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   چکیده

کاربسددت حیددل در فقدده اسددومى نظریدده در روزگددار گیددر اسددت و کلینددى  ای شددایع و فرا
تقریبددًا در زالددب ابددواب فقهددى حضددور ،دددی دارد و اعتبددار آن نددزد ،مهددور فقیهددان 
مسددّلم و  طعددى اسددت. از ،ملدده ادلدده طرفددداران نظریدده ،ددواز حیددل در مسدد له زنددای 

خرما با اسدتناد  مریا، تبدیل مجازات حد زنا از شوس به ترکه صدتایى از شاخه
ْذا)به آیه  ااَواخن َیِدك  ُاَِ ًَ ْبااِضْغ ُِ ِهااَفُْض ااَِ کلینى مضمون این دلیل  (َتْحَاْثااَواَْ است. 

گدزارش ۷را با اسانید خود از اما  صادس کرد، است. اعتبارسدنجى  هدای گزارش 
گددزارشکلینددى، تفدداوت هددای مو،ددود در ،وامددع حدددیثى هددا و تمایزهددای آن بددا دیگددر 

یندد پدژوهش، منا شده در آسّنت، مس له اصلى این نگاشدته اسدت. بر امامیه و اهل
که تمایزها و تفاوت کلینى است  گزارش  گزارشیک  های شیعى و های آن با سایر 

کلینى اهل سّنت را ضمن چند فرضیه، تبیین نمودیم و در نهایت در طبقه بندی 
در مسدد له حددد زنددا در زمددر، طرفددداران پددارادایم ،ددواز حیددل در اسددتدالل بدده آیدده فددوس، 

 .مریا، تردید شد، است

ْذا)کلینى، پارادایم حیل، آیه  الکافی :هاهکلیدواژ اخن ااَو َیِدك  ُاَِ ًَ ْبااِضْغ ُِ ِهااَفُْض ااَِ اَْ اَو
 .حد زنای مریا، نقد حدیث ،(َتْحَاْثا

 مقدمه
 یددا گددرو، بددر زالددب فرهنگددى و فکددری چددارچوب و مسددلط الگددوی و اصددطو  پددارادایم بدده مدددل
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کددون در تحلیددل،  ،امعدده علمددى کدده از آن بدده عنددوان یددک فددرا نظریدده و دیدددگا، فکددری  اشددار، دارد 
گیرند. این فرانظریه از محیط به مرور بر افراد آموزش داد، گویى به مسائل بهر، مىتبیین و پاسخ

هددا بده یددک اصدل بدددیهى، مسدّلم و ابطددال ناپددذیر شددود و در یدک فراینددد تداریخى در اذهددان آنمدى
در ایدن پدژوهش  1دهدد.د و تا پدید آمدن پدارادایم ،دیدد بده حیدات خدود ادامده مدىشوتبدیل مى

کددون فقهددى رایددح در میددان محدددثان،  اصددطو  پددارادایم بددرای ار،دداع بدده دو فرانظریدده / نظریدده 
فقیهان و مفسران مسلمان و به عنوان چارچوب مر،ع یا دیدگا، فکدری مشدتر  آندان در تبیدین 

 کند. ىشریعت اسو  ایفای نقش م
پارادایم نخست، شریعت اسو  و شرایع پیشین  ادیان ابراهیمى را آمیخته به حیل در بدرون 

کندد. از رفت از انسداد در مناسبات و روابط انسانى بینافردی و رابطه انسدان بدا خددا تفسدیر مدى
 بدرای ت دیدب همسدرش در آیده ۷، انگدار، سدوگند أیدوبپدارادایم ،مله ادله مشهور و شدایع ایدن

ْذا) َیِدااَوخن اَِ ُاك  ًَ ْبااِضْغ ُِ ِهااَفُْض ااَِ ُاَتْحَاْثااَواَْ ااِإضسَ ًرلاَوَجْدَضُهن َِ ُ َمااص  ْْ ااِض ْبدن َْ االْل هن لٌبااِإضسَ وسَ
َ
که از سوی  2(أ است 

کدده بدده ،ددای صددد ضددربه شددوس، یددک ترکدده صدددتایى بددر  خداونددد ایددن حیلدده بدده وی الهددا  شددد 
ر از آیده بدر پایده احادیدث مو،دود در همسرش بزندد تدا سدوگندش را نقدا نکدرد، باشدد. ایدن تفسدی

گرفتددده اسدددت و بنیدددان نظدددری تجدددویز و  - ،وامددع حددددیثى تفسدددیری اهدددل سدددّنت و شدددیعه شددکل 
تفسیر ارائه شد، و مستندات حدیثى آن بده عندوان  مشروعیت این حیله در فقه اسومى است.

پدارادایم اصول موضوعه پارادایم  ،واز حیدل در فقده اسدومى اسدت. مسدتندات حددیثى یکى از 
کده پسدامتن و زمینده گونده تقسدیم پذیرندد: یدک. مسدتنداتى  هدای داسدتان سدوگند مشهور به سده 

کده در آندو تاریخى(؛ - کنند )مستندات حدیثىرا تقریر مى ۷أیوب هدا بده مفداد . مستنداتى 
در اسدددتنباط فتددداوای فقهدددى از ،ملددده ،دددواز حیدددل اسدددتدالل شدددد،  ۷آیددده ی سدددوگند أیدددوب

کددده در معناشناسدددى آیدددات داسدددتان سوووهفقهدددى(؛  - ىاست)مسدددتندات حددددیث . مسدددتنداتى 
گذارند )مستندات تفسیری(. ۷أیوب   اثر 

کده تفسدیر فدوس از آیده ،دومین فرانظریه كْذا) حرمدت و مندع حیلده در شدریعت اسدو  اسدت  اَواخن
َیِدا اَِ ُاك  ًَ ْبااِضْغ ُِ ِهااَفُْض ااَِ گانه آن را  بول سهاعتبار مستندات  ؛داندنادرست مىرا  (َتْحَاْثا...اَواَْ

گونه تجدویز حیلده بدرای فدرار، ابطدال یدا تبددیل نصدوب و  ندارد و ساحت شریعت اسو  را از هر 
 3داند.احکا  اسومى پیراسته مى

                                                      
 .۳۸-۳۳، بدردتفسیردقرآند۷پارادایمدجمالدی سفد. 1

 .۴۴ب، آیه . سور، 2
که ان شاء اهّلل به  ودی منتشر خواهد شد.3  . نویسند، در پژوهشى، هر دو پارادایم را به تفصیل بررسید، است 
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کددده نیدددک مدددى کتددداب  سدددترگ حددددیثى امامیددده و نمایندددد، ۳۲۹کلیندددى)  الکوووافیداندددیم  س( 
کلینددى اسددت و احادیددث آن ،ایگددا،  - هددای فقهددىاندیشدده کددارکرد ویددژ،کومددى  ای در تبیددین و 

کلینى در الکدافى  که  احکا  فقهى و معارف امامیه دارد. مس له اصلى پژوهش فرارو این است 
یک از دو پارادایم ،واز و حرمت حیدل در شدریعت اسدو  را بده عندوان نظریده فقهدى امامیده کدا 
کددا  اسددت؟ البتده بدده  الکووافیداندد و مسددتندات حددیثى مدى گسددتردگى بددرای اثبدات آن  دلیدل 

حدیثى پارادایم ،دواز حیدل )احادیدث  - موضوع، دامنه بحث به یکى از مشهورترین ادله  رآنى
گدزارش)( ۷استدالل به آیه سوگند أیوب هدای محدود شد، است. پژوهه در سه بخش اصلى  

 ها و دستاورد تنظیم شد، است.کلینى، تمایزها و فرضیه

گزارش کلینی یکم.   های 

وایت    ىالف. ر اد   ْبن   یْحی  ب   ى   ع  ک    ْم 
یذَص ْبذن   مىل  ْْسَ  ّ ذُد ْبذُن  میَ ُ ذوٍ  و حُمَ ذ، ىَلذن  ّْبذن  حَمْ ََ ی ذد  ْبذن  ىل  میَ ذَد ْبذن  حُمَ مْحَ

َ
ََی، ىَلذْن ه ُد ْبُن َیْ میَ حُمَ

یٍ ، ىَلذْن  یٍع، ىَلْن َتَنمن  ْبذن  َلذد  ذیی  َبز   
کی ذمٍد ِّْلَ ذََی ْبذن  ىَل یَ ذی ُلذْفَیمُن ّ َیْ ىنی  َقذمَل  َقذمَل ل   ّ ییُ   ذْار 

نریَ
   ىَلْ د  ّه

َ
ْن ه َغ  َنَا م 

َ
ذدیُ  ۷ه ذمَی ىَلَلْیذه ّحْلَ ق 

ُ
ْن ه  ّ یٌ   ىَن و ُ َو َم   ، َفَسْله ىَلْن َغُ ٍص َز

َنة  َمْنز 
ْ َسذمٌن   ّ ْو َقذمَل َنذَا 

َ
َا، ه ْلَقم   َ ْفس  ْن ت  َنُة م 

َ
ْسأ ْنُته، َفَقمَل  َ ب   ِّْلَ

َ
یه؟ َفَسأ  َممَع، َمم َتُقاُل ف 

ُبذذو ىَلْ ذذد  ّه
َ
َنَا، َفَقذذمَل ه

َ
ْلذذأ
َ
ْن ه
َ
َند  ه

َ
ییُ َلذذأ ذذْار 

ذذم؟ َفُقْلذذُت  ُلذذْفَیمُن ّنریَ َند  ىَلهْنَ
َ
ْن َتْسذذأ

َ
نیَ ۷ه  ّ   

ٍة  ۹َغُلاَل ّه
َ
ه ََ ذمْم ىَن ب  َبْیذه، وَقذْد َز وُ  َفخ  َ ّْنَ ْ ن  َقذْد َبذَدْع ىُلذُر ُ ٍص ّْتَتََبَ ُمْسَتْسِق  ََ َ ب  ىت 

ُ
ه

یَضٍة فَ  ََ َغُلاُل ّهَم   َم
َ
ذه  ۹أ َبْت ب   و ُضذ  

َبة  ُ ذُص َضذْر َیَ ذه ّن َ  ب  ، َفُضذ   ٍٍ ّ ََ ذ
ْ مَئُة ِش  یه م  ْبٍ  ف  ع  ب 

 َ ذذب   ّآلَیذذَة 
َ
ه ََ یَلُهَمم مُثیَ َقذذ  َلذذب 

، مُثیَ َطذذریَ َبة  ُة َضذذْر
َ
ه َْ ذذ َیككِدا) ِّْلَ َِ ككْذا اوخن ككهاواْككاااك  َِ ْبا ُِ اَفُْضكك ًُ ِضككْغَ

  1.(َتْحَاْثا
گزارش  کدار،  کنددمدىتصدریح  ۷با استناد به آیه سوگند أیوببخش پایانى این  کده بدر زن زنا

و شدیخ  2فقهدى شدیخ صددوس - همانند مدرد زاندى حدد ا،درا شدد. ایدن مضدمون در آثدار حددیثى
دعووائمدس( نیددز ایددن حدددیث را در ۳۶۳گددزارش شددد، اسددت.  اضددى نعمددان ماربددى)  3طوسددى
با افزود، داللدت البته ا با اختصار و بدون ذکر طری ، با ساختاری متفاوت این محتوا راالسالحد

                                                      
ل(، جالکافید. 1 َشّکَ  .۲۴۴ – ۲۴۳، ب۷)مع
 .۲۸، ب۴، جکتابدمندالدیحضرهدالفقیه. 2
 .۳۲، ب۱۳، جتهذیبداأل کاح. 3
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کرد، است.فقهى در بخش پایانى متن حدیث  در آثار فتوایى فقه امامیه نیز استناد به  1گزارش 
گا، مفداد آیده سدوگند أیدوب کده مهدم ۷مضمون این حدیث و  هدا را تدرین آنحضدور ،ددی دارد 

کده  - شدیخ صددوس المقنعر ... یافدت. د توان در آثار بزرگانى چون صدوس، مفید، طوسى ومى
کراهدت بده تد خیر اندداختن ا،درای  - آیدرساله فتوایى وی به شمار مى به این مضمون در بیدان 

در آثدار شدیخ مفیدد نیدز اشداراتى در اسدتناد بده فحدوای آیده سددوگند  2حدد زندا اسدتناد شدد، اسدت.
و  5مبسو  ال 4،الخالفهمچنین، در آثار فقهى شیخ طوسدى، همانندد:  3و،ود دارد. ۷أیوب
 .به این مضمون استناد شد، است 6النهایه

وایت   اس  عب   بوالْ أب. ر
مَی    ّ ََ ْب  ّ یُ ْبُن  ََ  ،ىَلر  ی د  ْبن  ىل  میَ َبذمن  ْبذن  ىُلْرَمذمَن  ،ىَلْن ُیوُ َ   ،ىَلْن حُمَ

َ
ذم    ،ىَلْن ه    ّْنَع یَ

َ
 ،ىَلذْن ه

   ىَلْ ذد  ّه
َ
َ َغُلذاُل ّه  َقذمَل   َقذمَل  ۷ىَلْن ه ىت 

ُ
ذی ٍ ب   ۹ه ذمٍی َقو  ُ ذٍص َدم  َ َبْ ُنذه و ،ََ َقذْد  َقذْد ُلذِق 

ه وُ  َبْ ا  ْع ىُلُر ٍة  ،َدغیَ
َ
ه ََ مْم ََ ب  ُة  ،َقْد َفَل

َ
ه َْ ویَ و  َفَقمَنت  ِّْلَ  ّ ه  ْمُت ب  َفَقمَل َنه  ،َقْد َدَطَص ىَلَریَ  َمم ىَلل 

ذذذَن  و ،َ َعذذذْم   َفَقذذذمَل  ؟أَزَ ْیذذذَت   ۹َغُلذذذاُل ّه ْتو 
ُ
َد َغُلذذذاُل ّهَفَوذذذ .مَلْ َیُکذذذْن ه ََ  و ۹عیَ  َبَوذذذ

ْبٍ   ،َطَفَضه ع  ه ،مُثیَ َدىَلم ب  ی  َ َممر  َبه ب   مُثیَ َضَر
مَئة   7.َفَعدیَ  م 

گزارش، فقدان افزود، استناد به آیه سوگند أیوب در بخش پایدانى آن  ۷تفاوت اساسى این 
کددار اسدت. در آثدار شدیخ طوسدى محسدن فددیا مو الوو افیو  8و سدکوت از ا،درای حدد بدر زن زنا

گزارش شد، است. گدزارش در مندابع اهدل  9کاشانى نیز همین متن به همین سان  مضدمون ایدن 
بددا محتددوایى مشددتر ، ولددى بددا تفدداوت در عبددارات نقددل شددد،  ۹سددّنت و شددیعه از رسددول خدددا

گددزارش گددزارش ب هددا،  دددر مشددتر  آناسددت. بددا ازمدداض از آسددیب نقددل بدده معنددا در ایددن  هددا بددا 
کداران کاب زنای مدردی فرتدوت بدا بیمداری ،سدمى خداب بدا زندى از خددمتکلینى، ارت الکافی

                                                      
 .۴۲۲، ب۲، جدعائمداإلسالح. 1
 .۴۳۳، بالمقنع. 2
 .۲۲۲، بالفص لدالمختارة. 3
 . ۳۸۳ - ۳۷۹، ب۲، جالخالف. 4
 . ۲، ب۸، جالمبس  . 5
 . ۷۳۱، بالفتاوىدالنهای دفیدمجرددالفقهدو. 6
 .۲۴۴، ب۷. همان، ج7

 .۲۱۱، ب۴، جاالستبصار؛ ۳۳، ب۱۳، جتهذیبداأل کاح. 8

 .۲۸۲، ب۱۲، جال افی. 9
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که رسول خدا فقط ا،رای حد زنا به شکل ترکه صدتایى از شاخه خرما را بر مرد  ۹خود است 
کار تعیین مى  - شود؛ این مهم در منابع متعددد حددیثىکند و بر زن زنا شد، حدی ا،را نمىزنا

گددزارش شددد، اسددت. الکووافیپددیش از  2و شددیعه 1سددّنتفقهددى، تفسددیری اهددل  در  کلینددى نیددز 
یددان تددوش گددزارش کدده راو هددای فددوس، بددا و،ددود تنددوع اسددانید و مصددادر، ایددن مهددم مشددهود اسددت 

گدزارش  ۹کنندد حکدم صدادر، از رسدول خددامى کامدل و ،دامع  را هدر چندد بدا الفدا  خدود، ولدى 
 ندارند.  نمایند؛ با این حال، در بیان نوع و میزان حکم با یکدیگر اختوف

 هادوم. تمایزها و فرضیه
گزارش کلینى با   های پیش از آن، دو تفاوت اساسى دارد:گزارش ال  

ن  زنا کار1  . تمایز در اجرای حد زنا بر ز
گزارش کلیندى ،ملده در  کده مجدازات  3«و لد  یضدرب المدرأ »های منابع پیش از  تصدریح دارد 

عى )کتدب اربعده حددیثى متقدد  امامیده( بدا حد زندا بدر زن زناشدد، ا،درا نشدد، ولدى احادیدث شدی
َما»،مله  یَلهع دى َسدب  دّمَ َخّلَ ةع َضدُرَبًة ثع

َ
ده اُلَمدُرأ َبُت ب  ر 

لع َضُرَبًة و ضع ،ع ه الّرَ َب ب  ر 
بدر ا،درای حدد زندا « َفضع

کرد، گدزارشبرای زن مورد تجاوز نیز تصریح  کلیندى اساسدًا از اشدار، بده اند.  هدای مندابع پدیش از 
که مور کدار حضور زنى  گرفدت، سداکت هسدتند. لدذا فقدط حدد زندا بدر مدرد زنا د تجاوز ،نسى  رار 
کلیندى و مندابع بعدد از آن، بده حضدور، ا،درا حدد و تدرخیص مدرد و زن  الکوافیا،را شد، ولدى در 

کدرد، کار بدا یکددیگر تصدریح  کدار داللدت دارد. بدر پایده زنا کده بدر اراد، عمدل زندا از سدوی زن زنا اندد 
ود در فقه اسومى فرد مکر، به زنا از ا،رای حد زنا معاف است؛  یدرا اصول تشریع مجازات حد

تدوان بده فا د عنصر روانى ،ر  زندا اسدت. از ،ملده نصدوب عدد  مسدئولیت شدخص مکدر، مدى
گزارش شد، از رسول خدا تجوز عن هذ، األمة عن الخط  والنسیان، ومدا »همانند:  ۹احادیث 

کرهددوا علیدده هن اهّلل »و  5«الخطدد  و النسددیان، و مددا اسددتکرهوا علیددههن اهّلل تجدداوز عددن أمتددى » 4،«أ
اشدار،  6«تجاوز المتى عما توسوس به صدورها. ما لم تعمل به أو تتکلم به. و ما استکرهوا علیه

                                                      
، (ابن سدو )الح یثد غریب؛ ۶۴، ب۱۳، ج(البیهقى) السنندالکبرى ؛۱۶۸ - ۱۶۷، ب۳، ج(الصنعانى)تفسیردالقرآند. 1

 .۶، ب۶، جالمعجمدالکبیر ؛۲۹۲ - ۲۹۱، ب۱ج
 .۲۸۹، بجعفرمسائلدعلیدبند. 2
 .۲۸۹، بمسائلدعلیدبندجعفر. 3
 .۴۱۳، ب۶، ج(لصنعانى)ا المصنف. 4

 .،ا. همان5

 .۶۲۹، ب۱، ج(ابن ما،ه) السنن. 6
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از  ددرآن و سددّنت چنددین فددردی معددذور اسددت و حددد بددر وی ،دداری  اسددتنباط فقیهددان کددرد. بددر پایدده
گددزارش 1شددود.نمدى کلینددى نشددانهدر  کدده آشددکارا بددر هددای پددیش از  هددای متنددى روشددنى و،ددود دارد 

کرا، یا ا،بار زن برای زنا از سوی مرد نا  گر مکر، بدودن های متنى بیانبرد، داللت دارند. نشانها
 اند از: زن بر عمل زنا عبارت

و،د على أمة من همائهم یخبث بها یخبدث »و «  د فجر بامرأة»، «أن ر،و أصاب فاحشة» -
کددار، سددکوت از عددد  رضددایت زن و در اسددتناد ،« بهددا نبدده مجرماندده عمددل زنددا فقددط بدده مددرد زنددا 
گر با رضایت و موافقت زن بود الز  بود، از ساختار صرفى رایح در  بدان بى طرفى و انفعال زن. ا

که مشارکت دو سویه این عمل را نشان دهد. عرب بهر، مى  ،ست 
زن بدرای انجدا  عمددل زندا و زیددر تهددا،م ،نسدى مدرد علیدده «: فهدش لهددا فو دع علیهدا»،ملده  -

 متر به بودن آن برای زن.

گزارش ها به رضدایت یدا تمهیددات مقددمات عمدل زندا از سدوی زن نیدز از سوی دیگر، در این 
گدر خدوف ایدن بدود، بایدد بده ایدن مهدم اشدار، مدىاشار، کده ا شدد؛ ولدى ای نشدد، اسدت؛ در حدالى 

کده رسدول خدداهمگى تصدریح مدى ،داری نسداخت و دربدار، او حکمدى بدر زن حدد زندا  ۹کنندد 
گزارش هدا ایدن نکتده، بده وضدو ، ها و مؤیدات درون متنى آنبیان نکرد. از مفهو  مخال  این 

گرفدت، از شدمول استنباط مى که چون زن از سوی مدرد بده ا،بدار مدورد تجداوز ،نسدى  درار  شود 
گزارش ، بر زندا هماهندگ ها با اصل عد  مجازات شخص مکرحد زنا خارج بود. بنابراین، این 

کلینى با این اصل و مسدتندات  رآندى و حددیثى در تعدارض اسدت و  گزارش ال   هستند، ولى 
گددزارش کده موافد  بددا سدّنت، مقاصددد شدریعت و  واعددد در ایدن تعدارض، تددر،یح بدا  هدایى اسددت 

 فقهى باشند. 
 هافرضیه .1 - 1

گزارش ال   بدا آن )دسدته اول( بدا و دیگر احادیث شیعى هدم سدوی  الکافیدر تو،یه تفاوت 
کلینى)دسته دو ( چندین فرضیه  ابل طر  است:گزارش  های پیش از 

 . فرضیه تفاوت قضایا1-1-1
گددزارش  متددون دسددته اول و دسددته دو  دو  ضددیه یددا دو وا عدده تدداریخى متفدداوت از همدددیگر را 

کدا  مطاب  اصول مجازات اسومى مى نیز کنند. لذا به دلیل تفاوت  ضایا و موضوع حکم هر 
متفاوت از دیگری است و در چنین  ضایایى اساسًا ادعای تعارض سدالبه بده انتفدای موضدوع 

                                                      
 .۲۷۸، ب۱۲، جفتحدالبارى؛ ۷، ب۱۸، جشرحدصحیحدمسلم؛ ۱۷۶، ب۶، جالسرائر. 1
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 است. ادله و شواهد اعتبار این فرضیه چنین است: 
کار یا زنا شد،( بده رابطده  الف. و،ه تفاوت دو  ضیه در رضایت و عد  رضایت زانیه )زن زنا

گزارش ال   کار است. در  زن زانیه اراد، و رضدایت بده عمدل زندا  الکافی،نسى خاب با مرد زنا
کار )زانیه( به مفهو  حقیقى آن بده وی صدحیح اسدت و همانندد مدرد  دارد. لذا اطوس عنوان زنا

گزارش کار مستح  ا،را حد زنا است؛ ولى در  کلیندى زن مجبدور و مکدر، بده زندا زنا های پیش از 
ذا حدد زندا بدر او ،داری نشدد. شداهد است و در حقیقت، از نگا، شریعت اسو  زانیه نیسدت. لد

گزارش این  صد تدذکر  «و لم یضرب المرأة»راوی با ،مله تفسیری  1مسائلدعلیدبندجعفرکه در 
کده در ایدن  ضدیه زن رضدایت بده زندا نداشدت و چدون ممکدن اسدت بدا سدایر  به این نکتده را دارد 

گزیر به بیان خودش این ،ملده تفسدیری را کده از ،ملده  دراین بدرون  -  ضایا در آمیخته شود، نا
 شود. در پایان حدیث متذکر مى - متنى و مؤثر در فهم معنا است

ةع َضدُرَبًة »عبارت  ب.
َ
ده اُلَمدُرأ َبُت ب  در 

)،ملده الد ( نقدش تفسدیری در تبیدین ابهدا  و رفدع « و ضع
یَضدةا »ا،مال از عبدارت  ةا َمر 

َ
داُمَرأ یت یدا )،ملده ب( دارد. ،ملده ب صدریح در رضدا« و َ دُد َزَندى ب 

عد  رضایت زن در عمل زنا نیست. لذا از این منظر، دچار ابها  و ا،مال است. با استناد بده 
َبُت ب ه( روشن مى ر 

کلیدواژ، صریح در حد زنا در ،مله ال  )و ضع کده زن مدریا در کاربرد  شود 
،مله ب از روی عمد و رضایت عمل زندا را مرتکدب شدد، بدود. لدذا حدد زندا بدر وی ،داری شدد. 

ن حکددم مطدداب  اصددول تشددریع مجددازات زنددا در احکددا  اسددومى اسددت. بنددابراین احادیددث بددا ایدد
 یکدیگر تعارض ندارند.

 . فرضیه وحدت قضایا1-1-2
گددزارش کدده در مقددا  حکایددت ،زئیددات  ضددیه  - هددابددا ازمدداض از نکددات ،زئددى در برخددى از 

گدزارش - هستند سدتند. شدواهد و گدر یدک داسدتان و  ضدیه بدیش نیهمه این احادیث در وا دع، 
 دالیل اعتبار این فرضیه چنین است: 

گزارش الف. که همده ایدن اشترا  مضمون و وحدت اسلوب بیانى  ها دلیل استواری است 
گزارش یک وا عه تداریخى هسدتند. لدذا فرضدیه وحددت  ضدایا را  دراین درون  احادیث در مقا  

گزارش متندى اسدت و بیشدتر بدر رینده درونکند، ولى فرضیه تعدد  ضایا فا د  مى ت ییدها متنى 
کده امدری ا،تهدادی اسدت. در تعدارض ایدن دو   رینه برون متنى )برداشدت راوی( اسدتوار اسدت 

کامدل و ندص بدودن در بیدان وا دع،  رینه اولویدت بدا  رینده درون کده بده دلیدل وضدو   متندى اسدت 
                                                      

 .۲۸۹ب  ،مسائلدعلیدبندجعفر. 1



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

92 

ى ا،تهددداد راوی فا دددد اعتبدددار اسدددت. مسدددتندات اشدددترا  مضدددمون و وحددددت اسدددلوب بیدددان
 ها چنین است:گزارش

گزارش اشتراک در هسته مرکزی موضوع داستان: ها از یک هسته مرکزی در موضوع داسدتان همه 
کدا  با تو،ه به توانایى  بانى و القای مفاهیم این موضدوع را از  وایدای  که راویان هر  برخوردارند 

کلینددى نیددز کشددیدند. هسددته مرکددزی حدددیث  گون بدده تصددویر  گونددا گددا،  بددا هسددته مرکددزی  متعدددد و 
 ها یکى است.تفاوتى ندارد و با آن الکافیهای پیش از گزارش

گددزارش هددا عبددارت اسددت از زنددای مددردی بددا ضددع  ،سددمانى، و،ددود هسددته مرکددزی موضددوع 
گددویى خددانواد، وی تدددوش نشددانه کدده  هددای خدداب بیمدداری و عددد  اعتددددال در اندددا  و ،سددم 

کده او را از ا،درای  ۹خدداکنند با استناد بده وضدعیت ،سدمانى وی رسدول مى را ا نداع نمایندد 
کنند، ولى رسول خدا کدار، بدرای وی  ۹حد زنا معاف  با و،ود وضعیت وص  شدد، از مدرد زنا

گدزارش کدرد. برخدى از  هدا در اشدار، بده ایدن مدرد حد زنا تعیدین نمدود و دسدتور ا،درای آن را صدادر 
کددرد، کتفدا  کلددى مددریا ا کدار، بدده عنددوان  گددزارشزنا کدده نددوع کهدن هددایانددد، ولددى  تددر اهتمددا  دارنددد 

که در ادامه بدان  کنند  بیماری، وضعیت ،سمانى و برخى اوصاف خاب وی را نیز توصی  
کرد. البته تفداوت در وصد  و ترسدیم ،زئیدات ایدن فدرد در تاییدر هسدته اصدلى و  اشار، خواهیم 

گزارشاثری گرانیگا، داستان  که این  بنیدادین خدود ها در هسدته اصدلى و ندارد. مهم این است 
کار شرایط مدرد عدادی بدا  که شرایط مرد زنا کنند   صد دارند این موضوع را به مخاطب یادآوری 
کامل نبود، است؛ حال، میزان و نوع مرض وی بده چده مقددار و میدزان بدود،،  سومت ،سمانى 

گزارش و  درت بیان و  داموس واژگدانى آندان در اشدار، د ید   یادی به د ت راویان در  بده تا حد  
کدده از پیامدددهای تجددویز نقددل بدده معنددا اسددت؛ ولددى ایددن تفدداوت هددا نددوع مددرض وی وابسددته اسددت 

 هسته مرکزی داستان و موضوع محوری آن را تاییر نداد، است.
کلینددى( بدده  ۷همددین هسددته مرکددزی در پرسددش سددفیان ثددوری از امددا  صددادس )گددزارش الدد  

گزارش کشکل مو،ز و مجمل آمد، است، ولى در  لیندى مبسدوط و مفصدل اسدت. های پیش از 
گاهى های سفیان ثوری از تراث حدیثى صدحابه و تدابعین و شدهرت ایدن داسدتان و با تو،ه به آ

یداد سدفیان ثدوری از آن  ۹سّنت رسول خدا ینقش محور در مس له زندای مدریا بده احتمدال  
که نظر و رأی اما  صادس  د. را نیز ،ویا شو ۷مطلع بود،، ولى به هر دلیلى دوست داشته 

کدددددار از واژگدددددان گدددددزارش اشدددددتراک در مفدددددردات و مفددددداهی : هدددددا در تصدددددویر مختصدددددات مدددددرد زنا
که فرضیه وحدت  ضیه را تقویدت  ریب المعنى و اصطوحات با مضمون مشتر  برخوردارند 
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 نماید. ابعاد این اشترا  عبارت است از: مى
کان فى الحى »دو عبارت  وضعیت جسمانی ناقص الخلقه: َى بر،ل  ت 

ع
بدین »و « مخددج سدقیمأ

در اشدار، بده ایدن نکتده  «مخددج»بدا تعبیدر « أبیاتنا رویجل ضعی  سقیم مخدج فلم یرع الحدى
کلمات زریب اسدت.  کار مخدج بود. واژ، مخدج در این حدیث از  که مرد زنا مشتر  هستند 

گزارش ابن سو ، أصمعى و دیگر لات شناسدان ایدن واژ، بده معندای نقصدان در اعضدای بر پایه 
کار برد کاسدتى  1ند.ا،،سم انسان به  کدرد، و بده  زمخشری نیز در ماد، خدج همین معنا را بیدان 

 2کند.نمى عضو خاب این شخص اشار،
در ایددن معنددا « بددین أبیاتنددا»و « کددان فددى الحددى» بیلدده بنددى سددعد در مدیندده:  مکددان وقددوع جددرم:

 مشتر  هستند.
عددروس پددا ناشددى از بیمدداری احسدداس بیددرون زدن یددا بر،سددته شدددن  هددای بدددن:برجسددت ی ر 

که در عبارت  وسع »تشنگى شدید به آب است  درع َى اُلدَبُطن  َ دُد َبدَدُت عع ُسَتُسق  لا اُحَتَبَن مع َر،ع َى ب  ت 
ع
أ

َذُیه و ر،دل أ،درب مدریا  دد »آیدد واژ، أ،درب از ،ملده به آن اشار، شد، است. به نظر مدى« َفخ 
البتده در فدرض أ،درب  3یدا أحدبن باشدد. گندد،(تصحی  از أ،وف )شدکم« بدت عروس فخذیه

گزارش اول است؛  یرا در اثر بیماری حدبن پوسدت در اثدر بدزرگ  نیز معنا صحیح و  ابل ،مع با 
یدداد مددى کشسددانى   تددر هددا نمایددانهددا و اسددتخوانشددود و رگشدددن شددکم دچددار انقبدداض شدددید و 

کدده عبددارت مددى گددزارش بدده پیامدددهای ایددن « فعدداد ،لددد، علددى عظددم»گددردد  بیمدداری اشددار، در 
 4کند. تصحی  نوشتاری از أ،رب به أ،وب مصادی  دیگری نیز دارد.مى

راویان با عبارات به ظاهر متفاوت ولى مشتر  در معندا ایدن مهدم  بهانه برای فرار از اجرای حد:
کردند:   «.ان ضربنا، حدا  تلنا، انه ضعی »و « و هو مریا على شفا موت»را چنین حدیث 

کده رسدول خدداهمه متون تصدریح مدى ه خرما:ترکه صدتایی شاخ حدد زندا مدرد را ترکده  ۹کنندد 
که یک بار بر وی زد، شدد. بدا هدم کرد  گدزارشصدتایى شاخه خرما تعیین  هدا در آیدى و اشدترا  

گددزارش اسددتکدده مهددم - ایددن بخددش بسددیار د یدد  اسددت. ایددن و،دده اشددترا  در  - تددرین بخددش 
 ها چنین است:گزارش

                                                      
 .۲۹۲ - ۲۹۱، ب۱، جغریبدالح یث. 1
 .۳۳۸، ب۱، جیدغریبدالح یثالفایقدف. 2
 .۳۳۲، ب۱، جاألثردالنهای دفیدغریبدالح یثدو. 3
 .۱۱، ب۱۸، جعم ةدالقارى. 4
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 .ض بة وّتدةفض   هبم  مملة ِش ٍّبقاو فیه  -  ىللیه و للمصر ّه - فأم  ّنایب
بو  هبذذم  مملذذة ِشذذ ٍّّن یأطذذبوّ نذذه  - صذذر ّه ىللیذذه و لذذلم - فذذأم  ولذذال ّه ضذذ بة فیضذذ 

 .وّتدة
بو  هبم  مملة ِش ٍّطبوّ نه ىلثکمو فیه     ض بة.فمض 
بو  به  مملة ِش ٍّطبوّ نه ىلثکمو فیه   .ض بة وّتدةفمض 

 .ض بة وّتدة، مملة ِش وٍبغی  بیاة  - ۹ل ّهولا - فللد 
 ََ َم
َ
یه  ۹ّه َغُلاُل َفأ ْبٍ  ف  ع  ٍٍ ب  ّ ََ

ْ مَئُة ِش  ُ ُص  م  َیَ ه ّن َ  ب  َبة  َفُض    .َضْر
گزارش کید رسول خداهمه  بر یک بار ضربه زدن با ترکه صدتایى شاخه درخدت  ۹ها در ت 

ضدو  ایدن نکتده چندان آشدکار اسدت خرما وحدت مضمون و وحدت الفا  و مفداهیم دارندد. و
 نیاز از استدالل و توضیح است. که بى

گددزارشب هدای فدوس، بددیش از یدک بددار در . موضدوع زندای مددریا بدا مختصدات ذکددر شدد، در 
وا دع نشدد، اسددت؛  یدرا در منددابع حددیثى و تداریخى زیددر از داسدتان محددل  ۹عصدر رسدول خدددا

گر چنین اتفا ى به تکرار یا در مىبحث ما  ضیه دیگری به دست نیامد، است. به نظر  که ا آید 
یافدت مکان و  بیله دیگری ر  داد، بود، همانند سایر  ضایای معروف نزد صحابه شهرت مدى

و بدا تو،دده بده اهمیددت و حساسدیت موضددوع بدرای محدددثان و فقهیدان دور، صددحابه و تددابعین در 
یدنددد؛ ولددى تعیددین حددد زنددا بدده طددور ،دددی بدده نقددل آن اهتمددا  مددى وا عیددت مو،ددود در ،وامددع ور 

 تاریخى  مو،ود چنین نیست. - حدیثى
ای ،ز تو،یه بخش متفاوت حددیث بنابراین، در صورت پذیرش فرضیه تعدد  ضایا، چار،

گدزارش هدای فرایندد صددور و انتقددال هدای پیشدین، بدا تمسدک بده و دوع یکدى از آسدیبکلیندى بدا 
یم. به این موضوع در ادامه   مقاله خواهیم پرداخت. حدیث در این حدیث ندار

 ۷. تمایز در افزوده آیه سوگند أیوب2

به عنوان مستند حکم تخفی  در ا،رای حد زنا بر مدرد و زن  ۷استناد به آیه سوگند أیوب
گدزارش کلیندى بددا  گددزارش الد   کدار دومدین تفداوت  گدزارشزنا کلینددى اسدت.  هددای هدای پدیش از 

کلینى در تو،یه یا بیدان مسدتند حکد بدرای  ۹م صدادر شدد، از سدوی رسدول خددامنابع پیش از 
کار هیچ اشار، و در نتیجده، داللدت آن بدر پدارادایم ،دواز حیدل  ۷ای به آیه سدوگند أیدوبمرد زنا

کدده اساسددًا در سددّنت نبددوی حکددم زنددای  در مجددازات ندارنددد؛ بلکدده صددریح در ایددن معنددا هسددتند 
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کددا کدده یددک بددار بددر بدددن زنا ر مددریا در هددر شددرایط چنددین افددراد همددان صددد ترکدده شدداخه خرمددا بددود 
، اةَیدَة »کلینى و منابع بعدد از آن، ذیدل  الکافیسخت ،سمانى زد، شد؛ ولى در   َهدذ 

َ
وا): ثدّمَ َ دَرأ

َیِدا َِ ْذا اخن هاواْااَتْحَاْثااك  َِ ْبا ُِ اَفُْض ًُ َیكِدا) و ذلدک  ولده»( و ذیدل الکافی)حددیث  «(ِضْغَ َِ كْذا اواخن اك 
هاواْااَتْحَاْثا َِ ْبا ُِ اَفُْض ًُ ث شدیخ صددوس و شدیخ طوسدى( بده عندوان مسدتند  رآندى )حدی« (ِضْغَ

کیدد شدد، اسدت.  ۹حکم تخفی  حد زنا برای زاندى و زانیده مدریا در حددیث رسدول خددا ت 
، اةَیددَة »ذیددل   َهددذ 

َ
ددّمَ َ ددَرأ در مقددا  بیددان داللددت حکددم آیدده در تخفیدد  « و ذلددک  ولدده»و ...« ثع

کده اصدل در حدد زندای  ایدن تو،یده چندین فدرضپدیشمجازات زندا بدر فدرد مدریا اسدت.  اسدت 
که هر شوس به صورت مجزا از شوس دیگدر و طدى صدد بدار  زیرمحصنه صد ضربه شوس است 

کار زد، مى که به طور طبیعى زمدانضربه بر بدن زنا بدر بدود، و درد بیشدتری را بده همدرا، دارد؛ شود 
دن زاندى و زانیده به دلیل مریا بدو - که پرسش سفیان ثوری نیز بود - ولى در مس له مورد بحث

در ا،ددرا حددد بددر آن دو تخفیدد  داد، شددد و صددد ضددربه شددوس بدده ترکدده صدددتایى از شدداخه خرمددا 
بددا اشددار، وحیددانى در سددوگند بددرای ت دیددب  ۷کدده أیددوب سددانتقلیددل و تبدددیل یافددت؛ بدده همددان

کرد. به عبارت دیگر، میدان  همسرش صد ضربه شوس را به ترکه صدتایى از رستنى نر  تبدیل 
)همانندد  ۹ضیه نوعى  یاس و تنظیر شد، است و داستان مذکور در حددیث رسدول خددادو  

در ا،درای سدوگند ت دیدب همسدرش  ۷پرسش سفیان ثوری( نظیر و همانند عذر فراروی أیوب
کده از روی تکدریم صدد ضدربه بده ترکده صددتایى تخفید  یافدت و در ایدن مدورد نیدز از روی  است 

 به ترکه صدتایى تخفی  یافت. ترحم و مصلحت خوف از مرگ صد ضربه

 ها. فرضیه2-1
، اةَیَة »در تبیین چرایى و اعتبار افزود، عبارات   َهذ 

َ
ّمَ َ َرأ گزارش « و ذلک  وله»و :...« ثع در 

کلینى)دسته اول( فرضیه  های ذیل  ابل طر  است:ال  

 . فرضیه حدیث تفسیری2-1-1
، »بر پایده ایدن فرضدیه عبدارات   َهدذ 

َ
دّمَ َ دَرأ گدزارش الد  ...« و ذلدک  ولده»و ...« اةَیدَة ثع ذیدل 

کدده از لسددان معصددو  صددادر  کلینى)متددون دسددته اول( از ا،ددزای اصددلى مددتن حدددیث هسددتند 
اند. هدف از بیان این ذیل در تتمده سدّنت نبدوی تبیدین اسدتنطاس داللدت فقهدى و تعمدیم شد،

اسدت. بندابراین، ذیددل و تطبیدد  آن در یدک مسد له نوآمددد  ۷مقاصدد تشدریعى آیدده سدوگند أیدوب
گونده گونده حددیث اسدتنطاس  درآن مذکور در احادیث شدیعى در  شناسدى احادیدث امامیده ذیدل 
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که افزون بر تبیین  درآن، آمدوز، و احکدا  آیدات را نیدز در ،داری زمانده و بندی مىکریم طبقه شوند 
کدده مددىمسددائل مسددتحدثه اسددتخراج و عرضدده مددى یددین تددوان ایددن  سددم از احادیددث را تبنمایددد 

کده واژ،  کده ایدن تحلیدل مبتندى بدر ایدن مهدم اسدت  استنطا ى  رآن نیدز نامیدد. شدایان ذکدر اسدت 
« 

َ
در متددون دسددته اول را بدده تفسددیر ا،تهددادی صددحابه و تددابعین از آیدده « ذلددک  ولدده»و تعبیددر « َ ددَرأ

کدده  ۷سددوگند أیددوب  معنددا بکنددیم؛ ندده بیددان سددبب نددزول آیدده در ایددن مسدد له یددا خددوانش دیگددری 
 1ها بشود.پنداری این عبارت رآنمستلز  

کلیندى از ،ملده نمونده گدزارش الد   هدای اسدتنطاس بر پایه فرضیه نخسدت، ذیدل مو،دود در 
ای مربددوط بدده داسددتان ای ،دیددد را از آیدده ددرآن در احادیددث معصددومان اسددت؛  یددرا حکددم مسدد له

که ظاهر این آیده داللتدى بدر آن نددارد، ولد ۷أیوب کرد، است؛ هر چند  ى از مقاصدد و استنطاس 
گددزارش کمددى را اسددتنباط نمددود، اسددت. هددر چنددد بددر پایدده ظدداهر  هددای پددیش از بطددون آن چنددین حع

که رسول خدا آن  ۷این عبارت را نفرمدود، باشدند، ولدى امدا  صدادس ۹کلینى محتمل است 
کرد، اند. لذا در انتساب این بخدش بده معصدو  تردیددی نیسدت. تفداوت ،زئدى ر  داد، را بیان 

عبدارات  ذیددل احادیدث شدیعى نیددز از بداب نقدل بدده معندا اسدت.  دددر مشدتر  عبددارات در الفدا  
بددرای تبیدین و،دده تخفید  حددد زنددای  ۷ذیدل احادیددث شدیعى مسددتند بدودن آیدده سددوگند أیدوب

گونه ای در مقا  بیان داللت  رآن بر پاسدخ پرسدش سدفیان ثدوری و مریا است. این استناد به 
گدزارش ۹مایده  رآندى سددّنت رسدول خدداتبیدین بدن کده  هددای در تشدریع حدد زنددای مدریا اسدت 

کردنددد، ولددى احادیددث شددیعى هددر دو و،دده  پددیش کلینددى اصددل حکددم آن را از سددّنت حدددیث  از 
 سّنت و  رآن را با یکدیگر دارا هستند. 

 بررسی و نقد
که در صدورت عدد  توفید  پدارادایم  منا شات ذیل، فراروی اعتبار فرضیه نخست  رار دارند 

 شود:ها، اصالت و اعتبار این فرضیه تضعی  مىبه آن مشهور در پاسخ
کلیندى و احادیدث شدیعى هدم یک. گدزارش  سدو محدل اصدالت حددیث بدودن ذیدل مو،دود در 

 ،هدای ر یدب )ادامده نوشدتار( عبدارات ذیدل در احادیدث شدیعىتردید است؛  یدرا بدر پایده فرضدیه
کده بده دلیدل فقددان سده شدرط الحدیث مدرج یا حدیث تقیه ز  حددیث تفسدیری هدر ای اسدت 

گونه تبیین و استنباط مبتنى بر این متون نیز استنطاس صحیح نخواهدد بدود. حددیث تفسدیری 
                                                      

، ۱، ج«نگدداهى بدده شخصددیت تفسددیری آیددت اهّلل میونددى» ؛۲۱۲ – ۱۸۹، ب«تحلیددل انتقددادی نظریدده  رائددت مدر،دده  ددرآن. »1
 .۲۳۹ - ۲۳۳ب
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کددارکرد داللددت معناشددناختى  بایددد حدددا ل دارای سدده شددرط وحدددت موضددوع حدددیث بددا آیدده، 
ای و مدددارا بددا حدددیث بددا آیدده، مصدددر حدددیث )صددادر، از معصددو  در شددرایط عددادی و زیددر تقیدده

هددا در یددک حدددیث بددرای تفسددیری بددودن آن ضددروری اسددت؛ ولددى باشددد و تجمیددع آن مخالفددان(
کده اساسدًا ایدن مدتن  عبارات ذیل احادیث شیعى این سده شدرط را ندارندد؛  یدرا محتمدل اسدت 

صددادر  ۷کدده در شددرایط زیددر عددادی و مددداراتى بددا مخالفددان از معصددو مدددرج راوی باشددد یددا ایددن
گدر مدددرج یدا تقیده بددودن ایدن متددون نیدز مقبدول نیفتددد، بداز بدده دلیدل فقدددان  ایشدد، باشدد. حتددى ا

 شرط دو  حدیث تفسیری، استنطاس مبتنى بر آن نیز معتبر نیست. 
بددر پایدده شددرط دو ، حدددیث تفسددیری بایددد مدددلول آیدده را بددرای مخاطددب تبیددین معناشددناختى 

کدو  نشدانه کدافى از مدتننماید و برای معنای ارائه شد، از متن آیده و سدیاس  و،دود داشدته  هدای 
پدذیر باشدد. از ایدن رو، حددیث تفسدیری، باشد تا انتساب معنای مذکور بده آیده صدادس و تو،یده

نما است و با تبیین خود از داللت آیه ما را به مدلول ساز برای  رآن نیست، بلکه داللتداللت
یدات کندد. لدذا حددیث تفسدیری معتبدر بدا مددلول  بدانى آمقصود و حقیقى خداوند رهنمدون مدى

تعددارض ندددارد و معنددای مقصددود را در چددارچوب همددان  واعددد وضددع الفددا  بددر معددانى و اصددول 
کم بر داللت و  واعد محاور، عرفى برای مخاطب روشن مى  نماید. حا

ذیل مو،ود در احادیث شیعى، همانند ادله حدیثى پارادایم مشهور فا د این شرط حدیث 
َیِدا)تفسیری هستند و برای آیه  َِ ْذا كهاواْكااَتْحَاكْثاواخن َِ ْبا ُِ اَفُْض ًُ اِضْغَ اندد؛ سدازی نمدود،داللدت (ك 

کدم اسدتنباط شدد، از آن داللتدى نددارد. آیده فا دد هدر   یرا ظاهر آیده بددون ایدن اخبدار بدر معندا و حع
گونه  رینه متنى، اعم از مفردات و مفاهیم، در داللت بدر حکدم ،دواز حیدل در مجدازات شدرعى 

هددا خبددار فراینددد تبیددین و داللددت الفددا  آیدده بددر معنددای مقصددود آناسددت؛  یددرا اساسددًا در ایددن ا
مسکوت است و در متن آیه نیز نشانه لفظى بدرای معندا ادعدا شدد، و،دود نددارد. لدذا ایدن اخبدار 

کرد، و آن را به سود پارادایم حیل سدوس دادندد. بندابراین، بدا اسدتناد برای ظاهر آیه داللت سازی 
حدددیث  گانۀهدای سدهو بدا تو،ده بده مؤلفده ۷وگند أیددوببده ضدع  مسدتندات تفسدیری آیده سد

سدددانى بدددا اخبددار و اسدددرائیلیات فا دددد تفسددیری، ذیدددل مددذکور در احادیدددث شدددیعى بدده دلیدددل هددم
های حدیث تفسیری است و تفسیر و اسدتنطاس ارائده شدد، از آن نیدز چیدزی ،دز تفسدیر بده مؤلفه

 رأی نیست و دارای اعتبار الز  نیست. 
بددده دلیدددل ابتندددای بدددر اخبدددار سسدددت و  ۷ایم مشدددهور از آیددده سدددوگند أیدددوبتفسدددیر پددداراد دو.

لدذا اسددتنطاس ارائدده شدد، از آیدده نیدز ناصددحیح خواهدد بددود. هددر  1اسدرائیلیات فا ددد اعتبدار اسددت.
                                                      

 .۲۱۴، ب۷، جویلأمحاسندالت. 1
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های آن ضدروری اسدت، ولدى اسدتنطاس چند رویکرد استنطا ى به  رآن و تفسیر عصری از آموز،
کده بدر پایده اصدول و  فدرض، مسدتندات و  واعدد معتبدر آن انجدا  پدذیرد. پدیش رآن بایسته اسدت 

با منا شات ،دی رو به رو است و نباید بده  ۷مقاصد  استنطاس ارائه شد، از آیه سوگند أیوب
ده  َو ال َتُحَندُث )چنین استنطا ى از آیه  ُب ب  دُاثًا َفاُضدر  َ  ض  َید  ُذ ب  اعتمداد نمدود. اسدتنطاس  (َو خع

گناهکددار مددذکور بددا اصددول و مقاصددد  ددرآن  در آمددوز، نبددوت در تضدداد اسددت؛  یددرا مسددتلز  پددذیرش 
گونده برداشدت و اسدتنطاس  از  ۷بودن أیوب و سدلطه ابلدی  بدر ایشدان اسدت. بده طدور  طدع، هدر 

هدای محکدم و  طعدى وحدى و عقدل کده در تضداد و سدتیز بدا بنیدان - ظواهر، بطون و مقاصد  رآن
گونده اسدت - باشد نطاس بده رأی خواهدد بدود و نبایدد مبندا فتدوا و نادرسدت و زیدر معتبدر اسدت و از 

 نظر فقیه  رار بگیرد.
فددرض ایددن اسددتنطاس  یدداس و تنظیددر عددذر مددرض ،سددمانى زانددى و زانیدده بددا  ضددیه عددذر پدیش

در سددوگند ت دیددب همسددرش اسددت. بددر پایدده ایددن تنظیددر، داسددتان مددذکور در  ۷فددراروی أیددوب
در  ۷مانندد عدذر فدراروی أیدوب)همدان پرسدش سدفیان ثدوری( نظیدر و ه ۹حدیث رسول خدا

کده از روی تکدریم صدد ضدربه بده ترکده صددتایى تخفید   ا،رای سوگند ت دیب همسرش اسدت 
یافت و در این مورد نیز از روی ترحم و مصلحت خوف از مرگ زاندى و زانیده صدد ضدربه بده ترکده 

از آن، صدددتایى تخفیدد  یافددت. بددا تو،دده بدده تقریددر ذیددل از  اعددد، تنظیددر در تفسددیر و اسددتنطاس 
َیِدا)تنظیر ملحو  در ذیل احادیث شیعى و پارادایم مشهور از آیه  َِ ْذا اواخن ِهاَواْكاااك  َِ ْبا ُِ اَفُْض ًُ ِضْغَ

 نادرست است. (َتْحَاْثا
با تو،ه به اصول تنظیر صحیح، فرضیه یا ادعای تنظیدر صددر احادیدث شدیعى بدا ذیدل ایدن 

، اةَیَة:»احادیث و تفسیر عبارات   َهذ 
َ
ّمَ َ َرأ زاندى »به تنظیدر دو  ضدیه ...« و ذلک  وله»و ...« ثع

هدای سده بده دلیدل فقددان شدرط« ت دیب همسر أیوب با ترکده صددتایى»با  ضیه « و زانیه مریا
گونده تماثدل حقیقدى و تجدان  موضدوعى میدان  گانه تنظیدر صدحیح نادرسدت اسدت؛  یدرا هدیچ 

یه ادعدایى و زیدر  ابدل اثبدات این دو  ضیه بر  درار نیسدت و تماثدل و تجدان  مدد نظدر ایدن فرضد
سددازی اسددرائیلیات و اخبددار سسددت اسددت و نظریدده ر یددب، تفسددیر گددوناسددت. مبنددای ایددن هددم

گوندده تنظیددر ایددن داسددتان بددا  ضددیه  ۷دیگددری از داسددتان أیددوب دارد و بددر پایدده نتددایح آن، هددر 
 داند. تخفی  حد زنای مریا را از بنیان نادرست مى

یدن آسدیب و بدر پایده پنددار، فرضدیه نخسدت، میدان دو مقولده بر فرض محال و با ازمداض از ا
و مقولده تدرحم  هدری بده عندوان فلسدفه  ۷تکریم به عنوان فلسدفه تخفید  حدد بدر همسدر أیدوب
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گوندده مشدابهت و تماثدل بددر  درار نیسدت و ادعددای تنظیدر ایددن دو  تخفید  حدد زانددى مدریا هدیچ 
حدد زندای مدریا و زیدر مدریا در الفدارس و زیدر علمدى اسدت. از سدوی دیگدر، اساسدًا  یاس مع

ای در ا،درای گونده تخفید  و حیلدهسّنت همان ترکه صدتایى از شاخه خرما اسدت. لدذا هدیچ
آن بددر زانددى و زانیدده صددورت نگرفتدده اسددت. لددذا اصددل مدددعای تخفیدد  در  ضددیه زنددای مددریا و 

میدان   ابدل منا شده اسدت و تنظیدر ۷ یاس و تنظیر آن با تفسیر انتزاعدى از  ضدیه همسدر أیدوب
این دو فا د معیارهدای تنظیدر صدحیح در داندش تفسدیر و اصدول فقده اسدت. همچندین موضدوع 

گوندده تجددان  ندارندد و حکددم آن هددا نیددز بدا یکدددیگر متفدداوت اسددت و سدوگند بددا موضددوع زندا هددیچ 
  یاس حکمت و فلسفه مجازات این دو با یکدیگر  یاس مع الفارس است.

 ای. فرضیه حدیث تقیه2-1-2
هدا و آسدیب مسدتندات حددیثى پدارادایم فدرضپدیشایدن فرضدیه، بدا تو،ده بده ضدع   بر پایه

بدر حکدم تخفید  مجدازات، از نظدر عقلدى ممتندع  ۷مشهور در تبیین داللت آیه سوگند أیدوب
کدده معصددو  مبتنددى بددر ایددن مسددتندات بدده تفسددیر آیدده سددوگند أیددوب و اسددتنطاس حکددم  ۷اسددت 

نددا ا  ددول معصددو  بددا اصددول و محکمددات  ددرآن در مسدد له از آن پرداختدده باشددد؛  یددرا مسددتلز  ت
گددزارش الدد  آمدوز، نبددوت اسددت. از ایددن رو، چددار، کدده ظداهر ذیددل  و احادیددث  الکووافیای نیسددت 

ای بدودن آن حمدل نمداییم. ایدن فرضدیه، ضدمن عدد  نفدى امکدان صددور ذیدل شیعى را بدر تقیده
عصددر صدددور ایددن  هددا و مو عیددت فرهنگددىاحادیددث شددیعى از سددوی معصددو ، بددا تو،دده بدده زمیندده

تر دانسته و بر پایه اصدول اعتبارسدنجى احادیدث ها مقبولاحادیث، راهکار تقیه را سایر فرضیه
داندد. ایدن فرضدیه بدرای پدذیر مدىرا تو،یه ۷امامیه، صدور چنین حدیثى از سوی اما  صادس

 ای بودن این احادیث به شواهد و دالیلى استناد ،سته است.اثبات تقیه

 شواهد فرضیه
کاوی تاریخى ،ریان کم در عصدر امدا  صدادسبر اساس نتایح وا ، بده ویدژ، ۷های فکری حا

ای بددودن ذیددل مو،ددود در احادیددث شددیعه عبددارت فضددای فقهددى و  ضددایى آن دور، شددواهد تقیدده
 است از: 

 یک. سلطه نظریه تفسیری مشهور 
َیككِدا) تفسددیر آیدده َِ ككْذا اواخن ككهاواْككااَتْحَاككْثااك  َِ ْبا ُِ اَفُْضكك ًُ بددرای ت دیددب  ۷سددوگند أیددوب بدده (ِضككْغَ

بده دلیدل شدهرت و اسدتناد  ۷همسرش و استنباط ،واز حکم حیل از آن در عصر اما  صدادس
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 ۷آن بدده صددحابه و تددابعین شددایع اسددت و نظریدده تفسددیری زالددب و معیددار از آیدده سددوگند أیددوب
مخالفدددت بدددا ایدددن نظریددده تفسدددیری و اسدددتنباط فقهدددى آن از آیددده بددده دلیدددل محدددذورات و . اسدددت
زا های آن چندددان بدده مصددلحت شددیعیان نیسدت و مخالفددت بددا آن بددرای شددیعیان آسددیبپیامدد
زمیندده الز  بددرای روی آوردن بدده تقیدده در موا،دده بددا ایددن نظریدده  ۷لددذا بددرای امددا  صددادس .اسددت

گزیر، ایشدان بدرای پرهیدز از توسدعه  ۷فقهى و استنباط فقهى از آیه سوگند أیوب و،ود دارد و نا
یه سلطه در تفسیر فقهى و پیامدهای منفى آن برای خود وی و شدیعیان دامنه اختوفات با نظر

گداهى  1همراهى نمایدد. ۷ایشان در ظاهر با رأی این نظریه تفسیر فقهى از آیه سوگند أیوب بدا آ
بدرای  - ۹بیان سّنت رسدول خددا - ۷از این وضعیت، بخش اصلى حدیث حدیث صادس

کفایدت و اع تبدار الز  اسدت و نیداز بده اسدتدالل بده ذیدل آن بیان حکم وا عدى ایدن مسد له دارای 
ای بددودن، در مقددا  بیددان حکددم وا عددى نیسددت و فقددط از سددوی امددا  نیسددت؛  یددرا بدده دلیددل تقیدده

کم و صاحب سلطه صادر شدد، ۷صادس ، با هدف موافقت ظاهری با نظریه تفسیر فقهى حا
کلیندى ر گزارش الد   که ذیل مو،ود در  ای و مدا  بدل آن را ا تقیدهاست. بنابراین، منافاتى ندارد 

 ای بدانیم.زیرتقیه
 گرادو. سلطه قضات حیل

بددده دلیددل حمایدددت دسدددتگا، خوفدددت،  ۷پددارادایم حیدددل در فقددده اسددومى در عصدددر صدددادس
کاربست حیل در فقه در مناصب  اضى القضات، ا،درای حددود  انتصاب فقیهان باورمند به 

بدده دنبددال آن ا بددال ،ریددان فرهنددگ  و عامددهشددرعى بددر پایدده حیددل در احکددا ، معاضدددت فقهددای 
کرد تا نظریه ر یدب و مخدال  را تحدت  عمومى ،امعه از این پارادایم، توان و فرصت آن را پیدا 

کده از حمایدت سیطر، فقهى و سلطه  ضایى خود  رار دهد. بده طدور معمدول، در پدارادایم هدایى 
کمیددت و ا بددال فرهنددگ عمددومى برخددوردار اسددت و مبنددای حددل و فصددل دعدداوی و  دسددتگا، حا

گواری بدده دنبددال دارد؛ تنظددیم معیشددت و معدداش  ددرار مددى گیرنددد، مخالفددت بددا آن پیامدددهای نددا
که در ،ریان محنه و حلیت نوشیدن نبیذ  که مخالفان خویش همان طوری  شاهد آن هستیم 

کده  گونده  کرد و با مخالفان از سدر نخدوت و سدرکوب برخدورد نمدود؛ آن  را به تمکین ا،باری وادار 
در  2حنبل تدا پدای ،دان در مقابدل ،ریدان محنده ایسدتاد و تمدامى لدواز  آن را بده ،دان خریدد. ابن

مقابل، علدى بدن مددینى در مقابدل فشدارها تقیده نمدود و ضدمن تدر  نقدل حددیث از ابدن حنبدل، 
                                                      

کلبى از فقیهان مدینه و امدا  ۷ند  طبى فقهیان عصر اما  صادس. برای دیدن فضای چ1 ، الکوافی: ر.  ،به پرسش های 
 .۳۲۱ - ۳۲۳ب، ۱ج

 .۷۹، ب۱، جالعللدابند نبل. 2
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دیگران را به رد و نفى احادیث نقل شدد، از وی تشدوی  نمدود و از ایدن طرید ، خدود را بده  اضدى 
در داسددتان الددزا  مخالفددان بدده نوشددیدن نبیددذ،  1نزدیددک نمددود. - ری محندده بددودکدده مجدد - خلیفدده

کردندد و ایددن علدت فدرار برخددى از  ضدات دسدتگا، خوفدت مخالفددان ایدن حکدم را مجددازات مدى
کز  درت بود. کده از حمایدت  - سدلطه  ضدایىبنابراین با تو،ه بده چندین فضدای  2فقیهان از مرا

بده تقیده در موا،ده  ۷ین زمینه برای روی آورد امدا  صدادسدوم - دستگا، خوفت برخوردار بود
نیدز و،دود داشدت. شداهد دیگدر ایدن  ۷با این نظریه فقهى و استنباط فقهى از آیه سوگند أیوب

کده معتقدندد احادیدث بیدان گدر مسدت نیات ربدا در تعدارض مدعا تصدریح محقد  بحراندى اسدت 
هدا نیسدت و ای دانسدتن آنای ،دز تقیدهآشکار با عقل و نقل و آیات حرمت ربا است، لدذا چدار،

بده همدین سدان، در مسد له حیدل در  3ها در اثبات ،واز حیدل در ربدا ممندوع اسدت.استناد به آن
 مجازات نیز همین سلطه را شاهد هستیم.

 سه. شخصیت دوگانه سفیان ثوری
از وی  رینه دیگری بر تقیه ایشدان  ۷شخصیت دوگانه سفیان ثوری و احتیاط اما  صادس

گددزارش الدد   عامددهگرایددى بددا رأی فقهددای در هدم و پددیش از بیددان پاسددخ  الکووافیاسددت. در صدددر 
گددر از راوی هسددتیم. از صدددر حدددیث، بدده شدداهد احتیدداط و د ددت امددا  در پرسددش از نددا  پرسددش

کده سدفیان ثدوری تدوش مدىوضو  این نکته به دسدت مدى دّى  را بده آیدد  دادا َمّک  کندد َیُحَیدى ُبدن  َعّبَ
یافدت نظدر اصدلى وی تشدوی  دلیل اطمین ان حضدرت بده ایشدان بدرای طدر  پرسدش از امدا  و در

نمایددد. لددذا خددودش بددا و،ددود امکددان، پرسددش را بدده طددور مسددتقیم و بدددون واسددطه از امددا  مطددر  
گدر اصدلى مسد له را ،ویدا کند. اما  نیز به دلیل اهمیت و حساسیت مس له از راوی پرسشنمى
که در ادامه، َیُحَیى بُ مى ادا خود را واسطه سفیان ثوری در طدر  ایدن پرسدش از ایشدان شود  ن  َعّبَ

گدر کندد. ایدن نکتده از یدک سدو احتیداط و د دت امدا  در پاسدخ بده ایدن مسد له را نشدانمعرفى مدى
کندد و اهمیدت بدا نظدر امدا  اشدار، مدىعامده است و از سوی دیگر، به و،ود اختوف نظر فقهدای 

که اما  را به گر اصدلى آن وادار پرسش از شیعى یا زیرشیعى بودن پرسش مس له تا حدی است 
 نمددددددود، اسددددددت. بددددددرای در  عمیدددددد  ایددددددن  ریندددددده تو،دددددده بدددددده شخصددددددیت سددددددفیان ثددددددوری

کنیددده أبدددا عبدددداهّلل،  از تبدددار ثدددور بدددن عبدددد 4ضدددروری اسدددت. سدددفیان بدددن سدددعید بدددن مسدددروس، بدددا 
                                                      

 .۸۲. همان، ب1

 .۲۴۲، ب۳، جالصرا دالمستقیم. 2

  .۲۶۲ – ۲۲۹، ب۱۹، جالح ائقدالناضرة. 3 

 .۴۹۷. المعارف، ب4
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یددادی تددوش نمددود و بسددیاری نیدد 1مندداة اسددت. ز از وی سددفیان در اسددتماع حدددیث از مشددایخ  
کردندددد. یدددان سدددفیان ثدددوری از مشدددایخ وی و برخدددى نیدددز از أ دددران او  2حددددیث نقدددل  شدددماری از راو

منابع ر،الى اهل سّنت سفیان ثوری را به دلیدل نقدل احادیدث فدراوان، أمیرالمدؤمنین  3اند.بود،
اصحاب سفیان ثوری ،ایگدا، علمدى و اخو دى وی را در همدان دوران  4اند.در حدیث نامید،

کمحیات نیداز بدى نظیر ،لو، داد،، فضایل بسیاری برای او برشمردند و او را از تعدیل و توثید ش 
کده بداخبر شدد از سدوی خلیفده عباسدى  مری سفیان ثوری، بعد از ایدن ۱۲۲در سال  5دانستند.

کدرد و در سدال  6،به اعدا  با صلیب محکو  شد، است هجدری ۱۶۷کوفه را به  صد مکده تدر  
کتددابدر بصددر، از دنیدد کددرد  عبیددداهّلل بددن عبددد  7هددایش را در آتددش بسددوزانند.ا رفددت و وصددیت 

کوفددده  گرد بر،سدددته سدددفیان ثدددوری، بعدددد از مدددرگ سدددفیان در مسدددند وی در  کدددوفى، شدددا الدددرحمن 
کتاب  8هدایش را در اختیدار داشدت.نشست. عبیداهّلل سى هزار حدیث از سفیان شنید، بود و 

گمرا، مىسفیان ثوری با ابوحنیفه مخال  بود و او ر  دانست: ا 
  9.قمل  ْسعت  ب  یقال ْسعت لفیمن یقال  أبو تایفة ضمل مضص

هددددای وی در سددددتیز بددددا اسدددداس اسددددو   یددددرا اندیشدددده و از مددددرگ وی بسددددیار خوشددددحال شددددد؛
وکیع بن ،را ، سفیان را در مسد له شدفاعت  10شمرد.دانست و و،ودش را بسیار شو  برمىمى

کبائر همانند مر،ئه مى گرفدت و ادب خدرد، مدى ۷سفیان ثوری بر اما  صادس 11ت.دانساهل 
زالدب  13و بدا  یدا  نفد  زکیده و حامیدان آن مخدال  بدود. 12کردرا در محضر ایشان رعایت نمى

                                                      
 .۲۳۴، ب۱، جتذکرةدالحفاظ؛ ۱۲۴، ب۱۱، جتهذیبدالکمال؛ ،ا. همان1

 .۱۶۱ - ۱۲۴، ب۱۱، جتهذیبدالکمال. 2

 . همان.3

 .۱۶۶. همان، ب4

 .۱۶۸ - ۱۶۲. همان، ب5

 .۱۶۸ - ۱۶۷. همان، ب6

 .۴۹۸، بالمعارف. 7

 ۳۱۲ - ۳۱۱، ب۱، جتذکرةدالحفاظ. 8

 .۱۱۳، ب۲، ج بقاتدالمح ثیندبأصبهان. 9

 .۳۹۸، ب۱۳، جتاریخدبغ اد. 10

 .۱۱۲ - ۱۱۱، ب۲، جالکمالدتهذیب. 11

 ۸۷ - ۸۲، ب۲. همان، ج12

 .۲۱ - ۲۳، ب۷، جسیردأعالحدالنبالء. 13
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کومى و فقهى سفیان ثوری در مخالفت با مدرسه اهل بیت است.اندیشه   1های 
وی بددا رأی مجاهددد بدده سدداز سددوی دیگددر، بددر پایدده تفسددیر نشددر یافتدده از سددفیان ثددوری، وی هددم

َیككِدا)اختصاصددى بددودن آیدده  َِ ككْذا اواخن ككهاواْككااَتْحَاككْثااك  َِ ْبا ُِ اَفُْضكك ًُ و عددد   ۷بدده سددوگند أیددوب (ِضككْغَ
که حسب ظاهر ذیل احادیث شدیعى، ایدن حال این 2تعمیم آن در موارد مشابه اعتقاد داشت؛

کدداسددت. بددا پددذیرش فرضددیه تقیدده مددى ۷حکددم  ابددل تعمددیم بدده زیددر أیددوب گفددت  ه امددا  تددوان 
گفتمان فقهدى زالدب اهدل سدّنت فتدوا داد،  ۷صادس بر خوف رأی سفیان ثوری، مطاب  رأی 

کشدد  رأی وا عددى حضددرت بددود تددا از ایددن طریدد  بددرای  اسددت. چدده بسددا سددفیان ثددوری بدده دنبددال 
 ایشان مشکوتى را ر م بزند.

کتاب تفسیر العیاشی  چهار. حدیث 
گزارش طبرسى در تفسیر  کلیندى از طرید  محمدد  الکوافیگدزارش الد   ،مجمعدالبیانبر پایه 

بده احتمدال  دوی،  3روایدت شدد، اسدت. عباددمکیاز  ،س(۳۲۳بن مسعود عیاشى سدمر ندی ) 
کامدل ایدن  اسدت. تفسیردالعیاشویکتداب  - کامل و مسند - منبع طبرسى نسخه اصلى نسدخه 

ختیددار افددراد در دور، حیددات عیاشددى استنسددا  و در ا (هدداشددامل اسددانید و تمددامى سددور،)تفسددیر 
که بعدها در اختیدار عالمدانى چدون حسدکانى و  4متعددی از اهل علم و تفسیر  رآن بود، است 

گرفته  کهد  نیدز در سدور، ،به شدکل مسدند ،به روایاتى از این تفسیرکه طبرسى  رار  هدای بعدد از 
گددزارش روایتدددى از  ،بدددرای نموندده طبرسدددى در سدددور،  صدددص ؛اندددداسددتناد ،سدددته تفسووویردضدددمن 

 کند: به تعدد طرس وی در نقل آن چنین تصریح مى ،شیالعیا
  5و أوود  ّنعیمیش ىف تفسی   من ىلدة ط  .

 نویسد: یا در سور، انبیاء مى
و  ّنعیمیش بإلامد  ىلن ّحلسن بن ىللوّن.  6... و ر

 سدّنتمسند بود، است. آلوسى از مفسران اهل  کهدتفسیردالعیاشیدهد نشان مى هااین نقل
                                                      

 .۲۳۷ - ۲۳۶، ب۱، جتذکرةدالحفاظ. 1

 .۲۶۳ – ۲۲۹، بتفسیردالث رى. 2
 .۳۶۲، ب۸، جمجمعدالبیان .3
 .۲۳۳، ب۱۶۳، ب۲؛ ج۱۷۸، ب۱۷۳، ب۱۳۴، ب۱، جش اه دالتنزیل. 4
 .۴۲، ب۷. همان، ج5
 .۲۶۷، ۲۳۸، ۹۴، ۸۲، ب۷. همان، ج6
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کددرد،  نیددز بدده اسددناد گددزارش  کددرد، و روایدداتى را از طریدد  عیاشددى در تفسددیر خددود  عیاشددى اعتمدداد 
کندون نسدخه تفسویردالعیاشویاین حدیث در نیمه دو   1است. کده تدا  ای از آن بده دسدت اسدت 

کامدل ایدن تفسدیر دسترسدى داشدت هدایى از بخدش ه،نیامد، است، ولى چدون طبرسدى بده نسدخه 
گددزار ،از ،ملدده حدددیث مددورد بحددث ،آن کددرد، اسددت. بدده نظددر مددىرا  کدده طریدد  و مصدددر ش  رسددد 

کلیندى نیدز مصددر  کده در طرید   کتاب حسدن بدن محبدوب اسدت  عیاشى به این حدیث همان 
نگاری پیامبران از در تفاسیر روایى و  صصمجمعدالبیانداز طری   که اصلى این حدیث است

ه مو،ددود از تفسددیر هددر چنددد امددروز، ایددن حدددیث در نسددخ 2ه اسددت؛لفددان امامیدده را، یافتددؤسددوی م
کتاب عیاشى و،ود نال گزارش این حدیث در   ،با تو،ده بده دو  رینده ذیدل ،تفسیردالعیاشیدارد. 

 نماید:ای بودن آن را تقویت مىفرضیه تقیه
ترین منبع تفسدیری از آثدار شدناخته شدد، امامیده اسدت کهن تفسیردالعیاشیکتاب  قرینه اول:

 یدرا  ؛کنددگدزارش مدى ۷در تفسیر آیده سدوگند أیدوبرا  ۷که حدیث عباد مکى از اما  صادس
گزارش مى گدزارش بدا  3کندد.طبرسى این حدیث را در تفسیر همین سور، از عیاشى  ایدن سدبک 

کدده ایددن فقیهددان و  یددرا پددیش ؛تری داردشددرب مفسددران اهددل سددّنت سددازگاری بیشددم تددر بیددان شددد 
در سدور، ب  ۷تان أیدوبکه ذیدل داسد هسنتدمفسران اهل سّنت از ،ریان صحابه و تابعین 

را بدده ،ددواز حیددل در فقدده اسددومى تفسددیر نماینددد. در ایددن  ۷نددد آیدده سددوگند أیددوبکنتددوش مددى
عیاشى نیز همانند مفسران اهل سدّنت ایدن حددیث را از ،ملده احادیدث تفسدیری سدور،  ،میان

کدرد،  ۷پنداشته و آن را در ذیدل داسدتان أیدوب ۷ب در داستان أیوب گدزارش  در سدور، ب 
که عیاشى به دلیل موافقت با فقیهان و مفسران اهل سّنت این حدیث به نظر مى است. را آید 

کتاب  گزارش مىدر  گرایدى، تد ثیر عوامدل زیدر مسدتقیم در شداید دلیدل ایدن هدم .کنددتفسیر خود 
کدده بددا شخصددیت عیاشددى در پیونددد اسددت. توضددیح عیاشددى در دور، کدده ایددن ،ایددن مهددم باشددد 

یعه شددد و بددا ى عمددر و امددوال هنگفددت خددویش را بددرای تددرویح ،ددوانى مستبصددر بدده مددذهب شدد
کرد :معارف اهل بیت .و   

گزارش شد، از 4 گویدای  عناوین آثار  عیاشى در مندابع ر،دالى، 
ایددن آثددار دویسددت اثددر  5در علددو  اسددومى و زیددر آن اسددت.وی االطددراف بددودن فنددون و ،ددامعذو

                                                      
 .۱۳۲، ب۱۲؛ ج۱۱۹، ب۷؛ ج۷۷، ب۶؛ ج۲۳۳، ب۴، جروحدالمعانی. 1
 .۴۶۶، ب۴، جتفسیردن ردالثقلین؛ ۳۴۱، ب۱۲، جبحارداالن ار. 2
 .۳۶۲، ب۸، جمجمعدالبیان. 3
 .۳۲۳ - ۳۲۳، برجالدالنجاشی. 4
 .۲۴۴، ب(ابن ندیم) الفهرست. 5



 

 

017 

ارادا
ب پ

ازتا
ب

 ــم  ی
ه ح

فق
 لی

کاف
در ال

 ىنیکل ى

کتاب که آزا ین آن را  کده عیاشدى بدا تو،ده بده  1اند.گفته التفسیردمکتوب است  طبیعدى اسدت 
 بدا تو،دهپیشینه مذهبى خود، شخصیتى محق  و مطلع از احادیث و آثار اهل سدّنت اسدت و 

که از ا بال در  :به ارادات ایشان به اهل بیت  گزارش احادیثى در تفسیر خود باشد  به دنبال 
اخبددار مخددال  بددا ،ریددان   یددرا از همددان آزدداز بدده دلیددل نقددل ؛آثددار اهددل سددّنت نیددز برخددوردار باشددد

کم در ماوراء النهر و خراسان احتمال مدى کده پدذیرش تدراث ویحا گدردد. بدهبدا تردیدد رو رفدت  رو 
کده در هم گدزارش نمایدد  چنین از نظر محتوا نیدز بدا تو،ده بده رویکدرد شدیعى وی بایدد احدادیثى را 

 رآمد باشد.کا - گرایى و حیل در فقه استکه متمایل به عقل - گفتمان معاصر عیاشى
کدده در  2بددا تو،دده بدده نفددوذ فقدده حنفددى در سددمر ند قریندده دوم:  ددرن دو  هجددری محتمددل اسددت 

گفتمدان فقده حیدل در سدمر ند بهدر، بدرد تدا  ،عیاشى از راهبرد تقیه برای حضدور ایدن حددیث در 
که فقه شیعه نیز استفاد، از راهبرد حیل در موارد خاب را ،ایز مى  داند. نشان دهد 

که به دالیل دور  تفسیردالعیاشیکه است شایان ذکر  از تراث حدیثى ماوراء النهر  دیم است 
کز حدیثى تشیع در  رن چهار  هجدری و برخدى از مبدانى خداب رایدح میدان عالمدان  بودن از مرا
امامیدده ایددن دور، در اعتبارسددنجى مصددادر حدددیثى سددمر ند چندددان اعتنددایى بدده ایددن تددراث در 

سددویى مشددرب آیددد مدرسدده حدددیثى  ددم بدده دلیددل هددمىر مددحدددیث شددیعه نشددد، اسددت. بدده نظدد
گرایى عیاشى با فضل بن شاذان نیشدابوری در نقدل احادیدث عیاشدى احتیداط یدا اعدراض عقل

لدذا بدا  3رو شدد.بدهکه آثدار خدود فضدل بدن شداذان نیدز بدا ایدن وضدعیت رو ؛ همان طورکرد، باشند
گدرایشتو،ه به پیشینه مذهبى و استبصدار عیاشدى بده مدذهب شدیعه  کومدىو   - هدای خداب 

یددا  4.سددفانه آثددار وی چندددان در مدرسدده  ددم و باددداد بددا ا بددال موا،دده نشددد، اسددتفکددری وی مت 
کددرد، باشددند. در مدرسدده باددداد نیددز وضددعیت بدده ایددن گددزارش از وی تقیدده  کدده عالمددان امامیدده در 

ه ،ایگدا، ب )با تو،هآثار عیاشى  اب نوع موا،هه شیخ طوسى ،همین سان است و به طور خاب
و در  هدا داشدتها بدال و اعدراض بده آننقش مهمى در  (ى در مذهب امامیه در بادادسوطممتاز 

گذاشدت. بده هدر روی عدد  ا بدال محددثان و فقیهدان  ،ذهن فقیهان و مفسران بعدی امامیده اثدر 
هدای آلدود بدودن آثدار وی بدا ،ریدانگرایدى و تقیدههدایى از هدمتواندد رگدهامامیه به آثدار عیاشدى مدى

 فکری اهل سّنت در ماوراء النهر باشد.
                                                      

 .۳۹۶، ب(طوسى) الفهرست. 1
گسترش. »2  .۲۷ - ۳۱، ب«فقه حنفى در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان علل 
 .۷۸۲ - ۷۸۳و  ۷۷۳ - ۷۷۳ب، «تقریر دروس آیت اهّلل سید احمد مددی دربار، فضل. »3
 .۱۳۲ - ۷۹، ب«،ریان شناسى فکری امامیه در خراسان و ماوراء النهر. »4



 

 

سال 
ث، 

حدی
لوم 

ع
شم

و ش
ت 

بیس
ماره

، ش
 

 دوم

018 

 بررسی و نقد
گفتمدان  درن دو  هجدری، از یدک  ،با تو،ه به شواهد فوس به ویژ، عامدل سدلطه فقده حیدل در 

گرایدى بدا فقده حیدل در مسد له ا،درای حدد بدر در هدم ۷سو مو عیت الز  برای تقیده امدا  صدادس
گددزا ،مددریا و،ددود دارد و از سددوی دیگددر هددای کلینددى شددرط الکووافیرش الدد  ذیددل مو،ددود در 

در  (سددفیان ثددوری)، و،ددود راوی مشددکو  عامددهای چددون موافقددت بددا رأی فقهددای حدددیث تقیدده
در  آلدود بدودن ذیدل حددیث، ابهدا فرایند صدور حدیث، تعارض حدیث با آمدوز، نبدوت،  یداس

ای یدث تقیدهتوان بر پایه معیارهای تشخیص احادمى ،بنابراین .ستفرایند استنطاس را نیز دارا
گونه از احادیث امامیه بر شمرد. با این حال چهار ابها  فراروی  ،این حدیث را نیز از شمار این 

 ای بودن این حدیث و،ود دارد:فرضیه تقیه
که حدیث تقیهنیک مى ،از یک سو اول. کدم در فقده دانیم  ای شایسته استناد و اسدتنباط حع

کتددب اربعدده حدددیثى امامیدده تصددریح ان مؤلفدد ،ولددى در سددوی دیگددر ؛امامیدده نیسددت در مقدمدده 
که از نگا، آناناگرد، کتداب ،ند  گدزارش شدد، در ایدن  هدا از صدحت و اعتبدار الز  بدرای احادیث 

گدزارش الد   ،بنابراین 1.استفتوا برخوردار  کتاب و از ،مله ذیدل مو،دود در  احادیث این سه 
ست و احادیث مو،ود در این سده اثدر در آلود نیدر ا،رای حد بر زانى و زانیه مریا تقیه الکافی

شایسدته اسدتناد و  ،ها در مقا  استنباطمقا  بیان حکم وا عى هستند و تمامى صدر و ذیل آن
تددوان از مقدمدده آثددار ایددن سدده محدددث بددزرگ امامیدده مددى کدده افتدداء هسددتند. ممکددن اسددت بگددوییم

کدده از نگددا، آنددان مددا احددراز نشددد، ای بددودن حدددیث محددل بحددث تقیدده ،چنددین حدددس علمددى زد 
کده ادلده مگدر ایدن ؛ای بودن صدور حدیث اسدتدر مو عیت تردید نیز اصل بر عد  تقیه .است

 .تای دانستوان هر حدیثى را تقیهاستواری برای اثبات آن داشته باشیم و نمى
ای بدودن یدا تعدارض و اخدتوف ایدن حددیث بدا سدایر به تقیده االستبصارشیخ طوسى در  دوم.

یدابى احادیدث  .ه نپرداخته استاحادیث امامی سکوت شیخ طوسى بر خدوف روش وی در ار 
کده از نگدا، وی حددیث مدذکور تقیدهآلود و بیانتقیه در زیدر ایدن  ؛آلدود نیسدتگر این نکته اسدت 

الز  بددود شددیخ طوسددى در مقددا  رفددع تعددارض آن بدده تو،یدده آن بددا راهکارهددایى از ،ملدده  ،صددورت
ای بدودن ایدن حددیث اظهدار فقیهان دیگر امامیه نیدز در تقیده ،نکرد. به همین ساتقیه اشار، مى

 ند.ا،نظر نکرد
ولدى بدر پایده برخدى از  ؛ای بودن یک حدیث صدور آن از معصدو  اسدتفرض تقیهپیش سوم.

                                                      
 .۳، ب۱، جتهذیبداأل کاح؛ ۳، ب۱، جکتابدمندالیحضرهدالفقیه ؛۹ - ۸، ب۱، جالکافی. 1
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گزارش نشدد، اسدت زا ها عبارت ذیل مو،ود در احادیث شیعى در منابع پیشگزارش  .کلینى 
 دچار چالش ،دی است. ،در بخش ذیل آن ،این حدیثای بودن فرضیه تقیه ،از این رو
کتاب  چهار. ولدى  ،ای بدر تقیده وی باشددتواندد  ریندهمدى تفسیردالعیاشیو،ود این حدیث در 

 ابدل انکدار نیسدت و بدر پایده معیارهدای  مجمعدالبیوانمعضل ارسال سند این حدیث در تفسیر 
برخدى  ،های مشابهی ندارد. در نمونهخر امامیه سند آن اعتبار استوارر،الیان مت وثوس سندی 

بده  تفسویردالعیاشویاز فقیهان معاصر امامیه دربار، برخى از احادیدث مو،دود در نسدخه رایدح از 
کدرد ،دلیل ضدع  ارسدال در سدند حددیث و بده اعدراض  1نددا،از فتدوا بده مضدمون آن خدودداری 

بدا  ،بدر پایده رهیافدت سدندگرا ،در نتیجده 2.انددفقهای امامیه از فتوای بر اساس آن استناد ،سته
گردونده  ،استناد به آسیب ارسال سند کداهش خواهدد یافدت و از  اعتبار ایدن حددیث بده شددت 

اعددراض عالمددان امامیدده نیددز از اسددتناد بدده احادیددث  .اسددتناد در فقدده و تفسددیر خددارج خواهددد شددد
 تواند شاهدی بر ضع  آن تلقى شود. نیز مى تفسیردالعیاشیفقهى مو،ود در 

اتقددان و  ددوت الز  در  دارایای بددودن نیددز فرضددیه تقیدده ،بددا تو،دده بدده ایددن ابهامددات ،راینبندداب
 اعتبارسنجى ذیل مو،ود در احادیث شیعى نیست.

 . فرضیه حدیث مدرج2-1-3
گددزارش الدد   ،بددر پایدده ایددن فرضددیه کتدداب الکووافیمددتن ذیددل  ، بیددان راوی یددا افددزود، صدداحب 

هددای حدددیثى بدددان بلکدده بعدددها در نسدخه ،لددذا مدتن عبددارات حدددیث نیسدت و حددیثى اسددت
گونه 3لذا تعری  حدیث مدرج بر آن صادس است .الحاس شد، است های متندى حددیث و به 

  4.مدرج بسیار شباهت دارد
 شواهد فرضیه

 ۷های تفسیر پارادایم مشهور از آیه سوگند أیوبفرضپیشبا تو،ه به ضع  مستندات و 
ک  عى چندین ه معصو  در مقا  بیان تفسیر صحیح و حکم وابسیار بعید و تقریبًا ممتنع است 

کرد، باش کده در  ؛دبیانى را صادر   یرا مستلز  تنا ا در  رآن و انتساب ،هل به معصو  است 
فرضدیه ادراج در ایدن متدون  ت ییددشدواهد ذیدل در  ،از سوی دیگدرتضاد با دلیل عصمت است. 

                                                      
 .۱۳۸ - ۱۳۲، ب۴مستند العروة الوثقى، ج کتابدالصالة. 1

 .۲۴۸، ب۲، ج(راکىا) کتابدالصالة. 2
 .۲۳۱، بالرواشحدالسماویه. 3
 .۴۳ - ۳۹، بدراساتدفیدعلمدال رای  .4
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  ابل درنگ هستند: 
 حدیثی یک. عدم ذکر در اصول اربعمأه

در بیدان ا،درای حدد بدر زاندى و زانیده مدریا در اصدول اولیده حددیثى  ۷حدیث اما  صدادس
کلینى، صدوس و طوسى است گزارش ال   ای بدر مددرج لذا  رینه .امامیه فا د عبارت ذیل در 

کتداب .بودن آن است از ،ملده اصدول  (س۲۲۳ )دجعفردبندعلیدمسائل حدیث مورد بحدث در 
کهددن امامیدده و مندد حدددیثى شددیعه  ددرن دو  و سددو  هجددری چنددین  - ابع نخسددتین فقهددىحدددیثى 

 گزارش شد، است:
ی  قد بدع ىل و  فخبیذه قذد  ۹لن ولال ّه  و قمل یضة و و ص أ    م  ّىت بمم أة م 

  أتیتذه، فقلذت نذه  أطعمذد و ّلذقد فقذد  هذدع. ۹فل  بمم أة. فقمنت ّملذ أة ن لذال ّه
بغیذ  بیاذة مملذة ِشذ وٍ، ضذ بة  - ۹ولذال ّه  - فقمل  و تى أفعص با، ففعص. فللد 
 1وّتدة، و طر لبیله، و مل یض   ّمل أة.

کتدابقوربداالسونادداین حدیث در بداب الحددود  مسدائل علدى بدن  حمیدری، تبویدب شدد، 
گزارش شد، است.،عفر کتاب  انیشا 2، بدون تفاوت در متن نیز  بونددیمسوائلدعلوذکر است 
از  هیدمتقدد  امام ىثیان ،وامدع حددمؤلفداسدت و  ثیدر حدد عهیئه ش از اصول اربعم ۷ جعفر
کردبسیار آن در آثار خود  ثیاحاد  نیددر اسدناد ا. برخى از عالمان معاصدر امامیده ندا،استفاد، 

عدن علدى بدن »احتمدال  - آمدد، اسدت« عن على بن ،عفدر، عدن أخیده» که بنا بر مشهور - کتاب
 ۷مددتن از امددا  صددادس نیددا ،ریدداحتمددال اخ هیددابددر پ .حتمددل دانسددتندم زیددرا ن «هیدد،عفددر، عددن أب

 3.استناد است بلدر محل بحث ما  ا زیمشهور ن هیفرض هیلکن بر پا ؛خواهد بود
 دو. عدم ذکر در منابع فقهی قرن سوم شیعه

گزارش  کلینى نیز  ذیل مذکور در احادیث شیعى در منابع مکتوب فقهى و تفسیری پیش از 
یددی )  نییحیدى بدن حسد األ کاحتوان بده نشد، است؛ از ،مله این منابع مى اشدار،  س(۲۹۸ 

که حدیث فوس را بدون ذیل مذکور   .کرد، است گزارشکرد 
متولد  دم اسدت و افدزون بدر فرزانگدى  س( اصالتاً ۲۹۸ - ۲۴۲بن  اسم رّسى) نییحیى بن حس

یددیان ددر فقه و حدیث به دلیل حمایت از ،ریدان یدیده و تعلد  وی بده تبدار   ر هدای سیاسدى  
                                                      

 .۲۸۹، بمسائلدعلیدبندجعفر. 1

 .۲۲۷، بقربداالسناد. 2

 (.۱۹، ج۸۹/  ۸/  ۴شنبه، )سه ،شرحدمکاسبدمحرمه. 3
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کدرد و تدا پایدان عمدرش در شدهر  ۲۸۴سال  گدذاری  یددی هدادوی را در یمدن پایده  هجری مذهب  
یددیان هدادوی اهتمدا  داشدت. األحکدا  یحیدى بدن  1صعد، یمدن بده امامدت فکدری و سیاسدى  

یدیه در  رن سو  هجری است لکن بدر پایده  نیحس هر چند از ،مله تراث فقه نیمه استداللى  
در فقده  ۹و سدّنت رسدول خددا :گدارش آن احیدای تدراث اهدل بیدتمقدمه این اثر هدف از ن

، ۹روش وی بیدددان فتدددوا و سدددپ  بیدددان مسدددتندات آن از  دددرآن، سدددّنت رسدددول خددددا 2اسدددت.
یدیه است ۷،3احادیث اهل بیت به ویژ، اما  على و برخى از ابواب نیز فا د ایدن  4احادیث  
ک 5اسدت. نییحیى بدن حسدمستندات بود، و حاوی رأی فقهى  تداب الحددود ایدن اثدر در در در 

کده فا دد ذیدل  ۹بیان مستند حکم زندای مدریا بده حددیث رسدول خددا اسدتناد ،سدته اسدت 
کتاب چنین است:  مذکور در احادیث شیعى است. عبارت این 

کمنم غیذ  حموذانی، و لن شذهدوّ ىلذر  ی  لذقمیأو  لدّ لن   مستسذِق ّنذب نأو مسذلال  مذ 
کمن حموام و م کمن بک ّ نظ  ّإلمم  ىف لقممة ّحلذد ىللیذه نظذ ّ ممن و ی یق ّحلد فإن  لن  ، و

لن  شمفیم لن وأ  أنه یتمص أن یمع نه ىل  ة ألوّط مث یضذ   هبذم ىل ذ  ضذ بمع فعذص، و
کذ  ىلذن ولذال ّهوأ  غی  انا نظ  وّ ّتد وأیه ىف ّناظ .  ی   ۹فقد ا أنذه أىت ب  ذص مذ 
قذذد زنذذم فذذدىلم  - یثیکذذمد میذذوع ىف بعذذ  ّحلذذد - أصذذیف  أتذذَب قذذد ط  ذذت ىلذذ و  ب اذذه

  6بعثکال فیه مملة ِش وٍ فض به به ض بة وّتدة. ۹ّنایب
کتاب فا د ذیل مذکور در احادیث شیعى  که روشن است این حدیث در این  همان طوری 

کتداب  گدزارش احادیدث نبدوی  دررداال ادیثدالنب یهاست و در  کده بده  از یحیدى بدن حسدین نیدز 
گزارش شدد، اسدت؛  مورد استناد در األحکا  اختصاب یافته است، همین متن بدون ذیل آن 

ای در تتمده ایدن مدتن بده دسدت نیامدد در هم چنین در شرو  األحکا  یحیى بن حسدین افدزود،
گدزارش چندین تدو،یهى بدرای  یدیان به فقه حنفى زمینده بدرای  گرایش فکری   که به دلیل  حالى 

کدده یحیددى بدد ن حسددین بددر عکدد  فقدده  رآنددى سددازی فقدده حیددل و،ددود دارد؛ ایددن در حددالى اسددت 
کتاب الحدود و نه باب حیل کرد،  - که اثر وی فا د آن است - حنفى این مس له را در  گزارش 

                                                      
 .۱۱ – ۹، ب۲، ج(یحیى بن الحسین) األ کاح. 1

 .۳۲ - ۳۲، ب۱، جهمان. 2

 .۴۲۲، ب۴۷۳، ب۴۸۱، ب۴۸۲، ب۱. همان، ج3

 .۴۸۴، ب۴۸۶، ب۴۹۲، ب۱. همان، ج4

 .۴۹۱، ب۴۹۲، ب۱. همان، ج5

 .۲۳۲، ب۲همان، ج .6
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کده چنددان میانده کتاب وی ایدن مهدم آشدکار اسدت  کاربسدت حیدل در است و از مطالعه  ای بدا 
 :فقه ندارد. در ،ایى از این اثر چنین تصریح دارد
ّحلیذص، أو معذد مذن ّملعذمىن، و ذىل ىللیذه  یلذة مذنفإن ق ع صومه ف یقذدو ىلذر دفعذة ب

ین تى کمم أم  ّه متتمبعنی ّولت ام  نل ه   1.یکلهمم 
 نویسد: و در ،ایى دیگری مى

و أن یف ذذ ّ مذذن ىللذذة یسذذی ة ی یقذذمن ّنوذذیم   نسذذف ، و و نلمظذذم   أن یتع ضذذم نذذی  نذذه و و
نفسذذهمم فإنذذه و ىلل مهذذم مؤصاذذمن ىلذذر أدیمهنمذذم و و معهذذم بیلذذة مذذن ّحلیذذص، هیمذذم أن یاظذذ ّ أل

هبمم ف من أم مهم، وو یغیىل ىلاه ط  من ل مهم یغبم ىلر  2.ر
گزارش زنای شخص مریا در االحکا  به دست مى که یحیى بدن حسدین از چگونگى  آید 

بدون باورمنددی بده فقده حیدل اساسدًا حکدم زندای مدریا را همدان ترکده صدد تدایى شداخه خرمدا 
کار نشد، است.دانست لذا در عبارمى  ت وی اشارتى به حیل و تخفی  مجازات مرد زنا

 سه. تردید محدثان و فقیهان امامیه
کدده ذیددل مو،ددود در بررسددى د یدد  و عمیدد  ،وامددع حدددیثى و فقهددى امامیدده نشددان مددى دهددد 

گددزارش نکردنددد. ایددن مهددم مددى توانددد بددر احادیددث شددیعه را شددماری از فقیهددان و محدددثان امامیدده 
عد  اصدالت ایدن بخدش از حددیث بده دلیدل مددرج بدودن یدا مشدابه آن باشدد. بده ها در تردید آن

، مشدابه مندابع المقنعکنیم. شیخ صدوس این حدیث را در چند نمونه از این تردیدها اشار، مى
گزارش مى یدیه و عامه چنین  کلینى از امامیه،    کند: پیشا 

ىت ولال ّه و
ُ
کبی  ّنب ن ىللیص ۹ه ىن ،ب  ص  بع  ذان فیذه مملذة  ۹ ولال ّهفأىت ،قد ز

، و ،ِش ٍّ ا  من تدود ّه فض به ض بة وّتدة فکمن ّحلدی  3.ک   أن یب ص تدی
کده پدیش تدر این متن نقل به معنای حدیث مورد بحث ما در بیان حکدم زاندى مدریا اسدت 

گذشت کدرد، عبارت ،به بیان خود ، یرا فقط صدر آن را شیخ صدوس ؛گزارش متن آن  پدردازی 
گددزارشا هددای ایددن داسددتان در منددابع حدددیثى عامدده و شددیعه سددت و بقیدده حدددیث هماننددد سددایر 

کلینى و حدیث صددوس در  دو تفداوت  کتابدمندالیحضرهدالفقیهاست. این حدیث با حدیث 
                                                      

 .۲۲۸، ب۱. همان، ج1

 .۲۶۸، ب۱. همان، ج2

 .۴۳۳، بالمقنع .3
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که نشان مى  ها ناشى از ادراج است:دهد این تفاوتاساسى دارد 
گددزار یددک. عدددم اجددرای حددد بددر زانیدده  کتووابدمووندش شددیخ صدددوس در ایددن حدددیث بددر خددوف 

کده مدورد تجداوز  کندمىتصریح  الیحضرهدالفقیه کدار ا،درا شدد و بدرای زندى  که حد فقط بر مدرد زنا
گرفته بود کده پدیش ،،نسى  رار   اول تفداوتتدر دربدار، آن در ،سدتار حدی تعیین و ا،را نگردید 

کردیم و دلیل  به تفصیل بحث ،از همین بخش یالکافاز  شیبا احادیث پ ىنیکلگزارش ال  
کردیم. این مهم  رینه مى یادت این ذیل و ادراج آن از سدوی ناسدخ تواند  رینهآن را بیان  ای بر  

که حسب آن تحریر و  کلینى و تحریر مو،ود از آن نزد شیخ صدوس و شیخ طوسى باشد  کتاب 
گزار ،کلینى ربنا بر اعتماد ب کرد، و متن را به همان سان  کردند.به همان نسخه اعتماد   ش 

شیخ صدوس فا د ذیل  المقنعحدیث مورد بحث در  دو. فقدان ذیل موجود در احادیث شیعی 
کدر، أن یبطدل  و فکدان الحدّد »ولدى شدیخ صددوس ،ملده  ،مذکور در دیگر احادیث شدیعى اسدت

را از  بدان خدود بده عندوان تعلیدل در تسدریع ا،درای حدد بدر زاندى مدریا بیدان « حّدًا من حدود اهّلل
گدداهى شددیخ صدددوس ایددن نکتدده نشددان مددى .تکددرد، اسدد کدده  حسددب عددادت خددویش در بددر دهددد 

که در مرحله  ،کردها درج مىاز متن احادیث در تتمه آنرا احادیث فقهى نکات تحلیلى خود 
هدای شدیخ صددوس را تلقدى به احتمال  وی ناسخان این توضدیحات و تبیدین ،استنسا  از آن

کرد، و بدون تفکیک از متن اصلى کردند. ایدن ویژگدى دور،  ،در ادامه حدیث ،حدیث  کتابت 
که شاهد آمیختگى اسدتنباط محددثان  انتقال نصوب به فتاوا در تراث نخستین امامیه است 

ندد اکدرد،تصدریح  المقنوعکه محققدان این ،فقیهى چون صدوس با متن حدیث هستیم. ،الب
و دیگددر آثددار شددیخ  شددیخ طوسددى 1کلینددى و تهددذیب األحکدا  الکووافیکده همددین ایددن حدددیث در 

دلدذا از نگدا، آندان نیدز ایدن افدزود، فقدط در .گدزارش شدد، اسدت...«  فکان الحّد »صدوس تا ،مله 
البتده نگارندد، تدری دارد. سدویى بدیشبدا فرضدیه ادراج هدم نکته صدوس و،ود دارد و این المقنع

کده . پدیشه اسدتکلینى به این متن دست نیافتد الکافیدر  گدزارش شدد  نشدر  یاهددر نسدخهتدر 
لع َضُرَبًة و»،مله  ،منابع نیاز ا افتهی ،ع ه الّرَ َب ب  ر 

َما َفضع یَلهع دى َسدب  دّمَ َخّلَ ةع َضُرَبًة ثع
َ
ه اُلَمُرأ َبُت ب  ر 

« ضع
 المقنوعمحققان  انیدر ب یا که دیآبه نظر مى .و،ود دارد زین« فضربه ضربة واحدة»بعد از ،مله 

در اختیددار  یهددامحققددان نسددخه کددهانددد یددا ایددنیددد،و در اثددر آن ایددن ،ملدده را ند ر  داد، یىخطددا
که ،مله ا،رای حد بر زانیه در آن که در این صورتداشتند  به طدور  طدع ایدراد  ،ها و،ود ندارد 

کتداب بدر مدىو خطا به نسخه گدردد و حددیث محدل بحدث از های نشر یافته و مو،ود از این سه 
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؛ لکدن ایدن همده بحدث و نظدر هدم نیسدتادله حدیثى پدارادایم مشدهور خدارج اسدت و نیدازی بده 
شدایان ذکدر اسدت  .ای ،ز طى این مسیر علمى نبودچار، ،سفانه با تو،ه به وضعیت مو،ودمت 

کهدددن و ؤدر م الکووافیکدده در تحقیدد  ،دیددد  سسددده دار الحدددیث نیددز یافتدده ،دیدددی از نسددخه 
گزارش نشد، است.در نسخه الکافیمتفاوت با متن مشهور   1های نشر یافته 

ش نقل به معنا شد، این حدیث نیدز بددون ذیدل مدذکور بحدث مدا و همچندین بددون اشدار، بده گزار
 کلینى و در همان باب، ولى از طری  دیگری چنین آمد، است:  الکافیا،رای حد بر زانیه در 

مَی    ّ ََ ْب  ّ یُ ْبُن  ََ  ،ىَلر  ی د  ْبن  ىل  میَ َبذمن  ْبذن  ىُلْرَمذمَن  ،ىَلْن ُیوُ َ   ،ىَلْن حُمَ
َ
ذم    ،ىَلْن ه    ّْنَع یَ

َ
 ،ىَلذْن ه

   ىَلْ ذد  ّه
َ
َ َغُلذاُل ّه  َقذمَل   َقذمَل  ۷ىَلْن ه ىت 

ُ
َ َبْ ُنذه ۹ه ذیٍ  َقذْد ُلذِق  ذمٍی َقو  ُ ذٍص َدم  ََ َقذْد  و ،ب 
ٍة 
َ
ه ََ مْم ََ ب  ه َقْد َفَل وُ  َبْ ا  ْع ىُلُر ُة  ،َدغیَ

َ
ه َْ ویَ و  َفَقمَنت  ِّْلَ  ّ ه  ْمُت ب  َفَقذمَل َنذه  ،َقْد َدَطَص ىَلذَریَ  َمم ىَلل 

ذذذَن  و ،َ َعذذذْم   َفَقذذذمَل  ؟أَزَ ْیذذذَت   ۹َغُلذذذاُل ّه ْتو 
ُ
َد َغُلذذذاُل ّه .مَلْ َیُکذذذْن ه ََ  و ۹َفَوذذذعیَ  َبَوذذذ

ْبٍ   ،َطَفَضه ع  مَئة   ،مُثیَ َدىَلم ب  ه ،َفَعدیَ  م  ی  َ َممر  َبه ب   2.مُثیَ َضَر
گددزارش شددد، اسددت. گددزارش مددو  3در آثددار شددیخ طوسددى نیددز همددین مددتن بدده همددین سددان  در 

کاشانى در  به دلیل این همدانى داسدتان ایدن  4نیز ذیل مذکور و،ود ندارد. ال افیمحسن فیا 
کى از ا،رای حد بدر زانیده و اسدتناد بده آیده  - حدیث با حدیث مورد بحث ذیل مذکور نیز که حا

گزارش ب  - است ۷سوگند أیوب  ولى چنین نیست. به ؛شدگزارش مى الکافیباید در تتمه 
گزارش یک وا عده بدیش نیسدتند و در مدتن اصدیل و معیدارنظر مى که همه این احادیث  آن  ،آید 

و از سددوی  هو،ددود نداشددت ۷ذیددل حدداوی ا،ددرای حددد بددر زانیدده و اسددتناد بدده آیدده سددوگند أیددوب
ثر از عامه درج شدد، اسدت. محقد  لنکراندى دثان به عنوان استنباط فقهى و مت ناسخان یا مح

کید داشت.گر یک داستان مىها را حکایتگزارشهمه این  درستىبه  یا بر  5دانست و بر آن ت 
کده البتده و،ده ضدع  تقیده  ،فرض پذیرش صدور آن از معصو  از باب تقیه صادر شدد، اسدت 

که چگونده چنان بىاین پرسش هم. تر بیان شدپیش ان ،وامدع متقدد  مؤلفدپاسخ ماند، است 
گدزارش و نقدل  ؟ندى تو،ده نداشدتندکلی الکوافیدر  گدزارش الد  و ببه تعارض  آیدا فقدط  صدد 

تدوان بندا بدر فدرض تقیده مدىدانسدتند؟ کده هدر دو حددیث را صدحیح مدىحدیث داشتند؟ یدا ایدن
                                                      

 .۲۳۱ - ۲۳۳، ب۱۴، جالکافی. 1
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کلیندى زیدر تقیده گدزارش ب  کده  از  ،کلیندى آن از طرید  علدى بدن ابدراهیم  مدى وای اسدت گفت 
کرد، است گزارش  دادید  ولى حدیث نخست و مورد بحدث مدا از طر ؛مشایخ وی   َیُحَیدى ُبدن  َعّبَ

ى نیز در اصالت ذیل مو،ود در احادیث شیعى تردیدد  مقداد سیوریای است. فاضل تقیه َُمّک 
کدده در حدددیث مددورد ایددن ،اول :از عبددارت فاضددل مقددداد دو نکتدده  ابددل اسددتنباط اسددت 1دارد.

آیدده سددوگند کدده در الحداس ایددن ،ذیددل حداوی ا،ددرای حددد بدر زانیدده و،ددود نددارد و دو  ،اسدتناد وی
لددذا آن را بددا ،ملدده  طعددى بیددان  .بدده عنددوان مصدددر  رآنددى ایددن حکددم تردیدد ،دددی دارد ۷أیدوب
کده او نیدز در حددیث بدودن ذیدل مدورد بحدثاین برخورد نشان مى .کندنمى تردیدد ،ددی  ،دهد 

 کند.دارد و آن را در حد یک احتمال و فرضیه ممکن مطر  مى

فقهى شدیخ صددوس و شدیخ طوسدى  - سى آثار حدیثىشنامحققان با مطالعات تطبیقى و روش
که در برخى از آثار این نکته را تذکر داد، و  2 کتابدمندالدیحضرهدالفقیوهاز ،مله صدوس و طوسى اند 
ادراج ر  داد، اسددت. لددذا بایددد احتیدداط و د ددت الز  را در تفکیددک توضددیحات  3تهووذیبداأل کوواح

که بیشدتر از سدوی ناسدخان وخطدای آندان در  شیخ صدوس و شیخ طوسى از احادیث مد نظر داشت
محتمدل  4آیدد.تفکیک متن حدیث از شر  فقیهان و محدثان این آسیب در متن حدیث پدیدد مدى

که در متون دسته اول احادیث شیعى نیز ذیدل مدذکور در از سدوی  کتابدمندالدیحضورهدالفقیوه است 
یدده را، یافتدده اسددت و چدده بسددا در شددیح صدددوس درج شددد، باشددد و از آنجددا بدده سددایر آثددار حدددیثى امام

افدزود،  الکافیکلینى نیز این بخش از سوی صاحب نسخه به تتمده حددیث  الکافیتصحیح نسخه 
گرفتده اسدت و از ایدن طرید  در  تهوذیبدشد، است و همدین نسدخه نیدز در اختیدار شدیخ طوسدى  درار 

کده پدیشاأل کاحد کدردیم در را، یافتده اسدت؛ هدر چندد  دوس ایدن ذیدل و،دود شدیخ صد المقنوعتدر بیدان 
که دلیل این امر ت لی  ندارد. به نظر مى کده شدیخ  کتابدمندالدیحضرهدالفقیهبعد از  المقنعآید  اسدت 

کرد، است.  صدوس از ذکر ذیل مذکور خودداری 
 بررسی و نقد

کتاب  کتدب اربعده حددیثى امامیده مسدتلز  تدر،یح  قربداالسنادعلو سند و تقد  تاریخى  بر 
گدگزارش مصدادر  ،بده عبدارت دیگدر .خر اسدتهدای معدارض بدا آن در مندابع متد ارشزهدای آن بدر 

هدا عیدار سدنجش د دت و خر از آنه دلیل مر،عیدت بدر ،وامدع حددیثى متد اولیه حدیثى شیعه ب
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لدذا  .تری به این مصادر و،ود دارداز خود هستند و اطمینان و اعتماد بیش مت خرضبط منابع 
گدزارش مندابع حددیثى در صورت و وع تعارض یا اختوف در  متن میان احادیث این مصادر با 

کلیندى در  .، متن مصادر اولیه تر،یح داردمت خر این ادعا بده معندای منا شده در د دت و اتقدان 
گزارش مو،دود از  ،گزارش متون احادیث نیست بدا مصدادر آن نشدان  الکافیبلکه برایند مقایسه 

کده محتمدل اسدت نسدخه کلیندى از حددیث مدورد بحدث  از نوعى تاییدر در مدتن دارد  در اختیدار 
لددذا بددا ایددن  .را، یافتدده اسددت الکووافیدچددار آسددیب ادراج ناسددخ یددا راوی بددود و از ایددن طریدد  در 

کلینى در حدیث منافاتى ندارد. ،احتمال  فرضیه ادراج با ضابط بودن 
گدزارش حددیث مدورد  بحدث در هر چند از نظر فقیهان امامیه، بر پایه معیارهای دانش اصول فقده، 

کتدداب یحیددى بددن الحسددین بدده معنددای حجیددت و اعتبددار آن بدده عنددوان دلیددل شددرعى نیسددت، لکددن 
کددارکرد و فایدد، آن تقویدت طرید  نقددل  گداهى و مرا،عده بده آن خدالى از فایددد، فقهدى نیسدت. حددا ل  آ
این حدیث از اسانید زیر امدامى و استوارسدازی و تصدحیح انتقدادی مدتن حددیث بدر اسداس مصدادر 

ى است؛ حتى در استفاضه و اثبات تعدد طرید  نقدل حددیث نیدز مدؤثر اسدت و اطمیندان بده زیر امام
گدزارش مندابع  یدیده و کلیندى  الکوافیگدزارش الد  دهدد؛ لکدن صدور آن از معصو  را افزایش مدى در 

گددر ایددن حدددیث در منددابع  کلینددى اسددت. بدده طددور خدداب، ا گددزارش  اهددل سددّنت فا ددد ذیددل مو،ددود در 
کلینى  تدری بدرای نقدل آن تر و انگیز،  ویای در ذیل آن بود، زمینه مناسبدارای افزود، یدی پیش از 

گددرایشو،ددود داشددت؛  یددرا ایددن ذیددل هددم هددای  یدیدده بددا فقدده حنفددى دارد، ولددى در سددویى بیشددتری بددا 
کلینى چنین ذیلى به دست نیامد.  - ،وامع فقهى  حدیثى  یدیه پیش از 

 سوم. دستاورد

گدزارش الد   بر پایه این پژوهش روشن که ظاهر ذیدل مو،دود در  کلیندى مسدتعد  الکوافیشد 
کده از آن بددرای بده پدذیرش ،دواز حیدل در مسدد له ا،درای حدد زندا بدر شددخص  ایدن برداشدت اسدت 
گزارش  کلینى استدالل شود، ولى به دلیل منا شات ،دی در اعتبار ذیل این  مریا از سوی 

کلیندى ایدن اسدتدالل نادرسدت  گدزارش ب  کلیندى بدا پدارادایم اسدت و هدمو فقدان آن در  گرایدى 
کددرد. از نگددا، مشددهور ،ددواز حیددل در فقدده اسددومى را در مسدد له زنددای مددریا نمددى تددوان اثبددات 

گزارش ال   هدای دیگدر از در مقایسده بدا فرضدیه الکافینویسند، شواهد فرضیه مدرج بودن ذیل 
کده فرضدیه تقیده نیدز شایسدته درندگ ای بدودن صددور آن  وت بیشتری برخوردار اسدت؛ هدر چندد 

گدزارش از روی ،است. بنابراین آورد به فرضیه تقیه یا فرضیه ادراج در تو،یه و،ود ایدن ذیدل در 
گریدزی نیسدت. محتمدل اسدت در متدون دسدته اول شدیعى  الکافیال   و دیگر احادیدث شدیعه 
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از سدوی شدیح صددوس درج شدد، اسدت و از آنجدا بده کتابدمندالدیحضرهدالفقیوهدذیل مذکور در 
کلیندى نیدز ایدن  الکوافیایر آثار حدیثى امامیده را، یافتده اسدت و چده بسدا در تصدحیح نسدخه س

افزود، شد، است و همدین نسدخه نیدز در  الکافیبخش از سوی صاحب نسخه به تتمه حدیث 
گرفته و از این طری  در  کده  ؛را، یافتده اسدت تهذیبداأل کواحاختیار شیخ طوسى  رار  هدر چندد 

کردیم پیش که دلیل این امر به نظر مى .شیخ صدوس این ذیل و،ود ندارد المقنعددرتر بیان  آید 
کده شدیخ صددوس از ذکدر ذیدل مدذکور  کتابدموندالدیحضورهدالفقیوهبعدد از  المقنعدتد لی  اسدت 

گدزارش الد  کده ذیدل مو،دود در  کرد، است. البته محتمل اسدت  احیاندًا در  الکوافیدخودداری 
کلینى بدان الصاس شد، است های این حدیث در  م یا بادادنسخه لذا فرضدیه و،دود  .عصر 

تدوان این فرضدیه مدى ت ییدمحتمل خواهد بود. در صورت  الکافیتحریرهای رازی و بادادی از 
گزارش ال  در که گفت  کبا فضای فقهى و عقدل الکافیتحریر مو،ود از  م در بادداد گرایانده حدا

کلینددى انطبدداس بیشد کلینددى تددوش   یددرا مددذاهب فقهدى ؛تری داردعصدر  حنفددى و شددافعى روزگدار 
ای ،دواز حیدل را اسدتنباط نمایندد و ایدن حددیث بدا هدر فرضدیه ۷ند از آیه سوگند أیوبکردمى

گفتگو با این مذاهب باشد.توانست بندربار، ذیل آن مى  مایه مناسبى برای 

 کتابنامه

س(، ۴۶۳طوسى )، شیخ طائفه أبو ،عفر محّمد بن حسن االستبصاردفیماداختلفدمنداألخبار -
 س.۱۴۳۶هعداد: سید حسن موسوى خرسان، بیروت: دار األضواء، چا  سو ، 

 س.۱۴۳۳س(، بیروت: مٔوسسۀ الوفاء، چا  دو ، ۱۱۱۱محمد با ر مجلسى)   ،بحاراالن ار -
هدای آسدتان  ددس ، على راد، مشدهد: بنیداد پدژوهشدردتفسیردقرآند۷پارادایمدجمالدی سف -

 .۱۳۹۹رضوی، چا  اول، 
س(، تحقیدد : عبدددالقادر وفددا، بیددروت: دار الکتددب ۴۶۳خطیددب بادددادی)  بغوو اد،دتوواریخ -

 س.۱۴۱۷العلمیة، چا  اول، 
رزلّى بن عبداهّلل:تذکرةدخ اّصداالُّم دفیدخصائصداألئّم ) تذکرةدالخ اّصد -  (، یوس  بن فع

س(، تقدیم: السدّید محّمدد صدادس بحدر العلدو ، طهدران: ۶۲۴المعروف بسبط ابن الجوزی ) 
 بة نینوى الحدیثة.مکت

، أبدو الفضدل تفسیرداآلل سید)روحدالمعانیدفیدتفسیردالقورآندالعظویمدوالسوبعدموندالمثوانی  -
س( تحقیدددد  محمددددود شددددکرى، بیددددروت: ۱۲۷۳شددددهاب الدددددین محمددددود آلوسددددّى بادددددادى ) 

هحیاء التراث، چا  چهار ،   س.۱۴۳۲دار
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، بیددروت: دار الکتددب ، أبددو عبددد اهّلل سددفیان بددن سددعید بددن المسددروس الثددوریتفسوویردالثوو رى -
 س.۱۴۳۳العلمیة، چا  اول، 

س(، تحقیدد :  ۲۱۱، عبددد الددرزاس بددن همددا  الصددنعانى ) تفسوویردالقوورآند)تفسوویردالصوونعانی  -
یع، چا  اول،   س.۱۴۱۳مصطفى مسلم محمد، ریاض: مکتبة الرشد للنشر والتو 

ن، عبدددعلى بددن ،معدده عروسددى حددویزی،  ددم: انتشددارات اسددماعیلیا ،تفسوویردنوو ردالثقلووین -
 س.۱۴۱۲

، محّمددد بددن حسددن حددّر عدداملى تفصوویلدوسووائلدالهوویع دإلوویدتحصوویلدمسووائلدالهووریع  -
 .س۱۴۱۴، ، دو : م: مؤسسه آل البیت :س(، تحقی : مؤسسه آل البیت۱۱۳۴) 

أبدو ،عفدر محّمدد بدن حسدن معدروف بده شدیخ طوسددى  تهوذیبداأل کواحدفویدشورحدالمقنعو ، -
 .س۱۴۳۱، س(، بیروت: دارالتعارف، اول۴۶۳) 

 س.۱۴۲۲، یوس  بن عبدالرحمن حاف  مزی، بیروت: دارالکتب العلمیه، یبدالکمالتهذ -
 س.۱۴۳۹، یوس  بحرانى،  م: انتشارات ،امعه مدرسین  م، الح ائقدالناضره -
س(، تحقید : علدى خراسدانى و ،دواد ۴۶۳، أبدو،عفر محمدد بدن الحسدن الطوسدى ) الخالف -

 .س۱۴۱۷شهرستانى،  م: مؤسسۀ نشر اسومى، چا  اول، 
کبدر ، عبدد اهّلل مامقدانى، تلخدیص: علدىدراساتدفیدعلمدال رایهد)تلخیصدمقبواسداله ایو   - ا

 .ش۱۳۸۸زفارى، تهران: سمت، 
، ابددو حنیفدده  اضددى نعمددان تمیمددى ماربددى، تحقیدد  آصدد  بددن علددى اصددار، دعووائمداالسووالح -

 س.۱۴۱۸بیروت: دار االر م، 
د موسدى شدبیرى زنجدانى، س(، تحقید : سدی۴۲۳، أحمد بدن علدى نجاشدى ) رجالدالنجاشی -

 س.۱۴۱۸ م: مؤسسة النشر اإلسومى، چا  ششم، 
 س.۱۴۲۴ابو الفضل حافظیان،  م: دار الحدیث، چا  اول، ،درسائلدفیددرای دالح یث -
هدا و نعمدة ، محّمد با ر حسینى استرآبادى، تحقی : زومحسین  صدیریهالرواشحدالسماوّیه -

 .ش۱۳۸۳،لیلى،  م: دار الحدیث،  اهّلل
ید  حّلدى سرائردالحاوىدلتحریوردالفتواوى،دال - ابدو ،عفدر محّمدد بدن منصدور بدن احمدد بدن ادر

 س. ۱۴۱۳چا  دو   ، م: مؤّسسه نشر اسومى ،س(، تحقی  و نشر۲۹۸) 
یندى )  أبو عبداهّلل سنندابندماج ، - س(، تحقید : محّمدد فدؤاد ۲۷۲محّمد بن یزید بن ما،ه  زو

هحیاء التراث،   س.۱۳۹۲عبدالبا ى، بیروت: دار
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س(، تحقید : محّمدد ۴۲۸بدى بکدر أحمدد بدن الحسدین بدن علدّى البیهقدى ) أد،السنندالکبورى -
 س.۱۴۱۴عبدالقادر عطا، بیروت: دارالکتب العلمیة، چا  اول، 

 (.۱۹، ج ۸۹/  ۸/  ۴شنبه، ، )سه۱۳۸۹سید احمد مددی، شر  مکاسب محرمه سال  -

دعیب ارندؤوط، ۷۴۸بدى ) محّمدد بدن احمدد ذه ، أبو عبدداهّللسیرداعالحدالنبالء - س(، تحقید : شع
 س.۱۴۱۴بیروت: مؤّسسه رسالة، چا  دهم، 

س(، بیدروت: دارالکتداب ۶۷۶ - ۶۳۱، یحیدى بدن شدرف ندووى دمشدقى )شرحدصحیحدمسولم -
 س.۱۴۳۷العربى، 

کم الَحَسدکائى( )س  بدن عبدد اهّلل ، عبیدد اهّللش اه دالتنزیل - س(، تحقید : ۲النیسدابوری )الحدا
 س.۱۴۱۱مودی، تهران: وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسومى، محّمد با ر المح

،  یدن الددین أبدو محّمدد علدّى بدن یدون  العداملى الصرا دالمسوتقیمدإلویدمسوتحقیدالتقو یم -
س(، تحقی : محّمد بدا ر البهبدودى، طهدران: المکتبدة المرتضدویة، ۸۷۷البیاضى النباطى ) 

 س.۱۳۸۴چا  اول، 
س(، تحقید : عبدد ۳۶۹بدن حّبدان )  ، عبدد اهّللدیندعلیهوا بقاتدالمحّ ثیندبإصوبهاندوالو ار -

 س.۱۴۱۲الافور عبد الحّ  البلوشى، بیروت: مؤسسة الرسالة، چا  دو ، 
 س.۱۴۳۸اهّلل، بیروت: المکتب االسومى، س(، تحقی : وصى۲۴۱احمد بن حنبل )  العلل، -
ه ،س(۸۲۲أبو محّمد محمود بن أحمد العینى )  عم ةدالقارى، -  .حیاء التراث العربىبیروت: دار
س(، حیدددرآباد: وزارة المعددارف، ۸۳۸، أبددو عبیددد  اسددم بددن سددو  الهددروی ) غریووبدالحوو یث -

 س.۱۳۸۴بیروت: دار الکتب العلمیه، چا  اول، 
س(، بیدروت: دار ۲۸۳أبدو القاسدم محمدود بدن عمدر الزمخشدری )  الفائقدفیدغریوبدالحو یث، -

 س.۱۴۱۷ ،الکتب العلمّیة
 س(، تحقید : عبدد العزیدز عبدد اهّلل۸۲۲على العسقونى )ابدن حجدر( )  ، أحمد بنفتحدالبارى -

 س.۱۳۷۹بن باز، بیروت: دار الفکر، 
محّمدد بدن محّمدد بدن نعمدان عکبدرى معدروف بده شدیخ مفیدد  أبو عبدد اهّللالفص لدالمختارة،د -

 س. ۱۴۱۴س(، بیروت: دار المفید، چا  دو ، ۴۱۳) 
س(، تحقید : رضدا تجدّدد الحدائری، ۴۳۸لنددیم ) أبدو الفجدر محّمدد بدن هسدحاس االفهرست،د -

 س. ۱۳۹۱ ،تهران: مطبعة ،امعة
س(، تحقید : شدیخ ،دواد  ّیدومى،  دم: ۴۶۳أبدو ،عفدر محّمدد بدن حسدن طوسدى ) الفهرست،د -

 س.۱۴۱۷مؤّسسه نشر اسومى، چا  اول، 
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مؤّسسة س(، تحقی : ۳۳۴بعد بن ،عفر الحمیری القّمى )  ، أبو العّباس عبداهّللقربداإلسناد -
 س.۱۴۱۳، چا  اول، :،  م: مؤّسسة آل البیت :آل البیت 

کلینى،  م: دار الحدیث، الکافی -  .ش۱۳۸۷، محمد بن یعقوب 
، یحیى بن الحسین بن القاسم بدن ابدراهیم بدن اسدماعیل کتابداأل کاحدفیدالحاللدودالحراح -

ن علدى بدن ، تحقی : أبدو الحسد۷بن ابراهیم ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب
 س.۱۴۱۳احمد بن ابى حریصه، 

کتاب من ال یحضر، الفقیه، ابو ،عفر محّمد بن علدّى بدن حسدین بدن بابویده  مدى معدروف بده  -
کبر زّفارى،  م: مؤّسسه نشر اسومى، ۳۸۱شیخ صدوس )   س.۱۴۱۳س(، تحقی : على ا

س(، ۸۲۶الحّلدى ) السدیورى  المقدداد بدن عبدداهّلل أبدو عبدداهّلل کنزدالعرفواندفویدفقوهدالقورآن، -
 س.۱۳۸۴تحقی : محّمد با ر البهبودى، تهران: المکتبة المرتضویة، چا  اول، 

س(، ۴۶۳أبو ،عفدر محّمدد الحسدن المعدروف بالشدیخ الطوسدى ) المبس  دفیدفقهداإلمامّی د؛د -
 ش.۱۳۸۷تحقی : محّمد تقّى الکشفى، طهران: المکتبة المرتضوّیة، 

س(، بیددروت: دارالمعرفددة، چددا  اول، ۲۴۸برسددى)  الفضددل بددن الحسددن الط مجمووعدالبیووان، -
 ش.۱۳۷۲و تهران: ناصرخسرو، چا  سو ،  ،س۱۴۳۶

 تا.، محّمد ،مال الدین  اسمى، بیروت: داراحیاء التراث العربى بىمحاسندالتأویل -
، علدى بدن ،عفدر العریضدى، تحقید : مؤسسده آل البیدت مسائلدعلیدبندجعفردودمسوت رکاتها -

 س.۱۴۱۳مؤسسه آل البیت الحیاء التراث،  الحیاء التراث، بیروت:
س(، ۲۱۱)المصددن  لعبددد الددرزاس(، أبددو بکددر عبددد الددرّزاس بددن هّمددا  الصددنعانى )  المصووّنف -

 س.۱۳۹۳تحقی : حبیب الرحمن األعظمى، بیروت: منشورات المجل  العلمى، 
روت س(، تحقیدد : ثدد۲۷۶بددن مسددلم الدددینوری )ابددن  تیبددة( )  ، أبددو محّمددد عبددد اهّللالمعووارف -

 س.۱۳۸۸عکاشة، القاهرة: دار المعارف، چا  دو ، 
َبرانددى ) المعجوومدالکبیوور - س(، تحقیدد : حمدددی عبددد المجیددد ۳۶۳، سددلیمان بددن أحمددد الّطَ

َلفى، بیروت: دار هحیاء التراث العربى  س.۱۴۱۸ریاض: دار ابن الجوزی،  - الّسَ
س(، ۳۸۱قّمى )الشیخ الصددوس( ) )المقنع للصدوس(، أبو ،عفر محّمد بن علّى ابن بابویه ال المقنع -

 س.۱۴۱۲، چا  اول، ۷،  م: مؤّسسة اإلما  الهادى۷تحقی : مؤّسسة اإلما  الهادی
، أبدو السدعادات مبدار  بدن مبدار  الجدزری المعدروف بدابن األثیدر النهای دفیدغریوبدالحو یثدواألثور -

 ش.۱۳۶۷س(، تحقی : طاهر أحمد الزاوی،  م: مؤسسۀ هسماعیلیان، چا  چهار ، ۶۳۶) 
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، محمدد بدن حسدن طوسدى، بیدروت: دار الکتداب العربدى، فیدمجرددالفقوهدودالفتواوىد النهای -
 س.۱۳۹۳

س(، تحقیدد : ضددیاء الدددین ۱۳۹۱، محّمددد محسددن بددن مرتضددى الفددیا الکاشددانى ) الوو افی -
 س.۱۴۳۶، چا  اول، ۷الحسینى اإلصفهانى، هصفهان: مکتبة اإلما  أمیرالمؤمنین علّى 

 .۲۱۲ - ۱۸۹، ب«ه  رائت مدر،ه  رآنتحلیل انتقادی نظری» -

خ رشوی دشورقددرد، احمدد مدددی، «تقریر دروس آیدت اهّلل سدید احمدد مدددی دربدار، فضدل» -
 .۷۸۲ - ۷۸۳و  ۷۷۳ - ۷۷۳ب، س هدس حدهجرى:دفضلدبندشاذاندنیهاب رى

کبدر ، «شناسى فکری امامیه در خراسان و مداوراء النهدر،ریان» - محمدد تقدى سدبحانى و سدید ا
کومى، شمارۀ نىموسوی تنیا  ش.۱۳۹۳، بهار ۴، تحقیقات 

گسترش فقه حنفى در ماوراء النهر تدا پایدان عصدر سدامانیان» - ، محمدد عدادل ضدیایى و «علل 
 .ش۱۳۹۱، ۷ش، اسالحدیخپژوههنامهدتار، عزیزی موسى




