[که با اندکی تغییر، به علت حساسیت شدید حکمای بنی العباس 

 . رفع داده شده است) ص(ناچار با اسناد جعلی توسط سارقان حدیث، به پیامبر اکرم
 
 العامه یا تواتر خبر اهل. ٣ .٤
کرد و تنها رد میحدیث، حجیت این روایات را ۀحنیفه به علت تفرد روایات از ائمابو

، یعنی در هیچ ]٥٤٧ـ٥٤٣، صص٦٧[پذیرفت که حائز شرایط تواتر باشد روایتی را می
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اگر چه لفظ متواتر در کالم ابوحنیفه به کار نرفته است و از . ای دچار تفرد نباشدطبقه
 خبر مستفیض و یا اخبار عامه از عامه در آثار وی و شاگردانش استفاده شده است ۀواژ

 مقدماتی برای پیدایش اصطالح تواتر ۀ، ولی این مرحل]٢٧٢، ص١، ج٤٠؛ ١٤٢ص، ٢١[
 .بوده است

 ۀ مکتوب باقی مانده از روایات سدۀبا وجود آنکه تنها مجموع) ع(بنابراین کتاب علی
در ) ع(بوده است، ولی به علت تفرد امام صادق) ع(نخست هجری در دست امام صادق

اویان وی در اسناد ارائه شده از جانب سارقان حدیث در نزد اخبار به این روایات و افراد ر
 .رأّی، حجیت این روایات نفی شده استاصحاب

رأی در منصب قضاوت استفاده می شد، بنابراین، در حکومت عباسی از سران اصحاب
خاطر ترس منصور دوانیقی پیش از این به. رأی در عراق، جریان غالب بودجریان اصحاب

 خاصه و عامه تقسیم کرد که هر کدام ۀمعه، عرب عراق آن روز را به دو طبقاز ترور جا
ترین عاملی که سبب مهم]. ٢٧٩، ص٤، ج١٠[تری نیز بودند های کوچکمتشکل از گروه

این ]. ٣٠٧، ص١، ج٥[الخاصه بود، وجود حجاب بین ایشان بود العامه از اهلجدایی اهل
مهمی بر جریان اسالمی و شیعی گذاشت که از های بعد تأثیرات بندی در سالتقسیم

 .دور مانده استمورخان به دید بسیاری از
العامه  به اهلهای دوم تا چهارم،  زمانی بین قرنۀسنت در عراق، در فاصلاز اکثریت اهل

قاریان، ادباء، کشاورزان، تجّار، نیروی : عامه دارای اصناف مختلفی چون. شدتعبیر می
های   اجتماعی، قدرت فراوانی در تأثیرگذاری بر جریانۀ که این طبقبودند... نظامی،

 ].٣٠٧، ص١، ج٣٥[سیاسی داشتند 
 عامه توجه زیادی داشت و در رقابت با امام ۀابوحنیفه شاگرد قاضی ابویوسف، به طبق

 شد، مخالفت و با روایاتی که از مدینه توسط راویان به عراق منتقل می) ع(صادق
شود که عامه از  توجیه که این اخبار آحاد است و تنها روایاتی پذیرفته میکرد، با این می

بنابراین اخبار آحاد .  باشد و علمای امصار بر آن اتفاق داشته باشندرا نقل کردهعامه آن
الفریضه ال تثبت اال بدلیل «: گفتپذیرفت و میرا نمی) ع(به ویژه روایات امام صادق

]. ١٣، ص١، ج٥٤[» هللا عنه من اآلحاد فال تثبت الفریضه بهمقطوع، و حدیث علی رضی 
نقل ) ع(بیشتر توسط امام صادق) ع(باید توجه داشت، در این مقطع زمانی، حدیث علی

 دانست، چون عامه از عامه نقل نکرده بودند، اگرچه بررا ثابت نمیشد و ابوحنیفه آنمی
حدیث بسیار بدبین ی به اسناد اصحابو. شدصورت روایت مشهور نقل میزبان راویان به
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أنس و بعدها شافعی با روش بنکه معاصران وی یعنی مالکدر حالی]. ٧٩، ص١٩[بود 
کرد و شافعی بر حجیت اخبار آحاد استدالل می] ٢٠٣، ص٧، ج٤١[وی مخالف بودند 

طورکه گفته شد، ابوحنیفه رأی و هماناصحاباز سویی جریان ]. ١٣٧، ص ١، ج٤١[
پروا دانست که عامه از عامه نقل کرده باشد، پیروان ابوحنیفه، بیها روایتی را معتبر میتن

برای نمونه ابو . کردندبرای اثبات دیدگاه خود، مبتنی بر قیاس و رأی، روایات جعل می
توان اعمال سعی حنیفه بر این باور بود که نیت مجدد برای حج و عمره الزم نیست و می

با هم انجام داد و این افضل است و در این راستا، روایتی جعل کرد و اتفاقاً را و طواف آن
گونه حج خطاب اینو عمربن) ع(نسبت داد و می گفت، امام علی) ع(علیرا به امام آن
بر این باور بود که امکان چنین ) ع(، ولی امام صادق]٣، ص١، ج٥٧[آوردند جا میبه

تبع امام به.  و اعمال هرکدام در نوبت خود انجام گرددعملی وجود ندارد و بایستی نیّات
و این نوع ] ٤٢٤، ص٣، ج٥٨[أنس نیز بر همین باور بود بنش مالک، شاگرد)ع(صادق
- بر مالک»الصحابهرساله«ها سبب گردید، شاگرد ابوحنیفه، شیبانی، در کتاب تبعیت

 ]. ١١٩، ص٢،ج٤٤[أنس اعتراض کند  بن
) ع(رأی، سبب اعتراض امام صادق خاطر اثبات دیدگاه اصحاباقدام جعل روایت به 

ایشان را به این حکم هدایت ) ص(چگونه است که پیامبر: که می فرمودچنان. گردید
 او هستند، بر این ۀردیده و ذری ایشان نازل گۀکرده، ولی خاندان خود را که وحی در خان

است، چرا به  خارج شده سوی مردم ما بهۀحکم آگاه ننموده است؟ علم از خان
 ؟]٣٦٤، ص١٠٨، ج٦٠[بندند  دروغ می)ص(خدا رسول

 ابوحنیفه شد که ۀای به نام فتن به وقوع فتنهمنجر) ع(صادق ابوحنیفه با امام ۀمقابل
را دلیل پیدایش نظام اسناد معرفی کرده است و در سیرین به آن اشاره کرده و آنابن

ترین فتنه برای آمده است که این فتنه، خطرناک... أنس، أوزاعی،بنروایات مالک
مسلمانان بوده است، زیرا انکار وی برای حجیت اخبار آحاد، مردم را وادار به جعل سند 

حدیث بر آن حکم در نزد اهل مدینه خبری حجت بود که اهل]. ١٢٠، ص٥٦[نمود 
ان، در راستای  ابوحنیفه، تمام اهتمام محدثۀ، ولی بعد از فتن]٤٨٩، ص٤٩[کردند  می

که پیش از آن ، در حالی]٣٤٦، ص٤٩[رفع احادیث مرسل با اسناد ساختگی، قرار گرفت 
شد و نیازی أنس، اخبار مرسل عادل پذیرفته میبنحنبل و مالکطبق دیدگاه احمدبن

 ].٢٠، ص٧٠[به سند نداشت 
 بود، زیرا گرفتند، اسناد جعلی روایات ایشانحدیث میرأی به اصحابایرادی که اهل
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شد، اسنادی مشکوک  میبیان) ع(صادقأنس و امام بن بعد از مالکۀاسنادی که در طبق
وجود ...  سند،ۀارسال، اضمار، مداراإلسناد، رشد وارون: در این اسناد مشکالتی مانند. بود

تمامی روایات فقهی . ترین این اشکاالت مداراإلسناد در روایات فقهی بودمهم. داشت
مشکل تفرد ...  شش نفری از فقهای مکه، مدینه، بصره، کوفه،ۀ، در سه طبقسنتاهل

، اگر چه در طبقات بعد، ]٦٠، ص١، ج٣١[شد داشت که از آن تعبیر به مداراإلسناد می
حدیث، ۀ ائمۀ بودند، ولی مشکل در تفرد، در حلقافراد زیادی این روایات را نقل کرده

بنابراین ایشان این . گردیدرأی میری اصحابگیپاسخی بود که سبب خردهمشکل بی
کردند تنها اخباری دانستند، ولی در مقابل، تأکید مینوع اخبار آحاد را فاقد حجیت می

پذیرفته است که اتفاق علماء امصار بر آن باشد، یا در نزد مردم معروف باشد و مخالفتی 
را کردند که عامه از عامه آنمیبا آن وجود نداشته باشد و از این تعبیر بسیار استفاده 

این در واقع تأکید بر مشکل موجود در اسناد روایات ]. ٢٧٢، ص١، ج٤٠[نقل کرده باشد 
 نبوی، آثار مختلفی نگاشتند از حدیث، نیز در دفاع از سنتاصحاب. حدیث بوداصحاب

نشر که در راستای ) ٢٨٧متوفی (مخلد بن، اثر ضحاکاآلحاد و المثانیجمله کتاب 
 .احادیث آحاد نوشته شده بود

دانستند که عموم بزرگان محدثان مدینه در نزد امام رأی میاز سوی دیگر اهل
ثقه، عالم : صورت مضمر، مرسل یا با القابی چونتلمذ کرده و روایات وی را به) ع(صادق

کتاب متخذ و مستند به ) ع(روایات امام صادق. کردندنقل می...  ابواسحاق،ۀیا با کنی
دید، به او می) ع(بنابراین ابوحنیفه که خود را رقیب امام صادق. در نزد او بود) ع(علی

سنت،  را، هر چند از زبان راویان اهل)ع(داد و روایت امام صادقمی» رجل صحفی«نسبت 
 ].٣٦٤، ص٨، ج٥٧[پذیرفت  نمی

ر راستای اشکال رأی و ابوحنیفه و شاگردانش، د تواتر در کالم اصحابۀبنابراین مسئل
بنابراین بر . حدیث، دچار حالت انفراد بودۀائم ۀبه حجیت اخباری مطرح شده که در طبق

قید تواتر یا اخبار عامه از عامه تأکید شده است که این حالت کثرت راویان، باید در 
وی در تعریف خبر . تواند تنها در بخش نهایی اسناد واقع شودجمیع طبقات بوده و نمی

خبر واحد آن است که یک نفر از یک نفر، یا جماعتی از یک نفر، یا «:  است گفتهواحد
یک نفر از جماعتی نقل کند و تعداد روایان در اینجا اهمیتی ندارد و خبر را از حالت 

]. ٢٧٢، ص١، ج٤٠[زیرا این کثرت راویان در همه طبقات نیست » کندآحاد خارج نمی
 .نیز مطرح شده است... حکم،بن هشام،)ع(امام رضافعی،  تواتر، بعدها در آثار شاۀمسئل
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اگرچه برخی محققان، مبدأ شروع کاربرد اصطالح تواتر را مستند به روایات امام 
و ) ع(امام رضاآور بودن معجزات انبیاء در مناظرات کالمی بین  علمۀدربار) ع(رضا

های  ریشهۀتر دربارقاند، ولی بررسی تاریخی دقی با مسیحیان دانستهحکمبن هشام
 تواتر اخبار ابتدا در فقه، در تقابل ۀدهد که مسئلتاریخی پیدایش این اصطالح نشان می

های بعدی به موضوعات حدیث، مطرح شده است، ولی در سدهرأی و اصحاب اصحاب
 .کالمی و سپس به موضوع قرائات قرآن، وارد شده است

 رن دوم تا چهارم هجری به موضوع تواتر اشارهای که در قباید توجه داشت، کلید واژه
، ]١٠، ص١٢، ج٣٤[در محیط عراق بوده است » العامه عن العامه«کند، بیشتر عبارت می

تدریج این بندی عباسیان در قرن چهارم هجری، بهولی بعد از منسوخ شدن نظام طبقه
شد و در قرن » لعامهالعامه عن ا«اصطالح منسوخ گردید و اصطالح تواتر جایگزین عبارت 

صورت کامل، جایگزین اصطالحات پنجم هجری، در سایر بالد اسالمی، اصطالح تواتر به
 . قبلی گردید

 
 ) ع(تواتر خبر غدیر و حدیث ثقلین، راهکاری برای اثبات حجیت کتاب علی. ٣ .٥

سنت، در این مقطع  طرح تواتر حدیث غدیر از جانب محدثان شیعه و اهلۀمسئل
، احتماالً کوششی برای پاسخ به این اشکال بوده است، زیرا با اثبات تواتر مولویت تاریخی

. شدمؤثر واقع می) ع(، شاید این موضوع در اثبات حجیت روایات کتاب علی)ع(امام علی
 کوفی با نقل طرق متعدد برای خبر غدیر، تالش برای اثبات حجیت ۀعقدبار ابننخستین
مذهب حنفی از نزدیک آشنا بود و عالم به طرق و اسناد وی با . داشت) ع(قول علی

عقده در شناخت، بنابراین ابندرستی میروایات فقهی بود و اشکال وارد شده را به
، ٨[تالش کرد تا تواتر خبر غدیر را اثبات نماید ) ع(راستای اثبات حجیت قول علی

در مناظراتش با ) ع(بعدها شیخ مفید نیز در اثبات حجیت قول امام صادق]. ١٤٦ص
و ) ع(بیت، جزء اهل)ع(سنت، به حدیث ثقلین استناد کرد و این که امام صادقاهل

 ].٥٣، ص٦٣[معصوم از خطاست 
 
 ) ع(پیدایش غلو در کتاب علی. ٣ .٦

عفان، در تحمیل مردم به تبعیت از مصاحف رسمی و تجرید بنشیعه همواره به عثمان
اگرچه این اعتراض در قرن اول، به شدت ازجانب کرد که مصاحف از فقه اعتراض می
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حکمای اموی و فرماندارانشان به ویژه حجاج، سرکوب گردید، لکن با انتقال حکومت 
ویژه در زمان حکام به. خود گرفتتری بهاموی به حکومت عباسی، صورت علنی و جدی

رح این بویه در ابتدای قرن چهارم هجری، افرادی چون عیاشی، فرصتی برای طآل
 عثمانی دارای با مصحف) ع(مصحف علیشیعه بر این باور بود که . اعتراضات یافتند

 ].٧٢ـ٤١، صص٦١[هایی بوده است تفاوت
و اشتمال آن بر روایات ) ع(، از محتوای کتاب علی)ع(شیعیان معاصر امام صادق

مردم و  ۀو جامع) ع(بیتتدریج با فاصله افتادن بین اهلفقهی مطلع بودند، ولی به
، ٢، ج٥٧[ خاصه، بعد از حکومت مأمون ۀدر طبق) ع( شیعهۀشیعیان و قرارگرفتن ائم

 .د، این آگاهی دچار انحراف گردی]٦٣٩ص
الخاصه، افزون بر امکان حفظ امنیت خلفاء، العامه و اهلبندی جامعه به اهلتقسیم

)  ع( شیعهۀائمرود از پیامدهای و.  بعد داشتۀاثر مهمی در جریانات تاریخی شیعه در سد
و ) ع(بیتکنترل اهل. ١:  خاصه که توسط مأمون صورت گرفت، عبارت است ازۀبه طبق

امکان ایجاد انحراف و . ٢قطع ارتباط ایشان با شیعیان که برای حکومت خطرساز بود؛ 
 اسالمی و در ۀجدا شدن شیعیان از مذاهب خمسه در جامع. ٣تفرقه در بین شیعیان؛ 

که هنوز شیعه در طبقه خاصه ) ع(در زمان حیات امام صادق. فتن شیعیاناقلیت قرار گر
 اسالمی، جریانات انحرافی غالت ۀوارد نشده بود، به علت وجود امام در بین آحاد جامع

و ) ع(اطهارمانند ابوالخطاب، امکان فعالیت نداشتند، ولی با عدم دسترسی به ائمه
شدت افکار خود  جریان غلو، این جریان بهالعباس ازهمچنین حمایت خلفای وقت بنی

 ۀ این زمان ائمدر]. ١٣٦ـ١٠٩، صص٢٣[را، در قالب روایات، در بین مردم رواج داد 
برای ارتباط با پیروانشان از نظام وکالت بهره جستند، که البته چندان ساده و ) ع(شیعه 

 ].٤٧، ص١، ج٢٢[گشا نبود راه
- نصیر، سیاری، حسینمحمدبن:  غالت چونانحرافاتی در این زمینه توسط برخی

اند که مصدر بخش مهمی از این البته برخی گمان کرده. پیدا شد... 1حمدان خصیبی، بن
، ولی این مطلب صحیح ]٧٢ـ٤١، صص٦١[عمر جعفی بوده است بنروایات مفضل

اند، روایات خود را از نصیر، تالش کردهخصیبی، محمدبن: نسیت، بلکه افرادی چون
منسوب نمایند، زیرا ) ع(بیتاند، به اهلریق وی که اعتقاد به باب بودن وی نیز داشتهط

                                                                                                                                            
کتابـت  . ؛ سیاری، کاتب دربـار عباسـی بـود     ]١٢٢، ص ٦١[ عباسی گردید    ۀ وزیر خلیف  محمد بن نصیر،  . ١

 ].٥٥٩، ص٢، ج٥[حمدان خصیبی، فرماندار بود بنمقامی هم رتبه با وزارت بود و حسین
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 دوران زندانی بودن را در) ع(موسی کاظممفضل، تنها فردی بود که ارتباط وکالء با امام 
 ].٨٤٤، ص٣، ج٥٩؛ ٢١٠، ص٤٧[کرد حضرت، برقرار می

به ) ع( شیعهۀخی، توسط ائمی شیعه در این مقطع تارۀمتأسفانه امکان اصالح اندیش
العباس از غالت، فراهم نشد و  خاصه و حمایت خلفای بنیۀعلت محصور بودن در طبق

ایشان توانستند، افکار منحرف خود را در قالب روایاتی شاذّ، به طرقی بسیار پنهان و 
 وارد نمایند... موسی تلعکبری،بنپوشیده، در بین مشایخ ثقاتی چون شیخ مفید، هارون

باید توجه داشت، ایشان رهبران فرق باطنی ]. ١٦٢ـ١٣٧، صص٤٨؛ ١١٤، ص٣، ج٣٩[
، ٥١[کردند تفکرات خود استفاده میۀ بودند که از پوشش راوی برای اشاع

 به بصائرالدرجاتو این روایات از طریق کتاب افرادی چون صفار، در ] ١٧٠ـ١٣٧صص
را کتابی باطنی جلوه دهند ) ع(لیکردند، قرآن عغالت تالش .  شیعی رسوخ نمودۀاندیش

در آن ذکر شده است و در ... که علم اولین و آخرین اخبار خلفاء و ملوک تا آخرالزمان،
 ].٢٥٣، ص٣٠[نزد امام منتظر است 

 در آراء )ع(اختالف نظر شدید شیعه با تفکر غالت، در زمان امام حسن عسگری
فکر فوق بشری بودن امام، مخالف شاذان نیشابوری قابل مالحظه است که با تبنفضل

ترین فرق وی با سایر مردم آن است بوده و معتقد بود که امام انسانی عادی است و مهم
 ].٧٢ـ٤١، صص٦١[که او از احکام و تفسیر قرآن کریم، آگاهی کامل دارد 

نصیر، خصیبی، سیاری، آنچه در تفکر غالت، از طریق افرادی چون خطابی، محمدبن
... علم غیب، مهدویت، عالئم آخرالزمان،: در موضوعات مختلف مانند... د آدمی،زیابنسهل

 :  مشترک استۀدست رسیده است، دارای چند ثمربه
 ۀبا خلفاء ثالثه، خالفت و حقّ غصب شد) ع(علیموضوع اختالف نظر امام : نخست

ریافت  منبع دۀکه اختالف نظر اصلی، بر سر مسئلوی جلوه داده شده است، در حالی
خطاب، بر اساس بهترین رد بر این دیدگاه آن است که اگر عمربن. احکام فقهی بود

 . حکومت وی مخالفت کندبا) ع(داد، بعید بود که امام علیسنت نبوی و قرآن حکم می
و ) س(شهادت حضرت زهرا: با استفاده از احساسات مذهبی و رویدادهایی مانند: دوم
را امری شخصی و برای ) عج(، موضوع ظهور امام زمانایشان تالش کردند... کربال،
 ابوبکر و عمر را ۀ جناز)عج(گیری معرفی نمایند، تا آنجا که گفته شده، امام زمان انتقام

، ٣٠[دهد باد میرا آتش زده و خاکسترشان را بهزنده از خاک بیرون کرده و ایشان
لت و اجرای احکام و دین وسیله هدف اصلی این قیام که گسترش عداتا بدین] ٤٠٣ص
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 .تأثیر قرار دهندخداوند است را تحت
و تأکید بر وجود علم غیب برای ایشان، ولی ) ع(تأکید بر غیر بشری بودن ائمه: سوم

که برای اطالع از علم ) ع( چنین تصویری از ائمهۀارائ. علم غیبی که متکی به کتاب است
، ]٤١٣، ص٣٠[ بر اسرار غیبی است غیب الزم است به کتابی مراجعه کنند که مشتمل

های پیشگویی و جادوگری، دارای منشأ یهودی و مسیحی است، زیرا ایشان، دارای کتاب
الحروف است که برای حروف ارزش اند که همان علم جفر و یا علممانند زوهر بوده

ال بر د) ع(و در منابع روایی نیز حدیثی از امام علی] ١٢٩، ص٤٢[عددی قائل است 
و برای کتاب وی نیز نام جفر را قرار ] ١٣٧، ص١، ج٧[رزش عددی حروف وجود دارد ا

 ]. ١٤١، ص٤٥[ 1اندداده
، جهت توجیه قرائت خلفای عباسی که قرآن را ]٨٠، ص٦٨[سیاری، کاتب عباسیان 

  القرائاتخواندند، در محیط شیعی عراق، کتابی با عنوانطبق قرائت حمزه و کسائی می
 )ع(و امام صادق) ع(به امام علیعباس را، این کتاب، قرائت کسائی و ابنوی در . نوشت

. منسوب و برای مقبول واقع شدن در نزد شیعیان، از روایات مشتمل بر غلو نیز بهره برد
گیری صورت چشم رجالیون شیعه، روایات کتاب وی بهۀبا وجود تضعیف وی توسط هم

 . ]٣٨ـ٧، صص٢٥[به تفاسیر شیعه ورود یافت 
با ) ع(اخباریون شیعه در قرن چهارم، مبنی بر تفاوت قرآن علیبنابراین ادعای 
در این مقطع از تاریخ، باقالنی برای رد ادعای . گرفتتدریج شکل میمصحف عثمانی به

 . شود را یادآور می)ع( تواتر مصاحف عثمانی و عدم تواتر قرآن علیۀشیعه، مسئل
 
 ) ع(ح تواتر قرآن در برابر قرائت علیگیری اصطالشکل:  دومۀمرحل. ٤

سنت به قرائات سبع و عدم اعتماد در قرن چهارم هجری، شیعه نسبت به اعتماد اهل
احتماالً منظور ایشان روایاتی بود که داللت بر . کرداعتراض می) ع(ایشان به قرائت علی

 کالمی جدّی، در این زمان مجادالت.  و دشمنانشان در قرآن داشت)ع(بیتذکر نام اهل
 .سنت، مانند باقالنی و شیعه، مانند شیخ مفید، وجود داشتبین متکلمان اهل

 ۀبه اندیش...  خصیبی،الکبریهایی چون القرائات سیاری، هدایهرسوخ روایات کتاب
 قرائت مستقلی تصور کنند، )ع(بیتشیعی سبب شده بود، دانشمندان شیعه برای اهل

                                                                                                                                            
، برای این کتاب مطرح شـده و بعـد          بصائرالدرجاتنام جفر ابیض، احمر؛ جفر جامعه؛ عبیطه در کتاب          . 1

 . به سایر منابع راه یافته استهااز آن این نام
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شناختند و این مجاهد، تنها قرائات سبع را به رسمیت می ابنسنت، بعد از کتابولی اهل
 .  سبب اعتراض شیخ مفید به باقالنی شده بود

وی در مقابل معتزله . ق در بصره متولد شد.٣٣٨باقالنی اشعری مسلک، سال 
سنت دفاع کرد، از مبانی کالمی اهلکرد، او مالکی مذهب بود و تالش میاستدالل می

سنت، در برابر بویه، ناچار از عقاید اهلخاطر فشارهای حکومت شیعی آلوی به . نماید
 .  تواتر قرآن در برابر شیعه را مطرح کردۀکرد و مسئلشیعه دفاع می

من متوجه نیاز : گوید در مقدمه میاإلنتصارللقرآن نگارش کتاب ۀدر مورد انگیز
لم سلف شدم و دیدم که نیاز  عۀ قرآن و احاطۀ برهان بر استفاظۀ اقامۀشدید شما دربار

کسانی که ادعای . کار ببریدرا برای ابطال ادعای اهل گمراهی بهبه کتابی دارید که آن
تحریف و تغییر و نقصان قرآن را دارند و  بر این باورند که قرائات دیگری و مصحفی 

جای این منظور وی طبق تصریحش در جای. مخالف مصحف امت اسالمی وجود دارد
 )ع(قرآن علیوی بیش از هفتاد مرتبه از اعتقاد شیعه در مورد . ، شیعیان هستندکتاب

 ...].،٣٨٤،٣٦٢،٢٩٣،١٣٢، صص١، ج١٨[در دو جلد کتابش یاد کرده است
آنچه سبب اعتراض و اعتماد به روایتی مستقل در نزد دانشمندانی چون شیخ مفید 

 بیان) ع(صادقاز زبان امام شده بود، روایات متعددی در جوامع حدیثی شیعه بود که 
: گویدمی» فستعلمون من هو فی ضالل مبین «ۀمثالً در آی. »و هللا هکذا أُنزِلت«: کردمی

 و یا معشر المکذبین حیث أتاکم رساله ربی فی علی«: آیه مسبوق به این عبارت است
 .»إنما توعدون لصادق فی علی هکذا أنزلت «ۀ؛ یا در آی»االئمه من بعده

کرد، باقالنی سنت اعتراض میید، نسبت به پذیرش قرائات سبع توسط اهلشیخ مف
 .این قرائات از جهت انطباق با مصاحف عثمانی دارای شرط تواتر است: گویددر پاسخ می

کند، نه قرآنی  کوچکی در غالف شمشیر معرفی میۀرا صحیف) ع(علیباقالنی کتاب 
 ].٤٤٧، ص١٨[ شیعه آمده است  حدیثی آن در جوامعۀکه اوصاف مختلفی دربار

 ۀمثالً در آی. قرائت دیگری قائل بوده است) ع(ولی شیخ مفید همچنان، برای امام علی
البته : گوید را بیان کرده و می) أو اعط بغیر حساب(» هذا عطاءنا فامسک« ص قرائت ۀ سور٣٩

سلنا من ما أرو «: گوید و یا در کتاب تفسیر خود می] ٤١٧، ص٦٣[است ) ع(این قرائت علی
) ع(را قرائت علیو آن» اال اذا تمنی ألقی الشیطان) و ال محدث(قبلک من رسول و ال نبی 

 سیاری است و شیخ مفید با وجود  القرائاتمنبع این روایت کتاب]. ٢٨٧، ص٦٣[داند می
 .ضعف سیاری، در نزد رجالیون شیعه، این روایات را پذیرفته است



  ١٨٩  گیری انگارۀ تواتر قرائات سبع مطالعۀ تاریخی مراحل شکل 

 تواتر قرائات ۀر قرائات سبع، مورد توجه باقالنی است، مسئلآنچه در مورد کاربرد توات
 شرایط تواتر باشد؛ بلکه دارای) ص(اکرمسبع نبوده است و یا اینکه قرائات تا عصر رسول 

زیرا قرائت مورد ادعای شیخ مفید، با . الجماعه بوده استانطباق این قرائات با مصحف
 .الجماعه انطباق نداشته استمصحف

الجماعه یا همان مصاحف عثمانی دارای رد این ادعا بیان داشته که مصحفوی برای 
، ١٨[دست نیست، ثانیاً تواتر ندارد کنید، اوالً درتواتر هستند، ولی آنچه شما ادعا می

 ].٢٩٣، ص١ج
 :باقالنی در ردّ این ادعا و به رسمیت شناختن قرائات سبع چنین استدالل کرده است

 رسیده که فرموده، قرآن بر هفت حرف نازل دستبه) ص(اکرمول روایاتی از رس: اوالً
 .گردیده است

 .ای جمع و کتابت کرد که شامل آن هفت قرائت بشودگونهعثمان، قرآن را به: ثانیاً
 مطابق است و) ص(پیامبر اکرمدست ما رسیده که منسوب به هفت قرائت به: اًثالث
 .الجماعه استمصحف

کنیم ولی علم  تفصیل به کیفیات این قرائات علم پیدا نمیبنابراین اگرچه ما به
 ].٣٨٤، ص١، ج١٨[شود اجمالی به تواتر قرائات سبع حاصل می

) ع(قرآن علیاستدالل باقالنی بر تواتر قرائات سبع در واقع برای ردّ حجیت و اعتبار 
نشمندان  نه برای اثبات تواتر و حجیت قرائات سبع است، ولی این نکته از نگاه داو

 .وجود آمدکم تصور تواتر قرائات سبع بهسنت مغفول ماند وکم اهل
کند که مطابق با در واقع باقالنی نسبت به تواتر بخشی از قرائات اعالم نظر می

  الجماعه است و مبنای وی در حجیت و تواتر یک قرائت، انطباق آن با مصحفمصحف
تن و تواتر قرائات سبع شبیه استدالل رسمیت شناخاستدالل وی در به. الجماعه است

زعم باقالنی، علم یعنی به. اصولیون در باب انسداد باب علم و علمی در اخبار آحاد است
وجود قرائات سبع در قرآن وجود دارد، لکن علم تفصیلی موجود نیست و از اجمالی به

 . گیرندقرار میباب انسداد علم، به کیفیت و تفصیل قرائات سبع، همین قرائات، معتبر 
از جانب ) ع(البته پاسخ دیگری نیز، برای اعتراض شیعه نسبت به قرائت علی

 که شعبهبود، زمانی) ع(ن انتساب قرائت عاصم به امام علیسنت مطرح شد و آ اهل
 که در) ع(عیاش در مورد قرآن علی، برای ردّ ادعای ابوبکربن)١٦٠متوفی (حجاج  بن

، ابوعبدالرحمن ]٧٥، ص٢، ج١١[کند  اعالم میطرح شدهم) ص(محمدآلاسرار کتاب 
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مسعود و قرائت خود را بنخوانده، نه بر عثمان و عبدهللا) ع(بر علیسلمی قرآن را تنها 
 ]. ٥٨، ص١ج، ١٣[گرفته است) ع(تنها از علی

بنابراین طرح موضوع روایت حفص از عاصم، برای ساکت کردن شیعیان معترض به 
دهد، تر نشان میکه روایات کهن، در حالی]٧٢ـ٤١، صص٦١[ است قرائات عراق بوده

) ع(قرائت خود را از سه تن یعنی عثمان، علیابوعبدالرحمن سلمی اعالم کرده است که 
) ع(و قرائت خود را به امام علی] ٢٦٦، ص١، ج٩[مسعود دریافت کرده بنو عبدهللا
 .نکرده استمنحصر 

استدالل کرد، بعدها به عنوان تواتر ) ع(صحف علیآنچه باقالنی برای ردّ تواتر م
سبع مطرح گردید و این تصور برای برخی ایجاد شد که منظور و هدف وی، تواتر قرائات 

قرائات سبع و اسناد آن است و تالش کردند با ساختن و پرداختن طرق و اسناد 
 . مختلفی، تواتر اسناد قرائات سبع را اثبات نمایند

أکید بر این موضوع بود که تنها بخشی از قرائات سبع تواتر دارد که در این مرحله، ت
با مصاحف رسمی مسلمانان دارای تطابق است و قرائات تا قرّاء دارای تواتر هستند، نه 

، ولی خصوصیات دیگر این ...ابوشامه مقدسی، زرکشی،: ، مانند)ص(پیامبرتا  قرائات
 ،١، ج٣٦[دارای تواتر نیست ... ه، اشمام،های صوتی مدّ، امالکیفیت: مانند قرائات،

 .]١٧٨، ص ٦٤؛ ٤١٧ص
 
  تواتر قرائات سبع ۀگیری انگارشکل:  سومۀمرحل. ٥

جزری قرائات عشره را متواتر اعالم کرد و سعی کرد با شمردن طرق در این مرحله، ابن
 با شمردن مثالً در مورد قرائت حفص از عاصم،.  قرائات، قرائات سبع را متواتر جلوه دهد

وی : گوید صباح از حفص، میطرق آن، قرائت را متواتر معرفی کند، مثالً در طریق عمربن
 :  شود دارای طرق متعددی است که این طرق در قالب نموداری در ذیل ارائه می
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زعم وی، منجر به اثبات تواتر  طریق دانسته است که به٢٤و تنها طریق الفیل را 

طور که روشن است این مفهوم تواتر با اصطالح تواتری همان]. ١٥٤ص، ١، ج٢[گردد می
شد، مغایر است، زیرا که مدّنظرِ متقدمانی چون ابوحنیفه بود که سبب پیدایش علم می

در تواتر الزم بود، کثرت راویان در جمیع طبقات به حدی به رسد که احتمال تبانی بر 
تواند، شهرت این قرائت بعد از ع اسناد تنها میکه این نوکذب، عرفاً محال باشد، در حالی

بنابراین آنچه به عنوان تواتر قرائات سبع معروف . حفص را اثبات نماید، نه تواتر سند را
شد، در واقع ناقض هدف وضع اصطالح تواتر است، ولی همچنان تواتر قرائات سبع از 

 ].١٦١، ص٥٣[سنت است مسائل مورد ادعای اهل
 
 نتایج . ٦
انتزاعی :  تاریخ قرآن و حدیث دارای سه آسیب مهم و جدی است که عبارتند ازۀالعمط

 .بودن، تفکیک تاریخ قرآن و حدیث، عدم تبیین اصالت منابع این دو میراث
اصطالح قرائت و قاری در طول تاریخ دارای تطور معنایی بوده است، در قرن اول 

دوم هجری به معنای کیفیت  اداء هجری به معنای فقه و فقیه بوده است و در قرن 
 .خواندکلمات و حروف است و قاری کسی است که قرآن را بدین کیفیات می

یوسف ثقفی در بن حجاجۀگران اقدامات جدی و سرکوبۀاین تغییر معنایی نتیج
 . قرائت و تحسین صوت بودۀمخالفت با فقهاء و تالش وی در جهت اشاع
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-یل توجه خلفای عباسی به ادبیات و موسیقی بهدلقرائات، در قرن دوم هجری به
 .وجود آمد و ربطی به قرائت نبوی و محیط حجاز نداشت

. سنت رواج یافتدر قرن دوم روایاتی دال بر نزول قرآن بر هفت حرف، در بین اهل
بخشی از این روایات که قابل اعتماد و صحیح بود، مربوط به تحزیب قرآن به هفت جزء بود 

راشد است، به معنای امکان قرائت قرآن، در هفت دستگاه  که جعل معمربنو بخش دیگر
های موسیقی آن موسیقیایی بود که از مسلمانان خواسته شد آیات را متناسب با دستگاه

 چون بخوانند و شهرت این روایات در کنار دسته نخست، سبب گردید دانشمندانی
را زول قرآن بر هفت قرائت نمایند و منکر آنقتیبه و شافعی، حکم به نسالم و ابن بن قاسم

 .کافر اعالم کنند
بار العامه عن العامه، در مخالفت با اخبار آحاد، نخستینپیدایش اصطالح تواتر یا روایه

 به) ع(توسط امام صادق) ع(توسط ابوحنیفه برای ردّ روایاتی مطرح شد که از کتاب علی
دانست که از آور می تنها خبری را علموی. سنت رسیده بودحدیث اهلدست اصحاب

 .فقهای اهل عراق یا عامه از عامه نقل شده باشد
عقده کوفی در پاسخ به این اشکال و برای اثبات حجیت روایات کتاب برخی چون ابن

 . غدیر و ثقلین را مطرح کردند، تواتر روایات)ع(علی
 که با أسناد ساختگی، بود) ع(سنت که همان روایات فقهی امام صادقروایات اهل

ه شده بود، نتوانست رفع داد) ص(توسط سارقان حدیث و مدلّسان، در عراق به پیامبر
   مداراإلسناد و انفراد اصحابۀرأی به ایشان، ناظر به مسئلگوی اشکال اصحابپاسخ

 .حدیث در حلقه مشترک روای باشد
رگیری مدعای خود بویه، شیعیان قدرت از سبا به قدرت رسیدن حکومت شیعی آل

تا امام ) ع( زمانی حیات امام صادقۀرا پیدا کردند، ولی در فاصل) ع(کتاب علینسبت به 
 ۀدر بین مردم و ورود به طبق) ع(بیتاستفاده از عدم حضور اهلغالت با سوء) ع(جواد

 )ع( کتاب علیۀدربارری قدرت سیاسی، باورهای خرافی و انحرافی خود کارگیخاصه، با به
 . شیعه وارد کردندۀبه اندیشرا 

این امر، سبب اعتراض برخی از علمای شیعه، چون شیخ مفید به دانشمندانی از 
 تواتر قرآن و ۀ مسئلبود،) ع(خاطر نادیده گرفتن قرائت علیسنت مانند باقالنی به اهل

 .بار توسط باقالنی مطرح شدالجماعه نخستینخاطر انطباقش با مصحفقرائات سبع به
جزری، با متعدد شمردن طرق روایات، سعی در اثبات تواتر  بعد، ابنۀ در مرحلولی
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که این تالش، با آنچه واضعان اصطالح تواتر، از وضع این قرائات سبع نمود، در حالی
 .آوری مدّنظر داشتند، منافات داشتاصطالح ازجهت علم
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