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

چکیده

الجهامع الصهغیر ،یکهی از جوامهع روایهی معهروف اههل سهنت اسهت کهه بها روش الفبهایی (بههر

حسب ابتدای روایات) تدوین شهده اسهت .ایهن تحقیه بهه بررسهی مهوارد تصهحیف و نیهز

میزان روشمندی کتاب ماکور در «نقل به معنا»ی روایات پرداخته است.
پهههژوهش حاضهههر ،بهههها روش تحلیهههل محتههههوای ک ّمهههی و بههههر اسهههاس نمونهههههای کهههه بههههه روش
سیستماتیک و طبقاتی تهیه شده ،نگاشته شده است.

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

نادرسههت نقههل بههه معنهها کههرده اسههت و  %92را بههه شههکل درسههت نقههل بههه معنهها کههرده و سهههم
تصههحیف نیههز در مجمههوع کتههاب ،کمتههر از یههک درصههد اسههت .در کنههار ایههن تحلیههل ّ
کمههی،
گونههای «نقل به معنا»ی نادرسهت و درصهد ههر یهک نیهز بهه تفصهیل مهورد بررسهی کیفهی و

استداللی قرار گرفتهاند .به عهالوه ،سهیوطی بهر خهالف اعتقهاد خهود و نیهز قاطبه اههل درایهه

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

کلیدواژهها :نقل به معنا ،تصحیف ،الجامع الصغیر ،سیوطی ،معجمنگاری

مقدمه
جالل الدین عبدالرحمان سیوطی ،عالم شهافعی قهرن نههم و دههم 1و یکهی از حهدیثدانهان و

کاوشگران اخبار و آثار است .تألیف ششصد جلد کتاب و رسال کوچک و بهزر در حهوزهههای
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حکایت دارد .از جمله تألیفات وی در حوز حدیث ،کتاب الجامع الصغیر است .این کتاب،

خالصهای از روایات منتخب سیوطی است که آن را از کتاب حدیثی بزر خود ،یعنی الجامع
الکبیر (جمع الجوامع) برگزیده است.

3

کت ههاب الجهههامع الص ههغیر ،در سهههاختار خ ههود نهههوعی کوت ههاهنو یسهههی را ب هها اسهههتفاده از ظرفیه هت

معجمنگاری در هم آمیخته و اثری مهم را خل نموده است .معجمنویسی ،یکهی از شهیوهههای

تدوین حدیث است که بر اساس حهروف الفبها و طبه نهام راو یهان ،شههرها ،صهحابه و امثهال آن
نوشته میشود .المعجم الکبیر طبرانی بر اساس الفبا و طب اصحاب است و المعجهم االوسهط

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

گونههاگون ادبههی ،فقهههی ،تفسههیری ،حههدیثی و  ...بههه شههکل مطبههوع یهها مخطههوط 2از تههالشگههری او

طبرانی بر اساس الفبا و طب مشایخ است .یا ابن عساکر که معجم البلدان را بهر اسهاس شههرها

نوش ههته اس ههت 4.در ای ههن می ههان ،س ههیوطی ب ههه ابتک ههاری جال ههب دس ههت زده اس ههت و آن ،ته هدوین

احادیث بر اساس الفبا (حرف آغازین حدیث) است.

الجامع الصهغیر ،مهورد توجهه حهدیثپژوههان پهس از سهیوطی قهرار گرفتهه و بهه عنهوان یهک مهتن

روایی ،شر و تفسیر قرار شده است .از شرو مههم الجهامع الصهغیر عبهارتانهد از :شهر شهمس
َْ
الدین محمد َعلقمی شافعی ،از شاگردان سیوطی با نام الکوکب المنیر و نیز کتاب االستدرا

النضههیر علههی الجههامع الصههغیر ،اثههر احمههد بههن محمههد َم ْتبههولی و نیههز کتههاب ف هیض القههدیر ،تههألیف

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

6

سههیوطی ایههن کتههاب را از صههحا سههته ،مسههند احمههد ،معههاجم سهههگان ه طبرانههی ،صههحی

ابنحبان ،مسند ابویعلی موصلی ،مسند بزار و دهها کتاب دیگر  -که برخی تعداد ایهن کتهابهها

را بههه بههیش از هفتههاد جلههد بههالغ دانسههتهانههد  -گههرداوری کههرده اسههت .بههه نظههر مههیرسههد سههیوطی در
بسیاری از موارد ،دست به «نقل به معنا»ی روایات زده است؛ خصوصها ایهن کهه وی ملهزم بهوده

است روایات را بر حسب الفبا عرضه کنهد و ایهن الهزام ،محهدودیتههایی خهاص بهرای او ایجهاد

ک ههرده و گون هههه ههایی خ ههاص از نق ههل ب ههه معن هها را ب ههر او تحمی ههل ک ههرده اس ههت .البت ههه ان ههدکی از ای ههن

تفاوتهای معنایی موجود در الجامع الصغیر با مصادر آن را نمیتوان به طور قاطع نقل به معنا
 . 2جالل الدین السیوطی عصره و حیاته و آثاره و جهوده فی الدرس اللغوی.413 – 381 ،
 .3فیض القدیر ،ج ،1ص 23و 24؛ کشف الظنون ،ج ،1ص.597
 .4الرسالة المستطرفة لبیان مشهور کتب السنة المشرفة ،ج ،1ص.137 – 135
 .5کشف الظنون ،ج ،1ص.560
 .6دلیل مؤلفات الحدیث الشریف المطبوعة القدیمة و الحدیث ،ج ،1ص.329
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نامیههد ،بلکههه احتمههال تصههحیف نیههز در آنههها وجههود دارد کههه بههه جهههت یکسههانی در نتیجههه  -کههه
همان تغییر محتهوا اسهت  -ههر دو در ایهن بخهش مهورد بررسهی قهرار مهیگیرنهد .در اینجها دو سهؤال

مهههم مطههر اسههت کههه :اوال ،سههیوطی تهها چههه انههدازه در نقههل بههه معنههای روایههات موف ه عمههل کههرده

است؟ به این معنا که ایشان تا چهه انهدازه بهر حسهب قواعهد علمهی نقهل بهه معنها  -کهه در مبهانی
نظری توضی داده خواهند شد  -عمل کرده است؟ ثانیا ،در نسخ موجود از این کتاب تا چهه

اندازه تصحیف وجود دارد؟

این نوشتار ،با انتخاب نمونهای مشتمل بر چهارصهد روایهت از کهل کتهاب الجهامع الصهغیر -
که بر اساس قواعد علم «احتمال» انتخاب شده است  -و نیز بها کمهک گهرفتن از روش «تحلیهل
محتههوای ّ
کمههی مقولهههای» ،بههه ارز ی هابی الجههامع الصههغیر از نظههر روش سههیوطی در نقههل بههه معنههای
روایات و تصحیف میپردازد تا اوال ،میهزان نقهل بهه معنها و تصهحیف را در ایهن کتهاب مشهخص
کنههد؛ ثانی هها ،انههواع و گون هههه ههای درسههت و نادرس ههت از نقههل ب ههه معن هها را مشههخص کن ههد؛ و ثالث هها،
محدودیتهای تحمیل شده از روش خاص ایشان در معجمنگاری (الفبایی) بهر نقهل بهه معنها
را معین کند .در این تحقی  ،هم چهارصد روایت نمونه را با تطبی بهر مصهادر آنهها (مصهادر ی
که سیوطی به آنها ارجاع داده است و نسخ آنها موجود بوده و روایت سهیوطی نیهز در آنهها یافهت
شده است) مورد تحلیل قرار دادهایم.
نتایج حاصل از این نمونه ،بر اساس مبانی علم احتمال و یا خطهای مشهخص کهه در مبهانی
روششناختی و نیز مباحث نتیجهگیهری بیهان خواههد شهد ،قابهل تعمهیم بهه کهل جامعهه اسهت؛

یعنی بر اساس نتایج نمونه ،میتوان در مورد کل کتاب الجهامع الصهغیر قضهاوت نمهود و نقهل بهه
معنا و تصحیف را در کل کتاب ارزیابی کرد.

پیشینه تحقیق
در بین شارحان الجامع الصغیر دیده نشده است کسی بهه تصهحیفههای ایهن کتهاب اشهاره
کند؛ اما در مورد نقل به معنا ،مناوی از شارحان کتاب ،اولین کسی است کهه بهه سهبب نقهل بهه
معنای ناصحی سیوطی بهر وی خهرده گرفتهه اسهت .در اینجها بهه دو نمونهه از نظهرات وی اشهاره
نقل کرده است که:
میکنیم .سیوطی از رسول اکرم
َ
َ
َ
َ
َ
َ
َ
ْ
َ ْ
ْ
ُْ
َ َ ْ َ
َ
ان ِإث ُم ُه َعلی َم ْن أف َت ُاه َو َم ْن أش َار َعلی أ ِخی ِه ِبأ ْمر َی ْعل ُم أ ّن ُّالرشد
َم ْن أف ِت َی ِب َغ ْی ِر ِعلم ک
َ
ََ ْ َ َ ُ 7
ِفی غ ْی ِر ِه فقد خانه.
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لفظ حاکم در اول حدیث این است« :من أفتی الناس بغیر علم.».
َ َ َ ُ
ُ َ ْ َ
َْ َْ َ ُ َ َ َ َ َ ْ ْ
الم ْهرأ ُة َحه ّ ال ّهز ْوج ل ْهم َتق ُعهد َمها َحض َهر غهداُ ُه َو َع َشهاُ ُه َح ّتهی َیف ُهرغ
و نیز در شر روایت «لو تعلهم
ِ
ِم ْن ُه» - 9که سیوطی آن را از طبرانی نقل کرده است  -مینویسد:
َ َ
َ َ
10
لفظ طبرانی به جای « َح ّ ّالز ْوج» این است :ما َح ّ ّالز ْوج.
ِ
ِ
8

چارچوب نظری

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

ایشان این روایت را از ابن ابی الدنیا و حا کم نقل کرده و مناوی میگوید:

چارچوب نظری این تحقی  ،عبهارت اسهت از نظر یهه «تصهحیف» در علهم «درایهة الحهدیث»

و نیههز «نقههل بههه معنهها» کههه در منههابع علههم «اصههول اسههتنباط» و دانههش «درای هة الحههدیث» مطههر

شده است.

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

به صورت نقل به معنا گزارش شدهاند؛ 11ز یرا بیشتر اصحاب رسول اکرم

قدرت بر کتابهت

نداشتهاند و احادیث نیز دارای گستردگی ز یادی بودهاند و در عرف محاوره نیهز بیهان شهدهانهد .و

حتی در زمان صادقین

نیز بها ایهن کهه بسهیاری از اصهحاب بهر کتابهت الفهاظ حهدیث اصهرار

داشتند ،نقل به معنا رواج داشته است.

12

معهروف بهین همهه علمهای مهااهب مختلهف اسهالمی ایهن اسهت کهه ا گهر راوی قطهع بههه ادای

کامل معنا داشته باشد ،نقهل بهه معنها مجهاز اسهت 13.در بهین اصهحاب مها کسهی مخهالف جهواز

«نقل به معنا»ی صحی نیست 14.تنها برخی چون مرحوم مجلسی اول ،نقهل بهه معنها را در ههر

حال مکروه میداند 15.اما در میان اهل سنت ،برخی از اهل حدیث مطلقا نقل به معنا را مجاز
 .8فیض القدیر ،ج ،6ص.77
 .9الجامع الصغیر ،ج ،2ص.430
 .10فیض القدیر ،ج ،5ص.315
 .11منط فهم حدیث ،ص391 – 389؛ منهج النقد فی علوم الحدیث ،ص.228
 .12منط فهم حدیث ،ص.391 – 389
 .13مقباس الهدایه ،ج ،3ص228؛ فت الباقی ،ج ،2ص75؛ معرفة أنواع علوم الحدیث ،ص.233
 .14معالم الدین ،ص.212
 .15ر : .لوامع صاحبقرانی ،ج ،1ص.74
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ندانستهاند؛ بدون تفصیل بین عالم به معنها و غیهر عهالم 16.حتهی از مالهک نقهل شهده اسهت کهه
َ
17
اهّلل» را مجاز نمیداند.
اهّلل» و «ت ِ
تبدیل «باء» به «تاء» در مثل « ِب ِ
است که:
مستند اهل سنت در جواز ،روایت نبوی
ا َّ
َّ ْ
َّ
َّ َّ
َللُ َّ ُ،وُأ َّص ْبتُُ ْ َّ
امل ْع َّنُ،فَلُ َّبأ َّسُُ18.
ِإذاُ ُْلُ ِتلواُ َّح َّر ااماُ َّ ُ،وُ ُْلُ َّت ِرمواُ َّح

َ
ُ
َ
َ ْ َ
َ َ َ ْ َ ُّ ْ
الصهل َب ِم ْنه ُهه فههال َبهأ َس ِإ ّن َمهها ُهه َهو ِب َم ْن ِزل ِهة َت َعههال َو َهله َّهم َو
و مسهتند شهیعه نیهز روایههت «ِإذا أصههبت
ْ
َ َ
ْ
ْ ُْ َ ُ ُ ََ َ ُ َ
َ
ْ ْ
اق ُعهد َو ْاج ِل ْهس» 19و روایهت «ِإذا أ َص ْهب َت ال َم ْع َنهی فهال َبهأ َس» 20و روایهت «ِإن کنهت ت ِر یهد معا ِنیهه فههال
ْ
َبأ َس» 21است.
مجههوزین نقههل بههه معنهها چنههد شههرط را بههرای تجههو یز نقههل بههه معنهها دارنههد کههه همگههی بهها بیانههات

مختلفههی کههه دارنههد ،همههان یههک شههرط اصههلی ،یعنههی یقههین بههه «انتقههال کامههل معنهها در عبههارات

جدید» را تفصیل دادهاند:

 .1ناقهههل ،عهههالم بهههه معنهههای حقیقهههی الفهههاظ بهههوده و قهههرائن دال بهههر خهههالف آن را بدانهههد .و
22

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

آنها را بشناسد.

24

 .2نقل ،کمتر از معنای را در بر نگیرد؛ یعنی نقل به گونهای نباشد که خالف مهروی عنهه از آن

فهم شود؛ مثال مطل را بدون قید یا مجاز را خالی از قرینه ذکر کند.

25

 .3در خفا و جال و در وضو و خفای منتج به محکم یا متشابه شدن ،مسهاو ی اصهل باشهد؛

به این معنها کهه از آنجها کهه خطهاب شهرعی بنها بهه مصهالحی ،گهاهی بها محکمهات ادا میشهود و
گاهی با متشابهات پس این دو نباید خلط شوند.

26

باید توجه کرد که در نقل به معنا ،طب نظر قایلین به جواز نیز دو مورد استثنا وجود دارد:
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 .16الکفایة ،ص.197
 .17بیان المختصر ،ج ،1ص.732
 .18المعجمالکبیر ،ج ،7ص100
 .19وسائل الشیعه ،ج ،27ص.105
 .20همان ،ج ،27ص.105
 .21الکافی ،ج ،1ص.51
 .22قوانین االصول ،ج،2ص 522؛ مقباس الهدایه ،ج ،3ص245؛ الکفایة ،ص197؛ تدریب الراوی ،ج ،1ص.531
 .23المستصفی ،ج ،1ص.134
 .24تدریب الراوی ،ج ،1ص.531
 .25مقباس الهدایه ،ج ،3ص246؛ المستصفی ،ج ،1ص.134
 .26مقباس الهدایه ،ج ،3ص246؛ الفصول الغرویه ،ص309 – 308؛ قوانیناالصول ،ج ،2ص.522

دیههن اتفهها نظههر دارنههد کههه بایههد عههین روایههت را نقههل کههرد؛ ز یههرا عینیههت در آنههها دخههل دارد و بههرای
همین هم ائمه اطهار معموال آنها را امال میکردند و اصحاب مینوشتند و از این رو ،اختالف در

آنها نادر است.

27

 .2اختالف ماکور در مصهنفات جهاری نیسهت؛ ز یهرا نقهل بهه معنها در جهایی اسهت کهه کتهب

تدوین نشدهاند و وقتی در اورا تدوین صورت گرفته ،نقل به معنای مجاز نیست؛ مگر این که
مجبور باشد و آن هم با این شرط که به این کار تصری کند.

28

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

 .1مح ههل ن ههزاع ،احادی ههث متعله ه ب ههه احک ههام اس ههت؛ ام هها در ادعی ههه و اذک ههار ،همه ه عالم ههان

مبانی نظری تصحیف
تصه ههحیف ،عبه ههارت اسه ههت از اشه ههتباههه ههای غیه ههر عمه ههدی و به ههدون قصه ههد تحر یه ههف که ههه

هنگ ههام ش ههنیدن ی هها نگهههارش روای ههات در ح ههروف و اع ههراب بهههه جه ههت تق ههارب مخ ههرج و آواهههها

انجام میگیرد.

29

تصحیف در روایات کهم و بهیش وجهود دارد و برخهی تهکنگهاریهها در محافهل علمهی سهنی و

شیعه در این موضوع نگاشته شده است.

30

حروفی کهه در ادا کهردن قر یهب المخهرج (ههمآوا) هسهتند یها در نگهارش بهه ههم شهبیه هسهتند،

باعث تصحیف میشوند 31.تصحیف از مشکالت روایات است و تنهها افهراد حهاذ در دانهش

روایت از عهد تشخیص آن برمیآینهد 32.پیشهینیان بهرای پرهیهز از ابهتال بهه تصهحیف ،دو اصهل
ّ
مهم ،یعنی تعلهم دقیه ادبیهات عهرب و نیهز دریافهت شهفاهی روایهات از ز بهان اسهتادان روایهت را

توصیه میکردهاند.

33

تصحیف گاهی در اثر خوب نشنیدن است و گاهی در اثر خوب ندیدن؛ مانند حهدیث « َم ْهن
َ َ َ َ َ َ
َ
َ
ان َو أ ْت َب َع ُه ِس ّتا ِم ْن ش َّوال» که صولی « ِس ّتا» را «شه ْیئا» انگاشهته اسهت 34.تصهحیف یها
صام َرمض

 .27مقباس الهدایه ،ج ،3ص.250
 .28همان ،ج ،3ص252؛ تدریب الراوی ،ج ،1ص537؛ منهج النقد فی علوم الحدیث ،ص.228
 .29ر : .تههدریب ال ههراو ی ،ج ،2ص649؛ وص ههول االخیههار ،ص420؛ درس ههنامه فههههم حهههدیث ،ص185؛ اسهههباب اخهههتالف
الحدیث ،ص14؛ دانش درایة الحدیث ،ص136؛ التصحیف فی متن الحدیث ،ص.27
 .30مانند التصحیف تألیف دارقطنی و نیز التصحیف فی متن الحدیث تألیف حیدر مسجدی.
 .31ر  :درسنامه فهم حدیث ،ص185؛ اسباب اختالف الحدیث ،ص.142
 .32تدریب الراوی ،ج ،2ص.648
 .33الرعایة ،ص.264
 .34تدریب الراوی ،ج ،2ص649؛ وصول االخیار ،ص.420
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در سند روایت است و یا در متن روایت 35،اما به جهت محوریت تصحیفهای مهؤثر در معنها و

نیز فقدان سند (به طهور کامهل) در الجهامع الصهغیر ،در ایهن تحقیه مقصهود از تصهحیف ،همهان
تصحیف متن است.
در تصههحیف ،فههر

بههر ایههن اسههت کههه قصههد تحر یههف وجههود نههدارد و تصههحیف عبههارت
36

است از خطا در روایت کردن حدیث؛ اما نقل به معنا یعنی نقل مضمون حهدیث بهدون تحفهظ

بر الفاظ.

37

مبانی روششناختی تحقیق
این مبانی در چند محور تبیین میشوند:
نوع و روش تحقیق

ای هن تحقی ه از نههوع توص هیفی -تحلیلههی اسههت و بههه روش تلفیقههی (کتابخانهههای - 38تحلی هل
کمی )39انجام خواههد گرفهت؛ ز یهرا روششناسهان معتقدنهد ترکیهب روشههای ّ
محتوای ّ
کمهی و
کیفی سبب میشود نقهاط ضهعف ههر یهک توسهط دیگهری پوشهیده شهود و اعتبهار ههم را تقو یهت
کرده و دانشی گستردهتر در بار موضوع به نسبت به تحلیل آن با رو یکرد واحد به دست دهنهد و
40
نتیجه واحدی را تأیید کنند.
تحلیل محتوای ّ
کمی دارای تکنیکهای مختلفهی اسهت و آنچهه در اینجها انجهام می گیهرد،
تحلیل محتوای مقولهای است که در آن بهه شهمارش اجهزای پیهام بهر اسهاس تجز یهه بهه مقهوالت
پرداخته میشود.
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 .35الرعایة ،ص.182 - 181
 .36ر  :دانش درایة الحدیث ،ص.136
 .37التصحیف فی متن الحدیث ،ص.27
 .38روش کتابخانههای ) ،(Documentary researchاز آغهاز تهها انتهها بهر مطالعهه کتهب و اسههناد و نهرم افزارههای حهاوی متههون
علمی مبتنی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول و فرم و  ...به کمک استدالل عقلی به بررسی متون برای دست
یافتن به پاسخ سهوال مهیپهردازد (مقدمههای بهر روش تحقیه در علهوم انسهانی ،ص )172 – 164و در تحقیه حاضهر ،در
بخش دوم یافتهها به کار میرود.
 .39تحلیل محتوای ّ
کمی ) ،(Content quantitative Analysisفن پژوهشی توصیف نظاممند و تکرارپایر محتوا است که
طههی آن ،ارزشهههای عههددی بههر اسههاس قههوانین معتبههر انههدازه گیری ،بههه مههتن نسههبت داده میشههود و س ه س بهها اسههتفاده از
روشهای آماری ،روابط بهین آن ارزشهها تحلیهل میشهود (تحلیهل پبامههای رسهانهای ،ص25؛ تحلیهل محتهوا در علهوم
اجتماعی و انسانی ،ص.)19
 .40ر : .روش تحقی در علوم اجتماعی ،ص242؛ درآمدی بر تحقی کیفی ،ص 43و .45
 .41تکنیکهای خاص تحقی در علوم اجتماعی ،ص.112

متن دو جلهد کتهاب الجهامع الصهغیر فهی احادیهث البشهیر النهایر ،مهتن مهورد بررسهی و جامعهه

آماری در این تحقی است.

در این پژوهش ،نمونه به روش تصادفی ) 42(random samplingانتخهاب مهیشهود .از انهواع

روشههای نمونهه گیری احتمهالی نیهز نمونههگیهری طبقهبنهدی

43

)(Stratification Sampling

انتخه ه ههاب شه ه ههده اسه ه ههت .همچن ه ه هین در انتخه ه ههاب افه ه ههراد هه ه ههر طبقه ه ههه ،نمونه ه ههه گیری مه ه ههنظم

44

) (systematic samplingمورد استفاده قرار گرفته است.
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متن مورد بر رسی ،جامعه و نمونه

می ه هزان اطمینه ههان 45در ایه ههن تحقیهه ه  95 ،درصه ههد لحه ههاظ شه ههده اسه ههت .از طه ههرف دیگه ههر،

روششناسههان معتقدنههد بههرای اطمینههان سههط  95درصههد _ کههه سههط اطمینههان ای هن تحقی ه

است _ چهارصد مورد بهرای نمونهه کهافی اسهت 46از ایهن رو ،میهزان نمونهه را نیهز چهارصهد روایهت
قرار دادهایم.

از آنجا که جلد اول کتاب دارای هیجده باب و جلد دوم دارای چهل باب است ،بنا بهر ایهن

در مجموع به نمونهگیری در  58طبقهه نیهاز دار یهم .امها ههر طبقهه دارای تعهداد مختلفهی از روایهت
 .42علت انتخاب این روش این است که یکی از مطمئنترین روشههای نمونهه گیری اسهت (تحقیه در علهوم اجتمهاعی،
ص)398؛ ز یههرا همههه اعضههای تعر یههف شههده در آن جهههت انتخههاب شههدن شههانس برابهههر دارنههد (روشهههای تحقیهه در
روانشناسی و علوم تربیتی ،ص )116و نتایج این نمونههها قابلیهت تعمهیم بهه کهل جامعهه مهورد نظهر را دارد (مقدمههای بهر
روش تحقی در علوم انسانی ،ص.)123
 .43علت اسهتفاده از ایهن نمونهه گیری در چنهد امتیهاز آن اسهت کهه باعهث افهزایش اعتبهار بیرونهی تحقیه (قابلیهت تعمهیم)
میشوند :اوال ،به علت کمتر بودن واریانس داخل طبقهات از وار یهانس کهل جامعهه نسهبت بهه تصهادفی سهاده ،احتمهال
خطای نمونه گیری را بیشتر کاهش میدهد( .ر : .تحقی در علوم اجتماعی ،ص447؛ گلوگاههای پهژوهش در علهوم
اجتماعی ،ص )94ثانیا ،ابواب کتاب الجهامع الصهغیر همگهون نیسهتند و گهاهی طبقههای صهدها روایهت دارد و گهاهی
چند ده روایت؛ بنا بر این نمونه گیری ساده و سیستماتیک هیچ کدام نمیتوانند نمونهای معهرف و قابهل تعمهیم بهه گهل
جامعه (کل کتاب) به دست دهند .ثالثا ،میتوان برای هر طبقه برآورد جداگانهای از پارامترهای جامعه بهه دسهت آورد
(گلوگاههای پژوهش در علوم اجتماعی ،ص.)93
 .44نمونه گیری منظم ،در مواردی دقی تر از نمونه گیری ساده است .در نمونه گیری منظم (سیستماتیک) ههر عنصهر  kام در
کل فهرست انتخاب میشود تا در نمونه گنجانده شود .و  kعبارت است از فاصل دو نمونه که بر حسب تعهداد نمونهه
محاسبه میشود (تحقی در علوم اجتماعی ،ص.)445
 .45در منابع روش تحقی  ،آلفا) (αکه همان سط خطای نمونهگیری است که محق در نظر میگیرد را در سط اطمینان
 ،95%و در باز  1%تا  10%قابل قبول مهیداننهد (پیمهایش در تحقیقهات اجتمهاعی ،ص)78؛ بلکهه برخهی روششناسهان
سهط احتمهال خطاپهایری را  10درصهد را نیهز صهحی مهیداننهد (روشههای تحقیه و چگهونگی ارزشهیابی آن در علهوم
انسانی با تأ کید بر علوم تربیتی ،ص.)119
 .46پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ص.78
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است و برخی طبقات دارای اخهتالف فاحشهی بها دیگهر طبقهات هسهتند 47.بنها بهر ایهن سههم ههر
طبقه به تناسب حجم آن طبقه محاسبه و تخصیص داده شده است.
مقوالت ،ردهها و واحدهای تحلیل

مقوله در تحلیل محتوا عبارت است از فضایی کهه واحهدها بایهد در آن طبقههبنهدی شهوند .و

ارزش تحلیل محتوا بر پایه مقوالت آن است؛ چون مواد اصلی تحقی را تشکیل میدهند.

48

در این تحقی  ،مقوالت بر اساس مبانی نظری ارائه شده در چارچوب نظهری در بهار نقهل بهه

معنا و انواع آن ایجاد شدهاند .این مقوالت این تحقی در جدول شمار  1ارائه شدهاند.
ردیف

جدول شمارۀ  .1مقوالت تحلیل
مقوالت فرعی
مقوالت اصلی

عدم «نقل به معنا»
(نقل بعینه)

نقل از یک منبع
نقل از چند منبع

2

«نقل به معنا»ی
درست

نقل از چند منبع

3

«نقل به معنا»ی
نادرست

1

نقل از یک منبع

«نقل به معنا»ی غیر مساوی با معنای اصلی
«نقل به معنا»ی اذکار
«نقل به معنا»ی ادعیه

پارهای از مقوالت  -که همان آثار «نقل به معنا»ی نادرست باشد  -نیز با مطالع افراد نمونهه

کشف شدهاند که در بخش دوم یافتههای تحقی ارائه خواهند شد.

تعار یف عملیاتی ( )Operational definitionsو دستورالعمل کدگذاری)(analysis protocol

مقصود از تعر یف عملیاتی دسهتورالعمل کدگهااری اسهت کهه عبهارت از «مشهخص سهاختن

حدود یک متغیر و تعیین حوزه عملیاتی آن ،تعیین معیارها و مال

تجر بهی و عملهی بهه منظهور

اندازه گیری و سنجش آن متغیر است» 49.اصول کدگهااری در ایهن تحقیه  ،دو در حهوزه اسهت:
تعیین نقل به معنا بر حسب تعداد منبع اصلی  -که بررسی نقل به معنا در این موارد با مراجعه

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

در چارچوب نظری  -که در این تحقی تدوین شده است  -انجام میگیرد.
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 .47مثال طبقه اول  -که حرف همزه است  -دارای  3110روایت است و در مقابل ،طبقه دوم  -که حرف باء است  -تنها 79
روایت دارد و طبقه سی و دوم  -که حرف ظاء است  -تنها یک روایت دارد.
 .48روشهای تحقی در روانشناسی و علوم تربیتی ،ج ،1ص.316
 .49روش تحلیل محتوا ،ص.105

روش تجز یهه و تحلیهل دادههها در ایهن تحقیه  ،توصهیفی ) ،(Descriptive Analysisیعنههی

کردن خالصه نتایج تحقی در نمونه ،به کمک آمار توصیفی مانند جدول و نمودار است.

50

اعتبار و پایایی

اولهین منبهع تهأمین اعتبهار ایهن تحقیه  ،اعتبهار صهوری ( )Face Validityاسهت کهه عبهارت

از آن اس ههت کهههه داوران ص ههال و مهههاهر ،اعهههالم کنن ههد که هه یافتهههههای تحقیه ه جزئهههی از دانهههش

علمی است.
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روش تجز یه و تحلیل

51

دغدغهای که در اعتبار این تحقی وجود دارد ،این اسهت کهه ممکهن اسهت در برخهی مبهانی

آماری این تحقی از جمله طبیعی نبودن توزیع در جامعه آمهاری در ایهن تحقیه خدشههههایی
وارد شهود کهه ایهن نوشهتار گنجهایش تفصهیل آن را نهدارد؛ امها بهر فهر

پهایرش ایهن مسهئله نیهز بهه

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

52

ار ز یهابی پایهایی ایهن تحقیه از طر یه آزمههون _ آزمهون مجههدد ( _ )test – retest metodکههه

یکههی از روشهههای بررسههی پای هایی اسههت _ 53انجههام گرفتههه و ضههر یب پای هایی بهها کمههک فورمههول
په ههای ( )piاس ه هکات 54محاسه ههبه شه ههده اسه ههت .درصه ههد تواف ه ه دو کدگه ههاار در همه ههه متغیرهه هها

 .50زیرا تحلیل محتوا در این تحقی تک متغیره با سط سنجش اسمی است و در تحلیل یهک متغیهره بها سهط سهنجش
اسمی از توزیع فراوانی ( )frequency distributionاستفاده میشود و سهادهتهرین راه تبیهین فراوانهی از طریه جهدولی کهه
سطور آ ن را حاالت متغیرها و یک ستون آن فراوانی هر حالت از متغیر و یک ستون هم درصد فراوانی آن حالت تشکیل
میدهد ارائه میشود (پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ص.)140 - 137
 .51تحلیل پبامهای رسانهای (کاربرد تحلیل محتوای ک ّمی در تحقی ) ،ص.156
َ
 .52زیرا اوال ،این نمونه از طری مناسبترین روش ،یعنی تصادفی طبقاتی انتخاب شده است و به همهین جههت ضهعف
پراکنش و توزیع (بر فر وجود) را میتوان با قوت نمونهگیری جبران نمود و این نوع جبران ،از روشهای مقبول و شاید
منحصر به فرد در آمار و نمونهگیری است .ثانیا ،همان طور که در مبانی روشی گفته شد ،میزان خطا در این تحقی در
حد بسیار کم (پنج درصد) لحاظ شده است و از نظر مبانی آماری ،این مسئله امتیازی مههم در قهدرت تعمهیم اسهت.
همچنین ،بر فر وارد شدن این اشکال ،هدف این تحقی  ،با پژوهش در علوم اجتماعی تفاوت دارد؛ به این معنا که
در این تحقی  ،ارز یابی کتاب الجامع الصهغیر از نظهر میهزان اطمینهان در اسهتنادات سهیوطی مهورد توجهه اسهت و نتهایج
نمون مورد بررسی تفصیلی کیفی  -که در این تحقی با روش کتابخانهای ارائه شده است  -برای این اظهار نظر کهافی
است؛ زیرا همین که قدر معتنابهی از روایات مورد بررسی قرار گیهرد ،و اطمینهان مهورد نظهر خدشههدار شهود ،مهیتهوان در
مورد هم کتاب اظهار نظر کرد؛ گر چه ضریب اطمینان در تعمیم نتایج نمونه به جامعه قابل خدشه باشد.
 .53پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ص.62
 .54تحلیل پبامهای رسانهای ،ص150و .151
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ص ههد درص ههد ب ههه دس ههت آم ههده اس ههت و ش ههاخص در ارزش ض ههر یب پایه هایی آن اس ههت ک ههه از %7
کمتههر نباشههد .در غی هر ای هن صههورت ،بههرای تفس هیر دسههتاوردهای خههود و تک هرار تحقی ه بهها مش هکل

رو ب ههه رو خواهن ههد ب ههود 55و از آنج هها ک ههه نتیج ههه محاس ههبه ف ههو ب ههاالتر از ایه هن میه هزان اس ههت ،ایه هن

تحقی  ،پایا است.

یافتههای تحقیق
یافت هههه ههای تحقیه ه در س ههه دس ههته کل ههی ارائ ههه م ههیش ههوند :نگ ههاهی کله هی ب ههه ان ههواع نق ههل ب ههه

معنها در نمونهه ،نگههاهی کلهی بههه تصهحیف در نمونههه و بررسهی اسههتداللی برخهی مههوارد از «نقهل بههه

معنا»ی نادرست.

نگاه کلی به انواع نقل به معنا در نمونه منتخب

از چهارده مورد افراد نمونه ،تعداد  42روایت در مورد آنها قضاوتی انجهام نگرفهت؛ ز یهرا در 27

مورد ،کتابی که سیوطی به آن ارجاع داده بود ،یافهت شهد ،امها روایهت در آن کتهاب یافهت نشهد و

در پانزده مهورد ههم کتهاب مهورد ارجهاع ایشهان در زمهان مها نایهاب بهوده اسهت؛ ماننهد خماسهیات،
تألیف َز ِاهر بن َط ِاهر و طب النبی ،تألیف ابن سنی .در مورد بقیه  -کهه  358مهورد اسهت  -ایهن
نتایج به دست آمده اسهت :در کهل نمونهه ،در  177مهورد ،یعنهی حهدود  %49نقهل بهه معنها وجهود

دارد؛ یعنی مصادری که سیوطی روایت را به آنهها ارجهاع داده اسهت ،دارای نقهلههایی متفهاوت
با ایشان هستند و در  182مورد ،یعنی  %51نقل به عینه است .البته جمع  177و  ،182عبارت

است از عدد  ،359یعنی یک عدد بیشتر از  358مورد کل که ایهن افزونهی یهک واحهد ،بهه علهت

وجهود دو مههورد نقههل بههه معنههای نادرسههت در یههک روایههت اسههت .ایههن نتههایج در جههدول شههمار  2و

نمودار شمار  1ارائه شده است.

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

نوع نقل به معنا

فراوانی

درصد

1

عدم نقل به معنا (نقل بعینه)

182

51 %

2

نقل به معنا

177

49 %

359

100%

مجموع

100

 .55تحلیل پبامهای رسانهای (کاربرد تحلیل محتوای ک ّمی در تحقی ) ،ص.151

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

در بین تعداد مواردی که نقل به عینه شده است ،صد و چهل مورد را از یک منبهع عینها نقهل

کرده است.

در بین تعداد مواردی که نقل به معنا (درست یا نادرست) وجهود دارد ،تقریبها  %31/63نقهل

به معنای درست از یک منبع است 56و تقریبا  % 59/88نقهل بهه معنهای درسهت از چنهد منبهع

اسههت و تقریبهها  %1/69نیههز نقههل بههه معنههای نادرسههت از یههک منبههع و تقریبهها در  % 6/77نقههل بههه
معنههای نادرسههت از چنههد منبههع وجههود دارد .ایههن یافتهههههها در جههدول شههمار  3و نمههودار شههمار 2

ارائه شده است.

ردیف

1
2

جدول شمار  .3فراوانی گونههای «نقل به معنا»
در نمون منتخب بر اساس تعدد و عدم تعدد منبع
درصد
فراوانی
نوع نقل به معنا
%31/63
56
از یک منبع
نقل به معنای
درست
%59/88
106
از چند منبع
3
از یک منبع
نقل به معنای
%1/69
نادرست
%6/77
12
از چند منبع
%99/97
177
مجموع

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

%
92

8%
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نمودارشمار  .2فراوانی گونههای «نقل به معنا» در نمون منتخب بر حسب تعدد و عدم تعدد منبع
نگاه کلی به تصحیف در نمونه منتخب

طبه یافتهههههها ،تنهها سههه مههورد تصهحیف در ایههن نمونههه بهه دسههت آمههده اسهت .ایههن میههزان در
مجمههوع نمونههه  -کههه  358مههورد روایههت اسههت  -سههه مههورد ،یعنههی حههدود ( %0/83هشههتاد و سههه
صدم درصد) ،یعنی کمتر از یک درصد است.
بر رسی استداللی موارد «تصحیف» و «نقل به معنا»ی نادرست در نمونه منتخب

در این قسمت از یافتهها ،روایهات موجهود در نمونهه را  -کهه بهه شهکلی نادرسهت نقهل بهه معنها

شههده یهها مههورد تصههحیف قههرار گرفتهههان ههد  -بهها ارائههه اصههل آن روایههات و تعیههین مههوارد احتم ههالی

تصحیف و نیز استدالل بر وجه نادرستی نقل به معنا (بر اساس مبانی ارائهه شهده در چهارچوب
نظری) مورد بررسی قرار میدهیم.
نقل به معنای ذکر یا تصحیف آن

س هیوطی از سههنن ترمههای ،المسههتدر حهها کم و سههنن ابههی داوود نقههل کههرده اسههت کههه پیههامبر

اکرم

102

فرمود:

َّ َّ َّ َّ َّ
َّ َّ َّ ْ ْ
َّ ْ ْ
َّ ْ َّ َّ َّ ْ ْ
َّ
نهُف ُل َُّیقنل ُ
یفُأو ِل ِ ُ
نایلُ ِ ُ
اّللُ َّت َّع ُ
نمُ ِ ُ
نُ َّین ُذکُ َُّرُ ْاس َّ ُ
نُن ِسنُأ ُ
اّللُ،ف ِإ ُ
ِإذاُ ُأ ُک ُ
لُأ َّحدُکُ َّ ْ ُمُ َّط َّع ااماُف ُل َُّیقل ُ ِب ْس ِ ُمُ ِ
َّ َّ
57
َّ
اّللُعیُأو ِل ِ ُهُ ُوُ ِآخ ِر ِهُُ .
ِب ْس ِ ُمُ ِ ُ

 .57هرگاه فردی از شما غاایی خورد ،در آغاز غاا «یسماهّلل» بگوید و اگر نام خدا را در آغاز غااخوردن فراموش کرد] ،هرگاه



َّ َّ
یفُأو ِل ِ ُهُ َّ ُوُ ِآخ ِر ِهُُ58.
اّللُ ِ ُ
ِب ْس ِ ُمُ ِ ُ

و ابوداوود نیز هیج کدام از این دو تعبیر را ندارد ،بلکه نوشته است:
َّ َّ َّ
اّللُأولهُُ َّ ُوُ ِآخ َّرهُُ59.
ِب ْس ِ ُمُ ِ ُ

طب ه مباحههث پههیشگفتههه در مبههانی نظههری در فههر بههین تصههحیف و نقههل بههه معنهها ،تفههاوت

نقل سیوطی با حا کم نیشابوری و ترمای را میتهوان بها احتمهال تصهحیف از دایهر نقهل بهه معنها

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

اما حا کم نیشابوری و ترمای به جای « َعلی» در این ذکر ،تعبیر « ِفی» درج کردهاند؛ یعنی:

بیرون کرد؛ زیرا «فی» و «علی» در نگارش متون خطی ،به خصوص برخی دسهتخهطهها بهه ههم

شههبیه هس ههتند؛ ام هها فقههدان «عل ههی» در نس ههخه اب ههوداوود و وجههود آن در کت ههاب الج ههامع الص ههغیر،
مشههکلی اسههت کههه بهها احتمههال تصههحیف قابههل توجیههه نیسههت .بنهها بههر ایههن ،ا گههر ایههن مههورد را

تصحیف ندانیم ،نقل به معنا از نوع نادرست است؛ زیرا در مبهانی نظهری گفتهه شهد کهه اذکهار را

نباید نقل به معنا کرد.
نقل به معنای ادعیه

سیوطی از ترمای و نسایی به نقل از شداد بن اوس روایت کرده است که پیامبر ا کهرم

دعایی فرمود:

در

َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ْ
کُ َّ ُ،وُ
ک َُّرُ ِن ْع َّم ِتن َّ ُ
کُشن ُ
کُع ُِز مین ُةُالرش ِندُ ُ،وُأسنألُ ُ
یفُاألم ِنرُ ُ،وُأسنألُ ُ
کُالث َّبا َّ ُُ ِ ُ
نُأسألُ ُ
الله َّ ُمُ ِإ ِ ُ
َّ
َّ
ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ا َّ ا َّ ْ
َّ ْ َّ
ننُش ُِنرُ َّمناُ َّت ْعلنمُ َّ ُ،وُ
کُ ِم ُ
نادقاُ َّ ُ،وُقل ابناُ َّس ُِنل َّی اماُ َّ ُ،وُأعنوذُُ ِبن ُ
کُ ُ،وُأسألُ ُ
نُ ِعباد ُِت ُ
حس ُ
کُ ِلساناُص ِ
َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ
60
ْ
ْ
وبُُ .
کُأن ُ
کُ ِماُتعلمُُ ِإ ُن ُ
نُ ُخ ُی ُِرُماُتعلمُ ُ،وُأستغ ِفرُ ُ
کُ ِم ُ
أ ْسألُ ُ
تُعَلمُُالغُیُ ِ

سههیوطی ایههن روایههت را از ترمههای و نسههایی ب ههه نقههل از شههداد بههن اوس روایههت کههرده و اص ههل

آن در ترمای همهین اسهت 61،امها در نقهل نسهایی پهس و پهیشههایی وجهود دارد و بخهش آخهر نیهز
وجود ندارد:

َّ
َّ ْ َّ َّ َّ
ْ َّ ْ َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ْ
کُ َّ ُ،وُ
ک َُّرُ ِن ْع َّم ِت ن َّ ُ
کُش ن ُ
نیُالرشن ِندُ ُ،وُأسننألُ ُ
یفُاألمن ِنرُ ُ،وُالع ُِز می ن ُةُعن ُ
کُالث َّبننا َّ ُُ ِ ُ
نُأسننألُ ُ
نمُ ِإ ِ ُ
اللهن َّ ُ
ُ
َّ
ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ ا َّ ا َّ َّ ا َّ ا َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ
ننُ ُخ ْین ُِرُ َّمناُ َّت ْعلنمُ َّ ُ،وُ
کُ ِم ُ
نادقاُ ُ،وُأسنألُ ُ
کُ ُ،وُأسنألُ ُ
نُ ِعباد ِتن ُ
حس ُ
کُقلبناُس ُِنلیماُ ُ،وُ ِلسناناُص ِ

ََ
اهّلل َعلی أ ّو ِل ِه َو ِآخ ِر ِه» (الجامع الصغیر ،ج ،1ص.)75
به یاد آورد[ بگوید « ِب ْس ِم ِ
 .58سنن الترمای ،ج ،3ص352؛ المستدر علی الصحیحین ،ج ،4ص.121
 .59سنن ابی داوود ،ج ،3ص.347
 .60الجامع الصغیر ،ج ،1ص.226
 .61سنن الترمای ،ج ،5ص.348
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َّ
َّ
َّ
َّ ْ
َّ ْ َّ
کُ ِ َّملاُ َّت ْعلمُُ62.
نُش ُِرُ َّماُ َّت ْعلمُ َّ ُ،وُأ ْس َّتغ ِفرُ َّ ُ
کُ ِم ُ
أعوذُُ ُِب ُ

نباید پنداشت که این پس و پیشها تفاوتی در معنا ندارد؛ زیرا اوال در مبانی نظری گفته شد

که دعا را نباید نقل به معنا کرد .به عهالوه ،ایهن تغییهرات معنها را دگرگهون کهرده اسهت؛ بهه عنهوان
َ َ ْ َُ
َ َ ْ َُ َ َ ْ
َْ
َ
َ
َ
ک قلبها َس ِهلیماَ ،و
هادقاَ ،و قلبها َس ِهلیما» تعبیهر «و أسهأل
ص
ا
هان
س
ل
ک
ل
ِ
مثال ،نسایی به جای «و أسهأ ِ

هادقا» دارد و حههال آن کههه تقههدم درخواسههت ز بههان صههاد بههر درخواسههت قلههب سههلیم،
ِل َسههانا َصه ِ
میتواند به این معنا باشد که تا زبان به صد نرسد ،قلب نمیتواند سالم باشد؛ همان طور کهه

روایت است که رسول اکرم

فرمود:

َّ ْ
َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ َّ َّ َّ ْ
َّ
َّ
یُ ِل َّسانهُُُ63.
تُ َُّی ْس َّت ُِق َُّ
یُقلبهُُ َّ ُوُ ُلُ َُّی ْس َّت ُِقیُُقلبهُُ َّح ُ
تُ ُیست ُِق ُ
لُ َُّی ْس َّت ُِقیُُ ُِإ ُمیانُُعبدُُح ُ

حذف اجزا و قیود دخیل در معنا

این نقل به معنای نادرسهت ،دارای هفهت مهورد در نمونه منتخهب اسهت کهه در برخهی مهوارد

احتمال تصحیف نیز وجود دارد:
َ
َ
ْ
ْ
 .1إذا َن َظ َر الوال ُد إ َلی َو َلده َن ْظ َرة ک َ
َ َ َ 64
ان ِلل َول ِد َعدل ِع ْت ِ نسمة.
ِِ
ِ ِ
ِ

سیوطی این روایت را از کتهاب طبرانهی و بهه نقهل از ابهن عبهاس نقهل کهرده اسهت .او مشهخص

نکرده است که کهدام کتهاب طبرانهی را در نظهر دارد .ایهن روایهت در المعجهم الصهغیر طبرانهی ذکهر

نشده و در المعجم الکبیر وی نیز به این شکل از ابن عباس روایت شده است:
َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ
َّ َّ َّ ْ
َّ
انُ ِلل َّول ِ ُدُ ِع ْت ُ ُن َّس َّمةُُ65.
یلُول ِد ِ ُهُفسرهُُ ُک ُ
ِإذاُنظ َُّرُال َّو ِالدُُ ِإ ُ

و در کتاب دیگر طبرانی ،یعنی المعجم االوسط هم به همین عبارت نقل شده است؛ با این
َ
تفاوت که به جهای «اکثهر» لفهظ «اکبهر» قهرار دارد 66.سهیوطی در نقهل خهود ،قیهد «ف َس َّهر ُه» را حهاف

کهردهانهد؛ بها ایهن کهه در معنها دخیهل اسهت .بنها بههر ایهن ،ایهن نقهل بهه معنها ،بهه علهت حهاف قیههد
معناساز ،با معنای اصلی مساوی نیست.
ُّ
ْ
67
 .2إ َّن َ
اهّلل ُی ِح ُّب ال ُم ِل ِّحی َن ِفی الد َع ِاء.
ِ
سههیوطی ایههن روایههت را از حکههیم ترمههای در النههوادر و نیههز ابههن عههدی در الکامههل و بیهقههی در
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 .62السنن الصغری ،ج ،3ص.54
 .63تنبیه الخواطر ،ج ،1ص105؛ مسند ابن حنبل ،ج ،20ص343؛ مسند قضاعی ،ج ،2ص.62
 .64الجامع الصغیر ،ج ،1ص.134
 .65المعجم الکبیر ،ج ،11ص.239
 .66المعجم االوسط ،ج ،8ص.283
 .67الجامع الصغیر ،ج ،1ص.286

ایهن نقهل بههه معنها ،بهه علههت حهاف تأ کیهد معناسههاز در «الم» تأ کیهد ،بها معنههای اصهلی مسههاوی
نیست؛ مگر این که این تفاوت را مصدا مبانی نظری طر شده در بار تصحیف در آغاز این

مقاله ارزیابی کرده و آن را محصول تصحیف کاتبان بدانیم.
ْ
ََْ
َ
َ
َ .3من ْاس َت ْغ َف َر اهّلل ِفی ُک ّل َی ْوم َس ْب ِعی َن َم َّرة َل ْم ُی ْک َت ْ
هب ِم َهن الکه ِاذ ِبی َن َو َم ِهن ْاس َهت ْغف َر اهّلل ِفهی لیلهة
ِ
ِ
َ ْ َ َ َّ َ ْ ُ ْ
70
َ
ْ
سب ِعین مرة لم یکتب من الغافلین.

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

شعباالیمان ،از عایشه روایهت کهرده اسهت .اصهل آن در کتهب النهوادر و الکامهل همهین اسهت؛
هب» ،تعبیهر « َل ُیح ُّ
اما در کتاب شعب االیمان ،بهه جهای تعبیهر « ُیح ُّ
هب» وجهود دارد 69.بنها بهر ایهن،
ِ
ِ

68

سههیوطی ایههن روایههت را از کتههاب عمههل الیههوم و اللیلههه ،تههألیف ابههن سههنی ،از عایشههه نقههل کههرده
ْ َ
َْ
هاف ِلی َن» وجهود دارد و نیهز غافهل محسههوب
اسهت ،امها در منبهع اصههلی ،بهه جهای «الکه ِاذ ِبی َن»« ،الغه ِ
َ َ
نشدن را در عبارت اول به « ِفی َی ْو ِم ِه» مقید کرده است و در عبهارت دوم نیهز آن را بهه « ِفهی ل ْیل ِت ِهه»
مقید کرده است 71.بنا بر این ،این نقل به معنا ،به علت حاف برخی قیود معناساز ،با معنای

اصلی مساوی نیست.
َ
َ ْ َ َ َ َّ ُ َّ ْ َ َ َ ُ َ ْ َ ْ ْ َ
َ
َ
َ
ْ
َ .4م ه ْهن ق ههالُ :س ه ْهب َحان اهّلل و ِبحم ه ِهد ِه ِفه هی یه هوم ِمائ ههة م ههرة حط ههت خطایه هاه و ِإن کان ههت ِمث ههل
ْ َ ْ 72
َز َب ِد البح ِر.
سههیوطی ایههن روایههت را از صههحی البخههار ی ،صههحی مسههلم ،سههنن الترمههای ،مسههند احمههد و

سنن ابن ماجه نقل کرده است و در روایت بخاری ،مسلم و ابن حنبل به همین شکل نقل شده
است 73،اما در روایت ابهن ماجهه ،قیهد « ِفهی َیه ْوم» وجهود نهدارد 74.در روایهت ترمهای نیهز قیهد « ِفهی
َ
َی ْوم» وجود ندارد و به جای « ِم ْث َهل َز َب ِهد ْال َب ْحهر» نیهز «أ ْک َث َهر ِم ْهن َز َب ِهد َ
الب ْح ِهر» نگاشهته اسهت 75.بنها بهر
ِ
این ،این نقل به معنا ،به علت حاف برخی قیود معناسهاز ،بها معنهای اصهلی مسهاوی نیسهت.
تبدیل لفظ «اکثر» به «مثل» نیز در ذیل بخش بعد درج میشود.
 .5الصبر رضا.
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 .68النوادر ،ج ،2ص282؛ الکامل ،ج ،8ص.500
 .69شعب االیمان ،ج ،2ص.364
 .70الجامع الصغیر ،ج ،2ص.567
 .71عمل الیوم و اللیله ،ص.324
 .72الجامع الصغیر ،ج ،2ص.628
 .73مسند ابن حنبل ،ج ،13ص385؛ صحی مسلم ،ج ،4ص271؛ صحی البخاری ،ج ،8ص.86
 .74سنن ابن ماجه ،ج ،4ص.718
 .75سنن الترمای ،ج ،5ص.389
 .76الجامع الصغیر ،ج ،2ص.113
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سیوطی این روایت را از ترمای در النوادر و ابن عساکر در تهار یخ دمشه از ابوموسهی نقهل کهرده

است و در روایت ترمای به همین شکل اسهت؛ 77امها در روایهت ابهنعسهاکر ،رضها را بها «ال» ذکهر

کهرده اسههت 78.روشههن اسههت کههه ایهن دو روایههت تفهاوت معنههایی ز یههادی دارنههد؛ ز یههرا طبه روایههت
«الصبر رضا» ،یعنی صبر ،خود نوعی رضایت و مرتبهای از مقام رضها اسهت؛ 79امها طبه روایهت

«الصبر الرضا» ،یعنی صبر ،همان رضا است و با هم نوعی اتحاد دارند .بنا بر ایهن ،ایهن نقهل بهه
معنا ،به علهت اقتضهای قواعهد ادبهی معناسهاز در وجهود و عهدم جزئهی معنهاآفرین چهون «ال» ،بها

معنای اصلی مساوی نیست؛ گر چه ممکن است این تبدیل را هم نقهل بهه معنها نهدانیم و آن را

طب مبانی نظری تصحیف  -که پیشتر گفته شد  -نوعی تصحیف ارزیابی کنیم.
َّ
َ
َ َ َ ْ 80
َ .6م ْن ِنی َ َعل ْی ِه ُی َعا ُب ِب َما ِنی علی ِه.
سیوطی ایهن روایهت را از صهحی البخهار ی ،صهحی مسهلم ،سهنن الترمهای و مسهند احمهد از

مغیهره نقهل کهرده و در روایهت بخههاری و مسهلم بهه همهین شهکل نقههل شهده اسهت؛ 81امها در روایههت
َّ
ّ
ترمای به جای قیهد « ُی َعها ُب» قیهد « ُع ِها َب» وجهود دارد 82.در روایهت ابهنحنبهل نیهز عهااب را بهه
زمهان قیامههت مقیههد کههرده اسههت 83.بنهها بههر ایههن ،ایهن نقههل بههه معنهها ،بههه علههت حههاف برخهی قیهود
معناساز که همان تقید عااب به قیامت است ،با معنای اصلی مساوی نیست.
َ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ َ َ ْ ُ َ َ َ َ َ َّ َ َ ْ َُ
َ ُ ُ َ
ََ ْ َ َ ُ ُ
 .7أل ْن َیأ ُخا أ َحدک ْم َح ْبل ُه ث َّم َی ْغد َو ِإلی الجب ِل فیحت ِطب ،فی ِبیع ،فیأ کل و یتصد  ،خیر له
ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ
84
الن َاس.
ِمن أن یسأل

سههیوطی ایههن روایههت را از صههحی البخههاری ،صههحی مسههلم و سههنن النسههائی از ابههوهریره نقههل

کرده است و در روایت بخاری به همین شکل است 85،اما در صحی مسلم و سهنن النسهائی بهه
َ ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َ َّ
الن َاس» ،این عبارت است که:
جای عبارت «خیر له ِمن أن یسأل
َّ
َّ َّ َّ َّ
ا َّ
َّ ْ
َّ َّ
َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ْ
نُفض ِل ِهُ ُ،ف َُّی ْسألهُُأ ْع َّطاهُ،أ ْ ُوُ َّم َّن َّعهُُ86.
لُ ِم ُ
َلُأ ْع َّطاهُُاّللُُع ُُوج ُ
تُ َّرج ُ
نُ َُّیأ ِ َّ ُ
نُأ ْ ُ
ُخ ُْیرُُلهُُ ِم ْ ُ
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 .77نوادر االصول ،ج ،2ص.292
 .78تاریخ دمش  ،ج ،25ص.247
َ
ّ .79التنویر ،ج ،7ص56؛ فیض القدیر ،ج ،4ص.233
 .80الجامع الصغیر ،ج ،2ص.651
 .81صحی مسلم ،ج ،2ص643؛ صحی البخاری ،ج ،2ص.80
 .82سنن الترمای ،ج ،2ص.315
 .83مسند ابن حنبل ،ج ،30ص.173
 .84الجامع الصغیر ،ج ،2ص.399
 .85صحی البخاری ،ج ،2ص.125
 .86السنن الصغری ،ج ،5ص.96

و این عبارات دارای تساوی معنایی نیستند؛ زیرا عبارت اصل ،انسان را به حقیقهت رز و

معاش که خدای متعال است توجه میدهد که ا گهر بنهدهای دارایهی دارد ،از خهدا گرفتهه اسهت،

پههس نبایههد از بنههدگان او گههدایی کههرد .همچنههین ایههن نکتههه را هههم اضههافه دارنههد کههه ا گههر انسههان بههه
هدفش از گدایی هم برسد ،یعنی چیزی هم به او داده شود ،باز هم کار او نکوهیده است.
استفاده از لفظ اعم به جای اخص

این نقل به معنای نادرست ،دارای دو مورد در نمون منتخب است:
َ .1أ ُّی َما ُمسلم ْاس َت ْر َس َل إ َلی ُمسلم َف َغ َب َن ُه َک َ
88
ان َغ َب ُن ُه َذ ِل َ
ک ِر با.
ِ
ِ
ِ
سهیوطی ایههن روایهت را از ابههونعیم اصههفهانی در حلیهة االولیههاء از ابوامامههه نقهل کههرده اسههت و در
َ َْْ ُ َ ُ ْ
ْ
راب َآم ّنا قهل
سلم» تعبیر « ُمؤ ِمن» وجود دارد 89.و به مقتضای آی (قال ِت األع
اصل آن به جای « ُم ِ
ْ
ُُ ُ
َل ْم ُت ْؤم ُنوا َو لک ْن ُق ُولوا َأ ْس َل ْمنا َو َل َّما َی ْد ُخل اإلی ُ
مان فی قله ِوبکم) 90،ایمهان برتهر از اسهالم و اع ّهم از آن
ِ
ِ
ِ
است .بنا بر این ،این نقل به معنا ،به علت قرار دادن لفظ اعم به جای لفظ اخهص ،بها معنهای
اصلی مساوی نیست.
َ
ُ
ْ
ْ
َ
َ ُ
َ
َ
ّ
َ َ ْ 91
ِ .2إ ّ ِنی أ َح ّ ِر ُج َعل ْیک ْم َح ّ الض ِعیف ْی ِن ال َی ِتی ِم و المرأ ِة.
سههیوطی ایههن روایههت را از حهها کم نیش هابوری در المسههتدر و نیههز بیهقههی در شههعب االیمههان از
ابههوهریره روایههت کههرده اسههت و اصههل آن در کتههاب المسههتدر بههه دو گونههه اسههت :طب ه یههک نقههل
همین است 92و طبه نقهل دیگهر حها کم و نیهز طبه نقهل شهعب االیمهان ،بهه جهای «حه » ،تعبیهر
«مال» وجود دارد 93و روشن است ح اعم از مال است .بنا بر این ،ایهن نقهل بهه معنها ،بهه علهت
قرار دادن لفظ اعم به جای لفظ اخص ،با معنای اصلی مساوی نیست.

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

َّ
َّ ْ َّ ْ َّ ْ َّ ْ َّ َّ ا
طی ِ ُهُأ ْ ُوُ َّ ُْمی َّنعهُُ87.
لُ َّرجَلُ،یُ ْع ِ ُ
نُ ُیسأ ُ
نُأ ُ
ُخ ُیرُُلهُُ ِم ُ

استفاده از واژۀ متباین معنوی با اصل

این نقل به معنای نادرست ،دارای چهار مورد در نمون منتخب است:

 .1قرار دادن تعبیر «مثل» به جای «اکثر» در روایت شمار  4در مبحث قبل.

 .87صحی مسلم ،ج ،2ص.721
 .88الجامع الصغیر ،ج ،1ص.465
 .89حلیة االولیاء ،ج ،5ص.187
 .90سوره حجرات ،آیه .14
 .91الجامع الصغیر ،ج ،1ص.405
 .92المستدر علی الصحیحین ،ج ،1ص.131
 .93همان ،ج ،4ص142؛ شعب االیمان ،ج ،9ص.530
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َ .2صهاح ُب ْال َیمهین َأمهینَ 94ع َلههی َصهاحب ّ
الشه َهمالَ ،فها َذا َعمه َهل ْال َع ْب ُهد ب َح َسه َهنة ُک ِت َب ْ
هت ِب َع ْشه ِهر
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
َ
َ َ َِ ِ َِ َ َ
ُ ْ
ُ ّ َ َ ْ َ ْ ُ َِ َ َ َ
َأ ْم َ
َ
َ
َ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
َ
ّ
هاحب الی ِم هی ِن :أم ِس هک،
ب
هاح
ه
ص
اد
ر
هأ
ه
ف
ة
ئ
ی
ه
س
هل
ه
م
ع
ا
ذ
إ
و
ها،
ه
ه
ل
ا
ث
الشههم ِال أن یکتبههها قههال صه ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
اهّلل ُک ِت َبهتْ
َف ُی ْم ِس ُ
اهّلل ِم ْن َها َل ْم َی ْک ُت ْب َع َل ْیه ِه َشه ْیئاَ ،و إ ْن َل ْهم َی ْس َهت ْغ ِفر َ
ک ِس َّت َس َاعاتَ ،فان ْاس َت ْغ َف َر َ
ِِ
ِ
ِ
َ
َ
َ
95
َعل ْی ِه َس ِّیئة َو ِاحدة.
سیوطی این روایت را از طبرانی در المعجم الکبیر و از بیهقی در شعب االیمان از ابوامامه نقل
َّ
َ
هت َسه َ
هاعات» و قیههد « َس ه ِّیئة
کههرده اسههت؛ امهها در یههک نقههل المعجههم الکبیههر از ابوامامههه ،قیههد « ِسه
َ
َ
َ
ّ
َو ِاحههدة» وجههود نههدارد 96.و در نقههل دیگههر المعجههم الکبیههر از ابوامامههه ،قیههد « ِسههت َسههاعات» وجههود
َ
َ
َ
دارد ،اما تنها قید « َس ِّیئة» وجود دارد و قید مرکب « َس ِّیئة َو ِاحدة» وجود ندارد 97.بیهقی نیهز قیهود
َّ
هت َس َ
هاعات» اضهافه
ماکور در روایت سیوطی را ذکر کرده است؛ با این تفاوت که بعد از قیهد « ِس
َ
َ َّ
َ
کرده است :أ ْو َس ْب َع َس َاعات 98.نقل به معنا در افزودن قید « َو ِاحدة» به «س ِیئة» در روایتی که قیهد
َ
« َو ِاحدة» را ندارد ،قابل توجیه است؛ زیرا از نظر ادبی ،تنوین آن میتواند داللت بهر وحهدت کنهد
و از نظر محتوایی نیز قرآن کریم تصری نموده است که جزای نیکهی بهه ده برابهر و سهزای بهدی بهه

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

مساوی نیست.
َ
َ
ُ َّ َ َ َ َ َ ُ َ َ ُ ّ َ َ َ َ
َ
َ َ ُ َ
َ
َ
ْ
َ
الق َی َام ِهةَ :ر ُجهل أع َطهی ِبهی ثهم غهدر ،و رجهل بهاع حهرا فأ کهل
 .3قال
اهّلل :ثال ثة أنا خ ْص ُهم ُه ْم َیه ْو َم ِ
ُ َ ْ َ
َْ َ
َ
َ
َ
ْ َ ُ 100
َ
ث َم َن ُهَ ،و َر ُجل ْاستأ َج َر أ ِجیرا ف ْاست ْوفی ِم ْنه َو ل ْم ُیع ِط أجره.
سههیوطی ایههن روایههت را از صههحی البخههاری و مسههند احمههد از ابههوهریره نقههل کههرده اسههت و در
روایهت بخهاری بهه همهین شهکل اسهت 101،امها در مسهند احمهد دو تفهاوت وجهود دارد :اوال بعهد از
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 .94این نکته الزم به تاکار است (گر چه ارتباط مسهتقیم بها موضهوع ایهن مقالهه نهدارد) کهه در بسهیاری از کتهب اههل سهنت،
َ
همین تعبیر «أ ِمین» وجود دارد (المعجم الکبیر ،ج ،8ص191؛ شعباالیمان ،ج ،9ص ،)171اما در برخی کتب شیعه و
َ
َ
اهل سنت ،به جای تعبیر «أ ِمین» تعبیر «أ ِمیر» وجهود دارد (االمهالی ،ص207 ،؛ ارشهاد القلهوب ،ج ،2ص )402کهه ظهاهرا
َ
«أ ِمیر» مناسبتر است.
 .95الجامع الصغیر ،ج ،2ص.92
 .96المعجم الکبیر ،ج ،8ص.247
 .97همان ،ج ،8ص.191
 .98شعب االیمان ،ج ،9ص.271
 .99سوره انعام ،آیه .160
 .100الجامع الصغیر ،ج ،2ص.236
 .101صحی البخاری ،ج ،3ص.90

مسههاوی نیسههت؛ ز یههرا اعطههای اجههر یعنههی اجههری را کههه طبه آن قههرارداد شههده پرداخههت کنههد ،امهها

استیفای اجر یعنی همان طور که از او کار کامل مهیطلبهد ،اجهر او را ههم کامهل پرداخهت کنهد کهه

بسا ح او بیشتر از قرارداد باشد یا در اثنای عمل الزم شود کار بیشتری انجام دههد .بنها بهر ایهن،

این نقل به معنا ،به علت قرار دادن لفظ متباین معنوی با لفظ اصلی روایت ،با معنای اصهلی

مساوی نیست.
ُ
َ
ْ
َ
َ
ّ
ّ
ْ
َ
َ
َ 103
اآلخ َر ِةِ :م ْز َمار ِع ْند ِن ْع َمةَ ،و َرنة ِع ْند ُم ِصیبة.
َ .4ص ْوت ِان َمل ُعون ِان ِفی الدن َیا َو ِ
سیوطی این روایت را از مسند بزاز و مختهار ضهیاء نقهل کهرده اسهت کهه در مسهند بهزار بهه همهین
َ
َ
شکل نقل شده است؛ 104اما در مختار ضیاء به جای « َر ّنة ِع ْند ُم ِصی َبة» چنین است:

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

ُ
َ
الق َی َام ِة» ،این عبارت را افزوده است کهَ « :و َم ْن ک ْن ُت َخ ْص َم ُه َخ َص ْم ُت ُه» و ثانیا بهه
«خ ْص ُم ُه ْم َی ْو َم ِ
َ
َ
ّ
جههای تعبیههر « َو له ْهم ُی ْعه ِهط» تعبیههر « َو له ْهم ُی َو ِفه ِهه» آمههده اسههت 102.روشههن اسههت کههه اسههتیفاء بهها اعطههاء

َّ
ْ
صی َّب ِةُُ105.
نُ ِع ْن َّ ُدُامل ِ ُ
َّص ْو ُُالل ْع ِ ُ

 ،نالهه بهه هنگهام

روشن است ناله بها لعهن تفهاوت دارد؛ همهان طهور کهه از نظهر رسهول ا کهرم

مصهیبت بههد نیسههت ،بلکهه گفتهار نادرسههت بههد اسههت 106.و لعهن و بههدگویی از روزگههار و اسههباب و
موجودات به هنگام مصیبت  -کهه در آن زمهان شهایع بهوده اسهت  -نکوهیهد اسهت .بنها بهر ایهن،

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

خالصۀ یافتههای تحلیل محتوا

گونههای مختلف «تصحیف» و «نقل به معنا»ی نادرست ،به شکل خالصهه در یافتههههای

تحقی در جدول شمار  4بر حسب فراوانی هر گونه ارائه شده است.
ردیف

1
2
3

جدول شمارۀ  .4فراوانی گونههای «تصحیف» و «نقل به معنا»ی نادرست در نمونه منتخب
فراوانی
نوع نقل به معنا

نقل به معنای اذکار (با احتمال تصحیف)
نقل به معنای ادعیه
حاف قیود و اجزای دخیل در معنا (با احتمال تصحیف در دو مورد)

 .102مسند ابن حنبل ،ج ،14ص.318
 .103الجامع الصغیر ،ج ،2ص.101
 .104مسند بزار ،ج ،14ص.62
 .105األحادیث المختارة ،ج ،6ص.189
 .106صحی البخاری ،ج ،7ص.51

1
1
7

درصد

%6/66
%6/66
%46/66
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ردیف

4
5

نوع نقل به معنا

استفاده از واژ متباین در معنا با واژ موجود در روایت
استفاده از واژ اعم از واژ موجود در روایت
مجموع

فراوانی

4
2
15

درصد

%26/66
%13/33
%99/7

یک اشکال اساسی بر نقل به معنا در الجامع الصغیر

همان طور که در مبانی نظری گفته شد ،به تصری عالمان درایه و حتهی خهود سهیوطی ،نقهل

به معنا پس از تدوین روایات در متون مکتوب مجاز نیست .بر این اساس ،هر نوع نقهل بهه معنها

در الجامع الصغیر ،حتی در صورتی که شرایط دیگر نقل به معنا را داشته باشد ،مرجو اسهت و

اگر به نقل به معنای نادرست انجامد ،اشتباه است .مقایسههای بهین روش سهیوطی و دو جهامع
روایی شیعی در این زمینه میتواند ضعف روش سیوطی را بهتر مشخص میکند.

مرحوم فیض کاشانی در کتاب الوافی نوشته است که ابتدا مقید هستم روایهات الکهافی را در

هر باب بیاورم و بعد روایات التهایب و الفقیهه را در ذیهل آن ذکهر مهیکهنم 107.وسهائل الشهیعه نیهز

تفاوت در نقلها را با دقت مشخص میکند و هرگز مانند سهیوطی عمهل نمهیکنهد کهه روایتهی را

نقههل کنههد و آن را بههه چنههد منبههع اسههتناد دهههد کههه بهها یههک یهها چنههد و گههاهی هم ه آن منههابع تفههاوت
محتوایی (نقل به معنا) دارد؛ مثال مینویسد:

ْ
َّ َّ َّ ْ ْ َّ َّ ْ َّ َّ ْ َّ ْ َّ ْ َّ
ا
ْ ْ
نننَلُُ
یفُال ُمق ِن َع ه ِهةُم ْر َّسن ُ
نننوبُُ ِمثلنننهُُ َّ ُوُ َّر َّواهُُامل ُِفیننندُُ ِ ُ
ننننُ ُیعق
ننندُب ِ ُ
ننننُُمم ِ ُ
ر واهُُالشننن ُیخُُ ِب ِإسنننن ِاد ِ ُهُع ُ
الن َُّی َّادةُُ108.
َّم َّ ُعُ ُِ

یعنههی اضههافه داشههتن نقههل مفیههد را مشههخص مههیکنههد .همچنههین ایههن روایههت را از الکههافی

نقل میکند:

َ
َ
ََ
ْ
َْْ
ص ْب ِن ُع َم َرَ ،ع ْن َسا ِلمَ ،ع ْن أ ِبی َب ِصیر،
َع ْن أ ِبی َع ِل ّی األش َع ِر ِ ّیَ ،ع َّم ْن ذک َر ُهَ ،ع ْن َحف
ِ
َ
َعه ْهن َأب هی َع ْبههد اهّلل َقه َهالَ :مه ْهن َم َنه َهع قی َراطهها مه َهن َّالز َک هاة َف ْل َی ُمه ْ
هت إ ْن َشه َ
هاء َی ُه ِود ّی ها أ ْو
ِ
ِ
ِ
ِ ِ
ِ
ِ
َن ْص َرا ِن ّیا.

و در ذیل آن مینویسد:

َّ َّ
َّ َّ
ْ
َّ
یفُع َّق ُ ْ َّ ْ
َّ َّ َّ
ننُأ ُ َّ
یفُْال َم َ
ننُأ ُِبین ِهُ،
نالُ،ع ْ ُ
هنُ،ع ْ ُ
اس
ح
َّ ُوُ َّر َّواهُُال َّب ْنر ِ ُُ ِ ُ
ِ
نابُاألع َّم ِ
بُب ِصنیرُُ ُوُر واهُُالصندوقُُ ِ ُ ِ ِ
ِ
ِ
َّ َّ
َّ ْ َّ ْ َّ ْ
ْ َّ
صیرُُ ِمثلهُُُ109.
بُ َّب ِ ُ
نُأ ِ ُ
نُال َّب ْر ِ ِ ُُ،ع ْ ُ
نُسعدُ،ع ِ ُ
ع ُ
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 .107الوافی ،ج ،1ص.40
 .108وسائل الشیعه ،ج ،9ص.33
 .109همانجا.

نیست و شهبیه آن اسهت .آنچهه در المحاسهن ،از ابهیبصهیر ،از امهام صهاد

همین است 110اما آنچه در ثواب االعمال از ایشان نقل شده ،چنین است:
َّ َّ
َّ
اّللُ
بُ َّع ْب ِ ُ
نننُأ ِ ُ
بُ َّب ِصنننیرُُعن ْ ُ
یفُ ِر َّوا َّیننن ِ ُةُأ ِ ُ
ِ ُ
ننندُ ِ
َّ ْ َّ ا 111
نصرا ُِنیُاُُ .

نقهل شهده دقیقها

ا َّ
َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ َّ ْ َّ ْ ْ َّ
ودیننن ُاُأ ْ ُوُ
هی ِ ُ
ننناءُ َّ ُ
نُش َّ ُ
ننتُ ِإ ُ
اةُف ُل ُیمن ُ
ننعُال ُکننن ُ
ننننُمنن ُ
ُم ُ

یعنی تعبیر « ِقی َراطا ِم َن» در این روایت وجود ندارد.

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

به ایهن معنها کهه نقهل برقهی عهین ایهن روایهت اسهت ،امها نقهل ثهواب االعمهال عهین ایهن روایهت

نتیجه
این تحقی نشان داده است با خطای پنج درصد میتوان گفت سهیوطی در حهدود نیمهی از

روایات کتاب الجامع الصغیر یعنهی  %49را نقهل بهه معنها کهرده اسهت .از میهان ایهن تعهداد، %8 ،

یعنی پانزده مود را به شکل نادرست نقل به معنا کهرده اسهت و  %92را بهه شهکل درسهت نقهل بهه
معنا کرده است.

همچنین با خطای پنج درصهد مهیتهوان گفهت در کهل کتهاب ،حهدود ( %0/83هشهتاد و سهه

صدم درصد) ،یعنی کمتر از یک درصد تصحیف وجود دارد کهه ایهن میهزان از تصهحیف ،قابهل

اعتنا نیست و امری طبیعی به نظر میرسد؛ به وی ه با وضعیت دستنویسی در روزگار کهن.

بنهها بههر ایههن یافتهههههها ،کتههاب الجههامع الصههغیر دارای حجههم بههاالیی از نقههل بههه معنهها اسههت ،امهها

خوشبختانه «نقل به معنا»ی نادرست در آن کم و تصحیف کمتر است؛ گر چهه همهین انهد از

نقل به معنای نادرست نیز از یک جامع روایی آن هم از روایتشناسی چون سیوطی  -کهه خهود

عالم به قواعد نقل حدیث است  -قابل قبول نیست .اشکال مههم دیگهری کهه بهر او وارد اسهت،
این است که در مبانی نظری گفته شد که پس از تدوین جوامع روایی ،نقل به معنا مطلقا مجهاز
نیست و با پهایرش ایهن مبنها ،اشهکال بسهیار مهمهی بهر ایهن کتهاب وارد خواههد شهد؛ ز یهرا ایشهان
تقریبا نیمی از روایات را نقل به معنا کرده است.

در هر صورت ،توصیه میشود محققان در استفاده از این منبع احتیاط کهرده و مصهادر اولیهه

را مورد بازبینی قرار دهند و به نقل ایشان اکتفا ننمایند.

سه نتیج ضمنی نیز در این تحقی حاصل شده است:

 .1از آنجا کهه کتهاب الجهامع الصهغیر برگرفتهه از کتهاب الجهامع الکبیهر سهیوطی اسهت ،نتهایج

 .110المحاسن ،ج ،1ص.87
 .111ثواب األعمال و عقاب األعمال ،ص.236
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این تحقی میتواند در تحلیل آن کتاب هم مفید باشد.

 .2گههاهی اوقههات ،نقههل بههه معنهها بههه اقتضههای معجههمسههازی صههورت گرفتههه اسههت؛ ماننههد ایههن

روایت که سیوطی آن را از حلیة االولیاء نقل کرده است:
َّ َّ
َّ خ َّ َّ
السَل ِمُُ.
لُالناسُُ ِب
ب ِح ُ

و اصل آن چنین است:

َّ ْ َّ َّ َّ َّ َّ َّ
اّللُ
نُأنسُُقال ُق ُ
ع ُ
الُ َّرسولُُ ِ
َّ َّ
َّ َّ
112
قال ُ« ِبالسَل ُِم»ُُ .

َّ
َّ َّ خ َّ َّ
َّ خ َّ َّ
َّ
نلُالنناس ُ
نمُب ِح ُ
اّلل!ُ ِب ُ
لُالنناسُ»ُ،قنالوا ُ َّیناُ َّرس ُ
ُ«ب ِح ُ
نولُ ِ

بنهها بههر ایههن طب ه نتههایج ایههن تحقی ه م هیتههوان معههاجم الفبههایی روایههی را در حههد گمههانهههایی

ارزیابی نمود.

 .3ایههن تحقیه توانسههته اسههت روش تحلیهل محتههوای ّ
کمههی را در پههژوهشهههای حههدیثی وارد

کند و شایسته است خوانندهای که دغدغ روششناسهانه دارد ،زمینه روشهی در ایهن تحقیه را

نیز مورد توجه خاص قرار دهد.

کتابنامه
_ األحادیث المختارة ،ضیاء الدین مقدسی ،بیروت :دار خضر للطباعة والنشر والتوز یع ،چا
سوم 1420 ،؛

_ اسههباب اخههتالف الحههدیث ،محمههد احسههانیفههر لنگههرودی ،قههم :سههازمان چهها
علمی فرهنگی دار الحدیث ،چا

سوم. 1432 ،

_ األمالی ،محمد بن حسن طوسی ،قم :دار الثقافة ،چا

و نشههر مؤسسههه

اول. 1414 ،

_ بیه هان المختص ههر (شه هر مختص ههر اب ههن الحاج ههب) ،ش ههمس ال ههدین اص ههفهانی ،الس ههعودیة :دار
المدنی ،اول. 1406 ،

_ پیمههایش در تحقیقههات اجتمههاعی ،واس ،دی.ای ،ترجمههه :هوشههنگ نههایبی ،تهههران :نشههر نههی،
دوازدهم1389 ،ش.

_ تار یخ مدینة دمش  ،علی بن حسن ابن عسا کر ،بیروت :دار الفکر. 1415 ،

_ تحقیه در علههوم اجتمههاعی ،ارل ببههی ،ترجمههه :رضهها فاضههل ،تهههران :انتشههارات سههمت ،چهها
پنجم1378 ،ش.
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 .112حلیة االولیاء ،ج ،10ص.404 – 403

اول1381 ،ش.

ترجمه :مهدخت بروجردی علوی ،تهران :انتشارات سروش ،چا
ُ
_ تحلیهل محتههوا در علهوم اجتمههاعی و انسههانی ،ال -آر .هولسهتی ،ترجمههه :نهادر سههاالرزاده امیهری،
تهران :انتشارات دانشگاه عالمه طباطبایی ،چا

اول1373 ،ش.

_ تدر یب الراو ی ،عبد الرحمن بن أبیبکر سیوطی ،دار طیبة ،بیتا.

_ التصههحیف ف هی مههتن الحههدیث ،حی هدر مسههجدی ،قههم :سههازمان چهها
فرهنگی دار الحدیث ،چا

اول. 1432 ،

و نشههر مؤسسههه علمههی
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_ تحلیل پبامهای رسانهای (کاربرد تحلیل محتوای ک ّمی در تحقی ) ،دانیل رایف و همکهاران،

_ تکنیکهای خاص تحقی در علوم اجتماعی ،فرامرز رفیعپور ،تهران :شهرکت سههامی انتشهار،
چا

اول1382 ،ش.

_ تنبیه الخواطر و نزهة النواظر ،ورام بن أبی فراس ،قم :مکتبه فقیه ،چا
_ َ ّالتنو یر شر الجامع َ ّ
الصغیر ،محمهد بهن إسهماعیل کحال نهی ،ر یها  :مکتبهة دار السهالم ،اول،
اول. 1410 ،

. 1432

_ ثههواب األعمههال و عقههاب األعمههال ،محمههد بههن علههی صههدو  ،قههم :دار الشههر یف الرضهی للنشههر،
چا

دوم. 1406 ،

_ الجههامع الصههغیر فههی احادیههث البشههیر النههایر ،عبههد الههرحمن بههن أب هیبک هر س هیوطی ،بیههروت :دار
الفکر. 1428 ،

_ جههالل الههدین الس هیوطی عصههره و حیاتههه و آثههاره و جهههوده ف هی الههدرس اللغههوی ،طههاهر سههلیمان
حمودة ،بیروت :المکتب االسالمی ،اول. 1410 ،

_ حلیة األولیاء ،أبو نعیم اصفهانی ،مصر :السعادة. 1394 ،

_ دانش درایة الحدیث ،محمد حسن ربانی ،مشهد :دانشگاه علهوم اسهالمی رضهوی
هفتم ،مهر 1390ش.

_ درآمدی بر تحقی کیفی ،اوه فلیک ،تهران :نشر نی ،دوم1388 ،ش.
_ درسنامه فهم حدیث ،عبدالهادی مسعودی ،قم :انتشارات زائر ،چا

 ،چها

اول1389 ،ش.

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

_ الرسههالة المسههتطرفة لبی هان مشهههور کتههب السههنة المشههرفة ،محمههد بههن أب هی الف هیض کتههانی ،دار
البشائر اإلسالمیة ،ششم. 1421 ،

_ الرعایة لحال البدایة فی علم الدرایة (ضمن مجموعه رسائل فی درایة الحدیث) ،شهید ثانی،
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قم :دارالحدیث ،چهارم1390 ،ش.

_ روش تحقی ه در علههوم اجتمههاعی ،ر یمههون کی هوی ،لههو وان کههام نهود ،ترجمههه :عبههد الحس هین
نیک گهر ،تهران :نشر توتیا ،پنجم1389 ،ش.

_ روش تحلی هل محتههوا (راهنمههایعملیتحقی ) ،غالمرضهها محمههدیمهر ،تهههران :دانههش نگههار،
چا

اول1387 ،ش.

_ روشهههای تحقی ه در روانشناسههی و علههوم تربیت هی ،عل هی دالور ،تهههران :دانشههگاه پی هام نههور ،دوم،
1386ش.

_ روشهای تحقی در روانشناسی و علوم تربیتی ،اسماعیل بیابانگرد ،تهران :نشر دوران ،چا
دوم1386 ،ش.

_ روشهای تحقی و چگهونگی ارزشهیابی آن در علهوم انسهانی بها تأ کیهد بهر علهوم تربیتهی ،عهزتاهّلل
نادری ،مر یم سیف نراقی ،تهران :ارسباران ،چا

پنجم1388 ،ش.

_ سنن ابن ماجه ،محمد بن یزید بن ماجه ،بیروت :دار الرسالة العالمیة ،اول. 1430 ،
_ سنن أبو داوود ،سلیمان بن األشعث ،بیروت ،المکتبة العصر یة ،بیتا.

_ سنن الترمای ،محمد بن عیسی ترمای ،بیروت :دار الغرب اإلسالمی1998 ،م.

_ السههنن الصههغری ،احمههد بههن شههعیب نسههایی ،حلههب ،مکتههب المطبوعههات اإلسههالمیة ،دوم،
. 1406

_ شعب اإلیمان ،أحمد بن حسین بیهقی ،ریا

 :مکتبة الرشد ،اول. 1423 ،

_ صحی مسلم ،مسلم بن حجاج ،بیروت :دار إحیاء الترا

العربی ،بیتا.

_ صحی البخار ی ،محمد بن إسماعیل بخاری ،دار طو النجاة ،اول. 1422 ،

_ عمل الیوم و اللیلة ،أحمد بن محمد بن سنی ،جهدة  /بیهروت :دار القبلهة للثقافهة اإلسهالمیة و
مؤسسة علوم القرآن ،بیتا.

_ فههت البههاقی بشههر ألفی هة العراق هی ،ز ی هن الههدین أب هی یحی هی زکر ی ها ،دار الکتههب العلمی هة ،اول،
. 1422

_ الفهردوس بمههأثور الخطههاب ،شهیرو یه بههن شههردار دیلمههی ،بیهروت :دار الکتههب العلمیهة ،األولههی،
. 1406

_ الفصههول الغرو یههة فههی األصههول الفقهیههة ،محمههد حسههین حههائری اصههفهانی ،قههم ،چهها
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. 1404

_ فیض القدیر ،عبدالرئوف مناوی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،اول. 1415 ،

اول،

_ الکافی ،محمد بن یعقوب کلینی ،تهران :دار الکتب اإلسالمیة ،چا

چهارم. 1407 ،

_ الکامل فی ضعفاء الرجال ،أبو أحمد بن عدی ،بیروت ،الکتب العلمیة ،اول. 1418 ،

_ کشههف الظنههون عههن أسههامی الکتههب و الفنههون ،مصههطفی بههن عبههداهّلل حههاجی خلیفههة ،مکتبههة
المثنی ،بغداد ،اول1941 ،م

_ الکفایهة ف هی علههم الروای هة ،احمههد بههن علههی خطیهب بغههدادی ،مدینههه منههوره :المکتبههة العلمی هة،
بیتا.

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

_ القوانین المحکمة ،ابوالقاسم قمی ،قم ،چا

اول. 1430 ،

_ گلوگاههههای پههژوهش در علههوم اجتمههاعی ،محمههد حس هین دی هانی ،مشهههد ،نشههر چاپههار ،سههوم
.1387

_ لوامع صاحبقرانی ،محمدتقی مجلسی ،مؤسسه اسماعیلیان ،قم :چا

دوم. 1414 ،

_ المحاسههن ،احم ههد بههن محم ههد ب ههن خالههد برق ههی ،ته ههران :دار الکتههب اإلس ههالمیة ،چ هها
. 1371

دوم،

_ المسههتدر علههی الصههحیحین ،محمههد بههن عبههد اهّلل حهها کم نیشههابوری ،بی هروت :دار الکتههب
العلمیة ،اول. 1411 ،

_ المستصفی ،محمد غزالی ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،اول1417 ،ش.

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

_ مسند بزاز ،أبو بکر أحمد بن عمرو بزاز ،مدینه منوره :نشر العلوم والحکم ،اول1988 ،م.
_ معالم الدین ،حسن بن ز ین الدین ،قم :انتشارات اسالمی ،نهم ،بیتا.

_ المعجم األوسط ،سلیمان بن أحمد طبرانی ،دار الحرمین ،قاهره ،بیتا.

_ المعجم الکبیر ،سلیمان بن أحمد طبرانی ،مکتبة ابن تیمیة ،قاهره ،دوم ،بیتا.
_ مقباس الهدایة ،عبداهّلل مامقانی ،قم :مؤسسة آل البیت

 ،اول. 1411 ،

_ مقدمة ابن الصال  ،عثمان بن عبدالرحمن بن الصال  ،قاهره :دار المعارف ،بیتا.

_ مقدمههای بهر روش تحقیه در علهوم انسههانی ،محمهد رضهها حافظنیها ،تهههران :انتشهارات سههمت،
چا

سیزدهم1386 ،ش.

_ منط فهم حدیث ،محمد کاظم طباطبایی ،قم :مؤسسه امام خمینی ،اول1390 ،ش.

_ منهج النقد فی علوم الحدیث ،نورالدین محمد عتر ،دمش  ،سور یة :دار الفکر سوم. 1418 ،
_ نوادر األصول ،محمد بن علی ترمای ،بیروت :دار الجیل ،بیتا.
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_ الوافی ،محمد محسن فیض کاشانی ،اصفهان :کتابخانه امام أمیر المؤمنین علی
اول. 1406 ،

_ وسهائل الشهیعة ،محمههد بههن حسهن حههر عههاملی ،قههم :مؤسسهة آل البیهت (علهیهم) ،چهها
. 1409

 ،چا
اول،

_ وصول االخیار الی اصول االخبار (ضمن مجموعه رسائل فی درایة الحدیث ،ج ،)1حسین بهن
عبدالصمد عاملی ،قم :چهارم ،دارالحدیث1390 ،ش.

_ «تحلیهل محتهوای کیفهی» ،محمههد تقهی ایمهان و محمهود رضهها نوشهادی ،دو فصهلنامه پههژوهش،
سال سوم ،شماره دوم ،پاییز و زمستان 1390ش.
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