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وا وا و ها ییر  معنا؛ به نقلی ها یینار
 مکال رییتغ و فیتحر با نسبتش و معنا به نقل چون و چند دری کاوش

 10/11/1397 دریافت: تاریخ
 8/5/1398 پذیرش: تاریخ

 1محلی کریمی طاهره
 2شریفی محمد

کبر علی سید   3نتاج ربیع ا
 چکیده 

 مکتهوب صهورت بهه و بهوده شهفاهی کهه آنجهایی از حهدیث، جملهه از کهن، و گذشته متون
 لفظی نقل امکان اند، هنداشت یکسانی حافظه و استعداد از بسا ای راویان، و نشده، صادر

 ایههن اسههت. گرفتههه صههورت معنهها بههه نقههل و نداشههته وجههود گویندگانشههان، سههخنان کامههل و
، اسهت پذیرفتهه ،معصهوم سهوی از بهودن مهأذون و عقالیی دالیل به بنا چند هر اتفاق،
 و تحلیلهی - توصهیفی روش بها اسهت، کوشیده نوشته، این دارد. همراه به هایی آسیب اما
کیههد بهها را معنهها بههه نقههل هههای گونههه ای، خانهههکتاب منههابع از اسههتفاه بهها  و زایههی تحریهه  بههر تأ

 ایهن دسهتاورد کند. نقد ودهد  ارائه زا مواردی وکرده  معرفی و شناسایی سازی، تصحی 
یث، و بها نشهان دادن مهواردی حهد نقهل تغییهر چگهونگی و چهون و چنهد بررسهی بها پژوهش،
 آن، پهذیرش در بایهد معنها، بهه لنقه بنیهادین دگرگهونی صهورت در که دهد می نشانکلیدی 
 نمود. رعایت را علمی احتیاط جوانب

 حههدیث، تصههحی  حههدیث، شناسههی آسههیب معنهها، بههه نقههل حههدیث، نقههل هددا: کلیدددواژه
 حدیث. تحری 

                                                   
 .(taheri.atefe20@yahoo.com) دانشجوی دکتری رشتۀ: قرآن و حدیث دانشگاه مازندران )نویسندۀ مسئول( 1 .

 .(M.sharifi@umz.ac.ir)استادیار دانشگاه مازندران   .2

    (.sm.rabinataj@gmail.com) عضو هیئت علمی دانشگاه مازندران .3
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 درآمد. 1
 بهه کهه انهد کهرده روایت را ها  آن ها، واژه تغییر بدون آن، الفاظ بر تحّفظ با گاهی حدیث راویان

 اصهل رعایهت بها و دیگهر، الفهاظی بها را خهود ههای شنیده گاهی و گویند می  حدیث الفاظ نقل آن
 دوران ههای واقعیهت از یکهی اخیهر شهیوۀ شهود. مهی گفته معنا به نقل آن، به که اند کرده بیان معنا
 و تههدوین از قبههل دورۀ ویهه ه بههه اسههالم، تههاریخ نخسههت قههرن سههه دو در حههدیث شههفاهی هههای نقههل

گیهههر هکهه  بههوده احادیههث رسههمی کتابههت  و عرفهههی شههنیدارها، سههازی مکتههوب فرهنههگ نبههودن فرا
 ههای مؤلفهه تهرین مههم از ،معصهومان از شهده صهادر مجوزههای و معنها بهه نقهل بهودن عقالیی
 است.  روایات در پدیده، این راهیابی
ن، برای سههولت انتقهال معهارف دینهی نبود معنا به مخّل  شرط به حدیث، در را معنا به نقل
 الفههاظ تحریهه  و تصههحی  احادیههث، در پدیههده ایههن هههای آفههت جملههه از امهها د؛انهه نمههوده تجههویز
یهاده یها تههأخیر و تقهدیم بها احادیههث نارسهایی و اجمهال آن، از تههر مههم و روایهات  در وارده نقصههان و ز

  است. شده حدیث مقاصد و معنا تغییر موجب و بوده ها  آن
کنهون حدیثی، میرا  از آنچه ، بنا بر این  از کهه نیسهت چیهزی آن دقیقهاا  اسهت، مها اختیهار در ا
 کهه اسهت ایهن مسهأله اسهت. شهده معنها بهه نقهل أحیانهاا  بلکهه باشهد؛ شهده صادر معصومان

 تبهدیل یها و هها عبارت بریدن نیز و کردن پیش و پس کاستن، و افزودن های شیوه به معنا، به نقل
 دو کهه شهود، می دیده نیز  تحری انوا  و «محّرف حدیث» در موارد، این و است داده رخ الفاظ،
 روایهات در مطلبهی ههر .2 است؛ تحری  نوعی معنا، به نقل هر .1 است: آورده وجود به را شبهه

 و ههایی شهبهه چنهین رفهع و مسهأله تبیهین بهرای کهرد. تلقی معنا به نقل باید باشد، شده تحری 
 هههر گردنههد. ناسههیشمعنهها و تحریهه ، از هههم تفکیههک و باز بههه نقههل بایههد تحریهه ، خطههر از رهههایی
 وجههوه نیههز و نسههبت دربههارۀ امهها، گرفتههه انجههام فراوانههی هههای پههژوهش دو، آن از هریههک دربههارۀ چنههد

 است. نشده یافت مکتوب اثری و نگرفته صورت تالشی دو، آن مشتر 
 وجههود تصهحی ، و تحریهه  و معنها بهه نقههل رابطهۀ تبیههین ضهمن اسهت صههددایهن پهژوهش در

 کهه: کنهد بررسهیایی آن دو در تصرف و تغییر الفاظ همنو و ی تحر و معنا به نقل مشتر  وجوه
 معنهها، بههه نقههل مههواردی، چههه در اسههت؟ تحریهه  معنهها، بههه نقههل یهها و معنهها بههه نقههل تحریهه ، آیهها

 تحریه  روایهات معنها، بهه نقهل دایهرۀ آیا گردد؟ می خارج معنا به نقل دایره از و شود می تحری 
 معنها بهه نقهل اثهر در سههوی، موارد در تحری  است ممکن ه ک این یا و گیرد، می بر در هم، را شده

 شود؟  حاصل
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 فیتحر و معنا به نقل یشناس مفهوم. 2
  اند: کرده معنا گونه این را نقل

4ََتحویٍَالا ءَمنَموضعَال َموضع؛َیأَالا ء،َنقٍ
کردن به جا یعنی چیزی، نقل  آن. جا

  5گویند. «ه  َنقلَ » نیز را جایی به جایی از چیزی جایی جابه مطل 
 که است آن بر زمخشری رود. می کار به معنا انتقال در گاهی و اشیا جایی  جابه در گاهی نقل
 دیگههری بههه را فههردی سههخن شخصههی، یعنههی یابههد؛ مههی تحّقهه  رسههاندن ای گونههه نقههل، در چههون
 قهالانت از حاصل حالت نقل، واقع، در 6اند. گفته نقل مجاز، باب از رساندن، این به رساند، می
 ههای صهورت بهه توجهه بها انتقال حالِت  این از و است دیگر معنای به خود اصلی معنای از لفظ

 دادن، گهزارش رسهاندن، جمله، از اسمی و مصدری مختل  معانی شدنش، متعّدی مختل 
 7است.  شده اراده نیز گزارش و گفتار حدیث، برگردان، و ترجمه
 این اصطالحی کاربرد 8شود. می منظور لفظی از آنچه یعنی «هعنای یعنی عنی» ریشۀ از معنا
 ایهن بها اسهت؛ آن مفهوم و لفظ مدلول همان معنا دانست. لغوی معنای همان توان می را تعبیر

 از سههخنی در 9اسههت. مربههوط مخاطههب فهههم بههه مفهههوم، و مههتکلم قصههد بههه معنهها، کههه تفههاوت
 بهرای را کالمش تا کند قصد گوینده که است چیزی معنا است:  آمده نیز علی امیرالمؤمنین

 ایههن بهها 10باشههد. ایشههان غیههر یهها معصههوم یهها خههدا گوینههده، کههه کنههد نمههی تفههاوتی نمایههد؛ ابههراز آن
 و اسهت گوینهده کهالم عهیِن  نقل لفظ، به نقل و است لفظ به نقل مقابل در معنا، به نقل وص ،
 است. او الفاظ غیر با کالم مضمون نقل معنا، به نقل

 یعنهی الشهی؛ تحریه  اسهت. کنهار معنهای بهه «حهرف» ریشهۀ از تفعیهل بهاب مصدر تحری ،
 بهد و 12کردن تفسیر و تعبیر بد معنای به است. آن کردن ک  معنای به چیزی، تحری  11إمالته.

                                                   
 .486، ص5، جمجمع البحرین؛ 674. 675، ص11، جلسان العرب؛ 162، ص5، جکتاب العین  .4

 .301، ص1، جالغهاساس الب  .5

 همان.  .6

 .1117 و1116ص، فرهنگ معاصر  .7

 .659، ص2، جاساس البالغه  .8

 .30، صالحاشیه علی المنط   .9

 .309، صنه  البالغه  .10

 .228، ص1، جمفردات  .11
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 از را کهالم 14داد. نادرسهت معنهای کالم، به یعنی ؛«َمَواِضِعِه  َعن َحّرَفه  »13هست. نیز کردن تأویل
 16دادنههد. تغییههر را کههالم معنههای یهههود کههریم، قهرآن فرمههودۀ بهههکههه  انچنهه 15داد. تغییههر خههود جایگهاه
 ایهن 17اسهت. آن واقعهی مهراد و حقیقهی معنهای افهادۀ از کهالم زدن کنهار معنهای به کالم، تحریِ  

 انهد؛ شهده وضهع خهود خاص معانی برای الفاظ زیرا است؛ معنوی تحری  کالم، تحری  از نو 
 در الفهاظ کهه اسهت ایهن اصهل، که حالی در شوند؛ می معنا و رفته کار به خود معنای غیر در ولی

گر لفظ و بروند کار به خود معنای  خهود اصهلی معنهای از نهرود، کهار بهه خهود  لهه موضو  معنای در ا
 یها سهند کهردن دگرگهون» کرد: تعری  گونه این توان می را حدیث تحری  18است.  شده منحرف
 عبهارت یها کلمهه و حهرف بهه عبهارتی، یها و ای کلمهه یها حرفهی تبهدیل یها کاسهتن یها افهزودن بها مهتن
 19.«نادرست اهداف برای دیگر،

  معنا به نقل ییروا. 3
 کردنهد شکوه ها  آن در تصرف بدون خبر نقل های دشواری و سختی از امامان، و پیامبر یاران

 در کننهد. نهامع به نقل را احادیث توانند می شرایطی، با که شد داده اجازه آنان به آن، دنبال به و
 است:  آمده چنین ها اجازه و ها خواست این گزارش روایی، منابع
ههوَل  َیهها َقههاَل  هها اهلِل! َرس  و ِزدَت  ِإن بههأَس  اَل  َقههاَل: َتأِدَیِتههِه. َعَلههی اَلَنقههِدر   َو  الَحههِدیَث  ِمنههَک  َنسههَمع   ِإّنَ

َ
 أ

ِحّل   َلم ِإَذا َنَقصَت  ا ت  و َحراما
َ
م   أ َحّرِ َصهبَت  َو  َحاَلالا  ت 

َ
 شهما از مها خهدا! رسهول ای گفهت: 20الَمعَنهی؛ أ

گهر فرمههود: نهاتوانیم. آن عهیِن  بهازگویی بههر ولهی شهنویم؛ مهی حهدیثی یههاد یها کهم ا  کههه وقتهی تها کنهی، ز
   ندارد. اشکال باشی، رسیده معنا به و نکنی حرام را حاللی یا و حالل را حرامی

لت   ِبی ق 
َ
سَمع   :َعبِداهلِل  ِْل

َ
  ِمنَک  الَحِدیَث  أ

َ
ید  َفأ ! َو  ِز هص  نق 

َ
نهَت  ِإن َقهاَل: أ یهد   ک  ِر  َفهالَ  َمَعاِنیهِه  ت 

                                                                                                                        
 .182، صفرهنگ معاصر  .12

 .516، ص1، جاساس البالغه  .13

 .182، صفرهنگ معاصر  .14

 .43، ص9، جلسان العرب؛ 37، ص5، جمجمع البحرین  .15

 .13، آیه مائدهسوره ؛ 46، آیه نساءسوره  .16

  .517، ص1، جاساس البالغه  .17

 .18، صصیانة القران من التحری   .18

 .243، ص1، جمقباس الهدایه  .19

 .231، ص10، جکنز الّعمال  .20
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گهر فرمهود: کهنم. می زیاد و کم را آن و شنوم، می حدیثی شما از گفتم: صادق امام به ؛21َباَس   ا
 ندارد. اشکالی باشی، داشته نظر در را حدیث معانی

َیه   أن فأرید   منک الکالم أسَمع   إّنی :اهلل عبد ْلبی قلت   ه   َکَما أرو ، َفهال ِمنَک  َسِمَعت   َیِجهیء 
د   َقاَل: : ذلک؟ َتَعم  لت  ِرد   َقاَل: اَل  ق  : الَمَعهاِنی؟ ت  لهت   صهادق امهام بهه22بهأَس؛ َفهاَل  َقهاَل  َنَعهم، ق 
 خهاطرم بهه ولهی کنم؛ روایت ام، شنیده که طور همان خواهم می و شنوم می شما از سخنی گفتم:
 داری؟ نظهر در را سهخن معهانی آیها فرمهود: نهه! گفهتم کنهی؟ یمه فرامهوش عمهد بهه فرمود: آید. نمی
 ندارد. اشکالی فرمود: آری! گفتم:

ْصَحاِبَنا َبْعِض  َعْن 
َ
ه  َی  أ بِ  ِإَلی ْرَفع 

َ
َصْبَت  ِإَذا َقاَل:   اهلِل  َعْبِد ی أ

َ
ْعِرْب  ِثَنایَحِد  َمْعَنی أ

َ
 ِبَما َعْنه   َفأ

م: َقههاَل  و ِشههْئَت. ههه  و صههَت،َنَق  ِإن الَبههأَس  َبعض 
َ
اَلِء  َقههاَل: َو  أّخههرت أو قههّدمت، أو ِزدَت، أ وَن  َهههؤ   َیههأت 

ا الَحِدیَث  ّیا سَتِو وَنه   َکَما م  ا َو  َیسَمع  َبَما إَنّ مَنا، ر  َرنا َقَدّ ّخَ
َ
َف  َذِلَک  َفَقاَل: َنَقصَنا، َو  ِزدَنا َو  َوأ خر   الَقوَل  ز 

ا، ورا ر  َصبَت  ِإَذا غ 
َ
گر فرمود: قصاد امام 23َبأَس؛ َفاَل  الَمعَنی أ  فهمیدی، را ما حدیث معنای ا
گههر اسههت: فرمههوده هههم ائمههه از یکههی کههن. آشههکارش یههاد یهها کههم احادیههث نقههل در ا  یهها و کنههی ز
 بها برابهر را حهدیث سهّنت اههل گفهت: امهام بهه یکهی نهدارد. اشهکالی کنهی، پیش و پس را کلمات
 امام کنیم. می زیاد و کم و پیش و پس بسا چه ما ولی کنند؛ می نقل اند، شنیده که چیزی همان
گهر اسهت. فریبنهده  و  شهده آراسهته آنان، سخنان فرمود: وی پاسخ در  اشهکالی برسهانی، را معنها ا

 کنی. زیاد و کم یا و پیش و پس ندارد؛

لت   ِبی ق  ی ِمنَک، الَحِدیَث  َاسَمع   :َعبِداهلِل  اِلَ َیه   اَل  َفَلَعّلِ ، َکَما َارِو ه  َصهبَت  ِإَذا َفَقاَل: َسِمعت 
َ
 أ

لَب  َما َفاَلَباَس. ِمنه   الص  َو  ِإّنَ م، َو  َتَعال، :ِه ِبَمنَزلَ  ه  د َو  َهّل   گفهتم: صادق امام به 24ِإجِلس؛ َو  َاقع 
گهر فرمهود: نکنم. روایتش ام، شنیده که طور آن را آن شاید ولی شنوم، می حدیثی شما از هلب ا  ص 

ههم، و تعههال کلمههات کههردن ینجههایگز تنههها کههار ایههن نههدارد! اشههکالی برسههانی، را معنهها ههد و َهّل   و اقع 
 است. هم جای به إجِلس

لت   : ِْلَبی ق  ِنهی َعبهِداهلَلِ ّجیئ  وَن  الَقهوم   ی  هی َفَیسهَتِمع  م ِمّنِ قهَوی، اَل  َو  َفأضهَجر   َحهدیَثک 
َ
 َفهأقَرأ َقهاَل: أ

ِلِه  ِمن َعَلیِهم ا أَوّ ا َوَسِطِه  ِمن َو  َحدیثا ا؛ آِخهِره ِمهن َو  َحدیثا  مهردم گفهتم: صهادق امهام هبه 25َِحهدیثا
                                                   

 .51، ص1، جالکافی .21

 همان.  .22

 .105، ص27، جوسائل الشیعه  .23

 همان.   .24

 .177، ص1، جبحار اْلنوار؛ 52، ص1، جالکافی  .25



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
هارم

و چ
ت 

بیس
ماره 

، ش
 سوم

136 136 

 حهدیثی فرمهود: امهام تهوانم. نمهی و آیم می تنگ به من و شنوند می من از را شما حدیث و آیند می
 بخوان. ها  آن برای آخرش از حدیثی و کتاب وس  از حدیثی کتاب، اول از

 کهالم نقهل که  این بر کنند می داللت اشاره، یا صراحت به که هستند روایاتی اینها، جز و اینها
 حفهظ بها راویهان، و نهدارد اشکالی معنا، حفظ با و شده، شنیده گوینده از آنچه از غیر صورتی به

 آزادند. آن نقل در کالم، منظور

 فیتحر و معنا به نقل یها ونهگ. 4
 عبهارت؛ یها لفهظ کاسهتن آورد: دسهت بهه را معنها بهه نقهل گونهه پن  توان می پیشین، روایات از
 جهایگزینی و تبهدیل عبهارات؛ یها الفهاظ کردن پیش و پس یا جایی به جا بارت؛ع یا لفظ افزودن
 بلند. های متن تقطیع و تلخیص مترادف؛ الفاظ

 و حههروف نقطههه، از اعههم کلمههات؛ مقیههاس در تحریهه  دارد: مختلفههی هههای گونههه نیههز تحریهه 
 بهاراتع تهأخیر و تقهدیم و تقطیهع از اعم عبارت، تحری  و شود می تصحی  شامل که حرکات

ف، حههدیث حسههاب، ایههن بهها 26آن. حههّرَ یههاده آن در کههه اسههت حههدیثی م   تبههدیل یهها نقصههان یهها ز
 27باشد. دیگر کلمۀ به ای کلمه

 فیتحر با معنا به نقل تفاوت. 5
 معنها در نهدارد قصهد راوی، معنها، بهه نقهل در کهه اسهت ایهن درمعنها  به نقل با تحری  تفاوت
 یهها لفههظ کههردن جهها جابههه بها خههواه؛ عبههارت یهها لفههظ تنکاسهه یها کههردن اضههافه بهها خههواه ؛کنههد تصهّرف
 در؛ مفصهل حهدیثی اختصهار و تلخهیص و تقطیهع بها خهواه؛ عبهارت یا لفظ تبدیل خواه؛ عبارت
  28است. معنا تغییر انگیزۀ با تصرفی تحری ، که حالی
 و معنها بهه نقهل نباشهد، کهالم معنهای بهه مخهّل  کهه صهورتی در تغییهر محدثان، و عالمان نظر از
 حهدیث گرفتن قرار باعث زیرا است؛ ناروا و تحری  بودن، معنا مخّل  صورت در 29است. یزجا
 بهه نقهل خهوان ههم مهوارد 30گهردد. مهی تلقی شده، وضع حدیث نو  از و محّرف احادیث شمار در

                                                   
 .367 و289ص، فقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظ. 26

 .243، ص1، جمقباس الهدایه. 27

 .274ص ،همان  .28

 .315و311، صالرعایه فی علم الدرایه؛ 228، ص3. همان، ج29

 .224، ص5، جمقباس الهدایه. 30
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 :اند از عبارت تحری  و معنا
  حرکات و حروف  ر رییتغ. 5-1

 دسههتخوش بسهها چههه نداشههتن، آوا و شههکل و نقطههه دلیههل بههه، نههزول عصههر در ویهه ه  بههه روایههات،
 ،معصهوم کهالم سهپردن خهاطر  بهه و شهنیدن در راوی یها و باشهند، گردیهده تحری  و تصحی 
 31مامقههانی چههون برخههی باشههد.  نکههرده مکتههوب یهها نقههل شههنیده، کههه گونههه  آن را آن و کههرده اشههتباه
 تغییهر زیهرا ننهد؛دا مهی منهوط حهروف تغییهر بهودن غیرعمهدی و عمهدی بهه را تصحی  یا تحری 
گر نیز شود. می معنا تغییر مایۀ نتیجه، در و شده، لفظ تغییر موجب حروف،  بهه نقهل جریهان در ا
 بههه راوی کههه مههواردی ماننههد؛ اسههت تحریهه  آن، نتیجههۀ کنههد، تغییههر ای کلمههه ناخواسههته، معنهها،
 حههرف بههه را حرفههی و نمایههد، ادا درسههتی بههه را روایههت الفههاظ نتوانسههته نبههودن، زبههان عههرب دلیههل
 بهه را «کهاف» حهرف هها، عهرب غیهر برخهیکهه  چنهان اسهت؛  کهرده دگرگهون را کلمهه و تبهدیل دیگر،
 از شههاب بهن طهارق کهه حهدیثی ماننهد؛ کردنهد مهی تلفهظ «ذال» جای به را «دال» و «قاف» جای
  :است کرده نقل سلمان از شهاب

َ  ٍ ش  ََد   ٍ ج  ن َ َر  َالج  ََِف َه  باب 
ََذ  ََو   ٍ ش  ََد   ٍ ج  اَر  ...َ ِف َرالن   باب 

ََ؛ذ 
 جههّنم وارد خهاطر، همهان به دیگری، مرد و شد بهشت واردمگسی  خاطر به مردی
  .شد

َبهاب» بهودن، عجمهی دلیهل بهه سهلمان اعمهش، نظهر به بنا بهاب» را «ذ   در 32کهرد. مهی تلفهظ «د 
 بها اسهت. وی سهوی از تغییهر و تحریه  انگیهزه نداشهتن بهر یا قوی دلیل راوی زبان صورت، این
 نقطهههه حیهههث از لفهههظ تغییهههر بهههه اختصهههاص را تصهههحی  کهههه کسهههانی نظهههر بهههه بنههها وجهههود، ایهههن

بههاب» واژۀ 33،انههد دانسههته بههاب» بههه وی، نقههل در «ذ   هههر را تغییههر گونههه ایههن و گردیههده تصههحی  «د 
 بلکههه نبههوده، رایهه  کلمههات، گونههه ایههن از اسههتفاده ولههی، داد قههرار تحریهه  عنههوان در بتههوان چنههد
 رو، ایهن از 34.باشهد داده رخ سههوی اسهت ممکهن وباشهد  مربهوط لخه ا رسهم نقهص بهه تواند می

 دیگهر، کلمهه بهه ای کلمهه تبهدیل کسهانی، نظهر از چنهد ههر؛ اسهت تر مناسبخواندنش  تصحی 

                                                   
 .243، ص1. همان، ج31

 .185، صالکفایه  .32

 .95-96ص، درایه الحدیث. 33

 .96. همان، ص34
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   35.است تحری 
؛ شههود مهی تحریه  کهالم کهه کنههد مهی تغییهر چنهان نقطهه، تغییهر بهها لفهظ گهاهی وصه ، ایهن بها
 : روایت این در «عروس» به «عروش» واژۀ تصحی  مانند

راَدارکرمهَبسراحَنرزرکمَلرمَأََلمالََفىست َََرروسَال رروسَننَرزعَألوفرا،َمن  َتصربحَوَوج 
36ََ.شىوفاَمنکمَدارکم

 شههر عهروس معنای بهکه  است انگور تا  های داربست یا بست چوب معنای به «عروش»
  .تهس نیز تحری  مصداق ولی است، تصحی چند  هر تغییر این است.ه کرد تغییرطائ  
ل» کلمۀ تبدیل مانند نیز ل» به «ق   قل توانست نمی و بود اعجمی مردی که محکول زبان از «ک 
 37شود می محسوب تحری  و بگوید،
 بهه «هَعنهَز » و «نیهزه» معنای به «هَعَنَز » لفظ اش، نمونه و است آوا تغییر الفاظ، در تغییر موارد از
 و تصهحی  «هَعنهَز » بهه را عَنهزه لفهظ رابهی،اع فهردی کهه است 38«ماده بز» معنای به نون، سکون
 گفتهۀبنها بهر  زیهرا 39 ؛داد رخ تحریه  نتیجهه، در و تغییر را «هَعَنَز » معنای و کرد، معنا «هشا» را آن

 نیهههز 40اسههت. کههالم تحریهه  حههدیث، کلمهههات حرکههاِت  نکههردن ادا درسههت بغههدادی، خطیههب
 معنهوی، تصهحی  کسهانی، نظهر بهه بنها زیهرا خوانهد؛ ههم معنهوی تصهحی  را تغییهر این توان می
 اصهل در کهه معنهایی از غیهر بهه را ای واژه معنهای معنا، به نقل در راوی که است برداشتی به ناظر

 کهالم معنهوی تحریه  را آن تهوان مهی 41.شهود مهی منجهر معنها تغییر به که گردانده بر بوده، حدیث
  هست. مطل  خصوص و عموم رابطه تحری ، و تصحی  از نو  این بین و دانست
 گههاهی کهه بهود معمهول شههیوه ایهنائمهه  اصهحاب و پیههامبر صهحابه میهان در رو همهین از شهاید
 را نظهر مهورد عبهارت یها کلمه 42«معنا انتقال در لغزش از نگرانی» و شنیداری اشتباه از ترس برای
 کههالم ناصههحیح انتقههال موجههب معنهها، بههه نقههل احتمههاالا  کههه  ایههن بههه علههم بهها و انههد گفتههه تردیههد بهها

                                                   
 . 243، ص1، جمقباس الهدایه. 35

 .287، صفقه الحدیث با تکبه بر مسائل لفظ :به نقل از114-112، ص1، جتصحیفات المحدثین. 36

 .185، صالکفایه. 37

 .727، صفرهنگ معاصر  .38

 .149، صاسباب اختالف الحدیث ؛95، صدرایه الحدیث. 39

 .188، صالکفایه. 40

 .194، ص2، جتدریب الراوی؛ 109-111، صالرعایه فی علم الدرایه. 41

 .253، ص3. همان، ج42



 و ها ییروا
اروا

ن
ی ها یی

 به نقل
نا..

مع
. 

 

 

139 

 بههرای؛ کردنههد مههی نقههل تردیههد بهها را آن گههردد، کههالم مقاصههد تحریهه  یهها و مخاطههب بههه معصههوم
 امهام از روایتی در 43است.  شده نقل احادیثیزمینه  این در أنس و ابودرداء مسعود، ابن از نمونه،
 واژۀ شههنیداری، اشههتباه دلیههل بههه و شههده تردیههد دچههار راوی تلفیقههی، مسههافت دربههارۀ صههادق
 آنچهه شهعرانی، مرحهوم نظهر بهه 44اسهت.  کهرده روایهت «ویحهم» و «ویلهم» را، معصوم زا کرده نقل
 45است. معنا به نقل کرده، ذکر تردید با راوی
 کلمات و الفاظ ینیگزیجا. 5-2
 الفاظ ینیگزیجا. 5-2-1

 و الفههاظ جههایگزینی در انههد. شههده دیگههر کلمههاتی جههایگزین کلمههات هههایی، روایههت در گههاهی
گر ها، عبارت  معصهوم عبارت و لفظ با نزدیک یا مترادف گزیند، می بر راوی که عبارتی یا فظل ا
 معنها تفهاوت نبود آن، مال  و است، معنا به نقل گردد، حفظ کالم معنای که ای گونه به باشد،

  عبارت: مانند؛ است اصلی متن با
َ  َ ا ََِلس  ٍِ اِق اءَال   ر  ىِبِهََو  ََق  ََو  ىب  قَق  حم 

 
ََاَ اء  ر  اِنِهََو  46ََ.ِلس 

  : است  آمده چنین دیگر، ضب  در که
َ ىب  ِقََق  حم 

 
ََِفیِهََِف َاَ ََو   َ ا ََِلس  ٍِ اِق ىِبِه؛َِف َال   47ََق 
  دارد. قرار قلبش در عاقل، زبان و دهانش در احم  قلب

 و گرفته، صورت هم الفاظ تبدیل و جایگزینی ها، جمله جایی جابه بر عالوه نقل، دو این در
 لسهان» لفهظ تبدیل نیز و جمله، شبه خبرهای در هم جای به «فی» و «وراء» کلمۀ دو جایگزینی
 اسهت؛ نکهرده وارد کهالم معنای به خللی دوم، جمله شبه در ،«دهان( )  فی» لفظ به «) زبان(
گر ولی  بهرای؛ افتهد مهی اتفهاق تحریه  نباشهد، اصهلی واژۀ با جایگزین واژۀ بین معنایی نسبت ا

 چهههار بههه روایههت، ایههن َثَقلههین. روایههت در «سههّنتی» بههه «بیتههی لاههه» یهها «عترتههی» تبههدیل در نمونههه،
 غالهب ضهب  و اسهت  شهده نقهل «سّنتی» و «بیتی اهل» ،«عترتی» ،«بیتی اهل عترتی» صورت:

                                                   
 .205. 206ص، الکفایه؛ 327، ص6، جصحیح مسلم؛ 306،320، ص1، جصحیح البخاری. 43

 . 466، ص2ج ؛447، ص1، جمن الیحضره الفقیه؛ 519، ص4، جالکافی. 44

 .46، ص5، جالکافی و شرح جامع. 45

 .450، صالغهنه  الب. 46

 . همان.47
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 مطلهه  خصههوص و عمههوم ،«بیتههی اهههل» و «عترتههی»بههین نسههبت اسههت. «بیتههی اهههل عترتههی» آن
کید برای «بیتی اهل» و است  پیشهین، عبهارت سهه طهرق کثهرت وسهت ا آن  بیهان و «عترتی»بر تأ
 ذیل: دالیل به است؛  شده تحری  روایتی ،«سنتی» لفظ با تقلین حدیث که رساند می

 شههههخص از «بیههههت اهههههل» و «عتههههرت» کیسههههتی از پرسههههش دربههههارۀ روایههههات از برخههههی گههههزارش
 49متعهههدد، سهههندهای بههها «بیتهههی اههههل عترتهههی» ضهههب  بههها ثقلهههین حهههدیث تهههواتر 48 ،پیهههامبر
 اقهرار 51بیتهی، اههل تکهرار بها صهحیح مسهلم گهزارش 50،«سهنتی» ضهب  رّد  در یخیتار های گزارش
 و فاطمهه و علهی دربهارۀ آن نهزول و تطهیهر آیهۀ در «بیهت اههل» تفسهیر از سهنت اهل عالمان
 در صهحابه از تهن ده سهوی از آن نقل و «بیتی اهل» ضب  با سفینه حدیث تواتر 52،حسنین
 درثقلههین  حههدیث از «سههنتی» ضههب  نبههود 53،تابعهان قههۀطب از معصههوم امههام پههن  و اول طبقهۀ
 بهودن اسهتناد قابهل غیهر و غریب 54احمد، مسند جمله از سّنت، اهل حدیثی اولیۀ جوامع سایر
 56منقطهع، و مرفهو  صهورت بهه ههم آن مالهک، الموّطها در تنهها «سّنتی» ضب  55،«سّنتی» ضب 
 ابهونعیم و رازی، حهاتم ابهو ،معهین بهن یحیی چون محدثانی اقرار به «سنتی» ضب  سند ضع 

 ضهب  رجهال از برخهی نسهائی، و دارقطنهی ابهوداود، حنبل، بن احمد نیز و حجر، ابن و اصفهانی
 سهند سلسهه در عبهداهلل بهن کثیر و طلحی موسی بن صالح چون راویانی وجود دلیل به «سنتی»
 57انههد، دانسههته  ضههعی و منکههر را حدیثشههان و کههّذاب و اعتمههاد قابههل غیههر متههرو ، را ههها  آن کههه

ِتی َعههن َرِغههَب  َمههن و» عبههارت در اجتهههاد بهها مالههک سههوی از سههفینه حههدیث تحریهه  ههّنَ  َفَلههیَس  س 

                                                   
 .149، ص1، جاإلحتجاج؛ 39، صالمسائل الجارودیه. 48

 .462و434، ص23؛ ج252و226، ص22؛ ج211و170، ص17؛ ج17و14، ص3، جمسند احمد. 49

 .157، ص1، جغایه المرام؛ 201و200، ص1، جمناقب خوارزمی؛ 41، صمناقب ابن شهرآشوب. 50

 علی بن ابیطالب(.) باب من فضائل 1873، ص4، جصحیح مسلم. 51

 .538، ص2، جمنهاج السّنه؛ 197، ص11، جروح المعانی؛ 430، ص2، جالصواع  المحرقه. 52

؛ 45، ص3، ج المعجههم الکبیههر؛ 60، صمههالیالأ؛ 149و  148، صمناقههب ابههن المغههازلی؛ 560، ص2، جکتههاب سههلیم. 53
 بحهار؛ 84، ص2، ججهم الصهغیرالمع؛ 233، ص2، جارشهاد القلهوب؛ 132، صالطرائ ؛ 102، ص8ج ،معجم اْلوس 

 .98، ص12، جکنز العمال؛ 124، ص23، جاالنوار

 .462و  434، ص23؛ ج252و226، ص22؛ ج211و170، ص17؛ ج17و14، ص3، جمسند احمد. 54

 .93، ص1، جالمستدر  علی الصحیحین. 55

 متصل نیست. . یعنی سندش به نبی اکرم56

 .377، ص8؛ ج355، ص4، جتهذیب التهذیب. 57
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ی  توجیهه نوشتاری تشابه اساس بر و تصحی  با توان می نه را «سّنتی» ضب  ، بنا بر این 58«.ِمّنِ
 بهها متههرادف هشههب یهها متههرادف ای واژه «سههّنت» نههه و اسههت، شههنیداری کههه آوایههی تشههابه نههه و نمههود
 جههای معنهها بههه نقههل در و خههارج تحریهه  دایههرۀ از را آن بتههوان کههه اسههت «بیههت اهههل» یهها «عتههرت»

 59داد.
 ها عبارت و ها جمله ینیگزیجا. 5-2-2
 هههایی عبههارت و ههها جملههه بههه را خههود جههای هههایی عبههارت و ههها جملههه گههاهی احادیههث، در
 بهرای؛ اسهت بهوده آن گسهترش و ث،حهدی نقهل در گیهری آسهان اسهاس بهر اتفهاقی، چنین اند. داده
 بیهان حصهر صهورت به را آن وی گی، یا صفت یک کردن برجسته یا و انحصار برای گاهی نمونه،
 کهاره به عکهس  بهه یها و سهاده خبهری جملهه جای به را حصری جمله توان می رو، این از. کنند می
گر برد. ؛ اسهت معنها بهه نقهل ردد،نگه وارد آن بهه خللهی ود شهو حفهظ معنها کلّیهت کهاربرد، ایهن در ا
 نقههل و شههده وارد صههورت چنههد بههه کههه علههی «بغههض و حههّب » دربههاره پیههامبر روایههت ماننههد
  شهده گهزارش ،المهؤمنین امیهر از نقهل به نیز کهن منابع در و است حصر صورت به آن، غالب
  است:

َ ا   ََق  ِى     َ:ََ ِها   َََ ََِإل     ِب    ََالن   ه  ن  
 
ََأ ََل  َی   َ ب   ََحِ ََِإل   َم  ََؤِمن  ََو  ََل  َی   َ ََبِغض  .َِإل   اِفق  ن  60َََم 

  است:  شده بیان متکلم صورت به امیرالمؤمنین از منابعی در نیز
َ ِها  ِب  ََ  ََالن  ََِإل     ََل  ِن ی  ب   ََحِ ََإل   ؤِمن  ََم  ََِلََو  ِن ی  ََبِغض  ََِإل   اِفق  ن  61َ.م 

  :است  آمده فعلی جملۀ صورت به حصر، بدون معنا همین منابع، برخی در
َ ا   ََق  و   س  ََر  ِ َ ََ:ا ََل  َی   َ ب   ََحِ اِفق  ن  ََم  ََو  ََل  َی   َ .َبِغض  ؤِمن  62ََم 

  است:   شده نقل ها، جمله جایی جابه و اضافه عبارتی با دیگر، برخی در
                                                   

 .54-53ص، اح الجّنهمفت. 58

 .310مباحث نقل به معنا، ص ،فقه الحدیث. 59

و  95، ص1، جمسند احمد؛ 650،648؛ 563،570ص، 2، جفضائل الصحابه؛ 31،67،182ص، 1، جمسند حمیدی. 60
تفسهیر ؛ 253، ص8، جابانهه الکبهری؛ 447، ص7، جالسنن الکبری؛ 80و16، ص3؛ ج316و  199، 136، ص8؛ ج128
 .206، ص3، جمناقب ابن شهرآشوب؛ 391، ص1، جقمی

سهنن ابهن ؛ 643، ص5، جترمهذیالسهنن ؛ 158، 113، 71ص، 2، ج84، ص1، جمسند احمهد؛ 582، ص2، جالسّنه. 61
 .223، 86، 60ص، 1، جصحیح مسلم؛ 127، 42ص، 1، جماجه

 . همان.62
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ِاآ َ ب 
 
ََأ ه  إن   ََف   َ بِغض  ی  ََل  ؤِمن  ََم  ََلَ َو  َی   َ ب   ََحِ اِفق  ن  ََم  ََو  ول  ََل  نت 

 
مَأ َیَ َل  ف  ََ آ  .َِحزب  ِ َ 63َا

 را معنها هها، فاعهل کردن جا جابه و ،«إاّل » ناءثاست حرف حذف برابر در راوی روایت، دو این در
 آمهده علهی بهه خطهاب و حصهر بهدون خبهری جملهه هها، گهزارش برخهی در اسهت.  کهرده حفهظ
  است:

ِىُ ََایَ   ََ!َ  َ ب   یَح  قو  ََت  ،َو   َ ا ََِایم  ََو   َ غض  فآ ََب  ََک  .َو  اق  64َِنف 

کثر  متهأّخر محققهان نیهز و علهی فضهائل و خصهائص ههای کتهاب رد سّنت، اهل عالمان ا
نهت   َمهن» حهدیث چهون دیگهری احادیهث کنهار در را حهدیث این ها، آن  و 65«َمهواَله   َفَعِلهّی   َمهواَله   ک 

نَت » حدیث
َ
ی أ وَن  ِه ِبَمنَزلَ  ِمّنِ وَسهی ِمن َهار    م 

َ
 وی گهی عنهوان بهه آن، از و آورده 66«َبعهِدی َنِبهّیَ  اَل  ِإاّل

 «مهواله فعلهّی  مهواله کنهت مهن» حهدیث از تهر صهحیح را حدیث این ذهبی 67اند. کرده یاد ایشان
عهیم ابهو اسهت.  شهده نقهل فهریقین سهوی از تهواتر بهه طبقهه، ههر در حهدیث، ایهن و 68دانسهته،  و 69ن 
کر ابههههن 70بغههههوی، چههههون دیگههههر، عالمههههان  ابههههن 72ارنههههووط، شههههعیب: چههههون محققههههانی و 71عسهههها
 را صهحتش بغهوی و انهد نمهوده تصهریح آن صهحت بهر 75نیالبها و 74اسهد سهلیم حسهین73الوزیر،

                                                   
 .206، ص3، جمناقب ابن شهرآشوب. 63

 . ر. . همان.64

؛ 559، ص2ج ؛229، ص1، جکتههاب مههن الیحضههره الفقیههه؛ 27، ص8ج ؛566، ص4ج ؛420و295، ص1، جالکههافی  .65
، المعجم الکبیهر؛ 495، ص7، جابن ابی شیبه المصن ؛ 43، ص1، جسنن ابن ماجه؛ 175، ص12، جسنن الترمذی

 .212و 195ص، 5ج ؛4، ص4ج

  علهههی المسهههتدر؛ 304و 302، ص5، جسهههنن الترمهههذی؛ 121و 120ص، 7، جصهههحیح مسهههلم؛ 106، ص8، جالکهههافی  .66
 .327، ص2، جالصحیحین

 .165ص 2، جتذکره الحفاظ  .67

 .169، ص17، جسیر اعالم النبالء  .68

 .185، ص4، جحلیه اْلولیاء  .69

 .114 و113، ص14؛ ج111، ص7؛ ج935، ص1، جشرح السّنه  .70

 .1194، ص2، جمسند ابویعلی .71

 .73، ص8، جالعواصم من القواصم. 72

 .404، صایثار الح . 73

 .250، ص1، جابو یعلی مسند. 74

 .115، ص8، جالمجتبی من السنن. 75
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 ایههن کههه معتقدنههد نیههز برخههی 77اسههت. دانسههته «صههحیح حسههن» را آن نیههز ترمههذی و 76اتفههاقی
 پیشهین، ههای روایهت سهیاق در وصه ، ایهن بها 78است. شده صادر مکرر خدا رسول از حدیث
 همانندسهازی 80رب،ع یا و 79عمر و ابوبکر یا انصار برای علی فضیلت و گرفته صورت تحری 
  است:  شده

ار َ نص 
 
ََاَ ََل  می  ب     ََحِ ََِإل   ؤِمن  ََم  ََو  ََل  می  ره  ََبِغض  ََِإل   راِفق  ن  رنَم  م  مَف  رب     ح 

 
ََأ رب   ح 

 
ََأ  َ ََا رنَو  مَم  ره  ض  بغ 

 
َأ

ا ق  ََف  ض  بغ 
 
.َأ  َ 81ََا

 چنهین اسهمی جملهه صهورت به مالک، بن أنس از را مضمون همین مشترکاا  بخاری و احمد
  اند: ردهک گزارش

َنیَ  ََه  َِ ا ََاإِلیم  ب   ارََِح  نص 
 
ََاَ َنیَ َو  اِق،َه  ف  ِ ََالن  غض  ارََِب  نص 

 
82ََ.اَ

  است: شده وارد گونه این ها، جمله جایی جابه با یا و
َ ب   ارََِح  نص 

 
َنیَ َاَ ََه  َِ ا ََاإِلیم  ََو  غض  ارََِب  نص 

 
َنیَ َاَ اِقََه  ف  ِ 83َ.الن 

 انصههار بهرای افضههلّیتی تنهها نهه کههه فهتگر شههاهد جها ایهن در راه تیمیهه ابهن ادعههای بتهوان شهاید
  84داند. می انصار از افضِل  را مهاجران بلکه نیست،قایل 

  از: است عبارت روایت، این تحری  شواهد
 خهدا از مههاجران، از برخی همانند انصار از برخی پیامبر زمان در تاریخی، لحاظ به ،اوالا 

 و مههال بههه یههابی دسههت از بعههد حاطههب، ابههی بههنه ثعلبههکههه  ؛ چنههانکردنههد مههی نافرمههانی رسههولش و
 پرداخهت از زکهات، دریافهت بهر مبنی توبه 103 آیه نزول با ،پیامبر دعای با فراوان گوسفندان

 75،76 آیهات نهزول بها و خوانهد جزیهه و بهاج را زکهات و نمهود داری خود پیامبر مأموران به آن

                                                   
 .168، ص14، جشرح السّنه. 76

 .9، ص6، جسنن الترمذی. 77

 .232، ص1، ججواهر المطالب. 78

 .730، ص2، جتلخیص المتشابه. 79

 .91، ص12، ججامع اْلحادیث. 80

 .310، ص2، جصحیح البخاری. 81

 .134، ص3ج مسند احمد،. 82

 .206، ص3، جوبمناقب ابن شهرآش. 83

 155، ص4، جمنهاج السّنه. 84
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 را او زکهههات ایشههان، ولهههی رد؛آو پیههامبر نهههزد را زکههات ناچهههاره بهه وی، حههه  در توبههه سههوره 77و
 و َقتهاده چهون تابعینی دلیل، این به 85نمود. منع تو زکات دریافت از مرا خدا فرمود: و نپذیرفت

بیههر، ابههن  کههه پههذیرفت تههوان مههی چگونههه وصهه ، ایههن بهها 86انههد. نامیههده «الصههدقه مههانع» را وی ج 
 باشد؟! فرموده چنان کلی، صورت به انصار، ح  در پیامبر
 تطهیههر آیههه مشههمول یهها اْلمههر اولههی ،هالطاعهه واجههب کههه بودنههد صههحابی تعههدادی صههاران ،ثانیههاا 
 بغهض و حهّب  تها انهد نداشهته بیت اهل و علی بر خاصی فضیلت رو، هیچ به و اند نبوده
 بههه ثعلبههه چههون ای عههده کههه دهههد مههی نشههان تههاریخی مطالعههات باشههد. کفههر و ایمههان نشههانۀ ههها  آن

 کههه کسههانی بغههض تههوان، مههی چگونههه پههس 87 .انههد داشههته ارقههر منافقههان شههمار در قههرآن تصههریح
  داد؟ قرار مؤمنان دیگر نفاق برای معیار را ها  آن میان در ثعلبه چون منافقانی
غهض اههل بهه که است معارض دیگر روایات با شده، یاد روایت ،ثالثاا   بهه وعیهد علهی بهه ب 
یههه، بههه ای نامههه در عههاص عمههرو سههخن روایههات، گونههه ایههن بههارز نمونههه 88اسههت.  داده جهههّنم  معاو
  فرمود: علی به که شده نقل پیامبر از که است وی از خراج وصول دربارۀ

ن ََم   َ ب   ح 
 
ِن َأ ب   ح 

 
نَوَأ ََم   َ ض  بغ 

 
ِن َأ ض  بغ 

 
نَوَأ ََم   َ ب   ََ أح  ره  ى  دش 

 
ََأ  َ رَا ن   َالج  ََه  رنَو  ََم   َ ر ض  بغ 

 
َأ

َ ه  ى  دش 
 
ارَاََأ 89ََ.الن  

 علیههه بارههها و شههده، واقههع پیههامبر لعههن مههورد بارههها هکهه - عههاص عمههرو هماننههد شخصههی
  نماید. اعتراف اش عقیده خالف مطلبی به تا ندارد ای انگیزه - نموده اقدام علی

 

دری سعید ابو از دیگران و ترمذی بالذری، است. معارض انصار از روایاتی با ،رابعاا   روایهت خ 
  که: اند کرده

ا ن   ََک  ََن  ِآف  اِفِقین  ن  ََالم  َن  اِعآ ََحن  ارََِم    ص  غِضِهمَاَن  ِىِ ََِبب  ِبیَبِنَََ 
 
اِلِبََأ 90َ؛ط 

 . شناختیم می علی به بغضشان با را منافقان انصار ما
   اند: آورده چنین ابوسعید از نقلی در نیز

                                                   
 .965. 963، ص2، جتفسیر سورآبادی؛ 416، ص1، جتفسیر مقاتل. 85

 .130، ص10، ججامع البیان. 86

 .77. 75، آیه توبهسوره . 87

 .605، صأالمالی .88

 .283، ص42، جتاریخ دمش ؛ 201و 200، ص1، جمناقب خوارزمی؛ 47، ص2؛ ج157، ص1، جغایه المرام. 89

 .207، ص3، جمناقب ابن شهرآشوب؛ 67، ص2، جعیون اخبار الرضا .90
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ان ت ار ََک  م 
 
َأ اِفِقیِنََه  ن  ََالم  غض  ََب  ِى  ِ

ِبیَبِنَََ 
 
ََأ اِلب  91ََ.ط 

کبهههری، را همهههین قریهههب قهههده، ابهههن ع  یهههد و سهههعید ابهههو جهههابر، از حمهههد،ا و ع   روایهههت أرقهههم بهههن ز
   92اند. کرده
 در ها  آن امثال و انصار بغض و حب مَعّرِف روایات هایی، تعارض و اضطراب چنین وجود با
 شود. می ساق  اعتبار از و کند می تحری  بر داللت کفر، و ایمان مال 

 ها جمله و عبارت رییتغ. 5-2-3
 یها و کاهد می آن از یا و افزاید می عباراتی یا لفظ حدیث، اصل بر معنا، به نقل در راوی گاهی
 تقطیهع یها و کوتهاه را مفصهلی سهخن یها و کنهد مهی نقهل شهکل چنهد بهه را معصوم سخن از بخشی
 ممکهن چند هر؛ نماید می تحری  را آن بسیاری، موارد در یا و کند می پیچیده را روایت و نموده
گاهانه نا و نداشته، تحری  برای غرضی است  تحریه  و تهوهم دچهار کهالم، معنهای به نقل در آ
 احادیهث، گهواهی بهه معنها، بهه خلهل عهدم شرط وجود با معنا به نقل در رو، این از 93.باشد شده
 بهه کهه زمهانی تها ، بنها بهر ایهن94انهد. پذیرفتهه را مسأله این نیز محدثان عموم و رواست مذکور موارد
 بخهش این است. تحری  صورت، این غیر در و معنا، به نقل نشود، وارد خلل حدیث، معنای
 دارد: گونه سه خود
 ثیحد بر افزودن. 5-2-3-1

 گهاهی اسهت. تحریه  و معنها بهه نقهل مشهتر  وجهه روایهت، مهتن بهر عبهارتی یها لفظی افزودن
 ماننههد کنههد. مههی وارد خلههل حههدیث معنههای بههر افههزودن، ایههن بهها و افزایههد مههی روایتههی مههتن بههر راوی

 گهزارش عبهارات، و الفهاظ در اخهتالف بها صهحابه چنهد سهوی از کهه زمهان امهام ورظهه حدیث
  است:  آمده عمر بن اهلل عبد از نقلی در است. شده

َ َیَل  اَذِهب  نی  َ   َالا   ََح  َی  ث  ََب    َ لََُا ج  ََِمرنَر  ٍِ هر
ر َا  َِ ی رَب  ِط ی  ََوا  ه  سرم  ِ ََا  ََِاسرمِ ََو  ِبیرِهََِاسرم  ََا  َِاسرم 

بی َیَ َا 
ََمأل   رض 

 
الََُطاَُِقسَاَ  َ اَو  م  تَک  ِىئ  وراََُم  ََج  95َََ.ظىماََُو 

  است: آمده دیگری نقل در اما
                                                   

 .605، صأالمالی  .91

 . همان.92

 .1، صعلل الحدیث. 93

 .228، ص3، جمقباس الهدایه ؛311، صالرعایه  .94

 86، ص51، جبحار االنوار  .95
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ََلیقوم  َ را ر هَالس    َ ََمِىرَیَ َح  ٍ ر ج  ََِمرنَر  ٍِ هر
ر َا  َِ ی رَب  اِط ی  ََو  ه  َیَ َإسرمِ َإسرم 

ََمرأل   راُلََاَرض  َوََ 
ا اَِقسط  م  تَک  ِىئ  ىُماَم  ََظ  وُراَو  96ََ.ج 

 روایهات از بسهیاری و شهیعه اخبهار تمهام در و دارد اضهافه «ابی اسم   ابیِه  اسم  » عبارت اول نقل
ه  » جملهۀ تنها سنت، اهل ثقات و حّفاظ ناقالن از منقول  عبهارت و شهود مهی دیهده «إسهِمی إسهم 

بیِه  إسم  »
َ
ِبی إسم   أ

َ
 است باهلی الرقاد ابی بن زائد روایت در عبارت، این و است، زاید عبارت «أ

 محههدثان، از برخههی نظههر بههه 97داننههد. نمههی پههذیرش بههلقا افههزودن، بههر عههادتش دلیههل بههه را وی کههه
 کههالم بهه را عبهارت ایهن فرزنهدش، بهر مههدی حضههرت روایهات تطبیه  انگیهزۀ بهه دوانیفهی منصهور
 از روایت دیگرِ  های نقل در 99عبارت، این نبود قرینۀ به شیعه عالمان رو، این از 98است. افزوده
 امهها؛ انههد دانسههته تحریهه  را افههزوده و 100 ندانسههته صههحیح را روایههت ایههن صههحابه، همههان سههوی
 الفهاظی عمهر، بهن اهلل عبهد نقل اول جمله به نسبت معنا، به نقل باب از صحابه دیگر های نقل

   واحدند: معنا در که دارند اضافه
و مَل  ََل  ََبِقَی  اَِمن  نی  101َ...َواحاَومیَالا  

  و
َ ََل  ب  ذه  اَت  نی  ََالا   ََو  ِض َل  نق  ََت  ام  ی  

 
102َ.اَ

؛ افزایهد مهی حدیث بر عبارتی یا کلمه بیشتر، توضیح جهت معنا، به نقل هنگام راوی گاهی
 تغییهر «الفقهه افقهه فهی التهاجر» بهه «اْلفقهه التهاجر» تعبیهر کهه «الیقّصرون...ه ثالث» حدیث: مانند
 ضهمن در حهدیث ایهن رو، ایهن از و گردیهده تلقهی حهدیث از بخشی عنوان به راوی سخن و یافته
 103است.  شده نیز تحری  و متن در ادراج ردچا، معنا به نقل

                                                   
 همان.  .96

 369، ص1ج ،النجم الثاقب .97

 .230، صاْلخبار الدخیله. 98

نن الترمذی. 99  .340، ص2، جاإلرشاد؛ 448و430، ص1، جمسند احمد؛ 343، ص3ج ،س 

 .477، ص2، جکش  الغّمه. 100

 488، ص4، جالمستدر . 101

 .442، ص4، جالمستدر  ؛258، صبشاره المصطفی. 102

 .280، صفقه الحدیث با تکیه بر مسائل لفظ. 103
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 ثیحد از کاستن. 5-2-3-2
 بهه خللهی که کاستنی؛ است حدیث از کاستن تحری ، و معنا به نقل مشتر  وجوه دیگر از

 کهم حدیث از کلماتی یا کلمه است ممکن معنا، به نقل در زیرا نکند؛ وارد معصوم کالم معنای
  حدیث: مانند 104؛شود می ناتمام حدیث معنای آن، بدون که شود

َ  ٍ ََال س اء  ََِمنَِعف  ِ
 ٍ ََک  اء  105ََ.د 

 و دانسههته صههحیح حههدیث را آن صههدوق شههیخ ولههی رود؛ مههی اش دربههاره تحریهه  گمانههۀ کههه
  شود: می تمام معنایش ،«بارد» کلمه افزودن با است معتقد

َ   َ ٍَِإ س  ََال   اء  ََِمنَِعف  ِ
 ٍ ََک  اء  .َد  اِرد  106َب 

 جویهدن و قهرآن قرائهت بها همهراه را عسهل خهوردن کهه اسهت لیع از روایتی نکته، این مؤّید
 سهازگار عسهل بهودن شهفا دربهارۀ کهریم قهرآن بیهان بها نیهز و107دانهد. می بلغم کننده طرف بر کندور،
  است:

ََِفیِهَ اء  اِسََِعف  َ.َلىن  

ههههاس»در اسههههتغراق «ال» زیههههرا  درمههههان بههههرای عسههههل رو، ایههههن از و دارد عمههههوم بههههر داللههههت ،«الّنَ
 یقهین، بهه قریهب و است، سردی از ناشی های بیماری یا و سرد  مزاج با مردم عموم ایه بیماری

 درمههان در و اسههت گههرم غههذای عسههل کههه بههوده معهههود شههنونده، و گوینههده بههرای کههه دلیههل ایههن بههه
  است. نبوده نقل در «بارد» کلمه ذکر به نیازی رود، می کار به سردی
 اعتبههار از را آن اصههل کههه کنههد مههی تغییههر سههتخوشد چنههان را کههالم مههتن، از کاسههتن گههاهی امهها
ضیل که روایتی مانند؛ اندازد می   است: کرده نقل اعور عثمان بن ف 

َ  ٍ ِئ وَس  ب  ََا  َِ بِاا  َََ  ٍ ِقی :َف  ه  ََل    َ ِءََِإ ل  ؤ  ََه  اِئث  ب  ََالخ  َی   َ و رنَرو   َََ  َ ِبیر
 
:یَ َأ  َ رو ول  ََق  ِ َ

ََإ  ک  را ب 
 
َأ

: ا   اَق  ََِإذ  فت  آ   ٍََ اَم  اَف  ََم  مَ.ِعئت  ه  َیَ َف   َ و
ِحى    َ ََس ََب  ا   َ ِل ََذ 

  ٍ ،َک  م 
آ   ح  :َم  را   راَق  ََل ه رم!َم  م  رم    َل   

!  َ م اَا ََإن   ا   ِبیَق 
 
اَ:أ ََِإذ  فت  آ   َََ ق   ٍَالح  اَم  اَف  ََم  یآَ َِمنَِعئت  َیَ َش   ٍ ؛َقب   َ 108َِمن

ههالت کهه شههد پرسهیده صههادق امهام از  کههه کننهد مههی روایهت پههدرتان از خبیهث، غ 
                                                   

 .104، صاْلضواء .104

 .126، ص7ج ،الکتاب المصّن ؛ 141، ص14، ججامع البیان؛ 623، صالخصال ؛332، ص6، جالکافی  .105

 .115، صاالعتقادات  .106

 .332، ص6، جالکافی  .107

 .182، صمعانی اْلخبار. 108
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 از آنان بده. انجام خواستی کار هر رسیدی، ]امام[ شناخت به هرگاه فرمود: ایشان
 خهدا لعنت فرمود: امام. هستند حاللی هر کردن حالل پی در امام، شناخت پِس 
 کهار ههر شناختی، را ح  گاه هر فرمود: فق  پدرم است؟!  شده چه را ها  آن آنان، بر

 .ودش می پذیرفته تو از که بده انجام داشتی، دوست خیری
 کهه رسهاند مهی را عمومیهت ،«ِشهئَت  َمها َفأعَمهل » جملهه ،«خیهر مهن» کاسهتن بها روایهت این در
 بههر تکلیفههی دیگههر بشناسههد، را خههودش امههام کههس هههر و اسههت امههام شههناخت گههرو در اعمههال همههۀ
 تعطیههل را شههرعی تکههالی  بههه عمههل خبههر، ایههن عمههوم بههه اسههتناد بهها ههها بههاطنی نیسههت. او عهههدۀ
 محّرمهات بهاور، ایهن بها نتیجهه، در و داده قهرار تکهالی  برداشهتن بهرای ابهزاری ار خبر این و کردند
 کشیدند. شریعت از دست و کردند حالل را الهی
  اختصار ای صیتلخ. 5-2-3-3
گههر کههه اسههت، روایههت مههتن اختصههار خبههر، در معنهها بههه نقههل رخههدادهای از  شههود، حفههظ معنهها ا

  جمیل: لنق به صادق امام روایت مانند؛ است پذیرفته
ویَ  ََغا  اس  ى  َالن   ثَ ََ  ل  ؛َِهَث  اف  ََأصن  اِلم   َََ ََو  م  ى ِ    َ ،َم  اء  ا  غ  ََو  حن  ن  ََف  اء  م  ى  ََال   اَو  ن   َ ََِعی    َ و م  ى ِ   َِ َالم 
َ اِسََو  الن   اِئآ  ََس  اء  ا  109ََ؛غ 

 مها شهیعیان عالمهانیم. مها جههت. ههر بهه باری و آموزنده عالم، اند: دسته سه مردم
 جهت. هر به باری هم مردم بقیه اند. آموزنده

 است:  شده نقل چنین خدیجه أبو توس  اختصار به روایت همین 
َ اس  ثَ َالن  ل  َث  ََ:ه  اِلم   َََ ََو   َ و م  ى ِ   َِ ََم  .َو  اء  ا  110ََغ 

  مصادی . تعیین با دارد را مضمون همان و
گر برابر، در  حکهم دربهارۀ نمونهه، بهرای؛ دههد مهی رخ تحریه  شهود، معنها تغییهر مایهۀ اختصهار ا
ههراِزم از حهدیثی بخوانهد، نافلهه نمهاز توانهد نمهی کههه بیمهاری از شهده فهوت نافلهه نمهاز قضهای  وارد م 
  پرسید: صادق امام از که شده

َ ََو  نت  ََک  ضت  آ  ََم  رب   
 
َأ مَه  ل  آ  عه 

 
ٍَأ ف   ن  ت 

 
را.َأ :َِفی   ىرت  ق  ََف   َ ح  صرى 

 
ََأ   َ ََا ِ ىرت  ج  !َو  ک  ا ََِفرا  ضرت  آ  َم 

َ رب   
 
َأ آََِه  عه 

 
مَأ ََل  ص  َا  ِ

ا :َ.ُهَنافىٍَ  ََ ق  ریس  ََل   َ یر ى  ؛ََ  راء  ض  ََق    َ ََِإ رِریض  ََالم  ریس  رِحیِح،َل  الص   راَک  م  
ى   َک 

                                                   
 34، ص1، جالکافی .109

 همان. 110
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َ ب  ى  ََغ    َ ََا   َ ا ول  َف 
 
ذِرِفیِهََأ 111َ؛ِبال  

 را امهورت خداوند نخواندم، نافله مدت این در و بودم بیمار ماه چهار مدت به من
 فرمههود: نخوانهدم. نافلهه و مشهد بیمهار چهارمهاه مهن گهردم، فهدایت و کنهد سهامان بهه

ر عهذ شهد، چیهره خهدا امهر جها ههر نیست، سالم همانند بیمار نیست. تو بر قضایی
 است. بیشتر نجاآ در پیری

رازم نقل همین  ایهن اختصهار بهه حدیهد بهن علهی از محمهد بهن احمهد از یحیهی بهن محمد از م 
  است:  شده وارد گونه

َ ضت  آ  ََم  رب    َا  آَ َه  عه 
رمَا  رَل  ف   ن  ت  را.ٍَا  ََِفی   ىرت  ق  ََف   َ ِلر ِبریَذ 

 
برِاَََِ  َََ َِ :َا را   ق  ََف  ریس  ََل   َ یر ى   ََ

. اء  ض  ََق    َ ََِإ ِریض  ََالم  یس  ِحیِح.َل  الص   ََک 
  ٍ اَک  ََم  ب  ى  ََغ   َ یِهََا ى   َََ  َ ا ول  َف 

 
ذرََِأ 112َ.ِبال  

 همهین امها؛ اسهت مسهتحب نافلهه نماز مانند نافله نماز قضای که دهد می نشان نقل دو این
هرازم حهدیث  بههر حهدیث، اصهل معنههای کهردن دگرگهون بهها کهه شهده مختصههر نیهز دیگهری گونههه بهه م 
  ندارد: را آن اقامه توانایی که دارد داللت مریضی بر نماز اصل نبودن واجب

َ لت 
 
أ ِنََأباَبااََس  یِضَََ  ِر قِار ََالم  ی  ََل  ى   رلََ  :َ،ِهَالص   را   ََق 

  ٍ ر راَک  ََم  رب  ى  ََغ   َ یرِهََا ى   َََ  َ را َف  ولَ 
 
ذرَ أ 113ََ؛ِبال  
 پهذیرای بهتهرین خداونهد خهود شهود، مهی غالهب بنهده بهر آن با خداوند که چیزی هر
  .است عذر

 بههودن معههذور بههر کنههد مههی داللههت و اسههت قضهها و ادا شههامل اطالقههش، دلیههل بههه روایههت، ایههن
 کهه روایهاتی؛ اسهت تعهارض در دیگهری روایهات بها مطلب، این و ندارد نماز اقامه توان که بیماری

  است: آمده ها  آن رد
 114 شود. نمی ساق  مریض از هوشی، بی حالت در جز شرایطی، هیچ در نماز

 اخهتالف باعهث راوی، سهوی از اختصهار و تلخهیص ضهع  کهه دههد مهی نشهان اخیر حدیث
 115است.  شده نظر مورد

                                                   
 .12، ص2، جتهذیب اْلحکام؛ 498، ص1، جمن ال یحضره الفقیه؛ 451، ص3، جالکافی .111

 .80ص ،4، جوسائل الشیعه ؛364، ص1، جمن الیحضره الفقیه  .112

 .202، ص3، جتهذیب اْلحکام؛ 451و  412، ص3، جالکافی. 113

 .451، ص3، جالکافی. 114

 .65، صاسباب اختالف الحدیث. 115
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 عیتقط. 6
 بههه را حههدیث از بخشههی گههاهی اسههت. تحریهه  و معنهها بههه نقههل مشههتر  مههوارد دیگههر از تقطیههع

وا» حهدیث مثهل؛ کنند می تقطیع بودن، طوالنی خاطر  ضهمن در کهه «علهی بهاب إاّل  اْلبهواب سهّد 
 مسهجد به را تان های خانه درِ » است:  فرموده ایشان و شدهنقل  پیامبر سوی از 116بلند ای خطبه
 بهه را «علهی بهاب إاّل  اْلبهواب سّدوا» عبارت صحابه، .«علی و اهلل رسول خانۀ درِ  جز ببندید؛
 حهدیث ی معنها بهه تقطیهع، کهه ای گونهه بهه انهد؛ کهرده نقهل شهده، تقطیهع رسهول، و خهدا امر عنوان
 در ،«علهی» جای به «ابوبکر» نام جایگزینی با آن، در هایی، انگیزه با برخی اما است؛  نزده لطمه
 حهدیث برابهر در ابهوبکر بهرای علهی منقبهت الحدیهد، ابهی ابهن گفتهۀ بهه بنا و اند برده دست آن
بَواَب »

َ
وااْل   َسّد 

َ
 117است: گردیده جعل «بکریه» فرقه توس  ،«َعِلّیٍ  َباَب  إاّل
َ ََل  َی  ن   ی  سِجِاََِف َبق  ََالم  اب  ََب  ََإل   ا  ََس  ََإل  اب  ِبیَب  کآَ َا  118َ.ب 

َ ن   ی  بق  ی  سِجِاََِف َل  ََالم  وش  َش  ََه  ََإل   وش  َش  ِبیَه  کآَ َا  119َ.ب 
وا ا   ن ِ َس   َََ

  ٍ ََک  وش  َش  اَِف َه  ذ  سِجََه  ََِاَالم  وش  ش  یآ  ِبیَِهَغ 
 
کآَ َأ 120ََ.ب 

وا ا   ََس 
 
کآَ اَ ِبیَب 

 
َأ اب  َب  َِإل   اب  121َ.بو 

کار برده تها تحریه  مهورد نظهر را  به «باب» جای به را «خوخه» لفظ آنان، با همسو نیز بخاری
 پیهامبر، رحلهت از پهس مهاه شهش تها ابهوبکر تهاریخی، ههای گهزارش طب که  آن حال؛ دهد پوشش
 تها هجهرت زمهان از بلکهه باشهد،  کهرده بهاز مسهجد بهه اش خانه از دری تا داشتن مدینه در منزلی
نخ» محله در مدینه بیرون در خالفتش، از بعد مدتی کن انصهار از یکهی منزل در ،«س   122بهود. سها
 طهرق از کهه اسهت «علهّی  بهاب إاّل  اْلبهواب سّدوا» حدیث با متعارض روایت، این وص ، این با

 بهن احمهد نمونهه، بهرای؛ دارد وجهود آن صهّحت بهر محکمهی روایی شواهد و 123 شده نقل متعدد

                                                   
 .363، ص30، جبحار االنوار؛ 17 -18ص، تفسیر االمام العسکری .116

 .49، ص11، جشرح ابن ابی الحدید. 117

 92، ص.1، جصحیح البخاری بحاشیه السندی. 118

 .331، ص2. همان، ج119

 .92. 93، ص1. همان، ج120

 .288، ص2همان، ج .121
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گون سندهای با را آن حنبل ، 124اسهت.  آورده صحابه چند از گونا  خلیفهۀ حسهرت روایهات ثانیهاا
 سهیوطی، جملهه از سهّنت، اههل علمای از بسیاری ،ثالثاا 125است. علی فضیلت این بر دوم
   اند: شمرده علی برای انحصاری فضیلتی را آن و نموده اقرار حدیث این تواتر و صّحت به

ا ََق  ت  ب  اَث  ذ  ََاَحادیِثََِبه  ِحیح  ٍَِهَالص  اِتآ ََب  رو   َ ََ.ِهَالم  ره   َ-َأن  
رى   ََص   َ یرِهََا ى   َََ مَو 

رى   ََ-َس  رع  ن  رنَم  َم 
َ ح   َ ََف  اب  ََب  اِرع  سِجِاََِإل  َع  ََالم  مَو  ََِف َاِذَیَ َل   َ لر ََذ  را  ح 

 
َََِ ََو  رِهََل  م ِ ََِل   راس  ب   ََال   ََو  ِبریَل 

 
کرآَ ََِ َب 

َ ََإل   ِى    ََِل    َ ا ک  َإبنَ َِلم  َِ َا و   س  126ََ.هَر 
 روایهات تحریه  بهر قهوی ای نشهانه خهود علهی، دربارۀ «االبواب سّدوا» حدیث تواتر ، بنا بر این

 روایهت، ایهن توجیهه در شهارحان، از برخی و حجر ابن که  این شگفت و است ابوبکر دربارۀ مذکور
 تلّقهههی معنههها بهههه نقهههل را، «بهههاب» بهههه «خوخهههه» تبهههدیل شهههده، واقهههع تحریهههِ   بهههه اشهههاره بهههدون
 بهه دستور از پس 128صحابه، برخی و علی امام از دیگری روایتکه بنا بر  آن حال127؛اند کرده
 بهاز مسهجد به ای خوخه وی عمر، درِ  شدن بسته با که خواست اجازه پیامبر از عمر درها، بستن
 صهورتش مقهدار بهه دههد اجهازه ایشهان تها کرد تکرار را شدرخواست عمر نپذیرفت. پیامبر اما کند،
 انهدازه بهه که کرد درخواست عمر سوم، بار نپذیرفت. هم باز پیامبر کند. باز مسجد به ای دریچه
 آَذن َلهم ،ٍه ابهَر  َطهَرِف  َقدرَ  َلو َو » فرمود: و نپذیرفت همچنان پیامبر کند. باز دریچه چشم، یک دید
  «.دهم نمی اجازه تو به وزنی!س سر اندازۀ به حتی َلَک:

 روایهات، ایهن بهه توجهه بها امها اسهت، تهرّدد بهرای محلهی و بهاب معهادل گهاهی چند هر خوخه،
 تهر بهزرگ انسهان سهر از کهه اسهت ای دریجهه بلکهه نبهوده، عبهور محهل نزول، عصر در خوخه معنای
 تحریه  از نظهر فصر ببیند. راحتی به را نظرش مورد محل آن، طری  از تواند می انسان و است

 تهها دارد وجههود نوشههتاری یهها شههنیداری و آوایههی تشههابه نههه خوخههه، و بههاب بههین شههده، واقههع جعههل و
 معنها بهه نقهل در بخهاری دأب بهه توجهه بها تها معنهایی، شهباهت نهه خوانهد، تصحی  را آن بتوان
 نمود. توجیه معنا به نقل با را جایگزینی این بتوان کردن،

                                                   
 .135، ص3، جالمستدر  علی الصحیحین؛ 544و 285، ص1، جمسند احمد. 124

 همان.  .125

 .16، ص2، جالحاوی للفتاوی. 126

 .174، ص16؛ ج245، ص4، جعمده القاری؛ 12، ص7؛ ج442، ص1. همان، ج127

 .24، ص39ج ،بحار االنوار؛ 191، ص2، جالمناقب ابن شهر آشوب؛ 17. 18ص، تفسیر االمام العسکری. 128
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 یبند جمع
 است. آن های آسیب ترین مهم از و حدیث نقل در لفظی تصرفات ترین مهم از معنا، به نقل

 و مناسهب، جهایگزین نبهود دیگهر، سهوی از و روایهت، نقهل سهولت دلیل به معنا به نقل سویی از
 در شهود. روا معنها بهه نقهل کهه کرد می اقتضا ها، توده میان در حدیث گسترش راهبرد سوم، سوی
 در تصههحی  و تحریهه  رخههداد احتمههال جملههه، از و داشههت همههراه هههم مشههکالتی حههال، عههین
 تحریه  بها مشهتر  وجوه دارای معنا، به نقل .معصومان سخن تخریب نتیجه، در و کالم،
لب در دو، آن تفاوت و است  اسهت، معنها به نقل آن، حفظ صورت در که است کالم معنای ص 
گر ولی   دهد. می رخ حری ت گردد، کالم مقاصد در دگرگونی موجب معنا به نقل ا

 کوشههیده پژوهههان حههدیث آرای ذکههر و ای خانههه کتههاب و تههاریخی هههای بررسههی بهها پههژوهش ایههن
 بهه نقهل درسهتی مبهانی و نادرسهت، و درسهت معنهای به نقل تفاوت ذکر با مباحثی، طی است،
ه به نقهل ههای گونه رو، این از کند. معرفی  تحری  را به خاطر همسانی آن دو وقو احتمال معنا،

 مههوارد و کههرده یههادآوری احتمههالی تحریهه  بهها نقههل در را تفههاوتش ومعنهها را بهها ذکههر مههورد، بههر شههمرده 
 چهون معنها به نقل های گونه است. کرده مال بر را احادیثی در داده رخ تحری  و نقل از متعددی
 جهههایگزینی و ههها، جملهههه تغییههر هههها، عبههارت و الفهههاظ جههایگزینی حهههدیث، آوای و حههروف تغییههر
 زنند می تحری  تنه به تنه که هستند معنا به نقل از مواردیها  عبارت تقطیع و الفاظ و عبارت

 را احهادیثی و کهرده اسهتفاده اتفهاق ایهن از بسها ای کسهانی و شوند می اشتباه و خل  مایۀ گاهی و
 آن، ههای شهاخص و معنها، به نقل روایی به توجه ضمن رو، این از باشند. کرده تغییر دستخوش

 نشد. حدیث لفظی و معنوی تحری  عرصۀ وارد معنا، به نقل بهانه به که داشت وجهت باید

 کتابنامه
  تا. بی اْلولی، دارالحدیث، الریاض:،العکبری بطه ابن ،اإلبانه الکبری _
 ق.1403 نشرنی، مقدس: مشهد ابومنصورطبرسی، ،اإلحتجاج _
 ق.1401 الصدوق، مکتبه تهران: شوشتری، محمدتقی ،االخبار الدخیله _
 ق.1411 رضی، شری  جا: بی دیلمی، حسن القلوب، ارشاد _

 ق.1412 مفید، کنکره قم: مفید، شیخ ،اإلرشاد _
 العلمیهه، دارالکتهب بیهروت: عیهون، باسل محمد تحقی : زمخشری، محمود اساس البالغه، _

  ق.1419
 ق.1427 الخامسه، دارالحدیث، قم: فر، احسانی محمد ،الحدیث اسباب اختالف _
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 ش.1390 اإلسالمیه، دارالکتب تهران: موسوی، حسن تحقی : طوسی، شیخ ،اإلستبصار _
یههه، محمههود اْلضههوا علههی السههّنه المحمدیههه، _  الثانیههه، اإلسههالمی، دارالکتههب مؤسسههه قههم: ابور

 ق.1428
   ق.1413 دارالمفید، قم: السید، عبد عصام تحقی : بابویه، ابن ،اإلعتقادات _

 ق.1413 مفید، شیخ نکرهک قم: مفید، شیخ ،اإلفصاح فی اإلمامه _

 ق.1414 دارثقافه، قم: طوسی، شیخ ،أالمالی _
 م.1987 الثانیه، العلمّیه، دارالکتب بیروت: الوزیر، ابن اهلل عبد ابو ایثار الح ، _
  ق.1404 نوار،الا بحار طبع شرکت تهران: باقرمجلسی، محمد ،بحار اْلنوار _
 ق.1383 دریه،حی نج :کتابخانه طبری، الدین عماد ،بشاره المصطفی _
کر، ابن ،تاریخ مدینه دمش  _  ق.1415، اول ،دارالفکر بیروت: شیری، علی تحقی : عسا

 مکتبهه ریهاض، عبهداللطی ، الوههاب عبهد تحقیه : سهیوطی، الهدین جهالل الهراوی، تدریب _
 تا. بی ،الحدیثه

 م.1998ق/1419 اْلولی، العلمّیه، دارالکتب بیروت: ذهبی، الدین شمس الحفاظ، تذکره _

 ق.1409 ،مهدی امام مدرسهقم:  ،عسکری امام ،سیر االمام العسکریتف _
کبرسهههعیدی، علهههی تحقیههه : سهههورآبادی، ابهههوبکر ،تفسهههیر سهههورآبادی _  نشهههرنو، فرهنهههگ جههها: بهههی ا

 ش.1380
 ق.1404 دارالکتاب، قم:مؤسسه، ابراهیم بن علی ،تفسیر القمی _
 ق.1423 الترا ، راحیاءبیروت:دا شحاته، اهلل عبد تحقی : بلخی، مقاتل مقاتل، تفسیر _
 دمشهه : شهههابی، سههکینه تحقیهه : بغههدادی، خطیههب ابههوبکر الرسههم، فههی تلخههیص المتشههابه _

 م.1985 طالس،
 اإلسهههالمیه، دارالکتهههب تههههران: موسهههوی، حسهههن تحقیههه : طوسهههی، شهههیخ تههههذیب اْلحکهههام، _

 ش.1365
 ق.1404 اْلولی، دارالفکر، بیروت: عسقالنی، احمد ،تهذیب التهذیب _
 تا. بی نا، بی جا: بی محققین، از گروهی تحقی : سیوطی، الدین جالل ث،جامع اْلحادی _
 ق.1412 دارالمعرفه، بیروت: طبری، محمد ،جامع البیان _
 تا. بی الترا ، داراحیاء بیروت: یزدی، عبداهلل ،الحاشیه علی تهذیب المنط  للتفتازانی _

 دارالکتههب :یهروتب ،ین سهیوطی، تحقیه : عبهد اللطیه  حسهنالهد جهالل ،الحهاوی للفتهاوی _
 ق.1421 اْلولی، الطبعه العلمیه،
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 الرابعههه، العربههی، دارالکتههاب بیههروت: اصههفهانی، ابههونعیم ،حلیههه اْلولیههاء و طبقههات اْلصههفیاء _
 ق.1405

کبر علی تحقی : بایویه، ابن الخصال، _  ش.1362 المدرسین، جماعه قم:، غفاری، ا

 ش.1386 ششم، اسالمی، تانتشارا دفتر قم، ،چی شانه مدیر کاظمدرایه الحدیث،  _
اهلل مرعشهی،  آیهه مکتبهه قهم: بّقال، الحسین عبد تحقی : ثانی، شهید ،فی علم الدرایه الرعایه _

 ق.1413 ،دوم

 تا. بی دارالفکر، بیروت: حقی، اسماعیل ،روح البیان _
 اول، العلمّیههه، دارالکتههب بیههروت: عبههدالباری، علههی تحقیهه : آلوسههی، محمههود ،روح المعههانی _

 ق.1415
 م.1998 دارالغرب، بیروت: بشارعواد، تحقی : ترمذی، ابوعیسی ،نن الترمذیس _
 ارنههؤوط، شههعیب اشههراف بهها شههلبی حسههن تخههری : و تحقیهه  نسههائی، احمههد ،السههنن الکبههری _

 م.2001ق/1421 الرساله، مؤسسه بیروت:
 تا. بی الکتب، إحیاء دار قاهره: الباقی، عبد فؤاد محمد تحقی : ماجه، ابن ،السنن _
 التههرا ، إحیههاء دار قههاهره: عبدالحمیههد، الههدین محههی تحقیهه : سجسههتانی، ابههوداود ن،السههن _

 ق.1369
 اإلسههالمی، المکتههب بیههروت: البههانی، ناصههر محمههد تحقیهه : العاصههم، ابههی بههن، ابههوبکر السههّنه _

 ق.1400
 مؤسسههه بیهروت: دیگهران، و ارنهؤوط شهعیب تحقیه : ذهبهی، الهدین شهمس ،سهیراعالم النهبالء _

 .ق1405 الرساله،
ه _  .ق1355 نا، بی قاهره: ابراهیم، ابوالفضل محمد تحقی : هشام، ابن ،السیره النبویّ
 بیهههروت: - دمشههه  زهیهههر، محمهههد و اْلرنهههؤوط شهههعیب تحقیههه : بغهههوی، حسهههین، شهههرح السهههّنه _

 م.1983ق/1403 الثانیه، اإلسالمی، المکتب

 تا. بی لعربیه،ا الکتب إحیاء دار جا: بی الحدید، ابی بن عبدالحمید ،شرح نه  البالغه _

 تا. بی دارالمعرفه، بیروت: بخاری، محمد ،صحیح البخاری بحاشیه السندی _

 دارالحههدیث، قههاهره: البههاقی، عبههد فههؤاد محمههد تصههحیح: قشههیری، مسههلم صههحیح مسههلم، _
 ق.1412

 الرسهههاله، مؤسسهههه الترکهههی، الهههرحمن عبهههد تحقیههه : هیثمهههی، حجهههر ابهههن ،الصهههواع  المحّرقهههه _
 م.1997
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 ش.1390 الثانیه، التمهید، قم: معرفت، هادی محمد ،لتحری صیانه القران من ا _

 م.1968 صادر، دار بیروت: سعد، ابن ،الطبقات الکبری _
 ق.1400 خیام، چاپخانه: قم طاوس، بن سید ،الطرائ  _
 تا. بی نا، بی، جا بی لکنهوّی، موسوی حسین حامد میر االنوار، عبقات _
 ش.1378 سنا، تهران: بهبودی، باقر محمد ،علل الحدیث _

 تا. بی العربی، الترا  إحیاء دار بیروت: عینی، بدرالدین ،عمده القاری _

 بیهههروت: الخطیهههب، الهههدین محهههّب  تحقیههه : العربهههی، ابهههن محمهههد ،العواصهههم مهههن القواصهههم _
 ق1407 دارالجیل،

  ش.1378 جهان، جا: بی بابویه، ابن، عیون اخبارالرضا _
 عاشهور، علی سید تحقی : بحرانی، هاشم دسیغایه المرام و حجه الخصام فی تعیین اإلمام،  _

 .ق1421 نا، بی قم:
 تا. ، بیدارالمعرفه بیروت: خطیب، الدین محب تحقی : عسقالنی، حجر ابن فتح الباری، _

 ش.1391 نی، نشر تهران: آذرتاش، آذرنوش، فارسی -فرهنگ معاصر عربی _
  ق.1404 اْلولی، الرساله، مؤسسه بیروت: حنبل، احمدبن ،فضائل الصحابه _
 ش.1395 دوم، لفظ، مسائل بر تکیه با الحدیث فقه _

کتچی،تهران: احمهههد ،فقهههه الحهههدیث مباحهههث نقهههل بهههه معنههها _  ،صهههادق امهههام دانشهههگاه پههها
   ش.1393اول،

 ابوالحسهههن میههرزا تعلیقهههه: مازنههدرانی، صهههالح مههوال جهههامع، شههرح والکههافی االصههول و الروضهههه  _
 ش.1383 اإلسالمیه، مکتبه هران:ت الشعرانی،

 .ش1365 اإلسالمیه، الکتب دار تهران: کلینی، یعقوب بن محمدی، الکاف _
 ق.1410 دوم، هجرت، قم: فراهیدی، خلیل بن احمد ،کتاب العین _

 ریهاض: الحهوت، یوسه  کمها تحقیه : شهیبه، ابهی بهن محمهد بن عبداهلل ،الکتاب المصّن  _
 ق.1409 الرشد، مکتبه

 .ق1415 الهادی، قم: هاللی، قیس بن سلیم ،کتاب سلیم _
 ق.1381 هاشمی، بنی مکتبه تبریز: اربلی، عیسی بن علی ،کش  الغّمه _

: المنههّوره المدینههه السههورقی، اهلل عبههد ابههو تحقیهه : بغههدادی، خطیههبالکفایههه فههی علههم الروایههه،  _
 تا. بی العلمّیه، المکتبه

 الرسهاله، مؤسسهه جها: بهی صهفوه، شهیخ تصهحیح: هندی، متقی علی الدین عالء کنزالعمال، _
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   تا. بی

 ق.1410 دارالفکر، بیروت: مکرم، بن محمد ،لسان العرب _

: حلهب ابوغهده، الفتهاح عبهد تحقیه : نسهائی، احمهدالمجتبی من السنن) السنن الصهغری(،   _
 ق.1406 الرساله، مؤسسه

 کتابفروشهههی تههههران: حسهههینی، احمهههد سهههید تحقیههه : طریحهههی، فخرالهههدین ،مجمهههع البحهههرین _
 ش.1375 سوم، مرتضوی،

 ق.1413 مفید، شیخ کنکره قم: مفید، شیخ ه،المسائل الجارودیّ  _

کم علی الصحیحین، المستدر  _  العلمیهه، الکتهب دار بیهروت: ذهبی، تعلی : نیشابوری، حا
 ق.1411

 دارالمهأمون،: دمشه  أسهد، سهلیم حسهین تحقیه : الموصلی، ابویعلی احمد مسند ابو یعلی،  _
 ق.1404

 دارالسهقا، دمشه : اسهد، سهلیم سینح تخری : و تحقی  حمیدی، اهلل عبد ،مسند الحمیدی _
 م.1996

 تا. بی صادر، دار بیروت: حنبل، بن احمد ،مسند _

  ش.1361 مدرسین، جامعه قم: بابویه، ابن ،معانی اْلخبار _
 دارالحههرمین،: القههاهره اهلل، عههوض بههن طههارق طبرانی،تحقیهه : القاسههم ابههو ،المعجههم اْلوسهه  _

 تا. بی

 اإلسههالمی، المکتههب بیههروت: شههکور، محمههد قیهه :تح طبرانههی، القاسههم ابههو ،المعجههم الصههغیر _
 م.1984ق/1405

 الثانیههه، دارالنشههر،: القههاهره السههلفی، حمههدی تحقیهه : طبرانههی، القاسههم ابههو ،المعجههم الکبیههر _
 م.1994ق/1415

 الجامعهههه المنهههوره: المدینهههه سهههیوطی، الهههدین جهههالل ،فهههی اإلحتجهههاج بالسهههّنه مفتهههاح الجّنهههه _
 .م1989ق/1409 الثانیه، الدسالمیه،

 بیههروت: -دمشهه  عههدنان، صههفوان تحقیهه : اصههفهانی، راغههب ،المفههردات فههی غریههب القههرآن _
 ق.1412 الشامیه، دار دارالعلم

 مؤسسهه قهم: مامقهانی، رضها محمد تحقی : مامقانی، عبداهلل ،مقباس الهدایه فی علم الدرایه _
 ق.1411 ،البیت آل

کبرغفاری، علی تحقی : بابویه، ابن ،الفقیه الیحضره من _   ق.1404 المدرسین، جماعه قم: ا
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 عبدالرحمن ابو تحقی : المغازلی، ابن ،مناقب امیرالمؤمنین علی بن ابی طالب رضی اهلل عنه _
 م.2003/ق1424 داراْلثار، صنعا: ترکی،

 ق.1379 عالمه، انتشارات قم: مازندرانی، شهرآشوب ابن المناقب، _

 ق.1411 النشراالسالمی، مؤسسه قم: خوارزمی، الموف  ،المناقب _

 اْلولهی، دارالفضهیله، الریهاض: سهالم، رشهاد محمهد تحقیه : تیمیهه، ابهن منهاج السّنه، احمهد _
 ق.1424

 االبحها  مرکهز قهم: موسوی، یاسین سید ترجمه: و تحقی  نوری، حسین میرزا ،النجم الثاقب _
 تا. بی العقائدیه،

  ش.1381ق/1413 ء،نشرآال و ترجمه و تحقی  مرکز قم: میالنی، علی سید ،نفحات اْلزهار _
 ش.1390 دهم، کوثر، سیمای قم: دشتی، محمد ترجمه: ،نه  البالغه _

 آل مؤسسههههه قههههم: ،البیههههت آل مؤسسههههه تحقیهههه : عههههاملی، حههههّر  شههههیخ ،وسههههائل الشههههیعه _
 ق.1409 و ق1412 ،البیت




