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 چکیده

هاي مهم عالمان مسلمان در طول تاریخ بوده است. این یکي از دل مشغولي« فقه»فرهنگ اسالمي،  در میراث و
تواند زمینه آن را فراهم کند که از طرفي، فقهي نبودن یک مسئله قبم  از هريیمن نیازمنمد اي است که ميگونهتوجه، به

مبتني بر ماهیت فقهي را به ک  مجموعه حمدی،، هاي بررسي باشد و از سوي دیگر، زمینه آن را فراهم کند که تحلی 
عنوان نمونمه انمد. بمهتسري ندهیم. خاورشناسان، با تکیه به تعمیم روش کتب فقهي به حدیثي نتمای  نادرسمتي گرفته

هاي فقهي، نظریه خود را به ک  احادیم، تعممیم داده اسمت. ایمن در حمالي اسمت کمه شاخت صرفًا با تکیه به نمونه
اي رایم  شود. در واقع تعمیم فقه به مطلق حدی،، مغالطهگونه مناقشات ميغیر فقه، مانع از تعمیم این تفکیک فقه از

مقاله، این تماین را در  نی، ضروري است. در ا«تماین حدی، از فقه»است که براي پرهین از ورود به آن، تأسیس اص  
 گیریم.، پي مي«گذاريتماین در ارزش»و « کرددر روی اینتم»، «تماین در روش»، «تماین تاریخي»يهار حوزه 

 
 .تیفقه، حج ، فقه کردیرو ،،یحد: هاکلیدواژه
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Abstract 

In Islamic heritage and culture, "jurisprudence" has been one of the main concerns of 

Muslim scholars throughout history. This obsession has paved the way for the approach 

according to which determining the non-jurisprudential nature of a subject calls for detailed 

inspection, thereby preventing the generalization of jurisprudential analyses to the entire set 

of hadiths.  

 Orientalists, by generalizing the method of jurisprudential works to hadith, have drawn 

false conclusions. As an example, Schacht has generalized his theory to all hadiths solely 

based on jurisprudential instances. However, the separation of jurisprudence from non-

jurisprudence thwarts the generalization of such disputes. In fact, the sole generalization of 

jurisprudence to hadith is a common fallacy that could only be eschewed by establishing the 

principle of "distinguishing hadith from jurisprudence". In this article, this distinction is 

evaluated in four areas: "historical distinction", "methodological distinction ", "distinction in 

approach" and "distinction in valuation". 
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 مقدمه
کالم یحکای قاو    »، برارتند اا: «حدیث»هاي ارائه شده اا اصطالح اا نمونه تعریف یبرخ

( یاا  4وم( )شاعخ بهاایی،   )حکایات فدااار، رفااار یاا ت یعاد معصا      « المعصوم او فعله أو تقریره

)فداار، رفاار و تایعدي کاه باه پعاامرر    « ماأضعف إلی النری من قو  ٍأو فعلٍ أو تقریرٍأو صده...»...

نقد ( با این حا ، تعاریف ارائه شده، هعچگاه بی173/ 1 حجر بسقالنی،نسرت داده شود.( )ابن 

امع اتت ونه مانع. اا یا  تاوي   این تعریف نه ج»اند. چنانکه فداه شده: و اشکا  تلقی نشده

حدیثی که نقل به معنا شده باشد داخل در این تعریاف نعسات، پاا جاامع نعسات؛ اا تاوي       

هاي حادیث را باا   دیگر، برارا  بسعاري اا فقعهان پعشعن را که در آثار فقهی خود بعن برار 

بابویاه،   بلای بان  « شارایع »آوردند، فراخواهاد فرفات؛ مانناد    حذف تند ودر قالب فااوي می

( ضمن ناروشن بودن نسرت 25)مهدوي راد، « صدوق و...، پا مانع نعست« الهدایه»و « المقنع»

فعري هویت تعالعم اتالمی این مدهوم اا حدیث با مجموبه رفاار پعامرر که موجب اصلی شکل

اتت؛ تعریف رایج حدیث، صرفاً ناظر به امور ایجابی اتت؛ چراکه رفااار تالری معصاوم نعا      

اي اتات کاه در ماورد آن    تواند همان جایگاه را داشاه باشد. برخای موضاوبا ، باه فوناه    می

توان فدت در هعچ روایای، نعامده اتت که معصوم، فالن بمل را انجام داده باشاد یاا فاالن    می

فعري ماهعت تعریف حدیث را نع  نرایاد نادیاده   نقش مخاطب در شکل 1توصعه را کرده باشد.

که حدیث، بعشار اا جهت اناساب آن به معصوم، در ذهن جاي فرفاه اتت؛ فرفت. توضعح آن

اتات و  « حکایت»چه به بنوان جنا در تعریف حدیث، مد نظر اتت؛ که در واقع، آنحا  آن

حکایت نع  اا جنا رفاار بشري اتت. این حکایت، در واقع نوبی تقطعع و برش اا مجموباه  

نعا  در ماواردي باه اقا ااي فهام مخاطاب تاخن        که خود معصاوم  تنت اتت. فذشاه اا آن

دارناد؛ قابال   « تااا  و جاواب  »فوید. این نکاه اا حجم قابل توجهی اا روایا  کاه قالاب   می

اتاداده اتت. بر این اتاس شاید باوان ادبا کرد بخشی اا بارمعنایی در هر کالم تقطعع شده، اا 

 فردد.طریق مخاطب به مان اشراب می

هاي مهم بالمان مشغولییکی اا د « فقه»، در معراث و فرهنگ اتالمی، اما اا تویی دیگر 

تواناد امعناه آن را فاراهم    اي اتت که میفونهمسلمان در طو  تاریخ بوده اتت. این توجه، به

                                                 
 رب  شری  التا  رتله.ین مسئله چع ي غعر اا منطقه الدراغ اتت. اتاناد به این فونه رفاارها شرعه این اتادال  اتت که لوکان لا. 1
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کند که اا طرفی، فقهی نرودن ی  مسئله قرل اا هرچع  نعاامند بررتی باشد و اا تاوي دیگار،   

هاي مرانی بر ماهعت فقهی را به کل مجموبه حادیث، تساري   ه تحلعلامعنه آن را فراهم کند ک

اناد.  ندهعم. خاورشناتان، با تکعه به تعمعم روش کاب فقهی به حدیثی نااایج نادرتاای فرفااه   

هاي فقهی، نظریه خود را به کل احادیث تعمعم داده بنوان نمونه شاخت صرفاً باتکعه به نمونهبه

ن در حالی اتات کاه تدکعا  فقاه اا غعرفقاه، ماانع اا تعماعم        ( ای45 - 23اتت. )موتسکی، 

اي رایج اتت کاه باراي   شود. در واقع تعمعم فقه به مطلق حدیث، مغالطهفونه مناقشا  میاین

 ، ضروري اتت.«تمای  حدیث اا فقه»پرهع  اا ورود به آن، ت تعا اصل 

« تمای  در رویکرد»، «در روش تمای »، «تمای  تاریخی»در ادامه این تمای  را در چهار حواه 

 فعریم.، پی می«فذاريتمای  در اراش»و 

 
 تمایز تاریخی

نوبی که امرواه نعا  ماا   رویکرد غالب در طو  تاریخ، توجه به روایا  فقهی بوده اتت؛ به

هااي تااریخی هسااعم.    هاي فقعهاناه در تحلعال روایاا  تدساعري و روایات     بمالً وارث روش

اي که برخای اا ایان روایاا ،    فونهوتعت تاریخ حدیث اتت؛ بهقهی، بهپرداخان به روایا  ف

هااي حادیثی   ( در ادامه این تمای  را در تعریف حدیث، نگاشاه23چی، اند. )شانهدار شدهبنوان

 کنعم.و رخدادهاي حدیثی، دنرا  می

 تعريف حديث-1

تاخن  « تماای  »و ، قرل اا هرچع  بایاد اا وجاه و بلات د   «تاریخ حدیث»در طلععه مرحث 

در «. تاریخ حدیث شععه اا اهال تانت  »و دیگر تمای  « تاریخ»اا « حدیث»فدت. نخست تمای  

اصطالح  -الراه در قرون بعدي-چه که مورد نخست، باید پرتعد اتاتاً افر بنوان حدیث بر آن

افااد؟ ش  نعسات کاه حادیث، فاارغ اا     شد؛ چه اتداقی میحدیث به خود فرفت؛ اطالق نمی

نوانی که در بوم اتالمی به خود فرفاه اتت؛ چع ي اا خانواده تاریخ اتت و اا هماعن منظار   ب

اتت که مورد توجه خاورشناتان نع  قرار فرفاه اتت. اا این رو باید یافت کاه آن وجاه قابال    

توجهی که موجب تالش بالمان مسلمان براي تمای  بخشی بعن حدیث و تااریخ شاده اتات؛    

و تپا اتادال  به ادلاه نقلای   « حجعت»د باوان اا مطرح شده بودن بنوان چه بوده اتت؟ شای

( و 59)نساا:: « اطععوااهلل و أطععواالرتو »( یا 7)حشر:« ماآتاکم الرتو  فخذوه»چون آیه شریده 
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دالیل نقلی مشابه دیگر، باوان رنگ وبوي فقهی را در واکاوي اصطالح حدیث، اتاشمام کرد و 

هاي تاریخی، ماورد  که آیا در این جعل اصطالح، مجموبه وتعع ف ارشنکه در اییا حداقل آن

چه در ضمن کاابهاي تعره و تاریخ نروي یاا  که بمالً آناند؛ ایجاد تردید کرد. الراه ایننظر بوده

کاه حاای برخای    شود و یا اینتایر معصومعن آمده اتت؛ جداي اا حدیث مصطلح، تصور می

چای،  دانند که اا بادیا  اندفی ایشان نراشاد )شاانه  و تقریري میحدیث را ناظر به قو ، فعل 

بنوان پایه توان ت یعد بعشاري بر این مسئله یافت. تعریف حدیث و روح حاکم برآن، به(؛ می23

رتاد. ایان   بحث تاریخ حدیث، ما ثر اا رویکردي فقهی و ماناتب با دتاگاه فقه باه نظار مای   

در بعن ابانا: این تمای  -تاریخ حدیث شععه و اهل تنّت نع   تعریف فقهی، در ایجاد تمای  بعن

ت ثعر فذاشاه اتت. نمونه ت ثعرپذیري تعریف حدیث اا ی  رویکارد   -هایی ظاهريبر شاخصه

فقهی، دخالت دادن مذهب راوي در تعریف حدیث اتت. در این رویکرد، شاععه باودن راوي،   

هااي  تعریف آن فداه شده: مجموبه ف ارش رو درفصل مقوّم تعریف حدیث شععه اتت. اااین

حاکی اا تنت نروي و معصومعن که اا طریق راویان و محدثان شععه، ف ارش و تادوین شاده   

 (.3، ص 1اتت )طراطرایی، تاریخ حدیث شععه 

که در ارتراا  باا اقاوا  معصاومعن در شاععه و      « حجعت»نراید اا نظر دور داشت اصطالح 

شاود نعا  ماا ثر اا    بنوان مالک مهمای در تماای  مطارح مای    ، بهصحابه و تابععن در اهل تنت

هاي حدیثی غعرفقهی مانند مع ان الحکمه بلی رویکردي فقهی اتت. اا همعن روتت که کااب

قو  صاحابه و  »باشند. اتاتاً طرح بنوان رغم ترادر شععی آن، شامل احادیث اهل تنّت نع  می

دارشده اتات. بناابراین،   و مرجععت فاوایی، نشان« حجعت»، بابنایت به اصطالح فقهی «تابععن

، ناوبی خاروا اا   «تاریخ حادیث »در ضمن مراحث « حجعت اقوا  صحابه و تابععن»تخن اا 

 فعري این اصطالح اتت.توجه به ف اي شکلبحث و ناشی اا بدم

 هاي حديثينگاشته-2

فقهای دارد. در معاان   هاي حدیثی نعا  بعشاار رناگ و باوي     جویی اا اولعن نگاشاهناایج پی

شود؛ در مواردي کاه باه ماهعات    هاي حدیثی اا آن یاد میهایی که به بنوان اولعن نگاشاهنمونه

فار اتات. در توصاعف    توان ماهعات فقهای، جلاوه   اي شده اتت؛ بعش اا هرچع  میاثر، اشاره

کااب، کلعّاه  آید که در این محاواي کااب جامعه یا کااب بلی فداه شده اا برخی روایا  برمی

چه در دائره حال  و حرم الهی قرار دارد؛ وجود داشاه اتات.  احکام و تکالعف شربی و نع  آن



 104 شمارة                                                      ثیعلوم قرآن و حد                                                              14

در توصعف صحعده بلی در منابع اهل تنت نع  اا ابان ح ر  در پاتاخ باه تااا  در ماورد     

ب که مسلمان به تراتت که فرمودند: مقدار دیه، شرایط آاادي اتعر و این محاواي آن نقل شده

(. در مورد اثر جاابربن براداهلل انصااري فدااه     207، 118/ 1شود. )بخاري، قال کافر کشاه نمی

اي بود که به بقعده مسلم در باب منات  حج فراهم شده بود. در ایان  شده: وي داراي صحعده

آوري کارده  رتاله، جابر کعدعت حج رتو  و خطره آن ح ر  در تدر حجه الاودا  را جماع  

(. کااب السنن و االحکام و الق ایا اا ابورافع که معموالً اا آن در امره 15صرحی، بود. )صالح، 

آید؛ در بردارنده احکامی فقهی در اباواب ماعادد باوده اتات     ها تخن به معان میاولعن نگاشاه

( در بعان کاب حدیثی اصحاب ائمه در قرن او  در کنار کاااب ابورافاع،   44)مادب، تعد رضا، 

بن ابی رافع که در مورد مسائل فقهی اتات و کاااب ربععاه بان تامعع در بااب       به کااب بلی 

(. حای در مورد اصو  اربعمئاه  215نصاب اکا  انعام ثالثه، اشاره شده اتت )معارف، مجعد، 

نظري وجود دارد که مطابق آن مراد اا چهارصد اصل، چهارصاد قاباده فقهای اتات )هماان،      

فقهی جوامع اولعه حدیثی اتت کاه هام بار اتااس اباواب      ها همه فذشاه اا ماهعت (. این250

 ها فقهی اتت.فقهی نگاشاه شده اتت و هم ماهعت غالب روایا  آن

 رخدادهاي حديثي-3

چه تحت بنوان رخادادها  رویکرد غالب در تحلعل تاریخ حدیث، رویکردي فقهی اتت. آن

باوي فقهای دارد. توجاه    شود؛ بموماً رناگ و  هاي حدیثی در تاریخ حدیث مطرح میو پدیده

اي اتات کاه حاای برخای روایاا  فقهای،       فوناه ویژه به روایاا  فقهای در طاو  تااریخ باه     

اند. مذاهب اربعه، اصطالح اصحاب اجما ، اخراریان، بحث حجعت خررواحد، دارشدهشناتنامه

، اصطالح جوامع حدیثی، تعاتات اجاهااد در مقابال نا ،     1غالب اصطالحا  درایه الحدیث

هاایی اتات کاه در ف ااي     نقد و فهم حدیث، ن ا  اهل حدیث و اهل رأي و ... نمونهضوابط 

« فی تسمعه الدقهاا: »ذیل بنوان « اصحاب اجما »بنوان نمونه، اصطالح اند. بهفقهی شکل فرفاه

هااي  ( و بعشار ناظر به دیدفاه1050و  705، 430کااب کشی آمده )طوتی، اخاعار الرجا ، رقم 

ه و اثرا  جایگاه مرجععت فقهی ایشان اتت. نکاه مهمی کاه ریشاه تنااباا  و    فقعهانه این بد

بخشد؛ رنگ و باوي فقهای دارد. آن چعا ي کاه موجاب تماای        هاي تده دوم را قو  مین ا 

                                                 
 که موجب تمای ي صوري اتت؛ کارکرد فقهی دارد.نظر اا اینبودن راوي، صرفبنوان نمونه شرو  صحت روایت، اا جمله شععهبه 1
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شود حدیث بما هو حدیث نعست؛ بلکه فقه اتات. پدیاده جعلای کاه امثاا       مذاهب اربعه می

هااي مخالاف فکاري    هااي درونای فاروه   حصو  نا ا  فشرند و آن را مفلدایهر بر آن پاي می

 دانند؛ در ف اي فقه تحلعل و تدسعر کرد.تعاتی جامعه آن روا می

در ترععن رابطه اخراریان و اصولعان، شاکله فقهی ن ا ، در کنار تقریر صحعح رابطاه بقال و   

بادم امکاان   » نقل نراید در ی  تحلعل تاریخی اا نظر دور داشاه شود. دالیل اخراریان اا قرعال 

باودن هماه    قطعای الصادور  »، «آمدن همه چع  در روایاا  »، «فهم آیا  قرآن براي بعشار مردم

، باعش اا  «بادبت باودن اجاهااد   »و « بدم توانایی بقل انسان در درک احکام شربی»، «روایا 

 فردد.هرچع  در ف اي فقهی، معنادار می

م تاریخ حدیث، آمده اتت کاه: پاا   در فاصله بعن قرون ششم تا نه« دوره رکود»در مورد 

( هعچ فقعه صاحب نظري وجود نداشت و هماه فقعهاان شاععه ناقال و     460اا شعخ طوتی )م 

هاي این ف ارش، دوره رکود، ( بر اتاس نمونه127ف ارشگر نظرا  شعخ بودند. )ابن طاووس، 

ره و بدم صادور  بودن بالمان این دوبعشار در ف اي فقهی قابل تحلعل اتت و به مدهوم مقلده

( اتت. بار ایان اتااس، تساري     598فاوایی برخالف شعخ طوتی تا بصر ابن ادریا حلی )م.

رکود فقهی به مطلق حدیث، قابل ت مل اتت. اتداقاً در خارا اا ف ااي فقهای، در دوره رکاود    

 1فعري کرد.می توان آثار ماعددي را پی

 
 تمایز در روش

هاي تاریخ حدیث، ماا ثر اا دتااگاه فقاه، در ف ااي     ها و اتادال بنديغالب قوابد، طرقه

هااي بلاوم اتاالمی، در حاواه     فذاري فقه بر تایر حواهتنت محکعه شکل فرفاه اتت. تاثعر

توجه بعشاري اتت. این ت ثعرفذاري که باه ناوبی ناشای اا قاو  فقاه اتات؛ باه        روشی، قابل

                                                 
 560ق(، تدسعر روح الجنان و روح الجنان ابوالداوح رااى )ماوفاى  548در حواه تدسعر، آثاري چون تدسعر مجمع الرعان طررتى )ماوفاى  1

طاووس، قابل  ق(، کااب تعد السعود ابن 588شهر آشوب )ماوفاى  (، ماشابه القرآن و مخالده ابن573ق(، فقه القرآن قطب الدین راوندى )

( و فهرتت شعخ مناجب 588شهرآشوب )م. مشاهده اتت. در حواه رجا ، آثاري چون رجالی چون خالصه االقوا  بالمه، معالم العلما: ابن

 (، ابن405نعشابوري )م. تنت نع  بالمان نام آوري چون حاکم توان حدیثی ندانست. در این دوره، در معان اهل(، را نمی600ه تا الدین )اند

( مالف النهایه 606اثعر ج ري )م. ( مالف ااد المسعرفی بلم الادسعر و فنون االفنان فی بلوم القرآن، ابن597جواي )م. ، ابن (542بربی )م.

( کشاف 621رااي )م. کرعر فخر (، تدسعر516بغوي )م. الان یل ( و تداتعري چون معالم677دیث و جامع االصو  ونووي )م.فی غریب الح

 خورد.چشم می ( نع  به520(، تدسعر قرطری، تدسعر بع اوي و تدسعر کشف االترار معردى )م.538امخشري )م.
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فت به تئاوري اداره واقعای و کامال    تعطره روشی فقه انجامعده اتت. فقه، نه تنها در حواه معر

هااي روشای نعا  باه صاورتی غالرااً       اداره انسان، اا فهواره تا فور، معاقد اتت؛ بلکه در حواه

هاي ماداو  تایر بلوم اتالمی چاون حادیث و تدساعر، نعا  تا ثعر فاذارده       ناخواتاه بر روش

 اتت.

 فعریم:هاي ایر پی میتمای  در روش را در حواه

 حقيقي و اعتباري تمايز علوم-1

این فونه تعامل فقه و تایر بلوم، و ت ثعر و ت ثر الراه قابل واکاوي اتت. اا جمله مهماارین  

ناایج این واکاوي، درک تمای  بعن تنخ نو  بلم فقه و تنخ تایر بلومی چاون تدساعر اتات؛    

نموناه بادم   چه آنکه بلم فقه، اا بلوم اباراري و بلم تدسعر اا بلوم حقعقی اتت. باه بناوان   

در فقه به دلعل بدم ابارار شار  نسرت به لواام بقلی مساصاحب اتات.   « اصل مثرت»حجعت 

بنابراین افرچه ناعجه اتاصحاب حعا  اید در امان شا  در ایان حعاا ، حکام باه حرمات       

اادواا همسرش و تصرف در اموالش اتت ولی رشد او و مثالً روئعادن ماوي صاور  او، اا    

اثرا  نعست. مالک اصلی هویت بخش امور ابارااري، اا مقولاه بایاد و    طریق اتاصحاب قابل 

بخشی باه  انجامد. مغالطه برتريهاتت. این تمای ، الراه به تداو  در روش نع  مینراید بودن آن

بلوم حقعقی نسرت به بلوم اباراري، موجب ایجاد نوبی نگرانی بدم مطابقت با واقع و انگع ه 

کاه باا روش   ه حقعقی براي بلوم اباراري اتت. این نگرانی ضامن آن تالش براي ایجاد پشاوان

 بودن تاافار نعست؛ مرناي روشنی ندارد.مخطئه

هاي روشی بالم ابارار و حقعقت، برهان پذیر نراودن باالم اباراار    یکی اا مهمارین تداو 

 چاه لا وم  اناد؛ چناان  هاي اجامابی موجب وضع این ابارارا  در یا  جامعاه  اتت. ضرور 

حرکت اا تمت راتت، ی  قابده بقالیی نه بقلی. در شر  نع  این ابارار بقالیی الراه باید به 

شاوند و ماثالً   ت یعد شار  نع  برتد. اا این روتت که ظنون، به معارر و غعر معارار تقساعم مای   

قعاس حجت نعست و اتاصحاب حجت اتت. بالمه طراطرایی با توجه به اخاصااص فقاه باه    

 نویسد:می بالم ابارار

فعلم االصو  هو العلم الراحث بن القوابد المقرره بند العقال: التانرا  االحکاام ... و مان   

هنا یظهر ان کل مسئله منها فعندها مقدمه مطویه بها تام بها الناعجه و هی ان الشار  جري بلای  

ه و بعرااره اخاري   هذاالرنا: و لم یرد  بنه ... و من هنا یظهر ای اً ان المقدماه العقلعاه المح ا   
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الررهان غعر مساعمل فی المراحث االصولعه فی الحقعقه اذ العقال: الیرنون فی الق ایا االباراریاه  

الماداوله بندهم اال بلی اصو  بنا:اتهم من ضروره الحاجه أو اللغو و اما الق اایا االولعاه و ماا    

ال رفعا و ال ما یناهی الی ذل  بال   یادر  بلعها من النظریه فال تاناج طلرا و ال هربا و ال وضعا و

تصدیقا بنسب حقعقعه ندا أمریه فاافهم. ذلا  م اافًا الای ماا تحقاق فای محلاه ان الق اایا          

 (.15-14/ 1االباراریه من حعث هی اباراریه ال یقام بلعها برهان. )طراطرایی، 

 تمايز در قواعد و اصول-2

لم، ضرورتاً قابال تساري باه بلام     واقععت آن اتت که باتوجه به تداو  بلوم، روش هر ب

دنرا  تحلعل روایاا   ، به«خرر واحد»یا « حجعت»توان با مداهعمی فقهی چون دیگر نعست. نمی

الجمع مهماا امکان اولای مان     »اي فقهی چون توان با اجراي قابدهچه نمیتدسعري رفت؛ چنان

هاایی  آتعب غالب کاااب اا پا چند روایت ماعارض در تاریخ برآمد. این آتعب، الراه « الطرح

 نویسد:اي میاند. نویسندهاتت که ناظر به مراحث فقه الحدیثی نگاشاه شده

فهم و اتانرا  مراد ماون و حدس صور  اصلی ی  کلمه یا براار  و کشاف اباراار یاا     

بدم ابارار ی  نقل یا ی  کااب و ظرایف بلم حدیث و رجا ، چع هایی نعست که با اجاراي  

اتاصحاب ت خر حادث یا به مددکلی قسم ثالث و صور بلم اجمالی و امثاا    اصل بدم االی و

فونه مقوال  دانش ب ی  اصو  فقه با مشکال  فهام  آن باوان در آن راه به جایی برد. ربط این

ماون قدیم و یافان راه در ظلما  جعل و ت ویر و تنگالخ تصحعف و تحریف، در حد ارترا  

قوابد فنّ تجوید اتت باا اتاانرا  احکاام فربعاه اا ادلاه تدصاعلعه.        احکام غنّه و قلقله و تایر

 (16)مدرتی طراطرایی، 

اتات. ناعجاه مقادما     « اطالق و تعمعم»هاي اخاصاصی روش فقهی، قابده یکی اا نمونه

حکمت یا شرو  اطالق )در مقام بعان بودن، نرودن قدر ماعقّن و قرینه بر تقععد( آن اتت که در 

تاوان باه اطاالق تمسا  کارد.      اي اا ی  روایت، در صور  یاس اا مقعِّد، میبرداشت توتعه

)اصاله االطالق( این در حالی اتت که در تدسعر و تاریخ، بکا این قابده، جریان دارد. )اصل 

تقععد( درواقع افرچه ل وم فح  اا قعد، در فقه هم الام اتات اماا در فقاه، باا یا س اا قعاد       

هاي تاریخی چنعن چعا ي ممکان نعسات و    کرد اما در مورد برداشتتوان به اطالق تمس  می

دنرا  نخواهد داشت؛ چرا که اطالق در برداشت تاریخی، دلعال  ی س اا قعد، ادباي اطالق را به

 خواهد و اثرا  کردنی اتت.خاص می
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توان اا ناایج تمای  روشی برشمرد. مجاراي  بدم امکان اجراي اصو  الداظ در تدسعر را می

ل ابم اا اصو  لدظی که فهم مقدمه بمل اتت و چه اصاو  بملعاه کاه مسااقعماً باا بمال       اص

هااي مخالاف مطارح اتات ناه      ارترا  دارد؛ حواه فقه و بمل اتت. در تدسعر بحث احاماا  

حکومت دادن ی  احاما  معنایی بر دیگر معناها با اجراي اصل. آخرین مرحلاه، ادبااي بادم    

این اتااس در روش مدساران، معاانی محامال حاای باا درصاد        بر  1فهم اتت نه اجراي اصل.

شوند. طرح اقوا  مخالف ذیل یا  آیاه بار هماعن     فاه اا مع کار حذف نمیاحاما  پایعن هعچ

 2اتاس اتت.

 تمايز در استناد-3

مند شود و این که هرکا به خودش اجااه اتاتاً اصل اتاناد به ف ارش تاریخی باید روش

رش تاریخی در اثرا  مدباي خود را بدهد؛ نشان اا بای ضاابطگی اتاادال     اتاناد به ی  ف ا

اتت. اما در خصوص اتاناد به حدیث در حواه بلوم انسانی، برخی با ناموجه دانسان تدکع  

هاا  روایا  به فقهی و غعرآن، برآنند که وقای با وجود تمامی مشاکال  روایاا  فقهای، باه آن    

ر بلوم انسانی به روایا ، اتاناد کناعم؟ اماا بایاد دانسات کاه      کنعم؛ پا چرا ناوانعم دبمل می

مساندتااي ی  نظریه در حواه بلوم انسانی به حدیث، ضرورتاً به معناي مساندتاااي آن باه   

توان بر اتاس ی  روایت، نظر دیان  ی  روایت خاص نعست. این درحالی اتت که در فقه می

اي کاه حاای روایاای    نادي قابل ت مل اتت؛ به فونهرا بعان کرد؛ ولی در بلوم انسانی، چنعن اتا

تواند مرناي ی  برداشت باشد. اتااناد در فقاه   صحعح السند؛ افر بر خالف ظاهر آیه باشد؛ نمی

هاي بلوم انسانی، به معناي فارفان ایاده اتات    به معناي حجعت اتت اما اتاناد در تایر حواه

باه مناابع دیان اا جملاه روایاا ، صاور        که نظریه پردااي و اتاخراا نظام بر اتاس مجمو

 فعرد.می

اا تویی دیگر، در هویت بخشی به حدیث، که غالراً به صور  ی  واحد مسااقل کالمای،   

یابد؛ وضاععت ناقال حادیث نعا  اهمعات دارد. غعرمعصاوم باودن نااقالن، در معا ان          نمود می

ثالً بالماه مجلسای کاااب    فردآوري، نو  چعنش، ترتعب، بنوان، ف ینش و ... تاثعرمی فذارد؛ م

                                                 
شود و هعچ اصلی در بودن مناهی می رو ش  در معناي وضع شده به مجملایناتاعما  اتت نه وضع. اا مجراي اصو  لدظی نع ، مرحله.  1

 شود.مورد آن جاري نمی

 فرفان تایر احاماال  نعست. که مصداق ذوالقرنعن کورش باشد حای افر احاما  قویی باشد به معناي نادیدهاین.  2
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را اضافه کرده که در فذشاه تابقه نداشااه اماا در آن دوره باه خااطر ظهاور      « السما: و العالم»

مراحث بلوم طرععی، مورد توجه بوده اتت. در واقع، ماا وارث روایاا  تقطعاع شاده و طرقاه      

نساانی باه   بندي شده توتط راویان غعرمعصوم هساعم؛ اا این رو نسرت دادن نظریاا  بلاوم ا  

 پعشوایان دینی، مسعر کامالً همواري ندارد.

 
 انفتاح( -تمایز در رویکرد )انسداد

، مرنااي  «انسدادي»ناعجه غلره روش فقهی به مطلق حواه حدیث، آن شده اتت تا رویکرد 

هاي تاریخی قرار فعرد. انسداد به معناي بساه باودن راه تحصاعل بلام و بلمای     برخی اتادال 

احکام شربی در بصر غعرت، اتت که در بلم اصو  در ضامن حجعّات خرار    )ظنّ خاص( به 

واحد، به آن اشاره شده اتت. ناعجه دلعل انسداد وجوب بمل به هر ظنّی غعر اا ظنّی اتت کاه  

دلعل قطعی بر بدم جواا بمل به آن وجود دارد. )مانند قعاس( بلم اجمالی باه احکاام واقعای،    

جوب احاعا  در همه احکام به دلعل ل وم بسار و حارا، اا   بدم جواا اهما  تکالعف و بدم و

هااي تااریخی،   ( با توجه به غلره رویکرد فقهی در تحلعل29-26/ 2دالیل انسداد اتت. )مظدر، 

دیدفاه انسدادي نع  راه خود را در ورود به برصه فهم تاریخی نع  هموار دیده اتت. به بناوان  

روي « تسااقط »ارض در خصوص اخرار منع تدوین، باه  توان در بررتی روایا  ماعنمونه، نمی

( چراکه تساقط، مربو  به تعععن فعل مکلف اتت و در فرض 62آورد. )نمونه تساقط: معارف، 

 دنرا  ی  توجعه داللی روشن بر فرض صحت تند باشعم.بحث باید به

 ااي  رویکرد انسدادي و تالش براي ارائه راه حال تنهاا در ف ااي توجعاه واقععاا  در ف     

شاود؛ اماا باه حال اتاتای مسائله نخواهاد        موجود، در کوتاه مد  موجب اقنا  مخاطب مای 

انجامعد. مرانی بر همعن رویکارد انسادادي اتات کاه ماثاًل تعاداد دویسات روایات تدساعري          

مانده اا پعامرر، موجب ابهام در مع ان تدسعر قرآن در بصر نراوي نعا  شاده اتات. اماا در      باقی

توان فدت حدیث و خرر واحد، تنها ی  طریاق باراي   به حقعقت تاریخی می نگاهی واقع بعنانه

یابی به تنت واقعه اتت. مع ان انعکاس تنت در همعن دتاه اا احادیاث رتاعده نعا  باا     دتت

هاي تاریخی، با تاامالتی روبروتات. در تشارعهی کاه     توجه به ماهعت مرانی بر مسئله در ف اره

ور ماند؛ باید به نو  شناخت ما اا ی  بالم وارتاه اخاالق اشااره   وجوه مرعِّد آن نراید اا نظر د

هاي صادرشده اا او باشد؛ شاناخت  کرد که در صورتی که صرفاً مرانی بر مع ان محدود ف ارش
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فونه افراد کماار موجاب نقال فداارهااي ناو  ایان افاراد        ناقصی اتت چراکه ذيّ تالکانه این

صاور  کاامالً خاود باه     یابی به تانت واقعاه، باه   ن دتتفردد. نگاه انسدادي، اا بدم امکامی

شود و کلعه مراحث مرترط را صرفاً در هماعن ف ااي ثاانوي    خودي به تنت محکعه مامایل می

که افر ناوان به آن تنت واقعه دتت یافت؛ باید حدیث را معااد  تانت   کند؛ فو اینتحلعل می

د فقهای، تنهاا یا  طریاق باراي      مدهاوم خرار واحا   انگاشت. این درحالی اتت که حدیث باه 

 یابی به تنت واقعه اتت.دتت

و باا همعن رویکرد انسدادي اتت که بحث تاریخ قرآن را در ضمن ی  مغالطه، در ف اي 

کند و با نادیده فرفان ماهعت اولی و بالذا  شداهی در ماورد قارآن   صرف نوشااري تحلعل می

فارض حااکم بار    کند و آن را پاعش ذر میخودي به ماهعت نوشااري فصور  خود بهکریم، به

انگارد. این در حالی اتت که بدون هاعچ تردیاد، جلاوه مکااوب قارآن      کلعه مراحث مربو  می

کریم، امري منرعث اا ماهعت شداهی آن اتت که در قالب قرائت اا اباان پعاامرر اکارم هویات     

آن در طاو  ادوار   یافاه اتت. این قرائت، ماهعای اصعل اتت کاه قارآن کاریم نعا  بار اتااس      

 تاریخی به دوره امروا مناقل شده اتت.

 
 تمایز ارزش گذاري

فاذاري رایاج کاه ماا ثر اا دتااگاه فقهای اتات و باه مغالطاه          به طور مشخ  دو اراش

فعارد. ایان دو برارتناد اا:    انجامد؛ مورد بررتی قرار میادایی اا ف ارش تاریخی نع  میاراش

 «.صحت و ضعف»و « حجعت»

 حجيت-1

هاي تسري روش تحلعل احادیث فقهی به حاواه روایاا  تدساعري، مسائله     اا جمله نشانه

اتت. این درحالی اتت که افر مالک قرو  خرر واحد، تعره بقالتات؛ تاعره بقاال    « حجعت»

هااي بساعار در روایاا     که بااوجود جعال و وضاع   شود؛ ضمن آنشامل روایا  تدسعري نمی

بادم حجعات   »رو بحاث  اي بر حُجّعت ندارند. اا هماعن تعره تدسعري، بُقال در چنعن مواردي،

 در تدسعر مطرح شده اتت و فداه شده:« خرر واحد

أنّ اآلحاد من الروایا  ال تکون حجّة بندنا، إال إذا کانت محدوفة باالقرائن المدعادل للعلام،    

و غعرها، إال فی أبنی الوثوق الاام الشخصی، توا: کانت فی أصو  الدین أو الااریخ أو الد ائل أ
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الدقه، فإنّ الوثوق النوبی کاف فی حجّعة الروایة، کل ذل  بعد بدم مخالدة الکاااب و الادصاعل   

موکو  إلی فنّ أصو  الدقه؛ ... ال معنی لجعل حجّعة أخرار اآلحاد فی غعر األحکام الشربعة، فإن 

و هو ماوقف بلی وجاود  حقعقة الجعل الاشریعی إیجاب ترتعب أثر الواقع بلی الحجة الظاهریة 

أثر بملی للحجة کما فی األحکام، و أما غعرها فال أثر فعاه حاای یارتاب بلای جعال الحجعاة.       

 (203/ 14)طراطرایی، 

و « معاذریّت »معنااي  ، باه «حجعات »توان در تطح باالتري ادبا کرد کاه اصاطالح   حای می

د ف ااي تااریخی و   کاه وار  2، ی  اصطالح کامالً فقهای و اا مقولاه بمال اتات    1«منجّ یت»

کاار باردن آن در   کناد و باه  در مراحث فقهی معنا پعدا مای « حجعت»تدسعري شده اتت. اتاتاً 

کند؛ باید حمل بر نوبی حواه تدسعر و فهم، ضمن آن حکایت اا مسئله بودن ابارار موضو  می

  باه  تسامح شود؛ چراکه حجعت مربو  به بمل مکلف و بایدها و نرایدهاتت اما تدسعر، مربو

باودن اصاطالح   فهم مراد و مقصود خداوند و اا تنخ اباقاد و معرفت اتت. باتوجه باه فقهای  

نع  بمدتاً ماهعت رفااري و بملای دارناد. در فقاه بناابر      3، مساندا  حجعت حدیث«حجعت»

حجعت خرر واحد، حای در موردي که خالف قابده  اتت فقعاه اا بااب نا  خااص، حکام      

کناد. )الوقاوف   کند و الراه اا آن تجااوا نمای  با قابده کلی( بعان میخاص را )با وجود مخالف 

                                                 
شود و ؛ تکلعف بر مکلف منجَّ  شده و با انجام آن، تکلعف تاقط میصور  که افر دلعل ظنی معارر مطابق با واقع بود ؛ به این«منج یت» 1

 صور  که افر مخالف با واقع بود مکلف در پعروي اا حجعت معذور بوده و اتاحقاق بذاب ندارد.، به این«معذریت»

رو منکر انحصار حجعت اخرار ظنی یناند و ااااند و بمل جوانحی را در کنار بمل جوارحی در نظر فرفاهبرخی مدهوم بمل را توتعه داده 2

در اباقادا  نع  اثر بملی وجود دارد که »این توضعح که:  اند. بادر فقه شده و معاقد به ل وم تریان حجعت ظنی به دایره اباقادا  نع  شده

که فرد ارحی اتت و براي اینبرار  اتت اا بمل جوانحی؛ یعنی اباقاد و باور قلری که امري اخاعاري اتت... بمل جوانحی، شر  بمل جو

چه رتد این توتعه با ت مل روبروتت. چرا که آن( به نظر می67شناتی بلم کالم، ص برنجکار، روش«)نماا بخواند؛ باید به نماا معاقد باشد.

( این 14اعقناها اندسهم: نمل:هاتت. )و جحدوا بها و اتبنوان بمل جوانحی محسوب فردد؛ ل وم اباقاد به باورها و بدم انکار آنتواند بهمی

اتت و اا این جهت « فعل»( ؛ الراه ی  3ل وم که در آیا  قرآن نع  درکنار ابما  جوارحی ذکر شده )یومنون بالغعب و یقعمون الصاله: بقره:

اتت.  اا این مرحله اي قرلچه در مسئله حجعت، محل ن ا  اتت؛ مرحلهشود. اما آننوبی بمل محسوب می« ایمان به غعب»پذیرش مسئله 

رتعدن به باور بر اتاس مقدما  مربوطه، امري اخاعاري اتت و تابع باید و نراید نعست. بر این اتاس، حجعت و ظن شخصی، دو امر مج اي 

ارار رو فسارش بحث در مورد اباا یکدیگراند و قطع و ظن شخصی در اباقادا ، اا هر طریقی حاصل شود؛ معارراتت. )قطع طریقی( اااین

ان مسائل اصو  »نویسد: ، می«فی ابارار الظن فی اصو  الدین»ظن در اباقادا  نع  ناظر به ناایج فقهی آن اتت. شعخ انصاري ذیل بنوان 

سمعن اوالً و بالذا  اال االباقاد باطناً و الادین ظاهراً و ان ترتب بلی وجوب ذل  بعض اآلثار العملعه بلی ق عهاال یطلب ف یالدین و هی آلا

رو دو  ، صدر این برار  )اوالً و بالذا ( و ذیل آن )اآلثار العملعه(، به خوبی فویاي تمای  ف اي اباقاد و آثار رفااري اباقاد اتت. اااین«...

 .(584-553 /1کنند؛ ماهعت رفااري دارند. )شعخ انصاري، فرائد االصو ، قسمی را هم که در ادامه مطرح می

 (36اح اب:«)و ما کان لمومن و ال مامنه اذا ق ی اهلل و رتوله»( و 59)نسا:: «لرتو ا اهلل و اطععوا ععواط»آیاتی چون آیه:  3
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بلی موضع الن ( این در حالی اتت که مدسر در مواجهه با ی  روایت حاای صاحعح الساند    

 نویسد:تواند به روایت، ترتعب اثر ندهد. بالمه طراطرایی )ره( میمی

اثر شربی فی المورد یقرل الجعل و  ان الحجعه الشربعه من االبارارا  العقالئعه فاارع وجود

االبارار الشربی و الق ایا الااریخعه و االمور االباقادیه ال معنی لجعال الحجعاه فعهاا لعادم اثار      

 (351/ 10شربی. )طراطرایی، 

در همعن راتاا برداشت فقهی اا حجعت و بدم حجعات قاو  صاحابه و تاابععن نرایاد باا       

هاا تدساعر شاود. باا ایان      ادایی تاریخی اا این فا ارش مدهوم اراشتسري به حواه غعرفقه، به

توضعح که چون اقوا  صحابه و تابععن اا نظر شععه، حجعت ندارناد؛ پاا اصاالً قابال اتااناد      

تاریخی نع  نعساند و هعچ نقشی در شناخت ف اي صدور نع  ندارند. این در حاالی اتات کاه    

و تابععن و حکم به بادم حجعات،    محل ن ا  شععه و اهل تنّت در مسئله حجعت قو  صحابه

هاا بادون اناسااب یاا اشااره      ناظر به مواردي فقهی و رفااري اتت که ناشی اا اجاهاد خود آن

ها با اند؛ یا قو  آنها، واتطه نقل معصومداشان به قو  معصوم باشد. بنابراین در موردي که آن

هاایی اا  رو فا ارش ت. ااایان تصریح یا بدون تصریح، اشاره به قو  معصوم دارد؛ ن ابای نعسا  

ناوبی نقال فعال معصاوم، محساوب      ایشان که که غالراً نقل وقایع و رخدادهایی اتت کاه باه  

ها اا آیا  قرآن اتت؛ محل ن ا  شود و انعکاس وقایع تاریخی یا حای انعکاس برداشت آنمی

 1اند.توجه بموم مدسران و مورخان واقع شدهنروده و در مقام بمل هم مورد

، نوبی «حجعت»که بعان تداو  حدیث و غعرحدیث، با در نظرفرفان مسئله وتاه تخن آنک

توجاه باه   فذاري تلری ایجابی اتت که ماناتب با ف اي فقهی اتت. حدیث حای بدوناراش

هااي خصوصای   ، ی  ف ارش تاریخی اتت. اا این روتت کاه صاحرت  «قصد ماندفاري»قعد 

فعارد؛ اماا اا   خاود نمای  صد ماندفاري، اصطالح حدیث بهخاطر فقدان قعد قمعصوم، افرچه به

 جهت داللت تاریخی، اراش تاریخی دارد.

 صحت و ضعف-2

هاي تندي در ارایابی ی  ف ارش تاریخی، چع ي بعشار اا ی  شر  نقش تند و ارایابی

الام )نه کافی( و اطمعنان به طریق نعست. اا این رو، کارکرد صحت و ضعف ی  روایت، ی  

                                                 
 تنّت اتت. الراه این حواه م عق براي محل ن ا  مذکور، صرفاً تعععن کننده کف ابارار براي ورود به تاا و کار اتانرا  فقهی اهل 1
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شاعوه  تاوان اا اراش یاابی فقهای باه    تخای مای کرد فقهی اتت. در خارا اا برصه فقه، بهکار

مقرو  و مردود تخن فدت. اتاتاً معارف و امور غعرفقهی، بر خرر واحد تکعه ندارد و برآیناد  

باودن فرآیناد حصاو  معرفات(     ايمجمو  همه منابع معرفای اا جمله روایا  اتات. )معادلاه  

هایی اا فهم را فاراهم کناد. بعشاار    حای باوجود نق  داللی(، باواند امعنهبسا ی  روایت )چه

شود؛ ناظر به فقه بنوان نقش داللت در قرو  روایت در قالب قو  داللت، فداه میچه که بهآن

اتت. ترتعب اثر دادن به روایت با م مون مقرو ، باه مدهاوم حجعات بمال باه آن اتات کاه        

اي براي نقل تند وجود نداشاه اتت؛ در روایا  غعرفقهی، انگع هرو مدهومی فقهی اتت. اااین

صاور  ماغعار مسااقل،    چرا که م مون این روایا ، در ی  معادله و شرکه معناایی و ناه باه   

 نویسد:فردد. صاحب احاجاا در بلت نعاوردن اتناد روایا  کااب خود میتعریف می

هاا اجماا  و   آوریم. ایرا یا بار آن نعم؛ نمیکما اتناد بعشار اخراري که در این کااب نقل می

ها، معان مخالف و موافاق،  ها موافق بقل اتت و یا در تعره و کااباتداق شده و یا م مون آن

 (4/ 1مشهور اتت. )طررتی، االحاجاا، 

کند تا روایت مورد در واقع، وجود تایر ماغعرها اا جمله اجما ، بقل، تعره و ... کم  می

 ف ایی در خروجی معادله بعنجامد.انظر، به هم

 
 گیرينتیجه

اا  -ناه روشای   -تعاریف رایج اا حدیث، اا تنخ مدهوم و مرانی بر ارائه تعریدی مدهاومی  

هاي تاریخ حدیث، ما ثر اا دتاگاه فقاه، در  ها و اتادال بنديحدیث اتت. غالب قوابد، طرقه

هااي بلاوم اتاالمی، در    ایر حاواه ف اي تنت محکعه شکل فرفاه اتت. تاثعرفذاري فقه بر ت

توجه بعشاري اتت. این ت ثعرفذاري که به نوبی ناشی اا قاو  فقاه اتات؛     حواه روشی، قابل

اتت. فقه، نه تنها در حواه معرفت به تئوري اداره واقعی و کامل  به تعطره روشی فقه انجامعده

وشای نعا  باه صاورتی غالرااً      هااي ر اداره انسان، اا فهواره تا فور، معاقد اتت؛ بلکه در حواه

هاي ماداو  تایر بلوم اتالمی چاون حادیث و تدساعر، نعا  تا ثعر فاذارده       ناخواتاه بر روش

و « تماای  در رویکارد  »، «تماای  در روش »، «تمای  تااریخی »اتت. این تمای  را در چهار حواه 

 فعري اتت.، قابل پی«فذاريتمای  در اراش»
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