
 
 
 
 

  
  
  
  

 
 
   

  اتحاد یا تعدد در روایات مشابه
  ل الشیعه و جامع احادیث الشیعهئهاي وسا بررسی تطبیقی عملکرد کتاب

  
   *راد محمدعلی مهدوي

  **محمدحسین بهرامی
  
  

  :چکیده    
. هاي متفاوتی درآمده است هاي متعدد و نقل در مسیر نقل، در قالب نسخه )ع(روایات معصومین

هاي متفاوت  گاه یک روایت در یک یا چند کتاب به صورت مکرر نقل شده و در برخی از موارد، نقل
برخالف (هرچند مصادر ثانویه حدیث شیعه. هایی دارد یک روایت، در متن یا سند با یکدیگر تفاوت

انـد، ولـی متأسـفانه     اي شناسایی این روایات متحد تالش فراوانـی را شـکل داده  بر) مصادر اولیه
در این مقاله، تالش شده تا مباحثی . اند گاه متعرّض مبانی نظري و مشکالت و مسائل آن نشده هیچ

از قبیل تعریف اتحاد و تعدد در روایات، فواید شناخت روایات متحد، معیارهـاي شـناخت روایـات    
وسـائل  همچنین عملکـرد دو کتـاب   . ت موجود در این مسیر به اجمال معرفی گرددمتحد و مشکال

  .در این باره مورد بررسی و مقایسه قرار خواهد گرفت جامع احادیث الشیعهو  الشیعه
  
  :ها کلیدواژه    

  .اتحاد و تعدد، روایات مشابه، وسائل الشیعه، جامع احادیث الشیعه، تقطیع، نقل به معنی، تصحیف
                                                

 استادیار دانشگاه تهران، پردیس قم *

 mh_bahrami@miu.ac.ir/ المصطفی العالمیه جامعۀعضو هیئت علمی  **
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  ان مسئلهبی

، راویان به اشکال مختلـف در صـدد   )ع(پس از صدور روایت از جانب معصومان
در برخی موارد، یک روایت بارها و احتماالً به اشکال مختلفـی  . اند نقل آن برآمده
با گذر زمان و فاصله گرفتن از دورة صدورِ روایات، و در پی بـه  . نقل شده است

هـاي   هـا و نقـل   بسیاري از روایات داراي نسـخه وجودآمدن جوامع روایی متعدد، 
به تعبیر دیگر، گاه دو یا چند روایت نقل شده در یـک یـا چنـد    . اند متفاوتی شده

هاي متعددي از یـک روایـت اسـت کـه بـه شـکلی        منبع حدیثی، در حقیقت بیان
  .یکسان یا متفاوت نقل شده است

سـایی و معرفـی   یکی از مسائل مورد توجـه نگارنـدگان جوامـع حـدیثی، شنا    
البته میزان توجه و نحـوة برخـورد بـا ایـن     . هاي مختلف از یک روایت است نقل

نگارندگان کتب اربعه و سایر معاصـرین ایشـان، غالبـاً    . قبیل موارد یکسان نیست
توجه زیادي به این امـر نکـرده و تـالش زیـادي بـراي شناسـایی و معرفـی ایـن         

مواردي، مؤلف در یک کتـاب، روایـت را    حتی در. اند روایات از خود نشان نداده
هاي خود  با سندي و احیاناً به شکلی نقل کرده و در همان کتاب یا در سایر کتاب

در مقابل، جوامع متأخر بـه   .آن روایت را با متن یا سندي متفاوت نقل کرده است
اند و شناسایی و معرفـی روایـات متحـد یکـی از      این مسئله توجه بیشتري نکرده

   .رود ها به شمار می ي مهم این کتابمزایا
هـایی کـه در ایـن بـاره      رغم اهمیت مسئلۀ شناسایی روایات متحد و فعالیـت  علی

ویژه جوامع حـدیثی متـأخر صـورت گرفتـه،      کنندگان جوامع حدیثی، به توسط تدوین
   1.در مباحث نظري علوم حدیث به صورت مستقل به این بحث پرداخته نشده است

                                                
نویسـی از   جـزوة دسـت  . هاي انجام شده، در این موضوع منبع مکتوبی یافت نشـد  بر اساس بررسی .1

االسالم سید محمدجواد شبیري و تعدادي از محققـان   حجۀاالسالم محمد مسعودي با حواشی  حجۀ
مرکز تحقیقات کامپیوتري علوم اسالمی، که در این مرکز وجود داشت، تنها منبعـی بـود کـه در ایـن     

ویژه بخش فواید و مشکالت شناسایی روایات متحد، از  ه مشاهده کرده و در تدوین این مقاله، بهزمین
  .ایم آن بهرة فراوانی برده
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 ...هاي  روایات مشابه؛ بررسی تطبیقی عملکرد کتاب تعدد در اتحاد یا

. پژوهـان نیسـت   مسئله به معنی ناشناخته بودن این مفهوم در نزد حـدیث البته این 
در ادامه و در بحث از پیشـینه خواهـد آمـد کـه مفهـوم اتحـاد روایـات در برخـی از         

  .پژوهان بوده است مورد توجه حدیث ،هاي تعامل با احادیث اصطالحات و شیوه
فوایـد شناسـایی    در این مقاله، منظـور از مفهـوم اتحـاد در روایـات تبیـین، و     

سپس معیارهاي شناخت روایات متحد ذکر، . شود روایات متحد به اجمال بیان می
نیـز مـورد بررسـی قـرار      و موانع موجود در مسیر شـناخت اتحـاد ایـن روایـات    

وسـائل  گاه مبانی و معیارهاي شناسـایی روایـات متحـد در دو کتـاب      آن. گیرد می
گردد و  می، به عنوان دو جامع حدیثی مهم متأخر، بررسی جامع احادیثو  الشیعه

  .شود عملکرد این دو کتاب در این زمینه مقایسه می
  

  تعریف اتحاد و تعدد روایات. 1
مقصود از روایات متحد در این گفتـار، روایـاتی اسـت کـه حـاکی از صـدور       

بـه ایـن ترتیـب، اگرچـه بـه      . در یک مجلس باشد) ع(حدیث واحدي از معصوم
اند، اتحاد موضـوعی دو   ورت طبیعی، دو روایت متحد داراي موضوعی مشتركص

تعابیر و متون دو روایـت نیـز   . روایت به معناي اتحاد دو روایت در صدور نیست
از طرفـی   ا مشابهت فراوان نقل شده است،هرچند معموالً به شکلی یکسان و یا ب

باشد، یـا از سـوي   ممکن است عبارت مشابهی از دو معصوم مختلف صادر شده 
پس شـباهت متنـی   . دیگر، یک روایت واحد با دو عبارت مختلف نقل شده باشد

  .نیز الزاماً به معنی اتحاد دو روایت در صدور نیست
هـاي زیـر    نسبت بین اسناد دو روایت متحد نیز ممکن است به یکی از شـکل 

  :باشد
  نقل متوالی مصادر. 1ـ1

د، ذکر روایـت موجـود در یـک مصـدر     ترین شکل اسناد دو روایت متح ساده 
سند کتاب نقـل کننـده، اعـم از     ،در این حالت. حدیثی توسط مصدر متأخر است

  . سند کتاب منبع است
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نباید از ایـن   ،هر چند در این شکل، اتحاد بین دو روایت کامالً مشخص است

باشـند و   هاي متفاوتی از یک روایت می مسئله غافل شد که این دو روایت، نسخه
باید به عنوان روایات متحد شناسایی شوند و در ارتباط با یکدیگر مـورد بررسـی   

  .قرار گیرند
از مرحوم کلینی نقـل   استبصارو  تهذیبروایات متعددي که شیخ در کتاب در 

به درسـتی   وسائلدر کتاب . شود ی براي مطلب فوق پیدا میهاي مناسب کرده، مثال
هاي متفاوت از یک روایت، در کنـار هـم قـرار گرفتـه و      هر دو نقل در قالب نقل

     . اشاره به یک نقل مانع از اشاره به دیگري نشده است
  اتحاد در بخشی از سند. 1-2

عالوه بـر   )ع(شکل دوم اسناد آن است که روایت صادر شده از جانب معصوم
اتحاد در مجلس صدور، در طبقۀ اول و احیاناً برخـی طبقـات بعـدي نیـز توسـط      
راوي یا راویان یکسانی نقل شده باشد، ولی در یکی از طبقات بعدي، چنـد راوي  
آن را نقل کرده و روایت از چند طریق متفاوت نقل شده و به چند روایت تبـدیل  

  :ه استآمد تهذیببراي نمونه در کتاب  .شده باشد
نِ      « بـ د مـحنْ م عـ ی لـنِ ع بـ دمحفَرٍ معنْ أَبِی جع اللَّه هدخُ أَیالشَّی ی بِهرَنا أَخْبم

نْ      ى عـ یـحنِ ی بـ د مـحنْ منِ عسنِ الْحب دمحم نْ أَبِیهع دمحنِ مب دمأَح نِ وسالْح
نِ حفْـصٍ     محمد بنِ أَحمد بنِ انَ بـملَی نْ سـلٍ عجنْ رع دمحنِ مب یلنْ عى عیحی

   ...الْغُسلُ بِصاعٍ منْ ماء )ع(الْمرْوزِي قَالَ قَالَ أَبو الْحسنِ
 لَینْ سرَ عمنِ عى بوسنْ مع فَّارنِ الصسنُ الْحب دمحیثَ مدذَا الْحى هور انَ وم

زِيرْوفْصٍ الْمنِ ح66و  65ح ، 136ص ،1ق، ج1407شیخ طوسی، (».ب(  
 )ع(روایت را از امام کاظم» سلیمان بن حفص«شود،  گونه که مشاهده می همان

نقل کرده است، ولی روایـت در طبقـۀ دوم توسـط دو راوي متفـاوت نقـل شـده       
سلیمان بـن  «پیش از  حتی اگر احتمال دهیم راوي مجهولی که در سند اول. است

در سند دوم است، باز از طبقـۀ سـوم   » موسی بن عمر«قرار گرفته، همان » حفص
  .بین سند دو روایت تفاوت وجود دارد
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  تفاوت کامل دو سند. 1-3
سومین شکل از اتحاد، مربوط به مواردي است که هنگام صدور یـک روایـت   

ر یـک جداگانـه   ، چند راوي در محفـل حضـور داشـته و هـ    )ع(از جانب معصوم
به این ترتیب، سند دو روایت کامالً با یکدیگر متفاوت . روایت را نقل کرده باشند

  :آمده است تهذیببراي نمونه در کتاب . است
»نْهالحسین بن سعید(ع (اررنْ زکَانَ عسنِ منِ ابانَ عفْونْ صةَع   ا ومهد نْ أَحـع

قُوبعنْ یانِ عمنِ النُّعب یلد   عبنْ أَبِـی ع بٍ عـینِ شُعب ه لف     )ع(للـَّ سـلِ ی ی الرَّجـ فـ
ه قَـالَ لَـا          لَیـع ک شْـتَرِطُ ذَلـی ضٍ أُخْـرَى وبِـأَر اه ا إِیـهنْقُدلَى أَنْ یرِقَ علَ الْوالرَّج

  )13ح ،203ص ،6جق، 1407شیخ طوسی، (».بأْس
روایـت را از   ،»یعقوب بـن شـعیب  «و » زراره«شود،  گونه که مشاهده می همان

این طرق در شیخ، بـه  . اند شنیده و به وسیلۀ طرق مختلفی آن را نقل کرده )ع(امام
یکدیگر رسیده و ایشان دو روایت از دو راوي را در قالب یک روایت نقـل کـرده   

وجـود دارد،   )ع(هر چند در روایت اول، احتمال صدور روایت از امام باقر. است
از آن دارد که شیخ طوسی ولی قرینۀ نقل دو روایت در قالب یک روایت، حکایت 

    .تر دانسته است ها از یک امام را قوي نیز احتمال اتحاد دو نقل و صدور آن
  فقدان سند. 1-4

شکل چهارم نیـز آن اسـت کـه یکـی از دو روایـت مرسـل بـوده و راوي آن        
نی آگاه شد که هر دو یک مجلس را نقـل  یمشخص نباشد ولی بتوان از طریق قرا

بارها روایتی را از کتابی نقل کـرده و   وسائل الشیعهاملی در مرحوم حر ع. کنند می
اشاره کرده است؛  من ال یحضره الفقیهسپس به نقل مرسل همان روایت در کتاب 

  :براي نمونه در این کتاب آمده است
و « بـحنِ مب یلنِ عب دمحنْ مع هنَادنِ بِإِسسنُ الْحب دمحـ  م بنِ الْع نْ  بٍ عـ اسِ عـ
ارٍ قَـا    معاوِیۀعنْ  ةِاللَّه بنِ الْمغیرَعبد سـنِ ی یل بـاعمنْ إِسارٍ عمنِ عا   ب أَبـ تعم لَ سـ

اللَّهدبلَ  )ع(عالْکَس و اکُمقُولُ إِیال ...یرْسوقُ مدالص اهور 1»و   
                                                

  115، ص1تفصیل وسائل الشیعه، ج .1
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  بحث ۀپیشین. 2

 ،منابع مربوط به حدیث و علوم حدیث بحث نظري از اتحاد و تعدد روایات در
این سخن به معناي عدم توجـه پیشـینیان بـه اتحـاد روایـات      . پیشینۀ نظري ندارد

پژوهـان   نیست، بلکه در موارد متعددي، مصادیق اتحاد روایات مورد نظر حـدیث 
بوده است ولی این مسئله به صورت مستقل مورد اشاره و توجـه قـرار نگرفتـه و    

هایی از توجه به مصادیق  در ادامه، نمونه. آن توصیف نشده استهاي نظري  جنبه
  .گیرد در مباحث علوم حدیث و همچنین جوامع حدیثی مورد اشاره قرار می

  اتحاد روایات در اصطالحات حدیثی. 2-1
، مبتنی بر مفروض گرفتن مصطلح الحدیثبرخی از اصطالحات مورد بحث در 

مثال در اصطالحات متواتر، مستفیض، مشهور براي . مفهوم اتحاد دو روایت است
و عزیز که بیانگر میزان تکرار روایت در مصادر روایی است، اتحـاد بـین روایـات    

  1.مکرر، مفروض گرفته شده است
شود که  اصطالح غریب المتن و غریب االسناد نیز در صورتی به کار گرفته می

، در نقلی با سند یـا مـتن   روایتی که چند بار با متن یا سند خاصی نقل شده است
در این صورت، نقل جدید، غریب المـتن یـا غریـب االسـناد     . متفاوت آمده باشد

  .شود خوانده می
رود که مـا بـاور بـه اتحـاد آن بـا روایـت        روایت مزید نیز در جایی به کار می

  .تري نقل شده باشد دیگري داشته باشیم که در نقل دوم به صورت کوتاه
شود که راوي یا راویان آن را یک بار با مـتن   یتی اطالق میمضطرب نیز بر روا

شـهید  .(هاي دیگر متن یا سند مخـالفی را ذکـر کننـد    و سندي نقل کنند و در نقل
    )99و  86و  63و  59ش، ص1381ثانی، 

  اتحاد روایات در جوامع روایی. 2-2
ن هـاي صـاحبا   بررسی جوامع روایی نیز حکایت از آن دارد که برخی از شـیوه 

  .این جوامع، مبتنی بر شناخت مصادیق روایات متحد است
                                                

 .البته متواتر اجمالی از این بحث مستثنی است و مبتنی بر اتحاد دو روایت نیست. 1
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مفهوم تخریج به معناي شـناختن مصـادر مختلـف نقـل      ،در مصادر اهل سنت
کننده یک روایت و بررسی محتوا و سند آن و در نهایت، نقل آن با بهترین متن و 

  . سند است
 اخـراج المحـدث  «: در تعریـف تخـریج آورده اسـت    فتح المغیثسخاوي در 

و سیاقها من مرویـات  . الحدیث من بطون االجزاء و المشیخات و الکتب و نحوها
نفسه او بعض شیوخه او اقرانه او نحو ذلک و الکالم علیها و عزوها لمن رواها من 

و نحوهما مما سیئاتی تعریفه و  الموافقۀاصحاب الکتب و الدواوین مع بیان البدل و 
) 330، ص3ق، ج1426(».قد یتوسـع فـی اطالقـه علـی مجـرد االخـراج و العـزو       

رکن اول تخریج، و در مواردي تمام آن،  ،گونه که در این تعریف آمده است همان
نقل روایت از مصادر مختلف است و این موضوع مبتنـی بـر تشـخیص وحـدت     

  . باشد با روایت مورد نظر میروایات نقل شده در مصادر مختلف 
. انـد  هاي متعـددي در تبیـین اصـول و روش تخـریج نوشـته      اهل سنت، کتاب

همچنین در موارد متعددي، تخریج روایات یک راوي یا کتاب یا موضوع خـاص  
   1.و یا حتی تخریج یک روایت خاص موضوع تدوین کتاب قرار گرفته است

ترین مفهوم بـه   فهوم تخریج، نزدیکنشانگر آن است که م ،ها بررسی این کتاب
اگر شناسایی روایات متحد . موضوع مورد بحث یعنی اتحاد و تعدد روایات است

را در دو مرحلۀ شناسایی روایات مشابه و سپس شناسایی روایات متحـد از میـان   
روایات مشابه بدانیم، بخش دوم بحث در کتب تخریج مورد توجـه قـرار نگرفتـه    

گونه که در تعریف تخریج گذشت، بخشـی از مفهـوم    همان از سوي دیگر،. است
هاي سندي است که خارج از موضـوع   هاي متنی و جرح و تعدیل تخریج، بررسی

  .اتحاد و تعدد است
مسئلۀ اتحاد و تعدد روایات در مصادر ثانویه حدیثی شیعه بـه شـکل دیگـري    

ان این مصادر بررسی این مصادر حکایت از آن دارد که صاحب. قابل مشاهده است
                                                

فی علم تخریج  السابقۀالجهود / 13ق، ص1420حمش، : ك.ها ر براي مشاهدة فهرستی از این فعالیت. 1
  .، اشهر کتب التخاریج و التعریف ببعضها18ق، ص 1403الحدیث الشریف و الطحان، 
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هاي مختلف یک روایت را از منابع مختلف اولیه یافته  اند تا نسخه نیز تالش کرده

بخــش قابــل تــوجهی از روایــات  ،بــراي نمونــه. و در کنــار یکــدیگر نقــل کننــد
. مشـتمل بـر بـیش از یـک سـند اسـت       الشـیعه  وسائلو  وافیهایی از قبیل  کتاب

هـا، حکایـت از آن دارد    این کتـاب  بررسی روایات مشتمل بر بیش از یک سند در
مصداق بحث اتحاد و تعدد روایات است، هرچنـد ممکـن اسـت     ،که این روایات

در برخی از مصادیق بین این کتب اختالف وجود داشته و یا در مـوارد معـدودي   
  .برخی از مصادیق با تعریف ارائه شده در این مقاله سازگار نباشد

  
  روش شناخت روایات متحد. 3

پس از آشنایی با مفهوم روایات متحد و فوایدي که از طریق شناسایی روایـات  
شود، یکی از مسائل اصـلی، روش عملـی شـناخت دو یـا چنـد       متحد حاصل می

  . براي این کار باید دو مرحله طی شود. روایت متحد است
گونه که در تعریـف اتحـاد و تعـدد گذشـت، دو روایـت متحـد از نظـر         همان

گونـه روایـات در اغلـب مـوارد      همچنـین ایـن  . انـد  دیگر یکسـان موضوع بـا یکـ  
از این رو، مرحلۀ اول شناخت روایـات  . هاي فراوانی در متن و سند دارند شباهت

مشابه است و در مرحلۀ دوم باید بر اساس مالك و معیاري روایـات متحـد را از   
    .  میان روایات مشابه بازشناخت

  شناسایی روایات مشابه. 3-1
از مسائل مطرح در کتب تخریج، شیوة یافتن روایـت در مصـادر پیشـین    یکی 

   1.است
هاي سـاختاري بخشـی از مصـادر     هرچند برخی از این موارد مبتنی بر ویژگی

اهل سنت است، ولی با توجه به شباهت فراوان بحث، در ادامه به ذکـر برخـی از   
  :پردازیم ها می هاي ذکر شده در این کتاب ترین روش مهم

 از طریق موضوع حدیث -

                                                
 .م، فصول مختلف کتاب1987عبدالمهدي بن عبدالقادر، : ك.براي نمونه ر.  1
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 ...هاي  روایات مشابه؛ بررسی تطبیقی عملکرد کتاب تعدد در اتحاد یا

بـراي  . اند بندي کرده ترین مصادر روایی، روایات را بر اساس موضوع دسته مهم
 . یافتن روایات مشابه در این کتب بهتر است از طریق موضوعی جستجو کرد

 از طریق عبارت آغازین حدیث -
دآوري کرده یا برخی از مصادر اهل سنت از قبیل کتبی که روایات مشهور را گر

اند، روایات  هایی که فهرست روایات را بر اساس حروف الفبا نقل ذکر نکره ابکت
این موارد، براي یافتن روایـت   در. اند را بر اساس عبارت آغازین آن فهرست کرده

 .توان روایات مشابه را یافت مورد نظر با توجه به عبارت آغاز متن می
 ویژه کلمات غیر رایجاز طریق الفاظ حدیث به -

رایانه از جمله ابزارهاي جدید است که کمک شایانی به یافتن عبـارات مشـابه   
توان کلمه یا عبـارتی از روایـت مـورد نظـر را در کتـب       به این ترتیب می. کند می

براي جلـوگیري  . جو کرد و روایات داراي عبارت مشابه را یافتومختلف جست
ها و عباراتی را جستجو کـرد   ژهاز مواجه شدن با نتایج فراوان و غیر مرتبط باید وا

 . که رایج و احتمال تکرار آن نیز زیاد نبوده است
 از طریق آخرین راوي -

در ایـن  . هاي رایج اهل سنت در ترتیب روایات، نگارش مسانید است از شیوه
. ها، روایات بر اساس نام آخرین راوي ذکر شده در سند فهرست شده است کتاب

تـوان روایـات مشـابه آن را در     روایات آخرین رواي، میبه این ترتیب، با بررسی 
  .میان روایات وي بازیابی کرد

 
  معیار حکم به اتحاد. 3-2

هـاي موضـوعی، سـندي و متنـی،     ز شناسایی روایات بر اساس مشابهتپس ا
رسد، چون الزاماً شـباهت دو روایـت    نوبت به حکم به اتحاد دو روایت مشابه می

  . ها در مجلس صدور نیست در موضوع، متن و سند به معناي اتحاد آن
البته هرقدر بر شباهت دو روایت افزوده شود، احتمال اتحاد بین آن دو بیشـتر  

نقـل   )ع(هـا قضـیۀ خاصـی از جانـب معصـوم      ر آنویژه روایاتی که د شود، به می
بـراي مثـال در   . رسـد  شود که وقوع مکرر آن در حالت عادي بعید به نظر مـی  می
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هـا بـا ترتیـب و شـکل معینـی بـین        تعداد زیادي از سؤال و جواب ،برخی موارد

در این قبیل روایات، احتمال آنکـه ایـن تکـرار    . شود و راوي تبادل می )ع(معصوم
قوع مکرر مسئله باشد، بسیار بعید بـوده و بایـد آن را حمـل بـر اتحـاد      ناشی از و

نی از قبیل شباهت عبارات، طول روایـت،  در این میان، هرچه بر قرای .روایات کرد
تعدد اتفاقات منقول در آن، و نادر بودن حادثۀ گزارش شده افزوده شود، احتمـال  

رسی روایات مشابه همواره به نکتۀ قابل توجه آن است که بر. شود اتحاد بیشتر می
حکم قطعی نسبت به اتحاد یا تعدد دو روایت نینجامیـده و در برخـی مـوارد، در    

 .مرحلۀ احتمال باقی خواهد ماند
  

  فواید شناسایی روایات متحد. 4
با توجه به نو بودن بحث نظري از روایات متحد، در این بخش به اجمـال بـه   

  .پردازیم روایات متحد میبیان فواید ناشی از شناسایی 
انـد   توان در چند بخش بیان کرد که عبارت فواید شناسایی روایات متحد را می

  :از
  فواید رجالی. 4-1

ها با یکدیگر، کمک به حـل   یکی از فواید شناسایی روایات متحد و مقایسۀ آن
ممکن است روایتی که در کتابی به صـورت مرسـل نقـل    . مشکالت رجالی است

تاب دیگر به صورت مسند نقل شده و سند قابل قبولی داشته باشد، یـا  شده، در ک
فردي که در یک سند به صورت مبهم از وي یاد شده، در سند دیگر با نـام کامـل   

توان با در کنار هم قـرار دادن   همچنین اسامی تصحیف شده را می. ذکر شده باشد
الی اختصـاص بـه   اغلب فواید رجـ . هاي مختلف از یک روایت شناسایی کرد نقل

مواردي دارد که روایات عالوه بر اتحاد در مرحلۀ صـدور، در بخشـی از مراحـل    
  .نقل نیز متحد باشند
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 ...هاي  روایات مشابه؛ بررسی تطبیقی عملکرد کتاب تعدد در اتحاد یا

روایتـی اسـت کـه صـاحب      630بهترین نمونه براي مشـاهدة فوایـد رجـالی،    
را بـه کـار بـرده     »و رواه الصدوق مرسالً«، پس از نقل روایت مسند، تعبیر وسائل
را با نقل مسند نیز نقل  فقیهروایت مرسل کتاب  630وسایل  به تعبیر دیگر،. است

  .کرده است
  : چنین آمده است وصایادر سند روایتی در کتاب  کافیدر کتاب 

عٍ     « افـنِ ر بـ د نْ خَالـ وبٍ عـ بـحنِ منِ ابع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم 
دبنْ أَبِی عع یلجاللَّالْبار        )ع(هکْنَى د لٍ سـ رَجـلَ ل عـلٍ ج جـنْ ر عـ أَلْتُه قَـالَ سـ. ...« 

  )39، ح 38، ص 7ق، ج1407کلینی، (
وجو در منابع رجالی، حاکی از آن است که در هیچ کتابی از خالـد بـن    جست

، ایـن روایـت را بـا روایتـی از کتـاب      وسائلرافع نام برده نشده است، ولی کتاب 
متحد دانسـته و از ایـن طریـق توانسـته اسـت بـه        فقیهو روایتی از کتاب  تهذیب

، ح 227، ص19ق، ج1409حر عاملی، .(وجود تصحیف در نام این رواي پی ببرد
خالـد بـن   «بـه جـاي    فقیـه و  تهـذیب هاي  در سند این روایت در کتاب )24474

، 9ج ق،1407شـیخ طوسـی،   (.بـه کـار رفتـه اسـت    » خالد بن نافع«عبارت  ،»رافع
  )5596، ح252، ص4ق، ج1413شیخ صدوق، / 41، ح142ص

روایـات داراي   ،خـود  ترتیب االسانیدهاي  مرحوم آیت اهللا بروجردي در کتاب
ها، کنـار هـم قـرار داده و از ایـن طریـق       اسناد مشابه را، فارغ از اتحاد یا تعدد آن

طبیعـی اسـت   . بسیاري از مشکالت موجود در اسناد روایات را حل کـرده اسـت  
فواید حاصل از شناسایی و مقایسۀ روایات متحد بسیار بیشتر از روایاتی است که 

    .رندتنها از جهت سند مشابه یکدیگ
  فواید متنی. 4-2

دومین دسته از مزایایی که ممکن است در اثر کنـار هـم قـرار دادن و مقایسـۀ     
متن روایـات نیـز ممکـن اسـت در     . روایات متحد به دست آید، فواید متنی است

هنگام نقل، دچار تصحیف، سقط یا زیاده شده باشد که بـا اسـتفاده از ایـن روش    
  .این اشکاالت اقدام کردتوان نسبت به شناخت و رفع  می
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  :آمده است تهذیببراي نمونه در کتاب 

»دنْ عع قُوبعنُ یب دمحوبٍ     ةٍم بـحنِ م نِ ابـ عـ ادنِ زِیلِ بهنْ سابِنَا عحنْ أَصم
اللَّهدبأَبِی عل قَالَ قُلْت زِیدنِ یرَ بمنْ عبِ )ع(ع کَافتاعی الا تَقُولُ فضِ معی بف ادغْدب

 جِدسی مإِلَّا ف کَافتا فَقَالَ لَا اعهاجِدسۀٍماعملٌ       جد عـ ام إِمـ یـهلَّى ف صـ ـلَاةَ قَـدص 
   مکَّۀَو مسجِد  الْمدینَۀِو مسجِد  الْکُوفَۀِو لَا بأْس أَنْ یعتَکَف فی مسجِد  جماعۀٍ

نِ       ع رِوایۀِو فی  نِ بـ سـنِ الْح عـ ی لـنِ ع بـ د مـحنْ منِ فَضَّالٍ عنِ بسنِ الْحب یل
    جِد سـم یـهف ادز و ک ثْلَ ذَلـم زِیدنِ یرَ بمنْ عوبٍ عبحـرَةِ مصشـیخ طوسـی،   (».الْب

  )15و  14ح ، 291ص ،4ق، ج1407
روایت را کنار هم قرار  ، دو نقل از یکتهذیبشود،  گونه که مشاهده می همان

داده است که در اولی از مساجد کوفه، مدینه و مکـه نـام بـرده شـده و در دومـی      
مسجد بصره نیز به مساجد قبلی افزوده شده است، و به این ترتیب وجود تفاوت 

تشخیص آنکه در این موارد باید به زیـاده  . در متن این دو نقل را معین کرده است
    .ز موضوع بحث فعلی خارج استعمل کرد یا نقیصه، ا

  شناسایی موارد تقطیع در روایات. 4-3
در . انـد  هاي روایات متحد، روایاتی است که تقطیع شده ترین دسته یکی از مهم
به  1.شدة روایت موجبات سوء فهم را فراهم کرده است نقل تقطیع ،موارد متعددي

بـه دسـت آوردن    همین جهت، محققان باید ضمن توجه به این مسئله در جهـت 
  .شکل اولیه و کامل روایت تالش کنند

هـاي   ها ممکن است یک روایت به چند بخش تقسـیم و قسـمت   در این نمونه
در برخی موارد نیز، روایت در جـایی بـه   . روایت به صورت مجزا نقل شده باشند

یـا اینکـه   . صورت کامل نقل شده و در سایر موارد قطعاتی از آن نقل شده اسـت 
وجه برقرار بوده و عالوه بـر قسـمت    عموم و خصوص من ،نقل از روایتبین دو 

  .اي نسبت به دیگري دارد مشترك، هر یک افزوده
                                                

شده به این مـوارد   ز شناخت مشکل تقطیع و حکم به اتحاد روایات تقطیعهایی ا براي مشاهدة نمونه .1
  . 100ص  ،5ق، ج1410غروي،  /319ص  ،30ش، ج 1367نجفی، : توجه کنید
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 ...هاي  روایات مشابه؛ بررسی تطبیقی عملکرد کتاب تعدد در اتحاد یا

  :به سه روایت زیر توجه کنید
نِ «: کافی عـ ادمنْ حرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یلنْ    ع عـ لَبِـیالْح
دبأَبِی عع(اللَّه(   س ا قَالَ الْخُمـیهف نِ کَمادعنِ الْمع و سقَالَ الْخُم یهف نِ الْکَنْزِ کَمع

ا       ا مـ نْهـؤْخَـذُ منِ یاد عـنَ الْم ا کَانَ مـکُلُّ م و یددالْح فْرُ والص و اصالرَّص ککَذَل و
 بِ ونَ الذَّهؤْخَذُ مضَّۀِی19، ح546، ص1ق، ج1407 کلینی،(».الْف(  

ا     «: کافی أَبـ أَلْت قَـالَ سـ لَبِـینِ الْحع ادمنْ حرٍ عیمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یلع
اللَّهدبع(ع( َصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالغَو رِ ونْبنِ الْعع)ع( سالْخُم هلَیع «).548، ص1همان، ج ،

  )28ح 
ی قَـالَ  عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ عنْ حماد عنِ الْحلَبِ] علی بن مهزیار[و عنْه «: تهذیب

عنِ الْعنْبرِ و غَوصِ اللُّؤْلُؤِ فَقَالَ علَیه الْخُمس قَالَ و سأَلْتُه عنِ  )ع(اللَّهسأَلْت أَبا عبد
    اصِ و نِ الرَّصـ عـ و س ا قَالَ الْخُمـیهف نِ کَمادعنِ الْمع و سقَالَ الْخُم یهف الْکَنْزِ کَم

نِ کَمادعا کَانَ بِالْمم و یددالْح فْرِ وا الصنْهؤْخَذُ ما قَالَ ییهنِ    فاد عـنْ م ؤْخَذُ مـا یکَم
 بِ وضَّۀالذَّه3ح ،121ص ،4ق، ج 1407شیخ طوسی، (».الْف(  

تقطیـع   کـافی در صورت حکم به اتحاد این سه روایت، روایاتی که در کتـاب  
    .تکمیل خواهد شد تهذیبشده است، به قرینۀ کتاب 

  یهاي فقه کمک به استنباط. 4-4
شود که توجه به روایات  در استنباط احکام از روایات، قواعدي به کار برده می

ها در برخی موارد، مسیر استنباط و به کارگیري این قواعد را  متحد و شناسایی آن
  .سازد دچار تحول می

دلیل بر  )ع(براي نمونه، در برخی موارد تکرار بیان یک حکم از جانب معصوم
موجـب تـرجیح آن بـر دالیـل      ،شود و در استنباط فقهـی  صحت حکم شمرده می

در صورتی که اتحاد روایات اثبات کنندة یک حکم ثابت شـود،  . گردد مخالف می
  .تواند دلیل بر ترجیح یک حکم بر حکم دیگر گردد دیگر تکرار نقل آن نمی

هاي جزیی  کاتی را از ویژگییا اینکه فقها در بسیاري از موارد با دقت فراوان ن
به صـورت   )ع(دانند که تعابیر ائمه تعابیر روایات استفاده کرده و اصل را بر آن می
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در این قبیل موارد نیز، اثبـات  . هیچ کم و کاست براي ما نقل شده است دقیق و بی

انـد، حکایـت از آن دارد    اتحاد بین دو روایت که از نظر تعابیر با یکدیگر متفاوت
  .نیست )ع(داقل یکی از دو تعبیر از جانب راویان بوده و تعبیر معصومکه ح

مرحوم آیت اهللا بروجردي در شیوة استنباط خود، همواره به این نکات توجـه  
  .اند داشته و در پی شناسایی روایات متحد برآمده

را ] هـاي مختلـف از یـک روایـت     در نقل[ها  مرحوم بروجردي، این اختالف«
دانسـت و   می )ع(نقل به معنا در گزارش سیره و یا کالم معصومانناشی از تداول 

شـنوندگان مجلـس،    ،بار بیان کرده اسـت  ، حکم را یک)ع(بر این باور بود که امام
مقدار برداشت و فهم خود، حکم را در قالب الفاظ و تعابیر خود،  ۀپای هر کدام بر
بیـان مکـرّر آن از ســوي   بنـابراین، اوالً احتمــال تعـدد روایـت و    . انـد  نقـل کـرده  

ثانیاً حجیت تعابیر و ساختار کـالم، غیـر قابـل اثبـات      ؛گردد منتفی می )ع(معصوم
زیرا تعابیر و ساختار کالم، بین احتمـال آنکـه از امـام باشـد و یـا تعبیـر        ،شود می

ها و اجتهادهاــ کـه    گردد و در نتیجه، بسیاري از برداشت راوي، مردد می ةبرگزید
هـاي   هاي تعبیري و یا ساختار بیـانی اسـت و در احتیـاط    توجه به تفاوتناشی از 

اضـطراب در  «ثالثاً تشـخیص   ؛شوند کندـ قابل نقد و تردید می فقهی نمود پیدا می
، یکـی از ابزارهـاي شـناخت صـحت و سـقم      الحدیث ۀدرایکه در مباحث » متن

، همـواره بـه   زیـرا اضـطراب در مـتن    ،گردد حدیث است، نیازمند دقت بیشتر می
مفهوم عدم صدور روایت نخواهد بود و ممکن است ناشـی از ضـعف و نـاتوانی    

  )32ش، ص1379سلطانی، (».ادبی راوي نخستین باشد
هاي فقهـی، کاسـتن از حجـم     سومین کمک شناسایی روایات متحد به استنباط

    .روایاتی است که باید از نظر متن و سند مورد بررسی قرار گیرند
  تاریخی به سیر تدوین حدیثنگاه . 4-5

گیـري از نتـایج ایـن     آن است که با بهره ،یکی از فواید شناسایی روایات متحد
هـاي   توان نگاه بهتري به تاریخ تدوین حدیث و اتفاقاتی که در دوره شناسایی، می

  .مختلف در ارتباط با احادیث به وقوع پیوسته، داشت
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هاي مختلف نقل حدیث و یا توسط  دورهبراي مثال، میزان نقل به معنی در 
هاي مختلف نقـل حـدیث و    راویان مختلف، میزان و چگونگی تقطیع در دوره

هر یک از مصادر و یا راویان، میزان دقت مصادر یا راویـان مختلـف در نقـل    
هـایی از مصـادر کـه در دسـترس مؤلفـان       تعابیر روایات، میزان صحت نسخه

ی به نتـایج  این قبیل، مسائلی است که با نگاه کلجوامع قرار داشته و نکاتی از 
ها  هاي مختلف روایات متحد، و مقایسۀ آن حاصل از کنار هم قرار دادن نسخه

  .آید به دست می
هایی روشن خواهد شد که بر اساس مشاهدة تفاوت نقل  در ادامه با ذکر نمونه

شیخ مفید در ایـن  رسد مرحوم  ها، به نظر می با سایر کتاب مقنعهدر روایات کتاب 
کتاب در برخی از موارد در صدد نقل به معنی بوده و گاه توضـیحاتی از خـود را   

  . به روایات افزوده است
به این ترتیب، نباید تمام روایـات نقـل شـده در ایـن کتـاب را عـین عبـارت        

    .دانست )ع(معصوم
  افزایی بین اطالعات موجود در مورد روایت هم. 4-6

ي متمادي، مطـالبی را در رابطـه بـا جوانـب مختلـف هـر       ها علما در طی سال
  . اند که این مطالب در بین کتب حدیثی پراکنده است روایت نوشته

براي مثال، ممکن است روایتی در هنگام نقل در یک کتاب شرح شده باشد و 
در کتاب دیگر، نقل دوم از این روایت مورد بررسی و کنکاش سندي قرار گرفتـه  

سوم متحد با آنکه در کتاب سومی آمده، نکتۀ مهمی در رابطـه بـا    باشد و در نقل
  .هاي سندي روایت ذکر شده است ویژگی

تواند عالوه بر کنـار هـم قـرار دادن     شناسایی اتحاد بین این سه روایت می
ها، اطالعات مرتبط با روایت را نیز در کنار هم قرار دهـد تـا محققـان     متن آن

هـاي پیشـینیان خـود در ارتبـاط بـا       از تـالش و پژوهشگران به حجم وسیعی 
هـاي سـندي و متنـی دسترسـی داشـته       شرح، تفسیر، ترجمه، و سایر بررسـی 

  .باشند
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  مشکالت موجود در مسیر شناخت روایات متحد. 5

سـند نیـز    یکسـان، و از نظـر مـتن و    ،گفتیم که روایات متحد از نظر موضـوع 
این میان، عواملی وجود دارد کـه  ها فراوان است؛ ولی در  احتمال مشابهت بین آن

موجب ایجاد تفاوت بـین دو روایـت شـده و مـانع از شناسـایی روایـات متحـد        
    .شود در ادامه به برخی از این موانع اشاره می. گردیده است

  نقل به معنی. 5-1
از آنجا که امکان نگارش حدیث در بسیاري از موارد در مجلس صدور فراهم 

اند که نتوانند روایت را به صورت  همواره این نگرانی را داشتهنبوده، راویان حدیث 
این موضوع در موارد . صادر شده، نقل کنند )ع(دقیق با همان الفاظی که از معصوم

نیز سؤال شده و در پی آن، حکم جواز نقل به معنی  )ع(متعددي از خود معصومین
  :آمده است کافیکتاب  براي نمونه در. از جانب ایشان صادر شده است

»... لسنِ مب دمحنْ مدعبأَبِی عل مٍ قَالَ قُلْتع(اللَّه(  و فَأَزِید نْکیثَ مدالْح عمأَس
  )2، ح51، ص1ق، ج1407کلینی، (1»سأَنْقُص قَالَ إِنْ کُنْت تُرِید معانیه فَلَا بأْ

 .انـد  ورت مشروط پذیرفتهدر کتب علوم حدیث نیز علما نقل به معنی را به ص
ق، ص 1404رامهرمـزي،  / 190، ص1369غفـاري،  / 154، ص1381شهید ثانی، (

533(  
هاي متفاوتی به دست طبقـات   بدین ترتیب، روایتی که از طرق متعدد و با نقل

بـه همـین   . متأخر رسیده، ممکن است در یکی از طبقات نقل به معنی شده باشـد 
. داشت روایات متحد از نظر تعابیر شبیه هـم باشـند  توان همواره انتظار  دلیل، نمی

  .رود از این رو، نقل به معنی یکی از موانع شناسایی روایات مشابه به شمار می
  تصحیف. 5-2

هاي اولیۀ کتابـت حـدیث در میـان     ها و ابزارهایی که در دوره با توجه به شیوه
راویان مرسوم بوده، در موارد زیادي تعابیر روایات تصحیف شده و تغییـر شـکل   

                                                
، 2ق، ج1403عالمـه مجلسـی،   .(بحار االنـوار همچنین مراجعه شود به روایات باب آداب الروایه از . 1

  )158ص
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هاي روایات متحد، یکی از مشـکالتی   وقوع تصحیف در برخی از نقل. یافته است
، و مـانعی بـر سـر راه    هاي جدي بین دو نقل شـده  است که موجب ایجاد تفاوت

  .رود شناسایی اتحاد روایات به شمار می
 )ع(در برخی مواقع، این تصحیف در سند روایت و یـا حتـی در نـام معصـوم    

بـر  . سـازد  بوده و امر شناسایی اتحاد بین دو روایت را کامالً با مشکل مواجـه مـی  
ین متن یـا  ها و حتی در برخی از موارد، تغایرها ب این اساس، وجود برخی تفاوت

نباید دلیل قطعی بر عـدم   ،سند و یا حتی نام معصومی که روایت از وي نقل شده
  1.اتحاد دو روایت به شمار آید

  تقطیع. 5-3
در برخـی  . تقطیع روایات اسـت  ،سومین مانع در مسیر شناسایی روایات متحد

در صـورتی کـه نقـل کامـل     . موارد، یک روایت به چند بخش تقسیم شده اسـت 
در یکی از منابع حدیثی وجود داشته باشد، شناسایی قطعـات آن در سـایر   روایت 

  .منابع کار چندان دشواري نیست
همچنین اگر بین قطعات به وجود آمده نقـاط مشـترکی وجـود داشـته باشـد،      

توان بر اساس این قطعات بار دیگر روایت را بازسازي کرد و روایت اصـلی را   می
  .به دست آورد

یک روایت به چند بخش تقسیم شـده و نقطـۀ اشـتراکی     ،ردولی در برخی موا
که بتوان بر اساس آن به اتحاد روایات پی برد و روایت را بازسازي کـرد، وجـود   

  .ندارد
روایات متعددي را از ابتدا تـا انتهـاي    ،مواردي که یک راوي با سندي مشترك

کنـد، از   ل مـی نقـ  )ع(احکام یکی از عبادات از قبیل نماز یا حـج از یکـی از ائمـه   
در این موارد، به احتمال زیاد، یک روایت . رود مصادیق بارز این بحث به شمار می

صادر شده است، ولی صاحبان جوامع روایی  )ع(مفصل در بیان کامل حکم از امام
                                                

جمله عالمانی است که تحریف و تصحیف جایگاه مهمی در  مرحوم آیت اهللا محمدتقی شوشتري از. 1
  .1383بهرامی، : ك.براي تفصیل بیشتر ر. هاي حدیثی ایشان داشته است دیدگاه
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در صـورتی کـه مـتن    . اند براي تبویب بهتر، اقدام به تقطیع این قبیل روایات کرده

مصادر به صورت کامل نقل نشده باشـد، تشـخیص   روایت اصلی در هیچ یک از 
  . اتحاد این روایات و بازسازي روایت اصلی، کار دشواري خواهد بود

  
  جامع احادیثو  لئوساروایات متحد در . 6

گونه که در ابتداي بحث گذشت، توجه به مسئلۀ روایات متحد در منـابع   همان
، وسـائل الشـیعه  . متأخر بیشتر مورد توجه صاحبان جوامع روایی قرار گرفته است

ترین این جوامع است که در مسیر نقل روایات، تـالش زیـادي بـراي     یکی از مهم
  . شناسایی و اشاره به روایات متحد کرده است

نیز از دو جهت مورد توجه است؛ اوالً این کتاب ناظر بـه   حادیث شیعهجامع ا
کتاب وسایل و با هدف رفع نقایص آن به نگارش درآمده اسـت، ثانیـاً شناسـایی    
روایات متحد، جایگاه واالیی در اندیشۀ مرحوم آیت اهللا بروجردي، که این کتـاب  

  . هاي ایشان نوشته شده است، دارد بر اساس دیدگاه
تـوان در   هاي مسئلۀ اتحـاد و تعـدد روایـات در ایـن دو کتـاب را مـی       یویژگ

  : عناوین زیر خالصه کرد
  تعدد حکم به اتحاد روایات. 6-1

بررسی روایات کتب اربعه حکایت از آن دارد که صاحبان این کتب، غالباً براي 
که  ذیبتهروایاتی از . اند کرده نقل یک روایت تنها به ذکر یک نسخه از آن اکتفا می

  . اند، نمونۀ روشنی از این مسئله است با سند متفاوتی نقل شده استبصاردر 
در مقابل، در جوامع ثانویه، این مسئله از اهمیت خاصی برخـوردار شـده و در   

هاي مختلف یـک روایـت و در کنـار     سعی زیادي براي شناسایی نقل ،این مصادر
ن شکل ایـن مسـئله در روایـات    تری کامل. ها صورت گرفته است هم قرار دادن آن
قابـل   جـامع احادیـث الشـیعه   و در پی آن در کتاب  وسائل الشیعهفقهی در کتاب 

هـاي   در این دو کتاب تا حد زیادي تالش شده اسـت تـا بـه نقـل    . مشاهده است
  . مختلف یک روایت اشاره شود
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پس از نقـل سـند و مـتن یـک روایـت، اسـناد سـایر         وسائل الشیعهدر کتاب 
مقصـود از سـند   . هاي متحد به صورت ذیلی مورد اشـاره قـرار گرفتـه اسـت     نقل

ذیلی، آن است که بخش متفاوت سند نقل شده و سپس با تعابیري از قبیل مثله و 
براي مثال به روایت زیر توجه . به شباهت بقیۀ سند و متن اشاره شده است ،نحوه
  :کنید
نِ         ] محمد بن یعقوب[« نِ ابـ عـ د مـحنِ م بـ د مـنْ أَح ى عـ یـحنِ ی بـ دمحنْ مع

دیبنْ أَبِی عیرٍ عنِ کَثب داونْ دوبٍ عبحفَرٍ ةَمعنْ أَبِی جع ذَّاءولُ   )ع(الْح سـقَالَ قَالَ ر
لِ الْ )ص(اللَّهتَّکلَّ لَا یج زَّ وع ا       قَالَ اللَّه لُونَهـمعی ی الَّتـ هِمال مـلَـى أَعی ع لُونَ لـام عـ

  ...لثَوابِی
 دنْ عع ةٍو  ثْلَهم دمحنِ مب دمنْ أَحابِنَا عحنْ أَصم  

 دمحنِ مب دمنْ أَحع دعنْ سع نْ أَبِیهع یدحی التَّووقُ فدالص اهور و  
نِ    بـ د مـحنْ مع هینِ قُولَونِ ابع یدفنِ الْمع نْ أَبِیهع هسالجی مف یالطُّوس اهور و

 قُوبعی  
نْ     عـ ه یـرَوهنِ م بـ یلنْ عع دمحنِ مرَ بمنْ عع یدفنِ الْمع نْ أَبِیهضاً عأَی اهور و

  )96، ص1ق، ج1409حر عاملی، (».مثْلَه )ع(عنِ الرِّضَا عنْ آبائه داود بنِ سلَیمانَ
روایـت را از یـک منبـع نقـل کـرده و       لئوسـا شود،  گونه که مشاهده می همان 

  .سپس اسناد چهار روایت دیگر را به صورت ذیلی ذکر کرده است
متحـد  براي اشاره به روایـات   وافی، به تقلید از کتاب جامع احادیثدر کتاب 

هـاي   در ایـن شـیوه، بخـش   . غالباً از شیوة نقل متداخل روایات استفاده شده است
متفاوت از هر نقل با ذکر نام کتاب مورد اشـاره قـرار گرفتـه و سـپس بـه بخـش       

  :مشترك اشاره شده است؛ براي نمونه به مثال زیر توجه کنید
بـن  الحسین بن محمد، عن احمد بن اسـحق، عـن بکـر    : 274، ص3، جکافی«

محمد بن علی بن محبوب، عن العباس، عـن  : 40، ص2، جتهذیبمحمد االزدي؛ 
قال ابوعبداهللا علیه السالم لفضـل الوقـت   : 140، ص1، جفقیه: بکر بن محمد، قال
 ،176ص ،4، ج1371بروجـردي،  (».مالهخیر للرجل من ولده و االول علی االخیر 

  )5597ح
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  متحدگیري از فواید شناخت روایات  بهره. 6-2

در این دو کتاب، اسناد روایات متحد غالباً در کنار یکدیگر ذکر شده و امکـان  
به این وسیله بسیاري از ابهامـات یـا اشـکاالت    . گردد ها حاصل می مقایسۀ بین آن

در این زمینـه   وسائلشیوة . گردد ناشی از تفاوت دو سند براي مخاطب روشن می
براي مخاطب خود ذکر، و از اشـاره بـه   تر را  تر یا روشن آن است که سند صحیح

بر خـالف جـامع احادیـث کـه در بسـیاري از      . کندها اجتناب می جزئیات تفاوت
  .کند هاي بین دو سند را نیز روشن می جزئیات تفاوت ،موارد

پس از نقل یک روایت و ذکر سند نقل دوم  وسائل الشیعهدر رابطه با متون نیز، 
کند، که غالباً  هاي دو متن می به صورت ذیلی، در برخی موارد اقدام به ذکر تفاوت

نیز  جامع احادیثدر کتاب  .پردازد هاي قابل توجه می ها و افزودگی به ذکر کاستی
هایی  شعالوه بر ذکر تفاوت دو متن از جهت کاستی و افزودگی، با استفاده از رو

  .گیرد هاي عبارتی جزیی نیز مورد اشاره قرار می همچون پاورقی و پرانتز، تفاوت
کنندگان این دو کتاب عالوه بر کنار هـم قـرار دادن دو یـا     بدین شکل، تدوین

. انـد  چند روایت متحد به برخی از فواید شناسایی این روایـات نیـز اشـاره کـرده    
روایت متحد، زمینه براي خوانندة هر یـک  ضمن اینکه با کنار هم قرار گرفتن دو 

شود تا ضمن مقایسۀ دو نقل، از فوایـدي کـه بـراي     از این دو کتاب نیز فراهم می
  . مند گردد شناسایی و مقایسه روایات متحد ذکر شد، بهره

  :در نقل روایتی آورده است وسائل ،براي نمونه
رْوانَ  )صدوق(بِإِسنَادهو « نِ مـارِ بمنْ عع     ه و عبداللـَّ ی أَبـان صـفَقَـالَ   )ع(قَـالَ أَو

 اءأَد و ى اللَّهبِتَقْو یکانَۀِأُوصنِ  الْأَمسح و یثدقِ الْحدص ۀِوبحالص  و تبحنْ صمل
ةَلَا قُو  إِلَّا بِاللَّه  

نَانٍ    نِ سـ بـ دمحنْ مع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنِ یب دمحنْ مع ینالْکُلَی اهور و
  لمنْ صحبت  الصحابۀِعنْ عمارِ بنِ مرْوانَ مثْلَه إِلَّا أَنَّه قَالَ و حسنِ 

نَانٍ مثْلَـه   و رواه الْبرْقی فی الْمحاسنِ عنْ  نِ سـ بـ دمحنْ مع حـر عـاملی،   (».أَبِیه
  )15511، ح11، ص12ق، ج1409
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 محاسـن و  کافی، فقیههاي  به این ترتیب، ضمن کنار هم قرار دادن اسناد کتاب
  .هم اشاره کرده است فقیهو  کافیبه تفاوت عبارتی 
ایـات متحـد   با توجه به تفاوتی که در شیوة نقل متن و سـند رو  جامع احادیث

  :دارد، در هنگام نقل این روایات چنین آورده است
 ؛حمد بن محمد عن محمد بن سنانامحمد بن یحیى عن  :491، ص2ج ،فیکا«
بـو عبـداهللا   اوصـانی  اقـال  ) فقیـه  ـ الکلبی(عن عمار بن مروان :180، ص2ج ،فقیه
حسـن   صـدق الحـدیث و   و مانـۀ االداء ا وصـیک بتقـوى اهللا و  االسالم فقـال   علیه

  .اال باهللا قوةال  و) المحاسن ـ ال حول و(لمن صحبت) 1( الصحابۀ
بیه عن محمد بن سنان عـن عمـار بـن مـروان     االبرقی عن  :358ص ،المحاسن
لمـن   الصـحبۀ حسن  و) 1( ذکر مثله بو عبداهللا علیه السالم واوصانی االکلبی قال 

  ».فقیه ـ صحبک
  توجه به مشکالت شناخت روایات متحد. 6-3

جـامع  و  وسـائل هـاي   هاي حکم به اتحاد دو روایـت در کتـاب   نمونه ةمشاهد
به خوبی نشانگر آن است که دو مؤلف نسبت بـه مشـکالت بـه وقـوع     ، احادیث

پیوسته در شناسایی روایات متحد توجه داشته و این مشکالت مـانع از تشـخیص   
  . و معرفی روایات متحد نشده است

تاب بـا روایـاتی کـه دچـار نقـل بـه معنـی،        در این بخش به شیوة تعامل دو ک
  .پردازیم اند، می تصحیف و تقطیع شده

  ـ نقل به معنی
جـامع  در کتاب . شیوة عملکرد دو مؤلف در مسئلۀ نقل به معنی یکسان نیست

با توجه به نظر آیت اهللا بروجردي در فقه، مبنی بر اتحاد بسیاري از  احادیث شیعه
، توجه بیشتري به مسئلۀ نقل به معنی شـده  روایات و ضرورت شناخت موارد آن

  )32، ص1379سلطانی، (.است
دو روایت مشابه را از یکـدیگر مجـزا    وسائلاز همین رو، در برخی موارد که 

حکـم بـه اتحـاد دو     جامع احادیثدانسته و هر یک را به تنهایی نقل کرده است، 
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. اقدام کرده است روایت داده و نسبت به نقل دو روایت در قالب یک روایت واحد

  :براي نمونه به دو روایت زیر توجه کنید
نِ   «: کافی نِ ابـ وبٍ عـبحنِ منِ بسنِ الْحع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم

اللَّهدبا عأَب أَلْتنَانٍ قَالَ سع(س(  هعم ضَانَ ومرِ ری شَهرُ فافسلِ ینِ الرَّجۀٌعارِیج   لَـه
 رِفا تَعأَم انَ اللَّهحبارِ فَقَالَ سا بِالنَّهنْهم یبصأَنْ ی ۀَفَلَهرْمی  حف ضَانَ إِنَّ لَهمرِ رشَه

ارك و    اللَّیلِ سبحاً طَوِیلًا قُلْت أَلَیس لَه أَنْ یأْکُلَ تَبـ ه و یشْرَب و یقَصرَ فَقَالَ إِنَّ اللـَّ
بِ و    رحمۀًتَعالَى قَد رخَّص للْمسافرِ فی الْإِفْطَارِ و التَّقْصیرِ  عِ التَّعـ ضـومیفاً لتَخْف و

فی السفَرِ بِالنَّهارِ فی شَهرِ  النِّساء مجامعۀِالنَّصبِ و وعث السفَرِ و لَم یرَخِّص لَه فی 
لَا    امِ الصـ تَمـ قَضَـاء هلَیع وجِبی لَم امِ ویالص قَضَاء هلَیع بجأَو ضَانَ ومةِر  إِذَا آب

 قَالَ و ثُم فَرِهنْ سنَّۀُمـ   الس ا آکُ ضَانَ مـمرِ ری شَهف افَرْتإِنِّی إِذَا س و ا  لَا تُقَاس لُ إِلـَّ
کُلَّ الرِّي ا أَشْرَبم و 5، ح134، ص4ق، ج1407کلینی، (».الْقُوت(  

اللَّه بنِ حماد عنْ سحاقَ الْأَحمرِ عنْ عبدعلی بنُ محمد عنْ إِبرَاهیم بنِ إِ«: کافی
أْتلِ ینِ الرَّجع أَلْتُهنَانٍ قَالَ سنِ سب داللَّهبی     ع ارِ فـ ضَـانَ بِالنَّهـمرِ ری شَـهف تَهارِیی ج

بحاً طَوِیلًـا    لِ سـ ی اللَّیـف ضَانَ إِنَّ لَهمرِ رقَّ شَهذَا حه رَفا عفَرِ فَقَالَ مهمـان،  (».الس
  )6، ح134، ص4ج

ها نقـل   این دو روایت را به صورت پی در پی و بدون اشاره به اتحاد آن، کافی
ها  این دو را از یکدیگر مجزا دانسته و آن کافینیز به تبعیت از  وسائل. کرده است

 ح ،206ص ،10ق، ج1409حـر عـاملی،   (.را به عنوان دو روایت ذکر کرده اسـت 
با توجه بـه اتحـاد موضـوع و شـباهت     جامع احادیث ولی در  )13232و  13231

عنی دانسته شـده  ها ناشی از نقل به م تعابیر و همچنین اتحاد آخرین راوي، تفاوت
 ،11ق، ج1371بروجـردي،  (.استایت در قالب روایت واحدي نقل شده و دو رو

  )15411ح ،530ص
  ـ تصحیف و تقطیع

بر خالف مسئلۀ نقل به معنی، تصحیف در متن یا سند روایـت مـانع از حکـم    
بسـیاري از روایـات کـه     ،در ایـن کتـاب  . نشده اسـت  وسائلبه اتحاد روایات در 
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ی موجود به احتمال زیاد ناشـی از تصـحیف   هاي جزئ د، و تفاوتمشابه یکدیگرن
هرچند شـیوة حـر عـاملی در    . در نقل است، در قالب یک روایت نقل شده است

  . کند هاي جزیی اشاره نمی آن است که معموالً به این تفاوت وسائل
هاي بارز توجه به مشکل تصحیف و حکم به اتحاد دو روایـت،   یکی از نمونه

حکم به اتحـاد دو روایـت شـده     )ع(رغم تفاوت در نام امام ست که علیمواردي ا
  :براي نمونه به سه روایت ذیل توجه کنید. است

نِ أَبِـی     «: کافی بـ د مـحنِ م بـ دمنْ أَحنِ عیسنِ الْحب دمحنْ مى عیحنُ یب دمحم
نَ     )ع(الْحسنِنَصرٍ عنْ محمد بنِ علی عنْ أَبِی  رِ مـ حـنَ الْب مـ خْرَجا یمع أَلْتُهقَالَ س

 بِ ونِ الذَّهادعنْ مع و درْجالزَّب و اقُوتالْی ضَّۀِاللُّؤْلُؤِ والْف     نُـهلَـغَ ثَمقَـالَ إِذَا ب یها فم
  )21، ح547، ص1ق، ج1407کلینی، (». دینَاراً فَفیه الْخُمس

خمـس ممـا یخـرج مـن     عن مقدار ما یجب فیه ال )ع(و سئل الصادق«: المقنعه
ذا بلغ قیمته افقال  الفضۀالیاقوت و الزبرجد و عن معادن الذهب و  البحر کاللؤلؤ و

  )283ق، ص1413شیخ مفید، (».دینارا ففیه الخمس
عما یخرج من البحر من اللؤلؤ،  ـ السالم علیه ـبو الحسن الرضااو سئل «: المقنع

شـیخ صـدوق،   (».ذا بلغ قیمتـه دینـارا ففیـه الخمـس    ا: و الیاقوت و الزبرجد، فقال
  )172ق، ص1415

هرچند شباهت موضوع و تعابیر، حکایت از اتحاد این سه روایـت دارد، ولـی   
. تواند مانع از حکم به اتحـاد ایـن سـه روایـت گـردد      نقل از سه امام مختلف می

هر دو تفاوت در نام امام را ناشـی از   جامع احادیثو  وسائلم این مسئله، رغ علی
حر عاملی، (.اند سه روایت را در قالب یک روایت نقل کرده تصحیف دانسته و هر

  )14237 ح ،24ص ،10، ج1371بروجردي، / 12565 ح ،493ص ،9ق، ج1409
در کتـاب  انـد،   هـا تقطیـع شـده    همچنین بسیاري از روایات که در برخی نقـل 

ها نسبت  به عنوان روایات متحد شناسایی شده و به افتادگی و افزودگی آن وسائل
اال انـه  «، »...اال انـه زاد  «این موارد با تعابیري از قبیل . به یکدیگر اشاره شده است

نیـز در ایـن مـوارد     جامع احادیث. قابل شناسایی است» ...اال انه قال «و » ...ترك 
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ر سایر روایات، در قالب نقل متداخل دو روایت به افتادگی و همانند شیوة خود د

  .افزودگی روایات اشاره کرده است
  عدم اشاره به احتمال اتحاد بین دو روایت. 6-4

در بررسی موضوع اتحاد دو روایت، در بسیاري از موارد ممکـن اسـت نتیجـۀ    
است، ولی ذکـر  هرچند در این قبیل موارد تنها احتمال مطرح . احتمال اتحاد باشد

بـراي  . این احتمال نیز در بسیاري از موارد در برخورد با روایت تأثیرگـذار اسـت  
نمونه، در صورت وجود احتمال اتحاد دو روایت، استناد به اختالفـات در تعـابیر   

  .باشد صحیح نمی
با توجه به اهمیت موضوع و کثرت فواید حاصل از ذکـر ایـن احتمـال، بهتـر     

هـا   حدیثی، مؤلف عالوه بر اشـاره بـه مـواردي کـه از اتحـاد آن     است در جوامع 
نمونـۀ ایـن عمـل در    . اطمینان دارد، موارد احتمالی را نیز مورد اشـاره قـرار دهـد   

روایات متعارض قابل مشاهده است، که در جوامع حدیثی معموالً هنگام اشاره به 
د اشـاره قـرار   دو روایت متعارض، وجوه احتمالی جمع بین این روایات نیـز مـور  

  .گیرد می
مـورد بررسـی    جامع احادیـث و  وسائلهاي مختلفی که از دو کتاب  در بخش

اي به احتمال اتحاد بین دو روایـت و قـراین اتحـاد یـا      گاه اشاره قرار گرفت، هیچ
  . عدم اتحاد دو روایت نشده است

  عدم تبیین مبانی شناخت روایات متحد و ابهام در عملکرد. 6-5
هاي خود به صورت عملی بـا   پژوهان متأخر در خالل فعالیت دیثگفتیم که ح

ضرورت شناسایی و معرفی روایات متحد آشنا شده و با توجه به فواید حاصل از 
از سـوي دیگـر،   . اند تا بر مشکالت موجود در این مسیر فائق آیند آن تالش کرده

مستقل در مباحث علوم حدیث، موضوع شناسایی روایات متحد به صورت بحث 
  .طرح نشده و زوایاي مختلف آن مورد بررسی قرار نگرفته است

جـامع  و  وسـائل نتیجۀ این دوگانگی آن است کـه مؤلفـان جـوامعی همچـون     
هـاي فراوانـی از روایـات متحـد را شناسـایی و       هرچند در عمل، نمونـه  احادیث
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تـی بـا   ح. انـد  گاه به تبیین دقیـق مبـانی خـود نپرداختـه     اند، ولی هیچ معرفی کرده
گردد که به دلیل عدم تبیین مبـانی و   مشاهدة برخی از موارد، این ذهنیت ایجاد می

هایی از دوگانگی در شیوة برخـورد بـا ایـن     شیوة برخورد با روایات متحد، نمونه
  .روایات در این دو کتاب وجود دارد

هـا و اختالفـات در برخـورد بـا      رسد حداقل برخی از این دوگانگی به نظر می
دیق مختلف ناشی از عدم تبیین و تنقیح موازین و معیارهاي شناخت روایات مصا

براي نمونه، در بحث از شناسایی موارد تقطیع در روایات بـه روایتـی   . متحد باشد
نقل شده بـود، اشـاره    تهذیبتقطیع شده و به صورت کامل در  کافیکه در کتاب 

  .وجه استنحوة تعامل این دو کتاب با این روایات قابل ت. شد
را هماننـد   تهـذیب روایـت   ،با توجه به شیوة خود در تقطیع احادیـث  وسائل

بـه تقطیـع   » الحـدیث «و » فی حـدیث «به دو قسمت تقسیم کرده و با تعبیر  کافی
در هر  کافیهمچنین ذکر سند روایات . شده بودن هر دو روایت اشاره کرده است

م وي به اتحاد دو روایت در نشان از حک، تهذیبشده از روایت  دو قسمت تقطیع
جـامع  ولی  )12576ح ،498ص ،9و ج 12562ح ،492ص ،9همان، ج(.دارد کافی

در این مورد به شکلی متفاوت از سایر موارد عمل کرده و در یک مـورد   احادیث
ذکـر کـرده و در    تهـذیب را بدون اشاره به اتحاد آن بـا روایـت    کافیروایت اول 

در قالب یک روایت ذکـر   تهذیبرا به همراه روایت  کافیمورد دیگر روایت دوم 
نکرده  کافیاي به اتحاد دو روایت  اشاره جامع احادیثبه این ترتیب، . کرده است

  )14235ح ،23ص ،10و ج 14223ح ،15ص ،10ش، ج1371بروجردي، .(است
   وسائلهاي روایات متحد در  اکتفا به ذکر برخی از نقل. 6-6

مختلفی از کتاب خود، یک روایت را در دو یا چند مکان حر عاملی، در موارد 
ضمن اینکه در این قبیل موارد، برخورد یکسانی با ذکر . مختلف تکرار کرده است

در برخـی مـوارد، روایـت را از یـک     . هاي مختلف از یک روایت نکرده است نقل
مصدر نقل کرده است، در حالی که در جاي دیگري از کتاب، چند نقـل مختلـف   

  .ز همان روایت را از مصادر مختلف نقل کرده استا
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تعدد این قبیل موارد، حـاکی از آن اسـت کـه ایشـان اصـراري بـر ذکـر همـۀ         

، روایتـی را از سـه   وسائلبراي نمونه،  .هاي متحد با یک روایت نداشته است نقل
حـر عـاملی،   .(نقل کرده است صفات الشیعهو  علل الشرایع، عقاب االعمالکتاب 
  )30530، ح274، ص24جق، 1409

و  معـانی االخبـار  از دو کتـاب   وسـائل همین روایت در جاي دیگري از کتاب 
و در جــاي  )30530، ح274، ص24همــان، ج(نقــل شـده اســت  صـفات الشــیعه 

بـه عنـوان   علـل الشـرایع   نقل شـده و روایـت    معانی االخبارسومی تنها از کتاب 
و  35324، ح 132، ص29همـان، ج (.روایتی مجـزا پـس از آن ذکـر شـده اسـت     

35325  (  
  وسائلنسبت به  جامع احادیثکثرت حکم به اتحاد در . 6-7

دیدگاه ویژة آیت اهللا بروجردي نسبت به شناخت روایات متحد، توجه جـدي  
با نگـرش بـه    جامع احادیثبه مسئلۀ احتمال نقل به معنی، و نگاشته شدن کتاب 

است که موجب شده است اشاره بـه اتحـاد    ، همه از عواملیوسائل الشیعهکتاب 
بـراي  . باشـد  وسائل الشیعه، بسیار بیشتر از کتاب جامع احادیثروایات در کتاب 

  :را نقل کرده است که کافیدر جایی روایتی از  وسائلنمونه، 
»محمد بن یعقوب[ و [ یلنْ عع دمحنِ مب دمنْ أَحى عیحنِ یب دمحنْ منِ  ع بـ

ء قُوتلَ  قَالَ کُلُّ شَی )ع(عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَرٍ ةَالْحکَمِ عنْ علی بنِ أَبِی حمزَ
ادلَى شَهع هلَیةِع ولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و إِلَّا اللَّه لَـا   )ص(أَنْ لَا إِلَه و هسفَإِنَّ لَنَا خُم

أَحلُّ لحقُّنَـا       ینَـا حلَ إِلَی صـى ی سِ شَـیئاً حتـَّ نَ الْخُمـ مـ شْتَرِيأَنْ ی 9همـان، ج (».د، 
  )12550ح ،487ص

  :نقل شده است که شیخ مفید مقنعۀ، روایت از وسائلدر همان جلد از کتاب 
قَـالَ کُـلُّ    )ع(عنْ أَبِی بصیرٍ عنْ أَبِی جعفَـرٍ  الْمقْنعۀِمحمد بنُ محمد الْمفید فی «
شَی ادلَى شَهع هلَیلَ عقُوت ةءولُ اللَّهسداً رمحأَنَّ م و إِلَّا اللَّه فَإِنَّ لَنَـا   )ص(ِ أَنْ لَا إِلَه

همان، (».ى یصلَ إِلَینَا نَصیبنَاخُمسه و لَا یحلُّ لأَحد أَنْ یشْتَرِي منَ الْخُمسِ شَیئاً حتَّ
  )12673ح ،542ص ،9ج
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رسد با توجه به میزان شـباهت فـراوان مـتن دو روایـت و آخـرین       به نظر می
بـه ایـن    وسائلراوي سند، دو روایت متحد باشند، ولی علت عدم اشارة صاحب 

  . اتحاد به درستی مشخص نیست
داده و در قالب یـک روایـت   ، این دو روایت را متحد تشخیص جامع احادیث

  )14206ح ،8ص ،10، ج1371بروجردي، (.نقل کرده است
  احادیث شیعه جامعمقایسۀ دیدگاه آیت اهللا بروجردي و عملکرد . 6-8

آن اسـت کـه عـالوه بـر در نظـر گـرفتن        جامع احادیـث انتظار اولیه از کتاب 
کتاب، اظهـار   هاي مختلف تدوین این هاي کلی آیت اهللا بروجردي در جنبه دیدگاه

کننـدگان از ایـن کتـاب، بـه      نظرهاي جزیی ایشان نیز مد نظر قرار گیرد تا استفاده
هـاي   منـد گردنـد؛ ولـی مشـاهدة دیـدگاه      هاي ایشان بهره صورت کامل از دیدگاه

ایشان مـنعکس شـده، نشـان از آن دارد کـه      فقه تقریراتهاي  ایشان، که در کتاب
، این آرا مد نظر قرار نگرفته و کتـاب بـر   دیثجامع احامتأسفانه در تدوین کتاب 

  .هاي جزیی ایشان تدوین نشده است اساس دیدگاه
  :براي نمونه به دو روایت ذیل توجه کنید

نِ       «: من ال یحضره الفقیه سـنْ أَبِـی الْح رٍ عـ نِ أَبِـی نَصـ بـ دمحنُ مب دمى أَحور
 جِبا یمع أَلْتُهالزَّکَاالرِّضَا ع قَالَ س ا تَجِبنَ الْکَنْزِ فَقَالَ مم سالْخُم یهةُف    ه ثْلـی م فـ

  )1647ح  ،40ص ،2ق، ج1413شیخ صدوق، (». فَفیه الْخُمس
عن مقدار الکنز الذي یجب فیه الخمس فقال ما یجب  )ع(سئل الرضا«: المقنعه

فـال خمـس    کـاة الزمن ذلک ففیه الخمس و ما لم یبلغ حد ما یجب فیه  الزکاةفیه 
  )283ق، ص1413شیخ مفید، (». فیه

 زبـده اهللا بروجـردي در رابطـه بـا اتحـاد ایـن دو روایـت در کتـاب          نظر آیت
و الذي یقوى فی النفس عدم کونهما روایتین حتى ینظر «: گونه نقل شده است این
رسله اولى منهما و الذي الانما هی ا الروایۀکل واحد منهما على حده بل  داللۀفی 

و بیـان   الروایـۀ بتفسیر منه فالواجب حینئذ النظر الى تلک  الروایۀالمفید نقل لتلک 
  )28، ص1372ابوترابی، (».ما یستفاد منها
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بـا ایـن قبیـل     جـامع احادیـث  رغم این دیدگاه و آنچه از شـیوة برخـورد    علی

روایات نقل شد، این کتاب دو روایـت را متحـد ندانسـته و در قالـبِ دو روایـت      
 )14233و  14232ح  ،21ص ،10، ج1371بروجـردي،  (.مستقل نقل کـرده اسـت  

 .نیز دو روایت را به شکلی مجزا و به عنوان دو روایـت ذکـر کـرده اسـت     وسائل
  )12574ح ،497ص ،9و ج 12570ح ،495ص ،9ق، ج1409حر عاملی، (

نکتۀ مهمی که به عنوان فایدة توجه بـه اتحـاد دو روایـت از جانـب آیـت اهللا      
بروجردي طرح شده، آن است که در صورت حکم به اتحاد دو روایـت، احتمـال   

 ۀو افزودن بخـش پایـانی روایـت بـه عنـوان جملـ       مقنعهنقل به معنی روایت در 
هرچند این مسئله تـأثیري  . توضیحی از جانب شیخ مفید قابل بررسی خواهد بود

گونـه کـه گذشـت، تکـرار ایـن مـوارد        همـان  معنی این روایت نداشته باشـد،  در
رو  را در مـوارد مشـابه نیـز بـا مشـکل روبـه       مقنعهتواند استناد به الفاظ کتاب  می

  1.سازد
  

  گیري نتیجه
بدین معنـی  . بسیاري از روایات موجود در مصادر روایی ما با یکدیگر متحدند

صـادر   )ع(اند که در مجلس واحدي از معصوم هاي مختلفی از یک روایت نقلکه 
  . شده است

پژوهـان در بـر    تواند فواید مختلفـی را بـراي حـدیث    شناسایی این روایات می
فواید رجالی، فواید متنی، کمـک بـه حـل مشـکالت تقطیـع،      : داشته باشد از قبیل

  .سیر تدوین حدیث هاي فقهی، تکمیل نگاه تاریخی به کمک به استنباط
                                                

 جامع احادیثبه روایات زیر از کتاب  مقنعههاي نقل به معنی در کتاب  براي مشاهدة برخی از نمونه .1
  :توجه کنید

  16383ح  ،191ص ،12و ج 10689ح  ،183ص ،7، ج1371بروجردي، 
و کتـب   مقنعـه ، حاکی از آن است که در تفاوت بین مقنعهدقت در نحوة نقل سند و تلخیص آن در 

  .است مقنعهدیگر، اختالف ناشی از تغییر از جانب کتاب 
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توان به معیارهـایی از قبیـل شـباهت سـندي،      براي شناسایی روایات متحد می
در این مسیر، مـوانعی نیـز وجـود    . شباهت متنی و نقل قضایاي خاص اشاره کرد

  .اند از نقل به معنی، تصحیف و تقطیع دارد که عبارت
و  شـیعه وسـائل ال بررسی مسئلۀ روایات متحـد در دو جـامع حـدیثی متـأخر،     

رغـم عـدم تبیـین نظـري ایـن       ـ علی ، حکایت از آن دارد کهجامع احادیث الشیعه
ــات متحــد،   موضــوع توســط مؤلفــان ــاب در مســیر شناســایی روای ــن دو کت ـ ای

  :از جمله. هاي زیادي با یکدیگر دارند شباهت
 ــ تالش براي احصاي روایات متحد؛

 قرار گرفتن روایات متحد؛ ــ اشاره به فواید متنی و سندي ناشی از کنار هم
 رغم تصحیف یا تقطیع روایات؛ ــ حکم به اتحاد علی

 ــ عدم اشاره به موارد احتمالی در اتحاد روایات؛
اند نیـز جـزء    ، روایاتی را که نقل به معنی شدهجامع احادیثدر این میان، تنها 

دیـدگاه  این مسئله در کنار جایگاه روایـات متحـد در   . روایات متحد دانسته است
فقهی آیت اهللا بروجردي موجب شده است تا اشاره به اتحـاد روایـات در کتـاب    

  .باشد وسائلبسیار بیشتر از کتاب  جامع احادیث
  
  
  منابع
مرکز انتشارات دفتر : ، قماهللا بروجردي تقریرات آیت ؛المقال زبدة ؛سید عباس ،ابوترابی. 1

 .ش1372تبلیغات اسالمی، 

: به اهتمام اسماعیل معـزي مالیـري، قـم    ؛جامع احادیث الشیعه ؛حسینبروجردي، سید . 2
  .ش1371نا،  بی

مرکــز : تنظــیم حســن نــوري، مشــهد ؛ترتیــب اســانید کتــاب الکــافی ؛ ـــــــــــــــ. 3
  . ق1413هاي اسالمی آستان قدس رضوي،  پژوهش

 ؛»النجعههاي حدیثی عالمه محمدتقی شوشتري در کتاب  اندیشه« ؛حسینبهرامی، محمد. 4
  .1383، 32علوم حدیث، شمارة  ۀمجل



 
 
 
 
 

   
36   

 
 1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان  پژوهی فصلنامه حدیثدو 

 
دار : بیـروت  ؛المحدث الفاصل بین الـراوي و الـواعی   ؛رامهرمزي، حسن بن عبدالرحمن. 5

  .ق1404الفکر، 
  .ق1426مکتبه دار المنهاج، : ریاض ؛فتح المغیث ؛سخاوي، محمد بن عبدالرحمن. 6
فصلنامۀ علوم حدیث،  ؛»بروجردياهللا   فقه الحدیث در نگاه آیت« ؛سلطانی، محمد علی. 7

  .ش1379، 17شماره 
بوسـتان  : قم ؛فی علم الدرایه البدایۀلحال  الرعایۀ ؛الدین بن علی العاملی شهید ثانی، زین. 8
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