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 چکیده

سیوطی، یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است الصغیر الجامع

که با روش الفبایی )برحســـب ابیداو روایات( تدوید شـــده اســـت  
ــینادات کیا  یاد   ــحت اس ــی میزان ت ــده ب پژوهۀ فرارو به بررس ه ش

ــادر  ــیوطی از آنقا نقل کرده )و در  راویان و مص ــید که س روایی پیش

رســد ارجاعات وو همگی دقیه هســیند( پردا یه نگاه اول به نظر می
ی و مّتحلیل محیواو کاو و روش کیابخانهپژوهش حاضر، با  اسـت  

به  ،دهتقیه شــســیســیماتیط و طبقاتی او که به روش بر اســاس نمونه
ــی  ردا یه و طبه قوانید علم روایت از روایات اید کیا  پ 411بررس
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ــد به کل کیا  تعمیم داده  1احیمـال، نیـایآ آن را بـا   ـاو      درتـ
توان گفت در کل درتد می 1نیایآ نشان داده است با   او  اسـت  

در موارد ارجاعات بر اســـاس مصـــا % 6/3الصـــغیر، در کیا  الجامع
به  ادرسـت هسیند  نادرسیی اید ارجاعات ن روایی موجود در زمان ما

ــخۀ موجود از آن کیب در زمان ما یا عدم  علت فقدان روایت در نسـ
ــندۀ کیا  )با اید     ــریه بـه نـام کیـا  و اکیفا به نام نویسـ ه آن کتصـ

نویســنده تیلیفات روایی میعدد داشــیه اســت( و یا اشــیباه در انیســا   

  روایت به راوو است
 

ــیناهاي كلیدي: واژه ــحت اسـ ــیوطی،  ، الجامعدتـ ــغیر، سـ الصـ

    رشناسیدمص
 

 . مقدمه1

، 5345جالل الدید عبدالرحمان سـیوطی، عالم شـافعی قرن نقم و دهم )حاجی  لیفه،   

دانان و کاوشـگران ا بار و آاار است  تیلی  ششصد جلد  ( و یکی از حدیث137، ص 5ج 

ــالـه   ــولی و  و کوچـط و بزر  در حوزه کیـا  و رسـ هـاو گوناگون ادبی و فققی و اتـ

تفســیرو و حدی ی و     به شــکل م بو  یا مخ و  به او نســبت داده شــده اســت  )حموده،  

« الصــغیر الجامع»( از جمله تیلیفات وو در حوزۀ حدیث، کیا  325 – 453، تــ  5451

ــت که آن را از کیا  حدی ی اســت  اید کیا ،  التــه  ــیوطی اس  او از روایات منیخب س

ــت )جمعالکبیر الجــامعبزر   ود یعنی  ، 5 ، ج  5451)منــاوو،  الجوامع( برگزیــده اسـ

 ( 137، ص 5، ج 5345؛ حاجی  لیفه، 84و  83ص

ــغیرالجامع»کیا   ــا یار  ود نوعی کوتاه«الص ــیفاده از ترفیت ، در س ــی را با اس  نویس

او ه، یکی از شیوهنویسینگارو درهم آمیخیه و اارو مقم را  له نموده است  معجممعجم

تدوید حدیث اسـت که بر اسـاس حروف الفبا و طبه نام راویان، شقرها، تحابه و ام ال آن   

ــیه می ــود  طبرانی نوش ــیه و   « الکبیرالمعجم»ش ــحا  نگاش ــاس ترتیب الفباو نام ات را بر اس

ــیه و ابد « االوســ المعجم» ــایخ نوش ــاس نام الفبایی مش ــاکر را بر اس ا بر ر «البلدانمعجم»عس
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( در اید میان، 537 – 531، ت  5، ج 5485اسـاس نام الفبایی شقرها نوشیه است  )کیانی،  

سیوطی به ابیکارو جالب دست زده است و آن، تدوید احادیث بر اساس الفبا و طبه حرف 

 آغازید حدیث است  

ــغیرالجـامع » ــیوطی قرار گرفیه و پز از ، مورد توجـه حدیث «الصـ پژوهان میی ر از سـ

ان به عنوان یط مید روایی، مورد شـــر  و تفســـیر قرار گرفیه اســـت  از شـــرو  مقم ایشـــ

الدید محمد عَلْقَمی شافعی از شاگردان سیوطی با اند از: شـر  شـمز  الصـغیر عبارت الجامع

اار احمدبد محمد « االسیدراک النضیر علی الجامع الصغیر» و نیز کیا « الکوکب المنیر»نام 

ــافعی  )حاجی  لیفه، « فیض القدیر» مَیْبولی و نیز کیا  ، 5345تالی  عبدالرئوف مناوو شـ

، اار «الســراج المنیر: شــر  الجامع الصــغیر فی حدیث البشــیرالن یر»( و کیا  161، ص 5ج 

 (383، ص 5، ج 5452علی بد احمد عزیز  )ع یه و دیگران، 

ابد  ، تحیهگانۀ طبرانیمعاجم سه سـیوطی اید کیا  را از تـحا  سیه، مسند احمد،  

ا را هها کیا  دیگر که بر ی تعداد اید کیا حبان، مسـند ابویعلی موتلی، مسند بزار و ده 

ر  جا یط سوال مقم م اند، گردآورو کرده است  در ایدبه بیش از هفیاد جلد بالغ دانسیه

اســت که: ســیوطی تا چه اندازه در اســیناد روایات به راویان و مصــادر روایی درســت عمل  

 ه است؟  کرد

ــیوطی در پاورقی  از منابع القام ــوال، عبارتی از سـ بخش و برانگیزاننده در طر  اید سـ

ن الصـغیر اسـت که ایشان در آ  در الجامع« کُدْ فِی الدنیَا کَیَنَّطَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سـَبِیل  »روایت 

عدد  ماجه: وَابد للبخارو عَد ابْد عمر  زَاد احمد فی مسنده و الیرم و و»پاورقی نوشـیه است:  

 (836، ص 8ال ، ج  5482  )سیوطی، «نَفْسَطَ مِدْ أَهْلِ الْقُبدورِ

ند کاید پاورقی، حامل یط پیام ضـمنی است که ههد  واننده را چنید ساماندهی می 

ــت و وقیی رواییی را به منبعی یا به دو یا   ــیار دقیه اس ــیوطی در ارجا   ود به منابع بس که س

دهد، در آن منبع یا منابع نیز دقیقاً به همید شـــکل اســـت و اگر ا یالفی یچند منبع ارجا  م

وجود داشـیه باشد، ایشان می کر شده است  اما آیا واقعاً چنید است؟ اید تحقیه در راسیاو  

ــنجش اعیبار اید مدعا از روش   ــت و براو س ــکل گرفیه اس ــهله ش مونه هاو نارزیابی اید مس

ــت؛ به اید معنا که با انیخا  نمونهگیرو در تحلیل محیوا بقره برد ــیمل به اسـ  411ر او مشـ
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؛ و انیخا  شده است« احیمال»که بر اساس قواعد علم « الصـغیر الجامع»روایت از کل کیا  

در « لصــغیراالجامع»، به ارزیابی «اوتحلیل محیواو کمّیِ مقوله»نیز با کمط گرفید از روش 

ناد وو به راویان و مصادر را در اید کیا  مشخ  پردازد تا میزان تـحت اسی اید زمینه می

ــادر آن   411کنـد  در اید تحقیه، همـۀ    ــادرو که روایـت نمونـه را با ت بیه بر مصـ ها )مصـ

ها ها موجود بوده و روایت سیوطی نیز در آنها ارجا  داده اسـت و نسخۀ آن سـیوطی به آن 

 یافت شده است( مورد تحلیل قرار گرفیه است 

ــل  ــاس مبانی علم احیمال و با   او مشـــخ  که در نیایآ حاتـ از اید نمونه، بر اسـ

ــنـا یی و نیز مباحث نییجه مبـانی روش  ــد، قابل تعمیم به کل جامعه شـ گیرو بیان  واهد شـ

اوت نمود قض« الصغیرالجامع»توان در مورد کل کیا  اسـت؛ یعنی بر اساس نیایآ نمونه، می 

 و مصادر روایی را در آن ارزیابی کرد  و میزان تحت اسینادات سیوطی به راویان

او اســـت، ســـخد رشـــیهشـــنا یی اید تحقیه که  ود نوعی م العۀ میاناهمیت روش

ــت که به علت جایگاه کاربردو روش تحلیل محیوا در م العات علوم  پایانی اید مقدمه اسـ

ــکاالت  ــالمی و نیز اشـ ــالمی و از طرف دیگر، نوپایی بودن اید روش در تحقیقات اسـ  اسـ

ــده با اید روش، اید تحقیه امید  روش ــالمی انجام ش ــنا یی بر ی تحقیقات و مقاالت اس ش

 دارد  الئی که در اید زمینه وجود دارد را در حد توان  ود پر کند 

 

 پیشینه تحقیق. 2

میعقد شده است که هرگز روایت جعلی در « الصـغیر الجامع»سـیوطی در ابیداو کیا   

( اما به رغم تصریه سیوطی در مقدمۀ 85، ص 5 ، ج  5451، اید کیا  نقل نکند  )مناوو

ــعی  زیادو  الجامع ــغیر، بر ی محققان معیقدند اید کیا  داراو احادیث جعلی و ضـ الصـ

اند  چقار اار در اید حوزه قابل معرفی اســت  ایشــان در اید زمینه به نقد اید کیا  پردا یه  

 است:

 رود الصغیر به شمار میمعکه شر  مفصّلِ الجا فیض القدیرمناوو در   5

   الصغیر و زیادتهضعی  الجامعمحمدناترالدید اَلَبانی در کیا    8
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المدغیر علی االحادیث الموضوعۀ فی الجامع احمدبد محمدبد تدیه غُمارو، در کیا    3
    الصغیر

  الییسیر فی رد اعیبار الجامع الصغیرعبداللّه بد محمدبد تدیه غمارو در با    4

او دیگر از مباحث مربو  به اعیبار کیا  نوشـیار مورد توجه است، الیه  چه در ایدآن

الصـغیر اسـت؛ زیرا ممکد است کسی در مباحث آاار چقارگانۀ یادشده  دشه کند،   الجامع

 ها را اجیقادو بداند؛ اما در اید نوشیار، فارغم الً تصحیه و تضعی  اسناد توس  مولفان آن

ها )بر حســب، وجود در مصــدر،  از نظر میزان تــحت نقل از مســهلۀ م کور، اعیبار کیا 

 تحت نام راوو و تحت نام مصدر( م العه شده است 

 

 شناختی تحقیقمبانی روش. 3

د شـنا یی اید پژوهش است که در چن اید بخش از تحقیه، میکفل تبیید اتـول روش 

 شوند: محور تبیید می

 

 نوع و روش تحقیق. 3-1

تحلیل محیواو کمّی( انجام گرفیه اســـت؛ تا  -قی )اســـنادو پژوهۀ فرارو به روش تلفی

 (43، ص 5322نقا  ضع  هر یط توس  دیگرو پوشیده شود  )رک: فلیط، 

از آغاز تا انیقا بر م العۀ کیب و اسناد  (Documentary research)روش اسنادو 

ه تحقیه عقلی بمبینی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول و فرم و      به کمط اسیدالل 

ــینه،  578 - 564، تــ  5326پردازد )حافظ نیا، می ــی پیش ــر، در بررس ( و در تحقیه حاض

 فیه است ها به کار رهاو تحقیه در بخش دوم یافیهتولید چاچو  نظرو و نیز بررسی یافیه

ــی  (Content quantitative Analysis)تحلیل محیواو کمّی  یط فد پژوهشـ

هاو عددو د )سیسیماتیط( و تکرارپ یر محیوا بر اساس ارزشمناسـت براو توتـی  نظام  

( و داراو 53، ص 5331؛ ایمان و نوشادو، 81، ص 5325هاو آمارو است )رای ، و روش

 هاو مخیلفی است  تکنیط
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ــمارش  گیرد، تحلیل محیواو مقولهجا انجام میچه در ایدآن ــت که در آن به ش او اس

( اید 558، ص 5328پور، شــود  )رفیعمقوالت پردا یه میاجزاو محیوا بر اســاس تجزیه به 

 ها به کار رفیه است روش در تحقیه حاضر، در بخش اول یافیه

 

 آماري تحقیق جامعه. 3-2

ــیر الن یر الجامع»مید دو جلد کیا   ــغیر فی احادیث البش ــی ، در اید تحقیه ب«الص ررس

 دهد شده و جامعه آمارو را نیز تشکیل می

ــادفیپژوهش، نمونــهدر اید  ــود؛ زیرا یکی از انیخــا  می گیرو بــه روش تصــ شـ

ــت )ببی، هـاو نمونه ترید روشم مهد ــاو 332، ص 5372گیرو اسـ ( که در آن همه اعضـ

ــانز برابر دارند )دالور،   ــدن ش ــده جقت انیخا  ش ( و نیایآ اید 556، ص 5326تعری  ش

( نو  583، ص 5326نیا، د  )حافظهـا قـابلیـت تعمیم بـه کـل جـامعـه مورد نظر را دار       نمونـه 

ییابی به بندو اســت تا دسگیرو طبقهگیرو نیز به علت تعداد روایات در هر با ، نمونهنمونه

 درجۀ باالترو از معرّف بودن را ممکد کند 

ــان، آلفا ) روش ــناس ــ ه   او نمونهαش گیرد را در گیرو( که محقه در نظر می= س

ــ ه اطمینان % ( در اید 72، ص 5323دانند )واس، قابل قبول می 51تا % 5، و در بازۀ %31سـ

درتــد لحاش شــده اســت  از طرف  31درتــد و در نییجه میزان اطمینان،  1تحقیه،   ا را 

ــت )واس،  411درتــد،  31دیگر، در ســ ه اطمینان  ، ص 5323مورد براو نمونه کافی اس

یم   از آنجا که هر طبقه داراو تعداد اروایت قرار داده 411( بنـابراید، میزان نمونـه را نیز   72

، بنابراید ســـقم هر 5مخیلفی از روایت و گاهی داراو ا یالف زیادو با دیگر طبقات اســـت

 طبقه به تناسب حجم آن طبقه محاسبه و تخصی  داده شده است 

 

                                                 
 73روایت اســت  و در مقابل، طبقه دوم که حرف باا اســت، تنقا  3551  م ال طبقه اول که حرف همزه اســت، داراو  5

 روایت دارد  5و سی و دوم که حرف تاا است تنقا روایت دارد و طبقه
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 ها و واحدهاي تحلیلمقوالت، رده. 3-3

شوند   بندوباید در آن طبقهمقوله در تحلیل محیوا عبارت است از فضایی که واحدها 

ــیاندارد طبقه( مقوالت، یا از طریه طر 356، ص 5، ج 5322)بیابانگرد،  بندو تولید هاو اس

ــیی،  می ــود و یــا از طریه روش آزمون و   ــا  )هولسـ ( در اید تحقیه، 565، ص 5373شـ

یه د تحقاند و در ضممقوالت بر اسـاس م العۀ اولیه در انوا  اسـینادات سـیوطی ایجاد شده   

 اند ارائه شده 5اند  اید مقوالت تحقیه در جدول شمارۀ کامل شده

 
 فهرست مقوالت : 1جدول شمارۀ 

 نوع استناد ردیف

 فقدان روایت در مصدر اتلی موجود در زمان ما   5

ــلی موجود در زمان ما و      8 ــدر اتـ فقـدان روایت در مصـ

 وجود در زمان شارحان جامع تغیر

 راوو اشیباه در انیسا  به   3

 عدم تعیید نام دقیه کیا    4

 

، تقویت من ه مقوالت است؛ زیرا ممکد است روایاتی که 8مقصـود از مقوله شـمارۀ   

هاو شارحان جامع تغیر وجود داشیه است  در زمان ما در مصادر موجود نباشد اما در نسخه

 به همید جقت اید مقوله ایجاد شده است تا انصاف در تحقیه مراعات شود 

 

 .  اعتبار و پایایی 3-4

ــت  )رای ،   ( از نکات 516، ص 5325منبع تامید اعیبار اید تحقیه، اعیبار تــورو اس

قابل توجه در اعیبار اید تحقیه اید اســت که بر فرن نورمال نبودن توزیع در جامعۀ آمارو 

د راو بر من ه و نیایآ اید پژوهش وارد نخواهد شد؛ زیرا آنچه در اید تحقیه مونیز  دشـه 
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نظر است، تبیید میزان اطمینان به اتقان روش مول  در ارجاعات است و نیایآ نمونۀ بررسی 

 ها است، براو اید اتقار نظر کافی است شده با اسیدالل کیفی که در بخش دوم یافیه

هاو که یکی از روش« آزمون مجـدد  –آزمون »ارزیـابی پـایـایی اید تحقیه از طریه    

( انجام گرفیه و ضریب پایایی با کمط فورمول 68، ص 5323 بررسـی پایایی اسـت )واس،  

و میغیرها تــد ( اســکات محاســبه شــده اســت  درتــد توافه دو کدگ ار در همه piپاو )

کمیر نباشد )رای ،  7/.+است که از  درتـد است و شا   در ارزش ضریب پایایی آن 

 اید تحقیه، پایا است جا که نییجه محاسبه فوق در حد یط است، ( و از آن515، ص 5325

 

 هاي تحقیقیافته. 4

، ر نمونهد اهی کلی به انوا  اسینادگشوند: نکلی ارائه می ۀهاو تحقیه در دو دسـی یافیه

 نادرست  دبررسی موارد اسینا

 

 نگاه كلی به انواع استناد در نمونه منتخب. 4-1

قضــاوتی انجام نگرفت؛ زیرا ها روایت در مورد آن 51مورد افراد نمونه، تعداد  411از 

ر و تالی  زَاهِر بد طَاهِ«  ماسیات»نایا  بوده و یافت نشد مانند د ارجا  سیوطی کیا  مور

ــنیتالی  ابد« النبیطب» مورد اســت، اید نیایآ به دســت آمده   321و در مورد بقیه که ؛ س

   وجود داردل در اسینادات سیوطی اشکا %6/3مورد یعنی حدود  37، در است: در کل نمونه

 

 بررسی تفصیلی ارجاعات نادرست در نمونۀ منتخب. 4-2

ها، ارجاعات موجود در نمونه که به شــکلی نادرســت تــورت در اید قســمت از یافیه

او و با مراجعه به مصادر ارجاعات سیوطی، مورد بررسی اند، به کمط روش کیابخانهگرفیه

ــه  قرار می ــیوطی در س ــیۀ کلی قرار دارند: فقدان روایت در گیرد  ارجاعات نادرســت س دس

 مصدر اتلی، اشیباه در انیسا  به راوو، عدم تعیید نام دقیه کیا  
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 .  فقدان روایت در مصدر اصلی4-2-1

 اید اشکال در اسیناد، داراو چند مورد به شر  زیر است:

ــیوطی، «بدکـَااد الْمدْْمِدِ مد قَلْبِهِ، وَبدکَااد الْمدنَافِهِ مِدْ هَامَیِهِ »  5 ، ص 5ال ، ج  5482  )سـ

ــیوطی اید روایت را از ح یفه و در کیب 427 « لکبیراالمعجم»تالی  عقیلی، « الضــعفاا»( س

 تالی  ابونعیم نقل کرده است  اید روایت در کیا  ابونعیم و« االولیااحلیه»تالی  طبرانی و 

( اما در 26، ص 5ج ، 5414؛ عقیلی، 55، ص 4، ج 5334کیا  عقیلی وجود دارد )ابونعیم، 

کیا  طبرانی اید روایت وجود ندارد؛ زیرا در معجم کبیر ایشــان تنقا دو ح یفه وجود دارد 

که اولی ح یفه بد الیمان اسـت که ح یفه م له اسـت و دومی ح یفه بد اسید که با همید   

ر دنام روایات او را آورده اســت  و اینجا ح یفه بد الیمان مقصــود اســت؛ زیرا ســیوطی نیز  

ــت( تصــریه کرده  « الصــغیرالجامع»االحادیث )که کیا  مقدمۀ کیا  جامع تلخی  آن اس

 5486یمان مقصود است  )سیوطی، بداسـت هرگاه ح یفه به طور م له به کار بردم، ح یفه 

یمان نقل شــده اســت بدروایت از ح یفه 82( اما در المعجم الکبیر طبرانی 41، ص 5 ، ج 

ــ  3تا ج، ج آن روایات وجود ندارد  )رک: طبرانی، بیو اید حدیث در میان   – 565، ت

571 ) 

ــ الَۀُ »  8 الجِقادد واجِبٌ عَلَیْکُمْ مَعَ کْلِّ أمِیر  بَرّاً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ الکَبائِرَ والصـ

ــْلِم  بَراً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ ــ الۀُ واجِبَۀٌ عَلَیْکُمْ وَاجِبَۀٌ عَلَیْکُمْ  َلْ َ کُلِّ مدس  الکَبائِرَ والص

ــْلِم  یَمدوتد بَراً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ الکَبائِرَ ــیوطی، «على کُلِّ مدس ، 5ال ، ج  5482  )س

ــند ابویعلی  164ص  ــند ابوداوود و مسـ ــیوطی اید روایت را از ابوهریره و در کیا  سـ ( سـ

ا، تند ابوداوود  وجود دارد  )ابوداوود، السند، بیموتـلی نقل کرده است  اید روایت در س 

 ( اما در مسند ابویعلی یافت نشده است  52، ص 3ج 

ــَدٌ»مـَا  َیْرُ مـَا أُعْ ِیَ النَّاسد   »  3 ــیوطی، « «  ُلُهٌ حَسـ ( 682، ص 5ال ، ج  5482)سـ

ه و اجمحنبل و سند ابدسـیوطی اید روایت را از اسامه بد شریط در سند نسائی و مسند ابد 

، 5485حنبل، مسـیدرک حاکم نقل کرده اسـت  که در سه کیا  ا یر یافت شده است )ابد  

ــابورو،334، ص 31ج  ( 437، ص 4، ج 5431ماجه، ؛ ابد445، ص 4، ج 5455؛ حاکم نیشـ

اما در ســند نســائی )نه ســد تــغرو و نه کبرو( یافت نشــد و محم د إســحاق، محقه کیا   
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ــر  جامع ــت  الینویر که ش ــغیر اس ــت  )رک:  ت ــائی نیافیه اس ــند نس هم اید روایت را در س

 (81، ص 6، ج 5438کحالنی، 

ــَمَ الخَوْفد والرجـااد أنْ لَا یَجْیَمِعا فِی أحَدي فِی الدانْیا فَیَرِیهَ رِیهَ النّارِ وَلَا یَفْیَرِقا  »  4 أقْسـ

ــیوطی، «فِی أحـَدي فِی الدانْیا فیَرِیهَ رِیهَ الجنۀ  ــیوطی اید 815، ص 5ال ، ج  5482  )سـ (  سـ

ــت کـه در روایـات وااله در کیا        روایـت را از معجم کبیر طبرانی از واالـۀ نقـل کرده اسـ

، ج 5483االیمان بیققی یافت شد  )بیققی، الکبیر اید حدیث یافت نشد؛ اما در شعبالمعجم

خی  تل« الصغیرالجامع»االحادیث )که کیا  ( همان ور که سـیوطی نیز در جامع 357، ص 8

ــعـب     آن ــت( اید روایـت را بـه شـ ــت نه به کیا  المعجماسـ الکبیر  االیمان ارجا  داده اسـ

 ( 778، ص 5 ، ج  5486)سیوطی، 

 5482دِرْهَمٌ حَالَلٌ یدشْیَرَى بِهِ عَسَلٌ وَیدشْرَ د بِمااِ المَ َرِ شِفااٌ مِدْ کُلِّ دااي  )سیوطی،   1

ند الفردوس نقل کرده است که ( سـیوطی اید روایت را از انز در مس 646، ص  5ال ، ج 

 در نسخه موجود از طبع فردوس یافت نشد  

، 8ال ، ج  5482زدرْ فِی اهلل فَإِنَّهد مَدْ زَارَ فِی اهلل شـَی عَهد سَبْعدونَ أَلْ َ مَلَطي  )سیوطی،    6

ــیوطی اید روایــت را از ابد83ص   ــت کــه در عبــاس در حلیــه( سـ االولیــاا نقــل کرده اسـ

ــیوطی به حلیهاالولیاا یحلیه ــد  یط مورد دیگر هم از ارجاعات سـ نه االولیاا در نموافت نشـ

 االولیاا یافت نشد  (، در کیا  حلیه73، ص 8ال ، ج  5482)سیوطی، 

( سیوطی اید روایت 515، ص  8ال ، ج  5482عَ َا د أُم یِی فِی ددنْیَاهَا  )سـیوطی،    7

ت  و المعجم الکبیر طبرانی نقل کرده اس را از عبداهلل بد یزید در مسیدرک حاکم نیشابورو

( اما در 554، ص 5، ج 5455اید روایت در مسیدرک حاکم وجود دارد )حاکم نیشابورو، 

ــ  )طبالمعجم الکبیر طبرانی وجود ندارد بلکه طبرانی اید روایت را در المعجم رانی، االوسـ

ــغیر )طبرانی، ( و المعجم563، ص 7تا ال ، ج بی ( نقل کرده 583، ص 8 ، ج  5411الصـ

که شر  جامع تغیر است هم آن « الینویر»اسـت  همان ور که محم د إسـحاق، محقه کیا    

( و هی می هم اید روایت  885، ص 7، ج  5438را به المعجم االوس  ارجا  داده )کحالنی، 

 ( 884، ص 7، ج 5333الصغیر ارجا  داده است  )هی می، االوس  و المعجمرا به المعجم
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ــیوطی، کَ  2 ، ص  8ال ، ج  5482فَى بِالْمَوْتِ مدزَهِّدًا فِی الدانْیَا وَمدرَغِّبًا فِی الْآ ِرَۀِ  ) س

ه نقل شیبابیماجه و مصن  ابد( سـیوطی اید روایت را از ربیع در مسند احمد، سند ابد 878

، 7ج  ،5413شیبه، ابیشـیبه یافت شـده است )ابد  ابیکرده اسـت  اید روایت در مصـن  ابد  

روایت از ربیع بد انز دارد  6حنبل کالً  حنبل یافت نشــد؛ زیرا ابد( اما در مســند ابد72ص 

 و اید روایت در میان آن احادیث نیست 

( 873، ص  8ال ، ج  5482کُلُّ جَســَدي نَبَتَ مِدْ ســدحْتي فَالنَّارد أَوْلَى بِهِ  ) ســیوطی،   3

  اید الکبیر طبرانی نقل کرده استولیاا و المعجماالسـیوطی اید روایت را از ابوبکر در حلیه 

( امــا در کیــا  35، ص 5، ج 5334االولیــاا، روایــت در حلیــه وجود دارد )ابونعیم، حلیــه

الصغیر الکبیر )که الجامعالکبیر طبرانی کبیر وجود ندارد  سـیوطی  ود هم در الجامع المعجم

ــعباالولیتلخی  آن اســـت( آن را به ابونعیم در حلیه ــبت داا و بیققى در شـ اده اإلیمان نسـ

 ( 456، ص 6 ، ج  5486است نه طبرانی  )سیوطی، 

لَوْ أَنَّ حَجَراً مِ ْلَ سـَبْعِ  َلِفَاتي أُلْقِیَ عَدْ شـَفِیر جَقَنَّمَ هَوَى فِیقَا سَبْعِیدَ  َرِیفاً ال یبلغ     51

ــیوطی اید روایت را از ان486، ص  8ال ، ج  5482قعرها  )ســیوطی،  ز در کیا  هناد ( س

ــارحان گفیه ، هناد اســت  )مناوو« زهد»اند کیا  نقل کرده اما نام کیا  را بیان نکرده و ش

، ص 5، ج 5416( که در آن کیا  هم یافت شــده اســت  )هناد،  312، ص  1 ، ج  5451

571) 

فَیَقُولُ مَا شَااَ اهللُ لَا قُو ۀَ إِلَّا بِاهللِ،  مَا أَنْعَمَ اهللُ عَلَى عَبْدي مِدْ نِعْمَۀ  مِدْ أَهْل  أَوْ مَال  أَوْ وَلَدي،  55

ــیوطی،  ــیوطی اید روایت را از 427، ص  8ال ، ج  5482فَیَرَى فِیهِ آفَۀً ددونَ الْمَوْتِ  )س ( س

االیمان بیققی و مسـند ابویعلی موتلی نقل کرده است  اید روایت در  انز در کیا  شـعب 

( اما در مسند ابویعلی موتلی 858، ص 6، ج 5483االیمان یافت شـده است )بیققی،  شـعب 

یافت نشـــد؛ همان ور که  محقه الینویر هم آن را در مســـند ابویعلی موتـــلی نیافیه اســـت  

 ( 361، ص 3، ج 5438)کحالنی، 

و، و وَنَصِیرِاللَّقدم  أَنْتَ عَضُدِ»وَسَلَّمَ( إِهَا غَزَا قَالَ: وَآلِهعَلَیْهِاهللُکَانَ رَسـدولُ اللَّهِ )تَلَّى   58

( سیوطی اید 348، ص  8ال ، ج  5482بِطَ أَحدولُ، وَبِطَ أَتـدولُ، وَ بِطَ أُقَاتِلُ  )سـیوطی،   

ــحیه ابد    ــند ترم و تـ ــند ابوداوود و سـ حبان و مخیارات روایـت را از انز در کیـا  سـ
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ماجه نقل کرده اسـت  اید روایت، در چقار کیا  اول یافت شده است  مقدسـی و سـند ابد  

ــند، 48، ص 3تا، ج بوداوود، بی)ا ، ج 5485حنبل، ؛ ابد464، ص 1، ج 5332؛ ترم و، السـ

( اما در سند 77، ص 55، ج 5412حبان، ؛ ابد333، ص 6، ج 5481؛ مقدسـی،  811، ص 81

 ماجه یافت نشد  ابد

ــیوطی،      53 ــَیْاٌ عَدْ قَدَمَیْهِ  )سـ ، ص  8 ، ج ال 5482کـَانَ یَکْرَهد أَنْ یَ ْلُعَ مِدْ نَعْلَیـْهِ شـ

ــت  اما اید  333 ــعد در کیا  زهد احمد نقل کرده اس ــیوطی اید روایت را از زیاد بد س ( س

روایــت در کیــا  زهــد احمــد یــافــت نشـــد؛ زیرا احمــد هی  رواییی را در آن کیــا  از  

 سعد نقل نکرده است  بدزیاد

ــی   54 ــَو دَ اللَّهد وَجْقَهد یَوْمَ الْقِیَامَۀِ  )س ، ص 8ال ، ج  5482وطی، مَدْ  ضــب بِالْســواد س

ــیوطی اید روایت را از ابودرداا از کیا  المعجم132 ــت  اما ( س الکبیر طبرانی نقل کرده اس

ــامیید از دیگر کیب طبرانی یافت   ــندالشـ در اید کیا  موجود نبود بلکه اید روایت در مسـ

، 5د، ج  5411برانی،  )ط«  مَدْ  ضب بِالْسواد»بود نه « مَدْ سـَو دَ بِالْخِضَا ِ »شـد؛ بود آن هم  

 (376ص 

ــیوطی،   51 ــیوطی اید روایت را از 52، ص  8ال ، ج  5482رهان الخیل طله  )س ( س

ــه روایت از  رفاعه بد رافع در کیا  االحادیث ــت  اما مخیار فق  سـ المخیاره نقل کرده اسـ

 ایشان نقل کرده است که در بید اید سه روایت، چنید حدی ی نیست 

( سیوطی 512، ص  8ال ، ج  5482بِمنًى وَغَیْرِهَا رَکْعَیَانِ  )سیوطی، تَالَۀُ المدسَافِرِ   56

أُمی ۀ ال رسـوسـی نقل کرده است  اما در کیا  م کور   عمر در مسـند أَبدو اید روایت را از ابد

 یافت نشد  

مَغْر  وأم ا أو لُ أمّا أو لُ أشـْرَا ِ السـ اعَۀِ فنارٌ تَخْرُجد مِدَ المَشْرِقِ فیَحْشرُ النَّاسَ إِلَى ال    57

رْأَۀِ مَمَا یَیْکلُ أَهْلُ الجَنّۀِ فَزِیَادَۀُ کَبدِ الحدوتِ وأم ا شبهد الوَلَدِ أباهد وأُم هد فَإِها سَبَهَ مااد الرَّجدل مااَ ال

(  848، ص 5ج ال ،  5482نَزَ َ إلَیْهِ الوَلَدد وَإِها سَبَهَ مااد المَرْأَۀِ مااَ الرَّجدلِ نَزَ َ إلیقا  )سیوطی، 

سـیوطی اید روایت را از انز در کیب تـحیه بخارو و سـند تغراو نسائی و مسند احمد    

، ج 5488نقل کرده است  اید روایت در تحیه بخارو و مسند احمد وجود دارد )بخارو، 

( اما در سـند کبراو نسـائی وجود دارد نه سند   553، ص 53، ج 5485حنبل، ؛ ابد53، ص 6
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( یط مورد دیگر نیز از اید دست وجود دارد که 315، ص 7 ، ج  5485تـغرا  )نسـائی،   

که در سند کبرو است نه سـیوطی آن را به سـند تغراو نسائی ارجا  داده است و حال آن  

ــیوطی،    ــغرو  )س ــند ت ــائی، 512، ص   8ال ، ج  5482س ؛ 522، ص 3 ، ج  5485؛ نس

در نمونه پیدا شده است که ( مورد سومی هم 814، ص 7، ج 5438همچنید رک: کحالنی، 

( اما در 336، ص  8ال ، ج  5482الصغرو ارجا  داده )سیوطی، سیوطی آن را نیز به السند

 (843، ص 3 ، ج   5485الصغرو  )نسائی، الکبرو است نه السندالسند
  
 اشتباه در انتساب به راوي .4-2-2

 اید اشکال در اسیناد، داراو چند مورد به شر  زیر است:

( ســیوطی 75، ص 8ال ، ج  5482الســِّوَاکد مَ ْقَرَۀٌ لِلْفَمِ مَرْضــَاۀٌ لِلرَّ ِّ )ســیوطی،   5

حبان و اید روایت را از عایشـــه در ســـند نســـائی، ســـند بیققی، مســـند احمد، تـــحیه ابد

ماجه، نقل کرده است که در پنآ کیا  اول به عایشه اسناد داده مسـیدرک حاکم و سند ابد 

، 5485حنبل، ؛ ابد14، ص 5، ج 5484؛ بیققی، 51، ص 5ال ، ج  5416شده است )نسائی، 

امامه نقل ماجه اید روایت را از ابی( اما ابد342، ص 3، ج 5412حبان، ؛ ابد841، ص 41ج 

 (538، ص 5، ج 5431ماجه، کرده نه عایشه  )ابد

ال ،  5482فِی کُلِّ لَیْلَۀ   )ســیوطی، إنّ هلل تَعَالَى عِنْدَ کُلِّ فِ ْر  عدیَقااَ مِدَ النَّارِ وهلِطَ   8

ــند ابد     312، ص 5ج  ــیوطی اید روایـت را از ابوامـامـه در کیـب مسـ حنبل، معجم کبیر ( سـ

ماجه نقل کرده است  نقل اید روایت از همید راوو االیمان بیققی و سند ابدطبرانی، شـعب 

، 2تا ج، ج ، بی؛ طبرانی132، ص 36، ج 5485حنبل، در سـه کیا  اول تــحیه اســت  )ابد 

ــند ابد 885، ص 1، ج 5483؛ بیققی، 824ص  ماجه چنید رواییی از ابوامامه نقل ( امـا در سـ

نشـده اسـت؛ زیرا در اید کیا ، چقار روایت در با  فضـل ماه مبارک رمضان وجود دارد    

که هیچکدام از ابوامامه نقل نشــده اســت  البیه یکی از آن احادیث با اید روایت ت ابه عینی 

 ( 161، ص 8، ج 5431ماجه، دارد که آن هم از جابر است نه ابوامامه  )ابد

 دَمَدْ أُفْیِیَ بِغَیْرِ عِلْم  کانَ إِاْمدهد عَلَى مَدْ أَفْیَاهد وَمَدْ أَشــَارَ عَلَى أَ ِیهِ بِیَمْر  یَعْلَمد أَنَّ الرُّشــْ  3

سـیوطی اید روایت را از انز در   (177، ص  8ال ، ج  5482فِی غَیْرِهِ فَقَدْ  َانَهد  )سـیوطی،  

سـند ابوداوود و مسـیدرک حاکم نقل کرده است  اید روایت در مسیدرک حاکم به همید   
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(؛ اما در سند ابوداوود، نیمۀ اول 524و  523، ص 5، ج 5455شکل است )حاکم نیشابورو، 

لْم  کَانَ إِاْمدهد عَلَى مَدْ آن از ابوهریره و نیمۀ دوم ان از ســـلیمان مقرو اســـت: مَدْ أُفْیِیَ بِغَیْرِ عِ

وَمَدْ أَشـَارَ عَلَى أَ ِیهِ بِیَمْر  یَعْلَمد أَنَّ الرُّشْدَ فِی غَیْرِهِ فَقَدْ  »زَادَ سـدلَیْمَانُ الْمَقْرِوا فِی حَدِی ِهِ،  « أَفْیَاهد

 ( 385، ص 3تا، ج بیوَهَ َا لَفْظُ سدلَیْمَانَ  )ابوداوود، «  َانَهد

ــیوطی،  العـَارِیَۀُ مد   4 ــِیو، وَالزَّعِیمد غَارِمٌ )سـ  5482َْد اۀٌ، وَالمِنْحَۀُ مَرْددودَۀٌ، وَالد یْدُ مَقْضـ

( ســـیوطی اید روایت را از ابوامامه در ســـند ترم و، ســـند ابوداوود، 524، ص  8ال ، ج 

المخیاره نقل کرده اســت  اید روایت در چقار منبع ماجه و االحادیثمســند احمد، ســند ابد

؛ ابوداوود، السند، 116، ص 8، ج 5332د از ابوامامه نقل شده است )ترم و، السند، نخسـیی 

، ص 3، ج 5431؛ ابد ماجه، 682، ص 36، ج 5485حنبل، ؛ ابد837 – 836، ص 3تا، ج بی

المخیـاره دو نقل از اید روایت وجود دارد که راوو هر دو  ( امـا در کیـا  االحـادیـث    472

 ( 511و  543، ص 6، ج 5481دسی، انز است نه ابوامامه  )مق

 

 عدم تعیین نام دقیق كتاب .4-2-3

 اید اشکال در اسینادهاو سیوطی، داراو چند مورد به شر  زیر است:

 اإِنَّمَا یَیَجَالَزد الْمدیَجَالِسـَانِ بِیَمَانَۀِ اهلل تَعَالَى فَلَا یَحِلُّ لِیَحَدِهِمَا أَنْ یدفْشِیَ عَلَى تَاحِبِهِ مَ   5

مسعود در کیا  ( سیوطی اید روایت را از ابد334، ص 5ال ، ج  5482)سـیوطی،   یخَاف 

ها کیا  روایی دارد  و شارحان اشاره که ابوالشیخ دهنقل کرده اسـت و حال آن « ابوالشـیخ »

؛ 163، ص 8 ، ج  5451اســـت  )منــاوو،  « ال وا »انــد کــه اید روایــت از کیــا  کرده

از تالیفات ابوالشیخ است  « االعمالاوا »ام اتلی آن ( که ن521، ص 4، ج 5438کحالنی، 

ــت       ــده اسـ ــیخ در دو مورد دیگر نیز در نمونـه تکرار شـ اید ارجـا  مبقم بـه کیــا  ابوالشـ

 ( 662، ص 5؛ ج 115، ص 5ال ، ج  5482)سیوطی، 

ال ، ج  5482یوطی، مَدْ أَحْیَا سدنَّیِی فَقَدْ أَحَب نِی وَمَدْ أَحَب نِی کانَ مَعِی فِی الجَنَّۀِ  )س  8

( سیوطی اید روایت را از سجْزِو نقل کرده است  اما نام کیا  را معلوم نکرده 177، ص  8
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ــارحان گفیه ــت  در )مناوو، « االبانه»اند کیا  اســـت و شـ ؛ 331، ص  8ال ، ج  5412اسـ

 ( 11، ص 51، ج 5438کحالنی، 

ــیوطی، أَوْلِیــَاا اهلل الــَّ ید إِها رَأَوْا هکر اهلل تعــالی    3 ( 431، ص 8ال ، ج  5482)سـ

ــیوطی اید روایت را از ابد ــعود در کیا  س ــیخ»مس ــیوطی اید  « ابوالش ــت و س نقل کرده اس

ــت حکیم  روایـت را از ابد  ــخ  نکرده اسـ ــت و مشـ عباس در کیا  حکیم نقل کرده اسـ

کیست و کدام کیا  او مقصود است؟ شارحان معیقدند مقصود از حکیم، ترم و در کیا  

( و 183، ص 5ال ، ج  5412؛ مناوو، 7، ص 6، ج 5438است  )کحالنی، « االتـول نوادر»

تا، ج یاالتول، باید تحقیه نیز روایت م کور را در کیا  نوادر یافیه است  )ترم و، نوادر

ــده   33، ص 8 ــه مورد دیگر نیز در نمونه تکرار شـ ( اید ارجـا  مبقم به کیا  حکیم، در سـ

 ( 784، ص  8؛ ج 553،  ص 8؛ ج 681، ص 5ال ، ج  5482است  )سیوطی، 

 

 گیرينتیجه

ــت بــا   ــاو   ــد می 1اید تحقیه نشـــان داده اسـ توان گفــت در کــل کیــا  درتـ

ــغیر، در  الجـامع  ــا  % 6/3الصـ ــاس مصـ  در روایی موجود در زمان ماموارد ارجاعات بر اسـ

ــیند ن ــت هس ــغیر که ادرس ــت،  51135  با توجه به حجم کل روایات جامع ت اید روایت اس

ــت که در حدود    دهی روایت از کل روایات اید کیا ، ارجا  5141نییجـه بـه اید معنا اسـ

 ارائه شده است  8ها در جدول شمارۀ او از یافیه التهسیوطی داراو اشیباه است  

 
 هاي استناد نادرست در نمونۀ منتخب. فراوانی گونه3جدول شمارۀ 

 
 درصد فراوانی نوع استناد ردیف

 3/15 % 53 روایت در مصدر اتلی موجود در زمان ما فقدان   5

ــلی موجود در زمان ما و    8 ــدر اتـ فقدان روایت در مصـ

 وجود در زمان شارحان جامع تغیر

2 % 6/85 
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 2/51 % 4 اشیباه در انیسا  به راوو   3

 8/56 % 6 عدم تعیید نام دقیه کیا    4

 99% 33 مجموع

 

به اید تــورت اســت که با مراجعه به همان اید اشـیباهات بر چند قســم هسـیند: بر ی   

مصـادرو که سیوطی از آنقا نقل کرده مشخ  شده است اید روایات در آن مصادر وجود  

د ای دارند کهتــغیر اشــاراتی )غیر مصــر ( او از موارد، شــارحان الجامعندارد  البیه در پاره

ــیه اســت  بخش   ــیباهات، عدم دیگرو از اید روایات در مصــادر زمان ایشــان وجود داش اش

تصریه به نام کیا  و اکیفا به نام نویسندۀ کیا  و یا اشیباه در انیسا  روایت به راوو است 

ــقرت آن کیا  به اعیبار   ــت به جقت شـ ــنده، ممکد اسـ ــریه به نام نویسـ که البیه عدم تصـ

ادر رسد زیرا کیبی مشقورتر از اید مصاش بوده است؛ اما اید احیمال بعید به نظر مینویسنده

 اند؛ ها چنید عمل نکردههم وجود دارند که ایشان دربارۀ اید کیا 

ــنده  ــا  رواییی به نویس ــیخ )به عنوان نمونه( که دهو اانیاً، انیس ا کیا  هاو چون ابوالش

ــارحان ــاله بجامع روایی دارد، قابل چنید توجیقی نیســت  و اال اً، ش ی تــغیر از کنار اید مس

 اند پیدا کردن نام کیا  بوده تفاوت عبور نکرده و درتدد

د از ارجا  نادرست است و ای الصغیر داراو حجم زیادوها، کیا  الجامعبنابراید یافیه

شناسی چون سیوطی که  ود عالم به آن هم از روایتشایسیۀ یط جامع روایی حجم اشیباه 

اید  از شـود محققان در اسیفاده قواعد نقل حدیث اسـت، نیسـت  به همید جقت توتـیه می   

 منبع احییا  کرده و مصادر اولیه را مورد بازبینی قرار دهند و به نقل ایشان اکیفا ننمایند 

 :دو نییجۀ ضمنی نیز در اید تحقیه حاتل شده است

یوطی است، س «الکبیرجامعال» برگرفیه از کیا « الصـغیر الجامع»جا که کیا  از آن -5

   هم مفید باشد آن کیا در تحلیل تواندمینیایآ اید تحقیه 
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نا یی شهاو روشمحیواو کمّی را با مولفه تحلیل روش توانسـیه است اید تحقیه  -8

ــت  حدی ی وارد کند و هاوپژوهش درآن و آمارو  ــیه اسـ ــایسـ  دغدغۀ که او واننده شـ

  روشی در اید تحقیه را نیز مورد توجه  اص قرار دهد زمینۀ دارد، شناسانهروش
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ان: ، تقرتربیتیشناسی و علومهاي تحقیق در روانروش(، 5326)بیابانگرد، اسـماعیل،   -

 نشر دوران 

محمد عبد القادر ع ا، بیروت: ، المحقه: السنن الکبرىق(، 5484بیققی، أحمد بد الحسید، ) -

 دار الکیب العلمیۀ، 

 مکیبۀ الرشد   :، ریانشعب اإلیمانق(، 5483، )ــــــــــــــــــــــ -

 ، بیروت: دار الجیل  نوادر األصولتا(، ترم و، محمد بد علی، )بی -
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  ، بیروت: دار الغر  اإلسالمیسنن الترمذي، م(5332ترم و، محمد بد عیسى، ) -

 ،كشف الظنون عن مسامی الکتب والفنون(، م5345)حاجی  لیفۀ، مصـ فى بد عبداهلل،   -

  بغداد: مکیبۀ الم نى

ــا، )  حـافظ  - ، تقران: اي بر روش تحقیق در علوم انسااانیمقدمه، (5326نیـا، محمـدرضـ

 انیشارات سمت 

 ، بیروت: دارالمستدرك على الصحیحینق(، 5455)، حاکم نیشـابورو، محمد بد عبد اهلل  -

 الکیب العلمیۀ 

ــلیمـان، )   - جالل الدین الساایوطی عصااره وحیاته وآثاره  ، ق(5451حمودۀ، طـاهر سـ

 ، بیروت: المکیب االسالمى  وجهوده فی الدرس اللغوي

ــمز الـدید، محمـد بد أحمد، )     - ــربینی، شـ مغنی المحتاج إلى معرفۀ ، ق(5451  یـب شـ

 ، بیروت: دار الکیب العلمیۀ المنهاج معانی ملفاظ

، محقه: شــعیب االرنْو ، ساانن الدارقطنیق(،  5484دارق نی، أبوالحســد علی بد عمر، ) -

 حسد عبد المنعم شلبی، عبد الل ی  حرز اهلل، أحمد برهوم، بیروت: مْسسۀ الرسالۀ  

، تقران: هاي تحقیق در روانشااناساای و علوم تربیتی روش، ش(5326دالور، علی، ) -

  دانشگاه پیام نور

اي یكاربرد تحلیل محتواي هاي رسانهپبام تحلیل، (5325مکاران، )رای ، دانیل و ه -

 ، ترجمه مقد ت بروجردو علوو، تقران: انیشارات سروش كمّی در تحقیق(

، تقران: هااي خاات تحقیق در علوم اجتماعی  تکنیا  ، ش(5328پور، فرامرز، )رفیع -

  شرکت سقامی انیشار

ــیوطی، عبد الرحمد بد أبی - الصااغیر فی احادیث البشاایر الجامعل (، )ا، (5482بکر، )س

  ، بیروت: دارالفکرالنذیر

 ، قاهره: االزهر الکبیرالجامع(، ) (، 5486، ) ــــــــــــــــــــــ -

 ، قاهره: دار الحرمید المعجم األوسطتا(، )ال (، سلیمان بد أحمد، )بیطبرانی،  -

عمان: دار عمار، المکیب  –، بیروت المعجم الصغیرق(، ) (، 5411، ) ـــــــــــــــــــــــــــ      -

 اإلسالمی 

 ، قاهره: مکیبۀ ابد تیمیۀ المعجم الکبیرتا(، )ج(، ، )بی ــــــــــــــــــــــ -

 ، بیروت: مْسسۀ الرسالۀ مسند الشامیینق(، )د(، 5411، ) ــــــــــــــــــــــ -



 017   31، پیاپی13سال، دانشگاه الزهرا)س(« تحقیقات علوم قرآن و حدیث»فصلنامه علمی ـ پژوهشی 

 

ــان   ع یـه، محی  - ــ ، محمـد  یر رمضـ ــال  الدید، )الـدید، یوسـ دلیل ، ق(5452، حنفی، تـ

 زم ح، بیروت: دارابدالمطبوعه القدیمه و الحدیث مولفات الحدیث الشریف

 ، بیروت: المکیبۀ العلمیۀ الضعفاء الکبیرق(،  5414عقیلی، محمد بد عمرو، ) -

 ، تقران: نشر نی درآمدي بر تحقیق كیفیش(، 5322فلیط، اوه، ) -

، محقه: دکیور یشااْرُ ا الجمام ع الصاارغ یر (التَّنویرُ ،  ق(5438کحالنی، محمد بد إســماعیل، ) -

     محم د إسحاق محم د إبراهیم، ریان: مکیبۀ دار السالم

الرساالۀ المساتطرفۀ لبیان مشاهور كتب الساانۀ    ، ق(5485الفیض، )کیانی، محمد بد أبی -

 ، محقه: محمد المنیصر بد محمد الزمزمی، بیروت: دارالبشائراإلسالمیۀ المشرفۀ

، روش تحقیق در علوم اجتماااعیش(، 5323ن، کــامهنقود، لوک وان،)کـیوو، ریمو  -

 و عبد الحسید نیط گقر تقران: نشر توتیا ترجمه

: ، تقرانتحقیق(عملیمحتوا یراهنمايتحلیل  روش ،ش(5327مقر، غالمرضا، )محمدو -

 دانش نگار 

  العربیالیراث، بیروت: دارإحیااصحین مسلم،  تا(مسلم بد حجاج، )بی -

األحادیث المختارۀ مو المسااتخرج ق(،  5481قدســی، ضــیاا الدید أبو عبد اهلل محمد، )م -

یروت: دار ، بمن األحادیث المختارۀ مما لم یخرجه البخاري ومسلم فی صحیحیهما

  ضر لل باعۀ والنشر والیوزیع  

م اإلما ، ریان: مکیبۀالتیسایر بشار  الجامع الصغیر  ق(، )ال ( 5412مناوو، عبدالرئوف، ) -

 الشافعی 

ب ، بیروت: دارالکیفیض القدیر شر  الجامع الصغیر) ( (، ق5451)،  ـــــــــــــــــــــــ  -

  العلمیۀ

هاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی روش(، ش5322)نراقی، مریم،  اهلل، سی نادرو، عزت -

  ، تقران: ارسبارانآن در علوم انسانی با تاكید بر علوم تربیتی

ــعیب، )  - ــائی، أحمد بد شـ ، حلب: مکیب الم بوعات الساانن الصااغرى (، )ال (، 5416نسـ

 اإلسالمیۀ 

 ، بیروت: مْسسۀ الرسالۀ السنن الکبرىق(، ) (، 5485، ) ــــــــــــــــــــــ -

 ق(، کویت: دار الخلفاا للکیا  اإلسالمی 5416، )الزهدهَنَّاد بد الس رِو،  -
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ــیی، اُل - ، ترجمه نادر حلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسااانیت، ش(5373آر ، ) -هولس

  تقران: انیشارات دانشگاه عالمه طباطبایی، ساالرزاده امیرو

، بیروت: كشااف األسااتار عن زوالد البزار ق(، 5333هی می، نور الدید علی بد أبی بکر، ) -

 مْسسۀ الرسالۀ 

: هوشنگ نایبی، تقران، ترجمه پیمایش در تحقیقات اجتماعی (،ش5323)واس، دو او،  -

 .نشر نی


