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  چکیده

از ، روش بـودن  فرایند دیـده شـده اسـت. از مقولـۀ    یک  عنوان بهعلوم اسالمی کمتر  ۀحوزحدیث در 

میراثـی در   فراینـد ساختار مشخص داشتن و قصد ماندگاري از ارکان مهم ایـن  ، تاریخ بودن ۀخانواد

توجه ، ي تحلیل درست تاریخها یکی از راهاز مباحث اصلی فلسفه علم است و  بندي طبقهاسالم است. 

ـ      ًصرفا  ،دهدیمعنا م يبندک طبقهیبه چه آنی، خیدر علوم تارتاریخی است.  بندي طبقهبه   یامکان ذهن

لـزوم  «عنـوان   را بـا  یرو اصلنید از نظر دور ماند. ازایز نباین یخیت تاریست بلکه واقعیآن ن یو منطق

که  را »اهل سنت- عهیش« و» يادوره«، »یموضوع« يبندسه طبقهو  میکنیف میتعر »بندي طبقه يمعنادار

در  ها تقسیم حدیث به شیعه و سنی از نمونه رایج این تقسیمم. یکنیم یبررس ،ار مورد توجه استیبس

ـ ای، خیکرد تـار یبر رو یمبتنی، عه و سنیث شین حدین روابط بییتب یکل طور بهتاریخ حدیث است.  ن ی

ـ در تحل یقابـل دفـاع       ًکامال  يمبنا يدارا، بندي طبقهن یخواهد داشت که ا به دنبالجه روشن را ینت ل ی

ـ  مـتن و ، واکـنش ، اعم از اتحاد ،گانهک از روابط پنجیآنکه هر زیراست؛ یث نیخ حدیق تاریدق ، هیحاش

ـ  يبنـد بقهطها مرتبط است. آن ۀث و نه همیاز احاد یز تنها با بخشیاقتباس و تما ـ بـر واقع  یمبتن ات ی

   ث برخوردار است.یحد یخیل تاریدر تحل يتردفاع از منطق قابلی، خیتار
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  مقدمه. 1

 يبـرا  یخاص دارد و ابزار مهمـ  یتیاهم، مسائل آن علم» يبندطبقه«نوع ، یدر هر علم

 اسـت.  بندي طبقهک نظام یداشتن ، لیه و تحلیتجز ين گام برایاست. اول یشناس مسئله

 یوجود سهولت دسترسـ  بخشد. آنچه امروز و بایمعنا م، به اط�عات خام »يبندطبقه«

خصوص  ن بهینو يهاپژوهش یابیارز یتواند م�ك اصلیم، یخیبه انواع اط�عات تار

بـه کارگرفتـه شـده در     يبنـد نـوع طبقـه   ،محور واقع شود و متن یعلوم انسان ۀدر حوز

ـ بـه دنبـال ا   یلـ یآن اسـت. مـا خ   يپژوهش و مبنا م کـه پـژوهش خـود در    ین هسـت ی

ســت یکــه معلــوم ن یف شــده باشــد؛ در صــورتیــتعر يهــايبنــدارچوب طبقــههــچ

  ج تا چه حد معتبر باشند.یرا يها بندي طبقه

نـوع  رو نیـ رود. ازایبه شـمار مـ   یالحدیث فقهک روش یخود  ،اط�عات بندي طبقه

ـ دارد. پد یثیالحـد  کـارکرد فقـه  ، یثیحـد  يهـا ث در کتـاب ینش احادیچ  یآلـودگ  ۀدی

ن حـوزه  یـ در ا یمنطق بندي طبقهت ورود به یاهم، ر موجهیب غیتبو ۀو مغالط یاط�عات

مکـروه  ، مستحب، واجب، حرام ۀگانپنج بندي طبقه ،نمونه رايب است.چندان کردهرا دو

ـ ادب، یز به اعتقـاد برخـ  ین و مباح ت را یـ موجـود در متـون قـرآن و روا    یزشـ یات انگی

ـ ) 972 بقـره: »(   َّـ  الل  ه     ـ َ م ن     َ ْ َ ُ    ِ  ْ ٍف أ ذ ن وا ب ح ر ب «چون  یر قرآنیتعاب    ًمث�  ؛دهدیر قرار میتأث تحت ا ی

ا یـ ) 21 حجـرات: »( َ  َ      َ      ً  ل  ل ح م  أ خ یه  م یتـا   َ      َ     َ    ْ ُأ یح ب  أ ح د کم  أ ن یأ ک «، )32 اسراء:»( َ ُ ْ  َ  ُ    ّت ق ل  ل ه م ا أ ف    َ َ ف ل ا«

ـ » ا ّن  م   س ی َل «چون  ییهادر قالب ییر روایتعاب ـ   ُ َ   ِ َّـ   ـ ِ    م ا ش یع ت ن ا إ ل  ا م ن         «ا ی    ـ «...  یکلـ  طـور  بـه و 

ا ینماز جماعت ، ت ت�وت قرآنیاهم، هیامور چون حق همسا ین به برخید يها هیتوص

ن یل عنـاو یـ ن امـور ذ یـ است که اصرار بر قـرار دادن ا  ياگونه ... بهت ط�ق ویمبغوض

  ن متون گردد.یموجود در ا یزشیات انگیده گرفتن ادبیموجب ناد، احکام ۀگان پنج

ث است و با توجـه  یخ حدیح تاریل صحیتحل يهااز راه یکیز ین یخیتار يبندطبقه

توانـد  یمـ  یمنطقـ  بندي طبقه ،محور است م که مسئلهیمواجه ياهیبا سنت محکنکه یبه ا

 يبنـد ک طبقـه یآنچه به ، یخیباشد. در علوم تار يساز رفت از مسئله برون يبرا يابزار

ـ ن یخیت تـار یست بلکه واقعیآن ن یو منطق یامکان ذهن     ًصرفا  ،دهدیمعنا م ـ ز نبای د از ی

راه و سـاختمان بـه معاونـت     ۀادار یصرف ذهن يبندنظر دور ماند. همان طور که طبقه

، یکیل پ�سـت یک آشـپزخانه بـه وسـا   یل یوسا يبندا طبقهی... معاونت آسفالت و، آجر
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در  ،اســت یاز واقعــیــتوجــه بــه ن و بــدون یمنطقــریــ... غپودرهــا و، عــاتیما، يفلــز

رو  نیاغافل بود. از یخیتار يهاتیتوان از توجه به واقعیز نمین یخیتار يها يبند طبقه

کـردن   جـدا                     ًمورد توجه باشد. مث�  یت خاصید با حساسیها بايبندجا کردن طبقه هجاب

کتابـت  «و طـرح آن بـا عنـوان مسـتقل      یکـاف » فضل العلـم «از کتاب » کتابت«ات یروا

 ينکه معنـادار یا ایاست.  ییجا جابهن یا يبرا يط هموارتریجاد شرایازمند این، »ثیحد

ـ  عنـوان  بـه ، يو اعتقاد ییبه دو قسم روا، ریتفس يبند میتقس  يبنـد میتقسـ  يک الگـو ی

ل یـ ات قرآن و تحلیآ یموضوع يبندطبقهمل است. أهر قابل تیگلدز ياز سو یموضوع

ل یـ شـده ذ دهیات دیبسا آ روست که چه هب روبین آسیز با ایل هر طبقه نیات ذیآ یکم

شـدن   دهیـ شـتر قابـل د  یب یات اخ�قیچون آ يگرین دیل عناویذ، يات جهادیعنوان آ

 يبنـد طبقـه چه مبنا و منطـق  ز داشته باشد. هرین یقابل دفاع يد مبنایبا يبندباشد. طبقه

را  یمنطقـ ریـ غ يهـا يبنـد توان طبقـه یدارد. م يشتریم ارزش بیتقس ،تر باشدقابل دفاع

عنـوان   را بـا  یرو اصـل نیـ ث دانسـت. ازا یعلوم قرآن و حد يهاپژوهش يب جدیآس

بـا  ، در ایـن مقالـه ابتـدا در قسـمت اول    م. یکنـ یف مـ یتعر »بندي طبقه يلزوم معنادار«

کنـیم اجـزاي ایـن     جدیدي از حدیث ارائه داده و سعی می تعریف، رویکردي تاریخی

بـه  با تکیه بر همان رویکرد تاریخی  درستی تبیین کنیم. در قسمت دوم نیز تعریف را به

  پردازیم.   ي حدیث میها بندي تقسیم

  رویکردي تاریخی در تعریف حدیث. 2

: ، گفتـه در تعریف حدیث که از مشهورترین و معروفتـرین تعـاریف اسـت    شیخ بهایی

حدیث سخنی است کـه قـول و   ؛ او فعله أو تقریره الحدیث: ک�م یحکی قول المعصوم

در میـان اهـل    )4تـا، ص  (شیخ بهـایی، بـی  کند. می را گزارش فعل و تقریر معصوم

ص من قـول ٍأو   أضیف إلی النبی ما «...گوید:  می فتح الباريابن حجر در کتاب ، سنت

 اسـناد داده  مراد از حدیث هر آن چیزي است که بـه پیـامبر   ؛...فعلٍ أو تقریرٍأو صفإل

تقریـر   قـول و ، حدیث یعنی فعل«نویسد:  می سیوطی )173، ص1، جق1379(شود. می

ر آن گفته شده که حدیث ب«گوید:  می ایشان در ادامه ؛»تابعین و... صحابیان و ،پیامبر

  )23ص ،1، جق1424»(گردد. می اط�ق، نقل شده اهللا چه از رسول

ه کـ  چنـان  اند؛ دهنقد و اشکال تلقی نش هیچگاه بی، خرنداین تعاریف که تا حدي متأ
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این تعریف نه جـامع  . «اند دهبرخی به عدم جامعیت و مانعیت در این تعاریف اشاره کر

داخل در ایـن تعریـف    ،نه مانع. از یک سوي حدیثی که نقل به معنا شده باشد است و

عبارات بسیاري از فقیهان پیشین را که در آثار ، وي دیگرپس جامع نیست؛ از س، نیست

فـرا  ، آوردنـد  مـی  ي حدیث را با حذف سند ودر قالب فتاويها فقهی خود عین عبارت

ـ و  المقنـع ، علی بن بابویـه  شرایع خواهد گرفت؛ مانند صـدوق و... پـس مـانع     إلالهدای

هـاي   در پژوهش باید پذیرفت که، با این حساب )25، صق1427راد،  (مهدوي».نیست

  ه نشده است. تعریف دقیقی از حدیث ارائ، حدیثی

بیشتر از سنخ نوعی مفهوم اسـت. بـا   ، ور که در کتب درایه تعریف شدهطحدیث آن

 توان این فرضیه را تقویت کرد که اساساً می ،رویکردي تاریخی به این اصط�ح اس�می

 ایـن در  تعریف شود. رایندفصورت یک عمل و  به، باید با توجه به ماهیت خود حدیث

 ـ نه روشیـ تعریفی مفهومی   مبتنی بر ارائۀ، حالی است که روح حاکم بر تعاریف رایج

 فراینـد  نتیجـۀ ، آنچه بیشتر مورد توجه بوده، از حدیث است. در واقع در تعاریف رایج

  تحدیث بوده نه خود آن. 

تـري از حـدیث    قابل دفاعتوان تعریف منطقی و  می ،با تکیه به این رویکرد تاریخی

نگـاري اسـ�می    تـاریخ  در يفرایند، این صورت که حدیث ه داد. بهبه این صورت ارائ

 به قصد مانـدگاري در سـاختاري مشـخص امکـان نقـل      گزارشیاست که از طریق آن 

  د.شوروشن  کام�ًپردازیم تا مقصود  می در ادامه به تبیین اجزاي این تعریف یابد. می

   فرایند. 1ـ2

 بیشتر تعریف به نتیجه است، طور که در کتب درایه تعریف شدهگفته شد که حدیث آن

در صورتی کـه حـدیث    )10ص ق،1414؛ سبحانی، 53، صق1413شهید ثانی، (نک: 

 به نظر تعریف شود. ،است فرایندصورت یک عمل و  باید با توجه به ماهیت خود که به

، انـد  دهدر قاموس فکري کسانی که به دنبال تعریف این اصـط�ح بـو   رسد که اساساً می

نتیجه مورد نظر بـوده اسـت. تعـاریف متـداول در      ،بیش از آنکه روش مورد نظر باشد

 بیانگر روش و مراحلی که آنچه از پیامبر ند وهست نشانگر نتیجۀ کار(تحدیث)، واقع

  نیست.، کند می صادر شده طی

توانیم پاسخ دهـیم. اول   می چیست؟ دو گونه »کارشناسی«گویند  می مث�ً وقتی به ما
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 و یـا » ي آنهـا  خصوصیات ظـاهري نوشـته  یک تکه کاغذ با «بدین صورت که بگوییم 

توان بـه دو   می تعریف حدیث را نیز» . ...است کهاز تحصیل مقطعی «توانیم بگوییم  می

متـداول و بـه صـورت    مبتنـی بـر همـان رویکـرد     یک معناي آن همان  :گونه بیان کرد

روشی اسـت بـراي   ، حدیث گونه نیز تعریف کرد که مث�ً توان این می مفهومی است. اما

و فعـل و  یعنی مسیري که قـول  ؛ رسیده به دست آیندگان چه از معصومرساندن آن

که این روش ممکن اسـت از   ؛کند تا به دست آیندگان برسد می طی تقریر معصوم

یک روش و ابـزار انتقـال    عنوان بهباید حدیث را ، به این ترتیب راه نقل باشد یا کتابت.

» ح د ث« کاربردهـاي ریشـۀ   آن را تفسـیر کـرد.  ، مفاهیم شناخت و بـر همـان اسـاس   

توسـط   اصط�ح حـدیث وضع ید همین مسئله است. در واقع نیز مؤ» حدثنا«صورت  به

و عمل دارد  فرایندصورت فعلی است که د�لت بر یک  متأخر از کاربرد آن به، محدثان

   نه یک مفهوم بسیط.

در  بـه شـمار آورد.  اس�می نگاري  توان بخش مستقلی از روش تاریخ می حدیث را

ساز پیدایش بستر مناسبی براي تولید علوم اسـ�می   زمینه روش حدیثی، میراث اس�می

 نگـاري  تـاریخ خود فرزند تاریخ اسـت. مکاتـب    در ماهیت اولیۀ تحدیثروش  است.

مکتـب  ، روایـی  نگـاري  تـاریخ : مکتـب  انـد  دهمی در قالب سه نوع نمود پیـدا کـر  اس�

 نگـاري  تـاریخ تحلیلـی. از ایـن روش در    نگـاري  تـاریخ مکتـب   و ترکیبی نگاري تاریخ

در واقع یکی از مسائل مهـم   روایی یاد شده است. نگاري تاریخبا عنوان روش ، اس�می

 6)37ص، ش1383سـجادي،  (روایی آن اسـت. شکل ، اس�می نگاري تاریخآغاز  دربارۀ

حوادث و اخبار تاریخی با درج سلسله اسـناد   ۀاین روش بر ذکر روایات مختلف دربار

ابـن هشـام مصـداق     ۀنمونـه سـیر   برايمبتنی است. ، کامل یا ناقص یا بدون آن طور به

رکن اعتبـار  توان  می سند حدیث را ۀزنجیر ،ساختار در اینسبک روایی تاریخی است. 

شـده بـراي    در فضاي ساختار ترسـیم  صرفاً. این اعتباربخشی نیز حدیث دانستبخش 

  کند. می مفهوم پیدا، حدیث

لحاظ روشی امـر صـحیحی    به، ي تاریخی از حدیثها تفکیک گزارش، با این توجه

را بـه همـراه داشـته    در دو سوي افـراط و تفـریط    نادرست آید و دو نتیجۀ به نظر نمی

  است:  
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مـادر یعنـی تـاریخ و بـه عبـارت دیگـر        ۀحدیث در مجموعاول آنکه ندیده نشدن 

 هـا  بخش مهمی از گـزارش  امروزهموجب شده تا ، پایه بین حدیث و تاریخ تفکیک بی

اي که ناشـی از   داق روایت بودن خارج شوند؛ مسئلهاز مص عم�ً ،دلیل تاریخی بودن به

ـ  ؛اند حدیث و سیره متفاوتکتب  عدم این نگاه ساختاري به حدیث است.  نمونـه  رايب

گویـد سـه    مـی  بروفیـت  .گیرد روایت مورد بحث قرار نمی عنوان بهامروزه ، نبوي ۀسیر

. تفسیر قرآن کریمو  مغازيالنبویه مثل  ةسیر، : حدیثداریم مصدر براي اقوال پیامبر

ایـن در   )45، صق1400عظمـی،  ا(عقیده است. از محققان مسلمان نیز با او هماعظمی 

 بـه  حتی برخـی از مستشـرقین نیـز    ؛حالی است که حدیث خود بخشی از تاریخ است

  .اند دهچنین دیدگاهی تمایل پیدا کر

. اینان هیچ اند دهدوم آنکه برخی متوجه خاص بودن مفهوم حدیث از کلی تاریخ نش

و سـعی    دهیک اصط�ح اسـ�می و مفهـوم تـاریخ نگـذار     عنوان بهتفاوتی بین حدیث 

و تاریخ ایجاد نکنند. کمترین مرزي بین آن ، با تجزیه و تحلیل اصط�ح حدیث اند هدکر

بسـیاري از   ، منشـأ یـک اصـط�ح اسـ�می    عنوان بهتوجهی اینان به حدیث  در واقع بی

تاریخی است و بیشترین چیزي که به  ،رویکرد مستشرقینها شده است.  ي آنها مغالطه

از همـین  ، ورود مستشـرقین بـه حـدیث    نقطۀ اساساً ند کتب سیره است.ا هآن تکیه کرد

چیز بـه   است. نخستین مطالعات حدیثی به دست کسانی پدید آمد که بیش از هر زاویه

با ایـن   مشغول بودند. دل انتقادي از زندگی حضرت محمد ـ تاریخیاي  هتدوین سیر

حتی به قـرآن نیـز   همین دید  منبعی تاریخی نگریستند و با مثابۀ بهبه حدیث  اینان، نگاه

حـدیث البتـه    به دیده یک منبع تاریخی نگریستند. این نگاه با نگاه مسلمان به قـرآن و 

دینی بـود   دینی و نگاه اینان برون دلیل اینکه نگاه مسلمانان درون به صرفاًمتفاوت بود. نه 

 موتسـکی، (کردند. نمی بلکه بدان علت که اینان هیچ تمایزي بین تاریخ و حدیث برقرار

مسلمانان قرآن را کتاب هدایت یافته بودنـد و اینـان آن را منبـع     )45ـ23، صش1389

قرآن  نگاه مفسرگونۀ، دانستند. نگاه مسمانان به حدیث می تاریخی شناخت صدر اس�م

 نگاه عدم کفایت قرآن براي عصـر پـس از خـود اسـت. در    ، نگاه اینان که درحالیاست 

ان در ماهیت حدیث با ما اشکال اساسی دارنـد.  واقع اشکال اصلی آن است که مستشرق

بـه معنـاي همـان    ، مفسر قرآن است اما در میراث استشـراق ، حدیث در میراث اس�می
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در  توان با ابزار تحلیل تاریخی به سراغ تحلیل و نقد حـدیث رفـت.   نمی و است تاریخ

  شود. می محسوب نگاري تاریخواقع روش روایی بخش خاصی از 

  ماندگاريقصد . 2ـ2

است. این قید نسبت به صدق و » حکایت«، جنس تعریف حدیث در اصط�ح محدثان

توان حدیث جعلی را هم حـدیث   اساس آن می اي که بر گونه است؛ به» �بشرط«، کذب

فعـل و تقریـر   ، دانست. در واقع اصط�ح حدیث امري متمـایز از سـنت (نفـس قـول    

سـنت  «با عنـوان  ، توان از حدیث مصطلح یمعصوم) است. براي نشان دادن این تمایز م

یاد کـرد. در واقـع   » سنت واقعه«فعل و تقریر معصوم با عنوان ، و از نفس قول» محکیه

کنـد؛ گرچـه ممکـن اسـت از      اي است که امکان نقل پیدا می سنت واقعه، سنت محکیه

محکیه را غیرسنت نیز بدان راه یابد. بنابراین رابطۀ سنت واقعه و ، طریق جعل یا نسیان

  وجه تلقی کرد.  اي عموم و خصوص من توان رابطه می

تـوان   مـی  ،شود از موضوعاتی که ذیل عنوان سنت محکیه یا همان حدیث بحث می

» کـار  میـز «گیري ایـن مفهـوم بـر اسـاس      اشاره کرد. شکل به مسئلۀ حجیت خبر واحد

، بـا  شـود  مطرح میاي که در اثبات این نوع حجیت  ادله، محدثان است. بر همین اساس

، که مث�ً حـدیث ثقلـین  یت روایت متفاوت است. از جمله آنکنندۀ اصل حج ادلۀ اثبات

دلیل حجیت خبـر واحـد. نمونـۀ دیگـري کـه      ، دلیل اثبات اصل حجیت است و آیۀ نبأ

قول به ترجیح روش تفسیر قرآن بـه  ، خوبی تمایز این دو سنت را نشان دهد تواند به می

 روشـن  ناظر به سـنت محکیـه اسـت و ا�   ، . اعتقاد به این ترجیحقرآن در تفسیر است

هـر دو در یـک   ، قرآن و سـنت ، است که بر اساس نص حدیث ثقلین و روایاتی مشابه

گاه که سخن از عرضـۀ احادیـث بـر    و قابل تفضیل و برتري نیستند. آنمرتبه قرار دارند 

بـه  ، شود جعل و وضع میسخن از آسیب اسرائیلیات و ، قرآن است یا در تاریخ حدیث

گاه که در فقه سـخن از منـابع چهارگانـۀ اسـتنباط     سنت محکیه نظر داریم و یا اینکه آن

  سنت واقعه است نه محکیه. ، مراد از سنت ،شود عقل) زده می، اجماع، سنت، (قرآن

، شویم. موضوع علم فقـه  وارد مقایسۀ بین علم فقه و علم تاریخ می ،از همین زاویه

یک اصط�ح ، سنت واقعه. اصط�ح حجیت، اما موضوع علم تاریخ، است سنت محکیه

کـارکرد مناسـبی   ، تواند در علم تـاریخ  فقهی است که ناظر به سنت محکیه است و نمی
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تواند در رویارویی محافل بومی و خاورشناسی در مسـئلۀ تـاریخ    چه میداشته باشد. آن

اي  ریخ و اجتناب از ورود به حـوزه تمرکز در حوزۀ تا ،به نتیجۀ روشنی بینجامد حدیث

به مسئلۀ حجیـت  ، غیر از آن است. این در حالی است که در نوع مباحث تاریخ حدیث

چـه در مقدمـۀ   ه دادن به این نکته کـه اساسـاً آن  شود. ضمن توج حدیث نیز پرداخته می

حجیت حدیث (سنت محکیه) است نه حجیـت   ،تاریخ حدیث باید به آن پرداخته شود

سازي و نـوعی   توان اصط�ح حجیت را به نوعی در حوزۀ تاریخ بومی می، عهسنت واق

مطـرح  ، سازي کرد. در واقع مباحثی که در قالـب زیرمجموعـۀ حجیـت حـدیث     معادل

نـوعی خـروج از موضـوع و     اند. بخشی مربوط به اصل حجیـت و بـه   دو قسم ،شود می

دقـت منطقـی    بـه  کـه  مبـاحثی تـاریخی اسـت   ، ورود به حوزۀ فقه است. بخشی دیگـر 

قرار گیرد. آنجـا   ،مجموعۀ حجیت که یک اصط�ح فرازمانی مکانی استتوانند زیر نمی

کـه  ، از ایـن مقولـه اسـت و این   شود که سخن از ضرورت تاریخی رجوع به معصوم می

در همـین فضاسـت. ایـن     ،تبیین آیات قرآن اسـت ، به نص قرآن کریم وظیفۀ پیامبر

گیـري   تواند بسترساز شکل می، رویکرد تاریخی به خاستگاه حدیث و ضرورت نقل آن

  کنیم.  تعبیر می »قصد ماندگاري«مفهومی باشد که ما از آن به 

 عنـوان  بـه باید  1»قصد ماندگاري«�م یا کارادۀ بقاي ، اساساً در یک رویکرد تاریخی

ارادۀ  ،شـود  امري صادر می، یعنی اگر از معصوم ؛یک قید در تعریف حدیث لحاظ شود

تـوان قصـد    در خـود معصـوم نیـز وجـود دارد. مـی     ، حکایت و انتقال آن بـه دیگـران  

ارادۀ مصدر حدیث بر تبدیل سنت واقعـه  «ماندگاري را به این صورت نیز تعریف کرد: 

  »به سنت محکیه.

نوشـته   آثار باستانی و تـاریخ تاریخی مثل شوند:  می منابع تاریخی به دو دسته تقسیم

ـ      ، اول . در گونۀتاریخ طبريمثل  قصـد  ، دوم ۀقصـد بشـري وجـود نـدارد امـا در گون

دیـدگاه متفـاوت نسـبت بـه     بر همین اساس دو  نگار در ثبت تاریخ دخالت دارد. تاریخ

  گیري حدیث وجود دارد: ماهیت شکل

ویـت وجـودي آن   ماهیتی که از سنخ منابع تاریخی است و هیچ قصدي در هالف. 

 حـدیث در ، چنین جایگاهی دارد. از نظر ایشان، وجود ندارد. حدیث از نظر مستشرقان

و در واقـع حـدیث ابتـدا چیـزي جـز      شده  می ثبت تاریخ نوشته به انگیزۀ، دوران اولیه
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از همین رو اقوال صحابه و تـابعین ارزش پیـدا کـرده اسـت.      ؛تاریخ وقایع نبوده است

توجـه بـه ماهیـت دینـی      کـرده،  می مسلمانان را به ثبت وقایع وادار یعنی در ابتدا آنچه

هـا   نآیک متن قویم از میان  عنوان بهآن بوده که وحی با رفتن قرآن  ،حدیث نبوده است

لـذا بـه ثبـت وقـایع      ؛این میراث را حفظ کننداي  هگون دیدند که باید به می رفت و حال

ه سـبک  کـ  نام حدیث به خود گرفت؛ چنـان ، تاریخی پرداختند که بعدها این گونه نقل

 ن کـریم نـازل  تا وقتی قـرآ  هاي متقدم شبیه است. اساساً نقل احادیث و تاریخ در کتاب

از ثبت آیات قرآن وجود نداشت. نوعی تکلف اسـت   تر فراتر و جدياي  هانگیز ،شد می

ن بـه  آقـر  یـات سپاري آخاطر در کنار کار عظیم به که انتظار ما از مسلمانان آن باشد که

 نگاري همت گمارند. ۀ حدیثجمع اقوال پیامبر نیز با همان انگیز

 جـزء ، »قصـد مانـدگاري  « یعنـی  ؛ماهیتی که از سنخ منابع تاریخ نوشـته اسـت  ب. 

توسـط خـود   ، آهنـگ تحـدیث  ، اي در فرض چنین مسئله بخش آن است. اساساً هویت

شد نـه هنگـام رحلـت و     می در همان آغاز وحی و نزول قرآن سر داده پیامبر اس�م

 یک وصیت.  عنوان به

توجـه بـه   ، شود که قصد ماندگاري در تعریف حدیث لحاظ شـود  می آنچه موجب

ماهیـت  ، مضـمون برخـی روایـات: اکتـب �خوانـک      ؛ن چندي از این قبیل اسـت یقرا

 قرآن و د�لت عقلی. مفسر متن جاودانۀ عنوان بهحدیث  مفسرگونۀ

 ساختار مشخص. 3ـ2

اسـ�می اسـت. ماهیــت    نگـاري  تـاریخ روشـی خاصـی از روش   ، کـه حـدیث  گفتـیم  

مـادر علـوم    ،ي اختصاصی خود اسـت. حـدیث  ها داراي شاخصه، اس�می نگاري تاریخ

و ساختار آن اسـت. سـاختاري    اس�می است و تحلیل آن نیز نیازمند فهم این اصط�ح

دهـد.   مـی  متفاوت قراردر دو سطح ، با تاریخ مورد نظر مستشرقین مند که آن را ضابطه

، مملـی ، مخضـرم ، تـابعین ، صـحابه ، طبقـه ، اثـر ، روایت، سنت، اصط�حاتی چون خبر

، اصـحاب اجمـاع  ، عـده ، مخرج، حافظ، مشیخه، شیخ حدیث، محدث، مسند، مستملی

، آحـاد ، تـواتر ، امـالی ، نـوادر ، مسـتخرج ، مستدرك، معجم، مسند، مصنف، کتاب، اصل

حسـن  ، موثـق ، حسـن ، خبر و تقسیم حدیث به صحیحشرایط نقل ، ي حدیثیها رحله

اصـط�ح دیگـر حکایـت از     هـا  .. و دهعزیـز و. ، مستفیض، مشهور، ضعیف، کالصحیح
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مند بودن سیستم نقل روایت و تفاوت ماهوي آن با تاریخ مصـطلح اسـت. طـرق    روش

وصـیت و وجـاده   ، اعـ�م ، کتـاب ، مناولـه ، اجازه، قرائت، سماع تحمل حدیث از قبیل

  مند بوده است.  حد ضابطهبی گویاي آن است که سیستم نقل حدیث تا چه خو به

رود. اینکـه   نمی ضعف به شمار ۀدیگر نقط، بنیاد شفاهی داشتن حدیث، در این فضا

 ـ بـه فـرض صـحت    ـ شد می به شکل شفاهی نقل مواد حدیثی اساساً، بیش از یک قرن

تواند پیچیدگی این  می مثالی سادهتواند با فضاي نقل شفاهی امروزین مقایسه شود.  نمی

ادعا را حل کند. اگر امروزه براي خرید یک کا� از طریق سیستم امروزین خرید اقـدام  

کننـده در انتخـاب    عامل تعیـین  عنوان بهدر خرید یک کا� به برچسب اعتبار کا� ، کنید

؛ شـوید  مـی  در مراحـل بعـدي متوجـه   ، به احتمال جعل برچسـب  کنید و می خود نگاه

جالـب آن اسـت کـه     آیـد.  می احتمالی درجه دو به حساب، که احتمال جعلاي  هگون به

که بسیاري  اند دهو اقرار کر  تهقرون اولیه بسیار پرداخاي  ههاي فرق مستشرقان به درگیري

است اما باز منابع تاریخی همان اي  هثر از فضاي غبارآلود فرقمتأ، از مطالب کتب قدیمه

اي  هآنکه به امکان دخالـت اغـراض اشـار    بی اند دهتناد تام خود قرار دادوران را مورد اس

کرده باشـند. از جملـه آنکـه شـاخت بـه سـاختگی بـودن احادیـث فقهـی در ضـمن           

 کند. در واقع نقبی را کـه مستشـرقان بـه حـدیث وارد     می ي اعترافا هاي فرقه درگیري

  شود.  می سره به پیکره تاریخ وارد، یککنند می

در  تـرین رکـن حـدیث دانسـت.     توان مهـم  می سند حدیث را ۀزنجیر، توجهبا این 

مطرح اسـت. بـر   ، پیوست اعتباربخش حدیث عنوان بهساختار حدیث اس�می نیز سند 

نقـدهاي  ، یـک احتمـال درجـه یـک     عنوان بهنگرفتن جعل  نظر اساس همین مبنا و در

 گفـت  مـی  اگـر راوي  هچنان دقیق بوده کـ گیرد. این ساختار آن می سندي احادیث شکل

 شنیده نقلرا یعنی دارد شفاهی و آنچه  ،گفت می »قال«یعنی نوشته بوده و اگر  ،»حدثنا«

ۀ خاصی از نقـل در میـراث اسـ�می    شیو :گونه تعریف کرد توان سند را این می کند. می

متـوالی از  اي  هصـورت زنجیـر   مسیر نقل خود از مصدر اصلی را به، که راوياي  هگون به

روایـی در حـدي    نگاري تاریخروش  ۀشاخص عنوان بهبازگو نماید. جایگاه سند  راویان

 »سـند جـزء دیـن اسـت.     ؛ا�سناد مـن الـدین  «: نقل شده است 2ت که از ابن مباركاس

                                                                                                                              )15، ص1تا، ج (مسلم، بی
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یی از اسناد (به سبک حدیث اس�می) به قبـل از اسـ�م و   ها گرچه سعی شده نمونه

اسـ�می   نگـاري  تاریخاین سبک از اختصاصات میراث  ،میراث یهودي بازگردانده شود

ي انـدك ذکرشـده مثـل    هـا  نمونـه ، سناد از میراث یهـودي پذیري ااست. در اثبات تأثیر

ن خود با حـدیث در  هویت تورات در بستر تکو ؛ ضمن آنکه اساساًنیست کافی 3میشنا

نقل شفاهی بستر مهمـی بـراي    اساساًکتابت حجاز قابل مقایسه نیست.  ۀسابق محیط بی

 تکون اسناد و یکی از ارکان آن است.

اسـناد در قـرن    دانـد. مسـئلۀ   می خودش را معتبر، راوي عدم نیاز به سند براي اینکه

ب راي و اصحاب حدیث است. اصحاب یکی از مسائل اصلی اخت�ف بین اصحا، دوم

شدت مدافع حیثیت این  اعتماد بودند و اصحاب حدیث به رأي نسبت به این اسانید، بی

شـدت   و بـه  ست که مخالف این اسـانید اسـت  اسناد بودند. ابوحنیفه از جمله کسانی ا

ابـن مبـارك و   ، مقابـل او  ۀدرستی تنظیم شده باشد. در نقطـ  شک دارد که این اسانید به

ان حساسـیت  میـز  دهندۀ سفیان ثوري هستند. تعبیري از ابن مبارك وجود دارد که نشان

اصحاب  ۀاز رجال برجست، ابن مبارك .»انما ا�سناد من الدین« :اسناد در این دوره است

 اش مرو است. البته مـدتی هـم   ه و امام اهل خراسان و محل زندگیردر این دو حدیث

 ست که ایشان در عراق بوده اسـت. ا اي ها هم مربوط به دوره و این بحثدر عراق بوده 

ترین و  جزء پرحرارت ها اسناد باعث شد که خراسانی این نوع نگاه ابن مبارك به مسئلۀ

بخش مهمی از صحاح سته در  ست که مث�ًدلیل نی ترین مدافعان اسناد باشند و بی جدي

  نوشته شد. خراسان

ضابطه و افسارگسیخته براي حدیث از جملـه مبـانی    نتیجه آنکه تصور ساختاري بی

ه از نظـر عـدم تخصـص و عـدم     کـ  یکا�ت مشـتر کمستشرقان اسـت و جـدا از اشـ   

 یمنشأ اصلتوان گفت  می ژهیو طور آنان وجود دارد؛ به يها نسبت به ت�ش ينگر جامع

ث اسـت. بـه اعتقـاد مـا     یخ و اصط�ح حدین مفهوم تاریب کیکعدم تف، ا�ت آنانکاش

خود  ،شود می خ محسوبیاز علم تار یچه بخشاگر یمادر علوم اس�م عنوان بهث یحد

مربوط به خـود اسـت. در روش مستشـرقان     يها ف و شاخصهیمستقل و با تعر یعلم

نقل  اساساًت وجود ندارد. یروا کین یو ب یخیگزارش تار کین یب يزیچ تمایه اساساً

 یو ساختار مشخص همند بودروش ين مسلمانان امریدر ب یصورت شفاه به لوث ویحد
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ه گمـان  کـ ن وا داشـته اسـت   ین ساختار مستشرقان را بر ایداشته است. عدم توجه به ا

رد. عـدم ایجـاد تمـایز    کن ساختار جعل یث در ایرا به نام حداي  هتوان هر گفت می نندک

صورتی رسـمی اسـت   ، به این معناست که شکل حدیث، بین شکل و محتواي حدیث

امـا محتـواي    ،که در واقع پیش از قرن دوم هجري بر تن روایات پوشانده نشده اسـت 

نقل مستمر حـدیث   ۀگردد. شواهدي که دال بر نظری میحدیث به زمانی بسیار قدیم باز

دارد که بخش اعظم روایاتی که بعدها به جوامـع حـدیثی در    بر این نتیجه را در، است

 اند. ، �جرم قدیمی و اصیلاند دهآم

   حدیث بندي طبقهرویکردي تاریخی به . 3

تـوان ادعـا    مـی  تاریخی است. بندي طبقهتوجه به  ،ي تحلیل درست تاریخها یکی از راه

ق به یقد يمند و ضابطه يبند میتقس کیبدون توان  نمی ثیخ حدیل تاریدر تحلکرد که 

شـده اسـت.    رفتهیپذ یاصل، ثیحد کیکو تف يبند . پس اصل طبقهرسید یروشن ۀجینت

بـه   بنـدي  طبقهن اس�می بوده است. ي رایج مورخاها نویسی یکی از شیوه طبقات اساساً

ي تحلیـل تـاریخ حـدیث در قـرون اولیـه      هـا  از شـیوه  ،صحابه و تابعین و تبع تـابعین 

در کتب ي شایع ها یکی از شیوهنیز صورت قرنی  زمانی به بندي طبقهشود.  می محسوب

  بوده است. طبقات 

اهـل سـنت و   - شـیعه  بندي طبقه، اي دوره بندي طبقهسه ، با تکیه به رویکرد تاریخی

ـ ، تحلیل تاریخ حـدیث ویژه در  راهبرد سه عنوان به، موضوعی بندي طبقه  ه و تبیـین ارائ

   د.شو می

  يادوره بندي طبقه. 1ـ3

کرده یرا ط» خرأمت«و » متقدم« ۀدو دور، یساختار آموزش در تمدن اس�م ،یطور کلبه

نـاظر بـه قبـل و پـس از قـرن      ، یک نگاه کلیخر در أم به دوران متقدم و متیاست. تقس

انـه  یناظر به حدود پـنج قـرن اول در کنـار قـرون م    ، ترقیدق یفیو در تعر يهفتم هجر

تـوان تفـاوت   یرا مـ  يبنـد ن طبقهیا یاصل ي) است. مبنا14ـ10() و دوران متأخر9ـ6(

 یـی ا همان ساختار نقل روایث یبر حد یمبتن، متقدم ۀکه دور ياگونهساختار دانست؛ به

تر و هرچه بهپررنگ، ن ساختاریا ،میرویش میدوره پ يسمت ابتدااست. البته هرچه به

ن یـی اصـرار بـر تع  ، یفیل طین تحلیاساس ا شود. بریتر مرنگکم ،میرویسمت انتها م
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 یمنطقـ ریـ غ يامـر ، هایژگیو یبا حفظ تمام، ن دورهیا يابتدا و انتها يق برایدق يمرز

  است. 

ک یدن به یدر رس ياژهیت ویاهم، »ساختار«ز توجه به یخود دوران متقدم ن ۀدر دامن

ـ ترب«بر محـور  » ينظام ساز« ۀم به سه دوریق دارد. تقسیدق يبندطبقه  ۀدور، »ت نفـس ی

بـر محـور   » ينگـار  موضـع « ۀو دور» یـی نقل روا«محور  بر ینیمعارف د» يمستندساز«

ـ منطبق بر تغ يبندمیتوان تقسیرا م» کتاب یت اصط�حیماه یافتگی شکل« ر سـاختار  یی

بعـد شـکل    از قرن سوم بـه           ًث و عمدتا یخ حدیاز تاراي  هدانست. آنچه در دور یخیتار

 بـا  ـامروزـ  یاجتمـاع  يهـا چه در نظـام است. آن ین مواضع مذهبییناظر به تب ،ردیگ یم

) را بـه خـود   یقـانون اساسـ   مـتن  مانند(یقانون متون عنوان ـ یفقه مختلف متون وجود

آسـان  ، ينگـار ها را بـا عنـوان موضـع   از نگارش يرین تصویتواند چنیم ،گرفته است

ت نفـس بـه نقـل    یاس�م از ترب ینظام تمدنر ساختار در یین تغیده گرفتن ایگرداند. ناد

م یچون تقسـ  یذهن يهايبندموجب طرح طبقه، یرسم ينگارو سپس به موضع ییروا

دوران ، تیـ طفول«م بـه دوران  یا تقسی» ثینگارش حد«و دوران » ینقل شفاه« ۀبه دور

، هايبندن نوع طبقهیا یشود که اشکال اصلیم» نشیب و دوران گزیدوران تبو، نیتدو

ت آن است کـه اگـر   یاست. اما واقع یخیات تاریها بدون توجه به واقعآن »بودن یذهن«

را  یل منطقـ یـ هم امکان تحل ،ردیصورت گ يساختار يهاتیبا توجه به واقع يبند طبقه

  کند. یم يریاز سوء تفاهمات جلوگ ياریآورد و هم از بسیفراهم م

 ۀف دوریصـورت توصـ  بـه » یعقلـ «و » ینقلـ « ۀم به دو دوریتقس، ثیخ حدیدر تار

 یعقلـ  ۀبه دور یبخشيو برتر ییگرابه نقل، متقدم ۀو دور ییگرابه عقل، یثیخر حدأمت

ـ بودن  گرا خر در عقلأآن است که تفاوت قرون متقدم و متت یمشهور است. اما واقع ا ی

از  یتلقـ       ًاساسا تفاوت ساختار نقل است. ، زین تمایست بلکه م�ك ایبودن آن ن گرا نقل

 یقـ یدق یتلقـ ، »یعقلـ «و » ییروا«ر یتفس یتقابل ینینشبر هم یمبتن، )یی(روایر نقلیتفس

و روش  ییر روایک از روش تفسیاز هر یمفهوم روشن، ن اساسینخواهد بود و بر هم

  رد.  یگیدر ذهن شکل نم، یر عقلیتفس

 ياز ابزارهـا  یکـ ینکـه  ین ایدر عـ  بنـدي  طبقـه د توجـه داشـت کـه    یبا بدین سبب

 یاصـول  ریغ يبندز باشد. طبقهین» سوء فهم«تواند عامل یم ،شودیشمرده م یالحدیث فقه
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ن مسئله ینشان دهد. ا چه هستتر از آناز ابواب علم را پررنگ یتواند برخیک علم می

 يجـد  یبیعنـوان آسـ  تواند بهیم، قرآن یر موضوعیتفس یو حت یب ابواب فقهیدر تبو

ـ به لـزوم تحل  ینوعتواند بهیم یموضوع يبندکه طبقه يطوربه ؛گردد یتلق ل مـتن در  ی

ح از یمـانع برداشـت صـح   ، ن جهـت ینجامد و از ایب، خاص يبندک طبقهی چهارچوب

، ک موضـوع را یـ ات در مورد یآ یست که پراکندگیرو قابل قبول ننیگزارش باشد. ازا

ن ینخسـت  يهـا وهیاساس است که شن یم. بر همیقرآن بدان یر موضوعیتفس يبرا یلیدل

 يرا بـرا  يبهتـر  ۀنیزم ،) بودهیصورت موضوعد(نه بهیصورت مسانات که بهیجمع روا

 یثیحـد  يهـا ر سـبک کتـاب  ییرو تغنیاست. ازا کردهیاز متن را فراهم م یدرك منطق

، حـرام ، واجـب  ۀگانـ ن اصـط�حات پـنج  یـی تع ،عنوان نمونـه و به یصورت موضوع به

جاد کرد که با نوع مشابه آن یا يگذارد از ارزشیجد يریتصو، مکروه و مباح، مستحب

ن جهت قابـل نقـد   ید از ایر جدین تصویمتفاوت است. ا     ًکام�  ییو روا یدر متون قرآن

که  ياگونهاست؛ به شده ینیدستورات د یزشیت انگین رفتن ماهیاست که موجب از ب

 ،) باشـد 20 مزمل:»(   َ ّ  َ    َ   ْ ُ ْ  ِم ا ت یس  ر  م ن  ال ق ر آن   َ  ْ َ   ف اق ر ء وا« ۀیبه آد یؤنکه میا يجات�وت قرآن به    ًمث� 

 ،»مستحب اسـت ، نماز جمعه«نکه یا ایشود و یم يبندطبقه یتحت عنوان عمل مستحب

جه گرفـت  یتوان نتین می). بنابرا9 جمعه:»( ِ    َّ ر  الل  ه ک ذ   ِ َ ٖإ ل ى   َ     ف اس ع و ا«ه شد که ین آین ایگزیجا

ـ ندارد و ازا یهمخوان، نیبا ساختار نقل در قرون نخست، یموضوع يهايبندطبقه رو نی

ج ینتـا ، نیامروز یذهن يهايبندن دوره بر اساس طبقهیمنابع ا يبند صورت يت�ش برا

  کند. یتأمل مواجه م یآمده را با اندک دستبه

  اهل سنت - شیعه بندي طبقه. 2ـ3

ث اسـت.  یخ حـد یج در تـار یرا يهايبنداز نمونه طبقه ،یعه و سنیث به شیم حدیتقس

ع در یمات شـا یاز تقسـ  یکـ ی، عه و اهل سنتیث شیخ حدیث به تاریخ حدیم تاریتقس

 ۀخصـوص در دور  بـه  یثیخ حـد یقات تـار یاز تحق یبرخ يث است که مبنایخ حدیتار

از  ،انـد ن منطق شکل گرفتـه یکه بر اساس ا ییهان نوشتهیاست. در ب معاصر قرار گرفته

مرحـوم مظفـر گرفتـه تـا     از  عهیخ شیتارعه مانند یخ شیدر تار یرسم يهان نگاشتهیاول

کند که منطق یال مهم به ذهن خطور مؤن سیا، یچ اثر مرحوم شانه عهیث شیخ حدیتار

ت یـ هو ي  ّ            سـن ت و ادعـا   از اهـل  عهیث شیخ حدیتارک یست؟ تفکیچ يبندمین تقسیا
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ز در یدفـع تـوهم تمـا    ين تـ�ش بـرا  ین دو(در عـ یـ ک از ایهر يز برایمستقل و متما

آن  يریـ گشـکل  يمبنـا  ییجوید است که پینوپد يبندطبقه ینوع، )یک�م يکردهایرو

موجب ، یعه و سنیث به شیخ حدیک تاریتفک يبودن مبنااست. ناروشن يضرور يامر

 یموضـوعات ، »ثیکتابت حد« یا حتی» ثین حدیمنع تدو« ۀمسئل           ًاست که مث�  آن شده

 يا آنکـه در پاسـخ بـه نقـدها    یشود و ی  ّ             سن ت از آن بحث م اهلث یل حدیباشند که ذ

عنوان مخاطب   ّ    سن ت به ث اهلیتنها حد، یث اس�میخاورشناسان نسبت به اصالت حد

ـ آن اسـت کـه ا   ،ن بحث اسـت یمت ما در ایعز ۀآنچه نقط در نظر گرفته شود.، نقد ن ی

منظـور  ث باشـد؟ بـه  یخ حـد یل تاریما در تحل يتواند راهگشایتا چه حد م يبندطبقه

ن رابطـه  یـی مختلف ممکن در تب يها�زم است انواع الگو يبندمین تقسیا يگذارارزش

، »اتحـاد « يالگوهـا ، ن راسـتا یـ شـود. در ا یمـ  ی  ّ        سن ت بررسـ  عه و اهلیات شین روایب

  توجه قرار داد. توان موردیرا م» زیتما«و » اقتباس«، »هیمتن و حاش«، »واکنش«

ـ اسـت و نبا  یکـ ی یعه و سنیث شیشه و خاستگاه احادیر، »اتحاد« يمطابق الگو د ی

ـ   ّ                          سن ت قـرار داد. البتـه احاد   ث اهلیعه را در برابر حدیث شیحد در  یعه و سـن یث شـ ی

ث یحـد  ۀشتر است. چون هر دو مجموعـ یها بمشترکات آن یاخت�ف دارند ول يموارد

ث مربوط به حضـرت  یاحاد بارۀنمونه در رايب ؛دهندیل میسنت را تشک، یعه و سنیش

ـ   ّ   سن ت ن معروف اهل يهاتابکاز  ياریدر بس، عهیافزون بر منابع ش، يمهد ز آمـده ی

  4است.

اسـت کـه    ییهـا لیـ گـر تحل یداز ، باشد يگریان دیان واکنش به جریک جرینکه یا

تـوان  یمطرح باشد. مکتب خلفا را م عه و اهل سنتیث شیخ حدیتواند در مورد تار یم

 اهـل  5یشـگام یپ، ن اسـاس یر کرد. بر همـ یتصو تیب نسبت به مکتب اهل یواکنش

مـذاهب   یبه برخ یدهمانند شکل ییهاتوانست واکنشیم 6ت جامعهیدر هدا تیب

   7باشد. ها را به دنبال داشتهکتاب ین برخیو تدو

 ن صورت استیا به ،میکنیر میتعب »هیمتن و حاش« يگر که از آن به الگوید ییالگو

عنـوان  عه را بـه یث شیم و حدیعه را فرع بنامیث شی  ّ             سن ت را اصل و حد ث اهلیکه حد

 يهـا ن نظـر قـرار اسـت تـا خـأل     یاز ا، عهیث شیم. حدیبر متن بدان یحیشرح و تصح

 يات از سویآن را اص�ح کند. طرح روا يریتعب را پر کند و به یشده در متن اصلجادیا
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ـ یدر زم ین الگو باشد. برخیا يایتواند گویم  ّ  سن ت  اهل يدر فضا ،عهیامامان ش فقـه   ۀن

فقه  یدانند. برخی  ّ   سن ت م بر فقه اهل ياهیعه را حاشیدارند و فقه ش یدگاهین دیز چنین

عه دانسته و معتقدنـد  یش یات فقهیفهم نظر يمنفصل برا ۀنیقر،   ّ    سن ت را ث اهلیاحاد و

 و       ّ     اهـل سـن ت  با فقـه   ییرو آشنانیازا 8است.       ّ اهل سن تبر فقه  ياهیحاش، عهیکه فقه ش

فقه حاکم بر جامعه بـود و  ، روست که فقه آنان ن مسئله ازآنی�زم است. ا ث آنانیاحاد

ـ بـود و راو        ّ   اهل سـن ت  يمورد عمل مسلمانان همان فتوا يفتاوا، یاسیل سیبه د�  ان وی

توجه بـه   شان هم بایردند و اکیسؤال م از ائمه، آنان يتوجه به فتاواصحاب ائمه با

  گفتند. یپاسخ م هاآن

اسـت و   ث مقدم بـوده ین حدیعه در تدویش فرض آن است که، »اقتباس« يدر الگو

 ۀدیـ توجـه بـه پد   ن مسئله بایاند. اعه بودهیش یثیشاگردان مکتب حد، یثیان حدیشوایپ

وجـود آمـدن راه   بـه ، یثیجاد تأمل در اصل و خاستگاه منابع حـد یضمن ا، نیمنع تدو

ن را موجـب  یبه اقـوال صـحابه و تـابع    یبخشاستحسان و اعتبار، اسیچون ق ییها حل

مواجهـه   يبرا يعنوان ابزاربه ث رایالحدإل یدانش درا یتوان پررنگیم یاست. حت شده

ال ؤن سـ یپاسخ ا 9است. چون اقتباس شده ییهادهیدانست که موجب پد ییهابیبا آس

خـود   یشگامیپ، یاسیس يهامرارت ۀن همیدر ع تیب مهم است که اگر مکتب اهل

ـ یمواجه بود یراثیامروز با چه م ،کردیرا حفظ نم چنـد  ابـان هر «سـد:  ینویمـ  یم؟! ذهب

از سـنت را   یمـ یواقع بخش عظ در ،میان را کنار بگذاریعیات شیاگر ما روااست  عهیش

ـ توانـد تقو یکه نوع پاسخ به آن مـ  يگریسؤال د 10»م.یا کنار گذاشته  يالگـو  ۀکننـد  تی

از  يبـه شـاگرد   یثیان حـد یشوایاز پ یوجود اعتراف برخ که بان است یا ،اقتباس باشد

ـ یاز نقـل روا  يکمتر اثـر ، شانیا ید از مقام عملیتمج یو حت تیب مکتب اهل از  یت

    11خورد.یچشم مشان به یا

ا یـ و  یچ ارتبـاط یبـدون هـ         ّ اهل سن تعه و یش یثیدو مکتب حد، »زیتما« يدر الگو

شـناخت  ، یخیلحاظ تاربه چهاند. اگرکرده یر خاص خود را طیمس، گریکدیاز  يریثأت

ـ نـوع م  ،رسـد ینظـر مـ   دشوار بـه  يدر قرن اول قدر       ّ اهل سن تعه از یز شیو تما راث ی

ـ کنـد. ا یگر جدا میکدین دو مکتب را از یا   ًقا یاست که دق ياگونهن دو بهیا یثیحد ن ی

سنده را مشخص کند. یاست تا مذهب نو یک اثر کافیاست که ظاهر  ياگونهبه ییجدا
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هـا بـا   آن یثیراث حدیو نوع م یثیاصط�حات حد، ن مکاتبیک از ایان هریراو      ًاساسا 

شود که در آن یافت نمی یثیز کتاب حدین یز متفاوت است و از نظر مصداقیگر نیکدی

بـر   یعیشـ  یوجود داشته باشـد. کمتـر شـرح          ّ اهل سن تعه و یشث یاز احاد يامجموعه

زمان آغـاز  ، ثیف حدیتعر      ًاساسا خورد. یچشم م و برعکس به       ّ اهل سن ت یثیکتاب حد

امکان در  متفاوت است که ياگونهن دو مکتب بهیث در اینوع کتابت حد، ثین حدیتدو

متفاوت  يگریک با دیهر يها ک و روشیهر یها وجود ندارد. مباندادن آن هم قرار کنار

که اصول چنان ؛است       ّ اهل سن تث یات حدیاز خصوص یسینو جامع سنن و، است. مسند

   است.عه یش یثیاز اصط�حات خاص حد، ئه و اصحاب اجماعام اربع

ـ ا، یخیکرد تـار یبر رو یمبتن، یعه و سنیث شین حدین روابط بییتب ،یکل طور به ن ی

قابـل       ً  کـام�   يمبنـا  يدارا، بنـدي  طبقـه ن یـ خواهد داشت که ا به دنبالروشن را  ۀجینت

، گانه اعم از اتحادک از روابط پنجیهر زیراست؛ یث نیخ حدیق تاریل دقیدر تحل یدفاع

هـا مـرتبط   آن ۀث و نه همیاز احاد یز تنها با بخشیاقتباس و تما، هیمتن وحاش، واکنش

 یخیل تـار یـ در تحل يتردفاع از منطق قابل، یخیات تاریبر واقع یمبتن يبنداست. طبقه

اهـل  عه و یث شـ یحـد  یز اصـل یآنچه موجب تما ،یکل طور به برخوردار است.ث یحد

بـر   یمبتن ،است شده ت            ّعه از اهل سن یث شیخ حدیز تاریعنوان متما يریگو شکل   ّ سن ت

  ر است:یعوامل ز

   صدور یغالب زمانالف. 

اهـل سـنت از نظـر     عه ویث شـ یحد ۀرابط، 12ثیشده از حد هئف ارایاساس تعار بر

ـ اسـت. روا عموم و خصوص من وجـه  ، یمفهوم  ۀنقطـ ، امبریـ ات صادرشـده از پ ی

 يات نبـو یـ و روا ر معصـومان یشـده از سـا  ات صادریاست. روان رابطه یمشترك ا

، نیات صادرشده از صحابه و تابعیعه و روایث شیمختص حد، شانیق ایشده از طر نقل

 ۀمـ یمربوط به ن، یعیات شیغالب روا، ین از نظر مصداقیبنابرا است.       ّ اهل سن تمختص 

ث یحـد  ۀز مربوط به قرن اول اسـت. رابطـ  ین       ّ اهل سن تث یشتر احادیاول قرن دوم و ب

  است.  ینیتبا ۀک رابطیشتر یب، ن جهتیاز ا       ّ اهل سن تعه و یش

  یکإلم- یفقه يهايریگموضع ب.

ـ از قب يظاهر ییهاشاخصه  يهـا ان و صـاحبان کتـاب  یـ ل تفـاوت در مـذهب راو  ی
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عه از اهل سنت است کـه  یث شیخ حدیک تاریتفک يها نهیزم نیتر از مهم یکی، یثیحد

سـت کـه روشـن شـدن     یشـک ن  فقه و ک�م در ارتباط است. يز با فضایچ ش از هریب

ـ انجام یقیدق يهايجاد مرزبندیبه ا ،مرور به یو فقه یک�م يمرزها ـ  ی  ش از آنید کـه ب

ـ ناظر به هو ،ن دو باشدیا یثیراث حدیز میمعلول تما ـ ا یاجتمـاع  ـ یفرهنگـ ت ی ن دو ی

 یز را بسـ ین تمـا یـ درك ا، تـر بـه صدراسـ�م   کینزد يهااست که البته توجه به دوره

 يفارغ از موارد ـ یخیتار يهاتوان در حوزهیم یسخت به طوري کهگرداند. یدشوارتر م

عه از یشـ  یخیتـار  يهـا ک گزارشیبه تفک ـ دشویم یک�م يهايریگکه موجب موضع

عه از یاز عالمـان نامـدار شـ    ییهـا توان به نقل قـول ین امر مید اییأپرداخت. در ت یسن

 یعیشان به تراث شیدر انتساب اثر ا يریثأچ تیان منتسب به اهل سنت نام برد که هیراو

 يبـرا  یخیراث از نگاه تارین دو میک از ایز هریه در مقام عمل نکنگذاشته است؛ چنان

  فاقد ارزش نبوده است. يگرید

       ّ     اهـل سـن ت  شه در منـابع  یه رکم یخوریبرم یاتیبه روا، یعیات شیدر مجموعه روا

اند و سپس به موجود بوده       ّ اهل سن تابتدا در مصادر ، اتین روایگر ایعبارت د به ؛دارند

ات یـ ات بـه روا یـ ن دسـته روا یاز ا يرکاند. ع�مه عسافتهیعه راه یث شیاحاد مجموعه

خود  یثیحد يهاها را در مجموعه آن، تیبا حسن ن، عهیه علماء شکند کیاد می» منتقله«

تـب  که قرائـات را از م کـ دانست  یسکن یتوان اولی) را م460(م یخ طوسیاند. شآورده

امـل امانـت نقـل    کت یز با رعایها را ن رد و اسناد آنکر خودش وارد یبه تفس       ّ اهل سن ت

ش گرفـت بـدون   یوه را در پین شیهم، ر خودی) هم در تفس548(م یرد. مرحوم طبرسک

ثـر منقـو�تش   که اکه در مورد او گفته شده ک ییاورد تا جایات را بین روایه اسناد اکآن

ر یمثل تفس یعیر شیاز تفاس یکن عامه است و تنها مطالب اندیاز مفسر، انیمجمع البدر 

ن یـ رد. اکدا یادامه پ ير بعدیتفاس همچنان در، وهین شیرده است. اکنقل  یاشیو ع یقم

ردنـد و  کیات خود را مشخص میهمواره مصادر روا، ریو صاحبان تفاس یثیخ حدیمشا

ـ  ا�نـوار بحار در  ی                  ً     ها مشتبه نبود. مث�  مجلس امر بر آن از مصـادر  ، مصـدر  250ش از یب

خـود   یثیحد ۀمنابع موسوع عنوان بهرا        ّ اهل سن تمصدر از مصادر  90ش از یو ب یعیش

بودند  يردند افرادکیث مینقل حد، ن بزرگانیه از اک یسانکان یا در مند. امکیم یمعرف

قلمـداد   یعیرا شـ  یعیر شـ یـ ات غیـ ث دچار اشتباه شده و چه بسا روایه در فهم حدک
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ات از یـ گونه روانیب این ترتیاست. به ا یعیتاب شک کیه در که ین توجیردند با اک یم

ـ انجام اشد و سریمنتقل مگر یتاب دکبه  یتابک . مانـد یمـ  ین امـر بـر محققـان مخفـ    ی

  )252ـ249و  124، ص3ج، ش1378ري، کعس(

  خودساخته  يزهایتما ج.

 شـود  یخ اهل سنت بحـث مـ  یل تاریها در ذکه از آن یثیحد ياز رخدادها ياریبس

ا یـ ث ین حـد یمنـع تـدو   ۀا مسـئل یـ ، يث در عصر نبوی(مانند بحث مفصل کتابت حد

ـ بـه همـان م   یخیو...) از نگاه تار يامو ۀث در دوریجعل و وضع حدموضوع  زان در ی

م از آنکـه  یت دارد. بگـذر یـ ت دارد که در مورد اهل سنت اهمیعه اهمیخ شیل تاریتحل

ـ را ن يث نبویسخن از حد یرا برآن داشته است که حت یک برخین تفکیا ز در ضـمن  ی

ک یـ د بتـوان تفک یاسـت. شـا  ث اهل سنت بگنجانند که بطـ�ن آن روشـن   یخ حدیتار

ار ین بسیگزیو مکتب خلفا را جا تیصورت مکتب اهل ب به يع�مه عسکر ۀعالمان

ز نوع یشتر از جهت تمایز موجود بیدر واقع تما رفع موانع موجود دانست. يبرا یمناسب

 ،خرترأمت يهاک�م و فقه و البته در سده ۀشتر در حوزیاست که آن هم ب یثیراث حدیم

ـ نوع پد، صورت نیر ایابد. در غییمعنا و مفهوم م رگـذار بـر   یثأت يهـا و رخـدادها  دهی

 ثیحـد  خیتـار  یاصـل  محـور  کـه ن ینخست يهاژه در سدهیو به را یز مهمیتما، ثیحد

تنهـا   ز نـه یمتمـا  يث در دو فضـا یخ حدیل تاریاصرار بر تحل رو نیاتابد. ازیبرنم ،است

را به همراه خواهد  یقابل دفاع ریغ یج معرفتینتا، گاه یاست بلکه حت يقابل تأمل جد

عه یث شـ یخ حـد یدر ضمن تـار  الب�غه نهجف یان کردن کتاب شریداشت. اصرار بر نما

ج ین نـوع نتـا  یاز ا یکوچک ۀنمون، ان اهل سنتین کتاب در میگاه خاص ایبا وجود جا

  است.

    موضوعی بندي طبقه. 3ـ3

 ،بـه خـود گرفتـه اسـت     »مادر علـوم اسـ�می  «که توصیف ، آن ۀدامن ۀبا همرا حدیث 

ي علـوم  ها شاخه ۀ. امروزه همبررسی تاریخی کرد، محورتوان بدون رویکردي مبنا نمی

، ایـن وجـود  دانند. با  می خود را بخشی از حدیث، �م و...ک، ریتفس، فقه اعم از اس�می

روایـات بنـا بـه    م. یتوسعه ده ن گسترهیخود را به ا یخیتار يها لیتحل م همۀیتوان ینم

مدل ، گیرند می اعتقادي و عملی قرار، اخ�قی ۀگان ي سهها اینکه در کدام حوزه از حوزه
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ها ناظر به بخـش   پردازي گونه نظریه این خاص خود را دارند چه بسا محل نزاع رایج در

دارد و  یعام حوزۀ یلحاظ مصداق ث بهیف حدیموضوعی خاصی باشد. از آنجا که تعر

عظـیم میـراث    ۀرد و بـا توجـه بـه گسـتر    یـ گ یم را در بر یعلوم اس�م يها شاخه ۀهم

تحلیل تاریخ این مجموعه عظـیم بـدون   ، اس�می که از طریق حدیث منتقل شده است

  معقول است.منطقی و تا حدي ناتحلیلی غیر، بندي بر مبناي واقعیت تاریخی یک تقسیم

، معظمـی از روایـات بـوده    محـور بخـش  ، کریم قرآن، در واقعیت تاریخیم ییاگر بگو

بـوده اسـت.   نر یتفسـ چیزي جـز  ، روایت کارکردن یتر پس مهم چندان ناصواب نیست.

 ۀادوار اولیـ در  یاصل مسئلۀاین است که ، یخیرویکرد تاریک با نگاه به حدیث  نتیجۀ

در مـورد ماهیـت حـدیث نیـز     مبتنی بر آنچـه  ، این رویکردر بوده است. یتفس، حدیث

  روشی براي تفسیر بوده است.، . به این صورت که حدیثگفتیم منطبق است

هـاي مختلـف علـوم     از فعالیت عالمـان در رشـته   بخش مهمی ، اولیههاي  طی سده

 عنـوان  بـه مشـغولی صـنفی    تفسیر قرآن بوده است. تفسیر قرآن نه دل در عمل، اس�می

  13.است همۀ اصناف عالمان بوده مشغولی ه دلک، مفسران

 نمونـه  بـراي  رسـاند؛  می ما را به نتایج بهتري، تحلیل تاریخ حدیثدر ، رویکرداین 

و بـوي   رنـگ  ،بخشـد  مـی  دوم را قوت ۀي سدها تنازعات و نزاع نکتۀ مهمی که ریشۀ

فقه اسـت. آن چیـزي کـه موجـب      ،در قرن دوم مطرح است فقهی حدیث است. آنچه

ت. صـحیح آن  که فقه اسـ بل، شود حدیث بما هو حدیث نیست می تمایز مذاهب اربعه

ي ها فشرند و آن را محصول نزاع می جعلی که امثال گلدزیهر بر آن پاي است که پدیدۀ

در فضاي فقه تحلیل و  ،دانند می ي مختلف فکري سیاسی جامعه آن روزها درونی گروه

براي  به دنبال آن بودند تا ها کنند که این گروه می تفسیر کرد. ایشان خود اینگونه تحلیل

ب فقهی خودشان روایت درست بکنند و جعل کنند. به عبارت دیگـر ابتـدا   اثبات مذه

ي هـا  از تحلیل، این تحلیل اتفاقاً مذاهب را تشکیل دادند و سپس روایت سازي کردند.

سـخن امثـال   ، توان گفت بـا ایـن نگـاه    می بومی ما نیز چندان فاصله نخواهد داشت و

جعل تفـاوت جـدي    ۀمسئل خصوص) در 15، صق1390(گلدزیهر با امثال اسد حیدر

  ندارد.

ـ یشـ  یثیدر مصادر حد يریات تفسیروا (نک: انـد.  ثیش از پـانزده هـزار حـد   یعه ب
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به وسـعت تـاریخ حـدیث اسـت امـا بـه       ، یات فقهیکار روي روا )ش1389مهریزي، 

شـاید   )ش1384(نک: معرفـت،  توجه بایسته صـورت نگرفتـه اسـت.    يریات تفسیروا

ایـن روایـات را   ، روایات تفسیري انجام شـده  ه دربارۀک يادیز يها يانگار سهل همین

  رده است.کمواجه  يجد يها ده و با چالشنمو ییها دچار وضع و جعل

رد کـ یانـد. رو  دار شـده  شناسـنامه ، اتیه رواکم یا ردهکار ک یات فقهیدر روا يقدر به

ز مـا  یـ ه امـروزه ن ک یبه نوع ؛بوده یات فقهیخ توجه به روایغالب محدثان در طول تار

م، یهست یخیتار يها تیو روا يریات تفسیل روایهانه در تحلیفق يها عم�ً وارث روش

ـ ا خبر واحد به دنبال تحلیت یهمچون حج یمیتوان با مفاه یه نمک یحالدر ات یـ ل روای

توان در جرح و تعدیل روایات متعارض در خصـوص   نمی ،نمونه براي ؛رفت يریتفس

لف اسـت  کن فعل مییمربوط به تع تساقط آورد؛ زیرا به تساقط روي، اخبار منع تدوین

  م.یروشن بر فرض صحت سند باش یتوجیه د�ل کیو در فرض بحث باید به دنبال 

، روایـات تفسـیري   ري روش تحلیل احادیث فقهی به حـوزۀ ي تسها از جمله نشانه

سـت.  یدها نیـ دها و نبایـ بحث با، ریحالی است که در تفس این در حجیت است. ۀمسئل

 رۀیعق�سـت سـ   رۀیسـ ، قبول خبر واحد كذهن و اعتقادات است. اگر م�، �مکحث ب

م و به یدر صدد کسب معرفت هست، ریدر تفس زیرا ؛ستین يریات تفسیعق� شامل روا

ا یـ  یعمل ۀفین وظیینکه در صدد تعینه ا، میم که مراد و مقصود خداوند را بدانیدنبال آن

ـ ار در روایبسـ  يهـا  که با وجود جعـل و وضـع  آن ضمنم. یر در رفتار باشیرفع تح ات ی

  14ت ندارند.یبر حج يا رهیس، ين مواردیق� در چنع، يریتفس

و تـابعین نیـز وجـود دارد.    شبیه همین خلط مبحث در بحث حجیت قول صـحابه  

وقایع و رخدادهایی است که به نوعی نقل ، اند دهصحابه و تابعین گزارش کر غالباًآنچه 

اقبـالی مواجـه    هم از سوي مفسران بـا بـی   شود و البته عم�ً می محسوب فعل پیامبر

قـول صـحابی و تـابعی     عنـوان  بهاز نظر شیعه است. این در حالی است که آنچه نشده 

 باشـد.  ها بدون توجه به پیامبر قولی است که ناشی از اجتهاد خود آن، حجیت ندارد

هاسـت بلکـه از    نآقول صحابه و تابعین نه از آن جهت مورد توجه است که قول خود 

  این جهت که کشف فضاي صدور است. 

نوعی تعمیم وجود دارد ، ث مشهوریف حدیه در تعرکنیبا ا، روایات تاریخی دربارۀ
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 عنوان به یخیتار يها به گزارش شود، می افعال و تقریرات، اقوال و به نوعی شامل همۀ

 رۀیدر واقع نقل سـ  یخیتار يها شود. این در حالی است که گزارش ینگاه نم »ثیحد«

 یثیتاب حـد کابن هشام  رۀینمونه به س عنوان بهو مصداق حدیث است اما  معصوم

  شود. نمی حدیث مصطلح نگاه مثابۀ به تاریخ به، در رویکرد مشهورشود.  نمی اط�ق

یی هـا  روش تـوان  مـی  لحـاظ روش  کـه بـه  ي تاریخی حکایت از آن دارد ها واقعیت

د. صورت مستقل بررسی نمو گیري کرد و هر دسته را به متفاوت را در تاریخ حدیث پی

روایـات   از تقسـیم روایـت بـه   ، رسد بتوان در یک رویکرد تاریخی می در نتیجه به نظر

  تاریخی و فقهی دفاع کرد.، تفسیري

منـع   ۀتوان به مسئل می به تاریخ حدیث از نتایج این رویکرداي  هدر پرداختن به نمون

تفـاوت بـارزي بـین حـدیث و     ، شناسـان  تدوین حدیث اشـاره کـرد. اگرچـه حـدیث    

 ۀشاید بتوان نقط ،اند دههاي تاریخی(که در ابتدا به صورت روایی بوده) قائل نش گزارش

اصلی تفاوت دیدگاه شیعه و اهل سنت در مورد سیاست منع تدوین حدیث را احادیث 

مـورد توجـه    نگاري تاریختاریخی دانست و توجه اهل سنت به حدیث را از زاویه غیر 

دهند که به دنبال  می قرار داد. به این معنی که محدثان اولیه اهل سنت را کسانی تشکیل

توجه پیـدا کردنـد. بـه دیگـر      ثبت وقایع تاریخی بودند و به مغازي و سیرت پیامبر

 ضـرورتاً ، باشد نگاري تاریخل سنت اگر به معناي آغاز کتابت حدیث در میان اه، سخن

صورت روایی و  به، سال مربوط نیست. نقل تاریخ در دوران اولیه به دوران پس از صد

همـراه بـوده اسـت. البتـه نظـر رایـج و مشـهور در مـورد آغـاز           با درج سلسله اسـناد 

دوم هجـري  که روایات تـاریخی از آغـاز تـا نیمـۀ اول قـرن      نیز آن است  نگاري تاریخ

بعد بود که نقل شفاهی به کتبی تبدیل  شدند و از این دوران به می صورت شفاهی نقل به

تواند ارتباط چندانی  نمی نگاري تاریخبر این اساس روشن است که ، حال اما به هر شد.

حـدیث بـه معنـاي نقـل وقـایع تـاریخی تـا         منوعیت نقل حدیث داشته باشد زیرابا م

به دنبـال آن بـود. بنـابراین     ث به معنایی است که شیعه از ابتداحدودي متفاوت از حدی

توان اصراري بر این داشـت کـه ایـن     نمی ،نگاه کنیم نگاري تاریخاگر به حدیث با مدل 

 صـورت مکتـوب نبـوده و نوشـته     به، اول قرن دوم در دروان قبل از نیمۀ، گونه حدیث

در واقع اگر ممنوعیت نقل حدیث به این دسته از احادیث هم سـرایت   .شده است نمی
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مصـداق نقـل   ، صـورت شـفاهی   ؤال باقی است که آیا نقل حدیث بـه جاي این س ،کند

  نیست؟ 

  گیري نتیجه. 4

بیشـتر از سـنخ نـوعی مفهـوم اسـت. بـا       ، ور که در کتب درایه تعریف شدهطحدیث آن

 اساساًتوان این فرضیه را تقویت کرد که  می ،رویکردي تاریخی به این اصط�ح اس�می

تعریف شود. اگر بـه   فرایندصورت یک عمل و  به، باید با توجه به ماهیت خود حدیث

نـوعی   ،سنی توان میان تعریف حدیث شیعه و می ،یک روش نگاه کنیم عنوان بهحدیث 

مبنـاي  بـر  نیـز  ، حدیث به حدیث شـیعه و اهـل سـنت    بندي طبقههمسانی ایجاد کرد. 

ر اساس یک ب، بندي طبقه. این از حدیث شکل گرفته است ـ نه روشی ـ تعریفی مفهومی

قابـل   کـام�ً داراي مبنـاي  ، ي تاریخ حـدیثی اسـت  ها تحلیل رویکرد تاریخی که �زمۀ

ي در تحلیل تاریخی تر از منطق قابل دفاع، موضوعی بندي طبقه، دفاعی نیست. در مقابل

را به  »مادر علوم اس�می«که توصیف ، آن با همۀ دامنۀ حدیث. حدیث برخوردار است

. امـروزه  بررسـی تـاریخی کـرد   ، توان بدون رویکردي مبنا محور نمی ،خود گرفته است

 خـود را بخشـی از حـدیث   ، �م و...ک، ریتفس، فقه اعم از ي علوم اس�میها شاخه همۀ

توسعه  ن گسترهیخود را به ا یخیتار يها لیتحل م همۀیتوان ینم، اینوجود دانند. با  می

م. ضمن آنکه چه بسا روش تحلیل هر دسته از این روایـات بـا یکـدیگر متفـاوت     یده

  باشد. 

 
  ها نوشت پی

امـري اسـت فـارغ از زمـان امـا در قصـد       ، تفاوت قصد ماندگاري با حجیت آن است کـه حجیـت   .1

 صورت ابدي در نظر گرفته شده است. زمان به، ماندگاري

فقیه محدث و عارف ایرانی شاگرد سفیان ثوري و مالک بن انـس مـدفون    ،ق)182ـ118(ركابن مبا .2

 .در درهیت عراق

پژوهـان یهـودي    کتابی است که یکی از دین، »)تکرار و تلقین«به معنی   משנהمیشنا یا مشنه (عبري:. 3

صـورت   د و بـه جا تدوین کر ر یکد ه�خاییآوري مکتوبات متفرق  با جمع یهودا هناسیبه نام خاخام 

مدارس یهـودي آن زمـان پذیرفتـه شـد و      ۀتورات شفاهی درآورد. مجموعه هناسی در هم ۀکتاب ویژ

شفاهی است. میشـنا   شریعتیا عالمان  تنائیمجاي آثار پیشین را گرفت. میشنا حاصل کار شش نسل از 

گویند. هـر سـدر شـامل تعـدادي مسـخَت       شود که به هر بخش یک سدر می به شش بخش تقسیم می
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 مسخَت است. 63است. میشنا مجموعاً مشتمل بر 

، از نسـل ایـن  «را گرفتـه و فرمـود:    دست علی ه رسول خداکرده کسیوطی نقل  ،نمونه رايب .4

، 1ج، ق1420، سـیوطی (»نـد... ک ه زمـین را پـر از عـدل و داد مـی    کرد کزودي جوانی خروج خواهد  به

  )5ص

منحصر به قـائ�ن بـه امامـت ایشـان نبودنـد؛       ،شده هزار نفر گفته که چهار شاگردان امام صادق. 5

  این شاگردان بودند. ۀضمن اینکه برخی از صاحبان مذاهب چون مالک نیز از زمر

دانسـتند چگونـه نمـاز    طوري کـه مـردم نمـی   ترین مسائل دینی بود؛ بهاین ناآگاهی نسبت به ابتدایی .6

  )425صش، 1348، جا آورند.(کشیبخوانند و چگونه روزه بگیرند و یا حج به

هـاي آن  شـهرت پیـدا کـرد و نسـخه    ، با حمایت دستگاه خ�فـت ، )179 مالک(م موطأ ،نمونه رايب .7

، )241 حنبـل(م  ابن مسندتوجهی چون  سرعت در جهان اس�م پخش شد. این تدوین و تدوین قابل به

، بیـت  شوند که مکتـب اهـل  در زمانی تدوین می، )261 مسلم(م صحیح) و 256 بخاري(م صحیح

، دیگر آن است که خاستگاه این جریان حـدیثی مهم  ۀاند. نکتمهري حاکمان واقع شدهشدت مورد بی به

در  توان از حضور امام رضـا است. در این میان نمی بوده مکتب خراسان و نه مکه و مدینه یا بغداد

اخبـار (ماننـد اینکـه ابوحنیفـه     هاي واکنشی غفلت کرد. اگر از برخـی  این منطقه و احتمال بروز جریان

چشم بسته باشد  کدستور داده ی، در سجده چشمشان بسته بوده یا باز دانسته امام صادق نمی چون

توجه  قابل، یکی از معیارها در تعادل و تراجیح عنوان به» مخالف با عامه«اشاره به  ،ی باز!) بگذریمکو ی

  نیازمند اثبات است.، به فضاهاي غیر فقهی، این م�ك ۀلبته ناگفته نماند که بازهم توسعاست. ا

  .1386، زاده واعظنک: . 8

ر الحدیث را به مفهوم منفی تفسـی  إلدرای ۀهاي شیعه در حوزبودن ت�ش توان پسینیتوجه نمی این با. 9

بایـد ایـن مسـئله را در     ،پیروي شیعه از فضاي حاکم در اسناد را بپـذیریم  اگرنیز » اسناد«کرد. در مورد 

صـورت   توان روایاتی که بهتحلیل کرد. ضمن آنکه باید توجه داشت که نمی، فضاي واکنشی نه اقتباسی

  در قالب اقتباس تحلیل کرد. ،مانند روایات منتقله ،اندمجموعه روایات شده غیر رسمی وارد

اجلس فی مسجِد الْمدینَإلِ و أَفْـت  «تغلب:  بن به ابان . امام باقر77ـ67ص، 1386، احمدينک:  .10

  ».کالنَّاس فَإِنِّی أُحب أَنْ یرَى فی شیعتی مثْلُ

تـاب وي حتـی   کاسـت. امـا در    عاصر بودهم امام عسکريو  ديها  امام بخاري با، نمونه رايب .11

شـماري   نیز تنها به روایات انگشـت  هصحاح ست مجموعِ نقل نشده است. در امامحدیث از این دو  کی

  توان برخورد کرد.می بیت از اهل

بـن   روایـات جـابر  ، روایـت)  281روایات اباذر در منابع اهـل سـنت(  ، از نظر تعاریف موجود مث�ً. 12

روایـات سـنی تلقـی     عنـوان  بـه ، روایـت)  1700روایت) و یا روایات ابن عباس( 1540عبداهللا انصاري(

  قابل تأمل است.  ، تلقیشوند که این  می
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  .1385، تچیکپانک:  .13

انـت  کإ� إذا ، ون حجـإل عنـدنا  کـ أنّ اآلحاد من الروایـات � ت «: 203ص ،14ج ،ق1393، طباطبایی .14

انت فی أصول الـدین أو التـاریخ أو   کسواء ، أعنی الوثوق التام الشخصی، محفوفإل بالقرائن المفیدة للعلم

ل ذلک بعـد عـدم مخالفـإل    ک، اف فی حجیإل الروایإلکفإنّ الوثوق النوعی ، الفقهإ� فی ، الفضائل أو غیرها

ام کـ � معنی لجعل حجیإل أخبار اآلحاد فـی غیـر األح   ...ول إلی فنّ أصول الفقه؛ کتاب و التفصیل موکال

فإن حقیقإل الجعل التشریعی إیجاب ترتیب أثر الواقع علی الحجإل الظاهریإل و هو متوقـف علـی   ، الشرعیإل

 .»و أما غیرها ف� أثر فیه حتی یترتب علی جعل الحجیإل، امکما فی األحکجود أثر عملی للحجإل و
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