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  چکیده

تقطیع در لغت به معناي قطعه قطعه کردن و در اصطالح اهل حدیث، نقـل بخشـی از روایـت و تـرك     

بخشی دیگر از آن است. این پدیده که از آغاز دوران نقل حدیث وجود داشت و با شروع تدوین جوامع 

برخی  هاي مثبت و منفی مواجه بوده و برخی آن را مجاز و العمل موضوعی رواج بیشتري یافت، با عکس

آور، شـیخ   اند؛ از جمله کسانی که در اثر حدیثی خود به تقطیع پرداخته، محدث نام دیگر آن را برنتابیده

است. تأثیرپذیري محدثان و فقیهـان از ایـن کتـاب بـر کسـی       ال یحضره الفقیه منصدوق در کتاب 

هـاي مؤلـف    شده در این اثر حدیثی، علل و انگیزه پوشیده نیست. بررسی میزان فراوانی روایات تقطیع

هـایی اسـت کـه در     ها چه بوده است، موضوعات و پرسش براي تقطیع روایات و اینکه آثار این تقطیع

شده است. نتایج تحقیق که اغلب با روش مقایسـۀ روایـات متحـد بـا     ها پرداخته  این پژوهش به آن

 626روایت موجود در ایـن کتـاب، حـداقل     5920دهد که از مجموع  یکدیگر به دست آمده، نشان می

شود. اکتفا بـه موضـع    درصد کل روایات را شامل می5/10شده وجود دارد که حدود  مورد روایت تقطیع

اختصار کتاب و عقیـده یـا فتـواي خـاص مؤلـف، بخشـی از علـل و         حاجت، تبویب موضوعی روایات،

هاي تقطیع روایت در این کتاب بوده است. همچنین از این میان مشخص شـد کـه تقطیـع در     انگیزه

شده است، مخل معناي صـحیح یـا کامـل     درصد کل روایات تقطیع8/15روایت که معادل  100حدود 

  باشد. می

، من ال یحضـره الفقیـه  تصار در متن، روایات متحد، فهم حدیث، تقطیع روایت، اخ ها: کلیدواژه
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  مقدمه .1

هاي متنی در روایات، ناشی از تقطیع روایت توسط راوي به هنگام نقل  برخی از آسیب

هاسـت. البتـه    روایت یا توسط محدثان و نویسندگان کتب روایی به هنگـام تـدوین آن  

سـت نیسـت و چـه بسـا ضـروري و      زا و نادر خـودي خـود امـري آسـیب     تقطیع بـه 

ناپذیر نیز باشد، اما تقطیع مخل به معنـا کـه موجـب ابهـام در روایـت یـا فهـم         اجتناب

  زاست. شود، نادرست و آسیب ناصحیح آن می

یکی از منابع اصلی روایی شیعه که از هنگام تألیف مورد توجه علمـا و فقهـا واقـع    

اثر شیخ صدوق است. او اگرچه این کتاب را بـه قصـد    یحضره الفقیهمن �شده، کتاب 

استفادۀ مردم عادي و غیرمجتهد که دسترسی به فقیه ندارند تألیف کرد، امـا خیلـی زود   

به مرجعی براي اهل علم تبدیل شد. وي در این کتاب، به نقل روایات مـورد پـذیرش   

اي پرهیز از زیاد شدن حجم کتاب، از ذکر داده، اکتفا نموده و بر ها فتوا می خود که بدان

  کامل اسناد روایات خودداري کرده است. 

مـن  ، بررسی میزان تقطیع متنـی روایـات در کتـاب    شده در این مقاله موضوع بررسی

زا بودن یا نبـودن ایـن    هاي تقطیع و همچنین بررسی آسیب ، علل یا انگیزه�یحضره الفقیه

تقطیعات نسبت به فهم درست از روایات است. از آنجا که این کتاب که در این نوشته از 

شود، همواره مورد مراجعۀ مجتهدان و صاحبان فتواست،  یاد می الفقیهآن با عنوان مختصر 

ناصـحیح یـا فهـم نـاقص و      تواند منجر به اسـتنباط  میتقطیعات نادرست احتمالی در آن 

  سازد. خوبی آشکار می د و همین امر اهمیت بررسی این موضوع را بهناصواب شو

را پیدا کرد و سـپس   الفقیهشده در  براي این منظور ابتدا باید مصادیق روایات تقطیع

هـا در   بـودن آن  ها، به علت یا انگیزۀ تقطیع دست یافت و در نهایت مخـل  با تحلیل آن

فهم صحیح از معناي روایت را مورد بررسـی قـرار داد. چگـونگی تشـخیص روایـات      

گرفته، معیارهایی دارد کـه در خـ�ل    شده و درستی و نادرستی تقطیعات صورت تقطیع

  ها اشاره خواهد شد. بحث به آن

هیم وي معرفی، و سپس با تبیین مفـا  الفقیهاختصار، شیخ صدوق و کتاب  در آغاز به

تقطیع و اختصار و مباحث مرتبط همچون جواز و منـع آن، بـه موضـوع اصـلی یعنـی      

  شود. پرداخته می  الفقیهتقطیع روایت در کتاب 
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  شیخ صدوق .2

از   محمد بن علی بن حسین بن موسـی بـن بابویـه قمـی مشـهور بـه شـیخ صـدوق،        

و فقیـه  ترین محـدث   ترین علماي شیعه در قرن چهارم هجري است. او را بزرگ بزرگ

انـد کـه    اثـر علمـی بـه او نسـبت داده     300و حـدود    به شمار آورده  قم  مکتب حدیثی

 معـانی   ،من �یحضره الفقیـه ها امروزه در دسترس نیست. ع�وه بر کتاب  بسیاري از آن

از دیگـر    صفات الشیعإل  و  الدین کمال، علل الشرایع، الخصال  ،الرضا عیون اخبار  ،ا�خبار

  آیند. آثار او به شمار می

یـاد کـرده و   » جلیـل القـدر  «خود، از او بـا عنـوان    الفهرستشیخ طوسی در کتاب 

نظر در اخبـار اسـت    به رجال، ناقد و صاحباو حافظ احادیث، بصیر و آگاه «گوید:  می

قم همانند او در فراوانى و سرشارى علم و از حفـظ    که در میان علما و دانشمندان اهل

ق، 1420طوسـی،  »(داشتن حدیث دیده نشده و داراى حـدود سیصـد تصـنیف اسـت.    

ابـو جعفـر   «شناس بزرگ، نجاشی از او با عنـوان   ) همچنین رجال710، شمارۀ 443ص

کنـد و   یـاد مـى  » قم، شیخ و فقیه ما و چهرۀ درخشان و آبروى شـیعه در خراسـان  اهل 

وسال بود، بزرگان شـیعه   سن که کم وارد بغداد شد و درحالى 355او در سال «افزاید:  مى

  )1049، شمارۀ 389ش، ص1365نجاشی، »(از او استماع حدیث و اخذ معارف کردند.

بیش از هفتاد سـال از عمـر پرثمـرش    که  هجرى درحالى 381وي سرانجام در سال 

گذشت، چشم از جهان فروبست. آرامگاه او در شهر رى به فاصلۀ کوتاهى از مرقـد   مى

  )12و 6ق، مقدمه، ص1413قرار دارد.(ابن بابویه،   حضرت عبدالعظیم حسنى

 کتاب من ال یحضره الفقیه .3

بـه زبـان   » کتاب کسی که به فقیه دسترسـی نـدارد  «به معناي   من �یحضره الفقیه  کتاب

وقتـی  «گوید:  عربی و در موضوع روایات فقهی است. مؤلف، خود دربارۀ این کتاب می

الدین ابوعبداهللا بـا یـادآوري    در دیار غربت در سرزمین بلخ و قصبۀ ای�ق بودم، شریف

مـن درخواسـت کـرد     زکریاي رازي در موضوع طـب، از  من � یحضره الطبیبکتاب 

براي او کتابی در موضوع فقـه و حـ�ل و حـرام و احکـام و مقـررات شـرع بنویسـم        

ام، در بـر داشـته    اي که همۀ آنچه را تاکنون در موضوعات مختلف فقهی نوشـته  گونه به

نامم تا به آن مراجعه کرده و مورد اعتمـاد و   می من �یحضره الفقیهباشد و آن را کتاب 
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سـبب   فادۀ او باشد. این کتاب را با حذف اسانید تألیف کردم که مبـادا بـه  اطمینان و است

نقل آن، حجم کتاب زیاد شود. در این کتاب فقط آن دسته از روایاتی را که بـدان فتـوا   

کنم و معتقدم که بین خود و خدایم حجت هسـتند،   ها حکم می دهم و به صحت آن می

  )2، ص1همان، ج»(آورم. می

 ب الفقیه در نزد علما. اعتبار کتا1ـ3

، یکـی از  ا�ستبصـار و  تهـذیب ا�حکـام  ، الکافیهاي  سنگ در کنار کتاب گران  این اثر

القدر سید بحرالعلوم در وصف این  آید. فقیه جلیل  کتب اربعۀ حدیثی شیعه به شمار می

لحـاظ   کــه بـه    اسـت  اربـعه   یکی از کتب الفقیه  من �یحضرهکتاب «کتاب گفته است: 

رت و اعتبار، همچون خورشید در میانۀ روز است و احادیث آن بدون هیچ مخالفت شه

شود، حتی فاضل محقـق شـیخ حسـن     و یا توقفی، از جمله احادیث صحیح شمرده می

گیرانۀ او در تصحیح احادیث معلوم است، احادیـث آن را   الدین که شیوۀ سخت بن زین

  )299، ص3ج ق،1405بحرالعلوم، »(داند. نزد همگان صحیح می

را بـر سـایر کتـب اربــعه      الفقیهبرخی از بزرگان، احادیث «افزاید:  می  ادامه  وي در

صدوق، استواري او در روایت و این کـه    شیخ  دهند؛ حافظ و ضابط بودن تـرجیح مـی

کـلینی رقم زده و در آن صحت روایاتش را ضمانت کرده  الکافیاثرش را بعد از کتاب 

 )300همان، ص»(آید. �یل ترجیح این اثر به شمار مید  از جمله  است،

این «که بر این کتاب نوشته، آورده است:  روضإل المتقینع�مه مجلسی نیز در شرح 

نیـاز از معرفـی اسـت.     شناسند و بی اي دارد که خاص و عام آن را می کتاب چنان آوازه

اخذ شده و از زمان تألیف تاکنون  کتابی است که مصادر آن غالباً از طریق اهل بیت

مورد مراجعۀ علما و فقها بوده و به همین دلیل، تعـداد زیـادي از بزرگـان بـه شـرح و      

 »انـد.  تعلیقه بر آن همت گماشته و به تبیین احادیث مشکل و لغات سخت آن پرداختـه 

  )9، ص1ق، مقدمه ج1406(مجلسی، 

، ثقـه و  مـن � یحضـره الفقیـه   کتاب «سید بن طاووس هم در این مورد گفته است: 

  )180ش، ص1375»(مورد اعتماد و اطمینان است.

  معناي تقطیع و اختصار .4

القاف و الطـاء و العـین أصـلٌ    «باشد که در معناي آن آمده:  واژۀ تقطیع از ریشۀ قطع می
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  ء أقطعـه  الشـی   ء. یقـال: قطعـت   ء مـن شـی   على صرْمٍ و إبانإل شـی   صحیح واحد، یدل

  )101، ص5 ق، ج1404ابن فارس، »(قَطْعا.

: إِبانـإلُ بعـض أَجـزاء     القَطْـع « نیز در معناي این ماده آورده است: لسان العربکتاب 

، 8 ق، ج1414ابـن منظـور،   »(قَطْعاً و قَطیعإلً و قُطوعا  یقْطَعه   الجِرْمِ من بعضٍ فَصلًا. قَطَعه

  )276ص

معناي قطعه قطعه کردن و جـدا کـردن اجـزاي    بنابراین، واژۀ تقطیع از نظر لغوي به 

گویـد:   مـی  فرهنگ ابجـدي یک شیء واحد از یکدیگر است. همان طور که بستانی در 

»یعاً [قطع -  قَطَّعآن چیز را پاره پاره کرد. ] الشی تَقْط :700، ص1375بستانی، »(ء(  

معنـاي جـدا   کلمۀ تقطیع در اصط�ح علم حدیث برگرفته از مفهوم لغوي آن و بـه  

کردن متن یک حدیث واحد توسط مؤلف و توزیع آن در ابواب گونـاگون(ابو عمـرو،   

 ) و یا نقل قسمتی از حدیث و ترك قسمتی دیگر از آن آمـده اسـت.  124ق، ص1404

  )317ق، ص1408(العاملی، 

ویی و ترك عبارات اضـافی همـراه بـا افـادۀ      اختصار در ک�م نیز به معناي خ�صه 

). اصـط�ح اختصـار حـدیث در    243، ص4ق، ج1414است(ابن منظـور،  معناي کامل 

روایإل بعض الحـدیث  «کتب مصطلح الحدیث بسیار نزدیک به مفهوم تقطیع و به معناي 

، 2ق، ج1416؛ جزائــري دمشــقی، 123ق، ص1404، ابــو عمــرو»(الواحــد دون بعــض

  ست.) به کار رفته ا224ق، ص1406 بوبکر،ا»(حذف بعض متن الحدیث«) و 703ص

نیز این دو اصط�ح را در کنار یکدیگر به کـار بـرده اسـت:     مقباس الهدایهصاحب 

أنه قد وقع الخ�ف بین العلماء فی تقطیع الحدیث و اختصاره بروایإل بعـض الحـدیث   «

الواحد دون بعض؛ در بین علماء در موضوع تقطیع و اختصار حدیث که به معناي نقـل  

مامقانی، »(دیگر آن است، اخت�ف وجود دارد.هاي  قسمتی از یک حدیث بدون قسمت

البته از جهت مفهومی اختصار حدیث را باید اعـم از تقطیـع و   ) 254، ص3ق، ج1411

تـوان مفهـوم یـک روایـت را بـا       در نقل به معنا، می شامل نقل به معنا هم دانست؛ زیرا

مورد داخل  الفاظ کمتر و حذف عبارات اضافه و غیر مؤثر در معنا گزارش نمود که این

اند.(بشـیر   که آن را از فروعات نقل به معنا دانسته در مفهوم اختصار حدیث است. چنان

  ) 396، ص1ق، ج1425علی، 
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از آن ارائـه   الرواشح السـماویه اصط�ح تخریج نیز در معنایی که میرداماد در کتاب 

یث یعنـی  کرده، با معناي اصط�ح تقطیع قریب المعناست. در این معنا تخریج متن حد

  )162ق، ص1311میرداماد، ».(نقل موضع الحاجإل منه فقط«

بنابراین، اصط�حات تقطیع، اختصار و تخریج در علم حدیث، به یک معنا و یـا در  

هـا تنهـا از    جاي همۀ آن اند ولی ما در این پژوهش به معانی نزدیک به هم استعمال شده

ناقص یک روایت و حذف بخشی از  کنیم و مراد از آن، نقل اصط�ح تقطیع استفاده می

  متن آن است.

  حکم تقطیع؛ جواز و منع آن .5

در اینکه آیا نقل قسمتی از یک حدیث و حذف قسمتی دیگر از آن جایز است یا نه، بـین  

علماي حدیث اخت�ف وجود دارد. بنا به گفتۀ ابن ص�ح، برخی آن را همانند نقل به معنا 

دیگر نیز با وجود قول به جواز نقل به معنا، اختصار یا  دانند. برخی طور مطلق ممنوع می به

طـور کامـل    تقطیع حدیث را در صورتی که خود شخص یا فردي دیگر، آن حدیث را به

کـه   اند، چنان طور مطلق جایز شمرده دانند. گروهی هم آن را به نقل نکرده باشد، جایز نمی

خواهی  فیه؛ از حدیث هرچه میأنقص من الحدیث ما شئت و �تزد «از مجاهد نقل شده: 

  )124ق، ص1404ابو عمرو، »(کم کن ولی چیزي را بر آن میفزا.

کنندگان از تقطیع حدیث همچون خلیل بن احمد، بـراي سـخن خـود بـه ایـن       منع

رحم اهللا امرأ سمع مقـالتی فأداهـا کمـا سـمعها؛     «اند که  استناد کرده حدیث از پیامبر

خداوند رحمت کند کسی را که سخن مرا بشنود و آن را همان گونه که شنیده، ادا کند 

پس اگر کسی حدیث را تقطیع و مختصر کند، معنـاي حـدیث را   » و به دیگران برساند

  )225ق، ص1406گونه که بوده، منتقل نکرده است.(ابوبکر،  آن

 الرعایـإل شهید ثانی از علماي شیعه نیز در ضمن بخش اول از مسئلۀ چهـارم کتـاب   

گانـۀ   خود به موضوع حکم تقطیع و جواز و منع آن پرداخته و پس از نقـل اقـوال سـه   

ها قول سوم یعنی جواز مطلق را با در نظر گرفتن یک نکته ترجیح داده  فوق، از میان آن

است و آن اینکه عمل تقطیع توسط کسی صورت بگیـرد کـه بدانـد بخـش محـذوف،      

اي که اخت�لی در بیـان حـدیث    ندارد به گونهشود، ارتباط و تعلق به بخشی که نقل می

سبب تقطیـع یـک بخـش از آن، دچـار تفـاوت       واقع نشود و د�لت و معناي روایت به
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نگردد. در حقیقت در این حالت، جـزء منقـول و جـزء متـروك در حکـم دو روایـت       

  مستقل از هم خواهند بود.

اي کـه روایـات را    ونهگ وي در ادامه، تقطیع روایت توسط مؤلفان کتب حدیثی را به

کننـد، بـه جـواز     منظور استد�ل و استفادۀ بهتر توزیع و تقسیم مـی  در ابواب مناسب به

اي متعارف در نزد محدثان فریقین شمرده است.(العاملی،  و آن را شیوه  تر دانسته نزدیک

  )320ـ318ق، ص1408

  بررسی تقطیع روایت در کتاب من ال یحضره الفقیه .6

ی در موضوع تقطیع روایت و تعریف آن، اکنـون نوبـت بـه بررسـی     پس از طرح مطالب

رسد. در این قسمت بر آنیم تا مصادیق تقطیـع   می الفقیهمصداقی این موضوع در کتاب 

روایت را در مجموع روایات این کتاب پیدا نموده و سپس با تحلیل این موارد، به علل 

وجود تقطیعـات نادرسـت در ایـن    هاي تقطیع متن روایت و نیز وجود یا عدم  و انگیزه

  پردازیم. شده می هاي یافتن روایات تقطیع کتاب پی ببریم. پیش از آن به معیارها و م�ك

  شده و اثبات وقوع تقطیع معیارهاي یافتن احادیث تقطیع .7

براي پی بردن به وجود تقطیع در روایات یک کتاب در مرحلـۀ اول بایـد بـه مصـادر آن     

گرفتـه را شناسـایی    ها، تقطیعات صـورت  کتاب دسترسی داشت تا بتوان با مقایسۀ بین آن

از  الفقیـه کرد. اما متأسفانه بخش قابل توجهی از مصادري که جوامع اولیه همچون کتـاب  

امروزه در دسترس ما نیست تا امکان مقایسـۀ روایـات ایـن    ها اخذ و گردآوري شده،  آن

ها وجود داشته باشد. از همـین رو بـراي کشـف و بررسـی روایـات       جوامع با مصادر آن

  شود: ها اشاره می ترین آن هاي دیگري رفت که در ذیل به مهم شده باید به سراغ راه تقطیع

  تصریح خود مؤلف به تقطیع روایت .1ـ7

ردن به وقوع تقطیع در یک روایت، تصریح خـود راوي یـا مؤلـف    اولین راه براي پی ب

کتاب به این موضوع است. البته اصط�ح تقطیع در آن دوره کاربردي نداشته و مؤلـف  

، 2ق، ج1413ابـن بابویـه،   »(أخذنا منه موضع الحاجإل«یا راوي با عباراتی دیگر همچون 

هـا وقـوع    اننـد آن ) و م666، ص2ق، ج1407کلینـی،  »(الحدیث مختصـر «) و 328ص

شیخ صدوق و نیز دیگر  الفقیهدادند. این امر دربارۀ کتاب  تقطیع در حدیث را نشان می

 کتب اربعه مصادیق بسیار کمی دارد. 
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  اشارۀ غیر مصرح مؤلف به تقطیع روایت .2ـ7

طریق دیگر براي پی بردن به تقطیع در یک روایت، توجه به عبارات و الفاظی است که 

ا ابتداي متن روایت به تقطیع حدیث اشارت دارند. تعداد این عبـارات  معمو�ً در سند ی

که اشاره ضـمنی بـه وقـوع تقطیـع در حـدیث دارنـد، بـا اینکـه از          الفقیهنیز در کتاب 

 تصریحات شیخ صدوق به این موضوع بیشتر است، اما درمجموع فراوان نیست.

  هاي دیگر یک حدیث استفاده از روایات متحد و نسخه .3ـ7

هـاي متنـی از قبیـل     یگر براي اثبات وقوع تقطیع در روایات و نیز دیگر آسـیب طریق د

آیـد،   ترین شیوه براي این کـار بـه شـمار مـی     تصحیف و سقط و نقل به معنا، که اصلی

هاي دیگر یک روایت با استفاده از تشکیل خانوادۀ حدیثی است. با مقایسۀ  یافتن نسخه

هـا   توان به شباهت شود، می وایات متحد گفته میها ر ها که در اصط�ح به آن این نسخه

هاي متنی از جمله تقطیع پی برد. مراد از روایات متحد، روایاتی است کـه در   و تفاوت

انـد یـا مؤلفـان و محـدثان در      اند ولی توسط راویان مختلف نقل شده واقع یک روایت

براي اثبات اتحـاد   اند. هاي متعددي از آن را درج و ثبت کرده هاي مختلف، نسخه کتاب

 ها ضروري است. بین دو یا چند روایت هم معیارهایی وجود دارد که توجه به آن

  معیارهاي تشخیص روایات متحد .8

معیارهاي تشخیص اتحاد در روایات و در نتیجه تشخیص مـواردي ماننـد تصـحیف و    

  توان درموارد زیر برشمرد: تقطیع را می

هـا   وقایع خارجی که عادتاً احتمـال تعـدد آن  الف. اتحاد در موضوع: همانند برخی 

وجود ندارد یا اینکه بسیار کم است. همچون واقعۀ غدیر که هرچند روایات مربوط بـه  

هـا بـا یکـدیگر     تـوان بـا مقایسـۀ آن    این واقعه داراي اسناد و الفاظ متفاوت باشد، مـی 

  داده را کشف کرد. تقطیعات و تصحیفات رخ

همراه با مشابهت در مـتن: مـواردي از ایـن دسـت را بـه      ب. اتحاد درمجموع سند 

  1احتمال قریب به یقین باید یک روایت دانست که توسط منابع مختلف نقل شده است.

ج. اتحاد در راوي یا راویان آخر همراه با مشابهت در متن: این مـوارد را نیـز بایـد    

راویـان   یک روایت دانست که در یک مجلـس توسـط معصـوم ایـراد شـده و توسـط      

 2مختلف در همان طبقه یا طبقات گوناگون نقل شده است.
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د. اخت�ف در راوي آخر ولی اتحاد در معصوم گویندۀ حـدیث و مشـابهت مـتن و    

دهد روایتی که از یک معصوم در یک مجلس ایراد شده، توسط افراد  موضوع: نشان می

به یکدیگر داراي  ها ممکن است نسبت متعدد حاضر در آن مجلس نقل شده و این نقل

   3تفاوت یا کم و زیاد باشند.

نقل مصدر متأخر از منابع گذشته با تصـریح بـه آن: ماننـد روایـاتی کـه در کتـاب       ه. 

اسـت.   آمـده از کتـب اربعـه    وسائل الشیعهدر نقل شده یا روایاتی که  الکافیاز  التهذیب

   4سازد. ا روشن میمقایسۀ این روایات با منابع اصلی، تصحیف و تقطیعات احتمالی ر

توان به روایات متحـد دسـت    با بررسی روایاتی با معیارهاي فوق در کتب حدیثی می

 الفقیـه ها پی برد. البتـه چـون در کتـاب     گرفته در آن یافت و به تقطیعات احتمالی صورت

اند و در بسیاري از موارد تنها به ذکر نام معصـوم اکتفـا شـده، در     غالب اسناد حذف شده

مقایسۀ دو روایت باید به همین مقدار از سند بسنده کرده و با تطبیق آن به همراه مـتن دو  

روایت، موارد تقطیع را با شواهد و قراین موجود پیدا کنیم. همچنـین مـوارد متعـددي از    

توان  اند که می صورت مسند ذکر شده ، در دیگر کتب شیخ صدوق بهلفقیهاروایات مرسل 

افزارهـاي رجـالی ماننـد     توان با استفاده از نرم ها نیز کمک گرفت. از سوي دیگر می از آن

 اند، در این جهت بهره برد. که به بازسازي اسناد روایات اقدام کرده درایإل النور

  ع در الفقیهرویکرد اثباتی در یافتن مصادیق تقطی .9

باید مورد توجه واقـع   الفقیهاي که دربارۀ این پژوهش و مصادیق تقطیع روایت در  نکته

شود، این است که رویکرد ما در یافتن این مصادیق و پیدا نمودن روایات تقطیع شـده،  

رویکرد اثباتی یا کاربردي است نه رویکرد ثبوتی. به این معنا که به دنبال یافتن حقیقت 

هـا نیسـتیم    اثبات تقطیع روایت در عالم واقع و همچنین یافتن تمامی مصادیق آنامر و 

ها اشـاره شـد، حکـم بـه      هایی که به آن بلکه تنها در ظاهر و بر اساس معیارها و م�ك

وقوع تقطیع در روایت خواهیم کرد که چه بسا در عالم واقع و حقیقت امر ایـن گونـه   

گونه موضـوعات بـراي مـا میسـر      یقت محض در ایننباشد. زیرا اصو�ً دستیابی به حق

توانیم بر اساس شواهد و قراین، تقطیع روایت را حدس و یا به آن  نیست و ما فقط می

اي بر این کار به جـاي نمانـده باشـد ـ      علم پیدا کنیم. بنابراین در مواردي که هیچ قرینه

صل متقـدم حـدیثی را   مانند جایی که همۀ منابع موجود و در دسترس، روایتی از یک ا
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توان به وقوع تقطیع  شده نقل کرده باشند ـ نمی  صورت تقطیع که به دست ما نرسیده، به

پی برد. همچنین م�ك ما در این بررسی، نسخۀ چاپ جامعۀ مدرسین قم از این کتاب 

هاي خطی متعددي تصحیح شده است و امکان دارد  باشد که آن نیز بر اساس نسخه می

هاي دیگر یا در اصل کتابی کـه   عات موجود در این نسخه، ثبوتاً در نسخهبرخی از تقطی

شیخ صدوق تألیف کـرده، وجـود نداشـته باشـد. بنـابراین، تعیـین مصـادیق روایـات         

  بر اساس رویکرد اثباتی صورت گرفته است.  الفقیهشده در  تقطیع

  شیوۀ مورد استفاده براي یافتن و مقایسۀ روایات متحد  .10

وجوهـاي   افزارهاي دیجیتالی و جست ت متحد بدون استفاده از ابزارها و نرمیافتن روایا

هایی است. از همـین رو مـا بـا اسـتفاده از بخـش       ها و کاستی اي، داراي دشواري رایانه

را  الفقیـه افزار جامع ا�حادیث، روایات مشابه با احادیـث کتـاب    احادیث مشابه در نرم

حد را پیدا نمودیم و سپس با مقایسۀ این روایـات بـا   ها، روایات مت بررسی و از میان آن

ها دسـت یـافتیم. بـه یـک نمونـه از روایـات        گرفته در آن یکدیگر به تقطیعات صورت

  شده که با استفاده از روش فوق مشخص شده توجه کنید: تقطیع

  202، ص1من � یحضره الفقیه، ج

بِی جعفَرٍ علَیه قُلْنَا لأَ  زرارةُ و الْفُضَیلُ. و قَالَ 606

اَلس�َم أَ رأَیت قَولَ اللَّه عزَّ و جلَّ إِنَّ الص�ةَ 

تَاباً   کانَتی کنعقُوتاً قَالَ یوتاباً مینَ کنؤْملَى الْمع

 کذَل ازا إِنْ جهتفَو قْتی ونعی سلَی فْرُوضاً وم

ا لَملَّاهص ثُم قْتکَانَ  الْو لَو اةً وؤَدلَاةً متَکُنْ ص

 لَامالس هلَیع داونُ دانُ بملَیس لَکلَه ککَذَل کذَل

حینَ صلَّاها بِغَیرِ وقْتها و لَکنَّه متَى ما ذَکَرَها 

 صلَّاها.

  294، ص3 الکافی، ج

. علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ 10

زرارةَ و الْفُضَیلِ عنْ أَبِی عنْ حماد عنْ حرِیزٍ عنْ 

هماس كارتَب لِ اللَّهی قَوف َم�اَلس هلَیفَرٍ ععإِنَّ   ج

موقُوتاً قَالَ یعنی  الص�ةَ کانَت علَى الْمؤْمنینَ کتاباً

 کذَل ازا إِذَا جهتفَو قْتی ونعی سلَی فْرُوضاً وم

 لَو اةً وؤَدم هذه لَاتُهتَکُنْ ص ا لَملَّاهص ثُم قْتالْو

کَانَ ذَلک لَهلَک سلَیمانُ بنُ داود علَیه اَلس�َم حینَ 

قَالَ  وقْتها و لَکنَّه متَى ما ذَکَرَها صلَّاها صلَّاها لغَیرِ

 ا أَنَّکهقْتی وف شَکَکْت أَو قَنْتتَیتَى اسم قَالَ و ثُم

لَم تُصلِّها أَو فی وقْت فَوتها أَنَّک لَم تُصلِّها صلَّیتَها 

ا خَرَجم دعب الْ  فَإِنْ شَکَکْت قْتخَلَ ود فَقَد تفَو

حائلٌ فَلَا إِعادةَ علَیک منْ شَک حتَّى تَستَیقنَ فَإِنِ 

.الٍ کُنْتح ی أَيا فهلِّیأَنْ تُص کلَیفَع قَنْتتَیاس 
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 الکـافی با بخش اول از روایتی که در  الفقیهدر  606مطابق جدول فوق، متن روایت 

وجود دارد، مشابه است. از سویی سند مختصر شده و معصوم صـادرکنندۀ روایـت در   

داراي تشـابه اسـت. بـا     الکافینیز با انتهاي سند و معصوم صادرکننده در روایت  الفقیه

توجه به این قراین یعنی شباهت در سند و متن و معصوم، اتحاد این دو روایـت ثابـت   

 الفقیـه دهد کـه ایـن روایـت در کتـاب      کدیگر نشان میها با ی شود. حال، مقایسۀ آن می

  شده و شیخ صدوق با حذف بخش دوم به نقل بخش اول آن اکتفا کرده است. تقطیع

 الفقیـه هـا در حـدود شـش هـزار روایـت موجـود در کتـاب         حال به نتایج بررسی

  شود. تفصیل اشاره می به

 شده در کتاب الفقیه کمیت و فراوانی روایات تقطیع .11

گذاري روایات در چاپ مورد استفاده براي این تحقیق، داراي  مطابق شماره الفقیهکتاب 

شده در هر جلد بر اسـاس   روایت و شامل چهار جلد است. تعداد روایات تقطیع 5920

  هاي این تحقیق به شرح ذیل است: یافته

روایت موجود در  1573شده از مجموع  روایت تقطیع 203در جلد اول تعداد  - 

  درصد.9/12برابر با  آن

روایت موجود در  1642شده از مجموع  روایت تقطیع 184در جلد دوم تعداد  - 

 درصد.1/11آن برابر با 

روایـت موجـود    1752شده از مجموع  روایت تقطیع 167در جلد سوم تعداد  - 

 درصد.4/9در آن برابر با 

د در روایت موجو 953شده از مجموع  روایت تقطیع 72در جلد چهارم تعداد  - 

 درصد.5/7آن برابر با 

شده یافت شـد کـه    روایت تقطیع 626روایت کتاب، تعداد  5920در کل از مجموع 

دهـد. ایـن    درصد کل روایات را به خـود اختصـاص مـی   5/10برحسب درصد، مقدار 

انـد و بیشـترین تعـداد     مصادیق از تقطیعات در ابواب فقهی مختلف این کتاب پراکنـده 

شـده، تعـداد روایـات     شود. همچنین مطابق آمار ارائه ب دیده میتقطیع در جلد اول کتا

سمت انتهاي آن، سیر نزولی دارد که احتمال دارد مربـوط بـه    شده از اول کتاب به تقطیع

 شده و عناوین ابواب در هر جلد باشد. نوع مباحث مطرح
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و  شایان ذکر است این تعداد روایت تقطیع شده، مواردي است که بر اساس معیارها

ها را اثبات کرد و این بدان معنا نیسـت کـه    توان وقوع تقطیع در آن شواهد و قراین می

شده در این کتاب همین تعداد است. زیرا چه بسا مواردي هم  آمار واقعی روایات تقطیع

دلیل عدم وجود قرینه و دلیل، امکان کشف آن وجود نداشته است. همچنـین   بوده که به

دلیـل تردیـد    صورت محتمل وجود دارد و این احتمال به تقطیع بهدر تعدادي از موارد، 

در وجود معیارهاي مورد نظر یا تردید در اثبات متحد بودن دو روایـت مـورد مقایسـه    

است. براي مثال، در دو روایت زیر با وجود تشابه در متن، به دلیل تفاوت در معصـوم  

هـا را متحـد    طـور حـتم آن   بـه تـوان   )، نمیصادرکننده(امام صادق و امیرالمؤمنین

  دانست و در نتیجه حکم به وقوع تقطیع در روایت الفقیه کرد:

   187، ص1من � یحضره الفقیه، ج

و قَالَ الصادقُ علَیه السلَام الصبرُ صبرَانِ . 565

فَالصبرُ عنْد الْمصیبإلِ حسنٌ جمیلٌ و أَفْضَلُ منْ 

 عنْد ما حرَّم اللَّه عزَّ و جلَّ علَیک ذَلک الصبرُ

  فَیکُونُ لَک حاجِزاً.

 

   90، ص2الکافی، ج

. محمد بنُ یحیى عنْ أَحمد بنِ محمد عنِ ابنِ 11

قَالَ أَمیرُ سنَانٍ عنْ أَبِی الْجارود عنِ الْأَصبغِ قَالَ 

 اتلَوینَ صنؤْمالْمهلَیع اللَّه   نْدرٌ عبرَانِ صبرُ صبالص

الْمصیبإلِ حسنٌ جمیلٌ و أَحسنُ منْ ذَلک الصبرُ 

کلَیلَّ عج زَّ وع اللَّه رَّما حم نْدکْرَانِ  عالذِّکْرُ ذ و

لک ذکْرُ اللَّه عزَّ و جلَّ عنْد الْمصیبإلِ و أَفْضَلُ منْ ذَ

 ذکْرُ اللَّه عنْد ما حرَّم علَیک فَیکُونُ حاجِزاً.

  اعالم تقطیع توسط مؤلف .12

، الفقیـه شـده کتـاب    همان طور که اشاره شد، در تعداد بسیار اندکی از روایـات تقطیـع  

مـورد تقطیـع    626شـود. از مجمـوع    تصریح یا اشارۀ مؤلف به وجود تقطیع دیده مـی 

ها تصریح نموده که تمـام ایـن    مورد از آن چهارشده در این کتاب، مؤلف تنها به  یافت

است. براي نمونه شیخ صدوق در ذیـل روایـت   » أخذ موضع الحاجإل«موارد، با عبارت 

   5»أَخَذْت منْه موضع الْحاجإل.  ثُ فیه طَوِیلٌوالْحدی«آورده است:  1373شمارۀ 

مـورد، اشـارۀ    28شده در ایـن کتـاب، تنهـا در     همچنین در میان کل روایات تقطیع

و  589براي نمونه وي در ابتـداي احادیـث    6ضمنی به تقطیع توسط مؤلف وجود دارد.

یـذْکُرُ    علَیه الس�م فی آخرِ حدیث و قَالَ الصادقُ«چنین عباراتی دارد:  الفقیهکتاب  590
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»  یصف فیه غُسلَ الْمیـت   و قَالَ علَیه الس�م فی آخرِ حدیث طَوِیلٍ«و »  فیه غُسلَ الْمیت

این عبارات اشاره دارند که شیخ صدوق در اینجا فقط انتهـاي حـدیث مـذکور را نقـل     

  ده است.کرده و بخش دیگر را تقطیع نمو

جـاء  «شود:  از این کتاب دیده می 643نمونۀ دیگر از این اشارات، در ابتداي حدیث 

عبـارت  ...» فَسأَلَه أَعلَمهم عنْ مسائلَ فَکَانَ مما سأَلَه أَنَّه قَال  نَفَرٌ منَ الْیهود إِلَى النَّبِی

»أَلَها سموق در اینجا فقط بخشی از آن سؤا�ت را کـه  اشاره دارد که شیخ صد» فَکَانَ م

  7مرتبط با موضوع بحث خود بوده نقل کرده است.

روایـت بـا    32، تقطیـع در تعـداد   الفقیـه شـده در   بنابراین از مجموع روایات تقطیع

قم برحسب درصد، عـددي  این ر استفاده از تصریح یا اشارۀ مؤلف قابل شناسایی است.

روایـت   594شود. در مقابـل، در تعـداد    را شامل می درصد کل تقطیعات1/5در حدود 

اي بـه وقـوع    درصد از تقطیعات، هیچ تصریح یا اشـاره 9/94شده یعنی در حدود  تقطیع

شود و این حجم از تقطیعات با استفاده از  تقطیع در روایت از سوي مؤلف مشاهده نمی

و نزدیـک بـه شـیخ    ها در سایر کتـب متقـدم    هاي دیگر آن مقایسۀ این روایات با نسخه

تهـذیب  ، تفسـیر عیاشـی  اشـعري،   النـوادر ، الکـافی صدوق و یا متـأخر از او همچـون   

  و منابع دیگر شناسایی شده است. ا�ستبصار، ا�حکام

  هاي شیخ صدوق براي تقطیع روایات علل و انگیزه .13

پس از یافتن موارد تقطیع، اکنون باید پرسید که انگیزه و دلیل شیخ صـدوق بـراي ایـن    

قطیعات چه بوده است؟ بر اساس نگرش بیرونی همچون توجه بـه شـرایط زمـانی و    ت

هـاي مختلفـی بـراي ایـن تقطیعـات       توان علـل و انگیـزه   مکانی و اجتماعی مؤلف، می

برشمرد که شتاب در نگارش، تألیف در هنگام سفر، مراجعه و نیاز مخاطبان، کـاربردي  

هاي عملیه امروز بـراي مکلفـان    رساله بودن موضوع کتاب و اینکه محتواي کتاب مانند

هـایی کـه از    هاست. اما در این بخش از نوشته صرفاً به علل و انگیـزه  بوده، از جملۀ آن

هـا بـا    شده با نظر بـه خـود احادیـث و مقایسـۀ مـتن آن      تحلیل مصادیق روایات تقطیع

  کنیم. روایات کامل به دست آمده، اشاره می

  اکتفا به موضع حاجت .1ـ13

در چهار موردي که شیخ صدوق به وقوع  الفقیهشده در کتاب  تقطیع یافت 626از میان 
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تقطیع در روایت تصریح نموده، به انگیزه و دلیل آن هـم اشـاره کـرده اسـت. عبـارت      

دهد که علت تقطیع روایت، اکتفا به  در این موارد نشان می» أخَذْت منْه موضع الْحاجإل«

کـرده اسـت. بررسـی     ی بوده که شیخ در مورد آن بحـث مـی  موضع حاجت و موضوع

ها وجود دارد، نیز همین انگیـزه و   مواردي که اشارۀ ضمنی مؤلف به وقوع تقطیع در آن

تر جدا شده و در آنجـا   دهد؛ زیرا بخشی که از یک روایت طو�نی علت را به دست می

است. بررسی و تحلیـل  نقل گردیده، بخش مورد نیاز مؤلف و متناسب با بحث او بوده 

انـد هـم نشـان     سایر موارد تقطیع نیز که از طریق مقایسۀ روایات متحد شناسایی شـده 

  ترین دلیل براي تقطیع در این کتاب بوده است. دهد که این انگیزه یا علت، اصلی می

اي از روایت طو�نی و مشهور اربع مائه است  گزیده 767براي نمونه روایت شمارۀ 

هاي جایز و غیر  را با توجه به بحث خود که سخن از انواع لباس و لباس که مؤلف، آن

  جایز براي نمازگزار بوده، انتخاب کرده است:

767 -  اسبل فَإِنَّه ادووا السسلَا تَلْب :هابحأَص لَّما عیمف م�الس لَیهینَ عنؤْمیرُ الْمقَالَ أَم و

  فرْعونَ.

 626روایـت از مجمـوع    348آمده از نتایج تحقیق، در حدود  دست مار بهبر اساس آ

درصد کـل تقطیعـات، بـه ایـن عامـل یعنـی       6/55روایت تقطیع شده، یعنی در حدود 

گردد. بنابراین اخذ موضع حاجت را باید  گزینش بخش متناسب با موضوع بحث بازمی

  دانست. الفقیهترین انگیزه براي تقطیعات در کتاب  مهم

  بندي موضوعی روایات قسیمت .2ـ13

اي است که خود شیخ صـدوق بـراي تقطیـع     بیان شد که اکتفا به موضع حاجت، انگیزه

روایت اع�م کرده، اما باید دید که این نیاز از کجا ناشی شـده و یـا بـه عبـارتی منشـأ      

موضع حاجت مؤلف چه بوده است که تنها بخشی از یک روایـت را برگزیـده و نقـل    

گردد. با ایـن   پاسخ باید گفت این نیاز به شیوۀ تألیف کتاب الفقیه بازمی کرده است؟ در

توضیح که این کتاب مطـابق شـیوۀ تـدوین کتـب فقهـی در دورۀ متـأخر از اصـول و        

بندي موضوعی روایـات پرداختنـد، بـر     که به تبویب و دسته مصنفات اصحاب ائمه

ظـیم شـده و ایـن شـیوۀ     اساس موضوعات و ابواب فقهی از باب طهارت تـا دیـات تن  

کتابت، سبب ایجاد انگیزه براي مؤلف در اخذ مقدار متناسب با موضوع بـاب و بحـث   
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گردد و خـود   خویش شده است. در حقیقت انگیزۀ تقطیع، به اخذ موضع حاجت برمی

این امر نیز ناشی از شیوۀ تنظیم موضوعی روایات بر اساس ابواب فقهی اسـت. نمونـۀ   

  دهد: را نشان می زیر به خوبی این امر

   86، ص2من � یحضره الفقیه، ج

1802 َم�اَلس هلَیفَرٍ ععنْ أَبِی جابِرٌ عى جور و .

  .منْ خُتم لَه بِصیامِ یومٍ دخَلَ الْجنَّإلَقَالَ: 

 

 

   183، ص4من � یحضره الفقیه، ج

. روى أَحمد بنُ النَّضْرِ الْخَزَّاز عنْ عمرِو 5417

 َم�اَلس هلَیفَرٍ ععنْ أَبِی جابِرٍ عنْ جرٍ عمنِ شب

منْ   و آله  علَیه  اللَّه  قَالَ قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى

نَّإلَ وخَلَ الْجد إِلَّا اللَّه بِلَا إِلَه لَه مخُت  لَه منْ خُتم

و منْ خُتم لَه بِصدقَإلٍ  بِصیامِ یومٍ دخَلَ الْجنَّإلَ

 یرِید بِها وجه اللَّه عزَّ و جلَّ دخَلَ الْجنَّإلَ.
  

، تقطیعی از روایتی الفقیه 1802شود، روایت شمارۀ  که در جدول فوق دیده می چنان

آمده است. روایت کامل به سه عمل متفاوت  5417است که در همین کتاب در شمارۀ 

که پاداش آن ورود به بهشت است اشاره کرده، اما شیخ صدوق بـا توجـه بـه عنـوان و     

، فقـط  »فَرِّقَـإلِ باب صومِ التَّطَوعِ و ثَوابِه منَ الْأَیـامِ الْمتَ «موضوع بابی که در آن بوده یعنی 

ها انتخاب کرده و نقل نموده است. بنـابراین   بخش مربوط به پاداش روزه را از میان آن

انتخاب این بخش با توجه به نیاز و حاجت مؤلـف بـوده و ایـن نیـاز هـم بـر اسـاس        

، الفقیـه موضوع باب حاصـل شـده اسـت. در نتیجـه علـت دیگـر تقطیـع روایـات در         

بر اساس ابواب فقهی بوده است. از سـویی بـا توجـه بـه     بندي موضوعی روایات  دسته

بندي موضوعی  نزدیک بودن این دو عامل به یکدیگر یعنی اخذ موضع حاجت و تقسیم

شود که این دو از جهت مصداقی با یکدیگر همپوشانی دارنـد. بـه    روایات، م�حظه می

انـد، از یـک نظـر     موردي که بنا بر اکتفا به موضع حاجت تقطیع شده 348عبارتی تمام 

بندي روایات در ابـواب مختلـف فقهـی و نیـز چیـنش و       دلیل تقسیم ها به تقطیع در آن

  ها در خود هر باب بوده است. تنظیم آن

  اختصار و پرهیز از تطویل کتاب .3ـ13

با بررسی دیگر مصادیق روایات تقطیع شده، انگیزۀ دیگري براي تقطیع از سوي مؤلف 
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پرهیز از تطویل بوده است. این انگیزه از تحلیل مـواردي  شود و آن، اختصار و  دیده می

شده یعنی بخش متروك که در تألیف  ماندۀ روایت تقطیع آید که بخش باقی به دست می

کتاب مورد استفاده قرار نگرفته نیز در موضوع مورد نظر و متناسب با عنوان باب بـوده  

وایـت بـا بحـث مربـوط، آن     دلیل همخوانی موضـوع ر  القاعده شیخ باید به است و علی

دلیل اختصـار   کرد. اما اینکه به نقل یک بخش اکتفا کرده، ظاهراً به قسمت را هم نقل می

در کتاب و پرهیز از طو�نی شدن آن بوده است. ایشان خود در بخشی از کتاب نیز بـه  

  ه لَم أُحب تَطْوِیـلَ قَالَ مصنِّف هذَا الْکتَابِ رضی اللَّه عنْ«این موضوع اشاره کرده است: 

 ...النُّکَت لَى إِیرَادتَابِ عذَا الْکضْعِ هي کَانَ بِودأَنَّ قَصصِ لصکْرِ الْقتَابِ بِذذَا الْکابن .»(ه

  )231، ص2ق، ج1413بابویه، 

اي از این موارد که ادامۀ روایت در موضوع بـاب بـوده ولـی مؤلـف آن را      به نمونه

  کنید: نیاورده توجه

   56، ص2من � یحضره الفقیه، ج

1687 و . َم�اَلس هلَیفَرٍ ععو جقَالَ أَب  عنَائص

.ءوالس ارِعصی متَق رُوفعالْم  

  

 

   30الزهد، ص

77 یمرَاهثَنَا إِبدقَالَ: ح یدعنُ سنُ بیسثَنَا الْحدح .

الْولید الْوصافی قَالَ   بنُ أَبِی الْبِلَاد عنْ عبد اللَّه بنِ

قَالَ أَبو جعفَرٍ علَیه اَلس�َم: صنَائع الْمعرُوف تَقی 

ءوالس ارِعصم عکُلُّ م لُ وأَه قَإلٌ ودص رُوف

 رَةِ وی الْآخف رُوفعلُ الْمأَه ما هنْیی الدف رُوفعالْم

 رَةِ وی الْآخنْکَرِ فلُ الْمأَه ما هنْیی الدنْکَرِ فلُ الْمأَه

 رُوفعلُ الْمنَّإلِ أَهخُولًا إِلَى الْجنَّإلِ دلِ الْجلَ أَهإِنَّ أَو

 أَولَ أَهلِ النَّارِ دخُولًا إِلَى النَّارِ أَهلُ الْمنْکَرِ. و إِنَّ
  

(اهـوازي،  الزهـد اي از روایتی است کـه در کتـاب    بریده الفقیه 1687روایت شمارۀ 

در موضوع باب مورد بحـث صـدوق    الزهدشود. با اینکه کل روایت  ق) دیده می1402

رد، وي فقط عبارت اول آن را انتخاب و نقـل کـرده   قرار دا» الْمعرُوف  باب فَضْلِ«یعنی 

هاي دیگر روایت بـا اینکـه از لحـاظ تناسـب بـا       رسد عدم نقل بخش است. به نظر می

دلیـل بنـاي ایشـان بـر اختصـار       آید، به عنوان باب، موضع حاجت مؤلف به حساب می

ت از روایـ  185کتاب و پرهیز از افزایش حجم آن بوده است. این موضوع در بـیش از  
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درصد کل موارد را شامل 5/29شده قابل مشاهده است که حدود  مجموع روایات تقطیع

  شود. می

قابل توجه در این نوع از تقطیعات، دخالت سلیقه، نظـر و بـه عبـارتی رأي و      نکتۀ

ها براي تقطیع است؛ یعنی اینکه چه مقدار و کدام قسـمت   اجتهاد شخص مؤلف در آن

اسب با عنوان باب و موضوع بحث است انتخـاب و نقـل شـود،    از روایتی که کام�ً متن

کننده دارد. همچنین در انتخـاب موضـع    بستگی به تشخیص و نظر مؤلف یا فرد تقطیع

هاي مختلف یک حدیث در ابواب گونـاگون بـر    حاجت از یک روایت و توزیع بخش

ا چـه بسـا   توان اجتهاد و رأي مؤلفـان را دیـد؛ زیـر    بندي موضوعی نیز می اساس دسته

دیدگاه افراد در برداشت موضـوع از یـک روایـت و جایگـذاري آن در بـاب مربوطـه       

  متفاوت باشد.

 تقطیع به قرینۀ روایات قبل .4ـ13

شـود کـه تقطیـع در     مواردي دیده مـی  الفقیه،شده در  با بررسی و تحلیل روایات تقطیع

اي  گونـه  ها به قرینۀ ذکر موضوع یا مضمون روایت در احادیث پیشین بوده است؛ بـه  آن

که اگر روایات قبل را در نظر نگیریم، این تقطیعات در برخی از موارد، حتما مخـل بـه   

 الکـافی در  که متن کامل آن الفقیه 1235معنا خواهند بود. براي نمونه در روایت شمارۀ 

وجود دارد، حذف سؤال راوي توسط شیخ صدوق باعـث ابهـام در مفهـوم روایـت و     

 موضوع آن شده است:

   419، ص1من � یحضره الفقیه، ج

1234کلالْم دبنُ عى الْفَضْلُ بور نْ أَبِی   . وع

عإلً عبد اللَّه علَیه اَلس�َم قَالَ: إِذَا أَدرك الرَّجلُ رکْ

  فَقَد أَدرك الْجمعإلَ و إِنْ فَاتَتْه فَلْیصلِّ أَربعاً.

. و روى الْحلَبِی عنْه علَیه اَلس�َم أَنَّه قَالَ: 1235

إِذَا أَدرکْت الْإِمام قَبلَ أَنْ یرْکَع الرَّکْعإلَ الْأَخیرَةَ 

أَدرکْتَه بعد ما رکَع فَهِی  فَقَد أَدرکْت الصلَاةَ و إِنْ

 أَربع بِمنْزِلَإلِ الظُّهرِ.

   427، ص3الکافی، ج

. علی بنُ إِبرَاهیم عنْ أَبِیه عنِ ابنِ أَبِی عمیرٍ 1

عنْ حماد بنِ عثْمانَ عنِ الْحلَبِی قَالَ: سأَلْت أَبا 

اَلس هلَیع اللَّه دبع موإلَ یالْخُطْب رِكدی نْ لَممع َم�

 لَاةُ فَلَمالص نِ فَإِنْ فَاتَتْهتَیکْعلِّی رصإلِ قَالَ یعمالْج

إِذَا أَدرکْت الْإِمام قَبلَ یدرِکْها فَلْیصلِّ أَربعاً و قَالَ 

کْترأَد یرَةَ فَقَدإلَ الْأَخالرَّکْع رْکَعإِنْ  أَنْ ی لَاةَ والص

.عبرُ أَرالظُّه فَهِی کَعا رم دعب کْتَهرأَد کُنْت 
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یـابیم   خصوص روایت قبل از آن، درمی اما با نظر به روایات پیشین در این باب و به

که موضوع بحث، نماز جمعه بوده است و تقطیعی که شیخ در این روایت انجـام داده،  

 30هاي تحقیق، در تعـداد   بر بخش محذوف بوده است. مطابق یافتهدلیل وجود قرینه  به

تـوان ایـن موضـوع را     درصد، می8/4روایت برابر با  626شده از مجموع  روایت تقطیع

  مشاهده کرد.

  تقطیع بخش مخالف با فتوا و عقیده .5ـ13

شـود، ایـن    ها استنباط می شده و تحلیل آن �ي روایات تقطیع موضوع دیگري که از �به

است که انگیزه یا علت تقطیع در برخی از موارد، مخالف بودن بخشی از روایت با نظر 

و فتواي شیخ صدوق بوده است و او در این موارد، بخش مخـالف بـا فتـواي خـود را     

 اي از این دست، روایت زیر است: حذف کرده است. نمونه

   112، ص2من � یحضره الفقیه، ج

موسى الساباطی عنْ  . و روى عمار بن1871ُ

 َم�اَلس هلَیع اللَّه دبأَبِی ع هرْسض نْزِعمِ یائی الصف

.هی فَممدلَا ی قَالَ لَا و  

 

   112، ص4الکافی، ج

د عـنْ    4 مــنِ أَحب دمحنْ مى عیحنُ یب دمحم .

سـعید عـنْ    عـنْ عمـرِو بـنِ     أَحمد بنِ الْحسـنِ 

مصدقِ بنِ صدقَإلَ عنْ عمارِ بنِ موسى عـنْ أَبِـی   

 هلَیع اللَّه دبع    ـهرْسض نْـزِعمِ یـائی الصف  َم�اَلس

ی فَاهمدلَا ی طْبٍ  قَالَ لَا ور ودبِع تَاكسلَا ی و. 

  

»  الصائمِ و ما ینْقُض صومه و مـا لَـا ینْقُضُـه   باب آدابِ «که در  1871روایت شمارۀ 

است. با اینکه کـل روایـت    الکافیاي از روایت موجود در جلد چهارم  قرار دارد، بریده

اما شیخ صـدوق بنـد سـوم ایـن روایـت      در موضوع باب مورد نظر قرار داشته،  الکافی

سبب اختصـار نبـوده    را نیاورده است. این امر به» و لَا یستَاك بِعود رطْبٍ«یعنی عبارت 

رسد علت آن مخالفت این بخش از روایت با فتواي شـیخ بـوده اسـت.     بلکه به نظر می

ت شمارۀ شاهد این ادعا سخن مؤلف در دو صفحه پیش از این است، وي در ذیل روای

و لَا بـأْس أَنْ یکْتَحـلَ الصـائم بِکُحـلٍ فیـه      «از همین باب چنین فتوا داده است:  1865

یجِد  و لَا بأْس بِأَنْ یستَاك بِالْماء أَو بِالْعود الرَّطْبِ  مسک و لَا بأْس أَنْ یکْتَحلَ بِالْحضُضِ

  )110، ص2ق، ج1413ن بابویه، اب»(طَعمه أَي النَّهارِ شَاء.
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عبارتی که زیر آن خط کشیده شده، فتواي شیخ صدوق اسـت کـه دقیقـاً در مقابـل     

است و احتما�ً به همین علت وي به هنگام نقل روایت، آن  الکافیبخش پایانی روایت 

  بخش را تقطیع کرده و نیاورده است.

ه این موضوع اشاره کـرده و  نوعی ب به الفقیهالبته خود شیخ صدوق در ابتداي کتاب 

هـا   دهم و به صـحت آن  ها فتوا می آورم که به آن در این کتاب فقط روایاتی را می«گفته 

) 3، ص1همـان، ج »(ها بین خود و پروردگارم اعتقـاد دارم  کنم و به حجیت آن حکم می

 و از نقل روایاتی که در نظر وي ضعیف یا غیرقابل استناد و فتوا بوده خـودداري کـرده  

هاي مختلـف یـک روایـت     ) ظاهراً این موضوع شامل بخش121، ص2است.(همان، ج

شود؛ زیرا فقها حجیت داشتن یک قسـمت از روایـت و عـدم حجیـت بخـش       هم می

ــه بخــش داراي حجیــت    دیگــري از آن را ممکــن دانســته و آن را مــانع از تمســک ب

  )508، ص8و ج 463، ص2ق، ج1424(وحید بهبهانی، 8دانند. نمی

دلیـل اعتقـاد بـه     شیخ صدوق در تقطیع احادیث و نقل قسمتی از روایـت بـه  عمل 

دلیل عدم اعتقاد به حجیت آن، مـورد اشـاره و    صحت آن و ترك بخش دیگر روایت به

) بـا ایـن   15ق، ص1410کمـري،   تأکید فقیهان متأخر هم قرار گرفته است.(حجت کوه

ت که مخالف بـا عقیـدۀ   هایی از یک روای حال این شیوۀ شیخ صدوق در حذف قسمت

اوســت، مــورد نقــد و اعتــراض شــدید برخــی دیگــر از محــدثان متــأخر واقــع شــده 

  )169، ص11ق، ج1408؛ نوري، 156، ص5ق، ج1403(مجلسی، 9است.

  شده نه تقطیع آن نقل روایت تقطیع .6ـ13

دهد که برخی از ایـن تقطیعـات    نشان می الفقیهشده در  بررسی مصادیق روایات تقطیع

شـده را بـه همـان     وق انجام نشده است، بلکـه ایشـان روایـت تقطیـع    توسط شیخ صد

شده از منابع پیشین نقل کرده اسـت. دلیـل ایـن ادعـا، قراینـی همچـون        صورت تقطیع

ترتیب و مشابهت در احادیث دو باب یکسان در دو کتاب مـورد بررسـی اسـت. ایـن     

وجود  الفقیهکتاب  موارد از تقطیعات با اینکه توسط شیخ صدوق انجام نشده، چون در

حسن القیام علـی  «اند. براي نمونه در باب  دارند در این تحقیق مورد بررسی قرار گرفته

شـود کـه    دیده می 2482تا  2480، سه روایت متوالی از شمارۀ الفقیهاز کتاب » الدواب

صـورت   شده است. این سه روایت با همین ترتیـب و بـه   ها تقطیع دو روایت اول از آن
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که مقدم  المحاسناز کتاب » الرفق بالدابإل و تعهدها«، در باب 89تا  87از شمارۀ  متوالی

شده هسـتند. ایـن    شود که دو روایت اول در آنجا هم تقطیع است نیز دیده می الفقیهبر 

دهد که به احتمـال   قرینه یعنی مشابهت و ترتیب یکسان احادیث در دو کتاب نشان می

شده را هـم بـه همـان     ن اقتباس نموده و روایت تقطیعقریب به یقین، شیخ صدوق از آ

نقل کرده است، نه اینکه خودش آن را تقطیع کرده باشـد. بـا ایـن     المحاسنصورت از 

  اند. مطابق شیوۀ مؤلف آن مختصر شده الفقیهتفاوت که اسناد روایات در کتاب 

  توان این مقایسه را مشاهده کرد: در جدول زیر می

   290، ص2من � یحضره الفقیه، ج

2480هنَادبِإِس یکُونى السور لَّى  . وص ولُ اللَّهسقَالَ قَالَ ر  اللَّه  هلَیع  كارتَب إِنَّ اللَّه :هآل الَى   وتَع و

افجالْع ابوالد تُمبکفَإِذَا ر هلَیینُ ععی الرِّفْقَ و بحإلً   یبدجم ضالْأَر ا فَإِنْ کَانَتنَازِلَها مفَأَنْزِلُوه

  فَانْجوا علَیها و إِنْ کَانَت مخْصبإلً فَأَنْزِلُوها منَازِلَها.

2481:هلَیع اللَّه اتلَوص یلقَالَ ع نْزِلُ بِ  . وینَ یأْ حدبإلٍ فَلْیاببِد نْکُمافَرَ منْ سا.مقْیِهس ا وهلْفع 

2482َم�اَلس هلَیفَرٍ ععو جقَالَ أَب ضٍ : . وی أَرف رْتإِذَا س رِ ویفُقْ بِالسإلٍ فَاربصضٍ خی أَرف رْتإِذَا س

 مجدبإلٍ فَعجلْ بِالسیرِ.

   361، ص2المحاسن، ج

نی عنْ أَبِی عبد اللَّه عنْ آبائه عنْ علی علَیه اَلس�َم قَالَ قَالَ رسولُ . عنْه عنِ النَّوفَلی عنِ السکُو87

و آله: إِنَّ اللَّه یحب الرِّفْقَ و یعینُ علَیه فَإِذَا رکبتُم الدواب الْعجف فَأَنْزِلُوها   علَیه  اللَّه  اللَّه صلَّى

  ازِلَها فَإِنْ کَانَت الْأَرض مجدبإلً فَأَلحوا علَیها و إِنْ کَانَت مخْصبإلً فَأَنْزِلُوها منَازِلَها.منَ

88لَیع اللَّه دبنْ أَبِی عمٍ علسنِ منِ ابع داشنِ رنِ بسالْح هدنْ جى عیحنِ یمِ بنِ الْقَاسع نْهع . ه

  منْ سافَرَ منْکُم بِدابإلٍ فَلْیبدأْ حینَ ینْزِلُ بِعلَفها و سقْیِها.  لس�َم قَالَ قَالَ علی علَیه اَلس�َم:اَ

89هلَیفَرٍ ععنْ أَبِی جع نْ أَبِیهیرٍ عدنِ سیلِ بمنْ جع ادمنِ حنِ بمالرَّح دبنْ عع نْهقَالَ: إِذَا  . ع َم�اَلس

 سرْت فی أَرضٍ مخْصبإلٍ فَارفُقْ بِالسیرِ و إِذَا سرْت فی أَرضٍ مجدبإلٍ فَعجلِ السیرَ.

  

توان حدس زد که شـیخ   نمونۀ دیگري که شبیه روایات فوق از مقایسۀ دو کتاب می

از این کتاب اسـت   2339صدوق، نقل تقطیع کرده است نه خود تقطیع، روایت شمارۀ 

قرار دارد. شباهت متن و ترتیب روایات ایـن بـاب از   » کراهیإل المقام بمکإل«که در باب 
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اي بر این ادعاست. مطابق نتایج تحقیق حدود  قرینه ،الکافیبا همین باب از کتاب  الفقیه

درصد کـل تقطیعـات بـه ایـن     4روایت تقطیع شده، برابر با  626روایت از مجموع  25

  گردد. شده از منابع پیشین بازمی صورت تقطیع عامل یعنی نقل روایت به

  شیوۀ خاص تقطیع در برخی از روایات توسط شیخ صدوق .14

ن شیخ صدوق و پدرش در نقل فتوا این بـوده کـه فتـاواي    شیوۀ بسیاري از قدما همچو

هـا مضـمون همـان     کردنـد. در واقـع فتـواي آن    خود را با همان الفاظ روایات بیان مـی 

) بـا ایـن توضـیح، برخـی از     4و  3ق، مقدمـه، ص 1415روایات بوده است(ابن بابویه، 

ورت که مؤلف در بر اساس همین شیوه انجام گرفته است. به این ص الفقیهتقطیعات در 

مواردي بخشی از مضمون یک روایت را از زبان خـویش و در قالـب بیـان فتـوا نقـل      

نموده و بخش دوم روایت را با همان الفاظ و کلمات روایت آورده است. در حقیقـت،  

روایت اصلی را تقطیع نموده و یک بخش از آن را به همـان شـکل و بخـش دیگـر را     

البته در بیان فتوا هم مطـابق شـیوۀ قـدماغالباً از کلمـات      صورت فتوا بیان کرده است. به

، قسـمت اول  106موجود در روایت بهره برده است. براي نمونه بعد از روایت شـمارۀ  

فـی   فَإِذَا کَانَ مع الرَّجلِ خَاتَم فَلْیـدوره  «از یک روایت را در قالب فتوا بیان کرده است: 

ع لْهویح و ضُوءلِ.الْوالْغُس و سپس قسمت دوم روایت را با ذکـر سـند و الفـاظ آن    » نْد

و قَالَ الصادقُ علَیه الس�م: و إِنْ نَسیت حتَّى تَقُوم منَ الصلَاةِ فَلَا  - 107نقل کرده است: 

یدأَنْ تُع رُك51، ص1ق، ج1413.(ابن بابویه، آم(  

عدةٌ «به این صورت مشاهده کرد:  الکافیکتاب  توان در متن کامل این روایت را می

منْ أَصحابِنَا عنْ أَحمد بنِ محمد عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنِ الْحسینِ بنِ أَبِـی الْعلَـاء قَـالَ:    

وقَالَ ح لْتنِ الْخَاتَمِ إِذَا اغْتَسع م�الس لَیهع اللَّه دبا عأَب أَلْتـی    سقَـالَ ف و ـهکَاننْ مم لْه

(کلینـی،  »الْوضُوء تُدیرُه و إِنْ نَسیت حتَّى تَقُوم فی الصلَاةِ فَلَـا آمـرُك أَنْ تُعیـد الصـلَاةَ.    

  )45، ص3ق، ج1407

مصـادیق دیگـري از ایـن شـیوۀ شـیخ       2117و  1681، 99، 25، 19روایات شمارۀ 

  هستند. صدوق در تقطیع روایت

  گرفته در الفقیه بررسی درستی یا نادرستی تقطیعات صورت .15

ویژه به هنگام تـدوین جوامـع موضـوعی فقهـی، امـري       با اینکه پدیدۀ تقطیع روایت به
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ناپذیر بوده، این امر احتمال ایجاد اخ�ل در معنـاي روایـت را درون    ضروري و اجتناب

یا هر کتاب حدیثی  الفقیهکتاب خود به همراه داشته است. از این منظر تقطیعاتی که در 

تر بیان شد کـه علمـاي حـدیث     زا باشند. پیش توانند آسیب دیگر وجود دارد، بالقوه می

کننده براي حفـظ قـراین    شرط جواز تقطیع در روایت را، آگاهی و تخصص فرد تقطیع

اي تقطیع شود که در معنـاي   گونه دانند؛ یعنی حدیث باید به شده می ک�م در جزء تقطیع

جاد نشود، اما حق این است که با ایـن وجـود هـم احتمـال وقـوع خطـا در       آن خلل ای

طور کامل منتفی نیست؛ زیرا چه بسـا از دیـدگاه راوي یـا     زا بودن آن به تقطیع و آسیب

کننده، در جزئی که ترك شده و نیامـده قیـد مـؤثري در معنـاي روایـت       محدث تقطیع

جـزء، داراي قرینـۀ مـؤثر در معنـا      وجود نداشته باشد، اما از دیدگاه محـدثی دیگـر آن  

  )408، ص8ق، ج1405؛ بحرانی، 114، ص4ق، ج1406(نک: شوشتري، 10باشد.

از این جهت حتی به تقطیعاتی که فقیه و محدث بزرگ، شیخ طوسی به هنگام نقـل  

تـرین   با انگیزۀ نقل موضع متناسب با عنوان بـاب ـ کـه اصـلی     الکافیروایات از کتاب 

 دوین جوامع فقهی بوده اسـت ـ انجـام داده، اعتـراض شـده اسـت.      دلیل تقطیع براي ت

  )407، ص3ق، ج1419(وحید بهبهانی، 

صـورت مصـداقی، بـه مـوارد      از سویی در کتب فقهی به هنگام بررسی روایات، بـه 

دانـیم   کـه مـی   هاي ناشی از تقطیع نادرست اشاره شده است. درحالی متعددي از آسیب

فقهاي بزرگی را نیز دچار خطا کرده، توسـط محـدثان    برخی از این تقطیعات که بعضاً

مشهوري همچون کلینی، شیخ صدوق و شیخ طوسی یعنی صاحبان کتب اربعه حدیثی 

  صورت گرفته است.

هـا و د�یـل همچـون تبویـب      بنابراین تقطیع روایت اگرچه بنا بر بعضـی از انگیـزه  

عملـی �زم بـوده اسـت،    هاي روایی،  موضوعی روایات و پرهیز از طو�نی شدن کتاب

خطر آسیب زدن به معناي روایت را با خود به همراه داشته اسـت. در اینجـا برخـی از    

هاي ناشی از تقطیع نادرست را کـه در کتـب فقهـی مـورد اشـاره قـرار گرفتـه،         آسیب

  گذرانیم: وار از نظر می فهرست

؛ مدرسـی  176، ص6ق، ج1424اضمار در روایت و حذف نام معصوم.(همو،  - 

  )227ق، ص1410زدي، ی
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، 7ق، ج1424سقط و افتادگی در حدیث بـه هنگـام تقطیع.(وحیـد بهبهـانی،      - 

 )302ص

شده روایت و استد�ل ناصحیح به مضمون آن در  مستقل شمردن بخش تقطیع - 

 )478، ص6ق[الف]، ج1418؛ خویی، 129، ص1ق، ج1427فتوا.(بحرالعلوم، 

 )323، ص2، جق1415اشتباه در ارجاع ضمیر به معصوم.(نراقی،  - 

؛ خـویی،  167، ص1ق، ج1421از بین رفـتن قـراین حالیـه و مقالیـه.(نجفی،      - 

 )337، ص2ق[الف]، ج1418

، 1ق، ج1424اختفـاي قـراین مفیـد در حکـم بـراي فقیه.(موسـوي قزوینــی،        - 

 )373ص

ق، 1416اخت�ل در معناي روایت همچون ابهام در فرد مورد سـؤال.(همدانی،   - 

 )352، ص4ج

؛ 473، ص1ق، ج1416اســتنباط حکــم شــرعی.(محقق دامــاد،    اشــتباه در  - 

 )399، ص1ق، ج1406شوشتري، 

 دلیـل امکـان حـذف قـراین تقییـد.      عدم صحت تمسک به اط�ق روایـت بـه   - 

 )2120، ص7ق، ج1419؛ شبیري زنجانی، 357، ص1تا، ج (خمینی، بی

؛ 267، ص9ق[ب]، ج1418تعارض و تـوهم تعـارض بـین روایـات.(خویی،      - 

 )2027، ص6ق، ج1419ی، شبیري زنجان

 )2242، ص7و ج 1960، ص6ق، ج1419اجمال در روایت.(شبیري زنجانی،  - 

سرایت اشتباه حکم به موضوع دیگر یا اشتباه در تعیین مصداق حکم.(همـان،   - 

 )6292، ص20ج

 )6370، ص20برداشت عمومیت حکم از روایت.(همان، ج - 

 )27، ص2ج ق،1415برداشت ناصحیح از معناي الفاظ روایت.(سبحانی،  - 

، 2ق، ج1421کمــري،  برداشــت اشــتباه در مســائل اصــول فقــه.(حجت کــوه - 

 )198ص

مورد مصادیق تقطیع از مجموع روایات  626نظر به مطالب فوق باید گفت در همۀ 

تواننـد بـه    طور بـالقوه مـی   زمینۀ بروز آسیب وجود دارد و این تقطیعات به الفقیهکتاب 
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 594نند. از سوي دیگر همان طور که بیان شـد،  معناي تام و صحیح روایت آسیب برسا

درصد موارد، بـدون اعـ�م و اشـاره از سـوي     9/94مورد از این تقطیعات یعنی حدود 

ها مخفـی اسـت و همـین امـر احتمـال       مؤلف صورت گرفته و به عبارتی تقطیع در آن

  دهد. مذکور را افزایش می

نادرسـت و مخـل معنـا     الفقیـه با وجود این، این بدان معنا نیست که تمام تقطیعات 

شده مشخص شد کـه در اکثـر مـوارد، جـزء منقـول و       هستند. با بررسی روایات تقطیع

ها از یکدیگر آسیب قطعی و روشنی  متروك، داراي معناي مستقل بوده و جدا کردن آن

ق، 1427به دنبال نداشته و تقطیع در این حالت جـایز شـمرده شـده است.(مسـعودي،     

  )182ص

دلیل حذف قرینۀ مـؤثري در معنـا، بـه     شود که به این میان مواردي هم دیده میاما در 

مقصود و مفهوم صحیح از روایت آسیب رسیده است. چنین مواردي که تقطیع نادرسـت  

درصـد مجمـوع مـوارد تقطیـع، قابـل      8/15روایت یعنی معادل  100نام دارند، در حدود 

  کنیم. تقطیعات نادرست اشاره می هایی از این مشاهده هستند. در ذیل به نمونه

 هایی از تقطیعات نادرست در الفقیه نمونه .16

ترین عامل نادرست بودن تقطیع در یک روایت، حذف قراین تأثیرگـذار در معنـاي    مهم

بنـدى نادرسـتى    توان بخـش  بر این اساس، تقطیع نادرست را مى«مانده است.  جزء باقی

  توان بـه  ماند. تقطیع نادرست حدیث را مىدانست که در پى آن، معناى اصلى محفوظ ن

اى از آیات مجاورش جـدا   گونه کرد، به این معنا که یک آیه را به  َ ْ                    ن ز ع آیه در قرآن تشبیه 

                                                       ّ                          کنیم که قراین سیاقى و مقامى آن حذف شوند و ارتباطش با کل  سـوره از میـان بـرود.    

  َّـ   َ  ال ذ ین    «  ) است که تنها در کنار آیـۀ 4ماعون: »( َ   ْ   ٌ   ِّ  َف و یل  ل ل م ص ل ین «  نمونۀ آموزشى، همان آیۀ

ش، 1389مسـعودي،  »(دهـد.  ) معنـاى درسـتى مـى   5همـان:  »(   ْ    ـ       ِ   َ   ه م  ع ن  ص إلت ه م  سـاه ون    

  )100ص

اي در فهم معنا به همراه دارد،  اي که با خود، قرینه بنابراین حذف هر عبارت یا کلمه

توضـیحی و  همچون حذف سبب صدور، پرسش راوي، جم�ت شرط و استثنا، قیـود  

، مواردي از این الفقیهمانند آن، موجب نادرستی تقطیع روایت خواهد بود. در تقطیعات 

  شود:   دست دیده می
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  حذف استثنا .1ـ16

، تقطیعی از روایتی است که در کتاب مسائل علـی بـن جعفـر    الفقیه 27روایت شمارۀ 

قیـدي مـؤثر در   کـه  » إ� أنـه ینبغـی لـه...   «شود. در این روایت، جملۀ استثناي  دیده می

 آید. رو تقطیعی نادرست به شمار می معناي عبارات قبلی است، حذف شده است. ازاین

   20، ص1من � یحضره الفقیه، ج

. و سأَلَ علـی بـنُ جعفَـرٍ أَخَـاه موسـى بـنَ       27

هـلْ    عـنِ الرَّجـلِ الْجنُـبِ     :علَیـه اَلسـ�َم  جعفَرٍ 

الْجنَابإلِ أَنْ یقُوم فی الْمطَرِ حتَّى  یجزِیه عنْ غُسلِ

یغْسلَ رأْسه و جسده و هو یقْدر علَى ماء سوى 

.کذَل زَأَهأَج اءبِالْم الَهساغْت لَهفَقَالَ إِذَا غَس کذَل 

   183مسائل علی بن جعفر، ص

هلْ یجزِیه منْ . و سأَلْتُه عنِ الرَّجلِ الْجنُبِ 354

غُسلِ الْجنَابإلِ أَنْ یقُوم فی الْمطَرِ حتَّى یسیلَ 

 کى ذَلوس اءلَى الْمع رقْدی وه و هدسج و هأْسر

 کذَل زَأَهأَج اءلُ بِالْمغْتَسا یکَم لُهغْسقَالَ إِنْ کَانَ ی

یتَمضْمض و یستَنْشقَ و یمرَّ  إِلَّا أَنَّه ینْبغی لَه أَنْ

هدسنْ جم ا نَالَتلَى مع هدی . 

 
و ذیل آن نیز مصداقی دیگر از حذف اسـتثنا بـه هنگـام تقطیـع      108روایت شمارۀ 

» إ� مـن فاحشـإل مبینـإل   «است، جملۀ استثناي  الکافیاست. در متن کامل حدیث که در 

  شده است: تقطیع الفقیهوجود دارد که در نقل 

    52، ص1من � یحضره الفقیه، ج

: مـا زالَ   و آلـه   علَیه  اللَّه  . قَالَ رسولُ اللَّه صلَّى108

ــى   ــواك حتَّ ی بِالســین وصی ــ�َم اَلس ــه لَییــلُ عرَئبج

خَشیت أَنْ أُحفی أَو أَدرد و ما زالَ یوصینی بِالْجـارِ  

ى ظَنَنْت أَنَّه سیورثُه و ما زالَ یوصینی بِالْمملُوك حتَّ

.یهتَقُ فعلًا یأَج لَه ضْرِبیس أَنَّه تَّى ظَنَنْتح  

و فی خَبرٍ آخَرَ و ما زالَ یوصینی بِـالْمرْأَةِ حتَّـى   

 ظَنَنْت أَنَّه لَا ینْبغی طَلَاقُها.

    512ص، 5الکافی، ج

د عـنِ    6 مـحـنِ مب دمنْ أَحى عیحنُ یب دمحم .

ابنِ محبوبٍ عنِ الْعلَاء عنْ محمد بنِ مسلمٍ عـنْ  

     ـولُ اللَّـهسقَـالَ قَـالَ ر َم�اَلس هلَیع اللَّه دبأَبِی ع

ئیـلُ علَیـه   : أَوصـانی جبرَ  و آلـه   علَیـه   اللَّه  صلَّى

إِلَّا اَلس�َم بِالْمرْأَةِ حتَّى ظَنَنْت أَنَّه لَا ینْبغی طَلَاقُها 

  منْ فَاحشَإلٍ مبینَإلٍ.

 

 حذف شرط .2ـ16

 التهـذیب شدۀ روایتی است که در  الفقیه، تقطیع 1314مطابق جدول زیر، روایت شمارۀ 

» إذا لم یستطع أن یصـلّی... «وجود دارد. اما عبارت متروك در این تقطیع، جملۀ شرطیۀ 
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است و حذف آن  الفقیهباشد که داراي قرینۀ مؤثر براي فهم صحیح جزء موجود در  می

 مخل به معنا شده است.

    453، ص1من � یحضره الفقیه، ج

1314 دبا عأَب یدعنُ سب یلأَلَ عس و .   ـهلَیع اللَّـه

لَاملِ     السـی أَوفَرِ فی الستْرِ فالْو لِ ولَاةِ اللَّینْ صع

.ملِ قَالَ نَعاللَّی 

    169، ص2تهذیب ا�حکام، ج

. الْحسینُ بنُ سعید عنِ النَّضْرِ عنْ موسـى بـنِ   128

أَب أَلْتقَالَ: س یدعنِ سب یلنْ عکْرٍ عبهلَیع اللَّه دبا ع 

لَاملِ       السـنْ أَوـفَرِ مـی الستْرِ فالْو لِ ولَاةِ اللَّینْ صع

 قَالَ نَعم. إِذَا لَم یستَطع أَنْ یصلِّی فی آخرِهاللَّیلِ 

 حذف عبارت توضیحی مؤثر در معنا .3ـ16

با توجه به عطف بر روایات قبلی، از امام صادق علیه السـ�م   الفقیه 591روایت شمارۀ 

شود. در این روایت، شـیخ   دیده می الکافینقل شده و تقطیع روایتی است که در کتاب 

که توضیح چگـونگی رو بـه   » فیکون مستقب� بباطن قدمیه...«صدوق عبارت آخر یعنی 

ست، حذف کرده و سبب نادرسـتی  کند و در فهم معنا مؤثر ا قبله کردن میت را بیان می

 شده است: تقطیع

   193، ص1من � یحضره الفقیه، ج

إِذَا مات لأَحدکُم میت   :  علَیه السلَام. و قَالَ 591

  فَرُ لَـهحلَ یإِذَا غُس ککَذَل لَإلِ وبالْق اهتُج وهجفَس

 اهلِ تُجغْتَسالْم عضولَإلِ.مبالْق  

 

   127، ص3الکافی، ج

رٍ  3 یـمنِ أَبِی عنِ ابع نْ أَبِیهع یمرَاهنُ إِبب یلع .

عنْ هشَامِ بنِ سالمٍ عنْ سلَیمانَ بنِ خَالـد قَـالَ   

 اللَّه دبا عأَب تعمسلَامالس هلَیقُولُ   عی   ات إِذَا مـ :

لأَحدکُم میت فَسجوه تُجاه الْقبلَإلِ و کَـذَلک إِذَا  

لِ تُجـاه الْقبلَـإلِ       غْتَسـالْم ع ضـوم فَرُ لَـهحلَ یغُس

 فَیکُونُ مستَقْبِلًا بِباطنِ قَدمیه و وجهِه إِلَى الْقبلَإلِ.

 اند. و... در الفقیه نیز نمونۀ دیگري از این نوع 231، 211، 147روایات شمارۀ 

 حذف سبب صدور .4ـ16

اي از  بریـده  الفقیـه  284شود، روایـت شـمارۀ    همان طور که در جدول زیر م�حظه می

وجود دارد. شیخ صدوق در این روایت با حذف بخش اول  الکافیروایتی است که در 

خواسـته موجـب برداشـت    آن، که در حکم سبب صـدور بـراي بخـش دوم اسـت، نا    
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 ناصحیح از معناي روایت شده است.

    123، ص1من � یحضره الفقیه، ج

إِنَّ   :  علَیـه السـلَام  . و قَالَ أَبـو جعفَـرٍ الْبـاقرُ    284

  ا تُشْـبِهتَّى أَنَّها حرَتْهةُ غَیا النُّورتْهابیرَ إِذَا أَصالْأَظَاف

  فَلَا بأْس بِتَغْیِیرِها.أَظَافیرَ الْموتَى 

 

    509، ص6الکافی، ج

د بـنِ     2 مـحـنِ مب د مـنْ أَحى عیحنُ یب دمحم .

عیسى عنْ علی بنِ الْحکَمِ عنْ معاوِیإلَ بنِ میسرَةَ 

  ـهلَیفَـرٍ ععا جأَب تأَیإلَ قَالَ: ربتَینِ عکَمِ بنِ الْحع 

لَامالس       یرِهلَـى أَظَـافع لَـهعج و نَّاءأَخَذَ الْح قَد و

   تـیسـا عم ذَا فَقُلْتی ها تَقُولُ فم کَما حفَقَالَ ی

      لُـهفْعنَا ینْـدإِنَّ ع و لُـهتَفْع أَنْـت و یـهأَنْ أَقُولَ ف

    کَـمـا حانُ فَقَـالَ یـ  الشُّب یرَ إِذَا أَصا إِنَّ الْأَظَـافتْهاب

النُّورةُ غَیرَتْها حتَّى تُشْبِه أَظَافیرَ الْمـوتَى فَغَیرْهـا   

.نَّاءبِالْح 

  

رسد که اگرچه نوره سـبب تغییـر در رنـگ     چنین به نظر می الفقیهبا نگاه به روایت 

سـازد، اشـکالی در ایـن     ها را شبیه به ناخن مردگان مـی  شود تا جایی که آن ها می ناخن

حذف  الفقیهآمده و در  الکافیتغییر به سبب نوره نیست. ولی با دقت در بخشی که در 

السـ�م   ناخن است و امام علیه یابیم که موضوع روایت، استفاده از حنا روي شده، درمی

هـا   اند؛ یعنی به کار بردن حنـا روي نـاخن   براي بیان دلیل این کار، جملۀ آخر را فرموده

از این روایت وجـود دارد،   الکافیاشکالی ندارد. در ضمن، عبارت آخري که در نسخۀ 

که در نسـخۀ  ، از نظر رساندن این معنا بسیار بهتر از عبارتی است »فغیرها بالحناء«یعنی 

  است. الفقیه

شـود امـا    هاي زیادي از حذف سبب صدور دیده مـی  نمونه الفقیهدر میان تقطیعات 

  ها را مخل معنا دانست. توان همۀ آن نمی

 حذف ذیل داراي تخصیص .5ـ16

وجود دارد. در ایـن روایـت، راوي دو    الکافیدر  الفقیه 1378متن کامل روایت شمارۀ 

سؤال از امام علیه الس�م در یک موضوع پرسیده که پاسخ امام به پرسش دوم به نـوعی  

 تخصیص پاسخ اول ایشان است:
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    477، ص1من � یحضره الفقیه، ج

أَنَّـه قَـالَ:     . و روِي عنْ معاوِیإلَ بـنِ وهـبٍ  1378

لًا مجإِنَّ ر لَه شَـکَا  قُلْت هِمائلَحنْ صم یکالونْ م

   ـامیالْق ی إِنِّی أُرِیـدقَالَ ل مِ ونَ النَّولْقَى ما یم إِلَی

لصلَاةِ اللَّیلِ فَیغْلبنـی النَّـوم حتَّـى أُصـبِح فَرُبمـا      

قَضَیت صلَاتی الشَّهرَ الْمتَتَابِع أَوِ الشَّهرَینِ أَصـبِرُ  

لَىع    و اللَّـه نٍ ویقُرَّةُ ع اللَّه نٍ ویفَقَالَ قُرَّةُ ع هقَلث

      ـلِ فَقَـالَ الْقَضَـاءلَ اللَّیتْرِ أَوـی الْـوف رَخِّصی لَم

  بِالنَّهارِ أَفْضَلُ.

 

    447، ص3الکافی، ج

20  اللَّـه دبنْ ... أَبِی عابِنَا عحنْ أَصةٌ مدع .  ـهلَیع

قَالَ: قُلْت لَه إِنَّ رجلًـا مـنْ موالیـک مـنْ        لسلَاما

صلَحائهِم شَکَا إِلَی ما یلْقَى منَ النَّومِ و قَالَ إِنِّـی  

أُرِید الْقیام إِلَى الصلَاةِ بِاللَّیلِ فَیغْلبنی النَّوم حتَّـى  

   یـلَاتص تا قَضَـیمبر و بِحأُص   تَتَابِعـاً ورَ مالشَّـه

  اللَّـه و نٍ لَهیفَقَالَ قُرَّةُ ع هقَللَى ثبِرُ عنِ أَصرَیالشَّه

  ـلِ ولِ اللَّیی أَولَاةِ فی الصف لَه رَخِّصی لَم قَالَ و

قُلْـت فَـإِنَّ مـنْ نسـائنَا       قَالَ الْقَضَاء بِالنَّهارِ أَفْضَلُ

جارِیإلَ تُحـب الْخَیـرَ و أَهلَـه و تَحـرِص     أَبکَاراً الْ

     و ـا قَضَـتمبتَّـى رح ما النَّـوهبغْللَاةِ فَیلَى الصع

ربما ضَعفَت عنْ قَضَائه و هی تَقْـوى علَیـه أَولَ   

اللَّیـلِ فَـرَخَّص لَهـنَّ فـی الصـلَاةِ أَولَ اللَّیــلِ إِذَا      

ضَع.نَ الْقَضَاءعضَی فْنَ و 

 
تقطیع این روایت توسط شیخ صدوق با حذف قسمت دوم روایت و اکتفا به بخش 

شود. امـام در پاسـخ اول بـراي کسـی کـه       اول آن، موجب اشتباه در برداشت حکم می

شب بخواند، حکـم بـه    تواند نماز شب را وقت خود یعنی نیمه علت غلبۀ خواب نمی به

رده است. اما در ادامـه و در پاسـخ   قضاي آن در روز و نه خواندن آن در ابتداي شب ک

آورد، حکم به جواز خواندن نمـاز   به سؤال دوم، براي کسی که قضاي آن را به جا نمی

، معناي روایت دچار خلـل  الفقیهشب در ابتداي شب نموده که با حذف بخش دوم در 

  شده است.

 حذف بخشی از حکم .6ـ16

طور سهوي در نماز پاسخ  ، حکم کسی که بهالکافیدر تصویر زیر مطابق متن روایت 

کسی را بدهد، دو چیز است: یکی ادامۀ نماز و دیگري گفتن تکبیر فراوان(ظاهراً بعد 

  شـده و فقـط حکـم اول ذکـر شـده       بخـش دوم حکـم تقطیـع    الفقیـه از نماز) اما در 

 است: 



 ها ها و آسیبتقطیع روایت در کتاب من ال یحضره الفقیه؛ مصادیق، انگیزه  91

    566، ص1من � یحضره الفقیه، ج

دعـاه  . و سأَلَه عقْبإلُ بنُ خَالد: عـنْ رجـلٍ   1565

 ـهابا فَأَجهلِّی فَسصی وه لٌ وجر     ـفکَی ـهتاجبِح

.هلَاتلَى صی عضمقَالَ ی نَعصی  

 

    351، ص2تهذیب ا�حکام، ج

د بـنِ   44 مـحنْ موبٍ عبحنِ مب یلنُ عب دمحم .

الْحسینِ عنْ محمد بنِ عبد اللَّه بـنِ هلَـالٍ عـنْ    

 اللَّه دبنْ أَبِی عع دنِ خَالإلَ بقْبعلَامالس هلَیـی    :  عف

     ا فَأَجـهـلِّی فَسصی ـوه ـلٌ وجر ـاهعلٍ دجر  ـهاب

    هـلَاتلَـى صـی عضمقَالَ ی نَعصی فکَی هتاجحل و

 یکَبرُ تَکْبِیراً کَثیراً.
 

 حذف ذیل داراي معناي مخالف با ظاهر صدر روایت .7ـ16

آمده، داراي ذیلی است کـه   الکافیالفقیه مطابق متن روایتی که در  2065روایت شمارۀ 

باشد، اما این ذیل در روایت مذکور  از نظر معنا، مخالف با معناي ظاهر صدر روایت می

 نیامده است: الفقیهدر 

    177، ص2من � یحضره الفقیه، ج

ــیلِ 2065 ــمِ بــنِ الْفُضَ ــنُ الْقَاسب ــد محم کَتَــب .

  :  علَیـه السـلَام  الْبصرِي إِلَى أَبِـی الْحسـنِ الرِّضَـا    

یسأَلُه عنِ الْوصی یزَکِّی زکَاةَ الْفطْرَةِ عنِ الْیتَـامى  

 الٌ فَکَتَبم مإِذَا کَانَ لَهلَامالس هلَیلَـى   عکَاةَ علَا ز

   یتیمٍ.

 

    172، ص4الکافی، ج

ـ  13 ـنِ الْقَاسب دمحنْ منِ عیسنُ الْحب دمحـنِ  . ممِ ب

قَـالَ:     علَیه السـلَام الْفُضَیلِ الْبصرِي عنْ أَبِی الْحسنِ 

کَتَبت إِلَیه الْوصی یزَکِّی عنِ الْیتَامى زکَاةَ الْفطْـرَةِ إِذَا  

و عـنْ  کَانَ لَهم مـالٌ فَکَتَـب لَـا زکَـاةَ علَـى یتـیمٍ       

و لَاهوم وتمی لُوكمآخَـرَ    م لَـدی بف بغَائ نْهع وه

و فی یده مالٌ لمولَاه و یحضُرُ الْفطْـرُ أَ یزَکِّـی عـنْ    

.مى قَالَ نَعتَاملْیل ارص قَد و لَاهوالِ منْ مم هنَفْس 
 

رساند اما انتهاي روایت،  معناي صدر روایت عدم وجوب زکات فطره بر یتیم را می

و  3، پـاورقی  177، ص2ق، ج1413بر حکمی خ�ف آن د�لت دارد.(نک: ابن بابویه، 

  )1، پاورقی 180ص

  تقطیع موجب اشتباه در صادرکنندۀ روایت   .8ـ16

در برخی از موارد، تقطیع بخش ابتدایی روایت، سبب اشـتباه در شـناخت صـادرکنندۀ    

کند، از مواردي  نمیروایت شده است. گرچه این موضوع در اعتبار روایت خللی ایجاد 

، که الفقیه 56است که تقطیع، موجب سوءبرداشت شده است. براي مثال روایت شمارۀ 
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باشـد، بـا حـذف ابتـداي روایـت چنـین        التهـذیب اي از روایت  رود گزیده احتمال می

نشـان   التهـذیب رساند که این سخن از امام باقر علیه الس�م است اما توجه به نقـل   می

 الس�م این سخن را از قول لقمان نقل کرده است: باقر علیه دهد که امام می

    28، ص1من � یحضره الفقیه، ج

ــرٍ 56 ــو جعفَ ــالَ (أَب ــلَام. و قَ الس ــه لَیــولُ   ):   ع طُ

.وراسورِثُ الْبی لَى الْخَلَاءلُوسِ عالْج  

  

 

    352، ص1تهذیب ا�حکام، ج

حسینِ بـنِ یزِیـد عـنْ    . عنْه عنِ الْعباسِ عنِ ال4ْ

إِسماعیلَ بنِ أَبِی زِیاد عنْ محمد بنِ مسلمٍ قَـالَ  

ـ :  یقُولُ   علَیه السلَامسمعت أَبا جعفَرٍ  الَ لُقْمـانُ  قَ

هنابل    ـوراسـورِثُ الْبی لَى الْخَلَاءلُوسِ عطُولُ الْج

.شابِ الْحلَى بذَا عه بفَکُت 
  

ق) 1406(ابـن بابویـه،   ثواب ا�عمالاي دیگر، مطابق روایتی که در  همچنین در نمونه

کنند. اما تقطیع آغـاز ایـن    نقل می سخنی را از رسول خدا وجود دارد، امام صادق

پنداشـته   موجب شده که این سخن از خود امام صـادق  الفقیه 296روایت در شمارۀ 

  شود:

    125، ص1من � یحضره الفقیه، ج

296 .  ــلَام الس ــه لَیقُ عــاد ــالَ الص ــلُوا   و قَ اغْس :

درِ  قِ السـربِو کُموسءر      لَـککُـلُّ م ـهسقَد فَإِنَّـه

مقَرَّبٍ و کُلُّ نَبِی مرْسلٍ و منْ غَسلَ رأْسه بِورقِ 

السدرِ صرَف اللَّه عنْه وسوسإلَ الشَّـیطَانِ سـبعینَ   

یوماً و منْ صـرَف اللَّـه عنْـه وسوسـإلَ الشَّـیطَانِ      

ی ماً لَموینَ یعبس    ـصِ اللَّـهعی نْ لَـمم و صِ اللَّهع

  دخَلَ الْجنَّإلَ.

 

    20ثواب ا�عمال، ص

سـمعت  أَبِی قَالَ: حدثَنی علی بنُ إِبرَاهیم ... قَـالَ  

 ـلَامالس هلَیع اللَّه دبا عقُـولُ    أَبی     ـولُ اللَّـهسکَـانَ ر :

آله یغْسلُ رأْسه بِالسدرِ و یقُـولُ  و   علَیه  اللَّه  صلَّى

فَإِنَّه قَدسه کُلُّ ملَک  اغْسلُوا رءوسکُم بِورقِ السدرِ

مقَرَّبٍ و کُلُّ نَبِی مرْسلٍ و منْ غَسلَ رأْسـه بِـورقِ   

السدرِ صرَف اللَّه عنْه وسوسـإلَ الشَّـیطَانِ سـبعینَ    

یوماً و منْ صرَف اللَّه عنْه وسوسإلَ الشَّیطَانِ سبعینَ 

 یوماً لَم یعصِ و منْ لَم یعصِ دخَلَ الْجنَّإلَ.

  سقط یا تقطیع ناخواسته .17

اي  ، کلمات و عباراتی حذف شده است که در ظاهر انگیـزه الفقیهدر تعدادي از روایات 

ها را ناشـی از سـقط و افتـادگی بـه      رسد و باید حذف آن ها به نظر نمی براي تقطیع آن
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گـوییم. امـا در هـر     هنگام نوشتن و استنساخ دانست. به این دسته، تقطیع ناخواسته می

ها روایت شمارۀ  نمونه از آناند. یک  ها موجب اخ�ل در معنا شده صورت این افتادگی

  است: 3854

    231، ص3من � یحضره الفقیه، ج

3854     د یــنْ زـوبٍ عبحـنُ منُ بسى الْحور و .

عـنِ     سأَلْت أَبا عبد اللَّه علَیه السـلَام   الشَّحامِ قَالَ:

یخْرُج الرَّجلِ یشْتَرِي سهام الْقَصابِینَ منْ قَبلِ أَنْ 

اشْـتَرَى سـهماً فَهـو بِالْخیـارِ إِذَا       إِنِ  السهم قَـالَ 

.خَرَج  

 

    223، ص5الکافی، ج

. عدةٌ منْ أَصحابِنَا عنْ سهلِ بنِ زِیاد و أَحمد بـنِ  3

محمد عنِ الْحسنِ بنِ محبوبٍ عـنْ زیـد الشَّـحامِ    

 أَلْتقَالَ: س    ـلَامالس ـهلَیع اللَّـه ـدبا عـلٍ      أَبجـنْ رع

    مـهالس خْـرُجـلِ أَنْ ینْ قَبابِینَ مالْقَص امهشْتَرِي سی

      خْـرُجـنَ یـنْ أَیم لَـمعتَّـى یئاً حشْتَرِي شَیفَقَالَ لَا ی

مهالس .ارِ إِذَا خَرَجیبِالْخ وئاً فَهفَإِنِ اشْتَرَى شَی 

  

شـود کـه    مشـخص مـی   الکافیبا مقایسۀ متن این روایت با متن کامل آن در کتاب 

احتمال زیـاد ناشـی از شـباهت و     افتاده است و این افتادگی، به الفقیهبخشی از روایت 

علت خطاي دید، مابین این  ت که ناسخ بهدر میانه روایت اس» یخْرُج السهم«تکرار لفظ 

شده  الفقیهدو لفظ مشابه را از قلم انداخته و همین امر موجب اخ�ل در معناي روایت 

 نیز مصادیق دیگري از این دست هستند. 2024و  594، 542است. روایات شمارۀ 

  آثار تقطیعات الفقیه در منابع حدیثی بعد از آن .18

یکی از منابع معتبر متقدم حدیثی شـیعه و یکـی از کتـب     الفقیهکه بیان شد کتاب  چنان

رو احادیث این کتاب، در منابع حدیثی و فقهی بعد از صدوق  مشهور اربعه است. ازاین

ویژه آنکه  هاي گوناگون نقل شده است؛ به بازتاب بسیاري داشته و روایات آن در کتاب

طوسی  التهذیبکلینی و  الکافی بسیاري از روایات آن در جوامع حدیثی دیگر همچون

  پذیر شده است. ها فقط از طریق نقل صدوق امکان وجود ندارد و دسترسی به آن

، تهذیب ا�حکامتعدادي از کتب حدیثی و تفاسیر روایی متأخر از صدوق، همچون 

، تفسیر نورالثقلین، بحار ا�نوار، عوالی اللئالی، تنبیه الخواطر، مکارم ا�خ�ق، ا�ستبصار

را انتخـاب   الفقیهو... بسته به موضوع کتاب و بحث خویش، احادیثی از  تفسیر البرهان
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وجود دارد، به این کتب  الفقیهاند. بنابراین احتمال دارد تقطیعاتی هم که در  و نقل کرده

گونه نشانه و  ، هیچالفقیهشده  خصوص آنکه اکثر روایات تقطیع نیز سرایت کرده باشد به

ها نشده است. یکی از محدثان متأخر با  اي به وقوع تقطیع در آن ع�متی ندارند و اشاره

اشاره به این موضوع و اینکه روایات بسیاري از جمله زیارت معروف جامعۀ کبیـره، از  

شیخ طوسی، راه یافتـه و سـپس    التهذیبدر منابع بعدي از جمله  الفقیهنقل صدوق در 

یان مردم منتشر شده است، شیخ صدوق را به انجام تقطیعاتی در این زیارت، متهم در م

بلد و نسبت به او انتقاد کرده است. وي با اشاره به نقل دیگري از این زیارت در کتاب 

هایی از این زیارت توسط شـیخ صـدوق شـده کـه      کفعمی، مدعی حذف بخش ا�مین

) بنابراین تقطیعـاتی کـه در   170، ص11، جق1408موافق عقاید او نبوده است.(نوري، 

ها مخل معنا و نادرست بوده، در کتب روایی بعد از  صورت گرفته و برخی از آن الفقیه

  او هم تأثیر گذاشته است.

تفصـیل وسـائل   ق) و 1406(فـیض کاشـانی،   الوافیاما دو جامع روایی متأخر یعنی 

ر یـک مجموعـه گـردآوري    ق) که روایـات کتـب اربعـه را د   1409(حر عاملی، الشیعه

طـور حـتم روایـات     انـد. بنـابراین بـه    اند، تمام روایات این کتـاب را نقـل نمـوده    کرده

هم در این جوامع وجود دارد و از آنجایی که این دو مجموعه حدیثی  الفقیهشده  تقطیع

ــوافییعنــی  ــه ال ــژه  و ب ــه محــل مراجعــه بســیاري از فقیهــان و  وســائل الشــیعهوی ، ب

شـده در کنـار دیگـر روایـات      اند، وجود این روایات تقطیـع  بدیل شدهپژوهان ت حدیث

ها تـأثیر نـامطلوب    ها راه یافته، در آن اي که از سایر کتب اربعۀ حدیثی به آن تقطیع شده

زا باشند. اما نکتۀ قابل م�حظه و درخور ستایش آن اسـت کـه    توانند آسیب داشته و می

با توجه به بررسـی و مقایسـۀ روایـات کتـب      مؤلفان این دو مجموعه در غالب موارد،

هـا و   ها، به تفـاوت نسـخه   اربعه با یکدیگر و در مواردي ارائۀ شرح و توضیح براي آن

خصـوص بـا نظـر بـه روش      اند. به وقوع تقطیع و نقیصه و زیاده در روایات اشاره کرده

دیگـر یـک    هاي در نقل اسناد ذیلی و اشاره به نسخه وسائل الشیعهشیخ حر عاملی در 

هـا، بسـیاري از ایـن     هـاي موجـود در ایـن نسـخه     روایت در کتب دیگر و بیان تفاوت

هـا، بـه    تواند با آگاهی از وقـوع تقطیـع در آن   اند و مخاطب می تقطیعات مشخص شده

  روایات دیگر در آن موضوع نیز مراجعه و از آسیب احتمالی جلوگیري کند.
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  . نتیجه19

هـا بـا روایـات     روایت و مقایسۀ آن 5920شامل  الفقیه با بررسی مجموع روایات کتاب

شده یافت شـد کـه ایـن میـزان      روایت تقطیع 626مشابه و متحد در منابع دیگر، تعداد 

شـود. ایـن تقطیعـات بـر اسـاس علـل و        درصد کل روایات را شامل مـی 5/10حدود 

کتاب و هایی همچون اکتفا به موضع حاجت، تبویب موضوعی روایات، اختصار  انگیزه

هاي مخالف با عقیده و فتوا توسط مؤلف صـورت گرفتـه اسـت. از ایـن      حذف بخش

شـده را   درصد کـل روایـات تقطیـع   8/15روایت که حدود  100میان، تقطیع در حدود 

دهد، مخل به معناي صحیح و کامل روایت و بـه عبـارتی تقطیـع نادرسـت      تشکیل می

سـبب صـدور، پرسـش راوي،     تشخیص داده شد که ناشی از حذف عباراتی همچـون 

جم�ت شرط و استثنا و مانند آن بوده است. بنابراین با توجه به اهمیت این کتـاب در  

بین منابع حدیثی و نیز تأثیر پدیدۀ تقطیع در فهم معناي روایات، شایسته است به هنگام 

  مراجعه به این کتاب و استفاده از روایات آن، به این موضوع توجه شود.

  

  ها نوشت پی

(کلینـی،  الکـافی از  2) کـه بـا روایـت    150، ص1ق، ج1371(برقی، المحاسناز  66. همچون روایت 1

  )، مطابق این معیار متحد است.46، ص2ق، ج1407

ش، 1362(ابـن بابویـه،   الخصـال از  115) که با روایـت  34، ص1(همان، جالکافیاز  2. مانند روایت 2

  ) بر اساس این معیار متحد است.123، ص1ج

(کلینـی،  الکـافی از  1) کـه بـا روایـت    203، ص6ق، ج1407(طوسـی،  التهـذیب از  13. مانند روایت 3

  ) مطابق این معیار متحد است.255، ص5ق، ج1407

از  7) که مطابق معیار مذکور بـا روایـت   57، ص1ق، ج1407(طوسی، التهذیباز  9. همچون روایت 4

 ) متحد است.31، ص3ق، ج1407(کلینی، الکافی

 568و جلـد سـوم ص   628و  328، جلـد دوم ص 475ترتیـب در جلـد اول ص   ن چهار مورد بـه . ای5

  وجود دارد.

 3مورد، جلـد سـوم    7مورد، جلد دوم  16. این آمار به تفکیک در هر جلد عبارت است از: جلد اول 6

 مورد. 2مورد و جلد چهارم 

ــمارۀ 7 و...  1485، 1318، 926 ،914، 767، 645، 585، 351، 171، 170، 128، 127. روایـــــات شـــ

  ها وجود دارد. مصادیقی دیگر از این دست هستند که اشارۀ ضمنی به تقطیع در آن
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  . أنّ عدم حجیإل بعض الحدیث � یخرج الحدیث عن الحجیإل، کما هو طریقإل المشهور سیما القدماء.8

در کتـاب   رالمـؤمنین با انتقاد شدید از این شیوه، به نقل روایتـی از امی  مستدرك الوسائل. صاحب 9

و هذَا الْخَبرُ رواه الشَّیخُ أَحمد بنُ أَبِی طَالبٍ الطَّبرِسی «گوید:  شیخ صدوق اشاره کرده و بعد می التوحید

د علَـى أَنَّـه الَّـذي    عنْه علیه الس�م بِزِیادات کَثیرَةٍ أَسقَطَها الصدوقُ فـی التَّوحیـد و الشَّـاه     فی الْإِحتجاجِ

الْقُـرْآنِ الْمجِیـد و   أَسقَطَها عنْه أَنَّ الساقطَ هو الْمواضع الَّتی صرَّح علیه الس�م بِوقُوعِ النَّقْصِ و التَّغْییرِ فی 

ق، 1408(نـوري،  »  ه أَلْقَى منْه ما یخَـالف رأْیـه.  هی تسعإلُ مواضع و لَما لَم یکُنِ النَّقْص و التَّغَیرُ منْ مذْهبِ

  )170، ص11ج

. ان اقتطاع بعض الحدیث و افراده عن سائره بمجرد ظن استق�له أو تخیله کمـا اتفـق لجماعـإل مـن     10

األصحاب أمر بعید عن الصواب فکم من خطأ قد وقع بسببه فی ا�ستد�ل لمن لم تنکشف لـه بالتـدبر   

  )408ص 8ق، ج1405بحرانی، حقیقإل الحال.(
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