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چکیده
تخریج ،قالب و ابزاری برای اعتبارسنجی حدیث است که با منبع ،سند ،متن ،موضوع و
محتوا مرتبط است .لزوم شناخت کتابهـای تخـریج بـرای پژوهشگـران ایـن عرصـه و
نبود تحقیقـی جـامع در ایـن راسـتا ،ضـرورت ایـن پـژوهش اسـت .هـدف ایـن تحقیـق،
شناسایی کتابهای تطبیقی تخریج در اهلسنت است .مواد پژوهش ،مقدمه ،فهرست،
متن کتابها و همونین دیدگاههای دانشمندان علوم حـدیث دربـارۀ ایـن منـابع اسـت.
ضمن این پژوهش ،انـواع ،طـرق ،فایـده و اقسـام تخـریج ،مشـخص میشـود .تـاکنون
پژوهشی مستقل در بررسی تحلیلی و مقایسۀ گونـههای مختلـف کتابهـای تخـریج بـه
صورت جامع انجام نشده؛ بنا بر این تحقیق حاضـر ،هـم از جنبـۀ جـامع بـودن و هـم از
جهت ساختاری ،کاری نو در این زمینه محسـوب میشـود .منـابع دانـش تخـریج بـه دو
دسـته تقسـیم میشـوند :کتابهــای تطبیقـی و نظـری .ایـن مقالــه بـه بررسـی تحلیلــی
مهمترین منابع تطبیقی تخریج در اهلسنت پرداخته که در سه بخش کتابهای جامع،
فقهی و تفسیری تنظیم شده است.
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کلید واژهها :کتابهـای فقهـی تخـریج ،کتابهـای تفسـیری تخـریج ،منـابع تخـریج،
دانش تخریج ،اعتبارسنجی حدیث.

مقدمه

حدیث ،مهمترین منبع استنباط احکام اسالم ،پس از قرآن است .یکی از مهمترین ابزار سـنجش
اعتبار حدیث که با منبع ،سند ،مـتن ،موضـوع و محتـوا ارتبـاط دارد ،دانـش «تخـریج» اسـت .بـا
تخریج یک حدیث ،میتوان به منابع متعدد ،متنها ،طرق و نمایههای موضوعی آن دست یافت.
اهمیت و جایگاه تخریج در اعتبارسنجی احادیث از یک طرف و مغفول مانـدن ایـن دانـش در
میان دانشهای حدیثی از طرف دیگر منجـر بـه ترسـیم کـالن پـروژهای در معرفـی و تبیـین ایـن
دانش گردید .یکی از مراحل این پروژه ،معرفی منابع دانش تخریج است.1
تاکنون کتابهای فراوانی جهت مأخذیابی احادیث ،نگاشته شـده کـه بـه کتابهـای تخـریج
معروف شدهاند (الغماری .)2۶ :0۴0۴ ،این تحقیق با هدف دادن اطالعاتی جامع بـه مخاطبـان،
نویسنده ،یا داشتن روش خاص تخریجی تالش میکند.
مواد پژوهش :مقدمه ،فهرست ،متن کتابها و گفتههای عالمان این فن اسـت .ایـن مقالـه،
عالوه بر شناخت کتابهای تخریج ،در رابطه با شیوههای تخریج حدیث ،اهمیت ،فواید و اقسـام
تخریج ،آگاهیهایی ارائه میکند.
گرچه برخی کتابهای اصول و قواعد تخریج ،بخـش یـا فصـلی را بـه معرفـی اجمـالی تعـداد
اندکی از کتابهای تخریج اختصاص دادهاند ،امـا ،مقالـه یـا کتـاب مسـتقلی کـه بـه شناسـایی و
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در جهت شناسایی مهمترین کتابهای تخریج بر اساس اهمیت کتاب ،شـهرت و جایگـاه علمـی

معرفی منابع این دانش بپردازد ،یافت نشد .کتابهای تالیف شده در دانش تخـریج ،بـه دو دسـته
تقسیم میشوند :نظری و تطبیقی .پژوهش حاضر به معرفی کتابهای تطبیقـی تخـریج پرداختـه
که در سه بخش تنظیم شده است :کتابهای جامع ،فقهی ،و تفسیری.
 .1کتابهای جامع

برخی نویسندگان ،به تخریج احادیث جوامع حدیثی اهل سنت پرداختهاند .از آنجا ک ه جوام ع
حدیثی به موضوع خاصی اختصاص نیافته و همۀ گونههای حدیثی (فقهی ،تفسیری ،اخالق ی
و )...در آن یافت میشود ،کتابهایی را که به تخریج آنها پرداختهاند هم میتوان کتابه ای
تخریج جامع نام نهاد .در این بخش مهمترین کتابهای جامع ،بر اساس تاریخ وفات مول ،،
تنظیم شده است.
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 9ـ  .9تحفةاالشراف بمعرفة االطراف

مول ،این کتاب ،حافظ جمالالدین ابوالحجاج یوس ،ب ن بد دالرحمن الم ی الدمش قی (ف
247ق) است .کتاب حاضر ،احادیث کتب سته 7و برخی ملحقات 3آنه ا را ب ه ش یوه و روش
اطراف در خود جمع کرده است؛ به گونهای که برای مخاطب ،شناخت سندهای مختل ،ی
روایت را آسان میکند .زیرا تمام آنها ی جا جمع شده است .مول ،،جهت اختصار برای هر
کتاب رم ی قرار داده است .این کتاب اولین بار در سال 1334ق با تحقیق بددالص مد ش رف
الدین در  14جلد در بمدئی به چاپ رسیده است.
 1ـ  1ـ  .1ویژگیهای کتاب
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 0ـ کتاب حاضر ،بر اساس اسامی صحابه و به ترتیب حروف الفبا تنظیم شده است .مولف ،روایات
 91۵صحابی و  ۴11تابعی را ذیل عنوانهای آنها آورده است .اشکال این روش ،تکـرار احادیـث
است زیرا گاهی یک حدیث از طریق چند صحابی روایـت شـده اسـت .همـین امـر ،تعـداد روایـات
کتاب را به 09.۵9۵حدیث رسانده است.
 2ـ ذیل ترجمۀ هر صحابی یا تابعی ،حدیثی کـه در کتابهـای بیشـتری آمـده را مقـدم کـرده
است برای نمونه اگر یک حدیث در شش کتاب و حدیث دیگری در پنج کتاب باشد ،حدیثی که در
شش کتاب آمده مقدم میشود .عالوه بر آن ،اسناد هـر حـدیث هـم بـر اسـاس اهمیـت کتابهـا
مرتب شده .یعنی ابتدا بخاری ،سپس مسلم و ...آورده و در نهایت بـه ابـن ماجـه منتهـی میشـود
(مرعشلی1۵ :0۴29 ،؛ احمد بکار ،بیتا .)012 :این شیوه ،اعتبار هر کدام از منابع اهلسنت نزد
مولف را نشان میدهد اما نقص آن ،تکرار فراوان روایات است.
 3ـ در شیوۀ بیان احادیث ،ابتدا نام کتابهایی که این حدیث را تخـریج کردهانـد بـا رمـز بیـان
میکند ،آنگاه پس از نوشـتن لفـظ «حـدیث» ،بخشـی از اول مـتن حـدیث را مـیآورد و بـا کلمـه
«الحدیث» ،از بیان ادامۀ روایت خودداری میکند .سپس ،اسانید حدیث را تا صحابی یا تابعی کـه
حدیث در مسند او ذکر شده ،بیان میکند .برای نمونـه در حـرف «الـف» ،ذیـل مسـند ابـیض بـن
حمال الحمیری الماربی میگوید« :عن النبی ص ـ د ت س ق حـدیث :انـه وفـد الـی النبـی ص
فاستقطعه المل الذی بمارب» الحدیث .یعنی این حدیث در مسند ابیداود ،ترمذی ،نسایی و ابن
ماجه آمده است .آنگاه سند حدیث را در هر کتاب به طور کامل بیان میکنـد (مرعشـلی:0۴29 ،
.)1۶

در جمعبندی باید کتاب ّمزی را در زمرۀ کتابهایی که به تخریج سـند و منبـع پرداختهانـد بـه
شمار آورد ،نه کتابهایی که فقط به تخریج متن پرداختهاند .نکتۀ دیگر اینکه ،گرچه این کتـاب،
به دلیل جمعآوری اسناد هر روایت در یـک جـا ،جـامعترین اطالعـات دربـارۀ اسـناد روایـات را بـه
مخاطبان میدهد ،اما به دلیل ترتیب آن بر اساس نام صحابیان ،دارای تکرارهای زیـادی اسـت.
اشکال دیگر کتاب ،ذکر نکـردن تمـام حـدیث اسـت لـذا بـرای شـناخت مـتن کامـل آن ،بایـد بـه
کتابهایی که تحدةاالشراف آدرس داده رجوع کرد و اشکال نهایی اینکه ،امکان استفاده از ایـن
کتاب برای کسی کـه صـحابی راوی حـدیث را نشناسـد ،وجـود نـدارد (احمـد بکـار ،بیتـا01۵ :؛
ابومحمد عبدالمهدی ،بیتا.)020 :
َ
 9ـ  .2اتحاف َ
المبت َ
کرة من اطراف العشرة
الم َهرة بالفوائد

 1ـ  2ـ  .1ویژگیهای کتاب

 1احادیث کتاب ،بر اساس حروف الفدای نام صحابی یا تابعی مرتب شده است.
 7مول ،،احادیثی در کتاب خود آورده که مولفان آنها مدبی صحت آنها شدهاند .او در
مقدمۀ کتابش میگوید:
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اتحاف َ
الم َهورة ،تـالیف حـافظ شـهاب الـدین ابـی الف ـل احمـد بـن علـی بـن محمـد بـن حجـر
العسقالنی (ف ۵۵2ق) است .این اثر ،به روش کتابهای اطراف نگارش یافته کـه در آن اطـراف
احادیث  01کتاب سنن دارمی ،صحیح ابن خزیمه ،المنتقی ابن الجـارود ،مسوتخرل ابـی عوانـه،
صحیح ابن حبان ،المستیرک حاکم ،موطا مالک ،مسنی شافعی ،مسنی احمد ،شرح معادی اآلثوار
طحاوی و سنن الیار قطنی 4گردآوری شده است.

در همۀ کتابهای حدیثی که در نزدم بود دقت و تامل کـردم ،در بـین آنهـا تعـدادی از
کتابها را یافتم که ّ
مصنفان آنها ملتزم به صحت آنهـا بودهانـد .البتـه در بـین آنهـا
برخی مانند حاکم ،ملتزم به شروط شیخین (بخاری و مسلم) بودهاند و برخی ماننـد ابـن
حبان مقید نبودهاند .اطراف این کتابها را بر روش و ترتیب حافظ ابی الحجـاج ّ
المـزی
جمع آوری کردم (احمد بکار ،بیتا.)111 :

 3رموزِ کتاب ،بر اساس نام مولفان آنها قرار داده شده است .یعنی برای دارم ی (م ی)،
ابن خ یمه (خ ) ،ابنالجارود (جا) ،ابی بوانه (به) ،ابن حد ان (ح ب) ،ح اکم (ک م) ،طح اوی
(طح) ،دار قطنی( ،قط) آمده است (مربشلی .)37 :1471 ،برای نمونه:
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ح یثُ(خبُحبُُمُحم)ُجریرُبنُحازمحُعنُثاب ُبنُاسلمُالِنان حُعنُانسُ:
ّ
ّ
ّ
«انُالنِ ُصل اللهعللهوسلمُُانُینبلُمنُالمنِرُیومُالجمعهُفلكلمىهُالرجى ُوُ
ّ ّ
یكلمهحُثمُینته ُال ُمصال ُفلصل ُ .

یعنی این حدیث در صحیح ابن خزیمه ،صحیح ابن حبان ،مستیرک حاکم و مسنی احمد آمده
است (همان.)۵3 :0۴29 ،
بنــا بــر ایــن بایــد گفــت ســه ویژگــی در ایــن کتــاب وجــود دارد کــه در دیگــر کتابهــا کمتــر
دیده میشـود .0 :بـرخالف بیشـتر کتابهـا ،مبنـای تخـریج احادیـث در ایـن کتـاب ،صـحیحین
نبوده است؛  .2رموز بر اساس نام مولف کتابهـا انتخـاب شـده اسـت؛ ج .در غالـب مـوارد عـین
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لفــظ صــیغۀ نقــل حــدیث (مــثال اخبرنــا ،حــدثنا و )...را در ســندآورده و ایــن در شــناخت مــوارد
تدلیس کمک فراوانی میکند در حالی که تحفةاالشراف ّمزی ،فقـط بـا لفـظ «عـن» آورده اسـت.
این کتاب عالوه بر داشتن اشکاالت تحدةاالشراف ،ترتیب دقیق آن را ندارد و در برخی مـوارد ،بـر
خالف وعدۀ خود ،روایتی غیر از کتابهای ده گانـه نقـل کـرده اسـت (ر.ک :احمـد بکـار ،بیتـا:
.)03۵
 9ـ  .3ذخائر المواریث فی الداللة علی مواضع االحادیث

عبــدالغنی بــن اســماعیل النابلســی الدمشــقی الحنفــی (ف 00۴3ه.ق) ،در اثــر خــود ،احادیــث
کتابهای سته و موطا مالک را آورده است .این کتاب در سال 03۵2ق در دو جلد توسط جمعیـة
النشر و التالیف االزهریه در قاهره به چاپ رسید .عبدالمجید هاشم و محمد رافـت سـعید ،ترتیـب
فقهی برای این کتاب نگاشتهاند که در 0۴1۵ق در  9۶صفحه توسط دار الشعب قـاهره بـه چـاپ
رسیده است.
 1ـ  3ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ نام کتابهای شش گانه را با رمز آورده است( .خ) صحیح بخـاری( ،م) صوحیح مسـلم( ،ت)
سنن ترمذی( ،د) سونن ابـیداود( ،س) سونن نسـایی( ،ه) سونن ابـن ماجـه و (ط) موطوا مالـک
(ر.ک :همان.)000 ،
 2ـ ترتیب آن بر اساس مسندهای صحابه ،به ترتیب حروف الفبا است .نویسنده ،کتاب خود را
30

در هفت باب تنظیم کرده است.

 3ـ گرچه کتاب ذبائرالمواریث ،شباهت فراوانی بـه کتـاب تحدةاالشوراف ّ
المـزی دارد امـا بـر
خالف آن ،تمام سند را ذکر نکرده و فقط به ذکر شیخ صاحب کتابی که آن حـدیث را ذکـر کـرده،
اکتفا میکند .برای نمونه در تحدةاالشراف ذیـل نـام ابـیض بـن ّ
حمـال الحمیـری حـدیثی را کـه
ابیداود آورده ،اینگونه میآورد:
دُ:ف الخراجُعنُقتلِ ُبنُسعل ُوُمحم ُبنُالمتوُ ُالعسقالن حُُالهمىاُعىنُ
محم ُبنُیحل ُبنُقلسُالمارب حُعنُابهُعنُثمام ُبنُشراحل حُعنُس َم ُبىنُ
ّ
قلسحُعنُشملرُبنُعِ َ
انحُعنُابلضُبنُحمالُبهُ .
الم

در حالی که همین حدیث در ذبائرالمواریث به گونۀ ذیل آمده است:

«د»ُف الخراجُعنُقتلِهُبنُسعل ُوُمحم ُبنُالمتوُ حُوُعنُمحم ُبنُاحمى ُ

 ۴ـ هنگامی که حدیثی از چند صحابی روایت شده باشد ،ذبائرالمواریث فقـط در یـک مسـند
ذکر میکند ،درحالیکه ّمزی در تحدةاالشراف آن را در مسند همۀ اصـحابی کـه روایـت کردهانـد
مــیآورد .بــه همــین دلیــل ،تعــداد روایــات ذبائرالمواریووث  02.313حــدیث اســت در حــالی کــه
تحفةاالشراف  09.۵9۵حدیث دارد (مرعشلی.)۵1 :0۴29 ،
در نتیجــه ،از مقایســۀ ذبائرالمواریووث بــا تحدةاالشووراف میتــوان فهمیــد کــه مــالک مولــف
ذخائرالمواریث ،در یکی دانستن احادیث ـ چنان که خود او هم گفته (الدمشقی الحنفـی:03۵2 ،
 )۴/0ـ اشتراک معنوی است نه اشتراک لفظی؛ زیرا گاهی احادیثی را که لفظ آنها متفاوت است

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

القرش ُ ُ.

ولی از نظر معنا یکسان هستند ،ذیل یک حدیث میآورد .5عالوه بر آنکه موضوع تحدةاالشراف،
کتب سته و لواحق آن است اما ذبائر ،فقط احادیث کتب سبعه را آورده است (احمـد بکـار ،بیتـا،
 .)000بنا بر این ،همۀ اشکاالت تحفةاالشراف در این کتاب نیز وجود دارد.
 9ـ  .4مفتاح کنوز السنة

مستشرق هلندی دکتر اَرنُد جان فنْسنْ ( 6ف 1131م) در طی 11سال این کتاب را ب ه زب ان
انگلیسی تالی ،کرد .اولین بار در سال 1357ق ترجمه ،تصحیح و تحقیق آن ب ه زب ان برب ی
توسط محمد فواد بددالداقی در مدت چهار سال انجام شد (مربشلی.)117 :1471 ،

مول ،،کتاب خود را فهرستی برای  14کتاب اصلی و مشهور حدیثی اهل س نت (ص حیح
بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ابی داود ،سنن ترمذی ،سنن ابن ماجه ،سنن نسائی ،موطا مال ،

30

مسند احمد ،سنن دارمی ،مسند ابی داود طیالسی ،مسند زید بن بلی ،سیره ابن هشام ،مغازی
واقدی و طدقات ابن سعد ).قرار داده است (ر.ک :احمد بکار ،بیتا155 :؛ ابومحمدبددالمه دی،
بیتا.)162 :
 1ـ  4ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ این کتاب بر اساس موضوعات مرتب شده (نه بر اساس الفاظ) که خود آن موضوعات و مبانی
هم بر اساس حروف الفبا تنظیم شده است و ذیل هر موضوع مباحث تفصیلی آن موضـوع کـه در
کتابهای چهاردهگانه موجود بوده ،آورده است.
 2ـ میتوان آن را در زمرۀ کتابهایی که تخریج متنی 2انجام دادهاند ،به شمار آورد.
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

 3ـ برای هر یک از عناوین :کتاب ،باب ،جزء ،حدیث ،صفحه و قسم ،رمزی قـرار داده شـده
که در مجموع از  23رمز استفاده کرده است.
 ۴ـ احمد محمد شاکر میگوید« :مولف ،آرای فقهی مالک و دیگران که در موطا است را ذکر
نکرده و فقط به ذکر احادیث آن بسنده کرده است .همچنان که سندهای مکرری را کـه مسـلم در
صحی خود برای تقویت حدیث میآورد بیان نکرده است» (جان ف ْنس ْنک :0۴0۴ ،مقدمـۀ احمـد
شاکر ،ص ،ل).
امتیاز این کتاب ،ترتیب موضـوعی اسـت کـه اسـتفاده از آن را آسـان کـرده اسـت .زیـرا بـرای
استفاده از کتاب ،شناخت موضوع ،کافی بوده و متوقـف بـر شـناخت راوی حـدیث یـا کلمـهای از
حدیث نیست .حجم اندک کتاب نیز امتیاز دیگری برای آن اسـت .مدتواح بـرای شـناخت مواضـع
حدیث و برای پژوهشگرانی که میخواهند تمام مطالب پیرامون حدیث را یـک جـا مطالعـه کننـد،
بسیار سودمند است .زیرا مولف ،عالوه بر آنکه بین سنت ،سیره و تراجم جمع کرده است ،آدرس
دقیق حدیث در هر کتاب را بیان کرده .اما دو اشـکال عمـدۀ ایـن کتـاب عبـارت اسـت از :مرتـب
نشدن کلمات بر اساس اصل و ریشۀ آنها و وقوع برخی غلطهای لغوی (ابو محمد عبدالمهدی،
بیتا.)01۵ :
مقایسۀ چهار کتاب معرفی شده در این بخـش نشـان میدهـد کـه سـه کتـاب اول ،از لحـاظ
روش یکسان هستند یعنی بر اساس نام راویان مرتب شده اند و به همـین دلیـل بیشـتر اشـکاالت
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آنها هم مشترک است .اما مدتاح کنوز السنة با آنها متفاوت اسـت و بـر اسـاس موضـوع مرتـب

ّ
شده است .بنا بر این برخی اشکاالت ماننـد ترتـب اسـتفاده از کتـاب بـر شـناخت راوی حـدیث ،را
ندارد .عالوه بر آن نسبت به آنها جامعیت بیشتری دارد.
 .۶کتابهای فقهی

احادیث فقهی ،به این دلیل که منبع صدور احکام شرعی هستند ،نزد فقهـا و محـدثان از جایگـاه
ویژهای برخوردارند و نسبت به احادیث تفسیری و اخالقـی حساسـیت بیشـتری دارنـد .بـه همـین
دلیل ،بیشتر تخـریج نویسـان ،کتابهـای خـود را بـه تخـریج احادیـث فقهـی یـک کتـاب خـاص
اختصاص دادهاند .از این رو ،در این مقاله هـم بـه کتابهـای فقهـی ،بـیش از دیگـر موضـوعات
پرداخته میشود.

تاسیسالن ر از کتابهای تخریج فروع بر اصول 3است که شاید بتـوان آن را از تالیفـات ابـو زیـد
الدبوســی(۴31ق) محســوب کــرد .ایــن اثــر شــباهت فراوانــی بــه کتــاب تاسوویسالن ائر ابولیــث
سمرقندی (313ق) دارد .تاسیسالن ر چاپهای متعددی دارد .از جمله چاپ قاهره که در سـال
(0321ق) انتشــار یافتــه اســت .بســیاری از کســانی کــه دربــارۀ ابوزیــد دبوســی تحقیــق کردهانــد،
تاسیسالن ر را در زمرۀ تالیفات او ذکر نکردهاند .اما حاجی خلیفه (01۶1ق) این کتاب را منسوب
به دبوسی دانسته است.

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

 2ـ  .9تاسیسالنظر

 2ـ  1ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ در بر دارندۀ تعدادی از قواعد و ضوابط فقهی است؛
 2ـ کیفیت بنای فروع بر اصول را ذکر کـرده و اخـتالف در جزییـات را بـه اخـتالف در اصـول
برمیگرداند؛
 3ـ این کتاب ،عالوه بر پرداختن به تخریج ،یکی از بهترین کتابهای فقهی نگاشته شده در
آغاز قرن پنجم است؛
 .۴/0تاسیسالن ر ،دارای  ۵۶اصل است که در هشت قسمت تنظیم شده است .پنج قسمت
آن به اختالفات علمای حنفی پرداخته و سه قسم دیگـر دربـارۀ اخـتالف علمـای حنفـی بـا دیگـر
مذاهب است؛
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 ۵ـ فروع ذکر شده در کتاب ،تخریجات مولف یا عالمان هم عصـر او نیسـت بلکـه منقـول از
ائمۀ حدیث است .پس ،تخر یج در کتاب یا برای بیان اسباب اختالف است و یا بـرای بیـان تعلیـل
احکام نقل شده از ائمه .روش مولف در این کتاب توصیفی است ،یعنـی پـس از ذکـر هـر اصـلی،
فروع بنا شده بر آن را بدون هی استداللی بیان میکند (الباء َحسین.)01۶ :0۴0۴ ،
بنا بر این ،باید تاسیسالن ر را از کتابهایی دانست که به روایات فقهی اختصاص دارند .ایـن
کتاب ،در شناخت اختالف دیدگاههای علمای حنفی با هم و با علمای دیگـر فرقـهها کـاربرد دارد
زیرا مولف ،بعد از نقل احادیث ،اختالف نظرها را بیان کرده است.
 2ـ  .2تخریج الفروع علی االصول
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

این کتاب توسط شهاب الدین محمود بـن احمـد زنجـانی متوفـای (۶۵۶ق) تـالیف شـده اسـت و
ً
ظاهرا برای اولین بار در سال(03۵2ه.ق) با تحقیق محمد ادیب صال در دمشق به چاپ رسـیده
است .هدف از تالیف این کتاب ،بیان منشأ اختالفات بین ائمه بوده است .زیرا مولـف ،اختالفـات
را به اصلهایی برمیگرداند که احکام بر آن بنا شده است .مولف ادعا دارد در این روش کسـی بـر
او سبقت نگرفته است .این کتاب ،از جمله کتابهای متبحر در این موضوع شناخته شده است.
 2ـ  2ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ ترتیب کتاب براساس بابهای فقه است؛
 2ـ کتاب در  30موضوع و  9۵اصل تنظیم شده و در هر اصل ،تعدادی از فروع فقهی که بـر
اثر اختالف در آن اصل ایجاد شده ،بیان میگردد؛
 3ـ این کتاب در بر دارندۀ تمام فروع فقهی نیست بلکه به اصلیترین مسـائل اختالفـی اکتفـا
کرده است؛
 ۴ـ عنوانهای موضوعات کتاب یکنواخـت نامگـذاری نشـده اسـت .برخـی را عنـوان کتـاب
داده :مانند کتاب الزکاا و برخی را عنوان مسائل داده است :مانند مسائل االجارا.
 ۵ـ به اصول اختالفی شافعی و حنفی اکتفا کرده است و فقط در دو مورد نظرات مالک را هم
بیان کرده است (الباء َحسین.)020 :0۴0۴ ،
بنا بر این ،کتاب تخریج الدروع علی االصو  ،در شناخت منشأ اختالف فتوای فقهای شافعی
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و حنفی سودمند است زیرا مولف این کتاب ،اختالفات فقها در فروع را به اختالف آنها در اصول

برگردانده و منشأ آن را بیان کرده است ولی با وجود این ،نمیتوان این کتاب را کتابی ویژۀ تخـریج
فروع بر اصول دانست.
 2ـ  .3نصبالرایة ألحادیثالهدایة

این کتاب ،در قرن هشتم هجری قمری توسط حافظ جمال الدین ابو محمـد عبداللـه بـن یوسـف
زیلعــی حنفــی (1۶2ق) تــالیف شــد .ایــن کتــاب ،تخــریج احادیــث الهیایووة نوشــتۀ علــی بــن ابــی
بکــر مرغینــانی حنفــی( ۵93ق) اســت (مرعشــلی .)9۴ :0۴29 ،دصووبالرایة ،از مشــهورترین
کتابهــای تخــریج در فقــه حنفــی اســت (مرعشــلی .)9۴ :0۴29 ،ایــن کتــاب چنــدین بــار چــاپ
شــده اســت .چــاپ اول آن در هنــد در اوایــل قــرن چهــارده هجــری قمــری بــوده اســت .ایــن
فراوان آن ،اعتماد به آن را از بین برده است .چاپ دوم این کتاب در قـاهره بـا نظـارت و تصـحی
مجلس علمی پاکستان در سال  03۵1قمری توسط انتشارات دارالمامون صورت گرفته است کـه
در چهار مجلد تنظیم شـده و چـاپ بسـیار خـوبی اسـت (مرعشـلی9۴ :0۴29 ،؛ زیلعـی:0۴0۵ ،
ّ
 .)01/0در  0۴0۵قمری نیـز مؤسسـه ّالریـان و دار القبلـه جـده بـا تصـحی و حاشـیه عبـدالعزیز
دیوبندی فنجانی (تا کتاب الحج) و محمد یوسف کاملفوری (تا پایان کتـاب) آن را چـاپ کردهانـد
(زیلعی.)20/0 :0۴0۵ ،
 2ـ  3ـ  .1ویژگیهای کتاب

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

چاپ غلطهای فراوانـی در مـتن و سـند احادیـث آن دارد .همونـین تصـحیفها و افتادگیهـای

 0ـ باببندی این کتاب بر مبنای کتاب الهیایة صـورت گرفتـه اسـت کـه بـه ترتیـب ابـواب فقهـی
است .نویسنده در هر باب ،نخست نص حدیثی را که الهیایة نقل کـرده ،آورده اسـت .سـپس هـر
کس از صاحبان کتابهای حدیث یا غیر آنها آن را ذکر کرده باشد به همراه بیان طرق و مواضع
آن حدیث میآورد .آنگاه احادیثی را که مؤید حدیث صاحب الهدایه است همراه با ذکر نام کسانی
که این احادیث را در کتابهایشان ذکر نمودهاند ،آورده و با رمز «احادیث الباب» آنها را مشخص
نموده است .در مرحلۀ بعد ،با عنوان «احادیث الخصوم» ،روایاتی را که با فقه حنفی اخـتالف دارد
به همراه نام راویان آنها بیان میکند (ر.ک :مرعشلی9۴ :0۴29 ،؛ الطحان)09 :0919 ،؛
 2ـ در این کتاب به شیوۀ تخریج مطول 1عمل شده است (مرعشلی)9۴ :0۴29 ،؛
 3ـ اقوال پیشوایان جرح و تعدیل را در رجال اسناد حدیث به طور کامل بیان کرده است؛

575

 ۴ـ صاحبان کتابهای تخریج پس از او ،بـه ویـژه ابـن حجـر عسـقالنی (۵۵2ق) در الیرایوة
فیتخریجاحادیثالهیایووة ،التلخیصالحبیوور فووی تخووریج احادیووث شوورح الرافعووی الکبیوور و دیگــر
کتابهایش از روش و معلومات او استفاده کردهاند (مرعشلی .)9۴ :0۴29 ،همین ویژگی بیانگر
میزان تبحر ،کثرت اطالعات در مصادر حدیث و قدرت زیلعی در تخریج حدیث اسـت (الطحـان،
 .)21 :0919چنانکه کتانی در الرسالة مستلرفة مینویسد:
به حقیقت این کتاب ،تخریج سودمندی است که شارحان کتاب الهیایة بعـد از زیلعـی از
آن بهرهمند شدهاند .به گونهای که حتی ابـن حجـر نیـز در کتابهـای تخـریجش از آن
کمک گرفته و همین امر بیانگر میـزان تبحـر زیلعـی در ّ
فـن حـدیث ،نامهـای رجـال و
فروع حدیث است (الکتانی.)131/1 :1121 ،
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

امتیاز این کتاب ،نقل جامع و کامل طرق احادیـث و بیـان منـابع آنهـا در کتابهـای اصـلی
مربوط به سنت پیامبر

است که مولف با امانتداری کامل و بدون تعصب ،مناقشـات آنهـا را

هم بیان کرده است .اما با وجـود ایـن برخـی احادیـث را تخـریج نکـرده کـه ابـن قطلوبغـا آن را در
مستدرکی جمع کرده است .اشکال دیگر این کتاب ،استعمال کلمۀ غریب در غیر اصـطالح اهـل
حدیث است (احمد بکار ،بیتا.)09۴ :
 2ـ  .4البدرالمنیر فی تخریجاألحادیث واآلثارالواقعة فی الشرحالکبیر

ّ
از سراج الدین عمر بن علی بن أحمد أنصاری معروف بـه «ابـن ملقـن» (ف ۵1۴ق) اسـت .وی در
این کتاب به تخریج احادیث کتاب الهرح الکبیر پرداخته است .الهرح الکبیر که فتح العلیول هـم

نامیده میشود ،تالیف ابیالقاسـم عبـدالکریم بـن محمـد الرافعـی (ف ۶23ق) اسـت کـه در فقـه
شافعی نوشته شده است .این کتاب ،شرح کتاب الوجیل ابـو حامـد محمـد بـن محمـد غزالـی (ف
۵1۵ق) است (مرعشلی.)91 :0۴29 ،
 2ـ  4ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ ترتیب کتاب البیرالمنیر ،بر اساس کتاب الهرح الکبیر تنظیم شده است؛ چنانکه خود مولـف
هم به این مطلب اذعان کرده است11؛
 2ـ اگر حدیثی در صحیحین یا یکی از آن دو وجود داشـته باشـد بـه همـین دو مأخـذ بسـنده
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نموده است و آن را به دیگر صاحبان کتابهای سته یا مسانید ارجاع نداده است .زیرا به اعتقاد او

درازگویی بی فایده است .البته در صورتی که آن حدیث یا اثر در صحیحین نسبت بـه دیگـر منـابع
دارای زیادتی باشد و همونین نیاز به دانستن آن باشد ،آن مأخـذ هـم ذکـر شـده اسـتّ .امـا اگـر
حدیث یا اثر در صحیحن یا یکی از آن دو وجود نداشته باشد ،نام همۀ مآخذ و نویسـندگان آنـان را
ّ
آورده است (ابن الملقن)2۵2 :0۴2۵ ،؛
 3ـ همۀ احادیث و آثـاری کـه ذیـل هـر بـابی از بابهـای کتـاب الهورح الکبیور رافعـی آمـده
است را بیان کرده است .چنان که در هر بـابی میگویـد« :ذکـر الرافعـی مـن األحادیـث  ...و مـن
اآلثار »...؛
 ۴ـ ابتدا احادیث را بر اساس ترتیب رافعی و با ذکر شمارۀ آنهـا بررسـی میکنـد و سـپس بـه
بررسی آثار (روایات منقول از صحابه و تابعین) پرداخته است؛
حکم اجمالی را بیان کرده و سپس با ذکر طرق مختلف به بررسی تفصیلی آنها پرداخته است؛
 ۶ـ در بیشتر موارد ،تعداد طرق احادیث و آثار را نیز بیان میکند .برای نمونه میگویـد« :هـذا
الحدیث صحی یروی من خمس طرق»؛
 1ـ در نهایت بررسی تفصیلی حکم حدیث را که در آغاز به آن اشاره نموده است ،جهت تأکید،
دوباره یادآور میشود.
 ۵ـ بعد از بررسی اسناد ،برخی فواید را در زمینۀ توضی کلمـههای غریـب روایـت و ضـبط نـام
راویانی که نامشان در سند ذکر شده است و خاطر نشـان سـاختن برخـی اشـتباهات کـه از جانـب

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

 ۵ـ در بررسی حکم احادیث و آثار از نظر صـحی  ،حسـن ،ضـعیف ،و غریـب بـودن و ...ابتـدا

دیگر نویسندگان صورت گرفته است ،میآورد (البلوشی.)۶۵ :0۴2۵ ،
پس ،باید صحیحین را مبنای اولیۀ ابـن ملقـن در ارجـاع احادیـث دانسـت؛ زیـرا اگـر حـدیثی
در یکی از صحیحین باشد برای آن منبع دیگری ذکـر نمیکنـد .نکتـۀ دیگـر اینکـه شـاید بتـوان
ابن ملقن را در زمـرۀ کسـانی بـه شـمار آورد کـه دراسةاالسـانید 11را بخشـی از تخـریج دانسـتهاند
زیرا هرجا تخریج حدیث انجام داده حکم آن حدیث را هـم از جهـت صـحت و ضـعف بیـان کـرده
است.
 2ـ  .۵الدرایة فی تخریج احادیثالهدایة

این کتاب ،نوشتۀ ابن حجر عسقالنی (۵۵2ق) است و تلخیص کتاب دصبالرایة زیلعی است.
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 2ـ  5ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ مولف الیرایة کتابی مستقل تالیف نکرده است ،بلکه همان تخریجهای دصبالرایة را تلخـیص
کرده است (الطحان)0۴ :0919 ،؛
 2ـ ابواب این کتاب بر اساس دصبالرایة تنظیم شده و مولف فقط مواردی را حذف کرده است
که نیازی به آن نمیدانسته (همان)؛
 3ـ بنا به گفتۀ برخی محققان ،تلخیص وی ،به خوبی صورت نپذیرفته است17؛ زیرا ابن حجـر
نکات مهمی را از این کتاب حذف نموده است (الطحـان .)2۵ :0919 ،گرچـه او کـار خـود را بـی
َ
َّ
ّ
عیب و نقص دانسته و مینویسد« :فلخصته تلخیصا حسنا ُم ً
بینا غیر مخل من َمقاصد األصل إال
َ
ببعض َما قد یستغنی عنه» (ابن حجر عسقالنی ،بیتا ،)01/0 :محمودطحان ( )0919میگوید:
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

«گرچه این کتاب کار را برای مبتدی آسان میکند و در وقت او صرفهجویی میشود ،ولی با وجـود
اصل ،دارای فایدۀ زیادی نیست» (.)0۵
بنا بر این نمیتوان این کتاب را یک کتاب تخریجی جداگانه از دصبالرایة دانست؛ زیـرا فقـط
تخریجهای دصبالرایة را تلخیص کرده و تحقیق بیشتری ارائه نکرده است.
 2ـ  .6التلخیصالحبیر فی تخریج أحادیث شرح الوجیز الکبیر

روی جلد برخی چاپها نام این کتاب التلخیصالحبیر فی تخوریج احادیوث الرافعوی الکبیور آمـده
است .این کتاب ،تلخیص دو کتاب البیرالمنیر فی تخریجاالحادیث واالثار الواقعن فی شرحالکبیر
از سراج الدین عمر بن علی بن ملقن (۵1۴ق) و کتاب شورحالکبیر 13ابیالقاسـم عبـدالکریم بـن
محمد رافعی(۶23ق) است که توسط ابن حجر عسقالنی (۵۵2ق) انجام گرفته است .قبل از ابن
حجر عالمان متعددی به تخریج کتاب شرحالکبیر پرداختهاند .از جملـه :سـراج الـدین بـن ملقـن
(۵1۴ق) 14،عزالدین بن جماعه (1۶1ق) ،حفیده بدرالدین بن جماعه (۵09ق) ،ابوامامـه محمـد
بن عبدالرحمن بن النقاش (۵۴۵ق) ،بدرالدین محمد بن عبدالله زرکشی (11۴ق) و بعد از او هـم
جاللالدین سیوطی (900ق) در کتاب دهر العبیر فوی تخوریج احادیوث الهورحالکبیر (الطحـان،
.)2۵ :0919
 2ـ  6ـ  .1ویژگیهای کتاب
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 0ـ ابن حجر در مقدمۀ کتاب خود میگوید:

از آنجا که در خالصۀ یک جلدی سراج الدین که تلخیص کتاب هفت جلـدی او
است ،بسیاری از مقاصد و فواید از بـین رفتـه ،تصـمیم گـرفتم آن کتـاب هفـت
جلدی را با التزام به تحصیل مقاصد آن در یـک سـوم حجمـش خالصـه کـنم و
برخی تخریج های الهدایۀ زیلعی را هـم کـه در فقـه حنفـی اسـت بـه آن اضـافه
کردم . 15لذا این کتاب مصدری مهم در تخریج احادیث احکامی است که فقهای
فرقه های مختلف به آن استدالل می کنند (ابن حجر ع سقالنی : 1111 ،مقدمه
کتاب) 1 :؛

 2ـ شیوه و روش این کتاب شبیه کتاب الدرایة فی تخریج احادیث الهدایة است؛
 3ـ ترتیب احادیث در این کتاب بر اساس ابواب فقه است؛
خالصه بودن به دلیل نقل آرای مختلف دارای فواید فراوانی است.
 2ـ  .3إرواء الغلیل فی تخریج أحادیث منار السبیل

این کتاب تألیف محمد ناصرالدین البانی (ف 0۴21ق) است .وی در این کتاب به تخریج احادیـث
کتاب منار السبیل نوشتۀ إبراهیم بـن محمـد بـن سـالم بـن ضـویان پرداختـه اسـت .منارالسوبیل
مشتمل بر بیش از سه هزار حدیث فقه حنبلی است.
البانی انگیزۀ خود را از تألیف این کتاب پنج امر دانسته است (احمد بکار ،بیتا:)091 :
 0ـ منارالسبیل که اصل این کتاب است مهمترین منبع فقهی مذهب حنبلی است و بـا وجـود

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

در نتیجه میتوان تلخیصالحبیر را یکی از کتابهای خالصه در تخریج دانست که بـا وجـود

کم حجم بودن ،احادیث زیادی را در بر میگیرد که بیشتر آنهـا بـه شـکل مرفـوع بـه پیـامبر
نسبت داده شده است؛
 2ـ وجود نداشتن کتاب چاپی در زمینۀ تخـریج احادیـث فقهـی مـذهب حنبلـی چنـان کـه در
ً
مذاهب دیگر چنین کتابهایی وجود دارد .مثال در فقه حنفی ،کتاب دصبالرایة و در فقه شافعی،
تلخیصالحبیر وجود دارد؛
 3ـ کمک به جویندگان دانش فقه بویژه حنبلی مذهبها؛
 ۴ـ ارتباط محکمی که بین این کتاب و نظریۀ نه ت 16اسالم وجود دارد؛
 ۵ـ این کتاب وسیلهای برای مبارزه با قرآنیون است (البانی.12)1 :0۴1۵ ،
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 2ـ  7ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ وی ابتدا عین متن حدیث را از کتاب منارالسبیل نقل میکند سـپس در صـورتی آن حـدیث در
صحیح بخاری یا صحیح مسـلم نباشـد ،بـه بررسـی میـزان صـحت و ضـعف سـند آن میپـردازد.
البانی ،منبع احـادیثی را کـه نتوانسـته بـرای آنهـا منبعـی بیابـد ،بـه نقـل از دیگـر دانشـمندان و
پژوهشگران که توانستهاند برای آن منبعی پیدا کنند ،ذکر کرده است که البته در بیشتر این موارد
حکم حدیث را از نظر صحت یا ضعف ّ
معین نکرده است (ر.ک .البـانی00 :0۴1۵ ،؛ احمـد بکـار،
بیتا)09۵ :؛
 2ـ ترتیب این کتاب بر اساس کتاب اصل ،یعنی منارالسبیل ،اسـت کـه بـه ترتیـب کتابهـا و
ابواب فقهی منظم شده است؛
نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵

 3ـ البانی نظر دیگر محدثان را دربارۀ صحت و ضعف حدیث بیـان کـرده اسـت (احمـد بکـار،
بیتا)09۵ :؛
 4تا کنون در تکمیل این کتاب ،آثار متعددی تالی ،شده است از جمله:
ـ التکمیل لما فات تخریجن من إروا الغلیل ،نوشتۀ صال بن عبد العزیز بن محمد آل شـیخ.
وی در این کتاب به تخریج و منبعیابی احادیثی پرداخته که البانی نسبت بـه تخـریج آنهـا غفلـت
ورزیده و یا بر تخریج و منبع آنها دست نیافته و با عبارتی از قبیل «لم أقف علیه»« ،لـم أجـده» و
همانند آن مشخص کرده است .وی ،جهت جلوگیری از حجیم شدن کتاب از ذکر اقـوال علمـای
جرح و تعدیل دربارۀ روایان سلسلۀ اسانید خودداری نموده است (آلالشیخ ،بیتا.)2 :
ـ التحجیل فی تخریج ما لم یخرل من األحادیث واآلثار فی إروا الغلیل ،نوشتۀ عبد العزیز بن مرزوق
طریفی .وی در این کتاب عالوه بر پرداختن به تخریج آن دسته از احادیث مرفوعی که البانی تخریج آنها
را ذکر نکرده ،به تخریج احادیث موقوفی که در کتاب منارالسبیل آمده ،نیـز اقـدام ورزیـده اسـت .او بـرای
جلوگیری از افزایش حجم کتاب ،شیوۀ اختصار را در پیش گرفته است (الطریفی.)2 :0۴22 ،
ـ الیلیل فیترتیب احادیث و آثار اروا الغلیل ،تالیف ابوعبدالله طالب بن محمود ،که به ترتیب
احادیث اروا الغلیل بر اساس حروف معجم همت گماشته است (احمد بکار ،بیتا.)099 :
بنا بر این ،میتوان گفت یکی از فواید تخریج ،پاسخگویی بـه شـبهات اسـت .چنانکـه البـانی
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انگیزۀ تالیف این کتاب را پاسخگویی بـه شـبهات قرآنیـون میدانـد .نکتـۀ مهـم اینکـه البـانی در

پذیرش روایات بخاری و مسلم ،مقلدانه عمل کرده است ،تا جایی که به خود اجازۀ بررسـی روایـات
این دو کتاب را هم نداده است.
بررسی کتابهای تخریج فقهی نشان میدهـد بیشـتر آنهـا بـر اسـاس ابـواب فقهـی مرتـب
شدهاند .نکتۀ دیگر اینکه بیشتر آنها ،دیدگاههای مختلف فقهی را بیان میکنند و به اختالفـات
آنها اشاره کردهاند .مبنای بیشتر آنها در پذیرش روایات ،صحیحین است.
 .3کتابهای تفسیری

روایات تفسیری ،عالوه بـر آنکـه نـزد محـدثان از اهمیـت ویـژهای برخـوردار اسـت ،مـورد توجـه
مفسران نیز هست .ذکر این روایات در کتابهای تفسـیری گـاهی بـدون سـند و ارجاعـات اسـت.
در این زمینه تالیف کنند .دو نمونه از مهمترین آنها معرفی میشود:
 3ـ  .9تخریج األحادیث واآلثار الواقعة فی تفسیر الکشاف

تخریج األحادیث واآلثار الواقعة فی تفسیر الکشـاف ،از جملـۀ آثـار حـافظ جمـال الـدین ابومحمـد
عبدالله بن یوسف زیلعی حنفی (ف 1۶2ق) است .13وی در این کتاب احادیث کتاب الکهاف عن
حقائق التنلیل اثر ابوالقاسم جاراللـه محمـودبن عمـر زمخشـری خـوارزمی (ف ۵3۵ق) را تخـریج
نموده است.

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

همین عامل باعث شد برخی از عالمان به تخریج احادیث تفسیری بپردازند و کتابهای متعـددی

 3ـ  1ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ زیلعی کتاب خود را به ترتیب سورههای قرآن باب بندی کرده است؛
 2ـ در هر باب احادیث مربوط به آن سوره را از کتاب کشاف استخراج نموده و به تخریج آنها
پرداخته است؛
 3ـ متن احادیث را ـ اعم از احادیث مرفوع و موقوف ـ به طور کامل از کتاب کشـاف اسـتخراج
کرده است؛
 ۴ـ وی در استخراج احادیـث اهتمـام ویـژهای داشـته اسـت؛ بـه گونـهای کـه حتـی برخـی از
احادیثی را که زمخشری در البهالی تفسیر آیات به طور گذرا به آنها اشاره کرده و یا آنها را یـک
َ ّ
سخن مشهور بر زبانها یا َمثل تلقی کرده ،شناسـایی نمـوده و سـپس بـه تخـریج آنهـا پرداختـه
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ََ
است .برای نمونه زمخشری در تفسیر آیۀ  1۵سوره اعراف که میفرمایـد :فأ ْص َـب ُحوا فـی داره ْـم
جاثمین مینویسد« :جاثم َ
ین هامدین ال یتحرکون موتی .یقال :الناس جثم ،أی قعود ال حـراک
بهم و ال ینبسون نبسة .و منه المجثمة التی جاء النهی عنها» (زمخشری .)02۴/2 ،که زیلعی آن
قسمت از کالم زمخشری را که در واقع حدیث است یعنی عبارت «ومنه المجثمة التی جاء النهـی
عنها» شناسایی نموده و در تخریج آن مینویسد« :قال المصنف ومنه المجثمـة التـی ورد النهـی
عنها  ...قلت روی من حدیث ابن عباس ومن حدیث أبی الـدرداء( »...الزیلعـی.)۴۶۶/0 :0۴0۴ ،
نمونۀ دیگر اینکه زمخشری در تفسیر سورۀ حمد مینویسد« :قولهم :کما تـدین تـدان» (همـان،
ً
 )۶19/0و زیلعی در تخریج آن مینویسد« :قلت أورده هکذا مثال ولـم یـورده حـدیثا وهـو حـدیث
مرفوع» (همان)21/0 ،؛
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 ۵ـ اگر راوایان یک حدیث ،چند تن از صحابه باشند و زمخشری فقط به نام یک تـن از آنهـا
اکتفا نموده باشد زیلعی در تخریج آن ،حدیث را به نقل از همۀ آن صحابه تخریج نموده است؛
 ۶ـ در بسیاری از موارد زمخشری نام صحابی ناقل حـدیث را نیـاورده کـه در ایـن گونـه مـوارد
زیلعی ،صحابی ناقل را شناسایی نموده و نام او را ذکر نموده است؛
 1ـ در مأخذ یابی احادیث نسبت بـه صـحیحین و سـنن اربعـه توجـه خـاص داشـته اسـت بـه
گونهای که اگر حدیثی در این کتابها به ویژه در صحیحین آمده باشد ،جز در موارد خاص ،تنهـا
به آنها اکتفا نموده است؛
ً
 ۵ـ در تخریج احادیث معموال باب مأخذی را که حدیث در آن ذکر شده است ،مشخص نموده
است؛
 9ـ اسناد احادیث را به طور کامل ذکر کرده است؛
ً
 01ـ اگر به مأخذی برای حدیث دست نیافته باشد ،از آن با عنوان «غریب جدا»« ،غریـب» و
«غریب بهذا اللفظ» استفاده نموده است (همان.)332/0 ،
 3ـ  .2الفتح السماوی بتخریج أحادیث القاضی البیضاوی

این کتاب نوشتۀ زیـن الـدین ،معـروف بـه عبـد الـرووف بـن تـاج العـارفین بـن علـی المنـاوی (ف
0130ق) است که در آن به تخریج احادیث و آثار موجود در کتـاب انـوار التنزیـل و اسـرار التأویـل
578

بی اوی پرداخته است .او دربارۀ انگیزۀ خود از تألیف این کتاب مینویسد:

ّ
ّ
من بر شماری از کتابهای تخریج در زمینۀ احادیث موجـود در کتـاب الکشـاف اطـالع
یافتم در صورتی که ندیدم کسی به طـور مسـتقل بـه تخـریج احادیـث موجـود در تفسـیر
قاضی بی اوی پرداخته باشد و در این زمینه کتابی تألیف نماید .این در حـالی اسـت کـه
تألیف چنین کتابی یک نیاز بلکه یک ضرورت است .زیرا در این کتـاب هـر نـوع حـدیثی
اعم از صحی  ،ضعیف ،موضوع و بیاصل و منشأ وجود دارد ( کـه بایـد از هـم تفکیـک
شوند) از این رو با وجود مشغله و گرفتاری و  ...کتابی مستقل در این زمینه تألیف نمودم
(المناوی.)31/1 ،
 3ـ  2ـ  .1ویژگیهای کتاب

 0ـ وی کتابش را بر طبق کتاب بی اوی مرتب کرده یعنی به ترتیب سورههای قرآن کریم؛

میپردازد؛
 3ـ در صورتی که حدیث مرفوع باشد میگوید :اخرجه (فالن و فالن) مـن حـدیث (فـالن) و
اگر حدیث موقوف یا مقطوع باشد میگوید :اخرجه (فالن و فالن) عن حدیث (فالن)؛
 ۴ـ بعد از ذکر مآخذ احادیث مرفوع ،حکم آنها را از نظر صحت و ضعف نیز بیان میکند؛
 ۵ـ در بیان مآخذ در صورتی که حـدیث در صـحیحین یـا یکـی از آنهـا آمـده باشـد ـ جـز در
مواردی نادر ـ به همین دو کتاب بسنده کرده است (همان.)۶۵/0 ،

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

 2ـ در هر باب ابتدا اطراف ـ و گاهی همۀ ـ احادیثی را کـه بی ـاوی در تفسـیرش آورده ،ذکـر
ً
میکند و در ابتدای هر حدیث معمـوال کلمـۀ «قولـه» را قـرار میدهـد؛ سـپس بـه تخـریج حـدیث

در بیــان نتیجــۀ ایــن بخــش بایــد گفــت هــدف اصــلی از تخــریج نویســی روایــات تفســیری،
مستندسازی کتابهای تفسیر بوده است .لذا هر یک از کتابهای تخـریج بـرای تکمیـل یکـی از
کتابهای تفسیر ،تالیف شده است .ترتیب این کتابها بر اساس سورههای قـرآن بـوده و روایـات
مربوط به هر آیه را ذیل آن آوردهاند.
نتیجهگیری

بررسی کتابهای تخریج ،نشان میدهد ضرورت تالیف چنین کتابهایی از زمـانی احسـاس شـد
که احادیث ،با سند ناقص و یا متن تقطیع شده در آثـار فقهـی ،تفسـیری و اخالقـی مولفـان آورده
شد .به همین دلیل ،تاریخ تالیف اولین کتاب تخریج به قرن سوم برمیگردد و غالب آثار تخریجـی
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در قرن سه تا هفت نوشته شده است .نتیجۀ دیگر اینکه برخی کتابها فقط تخریج سند نمودهاند
و برخی مانند تحدةاالشراف بمعرفةاالطراف عالوه بر تخریج سـند ،بـه منبـع هـم توجـه داشـته و
تعدادی دیگر مانند مدتاح کنوز السنة به تخریج متن پرداختهاند.
گرچه بیشتر تخریجنویسان اهلسنت ،بـه تخـریج روایـات یـک کتـاب خـاص پرداختهانـد امـا
مبنای بیشتر آنها در ارجـاع احادیـث و برگردانـدن آنهـا بـه اصـل ،دو کتـاب صوحیح بخـاری و
صحیح مسلم بوده است و همین امر ،باعث تکراری شدن بسیاری از مطالب شده است .از سـوی
دیگر ،بیشتر مولفان ،به تخریج احادیث فقهی پرداختهاند .برخی مولفان در آثـار خـود ،بـه تخـریج
حدیث بسنده نکردهاند و در کنار تخریج ،مطالب دیگری هم بیان کردهاند ،به گونـهای کـه گـاهی
همان مطالب جنبی ،فایدهای بیش از خود تخریج دارد.
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نکتۀ دیگر اینکه کتابهای تخریج حدیث فواید مهمی دارند که شناسایی سندها و نقلهـای
مختلف یک روایت ،آشنایی با نظرات مختلـف عالمـان و بـه دسـت آوردن ریشـههای اختالفـات،
برخی از آنهاست.

نکتۀ پایانی اینکه بسیاری از کتابهای جامع اهل ّ
سنت ،بر اساس نام صحابیان مرتب شده،

لذا امکان استفاده از این آثار برای کسی که صحابی راوی حدیث را نشناسد ،مشکل است .امـا در
این میان ،مدتاح کنوز السنة بر اساس موضوع مرتب شده که آگاهی از موضوع ،برای بهره بـردن
از آن کافی است .بر خالف کتابهای جامع ،غالـب کتابهـای تخـریج فقهـی بـر اسـاس ابـواب
فقهی و کتابهای تفسیری نیز بر اساس سورههای قرآن مرتب شدهاند.
پیشنهادهای پژوهشی

 .0بررسی و تحلیل تفصیلی کتابهای تخریج روایات اخالقی در اهلسنت؛
 .2بررسی تطبیقی کتابهای تخریج روایات فقهی و تفسیری در اهلسنت.
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پینوشتها:

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

 .1این کالن پروژه با عنـوان «دانـش تخـریج در شـیعه» ترسـیم شـده اسـت .تـا کنـون در ایـن راسـتا
پایاننامهای با عنوان «دانش تخـریج و نقـش آن در اعتبارسـنجی احادیـث» و دو مقالـه بـا عنـاوین
«شناخت تحلیلی منابع نظری دانش تخریج در اهل ّ
سنت» و «کتابشناسی تحلیلی اصـولالتخریج
و دراسة االسانید» تالیف شده است .پژوهش حاضر در جهت تکمیل معرفـی منـابع دانـش تخـریج،
«بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل ّ
سنت» عنوان گرفته است.
 .0مقصود ،صحیح بخاری ،صحیح مسلم ،سنن ابوداود ،ترمذی ،نسایی و ابنماجه است .بایـد دقـت
داشت که مقصود از سنن نسایی در اینجا سنن کبری و صغری است .او ابتدا سنن کبـری را تـالیف
کرد ،آنگـاه سـعی کـرد روایـات صـحی آن را در کتـاب دیگـری بـه نـام سـنن صـغری (المجتبـی)
جمعآوری کند .غالب تخریج نویسان ،روایت سنن کبری را تخـریج کردهانـد ،امـا در ایـن بـین فقـط
َمزی از هر دو (سنن کبری و صغری) تخریج کرده است( .ر.ک .احمد بکار ،بیتا)010 :
 .1ملحقات کتب سته که از آنها استفاده شده بـه ایـن قـرار اسـت :مقیموة الجوامع الصوحیح تـالیف
ابوالحسین مسلم بن الحجاج القشیری النیشابوری ،المراسیل تالیف ابی داود سلیمان بن االشـعث
السجستانی ،عمل یوم و لیلة تالیف احمد بـن شـعیب نسـائی ،العلول الصوغیر و همونـین شومائل،
تالیف محمد بن عیسی ترمذی.
 .1این کتاب برای جبران آنوه از صحیح ابن خزیمه فوت شده آورده شده است.
 .2باید توجه داشت که این ،یک قوت محسوب میشود زیرا میتوان روایات هممعنا و متفاوت لفظـی
را یک جا یافت.
 .1اثر معروف دیگر او المعجمالمدهرم اللداآ الحییث النبوی است.
 .1تخریج متنی ،مقابل تخریج سندی است.
 .3فقیهان برای تخریج استعماالت متعددی ارائه کردهاند که یکی از آنها تخریج فروع بر اصول است.
تخریج فروع بر اصول ،یعنی برگرداندن اختالفات فقهی به قواعد اصولی .به واسطهی این تخـریج،
َ
الباءحسین)01 :0۴0۴ ،
اسباب اختالف فقها روشن میگردد( .ر.ک.
 .1تخریج حدیث در اهلسنت به سه روش مختصر ،متوسط و مطول مرسوم بوده است.
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ً
ّ
 .12ابن ملقن در مقدمه کتاب البیر المنیر میگوید« :کتـابم را دقیقـا بـر اسـاس ترتیـب بنـدی کتـاب
رافعی تنظیم نمودهام و هی قسمتی از آن را تغییـر نـدادهام .بـر ایـن اسـاس هـر بـابی را بـا تمـامی
ّ
احادیث و آثاری که در بر میگرفته ،ذکر نمودهام» (ر.ک .ابن الملقن.)2۵2 :0۴2۵ ،
 .11غالب علمای اهلسنت مبحث دراسة االسادیی (حکم بر حدیث) را در زمرۀ تخریج نمیدانند و آن
را مبحثی جداگانه تلقی کردهانـد و تخـریج را فقـط همـان برگردانـدن حـدیث بـه منبـع اصـلی معنـا
کردهاند.
 .10از آن جا که اساس کار تخریج بر پایۀ احصای طرق و ذکر منابع حدیث اسـت ،هرگونـه حـذفی در
زمینۀ طرق یا منابع مایۀ نقصان تخریج کامل خواهد بود .بنا بر این ،کـار ابـن حجـر دارای ضـعف و
نقص است (الطحان.)2۶ :0919 ،
 .11این کتاب شرح کتاب الوجیل ابیحامد محمد بن محمد غزالی (۵1۵ق) است.
 .11ابن ملقن کتاب خود به نام بیر المنیر را در هفت جلد تنظیم کرد ،پس از مدتی آن را در چهار جلد
خالصه کرد و نام آن را بالصة البیر المنیر گذاشت.بار دیگر آن را در یک جلد خالصه کـرد و آن را
منتقی بالصة البیر المنیر نام گذاشت .ابن حجر به این کتاب اشاره کرده و از خالصـۀ اولـی نـامی
نبرده است که دلیل آن هم معلوم نیست (ر.ک .الطحان.)29 :0919 ،
 .12هرچند کتاب الهیایة زیلعی در فقه حنفی نوشته شده اما به دلیل اینکه مسـتندات مـذاهب دیگـر
هم در کتاب خود آورده ابن حجر از آن در تخریج احادیث فقه شافعی هم استفاده کرده است.
 .11این نظریه ،به نظریۀ تصفیه معروف است که بر اساس آن باید اسالم از وجود خرافـاتی کـه بـدان
راه یافته پـاک گـردد .و یکـی از راههـای پـاک سـازی آن شناسـایی و جداسـازی احادیـث ضـعیف و
موضوع از منابع روایی است که در سایۀ تخریج و شناخت منبع و طرق حدیث میسر میگردد.
 .11قرآنیون به دلیل اینکه برخی احادیث را با هم متعارا یافتهاند حکم به عدم ّ
حجیت همـۀ آنهـا
کردهاند در صورتی که برخی از این احادیث متعارا ،از احادیث موضوع هسـتند کـه ایـن امـر از راه
تخریج و تشخیص منبع و طرق آنها مشخص میشود.
 .13کتاب تخریج األحادیث واآلثار الواقعة فی تدسیر الکهاف توسط ابـن حجـر عسـقالنی بـا عنـوان
الکاف الهاف فی تخریج خحادیث الکهاف خالصه شده و به عنوان پایان نامۀ دکتـری توسـط علـی
عمر احمد بادحدح در دانشگاه ّام القری مکه از ّاول سـورۀ فاتحـه تـا پایـان سـورۀ مائـده تصـحی و
تحقیق شده است (ر.ک .ابومحمدعبدالمهدی ،بیتا.)221 :

کتابنامه

 .1ابن الملقن ،سراج الدین أبـو حفـص عمـر بـن علـی بـن أحمـد الشـافعی المصـری.)0۴2۵( .
البیرالمنیر فی تخریج األحادیث واألثار الواقعة فی الهرح الکبیر ،تحقیق :مصطفی أبو الغیط

و عبدالله بن سلیمان و یاسر بن کمال ،ریاا ،دارالهجرا؛
 .2ابو محمد عبدالمهدی ،بن عبـدالقادر بـن عبـدالهادی( .بیتـا) .طورق تخوریج حوییث رسوو
اللن

 ،داراالعتصام؛

 .3أحمد بکار ،محمد محمود( .بیتا) .علم تخریجاألحادیث خصوولن و طرقون و مناهجون ،قـاهرا،
 .4االلبانی ،محمد ناصر الدین .)0۴1۵( .إروا الغلیل فی تخریج خحادیث منار السوبیل ،بیـروت،
المکتب اإلسالمی ،دوم؛

 .5آلالشیخ ،صال بن عبد العزیز بن محمد بن إبراهیم (بیتا) ،التکمیل لما فوات تخریجون مون
إروا الغلیل ،بیجا؛
 .6الباء َحسین ،یعقوب بن عبد الوهاب .)0۴0۴( .التخریج عنوی الدقهوا و االصوولیین ،ریواض،
مکتبةالرشد؛

 .7البلوشی ،عبد الغفور عبـد الحـق .)0۴2۵( .علوم التخوریج ودوره فوی بیموة السونة ،المدینـة

ّ
بررسی تحلیلی کتابهای تطبیقی تخریج در اهل سنت

دارالسالم؛

المنورا :مجمع الملک فهد؛
َ ُ
 .8جان ف ْنس ْنک ،ارند ،)0۴0۴( .مدتاح کنوز السنة ،ترجمـه ،تصـحی و تحقیـق :محمـد فـواد
عبدالباقی ،قم ،مکتب االعالم؛

 .9الدمشقی الحنفی ،اسماعیل النابلسی .)03۵2( .ذبائر المواریث فوی الیاللوة علوی موا وع
االحادیث ،مصر ،جمعیه النشر و التالیف االزهریه؛

 .11زمخشری ،محمود بن عمر( .بیتا) .الکهاف عن حقائق غوام

التنلیل و عیو االقاویول

فی وجوه التاویل ،تصحی  :حسین احمد مصطفی ،بیروت ،دارالکتاب العربی؛

 .11الزیلعی ،جمال الدین عبد الله بـن یوسـف بـن محمـد .)0۴0۴( .تخوریج األحادیوث واآلثوار
الواقعة فی تدسیرالکهاف ،تحقیق :عبد الله بن عبد الرحمن السعد ،ریاا ،دارابن خزیمة؛
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 .12ـــــــــــ  .)0۴09( .دصووبالرایة ألحادیثالهیایووة ،تحقیــق :محمــد عوامــة ،بیــروت و جــدا،
مؤسسة الریان و دارالقبلة للثقافة اإلسالمیة؛

 .13زین الدین ،عبـد الـرووف بـن تـاج العـارفین بـن علـی المنـاوی .)0۴19( .الدوتح السوماوی
بتخریج خحادیث القا ی البیضاوی ،ریاا ،دارالعاصمه؛

 .14الطحان ،محمود .)0919( .خصو التخریج و دراسةاألسادیی ،بیروت ،دارالقرآن الکریم؛

 .15الطریفی ،عبدالعزیز بن مرزوق .)0۴22( .التحجیل فی تخریج ما لم یخورل مون األحادیوث
واآلثار فی إروا الغلیل ،مکتبه الرشد؛

 .16العسقالنی (ابن حجر) ،أبو الف ل أحمد بن علی بن محمد بن أحمـد( .بیتـا) .الیرایوة فوی
تخریج خحادیثالهیایة ،تحقیق :عبدالله هاشم الیمانی المدنی ،بیروت ،دارالمعرفة؛

نیمسالنامۀ علمی ترویجی ـ شمارۀ بیست و دو ـ پاییز و زمستان 931۵
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 .17ـــــــــ  .)0۴09( .التلخیصالحبیر فوی تخوریج خحادیوثالرافعیالکبیر ،بیـروت :دارالکتـب
العلمیة؛
ّ
 .18الغماری ،احمد بن محمد بـن الصـدیق .)0۴0۴( .حصوو التدریج بأصوو التخریج خو کیوف
ّ ً
تصیر محیثا ،ریاا ،مکتبة طبریة؛
 .19الکتانی ،محمد بن جعفر .)0۴1۶( .الرسالة المستلرفة لبیا مههور کتبالسنة المصوندة،

تحقیق :محمد المنتصر محمد الزمزمی الکتانی ،بیروت :دار البشائر اإلسالمیة؛
ّ
المهورفة ،بیـروت،
 .21مرعشلی ،یوسف .)0۴29( .علوم تخوریج الحوییث و بیوا کتوب السونة
دارالمعرفة.

