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 الصغیر الجامع در «تصحیف» و «معنا به نقل» ارزیابی
 همدانی مصطفی

 دهیکچ

 )بههر الفبهایی روش بها کهه اسهت سهنت اههل معهروف روایهی جوامهع از یکهی ،ریالصهغ  الجهامع
 نیهز و تصهحیف مهوارد بررسهی بهه تحقیه  نیها اسهت. شهده تدوین روایات( ابتدای حسب
 است. پرداخته روایات ی«معنا به نقل» در ماکور کتاب مندی روش میزان

 روش بههههه کهههه ای نمونههههه اسهههاس بههههر و ّمهههیک محتههههوای لیهههتحل روش بهههها حاضهههر، پهههژوهش
 است. شده نگاشته شده، هیته طبقاتی و سیستماتیک

 روایهات از %49 سهیوطی گفهت تهوان مهی درصهد پهنج خطهای بها کهه اسهت داده نشهان نتایج
 شهکل بهه را درصهد هشهت تعهداد، ایهن میهان از اسهت. کهرده معنا به نقل را ریالصغ الجامع

 سهههم و کههرده معنهها بههه نقههل درسههت شههکل بههه را %92 و اسههت کههرده معنهها بههه نقههل نادرسههت
 کّمههی، تحلیههل ایههن کنههار در اسههت. درصههد یههک از کمتههر کتههاب، مجمههوع در نیههز تصههحیف

 و کیفهی بررسهی مهورد تفصهیل بهه نیهز کیه ههر درصهد و نادرسهت ی«معنا به نقل» یها گونه
 درایهه اههل قاطبه  نیهز و خهود اعتقهاد خهالف بهر سهیوطی عهالوه، به اند. گرفته قرار استداللی

  مطلقههها   معنههها بهههه نقهههل روایهههی، جوامهههع تهههدوین زا پهههس معتقدنهههد کهههه اسهههت کهههرده عمهههل
 نیست. مجاز

 نگاری معجم ،یوطیس ،ریالصغ الجامع تصحیف، معنا، به نقل :ها دواژهیلک

 مقدمه
 و دانهان ثیحهد از کهیی و 1دههم و نههم قهرن شهافعی عالم سیوطی، عبدالرحمان الدین جالل
 ههای حهوزه در بهزر  و کوچک رسال  و کتاب جلد ششصد تألیف است. آثار و اخبار گران کاوش
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گون  او گههری تههالش از 2مخطههوط یهها مطبههوع شههکل بههه ... و حههدیثی تفسههیری، فقهههی، ادبههی، گونهها
 کتاب، این است. ریالصغ الجامع کتاب حدیث، حوز  در وی تألیفات جمله از دارد. حکایت
  لجامعا یعنی خود، بزر  حدیثی کتاب از را آن که است سیوطی منتخب اتیروا از ای خالصه
  3است. برگزیده (الجوامع  جمع) الکبیر

 تیههههظرف از اسههههتفاده بههها را سههههیینو کوتهههاه نههههوعی خهههود سههههاختار در ،ریالصهههغ الجههههامع کتهههاب
 ههای شهیوه از یکهی نویسی، معجم است. نموده خل  را مهم اثری و ختهیآم هم در نگاری معجم
 آن امثهال و صهحابه رها،شهه راویهان، نهام طبه  و الفبها حهروف اساس بر که است حدیث تدوین
 االوسهط  المعجهم و است اصحاب طب  و الفبا اساس بر طبرانی الکبیر  المعجم شود. می نوشته
کر ابن یا است. مشایخ طب  و الفبا اساس بر طبرانی  شههرها اسهاس بهر را البلدان  معجم که عسا
 دوینتههه آن، و اسهههت زده دسهههت جالهههب ابتکهههاری بهههه سهههیوطی میهههان، ایهههن در 4اسهههت. نوشهههته

  است. حدیث( آغازین )حرف الفبا اساس بر احادیث
 مهتن یهک عنهوان بهه و گرفتهه قهرار سهیوطی از پهس پژوههان حهدیث توجهه مهورد ،ریالصهغ الجامع

  شهمس شهر  از: انهد عبهارت الصهغیر  الجهامع مههم شرو  از است. شده قرار تفسیر و شر  روایی،
گردان از شافعی، َعْلَقمی محمد الدین  االستدرا  کتاب نیز و المنیر الکوکب نام اب سیوطی شا
 تههألیف ،القههدیر ضیفهه کتههاب نیههز و َمْتبههولی محمههد بههن احمههد اثههر ،الصههغیر الجههامع علههی النضههیر

 البشههیر حههدیث فههی الصههغیر الجههامع شههر  المنیههر: السههراج کتههاب و 5شههافعی منههاوی عبههدالرئوف
 6عزیز. احمد بن علی اثر ،النایر

 صههحی  طبرانههی، گانهه  سههه معههاجم ،احمههد مسههند سههته، صههحا  از را کتههاب ایههن سههیوطی
 هها کتهاب ایهن تعداد برخی که - دیگر کتاب ها ده و بزار مسند ،موصلی ابویعلی مسند ،حبان ابن
 در سههیوطی رسههد مههی نظههر بههه اسههت. کههرده گههرداوری - انههد دانسههته بههالغ جلههد هفتههاد از بههیش بههه را

 بهوده ملهزم وی کهه ایهن خصوصها   است؛ زده تروایا ی«معنا به نقل» به دست موارد، از بسیاری
 ایجهاد او بهرای خهاص ههایی محهدودیت الهزام، ایهن و کنهد عرضه الفبا حسب بر را روایات است
 ایهههن از انهههدکی البتهههه اسهههت. کهههرده تحمیهههل او بهههر را معنههها بهههه نقهههل از خهههاص ههههایی گونهههه و کهههرده

 معنا به نقل قاطع طور به توان نمی را آن مصادر با ریالصغ الجامع در موجود معنایی های تفاوت
                                                   

 .413 – 381. جالل الدین السیوطی عصره و حیاته و آثاره و جهوده فی الدرس اللغوی، 2

 .597، ص1، جکشف الظنون؛ 24و  23، ص1، جفیض القدیر. 3

 .137 – 135، ص1تب السنة المشرفة، جکة المستطرفة لبیان مشهور . الرسال4

 .560، ص1، جکشف الظنون. 5

 .329، ص1. دلیل مؤلفات الحدیث الشریف المطبوعة القدیمة و الحدیث، ج6
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 کههه - نتیجههه در یکسههانی جهههت بههه کههه دارد وجههود آنههها در نیههز تصههحیف احتمههال بلکههه نامیههد،
 سهؤال دو اینجها در گیرنهد. مهی قهرار بررسهی مهورد بخهش ایهن در دو ههر - اسهت محتهوا تغییر همان
، کههه: اسههت مطههر  مهههم  کههرده عمههل موفهه  روایههات معنههای بههه نقههل در انههدازه چههه تهها سههیوطی اوال 

 مبهانی در کهه - معنها بهه نقهل علمهی قواعهد حسهب بهر انهدازه چهه تا ایشان که معنا این به است؟
، است؟ کرده عمل - شد خواهند داده توضی  نظری  چهه تا کتاب این از موجود نسخ  در ثانیا 
 دارد؟ وجود تصحیف اندازه
 - ریالصهغ الجهامع کتهاب کهل از تیهروا چهارصهد بر مشتمل یا نمونه انتخاب با نوشتار، نیا
 لیهتحل» روش از گهرفتن کمهک بها زین و - است شده انتخاب «احتمال» علم قواعد اساس بر هک

 معنههای بههه نقههل در سههیوطی روش نظههر از ریالصههغ الجههامع ابییههارز بههه ،«ای مقولههه کّمههی محتههوای
، تا پردازد می تصحیف و روایات  مشهخص کتهاب ایهن در را تصهحیف و معنها بهه نقهل میهزان اوال 
، کنهههد؛ ، و کنهههد؛ مشهههخص را معنههها بهههه نقهههل از نادرسهههت و درسهههت ههههای گونهههه و انهههواع ثانیههها   ثالثههها 

 معنها بهه نقهل بهر )الفبایی( نگاری معجم در ایشان خاص روش از شده تحمیل های محدودیت
 ی)مصهادر آنهها مصهادر بهر تطبی  با را نمونه روایت چهارصد هم  تحقی ، این در کند. معین را
 یافهت آنهها در نیهز سهیوطی روایت و بوده موجود آنها نسخ  و است داده ارجاع آنها به سیوطی که

 ایم. داده قرار تحلیل مورد است( شده
 مبهانی در کهه مشهخص خطهای یا و احتمال علم یمبان اساس بر نمونه، نیا از حاصل جینتا
 اسهت؛ جامعهه کهل بهه مهیمتع قابهل شهد، خواههد بیهان گیهری نتیجه مباحث نیز و شناختی روش
 بهه نقهل و نمهود قضهاوت ریالصهغ الجهامع کتاب کل مورد در توان می نمونه، نتایج اساس بر یعنی
  کرد. ارزیابی کتاب کل در را تصحیف و معنا

 قیتحق نهیشیپ
 اشهاره کتهاب ایهن ههای تصهحیف بهه کسی است نشده دیده الصغیر  الجامع شارحان بین در
 بهه نقهل سهبب بهه کهه است کسی اولین کتاب، شارحان از مناوی معنا، هب نقل مورد در اما کند؛

 اشهاره وی نظهرات از نمونهه دو بهه اینجها در اسهت.  گرفتهه خهرده وی بهر سیوطی ناصحی  معنای
کرم رسول از وطییس کنیم. می   که: است کرده نقل ا

ْفِت  َمْن 
ُ
ْفَتاُه  َمْن  َعَلی ِإْثُمُه  اَن ک ِعْلم   رِ ْی ِبَغ  َی أ

َ
َشارَ  َمْن  َو  أ

َ
ِخ  َعَلی أ

َ
ْمر   ِه یأ

َ
ّنَ  ْعَلُم یَ  ِبأ

َ
ْشَد  أ  الّرُ

  7َخاَنُه. َفَقْد  ِرِه ْی َغ  یفِ 
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کم و الدنیا  ابی  ابن از را تیروا نیا شانیا   گوید: می مناوی و کرده نقل حا
کم لفظ   8«.علم. ریبغ الناس أفتی من» است: این حدیث اول در حا

ُة  ُم َتْعَله َلْو » روایت شر  در نیز و
َ
ْوِج  َحهّ َ  الَمهْرأ ُه  َحَضهَر  َمها َتْقُعهْد  َلهْم  الهّزَ ُُ ُه  َغهَدا ُُ هی َوَعَشها  ْفهُرَغ یَ  َحّتَ

  نویسد: می - است کرده نقل طبرانی از را آن سیوطی که - 9«ِمْنُه 
ْوِج  َحّ َ » جای به طبرانی لفظ ْوِج. َحّ َ  ما است: این «الّزَ   10الّزَ

 نظری چارچوب
  «ثیالحهد  ةیهدرا» علهم در «تصهحیف»  هیهنظر از اسهت عبهارت  ،یتحق نیا نظری چارچوب

  مطهههر  «ثیالحهههد  ةیههدرا» دانهههش و «اسههتنباط اصهههول» علههم منهههابع در کههه «معنههها بههه نقهههل» نیههز و
 است. شده

 معنا به نقل نظری مبانی
 سهنی و عهیشه ثیاحاد از بسیاری که است این نظریه این اصلی شالود  و محوری مضمون

کرم رسول اصحاب شتریب رایز 11اند؛ شده گزارش عنام به نقل صورت به  کتابهت بر قدرت ا
 و انهد. شهده انیهب زیهن محاوره عرف در و اند بوده ادییز گستردگی دارای زین ثیاحاد و اند نداشته
 اصهرار ثیحهد الفهاظ کتابهت بهر اصهحاب از ارییبسه کهه نیها بها زین نیصادق زمان در حتی

 12است. هداشت رواج معنا به نقل داشتند،
گهر کهه اسهت نیها اسهالمی مختلهف مهااهب علمهای همهه نیبه معهروف  ادای بههه قطهع راوی ا

 جهواز مخهالف کسهی مها اصهحاب بهین در 13اسهت. مجهاز معنها بهه نقهل باشد، داشته معنا کامل
 ههر در را معنها بهه قهلن اول، مجلسی مرحوم چون برخی تنها 14نیست. صحی  ی«معنا به نقل»

 مجاز را معنا به نقل مطلقا   حدیث اهل از یبرخ سنت، اهل میان در اام 15داند. می مکروه حال
                                                   

 .77، ص6، جالقدیر فیض . 8

 .430، ص2، جالجامع الصغیر. 9

 .315، ص5، جالقدیر فیض . 10

 .228؛ منهج النقد فی علوم الحدیث، ص391 – 389. منط  فهم حدیث، ص11

 .391 – 389، صمنط  فهم حدیث. 12

 .233؛ معرفة أنواع علوم الحدیث، ص75، ص2؛ فت  الباقی، ج228، ص3. مقباس الهدایه، ج13

 .212. معالم الدین، ص14

 .74، ص1، جلوامع صاحبقرانی. ر. : 15
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 کهه اسهت شهده نقهل مالهک از حتهی 16عهالم. غیهر و معنها به عالم بین تفصیل بدون اند؛ ندانسته
 17داند. نمی مجاز را «َتاهّلِل » و «ِباهّلِل » مثل در «تاء» به «باء» تبدیل

  که: است نبوی روایت جواز، در سنت اهل مستند
ا ُُِْإذَّ واُلَّ ل   ِ ا،ُت  اما رَّ ُُحَّ ُُْوَّ واُلَّ م  ِ ر  َّ

َللا،ُت  ُُحَّ ْبت  ُُوَّ صَّ
َّ
،ُأ ْعنَّ َلُامْلَّ .ُفَّ سَّ

ْ
أ 18ُُبَّ

َصههْبَت  ِإَذا» روایههت زیهن عهیشهه مسهتند و
َ
هْلَب  أ َس  َفههال ِمْنههُه  الّصُ

ْ
َمهها َبهأ  َو  َهُلههّمَ  َو   َتَعههاَل  ِبَمْنِزَلهِة  ُهههَو  ِإّنَ

َصهْبَت  َذاِإ » روایهت و 19«اْجِلهْس  َو  اْقُعهْد 
َ
َس  َفهال اْلَمْعَنهی أ

ْ
 َفههال  ُه َیهَمَعانِ  ُد یهُترِ   ْنهَت ُک   ِإْن » روایهت و 20«َبهأ

َس 
ْ
 است. 21«َبأ

 بیانههات بهها همگههی کههه دارنههد معنهها بههه نقههل زیتجههو یبههرا را شههرط چنههد معنهها بههه نقههل مجههوزین
 عبههارات در معنهها کامههل انتقههال» بههه یقههین یعنههی اصههلی، شههرط یههک همههان دارنههد، کههه مختلفههی

 اند: داده تفصیل را «یدجد
  و 22بدانههههد. را آن خههههالف بههههر دال قههههرائن و بههههوده الفههههاظ حقیقههههی معنههههای بههههه عههههالم ناقههههل، .1

 تفاوت میزان و الفاظ معانی و 23بداند را ... و ظاهر و اظهر و خاص و عام از خطاب روش دقای 
 24بشناسد. را آنها

 آن از عنهه مهروی خالف که نباشد ای هگون به نقل عنیی رد؛ینگ بر در را معنای از کمتر نقل، .2
 25کند. ذکر قرینه از خالی را مجاز یا قید بدون را مطل  مثال   شود؛ فهم
 باشهد؛ اصهل یمسهاو شدن، متشابه یا محکم به منتج خفای و وضو  در و جال و خفا در .3

 و شهود می ادا مهاتکمح بها گهاهی مصهالحی، بهه بنها شهرعی خطهاب کهه آنجها از هکه معنها نیا به
 26شوند. خلط نباید دو این پس متشابهات با گاهی

 دارد: وجود استثنا مورد دو نیز جواز به قایلین نظر طب  معنا، به نقل در که کرد توجه دیبا
                                                   

 .197، صفایةکال. 16

 .732، ص1، جالمختصر بیان. 17

 100، ص7، جالکبیر المعجم. 18

 .105، ص27، جوسائل الشیعه. 19

 .105، ص27. همان، ج20

 .51، ص1، جالکافی. 21

 .531، ص1، جالراوی تدریب ؛ 197، صفایةکال؛ 245، ص3، جمقباس الهدایه؛ 522،ص 2، جقوانین االصول. 22

 .134، ص1، جالمستصفی. 23

 .531، ص1، جتدریب الراوی. 24

 .134، ص1، جالمستصفی؛ 246، ص3، جمقباس الهدایه. 25

 .522، ص2، جاالصول قوانین؛ 309 – 308، صالفصول الغرویه؛ 246، ص3، جمقباس الهدایه. 26
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  عالمهههان همههه  اذکهههار، و ادعیهههه در امههها اسهههت؛ احکهههام بهههه متعلههه  احادیهههث نهههزاع، محهههل .1
 بههرای و دارد دخههل آنههها در عینیههت یههراز کههرد؛ نقههل را روایههت عههین بایههد کههه دارنههد نظههر اتفهها  دیههن

 در اختالف رو، این از و نوشتند می اصحاب و کردند می امال را آنها معموال   اطهار ائمه هم همین
 27است. نادر آنها
 کتهب کهه اسهت جهایی در معنها بهه نقهل زیهرا نیسهت؛ جهاری مصهنفات در ماکور اختالف .2

 که این مگر نیست؛ مجاز معنای به نقل رفته،گ صورت تدوین اورا  در وقتی و اند نشده تدوین
  28کند. تصری  کار این به که شرط این با هم آن و باشد مجبور

 تصحیف نظری مبانی

  کهههههه تحریهههههف قصهههههد بهههههدون و عمهههههدی غیهههههر ههههههای اشهههههتباه از اسهههههت عبهههههارت تصههههحیف،
  آواههههها و مخهههرج تقهههارب جههههت بههههه اعهههراب و حهههروف در روایهههات نگههههارش یههها شهههنیدن مهنگههها
 29گیرد. می انجام

 و سهنی علمهی محافهل در هها نگهاری تهک برخهی و دارد وجهود بهیش و کهم روایات در تصحیف
 30است. شده نگاشته موضوع این در شیعه

 هسهتند، شهبیه ههم بهه نگهارش در یها هسهتند آوا( )ههم المخهرج  قریهب کهردن ادا در کهه حروفی
 دانهش در حهاذ  افهراد تنهها و است روایات مشکالت از تصحیف 31شوند. می تصحیف باعث
 اصهل دو تصهحیف، بهه ابهتال از پرهیهز بهرای پیشهینیان 32آینهد. برمی آن تشخیص عهد  از روایت
 را روایهت اسهتادان زبهان از روایهات شهفاهی دریافهت نیهز و عهرب ادبیهات دقیه  تعّلهم یعنی مهم،

 33اند. کرده می توصیه
 َمهْن » حهدیث انندم ندیدن؛ خوب اثر در گاهی و است نشنیدن خوب اثر در گاهی تصحیف

ْتَبَعُه  َو  َرَمَضاَن  َصاَم 
َ
ا أ ال   ِمْن  ِسّت  ا» صولی که «َشّوَ اْی َشه» را «ِسّت   یها تصهحیف 34اسهت. انگاشهته «ئ 

                                                   
 .250، ص3، جمقباس الهدایه. 27

 .228، صمنهج النقد فی علوم الحدیث؛ 537، ص1، جالراوی  تدریب؛ 252، ص3. همان، ج28

؛ اسهههباب اخهههتالف 185؛ درسهههنامه فههههم حهههدیث، ص420االخیهههار، ص ؛ وصهههول 649، ص2ی، جالهههراو  . ر. : تهههدریب29
 .27؛ التصحیف فی متن الحدیث، ص136الحدیث، ص ؛ دانش درایة 14الحدیث، ص

 تألیف حیدر مسجدی. التصحیف فی متن الحدیثتألیف دارقطنی و نیز  التصحیف. مانند 30
 .142ف الحدیث، ص؛ اسباب اختال185. ر : درسنامه فهم حدیث، ص31
 .648، ص2، جتدریب الراوی. 32

 .264، صالرعایة. 33
 .420االخیار، ص  ؛ وصول649، ص2. تدریب الراوی، ج34
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 و معنها در مهؤثر های تصحیف محوریت جهت به اما 35روایت، متن در یا و است روایت سند در
 همهان تصهحیف، از مقصهود قیه تح ایهن در ،ریالصهغ الجهامع در کامهل( طهور )به سند فقدان نیز

 است. متن تصحیف
  عبهههارت تصههحیف و 36نههدارد وجههود تحریههف قصههد کهههه اسههت ایههن بههر فههر  تصههحیف، در
 تحفهظ بهدون حهدیث مضمون نقل یعنی معنا به نقل اما حدیث؛ کردن روایت در خطا از است

  37الفاظ. بر

 قیتحق شناختی روش مبانی
  شوند: یم نییتب محور چند در مبانی نیا

وش و وعن  قیتحق ر
 لیههتحل - 38ای تابخانهههک) قههییتلف روش بههه و اسههت لههییتحل -یفیتوصهه نههوع از  یههتحق نیهها

 و کّمهی ههای روش بیهترک معتقدنهد شناسهان روش رایهز گرفهت؛ خواههد انجام (39کّمی یمحتوا
 تیهتقو را ههم اعتبهار و شهود دهیپوشه گهریید توسهط کیه ههر ضهعف نقهاط شود می سبب فییک

 و دهنهد  دست به واحد کردیرو با آن لیتحل به نسبت به موضوع بار  در تر ردهگست دانشی و کرده
  40 کنند. دییتأ را واحدی جهینت

 رد،یهگ می انجهام نجهایا در آنچهه و اسهت مختلفهی های کیتکن دارای کّمی محتوای لیتحل
 مقهوالت بهه هیهتجز اسهاس بهر امیهپ اجهزای شهمارش بهه آن در که است ای مقوله محتوای لیتحل

 41شود. می پرداخته
                                                   

 .182 - 181. الرعایة، ص35
 .136الحدیث، ص . ر : دانش درایة 36
 .27. التصحیف فی متن الحدیث، ص37

کتابخانهه38 کتهب و اسههناد و نهرم افزارههای حهاوی متههون ، از آغهاز تهها انتهه(Documentary research)ای  . روش  ا بهر مطالعهه 
کمک استدالل عقلی به بررسی متون برای دست  علمی مبتنی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول و فرم و ... به 

( و در تحقیه  حاضهر، در 172 – 164، صای بهر روش تحقیه  در علهوم انسهانی مقدمههپهردازد ) یافتن به پاسخ سهوال مهی
کار می وم یافتهبخش د  رود.  ها به 

کّمی 39 ه کرارپایر محتوا است کمند و ت ، فن پژوهشی توصیف نظام(Content quantitative Analysis). تحلیل محتوای 
شههود و سهه س بهها اسههتفاده از  گیری، بههه مههتن نسههبت داده می هههای عههددی بههر اسههاس قههوانین معتبههر انههدازه طههی آن، ارزش

 تحلیهل محتهوا در علهوم؛ 25، صای ههای رسهانه پبام  تحلیهلشهود ) هها تحلیهل می آن ارزشهای آماری، روابط بهین  روش
 (. 19، صاجتماعی و انسانی

کیفی، ص242. ر. : روش تحقی  در علوم اجتماعی، ص40  .45و  43؛ درآمدی بر تحقی  

 .112های خاص تحقی  در علوم اجتماعی، ص کنیک. ت41
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رسی، مورد متن  نمونه و جامعه بر
 جامعهه و بررسهی مهورد مهتن ،ریالنها ریالبشه ثیهاحاد فهی ریالصهغ الجهامع کتهاب جلهد دو متن
 است.  یتحق نیا در آماری
42 یتصادف روش به نمونه پژوهش، این در

(random sampling) انهواع از شهود. مهی انتخهاب 
 (Stratification Sampling) بنهدی طبقه گیهری نمونهه نیهز احتمهالی رییگ نمونهه ههای روش

43 
  مههههههنظم رییگ نمونههههههه طبقههههههه، هههههههر افههههههراد انتخههههههاب در نیهمچنهههههه اسههههههت. شههههههده انتخههههههاب

(systematic sampling) 
 است. گرفته قرار استفاده مورد 44

 گهههههر،ید طهههههرف از اسهههههت. شهههههده لحهههههاظ درصهههههد 95 تحقیههههه ، ایهههههن در 45نهههههانیاطم زانیههههم
   یههتحق نیهها نههانیاطم سههط  کههه _ درصههد 95 سههط  نههانیاطم بههرای معتقدنههد شناسههان روش
 روایهت چهارصهد نیهز را نمونهه میهزان رو، ایهن از 46اسهت کهافی نمونهه بهرای مورد چهارصد _ است
 ایم. داده قرار
 ایهن بهر بنا است، باب چهل دارای دوم جلد و باب هیجده دارای کتاب اول جلد که آنجا از
 تیهروا از مختلفهی تعهداد دارای طبقهه ههر امها م.یهدار ازیهن قههطب 58 در رییگ نمونه به مجموع در

                                                   
که یکی42 ، تحقیه  در علهوم اجتمهاعیگیری اسهت ) ههای نمونهه ترین روش از مطمئن . علت انتخاب این روش این است 

هههای تحقیههه  در  روش(؛ زیههرا همههه اعضههای تعریهههف شههده در آن جهههت انتخهههاب شههدن شههانس برابهههر دارنههد )398ص
ر ای به مقدمههل جامعهه مهورد نظهر را دارد )کهها قابلیهت تعمهیم بهه   ( و نتایج این نمونهه116، صروانشناسی و علوم تربیتی

 (.123، صروش تحقی  در علوم انسانی

کهه باعهث افهزایش اعتبهار بیرونهی تحقیه  )قابلیهت تعمهیم(  . علت اسهتفاده از ایهن نمونهه43 گیری در چنهد امتیهاز آن اسهت 
یهانس  می کمتر بودن واریانس داخل طبقهات از وار ، به علت  ل جامعهه نسهبت بهه تصهادفی سهاده، احتمهال کهشوند: اوال 

های پهژوهش در علهوم  گلوگاه؛ 447، صتحقی  در علوم اجتماعیدهد. )ر. :  اهش میکا بیشتر گیری ر خطای نمونه
کتاب 94، صاجتماعی ، ابواب  گهاهی طبقهه الصهغیر  الجهامع( ثانیا  گهاهی  همگهون نیسهتند و  ای صهدها روایهت دارد و 

گهل  نهتوانند نمو دام نمیکهیچ  کگیری ساده و سیستماتی چند ده روایت؛ بنا بر این نمونه ای معهرف و قابهل تعمهیم بهه 
، می کتاب( به دست دهند. ثالثا  گانه جامعه )کل  ای از پارامترهای جامعه بهه دسهت آورد  توان برای هر طبقه برآورد جدا

 (.93، صاجتماعی های پژوهش در علوم گلوگاه)

ام در  kنظم )سیستماتیک( ههر عنصهر گیری م گیری ساده است. در نمونه تر از نمونه گیری منظم، در مواردی دقی  . نمونه44
گنجانده شود. و  ل فهرست انتخاب میک که بر حسب تعهداد نمونهه  kشود تا در نمونه  عبارت است از فاصل  دو نمونه 

 (.445، صتحقی  در علوم اجتماعیشود ) محاسبه می

که محق  در نظر که همان سط  خطای نمونه (α). در منابع روش تحقی ، آلفا45 گیرد را در سط  اطمینان   می گیری است 
شناسهان  (؛ بلکهه برخهی روش78، صپیمهایش در تحقیقهات اجتمهاعیداننهد ) قابل قبول مهی 10تا % 1، و در باز  %95%

ههای تحقیه  و چگهونگی ارزشهیابی آن در علهوم  روشداننهد ) درصهد را نیهز صهحی  مهی 10پهایری را  سهط  احتمهال خطا
 (.119ص، ید بر علوم تربیتیکانسانی با تأ

 .78. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ص46
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 ههر سههم ایهن بهر بنها 47هسهتند. طبقهات گهرید بها فاحشهی اخهتالف دارای طبقات برخی و است
 است. شده داده صیتخص و محاسبه طبقه آن حجم تناسب به طبقه

 لیتحل واحدهای و ها رده مقوالت،
 و شهوند. بنهدی طبقهه آن در دیهبا واحهدها کهه ییفضا از است عبارت محتوا لیتحل در مقوله

  48دهند.  می لیتشک را  یتحق اصلی مواد چون است؛ آن مقوالت هیپا بر محتوا لیتحل ارزش
 بهه نقهل بهار  در نظهری چارچوب در شده ارائه نظری یمبان اساس بر مقوالت تحقی ، این در
 اند. شده ارائه 1 شمار  جدول در  یتحق نیا مقوالت این اند. شده ایجاد آن انواع و معنا

 لیتحل مقوالت .1 شمارۀ جدول

 فرعی مقوالت اصلی مقوالت فیرد

1 
 «معنا به نقل» عدم

 بعینه( )نقل

 منبع یک از نقل

 منبع چند از نقل

2 
 ی«معنا به نقل»

 درست

 منبع یک از نقل

 منبع چند از نقل

3 
 ی«معنا به نقل»

 نادرست

 اصلی معنای با ویمسا غیر ی«معنا به نقل»

 اذکار ی«معنا به نقل»

 ادعیه ی«معنا به نقل»

 نمونهه افراد مطالع  با نیز - باشد نادرست ی«معنا به نقل» آثار همان که - مقوالت از ای پاره
 شد. خواهند ارائه تحقی  های یافته دوم بخش در هک اند شده کشف
   (analysis protocol)دگذاریک دستورالعمل و (Operational definitions) اتییعمل فیتعار

 سهاختن مشهخص» از عبهارت هکه اسهت کدگهااری دسهتورالعمل اتییعمل فیتعر از مقصود
 منظهور بهه عملهی و تجربهی  مال و ارهایمع نییتع آن، اتییعمل حوزه نییتع و ریمتغ کی حدود
 اسهت: حهوزه در دو تحقیه ، ایهن در دگهااریک اصول 49«.است ریمتغ آن سنجش و رییگ اندازه
 مراجعه با موارد این در معنا به نقل بررسی که - اصلی منبع تعداد حسب بر معنا به نقل تعیین

 آسههان هههم آنههها تشههخیص و اسههت گرفتههه انجههام - اسههت کههرده نقههل آن از سههیوطی کههه منبعههی بههه
 موجهود الگهوی اسهاس بهر کهه است نادرست و درست ی«معنا به نقل» تعیین دوم، حوز  است.

  گیرد. می انجام - است شده تدوین تحقی  این در که - نظری چارچوب در
                                                   

 79تنها  -که حرف باء است  -روایت است و در مقابل، طبقه دوم  3110دارای  -که حرف همزه است  -. مثال  طبقه اول 47
 تنها یک روایت دارد. -که حرف ظاء است  -سی و دوم   روایت دارد و طبقه

 .316، ص1یتی، جهای تحقی  در روانشناسی و علوم ترب . روش48

 .105محتوا، ص تحلیل   . روش49
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وش  لیتحل و هیتجز ر
 یعنههی ،(Descriptive Analysis) فییتوصه  ،یههتحق نیهها در هها داده لیههتحل و هیهتجز روش

 50 است. نمودار و جدول مانند فییتوص آمار کمک به نمونه، در  یتحق جینتا خالصه کردن
  ییایپا و اعتبار
  عبهارت کهه اسهت (Face Validity) صهوری اعتبهار  ،یهتحق نیها اعتبهار نیتهأم منبهع نیاوله

  دانههههش از جزئههههی  یهههتحق های افتهههههی هکهههه کننهههد اعههههالم مههههاهر، و صهههال  داوران کههههه اسهههت آن از
 51است. علمی

 مبهانی برخهی در اسهت ممکهن کهه اسهت این دارد، وجود تحقی  این اعتبار در هک یا دغدغه
 ههایی خدشهه تحقیه  ایهن در آمهاری جامعه  در توزیع نبودن طبیعی جمله از تحقی  این آماری
 بهه نیهز مسهئله ایهن پهایرش فهر  بهر امها نهدارد؛ را آن تفصهیل گنجهایش نوشهتار ایهن کهه شهود وارد

 ایهن نتایج و مبنا بر ای خدشه تحقی ، این خاص نوع نیز و رفته کار به آماری مبانی قوت علت
  52شد. نخواهد وارد پژوهش

  کههه _ (test – retest metod) مجههدد آزمهون _ آزمههون  یههطر از  یهتحق نیهها ییایههپا ابییهزار
  فورمههول کمههک بهها ییایههپا بیضههر و گرفتههه انجههام _ 53اسههت ییایههپا بررسههی هههای روش از کههیی

  رهههههایمتغ همههههه در کدگههههاار دو توافهههه  درصههههد اسههههت. شههههده محاسههههبه 54اتکاسهههه (pi) پههههای
                                                   

متغیره با سط  سنجش اسمی است و در تحلیل یهک متغیهره بها سهط  سهنجش  . زیرا تحلیل محتوا در این تحقی  تک50
کهه  شود و سهاده  ( استفاده میfrequency distributionاسمی از توزیع فراوانی ) تهرین راه تبیهین فراوانهی از طریه  جهدولی 

ن را حاالت متغیرها و یک ستون آن فراوانی هر حالت از متغیر و یک ستون هم درصد فراوانی آن حالت تشکیل سطور آ
 (.140 - 137، صپیمایش در تحقیقات اجتماعیشود )  دهد ارائه می  می

 .156ّمی در تحقی (، صکاربرد تحلیل محتوای ک) ای های رسانه پبام  تحلیل. 51

ترین روش، یعنی تصادفی طبقاتی انتخاب شده است و به همهین جههت ضهعف  از طری  مناسب. زیرا اواَل، این نمونه 52
های مقبول و شاید  گیری جبران نمود و این نوع جبران، از روش توان با قوت نمونه پراکنش و توزیع )بر فر  وجود( را می

که در مبانی رو منحصر به فرد در آمار و نمونه ، همان طور  گفته شد، میزان خطا در این تحقی  در گیری است. ثانیا  شی 
کم )پنج درصد( لحاظ شده است و از نظر مبانی آماری، این مسئله امتیازی مههم در قهدرت تعمهیم اسهت.  حد بسیار 
که  همچنین، بر فر  وارد شدن این اشکال، هدف این تحقی ، با پژوهش در علوم اجتماعی تفاوت دارد؛ به این معنا 

کتاب در این تحقی ، ارز از نظهر میهزان اطمینهان در اسهتنادات سهیوطی مهورد توجهه اسهت و نتهایج  الجامع الصهغیریابی 
کیفی  کتابخانه -نمون  مورد بررسی تفصیلی  کهافی  -ای ارائه شده است  که در این تحقی  با روش  برای این اظهار نظر 

گیهرد، و  که قدر معتنابهی از روایات مورد بررسی قرار  تهوان در  دار شهود، مهی اطمینهان مهورد نظهر خدشههاست؛ زیرا همین 
گر چه ضریب اطمینان در تعمیم نتایج نمونه به جامعه قابل خدشه باشد. کرد؛  کتاب اظهار نظر   مورد هم  

 .62. پیمایش در تحقیقات اجتماعی، ص53
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  %7 از کهههه اسهههت  آن ییایهههپا بیضهههر ارزش در شهههاخص و اسهههت آمهههده دسهههت بهههه درصهههد صهههد
  لکمشهه بهها  یههتحق رارکههت و خههود دسههتاوردهای ریتفسهه بههرای  صههورت، نیهها ریههغ در نباشههد. متههرک
  نیههها اسهههت، زانیهههم نیههها از بهههاالتر فهههو  محاسهههبه جههههینت کهههه آنجههها از و 55بهههود خواهنهههد رو  بهههه رو

 است. ایپا  ،یتحق

 قیتحق های افتهی
  بهههه نقهههل انهههواع بهههه یلهههک ینگهههاه شهههوند:  مهههی ارائهههه کلهههی دسهههته سهههه در  یهههتحق ههههای افتههههی
 بههه نقهل» از مههوارد برخهی اسههتداللی بررسهی و نمونههه در تصهحیف بههه یلهک ینگههاه نمونهه، در معنها
 نادرست. ی«معنا

 منتخب نمونه در معنا به نقل انواع به کلی نگاه
 27 در زیهرا نگرفهت؛ امانجه قضاوتی آنها مورد در روایت 42 تعداد نمونه، افراد مورد چهارده از
 و نشهد یافهت کتهاب آن در روایهت امها شهد، یافهت بود، داده ارجاع آن به وطییس هک یکتاب مورد،

 ،اتیخماسه ماننهد اسهت؛ بهوده ابیهنا مها زمهان در ایشهان ارجهاع مهورد کتهاب ههم مهورد پانزده در
 ایهن - اسهت مهورد 358 کهه - بقیه مورد در سنی.  ابن تألیف ،النبی  طب و َطاِهر بن َزاِهر تألیف
 وجهود معنها بهه نقهل %49 حهدود عنهیی مهورد، 177 در نمونهه، لکه در اسهت: آمده دست به نتایج
 متفهاوت ههایی نقهل دارای اسهت، داده ارجهاع آنهها به را روایت سیوطی که مصادری یعنی دارد؛

 عبارت ،182 و 177 جمع البته است. عینه به نقل %51 یعنی مورد، 182 در و هستند ایشان با
 علهت بهه واحهد، یهک افزونهی ایهن که کل مورد 358 از بیشتر عدد یک یعنی ،359 عدد از است
 و 2 شههمار  جههدول در نتههایج ایههن اسههت. روایههت یههک در نادرسههت معنههای بههه نقههل مههورد دو وجهود
 است. شده ارائه 1 شمار  نمودار
 

 منتخب نمونۀ در معنا به نقل عدم و معنا به نقل کلی فراوانی .2 شمار  جدول

 درصد فراوانی معنا به نقل نوع فیرد

 51 % 182 بعینه( )نقل معنا به نقل عدم 1

 49 % 177 معنا به نقل 2

 100% 359 مجموع

                                                   
 .151ّمی در تحقی (، صکوای اربرد تحلیل محتک) ای های رسانه پبام  تحلیل. 55
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 نقهل عینها   منبهع یک از را مورد چهل و صد است، شده نهیع به نقل هک مواردی تعداد بین در
  است. کرده
 نقهل %63/31 تقریبها   دارد، وجهود نادرست( یا )درست نامع به نقل هک مواردی تعداد بین در

 منبهع چنهد از درسهت معنهای بهه نقهل % 88/59 تقریبا   و 56است منبع یک از درست معنای به
 بههه نقههل % 77/6 در تقریبهها   و منبههع یههک از نادرسههت معنههای بههه نقههل نیههز %69/1 تقریبهها   و اسههت
 2 شههمار  نمههودار و 3 شههمار  جههدول در ههها یافتههه ایههن دارد. وجههود منبههع چنههد از نادرسههت معنههای

 است. شده ارائه
 

 «معنا به نقل» های گونه فراوانی .3 شمار  جدول
 منبع تعدد عدم و تعدد اساس بر منتخب نمون  در

 درصد فراوانی معنا به نقل نوع فیرد

1 
نقل به معنای 

 درست

  %63/31 56 از یک منبع
 % 88/59 106 از چند منبع

2 
ه معنای نقل ب

 نادرست

 % 69/1 3 از یک منبع

 % 77/6 12 از چند منبع

 %97/99 177 مجموع

                                                   
ِگرد شدن عدد طب  مبانی ریاضی است.56  . تقریبی بودن اعداد به جهت وجود اعشار و 

   %
92 
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 منتخب نمونه در تصحیف به کلی نگاه
 در میههزان ایههن اسهت. آمههده دسههت بهه نمونههه ایههن در تصهحیف مههورد سههه تنهها ههها، یافتههه طبه 
 سههه و )هشههتاد %83/0 حههدود یعنههی مههورد، سههه - اسههت روایههت مههورد 358 کههه - نمونههه مجمههوع
 است. درصد یک از کمتر یعنی درصد(، صدم

رسی  منتخب نمونه در نادرست ی«معنا به نقل» و «تصحیف» موارد استداللی بر
 معنها بهه نقهل نادرسهت شهکلی بهه کهه - را نمونهه در موجهود روایهات ها، یافته از قسمت این در
 احتمهههالی مهههوارد تعیهههین و یهههاتروا آن اصهههل ارائهههه بههها - انهههد  گرفتهههه قهههرار تصهههحیف مهههورد یههها شهههده

 چهارچوب در شهده ارائهه مبانی اساس )بر معنا به نقل نادرستی وجه بر استدالل نیز و تصحیف
  دهیم. می قرار بررسی مورد نظری(
 آن تصحیف یا ذکر معنای به نقل
کم المسههتدر  ،ترمههای سههنن از وطییسهه  پیههامبر کههه اسههت کههرده نقههل داوود ابههی سههنن و حهها
کرم   فرمود: ا

ا ُُِإذَّ
َّ
ُأ ُکَّ ُُلَّ د  حَّ

َّ
ُأ اُْمُک  اما عَّ لُُْطَّ ْل یَُّفَّ ِإْنُُاّلِل،ُِبْسِمُُق  نُفَّ ِسَّ ْنُُنَّ

َّ
نُأ ُْذُیَّ ُُرَُّک  ُُاّلِلُُاْسنمَّ نایلَّ عَّ ِلنِهُُیِفُُتَّ و َّ

َّ
لُُْأ نْل یَُّفَّ ُق 

یُاّلِلُُِبْسِمُ ِلِهُُعَّ و َّ
َّ
ُُأ 57ُُآِخِرِه.ُوَّ

                                                   
کرد، « اهّلل یسم». هرگاه فردی از شما غاایی خورد، در آغاز غاا 57 گر نام خدا را در آغاز غااخوردن فراموش  هرگاه [بگوید و ا

 

گونه2نمودارشمار    در نمون  منتخب بر حسب تعدد و عدم تعدد منبع «نقل به معنا»های  . فراوانی 



بی 
رزیا

ا
«

معنا
ل به 

نق
»و « 

تص
ف

حی
 »

صغیر
مع ال

لجا
در ا

 

 

 

103 

کم اما   یعنی: اند؛ کرده درج «یفِ » تعبیر ذکر، این در «َعلی» جای به ترمای و نیشابوری حا
ِلِهُُیِفُُاّلِلُُِبْسِمُ و َّ

َّ
ُُأ 58ُُآِخِرِه.ُوَّ

  است: نوشته بلکه ندارد، را تعبیر دو این از کدام  هیج نیز ابوداوود و
ُُاّلِلُُِبْسِمُ ه  لَّ و َّ

َّ
ُُأ .ُوَّ ه  59ُُآِخرَّ

  تفههاوت معنهها، بههه نقههل و تصههحیف بههین فههر  در نظههری مبههانی در گفتههه پههیش مباحههث طبهه 
کم با سیوطی نقل  معنها بهه نقهل دایهر  از تصهحیف احتمهال بها تهوان می را ترمای و نیشابوری حا

 ههم بهه هها خهط دسهت برخی خصوص به خطی، متون نگارش در «علی» و «فی» زیرا کرد؛ بیرون
 ،ریالصهههغ الجهههامع کتهههاب در آن وجهههود و ابهههوداوود  نسهههخه در «علهههی» فقهههدان امههها هسهههتند؛ شهههبیه

گهههر ایههن، بههر بنههها نیسههت. توجیهههه قابههل تصههحیف احتمهههال بهها کهههه اسههت مشههکلی  را مهههورد ایههن ا
 را اذکهار کهه شهد گفتهه نظهری مبهانی در زیرا است؛ نادرست نوع از معنا به نقل ندانیم، تصحیف

  کرد. معنا به نقل نباید
 ادعیه معنای به نقل
کهرم پیامبر که است کرده روایت اوس بن شداد از نقل به نسایی و ترمای از وطییس  در ا

 فرمود: دعایی
ُ م َّ ه  ُُالل َّ ُِإن ِ

لُ 
َّ
ْسأ
َّ
ُأ ُُکَّ ا َّ بَّ ُُاألَّْمنِر،ُیِفُُالث َّ لُ ُوَّ

َّ
ْسنأ
َّ
ُأ زُُِکَّ نعَّ ُمیَّ ْشنِد،ُةَّ ُُالر   لُ ُوَّ

َّ
ْسنأ
َّ
ُأ نُکَّ ِتنُرَُّْکُش  ُِنْعمَّ ُُ،کَّ ُوَّ

ُ ْسنَّ تُُِح  ادَّ ُِعبَّ ُُ،کَّ لُ ُوَّ
َّ
ْسأ
َّ
ُأ اُکَّ انا ا،ُِلسَّ ناِدقا ُُصَّ ناُوَّ ْلبا نلُُِقَّ ا،یسَّ ُُما نوذ ُُوَّ ع 

َّ
ُِبنُأ نر ُُِِمنْنُُکَّ ناُشَّ ،ُمَّ نم  ْعلَّ ُُتَّ ُوَّ لُ 

َّ
ْسأ
َّ
ُأ ُُِمْنُُکَّ اُرُِیُْخَّ ،ُمَّ م  ْعلَّ ُُتَّ ْغِفرُ ُوَّ ْستَّ

َّ
ُأ اُکَّ ُُِم َّ م  ْعلَّ ُِإن َُُّتَّ ُُکَّ ْنتَّ

َّ
ُُأ م  َل َّ ُُعَّ 60ُُوِب.یُ الغ 

  اصهههل و کهههرده روایهههت اوس بهههن شهههداد از نقهههل بهههه نسهههایی و ترمهههای از را روایهههت ایهههن سهههیوطی
 نیهز آخهر بخهش و دارد وجهود ههایی پهیش و پهس نسهایی نقهل در امها 61اسهت، همهین ترمای در آن

   ندارد: وجود
ُالل َُّ ننم َّ ُُه  ُِإن ِ

لُ 
َّ
ْسننأ
َّ
ُأ ُُکَّ ننا َّ بَّ ُُاأْلَّْمننِر،ُیِفُُالث َّ زُُِوَّ نناْلعَّ ُمیَّ ُُةَّ ننیَّ ْشننِد،ُعَّ ُُالر   لُ ُوَّ

َّ
ْسننأ
َّ
ُأ ننُکَّ ِتننُرَُّْکُش  ُِنْعمَّ ُُ،کَّ ُوَّ

ُ ْسنَّ ِتنُح  ادَّ ُِعبَّ ُُ،کَّ لُ ُوَّ
َّ
ْسنأ
َّ
ُأ ناُکَّ ْلبا نلُُِقَّ ا،یسَّ ُُما اُوَّ نانا ا،ُِلسَّ ناِدقا ُُصَّ لُ ُوَّ

َّ
ْسنأ
َّ
ُأ ُُِمنْنُُکَّ ناُرُِْینخَّ ،ُمَّ نم  ْعلَّ ُُتَّ ُوَّ

                                                                                                                        
 »بگوید  ]به یاد آورد

َ
ِلِه َوآِخِرِه ِبْسِم اهّلِل َعلی أ  (.75، ص1، جالصغیر الجامع « )ّوَ

 .121، ص4؛ المستدر  علی الصحیحین، ج352، ص3. سنن الترمای، ج58
 .347، ص3، جسنن ابی داوود. 59
 . 226، ص1، جالجامع الصغیر. 60

 .348، ص5، جسنن الترمای. 61
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وذ ُ ع 
َّ
ُبُُِأ ر ُُِِمْنُُکَّ اُشَّ ،ُمَّ م  ْعلَّ ُُتَّ ْغِفرُ ُوَّ ْستَّ

َّ
ُأ اُکَّ .ُمِلَّ م  ْعلَّ 62ُُتَّ

 شد گفته نظری مبانی در اوال   زیرا ندارد؛ معنا در تفاوتی ها پیش و پس این که پنداشت نباید
 عنهوان بهه اسهت؛ کهرده دگرگهون را معنها تغییهرات ایهن عهالوه،  به کرد. معنا به نقل نباید را دعا که

لُ  َو » جای به نسایی مثال،
َ
ْسهأ

َ
ا َک أ ا، ِلَسهان  لُ  َو » تعبیهر «ما  یَسهلِ  َقْلبها   َو  َصهاِدق 

َ
ْسهأ

َ
،یَسهلِ  َقْلبها   َک أ  َو  ما 

 سههلیم، قلههب درخواسههت بههر صههاد  زبههان درخواسههت تقههدم کههه آن حههال و دارد «َصههاِدقا   ِلَسههانا  
 کهه طور همان باشد؛ سالم تواند نمی قلب نرسد، صد  به زبان تا که باشد معنا این به تواند می

کرم رسول که است روایت   فرمود: ا
قُِیَُُّل ُمیَُّإُُِی ُْستَّ ُُان  ْبد  ُُعَّ ت َّ قُِیَُُّحَّ ُُیَُّْستَّ ه  ْلب  ُُقَّ ُُوَّ قُِیَُُّلَّ ُُی ُْستَّ ه  ْلب  ُُقَّ ت َّ قُِیَُُّحَّ هُُیَُّْستَّ ان  63ُُ.ُِلسَّ

  معنا در دخیل قیود و اجزا حذف
 مهوارد برخهی در کهه اسهت منتخهب نمونه  در مهورد هفهت دارای نادرسهت، معنای به نقل این
 دارد: وجود نیز تصحیف احتمال

. ِعْتِ   َعْدَل  ِلْلَوَلِد  اَن ک َنْظَرة   َوَلِدِه  ِإَلی الواِلُد  َنَظَر  ِإذا .1    64َنَسَمة 
 مشهخص او اسهت. کهرده نقهل عبهاس ابهن از نقهل بهه و طبرانهی کتهاب از را روایت این سیوطی

 ذکهر طبرانهی الصهغیر المعجهم در روایهت ایهن دارد. نظهر در را طبرانهی کتهاب کهدام که است نکرده
  است: شده روایت عباس ابن از شکل این به نیز وی الکبیر  المعجم در و نشده

ا رَُُِّإذَّ ظَّ ُُنَّ اِلد  ُُاْلوَّ ِدِهُُِإیلَّ لَّ ُُوَّ ه  ر َّ سَّ ُُفَّ ُکَّ ِدُُانَّ لَّ ُُِلْلوَّ .ُِعْت   ة  مَّ سَّ 65ُُنَّ

 نیا با ؛است شده نقل عبارت نیهم به هم االوسط  المعجم عنیی طبرانی، گرید کتاب در و
کثهر» جهای به که تفاوت کبهر» لفهظ «ا ُه » قیهد خهود، نقهل در سهیوطی 66دارد. قهرار «ا  حهاف را «َفَسهّرَ
 قیههد حهاف علهت بهه معنها، بهه نقهل ایهن ایهن، بههر بنها اسهت. دخیهل معنها در کهه ایهن بها انهد؛ کهرده

 نیست. مساوی اصلی معنای با معناساز،
َعاِء. یفِ  َن یاْلُمِلّحِ  ِحّبُ یُ  اهّلَل  ِإّنَ  .2   67الّدُ

 در بیهقهههی و الکامهههل در عهههدی ابهههن نیهههز و النههوادر در ترمهههای حکهههیم از را روایهههت ایهههن سههیوطی
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 68اسهت؛ همهین الکامهل و النهوادر کتهب در آن اصهل اسهت. کهرده روایهت عایشه از ،مانیاال شعب
 ایهن، بهر بنها 69دارد. وجهود «ِحهّبُ ُی لَ » تعبیهر ،«ِحهّبُ یُ » تعبیهر جهای بهه ،مانیاال  شعب کتاب در اما
کیهد حهاف علههت بهه معنها، بههه نقهل ایهن کیهد، «الم» در معناسههاز تأ  مسههاوی اصهلی معنههای بها تأ

 این آغاز در تصحیف بار  در شده طر  نظری مبانی مصدا  را تفاوت این که این مگر نیست؛
 بدانیم. کاتبان تصحیف محصول را آن و کرده ارزیابی مقاله
ة   َن یَسْبِع  ْوم  َی  ّلِ ُک  یفِ  اهّلل اْسَتْغَفَر  َمِن  .3  َلهة  ْی لَ  یِفه اهّلل اْسهَتْغَفَر  َوَمهِن  َن یاِذبِ َکهالْ  ِمهَن  َتهْب ْک یُ  َلْم  َمّرَ
ة   َن یَسْبِع    70ن.یالغافل من َتْب ْک یُ  َلْم  َمّرَ

 کههرده نقههل عایشههه از سههنی،  ابههن تههألیف ،اللیلههه و الیههوم عمههل کتههاب از را روایههت ایههن سههیوطی
 محسههوب غافهل نیهز و دارد وجهود «َن یاْلَغههاِفلِ » ،«َن یاِذبِ َکهلْ ا» جهای بهه اصههلی، منبهع در امها اسهت،
 «َلِتهِه ْی لَ  یِفه» بهه را آن نیهز دوم عبهارت در و است کرده مقید «ْوِمِه َی  یفِ » به اول عبارت در را نشدن
 معنای با معناساز، ودیق یبرخ حاف علت به معنا، به نقل این این، بر بنا 71است. کرده مقید
 نیست. مساوی اصلی
ة   ِماَئهههَة  ْوم  َیههه یِفههه َوِبَحْمهههِدِه  اهّلل ُسهههْبَحاَن  قهههاَل: َمهههْن  .4 هههْت  َمهههّرَ ِإْن  اُه َیهههَخَطا ُحّطَ   ِمْثهههَل  اَنهههْت ک َو
  72اْلَبْحِر. َزَبِد 

 و احمههد مسههند ،الترمههای سههنن ،مسههلم صههحی  ،یالبخههار صههحی  از را روایههت ایههن سههیوطی
 شده نقل شکل همین به حنبل  بنا و مسلم بخاری، روایت در و است کرده نقل ماجه  ابن سنن

 یِفه» قیهد نیهز ترمهای روایهت در 74نهدارد. وجهود «ْوم  َیه یِفه» قیهد ماجهه،  ابهن روایت در اما 73است،
 » نیهز «اْلَبْحهرِ  َزَبهِد  ِمْثهَل » جای به و ندارد وجود «ْوم  َی 

َ
 بهر بنها 75اسهت. نگاشهته «الَبْحهرِ  َزَبهِد  ِمهْن  َثهَر ْک أ

 نیسهت. مسهاوی اصهلی معنهای بها معناسهاز، ودیق یبرخ حاف علت به معنا، به نقل این این،
کثر» لفظ تبدیل  شود. می درج بعد بخش ذیل در نیز «مثل» به «ا
  76رضا. الصبر .5
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کر  ابن و النوادر در ترمای از را روایت این سیوطی  کهرده نقهل یابوموسه از دمشه  خیتهار در عسا
کر، ابهن ایهترو در امها 77اسهت؛ شکل همین به ترمای روایت در و است  ذکهر «ال» بها را رضها عسها
یههادی معنههایی تفهاوت روایههت دو نیهها کههه اسههت روشههن 78اسههت. کهرده  روایههت طبهه  زیههرا دارنههد؛ ز

 روایهت طبه  امها 79اسهت؛ رضها مقام از ای مرتبه و رضایت نوعی خود صبر، یعنی ،«رضا الصبر»
 بهه نقهل ایهن ایهن، بر بنا دارند. اتحاد ینوع هم با و است رضا همان صبر، یعنی ،«الرضا الصبر»

 بها ،«ال» چهون معنهاآفرین جزئهی عهدم و وجهود در معناسهاز ادبهی قواعهد اقتضهای علهت به معنا،
 را آن و نهدانیم معنها بهه نقهل هم را تبدیل این است ممکن چه گر نیست؛ مساوی اصلی معنای
 کنیم. ارزیابی تصحیف نوعی - شد گفته تر پیش که - تصحیف نظری مبانی طب 
ُب یُ  ِه ْی َعلَ  َ  ینِ  َمْن  .6    80ِه.ْی َعلَ  َ  ینِ  ِبَما َعّاَ

 از احمهد مسهند و الترمهای سهنن ،مسهلم صهحی  ،یالبخهار صهحی  از را روایهت ایهن سیوطی
 روایههت در امها 81اسهت؛ شهده نقههل شهکل همهین بهه مسهلم و بخههاری روایهت در و کهرده نقهل مغیهره
ُب یُ » قیهد جای به ترمای َب » قیهد «َعهّاَ  بهه را عهااب نیهز حنبهل ابهن روایهت در 82رد.دا وجهود «ُعهّاِ
 ودیههق یبرخهه حههاف علههت بههه معنهها، بههه نقههل ایهن ایههن، بههر بنهها 83اسههت. کههرده مقیههد قیامههت زمهان

 نیست. مساوی اصلی معنای با است، قیامت به عااب تقید همان که معناساز
ْن  .7

َ
ُخَا یَ  أَل

ْ
َحُد  أ

َ
 َی فَ  َع،یِب َی فَ  َتِطَب،ْح َی فَ  الَجَبِل  ِإَلی ْغُدَو یَ  ُثّمَ  َحْبَلُه  ْم ُک أ

ْ
َ ،یَ  َو  َل ُک أ  َلُه  ر  ْی َخ  َتَصّدَ

ْن  ِمْن 
َ
َل یَ  أ

َ
اَس. ْسأ   84الّنَ

 نقههل ابههوهریره از النسههائی سههنن و مسههلم صههحی  ،البخههاری صههحی  از را روایههت ایههن سههیوطی
 بهه النسهائی سهنن و مسلم صحی  در اما 85است، شکل همین به بخاری روایت در و است کرده
ْن  ِمْن  َلُه  ر  ْی َخ » عبارت جای

َ
َل یَ  أ

َ
اَس  ْسأ   که: است عبارت این ،«الّنَ

ُ ُُرُ یُْخَّ ه  ْنُُِمْنُُلَّ
َّ
ُیَُُّأ ِتَّ

ْ
ُُأ َلا ج  ُُرَّ اه  ْعطَّ

َّ
ُُأ ُُعَّ  َُُّاّلل  ل َّ جَّ ْضِلِه،ُِمْنُُوَّ ُیَُّفَُُّفَّ ه  لَّ

َّ
،ُْسأ اه  ْعطَّ

َّ
ْوُُأ

َّ
.ُأ ه  عَّ نَّ 86ُُمَّ
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ُ ُُرُ یُْخَّ ه  ْنُُِمْنُُلَّ
َّ
ُیَُُّأ لَّ

َّ
،ُْسأ َلا ج  ْوُُِهُیْعِطُیُ ُرَّ

َّ
ُُْأ .میَّ ه  ع  87ُُنَّ

 و رز  حقیقهت به را انسان اصل، عبارت زیرا نیستند؛ معنایی تساوی دارای عبارات نیا و
گهر که دهد می توجه است متعال خدای که معاش  اسهت، گرفتهه خهدا از دارد، دارایهی ای بنهده ا
گههر کههه دارنههد اضههافه هههم را نکتههه ایههن همچنههین کههرد. گههدایی او بنههدگان از نبایههد پههس  بههه انسههان ا

 است. نکوهیده او کار هم باز شود، داده او به هم چیزی یعنی برسد، هم گدایی از هدفش
  اخص جای به اعم لفظ از استفاده

 است: منتخب نمون  در مورد دو دارای نادرست، معنای به نقل این
1.  

َ
ا. َک َذلِ  َغَبُنُه  اَن َک  َفَغَبَنُه  ُمسِلم   ِإَلی اْسَتْرَسَل  ُمسِلم   َمایُّ أ   88ِرب 

 در و اسههت کههرده نقهل ابوامامههه از االولیههاء  حلیهة در اصههفهانی ابههونعیم از را ایهترو ایههن سهیوطی
ْعراُب  )قاَلِت  آی  یمقتضا به و 89دارد. وجود «ُمْؤِمن  » تعبیر «ُمسِلم  » جای به آن اصل

َ
ا اأْل  ُقهْل  آَمّنَ

ْسَلْمنا ُقوُلوا ْن ِک ل َو  ُتْؤِمُنوا َلْم 
َ
ا َو  أ  آن از اعهّم  و اسهالم از برتهر ایمهان 90م(،ُک وبِ ُقُله  یف ماُن یاإْل  ْدُخِل یَ  َلّمَ

 معنهای بها اخهص، لفظ جای به اعم لفظ دادن قرار علت به معنا، به نقل این این، بر بنا است.
 نیست. مساوی اصلی
ُج  یِإنِّ  .2 َحّرِ

ُ
ِع  َحّ َ  ْم ُک ْی َعلَ  أ ِة. َو  ِم یِت َی الْ  ِن ْی َف یالّضَ

َ
   91اْلَمْرأ

 از االیمههان  شههعب در بیهقههی نیههز و المسههتدر  در ابورینیشهه مکحهها از را روایههت ایههن سههیوطی
 نقههل یههک طبهه  اسههت: گونههه دو بههه المسههتدر  تههابک در آن اصههل و اسههت کههرده روایههت ابههوهریره
 تعبیهر ،«حه » جهای بهه ،االیمهان  شهعب نقهل طبه  نیهز و مکحها دیگهر نقهل طبه  و 92است همین

 علهت بهه معنها، بهه نقهل ایهن این، بر بنا است. مال از اعم ح  است روشن و 93دارد وجود «مال»
 نیست. مساوی اصلی معنای با اخص، لفظ جای به اعم لفظ دادن قرار

 اصل با معنوی متباین واژۀ از استفاده
 است: منتخب نمون  در مورد چهار دارای نادرست، معنای به نقل این
کثر» جای به «مثل» تعبیر دادن قرار .1  قبل. مبحث در 4 شمار  روایت در «ا
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ِمه ِن یِمههَی الْ  َصهاِحُب  .2
َ
ههَماِل، َصهاِحِب  َعَلههی 94ن  یأ  ِبَعْشههرِ  ِتَبهْت ُک  ِبَحَسههَنة   اْلَعْبهُد  َعِمههَل  َفهِاَذا الّشِ

ْمَثاِلَههها،
َ
َراَد  َئة  ّیِ َسهه َعِمههَل  ِإَذا َو  أ

َ
ههَماِل  َصههاِحُب  َفههأ ْن  الّشِ

َ
ْمِسهه ِن:یِمههَی الْ  َصههاِحُب  َقههاَل  ُتَبَهههاْک یَ  أ

َ
 ،ْک أ

،َساَعا ِسّتَ  ُک ْمِس ُی فَ  ا،ْی َشه ِه ْیهَعلَ  ُتْب ْک یَ  َلْم  ِمْنَها اهّلَل  اْسَتْغَفَر  َفِاِن  ت   ِتَبهْت ُک  اهّلَل  ْسهَتْغِفرِ یَ  َلهْم  ِإْن  َو  ئ 
. َئة  ّیِ َس  ِه ْی َعلَ     95َواِحَدة 

 نقل ابوامامه از االیمان  شعب در بیهقی از و الکبیر  المعجم در طبرانی از را روایت این سیوطی
 َئة  ّیِ َسهه» قیههد و «َسههاَعات   ِسههّتَ » قیههد ابوامامههه، از الکبیههر المعجههم نقههل یههک در امهها اسههت؛ کههرده

 وجههود «َسههاَعات   ِسههّتَ » قیههد ابوامامههه، از الکبیههر المعجههم دیگههر نقههل در و 96نههدارد. وجههود «َواِحههَدة  
 دقیهو نیهز بیهقی 97ندارد. وجود «َواِحَدة   َئة  ّیِ َس » مرکب قید و دارد وجود «َئة  ّیِ َس » قید تنها اما دارد،
 اضهافه «َسهاَعات   ِسهّتَ » قیهد از بعد که تفاوت این با است؛ کرده ذکر را سیوطی روایت در ماکور
ْو  است: کرده

َ
. َسْبَع  أ  قیهد که روایتی در «َئة  ّیِ َس » به «َواِحَدة  » قید افزودن در معنا به نقل 98َساَعات 

 کنهد وحهدت بهر داللت تواند می نآ تنوین ادبی، نظر از زیرا است؛ توجیه قابل ندارد، را «َواِحَدة  »
 بهه بهدی سهزای و برابهر ده بهه نیکهی جزای که است نموده تصری  کریم قرآن نیز محتوایی نظر از و

 بهه سهاعت هفهت تعبیهر و نقهل یهک در اطهال  همهان کهه - تصهرفات سهایر در اما 99است. همان
 بهر بنها .نیسهت تصهحی  قابهل سهیوطی معنهای بهه نقهل - باشهد دیگر نقل در ساعت شش جای
 اصهلی معنهای بها روایهت، لفهظ جهای بهه متبهاین لفهظ دادن قهرار علت به معنا، به نقل این این،

 نیست. مساوی
َثة   اهّلُل: َقاَل  .3 َنا َثاَل

َ
ْعَطهی َرُجهل   اَمهِة:َی الِق  ْوَم َیه َخْصهُمُهْم  أ

َ
ا َبهاَع  َرُجهل   َو  َغهَدَر، ُثهّمَ  یِبه أ   ُحهّر 

َ
 َل َکهَفأ

َجَر اْس  َرُجل   َو  َثَمَنُه،
ْ
ِج  َتأ

َ
ایأ ْجَرُه. ْعِط یُ  َلْم  َو  ِمْنُه  َفاْسَتْوَفی ر 

َ
  100أ

 در و اسههت کههرده نقههل ابههوهریره از احمههد مسههند و البخههاری صههحی  از را روایههت ایههن سههیوطی
 از بعهد اوال   دارد: وجهود تفهاوت دو احمهد مسهند در امها 101اسهت، شهکل همهین بهه بخهاری روایهت

                                                   
کتهب اههل سهنت،  . این نکته الزم به تاکار است )گر چه ارتباط94 کهه در بسهیاری از  مسهتقیم بها موضهوع ایهن مقالهه نهدارد( 

ِمین  »همین تعبیر 
َ
کتب شیعه و 171، ص9، جاالیمان شعب؛ 191، ص8، جالکبیر  المعجموجود دارد )« أ (، اما در برخی 

ِمین  »اهل سنت، به جای تعبیر 
َ
ِمیر  »تعبیر « أ

َ
کهه ظهاهرا  402، ص2، جارشهاد القلهوب؛ 207، ص، االمهالیوجهود دارد )« أ  )

ِمیر  »
َ
 تر است. مناسب« أ

 .92، ص2، جالجامع الصغیر. 95

 .247، ص8، جالکبیر المعجم . 96

 .191، ص8. همان، ج97

 .271، ص9، جاالیمان  شعب. 98

 .160 ، آیهانعام. سوره 99

 .236، ص2، جالجامع الصغیر. 100

 .90، ص3، جصحی  البخاری. 101
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 بهه ا  یثان و «َخَصْمُتُه  َخْصَمُه  ْنُت ُک  َوَمْن » که: است افزوده را عبارت ینا ،«اَمِة َی الِق  ْوَم َی  َخْصُمُهْم »
ههِه ُی  َلههْم  َو » تعبیههر «ْعههِط یُ  َلههْم  َو » تعبیههر جههای  اعطههاء بهها اسههتیفاء کههه اسههت روشههن 102اسههت. آمههده «َوّفِ

 امهها کنههد، پرداخههت شههده قههرارداد آن طبهه  کههه را اجههری یعنههی اجههر اعطههای زیههرا نیسههت؛ مسههاوی
 کهه کنهد پرداخهت کامهل ههم را او اجهر طلبهد، مهی کامل کار او از که طور همان یعنی راج استیفای

 ایهن، بهر بنها دههد. انجام بیشتری کار شود الزم عمل اثنای در یا باشد قرارداد از بیشتر او ح  بسا
 اصهلی معنای با روایت، اصلی لفظ با معنوی متباین لفظ دادن قرار علت به معنا، به نقل این

 نیست. مساوی
نْ  یفِ  َمْلُعوَناِن  َصْوَتاِن  .4 ، ِعْنَد  ِمْزَمار   َواآلِخَرِة: اَی الّدُ ة   َو  ِنْعَمة  .یُمِص  ِعْنَد  َرّنَ    103َبة 

 همهین بهه بهزار مسهند در کهه اسهت کهرده نقهل ضهیاء مختهار و بزاز مسند از را روایت این سیوطی
ة  » جای به اءیض مختار در اما 104است؛ شده نقل شکل   است: چنین «َبة  یُمِص  َد ِعْن  َرّنَ

ُ ْو   ْعِنُُصَّ ُُالل َّ ِصُُِعْندَّ ِة.یامْل  105ُُبَّ

 هنگهام بهه نالهه ،رمکها رسهول نظهر از کهه طهور همهان دارد؛ تفهاوت لعهن بها ناله است روشن
 و اسههباب و روزگههار از بههدگویی و لعهن و 106اسههت. بههد نادرسههت گفتهار هکههبل نیسههت، بههد مصهیبت
 ایهن، بهر بنها اسهت. نکوهیهد - اسهت بهوده شهایع انزمه آن در کهه - مصیبت هنگام به موجودات

 اصههلی معنههای بهها روایههت، لفههظ بهها معنههوی متبههاین واژ  از اسههتفاده علههت بههه معنهها، بههه نقههل ایههن
 نیست. مساوی

 محتوا تحلیل های یافته خالصۀ

 ههای یافتهه در خالصهه شکل به نادرست، ی«معنا به نقل» و «تصحیف» مختلف های گونه
 است. شده ارائه گونه هر فراوانی حسب بر 4  شمار جدول در تحقی 

 منتخب نمونه در نادرست ی«معنا به نقل» و «فیتصح» های گونه فراوانی .4 شمارۀ جدول

 درصد فراوانی معنا به نقل نوع فیرد

 %66/6 1 تصحیف( احتمال )با اذکار معنای به نقل 1

 %66/6 1 ادعیه معنای به نقل 2

 %66/46 7 مورد( دو در تصحیف احتمال )با معنا در لدخی اجزای و قیود حاف 3

                                                   
 .318، ص14، جمسند ابن حنبل. 102

 .101، ص2، جالجامع الصغیر. 103

 .62، ص14، جمسند بزار. 104

 .189، ص6المختارة، ج . األحادیث 105

 .51، ص7، جصحی  البخاری. 106
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 درصد فراوانی نوع نقل به معنا ردیف

 %66/26 4 روایت در موجود واژ  با معنا در متباین واژ  از استفاده 4

 %33/13 2 روایت در موجود واژ  از اعم واژ  از استفاده 5

 %7/99 15 مجموع

 الصغیر لجامعا در معنا  به نقل بر اساسی اشکال یک
 نقهل سهیوطی، خهود حتهی و درایه عالمان تصری  به شد، گفته نظری مبانی در که طور همان

 معنها بهه نقهل نوع هر اساس، این بر نیست. مجاز مکتوب متون در روایات تدوین از پس معنا به
 و اسهت مرجو  باشد، داشته را معنا به نقل دیگر شرایط که صورتی در حتی ،ریالصغ الجامع در
گر  جهامع دو و سهیوطی روش بهین ای مقایسهه است. اشتباه انجامد، نادرست معنای به نقل به ا

 کند. می مشخص بهتر را سیوطی روش ضعف تواند می زمینه این در شیعی روایی

 در را الکهافی روایهات هستم مقید ابتدا که است نوشته الوافی کتاب در کاشانی فیض مرحوم
 نیهز الشهیعه وسهائل 107کهنم. مهی ذکهر آن ذیهل در را الفقیهه و التهایب یاتروا بعد و بیاورم باب هر

 را روایتهی کهه کنهد نمهی عمهل سهیوطی مانند هرگز و کند می مشخص دقت با را ها نقل در  تفاوت
 تفههاوت منههابع آن همهه  گههاهی و چنههد یهها یههک بهها کههه دهههد اسههتناد منبههع چنههد بههه را آن و کنههد نقههل

  نویسد: می مثال   دارد؛ معنا( به )نقل محتوایی
ُ اه  وَّ نننُرَّ ُیُْالش َّ اِدِهُُخ  نننْنُُِبِإْسننننَّ نننِدُُعَّ م َّ َّ ُیَُُّْبنننِنُُُم  نننوبَّ ُُُْعق  نننه  ُُُِمْثلَّ ُُوَّ اه  وَّ فُُِرَّ ُینننامْل  ِنَعهههِة ُیِفُُد  ُمقْ ننننَلُاُالْ ْرسَّ ُُم 
ُ عَّ ة.یَُّالن ُُِمَّ 108ُُُادَّ

  الکهههافی از را روایههت ایههن همچنههین کنههد. مههی مشهههخص را مفیههد نقههل داشههتن اضههافه یعنههی
  کند: می نقل

بِ  َعْن 
َ
ْشَعرِ  ّی  َعلِ  یأ

َ
ْن  ،ّیِ اأْل ، َعْن  ُعَمَر، ْبِن  َحْفِص  َعْن  َرُه،َک َذ  َعّمَ بِ  َعْن  َساِلم 

َ
،یَبِص  یأ  ر 

ِبهه َعههْن 
َ
ْو  ا  ّیههُهوِد َی  َشههاَء  ِإْن  ُمههْت َی َفلْ  اِة َکههالّزَ  ِمههَن  َراطهها  یقِ  َمَنههَع  َمههْن  َقههاَل: اهّلِل  َعْبههِد  یأ

َ
 أ

.ّی َنْصَرانِ    ا 
  نویسد: می آن ذیل در و

ُ ُُوَّ اه  وَّ ُُرَّ    ِ نْر َمَحاِسهِن ُیِفُُاْلبَّ نْنُُ،الْ ِبُُعَّ
َّ
ِصنُأ ُُرُ یبَّ ُُوَّ اه  وَّ ُُرَّ وق  ند  ناِبُُیِفُُالص َّ ناِل،ُِعقَّ نْنُُاأْلَّْعمَّ بُُِعَّ

َّ
ُِه،ینأ

ْنُ ،ُعَّ ْعد  ِنُُسَّ ُُعَّ ِ  ِ ْر ْنُُ،اْلبَّ ِبُُعَّ
َّ
ِصُُأ هُرُ یبَّ 109ُُ.ُِمْثلَّ
                                                   

 .40، ص1، جالوافی. 107

 .33، ص9، جوسائل الشیعه. 108

 . همانجا.109
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 وایهتر ایهن عهین االعمهال ثهواب نقهل امها اسهت، روایهت ایهن عهین برقهی نقهل کهه معنها ایهن به
 دقیقها   شهده نقهل صهاد  امهام از بصهیر، ابهی از المحاسهن، در آنچهه اسهت. آن شهبیه و نیست
  است: چنین شده، نقل ایشان از االعمال ثواب در آنچه اما 110است همین

اُیِفُ وَّ نننِر ِبُُِةُیَّ
َّ
ِصنننُأ نننْنُُرُ یبَّ ِبُُعَّ

َّ
ْبنننِدُُأ نننْنُُ اّلِلُُعَّ ُُمَّ نننعَّ نَّ نننال  َُُّمَّ ُکَّ لُُْاةَّ نننْتُیَُّفَّ ُُِإْنُُم  ننناءَّ نننوِدُهیَّ ُُشَّ ْوُُاُای 

َّ
ُأ

انُِ ْصرَّ .یُ نَّ 111ُُاا
 ندارد. وجود روایت این در «ِمَن  َراطا  یقِ » تعبیر یعنی

  جهینت
 از نیمهی حهدود در سهیوطی گفت توان می درصد پنج خطای با است داده نشان  یتحق نیا

 ، %8 تعهداد، ایهن میهان از اسهت. کهرده معنها بهه نقهل را %49 یعنهی ریالصغ الجامع کتاب روایات
 بهه نقهل درسهت شهکل بهه را %92 و اسهت کهرده معنا به نقل نادرست شکل به را مود هپانزد یعنی
  است. کرده معنا

 سهه و )هشهتاد %83/0 حهدود کتهاب، کهل در گفهت تهوان مهی درصهد پنج خطای با همچنین
 قابهل تصهحیف، از میهزان ایهن کهه دارد وجود تصحیف درصد یک از کمتر یعنی درصد(، صدم
 کهن. روزگار در نویسی دست وضعیت با وی ه به رسد؛ می نظر به عیطبی امری و نیست اعتنا
 امهها اسههت، معنهها بههه نقههل از بههاالیی حجههم دارای ریالصههغ الجههامع کتههاب ههها، یافتههه ایههن بههر بنهها

 از انهد  همهین چهه گر است؛ کمتر تصحیف و کم آن در نادرست ی«معنا به نقل» خوشبختانه
 خهود کهه - سیوطی چون شناسی تیروا از هم آن اییرو جامع یک از نیز نادرست معنای به نقل
 اسهت، وارد او بهر کهه دیگهری مههم اشکال نیست. قبول قابل - است حدیث نقل قواعد به عالم
 مجهاز مطلقا   معنا به نقل روایی، جوامع تدوین از پس که شد گفته نظری مبانی در که است این

 ایشهان زیهرا شهد؛ خواههد وارد کتهاب یهنا بهر مهمهی بسهیار اشهکال مبنها، ایهن پهایرش با و نیست
 است. کرده معنا به نقل را روایات از نیمی تقریبا  

 اولیهه مصهادر و کهرده احتیاط منبع این از استفاده در محققان شود می توصیه صورت، هر در
کتفا ایشان نقل به و دهند قرار بازبینی مورد را  ننمایند. ا

 است: دهش حاصل تحقی  این در نیز ضمنی ج ینت سه
 نتهایج اسهت، سهیوطی ریهالکب  الجهامع کتهاب از برگرفتهه ریالصهغ الجهامع کتهاب کهه جا آن از .1

                                                   
 .87، ص1، جالمحاسن. 110

 .236. ثواب األعمال و عقاب األعمال، ص111
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  باشد. مفید هم کتاب آن لیتحل در تواند می تحقی  این
 ایههن ماننههد اسههت؛ گرفتههه صههورت سههازی معجههم اقتضههای بههه معنهها بههه نقههل اوقههات، گههاهی .2

  است: کرده نقل االولیاء  حلیة از را آن سیوطی که روایت

ُ لَّ حخِ ُُبَّ اس  ِم.ُالن َّ َلَّ ُُِبالس َّ

  است: چنین آن اصل و
ْنُ ُُعَّ س  نَّ
َّ
الَّ ُأ ُُقَّ الَّ ُُقَّ ول  س  ُ»ُ اّلِلُُرَّ لَّ حخِ ُُبَّ ناس  وا ُ،«الن َّ نال  نُقَّ ُُایَّ نولَّ س  ُُاّلِل!ُرَّ ُُِبنمَّ نلَّ حخِ ناس  ُبَّ ُالن َّ
الَّ  ِمُ»ُقَّ َلَّ 112ُُ«.ِبالس َّ

 هههایی گمههان حههد در را وایههیر الفبههایی معههاجم تههوان یمهه تحقیهه  ایههن نتههایج طبهه  ایههن بههر بنهها
 نمود. ارزیابی
 وارد یثیحههد هههای پههژوهش در را کّمههی محتههوای لیههتحل روش اسههت توانسههته تحقیهه  ایههن .3
 را تحقیه  ایهن در روشهی نه یزم دارد، شناسهانه روش دغدغ  که یا خواننده است ستهیشا و کند
 دهد. قرار خاص توجه مورد نیز

 کتابنامه
 چا  ع،یوالتوز والنشر للطباعة خضر دار روت:یب مقدسی، نیلدا اءیض ،المختارة ثیاألحاد _

  ؛1420 سوم،
 مؤسسههه نشههر و چهها  سههازمان قههم: لنگههرودی، فههر احسههانی محمههد ،ثیالحههد اخههتالف اسههباب _

   .1432 سوم، چا  ث،یالحد دار فرهنگی علمی

  .1414 اول، چا  الثقافة، دار قم: طوسی، حسن بن محمد ،یاألمال _

 دار ة:یالسهههعود ،یاصهههفهان نیالهههد شهههمس الحاجهههب(، ابهههن مختصهههر ر )شههه المختصهههر انیهههب _
  .1406 اول، ،یالمدن

 نههی، نشههر تهههران: بی،ینهها هوشههنگ ترجمههه: .ای،ید واس، ،اجتمههاعی قههاتیتحق در شیمههایپ _
  ش.1389 دوازدهم،

  .1415 ر،کالف دار روت:یب ر،کعسا ابن حسن بن علی ،دمش  نةیمد خیتار _

 چهها  سههمت، انتشههارات تهههران: فاضههل، رضهها ترجمههه: ببههی، لار ،اجتمههاعی علههوم در  یههتحق _
 ش.1378 پنجم،

                                                   
 .404 – 403، ص10، جاالولیاء حلیة . 112
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 اران،کههم و فیرا لیدان  (،یتحق در ّمیک محتوای لیتحل اربردک) ای رسانه های پبام  لیتحل _
 ش.1381 اول، چا  سروش، انتشارات تهران: علوی، بروجردی مهدخت ترجمه:

 ری،یههام سههاالرزاده نهادر ترجمههه: هولسهتی، .آر -ُال ،انسههانی و اجتمههاعی علهوم در محتههوا لیهتحل _
 ش.1373 اول، چا  ی،یطباطبا عالمه دانشگاه انتشارات تهران:

 تا. بی بة،یط دار وطی،یس رکب یأب بن الرحمن عبد ،یالراو بیتدر _

 علمههی مؤسسههه نشههر و چهها  سههازمان قههم: مسههجدی، دریههح ،ثیالحههد مههتن یفهه فیالتصههح _
  .1432 اول، چا  ث،یالحد دار فرهنگی

 انتشهار، سههامی تکشهر تهران: پور، عیرف فرامرز ،اجتماعی علوم در  یتحق خاص های کینکت _
 ش.1382 اول، چا 

  .1410 اول، چا  ه،یفق تبهکم قم: فراس، یأب بن ورام ،النواظر نزهة و الخواطر هیتنب _

نو _ غ الجامع شر  ریالّتَ  اول، السهالم، دار تبهةکم ا :یهر ،یحالنهک لیإسهماع بهن محمهد ،ریالّصَ
1432.  

 للنشههر، یالرضهه فیالشههر دار قههم: صههدو ، علههی بههن محمههد ،األعمههال عقههاب و األعمههال ثههواب _
  .1406 دوم،  چا 

 دار بیههروت: وطی،یسهه رکههب یأبهه بههن الههرحمن عبههد ،النههایر البشههیر احادیههث فههی ریالصههغ الجههامع _
  .1428 الفکر،

 مانیسههل طههاهر ،یلغههوال الههدرس یفهه جهههوده و آثههاره و اتهههیح و عصههره یوطیالسهه نیالههد جههالل _
  .1410 اول، االسالمی، تبکالم روت:یب حمودة،

  .1394 السعادة، مصر: اصفهانی، مینع أبو ،اءیاألول ةیحل _
 چها  ،رضهوی اسهالمی علهوم دانشگاه مشهد: ربانی، حسن محمد ،الحدیث درایة دانش _

  ش.1390 مهر هفتم،
 ش.1388 دوم، نی، نشر تهران: ک،یفل اوه ،فییک  یتحق بر درآمدی _

 ش.1389 اول، چا  زائر، انتشارات قم: مسعودی، عبدالهادی ،ثیحد فهم درسنامه _

 خیر محمد عطیه، الدین محی ،الحدیث و القدیمة المطبوعة الشریف الحدیث مؤلفات دلیل _
  .1418 دوم، حزم، ابن دار حنفی، الدین صال  یوسف، رمضان

 دار کتههانی، ضیالفهه  یأبهه بههن محمههد ،فةالمشههر السههنة تههبک مشهههور انیههلب المسههتطرفة الرسههالة _
  .1421 ششم، ة،یاإلسالم البشائر

 ثانی، دیشه ث(،یالحد ةیدرا فی رسائل مجموعه )ضمن ةیالدرا علم فی ةیالبدا لحال ةیالرعا _
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 ش.1390 چهارم، ث،یدارالحد قم:
 نیالحسهه عبههد ترجمههه: کههام نهود، وان لههو  وی،یههک مههونیر ،اجتمههاعی علههوم در  یههتحق روش _

  ش.1389 پنجم، ا،یتوت نشر تهران: گهر، کین

 نگههار، دانههش تهههران: مهر، یمحمههد غالمرضهها  (،یتحق یعمل ی)راهنمهها محتههوا  لیههتحل  روش _
 ش.1387 اول، چا 

 دوم، نههور، امیههپ دانشههگاه تهههران: دالور، یعلهه ،یتههیترب علههوم و روانشناسههی در  یههتحق هههای روش _
 ش.1386

 چا  دوران، نشر تهران: ابانگرد،یب لیاسماع ،تییترب  علوم و شناسی روان در  یتحق های روش _
 ش.1386 دوم،

 اهّلل عهزت ،تهییترب علهوم بهر دیهکتأ بها انسهانی علهوم در آن ابییارزشه چگهونگی و  یتحق های روش _
 ش.1388 پنجم، چا  ارسباران، تهران: نراقی،  فیس میمر نادری،

  .1430 اول، ة،یالعالم ةالرسال دار بیروت: ماجه، بن یزید بن محمد ،ماجه ابن سنن _

 تا. بی ة،یالعصر تبةکالم روت،یب األشعث، بن مانیسل ،داوود أبو سنن _

 م.1998 ،یاإلسالم الغرب دار روت:یب ترمای، سییع بن محمد ،یالترما سنن _

 دوم، ة،یاإلسههالم المطبوعههات تههبکم حلههب، نسههایی، بیشههع بههن احمههد ،الصههغری السههنن _
1406.  

  .1423 اول، الرشد، تبةکم ریا : هقی،یب نیحس بن أحمد ،مانیاإل شعب _
 تا. بی ،یالعرب  الترا   اءیإح دار روت:یب حجاج، بن مسلم ،مسلم صحی  _

  .1422 اول، النجاة، طو  دار بخاری، لیإسماع بن محمد ،یالبخار   یصح _

 و ةیاإلسهالم للثقافهة القبلهة دار روت:یهب / جهدة سنی، بن محمد بن أحمد ،لةیالل و ومیال عمل _
 تا. بی القرآن، علوم مؤسسة

 اول، ة،یههالعلم تههبکال دار ا،یههرکز ییههحی یأبهه نیالههد نیههز ،یالعراقهه ةیههألف بشههر  یالبههاق فههت  _
1422.  

 األولههی، ة،یههالعلم تههبکال دار روت:یههب دیلمههی، شههردار بههن هیرویشهه ،الخطههاب بمههأثور الفهردوس _
1406.  

 اول، چههها  قهههم، هانی،اصهههف حهههائری نیحسههه محمهههد ،ةیهههالفقه األصهههول یفههه ةیهههالغرو الفصههول _
1404.  

  .1415 اول، ة،یالعلم دارالکتب بیروت: مناوی، عبدالرئوف ،ریالقد ضیف _
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  .1430 اول، چا  قم، قمی، ابوالقاسم ،مةکالمح نیالقوان _

  .1407 چهارم، چا  ة،یاإلسالم تبکال دار تهران: نی،یلک عقوبی بن محمد ،یافکال _

  .1418 اول، ة،یالعلم تبکال روت،یب ،یعد بن أحمد أبو ،الرجال ضعفاء یف املکال _

 تبههةکم فههة،یخل یحههاج عبههداهّلل بههن مصههطفی ،الفنههون و تههبکال یأسههام عههن الظنههون شههفک _
 م1941 اول، بغداد، المثنی،

 ة،یههالعلم تبههةکالم منههوره: نهههیمد بغههدادی، بیههخط علههی بههن احمههد ،ةیههالروا علههم یفهه ةیههفاکال _
 تا. بی

 سههوم   چاپههار، نشههر مشهههد، انی،یههد نیحسهه محمههد ،اجتمههاعی علههوم در پههژوهش هههای گلوگاه _
1387. 

  .1414 دوم، چا  قم: ان،یلیاسماع مؤسسه مجلسی، محمدتقی ،صاحبقرانی لوامع _

 دوم، چههها  ة،یاإلسهههالم تهههبکال دار تههههران: برقهههی، خالهههد بهههن محمهههد بهههن احمهههد ،المحاسهههن _
1371.   

کم اهّلل عبههد بهههن محمههد ،نیحیالصهههح علههی  المسههتدر _  تهههبکال دار ت:رویههب شهههابوری،ین حهها
  .1411 اول، ة،یالعلم

 ش.1417 اول، ة،یالعلم تبکدارال روت:یب ،یغزال محمد ،المستصفی _

  .1421 اول، الرسالة، مؤسسة بیروت: محمد، بن أحمد اهّلل عبد أبو ،حنبل ابن مسند _
  .1407 دوم، الرسالة، مؤسسة روت:یب قضاعی، سالمة بن محمد ،القضاعی مسند _

 م.1988 اول، م،کوالح العلوم نشر منوره: مدینه بزاز، عمرو بن أحمد رکب أبو ،بزاز مسند _

 تا. یب نهم، اسالمی، انتشارات قم: ن،یالد نیز بن حسن ،نیالد معالم _

 تا. بی قاهره، ن،یالحرم دار طبرانی، أحمد بن مانیسل ،األوسط المعجم _

 تا. بی وم،د قاهره، ة،یمیت ابن تبةکم طبرانی، أحمد بن مانیسل ،الکبیر المعجم _

  .1411 اول، ،تیالب آل مؤسسة قم: مامقانی، عبداهّلل ،ةیالهدا مقباس _

 تا. بی المعارف، دار قاهره: الصال ،  بن عبدالرحمن بن عثمان ،الصال  ابن مقدمة _
 سههمت، انتشهارات تهههران: ا،یهن حافظ رضهها محمهد ،انسههانی علهوم در  یههتحق روش بهر ای مقدمهه _

 ش.1386 زدهم،یس چا 
 ش.1390 اول، نی،یخم امام مؤسسه قم: ی،یطباطبا کاظم محمد ،ثیحد مفه منط  _

  .1418 سوم، رکالف دار ة:یسور دمش ، عتر، محمد نورالدین ،ثیالحد علوم یف النقد منهج _

 تا. بی ل،یالج دار روت:یب ترمای، یعل بن محمد ،األصول نوادر _
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 چا  ،علی نیالمؤمن ریأم امام تابخانهک اصفهان: اشانی،ک ضیف محسن محمد ،یالواف _
  .1406 اول،

 اول،  چهها  هم(،ی)علهه تیههالب آل مؤسسهة قههم: عههاملی، حههر حسهن بههن محمههد ،عةیالشهه وسهائل _
1409.  

 بهن حسین (،1ج ث،یالحد ةیدرا فی رسائل مجموعه )ضمن االخبار اصول الی االخیار وصول _
  ش.1390 ث،یدارالحد چهارم، قم: عاملی، عبدالصمد

 ،پههژوهش فصهلنامه دو نوشهادی، رضهها محمهود و مهانیا تقهی محمههد ،«فهییک محتهوای لیهتحل» _
 ش.1390 زمستان و زییپا دوم، شماره سوم، سال




