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 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٣٤

 الصغیرالجامع و سیوطی: مقدمه. ١
 و ]٥٩٧ص ،١ج ،١٤[ دهـم  و نهـم  قـرن  شـافعی  عالم سیوطی، عبدالرحمن الدین جالل
 رسـالۀ  و کتـاب  جلـد  شـصد ش تألیف. است آثار و اخبار کاوشگران و دانانحدیث از یکی

 ... و حـدیثی  و تفـسیری  و اصولی و فقهی و ادبی گوناگون هایحوزه در بزرگ و کوچک
 جملـه  از. دارد حکایت او تالشگری از ]٤١٣ـ٣٨١صص ،١٨[ مخطوط یا مطبوع شکل به

 روایـات  از ایخالصـه  کتاب، این. است الصغیرالجامع کتاب حدیث، حوزۀ در وی تألیفات
الکبیـر    الجـامع  یعنـی  خـود  بـزرگ  حـدیثی  کتـاب  از را آن کـه  اسـت  یسیوط منتخب

  .]٢٤ و ٢٣صص ،١ج ،٤٦؛ ٥٩٧ص ،١ج ،١٤ [است برگزیده )الجوامع جمع(
 ظرفیـت  از اسـتفاده  بـا  را نویـسی کوتـاه  نـوعی  در ابتکاری جالب   ،الصغیرالجامع مؤلف

 حـدیث  آغازین حرف طبق و الفبا اساس بر احادیث و با تدوین   آمیخته درهم ١نگاریمعجم
 قـرار  سـیوطی  از متـأخر  پژوهانحدیث توجه مورد این کتاب، . است پدید آورده  مهم اثری
 مهـم  شـروح  برخـی از  . انـد   کـرده  تفـسیر  و روایی آن را شـرح     متن یک عنوان به و گرفته
 بـا  سیوطی شاگردان از شافعی عَلْقَمی محمد الدینشمس شرح: از اندعبارت الصغیرالجامع

 مَتْبـولی،  محمـد  احمـدبن  اثـر  ،الـصغیر  الجامع علی النضیر االستدراک،  المنیر لکوکبا نام
 شـرح : المنیـر  الـسراج  ،]٥٦٠ص ،١ج ،١٤  [شـافعی  منـاوی  عبدالرئوف تالیف القدیر فیض

 و]  ٣٢٩ص ،١ج ،٣٥  [عزیـز  احمـد  بـن  علـی  اثـر  ،البشیرالنذیر حدیث فی الصغیر الجامع
 .کحالني إسماعیل بن محمد تالیف )لصَّغِیرِا الجَامِع شَرْحُ (التَّنویرُ
 زده، روایـات  تقطیـع  به دست حدیث، مدونان از بسیاري مانند نیز سیوطي تردید،  بی

 الـزام،  ایـن  و کنـد  عرضـه  الفبـا  حـسب  بـر  را روایـات  است بوده ملزم وی به ویژه اینکه  
 کـرده  تحمیـل  او بـر  را تقطیـع  از خاص هایيگونه و کرده ایجاد او براي هایيمحدودیت

 در انـدازه  چـه  تا سیوطي که است مطرح مهم سؤال این اینجا در .]١٣٦ص ،٤٥ [ است
 نظري مباني در ـ که  تقطیع علمي قواعد حسب بر اندازه و چه  بوده موفق روایات تقطیع
 آیـد  نظـر  به چنین امر بدو در است ممکن است؟ کرده عمل ـ شد خواهند داده توضیح

 برخـي  در زیرا دارد باالیي بسیار دقت ضروری، موارد در تقطیع و روایات نقل در وی که
 فِي کُنْ «روایت پاورقي در مثالً است؛ کرده گزارش هم را منابع در موجود اختالف موارد،

                                                                                                                   
 راویـان،  نـام  طبـق  و الفبـا  حـروف  اسـاس  بـر  که است حدیث تدوین هايشیوه از یکي نویسي،معجم. ١

 طبراني بر اساس الفبا و طبق اصحاب اسـت و          الکبیرالمعجم. شودمي نوشته آن امثال و صحابه شهرها،
 را بر اسـاس     البلدانمعجمیا ابن عساکر که     . براني بر اساس الفبا و طبق مشایخ است        ط االوسطالمعجم

 .]١٣٧ـ١٣٥صص، ١، ج٣٩[ شهرها نوشته است 



  ١٣٥      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 فـي  احمـد  زَاد«: اسـت  افـزوده  »عمر ابْن عَن  للبخاري  ١سَبِیلٍ عَابِرُ أَوْ غَرِیبٌ کَأَنَّکَ الدنیَا
 ایـن  .]٢٩٦ص ،٢ج ،٢٦ [ »٢الْقُبُـورِ  أَهْـلِ  مِـنْ  نَفْسَکَ وَعُدَّ: ماجهابن و الترمذي و مسنده
 تـدوین  در سـیوطی  زیـاد  دقـت  به اعتقاد سمت به را خواننده ،نقل در حساسیت میزان

 و باور نادرست اسـت    این که است این حقیقت اما دهدمی سوق الصغیر الجامع مجموعۀ
 .است شده مرتکب را زیادي های اشتباه خود هايتقطیع در سیوطي
 که الصغیرالجامع کتاب کل از روایت ٤٠٠ بر مشتمل اينمونه انتخاب با نوشتار، این

 محتـواي  تحلیـل « روش از استفاده با و است شده انتخاب »احتمال «علم قواعد اساس بر
 میـزان  تـا  پردازدمي روایات تقطیع روش نظر از الصغیرالجامع ارزیابي به ،»ايمقوله کمّي

 و) معنـا  بـه  مخـلّ  غیـر (درسـت    تقطیع جمله از آن را  مختلف هايگونه و انواع تقطیع،
 خـاص  روش از شـده  تحمیل هايمحدودیت همچنین و) معنا به مخلّ( نادرست تقطیع
 در. کنـد  معـین  روایات تقطیع در آن را  آثار و تقطیع بر) الفبایي( نگاريمعجم در مؤلف
 به سیوطي که مصادري (هاآن مصادر بر تطبیق را با  نمونه روایت ٤٠٠ همۀ تحقیق، این
 یافـت  هـا   آن در نیـز  سـیوطي  روایت و بوده موجود هاآن نسخۀ و است داده ارجاع هاآن

 .ایمداده قرار تحلیل مورد) است شده
 در کـه  مـشخص  خطـاي  با و احتمال علم مباني اساس بر نمونه، این از حاصل نتایج

جامعـۀ   کـل  بـه  تعمـیم  قابل شد، خواهد بیان گیرينتیجه در نیز و شناختيروش مباني
 و نمـود  قـضاوت  الـصغیر الجـامع  کتـاب  کل مورد در توانمي آن اساس و بر  است آماری
 . کرد ارزیابي آن در را تقطیع میزان
 

 تحقیق پیشینۀ. ٢
 وي بر سیوطي نادرست هايتقطیع مورد در که هستند کساني اولین ،الصغیرالجامع شارحان
 :کنیم مي اشاره کتاب این مهم شارح دو نظرات از هایينمونه به اینجا در. اندگرفته خرده

 
 تقطیع در سیوطي روش بر مناوي های انتقاد) الف

 قَلِـیالً  لَـضَحِکْتُمْ  أَعْلَـمُ  مَـا  تَعْلَمُونَ لَوْ« است که  کرده نقل شکل این به را روایتي سیوطي

                                                                                                                   
 .  مانند رهگذران باشیا و ناآشنا با اهل شهر یب مانند ساکنان غریادر دن. ١
گان به حساب آور، یعنـی خـود را بـه           و خود را از مرد    : اند  احمد در مسند و ترمذی و ابن ماجه افزوده        . ٢

 .مرگ نزدیک ببین



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٣٦

 اصـل  گویـد مي آن شرح در مناوي و »١الشَّرَابُ وَ ال  الطَّعَامُ لَکُمُ سَاغَ وَ لَمَّا  کَثِیرًا، وَلَبَکَیْتُمْ
 رَضِـي  ذَرٍّ أَبِي عَنْ«: است چنین و است نیشابوري حاکم نزد در کامل طور به حدیث این
 وَال الطَّعَامُ لَکُمُ سَاغَ وَلَمَّا کَثِیرًا، وَلَبَکَیْتُمْ قَلِیالً لَضَحِکْتُمْ أَعْلَمُ مَا تَعْلَمُونَ لَوْ’: قَالَ عَنْهُ، اللَّهُ

 وَتَبْکُـونَ  تَجْأَرُونَ الصُّعُدَاتِ إِلَی وَلَخَرَجْتُمْ النِّسَاءَ، وَلَهَجَرْتُمُ الْفُرُشِ عَلَی نِمْتُمْ وَلَمَا الشَّرَابُ،
 چـرا  دانمنمي که کنديم اعتراض مناوي سپس »‘.٢تُعْضَدُ شَجَرَةً خَلَقَنِي اللَّهَ أَنَّ وَ لَوَِددْتُ 
 .]٣١٦ص ،٥ج ،٤٦ [است نکرده نقل کامل طور به را حدیث سیوطي

 بـدون  امـا  کـرده  مـشخص  را الـصغیر الجـامع هاي  تقطیع موارد، از ايپاره در مناوي،
 ،١ج ،٤٦: مثـال  عنـوان  بـه  [اسـت  کـرده  عبور آن از تقطیع، نادرستي یا درستي تحلیل
 سیوطي ۀشیو و گرفته خرده مؤلف بر هم وارديم در وی]. ٤٩١ ،٣٥٧ ،٢٣٦ ،١١٣صص

 به »جیِّد غیرُ «و] ٤٠٢ص ،٣ج ،٤٦ [نادرست تصرف معنای به »التَّصرفسُوء «را در تقطیع  
 ال «و] ٥٦٩ص همـان،  [ناپـسند  معنـای  به »مَرْضِي غیرُ «و] ٥٦٤ص همان، [نازیبا معنای
 .است نامیده] ٣٩١ص ،٤ج ،٤٦ [ناشایسته معنای به »یَنْبَغِي

 
  تقطیع در سیوطي روش بر کحالني انتقادات) ب

 ،٥ج ،٣٧:رک[اسـت    سیوطي را استخراج کرده    هايتقطیع متعددی از  موارد نیز کحالني
 صــص ،١٠ج ؛٢٣٨ص ،٩ج ؛٥٢ص ،٨ج ؛١٦٦ ،١٣٩صــص ،٦ج ؛٣٧٦ ،٢٨٧ ،١٢٠صــص

 .]٣٦٦ص ،٨ج ؛٣٠٣ص ،٥ج ،٣٧ [گیردمي ها خرده آن بر به ندرت و] ٣٥٧ و١٣
 

 نظري چارچوب. ٣
 دانـش  منابع در که »الحدیث تقطیع« ۀنظری از است عبارت تحقیق، این نظري چارچوب

 ،٢٨ [دارد نـام  هـم  »الحـدیث  اختـصار « کـه   تقطیـع  .اسـت  شـده  مطرح »الحدیثدرایة«
 آن دیگـر  تکـۀ  بـدون  روایت از ايتکّه کردن نقل از است عبارت ،]٥٣٨ص ،٢٩ ؛٢٦٣ص

 در منحصر و کوتاه گاهي ،)ع(معصومان از صادره های  روایت .]٥٣٨ ص ،٢٦ ؛٣٩٩ ص ،٣[
 از بـسیاري . هستند متعدد مضامین داراي و درازدامن و بلند گاهي و خاص مضمون یک

                                                                                                                   
 . شدنمی گوارایتان آب و غذا و گریستیدی میشتر و بخندیدیدمی کمتر داشتید، مرا دانش اگر. ١
 در هرگـز  و شدنمی گوارایتان آب و غذا و گریستیدی م یشتر و ب  خندیدیدمی کمتر داشتید، مرا دانش اگر. ٢

 درگـاه  بـه  و ریختـه  هـا  را رها کرده و به درب خانه و کوچه         یی زناشو های  لذت و یدخوابیدنمی رختخواب
 .شد ی میده که برآفرید می درختی مرا خدا داشتم به خدا سوگند هرآینه دوست. کردید می ناله خدا



  ١٣٧      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 در را مـشخص  موضـوعي  کـه  محدّث و راوي و هستند گوناگون موضوعات داراي روایات
 نمـت  حجـم  جهـت بـي  افـزایش  از هـم  تـا  کنـد  تقطیـع  را حدیث است ناچار دارد، نظر

 بنـابراین، . کنـد  معرفي خواننده به را خود نظر مورد محوري مطلب هم و کند جلوگیري
 حـدیث  در پـژوهش  منطـق  بـا  مخالفت روش، این با مخالفت و نیست تقطیع از ايچاره
 بلکـه  نیـست  تقطیـع  وجود دلیل تنها مثبت، انگیزۀ این اما .]٣٨٦ـ٣٨٥صص ،٣١ [است
 و حقیقت پوشاندن نیز و کالمی اعتقادات اثبات چون دیگر نادرست و درست هایانگیزه
ـ  [اسـت  بوده تاثیرگذار احادیث تقطیع در نیز افکنیانحراف و سازیگمراه و تحریف  :کن

 فقهـای  میـان  در دوم قرن از رسمی طور به تقطیع صورت، هر در .]١٣٦ـ١٢٨صص ،٤٥
 همگـی  ینفریق حدیث ۀائم و]. ١٢٤ـ١٢١ صص ،٤٥: کن [است شده آغاز سنی و شیعه
 .]٢٥٧ص ،٣ج ،٤١ ؛٢٦٤ص ،٢٨ [اندزده روایات تقطیع به دست

 مجـاز  راآن مطلقـاً  برخـي  و انـد کرده منع مطلقاً را روایات تقطیع پژوهان،حدیث برخي
 تقطیع باشد، کرده نقل کامل را روایت او غیر یا و مؤلف که این شرط به برخي و انددانسته

 متـروک  فقـدان  اگر که است این حق اما ؛ ]٢٦٤ص ،٢٨؛  ٥٣٨ص ،٢٧ [انددانسته مجاز را
 بدانـد  و باشد حدیث به آگاه کننده تقطیع فرد یعني نشود، حدیث معني در اختالل سبب
 نباشـد  ... و غایـت  و شرط و استثنا ندارد و مانند   کرده ذکر آنچه به ربطي نکرده ذکر آنچه

 بیـان  به ].٢٦٤ص ،٢٨؛  ٥٣٨ص ،٢٧ [است مجاز تقطیع بیاید، وجود به معنا در اختالل تا
 اجزاي و باشد حکم چند یا دو متضمن روایتي که است مجاز جایي در تقطیع دیگر، برخي
 جمله یک در و] ٤٧٢ص ،٣ج ،٤٨ ؛١٩٣ص ،١٩ [نداشته باشند  هم به ربطي آن در روایت

 مطلـب  فهـم  در کـه  اصلي متن در موجود قرائن تمام که شود انجام ايگونه به تقطیع باید 
 .]٣٨٦ ـ٣٨٥صص ،٣١ [باشد موجود جدید متن در دارد، تاثیر

 از یکـي  نیـز  و] ٢٩ص ،١٧ [روایـات  بـین  اخـتالف  اسـباب  از نادرسـت،  تقطیـع  اما
 ؛٩٥ـ ٩٤صص ،١ج ،٣٤ [حدیث شود  فهم در اشکال تواند موجب   هایی است که می    آسیب

 و صدور سبابا و پرسش حذف قرائنی چون   با اگر ویژه این تقطیع به  ] ٣٥٢ص ،٤ج ،٥٢
 ،]٢٣١ و ١٢١صـص  ،٤٣ [کنـد مي آسیب دچار را متن باشد، حدیث همراه  فضاي صدور 

 تقطیـع  اثر در که روایت ابتداي در موجود مقالي و حالي قرائن موارد، از بسیاري زیرا در 
 شود )ع(معصوم سخن یافتن خصوصیت یا عمومیت یافتن  موجب تواندمي اند،شده حذف

 امـری مهـم    صدورحدیث سبب است معتقد نیز سیوطي جهت همین به .]١٢١ص ،٤٣[
 مـورد  بایـد  حـدیث  نقـل  در و از این رو    دارد اثر حکم در قرآن نزول سبب مانند و است
 .]٩٢٩ـ٩٢٨صص ،٢ج ،٢٧ [باشد اعتنا



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٣٨

 تحقیق شناختي روش مباني. ٤
 : شوندمي تبیین محوربه شرح زیر چند در مباني این

 

 تحقیق روش و نوع. ١. ٤
ـ توصیفي نوع از تحقیق این  دالیل به هست، چهآن تصویر بر عالوه است، یعنی تحلیلي  

 روش به و] ٦٠ـ٥٩صص ،١٥[پردازد  مي آن ابعاد و مسئله وضعیت چرایي و بودن چگونه
ـ اي کتابخانه (تلفیقي شناسان،  به باور روش زیرا است گرفته انجام) کمّي محتواي تحلیل  

 ،٤٠ [جـست  بهـره  محتـوا  تحلیـل  تکمیل براي نیز کیفي يهاروش از ممکن حد تا باید
 .]٤٣ص ،٣٦ [شود پوشیده دیگري توسط یک هر ضعف نقاط تا] ٢٤٢ص

 ابزارهـایي  با و است اسناد و کتب مطالعه بر مبتني انتها تا آغاز زا ١ايکتابخانه روش
 ،١٥ [پـردازد مـي  تحقیـق  بـه  عقلـي  اسـتدالل  کمک به .... و فرم و جدول و فیش مانند
 بررسـي  نیـز  و نظري چارچوب تولید در حاضر، از این روش    تحقیق در .]١٧٢ـ١٦٤صص
 .است استفاده شده هایافته دوم بخش در تحقیق هاییافته

 و) سیـستماتیک (منـد    نظـام  توصـیف  بـراي  پژوهشي فن یک ٢کمّي محتواي تحلیل
] ١٩ص ،٨ ؛٢٥ص ،٢٣ [آمـاري  هاي  روش و عددي هاي  ارزش اساس بر محتوا تکرارپذیر

 محتـواي  تحلیـل  گیـرد،   مـي  انجـام  اینجـا  در آنچـه . اسـت  مختلف هايتکنیک داراي و
]. ١١٢ص ،٢٤ [مقـوالت اسـت    به تجزیه اساس بر محتوا اجزاي شمارش اي، یعنی   مقوله

 .است استفاده شده هایافته اول بخش روش در حاضر، از این تحقیق در
 

 نمونه و جامعه بررسي، مورد متن .٢. ٤
 البشیر احادیث في الصغیرالجامع تحقیق کتاب  این در آماري جامعه و بررسي مورد متن

ایـن روش   شوند، زیرامي انتخاب ٣تصادفي روش به ها نمونه پژوهش، این  در.است النذیر
 اعـضاي  تمـام  آن در کـه ] ٣٩٨ ص ،٩[است   گیري  نمونه هاي  روش ترین  مطمئن از یکي

 هـا     نمونـه  این نتایج و] ١١٦ ص ،٢١[دارند   برابر شانس شدن انتخاب جهت شده تعریف
 هـاي   روش انـواع  از .]١٢٣ ص ،١٥ [دارد نظـر  مـورد  جامعـه  کـل  بـه  تعمـیم را   قابلیت
 گیـري،   نمونـه  این. است شده انتخاب ٤»بندي  طبقه گیرينمونه« نیز احتمالي گیري  نمونه

                                                                                                                   
1. Documentary research 
2. Content quantitative Analysis 
3. random sampling 
4. Stratification Sampling 



  ١٣٩      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 احتمـال  نـای کـاهش   که بـه مع    بودن معرّف از باالتري درجه به دستیابي براي روشي را 
 گیري  نمونه این از استفاده علت .]٤٤٧ص ،٩ [دهد  به دست مي   گیري است   نمونه خطاي

 و دارد روایـت  صـدها  ايطبقه گاهي است، زیرا  الصغیرالجامع کتاب همگون نبودن ابواب  
 تواننـد   نمـي  کـدام   هـیچ  سیـستماتیک  و ساده گیري  نمونه بنابراین روایت؛ ده چند گاهي
 افـزون بـر ایـن، در   . دهنـد  ارائـه ) کتاب کل(جامعه  کل به تعمیم قابل و رّفمع اي  نمونه
 بـه  جامعـه  پارامترهاي از ايجداگانه برآورد توان  مي طبقه هر براي« اي  طبقه گیري  نمونه
 و اسـت  کمتر جامعه کل واریانس از طبقات داخل واریانس« و] ٩٣ص ،٢٢[» آورد دست

 بـا  (سـاده  تـصادفي  گیـري   نمونـه  واریانس از تر  چککو اي  طبقه گیري  نمونه واریانس لذا
  .]٩٤ص همان، [»است بیشتر آن و در نتیجه دقت) یکسان حجم

 کـه در آن،   . شـد  خواهـد  استفاده ١»منظم گیري  نمونه« از طبقه، هر افراد انتخاب در همچنین
 از تـر   یـق دق مـواردي  در و شود گنجانده نمونه در تا شود  مي انتخاب فهرست کل در م  k عنصر هر

 .شودمی مشخص نمونه حجم اساس بر ،مk عنصر .]٤٤٥ص ،٩ [است ساده گیري نمونه
 در را گیـرد  مـي  نظـر  در محقق که) گیرينمونه خطاي سطح= α (آلفا شناسان،روش

 و] ٧٨ ص ،٥٤ [داننـد مي قبول درصد قابل  ١٠ تا ١ ۀباز در و  درصد، ٩٥ اطمینان سطح
 کننـد   مـي  منظـور  بیشتر درصد یا  ١٠را   پذیري  طاخ احتمال حتی سطح  محققان برخي

 ٩٥اطمینـان،   میـزان  نتیجه در ودرصد  ٥احتمال خطا  تحقیق، این در .]١١٩ص ،٤٩[

 ،٥٤ [است کافي نمونه براي مورد ٤٠٠ اطمینان، این سطح  است و در   شده لحاظ درصد
 اسـت،  بـاب  ٤٠ داراي دوم جلـد  و بـاب  ١٨ داراي کتـاب  اول جلـد  کـه  آنجا از]. ٧٨ص

 هر که تعداد روایات آنجا از  اما.داریم نیاز طبقه ٥٨ در گیرينمونه به مجموع در بنابراین
 بـه  طبقـه  هـر  سـهم  ،٢است طبقات دیگر با زیادی اختالف داراي گاهی و مختلف طبقه

 .شد داده تخصیص و محاسبه طبقه آن حجم تناسب
 

 تحلیل واحدهاي و هارده ها، مقوله .٣. ٤
 شـوند  بنـدي طبقـه  آن در بایـد  واحدها که فضایي از عبارتست محتوا تحلیل در »مقوله«
 طریـق  از یـا  و بنـدي   طبقه استاندارد هاي  طرح طریق از یا ها،  مقوله .]٣١٦ص ،١ج ،١٢[

 بر )١ جدول(تحقیق   این در ها  مقوله .]١٦١ص ،٥٣ [شوند    مي خطا تولید  و آزمون روش

                                                                                                                   
1. systematic sampling 

 و روایـت  ٧٩تنهـا  ) باء حرف( دوم ۀطبق و در مقابل،    دارد روایت   ٣١١٠)  همزه حرف( اول   ۀ طبق مثالً. ٢
 .دارد روایت یکتنها ) ظاء حرف( سي و دوم ۀطبق



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٤٠

 .اندشده ایجاد آن انواع و تقطیع دربارۀ نظري چارچوب در شده ارائه نظري مباني اساس
 

 تحلیل های همقول. ١ جدول
 فرعي های همقول اصلي های همقول ردیف
 
 
١ 

 
 

 تقطیع

 اول از تقطیع
  از وسط تقطیع
  از آخر تقطیع
 ) هر دو با هم( از اول و آخر تقطیع
 )هم با دوهر  (آخر و وسط از تقطیع

 درست تقطیع
 نادرست تقطیع

 - - تقطیع معد ٢
 

 کشف نمونه افراد ۀمطالع با نیز است نادرست تقطیع آثار همان که ها  لهمقو از ايپاره
 .شد خواهند ارائه تحقیق هايیافته دوم بخش در که اندشده

 
 ١عملیاتي تعاریف .٤. ٤

 سـاختن  مشخص از عبارتست که است ٢کدگذاري دستورالعمل »عملیاتي تعریف« از مقصود
 به عملي و تجربي مالك و معیارها تعیین  و نیز  آن عملیاتي حوزه تعیین و غیرمت یک حدود
 در تحقیـق،  این در دگذاريک اصول .]١٠٥ص ،٤٢ [متغیر آن سنجش و گیري  اندازه منظور

 یا هم با وسط و اول یا هم با آخر و اول یا وسط آخر، اول، تقطیع تعیین اول،: است حوزه دو
 آن از سـیوطي  کـه  منبعـي  به مراجعه با موارد این در تقطیع سيبرر که هم، با آخر و وسط
 و درسـت  تقطیع تعیین دوم، ۀحوز. است آسان آن تشخیص و است گرفته انجام کرده، نقل

 . است گرفته انجام تحقیق نظري چارچوب یالگو اساس بر که است نادرست
 

 تحلیل و تجزیه و آمایيداده روش. ٥. ٤
 را نمونـه  در تحقیق نتایج و است ٣توصیفي تحقیق، این در هاهداد تحلیل و تجزیه روش

 ایـن  در محتـوا  تحلیـل  نیهمچن .]١٣٧ص ،٥٤ [کند مي خالصه توصیفي آمار کمک به

                                                                                                                   
1. Operational definitions 
2. analysis protocol 
3. Descriptive Analysis 



  ١٤١      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 اسـتفاده  ١فراوانـي  توزیـع  از کـه در آن    اسـت  اسمي سنجش سطح با متغیرهتک تحقیق
 و متغیرها حاالت را آن رسطو که است جدولي زین فراواني تبیین راه ترینساده .شود مي
 حالـت  آن فراوانـي  درصد هم  را ستون یک و متغیر از حالت هر فراواني  را آن ستون یک

  .]١٤٠ص ،٥٤ [دهد مي تشکیل
 
  پایایي و اعتبار. ٦. ٤

 تأییـد  صالح داوران که ، بدین معنا  است ٢صوري اعتبار تحقیق، این اعتبار تامین منبع اولین
 استفاده منبع، دومین .]١٥٦ص ،٢٣ [است علمي دانش از جزئي یق،تحق هاي یافته که کنند

 مفـاهیم  ۀدربار که است سنجش مورد مفهوم محتواي ۀدربار توافق معناي به محتوا اعتبار از
 ایـن  در استفاده مورد ۀنظری اجزاي اما ،]٦٤ص ،٥٤ [ندارد وجود توافقي نوعاً اجتماعي علوم

 .است نظر اتفاق مورد و شده اتخاذ درایه و اصول علم مسلم مباني از تحقیق،
 ایـن  نتـایج  و منطـق  بر ،نیز آماري ۀجامع در توزیع نبودن مالرن فرضبا این حال حتی     

 به و است یتصادف ۀ نموننوع ترینمناسب نمونه، این اوالَ زیرا کند نمی وارد ايخدشه پژوهش
 از جبـران،  نوع این و ندکیم جبران را) وجود فرض بر (توزیع و پراکنش ضعف جهت همین
 قیتحق نیا در خطا زانیم اً،یثان. است گیرينمونه در فرد به منحصر شاید و مقبول هايروش

 ثالثـاً، . اسـت  میتعمـ  قدرت در مهم یازیامت مسئله نیا و است) درصد ٥ (کم اریبس حد در
 یابیـ ارز ق،یـ تحق نیـ ا در رایـ ز دارد؛ تفاوت یاجتماع علوم در پژوهش با ق،یتحق نیا هدف
تعـداد قابـل     کـه  نیهمـ  و است توجه مورد عیتقط صحت زانیم نظر از ریالصغ جامع کتاب

 جینتا و کرد نظر اظهار کتاب ۀهم مورد در توانیم رد،یگ قرار یبررس مورد اتیروا از توجهی
 .است یکاف نظر اظهار نیا یبرا ،یفیک یلیتفص یبررس مورد ۀنمون

 بررسـي  هايروش از یکي که ٣مجدد آزمون ـ آزمون طریق از تحقیق این پایایي ارزیابي
: کن [اسکات)  (پاي فرمول کمک با پایایي ضریب و گرفته انجام] ٦٢ص ،٥٤ [است پایایي

 صـد  متغیرهـا  ۀهمـ  در کدگذار دو توافق درصد. است شده محاسبه] ١٥١ و١٥٠صص ،٢٣
ــایي ضــریب ارزش در شــاخص و اســت درصــد ــ اســت  آن پای ــر +٧ % از هک   نباشــد کمت

 .است پایا تحقیق، این است، کی حد در فوق محاسبه ۀنتیج که جاآن از و] ١٥١ص ،٢٣[

                                                                                                                   
1. frequency distribution 
2. Face Validity 
3. test - retest metod 



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٤٢

 تحقیق هاي یافته. ٥
 در قطیعت انواع به کلي اهيگن ؛ نخست شوند مي ارائه کلي بخش دو در تحقیق هايیافته
 .نادرست هايتقطیع از موارد برخي استداللي بررسي  وسپسنمونه

 

 منتخب ۀنمون در تقطیع انواع به کلي نگاه. ١. ٥
ـ  انجـام  قـضاوتي   روایـت  ٤٢ مورد نمونه، در  افراد مورد ٤٠٠ از  ،مـورد  ٢٧ در زیـرا  شدن

 در و نشد یافت کتاب آن در روایت اما شد یافت بود داده ارجاع آن به طيسیو که کتابي
 و طَـاهِر  بـن  زَاهِـر  لیفتـا  خماسـیات  ماننـد  ؛نشد یافت و دبو نایاب کتاب هم مورد ١٥
 ،نمونـه  کـل  دردیگر مشخص شد کـه       مورد ٣٥٨با توجه به     و سنيابن تالیف النبي طب
 .است شده ارائه ٢ جدول در نتایج این. دارد وجود تقطیع)  درصد٣/١٧ حدود( مورد ٦٢
توان   به طور تقریبی می    ،دارد وجود) نادرست یا درست (تقطیع که مواردي تعداد بین در

 دردرصد  ٢/١١  ، آخر دردرصد  ٦/٣٠ ،روایت ابتداي در ها تقطیعدرصد این  ٤/٥٦ ١گفت
. دارد وجـود ) هـم  با دو هر (آخر و وسط از تقطیعدرصد   ٦/١ و) هم با دو هر (آخر و اول
 .است شده ارائه ١ نمودار و ٣ جدول در هایافته این

 

  منتخبۀفراواني تقطیع و عدم تقطیع در نمون. ٢ جدول
  درصد فراواني تقطیع نوع یفرد
 ٣/١٧%  ٦٢  تقطیع ١
 ٧/٨٢%  ٣٨ تقطیع عدم ٢

 ١٠٠% ٣٥٨ مجموع
 

 

 تقطیع نوع حسب بر منتخب ۀنمون در تقطیع یهاگونه فراواني. ٣ جدول
  درصد فراواني تقطیع نوع ردیف

 ٤/٥٦%  ٣٥ اول از تقطیع ١
 ٠%  ٠  از وسط تقطیع ٢
 ٦/٣٠%  ١٩ آخر از تقطیع ٣
 ٢/١١%  ٧ )هم با دوهر  (آخر و اول از تقطیع ٤
 ٦/١%  ١ )هم با دوهر  (آخر و وسط از تقطیع ٥

 ٨/٩٩% ٦٢ مجموع

                                                                                                                   
 .تقریبي بودن اعداد به جهت وجود اعشار و گِرد شدن عدد طبق مباني ریاضي است. ١



  ١٤٣      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 
 

 ٥/٧٢ % و) معنـا  بـه  مخـلّ  (نادرسـت  عیتقط ٤/٢٧ % تقطیع، تعداد این از چنینهم
 دارونمـ  و ٤ ۀشـمار  جدول در هایافته این. دارد دوجو) معنا به مخلّ غیر (درست تقطیع
 .است شده ارائه ٢ ۀشمار

 

 تقطیع نوع حسب بر منتخب ۀنمون در تقطیع فراواني. ٤ جدول
  درصد فراواني تقطیع نوع ردیف

 ٥/٧٢%  ٤٥ )معنا به مخلغیر  (درست تقطیع ١
 ٤/٢٧%  ١٧ )معنا بهمخل  (نادرست تقطیع ٢

 ٩/٩٩% ٦٢ مجموع

 تقطیع نوع حسب بر منتخب ۀنمون در تقطیع یها گونهیفراوان. ١ نمودار



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٤٤

 
 
 منتخب نمونه در ادرستن هايتقطیع از برخي استداللي بررسي. ٢. ٥
 تقطیـع  نادرسـت  شـکلي  به که نمونه در موجود روایات برخي ها،یافته از قسمت این در

 مبـاني  اساس بر (تقطیع نادرستي وجه بر استدالل و روایات آن اصل يارائه با را اندشده
 بررسـي  مـورد  کـه  تعـداد  این. دهیممي قرار بررسي مورد) نظري چارچوب در شده ارائه
 گونـه  هـر  از و اسـت  نمونه در نادرست تقطیع مختلف هايگونه اساس بر گیرند،مي ارقر

 .نمود خواهیم ارائه را مورد دو یا یک
 

 :شرط حذف جهت به نادرست طیعتق) الف
 ظَـرِ النَّ فِـي  بَیْـنَهُمْ  ولْیُسَوِّ غضْبانُ وهُوَ یَقْضي لقَضاءِ بَیْنَ المُسْلِمینَ فَال   با أحَدُکُمْ ابْتُلِيَ إِذا

 از تقطیع یت،روا این .]٥٥ص ،١ج ،٢٦ [سَلمَة أم عَن ابویعلي مسند. ١واإلشارَةِ والمَجْلِس
 قضاوت شروط از یکي زیرا است حکم و معني خلّمُ نیز آن در موجود تقطیع و دارد آخر
ذوف با خط زیر عبارت مـشخص شـده     قسمت مح  (است چنین آن اصل و کرده حذف را

 اللَّــهِ رَسُــولُ قَــالَ: قَالَــتْ) وَسَــلَّمَوَآلِــهعَلَیْــهِهللاُیصَــلَّ(لَمَةَ زَوْجِ النَّبِــيِّ سَــ أُمِّ عَــنْ: )اســت

                                                                                                                   
 در و نکنـد  قـضاوت  خـشم  حال در شد، گمارده اسالمي ۀجامع در قضاوت کار به شما از فردي هرگاه. ١

 .بنماید را مساوات مراعات نیز کردن اشاره و نشستن و کردن نگاه



  ١٤٥      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 غَـضْبَانُ،  وَهُوَ یَقْضِ ضَاءِ بَیْنَ الْمُسْلِمِینَ فَال   بِالْقَ أَحَدُکُمْ ابْتُلِيَ إِذَا’): وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِ هللاُ صَلَّى(
ـ  صَـوْتَهُ  یَرْفَعُ وَال شَارَةِ،ي النَّظَرِ وَالْمَجْلِسِ، وَاإلِ   فِ بَیْنَهُمْ وَلْیُسَوِّ  فَـوْقَ   الْخَـصْمَیْنِ  أَحَـدِ  یعَلَ

 . ]٣٥٦ص ،١٢ج ،٧[» ‘١خَراآل
 
 ) معنا در موثر سبب (حدیث ورود سبب حذف جهت به نادرست طیعتق) ب

 .]١٤٩ص ،١ج ،٢٦ [»مـسلم  و بخاريال یحصح في سلمه ام عن٢النَّظْرَةَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا، اسْتَرْقُوا«
 آنچه زیرا است حکم و معني خلّمُ نیز آن در موجود تقطیع و دارد اول از تقطیع یت،روا این

 اصـل  و شده حذف اندداده »استرقاء «به دستور آن براي )وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى( اکرم رسول
 سَـلَمَةَ،  أُمِّ عَـنْ « ):شخص شـده اسـت    ذوف با خط زیر عبارت م     قسمت مح ( چنین است    آن

 سَـفْعَةٌ،  وَجْهِهَـا  فِـي  جَارِیَـةً  بَیْتِهَا فِي یرَأَ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (النَّبِيَّ أَنَّ: عَنْهَا اللَّهُ رَضِيَ
 النَّبِـيِّ  زَوْجِ سَـلَمَةَ،  أُمِّ عَـنْ  :مسلم« .]١٣٢ ص ،٧ ج ،١١[» النَّظْرَةَ بِهَا فَإِنَّ لَهَا، اسْتَرْقُوا’ :فَقَالَ

 أُمِّ بَیْـتِ  فِـي  لِجَارِیَـةٍ  قَـالَ  ،)وَسَـلَّمَ وَآلِه عَلَیْهِ هللاُ صَلَّى (هللاِ رَسُولَ أَنَّ ،)وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى(
 فَاسْـتَرْقُوا  نَظْـرَةٌ،  بِهَـا ’ :فَقَـالَ  سَفْعَةً، هِهَابِوَجْ یرَأَ ،)وَسَلَّمَ وَآلِه عَلَیْهِ هللاُ یصَلَّ(مَةَ، زَوْجِ النَّبِيِّ    سَلَ
 .]١٧٢٥ص ،٤ج ،٤٤ [٣»‘لَهَا

 

 )معنا در موثر سبب (حدیث ورود سبب حذف جهت به نادرست طیعتق) ج
 ایـن  .]٢٥٢ص ،١ج ،٢٦ [»أَصْـرَمَ  بْن أَسْوَد عن خاريللبُ الکبیر التاریخ في ٤یَدَكَ أَمْلِکْ«

 سـوال راوي  زیـرا   معني استخلّمُ موجود در آن نیز تقطیعرد و  از اول دا تقطیع یت،روا
ذوف با خـط زیـر عبـارت مـشخص          قسمت مح ( چنین است   است و اصل آن    شدهحذف  

                                                                                                                   
 نگـاه  در و نکنـد  قـضاوت  خشم حال در شد، گمارده اسالمي ۀجامع در قضاوت کار به شما از فردي هرگاه. ١

 .نکشد فریاد دیگري از بیش یکي بر و بنماید را مساوات مراعات نیز کردن اشاره و نشستن و کردن
 .بنویسید تعویذ برایش است؛ خورده زخمچشم فرد، این. ٢
 است و   ]صورت لک از نوعي[ »سعفه« دیدند که در صورتش      سلمه کنیزي را در منزل ام     )ص(خدا رسول. ٣

 گفته شـده اسـت      زیدر مورد سعفه ن   .  خورده است؛ برایش تعویذ بنویسید     زخمفرمودند این فرد، چشم   
 و ممکن است عـالوه بـر        ]٢٩٧، ص ٢٥؛  ٧٣، ص ٣ج،  ٦؛  ٣٦٨، ص ٢، ج ٢ [ سر   ی زخم است بر رو    ینوع
 بر  بدن یموها که است الثعلبداء همان اند گفته ی و برخ  ]٣٧٢ص،  ١ ج ،٣٠[ در صورت هم باشد      ،سر

ـ  طـب  شناسان لغت ]٣٦٨ص،  ٢ج ،٢[. زدیریماثر  آن      کـه  اسـت  زخـم  ینـوع  سـعفه  معتقدنـد  یعرب
ـ  ای صورت   ایدر سر    تواند یم  یگـر ی د یمـار ی و داء الثعلـب را ب      ]٢٠٩ص ،٥١[. اشـد  موهـا باشـد ب     خی ب
 .زدیریم بدن یموها ۀهم آن یط که داننند یم
 .باش داشته کنترل در را دستت. ٤



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٤٦

هِ  یارسـول  قلـت : المحـاربي  أَصْـرَمَ  بْـنُ  أَسْوَدُ عن«: )شده است   أَمْلِـکْ ’ قَـالَ  أَوْصِـنِي،  اللـَّ
  .]٢٤٤ص ،١ج ،١٠[‘»١یَدَك
 ۀتوصـی  یـک   را بـه   جـواب  ۀکلم دو و   است مهمي معنایي بار ايدار »وصنيأ «تعبیر 
 چنـین  در و اسـت  کـرده   راهنمـایی  درخواسـت  پرسـشگر  زیـرا  دهد  می ارتقا مهم بسیار

 .شوندمي متذکر را مسائل ترینمهم مقامي،
 

  قید حذف جهت به نادرست طیعتق )د
 مَکَـارِم  فِي رانیطب ،المُروءَة کتاب فِي بانالمزر بن أَبُوبکر. ٢الْمُرُوءَةِ ذِي عُقُوبَةِ عَنْ تجافؤا«

 اسـت  منطبـق  سـیوطي  نقـل  با طبراني لنق .]٤٩٨ص ،١ج ،٢٦ [» .عمرابن عن األَخْالق
 تقطیع از آخر دارد و      تقطیع یت،روا این ،المزربان بن أَبُوبکر نقل طبق اما .]٣٣٣ص ،٣٢[

 کرده حذف را )ص(یامبر اکرم  زیرا قید موجود در کالم پ      است امعن خلّمُموجود در آن نیز     
 عَـنْ : )ذوف با خط زیـر عبـارت مـشخص شـده اسـت            قسمت مح (است چنینو اصل آن    

 الْمُـرُوءَةِ  ذِي عُقُوبَةِ عَنْ تجافؤا): وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (اللَّهِرَسُولُ قَالَ: قَالَ حزمبکربن أَبِي
 تغییـر  کلـي  بـه  مـسئله  فقهـي  حکـم  قید، این حذف اب که] ٣١ص ،١ [٣حَدا یَبْلُغُ لَمْ مَا

 اجـرا  باید افراد ۀهم براي الهي حدود معتقدند سني و شیعه فقهاي که حالي در کند مي
 ،٨ [شـود  نمـي  اجرا حاکم نظر طبق »الْمُرُوءَةِ ذِي« مورد در که است تعزیرات تنها و شود
 حذف یعني نادرست تقطیع گونه این .]١٦٢ص ،٧ج ،٢٩؛  ٢٣ص ،٥ج ،١٠ ؛٣٢٢ص ،١ج

بـه عنـوان مثـال      . اسـت  گذاشـته  جـا  بر فریقین روایي مجامع در را بارياسف آثار قیود،
 کـه اسـت     شـده  نقـل  شـما  از کـردم  عـرض  )ع(صـادق  امـام  به گویدمي مارد بن محمد
 د؟نـدار  اشکال دهند انجام هم گناهي هر اگر آیا ٤» شِئْت مَا  فَاعْمَلْ  عَرَفْتَ إِذَا«: اید فرموده

 وَ بِالْعَمَـلِ  أُخِذْنَا نَکُونَ أَنْ أَنْصَفُونَا مَا اللَّهِ وَ  راجِعُونَ إِلَیْهِ إِنَّا وَ  لِلَّهِ إِنَّا«: فرمودند حضرت آن
 ٥»مِنْکَ یُقْبَلُ فَإِنَّهُ کَثِیرِهِ وَ الْخَیْرِ قَلِیلِ مِنْ شِئْتَ مَا  فَاعْمَلْ  عَرَفْتَ إِذَا قُلْتُ إِنَّمَا عَنْهُمْ وُضِعَ

 ].١٣٥ص ،٤٥: کن نیهمچن. ٤٦٤ص ،٢ج ،٣٨[

                                                                                                                   
 .دستت را در کنترل داشته باش: فرمودند. ای فرما عرض کردم مرا توصیه)ص(گوید به پیامبر خدااسود بن اصرم می. ١
 .درگذرید) محترم در جامعه(رگوار از مجازات کردن افراد بز. ٢
 .درگذرید تا زماني که به حد شرعي نرسیده باشد) محترم در جامعه(بزرگوار  افراد کردن مجازات از. ٣
 .  هر عملي خواستي انجام ده رسیدي،)ع(بیت اهل والیت شناخت[هرگاه به معرفت . ٤
 آنـان  چگونه وقت آن و باشیم عمل اهل باید خود ما زیرا نگفتند؛ سخن منصفانه. است مصیبت یک سخن این. ٥

 بیت اهل والیت شناخت[ هرگاه به معرفت     امگفته من بلکه! شوند؟ معاف عمل از بیت اهل ما معرفت صرف به
 .شود رسیدي، هر عمل خیري از کم و زیاد خواستي انجام ده که از تو قبول مي]السالم علیهم



  ١٤٧      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

  راوي کالم در معنا شارح عبارت حذف جهت به نادرست طیعتق) هـ
 فِـي  لَیَـذْهَبُ  الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَرَقَ إِنَّ’ :قَالَ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (اللَّهِ رَسُولَ أَنَّ هُرَیْرَةَ أَبِي عَنْ«

 ایـن  طبـق ]. ٣١٨ص ،١ج ،٢٦ [‘»آذَانِهِـمْ  یإِلَ أَوْ النَّاسِ أَفْوَاهِ یإِلَ لَیَبْلُغُ وَإِنَّهُ بَاعًا سَبْعِینَ ضِاألَرْ
 دهان نزدیک به عرق آیا قیامت روز هول در که دارند شک خود کالم در )ص(اکرم رسول روایت،
 سـاختاري  چنـین  بـا  هرگـز  خدا پیامبر که صورتي در !آنان؟ گوش نزدیک به یا رسدمي مردم
 را حـدیث  ذیـل  سـیوطي  سـفانه أمت که است راوي کالم در نیز تشکیک این و اندنگفته سخن
 عبـارت  زیـر  خـط  بـا  آن در ذوفمحـ  قسمت که مسلم حیحص از آن اصل و است کرده حذف

هِ  لَرَسُـو  أَنَّ هُرَیْـرَةَ  أَبِي عَنْ الْغَیْثِ أَبِي عَنْ ثَوْرٍ عَنْ«: است چنین شده، مشخص  هللاُصَـلَّى  (اللـَّ
ـ  لَیَبْلُغُ وَإِنَّهُ بَاعًا سَبْعِینَ األَرْضِ فِي لَیَذْهَبُ الْقِیَامَةِ یَوْمَ الْعَرَقَ إِنَّ ’: قَالَ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِ  أَفْـوَاهِ  یإِلَ

 ].٢١٩٦ص ،٤ج ،٤٤ [»قَالَ أَیَّهُمَا ثَوْرٌ یَشُکُّ ‘آذَانِهِمْ یإِلَ أَوْ النَّاسِ
 
 گونه شدن روایت معما و حدیث انجام و آغاز حذف جهت به نادرست طیعتق) و
 و احمد مسند از سیوطي را دیثح این]. ٤٦٩ص ،١ج ،٢٦ [»١الْوَطِیسُ حَمِيَ حِینَ نَاآل«

 بـه  (طبرانـي  کبیـر  معجـم  و) جابر روایت به (حاکم مستدرک و) عباس روایت به (مسلم صحیح
 بـه  و آخـر  از هـم  و دارد وجـود  اول از تقطیـع  هم حدیث، این در. است کرده نقل) شیبه روایت
 اصـل . انـد پرداختـه  آن شـرح  بـه  شارحان و است شده تبدیل معما نوعي به حدیث جهت همین
اسٌ  قَـالَ : اسـت  چنـین  شـده  مشخص عبارت زیر خط با آن در ذوفمح قسمت که حدیث : عَبـَّ
 بْـنِ  الْحَـارِثِ  بْنُ سُفْیَانَ وَأَبُو أَنَا فَلَزِمْتُ حُنَیْنٍ، یَوْمَ) وَسَلَّمَوَآلِههِعَلَیْهللاُصَلَّى (هللاِ رَسُولِ مَعَ شَهِدْتُ

) وَسَـلَّمَ وَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (هللاِ وَرَسُولُ نُفَارِقْهُ، فَلَمْ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (هللاِ رَسُولَ الْمُطَّلِبِ عَبْدِ
ـ  وَالْکُفَّارُ الْمُسْلِمُونَ یالْتَقَ فَلَمَّا الْجُذَامِيُّ، نُفَاثَةَ بْنُ فَرْوَةُ لَهُ أَهْدَاهَا بَیْضَاءَ لَهُ لَةٍبَغْ یعَلَ  الْمُـسْلِمُونَ  یوَلَّ

 قِتَـالِهِمْ،  یإِلَ عَلَیْهَا مُتَطَاوِلِکَالْ بَغْلَتِهِ یعَلَ وَهُوَ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (هللاِ رَسُولُ فَنَظَرَ ، ...مُدْبِرِینَ،
 رَسُـولُ  أَخَـذَ  ثُـمَّ : قَـالَ  ‘الْـوَطِیسُ  حَمِـيَ  حِـینَ  هَـذَا ’) وَسَـلَّمَ وَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (هللاِ رَسُولُ فَقَالَ
د  وَرَبِّ انْهَزَمُوا’: قَالَ ثُمَّ الْکُفَّارِ، وُجُوهَ بِهِنَّ یفَرَمَ حَصَیَاتٍ) وَسَلَّمَوَآلِه عَلَیْهِ هللاُ صَلَّى(هللاِ  ،٥ [»‘.٢مُحَمـَّ

                                                                                                                   
 . گرفته استاکنون زماني است که جنگ شدت. ١
آن . کـردم گوید در جنگ حنین من و ابوسفیان بن حارث همراه پیامبر بودم و رهایش نمي              عباس مي . ٢

حضرت بر قاطري سفید که فروه به ایشان هدیه کرده بود سوار بود و وقتي کفار و مسلمانان در جنگ                    
آماده براي حملـه بـر قـاطر خـود           که مانند افراد     )ص(رو شدند، مسلمانان فرار کردند و رسول اکرم         روبه

ریـزه بـر داشـته و بـر صـورت           سپس مشتي سنگ  . سوار بود، فرمودند اکنون جنگ شدت گرفته است       
 .به خداي محمد قسم که شکست خوردند: کافران پاشید و فرمود



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٤٨

 انـدک،  تفـاوتي  بـا  نیـز  طبراني نقل در و ]١٣٩٨ص ،٣ج ،٤٤ ؛٣٧٠ص ،٣ج ،١٦؛  ٣٨٢ ص ،٢ ج
 .]٢٩٨ص ،٧ج ،٣٣[ دارد وجود حدیث پایان و آغاز در توضیح همین

 
  مخاطب به اختصاص به شعرمُ ۀنکت حذف جهت به نادرست تقطیع) ز
هِ  یعَلَ حَقٌّ هَبْ هَبْ لَهُ یُقَالُ بِئْرٌ الْوَادِي فِي وَادٍ مَجَهَنَّ فِي« ار  کُـلَّ  یُـسْکِنَهَا  أَنْ اللـَّ . »١ٍجَبـَّ
 از را آن سیوطي و است اشعري ابوموسي آن راوي که حدیث این در]. ٢٢٦ص ،٢ج ،٢٦[

 قـسمت  کـه  حـدیث  اصـل  و دارد وجود آخر از تقطیع است، کرده نقل نیشابوري حاکم
-هللاُصَـلَّى  (اللَّهِ رَسُولِ عَنْ«: است چنین شده، مشخص عبارت زیر خط با آن در ذوفمح

هِ  یعَلَ حَقٌّ هَبْ هَبْ لَهُ یُقَالُ بِئْرٌ الْوَادِي فِي وَادٍ جَهَنَّمَ فِي’: قَالَ أَنَّهُ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِ  أَنْ اللـَّ
 را نآ حـاکم  کـه  ایـن  بـا  و] ٣٦٨ص ،٤ج ،١٦[ ‘»٢تَسْکُنْهَا ال اللَّهَ فَاتَّقِ جَبَّارٍ کُلَّ یُسْکِنَهَا
 و] ٢٦٤ص ،٣ج ،٤ [داننـد   می جعلي را آن جوزيابن چون برخي اما  است دانسته صحیح
 حکـم  این و نادرست تقطیع آن دارد احتمال که است نکرده نقل را آن ذیل هم سیوطي

 و اسـت  وي بـه  نهیـب  و سـي ابومو مـورد  در روایـت  ذیل ایهام جهت به بودن، جعلي به
 کـه  طـور  همـان  ،اسـت  ندانسته درست را ذیل این خود، اعتقادات جهت به هم سیوطي
 بـا  کـه  را روایـاتي  ذیل نیز امامیه بزرگان برخي است معتقد خاصي ۀادل با نوري محدث

 .]١٦٩ص ،١١ج ،٥٠ [اندکرده حذف اندندیده متناسب خود شخصي اعتقادات
 
  حدیث شناسنامه در مشارالیه حذف اطرخ به نادرست تقطیع) ح
 .]٤٣٤ص ،٢ج ،٢٦ [»٣هَـؤُالَءِ  مِـنْ  رِجَالٌ لَتنَالَهُ الثُّرَیَّا، عِنْدَ اإلِیمَانُ کَانَ لَوْ« هُرَیْرَةَأَبِي عَنْ
 نقـل  ترمـذي  سـنن  و مـسلم  صحیح بخاري، صحیح از را آن سیوطي که حدیث این در

 قسمت که و مسلم    بخاري صحیح   در حدیث صلا و دارد وجود اول از تقطیع است، کرده
ا : قَـالَ  هُرَیْـرَةَ  أَبِـي  عَـنْ : است چنین شده مشخص عبارت زیر خط با آن در ذوفمح  کُنـَّ

 الَمَّ مِنْهُمْ آخَرِینَ َو« الجُمُعَةِ سُورَةُ عَلَیْهِ فَأُنْزِلَتْ ،)وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (النَّبِيِّ عِنْدَ جُلُوسًا

                                                                                                                   
وجـود دارد و خـداي متعـال یقینـاً هـر            » هب هب «اي در جهنم است که در آن دره چاهي به نام            دره. ١

 . را در آن جاي خواهد داد]یا متکبري[اي پیشهستم
ـا  [اي  پیـشه  ستموجود دارد و خداي متعال یقیناً هر  » هب هب «اي در جهنم است که در آن دره چاهي به نام            دره. ٢ ی

 . را در آن جاي خواهد داد؛ پس تو اي ابوموسي مواظب باش که در آن مأوی نگزیني]متکبري
 .باشد، مرداني از ایشان به آن دست خواهند یافت) اي در بلنداي آسمانستاره(ان در ثریا اگر ایم. ٣



  ١٤٩      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 ثَالَثًـا،  سَـأَلَ  یحَتَّ یُرَاجِعْهُ فَلَمْ اللَّهِ؟ رَسُولَ یَا هُمْ مَنْ: قُلْتُ: قَالَ]. ٣: الجمعة [»بِهِمْ یَلْحَقُوا
 :قَالَ ثُمَّ سَلْمَانَ، یعَلَ یَدَهُ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (اللَّهِ رَسُولُ وَضَعَ الفَارِسِيُّ، سَلْمَانُ وَفِینَا

 ،٤٤ ؛١٥١ص ،٦ج ،١١ [»١ِ‘هَـؤُالَء  مِنْ ـ رَجُلٌ أَوْ ـ رِجَالٌ لَنَالَهُ الثُّرَیَّا، عِنْدَ اإلِیمَانُ کَانَ لَوْ’
 ۀاضـاف  بـه  مـذکور  ۀاضـاف  داراي ترمذي سنن در حدیث اصل نینچهم .]١٩٧٢ص ،٤ج

 أُنْزِلَـتْ  حِـینَ ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُىصَلَّ (هللاِ رَسُولِ عِنْدَ کُنَّا: قَالَ هُرَیْرَةَ،أَبِي عَنْ: است قسم
 هللاِ رَسُـولَ  یَا: رَجُلٌ لَهُ قَالَ »بِهِمْ یَلْحَقُوا لَمَّا مِنْهُمْ وَآخَرِینَ« بَلَغَ فَلَمَّا فَتَالَهَا، الجُمُعَةِ سُورَةُ
 رَسُـولُ  فَوَضَعَ: قَالَ. فِینَا الفَارِسِيُّ وَسَلْمَانُ: قَالَ. یُکَلِّمْهُ فَلَمْ بِنَا؟ یَلْحَقُوا لَمْ الَّذِینَ هَؤُالَءِ مَنْ
 اإلِیمَـانُ  کَـانَ  لَـوْ  بِیَدِهِ نَفْسِي وَالَّذِي’: فَقَالَ سَلْمَانَ، یعَلَ یَدَهُ) وَسَلَّمَوَآلِهعَلَیْهِهللاُصَلَّى (هللاِ

 .]٢١٥ص ،٦ج ،١٣ [‘»هَؤُالَءِ مِنْ رِجَالٌ لَتَنَاوَلَهُ بِالثُّرَیَّا
 
 هایافته خالصۀ. ٦

 گونـه  هـر  فراوانـي  حـسب  بر ٥ جدول در تحقیق هايیافته در تقطیع مختلف هايگونه
 .است شده ارائه

 

  منتخبۀ نادرست در نمونیع تقطهاي گونهفراواني. ٥ جدول
  درصد فراواني تقطیع نوع دیفر
 ٥/٢٣% ٤ )معنا فهم در موثرسبب  (حدیث ورود اساب حذف 
 ١٢%  ٢ راوي کالم در معنا شارح تعبار حذف 
 ٣٥% ٦ ...)وصف و شرط و استثنا و  (قید حذف 
 ١٢%  ٢ لغز به حدیث شدن یل تبدو حدیث انجام و آغاز حذف 
 ٦%  ١ حدیث شناسنامه در مشارالیه حذف 
 کـه اشـعار بـه اختـصاص بـه           یـت  روا شناسـنامه  حدف 

 مخاطب دارد
١٢%  ٢ 

 ٩٩% ١٧ مجموع

                                                                                                                   
گوید نزد پیامبر خدا نشسته بودیم که سورۀ جمعه نازل شد کـه در آن سـخن از کـساني                    ابوهریره مي . ١

د که جواب   از ایشان تا سه بار پرسیدم این افراد کیستن        . است که در آینده به مومنین خواهند پیوست       
) اي در بلنداي آسـمان    ستاره(اگر ایمان در ثریا     : نفرمود و در بار سوم دست بر سلمان نهاده و فرمودند          

 . باشد، مرداني از ایشان به وي دست خواهند یافت



 ١٣٩٤  تابستانبهار و، یکم، شمارۀ تمشه، سال چهل و های قرآن و حدیث پژوهش      ١٥٠

 ريگی نتیجه.٧
 کتـاب  کـل  در گفـت  تـوان ي درصـد مـ    ٥ خطـاي  بـا  تحقیـق  ایـن هـای     بر اساس یافته  

 تی روا ١٧٣٥ حدود   کتاب، نیا در کل    تی روا ١٠٠٣١ زا یعني ٣/١٧ % در ،الصغیر الجامع
 نگرفته رتصو یتقطیع گری روایت د  ٨٢٩٦ حدود   یعنيدرصد   ٧/٨٢ و در    اند؛شده تقطیع
 درسـت  تقطیـع  ،تیـ  روا ١٢٥٨ حدود یعني ٥/٧٢ %در تقطیع، موارد در همچنین،. است

 نادرسـت   تقطیـع  گـر، ی د تیـ روا ٤٧٧ یعني ،موارددرصد   ٤/٢٧ در و) معنا به مخل یرغ(
 سـپس  و درصـد  ٣٥ بـا  قیـد  حذف نادرست، یع تقط هايگونه ین در ب  .است گرفته انجام
 عبـارت  حـذف  ینهمچنـ .  هستند فراواني یشترین ب داراي درصد ٢٣ با ورود سبب حذف
 فذحـ  ،گونـه شـدن روایـت       معمـا  و حدیث انجام و آغاز حذف راوي، کالم در معنا شارح

 سوم ۀمرتب در درصد ١٢ با یک به اختصاص به مخاطب دارد، هر        شعار که إ  ايشناسنامه
 .  استفراواني ین کمتري دارا، درصد٦ با ،حدیث شناسنامه در مشارالیه حذف و هستند

 تقطیـع  نیـز  و یـع  از تقطیي حجـم بـاال   داراي الصغیرالجامع کتاب ها،یافته بر اساس این  
که  یوطيس  چون شناسيروایت از هم آن  نیست روایي جامع یک ۀشایست که است نادرست

 از اسـتفاده  در محققان شودمي توصیه جهت همین به. است یثخود عالم به قواعد نقل حد     
 .دنکنن اکتفا وید و به نقل  قرار دهنبازبیني مورد را اولیه مصادر و کرده احتیاط منبع این

 :است شده حاصل تحقیق این در نیز ضمني ۀنتیج سههمچنین 
 نـوعي  داراي خـود  ۀْزمینـ پس در اما ،دارد موردْپژوهانه ماهیتي حاضر، تحقیق گرچه

 نگـاري  معجـم  زیـرا  دارد الفبـایي  نگـاري معجم ذاتي ساختار به عام شناختيظرفیت نگاه
هـا  ع آن یـ  بـه تقط   ،ندن روایات در قالب سـاختار الفبـایي       لف براي گنجا  ؤشود م سبب مي 

 دکنـد و در برخـي مـوار       ع، روایت را از بافت موقعیتي آن جدا مـي         یزند و این تقط    دست
 . شود اصلي ميايتولید معنایي مغایر با معنو  معنادر  یا اشکال سبب ابهام

 اسـت،  سـیوطي  رالکبیـ جـامع ال کتـاب  از برگرفتـه  الـصغیر الجـامع  کتاب که جاآن از
 . باشد مفید هم کتاب آن تحلیل در تواند مي

 وارد حدیثي هايپژوهش در را کمّي محتواي تحلیل روش است توانسته تحقیق این
 ایـن  در روشـي  ۀزمینـ  دارد، شناسـانه روش ۀدغدغـ  که ايخواننده است شایسته و کند

 .دهد قرار خاص توجه مورد نیز را تحقیق
 



  ١٥١      )الصغیر الجامع در تقطیع ارزیابي(حدیث  تقطیع

 منابع
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 چـاپ  األثـر،  و الحـدیث  غریـب  فـي  النهایـة . )ش١٣٦٧ (محمد، بن مبارك جزري، اثیرابن]. ٢[

 .اسماعیلیان مطبوعاتي موسسه قم، چهارم،
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 محمـد  الرحمن عبد: تحقیق الموضوعات،. )ق١٣٨٦ (الرحمن، عبد الدین جمال جوزي،ابن]. ٤[
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 قـم،  پـنجم،  اپچـ  فاضـل،  رضـا  ترجمـه  اجتماعي، علوم در تحقیق. )ش١٣٧٨ (ارل، ببي،]. ٩[
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 .العثمانیة معارفال دائرة الدکن، – آباد حیدر الکبیر،التاریخ). ؟ (إسماعیل، بن محمد بخاري،]. ١٠[
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 .الحدیث دار مصر، اول، چاپ بطي،الصبا
 .الکتاب عالم بیروت، اول، چاپ اللغة، في المحیط). ق١٤١٣( عباد، بن إسماعیل عباد، بن صاحب]. ٣٠[
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 .العربيالتراثدارإحیاء بیروت، مسلم، صحیح). ؟ (حجاج، بن مسلم]. ٤٤[
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