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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.  
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چکیده
 ریست یاز مستشترقان بتود/ استت  بررست یبرخت ۀموضتوع مطالعت ریتاخ یهتادر ستال عهیشت ثیو حت  یشناستعهیش

 یدارا یثیحت  یابعتاد مختلتف مبتاحث زیتو ن ن یتآنتان بته لحتاو روش و ب ،دهت یمستشرقان نشان مت یعیش یپژوهثیح 
از  ی  بخشتدهت ینشتان مت عهیشت ثیبه ابعاد مختلف مباحث ح را نگرش آنها  کردهایرو  نیهستن   ا یمختلف یکردهایرو 

از جملته   میختور یبرم یمختلف یکردهایآنها به رو  یبود/ است که در بررس عهیش یثیمطالعا  مستشرقان راجع به منابع ح 
 کتردیو رو  یثیمجتامع حت  یشتناختروش کتردیرو  ،یفیتوصت یشناستمنبتع عه،یش یثیکتب ح   یو تصح یانتشار کردیرو 

 یثیمنتابع حت  ۀکته دربتار  یآثتار عهیش ثیح  ۀاز مقاال  مستشرقان دربار  یانبوه ین مقاله با بررسی  در ایقیمطالعا  تطب
متورد نقت  واقتع شت / استت   زیتآنتان ن یها گا/یاز د  یش / و برخ یآنان بازشناس یکردهایش / و رو  یبررس ،هستن  عهیش

 است   یلیتحل یفیمقاله توص نیروش مطالعه در ا

 یقیمطالعا  تطب ث،یو ح  یخاورشناس ،یشناس عهیش عه،یش ثیمستشرقان، ح  واژگان:کلید

mjd38@chmail.ir -و مذاهب انیدانشگاه اد  یعلم ئتیه ارعضویاستاد  . 1

mor.maddahi@gmail.com -2 . دانشجوی دکتری شیعھ شناسی دانشگاه ادیان و مذاھب و استادیار دانشگاه جامعھ المصطفی العالمیھ 
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 مقدمه . 1
 هیاآغااز شاد و مستشارقان اول ریخأباا تا اریمستشارقان بسا نیدر با عهیشا ثیمطالعات حد

کاه فهرسات آثاار  «یائدب العرب خیتار »اند. کارل بروکلمان در -توجه را به آن داشته نیتر کم
کارده و  ادیا «یالکااف»از جملاه  عهیشا یثیاور آشفته و مختصر از کتب حده ب ،است یاسالم

اناد. نشاده یمعرفا «هیاجواماع ثانو »و  «استبصاار»و  «بیذتها»و  «هیاالفق»چاون  یکتب یحت
 (.  090-009م، صص 0005)بروکلمان، 

او نسابت  یکه از فقر ااالعات دیگو یم یسخن «اکتفاع القنوع»در کتاب  کیادوارد فند
بلکاه خاود  ؛پساندندیخود نم ینام را برا نیا عهیش» :سدینو یاو م .دارد تیحکا عهیبه کتب ش

 یالاراز دینهاج البالغا  للسا» اسات:گفتهپانج مجموعاه را بارده و  ام. او نا«نامندیم یرا علو 
ق، و 0115 ک،ی)فناد «یالاراز ایازکر ابان ریاو غ یالفخار الاراز ریاو هو غ 119سن   یالمتوف

کاه  کنادیما یاه  سنت را معرف یثیاز کتب حد یانبوه کیاست که فند یدر حال نیا .(081
 (007 -021. )همان، صص انددهیدر هند و اروپا به ابع رس

اها  سانت  یثیها کتاب حاددر صدر اسالم به ده ثیحد نیکو  در بحث تدو  ک یما
 ( 0077راد،  ی. )مهدوکندینم عهیبه کتب ش یااشاره چیاما ه ؛دهدیارجاع م

دانساته و  «بحاارائنوار»و  «السعادهمعراج»را  عهیش یثیکتب حد نیتر ادوارد براون جامع
ملقب به عالمه  یحل وسفیبنحسن نیالداللشته جشانزده جلد و نو  ایبحار پانزده  است:گفته

 (995، و2، ج0080است. )بروان، 
را دونالدساون در  عهیشا یثیبهتار از مناابع حاد یفیتوصا یها باراتالش نیگفت، اول دیبا
عهی( آغااز شاDonaldsonm, 1933) اسات. انجاام داده 0500در سال  «عهیمذهب ش»کتاب 
در  0598در سااال  یدوازده امااام ۀعیکنفاارانس شاا نیاولاا یو برگاازاربااود در اروپااا  یشناساا

 یحرکتا عهیشا ثیو حاد یشناساعهیبه ش وجه( ت00، و0050استراسبورگ فرانسه )صانع پور، 
از صدها تن در  شیب این در حالی است که( XI، و 2100 ،یرمعزی.)امجلب کرد تازه به خود

 ن،یشاایاناد. )پپرداختاه یاساالم سان ۀدرباار  یعلما ۀقارن باه مطالعا میو نا کیااز  شیااول با
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 ثرأتانادرسات م یهاادگاهیو ظهور د  عیجز جه  نسبت به تش یزیقصور چ نیا جهی( نتXIIIIو
آثاار ماا را باه چناد  نیا ی( بررس92، و0071 ،یرینبوده است. )الو  عیتش ۀاز اه  سنت دربار 

 .شودیدر آنها رهنمون م یاساس کردیرو 

 یانتشار کردیرو. 2
 یادر غرب، نسبت به آثار اه  سنت فاصاله عهیش یثیآثار حد ۀترجم ایو چاپ و  قیتحق

؛ و منتشر شاده اسات حیاز کتب اه  سنت توسط مستشرقان تصح یدارد. انبوه اسیقاب  ق ریغ
 سیاز آلاو  ریا. غمستشرقان را به خود جلاب کارده اساتتوجه  نیتر کم عهیش یثیکتب حد اما

را چااپ کارد،  یاوسا خیشا «الفهرست»و  «تبصارائس» ابکه کت یشیم( اتر 0850اشپرنگر)
 یمعاز ریااواخار کلبارگ و ام نیکاه در هماتا این  چاپ نشد ی( کتاب292، و 0015 ،ی)دوان

 (2115را چاپ کردند. )کلبرگ،  یاریاحمد بن محمد س « یالقرائات او التنز »کتاب 
 خیشا «ائرشااد». هاوارد ی. جایاناد. اترجمه شاده یکتب معدود زیبخش ترجمه ن در

 «ائئماهااب» ۀدر ترجما ومنیاانادرو ن ترجمه کارد و (Howard, 1982) یسیرا به انگل دیمف
( و Chittick, 1988) «هیساجاد  فهیصح» کیتیچ امیلیو و ( Newman, 1991کرد ) یهمکار

 «عهیاز معاارف شا یادهیاگز »ترجماه کارد و را  «السالم( به مالک اشاتر هی)عل ینامه امام عل»
(Chittick, 1981 منتشر )بخاش  «هیاالفق حضارهیمان ئ » ثیااز احاد  یبخش محادود .کرد(

. ترجماه شاد «کالادر»دربااره ازدواج موقات در کتااب  «یکاف» ثیاز احاد  یخمس( و بخش
(Calder, 2003مارس )یأصول کاف»از  ییهابخش ینکاوسکی» ( راMarcinkowski, 2000 )
کاالر  باه  ندایخانم ل زیرا ن یحسن ابرسبننوشته فض  «یالوراعالم»از کتاب  ییهابخش و

عالماه  «اةالقلوبیاح»( Clarke, 1986اناد. )ترجماه کارده یسایبه انگل عقوبیهمراه محمد 
  یاالادر و ن تی( و اسامMerrick, 1850برگرداناد ) یسایبه انگل کیال. مر  مزیرا ج یمجلس

 کتاااب از ساه ییهااباه ترجماه بخاش «مسالمانان نیاز قاوان یاالصاهخ»در کتااب  زیان یلیباا
ا عالمه «ارشادائذهان» و «رائحکامیتحر » حیمفاات»و حلای  محقاق «ائساالم عیشارا» ،یحلا

 (Elder, 1875اند. )کاشانی پرداخته ضیف «عیالشرا
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و باه  زیناچ اریمستشرقان از اه  سنت بس ۀترجمه شد ایها نسبت به کتب چاپ کتاب نیا
 .  ستین اسیوجه قاب  ق چیه

 عهیش ثیحد یفیتوص یمنبع شناس کردیرو. 3
 یشناساو کتااب یخاورشناساان در موضاوع منباع شناسااز ساوی انجام شاده  قاتیتحق

 یشناسااسات. در مطالعاات منباع عهیشا ثیآناان در حاد یهاااز ابعااد پاژوهش یکی ث،یحد
قارار دهناد. ماراد از  یساختار یرا مورد بررس نیمسلم یثیآثار مهم حد ،دارند یمستشرقان سع

آثاار اسات. )راد،  نیاا یدرون ۀسازوار  فیو توص یرساختا یشناستخیر  ترشیب ،یمحتواشناس
 (218، و 0085

اختصااو داده و مناابع  عهیشا ثیرا به حاد یفصل «عهیمذهب ش»در کتاب  دونالدسون
 «فهرسات» یهاامان از کتاابااالعاات  :دیاگو یکارده اسات. او ما یرا معرف عهیش یثیحد

 .Donaldsonm, 1933, pاسات. ) میابن ناد «فهرست»و  یتنکابن « قصص العلما» ،یاوس

پرداختاه  «یالکااف» یو باه معرفا هداشات «کتاب اربعاه»به محمدون ثالث و  یا( او اشاره283
ابهاام  یکه تا حادود دهدیبه دست م یکاف ثیاحاد  یسند یگذاراز ارزش یفی. او توصاست

مختصار کتااب  اریبس یامام زمان و معرف یصدوق و تولد او با دعا خیش یدارد و سپس به معرف
و  یدمرتضایو س دیامف ،یاوسا خیشا ۀدربار  ی( او ااالعاتIbid, p. 304. )پردازدیم «هیالفق»
و  «بیتهاذ»از جمله  یاوس خیکتب ش یبرخ یو به معرف دهدیاجماع م ۀاو دربار  یهادگاهید 
و  هیابو در دوره آل عهیشا ثیحاد نیباه علات تادو راجاع  زیان یپرداخته و مختصر «استبصار»

( در ادامه، دونالدسون آثار عالمه Ibid, p. 304. )نوشته استو اه  سنت  عهیش ثیتفاوت حد
 (Ibid, p. 304. )را معرفی کرده استاز جمله بحارائنوار  یسمجل

دارنااد؛ ماننااد  یثیکتااب حااد ۀدربااار  یااالعااات مختصاار زیااشناسااان نرانیاااز ا یبرخاا
مجموعاه باه  نیاا :سدینو یم «یالکاف» ۀو اند  دربار  یااالعات کل ۀکه با ارائ یپطروشفسک

. آیاادبااه شاامار نماای یو روضااه را جااز  کااافشااده اساات  میدو بخااش اصااول و فااروع تقساا
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 یرا جاز  کااف روضاه ساانینو  مکاه عماوم تاراج یحاال ( در277، و 0090 ،ی)پطروشفسک
 (770، و0099 ،ی. )نجاششمارندیم

 «هأمااربعاهأصاول»رو به رشد دارد.  یروند عهیکتب ش یفیتوص یشناسمنبع 0571از  بعد
 یمقالاه ابتادا باه معرفا نیا( او در اKohlberg, 1987) کارده اسات. یرا اتاان کلبارگ بررسا

 ۀالبالغاه را نوشاتکتاب نهج یزیو به اور تعجب برانگ پردازدیم انیعیش یهاکتاب نیتر یمیقد
 دیامف خیرا شا «هأماربعهاصول». او واضع اصطال  کندیم یه السالم( معرفی)عل یخود امام عل

اناد. تعاداد آنهاا را هفتصاد اصا  دانساته یابن شهر آشوب و عالمه حلا که یدر حال ؛داندیم
اماا احماد  ؛ساتیمشخص ن کامالا  زیاص  ن چهارصد نیا سندگاهی( نو 72، و 0075)کلبرگ، 

 ی( کلبارگ کاه کتااب71. )همان، و دهدیم دسته از نام آنان ب یفهرست یغضائر نیبن حس
بان  دیاصاول در دساترس سا نیاز ا یبرخ :سدینو یابن ااووس دارد، م ۀکتابخان ۀمفص  دربار 

 یااصول کارد و دساته ترشیهر چه ب افتنی یبرا یادیتالش ز  زین یااووس بوده است و مجلس
اناد. شاده یمعرفا اربحا ۀدر مقدم است، مشخص بوده یمجلس یآنها برا ۀسندیاز اصول که نو 

موجودناد.  زیاند و اکنون ناص  به کرات استنساخ شده زدهیس ی( پس از مجلس81)همان، و 
تن از آنهاا را  011حدود  ،اندکه کتب تراجم به عنوان صاحبان دانسته یافراد یکلبرگ در معرف

دو  ،یساه فطحا ،یآناان از شاش واقفا فی( کلبارگ در توصا012-52. )همان، و بردینام م
از  یبرخ ،نام برده و معتقد است یعام کیو حداق   یناووس کیدو فرد متهم به غلو،  ،یدیز 

 (011اند. )همان، واص  نوشته کیاز  شیاصول ب سندگانینو 
أصاول» حیباه توضا انیعیشا ثیاز حاد یدر گزارش زین «عهیش ثیحد»در مقاله  کلبرگ

 کتااب از جملااه گاارید  حی( و سااپس بااه توضااKohlberg, 2014) پااردازدیماا «هأماااربعااه
کتااب  نیاا ۀکاه باه مطالعاه درباار  یفارد غربا نیاول :دیگو یو م زدپردامی  «بصائرالدرجات»

و منتشار نشاد.  دینرسا تیانهاکاار او باه  0509بود که با قت  او در سال   یبل یلو  ،پرداخت
(Kohlberg, 2014, p. 166) 

 یلزنایو  یاز رو« از قم ی: مطالعه البرقثیحد نهیشیپ هیآثار قب  از آل بو » ۀمقال ،گرید  اثر
و پادرش  یکاه برقا کندی( او گزارش مVilozny, 2014. )پردازدیم یبرق یاست که به معرف
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 خیو هام شا یاز ضعفا هم نجاشا تیرغم روا یمحمد از شاگردان امام هشتم و نهم بودند و عل
 (Vilozny, 2014, 205اند. )دانسته هاو را ثق یاوس

 ؛به دوازده امام نادارد یااشاره چیه یبرق :دیگو یبا ذکر دو کتاب محاسن و رجال، م او
رساوخ نکارده باود. از  یعیدوازده امام هنوز در تفکار شا دهیزمان ا نیتا ا دیآیبه نظر م نیبنابرا

و  یباا توجاه باه آزاد انیعیو ش دندیبه قدرت رس هیفوت کرد که آل بو  یاو در زمان گرید  یسو 
 یلزنای( و Ibid, p. 206پرداختند. ) ثیاحاد  یبه جمع آور ،دندید  هیآل بو  رانیکه از وز  یبیترغ

کتااب  ،دیگو یابواب مختلف آن م یو ضمن معرف دهدیدست مه از کتاب محاسن ب یگزارش
 ۀدوگانا میکه باا مفااه دیگو یسخن م هایخوب ۀدربار  ،داستیاور که از نامش پمحاسن همان

 ،مرتبط است. کتاب محاسن هم با صافات حسانه کاار دارد عه،یشو شر در عالم در تفکر  ریخ
-Ibid, p. 207. )شاماردیبرما انیعیشا یهاایژگایکه صفات حسانه را از و  ئهیهم با صفات س

 حیاز اباواب مختلاف کتااب و توضا یاز برخا یثیبه ذکر حد یلزنیمقاله و  ترشی( حجم ب212
 (Ibid, pp. 213-229است. ) ثیاز احاد  کیهر  ۀدربار 

)استاد دانشاگاه  یحسن انصار ی)استاد دانشگاه سوربن( با همکار یمعز ریام ن،یچنهم
در  سیبان قا میکتااب سال یدارناد. بررسا یعیمنابع شا یفیتوص یدر بررس ی( مقائتنستونیپر 

مقاائت  نیچن( همAmir-Moezzi, 2016اول کتاب قرآن نااق و صامت آمده است. ) بخش
 کیاکاما  کاردن »( و Amir-Moezzi, 2009) «یالکاافو کتاب  ینیکل عقوبیمحمد بن »
 ,Amir-Moezzi & Hasan Ansari« )او یثیو کتااب حاد ینایکل ۀدرباار  یمالحظاات ن،ید 

 اند. پرداخته «یالکاف»کتاب  ی( به بررس2016
اسات. مناابع  عهیکتااب شا نیتار و موثاق نیتار کتااب مهام نیکه ا کنندیگزارش م آنها

ینما یزیاچ زیااز فرزنادانش ن .اندگزارش کرده ینیو احوال کل یزندگ ۀدربار  یااالعات کم
 ,Amir-Moezziنام باشد. ) نیبه ا یاز وجود فرزند یحاک تواندینم زیابوجعفر ن ۀیو کن میدان

2016, p. 129یهااقم و بغاداد و حکومات ،یر یاوضاع و احوال شهرها فیتوص ه( سپس ب 
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اماا  ؛گشت ثیاز زمان منصور بغداد مرکز علوم حد ،ندیگو یو م پردازندیمرتبط در آن زمان م
 (Ibid, p. 136است. ) عهیش ثیحد شیدایپ یکوفه مرکز اصل

است.  یریگیقاب  پ زین ینکاوسکیمارس یدر آثار اسالم شناس آلمان یفیتوص یشناسمنبع
و  یبه زنادگ ینگاه هیو حکومت آل بو  یدوازده امام انیعیو تعلم ش میتعل»در  ینکاوسکیمارس

 نیچنا( هامMarcinkowski, 2002. )پردازدیصدوق م خیو آثار ش اتیبه ح «هیزمان ابن بابو 
 یباه معرفا «یدوازده اماام عهیشا یثیحاد یهادهیاگز  نی: نخساتیو الکااف ینیکل» ۀاو در مقال

 (Marcinkowski, 2000پرداخته است. ) ینیکل «یالکاف»
و ابن حجر از عالمان اه  سنت  ریابن اث دیاز تمج عهیعالمان ش یعالوه بر سخنان برخ او

او ندارنااد.  ۀدربااار  یزیااآمنیتااوه یسااخن ایاا چیهاا ،دیااگو یو ماا ناادکماای نقاا   یمطااالب زیاان
)الروضاه( را  »الکاافی»اعتبار بخش سوم  ن،یفؤاد سزگ :دیگو ی( او م0087 ،ینکاوسکی)مارس

 دگاهیا( از د 007. )همان، و ستیوی، متقاعدکننده ن  یدئ  کنیقرار داده است؛ ل دیمورد ترد 
و غاالت کاه  هیدو گروه هستند: ارفداران بنی ام عه،یمقبول نزد ش ریو غ بیغر  اِن یراو  نیمارس

( 005دادناد. )هماان، و همساان باا خداوناد مای اهیگایو جا تینسبت الوه عه،یبه امامان ش
بااور را  نیاتواناد در خوانناده امای یفقها ثی  احاد یدر ذ ینیکل حاتیتوض :دیگو یم نیمارس

باا جساتجو و  ،امسعی کارده کنیل ؛مخالفت نموده است یبا فقه استدئل نییکند که کل جادیا
ه ۀارائ برداشات اساتنتاجی نادرسات و شاتاب زده  نینشان دهم که ا ث،یای از احاد مدار  و ادلا

 (020است. )همان، و 
 نیااست. در ا «بحارائنوار» ۀکلبرگ دربار  ۀمقال ،یفیتوص یشناسمرتبط با منبع گرید  اثر

عمار  تارشیکاه با کنادیما فیتوصا یرةالمعاارفیدا یرا باه کتااب «بحارائنوار»کلبرگ  ،مقاله
 یااز زوال اسات. او اشااره عهیش ثیآن صرف شده است و هدف آن حفظ احاد  یرو یمجلس
جلاد بحاار را گازارش کارده اسات.  29بحار دارد و موضوعات  در مست زیو ن ن البحاریبه سف

(Kohlberg, 1989) 
مکادرموت اسات.  نیماارت فیتال «کایرانیا رةالمعارفیدا»در  هیبابو مدخ  ابن گر،ید  اثر

او را حد وسط و منتقاد  یهاشهیو اند زدپردامی صدوق  خیش یمقاله به معرف نیمکدمورت در ا
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. مکادمورت اباق نقا  کتاب دانادیمکتب بغاداد ما ۀانیگراو عق  انهیغال یافراا یهاشهیاند
و  ددانمی اثر  011حدود  یصدوق را دارا خی. او شداندیم بیامام غا یتولد او را با دعا یعیش

اکماال » ،«حضاریمان ئ » ،«دیاالتوح»صادوق از جملاه کتااب  خیشا یهااکتااب یبه معرف
 (McDermott, 1997. )پردازدیو ... م ،«نیالد

مادلونا  اسات.  لفاردیو  ۀنوشات «اساالم رةالمعاارفیدا»در  ینایمدخ  کل گر،ید  ۀمقال
(Madelung, 2000مادلون  در ا )سافر  یو زمان احتماال زدپردامی  ینیکل یمقاله به معرف نی

سااله او در بغاداد  ساتینکردن به حضاور ب حی. تصر داندیاول قرن چهارم م ۀاو به بغداد را ده
 یکااف یاجماال یدارد. مادلونا  ساپس باه معرفا دگاهید  نیبه ا نسبت نانشینشان از عدم اام

 یو علماا یاوس خی. او اقبال شکندیم یاصول و فروع و روضه را معرف یهاو بخش زدپردامی
باا مکتاب  یصافات الها ۀدربار  ینیکل یهادگاهیکه د  داندیرا از آن رو م یبه کتاب کافبغداد 

 نیاصادوق بعادها ا خیبودناد و شا یهایتنز  اتیااله باهبغداد همسوتر بود تا مکتب قم که قائ  
 (Madelung, 2000, 363جلوه داد. ) شتریرا در آثار خود ب دگاهید 

 فیاست که به توصا یآثار ۀاز جمل زیاز اتان کلبرگ ن «نینخست انیعیمعتبر نزد ش متون»
 ،«یمصحف علا» ،«یکتاب عل» یمقاله به معرف نی. کلبرگ در ازدپردامی  عهیش ثیمنابع حد

. پاردازدیما عهیشا ثیاباا مراجعاه باه متاون و احاد  «کتاب جفر و جامعه»، «مصحف فاامه»
(Kohlberg, 1993هم )نینخست عینق  دانش در تش ن،یمنع تدو  ایکتابت » ۀاست مقال نیچن» 
(Dakake, 2013از خانم دقاق. دقاق در ا )کتابات  ۀدرباار  دیاجد یهااهیمقاله ابتدا به نظر  نی

 جیارا دگاهیاگرگور شولر را که بارخالف د  یهادگاهیو د  پردازدیم ثیحد نیو منع تدو  ثیحد
( اماا Dakake, 2013, p. 182. )دهدیم حیتوض ،است ثیحد نیتدو  ریتأخ ۀدربار  نیمستشرق

نکردناد. هار  تیتبع ثیحد نیقرار دارد که از منع تدو  ییهاجز  گروه زین عهیدقاق ش دگاهیاز د 
از  یااند و تنهاا در پاارهدوم را در آثار خود مطر  نکرده ۀفیمنع خل ،به اور خاو انیعیچند ش

 .Ibid, pه اسات. )اشاره شد ثیاو از کتابت حد نعتدوات و قلم به مما ثیمانند حد اتیروا

کتااب »و  «مصاحف فااماه» ،«سیبان قا میکتاب سال» ی( دقاق به اور خاو به بررس184
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بوده  )ع(که خارج از دسترس و تنها در دست ائمه داندیم ییهاو آنها را کتاب پردازدیم «یعل
 (Ibid, p. 191-194است. )

آن  ۀیاکتابات اول ۀدرباار  یمطاالب یحااو زیان «هیسجاد  ۀفیصح»بر  کیتیچ امیلیو  ۀمقدم
 ۀیاالساالم( ادع هیا)عل نیالعابادنیااماام ز  ،یعیکه بناا باه سانت شا کندیم انیب کیتیاست. چ

 هیاباه خصاوو اماام محماد بااقر )عل شیکرده و آن را به فرزنادان خاو  یرا جمع آور شیخو 
بعاد، باه ااور  یهاادر دوره «فهیصح»آموخته و امال نموده است. متن  یبن عل دیالسالم( و ز 

 ( Chittick, 1988منتشر شده است. ) یعیش یهاگروه انیدر م یاگسترده
و کتااب  یقارن چهااردهم رجاب برسا ۀعیعاارف شا» :ند ازاقسم عبارت نیا گرید  آثار

از  «عهیشا یقدسا ثیامجموعه احاد ( »Lawson, 2010توسط تاد ئوسن، )« مشارق ائنوار او
از  «عهیاز کتااب اربعااه شاا یکاای یبااه أصااول کاااف ینگاااه( »Robson, 1967روبسااون، )

در کتااب علا  احماد بان محماد  یملأتا» ۀ( مقالMarcinkowski, 2001) ،ینکاوسکیمارس
 یراهنماا( »Vilozny, 2016 A« )صدوق نیبر کمال الد یمرور( »Vilozny, 2009) «یبرق

( هار Vilozny, 2016 B) «ی: ائشکال و القرائن برقعیتش دهیچیمسائ  پ یمختصر برا یعدد
 عه؛یشا ۀبعاکتاب ار» نیهاوارد باا عنااو  یکا یاز ا یمقاائت نیچنو هم یلزنیو  یسه توسط رو

 بیتهذ( »Howard, 1976 B) «هیالفق حضرهیمن ئ ( »Howard, 1976 A) «ینیکل یالکاف
 عهیشا یثیکتب حاد یفیهستند که به شناخت توص ی( مقائتHoward, 1976 C« )و استبصار

 ته اند. پرداخ

  یثیمجامع حد یروش شناخت کردیرو. 4
 قااتیتحق نیمنابع است. در ا فیبائتر از صرف توص یاپله یثیمجامع حد یشناس روش

و تحاوئت  خینگاارش و تاار  ۀز یامحتاوا، انگ فیها، توصاکتاب یشناسختیخاروشناسان به ر 
 ثیاکه در انتخاب احاد  سندهیتفکر حاکم بر نو  ۀدربار  هینظر  کی ۀارائ ،تر از همهحاکم و مهم
شواهد  ۀروش پژوهشگر تالش دارد با ارائ نیاند. در ااست، پرداخته ودهب  یدخ زیدر کتاب او ن

و روش  ثیحاد یجمع آور ییبه چرا یثیچند منبع حد ای کیاز  ییهاو نشانه یخیتار  یو قرائن
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معرفاِت محادثان انگاشات  یجامعه شناسا ینوع توانیآثار را م گونه نیانتخاب آنها بپردازند. ا
شاک  ۀدرباار  یاتیابه نظر  یخیدر بستر تار  یثیکتب و جوامع حد ۀطالعکه با آن در تالشند با م

 .ابندی حاکم بر آن زمان دست طیو شرا یسینو ثر بر تفکر محدث در جامعؤ عوام  م ،یریگ
 مااهر جارار اسات. ۀنوشات «اها  کساا  ۀر یس» یاول ند.قاب  ذکر  کردیرو  نیاثر با ا چند

(Jarrar, 2000ار در ا أبان بان عثماان از أصاحاب  «یالمغاز» یفیتوص یمقاله به بررس نی( جرا
در  یعیمناابع شا نی( و از نخسات017، و 0090 ،یالسالم( )کش همایامامان صادق و کاظم)عل

کتاااب  یهااافصاا  یاساات. شااک  و ساااختار کتاااب، روش و بررساا تااهپرداخ ،ینگاااررهیساا
ار را تشک یاصل یهاسرفص  اخبار و مناابع أباان بان عثماان را ماورد  ی. ودهندیم  یمقاله جرا

ار معتقاد  سهیو ابن اسحاق، مقا یمطالب آن را با آثار واقد و قرار داده یبررس کرده اسات. جارا
مساتق  و قابا  اعتمااد،  یاعم، پژوهشا یابه معن عهیش یو مغاز رهیتاکنون در موضوع س ،است

در  عهیشا نیباه مناابع نخسات یباه عادم دسترسا تاوانیامر، ما نیا  یانجام نگرفته است. از دئ 
ار  ادیا عهیشا یاز سو  ،ینبو  ۀر یس اتیروا قیدق یو عدم بررس یو مغاز رهیموضوع س کارد. جارا

 ۀر یدر ثبت سا یتالش جد عهیش ،یو ردانالسالم( و شاگ هیدارد که تا عصر امام باقر )عل دیتاک
اماا اختصااو  ؛افاتیظهاور  د،یاو مف هیاابان بابو  ،ینیکه در آثار کل نینداشته است. تا ا ینبو 

 اریبسا عهیشا دگاهیااز د  ینبو  ۀر یس یاسالم در بررس امبریپ یبه زندگ «بحارائنوار»هفت جلد از 
آناان، در  یخیو نقاش فراتاار  اناز امام انیعیش ییایحیمس یتلق ،کارگشاست. جرار معتقد است

 (0089ثر بوده است. )جرار، ؤ م یو مغاز ینگاررهیاقبال کمتر آنان به س
 «بحاارائنوار» یترنر است که به بررسا نیکال ۀنوشت« اسالم بدون خدا»اثر کتاب  نیدوم

 ۀکتااب درباار  ۀ( ترنار در مقدماTurner, 2000پرداختاه اسات. ) یعالمه مجلس یهاشهیو اند
را علات تفاوق اها  ظااهر بار  یعالمه مجلسا زیاغراق آم یبا سخنان یمجلس ۀعالم یرگذاریتاث

باا  یدهاالو زیو به نقا  از عبادالعز  ددانمی بر معرفت  یمبتن  یاص نیو انحراف د  انیگراباان
 (Turner, 2000, p. viii. )نامدیم «یمجلس نید »را  عهیزبان اعنه، ش
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اساالم دانساته و  یرا مساو مانیه آنها ادارد ک شهیر  نیترنر اشتباه مسلمانان در ا دگاهید  از
ک ( او Ibid, p. 4اناد. )از اندازه کرده شیفقه را دچار تورم ب ن،یاز اندازه بر فروع د  شیب دیبا تأ

 یعالماه ابااباائ ریفسااز ت یاقاوال زیالسالم( و ن همایامام باقر و صادق )عل ثیپس از نق  احاد 
آن اسات.  یبااان ۀجنبا ماانیو ا نیاد  ِی و اجتمااع یظاهر ۀکه اسالم جنب ردیگیم جهینت نیچن

(Ibid, p. 8سپس ا )ظااهرگرا باه  یمطلب دارد که علماا نیا یمفص ، تالش در القا یبحث ی
 اسالم به دورند.  یباان ۀجنب یعنی مانیاسالم توجه دارند و از ا

 یو عالماه مجلسا انیااخبار از ساوی  ییدوره باود کاه ظااهرگرا نیادر ا ،معتقد است او
آنهاا بار  تارشیاما تمرکز ب ،مباحث مربوط به اعتقاد نبودند یگرچه ناف انیمتداول شد و ظاهرگرا

محادود  ییهم علم در ظااهرگرا بیترت نی( به اIbid, p. 75اوامر خداوند بود تا خود خداوند. )
 یامام و دور یعنی یعیدر تمرکز بر اختصاصات ش یسع ییزدایبا سن مخصوصاا  مانیشد و هم ا

 (Ibid, p. 245داشت. ) تیو معنو  مانیاز خداوند و ا
اماام در  ینیجانشموضوعات رشد کرد و  عهیدهد که چطور فقه ش حیتوض ،تالش دارد او

از جملاه  زیرا ن یثان دیاول و شه دیاو شه .به فقه داده شد تیمصرف خمس و نماز جمعه و وئ 
کاه  شاماردیما یهایفق نیرا اول یکرک ،نادرست( و به Ibid, p. 81) کندیم یمعرف انیظاهرگرا

 دیکه ناتوان از اجتهاد است، با یکس بت،یو در زمان غ اندعام امام زمان ئبانفقها نا ،اظهار کرد
از  یعیکار آمد و چرخش تفکر ش یرو یزمان بود که مجلس نی( در اIbid, p. 86کند. ) دیتقل

متعصاب  یرا فارد ی( او عالماه مجلساIbid, p. 249شک  گرفات. ) ییگرابه امام ییخداگرا
را به نفع حاکمان ظالم  ثیکه احاد معرفی می کند  یرحم و کس یب ر،کور، نان به نرخ روز خو 

 ،یمجلسا ۀ( او خاانوادIbid, p. 149شاد. ) انیمنجار باه ساقوط صافو  زیان تاایجع  کرد و نها
. دهادیرا مورد بحث قرار م «بحارائنوار» تیو در نها ،یکتب مجلس ،یمجلس یمناصب رسم

(Ibid, p. 150-170) 
و معاارف  ثیحاد ۀدرباار  عالمان مخصوصاا  نیاز پرکارتر  یکی یشا عالمه مجلس بدون

صااحب نظاران در  یهرچند برخا م،یبدان یبه تفکر اخبار  یاست. اگر هم عالمه را متما ینید 
اجحاف است. عالمه خود را  ( ظاهرگرا خواندن او015، و 0051 ،یدارند )بهشت دیترد  زین نیا



 6یاپیپ ۀ، شمار9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 931
 

 

 

، 2، ج 0085 ان،یا)جعفر « و وساط اسات نیبا نیباب، ب نیدر ا ریمسلا حق» داند؛یم روانهیم
گاردآوردن  یقصاد عالماه مجلسا ،گفات دیادر بحاار با فیضع اتینق  روا ۀ( دربار 959و 
، 0110 ،یاز کتب اربعه اسات. )مجلسا ریغ ی( است از منابعحیو صح فی)اعم از ضع یاتیروا
بااوده اساات.  یالمعااارف ارةیاادا یاثااار نهاادف عالمااه فااراهم آورد قااتی( در حق18، و 0ج

 اتیاروا نیادارد کاه صاحت ا حیتصار  یدر ماوارد ی( عالمه مجلس11، و 0082 ان،ی)جعفر 
 یتایقطع» :دیاگو یخلقت اروا  قب  از اجساد ما ثیحد ۀنمونه، دربار برای است؛  دیمورد ترد 

ندارد و نق  ماا  وداز أجساد وج شیراجع به خلقت أروا  دو هزار سال پ اتیصحت روا ۀدربار 
 گارید  یدر جاا نیچنا( هم299، و 9، ج0110 ،ی)مجلس« هم به خاار حسن ظن به آنهاست

نادارم و علام آن را باه اها  آن  اتیاروا نیابطاالن ا ایاصحت  ۀدربار  یمن حکم» :سدینو یم
مختلاف از  یهاکتاب و نوشاته ی( جماع آور07، و 29، ج0110 ،ی)مجلس «کنمیواگذار م

را بااه شاارق و  یافااراد ،دهادیما حیتوضا شانیاست. ا میعظ یخود کار اسالمسرتاسر عالم 
و باه اصافهان آوردناد. ردند ک یآوررا جمع عهیشا یثیآثار حد یهاغرب جهان فرستاد تا نسخه

 (1، و 0، ج0110 ،ی)مجلس
 یهااشیداشات. چارا کاه گرا زیان یادیاز  دیافوا زیان یعالمه با دولات صافو  یهمکار

و  تیبار هادا یمبتنا یاجتماع خاود را باه یجاا جیجامعه به تدر  ۀناکارامد در ادار  ۀمآبانیصوف
 ۀکاه در ادار  افتی فرصت ها انزوا و اختفا پس از قرن ینظارت علما و فقها سپرد و فقه جاعفر

 یاز موارد علما مانع یاری( در بس29، و0075 ،ی. )مسجدجامعندینما نقش یفایا عهامور جام
 بااه را یفصال «اةیاالحنیع»بودناد. عالماه در  یشااهان صافو  یالباو عشارت یبرسر بولهوس

و عاادل و جودشاان اختصااو داد و آناان را از  اشانیاو معاشرت نماودن باا ا نیسالا احاوال
را  «تیاآداب سلو  حااکم باا رع»نام ه ب یفارس یمستقل ۀاو رسال .کندیکارها منع م یاریبس

 یحماام مانیبود که شاه سل یإرشادات مجلس ریثأ( با ت200، و0081 ،یمحمدنوشت.)سلطان
از اماال   یباخش ن،یحس سلطان( و شاه19، و0078 ،ی)بالغ یرا وقف کتب عالمه مجلس

، و 0092 ،یکارد. )مجلسا یناید  علاوم باال نهیو هز  «بحارائنوار» فیتأل را وقف شیخاو 
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کاه در دساتگاه  یامثاال مجلسا»بااره فرماود:  نیا)ره( در ا ینیروست که امام خم نی( از ا90
آنهاا را کشااند در مدرساه و  .کارد هیرا آخوناد کارد، ناه خاودش را صافو  هیبود، صفو  هیصفو 

 (8، ج 0078 ،ینی)خم«. دانش
 ۀیااول یو فقاه، مجاامع رسام ثیحاد ونادیپ»مناابع  یروش شاناخت یهاجمله پژوهش از

کتاب اربعاه » یشناسمقاله به روش نی( او در ا0085 و،یاست. )گل ویرابرت گل «هیامام ثیحد
 یفقها ازیان ریثأرا تحات تا عهیش یثیمجامع حد یجمع آور ویپرداخته است. گل «هیامام یثیحد

دل مشاغول  عتیشار  ریباه فقاه و تفسا یمتفکاران اماام کاه نیا زات: به موادیگو یو م داندیم
 و،یا. )گلختندیر یرا پ یبندارائه و دسته نش،یاز گز  یاتازه یراهکارها ثیجامعان احاد  ،شدند
و تضاااد  یناااهمگون ،و استبصااار تااالش دارنااد بیتهااذ یهاااکتاااب ( مخصوصاااا 2، و0085
 یباه بررسا ویا( ساپس گل1، و0085 و،یارا ح  کنناد. )گل عهیش یدرون اتیروا نیب یاحتمال

 .  نموده است  یهر کدام را ذکر کرده و تحل ثیو احاد  رداختهپدر کتب اربعه  ممیت اتیروا
 عهیشا ۀیاکاالم اول»با نام  «یالکاف»از کتاب  یبخش یمادلون  در بررس ۀمقال ،گرید  اثر

 (Madelung, 2013است. ) «یدر کتاب الکاف یو تعمق یامام
او  .کنادیآغااز ما یخصاوو اصاول کاافه با «یالکاف» یمقاله را با معرف نیا مادلون 

نکردناد. تنهاا باه  فیرا تاال ینداشاتند و خاود کتااب سیامامان جلساات مانظم تادر  :دیگو یم
 یهساتند تاا آغازگراناه و برخا یواکنشا تارشیائمه با ثیاحاد  نیبنابرا ؛دادندیوائت پاسخ مئس

( مادلونا  Madelung, 2013, p. 465شاوند. ) یبازشناس دیاهستند که ب یاهیتق زین ثیاحاد 
بار  اتیاروا نیااز ا یعق  در برخا تیاولو  ،دیگو یم یاصول کاف اتیاز روا یبرخ پس از نق 

رو  نی( از اMadelung, 2013, p. 466به معتزله دارد. ) هیاول عیکالم تش یکینشان از نزد  یوح
 یبشار یعقا  معماول ،آماده اتیاروا نیادر ا هک یعقل :ندیگو یشناسان معاصر مخیتار  یبرخ

 ۀدرباار  اتیاروا نیاا ۀو ائمه داشتند. باا مطالعا ایاست که تنها انب یفوق بشر یبلکه عقل ؛ستین
 یبه سمت آناان اتفااق یریو شاگردانش از معتزله و سوگ دیمف خیاقتباس ش ،گفت توانیعق  م

 یتفکار معتزلا دییاأوائت باه تئسا باهدر پاساخ  زیبلکه امامان ن ؛نبوده است عیدر تش نهیبدون زم
صافات  ۀدرباار  ثیااحاد  ی( مادلونا  ساپس برخاMadelung, 2013, p. 468پرداختناد. )
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را باه بحاث  یالها تیارو  ،یعلام الها ،یباودن، قادرت، کاالم، اراده الها  یخداوند مانند ش
انااد. تفکاارات از معتزلااه اقتباااس شااده نیاااساات کااه ا نیاااو ا یکلاا یریااگ جااهیگذاشااته و نت

(Madelung, 2013, p. 468-471) 

اساات.  ومنیاااز اناادرو ن« بخااش اول یو اااب اسااالم یعالمااه مجلساا» گاارید  ۀمقالاا
(Newman, 2003ن )از چناد  ریاباه غ :دیاگو یما یعالماه مجلسا یمقاله با معرف نیدر ا ومنی

شناساان باوده اسات.  رانیااست که همواره مورد اتهاام ا یکس یخر، عالمه مجلسأمستشرق مت
(Ibid, p. 372ن )آن در فرهنا   ریثأو ترجماه و تا نوسیالاب جا ۀبار در یاسپس مقدمه ومنی

 :دیگو ید و منکمی اشاره  عهیاه  سنت و ش نیدر ب ثی. او به تفاوت حدکندیارائه م یاسالم
 نیدر با یابا ثیاو وجاود احاد  ثیباه عناوان حاد انیعیشا نیقبول سخنان امامان در ب به سبب

 ومنیا( نIbid, p. 377برخوردارناد. ) یکمتار یابا ثیاساخنان اماماان، اها  سانت از احاد 
. نقاش دهادیدست ماه ب «بحارائنوار» 09و جلد  «ائئمهاب» یهامفص  از کتاب یگزارش

متون باا ااب  نیاز ا یبرخ یو وفادار ک،یاز تفکر هلن ثیاحاد  نیا یریپذ ریثأقلب در بدن و ت
باه آنهاا  اتیاروا یآماار یمقاله ضامن بررسا نیدر ا ومنیاست که ن یاز جمله مطالب نوسیجال

بار تحما  درد و عادم  ریائمه دا یتفکر اب نکهیبر ا یرا مبتن یبرخ دگاهید  ومنی. نکندیم اشاره
 ثیاو باا اساتناد باه احاد  مای دهادماورد نقاد قارار  ،که امکان دارد ییدرمان تا جا یرجوع برا
 .  شودیثابت نم عهیش ثیبا توجه به احاد  دگاهید  نیا :دیگو یمختلف م

 یو ااب اساالم یعالماه مجلسا»باه مقاائت  تاوانیم کردیرو  نیبا ا گریجمله آثار د  از
 ه،یاگذشاته ابان بابو  یابیاباز ( »Newman, 2009« )در بحاارائنوار هیذهب ۀ)بخش دوم(؛ رسال

و  ومن،یاا( از اناادرو نNewman, 2012) «یو گفتمااان اااب در عصاار صاافو  یباااقر مجلساا
: انیسالجوق ۀو اوائا  دور  هیاآل بو  ۀدر دور  یوفاادارو  یآشات»تحات عناوان  ینکاوسکیمارس
 ( اشاره کرد.Marcinkowski, 2001) «یمحمد بن حسن اوس ۀو زمان یزندگ
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 منابع یقیمطالعه تطب کردیرو. 9
افکااار و  یو بازشناساا فیتوصاا یهاااروش ۀاز جملاا هاااشااهیاند نیباا یقاایتطب عاااتلمطا

چناد مجموعاه باه  ایادو  قیاو تطب ساهیروش پژوهشگر تالش دارد باا مقا نیهاست. در اشهیاند
در  کردیرو  نی. چند اثر با ادینائ  آ یثیمجامع حد یریگها و عل  شک درباره تفاوت یاهینظر 

قام و  نیبا» ۀمقالا :از جملاه ؛اسات یقابا  بازشناسا شرقانمستاز سوی  عهیش ثیمطالعات حد
کاه  ومنیااز اندرو ن «یو نعمان ینیکل دگاهیدر د  بتی: غیو نعمان ینیکل دگاهیدر د  بتیغرب غ

 (Newman, 2003 B. )کندیم یبررس یقیاور تطبهآنها را ب یهادگاهید 
 یموضاوع .و نواب اربعه است ینیکل نیمثبت ب ۀعدم رابط ،دارد دیکأ بر آن ت ومنین آنچه

 راجاع باهقم  ۀمدرس ظاهراا  :دیگو یم ومنیداشته است. ن دیکأ آنان ت تیبر اهم اریبس یکه نعمان
 ؛ اماا در آنوجاود دارد بتیغ ۀدربار  ثیحد 20 یدر کتاب کافمسئله داشته است؛ چون  بتیغ
این در حالی  نواب چهار گانه نشده است و ای بتیامام در زمان غ ریسف ایبه نائب  یااشاره چیه

نشاانگر  نیا. ااست شده تیروا یدر کاف تیروا 7955 هایاشعر مخصوصاا  هایاز قماست که 
در  یتفکار ۀندینما یشاگردش نعمان که یدر حال ؛ستهایدر نزد قم بتیغ نبودن اول یقطع

شماره شده دربااره  تیروا 09شماره نشده و  تیروا 51 یکه حاو سدینو یم یخارج از قم کتاب
دو  ی. نعمانپردازدیم ینعمان ثیاسناد احاد  یسپس به بررس ومنی( نIbid, p. 95است. ) بتیغ

 یعنای تیروا 99 یراو هایقم ریاما غ ؛را نق  کرده بتیغ ۀدربار  یموجود در کاف ثیسوم احاد 
 نیادر ا یو نعماان ینایکل اتیروا ی( تفاوت اصلIbid, p. 96. )اندینعمان اتیدرصد از روا 92

 هایقم ریخود را از غ اتیروا ترشیب یو نعمان هایخود را از قم اتیروا ترشیب ینیاست که کل
کتااب  اتیااز روا یگزارشا یقایسپس به ااور تطب ومنی( نIbid, p. 100کرده است. ) تیروا

بار  دیاکأ ت ینعماان اتیا( رواIbid, p. 103. )دهادیما ینیکل یاز کاف بتیغ اتیو روا ینعمان
باه  دهیاعق نیاآنهاا را باه خااار ا گارانید  یدارد که حتا انیعیش یبرا بتیامتحان و فتنه بودن غ
 قرار گرفتاه دیکأ مورد ت ینعمان اتیدر روا انیعیش فهیو وظ بتیغ تیماه .سخره خواهند گرفت

 (Ibid, p. 106شد. ) یریگیپ زین ینیصدوق و کل خیش از سویبعدها  است،
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 اسات.« قم و بغاداد یثیگفتمان حد ع؛یتش یریشک  گ»کتاب  سندهینو  نیهم گرید  اثر
(Newman, 2000محور اصال )ینایکل «یکااف»ساه کتااِب  یقایتطب ۀکتااب، مطالعا نیاا ی، 
ار قم« بصائر الدرجات» است که هر  نیا سندهینو  ۀیاست. فرض یاحمد برق« محاسن»و  یصفا

قارار  انیاجر  کیادر  زیان یلحااظ فکاره پس ب ؛اندافتهی نمونشو و  طیمح کیسه محدث در 
 اناهیگراعق  یاز مباان تیابه حما ان،ینوبخت شانیبغداد و در رأس ا انیعیش ،اما در مقاب  ؛دارند

 پرداختند. گرید  یو دستگاه حاکمه از سو  ییسو معتزله از 
از شاهر قام کاه  جیبر قرائت را شانی. اکندیم میدو جو متفاوت از قم و بغداد ترس ومنین

خرده گرفته و معتقد است کاه  ،کردهیرا از شهر اخراج م یافراد یمحمد اشعربندر آن احمد
آن اسات کاه  انگریاباه قام، ب یو بازگردانادن و یاز خصاومت باا برقا یاشاعر یعلن یمانیپش

م در قم آن ۀاختالفات اواخر سد بلکاه قام و  ؛اندکه متأخران انگاشاته است نبوده قیقدر عمسوا
را در  یاماام یثیبر آن شد تاا مکتاِب حاد ینیکل ن،یبنابرا ؛اندداشته یکسانیبغداد هر کدام جو 
 کیاکاار از  نیاباا ا ی. ودیانما یزیر  هیپا ،که در قم متداول بوده است یبغداد به همان شکل

 گارید  یو از ساو  دیکشیسردمدار آن بودند، به چالش م انیرا که نوبخت یامام اِن یگراسو، عق 
ن قاد علام ما ۀعمد یثیدر مقاب  جوامع حد در  ینایکاه کل یاتیاروا جاهی. در نتکاردیاه  تسنا

 202تماام  ،است یمدع بغداد را هدف قرار داده است. او انیعیش ماا یکتاب خود گنجاند، مستق
( او باا ذکار 282، و 0089 ومن،یدارند )ن یزیستعق  شیراگ زین یکاف دیکتاب التوح تیروا
 یآن جهاان ذاتاا  عهیکه سرشت ش ردیگیم جهیو ... نت یالب استیو ر  ایمذمت دن ۀدربار  یاتیروا

 ،معتقد است ینیاز جانب کل انیگراعق   یتعد ۀدربار  ومنی( ن080، و 0089 ومن،یاست. )ن
فقه عقا  یبر ناتوان یاو مبتن دگاهیاز د  یناش ینید مسائ   اتیبه جزئ یدر فروع کاف ینیورود کل

( او باه ااور تعجاب 085، و 0089 ومن،یااسات. )ن یجزئا یأماور فقها نیچن ۀگرا در عرص
نسابت  ینینکوهش آشکار کل ۀعق  را نشان ۀکتاب دربار  یدر ابتدا ثیحد 01ذکر  ،یزیبرانگ

، و 0089 ومن،یا. )نداندیبغداد م ی( و مخااب آن را علما282، و 0089 ومن،یبه عق  )ن
095) 
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( و نوشتن کتااب 199، 085، 78، و 0089 ومن،یدر بغداد )ن ینیکل ۀسال ستیاقامت ب
 یأصاحابنا فا خیشا»از عباارت  ینیکل یدر معرف یقاب  مناقشه است. نجاش انیخطاب به بغداد 

او در  یناام( استفاده نموده که دال بر صاحب077، و0099 ،ی)نجاش« وجههم و یوقته بالر
به بغداد را ناامعلوم  ینیکل بازگشتیزمان مسافرت ب زین یو حسن انصار یمعز ریاست. ام یر

قبا  از  ی( و زمان آن را کماAmir-Moezz, 2016, p. 129مکه )  یارتیسفر ز  و آنرا محتمالا 
باه بغاداد  یاز ر یکاف ،انداند. آنها گفتهحدس زده ینیتنها دو سال قب  از وفات کل یعنی 027

 چی: در هادیاگو یما یرمعازیام نیچنا( همIbid, p.128) گردید. سیآورده شد و در آنجا تدر 
از  ،ها در بغداد اتفاق افتاادسال نیکه در ا یدر حوادث مهم ینیدخالت کل ۀاز منابع دربار  کی

از نواب اربعه  تیو روا داریارتباط و د  ای یحالج، حوادث مربوط به شلمغان هیعل جمله حکم بر
در بغاداد باشاد.  ینایاز نباود کل یحااک دی( کاه شااIbid, p.146نشده اسات، ) یااشاره چیه

را از  یالکااف یاز محادثان ر یبرخا ،دهادینشاان ما هیالفق ۀخیسخن صدوق در مش ن،یچنهم
 نیا( و ا901، و 1، ج0111اناد )صادوق، کرده تیاصادوق روا خیشا یو برا افتیدر  ینیکل
کارده  سینگاشاته و تادر  یدر ر کاهکتااب را ناه در بغاداد  نیاا ینیکل که نیاست بر ا یلیدل

 یکاه برخا یدرحاال ؛دانادیگارا مابه غلو و اه  بغاداد را عقا  شیاست. او اه  قم را با گرا
، 0101 د،یا. )مفکننادیما فیاه  قم را مقصر در شناخت ائمه توص هیامام یها از قدماگزارش

 (009و 
نیالدجمال یشناخت ثیبه روش حد ینگاه» ۀمقال یثیکتب حد یقیتطب ۀمطالع گرید  اثر

 یاو و برخا یهاادگاهیااست کاه د  نی( نوشته اسما افسرالدAfsaruddin, 2010« )ااووس ابن
 مطالعه کرده است.  یقیاه  سنت را به اور تطب ثیعالمان حد

از  کیاهار  نیچنامو ها ثیاو را در نقاد حاد طیابان اااووس و شارا دگاهید  نیافسرالد
کاه چطاور ابان اااووس  دهادیاو در چند نمونه نشاان ما .کندیم انیاصطالحات مذکور را ب

 ی( او باه بررساAfsaruddin, vol. 3, 2010, p. 365دانسته است. ) فیرا ضع ثیاحاد  یبرخ
 یرا معرفا رهیچاون اباوهر  یانیاو راو  زدپاردامای  اووسابان اا دگاهیاز د  «یمشو  ریا» ثیحد

( اباق گازارش Ibid, p. 366. )شاوندیشامرده ما فیابن اااووس ضاع دگاهیکه از د  کندیم
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 ؛بلکه وثاقت مهام اسات ؛ستیمهم ن یبودن راو یسن ای عهیابن ااووس ش دگاهیدر د  نیافسرالد
 یزناان راو ۀدربار  یاو بحث نیچن. همکندینق  م ثیاز اه  سنت حد یاریبس انیلذا او از راو 

او  دگاهیاو منزلت از د  ریغد ثیحد ی( و سپس به بررسIbid, 367ابن ااووس دارد ) دگاهیاز د 
 (Ibid, 368-370. )پردازدیابن حاجز م زیو ن

  جیانت. 6
 یکلا یایاافدر آغااز اسات و هناوز جغر  یغربا یدر مراکاز علما عهیش ثیحد مطالعات

از  یموضوع در قرون گذشاته ناشا نینشده است. عدم اقبال مستشرقان به ا یمعرف عهیش ثیحد
 ،یفیتوصا یمنباع شناسا ،یانتشاار یکردهایشروع ارتباط آنها با منابع اه  سنت بوده است. رو 

مطالعاات باوده اسات. باا  نیآنان در ا یکردهایاز جمله رو  یقیو مطالعات تطب ،یروش شناخت
از نگاه کتب اه  سنت، رجوع به مناابع دسات دوم، عادم اااالع  عهیکتب ش ۀحال، مطالع نیا

از عادم  یاشکال ناشا نیاز ا یآثار است. چه بسا، بخش نیا یهاصهیاز منابع از جمله نق حیصح
 است.  ییاروپا یهابه زبان عیعالمان تش یاز سو  یعیمنابع ش یمعرف

 ایامقادس، بلکاه باه عناوان منبعای ادبای  ینه به عناوان متاون ث،یمستشرقان به حد نگاه
متن آن و سرمنشأ احتمالی آن محقق شود.  خچهیشود تا تار   ینقادانه تحل دیاست که با یخیتار 

نقادانه مشابه زباان شاناختی  های یدر معرض تحل گریهم مانند هر متن د  ثیحد ،آنان معتقدند
. با توجاه باه ستیتقدسی برخوردار ن ایمنزلت خاو  چیاز ه دیگر حدیث بارتبه ع .ردیقرار گ
، «بصائر الادرجات»، «هأاصول اربعه م»مانند  عهیش ۀیکتب اول ،گفت دیبا عهیش ثیحد ۀهندس

 ثیحاد خیاز تار  ییهابخش «بحارائنوار»و  انیو عقائد اخبار  هاهدگایو د  «یکاف»، «محاسن»
 یفیتوصا یگرفتاه اسات. روش شناسا قرارپژوهان  عهیاز همه مورد توجه ش شیاست که ب عهیش

تنهاا  گار،یمخااباان د  ینوشته شده و برا یمخاابان غرب یبرا یدر اص ، مقائت یثیجوامع حد
گاااه ییدر حااد آشاانا  یو روش شناساا نیمساالم یثیمستشاارقان از مطالعااات حااد یهااایبااا آ

 ۀختایفرهپژوهاان  ثیحاد یبارا یمقاائت نیرو، چنا نیااز ا ؛خواهد بود دیآنان مف یهاپژوهش
در قالاب  ،یاساالم نیشایپ شاورانیآرا  اند  یاو تحل یمسلمان، ممکن اسات در حاد باازخوان
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 ۀارائا ن،یناو  یپژوهشا یهاوهیاز شا یاما مستشرقان با بهرمند ؛متفاوت، قاب  توجه باشد یاتیادب
و   یاتحل ،یگاردآور ۀنایرو در زم نیااز ا ؛کنندیخود را جذاب م یهانظامند مطالب، نگاشته

 برخوردارند.  ییهاتیمطالب از دقت و گاه خالق ائهار 
مهم و ماورد توجاه  یمجامع که از محورها یو روش شناس یخیتار  یلیتحل یهابحث اما

 یاست که لزوم بررسا یو فن قیدق اریبس یاست، شام  مباحث عهیش ثیحد یمستشرقان در بررس
اساالم  یبعاد یهامنابع مورد استفاده نس  نیا که نیاست. چه ا ادیز  اریبس طهیح نیو نقد در ا

در قم و بغاداد و کوفاه  یثیتفکر حد یقیتطب یبه بررس ترشیب ومنی. آثار نردیگیشناسان قرار م
 نیچناصاغرا و ناواب اربعاه و هام بتیبا غ ینیکل ارتباطقاب  توجه است.  اریپرداخته است، بس

 نیتار در صدد اثبات آن اسات. مفصا  ومنیاست که ن یقم و بغداد از مطالب یهادگاهیتقاب  د 
را  انیااخبار  ۀدرباار   یاتحل نیتر و پرحجم یاز کتاب کاف ومنیرا ن ییمحتوا فیگزارش و توص

 . است در کتاب خود انجام داده ویرابرت گل
ماوارد،  نیادنبال شاده اسات. عاالوه بار ا نیو افسرالد ومنیدر آثار ن زین یقیتطب کردیرو 

کاه باه  ثیاز حاد ییهاادر آثار متعدد باه جنباه عهیش ثیحد یخیتار  فیه بر توصکلبرگ اضاف
 پرداخته است ،مربوط است یمباحث اعتقاد

 یسااختار کلا عه،یش ثیهنوز حد ،گفت دیدر غرب با عهیش ثیحد ۀدربار  ،یاور کل به
خاورشناساان  اتیااز آن در ادب یدرسات ریقرار نگرفته اسات. تصاو  قیو تمام ابعاد آن مورد تحق

 نیچناخااو و هام یهاااز تخصص زودهنگام آنان در حاوزه یناش یتا حد نینقش نبسته و ا
 یهاااز دانشاگاه یاریدر بسا یشناسا عهیشا یحتا ایو  یناسش ثیحد یتخصص یهانبود رشته

 است.  یغرب
 اتیانظر  ۀمناابع و ارائا  یاتحل یبارا یو اجتمااع یعلوم انسان نینو  یهااز روش استفاده

 یهاااز راه یکایآناان اسات.  قیامنابع از جمله نقاط مثبت روش تحق یریگشک  ۀنحو  ۀدربار 
کتاب  یآمار یو بررس یقیتطب ۀمطالع سندگانیحاکم بر نو  طیفضا و شرا ۀدربار  جیبه نتا دنیرس

 شده است.  یریگ یاز مستشرقان پ یبرخاز سوی است که  یثیحد
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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 analytical- 

descriptive 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).   
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