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Abstract
In recent years, some orientalists have conducted studies on Shialogy (Shia studies)
and Shia hadith. The review of the process of these studies shows that they have different
approaches in terms of method, attitude, and different dimensions of hadith-related issues,
which show their attitudes towards different dimensions of Shia hadith-related issues. Some of
these studies are about the Shia hadith resources, the review of which shows their different
approaches, including publishing approach and correcting Shia hadith books, descriptive
bibliography, methodological approach of hadith collections, and comparative studies
approach. Using a descriptive-analytical method and searching many studies by orientalists
on Shia hadith, the present paper reviews those related to Shia hadith resources, recognizes
their approaches, and criticizes some of their view.
Key words: orientalists, Shia hadith, Shialogy (Shia studies), orientalism and hadith,
comparative studies.
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بررسی رویکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فریقین
ﻣﺮﺗﻀﯽ ﻣﺪاﺣﯽ

1

ﻣﺼﻄﻔﯽ ﺟﻌﻔﺮ ﻃﯿﺎري2
(تاریخ ﭘذﯾرش59/9/21 :؛ تاریخ درﯾﺎﻓت(59/2/09 :

چکیده
شیعهشناستی و حت یث شتیعه در ستالهتای اخیتر موضتوع مطالعتۀ برختی از مستشترقان بتود /استت بررستی ستیر
ح یثپژوهی شیعی مستشرقان نشان متیدهت  ،آنتان بته لحتاو روش و بیتن

و نیتز ابعتاد مختلتف مبتاحثی حت یثی دارای

رویکردهای مختلفی هستن این رویکردها نگرش آنها را به ابعاد مختلف مباحث ح یث شتیعه نشتان متیدهت بخشتی از
مطالعا مستشرقان راجع به منابع ح یثی شیعه بود /است که در بررسی آنها به رویکردهای مختلفی برمیختور یم از جملته
رویکرد انتشاری و تصحی کتب ح یثی شیعه ،منبتعشناستی توصتیفی ،رویکترد روششتناختی مجتامع حت یثی و رویکترد
مطالعا تطبیقی در این مقاله با بررسی انبوهی از مقاال مستشرقان دربارۀ ح یث شیعه آثتاری کته دربتارۀ منتابع حت یثی
شیعه هستن  ،بررسی ش  /و رویکردهای آنان بازشناسی ش  /و برخی از دی گا/های آنتان نیتز متورد نقت واقتع شت  /استت
روش مطالعه در این مقاله توصیفی تحلیلی است
کلیدواژگان :مستشرقان ،ح یث شیعه ،شیعه شناسی ،خاورشناسی و ح یث ،مطالعا تطبیقی

 . 2داﻧﺷﺟوی دﮐﺗری ﺷﯾﻌﮫ ﺷﻧﺎﺳﯽ داﻧﺷﮕﺎه ادﯾﺎن و ﻣذاھب و اﺳﺗﺎدﯾﺎر داﻧﺷﮕﺎه ﺟﺎﻣﻌﮫ اﻟﻣﺻطﻔﯽ اﻟﻌﺎﻟﻣﯾﮫ -
 . 1استادیارعضو هیئت علمی دانشگاه ادیان و مذاهب -
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 .1مقدمه
مطالعات حدیث شایعه در باین مستشارقان بسایار باا تاأخیر آغااز شاد و مستشارقان اولیاه
کمتر ین توجه را به آن داشته-اند .کارل بروکلمان در «تار یخ ائدب العربی» کاه فهرسات آثاار
اسالمی است ،به اور آشفته و مختصر از کتب حدیثی شایعه از جملاه «الکاافی» یااد کارده و
حتی کتبی چاون «الفقیاه» و «تهاذیب» و «استبصاار» و «جواماع ثانویاه» معرفای نشادهاناد.
(بروکلمان0005 ،م ،صص .)090-009
ادوارد فندیک در کتاب «اکتفاع القنوع» سخنی میگوید که از فقر ااالعاتی او نسابت
به کتب شیعه حکایت دارد .او مینویسد« :شیعه این نام را برای خود نمیپساندند؛ بلکاه خاود
را علوی مینامند» .او ناام پانج مجموعاه را بارده و گفتهاسات« :نهاج البالغا للساید الارازی
المتوفی سن  119و هو غیار الفخار الارازی و غیار ابانزکر یاا الارازی» (فنادیک0115 ،ق ،و
 .)081این در حالی است که فندیک انبوهی از کتب حدیثی اه سنت را معرفی مایکناد کاه
در هند و اروپا به ابع رسیدهاند( .همان ،صص )007 -021
مایک کو در بحث تدوین حدیث در صدر اسالم به دهها کتاب حادیثی اها سانت
ارجاع میدهد؛ اما هیچ اشارهای به کتب شیعه نمیکند( .مهدوی راد)0077 ،
ادوارد براون جامعتر ین کتب حدیثی شیعه را «معراجالسعاده» و «بحاارائنوار» دانساته و
گفتهاست :بحار پانزده یا شانزده جلد و نوشته جاللالدین حسنبنیوسف حلی ملقب به عالمه
است( .بروان ،0080 ،ج ،2و)995
باید گفت ،اولین تالشها بارای توصایفی بهتار از مناابع حادیثی شایعه را دونالدساون در
کتاب «مذهب شیعه» در سال  0500انجاام داده اسات )Donaldsonm, 1933( .آغااز شایعه
شناساای در اروپااا بااود و برگاازاری اولااین کنفاارانس شاایعۀ دوازده امااامی در سااال  0598در
استراسبورگ فرانسه (صانع پور ،0050 ،و )00توجه به شیعهشناسای و حادیث شایعه حرکتای
تازه به خود جلب کرد(.امیرمعزی ،2100 ،و  )XIاین در حالی است که بیش از صدها تن در
ااول بایش از یاک و نایم قارن باه مطالعاۀ علمای درباارۀ اساالم سانی پرداختاهاناد( .پیشاین،
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و )XIIIIنتیجه این قصور چیزی جز جه نسبت به تشیع و ظهور دیدگاههاای نادرسات متاأثر
از اه سنت دربارۀ تشیع نبوده است( .الویری ،0071 ،و )92بررسی این آثاار ماا را باه چناد
رویکرد اساسی در آنها رهنمون میشود.

 .2رویکرد انتشاری
تحقیق و چاپ و یا ترجمۀ آثار حدیثی شیعه در غرب ،نسبت به آثار اه سنت فاصالهای
غیر قاب قیاس دارد .انبوهی از کتب اه سنت توسط مستشرقان تصحیح و منتشر شاده اسات؛
اما کتب حدیثی شیعه کمتر ین توجه مستشرقان را به خود جلاب کارده اسات .غیار از آلاویس
اشپرنگر(0850م) اتر یشی که کتاب «ائستبصار» و «الفهرست» شایخ اوسای را چااپ کارد،
(دوانی ،0015 ،و  )292کتابی چاپ نشد تا این کاه در هماین اواخار کلبارگ و امیار معازی
کتاب «القرائات او التنزی » احمد بن محمد سیاری را چاپ کردند( .کلبرگ)2115 ،
در بخش ترجمه نیز کتب معدودی ترجمه شادهاناد .ای .جای .هاوارد «ائرشااد» شایخ
مفید را به انگلیسی ( )Howard, 1982ترجمه کارد و انادرو نیاومن در ترجماۀ «اابائئماه»
همکاری کرد ( )Newman, 1991و ویلیام چیتیک «صحیفه ساجادیه» ( )Chittick, 1988و
«نامه امام علی (علیه السالم) به مالک اشاتر» را ترجماه کارد و «گزیادهای از معاارف شایعه»
( )Chittick, 1981منتشر کرد .بخش محادودی از احادیاث «مان ئیحضاره الفقیاه» (بخاش
خمس) و بخشی از احادیث «کافی» دربااره ازدواج موقات در کتااب «کالادر» ترجماه شاد.
( )Calder, 2003مارسینکاوسکی بخشهایی از «أصول کافی» را ()Marcinkowski, 2000
و بخشهایی از کتاب «اعالمالوری» نوشته فض بنحسن ابرسی را نیز خانم لیندا کاالر باه
همراه محمد یعقوب به انگلیسای ترجماه کاردهاناد« )Clarke, 1986( .حیااةالقلوب» عالماه
مجلسی را جیمز ال .مر یک به انگلیسای برگرداناد ( )Merrick, 1850و اسامیت الادر و نیا
باایلی نیاز در کتااب «خالصاهای از قاوانین مسالمانان» باه ترجماه بخاشهاایی از ساه کتاااب
ا
«تحر یرائحکام» و «ارشادائذهان» عالمه حلای« ،شارایع ائساالم» محقاق حلای و «مفااتیح
الشرایع» فیض کاشانی پرداختهاند)Elder, 1875( .
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این کتابها نسبت به کتب چاپ یا ترجمه شدۀ مستشرقان از اه سنت بسیار ناچیز و باه
هیچ وجه قاب قیاس نیست.

 .3رویکرد منبع شناسی توصیفی حدیث شیعه
تحقیقات انجام شاده از ساوی خاورشناساان در موضاوع منباع شناسای و کتاابشناسای
حدیث ،یکی از ابعااد پاژوهشهاای آناان در حادیث شایعه اسات .در مطالعاات منباعشناسای
مستشرقان سعی دارند ،آثار مهم حدیثی مسلمین را مورد بررسی ساختاری قارار دهناد .ماراد از
محتواشناسی ،بیشتر ر یختشناسی ساختاری و توصیف سازوارۀ درونی ایان آثاار اسات( .راد،
 ،0085و )218
دونالدسون در کتاب «مذهب شیعه» فصلی را به حادیث شایعه اختصااو داده و مناابع
حدیثی شیعه را معرفی کارده اسات .او مایگویاد :ااالعاات مان از کتاابهاای «فهرسات»
اوسی« ،قصص العلما » تنکابنی و «فهرست» ابن نادیم اساتDonaldsonm, 1933, p. ( .

 )283او اشارهای به محمدون ثالث و «کتاب اربعاه» داشاته و باه معرفای «الکاافی» پرداختاه
است .او توصیفی از ارزشگذاری سندی احادیث کافی به دست میدهد که تا حادودی ابهاام
دارد و سپس به معرفی شیخ صدوق و تولد او با دعای امام زمان و معرفی بسیار مختصار کتااب
«الفقیه» میپردازد )Ibid, p. 304( .او ااالعاتی دربارۀ شایخ اوسای ،مفیاد و سیدمرتضای و
دیدگاههای او دربارۀ اجماع میدهد و به معرفی برخی کتب شیخ اوسی از جمله «تهاذیب» و
«استبصار» پرداخته و مختصری نیاز راجاع باه علات تادوین حادیث شایعه در دوره آلبویاه و
تفاوت حدیث شیعه و اه سنت نوشته است )Ibid, p. 304( .در ادامه ،دونالدسون آثار عالمه
مجلسی از جمله بحارائنوار را معرفی کرده است)Ibid, p. 304( .
برخ ای از ای ارانشناسااان نی از ااالعااات مختصااری دربااارۀ کتااب حاادیثی دارنااد؛ ماننااد
پطروشفسکی که با ارائۀ ااالعات کلی و اند دربارۀ «الکافی» مینویسد :ایان مجموعاه باه
دو بخااش اصااول و فااروع تقس ایم شااده اساات و روضااه را جااز کااافی بااه شاامار نماایآیااد.
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(پطروشفسکی ،0090 ،و  )277در حاالی کاه عماوم تاراجم نویساان روضاه را جاز کاافی
میشمارند( .نجاشی ،0099 ،و)770
بعد از  0571منبعشناسی توصیفی کتب شیعه روندی رو به رشد دارد« .أصاولاربعاهماأه»
را اتاان کلبارگ بررسای کارده اسات )Kohlberg, 1987( .او در ایان مقالاه ابتادا باه معرفای
قدیمیتر ین کتابهای شیعیان میپردازد و به اور تعجب برانگیزی کتاب نهجالبالغاه را نوشاتۀ
خود امام علی (علیه السالم) معرفی میکند .او واضع اصطال «اصولاربعهمأه» را شایخ مفیاد
میداند؛ در حالی که ابن شهر آشوب و عالمه حلای تعاداد آنهاا را هفتصاد اصا دانساتهاناد.
ا
(کلبرگ ،0075 ،و  )72نویسندگاه این چهارصد اص نیز کامال مشخص نیسات؛ اماا احماد
بن حسین غضائری فهرستی از نام آنان به دست میدهد( .همان ،و  )71کلبارگ کاه کتاابی
مفص دربارۀ کتابخانۀ ابن ااووس دارد ،مینویسد :برخی از این اصاول در دساترس ساید بان
ااووس بوده است و مجلسی نیز تالش ز یادی برای یافتن هر چه بیشتر اصول کارد و دساتهای
از اصول که نویسندۀ آنها برای مجلسی مشخص بوده است ،در مقدمۀ بحاار معرفای شادهاناد.
(همان ،و  )81پس از مجلسی سیزده اص به کرات استنساخ شدهاند و اکنون نیز موجودناد.
کلبرگ در معرفی افرادی که کتب تراجم به عنوان صاحبان دانستهاند ،حدود  011تن از آنهاا را
نام میبرد( .همان ،و  )012-52کلبارگ در توصایف آناان از شاش واقفای ،ساه فطحای ،دو
ز یدی ،دو فرد متهم به غلو ،یک ناووسی و حداق یک عامی نام برده و معتقد است ،برخی از
نویسندگان اصول بیش از یک اص نوشتهاند( .همان ،و)011
کلبرگ در مقاله «حدیث شیعه» نیز در گزارشی از حادیث شایعیان باه توضایح «أصاول
اربعااهمااأه» ماایپااردازد ( )Kohlberg, 2014و سااپس بااه توضاایح دیگاار کتااب از جملااه
«بصائرالدرجات» می پردازد و میگوید :اولین فارد غربای کاه باه مطالعاه درباارۀ ایان کتااب
پرداخت ،لوی بلی

بود که با قت او در سال  0509کاار او باه نهایات نرساید و منتشار نشاد.

()Kohlberg, 2014, p. 166
اثر دیگر ،مقالۀ «آثار قب از آل بویه پیشینه حدیث :مطالعه البرقی از قم» از روی ویلزنای
است که به معرفی برقی میپردازد )Vilozny, 2014( .او گزارش میکند کاه برقای و پادرش
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محمد از شاگردان امام هشتم و نهم بودند و علی رغم روایت از ضعفا هم نجاشای و هام شایخ
اوسی او را ثقه دانستهاند)Vilozny, 2014, 205( .
او با ذکر دو کتاب محاسن و رجال ،میگوید :برقی هیچ اشارهای به دوازده امام نادارد؛
بنابراین به نظر میآید تا این زمان ایده دوازده امام هنوز در تفکار شایعی رساوخ نکارده باود .از
سوی دیگر او در زمانی فوت کرد که آل بویه به قدرت رسیدند و شیعیان باا توجاه باه آزادی و
ترغیبی که از وز یران آل بویه دیدند ،به جمع آوری احادیث پرداختند )Ibid, p. 206( .ویلزنای
گزارشی از کتاب محاسن به دست میدهد و ضمن معرفی ابواب مختلف آن میگوید ،کتااب
محاسن هماناور که از نامش پیداست ،دربارۀ خوبیها سخن میگوید که باا مفااهیم دوگاناۀ
خیر و شر در عالم در تفکر شیعه ،مرتبط است .کتاب محاسن هم با صافات حسانه کاار دارد،
هم با صفات سیئه که صفات حسانه را از و یژگایهاای شایعیان برمایشاماردIbid, p. 207-( .

 )212حجم بیشتر مقاله ویلزنی به ذکر حدیثی از برخای از اباواب مختلاف کتااب و توضایح
دربارۀ هر یک از احادیث است)Ibid, pp. 213-229( .
همچنین ،امیر معزی (استاد دانشگاه سوربن) با همکاری حسن انصاری (استاد دانشاگاه
پر ینستون) مقائتی در بررسی توصیفی منابع شایعی دارناد .بررسای کتااب سالیم بان قایس در
بخش اول کتاب قرآن نااق و صامت آمده است )Amir-Moezzi, 2016( .همچنین مقاائت
«محمد بن یعقوب کلینی و کتاب الکاافی» ( )Amir-Moezzi, 2009و «کاما کاردن یاک
دین ،مالحظااتی درباارۀ کلینای و کتااب حادیثی او» ( Amir-Moezzi & Hasan Ansari,

 )2016به بررسی کتاب «الکافی» پرداختهاند.
آنها گزارش میکنند که این کتااب مهامتار ین و موثاقتار ین کتااب شایعه اسات .مناابع
ااالعات کمی دربارۀ زندگی و احوال کلینی گزارش کردهاند .از فرزنادانش نیاز چیازی نمای
دانیم و کنیۀ ابوجعفر نیز نمیتواند حاکی از وجود فرزندی به این نام باشدAmir-Moezzi, ( .

 )2016, p. 129سپس به توصیف اوضاع و احوال شهرهای ری ،قم و بغاداد و حکوماتهاای
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مرتبط در آن زمان میپردازند و میگویند ،از زمان منصور بغداد مرکز علوم حدیث گشت؛ اماا
کوفه مرکز اصلی پیدایش حدیث شیعه است)Ibid, p. 136( .
منبعشناسی توصیفی در آثار اسالم شناس آلمانی مارسینکاوسکی نیز قاب پیگیری است.
مارسینکاوسکی در «تعلیم و تعلم شیعیان دوازده امامی و حکومت آل بویه نگاهی به زنادگی و
زمان ابن بابویه» به حیات و آثار شیخ صدوق میپردازد )Marcinkowski, 2002( .هامچناین
او در مقالۀ «کلینی و الکاافی :نخساتین گزیادههای حادیثی شایعه دوازده اماامی» باه معرفای
«الکافی» کلینی پرداخته است)Marcinkowski, 2000( .
او عالوه بر سخنان برخی عالمان شیعه از تمجید ابن اثیر و ابن حجر از عالمان اه سنت
نیاز مطااالبی نقا ماای کنااد و مایگویاد ،هایچ یاا سااخنی تااوهینآمیازی دربااارۀ او ندارنااد.
(مارسینکاوسکی )0087 ،او میگوید :فؤاد سزگین ،اعتبار بخش سوم «الکاافی« (الروضاه) را
مورد تردید قرار داده است؛ لیکن دئی وی ،متقاعدکننده نیست( .همان ،و  )007از دیادگاه
مارسین راوی ِان غر یب و غیر مقبول نزد شیعه ،دو گروه هستند :ارفداران بنی امیه و غاالت کاه

به امامان شیعه ،نسبت الوهیت و جایگااهی همساان باا خداوناد مایدادناد( .هماان ،و )005

مارسین میگوید :توضیحات کلینی در ذی احادیث فقهای مایتواناد در خوانناده ایان بااور را
ایجاد کند که کلینی با فقه استدئلی مخالفت نموده است؛ لیکن سعی کاردهام ،باا جساتجو و
ا
ارائۀ مدار و ادلهای از احادیث ،نشان دهم که این برداشات اساتنتاجی نادرسات و شاتاب زده
است( .همان ،و )020
اثر دیگر مرتبط با منبعشناسی توصیفی ،مقالۀ کلبرگ دربارۀ «بحارائنوار» است .در ایان
مقاله ،کلبرگ «بحارائنوار» را باه کتاابی دایرةالمعاارفی توصایف مایکناد کاه بایشتار عمار
مجلسی روی آن صرف شده است و هدف آن حفظ احادیث شیعه از زوال اسات .او اشاارهای
به سفین البحار و نیز مستدر بحار دارد و موضوعات  29جلاد بحاار را گازارش کارده اسات.
()Kohlberg, 1989
اثر دیگر ،مدخ ابنبابویه در «دایرةالمعارف ایرانیکا» تالیف ماارتین مکادرموت اسات.
مکدمورت در این مقاله به معرفی شیخ صدوق می پردازد و اندیشههای او را حد وسط و منتقاد
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اندیشههای افراای غالیانه و عق گرایانۀ مکتب بغاداد مایداناد .مکادمورت اباق نقا کتاب
شیعی تولد او را با دعای امام غایب میداند .او شیخ صدوق را دارای حدود  011اثر می داند و
به معرفی کتاابهاای شایخ صادوق از جملاه کتااب «التوحیاد»« ،مان ئ یحضار»« ،اکماال
الدین» ،و  ...میپردازد)McDermott, 1997( .
مقالۀ دیگر ،مدخ کلینای در «دایرةالمعاارف اساالم» نوشاتۀ ویلفارد مادلونا
( )Madelung, 2000مادلون

اسات.

در این مقاله به معرفی کلینی می پردازد و زمان احتماالی سافر

او به بغداد را دهۀ اول قرن چهارم میداند .تصر یح نکردن به حضاور بیسات سااله او در بغاداد
نشان از عدم اامینانش نسبت به این دیدگاه دارد .مادلونا

ساپس باه معرفای اجماالی کاافی

میپردازد و بخشهای اصول و فروع و روضه را معرفی میکند .او اقبال شیخ اوسی و علماای
بغداد به کتاب کافی را از آن رو میداند که دیدگاههای کلینی دربارۀ صافات الهای باا مکتاب
بغداد همسوتر بود تا مکتب قم که قائ باه الهیاات تنزیهای بودناد و شایخ صادوق بعادها ایان
دیدگاه را در آثار خود بیشتر جلوه داد)Madelung, 2000, 363( .
«متون معتبر نزد شیعیان نخستین» از اتان کلبرگ نیز از جملۀ آثاری است که به توصایف
منابع حدیث شیعه می پردازد .کلبرگ در این مقاله به معرفی «کتاب علی»« ،مصحف علای»،
«مصحف فاامه»« ،کتاب جفر و جامعه» باا مراجعاه باه متاون و احادیاث شایعه مایپاردازد.
( )Kohlberg, 1993همچنین است مقالۀ «کتابت یا منع تدوین ،نق دانش در تشیع نخستین»
( )Dakake, 2013از خانم دقاق .دقاق در این مقاله ابتدا به نظر یههاای جدیاد درباارۀ کتابات
حدیث و منع تدوین حدیث میپردازد و دیدگاههای گرگور شولر را که بارخالف دیادگاه رایاج
مستشرقین دربارۀ تأخیر تدوین حدیث است ،توضیح میدهد )Dakake, 2013, p. 182( .اماا
از دیدگاه دقاق شیعه نیز جز گروههایی قرار دارد که از منع تدوین حدیث تبعیت نکردناد .هار
چند شیعیان به اور خاو ،منع خلیفۀ دوم را در آثار خود مطر نکردهاند و تنهاا در پاارهای از
روایات مانند حدیث دوات و قلم به ممانعت او از کتابت حدیث اشاره شده اساتIbid, p. ( .

 )184دقاق به اور خاو به بررسی «کتاب سالیم بان قایس»« ،مصاحف فااماه» و «کتااب
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علی» میپردازد و آنها را کتابهایی میداند که خارج از دسترس و تنها در دست ائمه(ع) بوده
است)Ibid, p. 191-194( .
مقدمۀ ویلیام چیتیک بر «صحیفۀ سجادیه» نیاز حااوی مطاالبی درباارۀ کتابات اولیاۀ آن
است .چیتیک بیان میکند که بناا باه سانت شایعی ،اماام ز یانالعابادین (علیاه الساالم) ادعیاۀ
خویش را جمع آوری کرده و آن را به فرزنادان خاویش باه خصاوو اماام محماد بااقر (علیاه
السالم) و ز ید بن علی آموخته و امال نموده است .متن «صحیفه» در دورههاای بعاد ،باه ااور
گستردهای در میان گروههای شیعی منتشر شده است)Chittick, 1988( .
آثار دیگر این قسم عبارتاند از« :عاارف شایعۀ قارن چهااردهم رجاب برسای و کتااب
مشارق ائنوار او» توسط تاد ئوسن« )Lawson, 2010( ،مجموعه احادیاث قدسای شایعه» از
روبسااون« )Robson, 1967( ،نگاااهی بااه أصااول کااافی یکاای از کتااب اربعااه شاایعه» از
مارسینکاوسکی )Marcinkowski, 2001( ،مقالۀ «تاأملی در کتااب علا احماد بان محماد
برقی» (« )Vilozny, 2009مروری بر کمال الدین صدوق» (« )Vilozny, 2016 Aراهنماای
عددی مختصر برای مسائ پیچیده تشیع :ائشکال و القرائن برقی» ( )Vilozny, 2016 Bهار
سه توسط روی ویلزنی و همچنین مقاائتی از ای کای هاوارد باا عنااوین «کتاب اربعاۀ شایعه؛
الکافی کلینی» (« )Howard, 1976 Aمن ئ یحضره الفقیه» (« )Howard, 1976 Bتهذیب
و استبصار» ( )Howard, 1976 Cمقائتی هستند که به شناخت توصیفی کتب حادیثی شایعه
پرداخته اند.

 .4رویکرد روش شناختی مجامع حدیثی
روش شناسی مجامع حدیثی پلهای بائتر از صرف توصیف منابع است .در این تحقیقاات
خاروشناسان به ر یختشناسی کتابها ،توصایف محتاوا ،انگیازۀ نگاارش و تاار یخ و تحاوئت
حاکم و مهمتر از همه ،ارائۀ یک نظر یه دربارۀ تفکر حاکم بر نویسنده که در انتخاب احادیاث
در کتاب او نیز دخی بوده است ،پرداختهاند .در این روش پژوهشگر تالش دارد با ارائۀ شواهد
و قرائنی تار یخی و نشانههایی از یک یا چند منبع حدیثی به چرایی جمع آوری حادیث و روش
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معرفات محادثان انگاشات
انتخاب آنها بپردازند .این گونه آثار را میتوان نوعی جامعه شناسای
ِ

که با آن در تالشند با مطالعۀ کتب و جوامع حدیثی در بستر تار یخی به نظر یااتی درباارۀ شاک
گیری ،عوام مؤثر بر تفکر محدث در جامعنویسی و شرایط حاکم بر آن زمان دست یابند.

چند اثر با این رویکرد قاب ذکرند .اولی «سیرۀ اها کساا » نوشاتۀ مااهر جارار اسات.
( )Jarrar, 2000ا
جرار در این مقاله به بررسی توصیفی «المغازی» أبان بان عثماان از أصاحاب
امامان صادق و کاظم(علیهما السالم) (کشی ،0090 ،و  )017و از نخساتین مناابع شایعی در
س ایرهنگاااری ،پرداختااه اساات .شااک و ساااختار کتاااب ،روش و بررس ای فص ا هااای کتاااب
سرفص های اصلی مقاله ا
جرار را تشکی میدهند .وی اخبار و مناابع أباان بان عثماان را ماورد

بررسی قرار داده و مطالب آن را با آثار واقدی و ابن اسحاق ،مقایسه کرده اسات .ا
جارار معتقاد
است ،تاکنون در موضوع سیره و مغازی شیعه به معنای اعم ،پژوهشای مساتق و قابا اعتمااد،

انجام نگرفته است .از دئی این امر ،مایتاوان باه عادم دسترسای باه مناابع نخساتین شایعه در
موضوع سیره و مغازی و عدم بررسی دقیق روایات سیرۀ نبوی ،از سوی شایعه یااد کارد .ا
جارار
تاکید دارد که تا عصر امام باقر (علیه السالم) و شاگردان وی ،شیعه تالش جدی در ثبت سایرۀ
نبوی نداشته است .تا این که در آثار کلینی ،ابان بابویاه و مفیاد ،ظهاور یافات؛ اماا اختصااو
هفت جلد از «بحارائنوار» به زندگی پیامبر اسالم در بررسی سیرۀ نبوی از دیادگاه شایعه بسایار
کارگشاست .جرار معتقد است ،تلقی مسیحیایی شیعیان از امامان و نقاش فراتاار یخی آناان ،در
اقبال کمتر آنان به سیرهنگاری و مغازی مؤثر بوده است( .جرار)0089 ،
دومین اثر کتاب «اسالم بدون خدا» نوشتۀ کالین ترنر است که به بررسای «بحاارائنوار»
و اندیشههای عالمه مجلسی پرداختاه اسات )Turner, 2000( .ترنار در مقدماۀ کتااب درباارۀ
تاثیرگذاری عالمۀ مجلسی با سخنانی اغراق آمیز عالمه مجلسای را علات تفاوق اها ظااهر بار
باانگرایان و انحراف دین اصی مبتنی بر معرفت می داند و به نقا از عبادالعزیز دهاالوی باا
زبان اعنه ،شیعه را «دین مجلسی» مینامد)Turner, 2000, p. viii( .
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از دیدگاه ترنر اشتباه مسلمانان در این ر یشه دارد که آنها ایمان را مساوی اساالم دانساته و
با تأکید بیش از اندازه بر فروع دین ،فقه را دچار تورم بیش از اندازه کردهاناد )Ibid, p. 4( .او
پس از نق احادیث امام باقر و صادق (علیهما السالم) و نیز اقاوالی از تفسایر عالماه ابااباائی
چنین نتیجه میگیرد که اسالم جنبۀ ظاهری و اجتمااعی دیان و ایماان جنباۀ بااانی آن اسات.
ِ
( )Ibid, p. 8سپس ای بحثی مفص  ،تالش در القای این مطلب دارد که علماای ظااهرگرا باه
اسالم توجه دارند و از ایمان یعنی جنبۀ باانی اسالم به دورند.
او معتقد است ،در ایان دوره باود کاه ظااهرگرایی از ساوی اخبار یاان و عالماه مجلسای
متداول شد و ظاهرگرایان گرچه نافی مباحث مربوط به اعتقاد نبودند ،اما تمرکز بیشتار آنهاا بار
اوامر خداوند بود تا خود خداوند )Ibid, p. 75( .به این ترتیب هم علم در ظااهرگرایی محادود
ا
شد و هم ایمان مخصوصا با سنیزدایی سعی در تمرکز بر اختصاصات شیعی یعنی امام و دوری
از خداوند و ایمان و معنویت داشت)Ibid, p. 245( .
او تالش دارد ،توضیح دهد که چطور فقه شیعه رشد کرد و موضوعات جانشینی اماام در
مصرف خمس و نماز جمعه و وئیت به فقه داده شد .او شهید اول و شهید ثانی را نیز از جملاه
ظاهرگرایان معرفی میکند ( )Ibid, p. 81و به نادرست ،کرکی را اولین فقیهای مایشامارد کاه
اظهار کرد ،فقها نائبان عام امام زماناند و در زمان غیبت ،کسی که ناتوان از اجتهاد است ،باید
تقلید کند )Ibid, p. 86( .در این زمان بود که مجلسی روی کار آمد و چرخش تفکر شیعی از
خداگرایی به امامگرایی شک گرفات )Ibid, p. 249( .او عالماه مجلسای را فاردی متعصاب
کور ،نان به نرخ روز خور ،بی رحم و کسی معرفی می کند که احادیث را به نفع حاکمان ظالم
جع کرد و نهایتاا نیاز منجار باه ساقوط صافویان شاد )Ibid, p. 149( .او خاانوادۀ مجلسای،
مناصب رسمی مجلسی ،کتب مجلسی ،و در نهایت «بحارائنوار» را مورد بحث قرار میدهاد.
()Ibid, p. 150-170

ا
بدون شا عالمه مجلسی یکی از پرکارتر ین عالمان مخصوصا درباارۀ حادیث و معاارف

دینی است .اگر هم عالمه را متمای به تفکر اخباری بدانیم ،هرچند برخای صااحب نظاران در
این نیز تردید دارند (بهشتی ،0051 ،و  )015ظاهرگرا خواندن او اجحاف است .عالمه خود را
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میانهرو میداند؛ «مسلا حقیر در این باب ،بین باین و وساط اسات» (جعفر یاان ،0085 ،ج ،2
و  )959دربارۀ نق روایات ضعیف در بحاار بایاد گفات ،قصاد عالماه مجلسای گاردآوردن
روایاتی (اعم از ضعیف و صحیح) است از منابعی غیر از کتب اربعه اسات( .مجلسای،0110 ،
ج ،0و  )18در حقیقاات هاادف عالمااه فااراهم آوردن اثاااری دای اارة المعااارفی بااوده اساات.
(جعفر یان ،0082 ،و  )11عالمه مجلسی در ماواردی تصار یح دارد کاه صاحت ایان روایاات
مورد تردید است؛ برای نمونه ،دربارۀ حدیث خلقت اروا قب از اجساد مایگویاد« :قطعیتای
دربارۀ صحت روایات راجع به خلقت أروا دو هزار سال پیش از أجساد وجود ندارد و نق ماا
هم به خاار حسن ظن به آنهاست» (مجلسی ،0110 ،ج ،9و  )299همچناین در جاای دیگار
مینویسد« :من حکمی دربارۀ صحت یاا بطاالن ایان روایاات نادارم و علام آن را باه اها آن
واگذار میکنم» (مجلسی ،0110 ،ج ،29و  )07جماع آوری کتاب و نوشاتههای مختلاف از
سرتاسر عالم اسالم خود کاری عظیم است .ایشان توضایح مایدهاد ،افاارادی را بااه شاارق و
غرب جهان فرستاد تا نسخههای آثار حدیثی شایعه را جمعآوری کردند و باه اصافهان آوردناد.
(مجلسی ،0110 ،ج ،0و )1
همکاری عالمه با دولات صافوی نیاز فوایاد ز یاادی نیاز داشات .چارا کاه گرایشهاای
صوفیمآبانۀ ناکارامد در ادارۀ جامعه به تدر یج جاای خاود را باه اجتماعی مبتنای بار هادایت و
نظارت علما و فقها سپرد و فقه جاعفری پس از قرنها انزوا و اختفا فرصت یافت کاه در ادارۀ
امور جامعه ایفای نقش نمایند( .مسجدجامعی ،0075 ،و )29در بسیاری از موارد علما مانعی
برسر بولهوسی و عشارتالبای شااهان صافوی بودناد .عالماه در «عینالحیااة» فصالی را بااه
احاوال سالاین و معاشرت نماودن باا ایااشان و عاادل و جودشاان اختصااو داد و آناان را از
بسیاری کارها منع میکند .او رسالۀ مستقلی فارسی به نام «آداب سلو حااکم باا رعیات» را
نوشت(.سلطانمحمدی ،0081 ،و )200با تأثیر إرشادات مجلسی بود که شاه سلیمان حماامی
را وقف کتب عالمه مجلسی (بالغی ،0078 ،و )19و شاهسلطان حسین ،باخشی از اماال
خاویش را وقف تألیف «بحارائنوار» و هزینه االب علاوم دینای کارد( .مجلسای ،0092 ،و
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 )90از این روست که امام خمینی (ره) در ایان بااره فرماود« :امثاال مجلسای کاه در دساتگاه
صفویه بود ،صفویه را آخوناد کارد ،ناه خاودش را صافویه کارد .آنهاا را کشااند در مدرساه و
دانش»( .خمینی ،0078 ،ج )8
از جمله پژوهشهای روش شاناختی مناابع «پیوناد حادیث و فقاه ،مجاامع رسامی اولیاۀ
حدیث امامیه» رابرت گلیو است( .گلیو )0085 ،او در این مقاله به روششناسی «کتاب اربعاه
حدیثی امامیه» پرداخته است .گلیو جمع آوری مجامع حدیثی شیعه را تحات تاأثیر نیااز فقهای
میداند و میگوید :به موازات این کاه متفکاران اماامی باه فقاه و تفسایر شار یعت دل مشاغول
شدند ،جامعان احادیث راهکارهای تازهای از گزینش ،ارائه و دستهبندی را پیر یختند( .گلیاو،
ا
 ،0085و )2مخصوصااا کتااابهااای تهااذیب و استبصااار تااالش دارنااد ،ناااهمگونی و تضاااد
احتمالی بین روایات درونی شیعه را ح کنناد( .گلیاو ،0085 ،و )1ساپس گلیاو باه بررسای
روایات تیمم در کتب اربعه پرداخته و احادیث هر کدام را ذکر کرده و تحلی نموده است.
اثر دیگر ،مقالۀ مادلون

در بررسی بخشی از کتاب «الکافی» با نام «کاالم اولیاۀ شایعه

امامی و تعمقی در کتاب الکافی» است)Madelung, 2013( .
مادلون

این مقاله را با معرفی «الکافی» باه خصاوو اصاول کاافی آغااز مایکناد .او

میگوید :امامان جلساات مانظم تادر یس نداشاتند و خاود کتاابی را تاالیف نکردناد .تنهاا باه
سئوائت پاسخ میدادند؛ بنابراین احادیث ائمه بایشتار واکنشای هساتند تاا آغازگراناه و برخای
احادیث نیز تقیهای هستند که باید بازشناسی شاوند )Madelung, 2013, p. 465( .مادلونا
پس از نق برخی از روایات اصول کافی میگوید ،اولویت عق در برخای از ایان روایاات بار
وحی نشان از نزدیکی کالم تشیع اولیه به معتزله دارد )Madelung, 2013, p. 466( .از این رو
برخی تار یخشناسان معاصر میگویند :عقلی که در ایان روایاات آماده ،عقا معماولی بشاری
نیست؛ بلکه عقلی فوق بشری است که تنها انبیا و ائمه داشتند .باا مطالعاۀ ایان روایاات درباارۀ
عق میتوان گفت ،اقتباس شیخ مفید و شاگردانش از معتزله و سوگیری به سمت آناان اتفااقی
بدون زمینه در تشیع نبوده است؛ بلکه امامان نیز در پاساخ باه سائوائت باه تأییاد تفکار معتزلای
پرداختناد )Madelung, 2013, p. 468( .مادلونا

ساپس برخای احادیاث درباارۀ صافات
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خداوند مانند شی باودن ،قادرت ،کاالم ،اراده الهای ،علام الهای ،رویات الهای را باه بحاث
گذاشااته و نتیجااه گی اری کل ای او ای ان اساات کااه ای ان تفکاارات از معتزلااه اقتباااس شاادهانااد.
()Madelung, 2013, p. 468-471
مقال اۀ دیگاار «عالمااه مجلساای و اااب اسااالمی بخااش اول» از اناادرو نیااومن اساات.
( )Newman, 2003نیومن در این مقاله با معرفی عالماه مجلسای مایگویاد :باه غیار از چناد
مستشرق متأخر ،عالمه مجلسی کسی است که همواره مورد اتهاام ایاران شناساان باوده اسات.
( )Ibid, p. 372نیومن سپس مقدمهای دربارۀ اب جاالینوس و ترجماه و تاأثیر آن در فرهنا
اسالمی ارائه میکند .او به تفاوت حدیث در بین اه سنت و شیعه اشاره می کند و میگوید:
به سبب قبول سخنان امامان در بین شایعیان باه عناوان حادیث و وجاود احادیاث ابای در باین
ساخنان اماماان ،اها سانت از احادیاث ابای کمتاری برخوردارناد )Ibid, p. 377( .نیاومن
گزارشی مفص از کتابهای «ابائئمه» و جلد « 09بحارائنوار» به دست مایدهاد .نقاش
قلب در بدن و تأثیر پذیری این احادیث از تفکر هلنیک ،و وفاداری برخی از این متون باا ااب
جالینوس از جمله مطالبی است که نیومن در این مقاله ضامن بررسای آمااری روایاات باه آنهاا
اشاره میکند .نیومن دیدگاه برخی را مبتنی بر اینکه تفکر ابی ائمه دایر بار تحما درد و عادم
رجوع برای درمان تا جایی که امکان دارد ،ماورد نقاد قارار مای دهاد و باا اساتناد باه احادیاث
مختلف میگوید :این دیدگاه با توجه به احادیث شیعه ثابت نمیشود.
از جمله آثار دیگر با این رویکرد میتاوان باه مقاائت «عالماه مجلسای و ااب اساالمی
(بخش دوم)؛ رسالۀ ذهبیه در بحاارائنوار» (« )Newman, 2009باز یاابی گذشاته ابان بابویاه،
باااقر مجلس ای و گفتمااان اااب در عصاار صاافوی» ( )Newman, 2012از اناادرو نی اومن ،و
مارسینکاوسکی تحات عناوان «آشاتی و وفااداری در دورۀ آل بویاه و اوائا دورۀ سالجوقیان:
زندگی و زمانۀ محمد بن حسن اوسی» ( )Marcinkowski, 2001اشاره کرد.
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 .9رویکرد مطالعه تطبیقی منابع
مطالعااات تطبیق ای ب این اندیشااههااا از جمل اۀ روشهااای توص ایف و بازشناس ای افکااار و
اندیشههاست .در این روش پژوهشگر تالش دارد باا مقایساه و تطبیاق دو یاا چناد مجموعاه باه
نظر یهای درباره تفاوتها و عل شک گیری مجامع حدیثی نائ آید .چند اثر با این رویکرد در
مطالعات حدیث شیعه از سوی مستشرقان قابا بازشناسای اسات؛ از جملاه :مقالاۀ «باین قام و
غرب غیبت در دیدگاه کلینی و نعمانی :غیبت در دیدگاه کلینی و نعمانی» از اندرو نیاومن کاه
دیدگاههای آنها را بهاور تطبیقی بررسی میکند)Newman, 2003 B( .
آنچه نیومن بر آن تأ کید دارد ،عدم رابطۀ مثبت بین کلینی و نواب اربعه است .موضاوعی
ا
که نعمانی بسیار بر اهمیت آنان تأ کید داشته است .نیومن میگوید :ظاهرا مدرسۀ قم راجاع باه
غیبت مسئله داشته است؛ چون در کتاب کافی  20حدیث دربارۀ غیبت وجاود دارد؛ اماا در آن
هیچ اشارهای به نائب یا سفیر امام در زمان غیبت یا نواب چهار گانه نشده است و این در حالی
ا
است که از قمیها مخصوصا اشعریها  7955روایت در کافی روایت شده است .ایان نشاانگر
قطعی نبودن اول غیبت در نزد قمیهاست؛ در حالی که شاگردش نعمانی نمایندۀ تفکاری در
خارج از قم کتابی مینویسد که حاوی  51روایت شماره نشده و  09روایت شماره شده دربااره
غیبت است )Ibid, p. 95( .نیومن سپس به بررسی اسناد احادیث نعمانی میپردازد .نعمانی دو
سوم احادیث موجود در کافی دربارۀ غیبت را نق کرده؛ اما غیر قمیها راوی  99روایت یعنای
 92درصد از روایات نعمانیاند )Ibid, p. 96( .تفاوت اصلی روایات کلینای و نعماانی در ایان
است که کلینی بیشتر روایات خود را از قمیها و نعمانی بیشتر روایات خود را از غیر قمیها
روایت کرده است )Ibid, p. 100( .نیومن سپس به ااور تطبیقای گزارشای از روایاات کتااب
نعمانی و روایات غیبت از کافی کلینی مایدهاد )Ibid, p. 103( .روایاات نعماانی تأ کیاد بار
امتحان و فتنه بودن غیبت برای شیعیان دارد که حتای دیگاران آنهاا را باه خااار ایان عقیاده باه
سخره خواهند گرفت .ماهیت غیبت و وظیفه شیعیان در روایات نعمانی مورد تأ کید قرار گرفتاه
است ،بعدها از سوی شیخ صدوق و کلینی نیز پیگیری شد)Ibid, p. 106( .
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اثر دیگر همین نویسنده کتاب «شک گیری تشیع؛ گفتمان حدیثی قم و بغاداد» اسات.
کتااب «کاافی» کلینای،
( )Newman, 2000محور اصالی ایان کتااب ،مطالعاۀ تطبیقای ساه
ِ
ا
«بصائر الدرجات» صفار قمی و «محاسن» احمد برقی است .فرضیۀ نویسنده این است که هر
سه محدث در یک محیط نشو و نمو یافتهاند؛ پس به لحااظ فکاری نیاز در یاک جر یاان قارار
دارند؛ اما در مقاب  ،شیعیان بغداد و در رأس ایشان نوبختیان ،به حمایات از مباانی عق گرایاناه
معتزله از سویی و دستگاه حاکمه از سوی دیگر پرداختند.
نیومن دو جو متفاوت از قم و بغداد ترسیم میکند .ایشان بر قرائت رایج از شاهر قام کاه
در آن احمدبنمحمد اشعری افرادی را از شهر اخراج میکرده ،خرده گرفته و معتقد است کاه
پشیمانی علنی اشاعری از خصاومت باا برقای و بازگردانادن وی باه قام ،بیاانگر آن اسات کاه
اختالفات اواخر سدۀ ا
سوم در قم آنقدر عمیق نبوده است که متأخران انگاشاتهاند؛ بلکاه قام و
مکتاب حادیثی اماامی را در
بغداد هر کدام جو یکسانی داشتهاند؛ بنابراین ،کلینی بر آن شد تاا
ِ

بغداد به همان شکلی که در قم متداول بوده است ،پایه ر یزی نمایاد .وی باا ایان کاار از یاک

سو ،عق گرای ِان امامی را که نوبختیان سردمدار آن بودند ،به چالش میکشید و از ساوی دیگار
ا
تسنن قاد علام مایکارد .در نتیجاه روایااتی کاه کلینای در
در مقاب جوامع حدیثی عمدۀ اه
ا
کتاب خود گنجاند ،مستقیما شیعیان بغداد را هدف قرار داده است .او مدعی است ،تماام 202
روایت کتاب التوحید کافی نیز گرایش عق ستیزی دارند (نیومن ،0089 ،و  )282او باا ذکار
ا
روایاتی دربارۀ مذمت دنیا و ر یاست البی و  ...نتیجه میگیرد که سرشت شیعه ذاتا آن جهاانی
است( .نیومن ،0089 ،و  )080نیومن دربارۀ تعدی عق گرایان از جانب کلینی معتقد است،
ورود کلینی در فروع کافی به جزئیات مسائ دینی ناشی از دیدگاه او مبتنی بر ناتوانی فقه عقا
گرا در عرصۀ چنین أماور فقهای جزئای اسات( .نیاومن ،0089 ،و  )085او باه ااور تعجاب
برانگیزی ،ذکر  01حدیث در ابتدای کتاب دربارۀ عق را نشانۀ نکوهش آشکار کلینی نسابت
به عق (نیومن ،0089 ،و  )282و مخااب آن را علمای بغداد میداند( .نیاومن ،0089 ،و
)095
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اقامت بیست سالۀ کلینی در بغداد (نیومن ،0089 ،و  )199 ،085 ،78و نوشتن کتااب
خطاب به بغدادیان قاب مناقشه است .نجاشی در معرفی کلینی از عباارت «شایخ أصاحابنا فای
وقته بالری و وجههم» (نجاشی ،0099 ،و )077استفاده نموده که دال بر صاحبناامی او در
ری است .امیر معزی و حسن انصاری نیز زمان مسافرت بیبازگشت کلینی به بغداد را ناامعلوم
ا
و آنرا محتمال سفر ز یارتی مکه (  )Amir-Moezz, 2016, p. 129و زمان آن را کمای قبا از
 027یعنی تنها دو سال قب از وفات کلینی حدس زدهاند .آنها گفتهاند ،کافی از ری باه بغاداد
آورده شد و در آنجا تدر یس گردید )Ibid, p.128( .همچناین امیرمعازی مایگویاد :در هایچ
یک از منابع دربارۀ دخالت کلینی در حوادث مهمی که در این سالها در بغداد اتفاق افتااد ،از
جمله حکم بر علیه حالج ،حوادث مربوط به شلمغانی یا ارتباط و دیدار و روایت از نواب اربعه
هیچ اشارهای نشده اسات )Ibid, p.146( ،کاه شااید حااکی از نباود کلینای در بغاداد باشاد.
همچنین ،سخن صدوق در مشیخۀ الفقیه نشاان مایدهاد ،برخای از محادثان ری الکاافی را از
کلینی در یافت و برای شایخ صادوق روایات کردهاناد (صادوق ،0111 ،ج ،1و  )901و ایان
دلیلی است بر این که کلینی ایان کتااب را ناه در بغاداد کاه در ری نگاشاته و تادر یس کارده
است .او اه قم را با گرایش به غلو و اه بغاداد را عقا گارا مایداناد؛ درحاالی کاه برخای
گزارشها از قدمای امامیه اه قم را مقصر در شناخت ائمه توصیف مایکنناد( .مفیاد،0101 ،
و )009
اثر دیگر مطالعۀ تطبیقی کتب حدیثی مقالۀ «نگاهی به روش حدیث شناختی جمالالدین
ابن ااووس» ( )Afsaruddin, 2010نوشته اسما افسرالدین است کاه دیادگاههاای او و برخای
عالمان حدیث اه سنت را به اور تطبیقی مطالعه کرده است.
افسرالدین دیدگاه ابان اااووس و شارایط او را در نقاد حادیث و هامچناین هار یاک از
اصطالحات مذکور را بیان میکند .او در چند نمونه نشاان مایدهاد کاه چطاور ابان اااووس
برخی احادیث را ضعیف دانسته است )Afsaruddin, vol. 3, 2010, p. 365( .او باه بررسای
حدیث «ایر مشوی» از دیدگاه ابان اااووس مای پاردازد و راویاانی چاون اباوهر یره را معرفای
میکند که از دیدگاه ابن اااووس ضاعیف شامرده مایشاوند )Ibid, p. 366( .اباق گازارش
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افسرالدین در دیدگاه ابن ااووس شیعه یا سنی بودن راوی مهم نیست؛ بلکه وثاقت مهام اسات؛
لذا او از راویان بسیاری از اه سنت حدیث نق میکند .همچنین او بحثی دربارۀ زناان راوی
از دیدگاه ابن ااووس دارد ( )Ibid, 367و سپس به بررسی حدیث غدیر و منزلت از دیادگاه او
و نیز ابن حاجز میپردازد)Ibid, 368-370( .

 .6نتایج
مطالعات حدیث شیعه در مراکاز علمای غربای در آغااز اسات و هناوز جغرافیاای کلای
حدیث شیعه معرفی نشده است .عدم اقبال مستشرقان به این موضوع در قرون گذشاته ناشای از
شروع ارتباط آنها با منابع اه سنت بوده است .رویکردهای انتشااری ،منباع شناسای توصایفی،
روش شناختی ،و مطالعات تطبیقی از جمله رویکردهای آنان در این مطالعاات باوده اسات .باا
این حال ،مطالعۀ کتب شیعه از نگاه کتب اه سنت ،رجوع به مناابع دسات دوم ،عادم اااالع
صحیح از منابع از جمله نقیصههای این آثار است .چه بسا ،بخشی از این اشکال ناشای از عادم
معرفی منابع شیعی از سوی عالمان تشیع به زبانهای اروپایی است.
نگاه مستشرقان به حدیث ،نه به عناوان متاونی مقادس ،بلکاه باه عناوان منبعای ادبای یاا
تار یخی است که باید نقادانه تحلی شود تا تار یخچه متن آن و سرمنشأ احتمالی آن محقق شود.
آنان معتقدند ،حدیث هم مانند هر متن دیگر در معرض تحلی های نقادانه مشابه زباان شاناختی
قرار گیرد .به عبارت دیگر حدیث از هیچ منزلت خاو یا تقدسی برخوردار نیست .با توجاه باه
هندسۀ حدیث شیعه باید گفت ،کتب اولیۀ شیعه مانند «اصول اربعه مأه»« ،بصائر الادرجات»،
«محاسن»« ،کافی» و دیدگاهها و عقائد اخبار یان و «بحارائنوار» بخشهایی از تار یخ حادیث
شیعه است که بیش از همه مورد توجه شیعه پژوهان قرار گرفتاه اسات .روش شناسای توصایفی
جوامع حدیثی در اص  ،مقائتی برای مخاابان غربی نوشته شده و برای مخااباان دیگار ،تنهاا
در حااد آشاانایی بااا آ گاااهیهااای مستشاارقان از مطالعااات حاادیثی مساالمین و روش شناس ای
پژوهشهای آنان مفید خواهد بود؛ از ایان رو ،چناین مقاائتی بارای حادیث پژوهاان فرهیختاۀ
مسلمان ،ممکن اسات در حاد باازخوانی و تحلیا آرا اندیشاوران پیشاین اساالمی ،در قالاب
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ادبیاتی متفاوت ،قاب توجه باشد؛ اما مستشرقان با بهرمندی از شایوههای پژوهشای ناوین ،ارائاۀ
نظامند مطالب ،نگاشتههای خود را جذاب میکنند؛ از ایان رو در زمیناۀ گاردآوری ،تحلیا و
ارائه مطالب از دقت و گاه خالقیتهایی برخوردارند.
اما بحثهای تحلیلی تار یخی و روش شناسی مجامع که از محورهای مهم و ماورد توجاه
مستشرقان در بررسی حدیث شیعه است ،شام مباحثی بسیار دقیق و فنی است که لزوم بررسای
و نقد در این حیطه بسیار ز یاد است .چه این که این منابع مورد استفاده نس های بعادی اساالم
شناسان قرار میگیرد .آثار نیومن بیشتر به بررسی تطبیقی تفکر حدیثی در قم و بغاداد و کوفاه
پرداخته است ،بسیار قاب توجه است .ارتباط کلینی با غیبت صاغرا و ناواب اربعاه و هامچناین
تقاب دیدگاههای قم و بغداد از مطالبی است که نیومن در صدد اثبات آن اسات .مفصا تار ین
گزارش و توصیف محتوایی را نیومن از کتاب کافی و پرحجمتر ین تحلیا درباارۀ اخبار یاان را
رابرت گلیو در کتاب خود انجام داده است.
رویکرد تطبیقی نیز در آثار نیومن و افسرالدین دنبال شاده اسات .عاالوه بار ایان ماوارد،
کلبرگ اضافه بر توصیف تار یخی حدیث شیعه در آثار متعدد باه جنباههاایی از حادیث کاه باه
مباحث اعتقادی مربوط است ،پرداخته است
به اور کلی ،دربارۀ حدیث شیعه در غرب باید گفت ،هنوز حدیث شیعه ،سااختار کلای
و تمام ابعاد آن مورد تحقیق قرار نگرفته اسات .تصاویر درساتی از آن در ادبیاات خاورشناساان
نقش نبسته و این تا حدی ناشی از تخصص زودهنگام آنان در حاوزههاای خااو و هامچناین
نبود رشتههای تخصصی حدیث شناسی و یا حتای شایعه شناسای در بسایاری از دانشاگاههاای
غربی است.
استفاده از روشهای نوین علوم انسانی و اجتمااعی بارای تحلیا مناابع و ارائاۀ نظر یاات
دربارۀ نحوۀ شک گیری منابع از جمله نقاط مثبت روش تحقیاق آناان اسات .یکای از راههاای
رسیدن به نتایج دربارۀ فضا و شرایط حاکم بر نویسندگان مطالعۀ تطبیقی و بررسی آماری کتاب
حدیثی است که از سوی برخی از مستشرقان پی گیری شده است.
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Abstract
The exegeses written in the second century ('AH'), particularly Zayd Ibn Ali and Abdul
Rahman Ibn Zayd's exegeses which are regarded important and "comprehensive", have
distinct position. The present paper compares these two exegeses, using an analyticaldescriptive method. The results show that despite their authors' common exegetic methods
and approaches, they have had a distinct method in using hadiths, intellectual views, the way
of referring to the Quranic verses, and applying exegetic principles. Zayd Ibn Ali has greatly
used a literary method, approach, and usages in his exegesis, while Abdul Rahman Ibn Zayd
has particularly used the method of interpreting the Holy Quran by itself, and paid particular
attention to Ayat Al-Ahkam (the verses of injunctions).
Key words: comparative exegesis, Zayd Ibn Ali (p.b.u.h), Abdul Rahman Ibn Zayd,
method, attitude.
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