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چکیده

الجامعالصغیر سیوطی ،یکی از جوامع روایی معروف اهل سنت است
که با روش الفبایی (برحســـب ابیداو روایات) تدوید شـــده اســـت
پژوهۀ فرارو به بررســی میزان تــحت اســینادات کیا یاد شــده به
راویان و مصــادر روایی پیشــید که ســیوطی از آنقا نقل کرده (و در
نگاه اول به نظر میرســد ارجاعات وو همگی دقیه هســیند) پردا یه
اسـت پژوهش حاضر ،با روش کیابخانهاو و تحلیل محیواو کمّی و
بر اســاس نمونهاو که به روش ســیســیماتیط و طبقاتی تقیه ش ـده ،به
بررســی  411روایت از روایات اید کیا پردا یه و طبه قوانید علم
 5مدرس حوزۀ علمیّۀ قم

ma53177ma@gmail.com
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احیمـال ،نیـایآ آن را بـا

ـاو  1درتـــد به کل کیا تعمیم داده

اسـت نیایآ نشان داده است با

او  1درتد میتوان گفت در کل

کیا الجامعالصـــغیر ،در  % 3/6موارد ارجاعات بر اســـاس مصـــادر
روایی موجود در زمان ما نادرسـت هسیند نادرسیی اید ارجاعات به
علت فقدان روایت در نســـخۀ موجود از آن کیب در زمان ما یا عدم
تصـــریه بـه نـام کیـا و اکیفا به نام نویســـندۀ کیا (با ایدکه آن
نویســنده تیلیفات روایی میعدد داشــیه اســت) و یا اشــیباه در انیســا
روایت به راوو است
واژههاي كلیدي :تـــحت اســـیناد ،الجامع الصـــغیر ،ســـیوطی،
مصدرشناسی
 .1مقدمه
جالل الدید عبدالرحمان سـیوطی ،عالم شـافعی قرن نقم و دهم (حاجی لیفه،5345 ،
ج  ،5ص  )137و یکی از حدیثدانان و کاوشـگران ا بار و آاار است تیلی
کیـا و رســـالـهو کوچـط و بزر

ششصد جلد

در حوزههـاو گوناگون ادبی و فققی و اتـــولی و

تفســیرو و حدی ی و به شــکل م بو یا مخ و به او نســبت داده شــده اســت (حموده،
 ،5451تــ

 )325 – 453از جمله تیلیفات وو در حوزۀ حدیث ،کیا «الجامعالصــغیر»

اســت اید کیا  ،التــهاو از روایات منیخب ســیوطی اســت که آن را از کیا حدی ی
بزر

ود یعنی الجــامعالکبیر (جمعالجوامع) برگزیــده اســـت (منــاوو ، 5451 ،ج ،5

ص 83و 84؛ حاجی لیفه ،5345 ،ج  ،5ص )137
کیا «الجامعالصــغیر» ،در ســا یار ود نوعی کوتاهنویســی را با اســیفاده از ترفیت
معجمنگارو درهم آمیخیه و اارو مقم را له نموده است معجمنویسی ،یکی از شیوههاو
تدوید حدیث اسـت که بر اسـاس حروف الفبا و طبه نام راویان ،شقرها ،تحابه و ام ال آن
نوشــیه میشــود طبرانی «المعجمالکبیر» را بر اســاس ترتیب الفباو نام اتــحا نگاشــیه و
«المعجماالوســ » را بر اســاس نام الفبایی مشــایخ نوشــیه و ابدعســاکر «معجمالبلدان» را بر
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اسـاس نام الفبایی شقرها نوشیه است (کیانی ،5485 ،ج  ،5ت

 )537 – 531در اید میان،

سیوطی به ابیکارو جالب دست زده است و آن ،تدوید احادیث بر اساس الفبا و طبه حرف
آغازید حدیث است
«الجـامعالصـــغیر» ،مورد توجـه حدیثپژوهان میی ر از ســـیوطی قرار گرفیه و پز از
ایشــان به عنوان یط مید روایی ،مورد شـــر و تفســـیر قرار گرفیه اســـت از شـــرو مقم
الجامعالصـغیر عبارتاند از :شـر شـمزالدید محمد عَلْقَمی شافعی از شاگردان سیوطی با
نام «الکوکب المنیر» و نیز کیا
مَیْبولی و نیز کیا

«االسیدراک النضیر علی الجامع الصغیر» اار احمدبد محمد

«فیض القدیر» تالی

عبدالرئوف مناوو شـــافعی (حاجی لیفه،5345 ،

ج  ،5ص  )161و کیا «الســراج المنیر :شــر الجامع الصــغیر فی حدیث البشــیرالن یر» ،اار
علی بد احمد عزیز (ع یه و دیگران ،5452 ،ج  ،5ص )383
سـیوطی اید کیا را از تـحا سیه ،مسند احمد ،معاجم سهگانۀ طبرانی ،تحیه ابد
حبان ،مسـند ابویعلی موتلی ،مسند بزار و دهها کیا دیگر که بر ی تعداد اید کیا ها را
به بیش از هفیاد جلد بالغ دانسیهاند ،گردآورو کرده است در ایدجا یط سوال مقم م ر
اســت که :ســیوطی تا چه اندازه در اســیناد روایات به راویان و مصــادر روایی درســت عمل
کرده است؟
از منابع القامبخش و برانگیزاننده در طر اید ســـوال ،عبارتی از ســـیوطی در پاورقی
روایت «کُدْ فِی الدنیَا کَیَنَّطَ غَرِیبٌ أَوْ عَابِرُ سـَبِیل» در الجامعالصـغیر اسـت که ایشان در آن
پاورقی نوشـیه است« :للبخارو عَد ابْد عمر زَاد احمد فی مسنده و الیرم و و ابدماجه :وَعدد
نَفْسَطَ مِدْ أَهْلِ الْقُبدورِ» (سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص )836
اید پاورقی ،حامل یط پیام ضـمنی است که ههد واننده را چنید ساماندهی میکند
که ســیوطی در ارجا

ود به منابع بســیار دقیه اســت و وقیی رواییی را به منبعی یا به دو یا

چند منبع ارجا میدهد ،در آن منبع یا منابع نیز دقیقاً به همید شـــکل اســـت و اگر ا یالفی
وجود داشـیه باشد ،ایشان می کر شده است اما آیا واقعاً چنید است؟ اید تحقیه در راسیاو
ارزیابی اید مســهله شــکل گرفیه اســت و براو ســنجش اعیبار اید مدعا از روشهاو نمونه
گیرو در تحلیل محیوا بقره برده اســـت؛ به اید معنا که با انیخا نمونهاو مشـــیمل بر 411
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روایت از کل کیا «الجامعالصـغیر» که بر اساس قواعد علم «احیمال» انیخا شده است؛ و
نیز با کمط گرفید از روش «تحلیل محیواو کمّیِ مقولهاو» ،به ارزیابی «الجامعالصــغیر» در
اید زمینه میپردازد تا میزان تـحت اسیناد وو به راویان و مصادر را در اید کیا مشخ
کنـد در اید تحقیه ،همـۀ  411روایـت نمونـه را با ت بیه بر مصـــادر آنها (مصـــادرو که
سـیوطی به آنها ارجا داده اسـت و نسخۀ آنها موجود بوده و روایت سیوطی نیز در آنها
یافت شده است) مورد تحلیل قرار گرفیه است
نیایآ حاتـــل از اید نمونه ،بر اســـاس مبانی علم احیمال و با

او مشـــخ

که در

مبـانی روششـــنـا یی و نیز مباحث نییجهگیرو بیان واهد شـــد ،قابل تعمیم به کل جامعه
اسـت؛ یعنی بر اساس نیایآ نمونه ،میتوان در مورد کل کیا «الجامعالصغیر» قضاوت نمود
و میزان تحت اسینادات سیوطی به راویان و مصادر روایی را در آن ارزیابی کرد
اهمیت روششـــنا یی اید تحقیه که ود نوعی م العۀ میانرشـــیهاو اســـت ،ســـخد
پایانی اید مقدمه اســـت که به علت جایگاه کاربردو روش تحلیل محیوا در م العات علوم
اســـالمی و از طرف دیگر ،نوپایی بودن اید روش در تحقیقات اســـالمی و نیز اشـــکاالت
روششــنا یی بر ی تحقیقات و مقاالت اســالمی انجام شــده با اید روش ،اید تحقیه امید
دارد الئی که در اید زمینه وجود دارد را در حد توان ود پر کند
 .2پیشینه تحقیق
سـیوطی در ابیداو کیا «الجامعالصـغیر» میعقد شده است که هرگز روایت جعلی در
اید کیا نقل نکند (مناوو ، 5451 ،ج  ،5ص  )85اما به رغم تصریه سیوطی در مقدمۀ
الجامعالصـــغیر ،بر ی محققان معیقدند اید کیا داراو احادیث جعلی و ضـــعی

زیادو

اســت ایشــان در اید زمینه به نقد اید کیا پردا یهاند چقار اار در اید حوزه قابل معرفی
است:
 5مناوو در فیض القدیر که شر مفصّلِ الجامعالصغیر به شمار میرود

 8محمدناترالدید اَلَبانی در کیا ضعی

الجامعالصغیر و زیادته
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 3احمدبد محمدبد تدیه غُمارو ،در کیا المدغیر علی االحادیث الموضوعۀ فی الجامع
الصغیر
 4عبداللّه بد محمدبد تدیه غمارو در با الییسیر فی رد اعیبار الجامع الصغیر
آنچه در اید نوشـیار مورد توجه است ،الیهاو دیگر از مباحث مربو به اعیبار کیا
الجامعالصـغیر اسـت؛ زیرا ممکد است کسی در مباحث آاار چقارگانۀ یادشده دشه کند،
م الً تصحیه و تضعی

اسناد توس مولفان آنها را اجیقادو بداند؛ اما در اید نوشیار ،فارغ

از مســهلۀ م کور ،اعیبار کیا از نظر میزان تــحت نقلها (بر حســب ،وجود در مصــدر،
تحت نام راوو و تحت نام مصدر) م العه شده است
 .3مبانی روششناختی تحقیق
اید بخش از تحقیه ،میکفل تبیید اتـول روششـنا یی اید پژوهش است که در چند
محور تبیید میشوند:
 .1-3نوع و روش تحقیق
پژوهۀ فرارو به روش تلفیقی (اســـنادو  -تحلیل محیواو کمّی) انجام گرفیه اســـت؛ تا
نقا ضع

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

روش اسنادو ) (Documentary researchاز آغاز تا انیقا بر م العۀ کیب و اسناد
مبینی است و با ابزارهایی مانند فیش و جدول و فرم و
میپردازد (حافظ نیا ،5326 ،تــ

به کمط اسیدالل عقلی به تحقیه

 )578 - 564و در تحقیه حاضــر ،در بررســی پیشــینه،

تولید چاچو نظرو و نیز بررسی یافیههاو تحقیه در بخش دوم یافیهها به کار رفیه است
تحلیل محیواو کمّی ) (Content quantitative Analysisیط فد پژوهشـــی
اسـت براو توتـی

نظاممند (سیسیماتیط) و تکرارپ یر محیوا بر اساس ارزشهاو عددو

و روشهاو آمارو است (رای  ،5325 ،ص 81؛ ایمان و نوشادو ،5331 ،ص  )53و داراو
تکنیطهاو مخیلفی است
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آنچه در ایدجا انجام میگیرد ،تحلیل محیواو مقولهاو اســت که در آن به شــمارش
اجزاو محیوا بر اســاس تجزیه به مقوالت پردا یه میشــود (رفیعپور ،5328 ،ص  )558اید
روش در تحقیه حاضر ،در بخش اول یافیهها به کار رفیه است
 .2-3جامعه آماري تحقیق
مید دو جلد کیا «الجامعالصــغیر فی احادیث البشــیر الن یر» ،در اید تحقیه بررســی
شده و جامعه آمارو را نیز تشکیل میدهد
در اید پژوهش ،نمونــه گیرو بــه روش تصــــادفی انیخــا

میشـــود؛ زیرا یکی از

م مهدترید روشهـاو نمونهگیرو اســـت (ببی ،5372 ،ص  )332که در آن همه اعضـــاو
شــده جقت انیخا شــدن شــانز برابر دارند (دالور ،5326 ،ص  )556و نیایآ اید

تعری

نمونـه هـا قـابلیـت تعمیم بـه کـل جـامعـه مورد نظر را دارد (حافظنیا ،5326 ،ص  )583نو
نمونهگیرو نیز به علت تعداد روایات در هر با  ،نمونهگیرو طبقهبندو اســت تا دسییابی به
درجۀ باالترو از معرّف بودن را ممکد کند
روششــناســان ،آلفا ( =αســ ه

او نمونهگیرو) که محقه در نظر می گیرد را در

ســـ ه اطمینان  ،31%و در بازۀ  5%تا  51%قابل قبول میدانند (واس ،5323 ،ص  )72در اید
تحقیه،

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

دیگر ،در ســ ه اطمینان  31درتــد 411 ،مورد براو نمونه کافی اســت (واس ،5323 ،ص
 )72بنـابراید ،میزان نمونـه را نیز  411روایت قرار دادهایم از آنجا که هر طبقه داراو تعداد
مخیلفی از روایت و گاهی داراو ا یالف زیادو با دیگر طبقات اســـت ،5بنابراید ســـقم هر
طبقه به تناسب حجم آن طبقه محاسبه و تخصی

داده شده است

 5م ال طبقه اول که حرف همزه اســت ،داراو  3551روایت اســت و در مقابل ،طبقه دوم که حرف باا اســت ،تنقا 73
روایت دارد و طبقهو سی و دوم که حرف تاا است تنقا  5روایت دارد
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 .3-3مقوالت ،ردهها و واحدهاي تحلیل
مقوله در تحلیل محیوا عبارت است از فضایی که واحدها باید در آن طبقهبندو شوند
(بیابانگرد ،5322 ،ج  ،5ص  )356مقوالت ،یا از طریه طر هاو اســیاندارد طبقهبندو تولید
میشـــود و یــا از طریه روش آزمون و

ــا (هولســـیی ،5373 ،ص  )565در اید تحقیه،

مقوالت بر اسـاس م العۀ اولیه در انوا اسـینادات سـیوطی ایجاد شدهاند و در ضمد تحقیه
کامل شدهاند اید مقوالت تحقیه در جدول شمارۀ  5ارائه شدهاند
جدول شمارۀ  :1فهرست مقوالت
نوع استناد

ردیف

5

فقدان روایت در مصدر اتلی موجود در زمان ما

8

فقـدان روایت در مصـــدر اتـــلی موجود در زمان ما و
وجود در زمان شارحان جامع تغیر

3

اشیباه در انیسا به راوو

4

عدم تعیید نام دقیه کیا

مقصـود از مقوله شـمارۀ  ،8تقویت من ه مقوالت است؛ زیرا ممکد است روایاتی که
در زمان ما در مصادر موجود نباشد اما در نسخههاو شارحان جامع تغیر وجود داشیه است
به همید جقت اید مقوله ایجاد شده است تا انصاف در تحقیه مراعات شود
 .4-3اعتبار و پایایی
منبع تامید اعیبار اید تحقیه ،اعیبار تــورو اســت (رای  ،5325 ،ص  )516از نکات
قابل توجه در اعیبار اید تحقیه اید اســت که بر فرن نورمال نبودن توزیع در جامعۀ آمارو
نیز دشـه او بر من ه و نیایآ اید پژوهش وارد نخواهد شد؛ زیرا آنچه در اید تحقیه مورد
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نظر است ،تبیید میزان اطمینان به اتقان روش مول

در ارجاعات است و نیایآ نمونۀ بررسی

شده با اسیدالل کیفی که در بخش دوم یافیهها است ،براو اید اتقار نظر کافی است
ارزیـابی پـایـایی اید تحقیه از طریه «آزمون – آزمون مجـدد» که یکی از روشهاو
بررسـی پایایی اسـت (واس ،5323 ،ص  )68انجام گرفیه و ضریب پایایی با کمط فورمول
پاو ( )piاســکات محاســبه شــده اســت درتــد توافه دو کدگ ار در همهو میغیرها تــد
در ارزش ضریب پایایی آن است که از  +./7کمیر نباشد (رای ،

درتـد است و شا

 ،5325ص  )515و از آنجا که نییجه محاسبه فوق در حد یط است ،اید تحقیه ،پایا است
 .4یافتههاي تحقیق
یافیههاو تحقیه در دو دسـیۀ کلی ارائه می شوند :نگاهی کلی به انوا اسیناد در نمونه،
بررسی موارد اسیناد نادرست
 .1-4نگاه كلی به انواع استناد در نمونه منتخب
از  411مورد افراد نمونه ،تعداد  51روایت در مورد آنها قضــاوتی انجام نگرفت؛ زیرا
کیا مورد ارجا سیوطی نایا بوده و یافت نشد مانند « ماسیات» تالی
«طبالنبی» تالی

زَاهِر بد طَاهِر و

ابدســنی؛ و در مورد بقیه که  321مورد اســت ،اید نیایآ به دســت آمده

است :در کل نمونه ،در  37مورد یعنی حدود  %3/6در اسینادات سیوطی اشکال وجود دارد
 .2-4بررسی تفصیلی ارجاعات نادرست در نمونۀ منتخب
در اید قســمت از یافیهها ،ارجاعات موجود در نمونه که به شــکلی نادرســت تــورت
گرفیهاند ،به کمط روش کیابخانهاو و با مراجعه به مصادر ارجاعات سیوطی ،مورد بررسی
قرار میگیرد ارجاعات نادرســت ســیوطی در ســه دســیۀ کلی قرار دارند :فقدان روایت در
مصدر اتلی ،اشیباه در انیسا به راوو ،عدم تعیید نام دقیه کیا
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 .1-2-4فقدان روایت در مصدر اصلی
اید اشکال در اسیناد ،داراو چند مورد به شر زیر است:
« 5بدکـَااد الْمدْْمِدِ مد قَلْبِهِ ،وَبدکَااد الْمدنَافِهِ مِدْ هَامَیِهِ» (ســـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص
 )427ســیوطی اید روایت را از ح یفه و در کیب «الضــعفاا» تالی
طبرانی و «حلیهاالولیاا» تالی

تالی

عقیلی« ،المعجمالکبیر»

ابونعیم نقل کرده است اید روایت در کیا ابونعیم و

کیا عقیلی وجود دارد (ابونعیم ،5334 ،ج  ،4ص 55؛ عقیلی ،5414 ،ج  ،5ص  )26اما در
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
نام روایات او را آورده اســت و اینجا ح یفه بد الیمان مقصــود اســت؛ زیرا ســیوطی نیز در
مقدمۀ کیا جامعاالحادیث (که کیا «الجامعالصــغیر» تلخی

آن اســت) تصــریه کرده

اسـت هرگاه ح یفه به طور م له به کار بردم ،ح یفهبدیمان مقصود است (سیوطی5486 ،
 ،ج  ،5ص  )41اما در المعجم الکبیر طبرانی  82روایت از ح یفهبدیمان نقل شــده اســت
و اید حدیث در میان آن روایات وجود ندارد (رک :طبرانی ،بیتا ج ،ج  ،3تــ

– 565

)571
« 8الجِقادد واجِبٌ عَلَیْکُمْ مَعَ کْلِّ أمِیر بَرّاً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ الکَبائِرَ والصـ ـالَۀُ
وَاجِبَۀٌ عَلَیْکُمْ َلْ َ کُلِّ مدســْلِم بَراً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ الکَبائِرَ والصــالۀُ واجِبَۀٌ عَلَیْکُمْ
على کُلِّ مدســْلِم یَمدوتد بَراً کانَ أوْ فاجِراً وإنْ هدوَ عَمِلَ الکَبائِرَ» (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج ،5
ص  ) 164ســـیوطی اید روایت را از ابوهریره و در کیا ســـند ابوداوود و مســـند ابویعلی
موتـلی نقل کرده است اید روایت در سند ابوداوود وجود دارد (ابوداوود ،السند ،بیتا،
ج  ،3ص  )52اما در مسند ابویعلی یافت نشده است
« 3مـَا َیْرُ مـَا أُعْ ِیَ النَّاسد « ُلُهٌ حَســـَدٌ» » (ســـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص )682
سـیوطی اید روایت را از اسامه بد شریط در سند نسائی و مسند ابدحنبل و سند ابدماجه و
مسـیدرک حاکم نقل کرده اسـت که در سه کیا ا یر یافت شده است (ابدحنبل،5485 ،
ج  ،31ص 334؛ حاکم نیشـــابورو ،5455،ج  ،4ص 445؛ ابدماجه ،5431 ،ج  ،4ص )437
اما در ســند نســائی (نه ســد تــغرو و نه کبرو) یافت نشــد و محمد إســحاق ،محقه کیا
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الینویر که شــر جامعتــغیر اســت هم اید روایت را در ســند نســائی نیافیه اســت (رک:
کحالنی ،5438 ،ج  ،6ص )81
 « 4أقْســـَمَ الخَوْفد والرجـااد أنْ لَا یَجْیَمِعا فِی أحَدي فِی الدانْیا فَیَرِیهَ رِیهَ النّارِ وَلَا یَفْیَرِقا
فِی أحـَدي فِی الدانْیا فیَرِیهَ رِیهَ الجنۀ» (ســـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص  )815ســـیوطی اید
روایـت را از معجم کبیر طبرانی از واالـۀ نقـل کرده اســـت کـه در روایـات وااله در کیا
المعجمالکبیر اید حدیث یافت نشد؛ اما در شعباالیمان بیققی یافت شد (بیققی ،5483 ،ج
 ،8ص  )357همان ور که سـیوطی نیز در جامعاالحادیث (که کیا «الجامعالصغیر» تلخی
آن اســـت) اید روایـت را بـه شـــعـباالیمان ارجا داده اســـت نه به کیا المعجمالکبیر
(سیوطی ، 5486 ،ج  ،5ص )778
 1دِرْهَمٌ حَالَلٌ یدشْیَرَى بِهِ عَسَلٌ وَیدشْرَ د بِمااِ المَ َرِ شِفااٌ مِدْ کُلِّ دااي (سیوطی5482 ،
ال  ،ج  ،5ص  )646سـیوطی اید روایت را از انز در مسند الفردوس نقل کرده است که
در نسخه موجود از طبع فردوس یافت نشد
 6زدرْ فِی اهلل فَإِنَّهد مَدْ زَارَ فِی اهلل شـَیعَهد سَبْعدونَ أَلْ َ مَلَطي (سیوطی 5482 ،ال  ،ج ،8
ص  )83ســـیوطی اید روایــت را از ابدعبــاس در حلیــهاالولیــاا نقــل کرده اســـت کــه در
حلیهاالولیاا یافت نشـــد یط مورد دیگر هم از ارجاعات ســـیوطی به حلیهاالولیاا در نمونه
(سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  ،)73در کیا حلیهاالولیاا یافت نشد
 7عَ َا د أُمیِی فِی ددنْیَاهَا (سـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )515سیوطی اید روایت
را از عبداهلل بد یزید در مسیدرک حاکم نیشابورو و المعجم الکبیر طبرانی نقل کرده است
اید روایت در مسیدرک حاکم وجود دارد (حاکم نیشابورو ،5455 ،ج  ،5ص  )554اما در
المعجم الکبیر طبرانی وجود ندارد بلکه طبرانی اید روایت را در المعجماالوســـ (طبرانی،
بیتا ال  ،ج  ،7ص  )563و المعجمالصـــغیر (طبرانی ، 5411 ،ج  ،8ص  )583نقل کرده
اسـت همان ور که محمد إسـحاق ،محقه کیا «الینویر» که شر جامع تغیر است هم آن
را به المعجم االوس ارجا داده (کحالنی ،5438 ،ج  ،7ص  )885و هی می هم اید روایت
را به المعجماالوس و المعجمالصغیر ارجا داده است (هی می ،5333 ،ج  ،7ص )884
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 2کَفَى بِالْمَوْتِ مدزَهِّدًا فِی الدانْیَا وَمدرَغِّبًا فِی الْآ ِرَۀِ ( ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص
 )878سـیوطی اید روایت را از ربیع در مسند احمد ،سند ابدماجه و مصن
کرده اسـت اید روایت در مصـن

ابدابیشیبه نقل

ابدابیشـیبه یافت شـده است (ابدابیشیبه ،5413 ،ج ،7

ص  )72اما در مســند ابدحنبل یافت نشــد؛ زیرا ابدحنبل کالً  6روایت از ربیع بد انز دارد
و اید روایت در میان آن احادیث نیست
 3کُلُّ جَس ـَدي نَبَتَ مِدْ س ـدحْتي فَالنَّارد أَوْلَى بِهِ ( ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص )873
سـیوطی اید روایت را از ابوبکر در حلیهاالولیاا و المعجمالکبیر طبرانی نقل کرده است اید
روایــت در حلیــه وجود دارد (ابونعیم ،حلیــهاالولیــاا ،5334 ،ج  ،5ص  )35امــا در کیــا
المعجمالکبیر طبرانی کبیر وجود ندارد سـیوطی ود هم در الجامعالکبیر (که الجامعالصغیر
آن اســـت) آن را به ابونعیم در حلیهاالولیاا و بیققى در شـــعباإلیمان نســـبت داده

تلخی

است نه طبرانی (سیوطی ، 5486 ،ج  ،6ص )456
 51لَوْ أَنَّ حَجَراً مِ ْلَ سـَبْعِ َلِفَاتي أُلْقِیَ عَدْ شـَفِیر جَقَنَّمَ هَوَى فِیقَا سَبْعِیدَ َرِیفاً ال یبلغ
قعرها (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )486ســیوطی اید روایت را از انز در کیا هناد
نقل کرده اما نام کیا را بیان نکرده و شــارحان گفیهاند کیا «زهد» هناد اســت (مناوو،
 ، 5451ج  ،1ص  )312که در آن کیا هم یافت شــده اســت (هناد ،5416 ،ج  ،5ص
)571
 55مَا أَنْعَمَ اهللُ عَلَى عَبْدي مِدْ نِعْمَۀ مِدْ أَهْل أَوْ مَال أَوْ وَلَدي ،فَیَقُولُ مَا شَااَ اهللُ لَا قُوۀَ إِلَّا بِاهللِ،
فَیَرَى فِیهِ آفَۀً ددونَ الْمَوْتِ (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )427ســیوطی اید روایت را از
انز در کیا شـعب االیمان بیققی و مسـند ابویعلی موتلی نقل کرده است اید روایت در
شـعباالیمان یافت شـده است (بیققی ،5483 ،ج  ،6ص  )858اما در مسند ابویعلی موتلی
یافت نشـــد؛ همان ور که محقه الینویر هم آن را در مســـند ابویعلی موتـــلی نیافیه اســـت
(کحالنی ،5438 ،ج  ،3ص )361
 58کَانَ رَسـدولُ اللَّهِ (تَلَّىاهللُعَلَیْهِوَآلِهوَسَلَّمَ) إِهَا غَزَا قَالَ« :اللَّقدم أَنْتَ عَضُدِو وَنَصِیرِو،
بِطَ أَحدولُ ،وَبِطَ أَتـدولُ ،وَ بِطَ أُقَاتِلُ (سـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )348سیوطی اید
روایـت را از انز در کیـا ســـند ابوداوود و ســـند ترم و تـــحیه ابدحبان و مخیارات
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مقدسـی و سـند ابدماجه نقل کرده اسـت اید روایت ،در چقار کیا اول یافت شده است
(ابوداوود ،بیتا ،ج  ،3ص 48؛ ترم و ،الســـند ،5332 ،ج  ،1ص 464؛ ابدحنبل ،5485 ،ج
 ،81ص 811؛ مقدسـی ،5481 ،ج  ،6ص 333؛ ابدحبان ،5412 ،ج  ،55ص  )77اما در سند
ابدماجه یافت نشد
 53کـَانَ یَکْرَهد أَنْ یَ ْلُعَ مِدْ نَعْلَیـْهِ شـــَیْاٌ عَدْ قَدَمَیْهِ (ســـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص
 )333ســیوطی اید روایت را از زیاد بد ســعد در کیا زهد احمد نقل کرده اســت اما اید
روایــت در کیــا زهــد احمــد یــافــت نشـــد؛ زیرا احمــد هی رواییی را در آن کیــا از
زیادبدسعد نقل نکرده است
 54مَدْ ضــب بِالْســواد ســَودَ اللَّهد وَجْقَهد یَوْمَ الْقِیَامَۀِ (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص
 )132ســیوطی اید روایت را از ابودرداا از کیا المعجمالکبیر طبرانی نقل کرده اســت اما
در اید کیا موجود نبود بلکه اید روایت در مســـندالشـــامیید از دیگر کیب طبرانی یافت
شـد؛ بود آن هم «مَدْ سـَودَ بِالْخِضَا ِ» بود نه «مَدْ ضب بِالْسواد» (طبرانی 5411 ،د ،ج ،5
ص )376
 51رهان الخیل طله (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )52ســیوطی اید روایت را از
رفاعه بد رافع در کیا االحادیثالمخیاره نقل کرده اســـت اما مخیار فق ســـه روایت از
ایشان نقل کرده است که در بید اید سه روایت ،چنید حدی ی نیست
 56تَالَۀُ المدسَافِرِ بِمنًى وَغَیْرِهَا رَکْعَیَانِ (سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )512سیوطی
اید روایت را از ابدعمر در مسـند أَبدوأُمیۀ ال رسـوسـی نقل کرده است اما در کیا م کور
یافت نشد
 57أمّا أولُ أشـْرَا ِ السـاعَۀِ فنارٌ تَخْرُجد مِدَ المَشْرِقِ فیَحْشرُ النَّاسَ إِلَى المَغْر وأما أولُ
مَا یَیْکلُ أَهْلُ الجَنّۀِ فَزِیَادَۀُ کَبدِ الحدوتِ وأما شبهد الوَلَدِ أباهد وأُمهد فَإِها سَبَهَ مااد الرَّجدل مااَ المَرْأَۀِ
نَزَ َ إلَیْهِ الوَلَدد وَإِها سَبَهَ مااد المَرْأَۀِ مااَ الرَّجدلِ نَزَ َ إلیقا (سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص )848
سـیوطی اید روایت را از انز در کیب تـحیه بخارو و سـند تغراو نسائی و مسند احمد
نقل کرده است اید روایت در تحیه بخارو و مسند احمد وجود دارد (بخارو ،5488 ،ج
 ،6ص 53؛ ابدحنبل ،5485 ،ج  ،53ص  )553اما در سـند کبراو نسـائی وجود دارد نه سند
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تـغرا (نسـائی ، 5485 ،ج  ،7ص  )315یط مورد دیگر نیز از اید دست وجود دارد که
سـیوطی آن را به سـند تغراو نسائی ارجا داده است و حال آنکه در سند کبرو است نه
ســند تــغرو (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص 512؛ نســائی ، 5485 ،ج  ،3ص 522؛
همچنید رک :کحالنی ،5438 ،ج  ،7ص  )814مورد سومی هم در نمونه پیدا شده است که
سیوطی آن را نیز به السندالصغرو ارجا داده (سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )336اما در
السندالکبرو است نه السندالصغرو (نسائی ، 5485 ،ج  ،3ص )843
 .2-2-4اشتباه در انتساب به راوي
اید اشکال در اسیناد ،داراو چند مورد به شر زیر است:
 5السـِّوَاکد مَ ْقَرَۀٌ لِلْفَمِ مَرْض ـَاۀٌ لِلرَّ ِّ (ســیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )75ســیوطی
اید روایت را از عایشـــه در ســـند نســـائی ،ســـند بیققی ،مســـند احمد ،تـــحیه ابدحبان و
مسـیدرک حاکم و سند ابدماجه ،نقل کرده است که در پنآ کیا اول به عایشه اسناد داده
شده است (نسائی 5416 ،ال  ،ج  ،5ص 51؛ بیققی ،5484 ،ج  ،5ص 14؛ ابدحنبل،5485 ،
ج  ،41ص 841؛ ابدحبان ،5412 ،ج  ،3ص  )342اما ابدماجه اید روایت را از ابیامامه نقل
کرده نه عایشه (ابدماجه ،5431 ،ج  ،5ص )538
 8إنّ هلل تَعَالَى عِنْدَ کُلِّ فِ ْر عدیَقااَ مِدَ النَّارِ وهلِطَ فِی کُلِّ لَیْلَۀ (ســیوطی 5482 ،ال ،
ج  ،5ص  )312ســـیوطی اید روایـت را از ابوامـامـه در کیـب مســـند ابدحنبل ،معجم کبیر
طبرانی ،شـعباالیمان بیققی و سند ابدماجه نقل کرده است نقل اید روایت از همید راوو
در سـه کیا اول تــحیه اســت (ابدحنبل ،5485 ،ج  ،36ص 132؛ طبرانی ،بیتا ج ،ج ،2
ص 824؛ بیققی ،5483 ،ج  ،1ص  )885امـا در ســـند ابدماجه چنید رواییی از ابوامامه نقل
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
دارد که آن هم از جابر است نه ابوامامه (ابدماجه ،5431 ،ج  ،8ص )161
 3مَدْ أُفْیِیَ بِغَیْرِ عِلْم کانَ إِاْمدهد عَلَى مَدْ أَفْیَاهد وَمَدْ أَش ـَارَ عَلَى أَ ِیهِ بِیَمْر یَعْلَمد أَنَّ الرُّش ـْدَ
فِی غَیْرِهِ فَقَدْ َانَهد (سـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص  )177سـیوطی اید روایت را از انز در
سـند ابوداوود و مسـیدرک حاکم نقل کرده است اید روایت در مسیدرک حاکم به همید
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شکل است (حاکم نیشابورو ،5455 ،ج  ،5ص  523و )524؛ اما در سند ابوداوود ،نیمۀ اول
آن از ابوهریره و نیمۀ دوم ان از ســـلیمان مقرو اســـت :مَدْ أُفْیِیَ بِغَیْرِ عِلْم کَانَ إِاْمدهد عَلَى مَدْ
أَفْیَاهد» زَادَ سـدلَیْمَانُ الْمَقْرِوا فِی حَدِی ِهِ« ،وَمَدْ أَشـَارَ عَلَى أَ ِیهِ بِیَمْر یَعْلَمد أَنَّ الرُّشْدَ فِی غَیْرِهِ فَقَدْ
َانَهد» وَهَ َا لَفْظُ سدلَیْمَانَ (ابوداوود ،بیتا ،ج  ،3ص )385
 4العـَارِیَۀُ مدَْداۀٌ ،وَالمِنْحَۀُ مَرْددودَۀٌ ،وَالدیْدُ مَقْضـــِیو ،وَالزَّعِیمد غَارِمٌ (ســـیوطی5482 ،
ال  ،ج  ،8ص  )524ســـیوطی اید روایت را از ابوامامه در ســـند ترم و ،ســـند ابوداوود،
مســند احمد ،ســند ابدماجه و االحادیثالمخیاره نقل کرده اســت اید روایت در چقار منبع
نخسـیید از ابوامامه نقل شده است (ترم و ،السند ،5332 ،ج  ،8ص 116؛ ابوداوود ،السند،
بیتا ،ج  ،3ص 837 – 836؛ ابدحنبل ،5485 ،ج  ،36ص 682؛ ابد ماجه ،5431 ،ج  ،3ص
 )472امـا در کیـا االحـادیـثالمخیـاره دو نقل از اید روایت وجود دارد که راوو هر دو
انز است نه ابوامامه (مقدسی ،5481 ،ج  ،6ص  543و )511
 .3-2-4عدم تعیین نام دقیق كتاب
اید اشکال در اسینادهاو سیوطی ،داراو چند مورد به شر زیر است:
 5إِنَّمَا یَیَجَالَزد الْمدیَجَالِسـَانِ بِیَمَانَۀِ اهلل تَعَالَى فَلَا یَحِلُّ لِیَحَدِهِمَا أَنْ یدفْشِیَ عَلَى تَاحِبِهِ مَا
یخَاف (سـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص  )334سیوطی اید روایت را از ابدمسعود در کیا
«ابوالشـیخ» نقل کرده اسـت و حال آنکه ابوالشیخ دهها کیا روایی دارد و شارحان اشاره
کردهانــد کــه اید روایــت از کیــا «ال وا » اســـت (منــاوو5451 ،

 ،ج  ،8ص 163؛

کحالنی ،5438 ،ج  ،4ص  )521که نام اتلی آن «اوا االعمال» از تالیفات ابوالشیخ است
اید ارجـا مبقم بـه کیــا ابوالشـــیخ در دو مورد دیگر نیز در نمونـه تکرار شـــده اســـت
(سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص 115؛ ج  ،5ص )662
 8مَدْ أَحْیَا سدنَّیِی فَقَدْ أَحَبنِی وَمَدْ أَحَبنِی کانَ مَعِی فِی الجَنَّۀِ (سیوطی 5482 ،ال  ،ج
 ،8ص  )177سیوطی اید روایت را از سجْزِو نقل کرده است اما نام کیا را معلوم نکرده
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اســـت و شـــارحان گفیهاند کیا «االبانه» اســـت در (مناوو 5412 ،ال  ،ج  ، 8ص 331؛
کحالنی ،5438 ،ج  ،51ص )11
 3أَوْلِیـَاا اهلل الـَّ ید إِها رَأَوْا هکر اهلل تعــالی (ســـیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،8ص )431
ســیوطی اید روایت را از ابدمســعود در کیا «ابوالشــیخ» نقل کرده اســت و ســیوطی اید
روایـت را از ابدعباس در کیا حکیم نقل کرده اســـت و مشـــخ

نکرده اســـت حکیم

کیست و کدام کیا او مقصود است؟ شارحان معیقدند مقصود از حکیم ،ترم و در کیا
«نوادراالتـول» است (کحالنی ،5438 ،ج  ،6ص 7؛ مناوو 5412 ،ال  ،ج  ،5ص  )183و
اید تحقیه نیز روایت م کور را در کیا نوادر یافیه است (ترم و ،نوادراالتول ،بیتا ،ج
 ،8ص  )33اید ارجـا مبقم به کیا حکیم ،در ســـه مورد دیگر نیز در نمونه تکرار شـــده
است (سیوطی 5482 ،ال  ،ج  ،5ص 681؛ ج  ،8ص 553؛ ج  ،8ص )784

نتیجهگیري
اید تحقیه نشـــان داده اســـت بــا

ــاو  1درتـــد میتوان گفــت در کــل کیــا

الجـامعالصـــغیر ،در  % 3/6موارد ارجاعات بر اســـاس مصـــادر روایی موجود در زمان ما
نادرســت هســیند با توجه به حجم کل روایات جامع تــغیر که  51135روایت اســت ،اید
نییجـه بـه اید معنا اســـت که در حدود  5141روایت از کل روایات اید کیا  ،ارجا دهی
سیوطی داراو اشیباه است التهاو از یافیهها در جدول شمارۀ  8ارائه شده است
جدول شمارۀ  .3فراوانی گونههاي استناد نادرست در نمونۀ منتخب
فراوانی

درصد

ردیف

نوع استناد

5

فقدان روایت در مصدر اتلی موجود در زمان ما

53

15/3 %

8

فقدان روایت در مصـــدر اتـــلی موجود در زمان ما و

2

85/6 %

وجود در زمان شارحان جامع تغیر
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3

اشیباه در انیسا به راوو

4

51/2 %

4

عدم تعیید نام دقیه کیا

6

56/8 %

33

99%

مجموع

اید اشـیباهات بر چند قســم هسـیند :بر ی به اید تــورت اســت که با مراجعه به همان
مصـادرو که سیوطی از آنقا نقل کرده مشخ

شده است اید روایات در آن مصادر وجود

ندارد البیه در پارهاو از موارد ،شــارحان الجامعتــغیر اشــاراتی (غیر مصــر ) دارند که اید
روایات در مصــادر زمان ایشــان وجود داشــیه اســت بخش دیگرو از اید اشــیباهات ،عدم
تصریه به نام کیا و اکیفا به نام نویسندۀ کیا و یا اشیباه در انیسا روایت به راوو است
که البیه عدم تصـــریه به نام نویســـنده ،ممکد اســـت به جقت شـــقرت آن کیا به اعیبار
نویسندهاش بوده است؛ اما اید احیمال بعید به نظر میرسد زیرا کیبی مشقورتر از اید مصادر
هم وجود دارند که ایشان دربارۀ اید کیا ها چنید عمل نکردهاند؛
و اانیاً ،انیســا رواییی به نویســندهاو چون ابوالشــیخ (به عنوان نمونه) که دهها کیا
روایی دارد ،قابل چنید توجیقی نیســت و اال اً ،شــارحان جامعتــغیر از کنار اید مســاله بی
تفاوت عبور نکرده و درتدد پیدا کردن نام کیا بودهاند
بنابراید یافیهها ،کیا الجامعالصغیر داراو حجم زیادو از ارجا نادرست است و اید
حجم اشیباه شایسیۀ یط جامع روایی آن هم از روایتشناسی چون سیوطی که ود عالم به
قواعد نقل حدیث اسـت ،نیسـت به همید جقت توتـیه میشـود محققان در اسیفاده از اید
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:
 -5از آنجا که کیا «الجامعالصـغیر» برگرفیه از کیا
نیایآ اید تحقیه میتواند در تحلیل آن کیا هم مفید باشد

«الجامعالکبیر» سیوطی است،
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 -8اید تحقیه توانسـیه است روش تحلیل محیواو کمّی را با مولفههاو روششنا یی
و آمارو آن در پژوهشهاو حدی ی وارد کند و شـــایســـیه اســـت وانندهاو که دغدغۀ
روششناسانه دارد ،زمینۀ روشی در اید تحقیه را نیز مورد توجه اص قرار دهد
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 حاکم نیشـابورو ،محمد بد عبد اهلل5455( ،ق) ،المستدرك على الصحیحین ،بیروت :دارالکیب العلمیۀ

 حمودۀ ،طـاهر ســـلیمـان5451( ،ق) ،جالل الدین الساایوطی عصااره وحیاته وآثارهوجهوده فی الدرس اللغوي ،بیروت :المکیب االسالمى
-

یـب شـــربینی ،شـــمز الـدید ،محمـد بد أحمد5451( ،ق) ،مغنی المحتاج إلى معرفۀ
معانی ملفاظ المنهاج ،بیروت :دار الکیب العلمیۀ

 دارق نی ،أبوالحســد علی بد عمر5484( ،ق) ،ساانن الدارقطنی ،محقه :شــعیب االرنْو ،حسد عبد المنعم شلبی ،عبد الل ی

حرز اهلل ،أحمد برهوم ،بیروت :مْسسۀ الرسالۀ

 دالور ،علی5326( ،ش) ،روشهاي تحقیق در روانشااناساای و علوم تربیتی ،تقران:دانشگاه پیام نور

 رای  ،دانیل و همکاران ،)5325( ،تحلیل پبامهاي رسانه اي یكاربرد تحلیل محتوايكمّی در تحقیق) ،ترجمه مقد ت بروجردو علوو ،تقران :انیشارات سروش

 -رفیعپور ،فرامرز5328( ،ش) ،تکنیا

هااي خاات تحقیق در علوم اجتماعی ،تقران:

شرکت سقامی انیشار

 ســیوطی ،عبد الرحمد بد أبیبکر( ،)5482( ،ال ) ،الجامعالصااغیر فی احادیث البشاایرالنذیر ،بیروت :دارالفکر
 ــــــــــــــــــــــ  ،) ( ،)5486( ،الجامعالکبیر ،قاهره :االزهر طبرانی ،سلیمان بد أحمد( ،بیتا)( ،ال ) ،المعجم األوسط ،قاهره :دار الحرمید ـــــــــــــــــــــــــــ 5411( ،ق) ،) ( ،المعجم الصغیر ،بیروت – عمان :دار عمار ،المکیباإلسالمی
 ــــــــــــــــــــــ ( ،بیتا)( ،ج) ،المعجم الکبیر ،قاهره :مکیبۀ ابد تیمیۀ -ــــــــــــــــــــــ 5411( ،ق)( ،د) ،مسند الشامیین ،بیروت :مْسسۀ الرسالۀ
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 ع یـه ،محیالـدید ،یوســـ  ،محمـد یر رمضـــان ،حنفی ،تـــال الدید5452( ،ق) ،دلیلمولفات الحدیث الشریف المطبوعه القدیمه و الحدیث ،بیروت :دارابدحزم
 عقیلی ،محمد بد عمرو5414( ،ق) ،الضعفاء الکبیر ،بیروت :المکیبۀ العلمیۀ فلیط ،اوه5322( ،ش) ،درآمدي بر تحقیق كیفی ،تقران :نشر نی کحالنی ،محمد بد إســماعیل5438( ،ق) ،التَّنویرُ یشاْرُ ا الجمامع الصارغیر) ،محقه :دکیورمحمد إسحاق محمد إبراهیم ،ریان :مکیبۀ دار السالم

 کیانی ،محمد بد أبیالفیض5485( ،ق) ،الرساالۀ المساتطرفۀ لبیان مشاهور كتب الساانۀالمشرفۀ ،محقه :محمد المنیصر بد محمد الزمزمی ،بیروت :دارالبشائراإلسالمیۀ
 کـیوو ،ریمون ،کــامهنقود ،لوک وان5323(،ش) ،روش تحقیق در علوم اجتماااعی،ترجمهو عبد الحسید نیط گقر تقران :نشر توتیا
 محمدومقر ،غالمرضا5327( ،ش) ،روش تحلیل محتوا یراهنمايعملیتحقیق) ،تقران:دانش نگار
 -مسلم بد حجاج( ،بیتا) ،صحین مسلم ،بیروت :دارإحیااالیراثالعربی

 مقدســی ،ضــیاا الدید أبو عبد اهلل محمد5481( ،ق) ،األحادیث المختارۀ مو المسااتخرجمن األحادیث المختارۀ مما لم یخرجه البخاري ومسلم فی صحیحیهما ،بیروت :دار
ضر لل باعۀ والنشر والیوزیع
 مناوو ،عبدالرئوف5412( ،ق)( ،ال ) التیسایر بشار الجامع الصغیر ،ریان :مکیبۀ اإلمامالشافعی
 ـــــــــــــــــــــــ 5451( ،ق) ) ( ،فیض القدیر شر الجامع الصغیر ،بیروت :دارالکیبالعلمیۀ
 -نادرو ،عزتاهلل ،سی

نراقی ،مریم5322( ،ش) ،روشهاي تحقیق و چگونگی ارزشیابی

آن در علوم انسانی با تاكید بر علوم تربیتی ،تقران :ارسباران
 نســـائی ،أحمد بد شـــعیب( ،)5416( ،ال ) ،الساانن الصااغرى ،حلب :مکیب الم بوعاتاإلسالمیۀ
 ــــــــــــــــــــــ 5485( ،ق) ،) ( ،السنن الکبرى ،بیروت :مْسسۀ الرسالۀ -هَنَّاد بد السرِو ،الزهد5416( ،ق) ،کویت :دار الخلفاا للکیا اإلسالمی
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 هولســیی ،اُل -آر 5373( ،ش) ،تحلیل محتوا در علوم اجتماعی و انسااانی ،ترجمه نادرساالرزاده امیرو ،تقران :انیشارات دانشگاه عالمه طباطبایی
 هی می ،نور الدید علی بد أبی بکر5333( ،ق) ،كشااف األسااتار عن زوالد البزار ،بیروت:مْسسۀ الرسالۀ
 واس ،دو او5323( ،ش) ،پیمایش در تحقیقات اجتماعی ،ترجمه هوشنگ نایبی ،تقران:نشر نی.

