پیشینه «تواتر» و چرایی پرداختن عالمان شیعه به آن
محمّد حسین فیض

اخالقی8

یکی از مهمترین دغدغه های محدّثان در طول تاریخ حدیث ،کسب اطمینان از صدور روایات بوده
است .محدّثان و فقیهان برای احراز صدور حدیث ،راههای مختلفی را پیموده اند« .تواتر» همواره یکی
پراهمیتترین راه ها برای کسب اطمینان از صدور احادیث بوده است .تواتر در لغت به معنای این
است که چیزی با فاصله ،بعد از چیز دیگر بیاید 1 .محدّثان به حدیثی «متواتر» میگویند که راویان
آن در هر طبقه ،به تعدادی باشند که عادتا امکان همداستانشدن آنها برای دروغ گویی وجود نداشته
باشد ؛  3راوی انی که گاه الفاظ واحد (تواتر لفظی) و گاه معنای واحد (تواتر معنوی)  1را گزارش میکنند.
تواتر و بحث از آن ،ابتدا توسّط اهل سنّ ت مطرح شد و سپس عالمان شیعی بغداد آن را پی گرفتند.
تواتر با تعریف ی که گذشت ،نه مورد تأیید عالمان شیعه بوده و نه از دیدگاه عقال  ،امری ضروری است ؛
زیرا آنها برای اطمینان به یک خبر ،هیچگاه به دنبال تعدّد راوی در همه طبقات آن هم با کیفیت

منابعی که برای نخستین بار از این کلمات استفاده کردند ،رهنمون میکند« .کتاب االُمّ» شافعی

فَقَد جاءَت مِن وُجوهٍ مُتَواتَرَةٍ بِاَنَّ النَّبیَّ لَم یَصِلَّ

عَلَی هِم9 .

از جهات گوناگون و متواتر به ما رسیده که پیامبر بر آنان (شهدای جنگ
احد) نماز نگزارد.

 .8د انشجوی کارشناسی ارشد کالم امامیه ،د انشگاه قرآن و حدیث و د انشپژوه سطح سه مرکز تخ صّصی علوم حدیث)feyz1818@chmail.ir( .

 .1ن .ک :النّهایة  ،ج ، 8ص.818
 .3ن .ک :ا لرّعایة  ،ص.21
 .1ن .ک :توضیح المقال  ،ص.121
 .9ن .ک :کتاب االمّ  ،ج ، 8ص.319
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(م111ق) ،نخستی ن منبعی است که این واژگان در آن دیده میشود .نویسنده در باب «ما یُفعَلُ
بِالشَّهیدِ» برای اثبات اینکه نباید بر ای شهیدِ میدانِ جنگ ،نماز میت خواند  ،مینویسد:

قرآن و حدیث

جست و جوی واژگان «تواتر» « ،متواتر» و مانند آن در نرم افزارهای موجود ،پژوهشگر را به کهنترین

دانش اه و آموزه اهی

یادشده نمیگردند .اگرچه هر چه تعداد گزارشگر ان یک رویداد بیشتر و گونهگونتر باشد اط مینان به
واقعشدن آن رویداد و چگونگی آن بیشتر میشود.

شافعی همچنین در «بابُ حِکایَةِ قَولِ مَن رَدَّ خَبَرَ الخاصَّةِ» درباره شروط تواتر اخبار سخن

میگوید2 .

پس از او « ابن حزم» در « الفصل فی الملل»  1با نقل قولی از ابراهیم نظّام (م118ق)  ،بحثی از وی
درباره تواتر ،می آورد 1 .پس از این دو« ،جزء مؤمّل» « 5 ،جزء ابن عاصم»  81و « السّنّة»  88که
نویسندگانش بهترتیب در سالهای  121 ، 191و  111هجری قمری از دنیا رفته اند ،به موضوع تواتر
اشاره کرده اند.
طبق یافته های نگارنده ،عالمان شیعه بغدادی مانند شیخ مفید (م 183ق)  81و سید

مرتضی (م132ق) 83

برای نخستین بار در شیعه درباره تواتر سخن گفته اند .با توجّه به مکان و زمان زندگی این عالمان،
گمان میرود که آنها به جهت حضور در فضای بین المذاهبی پایتخت اسالمی آن روزگار (بغداد) و
برقراری ادبیات مشترک با اهل سنّ ت از تواتر صحبت کرده اند .سید مرتضی در جای جای کتاب
« رسائ لِ» خود به تواتر اشاره کرده و درباره شروط و تقسیمات آن بحث میکند81 .
بنابراین بحث از تواتر در میان شیعیان بر ای جدال احسن و مماشات در روش بوده است .با این حال
همچنان میتوان برای ایجاد فضای علمی مشترک با اهل سنّ ت از تعریف مشهور تواتر استفاده کرد.
دانش اه و آموزه اهی
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 .8توضیح المقال فی علم الرّجال ،علی کنی تهرانی ،تحقیق محمّد حسین مولوی ،قم ،دار الحدیث،
8315ش.
 .1جزء ابن عاصم ،محمّد بن عاصم ثقفی اصبهانی ،تحقیق مفید خالد عید ،ریاض ،دار العاصمة ،او ّل،
8115ق.
 .3جزء مؤمّل ،مؤمّ ل بن ایهاب رملی ،تحقیق عماد بن فرة ،مدینه ،دار البخاری ،اوّل8183 ،ق.
 .1رسالة المتعة ،محمّد بن محمّد بن نعمان مفید ،بیروت  ،دار المفید ،دوم8181 ،ق.

 .2همان  ،ج ، 1ص.152
 .1ج ، 9ص.885
 .1ن .ک :مقاله « تواتر خبر».
 .5ص.15
 .81ص.21
 .88ص ، 311ذیل حدیث.132
 .81به عنوان نمونه :ن .ک :المقنعة  ،ص 138؛ رسالة المتعة  ،ص.9
 .83به عنوان نمونه :ن .ک :رسائل الشّریف المرتضی  ،ج ، 8ص 81و ج ، 1ص .113
 .81ج ، 1ص.332
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رسائل الشّریف المرتضی ،سید مرتضی ،تحقیق سیّد احمد حسینی و سیّد مهدی رجایی ،قم ،دار
القرآن الکریم 8119 ،ق.
الرّعایة فی علم الدّرایة ،زین الدّین بن علی شهید ثانی ،تحقیق عبد الحسین محمّد بن علی بقّال،
قم ،کتابخانه آیت اهلل مرعشی 8111 ،ق.
السّنّة ،ابن ابیعاصم ،احمد بن عمرو ،تحقیق محمّد ناصر الدین ا لبانی  ،بیروت ،المكتب االسالمی،
سوم8183 ،ق.
الفصل فی الملل و االهواء و النّحل ،علی بن احمد ابن حزم اندلسی ،بیروت ،دار صادر ،اوّل،
8311ق.
کتاب االم ،محمّد بن ادریس شافعی ،دمشق ،دار الفکر ،دوم8113 ،ق.
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طناحی  ،قم ،نشر اسماعیلیان ،چهارم8321 ،ش.
 .81مقاله تواتر خبر ،سایت ویکی فقه (.wikifeqh.ir ، )8351/88/18
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دانش لغت ،یکی از ابزارهای اجتهاد ف قیهان است .شناخت روش مواجهه آنان با لغت ،الگوی اجتهاد
را کامل می کند .بسیاری از محدّثان شیعه ،همان فقیهان عالیقدر بودند؛ بزرگانی چون شیخ صدوق،
شیخ مفید ،شیخ طوسی ،علّامه حلّی و شهیدین ،فقیهانی نامدار و محدّثانی بلندمرتبه اند که نامشان
 .89طلبه مدرسه علمیه امام باقر ×  ،قم)la303t@gmail.com( .
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 .81دانش پژوه مرکز تخصّصی فقه و اصول ام ام حسین ×  ،قم.
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طرح تحقیق روش شناسی فقیهان در مواجهه با لغت

