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فراوانل لی ش للده اس للت .ب للرای جداس للازی ح للدیث ص للحیح از س للقیم ،دانش للمهدام ایل لن عل للم،
تالشهای بسیاری کردهاند و قواعد و راهکارهایی را پایلهریلزی نمودهانلد .در ایلن راسلتا علملا
نگاشللتههللایی را بلله رشللته تحری لر درآوردهانللد کلله در غالللب کتللاب و رسللاله از آنهللا مهتشللر ش لده

است .این نگاشتهها در زمام حاضر ،افزوم بر کتاب ،در اسلوب مقاله و پایامنامله بله طالبلام
این دانش ارائه میشود .برای شهاخت حدیث سره از ناسره به دانش «اعتبارسهجی حدیث»
نیازمهدیم .از مهمترین ابزار سهجش اعتبار حدیث« ،دانش تخریج» است که با سلهد ،ملتن و

مهبع ارتباط دارد .کارآیی تخریج ،آسلیبشهاسلی و اعتباریلابی حلدیث اسلت کله مجملوع آم را

میتوام اعتبارسهجی نامید.

حجللتاالسللالم و المسلللمین عبللا

محمللودی _ از حللدیثپژوهللام پللرتالش «مرکللز آمللوزش

تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم» _ با نگارش پایامنامه کارشهاسی ارشد (رسلاله علملی

سطح  )3خود در دانش تخریج ،به معرفی ،قاعلدهسلازی و دسلتهبهلدی ایلن دانلش پرداختله
اسللت .پایللامناملله ایشللام بللا نللام «دانللش تخللریج و نقللش آم در اعتبارسللهجی احادیللث» بللا

* پژوهشگر مرکز تخصصی حدیث حوزه علمیه قم ()mahdisafari859@yahoo.com

راههمللایی اسللتاد حج للتاالسللالم و المس لللمین دکتللر عبللدالهادی مسللعودی و مشللاوره اسللتاد

حج للتاالس للالم و المس لللمین دکت للر محمدرض للا س للبحانینیل لا در ت للاری  1394/3/16در مرک للز
تخصصی حدیث دفاع شد و با رتبه عالی پذیرفته گردید.

سللاختار پایللامناملله بلله صللورت درختللی اسللت و ابتللدا بخللش ،سللپ

فصللل و پلل

از آم

زیرفصلللهللا و زی لر زیرفصلللهللا آورده شللده و مطالللب بلله صللورت مهسللجم و دسللتهبهللدی ارائلله

گردیده است .پایامنامه از سه بخش ذیل تشکیل میشود:
 .1اعتبارسهجی روایات؛ مفهوم ،ضرورت و راهکارها؛

 .2اعتبارسهجی و دانش تخریج؛

 .3روششهاسی تخریج احادیث.

در پای لام نیللز بلله نتیجللهگیللری و کتللابناملله پایللام میپللذیرد کلله در  182صللفحه سللامام

یافته است.

در ادامه ،گزارشی از پایامنامۀ یادشده به محضر عالقهمهدام این علم ارائه میشود.

بخش اول :اعتبارسنجی روایات؛ مفهوم ،ضرورت و راهكارها
و راهکارها» شده که در دو فصل ارائه شده است.

فصل اول را به «مفهوم و ضرورت اعتبارسهجی روایات» اختصلاص داده اسلت .در قسلمت

مفهومشهاسی اعتبارسهجی از فصل اول ،این معها را برای آم میآورد:

اعتبارسلهجی حلدیث ،یعهلی ارزشگلذاری هلر کالملی کله بله معصلوم

مهتسلب اسللت و

همچهین مشخا کردم میزام اعتبار آم سخن ،برای عمل کردم و به کار بستن آم در
زندگی.

در ادامه ،ضلرورت اسلتفاده از دانلش اعتبارسلهجی را آسلیبهلای متهلی و فرامتهلی فراوانلی

میداند که بر حدیث وارد شده است .تعدادی از آسیبهایی وارده را اینگونه برمیشمرد:

مهلللع تلللدوین حلللدیث ،تقیللله ،پدیلللده جعلللل و وضلللع ،روایلللات ناسللل و مهسلللوخ ،وجلللود

روایات مضطرب.

در پایام این فصل ،لزوم اعتبارسهجی را نتیجه گرفته ،میگوید:
علمای شیعه ،اعتبارسهجی و ارزیابی احادیث موجود در مهابع حلدی ی را نلهتههلا قبلل از

گزارشی از پایاننامۀ «دانش تخریج و نقش آن در اعتبارسنجی احادیث»

نویسهده پ

از چکیده و مقدمه ،وارد بخش اول «اعتبارسهجی روایات؛ مفهوم ،ضرورت
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تلدوین جوامللع حلدی ی ،بلکلله پل

از آم را نیلز الزم و ضلروری ملیدانهلد .شلی مفیلد کلله

خللود متوفللای 413ق اسلللت _ یعهللی بعلللد از تللدوین جواملللع اولیللۀ حلللدی ی مللیزیسلللته _
م لیگوی لد« :اصللحاب حللدیث ،غللث و سللمین را نقللل م لیکههللد و بلله نقللل معلللوم بسللهده

نمیکههد .احادیث آنام مختلط است که جز با تأمل در اصلول و تکیله بلر نظلر نملیتلوام

به صحت آم مهقوالت رسید.

فصل دوم از بخش اول را به «راهکارهلای سلهجش اعتبلار روایلات» اختصلاص داده کله در

سه قسمت از آنها بحث میکهد« :اعتبار سهدی ،اعتبار محتوایی و اعتبار مصدری».

سهد حدیث را «سلسلۀ راویام حدیث از صاحب کتاب تا معصلوم » معرفلی نملوده و از دو

جهبه ،سهد را بررسی میکهد:

الللف) «جزئ لی» کلله شللهاخت احللوال ت لکت لک راوی لام اسللت و بللرای آم بایلد بلله کتللابهللای

رجال ،فهرست و طبقات رجوع کرد.

ب) «کل لی» ای لن مرحللله ،بلله بررس لی اتصللال سللهد تللا معصللوم

م لیپللردازد .تصللحیفهللا و

تقطیعهای سهد نیز مشخا میشود و بلرای آ گلاهی از میلزام اعتبلار سلهد بله طلور کللی و پلی

بردم به نقاط قوت و ضعف آم ،چهد راهکار ارائه میکهد.
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نقلد محتلوایی ،راهحللل دیگلری در اعتبارسللهجی احادیلث اسلت کلله نویسلهده ،آنهللا را در دو

دسته قرار داده است:

الف) روشهایی که مخصوص دورام حضور است؛
ب) روشهایی که در همه دورامها کاربرد دارد.

از دی للدگاه نویس للهده ،دریاف للت مع للارح از ام للام

و اص للحاب خ للاص و و عرض لله ب للر آنه للا،

روشهلای نقللد محتلوایی در دورام حضللور بله شللمار مللیرود .عرضله بللر قلرآم و سللهت قطعیله،

مخالفت با عامه ،ادبیات و موافقت با عقل ،تاری مطمئن ،علوم قطعی و فطرت انسلام را از
روشهایی میداند که در همه دورامها کارآیی دارد.

اعتبار مصدر ،عهوام پایانی این فصل است که آم را چهین بیام میکهد:
مللراد از مهبللع ،نخسللتین مکتوبللات حللدی ی اسللت کلله شللامل مکتوبللات خللود ائملله

شاگردام آنها و هر متن مکتوبی که برای اولینبار نوشته شده باشد ،میشود.

،

وی سه مالک عمده در سهجش اعتبار مهابع حدیث را عرضه ملیکهلد .1 :ویژگلیهلای کللی

کتاب؛  .2شخصیت مؤلف؛  .3متن کتاب.

بخش دوم :اعتبارسنجی و دانش تخر یج
بخش دوم« ،اعتبارسهجی و دانش تخریج» را به تبیین ارتبلاط دانلش تخلریج _ کله سلهد،

متن و محتوا را ارزیابی میکهلد _ در سلهجش اعتبلار احادیلث اختصلاص داده اسلت .دو فصلل

اص لللی در آم ق للرار دارد :ال للف) تعری للف ،جایگ للاه ،ض للرورت و اهللداح تخ للریج؛ ب) پیش للیهه ،و
مهبعشهاسی دانش تخریج.

در فصل اول بخش دوم ،ابتلدا بله«تعریلف» تخلریج پرداختله کله در سله قسلمت اصللی قلرار

دارد .1 :مفهومشهاسی؛  .2واژگام مترادح؛  .3واژگام مرتبت.

ابتللدا مفهللومشهاس لی کلملله تخللریج آمللده کلله لغللت آم دارای دو اصللل معهللایی آورده شللده

اسللت؛ یکلی در معهللای خللار ج شللدم و آشللکار شللدم کلله ضللد معهللای دخللول اسللت و دیگللری در
معهای اجتملاع دو رنلگ مختللف در یلک شلی  .سلپ

بله معهلای اصلطالحی میلام محلدثام

پرداخته که اقدام علمای شیعه را تخریج عملی میداند؛ زیرا بحث نظلری از ایشلام در زمیهله
تخللریج یافللت نشللده اسللت .در اداملله چهللار اصللطالح از مهظللر علمللای اهلسللهت بللرای دانللش
تخریج ارائه میدهد:

آنها به ناقل رسیده است.

 .2مرادح با کتاب مستخر ج.

 .3ب لله معهلللای بیلللروم آوردم احادیل لث از البلللهالی کت للابهلللای حلللدی ی و روایل لت کلللردم

آنها با سهد.

 .4داللت و راههمایی.

مرحلله بعلدی بررسلی واژۀ تخلریج نلزد فقیهلام و اصلولیام اهللسلهت اسلت کلله آم را دارای

کاربردهای متفاوتی دانسته و در چهار دسته جمع میکهد.

«واژگ للام مت للرادح» مرحل لله بع للد اس للت ک لله ب لله ش للهاخت لغ للات مش للابه و مت للرادح تخ للریج

اختصاص دارد .در این قسمت سه لغت آورده شده است:

« .1مستخر ج» که «اسم مفعول استخراج ،به معهای بیروم آمده است.
أ
« .2مخر ج» که به معهای «موضع و محل خروج یک شی » است.

« .3اخراج» که «بیشتر محلدثام آم را بلا تخلریج متلرادح دانسلتهانلد و برخلی تفلاوتهلایی

بین این دو اصطالح ذکر کردهاند.

گزارشی از پایاننامۀ «دانش تخریج و نقش آن در اعتبارسنجی احادیث»

 .1مرداح با «اخراج» به معهای ابراز و آشکار کردم حدیث با ذکر راویانی که روایلت از طریل

95

«واژگ للام مرتب للت» قس للمت دیگ للر ایل لن فص للل اس للت ک لله مهللمتللرین اصللطالحات را معرفللی

ملل لیکهل للد؛  .1مراتل للب تخل للریج؛  .2طل للرق تخل للریج؛  .3اصل للول تخل للریج؛  .4قواعل للد تخل للریج؛
 .5کتابهای تخریج.

جایگاه دانش تخریج ،قسمت دوم از این فصل است که به نقش مهم آم اشاره میکهد:
دانش تخریج میتوانلد رابلط سلهد ،ملتن و مهبلع حلدیث باشلد .بهلابراین ،جایگلاه بسلیار

مهمی در شهاسایی اصالت حدیث ،اصالت مهبع و اصالت متن دارد.

قسلمت سللوم از فصللل اول بلله تبیللین «ضلرورت و هللدح» تخللریج اشللاره دارد کلله حاصللل آم

شمردم هفده فایلده بلرای ایلن دانلش اسلت؛ از جملله آنهلا بله ایلن ملوارد ملیتلوام اشلاره کلرد:

 .1مسللهد نمللودم روایللات؛  .2بازیللابی اسللهاد صللحیح بللرای روایللات ضللعیف؛  .3افللزایش طللرق
روایللات؛  .4شللهاخت تصللحیف و تحریللف سللهدی و متهللی؛  .5شللهاخت مللوارد نقللل بلله معهللا،

تقطیللع و سللقط در سللهد و مللتن؛  .6شللهاخت روایللات مسللتفیض و متللواتر؛  .7کشللف احادیللث

متعللار

؛  .8شللهاخت شللیوه ،ذوق ،روش و سلللیقۀ مؤلف لام در گللزیهش احادیللث؛  .9شللهاخت

طبقات راویام و. ...
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فصل دوم از بخش دوم ،به «پیشیهه و مهبعشهاسی دانش تخریج» اشاره دارد .این فصل

را در دو قسمت «پیشیهه» و «مهبعشهاسی دانش تخریج» ارائه میکهد.

ابتدا وارد بحث «پیشیهه» میشود و در آم به کارهای قبلی انجام گرفته در دانلش تخلریج

اشاره میکهد .نگارنده اذعام دارد که در میام شیعه ،کتابی مستقل در اینباره نگاشته نشده

است؛ زیرا در زمام حضور عرضه و دریافت از معصوم ،ما را از این دانش مستغهی میکهلد ،املا
در زمامهای بعدی تخریج در میام کتابهای علما به صورت پراکهده و در خالل کار بلر روی

احادی لث ارائلله شللده اسللت .در می لام اهلسللهت ،بعللد از صللحابه و نگاشللته شللدم کتللابهللای

حللدی ی و تفس لیری و ذکللر نکللردم اسللهاد آنهللا ،علمللا بللرای شهاسللایی احادیلث بلله تخللریج آنهللا
پرداختهد .درباره «اولین تخریجنوی » و اختالح میلام آم سلخن بله میلام ملیآورد و بله نلام
ترمذی ،قرطبی ،خطیب بغدادی و نووی به عهوام اولین نگارندگام اشاره دارد.

مرحللله بعللد« ،مهبللعشهاس لی دانللش تخللریج» اسللت کلله در آم مهللابع تخللریج را در دو دسللته

«کتللابهللای تطبیق لی» و «کتللابهللای نظللری» معرف لی م لیکهللد .مهللابع تطبیق لی کتللابهللایی
هستهد که به تخریج عملی احادیث پرداختهاند و مهابع نظری ،قواعد ،اصلول ،اقسلام ،روش

و به طور کلی مباحث نظری علم تخریج را بحلث کلردهانلد .در مهلابع تطبیقلی ،کتلابهلا را بله

چهلار دسلته «کتلابهلای جللامع»« ،کتلابهلای فقهلی»« ،کتللابهلای تفسلیری»« ،کتلابهللای

فضلائل ،اخللالق و تصللوح» تقسلیم کللردهانللد کلله در مجمللوع نللام  15کتللاب را آورده و ویژگلی هللر
یک را بیام ملیکهلد .در مهلابع نظلری ،نگارنلده نلام  12کتلاب را ذکلر کلرده و بله توضلیح دربلاره

کتاب و محتوای آم میپردازد.

بخش سوم :روششناسی تخریج احادیث
نگارنده پ

از مباحث مقدماتی ،مهمترین مباحث خلود را در ایلن بخلش قلرار داده اسلت

که متشکل از چهار فصل است:

الف) شهاسایی و تحلیل گونههای تخریج حدیث؛
ب) قواعد تخریج حدیث؛

ج) عملکرد دانشمهدام شیعه و اهلسهت؛

د) نقش گونهها و قواعد تخریج در دفاع از حدیث.

در اولین فصل از بخش سوم ،به بحث گونهشهاسی تخریج پرداختله و شهاسلایی و تحلیلل

انواع راهکارهای تخریج حدیث را بیام میکهد .نگارنده در ابتدا ،روش کار خود در ایلن فصلل
علمای اهلسهت در بیام طرق تخریج حدیث ،نظریات مختلفی ارائه کلردهانلد .پل

از

مطالعه ،دقت و مقایسۀ این طرق ،در جمعبهدی آنها میتوام پهج طری ارائه کلرد .بله
دلیل اینکه هر کدام از روشهای تخریج حدیث ،ابزار خلاص خلود را دارد ،پل

از بیلام

هر شیوه ،کتلابهلایی کله در آم روش کلابرد دارد معرفلی ملیشلوند .نکتلۀ دیگلر ایلنکله
همۀ این طرق تخریج ،در شیعه هلم کلارآیی دارد .بهلابراین ،پل

از معرفلی هلر دسلته از

کتابهای اهلسهت ا گر اثری معادل یا شبیه آم در شیعه وجود داشته باشد ،به عهوام

نمونه نام برده میشود.

روشهایی که در این فصل مورد بحث قرار میدهد عبارتاند از:

 .1تخلریج از طریل شللهاخت راوی حلدیث :در ایلن روش کتلابهلای مللورد نیلاز در کاربسللت

ای لن دانللش ،مانهللد مسللهدها و معجمهللا را معرف لی م لیکهللد .در اداملله نللام و ش لیوه اسللتفاده از
کتابهایی آورده میشود که در صورت نیاز و یا نیامدم نام راوی در هر یک مهابع گفته شده،
بتوام به آنها رجوع کرد که در چهد دسته ارائه شدهاند.

 .2تخریج حدیث به کمک کلمات ابتدای متن حدیث :ایلن شلیوه در ملواردی کلاربرد دارد
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که ابتدای ملتن حلدیث شلهاخته شلده باشلد و همچهلین بایلد الفلاظ احتملالی و مشلابه را ملورد
دقت قرار داد .در ادامه کتابهای کاربردی در این زمیهه از تخریج را دستهبهدی میکهد.

 .3اسلتخراج حللدیث بلله کملک کلمللات بللارز ملتن (کلیلدواژه) :تفللاوت ایلن طریل تخللریج بللا

روش پیشین ،این است که در این روش ،ممکن است کلمۀ بلارز ملتن ،در ابتلدا ،وسلط یلا آخلر

حدیث باشد ،در حالیکه در شیوۀ گذشته ،تهها با لف ابتدای متن ،تخریج انجام ملیگرفلت.
مهلمتللرین کتللابهللای مللورد اسللتفاده در ایلن روش در سلله دسللته بررسلی و نللام بللرده شللدهانللد؛
مانهد المعج المفهن أللففظالح یثالوبو  ،سون ابن مفجه و کتابهای غریب الحدیث.
 .4روش پرفای لده دیگللری کلله متعللر

م لیشللود ،اسللتخراج حللدیث بلله وسلیلۀ موضللوع آم

اسلت .کللاربرد ایلن روش بلرای کسللانی اسللت کلله بله فهللم حللدیث دسلت یافتلله باشللهد؛ محللدود

کللردم موضللوع ،اسللتفاده بیشللتری از ای لن روش بللرای آنهللا دارد .کتللابهللای ایلن روش بلله دو
دسته تقسیم شدهاند:

الف) کتابهایی که بر اسا

موضوعات مرتب شدهاند ،مانهد صحیح بخفی ؛

ب) کتابهایی که در موضوع خاصی تالیف شدهاند.

این کتابها در موضلوعات متعلددی دسلتهبهلدی شلدهانلد؛ مانهلد تفسلیراثری ،اعتقلادی،
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فقهی ،سیره و شمایل ،فضایل صحابه ،آداب و اخالق و کتابهای زهد.

 .5استخراج حدیث به کمک وصف خاص حدیث :ایلن وصلف خلاص ملیتوانلد از اوصلاح

سلهد یلا ملتن حللدیث باشلد .بلرای تخلریج حللدیث بلا وصلف خلاص سللهد ملیتلوام از سله دسللته
کتاب زیر بهره گرفت:

الللف) کتللابهللایی کلله مللالک جمللعآوری آنهللا اوصللافی بللوده کلله خللاص سللهد اسللت؛ مانهللد

کتابهایی که بر اسا

صحت و ضعف سهد ،کتابها را آوردهاند.

ب) کتابهای مبهماتاإلسهاد؛ مالک جمعآوری این کتابهلا ،احلادی ی بلوده کله در سلهد

آنها نوعی ابهام وجود داشته است.

ج) کتابهای احادیلث مسلسلل؛ در ایلن کتلابهلا احادیلث مسلسلل گلردآوری شلدهانلد؛ بله
ْ

عهوام نمونه میتوام به کتاب الموفهل َالسل َسوة اویاألحفدیوثالمسلسولة تلألیف عبلدالباقی ایلوبی

اشاره کرد .در مواردی که تخریج به کمک اوصاح خاص متن انجام میشلود هشلت دسلته از

کتابها را نلام ملیبلرد کله بلرای نمونله ملیتلوام بله ایلن ملوارد اشلاره کلرد :کتلابهلای ناسل و
مهسوخ ،کتابهای مبهمات ،کتابهای احادیث قدسلی و کتلابهلایی کله احادیلث متلواتر را

جمع آوری کردهاند.

فصیییل دوم از بخ للش س للوم ایل لن پایل لامناملله ،ب لله بیل لام «قواعللد تخللریج» اختصللاص دارد.

نویسهده این قاعدههلا را در سله قسلمت قواعلد درایلهای ،قواعلد رجلالی و قواعلد مهبلعشهاسلی

آورده و بررسی کرده است .درباره نقش و اهمیت شهاسایی این قواعد مینویسد:

بللا توجلله بلله تأثیرگللذاری و ارتبللاط مسللتقیم تخللریج بللا رشللتههللای دیگللر علللوم حللدیث و
تفاوت اساسی در برخی مبانی با اهلسهت ،باید قواعد درایلهای ،مهبلعشهاسلی و رجلالی

تأثیرگلذار در تخلریج حلدیث را شهاسلایی و تلدوین کلرد تلا بتلوام بله کملک آم بله تخللریج
واقع لی و صللحیح حللدیث دسللت یافللت .قواعللد درای لهای بیشللتر در مباحللث مقللدماتی،
اصللطالحات و کلی لات ،قواعللد مهبللعشهاس لی در اسللتخراج و بللهکللارگیری مصللادر و قواعللد

رجالی در سهد شهاسی کاربرد دارد.

 .1قواعلد درایلهای :در ایلن قسلمت بله شهاسللاندم و بررسلی مهلمتللرین قواعلد درایلهای کلله
تأثیرگذاری بیشتری در ّ
صحت تخریج دارند پرداخته است .در مجموع ،هفت قاعلده را بیلام

کرده که ابتدای آم «مشخا بودم معهای حدیث» بلوده و اهمیلت فراوانلی را بلرای آم قائلل

شده است.

متتابعات حدیث ،آم است که حدیث اصلل و متلابع در حقیقلت یلک حلدیث باشلهد و ناسل و

مهسوخ درواقع یک حدیث نیستهد.

قاعده سوم «دقت در طری تحمل حدیث» است تا احادی ی کله در آنهلا تلدلی

شهاسایی شود.

ر خ داده،

قاعللده چهللارم «مللالک وحللدت و تعللدد حللدیث» نللام دارد کلله مللال ک شللمارش احادیللث در

تخللریج بای لد براسللا

معی لار ش لیعی باشللد؛ چللوم اهلللسللهت در شللمارش روای لات تههللا طللرق را

میشمارند ،نه متوم را.

پهجمین قاعده «تخریج تمام حدیث» است که به دلیل امکام وجود قریهه باید بله صلدر و

ذیل حدیث توجه کرد و کل آم را تخریج نمود .قاعده ششم «تخریج احادیلث تکلراری» اسلت

که در آم احادیث تکراری و متوم مشابه نیز باید بررسی شود.

آخرین قاعده «تخریج؛ خاص کالم معصوم » است که در آم ،تخریجکههده بایلد بله ایلن

نکتلله توجلله داشللته باشللد کلله اصللل در کتللابهللای حللدی ی شلیعه ای لن اسللت کلله روایلات را بلله
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معصوم

برسانهد و از غیر معصوم چیزی نقل نکههد.

 .2قواعد مهبعشهاسی :نگارنده تخریج مهبع و مصدر را یک قسم از تخریج حدیث دانسته

و شلهاخت قواعللد مهبللعشهاسلی را در تخللریج دقیل ملؤثر ملیدانللد .وی نله قاعللده را بلله عهللوام
مهمترین قواعد این قسمت ذکر میکهد:


یکلم .ارجلاع بله مصلدر اصللی مسلهد :در ایلن شلماره بلرای ارجلاع حلدیث بله مصلدر ،دو قیلد

اصلی بودم و مسهد بودم را لحاظ کرده اسلت کله در صلورت علدم دسلتیابی بله مصلدر اصللی،
مصدر فرعی و سلپ

مصلدری کله از فرعلی نقلل کلرده جلایگرین آم ملیشلود .نگارنلده مهظلور

خود از اصلی بودم را با دو مالک قدمت کتاب و اهمیت کتلاب بیلام ملیکهلد .تأ کیلد بعلدی بلر
روی واژه مسهد است که حدیث باید تا معصوم دارای سهد سلسله باشد.

دوم .گزارش مصادر جوامع حدی ی :به این معها کله ا گلر در یکلی از جواملع حلدی ی ،روایتلی

نقل شده بود و مصدر آم معلوم بود ،در تخریج باید مهبع اصلی را ذکر کرد.

سوم .گزارش روایت از متقدمترین مهبع :در تخریج ،اگر حدی ی چهد مهبلع داشلت بایلد بله

متقدمترین مهبع ارجاع داد.

چهارم .داخل کردم کتابهای متأخر در محدودۀ تخریج :به دلیل برخی فوایلد مانهلد ذکلر

علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394

100

سهد یک حدیث ،استفده از مهابع متأخر در تخریج سودمهد شمرده شده است.

پهجم .تخریج در روایات ضلعیف :بله دلیلل تفلاوت ملالکهلا در سلهجش اعتبلار حلدیث در

زمامهای گوناگوم ،احادیث ضعیف نیز تخریج میشوند.

ششم .ورود کتلابهلای ضلعیف در تخلریج :دلیلل آم را ایلن ملیدانلد کله همله روایلتهلای

کتابهای ضعیف ،از دایره حجیت خار ج نیستهد.

هفل للتم .دخل للول کتل للابهل للای موضل للوعات در تخل للریج :نویسلللهده اسلللتفاده از کتلللابهل للای

موضللوعاتنگللاری را در تخللریج سللودمهد م لیدانللد و دلی لل آم را ذکللر بسلیاری از روایلات مانهللد

فضایل اهلبیت

در آنها میداند

هشللتم .تخللریج حللدیث در کتللابهللای شللر ح :اسللتفاده از کتللابهللای شللر حالحللدیث کمللک

زیادی در تخریج یک حدیث میکهد

نهم .تخریج حدیث در کتابهای غیرحلدی ی :مراجعله بله کتلابهلای غیرحلدی ی ،مانهلد:

جغرافیا ،لغت ،انساب ،فقه و ...کمک بسزایی در تخریج یک حدیث میکهد.

 .3قواعد رجلالی :تخلریج سلهد ،نلوعی دیگلر از تخلریج اسلت .شلهاخت و بلهکلارگیری قواعلد

رجلللالی ،در تخل لریج صلللحیح حلللدیث ،تلللأثیری مسلللتقیم دارد .در ایل لن قسلللمت سللله راهکلللار

ارائه میکهد:

یکم .دخول کتابهای رجالی اهلسهت در تخریج راویام شیعی؛

دوم .لزوم بررسی سهدی همه روایات؛

سوم .تخریج توابع حدیث.

حللدیث تللابع همللام حللدیث اصللل اسللت ،امللا بللا طریق لی دیگللر نقللل شللده اسللت .کللاربرد ایلن

قاعللده را در مللواردی ذکللر م لیکهللد کلله تههللا تخللریج سللهدی و مته لی اسللت؛ وگرنلله ا گللر تخللریج
محتوایی نیز مورد نظر باشد ،الزم است شواهد آم حدیث هم تخریج شود.

فصییل سییوم از بخللش سللوم دربللاره «عملکللرد دانشللمهدام ش لیعه و اهلللسللهت» در دانللش

تخریج اسلت .ایلن فصلل را از دو مهظلر بررسلی می کهلد؛ ابتلدا «عملکلرد عالملام شلیعه» دربلاره
تخریج و سپ

«عملکرد عالمام اهلسهت».

نظللر نویسللهده دربللاره عالمللام ش لیعه ای لن اسللت کلله آنهللا اگرچلله در اصللول ،قواعللد و مبللانی

دانش تخریج ،کتابی تألیف نکردهاند ،اما بیشتر آنها به مسئلۀ تخریج حدیث توجله داشلته و
ترتیب تاری وفات آورده و بلا ذکلر نمونلههلای متعلدد ،عملکلرد هلر یلک را بررسلی کلرده اسلت؛
علمایی همچوم احمد بن محمد بن خالد برقی ،محمد بن حسن بن فروخ صفار ،محمد بن

یعقوب کلیهی ،محمد بن ابراهیم نعمانی ،جعفر بن محمد بن قولویله قملی ،محملد بلن عللی

بلن حسلین بللن بابویله قملی ،ابللوجعفر محملد بللن حسللن طوسلی و سلید رضلی اللدین عللی بللن

موسی بن جعفر بن طاوو .

نگارنده درباره عملکرد عالمام اهلسهت می گوید:
عالمام اهلسهت به دلیل مشکالت فراوانی که در روایات خود مشاهده میکردنلد ،نیلاز

بیشتری به تخریج احسا

کردند .به همین دلیل کتابهای تخریجلی فراوانلی تلألیف

کردند؛ به گونهای که گاهی یک کتاب خاص برای تخریج روایات کتاب پیشین نوشلته

شده است.

در اداملله نللام هفللت تللن از علمللا مانهللد احمللد بللن محمللد بللن حهبللل ش لیبانی ،محمللد بللن
اسماعیل بخاری ،مسلم بلن ّ
حجلاج قشلیری نیشلابوری ،ابلو محملد عبلداهّلل بلن عبلدالرحمن
دارمی را به ترتیب سلال وفلات ذکلر کلرده و بلا آوردم نمونلههلای فلراوام بلرای هلر یلک ،کلارکرد
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آنها در دانش تخریج را توضیح داده است.

آخرین فصل پایامنامه و چهارمین فصل از بخش سوم به «نقش تخریج در دفاع از حدیث

و ارتباط آم با استفاضه و تواتر» پرداخته است .نظر نویسهده بر این است که تخلریج حلدیث،

هللم بلله اعتباریللابی حللدیث کمللک م لیکهللد و هللم بلله آسللیبشهاس لی ،و مجمللوع ای لن دو بلله
اعتبارسهجی حدیث میانجامد؛ یعهی با اعتبلاریلابی و آسلیبشهاسلی اسلت کله اعتبلار سلهجی

کاملل ملیشلود .در ایلن فصلل ،فایلدههلای بهلرهگیلری از دانلش تخلریج کله در سلهجش اعتبللار
روای لات مؤثرنللد ،مللورد بررس لی قللرار گرفتلله کلله در دو قسللمت «اعتبللاری لابی» و «آس لیبشهاس لی»

تهظیم شده است.

_ اعتباری لابی حللدیث :وی ای لن عهللوام را از مهللمتللرین کللارآییهللای تخللریج در ای لن فصللل

دانسته و بیست فایده از فایدههای بهرهگیری از تخریج _ که در اعتبارافزایی روایات مؤثرنلد _
را بررسی کرده و نمونههایی از هر کدام آورده است .تعلدادی از ایلن فوایلد عبارتانلد از :خلروج

سهد از مجهول بودم ،رفع ارسال سهد و مسهد کردم روایات ،شهاسایی روایلات تکلراری ،رفلع
مشکل تاریخی روایات ،بازیابی اسهاد صحیح برای روایات ضعیف ،یافتن مشترکات حلدی ی

فرقین ،حل معضل عدم تطاب جلواب بلا سلؤال ،رفلع معضلل تقطیلع در روایلات ،یلافتن سلهد
علوم و معارف قرآن و حدیث
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شیعی برای حدیث ،رفع اتهام کذب یا وضع یک روایت.

_ آسیبشهاسی حدیث :دانش تخریج ،از مهمترین ابزارهای شهاسلایی آسلیبهلای متهلی

و فرامتهی حدیث به شمار میرود که از دیگر فواید ایلن عللم معرفلی شلده اسلت .ادامله مطللب
به بررسی آسیبهای حدیث که بله کملک تخلریج شهاسلایی شلده اختصلاص یافتله کله بلا ذکلر
نمونههلای فلراوام و مهاسلب پایلام یافتله اسلت .نگارنلده هشلت آسلیب از آسلیبهلای وارد بلر

ح للدیث را برش للمرده اس للت؛ از جمل لله ش للهاخت تص للحیف ،کش للف افتل لادگی و س للقط در س للهد،
شهاسللایی مللوارد تقطیلع شللده ،نقللل بلله معهللا ،شللهاخت مللوارد قلللب ،اثبللات نللاقا بللودم یلک
کتاب ،شهاسایی حدیث مزید.

در انتها نتیجهگیری از پایامنامه آورده شده که به بخشهای مهم آم اشاره میشود.

حدیث به عهوام مهمتلرین مهبلع فهلم دیلن پل

از قلرآم ،در گلذر تلاری دچلار آسلیبهلای

متهی و فرامتهی فراوانی شده است .برخی از آسیبهای به وجود آملده در حلدیث ،مانهلد مهلع
تدوین حدیث و تقیه ،مربوط به مرحلۀ صدور آم و برخی دیگر مانهلد وجلود روایلات مضلطرب

و روایلات ناسل و مهسللوخ مربللوط بلله مضللموم حللدیث اسللت .بلله دلیلل وجللود ایلن آسلیبهللا،

سهجش اعتبار احادیث ضرورت مییابد .سه راهکار اصلی سهجش اعتبار روایات ،عبارتانلد

از اعتبار سهدی ،اعتبار محتوایی و اعتبار مصدری.

گرچه علمای شیعه به تخریج عملی روایلات پرداختلهانلد ،املا بله دلیلل علدم ارائلۀ مباحلث

نظری دانش تخریج ،تعریفی برای تخریج حدیث از دیدگاه دانشمهدام شلیعه یافلت نشلد .از

نظللر محللدثام اهلللسللهت ،تخللریج در چهللار معهللا بلله کللار رفتلله اسللت .فقیهللام و اصللولیام نی لز
تعریفهای متفاوتی از تخریج ارائه دادهاند.

تللاکهوم آثللار فراوان لی در تخللریج حللدیث تللألیف شللده اسللت .برخلی از آنهللا بلله تخللریج عمللی

حدیث پرداخته و تعدادی از آنها دربارۀ مباحث نظری دانش تخریج _ که غالبا قواعلد و طلرق
تخریج حدیث است _ بحث کردهانلد .بررسلی کتلابهلای تطبیقلی تخلریج نشلام ملیدهلد کله
ضرورت تلألیف چهلین کتلابهلایی از زملانی احسلا

شلد کله احادیلث ،بلا سلهد نلاقا یلا ملتن

تقطیع شده در آثار فقهی ،تفسیری و اخالقی مؤلفام آورده شد .به هملین دلیلل ،اوللین کتلاب

تخللریج در قللرم سللوم نوشللته شللد .در ایلن میلام ،برخلی کتللابهللا بلله تخللریج مللتن پرداختهللد و
تعدادی بله تخلریج سلهد و بعضلی هلم بله هلر دو .گرچله غاللب تخلریجنویسلام اهللسلهت ،بله

برگردانلدم آنهللا بله اصللل ،دو کتلاب صووحیح بخوفی و مسوول بلوده اسللت و هملین مطلللب باعللث

تکراری شدم بسلیاری از مطاللب آنهلا شلده اسلت .نکتله دیگلری کله ملیتلوام از ایلن پلژوهش

نتیجه گرفت ،این است کله بیشلترین تخلریجهلا در احادیلث فقهلی انجلام شلده اسلت .برخلی
مؤلفام در آثار خود ،به تخریج حدیث بسهده نکردهاند و در کهلار تخلریج ،مطاللب دیگلری نیلز

آوردهاند که گاهی موارد همام مطالب جهبی ،فایدهای بیش از خود تخلریج دارد .نکتلۀ دیگلر

اینکه همۀ کتابهای نظری دانش تخریج در قرم اخیر تألیف شدهاند.

علمای شیعه ،گرچه در اصول ،قواعد و مبانی دانش تخریج ،کتابی تألیف نکلردهانلد ،املا

غالب آنهلا بله مسلئلۀ تخلریج حلدیث توجله داشلته و بله شلیوههلای متعلدد بله تخلریج حلدیث

پرداختهاند .از احمد بن محمد بن خالد برقی ،محملد بلن حسلن بلن فلروخ صلفار ،محملد بلن

ابللراهیم نعمللانی ،گرفتلله تللا صللاحبام جوامللع اولیله هملله بلله تخللریج حللدیث دقللت داشللتهانللد و
نمونههای فراوام تخریج در آثار آنها یافلت ملیشلود .تخلریج در شلیعه محلدود بله ایلن دورام

نبوده و در جوامع ثانویه نیز ادامه یافت ،به گونهای که میتوام گفت بیشلترین و کامللتلرین

تخریجهلا توسلط شلی حلر علاملی انجلام گرفتله اسلت .در اهللسلهت میلز هملۀ صلاحبام کتلب

گزارشی از پایاننامۀ «دانش تخریج و نقش آن در اعتبارسنجی احادیث»

تخللریج روای لات ی لک کتللاب خللاص پرداختللهانللد ،امللا مبهللای غالللب آنهللا در ارجللاع احادی لث و
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س للته ب لله تخ للریج ح للدیث توج لله داش للتهان للد و بیش للترین تخ للریجه للا را مل لیت للوام در ص ووحیح

مسل یافت.

الزملۀ ایلن همله توجله بله تخلریج حلدیث ،قواعلدی مهسلجم و ملهظم اسلت .نگارنلدۀ ایلن

سطور با جستوجوی گستردهای کله در ایلن ملورد انجلام داده ،بله ایلن نتیجله رسلیده اسلت

کلله در اهلللسللهت تللا حللدودی هللر چهللد نللاقا ،برخلی قواعللد بللرای تخللریج حللدیث بیلام شللده
است؛ اما عالمام شیعه هرچهد به تخریج عملی حدیث عهایت و توجه داشتهاند ،اما تلا کهلوم
پژوهشی مستقل در مباحلث نظلری آم انجلام نلدادهانلد .از ایلنرو ،بلا بهلرهگیلری از تجربیلات

اهلسهت و تحقیقاتی که در مهابع حدی ی شیعه و نحوۀ تعامل عالمام با حدیث انجام شلد،

قواع للدی م للهظم ب للرای تخ للریج ح للدیث ،شهاس للایی و معرفللی ش للده کلله در سلله دسللتۀ قواع للد
درایهای ،مهبعشهاسی و رجالی ارائه گردیده است.

آثار و فایدههای فروانلی بلر تخلریج حلدیث مترتلب اسلت .بایلد گفلت بلا تخلریج هلر حلدیث،

هملۀ طللرق ،مهللابع ،مللتنهلا و محتواهللای مختلللف آم مشللخا ملیشلود .هملین امللر ،باعللث
میشود بسیاری از احادیث که در نگاه اول مهفرد به نظر میرسهد ،از انفلراد خلار ج شلوند و بله

حد استفاضه یا حتی تواتر (مضمونی و محتوایی) برسهد .هرچه نقلهای یلک حلدیث بیشلتر
علوم و معارف قرآن و حدیث
سال اول ،شمــاره  ،3تابستان 1394

104

باشللد ،اطمیهللام نسللبی بلله آم بللاالتر رفتلله و ای لن خللود نللوعی دفللاع از حللدیث اسللت .بهللابراین
تخریج یکی از مهمترین راههای اعتبارسهجی احادیث است که بله کملک آم هلم اعتباریلابی
روایات ممکن میشود و هم شهاخت آسیبهای سهدی و متهی آنها ممکن میگردد.
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