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معرفی

حجةةةة اإلسةةةالم و المسةةةلم ن سيييمح م کيييح بيييايی ا يييا ی ،مؤلةةةف کتةةةاب
د سيييي ممح» ،از اسةةةةات د و
«موسييييوألح دي ا ييييث دلفقهمييييح أللييييح دلکيييي د
پژوهندگان نامدار دانش حةدثث در دوران معاصةا اسةت کةه تةا بةه امةاوز ةار
بسةةة ارا را بةةةه حةةةوزه دانسةةةی حةةةدثث اسةةةالمی تقةةةدثم کةةةاده اسةةةت« .مبةةةانی
شناخت حدثث»« ،تار ثخ حدثث»« ،منطق فهم حدثث» ،و درسةنامه هةاا
حدثثی و مقةاال متعةدد در دانةش حةدثث ،از ةار المةی اوسةت .طباطبةاثی
در تدوثن دانسنامه هاا حدثثی بس ارا چون «دانسنامه اا ن و حدثث» و
همچن ن تحق ق و تصح ح ار حدثثی بس ارا نقش فاثده است« .مدارک
فقه أهل السنة علی نهج وسائل الس عة» از ار وا در تدوثن متةون حةدثث
فقهی است که باگزثده ا هماثش ب ن المللی تجل ل از ار تقاثبی گادثةده
اسةةت .وا از اسةةات د حةةوزه علم ةةه اةةم اسةةت کةةه رثاسةةت پژوهسةةعده علةةوم و
معارف حدثث و همچنة ن رثاسةت دانسةعده علةوم حةدثث را در اةم بةا عهةده
دارد.
د سي ممح» پژوهسةی اةامد در
«موسوأله دي ا ث دلفقهمح أللح دلک د
حةةةدثث فقهةةةی اسةةةت کةةةه حجةةةت االسةةةالم والمسةةةلم ن طباطبةةةاثی ن را بةةةه
همعةةارا س ة د محمةةد حسةةن حع ة م و گةةاوه فقةةه و حقةةو پژوهسةةعده علةةوم
ومعارف حدثث بااا شوراا بانامه رثزا مدارس اهل سةنت در دسةت انجةام
دارد .از اثن موسوعه تا کنون  2مجلد از «کتاب الطهارة» با عنوان «الطهةارة
الساع ة» در شوراا بانامه رثزا مدارس اهل سنت به چاپ رس ده است.
به بهانه انتسار اثن ا ا با س د محمد کاظم طباطباثی به گفتگو نسست م ...
.
بفرما مح موسوأله د ا ث فقهمه به ن ال چمست ؟
مسةةلمانان و در رأس ن هةةا اهةةل ب ةةت عل ة هم السةةالم و اصةةحاب نبةةی معةةام
اسةةالم صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم از اةةازثن روزهةةاا اسةةالم ،تقةةارن م ةةان
کتةةاب الهةةی و سةةنت نبةةی معةةام صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم را بةةه روشةةنی
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درثافته و با حفظ و تعبد نسبت ن به عنوان مصادر احعام ي پاا فسةاده
اند.
اثةةن مهةةم در سة اه و رفتةةار اهةةل ب ةةت علة هم السةةالم نمةةودا اةةدا و پةةا رنة
دارد .و همواره التزام به سنت مورد تصاثح و تأک ةد اةاار گافتةه ،تةا حةدا کةه
تةةاک کننةةده سةةنت نبةةی معةةام صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم کةةافا تلقةةی شةةده
اسةةت .اصةةحاب رسةةوص ي صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم ن ةةز در ب ةةان و عمةةل
التةةزام خةةود بةةه سةةنت نبةةی معةةام اسةةالم صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم را بةةه
تصوثا کس ده اند.
اثةن امةةا عظة م ثعنةی تمسةةو و التةةزام بةه سةةنت نبةةی معةام اسةةالم صةةلی ي
عل ه و له و سلم به عنوان مصةدر تسةاثد احعةام دثةن اسةالم ،بةه واسةطه ا
ب انا

بس ارا که از اهل ب ت عل هم السالم و اصحاب رسوص ي صلی ي

عل ه و له و سلم صةادر شةده بةه نسةل هةاا پسة ن منتقةل گادثةده و روثعةاد
ادا تاا به خود گافته و با تالش عالمان مسلمان تا به امةاوز ااثةان ثافتةه
و چنان دا ق و گستاده شده که دامنه ا علمی وس عی را به خود تخص ص
داده است.
بةةه تبةةد اثةةن ااثگةةاه وثةةژه سةةنت نبةةوا در کنةار کتةةاب الهةةی ،در م ةةان مةةذاهب
اسالمی منابد مهةم و متقنةی بةه امةد ورا و تةدوثن گزارشةا

وارده نسةبت

بةه سةنت رسةوص معةةام اسةالم صةلی ي عل ةه و لةةه وسةلم پاداختةه انةد .اثةةن
مهم از همان دوران اهل ب ت عل هم السالم و اصةحاب رسةوص ي صةلی ي
عل ةةه و لةةه وسةةلم بةةه صةةور

پیگ ةةا اثجةةاد شةةده و تةةا بةةه امةةاوز ااثةةان ثافتةةه
بةةت شةةده نسةةبت بةةه سةةنت در اثةةن

اسةةت .بهةةاه گ ةةاا از تمةةامی گزارشةةا

منابد معتبا نزد مذاهب اسالمی اهتمام ادا پژوهش «موسوعة األحادثث
الفقه ة عند المذاهب اإلسالم ة» است.
مطالعه و ماور اثن منابد نسان می دهد کةه هةا منبةد علمةی کةه در مةذهبی
تدوثن شده ابعادا از گةزارش سةنت را بةه طةور اةدا مةورد اهتمةام اةاار داده

2

که گاه توسة

نگارنةده ا دثگةا کمتةا مةورد اهتمةام بةوده اسةت .کنةار هةم اةاا

گةةافتن نتةةاثج اثةةن پةةژوهش هةةاا مبنةةاثی مةةی توانةةد ابعةةاد مختلةةف و زواثةةاا
گوناگون سنت را در اخت ار فق ه بص ا ااار دهد.
«موسةةوعة األحادثةةث الفقه ةةة عنةةد المةةذاهب اإلسةةالم ة» تةةالش پژوهسةةی
ادثدا است که با پة ش فةاق اةاار دادن تةالش هةاا گسةتاده دانسةمندان
اسةةالمی از مةةذاهب و نحلةةه هةةاا گونةةاگون اندثسةةه اا بةةا حفةةظ سةةنت نبةةی
معام اسالم صلی ي عل ه و له وسلم و گستاش ن در م ان مسلم ن ،بةه
بازخوانی و امد ورا حداکثاا متون گزارشگا سنت می پادازد.
با وجو ملابع موجو

ر ح ث فقهی به دشاره يی فرمو يح د يا بيانیودنی

و جکع آوری ح دبثيری چيه ضيروریی در و چيه فا يحه دی بير آر م ریي

ميی

شو ؟
دسةةت ثةةابی بةةه سةةنت و پ ااسةةتن ن از شةةائبه هةةاا ناصةةح ح همةةواره مةةورد
اهتمةةةام اندثسةةةمندان اسةةةالمی بةةةوده و هسةةةت .اثةةةن مقصةةةود در االةةةب داب
نگارا بااا أخذ و نقل حدثث و تب ن ظاافت هاا حدثثی در منةابد فااوانةی
تدوثن شده است  .چااکه ح ا
مستندا

و زندگی مؤمنانةه انسةان هةا در گةاو صةحت

احعام فقهی است.

گزارش هاا سنت به عنوان دوم ن مصةدر اسةتنباا احعةام در گةذار تةارثخی
اش تا به اماوز س ب هاا اةدا و صةدما

فااوانةی را بةه خةود دثةده اسةت.

مذاهب و نحله هةاا گونةاگون اسةالمی هةا ثةو بةا ابزارهةا و تةوان علمةی خةود
بةةااا دفةةد س ة ب هةةا و الةةب حةةداکثاا گةةزارش هةةاا صةةح ح سةةنت تةةالش
نموده اند .اثن مهم گةاه بةا حاشة ه نگةارا در االةب اعتبةار سةنجی متةون ثةو
مصدر ثا تجم د متون معتبا مصادرا چنةد  ،بةا دو روثعةاد « ضةع ف نگةارا
» و « صح ح نگارا » نسبت به مصادر اص ل  ،پدثدار می شود .
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اثن پژوهش ن ز تالش دارد تا بخسی از س ب هةاا مواةود در دستاسةی بةه
سةةنت را رفةةد نماثةةد .اثةةن س ة ب زداثةةی را مةةی تةةوان در دو بعةةد درون دثنةةی و
باون دثنی مورد اشاره ااار داد :
دلف  :ر بعح رور
.1

لی :

غلی سيانی مسي لحدب ب يث فقهيی ر يونه ی يح ث و سيلت بيا
بهره گمری دن یکامی يرفمت ح ث فقهی ممار م د

دس می

از املةةه سةة ب هةةاا مواةةود در حةةوزه ا حةةدثث فقهةةی ،تةةو بعةةدا بةةودن
مبانی و طا دست ابی به سنت م ان مذاهب اسالمی است .اثةن امةا منجةا
به ن شده که تصوثا راثج از عمده ا احادثةث گزارشةگا سةنت ،تصةور اخبةار
حاد گةادد .اثةن در حةالی اسةت کةه مطالعةه ا تطب قةی منةابد حةدثث فقهةی
م ةان مةذاهب اسةةالمی اثةن حق قةةت را نمةودار مةةی کنةد کةةه بسة ارا از متةةون
گةةزارش گةةا سةةنت در پاتةةو بهةةاه گ ةةاا از نقةةل هةةاا متعةةدد مواةةود در منةةابد
حدثثی به حد استفاضه می رسةد و اعتمةاد بةا منةمون ن را پدثةد مةی ورد.
اثةةن مهةم نمةةودا اةةدا از تعاضةةد نصةةو

گزارشةگا سةةنت در م ةةان مةةذاهب

اسةةالمی بةةااا رفةةد نقصةةان اخبةةار اسةةت کةةه مبتنةةی بةةا بهةةاه گ ةةاا از تم ةامی
ظاف ت حدثث فقهی م ان مذاهب اسالمی تأم ن می گادد.
.2

بانسانی فضای صحور و قردئا پمردمونی نص

بازخوانی دوران نبی معام اسالم صلی ي عل ه و له و سلم و دوران متصةل
بةةه زمةةان ن حنةةا

کةةه همةةان دوران اهةةل ب ةةت علةة هم السةةالم و اصةةحاب

رسةةوص ي صةةلی ي عل ةةه و لةةه و سةةلم و تابعةةان اثسةةان اسةةت و در حةةوزه ا
تبةةادص اندثسةةه و تعامةةل دانسةةی ،فةةارا از ابعةةاد س اسةةی و حعةةومتی و نمةةاد
حق قةةةت دانةةةش محةةةورا در اندثسةةةه ا دثنةةةی اسةةةت .چنانعةةةه انسةةةان هةةةاثی
فاه خته و دانسمند از ملت ها و فاهن

هةاا گونةاگون بةا اتفةا بةا کتةاب و

سةةنت نبةةی معةةام اسةةالم صةةلی ي و عل ةةه و لةةه وسةةلم ،همگةةی بةةه تول ةةد و
تةةاوثج دانةةش دثنةةی و احعةةام الهةةی پاداختةةه و اوا التةةزام بةةه احعةةام ي را بةةه

4

تصةةوثا کس ة ده انةةد .مةةاار

و محنةةت هةةاا ااتمةةاعی و س اسةةی،

هةةا و ان ة

ه چگاه اثسان را از تعامل دانسی و تبادص اندثسه اا بازنداشته است.
مطالعه ا داشته هاا مذاهب اسالمی در حوزه ا راء اندثسمدان و ائمه ا
مذاهب به روشنی ها خواننده اا را به نظار

اندثسه ها نسبت بةه ثعةدثگا

و تالش اندثسمندان با تحفظ نسبت به سةنت نبةی معةام صةلی ي عل ةه و
له وسلم و نقد و بحث پ اامون ن رهنمون می سازد.
امةةا امةةاوزه فاصةةله هةةا و دورا هةةاثی کةةه در دوره هةةاا مختلةةف تةةارثخی تةةابد
توطئه هاا حعام و دشمنان اسالم م ان مذاهب اسالمی وااد شده مةاند از
ن شده که نتاثج اثةن تةالش هةا م ةان مةذاهب اسةالمی بةه اشةتااک گذاشةته
شةةود .اثةةن مسةةعل منجةةا بةةه پااکنةةدگی گزارشةةا

سةةنت شةةده اسةةت .ثعةةی از

سةة ب هةةاا اثةةن پااکنةةدگی محاوم ةةت از فوائةةد ،اةةاائن و ثةةا حتةةی گزارشةةی
است که نزد نحله اا دثگا مواود است .محاوم تی کةه نت جةه اهةاا

خا

ن فهم نااص و ثا ناصح ح از متن و گزارش سنت است.
اثةةن نعتةةه ضةةاور

بةةازخوانی متةةون گزارشةةگا سةةنت را از تمةةامی منةةابد اصة ل

مةةةذاهب اسةةةالمی ضةةةاورا مةةةی نماثانةةةد .چااکةةةه نت جةةةه طب عةةةی ن بازسةةةازا
فناا صدور نص است .در پی بازسازا فناا صدور نص ،اةاائن و اشةارا
مواود در گزارشا

ن ز نماثان می گادد .اثن ااائن و اشارا

فق ه را در فهم

هاچةةه بهتةةا و دا ةةق تةةا نةةص ثةةارا مةةی رسةةاند و مقصةةود ب ةةان را بةةه او مةةی
نماثاند.
.3

بس ر سانی بردی کگرد ی دنح شه ی فقهی ر دس م

اختالف در مبانی و تفاو

در استنباا و نتةاثج تةابد ن از لةوازم اةدا نسةدنی

هةةا حاکةةت دانسةةی اسةةت .اثةةن مهةةم از نمادهةةاا پوثةةایی و تحةةوص در مسةة ا
دانةةةش محسةةةوب مةةةی گةةةادد .امةةةا گةةةاه باخةةةی اختالفةةةا
مقةةدما

ناشةةةی از تفةةةاو

در

اسةةت .مقةةدماتی کةةه دچةةار نقصةةان و خلةةل باشةةند بةةه طةةور طب عةةی

اختالفی بی مورد را رام خواهند زد.
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مطالعه ا تطب قی مستندا

بحث فقهی ثا همان احادثث گزارشةگا سةنت،

اةاائن بسة ارا را تةابد فنةةاا صةدور احادثةث در اخت ةار فق ةةه اةاار مةی دهةةد.
افزون با ااائن صدورا اثن مطالعه تطب قی فاصت اندثس دن در عاصةه اا
واحد با تمامی ظاف ت حدثثی اسالمی را ن ز در اخت ار فق ه می گذارد.
اثةن مهةةم بةةه فق ةةه کمةةو مةةی کنةةد تةا بةةا نگةةاه نافةةذ و دا ةةق خةةوثش مبتنةةی بةةا
مبانی متقن نزد او حدثث اسالمی را در ابعاد حق قی ن نقد و بارسی نماثد
و محدود به االب و ثا بعدا خا
و مبةةانی حةةدثثی رن ة
حةةةوزه ا مسةةةتندا

نماند .در اثن عاصه نگاه حدثث پژوهانه

اةةدا تةةاا ثافتةةه و بس ة ارا از فةةاو مةةورد اخةةتالف در
بةةةا موازنةةةه اا منطقةةةی ماتفةةةد خواهنةةةد گسةةةت و اساسةةةا

اختالف به مباحث ادلی در حوزه ا نتاثج و خاوای ها منتهی نخواهد شد.
اثن همگااثی اندثسه اا م ان عالمان مسلمان که تابد اندثس دن در عاصه
و فناثی مستاک ،ثعنی فناا حدثث اسالمی در ابعاد اامد و کامةل ن بةا
التفا

به ام د مذاهب شعل مةی گ ةاد ،امةاا مبةارک اسةت کةه باکةا

ن

در تحقق و پ سباد اامعه اا با روح ه ا اثمةانی و متعبةد بةه احعةام ي بةی
نهاثت است.
ب  :ر بعح برور
•

لی

فع ش هاب مس شرقار و ملکردر نس ت به ح ث دس می

حدثث ثا همان گزارش سنت از محورهاا اصلی مورد هجوم دشمنان اسالم
و مستسةةااان در نقةةد و استسةةعاص نسةةبت بةةه اثةةن دثةةن حةةق اسةةت .در اثةةن
حوزه نقد و اشعاص چنان پة ش رفتةه کةه باخةی اساسةا منعةا حةدثث اسةالمی
شةةده انةةد و اتهامةةا

نةةارواثی را در امعةةان دسةةت ثةةابی بةةه سةةنت نسةةبت بةةه

حدثث اسالمی روا داشته اند.
بخسی از اثن شبها

و اشعاال

تابد نادثده گافتن باخی پ ش فاق ها در

حةةدثث اسةةالمی وااةةد شةةده و باخةةی ن ةةز تةةابد پااکنةةدگی و چنةةد دسةةت بةةودن
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منابد م ان مذاهب اسالمی است که نسبت سنجی منابد ،مبانی و متون را
بااا مستسااان صعب و بلعه ا ا ممعن نموده است.
اثةةن در حةةالی اسةةت کةةه مطالعةةه ا تطب قةةی منةةابد حةةدثث اسةةالمی و چ ةةنش
همگةةون ن هةةا نةةه تنهةةا بةةااا فق ةةه مسةةلمان کةةه بةةااا مستسةةااان و ماااعةةه
کننةةةدگان بةةةه حةةةدثث اسةةةالمی از ادثةةةان و نحلةةةه هةةةاا اندثسةةةه اا ن ةةةز فواثةةةد
فاوانةةةی را دربةةةا خواهةةةد داشةةةت .از املةةةه اثةةةن فوائةةةد نمةةةاثش ابعةةةاد حق قةةةی
حدثث اسةالمی ،تب ة ن مناسةبا

م ةان گزارشةا

سةنت و الةوگ اا از بهانةه

اوثی شبهه افعنان در نفی و انعار کلی حدثث اسالمی است.
مطالعه ا تطب قی حدثث اسالمی افزون با تب ن حجةم کث ةاا از مسةلما
سنت می تواند در موارد دثگا ن ز ااائن فااوانی را در اخت ار پژوهنةدگان اةاار
دهةةد تةةا دسةةت از تحل ةةل نةةااص نسةةخه شناسةةانه باداشةةته و بةةا بهةةاه گ ةةاا از
مجمةةةو اةةةاائن نةةةص بةةةه تةةةار ثخ گةةةذارا و تب ةةة ن مناسةةةبا

احادثةةةث ب اازنةةةد.

چ نش مفاه م متناظا به هم در م ان تفاو

و اخةتالف اندثسةه اا و عملةی

م ةةةان مةةةذاهب اسةةةالمی مةةةی توانةةةد مناسةةةبا

ادثةةةدا را در تحل ةةةل و تةةةارثخ

گذارا حدثث اسالمی اثجاد کند.
م

و لزوم ی فظ بر آر جا گاه بی بح لی در  .نس ت د ا جيامع نگياری

با فايت بر م باب و م انی م
در کنار ضاور

ی مسلکما چمست؟

ها و کارکادهاا پةژوهش «موسةوعة األحادثةث الفقه ةة عنةد

المذاهب اإلسالم ة» ظاافت ها و داداه هاثی ن ز واود دارد که باثةد مةورد
دات و تذکا ااار گ اد .ثعةی از امةور مهمةی کةه باثةد مةورد التفةا

اةدا اةاار

گ اد نقش بی بدثل مذهب در فااثند شةعل گ ةاا و تعامةل حةدثث اسةالمی
اسةةةت .نگةةةاه مةةةذهبی در گةةةذار سةةةال ان بسةةة ارا کةةةه بةةةا اندثسةةةه ا اسةةةالمی
گذشته ،با اهتمام به پاالثش و پ ااستگی حةدثث اسةالمی طةا و مسة اهاا
دسةةت ثةةابی سةةل می را در حةةدود چهةةارچوب هةةاا مةةذهبی طااحةةی نمةةوده و از
ورود مصةةادثق نةةامعلوم و مةةوارد مسةةعوک ،الةةو گ ةةاا نمةةوده اسةةت .مبةةانی
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اعتبار سنجی حدثث نزد ها مذهب ،مبتنی با اواعد مننب

و داراا امعان

صحت سنجی ،گوثاا نقش مذهب در پاالثش متون و منابد است.
تةةةالش اصةةةحاب هةةةا مةةةذهب در تةةةدوثن منةةةابد حةةةدثث مبتنةةةی بةةةا مصةةةادثق
شناخته شده و اابل ارزثابی در حدود مذهبی ،منابعی متقن و اابل اتعةاء را
پدثةدار نمةوده کةه مةی توانةد اةدر متة قن هةاا خةوبی را در اخت ةار پژوهنةةدگان
حدثث ااار دهد.
تفاو

فاهن

ها م ان مذاهب اسالمی با تواه به شااث

زمةانی و معةانی و

ظةةاوف وثةةژه ا هةةا مةةذهب افةةزون بةةا داةةت هةةاا صةةحت پژوهانةةه در اعتب ةار
سةةنجی و تةةدوثن اوامةةد حةةدثثی ،در شةةاو و فهةةم حةةدثث ن ةةز نقةةش فاثنةةی
اةةدا داشةةته و دارد .چنانعةةه گةةاه زواثةةاا مختلةةف بحةةث و داةةت هةةاا وثةةژه
نسبت به ابعاد مختلف نص ،تابد شةااث

فاهنگةی و ن ازهةاا عافةی ،بةاوز و

ظهةةور اةةدا تةةاا نةةزد ثةةو محقةةق مةةی ثابةةد و در حةةالی کةةه ممعةةن اسةةت اثةةن
ابعةةاد ،التفةةا

دثگةةاا را بةةه خةةود الةةب ننماثةةد .هم ة ن تفةةاو

در داةةت هةةا

هنگةامی کةه در کنةةار هةم اةةاار گ ةاد مةةی توانةد نگةةاه اةامد بةةه نةص را متحقةةق
سازد.
با اثن پاثه در اثن پژوهش تالش با ن است کةه بةا احتةاام و اهتمةام نسةبت
به حفظ پ ش فاق هاا مواود در فااثند شةعل گ ةاا منةابد حةدثث فقهةی
نةةزد مةةذاهب اسةةالمی ،بةةه امةةد ورا حةةداکثاا متةةون حةةدثثی فقةةه از منةةابد
متقن پاداخته ،گزارش اةامعی را از وضةع ت مواةود و بازتةاب شاثسةته اا را
از تالش هاا عالمانه در مس ا تعامل حدثث فقهی به مخاطبان عاضه کند.
در حق قةةةت اثةةةن پةةةژوهش در پةةةی ن اسةةةت کةةةه نقةةةص مواةةةود در دستاسةةةی
ام ةد مسةةلم ن بةةه حاصةةل تةةالش علمةةی عالمةةان مةةذاهب را باطةةاف کةةاده و
امعان به اشتااک گذارا نتایج را تول د کند .اثن مهم از ن روا است کةه در
ثنةةده بةةا کارهةةاا مةةوازا و تعةةاار پةةژوهش هةةاا پ سة ن کمتةةا موااةةه شةةوثم و
عالمان مسلمان بتوانند با ماااعه اا اةامد ،نقةاا ن ازمنةد بةه پةژوهش را از
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مةةةوارد دثگةةةا تفع ةةةو نمةةةوده و بةةةا اسةةةاس داشةةةته ا علمةةةی وااعةةةی و اةةةامد،
مااتب و مااحل تی فااثند تعامل حدثث اسالمی را ب ماثند.
با یوجه به ساسمت ونه ی دنشی فقه ،جامعمت و دأل ار م ور رد چگونه
می یودر یأمما بر ؟
طب عت اامد نگارا ااتناا فااهم وردن حداکثا متون ماتب

با موضو را

دارد .اهماص و کاستی نسبت به متن ثا گزارشی مةی توانةد اامع ةت ثةو ا ةا
بن ادا اثن چن ن را خدشه دار کنةد .از اثةن روا تةالش مةا در اثةن نگةارش بةا
ن است تا تمامی منابد حدثثی فاثق ن را مورد دات و مطالعه ااار ده م تا
حداکثا متون ماتب

با موضو را گادهم رثم.

در کنار نگاه حداکثاا به امةد ورا متةون کةه طب عةت اةامد نگةارا اسةت،
تواه به ثو ظاافت علمی در اثةن خصةو

نقةش فةاثن اسةت و و ن نعتةه

اثةةن کةةه امةةد ورا هةةا رطةةب و ثابسةةی و کنةةار هةةم گةةذاردن هةةا متنةةی بةةا هةةا
دراةةه اعتبةةار و اهم ةةت ،فةةاتی چةةون تطوثةةل بةةی مةةورد را گةةاه درپةةی خواهةةد
داشت .گاه اثن تطوثل چنان افزون می گادد که خواننده را نسةبت بةه اصةل
تدوثن چن ن اامد بی حةد و انةدازه اا دچةار تادثةد مةی کنةد .در حق قةت در
کنار تجم ةد حةداکثاا باثةد کةارباا و م ةزان افةاده ،بةه عنةوان شةاخص و حةد
تواف در نظا گافته شود.
مطالعه و بارسی نگاشته هاا حدثثی عالمان مسلمان نماثانگا چنة ن داةت
هةةاثی اسةةت .چنانعةةه در ضةةمن نگةةارش هةةاا حةةدثثی در ع ة ن اةةامد نگةةارا
محةةةور پةةةژوهش گةةةاه بةةةا مةةةدار موضةةةوعا

و عنةةةاوثن ،گةةةاه بةةةا پایةةةه منةةةابعی

مسخص ،گاه ن ز با اساس مافوعه بودن ثا مواوفةه بةودن رواثةا

و اسةناد و

طةةا رواثةةت و ...بةةوده اسةةت .شةةاثد بتةةوان گفةةت اةةدا تةةاثن حةةدا کةةه بةةااا
اةةامد نگةةارا هةةا تةةا کنةةون مةةورد داةةت اةةاار گافتةةه اسةةت ،اعتبةةار سةةنجی هةةاا
سندا و اتعاا به رااص الحدثث است.
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در اثةةن م ةةان هةةا مؤلةةف گةةاه و دانةةش مةةدارا مبتنةةی بةةا تةةالش هةةاا علمةةی
خةوثش و بةا اتعةةاا بةه حاصةةل علمةی و دسةتماثه ا خةةوثش از شةناخت راةةاص
الحةةدثث بةةه نقةةد و بارسةةی گةةزارش هةةاا حةةدثثی پاداختةةه و اةةامعی مةةتقن را
پدثد ورده اسةت .اثةن در حةالی اسةت کةه محققةی دثگةا بةا انةدک تفةاوتی در
مبةةانی اةةامعی دثگةةا را پدثةةد ورده کةةه اگاچةةه م ةةان اثةةن دو اةةامد اشةةتااکا
فااوانةةی هسةةت ،امةةا اختالفةةا

اعتبةةار

ن دو ن ةةز هةةا کةةدام در ابعةةادا نةةاا

سنجی دثگةاا اسةت .اثةن پدثةده نةه در م ةان مةذاهب مختلةف بلعةه در ثةو
مذهب و م ان دو اندثسمند هةم مةذهب ن ةز روا داده اسةت .افةزون بةا ن،
دثگا عالمان هم مذهب اثسان ن ةز تمةامی حاصةل تةالش علمةی ثةو عةالم را
در تةةدوثن اةةامعی حةةدثثی بةةه شةةعل مطلةةق نمةةی پذثانةةد و هةةا ثةةو بةةا مبةةانی
راالی خود به نقد و نق

اامد حدثثی عالم هم مذهب خود می پادازنةد و

از م ةةان نتةةاثج حاصةةل مةةده نصة بی را بةةااا خةةود بةةا مةةی گزثننةةد .اثةةن پدثةةده
نمونةةه هةةاثی از نگاشةةته هةةاا حةةدثثی هةةا مةةذهب را بةةه خةةود اختصةةا

داده

است.
تعةةدد و تنةةو در مبةةانی راةةالی نسةةبت بةةه شةةااث

ابةةوص و نقةةد حةةدثث م ةةان

مةةذاهب اسةةالمی و بلعةةه م ةةان عالمةةان مسةةلمان حتةةی در ثةةو مةةذهب کةةار
اامد نگارا حدثث فقهی را م ان مذاهب اسالمی سةخت و ا ةا ممعةن مةی
نماثاند .چااکه ها متن حدثثی ممعةن اسةت در معةاق تعةارق ثةا تةزاحم بةا
مبنةةاثی خةةا

اةةاار گ ةةاد و از حةةد ااةةل اعتبةةار خةةارا شةةود .نت جةةه ا مااعةةا

تمام مبانی مفهوم اةامد نگةارا را بةی معنةا مةی کنةد و ن را بةه حةداال هةاا
معتبا تقل ل می دهد و بی اعتناثی به مبةانی راةالی ارزش علمةی اثةن تةالش
را مورد خدشه ااار می دهد .از سوا دثگا گزثنش مبناثی خةا

و سةنجش

همةةه ا احادثةةث و گةةزارش هةةا مبتنةةی بةةا ن ن ةةز اةةامد حةةدثثی پدثةةد مةةده را
تبدثل به اامعی شخصی و مف د بااا فاد ثا گاوهی خةا
اعتماد و اتعاا دثگاان بدان خواهد شد.
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مةی کنةد و مةاند

از نجا که هدف اصلی در اثن پژوهش اامد نگةارا حةدثث فقهةی در اسةالم
اسةةت و اثةةن مهةةم بةةا نگةةاه راةةالی بةةه حةةدثث و اعتبةةار سةةنجی هةةاا سةةندا بةةا
اساس ن چه ذکا شد حاصل نمی گادد ،باثد ااثگزثنی را ثافت که در ع ن
حفظ اامع ت اثن پژوهش حداال هةاثی از اعتبةار را کةه عادتةا مةورد اهتمةام
عالمةان مسةةلمان اسةت تةةأم ن کنةةد ومةاند از ورود متةةون بةال اسةةتفاده و مةةورد
اعااق همگان در اثن اامد شده و تطوثل نابه اا را رفد کند.
در کنار اعتبار سنجی سندا احادثث نوعی التفا

م ان عالمةان مسةلمان از

مذاهب مختلف اسةالمی واةود دارد کةه بةا صةحت سةنجی متةون حةدثثی ا ةا
گذار بوده و هسةت .اثةن التفةا

نةاظا بةه منبةد حةدثثی و اهم ةت ن در ثةو

مذهب است .در حق قت ثةو نحةوه تةاا ح م ةان متةون حةدثثی تةابد اعتبةار
مصةةدر گزارشةةگا ن واةةود دارد .بةةدثهی اسةةت کةةه اعتبةةار ثةةو مصةةدر در ثةةو
مذهب ثةا در ثةو حةوزه ا دانسةی تةابد عوامةل متعةدد پدثةدار مةی شةود ،امةا
پس از ش و اعتبار ثو مصدر عمده ا تالش هاا علمی پ اامون ن شةعل
مةةی گ ةةاد و بةةه نةةدر

بةةه مصةةادر کةةم اعتبةةار و مةةورد اعةةااق راةةو مةةی شةةود.

اگاچه ممعن است در مصدرا کم اعتبار ن ز حدثثی معتبا ثافت شود.
در م ان معتوبا

و منابد و مصادر ها مذهب می تةوان منةابعی را بةا شةماد

که اهتمةام اةدا اهةل مةذهب و عالمةان ن مةذهب را نسةبت بةه نقةل و نقةد
متون حدثثی به خود اختصا

داده اسةت .اثةن گونةه مصةادر اگاچةه ممعةن

است در م انسان متونی ضع ف به لحاظ سندا و راالی ن ز ثافت شةود امةا
بةةةه اهةةةت دارا بةةةودن نسةةةبت معتنةةةابهی از عوامةةةل اعتبةةةار نةةةزد اهةةةل مةةةذهب
ااثگاهی وثژه ثافته اند.
اتعاا با منابد معتبا نزد اهل مذهب می تواند فاکتور مهمی تلقی گادد کةه
در ع ن حفظ اامع ت نسبت به اثن پژوهش حداال هاا اعتبار را ن ز بةااا
اثن نگارش درپی داشته باشد.
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البته از اثن نعته نباثةد اافةل مانةد کةه ورود ثةو مةتن در منبعةی مةورد اعتبةار
نزد ثو مذهب به معناا تصةح ح ن مةتن و ثةا انععةاس حعةم فقهةی مبتنةی
با ن نسبت بةه ثةو مةذهب ن سةت .چااکةه از گزارشةا

حةدثثی تةا انتسةاب

محتوا و نتاثج به ثو مذهب فاصله اا بس ار از بحث علمی واود دارد کةه
حاکةةت اسةةتنباطی ن مةةذهب تلقةةی مةةی شةةود و البتةةه خةةارا از موضةةو اثةةن
پژوهش است .اثةن پةژوهش بةه هة و عنةوان بةه دنبةاص تحم ةل ثةو مبنةا و ثةا
انتساب ناصح ح ثو محتوا به ه و گاوه و مذهبی ن ست .بلعةه بةه دنبةاص
گزارشگاا نسبت به حجم وااعی حدثث اسالمی است.
دما با د ا وجو

ی

ی د ا غحغه باقی می مانح به بریی م ور ضعمف

ر د ا جامع ح ثی ودر شو ؛ د ا نک ه رد چگونه می یودر ج ردر نکو ؟
تواةةه بةةه اثةةن مهةةم کةةه مخاطةةب اثةةن اةةامد نگةةارا حةةدثثی فق هةةان و عالمةةان
مسلمان هستند در تب ن ک ف ت ابةاان ورود مةواردا از احادثةث ضةع ف و
لو به تعدادا اندک ،در اثن پژوهش نقسی اةدا دارد .از نجةا کةه هةا فق ةه
متناسب با مبانی راالی و حدثثی خود به ثو اامد حةدثثی ماااعةه و از ن
بهاه گ اا می کند ،نه تنها ورود باخی متون ضع ف را بةال اشةعاص مةی کنةد،
بلعةةه فوائةةدا را ن ةةز درپةةی خواهةةد داشةةت .از املةةه ا فواثةةد ن بةةااا فق ةةه
صاحب مبنا می توان به ثافتن ااائن صد و کسف همگااثی ثا تفاو

هةاا

م ان متون گزارشگا سنت و همچن ن ثافتن ااائن ضعف و اسباب تنافا ثو
متن اشاره نمود.
در حق قت اثن پژوهش با التفةا

بةه تعةدد و تفةاو

مبةانی راةالی و حةدثثی

م ان عالمان مسلمان و با احتاام به تمامی اثن مبانی تنها به دنبةاص تسةه ل
دستاسی فقه ه بةه متةون حةدثث فقهةی بةا حةداال هةاا اعتبةارا مقبةوص نةزد
مذاهب است .ما اثةن حةق را بةااا هةا فق ةه مسةلمان از هةا مةذهب اسةالمی
محفةةوظ مةةی دار ثةةم کةةه خةةود بةةا مبةةانی خةةوثش بةةه بارسةةی و صةةحت سةةنجی
گزارشا

پاداخته و مبتنی با فااثند استنباا مقبوص نةزد خةود بةه بهةاه گ ةاا

از حدثث اسالمی ب ادازد.
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ر باب سای ار ب ث فقهی و یفياوب يای مميار مي د

چگونيه ألکي بير ه

د ح؟
بحةةث فقهةةی از دوران هةةاا نخسةةت ن تةةا بةةه بةةه امةةاوز بةةه دنبةةاص تةةالش هةةاا
عالمان مسلمان سازمان و نظةام وثةژه اا ثافتةه کةه در پاتةو ن تتةابد فةاو از
اصةةوص ،مااتةةب بحةةث علمةةی و ک ف ةةت دستاسةةی بةةه فةةاو عدثةةد اثةةن دانةةش
تحقق می ثابد.
روشةةةن اسةةةت کةةةه سةةةاختار بحةةةث فقهةةةی در گةةةذار سةةةال ان بسةةة ار تحةةةوال
تغ ةةاا

و

مهمةةی ثافتةةه و در هةةا دوره اا نعتةةه هةةا و داةةت هةةاثی را تةةابد تةةالش

هاا عالمانه بهاه باده که کارباا و افاده ن را تعامل بخس ده است.
مطالعةةه ا س ة ا تحةةوص سةةاختار بحةةث فقهةةی مةةی توانةةد ظاافةةت ه ةاا تبوثةةب
فقهی و نقاا اساسی تحوص را در اخت ار پژوهندگان معاصا ااار دهد .در اثن
مطالعه افزون با ظاافت هاا تبوثب می توان ادر مت قن ها و امور ابةت در
تبوثةةب فقهةةی را ن ةةز شناسةةاثی نمةةود .اةةدر مت ة قن هةةاا سةةاختارا در بحةةث
فقهی همان چهارچوب اساسی فقه است که تخلةف از ن ماه ةت ا ةا فقهةی
را تحت تأ ا ااار می دهد .در حق قت تول د ادثد در حوزه ا تبوثب فقهةی
اماا است کةه کمتةا مةورد پةذثاش و اابةاص فق هةان اةاار گافتةه اسةت .و اثةن
بةةدان اهةةت اسةةت کةةه امعةةان دستاسةةی بةةه مباحةةث و ردثةةابی ن را در منةةابد
گذشته مسعل می نماثد .اثن ادر مت قن هاا ساختارا ،در حوزه ا مقارنه
م ان مذاهب اسالمی و با تواه به تفاو

هاا فاهنگةی و زم نةه هةاا علمةی

متنو در اثن م ان اهم تی دو چندان می ثابد.
از نجةةةا کةةةه در اثةةةن پةةةژوهش ة موسةةةوعة األحادثةةةث الفقه ةةةة عنةةةد المةةةذاهب
اإلسةةالم ة ة امةةد ورا حةةداکثاا متةةون گزارشةةگا سةةنت در م ةةان مةةذاهب
اسةةالمی بةةه منظةةور بهةةاه گ ةةاا هةةا چةةه ب سةةتا عالمةةان و فق هةةان مسةةلمان از
تمامی حدثث اسالمی مقصود است و ک ف ت ارائه و ساختار بحث فقهی اا
کةةه مبتنةةی بةةا ن متةةون تقس ة م و توزثةةد مةةی گادنةةد حساس ة ت وثةةژه اا مةةی
ثابد.
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اثن حساس ت وثژه را در دو اهت می توان اشاره نمود :
 اوص  :از اهت تول د ادثد و ساختار سازا ابداعی است.در تةةدوثن موسةةوعه اا اةةامد در حةةوزه ا حةةدثث در فنةةاا عةةام اسةةالمی کةةه
فناا مستاک مذاهب محسوب می گادد ،ابدا ساختار ادثد س ب هةاا
ادا به پژوهش می زنةد .سة ب هةاثی چةون تغ ةاا
م ان مناسبا

خواسةته ثةا ناخواسةته

بحث فقهةی ،محةدودثت در امعةان دستاسةی ،خةاوا از عةاف

فقهةةی و ...کةةه نت جةةه اهةةاا ن بةةی مةةا مانةةدن پةةژوهش از اهةةت بهةةاه گ ةةاا
مخاطب است.
 دوم  :مبنا ااار دادن ساختار بحةث فقهةی در ثةو مةذهب بةدون اعتنةابه مذاهب دثگا
تفاو

فاهنگی ،تفاو

همچنةة ن تفةةاو

در پة ش فةاق هةاا فقهةی ،تفةاو

در نةو تفاثةد و

در ک ف ةةت توزثةةد فةةاو فقهةةی در م ةةان مةةذاهب اسةةالمی

همگةةی از عوامةةةل تةةأ ا گةةةذار بةةا تفةةةاو

هةةاا سةةةاختارا بحةةث فقهةةةی م ةةةان

مذاهب اسالمی اسةت کةه خةود از نقةاا امت ةاز داص بةا پوثةاثی اثةن دانةش در
م ان مسلم ن محسوب می گادد .التفا

به اثن مهم امعان تدوثن اةامعی

مبتنةةی بةةا سةةاختار بحةةث فقهةةی نةةزد ثةةو مةةذهب و تةةاوثج ن بةةااا همةةه ا
مةةذاهب اسةةالمی را مسةةعل و بلعةةه ا ةةا ممعةةن مةةی دارد .چااکةةه عالمةةان هةةا
مةذهب در نگةاه اوص انةس بةةا سةاختار فقهةی معهةود در ذهةةن خةود ،مبتنةی بةةا
تبوثب راثج در مذهبی شةان دارنةد و تغ ةا در سةاختار دستاسةی بةه محتةوا را
سخت می نماثد.
مبتنی با اثن نعا

نقش کل دا ادر مستاک هاا سةاختار فقهةی در تةدوثن

اثن اامد حدثثی روشن می گادد.
لذا ساختار بحث فقهی را اوال در حوزه مدونا

حدثث فقهی و به تبةد ن در

حةةوزه بحةةث فقهةةی م ةةان مةةذاهب اسةةالمی مةةورد مطالعةةه اةةاار دادثةةم تةةا اةةدر
مستاک هةاا سةاختارا را اسةتخااا نمةوده و مبتنةی بةا ن سةاختار اةامعی را
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بةةةااا اثةةةن تةةةدوثن اةةةامد طةةةاو کنةةة م کةةةه در عةةة ن ااتنةةةاب از فةةةا

مةةةذکور

دستاسةةی سةةان عالمةةان و فق هةةان اسةةالمی از تمةةام مةةذاهب را درپةةی داشةةته
باشد.
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