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كتابشناسی تحلیلی «اصولالتخریج و دراسةاالسانید»
عباس محمودی  /علی ا کبر خدامیان آرانی
چکیــده :تخریــج از جملــه دانشهــای حدیثــی اســت کــه در ســنجش اعتبــار روایــات،
کاربــرد دارد .تا کنــون کتابهــای فراوانــی در دانــش تخریــج تألیــف شــده ،امــا پژوهشــی
مســتقل جهــت شناســایی ،بررســی و نقــد منابــع ایــن دانــش انجــام نگرفتــه اســت .بنابرایــن،
تحقیقــی جامــع و تحلیلــی ،در ایــن راســتا ضــروری اســت .هــدف ایــن مقالــه معرفــی و نقــد
کتــاب «اصــول التخریــج و دراســة االســانید» تألیــف محمــود طحــان بــه عنــوان نخســتین
کتــاب نوشتهشــده در مباحــث نظــری دانــش تخریــج اســت .فایــدهی کلــی ایــن تحقیــق،
آشــنایی بــا معنــا و طــرق تخریــج و آ گاهــی از جایــگاه و اهمیــت کتــاب «اصــول التخریــج»
بــوده و فایــده خــاص آن ،الگوگیــری از مبانــی ،مبــادی ،قواعــد و طــرق تخریــج ایــن کتــاب در
ِ
ب مذکــور و نقــد
شــیعه میباشــد .نــوآوری ایــن مقالــه ،شناســایی نقــاط قــوت و ضعــف كتــا 
ب «اصــول التخریــج و
و بررســی ســاختار و متــن آن اســت .مــواد تحقیــق؛ مقدمــه و متــن كتــا 
ـش شناســایی مولــف ،معرفــی کتــاب و نقــد
دراســة االســانید» اســت .ایــن نوشــتار در ســه بخـ ِ
و بررســی آن تنظیــم شــده اســت.
کلیــدواژه :محمــود طحــان ،طــرق التخریــج ،منابــع تخریــج ،دانــش تخریــج ،اعتبارســنجی
حدیــث ،علــوم حدیــث.
ّ
حتليلية لكتاب ُأصول التخريج ودراسة األسانيد
بيبلوغرافيا
ّ
عباس املحمودي  /عيل أ كبر خداميان آراين

ً
ّ
ّ
احلديثيــة الــي تلعــب دورهــا يف تقيــم
يعــد التخر يــج واحــدا مــن العلــوم
ّ
ّ
مــدى اعتبــار الروايــات .وقــد مت حــى اآلن تأليــف العديــد مــن الكتــب يف
ّ
ّ
علــم التخر يــج ،إال أ ّنــه مل يتصـ ّـدى أحـ ٌـد حـ ّـى اآلن للقيــام بتحقيـ ٍـق مســتقل
للتعر يــف هبــذا العلــم ودراســته ونقــد مصــادره .ومــن هنــا تبــرز احلاجــة ّ
امللحــة
للقيــام بتحقيــق حتليــي جامــع يف هــذا البــاب.
ُ
واملقــال احلــايل هيــدف إىل تعر يــف ونقــد كتــاب أصــول التخر يــج ودراســة
األســانيد الــذي قــام بتأليفــه حممــود ّ
الطحــان ،باعتبــاره الكتــاب ّ
األول الــذي
ّ
يتضمــن األحبــاث النظر ّيــة لعلــم التخر يــج.

ّ
األساســية هلــذا املقــال هــي ّ
التعــرف عــى معــى التخر يــج ُوط ُرقــه،
والثمــرة
ُ
ّ
ّ
ّ
ّ
واالطــاع عــى مكانــة وأمه ّ
ـول التخر يــج ،أمــا فائدتــه اخلاصــة
ـ
ص
أ
ـاب
ـ
كت
ـة
ـ
ي
ُ
ُ
فهــي توفيــره للنمــوذج الــذي يتــذى مــن األســس ومبــادئ وقواعــد وطــرق
ختر يــج هــذا الكتــاب يف الوســط الشــيعي.
واجلديــد يف هــذا املقــال هــو تشــخيصه لنقــاط القـ ّـوة والضعــف يف الكتــاب
نقديــة عــى شــكله ومضمونــهّ .أمــا مـ ّ
املذكــور ،و إلقــاء نظــرة ّ
ـادة التحقيــق فهــي
ُ
ّ
مقدمــة ونـ ّـص كتــاب أصــول التخر يــج ودراســة األســانيد.
ّ
وتنتظــم مطالــب هــذا املقــال ضمــن ثالثــة أقســام ،هــي :التعر يــف باملؤلــف،
والتعر يــف بالكتــاب ،ونقــد الكتــاب ومراجعتــه.
األساســية :حممــود ّ
ّ
الطحــان ،طــرق التخر يــج ،مصــادر التخر يــج،
املفــردات
علــم التخر يــج ،تقيــم احلديــث ،علــوم احلديــث.

Analytical Bibliography of Osūl al-Takhrīj wa
Dirāsat al-Asānīd
By: Abbās Mahmūdi, Ali Akbar Khodāmiān Ārāni
Abstract: Takhrīj (extrapolation) is one of the hadith
knowledge which is used in assessing the authenticity
of hadiths. So far, many books have been compiled
in this field, but no independent research has been
conducted to identify, review and criticize the sources
of this knowledge. Therefore, a comprehensive and
analytical research is necessary. The purpose of this
article is to introduce and criticize the book Osūl alTakhrīj wa Dirāsat al-Asānīd, by Mahmoud Tahān,
as the first book written on the theoretical subjects of
this knowledge. The overall benefit of this research
is to get acquainted with the meanings and ways of
extrapolation, as well as the importance of the book
Osūl al-Takhrīj. Its particular benefit is to use this
book as a model for the basics, principles, rules and
methods of extrapolation in Shiism. The innovation
of this paper is to identify the strengths and weaknesses of the mentioned book and to review its structure and text. The research material is the introduction and the text of the book. This article is arranged
in three sections: introducing the author, introducing
the book, and reviewing the book.
Key words: Mahmoud Tahān, ways of takhrīj
(extrapolation), sources of takhrīj (extrapolation),
knowledge of takhrīj (extrapolation), assessing the
reliability of hadith, hadith sciences.

كتابشناسی تحليلی
«اصولالتخريج و دراسةاالسانيد»

عباس محمودی

مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه
و پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه

اشاره
حديث ،منبع اســتنباط احكام اســام پس از قرآن اســت .يكی از مهمترين ابزار ســنجش اعتبار حديث كه
بــا منبــع ،ســند ،متن ،محتــوا و موضوع ارتباط دارد ،دانش تخريج اســت .با تخريج يــک حديث ،میتوان به
ِ
منبع ،متن ،محتوا و طریقهای مختلف آن دست يافت.

علیا کبر خدامیان آرانی
مدرس مرکز تخصصی حدیث حوزه
و پژوهشگر پژوهشکده حدیث حوزه

َت ْخريــج در لغــت ،از بــاب تفعیــل و از ریشــه َ
جكــردن و اجتماع دو
معنایی خار 
«خ َر َج» بــوده کــه در دو اصــل
ِ

رنگ مختلف در یک شیء به کار رفته است 1.در اصطالح دارای معانی متعددی همچون مترداف «اخراج»
(بــه معنای ابراز و آشــکار نمودن) 2،مترادف با کتاب مسـ َ
ـتخرج( 3به معنای بيــرو نآوردن احادیث از البهالی
کتابهــای حديثــی و روایتنمودن آنها با ســند) 4و داللت و راهنمایی اســت 5.معنای شــایع و مشــهور بین
ّ
محدثان ،همین معنای اخیر است.

نخســتین کتابی که به صورت مســتقل در زمینه مباحث نظری دانش تخریج تألیف شده« ،اصول التخریج
اثــر محمــود طحــان از عالمــان معاصــر اســت .بــا توجــه به جایــگاه و یــژه این اثــر در میان
و دراســة االســانید» ِ

کتابهای نظری تخریج و همچنین عدم وجود پژوهشی مستقل در راستای شناسايی و تحليل این کتاب،
تحقيقی جامع برای شناخت تحلیلی این اثر ضروری مینماید.

هدف ارائــۀ اطالعاتی جامــع ،جهت شناســايی كتاب «اصول التخریج و دراســة االســانید»
ايــن تحقيــق بــا ِ

تالش میكند .ابزار تحقیق ،مقدمه ،فهرســت و متن كتاب اســت .این نوشتار عالوه بر معرفی كتاب «اصول
التخریج و دراسة االسانید» ،در آشنایی با معانی متعدد تخريج ،راههای تخريج حديث و شناخت معنای
دراسةاالسانید موثر است.
مقالۀ پیش رو در سه بخش تنظیم شده است .1 :معرفی مؤلف  .2معرفی کتاب  .3تحلیل و نقد ساختاری
و محتوایی کتاب.

الف) شناسایی مؤلف
قبــل از ورود بــه بخــش اصلــی مقاله (نقد و بررســی کتــاب) ،الزم اســت بهطور خالصه ،هویت و شــخصیت
علمی مؤلف تبیین گردد.

.1هويت
ابوحفــص محمــود بن احمد بن محمود طحان حلبی نعیمی ،مشــهور به محمود طحان در ســال 1935م در
حلب متولد شد .او در خانوادهای اهل علم رشد یافت .پدر وی ،حاج احمد طحان فردی فاضل بوده و همۀ
 .1ر.ک به :معجم مقاییس اللغة ،ج ،2ص175؛ العين ،ج ،4ص158؛ لسانالعرب ،ج،2ص.252
ّ
المفصل فی اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص7؛ اصول التخریج و دراسةاالسانید ،ص9؛ معرفة علوم الحديث ،ص.128
 .2ر.ک به:
 .3اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص.10
 .4سخاوی قائل به این قول است .ر.ک به:اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص10؛ فتح المغیث ،ج  ،2ص.382
 .5محمود طحان ،این تعریف را ارائه داده است .ر.ک به :اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص.10
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

فرزندانــش را در راه طلــب علــم و محبــت علما تربیت کرده اســت.
محمــود طحــان به تواضــع ،خوشخلقی ،جرئت در ابــراز قول حق و
ّ
6
دوری از تملق و چاپلوسی معروف است.

ّ
در مدرســه حفــاظ قــرآن را حفــظ کنــد و ســپس به دانشــکده حقوق
دانشــگاه دمشــق راه یابد .او کارشناســی ارشــد خود را در عربســتان
اخذ کرد و پس از آن موفق به اخذ دکترا از دانشکده الهیات دانشگاه
االزهر مصر گردید.

 .2شخصيت علمی
مقام و جایگاه علمی هر فرد در گفتهها و نوشــتههای علمی او تأثیر

محمــود طحــان از عالمان برجســتۀ معاصر در علوم حدیث اســت.

مســتقیم دارد .بــرای پیبردن به این موقعیــت ،راهکارهای متعددی

وی از اســاتید دانشــگاه اســامی مدینه ،دانشــکده حقوق دانشگاه

وجود دارد که از جملۀ آنها میتوان به شــناخت اســاتید ،شا گردان و

ریاض و دانشکده مطالعات اسالمی و شریعت دانشگاه کویت بوده

آثار علمی اشاره کرد.

است .طحان در سن  70سالگی به زادگاهش حلب بازگشت.

 .1-2اساتید و شاگردان

ب) معرفی كتاب

طحــان از اســاتید متعــددی بهره گرفته کــه از جملۀ آنهــا میتوان به

این بخش از مقاله به معرفی کتاب و شناســایی ساختار و محتوای

شــیخ جمعــه ابــوزالم ،مفتی شــهر منبج حلــب ،شــیخ عبدالوهاب

هــر فصــل اختصــاص یافتــه اســت .اولیــن گام بــرای شناســایی هر

سکر ،شیخ محمد نجیب خیاطة (مؤسس علم قرائات در حلب)،

کتاب ،آشــنایی با ویژگیهــای کلی آن ،مانند دانســتن نام صحیح

شــیخ دکتــر محمــد محمــد ابوزهــو (صاحــب کتــاب الحدیــث و

کتــاب ،انگیــزه تألیــف ،تار یــخ تألیف ،ســال چاپ و انتشــارات آن

11

المحدثون) و شیخ دکتر محمد السماحی اشاره کرد.

است.

7

محمــود طحان شــاگردان فراوانــی تربیت کرد که بــرای نمونه از دکتر
عبدالــرزاق الشــایجی ،دکتــر محمــد العوضــی ،دکتــر حســامالدین
عفانه (فقیه و مفتی فلســطینی و اســتاد دانشگاه قدس) ،دکتر ولید

 .2نام و مشخصات ظاهری كتاب

نــام کامــل ایــن کتاب « ُا ُصـ ُـول َ
التخریج َو ِد َر َاسـ ُ  َ
ـانید» اســت.
ـة األسـ ِ

بــر اســاس جســتجوی انجــام شــده ،ایــن کتــاب تا کنــون توســط دو
انتشارات به چاپ رسیده است :

الطباطبایی و دکتر نهاد عبید میتوان نام برد.

8

 .1انتشــارات دارالقــرآن الکر یــم بیــروت کــه آن را در یــک جلد و 251

 .2-2آثار علمی
محمود طحان آثار علمی متعددی تألیف کرده که به مهمترین آنها
اشاره میشود.

صفحه به چاپ رسانده است.
 .2مکتبــةالمعــارف للنشــر و التوز یــع ر یــاض ایــن کتــاب را در 220
صفحه تنظیم و چاپ کرده است.

 -الحافظ الخطيب البغدادي و أثره في علوم الحديث

9

 تیسیر مصطلح الحدیث اصول التخریج و دراسة االسانید عنایة المحدثین بمتن الحدیث کعنایتهم باالسانید معجم المصطلحات الحدیثیة -تحقیــق کتــاب الجامــع الخــاق الــراوی و آداب الســامع خطیب

بررســی و نقد :در نگاه اول به نظر میرســد عنوان کتاب با محتویات
آن تناســب چندانــی نــدارد؛ زیرا مؤلف در این کتــاب ،طرق تخریج
را معرفی کرده در حالی که نام کتاب را اصول تخریج نهاده اســت.
عنوان
هر چند اصول به معنای روشها و طرق نیز بهکار میرود ،اما
ِ
«طرقالتخریج و دراسة االسانید» گویاتر به نظر میرسد.

 .3موضوع و محتویات کتاب

بغدادی

10

 .3-2مدارج و منصبهای علمی

محمود طحان درباره موضوع کتاب خود میگوید :
نســازی شــناخت
قواعــدی کــه میتوانــد در آسا 

طحان پس از گذراندن دروس مقدماتی به شــهر منبج رفت و مدتی

موضــع و جایگاه احادیث نبــوی از مصادر اصلی،

در آنجــا بــه تحصیــل پرداخــت .وی توانســت در مــدت دو ســال
 .6ر.ک به :وبسایت www.shamela.ws؛ .www.ar.wikipedia.org
 .7ر.ک به :همان.
 .8ر.ک به :همان.
 .9این اثر رساله دکتری او بوده است.
 .10ر.ک به :وبسایت www.shamela.ws؛ .www.ar.wikipedia.org
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بــرای طــاب علــوم دینــی در این زمــان مؤثر باشــد
را در ایــن کتــاب آوردم .همچنیــن مشــهورترین
طــرق تخریج حدیث را که با اســتقراء و ممارســت
 .11ر.ک به :همان.
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

بــه آن رســیدهام ،تبییــن نمــودهام .کیفیت دراســة
االسانید ،طریقۀ اخراج ترجمۀ راویان و روش حکم
بر حدیث و بیان مرتبۀ آن نیز ذکر کردهام.

12

نکتۀ مهمی که مؤلف به آن اشــاره میکند اینکه بســیاری از مصادر
حدیثــی و علوم حدیثی را بهطور اجمال به مناســبتهای مختلف
شناسایی و معرفی کرده است .او میگوید :
این کار بدان جهت اســت که شــناخت کتابهای حدیث و علوم
حدیث ،کمککار بزرگی برای شــناخت مکان حدیث و تخریج آن
است.

13

کتاب اصول التخریج
این پژوهش درصدد ارزیابی و اعتبارســنجی ِ
و دراســة االســانید نیســت ،اما به طور کلی موقعیــت علمی مؤلف،

ســاختار کتــاب ،مطالــب و نــکات علمــی ،خصوصیــات ظاهــری
کتاب (مانند مقدمه و خاتمه) و انتشــار آن به صورت گســترده 16که
دال بــر رویکــرد و توجــه جامعۀ علمی به آن اســت ،حا کــی از اعتبار
این کتاب در دانش تخریج است.

ج) تحلیل و نقد ساختاری و محتوایی كتاب
محمــود طحــان کتــاب خود را بــا خطبهای شــروع کرده ،پــس از ذکر
برخــی مباحــث پیشنیاز بــا عنوان مقدمــه ،در مرحلۀ بعــد مطالب
ـش «طــرق التخریج» و «دراســةاالســانید و الحکم
خــود را در دو بخـ ِ

 .4انگيزه و تاريخ نگارش

علــی الحدیــث» بیان میکند و با «خاتمه» آن را به پایان میرســاند.

هــر كتــاب بــر اســاس انگيــزهای تألیف شــده اســت .انگيــزۀ تألیف
میتواند در انتخاب مطالب و نوع چينش آنها تأثیرگذار باشد.

کتاب «اصول التخریج
در ایــن بخش از پژوهش ،پس از تبیین متن ِ

و دراسةاالسانید» به نقد و بررسی هر فصل پرداخته میشود.

محمــود طحــان انگیــزۀ تألیــف خــود را دو رشــدن جامعــۀ علمــی از

 .6پیشگفتار کتاب

کتابهای حدیث و علوم حدیث میداند .او میگوید :

طحــان در ابتــدای کتــاب کــه آن را «خطبــه» نامیده ،پــس از حمد و

نســبت بــه طریقــۀ تصنیــف و ترتیــب کتابهــای

ﷲ علی ه و آله) ،به رضوان
ثنای الهی و ذکر صلوات بر پیامبر(صلیا 

حدیــث جهالــت وجــود دارد؛ چــه رســد بــه موضع

الهی بر اصحاب آن حضرت پرداخته و برای علمای عاملین طلب

احادیــث در اصــول .ترســیدم اگــر ایــن وضــع ادامه

غفــران و رحمــت میکنــد .آنگاه موضــوع و محتو یــات کتــاب و در

پیــدا کند این علــم به کلی مندرس شــده و از بین

مرحلۀ بعد انگیزۀ تألیف خود را بیان میکند .او کتاب خود در این

بــرود ،لذا بــا وجود اینکه اســتاد این میــدان نبودم،

زمینه را تألیفی نو دانسته و میگوید :

ولــی حاجــت و فقــدان کتابــی در این زمینــه مرا به
ً
تألیــف ایــن کتــاب ســوق داد؛ خصوصــا وقتی که

کتابــم را پــس از تألیــف بــر متخصصــان حدیــث عرضــه کــردم و

مادۀ درسی التخریج و دراسةاالسانید در دانشگاه
ریاض به من سپرده شد.

14

توجیهــات و مالحظــات آنهــا را جهــت غنــای علمی کتــاب لحاظ
کردم.

17

وی همچنیــن از همــۀ اســاتید و محققــان علم حدیث درخواســت

 .5پیشینه اصول التخریج
مؤلــف کتاب اصول التخریج و دراســة االســانید میگویــد« :در بین
علمای متقدم و متأخر کســی که قبل از من در اصول تخریج بحث
و یا تصنیف کرده باشد نیافتم».

بررســی نگارنده این مقاله با توجــه به کتابهای موجود در مباحث
نظری دانش تخریج ،این نتیجه را نشان میدهد که وی اولین کسی
است که در زمینه اصول تخریج کتابی مستقل تألیف کرد.

 .12اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص.3
 .13همان ،ص.4
 .14همان.
 .15همان ،ص.5

بعد به او ارائه کنند.

 .7مقدمۀ کتاب

15

 .6اهميت و اعتبار كتاب

میکند که نکات علمی مورد نظر خود را برای اصالح در چاپهای

محمود طحان چهار مطلب مهم را به عنوان مباحث مقدماتی مورد
نیاز در این رشته در فصلی جداگانه به عنوان مقدمه آورده است.
تعریف تخریج :وی ابتدا به تعریف لغوی تخریج پرداخته ،سپسآن را از منظــر محدثــان تعر یــف میکند و در نهایت به شــرح تعریف
اصطالحی میپردازد.
 .16ایــن کتــاب عــاوه بــر چاپهــای کاغــذی ،بــه صــورت الکترونیکــی هــم در ســایتهای
مختلف انتشار یافته و کاربران و حدیثپژوهان فراوانی از آن استفاده کردهاند.
 .17همان ،ص .6
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

-اهمیت ،فایده و دلیل نیاز به تخریج.

نخستین کتابی که به صورت
مس ــــتقل در زمینـــــه مباحث
نظری دانـــــش تخریج تألیف
ش ـ ــده« ،اصـــــول التخریج و
اثر محمود
دراسة االســـــانید» ِ
طحـــــان از عالمـــــان معاصـــــر
است .با توجه به جایگاه ویژه
این اثر در میـــــان کتابهای
نظ ـ ــری تخریـــــج و همچنین
عدم وجود پژوهشی مستقل
در راســـــتای شناســـــايی و
تحليل ایـــــن کتاب ،تحقيقی
جامع برای شناخت تحلیلی
ای ـ ــن اثر ضـــــروری مینماید.

بحثی مختصر از تاریخ تخریج.-مشهورترین کتابهای تخریج و معرفی برخی از آنها و شناخت مختصری از مؤلفان آنها.

بالرایه
یپــردازد :الــف) نص 
مؤلــف از ده کتــاب مهــم تخریــج نــام میبــرد ،ســپس بــه معرفی چهــار کتــاب م 
ألحادیــث الهدایــه ،تألیــف جمالالدیــن ابومحمــد عبداهلل بــن یوســف الزیلعــی (م762ق) ب) الدرایة فی
تخر یــج أحادیث الهدایه ،تألیف ابن حجر عســقالنی (م852ق) ج) التلخیــص الحبیر فی تخریج أحادیث
شــرح الوجیز الکبیر ،تألیف ابن حجر عســقالنی د) المغنی عن حمل االســفار فی االســفار فی تخریج ما فی
االحیاء من االخبار ،تألیف زینالدین عبدالرحیم بن الحسین العراقی (م806ق).

بررسی و نقد
این کتاب از مقدمۀ خوبی برخوردار است .غالب مطالب مورد نیاز دانشپژوه در آن بیان شده است .طحان
تعریــف ،ضــرورت ،اهمیت ،فایده ،تاریخچۀ مختصری از تخریج و آشــنایی اجمالــی با کتابهای تخریج
را بهخوبــی مطــرح کــرده اســت .بــا اینهمــه در تعر یــف تخریج دو نکتــه مورد نقد اســت .اول اینکــه عناوین
مؤلف دارای اشکال است؛ زیرا وی عنوانهای تعریف تخریج را بدینگونه تقسیم کرده است :الف) تعریف
ً
التخریج لغة ب) التخریج عند المحدثین الف) تعریف التخریج اصطالحا ب) شرح التعریف.
وی در بخش التخریج عند المحدثین ،ســه معنا و نظر را ارائه میدهد ،آنگاه خودش نظر ســوم را میپذیرد و
ً
در قسمت تعریف التخریج اصطالحا ،دوباره همان تعریف را ارائه میدهد و با (الف) عنوانگذاری میکند،
در حالیکه این تقسیمبندی به دلیل منطقینبودن ،باعث خلط مباحث و تشویش ذهن مخاطب میشود؛
چون معلوم نیست این عنوان قسیم چه عنوانی است و مقسم آن چیست.
محمــود طحــان میتوانســت بــه گونهای ایــن تقســیم را ارائه کند که عــاوه بر داشــتن مزایای تقســیم موجود،
ً
اشــکاالت آن را دارا نباشــد .بــرای نمونه بگوید :الف) تعریف التخریج لغــة ب) تعریفالتخریج اصطالحا.
آنگاه در بخش تعریف اصطالحی میتوانست پس از ارائۀ نظرات مختلف محدثان در تعریف تخریج ،نظر
برگزیدۀ خود را بیان کند و سپس به شرح آن بپردازد.
ن اســت کــه وی در تعریف تخر یــج ،بیان مرتبۀ حدیــث را هم جزء
اشــکال دومــی کــه میتــوان بر آن گرفت ای 
دایــرۀ تخریــج آورده اســت ،در حالی که تخریج فقــط همان داللت و راهنمایی به موضــع حدیث در مصادر
اصلی است؛ چنانکه خود او در «التخریج عند المحدثین» به این مطلب اشاره کرده 18و تعریف سومی که
از محدثان ارائه میدهد و آن را میپذیرد ،چیزی بیش از آن نیست.

 .8بخشهای کتاب
مؤلــف كتــاب خــود را بــه دو بخــش اصلــی تقســيم كــرده و هر بخــش را يک بــاب نام نهاده اســت .بــاب اول
را «طرقالتخريــج» و بــاب دوم را «دراســة االســانید و الحكم علــيالحديث» نامگذاری كرده اســت .محمود
طحــان بخــش اول كتــاب خــود را در پنــج فصــل تنظيم كرده كــه هر فصل را بــه يكی از طــرق تخريج حديث
اختصاص داده است .او معتقد است طرق تخريج به انحصار عقلی و دليل استقراء عملی كه انجام گرفته
منحصر در همين پنج روش است.

19

در ایــن قســمت هــر یــک از فصلهای هــر بخش از کتــاب «اصول التخریج و دراســة االســانید» بیــان و نقد و
 .18ر.ک به :همان ،ص .10
 .19ر.ک به :همان ،ص .37
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

بررسی میشود.

 .1-3بخش اول کتاب« :طرق التخریج»
ترتیب عناوين فصلهای باب اول به اینگونه است:
التخريج عن طريق معرفة راويالحديث منالصحابه
 .1التخريج عن طريق معرفة اول لفظ من متنالحديث
 .2التخريج عن طريق معرفة لفظ (بارز أو ال يكثر دورانه) من أي جزء من متنالحديث
 .3التخريــج عــن طريــق معرفة موضوعالحديث ،أو موضوع من موضوعاته إن كان يشــتمل علي عدد منالم
وضوعات
 .4التخريج عن طريقالنظر في صفات خاصة في سندالحديث أو متنه .
20

آشــنایی بــا انــواع مختلف منابــع حدیثی در کاربســت بهتر طرق تخریج حدیث مؤثر اســت .بــه همین دلیل

محمـــــود طحــ ــان از عالمان
برجســـــتۀ معاص ـ ــر در عل ـ ــوم
حدیث است .وی از اساتید
دانشـــــگاه اســ ــامی مدینه،
دانشـــــکده حقوق دانش ـ ــگاه
ریاض و دانشـــــکده مطالعات
اسالمی و شـــــریعت دانشگاه
کویت بـــــوده اس ـ ــت .طحان
در ســـــن  70س ـ ــالگی ب ـ ــه
زادگاهـــــش حلب بازگش ـ ــت.

محمود طحان در هر یک از طرق تخریج ،منابع کاربردی در آن طریق را معرفی میکند.

فصل اول :التخريج عن طريق معرفة راو يالحديث منالصحابه
مؤلــف كاربــرد طريــق اول تخریــج ،یعنــی از راه شــناخت اولیــن راوی حدیــث را فقــط زمانی میدانــد كه نام
صحابی ناقل ،در حديث ذكر شده باشد يا بتوانيم او را شناسايی كنيم .در اين روش بايد از سه گونه تألیف
ِ
كمک گرفت :الف) كتابهای مســند ب) كتابهای معجم ج) كتابهای اطراف .طحان پس از تعريف

كتاب مسند ،تعداد مسانيد را بيش از یکصد كتاب دانسته و میگويد :
كتاني در «الرسالةالمستطرفه» از  82کتاب نام برده است .
او سپس از ده مسند مشهور نام میبرد و مسند حميدی تألیف ابیبكر عبداهلل بن زبير حميدی (م219ق) و
مسند احمد حنبل (م241ق) را به تفصيل معرفی میکند 21.در عنوان معاجم پس از ارائه تعريف مختصری
از كتاب معجم ،پنج معجم مشــهور را نامبرده اســت .وی در عنوان كتابهای اطراف ،مفصل بحث كرده
اســت .حقيقــت اطــراف ،ترتيــب كتابهای اطــراف ،معنا و فايــده كتابهای اطــراف را بيان كــرده،آنگاه

از هفــت كتــاب معــروف اطرافنــگاری نام میبرد .طحــان پس از بيان ايــن مطلب ،كتاب «تحفةاالشــراف
بمعرفة االطراف» تألیف يوسف بن عبدالرحمن ّمزی (م742ق) و «ذخائرالمواريث فيالداللة علي مواضع
الحديث» تألیف عبدالغنی نابلسی (م 1143ق) را به صورت مبسوط معرفی میكند.

22

بررسی و نقد
دقت در این بخش ،چند مطلب به دست میدهد :طحان از بین  10مسندی که نام میبرد فقط دو کتاب را
معرفی میکند ،اما دلیل اینکه چرا فقط این دو کتاب را معرفی کرده روشن نیست .نكته جالب توجه اينكه
مؤلف ،علت آوردن كتابهای اطراف در اين قســمت را بهخوبی بيان میكند و اين در حقيقت پاســخی به
شبهه مقدر است كه توجه مؤلف به اين مطلب را میرساند .او میگويد :
درست است كه كتابهای اطراف مانند كتابهای مسند ،محقق را به متن كامل حديث نمیرساند ،ولی
به هر حال بهعنوان راهنما برای رسيدن به متن كامل حديث بسيار سودمند هستند 23.
 .20ر.ک به :همان ،ص  37و .38
 .21ر.ک به :همان ،ص .44-40
 .22ر.ک به :همان ،ص .61-51
 .23ر.ک به :همان ،ص .50
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

اما در قســمت معاجم به نظر میرســد نیاز به تبیین و معرفی بیشــتر

الصحيحيــن» ،تألیــف محمــد الشــريف التوقــادی (م1312ق)،

وجود دارد.

«مفتــاحالترتيــب الحاديــث تار يــخالخطيــب» تألیــف ســيداحمد

فصل دوم :التخريج عن طريق معرفة اول لفظ من متنالحديث
در فصل دوم مؤلف ابتدا كاربرد طريق دوم را بيان میكند .وی معتقد
اســت اين طريق تخريج (شــناخت الفاظ ابتــدای متن حدیث) در
مواردی كاربرد دارد كه تأ کید بر شناخت اولين كلمه حديث باشد.
طحــان ســه دســته كتاب كــه در ايــن روش تخريج ســودمند اســت

ســيدعبدالعزيز الصديــق الغمــاری و «الفهــرس الحاديــث صحيح
مســلم القوليــة»« ،مفتــاح الموطــا و مفتــاح ســنن ابــن ماجــه» كه هر
ســه تألیف محمــد فؤاد عبدالباقی هســتند به شــكل کامــل معرفی
میکند.

26

معرفی میكند .الف) كتابهايی كه در احاديث مشــهور تصنيف

بررسی و نقد

شــده اســت .ب) كتابهايی كه احاديث در آنها بر اســاس حروف

اشــکال عمدۀ این فصل بیاننکردن معیار و مالکی برای چینش و

معجم مرتب شــده اســت .ج) كتابها و فهرستهايی كه عالمان

تقدم و تأخر کتابهای نام است.

آنها را برای كتاب خاصی تألیف كردهاند.
او پس از تعريف كتابهای گروه اول ،ده كتاب كه احاديث مشهور

فصــل ســوم :التخريــج عــن طريــق معرفــة لفــظ (بــارز أو ال يكثــر
دورانه) من أي جزء من متنالحديث

بيــن مردم را جمعآوری كردهاند نــام میبرد .آنگاه كتاب «المقاصد
الحســنه فــي بيــان كثيــر مــن االحاديــث المشـ ّـهره بيــن االلســنه»،

فصل ايــن بخش به طريق ســوم (تخريج بر اســاس کلمات
ســومین ِ

نادر هر متن) اختصاص يافته است .طحان بدون آنكه در مورد اين

تألیــف محمــد بن عبدالرحمن ســخاوی (م902ق)« ،تمييز الطيب

طريــق بحثــی ارائه كنــد ،تنها از كتــاب «المعجمالمفهــرس اللفاظ

مــن الخبيــث فيما يــدور علي الســنة الناس منالحديــث» ،تألیف

الحديــث النبــوي» به عنوان كتاب كاربردی اين طريق نام برده و آن

عبدالرحمن بن علی بن بديع شيبانی (م944ق)« ،كشفالخفاء و

را مفصل معرفی میكند.

مزيل االلباس عما اشتهر من االحاديث علي السنة الناس» ،تألیف

اسماعيل بن محمد عجلونی (م1162ق) و کتاب «أسني المطالب
فــي احاديــث مختلفةالمراتــب» ،تألیف محمد بــن درويش بيروتی
(م1276ق) را به شكل مفصلتر معرفی میكند.

24

27

بررسی و نقد
به نظر میرســد برای آشــنایی مخاطبان با این طریق تخریج الزم بود
ابتــدا توضیحــی در بــارۀ آن آورده یــا به مــوارد کاربرد این طریق اشــاره
مینمود .همچنین برای اتقان مطلب الزم اســت نمونههای دیگری

در مرحله بعد به كتابهايی كه احاديث را بر اساس حروف معجم

از این دســت کتابها نام برده شــود و تنها به یک کتاب اکتفا نشود

مرتب كردهاند پرداخته است .او میگويد :

و اگر کتاب دیگری در این مورد نیست به آن اشاره شود.

در بين كتابهای اصول كه احاديث را با سند جمعآوری كردهاند،

فصــل چهــارم :التخريــج عــن طريــق معرفــة موضــو ع الحديــث،
أو موضــوع مــن موضوعاتــه إن كان يشــتمل علــي عــدد مــن
الموضوعات

دستيابی آسانتر به احاديث ،آنها را بر اساس حروف معجم مرتب

چهارميــن فصــل بــه روش چهــارم تخر يــج ،يعنــی تخر يــج از طريــق

كردهاند .

شناخت موضوع حديث اختصاص يافته است .مؤلف پس از بيان

كتابــی كــه با اين روش تألیف شــده باشــد نديدهام و فقــط متأخران
كــه احاديــث را از اصــول مختلــف گرفتهاند ،با حذف ســندها برای

مصنف از كتابهای «الجامعالصغير من حديث البشــير النذير»،

تألیف جاللالدین ســيوطی (911ق)« ،الجامعالكبير ،الزياده علي
كتــاب الجامعالصغيــر» و «الفتحالكبير في ضم الزياده إلي الجامع
الصغير» به عنوان نمونه نام میبرد.

25

در دســته ســوم شــش كتــاب را معرفــی کــرده اســت .آنگاه «مفتــاح
 .24ر.ک به :همان ،ص .71-67
 .25ر.ک به :همان ،ص .75-72

98

الصديــق الغمــاری« ،البغيــه في ترتيــب أحاديثالحليــه» ،تألیف

165

موارد كاربرد اين طريق در تخريج حديث ،به كتابهايی كه در اين
شيوه كاربرد دارد میپردازد .طحان میگويد :
همــه تألیفــات حديثــی كــه بــر اســاس ابــواب و موضوعــات مرتــب
شــده در اين روش كاربرد دارد كه میتوان آنها را به ســه قســم تقسيم
كــرد :الــف) کتابهایی کــه محــدودۀ آن جمیع ابواب دین اســت.
 .26ر.ک به :همان ،ص .89-76
 .27ر.ک به :همان ،ص .105-92
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ب) کتابهایــی که محــدودۀ موضوعی آن اکثر ابواب دین اســت.

بزوائــد المســانید الثمانیه» تألیف ابن حجر عســقالنی (م852ق) و

ج) مصنفاتــی کــه محــدودۀ آن فقط یــک باب از ابــواب یا موضوعی

«مجمعالزوائد و منبعالفوائد» تألیف ابیبکر هیثمی (م807ق) نام
میبرد.

خاص از موضوعات دینی است.

33

28

الــف) وی اســماء و انــواع مصنفات گــروه اول را متعدد دانســته و به

 .6کتــاب «مفتــاح کنــوز الســنة» .طحــان ایــن کتــاب کــه توســط

مشهورترین آنها اشاره کرده است.

مستشــرق هلنــدی تألیــف شــده و بــه زبان انگلیســی بــوده را به طور

 .1الجوامــع .پــس از تعریف جوامــع از الجامع الصحیــح للبخاری،

الجامع الصحیح لمســلم ،جامع عبدالــرزاق ،جامع الثوری ،جامع
ابــن عیینــه ،جامــع معمــر و جامــع الترمــذی را بــه عنــوان مهمتریــن
جوامع حدیثی نام میبرد و کتاب بخاری را معرفی میکند.

29

 .2المســتخرجات علــیالصحیحیــن .پــس از تعریــف مســتخرج و

بیان نکاتی درباره آن از مســتخرج اسماعیلی (م371ق) ،مستخرج
غطریفــی (م377ه.ق) و مســتخرج ابــن ابیذهــل (م378ق) بــه
عنــوان مهمتریــن مســتخرجات بــر کتــاب بخــاری نــام میبــرد .او

مجزا و مفصل معرفی میکند.

34

بررسی و نقد

ـتخرج ،مسـ َ
اینکــه مؤلــف در ابتدای هــر بخش (جوامع ،مسـ َ
ـتدرک،
مجامیــع و زوائــد) آنهــا را تعریف کــرده و مقصود از آنهــا را بیان کرده
نقطــه قوتی اســت کــه در تفهیم بحث بــه دانشپژوه کارایــی فراوانی
دارد ،امــا الزم بــود دلیــل جداآوردن کتاب مفتاح کنوز الســنة را بیان
میکــرد کــه به چــه علت جــزء هیچکــدام از مجموعههــای اخیر قرار
نگرفته است.

همچنین از مســتخرج ابی عتوانه االســفراینی (م310ق) ،مستخرج

ب) محمــود طحان ،مشــهورترین مصنفات گــروه دوم (کتابهایی

الحیــری (م311ق) و مســتخرج ابیحامــد الهــروی (م355ق) بــه
ِ

که بر اســاس ابواب مرتب شــده و مشتمل بر اکثر ابواب و موضوعات

عنــوان مهمترین مســتخرجات بر صحیح مســلم نام میبــرد .پس از
ُ
آن مســتخرج ابــی ن َعیــم اصفهانــی (م430ق) ،مســتخرج ابــن أخرم

(م344ق) و مســتخرج ابیبکــر برقانــی (م425ق) را بــه عنــوان
مهمترین مستخرجات علیالصحیحین نام میبرد.

30

دیــن اســت) را ســنن ،مصنفــات ،موطــات و مســتخرجات علیهــا
معرفی میکند.

 .1السنن .مؤلف ابتدا به تعریف کتابهای سنن پرداخته و از سنن
ابــی داود (م275ق) ،نســایی (م303ق) ،ابــن ماجــه (م275ق)،

 .3المســتدرکات علــیالجوامــع .در ایــن قســمت پــس از تعریــف

شــافعی (م204ق) ،بیهقی (م458ق) ،دارقطنی (385ق) و دارمی

مســتدرک بــه معرفــی المســتدرک علــیالصحیحین تألیــف حاکم

(م255ق) به عنوان مهمترین کتابهای سنن نام میبرد.

نیشابوری (م405ق) میپردازد.

31

35

 .2المصنفــات .پــس از تعر یــف لفظ مصنف ،پنــج مصنف مهم از

 .4المجامیع .در این مرحله از کتابهای الجمع بین الصحیحین

جمله مصنف عبدالرزاق صنعانی (م211ق) را نام میبرد.

تألیف صاغانی (م650ق) ،الجمع بین الصحیحین تألیف محمد
بــن ابینصر فتــوح ُحمیدی (م488ق) ،الجمع بین االصول الســته

 .3الموطآت .طحان ابتدا لغت موطا را بررســی کرده و پس از علت

تألیــف رزیــن بــن معاویــه اندلســی (م535ق) ،جام ـع االصــول من
احادیث الرســول تألیف ابن اثیر (م606ق) و جمعالفوائد من جامع
االصول تالیف سلیمان مغربی (م1094ق) نام میبرد.

32

 .5الزوائــد .بــرای نمونــه از چنــد کتــاب «مصباحالزجاجــة فی زوائد
ابــن ماجــه»« ،فوائــد المنتقــی لزوائــد البیهقــی» و «اتحــاف الســادة
المهــره الخیــره» تألیــف بوصیــری (م840ق)« ،المطالــب العالیــه
 .28ر.ک به :همان ،ص .108
 .29ر.ک به :همان ،ص.110
 .30ر.ک به :همان ،ص .116-114
 .31ر.ک به :همان ،ص .116
 .32ر.ک به :همان ،ص .117

بهــا به موطا از ســه کتــاب از جمله موطا
بیــان نامگــذاری ایــن کتا 
مالک (م179ق) نام برده است.
 .4المســتخرجات علیها .مقصود از آن مستخرجات بر کتابهای
نوع دوم (ســنن ،مصنفات ،موطآت) اســت .در این قسمت فقط از
المستخرجات قاسم بن اصبغ نام برده است.
ِ

36

بررسی و نقد
به نظر میرســد بر اساس اســلوب و قاعدۀ خاصی کتابها گزینش
 .33ر.ک به :همان ،ص .119
 .34ر.ک به :همان ،ص .130-120
 .35ر.ک به :همان ،ص .133-130
 .36ر.ک به :همان ،ص .136
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باتك « یليلحت یسانشباتكليلحت یسانشباتكانشباتك

و معرفی نشــدهاند .برای نمونه در کتابهای ســنن فقط از چند کتاب نام برده و هیچ کدام را معرفی نکرده

این کتـــــاب از مقدمۀ خوبی
برخـــــوردار اســـــت .غالـــــب
مطالب مورد نیاز دانشپژوه
در آن بیـــــان شـــــده اســـــت.
طحـــــان تعریف ،ضـــــرورت،
اهمیـــــت ،فایـــــده ،تاریخچۀ
مختصری از تخریج و آشنایی
اجمالی با کتابهای تخریج
را بهخوبی مطرح کرده است.
با اینهمه در تعریف تخریج
دو نکتـــــه مورد نقد اســـــت.
اول اینکـــــه عناویـــــن مؤلف
دارای اشکال است؛ زیرا وی
عنوانهای تعریف تخریج را
بدینگونه تقسیم کرده است:
ا ل ـ ــف) تعریـــــف التخریج لغة
ب) التخریج عند المحدثین
ا ل ـ ــف) تعریـــــف التخریـــــج
ً
اصطالحا ب) شر ح التعریف.

اســت .در یــک صفحــه بدون هیچ توضیحــی ،نام کتابهای موجود در ســنن ابی داود را بیان کرده اســت.
نمونــۀ دیگــر اینکه کتابهای مصنفات و موطات را بدون معرفی رها کرده اســت .نمونههایی از این دســت
باعث بینظمی و بههمریختگی کتاب شده است.
ج) نوع سوم کتابهایی است که احادیث بابی خاص را در بر میگیرد .مشهورترین این کتابها در هشت
دسته نام برده میشود.
 .1االجزاء مانند جزء رفع الیدین فیالصالة تألیف بخاری.
 .2الترغیب و الترهیب مانند الترغیب و الترهیب تألیف منذری (م656ق).
 .3الزهد و الفضائل و اآلداب و االخالق مانند کتاب الزهد احمد حنبل (م241ق).
 .4االحکام مانند االحکام تالیف مقدسی (م600ق).
 .5موضوعات خاصه مانند کتاب االسماء و الصفات تألیف ابیبکر بیهقی (م458ق).
 .6کتب الفنون االخری .مقصود کتابهایی است که در غیر حدیث تألیف شده ،اما در خالل آن احادیث
فراوانی وارد شــده اســت ،مانند کتابهای تفسیر ،فقه و تاریخ .برای نمونه میتوان از تفسیر طبری (م310ق)
نام برد.
 .7کتب تخریج .در ابتدای کتاب به طور مفصل در مورد کتابهای تخریج توضیح داده شــده و مهمترین
آنها معرفی شده است.
 .8الشــروحالحدیثیه و التعلیقات علیها ،مانند فتح الباری بشــرح صحیح البخاری تألیف ابن حجر عس
قالنی.

بررسی و نقد
به نظر میرســد برای تفهیم بحث الزم بود در کتب تخریج بحث بیشــتری ارائه میشــد و فرق بین این عنوان
با عنوان کلی تخریج که عنوان کتاب نیز است مشخص میشد.

فصل پنجم :التخريج عن طريقالنظر في صفات خاصة في سند الحديث أو متنه
ایــن فصــل بــه توضیــح پنجمیــن طریق تخریــج ،یعنی نظــر در متن و ســند حدیــث اختصــاص دارد .مؤلف
مباحث این فصل را به سه قسمت تقسیم میکند.
ً
الف) متن :در این قســمت به صفاتی که در متن حدیث اســت میپردازد؛ مثال هنگامی که در متن حدیث
امــارهای بــر وضع باشــد (مانند مخالفت صریح با قرآن ،فســاد معنا و رکاکت لفــظ) ،آن را باید در کتابهای
موضوعــات جســتجو کــرد یــا اگر حدیث از احادیث قدســی باشــد ،نزدیکتر یــن مصدر بــرای آن کتابهای
احادیث قدسیه مانند مشکاة االنوار تألیف محیالدین اندلسی (م638ق) است.

37

ً
ب) ســند :در مواردی کاربرد دارد که نکتۀ لطیفی از مباحث اســناد در آن باشــد؛ مثال پدر از پســر روایت کند.
در این موارد بهترین مصدر رجوع به کتابهایی است که روایات پدران از پسران را جمع کرده است؛ مانند
ً
کتاب «روایةاآلباء عن االبناء» از خطیب بغدادی (م463ق) یا مثال اسناد در آن حدیث مسلسل باشد که به
کتابهای مسلســات مانند «مسلســات کبری» تألیف ســیوطی رجوع میشود یا اگر سند مرسل باشد باید
به کتابهای مراسیل مانند مراسیل ابی داود سجستانی رجوع کرد.
یتــوان از کتاب
ج) متــن و ســند :صفــات و احوالــی کــه گاهــی در متن اســت و گاهی در ســند .بــرای نمون ه م 
 .37ر.ک به :همان ،ص .149
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عللالحدیث تألیف ابی حاتم رازی نام برد.

38

بررسی و نقد
طحان اصل مباحث این فصل را به خوبی تبیین کرده ،ولی هیچیک از منابع و کتابهایی که در این روش
کاربرد دارند را معرفی تفصیلی نکرده اســت .این امر عالوه بر اینکه نظم کتاب را به هم میزند ،باعث نوعی
نقصان در مطلب نیز شده است.

 .2-3بخش دوم کتاب :دراسةاالسانید و الحکم علیالحدیث
محمود طحان بخش دوم کتاب خود را به مباحث ســندی و حکم بر حدیث اختصاص داده اســت .او این
بخش از کتاب را به سه فصل تقسیم کرده است.
 .1ما تحتاجه دراسةاالسانید من علمالجرح و التعدیل
 .2أنواع الکتب المولفه فی تراجم الرجال و دراسة أشهرها
 .3مراحل دراسةاالسانید

39

فصل اول :ما تحتاجه دراسةاالسانید من علمالجرح و التعدیل
مؤلف در فصل اول ذیل یک مقدمه به تعریف «دراسةاالسانید» و «الحکم علی الحدیث» میپردازد .سپس

همه تألیفـــــات حديثی كه بر
اســـــاس ابواب و موضوعات
مرتب شـــــده در اي ـ ــن روش
كاربرد دارد كه میتوان آنها را
به سه قسم تقسيم كرد :الف)
کتابهایـــــی که محدودۀ آن
جمیع ابـــــواب دین اس ـ ــت.
ب) کتابهایی که محدودۀ
موضوعـــــی آن ا کث ـ ــر اب ـ ــواب
دین است .ج) مصنفاتی که
محـــــدودۀ آن فقط یک باب
از ابواب یـــــا موضوعی خاص
از موضوعـــــات دینی اس ـ ــت.

حدیث را متشــکل از دو قســم دانســته است :ســند و متن .طحان پس از تعریف سند و اهمیت آن ،مباحث
اصلــی خــود را در هشــت عنــوان مطرح میکنــد .1 :ضرورت نیاز به علــم جرح و تعدیل  .2شــروط قبول راوی
 .3راههــای اثبــات عدالــت  .4مذهب ابن عبدالبــر در ثبوت عدالت  .5چگونگی شــناخت ضبط راوی .6
قبول یا عدم قبول جرح و تعدیل بدون بیان ســبب  .7اثبات یا عدم اثبات جرح و تعدیل با قول یک نفر .8
اجتماع جرح و تعدیل در راوی واحد.
پس از بیان این مباحث ،الفاظ جرح و تعدیل و مراتب آن را بیان میکند.

بررسی و نقد
گرچه برخی مباحث مورد نیاز به یک دانشپژوه در مورد بحث دراسة االسانید را بهخوبی تبیین کرده است،
ً
امــا دو اشــکال بــر ایــن مبحــث وارد اســت :اوال برخی مطالب کــه بیان آنها ضرورت دارد آورده نشــده اســت؛
ً
اصل آوردن مبحث دراســة االســانید در این کتاب اشــکال میشــود؛
مانند هدف و فایدۀ این بحث .ثانیا بر ِ
زیرا گرچه آموزش این مطالب برای دانشپژوه ضرورت دارد و دراســة االســانید وابســته به تخریج اســت ،اما
نمیتــوان آن را جــزء علــم تخریج محســوب کرد .از طرف دیگــر آنچه از معنای لغوی و تطبیــق آن بر اصطالح
تخریج فهمیده میشود این است که تخریج چیزی جز داللت بر مصادر حدیث نیست؛ لذا در تعریفهای
متعددی که در ابتدای کتاب ایشان ارائه شده ،غالب محدثان ،دراسة االسانید را داخل در معنای تخریج
نکردهاند.
از لحاظ شکلی هم اشکاالتی بر این مبحث وارد است .برای نمونه الفاظ جرح و تعدیل و مراتب آن را بیان
کرده ،اما قسیم و مقسم آن را مشخص نکرده است.

فصل دوم :أنواع الکتب المولفه فی تراجم الرجال و دراسة أشهرها
مؤلف در فصل دوم که به نام «انواع کتابهای تألیف شده در رجال» نامگذاری کرده است ،ابتدا تاریخچۀ
تألیف کتابهای رجال را بیان کرده ،آنگاه مشهورترین تألیفها در رجال را به هفت قسمت تقسیم میکند.
 .38ر.ک به :همان ،ص .152
 .39ر.ک به :همان ،ص .153
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 .1المصنفات فی معرفةالصحابه .در این قســمت به معرفی کتاب

فصل سوم :مراحل دراس ة االسانید

«االســتیعاب فــی معرفــةاالصحاب» تألیــف ابن عبدالبر اندلســی،

این فصل به مراحل دراسةاالسانید اختصاص یافته است .محمود

«اســد الغابــه فــی معرفــة الصحابــه» تألیــف ابــن اثیــر (م630ق) و

طحان میگوید :

«االصابة فی تمییز الصحابه» تألیف ابن حجر عسقالنی (م852ق)

احادیثی که ائمۀ گذشــته بــا دقت و توجه کافی در

میپردازد.

آنهــا بحــث کردهاند نیاز به بررســی مجدد ســندی
ندارند؛ لذا این کاری بیفایده است و مانند کسی

 .2کتب الطبقات .در این قسمت به دو کتاب «الطبقات الکبری»

اســت کــه میخواهــد آب در یــا را کیــل و وزن کند

تألیــف الواقــدی (م230ق) و «تذکــرة الحفــاظ» تألیــف ذهبــی (م

کــه نه ایــن کار برای او ممکن اســت و نــه فایدهای

748ق) پرداخته است.

دارد43.

 .3کتــب رواة حدیــث عامه 40.مشــهورترین این کتابهــا دو کتاب
التعدیل»
«التار یــخ الکبیــر» تألیف بخــاری (م256ق) و «الجــرح و
ِ
ابن ابی حاتم (م327ق) است.

مؤلــف کتاب اصول التخریج و دراســة االســانید ،احادیثی که ائمۀ
گذشته در سند و متن آنها بحث کردهاند و به نظر او نیازی به بررسی
مجدد ندارند را در چهار دسته تقسیم کرده است.

 .4المصنفــات فــی رجال کتب مخصوصه .مؤلف در این قســمت

 .1احادیثی که در صحیحین یا یکی از آنها موجود است.

از کتابهــای متعــددی نام میبرد که بــرای نمونه میتوان به «رجال

 .2احادیثــی کــه در کتابهایــی آمده اســت که مؤلفــان آنها ادعای

صحیح مسلم» تألیف ابن منجویه (م438ق) و «الجمع بین رجال

التــزام بــه صحت احادیــث کتاب خــود دارند ،ماننــد «صحیح ابن

الصحیحین» تألیف ِمقدسی (م507ق) نام برد.

خزیمه» و «صحیح ابن حبان».

 .5المصنفــات فــیالثقات خاصــه 41.برای نمونه میتــوان از کتاب

 .3احادیثــی کــه در کتابهایــی آمده کــه مؤلفان آنهــا ملتزم به نقل

«الثقــات» تألیــف العجلی (م261ق) و کتــاب «الثقات» محمد بن
احمد بن حبان ُ
البستی (م354ق) نام برد.

روایــات صحیــح نشــدهاند؛ لــذا مجــرد وجــود یــک حدیــث در ایــن

 .6مصنفــات فی الضعفاء خاصــه .در این عرصه هم از کتابهای
فراوانــی نــام برده شــده که بــرای نمونه میتــوان به «الضعفــاء الکبیر»
تألیف بخاری و کتاب «الضعفاء» ُ
العقیلی (م323ق) نام برد.
 .7المصنفــات فــی رجــال بــاد مخصوصه .بــرای نمونه میتــوان از
کتــاب «ذکر اخبار اصبهــان» تألیف ابی نعیم اصبهانی (م430ق) و
«تاریخ بغداد» از خطیب بغدادی (م463ق) نام برد.

42

بهــا مجــوز عــدم بررســی آنهــا نیســت ،امــا همین مؤلفــان نص
کتا 
بــر صحــت برخی روایــات کتاب خــود کردهانــد .در این صــورت آن

روایات نیاز به بررســی مجدد ندارد؛ مانند «ســنن ابی داود»« ،جامع
ترمذی» و «سنن نسایی».
 .4هر حدیثی که ائمۀ گذشــته حکم و مرتبۀ آن را بیان کرده باشــند؛
مانند احادیثی که ترمذی آنها را صحیح یا ضعیف دانسته است.
طریقة دراس ـ ة االســانید :محمود طحان در اثنای همین فصل ،ذیل
عنوانی با نام طریقه دراس ة االسانید میگوید :

بررسی و نقد

ح الحدیــث اتفاق
بــه دلیــل اینکه علمــای مصطل 

نویســنده تقســیم جامع و کاملی از کتابهای تألیفشده در رجال

دارنــد بــر اینکــه شــروط حدیــث صحیح پنــج چیز

ارائــه کرده اســت ،اما جا گذاری این فصل در اینجا اشــکال اســت؛

اســت ،برای شــناخت مرتبۀ حدیــث و حکم بر آن

زیــرا فصلهای یک بخش باید قســیم یکدیگــر و مباحث آن مترتب
ّ
بــر هم باشــد ،در حالیکه ترتب و گاهی تناســبی بیــن مطالب دیده

الزم اســت این پنج مورد بررســی شــود کــه عبارتند
از .1 :عدالــت روایــان  .2ضبط روایان  .3اتصال در

نمیشــود .نکتۀ دیگر اینکه طحان ضرورت ،هدف و فایدهای برای

ســند  .4نبود شــذوذ در ســند و متن  .5نبود علت

این بحث بیان نکرده است.
 .40مقصــود از کتــب رجــال عامــه ،کتابهایی اســت کــه مختص بــه معرفی رجــال کتاب یا
کتابهایی خاص نیست یا خاص ثقات یا ضعفاء نیست.
 .41مقصود از آن کتابهایی است که خاص راویان ثقه است.
 .42ر.ک به :اصول التخريج و دراسة االسانيد ،ص .206-168
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 .43ر.ک بــه :همــان ،ص  .217 -208بــه نظــر نگارنــده این ســطور یکی از اختالفات شــیعه و
اهل ســنت همین اســت .فقیهان شیعه بررسی و تحلیل سندی یک حدیث توسط عالمی
ی که فقیه باید
را برای دیگران حجت نمیدانند؛ زیرا نوعی تقلید به حساب میآید ،در حال 
اجتهــاد کنــد عــاوه بر آنکه بســیاری از مــوارد ،مبانی با هــم متفاوت اســت و در این صورت
پذیرش نظر دیگری ممکن نیست.
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در ســند و متــن .بنابرایــن اولیــن عملــی کــه بــرای

و ســپاس الهی را به جا آورده از خداوند درخواســت کرده که ضمن

دراســة اسناد بحث میشود ،شناخت رجال سند

اخالص در عمل ،این کار او را نافع برای طالب علوم دینی و بهویژه

اســت تــا بر اســاس گفتــۀ علمــای جــرح و تعدیل،

محققان عرصۀ حدیث قرار دهد.

عدالت و ضبط یا عدم آنها ثابت شود.

44

 .10فهرست کتاب

نویســنده پــس از آن کیفیــت اخراج ترجمه و شــناخت احوال رجال

این کتاب دارای دو فهرســت اســت .1 :فهرســت منابع  .2فهرست

ســند را بیــان کــرده اســت .او انجــام روش کار را بــا یــک مثــال بیــان

موضوعات.

میکند و پس از بحث کوتاهی در مورد اتصال ســند و نبود شــذوذ و
علت در سند حکم بر این حدیث را بیان میکند.

بررسی و نقد
فهرســت کتــاب میتوانــد در تفهیــم مطالــب بــه مخاطــب کمــک

طحــان پــس از بیــان ایــن مطلب بــه نکتۀ ظریفــی اشــاره میکند .او

فراوانــی کند .فهرســت باید بهتنهایی معنا داشــته باشــد و ســاختار

مینویسد :
کسی که بررسی این مراحل از اسناد را انجام داد بهتر

کتــاب را بهخوبــی بیــان کند .بــه دلیل اینکــه کتاب مذکــور اولین و
ً
بهــا در دانــش تخریج اســت معموال مــورد ارجاع و
از مهمتریــن کتا 

است در حکم خود بر آن حدیث بگوید« :صحیح

اســتناد اســت ،بنابراین میطلبد که فهرستی جامع برای آن تدوین

االســناد» یا «حســناالســناد» یا «ضعیف االسناد»

فهرست آیات و روایات و اشخاص ندارد.
شود .برای نمونه
ِ

و نگویــد« :صحیح» یا «حســن» یا «ضعیف»؛ زیرا
ممکــن اســت حدیــث دیگــری یافت شــود کــه در
معنا با این حدیث تعارض داشته باشد یا سند آن
اقوی از این حدیث باشــد .در این صورت حدیثی
کــه بــر آن حکم بــه صحت کردهاید شــاذ میشــود.
همچنیــن ممکــن اســت در حدیــث ،بــه علتــی
مشــکل وجود داشــته کــه آن محقــق به او نرســیده
است .نسبت به حدیث ضعیف هم همین حکم
جــاری اســت؛ چون ممکن اســت گاهــی حکم به
ضعف حدیثی شــود ،ولی برای آن تابع یا شاهدی
یافت شــود و باعث شود مرحلۀ حدیث ترقی کرده
و حسن لغیره شود.
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نتیجهگیری
کتاب «اصول التخریج و دراسة االسانید» اولین کتابی است که در
مباحث نظری دانش تخریج تألیف شــده است .این کتاب تألیف
محمــود طحــان از عالمــان معاصــر و پــرکار دانــش حدیــث اســت.
مطالب علمی این کتاب نشــان از جامعیت علمی مؤلف در حوزه
علــوم حدیــث دارد .محمود طحان با اســتقراء توانســته مشــهورترین
طــرق تخریــج حدیــث را معرفــی کنــد .مطالعــه ایــن کتــاب نشــان
میدهــد دیــدگاه مؤلــف در معنا و محــدوده تخریج متفــاوت از نظر
مشــهور اســت؛ زیرا وی مبحث دراسةاالســانید را داخــل در تعریف
تخریــج کــرده ،در حالی که جزء تعریف مشــهور نیســت .نکتۀ مهم
در تحلیــل متــن کتــاب اینکــه عنــوان کتاب بــا مطالب آن تناســب
ی
چندانی ندارد؛ زیرا در کتاب از طرق تخریج بحث شــده ،در حال 

مؤلف پس از بیان مثالی دیگر در این رابطه ،مشهورترین کتابهایی

کــه عنــوان کتاب ،اصول التخریج اســت .این کتــاب به عنوان یک

کــه در کشــف علــت و شــذوذ از آنهــا کمــک گرفتــه میشــود را نــام

کتــاب آموزشــی و درســی نیاز به تدو یــن جدید دارد؛ زیرا بســیاری از

الحدیث» ابن ابیحاتم« ،العلل» و «معرفة
میبرد .برای نمونه« :علل
ِ

مطالب آن بدون عنوانگذاری و رعایت قســیم و مقســم آورده شــده

الرجــال» تألیــف ابن حنبــل« ،العلــل» ابن مدینــی« ،العل ـل الکبیر»

است.

تألیــف ترمــذی و «العلــل الــوارده فی االحادیــثالنبو یــه» تألیف دار
قطنی را نام میبرد و در پایان خالصۀ مراحل دراسةاالســانید را بیان
میکند.

پیشنهادهای پژوهشی
 .1بررسی و شناسایی تحلیلی طرق تخریج حدیث.
 .2کتابشناسی تحلیلی أصول التخریج و دراسة األسانید المیسرة،

 .9خاتمۀ کتاب

تألیف عماد علی جمعة.

مؤلــف در پایــان کتاب خود بــا بیان خاتمهای کوتاه کــه در آن حمد
 .44ر.ک به :همان ،ص  217و .218
 .45ر.ک به :همان ،ص .218
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