
 

 

ع
سال 
ث، 
حدی
لوم 

سوم
ت و 

بیس
ماره 
، ش

 دوم

60 60 

 
 
 
 

 معاصر دوران در یپژوه ثیحد و ثیحد به گوناگون یکردهایرو

 19/8/1394 دریافت: تاریخ
 8/3/1397 پذیرش: تاریخ

 1شفیعی سعید
 چکیده

 جههههات بهههه تهههوان می را پژوهی حهههدیث و حهههدیث دربهههارۀ معاصهههر محققهههان رویکردههههای
گونی  ایههن معیههار ،«دیهن» بههه نسههبت محققهان نگههاه حاضهر، مقالههۀ در کههه کهرد، تقسههیم گونها
 کهه هسهتند گرایهان نص بحهث، این در رویکردها ترین مهم از یکی است. گرفته قرار تقسیم
 برخی و سنت اهل سلفیان ویژه  به و دانند می دینی نصوص خود را دین شناخت راه تنها
یههان از  اغلههب ایههن، بههرخالف دهنههد. می قههرار بههاالیی جایگههاه در را حههدیث شههیعه، اخبار

 نهند. نمی حدیث به وقعی چندان گراها عقل از گروهی و قرآنیون
 بههر دینههی متههون تفسههیر در و معتقدنههد دینههی متههون بههودن تههاریخی بههه نوگراههها دیگههر، سههوی از

کید هرمنوتی  و شناسی زبان نگری، تاریخی  تاریخی را دینی متون عده این کنند. می تأ
 نههو  ایههن نتیجههۀ امهها، پردازنههد. می ههها آن تحلیههل بههه غربههی هههای  روش بههه و دانسههته ادبههی و

 مسهلمان محققهان زیهرا شهود؛ می دیده غربی پژوهان حدیث تألیفات در غالباا  تحقیقات،
 ایهن نتیجهۀ اسهاس بهر اند. داشهته التفهات حهدیث، مهورد در خصوصاا  رویکرد، این به کمتر

 رویکههرد و سههنت اهههل میههان در جمهههور رویکههرد حههدیث، بههه معاصههر غالههب نگههاه پههژوهش،
 جایگههاه بههه تنسههب تری میانههه و سههنتی های دیههدگاه کههه اسههت، شههیعیان میههان در اصههولی
 دارند. پژوهی حدیث و حدیث

 نوگراهههها، گراهههها، عقل گراهههها، نص معاصهههر، دوران پژوهی، حهههدیث حهههدیث، :کلیذذذدواژگان
 غربی. پژوهان حدیث

 درآمد
 اعتبهههار و جایگههاه سهههنت، و حههدیث از بحههث در سهههنتی محققههان مسهههائل تههرین مهم از یکههی

                                                   
 ((.s.shafiei@ut.ac.ir. استادیار دانشگاه تهران 1
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 یهها اعتبههار دارای را خههود نههیدی اولیههای و پیهامبر سههنت و حههدیث مسههلمانان، اسههت. حهدیث
 سههخن اسههالمی مختلهه  علههوم در آن حجیههت عههدم یهها حجیههت از و داننههد می شههرعی حجیههت

 احکههام و شههریعت منبههع دومههین کههریم، قههرآن از پههس مسههلمانان، اغلههب نههزد حههدیث گوینههد. می
 و جعهل پدیهدۀ بهه شهدن دچار علت به احادیث حال، عین در رود. می شمار به ها آن برای دینی
 پهههژوهش، ایهههن ههههدف اسهههت. شهههده نقهههد دیگهههران و مسهههلمانان خهههود توسهههط همهههواره یههه ،تحر

 پژوهی حهدیث و حهدیث جایگهاه بهه معاصهر دوران در فکهری مختل  رویکردهای بندی تقسیم
 نظهرات و نهوگرا رویکردههای شهیعه، و سهنت اههل سهنتی   ههای جریان بهر مروری با کار این است.

   بود. خواهد همراه خاورشناسان
گون دههههایرویکر  جههههات از تهههوان می را معاصهههر دوران در پژوهی حهههدیث و حهههدیث بهههه گونههها
گون، گهر کهرد. بندی تقسهیم زیربنایی و کلی مفاهیم به توجه با مثالا  گونا  هه «دیهن» واژۀ از را بحهث ا

 بهه مسهأله کنهیم، آغهاز_  اسهت ادیهان از یکهی اسهالم و اسالم، شریعت منبع دو از یکی حدیث که
 پاسهخ خیهر؟ یها دارد نیهاز دیهن بهه هستی جهان شناخت در انسان آیا که بود خواهد صورت این
 پژوههی دین بهر بسهیاری حهد تها کهه است غرب معاصر فلسفۀ بر غالب نگاه سؤال، این به منفی
 صهورت در امها اسهت؛ کرده متأثر حدی تا را مسلمان نوگرایان حتی و گذاشته تأثیر غرب معاصر
 از شهناخت؟ بایهد چگونه را دین که آید می میان به بحث این ،سؤال این به مثبت پاسخ دادن
 در کلهی دیهدگاه دو رسهیده، معاصر دوران به متن یا «نص» قالب در اغلب ادیان تعالیم که آنجا
 دیگهر و مهتن کمه  بهه مهتن فههم یها و گرایی( متن)نص کم  به متن فهم شود: می مطر  پاسخ

  شهودگرایی(. گرایی، معرفت)عقل ابزارهای
گون رویکردهههای تههوان می اینجهها از  دیههن بههه معتقههدان از برخههی کههرد. متمههایز یکههدیگر از را گونهها

 هسهتند. «گهرا نص» اصهطال  بهه و داننهد می دینی نصوص خود را دین شناخت راه تنها اسالم،
، که آنجا از ، و اسهت احادیهث و کهریم قهرآن بهر مشتمل اسالم دین نصوص اوالا  از کهدام هیچ ثانیهاا
 بهه خهود اینهان اسهت، قهرآن تحریه ، و جعهل از مصون متن تنها که ندارند اختالفی این در اه آن

 اسهت «قرآن» اسالم دین در معتبر نص تنها که معتقدند «قرآنیون» شوند: می تقسیم دسته چند
یهان» و سهنت اههل «سهلفیان» نیسهتند. قایهل ارزشی نبوی احادیث برای و  فههم بهر شهیعه «اخبار

کیهد حهدیث بهر تکیه با قرآن  بهه و معتقدنهد گرایهی نص نهوعی بهه دسهته سهه ههر ایهن کننهد. می تأ
 نهند. نمی وقعی چندان فقیهان اجتهادی آرای
 کالمی و فقهی اجتهادات بر فقها، قدیم شیوۀ به شیعه «اصولیان» نیز و سنت اهل «جمهور»
 عقالنهی فههم بهر «اههاگر عقل» کنند. می تکیه آن مانند و قیاس و اجما  و سنت و قرآن اساس بر
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کید سنت، و قرآن یعنی دین، از  و رّد بهه  یها و است عقل مخال  که آیاتی تأویل به و کنند می تأ
 واردات بههه همچنههان مسههلمانان، از انههدکی عههدۀ زننههد. می دسههت احادیههث از دسههته ایههن تأویههل
 هسهههتند. قایههل «متصههوفه» های دیههدگاه بههه و دارنههد توجههه دینههی متههون فهههم در عرفههانی و قلبههی

 و نقههد در و معتقدنههد حههدیث، و قههرآن از اعههّم  دینههی، متههون بههودن تههاریخی بههه نوگراههها، سههرانجام،
کیهد شناسهی زبان و هرمنوتیه  نگری، تهاریخی بهر دینهی منهابع تفسهیر  ایههن واقهع، در کننهد. می تأ
 وسهیلۀ نهه را دینهی متهون و دهنهد می شهد مطهر  آغهاز در کهه سهؤالی بهه منفی پاسخ نوعی به عده

 ههها آن تحلیههل بههه غربههی هههای  روش بههه و دانسههته ادبههی و تههاریخی متههون بلکههه معرفههت، کسههب
 تألیفهههات در کهههه مسهههلمانان، آثهههار در نهههه غربهههی، تحقیقهههات نهههو  ایهههن نتیجهههۀ امههها، پردازنهههد. می

 در خصوصهاا  رویکهرد، ایهن بهه کمتهر مسهلمان محققهان زیهرا شهود؛ می دیهده غربی پژوهان حدیث
 اند. داده ننشا التفات حدیث، مورد

 سنت اهل یکردهایرو .1
 جمهههور، سهلفی، دسههتۀ چههار بههه تهوان می را سههنت اههل میههان در پژوهی حهدیث رویکردههای

 مهثالا  کهه نیسهت معنها ایهن بهه نامیهدنی چنهین چنهد، ههر کهرد. تقسهیم تجدیدنظرطلبان و قرآنیون
 چنهههین کههههبل اسهههت؛ اسهههالمی تهههاریخ در سهههابقه بی و نهههوین کهههامالا  رویکهههردی تجدیهههدنظرطلبی

 رو، ایههن از و دارد ریشههه گرایههان عقل و معتزلههه خصههوص به قههدیم متفکههران میههان در هایی دیههدگاه
  اند. نامیده هم «نومعتزله» یا «نوین معتزلۀ» را ها آن

 ها یسلف .1-1
، معتقدنهد: کهه شهود می اطهال  سنت اهل از گروهی به معاصر دوران در «سلفیه»  فههم در اوالا
، و شهود رجو  سنت و قرآن به باید دین  فهمیهده صهالح سهل  شهیوۀ بهه بایهد سهنت و قهرآن ثانیهاا
 قهرن چهار یا و سه تابعان، و صحابه دورۀ صحابه، عصر اختالف: به را «سل » از مقصود شود.
 در اسهت. گرفتهه شهکل دور های زمان از گذشته، به دعوت یا گری سلفی اند. دانسته هجری اول
 بههدان هفههتم، قههرن در تیمیههه، ابههن سههپس و کردنههد دعههوت بههدان ههها حنبلههی از برخههی چهههارم، قههرن

 بهه وی، پیهروان امهروز تها و بهود آن پرچمهدار عبهدالوهاب بهن محمد نیز دوازدهم قرن در و فراخواند
 بهن محمهد نهام بهر بنها را سهلفیه برخهی بنابراین، کنند. می دنبال را طریقه همان وهابیان، عنوان

 2اند. نامیده «وهابیه» عبدالوهاب،
                                                   

 . 345، 342، صالشام بالد و مصر فی النبویة السنة دراسة فی المعاصرة االتجاهات. ر.ک: 2
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کید و گرایی نص نوعی به سلفیه واقع، در کیهد دیهن از سل  فهم و سنت به بازگشت بر تأ  تأ
 نصههوص بههر فقهههی های دیههدگاه و آرا گههاه زیههرا نهنههد، نمی وقعههی چنههدان فقیهههان آرای بههه و دارنههد
 ألبهانی نجهاتی ناصرالدین محمد معاصر، دوران در سلفی شخصیت ترین مهم شود. می مقدم
 سنت اهل معاصر مؤلفان و علما از بسیاری حدیث، دربارۀ تألیفاتش کثرت سبب به که است
گردان از اسهههت. داده قهههرار تهههأثیر تحهههت را  عیهههد محمهههد وائلهههی، خیرالهههدین بهههه تهههوان می وی شههها

 حمهههدی الخشهههاب، السهههید احمهههد االشهههقر، سهههلیمان عمهههر الصهههبا ، لطفهههی محمهههد عباسهههی،
یههادی هههای  کتههاب ألبههانی کههرد. اشههاره زهیههر الهههی احسههان و السههلفی عبدالمجیههد  کههرده منتشههر ز

 صهحیح احادیهث های موسوعه تدوین احادیث، تخریج است: محور چند در بیشتر که است،
 و فقهههی موضههوعات از برخههی تحلیههل و سههته، کتههب در ضههعی  احادیههث تفکیهه  ضههعی ، و

 3روایی.
 در کههه معتقدنهد هها آن قهرآن. بههه سهنت تها اسهت نیازمنهدتر سههنت بهه قهرآن سهلفیان، دیهدگاه از

گهر و شهود عمهل سهنتی ههای  روش بهه بایهد احادیث بین تعارض  بها حهدیثی کهه کهرد تهوهم کسهی ا
 حزم ابن قیم، ابن تیمیه، ابن قتیبه، ابن مانند علم اهل سخنان به دارد، مخالفت عقل یا قرآن
 دیثحه بها اول برخورد در گاهی زیرا نداند؛ ضعی  را حدیث دلیل بدون و کند رجو  خطابی و

 آشهکار او عقهل کاسهتی و فههم خطهای علمها، سهخنان بهه رجهو  از پهس کهه آید می نظر به معنایی
  4شود. می
 سنت اهل جمهور .1-2
 مختله  ههای شهاخه در سنت اهل محققان سوی از ای گسترده بسیار آثار معاصر، دوران در
 اسههت. سههنت اهههل جمهههور بههه متمایههل مؤلفههان محصههول بیشههتر کههه آمههده پدیههد حههدیث علههوم
 ایههن بههه ههها آن کلههی مشخصههات و بههوده «گههرا نص» بیشههتر سههنت، اهههل پژوهان حههدیث جمهههور
کید حدیث نص بر دانند؛ می حجت دینی موضوعات تمامی در را واحد خبر است: صورت  تأ
 مطالعهات در احادیهث عمهدۀ کهه باورنهد ایهن بهر پردازنهد؛ می مهتن تأویل به کمتر و دارند بیشتری
 محتههوایی و سههندی نقههدهای در چنههدانی گیری سههخت و اسههت اعتمههاد بلقا و پههذیرفتنی دینههی
 سهباعی، مصهطفی اعظمهی، مصطفی محمد از توان می رویکرد این در مشهور مؤلفان از ندارند.
هههو، محمههد محمههد عتههر، نورالههدین  محمههد سههلفی، لقمههان محمههد خطیههب، عجههاج محمههد ابوز 

                                                   
 به بعد. 364، 351-363. ر.ک: همان، ص3

 .176-175، صالمعاصرة الفکریة االتجاهات فی االعتزال نهج. 4
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کرم ابوشهبه، محمد  عهده ایهن بهرد. نهام عبهدالخال  الغنیعبهد و عوض ابراهیم َعمری، ضیاء ا
 آن، از پیهروی پهس اسهت، آور علهم کنهد، می نقهل عهادل راوی کهه واحهدی خبهر مفاد که معتقدند
 سهنتی، مؤلفهان دیهدگاه از کهه آن بهر عهالوه باشهد. خهدا کالم نهی مصدا  تا نیست ظّن  از پیروی
 سهخنان و یونهان منطه  مبنهای بهر نهه باشهد، عهرب زبهان عهرف اسهاس بهر بایهد ایمهان و دیهن فههم

 5ندارد. اعتباری ها آن نظر از معاصر روشنفکران و نواندیشان های گفته و فالسفه،
 دنظرطلبانیتجد .1-3

 ایجههههاد پهههی در و دارنهههد دیههههن در گری اصهههال  دعهههوی بیشههههتر تجدیهههدنظرطلب رویکردههههای
 رویکردههههههای هسهههههتند. مهههههردم دینهههههی و اعتقهههههادی های پایهههههه و اصهههههول در بنیهههههادی تغییهههههرات

 و نوگراهها گرایهان، عقل قرآنیون، دستۀ چهار به توان می را سنت اهل حدیث در تجدیدنظرطلب
 امههها دارنهههد، یکهههدیگر بههها بسهههیاری ههههای تفاوت رویکردهههها ایهههن هرچنهههد، کهههرد. تقسهههیم متصهههوفه
 قابهههل ذیهههل صهههورت بهههه و بهههوده سهههنتی دیهههدگاه بهههرخالف عهههده، ایهههن عمهههدۀ فکهههری ههههای ویژگی

 فقههی موضهوعات بهه واحهد خبهر حجیهت یها حدیث اعتبار دایرۀ ،ها آن نظر از است: شناسایی
 حهههدیث، صهههدور اثبهههات در هههها آن شهههود؛ نمی شهههامل را ... و اخهههال  عقایهههد، و اسهههت محهههدود
 متهون تأویهل نیهز و نصهوص تفسهیر در عقلهی اجتهاد به و دارند متنی و سندی های گیری سخت

 معتقدند.
 ونیقرآن .1-3-1

 قهرآن که معتقدند آن اعضای و شده قایل «گی بسند قرآن» وعین به که است جریانی قرآنیون
 و حههدیث اصههالت نفههی بههه ههها آن اغلههب واقههع، در و اسههت؛ کههافی مسههلمانان هههدایت بههرای کههریم
 کهه ایهن در امها اسهت، جهامع کتهابی قهرآن کهه باورنهد ایهن بهر هها آن دارند. اعتقاد پیامبر سنت
 قرآنیههون از برخههی دارنههد. اخههتالف نههه، یهها شههود یم شههامل را دینههی جزئیههات و تفاصههیل تمههام قهرآن

 بهر مشهتمل را قهرآن دیگهر برخهی امها دارد، وجهود قهرآن در دینهی احکهام تفاصیل همۀ که معتقدند
 یها عقهل عههدۀ بهر احکهام جزئیهات و تفاصهیل تبیین معتقدند و دانسته شر  کلی قواعد و اصول
 تشخیص در حتی نگاه، این در عقل هک است روشن دارد. قرار الملة( )مرکز حکومت در مرکزی
 سهوی از بسهیاری اعتراضهات با دیدگاه این بنابراین، و یابد می صالحیت شرعی، فرعی احکام

                                                   
 السهنة عهن دفها ؛ 27-26، ص1، جالنبهوی الحهدیث فی دراسات؛ 395، 377، 189-188، صالنبویة السنة علی أضواء. ر.ک: 5

 مجلهة خهالل مهن النبویهة السهنة قضهایا فهی رشیدرضها محمهد آراء؛ 412، صاالسالمی التشریع فی مکانتها و ةالسن؛ 90-89...، ص
 .211-188، صالمنار
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   گردید. مواجه سنتی فقیهان
 آثهار در امها دانند، می فرامکانی و فرازمانی را آن تشریعات و قرآن نص هرچند معاصر، قرآنیون

 ایههن خاسههتگاه شههود. می دیههده سوسیالیسههتی تفکههرات نیههز و نگری تههاریخی از هایی رگههه ههها آن
 و مصهر در کهه کسهانی از است. مصر کشور دیگری و هند قارۀ شبه یکی معاصر، دوران در اندیشه
 رشههاد محمههد صههدقی، توفیهه  محمههد از تههوان می اند، شههده نههامبردار جریههان ایههن در عههرب جهههان
 بههرد. نههام قرنههاس ابههن و منصههور یلاسههماع یاسههین، عبههدالجواد منصههور، صههبحی احمههد خلیفههه،

 از یوکسههل ادیههب و مهالزی کشههور از إسههیا تیجهوه و احمههد قاسههم سهوترنو، ارحههام محمههد همچنهین،
 رشیدرضهها، محمهد عبهده، محمهد ماننههد دیگهر، برخهی .انهد یافته شهههرت قرآنهی نگهرش بهه ترکیهه
 بهه اخیهر محققهان ،هرچنهد 6انهد. گرفته قهرار جریهان ایهن جهزو نیز کردی اسماعیل و ابوریه محمود
 سههنت بههر جههدی نقههدهای فقههط و ندارنههد اعتقههاد دینههی معرفههت در پیههامبر سههنت کامههل نفهی

 نمود. ذکر گرایان عقل زمرۀ در باید را ها آن نام و دارند موجود
 قههرآن، کتههابش مقدمههۀ در کههه بههرد نههام خلیفههه رشههاد محمههد از تههوان می گرایههان، قرآن جملههه از

 پیههامبر بهها ارتبههاطی هههیچ بههدون و شههیطانی هایی بههدعت را سههنت و حههدیث ،اسههالم و حههدیث
 احادیههث حتههی و مقهدس کتههاب قهرآن، آیههات بهه خههویش مهدعای اثبههات بهرای او اسههت. دانسهته
 دسهتور پیهامبر کهه اسهت نظهر ایهن اثبهات در نیهز احادیهث به او استناد کند. می استناد نبوی
 کامهل عهدالت، و درستی در قرآن او، باور به 7کنند. بسنده قرآن به و ببرند بین از را او سخنان داد

 گمههان و حههدس بههر مبتنههی سههنت و حههدیث مقابههل، در و گیههرد می بههر در را جزئیههات همههۀ و اسههت
 تبعیههت آن از بایههد مسهلمانان کههه اسههت حهدیثی تنههها و تشهریع منبههع تنههها قهرآن بنههابراین، اسهت.
   8کنند.

 را قهرآن بهه بازگشهت نهدای کهه اسهت معاصهری نواندیشهان جملهه از نیز منصور صبحی احمد
 جملهه از فقهی، احکام از بسیاری که است معتقد او است. کرده مطر  جّدی شکلی به دوباره
 عباسی عصر در حدیث راویان توسط و نداشته قرآنی ریشۀ سنگسار مجازات و مرتد قتل حکم

 تشهههکیل و اسهههالمی تفکهههر انعقهههاد تهههاریخ عباسهههی دوران ،واقهههع در اند. شهههده پرداختهههه و سهههاخته
 سهل  زمانهه عنهوان بهه ابههام و تقهدس از ای سهایه زیهر کهه بهوده حهدیثی و فقههی و کالمهی مدارس
 مصههدراا  وکفهی القههرآن کتهاب در وی اسههت. مانهده ردو بههه تهاریخی نقادانههه کنهدوکاوهای از صهالح

                                                   
 حجیههت انکهار و بسههندگی قهرآن..؛  40-45، 33-39، 25-32، صالسهنة حههول شهبهاتهم و القرآنیهون. بهرای توضهیح بیشههتر، ر.ک: 6

 .  حدیث

7 Quran, Hadith, and Islam, p.18-20. 
8. ibid, p.8-11, 28-29. 

http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A8%D8%A7%D8%B2%DA%AF%D8%B4%D8%AA_%D8%A8%D9%87_%D9%82%D8%B1%D8%A2%D9%86&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%25
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%B3%D8%A7%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%AF%DB%8C%D8%AB
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D8%A8%D8%A7%D8%B3%DB%8C
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 دیههن منبههع تنههها عنههوان بههه قههرآن کفایهت و حههدیث حجیههت نفههی از بحههث بههه االسههالمی للتشهریع
 9پردازد. می اسالم
 گراها عقل .1-3-2

 از کههه انهد، گرفته قهرار عقلههی رویکهرد بهه باورمنههدان شهمار در معاصهر مؤلفههان و علمها از بسهیاری
 محمههد عبههده، محمههد افغههانی، الههدین جمال کههرد: اشههاره عههده ایههن بههه انتههو مههی ههها آن جملههۀ

 محمهود دراز، عبهداهلل محمد ابوزهره، محمد وجدی، فرید محمد شلتوت، محمود رشیدرضا،
 گرا عقههل جریههان . و... البنها جمههال غزالهی، محمههد اقبههال، محمهد ترابههی، عبهداهلل حسههن ابوریهه،
 بسهیاری تشهابه و کننهد هماهنهگ معاصهر دنیهای قعیهاتوا بها را اسهالم دیهن تا کوشند می بیشتر
 «نهوگرا» رویکهرد بهرای بیشتر «نومعتزلی» عنوان هرچند دارد، وجود قدیم معتزلۀ و ها آن افکار بین
 در آن بههه اعتمههاد نبههودن جههایز و آحههاد اخبههار بههودن ظنههی بههه افههراد ایههن اغلههب اسههت. رفتههه کههار بههه

 اند. کرده تأویل یا دانسته بعید را فراوانی احادیث رو نای از و دارند اعتقاد دینی عقاید اثبات
 قبیهل ایهن تعهداد اما نیست، اختالفی متواتر روایات حجیت در گرچه گرایان، عقل دیدگاه از

 مها بهه شهفاهی طریه  بهه و نسهل چنهد طهی در حهدیث دیگهر سوی از و است؛ اندک بسیار روایات
 از خداونهد و اسهت ظّنهی آن صهدور نهایتهاا  و است شده تغییرات و زیادت و نقص دچار و رسیده
 بیشهتر نیهز، واحهد خبهر حجیهت اثبهات بهه مربهوط اسهتدالالت اسهت. فرمهوده نهی ظن از پیروی
 پذیرفتهه و... قهرآن تفسهیر اعتقهادی، معهارف در اخبهار ایهن اعتبار و است فرعی احکام به مربوط
 همهههان اسهههت، شهههده بهههاتاث ثقههه واحهههد خبهههر بهههرای دلیهههل بهها کهههه حجیتهههی معنهههی زیهههرا نیسههت،
 اسهاس بهر اسهالمی شهریعت دیگهر، عبارت به است. واقع به جهل صورت در خبر به کردن عمل
 و اسهت کهرده واقهع بهه قطهع و علهم جانشهین عمهل در را ظّنی واحد   خبر واحد، خبر حجیت ادلۀ
 عملههی، موضههوعات یهها احکههام قبیههل از شههرعی، تعبههدی امههور محههدودۀ در فقههط جانشههینی ایههن
 واحد، خبر پایۀ بر را دین اعتقادی بنای توان می آیا که است سؤال این جای حال است. معتبر
  10ریخت؟ پی آورد نمی پدید ظّن  جز اصولیان، از بسیاری اتفا  بر بنا که

گردش، و عبههده محمههد  شههمار بههه معاصههر گراهههای عقل تههرین مهم از رشیدرضهها، محمههد شهها
کیهد سهبب بهه را عبده محمد روند. می  بهه بازگشهت» مدرسهۀ اصهلی سهردمدار قهرآن، بهر ربسهیا تأ
 از داشهت؛ میانه موضعی سنت، و حدیث به نسبت خود مواضع در رشیدرضا دانند. می «قرآن

                                                   
 . 38-11، صاالسالمی للتشریع مصدراا  کفی و القرآن. 9

 . 31، صالحدیث متن نقد قواعد تفعیل نحو. ر.ک: 10
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 کههه بههود قایههل را حه  ایههن خههود بهرای سههو دیگههر از و نبهود نبههوی سههنت یکسهرۀ انکههار موافهه  سهو ی 
 از احهههادیثی تحقیههه ، یههه  ربههه بنههها بسهههپارد. نقهههد بوتهههۀ بهههه خهههویش اجتههههاد برمبنهههای را احادیهههث
 احادیهث بهه تهوان می هها آن جملهۀ از کهه دارد قرار محور ده در کرده، نقد رشیدرضا که صحیحین

 و پیهامبر شهدن سهحر حهدیث مهاه، انشقا  احادیث دجال، خروج احادیث معراج، و اسراء
 لسهاعةا اشهراط مهورد در احادیهث ایهن اغلهب کهرد. اشاره الزمان آخر در عیسی نزول احادیث
 بهها را هها آن و دانسهته اختالفههات دارای را موضهو  ایهن بههه مربهوط احادیهث رشیدرضهها زیهرا اسهت،
گاه و کردن مخفی در الهی حکمت  در کهه چنهان  کهرد، می تلقهی منهافی آن زمهان از مردم نکردن آ
 دجهال و مههدی احادیهث خصهوص بهه السهاعة اشهراط در اشکال ترین مهم است: نوشته جایی
 11است. بسیار ها آن بین تناقض و تعارض زیرا است،

 یقههین افههادۀ واحههد خبههر کههه بههود معتقههد مصههری، گرای تقریههب مفسههر و فقیههه شههلتوت، محمهود
 المطههّردة العلمیهة الطریقهة» کنههد: می محهدود بسهیار را آن دایههرۀ سهنت، از او تعریه  12کنهد. نمی
لههت التههی  کههه اسههت معتقههد شههلتوت 13«.ةالکافهه عنههد معروفههاا  عملیههاا  متههواتراا  نقههال الرسههول عههن ُنق 
 یقهین معنای به ایمان و است آن به ایمان نیازمند عقیده زیرا شود، نمی ثابت حدیث با عقیده
 ظههن و کننههد نمی ایجههاد ظههن از بیشههتر چیههزی و نیسههتند متههواتر موجههود احادیههث اسههت. قطعههی
 14نیست. عقیده کنندۀ ثابت

 علهی اضهواء کتهاب دو در را خهود راتنظ عمدۀ مصری، مسلمان نواندیشان از ابوریه، محمود
 در نو نظراتی وی است. کرده منتشر المضیرة شیخ هریرة ابو و  الحدیث عن دفا  أو النبویة السنة
یهه، داشهت. بسههیاری ههای بازتاب کههه کهرد ارائههه اثهر دو ایهن  افعههال و عملهی سههیرۀ بهه را سههنت ابور

کرم پیامبر  تلقهی بیهرون سهنت تعریه  از را حضهرت آن تقریهرات و اقهوال و دانسهته منحصر ا
   15«.العملیة بالّسنة   اال ُتعَرُف  َیوَمئذ   السنُة  تکن ولم» نویسد: می وی کند. می

 روایهی سهنت کهه است معتقد مصری، نواندیش مبّلغان و مسلمان فقیهان از غزالی، محمد
 رسول به آنچه همۀ و آورد می الزم را آن با برخورد در احتیاط که شده مشکالتی دچار مسلمانان

 لزومههاا  صههحیحی، سههنت هههر کههه آن از گذشههته نیسههت؛ مقبههول سههنت اسههت، منسههوب خههدا
                                                   

 . 166، صالمعاصرة الفکریة االتجاهات فی االعتزال نهج؛ 417-414...، ص السنة قضایا فی رشیدرضا محمد آراء. ر.ک: 11

 . 60-59، صةشریع و عقیدة االسالم. 12

 . 491. همان، ص13

 . 504. همان، ص14

 . 404، صالنبویة السنة علی أضواء. 15
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 سهنت در وی کتهاب مشههورترین 16اسهت. نگرفتهه قهرار خهود جایگاه در یا نشده فهمیده درست
 بهرای بسهیاری مخالفهان که است الحدیث وأهل الفقه أهل بین النبویة السنة کتاب ،پیامبر

 بهر اسهالمی عقایهد وی، نظهر از بنهابراین 17دانهد. نمی آور یقهین را واحهد خبر نیز الیغز آورد. پدید او
 18شود. نمی ثابت واحد خبر با ای عقیده هیچ و دارد، تکیه عقلی ثوابت و نقلی متواترات
 مصهری معاصهر نواندیشهان از المسلمین، اخوان حزب مؤسس البنا حسن برادر البنا، جمال
 حهدیث تهدوین در اصهل البنها، جمال نظر از دارد. قرآن بر زیادی کیدتأ دینی تشریع در که است
 ایشهان حهدیث خواسهت نمی پیهامبر واقهع، در استثناست. کتابت به اذن و بوده آن کتابت عدم

 البخهاری تجریهد کتهاب آغهاز در البنها جمهال 19بگیهرد. خهود بهه جهاودانگی صهفت قهرآن همچون
 اعمههال معنههای بههه وی، دیههدگاه از سههنت کههه کنههد می بیههان تلههزم ال التههی االحادیههث مههن ومسههلم
 20حضرت. آن اقوال نه است پیامبر
 وی 21گیهرد. دربرنمی را عقایهد و شهود می محهدود اعمهال به سنت نیز فوزی ابراهیم دیدگاه از
 خههارج اسههالم دیههن و نبههوی سههنت محههدودۀ از را دومههی معههامالت، و عبههادات میههان تفکیهه  بهها
 بهین و اوسهت، خهال  بها انسهان ارتبهاط بهه مربوط که عبادات بین ایدب فوزی، دیدگاه از داند. می

 و فهروش و خریهد قبیهل از هاسهت انسهان میهان اجتمهاعی روابهط بهه مربهوط آنچهه یعنهی معامالت
 و دیههن تشههریعات از عبههادات شههویم. قایههل تمییههز آن، ماننههد و مجههازات و ارث و طههال  و ازدواج
 دین دایرۀ در معامالت اما کند، نمی تغییری مردم صالحم و زمان و مکان تغییر با و است ثابت
 22است. تغییر قابل زمان گذر با و دارد بستگی مردم اجتماعی نیازهای و مصالح به و نیست
 متصوفه .1-3-3

 اسهت. تصهوف بهه متمایهل رویکهرد سهنت، اههل میان در حدیثی معاصر رویکردهای از یکی
 و اسهالمی مغهرب کشهورهای در نیز امروزه _  دارد دراز قدمتی مسلمانان میان در که -  گری صوفی
 معاصهر تهاریخ در را جریهان ایهن تبلهور اسهت. برخهوردار وسیع و گسترده جایگاهی از آفریقا شمال

                                                   
 . 35، صالسیرة فقه. 16

 . 74، صالحدیث أهل و الفقه أهل بین النبویة السنة. 17

 . 80. همان، ص18

 . 74-71، 69-68، صقرآنیة قضایا. 19

 . 13، صتلزم ال التی االحادیث من مسلم و البخاری تجرید. 20

 . 29، صالسنة تدوین. 21

کردی، از دیگر مؤلفان عقل14-12. همان، ص22 کهه در برخهورد بها روایهات و سهنت  . اسماعیل  گرا در دوران معاصر است، 
 (.18-15، صالحدیث متن نقد قواعد تفعیل نحوگیرد )ر.ک:  راهی میانه در پیش می پیامبر 
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 شهوقی گفتهۀ بهه همچنهین، 23یافهت. الغمهاری صهدی  بهن محمهد بهن احمد در توان می حدیث
 در کههه اسههت گرفتههه شههکل طهه محمههود یرهبههر بههه «جمهههوریین» نهام بهها ای فرقههه سههودان در بشهیر،
 در ای مقالهه در بشهیر شهوقی دارنهد. صهوفیه بهه شهبیه نظراتی اینان شد. نهاده بنیاد م،1952سال
 بیهان را نبهوی سهنت مورد در ها آن نظرات و دانسته اسالم مخال  را فرقه این الح  دعوة مجلۀ

 شههده، نقههل نبههوی سههنت ارۀدربهه فرقههه ایههن بههه منسههوب عقایههد از آنچههه امهها اسههت. کههرده نقههد و
_  روشهنفکرانه نظهرات یها تصوف به نزدی  گاه هرچند_  معتدل غالباا  هایی دیدگاه دهندۀ نشان
 و مجعهول یها ضهعی  سهنت، اههل علمای نظر از که روایاتی به استناد .1 جمله: از هاست، آن از
 سههیئات بههراراال حسههنات» ؛«سههنة عبههادة مههن خیههر سههاعة تفکههر» ماننههد: اسههت، صههوفیه اقههوال یهها

هوا قوم   ُیفلح لن» حدیث مانند احادیث، از برخی مندی تاریخ .2 و... «المقربین
َ
 «امهرأةا  أمهَرهم َوّل

 24اند. دانسته یافته پایان را آن به عمل زمان جمهوریین که است

 شیعیان رویکردهای .2
یهان، شهاخۀ سه در توان می را شیعه در معاصر پژوهی حدیث رویکردهای  و لیاناصهو نواخبار
   داد. جای تجدیدنظرطلبان

 انینواخبار .2-1
 رسهیدن از پهیش تها را «عقهل» نقش که است آن اخباریان های شاخه اغلب فکری مشخصۀ

 کهه ایهن تشهخیص برای است ای وسیله عقل که معتقدند دیگر، عبارت به پذیرند. می «نقل» به
 چهون دههد، می را تشهخیص این عقل و است نقل نیازمند سعادت به یافتن دست برای انسان
 نقهل بهه انسهان بنهابراین، کنهد. نمی تهأمین را انسهان سهعادت و بهوده نهاقص که پذیرد می خودش
 بهین کهردن برقهرار ارتبهاط در مگهر نیسهت، نیهازی عقهل به دیگر مرحله، این از پس است؛ نیازمند
 منقهول دینهی ههای هگزار «نقهد» ح  پس، این از عقل اما، ها. آن درست فهم برای نقل های گزاره
 صهحت» نهه دههد، تشهخیص را نقهل بهر اطمینهان صهحت کهه اسهت ایهن فقط عقل کار ندارد؛ را

یههان آثههار در بنههابراین، را. «نقههل  دیههده روایههات و حههدیثی منههابع بههر محتههوایی یهها سههندی نقههد اخبار
 درایههة و رجهال یعنهی حهدیث، نقهد الحهدیثی علم ابزارههای بها هها آن کهه اسهت بهدیهی و شهود نمی

 ،«تفکیهه  مکتههب» ماننههد هههایی گروه میههان در تفکراتههی چنههین باشههند. مخههال  نیههز الحههدیث،

                                                   
 . 10-12، صسنت اهل اصرمع حدیثی های جریان به نگاهی. برای نظرات وی، ر.ک: 23

 .47-44، 32-31، صالنبویة السنة من الجمهوریین موق . 24
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 شود. می دیده «تجددستیزان» و «حجتیه انجمن»
 تفکیههه  بهههر و هسهههتند اصهههفهانی غهههروی محمدمههههدی میهههرزا پیهههروان ،«تفکیههه  مکتهههب»
کیههد شناسههی دین هههای روش از فلسههفی هههای آموزه  سههیدجعفر اهلل  آیههة حاضههر حههال در دارنههد. تأ

 مکتهب» عنهوان حکیمهی، هسهتند. مکتهب ایهن برجسهته افهراد از حکیمی محمدرضا و سیدان
 معرفههی بههه تفکیهه  مکتههب کتههاب در سههپس داد؛ نشههر 1371 سههال در ای مقالههه طههی را «تفکیهه 

 علمههای هههای گیری خرده» کههه شههده گفتههه پرداخههت. ههها آن نظههرات و مکتههب ایههن انگههذارانینب
 عربهی ابهن عرفهان و شیرازی المتألهین صدر های اندیشه و افکار متوجه بیشتر تفکی ، مکتب
 های ریشهههه عرفهههان، و فلسهههفه بههها تفکیههه  مکتهههب اخهههتالف مهههاجرای شهههاید البتهههه 25«.اسهههت
 نبههوده عربههی ابههن عرفههان یها صههدرایی فلسههفۀ از آغههاز در ههها آن تهرس و باشههد داشههته نیههز تری عمیه 
 «ابهزاری عقهل» حکیمهی کهه شهد شهرو  یهزیچ آن یها نهوین خردگرایهی از هها آن تهرس بلکهه است؛
 مقابهل در حکیمهی اسهت. جدیهد خردگرایهی با مخالفت از بالتبع فلسفه با مخالفت و نامد می
 اصههطالحاتی از ،«نقههاد خودبنیههاد عقههل» یهها «کههانتی رنسانسههی، ارسههطویی، یونههانی، عقالنیههت»

 کهه اسهت معتقهد و دهبهر بههره «نوری عقل» و «دینی خودبنیاد عقل» ،«جعفری عقالنیت» مانند
 جهههایی بهههه راه معصههومین تعهههالیم بههدون عقهههل و اسههت وحهههی شههناخت تنهههها عقههل ایهههن کههاربرد
 26برد. نمی
 محمهههود توسهههط ش1335 سههال در بهههار نخسهههتین کههه اسهههت گروههههی نههام «حجتیهههه انجمههن»

کرزاده  تشهکیل بهائیهت تهرویج از جلهوگیری ههدف بها حلبهی، محمهود شیخ به معروف توالیی ذا
 چیهز ههر و هسهت معصهوم کالم در است الزم هدایت برای هرچه معتقدند گروه ینا پیروان شد.
 در شهود، بلنهد زمهان امهام ظههور از پیش که پرچمی هر ها، آن دید از است. گمراهی آن، فرای

 میهههان در خصوصههاا  چنهههدانی، طرفههداران گههروه ایهههن انجامههد. می شکسههت بهههه و اسههت ضههاللت
  دارد. مشابهت گروه این با «تجددستیزان» نظرات برخی گویی اما ندارد، دینی عالمان

 منظهری از و ندارنهد خهوبی میانهۀ عقهل بها دارنهد، سهتیز نوین تکنولوژی و علم با تجددستیزان
 از دهسهرخی موسهوی محمهود مرحهوم دارنهد. را آدمیهان حیهات کهردن وحیهانی دغدغهۀ اخباری،
 وی، دیهد از است. کرده نمایان را آن خود آثار در و داشته هایی دغدغه چنین که است فقیهانی
 بهه پهایین از ای شهاخه خارههای کنهدن همانند صاد  امام تعبیر به روزگار این در دین حفظ

                                                   
 . 447، ص3، جاسالم جهان در فلسفی فکر ماجرای. 25

 .39، صدینی خودبنیاد عقل؛ 187، 162 – 151، صتفکی  مکتب. ر.ک: 26
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 ذکههر سههفیانی خههروج زمههان تهها اسههت خانههه در شههدن پههالس مؤمنههان وظیفههۀ اسههت، دسههت بهها بههاال
 نههه دهههد می رشهی نههه کههه شهتر بچههۀ مثهل بایههد شههویم می خهارج خانههه از کههه زمهانی حتههی» کنهد، می

 تجددسهتیزان دیگهر از نصهیری مههدی 27«.باشهیم گهرگ بایهد دیگهران مثل واال کنیم رفتار سواری
 معمهاران را پیهامبران نصهیری، کنهد. می منتشهر اندیشه این تبیین در را «سمات» نشریه و است
 کشهه  و آزمههون و تجربههه بههه اتکهها بهها و وحههی از مسههتقل انسههان اسههت معتقههد و خوانههد می ها تمههدن

 و الههی حجهت بهدون جدیهد بشهر اما است. نبوده خود معیشت دادن سامان به قادر شخصی،
 همهین بهه و زد طبیعهی فنهون و علهوم گسهترش و بسط به دست هواپرستی، و خودبنیادی روی از

 دیهدگاه از 28اسهت. شهده وی جهان بهالی تکنیکهی و علمهی پیشهرفت ایهن نهایهت، در هم خاطر
 دین مطلوب و معهود علم معنی به «بالصین ولو العلم اطلبوا» نندما روایاتی در «علم» نصیری،
 بهه اسهالم اهتمهام نهایهت گهر بیهان روایت در )چین( «الصین» ذکر و دانش، و علم مطل  نه است
 29باشند. مطلوب علم مصدر و منشأ توانند می کفر بالد که آن نه است، مطلوب علم
 انیاصول .2-2

 لههزوم بههه اعتقههاد ههها، آن مشههترک ویژگههی کههه هسههتند اصههرمع شههیعیان عمههدۀ گههروه اصههولیان
 منههابع دیگههر عنههوان بههه اجمهها  و عقههل قههرآن، بههر سههنت، بههر عههالوه و اسههت دینههداری در اجتهههاد
 و علمهها بههین در غالههب و رایههج دیههدگاه اصههولی دیههدگاه کننههد. می تکیههه شههرعی احکههام اسههتنباط
 اسهههت. دانشهههگاهی و حهههوزوی یها نامهههه پایان و مقههاالت کتهههب، نیهههز و شهههیعه معاصهههر محققههان
 نظههرات بههه توجههه بهها امهها نیسههت، ممکههن دقیهه  صههورتی بههه شههیعه اصههولیان تفکیهه  هرچنههد،
  کرد: یاد عمده رویکرد سه از توان می حدیث، کلی موضوعات درباره اصولیان

 گرا ثیحد کردیرو .2-2-1
 ایهن بهر و دداننه می حجهت دینهی موضوعات تمامی در را واحد خبر رویکرد، این به معتقدان

_  دانشهمندان ایهن اسهت. اعتمهاد قابل و پهذیرفتنی دینی مطالعات در احادیث عمدۀ که باورند
 بههه گههاهی حتههی و نیسههتند مخههال  حههدیث محتههوایی نقههدهای و رجههال علههم بهها کههه آن وجههود بهها

 و سههندی نقههدهای در چنههدانی گیری سههخت امهها ،_ انههد پرداخته ههها آن دربههارۀ تههألی  و بحههث
 آیهة نیهز و بروجهردی حسهین اهلل آیة مرحوم مانند عالمانی و فقیهان بتوان شاید رند.ندا محتوایی

                                                   
 . 109-108، صقم معاصر حوزه در فکری های جریان. 27

 . 48-46، صتجدد و اسالم. 28

 . 123همان، ص .29
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 ایهن از برشهمرد. طیه  ایهن از را شههری ری محمهدی محمد و استادی رضا سبحانی، جعفر اهلل
 کههه عقالیههی راه هههر از اسههت، روایههت صههدور بههه نههوعی اطمینههان روایههت  پههذیرش معیههار دیههدگاه،
 برای راه تنها سندی  اعتبار که معتقدند و خوانند می «صدوری وثو » را معیار این ها آن باشد.
 نتیجه در گیرد. می قرار قرائن سایر کنار در ها  راه از یکی عنوان به تنها و نیست روایت قبول و رّد 

یههدادهای عقهل  قهرآن، بهها ناهمهاهنگی و همهاهنگی  معتبههر، روایهات و قطعیههه سهنت تهاریخی  رو
  گردد. روایت صدور عدم یا صدور به اطمینان موجب تواند می که است قرائنی
 یرجال کردیرو .2-2-2
 حهههائز متنهههی و سهههندی های گیری سهههخت حهههدیث، صهههدور اثبهههات در عهههده، ایهههن دیهههدگاه از

 از زدایی جعهل و ضهعی  احادیهث نقهد جههت در مهمهی تألیفهات عالمان، این است. اهمیت
 اخبهار پایهۀ بهر بایهد را فقههی احکهام و دینهی معهارف کهه معتقدنهد و انهد آورده پدیهد روایهی مواریث
 خهویی، ابوالقاسهم اهلل آیهة مرحهوم همچهون شناسهانی حدیث که رسد می نظر به کرد. بنا صحیح

 هسهتند دانشهمندانی جهزو محسهنی آصه  محمهد و بهبهودی محمهدباقر ،شوشتری محمدتقی
 را «سهندی وثهو » نظریهه  ایهن بهه باورمنهدان دارنهد. حهدیث بهه تر انتقهادی و رجهالی رویکردی که

 اثبهات سهند نظهر از روایتهی وثاقهت کهه وقتهی تها یعنهی داننهد، می روایهت اعتبار در معیار نخستین
 و عقهل قهرآن  بها روایهت مضهمون هماهنگی مانند محور متن معیارهای سرا  به توان نمی نشده 

 وثههو  مبنهای بهه قهدانمعت رّد  در دیهدگاه ایهن اسههتوار اسهتدالالت از یکهی رفهت. قطعیهه سهنت یها
 در نیسهت. کنتهرل قابهل رو ایهن از و نهدارد مشخصهی معیهار مبنها ایهن که است آن خبر، صدوری
 او وثاقهت کهه راوی ههر یعنهی_  اسهت روشهن و مشهخص بسهیار کهه ثقه خبر مبنای برخالف واقع،
 قههرار نوسههان در وثههو  حصههول بههه، موثو    خبههر مبنههای در ،_ یابههد می حجیههت خبههرش شههود ثابههت
 نظریههات تههأثیر تحههت معاصههر، دوران در نظریههه  ایههن اسههت. نوسههان در قههرائن کههه چههرا گیههرد، می

 30است. داشته ای فزاینده رشد خویی  ابوالقاسم مرحوم
 گرا عقل کردیرو .2-2-3
 محههدود فقهههی موضههوعات بههه واحههد خبههر حجیههت یهها حههدیث اعتبههار دایههرۀ رویکههرد، ایههن در
 مرحهوم همچون دانشمندانی که نماید می چنین شود. مین شامل را و... اخال  عقاید، و است

 قهرار شهاخه ایهن در حسنی معروف هاشم و طباطبایی محمدحسین عالمه شعرانی، ابوالحسن

                                                   
 «. مشرعة بحاراالنوار»؛ «دفا  از روایت مهدویت»؛ «دفا  از روایات بحاراألنوار». برای توضیح بیشتر، ر.ک: 30
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 و دانههد نمی حجههت قههرآن تفسههیر و قصههص حتههی و عقایههد در را واحههد خبههر شههعرانی، گیرنههد. می
 و مههواعظ در و شههود، نمی اسههتناد حههدیث بههه قههرآن تفسههیر و قصههص و دیههن اصههول در نویسههد: می
 بهیش شهیعه، حهدیث ههزار هر از که است باور این بر وی 31نیست. سند به نیازی ادعیه و آداب
کید وی اما 32است. مجعول قطعاا  آن عدد 50 از  نشهده، ثابهت حدیثی بطالن وقتی تا که دارد تأ

 گرچههه شههود، حفههظ بایههد الصههدقی محتمل حههدیث هههر بلکههه کنههیم، اقههدام آن رّد  و محههو بههه نبایههد
 33نباشد. حجت

 و تفسهیر در واحهد خبهر حجیهت با را خود مخالفت خود، آثار از موضع چندین در طباطبایی
 آحهاد اخبهار حجیهت بهر دلیلهی ههیچ کهه اسهت معتقد ایشان است. کرده بیان اعتقادی مسائل

 34شهر . طریه  از نهه و عقهال سهیرۀ طری  از نه ندارد، وجود فرعی احکام در بجز دینی، معارف در
 وی اسهههت. کهههرده تبیهههین المیهههزان تفسهههیر مجلهههدات از بسهههیاری در را دیهههدگاه ایهههن طباطبهههایی

 اسهت عقالیهی معیهاری ایهن کنیم؛ نمهی تکیهه فرعهی احکهام در جز آحاد اخبار بر ما» نویسد: می
 گرایههان عقل همچههون یکسههو، از طباطبههایی 35«.اسههت نهههاده بنهها آن بههر را اش زنههدگی انسههان کههه

کید قرائن اهمیت بر مرتضی، سید و مفید خشی یعنی متقدم  واحهد روایهات کهه ایهن و کند می تأ
 نظههرات بههه دیگههر، سههوی از و شههود. تأییههد آور علههم قههرائن بهها کههه آن مگههر نههدارد، حجیتههی مهها بههرای

 کهه اسهت چیهزی آن آور، علم قرائن از منظور که دهد می توضیح و کند می توجه معاصر اصولیان
 امها آن، ماننهد و فضهائل و تهاریخ در چهه و دیهن اصهول در چه باشد، «شخصی تام وثو » موجب

 36کند. می کفایت خبر حجیت در «نوعی وثو » فقه در زیرا نیست، چنین فقه در
 بهههها را وی اسههههت؛ معاصههههر دوران در فههههریقین حههههدیث نّقههههادان از حسههههنی، معههههروف هاشههههم
 و پهروا بی خهود زمهان در ایهجر فکهری اوضها  نقهد در ههردو کهه اند، کرده مقایسه مغنیه محمدجواد

 ایههن در و اسههت اسههالمی مههذاهب تقریههب معههروف، هاشههم دغدغههۀ تههرین مهم 37بودنههد. صههریح
یهادی حساسهیت کهه پهردازد می مثالهب و مناقهب و کرامهات مهورد در روایاتی نقد به جهت  بهین ز

 مهتن نقهد بهر را سهندی نقهد کهه خهویی مرحهوم پیهروان برخالف وی است. کرده ایجاد مسلمانان
                                                   

 . 50-51، صالمنهل عذب الی المدخل. 31

 . 27. همان، ص32

 . 50. همان، ص33

 . 2، پاورقی337، ص6، جاالنوار بحار. ر.ک: 34

 . 57، ص6، جالمیزان. 35

 . 141، ص8. همان، ج36

 . 549، صالشیعی االمامی الفکر فی السنة نظریة. 37
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 هاشههم دانههد. می مقههدم را مههتن نقههد شههوند، می مههتن نقههد وارد سههپس و کننههد می مقههدم حههدیث
 و افسههانه را روایههات از برخههی و کنههد می تکیههه تههاریخ و قههرآن عقههل، بههر احادیههث، نقههد در معههروف
  38خواند. می داستان

 دنظرطلبانیتجد .2-3
 هراهمهههو نیسهههت؛ آسهههان شهههیعیان میهههان در انتقهههادی رویکردههههای و جریانهههات بندی تقسهههیم
 بها ههایی فعالیت چنین آغاز ایران، در دارد. و داشته وجود زمینه این در مؤلفان راه سر بر موانعی
 حرکهاتی ایجهاد و غهرب بهه گهرایش گیهری اوج بها همزمان که دارد ارتباط خان رضا حکومت دورۀ
 چههار در شهیعه معاصر تجدیدنظرطلب محققان پژوهش، این در است. خرافات با ضدیت در

 39اند. شده بندی طبقه رویکرد
  «قرآن به بازگشت» کردیرو .2-3-1

 اعتقهاد احادیهث همهۀ انکهار بهه سنت اهل قرآنیون مانند هرچند شیعه، محققان از گروه این
 پههیش عقایهد تههرین مهم نقهد تهها گهاه و پرداختههه شهیعه عقایههد نقهد بههه قهرآن، بههر تکیهه بهها امها ندارنهد،
 قابهل وهابیهت حتهی و سهنت اههل های دیهدگاه بها کهامالا  هها آن نظهرات از برخی رو این از و اند رفته

 اسههالمی وحههدت بههه رسههیدن بهرای ابههزار بهتههرین «قههرآن بههه بازگشهت» نیههز اینجهها در اسههت. تطبیه 
 کهه شهوند می متمرکهز شهیعه عقاید از دسته آن نقد بر جریان این مؤلفان رو، این از و شود می تلقی
 با مرتبط روایات از ای عمده بخش بنابراین، افتد. می تناقض در میاسال وحدت با ها آن دید از

 عههزاداری، ماننههد شههعائری و رجعههت توسههل، شههفاعت، امامههت، ماننههد شههیعه زیربنههایی عقایههد  
یههارت  آشههکار کههه چنههان  گیههرد. می قههرار انتقههاد مههورد شههدت به آن ماننههد و گنبههد و حههرم سههاخت و ز
 شهیعه قرآنیهون واقهع، در و نیسهت جریهان ایهن نقهد مهورد میهان ایهن در دیهن فهرو  از چیهزی است،

 سههههنگلجی، شههههریعت چههههون افههههرادی نیازمنههههدیم. سههههنت بههههه احکههههام و فههههرو  در کههههه معتقدنههههد
   دارند. جای گروه این در ُبرقعی ابوالفضل و قلمداران حیدرعلی فرید، عبدالوهاب

 منهابع از انتقهاد به یجد طور به گرایی، قرآن عنوان تحت برقعی، ابوالفضل سید نمونه، برای
 نزدیه  وهابیهت بهه و کهرده مخالفهت شهیعه عقایهد اغلب با برقعی پرداخت. می شیعه حدیثی
 را تیمیهه ابهن السهنة منههاج مختصهر و عبهدالوهاب بن محمد التوحید کتاب که طوری به شده،

                                                   
 . 177 -221، صاألخبار و اْلثار فی الموضوعات. ر.ک: 38

 ایهران در انتقهادی شناسهی شهیعه؛ 370- 360، صایهران سیاسهی - مهذهبی ههای  سازمان و ها جریان. برای تقسیمات دیگر، ر.ک: 39
 .660-530، صیعیالش االمامی الفکر فی السنة نظریة معاصر؛
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 و نقهرآ بهر اصهول اخبهار عهرض عنهوان بها کتهابی عمهر، اواخهر در وی اسهت. کهرده ترجمهه فارسهی به
سهر نهام بها کهه نگاشت، کافی کتاب احادیث بر رد در عقول،  کشهور در و ترجمهه عربهی بهه الصهنم کَ
 طعنهی بهدون را کهافی اصهول از حهدیثی ههیچ تقریبهاا  کتهاب، این در وی است. شده منتشر اردن
یههان اغلهب کههه چنههان  گههذارد، نمی بههاقی آن سههند یهها مهتن در  یهها مههذهب و دیههن در ضههع  بههه را راو

 40کند. می متهم عدالت و صد  رد تشکی 
 فقه اصول و قرآن بر هیتک با نّقادانه کردیرو .2-3-2

 دادن قهرار معیهار بها اما کنند، انکار را شیعه بنیادین عقاید که نرفتند پیش حد آن تا گروه این
 گرفتنهد. پیش در شیعه غیراساسی عقاید یا و فقهی فرو  به نّقادانه رویکردی فقه، اصول و قرآن
 قرآنیهون کهه چنهان  دههد، می دسهت به متفهاوت بسهیار نتهایجی قهرآن، دادن قهرار معیار هرحال، به
 محمهدجواد مرحهوم جملهه از رسهیدند. مسهلمانان عمهوم بها متفهاوت نتهایجی بهه نیهز سنت اهل

 از وی پرداخههت. می محکیههه سههنت نقههد بههه فقههه اصههول بههه توجههه بهها اصههفهانی، غههروی موسههوی
 شههدت بههه منحرفههان و غالیههان اخبههار و اسههرائیلیات بهها و بههوده تشههیع پههاالیش اندیشههۀ در جههوانی
کیههد وی اسههت. بههوده مخههال   آالیههش از» را تشههیع مههذهب و اسههالم دیههن خواسههته می کههه دارد تأ
 اسهتادش هماننهد وی کهه اسهت گفتنهی گردانهد. «پاک و پیراسته خطا و خلل و اشتباه و بدعت
 اقامهههه را آن و داشهههت اعتقهههاد جمعهههه ازنمههه عینهههی وجهههوب بهههه اربهههاب، رحهههیم آقههها حهههاج مرحهههوم
 عمهالا  امها کهرد، می دعهوت حهدیث منهابع پهاالیش به که این وجود با اصفهانی، غروی 41کرد. می

 جههای بهه یعنهی گرفههت؛ کهار بهه حههدیثی منهابع حجیهت پدیدآورنههدۀ علهل ابطهال بههر را خهود تهالش
 آن بهودن ظنهی بهه توجهه بها محکیهه سنت نقد به بپردازد، احادیث نقد به میدانی شکل به که آن
 42نماید. ابطال ی  به ی  را موجود سنت حجیت دالیل کوشید و گمارد همت اصول علم در

 42نماید.

یههد شهههید کتههاب بهها مشهههور فقیههه و روحههانی آبههادی، نج  صههالحی اهلل نعمههت  دیگههر از ،جاو
 واحهد خبهر بها دارنهد اتفها  اجتههاد اههل علمهای کهه بهود معتقهد وی اسهت. زمینه این در مؤلفان

 ههم صهحیح واحهد خبهر زیهرا باشهد، صهحیح آن سهند هرچنهد کهرد، ثابهت را ای عقیهده توانمین
 43برآنند. جملگی که است قولی این و نیست آور یقین

                                                   
 . 19، صالصنم کسر. 40

 . 364، صایران سیاسی ه مذهبی های سازمان و ها جریان. 41

 . 597-598، صالشیعی االمامی الفکر فی السنة نظریة. 42

 .291-283، 278-277، 260-258، صاسالمی فقه در زن قضاوتای از نقدهای وی بر احادیث، ر.ک:  . برای نمونه43
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 دینهی تشهریعات در نیهز، شهیعه نهوگرای مفسهران و فقیهان از تهرانی، صادقی محمد دیدگاه از
 آن قطعههی سههنت و اسههت لیاصهه محههور و محهه  قههرآن دارنههد، اعتبههار قطعههی سههنت و قههرآن فقههط
یهاد راویهان توسهط مکهّرر ای گونه به را آن معصومان حضرات» که است  وی 44«.کننهد بیهان ز
 از و اسهت صهحیح قهرآن بهه قهرآن تفسهیر راه از تنهها قهرآن، از درسهت برداشهت که است باور این بر
 مبنهای ربه بایهد ههم آن کهه اسهت، عربهی قواعهد و لغهت شایسهتۀ دانسهتن مرهون تنها ظاهری نظر
 موردنظر آیۀ زمینۀ در که آیاتی تمامی گرفتن نظر در سپس و شود گذاری پایه قرآن ادبیات و لغت
 سایر و اصولی فقهی، فلسفی، ادبی، لغوی، تحمیل گونه هیچ بدون دارد، وجود قرآن سراسر در

 قهرآن بهه قهرآن تفسهیر روش ائمهه و پیامبر که است معتقد تهرانی صادقی 45بشری. علوم
 از برخهههی در وی بیاموزنهههد. معصهههوم آموزگهههاران از را شهههیوه ایهههن بایهههد نیهههز مفسهههران و انهههد پیموده را

 متفهاوت تفسهیر جمعهه، نماز وجوب مانند دارد، مشترک نقطۀ آنان با شیعه قرآنیون های ویژگی
   46. ... و گرایی قرآن خمس، از

 ثیحد به یخیتار کردیرو .2-3-3
 و شناسهی زبان نگری، تاریخی جمله از امروزی تحقیقی و علمی های روش به توجه هرچند،
 کهار ایهن هرحهال بهه امها اسهت؛ انهدک بسیار شیعیان، بین در هنوز پژوهی، حدیث در هرمنوتی 

 از انقههالب، از پههیش ایرانههی محققههان از گروهههی اند. برداشههته مسههیر ایههن در هههایی گام و شههده آغههاز
 47اند. داشهته توجهه آن عوامل و علل تاریخی حلیلت به روایات نقد در گاه کسروی، احمد جمله
 رو، ایهن از و نبهوده رایهج ایران در هنوز زمان آن در تاریخی تحلیل روش که داشت توجه باید البته
 تحلیههل هههای  روش از خههاص ای شههیوه گههرفتن کههار بههه از فههار  تشههیع، نقههد در کسههروی روش غالبههاا 

کبههر علی اسههت. تههاریخی  عقایههد از سههّرزدایی و تههاریخ بههه توجههه در را کسههروی روش زاده، حکمههی ا
 48داد. ادامه

                                                   
 . 15، صگویا فقه. 44

 . 25-26، 12. همان، ص45

 . 368، صایران سیاسی ه مذهبی های  سازمان و ها جریان؛ 19-18، ص1، جالفرقان. ر.ک: 46

کتهاب شهیعی47 کشهیده  -گهری  . وی در  پههردازد.  بهه تهاریخ تشهیع مهی -کهه آن را بیشهتر همچهون یه  مهورخ سهّنی بهه تهألی  
ی تطبی  دهد؛ برای نمونه، زکات را بهه جهای مالیهات و در کند احکام دینی را با شرایط و زندگی امروز کسروی سعی می

کشورداری می  (.78-79، صگری شیعیداند ) واقع خرج 

کتاب 48 کهه عقایهد رایهج در میهان شهیعه را اسهرار و رازههای پنههان مهیهزارساله اسرار. او در  خواننهد، اعتهراض  ، بر روحهانیونی 
کهه مهیزاده بها ایه (. حکمهی11، صسهاله ههزار اسرارکند ) می ههر دولتهی پهیش از قیهام قهائم برپها شهود باطهل »گویهد  ن دیهدگاه 

کید بر حکومت دینی( را الزمۀ زنهدگی بشهر مهی«است ، 23دانهد )همهان، ص ، به شدت مخالفت دارد و حکومت )با تأ
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 روش ،تکامهل فرایند در مکتب کتاب در طباطبایی مدرسی حسین انقالب، از پس دوران در
 بررسههی را آن تکامههل تههاریخی سهیر و امامههت مفهههوم و کهرده اجههرا شههیعه روایهات بههر را تههاریخی نقهد

 در رایههج شههیوۀ بههه و غههرب فضههای در و یسههیانگل زبههان بههه اصههل در کههه کتههاب ایههن اسههت. نمههوده
 به شدن ترجمه از پس خصوص به_  اثرگذار و مهم کتابی شده، تألی  غربی معاصر تحقیقات

 اصهلی فرضهیۀ اسهت. شهده ارائهه آن دربهارۀ زیادی مخال  و مواف  نظرات و بوده_  فارسی زبان
 و 49اسهت «تهاریخ گهذر در دینهی های اندیشهه تکامهل یها تطهور» کتاب، این در طباطبایی مدرسی
 حهدیثی، مختله  کتهب به توجه با را شیعه عقاید فکری تطورات که است آن بر مدرسی سعی

 کند: می مطر  قبیل این از سؤاالتی کتاب این بنابراین، کند. دنبال و... شناسی فرقه تاریخی،
 شههخص و نهام بههه را بعهدی ائمهه شههیعیان آیها انهد؟ بوده معتقههد امهام دوازده بهه آغههاز از شهیعیان آیها
 امههام غیبههت از شههیعیان ،صههاد  امههام یهها بههاقر امههام عصههر در مههثالا  آیهها اند؟ شههناخته می

یهههۀ از مخالفهههان اشهههکاالت عمهههدۀ اند؟ داشهههته خبهههر دوازدههههم  در مؤلههه  کهههه اسهههت روشهههی زاو
 در ای درایههه و رجهالی نگهاه ایشههان» اسهت: یافتهه دسههت متفهاوتی نتهایج بههه طبیعتهاا  و گرفتهه پیش
 بهههه البّتهههه، و کنههد می تأمهههل ههها آن در تهههاریخی دیههدگاه از فقهههط بلکههه نهههدارد، حههدیث بههها همواجههه

 بههههره نیهههز الحهههدیثی فقه ههههای تحلیل حّتهههی و شناسهههی نسخه و رجهههالی مطالعهههات از مناسهههبت،
 و تشهّیع تاریخ درباره که است هایی کتاب سایر از متفاوت ایشان کار که است این مهم برد. می

 50«است. شده نوشته آن اعتقادات
 علمههای» بههاب در مدرسههی نظریههۀ گسههترش خصههوص به نیههز، را کههدیور محسههن نظههرات برخههی

 تهوان می رویکهرد همین ذیل اسالمی، اولیۀ قرون در ها آن به بشری رویکرد و ائمه بودن «ابرار
 بههر سههعی و کهرده مطههر  «شههده فرامهوش قرائههت» نههام بها ای مقالههه در را نظریههه ایهن وی کههرد. مطهر 
 اوصهافی واجهد را امامهان پهنجم تها سهوم قهرون در شهیعیان دههد نشهان تها دارد شواهدی وریگردآ
 بههه غلههو اهههل را اوصههاف ایههن و دانسههتند نمی الهههی نههص و نصههب و لههدنی علههم عصههمت، چههون
 فرابشهری دیهدگاه همان بعد، به چهارم قرن اواخر از که است معتقد وی اند. داده نسبت امامان
 بغهداد در بودنهد، کهرده مخالفهت آن بها قهم علمهای و داشت ریشه وفهک در که ائمه به نسبت

 همچههون علمههایی کههدیور، دیههد از گشههت. بههدل تشههیع اصههلی اندیشههه بههه و شههد عقلههی بازسههازی
 امامههان یهها ابههرار علمههای نظریههه بههه معتقههدان ترین شههاخص قههم مشههایخ و جنیههد ابن غضههائری، ابن

                                                                                                                        
28-27 ،35.) 

 . 13 -14، صتکامل فرایند در مکتب. ر.ک: 49

 . 172، صتکامل فرایند در مکتب کتاب بررسی و نقد. 50
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 نوشهته آن بهر نقهدهایی و گرفتهه قهرار انتقهاد مهورد شهدت بهه ایهران در نظهر این اند. بوده غیرمعصوم
 51است. شده

 نوگرا یکردهایرو .3
 از متهأثر حهدودی تها اسهالمی و دینهی تفکهرات بهه دینهی روشهنفکران یها نهوگرا رویکردههای نگهاه
 مسهتند گراهها عقل های اندیشهه به را خود تفکرات رویکرد این به معتقدان است. غربی نظرات
 مارکسیسهتی، سهکوالر، ههای نگاه بها را دینهی متون گاه ها، آن نظرات شپذیر ضمن 52کنند؛ می
 بهین اسهت الزم الههی ادیان بررسی در که معتقدند عده این کنند. می تفسیر و نقد ... و گرا چپ
 تهوان نمی و هسهتند یکهی معنها و جهوهر در الهی ادیان واقع، در بنهیم. تفاوت «معنا» و «اسلوب»
 پوشهانده دیهن تهن بهر کهه اسهت لباسهی یها اسهلوب در فقط اختالف داد؛ تریبر یکدیگر بر را ها آن

 ،«تههههاریخی» ،«ادبههههی» نقههههدهای بههههه بیشههههتر دینههههی، متههههون تحلیههههل در نوگرایههههان اسههههت. شههههده
 احمههد محمهد الخهولی، امههین امهین، احمهد چهون کسههانی پردازنهد. می آن ماننهد و «هرمنهوتیکی»

 محمهد جهابری، عابهد محمهد امهین، احمهد حسین ابوزید، حامد نصر حنفی، حسن اهلل، خل 
 و انهد یافته شههرت رویکهرد این به بیشتر قرآنی مباحث و دینی محافل در شحرور محمد و ارکون
 کسههانی ایههران، کشههور در انههد. کرده توجههه نیههز حههدیث و سههنت بههه خاّصههه برخههی عههده، ایههن بههین از

 هستند. نتسبم رویکردی چنین به شبستری مجتهد محمد و سروش عبدالکریم همچون
 همچههون کسههانی نظههرات بههه الجزایههری، نامههدار و روشههنفکر شناسههان اسالم از ارکههون، محمههد
 تیمیهههه ابن از را خهههود دیهههدگاه عهههده ایهههن کهههه بهههود معتقهههد وی داشهههت. انتقهههاد رشیدرضههها و عبهههده
 بهههه توجهههه اسهههالمی، مهههذاهب نیهههز و ادیهههان گفتگهههوی مسهههأله بهههرای ارکهههون حهههل راه 53انهههد. گرفته

 معاصهههر دوران در تحقیههه  و تفکهههر ههههای  روش دیگهههر و هرمنوتیههه  نگری، اریخیتههه زبانشناسهههی،
  54است.

 دیگهههر از بیشهههتر مصههری، معاصهههر گرای چههپ و طلب اصهههال  اندیشههمندان از حنفهههی، حسههن
                                                   

 «.کژخوانی تاریخ تشیع». برای نمونه، ر.ک: 51

که روشنفکران دینی از آن سخن می52 که عقلی  گویند، عقلی است متصّرف، خودبنیهاد و نّقهاد.  . البته باید توجه داشت 
ترین نقش عقل  نشاند و مهم زداست؛ یعنی هیچ پدیده یا اعتقادی را برتر از پرسش و نقد نمی در این معنا، عقل تقدس

کاسههتی کتهاب هسههتی را تصههحیح و  کنههد )ر.ک:  تصهّرف و تغییههر اسههت و چهه بسهها بتوانههد اغههالط   دربههارۀههای آن را مرتفههع 
 (.12 -13، صدینی روشنفکری

 .8، صاجتهاد و نقد االسالمی: الفکر. 53

 .23، صالقرآن. 54
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 معاصهر، نواندیشهان دیگهر از بسهیاری همچون وی است. پرداخته آن علوم و حدیث به نوگرایان
 در حنفههی 55دانهد. می تهاریخی جهدال را دینهی مجهادالت و دارد دینهی متهون بهه تهاریخی نگهاهی
 معاصهر اجتمهاعی و انسهانی علهوم برپایهۀ بخهاری صهحیح روایهات ادبهی نقهد به خود آثار از برخی
 و بهتههرین سههنت اهههل نههزد کههه ایههن وجههود بهها ،بخههاری صههحیح کههه اسههت معتقههد وی پههردازد. می

 و خرافههات و اسههرائیلیات نبیشههتری واقههع در امهها خداسههت، کتههاب از پههس کتههاب ترین صههحیح
 شهده نقهل آن التوحیهد کتهاب و الخله  بدء کتاب در خصوص به کتاب این در عوامانه مطالب
 داده جهای خهود در را ای افسهانه حکایهات و بلنهد احادیهث از انبهوهی البخاری صحیح 56است.
 57آورد. می در پرواز به را انسان خیال که

 یغرب پژوهان ثیحد .4
 خهود دینهی اولیهای و پیهامبر «سهنت» کش  ابزار را «حدیث» سلمانم دانشمندان عموم

 تکههالی  و کننههد می تلقههی خههود شههریعت و دیههن منبههع دومههین قههرآن، از پههس را سههنت و داننهد می
 منبعههی مثابههۀ به را حههدیث غربههی، محققههان امهها جوینههد. می سههنت و حههدیث در را خههود شههرعی
 و دارنهد توجهه حدیث تاریخی جنبۀ به و ارندانگ می ،«ست ا داده رخ آنچه» کش  برای تاریخی

 تفسهیر تاریخ فقه، تاریخ وقایع، تاریخ آورند: می شمار به اسالم تاریخ بازسازی برای منبعی را آن
 مههم حهدیث «تهاریخی اعتبهار» غربهی محققهان برای . و.. اسالمی باورهای و عقاید تاریخ قرآن،
 کننهد؟ می گهزارش «اسهت داده رخ واقعهاا  را نچههآ» احادیث آیا که است این ها آن مسأله و است

 یهها «شهّکاک» رویکهرد دارنهد: متفههاوت رویکهرد دو سهؤال ایهن بههه پاسهخ در غربهی معاصهر محققهان
  «.بین خوش» یا «گرا سنت» رویکرد و «تجدیدنظرطلب»

 نظرطلباندیتجد و شکاکان .4-1
کیت آغههازگر بایههد را شههاخت و گلدتسههیهر ماننههد کسههانی  دانسههت. اسههالمی ثاحادیهه در شههکا
کیت  هههای واقعیت از متنهی هههیچ کهه بهود رسههیده نتیجهه ایههن بهه هجهدهم قههرن در تهاریخی شهکا
 در دانشهمندان هاست. آن راویان پرداختۀ و ساخته ها گزارش تمام و کند نمی حکایت تاریخی
 دیهن و تهاریخ حهوزۀ بهه هها روش این و کنند روشمند را علمی تحقیقات کردند سعی نوزدهم قرن
 ،اسههالمی مطالعهات کتههاب در مجهاری، مشهههور خاورشهناس گلدتسههیهر، ایگنهاتس شههد. وارد نیهز

                                                   
 .30-29، صالدینی الفکر فی الیسار و الیمین. 55

 . 434، صالعقل الی النقل من. 56

 . 25، 21مان، ص. ه57

http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AE%D8%A7%D9%88%D8%B1%D8%B4%D9%86%D8%A7%D8%B3
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 لمحصههو حههدیثی، رسههمی جوامههع در موجههود بلههمطا غالههب کههه کنههد مههی دنبههال را فرضههیه ایههن
 است هایی تالش از بازتابی و بوده نخست قرن دو در اسالم اجتماعی و تاریخی دینی، تطورات

 ایهن بهر وی سهت. ا  پذیرفتهه صهورت تکامهل و تطهور بعهدی مراحهل طهول در اسهالمی جامعۀ در که
 هها گزارش بیشهتر نیهز و پیهامبر بهه منسهوب روایهات از ی ا عمهده بخهش تاریخی ارزش اساس،
 بههدین شههود؛ می منکههر دهنههد، می خبههر آن از کننههد می وانمههود کههه ی ا دوره بههرای را صههحابه دربههارۀ
 آن در کهه متهأخرتری ههای ه  دور بهرای تهاریخی منبهع عنهوان به توان می تنها روایات این از که معنا
 خالفهههت نخسهههت قهههرن و امویهههان زمهههان را دوره ایهههن گلدتسهههیهر کهههرد. اسهههتفاده نهههد، ا آمده پدیهههد

 58کند. می تعیین عباسیان
 بازتفسهیر و بازیابی را گلدتسیهر های پژوهش ،اسالمی فقه های ریشه کتاب در شاخت یوزف

 ههای دوره در اسهانید کهه است مدعی و دارد زیادی توجه اسناد به احادیث نقد در شاخت کرد.
 عمومهاا  دانهد. می مهؤثر بسهیار روایهات تهاریخی نقد در را امر این و است شده افزوده متون به بعدی
 دهند؛ می نشان را دوم قرن در فقه تکامل فرایند در گام ترین کهن تابعان، نسل به مرجو  روایات
 59هسهتند.  چرخهه ایهن در عنصهر ترین جهوان نبهوی روایهات و جدیدترند؛ نسل ی  صحابه متون
 روایهات عنهوان بهه تها شهد متکامل راویان دیگر و صحابه اقوال که است معتقد شاخت واقع، در

سناد و گردد تلقی نبوی  وثاقهت ادعهای زمینهۀ تها دهد می نشان «وارونه رشد» به تمایلی حدیث ا 
 جوامهع دیگهر و رسهمی های مجموعه روایات از بزرگی بخش شاخت، دیدگاه از شود. فراهم بهتر

 دوم قههرن میانههۀ در نبههوی روایههات عمهدۀ بخههش شههدند؛ رایههج شهافعی عصههر از پههس تنههها حهدیثی،
 قهدیم فقهه مهدارس «جاریهه سهنت» و راویهان دیگر و صحابه روایات که حالی در اند، گرفته شکل
 سهال حهدود بهه را مها فقههی، روایهات بهه مربوط شواهد که است معتقد وی است. تر کهن اندکی
 روایهات از برخهی در کهه شهد آغهاز اموی حکومت اواخر از اسالم فقهی تفکر رساند؛ می هجری 100

 60ست. ا  شده منعکس موجود
گردش، دو و َونزبرو جان م،1980 و 1970 دهۀ ود در هرون پاتریشیا شا  نظهرات کهوک، مایکهل و ک 

کانه  تههاریخ منههابع اغلههب کههه شههدند  مههدعی ههها آن کردنههد. ارائههه اسههالمی منههابع دربههارۀ تری شههکا
 متهأخر های نسهل های دغدغهه و نظریهات بازتهاب فقهط هجهری(، دوم و اول )قرون اسالم متقدم
کان است.  فهرض داسهتان و جعهل را پیهامبر سهنتی سهیرۀ تمامی یا عمده بخش ،نوین شکا
 در بایهههد اسهههالم، صهههدر وقهههایع تهههاریخی صهههحت تشهههخیص منظور بهههه کهههه معتقدنهههد و کننهههد می

                                                   
58. Dating Muslim Traditions, P.206-207. 
59. Analyzing Muslim Tradition, p.2. 
60. The Origins of Mohammadan Jurisprudence, p.4-5. 
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 منهابع را هها آن کهه کنهیم کنکهاش غیراسهالمی متهون و شناسی سکه شناسی، باستان مصنوعات
 کم دسهت که فرایندی محصول را اسالم رو،ونزب نامند. می بیرونی( )شواهد اسالم حوزۀ از خارج
گیههر اعههراب هههای پیروزی از پههس قههرن دو  جدیههد مههذهب وی، نظههر از کنههد. می توصههی  شههد، فرا

 61شد. متمایز یکتاپرستی سنت از تدریج به و فتوحات از پس اسالمی
 امهها نکردنههد، انکههار را پیههامبر تههاریخی وجههود هرچنههد ،هاَجریسههم کتههاب در کههوک و کههرون
 )اخبههار( عنههوان بههه را سههیره کلیههدی هههای گزارش و دانسههته کم دسههت را ایشههان اریخیتهه اهمیههت

کان» برخههی گرفتنههد. نادیههده تههاریخی غیر ههوو، یهههودا همچههون «نههوین شههکا  کههارل و ُکههر ن جودیههت ن 
 کسهانی داننهد. می مجعهول کلهی بهه را اسهالم پیهامبر تهاریخی وجهود و کهرده افهراط بسهیار ُاهلیش،
هرگ هربهرت و وّرا  ابهن هاوتینگ، رالدج بشیر، سلیمان چون  رویکهرد بهه متعله  تهوان می نیهز را ب 
کیت»   دانست. «نوین شکا

و .4-2  نیب خوش ای گرا سنت کردیر
ر ُنلدکه، مانند مستشرقان از برخی ک   روایهات و اسهالمی منابع دربارۀ معتدل موضعی وات و ب 
س، فهان یهوزف ُبهل،ُین خهوتیر ماننهد محققهانی معاصهر، دورۀ در کردند. اتخاذ  موتسهکی، هارالهد ا 
 نقطهههۀ انهههد. یافته شههههرت «بینهههان خوش» یههها «گراها سهههنت» بهههه گورکهههه، آنهههدریاس و شهههولر گریکهههور
 و داننهد می معتبهر روایهات تهاریخی تحلیهل در را اسالمی منابع که: است آن در عده این مشترک

 روایهههات عهههده ایههن انهههد. فتهپذیر اسهههالم تههاریخ شهههناخت در را «درونهههی شههواهد» اعتبهههار واقههع، در
 در روایههات ایههن معتقدنههد کههه ایههن وجههود بهها داننههد، می تههاریخی ارزش از حههّدی دارای را اسههالمی
 62اند. شده تغییراتی دچار انتقال فرایند

 جهینت
گون رویکردهههههههای و پژوهی حههههههدیث گسههههههترش وجههههههود بهههههها  معاصههههههر، دوران در آن بههههههه گونهههههها
 بودن معاصر علت  به اوالا  کاری چنین است. تهنگرف صورت باب این در کاملی شناسی جریان

 زمینههه، ایههن در نههو هههای روش نههاپختگی سههبب بههه ثانیههاا  و رایههج، تفکههرات تههاریخ نشههدن سههپری و
 شههود. ریهزی پی کهار ایهن بهرای طرحهی شهد کوشههش مقالهه ایهن در حهال، ایهن بها نمایهد. می دشهوار
گونگ رویکردهههای بندی تقسههیم پههژوهش، ایههن در رفتههه کههار  بههه روش  ایههن بههه پاسههخ اسههاس بههر ونهها
 اسههاس، ایههن بههر خیههر؟ یهها دارد نیههاز دیههن بههه هسههتی جهههان شههناخت در انسههان آیهها کههه بههود سههؤال

                                                   
61. Hawting, The Sectarin Milieu, Foreword, p. ii-v. 
62. Dating Muslim Traditions, p. 250; The Biography of Mohammad, p.13-15.  
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 ههر شهد تهالش سپس شدند. متمایز هم از نوگرا و شهودگرا گرا، عقل گرا، نص مختل  جریانات
 گردد. معرفی اجماالا  رویکرد هر شاخص افراد نظرات و شود تفکی  خود های شاخه به رویکرد
 اههل میهان در جمههور رویکهرد اخیهر، ههای  سهال در که رسد می نظر به گذشت، آنچه اساس بر
 بههر مبتنههی رویکردههای و داشههته را طرفهدار بیشههترین شهیعیان میههان در اصهولیان رویکههرد و سهنت
 ایمعیارهه دیگهر و عقل معتبر، سنت قرآن، بر مبتنی کالمی   و فقهی اجتهادات از اعّم _  اجتهاد
کیههد نظیههر سههویه، ی  هههای روش از تههر رایج_  مههذهب هههر در معتبهر  بههوده عقههل یهها قههرآن بههر یکسههره تأ
 و نواخبهههاری رویکهههرد و سهههنت اههههل بهههین در متصهههوفه و قرآنیهههون سهههلفیه، رویکردههههای اسهههت.

 نهوگرا رویکردههای کهه نمایهد می چنهین اند. داشهته کمتهری طرفداران شیعه، در تجدیدنظرطلبان
 اخیهر، ههای  سال در گرایی عقل گسترش و نشده واقع مسلمانان عموم استقبال دمور چندان نیز
 نیسههت. اسههالمی سهنت در متصههرفانه نّقههادی از دفها  معنههی بههه شهیعیان، میههان در خصههوص بهه

 شهود، می نوشهته غربهی محققهان و نوگرایان با مخالفت در که هایی نوشته و کتب گستردۀ حجم
 مدعاست. این گواه روشنی به

 بنامهکتا
 دار دمشه : أسهود، محمهد ،الشهام وبهالد مصر فی النبویة السنة دراسة فی المعاصرة االتجاهات _

 م.2008  /1429 الطیب، الکلم
 رمضههان بههن محمههد ،المنههار مجلههة خههالل مههن النبویههة السههنة قضههایا فههی رشیدرضهها محمههد آراء _

  .1434 البیان، مجلة الریاض: رمضانی،

کبر علی ،هزارساله اسرار _  ش.1322 پیمان، چاپخانه پرچم، دفتر تهران: زاده، یحکم ا

 دار بیهههروت: القهههاهرة/ عشهههرة، السهههابعة الطبعهههة شهههلتوت، محمهههود ،شهههریعة و عقیهههدة االسهههالم _
 م.1991 /1411 الشرو ،

 ش.1380 صبح، کتاب انتشارات تهران: نصیری، مهدی ،تجدد و اسالم _

 الخامسة. الطبعة ،البطحاء نشر ابوریه، محمود ،المحمدیة السنة علی أضواء _
 م.1983 /1403 الوفاء، مؤسسة بیروت، مجلسی، باقر محمد ،األنوار بحار _

 العربههی، االنتشههار بیههروت: البّنهها، جمههال ،تلههزم ال التههی االحادیههث مههن مسههلم و البخههاری تجریههد _
 م.2011

یس ریاض: فوزی، ابراهیم ،السنة تدوین _  م.1995 النشر، و للکتب الّرَ

 جعفریههان، رسههول ،1320-1357 هههای  سههال ایههران: سیاسههی_  مههذهبی ایه سههازمان و ههها جریان _
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 ش.1380 معاصر، اندیشه و دانش فرهنگی مؤسسه تهران:

 ش1394 نی، نشر تهران: فر، طباطبایی محسن ،قم معاصر حوزه در فکری های جریان _
ینهه تهاریخ و النبهوی الحهدیث فی دراسات _ یهة، الریهاض: اعظمهی، مصهطفی محمهد ،تدو  العمار

  .1401م/1981
 القاهرة: شهبة، ابو محمد محمد ،المعاصرین الکتاب و المستشرقین شبه ورّد  السنة عن دفا  _

 االسالمیة. البحوث مجمع

 الطبعههة الشههرو ، دار القههاهرة: غزالههی، محمههد ،الحههدیث أهههل و الفقههه أهههل بههین النبویههة السههنة _
 م.1996 عشر، الحادیة

 م.2000 االسالمی، المکتب جا: بی سباعی، مصطفی ،االسالمی التشریع فی مکانتها و السنة _

یهههه  بحثههههی طههههر  معاصههههر: ایههههران در انتقههههادی شناسههههی شیعه _  فراسههههتخواه، مقصههههود ،تیپولوژ
(1393/01/21/post-224http://farasatkhah.blogsky.com/.) 
 ش.1323 پیمان، چاپخانه تهران: کسروی، احمد ،کنند داوری و بخوانند گری: شیعی _

 م.1985  /1405 الوفاء، مؤسسة بیروت: تهرانی، صادقی محمد ،القرآن سیرتف فی الفرقان _
 م.1998  /1418 السابعة الطبعة القلم، دار دمش : غزالی، محمد ،السیرة فقه _
 تا. بی نا، بی جا، بی تهرانی، صادقی محمد ،گویا فقه _

 المؤسسة جزائر:ال صالح، هاشم تعلی : و ترجمة ارکون، محمد ،اجتهاد و نقد االسالمی: الفکر _
   للکتاب. الوطنیة

 العربههی، االنتشههار بیههروت: منصههور، صههبحی احمههد ،االسههالمی للتشههریع مصههدرا کفههی و القههرآن _
 م.2005

 تعلیهه : و ترجمههة ارکههون، محمههد ،الههدینی الخطههاب تحلیههل الههی المههوروث التفسههیر مههن القههرآن: _
 م.2005 الطبعةالثانیة، الطلیعة، دار بیروت: صالح، هاشم

  /1421 الصههدی ، مکتبههه الطههائ : بخش، الهههی حسههین ،السههنة حههول شههبهاتهم و ونالقرآنیهه _
 م.2000

 تههران: آبهادی، نج  صهالحی اهلل نعمت ،دیگر مقاله چند با همراه اسالمی فقه در زن قضاوت _
 ش.1384 فردا، امید انتشارات

 م.2011 العربی، االنتشار بیروت: البّنا، جمال ،قرآنیة قضایا _
 مههالزاده عبههدالرحیم ترجمههة: البرقعههی، ابوالفضههل ،الکههافی اصههول کتههاب نقههض الصههنم: کسههر _

 البیهههار ، دار عمهههان: عمهههر، ابهههو محمهههود بهههن عمهههر لهههه: قهههدم و علیهههه علههه  و راجعهههه البلوشهههی،
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 م.1998  /1419
 نهو، طهر  انتشارات تهران: دینانی، ابراهیمی غالمحسین ،اسالم جهان در فلسفی فکر ماجرای _

 ش.1389 چهارم، چا 

 باقری، مطبعة قم: استادی، رضا چا  ابوالحسن، میرزا شعرانی ،المنهل عذب الی دخلالم _
 ش.1373

 اسالمی. فرهنگ نشر دفتر تهران: حکیمی، محمدرضا ،تفکی  مکتب _

 تهههران: ایزدپنههاه، هاشههم ترجمههه: طباطبههایی، مدرسههی سیدحسههین ،تکامههل فراینههد در مکتههب _
 ش.1389 کویر، انتشارات

 حسههن المهتن، نقهد الههی السهند نقهد مهن الحههدیث: علهوم الثهانی، الجهزء ،العقههل الهی النقهل مهن _
  .1430م/2010 االمیر، دار بیروت: حنفی،

  /1407 التعهههارف، دار بیهههروت: حسهههنی، معهههروف هاشهههم ،واألخبهههار اْلثهههار فهههی الموضهههوعات _
 م.1987

 لعهددا السهابعة، السهنة ،الحه  دعهوة مجلة بشیر، شوقی ،النبویة السنة من الجمهوریین موق  _
 م.1987  /1408 ،71
 فههی المدرسهین جماعههة منشهورات قههم: طباطبهایی، حسهین محمههد ،القهرآن تفسههیر فهی المیهزان _

 العلمیة. الحوزة

 ،الصههحیحین احادیههث بعههض علههی تطبیقیههة دراسههة الحههدیث: مههتن نقههد قواعههد تفعیههل نحههو _
 م.2008 االوائل، دار دمش : کردی، اسماعیل

 االنتشهار بیهروت: اهلل، حهب حیهدر ،الصهیرورة و التکهون شهیعی:ال االمهامی الفکهر فی السنة نظریة _
 م.2006 العربی،

 ،1387 بهههار ،سههفینه مجلههۀ راد، طههارمی حسههن ،تکامههل فراینههد در مکتههب کتههاب بررسههی و نقههد _
 .18 شماره

 سهال ،حهدیث علهوم مجلهۀ مهریهزی، مههدی ،سنت اهل معاصر حدیثی های جریان به نگاهی _
 .383 تانزمس (،34)پیاپی 4شماره نهم،

 الهوعی، دار الریهاض: شهرقة، سهعید بهن ظهافر ،المعاصهرة الفکریهة االتجاههات فهی االعتهزال نهج _
1435.  

 م.1996 عالءالدین، دار دمش : حنفی، حسن ،الدینی الفکر فی الیسار و الیمین _
 .9 شمارۀ اول، سال ،نو راه نراقی، آرش ،«دینی روشنفکری دربارۀ» _
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 علههوم قمههی، حسهینیان مهههدی ،«1بحهاراالنوار مشههرعة کتهاب نقههد ر:بحهاراألنوا روایههات از دفها » _
 .1382پاییز ،29ش ،حدیث

 فصهلنامۀ قمهی، حسهینیان مههدی ،«2بحاراالنوار مشرعة کتاب نقد مهدویت: روایت از دفا » _
 .10ش 1383زمستان ،انتظار

 ش.1380 آذر ،9 شماره ماه، همشهری حکیمی، محمدرضا ،«دینی خودبنیاد عقل» _

 ،«قرآنیهون قهرآن/ اههل های اندیشهه و خاستگاه بررسی حدیث: حجیت انکار و سندگیب قرآن» _
 .1389 پاییز ،3 شماره اول، سال ،کالمی معرفت فصلنامه آقایی، علی سید

 .1385مهر ،4شماره ،مدرسه فصلنامه رضائی، محمدجواد ،«تشیع تاریخ کژخوانی» _
کبرنههژاد، محمههدتقی ،«بحههاراالنوار مشههرعة» _  پیههاپی ،4-3 شههماره ،26سههال وزه،حهه فصههلنامه ا

 .1388 زمستان و پاییز ،154
_ Analysing Muslim traditions: studies in legal, exegetical and Maghazi 

hadith, Harald Motzki, with Nicolet Boekhoff-van der Voort and Sean W. 
Anthony, Leiden; Boston: Brill, 2010.  

_ Dating Muslim Traditions: A Survey», Harald Motzki, Arabica 52:2 (2005) 

Leiden: Brill, 204-253. 
_ Quran, Hadith, and Islam, Rashad Khalifa, Smashwords Edition, 

Copyright, 2010. 
_ The Biography of Mohammad: Nature and Authenticity, Gregor Schoeler, 

translated by Uwe VagelPohl, Edited by James E. Montgomery, 
Routledge, 2011. 

_ The Origins of Mohammadan Jurisprudence, Joseph Schacht, Oxford, 
Clarendon Press, 1950. 

_ The Sectarian Milieu: Content and Composition of Islamic Salvation 
History, John Wansbrough, Amherst, New York, 1978. 




