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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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چکیده
شیعهشناس ی و ح یث ش یعه در س ا ه ای اخی ر موض و مااعع ۀ برخ ی از مستش راا ب ودا اس بر بررس ی س یر
ح یثپژوهی شیعی مستشراا نشا م یده  ،آن ا ب ه عظ او رو و بی نش و نی ز ابع اد متتف م مح اح ی ح ی ی دارای
رویکردهای متتففی هستن ر این رویکردها نگر آنها را به ابعاد متتفم محاحث ح یث ش یعه نش ا م یده ر بتش ی از
مااععات مستشراا راجع به منابع ح ی ی شیعه بودا اسب که در بررسی آنها به رویکردهای متتففی برمیخ ور یم؛ از جمف ه
رویکرد انتشاری و تصظیح کتب ح ی ی شیعه ،منح عشناس ی توص یفی ،رویک رد رو ش ناختی مج امع ح ی ی و رویک رد
مااععات تاحیقیر در این مقاعه با بررسی انحوهی از مقاالت مستشراا دربارۀ ح یث شیعه آث اری ک ه درب ارۀ من ابع ح ی ی
شیعه هستن  ،بررسی ش ا و رویکردهای آنا بازشناسی ش ا و برخی از دی گااهای آن ا نی ز م ورد نق واا ع ش ا اس بر
رو مااععه در این مقاعه توصیفی تظفیفی اسبر
کلیدواژگان :مستشراا  ،ح یث شیعه ،شیعه شناسی ،خاورشناسی و ح یث ،مااععات تاحیقیر
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 .1مقدمه
مطالعات حدیث ش یعه در ب ین مستش راان بس یار ب ا ت أخیر آغ ا ش د و مستش راان اولی ه
کمتر ین توجه را به آن داشته-اند .کارل بروکلمان در «تار یخ االدب العربی» ک ه فررس ت آر ار
اسالمی است ،به طور آشفته و مختصر ا کتب حدیثی ش یعه ا جمل ه «الک افی» ی اد ک رده و
حتی کتبی چ ون «الفقی ه» و «تر ذیب» و «استبص ار» و «جوام رانوی ه» معرف ی نش دهان د.
(بروکلمان6669 ،م ،صص .)356-335
ادوارد فندیک در کتاب «اکتفاع القنوع» سخنی میگوید که ا فقر اطالعاتی او نس بت
به کتب شیعه حکایت دارد .او مینویسد« :شیعه این نام را برای خود نمیپس ندند؛ بلک ه خ ود
را علوی مینامند» .او ن ام پ ن ممموع ه را ب رده و گفتهاس ت« :نر

البالغ ة للس ید ال را ی

المتوفی سنة  626و هو غی ر الفخ ر ال را ی و غی ر اب ن کر ی ا ال را ی» (فن دیک6629 ،ق ،ص
 .)682این در حالی است که فندیک انبوهی ا کتب حدیثی اهل سنت را معرفی م یکن د ک ه
در هند و اروپا به طب رسیدهاند( .همان ،صص )631 -606
مایکل کوک در بحث تدوین حدیث در صدر اسالم به دهها کت ب ح دیثی اه ل س نت
ارجاع میدهد؛ اما هیچ اشارهای به کتب شیعه نمیکند( .مردوی راد)6311 ،
ادوارد براون جام تر ین کتب حدیثی شیعه را «معراجالسعاده» و «بح اراالنوار» دانس ته و
گفتهاست :بحار پانزده یا شانزده جلد و نوشته جاللالدین حسنبنیوسف حلی ملقب به عالمه
است( .بروان ،6386 ،ج ،0ص)569
باید گفت ،اولین تالشها ب رای توص یفی برت ر ا من اب ح دیثی ش یعه را دونالدس ون در
کتاب «مذهب شیعه» در سال  6933انم ام داده اس ت )Donaldsonm, 1933( .آغ ا ش یعه
شناس ی در اروپ ا ب ود و برگ زاری اول ین کنف رانش ش یعۀ دوا ده ام امی در س ال  6968در
استراسبورگ فرانسه (صان پور ،6393 ،ص )63توجه به شیعهشناس ی و ح دیث ش یعه حرکت ی
تا ه به خود جلب کرد(.امیرمعزی ،0266 ،ص  )XIاین در حالی است که بیش ا صدها تن در
ط ول ب یش ا ی ک و ن یم ا رن ب ه مطالع ۀ علم ی درب ارۀ اس الم س نی پرداخت هان د( .پیش ین،
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ص )XIIIIنتیمه این اصور چیزی جز جرل نسبت به تشی و ظرور دیدگاهه ای نادرس ت مت أرر
ا اهل سنت دربارۀ تشی نبوده است( .الویری ،6316 ،ص )50بررسی این آر ار م ا را ب ه چن د
رویکرد اساسی در آنرا رهنمون میشود.

 .2رویکرد انتشاری
تحقیق و چاپ و یا ترجمۀ آرار حدیثی شیعه در غرب ،نسبت به آرار اهل سنت فاص لهای
غیر اابل ایاس دارد .انبوهی ا کتب اهل سنت توسط مستشراان تصحیح و منتشر ش ده اس ت؛
اما کتب حدیثی شیعه کمتر ین توجه مستشراان را به خود جل ب ک رده اس ت .غی ر ا آل ویش
اشپرنگر(6893م) اتر یشی که کتاب «االستبصار» و «الفررست» ش یخ طوس ی را چ اپ ک رد،
(دوانی ،6369 ،ص  )060کتابی چاپ نشد تا این ک ه در هم ین اواخ ر کلب رگ و امی ر مع زی
کتاب «القرائات او التنزیل» احمد بن محمد سیاری را چاپ کردند( .کلبرگ)0229 ،
در بخش ترجمه نیز کتب معدودی ترجمه ش دهان د .ای .ج ی .ه وارد «االرش اد» ش یخ
مفید را به انگلیسی ( )Howard, 1982ترجمه ک رد و ان درو نی ومن در ترجم ۀ «ط باالئم ه»
همکاری کرد ( )Newman, 1991و ویلیام چیتیک «صحیفه س مادیه» ( )Chittick, 1988و
«نامه امام علی (علیه السالم) به مالک اش تر» را ترجم ه ک رد و «گزی دهای ا مع ار ش یعه»
( )Chittick, 1981منتشر کرد .بخش مح دودی ا احادی ث «م ن الیحض ره الفقی ه» (بخ ش
خمش) و بخشی ا احادیث «کافی» درب اره ا دواج موا ت در کت اب «کال در» ترجم ه ش د.
( )Calder, 2003مارسینکاوسکی بخشهایی ا «أصول کافی» را ()Marcinkowski, 2000
و بخشهایی ا کتاب «اعالمالوری» نوشته فضلبنحسن طبرسی را نیز خانم لیندا ک الرک ب ه
همراه محمد یعقوب به انگلیس ی ترجم ه ک ردهان د« )Clarke, 1986( .حی اةالقلوب» عالم ه
مملسی را جیمز ال .مر یک به انگلیس ی برگردان د ( )Merrick, 1850و اس میت ال در و نی ل
ب ایلی نی ز در کت اب «خالص های ا ا وانین مس لمانان» ب ه ترجم ه بخ شه ایی ا س ه کت اب
«تحر یراالحکام» و «ارشاداالذهان» عالمه حل ی« ،ش رای االس الم» محق ق حل ی و «مف اتیح
الشرای » فیض کاشانی پرداختهاند)Elder, 1875( .
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این کتابها نسبت به کتب چاپ یا ترجمه شدۀ مستشراان ا اهل سنت بسیار ناچیز و ب ه
هیچ وجه اابل ایاس نیست.

 .3رویکرد منبع شناسی توصیفی حدیث شیعه
تحقیقات انمام ش ده ا س وی خاورشناس ان در موو وع منب شناس ی و کت ابشناس ی
حدیث ،یکی ا ابع اد پ هوهشه ای آن ان در ح دیث ش یعه اس ت .در مطالع ات منب شناس ی
مستشراان سعی دارند ،آرار مرم حدیثی مسلمین را مورد بررسی ساختاری ا رار دهن د .م راد ا
محتواشناسی ،بیشتر ر یختشناسی ساختاری و توصیف سا وارۀ درونی ای ن آر ار اس ت( .راد،
 ،6389ص )028
دونالدسون در کتاب «مذهب شیعه» فصلی را به ح دیث ش یعه اختص اص داده و من اب
حدیثی شیعه را معرفی ک رده اس ت .او م یگوی د :اطالع ات م ن ا کت ابه ای «فررس ت»
طوسی« ،اصص العلماء» تنکابنی و «فررست» ابن ن دیم اس تDonaldsonm, 1933, p. ( .

 )283او اشارهای به محمدون رالث و «کت ب اربع ه» داش ته و ب ه معرف ی «الک افی» پرداخت ه
است .او توصیفی ا ار شگذاری سندی احادیث کافی به دست میدهد که تا ح دودی ابر ام
دارد و سپش به معرفی شیخ صدوق و تولد او با دعای امام مان و معرفی بسیار مختص ر کت اب
«الفقیه» میپردا د )Ibid, p. 304( .او اطالعاتی دربارۀ ش یخ طوس ی ،مفی د و سیدمرتض ی و
دیدگاههای او دربارۀ اجماع میدهد و به معرفی برخی کتب شیخ طوسی ا جمله «تر ذیب» و
«استبصار» پرداخته و مختصری نی ز راج ب ه عل ت ت دوین ح دیث ش یعه در دوره آلبوی ه و
تفاوت حدیث شیعه و اهل سنت نوشته است )Ibid, p. 304( .در ادامه ،دونالدسون آرار عالمه
مملسی ا جمله بحاراالنوار را معرفی کرده است)Ibid, p. 304( .
برخ ی ا ای رانشناس ان نی ز اطالع ات مختص ری درب ارۀ کت ب ح دیثی دارن د؛ مانن د
پطروشفسکی که با ارائۀ اطالعات کلی و اندک دربارۀ «الکافی» مینویسد :ای ن ممموع ه ب ه
دو بخ ش اص ول و ف روع تقس یم ش ده اس ت و روو ه را ج زء ک افی ب ه ش مار نمیآی د.
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(پطروشفسکی ،6363 ،ص  )011در ح الی ک ه عم وم ت راجم نویس ان روو ه را ج زء ک افی
میشمارند( .نماشی ،6365 ،ص)113
بعد ا  6912منب شناسی توصیفی کتب شیعه روندی رو به رشد دارد« .أص ولاربع هم أه»
را ات ان کلب رگ بررس ی ک رده اس ت )Kohlberg, 1987( .او در ای ن مقال ه ابت دا ب ه معرف ی
ادیمیتر ین کتابهای شیعیان میپردا د و به طور تعمب برانگیزی کتاب نر البالغ ه را نوش تۀ
خود امام علی (علیه السالم) معرفی میکند .او واو اصطالح «اصولاربعهمأه» را ش یخ مفی د
میداند؛ در حالی که ابن شرر آشوب و عالمه حل ی تع داد آنر ا را هفتص د اص ل دانس تهان د.
ا
(کلبرگ ،6319 ،ص  )10نویسندگاه این چرارصد اصل نیز کامال مشخص نیس ت؛ ام ا احم د
بن حسین غضائری فررستی ا نام آنان به دست میدهد( .همان ،ص  )16کلب رگ ک ه کت ابی
مفصل دربارۀ کتابخانۀ ابن طاووس دارد ،مینویسد :برخی ا این اص ول در دس ترس س ید ب ن
طاووس بوده است و مملسی نیز تالش یادی برای یافتن هر چه بیشتر اصول ک رد و دس تهای
ا اصول که نویسندۀ آنرا برای مملسی مشخص بوده است ،در مقدمۀ بح ار معرف ی ش دهان د.
(همان ،ص  )86پش ا مملسی سیزده اصل به کرات استنساخ شدهاند و اکنون نیز موجودن د.
کلبرگ در معرفی افرادی که کتب تراجم به عنوان صاحبان دانستهاند ،حدود  622تن ا آنر ا را
نام میبرد( .همان ،ص  )620-90کلب رگ در توص یف آن ان ا ش ش وااف ی ،س ه فطح ی ،دو
یدی ،دو فرد مترم به غلو ،یک ناووسی و حداال یک عامی نام برده و معتقد است ،برخی ا
نویسندگان اصول بیش ا یک اصل نوشتهاند( .همان ،ص)626
کلبرگ در مقاله «حدیث شیعه» نیز در گزارشی ا ح دیث ش یعیان ب ه توو یح «أص ول
اربع هم أه» م یپ ردا د ( )Kohlberg, 2014و س پش ب ه توو یح دیگ ر کت ب ا جمل ه
«بصائرالدرجات» می پردا د و میگوید :اولین ف رد غرب ی ک ه ب ه مطالع ه درب ارۀ ای ن کت اب
پرداخت ،لوی بلیگ بود که با اتل او در سال  6936ک ار او ب ه نرای ت نرس ید و منتش ر نش د.
()Kohlberg, 2014, p. 166
ارر دیگر ،مقالۀ «آرار ابل ا آل بویه پیشینه حدیث :مطالعه البرای ا ام» ا روی ویلزن ی
است که به معرفی برای میپردا د )Vilozny, 2014( .او گزارش میکند ک ه برا ی و پ درش
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محمد ا شاگردان امام هشتم و نرم بودند و علی رغم روایت ا وعفا هم نماش ی و ه م ش یخ
طوسی او را رقه دانستهاند)Vilozny, 2014, 205( .
او با ذکر دو کتاب محاسن و رجال ،میگوید :برای هیچ اشارهای به دوا ده امام ن دارد؛
بنابراین به نظر میآید تا این مان ایده دوا ده امام هنو در تفک ر ش یعی رس وخ نک رده ب ود .ا
سوی دیگر او در مانی فوت کرد که آل بویه به ادرت رسیدند و شیعیان ب ا توج ه ب ه آ ادی و
ترغیبی که ا و یران آل بویه دیدند ،به جم آوری احادیث پرداختند )Ibid, p. 206( .ویلزن ی
گزارشی ا کتاب محاسن به دست میدهد و ومن معرفی ابواب مختلف آن میگوید ،کت اب
محاسن همانطور که ا نامش پیداست ،دربارۀ خوبیها سخن میگوید که ب ا مف اهیم دوگان ۀ
خیر و شر در عالم در تفکر شیعه ،مرتبط است .کتاب محاسن هم با ص فات حس نه ک ار دارد،
هم با صفات سیئه که صفات حس نه را ا و یهگ یه ای ش یعیان برم یش ماردIbid, p. 207-( .

 )212حمم بیشتر مقاله ویلزنی به ذکر حدیثی ا برخ ی ا اب واب مختل ف کت اب و توو یح
دربارۀ هر یک ا احادیث است)Ibid, pp. 213-229( .
همچنین ،امیر معزی (استاد دانشگاه سوربن) با همکاری حسن انصاری (استاد دانش گاه
پر ینستون) مقاالتی در بررسی توصیفی مناب ش یعی دارن د .بررس ی کت اب س لیم ب ن ا یش در
بخش اول کتاب ارآن ناطق و صامت آمده است )Amir-Moezzi, 2016( .همچنین مق االت
«محمد بن یعقوب کلینی و کتاب الک افی» ( )Amir-Moezzi, 2009و «کام ل ک ردن ی ک
دین ،مالحظ اتی درب ارۀ کلین ی و کت اب ح دیثی او» ( Amir-Moezzi & Hasan Ansari,

 )2016به بررسی کتاب «الکافی» پرداختهاند.
آنرا گزارش میکنند که این کت اب مر مت ر ین و مور قت ر ین کت اب ش یعه اس ت .من اب
اطالعات کمی دربارۀ ندگی و احوال کلینی گزارش کردهاند .ا فر ن دانش نی ز چی زی نم ی
دانیم و کنیۀ ابوجعفر نیز نمیتواند حاکی ا وجود فر ندی به این نام باشدAmir-Moezzi, ( .

 )2016, p. 129سپش به توصیف اوواع و احوال شررهای ری ،ام و بغ داد و حکوم ته ای
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مرتبط در آن مان میپردا ند و میگویند ،ا مان منصور بغداد مرکز علوم حدیث گشت؛ ام ا
کوفه مرکز اصلی پیدایش حدیث شیعه است)Ibid, p. 136( .
منب شناسی توصیفی در آرار اسالم شناس آلمانی مارسینکاوسکی نیز اابل پیگیری است.
مارسینکاوسکی در «تعلیم و تعلم شیعیان دوا ده امامی و حکومت آل بویه نگاهی به ن دگی و
مان ابن بابویه» به حیات و آرار شیخ صدوق میپردا د )Marcinkowski, 2002( .ه مچن ین
او در مقالۀ «کلینی و الک افی :نخس تین گزی دههای ح دیثی ش یعه دوا ده ام امی» ب ه معرف ی
«الکافی» کلینی پرداخته است)Marcinkowski, 2000( .
او عالوه بر سخنان برخی عالمان شیعه ا تممید ابن اریر و ابن حمر ا عالمان اهل سنت
نی ز مط البی نق ل م ی کن د و م یگوی د ،ه یچ ی ك س خنی ت وهینآمی زی درب ارۀ او ندارن د.
(مارسینکاوسکی )6381 ،او میگوید :فؤاد سزگین ،اعتبار بخش سوم «الک افی« (الروو ه) را
مورد تردید ارار داده است؛ لیکن دالیل وی ،متقاعدکننده نیست( .همان ،ص  )331ا دی دگاه
مارسین راویان غر یب و غیر مقبول نزد شیعه ،دو گروه هستند :طرفداران بنی امیه و غ الت ک ه
به امامان شیعه ،نسبت الوهیت و جایگ اهی همس ان ب ا خداون د م یدادن د( .هم ان ،ص )369
مارسین میگوید :توویحات کلینی در ذیل احادیث فقر ی م یتوان د در خوانن ده ای ن ب اور را
ایماد کند که کلینی با فقه استداللی مخالفت نموده است؛ لیکن سعی ک ردهام ،ب ا جس تمو و
ارائۀ مدارك و ادلهای ا احادیث ،نشان دهم که این برداش ت اس تنتاجی نادرس ت و ش تاب ده
است( .همان ،ص )306
ارر دیگر مرتبط با منب شناسی توصیفی ،مقالۀ کلبرگ دربارۀ «بحاراالنوار» است .در ای ن
مقاله ،کلبرگ «بحاراالنوار» را ب ه کت ابی دایرةالمع ارفی توص یف م یکن د ک ه ب یشت ر عم ر
مملسی روی آن صر شده است و هد

آن حفظ احادیث شیعه ا وال اس ت .او اش ارهای

به سفینةالبحار و نیز مستدرک بحار دارد و موووعات  05جل د بح ار را گ زارش ک رده اس ت.
()Kohlberg, 1989
ارر دیگر ،مدخل ابنبابویه در «دایرةالمعار ایرانیکا» تالیف م ارتین مک درموت اس ت.
مکدمورت در این مقاله به معرفی شیخ صدوق می پردا د و اندیشههای او را حد وسط و منتق د
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اندیشههای افراطی غالیانه و عقلگرایانۀ مکتب بغ داد م یدان د .مک دمورت طب ق نق ل کت ب
شیعی تولد او را با دعای امام غایب میداند .او شیخ صدوق را دارای حدود  322ارر می داند و
به معرفی کت ابه ای ش یخ ص دوق ا جمل ه کت اب «التوحی د»« ،م ن ال یحض ر»« ،اکم ال
الدین» ،و  ...میپردا د)McDermott, 1997( .
مقالۀ دیگر ،مدخل کلین ی در «دایرةالمع ار اس الم» نوش تۀ ویلف رد مادلون گ اس ت.
( )Madelung, 2000مادلونگ در این مقاله به معرفی کلینی می پردا د و مان احتم الی س فر
او به بغداد را دهۀ اول ارن چرارم میداند .تصر یح نکردن به حض ور بیس ت س اله او در بغ داد
نشان ا عدم اطمینانش نسبت به این دیدگاه دارد .مادلون گ س پش ب ه معرف ی اجم الی ک افی
میپردا د و بخشهای اصول و فروع و رووه را معرفی میکند .او اابال شیخ طوسی و علم ای
بغداد به کتاب کافی را ا آن رو میداند که دیدگاههای کلینی دربارۀ ص فات الر ی ب ا مکت ب
بغداد همسوتر بود تا مکتب ام که اائل ب ه الری ات تنزیر ی بودن د و ش یخ ص دوق بع دها ای ن
دیدگاه را در آرار خود بیشتر جلوه داد)Madelung, 2000, 363( .
«متون معتبر نزد شیعیان نخستین» ا اتان کلبرگ نیز ا جملۀ آراری است که به توص یف
مناب حدیث شیعه می پردا د .کلبرگ در این مقاله به معرفی «کتاب علی»« ،مصحف عل ی»،
«مصحف فاطمه»« ،کتاب جفر و جامعه» ب ا مراجع ه ب ه مت ون و احادی ث ش یعه م یپ ردا د.
( )Kohlberg, 1993همچنین است مقالۀ «کتابت یا من تدوین ،نقل دانش در تشی نخستین»
( )Dakake, 2013ا خانم دااق .دااق در این مقاله ابتدا به نظر یهه ای جدی د درب ارۀ کتاب ت
حدیث و من تدوین حدیث میپردا د و دیدگاههای گرگور شولر را که ب رخال دی دگاه رای
مستشراین دربارۀ تأخیر تدوین حدیث است ،توویح میدهد )Dakake, 2013, p. 182( .ام ا
ا دیدگاه دااق شیعه نیز جزء گروههایی ارار دارد که ا من تدوین حدیث تبعیت نکردن د .ه ر
چند شیعیان به طور خاص ،من خلیفۀ دوم را در آرار خود مطرح نکردهاند و تنر ا در پ ارهای ا
روایات مانند حدیث دوات و الم به ممانعت او ا کتابت حدیث اشاره شده اس تIbid, p. ( .

 )184دااق به طور خاص به بررسی «کتاب س لیم ب ن ا یش»« ،مص حف فاطم ه» و «کت اب
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علی» میپردا د و آنرا را کتابهایی میداند که خارج ا دسترس و تنرا در دست ائمه(ع) بوده
است)Ibid, p. 191-194( .
مقدمۀ ویلیام چیتیک بر «صحیفۀ سمادیه» نی ز ح اوی مط البی درب ارۀ کتاب ت اولی ۀ آن
است .چیتیک بیان میکند که بن ا ب ه س نت ش یعی ،ام ام ی نالعاب دین (علی ه الس الم) ادعی ۀ
خویش را جم آوری کرده و آن را به فر ن دان خ ویش ب ه خص وص ام ام محم د ب اار (علی ه
السالم) و ید بن علی آموخته و امال نموده است .متن «صحیفه» در دورهه ای بع د ،ب ه ط ور
گستردهای در میان گروههای شیعی منتشر شده است)Chittick, 1988( .
آرار دیگر این اسم عبارتاند ا « :ع ار ش یعۀ ا رن چر اردهم رج ب برس ی و کت اب
مشارق االنوار او» توسط تاد الوسن« )Lawson, 2010( ،ممموعه احادی ث ادس ی ش یعه» ا
روبس ون« )Robson, 1967( ،نگ اهی ب ه أص ول ک افی یک ی ا کت ب اربع ه ش یعه» ا
مارسینکاوسکی )Marcinkowski, 2001( ،مقالۀ «ت أملی در کت اب عل ل احم د ب ن محم د
برای» (« )Vilozny, 2009مروری بر کمال الدین صدوق» (« )Vilozny, 2016 Aراهنم ای
عددی مختصر برای مسائل پیچیده تشی  :االشکال و القرائن برای» ( )Vilozny, 2016 Bه ر
سه توسط روی ویلزنی و همچنین مق االتی ا ای ک ی ه وارد ب ا عن اوین «کت ب اربع ۀ ش یعه؛
الکافی کلینی» (« )Howard, 1976 Aمن ال یحضره الفقیه» (« )Howard, 1976 Bترذیب
و استبصار» ( )Howard, 1976 Cمقاالتی هستند که به شناخت توصیفی کتب ح دیثی ش یعه
پرداخته اند.

 .4رویکرد روش شناختی مجامع حدیثی
روش شناسی ممام حدیثی پلهای باالتر ا صر توصیف مناب است .در این تحقیق ات
خاروشناسان به ر یختشناسی کتابها ،توص یف محت وا ،انگی زۀ نگ ارش و ت ار یخ و تح والت
حاکم و مرمتر ا همه ،ارائۀ یک نظر یه دربارۀ تفکر حاکم بر نویسنده که در انتخاب احادی ث
در کتاب او نیز دخیل بوده است ،پرداختهاند .در این روش پهوهشگر تالش دارد با ارائۀ شواهد
و ارائنی تار یخی و نشانههایی ا یک یا چند منب حدیثی به چرایی جم آوری ح دیث و روش
انتخاب آنرا بپردا ند .این گونه آرار را میتوان نوعی جامعه شناس ی معرف ت مح دران انگاش ت
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که با آن در تالشند با مطالعۀ کتب و جوام حدیثی در بستر تار یخی به نظر ی اتی درب ارۀ ش کل
گیری ،عوامل مؤرر بر تفکر محدث در جام نویسی و شرایط حاکم بر آن مان دست یابند.
چند ارر با این رویکرد اابل ذکرند .اولی «سیرۀ اه ل کس اء» نوش تۀ م اهر ج رار اس ت.
( )Jarrar, 2000جرار در این مقاله به بررسی توصیفی «المغا ی» أبان ب ن عثم ان ا أص حاب
امامان صادق و کاظم(علیرما السالم) (کشی ،6363 ،ص  )621و ا نخس تین من اب ش یعی در
س یرهنگ اری ،پرداخت ه اس ت .ش کل و س اختار کت اب ،روش و بررس ی فص له ای کت اب
سرفصلهای اصلی مقاله جرار را تشکیل میدهند .وی اخبار و من اب أب ان ب ن عثم ان را م ورد
بررسی ارار داده و مطالب آن را با آرار واادی و ابن اسحاق ،مقایسه کرده اس ت .ج رار معتق د
است ،تاکنون در موووع سیره و مغا ی شیعه به معنای اعم ،پهوهش ی مس تقل و ااب ل اعتم اد،
انمام نگرفته است .ا دالیل این امر ،م یت وان ب ه ع دم دسترس ی ب ه من اب نخس تین ش یعه در
موووع سیره و مغا ی و عدم بررسی دایق روایات سیرۀ نبوی ،ا سوی ش یعه ی اد ک رد .ج رار
تاکید دارد که تا عصر امام باار (علیه السالم) و شاگردان وی ،شیعه تالش جدی در ربت س یرۀ
نبوی نداشته است .تا این که در آرار کلینی ،اب ن بابوی ه و مفی د ،ظر ور یاف ت؛ ام ا اختص اص
هفت جلد ا «بحاراالنوار» به ندگی پیامبر اسالم در بررسی سیرۀ نبوی ا دی دگاه ش یعه بس یار
کارگشاست .جرار معتقد است ،تلقی مسیحیایی شیعیان ا امامان و نق ش فرات ار یخی آن ان ،در
اابال کمتر آنان به سیرهنگاری و مغا ی مؤرر بوده است( .جرار)6385 ،
دومین ارر کتاب «اسالم بدون خدا» نوشتۀ کالین ترنر است که به بررس ی «بح اراالنوار»
و اندیشههای عالمه مملسی پرداخت ه اس ت )Turner, 2000( .ترن ر در مقدم ۀ کت اب درب ارۀ
تاریرگذاری عالمۀ مملسی با سخنانی اغراق آمیز عالمه مملس ی را عل ت تف وق اه ل ظ اهر ب ر
باطنگرایان و انحرا

دین اصیل مبتنی بر معرفت می داند و به نق ل ا عب دالعزیز ده الوی ب ا

بان طعنه ،شیعه را «دین مملسی» مینامد)Turner, 2000, p. viii( .
ا دیدگاه ترنر اشتباه مسلمانان در این ر یشه دارد که آنرا ایمان را مساوی اس الم دانس ته و
با تأکید بیش ا اندا ه بر فروع دین ،فقه را دچار تورم بیش ا اندا ه کردهان د )Ibid, p. 4( .او
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پش ا نقل احادیث امام باار و صادق (علیرما السالم) و نیز اا والی ا تفس یر عالم ه طباطب ائی
چنین نتیمه میگیرد که اسالم جنبۀ ظاهری و اجتم اعی دی ن و ایم ان جنب ۀ ب اطنی آن اس ت.
( )Ibid, p. 8سپش طی بحثی مفصل ،تالش در القای این مطلب دارد که علم ای ظ اهرگرا ب ه
اسالم توجه دارند و ا ایمان یعنی جنبۀ باطنی اسالم به دورند.
او معتقد است ،در ای ن دوره ب ود ک ه ظ اهرگرایی ا س وی اخبار ی ان و عالم ه مملس ی
متداول شد و ظاهرگرایان گرچه نافی مباحث مربوط به اعتقاد نبودند ،اما تمرکز بیشت ر آنر ا ب ر
اوامر خداوند بود تا خود خداوند )Ibid, p. 75( .به این ترتیب هم علم در ظ اهرگرایی مح دود
ا
شد و هم ایمان مخصوصا با سنی دایی سعی در تمرکز بر اختصاصات شیعی یعنی امام و دوری
ا خداوند و ایمان و معنویت داشت)Ibid, p. 245( .
او تالش دارد ،توویح دهد که چطور فقه شیعه رشد کرد و موووعات جانشینی ام ام در
مصر خمش و نما جمعه و والیت به فقه داده شد .او شرید اول و شرید رانی را نیز ا جمل ه
ظاهرگرایان معرفی میکند ( )Ibid, p. 81و به نادرست ،کرکی را اولین فقیر ی م یش مارد ک ه
اظرار کرد ،فقرا نائبان عام امام ماناند و در مان غیبت ،کسی که ناتوان ا اجتراد است ،باید
تقلید کند )Ibid, p. 86( .در این مان بود که مملسی روی کار آمد و چرخش تفکر شیعی ا
خداگرایی به امامگرایی شکل گرف ت )Ibid, p. 249( .او عالم ه مملس ی را ف ردی متعص ب
کور ،نان به نرخ رو خور ،بی رحم و کسی معرفی می کند که احادیث را به نف حاکمان ظالم
جعل کرد و نرایت ا نی ز منم ر ب ه س قوط ص فویان ش د )Ibid, p. 149( .او خ انوادۀ مملس ی،
مناصب رسمی مملسی ،کتب مملسی ،و در نرایت «بحاراالنوار» را مورد بحث ارار میده د.
()Ibid, p. 150-170
ا
بدون شك عالمه مملسی یکی ا پرکارتر ین عالمان مخصوصا درب ارۀ ح دیث و مع ار
دینی است .اگر هم عالمه را متمایل به تفکر اخباری بدانیم ،هرچند برخ ی ص احب نظ ران در
این نیز تردید دارند (برشتی ،6392 ،ص  )669ظاهرگرا خواندن او اجحا

است .عالمه خود را

میانهرو میداند؛ «مسلك حقیر در این باب ،بین ب ین و وس ط اس ت» (جعفر ی ان ،6389 ،ج ،0
ص  )595دربارۀ نقل روایات وعیف در بح ار بای د گف ت ،اص د عالم ه مملس ی گ ردآوردن
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روایاتی (اعم ا وعیف و صحیح) است ا منابعی غیر ا کتب اربعه اس ت( .مملس ی،6623 ،
ج ،6ص  )68در حقیق ت ه د

عالم ه ف راهم آوردن ار ری دای رة المع ارفی ب وده اس ت.

(جعفر یان ،6380 ،ص  )66عالمه مملسی در م واردی تص ر یح دارد ک ه ص حت ای ن روای ات
مورد تردید است؛ برای نمونه ،دربارۀ حدیث خلقت ارواح ابل ا اجساد م یگوی د« :اطعیت ی
دربارۀ صحت روایات راج به خلقت أرواح دو هزار سال پیش ا أجساد وجود ندارد و نقل م ا
هم به خاطر حسن ظن به آنراست» (مملسی ،6623 ،ج ،5ص  )066همچن ین در ج ای دیگ ر
مینویسد« :من حکمی دربارۀ صحت ی ا بط الن ای ن روای ات ن دارم و عل م آن را ب ه اه ل آن
واگذار میکنم» (مملسی ،6623 ،ج ،06ص  )61جم آوری کت ب و نوش تههای مختل ف ا
سرتاسر عالم اسالم خود کاری عظیم است .ایشان توو یح م یده د ،اف رادی را ب ه ش رق و
غرب جران فرستاد تا نسخههای آرار حدیثی ش یعه را جم آوری کردند و ب ه اص فران آوردن د.
(مملسی ،6623 ،ج ،6ص )6
همکاری عالمه با دول ت ص فوی نی ز فوای د ی ادی نی ز داش ت .چ را ک ه گرایشه ای
صوفیمآبانۀ ناکارامد در ادارۀ جامعه به تدر ی ج ای خ ود را ب ه اجتماعی مبتن ی ب ر ه دایت و
نظارت علما و فقرا سپرد و فقه ج عفری پش ا ارنها انزوا و اختفاء فرصت یافت ک ه در ادارۀ
امور جامعه ایفای نقش نمایند( .مسمدجامعی ،6319 ،ص )06در بسیاری ا موارد علما مانعی
برسر بولروسی و عش رتطلب ی ش اهان ص فوی بودن د .عالم ه در «عینالحی اة» فص لی را ب ه
اح وال سالطین و معاشرت نم ودن ب ا ای شان و ع دل و جودش ان اختص اص داد و آن ان را ا
بسیاری کارها من میکند .او رسالۀ مستقلی فارسی به نام «آداب سلوک ح اکم ب ا رعی ت» را
نوشت(.سلطانمحمدی ،6382 ،ص )063با تأریر إرشادات مملسی بود که شاه سلیمان حم امی
را واف کتب عالمه مملسی (بالغی ،6318 ،ص )65و شاهسلطان حسین ،ب خشی ا ام الک
خ ویش را واف تألیف «بحاراالنوار» و هزینه طالب عل وم دین ی ک رد( .مملس ی ،6360 ،ص
 )63ا این روست که امام خمینی (ره) در ای ن ب اره فرم ود« :امث ال مملس ی ک ه در دس تگاه
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صفویه بود ،صفویه را آخون د ک رد ،ن ه خ ودش را ص فویه ک رد .آنر ا را کش اند در مدرس ه و
دانش»( .خمینی ،6318 ،ج )8
ا جمله پهوهشهای روش ش ناختی من اب «پیون د ح دیث و فق ه ،مم ام رس می اولی ۀ
حدیث امامیه» رابرت گلیو است( .گلیو )6389 ،او در این مقاله به روششناسی «کت ب اربع ه
حدیثی امامیه» پرداخته است .گلیو جم آوری ممام حدیثی شیعه را تح ت ت أریر نی ا فقر ی
میداند و میگوید :به موا ات این ک ه متفک ران ام امی ب ه فق ه و تفس یر ش ر یعت دل مش غول
شدند ،جامعان احادیث راهکارهای تا های ا گزینش ،ارائه و دستهبندی را پیر یختند( .گلی و،
ا
 ،6389ص )0مخصوص ا کت ابه ای تر ذیب و استبص ار ت الش دارن د ،ن اهمگونی و تض اد
احتمالی بین روایات درونی شیعه را حل کنن د( .گلی و ،6389 ،ص )6س پش گلی و ب ه بررس ی
روایات تیمم در کتب اربعه پرداخته و احادیث هر کدام را ذکر کرده و تحلیل نموده است.
ارر دیگر ،مقالۀ مادلونگ در بررسی بخشی ا کتاب «الکافی» با نام «ک الم اولی ۀ ش یعه
امامی و تعمقی در کتاب الکافی» است)Madelung, 2013( .
مادلونگ این مقاله را با معرفی «الکافی» ب ه خص وص اص ول ک افی آغ ا م یکن د .او
میگوید :امامان جلس ات م نظم ت در یش نداش تند و خ ود کت ابی را ت الیف نکردن د .تنر ا ب ه
سئواالت پاسخ میدادند؛ بنابراین احادیث ائمه ب یشت ر واکنش ی هس تند ت ا آغا گران ه و برخ ی
احادیث نیز تقیهای هستند که باید با شناسی ش وند )Madelung, 2013, p. 465( .مادلون گ
پش ا نقل برخی ا روایات اصول کافی میگوید ،اولویت عقل در برخ ی ا ای ن روای ات ب ر
وحی نشان ا نزدیکی کالم تشی اولیه به معتزله دارد )Madelung, 2013, p. 466( .ا این رو
برخی تار یخشناسان معاصر میگویند :عقلی که در ای ن روای ات آم ده ،عق ل معم ولی بش ری
نیست؛ بلکه عقلی فوق بشری است که تنرا انبیا و ائمه داشتند .ب ا مطالع ۀ ای ن روای ات درب ارۀ
عقل میتوان گفت ،ااتباس شیخ مفید و شاگردانش ا معتزله و سوگیری به سمت آن ان اتف اای
بدون مینه در تشی نبوده است؛ بلکه امامان نیز در پاس خ ب ه س ئواالت ب ه تأیی د تفک ر معتزل ی
پرداختن د )Madelung, 2013, p. 468( .مادلون گ س پش برخ ی احادی ث درب ارۀ ص فات
خداوند مانند شیء ب ودن ،ا درت ،ک الم ،اراده الر ی ،عل م الر ی ،روی ت الر ی را ب ه بح ث

| 926

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

سال سوم ،شمارۀ دوم ،پاییز و زمستان  ،9316شمارۀ پیاپی6

گذاش ته و نتیم ه گی ری کل ی او ای ن اس ت ک ه ای ن تفک رات ا معتزل ه ااتب اس ش دهان د.
()Madelung, 2013, p. 468-471
مقال ۀ دیگ ر «عالم ه مملس ی و ط ب اس المی بخ ش اول» ا ان درو نی ومن اس ت.
( )Newman, 2003نیومن در این مقاله با معرفی عالم ه مملس ی م یگوی د :ب ه غی ر ا چن د
مستشرق متأخر ،عالمه مملسی کسی است که همواره مورد اتر ام ای ران شناس ان ب وده اس ت.
( )Ibid, p. 372نیومن سپش مقدمهای دربارۀ طب ج الینوس و ترجم ه و ت أریر آن در فرهن گ
اسالمی ارائه میکند .او به تفاوت حدیث در بین اهل سنت و شیعه اشاره می کند و میگوید:
به سبب ابول سخنان امامان در بین ش یعیان ب ه عن وان ح دیث و وج ود احادی ث طب ی در ب ین
س خنان امام ان ،اه ل س نت ا احادی ث طب ی کمت ری برخوردارن د )Ibid, p. 377( .نی ومن
گزارشی مفصل ا کتابهای «طباالئمه» و جلد « 36بحاراالنوار» به دست م یده د .نق ش
الب در بدن و تأریر پذیری این احادیث ا تفکر هلنیک ،و وفاداری برخی ا این متون ب ا ط ب
جالینوس ا جمله مطالبی است که نیومن در این مقاله و من بررس ی آم اری روای ات ب ه آنر ا
اشاره میکند .نیومن دیدگاه برخی را مبتنی بر اینکه تفکر طبی ائمه دایر ب ر تحم ل درد و ع دم
رجوع برای درمان تا جایی که امکان دارد ،م ورد نق د ا رار م ی ده د و ب ا اس تناد ب ه احادی ث
مختلف میگوید :این دیدگاه با توجه به احادیث شیعه رابت نمیشود.
ا جمله آرار دیگر با این رویکرد میت وان ب ه مق االت «عالم ه مملس ی و ط ب اس المی
(بخش دوم)؛ رسالۀ ذهبیه در بح اراالنوار» (« )Newman, 2009با ی ابی گذش ته اب ن بابوی ه،
ب اار مملس ی و گفتم ان ط ب در عص ر ص فوی» ( )Newman, 2012ا ان درو نی ومن ،و
مارسینکاوسکی تح ت عن وان «آش تی و وف اداری در دورۀ آل بوی ه و اوائ ل دورۀ س لموایان:
ندگی و مانۀ محمد بن حسن طوسی» ( )Marcinkowski, 2001اشاره کرد.
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 .5رویکرد مطالعه تطبیقی منابع
مطالع ات تطبیق ی ب ین اندیش هه ا ا جمل ۀ روشه ای توص یف و با شناس ی افک ار و
اندیشههاست .در این روش پهوهشگر تالش دارد ب ا مقایس ه و تطبی ق دو ی ا چن د ممموع ه ب ه
نظر یهای درباره تفاوتها و علل شکلگیری ممام حدیثی نائل آید .چند ارر با این رویکرد در
مطالعات حدیث شیعه ا سوی مستشراان ااب ل با شناس ی اس ت؛ ا جمل ه :مقال ۀ «ب ین ا م و
غرب غیبت در دیدگاه کلینی و نعمانی :غیبت در دیدگاه کلینی و نعمانی» ا اندرو نی ومن ک ه
دیدگاههای آنرا را بهطور تطبیقی بررسی میکند)Newman, 2003 B( .
آنچه نیومن بر آن تأ کید دارد ،عدم رابطۀ مثبت بین کلینی و نواب اربعه است .موو وعی
ا
که نعمانی بسیار بر اهمیت آنان تأ کید داشته است .نیومن میگوید :ظاهرا مدرسۀ ام راج ب ه
غیبت مسئله داشته است؛ چون در کتاب کافی  03حدیث دربارۀ غیبت وج ود دارد؛ ام ا در آن
هیچ اشارهای به نائب یا سفیر امام در مان غیبت یا نواب چرار گانه نشده است و این در حالی
ا
است که ا امیها مخصوصا اشعریها  1599روایت در کافی روایت شده است .ای ن نش انگر
اطعی نبودن طول غیبت در نزد امیهاست؛ در حالی که شاگردش نعمانی نمایندۀ تفک ری در
خارج ا ام کتابی مینویسد که حاوی  92روایت شماره نشده و  65روایت شماره شده درب اره
غیبت است )Ibid, p. 95( .نیومن سپش به بررسی اسناد احادیث نعمانی میپردا د .نعمانی دو
سوم احادیث موجود در کافی دربارۀ غیبت را نقل کرده؛ اما غیر امیها راوی  55روایت یعن ی
 50درصد ا روایات نعمانیاند )Ibid, p. 96( .تفاوت اصلی روایات کلین ی و نعم انی در ای ن
است که کلینی بیشتر روایات خود را ا امیها و نعمانی بیشتر روایات خود را ا غیر امیها
روایت کرده است )Ibid, p. 100( .نیومن سپش به ط ور تطبیق ی گزارش ی ا روای ات کت اب
نعمانی و روایات غیبت ا کافی کلینی م یده د )Ibid, p. 103( .روای ات نعم انی تأ کی د ب ر
امتحان و فتنه بودن غیبت برای شیعیان دارد که حت ی دیگ ران آنر ا را ب ه خ اطر ای ن عقی ده ب ه
سخره خواهند گرفت .ماهیت غیبت و وظیفه شیعیان در روایات نعمانی مورد تأ کید ارار گرفت ه
است ،بعدها ا سوی شیخ صدوق و کلینی نیز پیگیری شد)Ibid, p. 106( .
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ارر دیگر همین نویسنده کتاب «شکل گیری تشی ؛ گفتمان حدیثی ام و بغ داد» اس ت.
( )Newman, 2000محور اص لی ای ن کت اب ،مطالع ۀ تطبیق ی س ه کت اب «ک افی» کلین ی،
«بصائر الدرجات» صفار امی و «محاسن» احمد برای است .فرویۀ نویسنده این است که هر
سه محدث در یک محیط نشو و نمو یافتهاند؛ پش به لح ا فک ری نی ز در ی ک جر ی ان ا رار
دارند؛ اما در مقابل ،شیعیان بغداد و در رأس ایشان نوبختیان ،به حمای ت ا مب انی عقلگرایان ه
معتزله ا سویی و دستگاه حاکمه ا سوی دیگر پرداختند.
نیومن دو جو متفاوت ا ام و بغداد ترسیم میکند .ایشان بر ارائت رای ا ش رر ا م ک ه
در آن احمدبنمحمد اشعری افرادی را ا شرر اخراج میکرده ،خرده گرفته و معتقد است ک ه
پشیمانی علنی اش عری ا خص ومت ب ا برا ی و با گردان دن وی ب ه ا م ،بی انگر آن اس ت ک ه
اختالفات اواخر سدۀ سوم در ام آنادر عمیق نبوده است که متأخران انگاش تهاند؛ بلک ه ا م و
بغداد هر کدام جو یکسانی داشتهاند؛ بنابراین ،کلینی بر آن شد ت ا مکت ب ح دیثی ام امی را در
بغداد به همان شکلی که در ام متداول بوده است ،پایه ر یزی نمای د .وی ب ا ای ن ک ار ا ی ک
سو ،عقلگرایان امامی را که نوبختیان سردمدار آن بودند ،به چالش میکشید و ا س وی دیگ ر
در مقابل جوام حدیثی عمدۀ اهل تسنن ا د عل م م یک رد .در نتیم ه روای اتی ک ه کلین ی در
ا
کتاب خود گنماند ،مستقیما شیعیان بغداد را هد ارار داده است .او مدعی است ،تم ام 060
روایت کتاب التوحید کافی نیز گرایش عقلستیزی دارند (نیومن ،6385 ،ص  )080او ب ا ذک ر
ا
روایاتی دربارۀ مذمت دنیا و ر یاست طلبی و  ...نتیمه میگیرد که سرشت شیعه ذاتا آن جر انی
است( .نیومن ،6385 ،ص  )386نیومن دربارۀ تعدیل عقلگرایان ا جانب کلینی معتقد است،
ورود کلینی در فروع کافی به جزئیات مسائل دینی ناشی ا دیدگاه او مبتنی بر ناتوانی فقه عق ل
گرا در عرصۀ چنین أم ور فقر ی جزئ ی اس ت( .نی ومن ،6385 ،ص  )389او ب ه ط ور تعم ب
برانگیزی ،ذکر  36حدیث در ابتدای کتاب دربارۀ عقل را نشانۀ نکوهش آشکار کلینی نس بت
به عقل (نیومن ،6385 ،ص  )080و مخاطب آن را علمای بغداد میداند( .نی ومن ،6385 ،ص
)369
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ااامت بیست سالۀ کلینی در بغداد (نیومن ،6385 ،ص  )655 ،389 ،18و نوشتن کت اب
خطاب به بغدادیان اابل منااشه است .نماشی در معرفی کلینی ا عب ارت «ش یخ أص حابنا ف ی
واته بالری و وجررم» (نماشی ،6365 ،ص )311استفاده نموده که دال بر صاحبن امی او در
ری است .امیر معزی و حسن انصاری نیز مان مسافرت بیبا گشت کلینی به بغداد را ن امعلوم
ا
و آنرا محتمال سفر یارتی مکه (  )Amir-Moezz, 2016, p. 129و مان آن را کم ی اب ل ا
 301یعنی تنرا دو سال ابل ا وفات کلینی حدس دهاند .آنرا گفتهاند ،کافی ا ری ب ه بغ داد
آورده شد و در آنما تدر یش گردید )Ibid, p.128( .همچن ین امیرمع زی م یگوی د :در ه یچ
یک ا مناب دربارۀ دخالت کلینی در حوادث مرمی که در این سالها در بغداد اتفاق افت اد ،ا
جمله حکم بر علیه حالج ،حوادث مربوط به شلمغانی یا ارتباط و دیدار و روایت ا نواب اربعه
هیچ اشارهای نشده اس ت )Ibid, p.146( ،ک ه ش اید ح اکی ا نب ود کلین ی در بغ داد باش د.
همچنین ،سخن صدوق در مشیخۀ الفقیه نش ان م یده د ،برخ ی ا مح دران ری الک افی را ا
کلینی در یافت و برای ش یخ ص دوق روای ت کردهان د (ص دوق ،6626 ،ج ،6ص  )536و ای ن
دلیلی است بر این که کلینی ای ن کت اب را ن ه در بغ داد ک ه در ری نگاش ته و ت در یش ک رده
است .او اهل ام را با گرایش به غلو و اهل بغ داد را عق لگ را م یدان د؛ درح الی ک ه برخ ی
گزارشها ا ادمای امامیه اهل ام را مقصر در شناخت ائمه توصیف م یکنن د( .مفی د،6666 ،
ص )636
ارر دیگر مطالعۀ تطبیقی کتب حدیثی مقالۀ «نگاهی به روش حدیث شناختی جمالالدین
ابن طاووس» ( )Afsaruddin, 2010نوشته اسما افسرالدین است ک ه دی دگاهه ای او و برخ ی
عالمان حدیث اهل سنت را به طور تطبیقی مطالعه کرده است.
افسرالدین دیدگاه اب ن ط اووس و ش رایط او را در نق د ح دیث و ه مچن ین ه ر ی ک ا
اصطالحات مذکور را بیان میکند .او در چند نمونه نش ان م یده د ک ه چط ور اب ن ط اووس
برخی احادیث را وعیف دانسته است )Afsaruddin, vol. 3, 2010, p. 365( .او ب ه بررس ی
حدیث «طیر مشوی» ا دیدگاه اب ن ط اووس م ی پ ردا د و راوی انی چ ون اب وهر یره را معرف ی
میکند که ا دیدگاه ابن ط اووس و عیف ش مرده م یش وند )Ibid, p. 366( .طب ق گ زارش
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افسرالدین در دیدگاه ابن طاووس شیعه یا سنی بودن راوی مرم نیست؛ بلکه وراات مر م اس ت؛
لذا او ا راویان بسیاری ا اهل سنت حدیث نقل میکند .همچنین او بحثی دربارۀ ن ان راوی
ا دیدگاه ابن طاووس دارد ( )Ibid, 367و سپش به بررسی حدیث غدیر و منزلت ا دی دگاه او
و نیز ابن حاجز میپردا د)Ibid, 368-370( .

 .6نتایج
مطالعات حدیث شیعه در مراک ز علم ی غرب ی در آغ ا اس ت و هن و جغرافی ای کل ی
حدیث شیعه معرفی نشده است .عدم اابال مستشراان به این موووع در ارون گذش ته ناش ی ا
شروع ارتباط آنرا با مناب اهل سنت بوده است .رویکردهای انتش اری ،منب شناس ی توص یفی،
روش شناختی ،و مطالعات تطبیقی ا جمله رویکردهای آنان در این مطالع ات ب وده اس ت .ب ا
این حال ،مطالعۀ کتب شیعه ا نگاه کتب اهل سنت ،رجوع به من اب دس ت دوم ،ع دم اط الع
صحیح ا مناب ا جمله نقیصههای این آرار است .چه بسا ،بخشی ا این اشکال ناش ی ا ع دم
معرفی مناب شیعی ا سوی عالمان تشی به بانهای اروپایی است.
نگاه مستشراان به حدیث ،نه به عن وان مت ونی مق دس ،بلک ه ب ه عن وان منبع ی ادب ی ی ا
تار یخی است که باید نقادانه تحلیل شود تا تار یخچه متن آن و سرمنشأ احتمالی آن محقق شود.
آنان معتقدند ،حدیث هم مانند هر متن دیگر در معرض تحلیلهای نقادانه مشابه ب ان ش ناختی
ارار گیرد .به عبارت دیگر حدیث ا هیچ منزلت خاص یا تقدسی برخوردار نیست .با توج ه ب ه
هندسۀ حدیث شیعه باید گفت ،کتب اولیۀ شیعه مانند «اصول اربعه مأه»« ،بصائر ال درجات»،
«محاسن»« ،کافی» و دیدگاهها و عقائد اخبار یان و «بحاراالنوار» بخشهایی ا تار یخ ح دیث
شیعه است که بیش ا همه مورد توجه شیعه پهوهان ارار گرفت ه اس ت .روش شناس ی توص یفی
جوام حدیثی در اصل ،مقاالتی برای مخاطبان غربی نوشته شده و برای مخاطب ان دیگ ر ،تنر ا
در ح د آش نایی ب ا آ گ اهیه ای مستش راان ا مطالع ات ح دیثی مس لمین و روش شناس ی
پهوهشهای آنان مفید خواهد بود؛ ا ای ن رو ،چن ین مق االتی ب رای ح دیث پهوه ان فرهیخت ۀ

بررسی رو یکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فر یقین | 939

مسلمان ،ممکن اس ت در ح د ب ا خوانی و تحلی ل آراء اندیش وران پیش ین اس المی ،در اال ب
ادبیاتی متفاوت ،اابل توجه باشد؛ اما مستشراان با بررمندی ا ش یوههای پهوهش ی ن وین ،ارائ ۀ
نظامند مطالب ،نگاشتههای خود را جذاب میکنند؛ ا ای ن رو در مین ۀ گ ردآوری ،تحلی ل و
ارائه مطالب ا دات و گاه خالایتهایی برخوردارند.
اما بحثهای تحلیلی تار یخی و روش شناسی ممام که ا محورهای مرم و م ورد توج ه
مستشراان در بررسی حدیث شیعه است ،شامل مباحثی بسیار دایق و فنی است که لزوم بررس ی
و نقد در این حیطه بسیار یاد است .چه این که این مناب مورد استفاده نسلهای بع دی اس الم
شناسان ارار میگیرد .آرار نیومن بیشتر به بررسی تطبیقی تفکر حدیثی در ام و بغ داد و کوف ه
پرداخته است ،بسیار اابل توجه است .ارتباط کلینی با غیبت ص غرا و ن واب اربع ه و ه مچن ین
تقابل دیدگاههای ام و بغداد ا مطالبی است که نیومن در صدد اربات آن اس ت .مفص لت ر ین
گزارش و توصیف محتوایی را نیومن ا کتاب کافی و پرحممتر ین تحلی ل درب ارۀ اخبار ی ان را
رابرت گلیو در کتاب خود انمام داده است.
رویکرد تطبیقی نیز در آرار نیومن و افسرالدین دنبال ش ده اس ت .ع الوه ب ر ای ن م وارد،
کلبرگ اوافه بر توصیف تار یخی حدیث شیعه در آرار متعدد ب ه جنب هه ایی ا ح دیث ک ه ب ه
مباحث اعتقادی مربوط است ،پرداخته است
به طور کلی ،دربارۀ حدیث شیعه در غرب باید گفت ،هنو حدیث شیعه ،س اختار کل ی
و تمام ابعاد آن مورد تحقیق ارار نگرفته اس ت .تص ویر درس تی ا آن در ادبی ات خاورشناس ان
نقش نبسته و این تا حدی ناشی ا تخصص ودهنگام آنان در ح و هه ای خ اص و ه مچن ین
نبود رشتههای تخصصی حدیث شناسی و یا حت ی ش یعه شناس ی در بس یاری ا دانش گاهه ای
غربی است.
استفاده ا روشهای نوین علوم انسانی و اجتم اعی ب رای تحلی ل من اب و ارائ ۀ نظر ی ات
دربارۀ نحوۀ شکلگیری مناب ا جمله نقاط مثبت روش تحقی ق آن ان اس ت .یک ی ا راهه ای
رسیدن به نتای دربارۀ فضا و شرایط حاکم بر نویسندگان مطالعۀ تطبیقی و بررسی آماری کت ب
حدیثی است که ا سوی برخی ا مستشراان پی گیری شده است.
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London: Muhammadi Trust, 1991.
55. Jarrar, Maher Zuhayr, “Sīrat Ahl al-Kisā’”. Early Shī‘ī Sources on the Biography of the Prophet,”
The Biography of the Prophet Muḥammad, ed. Harald Motzki. Leiden, Boston, Köln: E.J. Brill,
2000.
56. Kohlberg Etan, “Shi‘a Hadith” in Daftary F. and Miskinzoda G. (eds.) The Study of Shiʿi Islam,
The Institute of Ismaili Studies, London, 2014.
57. Kohlberg, Etan, "Al - usul al-arba'ami'a", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 10, 1987.
58. Kohlberg, Etan, “Behār al-'Anwār”, in Iranica, 1989.
59. Kohlberg, Etan. “Authoritative Scripture in Early Imami Shiism”, Bibliotheque De L'ecoles Des
Hautes Etudes, Vol, XCIX (99) 1993.
60. Lawson, Todd, "A 14th Century Shí'i Gnostic Rajab Bursí and his Masháriq al-Anwár," in Ishraq:
Islamic Philosophy Yearbook, Russian Academy of Sciences, Iranian Institute of Philosophy, No.
1, 2010 .
61. Madelung, Wilferd. “Al-Kulayni, Abū Dja’far Muhammad”, in Encyclopaedia of Islam, new
edition, vol. 5, pp. 362- 363, Brill, 2000 .
62. Madelung, Wilferd. “Early Imāmī Theology as Reflected in the Kitāb al-kāfī of al-Kulaynī”, In:
Daftary F, Miskinzoda G, editors. The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law (Shi'i
heritage series), I.B. Tauris, 2014.
63. Marcinkowski, Christoph, "Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi‘ite Hadith-Compendium AlKafi: Selected Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi," Islamic Culture 74, no. 1 (Jan. 2000),
pp. 89-126.

6 شمارۀ پیاپی،9316  پاییز و زمستان، شمارۀ دوم،سال سوم

تفس تطبی
ژپوهشاهی یر قی

| 936

64. Marcinkowski, Christophe, “Twelver Shiite Scholarship and Buyid Domination. A Glance on the
Life and Times of Ibn Babawayh al-Shaykh al-Saduq”, Islamic Culture (Hyderabad, India), vol.
76 (1), Jan. 2002 ,
65. Marcinkowski, Christophe, Rapprochement and Fealty during the Buyids and Early Saljuqs: The
Life and Times of Muhammad ibn al-hasan al-Tusi, in Islamic studies, vol 40, 2001 .
66. Marcinkowski, Muhammad Ismail. “A Glance on the First of the Four Canonical HadithCollections of the Twelver-Shiites: Al-Kafi by al-Kulayni, Hamdard Islamicus, Karachi,
Pakistan, Apr. -Jun. vol. 24 (2), 2001 .
67. Marcinkowski, Muhammad Ismail. “Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi‘ite HadithCompendium Al-Kafi: Selected Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi,”Islamic Culture,
vol.74, Jan. 2000 .
68. Maria Massi. “Writing and Resistance: The Transmission of Religious Knowledge in Early
Shi'ism”, in Daftary, F. and Miskinzoda, G. (editors), The Study of Shi'i Islam: History, Theology
and Law, I.B. Tauris, 2014 .
69. McDermot, Martin. “Ebn Bābawayh (Bābūya), Shaikh Sadūq”, in Encyclopaedia Iranica. Vol.
VIII, Fasc. 1, 1997 .
70. Merrick, James, The Life and Religion of Mohammed: As Contained in the Sheeah Traditions of
the HyaT-UL-Kuloob, Boston, 1850.
71. Newman Andrew J.The formative period of Twelver Shīʻism: Hadīth as discourse between Qum
and Baghdad, Richmond, Surrey: Curzon; 2000.
72. Newman J. Andrew. “Baqir al-Majlisi and Islamicate Medicine: Safavid Medical Theory and
Practice Re-examined”. In Newman AJ, editor, Society and Culture in the Early Modern Middle
East, Studies on Iran in the Safavid Period. Leiden: Brill, 2003.
73. Newman J. Andrew. “Between Qumm and the West: the occultation according to al-Kulaynī and
al-Nuʻmānī”, In Culture and memory in medieval Islam, London: I.B. Tauris, 2003 B.

931 | بررسی رو یکرد مستشرقان به منابع حدیثی شیعه در تفاسیر فر یقین

74. Newman, Andrew J.The Formative Period of Shi‘i Law: Hadith as Discourse Between Qum and
Baghdad, Richmond, Surrey: Curzon, 2000.
75. Newman, J. Andrew. “Bāqir al-Majlisī and Islamicate Medicine II: al-Risāla al-dhahabiyya in
Biḥār al-anwār”, in Amir-Moezzi, M. A., Bar-Asher, M. M. & Hopkins, S. (eds.), Le Shī`isme
Imāmite Quarante Ans Après, Turnhot: Brepols Publishers, 2009.
76. Newman, J. Andrew. “The Recovery Of The Past: Ibn Bābawayh, Bāqir Al-Majlisī and Safawid
Medical Discourse”, Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. 50, 2012.
77. Robson, James, - «A shi‘a Collection of Divine Traditions», TGOS22, Glasgow University
Oriental Society Transactions xxii, 1967-1968, 1-13.
78. Turner, Colin, Islam Without Allah: The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran, Curzon
Press, London, 2000.
79. Vilozny R. “Pre-Būyid “Ḥadīth Literature: The Case of al-Barqī from Qumm in Twelve
Sections”, in: Daftary F, Miskinzoda G., editors. The Study of Shi'i Islam: History, Theology and
Law, I.B. Tauris, 2014.
80. Vilozny, Roy, "A Concise Numerical Guide for the Perplexed Shiite: Al-Barqī's Kitāb al-Aškāl
wa-l-Qarāʾin" in Arabica. 2016.
81. Vilozny, Roy, “Réflexions sur le Kitāb al-‘Ilal d’Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī (m. 274/888 ou
280/894)” in Amir-Moezzi M. A. and Bar-Asher M. M. (eds.), Le Shīʿisme Imāmite Quarante
Ans Après - Hommage à Etan Kohlberg, Turnhout 2009.
82. Vilozny, Roy, “What Makes a Religion Perfect: Al-Ṣadūq's Kamāl al-dīn Revisited” in AmirMoezzi M. A., De Cillis M., De Smet D. and Mir-Kasimov O. (eds.), Esoteric Shiʿa: Roots and
Developments, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes and Turnhout, London 2016 A.

