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 . مقدمه۱
هستند که برخی عیناا  یسساان و برخای باا     « مشابه»احادیث زیادی در میان کتب اربعه 

ایا  ناوا احادیاث باه  اورت       ۀاختالفات اندک یا قابل توجه، گزارش شدند. درباار 
ود مستقل و ویژه پژوهش چندانی انجام نشده است. برخی معا ران ضم  تألیفات خا 

، الدخیلاه  اخباار هایی به احادیث مشابه اشاره کردناد. شوشاتری در بااو اول     در فصل
هایی سان    انواا تحریفاتی که دامنگیر احادیث شده است، با مثال چندی  فصل دربارۀ

از تحریفاتی که به سبب تشابه خطای ر    ،گوید؛ از جمله در فصل پنجم همی  باو می
آورد.)نا:: شوشاتری،    را در مواردی گرد مای ها  آن ابهکند و احادیث مش دادند، یاد می

 دی نیاز ضام  مطارر کاردن بحاث خاانوادۀ      عبدالهادی مسعو (۹۱، ص۰جق، ۰۴۱۰
 نا:: .)ای جماالت و کلماات خاود، باه احادیاث مشاابه اشااره دارد        حدیث در پااره 

 ۀخاص مقایس طور بهاز ای  تحقیقات  ی: به بعد( گرچه در هیچ ۰۹۱، ۰9۵۲مسعودی، 
چنادان ماورد توجاه     هاا،  آنفات احادیث مشابه و نمم و بررسی علت اختالفات اختال

 نبوده است.
باه ایا  موضاوا    « اتحاد یا تعدد در روایاات مشاابه  » راد و بهرامی در مقالۀ مهدوی

جای روایات مشابه نام بارده و   به« روایات متحد»ژوهش از ا طالر پرداختند. در ای  پ
که روایاتی را کاه در یا: مجلاز از معصاوم  اادر      شود؛ به ای   ورت  تعریف می

در ای  مقاله پز از تعریاف، باه    (۵، ص۰93۵.)مهدوی راد، خوانند شوند، متحد می می
وساالل  های شناخت، فواید و مشسالت شناسایی روایات متحد با تسیه بر دو کتاو  راه

 شود.  پرداخته می الشیعه جامع احادیثو  الشیعه
دو تر است،  که برگرفته از ی: پژوهش دانشگاهی مفصل حاضر مقالۀدر همه  با ای 
مبنا قرار گرفات و سا ز باا     شةیالمعو کتاو  الصالةکتاو  یعنی یلسافااز فروا  فصل
از کافی دو باو   یا آماری ۀمقایسه شد. جامع کتب اربعهدر دیگر ها  آن مشابه ثیاحاد
هاا ر  داده   آن ر احادیث مشاابه و بنا بر میزان تغییراتی که داست  ثیحد ۰۵۵۵جمعا  

در گااهی    یهمچنا هاای ساندی و متنای بررسای شادند.       بندی  ورت دسته است، به
و  ساناد قرو االنند ما ی،السافقبل از  یثیحد یها کتاودر  ثی ورت موجود بودن حد

گااهی   شده اسات.  تر، استفاده به عنوان شاهد برای انتناو نقل متق ها  آن از المحاس 
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های شارحان کتاب اربعاه همانناد عالماه      تر از دیدگاه انتناو گزارش درستنیز برای  
 شود. مجلسی بهره برده می
در چاه شااسل و  پرسااش ا الی آن اساات کاه روایاات مشااابه     ،در ایا  پاژوهش  

؟ پز از آن در بنش دوم مقالاه باه ایا  پرساش     هایی با یسدیگر اختالف دارند حالت
 تواند باشد؟  ت مشابه چه عواملی میشود که علت اختالفات روایا پرداخته می

گفتنی است در دو بنش مقاله، پز از بیان هر مثال به ایا  سالال نیاز پاساخ داده     
ی بر معناای حادیث   تأثیرگونه اختالف یا تفاوت در احادیث مشابه، چه هرشود که  می

 دارد؟
 . اختالفات احادیث مشابه۲

بای   متنای  اخاتالف   دست آمد که  پز از بررسی احادیث مشترک کتب اربعه، چنی  به
ساه   هر مقلوو.تغییر و تبدیل کلمات،  ید،مز گنجند: ها می در ای  حالت مشابه دیثاحا
تغییر و تبادیل کلماات در ساه محاور      .هستند یبند دستهیی قابل ها موارد به بنش ی ا

 شود. تصحیف، نقل به معنا و تحریف ارزیابی می
 . مزید۱ـ۲
ای   (۰۲۰، صق۰۴99 شهید ثانی،.)شود و سند واقع می مت  زیادتی است که در« مزید»

زیادت ممس  است در حد حرف، کلمه، عبارت و یا جمله باشد. به ای  ترتیب حدیث 
یابد. کلمه، عبارت یا جمله مزید گاهی باعث تغییر  مزید در مقابل حدیث دیگر معنا می

برای نمونه در روایت زیار   کند. شود و گاه در معنای حدیث تغییری ایجاد نمی معنا می
مزیاد   دهاد، کلماۀ   متفاوت برای آن اراله مای  که  دوق نسبت به کلینی، سندی کامال 
 گردد: سبب افزایش بار معنایی بر حدیث می

     ْ الْحُسَی ُ بْ ُ مُحَمَّدٍ عَ ْ مُعَلَّى بْ ِ مُحَمَّدٍ عَ ِ الْوَشَّاءِ عَ ْ حَمَّادِ بْا ِ عُثْمَاانع عَا
)کلینای،  . عَ ْ أعبِی جَعْفعرٍ ا قعالع: لعا  َلعاةع یوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأعضْحَى إِلَّا مَعَ إِمَاام  یحْیى مَعْمَرِ بْ ِ
 (۴۹۵، ص9جق، ۰۴۱۷

اب   اهللع  عبد  ا عنه اهللرضی  ا ان فیه ع  زرارة ب  أعی  فقد رویته ع  أبیک]و ما 
و علای با     ،ریاف و الحسا  با      ،ب  عیسى با  عبیاد   محمدجعفر الحمیری، ع  
، عا  زرارة با    اهلللّهم ع  حمّاد ب  عیسى، ع  حریز با  عباد   کإسماعیل ب  عیسى 
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عَ ْ أعبِی جَعْفعرٍ ا قعالع: لعا  َلعاةع یوْمَ الْفِطْرِ وَ الْأعضْحَى إِلَّا مَاعَ   زُرَارَةُ بْ ُ أععْی ع[ وَ رَوَى  أعی 
 (۹۱5، ص۰جق، ۰۴۰9 دوق، ). عَادِلإِمَامٍ 

مزیاد دارد.   الساافی را نسابت باه   « إِمَامٍ عَادِل»در « عَادِل» کلمۀ الیحضر م حدیث 
فای  کاشاانی،   نا::  .)داناد  شرط عادل بودن اماام را از جهات اساتحباو مای    الوافی 
نمااز جمعاه باه امامات      ۀاهل سنت، اقاما  ۀطبق مذاهب اربع( ۰۲35، ص۵ق، ج۰۴۱5
از شاروط شایعه اسات و در     بنابرای  شرط عدالت بارای اماام   *؛اشسال است بی فاسق

ای   ورت که نماز عید فطار و عیاد قرباان فقا  باه       گذارد به  معنای حدیث تأثیر می
ق، ۰۴۱۷ن:: طوسی، )نیز ای  شرط نیامده است. تهذیبی امامت امامی شیعی است. در 

 (۴۴۴، ص۰جق، ۰9۵۱ ،همو؛ ۰۲3، ص9ج
اعل مستتر به حادیث  زیر که در آن دو جمله کوتاه شامل فعل و ف نمونۀدر عوض، 

 دهد: افزوده شدند، بار معنایی جدیدی به حدیث نمی
  ِقعاالع:   بْا ِ سِانعانٍ   اهللبْ ِ الْمُغِیرعةِ عَ ْ عَبْادِ   اهللعَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ْ عَبْد

انع کا تْ إَِعا سا عَارِیاةٍ إَِعا هَلع  ا عَ ِ الْعَارِیةِ فعقعالع لعا غُارْمَ عَلعاى مُسْاتععِیرِ    اهللسَأعلْتُ أعبَا عَبْدِ 
 (۲93، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ).مَأْمُونا 

عَ ْ جَعْفعارِ بْا ِ   بْ ُ أعحْمَدَ بْ ِ یحْیى عَ ْ هَارُونع بْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ مَسْعَدَةع بْ ِ زِیادٍ  محمد
إَِعا  أعوْ سُرِقعتْ أعوْ ضعاعَتْتْ سلعا غُرْمَ عَلعى مُسْتععِیرِ عَارِیةٍ إَِعا هَلع  ا قعالع سَمِعْتُهُ یقُولُ محمد

 (۴۰3، ص۷جق، ۰۴۱۷طوسی، ).لْمُسْتععِیرُ مَأْمُونا اانع ک
در  مزید اسات.  السافینسبت به  التهذیبدر حدیث « أعوْ سُرِقعتْ أعوْ ضعاعَتْ»عبارت 
کاه   ه هالکت اضافه کرده است؛ درحاالی دزدیدن و از بی  رفت  امانت را هم ب التهذیب
ی بر معناا ندارناد.   تأثیررسد  ا مصداق از بی  رفت  امانت هستند و به نمر میه ای  همۀ

ی در تاأثیر مزیاد اسات اماا     السافینسبت به  التهذیبنیز در « مُسْتععِیرُالْ» ۀهمچنی  کلم
معنای حدیث ندارد؛ زیرا تنها ضمیر مستتر هو در کان به مرجاع  ااهری آن بازگشات    

، ۰جق، ۰9۵۱ ،نا:: هماو  )آمده اسات  التهذیبمانند  نیز االستبصاردر  .داده شده است
دوباره گزارش التهذیب  بدون کلمات مزید، درالسافی، اما همی  حدیث مانند  (۲۲9ص

م  ای  حدیث در  (۰3۲، ص۷ج ق،۰۴۱۷ ،همو؛ ۲۲9، ص۰ج، همان ن::.)شده است
 نیامده است. الیحضر
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هاای باه    یسی از علات  دهد اسناد و متون احادیث مشابه نشان می بررسی و مقایسۀ 
سان   « ادراج»وجود آمدن مزید متنی به خصوص در حالت مزید عباارت یاا جملاه،    

 راوی در حدیث است. 
از سوی دیگر اگر حدیث مزید نسبت به حدیث مشابه خود، چندی  جملاه اضاافه   

است که نویسنده یا مرجع وی از حادیث انجاام   « تقطیع»علت آن  داشته باشد، معموال 
از چندی  حسم یا مطلبی که در مت  آماده اسات، جداگاناه در بنشای دیگار       دادند تا

 کارکرد و استشهادی متفاوت استنراج شود.
شاده اسات، باه    ها  آن گیری و حاالتی که سبب شسل« ادراج و تقطیع» دربارۀ پدیدۀ

 تفصیل سن  گفته خواهد شد.
 تغییر و تبدیل در کلمات .۲ـ۲

با تغییر سند یاا کتااو و نقال حادیث مشاابه،       معموال احادیث مشابه نشان داد  مقایسۀ
دهد. تغییراتی که در کلمات حدیث اعام   تغییراتی نیز در مت  یا سند دو حدیث ر  می

تواند  کند، چند حالت می را به کلماتی دیگر تبدیل میها  آن دهد و از مت  و سند ر  می
کاه  « نقل به معناا »ر است، که تبدیل به لفظ مشابه از جهت  اه« تصحیف»داشته باشد. 
کاه دگرگاونی کلماه باه کلماه      « تحریاف »ای با شباهت معنایی است و  تبدیل به کلمه

 متفاوت هم در  اهر و هم در معنا است.
 تصحیف .۱ـ۲ـ۲

تغییر بنشی از سند یا مت  حادیث باه شابیه آن یاا     »تصحیف را چنی  تعریف کردند: 
سابب   به عقیدۀ شهید ثانی تصحیف به( ۰3۷، ص۰ق، ج۰۴۲3)مامقانی، «.نزدی: به آن

 ( تصاحیف معماوال   ۰۰۱ص، ق۰۴99 شاهید ثاانی،  .)دهد خطای چشم یا گوش ر  می
 زیر: شود؛ مانند نمونۀ باعث تغییر معنای حدیث می

 بْ ِ إِسْاحَاقع   محمدعَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ  محمدعَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  بْ ُ یحْیى محمد
، ۹جق، ۰۴۱۷کلینای،  )تُقعوَّمُ عَلعی بِأعلْفِ دِرْهَمٍ... جُبَّة فعأعبِیعُهُ  :.. وَ أعنعا أُرْبِحُبْ ِ عَمَّارٍ قعالع: .

 (۲۱۹ص
بْ ِ إِسْحَاقع بْ ِ عَمَّاارٍ قعاالع: ... وَ    محمد[ عَنْهُ عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ محمد]أعحْمَدُ بْ ُ 

 (۹۲، ص۷جق، ۰۴۱۷طوسی، .) ...بِأعلْفِ دِرْهَمٍ لعیتُقعوَّمُ عَ حَبَّة فعأعبِیعُهُ  :أعنعا أُرْبِحُ
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 اورت  « داناه »به معنای  «حَبَّة »به « لباس»به معنای  «جُبَّة »در ای  حدیث تصحیف 
 احی  اسات زیارا     «جُبَّاة  »رسد تصحیف دیداری است.  اهرا   گرفته است. به نمر می

ی به ای  قیمات نیسات. ایا      ا هزار درهم ارزش داشته باشد اما دانه تواند ی: لباس می
 گزارش نشده است. االستبصارو  م  الیحضرحدیث در 
ی در معناای  تاأثیر دهد کاه   ندرت بی  احادیث مشابه تصحیفی ر  می همه به با ای 

 زیر از آن زمره است: نمونۀ حدیث نداشته باشد و مفهوم عبارات و جمله تغییر نسند؛
 بْ ِ خعالِدٍ وَ الْحُسَی ِ بْ ِ سَاعِیدٍ  محمدعَ ْ  مدمحعَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  بْ ُ یحْیى محمد 

عَ ِ الْقعاسِمِ بْ ِ عُرْوَةع عَ ْ بُرعیدِ بْ ِ مُعَاوِیةع عَ ْ أعبِی جَعْفعرٍ ا قعالع: إَِعا غعابَتِ الْحُمْرعةُ مِ ْ هَذعا 
ق، ۰۴۱۷کلینی، .)ضِ وَ غعرْبِهَاالشَّمْزُ مِ ْ شعرْقِ الْأعرْ غعابَتِالْجَانِبِ یعْنِی مِ ع الْمَشْرِقِ فعقعدْ 

 (۲۷3، ص9ج
عَ ِ الْقعاسِمِ بْا ِ عُارْوَةع عَا ْ بُرعیادِ بْا ِ       عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍبْ ِ عِیسَى  محمدأعحْمَدُ بْ ُ 

یعْنِای  إَِعا غعابَتِ الْحُمْرعةُ مِا ْ هَاذعا الْجَانِابِ      مُعَاوِیةع الْعِجْلِی قعالع سَمِعْتُ أعبَا جَعْفعرٍ ا یقُولُ
 (۲۵، ص۲جق، ۰۴۱۷طوسی، .)الشَّمْزُ فِی شعرْقِ الْأعرْضِ غعرعبَتِنعاحِیةع الْمَشْرِقِ فعقعدْ 
باه معناای   « غعرعبَات »باه  « پنهاان شادن  »به معنای « غعابَت»تصحیف  ،در ای  حدیث

رساد تصاحیف دیاداری اسات و از معادود        ورت گرفته است. به نمار مای  « رفت »
ف معنایی چندانی وجود ندارد. ای  حدیث با دو ساند در  هایی است که اختال تصحیف
است)ن:: کلینای،  آمده « غعابَت»نقل شده است که در هر دو با لفظ  االستبصارو السافی 
عاالوه   التهذیب( و همچنی  در ۲5۹، ص۰ق، ج۰9۵۱؛ طوسی، ۰۱۱، ص۴ق، ج۰۴۱۷

جز در مثاال بااال در    هبر اینسه با همان دو سند آمده، با سند دیگری نیز آمده است که ب
( ۲۵و  ۲۹۷، ص۲ق، ج۰۴۱۷نا:: طوسای،   .)آمده است« غعابَت»دو مورد دیگر با لفظ 

 اورت   التهاذیب در « غعرعبَات »باه  « غعابَات »توان نتیجه گرفت که تصحیف  بنابرای  می
 گزارش نشده است. م  الیحضرگرفته است. حدیث در 

 وال در حاد اخاتالف بای     ها معم احادیث مشابه نشان داد که تصحیف مطالعۀ
باه  « متسبار »دهاد. تصاحیف    ی کلمات ر  مای «ها دندانه»یا «  اهر حروف»، «ها نقطه»
بااه « تجلاای»(، ۵۵، ص۲جق، ۰۴۱۷؛ طوساای، 9۴۹، ص9جق، ۰۴۱۷کلیناای، )«منساار»
، 5جق، ۰۴۱۷؛ طوسای،  ۰۰۵، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینای،  )«خازف »به « خرق»و « تحسی»
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، 9جق، ۰۴۰9؛  اادوق، ۰۱۰، ص۹جق، ۰۴۱۷کلیناای، )«یغناای»بااه « یفناای»(، 9۹۵ص 
، ۰جق، ۰۴۰9؛  ادوق،  ۲55، ص9جق، ۰۴۱۷کلینای،  )«ثبتات »باه  « نفعت»(، ۰3۴ص
 ( و... از ای  قبیل هستند.۲۰۰ص

 نقل به معنا .۲ـ۲ـ۲
اسات؛ زیارا راوی    )ا(عای  الفاام معصاوم    و نقل نسردنمقابل نقل به لفظ  به معنا نقل

ناماه   فرهنا  .)دهد دارد با کلمات خود انتقال میمعنایی را که از الفام معصوم در َه  
( شهید ثانی شرای  نقل به معنای جایز و غیر جاایز را بیاان   3۹9ص، ۰93۵، ا ول فقه

  (9۰۱صق، ۰۴۱3 .)شهید ثانی،کند می
شاود و گااه    نقل به معنا گاه در سط  تغییر کلماات در احادیاث مشاابه دیاده مای     

در  اهر تغییر کردند و در معناا مشاابه یاا    جمالتی از ی: حدیث در حدیث مشابه آن 
 همسان هستند.

 نقل به معنا در سطح کلمات .۱ـ۲ـ۲ـ۲

پاژوه در   ثای اسات کاه حادی    بساامدتری  گوناه   ، پرکلمات بروز نقل به معنا در سط 
برای نمونه در دو حدیث مشابه زیر چندی  کلماه  د. شو روایات با آن مواجه می ۀمطالع

ناد و در ماواردی لفاظ    ا ف هستند؛ زیرا  اهر لفظ مشابهتصحی کنند که برخی تغییر می
 کامل تغییر کرده و معنا مشابه است.

  ِا یوْما  ...  اهللعَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِیسَى قعالع قعالع لِی أعبُو عَبْد
ءٍ مِنْهُ  عَلعى شعی جَسَدِهِمَرَّاتٍ وَ لعمْ یضععْ شعیئا  مِ ْ فعقعالع سُبْحَانع رَبِّی الْأععْلعى وَ بِحَمْدِهِ ثعلعاثع 

بَتعی ِ وَ أعنعامِلِ إِبْهَامَی الرِّجْلعی ِ وَ الْجَبْهَاةِ وَ الْاأعنْفِ   کفَّی ِ وَ الرُّسوَ سَجَدَ عَلعى ثعمَانِیةِ أععْمُمٍ الْ
وَ  الْأعیسَارِ قعدَمِاهِ   بَطْا ِ عَلعى  الْأعیمَ ِهِرع قعدَمِهِ الْأعیسَرِ وَ قعدْ وَضععَ  عا فعنِذِهِوَ... ثُمَّ قععَدَ عَلعى 

 (9۰۰، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ). رَبِّی وَ أعتُووُ إِلعیهِ... اهللقعالع أعسْتعغْفِرُ 
تٍ أعنَّهُ قعالع: ... فعقعالع سُبْحَانع رَبِّی الْأععْلعى وَ بِحَمْدِهِ ثعلعاثع مَارَّا   رُوِی عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عِیسَى

فَّای ِ وَ  سءٍ مِنْهُ وَ سَجَدَ عَلعى ثعمَانِیاةِ أععْمُامٍ الْجَبْهَاةِ وَ الْ    عَلعى شعی بَدَنِهِوَ لعمْ یضععْ شعیئا  مِ ْ 
الْأعیسَارِ وَ وَضعاعَ    جَانِبِاهِ وَ أعنعامِلِ إِبْهَامَی الرِّجْلعی ِ وَ الْأعنْفِ ... ثُمَّ قععَدَ عَلعاى    بَتعی ِکعَینعی الرُّ
 . ...هِرَبِّای وَ أعتُاووُ إِلعیا    اهللوَ قعاالع أعسْاتعغْفِرُ    الْیسْرعىقعدَمِهِ  بَاطِ ِعَلعى  الْیمْنعىقعدَمِهِ   عاهِرع
 (9۱۱، ص۰جق، ۰۴۰9 دوق، )
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و  «بَدَنِاهِ »باه  « جَسَادِهِ »در کلماات   الساافی نسبت باه حادیث    م  الیحضرحدیث 
شده است. ای  تغییرات در ساط  کلماات    دچار تغییر و نقل به معنا «جَانِبِهِ» به« فعنِذِهِ»
یی تنهاا  به. اگرچه ای  کلمات  اند هستند و تغییری در معنای حدیث ایجاد نسرده معنا هم

رسانند یعنی  اند ی: معنا را می کار رفتهه ای که ب در جمله ،دارای معانی متفاوتی هستند
جملاه ماراد   که در هار دو  « بر ران چپ خود نشست»یا « چپ خود نشست طرف بر»

باه معناای   « الیُمنای »باه  « األیما  »رسد در کلمات  چنی  به نمر میهسن  یسی است. 
باه معناای   « الیُساری »باه  « األیسار »و « درون»به معنای « باط »به « بط »، «طرف چپ»
نیاز همای     األماالی در   ادوق  خیشتصحیف ر  داده است.  م  الیحضر در« راست»

اساتفاده  « األیسار » که از همان کلماۀ « الیُسری» کلمۀ زج کلمات را به کار برده است، به
اساتفاده شاده    السافینیز از کلمات  التهذیبدر  (۴۰۴، ۰9۷5)ن::  دوق، .کرده است

 (3۲، ص۲جق، ۰۴۱۷ن:: طوسی، )است
به سه شسل و  بررسی احادیث مشابه در کتب اربعه نشان داد که نقل به معنا معموال 

تاری  حالات    که رایج« مترادف»ه معنا در میان واژگان دهد. ننست نقل ب حالت ر  می
 از آن پیاروی نسا (  )«لعاتعبِعْهَاا »به آن نزدی: نشو( به )«لعاتعقْرعبْهَا»است. برای نمونه تبدیل 

 «جَالِساا  »باه  « قاعادا  »، (۴۹، ص۷جق، ۰۴۱۷ ،یطوسا ؛ ۲۲۲، ص۹جق، ۰۴۱۷ ،ینیکل)
باااه « مَوْجُوباااا »، (95۰، ص۰جق، ۰۴۰9 ااادوق، ؛ ۴۰۰، ص9جق، ۰۴۱۷ ،ینااایکل)
« عَزَّ وَ جَلَّ»، (۰۵5، ص۰جق، ۰۴۰9 دوق، ؛ ۲۷۲، ص9جق، ۰۴۱۷ ،ینیکل)«مَفْرُوضا»
و...  (۰5۹، ص9جق، ۰۴۰9 ادوق،  ؛ 3۴، ص۹جق، ۰۴۱۷ ،ینیکل)«وَ تععَالعى کتعبَارَ» به

 از ای  قبیل هستند.
ال تغییار  دهاد. بارای مثا    ر  مای « خاانواده  هام »گونۀ دیگر نقل به معنا در واژگاان  

 ،یطوسا ؛ ۰5۱، ص۹جق، ۰۴۱۷ ،ینا ی)کل بان(  سایه)«المِّلعالِ»سایه و تاریسی( به )«المِّلِّ»
ق، ۰۴۱۷ ،ینیکل)ها( خروس)«کالدُّیو»ی: خروس( به )«ةُسالدِّی»، (۰9، ص۷جق، ۰۴۱۷
ق، ۰۴۱۷ ،ینا یکل)«الصِّایامِ »به « الصَّوْمِ»، (۲۲۰، ص۰جق، ۰۴۰9 دوق، ؛ ۲3۴، ص9ج
های  و... بیشتر تغییر کلمات به هم خانواده (95، ص۲جق، ۰۴۱۷ ،یطوس؛ ۲3۲، ص9ج

 شوند. معنا هم محسوو می خود هستند که تا حدی هم
یاا بارعسز   « اعم به اخا ّ »در حالت سوم نقل به معنای کلمات، انتقال مفهوم از 
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، 9ج، ق۰۴۱۷ ،ینا یکل)«خعیار  لِلْمُالْمِ ِ  »باه  « خعیار  لِلرَّجُالِ  »های کلمات  است. در نمونه 
مْ کلعا یتعلعقَّاى أعحَادُ  » به« جَارَة تمْ ِکلعا یتعلعقَّى أعحَدُ»، (۴۱، ص۲جق، ۰۴۱۷ ،یطوس؛ ۲۷۴ص
« بَیتِ زَوْجِهَاا »، (۲۷9، ص9جق، ۰۴۰9 دوق، ؛ ۰53، ص۹جق، ۰۴۱۷ ،ینیکل)«طععَاما 
و...  (9۴5ص ،5جق، ۰۴۱۷ ،یطوسا ؛ ۰9۷، ص۹جق، ۰۴۱۷ ،ینا یکل)«مَالِ زَوْجِهَاا »به 

 به ملم ، تجارت همگانی باه معاملاۀ   تر تبدیل شدند؛ مرد ام به مفاهیم خاصمفاهیم ع
   .همسر به دارای همسر تغییر کردند ها و خانۀ خوراکی

 نقل به معنا در سطح جمالت .۲ـ۲ـ۲ـ۲

یسی جمالت  گاهی نقل به معنا میان دو حدیث مشابه در سط  جمله است که معموال 
تنهاا در اناداخت     ست.  دوق از کسانی است که نهده اتر کر دیگری را خال ه و ساده

هاا و ماجراهاای    به کم: مشینه اختصار داشاته، بلساه داساتان    م  الیحضرسندهای 
مفصل درون ی: روایت را که منجر به بیان حسم از سمت معصوم شده است، خال ه 

وا نقل زیر شاهد ای  ن ۀ حسم را بیان کرده است. نمونۀکرده و تنها جمله معصوم دربار
 به معناست:
 عَ ِ الْحُسَی ِ بْ ِ سَعِیدٍ عَ ْ  َفْوَانع بْ ِ  محمدبْ ُ یحْیى عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  محمد

إَِعا خعطعابَ  ا قعاالع:   اهللبْ ِ مُسْلِمٍ عَ ْ أعبِای عَبْادِ    محمدیحْیى عَ ِ الْعَلعاءِ عَ ْ 
لَّمَ حَتَّى یفْرُغع الْإِمَامُ مِا ْ خُطْبَتِاهِ وَ   سیتعالْإِمَامُ یوْمَ الْجُمُعَةِ فعلعا ینْبَغِی لِأعحَدٍ أعنْ 

مَا بَینعهُ وَ بَی ع أعنْ تُقعاامَ الصَّالعاةُ فعاإِنْ سَامِعَ      لَّمَسإَِعا فعرعغع الْإِمَامُ مِ ع الْنُطْبَتعی ِ تع
 (۴۲۰، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).الْقِرعاءَةع أعوْ لعمْ یسْمَعْ أعجْزعأعهُ

کز شایسته نیست کاه سان     یچهخواند، برای  ه خطبه میآنگاه که امام روز جمع»
تا زماانی کاه    تا اینسه امام از خطبه فارغ شود و وقتی امام از دو خطبه فارغ شد بگوید

توان سن  گفت پز اگر قرالت را بشنود یا نشنود او را کفایات   شود، می اقامه نماز می
 «کند. می

لَّمَ الرَّجُالُ  سلعا بَأْسَ أعنْ یاتع ا قعالع:  اهللمٍ عَ ْ أعبِی عَبْدِ بْ ِ مُسْلِ محمدوَ رَوَى الْعَلعاءُ عَ ْ 
مَا بَینعهُ وَ بَی ع أعنْ تُقعامَ الصَّلعاةُ وَ إِنْ سَامِعَ الْقِارعاءَةع أعوْ    إَِعا فعرعغع الْإِمَامُ مِ ع الْنُطْبَةِ یوْمَ الْجُمُعَةِ

 (۴۰۷، ص۰جق، ۰۴۰9 دوق، ).لعمْ یسْمَعْ أعجْزعأعهُ
تاری آماده    خال ه و به زباان سااده    ورت بهقسمت اول حدیث  م  الیحضردر 
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که امام از خطباه روز   یهنگاماشسالی ندارد فرد سن  بگوید، »است به ای   ورت که 
بنادی   را باا سااختار و جملاه    الساافی  ۀای  جمله همان معنای جملا  .«جمعه فارغ شد

تار بیاان شاده     با جزلیاات و دقیاق   افیالسرساند. با توجه به اینسه جمله در  دیگری می
توان نتیجه گرفت که حادیث در   تر آمده است، می به زبان ساده م  الیحضراست و در 
 .آماده اسات   الساافی مانند  التهذیبحدیث در  نقل به معنا شده است. ای  م  الیحضر

 (۲۱، ص9جق، ۰۴۱۷ن:: طوسی، )
 تحریف .3ـ۲ـ۲

صحیف همواره بی  محدثان اختالف نمار باوده   آن با ت ۀ تعریف تحریف و رابطۀدربار
 نا:: خطیاب بغادادی،   .)است. قدما تحریف و تصحیف را به ی: معنا باه کاار بردناد   

ا طالحات حدیثی کتاو نگاشتند یعنای   ( ننستی  کسانی که دربارۀ۲۴۷ق، ص۰۴۱۵
رامهرمزی در اهل سنت و شهید ثانی در میان شیعیان، تعریف مستقلی از تحریف ارالاه  

، ۰93۱ میردامااد، )دند. در دیدگاه مشهور معا ران، تحریف اعم از تصاحیف اسات  نسر
( و هرگونه تغییری در کلمات حدیث را اعم از تحریف عمدی یا غیر عمادی  ۲۱۹ص

، ۰۴ج، ۰95۷ المعاارف بازرا اساالمی، مادخل تحریاف،      ةرن:: دایا .)شود شامل می
  (۹۴ص، ۰9۵۴؛ رحمان ستایش، 5۰۰ص

ای  گونه به و نیز معنا کامال تغییر کند،  اهراه کلمات از نمر گهردر ای  پژوهش نیز 
شاود. بارای نموناه در ایا       که منجر به تغییر معنای حدیث شود، تحریف خوانده مای 

قدری است که شارحان کتب اربعه را به توجیه  حدیث، بسامد تغییر معنا با تغییر لفظ به
 و تفسیر واداشته است:

 َبْا ِ   اهللعَ ْ عَبْادِ   عَ ْ أعبِیهِ عَ ْ إِسْمَاعِیلع بْ ِ مَرَّارٍ عَ ْ یونُزَ عَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیم
قت : إن لی أرض خاراج وقاد ضِا   سِنعانٍ عَ ْ أعبِیهِ قعالع: قلت البی عبداهلل

فِای   :انع نعصِایبُ کا ت هنیهة ثم قعالع إِنَّ قعالِمَنعا لعوْ قعدْ قعاامَ  سبها َرعا قال: فس
کلینی، ).مِ ْ قعطعالِعِهِمْ الْأُسْتعانُ أعمْثعلعانع کنْهَا وَ لعوْ قعدْ قعامَ قعالِمُنعا ا ثعرع مِکالْأعرْضِ أع
 (۲39، ص۹جق، ۰۴۱۷

قُلْتُ بْ ِ سِنعانٍ عَ ْ أعبِیهِ قعالع:  اهللعَ ْ عَبْدِ  ]الْحُسَی ُ بْ ُ سَعِید[ عَنْهُ عَ ِ النَّضْرِ بْ ِ سُوَیدٍ
تَ عَنِّای هُنعیئعاة  ثُامَّ    سی أعرْضَ خعرعاجٍ وَ قعدْ ضِقْتُ بِهَا أع فعأعدَعُهَا قعالع فعسَا إِنَّ لِ اهلللِأعبِی عَبْدِ 
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ثعرُ مِنْهَا وَ قعالع وَ لعوْ قعدْ قعامَ قعالِمُنعاا ا  کمِ ع الْأعرْضِ أع :انع یصِیبُکقعالع إِنَّ قعالِمَنعا ا لعوْ قعدْ قعامَ  
 (۰۴۵، ص۷جق، ۰۴۱۷طوسی، ). عِهِمْمِ ْ قعطعالِ انع لِلْإِنْسَانِ أعفْضعلُک

باه   السافیدر « بهتر از منطقه استان»به معنای « الْأُسْتعانُ أعمْثعلع»عبارت  ،حدیث ای در 
تبدیل شده است. عالماه   التهذیبدر « برای انسان برتر است»به معنای « لِلْإِنْسَانِ أعفْضعلُ»

آورد: مای  شرر حدیث تهاذیب مالَ األخیار فی فهم تهذیب االخبار هنگام مجلسی در 
و  "هاای خلفاا   از بناش "یعنای   "مِ ْ قعطعاالِعِهِمْ "آمده است و  "األُستان"در بعضی نسخ »

 در بغاداد باوده و راوی    عالی و أعلاى و أوسا  و أسافل    اهرا  استان نام چهار منطقه 
ی أُستان یاا بعضای از روساتاهای آن را در دسات داشاته کاه        عبداهلل ب  سنان( منطقه)
 ،مجلسای «)دهاد.  او را تسالی مای   پاز اماام  سبب  لم خلفا خراو شده باود؛   به

ایا  حادیث    ۀدرباار  معجم األحادیث المهادی در کتاو  (۲۴۲، ص۰۰جق، ۰۴۱5
اگر از کم بودن سود زمی  و سنگینی خراجش شاسایت دارد، در زماان   »آمده است که 
خاراج وثیقاه   کاوچسی از زمای     شود؛ پاز قطعاۀ   ای  مشسل رفع می امام مهدی

، معجام األحادیاث المهادی   )«بارد.  شود و از مساحت بیشتری از زمی  نفع مای  می
 التهاذیب در « مِا ع  :یصِایبُ »به  السافیدر « فِی :نعصِیبُ»همچنی   (۲9۵، ص۹ج، ۰935

و  م  الیحضرای  حدیث در  را نیز مزید دارد.« قعالع»کلمه  التهذیبتبدیل شده است و 
 است. گزارش نشده االستبصار

برای نمونه حالل به حرام تبدیل  ؛گاهی تحریف به کلمات متضاد اتفاق افتاده است
 شده است:
 بْ ِ عِیسَى عَا ْ مَنْصُاورٍ عَا ْ     محمدعَ ْ  محمدبْ ُ یحْیى عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  محمد

الرِّبَاا وَ هُاوَ یارعى أعنَّاهُ لعاهُ       لُکا قعالع: سَأعلْتُهُ عَ ِ الرَّجُلِ یأْ اهللعَ ْ أعبِی عَبْدِ  هِشعامِ بْ ِ سَالِمٍ
عَازَّ وَ   اهللقعالع لعا یضُرُّهُ حَتَّى یصِیبَهُ مُتععَمِّدا  فعإَِعا أع َابَهُ مُتععَمِّدا  فعهُوَ بِالْمَنْزِلعةِ الَّتِی قعاالع   حَرعامٌ
 (۰۴۴، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ) .جَل

أعنَّهُ سُئِلع عَ ِ الرَّجُلِ   ا اهللعَ ْ أعبِی عَبْدِ  الْحَلعبِی ابْ ُ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ حَمَّادِ بْ ِ عُثْمَانع عَ ِ
قعالع لعا یضُرُّهُ حَتَّى یصِیبَهُ مُتععَمِّدا  فعإَِعا أع َابَهُ مُتععَمِّدا  فعهُوَ  حَلعال لُ الرِّبَا وَ هُوَ یرعى أعنَّهُ لعهُ کیأْ

 (۰۹، ص۷جق، ۰۴۱۷ی، طوس).عَزَّ وَ جَلَّ اهللبِمَنْزِلعةِ الَّذِی قعالع 
جمله که امام  حریف شده است. با توجه به ادامۀت« حَلعال »به « حَرعامٌ»در ای  حدیث 
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 فرماید،  ااهرا  کلماۀ   د اشاره می ورت غیرعمد و عم به حسم گرفت  ربا به  ادق
عالمه مجلسی نیاز  «. کند که برای او حالل است فسر می»یعنی  ؛تر است  حی « حَلعال »

 «.داللت بر ای  دارد که جاهال در رباا معاذور اسات    »آورد:  حدیث کلینی می در شرر
اما با اطالا از حارام باودن رباا دیگار معاذوریت      ( ۰۲۲، ص۰۵جق، ۰۴۱۴، مجلسی)

 چاپ دارالحدیث با کلمۀ، السافیدیگر  ۀداشت  معنا ندارد. گفتنی است حدیث در نسن
و  م  الیحضار ای  حدیث در  (۷۴3، ص۵جق، ۰۴۲۵ن:: کلینی، ).آمده است« حَلعال »

 گزارش نشده است. االستبصار
اشاره شد که گاه علت تحریف عمدی و آگاهانه از سوی راوی است که در بناش  

 شود. های مربوط اشاره می های اختالفات احادیث مشابه به آن و نمونه علت
 . مقلوب3ـ۲

مان حادیث اسات؛   ه جایی بنشی از مت  یا سند حدیث با بنش دیگر از همقلوو جاب
، ۰ق، ج۰۴۲3.)مامقانی، در حدیث است نه خارج از مت  یا ساند حادیث   البته از آنچه

 برای نمونه: (۲33ص
 بْ ِ عَبْدِ الْجَبَّارِ عَ ْ  َفْوَانع عَ ْ حَمْزعةع بْ ِ حُمْارعانع   محمدحْمَدُ بْ ُ إِدْرِیزَ عَ ْ أع

سَارع الْعَمُاودُ لعامْ    سص... إَِعا انْ اهللقعالع قعالع رَسُاولُ   ا اهللعَ ْ عُبَیدِ بْ ِ زُرَارَةع عَ ْ أعبِی عَبْدِ 
 (۲55، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).وَ لعا غِشعاءٌ طُنُبٌ وَ لعا وَتِدٌینْفععْ 

 دوق، ).وَ لعا غِشعاءٌ وَتِدٌ وَ لعا طُنُبٌسَرع الْعَمُودُ لعمْ ینْفععْ س... إَِعا انْ  ص اهللوَ قعالع رَسُولُ 
 (۲۰۰ص ،۰جق، ۰۴۰9

طُنُبٌ »مقلوو شده است. « وَتِدٌ»و « طُنُبٌ»بی  کلمات  م  الیحضرحدیث کافی در 
ی در تاأثیر رساد ایا  قلاب     است. به نمر می تبدیل شده« وَتِدٌ وَ لعا طُنُبٌ» به« وَ لعا وَتِدٌ

اماا ایا  حادیث در     گزارش شده اسات  السافیمانند  التهذیبمعنای حدیث ندارد. در 
 (۲93، ص۲جق، ۰۴۱۷طوسی، ن:: .)نشده است َکر االستبصار
 و تغییار  تاأثیر تاری  تغییار در احادیاث مشاابه اسات و       قلب کلمات، ساده معموال 

ندرت به ماواردی برخاوردیم کاه حادیث مقلاوو       چندانی در معنای حدیث ندارد. به
غییر معناا انادک و خفیاف اسات.     باعث تغییر معنا شده بود؛ گرچه در ای  موارد هم ت

 زیر از ای  دسته احادیث است: ۀنمون
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 رٍ سا مِ عَ ْ مُوسَى بْا ِ بَ سعَ ْ عَلِی بْ ِ الْحَ محمدعَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  بْ ُ یحْیى محمد

انع کا  نعفْسِهِ وَ عِیالِهِعَلعى   قعالع: قعالع لِی أعبُو الْحَسَ ِ ا مَ ْ طعلعبَ هَذعا الرِّزْقع مِ ْ حِلِّهِ لِیعُودَ بِهِ
 (۵9، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ). ...اهللی سَبِیلِ الْمُجَاهِدِ فِک

  رٍ قعالع قعالع لِای أعبُاو الْحَسَا ِ ا   سمِ عَ ْ مُوسَى بْ ِ بَسعَ ْ عَلِی بْ ِ الْحَ محمدأعحْمَدُ بْ ُ 
 . ...اهلللِ الْمُجَاهِدِ فِی سَبِیکانع ک عِیالِهِ وَ نعفْسِهِمَ ْ طعلعبَ هَذعا الرِّزْقع مِ ْ حِلِّهِ لِیعُودَ بِهِ عَلعى 

 (۰3۴، ص5جق، ۰۴۱۷طوسی، )
« عِیالِاهِ وَ نعفْسِاهِ  »در  الساافی « نعفْسِاهِ وَ عِیالِاهِ  »از نقال  « نعفْز» ، کلمۀدر ای  حدیث

عیال مقدم بر نفز آمده اسات شااید ایا      التهذیبقلب شده است. اینسه در  التهذیب
مجاهد راه خادا   معنا را برساند که طلب روزی ننست برای عالله و س ز خود، حسم

آماده   الساافی نیاز مانناد    ساناد قرو االتر هستند. حدیث در  را دارد و زن و فرزند مهم
 االستبصاار و  ما  الیحضار  ایا  حادیث در    (9۴۱ق، ص۰۴۰9.)ن:: حمیاری،  است

 گزارش نشده است.

 ًیکسان احادیث کامال 
ثی نیاز  عالوه بر احادیث مشابهی که دارای اختالف هساتند، احاادی   ،در ای  بررسی
بدون هیچ اختالفی یسسان هستند. ای  احادیث از لحام متنی ها  آن مشاهده شد که مت 

گوناه   د. ایا  شان ندارنفی در مت  حدیث، با حدیث مشابهند و هیچ اختالا کامال  یسسان
هاا   آن رو در ایا  هی هستند که کلمات کمی دارناد؛ از احادیث اکثرا  شامل روایات کوتا

زیر از دو حادیث مشاابه    ی  امر دور از انتمار نیست. نمونۀه است و ااختالف راه نیافت 
 متفاوت حسایت دارد: با سند کامال 

  ُ ْعَ ْ أعبِیهِ عَ ْ فعضْالٍ النَّاوْفعلِی    اهللبْ ِ بُنْدَارَ عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ أعبِی عَبْدِ  محمدعَلِی ب
لعا تُنعالِطُوا وَ لعا تُعَامِلُوا إِلَّا مَ ْ نعشعاأع فِای     ا اهللدِ قعالع قعالع أعبُو عَبْ عَ ِ ابْ ِ أعبِی یحْیى الرَّازِی

 (۰۹۵، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، .)الْنعیرِ

لعاا    ا اهللقعاالع قعاالع أعبُاو عَبْادِ      عَ ِ ابْ ِ فعضَّالٍ عَ ْ  عرِیفِ بْ ِ نعا ِا ٍ  محمدأعحْمَدُ بْ ُ 
 (۰۱، ص۷جق، ۰۴۱۷طوسی، .)فِی الْنعیرِتُنعالِطُوا وَ لعا تُعَامِلُوا إِلَّا مَ ْ نعشعأع 

نا::  .)نیز بدون اختالف متنی و فاقد سند آماده اسات   م  الیحضرای  حدیث در 
 (۰5۴، ص9جق، ۰۴۰9 دوق، 
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 های اختالف نقل در کتب حدیثی . علت3
ها،  آنس توان در رأ ل ی: روایت شود که میتواند سبب اختالف در نق علل فراوانی می

د و بار ایا  برخای افارا      اسالم را قرار داد. عالوه در قرون اولیۀ منع از نگارش حدیث
کردناد.   ساری و یا کال  جعال مای  ها نیز با اهداف مغرضانه، بعضی احادیث را دست گروه

شود که او تصرفاتی در مت  حدیث انجاام دهاد؛ بارای     یمفهم راوی موجب  گاهی نیز
کنار حدیث اضافه کند و    یاتوضیحی در مت ،مثال ممس  است برای درک بهتر حدیث

فهم خود حدیثی را تقطیع کند. راوی با ای  کاار َهنیات خاود را در فهام      بر اساسیا 
ی یاا درک نااق  خوانناده از    فهما   کاج تواند موجب  یمحدیث دخالت داده است که 

 حدیث شود. 
بنا به مصلحتی کاه خاود تشانی      ،عمد  ورت بههمچنی  در برخی موارد راوی 

دهد. در برخی موارد نیز مانند تقطیعاات، اخاتالف از ساوی     لفمی را تغییر می ،دهد می
کاتبان کتب حدیثی  ورت گرفته است که هر بناش از حادیث را در باابی جداگاناه     

تاأثر از  تواناد م  شود مای  اند. عللی که باعث اختالف میان دو حدیث مشابه می قرار داده
هی نیز فضاا و موقعیات زماناه باعاث     بشری باشد و گا عواملی همچون َه  و حافمۀ

شابهی که کلی چنی  به نمر رسید که احادیث م طور بهتغییراتی در احادیث شده است. 
و احادیاث   سبب تقطیع و ادراج راوی یا مللف شاسل گرفتناد   عبارات مزید داشتند، به

 تواند بر اساس تصرف عمدی راوی  ورت پذیرد. محرّف نیز می
 . تقطیع۱ـ3

ای از آن، جاادای از  قطعاه کااردن حاادیث و آوردن تنهاا قطعااه   ، قطعااهتقطیاع حاادیث 
دلیل    کار بهای (9۰۵صق، ۰۴۰9ثانی،  شهید).های دیگر، در باو متناسب است قسمت

 شود. محسوو میها، مانعی برای فهم درست حدیث  جداسازی قرینه
فهم و َهنیت خاود قسامتی از مات      بر اساسراوی و یا مللف کتاو ممس  است 

حادیثی مساتقل در جاایی دیگار بیااورد.       عناوان   باه کند و  را جدا وایت معصومر
که ای  تقطیع ممس  است برخی از قراینی را که بر فهم کامل و  حی  روایات   یدرحال
حدیث شود.  خوانندۀ یفهم کجگذار است، حذف کند و حتی ممس  است موجب تأثیر
 .است اختالفاز ی: حدیث،  حسم تقطیع و نقل قسمتی ۀان دانشمندان، دربارمی
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و  دانساته احادیث منفصال   ۀمنزل  باشد، به مسشامل دو حرا که متنی  خطیب بغدادی 
خطیاب بغادادی،   ).ددانا  می ای از المه عده شیوۀ جایز ورا ها  آن نردکجداجدا نقل 

 (۰۵9ص ق،۰۴۱۵
ر جاواز د و  جواز مشروط تقطیع، جواز مطلق تقطیع مطلق، طور بهعدم جواز تقطیع 
چهاار حاالتی اسات کاه برخای در برابار حسام تقطیاع موضاع            ورت نقل پیشای  

ی، چا  ؛ مادیر شاانه  ۲۲۵، ص۲جق، ۰۴۲3برای توضی  بیشاتر نا:: مامقاانی،    .)گرفتند
 (۵3ص ،۰93۷

هاای   آنچه مسلم است تقطیع در روایات ما اتفاق افتاده اسات و نموناه   ،به هر روی
 از دستاوردهای مقایسۀ روایات مشابه، مشاهدۀله کرد. یسی توان برای آن ارا فراوانی می

خصوص در روایات فقهی اسات. وحیاد    ههای فراوان و روش  از جریان تقطیع ب نمونه
قطعاه   احادیث ما در ا ول بدی  کیفیت نبود؛ بلسه اکنون بسیار قطعه»گوید:  بهبهانی می

ایام کاه شایخ     تاه ، دریافرو یا  گردیده اسات. ازا ها  آن شده که ای  امر موجب تغییر در
را تقطیع نموده که بدی  سبب حسم آن نیاز   السافیطوسی رحمه اهلل برخی از احادیث 

 (۰۰۵صق، ۰۴۰۹، وحید بهبهانی)«.تغییر یافته است
در ای  پژوهش انجاام  ها  احادیث مشابه و مقایسۀ آن ۀبا توجه به مطالعاتی که دربار

شایسته است؛ زیارا اغلاب ماوارد    جا و رسد سن  وحید بهبهانی ب پذیرفت، به نمر می
برای .)احادیث کتاو کافی ر  داده است ۀتقطیعی که یافتیم از سوی شیخ طوسی دربار

 ۲۴، ص۷، ج۲9۱، ص۲جق، ۰۴۱۷طوسای،   ؛۰5۵، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی،  نمونه ن::
 ،۲۵3و  ۲۷۱، ص9جق، ۰۴۱۷کلیناای، ؛ ۰۰۱، ص9ق، ج۰9۵۱همااو، ؛ ۰۱۷، ص۵و ج
 و...(؛ ۲39، ص۹ج
 قطیع سؤال. ت۱ـ۱ـ3

دهد.  های متعدد در مت  ی: حدیث ر  می سبب وجود پرسش تری  نوا تقطیع به رایج
شاود.   یی دیگر جداگاناه آورده مای  جا درقسمتی از سلال حذف و  ،در ای  نوا تقطیع

اختصار حدیث و عدم دخالت سلال در حسم، یاا   یزۀای  نوا تقطیع ممس  است به انگ
  حدیث باشد. اشسالی که ای  نوا تقطیاع دارد ایا    فهمیده شدن حسم از جواو و مت

ممس  است الفا ی در مت  سلال باشند کاه خوانناده را در اساتنباط  احی       کهاست 
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یاری نمایند و یا عموم و خصوص حسم را روش  کنند ولی راوی یا مللفی که تقطیاع  
الت دیگار  انجام داده گمان کرده است در استنباط حسم دخیل نیست و یا اینسه احتماا 

برای مثال باه ماوارد َیال     (۰۲5، ص۰9۵۲مرتضوی شاهرودی، .)مد نمر او بوده است
 توجه کنید.

 بْ ِ خعالِدٍ عَا ْ إِسْامَاعِیلع بْا ِ     محمدعَ ْ  محمدبْ ُ یحْیى عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  محمد
لُودِ السِّبَااِ فعقعالع لعا تُصَلِّ سَأعلْتُ أعبَا الْحَسَ ِ الرِّضعا ا عَ ِ الصالة فِی جُقعالع:  سَعْدٍ الْأعحْوَصِ

، 9جق، ۰۴۱۷کلینای،  ).سَأعلْتُهُ هَلْ یصَلِّی الرَّجُلُ فِای ثعاوْوِ إِبْرِیسَامٍ فعقعاالع لعاا      فِیهَا قعالع وَ
 (۴۱۱ص

بْ ُ أعحْمَدَ بْ ِ یحْیى عَ ْ یعْقُووَ بْ ِ یزِیدَ عَ ْ عِدَّةٍ مِ ْ أع ْحَابِنعا عَا ْ عَلِای بْا ِ     محمد
قعالع: سَأعلْتُ الرِّضعا ا هَلْ یصَلِّی الرَّجُلُ فِای ثعاوْوِ إِبْرِیسَامٍ قعاالع      اطٍ عَ ْ أعبِی الْحَارِثِأعسْبَ
 (935، ص۰ج، ق۰9۵۱طوسی، ).لعا

تقطیاع کارده و سالال اول از اماام     االستبصاار  را در  الساافی  شیخ طوسی حادیث 
را حذف کرده ...« الة فِی جُلُودِ السِّبَااِعَ ِ الصسَأعلْتُ أعبَا الْحَسَ ِ الرِّضعا ا »یعنی  رضا
رسد تقطیع ای  سلال اختاللی در معنا و برداشات پرساش دوم    گرچه به نمر می ؛است

پرسشی جداگانه است کاه در ماورد نمااز باا     السافی مزید در  ده است. جملۀایجاد نسر
؛ سات نمااز باا لبااس ابریشام ا     ۀ دوم درباارۀ لئپوست درندگان سلال شده است و مس

گذارد. از سوی دیگر گفتنای اسات    نمی تأثیربنابرای  نبود یسی از دو سلال در دیگری 
نا::  .) اورت کامال آورده اسات    بهالتهذیب شیخ طوسی هر دو حالت حدیث را در 

آن را  شدۀ (  دوق ای  حدیث و تقطیع۲۱۹، ص9و ج ۲۱3، ص۲جق، ۰۴۱۷ ،طوسی
 گزارش نسرده است. م  الیحضردر 

خصوص که  هرسد شیخ  دوق نیز از تقطیع احادیث بری نیست؛ ب میگرچه به نمر 
های وی گاه حذف سند و معصوم نیز اتفاق افتاده و سابب از دسات رفات      در گزارش

   بیشتری شده است.یقرا
      ٍعَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ِ الْحَسَ ِ بْا ِ عَطِیاةع عَا ْ عُاذعافِر

سْبِ النَّالِحَاةِ قعاالع تعسْاتعحِلُّهُ بِضعارْوِ إِحْادَى      ک ا وَ قعدْ سُئِلع عَ ْ اهللالع: سَمِعْتُ أعبَا عَبْدِ قع
 (۰۰3، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ).یدَیهَا عَلعى الْأُخْرعى



)باتکیهبرکتبأربعه(یابیاختالفاتنقلیدراحادیثمشابهمقایسهوریشه  337
 

، 9جق، ۰۴۰9 ادوق،  ). تعسْتعحِلُّهُ بِضعرْوِ إِحْدَى یادَیهَا عَلعاى الْاأُخْرعى   ها  آن وَ رُوِی 
 (۰5۲ص

گاری زن پرسایده شاد،     مزد نوحه شنیدم که دربارۀ  ادقاز امام »عذافر گفت: 
 «فرمود: با زدن یسی از دو دستش بر روی دیگری آن را حالل کند.

هام   سلال حذف شده است و فق  جواو را آورده است و دلیل آن م  الیحضردر 
بِ النَّالِحَاةِ إَِعا قعالعاتْ   سْا س... لعاا بَاأْسَ بِ  » ، جملاۀ اش یان حدیث قبلیدر پاای  است که 

آمده است به همی  دلیل دیگر سلال را نیااورده و آن را حاذف کارده اسات و     «  ِدْقا 
، ۰جق، ۰۴۰9نا::  ادوق،   .)یی دیگر هم بااز همای  کاار را انجاام داده اسات     درجا
 ،اش آورده شاود  یی و بدون حادیث قبلای  تنها بهم  الیحضر ( اگر ای  حدیث ۰39ص
شاود باا زدن    داند که چاه چیاز را مای    حدیث نمی ۀرسد و خوانند مر میمفهوم به ن یب

 دست روی دست، حالل کرد.
 . تقطیع توضیح معصوم یا راوی۲ـ۱ـ3

حدیث پز از بیان حسم یا پاسخ پرسش، ماورد تقطیاع قارار     ادامۀدر برخی موارد نیز 
 زیر: گاه از سمت معصوم است مانند نمونۀگرفته است. ای  توضی  

  بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ حَمَّادٍ عَ ِ الْحَلعبِی قعالع: سَأعلْتُ أعبَا عَلِی
ا عَ ِ الْقِرعاءَةِ فِی الْجُمُعَةِ إَِعا  َلَّیتُ وَحْدِی أعرْبَعا  أعجْهَرُ بِالْقِرعاءَةِ فعقعالع نععَمْ وَ قعاالع   اهللعَبْدِ 

 (۴۲۹، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).لْجُمُعَةِ وَ الْمُنعافِقِی ع فِی یوْمِ الْجُمُعَةاقْرعأْ بِسُورَةِ ا
خود  هرگاهقرالت در روز جمعه پرسیدم که  دربارۀ از امام  ادق»حلبی گوید: 

ود: بلاه و فرماود در   گزارم آیا قرالت را بلند بنوانم؟ فرم تنهایی چهار رکعت نماز می به
 «  را بنوان.جمعه و منافقی روز جمعه سورۀ

زء مات  حادیث   کاه جا  « وَ قعالع اقْرعأْ بِسُورَةِ الْجُمُعَةِ وَ الْمُنعاافِقِی ع فِای یاوْمِ الْجُمُعَاة    »
نیاماده اماا در    االستبصاار اسات در   سان  اماام  اادق    شود و ادامۀ محسوو می

؛ ۴۰5، ص۰جق، ۰9۵۱نا:: طوسای،   .)مطابق نقل کلینی گزارش شده اسات  التهذیب
  (۰۴، ص9جق، ۰۴۱۷، همو

تر کردن  حدیث و روش  قطیع توضیحی است که راوی در ادامۀتر آن ت در نوا رایج
زیر ای  ماورد   نمونۀکتاو حذف شده است.  ۀسن  معصوم داشته اما از سوی نویسند
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 کند: را بیشتر روش  می
  ْ َا إِلعاى  سأعنَّهُ شع  اهِیمَبْ ِ رَاشِدٍ قعالع حَدَّثعنِی هِشعامُ بْ ُ إِبْرع محمدعَلِی بْ ُ مَهْزِیارَ ع

عانِ فِی مَنْزِ لِهِ قعالع أعبِی الْحَسَ ِ الرِّضعا ا سُقْمَهُ وَ أعنَّهُ لعا یولعدُ لعهُ وَلعدٌ فعأعمَرعهُ أعنْ یرْفععَ  َوْتعهُ بِالْأَع
ْهَبَ  دَالِامَ الْعِلَّاةِ مَاا    نْتُ کبْ ُ رَاشِدٍ وَ  محمدثُرع وُلْدِی قعالع کعَنِّی سُقْمِی وَ  اهللفعفععَلْتُ فعأَع

مِ ْ هِشعاامٍ عَمِلْاتُ بِاهِ     :مِنْهَا فِی نعفْسِی وَ جَمَاعَةِ خعدَمِی وَ عِیالِی فعلعمَّا سَمِعْتُ َعلِ :أعنْفع
ْهَبَ   (9۱3، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).عَنِّی وَ عَ ْ عِیالِی الْعِلعلع اهللفعأَع

 رضاا ل کارد کاه باه اماام     ب  ابراهیم برای م  نق  هشام»راشد گوید:   محمد ب 
شود شسوه کرد. پز به او امر کرد کاه در   بیماری خود و اینسه دارای فرزند نمی ۀدربار

منزلش  دایش را به اَان باال ببرد. گوید ای  کار را انجام دادم و خداوند بیمااری را از  
نیاز   راشد گوید: ما   محمد ب بدنم بیرون برد و فرزندان بسیاری به م  عنایت فرمود. 

ام جادا   ای از خادمتسارانم و خاانواده   از م  و عده گاه چیههمواره بیمار بودم و بیماری 
از  شد. وقتی ای  خبر را از هشام شنیدم به آن عمل کردم پز خداوناد بیمااری را   نمی

 «ام برطرف ساخت. م  و خانواده
ا إِلعاى أعبِای   سأعنَّهُ شع  امُ بْ ُ إِبْرعاهِیمَبْ ِ رَاشِدٍ قعالع حَدَّثعنِی هِشع محمدعَلِی بْ ُ مَهْزِیارَ عَ ْ 

عانِ فِی مَنْزِلِهِ قعالع فعفععَلْتُ  الْحَسَ ِ الرِّضعا ا سُقْمَهُ وَ أعنَّهُ لعا یولعدُ لعهُ فعأعمَرعهُ بِأعنْ یرْفععَ  َوْتعهُ بِالْأَع
ْهَبَ   (۹۵، ص۲جق، ۰۴۱۷طوسی، ).ثُرع وُلْدِیکعَنِّی سُقْمِی وَ  اهللفعأَع
راشد است نیامده و به قسمت   محمد ب قسمت دوم حدیث که سن   التهذیبدر 

خواننده ای  برداشت را ، التهذیباول اکتفا شده است. با حذف قسمت دوم حدیث در 
بیمااری عادم    رفات   ی بکند که بلند کردن  دای اَان در منزل سبب از  از حدیث می

خواننده در اداماه  السافی مت  حدیث در قسمت دوم  وجود بااما ؛ شود دار شدن می بچه
 دای اَان در منزل، موجب برطرف شدن هار ناوا علال و    یابد که بلند کردن  درمی

شود. عالماه مجلسای نیاز طباق نقال       بیماری و همچنی  برای همۀ اهل آن منزل می
کناد و آن را   تر کلینی، استحباو بلند کردن  دای اَان در منزل را برداشت مای  کامل

( ۲۴3، ص۲ق، ج۰۴۱5داند.)مجلسای،   بیماری مای  رفت  ی ب ثرت فرزند و از سبب ک
، ۰ق، ج۰۴۰9کال حادیث آماده اسات.)ن::  ادوق،       السافیمانند  م  الیحضر در
 (۲۵۲ص
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 . ادراج۲ـ3 
دهاد،   در مت  یا سند حدیث تغییر مای « راوی»که به وضور شهید ثانی چهار حالتی را 

باه   ساه یسی از مصاادیق رایاج آن  شمرد.  اج برمیکند و همه را از مصادیق ادر مطرر می
شود و در دو حدیث مشابه قابل نیز مشاهده است، به ای  ترتیب  منجر می« مزید متنی»

 ای گمان بارود سان  معصاوم    گونه بهشود  است که سن  راوی در حدیث داخل 
( ای  اضافات ممس  است به دالیلی از سوی راوی ۰۱۴صق، ۰۴99 شهید ثانی،.)است
هاای حادیث    شود. در نقال  پرداخته میها  آن اخل در مت  حدیث شود که در ادامه بهد

کناد. ایا     ای را براساس فهم خود به مت  حدیث اضافه مای  گاهی راوی کلمه یا جمله
در غالاب ماوارد    ،خالف عرف نقل روایت در میان ا حاو استبرکه کامال   ،اضافات

 د.کن ت  را روش  میهمراه با قراینی است که تصرف راوی در م
 . تردید راوی۱ـ۲ـ3

کاه چاه چیازی از     شاود  گاه راوی در قسمتی از مت  حدیث دچار ش: و تردیاد مای  
یل برای جلاوگیری از نقال اشاتباه    دل ی به همیا راوی قبلش شنیده است؛  معصوم

 کند. ش: دارد بیان میها  آن درمت  حدیث، هر دو موردی را که 
عَ ْ عُثْمَانع بْ ِ عِیسَى عَ ْ أعبِی زُهْرعةع عَ ْ أُمِّ الْحَسَ ِ قعالع: مَرَّ بِی  دمحمأعحْمَدُ بْ ُ  .الف 

ءٍ تعصْنععِی ع یا أُمَّ الْحَسَ ِ قُلْاتُ أعغْازِلُ فعقعاالع أعمَاا إِنَّاهُ أعحَالُّ        أعمِیرُ الْمُلْمِنِی ع ا فعقعالع أعی شعی
 (9۰۰، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ).سْبِسأعوْ مِ ْ أعحَلِّ الْسْبِ سالْ

الحس    گذشت، به م  فرمود: ای أم از نزد م  می روزی علی»الحس  گوید:   أم
تاری    کانم، فرماود: آگااه بااش کاه ایا  حاالل        ریسی مای  کنی؟ گفتم پشم می کار  چه

 «.هاست تری  کسب هاست یا از حالل کسب
 ای  عبارت از طارف  افتاده است. احتماال « سْبِسأعوْ مِ ْ أعحَلِّ الْ»عبارت  التهذیبدر 

ها  تری  کسب یسی را از حاللر پشمراوی وارد مت  شده است زیرا در ای  اینسه پیامبر 
، 5جق، ۰۴۱۷نا:: طوسای،   .)تری  کسب بیان کرده، ش: داشته است عنوان حالل  یا به
 (9۲3ص

الْفعرَّاءِ عَ ْ أعبِای عَبْادِ    اهللبْدِ عَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ أعبِی عَ .و
ا قعالع: قعالع لعهُ رَجُل  مِ ْ أع ْحَابِنعا رُبَّمَا اشْتعبَهَ الْوَقْتُ عَلعینعا فِی یوْمِ الْغعایمِ فعقعاالع تععْارِفُ     اهلل
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َعا ارْتعفععَاتْ أع ْاوَاتُهَا وَ   ةُ قُلْتُ نععَامْ قعاالع إِ  سمْ بِالْعِرعاقِ یقعالُ لعهَا الدِّیکهَذِهِ الطُّیورَ الَّتِی عِنْدَ
 (۲3۴، ص9جق، ۰۴۱۷)کلینی، .فعقعدْ زَالعتِ الشَّمْزُ أعوْ قعالع فعصَلِّهتعجَاوَبَتْ 

بساا اتفااق    عارض کارد چاه    مردی از ا حاو ما به امام  ادق»گوید:  فراء می
کاه   شاود. فرماود: پرنادگانی را    افتد که در روزهای ابری، وقت نماز بر ما مشتبه می می

شناسای؟ گفاتم آری. فرماود:     گویناد، مای   خودتان در عراق دارید و به آن خروس مای 
بلند شد و همگی به آواز درآمدند و به یسادیگر جاواو دادناد، زوال    ها  آن هرگاه آواز

 «آفتاو شده است. یا اینسه فرمود در آن موقع نماز بنوان.

دلیال   باه  سات کاه راوی  ا ای اضاافه تردید راوی است و  ۀدهند نشان« أعوْ قعالع فعصَلِّه»
آماده   السافینیز مانند  التهذیبداخل در مت  حدیث کرده است. در  ،تردیدی که داشته

قعاالع إَِعا  »...  اورت   باه  م  الیحضراما در  (۲۹۹، ص۲جق، ۰۴۱۷ن:: طوسی، )است
اشاره کارده   خواندن نمازه آمده که فق  ب« فعصَلِّ :ارْتعفععَتْ أع ْوَاتُهَا وَ تعجَاوَبَتْ فععِنْدَ َعلِ

 (۲۲۰، ص۰ق، ج۰۴۰9 دوق، ن:: .)است

 . تکمیل روایت۲ـ۲ـ3
مت  ی: روایت را تسمیل آشنایی با روایات مشابه  سبب بهگاهی نیز راوی ممس  است 

 و به آن چیزی اضافه نموده است.کرده 
 اهللیرٍ عَ ْ عُبَیدِ سابْ ِ بُعَ ِ  ابْ ِ فعضَّالٍعَ ِ  محمدبْ ُ یحْیى عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ  محمد .الف

إِدْرَاجاا    :ثُرُ عَلعی فعقعاالع أعدْرِجْ  َالعاتع  سا عَ ِ السَّهْوِ فعإِنَّهُ ی اهللالْحَلعبِی قعالع: سَأعلْتُ أعبَا عَبْدِ 
إَِعا سَاهَا   وَ رَوَى أعنَّاهُ واِ وَ السُّاجُودِ  کءٍ الْإِدْرَاجُ قعالع ثعلعاثُ تعسْبِیحَاتٍ فِی الرُّ قُلْتُ فعأعی شعی

 (9۹۵، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).فِی النَّافِلعةِ بَنعى عَلعى الْأعقعلِّ
عالج شا: پرسایدم، چاون بسایار شا:       ۀدربار  ادقاز امام »اهلل گوید:  عبید

کردن نمااز چیسات؟ فرماود:     هیچندپاک . گفتم  هیچندپاکردم. فرمود: نماز خود را  می
در نمااز نافلاه شا:     نمازگزاریت شده هرگاه روا ؛ وسه تسبی  در رکوا و سجود بگو
 «کرد، باید بنا را بر کمتر بگذارد.

جزء مت  حدیث نیست و احتمااال  از  « وَ رَوَى أعنَّهُ إَِعا سَهَا فِی النَّافِلعةِ بَنعى عَلعى الْأعقعلِّ»
بادون ایا     التهاذیب سوی راوی برای تسمیل روایت آورده شاده اسات. حادیث در    

نا::  .)نیامده است« ابْ ِ فعضَّالٍ»و « بْ ُ یحْیى محمد»و در سندش نیز  قسمت مزید آمده
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از سوی ای  راویان  ورت  السافیشاید ای  ادراج در  (9۴۴، ص۲جق، ۰۴۱۷طوسی،  
 گرفته است.

عَ ْ سَهْلِ بْ ِ زِیادٍ عَ ْ عَمْرِو بْ ِ عُثْمَانع عَا ْ   محمدبْ ُ الْحَسَ ِ وَ عَلِی بْ ُ  محمد .و
ا قعالع قعاالع لِای... وَ إِنَّ    اهللالْنعزَّازِ عَ ْ هَارُونع بْ ِ خعارِجَةع عَ ْ أعبِی عَبْدِ  اهلل ِ عَبْدِ بْ محمد

مِالعاةِ  َالعاةٍ وَ إِنَّ    تُوبَةع فِیهِ لعتععْدِلُ أعلْفَ  َلعاةٍ وَ إِنَّ النَّافِلعاةع فِیاهِ لعتععْادِلُ خعمْازَ    سالصَّلعاةع الْمَ
قعالع سَاهْل   رٍ لععِبَادَة  وَ لعوْ عَلِمَ النَّاسُ مَا فِیهِ لعأعتعوْهُ وَ لعوْ حَبْوا  کغعیرِ تِلعاوَةٍ وَ لعا َِالْجُلُوسَ فِیهِ بِ

کلینای،  ).وَ رَوَى لِی غعیرُ عَمْرٍو أعنَّ الصَّلعاةع فِیهِ لعتععْدِلُ بِحَجَّةٍ وَ أعنَّ النَّافِلعةع فِیهِ لعتععْادِلُ بِعُمْارعةٍ  
 (۴۵۱، ص9جق، ۰۴۱۷

در آن اسات و در پایاان    خوانادن  نمااز فضیلت مسجد کوفاه و   ای  حدیث دربارۀ
عمرو برای م  روایت کرد کاه نمااز    از یرغسهل گفت: کسی »گوید:  حدیث راوی می

ایا  قسامت مزیاد را    « برابر ی: حج و نماز نافله برابر ی: عمره اسات.  در آنواجب 
بیان کرده است و جزء مات  حادیث   راوی برای تسمیل برشمردن فضایل مسجد کوفه 

ای  قسامت مزیاد راوی نیاماده اسات و همچنای        التهذیبنیست. در  امام  ادق
وَ إِنَّ »نیاز از   المحاسا  از سند افتااده اسات. در   « محمدبْ ُ الْحَسَ ِ وَ عَلِی بْ ُ  محمد»

 :آماده اسات    ورت ی ابه بعد نیامده است و سندش نیز به « الْجُلُوسَ فِیهِ بِغعیرِ تِلعاوَةٍ...
بْا ِ زِیاادٍ عَا ْ     محماد نْدِی عَا ْ  سالْبَرْقِی عَ ْ عَمْرِو بْ ِ عُثْمَانع الْ اهللأعحْمَدُ بْ ُ أعبِی عَبْدِ »

 (۹5، ص۰جق، ۰9۷۰؛ برقی، ۲۹۱صق، ۰۴۱۷ن:: طوسی، )«.هَارُونع بْ ِ خعارِجَة
 و تفسیر راوی . توضیح3ـ۲ـ3

وجه نشده یا اینساه گماان کارده    ا خود حدیث را متدر برخی موارد نیز احتماال  راوی ی
 برای خواننده نامفهوم است؛ به همی  سبب توضیحی به آن افزوده است.

عَلِی بْ ُ إِبْرعاهِیمَ عَ ْ أعبِیهِ عَ ِ ابْ ِ أعبِی عُمَیرٍ عَ ْ عَبْدِ الرَّحْمَ ِ بْ ِ الْحَجَّااجِ عَا ْ    .الف
ص نعهَى عَ ِ التَّلعقِّای قُلْاتُ وَ    اهلللعا تعلعقَّ فعإِنَّ رَسُولع   ا اهللبُو عَبْدِ مِنْهَالٍ الْقعصَّاوِ قعالع قعالع أع

مِ الْغعدْوَةُ وَ الرَّوْحَةُ قعالع أعرْبَاعُ فعرعاسِاخع   کمَا حَدُّ التَّلعقِّی قعالع مَا دُونع غعدْوَةٍ أعوْ رَوْحَةٍ قُلْتُ وَ 
 (۰5۵، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ).فعلعیزَ بِتعلعقٍّ :لِقعالع ابْ ُ أعبِی عُمَیرٍ وَ مَا فعوْقع َع

از  فرمود: تلقای نسا ؛ چاون رساول خادا      امام  ادق»منهال قصاو گوید: 
یاا    ابحگاه تلقی نهی فرموده است. گفتم: حد تلقی چقدر چیست؟ فرماود: حرکات   
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یار  عم و عصرگاه چه مقدارند؟ فرمود: چهار فرساخ. ابا  ابای     بحگاهعصرگاه. گفتم: 
 «بیشتر از ای  تلقی نیست.گفت: 

جازء مات  حادیث نیسات و     « فعلعیزَ بِتعلعقٍّ :قعالع ابْ ُ أعبِی عُمَیرٍ وَ مَا فعوْقع َعلِ»جملۀ 
 ااهر حادیث   »گویاد:   راوی برای تفسیر حدیث آن را آورده است. عالمه مجلسی می

  داللت بر ای  دارد که خود چهار، داخل در تلقی نیست اما تفسایرش ]کاه سان  ابا    
طور که بی  ا حاو مشهور است، بارخالف آن اسات و امساان      عمیر است[ همان ابی

مجلسای،  «)تر از چهار فرساخ باشاد.   دارد ارجاا اسم اشاره ]َل:[ در کالمش به پایی 
طوسای،  ن:: بدون ای  قسمت مزید آمده است.) التهذیب( در ۰5۰، ص۰۵ق، ج۰۴۱۴
 (۰۹3، ص۷جق، ۰۴۱۷
رٍ عَ ْ عَبْدِ الرَّحْمَ ِ سنْهُ عَ ْ عَمْرِو بْ ِ عُثْمَانع عَ ْ حُسَی ِ بْ ِ بَ[ عَ بْ ُ یحْیى محمد] .و

وفعةِ مَسْجِدٌ یقعالُ لعهُ مَسْجِدُ السَّهْلعةِ لعوْ أعنَّ سا قعالع قعالع: بِالْ اهللبْ ِ سَعِیدٍ الْنعزَّازِ عَ ْ أعبِی عَبْدِ 
بِ وَ بَیاتُ  کا لعأعجَارَهُ عِشْرِی ع سَانعة  فِیاهِ مُنعاا ُ الرَّا    اهللارَ عَمِّی زَیدا  أعتعاهُ فعصَلَّى فِیهِ وَ اسْتعجَ

 اهللإِلَّاا فعارَّجَ    اهللرُووٌ قع ُّ فعصَلَّى فِیهِ بَی ع الْعِشعااءَی ِ وَ دَعَاا   سإِدْرِیزَ النَّبِی ا وَ مَا أعتعاهُ مَ
 (۴۵۹، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).رْبَتعهُک

رٍ عَ ْ عَبْدِ الرَّحْمَ ِ بْا ِ  سعَمْرِو بْ ِ عُثْمَانع عَ ْ حُسَی ِ بْ ِ بَ [ عَنْهُ عَ ْ بْ ُ یحْیى محمد]
وفعةِ مَسْجِدٌ یقعالُ لعهُ مَسْاجِدُ السَّاهْلعةِ لعاوْ أعنَّ    سا قعالع: قعالع بِالْ اهللسَعِیدٍ الْنعزَّازِ عَ ْ أعبِی عَبْدِ 

قِیالع وَ  بِ کعِشْرِی ع سَنعة  فِیهِ مُنعا ُ الرَّا اهلللعأعجَارَ لعهُ  اهللعَمِّی زَیدا  أعتعاهُ فعصَلَّى فِیهِ وَ اسْتعجَارَ 
رُووٌ قع ُّ فعصَلَّى فِیهِ مَا بَی ع سوَ بَیتُ إِدْرِیزَ النَّبِی ا وَ مَا أعتعاهُ مَ بُ قعالع الْنعضِرُ اکمَ ِ الرَّا

 (۲۹۲، ص9ج ق،۰۴۱۷طوسی، ).هُرْبَتعک اهللعَزَّ وَ جَلَّ إِلَّا فعرَّجَ  اهللالْعِشعاءَی ِ فعدَعَا 
در  ای  حدیث دربارۀ مسجد سهله، یسی از مساجد کوفه است که امام  ادق

آن مساجد جاای خوابانیادن شاتِر ساوار و خاناۀ إدریاز        »فرمایند:  میان حدیث می
که  اهرا  توضای  راوی اسات آماده کاه      قسمت مزیدی التهذیبدر « است. نبی
به اینساه   با توجه« است. فرمود: خضر مامگویند آن سوار چه کسی است؟ ا»

گونه تصور کرد که ای  قسمت مزیاد   توان ای  سند دو حدیث کامال  یسسان است می
از سوی شیخ طوسی یا ناقالن بعد از محمد ب  یحیای تاا شایخ، وارد حادیث شاده      

 است.
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 . تأیید و تثبیت راوی۴ـ۲ـ3 
د کند در مات  حادیث عباارتی را    راوی گاهی اوقات برای اینسه  حت روایتی را تأیی

حادیث آمده اکه در مت  « وَ أعنعا حَاضِر »برای مثال در روایات زیر عبارت  ؛کند اضافه می
م  در آنجا حاضر باودم کاه   »است برای تأیید  حت حدیث است به ای   ورت که 

 «چنی  فرمودند یا چنی  اتفاقی افتاد. امام
بْ ِ حَمَّادٍ عَ ْ عُمَارع   اهللهِیمَ بْ ِ إِسْحَاقع الْأعحْمَرِ عَ ْ عَبْدِ عَ ْ إِبْرعا محمدعَلِی بْ ُ  .الف

ءٌ  فعقعالع لعهُ لعیزَ عِنْدَنعا الْیوْمَ شعای  وَ أعنعا حَاضِر ا یقْتعضِیهِ  اهللبْ ِ یزِیدَ قعالع: أعتعى رَجُل  أعبَا عَبْدِ 
یافَ  کفعقعالع لعهُ الرَّجُلُ عِدْنِی فعقعالع  اهللإِنْ شعاءَ  :عْطِینَّهُ یأْتِینعا خِطْر  وَ وَسِمَة  فعتُبَااُ وَ نُسوَ لع
 (۵5، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ).وَ أعنعا لِمَا لعا أعرْجُو أعرْجَى مِنِّی لِمَا أعرْجُو کأععِدُ

 (۰3۷، ص5ج ق،۰۴۱۷طوسی، ن:: .)بدون ای  مزید آمده است التهذیبدر 
بْ ِ جَبَلعةع عَ ْ أعبِای الْمَغْارعاءِ عَا ْ     اهللعَنْهُ عَ ْ عَبْدِ  بْ ِ سَمَاعَة[ محمد]الْحَسَ ُ بْ ُ  .و

فعقعاالع نُعْطِای    وَ أعنعا حَاضِر ا  اهللأعنَّ إِبْرعاهِیمَ بْ ع أعبِی الْمُثعنَّى سَأعلع أعبَا عَبْدِ   إِبْرعاهِیمَ بْ ِ مَیمُونٍ
لِّ شعاةٍ دِرْهَما  فعقعالع سهَا وَ أعلْبَانُهَا وَ یعْطِینِی الرَّاعِی لِالرَّاعِی بِالْجَبَلِ الْغعنعمَ یرْعَاهَا وَ لعهُ أع ْوَافُ

بَأْسٌ قُلْتُ فعإِنَّ أعهْلع الْمَسْجِدِ یقُولُونع لعا لِأعنَّ مِنْهَا مَا لعیزَ لعهَا  ُوفٌ وَ لعاا لعابَ      :لعیزَ بِذعلِ
نا:: طوسای،   ).هَبُ بَعْا ٌ وَ یبْقعاى بَعْا ٌ   یاذْ  :ا وَ هَلْ یطعیبُهُ إِلَّا َعلِ اهللفعقعالع أعبُو عَبْدِ 

 (۰۲۷، ص۷ج ق،۰۴۱۷
 (۲۲۴، ص۹جق، ۰۴۱۷ن:: کلینی، .)بدون ای  قسمت مزید آمده است السافیدر 

 عمدی. تصرف 3ـ3
یا نویسنده برای اینسه مورد غضب گروهای خااص قارار نگیارد     و گاهی اوقات راوی 

کناد.   مای  پنهان و یا باا کنایاه بیاان    و یا شاید از روی تقیه قسمتی از حدیث را  عمد به
گاهی نیز ممس  است برای نشان دادن عدم ضعف سند، راوی ضعیف آن را تغییر و یا 
از سند بیندازد که ای  نوعی تدلیز است. برای مثال به حادیث زیار توجاه کنیاد کاه      

  اهرا  هر دو نوا اختالف متنی و سندی را دارد.
عَا ِ  بْ ِ إِسْمَاعِیلع بْ ِ بَزِیاعٍ   محمدبْ ِ الْحُسَی ِ عَ ْ  محمدبْ ُ یحْیى عَ ْ  محمد الف.
ا وَ هُاوَ یلْعَا ُ    اهللعَ ِ الْحُسَی ِ بْ ِ ثُوَیرٍ وَ أعبِی سَلعمَةع السَّرَّاجِ قعاال سَمِعْنعا أعبَا عَبْدِ  الْنعیبَرِی
وَ مُعَاوِیاةُ وَ   فُلعاان  وَ  فُلعان وَ  فُلعان النِّسَاءِ  تُوبَةٍ أعرْبَعَة  مِ ع الرِّجَالِ وَ أعرْبَعا  مِ عسلِّ مَکفِی دُبُرِ 
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 (9۴۲، ص9جق، ۰۴۱۷کلینی، ).مِ أُخْتُ مُعَاوِیةعسیسَمِّیهِمْ وَ فُلعانعةُ وَ فُلعانعةُ وَ هِنْدٌ وَ أُمُّ الْحَ
شنیدم که پز از هار نمااز    از امام  ادق»الحسی  ب  ثویر و أبی سلمه گفتند: 

فرمود: فالن و فالن و فاالن و   یممردان و چهار نفر از زنان را لع  واجب چهار نفر از 
 «حسم خواهر معاویه.  برد و فالن و فالن و هند و أم را نام میها  آن معاویه و

بْا ِ   محماد بْا ُ یحْیاى عَا ْ     محماد   ورت آمده است:  ای   به التهذیبحدیث در 
یعٍ عَ ِ الْحُسَی ِ بْ ِ ثُوَیرٍ وَ أعبِی سَلعمَةع السَّرَّاجِ قعااال  بْ ِ إِسْمَاعِیلع بْ ِ بَزِ محمدالْحُسَی ِ عَ ْ 
 الِ وَ أعرْبَعا  مِ ع النِّسَاءِا تُوبَةٍ أعرْبَعَة  مِ ع الرِّجَاسلِّ مَکا وَ هُوَ یلْعَ ُ فِی دُبُرِ  اهللسَمِعْنعا أعبَا عَبْدِ 

مِ أُخْاتَ  سا مِّیهِمْ وَ فُلعانعةع وَ فُلعانعةع وَ هِنْدَ وَ أُمَّ الْحَوَ مُعَاوِیةع وَ یسَ فُعْلعانعوَ  الْعَدَوِیوَ  التَّیمِی
 (9۲۰، ص۲ج ق،۰۴۱۷)ن:: طوسی، .مُعَاوِیةع
« تیمی، عدوی، فُعالن و معاویه»برده است که   چهار نفر از مردان را نام التهذیبدر 

« الْنعیبَرِی» یبالتهذاست. همچنی  در سند  برده  نامفق  معاویه را  السافیهستند اما در 
اسات کاه وی را ضاعیف الماذهب و غاالی      «  خیبری ب  علی الطحان»افتاده است. او 

( شااید شایخ   ۰۹۹ص، ۰95۹؛ نجاشای،  ۹5ص، ۰95۴نا:: ابا  غضاالری،    .)دانند می
 طوسی با انداخت  ای  فرد از سندش خواسته ضعیف بودن سند را پنهان کند.

نالتاان األخیرتاان   سع  الثالثة بتارتیبهم و ال نایات األول عبارة سال»گوید:  مجلسی می
ه مشاهود اسات ایا     کا  چنان (۰۷۹، ص۰۹ج ق،۰۴۱۴مجلسی، )«.ع  عالشة و حفصة

 عمدی است.ها  آن جای آوردن اسم به« فُلعان »به  السافیتعبیر 

گاهی اوقات نیز ممس  است راوی و یا نویسنده بنواهد غضب و نفرت خاود   .و
مانناد  ؛ نیز بوده است در مت  حادیث وارد کناد   المهرا به شنصی که مورد خشم 

استفاده شده است « سَمُرعةع بْ ع جُنْدَوٍ»برای « اهلللععَنعهُ »از لفظ  التهذیبحدیث زیر که در 
 نیامده است. السافیاما در 

یارٍ عَا ْ   سبْا ِ بُ  اهللبْ ِ خعالِدٍ عَ ْ أعبِیهِ عَ ْ عَبْدِ  محمدعِدَّة  مِ ْ أع ْحَابِنعا عَ ْ أعحْمَدَ بْ ِ 
فِای حَاالِ ٍ لِرعجُالٍ مِا ع       انع لعاهُ عَاذْق   کزُرَارَةع عَ ْ أعبِی جَعْفعرٍ ا قعالع: إِنَّ سَمُرعةع بْ ع جُنْدَوٍ 

 (۲۵۲، ص۹جق، ۰۴۱۷کلینی، ). الْأعنْصَارِ وَ...
رَارَةع عَ ْ أعبِای جَعْفعارٍ ا   یرٍ عَ ْ زُسبْ ِ بُ اهللبْ ِ خعالِدٍ عَ ْ أعبِیهِ عَ ْ عَبْدِ  محمدأعحْمَدُ بْ ُ 

 . ...لِرعجُالٍ مِا ع الْأعنْصَاارِ وَ    انع لعاهُ عَاذْق  فِای حَاالِ ٍ    ک اهلللععَنعهُ قعالع: إِنَّ سَمُرعةع بْ ع جُنْدَوٍ 
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 (۰۴5، ص۷ج ق،۰۴۱۷طوسی، ) 
 گیری  . نتیجه۴

تواند در سه حالت مزید، تبادیل کلماات و مقلاوو     حدیث مشابه می اختالف میان دو
گاردد کاه    گیری حدیث مزیاد، باه اضاافات راوی برمای     علت شسل ر  بدهد. معموال 

ییاد  یل مت ، تفسیر حدیث و یا اعاالم تأ سبب بیان تردید، تسم توضیحاتی را در سند به
هاا را از گازارش    چند نقل مشابه ایا  افازوده   کند و تنها مقایسۀ حسم حدیث درج می
 کند. ا لی شناسایی می
گیری دسته روایات مشابه شده است،  به شسل رت احادیث که منجیسی دیگر از آفا

تقطیع و قطعه قطعه کردن ی: روایت بلند توس  نویسنده یا مرجاع وی اسات. شایخ    
ویژه روایاات کاافی باه     کند و به طوسی از جمله نویسندگانی است که بسیار تقطیع می

شاوند. وی پاز از    یدست وی مسرر، برای اتناَ کارکرد حسم فقهی جداگانه تقطیع م
تقطیع ی: حدیث، گاهی در تهذیب یا استبصار، نقل کامل کلینی را که نسبت باه نقال   

 شود، گزارش کرده است.  خودش مزید محسوو می
هایی که احادیث مشابه اختالف داشتند مانند تصحیف، تحریف  دیگر حالت مطالعۀ

وردی که حدیث را متفااوت از  جز م به نشان داد شیخ طوسی معموال  ،و نقل به معنا و...
کلینی گزارش کرده است، در جایی یا کتابی دیگر، همان حدیث را مطابق نقال کلینای   

متفااوت از کتااو    در دست داشت  چندی  نسنۀحاکی از  آورد. ای  پدیده احتماال  می
کند، سن  خاود شایخ طوسای     کافی نزد شیخ طوسی است. آنچه ای  ادعا را اثبات می

چهار استادش را هری:  الفهرستی کافی و شرر حال کلینی است. وی در هنگام معرف
یا: باا   هر برد. شیخ مفید و شریف مرتضای  جداگانه سندهایی تا کلینی داشتند، نام می

غضالری باا پانج     ی: سند تا کلینی، روایات کافی را برای شیخ طوسی نقل کردند. اب 
کافی را برای شیخ تدریز کردند. شایخ  عبدون با دو سند،   سند منتلف تا کلینی و اب 

هاای کاافی را بار ابا  غضاالری       کند از میان ای  اساتید، اکثر بنش طوسی تصری  می
ها نشان از کثرت اساتید و اسناد  ای  یافته (۲۰۰صق، ۰۴۰۷طوسی، .)قرالت کرده است

های متفاوت از روایات آن در دسات شایخ    شود نسنه شیخ تا کافی است که سبب می
 ه باشد.بود
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حالت اختالفی رایج دیگری که در احادیث مشابه فراوان دیده شد، تغییار و تبادیل   
کلمات بود که اگر به حروف مشابه تغییر کردند، تصحیف و اگر به معنای مشابه رفتند، 

ایا    ۀمشابه رفتند، تحریف خوانده شد. در هما معنا و اگر به  اهر و معنایی غیرنقل به 
یر معنای حدیث وجود دارد؛ ولای تحریاف بایش از هماه، باعاث      ها احتمال تغی حالت

ویژه اگر راوی عامدانه دست باه تحریاف    نوسان بار معنایی مت  حدیث خواهد شد؛ به
 بنشی از مت  بزند.
ی: از یث کافی و دیگر کتب اربعه، در هراختالفات سندی بی  احاد ،از سوی دیگر

 ساند کاامال   »هاای   مقلاوو، باه شاسل   موارد مزید، تصحیف، نقل به معنا، تحریاف و  
هایی  هایی متفاوت و در بنش سندی که در بنش»و گاه « متفاوت سند کامال »، «یسسان
 شود. دیده می« است مشابه

ارد که احادیث از میان خیل عمیم اختالفات در احادیث مشابه، مواردی هم وجود د
صاوص در احادیاث کوتااه    خ هکتب اربعه نقل شدند. ای  موارد ب مشابه یسسان در همۀ

 دهد. ر  می
هاای حادیثی و از    پاژوهش  احادیث مشابه ای  الزام را درباارۀ  در هر روی، مقایسۀ

دهد که برای انجام تحقیقی عمیق و رسیدن به مراد واقعی  تر فقهی را نشان می مهم ههم
معصوم، بایسته است در هر موضوعی احادیث مشاابه گاردآوری و مطالعاه شاوند تاا      

هام مقایساه    پژوه الزم است احادیث مشابه را با بر حدیثها روش  گردد. یعنی  کاستی
کند. همچنی  افزون بر کتب اربعه، حدیث در کتب حدیثی که  و قبل از کتاب اربعاه   

 نیز شناسایی و بررسی شود تا در یافت  نقل  حی  کم: کند.
 

 نوشت پی
ای ماورد   است، میان ماذاهب دیگار مسائله   ای  شرط که از اجماعیات بلسه ضروریات فقاهت شیعه * 

شمارند. ای  کراهت به  ها امامت فاسق را  حی  ولی مسروه می ها و مالسی ، شافعیاه . حنفیاستنزاا 
هاا حتای    گردد. ولی به نمر مالسی نمر دو گروه اول در  ورتی که فاسقی به فاسقی اقتدا کند مرتفع می

 ؛مر ای  سه مذهب، امامت فاسق برای عادل مجااز اسات  در ای  فرض هم کراهت باقی است. پز به ن
ه اسات. طباق   اما در فقه حنابله، امامت فاسق به جز برای نماز جمعه و عیدی  مردود و باطل اعالم شد

سبب ضرورت از اقتدا به عادل در نماز جمعه و عیدی  معذور شدیم، در ای  ساه   فتوای حنبلیان اگر به
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   (۹5۷، ص۰ق، ج۰۴۰۵.)ن:: جزیری، خواهد بود نماز امامت فاسق  حی  و مجزی 
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