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وایات در   وسائل الشیعةتقطیع ر

 1مجید معارف
 2محمدحسین بهرامی
 3محمد قندهاری

 چکیده
کتاب  تهرین  پژوهان بهه عنهوان مهم در میان فقهها و حهدیث ةوسائل الشیعدر دوره معاصر، 

زا معرفهههی شهههده اسهههت. ایهههن نوشهههتار، بههها بررسهههی  ههههای آسهههیب کتهههاب مشهههتمل بهههر تقطیع
زای تقطیهع در  و تحلیهل مهوارد آسهیب و جست و جهو  وسائل الشیعةهای تقطیع در  ویژگی

کتهاب  کتاب و مقایسه آن با روش  یهابی جهامع احادیهث الشهیعةاین  پیامهدهای  در پهی اری
تقطیهع در ایهن جههامع حهدیتی اسهت. اشههاره د یه  بهه مههوارد تقطیهع و چگهونگی آن توسهه  

کتهاب، حکایهت از اسهتحکام شهیوه حهر  مؤل  و نادر بودن موارد تقطیهع آسهیب زا در ایهن 
در غیهر اسهباب صهدور حهدیث و نقهل  جهامع احادیهث الشهیعةعاملی و د ت ایشهان دارد. 
ناچار به تقطیع روایات شده است. این مهوارد  ائل الشهیعةوسفضای پیرامونی آن، همانند 
که آسیب کتهاب  حکایت از آن دارد  بسهیار انهد   وسهائل الشهیعةهای ناشهی از تقطیهع در 
 بوده و  ابل پیشگیری است. 

، حههر عههاملی، وسههائل الشههیعةشناسههی فهههم احادیههث،  تقطیههع حههدیث، آسیب ها:  کلیددواه 
 . جامع احادیث الشیعة

 . مقدمه1
کهه بیشهتر ضهمن  کردن بخش مورد نیاز از یک حدیث طوالنی است  تقطیع، به معنای جدا 

بندی احادیث تحت ابواب و موضوعات مناسب و به جهت جلوگیری از حجیم  فرآیند بخش
                                                   

 .(maaref@name.com) . استاد دانشگاه تهران1
 .(mbahrami@noornet.net)نویسندۀ مسئول( _ ) عضو هیئت علمی جامعة المصطفی العالمیه 2.
 .(ghandehari@gmail.com) دانشجوی دکترای دانشگاه تهران 3.
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که معنای بخهش جهدا  شدن ابواب صورت می شهده،  پذیرد. تقطیع باید به نحوی انجام پذیرد 
تقطیههع، پههیش از شههرون تههدوین احادیههث، بیشههتر بههه طههور  4نههد. بههل یهها بعههد از تقطیههع، تفههاوت نک

زمهان بهها تههدوین جوامههع روایههی، بیشههتر بهها  و از اواخههر  ههرن دوم هجههری، هم 5شهفاهی وجههود داشههته
کتههب اربعههه  6هههدف تبویههب روایههات ر  داده اسههت. بیشههتر جوامههع حههدیتی فههریقین، از جملههه 

کتب سته اهل سنت، به ضرورت تبویب و اختصار، انهد.  بهه تقطیهع احادیهث پرداخته شیعه و 
ههها در مههواردی منجههر بههه اخههتالف و اجمههال در فهههم حههدیث و یهها تعههار  در میههان  ایههن تقطیع

گردیده است.  نویسد:  از این رو، وحید بهبهانی می 7روایات 
ذُ  اغیییَذَ   ِِ كثیرًا، و هذذا وج عًا  َعت تقط ُ  و أیضا أحادیُثنا مل تكن یف األصوِل هكذا، بل َتَقط َ

َع بعَض األحادیِث ِمَن  ه َقط َ دَنا ِمَن اغشیِخ، أن َ َِ  8، َفَتَییَ  احلكُم ِمن ِهِیه الکافیو قد َو
موضههون تقطیههع حههدیث و پیامههدهای آن از جهههت انتقههال معنههای وا عههی روایههات، همههواره از 

کتاب های حدیث دغدغه ههای علهم الحهدیث مسه له  پژوهان بوده اسهت. از ایهن رو، در بیشهتر 
ع حدیث و بحث منع و جواز آن به صورت مستقل یا در ذیل نقل به معنا مورد بحث  هرار تقطی

های احتمهالی ناشهی از  با توجه به آسهیب 9گرفته است و علل متفاوتی برای آن ذکر شده است.
کسی مجاز دانسته که معنای همه حدیث را  تقطیع، معتقدان به جواز نیز این عمل را برای  اند 

های مؤثر در معنا، مقدار الزم را برای فههم صهحی   تشخیص اجزای متن و  رینه بداند و پس از
گمههان تقطیهع نادرسههت مهی معنهای حهدیث بیههاورد. حهدیث کهه  رود، توصههیه  پژوهان در مههواردی 

کامهل مشهاهده شهده و از  می که با مراجعه به منبع اصلی و نیز مآخذ دیگهر حهدیث، مهتن  کنند 
گردد.  10آسیب احتمالی جلوگیری 

کههه در دوران معاصههر بههه تقطیههع نادرسههت مشهههور  یکههی از مهم  تههرین جوامههع حههدیتی شههیعه 
کتههاب  وسههائل ، معههروف بههه تفصههیل وسههائل الشههیعة صلههی تحصههیل مسههائل الشههریعةشههده اسههت، 

                                                   
: و أما تقطیع المصن  الحدیث: فیه، أی: فی مصنفه المدلول علیه باالسهم، 319، صالرعایة فی علم الدرایة. برگرفته از 4

 تمامیة معنی المقطون. بحیث: فر ه علی األبواب الالئقة به، لالحتجاج المناسب، مع مراعاة ما سب  من
ة األصول. 5  .107 - 105، صشناخت حدیث آسیبهای بیشتر ر. :  . برای نمونه95، ص1، جعدّ

 .121، ص«تقطیع حدیث، علل و پیامدهای آن. »6
 .135، ص«بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایات. »7

کیفیت نبو199، صالفوائد الحائریة. 8 که ایهن . ترجمه: احادیث ما در اصول بدین  د، بلکه اکنون بسیار  طعه  طعه شده 
گردیده اسهت. از ایهن رو، دریافتهه کهه شهیخ طوسهی امر موجب تغییر در آنها  کهه  ایم  برخهی از احادیهث را تقطیهع نمهوده 

 بدین سبب حکم آن نیز تغییر یافته است.

 .121، ص«تقطیع حدیث، علل و پیامدهای آن. »9

 .109و  99، صشناخت حدیث آسیب. 10
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 ق( اسههت. بسههیاری 1104، اثههر سههترد محههد  بههزرد  ههرن یههازدهم، شههیخ حههر عههاملی )مالشههیعة
کیههدهای ایشههان، بههه تقطیع از فقهههای معاصههر، بههه خصههوص از زمههان آیههة  هههای  اهلل بروجههردی و ت 

کههههرده و بسههههیاری از تقطیع کتههههاب اعتههههرا    تقطیههههع »را از سههههنخ  وسههههائل الشههههیعةهههههای  ایههههن 
   11اند. دانسته« نادرست

ای از همههین  هههر چنههد موضههون تقطیههع و پیامههدهای آن در آثههار متعههددی از جملههه در مقالههه
گرفتهه اسهت، کتهاب  12مجله، مورد بحهث و بررسهی  هرار  وسهائل ولهی در بهاره موضهون تقطیهع در 

کتفها شهده و ایهن الشیعة کثر ذکهر یهک یها چنهد نمونهه محهدود ا ، تنها به تکرار بیان اشکال و حهدا
مسههه له از جوانهههب مختلههه  مهههورد بحهههث و بررسهههی  هههرار نگرفتهههه اسهههت. ایهههن مقالهههه بهههه  صهههد 

و  سههههائل الشههههیعةوهههههای  در ادامههههه، ویژگی 13آزمایی ایههههن ادعهههها نگاشههههته شههههده اسههههت. راسههههتی
کرده و به بررسی موردی و تحلیلی تقطیع در  تقطیع پهرداییم و  می وسائل الشهیعةهای آن را مرور 

کرد شههیخ حههر  نظران، بههه  ضههاوت در بههاره عمههل بهها بررسههی نظریههات متفههاوت برخههی از صههاحب
کتاب می  نشینیم. عاملی در این 

 وسائل الشیعةهای  . ویژگی تقطیع2
گذشت، پ که  که در بیشتر همان طور  گیر بوده  دیده تقطیع در جوامع حدیتی امری تقریبًا فرا

کهه در ایهن  دارای ویژگی وسائل الشیعةجوامع ر  داده است؛اما تقطیع در  ههای خاصهی اسهت 
 شود. ترین آنها اشاره می فصل به مهم

 . کثرت تقطیع1 - 2
کتههاب  تههرین ویژگههی تقطیع مهم اختصههاص هههر  کثههرت مههوارد آن اسههت. وسههائل الشههیعةهههای 

کتههاب بههه یههک مسهه له فقهههی از یههک سههو و تههالش بههرای حفهه  اختصههار از سههوی دیگههر،  بههاب از 
                                                   

 (. 1 - 2. ر. : ادامه همین مقاله؛ به ویژه بخش )11

 «.بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایات. »12
که آسیب13 کتهب حهدیتی از جملهه  . الزم به ذکر است   ، ههم از جههت سهند و ههم از جههت وسهائل الشهیعةهای تقطیع در 

گیهرد. نویسههندگان، در ایههن مقالههه تنههها بهه آسههی مهتن می  وسههائل الشههیعةهای متنههی تقطیعههات  بتوانههد مههورد بررسههی  ههرار 
جامع احادیث »های تقطیع از لحاظ سندی نیازمند بحتی مستقل است. در این باره ر. :  اند و بررسی آسیب پرداخته

، وسائل الشهیعةدر  الکافیاسناد ویژه »و  5 - 4و  4 - 4،  سمت ب/«ها و روش استفاده از آن شیعه امتیازها و ضع 
 و  156 -152: همهههههان، صوسهههههائل الشهههههیعة ر. ررسهههههی آثهههههار اختصههههار بهههههر اسهههههناد روایههههات در . بههههرای ب203 - 199ص
نیهز از حهوزه ایهن  وسهائل الشهیعةهای متنی و سندی تلفی  روایات مشابه یا تکهراری در  . همچنین آسیب194 - 192نیز 

، «و روش استفاده از آنها  جامع احادیث الشیعة امتیازها و ضع »و  169 - 166پژوهش بیرون است. ر. : همان، ص
 .2 - 5بخش 
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کتهاب نهزد علمها، بهه  کهه ایهن  کتاب شده است؛ بهه شهکلی  موجب افزایش موارد تقطیع در این 
ایهن شههرت  14عنوان بارزترین نمونه از جوامع حدیتی شیعه دارای تقطیع شناخته شده است.

کهرده و مهورد توجهه  اشهاره آیهة اهلل بروجهردی بهه ایهن مسه له شهکل واضه به ویژه پهس از  تهری پیهدا 
گرفتهههه اسههت؛ بهههه عنههوان نمونهههه، آیههة اهلل موسهههی نجفهههی گردان ایشههان  هههرار    علمهها و بهههه ویههژه شههها

 دهد: خوانساری پس از طرح احتمال تقطیع، چنین توضی  می
 15حیث إن  بناء صاح  اغجسائل عیل تقطیع األخبار 

کتاب  کوه   حجتآیة اهلل وسائل ، پس از ذکر یک مورد از تقطیعات النجم الزاهرکمری نیز در 
 ، آورده است: الشیعة

كما هج د وایات أذكرها یف اغجسائل تقطیعًا   16به یف نقل اغر
، پههس از بیههان اشهکال پههیش آمههده در فهههم روایههت، آن را از ناشههی از التنقههی آیهة اهلل خههویی در 

و عههدم نقههل جملههه  بلههی معرفههی نمههوده، و در ادامههه ایههن عمههل را  یعةوسههائل الشههتقطیههع مؤلهه  
گردان آیة اهلل بروجهردی نیهز در بهاره رواج  17داند. می« دأب صاحب الوسائل» آیة اهلل مکارم از شا

کتاب   آورده است:  وسائل الشیعةپدیده تقطیع در 
وایات معلجم غكل من غه أنس بكتابه   18  دیدن صاح  اغجسائل یف تقطیع اغر

گرد دیگههر آیههة اهلل بروجههردی، پههس از ذکههر یکههی از مههوارد تقطیههع  همچنههین، آیههة اهلل فاضههل، شهها
 فرماید:  ، میوسائل الشیعةمخل به معنا در 

كتذذا  اغجسذذائل، اغذذح دعذذت سذذیدنا ا  قذذ  األسذذیاذ  هذذذا احذذدن اغنقذذائو ا جِذذجد  یف 
مع أحادیث اغشیعة، خاغیًا عن ن اغبروِردن نة حلج  19قائو اغجسائل ایل تشكیل حلج

کتهههاب  کهههه مطلبهههی را ناشهههی از تقطیهههع روایهههت اعهههالم  مسهههتند الشهههیعهیههها محقههه    هنگهههامی 
 نویسد:  کند، می می

وز یف اغجسائل  كما هج غیر عز وایة   20منشؤا تقطیع اغر
                                                   

 .158، صدرایة الحدیث. به عنوان نمونه، ر. : 14

 .193، صرسالة فی  اعده نفی الضرر. 15
 .16، صالنجم الزاهر فی صالة المسافر. 16

 .478، ص6، جالتنقی  فی شرح العروة الوثقی. 17

 .44، ص1، جالقواعد الفقهیه. 18

 .190، ص2، جکتاب الحج. 19
 )پاور ی(. 323، ص2، جلشیعة فی احکام الشریعهمستند ا. 20
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کثههرت تقطیههع در  مههوارد بههاال تنههها نمونههه کههه در آنههها علمههای شههیعه بههه  هایی از مههواردی اسههت 
 اند. اشاره نمودهوسائل و شهرت این امر 

وایاتمؤلف . انگیزه 2 - 2  وسائل از تقطیع ر
گرفته در مصادر روایی، می با بررسی تقطیع توان انگیهزه شهیخ حهر عهاملی و نیهز  های صورت 

 کنندگان جوامع روایی را از تقطیع احادیث در دو دلیل خالصه نمود:  سایر تبویب
کننهدگان  ربهوط بهه خهود اسهت. تهدویندلیل اول، جلوگیری از طرح مباحث در غیر موضهع م

انههد تهها هههر بحههث را حتههی االمکههان بههه صههورت جههامع و مههانع طههرح نمههوده و  روایههات تههالش نمههوده
کلیههه روایهات مهرتب  و پرهیههز از ذکهر روایهات غیههر مهرتب  )یها بخش گهردآوری  کهه بهها  ضهمن  هههایی 

یهادی  ههای بسهیار طهوالنی( اسهتفاده مراجعهان بحث ارتبهاطی ندارنهد، بهه ویهژه بخش را تها حهد ی
 تسهیل نمایند. 

کتاب کتاب است. طوالنی بودن  ههای  دلیل دوم، تقطیع روایات تالش برای مختصرسازی 
کتاب توانههد مشههکالت فراوانههی را بههرای نویسههندگان و بهههره حههدیتی می ههها ایجههاد  بههرداران از ایههن 

ل در نگههداری و های فراوان تهیه و استفاده ابزارههای استنسها ، مشهک کند. مشکالت و هزینه
کهه مؤلفهان را بهر آن مهی کهه در عهین  حمل و نقهل، و مهواردی از ایهن  بیهل از مسهائلی بهود  داشهت 

 نگاری، از تالش برای مختصرنویسی نیز دریغ ننمایند. تالش برای جامع
کتهاب از خواننهدگان می وسائل الشیعةمؤل   کهه بهرای تتبهع احادیهث بهه  در انتهای  خواههد 

کتفها نکننهد و بهرای ایهن امهر سهه دلیهل اصهلی ذکهر مهی مراجعه بهه یهک بهاب کنهد: اولهین  کتهاب ا
کههه بسههیاری از احادیههث حههاوی  کههه تقطیههع بههیش از ایههن ممکههن نبههوده، چههرا  دلیههل، آن اسههت 

که  ابل تقطیع نبوده هایی بوده  سمت گاهی روایات برخهی احکهام در  اند  که  اند و باعث شده 
گههر امکه ان تقطیههع همهه روایههات وجهود داشههت، ایهن مشههکل غیهر بهاب اصههلی خهود نقههل شهوند و ا

کهه مضهمون همهه اخبهار در ذههن ایشهان بها ی نمانهده تها بتهوان بهه دیگهر  پیش نمی آمد. دوم، آن 
کههه مؤلهه   گههردآوری  وسههائل الشههیعةاخبههار مههرتب  آن بههاب نیههز اشههاره شههود و دلیههل سههوم، آن  در 
کههه در ذیههل موضههون مههورد کههرده  احادیهث هههر بههاب، بههه برخههی از روایهاتی  کتفهها  نظهر صههادر شههده، ا

که ممکن  21است. که وی به  صد اختصار سعی نموده تا جایی  کالم در این است  ظهور این 
کههه بخشههی مههرتب  دارد، تهها حههد  اسههت بههه تقطیههع احادیههث دسههت بزنههد تهها بتوانههد از هههر حههدیتی 

                                                   
فعلیه  بکثهرة التتبهع لههذه األحادیهث و المطالعهة لهها، و ال تقتصهر علهی البهاب الهذی : 542، ص30، جوسائل الشهیعة. 21

کثرها، و ال اإلشارة صلی مضمون  کلها أو أ ترید، فقد بقیت أحکام منصوصة فی غیر مظانها صذ لم یمکن تقطیع األحادیث 
کتفاء بالبعض و غیر ذل .الج  میع لعدم االستحضار و لال
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 ممکن بهره ببرد.
 . اشاره به محل تقطیع3 - 2

مشهتمل بههر مههوارد متعههددی از تقطیههع  _انههد  ات بههودهکههه پیشههگامان تبویهب روایهه _کتهب اربعههه 
کتب موارد متعددی از اضمار در روایهت دیهده مهی شهود  روایات هستند؛ به عنوان نمونه در این 
کتاب گرفته توس  مؤلفان این  ها یا  که بخش ییادی از این موارد را باید ناشی از تقطیع صورت 

  بههه تقطیههع روایههت و حههذف بخشههی از آن بهها وجههود ایههن مسهه له، تصههری 22مصههادر آنههها دانسههت.
کتاب در نقطهه مقابهل، در  23شهمار اسهت. ها یا مصادرشان معدود و انگشت توس  مؤلفان این 

کههه در روایههت تقطیهع روی داده اسههت، بهها تعهابیر مختلهه  بههه وسهائل الشههیعة ، در بیشههتر مهواردی 
 و ون آن اشاره شده است.

کهه بهه نظهر توان دو دلیل ع برای تبیین این مس له، می مده را حدس زد: دلیهل اول، آن اسهت 
تهر از دوره  جهدی وسهائل الشهیعةرسد نگرانی از فقدان مصهادر بهرای آینهدگان، در دوره مؤله   می

کتب اربعه اشاره کتب اربعه بوده است. در مقدمه هیچ یک از  ای بهه مسه له نگرانهی از  نگارش 
بها  وسهائل الشهیعةکهه در دوره نگهارش   مفقود شدن و از بین رفتن مصادر نشده است؛ در حهالی

کهه برخهی از منهابع در آینهده در  توجه به وجود تجربهه ههای تلهخ  بلهی، ایهن نگرانهی وجهود داشهته 
کتهاب  که این مس له به عنوان نمونه در مقدمه  بحهار اختیار علما نباشد. به همین دلیل است 

گرفته و یکی از دالیهل اصهلی نگهار األنوار کتهاب بهه شهمار رفتهه اسهت.مورد اشاره  رار  ایهن  24ش 
در اثهر  _کهه در معهر  نهابودی  هرار داشهت  _مس له موجب شده است تا برخی از منابع متقدم 

 25های این دوره حف  شود. فعالیت
کههه توجهه بههه تقطیههع و اشههکاالت ناشهی از آن بههه مههرور در بههین  دلیهل احتمههالی دوم، آن اسههت 

گرفتهه و در پهی علما شهکل جهدی ههای انجهام شهده، مهوارد متعهددی از ایهن  د ت تهری بهه خهود 
                                                   

کتب درایه. برای یک نمونه بهارز از اضهمار ناشهی از تقطیهع، ر. : 22 کهافی در ». ر. : بحث احادیث مضمر در  اسهناد ویهژه 
 .162 - 160، ص«وسائل الشیعة

 .162و  161، ر. : همان، صالکافی. برای دیدن برخی از موارد اشاره به تقطیع در 23

فرماید: و لما رأیت الزمان  . عالمه مجلسی در باره نگرانی خود نسبت به از دست رفتن منابع می4، ص1، جبحار االنوار. 24
کانت علیهه مهن  کثر أهلها حائدین عما یؤدی صلی الرشاد خشیت أن ترجع عما  لیل صلی ما  فی غایة الفساد و وجدت أ

 شتت لعدم مساعدة الدهر الخوان.النسیان و الهجران و خفت أن یتطرق صلیها الت

نقل  شیخ طوسی المجالسشیخ طوسی یا  أالمالی، احادیث بسیاری از بحار األنوار. به عنوان نمونه مرحوم مجلسی در 25
که در نسخه اسهناد »های چاپی نیامده است و به واسطه نقل او حف  شده است. برای دیهدن برخهی از آنهها ر. :  کرده 

کافی در وسائل   .149، ص«الشیعةویژه 
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بها وجهود تهالش بهرای عهدم  وسهائل الشهیعة بیل مشکالت پدیهدار شهد. بهه همهین دلیهل، مؤله  
حههذف  ههراین و انتقههال معنههای صههحی  روایههت، احتمههال حههذف برخههی  ههراین یهها ایجههاد برخههی 

گ تغییرات معنایی را می کهردن آن، زمینهه را داده است. از این رو، با تعیین موارد تقطیع و  وشهزد 
کامهل روایهت فهراهم نمهوده و در مهواردی بهه نقهل  برای مراجعه به مصهدر اصهلی و مشهاهده مهتن 

کرده است. کامل آن در ذیل یکی از ابواب ا دام  کهه حهدیث مرجهع  26صورت  البته در مواردی 
که کاماًل مجزا از هم بوده است نیز، به دلیل آن  ذیل عنوان هیچ  طوالنی بوده و یا دارای احکام 

کرده است. یک از ابواب جا نمی کامل آن خودداری    27شده، از آوردن صورت 
حر عاملی برای اشاره به تقطیع روایت و تمییز حاالت مختل  آن از عبهارات متفهاوتی بههره 

کههه پههس از ذکههر سههند،  وسههائل الشههیعةهههای  بههرده اسههت. اولههین نههون از تقطیههع در مههواردی اسههت 
بهه  28« ِفی ُجْمَلِة َحِدیث»یا « فی حدیث طویل»یا عباراتی مشابه، مانند: « فی حدیث»عبارت 

کهه ایهن عبهارات بهه معنهای  کار رفته است. بررسی موارد مختل  به  کارگیری، نشهان از آن دارد 
حذف بخشی از ابتدای روایت و در موارد معدودی از میانه یا انتهای آن است؛ به عنوان نمونهه 

 چنین آمده است:  الکافیاز در روایتی به نقل 
وٍل  ذُدوَد  یِف َحِدیٍث َطِو ْنَزَل َعَلیذِه احْلُ

َ
ِدیَنِة أ َة ِإیَل اْلَ وِج ِمْن َمك َ ُر ِذَن اهَّلُل ِلَنِبیِه یِف احْلخُ

َ
ا أ َقاَل: َل َ

ذا  َ َِ ذا َو  ََ ذَ  اهَّلُل َعَل َِ ْو
َ
ِح أ
َعاِِص اغ َ ْخَبَ ُا ِباْلَ

َ
ذا َو َو ِقْسَمَة اْغَفَ اِئِض َو أ َ َِ ذْن َعِمذَل  ََ     ِلَ ذا

اغن َ
ُ خاِلدًا ِفَا َو َغِضَ  اهَّلُل َع  َهّن َ َِ دًا َفَجزاُؤُا  ْنَزَل یِف َبَاِن اْغَقاِتِل َو َمْن یْقُتْل ُمْؤِمنًا ُمَتَعم ِ

َ
َلیذِه أ

یمذذًا َو َ  یْلَعذذُن اهَّلُل ُمْؤِمنذذًا، َقذذاَل اهَّلُل  َِ َعذذد َ َغذذُه َعذذذابًا َع
َ
: َو َغَعَنذذُه َو أ ذذل َ َِ ِإن َ اهَّلَل َغَعذذذَن  َعذذ  َ َو 

ُدوَن َوِغیًا َو   َنِصیراً  َبدًا   یجِ
َ
ْم َسِعیرًا خاِلِدوَن ِفَا أ َعد َ ََلُ

َ
وَن َو أ   29 اْغكاِفِر

کههه در ایههن روایههت،  سههمتی از الکههافیمراجعههه بههه م خههذ حههدیث )کتههاب  ( نشههان از آن دارد 
و « الهی المدینهه»حتهی بهین عبهارت  30ذف شده است.ابتدای روایت و  سمتی از انتهای آن ح

ّنَ »نیهههز عبهههارت « انهههزل علیهههه الحهههدود»
َ
 اهلُل َو أ

َ
ْن اَل ِصَلهههَه ِصاّل

َ
، َشهههَهاَدِة أ ْسهههاَلَم َعَلهههی َخْمهههس  َبَنهههی اإْلِ

ههداً  َکههاِة َو ِحههّجِ اْلَبیههِت َو  ُمَحّمَ
ههاَلِة َو ِصیَتههاِء الّزَ « ِصههیاِم َشههْهِر َرَمَضههاَن َعْبههُدُه َو َرُسههوُلُه َو ِصَ ههاِم الّصَ

                                                   
 .77، ص«روش فهم حدیث در وسائل الشیعة. »26
که به نقل صدوق 27 در یه  مجلهس بهه اصهحاب خهویش  ، حضرت امیرالمهؤمنیندر الخصال. مانند حدیث اربعماه 

گون بهره برده اسهت. بهرای  وسائل الشیعة( و مؤل  611، صالخصالتعلیم فرمود ) گونا از احکام مختل  آن در ابواب 
 .78، ص«وسائل الشیعةروش فهم حدیث در »د نمونه دیگر، ر. : دیدن چن

 .16، ص1، جوسائل الشیعة. 28

 .20، ص29. همان، ج29
 .31، ص2، جالکافی. 30



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

مار  
، ش

 دوم

10 10 

کتفا به عبارت  که با ا  در ابتدای روایت حذف شده است.« فی حدیث طویل»وجود داشته 
کهه عبهارت حهذف شهده، بخشهی از میانهه  وسائل الشیعههای  نون دوم تقطیع مواردی اسهت 

لی ان ا»تقطیع را با تعابیری از  بیل  وسائل الشیعةیک روایت است. در این  بیل موارد، مؤل  
 آمده است:  الفقیهدهد؛ به عنوان متال، در روایتی به نقل از  و مانند آن نشان می«  ال

ِِب ِلَعیِل  ٍد، َعْن آَباِئِه یِف َوِصیِة اغن َ م َ ْعَفِر ْبِن ُُمَ َِ ِلِ  َسن َ  َعْن  ط َ َقاَل: یا َعیِل! ِإن َ َعْبَد اْلُ
َ اَهذذا اهَّلُل  ِْ

َ
ٍ أ خ ََ ذذَس ُسذذ ْ َْ اِهِلیذذِة  َ ْسذذَ ِم، یِف احْلج ْن َقذذاَل  َغذذُه یِف اْاِ

َ
: َو َسذذن َ یِف اْغَقْتذذِل ِماَئذذًة ِمذذَن ِإیَل أ

ْسَ م  َرن اهَّلُل َذِلَك یِف اْاِ ِْ
َ
ِبِل َفأ    31اْاِ

کهاربردن واژه  کهه « الحهدیث»سومین نون از اشاره به تقطیع روایت، به  در پایهان روایهت اسهت 
هها نسهبت بهه دو نهون  این دسهته از تقطیهع 32ست.دهنده حذف بخشی از انتهای روایت ا نشان

کتاب   پرتکرارتر است؛ به عنوان نمونه در روایتی آمده است:  وسائل الشیعه بل در 
ِِب َعْبِد اهَّلِل 

َ
ُل ِبَجَغِدِا ِإَذا َقَتَلُه َو یْقَتذُل اْغَجَغذُد ِبَجاِلذِدِا ِإَذا َقَتذَل َواِلذَدُا  َعْن أ ُِ َقاَل: َ  یْقَتُل اغ  َ
ِدیثا  33 حْلَ

کار رفتهه اسهت؛ بهه عنهوان متهال، در حهدیث ییهر  در برخی از موارد نیز ترکیبی از انوان فوق به 
کار رفته است:   هر سه تعبیر در یک روایت به 

ِِب َعْبِد اهَّلِل 
َ
ذَك اهَّلُل  یِف َحِدیٍث  َعْن أ ِاَ ََ ْغَت 

َ
: َسذأ ْعذسخَ

َ
ِلذِك ْبذِن أ َكَتَ  ِإَغیِه َمذَع َعْبذِد اْلَ ُه  ن َ

َ
 أ
  َُ ْقَ ا مَیاُن ُهَج اْاِ مَیاِن َو اْاِ ْن َقاَل:َعِن اْاِ

َ
مَیذاَن      ِإیَل أ مَیذاِن َو ُهذَج یَشذاِرُإ اْاِ ْسذَ ُم َقْبذَل اْاِ َو اْاِ

مَیاِن َو َداِخً  یِف اْغُكْفِر  ْسَ ِم َو اْاِ ِدیَث َفِعْنَدَها یُكوُن َخاِرًِا ِمَن اْاِ   34 احْلَ

را بههه تقطیههع روایههت بههدون توجههه  وسههائل الشههیعةد، فقههها و نویسههندگان، مؤلهه  در برخههی مههوار
کرده امهها بهها مراجعههه بههه اصههل منبههع مههورد اسههتفاده،  35انههد؛ دادن خواننههده بههه ایههن عمههل مههتهم 

که بیشتر این تقطیعات ادعایی از سوی نویسنده  مشخص می نبهوده و وی  وسائل الشیعهشود 
کههرده  تنههها روایههت تقطیههع شههده توسهه  منبههع اصههلی را بههه همههان صههورت تقطیههع شههده، تکههرار 

                                                   
 .198، ص29، جوسائل الشیعة. 31
گاه خود ابهام32 کافی در وسائل الشیعة»آفرین بوده است )ر. :  . این روش اشاره به تقطیع،   (.160، ص«اسناد ویژه 
 .77همان، ص. 33
 .354، ص28، جوسائل الشیعة. 34

کتاب 35 کرده  وسائل الشیعة. به عنوان نمونه، یکی از مدرسان فقه حوزه  م، یکی از معایب  را عدم اشاره به تقطیع عنوان 
کتاب  وسائل الشیعةمؤل  »گوید:  و می که مربهوط  وسائلدر  به تقطیع روایات اشاره نکرده و فق  در هر بابی،  سمتی 
که در فهم روایت ت ثیر دارد، از بین برود. به که  راین و شواهدی  )تقریرات « آن باب است، ذکر شده و این موجب شده 

کتاب 09/12/1390مور   23دروس رجال و درایه، جلسه   (.وسائل الشیعة: محاسن و معایب 
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که مؤل   شماری یافته نگارندگان مقاله تنها موارد انگشت 36است. نسهبت  وسهائل الشهیعةاند 
 37به تقطیع خود در روایات اشاره ننموده باشد.

کتاب برای پیشگیری از خطاهای سهوی مؤل  در تقطیع روایهات  به این ترتیب، مراجعان 
کامههل روایههت را بایههد پههس از م شههاهده عالمههت تقطیههع، بههه منبههع اصههلی مراجعههه نمههوده و مههتن 

کننههد. پایبنههدی مؤلهه   بههه ایههن التههزام در تقطیههع احادیههث، بهها در نظههر  وسههائل الشههیعةمشههاهده 
گسههتردگی تقطیع کتههاب و  داری و د ههت بههاالی وی را در  هههای آن، امانههت گههرفتن حجههم بههاالی 

وسهائل دههد. ارزشهمندی ایهن ا هدام مؤله   نشهان می انتقال میهرا  حهدیتی شهیعه بهه آینهدگان
کتب نگاشهته شهده  ، به خصوص آن هنگام معلوم میالشیعة که با مراجعه به بسیاری از  گردد 

تنهها اثهری از ایهن اشهارات مکهرر بهه  نهه  _اند  های تقطیع شهده مشهابه که حاوی نقل _در عصر او 
که اصهل نقهل مؤله  از منبهع د محل تقطیع وجود ندارد، بلکه در مواردی مشاهده می یگهر شود 

گوشزد نشده است!  38نیز 

 های وسائل الشیعة  . اختالف نظر علما در ارزیابی تقطیع3
گردان ایشههههان  را از  وسههههائل الشههههیعةهههههای  کههههه تقطیع _بههههر خههههالف آیههههة اهلل بروجههههردی و شهههها

کتهههاب بهههه شهههمار آورده و آن کاسهههتی کرده را آسهههیب های ایهههن  یهههابی  ری از علمههها بسهههیا _انهههد  زا اری
گویی بههه اشههکاالت  نیسههت و در صههدد پاسههخ وسههائل الشههیعةمعتقدنههد اشههکالی متوجههه روش 

کتهاب برآمده انهد؛ بهه عنهوان نمونهه، آیهة اهلل خهویی در پاسهخ  مطرح شده در بهاب تقطیهع در ایهن 
کتهب روایههی مهانع از انعقهاد ظهههور  کهه تقطیههع شهدن احادیهث در  اسهتدالل میهرزای  مهی بههه ایهن 

 گوید: شده، می« غیر من  صد افهامه» کالم برای
که این تقطیع را افراد غیر متورن در دیهن یها افهرادی  این استدالل و تی تمام است 
کهه  تنههها  در ایههن  کهالم عربههی نباشهند، انجههام بدهنهد؛ چههرا  کهه عههارف بهه اسههلوب 

                                                   
 آید. از بخش دوم مقاله می 4که شرح آن در مورد  15، ح471، ص13، جوسائل الشیعةعنوان نمونه، ر. :  . به36

( بهدون 4، ح443، ص5 )ج الکهافیبخشی از روایتی را از  وسائل الشیعة( 1شود:  . به عنوان متال، به سه مورد اشاره می37
کرده است )ج کتاب خود نقل  ، 5 )ج تهذیب االحکام( وی روایتی را از 2(. 29404، ح217، ص23 اشاره به تقطیع، در 

، 11 ، جوسهائل الشهیعةکهرده و بهه صهورت دو روایهت پیهاپی مجهزا از ههم نقهل نمهوده اسهت ) ( به دو نیم324، ح476ص
که به نوعی تقطیِع بدون اخبار به شمار می3و  2؛ حدیث 338ص کوتاه و دو بخشهی را از  (3رود.  (  کتهاب وی روایتی 

کرده و هر یهک را بهدون اشهاره بهه820، ح266، ص1 )ج من ال یحضره الفقیه گانهه  ( به دو نیم  محهل تقطیهع در بهابی جدا
 (.5530، ح402، ص4 ؛ ج985، ح375، ص1، جوسائل الشیعةآورده است )

کار شیخ حر عاملی را با فیلسوف و عالم هم . به عنوان نمونه می38 کهرد )ر. :  توان  مالصهدرا و »عصرش مالصدرا مقایسهه 
 «(.ها معضل انتحال: بازسنجی دفاعیه
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که تقطیع، موجِب جدا شهدن  رینهه کهل  هنگام احتمال دارد  ای  مهوثر در فههم  از 
گ که این امر در مورد صاحبان جوامع حدیتی شیعه، ماننهد شهیخ حهر حدیث  ردد 

کلی منتفی است.  عاملی در حالت 
 سهه س ایشههان هههدف از تقطیههع حههدیث را ارجههان هههر مسهه له از حههدیث بههه ابههواب متناسههب، 

 بینههههد  ارتبهههاطی را از ایهههن رو می تهههک مسهههائل دانسهههته و ایهههن بی ارتبهههاطی بهههین تک در عهههین بی
 پرسهیدند  ین تشهرف بهه محضهر امهام مجموعهه سهؤاالت متفهاوتی را از ایشهان میکه راویان در حه

 کههه بهها نحههوه اسههتفتائات معمههول زمههان مهها از مراجههع تقلیههد  ابههل مقایسههه اسههت. آیههة اهلل خههویی 
 افزاید:  در انتها می

کالم مشکل به روشنی، این کهه بها  گونه از تقطیعات در انعقاد ظهور  زا نیست؛ چرا 
کوشههش ع کههردن مسههائل  لمههای زمههان و بههه  صههد سادهد ههت و  سههازی فرآینههد پیههدا 

کتابی به  گرفته است و در غیر این صورت برای استنباط هر مس له الزم بود  انجام 
  39از ابتدا تا به انتها یک بار خوانده شود  که بطالن آن روشن است . الکافیمانند 

دنبال آن، تقطیهع روایهات   بویب و بهبه این ترتیب، آیة اهلل خویی اواًل از جهت شیوه، اصل ت
ههای الزم، امهری ضهروری و مفیهد برشهمرده و  مشتمل بر چند مس له مختل  را با رعایهت د ت

کلهی، بهه دلیهل  ثانیًا تقطیع صاحبان جوامع حدیتی شیعه مانند شیخ حر عهاملی را در حالهت 
ویکههرد نا ههدین مشخصههًا ایههن رویکههرد بهها ر 40دانههد. شههان، عملههی صههحی  و بجهها می علههم و ورن

کههه بههه اعتقههاد برخههی محققههین، ایههن مطلههب یکههی از  تهها جایی 41متفههاوت اسههت وسههائل الشههیعه
  42نقاط افتراق بین آیة اهلل بروجردی و آیة اهلل خویی است.

گرفتهه در وسهائل(، شهماری از  در مورد نکتهه دوم آیهة اهلل خهویی )صهحت تقطیعهات صهورت 
را مخهّل بهه حسهاب نیهاورده و ایهراد  ائل الشهیعةوسهپژوهان معاصر نیهز تقطیعهات مؤله   حدیث

همچنههین برخههی از محققههین شههیخ حههر  43داننههد. بعضههی از متهه خرین را در ایههن بههاب وارد نمی
                                                   

 .122 - 121، ص2، جمصباح األصول. 39
کهه آیهة اهلل خهویی از تقطیعهات 40 دأب صهاحب »بها تعبیهر  الشهیعهوسهائل . الزم به یادآوری است در ابتدای مقاله آمهده بهود 

کرده بودند )« الوسائل کهه ایشهان دأب  (. می478، ص6ج، التنقی یاد  گونهه جمهع نمهود  گفتهه ایشهان ایهن  توان بهین دو 
 ند.ا تقطیعات مخل در آن مخال  انیبا فراودانند، اما  را تقطیع می وسائل الشیعةمؤل  

گذاشهته و آن وافیاله. عالمه شعرانی نیز در مقدمهه 41 بهه شهمار آورده  وافیالهرا یکهی از مزایهای   بهر تهرجی  عهدم تقطیهع صهحه 
 (.128، ص«بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایات»، به نقل از 2، ص1، جالوافیاست )ر. . 

 : أمارات، بحث ظن. 1386فاضل لنکرانی، سال  جواد. تقریرات خارج اصول فقه، 42

کبیر حدیث»؛ 12، ص30 ، جوسائل الشیعة. 43 در پاسخی  ،. همچنین مؤسسه آل البیت نیز37، ص«طرح تدوین جامع 
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عهههاملی را از جههههت د هههت نظهههر در تقطیهههع احادیهههث و توجهههه او بهههه ذکهههر تمهههام  هههراین ت ثیرگهههذار 
یهابی  وسهائل الشهیعة  ضاوت در ایهن مسه له منهوط بهه بررسهی مهوارد تقطیهع در 44اند. ستوده و اری

که در ادامه خواهد آمد.  پیامدهای آن میسر است 

 های نادرست . بررسی موردی تقطیع4

کههه بههه علههت بنههای شههیخ حههر عههاملی بههر اختصههار، پدیههده تقطیههع احادیههث در جههای  گذشههت 
داری ایشهان،  شود؛ با توجه به د ت علمی و امانت جای ابواب این جامع حدیتی مشاهده می

گر صهدر و بدیهی  کثر این تقطیعات نباید مخل فهم معنای درست روایت باشند و ا که ا است 
در ذکهر آن  _کهه اسهتاد فهن حهدیث بهوده  _بهود،  طعهًا مؤله   ذیل روایت در برداشهت فقههی مهوثر 

که آیة اهلل سبحانی می  راین تالش می گونه   فرماید:  نمود؛ همان 
کرده که این روایات را تقطیع  افرادی عوام نبودند، بلکه سالیان سال  اند، علمایی 

کرده کهل روایهت بهود، آنههها  در علهم حهدیث غهور  کم بههر  گهر  رینیهت حها انهد؛ مسههلمًا ا
 45اند. هنگام تقطیع به آن توجه داشته

گرفتههه در  کثهرت تقطیع کتهاب بههه مهموسهائل الشههیعةهههای صهورت  تهرین منبههع  ، تبهدیل ایههن 
کتهاب های فقهی، منتشر شدن و د روایی در پژوهش کثر مصهادر  گرفتن ا وسهائل ر دسترس  رار 

کشهه  اشههکاالت احتمههالی ناشههی از تقطیههع، و حساسههیت بههیش از  الشههیعة و امکههان مقایسههه و 
که دست در  پیش فقها به پیامدهای تقطیع در جوامع روایی، همگی از جمله عواملی هستند 

کتهاب  دست هم دادند تا به مرور زمان، مواردی، هر چنهد انهد ، از تقطیعهات کهه مخهل  _ایهن 
کامهههل معنهههای روایهههت بهههود  آشهههکار شهههده و اشهههکاالت مختلههه  ناشهههی از آنهههها توسههه   _فههههم 

 نویسندگان و فقهای بعدی اعالم شود.
که در ت لیفهات و تقریهرات  هایی از این تقطیعات می در ادامه به نقل و بررسی نمونه پرداییم 

ها  شهتباه مراجعهان بعهدی باشهد. ایهن نمونههتوانهد منشه  ا فقهای متاخر به آنهها اشهاره شهده و می
                                                                                                                        

بها توجهه بهه شهیوه نگهارش »اند:  سهتهناند، این ایراد را وارد ندا نوشته وسائل الشیعةشر شده بر تحقی  جدید تکه بر نقد من
کتهاب آورده انهد، ایهن اشهکال بهه ایشهان نیهز وارد نیسهتم کهه در پایهان  پاسهخ مؤسسهه آل »« )رحوم شی  حهر و تصهریحی 

 .«(البیت به نقد چا  وسائل الشیعة
کتههاب 44 ، الشههیعه وسههائلنیههز در انتهههای پاسههخ بههه یههک اشههکال مههوردی بههه تقطیههع در  الرعایههة. عبدالحسههین بقههال محقهه  

عظم د ته فی فنیة التجزئة  حسن تنبهه، و شئ، فإنما یدل علی مدی  درة العاملی هنا، و هذا، صن دل علی»نویسد:  می
  .(319، پاور ی صالرعایة فی علم الدرایة« )التبویب التوییع و و –التقطیع  -
 .11/03/88. درس خارج اصول آیة اهلل جعفر سبحانی، جلسه مور  45
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کتب فقهی فقهای معاصر به دست آمده است:  بیشتر با جست وجو در تقریرات و 
کرده است:  وسائل الشیعة( مؤل  1  روایتی را از عمار بن موسی چنین نقل 

ِِب َعْبِد اهَّلِل 
َ
ُه َقاَل  َعْن أ ن َ

َ
 َعَلیِه َو ُهَج یِف َحِدیٍث أ

   46َمْدُفون  : َو َ  یَصیل َ

گههر  کههه معتقدنههد ا کسههانی وا ههع شههده   بنهها بههر نظههر آیههة اهلل خههویی همههین روایههت یکههی از دالیههل 
گهاه ایشهان ایهن برداشهت   کسی بدون نماز دفن شد، الزم نیست بر  بهر او نمهاز خوانهده شهود. آن 

کامههل روایههت اشههاره مههی وسههائل الشههیعةرا ناشههی از تقطیههع  کههرده و بههه نقههل  کههه د اعههالم  ر آن کنههد 
 چنین آمده است: 

ِِب َعْبِد اهَّلِل 
َ
ذَ ُا  َعْن أ ِْ یذُت َمْقُلذج ج ِر َمذاُم َفذِذَذا اْلَ َم اْاِ

ا َسل َ ِ َعَلیِه َفَلم َ
ْن ُصیل  ُه ُسِئَل َعم َ ن َ

َ
أ

ذَل َمذا مَلْ  َكاَن َقْد ُاِ ُ  َعَلیِه َو ِإْن   َ ن َو ُتَعاُد اغص َ ِسِه، َقاَل: یَسو َ
ْ
أ ََ یذْدَفْن َفذِذْن ُدِفذَن ِإیَل َمْجِضِع 

 َعَلیِه َو ُهَج َمْدُفون
ُ  َعَلیِه َو َ  یَصیل َ  َ    47  َفَقْد َمَضِت اغص َ

کامل روایت مشخص می که عهدم لهزوم نمهاز بهر  بهر در  به نظر ایشان، با مراجعه به متن  گردد 
که نمازی  که نماز او به صورت مقلوب خوانده شده باشد و شامل میتی  کسی است  بر او مورد 

 48شود. خوانده نشده یا نماز وی اشکال دیگری داشته، نمی
( در بحث از استحباب طواف به عنوان یک عمل مستقل و خارج از اعمال حهج، مؤله  2

« باب استحباب التطون بالطواف و تکهراره و اختیهاره علهی العته  المنهدوب»در  وسائل الشیعة
 کند: نقل می الکافیحدیتی را به صورت تقطیع شده از 

ون و مذذذأ  راذذة م ذذا سذذذیون  عذذن أِب عبذذد اهَّلل قذذال: إن اهَّلل ِعذذذل حذذول اغكعبذذة عشذذر
  49غلطائفسخ احلدیث 

کتههاب  گل ایگههانی در  ایههن  طعههه از حههدیث را دارای ظهههوری بهههر  فقههه الحههجآیههة اهلل صههافی 
دانههد؛ امهها در ادامههه، ذکههر مصههلین و  اسههتحباب مطلهه  طههواف، اعههم از واجههب و مسههتحب نمی

کنار طائفین را در ذیل اصل روایت ناظرین د ِبی َعْبهِد اهلل»ر 
َ
َ هاَل: ِصّنَ هلِلَّ َتَبهاَرَ  و َتَعهاَلی  َعْن أ

یَن و ِعْشهههُروَن  ْرَبُعهههوَن ِلْلُمَصهههّلِ
َ
هههاِئِفیَن و أ وَن ِللّطَ َحهههْوَل اْلَکْعَبهههِة ِعْشهههِریَن و ِماَئهههَة َرْحَمهههة  ِمْنَهههها ِسهههّتُ

                                                   
 .106، ص3، جوسائل الشیعة. 46

کامههل428، ص1، جاالستبصههار؛ 201، ص3، جتههذیب االحکههام. 47 تری از ایههن  . البتهه ایههن نقههل نیهز تقطیههع شههده و شهکل 
، 3، جتههذیب االحکههام؛ 174، ص3، جالکهافیمشهاهده نمهود: ر. :  تههذیب االحکههامو  الکهافیتهوان در  روایهت را مهی

 .322ص
 . 267، ص9. موسوعة االمام الخویی، ج48
 .302، ص13 ، جوسائل الشیعة. 49
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اِظِریَن  که نبود آن، استدالل به روایت  ان ظهور برمی رینه الزم بر هم 50«ِللّنَ  وسائل الشیعةشمرد 
 51کند. را در این بحث، نا ص می

و  الکهافیاز « بهاب المکاتهب ههل تجهب علیهه الفطهرة»روایتهی را در  وسهائل الشهیعة( مؤل  3
کرده است: بدین التهذیب  گونه نقل 

ِِب َعْبِد اهَّلِل 
َ
ُل َزَك  َعْن أ ُِ ن اغ  َ ِدیثَقاَل: وَؤد ِ  52 اَ  اْغِفْطَ ِ  َعْن ُمَكاَتِبِه، احْلَ

کلمهه  کهه از  گونهه  مشههخص اسهت، مؤله ، ادامهه روایهت را تقطیهع نمههوده « الحهدیث»همهان 
کامل روایت   چنین است:  _نیز نقل شده  وسائل الشیعةکه در محل دیگری از  _است. متن 

ِِب َعْبذذِد اهَّلِل 
َ
ذذُل َزَكذذاَ   َعذذْن أ ُِ ن اغ  َ ِتذذِه َو َعْبذذِدِا  َقذذاَل: وذذَؤد ِ

َ
ِقیذذِ  اْمَ أ ََ اْغِفْطذذَ ِ  َعذذْن ُمَكاَتِبذذِه َو 

ْغَلَ  َعَلیِه َباَبُه 
َ
ُججِِس َو َما أ ْصَ اِِن َو اْلَ  53 اغن َ

 عالمههه محمههد تقههی شوشههتری پههس از نقههل روایههت اول، نسههبت بههه شههیوه تقطیههع آن اعتههرا  
 گوید: کرده و می

کتفا شود. رینه در ذیل روایت است و نباید فق  به    54صدر آن ا
در ایههن روایههت، وجههوب پرداخههت زکههات بنههده مکاتههب، مشههروط بههه نههانخور بههودن او اسههت؛ 
که عیال و نانخور مرد باشد  که زکات غالم همسر نیز در صورتی بر مرد واجب است  گونه  همان 
)نه زن( و اال در صورت اسهتقالل مهالی زن، زکهات فطهره غهالم وی، بهر عههده خهود او اسهت. بهه 
که حذف بقیه روایت، پهس از ذکهر مکاتهب، صهحی  نیسهت و  این ترتیب، ایشان معتقد است 

 55گردد. موجب حذف  رینه فهم حدیث می
وسههائل ( در بحهث از عهدم جهواز وجهود حایهل بهین امهام و مه موم در نمهاز جماعهت، مؤله  4

 آورد:  می التهذیبو  الکافی، الفقیهحدیتی را به نقل از  الشیعة
 ََ ا ََ ْعَفرٍ َعْن ُز َِ ِِب 

َ
َج  یِف َحِدیٍث   َ ، َعْن أ ذَدا ِِ ْو 

َ
َماِم ُسْتَ  ج أ ْم َو َبسخَ اْاِ  َقْجمج َبََ ُ

َقاَل: ِإْن َصیل َ
ا  ْحذَدَ َ

َ
ذا أ َ َقاِصذیُ  ِإد َ َكذاَن ِحیذاَل اْغَبذاِ  َقذاَل َو َقذاَل َهذِذِا اْلَ ٍ  ِإ  َ َمذْن  ذْم ِبَصذَ  َفَلیَس ِتْلَك ََلُ

وَن َو  اُر ب َ َ ا َصَ  ج  احْلج ََ ِ  َمْن ِف  َخْلَفَها ُمْقَتِدیًا ِبَصَ 
ْن َصیل َ  56َغیَس ِلَ

                                                   
 .240، ص4، جلکافیا. 50

 .202و  201، ص2، جفقه الحج بحو  استداللیة فی الحج. 51

 .364، ص9، جوسائل الشیعه. 52

 .330. همان، ص53

 .114، ص4، جالنجعة فی شرح اللمعه. 54
 .135، ص«بررسی آسیب تقطیع نادرست در روایات. »55
 .408 – 407، ص8، جوسائل الشیعه. 56
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ْو 
َ
َمههاِم ُسههْتَرةن أ ی َ ههْومن َبیههَنُهْم َو َبههیَن اإْلِ

کههه عبههارت اول ایههن حههدیث )ِصْن َصههّلَ  ابههل توجههه اسههت 
(، در هیچ یک از منابع یاد شهده بهدین صهورت وجهود نهدارد و ایهن عبهارت در اثهِر تق طیهع و ِجَدارن

 ، حاصل شده است: الفقیهوصل نمودن دو جمله مجزا از هم در اصل روایت 
َمذاِم  ْم َو َبذسخَ اْاِ  َقْجمج َبََ ُ

ٍ  ِإْن َصیل َ ن َصذ  
َ
ذْم ِبِذَمذاٍم َو أ َمذاُم ََلُ ذف َفَلذیَس َذِلذَك اْاِ

ط َ ََ َمذا َ  یَت
ْم َو َبسخَ  ِ  ِإَماٍم َو َبََ ُ وَن ِبَصَ  ْهُلُه یَصل ُ

َ
ذف َفَلذیَس َكاَن أ ط َ ََ ُمُهْم َمذا َ  یَت ِذن یَتَقذد َ

ِ اغ َ  اغص َ  
  ٍ ْم ِبَصَ  َداراً ِتْلَك ََلُ ِِ ْو 

َ
َكاَن ِسْترًا أ ٍ      َو ِإْن  ْم ِبَصَ   57َفَلیَس ِتْلَك ََلُ
که برخی محققان تذکر داده ایهن تقطیهع و تبهدیل جملهه موجهب تغییهر معنها  ،انهد همان طور 

که ستر 58شده است؛ مورد بحث در اصل روایت، لزومًا ستر بهین امهام و مه مومین نیسهت و  چرا 
 های دیگری نیز داد. توان احتمال در باره آن می

 اند از:  عبارت گیرد که به اجمال مورد اشاره  رار می _های دیگر مشکل در تقطیع  نمونه
کهه بر نقل فعل امام حمل نموده ا وسائل الشیعةنرا ی روایتی را از ( مرحوم 5 سهت؛ در حهالی 

کهرده و آن را ناشهی از تقطیهع حهدیث در  کتاب به این برداشت اعترا    وسهائل الشهیعةمحق  
 59دانسته است.

کهه  وسائل الشیعةاز روایتی تقطیع شده در  مستمسک( 6 مسهتقل از « سهعی»برداشت نموده 
گرفتههه و آیهة اهلل مکهارم  هرا 61کهه مهورد اعتهرا  آیهة اهلل فاضهل 60عمهره، عملهی مسهتحب اسهت ر 

که اشکال ناشی از تقطیع صهاحب  62است. اسهت  المحاسهنالبته ح  در این مورد، آن است 
 آن را نقل نموده است. عینًا  وسائل الشیعةکه مؤل  

کهه موجههب  _( آیهة اهلل سهند بحرانههی در بحهث حههج، بهه تقطیههع صهدر روایتههی در بهاب حههج 7
 63اعترا  نموده است. _سوء برداشت از روایت شده است 

کههه مسههتنِد اختصههاص  التعلیقههة االسههتداللیة علههی تحریههر الوسههیلة( در 8 بههه تقطیههع روایتههی 
کتهاب  گرفته اعتهرا  شهده و ادامهه روایهت در  مخهال  ایهن  الکهافیخمس به سادات فقرا  رار 

نیهز در فتهوای خهود در عنهوان بهاب،  وسهائل الشهیعةالبتهه مؤله   64برداشت معرفی شهده اسهت.
                                                   

 . 386، ص1 ، جمن ال یحضره الفقیه. 57

 .32، صالبحث فی رساالت العشر. 58

 )پاور ی(. 323، ص2، جمستند الشیعة فی احکام الشریعه. 59
 .120، ص27، جموسوعة االمام الخوئی. 60
 .191، ص2، جکتاب الحج. 61

 .27/02/88. درس خارج فقه آیة اهلل ناصر مکارم شیرازی، جلسه 62

 .28، ص1 )کتاب الحج(، ج سند العروة الوثقی. 63

 . 308، صتعلیقة االستداللیة علی تحریر الوسیلةال. 64
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کلههی ایههن حهه  را منحصههر در فقههر کههرده « المسههکین»ا از سههادات ندانسههته و بهها عنههوان  از آنههها یههاد 
که احتمااًل ناشی از توجه ایشان به ذیل روایت است.  65است 

روایتی را بهه « حکم شک در به جا آوردن نماز در و ت آن»در بحث  وسائل الشیعة( مؤل  9
که طب  این  طعه از رو الکافینقل از  ظههور « و ت فهوت»ایت، و با حذف صدر آن آورده است 

که استظهار عالمه مجلسهی در شهرح ایهن « زمان تمام شدن و ت ادای نماز»در  دارد؛ در حالی 
کاشهانی در  67بحار االنوارو  66مرآة العقولروایت در  فهوت و هت » 68الهوافیو نیز مالمحسهن فهیض 

 است.« فضیلت نماز
، مبنهی وسهائل الشهیعةرا در  ( آیة اهلل خویی علت برداشت نادرست از روایتی تقطیع شهده10

که نماز واجبی بر عهده او اسهت، تقطیهع روایهت توسه   کسی  بر عدم جواز نماز مستحبی برای 
کتاب دانسته است.   69مؤل  

کتاب نمونهه کههه در  ههای فقهه اسههتداللی بهه عنههوان  های فهوق  ریههب بهه اتفهاق مههواردی اسهت 
گرفتهه اسهت و نگارنهدگان مقالهه مهورد اشهاره  وسائل الشهیعةهای  اشکاالت ناشی از تقطیع   هرار 

 از  وسههائل الشههیعةههها در  بههه آن دسههت یافتنههد. ایههن تعههداد انههد  در مقابههل حجههم بههاالی تقطیع
کتهههاب بهههه عنهههوان مهم  تهههرین مصهههدر حهههدیتی بسهههیاری از آثهههار فقههههی از  یهههک سهههو و نقهههش ایهههن 

که حجم اشکاالت ناشی از تقطیع بسهیار انهد   های حر عاملی سوی دیگر حکایت از آن دارد 
 و ناچیز است. 

 تالشی برای رفع نقیصه تقطیع در وسائل« جامع احادیث الشیعة »نگارش 
کتههاب  کههه  نهههاد، ولههی اصههرار  را بسههیار ارج می وسههائل الشههیعةآیههة اهلل بروجههردی بهها وجههود آن 

کاسهتی کتاب به سهبب برخهی اشهکاالت و  که این  ها نیازمنهد تنقهی  و تکمیهل اسهت.  داشت 
کتاب  یکی از مهم وجود تقطیع در روایهات آن اسهت. در  وسائل الشیعةترین اشکاالت ایشان بر 

کاستی و در ضمن بیهان  70ها ذکر شده مقدمه جامع احادیث الشیعة حدود بیست مورد از این 
                                                   

 .520، ص9 ، جوسائل الشیعه. 65

: أو شککت فی و تها، أی صذا شککت و أنت فی الو ت  وله: »67، ص15، جمرآة العقول فی شرح أخبار آل الرسول. 66
ت الفضهیلة أنه  لهم أی و ت الفضیلة، أو فی و ت فوتها أی شککت فی و ت فوتهها أی و هت اإلجهزاء بعهد مها فهات و ه

 «.تصلها

 «.الظاهر أن المراد بو ت الفوت و ت فوت الفضیلة: »191، ص85 ، جبحار األنوار. 67

 «.و  وله أو فی و ت فوتها أی فی و ت فوت فضیلتها أعنی فوت و ت المختار: »1006، ص8، جالوافی. 68

 .472، ص1. التنقی  فی شرح العروه الوثقی، الصالة، ج69

جهامع احادیههث الشههیعة فههی »تهرین مههوارد، ر. : مههدخل  و بههرای دیههدن مهم 10 - 9، مقدمهه، صث الشههیعةجهامع احادیهه. 70
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کتاب   آمده است:  وسائل الشیعةمشکالت 
 و خالی از تکرار ابواب و احادیث و تقطیع اخبار و اسانید نیست. 

گههذرا اشهههاره وسهههائل الشههیعةدر ایههن تعههابیر بهههه موضههون تقطیههع روایههات در هههر چنههد   ، بسههیار 
گردان آیههة اهلل بروجههردی ایههن مسهه له را بههه شههکل پررنهه   تری بههه  شههده اسههت، ولههی برخههی از شهها

کتهههاب  نقهههل از ایشهههان، بهههه عنهههوان یکهههی از مهم   جهههامع احادیهههث الشهههیعةتهههرین دالیهههل تهههدوین 
   71اند. معرفی نموده

کههه عمههل تقطیههع را مسههّبب آسههیب همچنههین، از های دیگههری نیههز  ایشههان نقههل شههده اسههت 
کتهههاب و در نتیجهههه، 1اند؛ از جملهههه:  دانسهههته می یهههاد شهههدن ابهههواب  ( تکهههرار اسهههناد احادیهههث و ی

گفته که  کتاب، تا آنجا  تکهراری  وسهائل الشهیعةاند نزدیک به یک سهوم احادیهث  پرحجم شدن 
کهردن بهه ذکهر یهک  ( ذکر نشدن تمامی سندهای یک حدیث2است؛  در هر بار تقطیع و بسهنده 

کتههاب و تشههکیل چنههدین 3سههند در بسههیاری از موا ههع؛  ( تکثیههِر غیههِر ضههروری ابههواب و عنههاوین 
  72باب در یک موضون.
بهه ایهن فکهر افتهاد  _تابیهد  هایی را در جوامع روایهی برنمی که چنین ضع  _آیة اهلل بروجردی 

کنهههد کهههه دربردارنهههده تمهههامی احادیهههث فقههههی و دارای  کهههه طهههرح جهههامعی حهههدیتی را پیشهههنهاد 
 73بندی مناسب و بدون تکرار و تقطیع باشد. باب

گردان ایشان از این طرح، اجهرای آن بهه اهتمهاِم شهماری از آنهان و بها ِاشهراف و  با استقبال شا
کتاب، نکهاتی  74نظارت مستمر ایشان آغاز شد و پس از فوت ایشان به انجام رسید. در مقدمه 

کهه دهمهین بنهد آن مربهوط بهه بحهث  جهامع احادیهث الشهیعةبه روش تدوین مربوط  آمهده اسهت 
کتاب است. تهالش شهده اسهت تها بهه  جهامع احادیهث الشهیعةبر این اساس در  75تقطیع در این 

کهه  کتب اربعه از تقطیع پرهیز شود. از این میان، چند مورد استثنا شهده اسهت  ویژه در روایات 
 اند از: عبارت

                                                                                                                        
 «.احکاِم الشریعة

)تقریهرات درس آیهة اهلل بروجهردی   یبهدة المقهال فهی خمهس الرسهول و ا ل. ر.  : تقریرات فقهی دروس ایشهان از جملهه: 71
یهایی؛ نیهز:  ، بحهث خمهس غنهایم51توس  سید عباس حسهینی  زوینهی(، ص )تقریهرات درس آیهة اهلل  تبیهان الصهالةدر

گل ایگانی(، ج  . 275، ص8 بروجردی توس  حاج علی صافی 

 . 297 - 295، ص«آثار و ت لیفات آیة اهلل بروجردی. »72

 .13، صجامع احادیث الشیعة. 73
کتاب، ر. : 74 گاهی از سیر نگارش  ،  سهمت «روش اسهتفاده از آن ها و جامع احادیث الشیعة امتیازها و ضهع ». برای آ

کتاب جامع احادیث الشیعة»ال ؛ نیز:   «.نگاهی به 

 .17، ص1، ججامع احادیث الشیعة. 75
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که مشهتمل بهر موضهوعات متعهددی هسهتند؛ از جملهه حهدیث وصهیت . احادیث 1 طوالنی 
 ها و مانند آن؛ پیامبر، حدیث مناهی ایشان، حدیث اربعم ه، حدیث علل االحکام، خطبه

گونه احادیث نیهز  سهمت 2 که صدر یا ذیل آنها مربوط به احکام نیست. در این  . احادیتی 
که الزامًا  کامهل آمهده باشهد، تقطیهع غیر مرتب  به احکام، بدون این  در جای دیگری به صورت 

 شده است.
کامهل آنهها مهورد  . در ابواب مقدمات نیز برخی از احادیث تقطیع شده3 کهه بعهدها مهتن  انهد 

گرفته است.  76اشاره  رار 

 های وسائل الشیعة و جامع احادیث الشیعة  بررسی تطبیقی تقطیع
، تعهههدادی از امع احادیهههث الشهههیعةجهههو  وسهههائل الشهههیعةتهههر شهههدن تفهههاوت روش  بهههرای روشهههن

کتاب معینی از  تقطیع که در  گرفته، با نقل همان روایات در  وسائل الشیعةهای  جامع صورت 
کتاب در  مقایسه شد. نتیجه این مقایسه به خوبی بیان احادیث الشیعة گر تفاوت روش این دو 

 شیوه و میزان تقطیع در روایات است. 
کلهی تقسهیم  وسهائل الشهیعةههای  تهوان تقطیهع ها مهی بر این اساس این نمونهه را بهه سهه دسهته 
 را در هر دسته مشاهده نمود:  جامع احادیث الشیعةنموده و تفاوت عملکرد 

وایات طوالنی1  . ر
کتهاب  که در  کهه در  وسهائل الشهیعةیکی از ا سام روایاتی  تقطیهع شهده اسهت، روایهاتی اسهت 

مهوارد مؤله    بسهیار متعهددی اسهت. در ایهن اصل بسیار طوالنی بوده و مشهتمل بهر موضهوعات
کوچک نموده است.  ا دام به تقطیع روایت به  سمت وسائل الشیعة  های 

کههه بههه نقههل از مقدمههه  گونههه  کتههاب نیههز بهها  جههامع احادیههث الشههیعةهمههان   گذشههت، در ایههن 
این روش موافقت شده و روایات طوالنی تقطیع شده است. در بیشتر او ات چگونگی و میزان 

اسهههت. البتهههه در مهههواردی نیهههز  وسهههائل الشهههیعةهماننهههد  جهههامع احادیهههث الشهههیعةیهههن تقطیهههع در ا
کتهههاب وجهههود دارد؛ بهههه عنهههوان متهههال،  تفاوت  در  جهههامع احادیهههث الشهههیعةههههایی بهههین ایهههن دو 

 مواردی تالش نموده است تا عالوه بر اصل موضون، حواشی آن را با تفصیل بیشتری نسهبت بهه 
کند. وسائل الشیعة   77نقل 

                                                   
گرفتهه اسهت 76 کید  رار  گردان ایشان نیز مورد تا کتهاب الکهافیر. : ). این مس له توس  شا ، مقدمهه آیهة اهلل ترتیهب اسهانید 

 (.45واع  زاده، ص
تقطیههع شههده ولههی  وسههائل الشههیعةنیههز هماننههد  جههامع احادیههث الشههیعةروایههت آن در  .55، ص29، جوسههائل الشههیعة. 77
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وایات مشتمل بر اسباب صدور و مطالب غیر فقهی2  . ر
کههه در آنههها تنههها یههک  وسههائل الشههیعةهههای  دومههین دسههته از تقطیههع مربههوط بههه روایههاتی اسههت 

کنار طهرح موضهون، مقدمهه ای مشهتمل بهر بیهان حالهت  موضون فقهی طرح شده است، ولی در 
در میهان روایههت امهام یهها راوی،  امهام یها راوی یهها زمهان صههدور روایهت یهها دلیهل صهدور ذکههر شهده یهها

که خارج از بیان موضون است. ای شده متعر  نکته  اند 
تههالش نمههوده اسههت تهها  وسههائل الشههیعةبههر خههالف  جههامع احادیههث الشههیعةگونههه مههوارد،  در ایههن

کامهل نقهل نمههوده و از حهذف ایهن  بیههل مهوارد بورهیهزد؛ بههه عنهوان نمونههه در  روایهت را بهه صههورت 
 ، چنین آمده است: سائل الشیعةو 29روایتی از جلد 

ِِب َعْبِد اهَّلِل 
َ
ُسوَل اهَّلِل َعْن أ ََ ن َ 

َ
ِِ  : أ ِة اْغذَجَدا

ًًن ِحسخَ َقََض َمَناِسَكَها یِف َحج َ ِإیَل َوَقَ  ِِبِ
ْن َقاَل 

َ
ُم ُحْ َمًة، َفَقاُغجا: َهَذا اْغیْجُم    أ ََ ْع

َ
ن وْجٍم أ

َ
 78، َفَقاَل: أ

 سمت تقطیهع شهده را نقهل نمهوده اسهت. در  وسائل الشیعة بر خالف جامع احادیث الشیعة
کتاب آمده است:   این 

وق  ِبًن حسخ قَض مناسذكه یف حجذة اغذجداِ،  قال: ان رسول اهَّلل عن اِب عبداهَّلل
كم یف هذذذا  فقذذال: ا ذذا اغنذذاو! ااعذذجا مذذا اقذذول غكذذم و اعقلذذجا، فذذاِن   ادهن غعذذیل   اغقذذا

   79ان وجم اعَم حرمة قاغجا هذا اغیجم    ا جق  بعد عامنا هذا، مث قال: 

که مشاهده می گونه  که در  همان  تقطیع شده است، بخشی از  وسائل الشیعةشود، عباراتی 
کرم که هر چند مشتمل بر حکم فقههی نیسهت، ولهی بیهان روایت پیامبر ا گهر فضهایی  است 

که روایت در آن صادر شده است.  است 
وایات مشتمل بر چند حکم شرعی3  . ر

که مشتمل بهر دو یها چنهد  وسائل الشیعةهای  سومین دسته از تقطیع مربوط به روایاتی است 
که هر یک از این بخش گهر حکهم فقههی مسهتقلی اسهت. در ایهن دسهته نیهز  ها بیهان بخش است 

در این موارد روایت  وسائل الشیعةمتفاوت است.  جامع احادیث الشیعةبا  وسائل الشیعةروش 
سیم نموده و هر بخش را در باب مربهوط بهه آن نقهل نمهوده اسهت. در مقابهل، را به چند بخش تق

کامههل در یکههی از ابههواب  جهامع احادیههث الشههیعة کههه بههه نظههر  _در ایههن مههوارد روایههت را بههه صهورت 
                                                                                                                        

 (. 146، ص31، ججامع احادیث الشیعة) مقدمات آن با تفصیل بیشتری نقل شده است
 .10، ص29، جوسائل الشیعة. 78
 .128، ص31، ججامع احادیث الشیعة. 79
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کهه  نقل می _رسد ارتباط بیشتری با روایت دارد  می کردن این نکته ضهروری اسهت  کند. اضافه 
روایههت در یههک بههاب، در سههایر ابههواب مربههوط بههه روایههت، بهها  ضههمن نقههل جههامع احادیههث الشههیعة

با ذکر باب و شهماره روایهت و نقهل تقطیهع شهده  سهمت مهرتب  از  هول « ی تی»یا « تقدم»عبارت 
کامل اشاره می  کند. معصوم، به محل ذکر روایِت 

ِة َتْق »در  وسائل الشیعة
َ
َة َو اْلَمْرأ

َ
ُجِل یْقُتُل اْلَمْرأ ُجلَباُب ُحْکِم الّرَ روایتی را به این شکل « ُتُل الّرَ

کرده است:   نقل 
ِِب َعْبِد اهَّلِل 

َ
ْن یْقُتُلجُا َقذاَل: َذاَإ  َعْن أ

َ
ِ  أ
َ
ْ أ ْهُل اْلَ

َ
اَد أ ََ

َ
دًا َفأ َ  ُمَتَعم ِ

َ
ْ أ ِل یْقُتُل اْلَ ُِ َقاَل یِف اغ  َ
یذذِة َو ِإْن َقِبُلذذ ِ ْهِلذذِه ِنْصذذَ  اغد 

َ
ْوا ِإیَل أ د َ

َ
ذذْم ِإَذا أ ذذِل َو ِإْن َقَتَلذذِت ََلُ ُِ یذذَة َفَلُهذذْم ِنْصذذُ  ِدیذذِة اغ  َ ِ جا اغد 

ْم ِإ  َ َنْفُسَها  َل ُقِیَلْت ِبِه َغیَس ََلُ ُِ ُ  اغ  َ
َ
ْ أ ِدیثاْلَ  80 احْلَ

ْعَضهههاِء َو »ذیهههل ایهههن روایهههت بعهههدها در 
َ
ِة ِفهههی اأْل

َ
ُجهههِل َو اْلَمهههْرأ َبهههاُب ُثُبهههوِت اْلِقَصهههاِص َبهههیَن الّرَ

ُجلاْلِجَراَحاِت َحّتَ  یِة َفُتَضاَعَ  ِدیُة الّرَ  به این شکل نقل شده است: «  ی َتْبُلَغ ُثُلَث الّدِ
ِِب َعْبذذِد اهَّلِل 

َ
ِ  ِبِسذذن ِ  یِف َحذذِدیٍث  َعذذْن أ

َ
ذذْ أ َسذذاِء َسذذَجاءج ِسذذن ُ اْلَ ذذاِل َو اغن ِ َِ ِ َ اَحذذاُت اغ   ِِ َقذذاَل: 

ِل  ُِ جِضَ ِة اغ  َ ِ  ِِبُ
َ
ْ أ ِل َو ُمجِضَ ُة اْلَ ُِ َ اَحذُة اغ  َ  َتْبُلذَج احْلجِ

ذِل َحذح َ ُِ ِ  ِبِذْصذَبِع اغ  َ
َ
ذْ أ َو ِإْصذَبُع اْلَ

  
َ
ْ أ ِل َعیَل ِدیِة اْلَ ُِ َفْت ِدیُة اغ  َ ِ یِة ُضع  ِ یِة َفِذَذا َبَلَیْت ُثُلَث اغد  ِ  81ُثُلَث اغد 

روایهت را بهه « باب حکم  تهل الرجهل المهراة و بهالعکس»در  جامع احادیث الشیعةدر مقابل، 
کامل نقل نموده است.صو کهه ذیهل روایهت مربهوط بهه موضهون  82رت  همچنین بها توجهه بهه ایهن 

بههاب ان القصهاص بهین الرجهل و المههراة فهی االعضهاء و الجراحهات سههواء »دیهه اعضها اسهت، در 
 به نقل این روایت اشاره نموده و آورده است: ...« حتی تبلغ ثلث الدیة 

وایذذة احللذِب   حكذذم قیذذل اغرِذل ا ذذرا  و بذاغعكس مذذن ابذذجا   (17( مذذن بذا  3و تقذدم یف ه
ِراحات اغرِال و اغنساء سجاء سن ا را  بسذن اغرِذل و » قجغه 31اغقیل و اغقصاص ج 

راحذة ثلذث اغدیذة  مجض ة ا را  ِبجض ة اغرِذل و اصذبع ا ذرا  باصذبع اغرِذل حذح تبلذج احلج
 83« فاذا بلیت ثلث اغدیة اضعفت دیة اغرِل عیل دیة ا را 

جههامع احادیههث و  وسههائل الشههیعةهههای آن در  کههه نمونههه _ترتیههب در ایههن  بیههل مههوارد  بههه ایههن
تالش نموده است تها روایهت را در یهک  جامع احادیث الشیعة _شود  به فراوانی یافت می الشیعة

                                                   
 .81، ص29، جوسائل الشیعة. 80
 .163، ص29، جمان. ه81
 .183، ص31، جع احادیث الشیعةجام. 82

 .307، ص31، جمان. ه83



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
کم

ت و ی
بیس

مار  
، ش

 دوم

22 22 

کامهل نقههل نمهوده و در سههایر مهوارد متناسههب بها عنههوان بهاب تقطیههع نمایهد و بهها ذکهر نشههانی  مهورد 
کامل، ض کتهاب د ی  متن  کامهل، از طهوالنی شهدن  من تسهیل دسترسی مخاطبان بهه روایهت 

 خود نیز بکاهد.

کتاب  ارزیابی شیوه تقطیع در دو 
کتاب در روایات طوالنی پذیرفته و صحی  است. با تقطیهع ایهن روایهات، از  روش مشابه دو 

کهه بخهش عمهده آن مهرتب  بها م مواجه شدن استفاده وضهون کننهدگان بها روایهات بسهیار طهوالنی 
 شود. نبوده و مؤثر در فهم نیز نیست، جلوگیری می

کنهار موضهون اصهلی، از  بیهل سهبب صهدور حهدیث یها حالهت  حذف حواشی ذکهر شهده در 
که حهدا ل در برخهی از مهوارد مهی توانهد در فههم حهدیث ته ثیر  امام یا راوی و مواردی از این  بیل 

کهه اساسی داشته باشد، چهه در روایهات طهوالنی و چهه در روایه کهه روایهاتی اسهت  ات دسهته دوم 
کهار صهحیحی نیسهت. در  عالوه بر اشتمال بر یک موضون فقهی، این حواشی را نیز در بهر دارد، 

را مقدم داشت. بخش عمده اشهکاالت ذکهر شهده  جامع احادیث الشیعةاین موارد باید جانب 
 ست.نیز از همین دسته ا وسائل الشیعةهای بند چهار این مقاله در  در نمونه

که شامل روایاِت دربردارنده بر دو یا چند موضون فقهی مختله  اسهت  _در باره دسته سوم 
که  _ گفت  انهد تها  ههر یهک اشهکالی را پهذیرا شهده جامع احادیث الشهیعةو  وسائل الشیعةنیز باید 

کنند. در این جهت،  تالش نموده تا در هر باب  وسائل الشیعةبتوانند اشکال دیگری را برطرف 
کنهد تها فرآینهد اسهتنباط تسههیل و تسهریع تنه ا بخهش مهرتب  از روایهات را بها ارجهان بهه منبهع ذکهر 

کهار در مهوارد بسهیار نهادری بهه طهور ناخواسهته بهه حهذف  هراین فههم حهدیث  شود؛ هر چنهد ایهن 
 انجامیده است.
کامههل  تههالش مههی جههامع احادیههث الشههیعةدر مقابههل،  کنههد در یکههی از دفعههات نقههل، بهها آوردن 

،  ههراین احتمههالی را از روایههت حههذف نکنههد؛ امهها در سههایر مههوارد، بهها اسههتفاده از ارجههان، از روایههت
کوتهاه و مهرتب  از روایهت )بهدون  کرده و با نقهل تقطیهع شهده  سهمتی  کتاب پرهیز  طوالنی شدن 

کند تا از تعابیر نقهل شهده میهزان ارتبهاط روایهت  ذکر سند(، این امکان را برای خواننده فراهم می
 ث را متوجه شده و در صورت نیاز به اصل روایت مراجعه نماید. با بح

جههامع در  84اند. بههه ایههن ترتیههب، هههر دو مؤلهه  در ایههن دسههته خههود را ناچههار از تقطیههع دانسههته
                                                   

کهرده اسهت:   رضا حسهینی جاللهی، بهه محمد . سید84 فهی سهائر  المراجهع یجهد الحهدیث مقطعهاً »خهوبی بهه ایهن امهر اشهاره 
کل حال  .(12، ص30 ، جوسائل الشیعة« )الموارد علی 



ت در 
روایا

طیع 
تق

شیعة
ل ال

وسائ
 

 

 

23 

کامهههل حهههدیث ناچهههار بهههه مراجعهههه بهههه سهههایر  احادیهههث الشهههیعة  خواننهههدگان بهههرای دیهههدن مهههتن 
کتهههاب طیهههع شهههده بهههه همهههراه سهههند نقهههل شهههده و روایهههِت تق وسهههائل الشهههیعةانهههد، ولهههی در  ابهههواب 

کامل روایت به منبهع اصهلی  خوانندگان در صورت احتمال وجود خطا باید برای مشاهده متن 
در پاسهههخ بهههه  وسهههائل الشهههیعةمراجعهههه نماینهههد. اسهههتاد حسهههینی جاللهههی در مقدمهههه جلهههد آخهههر 

 اشکاالت آورده است:
کامل نقل شده است که روایت در آن به صورت  در ایجاد مشهکل،  ارجان به بابی 
کننهده روایهت را در  کمتر از ارجان به مصدر اصلی نیست. و به هر ترتیب، مراجعه

گهر بخهواهیم بههه  سهایر ابهواب بهه صهورت تقطیههع شهده مشهاهده خواههد نمههود. پهس ا
کتاب ملتزم بمانیم، روش صهحی  و مقبهولی جهز  کردن حجم  کم  شیوه مؤل  در 

  85همان تقطیع نخواهیم یافت.
و ابهام در دلیل ترجی  یک باب بر بهاب دیگهر بهرای  86های غیر مرتب  در باب، نقل  سمت

کامل،  است.  جامع احادیث الشیعةاز دیگر اشکاالت طرح شده نسبت به شیوه  87نقل روایت 
کتاب در دسته سهوم، ناچهار بهه تقطیهع روایهات مشهتمل بهر چنهد حکهم  به این ترتیب، هر دو 

کتهاب بهرای مشهاهده  دیث الشیعةجامع احااند؛ هر چند در روش  شده به دلیهل ارجهان بهه خهود 
کمتری مواجه هستند. کنندگان با سختی  کامل حدیث، استفاده   متن 

 نتیجه
کتاب تقطیهههع روایههههات پدیههههده. 1 کههههه  ای بیشهههتر ناشههههی از تبویههههب در  ههههای حههههدیتی اسههههت 

کتهاب انهد. در دوره معا های ناشهی از آن هشهدار داده گران همواره نسبت به آسیب پژوهش صهر 
دار معرفهی شهده  های مشهکل ترین جامع حدیتی مشتمل بر تقطیع به عنوان مهم وسائل الشیعة

که رفع این مشکل بهه عنهوان یکهی از اصهلی کتهاب   است؛ به نحوی  جهامع ترین دالیهل نگهارش 
 معرفی شده است. احادیث الشیعة

کهه بها ههدف اخوسائل الشهیعة  .2 تصهار و تسههیل مشهتمل بهر حجهم بهاالیی از تقطیهع اسهت 
گرفتههه اسههت. یکههی از مهم کتههاب صههورت  کتههاب، آن  تههرین ویژگی تبویههب  هههای تقطیههع در ایههن 

                                                   
که ایشان با توجه به تخریج11، ص30؛ جوسائل الشیعة. 85 گرفته در چا  مؤسسة آل البیت از  . روشن است  های صورت 

کرده وسائل الشیعة کار مصدریابی را تسهیل نموده، این استدالل را   اند. که 
توان اند  ربطهی  اما در بسیاری از روایات دسته سوم می .1386فاضل لنکرانی، سال  . تقریرات خارج اصول فقه جواد86

گرفت.  را بین سؤاالت مطرح شده در نظر 
 .12، ص30 ، جسائل الشیعةو. 87
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کهرده اسهت.  کتهاب خهود بهه  ریهب بهه اتفهاق مهوارد تقطیهع و انهوان آن اشهاره  کهه مؤله  در  است 
کتههاب  مههوارد خطههای ناشههی از تقطیع نیههز نسههبت بههه حجههم تقطیههع در ایههن  وسههائل الشههیعةهههای 

 گیری فقها از آن در طی  رون مختل  بسیار نادر و اند  است. بهره کتاب و میزان

ا دام به تقطیهع روایهات  وسائل الشیعةدر روایات طوالنی، همانند  جامع احادیث الشیعة. 3
کتاب روایات را تقطیع نموده انهد،  نموده است؛ هر چند در روایات مشتمل بر چند حکم هر دو 

کامههل نقههل نمههوده  یههت را دسههتهههر روا جههامع احادیههث الشههیعةولههی  کههم در یههک مههورد بههه صههورت 
وسههائل در عههدم تقطیههع اسههباب صههدور حههدیث بههر شههیوه  جههامع احادیههث الشههیعةاسههت. شههیوه 

 غالبًا به این موضون ارتباط دارد. وسائل الشیعة ترجی  دارد. مشکالت ناشی از تقطیع در الشیعة
ههای آسهیب  ، نهدرت تقطیعوسائل الشهیعة با توجه به موارد فوق )اشاره به موارد تقطیع در. 4

کتاب و شباهت فراوان شیوه  در تقطیع( باید  وسائل الشیعةبه  جامع احادیث الشیعةزا در این 
کتههاب بزرد نمههایی شههده اسههت. شههاید  گفههت در بههاره حجههم اشههکاالت ناشههی از تقطیههع در ایههن 

کتاب  یکی از دالیل عدم استقبال چشم و نهاتوانی  یهث الشهیعةجامع احادگیر جامعه علمی از 
کتاب در جایگزینی   به همین موضون مربوط باشد.  وسائل الشیعةاین 

 کتابنامه

 ش.1389، عبدالهادی مسعودی،  م: زائر، اول، شناخت حدیث آسیب _
 ق.1403، محمد با ر مجلسی، بیروت: مؤسسة الوفاء، سوم، بحار األنوار _
سسهههه النشههر االسهههالمی التابعهههة ، محمههد حسهههن  هههدیری،  ههم: مؤالبحههث فهههی رسههاالت العشهههر _

 ق.1409لجماعة المدرسین، اول، 

 ش.1391)جزوه درسی(، محمد حسین بهرامی، خرداد  بررسی تطبیقی جوامع روایی فریقین _

، أبوطالهب تجلیهل تبریهزی، مؤسسهة العهروج، چها  التعلیقة االسهتداللیة علهی تحریهر الوسهیلة _
 ق.1421اول، 

حسن حر عهاملی،  هم: مؤسسهة  ، محمد بنئل الشریعةتفصیل وسائل الشیعة صلی تحصیل مسا _
 ق.1409، اول، آل البیت

 .ق1410 ،یدارالهاد،  م: ، سید ابوالقاسم خوییالتنقی  فی شرح العروه الوثقی _

، محمد بهن حسهن طوسهی، تحقیه : خرسهان، تههران: دار الکتهب اإلسهالمیه، تهذیب األحکام _
 ق. 1407چهارم، 

ن بروجردی، مقدمه: معزی مالیری،  م: المطبعة العلمیة، ، سید حسیجامع احادیث الشیعة _
 ق.1399
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کاظم مدیر شانهدرایة الحدیث _  ش.1384چی،  م: دفتر انتشارات اسالمی،  ، 

 ، شیخ موسی نجفی خوانساری، مکتبة المحمدیة.رسالة فی  اعدة نفی الضرر _

عبههد الحسههین ، ییههن الههدین محمههد عههاملی )شهههید ثههانی(، تحقیهه : الرعایههة فههی علههم الدرایههة _
 ق.1408محمد علی بقال،  م: مکتبة آیة اهلل العظمی المرعشی النجفی، دوم، 

گل ایگههانی،  ههم: مؤسسههة سههیدة فقههه الحههج بحههو  اسههتداللیة فههی الحههج _ ، لطهه  اهلل صههافی 
 ش.1381، المعصومة

، سههوم، طالههب ، ناصههر مکههارم شههیرازی،  ههم: مدرسههه االمههام علههی بههن ابههیالقواعههد الفقهیههه _
 ش.1387

دارالتعهههارف بیهههروت:  ،یفاضهههل لنکرانهههمحمهههد  ،ةلیالوسههه ریهههشهههرح تحر یفههه ةعیالشهههر لیصهههتف _
 .ق1418للمطبوعات، 

، محمد بن علی بن بابویه،  هم: دفتهر انتشهارات اسهالمی وابسهته بهه کتاب من ال یحضره الفقیه _
 ق.1413جامعه مدرسین حوزه علمیه  م، دوم، 

کلینهههی، تههههران:الکهههافی _ دار الکتهههب اإلسهههالمیة، چههههارم،  ، محمهههد بهههن یعقهههوب بهههن اسهههحاق 
 ق.1407

کلینههههی و  _ گفتارههههها دربههههارۀ   ،«عةیدر وسههههائل الشهههه یکههههاف ژهیههههو اسههههناد»، «الکههههافی»گفتگوههههها و 
 ش.1388،  م: دار الحدیث، یزنجان یریشب دمحمدجوادیس

 ش.1330، احمد بن محمد بر ی، تهران: دار الکتب اإلسالمیة، اول، المحاسن _

، محمهد بهها ر مجلسهی، دار الکتههب اإلسهالمیة، تهههران: آل الرسهولمهرآة العقهول فههی شهرح أخبههار  _
 ق.1404اول، 

 ،یمرعشه یاهلل العظمه تیهآ ةمکتبه  هم: ،یاحمد نرا  یمول، مستند الشیعة فی احکام الشریعه _
 .ق1405

، سید ابوالقاسم خویی، تقریهر بحهث السهید الخهوئی للبهسهودی،  هم: مکتبهة مصباح األصول _
 ق.1417الداوری، پنجم، 

 ش.1380، محمد رضا جدیدی نژاد،  م: دارالحدیث، عجم مصطلحات الرجال و الدرایةم _
 .ش1364کتابخانه صدوق،  ، تهران:، محمد تقی شوشتریالنجعة فی شرح اللمعه _

 .ش1368طلون،  ، تبریز:کمری کوه  ، سید محمد حجتالنجم الزاهر فی صاله المسافر _

کتاالوافی _ کاشانی، اصفهان:  ، اول، بخانه امهام امیرالمهومنین علهی، محمد محسن فیض 
 ق.1406
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کافی در وسائل الشیعة» _  ، سید محمد جواد شبیری زنجانی.«اسناد ویژه 

، فهروردین 2و  1، شهماره 8، سال مجله حوزه، رضا استادی، «آثار و ت لیفات آیة اهلل بروجردی» _
 ش. 1370تیر  _

راد، سههید علههی دلبههری،  ی ، محمههد علههی مهههدو«بررسههی آسههیب تقطیههع نادرسههت در روایههات» _
 ، شماره اول.15، سال فصلنامه علوم حدیث

، مجلهه حهوزه، ، مؤسسه آل البیت«پاسخ مؤسسه آل البیت به نقد چا  وسائل الشیعة» _
 ش.1369، مرداد و شهریور 39ش

شهناخت حهدیث »مجموعهه مقهاالت ، مجید معهارف، «تقطیع حدیث، علل و پیامدهای آن» _
 .138 - 117ش، ص1388تهران:نب ،  «نقد سند(اصول  _)مبانی فهم متن 

، محمههههد تبریههههزی، «ها و روش اسههههتفاده از آن جههههامع احادیههههث الشههههیعة امتیازههههها و ضههههع » _
 .56، ش1387)کاوشی نو در فقه اسالمی(، تابستان  فصلنامه فقه

کههاظم رحمههان سههتایش، «جههامع احادیههث الشههیعة فههی احکههاِم الشههریعة» _ نامههه  دانش، محمههد 
 .جهان اسالم

دو فصههلنامه زاده، نجیمههه افشههاری،  ، فتحیههه فتههاحی«روش فهههم حههدیث در وسههائل الشههیعة» _
 ش.1389، سال دوم، شماره چهارم، پاییز و زمستان پژوهی حدیث

کبیر حدیث» _ ، 8، شهماره مجلهه پهژوهش و حهوزه، ضیاءالدین محمودی، «طرح تدوین جامع 
 ش.1380

دوماهنامههه آینههه ید حسههن اسههالمی، ، سهه«ها مالصههدرا و معضههل انتحههال: بازسههنجی دفاعیههه» _
 ش.1390(، آذر و دی 131)پیاپی  5، شماره 22، سال پژوهش

کتاب جامع احادیث الشهیعة» _ شهکوه »مجموعهه مقهاالت ، محمهد علهی سهلطانی، «نگاهی به 
، یادنامهههه مرحهههوم آیهههة اهلل حهههاج آ ههها حسهههین بروجهههردی،  هههم: مرکهههز انتشهههارات دفتهههر «فقاههههت

 .234 -223تبلیغات، ص

: أمههارات، بحههث ظههن. منتشههر 1386، جههواد فاضههل لنکرانهی، سههال ات خههارج اصههول فقهههتقریهر _
 www.fazellankarani.com/persian/lesson/1399 شده در وبسایت نویسنده:

، منتشهههر شهههده در 91 - 90تقریهههرات دروس رجهههال و درایهههه، سهههید مجتبهههی نورمفیهههدی، سهههال  _
 http://www.m-noormofidi.com/list.asp?gid=119&pg=2 وبسایت نویسنده:

 آرشیو تقریرات فقهی فقهای معاصر. (:www.eshia.com)پایگاه اینترنتی مدرسه فقاهت  _

کام یوتری علوم 2افزار جامع فقه اهل بیت  نرم _  ش.1389اسالمی،  م: ، مرکز تحقیقات 

http://www.m-noormofidi.com/list.asp?gid=119&pg=2
http://www.eshia.com/



