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واژهسژوهیوشنائتتحلیلیمنابعنظریدانشتخریج 


دراهلسنت 
عباس محمودی

2

چکیده
تخریج یعنی خارج کردن متنها ،موضوعات ،محتواها و طرق متعـدد حـدیث از مصـادر
آن .این موضوع ،ابتدا زیرمجموعه قواعدالحدیث یا درایةالحدیث بوده و اکنـون ،دانشـی
مستقل به حساب ميآید .کاربرد تخریج ،آسیبشناسي و اعتباریابي حـدیث اسـت .اهـل
ّ
سنت در روشمندسازی و بـه کـارگیری ایـن دانـش فعالیـتهـای فراوانـی داشـتهانـد کـه
شناخت آن برای تولید دانش تخریج شیعی ضروری است .یکي از حوزههای تالش اهـل
ّ
ّ
سنت در دانش تخریج ،نگارش منابع نظری متعدد است .بر این اساس ،پژوهشي جـامع
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شیرمحمد علی پور عبدلی

1

جهت شناسایي منابع نظری این دانش ضروری است .هدف این پژوهش ،تبیـین معنـای
تخریج و معرفي تحلیلی مهمترین کتابهای تألیف شده در مباحث نظری دانش تخـریج
است .فایده آن ،عالوه بر تبیین جایگاه این دانش ،ارائه سرنخهای پژوهشی برای انجـام
تحقیقات شیعی است .بخش اول این مقالـه بـه واژهپژوهـی تخـریج پرداختـه اسـت و در
 .1کارشناس ارشد علوم حدیث و پژوهشگر مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم.
 .2عرو هیئت علمی دانشگاه لرستان.
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بخش دوم با بررسی متن و مقدمه کتابها ،برای نخستین بار ،معرفـی جـامع ،تحلیلـی و
مقایسهای از مهمترین منابع نظری تخریج ارائه میگردد.
کلینندواژههننا :کتــابهــای تخــریج ،قواعــد و اصــول تخــریج ،آســیبشناســی حــدیث،
اعتبارسنجي حدیث ،علوم حدیث.

مقدمه 

مهمترین منبع دین اسالم در نزد اهل سنت پس از قرآن ،کلمات و احادیث پیامبر

است.

به دلیل اینکه در دوره نقل شفاهي ،احادیث پیامبر و اقوال صحابه با سند در سینهها حف و یا در
کتابها ثبت ميشد ،دانشمندان اهل سـنت نیـازي بـه تخـریج حـدیث احسـاس نکردنـد؛ امـا بـا
نویسندگان کتابهاي تفسیر ،فقه ،سیره ،اخـالق و...
گذشت زمان و طوالني شدن اسناد ،برخي
ِ
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اسناد و مآخذ احادیث خود را ذکر نکردند .از طرف دیگر ،احتجاج به آن احادیث ،در گرو شـناخت

سند و منبع آنها بود .از این رو ،گروهي از حافظان و محدثان به مأخذیابي احادیث همت گماردند
که این عمل را تخریج نامیدند.

7

گرچه تخریج در ابتدا جزو درایةالحدیث یا قواعدالحدیث بوده ،اما در حال حاضر ،خود علمـي

ّ
مجزا و یکي از شاخههاي مهم علوم حدیث محسوب ميشود .کـارایي تخـریج ،آسـیبشناسـي و
اعتباریابي حدیث است که مجموع آن را ميتوان اعتبارسـنجي نامیـد .مقصـود از تخـریج در ایـن
تحقیق ،طریقي است که ما را به منابع ،طرق و متنهای مختلف یک حدیث و محتواهای مشابه
آن برساند .شیعه هم در هندسه دانشهای حدیثی خود به روشمندسازی این دانش احتیـاج دارد.
بر این اساس ،کالن پروژهای طراحـی شـده کـه یکـی از موضـوعات آن بررسـی منـابع (نظـری و
تطبیقی) دانش تخریج اهلسنت است و به دلیل این کـه تحقیـق و پژوهشـي مسـتقل در جهـت
معرفي منابع این دانش وجود ندارد ،انجام این پژوهش ضرورت مـییابـد .هـدف از ایـن نگاشـته،
تبیین معنای تخریج و شناسایي تحلیلي کتابهاي نظري دانش تخریج است .فایـده ایـن مقالـه،
شدن اهمیت و جایگاه علم تخریج و ایجاد انگیزه در پژوهشـگران
آشنایي با منابع تخریج ،روشن ِ
عرصه حدیث براي تالش بیشتر در این حوزه است.

1۵۶

 .1ر.ک :حصول التفریج باصول التخریج ،ص.2۶

محدثان و علماي اهلسنت ،کتابهاي فراواني 7در دانش تخریج تألیف کـردهانـد کـه بـه دو
دسته تقسیم ميشوند .برخي کتابها ،قواعد ،اصول ،اقسام ،روش و به طور کلي مباحث نظـري
این علم را بحث کرده و برخي دیگر به تخریج احادیث پرداختهاند .این نوشتار ،به معرفـي کتـاب-
های نظری ميپردازد .اثری مستقل ،که به شناسایي منابع این دانش پرداخته باشد ،یافت نشد.
این تحقیق ،در جهت معرفي تحلیلي و سبسشناسي منابع نظري علـم تخـریج حـدیث ،در دو
ِ
بخش تنظیم شـده اسـت :الـف) واژهپژوهـي تخـریج؛ ب) معرفـي تحلیلـی منـابع نظـري دانـش
تخریج .
الف.واژهسژوهیتخریج 

.0مفهومشناسی

مفهوم مهمترین واژه این تحقیق یعني لفـ
مقصود از مفهومشناسي در این مقاله ،آشنایي با
ِ
تخریج از نظر لغت ،اصطالح محدثان ،فقیهان و اصولیان است.
0.0تخریجدرلغت 

َ
َْ
تخریج در لغت ،از باب تفعیل و از ریشه (خ َرج َ) است .این ریشه در دو اصل معنـایی بـه کـار

رفته است .اول ،خارج کردن و آشکار شدن که ضد معنای دخول اسـت 2.دوم ،اجتمـاع دو رنـگ
َ ْ
َ
3
َ َ َ
َ ْ ُ
نع ،یعنـي أن تأ کـل بعرـه و
الراعینةالم ْرت 
مختلف در یک شیا .لسان العرب ميگوید« :تخنریج
َ

ْ

ُ

ً

ُ
تترك بعره» 1مفردات مينویسد« :ئ َر َج َ
وجا» یعني از جایش یـا حـالش بیـرون آمـد و
،یخ ُرج،ئ ُر 
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اولین قدم در شناخت هر دانش ،آشنایي با واژهها و اصطالحات به کار رفته در آن علم است.
مبحث مفهومشناسي ،واژگان مترادف و واژگان مرتبط مورد بحث قـرار
در واژهپژوهي تخریج ،سه
ِ
ميگیرد .

ظاهر شد؛ چه بیرون آمدن از خانه ای یا شهری یا لباسی باشـد و چـه خـارج شـدن از حالـت
ْ
نفسانی باشد؛ اما « ِإ خ َراج  ،مصدر باب افعال » بیشتر در اجسـام بـه کـار مـي رود ماننـد آیـات
 .1تاکنون بیش از  ۴1کتاب در تخریج تطبیقي و بیش از  31کتاب در مباحث نظري دانش تخریج نگاشته شده است.
 .2ر.ك :معجم مقایی اللغة ،ج ،2ص17۵؛ العین ،ج ،۴ص1۵8؛ لسانالعرب ،ج ،2ص.2۵2
 .1ر.ك :معجم مقایی اللغة ،ج ،2ص.17۵
 .1لسانالعرب ،ج ،2ص.2۵2

751

َ
َْ
َ َ ْ َ َ َ َُ َ ْ َْ َ
َّ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ 7
كب َْ
ةاحل ِق) 2و «تخـریج» ،بیشـتر در علـوم و
ت
ئ
ب
ِن
م
ك
ب
ر
ك
ج
ر
خ
أ
ما
أ
(
و
)
ون
ج
ر
ُم
م
ك
ن
أ
(
ِ
ِ
ََ
َْ
صناعات گفته شده و «خرج و خراج» ،برای چیزهائی است که از زمین و آشیانه حیوانات و ماننـد
َ
َْ
َ
آنها بدست میآید؛ و «خ َرج» ،دو رنگ مخلوط سیاه و سپید است .ظلیم أخ َر ُج و نعامـة خ ْر َجـاا،
َْ
یعنی شتر مرغ نرینه و مادینه سیاه و سپید و «أر ُمخت ِر َجة» ،یعني زمینی که به خاطر جا به جـا
3
گیاه داشتن و نداشتن ،دو رنگ است یعنی سبز و خاکی بنظر میآید.
َ
در نتیجه ،باید گفت گرچه (خ َر َج) دو اصل معنایي دارد ،اما در علم حدیث مقصود از معناي
لغوي تخریج ،همان معناي اول یعني خارج کردن و آشکار شدن است.
ّ
۶.0دراصطالحمحدثان 

محدثان اهلسنت ،تخریج در چهار معنا به کار ميرود.
از نظر
ِ
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 .1مترداف با «اخراج» به معنای إبراز و آشکار نمودن حدیث با ذکر راویاني که روایت از طریق
آنها به ناقل رسیده است؛ بنابراین« ،هذا حدیث اخرجه یا ّ
خرجه البخاری» ،یعنی بخاری آن را بـا
سندي مستقل روایت کرده است 1.ابن صالح ،تخریج را به این معنا به کار برده است.
َ 2
َ
مستخرج ،نوعي نگاشتهي حدیثی اسـت کـه نویسـنده در آن
 .2مترادف با کتاب مستخرج.
5

روایات یکی از کتاب های حدیثی را به غیر از اسناد صاحب کتاب ،بلکه با سـندی کـه از شـیوخ و
ّ
اساتید خود در دست دارد نقل می کند 1.تخریج به این معنا ،در کالم برخـی از محـدثان از جملـه
ابن صالح به کار رفته است.
 .3به معنای بیرون آوردن احادیث از البهالی کتـابهـاي حـدیثي و روایـت نمـودن آنهـا بـا
سند 3.چنانکه سخاوی درباره این معنا از تخریج میگوید:
8

 .1مومنون.37 ،
 .2انفال.۵ ،
 .1مفردات الفاظالقرآن ،ص.278
 .1ر.ك :اصول تخریج الحدی و دراسة االسانید ،ص.11-9
ّ
المفصل فی اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص7؛ اصول التخ ریج و دراس ة االس انید ،ص9؛ معرف ة عل وم
 .5ر.ك:
الحدی  ،ص.128
 .2اصول تخریج الحدی و دراسة االسانید ،ص.11
 .1تدریب الراوی ،ج ،1ص.112
ّ
المفصل فی اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص.7
 .8ر.ک:
 .3ر.ك :اصول تخریج الحدی و دراسة االسانید ،ص.11

ّ
«تخریج عبارت است از این که محدث ،احادیث یک نوع از نگاشتههای حدیثی از قبیـل
اجزاا ،مشیخهها و غیره را خارج کند و آنها را با سند خود یا یکی از شـیوخ حـدیثی و یـا
اقران خویش و همانند آنها نقل نماید؛ و ضمن مشخص کردن مرتبـه آنهـا (صـحیح،
7

حسن ،ضعیف) ،به صاحبان کتابها نیز ارجاع و نسبت دهد».

مسـند یـس کتـاب حـدیثي بـا
روایـات
این معنا با معناي قبل دو تفاوت دارد؛ اول ،در آن معنا،
ِ
ِ
سندي غیر از سند مؤلف آن کتاب آورده میشود ،اما در اینجا ممکن است روایات مسـند نباشـند.
دوم ،در معناي قبل ،مرتبه حدیث (صحیح ،حسن ،ضعیف) مشخص نميشود اما در این تعریف،
مرتبه حدیث مشخص ميشود.
 .۴داللت و راهنمایی :یعني مصادر اصلی حدیث مشـخص شـود و روایـت بـه آنهـا ارجـاع و
«تخریج یعني راهنمایي به موضع و مکـان حـدیث در مصـادر اصـلی کـه آن را بـا سـندي
مستقل نقل کردهاند؛ همچنین بیان جایگاه و رتبه حدیث در صورت نیاز»

2

ّ
با ّ
تأمل در سخنان محدثان و تألیفهایی که در زمینه تخریج داشتهانـد ،روشـن مـيشـود کـه
مراد آنها از این معنا ،صرف ارجاع و نسبت دادن نیست ،بلکه منظور ارجـاع و نسـبتی اسـت کـه
همراه با تعیین مرتبه حدیث که خود منوط به بررسی حال راویان حدیث بوده ،باشد.
ّ
محـدثان اهـل ّ
سـنت ،همـین معنـای اخیـر اسـت و بیشـتر آنهـا
معنای شایع و مشهور بـین
ً
مخصوصا متأخران ،لف تخریج را در این معنا استعمال کردهاند.
3

تعریف برگزیده تخریج از منظر نگارنده را میتوان چنین ارائه کرد :تخریج حدیث ،یعنی خارج
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نسبت داده شود .محمود طحان از علماي معاصر اهلسنت ميگوید:

کردن متنها ،موضوعات ،محتواها ،طـرق متعـدد و منـابع مختلـف یـک حـدیث از مصـادر آن و
دانش تخریج ،قواعد و طرقي است که به وسیله آن ،دستیابي به مـتن اصـیل حـدیث ،شـناخت
 .1ر.ك :فت المغی  ،ج ،2ص.382
 .2ر.ك :اصول تخریج الحدی و دراسة االسانید ،ص.11
ّ
المفصل فی اصول التخریج و دراسة االسانید ،ص.11
.3
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طرق نقل حدیث ،منابع حدیث ،اسناد حدیث ،متون و مرامین مشابه ممکن میشود.

7

2.0دراصطالحفقیهانواص ولیان

واژه تخریج ،نزد فقیهان و اصولیان کاربردهاي متفاوتي دارد که در چهار دسته قابل جمع است.
 .1تخریج ،رسیدن به اصول ائمه حدیث و قواعدي است که به کمس آنهـا بـه احکـام فقهـي
دست یافتهاند .یعني ِّ
مخرج با تتبع و استقراا در فروع فقهي ،به قاعده و اصلي که مورد استناد آن
2
امام حدیث بوده دست ميیابد و آن اصل را به او نسبت ميدهد.
ِ
 .2برگرداندن اختالفات فقهي به قواعد اصولي به واسطه این تخریج ،اسـباب اخـتالف فقهـا
3
روشن ميگردد .این نوع تخریج را تخریج فروع بر اصول مينامند.
امام حدیث در مسایل ُجزیی که از او در آن مسئله
 .3به معناي استنباط مقید ،یعني بیان راي ِ
نصي ایراد نشده است .این مطلب ،با ملحق کردن آن مسئله بـه مشـابهات رسـیده از او یـا داخـل
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کردن این مسئله در یکي از قواعد آن امام ،به دست ميآیـد .معنـاي غـالبي تخـریج نـزد فقیهـان
همین است که در مباحث اجتهاد و تقلید بیشترین کاربرد دارد.
 .۴به معناي تعلیل یا توجیه آراي نقل شـده از ائمـه حـدیث و بیـان مأخـذ آنهـا در آن راي از
طریق استنباط و استخراج علت و اضافه حکم به آن اسـت .ایـن قسـم تخـریج را ،تخـریج منـاط
5
گویند.
ً
ّ
در نتیجه معنای تخریج ،از منظر فقیهان و اصولیان با محدثان کـامال متفـاوت بـوده و هـیچ
1

یک از معانی مورد نظرها آنها با یکدیگر تطبیق ندارند.
.۶واژگانمترادف 

لغات مشابه و مترادف هر واژه ،کمس قابل توجهي در فهم بهتر هر واژه دارد.
شناخت ِ
 .7همه تعاریف ارایه شده در این پژوهش ،از اهل ّ
سنت بوده و تاکنون در شـیعه تعریـف مسـتقلی از تخـریج إرائـه نشـده
است؛ اما نگارنده این سطور به کمک مستندات علمی و قراین متعدد ،ایـن تعریـف نـو و جـامع از تخـریج حـدیث را
ارایه داده است .برای مشاهده مبسوط ایـن بحـث ،ر.ک :نشسـت علمـی دانـش تخـریج؛ چیسـتی و چرایـی (ایـن
نشست در تاریخ  9۴/۶/29در مرکز تخصصی علوم حدیث حوزه علمیه قم ،إرائه شده است).
 .2ر.ك :التخریج عند الفقها و االصولیین ،ص11و.11
 .3همان.
 .1ر.ك :التخریج عند الفقها و االصولیین ،ص11و.11
 .5ر.ك :همان.

َ ْ
ُ 0.۶م ْستخ َر ج 

استخراج؛ مصدر باب استفعال به معناي خارج کردن و بیـرون آوردن چیـزی اسـت (الرس الة
َ
َ
مسـت َ
مست َ
خرج،
خرج ،اسم مفعول ،به معنـاي بیـرون آورده شـده اسـت.
المستطرفه ،ص)13؛ و
کتابي است که مؤلف آن ،احادیث کتابي را با سندي غیر از سند صاحب کتاب ،بلکه با سندي کـه
خود از طریق استادان خویش در اختیار دارد نقل کند؛ 7مانند کتاب ابونعیم اصفهاني(۴31ه .ق)
نسبت به صحیح بخاري .استخراج حدیث ،فوائد فراواني دارد که علو و برتري سند ،کامـل شـدن
متن احادیث و تقویت حدیث ،از جمله آنهاست 2.
ْ
َ ۶.۶مخ َرج 

ْ
2.۶ائراج 

ّ
بیشتر محدثان ،تخریج را با اخـراج متـرادف دانسـتهانـد(عل م الح دی  ،ج ،1ص)21۶؛ امـا
َ
اخـراج
اسـت
عتقـد
م
کـه
ي
مـار
غ
برخی ،تفاوتهایی بین این دو اصطالح ذکر کردهانـد؛ هماننـد
ِ
یا صـحابی اسـت،
حدیث به معنای نقل حدیث با سند آن ،از صاحب کتاب حدیثی تا پیامبر
ولی تخریج حدیث به معنای ارجاع و برگرداندن روایاتی است که در کتابهای مختلف به صـورت
معلق و فاقد سند دیده میشود 1.
 .1ر.ک :الرسالة المستطرفه ،ص.31
 .2ر.ك :حصول التفریج باصول التخریج ،ص.18
3
 .ر.ك :اصول التخریج و دراسةاالسانید ،ص.9
 .4ر.ك :حصول التفریج باصول التخریج ،ص13ـ.1۴
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یعني موضع و محل خروج یس شيا ،به همین دلیل در تعریف حـدیث حسـن گفتـهانـد« :مـا
عرف مخرجه» یعني رجال سند آن شناخته شده اسـت .بنـابراین ،وقتـي گفتـه مـيشـود «اخرجـه
مسلم في صحیحه» یعني اینکه مسلم آن حدیث را با بیان رجال سندش( ،کساني که حدیث را به
واسطه آنها نقل کرده) براي دیگران بیان ميکند 3.به همین دلیل ،هنگام احاله حدیث به کسي
که حدیثي را بدون سند در کتابش آورده باشد و یا بـه کسـي کـه آن را اخـراج کـرده نسـبت دهـد،
ً
ََ
اخرجه گفته نميشود .مثال اگر زیلعي حـدیثي را در نص ب الرای ه بیـاورد ،هنگـام نقـل آن ،ذک َـره
زیلعيَ ،
أور ُده و یا عزاه لفالن گفته ميشود و گفتن اخرجه زیلعي فـي نص ب الرای ه ،اشـتباه اسـت
(الواضح في فن التخريج و دراسة االسانيد ،ص .)22چون زیلعي ،حـدیث را بـا سـند خـود تـا
بیان نکرده است ،بلکه از کتابهای ماقبل نقل ميکند.
پیامبر
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.2واژگانمرتب

آشنایي با واژهها و اصطالحات مرتبط هر کلمـه ،در شـناخت بهتـر آن مـؤثر اسـت .در دانـش
تخریج اصطالحات متعددي به کار رفته که مهمترین آنها معرفي ميشود .
0.2مراتبتخریج 

مقصود از آن همان انواع تخریج است که برخي ،از آن به مراتـب تخـریج یـاد کـردهانـد ماننـد
کتاب التخریج و دراسة االسانید که آن را به تخریج مطول ،مختصر و متوسط تقسیم کرده است.

7

۶.2طرقتخریج 

راههایي است که به کمس آن شناخت مکان حدیث ممکن ميشود .ایـن طـرق شـامل سـند،
متن ،برنامههاي کـامپیوتري و مطالعـه کامـل کتـاب اسـت 2.برخـي ،از طـرق تخـریج ،بـه طـرق
استخراج حدیث هم تعبیر کردهاند.
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1۶2

2.2اصولتخریج 

غالب مؤلفان ،اصول و طرق تخریج را به یس معنا گرفتهاند.

3

4.2قواعدتخریج 

به قوانین و مقرراتي گفته ميشود که براي تخریج صحیح حدیث باید آنها را مراعات کرد.
5.2کتابهايتخریج 

مقصود از آن هر کتابي است که در دانش تخریج نوشته شده است .أعم از آن که در مباحـث
تطبیقي تخریج باشد یا در مباحث نظري دانش تخریج.
ب.معرفیمنابعنظریدانشتخریج 

کتابهاي تطبیقي ،به تخریج عملي حدیث براي رسـیدن بـه سـند ،منبـع اصـلي ،مـتنهـا و
محتواهای مشابه پرداختهاند ،اما منابع نظري ایـن دانـش ،بـه بیـان قواعـد ،اصـول ،روشهـای
 .1ر.ك :التخریج و دراسةاالسانید ،ص.11
 .2ر.ك :همان.
ّ
 .1ر.ک :علم تخریج الحدی و بیان کتابها السنة المشرفة ،مقدمه کتاب .به نظر نگارنده این سطور ،محمـود طحـان و
عماد علي جمعه هم همین نظر را داشتهاند؛ زیرا نام کتابهاي خود را اص ول التخ ریج و دراسةاالس انید و اص ول
التخریج و دراسة االسانید المیسره گذاشتهاند ولي در آنها از طرق تخریج بحث کردهاند.

تخریج و معرفي برخي کتابهای آن ميپردازند .یعني مطالب کتابهای نظری این دانش مترتب
بر کارهای عملي انجام شده در کتابهای تخریج است.
گرچه کتابهایي که علماي اهلسنت در مباحث نظري دانش تخریج تألیف کردهاند ،فراوان
است ،اما به دلیل همپوشاني غالب مطالب این کتابها با هم ،براي جلوگیري از تکرار ،تعدادي از
آنها که مؤلفانشان شخصیت علمي برجسته و شناخته شدهای داشته ،یـا مطـالبی متفـاوت و یـا
نوآوری فراوانی داشتهاند معرفی میشوند .ترتیب؛ بر اساس سال انتشار آثار است.
.0اصولالتخریجودراسةاالسانید 

تا کنون احدی را ندیدهام که به تصنیف در«اصول التخریج» پرداخته باشد.

2

این کتاب ،در یس مقدمه و دو بخش کلی که هر بخش را یس باب نامیده ،تنظیم شـده اسـت.
در مقدمه ،پس از تعریف تخریج ،اهمیت ،فایده و تاریخچه مختصری از تخریج ،به معرفی چهـار
کتاب مشهور تخریج میپردازد.
باب اول این کتاب ،به طرق تخریج اختصاص یافته که در پنج فصـل تنظـیم و در هـر فصـل
پس از بیان یکی از روشهای تخریج ،تعدادی از کتابهایی که در آن روش قابل اسـتفاده اسـت
نام ميبرد .این باب حدود یس سوم از حجم کتاب را در برگرفته است.
دوم کتاب ،به دراسة االسانید و حکم بر حدیث ميپردازد کـه در سـه فصـل تنظـیم شـده
باب ِ
است .الف .بیان مطالبی از جرح و تعدیل که در دراسـة االسـانید بـه آن احتیـاج اسـت؛ ب .انـواع
کتابهایی که در علم رجال تألیف شده .ج .مراحل دراسة االسانید.
 .1در سال 193۵م در حلب متولدشد .از شـاگردان محمـد محمـد ابوزهـو بـوده و از او بـیش از  11اثـر در علـوم حـدیث
منتشر شده استhttp://shamela.ws .
 .2ر.ک :اصول التخریج و دراسةاالسانید ،ص.۵
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الکـریم
این کتاب ،نوشته محمود طحان 7اسـت کـه تـاکنون توسـط دو انتشـارات دارالقـرآن
ِ
التوزیع ریـا در  221صـفحه بـه چـاپ رسـیده
بیروت در  2۵1صفحه و مکتبةالمعارف للنشر و
ِ
است .مؤلف ،ادعا دارد در کتابش ،قواعد و طرق تخریج حدیث که از طریق استقرا و ممارست بـه
دست آورده ،بیان کرده است .سپس در خالل آن بسیاری از مصادر حدیثی را بـه صـورت اجمـال
ترس از بین رفتن دانـش تخـریج دانسـته
معرفی میکند .او انگیزه تألیف را ،احساس نیاز شدید و ِ
است .طحان ميگوید:
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در نتیجه ميتوان این کتاب را جزو کتابهای طرق تخریج قرار داد .از جمله فوائد این کتـاب
در دانش تخریج شناخت کتابهایی است که در هر یس از طرق تخریج کاربرد دارد .همچنـین در
مباحث جرح و تعدیل و دراسةاالسانید که نتیجه تخریج حدیث است ،اطالعات خوبی به مخاطب
ميدهد.
.۶التاصیلالصولالتخریجوقواعدالجرحوالتعدیل 

این کتاب توسط بکربنعبدالله ابوزید 7تألیف و توسط انتشارات دار العاصمه در سال (1۴13ه
.ق) در  2۵2صفحه به چاپ رسیده است.
مؤلف کتاب مينویسد:
«از آنجا که اصول تخریج به قواعد جرح و تعدیل مرتبط است و ارتبـاط آن ماننـد روح بـه
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بدن است و بین آن دو تداخل و تالزم است ،اقترا مـيکنـد در یـس جـا آورده شـود؛ زیـرا
بحث از راوی است .در این کتاب هر دو مبحث آورده ميشود کـه
تعادل و تراجیح ،عمده ِ
مباحث در یس مقدمه و دو کتاب تنظیم شده است» (التاصیل الصول التخ ریج و قواع د
الجرح والتعدیل ،ص.)16

در مقدمات فياصول التخریج ،به تعریف تخریج ،حقیقت اصول تخریج و آوردن شـواهدی از
قرآن برای مشروعیت دانش تخریج ميپردازد.
کتاب اول :عنوان آن التخریج است ،دو باب دارد که باب اول مشتمل بر شش مبحث است و
در آن به تعریف تخریج ،مشترك لفظی بـودن تخـریج ،اثبـات بـا قـرآن و روایـات ،قواعـد تخـریج،
مباحث تخریج در کتابهای مصطلح الحدیث و در مبحث آخر بـه معرفـی کتـابهـای تخـریج و
اصول تخریج مي پردازد .باب دوم این کتاب به طرق عمل در تخـریج اختصـاص دارد کـه شـامل
طرق التألیف فی التخریج ،طرق استخراج الحدیث ،طرق تخریج و طریق تطبیق عملـی تخـریج
پرداخته است.
حدود یس سوم مطالب کتاب به دو مبحث اخیر اختصاص دارد .مؤلف کتاب ميگوید« :طرق
تخریج ،همان وظائف تخریج است و بر اساس وظائف ،طرق تعریف شـده اسـت ».پـس ،طریـق

1۶۴

 .1در سال 13۶۵ه .ق در شر دوادمي متولد و در سـال 1۴29ه.ق در ریـا وفـات یافـت .در فقـه ،لغـت و حـدیث آثـار
متعددي دارد که  ۶۶اثر از او چاپ شده است .ر.ك :ویکي پدیا ،الموسوعة الحر .

اول یس وظیفه دارد ،طریق دوم دو وظیفه و ...آنگاه طرق را بر این اساس شمارش ميکند.
طریق اول :وظیفه آن فقط جمع متون است ،مانند کتاب الش هاب ابـی عبداللـه محمـدبـن-
سالمةالقرایي(۴۵۴ه .ق).
طریق دوم :در این طریق عالوه بر وظیفه اول ،برای تخریج ،وظیفه دیگری هم بیان ميکند
و آن ذکر صحابی است مانند فردوس االخیار دیلمی (۵19ه .ق).
طریق سوم :عالوه بر دو وظیفه سابق ،برگرداندن حدیث به کسی که آن را اخراج کرده ،بیان
ميشود مانند جامع االصول ابناثیر.
طریق چهارم :عالوه بر سـه وظیفـه قبلـي ،بـه بیـان مرتبـه حـدیث مـيپـردازد ماننـد ری ا
الصالحین نووی.
طریق پنجم :عالوه بر وظایف قبلی حکم بر صحت و ضعف حدیث هم ميکند.
«کتابهای قسم پنجم به نام کتابهای تخریج نامیده شده که خود بردو قسم است.1 .

تخریج احادیثی است که در کالم برخـی مصـنفان آمـده ماننـد نص ب-
کتابهایی که در
ِ

الرایه زیلعي .2کتابهای که در تخریج ابتدایی است نه در تخریج احادیـث کتـابی معـین
مانند سلسلة الرعیفه الباني»

پس ،در تقسیمبنديها ميتوان این کتاب را جزو کتابهای طرق تخریج شمرد .نـوآوری ایـن
کتاب بیشتردر مباحثی است که در طرق تخریج آمده است .کتاب حاضر ،در اثبات حجیت تخریج
از قرآن و روایات ،مطالب مفیدی دارد .همچنین در شناخت طـرق تخـریج ،اطالعـات خـوبی بـه
مخاطب ميدهد.
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مؤلف ميگوید:

.2التخریجعندالفقهاءواالصولیین 

الرشد ریا به چاپ رسـیده اسـت .یعقـوب بنعبـد
این کتاب در (1۴1۴ه .ق) توسط مکتبة ِ
الوهاب الباا َحسین 7مؤلف کتاب مينویسد« :این کتاب را در یس مقدمه ،دو باب و خاتمه تنظـیم
فصل تخریج اصـول از فـروع،
کردم ».باب اول این کتاب در انواع تخریج بوده که مشتمل بر سه ِ
 .1در سال 1928م (13۴9ه.ق) در شهرالزبیر متولد شد .تاکنون ده کتاب در زمینهي فقه ،اصول و حدیث از این مؤلـف
به چاپ رسیده است .ر.کwww.ahlalhdeeth.com :
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فصـل مراتـب مخـرجین
تخریج فروع بر اصول و تخریج فروع بر فروع است .باب دوم نیز در سـه
ِ
َ
بین طبقات فقها ،شروط و صفات علمای تخریج و انواع احکام ُمخ ِّرج و صـفات آن تنظـیم شـده
است .در مقدمه کتاب پس از تعریـف لغـوی تخـریج ،بـه تعریـف آن در نـزد محـدثان ،فقیهـان و
اصولیان ميپردازد .مؤلف ،علت انتخاب عنوان تخـریج اصـول از فـروع را ایـن گونـه بیـان کـرده
است:
«از آنجا که یکی از انواع تخریج ،رسیدن به اصول و قواعد ائمه حدیث است و این قواعـد
از خالل تتبع و استقرا در فروع فقهیه روایت شده از آنها به دست ميآیـد ،آن را تخـریج
اصول از فروع نامگذاری کردم».

7

در توضیح فصل دو ِم باب اول یعنی تخریج فروع بر اصول ميگوید:

«گرچه تاکنون این اسم بر علم مستقلی حمل نشده و فقط برخـی از مباحـث آن در بـاب
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اجتهاد اصول فقه مطرح شده است ،ولی با دقت در مقدمـه کتـابهـای تـألیف شـده در
ِ

این علم روشن می شود که اکثر مؤلفان ،هدف خود از تـألیف ایـن کتـابهـا ،برگردانـدن
اختالفات فقهی به اصول کلی دانسـتهانـد و در حقیقـت تخـریج فـروع بـه اصـول ،بیـان
اسباب و عللی است که سبب حکم کردن و فتوای علما به یس مطلب شده است».

2

در توضیح فصل سوم از باب اول (تخریج فروع بر فروع) ميگوید:
«از آنجا که فتاوای فقیهان هر عصر ،مربـوط بـه مسـایل جـاری همـان زمـان اسـت ،در
عصرهای بعدی که مسایل جدیدی پیش ميآیـد نمـيتـوان جـواب آنهـا را در فتواهـای
فقیهان قبل یافت ،لذا باید از اقوال ،افعال و تقریرات آنها احکام جدید را اسـتنباط کـرد
3

یعنی از یس مسئله جزیی حکـم جزیـی دیگـری را اسـتخراج کـرد .تخـریج بـه ایـن معنـا
همان قیاس است که یا علت حکم جدید با حکم قبلی یکـی اسـت کـه آن را منصـوص-
العلة گویند و یا علت آنها یکی نیست که آن را معالفرق گویند».

1

 .1ر.ك :التخریج عند الفقهاء و االصولیین ،ص.19
 .2ر.ك :همان ،ص.۴7
 .1به نظر نگارنده ،از این مطلب مي توان به دو فرق در دانش تخریج شیعي با اهل سنت پي برد اول این که اهـل سـنت
عمل و تقریر علماي خود را حجت ميدانند و ثانیا از یس حکم فرعي حکم دیگري را استخراج مي کننـد؛ در حـالي
که شیعه فقط از اصول (آیات و روایات) احکام جزیي را استخراج ميکند و نه از فتواي علماي دیگر و شاید ایـن بـه
باشد؛ و دلیل پویایي فقه شیعه همین است که در هر عصر و زماني هر
دلیل محرومیت آنها از روایات اهلبیت
مجتهد خودش باید از اصول به فروع فقهیه دست یابد نه این که قیاس کند و یا از مجتهدي دیگر تقلید کند.
 .8ر.ك :التخریج عند الفقهاء و االصولیین ،ص.183

مؤلف ،علت این که باب دوم (مراتـب مخـرجین ،شـروط علمـای تخـریج و احکـام و صـفات
تخریج) را جزا این کتاب آورده ،ارتباط بین مطالب ميداند و ميگوید« :بـاب دوم در حقیقـت بـه
منزله صله برای باب اول است ».
در نتیجه ،اطالعات این کتاب در تعریف تخریج نزد فقیهان و اصولیان کامل اسـت .یکـی از
فوائد این کتاب ،شناخت انواع تخریج (تخریج اصول از فروع ،تخـریج فـروع بـر اصـول و تخـریج
فروع بر فروع) و احکام آن است که به این گونه در کتابهای دیگر کمتر مورد بحث قـرار گرفتـه
است.
ّ ً
.4حصولالتفریجبأصولالتخریجأوکیفتصیرمحدثا 

ّ ً
حصول التفریج بأصول التخریج أو کیف تصیر محدثا ،کتابی است بسـیار مختصـر در دانـش
ّ
تخریج که توسط احمد بنمحمد بنالصدیق الغماری 7،تألیف و برای اولین بار توسط مکتبة طبریة
آن علت نگارش کتاب خود و انتخاب این نام برای آن را بیـان کـرده ،بـه تعریـف تخـریج ،اخـراج
واستخراج پرداخته و برخی از فوائد تخریج را بیان ميکند .پـس از آن تاریخچـه تخـریج حـدیث را
بیان کرده و مهمترین کتابهای تخریج به ترتیب زمان تألیف از قرن سوم تا چهاردهم را نام مي-
برد .در بخش دوم که عنوان فصل بر آن گذاشته ،کتابهای دیگری که فوائدی عالوه بر تخریج
بر آن مترتب است نام برده و مؤلفان آنها را به دو دسته تقسیم کرده است .الف .کتابهـایی کـه
در آن احادیث مسند ذکر شده ،که خود بر دو نوع است .1 .کتابهـایی کـه تخـریج آن بـا اسـانید
َ
مخرج است ،که به ترتیب از قرن سوم تا چهاردهم نام برده است  .2کتابهایی که احادیـث را بـه
اصول برگرداندهاند ،اما بدون ذکر اسناد َ
مخرج ب .کتـابهـایی کـه اسـناد در آن ذکـر نشـده امـا

واژهپژوهی و شناخت تحليلی منابع نظری دانش تخريج در اهل سنت

طبریة در سال (1۴1۴ه .ق) در ریا

به چاپ رسیده است .مؤلف ،پس از بیان مقدمهای که در

احادیث در آن به انگیزه تخریج برگردانده شـدهانـد .عنـوان بعـدی ایـن کتـاب ،کیفیـة التخـریج و
شروطه و ما یلزم له است .در این بخش هم کتابهایی که در هر قسم از تخریج کاربرد دارد ،نـام
ميبرد.
در نتیجه ،حدود  91درصد مطالب این کتاب به شناسایی کتابهای تخریج اختصـاص دارد.
 .7در سال 1321ه .ق درمغرب متولد و در سال 1381ه .ق وفات یافت .او را همردیف ابن حجر و سخاوي شمردهاند.
http://ar.wikipedia.org.
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بنابراین ،این اثر ،از بهترین کتابها در شناسـایی اجمـالی کتـابهـای تخـریج اسـت و بـه دلیـل
اختصار ،برای افراد مبتدی در این فن سودمند است.
.5إرشاداالدیبإلیطرقتخریجالحدیث 
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این کتاب اولین بار در سال (1۴1۶ه .ق) توسط موسسـهی ّالریـان بیـروت بـه چـاپ رسـیده
اســت .محمــد ابــراهیم داود الموصــلي ،انگیــزهی نگــارش کتــاب خــود را ،درخواســت جمعـی از
دوستانش بیان کرده است .او مينویسد« :این کتاب در کیفیت تخـریج حـدیث اسـت و در آن بـه
الفان جرح و تعدیل هم پرداخته شده است ».االرشـاداالدیب ،چنـان کـه مؤلـف آن اشـاره کـرده،
بسیار خالصه است ،به گونهای که تمام مطالب در 32صفحه تنظیم شده است.
در این کتاب ،بخشبندی یا فصلبندی خاصـی صـورت نگرفتـه اسـت .پـس از بیـان معنـای
لغوی و اصطالحی تخریج و نام بردن از چند کتاب مهم تخریج ،وارد بحـث اصـلی شـده و طـرق
تخریج را به طور مفصل توضیح داده است .او در هر یس از طرق تخریج ،کتابهای مربوط به آن
روش را نام ميبرد .حدود دو سوم حجم کتاب به مبحث طرق تخریج اختصاص یافته است .پـس
از آن ،به بیان مراتب الفان جرح و تعدیل پرداخته و در پایان کتـاب در دو جـدول جداگانـه الفـان
جرح و تعدیل را از مرتبهی باال به پایین ترسیم کرده است.
در جمعبندی باید گفت ،مؤلف کتاب ،به گونهای بسیار شایسته توانسته است به ادعـای خـود
در مقدمهی کتاب ،مبنی بر بیان طرق تخریج و الفان جرح و تعدیل دست یابد .این کتـاب را بایـد
جزو کتابهای طرق تخریج شمرد .إرشاد االدیب ،بـه دلیـل خالصـهگـویی و روانـی مـتن ،بـرای
مبتدئین دانش تخریج ،بسیار سودمند است و با مطالعهی این کتاب ميتوان به معنـای تخـریج و
طرق آن به خوبی آگاهی یافت.
.۲تبسی علمالتخریج 

تبسیط علم التخریج ،کتابی است مختصر در دانش تخریج که توسط مصـطفی ابـو سـلیمان
الندوي 7تألیف شده است .این کتاب در سال 1۴18ه توسط موسسهی دارالکلمه للنشر و التوزیـع

1۶8

 .1در سال 1312ه .ق در هند متولد و در سال 1373ه.ق در کراچي پاکستان وفات یافت .آثار علمي فراواني در حدیث،
لغت ،سیره و مقاالت متعددي درباره شجاعت بانوان مسلمان دارد .ر.ك :مجله الوعي اإلسـالمي ،ش ، 18۴ربیـع
الثاني  1۴11ه .ق.

مصر ،به چاپ رسیده است .دارای باببندی و فصلبندی خاصی نیست .فقـط پـس از بیـان یـس
مقدمه ،به بیان تعریف و تاریخ تطور این علم ،به گونهی اجمال ميپردازد .بعد از آن ،طرق تخریج
الـوجیز غزالـی و
حدیث را بیان کرده و پس از آن ،به طور تفصیل بـه معرفـی دو کتـاب تخریجـی
ِ
الکبیر ابن حجر و مؤلفان آنها پرداخته است.
شرح
ِ
کتاب تبسیط علم التخریج را باید جزو کتابهای طرق تخریج محسوب کرد .به نظر
بنابراینِ ،
ميرسد ،این کتاب در فهم دانش تخریج کارآیی مستقیم نداشته باشـد ،زیـرا عـالوه بـر اختصـار،
بیشتر حجم آن به معرفی شخصیت و آثار غزالی و ابن حجر اختصاص یافته است ولی با این حال
چون مباحث آن از دیگر کتابها متمایز بود ،به شکل مختصرمعرفی گردید.
.7التخریجودراسةاالسانید 
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این کتاب تقریرات درس حاتم بنعارفالشـریف 7بـوده کـه در سـال (1۴19ه .ق) در مکـهی
مکرمه ارائه و توسط انتشارات اهلالحدیث به چاپ رسیده است .کتاب ،در دو بخش تنظیم شده
اسـت .در بخــش اول ،ابتــدا علــم تخـریج را از علــوم مهــم شــمرده و سـه دانــش أصــولالحــدیث
(مصطلحالحدیث) ،علمالجرح والتعدیل 2و علم مصادرالسنة را از مقدمات دانش تخریج ميداند.
او ميگوید« :این علوم کامل نميشود مگر به ممارست به تخریج حدیث .پس بین تخـریج و ایـن
علوم مالزمت قوی است ».پس از آن به تعریف تخریج ميپـردازد کـه بـه گونـهی بسـیار جـامع و
کامل بیان کرده است؛ و در مرحلهی بعد ،فوائد علم تخریج را بیان ميکنـد .او مـيگویـد« :فوائـد
این علم بسیار است» اما فقط از پنج فایده نام ميبرد که به نظر ایشان فوائد اصلی تخـریج اسـت.
عارف الشریف ،مهمترین فایدهی تخریج را تمییز سنت صحیح از سقیم دانسته است .او با آوردن
عباراتی از علی بنالمدینی «الباب إذا لم تجمع طرقه لم یتبین خطأه» ،یحیی بنمعین «الحـدیث
ً
ً
إذا لم نروه من ثالثین وجها ما عقلناه» ،أبو حاتم «الحدیث إذا لم یروی من ستین وجها ما عقلناه»
ً
واحمد حنبل «األحادیث یفسر بعرها بعرا» کالم خود را به اثبات ميرساند.
عنوان بعدي ،بیان تفاوت مراتب تخـریج نـام گرفتـه کـه مؤلـف در آن ،سـه مرتبـهی مطـول،
متوسط و مختصر را برای تخریج قائل شده است .پس از آن ،چهار طریق؛ نظر در اسناد ،نظر در
 .1در سال 138۵ه .ق .در طائف متولد شد .بیش از  82اثر در زمینه حدیث و علـوم اسـالمي تـألیف کـرده اسـت .ر.ك:
ویکي پدیا ،الموسوعة الحر .
 .2مؤلف ،علم جرح و تعدیل را داخل در مصطلح الحدیث دانسته و ميگوید به دلیل اهمیت آن جدا گانه آورده ميشود.
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متن ،برنامههای کامپیوتری و عرضهی بر کتابهای حدیثی را ،برای استخراج حدیث بیـان و در
هر روش ،راههای فرعی آن روش و تعدادی از کتابهایی که در آن شـیوه کـاربرد دارد را معرفـی
ميکند.
بخش دوم کتاب ،دراسة االسانید نام گرفته است .ایشان سه مرحله برای دراسة االسانید بیان
ميکند که مهمترین مرحلهی آن را ترجمهی راویان ميداند .در این قسمت راههای شناخت راوی
مبهم ،حکم راوی مختلط ،مسـئلهی روایـت از اهـل بـدعت ،مراحـل جـرح و تعـدیل و مسـئلهی
تعر

جرح و تعدیل را آورده است.
در جمعبندی باید این کتاب را جزو کتابهای طرق تخریج دانست .شاید کاملترین کتاب در

ارائهی تعریف تخریج ،همین کتاب باشد .مطالب کتاب در دو بخش مساوی به طور بسیار مـنظم
و مرتب بیان شده است .این کتاب ،در شناخت مقدمات دانش تخریج ،انواع کتابهای حدیثی و
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معجمها کاربرد فراوانی دارد.
ّ
الواضحفیفنالتخریجودراسةاألسانید 
.2

این کتاب ،توسـط عـدهای از اسـتادان حـدیث از جملـه سـلطان سـند العکایلـة ،محمـد عیـد
الصاحب ،عمر سلیمان مکحل و السید محمد ابوصعیلیس بـه رشـتهی تـألیف درآمـده کـه توسـط
جمعیة الحدیث الشریف و احیاا التراث عمان در سال (1۴2۵ه .ق) به چاپ رسیده است .کتـاب
بخش التخریج و دراسةاالسانید تنظیم شده است .بخش اول کتاب در هفت فصل
حاضر ،در دو ِ
تنظیم شده؛ در فصل اول ،مفهوم تخریج ،اهمیت ،فوائد و تاریخ تطور آن بیان شده است و در هر

کدام از فصلهای دیگر ،یکی از طرق تخریج را به شکل مفصل بحث کرده است .در بخـش دوم
کتاب به دراسةاالسانید و قواعد حکم برحدیث پرداخته است.
االسـانید محمـود طحـان
به دلیل شباهت نزدیس این کتاب به کتاب اصول التخریج و دراسة
ِ

دارد ،به طور تفصیل معرفی نميشود .این کتاب ،جزو کتابهای طرق تخریج محسوب میشود.
.3اصولالتخریجودراسةاالسانیدالمیسره 
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اصول التخریج و دراسة االسانید المیسره ،کتابی مختصر در دانـش تخـریج بـوده کـه توسـط

عماد علی جمعه 7،در  ۴9صفحه به رشـتهی تحریـر درآمـده اسـت .ایـن کتـاب توسـط انتشـارات
دارالنفائس در سال (1۴2۵ه .ق) به چاپ رسیده است .مطالب این کتاب به شیوهای بسـیار زیبـا
در قالب جدول دستهبندی و تنظیم شده که به گفتهی مؤلف 2،این روش در یـادگیری و بـه ذهـن
سپاری مطالب برای مبتدئین این دانش بسیار مؤثر است.
مؤلف پس از تعریف لغوی و اصـطالحی دانـش تخـریج بـرای هـر کـدام از رشـتههـای علـوم
اسالمی یس یا چند کتاب تخریج نام برده اسـت .پـس ازآن شـش طریـق را بـرای تخـریج حـدیث
معرفی کرده و کتابهای که در هر طریق کاربرد دارد را نام ميبرد .در بخش دوم کتاب به مبحث
الفان جرح و تعدیل و حکم آنها ،معرفی مهـم-
مقدمات دراسة االسانید و حکم برحدیث ،مراتب ِ
ترین کتابهای رجالي ،مشهورترین کتابها در شناخت صـحابه ،کتـابهـای طبقـات ،تـراجم و
برخی کتابهای دیگر مرتبط به این موضوع ميپردازد.
و دستهبندی کتابهای علوم حدیث بسیار موفق عمل کرده است .بنابراین در کتابشناسی علوم
احادیث
حدیث بسیار کاربرد دارد .همچنین در شناسایی اجمالی کتابهای نوشته شده در تخریج
ِ
تفسیري ،فقهي ،اخالقی و همچنین آشنایی اجمالی با طرق تخریج مفیـد اسـت .بیشـتر مطالـب
التخریج محمود طحان گرفته شده است .
این کتاب از اصول
ِ
ّ
.01علمتخریجالحدیثوبیانکتابهاالسنةالمشرفة

ایــن اثــر ،از تألیفــات دکتــر یوســف مرعشــلی 3اســت کــه در ســال 1۴29ق توســط انتشــارات
دارالمعرفة در  ۵۵1صفحه به چاپ رسیده است .
مؤلف ،سبب تألیف کتاب خود را دوری مسلمین از قرآن و حدیث ميداند .او ميگوید« :وضع
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در نتیجه ،این کتاب را باید در زمرهی کتابهای «طرق التخریج» قرار داد .این اثر ،در معرفی

به گونهای شده که وقتی آیهای برمسلمانی خوانده شود معنای آن را نميداند تاچه رسد که بدانـد
 .1در سال 19۵1م در مصر متولد شد .تا کنون بیش از  ۴1اثر در زمینه فقه و اصول از او به چاپ رسیده است .ر .ك:
http://ar.wikipedia.org.
 .2ر.ك :اصول التخریج و دراسة االسانید المیسره ،ص.3
 .1از علماي معاصر در علم حدیث بوده که آثار متعددي در این زمینـه دارد از جملـه آثـار او المعجـم المفهـرس اللفـان
الصحیحین حاکم
الحدیث النبوي في سنن الدار القطني ،علوم الحدیث الشریف و فهرس احادیث المستدرك علي
ِ
نیشابوري است .علم تخریج الحدیث و بیان کتابها ّ
السنة المشرفة.
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در کجای قرآن واقع شده و هنگامی که روایتی از پیامبر صلی الله و علیه و آله مـيشـنود ،مصـدر
آن را نميداند چه رسد که درجهی آن را از نظر صحت و ضعف بداند .بـه همـین دلیـل ،احادیـث
کذب بسیاری به ایشان نسبت ميدهند .همچنین خطبا و مؤلفان به احادیث ضـعیف و سـاختگی
ِ

استناد ميکنند ،بدون آنکه صحیح را از سقیم تشخیص دهند و حال علما هم از عوام بهتر نیست
تا جایی که در نقل حدیث به جامع الصغیرسیوطي(911ق) و یا ریا
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الصـالحین نـووي(۶7۶ق)

اکتفا ميکنند».
او ادعا دارد که در کتا ب خود ،اصول تخریج حدیث (مصادر و طرق) را بیان کرده ،همچنـین
مصادر اولیهی حدیث که در پنج قرن اول نوشته شده و در آن احادیـث مسـند جمـعآوری شـده را
معرفی کرده است.
این کتاب مشتمل بر یس مقدمه ،سه باب و خاتمه است .باب اول کتاب ،در کیفیت تخـریج -
3
حدیث بوده که در سه فصل؛ قواعـد کلـی تخـریج 7،طـرق تخـریج 2و کتابـت تخـریج و روش آن
تنظیم شده است .باب دوم کتاب نیز شامل سه فصل است که فصل اول آن دارای سه مبحث 1و
فصل دوم 5و سوم 2هر کدام یس مبحث دارند.
درخاتمهی کتاب هم ،پس از تعریف تخریج از نظر لغت و اصطالح فقها و محدثین ،بـه بیـان
اهمیت تخریج ،تاریخچه و تطور آن ميپردازد و در نهایت ،تعدادی از کتابهای تخـریج و برخـی
تألیفات در اصول و طرق تخریج را نام ميبرد.
ّ
در نتیجه ،گرچه نام این کتاب« ،علم تخریج الحدیث و بیان کتابها السنة المشرفة» است ولی
حدود سه چهـارم حجـم آن بـه مباحـث کتـابشناسـی اختصـاص دارد .بنـابراین ،ایـن کتـاب در
شناسایی انواع کتابهای حدیثی به محصالن کمس فراوانی ميکند .همچنین در کیفیت تخریج
 .1ده قاعدهي کلي تخریج بیان کرده است.
 .2پنج طریق براي تخریج بیان کرده است .همچنین آمار خوبي از تعداد روایات هریس از ابواب فقهـي در هشـت کتـاب
اصلي حدیث اهل سنت ارائه ميدهد.
 .1این فصل شامل سه مبحث است .الف) انواع تخریج و روش آن ب) نمونهاي از تخـریج ج) مشـهورترین کتـابهـای
ُ
کمس کننده در تخریج .در این مبحث نه کتاب را بطور تفصیل معرفي ميکند.
 .1مبحث اول آن در کتابهاي تألیف شده بر اساس ابواب است که در آن هشت کتاب معرفي شده است .مبحث دوم،
کتابهایي است که بر اساس راویان تألیف شده که به معرفي نه کتاب ميپردازد.
کتاب علوم حدیثي که مشتمل بر روایات مسند است ،ميپردازد.
 .5به معرفي دوازده ِ
 .2هفت کتاب از علوم متنوع غیر از حدیث که مشتمل بر روایات مسند است .معرفي ميشوند.

حدیث و شناخت مهمتـرین کتـابهـای تطبیقـی دانـش تخـریج ،اطالعـات خـوبی بـه مخاطـب
ميدهد.
ُ
ُّ
ُ
هومنهجیته 
.00تخریجالحدیثنشات

مؤلف این کتاب ،محمد ابواللیث الخیرآبادي 7است که در سال (1۴29ه .ق) توسط انتشارات
دارالنفائس اردن در  3۶۴صفحه به چاپ رسیده است.
ِ

مؤلف ،در مقدمهی کتاب ،اهداف تخریج را این گونه بیان ميکند.

 .1تعلیم روش رسیدن به حدیث در مصادر اصلی به راحـتتـرین و سـریعتـرین راه ممکـن بـه
دانشپژوهان.
 .2آشنا کردن آنها به تعداد فراوانی از مصادر و روات حدیث و روش آنها.
 .۴رشد علمی و فکری آنها به گونهای که از تناق

گویی در امان مانند.

 .۵تجربهی آنها در تمرین حکم بر حدیث و آگاهی و التزام به آداب آن.
آنگاه ميگوید« :ما برای رسیدن به این اهداف مباحث کتاب را در دو بخش تقسیم و تعدادی
مباحث جدید را به آن اضافه کردیم».
کتاب حاضر در دو باب تنظیم شده است .باب اول ،تخریج الحـدیث و طرقـه نـام گرفتـه کـه
فصل مبادی علم تخریج 2،اهمیـت علـم تخـریج حـدیث و فوائـده و نشـاته،
خود مشتمل بر پنج ِ

3

طرق تخریج حدیث 1،کیفیت تخـریج از مجمـوع راههـای شـشگانـه و تخـریج حـدیث بـه کمـس
کامپیوتر است و باب دوم آن ،دراسة االسانید و المتن و الحکم علی الحدیث نامگذاری شـده کـه

خیرآباد هند متولد شد .هماکنون استاد دانشگاه اسالمي کواالالمپور مالزي است .آثار متعـددي
 .1در سال 19۵3م در
ِ
ُ
ُّ
ُ
الحدیث نشاته و منهجیته ،ص.3۶۴
در علوم حدیث از جمله تخریج و مصطلحات دارد .تخریج
ِ
 .2تعریف علم تخریج از جهت افراد وترکیب ،شروط مخرج و موضوع علم تخریج حدیث مورد بحث قرار گرفته است.
 .1اهمیت علم تخریج حدیث ،فوائد دانش تخریج ،منشا و تاریخچهي علم تخریج و ظهور فني و علمي تخـریج ،در ایـن
فصل بحث ميشود.
 .1شش راه براي تخریج حدیث معرفي ميکند که پس از بیان هر یس از آنها تعدادي از کتابهاي که در آن روش کـاربرد
دارد را نام ميبرد.

واژهپژوهی و شناخت تحليلی منابع نظری دانش تخريج در اهل سنت

 .3آشنایی با اسباب و علل حدیث و روش فهم مراد حدیث.

713

فصل ضوابط جرح و تعدیل 7،معرفی کتابهای رجال حدیث  2و حکم بر حدیث 3است.
شامل سه ِ
بنابراین ميتوان گفت ،مؤلف به اهدافی که در مقدمه بیان کرده ،دست یافته است .این کتاب
را ميتوان جزو کتـابهـای طـرق تخـریج محسـوب کـرد .همچنـین ،اطالعـات خـوبی در مـورد
شناخت کتابهای رجالی در آن موجود است .این کتاب اطالعات خوبی در شناخت اهداف تخریج
دارد که در ایجاد انگیزه برای مبتدئین در این فن مؤثر است.
.0۶المدئلالیتخریجاالحادیثوآالثاروالحکمعلیها 
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این کتاب از تألیفات ابی بکر عبدالصمد بنبکر بنابراهیم آل عابـد اسـت .در سـال (1۴31ه
.ق) توسط انتشارات دارالطرفین در 1۴۴صـفحه بـه چـاپ رسـیده اسـت .مؤلـف مـينویسـد« :از
جملهی نعمتهایی که خداوند به امت پیامبر اسالم صلی الله و علیه و آله عنایت کـرده و خـاص
این امت بوده این که سنت پیامبر صلی الله و علیه و آله بـا اسـنادی کـه بـه آن حرـرت متصـلند
حف شده است و اگر این چنین نبود هر کس هر چه ميخواست به آن حررت نسـبت مـيداد و
دیگر کسی برای فراگیری دانش حدیث و شناخت روایان تالش نميکرد .پس ،علم حدیث ،دیـن
است و بر انسان واجب است دقت کند کـه دیـن خـود را ازچـه کسـی فـرا مـيگیـرد 1».ایشـان در
اهمیت دانش تخریج ميگوید« :این دانش ،خاص علم حدیث نیست بلکه در اکثر علوم اسالمی
که به واسطهی نقل و روایت انتشار ميیابد ،کاربرد دارد؛ اما باید توجه داشت که کالم نبـی صـلی
الله و علیه و آله با کالم دیگران متفاوت است .پس باید بین تخریج حدیث نبـوی و تخـریج دیگـر
کالمها فرق گذاشت 5».مؤلف این کتاب ،ابن حجر و زیلعـی را از ائمـهی دانـش تخـریج معرفـی
ميکند .ایشان مراحل تطور دانش تخریج را وابسته به مراحل تطور حدیث ميدانـد .مؤلـف هـدف
خود از نگارش این کتاب را آسانسازی مسیر برای وضع ضوابط و قوانین دانش تخریج ميدانـد.
 .7تعریف جرح و تعدیل ،شروط راوي ،جرح وتعدیلهایي که قبـول مـيشـود ،حـال جـرح در کتابهـای جـرح و تعـدیل،
تعار جرح مفسر و تعدیل ،الفان جرح و تعدیل و مراتب و احکام آن ،بیان میشود.
 .2در این قسمت تعدادي از کتابها که به معرفي رجال یس کتاب خاص پرداخته و همچنین کتابهای عمـومي رجـال
معرفي شده است.
 .3در این فصل احادیث را در دو عنوان احادیثي که ائمهی حدیث بر آن حکم کردهاند و احادیثي کـه ائمـهي حـدیث بـر
آن حکم نکردهاند بحث شده است .در فصل تخریج حدیث به کمس کامپیوتر ،اطالعات خوبي به دست ميدهد که
در کتابهاي مشابه کمتر به آن اشاره شده است.
 .1ر.ك :المدخل الي تخریج االحادیث وآالثار والحکم علیها ،ص.۵
 .5ر.ك :المدخل الي تخریج االحادیث وآالثار والحکم علیها ،ص.۶
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تخریج حدیث نیاز به آموزش علومی دارد که به کمس آن بتـوان آسـانتـرین و پـرفایـدهتـرین راه را
برای استخراج حدیث ب رگزید .پس باید طرق تخریج و روش بزرگان این علـم در تخـریج حـدیث را
آموخت.
او ميگوید« :روش ما در این کتاب هم توصیفی است ،هم تاریخي ،همراه با مثـالهـایی کـه
بتواند مراد را روشن کند .پس طرق تخریج را به طور اجمال همراه با مثالهایی از کتابهـایی کـه
در هر طریق کاربرد دارد بیان ميکنیم .همچنین به کیفیت استعانت و کمس گـرفتن از شـجرهی
اسناد و ضوابط حکم بر حدیث بعد از تخریج آن اشارهای ميشود».
ترتیب مباحث کتاب :پس از بیان مقدمهای که درآن به معنی تخریج ،اهمیت ،فوائد و روش-
های تخریج پرداخته ،مطالب کتاب را در هفت فصل تنظیم کرده کـه در هـر کـدام از پـنج فصـل
اول ،یکی از روشهای تخریج را بیان کرده ،در فصل ششم ،به کیفیت تخریج به طور عـام مـي-
پردازد و در فصل پایاني ،ضوابط حکم بر حدیث پس از تخریج آن را بیان ميکند .مؤلـف در پایـان
کتاب نتیجهی بحث را به طور خالصه بیان ميکند.
در پایان باید گفت مؤلف به گونهای بسـیار شایسـته توانسـته اسـت مباحـث را بیـان کنـد و بـه
مقصود خود که در مقدمه بیان کرده رسیده است .این کتاب ،ترتیبی منظم دارد و بایـد آن را جـزو
کتابهای طرق تخریج شمارش کرد .اثر حاضر ،در شناخت طرق تخریج نافع است .زیرا برای هر
کدام از طرق تخریج نمونههای عملی خوبی بیان کرده است .همچنین در شناخت ضوابط حکـم
بر حدیث سودمند است.
در جمعبندی این فصل میتوان گفت به دلیل اینکـه غالـب ایـن کتـابهـا بـه طـرق تخـریج
بیشتر محتوای آنها شبیه هم است تا جایی که شاید شبهه شود از یکدیگر کپی شده
پرداختهاند،
ِ
است .نکتهی دیگر اینکه برخی مؤلفان ،مباحث دراسةاالسانید را جزو تخریج آوردهاند به همـین
دلیل بخشی از کتاب خود را به این مطلب اختصاص دادهاند.
نتیجهگیری 


دانش تخریج ،از شاخههای مهم علوم حدیث اسـت .فقهـا ،اصـولیان و محـدثان اهـلسـنت
همگی به تخریج حدیث توجه و اهتمام داشتهاند ولی هر کدام از آنها معنای متفاوتی از تخـریج
ارائه کرده و نتوانستهاند به تعریفی جامع دست یابند .تاکنون آثار فراوانی در تخـریج حـدیث تـألیف
شده است .برخی از این کتابها به تخـریج عملـی حـدیث پرداختـه و تعـدادی از آنهـا دربـارهی
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مباحث نظری دانش تخریج بحث کردهاند .این دسته از کتابها ،خود به دو دسـته تقسـیم مـي-
شوند .برخی از آنها به اصول و طرق تخریج پرداخته و تعـدادی دیگـر ،قواعـد تخـریج را تشـریح
کردهاند .ولی به طور کلي ،همهی کتابها ،در قرن اخیر تألیف شـده اسـت .نکتـهی قابـل تأمـل
اینکه شاید حدود  81درصد مطالب این کتابها شبیه هم است .هرچند آثـار موجـود در مباحـث
نظری دانش تخریج ،دارای نقاط قوت خوبی است ولی نقصهایی هم دارد که نیاز به بـازنگری و
تدوین طرحی جامع در این زمینه است .در کالنپروژه «تولید دانش تخریج شیعی» به ایـن طـرح
هم ّ
توجه شده است.
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