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گزارشها ،تمایزها و فرضیهها

على راد
چکیده

1

در روزگددار کلینددى کاربسددت حیددل در فقدده اسددومى نظر یددهای شددایع و فراگیددر اسددت و
ً
تقریبددا در زالددب ابددواب فقهددى حضددور ،دددی دارد و اعتبددار آن نددزد ،مهددور فقیهددان
ّ
مسددلم و طعددى اسددت .از ،ملدده ادلدده طرفددداران نظریدده ،ددواز حیددل در مسد له زنددای
مریا ،تبدیل مجازات حد زنا از شوس به ترکه صدتایى از شاخه خرما با اسدتناد
َ َ ْ
به آیه ( َو ناخ ْ اذاَ َیدكااض ْغ ًَُا َف ْ
ث) است .کلینى مضمون این دلیل
با َِهِاا َواْاات ْح َا ا
ُض ُِ ْ ا
ِ ِ ِ
را با اسانید خود از اما صادس ۷گزارش کرد ،است .اعتبارسدنجى گدزارشهدای
کلینددى ،تفدداوتهددا و تمایزهددای آن بددا دیگددر گددزارشهددای مو،ددود در ،وامددع حدددیثى
امامیه و اهل ّ
سنت ،مس له اصلى این نگاشدته اسدت .برآیندد پدژوهش ،منا شده در
یک گزارش کلینى است که تمایزها و تفاوتهای آن با سایر گزارشهای شیعى و
اهل ّ
سنت را ضمن چند فرضیه ،تبیین نمودیم و در نهایت در طبقهبندی کلینى

در زمددر ،طرفددداران پددارادایم ،ددواز حیددل در اسددتدالل بدده آیدده فددوس ،در مسد له حددد زنددا
مریا ،تردید شد ،است.
َ
کلیدواژهها :الکافی کلینى ،پارادایم حیل ،آیه ( َو ناخ ْ اذ اَ َیدكا اض ْغ ًَُ ا َف ْ
ب ا َِهِا ا َو اْاا
ُض ُِ ْ ا
ِ ِ ِ
َ ْ
ث) ،حد زنای مریا ،نقد حدیث.
ت ْح َا ا
مقدمه

اصددطو پددارادایم بدده مدددل و الگددوی مسددلط و چددارچوب فکددری و فرهنگددى زالددب بددر گددرو ،یددا
 .1دانشیار دانشگا ،تهران (پردی

فارابى) (.)ali.rad@ut.ac.ir

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

،امعدده علمددى اشددار ،دارد کدده از آن بدده عنددوان یددک فددرا نظر یدده و دیدددگا ،فکددری کددون در تحلیددل،

تبیین و پاسخگویى به مسائل بهر ،مىگیرند .این فرانظریه از محیط به مرور بر افراد آموزش داد،
ّ
مدىشددود و در یدک فراینددد تداریخى در اذهددان آنهددا بده یددک اصدل بدددیهى ،مسدلم و ابطددال ناپددذیر
تبدیل مىشود و تا پدید آمدن پدارادایم ،دیدد بده حیدات خدود ادامده مدىدهدد .در ایدن پدژوهش
1

اصددطو پددارادایم بددرای ار،دداع بدده دو فرانظر یدده  /نظر یدده کددون فقهددى رایددح در میددان محدددثان،

فقیهان و مفسران مسلمان و به عنوان چارچوب مر،ع یا دیدگا ،فکدری مشدتر آندان در تبیدین

شریعت اسو ایفای نقش مىکند.

پارادایم نخست ،شریعت اسو و شرایع پیشین ادیان ابراهیمى را آمیخته به حیل در بدرون

رفت از انسداد در مناسبات و روابط انسانى بینافردی و رابطه انسدان بدا خددا تفسدیر مدىکندد .از

،مله ادله مشهور و شدایع ایدن پدارادایم ،انگدار ،سدوگند أیدوب ۷بدرای ت دیدب همسدرش در آیده
َ َ َ ْ َ ْ سَ
نْ
ً ْ َ ْ َ ْ ن سَ ن َ سَ ٌ 2
َ
دكااض ْغ ًَُا َف ْ
لب) است که از سوی
دا ِإض اهاأو ا
ماللْب ا
ُهاص َُِرلا ِضْ ا
ثا ِإضُا َو َج ْدض نا
با َِهِااواْااتحا ا
ُض ُِ ْ ا
( َوخ اذا َِ َی ِ ا ِ
خداونددد ایددن حیلدده بدده وی الهددا شددد کدده بدده ،ددای صددد ضددربه شددوس ،یددک ترکدده صدددتایى بددر

همسرش بزندد تدا سدوگندش را نقدا نکدرد ،باشدد .ایدن تفسدیر از آیده بدر پایده احادیدث مو،دود در
،وامددع حدددیثى  -تفسددیری اهددل سد ّدنت و شددیعه شددکل گرفتدده اسددت و بنیددان نظددری تجددویز و
مشروعیت این حیله در فقه اسومى است .تفسیر ارائه شد ،و مستندات حدیثى آن بده عندوان
یکى از اصول موضوعه پارادایم ،واز حیدل در فقده اسدومى اسدت .مسدتندات حددیثى پدارادایم
مشهور به سده گونده تقسدیم پذیرندد :یدک .مسدتنداتى کده پسدامتن و زمیندههدای داسدتان سدوگند

أیوب ۷را تقریر مىکنند (مستندات حدیثى  -تاریخى)؛ دو .مستنداتى کده در آنهدا بده مفداد
آی دده ی س ددوگند أی ددوب ۷در اس ددتنباط فت دداوای فقه ددى از ،مل دده  ،ددواز حی ددل اس ددتدالل ش ددد،

است(مس ددتندات ح دددیثى  -فقه ددى)؛ سوووه .مس ددتنداتى ک دده در معناشناس ددى آی ددات داس ددتان

أیوب ۷اثر گذارند (مستندات تفسیری).

ن ْ
كذا
دومین فرانظریه ،حرمدت و مندع حیلده در شدریعت اسدو اسدت کده تفسدیر فدوس از آیده ( َواخ ا
َ َ ْ
دكااض ْغ ًَُا َف ْ
با َِهِاا َواْاات ْح َاثا )...را نادرست مىداند؛ اعتبار مستندات سهگانه آن را بول
ُض ُِ ْ ا
َِ َی ِ ا ِ
ندارد و ساحت شریعت اسو را از هر گونه تجدویز حیلده بدرای فدرار ،ابطدال یدا تبددیل نصدوب و

احکا اسومى پیراسته مىداند.

3

 .1پارادایمدجمالدی سفد۷ددردتفسیردقرآن ،ب.۳۸-۳۳
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 .2سور ،ب ،آیه .۴۴

 . 3نویسند ،در پژوهشى ،هر دو پارادایم را به تفصیل بررسید ،است که ان شاء اهّلل به ودی منتشر خواهد شد.

اندیشددههددای فقهددى  -کومددى کلینددى اسددت و احادیددث آن ،ایگددا ،و کددارکرد و یددژ،ای در تبیددین
احکا فقهى و معارف امامیه دارد .مس له اصلى پژوهش فرارو این است که کلینى در الکدافى

کدا یک از دو پارادایم ،واز و حرمت حیدل در شدریعت اسدو را بده عندوان نظر یده فقهدى امامیده

مدىداندد و مسددتندات حددیثى الکووافی بددرای اثبدات آن کددا اسددت؟ البتده بدده دلیدل گسددتردگى

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

نیددک مددىدانددیم کدده الکوووافی کلینددى( ۳۲۹س) کتدداب سددترگ حدددیثى امامیدده و نماینددد،

موضوع ،دامنه بحث به یکى از مشهورترین ادله رآنى  -حدیثى پارادایم ،دواز حیدل (احادیدث

استدالل به آیه سوگند أیوب( )۷محدود شد ،است .پژوهه در سه بخش اصلى گدزارشهدای

کلینى ،تمایزها و فرضیهها و دستاورد تنظیم شد ،است.
یکم .گزارشهای کلینی

الف .روایت ْ
یحیى ْبن عباد ْمکى
َ
ُ
َ
ُ َحم یَم ُد ْب ُن َ ْی ََیَ ،ىل ْذن َه ْ َ
مح َذد ْبذن ُ َحم یَمذد ْبذن ىل َ
یَذَ ،ىلذن ّْبذن ْحم ُ ذو ٍ و َحم یَم ُذد ْب ُذن ّ ْ َْسمىلیذص ْبذن
یَ
َ ْ َ ْ َ ْ َ یَ ْ َ ی َ َ َ َ
ی
ْ
َ
َ
ِّلک یذی قذمل قذمل لذی ُلذف َی ُمن ّنر ْذار یُی ّىن
ذمد
َبز ٍیع ،ىل ْن َتنمن ْبذن َلذدی ٍ  ،ىلذن یذَی بذن ىل ٍ
َ
َ
ُ َْ ْ َ َ َ ُ ْ ٌ َ َ ُ َ َ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ ۷
ه َغ َن َ
ّحل یذد
ا م ْن ه َىل ْ د ّه منزنة ،فسله ىلن غ ٍص ز ىن و و م ی ّن هقذمی ىللیذه
َ
َ
َم َ
ا ،ه ْو َق َذمل َن َ
ِّل ْس َأ َن ُة م ْن ت ْل َقم َ ْفس َ
ذا ّ ْ َس ٌ
معَ ،مم َت ُق ُال فیه؟ َف َسأ ْن ُتهَ ،ف َق َمل َ ب ْ َ
ذمن
ََ َ َ
َ َ
َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ ُ ْ ُ ُ ْ َ ُ یَ
َ
ّنرذ ْذار ُیی َلذ َذأ َند ه ْن ه ْلذ َذأ َن َ
ا ،فقذذمل ه ُبذذو َىل ْ ذذد ّه ّ ۷ین
هن تسذذأند ىلهنذذم؟ فقلذذت لذذفیمن
َ
ُ
ْ
َغ ُل َال ّه ۹ه َىت ب ََ ُ ص ّْت َت َ ََب ُم ْس َت ْس َِق ّن َ ْ ن َق ْذد َب َذد ْع ُىل ُذر و ُ َفخ َب ْیذهَ ،وق ْذد َز َىن ب ْ
ذمم ََه ٍة
ٍ
َ ََ
ُ
ْ
َُ
ُ
یَ ُ َ
َ ُ
ّنَ ُ ذص ض ْذر َبة و ضذ َب ْت بذه
َم یض ٍة فأ َم ََ َغ ُلال ّه ۹بعب ٍ فیه ممئة ِْش َذَ ٍٍّ ،فضذ َ بذه
َ َُ َ َ
ُ َ َ یَ
ن ْ
َ َ
َْ َُ َ
كدكااضك ْكغ ًَُ َاف ْ
ُضك ِكُ ْب ِاَككهاواْككاا
ِّلذ ْذَهة ضذ ْذر َبة ،یمث طذذر َلذذبیل ُه َمم یمث قذ َذَه َ ذذب
ّآلیذذة (وخككذ ِاَ َیك ِ ا ِ
َ ْ
1
ث).
ت ْح َا ا

بخش پایانى این گزارش با استناد به آیه سوگند أیوب ۷تصدریح مدىکندد کده بدر زن زنا کدار،

همانند مدرد زاندى حدد ا،درا شدد .ایدن مضدمون در آثدار حددیثى  -فقهدى شدیخ صددوس و شدیخ
2

طوسددى گددزارش شددد ،اسددت .اضددى نعمددان مار بددى( ۳۶۳س) نیددز ایددن حدددیث را در دعووائمد
االسالحدبدون ذکر طری  ،با ساختاری متفاوت این محتوا را با اختصار و البته با افزود ،داللدت
3

َ َّ
 .1الکافید ع(مشکل) ،ج ،۷ب.۲۴۴ – ۲۴۳

 .2کتابدمندالدیحضرهدالفقیه ،ج ،۴ب.۲۸
 .3تهذیبداأل کاح ،ج ،۱۳ب.۳۲
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فقهى در بخش پایانى متن حدیث گزارش کرد ،است .در آثار فتوایى فقه امامیه نیز استناد به
1

مضمون این حدیث و گا ،مفداد آیده سدوگند أیدوب ۷حضدور ،ددی دارد کده مهدمتدرین آنهدا را

مىتوان در آثار بزرگانى چون صدوس ،مفید ،طوسى و  ...یافدت .در المقنع شدیخ صددوس  -کده
رساله فتوایى وی به شمار مىآید  -به این مضمون در بیدان کراهدت بده تد خیر اندداختن ا،درای

حدد زندا اسدتناد شدد ،اسدت .در آثدار شدیخ مفیدد نیدز اشداراتى در اسدتناد بده فحدوای آیده سددوگند
2

أیوب ۷و،ود دارد .همچنین ،در آثار فقهى شیخ طوسدى ،همانندد :الخالف ،المبسو
6
النهایه به این مضمون استناد شد ،است.
4

3

5

و

ْ
ب .روایت أبوالعباس

َ
َ ْ
یََ ،ىل ْن ُیو ُ َ َ ،ىل ْن ه َبذمن ْبذن ُىل ْر َم َ
َىل یُر ْب ُن ّ ْب ََّ َمیَ ،ىل ْن ُ َحم یَمد ْبن ىل َ
ذمنَ ،ىل ْذن ه ّن َع یَ ذم ،
َ ُ
َ
ُ
َ
َ
َىل ْن ه َىل ْ ذد ّهَ ۷قذمل َقذمل ه َىت َغ ُلذال ّه ۹ب ََ ُ ٍذص َدم ٍذمی َقوذی ٍ َ ،ق ْذد ُل َ
ذِق َب ْ ُنذه و ق ْذد
یَ َ َ َ َ َ َ َ َ
َ ْ َ َ َ ْ ََ َ َ َ َْ َُ
ُ
َ
ِّل َْهة َمم َىلل ْم ُت به ّو و ق ْد َدطص َىل یَر ،فقمل نه
َد یغ ْع ُىل ُر و َب ْ اه ،قد فلَ بممَه ٍة ،فقمنت
َ ُ ُ
ُ
َ َ
َُ ُ َ َ ََ َ ََْ ۹
ذذت؟ فقذذذمل َعذ ْذذم ،و ْمل َیکذ ْذذن ه ْتوذ َذذن .ف َوذذذ یع َد َغ ُلذذذال ّهَ ۹ب َوذ َذذَ و
غلذذذال ّه أز یذ
ُ
َ
ْ
َ
7
َ
ََ َ َُ
َ
َ
َ
طفضه ،یمث َد َىلم بعب ٍ  ،ف َع ید ممئة یمث ض َر َبه ب َممر یه.

تفاوت اساسى این گزارش ،فقدان افزود ،استناد به آیه سوگند أیوب ۷در بخش پایدانى آن

و سدکوت از ا،درای حدد بدر زن زنا کددار اسدت .در آثدار شدیخ طوسدى و الو افی مومحسدن فددیا
8

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

اسددت .بددا ازمدداض از آسددیب نقددل بدده معنددا در ایددن گددزارشهددا ،دددر مشددتر آنهددا بددا گددزارش ب

الکافی کلینى ،ارتکاب زنای مدردی فرتدوت بدا بیمداری ،سدمى خداب بدا زندى از خددمتکداران
 .1دعائمداإلسالح ،ج ،۲ب.۴۲۲
 .2المقنع ،ب.۴۳۳

 .3الفص لدالمختارة ،ب.۲۲۲

 .4الخالف ،ج ،۲ب.۳۸۳ - ۳۷۹
 .5المبس  ،ج ،۸ب.۲

 .6النهای دفیدمجرددالفقهدودالفتاوى ،ب.۷۳۱
 .7همان ،ج ،۷ب.۲۴۴
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 .8تهذیبداأل کاح ،ج ،۱۳ب۳۳؛ االستبصار ،ج ،۴ب.۲۱۱
 .9ال افی ،ج ،۱۲ب.۲۸۲

زناکار تعیین مىکند و بر زن زنا شد ،حدی ا،را نمىشود؛ این مهم در منابع متعددد حددیثى -
2
1
فقهددى ،تفسددیری اهددل سد ّدنت و شددیعه پددیش از الکووافی کلینددى نیددز گددزارش شددد ،اسددت .در
گددزارشهددای فددوس ،بددا و،ددود تنددوع اسددانید و مصددادر ،ایددن مهددم مشددهود اسددت کدده راو یددان تددوش

مىکنندد حکدم صدادر ،از رسدول خددا ۹را هدر چندد بدا الفدا خدود ،ولدى کامدل و ،دامع گدزارش

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

خود است که رسول خدا ۹فقط ا،رای حد زنا به شکل ترکه صدتایى از شاخه خرما را بر مرد

نمایند؛ با این حال ،در بیان نوع و میزان حکم با یکدیگر اختوف ندارند.

دوم .تمایزها و فرضیهها

گزارش ال

کلینى با گزارشهای پیش از آن ،دو تفاوت اساسى دارد:

 .1تمایز در اجرای حد زنا بر زن زنا کار

در گزارشهای منابع پیش از کلیندى ،ملده «و لد یضدرب المدرأ » تصدریح دارد کده مجدازات
3

حد زندا بدر زن زناشدد ،ا،درا نشدد ،ولدى احادیدث شدیعى (کتدب اربعده حددیثى متقدد امامیده) بدا
ُ َ َ ً ع َ َّ
َ
ع َ ً ع
َ ع
،مله «فضر َب به َّالر ع،ل ض ُر َبة و ضر َب ُت بده ال َم ُدرأ عة ض ُدر َبة ث َّدم خلدى َسدبیل عه َما» بدر ا،درای حدد زندا
ً
برای زن مورد تجاوز نیز تصریح کرد،اند .گدزارشهدای مندابع پدیش از کلیندى اساسدا از اشدار ،بده

حضور زنى که مور د تجاوز ،نسى رار گرفدت ،سداکت هسدتند .لدذا فقدط حدد زندا بدر مدرد زنا کدار
ا،را شد ،ولدى در الکوافی کلیندى و مندابع بعدد از آن ،بده حضدور ،ا،درا حدد و تدرخیص مدرد و زن

زناکار بدا یکددیگر تصدریح کدرد،اندد کده بدر اراد ،عمدل زندا از سدوی زن زنا کدار داللدت دارد .بدر پایده
اصول تشریع مجازات حدود در فقه اسومى فرد مکر ،به زنا از ا،رای حد زنا معاف است؛ یدرا
فا د عنصر روانى ،ر زندا اسدت .از ،ملده نصدوب عدد مسدئولیت شدخص مکدر ،مدىتدوان بده

احادیث گزارش شد ،از رسول خدا ۹همانند« :تجوز عن هذ ،األمة عن الخط والنسیان ،ومدا

أ کرهددوا علیدده»« ،هن اهّلل تجدداوز عددن أمتددى الخط د و النسددیان ،و مددا اسددتکرهوا علیدده» و «هن اهّلل
4

5

تجاوز المتى عما توسوس به صدورها .ما لم تعمل به أو تتکلم به .و ما استکرهوا علیه» اشدار،
6

 .1تفسیردالقرآند(الصنعانى) ،ج ،۳ب۱۶۸ - ۱۶۷؛ السنندالکبرى (البیهقى) ،ج ،۱۳ب۶۴؛ غریب الح یثد(ابن سدو )،
ج ،۱ب۲۹۲ - ۲۹۱؛ المعجمدالکبیر ،ج ،۶ب.۶

 .2مسائلدعلیدبندجعفر ،ب.۲۸۹
 .3مسائلدعلیدبندجعفر ،ب.۲۸۹

 .4المصنف (الصنعانى) ،ج ،۶ب.۴۱۳
 .5همان،ا.

 .6السنن (ابن ما،ه) ،ج ،۱ب.۶۲۹
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کددرد .بددر پایدده اسددتنباط فقیهددان از ددرآن و سد ّدنت چنددین فددردی معددذور اسددت و حددد بددر وی ،دداری

نمدىشددود .در گددزارشهددای پددیش از کلینددى نشددانههددای متنددى روشددنى و،ددود دارد کدده آشددکارا بددر
1

اکرا ،یا ا،بار زن برای زنا از سوی مرد نا برد ،داللت دارند .نشانههای متنى بیانگر مکر ،بدودن

زن بر عمل زنا عبارتاند از:

« -أن ر،و أصاب فاحشة» « ،د فجر بامرأة» و «و،د على أمة من همائهم یخبث بها یخبدث

بهددا» در اسددتناد ،نبدده مجرماندده عمددل زنددا فقددط بدده مددرد زنددا کددار ،سددکوت از عددد رضددایت زن و
بى طرفى و انفعال زن .اگر با رضایت و موافقت زن بود الز بود ،از ساختار صرفى رایح در بدان

عرب بهر ،مى،ست که مشارکت دو سویه این عمل را نشان دهد.

، -ملده «فهدش لهددا فو دع علیهدا» :تهددا،م ،نسدى مدرد علیدده زن بدرای انجدا عمددل زندا و زیددر

متر به بودن آن برای زن.

از سوی دیگر ،در این گزارشها به رضدایت یدا تمهیددات مقددمات عمدل زندا از سدوی زن نیدز

اشار ،ای نشدد ،اسدت؛ در حدالى کده ا گدر خدوف ایدن بدود ،بایدد بده ایدن مهدم اشدار ،مدىشدد؛ ولدى

همگى تصدریح مدىکنندد کده رسدول خددا ۹بدر زن حدد زندا ،داری نسداخت و در بدار ،او حکمدى
بیان نکرد .از مفهو مخال

این گزارشها و مؤیدات درون متنى آنهدا ایدن نکتده ،بده وضدو ،

استنباط مىشود که چون زن از سوی مدرد بده ا،بدار مدورد تجداوز ،نسدى درار گرفدت ،از شدمول
حد زنا خارج بود .بنابراین ،این گزارشها با اصل عد مجازات شخص مکر ،بر زندا هماهندگ

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

فقهى باشند.

 .1 - 1فرضیهها

در تو،یه تفاوت گزارش ال

الکافی و دیگر احادیث شیعى هدم سدوی بدا آن (دسدته اول) بدا

گزارشهای پیش از کلینى(دسته دو ) چندین فرضیه ابل طر است:
 .1-1-1فرضیه تفاوت قضایا

متددون دسددته اول و دسددته دو دو ضددیه یددا دو وا عدده تدداریخى متفدداوت از همدددیگر را گددزارش

مىکنند .لذا به دلیل تفاوت ضایا و موضوع حکم هر کدا مطاب اصول مجازات اسومى نیز
ً
متفاوت از دیگری است و در چنین ضایایى اساسا ادعای تعارض سدالبه بده انتفدای موضدوع
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الف .و،ه تفاوت دو ضیه در رضایت و عد رضایت زانیه (زن زناکار یا زنا شد )،بده رابطده

،نسى خاب با مرد زناکار است .در گزارش ال

الکافی زن زانیه اراد ،و رضدایت بده عمدل زندا

دارد .لذا اطوس عنوان زناکار (زانیه) به مفهو حقیقى آن بده وی صدحیح اسدت و همانندد مدرد

زناکار مستح ا،را حد زنا است؛ ولى در گزارشهای پیش از کلیندى زن مجبدور و مکدر ،بده زندا

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

است .ادله و شواهد اعتبار این فرضیه چنین است:

است و در حقیقت ،از نگا ،شریعت اسو زانیه نیسدت .لدذا حدد زندا بدر او ،داری نشدد .شداهد

اینکه در گزارش مسائلدعلیدبندجعفر راوی با ،مله تفسیری «و لم یضرب المرأة» صد تدذکر
1

به این نکتده را دارد کده در ایدن ضدیه زن رضدایت بده زندا نداشدت و چدون ممکدن اسدت بدا سدایر
ضایا در آمیخته شود ،ناگزیر به بیان خودش این ،ملده تفسدیری را  -کده از ،ملده دراین بدرون

متنى و مؤثر در فهم معنا است  -در پایان حدیث متذکر مىشود.
ُ َ َ ً
ع
ب .عبارت «و ضدر َب ُت بده ال َم ُدرأ عة ض ُدر َبة» (،ملده الد ) نقدش تفسدیری در تبیدین ابهدا و رفدع
ُ َ
َ
َُ َ
دام َرأ اة َمر یض ادة» (،ملده ب) دارد، .ملده ب صدریح در رضدایت یدا
ا،مال از عبدارت «و دد َزندى ب
عد رضایت زن در عمل زنا نیست .لذا از این منظر ،دچار ابها و ا،مال است .با استناد بده
ع
کاربرد کلیدواژ ،صریح در حد زنا در ،مله ال (و ضر َب ُت به) روشن مىشود کده زن مدریا در
،مله ب از روی عمد و رضایت عمل زندا را مرتکدب شدد ،بدود .لدذا حدد زندا بدر وی ،داری شدد.

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

 .2-1-1فرضیه وحدت قضایا

بددا ازمدداض از نکددات ،زئددى در برخددى از گددزارشهددا  -کدده در مقددا حکایددت ،زئیددات ضددیه

هستند  -همه این احادیث در وا دع ،گدزارشگدر یدک داسدتان و ضدیه بدیش نیسدتند .شدواهد و
دالیل اعتبار این فرضیه چنین است:

الف .اشترا مضمون و وحدت اسلوب بیانى گزارشها دلیل استواری است که همده ایدن

احادیث در مقا گزارش یک وا عه تداریخى هسدتند .لدذا فرضدیه وحددت ضدایا را دراین درون

متنى گزارشها ت یید مىکند ،ولى فرضیه تعدد ضایا فا د رینده درونمتندى اسدت و بیشدتر بدر

رینه برون متنى (برداشدت راوی) اسدتوار اسدت کده امدری ا،تهدادی اسدت .در تعدارض ایدن دو

رینه اولو یدت بدا رینده درونمتندى اسدت کده بده دلیدل وضدو کامدل و ندص بدودن در بیدان وا دع،
 .1مسائلدعلیدبندجعفر ،ب .۲۸۹
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ا،ته دداد راوی فا ددد اعتب ددار اس ددت .مس ددتندات اش ددترا مض ددمون و وح دددت اس ددلوب بی ددانى

گزارشها چنین است:

اشتراک در هسته مرکزی موضوع داستان :همه گزارشها از یک هسته مرکزی در موضوع داسدتان

برخوردارند که راویان هر کدا با تو،ه به توانایى بانى و القای مفاهیم این موضدوع را از وایدای

متعدددد و گددا ،گوندداگون بدده تصددویر کشددیدند .هسددته مرکددزی حدددیث کلینددى نیددز بددا هسددته مرکددزی

گزارشهای پیش از الکافی تفاوتى ندارد و با آنها یکى است.

هسددته مرکددزی موضددوع گددزارشهددا عبددارت اسددت از زنددای مددردی بددا ضددع

،سددمانى ،و،ددود

نشددانه هددای خدداب بیمدداری و عددد اعتدددال در اندددا و ،سددم کدده گددویى خددانواد ،وی تددوش

مىکنند با استناد بده وضدعیت ،سدمانى وی رسدول خددا ۹را ا نداع نمایندد کده او را از ا،درای
حد زنا معاف کنند ،ولى رسول خدا ۹با و،ود وضعیت وص

شدد ،از مدرد زنا کدار ،بدرای وی

حد زنا تعیدین نمدود و دسدتور ا،درای آن را صدادر کدرد .برخدى از گدزارشهدا در اشدار ،بده ایدن مدرد

زنا کدار ،بدده عنددوان کلددى مددریا اکتفدا کددرد،انددد ،ولددى گددزارشهددای کهدنتددر اهتمددا دارنددد کدده نددوع
بیماری ،وضعیت ،سمانى و برخى اوصاف خاب وی را نیز توصی

اشار ،خواهیم کرد .البته تفداوت در وصد

کنند که در ادامه بدان

و ترسدیم ،زئیدات ایدن فدرد در تاییدر هسدته اصدلى و

گرانیگا ،داستان اثری ندارد .مهم این است که این گزارشها در هسدته اصدلى و بنیدادین خدود
صد دارند این موضوع را به مخاطب یادآوری کنند که شرایط مرد زناکار شرایط مدرد عدادی بدا

سومت ،سمانى کامل نبود ،است؛ حال ،میزان و نوع مرض وی بده چده مقددار و میدزان بدود،،
تا حد یادی به د ت راویان در گزارش و درت بیان و داموس واژ گدانى آندان در اشدار ،د ید بده

نددوع مددرض وی وابسددته اسددت کدده از پیامدددهای تجددویز نقددل بدده معنددا اسددت؛ ولددى ایددن تفدداوتهددا

هسته مرکزی داستان و موضوع محوری آن را تاییر نداد ،است.

همددین هسددته مرکددزی در پرسددش سددفیان ثددوری از امددا صددادس( ۷گددزارش الد

کلینددى) بدده

شکل مو،ز و مجمل آمد ،است ،ولى در گزارشهای پیش از کلیندى مبسدوط و مفصدل اسدت.

با تو،ه به آ گاهىهای سفیان ثوری از تراث حدیثى صدحابه و تدابعین و شدهرت ایدن داسدتان و
نقش محور ی ّ
سنت رسول خدا ۹در مس له زندای مدریا بده احتمدال یداد سدفیان ثدوری از آن
مطلع بود ،،ولى به هر دلیلى دوست داشته که نظر و رأی اما صادس ۷را نیز ،ویا شود.
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اشدددددتراک در مفدددددردات و مفددددداهی  :گد ددزارشهد ددا در تصد ددویر مختصد ددات مد ددرد زنا کد ددار از واژ گد ددان

ریبالمعنى و اصطوحات با مضمون مشتر برخوردارند که فرضیه وحدت ضیه را تقو یدت

سقیم مخدج فلم یرع الحدى» بدا تعبیدر «مخددج» در اشدار ،بده ایدن نکتده

أبیاتنا رویجل ضعی

مشتر هستند که مرد زناکار مخدج بود .واژ ،مخدج در این حدیث از کلمات زریب اسدت.

بر پایه گزارش ابن سو  ،أصمعى و دیگر لاتشناسدان ایدن واژ ،بده معندای نقصدان در اعضدای

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

مىنماید .ابعاد این اشترا عبارت است از:
ع
وضعیت جسمانی ناقص الخلقه :دو عبارت «أت َى بر،ل کان فى الحى مخددج سدقیم» و «بدین

،سم انسان به کار برد،اند .زمخشری نیز در ماد ،خدج همین معنا را بیدان کدرد ،و بده کاسدتى
1

عضو خاب این شخص اشار ،نمىکند.

2

مکددان وقددوع جددرم :بیلدده بنددى سددعد در مدیندده« :کددان فددى الحددى» و «بددین أبیاتنددا» در ایددن معنددا

مشتر هستند.

برجسددت ی ر هددای بدددن :بیددرون زدن یددا بر،سددته شدددن عددروس پددا ناشددى از بیمدداری احسدداس
ع
ُ
ع
َُ َ
تشنگى شدید به آب است که در عبارت «أت َى ب َر ع ،ال ُاح َت َب َن عم ُس َت ُسق َى ال َدب ُطن دد َبدد ُت عع عدروس
َ َ
فخذ ُیه» به آن اشار ،شد ،است .به نظر مدىآیدد واژ ،أ،درب از ،ملده «و ر،دل أ،درب مدریا دد
بدت عروس فخذیه» تصحی

از أ،وف (شدکمگندد )،یدا أحدبن باشدد .البتده در فدرض أ،درب
3

نیز معنا صحیح و ابل ،مع با گزارش اول است؛ یرا در اثر بیماری حدبن پوسدت در اثدر بدزرگ

شدددن شددکم دچددار انقبدداض شدددید و کشسددانى یدداد مددىشددود و رگهددا و اسددتخوانهددا نمایددانتددر

مددىگددردد کدده عبددارت «فعدداد ،لددد ،علددى عظددم» در گددزارش بدده پیامدددهای ایددن بیمدداری اشددار،

مىکند .تصحی

نوشتاری از أ،رب به أ،وب مصادی دیگری نیز دارد.

4

بهانه برای فرار از اجرای حد :راویان با عبارات به ظاهر متفاوت ولى مشتر در معندا ایدن مهدم

را چنین حدیث کردند« :و هو مریا على شفا موت» و «ان ضربنا ،حدا تلنا ،انه ضعی ».

ترکه صدتایی شاخه خرما :همه متون تصدریح مدىکنندد کده رسدول خددا ۹حدد زندا مدرد را ترکده

صدتایى شاخه خرما تعیین کرد که یک بار بر وی زد ،شدد .بدا هدمآیدى و اشدترا

گدزارشهدا در

ایددن بخددش  -کدده مهددمتددرین بخددش گددزارش اسددت  -بسددیار د ی د اسددت .ایددن و،دده اشددترا در

گزارشها چنین است:

 .1غریبدالح یث ،ج ،۱ب.۲۹۲ - ۲۹۱

 .2الفایقدفیدغریبدالح یث ،ج ،۱ب.۳۳۸

 .3النهای دفیدغریبدالح یثدوداألثر ،ج ،۱ب.۳۳۲
 .4عم ةدالقارى ،ج ،۱۸ب.۱۱
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فأم ّنایب  -صر ّه ىللیه و للم  -بقاو فیه مملة ِش ٍّ فض

هبم ض بة وّتدة.

فذذأم ولذذال ّه  -صذذر ّه ىللیذذه و لذذلم ّ -ن یأطذذبوّ نذذه مملذذة ِشذ ٍّ فیضذ بو هبذذم ضذ بة

وّتدة.

طبوّ نه ىلثکمو فیه مملة ِش ٍّ فمض بو هبم ض بة.
طبوّ نه ىلثکمو فیه مملة ِش ٍّ فمض بو به ض بة وّتدة.
فللد  -ولال ّه - ۹بغی بیاة مملة ِش وٍ ،ض بة وّتدة.
ََ
ُ
ْ
َُ
یَ ُ َ
َ ُ
ّنَ ُ ص ض ْر َبة.
فأ َم ََ َغ ُلال ّه ۹بعب ٍ فیه ممئة ِْش ََ ٍٍّ فض َ به

همه گزارشها در ت کید رسول خدا ۹بر یک بار ضربه زدن با ترکه صدتایى شاخه درخدت

خرما وحدت مضمون و وحدت الفا و مفداهیم دارندد .وضدو ایدن نکتده چندان آشدکار اسدت

که بىنیاز از استدالل و توضیح است.

ب .موضدوع زندای مددریا بدا مختصدات ذکددر شدد ،در گددزارشهدای فدوس ،بددیش از یدک بددار در

عصدر رسدول خدددا ۹وا دع نشدد ،اسددت؛ یدرا در منددابع حددیثى و تداریخى زیددر از داسدتان محددل

بحث ما ضیه دیگری به دست نیامد ،است .به نظر مىآید که اگر چنین اتفا ى به تکرار یا در
مکان و بیله دیگری ر داد ،بود ،همانند سایر ضایای معروف نزد صحابه شهرت مدىیافدت

و بدا تو،دده بده اهمیددت و حساسدیت موضددوع بدرای محدددثان و فقهیدان دور ،صددحابه و تددابعین در

تعیددین حددد زنددا بدده طددور ،دددی بدده نقددل آن اهتمددا مددىور یدنددد؛ ولددى وا عیددت مو،ددود در ،وامددع

حدیثى  -تاریخى مو،ود چنین نیست.

بنابراین ،در صورت پذیرش فرضیه تعدد ضایا ،چار،ای ،ز تو،یه بخش متفاوت حددیث

کلیندى بدا گدزارشهدای پیشدین ،بدا تمسدک بده و دوع یکدى از آسدیبهدای فرایندد صددور و انتقددال
حدیث در این حدیث نداریم .به این موضوع در ادامه مقاله خواهیم پرداخت.

 .2تمایز در افزوده آیه سوگند أیوب۷

استناد به آیه سوگند أیوب ۷به عنوان مستند حکم تخفی

زنا کدار دومدین تفداوت گددزارش الد

در ا،رای حد زنا بر مدرد و زن

کلیندى بددا گدزارشهدای پدیش از کلینددى اسدت .گدزارشهددای

منابع پیش از کلینى در تو،یه یا بیدان مسدتند حکدم صدادر شدد ،از سدوی رسدول خددا ۹بدرای
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مرد زناکار هیچ اشار،ای به آیه سدوگند أیدوب ۷و در نتیجده ،داللدت آن بدر پدارادایم ،دواز حیدل
ً
در مجددازات ندارنددد؛ بلکدده صددریح در ایددن معنددا هسددتند کدده اساسددا در سد ّدنت نبددوی حکددم زنددای

حکم تخفی حد زنا برای زاندى و زانیده مدریا در حددیث رسدول خددا ۹ت کیدد شدد ،اسدت.
ع َ َ
َ َ
اةیددة  »...و «و ذلددک ولدده »در مقددا بیددان داللددت حکددم آیدده در تخفی د
ذیددل «ثد َّدم د َدرأ َهددذ،

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

چنددین افددراد همددان صددد ترکدده شدداخه خرمددا بددود کدده یددک بددار بددر بدددن زنا کددار مددریا در هددر شددرایط
َ َ
ََ
اةیدة( :وا
سخت ،سمانى زد ،شد؛ ولى در الکافی کلینى و منابع بعدد از آن ،ذیدل «ث َّدم َدرأ َهدذ،
ن ْ
نْ
َ ْ
دكااض ْغ ًَُ َاف ْ
كدكاا
ث)» (حددیث الکافی) و ذیدل «و ذلدک ولده( واخكذ ِاَ َی ِ ا
ُض ُِ ْب ِاَهاواْاات ْح َا ا
خذ ِاَ َی ِ ا ِ
َ ْ
ض ْغ ًَُ َاف ْ
ث)» (حدیث شدیخ صددوس و شدیخ طوسدى) بده عندوان مسدتند رآندى
ُض ُِ ْب ِاَهاواْاات ْح َا ا
ِ

مجازات زندا بدر فدرد مدریا اسدت .پدیشفدرض ایدن تو،یده چندین اسدت کده اصدل در حدد زندای

زیرمحصنه صد ضربه شوس است که هر شوس به صورت مجزا از شوس دیگدر و طدى صدد بدار

ضربه بر بدن زناکار زد ،مىشود که به طور طبیعى زمدانبدر بدود ،و درد بیشدتری را بده همدرا ،دارد؛

ولى در مس له مورد بحث  -که پرسش سفیان ثوری نیز بود  -به دلیل مریا بدودن زاندى و زانیده
در ا،ددرا حددد بددر آن دو تخفید

داد ،شددد و صددد ضددربه شددوس بدده ترکدده صدددتایى از شدداخه خرمددا

تقلیددل و تبدددیل یافددت؛ بدده همددانسددان کدده أیددوب ۷بددا اشددار ،وحیددانى در سددوگند بددرای ت دیددب
همسرش صد ضربه شوس را به ترکه صدتایى از رستنى نر تبدیل کرد .به عبارت دیگر ،میدان

دو ضیه نوعى یاس و تنظیر شد ،است و داستان مذکور در حددیث رسدول خددا( ۹همانندد
پرسش سفیان ثوری) نظیر و همانند عذر فراروی أیوب ۷در ا،درای سدوگند ت دیدب همسدرش
است کده از روی تکدریم صدد ضدربه بده ترکده صددتایى تخفید

یافدت و در ایدن مدورد نیدز از روی

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

یافت.

 .1-2فرضیهها

ال

ع َ َ
ََ
اةیة »...:و «و ذلک وله »در گزارش
در تبیین چرایى و اعتبار افزود ،عبارات «ث َّم َرأ َهذ،
کلینى(دسته اول) فرضیههای ذیل ابل طر است:

 .1-1-2فرضیه حدیث تفسیری

ع َ َ
ََ
اةیدة  »...و «و ذلدک ولده »...ذیدل گدزارش الد
بر پایده ایدن فرضدیه عبدارات «ث َّدم َدرأ َهدذ،

کلینى(متددون دسددته اول) از ا،ددزای اصددلى مددتن حدددیث هسددتند کدده از لسددان معصددو صددادر
شد،اند .هدف از بیان این ذیل در تتمده س ّدنت نبدوی تبیدین اسدتنطاس داللدت فقهدى و تعمدیم
مقاصدد تشدریعى آیدده سدوگند أیدوب ۷و تطبید آن در یدک مسد له نوآمددد اسدت .بندابراین ،ذیددل
مذکور در احادیث شدیعى در گوندهشناسدى احادیدث امامیده ذیدل گونده حددیث اسدتنطاس درآن
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کریم طبقهبندی مىشوند که افزون بر تبیین درآن ،آمدوز ،و احکدا آیدات را نیدز در ،داری زمانده و
مسددائل مسددتحدثه اسددتخراج و عرضدده مددىنمایددد کدده مددىتددوان ایددن سددم از احادیددث را تبیددین

استنطا ى رآن نیدز نامیدد .شدایان ذکدر اسدت کده ایدن تحلیدل مبتندى بدر ایدن مهدم اسدت کده واژ،
َ َ
« د َدرأ» و تعبیددر «ذلددک ولدده» در متددون دسددته اول را بدده تفسددیر ا،تهددادی صددحابه و تددابعین از آیدده
سددوگند أیددوب  ۷معنددا بکنددیم؛ ندده بیددان سددبب نددزول آیدده در ایددن مسد له یددا خددوانش دیگددری کدده
مستلز رآنپنداری این عبارتها بشود.

1

بر پایه فرضیه نخسدت ،ذیدل مو،دود در گدزارش الد

کلیندى از ،ملده نموندههدای اسدتنطاس

ددرآن در احادیددث معصددومان اسددت؛ یددرا حکددم مسد لهای ،دیددد را از آیددهای مر بددوط بدده داسددتان

أیوب ۷استنطاس کرد ،است؛ هر چند که ظاهر این آیده داللتدى بدر آن نددارد ،ولدى از مقاصدد و
بطددون آن چنددین عحکمددى را اسددتنباط نمددود ،اسددت .هددر چنددد بددر پایدده ظدداهر گددزارشهددای پددیش از
کلینى محتمل است که رسول خدا ۹این عبارت را نفرمدود ،باشدند ،ولدى امدا صدادس ۷آن

را بیان کرد ،اند .لذا در انتساب این بخدش بده معصدو تردیددی نیسدت .تفداوت ،زئدى ر داد،

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

حددد زنددای

مریا است .این استناد به گونهای در مقا بیان داللت رآن بر پاسدخ پرسدش سدفیان ثدوری و
تبیدین بدنمایده رآندى سد ّدنت رسدول خددا ۹در تشدریع حدد زنددای مدریا اسدت کده گدزارشهددای

پددیش از کلینددى اصددل حکددم آن را از سد ّدنت حدددیث کردنددد ،ولددى احادیددث شددیعى هددر دو و،دده
ّ
سنت و رآن را با یکدیگر دارا هستند.
بررسی و نقد

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

مشهور در پاسخ به آنها ،اصالت و اعتبار این فرضیه تضعی

مىشود:

یک .اصدالت حددیث بدودن ذیدل مو،دود در گدزارش کلیندى و احادیدث شدیعى هدمسدو محدل

تردید است؛ یدرا بدر پایده فرضدیههدای ر یدب (ادامده نوشدتار) عبدارات ذیدل در احادیدث شدیعى،

حدیث مدرج یا حدیث تقیهای اسدت کده بده دلیدل فقددان سده شدرط الز حددیث تفسدیری هدر
گونه تبیین و استنباط مبتنى بر این متون نیز استنطاس صحیح نخواهدد بدود .حددیث تفسدیری
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« .1تحلیددل انتقددادی نظر یدده رائددت مدر،دده ددرآن» ،ب۲۱۲ – ۱۸۹؛ «نگدداهى بدده شخصددیت تفسددیری آیددت اهّلل میونددى» ،ج،۱
ب.۲۳۹ - ۲۳۳

حدددیث بددا آیدده ،مصدددر حدددیث (صددادر ،از معصددو در شددرایط عددادی و زیددر تقیددهای و مدددارا بددا

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

مدددرج راوی باشددد یددا ایددنکدده در شددرایط زیددر عددادی و مددداراتى بددا مخالفددان از معصددو  ۷صددادر

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

بایددد حدددا ل دارای سدده شددرط وحدددت موضددوع حدددیث بددا آیدده ،کددارکرد داللددت معناشددناختى

شدد ،باشدد .حتددى ا گدر مدددرج یدا تقیدهای بددودن ایدن متددون نیدز مقبدول نیفتددد ،بداز بدده دلیدل فقدددان
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

نماید و برای معنای ارائه شد ،از متن آیده و سدیاس کدو نشدانههدای کدافى از مدتن و،دود داشدته

باشد تا انتساب معنای مذکور بده آیده صدادس و تو،یدهپدذیر باشدد .از ایدن رو ،حددیث تفسدیری،

داللتساز برای رآن نیست ،بلکه داللتنما است و با تبیین خود از داللت آیه ما را به مدلول
مقصود و حقیقى خداوند رهنمدون مدىکندد .لدذا حددیث تفسدیری معتبدر بدا مددلول بدانى آیدات
تعددارض ندددارد و معنددای مقصددود را در چددارچوب همددان واعددد وضددع الفددا بددر معددانى و اصددول

حا کم بر داللت و واعد محاور ،عرفى برای مخاطب روشن مىنماید.

ذیل مو،ود در احادیث شیعى ،همانند ادله حدیثى پارادایم مشهور فا د این شرط حدیث
نْ
ْ
َ
دكاض ْغ ًَُ َاف ْ
كث) داللدتسدازی نمدود،اندد؛
ُض ُِ ْب ِاَكهاواْكاات ْح َا ا
تفسیری هستند و برای آیه (واخذ ِاَ َی ِ ا ِ
یرا ظاهر آیده بددون ایدن اخبدار بدر معندا و عحکدم اسدتنباط شدد ،از آن داللتدى نددارد .آیده فا دد هدر

گونه رینه متنى ،اعم از مفردات و مفاهیم ،در داللت بدر حکدم ،دواز حیدل در مجدازات شدرعى
ً
اسددت؛ یددرا اساسددا در ایددن اخبددار فراینددد تبیددین و داللددت الفددا آیدده بددر معنددای مقصددود آنهددا

مسکوت است و در متن آیه نیز نشانه لفظى بدرای معندا ادعدا شدد ،و،دود نددارد .لدذا ایدن اخبدار

برای ظاهر آیه داللتسازی کرد ،و آن را به سود پارادایم حیل سدوس دادندد .بندابراین ،بدا اسدتناد

بده ضدع

مسدتندات تفسدیری آیده سدوگند أیددوب ۷و بدا تو،ده بده مؤلفدههدای سده گانۀ حدددیث

تفسددیری ،ذیددل مددذکور در احادیددث شددیعى بدده دلیددل هددمسددانى بددا اخبددار و اسددرائیلیات فا ددد

مؤلفههای حدیث تفسیری است و تفسیر و اسدتنطاس ارائده شدد ،از آن نیدز چیدزی ،دز تفسدیر بده
رأی نیست و دارای اعتبار الز نیست.

دو .تفس ددیر پ ددارادایم مش ددهور از آی دده س ددوگند أی ددوب ۷ب دده دلی ددل ابتن ددای ب ددر اخب ددار سس ددت و

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

 .1محاسندالتأویل ،ج ،۷ب.۲۱۴
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چند رویکرد استنطا ى به رآن و تفسیر عصری از آموز،های آن ضدروری اسدت ،ولدى اسدتنطاس

رآن بایسته اسدت کده بدر پایده اصدول و واعدد معتبدر آن انجدا پدذیرد .پدیشفدرض ،مسدتندات و

مقاصد استنطاس ارائه شد ،از آیه سوگند أیوب ۷با منا شات ،دی رو به رو است و نباید بده
ع ُ
ُ ًَ ُ
ُ
َ
چنین استنطا ى از آیه ( َو خذ ب َید َ ضداثا فاضدر ُب بده َو ال ت ُح َندث) اعتمداد نمدود .اسدتنطاس

مددذکور بددا اصددول و مقاصددد ددرآن در آمددوز ،نبددوت در تضدداد اسددت؛ یددرا مسددتلز پددذیرش گناهکددار

بودن أیوب ۷و سدلطه ابلدی

بدر ایشدان اسدت .بده طدور طدع ،هدر گونده برداشدت و اسدتنطاس از

ظواهر ،بطون و مقاصد رآن  -کده در تضداد و سدتیز بدا بنیدانهدای محکدم و طعدى وحدى و عقدل

باشد  -نادرسدت و زیدر معتبدر اسدت و از گونده اسدتنطاس بده رأی خواهدد بدود و نبایدد مبندا فتدوا و
نظر فقیه رار بگیرد.

پدیشفددرض ایددن اسددتنطاس یدداس و تنظیددر عددذر مددرض ،سددمانى زانددى و زانیدده بددا ضددیه عددذر

فددراروی أیددوب ۷در سددوگند ت دیددب همسددرش اسددت .بددر پایدده ایددن تنظیددر ،داسددتان مددذکور در
حدیث رسول خدا( ۹همدان پرسدش سدفیان ثدوری) نظیدر و همانندد عدذر فدراروی أیدوب ۷در
ا،رای سوگند ت دیب همسرش اسدت کده از روی تکدریم صدد ضدربه بده ترکده صددتایى تخفید

یافت و در این مورد نیز از روی ترحم و مصلحت خوف از مرگ زاندى و زانیده صدد ضدربه بده ترکده

صدددتایى تخفی د یافددت .بددا تو،دده بدده تقریددر ذیددل از اعددد ،تنظیددر در تفسددیر و اسددتنطاس از آن،
نْ
دكااض ْغ ًَُ َاف ْ
ُض ُِ ْب ِاَ ِه َاواْكاا
تنظیر ملحو در ذیل احادیث شیعى و پارادایم مشهور از آیه (واخذ ِاَ َی ِ ا ِ
َ ْ
ث) نادرست است.
ت ْح َا ا
با تو،ه به اصول تنظیر صحیح ،فرضیه یا ادعای تنظیدر صددر احادیدث شدیعى بدا ذیدل ایدن
ع َ َ
ََ
اةیة »...:و «و ذلک وله »...به تنظیدر دو ضدیه «زاندى
احادیث و تفسیر عبارات «ث َّم َرأ َهذ،

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

این دو ضیه بر درار نیسدت و تماثدل و تجدان

موضدوعى میدان

مدد نظدر ایدن فرضدیه ادعدایى و زیدر ابدل اثبدات

اسددت .مبنددای ایددن هددمگددونسددازی اسددرائیلیات و اخبددار سسددت اسددت و نظر یدده ر یددب ،تفسددیر

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

بر فرض محال و با ازمداض از ایدن آسدیب و بدر پایده پنددار ،فرضدیه نخسدت ،میدان دو مقولده

تکریم به عنوان فلسدفه تخفید

حدد بدر همسدر أیدوب ۷و مقولده تدرحم هدری بده عندوان فلسدفه

آن بددر زانددى و زانیدده صددورت نگرفتدده اسددت .لددذا اصددل مدددعای تخفید
یاس و تنظیر آن با تفسیر انتزاعدى از

ضدیه همسدر أیدوب۷

در ضددیه زنددای مددریا و

ابدل منا شده اسدت و تنظیدر میدان

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

تخفید حدد زانددى مدریا هدیچ گوندده مشدابهت و تماثدل بددر درار نیسدت و ادعددای تنظیدر ایددن دو
ً
یاس معالفدارس و زیدر علمدى اسدت .از سدوی دیگدر ،اساسدا حدد زندای مدریا و زیدر مدریا در
ّ
سنت همان ترکه صدتایى از شاخه خرما اسدت .لدذا هدیچگونده تخفید و حیلدهای در ا،درای

این دو فا د معیارهدای تنظیدر صدحیح در داندش تفسدیر و اصدول فقده اسدت .همچندین موضدوع

سدوگند بددا موضددوع زندا هددیچ گوندده تجددان

ندارندد و حکددم آنهددا نیددز بدا یکدددیگر متفدداوت اسددت و

یاس حکمت و فلسفه مجازات این دو با یکدیگر یاس مع الفارس است.
 .2-1-2فرضیه حدیث تقیهای

بر پایه ایدن فرضدیه ،بدا تو،ده بده ضدع

پدیشفدرضهدا و آسدیب مسدتندات حددیثى پدارادایم

مشهور در تبیین داللت آیه سوگند أیدوب ۷بدر حکدم تخفید

مجدازات ،از نظدر عقلدى ممتندع

اسددت کدده معصددو مبتنددى بددر ایددن مسددتندات بدده تفسددیر آیدده سددوگند أیددوب ۷و اسددتنطاس حکددم

مسد له از آن پرداختدده باشددد؛ یددرا مسددتلز تنددا ا ددول معصددو بددا اصددول و محکمددات ددرآن در

آمدوز ،نبددوت اسددت .از ایددن رو ،چددار،ای نیسددت کدده ظداهر ذیددل گددزارش الد

الکووافی و احادیددث

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

احادیث ،راهکار تقیه را سایر فرضیهها مقبولتر دانسته و بر پایه اصدول اعتبارسدنجى احادیدث
امامیه ،صدور چنین حدیثى از سوی اما صادس ۷را تو،یهپدذیر مدىداندد .ایدن فرضدیه بدرای

اثبات تقیهای بودن این احادیث به شواهد و دالیلى استناد ،سته است.
شواهد فرضیه

بر اساس نتایح واکاوی تاریخى ،ریانهای فکری حا کم در عصدر امدا صدادس ،۷بده و یدژ،

فضددای فقهددى و ضددایى آن دور ،شددواهد تقیددهای بددودن ذیددل مو،ددود در احادیددث شددیعه عبددارت

است از:

یک .سلطه نظریه تفسیری مشهور

ن ْ
ْ
َ
كدكااضك ْكغ ًَُ َاف ْ
كث) بدده سددوگند أیددوب ۷بددرای ت دیددب
ُضك ِكُ ْب ِاَككهاواْككاات ْح َاك ا
تفسددیر آیدده (واخككذ ِاَ َیك ِ ا ِ

همسرش و استنباط ،واز حکم حیل از آن در عصر اما صدادس ۷بده دلیدل شدهرت و اسدتناد
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آن بدده صددحابه و تددابعین شددایع اسددت و نظر یدده تفسددیری زالددب و معیددار از آیدده سددوگند أیددوب۷

اسددت .مخالفددت ب ددا ایددن نظر یدده تفس ددیری و اسددتنباط فقهددى آن از آی دده بدده دلیددل مح ددذورات و

پیامددهای آن چندددان بدده مصددلحت شددیعیان نیسدت و مخالفددت بددا آن بددرای شددیعیان آسددیبزا

اسددت .لددذا بددرای امددا صددادس ۷زمیندده الز بددرای روی آوردن بدده تقیدده در موا،دده بددا ایددن نظر یدده
فقهى و استنباط فقهى از آیه سوگند أیوب ۷و،ود دارد و ناگزیر ،ایشدان بدرای پرهیدز از توسدعه
دامنه اختوفات با نظر یه سلطه در تفسیر فقهى و پیامدهای منفى آن برای خود وی و شدیعیان
ایشان در ظاهر با رأی این نظریه تفسیر فقهى از آیه سوگند أیوب ۷همراهى نمایدد .بدا آ گداهى
از این وضعیت ،بخش اصلى حدیث حدیث صادس ۷بیان ّ
سنت رسدول خددا - ۹بدرای
بیان حکم وا عدى ایدن مسد له دارای کفایدت و اعتبدار الز اسدت و نیداز بده اسدتدالل بده ذیدل آن
1

نیسددت؛ یددرا بدده دلیددل تقیددهای بددودن ،در مقددا بیددان حکددم وا عددى نیسددت و فقددط از سددوی امددا

صادس ، ۷با هدف موافقت ظاهری با نظریه تفسیر فقهى حاکم و صاحب سلطه صادر شدد،
است .بنابراین ،منافاتى ندارد که ذیل مو،ود در گزارش الد

زیرتقیهای بدانیم.

کلیندى را تقیدهای و مدا بدل آن را

دو .سلطه قضات حیلگرا

پددارادایم حیددل در فقدده اسددومى در عصددر صددادس ۷بدده دلیددل حمایددت دسددتگا ،خوفددت،

انتصاب فقیهان باورمند به کاربست حیل در فقه در مناصب اضى القضات ،ا،درای حددود

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

را تحدت

سیطر ،فقهى و سلطه ضایى خود رار دهد .بده طدور معمدول ،در پدارادایمهدایى کده از حمایدت

دسددتگا ،حاکمیددت و ا بددال فرهنددگ عمددومى برخددوردار اسددت و مبنددای حددل و فصددل دعدداوی و

تنظددیم معیشددت و معدداش ددرار مددىگیرنددد ،مخالفددت بددا آن پیامدددهای ندداگواری بدده دنبددال دارد؛
همان طوری که در ،ریان محنه و حلیت نوشیدن نبیذ شاهد آن هستیم که مخالفان خویش
را به تمکین ا،باری وادار کرد و با مخالفان از سدر نخدوت و سدرکوب برخدورد نمدود؛ آن گونده کده

ابن حنبل تدا پدای ،دان در مقابدل ،ر یدان محنده ایسدتاد و تمدامى لدواز آن را بده ،دان خر یدد .در
2

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

 .1برای دیدن فضای چند طبى فقهیان عصر اما صادس ۷به پرسش های کلبى از فقیهان مدینه و امدا  ،ر : .الکوافی،
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خلیفدده  -کدده مجدری محندده بددود  -نزدیددک نمددود .در داسددتان الددزا مخالفددان بدده نوشددیدن نبیددذ،
1

ضدات دسدتگا ،خوفدت مخالفددان ایدن حکدم را مجددازات مدىکردندد و ایددن علدت فدرار برخددى از

فقیهان از مراکز درت بود .بنابراین با تو،ه بده چندین فضدای سدلطه ضدایى  -کده از حمایدت
2

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

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

دیگران را به رد و نفى احادیث نقل شدد ،از وی تشدوی نمدود و از ایدن طرید  ،خدود را بده اضدى

مدعا تصدریح محقد بحراندى اسدت کده معتقدندد احادیدث بیدانگدر مسدت نیات ر بدا در تعدارض

آشکار با عقل و نقل و آیات حرمت ربا است ،لدذا چدار،ای ،دز تقیدهای دانسدتن آنهدا نیسدت و

استناد به آنها در اثبات ،واز حیدل در ر بدا ممندوع اسدت .بده همدین سدان ،در مسد له حیدل در
3

مجازات نیز همین سلطه را شاهد هستیم.
سه .شخصیت دوگانه سفیان ثوری

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

در هدمگرایددى بددا رأی فقهددای عامدده اسددت .در صدددر گددزارش الد

الکووافی و پددیش از بیددان پاسددخ

شدداهد احتیدداط و د ددت امددا در پرسددش از نددا پرسددشگددر از راوی هسددتیم .از صدددر حدددیث ،بدده
ّ
ََ
داد َمک ّدى را بده
وضو این نکته به دسدت مدىآیدد کده سدفیان ثدوری تدوش مدىکندد َی ُح َیدى ُبدن ع ّب ا

دلیل اطمینان حضدرت بده ایشدان بدرای طدر پرسدش از امدا و دریافدت نظدر اصدلى وی تشدوی

نمایددد .لددذا خددودش بددا و،ددود امکددان ،پرسددش را بدده طددور مسددتقیم و بدددون واسددطه از امددا مطددر

نمىکند .اما نیز به دلیل اهمیت و حساسیت مس له از راوی پرسشگدر اصدلى مسد له را ،و یدا
مىشود که در ادامهَ ،ی ُح َیى ُبن َع َّب ااد خود را واسطه سفیان ثوری در طدر ایدن پرسدش از ایشدان
معرفى مدىکندد .ایدن نکتده از یدک سدو احتیداط و د دت امدا در پاسدخ بده ایدن مسد له را نشدانگدر
است و از سوی دیگر ،به و،ود اختوف نظر فقهدای عامده بدا نظدر امدا اشدار ،مدىکندد و اهمیدت

مس له تا حدی است که اما را به پرسش از شیعى یا زیرشیعى بودن پرسشگر اصدلى آن وادار
نمد د ددود ،اسد د ددت .بد د ددرای در عمی د د د اید د ددن ریند د دده تو،د د دده بد د دده شخصد د ددیت سد د ددفیان ثد د ددوری

ضددروری اسددت .سددفیان بددن سددعید بددن مسددروس ،بددا کنیدده أبددا عبددداهّلل ،از تبددار ثددور بددن عبددد
4

 .1همان ،ب.۸۲

 .2الصرا دالمستقیم ،ج ،۳ب.۲۴۲

 .3الح ائقدالناضرة ،ج ،۱۹ب.۲۶۲ – ۲۲۹

 .4المعارف ،ب.۴۹۷
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مندداة اسددت .سددفیان در اسددتماع حدددیث از مشددایخ یددادی تددوش نمددود و بسددیاری نی دز از وی
1

حدددیث نقددل کردنددد .شددماری از راو یددان سددفیان ثددوری از مشددایخ وی و برخددى نیددز از أ ددران او
بود،اند 3.منابع ر،الى اهل ّ
سنت سفیان ثوری را به دلیدل نقدل احادیدث فدراوان ،أمیرالمدؤمنین
2

در حدیث نامید،اند .اصحاب سفیان ثوری ،ایگدا ،علمدى و اخو دى وی را در همدان دوران
4

حیاتش کم نظیر ،لو ،داد ،،فضایل بسیاری برای او برشمردند و او را از تعدیل و توثید بدىنیداز
دانستند .در سال  ۱۲۲مری سفیان ثوری ،بعد از ایدنکده بداخبر شدد از سدوی خلیفده عباسدى
5

به اعدا با صلیب محکو شد ،است ،کوفه را به صد مکده تدر کدرد و در سدال ۱۶۷هجدری
6

در بصددر ،از دنی دا رفددت و وصددیت کددرد کتددابهددایش را در آتددش بسددوزانند .عبیددداهّلل بددن عبددد
7

الددرحمن کددوفى ،شدداگرد بر،سددته سددفیان ثددوری ،بعددد از مددرگ سددفیان در مسددند وی در کوفدده

نشست .عبیداهّلل سى هزار حدیث از سفیان شنید ،بود و کتابهدایش را در اختیدار داشدت.

سفیان ثوری با ابوحنیفه مخال

8

بود و او را گمرا ،مىدانست:

قمل ْسعت ب یقال ْسعت لفیمن یقال أبو تایفة ضمل مضص.

9

و از مدددرگ وی بسدددیار خوشدددحال شدددد؛ یدددرا اندیشدددههدددای وی در سدددتیز بدددا اسددداس اسدددو

مىدانست و و،ودش را بسیار شو برمىشمرد .وکیع بن ،را  ،سفیان را در مسد له شدفاعت
10

اهل کبائر همانند مر،ئه مىدانست .سفیان ثوری بر اما صادس ۷خدرد ،مدىگرفدت و ادب
11

را در محضر ایشان رعایت نمىکرد و بدا یدا نفد
12

زکیده و حامیدان آن مخدال

 .1همان،ا؛ تهذیبدالکمال ،ج ،۱۱ب۱۲۴؛ تذکرةدالحفاظ ،ج ،۱ب.۲۳۴
 .2تهذیبدالکمال ،ج ،۱۱ب.۱۶۱ - ۱۲۴
 .3همان.

 .4همان ،ب.۱۶۶

 .5همان ،ب.۱۶۸ - ۱۶۲
 .6همان ،ب.۱۶۸ - ۱۶۷
 .7المعارف ،ب.۴۹۸

 .8تذکرةدالحفاظ ،ج ،۱ب۳۱۲ - ۳۱۱

 .9بقاتدالمح ثیندبأصبهان ،ج ،۲ب.۱۱۳
 .10تاریخدبغ اد ،ج ،۱۳ب.۳۹۸

 .11تهذیبدالکمال ،ج ،۲ب.۱۱۲ - ۱۱۱
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 .12همان ،ج ،۲ب۸۷ - ۸۲

 .13سیردأعالحدالنبالء ،ج ،۷ب.۲۱ - ۲۳

بدود .زالدب
13

از سددوی دیگددر ،بددر پایدده تفسددیر نشددر یافتدده از سددفیان ثددوری ،وی هددمس دوی بددا رأی مجاهددد بدده
ن ْ
ْ
َ
كدكااضك ْكغ ًَُ َاف ْ
كث) بدده سددوگند أیددوب ۷و عددد
ُضك ِكُ ْب ِاَككهاواْككاات ْح َاك ا
اختصاصددى بددودن آیدده (واخككذ ِاَ َیك ِ ا ِ
تعمیم آن در موارد مشابه اعتقاد داشت؛ حال اینکه حسب ظاهر ذیل احادیث شدیعى ،ایدن
2

حکددم ابددل تعمددیم بدده زیددر أیددوب ۷اسددت .بددا پددذیرش فرضددیه تقیدده مددىتددوان گفددت ک ده امددا
صادس ۷بر خوف رأی سفیان ثوری ،مطاب رأی گفتمان فقهدى زالدب اهدل س ّدنت فتدوا داد،
اسددت .چدده بسددا سددفیان ثددوری بدده دنبددال کشد

ایشان مشکوتى را ر م بزند.

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

اندیشههای کومى و فقهى سفیان ثوری در مخالفت با مدرسه اهل بیت است.

1

رأی وا عددى حضددرت بددود تددا از ایددن طرید بددرای

چهار .حدیث کتاب تفسیر العیاشی

الکوافی کلیندى از طرید محمدد

بر پایه گزارش طبرسى در تفسیر مجمعدالبیان ،گدزارش الد

بن مسعود عیاشى سدمر ندی ( ۳۲۳س) ،از عباددمکی روایدت شدد ،اسدت .بده احتمدال دوی،
3

منبع طبرسى نسخه اصلى  -کامل و مسند  -کتداب تفسیردالعیاشوی اسدت .نسدخه کامدل ایدن

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

طبرسى رار گرفته که به روایاتى از این تفسیر ،به شدکل مسدند ،در سدور،هدای بعدد از کهد

نیدز

اسددتناد ،سددتهانددد؛ بددرای نموندده طبرسددى در سددور ،صددص ،ضددمن گددزارش روایتددى از تفسووویرد
العیاشی ،به تعدد طرس وی در نقل آن چنین تصریح مىکند:
و أوود ّنعیمیش ىف تفسی من ىلدة ط .

5

یا در سور ،انبیاء مىنویسد:
 ...و رو ّنعیمیش بإلامد ىلن ّحلسن بن ىللوّن.

6

این نقلها نشان مىدهد کهدتفسیردالعیاشی مسند بود ،است .آلوسى از مفسران اهل س ّدنت
 .1تذکرةدالحفاظ ،ج ،۱ب.۲۳۷ - ۲۳۶
 .2تفسیردالث رى ،ب.۲۶۳ – ۲۲۹
 .3مجمعدالبیان ،ج ،۸ب.۳۶۲

 .4ش اه دالتنزیل ،ج ،۱ب ،۱۳۴ب ،۱۷۳ب۱۷۸؛ ج ،۲ب ،۱۶۳ب.۲۳۳
 .5همان ،ج ،۷ب.۴۲

 .6همان ،ج ،۷ب.۲۶۷ ،۲۳۸ ،۹۴ ،۸۲
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نیددز بدده اسددناد عیاشددى اعتمدداد کددرد ،و روایدداتى را از طری د عیاشددى در تفسددیر خددود گددزارش کددرد،

است .این حدیث در نیمه دو تفسویردالعیاشوی اسدت کده تدا کندون نسدخهای از آن بده دسدت
1

نیامد ،است ،ولى چدون طبرسدى بده نسدخه کامدل ایدن تفسدیر دسترسدى داشدته ،بخدشهدایى از

آن ،از ،ملدده حدددیث مددورد بحددث ،را گددزارش کددرد ،اسددت .بدده نظددر مددىرسددد کدده طرید و مصدددر
عیاشى به این حدیث همان کتاب حسدن بدن محبدوب اسدت کده در طرید کلیندى نیدز مصددر

اصلى این حدیث است که از طری مجمعدالبیانددر تفاسیر روایى و صصنگاری پیامبران از

سددوی مؤلفددان امامیدده را ،یافتده اسددت؛ هددر چنددد امددروز ،ایددن حدددیث در نسددخه مو،ددود از تفسددیر
2

العیاشى و،ود ندارد .گزارش این حدیث در کتاب تفسیردالعیاشی ،با تو،ده بده دو رینده ذیدل،

فرضیه تقیهای بودن آن را تقویت مىنماید:

قرینه اول :کتاب تفسیردالعیاشی کهنترین منبع تفسدیری از آثدار شدناخته شدد ،امامیده اسدت

که حدیث عباد مکى از اما صادس ۷را در تفسیر آیده سدوگند أیدوب ۷گدزارش مدىکندد؛ یدرا

طبرسى این حدیث را در تفسیر همین سور ،از عیاشى گزارش مىکندد .ایدن سدبک گدزارش بدا
مشددرب مفسددران اهددل سد ّدنت سددازگاری بیشدتری دارد؛ یددرا پددیشتددر بیددان شددد کدده ایددن فقیهددان و
3

مفسران اهل ّ
سنت از ،ریان صحابه و تابعین هسنتد که ذیدل داسدتان أیدوب ۷در سدور ،ب

تددوش مددىکننددد آیدده سددوگند أیددوب ۷را بدده ،ددواز حیددل در فقدده اسددومى تفسددیر نماینددد .در ایددن
میان ،عیاشى نیز همانند مفسران اهل س ّدنت ایدن حددیث را از ،ملده احادیدث تفسدیری سدور،
ب در داستان أیوب ۷پنداشته و آن را در ذیدل داسدتان أیدوب ۷در سدور ،ب گدزارش کدرد،
است .به نظر مىآید که عیاشى به دلیل موافقت با فقیهان و مفسران اهل ّ
سنت این حدیث را

در کتاب تفسیر خود گزارش مىکندد .شداید دلیدل ایدن هدمگرایدى ،تد ثیر عوامدل زیدر مسدتقیم در
ایددن مهددم باشددد کدده بددا شخصددیت عیاشددى در پیونددد اسددت .توضددیح ،ایددنکدده عیاشددى در دور،

،ددوانى مستبصددر بدده مددذهب ش دیعه شددد و بددا ى عمددر و امددوال هنگفددت خددویش را بددرای تددرویح

معارف اهل بیت :و

کرد .عناوین آثار گزارش شد ،از عیاشى در مندابع ر،دالى ،گو یدای
4

ذوفنددون و ،ددامعاالطددراف بددودن وی در علددو اسددومى و زیددر آن اسددت .ایددن آثددار دویسددت اثددر
5

 .1روحدالمعانی ،ج ،۴ب۲۳۳؛ ج ،۶ب۷۷؛ ج ،۷ب۱۱۹؛ ج ،۱۲ب.۱۳۲
 .2بحارداالن ار ،ج ،۱۲ب۳۴۱؛ تفسیردن ردالثقلین ،ج ،۴ب.۴۶۶
 .3مجمعدالبیان ،ج ،۸ب.۳۶۲
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 .4رجالدالنجاشی ،ب.۳۲۳ - ۳۲۳
 .5الفهرست (ابن ندیم) ،ب.۲۴۴

1

به ارادات ایشان به اهل بیت  :به دنبال گزارش احادیثى در تفسیر خود باشد که از ا بال در
آثددار اهددل سد ّدنت نیددز برخددوردار باشددد؛ یددرا از همددان آزدداز بدده دلیددل نقددل اخبددار مخددال بددا ،ر یددان
حا کم در ماوراء النهر و خراسان احتمال مدىرفدت کده پدذیرش تدراث وی بدا تردیدد روبدهرو گدردد.

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

مکتوب است که آزا ین آن را کتابدالتفسیر گفتهاند .طبیعدى اسدت کده عیاشدى بدا تو،ده بده
پیشینه مذهبى خود ،شخصیتى محق و مطلع از احادیث و آثار اهل س ّدنت اسدت و بدا تو،ده

هم چنین از نظر محتوا نیدز بدا تو،ده بده رویکدرد شدیعى وی بایدد احدادیثى را گدزارش نمایدد کده در
گفتمان معاصر عیاشى  -که متمایل به عقلگرایى و حیل در فقه است  -کارآمد باشد.

قریندده دوم :بددا تو،دده بدده نفددوذ فقدده حنفددى در سددمر ند در ددرن دو هجددری محتمددل اسددت کدده
2

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

شایان ذکر است که تفسیردالعیاشی از تراث حدیثى ماوراء النهر دیم است که به دالیل دور

بودن از مراکز حدیثى تشیع در رن چهار هجدری و برخدى از مبدانى خداب رایدح میدان عالمدان

امامیدده ایددن دور ،در اعتبارسددنجى مصددادر حدددیثى سددمر ند چندددان اعتنددایى بدده ایددن تددراث در

حدددیث شددیعه نشددد ،اسددت .بدده نظ در م دىآیددد مدرسدده حدددیثى ددم بدده دلیددل هددمسددویى مشددرب

عقل گرایى عیاشى با فضل بن شاذان نیشدابوری در نقدل احادیدث عیاشدى احتیداط یدا اعدراض
کرد ،باشند؛ همان طور که آثدار خدود فضدل بدن شداذان نیدز بدا ایدن وضدعیت روبدهرو شدد .لدذا بدا
3

تو،ه به پیشینه مذهبى و استبصدار عیاشدى بده مدذهب شدیعه و گدرایشهدای خداب کومدى -
4
فکددری وی مت سددفانه آثددار وی چندددان در مدرسدده ددم و باددداد بددا ا بددال موا،دده نشددد ،اسددت .یددا
ایددن کدده عالمددان امامیدده در گددزارش از وی تقیدده کددرد ،باشددند .در مدرسدده باددداد نیددز وضددعیت بدده
همین سان است و به طور خاب ،نوع موا،هه شیخ طوسى با آثار عیاشى (با تو،ه به ،ایگدا،

ممتاز طوسى در مذهب امامیه در باداد) نقش مهمى در ا بدال و اعدراض بده آنهدا داشدته و در
ذهن فقیهان و مفسران بعدی امامیده اثدر گذاشدت .بده هدر روی ،عدد ا بدال محددثان و فقیهدان

امامیه به آثدار عیاشدى مدىتواندد رگدههدایى از هدمگرایدى و تقیدهآلدود بدودن آثدار وی بدا ،ر یدانهدای
فکری اهل ّ
سنت در ماوراء النهر باشد.
 .1الفهرست (طوسى) ،ب.۳۹۶

« .2علل گسترش فقه حنفى در ماوراء النهر تا پایان عصر سامانیان» ،ب.۲۷ - ۳۱

« .3تقریر دروس آیت اهّلل سید احمد مددی دربار ،فضل» ،ب ۷۷۳ - ۷۷۳و .۷۸۲ - ۷۸۳
،« .4ریان شناسى فکری امامیه در خراسان و ماوراء النهر» ،ب.۱۳۲ - ۷۹
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بررسی و نقد

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

سو مو عیت الز برای تقیده امدا صدادس ۷در هدمگرایدى بدا فقده حیدل در مسد له ا،درای حدد بدر
مددریا و،ددود دارد و از سددوی دیگددر ،ذیددل مو،ددود در گددزارش ال د

الکووافی کلینددى شددرطهددای

حدددیث تقیددهای چددون موافقددت بددا رأی فقهددای عامدده ،و،ددود راوی مشددکو (سددفیان ثددوری) در
فرایند صدور حدیث ،تعارض حدیث با آمدوز ،نبدوت ،یداسآلدود بدودن ذیدل حددیث ،ابهدا در

فرایند استنطاس را نیز داراست .بنابراین ،مىتوان بر پایه معیارهای تشخیص احادیدث تقیدهای
این حدیث را نیز از شمار این گونه از احادیث امامیه بر شمرد .با این حال ،چهار ابها فراروی

فرضیه تقیهای بودن این حدیث و،ود دارد:

اول .از یک سو ،نیک مىدانیم که حدیث تقیهای شایسته استناد و اسدتنباط عحکدم در فقده

امامیدده نیسددت؛ ولددى در سددوی دیگددر ،مؤلف دان در مقدمدده کتددب اربعدده حدددیثى امامیدده تصددریح
گرد،اند که از نگا ،آنان ،احادیث گدزارش شدد ،در ایدن کتدابهدا از صدحت و اعتبدار الز بدرای

فتوا برخوردار است .بنابراین ،احادیث این سه کتاب و از ،مله ذیدل مو،دود در گدزارش الد
1

الکافی در ا،رای حد بر زانى و زانیه مریا تقیهآلود نیست و احادیث مو،ود در این سده اثدر در
مقا بیان حکم وا عى هستند و تمامى صدر و ذیل آنها در مقا استنباط ،شایسدته اسدتناد و

افتدداء هسددتند .ممکددن اسددت بگددوییم کدده از مقدمدده آثددار ایددن سدده محدددث بددزرگ امامیدده مددىتددوان
چنددین حدددس علمددى زد کدده از نگددا ،آنددان ،تقیددهای بددودن حدددیث محددل بحددث مددا احددراز نشددد،

است .در مو عیت تردید نیز اصل بر عد تقیهای بودن صدور حدیث اسدت؛ مگدر ایدنکده ادلده
استواری برای اثبات آن داشته باشیم و نمىتوان هر حدیثى را تقیهای دانست.

دوم .شیخ طوسى در االستبصار به تقیدهای بدودن یدا تعدارض و اخدتوف ایدن حددیث بدا سدایر

احادیث امامیه نپرداخته است .سکوت شیخ طوسى بر خدوف روش وی در ار یدابى احادیدث

تقیهآلود و بیانگر این نکته اسدت کده از نگدا ،وی حددیث مدذکور تقیدهآلدود نیسدت؛ در زیدر ایدن

صددورت ،الز بددود شددیخ طوسددى در مقددا رفددع تعددارض آن بدده تو،یدده آن بددا راهکارهددایى از ،ملدده

تقیه اشار ،مىکرد .به همین سان ،فقیهان دیگر امامیه نیدز در تقیدهای بدودن ایدن حددیث اظهدار

نظر نکرد،اند.
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سوم .پیشفرض تقیهای بودن یک حدیث صدور آن از معصدو اسدت؛ ولدى بدر پایده برخدى از
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از این رو ،فرضیه تقیهای بودن این حدیث ،در بخش ذیل آن ،دچار چالش ،دی است.

چهار .و،ود این حدیث در کتاب تفسیردالعیاشی مدىتواندد ریندهای بدر تقیده وی باشدد ،ولدى

معضل ارسال سند این حدیث در تفسیر مجمعدالبیوان ابدل انکدار نیسدت و بدر پایده معیارهدای

وثوس سندی ر،الیان مت خر امامیه سند آن اعتبار استوار ی ندارد .در نمونههای مشابه ،برخدى

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

گزارشها عبارت ذیل مو،ود در احادیث شیعى در منابع پیش از کلینى گزارش نشدد ،اسدت.

از فقیهان معاصر امامیه دربار ،برخى از احادیدث مو،دود در نسدخه رایدح از تفسویردالعیاشوی بده

دلیل ضدع

ارسدال در سدند حددیث ،از فتدوا بده مضدمون آن خدودداری کدرد،اندد و بده اعدراض
1

فقهای امامیه از فتوای بر اساس آن استناد ،ستهاندد .در نتیجده ،بدر پایده رهیافدت سدندگرا ،بدا
2

استناد به آسیب ارسال سند ،اعتبار ایدن حددیث بده شددت کداهش خواهدد یافدت و از گردونده
اسددتناد در فقدده و تفسددیر خددارج خواهددد شددد .اعددراض عالمددان امامیدده نیددز از اسددتناد بدده احادیددث

فقهى مو،ود در تفسیردالعیاشی نیز مىتواند شاهدی بر ضع

آن تلقى شود.

بنددابراین ،بددا تو،دده بدده ایددن ابهامددات ،فرضددیه تقیددهای بددودن نیددز دارای اتقددان و ددوت الز در

اعتبارسنجى ذیل مو،ود در احادیث شیعى نیست.
 .3-1-2فرضیه حدیث مدرج

بددر پایدده ایددن فرضددیه ،مددتن ذیددل گددزارش الد

الکووافی ،بیددان راوی یددا افددزود ،صدداحب کتدداب

حددیثى اسددت و لددذا مدتن عبددارات حدددیث نیسدت ،بلکدده بعدددها در نسدخههددای حدددیثى بدددان
الحاس شد ،است .لذا تعری

مدرج بسیار شباهت دارد.
شواهد فرضیه

حدیث مدرج بر آن صادس است و به گونههای متندى حددیث
3

4

مستندات و پیشفرضهای تفسیر پارادایم مشهور از آیه سوگند أیوب۷

با تو،ه به ضع
ً
بسیار بعید و تقریبا ممتنع است که معصو در مقا بیان تفسیر صحیح و حکم وا عى چندین

بیانى را صادر کرد ،باشد؛ یرا مستلز تنا ا در رآن و انتساب ،هل به معصو است کده در
تضاد با دلیل عصمت است .از سوی دیگدر ،شدواهد ذیدل در ت ییدد فرضدیه ادراج در ایدن متدون

 .1کتابدالصالة مستند العروة الوثقى ،ج ،۴ب.۱۳۸ - ۱۳۲
 .2کتابدالصالة (اراکى) ،ج ،۲ب.۲۴۸
 .3الرواشحدالسماویه ،ب.۲۳۱
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ابل درنگ هستند:
یک .عدم ذکر در اصول اربعمأه حدیثی

حدیث اما صدادس ۷در بیدان ا،درای حدد بدر زاندى و زانیده مدریا در اصدول اولیده حددیثى

امامیه فا د عبارت ذیل در گزارش ال

کلینى ،صدوس و طوسى است .لذا رینهای بدر مددرج

بودن آن است .حدیث مورد بحدث در کتداب مسائلدعلیدبندجعفرد( ۲۲۳س) از ،ملده اصدول

حدددیثى کهددن امامیدده و مندابع نخسددتین فقهددى  -حدددیثى شددیعه ددرن دو و سددو هجددری چنددین
گزارش شد ،است:

و قمل لن ولال ّهّ ۹ىت بمم أة م یضة و و ص أ

می

قد بدع ىل و فخبیذه قذد

فل بمم أة .فقمنت ّملذ أة ن لذال ّه ۹أتیتذه ،فقلذت نذه أطعمذد و ّلذقد فقذد هذدع.

فقمل و تى أفعص با ،ففعص .فللد  -ولذال ّه  - ۹بغیذ بیاذة مملذة ِشذ وٍ ،ضذ بة

وّتدة ،و طر لبیله ،و مل یض

ّمل أة.

1

این حدیث در بداب الحددود قوربداالسوناددحمیدری ،تبو یدب شدد ،کتداب مسدائل علدى بدن

،عفر ،بدون تفاوت در متن نیز گزارش شد ،است .شایان ذکر است کتاب مسوائلدعلویدبوند
جعفر  ۷از اصول اربعم ئه شیعه در حددیث اسدت و مؤلفدان ،وامدع حددیثى متقدد امامیده از
2

احادیث آن در آثار خود بسیار استفاد ،کرد،اند .برخى از عالمان معاصدر امامیده در اسدناد ایدن

کتاب  -که بنا بر مشهور «عن على بن ،عفدر ،عدن أخیده» آمدد ،اسدت  -احتمدال «عدن علدى بدن
،عفددر ،عددن أبیده» را نیدز محتمددل دانسددتند .بددر پایده احتمددال اخیدر ،ایدن مددتن از امددا

خواهد بود؛ لکن بر پایه فرضیه مشهور نیز در محل بحث ما ابل استناد است.

صددادس۷

3

دو .عدم ذکر در منابع فقهی قرن سوم شیعه

ذیل مذکور در احادیث شیعى در منابع مکتوب فقهى و تفسیری پیش از کلینى نیز گزارش

نشد ،است؛ از ،مله این منابع مىتوان بده األ کاح یحیدى بدن حسدین یددی ( ۲۹۸س) اشدار،
کرد که حدیث فوس را بدون ذیل مذکور گزارش کرد ،است.
ً
یحیى بن حسین بن اسم ّرسى(۲۹۸ - ۲۴۲س) اصالتا متولد دم اسدت و افدزون بدر فرزانگدى

در فقه و حدیث به دلیل حمایت از ،ر یدانهدای سیاسدى یدیده و تعلد وی بده تبدار یددیان در
 .1مسائلدعلیدبندجعفر ،ب.۲۸۹
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صعد ،یمدن بده امامدت فکدری و سیاسدى یددیان هدادوی اهتمدا داشدت .األحکدا یحیدى بدن
1

حسین هر چند از ،مله تراث فقه نیمه استداللى یدیه در رن سو هجری است لکن بدر پایده
مقدمه این اثر هدف از نگدارش آن احیدای تدراث اهدل بیدت :و س ّدنت رسدول خددا ۹در فقده
اس ددت .روش وی بی ددان فت ددوا و س ددپ
2

بی ددان مس ددتندات آن از ددرآن ،س د ّدنت رس ددول خ دددا،۹

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

سال  ۲۸۴هجری مذهب یددی هدادوی را در یمدن پایده گدذاری کدرد و تدا پایدان عمدرش در شدهر

احادیث اهل بیت به ویژ ،اما على ،۷احادیث یدیه است و برخى از ابواب نیز فا د ایدن
4

3

مستندات بود ،و حاوی رأی فقهى یحیى بدن حسدین اسدت .در کتداب الحددود ایدن اثدر در در
5

بیان مستند حکم زندای مدریا بده حددیث رسدول خددا ۹اسدتناد ،سدته اسدت کده فا دد ذیدل

مذکور در احادیث شیعى است .عبارت این کتاب چنین است:
أو لدّ لن کمنم غیذ حموذانی ،و لن شذهدوّ ىلذر مذ ی

لذقمی أو مسذلال مستسذِق ّنذب ن

ممن و ی یق ّحلد فإن کمن حموام و م ،و لن کمن بک ّ نظ ّإلمم ىف لقممة ّحلذد ىللیذه نظذ ّ
هبذم ىل ذ ضذ بمع فعذص ،و لن

شمفیم لن وأ أنه یتمص أن یمع نه ىل ة ألوّط مث یضذ

وأ غی انا نظ وّ ّتد وأیه ىف ّناظ  .فقد اکذ ىلذن ولذال ّه ۹أنذه أىت ب ذص مذ ی
أصذذیف أتذذَب قذذد ط ذذت ىل ذ و ب اذذه  -یکذذمد میذذوع ىف بع ذ

ّنایب ۹بعثکال فیه مملة ِش وٍ فض به به ض بة وّتدة.

6

ّحلذذدیث  -قذذد زنذذم فذذدىلم

همان طوری که روشن است این حدیث در این کتاب فا د ذیل مذکور در احادیث شیعى

است و در کتداب دررداال ادیثدالنب یه از یحیدى بدن حسدین نیدز کده بده گدزارش احادیدث نبدوی

مورد استناد در األحکا اختصاب یافته است ،همین متن بدون ذیل آن گزارش شدد ،اسدت؛

هم چنین در شرو األحکا یحیى بن حسدین افدزود،ای در تتمده ایدن مدتن بده دسدت نیامدد در
حالى که به دلیل گرایش فکری یدیان به فقه حنفى زمینده بدرای گدزارش چندین تدو،یهى بدرای
رآنددى سددازی فقدده حیددل و،ددود دارد؛ ایددن در حددالى اسددت کدده یحیددى بدن حسددین بددر عکد

فقدده

حنفى این مس له را در کتاب الحدود و نه باب حیل  -که اثر وی فا د آن است  -گزارش کرد،
 .1األ کاح (یحیى بن الحسین) ،ج ،۲ب.۱۱ – ۹
 .2همان ،ج ،۱ب.۳۲ - ۳۲
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است و از مطالعه کتاب وی ایدن مهدم آشدکار اسدت کده چنددان میاندهای بدا کاربسدت حیدل در

فقه ندارد .در ،ایى از این اثر چنین تصریح دارد:

فإن ق ع صومه ف یقذدو ىلذر دفعذة بیلذة مذن ّحلیذص ،أو معذد مذن ّملعذمىن ،و ذىل ىللیذه
ّولت ام نل ه ین تى یکلهمم کمم أم ّه متتمبعنی.

1

و در ،ایى دیگری مىنویسد:
و نذذی

نذذه و و نلمظذذم أن یتع ضذذم نسذذف  ،و و أن یف ذ ّ مذذن ىللذذة یسذذی ة ی یقذذمن ّنوذذیم

معهذذم بیلذذة مذذن ّحلیذذص ،و مهذذم مؤصاذذمن ىلذذر أدیمهنمذذم و ىللهیمذذم أن یاظذ ّ ألنفسذذهمم فإنذذه و
یغبم ىلر ر هبمم ف من أم مهم ،وو یغیىل ىلاه ط من ل مهم.

2

از چگونگى گزارش زنای شخص مریا در االحکا به دست مىآید که یحیى بدن حسدین
ً
بدون باورمنددی بده فقده حیدل اساسدا حکدم زندای مدریا را همدان ترکده صدد تدایى شداخه خرمدا

مىدانست لذا در عبارت وی اشارتى به حیل و تخفی

مجازات مرد زناکار نشد ،است.

سه .تردید محدثان و فقیهان امامیه

بررسددى د ی د و عمی د ،وامددع حدددیثى و فقهددى امامیدده نشددان مددىدهددد کدده ذیددل مو،ددود در

احادیددث شددیعه را شددماری از فقیهددان و محدددثان امامیدده گددزارش نکردنددد .ایددن مهددم مددىتوانددد بددر

تردید آنها در عد اصدالت ایدن بخدش از حددیث بده دلیدل مددرج بدودن یدا مشدابه آن باشدد .بده
چند نمونه از این تردیدها اشار ،مىکنیم .شیخ صدوس این حدیث را در المقنع ،مشدابه مندابع

پیشا کلینى از امامیه ،یدیه و عامه چنین گزارش مىکند:

ُ
و هىت ولال ّه ۹ب ص کبی ّنب ن ىللیص ،قد ز ىن ،فأىت ولال ّه ۹بع ذان فیذه مملذة
3
ّحلد ،و ک أن یب ص ی
ِش ٍّ ،فض به ض بة وّتدة فکمن ی
تدا من تدود ّه.

این متن نقل به معنای حدیث مورد بحث ما در بیان حکدم زاندى مدریا اسدت کده پدیشتدر

گزارش متن آن گذشت؛ یرا فقط صدر آن را شیخ صدوس ،به بیان خود ،عبارتپدردازی کدرد،

اسددت و بقیدده حدددیث هماننددد سددایر گددزارشهددای ایددن داسددتان در منددابع حدددیثى عامدده و شددیعه
است .این حدیث با حدیث کلینى و حدیث صددوس در کتابدمندالیحضرهدالفقیه دو تفداوت
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یددک .عدددم اجددرای حددد بددر زانیدده ایددن حدددیث بددر خددوف گددزارش شددیخ صدددوس در کتووابدمووند
الیحضرهدالفقیه تصریح مىکند که حد فقط بر مدرد زنا کدار ا،درا شدد و بدرای زندى کده مدورد تجداوز

،نسى رار گرفته بود ،حدی تعیین و ا،را نگردید کده پدیشتدر در بدار ،آن در ،سدتار تفداوت اول

گزارش ال

کلینى با احادیث پیش از الکافی از همین بخش ،به تفصیل بحث کردیم و دلیل

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

اساسى دارد که نشان مىدهد این تفاوتها ناشى از ادراج است:

آن را بیان کردیم .این مهم رینه مىتواند رینهای بر یادت این ذیل و ادراج آن از سدوی ناسدخ

کتاب کلینى و تحریر مو،ود از آن نزد شیخ صدوس و شیخ طوسى باشد که حسب آن تحریر و

بنا بر اعتماد بر کلینى ،به همان نسخه اعتماد کرد ،و متن را به همان سان گزارش کردند.

دو .فقدان ذیل موجود در احادیث شیعی حدیث مورد بحث در المقنع شیخ صدوس فا د ذیل
ّ
مذکور در دیگر احادیث شدیعى اسدت ،ولدى شدیخ صددوس ،ملده «فکدان الحدد و کدر ،أن یبطدل
ّ ً
حدا من حدود اهّلل» را از بدان خدود بده عندوان تعلیدل در تسدریع ا،درای حدد بدر زاندى مدریا بیدان

کددرد ،اس دت .ایددن نکتدده نشددان مددىدهددد کدده گدداهى شددیخ صدددوس بددر حسددب عددادت خددویش در
احادیث فقهى نکات تحلیلى خود را از متن احادیث در تتمه آنها درج مىکرد ،که در مرحله

استنسا از آن ،به احتمال وی ناسخان این توضدیحات و تبیدینهدای شدیخ صددوس را تلقدى
حدیث کرد ،و بدون تفکیک از متن اصلى ،در ادامه حدیث ،کتابت کردند .ایدن ویژگدى دور،
انتقال نصوب به فتاوا در تراث نخستین امامیه است که شاهد آمیختگى اسدتنباط محددثان

فقیهى چون صدوس با متن حدیث هستیم، .الب ،اینکه محققدان المقنوع تصدریح کدرد،اندد

کده همددین ایددن حدددیث در الکووافی کلینددى و تهددذیب األحکدا شددیخ طوسددى و دیگددر آثددار شددیخ
ّ
الحد  »...گدزارش شدد ،اسدت .لدذا از نگدا ،آندان نیدز ایدن افدزود ،فقدط درد
صدوس تا ،مله «فکان
1

المقنع صدوس و،ود دارد و این نکته بدا فرضدیه ادراج هدمسدویى بدیشتدری دارد .البتده نگارندد،

در الکافی کلینى به این متن دست نیافتده اسدت .پدیشتدر گدزارش شدد کده در نسدخههدای نشدر
ُ َ َ ً ع َ َّ
َ
ع َ ً ع
َ ع
یافته از این منابع، ،مله «فضر َب به َّالر ع،ل ض ُر َبة و ضر َب ُت به ال َم ُرأ عة ض ُر َبة ث َّدم خلدى َسدبیل عه َما»

بعد از ،مله «فضربه ضربة واحدة» نیز و،ود دارد .به نظر مىآید که یا در بیان محققان المقنوع

خطددایى ر داد ،و در اثددر آن ایددن ،ملدده را ندیددد،انددد یددا ایددنکدده محققددان نسددخههددای در اختیددار
داشتند که ،مله ا،رای حد بر زانیه در آنها و،ود ندارد که در این صورت ،به طدور طدع ایدراد

و خطا به نسخههای نشر یافته و مو،ود از این سه کتداب بدر مدىگدردد و حددیث محدل بحدث از
 .1االستبصار ،ج ،۴ب.۲۱۱
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ادله حدیثى پدارادایم مشدهور خدارج اسدت و نیدازی بده ایدن همده بحدث و نظدر هدم نیسدت؛ لکدن

مت سفانه با تو،ه به وضعیت مو،ود ،چار،ای ،ز طى این مسیر علمى نبود .شدایان ذکدر اسدت

کدده در تحقی د ،دیددد الکووافی در مؤسسدده دار الحدددیث نیددز یافتدده ،دیدددی از نسددخه کهددن و

متفاوت با متن مشهور الکافی در نسخههای نشر یافته گزارش نشد ،است.

1

گزارش نقل به معنا شد ،این حدیث نیدز بددون ذیدل مدذکور بحدث مدا و همچندین بددون اشدار ،بده

ا،رای حد بر زانیه در الکافی کلینى و در همان باب ،ولى از طری دیگری چنین آمد ،است:

َ
َ ْ
یََ ،ىل ْن ُیو ُ َ َ ،ىل ْن ه َبذمن ْبذن ُىل ْر َم َ
َىل یُر ْب ُن ّ ْب ََّ َمیَ ،ىل ْن ُ َحم یَمد ْبن ىل َ
ذمنَ ،ىل ْذن ه ّن َع یَ ذم ،
َ ُ
َ
ُ
َ
َ
َىل ْن ه َىل ْ ذد ّهَ ۷قذمل َقذمل ه َىت َغ ُلذال ّه ۹ب ََ ُ ٍذص َدم ٍذمی َقوذی ٍ َق ْذد ُل َ
ذِق َب ْ ُنذه ،و ق ْذد
یَ َ ْ َ َ َ َ َ یَ َ َ َ َ
َ یَ ْ ُ ُ ُ َ ْ َ ْ َ َ َ ْ َ َ َ َ َ ْ َ َ ُ
ذر ،فقذمل نذه
ِّل َْهة َمم َىلل ْم ُت به ّو و قد دطص ىل
دغع ىلر و ب اه قد فلَ بممَه ٍة ،فقمنت
ُ
َ
ُ
ُ
َ َ
َُ ُ َ َ ََ َ ََْ ۹
ذذت؟ فقذذذمل َعذ ْذذم ،و ْمل َیکذ ْذذن ه ْتوذ َذذن .ف َوذ یذذع َد َغ ُلذذذال ّهَ ۹ب َوذ َذذَ و
غلذذذال ّه أز یذ
ُ
َ
ْ َ
2
ََ َ َُ
َ َ َ
َ
طفضه ،یمث َد َىلم بعب ٍ  ،ف َع ید ممئة ،یمث ض َر َبه ب َممر یه.

در آثددار شددیخ طوسددى نیددز همددین مددتن بدده همددین سددان گددزارش شددد ،اسددت .در گددزارش مددو
3

محسن فیا کاشانى در ال افی نیز ذیل مذکور و،ود ندارد .به دلیل این همدانى داسدتان ایدن
4

حدیث با حدیث مورد بحث ذیل مذکور نیز  -که حاکى از ا،رای حد بدر زانیده و اسدتناد بده آیده

سوگند أیوب ۷است  -باید در تتمه گزارش ب الکافی گزارش مىشد؛ ولى چنین نیست .به

نظر مى آید که همه این احادیث گزارش یک وا عده بدیش نیسدتند و در مدتن اصدیل و معیدار ،آن
ذیددل حدداوی ا،ددرای حددد بددر زانیدده و اسددتناد بدده آیدده سددوگند أیددوب ۷و،ددود نداشددته و از سددوی

ناسخان یا محدثان به عنوان استنباط فقهى و مت ثر از عامه درج شدد ،اسدت .محقد لنکراندى

به درستى همه این گزارشها را حکایتگر یک داستان مىدانست و بر آن ت کید داشت .یا بر
5

فرض پذیرش صدور آن از معصو  ،از باب تقیه صادر شدد ،اسدت کده البتده و،ده ضدع

تقیده

پیشتر بیان شد .این پرسش همچنان بىپاسخ ماند ،است که چگونده مؤلفدان ،وامدع متقدد
به تعارض گدزارش الد

و ب در الکوافی کلیندى تو،ده نداشدتند؟ آیدا فقدط صدد گدزارش و نقدل

حدیث داشتند؟ یدا ایدنکده هدر دو حددیث را صدحیح مدىدانسدتند؟ بندا بدر فدرض تقیده مدىتدوان
 .1الکافی ،ج ،۱۴ب.۲۳۱ - ۲۳۳
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دارد .از عبددارت فاضددل مقددداد دو نکتدده ابددل اسددتنباط اسددت :اول ،ایددنکدده در حدددیث مددورد
1

اسدتناد وی ،ذیددل حداوی ا،ددرای حددد بدر زانیدده و،ددود نددارد و دو  ،ایددنکدده در الحداس آیدده سددوگند

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

گفت کده گدزارش ب کلیندى زیدر تقیدهای اسدت و کلیندى آن از طرید علدى بدن ابدراهیم مدى ،از
مشایخ وی گزارش کرد ،است؛ ولى حدیث نخست و مورد بحدث مدا از طرید َی ُح َیدى ُبدن َع َّبداد
ّ
َُمکى تقیهای است .فاضل مقداد سیوری نیز در اصالت ذیل مو،ود در احادیث شیعى تردیدد

أیدوب ۷بدده عنددوان مصدددر رآنددى ایددن حکددم تردیدد ،دددی دارد .لددذا آن را بددا ،ملدده طعددى بیددان
نمىکند .این برخورد نشان مىدهد کده او نیدز در حددیث بدودن ذیدل مدورد بحدث ،تردیدد ،ددی
دارد و آن را در حد یک احتمال و فرضیه ممکن مطر مىکند.

محققان با مطالعات تطبیقى و روششناسى آثار حدیثى  -فقهى شدیخ صددوس و شدیخ طوسدى

این نکته را تذکر داد،اند که در برخى از آثار صدوس و طوسى از ،مله کتابدمندالدیحضرهدالفقیوه و
2

تهووذیبداأل کوواح ادراج ر داد ،اسددت .لددذا بایددد احتیدداط و د ددت الز را در تفکیددک توضددیحات
3

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

است که در متون دسته اول احادیث شیعى نیز ذیدل مدذکور در کتابدمندالدیحضورهدالفقیوه از سدوی

شددیح صدددوس درج شددد ،باشددد و از آنجددا بدده سددایر آثددار حدددیثى امامیدده را ،یافتدده اسددت و چدده بسددا در
تصحیح نسخه الکافی کلینى نیز این بخش از سوی صاحب نسخه به تتمده حددیث الکافی افدزود،

شد ،است و همدین نسدخه نیدز در اختیدار شدیخ طوسدى درار گرفتده اسدت و از ایدن طرید در تهوذیبد
األ کاحدرا ،یافتده اسدت؛ هدر چندد کده پدیشتدر بیدان کدردیم در المقنوع شدیخ صددوس ایدن ذیدل و،دود
ندارد .به نظر مىآید که دلیل این امر ت لی المقنع بعد از کتابدمندالدیحضرهدالفقیه اسدت کده شدیخ
صدوس از ذکر ذیل مذکور خودداری کرد ،است.
بررسی و نقد

علو سند و تقد تاریخى کتاب قربداالسناد بر کتدب اربعده حددیثى امامیده مسدتلز تدر،یح

گزارشهدای آن بدر گدزارشهدای معدارض بدا آن در مندابع متد خر اسدت .بده عبدارت دیگدر ،مصدادر
اولیه حدیثى شیعه به دلیل مر،عیدت بدر ،وامدع حددیثى متد خر از آنهدا عیدار سدنجش د دت و

 .1کنزدالعرفاندفیدفقهدالقرآن ،ج ،۲ب.۳۴۲
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ضبط منابع مت خر از خود هستند و اطمینان و اعتماد بیشتری به این مصادر و،ود دارد .لدذا
در صورت و وع تعارض یا اختوف در متن میان احادیث این مصادر با گدزارش مندابع حددیثى

مت خر ،متن مصادر اولیه تر،یح دارد .این ادعا بده معندای منا شده در د دت و اتقدان کلیندى در
گزارش متون احادیث نیست ،بلکه برایند مقایسه گزارش مو،دود از الکافی بدا مصدادر آن نشدان
از نوعى تاییدر در مدتن دارد کده محتمدل اسدت نسدخه در اختیدار کلیندى از حددیث مدورد بحدث
دچددار آسددیب ادراج ناسددخ یددا راوی بددود و از ایددن طری د در الکووافی را ،یافتدده اسددت .لددذا بددا ایددن

احتمال ،فرضیه ادراج با ضابط بودن کلینى در حدیث منافاتى ندارد.

هر چند از نظر فقیهان امامیه ،بر پایه معیارهای دانش اصول فقده ،گدزارش حددیث مدورد بحدث در

کتدداب یحیددى بددن الحسددین بدده معنددای حجیددت و اعتبددار آن بدده عنددوان دلیددل شددرعى نیسددت ،لکددن

آ گداهى و مرا،عده بده آن خدالى از فایددد ،فقهدى نیسدت .حددا ل کددارکرد و فایدد ،آن تقو یدت طرید نقددل

این حدیث از اسانید زیر امدامى و استوارسدازی و تصدحیح انتقدادی مدتن حددیث بدر اسداس مصدادر

زیر امامى است؛ حتى در استفاضه و اثبات تعدد طرید نقدل حددیث نیدز مدؤثر اسدت و اطمیندان بده

الکوافی کلیندى در گدزارش مندابع یدیده و

صدور آن از معصو را افزایش مدىدهدد؛ لکدن گدزارش الد
اهددل سد ّدنت فا ددد ذیددل مو،ددود در گددزارش کلینددى اسددت .بدده طددور خدداب ،ا گددر ایددن حدددیث در منددابع
یدی پیش از کلینى دارای افزود،ای در ذیل آن بود ،زمینه مناسبتر و انگیز ،ویتدری بدرای نقدل آن

و،ددود داشددت؛ یددرا ایددن ذیددل هددمسددویى بیشددتری بددا گددرایشهددای یدیدده بددا فقدده حنفددى دارد ،ولددى در
،وامع فقهى  -حدیثى یدیه پیش از کلینى چنین ذیلى به دست نیامد.
سوم .دستاورد

بر پایه این پژوهش روشن شد که ظاهر ذیدل مو،دود در گدزارش الد

الکوافی کلیندى مسدتعد

ایدن برداشدت اسدت کده از آن بددرای بده پدذیرش ،دواز حیدل در مسد له ا،درای حدد زندا بدر شددخص

مریا از سوی کلینى استدالل شود ،ولى به دلیل منا شات ،دی در اعتبار ذیل این گزارش

و فقدان آن در گدزارش ب کلیندى ایدن اسدتدالل نادرسدت اسدت و هدمگرایدى کلیندى بدا پدارادایم
مشددهور ،ددواز حیددل در فقدده اسددومى را در مس د له زنددای مددریا نمددىتددوان اثبددات کددرد .از نگددا،
نویسند ،شواهد فرضیه مدرج بودن ذیل گزارش ال

الکافی در مقایسده بدا فرضدیههدای دیگدر از

وت بیشتری برخوردار اسدت؛ هدر چندد کده فرضدیه تقیدهای بدودن صددور آن نیدز شایسدته درندگ
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است .بنابراین ،از رویآورد به فرضیه تقیه یا فرضیه ادراج در تو،یه و،ود ایدن ذیدل در گدزارش

ال

الکافی و دیگر احادیدث شدیعه گریدزی نیسدت .محتمدل اسدت در متدون دسدته اول شدیعى

سایر آثار حدیثى امامیده را ،یافتده اسدت و چده بسدا در تصدحیح نسدخه الکوافی کلیندى نیدز ایدن

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

پیشتر بیان کردیم دردالمقنع شیخ صدوس این ذیل و،ود ندارد .به نظر مىآید که دلیل این امر

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

ذیل مذکور در کتابدمندالدیحضرهدالفقیوهداز سدوی شدیح صددوس درج شدد ،اسدت و از آنجدا بده

تد لی دالمقنع بعدد از کتابدموندالدیحضورهدالفقیوه اسدت کده شدیخ صددوس از ذکدر ذیدل مدذکور
ً
خودداری کرد ،است .البته محتمل اسدت کده ذیدل مو،دود در گدزارش الد دالکوافی احیاندا در
نسخههای این حدیث در م یا باداد عصر کلینى بدان الصاس شد ،است .لذا فرضدیه و،دود
تحریرهای رازی و بادادی از الکافی محتمل خواهد بود .در صورت ت یید این فرضدیه مدىتدوان

گفت که تحریر مو،ود از گزارش ال

در الکافی با فضای فقهى و عقدلگرایانده حداکم در بادداد

عصدر کلینددى انطبدداس بیشدتری دارد؛ یددرا مددذاهب فقهدى حنفددى و شددافعى روزگدار کلینددى تددوش

مىکردند از آیه سوگند أیوب، ۷دواز حیدل را اسدتنباط نمایندد و ایدن حددیث بدا هدر فرضدیهای
دربار ،ذیل آن مىتوانست بنمایه مناسبى برای گفتگو با این مذاهب باشد.
کتابنامه
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سو ۱۴۳۶ ،س.

هعداد :سید حسن موسوى خرسان ،بیروت :دار األضواء ،چا
 -بحاراالن ار ،محمد با ر مجلسى( ۱۱۱۱س) ،بیروتٔ :موسسۀ الوفاء ،چا

دو ۱۴۳۳ ،س.

 پارادایمدجمالدی سف۷ددردتفسیردقرآن ،على راد ،مشدهد :بنیداد پدژوهشهدای آسدتان ددسرضوی ،چا

اول.۱۳۹۹ ،

 توواریخدبغوو اد ،خطیددب بادددادی( ۴۶۳س) ،تحقی د  :عبدددالقادر وفددا ،بیددروت :دار الکتددبالعلمیة ،چا

اول۱۴۱۷ ،س.

ّ ُ
ّ
دفیدخصائصداألئم
اصداال ّم
اص (تذکرةدخ
 -تذکرةدالخ ّ د

ع
بن ف ّ
رزلى بن عبداهّلل

 ،):یوس
المعروف بسبط ابن الجوزی ( ۶۲۴س) ،تقدیم :الس ّدید ّ
محمدد صدادس بحدر العلدو  ،طهدران:

مکتبة نینوى الحدیثة.

 تفسیرداآلل سید(روحدالمعانیدفیدتفسیردالقورآندالعظویمدوالسوبعدموندالمثوانی  ،أبدو الفضدلشدددهاب الددددین محمدددود آلوسدد ّدى باددددادى ( ۱۲۷۳س) تحقید د محمدددود شدددکرى ،بیدددروت:
دار هحیاء التراث ،چا

چهار ۱۴۳۲ ،س.

007

علوم حدیث ،سال بیست و ششم ،شماره دوم

 تفسوویردالثوو رى ،أبددو عبددد اهّلل سددفیان بددن سددعید بددن المسددروس الثددوری ،بیددروت :دار الکتددبالعلمیة ،چا

اول۱۴۳۳ ،س.

 تفسوویردالقوورآند(تفسوویردالصوونعانی  ،عبددد الددرزاس بددن همددا الصددنعانى (  ۲۱۱س) ،تحقید :مصطفى مسلم محمد ،ریاض :مکتبة الرشد للنشر والتو یع ،چا

اول۱۴۱۳ ،س.

 تفسوویردنوو ردالثقلووین ،عبدددعلى بددن ،معدده عروسددى حددویزی ،ددم :انتشددارات اسددماعیلیان،۱۴۱۲س.

 تفصوویلدوسووائلدالهوویع دإلوویدتحصوویلدمسووائلدالهووریع ّ ،محمددد بددن حسددن حد ّدر عدداملى
( ۱۱۳۴س) ،تحقی  :مؤسسه آل البیت :م :مؤسسه آل البیت ،:دو ۱۴۱۴ ،س.
 تهوذیبداأل کواحدفویدشورحدالمقنعو  ،أبدو ،عفدر ّمحمدد بدن حسدن معدروف بده شدیخ طوسددى
( ۴۶۳س) ،بیروت :دارالتعارف ،اول۱۴۳۱ ،س.

 -تهذیبدالکمال ،یوس

 -الح ائقدالناضره ،یوس

بن عبدالرحمن حاف مزی ،بیروت :دارالکتب العلمیه۱۴۲۲ ،س.
بحرانى ،م :انتشارات ،امعه مدرسین م۱۴۳۹ ،س.

 الخالف ،أبدو،عفر محمدد بدن الحسدن الطوسدى ( ۴۶۳س) ،تحقید  :علدى خراسدانى و ،دوادشهرستانى ،م :مؤسسۀ نشر اسومى ،چا

اول۱۴۱۷ ،س.

 دراساتدفیدعلمدال رایهد(تلخیصدمقبواسداله ایو  ،عبدد اهّلل مامقدانى ،تلخدیص :علدىاکبدرزفارى ،تهران :سمت۱۳۸۸ ،ش.

 دعووائمداالسووالح  ،ابددو حنیفدده اضددى نعمددان تمیمددى مار بددى ،تحقید آصدبیروت :دار االر م۱۴۱۸ ،س.

بددن علددى اصددار،

 رجالدالنجاشی ،أحمد بدن علدى نجاشدى ( ۴۲۳س) ،تحقید  :سدید موسدى شدبیرى زنجدانى،م :مؤسسة النشر اإلسومى ،چا

ششم۱۴۱۸ ،س.

 رسائلدفیددرای دالح یث،دابو الفضل حافظیان ،م :دار الحدیث ،چاّ
الرواشحدالسماویهّ ،
محمد با ر حسینى استرآبادى ،تحقی  :زومحسین صدیریههدا و نعمدة
اهّلل ،لیلى ،م :دار الحدیث۱۳۸۳ ،ش.

اول۱۴۲۴ ،س.

 السرائردالحاوىدلتحریوردالفتواوى،دابدو ،عفدر ّمحمدد بدن منصدور بدن احمدد بدن ادر ید
( ۲۹۸س) ،تحقی و نشر ،مّ :
مؤسسه نشر اسومى ،چا دو ۱۴۱۳س.
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ّ
حلدى

محمد بن یزید بن ما،ه زویندى ( ۲۷۲س) ،تحقید ّ :
 سنندابندماج  ،أبو عبداهّلل ّمحمدد فدؤاد
عبدالبا ى ،بیروت :دار هحیاء التراث۱۳۹۲ ،س.

عبدالقادر عطا ،بیروت :دارالکتب العلمیة ،چا

اول۱۴۱۴ ،س.

 سید احمد مددی ،شر مکاسب محرمه سال ( ،۱۳۸۹سهشنبه ،۸۹ / ۸ / ۴ ،ج .)۱۹ع
 سیرداعالحدالنبالء ،أبو عبدداهّلل ّمحمدد بدن احمدد ذهبدى ( ۷۴۸س) ،تحقید  :شدعیب ارندؤوط،
بیروتّ :
مؤسسه رسالة ،چا

دهم۱۴۱۴ ،س.

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

 السنندالکبورى،دأبدى بکدر أحمدد بدن الحسدین بدن عل ّدى البیهقدى ( ۴۲۸س) ،تحقید ّ :محمدد

 شرحدصحیحدمسولم ،یحیدى بدن شدرف ندووى دمشدقى (۶۷۶ - ۶۳۱س) ،بیدروت :دارالکتدابالعربى۱۴۳۷ ،س.

 ش اه دالتنزیل ،عبیدد اهّلل بدن عبدد اهّلل النیسدابوری (الحدا کم َالح َسدکائى) (س ۲س) ،تحقید :
ّ
محمد با ر المحمودی ،تهران :وزارة الثقافة و اإلرشاد اإلسومى۱۴۱۱ ،س.
 الصرا دالمسوتقیمدإلویدمسوتحقیدالتقو یم ،یدن الددین أبدو ّمحمدد عل ّدى بدن یدون
البیاضى النباطى ( ۸۷۷س) ،تحقی ّ :
محمد بدا ر البهبدودى ،طهدران :المکتبدة المرتضدویة،
العداملى

چا

اول۱۳۸۴ ،س.

ّ

 بقاتدالمح ثیندبإصوبهاندوالو اردیندعلیهوا ،عبدد اهّلل بدن ّحبدان ( ۳۶۹س) ،تحقید  :عبدد
الافور عبد الح ّ البلوشى ،بیروت :مؤسسة الرسالة ،چا دو ۱۴۱۲ ،س.
 العلل ،احمد بن حنبل ( ۲۴۱س) ،تحقی  :وصىاهّلل ،بیروت :المکتب االسومى۱۴۳۸ ،س. عم ةدالقارى ،أبو ّمحمد محمود بن أحمد العینى ( ۸۲۲س) ،بیروت :دار هحیاء التراث العربى.

 غریووبدالح و یث ،أبددو عبیددد اسددم بددن سددو الهددروی ( ۸۳۸س) ،حیدددرآباد :وزارة المعددارف،بیروت :دار الکتب العلمیه ،چا

اول۱۳۸۴ ،س.

 الفائقدفیدغریوبدالحو یث ،أبدو القاسدم محمدود بدن عمدر الزمخشدری ( ۲۸۳س) ،بیدروت :دارّ
العلمیة۱۴۱۷ ،س.
الکتب
 فتحدالبارى ،أحمد بن على العسقونى (ابدن حجدر) ( ۸۲۲س) ،تحقید  :عبدد العزیدز عبدد اهّللبن باز ،بیروت :دار الفکر۱۳۷۹ ،س.
محمدد بدن ّ
 الفص لدالمختارة،دأبو عبدد اهّلل ّمحمدد بدن نعمدان عکبدرى معدروف بده شدیخ مفیدد
( ۴۱۳س) ،بیروت :دار المفید ،چا دو ۱۴۱۴ ،س.
ّ
 الفهرست،دأبدو الفجدر ّمحمدد بدن هسدحاس النددیم ( ۴۳۸س) ،تحقید  :رضدا تجددد الحدائری،
تهران :مطبعة ،امعة۱۳۹۱ ،س.
 الفهرست،دأبدو ،عفدر ّمحمدد بدن حسدن طوسدى ( ۴۶۳س) ،تحقید  :شدیخ ،دواد ّیدومى ،دم:
ّ
مؤسسه نشر اسومى ،چا اول۱۴۱۷ ،س.
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العباس عبداهّلل بن ،عفر الحمیری ّ
القمى ( بعد ۳۳۴س) ،تحقی ّ :
 قربداإلسناد ،أبو ّمؤسسة
آل البیت  ،:مّ :
مؤسسة آل البیت  ،:چا اول۱۴۱۳ ،س.
 -الکافی ،محمد بن یعقوب کلینى ،م :دار الحدیث۱۳۸۷ ،ش.

 کتابداأل کاحدفیدالحاللدودالحراح ،یحیى بن الحسین بن القاسم بدن ابدراهیم بدن اسدماعیلبن ابراهیم ابن الحسن بن الحسن بن على بن أبى طالب ،۷تحقی  :أبدو الحسدن علدى بدن

احمد بن ابى حریصه۱۴۱۳ ،س.

 کتاب من ال یحضر ،الفقیه ،ابو ،عفر ّمحمد بن عل ّدى بدن حسدین بدن بابو یده مدى معدروف بده
ّ
زفارى ،مّ :
مؤسسه نشر اسومى۱۴۱۳ ،س.
شیخ صدوس ( ۳۸۱س) ،تحقی  :على اکبر
ّ
 کنزدالعرفواندفویدفقوهدالقورآن ،أبدو عبدداهّلل المقدداد بدن عبدداهّلل السدیورى الحلدى ( ۸۲۶س)،تحقی ّ :
محمد با ر البهبودى ،تهران :المکتبة المرتضویة ،چا اول۱۳۸۴ ،س.

ّ
دفیدفقهداإلمامی د؛دأبو ،عفدر ّ
محمدد الحسدن المعدروف بالشدیخ الطوسدى ( ۴۶۳س)،
 المبسّ
تحقی ّ :
محمد ّ
تقى الکشفى ،طهران :المکتبة المرتضویة۱۳۸۷ ،ش.
 مجمووعدالبیووان ،الفضددل بددن الحسددن الطبرسددى( ۲۴۸س) ،بیددروت :دارالمعرفددة ،چدداسو ۱۳۷۲ ،ش.

۱۴۳۶س ،و تهران :ناصرخسرو ،چا
 محاسندالتأویلّ ،محمد ،مال الدین اسمى ،بیروت :داراحیاء التراث العربى بىتا.

اول،

 مسائلدعلیدبندجعفردودمسوت رکاتها ،علدى بدن ،عفدر العریضدى ،تحقید  :مؤسسده آل البیدتالحیاء التراث ،بیروت :مؤسسه آل البیت الحیاء التراث۱۴۱۳ ،س.
ّ
المصوونف (المصددن لعبددد الددرزاس) ،أبددو بکددر عبددد الد ّدرزاس بددن ّ
همددا الصددنعانى ( ۲۱۱س)،
العلمى۱۳۹۳ ،س.

تحقی  :حبیب الرحمن األعظمى ،بیروت :منشورات المجل
 المعووارف ،أبددو ّمحمددد عبددد اهّلل بددن مسددلم الدددینوری (ابددن تیبددة) ( ۲۷۶س) ،تحقید  :ثدروت
عکاشة ،القاهرة :دار المعارف ،چا دو ۱۳۸۸ ،س.
َّ
الط َبرانددى ( ۳۶۳س) ،تحقید  :حمدددی عبددد المجیددد
 المعجوومدالکبیوور ،سددلیمان بددن أحمدددَّ َ
السلفى ،بیروت :دار هحیاء التراث العربى  -ریاض :دار ابن الجوزی۱۴۱۸ ،س.
على ابن بابویه ال ّ
 المقنع (المقنع للصدوس) ،أبو ،عفر ّمحمد بن ّ
قمى (الشیخ الصددوس) ( ۳۸۱س)،
مؤسسة اإلما الهادی ،۷مّ :
تحقی ّ :
مؤسسة اإلما الهادى ،۷چا اول۱۴۱۲ ،س.
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 النهای دفیدغریوبدالحو یثدواألثور ،أبدو السدعادات مبدار بدن مبدار الجدزری المعدروف بدابن األثیدر( ۶۳۶س) ،تحقی  :طاهر أحمد الزاوی ،م :مؤسسۀ هسماعیلیان ،چا چهار ۱۳۶۷ ،ش.

۱۳۹۳س.

 ال و افیّ ،محمددد محسددن بددن مرتضددى الفددیا الکاشددانى ( ۱۳۹۱س) ،تحقید  :ضددیاء الدددین
الحسینى اإلصفهانى ،هصفهان :مکتبة اإلما أمیرالمؤمنین ّ
على ،۷چا

« -تحلیل انتقادی نظریه رائت مدر،ه رآن» ،ب.۲۱۲ - ۱۸۹

اول۱۴۳۶ ،س.

بازتاب پارادایــم فقه حیل در الکافى کلینى

 -النهای دفیدمجرددالفقوهدودالفتواوى ،محمدد بدن حسدن طوسدى ،بیدروت :دار الکتداب العر بدى،

 «تقریر دروس آیدت اهّلل سدید احمدد مدددی در بدار ،فضدل» ،احمدد مدددی ،خ رشوی دشورقددردس هدس حدهجرى:دفضلدبندشاذاندنیهاب رى ،ب ۷۷۳ - ۷۷۳و .۷۸۲ - ۷۸۳
 «،ریانشناسى فکری امامیه در خراسان و مداوراء النهدر» ،محمدد تقدى سدبحانى و سدید اکبدرموسوی تنیانى ،تحقیقات کومى ،شمارۀ  ،۴بهار ۱۳۹۳ش.

 «علل گسترش فقه حنفى در ماوراء النهر تدا پایدان عصدر سدامانیان» ،محمدد عدادل ضدیایى وموسى عزیزی ،پژوههنامهدتاریخداسالح ،ش۱۳۹۱ ،۷ش.
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