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شاخت و سنت نبوی
محمد مصطفی اعظمی  /ترجمه نرگس بهشتی
چکیــده :مناهــج المستشــرقین فــی الدراســات العربیــه االســامیه ،عنــوان مجموعــه ای
دوجلــدی اســت کــه در تونــس منتشــر شــده اســت .جلــد اول آن ،شــامل  8فصــل بــا عناویــن
قــرآن ،ســنت نبــوی و روایــت آن ،ســیره نبــوی ،عقیــده اســامی ،قانــون و شــرع ،فلســفه ،تاریــخ،
لغــت و ادب اســت .در هــر فصــل مقالــه ای بــه بررســی دیــدگاه هــای مطــرح برخــی مستشــرقان
و گاه مســلمانان همفکــر بــا آنــان اختصــاص یافتــه اســت .متــن حاضــر ،ترجمــه مقالــه ای از
محمدمصطفــی اعظمــی ،در نقــد دیــدگاه یــوزف شــاخت اســت کــه در فصــل دوم کتــاب،
ســنت نبــوی و روایــت آن ،بــه چــاپ رســیده اســت.
کلیــدواژه :کتــاب مناهــج المستشــرقین فــی الدراســات العربیــه االســامیه ،دیــدگاه هــای
مستشــرقان ،محمدمصطفــی اعظمــی ،نقــد دیــدگاه ،یــوزف شــاخت ،کتــاب ســنت نبــوی
و روایــت آن.
ّ
ّ
النبوية
والسنة
جوزيف شاخت

ّ
حممد مصطىف األعظمي  /ترمجة :نرجس هبشيت
ً
ّ
أخيــرا ٌ
كتاب مــن جملدين بعنــوان مناهج املستشــرقني يف
صــدر يف تونــس
ّ
ّ
اإلسالمية.
العربية
الدراسات
ّ
ّ
جملــده ّ
الســنة
األول عىل مثانية فصــول حتت عناو ين :القرآن،
وقــد اشــتمل
ّ
اإلســامية ،القانون والشــرع،
النبو ّيــة وروايهتــا ،الســيرة النبو ّيــة ،العقيــدة
ّ
مقالة تبحث يف
الفلســفة ،التار يخ ،اللغة واألدب .واحتوى كل
فصل عىل ٍ
ٍ
ً
اآلراء اليت يطرحها بعض املستشرقنيَ ،ومن يؤ ّيدهم من املسلمني أحيانا.
ٌ
الفارسية ملقالة بقلم ّ
ّ
حممد مصطىف األعظمي
واملقال احلايل هو ترمجة باللغة
ّ
ّ
(الســنة
خمصصة لنقد آراء جوز يف شــاخت ،وقد وردت يف الفصل الثاين
ّ
ّ
ّ
النبو ية وروايهتا) ،من املجلد األول من الكتاب املذكور.

ّ
ّ
العربيــة
األساســية :كتــاب مناهــج املستشــرقني يف الدراســات
املفــردات
ّ
ّ
اإلسالمية ،آراء املستشرقني ،حممد مصطىف األعظمي ،نقد الرأي ،جوز يف
ّ
ّ
شاخت ،السنة النبو ية وروايهتا.

Schacht and the Prophetic Tradition
By: Muhammad Mustafa A›zami
Translated by: Narges Beheshti
Abstract: Manāhij ol-Mustashriqin fi al-Derāsāt
al-Arabia al-Islamiya is the title of a two-volume
book published in Tunisia. The first volume consists of eight chapters whose titles are the Quran,
prophetic tradition and its narration, the prophetic
biography, Islamic belief, law and sharia, philosophy, history, language and literature. In each
chapter, an article discusses the important views of
some Orientalists and sometimes of the like-minded
Muslims. The present paper is the translation of
Muhammad Mustafa A›zami›s article criticizing
Joseph Schacht›s view. It is published in the second
chapter of the book called «Prophetic tradition and
its narration».
Key words: Manāhij ol-Mustashriqin fi al-Derāsāt
al-Arabia al-Islamiya, the orientalists› views, Muhammad Mustafa A›zami, Joseph Schacht, prophetic tradition and its narration.
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1

حیات انســان بر زمین در گرو تشــکیل خانواده اســت و نسل بشر با کنار هم بودن زن و مرد و ازدواج آنان ادامه

محمد مصطفی اعظمی
برگردان :نرگس بهشتی

پیدا میکند .به این ترتیب انسانها متولد میشوند و به جمعیتشان افزوده میشود.
خانواده جامعه کوچکی است و از پیوستن خانوادهها به یکدیگر اجتماعات بزرگتری شکل میگیرند که به
وسیله آنها زندگی بر روی سیاره زمین تداوم مییابد .بنابراین میتوان گفت وجود انسان و پرورش او در سایه
اجتماعیبودن اوست.
انســان اجتماعــی بــه دنبــال بــرآوردن نیازهــای مادی و معنــوی ،خواســتها و انتظــارات خود همــواره تالش
میکنــد تــا بهترینهــا را بــرای خود برگزیند .بــه این ترتیب رقابت و تنازع در بین انســانها ایجاد میشــود .اگر
توجه انســان تنها به برآوردن این خواســتها و تمایالت باشــد ،هرج و مرج زندگیاش را فرامیگیرد و انسان به
حیوانی خشــمگین و بدخلق تبدیل خواهد شــد .به همین دلیل هر اجتماع انســانی ،هرچند مادی به قانون
نیاز دارد؛ قوانینی که بر اســاس عرف ،مقدســات ،قواعد و سنتهاســت و عجیب نیست که دزدان دریایی
هم قانون و عرف و سنت داشتهاند.
هدف اصلی قانون تنظیم زندگی انسانهاست تا در پرتو حا کمیت آن بر جامعه ،زندگی اجتماعی انسانها
ادامه پیدا کند و پیش رود .بنابراین آشــکار اســت که تغییر در ارزشهای انســانی و رســوم هر جامعه و تحول
در اندیشههای اجتماعی آن ،موجب تغییر در قانون یا نظام حا کمشود .بهترین شاهد برای این سخن توجه
ً
به سرزمینهایی است که نظام حا کم بر آنها تغییر کرده و مثال از سرمایهداری به کمونیستی یا سوسیالیستی
تبدیــلشــدهاند و بــا اینکــه این دو نــوع حکومت از اصول فکری یکســانی نشــئت گرفتهاند ،ولــی تغییر نظام
حاکمیتی آنها موجب تغییر قوانین شده است.
بــا نگاهــی بــه جزیرةالعــرب در قــرن  6میــادی درمییابیم کعبه نمــاد وحدت مســلمانان و اولیــن خانه برای
عبــادت خداونــد یگانــه بــر زمیــن 2،بــا بتهای بیشــماری احاطه شــده بــود ،به طــوری کــه در روز فتح مکه
اطرافش  360بت وجود داشت.
خاورشناس میور ،در اینباره میگوید :
اعتقاد عرب بر دوگانهپرســتی ریشــهداری اســتوار بود که در طول ســالها هیچ وقت سست
نشــد و قرنها در مقابل همه تالشهای تبلیغ مســیحیت از ســوی مصر و ســوریه ایستادگی
کرد.

3

« .1مناهج المستشــرقین فی الدراســات العربیة االســامیة» عنوان مجموعهای دوجلدی اســت که در تونس منتشرشــده است .جلد اول آن شامل 8
فصل با عناوین قرآن ،سنت نبوی و روایت آن ،سیره نبوی ،عقیده اسالمی ،قانون و شرع ،فلسفه ،تاریخ ،لغت و ادب است .در هر فصل مقالهای
به بررسی دیدگاههای مطرح برخی مستشرقان و گاه مسلمانان همفکر با آنان اختصاص یافته است.
متن حاضر ،ترجمه مقالهای از «محمد مصطفی اعظمی» در نقد دیدگاه «یوزف شــاخت» اســت که در فصل دوم کتاب ـ ســنت نبوی و روایت آن ـ به
چاپ رسیده است.
اعظمی ـ اســتاد علوم حدیث در دانشــگاه ملک ســعود و پرینســتون ـ دکترایش را در دانشــگاه کمبریج در ســال  1967به اتمام رســاند .او دارای تألیفات
متعددی به زبان عربی و انگلیسی است .یکی از کتابهای او که با عنوان «اصول الفقه االسالمی للمستشرق شاخت» از انگلیسی به زبان عربی
ترجمه شده است ،کتابی مستقل در نقد یکی از تألیفات شاخت به نام « Jurisprudence«The Origins of Muhammadanاست.
 .2آلعمران.96 ،
3. The Life of Mahomet, Sir William Muir, P.Lxxxii-iii.
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یوبن تنس و تخاش 

در معاملههــای تجــاری رباخواری شــایع بود .قبیله بــه اجتماع آنها

َ َّ
ََ
ْ َ
َ ٌ ْ
اهَّلل الكـ ِـذ َب ِإ ّن الذيـ َـن
َو هــذا حـ
ـرام ِل َتف َتـ ُـروا علــى ِ
ْ َ ََ
ْ َ
ْ
ُ َ 6
اهَّلل الك ِذ َب ال ُيف ِلحون.
َيف َت ُرون على ِ

رسمی برای شکایت از ظلم و دادخواهی وجود نداشت و دشمنیها
َ
بــا انتقــام و خونخواهی یــا از راه انتخاب َحکمی که هر دو طرف او را

هنگامــی کــه در مدینــه گــروه کوچکــی شــکل گرفــت کــه بــه دیــن

اتحــاد میبخشــید .دولــت رســمی حاکــم نبــود و بــه تبــع آن نهادی

قبول داشتند حل میشد.

پیامبر(ص) ایمان داشــتند ،این امکان فراهم شــد تا دولت اسالمی
بر اســاس عقیده به اســام و با التزام به آیات قرآن تشــکیل شــود .در

در ایــن جامعــه دوگانهپرســت و در اجتماعــی که نه قوانیــن عادالنه

ایــن دولــت نوپا حق تشــریع تنها از آن خدای یکتا بــود ،به طوری که

حکمفرمــا بــود و نــه دینــی الهــی وجــود داشــت ،خــدای متعــال

خداوند پیامبرش(ص) را اینگونه راهنمایی میکند:
َْ َ َ
َ
ُ َّ َ َ ْ َ
َ
ناك َعلى َشـ َ
ثم جعل
ـريع ٍة ِم َن ال ْم ِر ف ّات ِب ْعها َو ال ت ّت ِب ْع
َ ْ َ َّ
َ
َ ْ ُ َ 7
َ
واء الذين ال يعلمون.
أه

بدترین شرایط و دشمنیهای بسیار تبلیغ کرد .این در حالی بود که

بــه همین دلیل در این حکومت هیــچ کس اجازه ندارد برای خود یا

قبــل از بعثــت پیامبر(ص) ،مبلغان مســیحی و شــاعرانی که بتها

نگــذاری کند؛ زیرا این حــق مخصوص خدایی
دیگــر افراد بشــر قانو 

را مســخره میکردند با چنین مخالفتهایی از سوی دوگانهپرستان

است که خالق کل جهان و همه موجوداتش از جمله انسانهاست،

مواجه نشده بودند .پس چرا این سنگدلیها و رنجهای بیحساب

امــا خــدای متعال خود این حق را به پیامبرش(ص) عطا کرد و به او

نصیب پیامبر(ص) و یاران نیکش شد؟

فرمود:

فرستادهاش را با دینی جاودان مبعوث کرد.
اصــول دین اســام را به مدت ده ســال در مکه در
رســول خــدا(ص)
ِ

ســختگیریها تنهــا به ایــن دلیل بود که مشــرکین بهخوبــی نتیجه و
پیامد شهادت به «ال اله اال اهلل» را درک کرده و فهمیده بودند که این
ِ
تنها یک عبارت معنوی بیاثر نیســت ،بلکه شــهادت به این کلمه
نوعــی فرمانبــرداری و تســلیم کامــل در برابــر خــدا را طلــب میکند.
اطاعــت کامــل انســان در همــه جنبههــای عقلی و عاطفــی ،روحی
و جســمی ،تجــاری و سیاســی ،اداری و قانونگــذاری ،عبــادت و

بــه ایــن ترتیب خداونــد اطاعت از دســتورات پیامبر را بر مســلمانان

دادوستد و احکام؛ همانگونه که قرآن به آن اشاره میکند:
َ
ُق ْل إ َّن َصالتي َو ُن ُســكي َو َم ْح َ
ياي َو َمماتي ِ ّل َر ِّب
ِ
َ َ ُ
ْ َ َ َ
َ َ
َ َ ُ
شــر يك ل ُــه َو ِبذا ِلــك أ ِم ْر ُت َو أ َنــا أ َّول
ل
ميــن
عال
ال
*
ِ
4
ُ
الم ْس ِل ِمين.

9
واجب کرد و در آیات زیادی این واجب را به آنان یادآوری کرد:
َ
طيعــوا َ
اهَّلل َو َأ ُ
يــا َأ ُّي َهــا َّالذيـ َـن َآم ُنــوا َأ ُ
طيعوا َّالر ُســول َو
َ ُ َ
َ
ُأولــي ْ َال ْمــر م ْن ُك ْم َفإ ْن َت َ
ناز ْع ُت ْم في شـ ْـي ٍء فـ ُـر ّد ُوه ِإلى
ِِ
ِ
ِ
َ َْ ْ ْ
ْ ُ
َ
ُ
ْ
ُ
ُ
ْ
َ
َ
ُ
ْ
ّ
ـاهَّلل و اليــو ِم ال ِخ ِــر
ـول ِإن كنتــم تؤ ِمنــون ِبـ ِ
ِ
اهَّلل و الرسـ ِ
َْ
َ
ً
َ
َ
ْ
10
ذ ِلك خ ْي ٌر َو أح َس ُن تأويال.
َّ
َ
َ َ
طيعوا َ
اهَّلل َو َأ ُ
َو َأ ُ
طيعوا َّالر ُســول َو ْاحــذ ُر وا ف ِإ ْن َت َول ْي ُت ْم
ْ ُ ْ
َ َ ََ
ُ 11
ف ْاعل ُموا أ ّنما َعلى َر ُسو ِل َنا ال َبالغ ال ُمبين.

خداوند متعال در قرآن بر این واقعیت تأ کید میکند که حق تشــریع
و قانونگذاری تنها مخصوص خداست و میفرماید:
ُ َ
َ ُ
َ ْ َْ َ
اهَّلل ّالــذي َخ َل َــق َّ
ــماوات و الرض في
الس
ِإ ّن َر َّبك ُــم
ِ
َ
َّ َ
ْ
ِس َّــت ِة أ َّيــام ُث َّــم ْاس َــتو  َ َ ْ َ ْ
ش ُيغ ِشــي الل ْيــل
ى علــى العــر ِ
ٍ
َّ َ ُ
ً َ َّ
الش ْــم َس َو ْال َق َم َــر َو ُّ
الن ُج َوم
هــار َي ْطل ُب ُــه َحثيثــا و
الن
َ
َ َ
ُ َ َّ
بار َك ُ
رات بأ ْمر ِه أال َل ُه ْال َخ ْل ُــق َو ْال ْم ُر َت َ
اهَّلل َر ُبّ
مســخ ٍ ِ ِ
ْ َ
َ 5
العالمين.
و:

ُ َْ
ُ ُ
ٌ
ُ ْ َ
َو ال َتقولوا ِلما َت ِصف أل ِس َن ُتك ُم الك ِذ َب هذا َحالل

 .4االنعام162 :و .163
 .5االعراف.54 :
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َ َّ ْ ُ
َّ
ُ
َّالذيـ َـن َي َّتب ُع َ
الن ِب َّي ال ِّمـ َّـي الذي َي ِجد َون ُه
ون َّالر ُســول
ِ
ْ
َ
َ ُْ ً َْ
ُ
ّ
ْ
راة َو ْال ْنجيــل َيأ ُم ُر ُهــمْ
ْ
مكتو بــا ِعندهــم ِفــي التــو ِ ِ
ُْْ َ َ ُ ِ ُ
َ
ّ
ب ْال َم ْعـ ُـروف َو َي ْن ُ
ُ
هاهـ ْـم َعـ ِـن المنكـ ِـر و ي ِحــل لهـ ُـم
ِ
ِ
َ
َ
َ ُ َ ُّ َ َْ ُ ْ َ
ّ
ـث َو َي َض ُع َع ْن ُهمْ
ّ
ـات و يحـ ِـرم علي ِهــم الخبا ِئـ
الط ِيبـ ِ
ْ َ ُ ْ َ ْ َ ْ َ َّ
َ ْ َ َْ
8
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و بــه ایــن ترتیــب ایــن واقعیــت کــه خداوند بــه پیامبــرش(ص) حق
قانونگذاری داد ،در میان مســلمانان به امری مســلم و بدیهی تبدیل
 .6النحل.116 ،
 .7النحل.116 :
 .8االعراف.157 :
َ
َ
َ َ َُ َ
ــول ُه َو ال َت َو َّل ْوا َع ْن ُه َو َأ ْن ُت ْم َت ْسـ َـم ُع َ
ذين َآم ُنوا َأ ُ
 .9همچنیــن ر.ک بــه« :يــا أ ُّي َهــا ّال َ
ون»؛
طيعــوا اهَّلل و رس
َ
ُ
َّ ُ َ
ُ
ــول َف َق ْــد أ َ
طــاع َ
(االنفــال«َ )20:م ْ
اهَّلل »...؛ (النســاءَ ْ...« )80 :و مــا آتاكـ ُـم َّالر ُســول
ــن ُي ِطــع الرس
َ ُ ُ ُ َ َ ُ ْ َ َُِْ
ْ
َ
ُ
فخذوه و ما نهاكم عنه فانتهوا ( .»...الحشر)7 :
 .10النساء.59 :
 .11المائده.92 :
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شــد و قرآن و ســنت پیامبر(ص) ،منابع اصلی دین را تشکیل دادند.

مخالفــت بــا آن را ضــروری دیدنــد؛ ز یــرا بــا دورکــردن مردم از ســنت

مســلمانانی کــه در اعتقاد ،قــول و عمل با جاهلیت قطــع رابطه کرده

پیامبر(ص) و ایجاد شــک دربار ه جایگاه آن ،دس ـتاندازی به قرآن

بودند ،کتاب و سنت را هدایتگر خود و جوامع و حکومتهای عالم

و بازیچه قراردادن آن کار راحتی بود.

اسالمی قرار دادند و در همه شئون از آنها هدایت الهی را طلب کردند.

استعمار دستبهکار شد و گروهی را سامان داد که در ابتدا احادیث

تا زمانی که مســلمانان در مســائل فردی و اجتماعی خود به این دو

جهاد مســلحانه و ســپس همه ســنت پیامبــر(ص) را انــکار کردند.

منبــع مراجعــه میکردند ،مقتــدر و قدرتمند بودند .ایــن وضعیت تا

توفیــق صدقــی در مصر ،عبداهلل جکر الوی و پیامبری دروغین به نام

قرنها ادامه داشــت تا اینکه مسلمانان در دین خود سست شدند و

میرزا غالم احمد قادیانی در هند پرچمداران این جریان شدند.

از دستورات قرآن و سنت فاصله گرفتند .در نتیجه جامعه اسالمی
گرفتــار ضعــف نظامــی ،ســقوط سیاســی و فقــر اقتصادی شــد .این
مشــکالت باعث شــد تا اســتعمار بر ســرزمینهای عالم اسالم یکی
بعــد از دیگــری تســلط پیــدا کنــد و بهتدریــج بیشــتر ســرزمینهای
اسالمی به دست استعمارگران افتاد و مسلمانان در جایجای این
مستعمره ،طعم تلخ ذلت و خواری را چشیدند.

جریــان خدشــه بــه ســنت پیامبــر(ص) تنهــا توســط روش ـنفکران،
غــربزدگان و دستنشــاندگان آنــان و ورشکســتگان فکــری دنبال
نشــد ،بلکــه غــرب ارتشــی از مستشــرقین بــه وجــود آورد و بــه آنــان
امکانات مادی داد و دستشــان را باز گذاشــت تا هر بحثی را مطرح
کننــد و برای آنکه کســی به آنان اعتراضی نکند ،برایشــان هالهای از
تقــدس ایجاد کرد و به این ترتیب آنان به پیشــتازان مبارزه با ســنت

در برخــی مناطــق هماننــد هنــد ،عــدهای از مســلمانان قیــام کردند
و پرچــم جهــاد را برافراشــتند و تــاش کردنــد تــا سرزمینهایشــان
را از اســتعمارگران پــس گیرنــد .اگرچــه بعضــی از قیامهــا در برابــر
اســتعمارگران بــه نتیجه نرســید ،ولــی همین تحرکات باعث شــد تا
اســتعمارگران بــه اهمیت روح جهاد مســلحانه و شــهادتطلبی در
میان مسلمانان پی ببرند.

پیامبر(ص) تبدیل شدند.
نبرد با سنت پیامبر(ص) از بیرون و درون جامعه اسالمی آغاز شد.
لشــکر داخلی آنها از روشنفکران و شکستخوردگان فکری تشکیل
شــده بــود و در خــارج پیشقراوالنــی بــه نام مستشــرقان داشــتند که
تبلیغــات و انتشــار نظرات آنها موجب حفظ و رشــد ایــن دیدگاه در
جایجای عالم اسالم شد.

اســتعمارگران دریافتنــد برای دســتیابی به اهداف خویــش و تبدیل
ً
عالــم اســام بــه جامعــهای زیردســت و کامــا مطیــع غــرب ،بایــد
خصوصیات و ویژگیهای آن را بشناسند.

در قــرن گذشــته دو نفر به نامهــای «گلدزیهر» و «اســنوک هورگرونیه»
از سردمداران لشکر مستشرقین بودند که بیشتر عمر خود را در علوم
اســامی گذراندنــد و هر دو با جایگاه ســنت پیامبــر(ص) و اصالت

نظام حا کم بر جامعه اسالمی ،دستاورد اجرای قوانین الهی و تعلیم

تشــریعات اســام بــه مخالفــت پرداختند و ســنت و شــریعت را که

و تربیت اســامی اســت .پس طبیعی اســت که غرب برای رســیدن

همه مسلمانان به آن معتقد بودند زیر سؤال بردند.

بــه اهدافش تالشکند تا شــریعت اســام را بیتأثیر کنــد و در اعتبار
و درســتی منابع اسالمی شــک و تردید ایجاد کند تا مسلمانان هیچ
وقت به فکر بازگشت به اسالم و تعالیم آن نباشند.

با وجود تالش بســیار این دو نفر نتوانســتند نظریهای کامل و منسجم
ً
مطرح کنند و به عقیده مسلمانان خصوصا درباره سنت پیامبر(ص)
و شریعت اسالم خدش ه وارد کند ،اما کسی که توانست در اینباره به

یکی از منابع اصلی شــریعت اســام قرآن اســت .کتابی که مســائل
ّ
کلی دین را در بردارد و تفسیر این مسائل نیازمند مبلغ و پیامآور آن،
ً
یعنی پیامبر(ص) است .مثال نماز یکی از ارکان دین اسالم است و

کــرد .به این ترتیب پروفســور شــاخت بــه جایگاهی دســت یافت که

در قرآن دهها بار به اقامه آن دستور داده شده است ،ولی روش اقامه

پیش از او هیچ مستشرقی به آن نرسیده بود .

آن در قــرآن بیان نشــده اســت و ایــن پیامبر(ص) بود کــه روش اقامه
نمــاز و ارکان و اذکار آن را بــرای مســلمانان بیــان کــرد و همیــن مثال
بهخوبی اهمیت سنت و جایگاه آن در تشریع را نشان میدهد.

نظریه جدید و کامل ـ هر چند غیر مطابق با واقع ـ دست یابد ،پروفسور
جــوزف شــاخت بود کــه نظریهاش را بــر پایههای فقه اســامی متمرکز

شاخت برای بیان نظریاتش کتابهای بسیار و مقاالت متعددی به

زبانهای انگلیسی ،فرانسوی و آلمانی منتشر کرد و کتاب المدخل
الی فقه االسالمی « »Introduction to Islamic Lawرا تألیف کرد.

اســتعمارگران بیــش از هــر چیــز بــا ســنت پیامبــر(ص) در افتادنــد و
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از معروفترین تألیفات او کتاب اصول الشریعة المحمدیة «»Jurisprudence The origins of Muhammdan

در قـــــرن گذشـــــته دو نفر به
نامهای «گلدزیهر» و «اسنوک
هورگرونیـــــه» از ســـــردمداران
لش ـ ــکر مستشـــــرقین بودند که
بیشـــــتر عمر خـــــود را در علوم
اسـ ـــامی گذراندند و هر دو
با جایگاه ســـــنت پیامبر(ص)
و اصالت تشـــــریعات اســـــام
ب ـ ــه مخالفـــــت پرداختنـــــد و
س ـ ــنت و شـــــریعت را که همه
مسـ ـــلمانان بـــــه آن معتقـــــد
بودنـــــد زیـــــر ســـــؤال بردند.

است که در دانشگاههای غرب با تقدیر و اقبال بسیاری مواجه شد.
پروفسور گیب درباره این تألیف گفته است:
ایــن کتــاب در آینــده مبنــای هر تحقیقی درباره تمدن اســام و شــریعت اســامی در جهان
غرب خواهد شد.
همانگونه که پروفســور کولســون اســتاد فقه اسالمی دانشــگاه لندن ،شــاخت و نظریهاش را اینگونه تحسین
کرده است:
شاخت نظریهای درباره اصول شریعت اسالمی پدید آورد که با همه گستردگیاش غیرقابل
رد است.
ً
دیدگاههای شــاخت تقریبا بر همه مستشــرقان تأثیر گذاشــته اســت و بهخوبی میتوان اثرات آن را در نظرات
محققینــی چــون اندرســون ،روبســون ،فیــز جرالد ،کولســون و باســورث که در حوزه شــریعت اســام تحقیق و
مطالعه میکنند مشاهده کرد .البته این تأثیر در مستشرقان خالصه نشد و در میان مسلمانانی چون فیضی،
فضــل الرحمــن و نیــازی نیز که تحقیقات و نظریات غربیان را بررســی میکردند رســوخ کرد ،به طوری که این
دانش وارداتی بر معلومات صحیح آنان درباره اسالم و شریعت اسالمی چیره شد.
در هر حال کتاب شاخت تالشی برای قطع ریشههای شریعت اسالمی و ابطال تاریخ آن بود .در یک جمله
او همه علمای مسلمان در سه قرن اول را دروغگویانی دانست که تمام شریعت را از خود ساختهاند.
با وجود اهمیت سخنان شاخت و تالش او برای انهدام دوره طالیی جهان اسالم ،در غرب که مدعی آزادی
و آزاداندیشی است ،هیچ دانشجوی دانشگاه لندن و دانشگاه کمبریج از جهت علمی و اخالقی حق ندارد
موضوع پایاننامهاش را نقد و بررسی کتاب «اصول الشریعة المحمدیة» شاخت قرار دهد.
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شــاخت به اســطورهای تبدیل شــده است که در ورای هر نوع نقدی قرار دارد و حتی اگر کسی نگاه چپ به او
بکند جز طرد نصیبی ندارد؛ همانگونه که برای یکی از اساتید دانشگاه آ کسفورد چنین اتفاقی افتاد.
ً
دیدگاه شاخت درباره فقه اسالمی و خصوصا سنت نبوی را میتوان اینطور خالصه کرد:
شاخت معتقد است که قانون و شریعت تا حد زیادی خارج از محدوده دین است.
او این نظر را در کتاب المدخل الی فقه االسالمی 13صریحتر بیان کرده است و میگوید:
تــا اواخــر قرن اول فقه اســامی ـ به معنای اصطالح ـیاش ـ وجود نداشــت؛ همانگونه که در
عصــر پیامبــر ،قانون ـ شــریعت ـ خــارج از محدوده دین بود و هیچ مخالفــت دینی و اخالقی
درباره برخوردی خاص با نوعی رفتار وجود نداشت .بنابراین قانون چیزی بود که مسلمانان
چندان به آن اهتمامی نداشتند و نسبت به آن بیتفاوت بودند.
این نظریه جوهر و اســاس همه کتابهای شــاخت اســت :زمانی که قانون و شــریعت خارج از محدوده دین
باشد و پیامبر(ص) صحابه و تابعین به آن بیتوجه باشند ،بنابراین هیچ اهتمامی به آن وجود نداشته و اگر
در تاریخ هم چیزی یافت شود ،موقتی و تنها مربوط به همان زمان است.
 .12ر.ک به« :السنة و مکانتها فی التشریع االسالمی» ،مصطفی سباعی ،ص .27
 .13ص .19
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به این ترتیب آنچه در منابع ما درباره تالش همیشگی پیامبر(ص) و اندیشمندانی از صحابه و تابعین درباره
قوانین و شــریعت اســام وجود دارد ،دروغین و ســاختگی است .این سخن اســتنتاج از کتابهای شاخت
نیست ،بلکه او بهوضوح و صراحت این مسئله را بیان میکند و میگوید:
پذیرش اعتبار حتی یک حدیث فقهی که نســبت صحیحی با پیامبر[ص] داشــته باشــد،
دشوار است.

14

بــدون شــک ادعــای بیتوجهی پیامبــر(ص) و صحابه و تابعین بــه قانونگذاری ،اعتقاد به اینکه تشــریعات
اســام بــه دیــن مربــوط نیســت و حتــی یــک حدیــث صحیــح فقهی منســوب بــه پیامبــر(ص) وجود نــدارد،
ِ
مقدماتی هســتند که نتایج آن همان اهداف مقبول و مطلوب دشــمنان اســام اســت که میتوان به برخی از
آنها اشاره کرد:
 .1خواســت مردم و اراد ه حا کمان برای بازگشــت به شــریعت اســام بیمعنی است؛ زیرا شــریعت و قانون در
واقع جدا و خارج از محدوده دین است.
اسالمی مبتنی بر قرآن و سنت رسولاهلل(ص) نیست؛
 .2آنچه فقه اســامی نامیده میشــود ،در حقیقت فقه
ِ

این نظریه جوهر و اساس همه
کتابهای شـــــاخت اس ـ ــت:
زمانـــــی که قانون و ش ـ ــریعت
خـــــارج از مح ـ ــدوده دی ـ ــن
باشـــــد و پیامبر(ص) صحابه
و تابعیـــــن بـــــه آن بیتوج ـ ــه
باشـــــند ،بنابرای ـ ــن هی ـ ــچ
اهتمامی به آن وجود نداشته
و ا گـــــر در تاریخ ه ـ ــم چیزی
یافت شـــــود ،موقت ـ ــی و تنها
مربوط به همان زمان است.

زیرا چیزی که بتوان آن را ســنت پیامبر(ص) نامید وجود ندارد ،بلکه قســمت زیادی از فقه اســامی برگرفته
از شــرایع یهــود ،کنیســهها و دینهــای دیگر اســت کــه به اضافــه اجتهادات مجتهدین شــریعت را تشــکیل
دادهانــد 15.بنابرایــن مســلمانان میتواننــد از میــان قوانینــی کــه غربیهــا وضــع کردهانــد ،هر چــه میخواهند

اقتبــاس کننــد ،بــدون آنکــه کوچکتریــن نگرانــی دربــاره مخالفت آن با دینشــان احســاس کننــد .حتی اگر
خواستند میتوانند این قوانین را فقه اسالمی بنامند .در این صورت آنان به همان چیزی دست مییابند که
پیشینیانشان با اقتدا به پیامبر(ص) به آن رسیدند.
ایــن ادعــا در بردارنــده چندین خطای بزرگ روششناســانه اســت کــه هر کــدام از آنها برای رســیدن به نتایج

نادرســت کافی اســت .پیش از بحث در اینباره ســزاوار اســت از پروفسور شــاخت درباره نام کتابش «اصول
الشریعة المحمدیة» بپرسیم :آیا مسلمانان شریعتشان را به این عنوان مینامند یا این نامگذاری تالشی دیگر
برای محو حقایق است؟
به طور کلی شاخت دو بار در روش کار مرتکب خطای فاحش شد:
 .1او عاقالنه و منطقی فکر نکرد؛ زیرا اگر این کار را میکرد به نتیجه عکس این میرسید.
 .2شاخت در ساخت نظریهاش به منبع اول اسالم ،یعنی قرآن کریم مراجعه نکرد ،بلکه آن را کنار گذاشت
و نظریهاش را مخالف مفاهیم قرآن بنا کرد.
بــر اســاس عقل دگرگونی در ارزشهــای اخالقی و نظریات اجتماعی در هر جامعــه ،موجب تغییر در قوانین و
سیســتم و مبانی احکام در آن اجتماع میگردد .در این صورت عجیب و دور از ذهن نیســت که اســام برای
امتی که با عقاید جاهلی قطع ارتباط کرده است نظام قانونی جدیدی نیاورد!
ً
بــا آمــدن اســام در جامعــه مبانی قانونی جدیدی شــکل گرفت و مقدســاتی به وجــود آمد که قبــا رایج نبود.
اســام بســیاری از احکام و مقدســات و تعامالت زندگی جاهلی را لغو کرد و چیزهای بهتری را جایگزین آن
کرد .همچنین به امور پســندیدهای که در جاهلیت رواج داشــت ،عمق دیگری بخشــید و به آن بار ارزشــی و
وجههای اعتقادی داد.
14. The Origins of Muhammadan Jurisprudence, Schacht 34
)15. Foreign Elements in Ancient Islamic low journal of comparative legislation and international low, Schacht,vol xxxll(1950
partsiii, Iv,pp9-17j

سالبیستونهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

170

43

یوبن تنس و تخاش 

اگر شاخت در اینباره کمی منطقی فکر میکرد ،درمییافت در شرایطی که جامعه اسالمی تازه شکل گرفته
بــود ،زنــده نگهداشــتن و حفــظ تشــریعات پیامبــر(ص) بیش از هــر چیز ضرورت داشــت ،ولی شــاخت تفکر
عقالنی را کنار گذاشت و در محاسباتش دچار اشتباه شد.
خطای واضح دیگری که او بهعمد مرتکب شــد و غیرقابلبخشــش اســت ،تجاهل او نســبت به قرآن کریم و
نادیده گرفتن مضامین آن است.
بدون تردید مسلمانان و غیرمسلمانان همگی اتفاقنظر دارند که پیامبر(ص) برای هدایت امتش کتابی آورد
که در محتوای آن شبههای نیست و در طول قرنها در آن تغییر و تحریف و تبدیلی صورت نگرفته است.
پیامبــر(ص) و مســلمانان بــدون شــک ایمان دارند که این کتاب از ســوی خداســت ،هر چند برخــی از افراد
شکا ک و غیرمسلمان بر وحیانیبودن قرآن اشکال وارد میکنند .ولی همین افراد نیز مادامی که درباره اسالم
و پیامبر(ص) آن و مسلمانان سخن میگویند ،برای درک موضوع موردبحث خود باید به این کتاب مراجعه
کننــد .هــر محققــی ولــو اینکه غیرمســلمان باشــد باید بین آنچه خــود به آن اعتقــاد دارد و آنچه مســلمانان به
آن معتقدنــد فــرق بگــذارد .بنابرایــن اگر درباره عقیده مســلمانان تحقیــق میکند باید بر پایــه اعتقادات آنان
مباحث را دنبال کند ،نه بر اساس توهمات خودش!
این اشتباهی است که بیشتر مستشرقان گرفتار آن هستند .آنان مسائل را بر اساس دیدگاه مسلمانان بررسی
نمیکننــد ،بلکــه اعتقادات خود را به عنوان اعتقادات مســلمانان فرض میکننــد و از آنها احکامی ناهنجار
و دور از ذهن به دست میآورند.
آیا بر اساس تعالیم قرآن ،قانون و شریعت ـ همانگونه که شاخت به آن معتقد است ـ امری جدا از دین است؟
با مراجعه به قرآن درمییابیم که خداوند متعال به بندگانش دستور میدهد تا در همه حاالت زندگی مطیع
او باشند.
َ َ
ُ
َّ َ ّ ْ َ
ُْ َ
َ َ
ُ
ريك َل ُه َو بذ ِل َك أ ِم ْر ُت َو أ َنا أ َّو ُل ْال ُم ْس ِل َ
عال َ
ي َو َم ْح َ
مين.
مين * ال ش
ياي َو َمماتي ِل ر ِب ال
ي َو ن ُسك 
قل ِإ ّن َصالت 
ِ

16

َ
َّ ْ َ َّ َ ُ
َ َْْ َ
ْ
َّ َ َّ ُ َّ ْ َ
إ َّن َر َّب ُك ُم ُ
اهَّلل ّالذي َخ َل َق َّ
ََ َْْ
هار َي ْطل ُب ُه
ش ُيغ ِشــي الليل الن
الس
ِ
ِ
ــماوات و الرض ف َي ِس َــت ِة أي ٍام ثم اســتو َى على العر ِ
َ ُ ْ َ ْ ُ َ ْ ْ ُ َ َ َ ُ َ ُّ ْ َ
َ ً َ َّ ْ َ َ ْ َ َ َ َ ُّ ُ َ ُ َ َّ
ْ
َ 17
رات ِبأم ِر ِه أال له الخلق و المر تبارك اهَّلل رب العالمين.
حثيثا و الشمس و القمر و النجوم مسخ ٍ
َ ُ َْ
َُ ُ
ْ َ َ َّ َّ َ َ ْ َ ُ َ َ
ََ
ٌ
ُ ْ َ
َ ٌ ْ
ون َعلى
اهَّلل الك ِذب ِإن الذين يفتر
َو ال تقولوا ِلما ت ِصف أل ِس َن ُتك ُم الك ِذ َب هذا َحالل َو هذا ح
رام ِل َتف َت ُروا على ِ
ْ َ
ُ ْ ُ َ 18
اهَّلل الك ِذ َب ال يف ِلحون.
ِ
َ
َ َّ ْ َ ْ َ
َ
ُ َّ َ َ ْ َ
ناك َعلى َش َ
ريع ٍة ِم َن ْال ْمر َف َّاتب ْعها َو ال تتبع أه َ
واء ّال َ
َ ْ ُ َ 19
ذين ال يعلمون.
ثم جعل
ِ
ِ ِ
ٌ َ ْ َ ْ ُ ُ َ ٌ َ َّ
َّ ُ َ َّ
َ ُ ْ ُ ْ َ ُ َ 20
بارك فات ِب ُع ُوه َو اتقوا لعلكم ترحمون.
َو هذا ِكتاب أنزلناه م
َّ َ ْ َ ْ َ ْ َ ْ
َ ُ ْ
ً
َ ْ َ ّ َ ْ ُ َ َ ْ َ َّ
َ َ
َ َ
راك ُ
21
نين خصيما.
اهَّلل َو ال تك ْن ِللخا ِئ
اس ِبما أ
الن
ن
ي
ب
م
ك
ح
ت
ل
ق
ح
ال
ب
تاب
ك
ال
ِإنا أنزلنا ِإليك
ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
 .16االنعام.163-162 :
 .17االعراف.54:
 .18النحل.116 :
 .19الجاثیه.18 :
 .20االنعام.155 :
 .21النساء.105 :
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َو َّاتب ْع ما ُيوحى إ َل ْي َك َو ْاصب ْر َح َّتى َي ْح ُك َم ُ
اهَّلل َو ُه َو َخ ْي ُر ْالحا ِك َ
مين.
ِ
ِ
ِ

22

ُ
َ
ُ ُ َ َ
الر ُسول َو َأ َط ْعنا ُث َّم َي َت َو َّلى َف ٌ
َ
ريق ِم ْن ُه ْم ِم ْن َب ْع ِد ذ ِل َك َ
ولئ َك ب ْال ُم ْؤ ِم َ
نين * َو ِإذا ُد ُعوا ِإلى
أ
ما
و
ِ
َو َيقولون َآم ّنا ِب ِ
اهَّلل َو ِب ّ ِ
ِ
ُ َ ْ ُ ُْ َ ْ
َ ُُ
ريــق م ْن ُه ْم ُم ْعر ُض َ
اهَّلل َو َر ُســوله ل َي ْح ُك َــم َب ْي َن ُه ْــم إذا َف ٌ
ــون * َو ِإ ْن َيك ْن ل ُه ُم ال َح ّــق َيأتوا ِإل ْي ِه ُمذ ِعنيـ َـن * أ في قل ِوب ِه ْم
ِ
ِِ ِ
ِ
َ ِ
ِ
ُ
َ
َ
َ
َ
ْ
ُ
َ
َ
ْ
َ
ُ
َ
َ
ّ
ْ
ٌ
ّ
َ
َ
ْ
َ
َ
ُ
َم َرض أم ْار ُ
تابوا أ ْم َيخافون أن َيحيف ُ
ولئك ُه ُم الظا ِل ُمون إنما كان ق ْول ال ُمؤ ِم َ
نين ِإذا
اهَّلل عل ْي ِه ْم َو َر ُســوله َبل أ ِ
*ِ
َ ِ
ُ
َ
َ
ْ
ُ
ُ
ْ ُ
َ
ُ ُ
َ
ُ ْ ُ َ 23
ولئك ُه ُم المف ِلحون.
اهَّلل َو َر ُسو ِل ِه ِل َي ْحك َم َب ْي َن ُه ْم أن َيقولوا َس ِم ْعنا َو أط ْعنا َو أ ِ
دعوا ِإلى ِ
ُْ َ
َ َّ ُ
َ
َ َ
ُْ َ َ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ َ َ َّ
ُ َ َْ
وت َو
أ لــم تــر ِإلــى ال
ذين َي ْزع ُمون أن ُه ْــم َآم ُنوا ِبما أن ِزل ِإل ْيك َو ما أن ِزل ِم ْن ق ْب ِلك ُيريــدون أن َي َتحا ك ُموا ِإلى الطاغ ِ
َ ُ ُ َّ ْ ُ َ ْ ُ َّ ُ ْ َ ً
َ ْ ُ ُ َ ْ َ ْ ُُ
َ
ً 24
قد أ ِمروا أن يكفروا ِب ِه و يريد الشيطان أن ي ِضلهم ضالال بعيدا.
ً َ ْ
ُ
ُ
َّ َ
َ َ ْ َ َ َ َّ َ ُ ُ َ
ُْ َ ْ َ
اهَّلل ِل َي ْحك َم َب ْي َن ُه ْم ث َّــم َي َت َولى فر يـ ٌـق ِم ْن ُه ْم َو ُه ْم
تــاب ِ
تاب يدعــون ِإلى ِك ِ
أ لــم تــر ِإلــى الذيــن أوتوا نصيبا ِمــن ال ِك ِ
ُ
َ 25
ُم ْع ِرضون.
َ
َ َ ْ
َ َُ ْ َ َ
َ ُ ً
قين َي ُص ُّد َ
اهَّلل َو إ َلى َّ
عال ْوا إلى ما أ ْن َز َل ُ
ناف َ
ون َع ْنك ُصدودا.
َو ِإذا قيل لهم ت
ول َرأ ْيت ال ُم ِ
الر ُس ِ
ِ
ِ

26

ُ
َّ
َّ
ً
ً
ُ
َّات َخ ُذوا َأ ْح َ ُ َ ْ َ ُ َ ً ْ ُ
اهَّلل َو ْال َم َ
واحدا ال ِإ َله ِإال ُه َو
ســيح ْاب َن َم ْر َي َم َو ما أ ِم ُروا ِإال ِل َي ْع ُبدوا ِإلها ِ
ون ِ
باره ْم و ُرهبانه ْم أ ْر بابا ِمن د ِ
َ ُ َ َّ ُ ْ ُ َ 27
ُس ْبحانه عما يش ِركون.
َْ َ ّ ْ ُ ُْ َ ُ ُ َ ُ ّ َ
ُْ َ َ
َ
َ َّ َ َ ْ ُ َ َ َ ْ ُ
ُ
ون لي أ ْن أ َب ِدل ُه
قاءنا ائ ِت ِبق ْر ٍآن غ ْي ِر هذا أو ب ِدله قل ما يك
نات قال الذين ال يرجون ِل
َو ِإذا تتلى عل ْي ِه ْم آياتنا َب ِّي ٍ
َّ
َ َّ
َ َ ّ َ ُ
ْ ْ َْ
خاف إ ْن َع َص ْي ُت َر ّبي َع َ َ ْ َ
28
ظيم.
قاء نفسي ِإ ْن أت ِب ُع ِإال ما ُيوحى ِإل ّي ِإ ِني أ
ِمن ِتل ِ
ذاب يو ٍم ع ٍ
ِ
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ذيــن ُ
ذيــن أ ْس َــل ُموا ِل ّل َ
ون ّال َ
ــدى َو ن ٌ
راة فيهــا ُه ً
هــادوا َو ّ
ون َو ال ْحبـ ُـار ِب َما
الر ّبا ِن ّي
ــور ي ْحك ُم ِبهــا الن ِب ّي
ِإنــا أنزلنــا التــو
َ َ ً َ ً َ َ ْ َْ
َ
َ
َ
ْ ُ ْ ُ
ُ
َ
َ
ُ
ْ
ْ
ْ
َ
َ
َ
َ
ّ
َ
َ
ْ
ي ثمنا قليال و من لم
اهَّلل َو كانوا عل ْي ِه شهداء فال تخش ُوا الن َاس َو اخش ْو ِن َو ال تشت ُروا ِبآيات 
تاب ِ
استح ِفظوا َ ِمن ِك ُِ
َ ُ ْ
ُ
ََْ ُ َ
ُ َ 29
كافرون.
َي ْحك ْم ِبما أنزل
ولئك ه ُم ال ِ
اهَّلل فأ ِ
َ
َ
َّ
َ َّ َّ
ْ َْ َ ْ َْ
َ ُُْ َ ُُْ َ ّ َ
الن ْفــس َو ْال َع ْي َ
ــن ب ْال َع ْ
الن ْف َ
السـ ِّـن َو
ي
ب
ــس
َو ك َت ْبنــا َعل ْي ِه ْــم فيهــا أن
السـ ّـن ِب ّ ِ
ــف و الذن ِبالذ ِن و ِ
ــن َو النــف ِبالن ِ
ِ
ِ
ِ
ِ
َّ
َ
ُ
ٌ َ َ َّ َ
َْ ََ ُ َ ُ َ
َ َ َّ ٌ َ ُ
ُ َ 30
ْال ُج ُر َ
ولئك ُه ُم الظا ِلمون.
وح ِق
صاص ف َم ْن ت َصدق ِب ِه ف ُه َو كف َارة له َو َم ْن ل ْم َي ْحك ْم ِبما أنزل اهَّلل فأ ِ
َ
َ
َْ ََ ُ َ ُ َ ُ ْ
َ
ُ
َو ْل َي ْح ُك ْم أ ْه ُل ْال ْنجيل بما أ ْن َز َل ُ
ُ َ 31
فاسقون.
ولئك ه ُم ال ِ
فيه َو َم ْن ل ْم َي ْحك ْم ِبما أنزل اهَّلل فأ ِ
اهَّلل ِ
ِ ِ
ِ
در پرتو این آیات نتایج زیر به دست میآید:
صالحیت داشتن این حق را اعطا کرد.
 .1خداوند تشریع را تنها حق خود دانست و به پیامبر(ص)
ِ
 .2از مسلمانان خواسته شده است تسلیم محض اوامر و نواهی الهی در همه امور زندگی باشند.
 .3شریعت اسالم دربردارنده همه جوانب زندگی است.
 .4هیچ کس حق تغییر یا تبدیل آنچه خداوند فرو فرستاده است ندارد ،حتی اگر پیامبری الهی یا فرشتهای
مقرب یا جن باشد.
 .22یونس.109 :
 .23النور.51-47 :
 .24النساء.60 :
 .25آل عمران.23:
 .26النساء.61 :
 .27التوبه.31 :
 .28یونس.15:
 .29المائده.44 :
 .30المائده.45 :
 .31المائده.47 :
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***

ً
وقتی خداوند از انسانها میخواهد که در همه شئون زندگی تسلیم او باشند و از او تبعیت کنند ،پس حتما
برایشان هدایتی کامل و فراگیر در نظر گرفته است .با نگاهی به قرآن درمییابیم که در آن دستورات و قوانینی
کامــل بــرای جنبههای مختلف زندگی بیان شــده اســت که همه وجــوه آن از جمله عبــادات ،جهاد ،قوانین
اجتماعی برای فرد و خانواده ،احکام خوراک و پوشاک ،تنظیم معامالت و راههای اثبات جرم ،خطا ،جرایم
و دیات 32را در بر میگیرد.
در این جدول به طور اجمالی همه جانبه بودن دستورات قرآن نشان داده شده است.
حداقل تعداد آیاتی که در آنها احکام بیان شده است
سورهه اسعبادات

عبادات

جهاد و قوانین حکومتی

نظام اجتماعی

خوراکیها و نوشیدنیها

معامالت

 .4المائده

9

 .5االنعام

1

9

 .6االعراف

4

2

 .7االنفال

1

12

 .8التوبه

9

20

 .9هود

1

1

 .10ابراهیم

1

 .11النحل
 .12االسراء
 .13طه

1

 .14الحج
.15المؤمنون

5

1
1

1

5

3

 .17الفرقان

1

.19العنکبوت
 .20الروم

1

 .21لقمان

2

 .22االحزاب

2

8

 .32فقه الفقها السبعة ،عبداهلل الرسینی ،ص .5-4
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6

5

6

1

1

4

 .16النور

1

2

5

3

7

1
14

 .18النمل

20

1

4

3

2

احکام جنایی
(قطع عضو و جرح)

 .3النسا

8

7

50

قضاوت

 .2ال عمران

1

1

شهادت دادن

 .1البقره

مجازات مالی و جسمی

29

10

23

4

9

3

5
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حداقل تعداد آیاتی که در آنها احکام بیان شده است
سورهه اسعبادات

عبادات

جهاد و قوانین حکومتی

نظام اجتماعی

خوراکیها و نوشیدنیها

 .27الفتح

3

.28الحجرات

3
3

2

 .30الحشر

2

.31الممتحنة

5

 .32الصف

1

4
1

1

 .34الطالق
 .35المزمل

معامالت

 .26محمد

 .33الجمعه

احکام جنایی
(قطع عضو و جرح)

1
5

.29المجادله

قضاوت

 .25الشوری

1

شهادت دادن

 .24فصلت

1

مجازات مالی و جسمی

 .23فاطر

1

گواتیـــــن از ق ـ ــرآن همچ ـ ــو
تکیهگاهـــــی بــ ــرای تش ـ ــریع و
قانونگـــــذاری ی ـ ــاد میکند.
او بـــــا تقســـــیم قرآن ب ـ ــه پنج
محور  .1دعـــــوت  .2بحث با
غیرمسلمانان  .3داستانهای
پیامبـــــران  .4س ـ ــیره رس ـ ــول
نگ ـ ــذاری ب ـ ــه
خـــــدا  .5قانو 
ایـــــن نتیجـــــه میرس ـ ــد ک ـ ــه
قرآن دارای تش ـ ــریعاتی است
کـــــه در تـــــورات بیان نش ـ ــده
اســـــت و دســ ــتورات ق ـ ــرآن
ساختارهای شناخته شدهای
دارند که در ادبیات جهانی
«قانون» نامیده میش ـ ــوند

5
2
1

.36المطففین
 .37البینه

2

مجموع احکام

89

74

121

40

13

9

16

7

24

در هر موضوع

أ

ب

ج

د

هـ

و

ز

ح

ط

بر اساس آیاتی که پیش از این بیان شد و همچنین مطالب جدول بدون شک چند نکته ثابت میشود:
 .1اسالم و قرآن کریم حقیقت جدیدی را درباره وضع قوانین آورده و قانونگذاری ،حالل یا حرامدانستن امور
حق خداوند متعال دانسته است.
 .2اســام از پیروانــش تبعیــت کامــل در همــه جوانــب زندگــی را میطلبد؛ زیرا هیــچ وجه زندگــی از محدوده
قوانین اسالم خارج نیست.
 .3قرآن قوانین متعددی آورده که دربردارنده همه جوانب زندگی است.
گواتیــن 33از قــرآن همچــو تکیهگاهی برای تشــریع و قانونگذاری یاد میکند .او با تقســیم قرآن به پنج محور .1
دعوت  .2بحث با غیرمسلمانان  .3داستانهای پیامبران  .4سیره رسول خدا  .5قانونگذاری به این نتیجه
میرسد که قرآن دارای تشریعاتی است که در تورات بیان نشده است و دستورات قرآن ساختارهای شناخته
شدهای دارند که در ادبیات جهانی «قانون» نامیده میشوند.

34

ً
ً
بدون شــک قوانینی که قرآن بیانکرد یا کامال جدید بودند یا غالبا با آنچه در جاهلیت مرســوم بود مخالفت
داشت.
33. Shelomo Dov Goitein.,
34. Studies in Islamic History, S.D.Goitien, p.128.
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ّ
رســولاهلل(ص) مبلــغ وحــی الهی و مطیــع اوامر او ،قوانین قــرآن را به

فیزجرالــد ،وقتــی شــاخت دچار خطا شــد ،به همه یا حتی قســمتی

بهترین وجه به مردمرساند و اجراکرد .حتی اگر به این مسئله تنها از

از نظر ی ـه او اعتراضــی نکردنــد و بــه عکــس کولســون نظریه شــاخت

بعد سیاســی نگاه کنیم و پیامبــر(ص) را تنها یک حاکم بدانیم ،باز

را غیرقابــل رد دانســت و پــس از آن نظر یــه شــاخت مبنــای قضاوت

هــم اجرای قوانین حتمی و ضروری بود؛ زیرا اگر حکومتی قوانینی را

مستشرقان درباره تشریعات اسالمی قرار گرفت.

که صادر میکند اجرا نکند ،از اقتدارش کاسته خواهد شد و کمکم
هرجومرج فراگیر میشود.

وقتی مستشــرقان اعتراف کردند که اسالم از پیروانش خواست تا در
همه جنبههای زندگی تسلیم دستورات دین باشند و برایشان دینی

بعضــی از مستشــرقین بــه جوانبــی از حقایــق تشــریعات در اســام

آورد که تشریعاتش همه جوانب زندگی آنها را در بر میگرفت ،باید به

دست یافتند .بر این اساس کولسون میگوید:

این ســؤال پاسخ دهند که آیا این سخنان تنها اموری نظری هستند

اصل این است که خداوند یکتا و قانونگذار است

یا در عالم خارج هم واقع شدهاند؟

و دستورات او سیطره کامل بر همه جوانب زندگی
ً
35
دارد و این قاعده کامال واضح است.

مــا معتقدیــم کــه این امور بر اســاس تشــریعات قرآن به طــور کامل در

فیزجرالد مینویسد:
اســام ،خدایــی را به رســمیت شــناخته کــه یکتا
و قانونگــذار اســت و وجــود هــر شــریکی را در
قانونگذاری بهشدت نفی کرده است.

36

تاریخ تحقق یافت.
از جهت نظری میبینیم که رسول خدا(ص) به حاکمان دستور داد
تا بر اســاس دین خدا بین مردم قضاوت کنند و در نامهاش به عمرو
بن حزم «از او خواست تا در همه کارها تقوا داشته باشد که خداوند
با کســانی اســت که پرهیزگار هستند و عمل نیک انجام میدهند و
به او امر کرد تا همانگونه که خدا دســتور داده اســت بر اســاس حق،

گواتین بیان میکند:
حــدود ســال پنجــم هجــرت ،بــه فکــر پیامبر[ص]
ً
خطــور کرد کــه حتی امور صرفــا قانونی و حکومتی
نیــز بــا دیــن بیارتبــاط نیســتند ،بلکــه آنهــا جزئــی

قضاوت و مجازات کند».

39

عمر به ابو عبیده و معاذ نوشت:
به دنبال افراد صالح باشید و آنها را در امر قضاوت

جداییناپذیــر از وحی الهیانــد که در کتاب خدا،

به کار گیرید و رزق آنها را تأمین کنید.

40

منبع دین وجود دارد.

37

در عمــل نیــز خود پیامبــر(ص) در مقام قضا بود و بیــن مردم داوری

او در جای دیگر آورده است:
بهکاربستن شریعت ،نتیجه تغییر و دگرگونی بعد از
نزول قرآن نیست یا بعد از وفات پیامبر[ص] ایجاد
نشــد ،بلکــه این مســئله توســط خــود پیامبر[ص]
ساخته و پرداخته شد.

38

میکرد:
ُ َ َُ ُُ َْ ًَ ْ َ ُ َ َ
ْ
َ ْ
َ َ
ون ل ُه ُم
كان ِل ُمؤ ِمـ ٍـن َو ال ُمؤ ِم َنـ ٍـة ِإذا قضى اهَّلل و رســوله أمــرا أن يك
َو مــا
َ
َ
َ
ََ ْ َ ّ َ ً
ً
ْال ِخ َي َر ُة ِم ْن أ ْمر ِه ْم َو َم ْن َي ْعص َ
41
اهَّلل َو َر ُسول ُه فقد ضل ضالال ُمبينا.
ِ
ِ
همچنیــن پیامبــر(ص) در زمــان حیات خــود تعــدادی از صحابه را

آشــکار شد که شــاخت نظریه اصلیاش را که شــریعت اسالم امری

برای قضاوت انتخاب کردند .برای نمونه چند مورد را ذکر میکنیم:

جــدا از دیــن اســت ،بر پایــه خیــال و بــا نادیدهگرفتن قرآن به دســت

 .1ابوموسی اشعری

آورد و بــه ایــن ترتیــب در روش کار مرتکــب خطایــی بزرگــی شــد و

 .2ابی بن کعب

مستشــرقانی ماننــد فیزجرالــد و کولســون و گوایتایــن بــا او همنظــر

 .3حذیفة بن یمان

42

43
44

نبودند ،اما شــگفتآور اســت که همیــن مخالفان مانند کولســون و
35. A History of Islamic Low, Coulson, p20.
36. The Alleged Debt of Islamic to Roman Low The Quarter, Fitzgerall, s.v, Vol.
67, p.82(1951) Vol.67, p.82(1951).
37. syudies in islamic history, Goitien,p.129-130.
38. Ibid, p.133.

48

170

 .39الوثائق السیاسیة ،حمیداهلل ،الوثیقة .105
 .40سیر اعالم النبال ،ذهبی ،ج  ،1ص .326
 .41االحزاب.36:
 .42اخبار القضاة ،وکیع ،ج  ،1ص .100
 .43التراتیب االداریة ،الکتانی ،ج  ،1ص .258
 .44الفکر السامی ،الثعالبی ،ج  ،1ص .123
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فرمانبردار باشــند .خداوند تشــریعاتی وضع کرد تــا نیازهای مردم را

 .4دحیة الکلبی

45

برطــرف کنــد .پیامبر(ص) بــرای اجــرای قوانین الهــی در میان مردم

 .5زید بن ثابت

46

نطــور برخی از صحابــه را برای قضــاوت انتخاب
حکــم کــرد و همی 

 .6عبداهلل بن مسعود

47

کــرد و پــس از مــدت کوتاهــی در دوران بنیامیــه کتب فقهی شــکل

 .7عتاب بن اسید

48

گرفتنــد .اینهــا شــواهدی تاریخــی هســتند کــه ادعــای شــاخت را

 .8علی بن ابیطالب

49

تکذیب میکند.

 .9عقبة بن عامر

50

 .10عمر بن الخطاب

51

افرادی که به دنبال توجیه نظریه شاخت هستند میگویند :هر چند

 .11عمرو بن حزم

52

در اســام تشــریعاتی وجود داشــت ،این قوانین در جامعه اجرا نشــد

 .12عمرو بن العاص

53

و حتــی گاهی آنچه اتفاق افتاد مخالف تشــریعات وضع شــده بود.

 .13معاذ بن جبل

54

این نظر هر چند قابل تصور اســت ،اما قابل اتکا نیســت؛ زیرا شواهد

 .14معقل بن یسار

55

تاریخی بسیاری خالف این ادعا وجود دارد.

عــاوه بــر ایــن در همیــن دوره تالشهایی بــرای تألیــف کتب فقهی
ً
شــروع شــد .افرادی چون طــاووس( 30تقریبــا100-ق) از کتاب معاذ
بن جبل و آنچه مشتمل بر فتاوای او بود ،نقل میکردند.

56

برای شــناخت دیدگاه شــاخت باید با او و روشــش در نگاه به سنت
همراه شــویم تــا دریابیم او چگونه به این ادعا دســت یافت که هیچ
ســنتی از رســول خدا(ص) وجود ندارد و حتی یک حدیث صحیح

57

هم از پیامبر(ص) به ما نرسیده است؟! حال آنکه در کتب حدیثی

همچنیــن آرای فقهی عمر بن خطــاب ،علی بن ابیطالب ،فقه ابن

هــزاران حدیــث متصل به پیامبر(ص) وجود دارد که نشــان میدهد

مســعود و ابــن عبــاس و عــروة بــن زبیــر (متوفــای 93ق) ـ که پســرش

صحابــه همــواره بــا ایشــان مالقــات میکردنــد تــا ســخنان ایشــان را

هشام نقل میکند« :پدرم روز حره کتابهای فقهش را آتش زد» ـ به

بشنوند و دستورات و رهنمودهایشان را در زندگی به کار گیرند.

نسخههای کتاب فقهی معاذ بن جبل در یمن و شام رواج یافت.

صورت مدون درآمد.

58

باید دید بنا بر ادعای شاخت این همه حدیث از کجا آمده است و

همچنین تألیفاتی از ابراهیم نخعی ،ابی قالبه ،شعبی ،ضحاک بن

او درباره این سندها و صحابی که در نقل این روایات شرکت کردند
عشــده در کتــب قطور با
چــه میگویــد؟ او در بــاره هزاران روایات جم 

مزاحم و سلیمان بن یسار در این دوره شکل گرفت.

59

بنا بر آنچه گذشت میتوان دریافت اسالم به قانونگذاری صبغهای

موضوع فقه اسالمی و سنت پیامبر(ص) چه اعتقادی دارد؟

اعتقــادی بخشــید و بهصراحــت اعــام کــرد کــه حالل و حــرام حق

از آنجا که شــاخت رشــد طبیعی فقه اســامی را انکار میکند و فقه

خداســت و مســلمانان بایــد در برابــر دســتورات خــدا خاضــع و

را از همــان قــرن اول جــدای از دیــن میدانــد ،الزم میبینــد تــا تصور

 .45اقضیة رسول اهلل ،ابن الطالع ،ص .34
 .46التراتیب االداریة ،ج  ،1ص .208
 .47اخبار القضاة  ،ج  ،1ص .5
 .48التراتیب االداریة ،ج  ،1ص .261
 .49مسند ابن حنبل ،ج  ،1ص .88
 .50السنن ،الدار قطنی ،ج  ،2ص .2
 .51التراتیب االداریة  ،ج  ،1ص .256
 .52الوثائق السیاسیة ،الوثیقة ،ص 105
 .53مسند ابن حنبل ،ج  ،2ص  187و ج  ،4ص .205
 .54تاریخ خلیفه بن خیاط ،ج  ،1ص .23
 .55مسند ابن حنبل ،ج  ،4ص .26
 .56مصنــف عبــد الــرزاق ،ج  ،8ص  245و ر.ک بــه :ســنن کبــری ،بیهقــی ،ج  ،6ص 39؛
سنن سعید بن منصور ،ج  ،2/3ص 245؛ مصنف عبد الرزاق ،ج  ،10ص .374-373
 .57ر.ک به :المحدث الفاصل ،رامهرمزی.
 .58طبقات ابن سعد ،ج  ،5ص .133
 .59ر.ک به :دراسة مفصلة عن نشأة الکتابة الفقهیة فی االسالم ،اعظمی ،مجله «دراسات»،
کلیة التربیة جامعة الریاض ،السنة الثانیة ،العدد الثانی1398 ،ق1978/م ،ص .24-13

نهــای فقهــی قرون اولیه عالم اســام مطرح کند
جدیــدی را از جریا 
کــه در ادامــه برخــی از نقــاط اساســی ایــن ادعــا را بهتفصیــل بیــان
خواهیم کرد.

***

نگاه اجمالی بر فعالیت فقها در قرن اول و دوم بر اســاس دیدگاه
شاخت
[شــاخت بــرای رســیدن بــه مقصــود خــود ،یعنــی حجیتنداشــتن
سنت در قرون اولیه ،به تبیین چگونگی فعالیتهای فقیهان در دو
قــرن نخســت و تحوالت آن تــا حجیتیافتن ســنت در قرون بعدی
پرداخته است که نکات مهم آن را یادآور میشویم].
هــر چنــد حکومــت پیامبــر[ص] تشــریعی نبــود ،ولــی او در مدینــه
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قوانینی وضع کرد که تنها مؤمنان به این قوانین نگاه دینی داشتند و منافقان آنها را قوانینی سیاسی قلمداد

تفک ـ ِـــر توجـــــه بـــــه ســـــنت
گذشـــــتگان و عمل بر اساس
آن بـــــه دهههـــــای اول قرن
دوم برمیگـــــردد کـــــه گروهی
متخصص نظرات فقهی خود
را به پیشـــــینیان و دورههای
قبل نســـــبت دادند و بزرگان
س ـ ــلف خـــــود را مرجـــــع آراء
خود دانستند؛ همان چیزی
ک ـ ــه از آن بـــــه امـــــر اجماعی
در مـــــدارس فقهـــــی تعبیـــــر
میکنیم .البته این دیدگاه با
آنکه تفکـــــر غالب در مدارس
فقهـــــی بود به دلیـــــل نیاز به
برخـــــی تجدیدنظرها تا کنون
ادامـــــه پیـــــدا نکرده اســـــت.

میکردند.

60

هنگامــی کــه خلفــای راشــدین(661-632م) فرماندهی سیاســی امت اســام را بر عهــده گرفتنــد ،قوانین را
ً
از منبــع وحیانــی دریافــت نکردنــد ،بلکه عمل آنها نشــان میدهد که غالبا خودشــان برای مــردم قانون وضع
میکردند.

61

خلفای متقدم قاضی و حا کم معین نکردند ...62و امویان با تعیین حاکمان اسالمی گام بلندی برداشتند.

63

ً
یشــد کســانی کــه اهل تقوا
تقریبــا تــا پایــان قــرن اول(720-715م) تعیین قاضی توســط افرادی ویژه انجام م 
بودند و زندگیشان به دلیل عالقه به دین وقف آن شده بود ،ولی این تمایل و توجه به دین تنها جنبه فردی
داشت.

64

کمکــم شــمار افــراد باتقــوا و متخصص رو بــه فزونی گذارد .ایــن افراد به هم پیوســتند و مدارس فقهــی قدیم را
تشکیل دادند ،این مسئله در دهههای نخست قرن دوم واقع شد.

65

در مدارس فقهی بر ســر قانون اصلی توافق وجود داشــت .تمرکز اصلی در این قانون بر «عمل» یا «اجماع» بود
که از سوی نمایندگان رسمی آن مدارس ارائه میشد و همواره در دیدگاههای آنها جلوهگر بود.
این قانون اساسی در دو قلمرو خودنمایی میکرد:
 .1بازگشت به حوادث گذشته و تفکر درباره آنها
 .2چارچوبی همزمان و مصادف
در مورد اول که بازگشت به حوادث گذشته و تأمل در آن است ،این قانون در لباس «سنت» یا «عمل» ظاهر
میشد.

66

تفکر توجه به سنت گذشتگان و عمل بر اساس آن به دهههای اول قرن دوم برمیگردد که گروهی متخصص
ِ

نظــرات فقهــی خــود را بــه پیشــینیان و دورههــای قبل نســبت دادنــد و بزرگان ســلف خــود را مرجــع آراء خود
دانســتند؛ همــان چیــزی کــه از آن به امر اجماعی در مــدارس فقهی تعبیــر میکنیم .البته این دیــدگاه با آنکه
تفکر غالب در مدارس فقهی بود به دلیل نیاز به برخی تجدیدنظرها تاکنون ادامه پیدا نکرده است.
کوفیــان در ایــن کار پیشــگام بودند و نظرات خود را به ابراهیم نخعی نســبت میدادند .اهل مدینه نیز بعدها
از این روش تبعیت کردند.

67

جریان اتخاذ آراء گذشــتگان و اســتفاده از آنها برای ایجاد پایههای فکری فقه اســامی تنها به یک نســل قبل
محدود نشد ،بلکه تالش علما برای نسبتدادن آن به گذشتگان به جایی رسید که آن را به نقطه آغاز اسالم

60. introduction to islamic law,Schacht, p11.

 .61همان.
 .62همان.16 ،
 .63همان.24 ،
 .64همان.26 ،
 .65همان.28 ،
 .66همان.31-29 ،
 .67همان.31 ،
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در کوفه رساندند و ابن مسعود را در آن شریک دانستند.

68

محدثیــن در قــرن دوم جنبشــی را آغــاز کردنــد کــه نتیجــه طبیعی مخالفــت بــا فعالیتهای فقهــا و حرکتی
برخاسته از دین و اخالق بود.

69

تفکر اصلی محدثان این بود که احادیث برگرفته از پیامبر(ص) باید بر ســنتهای مدارس فقهی غلبه کند.
بــه همیــن منظــور محدثان از پیش خود احادیث و ســخنان مفصلی ســاختند و ادعا کردند کــه آنها دیدهها
و شــنیدههایی از ســخنان ،افعال و تقریرات پیامبر(ص) اســت که به طور شــفاهی و با اســنادی متصل و از
طریق راویانی مورد اطمینان به ما رســیده اســت ،در شــرایطی که بهســختی میتوان حتی یک حدیث آنها را
ً
70
خصوصا در موضوعات فقهی صحیح و موثق دانست.
همه مدارس فقهی بهشدت با این پدیده ناموزون و بدعتگونه که ادعا میکرد مصدر آن پیامبر(ص) است
مخالفت کردند و در برابر آن ایستادند.

71

در ایــن شــرایط ضــروری بود که محدثان تا پذیرش و تســلیم مدارس فقهی تدابیری بیندیشــند تا بر مخالفت
شدید فقها فائق آیند.

72

محدثان هوشمندانه نظریهپردازی کردند و از نام و وجهه رسولاهلل (ص) بهره بردند و به این ترتیب بر مدارس
فقهی پیروز شــدند؛ زیرا فقها در برابر محدثان که پرچم ســنت پیامبر(ص) را علم کرده بودند بیدفاع بودند.
البته فقها نیز بیکار ننشستند و برای مقابله ترفندی در پیش گرفتند .آنها ورود احادیث نبوی از طریق تفسیر
را کاهــش دادنــد و آراء فقهی و نظریات شــخصی خــود را در احادیثی دیگر به پیامبر(ص) نســبت دادند و به
این ترتیب آنها نیز همانند محدثان به وضع حدیث روی آوردند؛ هر چند این کار در نهایت به سود محدثان
تمام شد.

73

بــر این اســاس ســندهای موجــود در کتابهای حدیثی و آنچــه داللت بر اتصال آنها میکند در نظر شــاخت

هوش ـ ــمندانه
محدثـــــان
نظریهپـــــردازی کردن ـ ــد و از
نام و وجهه رس ـ ــولاهلل (ص)
بهره بردند و به این ترتیب بر
مدارس فقهی پیروز شدند؛
زیرا فقها در برابر محدثان که
پرچم سنت پیامبر(ص) را علم
کرده بودند بیدفاع بودند.
البته فقها نیز بیکار ننشستند
و بـــــرای مقابل ـ ــه ترفندی در
پیـــــش گرفتنـــــد .آنه ـ ــا ورود
احادیث نبوی از طریق تفسیر
را کاهش دادند و آراء فقهی
و نظریات شخصی خود را در
احادیثی دیگر به پیامبر(ص)
نسبت دادند و به این ترتیب
آنها نیز هماننــ ــد محدثان به
وضع حدیـــــث روی آوردند؛
هـــــر چند ایـــــن کار در نهایت
به ســـــود محدثان تمام شد.

بــیارزش اســت؛ زیــرا وقتی خــود احادیث پیامبر(ص) در قرن دوم و ســوم ایجاد شــده باشــند ،چطور ممکن
ً
اســت ســندهای آنها قبال وجود داشــته باشــند؟ اول باید متنی وجود داشته باشد تا به دنبال سند آن بود و نه
عکس آن.
شاخت میگوید:
بیشــتر ســندهای احادیث ساختگی هستند  ...و برای همه آشــکار است که سنددارکردن
ً
احادیــث ،بــه شــکل کامــا ابتدایی آغاز شــد و در نیمه دوم قرن ســوم به کمال خود رســید.
این سندها هر قدر هم که زیاد و گسترده باشند هیچ ارزشی ندارند  ...هر فرقه و گروهی که
میخواســت نظراتش را به پیشــینیان نســبت دهد ،شــخصیتهایی را انتخاب و در ســند
احادیث میگنجاند.

74

بر پایه سخنان شاخت ،سه محور در دیدگاههایش قابل شناسایی است که در ادامه بهتفصیل بیان خواهیم کرد:
 .68همان.32 ،
 .69همان.34 ،
 .70همان.34 ،
 .71همان.35 ،
72. Origins, p. 57.
73. introduction to islamic law, pp.35-36.
74. Origins, pp. 163-164.
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 .1مخالفت شدید مدارس فقهی قدیم با احادیث نبوی

ً
 .5منسوبکردن سخنانشان به افرادی همانند ابن مسعود که کامال

 .2رشــد احادیــث فقهــی از طریــق انتســاب آرای فــردی و گروهی به

متقدم بودند و نشانگر تغییری تازه در مدارس فقهی بود.

بزرگان متقدم حتی شخص پیامبر(ص)

 .6انتساب سخنان خود به پیامبر(ص) که تالشی نهایی در اینباره

 .3ظهور سندهای جعلی و ساختگی

بود و از تحولی دیگر خبر میداد.

این سه محور با یکدیگر مرتبط هستند و تنها یک اشتباه در نگرش،

مخالف فقها که محدثان نامیده میشدند.
 .7شکلگیری گروه
ِ

موجب شد همه نتایج مرتبط با آن غلط از آب درآید.

 .8وضــع احادیــث گســترده در بــاره ســیره پیامبــر(ص) ،ســخنان و

البته این تنها اشــتباه شــاخت نیســت ،بلکه او اشــتباهات زیادی
مرتکــب شــد و هنگامــی که بــا توجه به نصــوص به نتیجــه مطلوب
دســت نیافــت ،بــا چشمپوشــی از متــن ،آنچــه دلش خواســت بیان
کرد و از اینکه نقلی را دروغین بداند نهراســید و درباره نتایج اشــتباه
نظریــهاش نیندیشــید .او مقدمــات متناقــض را کنــار هــم قــرار داد و
بــدون آنکــه تناقــض بیــن صغــری و کبــری آن را برطــرف کنــد ،از آن
نتیجه گرفت.

افعال ایشان و همچنین در ارتباط با سیره ،سخن و فعل صحابه
 .9دشمنی و درگیری محدثان با مدارس فقهی قدیم
 .10شکست مدارس فقهی و تسلط سنت نبوی در این مدارس
نبایــد فرامــوش کنیــم کــه مخالفــان از همــان روز اول نمیتوانســتند
ً
ً
آشــکارا بــه مخالفــت برخیزنــد ،خصوصــا وقتــی گروهــی قبــا وجود
نداشته و تازه تشکل یافته باشد .بنابراین باید مدتی بگذرد تا زمینه
برای اظهار مخالفت فراهم شود.

قبــل از هــر چیــز بهتــر اســت ایــن دیــدگاه را در جریــان تاریخــیاش
موردبررسی قرار دهیم

بنابرایــن هــر طــور کــه در نظــر بگیریم  30ســال بــرای این همــه تحول
ناکافــی اســت و ایجــاد ایــن همــه تغییر در ایــن زمان کــم غیرممکن

***

است.

 .1بررســی شــکلگیری مــدارس فقهــی قدیــم و مخالفــان آنهــا در
طول تاریخ بر اساس دیدگاه شاخت
شــاخت مدعی اســت در زمــان حیــات شــعبی(متوفای 110ق) فقه
اســامی وجــود نداشــت 75.این ادعا در حالی بیان شــده اســت که
میدانیــم کتــب فقهــی کــه در ســال 140ق تدویــن شــده 76بهخوبی
بیانگــر وجــود ســنت نبــوی و جایــگاه ویــژه آن در این دوران اســت و
آرای فقهــی ابوحنیفــه کــه در ســال 150ق وفــات یافــت و روش او در
برخورد با سنت را همگان میشناختند.
از وفــات شــعبی تــا تدوین کتب فقهی تنها  30ســال فاصله اســت.
بنابراین برای اثبات ادعای شــاخت باید همه این اقدامات در ســه
دهه انجام شده باشد:

ادعــای شــاخت بر وجود گروهــی مخالف تنها از تخیــل او بهره برده
اســت .مخالفت فقها با ســنت ،وضعیبودن همه احادیث فقهی و
درگیــری بیــن مدارس فقهــی و محدثان از نتایج ایــن تخیل عجیب
است که با مسائل جامعه اسالمی هیچ سنخیت و تناسبی ندارد.

***

 .1 .1مخالفت شدید مدارس فقهی قدیم با احادیث نبوی
پروفســور شــاخت برای اثبات ادعای خود ،از مــدارس مدینه ،عراق
و ســوریه نمونههایــی م ـیآورد .در ابتــدا بــه طــور کلــی نظر خــود را در
اینباره بیان میکنم و ســپس به طور مبســوط بــه برخی از مثالهای
شاخت خواهم پرداخت.

تناقضها در سخن شاخت

 .1تأسیس و شکلگیری مدارس فقهی قدیم

شــاخت برای رســیدن به مقصــودش نظر ی ـهای را مطــرح میکند که

 .2تحول این مدارس و رواج توجه به اجماع در آنها
 .3نسبتدادن سخنان خود به بزرگانی که پیش از آنها میزیستند،
مانند انتساب سخنان خود به ابراهیم نخعی توسط اهل عراق.
 .4تحولی جدید با انتساب نظرات خود به افرادی قدیمیتر همانند
مسروق.

نتیجــه تحقیــق و بررســی نیســت ،بلکــه او ابتــدا هــدف و نتیجــه
را مشــخص میکنــد و ســپس مقدمــات را بهگون ـهای کنــار هــم قــرار
میدهــد تــا او را بــه نتیجــه دلخواهــش برســاند و ا گــر در مقدمــات
مطلبی وجود دارد که با هدف او مخالف است آن را کنار میگذارد
و نادیــده میگیرد؛ زیرا در غیر این صورت مجبور اســت نتیجهای را

75. Origins, p. 230.

بپذیرد که با خواستهاش مغایرت دارد .او هیچگاه درباره تناقضات

 .76ذهبی این تاریخ را  143دانسته است.
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در مقدمات نظریهاش نمیاندیشد؛ زیرا تنها هدف او رسیدن به نتیجه دلخواه است .برای مثال او میگوید:
عالوه بر متکلمین همه مدارس فقهی قدیم بهشدت با سنت نبوی مخالفت کردند و آن را
مسئلهای نوظهور و بدعت گونه در فقه دانستند.

77

او در جای دیگر درباره روش اثبات جعل و تاریخ آن در احادیث فقهی بیان میکند:
بهتریــن روش بــرای اثبــات اینکه یک حدیث در دورهای وجود نداشــته این اســت که ثابت
ً
کنیــم فقهــا آن حدیــث را در آن دوره زمانــی به کار نبردهاند؛ زیرا اگر وجود داشــت حتما مورد
استدال ل قرار میگرفت.

78

مــن نمیخواهــم وارد این بحث شــوم که چطور میتوان اطمینان یافت فقها روایتی را در استدال لهایشــان به
ً
کار نبردهاند و آیا اصال ضرورتی دارد که یک فقیه همه دالیلش را در بحث بیان کند؟ و سؤاالتی دیگر از این
دســت .ولی میتوان پرســید که چطور میتوان کالم متناقض شــاخت را پذیرفت؟ اگر در مقابل نقل حدیث
مخالفت جدی وجود داشــته اســت ،پس نباید توقع نقل هیچ حدیثی را داشته باشیم و وقتی شاهد هستیم
که احادیث توســط فقها بیان شــدهاند .پس نمیتوان ادعا کرد که فقها در مقابل نقل حدیث نبوی مخالفت
و ایستادگی کردهاند .ما مجبوریم تنها یکی از دو فرضیه را بپذیریم و جمع بین دو دیدگاه ممکن نیست.

مثال دیگر
شــاخت یکی از نشــانههای مقاومت در برابر ســنت پیامبر(ص) در مدارس فقهی را اعتماد فقها بر ســخنان
صحابه و متأخرین به جای احادیث نبوی میداند.
سپس خودش این آمار را ارائه میکند:
موطأ امام مالک

موطأ شیبانی

آثار ابو یوسف

آثار شیبانی

احادیث نبوی

822

429

189

131

احادیث موقوفه

613

628

372

284

آثار تابعین

285

112

549

550

-

10

-

6

آثار متاخرین

1

ً
بــر اســاس این آمار تعــداد احادیث نبوی در موطــأ مالک (متوفای )179تقریبا با شــمار آثــار صحابه و تابعین
مســاوی اســت .در موطأ شــیبانی(متوفای )189ســخنان صحابه و تابعین دو برابر احادیث پیامبر هســتند و
این تعداد در آثار شیبانی به پنج برابر و در آثار ابویوسف به شش برابر میرسد .اگر کثرت سخنان روایتشده
از صحابــه و تابعیــن دلیلــی بــر کمتوجهــی بــه ســنت پیامبــر(ص) باشــد ،میتــوان نتیجــه گرفــت که ســنت
پیامبر(ص) رفتهرفته ارزش خود را از دست داده و حتی در عصر شیبانی که بیست سال پس از مالک از دنیا
رفتــه همچنان رو به افول بوده اســت؛ زیرا تعداد احادیث نبوی و ســخنان صحابــه و تابعین در کتاب مالک
ً
تقریبا مساوی است ،ولی در کتاب شیبانی نسبت سخنان صحابه و تابعین به احادیث نبوی  6به  1است.
ً
ایــن نتیجــه دقیقــا در نقطــه مقابل ادعای شــاخت مبنی بر فشــار محدثان به مــدارس فقهی و تســلیم آنها در
پذیرش سنت پیامبر(ص) قرار دارد.
ما در اینجا با دو موضوع متناقض روبهرو هستیم
77. Origins, p. 57.
78. Origins, p. 140.
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 .1یا باید وجود ســخنان صحابه و تابعین در کتابها را نشــان از کمتوجهی به ســنت پیامبر(ص) بدانیم که

ش ـ ــاخت حتـــــی هنـــــگام
بهرهبـــــرداری از اعتراضـــــات
ش ـ ــافعی نیز روشـــــمند عمل
نمیکند؛ زیرا آنچه شافعی به
آن معترض اســـــت ،رد سنت
نبوی توسط کسانی است که
به ســـــنت عمل میکنند؛ زیرا
آنچـــــه نمیپذیرنـــــد حتی%1
س ـ ــنتی که قبـــــول دارند و به
آن عمـــــل میکنند نیســـــت،
ولی آنچه برای شـــــاخت مهم
اسـ ـــت این است که همان%1
را در نظر بگیـــــرد و آنقدر در
آن بدمد و بزرگش کند تا آن
را به  %100تبدیل کند .شاید
او بـــــا خـــــود اندیشـــــیده صفر
که ارزشـــــی نـــــدارد ،بنابراین
اشکالی ندارد دو صفر ناقابل
جلـ ـــوی ایـــــن یک بگـــــذارد!

بر اســاس آن شــیبانی نســبت به پیشینیان خود چون ابو یوسف و مالک ،به سنت پیامبر(ص) توجه کمتری
دارد.
 .2یا باید فشار محدثان بر فقها و تسلیمشدن فقها را نتیجه تصور و خیالبافی قلمداد کنیم؛ زیرا امکان ندارد
بین این دو نظر جمع کرد.
بنابراین میتوان گفت که شاخت در بحث از جایگاه سنت در مدارس فقهی قدیم ،نه گرایش آنها به سنت
نبــوی در تشــریع را پذیرفتــه و نــه ســخن و عمــل آنهــا در بــه کارگیــری ســنت پیامبــر(ص) را که صدهــا بار در
کتابهایشــان بیان شــده اســت و نه حتی کالم شــافعی در وصف مخالفانش را که اعتقاد داشــت همه آنها
درباره جایگاه سنت متفقالقول هستند.
البتــه شــاخت با آنکه شــافعی را به عــدم امانت علمی و بدفهمی متهم میکند ،اعتــراض او را به مخالفانش
دربــاره کنارگذاشــتن تعــدادی از احادیــث میپذیــرد .گو یــی تــا وقتی اعتراض شــافعی شــاخت را به هدفش
میرســاند ،میتــوان ولــو موقت ،از خطاهایش گذشــت .به این ترتیب شــاخت یک بار دیگر برای رســیدن به
هدف ،راه وصول به آن را توجیه میکند و به راهی متوسل میشود که خودش هم آن را قبول ندارد.
شــاخت حتــی هنــگام بهرهبــرداری از اعتراضــات شــافعی نیز روشــمند عمل نمیکنــد؛ زیرا آنچه شــافعی به
آن معترض اســت ،رد ســنت نبوی توســط کســانی اســت که به ســنت عمل میکنند؛ زیرا آنچه نمیپذیرند
حتی %1ســنتی که قبول دارند و به آن عمل میکنند نیســت ،ولی آنچه برای شــاخت مهم اســت این اســت
کــه همــان %1را در نظــر بگیــرد و آنقــدر در آن بدمد و بزرگش کند تــا آن را به  %100تبدیل کند .شــاید او با خود
اندیشیده صفر که ارزشی ندارد ،بنابراین اشکالی ندارد دو صفر ناقابل جلوی این یک بگذارد!

خطاهای روشی در بحث شاخت
کسی که در سخنان شاخت دقت کند در جایجای آن میتواند خطا در روش کار را مشاهده کند.
بهترین راه برای اطالع از عقیده و روش هر فرد ســؤال از خود اوســت و اگر بخواهیم از راس ـتگویی و التزام به
آنچه گفته باخبر شویم ،کافی است حرف و عمل او را با هم تطبیق دهیم.
بــه ایــن ترتیب آشــکار میشــود که پروفســور شــاخت روشــی غیرعلمــی در پیش گرفتــه اســت .او در بحث از
جایــگاه ســنت در مدارس فقهی ،نه ســخن اصحاب مــدارس فقهی درباره التزام آنها به ســنت را میپذیرد و
نه ســخن مخالفان آنها را که نقل کردهاند همه مدارس فقهی در پذیرش ســنت رســولاهلل اتفاقنظر داشــتند؛
همانگونه که از  %99مواردی که بر توجه و التزام به سنت نبوی حکایت داشت چشم پوشید.
او تنهــا بــه ذکــر مــواردی پرداخــت که از مخالفت با ســنت حکایــت میکرد ،در حالیکه این شــواهد بســیار
جزئی و کم تعداد بودند و حتی به  %1هم نمیرســید ،اما او از همین مقدار نتیجهای کلی اســتخراج میکند
و مصادیــق حکــم را بــه  %100میرســاند و بــه این ترتیــب مخالفت با ســنت را جریان عمومــی و فراگیر معرفی
میکند.
از سوی دیگر شاخت برای تأیید دیدگاهش برخی از مثالها را از مالک نقل میکند ،ولی آن را نظر همه اهل
مدینه میداند .گویی در مدینه کســی جز مالک وجود ندارد و علمای مدینه در هیچ مســئلهای اختالفنظر
ندارند.
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او دربــاره عــراق از ایــن هم بدتر عمل میکند؛ زیرا پس از ذکر نمونههایی از مدرســه حنفیها ،آنها را نهتنها به
کوفیان ،بلکه به همه اهل عراق نسبت میدهد؛ همانگونه که درباره اوزاعی چنین میکند.
ً
در ادامه برای توضیح عملکرد او برخی مثالها را بیان میکنم تا ثابت کنم روش او کامال غیرعلمی است.

***

 .1-2دیدگاه معتزله درباره سنت

شاخت از دو مدرسه فقهی مخالف سنت پیامبر(ص) یاد میکند و آنها را دو گروه تندرو و میانهرو توصیف
میکنــد .او مخالفــان افراطی ســنت را معتزله مینامد و در این قضاوت حتی به ســخن خود معتزله اهمیت
نمیدهــد .بــرای نمونه خیاط معتزلی در کتاب «االنتصار»که قبل از 300ق تألیف شــده ،ســخنانی از بزرگان
معتزله در قرن دوم و ســوم نقل میکند که بیانگر التزام آنها به ســنت نبوی اســت؛ 79همچنانکه ابن مرتضی
در کتاب طبقات المعتزله تعداد زیادی از بزرگان معتزله را که محدث هستند نام برده است 80،ولی شاخت
همه این شواهد را رد میکند و میگوید« :اینها نشاندهنده دیدگاه معتزله قدیم نیست».

81

شــکی نیســت که شــاخت با هیچ یک از معتزله قدیم همزمان نبوده و دیدگاهش را بر اســاس نظر ابن قتیبه،
از مخالفــان معتزلــه بنــا کرده اســت .او بر چه اساســی این نظر را برگزیــد؟! هر چند این نگرش از مستشــرقین
چنــدان بعیــد نیســت (همانگونــه کــه مینگانا کتابــت قرآن در قــرن اول را نپذیرفــت؛ زیرا یوحنای مســیحی
دمشقی ـ دشمن مسلمانان در سوریه در اواخر قرن اول ـ از وجود کتابی در میان مسلمانان خبر نداده است!)
شــاخت مخالفیــن میانــهرو ســنت را همان مــدارس فقهی قدیم دانســت که شــامل مدارس مدینه ،ســوریه و
عراق میشدند .ادعای او درباره مخالفت مدارس فقهی با سنت ،بر اساس فهم و استنباطش از نوشتههای
شافعی بر ضد این مدارس بنا شده است.
پیش از آنکه از روش شــاخت و دالیلش ســخن بگوییم بهتر اســت از جایگاه شــافعی در نزد شــاخت مطلع
شــویم .شــاخت درباره شافعی میگوید« :شافعی بســیاری از اصول و مبانی عراقیها و اهل مدینه را تحریف
کرد» و برای اثبات این اتهام درباره شافعی سی یا چهل مثال بیان میکند.

82

همچنین شاخت معتقد است که «شافعی از خودش مطالبی را در سخنان مخالفان اضافه میکرد» و چند
نمونه نیز برای اثبات این مسئله ذکر میکند.

83

با آنکه شــاخت مثالهای زیادی بیان میکند تا نشــان دهد شــافعی در مســائل علمی قابلاعتماد نیســت،
ولی خود او سخنان شافعی را مبنای کار قرار میدهد .سپس بدون هیچ منطقی از بین نظرات شافعی مورد
دلخواه را گزینش میکند و میپذیرد و آنچه به مذاقش خوش نمیآید رد میکند.

 .1-3نظر مدرسه عراق درباره سنت نبوی

***

دانســتیم که شــاخت ادعا کرد آثار صحابه بر ســنت نبوی ترجیح داشــت و این یکی از نشــانههای دشــمنی
 .79ر.ک به :ص .118 ،75 ،68
 .80ر.ک به :ص  .140-133هر چند درباره محدثبودن بعضی از اسامی این لیست تردید وجود دارد ،ولی تعداد قابل توجهی از آنها در شمار محدثین
قرار دارند.
81. Origins, p. 259.
82. Origins, p. 321.
83. Origins, p. 321-322.
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شــاخت با سنت نبوی اســت .او از مخالفت مدرسه عراق با سنت

نبــوی بهره بردند ،ولی در مســائل بســیاری نیز آن را

نبوی که در نوشــتههای شــافعی بهصراحت بیان شــده اینگونه یاد

نادیده گرفتند.

میکند:

هنگامی که به موطأ امام مالک که دارای  822حدیث نبوی اســت

نــزد عراقیهــا ســنت پیامبــر در درجــه دوم اهمیــت قرار داشــت .در

مینگر یــم درمییابیــم او از این تعداد ســه حدیث را کنــار نهاد 86و از

مقابل آنها روایات صحابه را اصل قرار داده و به آن تکیه میکردند.

میان  613روایت از صحابه تنها ده حدیث را نپذیرفت .نمیدانم

همچنیــن شــاخت بــا تکیه بــر ســخن شــافعی از او نقــل میکند که
گفت:

87

چطــور فــردی میتوانــد بگو یــد کــه اهــل مدینــه در بســیاری از مــوارد
احادیث پیامبر(ص) را کنار گذاشتند و به آن توجهی نکردند وقتی
مالک تنها سه حدیث را کنار گذاشت.

اهــل عراق معتقد بودند کــه با هیچ کس از صحابه پیامبر مخالفت
نمیکننــد .بــا ایــن حال بــا حکم عمــر مخالفــت کردنــد و علیرغم
آنکــه معتقد بودنــد از هیچ کس ترک قیاس را نمیپذیرند ،آن را کنار
گذاشتند و در اینباره سخنان متناقضی گفتند.

84

امام مالک در موطأ ســخن رســول خدا(ص) را نقل کرده اســت« :در
میان شما دو چیز باقی میگذارم .مادامی که به آنها تمسک میکنید
گمراه نخواهید شد :کتاب خدا و سنت پیامبرش» 88،ولی شاخت
این حدیث را نمیپسندد و میگوید :به طور کل اعتماد بر سنت در

حــال بایــد پرســید شــاخت کــه شــافعی را در مســائل علمــی امیــن

ثهــای فقهی روش اهل مدینه نبود ،بلکه اهل مدینه یک ســده
بح 

نمیداند ،چطور سخن شافعی را در رد ابوحنیفه میپذیرد؟ این چه

قبل از شــافعی بر عمل اعتماد میکردند و استداللهایشــان بر آن را

روش بحثی است؟!

استوار مینمودند.

89

***

چرا شــاخت بر ســخن خود اهل عراق اعتمــاد نمیکند که گفتهاند
ســخن هیچ کــس در کنار ســخن پیامبــر(ص) حجیت نــدارد؟!

85

شــاخت از کجــای ایــن متــن اســتنباط کــرد که اهــل عــراق روایات

 .1-5شــاخت ،متخصــص در قرائــت خواســتههای خــود در
نوشتههای دیگران

صحابــه را بــر ســنت نبــوی برتــری میدادنــد؟ متــن مــورد اســتناد

گفتیم که شاخت مخالفان سنت را به دو دسته تقسیم کرد:

شــاخت درباره اعتقاد حنفیهاســت و بیان میکند که آنها با هیچ

 .1تندرو و افراطی

کــس از صحابــه پیامبر مخالفــت نمیکردند و هیچ ربطی به ســنت

 .2میانهرو و معتدل

پیامبر(ص) ندارد.

او گــروه میان ـهرو را اصحــاب مدرســه فقهــی قدیــم هماننــد مدرســه

ســزاوار بود شــاخت بــرای اثبات این مطلب ،با جســتجو مــواردی را

مدینــه ،مدرســه کوفــه ـ آن را مدرســه عراق نامید و مدرســه اوزاعی یا

جمــعآوری کند که نشــان دهــد ابوحنیفه و اصحابش بــا وجود علم

مدرسه شام دانست.

و اطــاع از ســنت پیامبــر(ص) بــا آن مخالفت کردند و در بســیاری
از موارد ســنت پیامبر(ص) با نظرات پذیرفتهشــده صحابه مغایرت
داشــت .در غیر این صورت ســخنان شــاخت جز بافتههای خیالی
چیزی نیست.

90

شــاخت یکــی از مظاهــر مخالفــت ایــن مــدارس بــا ســنت نبــوی را
اعتمــاد اصحــاب این مدارس به روایات صحابــه و برتریدادن آن بر
سنت رسول خدا(ص) میداند و از سخن صالح بن کیسان به این
نتیجه دســت یافت 91که معمر گفت :صالح بن کیســان به من خبر

***

داد« :مــن و زهــری بــا هــم بودیــم و علــم میآموختیم .گفتیم ســنن را

 .1-4دیدگاه مدرسه مدینه درباره سنت

بنویســیم و آنچه را از پیامبر رســیده بود نوشتیم .سپس زهری گفت:

شاخت درباره دیدگاه اهل مدینه میگوید:

آنچه را از صحابه دریافت کردهایم بنویسیم که آن سنت است .من

آنهــا برای صدور احکام ،در موارد متعدد از ســنت
84. Origins, p. 29.

 .86ر.ک به :الموطأ  ،ص 617 ،486 ،387
 .87ر.ک به :الموطأ ،ص .851 ،826 ،748 ،608 ،472 ،449 ،396 ،206 ،125 ،86
 .88الموطأ ،القدر ،ج  ،3ص .899

به نقل از االم ،ج  ،7ص .111
 .85ر.ک به :الحجة علی اهل المدینه ،شیبانی ،ج  ،1ص 204 ،45؛ االم ،شافعی ،ج  ،7ص
292؛ خراج ،ابو یوسف ،ص .89 ،76 ،61 ،60 ،58
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گفتم آن سنت نیست و آن را ننوشتم .بنابراین زهری آنها را نوشت و
من ننوشتم و او موفق شد و من شکست خوردم و تباه شدم .»...

92

نمیدانم که شــاخت چگونه از این سخن دریافته است اهل مدینه
روایــات صحابــه را از احادیث پیامبر(ص) برتر میدانســتند و با این
روش پیچیــده بــه دشــمنی و مخالفــت با ســنت رســول خــدا(ص)
میپرداختند ،بهویژه آنکه شواهد عکس آن وجود دارد:

ً
داشت حتما در مباحث فقها به آن اشاره میشد.

93

پیش از بحث جدی درباره این دیدگاه به چند نکته که برای ابطال
این نظر کافی است توجه میکنیم:

اول :تناقض در کالم
قبــل از هــر چیــز میبینیم که شــاخت به نظــرات متناقضی متوســل
میشــود و بر اســاس هر کدام از آنها به نتیجهای مســتقل میرسد .او

اول :زهری و صالح بن کیسان بر کتابت آنچه از پیامبر(ص) رسیده

میگوید :توجه به سنت پیامبر(ص) تا دو دهه قبل از شافعی کاری

و سنتدانستن آن همنظر بودند.

اســتثنایی و نادر بود 94.ســپس بیــان میکند :در ابتــدا همه مدارس

دوم :صالح بن کیســان ســخن زهــری را درباره اهمیــت آثار صحابه
نپذیرفت.

فقهــی قدیــم بــا احادیــث پیامبــر(ص) مخالفــت کردنــد؛ ز یــرا آن را
مســئلهای خــارج از دین میدانســتند که روش مــدارس فقهی قدیم
را بر هم میریخت.

ســوم :زهــری بیــش از صالــح بــن کیســان در مســائل علمــی بــه
موفقیت دســت یافت ،اما ســبب برتری زهری مخالفت او با ســنت
پیامبــر(ص) نبود ،بلکــه او همانند تاجری با تجارتخانهای بزرگ و
کاالهای متنوعی بود .بدون شــک این فرد بر کســی که تنها یک کاال
دارد ،هر چند آن کاال خوب باشــد ،برتری دارد .بنابراین الزم اســت
مسائل دیگری را که در این مسئله نقش داشتند بررسی کنیم.
متنــی که مورد اســتنتاج شــاخت قــرار گرفت ،بدون شــک از دید او
صحیــح بــود و اال اســتناد بــه آن جایــز نبــود .بر این اســاس شــاخت
متنــی را برگزیــد کــه از جهــت تاریخــی بــه پانــزده ســال آخر قــرن اول
برمیگــردد( .زهــری در حــدود نیمــه قــرن اول متولــد شــد .ر.ک بــه:
تهذیــب التهذیــب) اگــر بپذیریم کــه در این زمان صالح بن کیســان
و زهــری آنچــه از پیامبــر(ص) رســیده بــود جمــعآوری کــرده بودنــد،

اگــر شــرایط همانگونــه باشــد کــه پروفســور شــاخت در قســمت اول
کالمــش بیــان کرد ،پــس دلیلی وجود نــدارد کــه در مباحث مدارس
ً
فقهــی قدیم حتما به احادیث اســتناد شــود .یا ادعای اول شــاخت
صحیح اســت و آنچه به مدارس فقهی قدیم نســبت داده اســت به
دور از واقــع اســت یــا باید از این مســئله به طور کلــی صرفنظر کرد؛
زیرا بر پایه تصوراتی غلط بنا شده است.

دوم :دروغ
بــا نــگاه و تأمل در مثالهای شــاخت در بــاره فقیهان مــدارس عراق
و ســوریه و انتساب سخنانشان به رســولاهلل(ص) دروغینبودن آنها
آشــکار میشــود .هنگامی که کســی دروغ بگوید در واقع دروغگویی
روش کار او باشد ،بحث با او و دلیلآوری هیچ فایدهای ندارد.

چطور ممکن است بگوییم همه احادیث در قرن دوم و سوم ساخته

پیــش از بحــث در بــاره روش شــاخت بهتر اســت از عملکــرد دولت

شدهاند؟!

عباسی در قبال احمد بن حنبل درباره خلق قرآن سخن گوییم.

***
 .2شاخت و نظریه «رشد احادیث فقهی» در دوره تدوین

 ...حنبــل نقــل کرده اســت :شــنیدم پســر عمویم عبداهلل بــن حنبل
گفــت :بــه احمد بن حنبــل در زندان گفتم از شــما چه میخواهند؟

فقهــی صحیــح
پروفســور شــاخت معتقــد شــد حتــی یــک حدیــث
ِ

پاســخ داد :کفر به خدا .احمد گفت :اینگونه که شــد ،ابن ابی دواد

منســوب به پیامبر(ص) وجود ندارد .بنابراین روشی در پیش گرفت

و اصحابــش از مــن روی گرداندنــد .معتصــم بــه مــن رو کــرد و با من

که با اســتفاده از آن بتوان زمان وضع حدیث را مشــخص کرد و یک

و عبدالرحمــن خلــوت کــرد؛ ســپس گفــت :ای احمد من دلســوز تو

فصل کامل از کتابش را به این موضوع اختصاص داد.

هستم .مرا اجابت کن .به خدا دوست داشتم که تو را نمیشناختم.

شــاخت میگویــد :بهتریــن راه بــرای اثبــات اینکــه یــک حدیــث در
دورهای وجود نداشــته اســت ،جمعآوری شــواهد بر به کار نرفتن آن
در بحثهای علمی فقهای آن دوره است؛ زیرا اگر آن حدیث وجود

خدا را به جان و خونت قسم میدهم من خیرخواه تو هستم همچون
مهربانــیام نســبت به پســرم هارون .مــرا اجابت کن .گفتــم :ای امیر
مؤمنــان [دربــاره خلق قرآن] به من نه چیزی از کتاب خدا دادند و نه
93. Origins, p. 140.

 .92الطبقات ابن سعد ،ج  ،2ص .135

94. Origins, p.3.

سالبیستونهــم،مشـارۀدوم،خـــردادوتیــــــر1397

170

57

یوبن تنس و تخاش 

چیزی از ســنت رســولاهلل .در نهایت کار به من گفت :لعنت بر تو! امیدوار بودم اجابتم کنی .ســپس گفت:

شاخت درباره روش کار دچار
اشتباهات بسیاری شد .یکی
از روشهـــــای او درنظرگرفتن
ی ـ ــک حدیـــــث در موضوعی
خاص اســـــت .زمانی که این
حدیـــــث در کتابی متقدم که
نویســـــنده آن زودتـــــر وفات
یافتـــــه بیان نشـــــده ،ولی در
کتابی که کمـــــی متأخر تألیف
ش ـ ــده وجود داشـــــته باشد،
ش ـ ــاخت نتیجـــــه میگیرد که
این حدیث در فاصله زمانی
بی ـ ــن نوشتهشـــــدن ایـــــن دو
کت ـ ــاب جعل شـــــده اســـــت.

او را بگیرید و لباسش را درآورید و بر زمین بکشیدش .احمد گفت :مرا گرفتند و برهنه کردند و سپس گفت:
مجازات و تازیانه .مجازات و تازیانه آوردند.

95

اگر همانگونه که شــاخت معتقد اســت وضع حدیث بدون آنکه شناخته شود آنقدر راحت و دستیافتنی
ی که افراد زیادی از علما ،قاضیان،
بود ،چرا خلیفه عباسی مجبور به این همه فشار و شکنجه شد ،در حال 
اهــل کالم و بــزرگان معتزلــه با او همراه بودنــد .وقتی همه این افراد از آوردن یک حدیــث از پیامبر(ص) که در
موضوع خلق قرآن از آن بهره ببرند عاجز بودند ،چطور ممکن اســت احادیث دروغین به پیامبر(ص) نســبت
داده شود ،بدون آنکه جعلی و دروغینبودن آنها فهمیده شود.
ایــن حقیقــت تاریخی بهتنهایی برای شکســتن پیکره ادعای شــاخت کافی اســت ،ولی آن را بــا تفصیل نیز
بیان خواهیم کرد.

سوم :خطاهای روشی
شهــای او درنظرگرفتن یــک حدیث در
شــاخت دربــاره روش کار دچار اشــتباهات بســیاری شــد .یکی از رو 
موضوعی خاص است .زمانی که این حدیث در کتابی متقدم که نویسنده آن زودتر وفات یافته بیان نشده،
ولــی در کتابی که کمی متأخر تألیف شــده وجود داشــته باشــد ،شــاخت نتیجه میگیرد کــه این حدیث در
فاصله زمانی بین نوشتهشدن این دو کتاب جعل شده است.
این روش با وجود شرایطی کاربرد صحیح دارد:
همه نویسندگان در همه زمانها از همه روایات متداول در زمانشان مطلع باشند.هر نویسندهای هر آنچه میداند در کتابش بنویسد و هیچ چیز را نگفته باقی نگذارد.همه محتویات کتابهای پیشینیان به دست ما رسیده و هیچ چیز از آنها مفقود نشده باشد.یتــوان هیچ یک از آنها را ثابت کــرد؛ زیرا میدانیم
واقعیتهــای زندگــی با این شــروط هماهنگ نیســت و نم 
بســیاری از نویســندگان مطالب را مختصر بیان میکنند و همه دالیل را در نوشتههایشــان بیان نمیکنند یا
در موقع کتابت همه آنها را به خاطر ندارند .همچنین با نگاهی به کتب فهرست ،همانند فهرست ابن ندیم
آشکار است که بسیاری از تألیفات قدما از بین رفته است.
شــاخت مدعی شــد برای اثبــات این بخش از نظریهاش بــر چهلوهفت حدیث فقهی نبوی استشــهاد کرده
است.

96

در کتابم بیستوچهار حدیث از این موارد را بررسی کردم و آشکار شد که از مجموع بیستوچهار حدیث،
ً
تنهــا هشــت مــورد آن دربــاره فقــه و قانــون اســت 97و شــش حدیــث ،یعنــی یکچهــارم مجمــوع آن ،اصــا از
پیامبر(ص) نقل نشده است .سیزده حدیث از آنها مربوط به عبادات هستند که بنا بر نظر شاخت احادیث
فقهی و قانونی محسوب نمیشوند.
همیــن نــگاه اجمالــی کافــی اســت تا دریابیــم نهتنها روش شــاخت نادرســت بود ،بلکه دوســوم مــواردی که
گردآورد نیز مطابق ادعای او نبود .با این حال شــاخت حتی به این روش خطا و اســتفاده از شــواهد نادرســت
 .95محنة االمام احمد بن حنبل ،ابن اسحاق ،ص .55
96. Origins, p. 150.

 .97احادیث .24 ،23 ،19 ،17 ،10 ،7 ،6 ،4
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ش آمد
نیز وفادار نماند ،بلکه برای رسیدن به نتایج دلخواه به هر چیزی متوسلشد تا هر آنچه به مذاقش خو 
استنباط کند؛ همانگونه که در مثالهای بعد خواهیم دید.

 .2-1اشکال بر مثالهای شاخت در مسئله «رشد احادیث فقهی»
مثال اول
شــاخت میگوید« :ـ بهترین روش برای اثبات وضع حدیث و تعیین تاریخ جعل آن این اســت که ثابت شــود
ً
فقهــای پیشــین ،در بحثهــای فقهــی خود این حدیــث را به کار نبردهاند؛ زیــرا اگر از قبل موجــود بود ،حتما
بیان میشد -بر اساس این روش در این فصل شواهدی جمع شده است ،همچنین مثالهایی ذکر میکنیم
کــه در برخــی از آنهــا صاحبنظر یا مخالــف او بهصراحت میگوید غیر از احادیثی که نقل شــده ،حدیثی در
موضوع موردبحث نمیشناســد .این نوع اســتنتاج ســکوتی با آنچه در کتاب االم آمده اســت ،بیشــتر تأیید
میشود؛ 98آنجا که شیبانی میگوید:
(مسئله اینگونه است) مگر آنکه اهل مدینه در اینباره نقلی بیاورند و ما را قانع کنند و در نزد آنها در اینباره
اثری نیســت که بین این موارد تفاوت ایجاد کند؛ زیرا اگر ســخنی نزدشــان بود آن را در شــمار منقوالتی که از
آنها شنیدهایم نقل میکردند.
شاخت با تکیه بر این کالم میگوید:
بــا اطمینــان میتوانیــم تصــور کنیــم که احادیــث فقهــی موردبحث بــه مجرد وضع ،توســط
افــرادی کــه این حدیث با مذهب آنها همســو بود ،در مناقشــات و جدلهای مذهبی به کار
میرفت.

99

قبل از بررسی نظرات شاخت در اینباره ،الزم است سخن االم را به طور کامل بیان کنم:
«ابوحنیفــه گفــت :هــر عضــوی از عبد که ضربــه ببیند همانند دســت یا پــا  ...قیمت آن به
یشــود و با
انــدازه آن بایــد پرداخــت شــود  ...و اهــل مدینــه گفتنــد :یــک بیســتم پرداخت م 
ابوحنیفــه در ایــن خصوصیــات چهارگانه موافقــت کردند و در بقیه مــوارد اعتقاد به کمبودن
مبلــغ دیــه داشــتند .محمد بن حســن گفت :اهــل مدینه چگونــه چنین حــرف میزنند .آیا
درباره دیدگاهشــان نقلی دارند تا ما نیز بپذیریم؟! نزد آنها ســخنی نیســت که بین این موارد
تمایز ایجاد کند و اگر نزد آنها چیزی بود ،در شمار آثاری که از آنها شنیدهایم نقل میکردند.
پس هنگامی که چنین نیست باید انصاف را رعایت کرد ،هرچند مطابق با سخن ابوحنیفه
باشد .»...

100

اولین نکتهای که در بحث و جدل شــیبانی با اهل مدینه مالحظه میکنیم این اســت که در کالم هیچ یک
از دو طرف ،اشــارهای به آیه قرآن یا ســنت پیامبر(ص) یا خبری از صحابه و تابعین نیســت و مســئله از ابتدا
تا انتها بر سر آراء اجتهادی ابوحنیفه درباره دیه برده آسیب دیده است که اهل مدینه در مواردی با ابوحنیفه
هم اعتقاد و در مواردی با او اختالفنظر دارند.
از مسائل عجیب این است که شاخت از این نمونه برای اثبات وضع و تعیین زمان جعل حدیث بهره برده
در حالی که در آن کمترین اشارهای به حدیث نشده است .این مورد اولین و شاید مهمترین شاهدی است
 .98االم ،ج  ،7ص .287
99. Origins, p. 140-41

 .100االم ،ج  ،7ص .287
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 .4چــه دلیلــی وجــود دارد که جعــل حدیث به ابن عیینــه یا ایوب و

که شاخت برای اثبات نظریهاش ذکر کرده است.

مثال دوم :احادیث جعلی بین ابراهیم نخعی و حماد

حماد نسبت داده شود؟
 .5ایــن حدیــث و احادیــث مشــابه دیگــر بــر نظر یــه شــاخت ضربــه

شاخت میگوید:
ابوحنیفــه ،حمــاد ،ابراهیــم و ابــن مســعود بعضــی

مهلکــی وارد میکننــد؛ ز یــرا او میگوید :کوفیان و اهل عراق از اســم

اعمــال را انجام ندادند ،ولی روایتــی وجود دارد که
ً
بــر نیکویــی آن عمــل اشــاره دارد و دقیقا بــا نظر ابن
ً
مســعود مخالــف اســت و آن را عینا با نقــل از یک

ابن مســعود بهره میبردند و نظرات فقهی جعلی خود را به او نسبت

عراقی در کتاب االم میتوان یافت.

101

میدادند.
بر حســب ادعای شــاخت ،ابن مســعود و نخعی دو فرد شــاخص در
مدرســه فقهــی کوفه بودند و واضح اســت که ابوحنیفــه و حماد نیز از

برای خواننده آشــکار نیســت که چطور این مســئله دلیل جعل بین

بزرگترین پیشوایان مدرسه فقهی کوفه بودند .بنابراین چطور ممکن

حماد و ابراهیم نخعی است؟ موضوع مربوط به سجده تالوت قرآن

است آنان نظرات خود را بهدروغ به ابن مسعود نسبت دهند ،سپس

در ســوره ص اســت و از ابن مســعود نقل شــده اســت که او ســجده

خــود با ابن مســعود مخالفت کنند و روایات دیگــری جعل کنند که

نکــرد و همانجــا روایتی دیگر وجود دارد کــه آن را ابوحنیفه از حماد

با روش ابن مســعود مخالف اســت؟! چرا آنها نظــرات جعلی خود را

بن عبدالکریم نقل کرده اســت که پیامبر بعد از تالوت ســوره (ص)

کــه بــا روش ابن مســعود هماهنــگ بود به او نبســتند؟! زیرا انتســاب
جعلیات به ابن مسعود و مخالفت با او به معنای خردهگرفتن بر علم

سجده کرد.

102

و روایت دیگر از ابن عیینه از ایوب به واسطه ابن عباس نقل شده از
پیامبر است که او برای این سوره سجده کرد.

103

ابن مسعود ،نپسندیدن منقوالت او و اثبات جهل اوست و اطمینان
دارم که حماد ،ابراهیم و ابوحنیفه باهوشتر از این بودند که شاخهای
را که بر آن نشستهاند ببرند و زیر پای خود را خالی کنند.

و روایــت دیگــر را عمر از پدرش به واســطه ابن جبیر و او از ابن عباس
نقل کرده است که پیامبر در سوره (ص) سجده کرد.

104

در پاسخ به این اشکاالت شاخت میگوید:
حمــاد احادیثی را از پیامبــر[ص] و صحابه روایت

بنابراین در همانجا روایاتی وجود دارد که با نظر ابن مسعود مخالف

کــرد و این روایات به دلیــل رواج آنها در دوره متأخر

اســت .همچنیــن بــر اســتدالل شــاخت اشــکاالت دیگری نیــز وارد

از صحابــه و پیامبــر[ص] جعلــی اســت .ایــن

است:

احادیث که منشأ آنها خارج از مدارس فقهی قدیم
بــود ،از امور پذیرفتهشــده در این مدارس بهدور بود

 .1عنوانی که شــاخت به دنبال آن اســت« ،وضع در احادیث فقهی

و بــه همیــن دلیــل در بســیاری از موارد بــا نظر خود

و حقوقی» است ،در حالی که این حدیث مربوط به عبادات است

حمــاد نیــز تعارض داشــت و در واقع ایــن احادیث

و شاهد مناسبی برای این مجال نیست .هر چند از نظر ما احادیث

نتیجــه فشــار ســنگین محدثیــن بر مــدارس فقهی

عبادات و معامالت فرقی ندارند ،ولی در تقســیمبندی که شــاخت

قدیمی بود 105که باعث شــد تــا علیرغم مخالفت

ارائه کرد عبادات در زمره احادیث فقهی قرار نگرفت.
 .2اثبــات ایــن ادعــا کــه ابن مســعود بــه همه ســنتها پایبنــد بود و
محال بود حتی یک سنت را از دست بدهد الزم است.
 .3اگر بپذیریم که در عراق حدیثی وضع شد که با روش ابن مسعود
مخالــف بــود ،بایــد به این ســؤال پاســخ داد کــه چطور عراقیــون ابن
عیینه مکی را راضی کردهاند تا به نفع عراقیها حدیث جعل کند؟

با این روایات آنها را نقل کنند.
ولی مسئله بهسادگی تصور شاخت نیست.
ً
اوال بر اساس ادعای شاخت فقه اسالمی پیش از سال  110هجری به
وجود نیامده بود و مدارس فقهی قدیم پیش از شــروع قرن دوم وجود
نداشــتند .حمــاد بــر اســاس اتفــاق مورخیــن در ســال  120هجری

106

وفــات یافــت .بنابرایــن او تنها  20ســال در قرن دوم هجری زیســت؛

101. Origins p. 141.

 .102اآلثار ،ابویوسف ،ص .207
 .103االم ،ج  ،7ص .174
 104.آثار الشیبانی ،ص .72
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105. Origins p.239.

 .106ابن سعد ،ج  ،6ص .232
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زمانی که تنها ده سال از آغاز شکلگیری مدارس فقهی میگذشت.

دیگری نیز درباره ابراهیم اشتباه کرده است.

این مدت زمان برای تأسیس مدارس فقهی متقدم کافی نیست ،چه

شاخت مینویسد:

رســد به اینکه در همین زمان جریانهای مخالف از سوی محدثین

بیشــتر احادیثــی کــه از ابراهیم نقل شــده اســت در

بر ضد این مدارس نوبنیاد ایجاد شــده باشــد .به همین دلیل سخن

لشــده از او در
مســائل فقهــی اســت و احادیــث نق 

ســنگین محدثین بر مــدارس فقهی قدیم مســئلهای خیالی
از فشــار
ِ

عبادات انگشتشمار است.

است که در جهان واقع امکان تحقق ندارد و به همان نسبت نظریه
برداشتن فشار محدثان بر مدارس فقهی به دور از واقعیت است.

109

نادرســتی ایــن ادعــا آشــکار اســت بــه عنــوان مثــال کتــاب آثــار ابــو
یوســف ،بــاب اول ،الوضــوء  53روایت دارد کــه  29روایت آن تنها از

ً
ثانیا وقتی دیدگاههای گروه مخالف با نظرات خود حماد بهشــدت

طریق ابراهیم نقل شــده اســت و همین مقدار کافی اســت تا نشــان

در تضاد بود این سؤال مطرح میشود که چه کسی او را مجبور کرده

دهد شاخت چگونه در اموری به این سادگی به خطا رفته است.

تا این سخنان را بهزور به بزرگان مدرسهاش نسبت دهند؟

مثال سوم

چه کسی و چگونه میتواند از زبان حماد سخنانی بیرون کشد که بر

پروفســور شــاخت برای نشــاندادن جعل حدیث مثال دیگری بیان

خالف دیدگاه اوست؟ آیا حماد دروغگو بود؟ زیرا سخنی را به کسی

کــرده اســت .او بهصراحــت میگو یــد :در ابتدا عمل وجود داشــت و

نسبت میداد که نگفته بود؟ آیا حماد غافل بود و نمیدانست آنچه

پس از آن حدیثی از پیامبر(ص) و صحابه در اینباره جعل میشد.

میگوید مخالف دیدگاه بزرگانش است؟ چه دلیلی وجود داشت تا
او بهدروغ سخنانی را به دیگران نسبت دهد؟

شــاخت پس از آنکه چگونگی ســاماندادن دیدگاههای اهل مدینه
توسط ابن قاسم را بیان میکند میگوید:

شاخت به این سؤاالت اینگونه پاسخ میدهد:
ابــن ســعد 107ما را بــه این نکته رهنمــون میکند که
حمــاد دیدگاههایش را شــبیه نظــرات ابراهیم بیان
میکرد تا با اسم او به آنها اعتبار ببخشد.

ایــن حدیــث نقل شــد تا به کســانی رســید که مــا آنهــا را درک کردیم
و حدیــث را از آنــان اخــذ نمودیــم؛ ز یــرا اخــذ حدیــث از کســی کــه
محضــرش درک شــود ســزاوارتر اســت ،امــا ایــن روایت هر چنــد مورد
عمل قرار داشــت ،جایگاهش همانند احادیثی بود که به آنها عمل

ً
ولی آیا واقعا ابن ســعد درباره حماد چنین ســخنی گفته اســت و آیا

نشــده و در نتیجــه عمل بــه احادیث دیگــر تقویت نگردیــده بودند و

امکان دارد از سخن او چنین برداشتی کرد؟

عامــه مــردم و اصحــاب ،احادیــث دیگری را مــا ک عمل قــرار داده

ابــن ســعد گفتــه اســت« :جامع بن شــداد گفــت :حمــاد را دیدم که
نزد ابراهیم صفحاتی مینوشــت و عثمان البتی گفت :حماد هرگاه
دیدگاه ابراهیم را نقل میکرد صحیح میگفت و هرگاه از غیر ابراهیم
سخن میگفت ،اشتباه میکرد».

108

از ایــن ســخن میتــوان دریافــت کــه حماد مفتــی و فقیــه خوبی بود
و بســیاری از نظــرات ابراهیــم نخعی را میدانســت و آنهــا را به خاطر
ســپرده بود ،اما وقتی احادیث و ســخنانی افراد دیگر غیر از ابراهیم را
نقل میکرد ،سخنانش متقن نبود و در مواردی دچار خطا میشد.
از کجای ســخن ابن ســعد میتوان اســتنباط کرد کــه حماد نظرات
خود را به ابراهیم نسبت میداد و جعل حدیث میکرد؟

بودنــد( .در اینجــا ابــن قاســم مثالهایــی از احادیــث نبــوی و اقــوال
صحابه را نقل میکند که به آنها عمل نشده بود) بنابراین این دسته
از احادیث بدون آنکه تکذیب شوند و یا مورد عمل واقع شوند باقی
ماندند و احادیث دیگری مبنای عمل قرار گرفتند . ...

110

شاخت با تکیه بر این سخن میگوید:
اینگونــه اهل مدینــه ،حدیث را با عمل در تعارض
دیدند.
بهواقع اســتنتاج عجیبی اســت و هر چند نتیجه را بپذیریم ،باز هم
ایــن ســؤال باقی اســت که شــاخت چگونه بــر پایه ایــن نتیجه ثابت
کرد در ابتدا عمل وجود داشته و سپس حدیث متناسب با آن جعل
شده و به پیامبر(ص) نسبت داده شده است؟!

شــاخت همینطــور کــه در ایــن مســئله به خطــا رفته اســت در مورد
 .107همان.222 ،
 .108همان.232 ،

109. Origins, p, 234.
110. Origins, p, 60.
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در حقیقــت همــه بحــث ابن قاســم بر این مســئله تمرکز یافته اســت که دو گونــه حدیث وجــود دارد .نوع اول

ش ـ ــاخت بـــــرای رســـــیدن به
ً
ه ـ ــدف دائمـــــا تغییـــــر روش
میدهـــــد و حتی بـــــر دروغ
تکی ــــه میکنـــــد .او بـــــه هـــــر
چیزی چنـــــگ میزنـــــد تا به
نتیجـــــه دلخواهش دســـــت
یاب ـ ــد ،هـــــر چند بـــــه قیمت
نادیدهگرفتن حقایقی باشـــــد
که در پیش چشـــــم اوســـــت.
در چنیـــــن شـــــرایطی دیگـــــر
جای هیچ بحث علمی باقی
نمیماند و گویی که شاخت
میگویـــــد :این حق اســـــت؛
گفتن
زی ـ ــرا مـــــن میگویـــــم و ِ
م ـ ــن بهتریـــــن دلیل اســـــت!

احادیث نبوی که نســل به نســل به آنها عمل شــده اســت و نوع دوم احادیثی که در مدینه به آنها عمل نشد و
اگر بین این دو دسته روایات تعارضی به وجود آید ،روایتی که مورد عمل قرار گرفته ترجیح دارد.
بر این اساس بهخوبی آشکار است که نتیجه شاخت از این سخن ،از خیال و اوهام او به دست آمده است
نه با تکیه بر نصوص.

مثال چهارم
شاخت میگوید:
ابراهیم نفرین بر دشمنان سیاسی در نماز را بدعتی میدانست که پس از وفات پیامبر[ص]
و در زمان علی[ع] و معاویه ایجاد شد .از آنجاکه هیچ نشانهای بر وجود لعن در زمان پیامبر،
ابوبکر و عمر نیست( .ر.ک به :آثار ابو یوسف ،ص  )352-349این سخن صحیح است.
بنابراین روایتی که بیان میکند پیامبر در قنوتش دشمنانش را نفرین میکرد و شافعی نیز آن
را پذیرفته است .بعد از ابراهیم جعل شده است.

111

قبل از هر بحثی در اینباره روایت ابراهیم نخعی را از کتاب آثار ابویوسف نقل میکنیم:
ابوحنیفه ـ حماد ـ ابراهیم :پیامبر(ص) تنها یک ماه قنوت خواند.

112

ابوحنیفه ـ حماد ـ ابراهیم ـ علقمه ـ عبداهلل ـ پیامبر(ص) :مثل روایت قبل.

113

ابوحنیفه ـ حماد ـ ابراهیم :ابوبکر قنوت نخواند.

114

ابوحنیفــه ـ حمــاد ـ ابراهیــم :علــی در زمانــی کــه بــا معاویه مشــغول جنگ بود هنــگام قنوت
معاویه را لعنت کرد.

115

در اینجا حدیثی مرسل و حدیثی متصل از قنوت پیامبر(ص) سخن گفتهاند .با وجود این احادیث صحیح
و صریح ،چگونه شاخت به خودش اجازه میدهد که ادعا کند روایت نبوی نفرین دشمنان در قنوت جعلی
است و ابراهیم هم آن را ساختگی دانسته است؟!

مثال پنجم
شاخت ذیل عنوان «وضع حدیث در فاصله زمانی ابراهیم نخعی و ابوحنیفه» میگوید« :حدیث مخصوصی
اســت که ابراهیم نخعی آن را نمیشــناخت» 116و ابوحنیفه آن را بدون ســند نقل میکرد 117،ولی در موطأ 118و
موطــأ شــیبانی 119و االم شــافعی 120و کتــب حدیثی رســمی متأخــر موجود اســت 121.این حدیث کــه مربوط به
صفوف زنان در نماز است در نصوص اینگونه نقلشدهاند:
 ،Origins, p,63 .111االثار ،ابو یوسف.352-349 ،
 .112آالثار ،ص.349 ،
 .113همان ،ص .350
 .114همان ،ص .351
 .115همان ،ص .352
 .116آثار شیبانی.22 ،
.117آثار ابویوسف.251 ،
 .118ج  ،1ص .275
 .119ص .122
 .120ج  ،7ص .172
 .Origins, p, 141 .121منظور از کتب حدیثی کالســیک «کتب ســته» اســت که عبارتند از :صحیح بخاری ،مســلم ،ســنن نســائی ،ابوداوود ،ترمذی
و ابن ماجه.
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122
َوال َع ُج ُوز َو َر َاءنا  ،ف َصلى ِب َنا َرك َع َت ْي ِن ث َّم ان َص َرف».
 .2یوسف عن ابیه عن ابی حنیفة قال:
بلغنــی ان النبــی صلی اهلل علیه و ســلم صلی برجل و صبی و امــرأة خلف ذلک ،صلی بهم
جماعة.
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ُ
َ
اهَّلل َص َّلى ُ
اهَّلل َع َل ْي ِه َو َس ّل َم َو َص َف ْف ُت أ َنا َو ْال َي ِت ُ
يم
ول َما ل ِب َس ف َنض ْح ُته ِب َم ٍاء ،فق َام َر ُسول ِ
ير لنا ق ِد ْاس َود ِم ْن ط ِ
ح ِص ٍ
َ
ْ
ّ
ُ ْ َ
َ
ْ
125
َو َر َاء ُهَ ،وال َع ُج ُوز ِم ْن َو َرا ِئ َنا ،ف َصلى ِب َنا َرك َع َت ْي ِن ،ث َّم ان َص َرف» 124.شافعی نیز همانند این را نقل کرده است.
در این مثالها شاهد خطاهای گوناگونی همچون روشمندنبودن به همراه تزلزل و بیثباتی شاخت هستیم.
او حتــی اصولــی و مبانــیای که خود وضع کرده بود کنار میگذارد و برای رســیدن به نتیجه مطلوب هر بار به
چیزی متوسل میشود.
ً
اوال :شــاخت کــه پیشــینیان را بــه وضــع حدیــث و انتســاب آن بــه پیامبــر متهم میکنــد[ ،بحث مــا در اینجا
ایــن نیســت کــه آنها جعــل حدیث میکردنــد یا نه] خود بــه جعل رو مــیآورد و کالم خود را به نخعی نســبت
ً
میدهد؛ زیرا بر خالف ادعای شاخت ،نخعی هیچگاه نگفته بود که حدیث را نمیشناسد و نهایتا شاخت

شاخت معتقد است در میان
احادیـــــث فقه ـ ــی حتی یک
حدیث صحیح وجود ندارد
و همه احادیث در قرن دوم و
سوم جعل شدهاند .در عین
حال او با سندهای احادیثی
روبهروست که نشان میدهد
که ایـــــن احادی ـ ــث از طریق
افراد موثق و با سندی متصل
از دوران مؤلفین آنها در قرن
ســـــوم تا پیامب ـ ــر(ص) ادامه
یافتهانـــــد .بنابرای ـ ــن ناچ ـ ــار
است بخشی از سند حدیث
را کـــــه بیانگـــــر اتص ـ ــال آن به
پیامبر(ص) اس ـ ــت ساختگی
و کـــــذب محض تلق ـ ــی کند.

میتوانست بگوید که شیبانی این حدیث را از طریق نخعی نقل نکرده است.
شــاخت چگونه به این نتیجه دســت یافت که شــیبانی یا ابویوســف همه روایات نخعی را نقل کردهاند؟ [و
وقتی چیزی نقل نشــده دال بر عدم وجود آن و نشــناختن نخعی اســت؟!] در حالی که اثبات این مســئله در
گذشته و حال محال است.
از ســوی دیگر آیا همه آنچه ابویوســف و شــیبانی نوشتهاند به دســت ما رسیده است؟ یا بیشتر آن از بین رفته
ً
و تنهــا مقــدار کمــی از آن باقی مانده اســت؟ قطعا جواب منفی اســت و حتی همه آن مقداری که به دســت
ما رســیده در زمان شــاخت چاپ نشــده بود .بنابراین حتی نمیتوان ادعا کرد که در این موضوع شــیبانی از
ابراهیم نخعی چیزی نقل نکرده است.
ً
ثانیا :بر اساس روش شاخت اگر حدیثی در منبع متقدم یافت نشود و در منابع متأخر وجود داشته باشد زمان
جعل آن بین تاریخ تدوین دو کتاب است ،اما این مبنا درباره این حدیث به کار نمیآید؛ زیرا این حدیث با
سند کامل نزد مالک که متوفای 179ق است و از ابو یوسف و شیبانی به ترتیب حدود  25و  40سال بزرگتر
اســت وجــود دارد .بنابرایــن بر خالف آنچه شــاخت ادعــا کرد بنا بر روش خــود او ،مادامی کــه این حدیث در
منبع متقدم وجود دارد ،نمیتوان تاریخ وضع آن را بین تألیف دو کتاب متأخر دانست.
ً
ثالثا :از آنجایی که این روش شاخت را به هدف مورد نظرش نمیرساند ،او به ترفندی دیگر متوسل میشود و
 .122موطآ الشیبانی.122 ،
 .123آثار ابی یوسف.251 ،
 .124موطأ جامع ،سبحة الضحی.
 .125االم.172 :7 ،
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سخنی را بهدروغ به ابراهیم نخعی نسبت میدهد که او این حدیث

همانگونه که شــاهد هستید این حکم به مسئلهای ارزشمند درباره

را نمیشــناخته و ابوحنیفــه کــه متوفــای 150ق اســت ایــن روایت را

ابن مســعود اشــاره دارد .او در پرتو تعالیم پیامبــر(ص) پرورش یافت

بدون سند نقل کرده و به همان شکل توسط ابو یوسف متوفای 182

و بیســت ســال نزد ایشــان تعلیم دید و تربیت شــد .این مدت زمان

در کتابش بیان شده است.

کافــی بــود تــا او خلــق و تفکــری هماننــد رســولاهلل(ص) پیــدا کند.

چطور میتواند این ســخن صحت داشــته باشد ،وقتی این روایت را
مالــک متوفــای  179به نقــل از انس بن مالک متوفــای  93نقل کرده

بنابراین بعد از این مدت طوالنی زندگی با پیامبر(ص) و آموختن از
ایشان آیا عجیب است که حکم او همانند حکم رسولاهلل باشد؟

اســت!؟ بنابرایــن منابــع قدیمیتــر از کتــاب ابویوســف این حدیث

حتــی اگر ایــن حکم را ســخنی دروغین منســوب به رســولاهلل(ص)

را نــزد انــس بن مالک و اســحاق بن عبــداهلل و جابر بــن یزید متوفای

بدانیــم ،تنهــا بیانگــر واقع ـهای مر بــوط به ابن مســعود در طــول چهل

 93شناختهشــده میدانستند ،همانگونه که ربیع بن حبیب ازدی

ســال زندگــی او پــس از پیامبــر(ص) اســت .چگونــه شــاخت ایــن

بصــری که پیــش از انس بن مالک وفات یافت در مســندش 126آن را

مســئله جزئــی را بــه همه زندگی ابن مســعود ســرایت داد؟ و چطور از

نقل کرده است.

این مســئله جزئی برای همه زندگی ابن مســعود ،بلکه همه صحابه

ً
شــاخت بــرای رســیدن به هــدف دائما تغییــر روش میدهــد و حتی

حکم صادر کرد؟

بــر دروغ تکیــه میکنــد .او بــه هــر چیــزی چنــگ میزنــد تا بــه نتیجه

مثال هفتم

دلخواهــش دســت یابــد ،هر چند بــه قیمــت نادیدهگرفتــن حقایقی

شاخت درباره اوزاعی میگوید:

باشــد که در پیش چشم اوست .در چنین شرایطی دیگر جای هیچ

او تمایــل داشــت ســیره مســلمانان معاصــرش را

بحــث علمی باقی نمیماند و گویی که شــاخت میگوید :این حق

بــه پیامبر[ص] نســبت دهــد و به آن لباســی نبوی

گفتن من بهترین دلیل است!
است؛ زیرا من میگویم و
ِ

بپوشــاند؛ خــواه در تأییــد آن احادیــث نبــوی وجود
داشــته باشــد یا نه .اوزاعی در این نوع جعل با اهل

معتقدم بررســی همین مقدار از نوشــتههای شــاخت برای شناخت

عراق اتفاقنظر داشت.

129

روش او کافی اســت .البته اگر روشــی وجود داشــته باشد! هم اکنون
سزاوار است در نظرات شاخت در بحث اسانید تأمل کنیم.

بنابراین شــاخت مدعی شد اوزاعی تعامل مسلمانان همعصرش را
با حیله و به دروغ احادیث رسول خدا جلوه میداد.

مثال ششم
درباره انتساب سخنان دروغین به پیامبر(ص) شاخت میگوید:
مــردم گمــان میکردنــد که نظــرات صحابه بــا حکم رســولاهلل[ص]
یکســان اســت .از ابن مسعود درباره مسئلهای ســؤال شد و او گفت
کــه در اینبــاره چیــزی از رســول خــدا[ص] نشــنیده اســت و از او

شــاخت در این مورد بر کتاب ابو یوسف« ،الرد علی سیر االوزاعی»،
ً
اســتناد کرده اســت .در این کتاب ابویوســف تقریبا در  50مسئله بر
ً
اوزاعی اشــکال گرفته اســت که قبــا اوزاعی درباره آنهــا بر ابوحنیفه
اعتراض کرده بود.

خواستند نظر خودش را در اینباره بیان کند .ابن مسعود دیدگاهش

شــگفت اســت کــه ابویوســف در مخالفت بــا اوزاعــی او را به جعل

را گفــت و بعــد آن مــردی از شــاگردان او گفت رســولاهلل[ص] نیز در

حدیث متهم نکرد ،ولی شــاخت با اســتناد به همان منبع اوزاعی را

موردی مشابه همینگونه حکم کردند .ابن مسعود از اینکه نظرش با

بهدروغبستن بر رسولاهلل(ص) متهم میکند.

حکم رسول اهلل[ص] یکسان بود بسیار خوشحال شد.

127

شاخت در جایی دیگر میگوید:
معتقدیــم کــه نظر ابن مســعود بــه دلیــل موافقت با
حکم پیامبر[ص] واجب شد.

128

خالصه بحثهایی که اوزاعی بیان میکند به این ترتیب است:

130

  9مــورد کــه در آنهــا اوزاعــی بــه عمــل رســولاهلل(ص) و پیــرویمسلمانان بعد از او اشاره میکند.

131

 .126ص .54

129. Origins, p, 72-73.
127. Origins, p, 29.
128. Origins, p, 32.
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 .130ر.ک به :الرد علی سیر االوزاعی ،ابویوسف.
 .131ص .31 ،13 ،10 ،8 ،7 ،5 ،4 ،3 ،1
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 10-مورد که به عمل رســول خدا اشــاره شــده ،بدون سخنی از عمل

روایات چنین ادعایی ممکن نیســت .بنابراین ســنگ بنای دیدگاه
شاخت در این موضوع بر دروغ نهاده شد و همین یک مورد بهخوبی

مسلمانان به آن

132

بیانگر روش اوست.

 3-حدیث روایتشده از پیامبر(ص)

133

-یک مورد سنت پیشینیان

134

همــه آنچــه دربــاره اتهــام شــاخت بــه اهل شــام بیــان شــد ،در مورد

-عمل ابوبکر

135

تهمت او بر عراقیها نیز صادق است.

-نهی ابوبکر

136

 .3شاخت و سندهای روایات نبوی

-عمل عمر

137

شــاخت معتقــد اســت در میــان احادیــث فقهی حتی یــک حدیث

-عمل علی بن ابیطالب(ع)

138

صحیــح وجــود نــدارد و همــه احادیــث در قــرن دوم و ســوم جعــل

-عمل عمر بن عبدالعزیز

139

شدهاند .در عین حال او با سندهای احادیثی روبهروست که نشان

 6-مورد درباره عمل مسلمانان و رهبران آنها

140

میدهــد کــه ایــن احادیــث از طریق افــراد موثــق و با ســندی متصل

 2-مورد استنتاج از قرآن کریم

141

از دوران مؤلفیــن آنهــا در قــرن ســوم تــا پیامبــر(ص) ادامــه یافتهانــد.

 13-مورد اجتهاد شخصی اوزاعی

142

بنابراین ناچار اســت بخشــی از ســند حدیث را که بیانگر اتصال آن

-مسئلهای که درباره آن چیزی نقل نشده

143

با نگاهی به این موارد دقت اوزاعی و امانتداری او در نسبتدادن
ســخن یا عمــل به افراد آشــکار میشــود .او جداگانه به عمل رســول
خدا(ص) و افراد بعد ایشــان اشــاره میکند و عمل خلفا و رهبران را
نیز مجزا بیان میکند و درباره آنها به پیامبر(ص) اشارهای ندارد و در
قضایای دیگر تنها از عمل مسلمانان سخن میگوید.

به پیامبر(ص) است ساختگی و کذب محض تلقی کند.
شاخت در اینباره میگوید:
بخــش عظیمــی از ســندهای احادیــث ســاختگی اســت  ...و برای
همــه آشــکار اســت که ســندها در آغــاز ســاده و ابتدایــی بودند و در
نیمــه دوم قــرن ســوم تکامــل یافتنــد  ...ســندهای بســیاری وجــود

نکته قابل توجه این است که ابویوسف در صحت انتساب  18مورد

داشــت کــه کــمارزش بودند و هر گروهــی که میخواســت نظراتش را

از احادیــث بــا اوزاعی اتفاقنظر دارد و دربــاره  5مورد نظری متفاوت
ً
ابــراز کرده اســت ،ولــی در  18نقــل موردتوافق نیز غالبا اســتنتاجات

بــه متقدمان نســبت دهــد آن افراد را انتخاب میکرد و نامشــان را در

فقهی ابویوسف متفاوت است.

سند میگنجاند.

144

در اینجــا میتــوان به برخی از خطاهای روشــی شــاخت اشــاره کرد.

ً
به این ترتیب آشــکار میشــود اوال ادعای شــاخت کــه اوزاعی عمل

از مهمترین اشــتباهات شــاخت این اســت که او دستمایه علمی

مسلمین همعصرش را به پیامبر(ص) نسبت میداد ،کذب است،

نظریهاش را از کتب فقه و حدیثی انتخاب کرد که در بحث بررسی

بهویژه آنکه ابویوسف علیرغم تفاوت در استنباط ،صحت روایات

ســند مناســب نبودند؛ زیرا اگر کسی بخواهد با عقاید یک فرقه آشنا

اوزاعی را میپذیرد؛ زیرا اگر اســتنباط اوزاعی و ابویوســف از روایات

نبــاره مراجعــه کنــد و
شــود الزم اســت تــا بــه کتــب تخصصــی در ای 

هماننــد بــود ،ممکن بود شــاخت ادعــا کنــد آن دو در وضع حدیث

مطالعــه کتابهــای ادبــی ،قصــص و تاریخ نهتنها حاصلــی ندارد،

همدست شدهاند ،ولی با اختالف آن دو و استنتاج متفاوت آنها از

بلکه افکارش را مشوش میکند.

 .132ص .50- 47 ،39 ،36 ،34 ،26 ،23 ،17
 .133ص .38 ،20 ،2
 .134ص .37
 .135ص .28
 .136ص .29
 .137ص .22
 .138ص .42
 .139ص .25
 .140ص .32 ،24 ،19 ،14 ،9 ،6
 .141ص .21 ،16
 .142ص 43 ،41 ،35 ،33 ،30 ،27 ،18 ،15 ،12 ،11ـ .46
 .143ص .40

بدون شــک این محدث اســت که به اســناد ،متون و تفاوت موجود
بیــن روایــات توجــه کافــی دارد ،ولیفقیه همــه اهتمامش اســتنباط
مســائل فقهی است و در بسیاری از موارد تنها به اشارهای بر حدیث
اکتفــا میکنــد؛ ز یــرا معتقــد اســت کــه حدیث نــزد او و شــنوندهاش
شــناخته شده اســت چه برســد به تاریخنگاران و نویسندگان کتب
تاریخی؛ زیرا همانطور که از کتابهایشان مشخص است از روش
محدثین فاصلهی بسیاری دارند.
144. Origins, p, 163- 164.
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انتخــاب مواد نامناســب توســط شــاخت برای رســاندن او بــه نتایج
نادرســت کافــی بــود ،ولــی خطــای او بــه اینجــا ختــم نشــد ،بلکه او

اخبرنا ســفیان بن عیینة عن عبد اهلل بن دینار عن

نمونههایی را نیز که جمعآوری کرد با اشــکال روبهرو هســتند و او را

ابن عمر عن النبی صلی اهلل علیه و سلم نحوه.

به نتیجه مطلوب نمیرسانند.

151

مالک عن عبداهلل بن دینار عن عبداهلل بن عمر ان رجال نادی رسول

او میگوید :سندها بدون هیچ اندیشهای جعل شدند و به احادیث

اهلل ،فقال یا رســول اهلل ما تری فی الضب؟ فقال رســول اهلل صلی اهلل

ضمیمه گردیدند و هر گروهی که میخواست نظراتش را به متقدمان

علیه و سلم لست باکله و ال محرمه.

نســبت دهد شــخصیتهای مورد نظرش را انتخاب میکرد و آنها را
در ســندها قــرار میداد و از آنجا که این ســندها ســاختگی هســتند
بعید است که یک سخن از طریق دو نفر یا بیشتر روایت شود.

152

بدون شــک سوســمار همواره در جزیره العرب وجود داشــته اســت و
از آنجایی که همه اتفاقنظر دارند که ذائقه انسان درباره خوراکیها
و نوشــیدنیها تغییــر میکند ،بنابراین وجود ایــن حدیث و محتوای

شــاخت برای اثبات این ادعا شــش مثال بیــان میکند و در بعضی

آن محال نیست و تنها اعتراض شاخت به حدیث شاید این باشد

از مــوارد موضــوع روایــت را بیــان میکنــد ،بــدون آنکــه از ناقلیــن آن

ک بار این روایــت را از طریق نافع و بار دیگر از طریق
کــه چــرا مالک ی 

ســخن بگویــد و در مواردی افراد را نام میبــرد ،بدون آنکه به موضوع
ً
روایتشــان اشــاره کنــد .مثــا میگوید :نــگاه کنید نافــع و عبداهلل بن

عبداهلل بن دینار از ابن عمر نقل کرده است.

دینــار را در الموطــأ 145و اختــاف الحدیث 146.ما در اینجا به بررســی
این مورد میپردازیم.

شــاخت با ایــن مثال میخواهد ثابــت کند که مالــک در نامبردن از
مشــایخش چنــدان دقیق نبــود و به ســیره دیگر محدثــان عمل کرد؛
زیرا همانگونه که بیان شــد شــاخت مدعی اســت محدثان اس ـمها

پیش از هر چیز الزم است عبداهلل بن دینار و نافع را بیشتر بشناسیم.

را بــر اســاس دلخواهشــان در اســناد گــرد میآوردند ،امــا واقعیت امر

نافــع ،بــرده ابنعمر بود تا ســال وفات ابنعمر در ســال 74ق بیش از

اینگونه نیســت؛ زیرا میبینیم که این حدیث را عبیداهلل بن عمر به

147

واســطه نافع از ابن عمر نقل میکند 153و همچنین جویریة بن اســما

عبــداهلل بن دینار نیز از موالی ابــن عمر بود و یعقوبی عبداهلل بن دینار

آن را روایــت کــرده اســت 154و یحیــی بن یحیی و شــیبانی و شــافعی

از فقهای بزرگ مدینه میداند 148و بخاری او را راوی روایات ابن عمر

از مالــک و او از طر یــق عبــداهلل بــن دینار از ابن عمــر روایت کردهاند.

معرفــی میکنــد 149.عبداهلل بــن دینار و نافع بیش از  60ســال در کنار

همچنین این روایت را شافعی از مالک و او از طریق نافع از ابن عمر

هم در مدینه زندگی کردند .بنابراین اشــکالی وجود ندارد که این دو

نقل کرده اســت ،همچنانکه ســفیان بن عیینه از طریق عبداهلل بن

نفر از یک منبع مطلبی را آموخته باشند.

دینار از ابن عمر روایت کرده است.

حــال ســؤال بر ســر مطالب و مفاهیم نقلشــده توســط آنهاســت .آیا

لهــا شــاخت بــر مالک معترض اســت کــه چرا یک
در همــه ایــن نق 

مفاهیمــی کــه ایــن دو نفر روایــت میکنند مطالبی اســت که امکان

بــار ایــن ســخن را از طریق نافع و بــار دیگر از طریق عبــداهلل بن دینار

نــدارد بیــش از یــک نفــر آن را بیامــوزد؟ همانگونــه کــه ایــن نصوص

روایــت کرده اســت؟ و این مســئله را شــاهدی خوب بــر عدم دقت،

بیانگر آن هستند چنین مسئلهای بیاشکال است:

جابهجایــی و تغییر اســامی ســند بر اســاس دلخواه راو یــان میداند،

 30ســال به او خدمت کرد و در ســال 117ق در مدینه درگذشت.

اخبرنا الشافعی قال اخبرنا مالک عن نافع عن ابن
عمر ان رســول اهلل صلی اهلل علیه و ســلم سئل عن
الضب فقال :لیست بآ کله و ال محرمه.

150

 .145ج  ،4ص .204
 .146ص .149
 .147تذکرة الحفاظ  ،ج ،1ص 88؛ تهذیب التهذیب ،ج  ،10ص .414
 .148تاریخ الیعقوبی ،ج  ،2ص .309
 .149التاریخ الکبیر ،ج  ،1/3ص .81
 .150االم ،ج  ،7ص .149
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170

ولــی مشــکلی کــه بــرای پذیــرش ایــن ادعــای شــاخت بــا آن رو ب ـهرو
هستیم روایت ابن عیینه است .سؤال این است که چرا وقتی مالک
بــه طور دلخواه اســم عبــداهلل بن دینار را در ســند آورد ،ابن عیینه که
ً
خود راوی مســتقل از مالک اســت دقیقا همین کار را انجام داد؟ آیا
ً
امــکان دارد این مســئله تصادفی باشــد و به طور کامــا اتفاقی هر دو
نفر یک اســم را برای گنجاندن در سندشــان انتخاب کرده باشــند؟
 .151االم ،ج  ،7ص .149
 .152موطأ ،ج  ،4ص 369؛ موطأ شیبانی ،ص .220
 .153ر.ک به ،studies :الجزء العربی ،حدیث نافع.15 ،
 154ر.ک به ،studies :الجزء العربی ،حدیث جویریه ،ص .24
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به نظر نمیرسد حتی احتماالت در عالم ریاضی نیز بتواند پاسخگوی این فرض باشد .بنابراین تنها راهحل
این مشــکل این اســت که مالک خود این ســخن را از نافع و عبداهلل بن دینار شــنیده و یک بار از نافع و یک
بار از دیگری نقل کرده است.
شاخت میگوید:
سندها آنقدر زیادند که جز ساختگیبودن احتمالی در اینباره نمیتوان داد.

155

سپس با اشاره به یکی از مهمترین نمونههای آن میگوید:
تنهــا حدیثــی که ممکن اســت مالک از پیامبر[ص] آموخته باشــد ،حدیثی درباره مســح بر
چکمــه اســت که در ســند آن نیــز خطاهایی وجود دارد؛ بــه طوری که زرقانی نیــز مالک را به
داشــتن دو خطــا در آن متهــم کــرده اســت و یحیی بن یحیی به او اشــتباه دیگری را نســبت
ً
داده اســت .در واقع این شــکل اصیل و صحیح ســند اســت که بعدا در قســمت اول ســند
بهگونهای تغییر و تحول صورت گرفت که قابلشناسایی نباشد.

156

عجیب اســت که شــاخت کالم زرقانی را به طور کامل بیان نکرد؛ زیرا شــافعی که از شــاگردان مالک اســت
اشــتباه مالــک را در اســناد این حدیث بیان کرده اســت ،همانگونــه که زرقانی نیــز آن را توضیح میدهد.

157

همچنین محققین پس از مقایسه روایت مالک با روایت شاگردانش که هفت نفر آخر سند هستند ،دریافتند
کــه هفــت نفر از هشــت نفر این روایت را هماننــد نقل کردهاند که با نقل مالک اختــاف دارد .به همین دلیل
بهراحتی میتوان اشتباه مالک را مشخص کرد.
البته چندان جای شــگفتی نیســت؛ زیرا افرادی چون شــاخت عادت دارند که حتی وقتی امکان شــناخت
خطــا و برطرفکــردن آن وجــود دارد ،حدیــث را با ســند نادرســت نقل کنند .بــا نگاهی به همین مورد آشــکار
میشــود که امکان ندارد ســندها خیالی و ســاختگی باشند و اگر در ســند روایتی اشکال وجود داشته باشد،
ً
تقریبا محال است که بدون توجه و کشف خطا در سند آن ،از زیردست محققان رد شود .البته کسی منکر
خطاهای انسانی نیست و همه محققان هر چند به درجات بلند علمی رسیده باشند ،هر زمان ممکن است
دچار اشــتباه شــوند 158،ولی هیچ دانشوری نمیتواند این خطاها را به عنوان تنها نمونههای شایسته تحقیق
محور کار خود قرار دهد و نتایج آن را به همه موارد تعمیم دهد همچنانکه شاخت اینگونه عمل کرد.

155.Origins, p163.
156. Origins, p263.

 .157ر.ک به :شرح موطأ ،زرقانی.70 :1 ،
 .158ر.ک به :السنن نسائی ،329 :1 ،چاپ هند.
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شرح موطأ مالک ،محمد الزرقانی ،شرح القاهره1310 ،ق.
الطبقــات الکبیــر ،محمــد بــن ســعد ابــن ســعد ،تحقیــق ســخاو ،لیــدن،
1904م1940-م.
فقه الفقها السبعة ،عبداهلل بن صالح الرسینی ،رسالة ماجیستر ،کلیة الشریعة،
مکه1392 ،ق.
الفکر السامی ،محمد بن الحسن الثعالبی ،تحقیق أ .القاری ،المدینه.1977 ،
المحــدث الفاصــل بیــن الراوی و الواعی ،حســن بــن عبدالرحمــن ،رامهرمزی،
تحقیق عجاج خطیب ،دارالفکر1404 ،ق.
المسند ،احمد بن محمد ابن حنبل ،القاهره /بیروت1313 ،ق.
المصنــف ،عبدالرزاق الصنعانــی ،تحقیق حبیب الرحمن االعظمی عبد الرزاق،
بیروت1390 ،ق1392-ق.
موطأ ،مالک بن انس ،تحقیق فؤاد عبدالباقی ،القاهره1370 ،ق1951/م.
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