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 چکیده
ی و معنوی لفظسزایی برخوردار است و به دو قسم حدیث متواتر یکی از انواع معتبر حدیث است و از اهمیت به

اما ؛ دشو فراوان یافت می، درباره وجود متواتر معنوی هیچ تردیدی وجود ندارد و چنین حدیثی. شودسیم میتق
آنکه ـ بی هایينمونه، در جوامع حدیثی. همواره محل سؤال بوده است، درباره متواتر لفظی و مصادیق آن

لی و متکی بر ـ تحلیقاله به روش توصیفیدر این م. اندشناخته شده به عنوان متواتر لفظیاش بررسی شود ـ صحت
 حدیث متواتر وجود دارد؟ در، شود که آیا در میراث حدیثیها پاسخ داده میبه این پرسش، ایتحقیق کتابخانه

 ،دهد که در میراث حدیثیمصادیق و گستره آن کدامند؟ نتایج این پژوهش نشان می، صورت وجود چنین حدیثی
  .هرچند موارد آن اندک و بعضًا شامل بخشی از حدیث یا با مالحظه الفاظ مترادف است؛ متواتر لفظی وجود دارد

 . فراوانی، اقسام، جوامع روایی، متواتر لفظی، حدیث: واژگان کلیدی
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 مقدمه -1
ای شود كه بايد آن را پذيرفت و انكار آن مكابرهخبر متواتر موجب علم و يقين نسبت به مضمون خبر می

 ؛ای برخوردار بوده و ما را در هر موضوعیچنين خبری بسيار مطلوب و از اعتبار ويژه، روزاينا. بيش نيست
نياز از اثبات صحت و سقم آن كرده و موجب پذيرش آن از سوی بی ...تاريخی و، فقهی، كالمی اعم از

 . دشومخالف می
فته گاهی به اختصار سخن رگاهی به تفصيل بسيار و ، درباره حديث متواتر ضمن كتب اصولی و درايه

« مختصر منتهی السول»، (ق 476. )م شيرازی« أصول الفقه یاللمع ف»توان به از كتب اصولی می. است
« شرح المنهاج یاإلبهاج ف»، (ق 631. )می آمد «أصول األحكام یاإلحكام ف»، (ق 620. )م ابن حاجب

« اآلمل ةالسائل شرح بغي ةإجاب»، (ق 794. مزركشی ) «أصول الفقه یالبحر المحيط ف»، (ق 756. )م سبكی
تدريب »توان به ( و از كتب درايه میق 1400. )م صدر« دروس فی علم االصول» و (ق 1182. )م صنعانی

 مناوی« الدرر اليواقيت و»، (ق 965. )م شهيد ثانی« ةفی علم الدراي ةالرعاي»، (ق 911. )م سيوطی« یالراو
. )م صالحصبحی« مصطلحه علوم الحديث و»، (ق 1332. )م قاسمی« ثقواعد التحدي»، (ق 1031. )م

. )م نور الدين عتر« علوم الحديث یمنهج النقد ف»، ق( 1351. )م مامقانی« ةمقباس الهداي»، (ق 1407
 . اشاره كرد... و  ق( 1442

رة فی األخبار الفوائد المتكاث». 1: مانند؛ اندهمچنان كه برخی به گردآوری احاديث متواتر پرداخته
ختصرتر م، و سپس« االزهار المتناثرة فی األخبار المتواترة»، سيوطی و مختصر آنجالل الدين از « المتواترة

 ؛ «قطف األزهار»، آن
 ؛ ق( 953. )م محمد بن محمد، ابن طولون، «اللئالی المتناثرة فی األحاديث المتواترة». 2
ق( كه  1205. م) محمد مرتضی حسينی زبيدی، «المتواترة لقط اللئالی المتناثرة فی األحاديث». 3 

 ؛ تلخيصی بر كتاب ابن طولون است
 ؛ ق( 1305. )م محمود بن محمد بن حمزة حمزاوی، «الكواكب الزاهرة فی األحاديث المتواترة». 4 
 ؛ ق( 1307. )می صديق بن حسن ِقّنوج، «الحرز المكنون من لفظ المعصوم». 5 
، «الفضائل المشتهرة بما وقع من الزيادة علی األزهار المتناثرة فی األحاديث المتواترةإتحاف ذوی ». 6 

 ؛ ق( كه استدراكی بر كتاب سيوطی است 1413. )می عبد العزيز بن محمد الغمار
 . ق( 1345. م) محمد بن جعفر كتانی، «نظم المتناثر فی الحديث المتواتر». 7 

، 1414 ،زركشی) شودبه متواتر لفظی و متواتر معنوی تقسيم می حديث متواتر عموماً ، ديگر یاز سوي
و مشهور آن است كه احاديث  (66ص، 1408، شهيد ثانی /631ص، 2ج، تابی، سيوطی /117ص، 6ج

، 1984، صبحی صالح /98ص، 1986، صنعانی /همانجا، شهيد ثانی) متواتر معنوی به فراوانی وجود دارند
رغم آن  به، اين ترديد است كه چنين احاديثی وجود داشته باشد، متواتر لفظی اّما درباره احاديث، (149ص

در ، «... َعَلیَّ  َكَذَب  َمْن » يعنی حديث، مانند مشهورترين نمونه آن؛ هايی برای آن ذكر شده استكه نمونه
ت كه آيا همچنان اين پرسش مطرح اس، روازاين. دارای الفاظ مختلفی در نقل است، حالی كه همين حديث

ظاهرًا ترديد در وجود چنين  ؟توانند باشندهای آن كدام مینمونه، متواتر لفظی وجود دارد؟ و اگر وجود دارد
تعريف دقيقی از آن به دست ، گردد كه عمالً در وهله نخست به تعريف آن نزد اهل حديث برمی، حديثی
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ان نشده مراد از لفظی بودن و كيفيت آن بي، دقيقاً اند و بيشتر به ذكر اصطالح متواتر لفظی اكتفا شده و نداده
ی كه تعريف، چگونگی تعريف حديث متواتر لفظی خواهد بود، پرسش جدی ديگر اين مقاله، روازاين. است

 . تواند در اثبات وجود متواتر لفظی و مصاديق آن بسيار راهگشا باشدمی

 متواتر در لغت و اصطالح -2
، 2001، ازهری /133ص، 8ج، 1409، فراهيدی) هم و پياپی آمدن پشت سر به معنایدر لغت  «متواتر» 

ابن  /84ص، 6ج، 1404، )ابن فارس به معنای فرد و تک است« َوتر»يا « ِوتر»( و از ريشه 223ص، 14ج
ديگری « وتر»فرد( دنبال «)وتر»بر قرار گرفتن يک ، از آنجا كه اين باب. (273ص، 5ج، 1414، منظور

اند كه در در اينجا برخی تصريح كرده، (179ص، 7ج، 1412، قرشی همانجا/، ابن منظور) كندداللت می
، ابن فارس) شودگفته می «مواصله»و « مداركه»، «متابعه»متواتر بايد ميان دو چيز فاصله باشد و گرنه بدان 

 رو متواتر آن( و نيز گفته شده كه به خبر متواتر از 276-275صص، همان، ابن منظور /84ص، 6ج، 1404
، ابن منظور /224-223صص، 14ج، 2001، ازهری) كنديكی از ديگری آن را روايت می كه اندگفته

 . (همانجا
 ،اند كه عادتاً خبری كه تعداد راويان آن در كثرث به حّدی رسيده»: ست ازا در اصطالح عبارت متواتر

، مامقانی /62ص، 1408، شهيدثانی /14ص، 2ج، تابی، آمدی) «تواطی يا توافق آنها بر دروغ ممكن نباشد
 . (90-89صص، 1411

یف متواتر لفظی -3  تعر
در  ،حديثی كه با يک لفظ از همه راويان»: شودحديث متواتر لفظی به شكل زير تعريف می، معموالً 

شهيد  /631ص، 2ج، تابی، سيوطی /353ص، 1393، قرافی) «همه طبقات به عدد و شروط تواتر نقل شود
، 1984، صبحی صالح /115ص، 1ج، 1411، مامقانی /146ص، تابی، قاسمی /66ص، 1408، یثان

الفاظ نيز به يک معنا خواهند بود و به اين نكته برخی نيز اشاره ، كه در نتيجه( 405ص، 1401، عتر /148ص
داللت ، يگرو به عبارت د( 246ص، 1ج، 1999، مناوی) اتفاق در لفظ و معناست، اند كه متواتر لفظیكرده

كيد بر اين نكته، لفظ بر معنايش  اندرا زده «موجود است، مّكه»مثال، داللت مطابقی است و برخی برای تأ
 . (115-116صص، 1ج، 1411، )مامقانی

از ذاتيات و ملزومات تعريف حديث متواتر لفظی ، داللت لفظ بر معنا به داللت مطابقی، به هر حال
 . در ديگر تعاريف حديث متواتر لفظی نيز مد نظر است، همچنان كه خواهد آمد واست 

با توجه  .مالک تشخيص حديث متواتر لفظی از غير آن است، تعريفی مشهور بوده و معموالً ، تعريف باال
يز بنابر و ن، زيرا عادتاً ، قابل فهم است، سخن از عدم وجود حديث متواتر لفظی يا نادر بودنش، بدين تعريف

منجر  بلكه بررسی احاديث منقول، چنين وضعيتی در حديثی قابل شناسايی نيست، ولبررسی احاديث منق
مانند  ،اند كه كمتر متداول هستندبه توسعه در اين تعريف شده و تعاريف ديگری از متواتر لفظی مطرح شده

نای بر معاّما دال ، است كه به يک لفظ يا چند لفظ مترادف آن یخبر»: اين تعريف از متواتر لفظی كه آن
اخباری است »( يا 15-14صص، تابی، كتانی /133ص، 1ج، 1416، جزائری دمشقی) «نقل شود، مقصود
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همچنان كه اگر همه مخبرين خبر دهند كه موضوع خاصی ، و متحد در مدلول مطابقی به طور كامل کمشتر
ت اين لفظ يا الفاظ ( كه قطعًا دالل588ص، 1ج، 1426، بحرانی /142ص، 2ج، 1406، صدر) «اندرا ديده

 ،داللت مطابقی بايد باشند تا از متواتر معنوی كه داللت الفاظش بر معنای مقصود، مختلف بر معنای مقصود
اظ كه به يک لفظ يا به الف یوقت« َفَتَح فاَلن  َمِديَنَة َكَذا»د جمله مانن، متمايز گردند، تضمنی يا الزامی است

 /133ص، 1ج، 1416، جزائری دمشقی) ( گفته شوديا َقَهَر به جای َفَتَح  ر)مانند سّخ  دال بر يک معنامترادف 
ی يا ترك، فارسی، عربیاعم از ؛ ( يا خبردهندگانی يک مطلب را به الفاظ مختلفی15-14صص، تابی، كتانی

د معنا تفاوت الفاظ به سبب اتحا، بنابراين. مالک آن است كه مضمون خبر يكی باشد. انگليسی نقل كنند
 . باشنددارای يک لفظ دال بر معنای مطابقی خود می، گويی همه جمالت؛ شودديده گرفته مینا

حديث متواتر لفظی و متحد ، هرچند عمالً ، شوداين توسعه در تعريف حديث متواتر نزد قدما ديده نمی
فاظ ا علم به ال)تعريف مشهور( ب اصرار قدما بر تعريف خود، در لفظ در ميراث حديثی وجود ندارد و چه بسا

ا های لفظی رمتفاوت و مترادف در اخباری بوده كه ادعای تواتر در آنها شده است و از آنجا كه چنين تفاوت
حكم وحدت لفظی ، به اعتبار وحدت معنايی، به همه الفاظ مترادف، تسامحاً ، ديدندمخل در معنا نمی

 . اندداده
آن  معنای، زيرا مهم در لفظ، تواتر لفظی حديث نيستمخل در ، ای در تعريفچنين توسعه، به هر حال

گويی فقط يک لفظ با يک معنا استفاده شده است ؛ هرچند اين معنا از الفاظ مختلفی بدست آيد، است
شده  های ذكرهمچنان كه در مثال، به طور قطعهمچنان كه جواز نقل به معنا نيز مبتنی بر اين حقيقت است و 

زيرا تواتر ، با مالحظه نوع اخباری است كه ادعا شده متواترند، اين توسعه، شودمی در اين مقاله مشاهده
 . بعضی متوجه تمام متن حديث و تواتر بعضی ديگر متوجه بخش محوری و مورد نظر است

  انواع حدیث متواتر لفظی -4
 : زير باشد سه شكلتواند به يكی از اين نوع حديث می، با توجه به تعريف موّسع نسبت به متواتر لفظی

، 1ج، 1411، مامقانی /426ص، 1378، )ميرزای قمیبا الفاظ یکسان یا مترداف  متواتر الف(
ْوَر طاهر  و الهرَّ »: اند( و برخی اين مثال را برای متواتر با الفاظ مترادف ذكر كرده118ص نَّ إّن الهرَّ طاهر  و السِّ

ْوَر طاهر   نَّ ال َضَرَر َو »( يا 118ص، 1ج، 1411، مامقانی /426ص، 1378، قمی)ميرزای  «... ، نظيف  و السِّ
 «ورِ وُر بالَمعُس ال َيسُقُط الَميُس »، (432ص، 8ج، 1413، عالمه حلی، ر.ک: )برای اين حديث «ال ِضراَر 

( و 100ص، تابی، صدر) «ةِ يَّ نِ َل إاّل بِ َم ال َع »( و 102ص، 81ج، 1403، مجلسی، ر.ک: )برای اين حديث
 . (100ص، ان)هم سازدآن را متواتر معنوی نمی، ده صرف اختالف لفظی در متواترگفته ش

. (118ص، 1ج، 1411، مامقانی /426ص، 1378، )ميرزای قمی متواتر تمام متن یا بخشی از آن ب(
ياِت »: حديث، برای متواتر در كل متن ما اأْلْعماُل ِبالنِّ ْن ُكْنُت مَ »: حديث، و برای متواتر در بخشی از متن« ِإنَّ

َقَلْيِن »و « َمْوالُه َفَعَلی  َمْوالهُ  ، مامقانی /426ص، 1378، )ميرزای قمی اندمثال زده را «ِإّنی تارِک  فيُكْم الثَّ
ماًل ديده نشده ع، تر گفته شد كه حديث متواتری كه تمام متن آن متواتر باشدپيش، البته. (118ص، 1ج، 1411

: ر.ک) خود به اشكال مختلفی نقل شده است، اينجا به عنوان مثال ذكر شده كه در« إّنما األعمال»و حديث 
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، 2ج، 1401، بخاری /289ص، 6ج و 154، 148، 146ص ص، 4جو  470ص، 3ج، تابی، ابن حنبل

 . (258ص ، 3ج، 1348، نسائی /19ص ، 3ج و 227، 116صص
فاظش بر داللت ال، حاديث متواترگفته شده كه برخی از ا: لفظی با توجه به نوع داللت آن متواترج( 

همچنان كه درباره حكم آب ، 2به داللت مفهومی است، و بعضاً  1یبه داللت منطوق، بعضاً ، معنايی مستقل
، (شودنجس می، آب قليل در مالقات نجس)«ِباْلُماَلَقاِة  َیْنَجُس  اْلَقِلیِل  اْلَماءَ إنَّ »: قليل و كر آمده است

قَ »
َ
-نجس می، )نجس( با مالقاِت  دباش آب كمتر از كراگر )«ِباْلُماَلَقاِة  اْلُکرِّ َیْنَجُس  لَّ ِمَن ِإَذا َکاَن اْلَماُء أ

ْسُه َشْي  ِإَذا َکاَن اْلَماُء َقْدَر ُکرٍّ َلْم »، (شود  الَ »، (كندچيزی آن را نجس نمی، اگر آب به اندازه كر بود)«ءٌ ُیَنجِّ
ْن َیُکوَن َحْوضًا َکِبیرًا ُیْسَتَقی ِمْنهُ َتْشَرْب ِمْن ُسْؤِر َاْلَکْلِب ِإالَّ 
َ
 باقی مانده سگ را ننوش مگر اين كه حوض)«أ
ُه َعَلْیِه َو آِلِه ِحیَن ُسِئَل َعْن الَتوِضی ِفي َماٍء َدَخَلُه »، (نوشندبزرگی باشد كه از آن آب می ی اللَّ َقْوِلِه َصلَّ

ِتي َوَطَنت اْلَعِذَرَة اَل ِإالَّ  َجاَجِ  الَّ ْن َیُکوَن اْلَماُء َکِثیرًا َقْدَر ُکرٍّ الدَّ
َ
هنگامی كه از او )فرموده پيامبر)ص(« أ

مگر اينكه  ،نه: فرمود، درباره وضو با آبی پرسيده شد كه مرغی كه بر مدفوعی پا گذاشته در آن وارد شده باشد
، اين نوع. (118ص، 1ج، 1411، مامقانی /426ص، 1378، )ميرزای قمی... و  (آب بسيار به اندازه كر باشد

ترک شبيه به متواتر معنوی از حيث تواتر قدر مش، شبيه به متواتر به الفاظ مترادف و از سويی ديگر، از سويی
 . است

های قلنتواند دارای می، بخشی از حديث باشد، وقتی كه مراد از آن، حديث متواتر لفظی، افزون بر اين
قی خبر واحد تل، با مالحظه كل حديث، ه آن بخش را شامل باشدای كه هر حديثی كبه گونه، مختلف باشد

 شبيه به حديث متواتر معنوی است، و اينباشد متواتر ، اّما با مالحظه آن بخش مشترک در لفظ و معنا، گردد
مشترک بوده و مخبرين آن ، اّما همه در معنای تضمنی يا التزامی، های مختلفنقلمتعدد با ، كه احاديث آن

 . اندد و شروط تواتر رسيدهبه عد

 وجود و فراوانی حدیث متواتر به طور مطلق )لفظی و معنوی( -5
برخی از آنان منكر وجود حديث ؛ درباره وجود و عدم وجود حديث متواتر ميان دانشمندان اختالف است

خی قائل بر، ن ميانهستند و برخی برآنند كه چنين حديثی وجود دارد كه در اي ـ در هر نوعی كه باشدـ  متواتر
 . باشندبه ندرت و كميابی و بيشتر آنان قائل به فراوانی اين نوع حديث می

، عيوقا، مانند اخبار شهرها، كه نسبت به وجود و فراوانی خبر متواتر در مطلق اخبار قابل ذكر است
 .صطلح استم بلكه اختالف در وجود و فراوانی متواتر در حديِث ، خالفی نيست، ها و مانند آنشخصيت

 : شرح زير است اين اختالف به
 
 

                                                           

، 1ج، تابی، طوری كه لفظ منطوق حامل يا قالب آن معنا باشد )مظفربه، چيزی كه لفظ به خودی خود بر آن داللت كند. 1
 . (107ص

 . همانجا(، هماناما مدلول التزامی كالم باشد)؛ طابقی بر ان نداشته باشدمعنايی است كه لفظ حامل آن نباشد و داللت م. 2
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 عدم وجود حدیث متواتر -5-1
حديث متواتری وجود ، ق( برآنند كه در سّنت و حديث 354. م) برخی از اهل حديث مانند ابن حبان

رسند و بيشتر اخبار را حتی خبرهای واحدی است كه گاهی به استفاضه يا شهرت می، ندارد و آنچه هست
گفته شده  و (156ص، 1ج، 1414، )ابن حبان اند تا چه رسد به تواتردل از دو نفر عادل روايت نكردهدو نفر عا

 . (148ص، 1984، صبحی صالح) در غير قرآن وجود ندارد، اكثريت برآنند كه وحدت لفظی از هر جهت
بشر بن غياث  در بحثش با علی بن 1ق( 280. م) دارمی تر عثمان بن سعيدظاهرًا چنين وضعيتی را پيش

، ی كه مفيد علم استحديثكه من فقط به  شتدامريسی اظهار می. است ذكر كرده 2ق( 218. م) مريسی
)ص( عمل نخواهی  به هيچ حديثی از پيامبر، در اين صورت: به او گفتض اعتردر ادارمی . كنمعمل می

، ديثی كه مفيد علم استاز ح مريسی گفته شده كه مراد. (244ص، 1433، دارمی سجستانیر.ک: ) كرد
دارمی بر آن است كه بگويد وقتی حديث مفيد علم يعنی متواتر ، همان حديث متواتر است و در حقيقت

نزد ، روازاين. (92ص، 1416، عونی) توان عمل كردپس به هيچ خبری نمی، وجود ندارد كه بدان عمل شود
 كنندظر اصوليون در اين باره توجه نمیشرط نيست و به ن، كثرت مخبرين برای قبول خبر، اهل حديث

معتقدان به ديدگاه دوم نيز چنين رويكردی به اخبار ، همچنان كه خواهيم ديد، البته. (34ص، تابی، )حازمی
 . دارند

 نادر بودن متواتر -5-2
و ل آن بسيار مشكه اّما دستيابی ب، برخی ديگر از اهل حديث برآنند كه هرچند حديث متواتر وجود دارد

شهيد  /31ص، 1406، ابن جماعه /373ص، 1423، ابن صالح /34ص، تابی، )حازمی فرساست طاقت
داً  َعَلیَّ  َكَذَب  َمْن » فقط حديث یبرخ، و در اين ميان (68ص، 1408، ثانی أْ  ُمَتَعمِّ ارِ  ِمَن  َمْقَعَدهُ  َفْلَيَتَبوَّ ا ر «النَّ

 /68ص، 1408، شهيد ثانی /31ص، 1406، اعهابن جم /373ص، 1423، ابن صالح) دانمتواتر دانسته
، 1406، )ابن جماعه كننداستفاده می به ندرت محدثان از اين اصطالح، روازاين. (98ص، تابی، صدر

را در تمام طبقات ندارند و به  3احاديثی است كه شروط تواتر، و بيشتر آنچه اّدعای تواتر در آن شده (32ص

                                                           

 . (206ص، 4ج، 2002، زركلیدارد )، مانند كه كتابی كه ذكر خواهد شد، محّدث هراتی كه تأليفاتی در رد جهميه 1. 
 . (55ص، 2ج، 2002، زركلیاو معتزلی و متهم به زندقه و رئيس فرقه مريسّيه قائل به ارجاء است ). 2
 : شروط متواتر. 3

 /102ص، 6ج، 1414، / زركشی25ص، 2ج، تابی، آمدی) «عالم نبودن به مضمون خبر به طور اضطراری». 1: الف( شروط سامعین
، تابی، )سيد مرتضی« يا تقليدی كه منجر به اعتقادی خالف مضمون خبر شود مسبوق نبودن به شبهه». 2، (64ص، تابی، شهيد ثانی

، 6ج، 1414، زركشی /25ص ، 2ج، تابی، آمدی« )غافل يا ديوانه نبودن(، داشتن اهليت پذيرش علم حاصل )كودک». 3، (350ص
 ؛ (102ص

ین ، 1414، زركشی/ 25ص، 2ج، تابی، آمدی« )دارای كثرتی كه عادتا تواطی يا اتفاق آنها بر كذب محال باشد». 1: ب( شروط مخبر
، ( و نيز95ص، 6ج، 1414، / زركشی25ص، 2ج، تابی، آمدی« )نه استداللی به موضوع خبر  و داشتن علم حسی». 2، (95ص، 6ج
، 1414، / زركشی25ص، 2ج، تابی، آمدی« )استواء طبقات در عدد و شروط تواتر». 3، (94ص، 6ج، 1414، )زركشی« يقينًا نه حدساً »
 ؛ (62ص، تابی، شهيد ثانی/ 101ص، 6ج

، )سيد مرتضیبه دور از التباس و شبهه بودن . 2، (122ص ، 1ج، 1416، جزائری دمشقی)كن الوقوع بودن مم. 1: عنهج( شروط ُمخَبرٌ 
 ؛ (404ص، 1401، عتر/ 349ص، 1393، قرافی)محسوس بودن . 3، (355ص، تابی، / سيد مرتضی68ص ، 2ج، 1410
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، تابی، صدر /68ص، 1408، )شهيد ثانی دقد شرط تواتر بوده و غريب هستنفا، ابتدای سنددر ، عبارت ديگر

 ،صبحی صالح) اندنيز محتمل دانسته« ... َكَذَب  َمْن »جالب آنكه چنين وضعيتی را برای حديث . (98ص
كرين نزد من، ( و گفته شد كه چنين تحليلی نسبت به احاديث متواترهمانجا، شهيد ثانی /150ص، 1984

 . شودث متواتر نيز مشاهده میوجود حدي
، 1423، ابن صالح) اّما بسيار اندک است، برخی نيز برآنند كه تعداد حديث متواتر لفظی بيش از يكی

واتر مت، اندمراد كسانی كه ادعای ندرت حديث متواتر كرده هرچند گفته شده، (همانجا، شهيد ثانی /373ص
گفت كه بلكه بايد ، (407ص، 1401، عتر /136-135صص، 1ج، 1416، جزائری دمشقی) لفظی است

تواند نظر اين نظر می. (148ص، 1984، )صبحی صالح در غير قرآن وجود ندارد، متواتر لفظی از هر جهت
در  ،شود تا از تواتر يا عدم آنقرآن به عنوان حديث شناخته نمی، چه اساساً ؛ منكرين حديث متواتر نيز باشد

منحصر در حديث متواتر لفظی ، نند زركشید گفت اين ندرت نزد برخی ماباي، همچنين. قرآن سخن گفت
( كه نظری شاذ تلقی 117ص، 6ج، 1414، )زركشی بلكه شامل حديث متواتر معنوی نيز شده است، نبوده

قد حتی كسانی كه معت، فراوان بودن متواتر معنوی استبر  نظر اكثريت، زيرا همچنان كه خواهد آمد، شودمی
 . دن متواتر لفظی هستندبه كم بو

 فراوانی حدیث متواتر  -5-3
 حجر ابن) ابن حجر عسقالنی: مانند، های نهم به بعدسدهتر علمای اسالم از محدثان و غيره و از بيش

 صدر، (406ص، 1401، عتر) عتر، (629ص، 2ج، تابی، سيوطی) سيوطی، (48ص، 1422، عسقالنی
ائری جز، (68ص، 1408، شهيد ثانی) شهيد ثانی، ه خصوص(در احاديث شيعه ب 100ص، تابی، صدر)

ن به بسيار است و نسبت به قائال، ( برآنند كه حديث متواتر136ص، 1ج، 1416 ،ائری دمشقیجز) دمشقی
ها به آن، )صاحبان دو نظريه باال از جمله ابن صالح( انتقاد شده كه در حقيقت متواتر كمياب بودن حديث

ايی آشن، داردو اوصافشان كه آنها را عادتًا از تواطی بر دروغ يا اتفاق بر آن باز می كثرت طرق و احوال رجال
. (407ص، 1401، عتر /629ص، 2ج، تابی، سيوطی /48ص، 1422، )ابن حجر عسقالنی چندانی ندارند

 اويانخود برآنند كه در تواتر چندان توجهی به طرق و احوال ر، اين در حالی است كه صاحبان اين انتقاد
 ،)ابن حجر عسقالنی شودشود تا آنجا كه برای افراد عامی نيز علم به متواتر يک حديث حاصل مینمی

و گفته شده با توجه به اينكه متواتر جزو مباحث علم اسناد نيست تا از رجال و طرقش ( 42، 41صص، 1422
مستلزم كم بودن ، ز اين امراب، بر فرض كم اطالعی آن دانشمندان از احوال رجال و صفاتشان، بحث شود

َبَغا) احاديث متواتر نخواهد شد گاهی بر ، (260ص، 1ج، 1999، مناوی /3ص، تابی، ابن ُقْطُلْو زيرا برای آ
 . نيازی به علم به إسناد و درايه نيست، آن

ی ظدر حالی كه لفـ  علت اعتقاد به عدم وجود حديث متواتر يا ندرت آن در سّنت، همچنان كه گفته شده
زيرا از جمله  ،)يعنی متواتر( نپرداختند آن است كه پيشوايان حديث به اين نوع احاديثـ  و معنوی آن بسيارند

                                                           
-122صص، 1ج، 1416، جزائری دمشقی)موض بودن صريح و واضح و بدون هيچ ابهام و پيچيدگی و غ. 1: به یا خبرد( شروط مخَبٌر 

 . (202ص، 1407، )باقالنی عدم اشتمال بر مطالب ممكن و محال عقلی با هم. 2، (123
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اختالف موجود در وجود و عدم وجود يا كثرت و ندرت حديث ، از سويی ديگر. مباحث آنها نبوده است
 دارند و گرنه برای خود حديث ایدر خصوص احاديث كتب سّته است كه اسانيد مختلف و پراكنده، متواتر
د زيرا سند در خبر واح، سندی ذكر كرد تا چه رسد به سندهايی، توان بر اساس قواعد محدثيننمی، متواتر

در حالی كه در حديث متواتر چنين شكی وجود نداشته ، مهم است كه نسبت به آن شک و ترديد وجود دارد
اّما . (136-137صص، 1ج، 1416، جزائری دمشقی) ده استكسی به اسانيد آن توجه نشان ندا، و در نتيجه

 : درباره نياز حديث متواتر به علم اسناد بايد گفت
توان از عدم تعلق مطلِق حديث متواتر به علم اسناد و نمی، الف( همان گونه كه برخی تصريح كردند

داول به های مشهور متبهمچنان كه برای اثبات كثرت احاديث متواتر گفته شده كه كتا. حديث سخن گفت
رقش ها اگر بر روايت حديثی اجماع كنند و طشود و اين كتابانتسابشان به مؤلفينشان ثابت می، طريق تواتر
 توان علممی، ای كه تواطی بر كذب در آنها محال شود و ديگر شروط تواتر تحقق يابدگونهبه، متعّدد شود

، 1422، )ابن حجر عسقالنی بسيار است، های مشهوركتاب قطعی بر صدورشان كرد و اين نوع احاديث در
 . (407ص، 1401، عتر /629ص، 2ج، تابی، سيوطی /48ص

، 1426، عثمانی /144ص، 1ج، 1426، كشميری) اندگفته« دتواتر االسنا»، همچنان كه برخی به متواتر
 ؛ ی استسندهای آن متك خبر به مخبرين و طبقات و سلسلهاين نوع زيرا ، (17ص، 1ج

 برای اثبات تواتر يک، بدون مدرک كه همان كثرت مخبرين و اسناد است، ب( ادعای تواتر يک حديث
توان ادعای تواتر كرد همچنان كه در احاديث مشهوری حديث كافی نيست و گرنه در بسياری از احاديث می

تنها راه اثبات تواتر يک ، براينبنا. 1چنين ادعاهايی شده است، اصل هستندكه در اصل خبر واحد بوده يا بی
 ؛ اسانيد دال بر تعدد و كثرت مخبرين در هر طبقه و تحقق ديگر شروط تواتر است، خبر

زمان با يعنی كثرت اسانيد آن است نه مقّدم يا هم، مؤخر از نقل مخبرين بسيار، ج( اثبات تواتر يک خبر
، روازاين .شود تا سپس ادعای تواتر در آن كرد بايد خبری توسط مخبرين بسياری نقل، به عبارت ديگر. آن

 ؛ پيوسته بايد اسانيد خبر متواتر مورد لحاظ باشد تا تواتر آن خبر اثبات گردد
با عمل ، دسته( وجود ندارنصحاح كتب مانند ) متكی بر سند د( اين گفته كه خبر متواتر در كتب حديثِی 

 هرچند در بسياری از، منافات دارد، با سند گردآوری كنند دانشمندانی كه اصرار دارند كه چنين احاديثی را

                                                           

 .درباره اين نوع احاديث از ديرباز تأليفاتی به ظهور رسيده كه نشانگر شناخت و حساسيت مسلمانان نسبت بدانها بوده است. 1
از سخاوی )محمد « المقاصد الحسنة فی بيان كثير من االحاديث المشتهرة علی األلسنة». 1: تند ازترين اين تأليفات عبارمهم

اآللی المنثورة فی االحاديث المشتهرة مّما أِلَفه الطبع و »يا « التذكرة في األحاديث المشتهرة». 2، ق( 902. م، بن عبدالرحمن
ابن طولون )محمد « الشذرة فی االحاديث المشتهرة». 3، ق( 794. از زركشي )عبدالله بن محمد)م« ليس له اصل فی الشرع

 973. م، عبدالوهاب بن احمد، از شعرانی )يا شعراوی« البدر المنير فی غريب احاديث البشير النذير». 4، ق( 953. م، بن علی
اتقان ما َيحُسن من ». 6 ،ق( 1057. از محمد بن احمد خليلی )م« كشف االلتباس فيما خفی علی كثير من الناس». 5، ق(

كشف الخفاء و مزيل اإللباس عّما ». 7، ق( 1061. از نجم الدين محمد بن محمد غزی)م« األحاديث الدائرة علی األلسن
النوافح العطرة فی االحاديث ». 8، ق( 1162. از عجلوني )اسماعيل بن محمد)م« اشتهر من االحاديث علي ألسنة الناس

از بيروتی )محمد « أسنی المطالب في أحاديث مختلفة المراتب». 9ق( و  1223. م، محمد بن احمداز صنعانی )« المشتهرة
 . ق( 1276. م، بن درويش الحوت
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بيش از چند سند ذكر نشده يا اسناد كلی داده شده است و نيز گفته شد كه برخی مدعی كثرت احاديث ، موارد

 . باشندمتواتر در همين كتب و با سند می
 ـ كه لفظی است يا معنوی ـ ع آناّما در نو، با وجود آنكه اين رويكرد قائل به فراوانی حديث متواتر است

واتر اّما در خصوص مت، همه قائل به فراوانی متواتر معنوی هستنددر حقيقت بايد گفت كه . انداختالف كرده
 . اندلفظی اختالف كرده

 (246ص، 1ج، 1999، مناوی) متواتر لفظی بسيار است، برخی از اهل سنت برآنند كه در حديث نبوی
ًدا  َمْن َكَذَب َعَلیَّ »: اندير را مثال زدهآن احاديث زو برای  ْأ َمْقَعَدُه ِمَن ُمَتَعِمّ ارِ  َفْلَيَتَبوَّ ، تابی، قاسمی) «َالنَّ

ْيِن »، (96ص، 1986، صنعانی /405ص، 1401، عتر /146ص ، 2ج، تابی، )سيوطی «الَمْسِح َعَلی الُخفَّ
اَلة ِفی اْلَيَدْيِن  َرْفُع »، (146ص، تابی، قاسمی /97ص، 1986، صنعانی /630ص  صنعانی و )سيوطی «الصَّ
ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن »، (100ص، تابی، صدر) « ...َمْواَلهُ  ُكْنُت  َمْن »، (جاهاهمان، قاسمیو  َأْنَت ِمنِّ

، قیجزائری دمش /630ص، 2ج، تابی، )سيوطی «َنَزَل اْلُقْرآُن َعلی َسْبَعِة َأْحُرٍف »، (همانجا، )همان«ُموَسی
ي»، (138ص، 1ج، 1416 َقَلْيِن  ِفيُكُم  َتارِک   ِإنِّ ، تابی، بحرانی /19ص ، 18ج، 1409، )شيخ حر عاملی «الثَّ

، جزائری دمشقی /146ص، تابی، قاسمی /630ص، 2ج، تابی، )سيوطی «حديث الحوض»، (29ص، 1ج
َر »، (138ص، 1ج، 1416 هُ  َنضَّ ُكلُّ »، (جاهاهمان، جزائری دمشقیو  )سيوطی «اَهاَفَوَع  َمَقاَلِتي َسِمَع  ِاْمَرأً  اللَّ

ِه َمْسِجًدا»، «ُمْسِكٍر َحَرام   ْساَلُم َغِريًبا»، (630ص، 2ج، انهم، سيوطي)«َمْن َبَنی ِللَّ  ُسَؤاِل ُمْنَكٍر َو »، «َبَدَأ اإْلِ
ر  ِلَما ُخِلَق َلهُ »، «َنِكيرٍ  ةِ إِ »، «اْلَمْرُء َمَع َمْن َأَحبَّ »، «ُكل  ُمَيسَّ ِر »، «نَّ َأَحَدُكْم َلَيْعَمُل ِبَعَمِل َأْهِل اْلَجنَّ َبشِّ

امِّ َيْوَم اْلِقَياَمةِ  وِر التَّ َلِم ِإَلی اْلَمَساِجِد ِبالنُّ اِئيَن ِفی الظُّ  . (631ص، ان)هم«اْلَمشَّ
 یفاظمتعدد با ال یچون احاديث، باشندمتواتر معنوی می، تصريح دارد كه اين احاديثصالح  یاّما صبح

 . (150ص، 1984، صبحی صالح) اندبا قدر مشتركی نقل شدههستند كه  مختلف
احاديث متواتر لفظی در احاديث شيعه كرده و تدوين اصول اربعه در دوران  یحسن صدر نيز ادعای فراوان

ّبانّيات»ق( در  436. )م )ع( و نيز اين سخن سيد مرتضی ائمه  تاتر اسكه گفته بسياری احاديث ما متو« التَّ
بايد گفت كه . (100ص، تابی، صدر) را دليل بر آن گرفته است (25ص، 1ج، 1410، سيد مرتضیر.ک: )

اختالف شديدی  خود دارای... محتوا و، وجود، تعداد، مصاديق، )كه در معنا ئهاصرف وجود اصول اربعم
، حديثی كتب متأّخر و جامع اينكه دليل بر وجود احاديث متواتر به خصوص لفظی نيست و با توجه به، است(

. )م صدوق« الفقيه»، ق( 329. )م كلينی« الكافی)» كتب أربعه، ق( 274. )م برقی« المحاسن»: مانند
وسائل »، ق( 1091. )م فيض كاشانی« الوافی»، ق(( 460. )م طوسی« ستبصارالتهذيب و اإل»، ق( 381

« جامع احاديث الشيعة»، ق( 1111. )م سیمجل« بحار االنوار»، ق( 1104. )م حر عاملیشيخ « الشيعة
از روی اين اصول يا كاّلً مصادر حديثی متقّدم شيعه نوشته شده و حديث ، ...ق( و 1383. )م بروجردی

ئه نيز اتوان نتيجه گرفت كه آن مصادر نخستين شيعه از جمله اصول اربعممی، متواتری در آنها ديده نشده
 . خواهند بود 1از نوع متواتر معنوی، د و اگر مشتمل بر حديث متواتری باشندانمشتمل بر احاديث متواتر نبوده

                                                           

تلف( كه با الفاظ مخ، ای به شكلی متفاوت و مستقل و بالتبعمختلف )هر واقعه یوقائع قدر مشترک اخبار»: متواتر معنوی. 1
يعنی كثرتی كه تواطی آنها بر كذب ، با عدد و شرايط تواتر، در مجموع، اّما مخبرين آن اخبار، ههريک به تنهايی به تواتر نرسيد
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، صدر) به تواتر كتب شيعه تا مؤّلفانشان استناد شده است، برای اثبات تواتر احاديث شيعه، همچنين
 تدليل بر تواتر احاديث شيعه نخواهد بود همچنان كه صحاح سّته اهل سن، ( كه قطعًا اين امر100ص، تابی

واتر وقتی معتبر بلكه ت، دليل بر متواتر بودن احاديث اين كتب نيست، اّما اين امر، نيز تا مؤّلفانشان متواتر است
جالب آنكه صاحب اين نظر خود اعتراف . منتهی شود )ع( به معصومسند حديث به صورت متواتر است كه 

درباره سخن سيد مرتضی ، نيز و( مانجاه، )همان حديث متواتر لفظی وجود ندارد، دارد كه در كتب أربعه
ارد دشهيد ثانی به صراحت آن را حمل بر متواتر معنوی كرده و تصريح ، كه او نيز اّدعای تواتر احاديث را دارد

 ،شهيد ثانی) فی نفسه خبر واحد است، شدهآنها كه هريک از اين اخباری كه سيد مرتضی مّدعی تواتر 
 . (66ص، 1408

ی به راحتی امكان اثبات اين فراوان، بر آنچه آمد بنا، م ادعای كثرت حديث متواتر لفظیبه رغ، به هر حال
 كنند و همهای ذكر شده برای آن را به نوع ديگر حمل میزيرا هم اين نظر مخالفينی داشته و مثال، نيست

ی حديث متواتر لفظ ناشی از نوع تعريفی است كه معمواًل برای، ند و اين امرابرخی از مستندات محّل تأمل
بات تواتر امكان اث، با توجه به تعاريف ديگر ذكر شده، شود و واكاوی اين تعريف و توسعه آندر نظر گرفته می

 . لفظی آن به آسانی ميسر خواهد بود

 واکاوی نوع تواتر لفظی برخی از احادیث -6
. اندهها و مصاديقی را ذكر كردالگفته شد كه برخی مدعی وجود احاديث متواتر لفظی هستند و برای آن مث

و نوع تواتر لفظی آنها كه تمام متن يا بخشی  بيان شده، های اين بحثسه نمونه از مشهورترين مثال، در ادامه
 : شوندبررسی می، باشنداز آن و نيز به يک لفظ واحد يا با الفاظ مترادف می

دًا َفلْ  َکَذَب  َمْن » حدیث -6-1 ارِ َعَلیَّ ُمَتَعمِّ  َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ
ْ
أ  : «َیَتَبوَّ

، تابی، قاسمی) )و در حقيقت اين تعبير( در غايت صحت و نهايت قوت تصريح شده كه اين حديث
شهيد  /23ص، 1405 و 177ص، 2ج، تابی، سيوطی /373ص، 1423، ابن صالح) است ( و متواتر172ص

، )ابن صالح اديث تنها اين حديث متواتر استبلكه گفته شده كه در ميان اح، (69-68صص، 1408، ثانی
حديث مورد بحث به الفاظ مختلف و ، ( و اين در حالی است كه از سويی173ص، تابی، قاسمی /همانجا
ْأ َمْقَعَدُه ِمَن  َكَذَب  َمْن »: مانند، نقل شده است، بالمطابقه، اّما دال بر يک معنا، مترادف دًا َفْلَيَتَبوَّ  َعَلیَّ ُمَتَعمِّ

ارِ  َف َيْوَم »، (364ص، 4ج، 1413، صدوق /78ص، 1ج، تابی، )ابن حنبل «النَّ ًدا ُكلِّ َمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ
، 10ج، 1401، متقی هندی /401ص، 3ج، تابی، نيشابوری) «َأْن َيْعِقَد َطَرَفْي َشِعيَرٍة َوَلْن َيْعِقَدَها، اْلِقَياَمةِ 

َلِني َما َلْم َأُقْل  إنَّ َأْفَری الِفَری»، (234ص ْكَبِر اْلَكَباِئِر َأْن »، (71ص، 22ج، تابی، )طبرانی «َمْن َقوَّ ِإنَّ ِمْن َأ
ُجُل َعَليَّ َما َلْم َأُقْل  َث »، (237ص، 10ج، 1401، متقی هندی /98ص، همان، )طبرانی «َيُقوَل الرَّ َمْن َحدَّ

ُه َكِذب  َفُهَو  ي ِبَحِديٍث َوُهَو َيَری َأنَّ ، 7ج، همان، طبرانی /14ص، 5ج، تابی، )ابن حنبل «َأَحُد اْلَكاِذَبْيِن  َعنِّ
ًدا، َلْيَس َكَكِذٍب َعَلی َأَحدٍ ، ِإنَّ َكِذًبا َعَلیَّ »، (402ص، 1414، طوسی /180ص ْأ ، َفَمْن َكَذَب َعَليَّ ُمَتَعمِّ َفْلَيَتَبوَّ

                                                           

آن قدر مشتركی خواهد بود كه در هر يک از اين اخبار واحد به ، در حقيقت، اند كه متواتركردهآنها را نقل ، عادتًا محال باشد
 . (116، 115ص، 1ج، 1411، / مامقانی30ص، 2ج، 1402، )آمدي« داللت تضمنی يا التزامی وجود دارد
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ارِ  ، (8ص، 1ج، تابی، مسلم /81ص، 2ج، 1401، اریبخ /245ص، 4ج، تابی، )ابن حنبل«َمْقَعَدُه ِمَن النَّ

ارِ » ِذي َيْكِذُب َعَليَّ ُيْبنَی َلُه َبْيت  ِفي النَّ ، اَل َتْكِذُبوا َعَلیَّ »، (144 و 22صص، 2ج، همان، )ابن حنبل «إنَّ الَّ
ُه َمْن َيْكِذْب َعلَ  اَر  یَّ َفِإنَّ  . (7ص، 1ج، تابی، مسلم /83ص، 1ج، همان، )ابن حنبل «َيِلِج النَّ
َبََّأ ْْ عَلَی مُتَعَمِّداً فَلَْيتَ كَذَبَ َمنْ»اين قسمت حييث، بر خالف تصّور ابتدايی و مشهور، از سوی ديگر

ها برخی از اين داستان. های مختلف استبخشی از احاديثی طوالنی و آحاد با داستان «مَقْعَدَهُ مِنَ النأار
 : عبارتند از

 گانشان را كردندوهی از مشركين تقاضای بازگرداندن فرزند و بردهماجرای صلح حديبيه كه گر. 1
، تابی ،نيشابوریر.ک: ) «عَلَی مُتَعَمِّداً فَلْيَتََبََّأ ْْ مَقْعَدَهُ مِنَ النأارِ كَذَبَ مَنْ »: ( فرمودندص)پیامبر

 ؛ (298ص، 4ج و 138ص ، 2ج
ص( ) فته بود و به دروغ به آنان گفت كه پيامبرماجرای مردی كه به خواستگاری زنی از قبيله بنی ليث ر. 2

دًا  َکَذَب  َمْن »: ( فرمودص)امبريپ سپس. به من فرمان داد كه در مال و جان شما حكم نمايم َعَلی ُمَتَعمِّ
ارِ   َمْقَعَدهُ ِمَن النَّ

ْ
أ  ؛ (318ص، 2ج، 1415، طبرانی /54ص، 4ج، 1409، ابن عدیر.ک: )ز«َفْلَیَتَبوَّ
 خواهد خالد بن وليد را برای گرفتن صدقه به سوی رقيق مضر)ص( می پيامبر، شايع شدزمانی كه . 3

ّیَها الّناُس َقْد َکُثَرْت َعَلّي اْلَکّذاَب ُ »: ( فرمودص)امبري)ص( بعد از شنيدن اين شايعه پ راهی كند و پيامبر
َ
 أ

 َمْقَعَدهُ ِمَن ال
ْ
، 1409، ابن عدی /300ص، 20ج، تابی، طبرانیر.ک: ) «ّنارِ َفَمْن َکَذَب َعَلّي ُمَتَعّمدًا َفْلَیَتَبّوأ

 . (37ص، 1ج
از حيث مخبرين و به رغم انواع ، اين احاديث آحاد كه مشتمل بر اين بخش از حديث هستند، البته

 . دارای شروط تواتر بوده و از اين جهت نيز متواتر معنوی هستند، در مجموع، اسانيدی كه دارند
ی و از جهتی از جهتی متواتر لفظ، بخش مورد بحث، اين حديث يا به تعبيری بهتر كه فتبايد گ، بنابراين

 . حديثی متواتر است، متواتر معنوی و در هر دو صورت

  «غدیر»حدیث  -6-2
، 1405، سيوطی /335ص، 8ج، 1405، ذهبی) انداين حديث را از جمله احاديث متواتر برشمرده

و بيشتر آن را صحيح و  دانسته اسنادش را بسيار( و 278-277صص، 1405، زبيدی /278-277صص
( و 61ص، 7ج، تابی، ابن حجر عسقالنی /1100-1098صص، 3ج، 1412، )ابن عبدالبر اندحسن گفته

و برخی فقط بخش  (100ص، تابی، صدر /98ص، 1986، صنعانی) لفظی استمتواتر تصريح شده كه 
، 1411، مامقانی /426ص، 1378، )ميرزای قمی اندلفظی دانسته را متواتر« هُ َمْن ُكْنُت َمْوالُه َفَعِلی  َمْوال»
 . (99ص، 1986، صنعانی) باشدمی حديثمعنوی اين نيز قائل به تواتر  یصنعان. (118ص، 1ج

در اثبات حقانيت ، ترين مستندات شيعيان به خصوصيكی از مهم، شود كه حديث غديرمتذكر می
در مباحثات و مجادالت كالمی و ، باشد و از ديربازعلی)ع( پس از پيامبر)ص( میواليت و جانشينی امام 

اّما بايد گفت ، اثبات تواتر آن از گذشته مورد اهتمام بوده است، روازاين. 1سياسی فريقين مطرح بوده است

                                                           
 . سرتاسر اثر، 1ج، 1397، امينی. ر.ک: 1
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مَّ واِل الّلهُ ؛ َفهذا َمْوالهُ ُكْنُت َمْوالُه  َمْن »: مانند، )ص( نقل شده است به الفاظ مختلفی از پيامبركه اين حديث 
ي ... »، (104ص، 9ج، 1408، هيثمی /370ص، 4ج، تابی، )ابن حنبل «َمْن واالُه َو عاِد َمْن عاداهُ  َهَذا َوِليِّ

ُه  ُه َمْن ُكْنُت َوِليَّ ... »، (108ص، همان، هيثمی /92ص، 2ج، 1415، )طبرانی «... َو َأَنا َوِليُّ  «... ُه َفَعِلي  َوِليُّ
ِنی... »، (همانجا، همان، هيثمی /35ص، 5ج، تابی، )ابن حنبل ُه َفَقْد َتَوالَّ ی ، َمْن َتَوالَّ ِني َفَقْد َتَولَّ َو َمْن َتَوالَّ

َه  اِس ِبُكْم َبْعِدي ... »، (336ص، 1414، طوسی /109ص، همان، )هيثمی «... اللَّ ، )طبرانی «... َفُهَو َأْوَلی النَّ
، َفِإنَّ اللَه ُيَواِلي َمْن َوااَلهُ ... »، (همانجا، هيثمی /612ص، 11ج، 1401، متقی هندی /135ص، 22ج، تابی

، 1403، )صدوق «َمْن ُكْنُت َمْواَلُه َفَعِلي  َمْواَلهُ »، (107ص، 5ج، 1348، )نسائی «... َو ُيَعاِدي َمْن َعاَداُه 
 . (223ص، 37ج، 1403، مجلسی /66ص

بخشی از خطبه غدير است كه صدور آن متواتر بوده و ترديدی ، در حقيقت، ثياين حد، از سويی ديگر
 ،توان گفت كه اين اختالف الفاظ در بخش مورد بحثمی، با وجود تنّوع الفاظ حديث، بنابراين. 1در آن نيست

ث بخش ديعماًل الفاظ احا، داللت بالمطابقه است و به عبارت ديگر ااّما با معنايی واحد ب، اختالف مترادفات
 . متواتر لفظی است، از اين جهت، در همه احاديث يكی بوده و آن بخش، مورد بحث

 « منزلت»حدیث -6-3
( 100ص، تابی، صدر /32-31صص، 1405، زبيدی /281ص، 1405، سيوطی) اين حديث را متواتر

، 3ج، تابی، نيشابوری /1097ص، 3ج، 1412، )ابن عبدالبر ترين احاديثاز معتبرترين و صحيحو 
اين حديث نيز كمابيش با . (100ص، تابی، صدر) انداند و به تواتر لفظی آن تصريح كردهشمرده (337ص

َأْن  َأال َتْرَضی»: مانند، ده استدر منابع روايی آم، الفاظ مختلف و مترادف كه تأثيری در معنای حديث ندارد
ی ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسی إِ  ُه َلْيَس َنِبی  َبْعِدیاّل َتُكوَن ِمنِّ ، تابی، ابن حنبل /129ص، 5ج، 1401، )بخاری « َأنَّ

ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن ُموَسی»، (50ص، 1414، طوسی /120ص، 7ج، تابی، مسلم /170ص، 1ج  «َأْنَت ِمنِّ
به « عندی» با واژه «ُموَسی َفَأْنَت ِعْنِدي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن ِمْن »، (123-122صص، 13ج، 1401، متقی هندی)

ي َمَكاُن َهاُروَن ِمْن ُموَسی»، (221ص، 5ج، تابی، )طبرانی« مّنی»جای  به جای « مكان» با واژه «َأْنَت ِمنِّ
ي ِبَمْنِزَلِة َهاُروَن »، (374ص، 1ج، 1416، قندوزی /123ص، 5ج، 1348، )نسائی «منزله»  «ُموَسی ِمْن  ُهَو ِمنِّ

به صورت غايب كه در برخی منابع شيعه با  (15ص، 12ج، تابی، طبرانی /50ص، 1414، )طوسی
َة ِبي َفاَل َنِبيَّ َبْعدِ »: جملهاضافه  ُبوَّ َه )َتَعاَلی( َخَتَم النُّ  /521ص، 1414، )طوسی همراه شده است« یِإالَّ َأنَّ اللَّ
ي َمْنِزَلُة َهاُروَن »، (36ص، 2ج، تابی، اربلی ُه اَل َنِبيَّ َبْعدِ  ُموَسی ِمْن  َمْنِزَلُتُه ِمنِّ ، 1383، )طبری آملی «یِإالَّ َأنَّ

ه و ب استتفاوت الفاظ در اين احاديث بسيار كم ، البته. . (260ص، 37ج، 1403، مجلسی /147ص، 2ج
 . با مالحظه وحدت معنايی الفاظش حكم كرد، توان به وحدت لفظی اين حديثراحتی می

                                                           

، 84صص، 1ج، تابی، / ابن حنبل559ص، 2و ج 230ص، 1ج، 1413، صدوق: انداز جمله منابعی كه اين حديث را آورده. 1
، / ابن حجر عسقالنی109-103صص، 9ج، 1408، / هيثمی134، 116، 110-109صص، 3ج، تابی، نيشابوری/ 118-119

، / همان324، 24صص، 2و ج 112ص، 1ج، 1415، / طبرانی134-130، 45صص، 5ج، 1348، / نسائی61ص، 7ج، تابی
 . 1099ص، 3ج، 1412، / ابن عبدالبر17ص، 4و ج 179ص، 3ج، تابی
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بخشی از احاديثی است كه هر يک دارای داستانی خاص و متفاوت نسبت به اين حديث ، از سويی ديگر

سخن ، در حقيقت، سخن از تواتر اين حديث، بنابراين. باشدخبر واحد می، ديگری است و هريک به تنهايی
بخشی كه خود دارای الفاظی ، های مختلف استاز تواتر بخشی از متون تعدادی اخبار آحاد با داستان

متواتر لفظی و به اعتبار ، اين حديث به اعتبار اين بخش، روازاين. است یا مترادف با معنای مطابقامّ ، مختلف
 هااناين داستبرخی از . متواتر معنوی است، رسنداخبار آحادی كه فی المجموع مخبرين آنها به حد تواتر می

، 13ج و 167ص، 9ج، 1401، متقی هندی /33ص، 2ج، 1376، ابن شهر آشوب) عقد اخوت: عبارتند از
، 2ج، 1416، قندوزی /138-137صص، 1ج، 1385، )صدوق )ع( هنگام تولد حسنين، (106-105صص
، 37ج، 1403، مجلسی /147ص، 2ج، 1383، )طبری آملی در خطبه غديرخم، (65-64صص

در حديث ، (150ص، 1ج، تابی، اربلی /148ص، 1ج، 1416، قندوزی) در جريان سّد االبواب، (260ص
 . (111ص، 9ج، 1408، هيثمی /15ص، 12ج، تابی، طبرانی /50ص، 1414، )طوسی ُاّم سلمه

بخشی از اخبار آحادی است كه مخبرين آنها به حد تواتر ، از سويی، نكه حديث مورد بحثاينتيجه 
در  ،اين بخش مورد بحث، از سويی ديگر. به خصوص آنكه حديث نزد شيعه و سنی منقول است، اندرسيده

ی در اهای مختلفی آمده است كه تفاوت لفظی در حد تفاوت الفاظ مترادف بوده و خدشهحاديث و داستانا
، 1ج، 1416، جزائری دمشقی) كندنمیوارد حديث منزلت ، تواتر لفظی بخش مورد بحث يا به تعبير مشهور

 با توجه به آن بخش ،حديث منزلت متواتر لفظی، از سويی، بنابراين. (15-14صص، تابی، كتانی /133ص
تواتر م ـرسدكه مخبرين آن به حد تواتر می ـ با توجه به اخبار آحاد متضمن آن، مورد بحث و از سويی ديگر

 . باشدمعنوی می

 های متواتر لفظی در غیر حدیثمثال -7
ل يشود كه در اينجا به قصد تكمهايی غير حديثی برای آن ذكر میگاهی ضمن بحث متواتر لفظی مثال

 : گرددها نيز اشاره میبه اين مثال، بحث
 چنين، گفته شده كه بيشتر برآنند كه فقط در خصوص قرآن. (353ص، 1393، قرافی) قرآن كريم. 1

 . (148ص، 1984، صبحی صالح) محقق شده است، تواتر لفظی مبتنی بر مطابقت لفظ از همه وجوه
، از اين جهت كه قرآن را از شرق و غرب و طبقه به طبقه. اندياد كرده« تواتر طبقه»به ، برخی از تواتر قرآن

نقل و نگارش كرده و دوست و دشمن بر وجودش اتفاق نظر دارند و عدد و شروط نقل ، قرائت، تالوت، حفظ
 قرآن چنان است كه ديگر برای اثبات حقانيت آن نيازی به سند و بررسی عدد و تحقق شروط تواتر نيست

 . (17-18صص، 1ج، 1426، عثمانی /144ص، 1ج، 1426، كشميری)
امل لفظی است و كمابيش ش تواتر، ويژهبه ، تواتر طبقه از ملزومات تعريف حديث متواتر، در حقيقت

چنين تواتری چنان است كه حتی نياز به اثبات ، هرچند در خصوص قرآن، شودتمام احاديث متواتر می
  ؛شوداحساس نمی، صحت صدور قرآن از طريق سند

، 1393، قرافی) انددمشق و بغداد كه همه راويان به اين لفظ آن را نقل كرده وجود شهرهايی مانند. 2
 ؛ استطشهرها و مانند آن د به وجو شامل همه اخبار مربوط ، كه در حقيقت( 353ص
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كه مراد از ( 71ص، 1424، شيرازی) های دورهايی متفق از گذشتگان و سرزميناخباری با داللت. 3
داللت بر همه نوع اخباری دارد ، اين مثال در كنار مثال باال. همان متفق در لفظ و معنا بايد باشد، «متفق»

دهند و موجب يقين نسبت به در حال و گذشته خبر می... ماجراها و، حوادث، هاسرزمين، كه از شهرها
 . گردند كه همان كاركرد خبر متواتر استعنه میمخبر  

، 6ج، 1414، زركشی) اندهمثال زد)ع(  شجاعت علیبه تواتر لفظی و معنوی  برايخی شود برمتذكر می
، 2ج، تابی، سيوطیر.ک: ) های مشهور متواتر معنوی استكه بايد گفت شجاعت علی)ع( از مثال( 117ص
ضمن . (426ص، 1378، ميرزای قمی /98ص، 1986، صنعانی /66ص، 1408، شهيد ثانی /631ص

در اخبار متعدد و با الفاظ  آن حضرت زيرا تصريح شده كه معنای شجاعت، متناقض استاينكه اين ادعا 
 .است در حالی كه متواتر لفظی بر وحدت لفظی و خبر مبتنی است نقل شده مختلف به داللت غير مطابقی

اين زيرا ، كه اشتباه است (142ص، 2ج، 1406، صدر) اندرا زده طائی برخی نيز برای آن مثال كرم حاتم
های رايج متواتر معنوی است همچنان كه همين نويسنده آن را در متواتر معنوی ذكر كرده مورد از مثال

 . (همانجا، )هماناست

  گیرینتیجه
اين نوع حديث در ميراث حديث ، به رغم نظر برخی كه منكر وجود حديث متواتر لفظی هستند. 1

ع از متواتر لفظی تكيه شود كه آن  به ، اّما با تعدادی اندک وجود دارد، مسلمانان خصوص اگر به تعريف موسَّ
به  در همه طبقات، با توجه به همه حديث يا بخشی از آن، دانند كه با يک لفظ يا الفاظ مترادفرا خبری می

 . عدد و شروط تواتر نقل شود
، صورت متواتر نقل شودبه ، از ابتدا تا انتها و عيناً ، در حديث متواتر الزم نيست  همه الفاظ حديث. 2

خواه تمام حديث ، متواتر باشد همچنان كه در اين نوع متواتر، تواند بخش خاصی از يک حديثبلكه می
 بلكه اگر اين نقل بر اساس، الزم نيست تمام الفاظ عينًا نقل شده باشد، خواه يک بخش از آن، مدنظر باشد

 . ودحديث متواتر لفظی خواهد ب، الفاظ مترادف نيز باشد
در استناد به يک حديث متواتر لفظی و حجيت شمردن آن به جهت تواترش نيز افزون بر وحدت . 3
از  ،بدين گونه كه تمام ناقلين حديث، باشدمعنايی بالمطابقه نيز مد نظر ؛ بايد وحدت معنايی آن، لفظی

ت حجي، اّما از نظر معنا، بود حديث معنای واحدی اراده كرده باشند و گرنه هر چند حديث لفظًا متواتر خواهد
 . مطلق نخواهد داشت

نادر بودن حديث  -2، عدم وجود حديث متواتر -1: درباره گستره حديث متواتر سه نظر داده شده است. 4
اّما در  ،در حقيقت بايد گفت كه همه قائل به فراوانی متواتر معنوی هستند. كثرت حديث متواتر -3، متواتر

برخی قائل به كثرت متواتر لفظی بوده و برای آن مثالهايی ذكر . اختالف شده است، خصوص متواتر لفظی
 ،كننداند كه در صحت و سقم اين ادعا جای ترديد است و احاديثی كه مثالی برای اين مورد ذكر میكرده

 . عمومًا جزو احاديث متواتر معنوی است
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