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چکیده

صـله در فاعهیشـیاز علمـایبرخـزیـتا عصر حاضر و نانهیاز دانشمندان اهل سنت، در فاصله قرون میاریبس
و عهیمتقدم شیعلمانیدر بینظرنیکه چنیاند. در حالآوردهیتواتر قراءات روهیتا متأخر، به طرح نظرانهیقرون م

بـه خصـوص ،یعلـوم اسـالمریعلم قراءات از سایریپذریمسأله تأثمهینکته، به ضمنی. اشودینمدهیاهل سنت د
.دینمایمینگاره تواتر قراءات را ضرورایریگشکلیخیتاریهانهیزمیبررسث،یعلوم حد

و در نظر ث،یخبر واحد و متواتر در علم کالم، اصول فقه و حدگاهیوار جاسلسلهیبررسقیپژوهش، از طرنیا
شهرت مسـأله یاست که در پدهیرسجهینتنیداده، به ایآن دو رویبخشنیقیکه نسبت به ییکردهایرورییگرفتن تغ
خبر واحد ابتدا در کالم و بعد از آن در اصول فقه، در قرن پنجم، گاهیجافیبه خبر متواتر و تضعیبخشنیقیانحصار 

یعلـوم اسـنادیهااز شاخهیکیمسأله، بر قراءات که نی. اافتیراه زینثیخبر به واحد و متواتر، به علوم حدمیتقس
آورنیقـییبـراسـتیبایخبر متواتر، قراءات مـبه یبخشنیقیشهرت مسأله انحصار جهیگذاشت. در نتریاست، تأث

قراءات در قرن هفتم و بعد از آن بر تواتر قراءات شـد؛ حـال یمسأله موجب اصرار علمانیو همبودیبودن، متواتر م
.گرفتیقرار مرشیمتواتر، با مالک شهرت، مورد پذریاز آن، قراءات با وجود سند غشیآنکه پ

.ثیءات، خبر واحد، خبر متواتر، اصول فقه، کالم، علوم حدتواتر قرا: هاکلیدواژه

.27/06/1396: یینهابیتصوخی؛ تار20/10/1394وصول: خیتار*. 
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مقدمه

در آثار دانشمندان قـرن هفـتم -به صورت نفی یا اثبات-تصریح به تواتر قراءات و اظهار نظر درباره آن
دهد که این گفتمان در این بازه زمانی به حوزه قـراءات راه یافتـه و موافقـان و شود. این نشان میمشاهده می

مخالفانی پیدا کرده است. با در نظر گرفتن تعریف مشهور دو اصـطالح خبـر واحـد و متـواتر، بایـد گفـت 
ها اصرار شده است. اشاره به تـواتر یـا قراءات در واقع خبر واحد هستند؛ اما از قرن هفتم به بعد، بر تواتر آن

د، بلکه ایشان مالک شهرت را در این باره شوعدم تواتر قراءات، در کالم متقدمان امامیه و نیز عامه دیده نمی
دادند.مورد توجه قرار می

هـا، در ایـن پژوهش١تر از این، در دو مقاله مورد بررسی قـرار گرفتـه اسـت.مسأله تواتر قراءات، پیش
گیری اندیشـه تـواتر در دیگـر های شـکلموضوع نفی تواتر از قراءات اشتراک دارند. اما بایسته اسـت زمینـه

، مورد بررسی قرار گیرد، تا از این طریق، دالیل پیدایی ایـن نظریـه در قـراءات، آن هـم در ایـن بـازه از علوم
بخشی خبر واحد و متواتر زمان، آشکار گردد. بدین جهت، این مقاله از رهگذر بررسی جایگاه و میزان یقین

زه قـراءات را بـه نظـاره نشسـته گیری این اندیشه در حـوهای شکلدر علم کالم، اصول فقه و حدیث، زمینه
است.

تعریف قراءات
/ ١؛ زرکشـی، البرهـان، ٢٦/ ١تعاریف متعددی از علم قراءات صورت گرفتـه اسـت (ر.ک: ابوحیـان، 

قـراءات، علـم بـه «شود: ق) از این علم اکتفا می٨٣٣؛ و...). در اینجا به ذکر تعریف ابن جزری (د.٢٧٧
(ابـن جـزری، منجـد » آن، به همراه نسبت دادن آن بـه نـاقلش اسـت.کیفیت ادای کلمات قرآن و اختالف 

.)٩/ ١المقرئین، 

انواع خبر
طبق آنچه نزد دانشمندان اصول فقه مشهور است، خبر دو گونه دارد: متواتر و آحاد.

بررسـی  «فـر،  رضا محمـدي و مؤدب، سیدرضا و علی» بررسی قراءات به لحاظ دارا بودن تواتر«ر.ك: لطفی، محمد حسین، -1
و -محور اصلی مقاله اول نفی تواتر قراءات است و مقاله دوم، عالوه بر این، به مسأله محوریت شهرت ». اتانگاره تواتر قراء

در دایرة المعارف بزرگ اسالمی، به قلـم آقـاي   » تواتر«قرائت در بین متقدمان پرداخته است. در این موضوع، مدخل -نه تواتر
ام. از نگارش این مقاله از آن اطالع یافتم، در طول مقاله به آن ارجاع ندادهپاکتچی نیز متن بسیار ارزشمندي است که چون بعد 

نیز ر.ك:
Juynboll, Tawatur, the Encyclopedia of Islam, v.10, pp 381-82; Weiss, “ Knowledge of the
past: The Theory of "Tawâtur" According to Ghazâlî” Studia Islamica, No. 61 (1985), pp. 81-
105; Hallaq, “The Authenticity of Prophetic Ḥadîth: A Pseudo-Problem” Studia Islamica, No.
89 (1999), pp. 75-90
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شـود کـه علـم ایجـاد کنـد و آن متواتر: متواتر در اصطالح دانشمندان اصول فقه، به خبری گفته می-١

ها محـال باشـد و وضـع تـا رسـیدن بـه مخبـر عنـه ماعتی است که همداستانی بر کذب از امثال آنخبر ج
باشـد (ر.ک: -و نـه اجتهـاد-همینگونه باشد. نیز علم به این خبر باید در اصل از روی مشاهده یـا سـماع 

).٣٤٩؛ قرافی، ٢٥؛ إمام الحرمین، الورقات، ٢٦٦/ ٣جصاص، 
گونـه، موجـب عمـل رسد. در نظـر اصـولیان اینکه به حد تواتر نمیآحاد: خبر واحد خبری است -٢

ها). برخی برآنند که در مورد خبر واحد، اصل بر افاده ظن اسـت؛ کند (ر.ک: هماناست و علم ایجاد نمی
شود، حتی اگر مخبرش بیش از یک نفر باشـد. طبـق لذا هر خبری که مفید ظن باشد، خبر واحد نامیده می

شـود (ر.ک: ابـن رسول الله (ص) به دلیل اینکه صحتش معلوم است، خبر واحد نامیـده نمیاین نظر، قول 
ان،  ) اما در متواتر شرط عدد وجود دارد و خبر واحدی که بـه ١٨٠٢/ ٤؛ مرداوی،٣٤٩؛ قرافی، ١٨٣/ ٢َدهَّ

).٣٤٩شود (ر.ک: قرافی، علتی مفید علم است، متواتر نامیده نمی

تواتر قرآنارتباط تواتر قراءات و
شک، قرآن کریم توسط جمهور مسلمانان، اعم از شیعه و اهل سنت، به صورت متواتر نقل و حفـظ بی

یابد؛ چرا که قرآن کریم، بنـا شده است. این اعتقاد، با بحث پیرامون تواتر یا عدم تواتر قراءات، ارتباطی نمی
ست. تنها چگونگی قرائت این متن اسـت کـه بر اتفاق نظر شیعه و اهل سنت، در اصل کلمات دارای تواتر ا

کـه بـه اخـتالف در -در مواضعی اندک، مورد اختالف است. بدیهی است که اختالف نظر دربـاره قرائـت 
بـه خـود » تحریـف«، عنـوان -گـرددیا اماله، ادغام و... در برخـی کلمـات بـاز می١ِاعراب برخی کلمات

٢گیرد.نمی

قراءاتگیري انگاره تواترهاي شکلزمینه
بخشـی خبـر واحـد و گیری انگاره تواتر قراءات، نیازمند واکاوی وضعیت یقینهای شکلبررسی زمینه

گیری انگاره تـواتر قـراءات اسـت؛ چـرا کـه متواتر نزد دانشمندان سایر علوم اسالمی، در دوره پیش از شکل

ها و نیز قراء متمم عشره، چنین شمار حبش اختالف در فرش الحروف را با در نظر گرفتن اختالف قراء سبعه و راویان آن-1
کلمـه، کلمـات داراي چهـار وجـه     105کلمه، کلمات داراي سه وجه قرائت: 1315جه قرائت: کرده است: کلمات داراي دو و

اي کـه در شـش   مرتبه تکرار شده است) و کلمه11ها کلمه (که یکی از آن3کلمه، کلمات داراي پنج وجه قرائت: 24قرائت: 
د). در آمـاري دیگـر، کلمـات مـورد اخـتالف،      به بع170وجه یا بیشتر اختالف فرشی داشته باشد، وجود ندارد (ر.ك: حبش، 

) کـه ظـاهراً بـا احتسـاب مـوارد      35باف، کـریم و دیگـران،   از کل کلمات قرآن) تعیین شده (ر.ك: پارچه%56/2کلمه (1996
تکراري است.

».اختالف قرائت یا تحریف قرآن«،مرتضی، نیاکریمی؛ »ات و تحریف قرآنءاختالف قرا«، علی،نصیرير.ك: -2
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ها، به واقع خبر واحد رد. قرائتهایی به علوم حدیث داقراءات یک علم اسنادی است و از این نظر، شباهت

هستند و این مورد تصریح بسیاری از اهل سنت نیز قرار گرفته است. دلیل اصرار بر متواتر خوانـدن قـراءات 
بایست در تأثیر پـذیری قـراءات از سـایر علـوم اسـالمی جسـت؛ بـدین منظـور، در قرن هفتم به بعد را می

لـم کـالم، اصـول فقـه و علـوم حـدیث مـورد بررسـی قـرار وضعیت یقین بخشی خبر واحد و متواتر، در ع
گیرد.می

الف) کالم
آور بـودن خبـر واحـد تشـکیک که مشهور است، متکلمان بودند که اولین بار در حجیـت و علـمچنان

ق)، هیچ کس با اینکه قبول خبر رسول اللـه (ص) واجـب اسـت، مخـالفتی ۲۰۴کردند. به گفته شافعی (
ر.ک: از اهل کالم در مورد ثابت شدن خبر از رسول اللـه (ص) اخـتالف کردنـد (نداشت تا اینکه گروهی

).۳شافعی، جماع العلم، 
گویـد: ق) در ایـن زمینـه می۴۵۶ابن حـزم (اند. برخی این تشکیک را به متکلمان معتزلی نسبت داده

اهل سنت، خوارج، شیعه مانند -ای امت بر قبول خبر واحد ثقه از نبی اکرم (ص) اجماع داشتند؛ هر فرقه«
کردند؛ تا اینکه بعد از یک قرن، متکلمان معتزلی با ایـن اجمـاع در علم خود به این خبر اکتفا می-و قدریه

). وی در جایی دیگر، این قول را به همه معتزلـه و خـوارج نسـبت ۱۱۴-۱۱۳/ ۱مخالفت کردند (ابن حزم، 
المی دوره متقدم، ذیل بحث چگونگی علم به معجـزات چنانکه در متون ک١).۱۱۹/ ۱داده است (ابن حزم، 

براهمه و سمنیه معتقد بودند علـم منقـول و های مخالف اسالم، همچون انبیاء (ع) آمده است، برخی گروه
د القـاهر بغـدادی، عبـ؛ ۲۰/ ۱نسـفی، وحی در مواردی که قابل تجربه حسی نباشد، قابل پذیرش نیسـت (

دهد کـه معتزلـه کوشـیدند بـه منظـور رد ایـن اندیشـه یـک بنیـان ن میها نشا). نتیجه برخی پژوهش۱۸۰
شناختی مستحکم برای علم دینی بیابند؛ علمی که بر بنیادی استوار و غیر قابل تردیـد شـکل گرفتـه معرفت
). این مسأله اندک اندک آنان را به سوی طرح اندیشه تواتر و انحصار یقـین بخشـی Hansu, p385باشد (

ل نمود. در نتیجه، این انگاره ابتدا در پاسخ به شبهات مخالفان انبیـاء و در فضـایی بـین ادیـانی به آن متمای
مطرح شد و سپس در فضای درون دینی گسترش یافت.

دهد که برخی متکلمان غیر معتزلـی نیـز بـه ایـن قـول ظاهر اطالق سخن شافعی نشان میبا این حال 
عتقدند هر دو گروه این متکلمان، چنین رویکـردی بـه خبـر واحـد اند. بر همین مبنا، برخی مگرایش داشته

شـمردند، اند. با این تفاوت که معتزله، خبر واحد را هم در عقاید و هم در احکام غیر قابل پذیرش میداشته

ق) خبر واحـد مقـرون بـه قرینـه را     231(اند نظامکه گفتهاین به معنی تردید همه ایشان در تمام اخبار آحاد نیست. چنان-1
).240عبدالسالم،تیمیۀ،؛ ابن32/ 2؛ آمدي،92/ 2بصري،ته است (ر.ك: أبوالحسینمفید علم دانس
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.)۵۸-۵۷شمردند ولی در عقاید نه (ر.ک: زهرانی، ولی متکلمان اشعری، عمل به آن را در احکام جایز می

توان مربوط به اواسط قرن ای طوالنی دارد، اما فراگیری آن را میدید در اعتبار اخبار آحاد سابقهگرچه تر
چهارم دانست. برخی معتقدند این همان فاصله زمانی است که در آن علم کـالم و منطـق یونـان بـر علـوم 

دو علمی هستند که اسالمی و نیز تعداد زیادی از علما سیطره یافت. علم اصول فقه و سپس اصول حدیث،
).۵۶بعد از قرن چهارم بیشترین تأثیر را از علم کالم پذیرفتند (ر.ک: همان،

ب) اصول فقه
بخشی به خبر متواتر، در آثار اصولیان تصریح به تقسیم اخبار به واحد و متواتر و خصوصًا انحصار یقین

شـود، تصنیف در اصول فقـه شـمرده میکه اولینالرسالهق) در اثرش ٢٠٤شود. شافعی (متقدم دیده نمی
علـم «خبر را به دو قسم کرد، اما اصطالح تواتر را به کار نگرفـت. وی آورده اسـت: کسـی بـه مـن گفـت: 

گفتم: علم دو گونه است:» چیست؟ در مورد علم چه چیزی بر مردم واجب است؟
ا چیزهایی است که بندگان هاخبار عامه؛ مانند وجوب نمازهای پنجگانه و روزه ماه رمضان ... این.۱

اند. اینگونه همه از قبیل علم است که نص آن در کتاب خدا موجود اسـت به تعقل و عمل به آن مکلف شده
انـد و و به طور عام نزد اهل اسالم وجود دارد. عامه مسلمانان آن را از عموم افراد پیش از خود دریافت کرده

ر حکایت آن و نیز در وجوبش اختالفی ندارنـد. ایـن علـم عـامی کنند و دآن را از رسول الله (ص) نقل می
).۳۵۷/ ۱است که اشتباه، تأویل و تنازع در آن ممکن نیست (شافعی، الرسالة، 

اخبار خاصه؛ آنچه از فروع فرائض و نیز احکام و غیر آن که در موردش نصی در کتاب وجود ندارد .۲
گرچه در مـورد برخـی از آن، سـنتی وجـود داشـته -نداردو در بیشتر موارد نص سنت نیز در مورد آن وجود

رسند و همه خاصه نیز بدان مکلف نیسـتند ... [بـرای ، ... یک درجه از علم است که عامه بدان نمی-باشد
نمونه] جهاد طبق آیات و نیز سنت واجب است؛ این آیات محتمل این هستند که جهاد بر هر کـه تـوانش را 

س حق تخلف از آن را ندارد؛ یعنی مانند نمـاز، حـج و زکـات بـر همـه واجـب کدارد، واجب است و هیچ
/ ۱است. نیز ممکن است معنای وجوب آن، غیر از وجوب نماز باشد و قصد کفایت در میان باشد (همـان، 

۳۵۷-۳۶۰.(
وی یقین بخشی و حجیت را محدود به خبر عامه نکرده است. بلکه تعریف او از اخبار عامه و خاصـه، 

کند. در نظر شـافعی، خبـر خاصـه نیـز در صـورت وجـود ی شبیه به نص و ظاهر را به ذهن متبادر میچیز
کمترین چیزی را که برای اثبات خبر خاصه، برای اهل علم «شرایطی، قابل ثبوت است: کسی به من گفت: 

یشـان برسـد. خبر واحد از واحد تا اینکه به پیـامبر یـا کسـی غیـر ا«گفتم: ». حجت است، برایم معین کن
شود تا اینکه اموری در آن جمع شود؛ از جمله اینکه کسی که آن خبر را به او حجت با خبر خاصه تمام نمی
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کند عاقل باشد ... و تمـام دهد، در دینش ثقه باشد، در حدیثش معروف به صدق باشد، به آنچه نقل میمی

).٣٦٩/ ١(همان، » رسد، چنین باشد.او میافراد بعد از او تا رسول اکرم (ص) یا کس دیگری که سند به 
، در پاسخ به پرسش فـردی از آنچـه کـه سـنت رسـول اللـه (ص) بـا آن ثابـت جماع العلمشافعی در 

. خبر واحـد را پذیرفتـه اسـت (ر.ک: شـافعی، ٣. تواتر اخبار و ٢. خبر عامه از عامه، ١شود، تقسیم به: می
خواهد محدوده تـواتر مـورد نظـر خـود را عی از پرسنده می). در ادامه تخاطب، شاف٣٧-٣٣جماع العلم، 

نفـر را ٤مشخص کند و خود در جواب او که عدم همداستانی بر کذب را برای تواتر شـرط کـرده و روایـت 
باید شهر راویان مباینت داشته باشد تا اطمینان از عدم تواطی «برای تواتر کافی دانسته است، با این شرط که 

، مخالفت کرده است »نفر) از یک شهر قابل قبول نیست٤صل شود و روایت همان تعداد (آنان بر کذب حا
دهد که تواتر مورد نظر شافعی، متفاوت از اصطالح کنونی ). این نشان می٣٤(ر.ک: شافعی، جماع العلم، 

اسـت؛ نفر را برای تـواتر کـافی دانسـته٤اصولیان است؛ حتی فردی که در مقام تخاطب با اوست، روایت 
نفر در زمره اخبار آحاد قرار دارد.٤حال آنکه در اصطالح کنونِی اصولیان، روایت 

اعتقاد به علم آور نبودن خبر واحد، در اواسط قرن چهارم، به حوزه اصـول فقـه نیـز راه یافـت. در آثـار 
، یقـین بخشـی اصولیان قرن چهارم، لفظ متواتر در معنای اصطالحی کنونی به کار رفتـه و ویژگـی بـارز آن

است؛ در مقابل، خبر واحد یقین آور نیست، ولی در شرایط خاصی، موجـب عمـل اسـت (ر.ک: شاشـی، 
). این رویکرد، در پرتو توجه فقها به علم کالم، قابل توجیـه اسـت. در ٣٧-٣٢/ ٣، جصاص؛ ٢٧٢-٢٦٩

م و اصـول عقایـد روی قرن چهارم فقهای زیادی در کنار تألیف و تدریس در فقه و اصول، به تألیف در کـال
/ ٢ق) عالوه بر فقه، در کالم نیـز تبحـر داشـت (ر.ک: ابـن فرضـی، ٣١٥آوردند. برای نمونه، ابن سمینه (

ق) در فقه و کالم مقتدا بود (حاکم نیشـابوری، تلخـیص تـاریخ ٣٢٨). محمد بن عبدالوهاب ثقفی (١٨٥
فقه و اصول، به کالم نیـز دانـا بـود (سـهمی ق) عالوه بر ٣٩٦). ابوسعد اسماعیل بن احمد (٧٠نیسابور، 

). ١٦٧) در فقه و کـالم بـر اقـران خـود تقـدم داشـت (َصـیَمری، ٤). ابوالقاسم تنوخی (ق ١٤٧جرجانی، 
) و حسـین بـن علـی ٣١٦/ ٨تاریخ بغداد، خطیب بغدادی،کرد (ق) فقه و کالم تدریس می٣٦٨سیرافی (
خطیب آن دو علم تدریس زیاد و امالی فراوان داشت (ر.ک: ق) در فقه و کالم مقدم بود و در٣٦٩بصری (
نزدیک شدن ارتباط فقه و کالم، تسـری عقیـده متکلمـان در مـورد خبـر ١).٦٢٦/ ٨تاریخ بغداد، بغدادی،

سازد. این رویکرد، از قرن پـنجم، ظهـور و بـروز بیشـتری بـه خـود واحد به حوزه اصول فقه را محتمل می

دمشق، عساکر، تاریخ؛ ابن221-220/ 7المدارك، عیاض، ترتیب؛ قاضی462/ 13بغداد، نیز ر.ك: خطیب بغدادي، تاریخ-1
خـی محـدثان و مقریـان هنـوز هـم مـذموم بـود؛        . البته در این زمان، کالم نزد بر51/ 1األدباء،معجمحموي،؛ یاقوت77/ 43

حمـد رازي  اعبدالرحمن بن و » وأهلهالکالمذم«که از حفاظ حدیث است، ) ق481(هروي انصاريمحمدبنکه عبداهللاچنان
را به رشته تحریر درآوردند.» أحادیث فی ذم الکالم وأهله«، )ق454(مقري
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ها کالم را موجـب گمراهـی د تا قرن پنجم، فقها با علم کالم بیگانه بودند و بیشتر آنانکه گفتهگرفت؛ چنان

).٤١دانستند، اما در این زمان به این علم متوجه گردیدند. (ر.ک: شبلی، می
آور نبودن خبر واحـد، دهد که در زمان او، قول به علمق) نشان می٤٨٩سخنی از ابوالمظفر سمعانی (

بین فقها نیز رایج شده، اما هنوز بین اهـل حـدیث رواج چنـدانی نـدارد. وی آورده اسـت: غیر از متکلمان،
خبر واحد [در سنن و دیانات] گاه موجب علم هست؛ مانند خبر واحدی که امت آن را تلقی به قبول نموده «

علم نیست. بـا است ... اما جمهور فقها و متکلمان عقیده دارند که خبر واحد، در غیر از این موارد، موجب
این حال بیشتر اصحاب حدیث معتقدند اخباری که اهل صنعت [حدیث] به صحت آن حکم کرده و ثقات 

).٣٣٣/ ١(أبو المظفر سمعانی، » اند، موجب علم است.آن را نقل کرده
آور نبودن خبر واحد معتقد شدند. شـیخ مفیـد در این بازه زمانی، برخی فقهای متکلم شیعه نیز به علم

ق) اخبار موجب علم را دو قسم کرده است: الف) متواتر؛ تواتر آن است که از طریق افراد زیادی نقل ۴۱۳(
ای جـایگزین تـواتر برخـوردار شود که عادتًا اجتماعشان بر دروغ ممتنع است. ب) خبر واحدی که از قرینه
داشته باشـد، حجـت نیسـت و است؛ ... اگر خبر واحد داللتی که قطع به صحت خبر ایجاد کند به همراه ن

ق) نیز بر آن بود که اخبـار ۴۳۶). سید مرتضی (۴۴به هر وجهی باشد، موجب علم و عمل نیست (مفید، 
دانست و معتقد بـود خبـر واحـد عـادل، نهایتـًا علم میعمل نیست. او عمل را نیز تابعآحاد موجب علم و 

آور خوانده اما وجود آن را خبر متواتر را علموی ). ۲۰۲/ ۱ر.ک: سیدمرتضی، مفید ظن به صدق آن است (
ق) نیز عقیـده داشـت کـه ۴۶۰شیخ طوسی (). ۳۱۸/ ۱در حوزه احکام شرعی، نادر شمرده است (همان، 

/ ۱طوسـی، الُعـدة، خبر واحد موجب علم نیست، اما در عین حال، عمل به آن، عقال و شرعًا جایز اسـت (
۱۰۰.(

آوری خبر واحدی که افراد سندش ق) به یقین٤٥٦مانند ابن حزم اندلسی (در این میان، اعتقاد فقهایی 
٢عادل باشند، با توجه به گرایش او به مکتب ظاهریه، چندان عجیب نیست. وی بعد از تعریف خبر متـواتر،

حـزم، دلیل خوانده است (ابـنها را اقوالی بیهایی برای تعیین عدد الزم برای تواتر اشاره کرده و آنبه تالش
تواند علم ضروری ایجاد کنـد؛ وقتـی خبـر واحـد بـا ). ابن حزم معتقد بود خبر واحد نیز می١٠٧-١٠٦/ ١

روایت عادالن به رسول الله (ص) برسد، عمل به آن و نیز علم به صحت آن واجب است. وی این قول را به 
ابـن خـویز نسـبت داده و حارث محاسبی، حسین بن علی کرابیسی، ابوسلیمان و مالک بن انس در روایت

). در مقابل آورده است: حنفیان، شافعیان، جمهور ١٠٨/ ١(ابن حزم، » ما نیز به همین معتقدیم«گوید: می

فـی مسـلمان یختلـف لـم خبروهذاآله] وسلم[وعلیهاهللاصلیالنبیبهتبلغحتیکافۀبعدکافۀنقلتهماوهوتواترخبر-2
.)104/ 1حزم،به (ابناألخذوجوب
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).١١٩/ ١و همه معتزله و خوارج معتقدند که خبر واحد موجب علم نیست (ابن حزم، ٣مالکیه

ر واحد، به بخش کوچکی از اخبـار آحـاد اما نزد دیگر اصولیان قرن چهارم و بعد از آن، یقین آوری خب
انـد، مشـهورترین و فراگیرتـرین مثـال از اینگونـه محدود شد. خبر واحدی که امت آن را تلقی به قبول کرده

اخبار است. البته با این قید که علم حاصل از این اخبار، مانند علم حاصل از اخبار متواتر، ضروری نیست 
؛ ابن عربی، ٣٣٣/ ١؛ أبوالمظفر سمعانی، ٧٢ی، اللمع فی أصول الفقه، بلکه استداللی است (ر.ک: شیراز

؛ زرکشـی، ٢٨٣/ ٢، ؛ سـبکی١٠٨/ ٢؛ طـوفی، ٣٥٤؛ قرافـی، ٢٤٣-٢٤٠؛ ابـن تیمیـة، عبدالسـالم، ١١٥
دهد که برخی از اصـولیان متـأخر از ق) نشان می٧٢٨). با این حال، گفتاری از ابن تیمیه (٥٩/ ٣المنثور، 

اند. وی ایشـان را در ایـن زمینـه متـأثر از اهـل کـالم دانستهآور نمیمتلقی به قبول را نیز علماو، خبر واحد
). اینکه ابن تیمیه این قـول را ١٨١٤/ ٤، ؛ نیز ر.ک: مرداوی٣٥١/ ١٣خوانده است (ر.ک: ابن تیمیة، احمد، 

ر کـالم بـر فقـه و اصـول بـه ، تأثی٧و ٦دهد که در قرن دهد، نشان میبه اصولیان متأخر از خود نسبت می
آور بودن خبر واحد محفوف به قرائن نیز نزد برخی زیر سؤال رفته است.سطحی رسیده که علم

ج) حدیث
ها اخبـار متـواتر را موجـب علـم لفظ متواتر و مشتقات آن از دیرباز نزد محدثان کاربرد داشته است. آن

آن هم با تعریف -بخشی اخبار به خبر متواتر ر یقین)، اما انحصا٣٩٩/ ٢عاصم، شمردند (ر.ک: ابن أبیمی
خصوصًا پـیش -شود. بلکه مقصود محدثان متقدم در آثار ایشان مشاهده نمی-ارائه شده از سوی اصولیان

بردنـد، اصـطالح اصـولی آن از متواتر، حتی وقتی آن را به عنوان قسیم خبر واحد به کـار می-از قرن پنجم
هـا در مـواردی کـه روایـات متعـددی در یـک ی لغوی کلمه را مورد نظر داشـتند. آننبود، بلکه بیشتر معنا

٤کردند.موضوع در اختیار داشتند، اخبار را در آن مورد دارای تواتر معرفی می

دهد که تواتر به معنای لغوی و به معنی تعـدد روایـات در یـک موضـوع، سیاق کالم محدثان نشان می
تواتری که روایـات ق) آمده است: ٣٢١طحاوی (برای نمونه، ضمن گفتاری از مورد نظر ایشان بوده است؛ 

آور بودن خبر واحد به احمد حنبل نسبت در اینجا ابن حزم از حنابله نام نبرده است. این یا به دلیل قولی است که در یقین-3
از احمد به تأویل این خبر روي آورده و مقصـود آن را خبـر واحـد محفـوف بـه قـرائن       داده شده و البته برخی فقهاي متأخر

) و یا به دلیل اینکه در این بازه از زمان، هنوز برخی علمـا مـذهب احمـد را یـا در     240عبدالسالم،تیمیۀ،اند (ر.ك: ابندانسته
دانستند. ر.ك: پـاکتچی، احمـد بـن حنبـل     قهی میآوردند، و یا آن را یک مذهب درجه دوم فشمار مذاهب فقهی به شمار نمی

.727/ 6(فقه)، 
، )882/ 3؛ 586/ 2؛ 378/ 1زنجویـه، (ابـن » متـواترةٌ آثـار ذلکوفی«... ، )181(مسلم، » النَّبِی...أَنکلهاالروایاتتَواتَرت«-4
تَواتَرَتوکذَلک«... ، )912/ 3(همان،» الْآثَارتَواتَرَتوبِهذَا«، )808/ 2(همان،» فی...ص)(اللَّهرسولعناالخبارتواترتفقد«

ارنِالْأَخْب60(بخاري، » النَّبِی...ع( ،»کبِذَلتاءجاررَةُالْأَخْباتتَوزي، السنۀ،» الْمرْوم)16( ،»مسالْقسنَالْخَامیحِ مـحتَّفَـقِ الصالْم
لَیهیثُعادأَحاعمنَۀٍجۀِممنْالْأَئعهِمائایۀُیتواترولمأجدادهمعنآبنْالرِّوعهِمائآبمهاددأَجإِلَّاو مـنْهنیشـابوري،  حـاکم » (ع

.94، نیز ر.ك: عونی، )162الحدیث، علوم، معرفۀ؛ همو40المدخل، 
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دهـد کـه ظـاهر ایـن عبـارت نشـان می٥شود.این موضوع دارد، در آنچه مخالف این خبر است، دیده نمی

مقصود وی از تواتر، تعدد اخبار است، تعددی که در اخبار طرف مقابل وجود ندارد. در متن مشـابهی از او 
َوایـاُت ِبِخَالِفـهِ «ست: آمده ا َوایاُت ِبِه کَما َتَواَتَرِت الرِّ / ١٢(طحـاوی، شـرح مشـکل اآلثـار، » َوَلْم َتَتَواَتِر الرِّ
). نکات دیگری نیز وجـود دارد کـه ١٨٤/ ٢و ٣٩٢/ ١و ٢٣٠/ ١؛ نیز ر.ک: همو، شرح معانی اآلثار، ٣١٥

تواند مؤید اینگونه کاربرد باشد؛ برای نمونه:می
حتـی -حال آنکه اخبار مستفیض ٦اند،) ایشان گاه اخبار یک موضوع را مستفیض و متواتر خواندهالف

شوند.ای از اخبار آحاد شمرده میگونه-در حال حاضر نیز
و ٤٧٤/ ١و ١٧٤/ ١؛ طحاوی، شرح معانی اآلثـار، ٥٥/ ٣ها گاه بر صحیح (ر.ک: ابن خزیمة، ب) آن

) ١٢٧/ ٢) و بدون خدشه بـودن (ابـن خزیمـة، ١٩٣/ ٢وری، المستدرک، حاکم نیشاب؛٢٥٨/ ٤و ٢٢٩/ ٢
کید کرده و یا بر اینکه آن احادیـث متـواتر، مـورد قبـول ها را متواتر خواندهسند اخباری که آن اند، اصرار و تأ

کید داشته ). حـال آنکـه ٥٤/ ٢اند (طحاوی، شرح معانی اآلثار، امت بوده و امت بدان عمل کرده است، تأ
در تواتر مصطلح اصولیان، صحت یکایک اسناد، مورد نظر و ملحوظ نیست، بلکه اطمینانی که به مجمـوع 

شود، محوریت دارد.ها ایجاد میآن
حال آنکه در تواتر مورد نظر اصولیان، عـالوه بـر اتصـال ٧ج) گاه تواتر با انقطاع سند جمع شده است؛

وجود داشته باشد.سند، شرط کثرت ناقالن نیز باید در هر طبقه 
د) گاه روایات متعددی را در یک موضوع مطرح کرده و در مقام رد، آن را اینگونه در برابر خبر واحد قرار 

کنند، حجـت باشـد. بـه ای نیست که برای کسانی که خبر واحد را قبول میاند: طرق این اخبار به گونهداده
داننـد، واجـب باشـد (ر.ک: کسانی که تواتر را شرط میاند تا استعمال آن برایصورت ظاهر نیز وارد نشده

).٢٦٦/ ٢و ٩٥/ ١طحاوی، شرح معانی اآلثار، 
اصولیان قرن چهارم و بعد از آن، قول به علم آور بودن خبـر واحـد را بـه ظاهریـه (شـیرازی، التبصـرة، 

) و اهـل ٢٣١/ ١)، برخی از حنابله (حشویه) (إمـام الحـرمین، البرهـان،١٨١١-١٨٠٩/ ٤؛ مرداوی، ٢٩٨
/ ٤؛ مــرداوی، ٣٢١/ ١؛ سرخســی، ٢٣١/ ١؛ إمــام الحــرمین، البرهــان، ٢٩٨حــدیث (شــیرازی، التبصــرة، 

5-»قَدواتَرَتتَوکالْآثَارابِذَلمالَماتَرْتَتَوبِم33/ 1اآلثار، معانیشرح(طحاوي،» خَالَفَه(.
6-»قَداتَرَتتَو،ارالْأَخْبتَفَاضَتاسزي،» ورْو652/ 2الصالة، قدرتعظیم(م(.
7-»الْآثَاریوکفذَلقَدتاءرَةً،جاتتَوإِنْماکانَوا،أَکثَرُهعنْقَطمفَإِنَّهعنْقَطم،لَمهلٌیضَادتَّص4اآلثـار، معانیشرحطحاوي،(»م /

10(.
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ق) نیز که در فقـه و حـدیث دارای تـألیف اسـت، اقـوال ٤٦٣ابن عبدالبر (٨اند.) نسبت داده١٨١١-١٨٠٩

ر اهل فقـه و نظـر آن را موجـب . جمهو١مطرح شده در مورد خبر واحد عادل را اینگونه معرفی کرده است: 
دانند . جمع زیادی از اهل اثر و برخی از اهل نظر آن را موجب علم و عمل می٢دانند. می-و نه علم-عمل 

).٨-٧/ ١ابن عبدالبر،(
ق) اولین کسی است که اصطالح تواتر با معنای مرسوم نزد اصولیان را بـه ٤٦٣گویا خطیب بغدادی (

گاه بود در اثری که آن را بـه علـوم حوزه حدیث وارد کرد. ا و که عالوه بر تبحر در حدیث، به اصول فقه نیز آ
آن را ٩حدیث اختصاص داده، اخبار را به دو قسم آحاد و متواتر دانسته است و بعد از تعریـف خبـر متـواتر،
طیـب مفید قطع و علم ضروری خوانده و در مقابل، خبـر واحـد را قاصـر از افـاده علـم شـمرده اسـت (خ

).١٦بغدادی، الکفایة، 
احتماًال خطیب این تعریف از تواتر و انحصار یقین بخشی به آن را با تأثر از اصول فقه به حوزه حـدیث 
کید بر اینکه خطیب بغدادی متواتر به اصطالح اصولیان را به علـوم حـدیث وارد کـرده، بـا  کشانده است. تأ

اند، از این روست کـه گرفتهبا اصطالح اصولی آن به کار میوجود افراد دیگری که در همین عصر، متواتر را
٦٤٣ابـن صـالح (را تألیف کرده است.الفقیه و المتفقهخطیب بغدادی عالوه بر حدیث، در اصول فقه نیز 

ق) نیز به این مسأله اشاره دارد:
حـدیث بـا نـام انـد و اهـل قسمی از حدیث مشهور، متواتری است که اهل فقه و اصول از آن نـام برده

اند. گرچه خطیب بغدادی آن را ذکر کـرده، امـا خاصش که مشعر به آن معنای خاص باشد، از آن یاد نکرده
دهد وی در این باره از غیر اهل حدیث تبعیت کرده است. شاید به این در کالم او چیزی هست که نشان می

شـود. و آن ایات ایشـان پیـدا نمیجهت که صناعت اهل حدیث مشتمل بر چنین چیزی نیست و در بین رو
خبر کسی است که به طور ضروری علم به صدقش پیدا شود و این شرط از ابتدا تا انتهای روات سند برقرار 

.)٢٦٧باشد (ابن صالح، 
برخی دیگر از دانشمندان حدیث نیز به وارداتی بودن اصطالح تواتری که خطیب به کار گرفتـه، اذعـان 

انـد و نـه محـدثان. گوید: خبر متواتر را تنها اصولیان ذکـر کردهق) می٦٤٢لدم شافعی (ااند. ابن ابینموده

داننـد، ولـی   برخی معتقدند ظاهریه و نیز احمد حنبل (در یکی از روایات رسیده از او) هر خبر واحـدي را علـم آور مـی   -8
این همان اخبـاري اسـت کـه    ) و 32/ 2آمدي،(دانندجاري می-هانه همه آن-اصحاب حدیث آن را در بعضی از اخبار آحاد 

).333/ 1اند (أبوالمظفر سمعانی، حدیث] به صحت آن حکم کرده و ثقات آن را نقل کرده[اهل صنعت
محـالٌ، منْهمالْکذبِاتِّفَاقَأَنَّادةِالْعبِمستَقَرِّمشَاهدتهِمعنْدیعلَمحداعددهمیبلُغُالَّذینَالْقَومبِهیخْبِرُمافَهوالتَّواتُرِخَبرُ«-9

مثْله،فیوالشُّبهۀِاللَّبسِدخُولُیجوزلَاعنْهأَخْبرُواماوأَنَّمتَعذِّر،فیهعنْهمالْخَبرُانْتَشَرَالَّذيالْوقْتمقْدارِفیمنْهمالتَّواطُؤَوأَنَّ
صـدقه، علَـی قُطـع سـبِیلُهم هـذه قَـومٍ عنْالْخَبرُتَواتَرَفَمتَیعنْهم،منْتَفیۀٌالْکذبِإِلَیالداعیۀِوالْأُمورِوالْغَلَبۀِالْقَهرِسبابأَوأَنَّ

بجأَووقُوعلْمِوةًالْع16بغدادي، الکفایۀ،(خطیب» .ضَرُور(.
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اند؛ چرا غیر از خطیب بغدادی که آن را به پیروی از اصولیان ذکر کرده، سایر محدثان از این گونه نامی نبرده

٨٠٥بلقینـی (١٠).٩٢شود (عونی،که در روایاتشان اثری از آن نیست و در فن آنان چنین چیزی یافت نمی
ق)، متفاوت با کاربرد اصـولیان ٤٠٥ق) نیز بر آن است که کاربرد این اصطالح در کالم حاکم نیشابوری (

یابد، گرچه اسـناد حـدیثی در مـورد آن نـادر باشـد است؛ زیرا معنای تواتر گاه در امور مقطوٌع به کاربرد می
تقد است کاربرد لفظ متواتر در کـالم محـدثان پـیش از ق) نیز مع٨٠٦). زین الدین عراقی (٤٥٣(بلقینی، 

خطیب بغدادی، به معنای اشتهار است و نه معنای مورد نظر اصـولیان؛ ماننـد قـول ابـن عبـدالبر در مـورد 
) و مقصودشان از ١٣٧/ ١١ابن عبدالبر،(ر.ک:» أنه استفاض و تواتر«حدیث مسح بر خفین که گفته است: 

.)٢٦٦عنای مورد نظر اصولیان (عراقی، تواتر اشتهار است و نه م
هایی است که دانشمندان علوم حدیث برای تواتر بـه کـار رفتـه در تعدد روایات، اشتهار و قطع، مدلول

ها بر این اتفاق دارند که متواتر مورد نظر اصولیان، بـا آنچـه در به هر حال، آن١١متون حدیثی بدان معتقدند.
الـدم شـافعی وت است و مصداق آن در احادیث مفقود یا نادر است. ابـن أبیمتون حدیثی به کار رفته، متفا

). ١٢٢(عـونی، » مانند این، در احادیث نبوی وجود ندارد«ق) بعد از ذکر شروط متواتر آورده است: ٦٤٢(
ق) محدث و مورخ قرن نهم نیز بحث از تـواتری را کـه شـروط آن در فقـه و اصـول مطـرح ٩٠٢سخاوی (

). بر همین اساس، برخی ٥٠ج از مباحث علوم حدیث خوانده است (سخاوی، شمس الدین،شود، خارمی
معتقدند اینکه گفته شود بدنه حدیث مشتمل بر اخبار متواتر است و از آن افـاده علـم ضـروری اراده شـود، 

زش اشتباه است؛ چرا که محدثان تالشی برای تعیین ارزش معرفت شناختی حدیث نداشتند. پرداختن به ار
معرفت شناختی حدیث، منحصر به دو علم کالم و اصول فقه بود. محدثان تنها کوشیدند اخبار را به همـان 

Hansu, pیافت، گردآوری کنند (شکلی که اعمال مذهبی باید سامان می 399.(
با این حال، تواتر مصطلح اصولیان، بعد از خطیب بغدادی، به علوم حدیث نیز راه یافت و این موجـب 

بخشی به متواتر مصطلح اصولیان گردید. بعد از این زمـان، کمینـه بـه صـورت هرت نظریه انحصار یقینش
آوری خبر واحد، به بخش کوچکی از اخبار آحاد محدود شـد و آن خبـر واحـدی اسـت کـه از نظری، علم

ر را بـه ق) قطـع بـه اینگونـه خبـ٤٨٣که شمس األئمة سرخسی (سوی امت تلقی به قبول شده باشد. چنان
ق) مبنـی ٦٤٣). اینکه گفتار ابن صـالح (٣٦قاطبه اهل حدیث و عموم سلف نسبت داده است (ابن کثیر، 

با وجود اینکه پیش از وی نیز برخی محدثان عامه بـه -) ٢٩بخشی اخبار صحیحین (ابن الصالح، بر یقین

17: زبیدي،المتواترةاألحادیثفیالمتناثرةالآللئلقطاز به نقل-10
کـرده  شاید بتوان این سه را به یک معنا بازگرداند و آن اینکه تعدد روایات و اشتهار، براي ایشان قطع و یقین ایجـاد مـی  -11

ل، در نظر اصـولیان لزومـاً قطـع    شود، متفاوت است؛ چرا که این مسائاست و این با آنچه در تواتر مورد نظر اصولیان دیده می
آور نبوده است.
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/ ١رانگیخت (ر.ک: الجزائری، های بیشتری را بالعملعکس-١٢آور بودن اخبار صحیحین معتقد بودندیقین
بخشـِی مطلـق )، گویا از آن روست که در زمان وی، تواتر با تعریف مورد نظر اصولیان و انحصار یقین٣١٤

).٢٧٨-٢٧٧/ ١به آن، نزد محدثان نیز رواج یافته بود (ر.ک: زرکشی، النکت، 
د) قراءات

ق) در ٤٦٠شود. شیخ طوسی (میه دیده نمیتصریح به تواتر یا عدم تواتر قراءات، در کالم متقدمان اما
آنچـه در مـذهب اصـحاب مـا عـرف و در اخبـار و «مقدمه تبیان، به این بیان درباره قراءات، اکتفـا نمـود: 

هـا بـر جـواز روایاتشان شایع است، این است که قرآن به حرف واحد، بر نبی واحد نازل شده است. امـا آن
ست و اینکه انسان مخیر است به هـر قرائتـی کـه خواسـت قرائـت کنـد، قرائت به آنچه بین قاریان متداول ا

اند. بلکه آنچه را کـه بـین قـراء مجـاز اسـت، اجـازه اجماع کرده و اصرار فرد بر یک قرائت را مکروه شمرده
).٣٦/ ١). شیخ طبرسی نیز بیانی نزدیک به این را در مقدمه مجمع البیان آورد (٧/ ١(التبیان، » اند.داده

ق) کـه خـود بـه ٣٢٤شود. ابـن مجاهـد (میان متقدمان عامه نیز تصریح به تواتر قراءات دیده نمیدر
)، سنت بودن قرائت ٤٩ابن مجاهد،تسبیع قرائات اقدام نمود، به اجماع اهل هر شهر بر یک قرائت (ر.ک:

ءات تصـریح نکـرده اسـت. )، اما به متواتر بودن قرا٥٢-٥٠و لزوم اخذ آن از پیشینیان اشاره داشته (همان، 
از » القراء السبعة المشـهورون«ق) نیز به هنگام اشاره به قاریان هفتگانه، با عنوان ٤٣٧طالب (مکی بن ابی

).١١٨و ١١٥، ١٠٣ها یاد نموده است (آن
اندیشه محوری ابن مجاهد بـرای تسـبیع سـبعه بـوده اسـت. در مقابـل ایـن » شهرت«برخی معتقدند 

ق) نه به معنای ضعف؛ ٣٩٢وذ است که نزد ابن مجاهد و افراد بعد از او مانند ابن جنی (مفهوم، مفهوم شذ
رفت. ابـن مجاهـد هـیچ تعرضـی بـه بلکه به معنای کم بودن قرائت آن در امصار نسبت به سبعه به کار می

هـد اول، ). به گفته برخـی، در ع٨٠اکتفا نمود (اشوح، » صحت سند«مسأله تواتر نداشت. بلکه به مقیاس 
پرسید: آیا قرائت تو متواتر است؟ چرا که احراز ایـن کرد، از او نمیهنگامی که قاری بر شیخ خود قرائت می

).٢١٢مسأله، امری دشوار بود. بلکه اصًال در اوان امر، تواتر مسأله مورد توجهی نبود (بقلة، 
از نبی اکرم (ص)، نقدهایی اسـت کـه ترین گواه تاریخی بر عدم اعتقاد پیشینیان به تواتر قراءات روشن

توسط دانشمندان اسالمی بر برخی قراءات وارد شده است. جالب آنکه نقدهای صریح، غالبًا توسط کسانی 
).٤٣٤-٣٦٥اند (ر.ک: سیسی، زیستهگیری انگاره تواتر میصورت گرفته که پیش از شکل

قراءات، بدین معناست که آنان ایـن قـراءات را البته نباید پنداشت که عقیده برخی از عامه به عدم تواتر 

انـد کـه احادیـث    ق) از ائمه حدیث تصریح کـرده 488(ق) و ابوعبداهللا حمیدي418اسفرائینی (براي نمونه، ابواسحاق-12
).61حجر، شیخین مفید علم نظري است (ابن
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شمارند. بلکه ایشان تنها به جای شرط تواتر برای پذیرش قراءات، شرط صحت سند را جـایگزین منزل نمی

اند. مکی تمام قراءات موافق با خط مصحف را یک حرف از سبعة احرف دانسته کـه قـرآن بـدان نـازل کرده
و حتـی پـیش از رواج -ای به تواتر قـراءات نداشـته با اینکه اشارهق)٤٦٥). هذلی (٣٣شده است (مکی، 

صحیح ایـن اسـت کـه «گوید: بعد از یادکرد چند تفسیر از سبعة احرف، می-زیسته استاندیشه تواتر می
اند و اختصاصـی بـه قـراءات سـبع این حروف، قراءاتی هستند که در روایات از نبی اکـرم (ص) نقـل شـده

رسد حتی آن دسته از دانشمندان متقدم اهل سنت که تواتر را ). به هر حال، به نظر می٩٢(هذلی،» ندارند.
اند.آور دانستهها را یقینای آناند، به گونهشرط پذیرش قرائت نشمرده

گیري انگاره تواتر قراءاتشکل
در آثار دانشـمندان -به صورت نفی یا اثبات-تصریح به لفظ تواتر درباره قراءات و اظهار نظر درباره آن

دهد که این گفتمان در این بازه زمانی به حـوزه قـراءات راه یافتـه و شود. این نشان میقرن هفتم مشاهده می
ق) بعـد از نقـل خبـری مبنـی بـر رد قرائتـی از سـوی ٦٤٣موافقان و مخالفانی پیدا کرده است. سخاوی (

گوید: قرائت فـتح [در مـورد ایـن خبـر، همـان ، میابوعمرو به دلیل واحد و مخالف بودنش با قرائت عامه
قرائت مخالف با عامه] نیز با تواتر ثابت شده؛ گاهی خبر نزد گروهی متواتر است و نزد گروهی دیگر متواتر 

).٣٢٤-٣٢٣نیست. ابوعمرو این قرائت را انکار کرده، زیرا تواترش به او نرسیده است (سخاوی، علی، 
ق) درمورد تواتر قراءات سـبع در ٦٤٦اوی و نیز نظر معروف ابن حاجب (این شکل از اظهار نظر سخ

)، دیـدگاه ابوشـامه ٤٦٢/ ١بخش فرش الحروف و عدم تواتر آن در بخش اصول (ر.ک: ابو الثناء اصفهانی،
هایی از رواج )، همه نشـانه١٧٨ق) در اشتمال قراءات بر متواتر و غیرمتواتر (ر.ک: المرشد الوجیز، ٦٦٥(

یشه تواتر قراءات در این سده است. این الگویی است که از علوم حدیث به قراءات راه پیدا کرده است. نه اند
دهد، علمای نشان می١٣که ملچرتگونه است؛ چنانلگوی ذکر سند نیز همینحتی اتنها مسأله تواتر، بلکه 

ادند و این چیزی بود که در اثـر قراءات حدودًا از زمان ابن مجاهد، دقت بیشتری را در حفظ سند به خرج د
١٤تالش ابن مجاهد و هم عصرانش برای نزدیک کردن دو علم حدیث و قرائت روی داد.

کند گفتمان تواتر در سده هفتم به حوزه قـراءات راه یافتـه های دیگری نیز وجود دارد که معلوم مینشانه
گونـه اند، اینیک قرائـت را تـواتر دانسـتهدر النشر، بر کسانی که تنها راه ثبوتق)٨٣٣(است. ابن جزری 

13 - Melchert
اند و نامشـان در غایـۀ النهایـۀ ابـن     ق مرده400تا 200ریانی که از او این دیدگاه را با یک مجموعه نمونه تصادفی از قا-14

ق (یعنی همزمان بـا مـرگ ابـن مجاهـد) یـا قبـل از آن       324جزري آمده، تأیید کرده است. نزدیک به دو سوم این قاریان در 
انـد، و  یا قبل از آن مـرده 324شیخ براي کسانی که در9/1ها، به طور میانگین اند. ابن جزري در یادکرد شیوخ قرائت آنمرده

.Melchert, Christopher, pاند، ذکر کرده است. ر.ك:شیخ براي کسانی که بعد از ابن مجاهد مرده5/5 11
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گیرد:اشکال می

اند اند. آنان گمـان داشـتهبعضی از متأخران، تواتر را در این باره شرط کرده و به صحت سند اکتفا نکرده
تواند ثابت کننده قرآن باشد. اما اشـکال ایـن سـخن واضـح گردد و آحاد نمیکه قرآن تنها با تواتر ثابت می

های متفاوتی که به صـورت را وقتی تواتر ثابت شد، به دو رکن دیگر نیازی نیست؛ زیرا قبول قرائتاست؛ زی
ص) نقل شده، واجب است؛ فرقی ندارد که موافق یا مخـالف رسـم باشـد. حـال آنکـه متواتر از نبی اکرم (

های مورد اختالف که از ائمه سبعه و غیـر وقتی تواتر را در تمام موارد اختالفی شرط شود، بسیاری از قرائت
ابـن (گردد. من قبًال به همین رأی تمایل داشتم و سـپس فسـاد آن بـرایم روشـن شـدآنان رسیده، منتفی می

).۱۳/ ۱، جزری، النشر
تواند مؤیـد احتمـال مطـرح دهد، میاینکه ابن جزری اشتراط تواتر را به برخی متأخران خود نسبت می

گیری اندیشه تواتر قراءات باشد. نیز طبق سخن او، آن دسته از دانشمندان اهل سـنت شده درباره زمان شکل
اند. از این رو، اکتفا بـه صـحت به صحت سندی اکتفا کردهکنند،که تواتر را برای پذیرش قراءات شرط نمی

سند، به نمادی برای مخالفان تواتر یکایک قراءات تبدیل شده و انتقاد موافقان تواتر را برانگیخته است.
گویـد: اهـل )، می١٧٨المرشـد، : ق) که معتقد است تمام قراءات متواتر نیستند (ر.ک٦٦٥ابوشامه (

اند: هر قرائت مساعد با خط مصـحف کـه رای قراءات مورد اعتماد ذکر کرده و گفتهتحقیق، ضابط خوبی ب
نقل صحیحی داشته و در عربیت فصیح باشد، قرائت معتبر است. هر گاه یکی از ایـن ارکـان مختـل شـود، 

ه و قرائت شاذ خواهد بود. اشاره به این مطلب، در کالم ائمه پیشین نیز آمده و مکی بارها بدان تصریح کـرد
).٥حق هم همین است (همو، إبراز المعانی، 

دانند، اکتفا به صحت سند را دیدگاه جدیـدی بـه در مقابل، کسانی که تواتر را شرط پذیرش قراءات می
ق) در نقد شرط صحت سند در ارجوزه ابن جزری آورده است:٨٥٧اند. نویری (شمار آورده

که برای ثبوت قرآن، عـالوه بـر دو شـرط متقـدم، ، این است»سندش صحیح باشد«ظاهر اینکه گفته: 
کند و به تواتر احتیاجی ندارد. این قول جدیدی است که مخالف اجماع فقهـا و صحت سنِد تنها کفایت می

الدفتین است که به تواتر نقل شده است. نزد محدثان است. قرآن نزد جمهور مذاهب چهارگانه همان ما بین
شود. قراء نیز از همان اوائل بـر ایـن نظـر ست و ماهیت قرآن جز بدان تصور نمیاینان، تواتر جزئی از حد ا

).١٢٥-١/١١٧اند (بودند و کسی جز مکی با این نظر مخالفت نکرده. برخی متأخران نیز از او تبعیت نموده
وی در ادامه، درباره آنچه از ابوشامه نقل شد، آورده است: از کالم او کـامًال مشـخص اسـت کـه جـز

طالب، تصریحی به این مطلب نیافته است (همان).سخن مکی بن ابی
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که خود از سخن نویری پیداست که او مسأله تواتر قرآن را با تواتر قراءات خلط نموده است. قرآن، چنان

گوید، به اتفاق جمهور مسلمانان متواتر است. اما نباید از نظر دور داشـت کـه اینجـا سـخن از تـواتر او می
رساند. مکی ت است و بحث از تواتر یا عدم تواتر نحوه خواندن یک متن، به تواتر اصل آن ضرری نمیقراءا

گانه نقل از ثقات، شیوع وجه در عربیت و موافقـت بـا رغم اینکه شرایط سهق) نیز علی٤٣٧طالب (بن ابی
)، امـا ٥١طالـب، ن أبیتوان بدان قرائت کرد، ذکر نموده است (مکی بـخط مصحف را برای قراءاتی که می

که او پنداشته، معتقد به ثبوت قرآن با خبر واحد نبوده و بر ایـن مطلـب تصـریح داشـته اسـت (ر.ک:چنان
).٥٢همان، 

که گفته شد، اندیشه تواتر قراءات، نزد متقدمان عامه مطرح نبود. اما در همـان زمـان، بـر اسـاس چنان
گیری این گفتمان، تواتر آور بودن قراءات، رائج بود. بعد از شکلروایات سبعة احرف، اعتقاد به منزل و یقین

ق) بـه اشـکالی کـه سـند ٧٩٤های مهم این یقین مبـدل شـد. زرکشـی (از نبی اکرم (ص)، به یکی از پایه
ها شمرده، اینگونـه پاسـخ گفتـه قراءات سبع را نقل واحد از واحد معرفی کرده و آن را دلیلی بر عدم تواتر آن

/ ٢به فرض پذیرش، امت قراءات را تلقی به قبول کرده و به قرآن بودن آن یقین دارد (البحر المحـیط، است: 
). وی این مسأله را با اینکه ابن صالح احادیث صحیحین را به دلیل تلقـی بـه قبـول شـدنش از سـوی ٢١٠

وی امت تلقی به قبـول امت، قطعی شمرده، مقایسه کرده و به اینکه جمهور اصولیان خبر واحدی را که از س
).٢١٠/ ٢اند، استدالل کرده است (همان، شده، مفید قطع دانسته

آوری قراءات با توجه به تلقی به قبول شدنش از سوی امت، تـوجیهی رسد توجیه تواتر و علمبه نظر می
ن آن مـورد بخش بـودمتأخر باشد. بلکه گویا تا قرن ششم، با وجود اذعان به واحد بودن سند قراءات، یقـین

بخشی خبر واحد و شهرت دیـدگاه انحصـار اتفاق بوده است. اما پس از کمرنگ شدن اعتقاد به امکان یقین
ها فتوا صادر شـده اند و برای تواتر آنآوری، نیازمند تواتر شدهآوری به خبر متواتر، قراءات نیز برای یقینیقین

ق) آمده است: از او پرسیدم نظر ائمه و ٧٧١بکی (ق) از عبدالوهاب ُس ٨٣٣است. در استفتاء ابن جزری (
علمای دین درباره قراءات عشر چیست؟ متواتر است یا غیر متواتر؟ آیا انفرادات هریک از ائمه عشـر متـواتر 

شـوند. قراءات عشر متواتر بوده و بالضروره جزء دین شـمرده می«است یا نه؟ او در پاسخ اینگونه نگاشت: 
عشر نیز متواتر است و طبق ضروری دین، بر پیامبر (ص) نازل شده است و تنها جاهـل هر یک از انفرادات

ق) ٧٨٢). زرقانی نیز فتوایی از ابن لّب اندلسی (٦٧، ابن جزری، منجد المقرئین» (کند.در آن مناقشه می
).٤٣٥/ ١، شود (زرقانینقل کرده است که بر اساس آن، هر کس تواتر سبع را انکار کند، کافر شمرده می

ق) به تـواتر یکایـک ٧٢٦اندیشه تواتر قراءات، در اواخر این سده، به شیعه نیز راه یافت. عالمه حلی (
خواهد، قرائت کند؛ زیرا همـه جایز است مکلف به هر کدام از سبع که می«قرائت سبع تصریح کرده است: 
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هـا متـواتر قرائـت کنـد؛ چـرا کـه این-گرچه روایتش متصل باشد-ها متواتر است و جایز نیست با شاذ آن

ق) قـراءات دهگانـه را متـواتر دانسـته اسـت (ر.ک: ٩٤٠). محقق کرکـی (٦٤/ ٥(عالمه حلی، » نیستند.
/ ٣). وی بعد از نقل شهادت شهید اول به تواتر سه قرائت متمم عشـر (ر.ک: شـهیداول، ٢٦٢/ ٣الرسائل، 

یله خبر واحد، چیزی کم ندارد. پس قرائت با آن جایز است و این از ثبوت اجماع به وس«گوید: )، می٣٠٥
).٢٤٦/ ٢جامع المقاصد، : (ر.ک» غیر عشر؛ مثل قرائت ابن محیصن و ابن مسعود، شاذ است.

ثبـوت تـواتر قـراءات مـتمم «مقایسه -قیاس محقق کرکیالمقاصد العلیةق) نیز در ٩٦٦شهید ثانی (
را با دیده قبول نقل کرده (ر.ک: شهید ثانی، المقاصد العلیة، -»ر واحدثبوت اجماع به وسیله خب«با » عشر
گونه آن را تکمیل نموده است:، اینروض الجنان) و در ٢٤٤

درباره تواتر متمم عشر اختالف نظر هست. مشهور بین متـأخران تـواتر آن اسـت و شـهید نیـز بـر ایـن 
حد کمتر نیست؛ پس قرائت با آن جایز است. با ایـن مطلب گواهی داده است. این از ثبوت اجماع با خبر وا

های رجالی که این قـراءات را در هـر طبقـه نقـل حال، یکی از محققان در قراءات، کتابی مخصوص به نام
/ ٢ها جایز است (دهد این افراد بیش از حد تواتر هستند؛ پس قرائت با آناند، تدوین کرده که نشان میکرده

٧٠٠.(
دانند یا قـراء، صـراحتی ندارنـد. رباره اینکه این دانشمندان، تواتر را از نبی اکرم (ص) میاین کلمات، د

لذا ممکن است مقصودشان تواتر از قراء بوده باشد. اما برخی عقیده دارند مراد ایشان تـواتر از پیـامبر (ص) 
شیعه کـه قرائـت منـزل را ). حال اگر به دلیل وجود روایاتی از ۸۴؛ تبریزی، ۲۸۹/ ۲(ر.ک: بحرانی، است

تـری باشـد، ). انتساب این عقیده به ایشان نیازمند دلیلی محکم۶۶۴/ ۴واحد شمرده است (ر.ک: کلینی، 
اما صراحت کالم شهید ثانی در این باره قابل اغماض نیست. او در جایی دربـاره قرائـات هفتگانـه اینگونـه 

ها را بر قلب سید المرسـلین نـازل نمـوده تـا مین آنهمه از نزد خداست و روح األ«اظهار نظر کرده است: 
). شیخ یوسف بحرانی معتقد است این کالم شـهید، تعبیـر ۲۴۶(المقاصد العلیة، » تخفیفی بر امت باشد.

.)۹۶/ ۸اند (بحرانی، دیگری است از همان تواتری که اهل سنت ادعا کرده
پیرامون محـدوده و گسـتره ایـن تـواتر مطـرح گیری گفتمان تواتر قراءات، اختالف نظراتیبعد از شکل

هـا نشـان شان، نشان از گسترش عقیده تـواتر قـراءات دارنـد. ایناین اقوال با وجود اختالفات جزئی١٥شد.

المقـرئین، منجـد جـزري، ؛ ابن178الوجیز، الف) قراءات مشتمل بر متواتر و غیر متواتر هستند (ر.ك: ابو شامۀ، المرشد-15
اصـفهانی، الثنـاء )، ب) قراءات تنها در فرش الحروف متواترند (ابو530-529الحاشیۀ األولی علی األلفیۀ، ؛ شهید ثانی،18-21
)، د) قـراءات  319/ 1البرهـان،  ؛ زرکشـی، 23/ 2ص) (طـوفی، اکرم ()، ج) قراءات سبع، متواتر از قراء هستند و نه نبی 462/ 1

).67مقرئین، المنجدجزري،ص) هستند (ابناکرم (متواتر از نبی 
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دهد گفتمانی که در سده هفتم مبنی بر تواتر قراءات شکل گرفته، در سده هشتم کامًال قـوام یافتـه و بـین می

یعه، جای خود را باز کرده است.دانشمندان اهل سنت و حتی ش
***

های دانسته است که کالم و عقاید نیازمند یقین است، این مسأله بـه ضـمیمه مجـادالت کالمـی سـده
کـرد، موجـب طـرح قیـد تـواتر بـرای نخست که در آن هر یک از اطراف درگیری به برخی اخبار استناد می

رو در اوایـل امـر، کارهایی برای عمل مکلـف بـود؛ از ایـنآوری اخبار شد. اما فقه همواره به دنبال راهیقین
اما در قـرن ١٦بخشی و نیز تقسیم خبر به واحد و متواتر، چندان بین فقها مطرح نبود،بخشی یا غیر یقینیقین

ایـن مسـأله را -افرادی که در اصول فقه و نیز اصول عقاید تخصص و تألیف داشتند-چهارم، فقهای متکلم 
ه تسری دادند. اصرار شافعی در الرساله و اصولیان اواخر قرن چهارم و بعد از آن، بـر حجیـت از کالم به فق

ای است با تفکری مبنی بر عدم حجیت خبر واحد که کمی پـیش از شـافعی شـکل خبر واحد، گویا مقابله
اصـل ای جدی برای اصولیان تبدیل شـده اسـت. گرچـه اصـولیانگرفته و در اواخر قرن چهارم، به دغدغه

حجیت خبر واحد را تثبیت کردند، اما به گفتمان غالبی که پیرامون عدم یقین بخشی آن شکل گرفته بود، سر 
سپردند. چه اینکه این مسأله در حدیث هم مطرح نبود و در قرن پـنجم توسـط فقهـایی کـه در حـدیث نیـز 

حـوزه حـدیث، پـای آن را بـه تألیف داشتند، از اصول فقه به حدیث راه یافت. مطرح شـدن ایـن مسـأله در 
ای باز کرد؛ لذا علمای قراءات که پیش از آن هیچ اشاره-که آن نیز یک علم اسنادی و روایی است-قراءات 

از این زمـان بـه بعـد، بـر -شمردندولی در عین حال آن را یقین بخش می-به تواتر یکایک قراءات نداشتند 
یقین بخشی تنها در پرتو تواتر معنا شده است.تواتر آن اصرار کردند. گویی در نظر ایشان 

گیرينتیجه
گرایی برخی متکلمان و از سوی دیگر متأثر رویکرد خاص علم کالم به اخبار که از سویی متأثر از عقل

بخشـی اخبـار و گویی به شبهات منکرانی از دیگر ادیان، زمینه طرح شرایط یقیناز وظیفه این علم در پاسخ
آوری خبر واحد را در این علم فراهم آورد. این مسأله در قرن چهارم، از کالم به اصول فقـه تشکیک در علم

با تعریف خاصی که نـزد -بخشِی مطلق، به خبر متواترراه یافت. در آثار اصولیان این قرن و بعد از آن، یقین
بخشـی دارد. بـا قیناختصاص یافته است و خبر واحد، تنها در شرایطی خـاص تـوان ی-اصولیان پیدا کرده

که ابوحنیفه به بدبینی به اخبار و روي آوردن به رأي و قیـاس شـهره   اي طوالنی دارد؛ چناننگاه نقادانه به حدیث، پیشینه-16
اي است که خبر را به واحد و اندیشه-گیريو نه شکل-). مقصود این پژوهش شهرت 48، محمد بن جمیل،مباركبود (ر.ك:

شمارد. نیز تعریف خاصی از متواتر ارائـه کـرده   بخشی خبر واحد را جز در مواردي اندك، منتفی مییقینمتواتر تقسیم کرده و 
آور خواهد بود.که با در نظر گرفتن آن، مصداق متواتر در احادیث بسیار نادر است؛ لذا تنها بخش اندکی از احادیث یقین
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در احادیث وجـود نـدارد یـا -با اصطالح مورد نظر اصولیان-وجود اذعان محدثان به اینکه مصداق متواتر 

حداقل نادر است، اما در قرن پنجم، تقسیم خبر به واحد و متواتر، به علوم حدیث نیز راه یافت. این مسـأله، 
تأثیر گذاشت.های علوم اسنادی است، بر قراءات که یکی از شاخه

آور بـودن، بایسـت بـرای یقـینبخشی به خبر متـواتر، قـراءات میدر نتیجه شهرت مسأله انحصار یقین
بود و همین مسأله موجب اصرار علمای قراءات در قرن هفتم و بعد از آن بـر تـواتر قـراءات شـد. متواتر می

ف برخورداری از برخی شـرایط، مـورد پیش از قرن هفتم، قراءات با وجود برخورداری از سند واحد، به صر
بایست از شد. اما پس از این زمان، قراءات نیز میها احساس نمیگرفت و نیازی به تواتر آنپذیرش قرار می

بود.طریقی یقین بخش برخوردار می
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ق.١٤١٩، قم، مؤسسه آل البیت علیهم السالم، چاپ اول، ذکری الشیعةشهید اول، محمد بن مکی، 
ق.۱۴۲۰، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول، علی األلفیةالحاشیة األولیالدین بن علی، شهیدثانی، زین 

ق.١٤٢٠، قم، دفتر تبلیغات، چاپ اول، المقاصد العلیة فی شرح الرسالة األلفیة__________________، 
، قم، انتشارات دفتـر تبلیغـات اسـالمی حـوزه روض الجنان فی شرح إرشاد األذهان__________________، 

ق.١٤٠٢علمیه قم، چاپ اول، 
١٤٠٣، تحقیق: محمدحسن هیتو، دمشق، دارالفکر، ط األولـی، التبصرة فی أصول الفقهشیرازی، ابراهیم بن علی، 

ق.
ق.١٤٢٤، دارالکتب العلمیة، ط الثانیة، اللمع فی أصول الفقه________________، 
ق.١٤٠٥یة، ، بیروت، عالم الکتب، ط الثانأخبار أبی حنیفة وأصحابهَصیَمری، حسین بن علی، 
ق.١٤١٥، بیروت، مؤسسة األعلمی، ط األولی، مجمع البیانطبرسی، فضل بن حسن، 

ق.١٤١٥، تحقیق: شعیب األرنؤوط، مؤسسة الرسالة، ط األولی، شرح مشکل اآلثارطحاوی، احمد بن محمد، 
، المدینـة ، تحقیق: محمد زهـری النجـار و محمـد سـید جـاد الحـقشرح معانی اآلثار________________، 
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ق.١٤١٤النبویة، عالم الکتب، ط األولی، 

، تحقیق: احمد قصیر عاملی، بیروت، داراحیـاء التـراث العربـی، التبیان فی تفسیر القرآنطوسی، محمد بن حسن، 
تا.بی

ق.١٤١٧، محمدتقی عالقبندیان، قم، چاپ اول، الُعدة فی أصول الفقه_______________، 
ق.١٤٠٧، تحقیق: عبدالله ترکی، مؤسسة الرسالة، ط األولی، شرح مختصر الروضةقوی،طوفی، سلیمان بن عبدال

ق.۱۴۱۲، مشهد، مجمع البحوث اإلسالمیة، چاپ اول، منتهی المطلبعالمه حّلی، حسن بن یوسف، 
یف المرتضیالهدي، علي بن حسین، علم ق.۱۴۰۵، قم، دارالقرآن الکریم، چاپ اول، رسائل الشر

ق.١٤١٦، الریاض، دارالهجرة، ط األولی، المنهج المقترح لفهم المصطلحم، عونی، حات
، تحقیق: طه عبـدالرؤوف سـعد، شـرکة الطباعـة الفنیـة المتحـدة، ط شرح تنقیح الفصولقرافی، احمد بن ادریس، 

ق.١٣٩٣األولی، 
ق.١٤٢٩، قم، دار الحدیث، چاپ اول، الکافیکلینی، محمد بن یعقوب، 

.۶۲-۲۱، صص ۹۰، تابستان ۹، ش ۳، س حسنا، »بررسی قراءات به لحاظ دارا بودن تواتر«ین، لطفی، محمدحس
، المدینة، مجمع الملک فهد لطباعة المصـحف حجیة خبر اآلحاد فی العقائد واألحکاممبارک، محمد بن جمیل، 

تا.الشریف، بی
ق.۱۴۰۹تر نشر اسالمی، چاپ اول، ، کتابخانه آیةالله مرعشی، قم، دفالرسائلمحقق کرکی، علی بن حسین، 

ق.۱۴۱۴، قم، مؤسسه آل البیت (ع)، چاپ دوم، جامع المقاصد_________________، 
یر فی أصول الفقهمرداوی، علی بن سلیمان،  تحقیق: عبدالرحمن جبرین وآخـرون، الریـاض، ، التحبیر شرح التحر

ق.١٤٢١مکتبة الرشد، ط األولی، 
ق.١٤٠٨، تحقیق: سالم أحمد السلفی، بیروت، مؤسسة الکتب الثقافیة، ط األولی، السنةَمْرَوزی، محمد بن نصر،

، تحقیق: عبـدالرحمن عبـدالجبار، المدینـة المنـورة، مکتبـة الـدار، ط تعظیم قدر الصالة_______________، 
ق.١٤٠٦األولی، 

ق.١٤١٠لمربع، ط الثالثة، ، تحقیق: محمدمصطفی األعظمی، مکتبة الکوثر، االتمییزمسلم بن حجاج،  
ق.١٤٢٨، القاهره، دارالسالم، ط االولی، معجم مصطلحات علم القراءات القرآنیةمسئول، عبدالعلی، 

ق.١٤١٣، قم، کنگره شیخ مفید، چاپ اول، مختصر التذکرة بأصول الفقهمفید، محمد بن محمد، 
، بهار و تابسـتان ۲ش ۲، سال قرائت پژوهی، »اءاتبررسی انگاره تواتر قر«فر، رضا محمدیمؤدب، سیدرضا و علی

.۴۰-۹، صص ۹۳
م.١٩٩٣، تحقیق: حسین آتای، آنقره، تبصرة األدلة فی اصول الدیننسفی، ابومعین، 

ق.۱۴۲۴، بیروت، دارالکتب العلمیة، ط االولی، شرح طیبة النشرنویری، محمد بن محمد، 
، تحقیق: جمـال الشـایب، مؤسسـة سـما للتوزیـع والنشـر، ط لعشرالکامل فی القراءات اُهَذلی، یوسف بن علی، 
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