شدهّدرّکتابهایّر وایی ّ
ّ
ّ
یّاحادیثّتقطیع
نشانهشناس
ّ
تاریخ دریافت – 96/4/5 :تاریخ تأیید96/5/10 :





چکیده ّ

محمدحسین اسدی

تقطیع در علوم حدیث به معنای جدا کردن بخشی از یک حدیث که متناسب با
مو وعی خاص است  .گاهی محدثان به دالیل مختلف ،بخشی از روایت را نقل
کرده و با الفاظی خاص به تقطیع حدیث اشاره می کنند .شناخت واژگان تقطیع،
آسیبهای عارضشده در حوزه حدیث را کاسته و مخاطب حدیث را به منبع
اصلی رهنمون میسازد .هرچند این الفاظ در منابع روایی ،تعداد قابلتوجهی
دارند؛ اما تنها بخشی از روایتهای تقطیعشده را به پژوهشگر نشان میدهد.
بررسی آماری تقطیع در نقل حدیث به شیوه واژگانی ،مأموریت این مقاله است.
پژوهش حا ر می کوشد با مراجعه مستقیم به کتابهای روایی ،تصویری
تاریخی از عملکرد محدثان در تقطیع ،ارائه دهد .نوآوری این مقاله در ارائه سیر
تاریخی منظم برای تقطیع در ادوار مختلف حدیث شیعه بوده و ساختار مقاله بر
اساس استعما واژگان تقطیع در چهار دوره ،تقسیمبندی شده است.

کلیدواژهها :تقطیع واژگانی ،اختصار الحدیث ،تبویب کتب حدیثی ،تاریخ
حدیث.

 پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه؛ (.)asadi6464@gmail.com

مقدمه ّ
بیان تمام متن یا سخن ،بخشی از آن را نقل
انسانها برای انتقا اطالعاع ،گاهی بهجای ِ

می کنند تا مخاطب را به سوی هدفی خاص ،رهنمون کنند .این روش ،زمانی مفید است که
باعث دور شدن مخاطب از مقصود اصلی گوینده نشود .گاهی محدثان نیز برای نقل روایت از
این شیوه استفاده کردهاند .به روشی که محدثان بخشی از روایت را انتخاب و نقل کنند ،در
اصطالح «تقطیع حدیث» گفته میشود 1.تقطیع حدیث به دو شیوه مرسوم است؛ تقطیعی که
نویسنده متناسب با عنوان باب ،بخشی از حدیث را آورده و هیچگونه به تقطیع صورعگرفته
اشاره نمیکند؛ تقطیعی که نویسنده با توجه به طوالنیبودن ادامه حدیث ،با الفاظی خاص به
آن اشاره می کند .مقاله پیشرو بر اساس روش دوم به بررسی تقطیع حدیث پرداخته است.
محدثان ،شاگردان و واسطههای نقل حدیث از معصومان؟مهع؟ هستند .گاهی آنان با الفاظ
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مخصوص ،بخشی از حدیث را انتخاب و نقل کردهاند .برخی تقطیعها سبب آسیبرساندن به
مقصود گوینده و فهم مخاطب میشود .شناخت واژگان تقطیع ،پژوهشگر حدیث را از قسمت
حذفشده آ گاه کرده و از نگاه آسیب گونه محض به تقطیع دور می کند .هدف نوشتار پیشرو،
تقطیع حدیث در دورههای مختلف نگارش و انتقا حدیث است .این هدف با توجه به
ارائه آمار
ِ
واژگان خاص به کاررفته در عرف محدثان ،پیگیری میشود .با دستیابی به این آمار ،بستری

برای بررسی دلیل کمی یا زیادی استفاده از نشانههای تقطیع در هر دوره فراهم می گردد.

بحث نظری تقطیع در کتابهای علوم حدیثی مانند مقدمة ابنصالح و الرعایة فی علم

الدرایة شهید ثانی تبیین شده است .مقاالتی مانند «آسیبشناسی تقطیع در روایاع» 2از سید علی
دلبری و «تقطیع حدیث ،علل و پیامدهای آن» 3نوشته مجید معارف که درباره مفهومشناسی،
حکم تقطیع و آسیبهای آن مباحثی مطرح کردهاند؛ اما در نوشتههای مذکور سیر منظم و
تاریخی آن بیان نشده است .نگارش حا ر ،با رویکرد توصیفی -تاریخی در آثار حدیثی شیعه
بوده و نوآوری آن در جامعیت بررسی منابع و ارائه واژگان خاص تقطیع در دورههای مختلف
 .1ر.ک :الرعایة فی علم الدرایة ،ص .317

 .2مجله علوم حدیث ،بهار  ،1389شماره  ،55ص .157 - 132

 .3مجله پژوهش دینی ،1384 ،شماره  ،10ص .86 - 65

است .این پژوهش در تصحیح متون حدیثی و مباحث تاریخ حدیث و علم فقه نیز کاربرد دارد.
مقاله حا ر از روش کتابخانهای بهره گرفته و با استفاده از نرم افزارهای علوم اسالمی ،مانند
«جامع االحادیث» و «مکتبۀ اهلالبیت؟مهع؟» به بررسی واژگان تقطیع پرداخته است .سپس
نمونههایی از احادیث منقطع را ذکر کرده و با جستجوی احادیث مشابه به اصل روایت دست
مییابد .سیر تاریخی تقطیع در چهار دوره زمانی بررسی میشود؛ دوره اولیه از قرن او تا سوم؛
دوره دوم از قرن چهارم تا ششم؛ دوره سوم از قرن هفتم تا یازدهم؛ دوره چهارم از قرن دوازدهم تا
دوران معاصر است .مالک در تقسیمبندی این دورهها و انتخاب منابع ،وجود واژگان خاص
به کاررفته در کتابهای حدیثی بوده و با تقسیم مرسوم در تاریخ حدیث تفاوع دارد.

اولیهّ(قرنهایّاولّتاّسوم) ّ
ّ
الف)ّدورهّ

تقطیع روایاع از روزهای اولیه ثبت احادیث ،آغاز شده است؛ زیرا اغلب محدثان بعد از
دریافت حدیث از معصومان؟مهع؟ بر اساس نیاز و فهم خویش ،همان قسمتی از حدیث را که نیاز
داشته ،ثبت و نقل کرده و در اصو اولیه نگاشتهاند.

1

نگارش کتابهای اولیه حدیث شیعه ،مانند اصلهای برجایمانده در کتاب األصو الستة عشر
و منابع دیگری چون المحاسن ،قرب االسناد و بصائر الدرجاع در این دوره صورع گرفته است

مصادر جوامع حدیثی ،مانند الکافی استفاده شده است.
که برخی از آنها ،بهعنوان منابع و
ِ

میتوان از این دست به کتابهای سی گانه حسین بن سعید اهوازی اشاره کرد که یکی از
مهمترین منابع برای محدثان در زمانهای بعد بوده است.

یکی از اولین مصادر بهدستآمده در دوره او  ،حدیثی از حضرع علی؟ع؟در باب آداب

معروف به آداب امیرالمؤمنین بوده که قاسم بن یحیی راشدی در قرن دوم هجری آن را در قالب

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

قرن او تا سوم دارای أهمیت ویژه است؛ زیرا مصادف با عصر حضور معصومان؟مهع؟ بوده و

یک کتاب ،تألیف کرده است .محقق این کتاب در مقدمه آورده:

احادیث این کتاب به دو شکل بهدست ما رسیده است؛ او  :بدون تقطیع؛ شیخ صدوق در

حدیث  389آخر کتاب الخصا  ،حدیث  345تحف العقو  2.دوم :به شکل تقطیع شده ،حدیث
 .1ر.ک :نگاهی به دریا ،ص 409؛ جزوه جوامع حدیثی فریقین ،ص .59

 .2عالمه مجلسی نیز این متن را بهصورع کامل در بحاراالنوار آورده است؛ ر.ک :بحار األنوار ،ج ،1ص .52
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 29برقی در کتاب المحاسن ،حدیث  42کلینی در کتاب الکافی ،شیخ صدوق حدیث  16کتاب
1

فقیه و حدیث  15علل الشرائع ،همچنان که شیخ طوسی در کتاب تهذیب حدیث .6
نمونه دیگر از روایتهای تقطیعشده در دوره اولیه (قرن او تا سوم) ،روایت َحرث بن مغیره
از امام صادق؟ع؟ است:

ْ
َ َ ْ
َ ْ
َ َ
َ ْ َ َْ َ
َ ُ َ َّ
ُ
َو ال َح ِدیث
الن ِبى
د ّلل ِه؟ع؟ قالَ :ج َاء أ ُب َوبك ٍر َو ُع َم ُر ِإلی أ ِمی ِر ال ُم ْؤ ِم ِنی َن؟ع؟ ِحین د ِفن
عن أب ِیعب ِ ا
َ
ُ
َ
َ
َ
َ َّ ُ َ َ
َ
ْ
َ
ََ َ
ُ
َّ
ّ
َ
ْ
ُ
َ
ف ِإنه قال
ول الل ِه
َط ِوی ٌل فقال ل ُه َما أ ِمی ُر ال ُم ْؤ ِم ِنی َن؟ع؟ أ َّما َما ذك ْرت َما أن ِی ل ْم أش ِه ْدك َما أ ْم َر َر ُس
ِ
َ
َ َ َّ َّ
َ َ َ ْ َ َ َ ٌ َ ُ َ َّ َ َ َ َ َ ُ ُ َ َ ْ َ ُ ْ ُ ُ
َ
وذیك َما ِب ِه َو أ َّما ك ِبّى َعلیهِ ف ِإن ُه َعل َم ِنى
َلا یری عورت ِی أحد غیرك ِإلا ذه َب بصره و لم أك َن ِلأ ِ
ُ
َ
ُ
َْ ُ َْ َْ ََ
َّ 2
ْ
َ
ّ
َ
َ َ
ُ ْ
ُ
ُ ُ َْ
َْ َْ
ول الل ِه؛ امام
ألف حر ٍف ك ّل حر ٍف یفتح ألف حر ٍف فل ْم أكن ِلأط ِلعكما علی ِس ِر رس ِ
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به خاک سپرده شدند ،نزد امیر
صادق؟ع؟ فرمود :ابوبکر و عمر زمانی که پیامبر
مؤمنان؟ع؟ آمده بودند  -حدیث طوالنی است -امیر مؤمنان؟ع؟ به آن دو فرمود :اما در آنچه
اعتراض داشتید که چرا در امر [غسل و کفن] رسو خدا شما را شرکت ندادم به این دلیل است
که ایشان فرمود :کسی غیر از تو عورع مرا نبیند مگر اینکه کور شود و من نخواستم تا بدین
سبب ،آسیبی متحمل شوید؛ اما نزدیکبودنم بر پیامبر [و درگوشی سخن گفتم با وی در آن
لحظه برای انتقا علوم نبوی بود] چرا که پیامبر هزار حرف به من تعلیم داد که از هر حرفی
هزار حرف گشوده میشود و من هرگز برای شما از این ِس ّ ِر رسو خدا پرده بر نمیدارم.

در این روایت از کلمه «الحدیث طویل» برای نشان دادن تقطیع و اختصار آن استفاده شده
است.

3

جدو ذیل نتیجه بررسیهای صورعگرفته در تمام منابع حدیثی قرن او تا سوم را نشان
می دهد .گفتنی است مالک بررسی ،وجود الفاظ داللت کننده بر تقطیع در کتابهاست.

 .1ر.ک :آداب امیر المؤمنین

4

 ،مقدمه ص .8

 .2بصائر الدرجاع ،ج  ،1ص 308؛ الزم به ذکر است این حدیث در منابع دیگر بهصورع کامل نیامده است؛ مانند ر.ک:

الخصا  ،ج  ،2ص .648
ً
 .3معموال مؤلفان و مصنفان کتابهای روایی ،با استفاده از کلماع خاصی به اختصار و تقطیع صورع پذیرفته اشاره
می کردهاند تا مخاطب را از تقطیع صورع پذیرفته آ گاه کنند .کلماتی مانند الحدیث طویل ،اخذنا منه موضع الحاجه و ...
 .4کلیدواژگان بیان شده اعم از کالم مصنف و محقق کتاب بوده ولی با تحقیق صورع گرفته ،تحقق تقطیع یقینی است.

کلیدواژگانی چون «الخبر» و «الحدیث طویل» نشان دهنده تقطیع مصنف کتاب است اما کلیدواژهای چون «قطعة من
الحدیث» و «تقطیع فی العبار » نشان از تقطیعاع بررسیشده توسط محققین کتاب بوده و در تمامی الفاظ مذکور صادق است.

منبع

قرن

االصو الستة عشر
بصائر الدرجاع

3-1

صحیفة الر ا
قرب االسناد

المحاسن

مسائل علی بن جعفر؟ع؟ و مستدرکاتها

کلیدواژه
الخبر

تعداد

1

الحدیث طویل
زاد فیه

2

4

3

قطعة من الحدیث
زاد فیه

2

4

5

قطعة من الحدیث

6

1
15
8
11

دوره آغازین حدیث از قرن او تا سوم ،مصادف با شکل گیری نوشتههای حدیثی است.
ً
راویان غالبا روایت را همان گونه که شنیده ،نقل کردهاند .در این دوره ،نسبت به دورههای بعد
تبویب و نظم در چیدمان احادیث ،کمتر است .از آنجا که تبویب ،اصلیترین سبب تقطیع
به دنبا آن نگارندگان احادیث ،کمتر به الفاظ خاص تقطیع ،اشاره کردهاند .گفتنی است در
میان منابع مختلف این دوره ،فقط شش منبع مذکور از واژگان ّ
خاص تقطیع استفاده کردهاند.
ِ

دومّ(قرنهایّچهارمّتاّششم) ّ
ّ
ب)ّدورهّ

ظهور عالمان و محدثان بزرگی چون ثقةاالسالم کلینی ،شیخ صدوق ،شیخ مفید و شیخ
طوسی سبب رونق حدیث در این زمان بوده است .پدید آمدن جوامع حدیثی اولیه و کتب أربعه
باعث رواج و نظم حدیث شد .از آنجا که تبویب کتابها ،اصلیترین علت تقطیع بوده ،در این
 .1ص  53و .85
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احادیث است؛ از این رو در این برهه زمانی حجم اندکی از تقطیع واژگانی مشاهده میشود.

 .2برای نمونه ج  ،1ص  375و .308
 .3ص  .62شاید برخی تصور کنند کلیدواژه «زاد فیه» تنها برای اختالف نسخه به کار میرود اما در برخی موارد اختالف دو
ً
منبع در یک حدیث بهقدری زیاد است که نمیتوان پذیرفت صرفا اختالف نسخه هست بلکه میتواند نشاندهنده تقطیع در
منبع اصلی باشد.
 .4برای نمونه رک :ص  32و .19

 .5برای نمونه رک :ج  ،1ص  175و ج  ،2ص .360

 .6برای نمونه رک :ص  132و .290
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دوره ،تقطیع حدیث نسبت به دوره قبل ،به شکلی پررنگ دیده میشود.

مهمترین منبع و جامع حدیثی این دوره کتاب الکافی است .بر اساس مقایسهای که در

بخش آماری این نگاشته با جوامع متأخر ،همچون بحاراألنوار یا وسایل الشیعه صورع گرفته،

کتاب الکافی  ،تقطیع واژگانی بسیار کمی دارد که یکی از نقاط قوع این جامع حدیثی است.

1

بهعنوان نمونه میتوان روایت جمیل از امام صادق؟ع؟ اشاره کرد:

َ ْ َ َْ َ
َ َ
ُ
ُْ ُ
َ َ َ ُْ ُ ُ ُ ُْ ْ ُ َ َ
ون خ َد ٌم َب ْعض ُه ْم ِل َب ْع ٍض قلت َو كیف
د ّلل ِه؟ع؟ قال س ِمعته یقول المؤ ِمن
میل عن أب ِیعب ِ ا
َعن َج
ٍ
ً ْ
َ َ
َ
ُ
ُ ُ َ َ ً ُ
ون خ َدما َب ْعض ُه ْم ِل َب ْع ٍض قال ی ِفی ُد َب ْعض ُه ْم َب ْعضا ال َح ِدیث؛ 2جمیل از امام صادق؟ع؟
یكون
روایت کرد؛ شنیدم فرمودند :برخی مؤمنان به برخی دیگر خدمت میکنند .عرض کردم:
چگونه بعضی خدمت به برخی میکنند؟ فرمود :بعضی فایده به برخی دیگر میرسانند.

کلینی حدیث مذکور را تقطیع کرده و با واژه «الحدیث» به آن تصریح نموده است.

3

شیخ صدوق یکی دیگر از محدثان بزرگ این زمان ،صاحب کتاب من ال یحضره الفقیه است.
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ایشان در کتابهای مختلف حدیثی در نقل بسیاری از احادیث با کلمه «الحدیث طویل» به تقطیع

روایت ،اشاره می کند 4.بهعنوان نمونه حدیث ذیل از کتاب معانی االخبار انتخاب شده است:

َ
َ َ
ََ َ َ َ َ
َع ْن ُم َح َّم ِد ْبن َع ِلی؟ع؟َ ،ق َالَ :مر َض َر ُج ٌل ِم ْن أ ْص َحاب ّ
الر َضا؟ع؟ اعاده فقال كیف ت ِج ُد َك قال
َ ِ
ْ ِ
ََ َ َ ً َ ً ََ َ
َ َِ َ ِ َ َ َ
َ
َ ُ
ل ِقیت ال َم ْو َت َب ْع َد َك ی ِری ُد َما ل ِقی ُه ِم ْن ِش ّد ِ َم َر ِض ِه فقال كیف ل ِقی َت ُه فقال أ ِلیما ش ِدیدا فقال َما
ْ
َ ّ ُ َ َ ْ َ َ َّ َ َّ ُ َ ُ َ
َ
َ
َ َ ُ َّ َ َ َ َ ْ ُ َ
ان ُم ْست ِری ٌح ِبال َم ْو ِت َو ُم ْست َر ٌاح
ل ِقیته ِإنما ل ِقیت ما ین ِذرك ِبهِ َو یع ِرفك بعض حا ِلهِ ِإنما الناس رجل ِ
َ ُ ْ ُ ْ َ ً
ْ َ
ُْ َ َّ ْ َ َ َ
ُ
َ َ
َ
حا َف َف َع َل َّ
الر ُج ُل ذ ِلك؛ و الحدیث طوی ٌل أخذنا
ان ِبا ّلل ِه َو ِبال َولای ِة تكن مست ِری
ِب ِه ِمنه فج ِد ِد ال ِإیم
5
منه موضع الحاجة؛ امام جواد؟ع؟ روایت کرد :مردی از یاران امام ر ا؟ع؟ بیمار شد .امام؟ع؟

به عیادع او رفته و حالش را جویا شدند .آن مرد گفت :مرگ را بعد از شما مالقاع کردم و از این
کالم اشاره بهشدع مریضی داشت .امام؟ع؟ فرمودند :مرگ را چگونه مالقاع کردی؟ پاسخ
داد ،دردی شدید .حضرع بیان داشتند :مرگ را مالقاع نکردی بلکه آنچه سبب انذار بود
مالقاع کردی و بعضی از حالتهای خود را به تو شناساند .مردم دو گونهاند؛ [برخی] بهوسیله
مرگ او [دیگران] بهراحتی رسند ،پس ایمانت را به
مرگ [مومن] راحت شوند و [گروه دیگر] با ِ

 .1گفتنی است این مقایسه با توجه به تبویب که اصلی ترین علت تقطیع در همه جوامع حدیثی بوده ،صورع گرفته است.

 .4الکافي ،ج ،2ص .167

 .3رک :الکافي ،ج ،6ص  528و ج  ،2ص .666

 .4برای نمونه رک :الخصا  ،ج  ،1ص  60و ج  ،2ص  345و التوحید ،ص  47و علل الشرایع ،ج  ،1ص  44و من ال یحضره

الفقیه ،ج  ،2ص .328

 .5معانی االخبار ،ص .290

خدا و والیت تجدید کن تا مرگ مایه راحتی تو باشد و آن فرد همانگونه عمل کرد.

شیخ صدوق در پایان روایت با «الحدیث طویل» ،به تقطیع انجام شده ،اشاره کرده است .متن

کامل این حدیث در بحاراالنوار به نقل از کتاب سلوة الحزین معروف به «دعواع راوندی» آمده

است.

1

شیخ طوسی یکی دیگر از بزرگان این دوره در کتابهایش به مناسبتهای مختلف به بحث

تقطیع پرداخته است .ایشان در االستبصار 2حکم جواز تقطیع را بیان کرده و در االمالی 3موردی از

تقطیع نادرست را معرفی میکند و در کتاب العدة 4،نمونههایی از روایاع تقطیعشده در کتب اهل

سنت را میآورد.
شیخ مفید نیز از دیگر عالمان بزرگ این دوره است؛ اما در کتابهای ایشان تقطیع قابل
مالحظهای مشاهده نمیشود و منابع دیگر نیز موارد معدودی از تقطیع در حدیث داشتهاند.

5

جدو ِ ذیل موارد تقطیع در قرن چهارم و پنجم را نشان میدهد.
نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

 .1ر.ک :بحاراالنوار ،ج  ،49ص .72
 .2ر.ک :ج  ،1ص .428

 .3ر.ک :ص .249

 .4ر.ک :ج ،1ص .94

 .5رک :شواهد التنزیل ،ج 1،ص  432و نوادر المعجزاع ،ص .242
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منبع 

قرن 

تفسیر فراع الکوفی

1

1

التوحید

الحدیث طویل أخذنا منه مو ع

9

الخصا

الحدیث طویل أخذنا منه مو ع

9

علل الشرایع

الحدیث طویل أخذنا منه مو ع

1

4

الکافی
کامل الزیاراع
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کلیدواژه 
الی ان قا

تعداد 

کتاب من ال یحضره الفقیه

الحاجة
الحاجة

2

3

الحاجة

4

الی ان قا -الحدیث-الحدیث مختصر-
5
الحدیث طویل ّقطعه کلینی
ذکر مثله مع الزیادة

6

الحدیث طویل أخذنا منه مو ع الحاجة

کما الدین

الی ان قا -الحدیث طویل أخذنا منه

معانی االخبار

الحدیث طویل أخذنا منه مو ع الحاجة

 .1ص .556

 .2ص  47و .75

 .3ج  ،1ص  60و .68
 .4ج  ،1ص .44
 .5ج  ،1ص  72و .82
 .6ص  26و .270
 .7ج  ،2ص .328

 .8ج  ،1ص  328و .331
 .9برای نمونه ص  55و .290

مو ع الحاجة

9
2

7

1
3

8

9

7

االختصاص

الحدیث طویل

االستبصار فیما اختلف من
االمالی (طوسی)

الی ان قا  -بعض الحدیث

تهذیب االحکام

ذکر الحدیث الی ان قا

شواهد التنزیل لقواعد
عیون المعجزاع

الی ان قا

المناقب (للعلوی)

قطعة من الحدیث

بشارة المصطفی لشیعة

 .3ص .249

 .4ج  ،1ص  117و .242

الحدیث طویل

المرتضی



10

ْ
ُ
11
ال َح ِدیث َط ِویل

8
9

10

5

5

6

2
4
1
3
1
4
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مناقب األئمة الهداة

 .2ج  ،1ص .428

7

قطعة من الحدیث

نوادر المعجزاع فی

 .1ص  91و .271

4

الی ان قا  -الحدیث طویل

الغیبة (طوسی)

الخرائج و الجرائح

3

2

الی ان قا  -الحدیث طویل

التفضیل

6

2

3

الی ان قا  -بعض الحدیث

األخبار

5

1

1

 .5ج  ،1ص  317و .432
 .6ص .56
 .7ص  48و .56
 .44 .8ص .175
 .9برای نمونه ،ص .242
 .10ج  ،2ص.244 ،
 .11ج  ،1ص .114
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دوره دوم از قرنهای چهارم تا ششم اهمیت بهسزایی دارد؛ زیرا به سبب شکل گیری جوامع

حدیثی چون الکافی ،من ال یحضره الفقیه و تهذیب االحکام و نیز به دلیل ظهور محدثان و
عالمان بزرگی چون کلینی ،شیخ صدوق و شیخ طوسی که با نگارش کتابهای مختلف روایی در

رونق حدیث تأثیر عمدهای داشتند .این دوره با شکل گرفتن تنظیم و تبویب احادیث ،آمار تقطیع
واژگانی آن بیشتر از دوره او است.

ج)ّدورهّسومّ(قر نّهایّهفتمّتاّیازدهم) ّ
دوره سوم ،پس از شیخ طوسی تا قرن دهم ،دوره فترع حدیث محسوب میشود .در این
دوره بهعلت های مختلف سیاسی و ...کتابت منابع حدیثی به حداقل خود رسید؛ ازاینرو در این
تقطیع واژگانی روایت در کتابهای حدیثی دیده میشود .قرن دهم
فاصله زمانی ،موارد اندکی از
ِ
با رواج کتب أدعیه و قرن یازدهم با ظهور شارحان و شرحنویسی بر جوامع حدیثی ،طراوتی دوباره
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بر حدیث عارض میشود .محمدتقی مجلسی ،فیض کاشانی ،مالصالح مازندرانی و محمد بن
حسن فرزند شهید ثانی از شارحان بزرگ این دوره محسوب میشوند .گفتنی است ،خاندان
ابنطاووس -بهویژه سیدعلی بن طاووس -را به علت فعالیت در عرصه أدعیه و حدیث باید
استثنا کرد .در قرن هفتم تا نهم ،آمار تقطیع واژگانی بسیار ناچیزی است؛ ولی در قرنهای دهم و
یازدهم دوباره تقطیع پیرو گسترش فعالیتهای حدیثی گسترش مییابد .در این بخش مواردی
از تقطیع حدیث در منابع این دوره بهعنوان نمونه ،بیان میشود.

حسن بن سلیمان حلی از هشام بن سالم در مختصر البصائر با سند خود از شیخ صدوق نقل

می کند:

َ
ُ َ
ََ َ
َ َّ َ ُ ً َ َ َ َ ْ
َ َ
َ ْ َ َْ َ
ُ
ام ِإلی أ ِمی ِر ال ُم ْؤ ِم ِنی َن؟ع؟ ،فقال
د ّلل ِه؟ع؟ قالَ :س ِم ْعت أب ِی ی َح ّ ِدث َع ْن أ ِبی ِه؟ع؟ أن رجلا ق
عن أبیعب ِ ا
ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َ ُ َِ َ ْ ُ ْ َ َ َ َ ْ َ َ َّ َ َ َ َ
َ ْ َْْ َ َْ
له یا أ ِمیر المؤ ِم ِنین ِبما عرفت ربك؟ فقال؟ع؟ِ :بفس ِخ العز ِم ،و نق ِض ال ِهم ِم ،لما أن هممت حال
ُ ََ ْ
َ
َ
ُ َ َ ََ َْ َ
َبی ِنى َو َبی َن َه ِ ّمىَ ،و َع َز ْمت فخالف القض ُاء َع ْز ِمى ،ف َع ِل ْمت أ ّن ال ُم َد ِّب َر غی ِری؛ 1امام صادق؟ع؟
فرمود :شنیدم پدرم از پدرشان روایت کرد؛ مردی به سوی امیر مؤمنان؟ع؟ رفت و عرض کرد:
ای امیر مؤمنان چگونه خدایت را شناختی؟ حضرع فرمودند :به شکستن اراده و گسستن
همتها ،زمانی که ارادهای کردم بین من و ارادهام حائل شد و قصد کردم ،قضای الهی با آن
مخالفت ورزید ،پس دانستم تدبیر کننده غیر از من است.

 .1مختصرالبصائر ،ص .347

با مشابهیابی این روایت در کتاب الخصا و در دیگر منابع 1مشخص شد که تقطیع شکل
گرفته است .مصنف پس از نقل حدیث ،با عبارع «الحدیث طویل اخذنا منه موضع الحاجة» تصریح
اختصار حدیث کرده و بر اساس نیاز به بخش او روایت ،آن را در باب «احادیث القضاء والقدر»
به
ِ
آورده است.

متن کامل آن در الخصا بدین صورع میباشد:

کتاب عوالی اللئالی یکی دیگر از منابع قرن دهم است که روایاع فراوانی بهصورع تقطیع نقل
کرده است .بهعنوان نمونه « ُبریدة بن معاویه» روایتی 3تقطیعشده از امام صادق؟ع؟ نقل کرده و
با کلمه «الی قوله» به آن اشاره میکند:

َ ٌ
َ َ ْ ُ َّ
اء ْال ُم ْع َ
اث ِل َج ِمی ِع ُو ْل ِد ْال َمی ِت ِم َن ّ
الص ِاد َق؟ع؟ َع ْن َر ُجل إ َلی َق ْو ِلهِ َو َل ُ
الر َج ِال؛ از امام
ر
ی
م
ق
ت
سألت
ِ
ِ
ِ
ٍ ِ
صادق؟ع؟ درباره مردی پرسیدم تا کالم ایشان سرپرستی معتق میراث ،برای تمامی فرزندان
ذکور میت است.

جدو ذیل آمار روایاع تقطیع در قرن هفتم تا یازدهم را نشان میدهد.

4

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

ْ
َ ْ
ََ َ َ
َ َّ َ ُ ً َ َ َ َ ْ
ْ َ َ َ َ َ
ام ِإلی أ ِمی ِرال ُم ْؤ ِم ِنی َن؟ع؟ فقال ل ُه یا أ ِمی َرال ُم ْؤ ِم ِنی َن ِب َما َع َرفت َر ّب َك قال ِبف ْس ِخ ال َع ْز ِم َو
أن رجلا ق
ْ َ َ َّ َ ْ َ َ ْ ُ َ َ
َ َ َ َ ّ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ ْ َ َ ُ َ ْ َ َ ْ ُ َ َّ
َْ
َ
نق ِض ال ِهم ِم لما أن هممت حال بی ِنى و بین ه ِمى و عزمت فخالف القضاء عز ِمى فع ِلمت أن
َ
َ
َ َ َ
ْ
َ
َ َ ََ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ
َ
ال ُم َد ِّب َر غی ِری قال ف ِب َما ذا شك ْر َت ن ْع َم َاء ُه قال نظ ْر ُت ِإلی َبل ٍاء ق ْد َص َرف ُه َع ِنّى َو أ ْبلی ِبهِ غی ِری
َ
َ
َ
َ
َ َ َ
َ َ َ َ ُ َ َ َ َ
َ
َ َ
ُ َّ َ ْ
َ ْ
ف َع ِل ْمت أن ُه ق ْد أن َع َم َعلی فشك ْرت ُه قال ف ِب َماذا أ ْح َب ْبت ِلق َاء ُه قال ل َّما َرأی ُت ُه ق ِد اخ َت َار ِلی ِدی َن
ََ
ََ َ
َ َ
ْ
ُ َ
َْ
ُ َ َ َّ َ ْ
ذ لی َس ی َسان ِی فأ ْح َب ْبت ِلق َاءه؛ 2مردی
َمل ِائك ِتهِ َو ُر ُس ِل ِه َو أن ِبی ِائ ِه َع ِل ْمت أ ّن ال ِذی أك َر َم ِنى ِبه ا
بهسوی امیر مؤمنان؟ع؟ رفت و عرض کرد :ای امیر مؤمنان به چه چیزی خدایت را شناختی؟
حضرع فرمود :به شکستن اراده و گسستن همتها ،زمانی که ارادهای کردم بین من و ارادهام
حائل شد و قصد کردم قضای الهی با آن مخالفت ورزید ،پس دانستم تدبیرکننده غیر از من
است .مرد گفت :چگونه شکر نعمتهایش را کردهای؟ فرمود :به بالیی که از من برگرداند و
دیگری را به بال مبتال کرد ،پس دانستم که بر من نعمت دارد و شکرش کردم .او گفت :چگونه
مالقاتش را دوست داری؟ فرمود :زمانی که دین مالئک و فرستادگان و انبیائش را برایم برگزید،
دانستم آنکه مرا با این گرامی داشته ،فراموشم نکرده است؛ بنابراین مالقاتش را دوست دارم.
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 .1التوحید ،ص .288

 .2ر.ک :الخصا  ،ج  ،1ص .33

 .3اصل این روایت را کلینی در الکافی ،ج  ،7ص  171بهصورع کامل نقل کرده است.

 .4عوالی اللئالی ،ج  ،3ص .507

منبع 

قرن 

اإلقبا باألعما الحسنة
األمان من أخطار األسفار و األزمان

7

الدروع الواقیة
الطرائف فی معرفة مذاهب الطوائف
الفضائل
اللهوف علی قتلی الطفوف

8

مختصر البصائرالدرجاع

9

أعالم الدین فی صفاع المؤمنین

1
0
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1
1

عوالی اللئالی العزیزیة فی
األحادیث الدینیة

تفسیر الصافی
شرح الکافی (المازندرانی)
الوافی

 .1ج  ،2ص .50
 .2ص .131

 .3ص .43
 .4ج  ،1ص .303
 .5ص .76

 .6ص .172
 .7ص .347
 .8ص .255
 9ر.ک :ج  ،1ص  290و ج  2ص .345
 .10ر.ک :ج  ،2ص  134و .334

 .11ر.ک :ج  ،12ص  304و ج  ،2ص .320
 .12ج  ،3ص .718

تعداد 

کلیدواژه 
الی ان قا  -الحدیث مختصر
الحدیث مختصر

2

1

1

2

قطعة من الحدیث

1

3

الی ان قا  -الحدیث طویل اخذنا منه مو ع الحاجه
الحدیث طویل

4

1

5
6

1

7
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دوره سوم حدیث ،قرن های ششم تا نهم به علت رکود حاکم در نشر و نگارش حدیث ،تقطیع
اندک واژگانی در میان منابع آن دیده میشود؛ اما قرن دهم و یازدهم با شروع شکل گیری
شرح نویسی و خروج از رکود نشر حدیث ،تقطیعاع بیشتری به وجود آمده است .در این دوره
دوازده منبع حدیثی از واژگان تقطیع استفاده کردند .آمار تقطیع در این زمان بیشتر از دورههای
قبل بوده و روند تقطیع حدیث ر براساس بررسی نموداری که در پایان مقاله آمده است ر سیری
صعودی دارد.

د)ّدورهّنهاییّ(قر نّدوازدهمّتاّمعاصر) ّ

قرن دوازدهم ،نشر حدیث جان تازهای میگیرد ،جوامع حدیثی چون بحاراألنوار ،وسایل

الشیعه و تفاسیر روایی مانند نورالثقلین ،البرهان و کنز الدقائق از نگاشتههای حدیثی این برههی

جوامع حدیثی ،تقطیع بیشتری نسبت به تفاسیر روایی دارند؛
تاریخی است .در این دوره
ِ
1
بحاراألنوار با تعداد  1451تقطیع ،سبب باال رفتن آمار تقطیع در این عصر شده است.
تفاسیر روایی ،حجم زیادی از روایاع را در خود جای دادهاند؛ زیرا مفسران لزومی بر نقل

انقطاع حدیث را به خود
از میان منابع تفسیری ،کتاب نورالثقلین با  927تقطیع ،بیشترین آمار
ِ

اختصاص داده است.

بحاراالنوار الجامعة لدرر أخبار األئمة األطهار؟مهع؟ بهعنوان یکی از جوامع بزرگ حدیثی شیعه،

دارای تقطیعاع فراوان است .عالمه مجلسی با عباراتی نظیر «الحدیث مختصر» و «الحدیث
طویل اخذنا منه مو ع الحاجۀ» و «الخبر» مخاطب را به تقطیع حدیث آ گاه کرده است.

روایت تقطیع شده «حریز» از «زراره» در کتاب بحاراالنوار ،یکی از موارد فراوان تقطیع در این

جامع حدیثی است:

ُ ْ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ َ ٌ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ َّ َ
ام ف ِإن ُه َعلی
قلت له الرجل ینام و ِإن ح ِرك ِإلی جن ِب ِه شىء لم یعلم ِب ِه قال لا حتى یستی ِقن أنه قد ن
ْ
َ
َّ
ْ
َ ُ
ُ ُ
َ
ُ ُ ْ َ َ ٌ 2
ی ِقی ٍن ِم ْن ُو ُض ِوئ ِه َو لا ی ْنق ُض الی ِقی َن ِبالش ِّك َو ل ِك ْن ی ْنقض ُه ِبی ِقی ٍن آخ َر َو ال َح ِدیث مختصر؛ زراره
میگوید به امام عرض کردم :مرد میخوابد در حالی که اگر چیزی کنار او حرکت کند متوجه

 .1گفتنی است که این آمار را نگارنده با استفاده از نرمافزارهای جامع ااالحادیث  3.6و مکتبة اهلالبیت؟مهع؟ به روش بررسی

دقیق واژگانی در تمامی منابع هر دوره ،بهدست آورده است.
 .2بحاراالنوار ،ج  ،2ص .74

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

کامل روایت احساس نمی کردند و همین امر سبب تقطیعاع فراوانی در تفاسیر روایی شده است.
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نمیشود؛ فرمود :خیر تا اینکه یقین پیدا کند خوابیده است .پس او یقین بر و ویش دارد و
شک یقین او را نقض نمیکند ولی یقین دیگری [آن یقین را] نقض میکند.

با توجه به اینکه این روایت را عالمه مجلسی از کتاب تهذیب االحکام نقل کرده ،شیخ طوسی

متن روایت را به شکل کامل آورده است:

ُ ْ ُ َ ُ َّ ُ ُ َ ُ َ ُ َ َ َ ُ ُ َ ُ ُ ْ َ ْ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ْ ُ ُ َ َ َ َ
ُ َ
وء فقال یا ُز َر َار ق ْد
ان علی ِه الوض
وجب الخفقة و الخفقت ِ
قلت له الرجل ینام و هو علی وض ٍوء أ ت ِ
ََ ُ َْ ُ َ َ َ ُ َْ ْ ُ َ ْ ُُ ُ َ َ َ َ َْ ُ َ ْ ُُ ُ َ َْ ْ ُ ََ ْ َ َ َ ُْ ُ ُ ُْ ُ
تنام العین و لا ینام القلب و الأذن ف ِإذا نام ِت العین و الأذن و القلب فقد وجب الوضوء قلت
َ َ َ
َ ْ ُ ّ َ َ َ ْ َ ٌ َ َ ْ ْ َ ْ َ َ َ َ َّ ْ َ َ َ َّ ُ َ ْ َ َ َ
ام َحتّى ی ِجى َء ِم ْن ذ ِلك أ ْم ٌر َبی ٌن
ف ِإن ح ِرك ِإلی جن ِبهِ شىء و لم یعلم ِبهِ قال لا حتى یستی ِقن أنه قد ن
َّ َ َّ َ
َ َ ْ ُ ُ ْ َ َ َ ً َّ ّ َ َ ْ ْ ُ ُ
َ 1
ُ
َو ِإلا ف ِإن ُه َعلی ی ِقی ٍن ِم ْن ُو ُض ِوئهِ و لا ینقض الی ِقین أبدا ِبالش ِك و ل ِكن ینقضه ِبی ِقی ٍن آخر؛ زراره

حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396
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میگوید به امام عرض کردم :مرد می خوابد در حالی که و و دارد آیا با یک یا دو چرع او و و
بر او واجب میشود؟ فرمود :ای زراره چشم میخوابد در حالی که قلب و گوش نمیخوابند؛
زمانی که چشم و گوش و قلب خوابیدند و و واجب است .گفتم :اگر چیزی کنار او حرکت کند
متوجه نشد؟ فرمود :خیر [و و واجب نیست] تا زمانی که یقین به خوابیدن پیدا کند و تا حدی
که دلیل روشنی بر آن [خواب] پیدا شود و در غیر آن صورع ،یقین بر و ویش باقی است و
هیچ گاه یقین با شک نقض نمیشود ولی یقین با یقینی دیگر نقض خواهد شد.

بنابراین ،عالمه مجلسی با کلمه «الحدیث مختصر» تصریح به تقطیع در روایت کرده است.

وسایل الشیعه ،یکی دیگر از جوامع حدیثی در این دوره است .تقطیعاع فراوان این کتاب

موجب شد ،آیت اهلل بروجردی برای تدارک این آسیب ،به نگارش کتاب جامع االحادیث اقدام

کند.

2

روایت حارث بن مغیره نمونۀ تقطیعشده در وسایل الشیعه است:

َ َ
ّْ َْ َ
َ َ َُ َ ْ َ
َ َ
َ َ
د ّلل ِه؟ع؟ ف ِی َح ِدی ٍث ِإذا أ َر ْد َت أ ْن ت ْد ُع َو ا ّلل َه ف َم ِّج ْد ُه َو ْاح َم ْد ُه َو َس ِّب ْح ُه َو َه ِلل ُه َو أث ِن َعلی ِه َو
قال أبوعب ِ ا
ُ
َ ّ َ َ َّ
ُ
ث َّم َس ْل ت ْع َط؛ 3امام صادق؟ع؟ در حدیثی فرمود :آنگاه که درخواست از
الن ِبى
ص ِل علی
خدا را اراده کردی پس او را تمجید ،حمد و تسبیح و تهلیل و ثنا کن و بر پیامبر اکرم؟لص؟ درود
فرست سپس درخواست کن؛ به تو عطا میشود.

متن کامل این روایت در الکافی به شکل زیر آمده است:

َّ َ ْ َ ُّ َ َ ْ َ ْ َ َ َ َ ُّ َ َ ْ َ َّ َ َ َ ْ ْ َ َ َ َ َّ َ َ َ ُ َ َ
الن ِافل ِة قال ث َّم قال
إن فضل الدع ِاء بعد الف ِریض ِة علی الدع ِاء بعد الن ِافل ِة كفض ِل الف ِریضةِ علی
ْاد ُع ْه َو َلا َت ُق ْل َق ْد ُفر َغ م َن ْال َأ ْمر َفإ َّن ُّالد َع َاء ُه َو ْالع َب َاد ُ إ َّن ا َّلل َه َع َّز َو َج َّل ی ُق ُول إ َّن َّالذی َن ی ْس َت ْكب ُر ونَ
ِ
ِ ِ
ِ ِ
ِ
ِ
ِ ِ

 .1تهذیب االحکام ،ج  ،1ص .8

 .2ر.ک :مقاله «جامع احادیث شیعه امتیازها و عفها و روش استفاده از آن» ،ص .5 - 2

 .3وسایل الشیعه ،ج  ،7ص .81

َ َ َ َ
َ
َ ُ
َ َ
َ
َّ
َ َ
ْ ُُ َ
َ
َ
داخ ِری َن َو قال ْاد ُعون ِی أ ْس َت ِج ْب لك ْم َو قال ِإذا أ َر ْد َت أ ْن ت ْد ُع َو ا ّلل َه
ع ْن ِعبادت ِی َسیدخلون َج َهن َم َِ
َ
َ
ْ
ّ
ُ
ْ
َّ
َ
ُ
الن ِبى ص ث َّم َس ْل ت ْعط؛ 1فضیلت دعای بعد
ف َم ِّج ْد ُه َو ْاح َم ْد ُه َو َس ِّب ْح ُه َو َه ِلل ُه َو أث ِن َعلی ِه َو َص ِ ّل َعلی

نماز مستحب مثل فضیلت واجب بر مستحب است .سپس فرمود:
نماز واجب بر دعا بعد از ِ
از ِ
خدا را بخوانید و مگویید که امر حتمی شد چون دعا همان عبادع است .خداوند عز و جل
میفرماید :کسانی که از عبادع من استکبار ورزند به زودی با خواری وارد جهنم خواهند شد و
فرمود :مرا بخوانید تا شما را استجابت کنم و حضرع فرمود :آنگاه که درخواست از خدا را اراده
کردی پس او را تمجید ،حمد و تسبیح و تهلیل و ثنا کن و بر پیامبر
درخواست کن که به تو داده میشود.

درود فرست پس

تفاسیر دیگری چون کنز الدقائق و بحر الغرائب و البرهان فی تفسیر القرآن نیز تقطیعاتی

داشتهاند؛ اما تفسیر روایی نورالثقلین بیشترین تقطیع را در میان تفاسیر روایی به خود اختصاص
داده است.

حدیث جراح مدائنی از امام صادق؟ع؟ نمونۀ تقطیعشده در نورالثقلین است .این روایت را از

کتاب الکافی نقل کرده است:

خدا نذر کردهام یعنی روزه سکوع.

در صورتی که متن کامل آن در الکافی چنین است:

ً َ
َّ
َّ ّ َ َ
ّ ََ
َ َّ
ُ َ َ َ َ ْ
اب َو ْح َد ُه ث َّم قال قالت َم ْری ُم ِإن ِی نذ ْر ُت ِل َّلر ْح ِمن َص ْوما أی
ام َو الش َر
الط َع
ام لی َس ِمن
الصی
ِإن ِ
ِ
ِ
َ
َ
اح َف ُظوا أ ْل ِس َ َت ُك ْم َو ُغ ُّضوا أ ْب َص َار ُك ْم َو َلا َت َن َاز ُعوا َو َلا َت َح َاس ُدوا َق َال َو َس ِمعَ
َص ْو ًما َص ْم ًتا َفإ َذا ُص ْم ُت ْم َف ْ
ِ
َ
َ
َ َ ٌ َ َ َ َ ُ ُ َّ
ُ َ
ً
َ
ً
َ َ ََ َ ََ ُ
ُ
َ
ام فقال لها ك ِلی
ْام َرأ ت ُس ّب َج ِاریة لها َو ِهى ص ِائمة فدعا رسول الل ِه
َر ُسول ا ّلل ِه
ِبطع ٍ
َ َ َ ْ ّ َ َ ٌ َ َ َ َ َ َ ُ َ َ َ ً َ َ ْ َ َ ْ َ َ َّ َّ َ
َّ
ام
فقالت ِإن ِی ص ِائمة فقال كیف تك ِونین ص ِائمة و قد سبب ِت ج ِاریت ِك ِإن
الص ْو َم لی َس ِم َن الط َع ِ
َ َّ َ
اب؛ 3روزه تنها باز داشتن از غذا و نوشیدن نیست؛ سپس فرمود :حضرع مریم گفت :من
و الشر ِ
برای خدا نذر کردهام یعنی روزه سکوع .پس آنگاه که روزه گرفتید زبانهایتان را نگه دارید و
شنید ،زنی در
چشمهایتان را بپوشانید و منازعه و حسادع نکنید و فرمود :رسو خدا
حالیکه روزه بود ،جاریهاش را سب کرد؛ پس رسو خدا؟لص؟ او را برای غذا فرا خواند و به او
فرمود :غذا بخور .زن عرض کرد :روزهام ،حضرع فرمود :چگونه روزهای در حالیکه جاریهاع را

 .1الکافی ،ج  ،3ص .341

 .2تفسیر نورالثقلین ،ج  ،3ص .332

 .3الکافی ،ج  ،4ص .88

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

ًَ
ّ ََ
َّ ّ َ َ َ َ َّ
ُ َ َ َ َ ْ
الط َع َ َّ َ
اب َو ْح َد ُه ث َّم قال قالت َم ْری ُم ِإن ِی نذ ْر ُت ِل َّلر ْح ِمن َص ْوما أی
الصیام لیس ِمن
قال ِإن ِ
ِ
ام و الشر ِ
َ ْ ً َ ْ ً 2
صوما صمتا؛ روزه تنها باز داشتن از غذا و نوشیدن نیست سپس فرمود :مریم گفت :من برای
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سب کردهای! روزه فقط جلوگیری از خوردن و آشامیدن نیست.

حویزی در نورالثقلین با عبارع «الحدیث طویل أخذنا منه موضع الحاجة» اشاره به تقطیع

حدیث کرده است.

در قرن چهاردهم جامع حدیثی دیگری شکل میگیرد؛ جامع أحادیث الشیعة محصو این

دوره است .یکی از اهداف نگارش این کتاب ،جلوگیری از آسیب تقطیع است 1.آمار باالی اختصار

حدیث در این منبع ،طبق بررسی نگارنده با هدف اصلی نویسنده ،تضادی روشن دارد 2.جامع

االحادیث در نقل از منابعی چون نهج البالغه 3،االمالی طوسی 4،االختصاص 5،تفسیر قمی،

6

تحف العقو  7،تفسیر عیاشی 8،رجا کشی 9،المقنعه 10و دیگر منابع تقطیع کرده است.
در اینجا به عنوان نمونه ،حدیث ابن فضا از امام صادق؟ع؟ بیان میشود:
الصادق عن أبیه عن آبائه؟مهع؟ َعن ّ
عن ّ
النبى

صادق؟ع؟ از پدرانشان از پیامبر اکرم

حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396
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الر َبا َ
قال َش ُّر الكسب ّ
الخب َر؛ 11امام
ِ

نقل فرمود :بدترین کسب ربا است.

مصنف جامع احادیث الشیعة با کلمه « َ
الخبر» به تقطیع بهکاررفته در روایت ،اشاره کردهاند.

در جدو ذیل ،آمار تقطیع واژگانی قرن دوازدهم و چهاردهم ارائه شده است.

 .1ر.ک :مقاله «جامع احادیث شیعه امتیازها و عفها و روش استفاده از آن».
ً
غالبا با واژه « َ
الخبر» بیان شده است.
 .2در این زمینه  174مورد تقطیع و اختصار در کتاب بهدست آمده که

 .3ر.ک :جامع أحادیث الشیعة ،ج  ،25ص .582

 .4ر.ک :همان ،ج  ،22ص .716
 .5ر.ک :همان ،ج  ،30ص .212
 .6ر.ک :همان ،ج  ،22ص .108
 .7ر.ک :همان ،ص .162
 .8ر.ک :همان ،ص .288
 .9ر.ک :همان ،ص .516

 .10ر.ک :همان ،ج  ،30ص .746
 .11ر.ک :همان ،ج ،23ص .436

قرن 

منبع 

کلیدواژه 

إثباع الهداة بالنصوص و

الحدیث طویل اخذنامنه مو ع

بحاراألنوار الجامعة لدرر

الحدیث مختصر  -الحدیث طویل
َ
الخبر -الی
اخذنا منه مو ع الحاجة -

المعجزاع

أخبار األئمة األطهار؟مهع؟

البرهان فی تفسیر القرآن
12

تعداد

تفسیر کنز الدقائق و بحر
الغرائب

تفسیر نورالثقلین

حلیة األبرار فی أحوا

محمد و آله األطهار

الفصو المهمة فی أصو
األئمة

 .1برای نمونه ر.ک :ج  ،1ص .411 ،299

ان قا  -قطعة من الحدیث

2

الحدیث طویل اخذنا منه مو ع
الحاجة

3

الحدیث طویل اخذنامنه
مو عالحاجة

4

5

الی ان قا  -الحدیث  -قطعة من
الحدیث

6

قطعة من الحدیث

7

927
1007
3

قطعة من الحدیث  -الحدیث
طویل اخذنا منه مو ع الحاجة

95
203

الحدیث طویل اخذنا منه مو ع
الحاجة

1451

8

148

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

تفصیل وسایل الشیعة

الحاجة

1

7

 .2برای نمونه ر.ک :ج  ،101ص  199و ج  ،2ص .274
 .3برای نمونه ر.ک :ج  ،1ص .60
 .4برای نمونه ر.ک :ج  ،2ص  288و .298
 .5برای نمونه رک :ج  ،3ص  197و .212
 .6برای نمونه ر.ک :ج  ،1ص  85و .86
 .7برای نمونه ر.ک :ج  ،1ص .212

 .8برای نمونه رک :ج  ،1ص  178و .256

101

مرآة العقو فی شرح أخبار

الی ان قا  -الحدیث طویل

آ الرسو ؟مهع؟

14

اخذنامنه مو ع الحاجة

1

2

جامع احادیث الشیعة

الخبر

مستدرک الوسایل و

قطعة من الحدیث  -الحدیث

مستنبط المسایل

3
598

طویل اخذنا منه مو ع الحاجة

1454

3

بنابراین ،قرن دوازدهم تا چهاردهم ،پرتعدادترین تقطیعهای حدیثی در منابع شیعه را دارد .
این دوره را می توان دوران اوج تقطیع در تمامی عصرهای حدیثی نامید .وجود جوامع متأخر

حدیثی چون بحاراألنوار ،وسایل الشیعه و جامع احادیث شیعه و تفاسیر روایی چون کنز الدقائق،

انقطاع حدیث در این ُبرهه شده است.
نورالثقلین و البرهان فی تفسیر القرآن علت باالرفتن آمار
ِ

نمودارهای زیر آمار کلی تقطیع 4را نشان میدهد که حاصل بررسی چهل منبع و مصدر حدیثی

در دورهها و قرنهای مختلف است.
حدیث حوزه
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آمارتقطیعواژگانی
4227

2052
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1
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0

قرن 14قرن 12قرن 11قرن  10قرن 9قرن  8قرن 7قرن  6قرن 5قرن 4قرن -1
3

 .1ج  ،1ص .298
 .2برای نمونه ر.ک :ج  ،22ص  162و .418
 .3برای نمونه رک :ج  ،13ص  57و .240
 .4از آنجا که تقطیع به دو گونه صورع گرفته است .1 :تقطیع با نشان؛ بهوسیله الفاظ خاص تقطیع  .2تقطیع بدون نشان

که بدون هیچ گونه لفظ و نشانهای صورع می گیرد؛ بدین سبب بر رسی آمار دقیق ممکن نیست و آنچه در این مقاله آمده
است فقط بخشی از احادیث تقطیعشده با نشان را شامل میشود.

آمارتقطیعنسبتبهدورههایزمانی
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0

نتایج حاصل شده از بررسی این ِسیر تاریخی ،بهشرح ذیل است:

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

8000

 .1سیر تاریخی تقطیع از ابتدای پیدایش حدیث بین راویان حدیث و عالمان وجود داشته

است؛ این جریان تا به امروز ادامه یافته و مهمترین نکته ،مستمر بودن آن است.
 .2آمار تقطیع در ادوار چهارگانه متفاوع است؛ هر چند در برخی دورهها مانند قرن ششم تا
نهم بهعلتهای گوناگون ،آنچنان کم است که گویی تقطیعی صورع نپذیرفته؛ اما حقیقت آن
است که در سه دوره آغازین آن تا قرن یازدهم اختالف زیادی بین آمار تقطیع واژگانی هست.
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بر خالف دورههای آغازین ،قرن دوازدهم دوره شکوفایی و اوج تقطیع هست .نگارش

روایی نور الثقلین و البرهان و جوامع روایی مثل بحاراالنوار،
کتابهای حدیثی مانند تفاسیر
ِ
وسایل الشیعه نقش مهمی در این شکوفایی حدیثی و باال رفتن آمار تقطیع واژگانی داشتهاند.

گفتنی است قرن سیزدهم ،در میان منابع حدیثی تقطیع واژگانی دیده نمیشود؛ ازاینرو

منبعی ذکر نشده است؛ اما در قرن چهاردهم جوامع حدیثی مانند جامع االحادیث به همراه

مستدرک الوسایل سببی برای باال بردن آمار تقطیع شدهاند.

نتیجّهگیری ّ

تقطیع در دوره آغازین با نگارش اصلهای حدیثی شکل گرفت؛ منابعی چون المحاسن،

بصائر الدرجاع و المسائل از این عصر محسوب میشود .دوره دوم از قرنهای چهارم تا ششم

همزمان با شکل گیری جوامع اصلی حدیثی چون الکافی و کتب أربعه به سبب تبویب حدیث،
حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396
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تقطیع ادامه دارد .در برههای از دوره سوم شامل قرنهای ششم تا نهم ،دوره فترع حدیث و به

دنبا آن ،کاهش چشم گیر تقطیع در منابع این زمان است .با شروع قرن دهم و ادامه آن در قرن
یازدهم دوباره ِسیر تقطیع ادامه مییابد .با آغاز دوره چهارم از قرن دوازدهم تا معاصر ،همزمان با

رونق حدیث ،بهدلیل تبویب در جوامع متأخر و نیز رویآوردن تفاسیر به تبیین روایی ،تقطیع

بسیاری شکل گرفته و دوران اوج تقطیع محسوب میشود؛ تفاسیر روایی مانند تفسیر نورالثقلین

و جوامع حدیثی چون بحاراألنوار ،وسایل الشیعه و جامع احادیث الشیعة محصو این دوره

است .این عصر با آمار تقطیع بسیار باال از تمامی دورههای حدیثی شیعه متمایز میباشد .گفتنی
است تعداد واژگان تقطیع که در این مقاله بهدست آمده ،یازده واژه میباشد.
افزون بر این ،بر اساس آمار و نمودارهای بهدست آمده ،اگر محوریت نگارش حدیث در
کتابها به دالیلی چون استفاده از روایتها برای تبیین ر مانند تفاسیر روایی ر و همچنین
باببندی و دستهبندی جدید ر چون جوامع روایی ر بخواهد دوباره شکل گیرد ،الگوی باال رفتن
تقطیع پیشبینی میشود؛ همان گونه که در قرن دوازدهم و چهاردهم این مسئله دیده شد.
پیشنهادهای پژوهشی

 .1بررسی سیر تاریخی تقطیع در منابع اهل سنت

 .2بازشناسی مفهوم تقطیع در منابع فریقین

کتابنامه ّ

 .1إثباتالهداةبالنصوصوالمعجزات ،محمد بن حسن حر عاملی ،بیروع :اعلمی1425 ،ق.

 .2اإلختصاص ،محمد بن محمد (مفید) ،تحقیق :علیاکبر غفاری و محمود محرمی زرندی ،قم:
الموتمر الشیخ المفید1413،ق.

 .3اإلستبصارفیمااختلفمناألخبار ،محمد بن حسن طوسی ،محقق :حسن الموسوی خرسان،
تهران :دار الکتب اإلسالمیة1390 ،ق.

 .4األصولالستةعشر ،محقق :یاءالدین محمودی ،نعمتاهلل جلیلی ،مهدی غالمعلی ،قم :دار
الحدیث1423 ،ق.

 .5إعتقاداتاإلمامیة ،محمد بن علی (ابن بابویه) ،قم :کنگره شیخ مفید1414 ،ق.

 .6أعالمالدینفی صفاتالمؤمنین ،دیلمی ،حسن بن محمد ،تحقیق :مؤسسة آ البیت؟مهع؟،
قم :مؤسسة آ البیت؟مهع؟1408 ،ق.

 .7اإلقبالباألعمال الحسنة ،علی بن موسی بن طاووس ،تحقیق :جواد قیومی اصفهانی ،قم:
دفتر تبلیغاع اسالمی1376 ،ش.

 .9األمان من أخطار األسفار و األزمان ،علی بن موسی بن طاووس ،تحقیق :مؤسسة آ
البیت؟مهع؟ ،قم :مؤسسة آ البیت؟مهع؟ ،سا چاپ 1409 :ق

 .10آداب امیرالمؤمنین؟ع؟ المشهور بحدیث االربعمائه ،قاسم بن یحیی راشدی ،تحقیق:
مهدی خدامیان آرانی ،قم :دارالحدیث1427 ،ق.

 .11بحاراألنوار الجامعةلدررأخباراألئمةاألطهار؟عهم؟ ،محمدباقر مجلسی ،تحقیق :جمعی از
محققان ،بیروع :دار إحیاء التراث العربی1403،ق.

 .12البرهان فی تفسیر القرآن ،سیدهاشم بحرانی ،تحقیق :قسم الدراساع اإلسالمیة مؤسسة
البعثة ،قم :مؤسسه بعثت1374 ،ش.

نشانهشناسی احادیث تقطیعشده در کتابهای روایی

 .8األمالی ،محمد بن حسن طوسی ،محقق :مؤسسة البعثة ،قم :دار الثقافة1414 ،ق.

 .13بشارةالمصطفیلشیعةالمرتضی ،عمادالدین طبری ،نجف :المکتبة الحیدریة1383 ،ق.

ّ
فضائلآلمحمد ،محمد بن حسن صفار ،تحقیق :محسن بن عباسعلی
 .14بصائرالدرجاتفی 
کوچه باغی ،قم :مکتبة آیةاهلل المرعشی النجفی1404 ،ق.

 .15تفسیرالصافی ،محمدمحسن بن شاه مرتضی (فیض کاشانی) ،تحقیق :حسین اعلمی ،تهران:
مکتبة الصدر1415 ،ق.
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 .16تفسیر کنز الدقائق و بحر الغرائب ،محمد بن محمدر ا قمی مشهدی ،تحقیق :حسین
درگاهی ،تهران :وزارع فرهنگ و ارشاد اسالمی1368 ،ش.

 .17تفسیر فرات الکوفی ،فراع بن ابراهیم کوفی ،تحقیق :محمد کاظم ،تهران :موسسه نشر
وزارع ارشاد اسالمی1410 ،ق.

 .18تفسیرنورالثقلین ،عبدعلی بن جمعة العروسی الحویزی ،تحقیق :هاشم رسولی محالتی ،قم:
اسماعیلیان1415 ،ق.

 .19تفصیل وسایل الشیعه ،محمد بن حسن حر عاملی ،تحقیق :مؤسسة آ البیت؟مهع؟ ،قم:
مؤسسة آ البیت؟مهع؟ 1409 ،ق.

 .20تهذیباالحکام ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :حسن موسوی خرسان ،تهران :دار الکتب
اسالمیه1407 ،ق.

 .21التوحید ،محمد بن علی بن بابویه ،محقق :هاشم حسینی ،قم :جامعه مدرسین1398 ،ق.

حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396
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 .22جامع أحادیث الشیعة ،حسین بروجردی ،تحقیق :جمعی از محققان ،تهران ،انتشاراع
فرهنگ سبز1386 ،ش.

 .23حلیة األبرار فی أحوال ّ
محمد و آله األطهار؟مهع؟ ،بحرانی ،سیدهاشم بن سلیمان ،قم:
مؤسسة المعارف اإلسالمیة1411 ،ق.

 .24الخرائج و الجرائح ،قطبالدین راوندی ،تحقیق :مؤسسة اإلمام المهدی؟ع؟ ،قم :مؤسسه
امام مهدی؟ع؟1409 ،ق.

 .25الخصال ،محمد بن علی ابن بابویه ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،قم :جامعه مدرسین1362 ،ش.

 .26الدروعالواقیة ،علی بن موسی بن طاووس ،بیروع :مؤسسة آ البیت؟مهع؟1415 ،ق.
َ
 .27إختیار معرفة الرجال (محمد بن عمر کشی) ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :حسن
مصطفوی ،مشهد :مؤسسه نشر دانشگاه مشهد1409 ،ق.

 .28الرعایةفیعلمالدرایة ،زینالدین العاملی ،تحقیق :عبدالحسین محمدعلی بقا  ،قم :مکتبة
آیةاهلل العظمی المرعشی النجفی1408 ،ق.

شرح األخبار فی فضائل األئمة األطهار؟مهع؟ ،نعمان بن محمد ابنحیون ،محقق:

.29
محمدحسین حسینی جاللی ،قم :جامعه مدرسین1409 ،ق.

 .30شرح الکافی األصول و الروضة ،محمدصالح بن احمد مازندرانی ،محقق :ابوالحسن
شعرانی ،تهران :المکتبة اإلسالمیة1382 ،ق.

 .31شواهدالتنزیللقواعدالتفضیل ،عبیداهلل بن عبداهلل حسکانی ،محقق :محمدباقر محمودی،

تهران :مجمع إحیاء الثقافة اإلسالمیة1411 ،ق.

؟ع؟ ،احمد بن عامر طائی ،تحقیق :محمدمهدی نجف ،مشهد :کنگره
 .32صحیفةاإلمامالرضا 
جهانی امام ر ا؟ع؟1406 ،ق.

 .33الطرائففی معرفةمذاهبالطوائف ،علی بن موسی بن طاووس ،تحقیق :علی عاشور ،قم:
خیام1400 ،ق.

 .34العدةفیاصولالفقه ،محمد بن حسن طوسی ،قم :محمدتقی عالقبندیان ،او 1417،ق.

 .35عللالشرائع ،محمد بن علی بن بابویه ،قم :داوری1385 ،ش.

 .36عوالی اللئالی العزیزیةفی األحادیثالدینیة ،محمد بن زینالدین بن ابیجمهور ،محقق:
مجتبی عراقی ،قم :دار سیدالشهداء1405 ،ق.

 .37عیونالمعجزات ،حسین بن عبدالوهاب ،قم :مکتبة الداوری ،بیتا.

 .38الغیبة ،محمد بن حسن طوسی ،تحقیق :عباد اهلل تهرانی و علی احمد ناصح ،قم :دارالمعارف
االسالمیه1411،ق.

 .39الفصول المهمة فی أصول األئمة ،محمد بن حسن حر عاملی ،تحقیق :محمد بن
 .40الفضائل ،أبو الفضل شاذان بن جبرئیل ابن شاذان قمی ،قم :ر ی1363 ،ش.

 .41قرب االسناد ،عبد اهلل بن جعفر حمیری ،تحقیق :مؤسسة آ البیت؟مهع؟ ،قم :مؤسسة آ
البیت؟مهع؟1413 ،ق.

 .42کمال الدین و تمام النعمة ،محمد بن علی ابنبابویه ،تحقیق :علیاکبر غفاری ،تهران:
اسالمیه1395 ،ق.

 .43الکافی ،محمد بن یعقوب بن اسحاق کلینی ،محقق :علیاکبر غفاری و محمد آخوندی ،تهران:
دار الکتب اإلسالمیة1407 ،ق.

 .44الکشفالوافی فی شرحأصولالکافی ،محمد هادی بن معین الدین محمد شریف شیرازی،
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محمدالحسین القائینی ،قم :موسسه معارف اسالمی امام ر ا؟ع؟1418 ،ق.

محقق :علی فا لی ،قم :دار الحدیث 1388 ،ش.

 .45اللهوفعلیقتلیالطفوف ،علی بن موسی بن طاووس ،مترجم :احمد فهری زنجانی ،تهران:
جهان ،بیتا.

 .46المحاسن ،احمد بن محمد بن خالد برقی ،تحقیق :جال الدین محدث ،قم دارالکتب
اإلسالمیة 1371 ،ق.

 .47مختصرالبصائر ،حسن بن سلیمان بن محمد حلی ،تحقیق :مظفر مشتاق ،قم :مؤسسة النشر
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اإلسالمی1421 ،ق.

 .48مرآةالعقولفی شرحأخبارآل الرسول ،محمدباقر مجلسی ،محقق :هاشم رسولی محالتی،
تهران :دارالکتب اإلسالمیة 1404ق.

 .49مسائلعلی بنجعفرومستدرکاتها ،علی بن جعفر عریضی ،تحقیق :مؤسسة آ البیت؟مهع؟
إلحیاء التراث ،قم :مؤسسة آ البیت؟مهع؟1409 ،ق.

 .50مستدرک الوسایل و مستنبط المسائل ،حسین بن محمد تقی نوری ،قم :مؤسسة آ
البیت؟مهع؟1408 ،ق.

 .51معانی األخبار ،محمد بن علی ابنبابویه ،محقق :علیاکبر غفاری ،قم :دفتر انتشاراع اسالمی
وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه1403 ،ق.

 .52المناقب الکتاب العتیق ،محمد بن علی بن الحسین علوی ،تحقیق :حسین موسوی
بروجردی ،قم :دلیل ما1428 ،ق.

حدیث حوزه
سال هفتم ،شمارۀ اول ،پیاپی  ،14بهار و تابستان 1396
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 .53من ال یحضرهالفقیه ،محمد بن علی ابنبابویه ،محقق :علیا کبر غفاری ،قم :دفتر انتشاراع
اسالمی وابسته به جامعه مدرسین حوزه علمیه قم1413 ،ق.

 .54نگاهیبهدریا ،سید احمد مددی ،قم :موسسه کتابشناسی شیعه ،او 1393،ش.

 .55نوادر األخبار فیما یتعلق بأصول الدین ،محمدمحسن بن شاه مرتضی (فیض کاشانی)،
تحقیق :مهدی انصاری قمی ،تهران :مؤسسه مطالعاع و تحقیقاع فرهنگی1371 ،ش.

 .56نوادرالمعجزاتفی مناقباألئمة الهداة؟مهع؟ ،محمد بن جریر طبری ،محقق :باسم محمد
اسدی ،قم :دلیل ما1427 ،ق.

 .57الوافی ،محمد محسن بن شاه مرتضی (فیض کاشانی) ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المؤمنین
علی؟ع؟1406 ،ق.

« .58جامع احادیث شیعه امتیازها و عف ها و روش استفاده از آن» ،محمد تبریزی ،مجله
کاوشینودرفقه ،تابستان  ،1387شماره .56

« .59بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایاع» دکتر محمد علی راد ،سیدعلی دلبری ،فصلنامه
علومحدیث ،سا پانزدهم ،شماره او  ،ص  127تا .152

« .60تقطیع حدیث ،علل و پیامدهای آن» مجید معارف ،ابوالقاسم اوجاقلو ،فصلنامه پژوهش
دینی ،تابستان  ،1384شماره  ،10از صفحه  65تا .86

 .61جزوهجوامع حدیثیفریقین ،محمدحسین بهرامی (جزوه تدریس شده در مرکز حدیث حوزه
قم ،ص  57تا .)72

