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   .1394ترجمه احمد رضا خواجه فرد، تهران، نشر میزان، زمستان  ،2هاي نظریه فقهی در اسالمخاستگاهیوزف شاخت،  

) اسالم شناس آلمانی تبار از جمله محققان غیر مسلمانی است که بیشترین مطالعات و 1969یوزف شاخت (متوفی  چکیده:

از میان آنها دو کتاب  هاي فقه، حدیث، کالم و تاریخ علم اختصاص داد. او آثاري بر جاي گذاشت کهتحقیقات خود را به زمینه

صصی در ) کتابی است کامال تخ1950(چاپ او  و حدود شصت مقاله به فقه، تاریخ فقه و اصول فقه اختصاص دارد. کتاب اول

د خواه به فارسی بررسیکیفیت ترجمۀ آن این مقاله که در  "سنّت"گیري منابع فقه اسالمی و به طور خاص روند شکلۀ زمین

هاي مطالعات ) براي دانشجویان رشتهv، ص 1964) به گفتۀ خودش (1964(چاپ  3درآمدي بر فقه اسالمی او . کتاب دومشد

به در جاي خود باید آنها را بررسی کرد اما دارد که به فارسی اسالمی نوشته شده و تخصصی نیست. این کتاب هم سه ترجمه 

ها هایش را در این ترجمهتواند ادعاهاي اصلی شاخت و استداللینظر نگارنده هیچ کدام چنان که باید نیستند و خوانندة آن نم

شواهدي کتاب اول اندکی از ترجمه  دهد با بررسی بخشکوشم تا آن جا که صفحات مجله اجازه میدر این مقاله می دریابد.

مفهومند و سزاوار بود در هایش گنگ و نااست اما ترجمهارائه کنم که نشان دهد مترجم در عین حال که زحمت بسیار کشیده

کردند. آنچه نصیب خوانندة فارسی زبان این چنین کار سختی هم او و هم ناشر (میزان) احتیاط و دقت بسیار بیشتري می

چندان نیست که بتواند بر اساس آن در موافقت یا مخالفت با شاخت رأیی داشته باشد. روشم در ارائه شواهد و  ،شودکتاب می

دهم و سپس به سراغ چند ادعاي اصلی شاخت را توضیح می ،ن است که بعد از طرح چهار نکتۀ کلیدي مقدماتیتایید ادعا ای

معادل کلمات محل نزاع  ،هاروم. در ترجمۀ پیشنهادي جملهبازتاب این ادعاها در ترجمۀ فارسی به همان شکل چاپ شده می

ام. در همۀ موارد همۀ جمله انگلیسی را نقل نکرده ،دیت صفحات مجلهام ولی به دلیل محدورا در پانویس (و نه در متن) آورده

  خود به داوري خواهد نشست.  ،خواننده با مطالعۀ توضیحات و مقایسۀ ترجمۀ پیشنهادي و ترجمۀ چاپ شده

                                                           
. سپاسگزارم از دکتر مھدی سردانی، استاد سابق دانشگاه بوخوم، دکتر سید علی آقایی، ھمکارم در بنیاد، و خانم نفیسھ پایدار، دانشجوی ١

تحقیقات دانشگاه آزاد کھ از سر لطف این مقالھ را با حوصلھ قبل از انتشار خواندند و ھر یک نکات مفیدی را دکتری فقھ در واحد علوم و 
 یادآور شدند. در عین حال، ھر خطایی در این نوشتھ باشد مسئولیت آن بر عھدۀ خودم است.

  عنوان اصلی کتاب چنین است: ٢
Joseph Schacht, The Origins of Muhammadan Jurisprudence (Oxford: Clarendon Press, ١٩٥٠). 
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   عنوان کتاب ۀتوضیح کوتاهی در باب ترجم نکته اول:

در یک مقاله هم   jurisprudenceتا چند دهۀ قبل در بسیاري از تحقیقات غیر مسلمانان در بارة فقه و اصول فقه گاهی کلمه 

رفت و هم به معناي اصول فقه و تفکیک این دو در نظر مؤلف و به تبع آن براي خواننده آسان نبود. به معناي فقه به کار می

نوشته یوزف شاخت چنین است. اما در  ،(ویرایش دوم)، چاپ الیدن هلند المعارف اسالم ةدائردر  "شریعت"براي نمونه مدخل 

، fiqh ،Islamic law، براي اصول فقه و کلمات  juridical methodology و legal theoryهاي اخیر، غالبا اصطالح دهه

Muhammadan law ،4Shariʽa  وjurisprudence  توان کتاب محل بحث ما که نام فارسی آن را می 5رود.براي فقه به کار می

جز  -نامید از جمله مواردي است که در آن مرز دقیق میان فقه و اصول فقه و اصطالحات مربوط به هریک  منابع فقه اسالمی

ر بارة آید) داست. شاخت به طور عمده با رویکردي تاریخی (توضیح آن در ادامه مقاله میرعایت شده - در مواردي معدود

چگونگی شکل گیري یکی از منابع فقه یعنی تاریخ شکل گرفتن سنّت رسول اهللا (ص)، چگونگی پیدایش احادیث و قواعد 

ها در علم اصول فقه است، اما همان طور که است. جاي این بحثهاي فقهاي متقدم تحقیق کردهفقهی و روند تکامل استدالل

پردازد. در اند و به این اعتبار به فقه و تاریخ فقه نیز میات ادعاهایش احادیث فقهیهاي او براي اثبمثال شاخت خودش گفته

و در در عنوان کتاب  Jurisprudenceاست. مترجم،  "سنّت"دهد که مرادش از منابع به طور عمده مقدمه توضیح می

در نزد آشنایان به فقه و اصول ندارد، ترجمه  ، حداقل در قرون اول،که هیچ معناي محصلی "نظریه فقهی"را به جاهاي دیگر 

است. بردهبه کار هم  )459؛ نیز بخش واژگان، ص 19، 17(براي نمونه ص  legal theoryمعادل مبهم را براي کرده و همین 

نوان ) و ع17و نه تکوین نظریه فقهی (ص  6ترجمه عنوان بخش اول کتاب باید چنین باشد: پیدایش اصول فقهپس براي نمونه 

). 229و نه عمل امویان، سرآغاز نظریه فقهی اسالمی (ص  7امویان به مثابه نقطۀ آغاز فقه اسالمیرویۀ فصل اول از بخش سوم، 

       8است.تکرار شده )منابع فقه اسالمیبه فارسی به صورت (جاهاي مختلف بارها نام این کتاب در گفتنی است 

  کتابی کالسیک منابع فقه اسالمی نکتۀ دوم:

                                                                                                                                                                                     
٣ Introduction to Islamic Law, p. v. 

 شریعت در میان مذاھب اسالمی بھ یک معنا نیست مثال در نزد شافعیان شریعت بھ معنای فقھ است ولی نزد حنفیان بھ معنای ترکیبی از فقھ و ٤
  واخر عمرش نوشتھ است.کالم است. شاخت در این باره مقالھ مفصلی در ا

از نادر متخصصان غیر مسلمان و وائل بن حالق از متخصصان مسلمان در زمینھ فقھ اسالمی. در  David Powersبرای نمونھ نک بھ آثار  ٥
و سیر تحول  ھا مرز این دو رشتھ با اصطالحاتی جداگانھ قابل تشخیص است. البتھ ترجمۀ کتاب حالق ھم در بارۀ منشاھای امثال ایننوشتھ

طلبد. است و نقد آن فرصت دیگری می، ترجمۀ محمد راسخ بختی نداشتھتاریخ تئوری ھای حقوق اسالمیاصول فقھ اسالمی با عنوان بی ربط  
 A History of Islamic Legalاست. عنوان کامل کتاب چنین است: در عنوان فرعی کتاب راھنمایی برای مترجم بوده ولی بھ آن توجھ نکرده

Theories : An Introduction to Sunni Usul al-fiqh.  

  
٦  The Development of Legal Theory 
٧  Umaiyad Practice as the Starting- point of Muhammadan Jurisprudence  

 زیر نظر سید کاظم بجنوردی.  اسالمیدایره المعارف بزرگ ھای"ابوحنیفھ" و "حنفیھ" نوشتھ آقای احمد پاکتچی در برای نمونھ در مقالھ ٨
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شاخت به پیدایش و شکل گیري فقه اسالمی کتابی  9انتقادي - این کتاب به دالیل مختلف از جمله رویکرد و روش تاریخی

سالۀ شاخت در باره  37اش به این نکته اشاره کرد که همۀ تالش است. شاید بتوان براي اثبات ماندگاري(ماندگار)  10کالسیک

شود که پیامبر اکرم نه در صدد تأسیس شریعت بود و نه فرصت چنین کاري را داشت. فقه اسالمی  فقه در این ادعا خالصه می

) شکل نگرفته است بلکه فقه در 11بر خالف گفتۀ فقهاي مسلمان بر اساس چهارمنبع قرآن، سنت، اجماع و قیاس (بعدها عقل

خلفاي اموي صورتی ابتدایی  رویۀو اقوال صحابه و هاي محلی پیش از اسالم، و بر اساس رأي (شامل عمل) شکل عمل و عادت

، شکل نهایی (تا نیمۀ قرن بابِل داشت و سپس با وام گرفتن از میراث تمدنی ساسانیان، یونانیان، یهودیان و مسیحیانِ منطقه

به قرآن به ادبیات چهارم در اهل سنت و نیمه قرن پنجم در شیعه) پیدا کرد. بنا بر ادعاي شاخت در این سیر به تدریج تمسک 

اي متاخرتر با اسناد جعلی منسوب به شود و رفته رفته احادیث منقول از تابعین و منسوب به صحابه و در دورهفقیهان وارد می

سنّت رسول ") نام 204گیرند (به این ترتیب توجه کنید) و در ابتداي قرن سوم به توسط شافعی (متوفی پیامبر (ص) شکل می

ها و تمرکز شاخت تقریبا بر فقه معامالت (به تعبیر خودش قلمرو یا موضوعات شود. البته مثالا گذاشته میبر آنه "اهللا

 13ها در میان مسلمانان و غیر مسلمانان شده باشد.) است. طبیعی است که ادعاهاي شاخت منشأ بسیاري از مناقشه12حقوقی

شود و اتفاق نظري وجود ندارد جز این گفته که ثاري نوشته میدر میان محققان غیر مسلمان هنوز در تایید و رد شاخت آ

داشتیم باید هاي کالسیک (ماندگار) ها و مقالههاي درستی از کتابشاخت چشم ما را به تاریخ فقه باز کرد. ما هم اگر ترجمه

چنین نیست و م. اما متاسفانه بودیهاي پویا و بالنده و تأثیرهاي حقوقی اجتماعی آن در فرهنگ خودمان میشاهد همین بحث

  . ه نمی شودترجمۀ کتاب فهمیداز این ادعاها که خواهیم دید 

  آشنائی مترجم با اصطالحات فقهی و حدیثیضرورت  نکته سوم:

رود مترجم چنین اثري با این اصطالحات آشنا اند و انتظار میاصطالحات فقهی و حدیثی بی شماري در این کتاب به کار رفته

کلیدي  ةکنم. در سراسر کتاب واژاند و من در این جا فقط به چند نمونه اشاره میمۀ حاضر موارد غلط فراوانجدر ترباشد. 

living tradition  به معناي سنت یا عمل رایج در مناطق مختلف (شامل مدینه، مکه، بصره، کوفه و شام) است و از این رو

                                                           
کنم. اگر مسیحی مؤمنی بگوید مطابق کتاب مقدس، توضیح این روش در این جا میسر نیست. خالصۀ این روش را با ذکر یک مثال بیان می ٩

کند: منبع گزارش را تحلیل میگیرد، اما این کند در برابر معجزه قرار نمیعیسی الزاروِس مرده را زنده کرد. محققی کھ با این روش کار می
است؟ کسانی کھ در آن محیط بودند با این گزارش چگونھ مواجھ شدند؟ آیا ھمعصران شدهاین گزارش کجاست؟ این گزارش چگونھ روایت 
شود یا ست کھ ادعا میای ااند؟ آیا این گزارش واقعا متعلق بھ ھمان دورهاند چیزی نقل کردهراوی درباره دیگر مردگانی کھ دوباره زنده شده

 اش تحقیقی بر اساس رویکرد تاریخی انتقادی خواھد بود. ھا نتیجھبعدا ساختھ شده؟ پاسخ بھ این پرسش
 کالسیک چند معنا دارد کھ یکی از آنھا ماندگاری است. گاھی ھم بھ معنای آثار کھن و قدیم است. در دو معنای ماندگار و کھن صفت "مھم یا ١٠

شود. در منابع ادبی (شامل فلسفھ) و موسیقی، کالسیک بھ معنای آثار دورۀ قرون گاھی بھ عنوان معادل کالسیک اضافھ میبا اھمیت" ھم 
 است. وسطی است. مترجم در عنوان فصل اول "کالسیک" را ترجمھ نکرده

  ).٣٨٥مترجم بدون توجھ بھ تاریخ پیدایش اصطالحات، قیاس را منبع چھارم اھل سنت دانستھ و عقل را منبع چھارم شیعیان (ص  ١١
بھ معنای حقوق و در  legalکند. مشکل ترجمھ این است کھ نتوانستھ تفاوت استفاده می legal subjects/mattersدر این موارد از شاخت  ١٢

(بند دوم ترجمھ) یک نمونھ ببینید. اگر شاخت  ١، و در مواردی بھ معنای مشروع را تفکیک کند. در ادامھ مقالھ در شماره مواردی بھ معنای فقھ
  است. کند پس چرا استداللش این است کھ حقوق از دائره دین خارج بودهبر فقھ تمرکز می
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اجماع در این اند و شکل منسجمی ندارند. ی مکاتب فقهی جغرافیاییمکاتب فقهی قبل از شکل گیري مذاهب رسمی همگ

کند و به معناي اتفاق نظر همۀ علماي مناطق مرحله به معناي اجماع عالمان محلی است و بعدا معناي اجماع بسط پیدا می

، همه "نت یا عادتهاي رایجس")، به جاي 26، 20(مثال ص  "سنت زنده"را به کلیدي مترجم این واژه شود. اسالمی قلمداد می

شود و فقط بر سیره و گفتۀ پیامبر (ص) صادق است، است. این واژه با سنّتی که به دست شافعی اصطالح میجا ترجمه کرده

را به  traditionتفاوت دارد و شاخت درصدد نشان دادن مسیر تغییر معناي این واژه یا اصطالح است. از این رو نباید همه جا 

گاهی این کلمه به معناي عمل یا رویه و گاهی به معناي را به معناي محدث.  traditionistیث یا سنت دانست و معناي حد

(متن انگلیسی) آخرین پاراگراف معناي  9این تفاوت و نکتۀ تحول معنا در این ترجمه پر رنگ نیست. شاخت در ص رأي است. 

قسمت را (به استثناي اصطالح) تا حدودي درست ترجمه کرده ولی به ) این 27سنت رایج را برجسته کرده و مترجم (ص 

ترجمه با وضع فعلی آن به این نکته پی (که فقط با یک معناي سنت آشناست) است و یا حداقل خوانندة اش پی نبردهنکته

مشهور است که این دوره تا اي کتابت حدیث ممنوع بود. دانند که در دورهبرد. نمونۀ دیگر، آشنایان به تاریخ حدیث مینمی

است. مترجم آغاز دورة کتابت حدیث را چنین ترجمه هجري سال شروع خالفت عمر بن عبدالعزیز دوام داشته 98سال 

و جاهاي دیگر).  205و جاهاي دیگر)، دورة پیش نوشتاري و دوره نوشتاري (ص  20(ص  14هاي دورة تالیفیاست: آغازهکرده

به این تعبیرها  یرهاي فراوان راز آلود نامفهوم این کتاب چه برداشتی خواهد داشت. چند نمونه دیگر،پرسم خواننده از تعبمی

شود)، هاي اینها معلوم می)، (در ادامۀ مقاله معادل23(ص 16"فراگرد فربگی")، 20(ص  15"عنصرِ تضمین پس افکنانه"بنگرید: 

میل به ") به جاي جوامع/مجامیع کهن حدیثی، 198ث (ص هاي کالسیک احادی) یا مجموعه22(ص 17"هاي اصیلمجموعه"

) به 22(ص  19"شم تاریخی"، "ها و سخنان پیشینیانافزایش میل به ارجاع به نام")، به جاي 23(ص  18"فربگی رو به عقب

 براي نشان دادن تحول فکري و نوع "اصطالحی فقهی اندیشۀ") به جاي 19(ص 20، اندیشۀ فنی فقه»شهود تاریخی«جاي 

حدیث داراي سلسله بی "هاي فقها که شاخت بارها و به خصوص در بخش چهارم کتاب از آن استفاده کرده است؛ استدالل

و جاهاي دیگر) به جاي برهان  44، 33)، به جاي حدیث داراي اسناد متصل؛ برهان سکوتی (ص 29(ص  21وقفه از راویان

اي و شاید در بافت متن معنادار باشند. در پاسخ متن بیرون آوردهسکوت. ممکن است بگوئید این کلمات را تو از دل یک 

اند. به داد تا همۀ جمله را عینا نقل کنم تا ببینید این اصطالحات چگونه قربانی شدهگویم اي کاش صفحات مجله اجازه میمی

                                                                                                                                                                                     
ام و در آن جا گزارشی از نقدھای مسلمانان و نوشتھ جھان اسالم دانشنامھمقالھ "شاخت، یوزف" را در شش ھزار کلمھ دو سال پیش برای  ١٣

  دانشنامھ چاپ خواھد شد.    ٢٥غیر مسلمانان آمده است. این مقالھ در جلد 
١٤ Literary period 
١٥ The element of retrospective guarantee  
١٦ The process of growth 
١٧  The classical collections of traditions 
١٨ A tendency to grow backwards 
١٩ Historic intuition یعنی این مبنا کھ راوی خودش خبر را بھ چشم و گوش خود درک کرده باشد 
٢٠ The formation of technical legal thought 
٢١  A tradition with uninterrupted chain of transmitters  
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در پانوشت یا پی نوشت اینها را  شمارة صفحاتی که ارجاع دادم نگاه کنید غالبا از همان صفحات اول کتابند و مترجم باید

  است. اي تحت اللفظی و مبهم از آنها گذشته و تا آخر کتاب آنها را تکرار کردهداد ولی بدون توضیح و با ترجمهتوضیح می

   ارجاع به منابع روش معیار در  نکتۀ چهارم:

با روشهاي معهود در میان ما نوع انتخاب منبع و نحوة (بویژه در غرب) مطالعات اسالمی معیار در هاي روش یکی از تفاوت

توان به هر منبعی ارجاع داد بلکه منبع باید نزدیکترین شاهد به لحاظ زمانی و ارجاع به این منابع است. براي هر ادعایی نمی

در قرن سوم تحقیق مکانی به پیدایش یک حادثه، یک اندیشه یا حیات یک شخص باشد. مثال اگر کسی در بارة اعتقاد شیعه 

). بله چنین 1111کند باید به نزدیکترین منابع این دوره رجوع کند و نه مثال به آثار مرحوم محمد باقر مجلسی (متوفی می

. به تحقیقاتی که بدون معیار شودمطلع میدر این منابع به وجود آمده تغییرات از محققی با مقایسۀ آثار قدما و آثار مجلسی 

کند، می )استانداردمعیار (را اثر  آن ،مقاله یا کتابچند منبع در کنند صرف وجود دهند و گمان میاع میبه منابع ارج

شود که او براي اثبات روش تحقیق شاخت در انتخاب منابع در این نکته خالصه می 22شود.تحقیقات شبه آکادمیک گفته می

هاي شافعی ترین منابع یعنی گزارشاست به سراغ قدیمن اول نبودهادعاهایش از جمله این که حدیث یکی از منابع فقه در قر

هایی را (بدون داشتن کامپیوتر و نرم افزارهاي امروزین ما) و براي یک ادعاي یک سطري چه بسا ساعت از آن دوران رفته

بیند در این کند و میمی صرف کرده تا دو یا سه ارجاع از این منابع پیدا و گزارش کند. شاخت وقتی به منابع کهن رجوع

گیرد که در آن دورة قدیم چنین موضوع شود، سخنی نیست، نتیجه میمنابع از موضوعی و حکمی که بعدها در منابع پیدا می

مالک بن انس  الموطأمثال اگر محققی به  23یا حکمی هنوز پیدا نشده بود یا براي آن فقهاي قدیم آشنا نبود (برهان سکوت).

) 103) رجوع کند و ببیند مالک در بحث از اوقات صلوه به آیۀ انّ الصلوه کانت علی المؤمنین کتابا موقوتا (نساء: 179(متوفی 

است یا داند که منبع احکام فقهی در قرن دوم قرآن نبودهشاخت این سکوت را عالمت این ادعا می 24است.اي نکردههیچ اشاره

است. در تحقیق او منابع متأخر ارزش ارجاع ندارند. جا داشت مترجم به این ارجاعات به قرآن عرف رایج نبودهحداقل رجوع 

به شکل نرم افزار در اختیارند، بسیاري از آنها داد و به منابع اصلی که خوشبختانه اکنون ها بهاي بیشتري میمفصل در پانویس

است. براي نمونه، عجیب دهد چنین ارجاعی صورت نگرفتههست که نشان میکرد. شواهدي در ترجمه مراجعه دقیقتري می

اند که غالب آنها در دسترس نیستند و خود او هم نتوانست هاییاست که همۀ شمارة صفحات برخی منابع شاخت که از چاپ

                                                           
، راھنمای نگارش پژوھش دانشگاھی: کتاب، رسالھ، مقالھام: ھای دیگری را در بارۀ انتخاب منبع در کتاب زیر بسط دادهاین نکتھ و نکتھ ٢٢

  . ١٣٩٣تھران، نیلوفر، 
باحثھ در این جا یکی از انتقادھای اصلی بھ شاخت ھمین تکیھ او بر برھان سکوت است و البتھ او ھم پاسخ منتقدان را داده و شرح این م ٢٣

 میسر نیست.
 این مثال از من است. اما شاخت حدود سی مثال فقھی و کالمی در کتاب برای اثبات ادعای خود آورده است.  ٢٤
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هاي مترجم یکسان است. ه صفحهبا شمار 25به دلیل جنگ جهانی دوم از انگلیس به مصر بازگردد و منابع را دوباره کنترل کند،

حاوي نُه رساله  االماست. قرار داده .Risرا  الرسالهو  .Trشافعی را  کتاب االمنمونه دیگر کم دقتی، شاخت عالمت اختصاري 

، رسالۀ سوم: کتاب االماصل کتاب) یعنی  9(ص  Tr. IIIاست و شاخت عدد این رساله ها را با حروف التین تعیین کرد. مثال 

است)، فهرست کرده 451اب االختالف مالک و الشافعی (فهرست این عالئم اختصاري آخر کتاب آمده و مترجم هم در ص کت

 الرسالهاند و خواننده تفاوت رساله (بدون ال) را با ترجمه شده الرسالهو  رسالهاما در متن فارسی همه جا هر دو این عالمتها به 

، رسالۀ دوم یا سوم (بدون ایرانیک کردن کلمۀ االمبنویسد  رسالهانست همه جا به جاي توشود. مترجم میشافعی متوجه نمی

  رساله).

  پردازم: چند نمونه از ترجمه می پس از این مقدمات به بررسی

             نمونه ها:

عینا این قصد را گوید. اکنون شاخت در همان مقدمه در دو بند اول به اجمال قصد خود را از تألیف کتاب می -١

  :شودتا ببینیم چه چیز نصیبمان می از ترجمۀ چاپ شده بخوانیم

پردازد. البتّه، گاه در ) میMuhammadan jurisprudenceهاي نظریۀ فقهی اسالمی (این کتاب به خاستگاه

ا، تاریخِ خود احکام فقهی هایی از فقه اسالمی که مواد نظام فقهی اسالمی است، اشاره خواهم کرد. امهایی به نمونهفرصت

)26positive lawفقهی با اجراي عملی عدالت، خارج از چارچوب پژوهش کنونی  27هاي آموزة) در اسالم، و رابطۀ آرمان

  است.

اي تمام عیار از تکالیف دینی و نه خصوصِ نظام فقهی، است. شریعت اسالمی ) مجموعهsacred lawشریعت اسالم (    

تر) احکام فقهی ) و نیز احکام سیاسی و (به معناي دقیقritual) و عبادات (cultدر مناسک ( 28یهاز دستورات هم پا

ام. این روش نه تنها به دالیل ها تا جاي ممکن بر حوزه فقه (بطوراخص) تمرکز کردهاست. در گزینش نمونهتشکیل شده

یا دیگر  عملی قابل قبول است، بلکه از نظر تاریخی نیز موجه است. چون در صدرِ اسالم موضوع حقوقی اساساً از قرآن

بسیاري خارج از حوزه دین قرار داشت، تنها به شکلی ناقص در مجموعه  شد، حقوق که تا اندازهمنابع اسالمی گرفته نمی

                                                           
بھ ھمین دلیل در پیش گفتار کتاب حال و روز خود را از زبان شافعی چنین بیان می کند: "بعضی از کتابھایم گم شد ولی من با اتکا بر  ٢٥

است و از این رو، از ترس طوالنی شدن کتاب آن را مختصر کردم و آنچھ را کفایت م آنچھ را نوشتم کھ در میان اھل علم شناختھ شدهاحافظھ
، چاپ شاکر). ھمین عبارت را با ٤٣١ص  الرسالھکرد آوردم و در بارۀ ھمۀ جوانب موضوع جستجو نکردم." (ترجمھ من از متن عربی، می

 ) مقایسھ کنید. ١٥م (ص ترجمھ نامفھوم مترج
اند کھ بنا ). منظور از فروع فقھی موضوعاتی٣٨٤مترجم گاھی این کلمھ را احکام فقھی ترجمھ کرده و گاھی فروع فقھی (برای نمونھ ص  ٢٦

  شود. شده) گفتھ میکنند مثل قوانین رانندگی. امروزه بھ این دستھ، احکام  موضوعھ (وضع شوند و حکم قانون پیدا میبھ نیاز جامعھ طرح می
است. این معادل برای متون کالمی و الھیاتی خوب است ولی در متون فقھی و "آموزه" قرار داده doctrineمترجم در ھمۀ موارد بھ جای  ٢٧

  حقوقی باید این واژه را بھ "حکم" ترجمھ کرد. 
 جا داشت مترجم از خود بپرسد: دستورات ھم پایھ یعنی چھ؟ ٢٨
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توان بود. با اینهمه، تفاوت روشنی بین آنها نمی تکالیف دینی گنجانده شده، و بخشی از ماهیت خاص خود را حفظ کرده

هایی است که در چارچوب شریعت اسالم ام، منظور از آن، همه موضوعمی را به کار بردهگذارد، و هر جا اصطالح فقه اسال

  گیرد.جاي می

 چنین است: ترجمه پیشنهاديآورم تا خواننده خود داوري کند: را می به جاي هر توضیحی ترجمۀ پیشنهادي

اند هاي فقهی هم که خمیر مایۀ فقهالسروکار دارد و البته من فرصت خواهم داشت به مثاین کتاب با منابع فقه 

هاي حکم فقهی و روند عملی اجراي عدالت از در اسالم و رابطۀ میان آرمان 29اشاره کنم. اما تاریخِ خود فروع فقهی

  قلمرو این تحقیق خارج است. 

می شکل گرفته اي فراگیر از وظایف دینی است نه یک نظام حقوقی متعارف. فقه اسالفقه شریعت اسالم مجموعه     

در  31است در بارة مناسک، شعائر و نیز احکام سیاسی و به معناي مضیق کلمه احکام حقوقی. 30از شبه اوامري

ام. این قلمرو نه فقط به دالیل شده) متمرکز 32ها تا آنجا که ممکن است بر قلمرو حقوقی (به طور کاملانتخاب مثال

خی هم ارزش توجه دارد؛ زیرا موضوعات حقوقی در دورة اولیه شکل گیري عملی سزاوار توجه است که به لحاظ تاری

دیگري گرفته نشدند. حقوق که تا حد زیادي خارج از قلمرو دین بود صرفا به اسالم اساساً از قرآن یا از منبع اسالمی 

اما درعین حال  است.صورت ناقص جزو وظائف دینی شده بود و بخشی از این ویژگی برجسته هنوز هم باقی مانده

میان این دو دسته احکام (یعنی دینی و غیر دینی) به عمل آورد و هر گاه توان تفکیک روشنی در فقه اسالمی نمی

  اند.من از واژة فقه اسالمی استفاده کنم مرادم همۀ موضوعاتی است که در فقه شریعت اسالم پدید آمده

   

کند که فقهاي بر حدیث نبوده به این نکته اشاره می اش که فقه مبتنیشاخت براي اثبات ادعاي اصلی -٢

کردند. این ادعا را در بخش دوم کتاب مفصل قبل از شافعی براي بیان رأي خویش به حدیث تمسک نمی

 جمله او چنین است:) 1بخش اول (ص بیان کرده ولی در مقدمه 

..and aims at working out a method by which these legal traditions may be used for 

following the development of legal doctrine step by step through the still largely 

uncharted period before Shāfiʽī. The results so gained will enable us to realize that the 

starting –point of Muhammadan jurisprudence lies in the practice of the late Umaiyad 

period.     

                                                           
٢٩ Positive law 
٣٠ An equal footing ordinances  
٣١ …as well as political and (in the narrow sense) legal rules. 
٣٢ Properly speaking 
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این بخش (دوم) درصدد فهم آن روشی است که در آن رفته رفته از احادیث فقهی براي صدور حکم فقهی استفاده شد؛ 

دهد که نقطۀ آغاز فقه آن رویۀ . نتایج این بخش به ما نشان میهنوز ناشناخته مانده بودشافعی دورة روشی که تا قبل از 

  ة بنی امیه بود. اواخر دور

  ترجمه مترجم را ببینیم:

هدف آن (بخش دوم) یافتن روشی براي فهم روند تحول گام به گام آموزه فقهی در دوره پیش از شافعی که هنوز عمدتا 

دهد دریابیم سرآغاز ناشناخته مانده، با استفاده از این احادیث فقهی، است. از نتایج این روش آنست که به ما امکان می

  ). 20 -19) دوره متاخرتر (خالفت) اموي قرار داشت. (ص practiceظریه فقهی در عملِ (ن

ادعاي دیگر شاخت این است که احکام فقهی بر قرآن مبتنی نبوده و فقهاي متقدم (قبل از شکل گیري  -٣

هاي یا چنین استنادهایی بسیار کم بود. این ادعا در جا ،کردندمذاهب رسمی) به قرآن یا استناد نمی

است. اما در مقدمه بعد از این که به خواننده گزارشی در مختلف به خصوص اواخر کتاب بسط داده شده

هاي محققان پیشین و بحث از تاریخگذاري احادیث عام (در بارة سابقه بحث از اجماع و قیاس در فعالیت

  گوید: رود و میبرابر احادیث فقهی) در آثار گلدتسیهر را یادآور می شود به سراغ قرآن می

We may take the importance of the Koranic element in Muhammadan law for granted, 

though we shall have to qualify this for the earliest period;  

بررسی هر چند باید این فرض را در م، را مسلم فرض کنیقرآن در شکل گیري فقه اسالمی  ۀلفؤممکن است اهمیت م

به بعد کتاب خود ارجاع داده که این  224. (در این جا شاخت به صفحات یازمائیمبهاي اول ظهور اسالم وضع و حال دهه

  کند). نقیصه را جبران می

) قرآن در فقه اسالمی را مسلم بدانیم، اما این قضیه باید مربوط به کهن elementتوانیم اهمیت رکن (ترجمه مترجم: می

   ترین دوره باشد. 

در مترجم بعالوه . )take… for granted( است نه این که مسلم بداندکرده فرضشاخت در این جا نقش قرآن را مسلم 

است. اکنون به متن انم خود آنها را نخواندهبه بعد ترجمه خود) ارجاع داده ولی به گم 265این جا به صفحات مذکور (ص 

توان گفت که قرآن به به هیچ روي نمی"آید. کنیم تا ببینیم چگونه صدر و ذیل کتاب با هم جور در میرجوع میاو خود 

ترین اي که احادیث نبوي پدید آورده بودند، نخستین و مهمخودي خود، قطع نظر از امکان تاثیرگذاري آن بر مسأله

ناي نظریه فقهی قدیم بود....فقه اسالمی بطور مستقیم از قرآن گرفته نشده بلکه همانطور که دیدیم از عمل عمومی و مب

  .    "حکومتی زمان امویان پدید آمد و این عمل از مقاصد و حتی نص صریح قرآن فاصله داشت
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گیرد اگر سلسلۀ خبر قرار می هاي تاریخی شاخت از این قرار است که در هر سندي که قبل ازیکی از کشف -٤

تا خبري که در آن  ي دارداسناد آن به تابعی ختم شده باشد این سند و به تبع آن محتواي خبر قدمت بیشتر

 "مرفوعه"، حدیث شیعیسنّی و  رسد و، به تعبیر محدثانسلسلۀ اسناد به صحابی و سپس به خود پیامبر می

ترین احادیث به لحاظ سندي و به تبع آن به لحاظ محتوا مشکوك "مرفوعه"احادیث شود. به نظر شاخت می

، تر؛ زیرا این میل یا عادت رفته رفتهضعیفتر و جعلیتر، آن احادیث کاملاحادیث سند هر چه هستند؛ یعنی 

به وجود آمد که افراد نظر خود را به  سالمرگ زهري)، 124به خصوص با مرگ آخرین افراد تابعی (حدود 

کاملترین و عالیترین اسنادها متأخرترین "ن منسوب کنند تا مقبول واقع شود. به تعبیر شاخت، پیشینیا

است و شاخت به چند بیان این نکته را در جاهاي مختلف تکرار کرده متن اصلی) 165(ص  ."اسنادها هستند

 یعنی به جاي اینست؛ ا 33"ترهاي پیشافزایش میل به ارجاعِ سخن خویش به نسل"این معناي همان اصطالح 

(متن اصلی)  165و  33براي نمونه، در ص است؛ ، اسمی به آخر سند اضافه شدهکنندکه اسمی به اول سند اضافه 

این رابطه بین "است. حال سرنوشت این کشف را از ترجمۀ فارسی منتشر شده بخوانیم: بیان این نکته آمده

ۀ بین احادیث از صحابه و پیامبر و نتیجه همانندي دارد: ارجاع احادیث از تابعی و صحابی متناظر است با رابط

به تابعی بر ارجاع به صحابی تقدیم داشت و این تنها یکی از نتایج این مالحظات نظري است که مرجعیت رو 

به عقب از تابعی به صحابی انتقال یافته بود، درست از آن جهت که تابعی متأخرتر بود، و به دلیلی مشابه رو 

بهبود تدریجی اسنادها به "ترجمه). نمونه دیگر:  53و  52، (ص "ه عقب از صحابه به پیامبر انتقال یافته بودب

هاي پیش مورد بحث قرار گرفت، اي قابل تشخیص از فربه شدن مواد احادیث که در فصلموازات، و تا اندازه

ها به مراجع باالتر یکی بود. بطور موزهبه پیش رفت؛ فربه شدن رو به عقب اسنادها به ویژه با پس افکنی آ

ترجمه). نمونه  200(ص  "توان گفت که بی نقص ترین و کامل ترین اسنادها متاخرترین آنها بود.کلی، می

گوید قبل از من گلدتسیهر نشان داد که احادیث نبوي رفته رفته به رسمیت شناخته شدند دیگر، شاخت می

اي بر این ادعا ارائه خواهم کرد. شاهد جدیدي که در این فصل معرفی هاما من در این فصل ششم شواهد تاز

، فیلسوفان، بدعت 34شود این است که اولین مخالفتها با احادیث نه تنها، یا حتی اصال، از سوي کسان القیدمی

جدید گذاران و افراد شکاك ابراز نشد بلکه این مخالفتها اولین واکنش طبیعی متخصصان فقه با ورود عنصر 

(حدیث) بود، واکنشی که ریشه در رویکرد فقهاي مکاتب قدیم فقهی داشت. آنها معتقد بودند احادیث پیامبر 

نیست بلکه منشأ آن ابداعاتی بوده و از زمانی آغاز شد که برخی مبانی  بعالوة قرآن منشأ اصلی فقه اسالمی

اي شواهد تازه"ترجمه منتشر شده بخوانیم: حال همین قطعه را از متن اصلی)  40(ص  آن قبالً وجود داشت.

                                                           
 است کھ مترجم قبال بھ "فربگی رو بھ عقب" ترجمھ کرده بود.   A tendency to grow backwardsاین ھمان ترجمھ  ٣٣
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دهند که مخالفت با احادیث نه تنها، یا حتی اساسا، از محافل پردازد، نشان میکه این فصل به آنها می

بلکه البته، واکنش طبیعی  35شد،)، فیلسوفان، شکاکان و بدعت گزاران ناشی میunorthodoxدگراندیش (

است. به بود. رد پاي این واکنش در رویکرد مذاهب فقهی قدیم باقی ماندهنخستین فقها به ورود عنصري نو، 

این معنی که احادیث نبوي، به اضافه قرآن، نخستین مبانی فقه اسالمی نبودند، بلکه نوآوري بودند که برخی 

 ترجمه). 60. (ص "از مبانی آن در زمان آغاز آن وجود داشت

   متن اصلی چنین است:

The new evidence, with which this chapter is concerned, shows that the hostility towards 
traditions came not only or even mainly from unorthodox circles, from philosophers, skeptics 
and heretics', but rather that it was the natural reaction of the early specialists on law against 
the introduction of a new element, a reaction traces of which survive in the attitude of the 
ancient schools of law. It follows that the traditions from the Prophet do not form, together 
with the Koran, the original basis of Muhammadan law, but an innovation begun at a time 
when some of its foundations already existed. 

 

   

) به جاي 20، 13ضبط اسامی اشخاص و کتابها در مواردي صحیح نیست. از جمله هورگرونج (ص  -٥

به جاي و جاهاي دیگر)  14؛ گلدزیهر (جاهاي متعدد) به جاي گلدتسیهر؛ برگشتراسر (ص 36هورخورنیه

و جاهاي  238، 56) به جاي مزَنی، اسماعیل بن یحیی؛ ابن اعینه (ص 24؛ موزنی (ص 37برگشترسر

(در  مدونهو  موطأو جاهاي دیگر) به جاي عطاء ابن ابی رباح؛  26دیگر) به جاي ابن عیینه؛ عطا ( ص 

 . انساب االشرافجاي ) به 450(ص  انصاب االشراف؛ المدونه الکبريو  الموطأسراسر کتاب) به جاي 

-تاریخ) قبال به توسط آقاي مهرداد عباسی در 212 -198گفتنی است که فصل چهارم از بخش دوم ترجمۀ کتاب (ص 

است و مترجم و ) منتشر شده1394به کوشش سید علی آقایی (تهران، حکمت  هاها و نمونهگذاري احادیث: روش

هاي آشکاري گر مقایسه کنند. در نگاهی گذرا به ترجمه این فصل به غلطتوانند این دو ترجمه را با یکدیخواننده می

در حدیث را به درستی  38برخوردم که در این جا تکرار آنها الزم نیست. در همین بخش مترجم معناي حلقۀ مشترك

                                                                                                                                                                                     
٣٤ Unorthodox circles 

 تواند در معنای کل جملھ تفاوت ایجاد کند. توجھ کنید کھ جملھ مثبت معنا شده و چقدر می ٣٥
٣٦  Snouck Hurgronje  اسالم شناس ھلندی کھ با رفتن بھ سفر حج مسلمان شد و بھ حاج عبدالغفار تغییر نام داد. سفرنامھ اش در باره حج
 یکی از منابع مھم در این زمینھ است. 
٣٧ Gotthelf  Bergsträsser 
٣٨  Common link 
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ها و پی نشانیدر ، متن ها در ترجمۀحال و روز بی انضباطیحجم گزارش  39درنیافته و در بیان آن دچار آشفتگی است.

یکی،  دارد.نقد باز مینوشتن  رود. دو مالحظه مرا از ادامۀفراتر صفحه)  463(از حجم خود کتاب شاید ها نوشت

هاي ماندگار به کتابترجمۀ تأثر عمیقم از دیدن حال و روز افزایش خواننده و دیگري  محدودیت صفحات مجله و حوصلۀ

آنان سناد در فقه اهل سنت، آشفتگی و تعارض محتواي احادیث بدیعی در بارة سلسلۀ اهاي سنجیاین کتاب نکته .فارسی

ت. پیشنهادم این است که اسآنها برنیامده ة ترجمه و بیانکه مطمئن هستم مترجم از عهدو چگونگی جعل آنها دارد 

رفع اشکاالت آن ه ب) چاپ آن در ویراستاري و (با صرف هزینه مجددو ناشر (با سعی دوباره و مشورت گرفتن) مترجم 

به سان جوامع دموکراتیک فراخوان دهد که هر  نمایند. سپس ناشرکتاب عرضه ترجمه ویراست جدید از همت کنند و 

       مترجم محترم و ناشر مشکور باد. دوباره سعی کس ویراست اول را خریده مرجوع کند و ویراست جدید بگیرد. 

                       

  

   

                                                           
کنم قبل از اصالح این بخش برای اطالع از اصطالحات بھ کار رفتھ مقالۀ زیر را ببیند: سید علی آقایی، "پدیدۀ حلقۀ بھ مترجم پیشنھاد می ٣٩

ھمو، "حلقۀ مشترک و ؛ نیز ٥١- ٢٥: ١٣٨٩، ٧، سال دوم، ش فصلنامھ مطالعات تاریخ اسالممشترک در سندھای روایات: تبیین و تحلیل"، 
 .٨٩ - ٥٩، ص ١٣٩١، سال ھشتم، شماره پانزدھم، بھار و تابستان تاریخ و تمدن اسالمیپیوند آن با اصطالحات حدیثی"، 




