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چکیده:
از آنجا که تواتر روایات یکی از راههای اطمینان به صدور آنها ست ،عالمان دانش درایه ،پژوهشهای دراز دامنی درباره
آن انجام دادهاند اما درباره یکی از گونههای نوپیدای آن با عنوان «تواتر اجمالی» تعریف جامع و مانعی ارائه ن شده ا ست .از
عبارات آنان  ،سههه تعریف برای تواتر اجمالی بابا اسههه اده اسههت :الفا روایات مهعددی که نه در مدلوق مبابقی ب که در
مدلوق ت ضمنی یا الهزامی با هم مبابقت دارند .با ع م اجمالی به صدور برخی از روایاتی که دارای م ضمون واحد نی سهند.
جا روایات زیادی که در ل ظ و معنی با هم اخهالف دارند و داللت آنها هم از جهت وسعت و ضیق مه اوت است اما ع م
اجمالی داریم که برخی از این روایات از معصهههوم صهههادر شهههده اسهههت و آن روایت اخص اسهههت .برخی از ایرادهای این
تعریفها عبارتند از :الفا روشههن نبودن وجه تمایز آن با تواتر معنویب با تردید در حصههوق ع م به صههدور یت روایت
نامعینب جا بیاثر بودن ع م اجمالی به صههدور یت روایت نامعینب دا بیفائده بودن تواتر اجمالی با توجه به اثبات بدر مهیقن
به دالئا دیگری مان ند سهههیره عقالح ،حدیح صهههحیف مح وف به برائن و  .،...افزون بر این ،بنابر دیدگاه آخوند خراسهههانی
درباره تواتر اجمالی که مقه ضای آن را اعهبار روایهی میداند که از بابی احادیح در م ضمون اخص با شدب اگر خبری با این
ویژگی وجود داشهههه باشههد که مضههمون آن اعهبار خبر ثقه به طور مب ق اسههت ،حجیت بوق ثقه ،ثابت میگرددب امّا وجود
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چنین خبری تنها صرف فرض است.
کلید واژگان :تواترب تواتر اجمالیب بدر مهیقنب بدر مشهرکب اعهبار روایت

مقدمه
سنت در کنار برآن و پس از آن ،مهمترین سرچ شمه شناخت دین ،کارآمدترین ابزار تبیین آن و شاماترین منبع دریافت
آموزههای اسههالمی اسههت .هر چند نشههانه هائی از تردید در حجیت سههنت یا انکار آن در طوق تاریال اسههالم به طور پراکنده دیده
میشهودب اما بیشههر نزدیت به تمام مسه مانان در حجیت آن تردیدی نداشههه و ندارند و جالی اینکه همه نویسهندگان و فربههای
اسالمی تالش میکنند اصا حجیت سنت پیامبر (صا را نزد مس مانان مس ّم انگاشهه و تنها برخی از فربهها ه به پندار آنان به ظاهر
مس مان و در وابع کافر ه را به باور نداشهن به حجیت سنت مههم نمایند( .ر.ک :ابوزهو ،1931 ،ص29ب فوزی عبدالمب ی،1099 ،
مقدمه ،ص0ب عجاج خبیی ،1091 ،ص2ا امّا بدون تردید ،درباره درسهی روایاتی که سنت را برای ما گزارش میکنند بححهای
فراوانی میان حدیحپژوهان فریقین در سه محور اعهبار ،صدور و فهم آنها در جریان بوده و هست.
روشههن اسههت که ببا از هر چیز ،باید به اثبات صههدور این روایات از معصههوم پرداخت و آنگاه از سههایر جنبههای حدیح
هم چون اعهبار و ت سیر سخن گ تب لذا چگونگی اثبات صدور روایات از مع صومان مهمترین چالش پیش روی حدیحپژوهان
است.
در میان پژوهشههگران مس ه مان تردیدی نیسههت که عدهای در سههاخهن ،پرداخهن و پراکندن حدیح ،به انگیزههای گوناگون،
کو شیدهاند .بر پایه حدیثی از امام ع ی (عا  ،و ضع و جعا در عهد پیامبر آغاز شدب (نهج البالغه ،خببه 219ب ک ینی ،1963 ،ج،1
ص62ا طبق حدیح مذکور ،در زمان پیامبر ،به آن حضرت روایات دروغین نسبت میدادند ،تا آنجا که پیامبر به خبابه ای سهاد و
به مردم هشدار داد که نسبتدهندگان دروغ به او بسیار شدهاند و بدانند که جایگاهشان دوزخ خواهد بود .سپس امیر مؤمنان (عا
افزود که این رفهار نا شای ست ،پس از آن ح ضرت نیز گ سهرش یافت .عالمان اها سنت این نقا را با طرق ب سیار گزارش کرده و
حهی بر تواتر آن تأکید کردهاند و نشان دادهاند که این نقا بارهای بار بوده است( .ر.ک :مهدوی راد ،ج ،12ص339-316ا
امامان (عا در روایات مهعددی نسبت به جریان جعا و وضع هشدار داده و با شیوههای گوناگون کوشیدهاند تا امت اسالمی
را در این جهت بیاگاهانند .امام صادق (عا نسبت به فراوانی دروغ بسهن بر حضرت ع ی (عا هشدار میدهد (ک ینی ،1963 ،ج،2
ص210ا و از کسانی همچون مغیره بن سعید و ابوالخباب که بر امام بابر (عا دروغ میبسههاند (کشی ،ص 226ب مج سی،1099 ،
ج ،2ص211ا و این که او چگونه روایات جع ی را با تزویر و حی ه در کهاب های اصهههحاب وارد میکرده اسهههت ،یاد میکند!
(مج سی ،1099 ،ج ،31ص209ا امام ر ضا (عا از فردی به نام بنان نام میبرد که بر امام سجاد (عا دروغ میب سهه ا ست (ک شی،
ص992ا و در روایهی دیگر ،شهههیوه مخال ان در جعا روایات و اهداف آنان را بر مال میکند( .مج سهههی ،1099 ،ج ،26ص296ا
همینگونه ،امام بابر (عا نسبت به توطئههای دشمنان در نسبت دادن برخی کارهای مبالغه آمیز به اها بیت (عا دست به افشاگری
میزند( .مج سی ،1099 ،ج ،2ص211ا
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عالمان حدیحپژوه مکهی اها بیت (عا برای اطمینان از صههدور روایات و بازشههناسههی روایات اسهههوار و درسههت از روایات
بر ساخهه ،به گ سهرش دانش درایه و رجاق روی آوردند و با دبت و و سواس سند روایات را مورد مبالعه و برر سی برار میدادند
هر چند آنان با پیروی از آموزه های مکهی اها بیت (عا ،به بررسی سندی بسنده نکرده و به تبیین معیارهایی برای بازشناسی سره
از ناسره پرداخهند( .مج سی ،1099 ،ج ،2ص219ا
از آنجا که تواتر روایات یکی از راههای اطمینان به صههدور آنهاسههت عالمان دانش درایه و محدثان ،بححهای دراز دامنی
درباره تعریف تواتر ،گونهها ،شههرائت تحقق آن و نهایج و پیامدهای آن انجام داده اند .امّا به رغم این مباحح گسهههرده ،اصههبال
جدیدی با عنوان «تواتر اجمالی» در میان مهأخران از اصههولیان و به تبع آنان در میان درایهنگاران رواج پیدا کرده اسههت که کمتر
درباره آن سههخن گ هه شههده اسههت و با وجود برخی مبالی ،همچنان دچار ابهام و اجماق اسههت که همین امر موجی بدفهمی و
کاربرد نابجای آن را فراهم کرده اسههت به گونه ای که در سههاق های اخیر ،برخی نویسههندگان مقاله ها و پایان نامه ها ،هر گاه با
دسهه ای از روایات ،بویژه روایات اعهقادی و اخالبی روبرو می شوند که نه دارای شرائت تواتر ل ظی و معنوی هسهند و نه با برائن
اطمینان آور همراه ه سهند و حهی از شرائت حجیت خبر واحد هم برخوردار نی سهند ،ادعای تواتر اجمالی آنها را مبر می کنند.
از شیوه ا سهدالق آنان چنبن بر می آید گویا همین بدر که در باره د سهه ای از روایات بگوییم بعید ا ست یکی از آنها از مع صوم
صههادر نشههده باشههد برای اثبات تواتر اجمالی همه آن روایات ک ایت می کند! بنابراین شههایسهههه اسههت این اصههبال به طور دبیق
تعریف شده شرائت تحقق آن و پیامدهای آن برنمایانده شود تا روشن شود آنچه امروزه به نام تواتر اجمالی شناخهه می شود چه
ت اوتی با سایر گونههای تواتر دارد و از چه جایگاهی برخوردار است.
 .1متواتر در لغت و اصطالح
ریشه این واژه از «وتر» ،به معنای تنها و یگانه است (ابن بهیبه ،1091 ،ج ،2ص921ا و در معنای نقص 1هم به کار رفهه است.
(طریحی ،1091 ،ج ،0ص062ا تواتر ،در ل غت ،به مع ناى به دن باق هم آ مدن چ ند چیز (جوهری ،1093 ،ج ،2ص109ب را غی
إص ه هانی ،1090 ،ص111ا و پی یکدیگر با مه ت و فاص ه ه آمدن مىباشههد( .ابن منظور ،1091 ،ج ،1ص231ب ابن فارس،1090 ،
ج ،6ص10ا چنانکه در برآن به همین معنا به کار رفهه است (ر ک :زهیر ،بیتا ،ج ،9ص192ا« :ثُمَّ أرْسَلْنا رُسُلنا تتْراً» (مؤمنون،
00ا
در ع م درایه الحدیح ، 2ببا از ذکر نمودن تقسیمات مهنوع در مورد احادیح ،روایت را ه به لحاظ شمار راویان در هر طبقه
ه به مهواتر و آحاد تقسیم مینمایند( .ر.ک :صدر ،بیتا ،ج ،1ص03ب سبحانی ،1010 ،ج ،1ص21ا درباره خبر مهواتر ،چند تعریف
بیان شده است:

 .1در آیه شریفه «وَ لَنْ یَتِرَكُمْ أعْمالَكُمْ» (محمّد )53 ،به همین معنا آمده است.
 .2خطیب بغدادی در الكفایة ،برای نخ ستین بار ا صطالح متواتر را به عنوان ق سیم خبر آحاد به عنوان یكی از م صطلحات علم الحدیث مطرح نمود.
(خطیب بغدادی ،1531 ،ص)52
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تعریف اوّق« :خبر گروهی که به تنهایی موجی م ید ع م (ببعا به درسهههی آن شههود»( .عام ی ،بیتا ،ص119ب شههیال بهایی،
 ،1909ص0ب صدر ،بیتا ،ص03ا ایراد این تعریف این ا ست که به ا صبال "غیر مبرّد" ا ست ،یعنی شاما مواردی می شود که
مهواتر نیسهههند و کسههی آنها را مهواتر نمیداند مانند اینکه سههه ن ر از حادثهای خبر دهند و از گ هه آنان ع م به درسهههی آن خبر
حاصهها شههودب بنا بر این تعریف ،الزم میآید خبرهایی از این دسههت نیز مهواتر باشههند در حالیکه بدیهی اسههت این بسههم ،مهواتر
نیست.
تعریف دوّم« :خبری که تو ست افراد زیادی نقا شده که معموالً هماهنگی و ات اق آنان بر دروغ ممکن نی ست» ( شهید ثانی،
 ،1091ص10ب باسههمی ،1093 ،ص111ب عجاج خبیی ،1090 ،ص991ب صههبحی صههالف ،1901 ،ص106ب عهر ،1011 ،ص090ب
مدیر شههانهچی ،1910 ،ص92ا اشههکاق این تعریف این اسههت که ع م به نبود هماهنگی خبردهندگان بر دروغگویی یا نبود ع م به
هماهنگی آنان ،دلیا بر راسهی خبر نیست زیرا دروغگویی دارای انگیزهها و اسباب دیگری مانند دوسهی و دشمنی (حی و بغضا
نیز می باشد( . ...سبحانی ،1010 ،ص26ا
تعریف سوّم( :تعریف گزیدها با توجه به ایراد تعریف دوّم ،آیه اهلل سبحانی پیشنهاد میکند به تعریف پیشین ،این بید افزوده
شهههود « :با فراوانی خبردهندگان و بابا اعهماد بودن آنان یا نبود انگیزه دروغگویی و یا غیر آن ،اطمینان به راسههههی خبر احراز
می شود» ( سبحانی ،1010 ،ص26ا .از آنجا که شواهد فراوان تاریخی و وابعیتهای موجود ن شان از آن دارد که صرف فراوانی
خبردهندگان نمیتواند باعح بوجود آمدن اطمینان الزم از در سهی و را سهی خبر با شدب افزودن این بید در تعریف تواتر ضروری
است.
 .2شروط تواتر
شروط تواتر به دو بسم تقسیم می شود :شروط تحقق مهواتر (مقدمات تواترا و شروط حصوق ع م از مهواترب بسم اوّق یعنی
شههروط تحقق تواتر عبارتند از1 :ا فراوانی خبردهندگان به اندازهای باشههد که توافق آنها بر دروغ امکان نداشهههه باشههد( 1.سههیّد
مرتضى ،1936 ،ج ،2ص010ب شیال م ید ،1019 ،ص00ب شیال بهایی ،1909 ،ص0ب و نیز ر.ک :بروجردی ،1019 ،ج ،2ص219ا.
2ا نحقق تواتر در تمام طبقات ( شهید ثانی ،1091 ،ص12ب ابن صال شهرزوری ،1096 ،ص263ب خمینی ،1011 ،ج ،1ص919ب
مظ ر ،1939 ،ج ،2ص62اب 9ا مسهند بودن خبر به حسّ ب 0ا مسهند بودن خبر به ع مب (سبحانی ،1010 ،ص91ا .بعضی از اصولیان
گ هه اند عادق بودنِ راویان در حدیح مهواتر الزم نیست (سیّد مرتضى ،1091 ،ج ،9ص911ب خمینی ،1019 ،ج ،2ص110ب ر.ک:

 .1آیه اهلل سبحانی این قید را كافی نمی داند بلكه افزون بر این باید این افراد دارای انگیزه واحد و منافع مشترک نبا شند ( .سبحانی ،1111 ،ص)51
برخی پیروی نكردن همه مخبران از مذهب معیّن ،اختالف مخبران از نظر نَسب و انتساب نداشتن همه آنها به یک شهر را هم در زمره شرایط
حصول تواتر آوردهاند (ر.ک :محقق حلى ،1115 ،ج ،1ص153؛ حائرى اصفهانى ،1111 ،ج ،1ص )262كه البته وجود این شرایط به نحوی ارشاد
بر عدم ارتباط راویان حدیث با همدیگر میباشد و این احتمال كه امكان دارد انگیزه مشتركی برای انتساب دروغ در آن زمینه وجود داشته باشد
را ضعیف میگرداند و لذا سبب میگردد تا تواتر سریعتر محقق شود( .هاشمی شاهرودی ،بیتا ،ج ،1ص)555
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صدر ،بیتا ،ص191ب باسمی ،1093 ،ص111ب صبحی صالف ،1901 ،ص119ا.
شرائبی همچون اطالع نداشهن شنونده از مضمون خبر و نداشهن اعهقاد به کذب و یا رد مضمون خبر ،جزو شروط حصوق
ع م از تواتر شمرده شده اند( .تبریزی ،1026 ،ج ،1ص211ب مدیر شانه چی1910 ،ب سبحانی ،1010 ،ص92ا
.3گونههای تواتر
بیشهههر اصههولیان و درایه نگاران پیشههین ،مهواتر را به دو نوعِ ل ظی و معنوی تقسههیم نمودهاند اما برخی از پسههینبان ،مهواتر را به
ت صی ی (ل ظی و معنوی ا و اجمالی تق سیم کرده اند (ر.ک :منهظری ،1011 ،ج ،1ص013ب سبحانی ،1010 ،ص96ا و برخی آن
را دارای سه بسم ل ظی ،معنوی و اجمالی دانسهه اند .این اصبال در کهی اصولی و حدیثی اها سنّت به کار نرفهه است (ر.ک:
باسمی ،1093 ،ص111ب عهر ،1011 ،ص091ا.
 3ـ  .1تواتر لفظی
خبری است که همه ناب ین ،مضمون آن را به یت ل ظ نقا کرده باشند( .مدیر شانه چی1910 ،ب ر.ک :مامقانی ،1911 ،ج،1
ص162ا به عبارت دیگر ،در تواتر ل ظى ،خبرهاى مهعدد در مدلوق مبابقى اشهراک دارند (صدر ،1011 ،ج ،2ص109ا.
برخی بر این باورند که مهواتر ل ظی یا اصالً وجود ندارد و یا بسیار کم است (ابن صال شهرزوری ،1096 ،ص162ب صبحی
صههالف ،1901 ،ص101ب شهههید ثانی ،1091 ،ص66ا .در برابر ،کسههانی بر این پندارند که روایات مهواتر ل ظی زیادند( 1ابن حجر
الع سقالنی ،1092 ،ص01ا .در برابر این دو دیدگاه ،نظریه اعهدالی مرحوم صدر برار دارد که عقیده دارد گ هه ابن صال افراط،
و گ هار ابن حجر و سیوطی ،ت ریت است و مذهی حق آن است که اجماالً در میان عامه و خاصه ،روایاتی وجود دارد که مهواتر
ل ظی هسهههند ،مانند :حدیح غدیر خم و حدیح منزلت در میان خاصههه ،و حدیح من کذب  ...که در میان عامه و خاصههه مهواتر
ل ظی است( .صدر ،بیتا ،ص199ا
 3ـ  .2متواتر معنوی
این گونه تواتر که گاه در منابع مهقدم ،از آن با اصبال «تواتر اإل شارة» یاد شده است( ،پاکهچی ،1932 ،ج ،16مقاله شماره
 6102ا آن ا ست که مورد تواتر بدر م شهرک چند خبر با شد و به عبارت دیگر م ضمون چند حدیح یکی ،ولی بالی ال اظ آنها
مه اوت باشد( .سبحانی ،1010 ،ص91ب مدیر شانه چی ،1910 ،ص93ا بنابراین ،تواتر ل ظی و معنوی یت چیز را بیان میکنند امّا
در تواتر ل ظی ال اظ یکی اسههت و در معنوی ال اظ مهعدد هسهههند .در بیشهههر مواردی که ادعای تواتر شههده اسههت ال اظ روایت

 .1شهید ثانی در كتاب «الرعایه» از این ادعای ابن حجر تعجب كرده ،میگوید :ادعای غریبی ا ست ( .شهید ثانی ،1112 ،ص )66برخی از صاحب
نظران ،خواستتتهاند میان این دو نظریه (ستتلب و ایجاب) جمع كنند؛ از جمله دكتر عتر مینویستتد« :مقصتتود ابن صتتالح كه منكر وجود حدیث
متواتر است ،تواتر لفظی است و مقصود ابن حجر كه مدعی وجود آن است ،تواتر معنوی است» (عتر ،1112 ،ص)114
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مه اوت میباشد ولی وبهى به م اهیم تضمنى یا الهزامى آنها توجه شود ،یت م هوم و مدلوق مشهرک را بدست مىدهد( .عام ی،
بیتا ،ص116ب صدر ،1011 ،ج ،2ص101ا
نمونههای مهواتر معنوی زیاد اسههت ،مانند اخبار زیادى با ک مات مه اوت در مورد شههرکت امام ع ى (عا در سههرایا و غزوات
که م ضمون همه آنها ببور مهواتر بر شجاعت آن ح ضرت داللت مىنماید( .ر.ک :محقق ح ى ،1099 ،ص109ا روایات مربوط
به ظهور امام زمام (عا 1،اخبار در مورد اصوق شریعت (مانند وجوب نمازهای یومیه و تعداد رکعتهای آن و اصا وجوب زکات
و حجا نیز همین گونهاند(.شهید ثانی ،1091 ،ص66ا
روایات مهواتر معنوی گاهی با داللت تضهههمنی و گاهی با داللت الهزامی بر یت م هوم داللت میکند( .رحمانی،1936 ،
شماره  ،1ص101ا
 3ـ  .3تواتر اجمالی
برخی این اصههبال را از نوآوریهای آخوند خراسههانی دانسهههه و بیان داشههههاند اثری از آن در کهاب های درایه به چشههم
نمیخورد( .جزایرى ،1011 ،ج ،0ص029ب ح ی ،1092 ،ج ،6ص012ا آخوند این ا صبال را در کهاب ک ایه اال صوق و حا شیه
فرائد اال صوق به کار برده و برای اثبات حجیت خبر واحد به آن ا سهدالق کرده ،مینوی سد« :بر ا سهدالق به این روایات بر حجیت
خبر واحد اشههکاق شههده اسههت که این روایات خبر واحد میباشههند و تواتر ل ظی یا معنوی ندارند زیرا ات اق بر یت ل ظ یا معنی
ندارند ولی این اشکاق دفع میشود به اینکه این اخبار اگرچه تواتر ل ظی یا معنوی ندارند لکن تواتر اجمالی دارند لذا اسهدالق به
این روایات ،اسههههدالق به خبر واحد نیسهههت ب که اسههههدالق به خبر مهواتر میباشهههد»( .آخوند خراسهههانی ،1090 ،ص992ب همان،
،1019ج ،2ص103ا
ایشههان در مبحح باعده الضههرر هم با اسهههدالق به احادیثی که در مورد اثبات این باعده وارد شههده اسههت میآورد« :از این
روایات تعبیر به اخبار مهواتر شده است اگرچه در یت ل ظ و یت معنی ات اق ندارندب ظاهراً مرادشان تواتر اجمالی میباشد به این
معنا که به صدور برخی از آنها ببع داریم و این ادعا به نظر ما نیز صحیف میباشد» (آخوند خراسانی ،1090 ،ص919ا
هر چند به نظر مشهور ،آخوند خراسانی برای اوّلین بار این اصبال را به کار برده و پس از ایشان ،این اصبال به کهابهای
درایه راه یافهه استب امّا به نظر می رسد شیال انصاری به این م هوم توجه داشهه است آنگاه که درباره ادعای تواتر صاحی وسائا
ن سبت به روایات حجیت خبر واحد می گوید« :بدر مهیقن از این روایات ،خبر ثقه ای ا ست که احهماق دروغ بودن آن آنقدر کم
ا ست که عقال به این احهماق اعهنا نمی کنند و توبف در آن را به خاطر این احهماق ز شت می شمارند( »...أن صاری ،1010 ،ج،1
ص 990ا

 .1ر.ک :طوسی ،محمّد بن حسن ،الغیبه؛ كورانی ،علی ،معجم أحادیث اإلمام المهدی؛ مجلسی ،1115 ،ج  31و .32
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 3ـ  3ـ  .1تعریف تواتر اجمالی
پیش تعریف تواتر اجمالی ،یادکرد این نکهه ضروری ا ست ک سانی که تواتر اجمالی را ببوق دارند تعریف جامع و مانعی از
آن ارائه نکرده اند ا مّا از برخی عبارات و نیز چگونگی اسههههدالق آنان به تواتر اجمالی ،تا حدودی میتوان دریافت که آنان چه
ت قی از تواتر اجمالی داشههاند اگرچه عبارات آنان از آش هگی عجیبی رنج میبرد.
 3ـ  3ـ  1ـ  .1هماهنگی در مدلول تضمنی و التزامی
تواتر اجمالی عبارت ست از« :روایات مهعددی که نه در مدلوق مبابقی ب که در مدلوق تضمنی یا الهزامی با هم مبابقت دارند»
(المعجم االصهههولی ،1026 ،ج ،1ص111ا از آن جا که در همه این روایات بدر جامعی وجود دارد که این روایات از آن خبر
میدهند ،آن را مهواتر اجمالی نامیدهاند( 1.حسینى فیروزآبادى ،1099 ،ج ،9ص100ا
 3ـ  3ـ  1ـ  .2علم به صدور یک روایت نامعین
«ع م به صدور برخی از مجموعه روایاتی که دارای م ضمون واحد نی سهند» (م صبا اال صوق ،1013 ،ج ،2ص109ب المعجم
االصولی ،1026 ،ج ،1ص116ب ایروانی  ،2993ج ،2ص93ا به این معنا که روایات بگونهای هسهند که به واسبه اثبات صدق یکی
از آنها به طور نامشخص ،ع م اجمالی حاصا میگرددب و لذا یقین در تواتر اجمالی به واسبه حساب احهماالت حاصا میگردد،
بر خالف آنچه که م شهور گمان میکنند .به عنوان نمونه ،اگر در میان روایاتِ یکی از کهی حدیثی در مورد وجود صد حدیح
دروغ ،ع م اجمالی داشهههه باش هیم و ببور ات ابی صههد حدیح را از بابهای مخه ف آن کهاب جدا کنیم ،این احهماق که تمام آن
صههد حدیح دروغ باشههند ،بسههیار ضههعیف اسههتب در طرف مقابا ،احهماق صههحیف بودن یکی از آن روایات ،خی ی زیاد اسههت،
بگونهای که بهوان ادعای ح صوق اطمینان در مورد صحت یکی از این صد روایت را مبر نمودب همین مب ی سبی تحقق تواتر
اجمالی میگردد( .ر.ک :صدر ،1011 ،ج ،2ص109ا
 3ـ  3ـ  1ـ  .3اختالف در لفظ و معنا و هماهنگی در قدر مشترک
تواتر اجمالی عبارتست از روایات زیادی که در ل ظ و معنی با هم اخهالف دارند و داللت آنها هم از جهت وسعت و ضیق
مه اوت اسههت اما ع م اجمالی داریم که برخی از این ال اظ از معصههوم صههادر شههده اسههت( .مشههکینی أردبی ی ،1019 ،ص102ا به
عبارت دیگر اگر خبرهای مهعدد از نظر عموم و خصههوص اخهالف داشهههه باشههند ،بدر مشهههرک و بدر مهیقن از مجموع خبرهای
«مخه ف الداللة» مهواتر اجمالی می باشهههدب (آخوند خراسهههانی ،1090 ،ج ،1ص992ب همان ،1019 ،ص 39و نیز ر.ک :بحرانی،
 ،1026ج ،1ص111ا مانند آن که اگر روایهی در مورد اعهبار خبر مؤمن و روایت دیگری در مورد اعهبار اخبار شهههخص ثقه و

 .1میتوان گفت :همه كستتانی كه برگشتتت تواتر اجمالی را به تواتر معنوی میدانند همین تعریف را از تواتر اجمالی دارند( .ر.ک :مدیر شتتانه ،ی،
 ،1521ص )54

7

روایت سههوّمی درباره معهبر بودن خبر عادق وارد شهههده باشهههد ،از مجموع این سهههه حدیح ،یقین به حجیت اخبار عادق حاصههها
میگردد( .خوئی ،1013 ،ج ،2ص102ب و نیز ر.ک :حسهههینى فیروزآبادى ، 1099 ،ج ،9ص101ب جاللى مازندرانى ، 1010 ،ج،9
ص239ا
بنابراین ،وجه تمایز تواتر اجمالی با تواتر معنوی روشههن اسههتب در تواتر معنوی خبرهای مهعدد در داللت تضههمنی یا الهزامی
اشهراک دارند اما بر پایه این تعریف از تواتر اجمالی ،خبرها در هیچکدام از این دو بسم داللت اشهراک ندارند هر چند در برخی
لوازم دارای ا شهراک ه سهند امّا از آنجا که این الزم ،جزو لوازم بعیده ه سهند به حد داللت الهزامی نمیر سد .به عنوان نمونه ،از
آن جا که خبرهای مهعدد درباره دیدن هالق اوّق ماه در زمان های مه اوت ،در داللت تضهههمنی (دیدن هالقا اشههههراک دارند و
خبرهای فراوان از حضور حضرت ع ی (عا در جنگها ،در الزمه آن که شجاعت آن حضرت باشد با هم اشهراک دارند ،مهواتر
معنوی هسهندب امّا در روایات مهعددی که درباره خبر واحد رسیده در هیچیت از داللت های سهگانه اشهراک ندارند هر کدام در
داللت خود با دیگری مه اوت است :دسههای از این روایات ،بعضی از اصحاب را به بعض دیگر ارجاع میدهد (حر عام ی ،بیتا،
ج ،23ص102ا دسهههههای دیگر بر واجی بودن مراجعه به راویان داللت میکند (حر عام ی ،بیتا ،ج ،23ص109ا دسههههه سههوّمی
ت شویق به نو شهن و ر ساندن آن به دیگران میکند (حر عام ی ،بیتا ،ج ،23ص11ا د سهه چهارمی در مذمت دروغ ب سهن به امامان
است (حر عام ی ،بیتا ،ج ،23ص200ا دسهه پنجمی در بیان مرجحاتی است که در مورد تعارض ادله وارد شده است (حر عام ی،
بیتا ،ج ،23ص196اب حاق اگر خبر واجد حجت نبود دیگر جایی برای ارجاع ا صحاب به یکدیگر ،ت شویق به نو شهن ،نگرانی از
دروغ بسهن ،فرض تعارض و ذکر مرجحات وجود نداشت.
بنابراین همه این روایات در بدر مهیقن (داللت اخصا که عبارت از خبر فقیهِ ثقه امامی باشد اشهراک دارندب به نظر میرسد
همین تعریف منظور آخوند خراسانی بوده است( 1.آخوند خراسانی ،1090 ،ج ،1ص992ا
برخی از محققان هم به گونهای از تواتر اجمالی سخن گ هه اند که م شخص نی ست کدام تعریف مورد نظر آنان بوده ا ست بخ شی
از مبالی آنان به یت تعریف و بخشی به تعریف دیگری اشاره دارد( .ر.ک :مکارم شیرازی ،بیتا ،ج ،1ص130ب فاضا لنکرانی،
 ،1911ج ،6ص990ا.
 3ـ  3ـ  .2شرایط تحقق تواتر اجمالی
تمام شرائبی که پیش از این از آنها با عنوان شرائت تحقق تواتر و شرائت ح صوق ع م از تواتر نام بردیم ،در تواتر اجمالی
نیز معهبر است.

« .1إال إنّه ی شكل اإل ستدالل بها على حجیة أخبار اآلحاد بإنّها أخبار آحاد ،فإنّها غیر متفقة على لفظ و ال على معنى فتكون متواترة لفظاً أو معنى؛ و
لكنه مندفع بإنّها و إنّ كانت كذلک إال إنّها متواترة إجماالً ضرورة إنّه یعلم إجماالً ب صدور بع ضها منهم و ق ضیته و إنّ كان حجیة خبر دلّ على
حجیه أخصها مضموناً إال إنّه یتعدى عنه فیما إذا كان بینها ما كان بهذه الخصوصیة و قد دلّ على حجیة ما كان أعم ،فافهم» (آخوند خراسانی،
 ،1113ج ،1ص)512
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 3ـ  3ـ  .3بررسی و نقد تواتر اجمالی
1ا اگر منظور از تواتر اجمالی ا شهراک و ات اق نظر خبرها در داللت ت ضمنی یا الهزامی ا ست (تعریف اوّقا ،این سواق پیش
می آید که چه ت اوتی با تواتر معنوی دارد؟ ت اوت تواتر معنوی با تواتر ل ظی در همین نکهه نه هه اسهههت که در تواتر ل ظی،
روایات در مدلوق مبابقی اشهههراک دارند و در تواتر معنوی در مدلوق تضههمنی یا الهزامی اشهههراک دارندب مانند اینکه اگر تعداد
زیادی از افراد ادعای دیدن هالق اوّق ماه را داشهه باشند امّا در زمان دیدن آن با هم اخهالف داشهه باشند از آنجا که این افراد در
بخشی از مدعای خود (دیدن ماها با هم داللت توافق دارند اگرچه در بخش دیگر آن (زمان دیدنا با هم اخهالف نظر دارند تواتر
معنو ی محقق شده است .یا اگر در داللت تضمنی هم ات اق نداشهه باشند امّا در داللت الهزامی با هم اشهراک نظر داشهه باشند باز
هم تواتر معنوی محقق شده است مانند خبرهای زیادی که درباره حضور حضرت امیر (عا در جنگها گزارش شده است که این
گزارشها نه در داللت مبابقی و نه در داللت تضمنی با هم هماهنگی ندارند (گزارشها درباره حادثههای جداگانه استاب امّا در
داللت الهزامی یعنی شههجاعت آن حضههرت با هم اشهههراک دارند .بنابراین اشهههراک خبرهای مهعدد در بخشههی از داللت یا در بدر
مهیقن (بدر مشهرکا از شرائت تحقق تواتر معنوی است.

1

به نظر میرسد آن دسهه از عالمان دانش مصب ف الحدیح که از تواتر اجمالی نام نبردهاند 2یا آن دسهه از آنان و نیز اصولیانی
که تواتر را منحصههر در تواتر ل ظی و معنوی دانسهههه و بازگشههت تواتر اجمالی را به تواتر معنوی میدانند (مدیر شههانه چی،1910،
ص93ا و در نهیجه وجود تواتر اجمالی را انکار کرده اند ،به این تعریف از تواتر اجمالی نظر داشهههههاند .مرحوم نایینى ( 3،نائینى،

 ،1912ج ،2ص119ا عالمه طباطبایی (طباطبائی ،بیتا ،ج ،2ص293ا و برخى دیگر از اصولیان (جزایرى ،1113 ،ج ،6ص134
و ج ،1ص121ا از این جم هاند.
2ا اگر تعریف دوّم را برای تواتر اجمالی در نظر بگیریم یعنی ع م اجمالی به در سهی و صدور یت روایت از مجموعهای از
روایات که با هم در هیچیت از انواع دالالت سههههگانه اشههههراک ندارند 4،مانند اینکه اجماالً میدانیم همه روایات کهابی مانند

 . 1یادكرد این نكته ضروری ا ست كه در صورتی داللت ت ضمنی یا التزامی مفید خواهد بود كه مفاد هر خبر ،مفاد و مدلول خبر دیگر را نفی نكند؛
برای نمونه اگر گروهی مدعی دیدن ماه شوند اما در برخی او صاف با هم اختالف دا شته با شند به عنوان نمونه عدهای ادعا كنند هالل رو به باال
بوده و عده ای دیگر آن را رو به پایین توصیف كنند ،نمیتوان گفت آنان در داللت تضمنی (دیدن ماه) با هم اتفاق نظر دارند!
 .در نگاشتههای درایه الحدیثی پیشین اثری از تواتر اجمالی نیست و برخی از درایه نگاران معاصر هم،ون سید حسن صدر ،عبدالهادی الفضلی و
 ...تواتر را منحصر در تواتر لفظی و معنوی دانستهاند( .صدر ،بیتا ،ج ،1ص34؛ ر.ک :فضلی ،بیتا ،ص)41
« .5ال یخفى أن األ خبار إذا بلغت من الكثرة ما بلغت فإن كان بینها جامع یكون الكل متفق ًا على نقله فهو راجع إلى التواتر المعنوی وإال فال وجه
لح صول القطع ب صدق واحد منها بعد جواز كذب كل واحد منها فی حد نف سه و عدم إرتباط بع ضه ببعض فالحق هو إنح صار التواتر فی الق سمین
األوّلین ال غیر».
 .1امكان دارد كه در لوازم بعیده كه از آنها به «الزم غیر بیّن» یا «بین به معنی األعم» تعبیر می شود ،ا شتراک دا شته با شند مانند اینكه همه این
گزارش ها ،مربوط به احكام شرعی هستند و یا  ...اما روشن است كه اشتراک در این لوازم به معنای اشتراک در داللت التزامی نیست زیرا آنگاه
داللت التزامی محقق خواهد شد كه الزم آن «بین بمعنی األخص» باشد( .ر.ک :مظفر ،1522 ،ص)11
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و سائاال شیعه یا یکی از ابواب آن نمیتواند دروغ با شد ،د ستکم برای ما ع م حا صا می شود که یت یا چند روایت آن از امام
صادر شده است ه این تعریف دارای چهار ایراد و اشکاق است:
الفا اینکه از فراوانی مجموعهای از روایات که هیچگونه اشههههراکی با هم ندارد ،ع م به صهههدور یت روایت از معصهههوم
حا صا شود جای تردید جدی دارد زیرا اگر به هر یت از احادیح به تنهایی نظر بیندازیم ،امکان در سهی و دروغ در هر یت از
آن روایات وجود دارد بویژه با توجه به این که این روایات هیچ ارتباطی به هم ندارندب (نائینی ،1912 ،ج ،2ص119ا هر چند بعید
است همه آن روایات دروغ باشد امّا این احهماق مادام که به حد ببع یا دست کم اطمینان نرسد فائدهای ندارد.
در پا سال به این ایراد گ هه شده ا ست :احهماق وارد شدنِ صدق و کذب در هر روایت به تنهایی ،هیچ تعارض و منافاتی با
ع م اجمالی به صادر شدن بعضی یا یکی از آن احادیح ندارد و گرنه باید تواتر ل ظی و معنوی را هم منکر شد چراکه اگر مناط
و مالک را توجّه به هر روایت ببور مسههههقا بدانیم ،امکان صهههدق و کذب در آن هم راه مییابد به این معنا که در مورد این دو
بسم از تواتر هم یقین به صادر شدن تت تت احادیح وجود ندارد و امکان صدق و کذب هر یت از آنها مبر است( .ر.ک:
جواهری ،1021 ،ج ،2ص130ب واعظ الح سینی ،1013 ،ج ،2ص109ب ها شمی شاهرودی ،1010 ،ج ،9ص111ب روحانی،1012 ،
ج ،9ص111ا
امّا رو شن ا ست که مقای سه تواتر اجمالی با تواتر ل ظی و معنوی به هیچ وجه در ست نی ست زیرا در ست ا ست که در تواتر
ل ظی و معنوی نیز امکان صدق و کذب هر روایت به تنهایی وجود دارد امّا از آنجا که در یکی از انواع داللتهای سهگانه با هم
اشههههراک دارند ،فراوانی این روایت ها موجی تقویت آن وجه اشههههراک میشهههود ا مّا در این تعریف از تواتر اجمالی ،هر چند
روایتها مهعدد هسهند امّا هیچ ارتباطی به هم ندارند و در نهیجه فراوانی آنها هیچگونه همافزایی ایجاد نمیکند.
با بر فرض اینکه ع م به صهدور یت یا چند روایت از معصهوم حاصها شهود امّا نمیتوان بر آن عنوان تواتر نهادب درسهت
مانند این که از خبر واحد مح وف به برینه ممکن است ع م به درسهی روایهی حاصا شود اما روشن است که نمیتوان بر آن نام
تواتر نهاد.
جا اگر در ا ندک مواردی هم ع م اجمالی به صدور یت روایت از معصوم حاصا شود در بیشهر موارد ،از فراوانی روایاتی
که هیچ وجه ا شهراکی ندارند ع م به صدور د ستکم یت روایت پیدا نمی شود ب که در ب سیاری از موارد بویژه در مواردی که
احهماق جعا و وضع میرود مانند روایات «من ب غ» ،از صرف احهماق فراتر نمیرود.
دا بر فرض اینکه از میان دهها ،صههدها و هزاران روایت ،ع م به صههدور یت روایت از معصههوم پیدا شههود ،ع م اجمالی به
صههدور یت روایت که نه اصهها آن مشههخص اسههت و نه محهوای آن تعیین شههده و نه از میزان داللت آن خبر داریم ،چه اثری
میتواند داشهه باشد؟ اگرچه ع م اجمالی موجی احهیاط میشود امّا آنچه از سیره عقال بدست میآید این است که برای وجوب
احهیاط ،اطمینان ت صی ی الزم است و اطمینان اجمالی ک ایت نمیکند.

1

 .1مرحوم ایروانی در این زمینه میآورند« :نعم یبقى شیء و هو انه بعد ح صول االطمئنان ب صدق واحد من االخبار المائة الع شوائیة فهل یكون هذا
اإلطمئنان حجة حتى یجب بستتببه اإلحتیاط او ال؟ و الجواب :ان مدرک حجیة االطمئنان هو الستتیرة العقالئیة ،فان العقالء جرت ستتیرتهم على
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9ا تعریف سوّم هم دارای ایراد است که برخی از آنها عبارتند از:
الفا بر پایه این تعریف نیز ت اوت ماهوی بین تواتر اجمالی با تواتر معنوی وجود ندارد همانطور که در تواتر معنوی وجه
اشهههراکی بین روایتها وجود دارد در این تعریف از تواتر اجمالی هم بین روایتهای مهعدد وجه اشهههراک وجود دارد .البهه برار
دادن عنوان جدید (تواتر اجمالیا برای این ب سم که وجه ا شهراک با گونهای تح یا از مجموع روایات بردا شت می شود ،ایرادی
ندارد.
با از آن جا که در تواتر اجمالی (بر پایه تعریف سوّما باید به م اد اخص این روایات (به روایهی که واجد همه خصوصیات
باشهههدا عما کرد وجود یا عدم وجود تواتر چندان م ید فائده نیسهههت چه این که نوعاً تردیدی در داللت اخص وجود ندارد .در
تمامی موارد ادعایی بر طبق توضیحاتی که داده شده است باید به بدر مهیقن و بدر مشهرک تمامی روایات عما نمود که در تمام
موارد ،بدر مهیقن از روایات به واسبه دلیا دیگری مانند سیره عقالح ،حدیح صحیف مح وف به برائن و  ...بابا اثبات است.
برای نمونه در بحح حجیت خبر واحد ههه که ظاهرترین و بارزترین مورد در تواتر اجمالی است ههه ادعای تواتر اجمالی شده
اسهههتب (آخوند خراسهههانی ،1090 ،ج ،1ص992ب عرابی ،1962 ،ج ،2ص196ب روحانی ،1019 ،ج ،0ص200ا بدر مهیقن و بدر
مشهرک از تمام این روایات آن است که اگر خبر واحد را راوی شیعه فقیه عادق بدون واسبه نقا کند معهبر و حجت خواهد بودب
(واعظ الحسههینی ،1013 ،ج ،2ص100ا امّا در مورد حجیت این خبر نیازی به تواتر اجمالی نداریم ب که سههیره عقالح برای حجیت
چنین خبری (با تمام شهههرایتا ک ایت خواهد کرد (رک :خمینی ،1011 ،ج ،1ص911ا یا آن که به زعم برخی با وجود تواتر
اجمالی باید احهیاط کرد که بدون وجود تواتر اجمالی هم ،احهیاط کردن مع وم و روشهههن اسهههت و باز هم حاجهی به اثبات تواتر
اجمالی نخواهد بود( .ایروانی ،2993 ،ج ،2ص90ا
یا در مورد باعده «ال ضرر »1هم ادعای تواتر اجمالی شده ا ست( .آخوند خرا سانی ،1090 ،ج ،2ص266ب أن صاری،1010 ،
ص112ب بجنوردى ،بی تا ،ج ،1ص211ب محقق دا ماد ،1096 ،ص196ب ذهنى تهرانى ،1931 ،ج ،1ص113ا و با تهبع در موارد
عدیدة اطمینان پیدا مىشههود که این حدیح شههریف از پیامبر اکرم وارد شههده اسههت 2.بر فرض ببوق تواتر اجمالی 3در این روایت
باید به بدر مهیقن از ضرر دا شهن عما گردد که بدر م شهرک از ضرر دا شهن جایی ا ست که از نظر عقا و عرف برای تمام افراد

االخذ باالطمئنان و اذا رجعنا الى العقالء فال نجزم بجریان سیرتهم على االخذ باالطمئنان االجمالی تتتت ای االطمئنان بصدور واحد غیر معین من
االخبار تتتت بل القدر المتیقن جریان سیرتهم على التمسک باالطمئنان التفصیلی ای االطمئنان بصدور خبر معین خاص؛ و معه فال یكون التواتر
االجمالى مجدیاً» (ایروانی ،2114 ،ج ،2ص)54
 .1بر پایه دا ستان سمرة بن جندب ا ست كه در ذیل آن ،جمله «ال ضرر و ال ضرار» دیده مى شود( .كلینی ،1564 ،ج ،3ص221؛ شیخ صدوق،
 ،1111ج ،5ص115؛ شیخ طوسی ،1563 ،ج ،4ص)114
 .2باید دان ست روایات دیگرى نیز از ائمه اطهار نقل شدهاند كه هر،ند در آنها جمله فوق الذكر نیامده ا ست ولى روایت از نظر معنا و مدلول بر آن
استوار است( .ر.ک :كلینی ،1564 ،ج ،3ص)235
 .5برخی تواتر این روایت را نپذیرفتهاند (ر.ک :هاشمی شاهرودی ،1114 ،ج ،3ص)154
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(ضرر نوعیا در احکام ک ی و لزومیه 1،ضرر مورد نظر اثبات شده باشد .این مقدار از داللت برای باعده ال ضرر ،نیازی به اثبات
تواتر اجمالی ن دارد ب که سیره تمامی عقالح بر آن ا ست در جایی که ضرر نوعی از نظر عقا و عرف در احکام لزومیه برای تمام
افراد وجود داشهه باشد ،ببعاً چنین ضرری را شارع جعا نکرده و راضی به آن نمیباشد.
یادکرد این نکهه ضروری است که آخوند خراسانی مب بی را در ادامه بحح تواتر اجمالی آورده است که نوعاً از آن غ ت
شده است و جای بررسی داردب وی مینویسد :مقهضای تواتر اجمالی ،اعهبار روایهی است که از بابی احادیح در مضمون اخص
با شد (روایت فقیهِ امامی ثقه بدون وا سبهاب حاق اگر خبر یا اخباری با این ویژگی و خ صو صیت وجود دا شهه با شد که داللت بر
اعهبار خبر ثقه به طور مب ق کند ،حجیت بوق ثقه به طور مب ق ،ثابت میگردد( .آخوند خراسهههانی ،1090 ،ج ،1ص992ا امّا به
گمان ب سیاری از ا صولیان چنین خبری وجود ندارد و تنها صرف فرض ا ست« :ثم إنی لم أجد فیما رأیت من أخبار الثقات ما یدق
ع ى حجیة ما هو أعم من ذلت فالبد من الههبع و الهأما» (حکیم ،1932 ،ج ،2ص199و نیز ر.ک :خمینی ،1011 ،ج ،1ص911ب
ایروانی ،1939 ،ج ،2ص33ا بر فرض اینکه درباره حجیت خبر واحد چنین روایهی وجود داشهه باشد منحصر به این بحح بوده و
در سایر موارد چنین وضعیهی بابا تحقق نیست.
تواتر اجمالی ادعایی آخوند خراسانی درباره روایات مربوط به حجیت خبر واحد در نمودار زیر بابا تصویر است:
خبرهای مهعدد درباره حجیت خبر واحد

برداشت (اخص داللها بدر مشهرک از این خبرها = حجیت خبری که واجد
داللت خبر فقیه امامی عادق بدون وا سبه بر حجیت خبر ثقه

تمام خ صو صیات با شد (خبر فقیه امامی عادق بدون وا سبها

مب قاً (نهیجه تواتر اجمالی = حجیت خبر مب قا "خبر ثقهی فابد سایر خصوصیات"ا
جا در ب سیاری از مواردی که ادعای تواتر اجمالی شده ا ست هرچند روایتهای ن سبهاً زیادی درباره آنها وجود دارد امّا به
د شواری به حدی میر سند که از کثرت آنها ع م به صدور آنها حا صا شود بویژه در مواردی که داعی بر دروغگویی وجود
دا شهه ا ست .طبق ج سهجو و ا سهقراح صورت گرفهه در مورد بیش از  19مب ی در احکام فقهی و بواعد ا صولی ت صریف به تواتر
اجمالی شههده اسههتب برخی از مواردی که درباره آنها ادعای تواتر اجمالی شههده اسههت عبارتند از :احادیح رؤیت هالق (ر.ک:
خوئی ،1960 ،ج ،2ص61ب ف یاض ،1010 ،ج ،1ص020ب جزایرى ،1011 ،ج ،3ص211اب روا یات «من ب غ» (بجنوردى،1091 ،
ج ،9ص999اب روایات مربوط به والیت فقیه (ر.ک :خمینی ،1911 ،ج ،2ص190اب روایاتِ ب وغ دخهر در نه ساق (ر.ک :سبحانی،
 ،1011ج ،1ص19اب احادیح مشروعیت برعه (بجنوردى ،1091 ،ج ،1ص299اب روایات جواز تق ید (خوئی ،1019 ،ج ،1ص60ا.
حهی اگر در همه این موارد از نظر فراوانی روایات ،ایرادی وجود ندا شهه با شد م شخص نی ست بر پایه کدام تعریف ،ادعای تواتر
اجمالی شده ا ست .همانبور که پیش از این گ هه شد همه تعریف های تواتر اجمالی دارای ایراد ا ست بویژه اینکه اگر در بحح
حجیت خبر واحد بر پایه یت فرض (روایت دارای تمام خصههوصههیات "اخص دالله" ،داللت بر حجبت خبر واحد به طور مب ق
کندا می توان از تواتر اجمالی اسههه اده کرد( ،همانبور که در نمودار فوق نشههان داده شههدا ،هر چند این صههرف فرض اسههت و

 .1احكام لزومیه عبارت ا ست از وجوب و حرمت و احكام ترخی صیه حكمی ا ست كه مت ضمن الزام و وجوب و حرمت نبا شد( .ر.ک :واعظ الح سینی،
 ،1114ج ،2ص)355
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وابعیت خارجی ندارد ،در سایر مواردی که ادعای تواتر اجمالی شده حهی بابا تصور هم نیست تا چه رسد به تحقق خارجی آن.

 .4یافته های پژوهش
از سه تعریف ارائه شده برای تواتر اجمالی ،تعریف سوم (اخهالف در ل ظ و معنا و هماهنگی در بدر مشهرکا بههر از دیگر
تعریف هاست .بنا بر این تواتر عبارت است از :روایات زیادی که در ل ظ و معنی با هم اخهالف دارند و داللت آنها هم از جهت
وسعت و ضیق مه اوت است اما ع م اجمالی داریم که برخی از این ال اظ از معصوم صادر شده است .بر پایه این تعریف از تواتر
اجمالی ،خبرها در هیچکدام از این دو بسههم داللت (تضههمنی و الهزامیا اشهههراک ندارند هرچند در برخی لوازم دارای اشهههراک
هسههههند امّا از آنجا که این الزم ،جزو لوازم بعیده هسههههند به حد داللت الهزامی نمیرسهههد .آخوند خراسهههانی که خود مبهکر این
اصبال است همین تعریف را ببوق دارد با این بید که اگر روایهی که در داللت از همه اخص است داللت بر حجیت خبر واحد
مب قاً کند تبعاً میتواند دلیا بر حجیت خبر واحد برار گیرد .البهه این تعریف هم همچون دو تعریف پیش از آن ،دارای اشهههکاق
ا ست .بنابر تعریف اوّق ،ت اوت آن با تواتر معنوی رو شن نی ست .بنابر تعریف دوّم ،برخی از ایرادهای آن عبارتند از :الفا ع م به
صدور یت روایت از معصوم جای تردید جدی دارد .با عنوان تواتر بر آن ابهام دارد .جا ع م اجمالی به صدور یت روایت که
نه اصا آن مشخص است و نه محهوای آن تعیین شده و نه از میزان داللت آن خبر داریم ،چه اثری میتواند داشهه باشد؟ برخی از
ا شکاالت تعریف سوّم عبارتند از :الفا ت اوت ماهوی بین تواتر اجمالی با تواتر معنوی وجود ندارد .با نوعاً تردیدی در داللت
اخص وجود ندارد .بدر مهیقن و بدر م شهرک به دلیا دیگری مانند سیره عقالح ،حدیح صحیف مح وف به برائن و  ...بابا اثبات
است.
نهیجه آنکه به صهههرف اثبات تواتر اجمالی نمیتوان به آن اکه ا نمود و لذا باید به دنباق دلیا دیگری برای اثبات بدر مهیقن
بود و وجود روایهی که دارای همه خصوصیات و اثبات بدر مهیقن باشد (برای نمونه روایت فقیه امامی تقه بدون واسبه که داللت
بر اعهبار خبر ثقه به طور مب ق کندا صرف فرض است.
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 .19سیّد مرتضى ،ع ی بن حسین ،رسائا المرتضى ،تحقیق :سیّد أحمد حسینی ،بم ،مببعة الخیام 1091 ،ه ق.
 .11شههههید ثانی ،زین الدین بن ع ی ،الرعایة فی ع م الدرایة ،تحقیق :عبدالحسهههین محمّدع ی بقاق ،بم ،مکهبه آیه اهلل المرعشهههی
النج ی العامه 1091 ،ه ق.
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دوّم ،منشورات جماعة المدرسین فی الحوزة الع میة 1090 ،ه ق.
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 .16شیال م ید ،محمّد بن محمّد بن نعمان ،أوائا المقاالت ،بم ،الموتمر العالمی الل یه الشیال الم ید 1019 ،ه ق.
 .13صبحی صالف ،ع وم الحدیح و مصب حه عرض و دراسه ،بیروت ،دارالع م ل مالیین 1901 ،ه ق.
 .11صدر ،محمّدبابر ،دروس فى ع م االصوق ،پنجم ،بم ،مؤسسة النشر اإلسالمى 1011 ،ه ق.
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 .69عام ی ،حسن بن زین الدین ،معالم الدین و مالذ المجههدین ،نهم ،بم ،مؤسسة النشر اإلسالمی ،بیتا.
 .60عهر ،نورالدّین ،منهج النقد فی ع وم الحدیح ،بیروت ،دارال کر 1011 ،ه ق.
 .61عجاج خبیی ،محمّد ،أصوق الحدیح ع ومه و مصب حه ،بیروت ،دارال کر 1090 ،ه ق.
 .66هههههههههههههههههههه ،السنه ببا الهدوین ،دوّم ،باهره ،مکهبه وهبه1091 ،ق1011-م.
 .63عرابی ،ضیاح الدین ،نهایه األفکار ،بم ،مؤسسة النشر اإلسالمی 1962 ،ه ش.
 .61عالمه ح ی ،ح سن بن یو سف ،الجوهر الن ضید فی شر منبق الهجرید ،م صحف :مح سن بیدارفر ،پنجم ،بم ،انه شارات بیدار،
 1931ه ش.
 .60فاضا لنکرانی ،محمّد ،إیضا الک ایه ،پنجم ،بم ،نو  1911 ،ه ش.
 .39فض ی ،عبدالهادی ،اصوق الحدیح ،بیروت ،مؤسسه ام القری ل هحقیق و النشر ،بیتا.
 .31فیاض ،محمّدا سحاق ،منهاج ال صالحین ،اوّق ،بم ،مکهی سماحة آیة اهلل العظمى الحاج ال شیال محمّدإ سحاق ال یاض 1010 ،ه
ق.
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 .32فوزی عبدالمب ی ،رفعت ،توثیق السنه ،اوق ،مصر ،مکهبه الخاتجی1099 ،ق.
 .39باسمی ،جماق الدین محمّد بن محمّد ،بواعد الهحدیح من فنون مصب ف الحدیح ،بیروت ،دارالکهی الن ائس 1093 ،ه ق.
 .30ک ینی ،محمّد بن یعقوب ،الکافی ،تصحیف و تع یق :ع ی أکبر غ اری ،تهران ،سوّم ،دارالکهی اإلسالمیة 1963 ،ه ش.
 .31کورانی ،ع ی ،معجم أحادیح اإلمام المهدی ،بم ،اوّق ،مؤسسة المعارف اإلسالمیة 1011 ،ه ق.
 .36مامقانی ،عبداهلل ،مقباس الهدایة فی ع م الدرایة ،بم ،انهشارات دلیا ما 1911 ،ه ش.
 .33مج سههی ،محمّدبابر ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمه األطهار ،دوّم ،بیروت ،مؤسههسههة الوفاح (دار إحیاح الهراث العربیا،
 1099ه ق.
 .31محقق ح ى ،جع ر بن حسن ،معارج االصوق ،تحقیق :محمّدحسین رضوى ،اوّق ،بم ،مؤسسة آقالبیت إلحیاح الهراث 1099 ،ه
ق.
 .30محقق داماد ،سیّد مصب ى ،بواعد فقه ،دوازدهم ،تهران ،مرکز نشر ع وم اسالمى 1096 ،ه ق.
 .19مدیر شانهچی ،کاظم ،درایه الحدیح ،بم ،دفهر انهشارات اسالمی 1910ه ش.
 .11مظ ر ،محمّدرضا ،اصوق ال قه ،چهارم ،بم ،دفهر تب یغات اسالمی حوزه ع میه بم 1939 ،ه ش.
 .12ههههههههههههههه  ،المنبق ،پنجم ،بم ،موسسة النشر اإلسإلمی 1021 ،ه ق.
 .19مکارم شیرازی ،ناصر ،دائرة المعارف فقه مقارن ،بم ،مدرسة اإلمام ع ی بن أبیطالی ،بیتا.
 .10منهظری ،حسینع ی ،نهایة االصوق ،اوّق ،بم ،انهشارات القدس 1011 ،ه ق.
 .11مظ ر ،محمدرضا ،المنبق ،سوّم ،نجف ،مببعه النعمان1911 ،ه ق،
 .16مهدویراد ،محمد ع ی« ،مدخا پژوه شهای حدیثی» ،دان شنامه جهان ا سالم ،زیر نظر غالمع ی حداد عادق ،تهران ،بنیاد دائره
المعارف اسالمی.
 .13نائینى ،محمّدحسین ،أجودالهقریرات ،اوّق ،بم ،مببعه العرفان 1912 ،ه ش.
 .11نج ی ،محمّدحسن بن بابر ،جواهرالکالم فی شر شرائع اإلسالم ،تصحیف :عبّاس بوچانی ،تهران ،دارالکهی اإلسالمیة ،بیتا.
 .10واعظ الحسینی ،محمّدسرور ،مصبا االصوق ،پنجم ،بم ،مکهبة الداوری 1013 ،ه ق.
 .09هاشمی شاهرودی ،ع ی ،دراسات فی ع م األصوق ،اوّق ،بم ،موسسه دائره المعارف فقه اسالمی بر مذهی اها بیت 1010 ،ه
ق.
 .01ها شمی شاهرودی ،محمود ،ا ضواح و آراح :تع یقات ع ی کهابنا «بحوث فی ع م اال صوق» ،بم ،مو س سه دایره المعارف ال قه
اإلسالمی ،بیتا.
 .02هههههههههههههههههههههههه  ،بحوث فی ع م االصوق ،سوّم ،بم ،موسسه دایره المعارف ال قه اإلسالمی 1013 ،ه ق.
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Abstract:
An Analysis of the Brief Frequent Reported Narrations and Extent of its implication
How to ensure the issuance of Hadiths from the Infallible (p.b.u.t) is the most important challenge
that Hadith scholars faces. Frequency of reporting is one way that can ensure the issuance of Hadiths
from Infallible (p.b.u.t). Although there are widespread arguments about it but we don't find a
comprehensive definition about a newly appeared kind of it called "brief frequent reported
narrations". Three definitions can be deduced from scholar's arguments: a) many hadiths don't agree
on explicit meaning but on implicit one. b) Many Hadiths with different contents that are briefly
known as uttered by the Infallible (p.b.u.t). Many Hadiths that are different from literal and meaning
aspect but agree on implied meaning which is deduced from them. Some defects of these definitions
are: a) lack of a clear distinction between the different kinds of frequent reported Hadiths. b)
Uncertainty in the state of issuing of an unknown Hadith and some other ones.
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