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چکیده

مقدم ارزیابی علمی رویکرد خاورشناسنان به حهدیث امامیهه ،مواجههه بهدون واسهطه بها

نگاشتههای آنان اسهت .ایهن مههم جهز بها تتبهع گسهترده در میهرا

مکتهوب آنهان و مطالعه

موردی هر یک از آنها میسر نخواهد بود .این نوشتار  -که برآیند هشت ماه مطالعه میدانی

و کتابخانههای داخهل و خهارج از کشهور و مبتنهی بهر پژوهشههای پیشهین نشهریافته فارسهی و
عربههی اسههت  -ابتههدا مأخاشناسههی دقی ه و جههامعی از پژوهشهههای خاوشناسههان در بههاره

حهههدیث امامیهههه ارائهههه نمهههوده ،سههه س ایهههن پژوهشهههها را در قالهههب یهههک الگهههوی منطقهههی

طبقهههبنههدی و گههزارش می کنههد .نتههایج ایههن پژوهههه در پاسههخ گویی بههه پرسههشهایی چههون
میرا

مکتوب شاخص خاورشناسان در باره حدیث امامیه کدام است؟ در ایهن میهرا

خاوشناسان چه مسائل و موضوعاتی از حدیث امامیه را بررسی کردهاند؟ و مسائلی از این

دست ،سودمند خواهد بود.

کلیدواژهها :حدیث امامیه ،خاورشناسان ،گونهپژوهی ،مأخاشناسی.

اشاره
آ گاهی از دغدغهها ،شبهات ،مسهائل علمهی و نتهایج پژوهشههای حهدیثی خاورشناسهان،

بههرای پژوهش گ ههران و مرا ک ههز تحقیقههاتی جه ههان اس ههالم ،ضههرورتی علم ههی و پژوهش ههی اس ههت و در
پیشبرد طر های حدیثپژوهی راه گشا است .گاه آ گاهی از موضوعات یک همایش پژوهشی

خاورشناس ههان ،ش ههبهات و تازهه ههای نش ههر آن ههان ،ممک ههن اس ههت در ذه ههن پژوهش گ ه ِهر مس ههلمان
 .1نویسنده مسئول ،استادیار دانشگاه شاهد ،گروه علوم قرآن و حدیث.
 .2استادیار دانشگاه تهران ،پردیس فارابی قم ،گروه علوم قرآن و حدیث (.)ali.rad@ut.ac.ir

23

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره چهارم

بارقههههایی ایجههاد کنههد و او را بههه کاو یههدن مسههئله و یههافتن پاسههخی درسههت و منطقههی ،بههه تکههاپو
وادارد .همچنههین آ گههاهی از میههرا

حههدیثپژوهی غربیههان ،ضههمن افههزایش دامن ه دانسههتههای

تخصصههی پژوهش گههران مسههلمان ،میتوانههد از انتشههار شههبهات کههاذب علمههی در سههط جامع ه

دانشهگاهی پیشهگیری کنههد 3.افهزون بهر ایههن ،یکهی از ضهروریترین مباحههث و مسهائلی کهه در هههر
تحقی علمی مورد نظر است ،دستهبندیهای معقول و منطقی و رهیافت نتیجه از تحلیلهها

است .به عبارت بهتر ،در پژوهشها ،به وی ه از جهنس توصهیفی _ تحلیلهی ،بهیش از ههر اقهدامی

بایسهته اسههت نسههبت کلیههه عنههاوین پژوهشههی مههورد نظههر شناسههایی و سههنجیده شههده ،سه س در
مقههوالتی چنههد عنوانبنههدی شههوند .پههس از آن ،بههه تفکیههک عنههوان هههر فصههل ،نوشههتههای احصهها

شده مورد بررسی و ارزیابی قرار گیرند.
بر این باوریم که مقدم دستیابی بهه نگهاهی جهامع و در خهور ،در حهوز ایهدهپردازی غربیهان

در حههدیث شههیعه ،شههناخت رویکردههها ،ایههدهها و اندیشههههای آنههان از ال بههه الی نگاشههتههایی
است که آنان در طول سالیان نگاشتهاند .این مهم با تتبع در مجموع قلمفرساییهای ایشهان

و مطالع ه مههورد بههه مههورد فعالیتههها میسههر اسههت .بههه تعبیه ِهر زیبههاتر واژ گههان« ،مأخاشناسههی» و
«گونهشناس ههی» مقدم هههای اس ههت ب ههر «روششناس ههی» و «آسیبشناس ههی» ک ههه بای ههد ب ههه گون هههای
«توصههیفی» و مبتنههی بههر «تبیههین و تحلیههل» آثههار صههورت پههایرد .از ایههن رو ،کوشههیدهایم بههه اهههم

تالشهای مکتوب حدیثی آنان در حوز امامیه دست یابیم.

در این نوشتار برآنیم تا با احصای دقی و کامل مجموع اقدامات پژوهشی صورت گرفتهه از

سههوی خاورشناسههان در حههدیث شههیع امامیههه ،تحلیههل درسههت و منطقههی از بههرآورد آثههار داشههته

باشیم .بدین منظور ،ابتدا مبحثی با عنوان «گونهشناسی حهدیث شهیعهپژوهی خاورشناسهان»

ذکهههر میشهههود و مقصهههود ،آن اسهههت کهههه به ههه یهههک دسهههتهبندی درسهههت و منطقهههی از مجموع ه ه

فعالیتهای حدیثی آنان دست یابیم .وی گی منحصر به فردی که در ایهن قسهمت وجهود دارد،

تقس ههیمبندی ن ههو و ب ههدیعی اس ههت ک ههه پ ههیش از ای ههن در تحقیق ههات ص ههورت گرفت ههه در خص ههوص

خاورشناسان بیسابقه بوده است .همت بلیغ داشتهایم تا به «مأخاشناسهی» آثهار تولیهد شهده

در این باب بپردازیم و س س به «گونهشناسی» مورد نظر دست یابیم.

امید است این گونهشناسهی ،بها توجهه بهه احصهای کمهابیش تهام آثهار شهاخص در ایهن حهوزه،

بتوانههد بههه صههورت دقیقههی مههورد اسههتناد قههرار گیههرد .هههدف از ایههن نوشههتار رسههیدن بههه ایههن پرسههش
اساسی است که «افراد و پژوهشهای شاخص خاورشناسان در حوز مطالعات حدیثی شیع
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« .3بانوان خاورشناسان شیعهپژوه» ،مبحث «اشاره».

رسیدن بهه یهک «مأخاشناسهی جهامع در آثهار» و «روششناسهی» آثهار در ههر بخهش نیهز از اههداف
مورد نظر در پژوهش است .طبیعی است که نتایج حاصل از پاسخ به این پرسشها ،به مسئل

اساسهی «مبهانی ،رویکردهها و روشههای آنهان» و «تحلیهل ،نقهد و ارز یهابی» منجهر خواههد شهد کههه
محل نوشتاری دیگر خواهد بود.

 .1الگوهای طبقهبندی
در پژوهشی کهه در بهاب حهدیثپژوهی شهیع امامیهه در نگاشهتههای خاورشناسهان صهورت

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

امامیه چیست؟»« ،این پژوهشها را به چند دسته و موضوع میتوان تقسیم کرد؟» .همچنین،

گرفته 4،نویسند محترم بر این بهاور اسهت کهه رویکهرد بیشهتر مقهاالت حهدیثپژوههی غربیهان در

بههار حههدیث شههیعه« ،رویکههردی تههاریخی» اسههت ،کههه در پژوهشهههایی چههون روششناسههی و
ساختارشناسی ،مطالعات رجالی ،تاریخ حدیث و  ...نمود یافته است و بها درنهگ در عنهاوین

و شههمارگان مقههاالت غربیههان مههیتههوان گفههت «مطالعههات فقههه الحههدیثی» پههس از بررسههیهههای
تهاریخی ،دومههین عرصههه حضهور آنههان در حههدیثپژوهی بهه شههمار مههیآیهد .از ایههن رو ،موضههوعات
مورد مطالعه آنان را در موضوع فقه الحدیث به زیرشهاخههای ز یهر تقسهیم میشهود :الهف) فقهه و

حقه ههو  ،ب) قه ههرآنپژوهه ههی؛ احادیه ههث تفسه ههیری ،ج) سه ههیرهپژوهه ههی؛ پیه ههامبر
معصههومان

 ،صه ههحابه و

 ،د) کههالم و عقایههد؛ احادیههث اعتقههادی ،فههر و مههااهب ،آثههار روایههی کالمههی ،ه هه)

حدیث و جامعهشناسی.

در مطالع ه فههو دو نکتههه برجسههته مینمایههد :اول ،ایههن کههه بههه بههاور نویسههنده ،رویکههرد بیشههتر

مق ههاالت ح ههدیثپژوه ههی غربی ههان در ب ههار ح ههدیث ش ههیعه ،رویک ههردی ت ههاریخی اس ههت و دیگ ههر،

دسههتهبندی پنج گانهههای اسههت کههه ایشههان از مطالعههات خاورشناسههان در حههدیث شههیعه ارائههه
کردهاند .در باره نکته اول ،باید گفت که یکی از روشهایی که همواره شر پژوهان بر مطالعهات

اسالمی و به وی ه شیعی نظر داشتهاند ،بهره بردن از رویکری تحلیلی _ تهاریخی اسهت .تفصهیل

و تبیین این مسئله و بررسی و تحلیل این که این روش چه مزایا و معایبی در پی دارد ،خهود نیهاز

بههه مبحثههی مسههتقل داشههته و از حوصههل ایههن نوشههتار خههارج اسههت 5،امهها آنچههه در اینجهها و بههه
مناس ههبت مطل ههب ،بایس ههته ذک ههر اس ههت ،ای ههن ک ههه در روش تحلیل ههی _ ت ههاریخی ،خاورشناس ههان

 .4ر« : .حدیثپژوهی در نگاشتههای مستشرقان» .نیز ر« : .محورهای مطالعه در مستشرقان و حدیث».
 .5ب ههرای آش ههنایی بیش ههتر ر« : .رویک ههرد ت ههاریخنگری و پدیدارشناس ههانه خاورشناسهههان بهههه مبهههانی اعتقهههادی تشهههیع»؛ «روش
پدیدارشناسان غربیان در شیعهشناسی»؛ التشیع و اإلستشرا .
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می کوشند مؤلفههای اعتقادی تشیع را با توجهه بهه ریشههها و تحولههای تهاریخی بررسهند؛ ز یهرا

اصههولی همچههون امامههت ،مهههدویت ،مرجعیههت و  ...در بسههتری از رو یههدادهای تههاریخی پدیههد

آمدهانههد .ایههن شههیو بیشتههر خاورشناسههان پههیش از قههرن بیسههتم تهها آغههاز آن ،ماننههد :فههان فلههوتن

6

( 1903-1866م) ،دار مسههتتر 1894-1849( 7م) ،گلتسههیهر 1921-1850( 8م) و  ...بههوده و هنههوز
هههم چنههین رویکههردی در میانشههان سههاری اسههت .از ایههن رو ،گزافههه نیسههت ا گههر گفتههه شههود ،بیشههتر
پژوهشهای غربیان با رویکرد تهاریخی بهه مکتوبهات حهدیثی شهیعه توجهه داشهتهاند ،آن چنهان

که در پژوهش پیش گفته اشارتش شد؛ زیرا اوال ،بین مطالعات اصول و مبانی شیعی و مباحث

هورد
حهدیثپژوهی بهه صههورتی گسهترده ،ارتبههاطی تنگاتنهگ وجهود دارد و ثانیهها ،بررسهی مههورد بهه مه ِ
مطالعههات آنههان نشههان میدهههد کههه ایشههان در پژوهشهههای حههدیثی خههود همههواره عقب ه زمههانی
ادبیههات حههدیث را بههه عنههوان یههک اصههل در نظههر گرفتههه و بههه عبههارت بهتههر ،از زاو ی ه دیههد «تههاریخ

آندرو نیومن 9،از شیعهپژوهان معاصر ،در مقدم پژوهشی
حدیث» به تحلیل و نقد مینشینندِ .
 -که بر مجموعههای روایی اولی شیعه متمرکز است  -مینویسد:

 ...رویکهردی تهاریخی بههه احادیهث شهیع دوازده امهامی کههه از بحثههای بیپایههان

مربوط به اعتبار [احادیث] دور باشد _ آنچه کهه از آغهاز پژوهشههای غر بهی در بهار

احادیث اهل تسنن ،مشخص این پژوهشها بوده است _ مفیهد بهه نظهر میرسهد،

بههه خصههوص ا گههر بههر مجموعههههای روایههی متعههدد ،تفاوتهههای بههین آنههها و بههه و ی ه ه

شههرایط گونههاگونی کههه هههر یههک از مجموعهههها در آن شههرایط گههردآوری شههده اسههت،
متمرکز شود.

10

و اما در باره نکت دوم ،گونهشناسی ماکور ،هر چند به ظرافت و دقهت انجهام گرفتهه و از بهاب

آشنایی و مقدمه دقی مینماید ،اما به دلیل گهزارش ناقصهی کهه از مجموعه آثهار خاورشناسهان

انجههام شههده ،مکفههی نیسههت؛ 11چههرا کههه پههیش از هههر اقههدامی بایسههته اسههت نسههبت کههل عنههاوین
پژوهشی خاورشناسان را با موضوعات حدیثی حدیثپژوهان مشخص کنیم و به یهک الگهوی

6. Gerole Van Vloten.
7. James Darmesteter.
8. Ignaz Goldziher.

9. Andrew Newman.

10. The Formative Period of Twelver Shī'ism, p. 73.
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 .11شایان ذکر است که نویسنده در نوشتار خود ّادعای تام نداشته و آنچه در نظر وی بوده ،تحلیلی از اندیش استشراقی در
حدیث شیعه با توجه به برخی از آثار مهم و شاخص بوده است.

یههابیم .بههدین منظههور ،بههه ناچههار بایههد از کههم و کیههف ،فراوانههی و عنههاوین آنههها اطالعههات دقیقههی در

دست داشته باشیم تها بهر اسهاس ایهن دادههها ،تحلیلهی جهامع و درسهت از مجموعه آثهار منتشهر
شده ارائه دهیم .برای رسیدن به این مهم دو الگوی ذیل پیشنهاد میشود:
 .1 - 1دانشمحور

در الگهوی اول بهها توجههه بهه دسههتهبندی صههورت گرفتههه در «هندسه دانشهههای حههدیثی» ،آثههار

منتشههر شههده خاورشناسههان را ذیههل هههر دسههته جههای داده و بههه بررسههی و تحلیههل میپههردازیم .بههه
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مطلوب ،علمی و روشمند در گونههای پژوهشی خاورشناسان در حدیث شیعه امامیه دسهت

عبارت دیگر ،شیو دستیابی بهه نتیجهه در اینجها بهه شهیو «قیهاس کهل بهه جهزء» اسهت؛ یعنهی

ابتههدا عنههاوین شههاخههای علههوم حههدیث را در نظههر گرفتههه و س ه س آثههار در عنههاوین مههرتبط ب ها هههر
شاخه کدگااری خواهند شد .میتوان مراحل انجام کار در این فرایند را این گونه برشمرد:
الف) شناسایی پژوهشهای استشراقی در حدیث شیع امامیه (مأخاشناسی)،

ب) کدگه ههااری هه ههر په ههژوهش به هها توجه ههه به ههه عنه ههاوین اصه ههلی و فرعه ههی دانشهه ههای حه ههدیثی

(گونهشناسی)،

ج) مطالع ه ههه و بررسهه ههی دادههه ه ها و بهه ههرونداد توص ه ههیفی تحلیلهه ههی از ه ه ههر کهه ههدام (تحلیهه ههل و

روششناسی)،

د) نتیجه گیری نهایی (نقد و آسیبشناسی).
ایهن روش گهر چهه از جههاتی مطلهوب و قابهل پهایرش اسهت ،امها بهه دلیهل عهدم انطبها کامهل

پژوهشها با عناوین شاخههای مطالعات حدیثی و نیز اخهتالف نظهر در عنهاوین و شهاخههای

ون حدیثپژوهی حدیثپژوهان شیعه و سنی نزد علمای هر دو فرقه ،در مقام عمل ،کهارایی
فن ِ

صدردرصههد مقبههولی نههدارد؛ ضههمن آن کههه ،بسههیاری از آثههار خاورشناسههان بههدون در نظههر گههرفتن

شاخههای حدیثی به نگارش درآمدهاند و برخی از آنان در ذیل دو یا چند شاخه حهدیثی جهای
می گیرند و این امر کار را بر دستهبندی آنها مشکل میسازد .به عبارت دیگر ،سبک مطالعهات

حههدیثی خاورشناسههان بهها سههنت جههاری در جهههان اسههالم تفههاوت جههدی دارد و ایههن تفههاوت در
حدیثپژوهی خود را نشان داده است .در این روش ،عناوین و گونههای مطالعهات حهدیثی در
هندس دانشهای حدیثی از پیش تعیین میشوند ،و سه س مطالعهات صهورت گرفتهه در ذیهل

ه ههر دس ههته ب ههه تناس ههب عن ههوان و موض ههوع ج ههای داده میش ههوند .از ای ههن رو ،در س ههیر پیش گفت ههه،
مرحلهای به نام «عنهوانپژوهی» ،یعنهی عنوانیهابی در مطالعهات حهدیثی خاورشناسهان ،بهدون

در نظر گرفتن عناوین معین در شاخههای حدیثی ،گنجانده نشده است.
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 .2 - 1عنوان محور

هوس روش اول اس ه ههت؛ ب ه هها ای ه ههن بی ه ههان ک ه ههه در ای ه ههن روش اس ه ههاس ک ه ههار،
الگ ه ههوی دوم ،معک ه ه ِ

فراوانهی موضههوعات اسههتخراج شههده از دل آثههار اسههت .بههه عبههارت دیگههر ،بنههای کههار در ایههن الگههو،

رسهیدن بههه نتیجهه از اجههزا بههه کلیهات اسههت (اسهتقرای از جههزء بههه کهل) .در ایههن طر یه  ،کلیههه آثههار

شناسه ههایی شه ههده (مأخاشناسه ههی) ،به ههر اسه ههاس عنه ههاوین و موضه ههوعات خه ههود ،دسه ههتهبندی
(عنه ههوانپژوهی) ،و آن گه ههاه به هها توجه ههه به ههه فراوانه ههی موضه ههوعات در چنه ههد دسه ههته تقسه ههیم گااری

(گونهشناسههی) و توصههیف ،نقههد و بررسههی (تحلیههل ،روششناسههی و آسیبشناسههی) میشههوند.
مراحل کاری در این فرایند از این قرارند:

الف) شناسایی پژوهشهای استشراقی در حدیث شیع امامیه (مأخاشناسی)،
ب) مطالعه و بررسی دادهها و عنوانپژوهی هر اثر بر اساس محتوا (عنوانپژوهی)،

ج) کدگااری هر اثر بهر اسهاس فراوانهی در عنهوانپژوهی (مرحلهه ب) و نیمنگهاهی بهه عنهاوین

اصلی و فرعی دانشهای حدیثی (گونهشناسی)،

د) برونداد توصیفی  -تحلیلی از هر کدام (تحلیل و روششناسی)،
هه) نتیجه گیری نهایی (نقد و آسیبشناسی).

مزیت این الگو نسبت به پیشین ،آن است که:

 .1پژوهشها را بر اساس فراوانهی طبقهبنهدی کهردهایم؛ ضهمن ایهن کهه نیمنگهاهی بهه هندسهه

دانشههههای حه ههدیثی داشه ههته ،از آن الگه ههو نیه ههز غفلهههت نکه ههردهایم .به ههه عبه ههارت روشه ههنتر ،ابته ههدا
آثار شناسایی ،گردآوری و بررسی میشوند .هر کدام از آنهها بها توجهه بهه موضهوع مطالعهه شهده در

آن عنههواندهی میشههود .س ه س عنههاوین اسههتخراج شههده بهها توجههه بههه فراوانههی آنههها و نگههاهی بههه
عنهاوین اصههلی و فرعههی در شههاخههای حههدیثپژوهی (مههورد نظه ِهر حههدیثپژوهان قههدیم و جدیههد

شههیعه و سههنی ،کههه در ادامههه بههه صههورت مختصههر بههه آن اشههاره خههواهیم داشههت) ذیههل عنههاوینی
کدگااری میشوند.

 .2بر خالف الگو اول  -که گونهشناسی به معنای واقعی صورت نگرفتهه بهود  -در ایهن روش،

ایههن امههر بههه صههورت خههوب و دقیقههی انجههام میشههود .از ایههن رو ،در برشههماری مراحههل آن ،مرحل ه
«عنوانپژوهی» نیز گنجانده شده است.

 .3برتههری دیگههر آن ،برطههرف ک ههردن معضه ِهل همپوشههانی در دس ههتهبندی آثههار اسههت :یک ههی از
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مواردی که در پژوهشها بسیار مشاهده شده ،و به نظر نقص در آنها اسهت ،ایهن اسهت کهه بهرای

نمونه در مورد برخی آثار ،اگر اثری را در یکی از شهاخههای حهدیثی گنجاندهانهد ،از جهتهی دیگهر

نمیتوان در شاخههای علوم حدیث گنجاند؛ چرا که هم به مباحهث تهاریخی و ههم بهه حهدیث

بههه مهها هههو حههدیث نظههر دارد .از ایههن رو ،همپوشههانیهایی از ایههن دسههت در برخههی مههوارد دی ههده
میشود ،که با انتخاب این شیوه میتوان تا حدودی آن معضل را مرتفع ساخت.

 .4از دیگر مزایای این الگو ،ابتکهاری بهودن آن اسهت .در تمهامی پژوهشههای صهورت گرفتهه

در خصوص حدیث شهیعه ،کارههای انجهام شهده بهه صهورت شهیو نخسهت بهوده اسهت؛ ماننهد
پژوهش «حدیثپژوهی در نگاشتههای خاورشناسان (حدیث شیعه ،فقه الحدیث ،کتابهت و

اسناد)» ،که پیشتر اشاره شد .همچنین التشیع و االستشرا که بهه مبحهث شهیعه و استشهرا

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

آن را میتهوان در شهاخهای دیگهر نههاد .بهرای نمونههه ،مقاله «حهدیث شهیعه» 12از اتهان کلبههر  13را

به معنای عام آن نظر دارد .این اثر گر چه بهر حهدیث شهیعه بهه صهورت خهاص متمرکهز نشهده ،بها

ایهن حههال ،بهه نظههر میرسهد از معههدود آثهاری اسههت کهه بهها شهیوه دوم بههه مطالعهات خاورشناسههان
پرداخته ههه اسه ههت .نویسه ههنده در فصه ههول اول و دوم به ههه مباحه ههث مقه ههدماتی پرداخته ههه و اهتمه ههام

دانش ههمندان غ ههرب ب ههه موض ههوع شر شناس ههی و سه ه س شیعهشناس ههی را ب هها نگ ههاهی ت ههاریخی و
تحلیلی معرفی و تحلیل می کند .وی س س از مباحث خود محورهای ذیل را استخراج کرده،

برای هر کدام با ذکر عناوین و اشاره به مطالعات غربیان ،به تحلیل و ارزیابی مینشیند:
ائم اهل البیت

 ،عقیدة الشیعة ،عقیدة المهدی

 ،الغلهو و الغهالت .عنهاوین مهاکور

با توجه به مجموع تالشهای آنان در موضوع شهیعه اسهتخراج شهدهاند؛ یعنهی از «جزئیهات بهه
کلیات» رسیده است.
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 .2عنوانپژوهی و دستهبندی آثار
آنچه از مجموع تالشها بر شناخت مصادر مکتوب خاورشناسان صورت گرفت ،گویای آن

اسههت کههه آنههان در انجههام پههژوهشهههای خههود از الگههوی هندسههه دانههشهههای حههدیثی 15،شههیعه و
12. "Shi’i Hadith".

13. Etan Kohlberg.

 .14برخهی پژوهشهها نیهز وجهود دارنهد کهه بهه دسهتهبندی آثههار ن رداختهانهد ،بلکهه بهه مسهائلی چهون رویکردهها یها عرصههههای
(محورهای) مطالعاتی توجه داشتهاند؛ مانند :مقال اخیر اتان کلبر که به عنوان «مقدمهای» بر فصل حدیث شیعه از
جلد دوم کتاب اسالم شیعی فرهاد دفتری آمده است .کلبر در این مقاله ،به مهمترین رویکردهای خاورشناسان در
ای ههن ب ههاب اش ههاره ک ههرده ،آث ههار مه ههم و مس ههائل مه ههم م ههورد نظ ههر در پژوهشههههای انجهههام شهههده را مهههرور مینمایهههد (ر: .
.)“Introduction” to Shi’i Hadith
 .15در اینجا هر گاه سخن از علم الحدیث ،دانش های حدیثی و یا علوم حدیث شهود ،همگهی بهه یهک معنها خواهنهد بهود؛
شایان توجه آن که ترجمه دقی علوم الحدیث در زبان فارسی همان دانشها یا فنون حدیثی است؛ چهرا کهه ایهن علهم
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سههنی ،پیههروی نکههرده 16و بههر اسههاس شههاخههههای حههدیثپژوهی بههه پههژوهش و تحلیههل همههت

نداشتهاند .بلکه ،آن چه انجام گرفته ،بر اساس عالقهمندی به تحقی در این حوزه ،مبتنهی بهر

شاخصها ،مبانی و رویکردهای مطالعاتی در غرب و در نهایت پاسهخ بهه پرسهشهها و مسهائلی

بوده که در حلقههای مطالعاتی خود با آن مواجه بودهاند.

برای رسیدن به یک الگوی نظاممند و روشمند ،یا دستکم یک کدگااری معقول در حهوزه

مطالعههات حههدیثی شههیعه امامیههه از سههوی خاورشناسههان ،در ایههن پههژوهش ،بهها توجههه بههه مقدمههه

پیشآمههده و بههر اسههاس الگههوی روش دوم (عنههوانپژوهی :از جههزء بههه کههل) و س ه س در نظههر گههرفتن

شاخههای حدیثپژوهی نزد حدیثپژوهان در الگوی روش اول (موضوعمحور :از کل به جزء)،

در ابتههدا ،اقههدام بههه تجمیههع دادهههها کههردیم و عنههاوین مکتوبههات چههاپی و آنالیههن ،اعههم از کتههاب،
رس ههاله و مقال ههه در موض ههوع ح ههدیث ش ههیعه گ ههردآوری ،دس ههتهبن ههدی و کدگ ههااری ش ههده اس ههت
(مأخاشناسی).
تههاکار بههه ای ههن نکتههه شایسههته اس ههت کههه ادع ههای تجمیههع کمههال و تم ههام منههابع و مکتوب ههات

خاورشناسهان در بههاب حههدیث شههیعه امامیهه ،ادعههایی گزافههه خواهههد بهود و ایههن مقههدار ماحصههل
ساعتها تالش در منابع گوناگون است؛ تا آن حدی کهه در دسهترس بهوده اسهت .بها ایهن همهه،

اطمینهان خهاطر داده مهیشهود کههه خواننهدگان و پهژوهشگهران بهها داشهتن ایهن فهرسهت و خوانههدن
عناوین آن ،قادر خواهند بود تصویری روشهن از آنچهه در غهرب و در میهان خاورشناسهان در بهاب

حدیثپژوهی شیعه امامیه صورت میگیرد ،داشته باشند و کلیات پژوهشهای حهدیثی آنهان

چیزی فراتر از این نیست .مجموعه حاضر تقریبا تمام آن چیزی است که تا کنون منتشر شده و
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مانن ههد عل ههوم تجر ب ههی نیس ههت ک ههه چن ههدین عل ههم مج ههزا را در خ ههود داش ههته باشهههد ،بلکهههه بهتهههر آن اسهههت تههها از واژگهههانی
همچهون دانهش هها یها فنههون اسهتفاده شهود و بهدین سههبب درسهتی معنهای اصهطالحی آن مهد نظههر قهرار گیهرد .ایهن اشههتباه
در برخی موارد در ترجمه التین هم صورت میگیرد؛ به عن ه ه هوان نمونه ،در ترجمه انگلیسهی ،برگهردان Hadith Sciences
را مهیبینهیم ،کهه بها ته ه هوجه بهه توضهی پهیشگفت ه ه ه هه ،بهته ه ه هر اسهت از واژهههای دیگ ه ه ه هری ماننهد  Hadith Knowledgeیها
 Hadith Studiesاستفاده شود.
 .16برای آشنایی تفصیلی با گونههای علم الحهدیث در «شهیعه» ر : .الاریعهة إلهی تصهانیف الشهیعه ،ج ،8ص54؛ درایهة
الحهدیث ،بهازپژوهی مصههطلحات حهدیثی در نگهاه فههریقین ،ص14 - 12؛ «علهوم حهدیث :گاشههته ،حهال ،آینههده»؛ و در
«سههنی» ،ر : .تههدریب الههراوی ،ج ،1ص40؛ علههوم الحههدیث و مصههطلحه ،ص107؛ مههنهج النقههد فههی علههوم الحههدیث،
ص30؛ موسههوعة علههوم الحههدیث و فنونههه ،الجههزء االول ،ص18؛ المههدخل إالههی دراسههة علههوم الحههدیث ،ص606؛ علههوم
الحهدیث الشهریف  ،المبحهث الثهانی :تعر یهف علهوم الحههدیث و بیهان أقسهامه؛ درایهة الحهدیث ،بهازپژوهی مصههطلحات
حدیثی در نگاه فریقین ،ص.15
نیز برای آشنایی با واژ علم ر : .أصول الحدیث ،ص 9و برای آشنایی بها علهم الحهدیث ،ر : .مهنهج النقهد فهی علهوم
الحدیث ،ص30؛ شر بیقونیه ،ص 9به نقل از علم الحدیث ،پژوهشی در مصطل الحدیث یا علم الدرایه ،ص.7

محدود باشد.
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پیش از ورود ،الزم است نکاتی چند ،یادآور شود:

نکته  :1دایره مباحث این مطالعه «حدیث شیعه امامیه» اسهت .از ایهن رو ،از فعالیهتههای

غیرمههرتبط بهها ایههن حههوزه چشههم پوشههیده شههده ،مگههر ایههن کههه در پژوهشههی ،از حههدیث شههیعه بههه
صورت برجسته یاد شده باشد؛ بهه عنهوان نمونهه ،دیگهر فهر ِ شهیعی ماننهد اسهماعیلی ،ز یهدی و
فههاطمی و نیههز گههروههههایی همچههون متصههوفه و علو یههون ،در اینج ها مههورد نظههر نیسههتند .همچنههین

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

بهها عنایههت بههه ایههن کههه فعالیههت غههرب در شههیعه امامیههه و بههه و ی ه ه حههدیث امامیههه بههه سههالهههای
نههه چنههدان دور برمههیگههردد ،از ایههن رو ،ایههن نو پههایی باعههث شههده تهها تعههداد و گسههتره پههژوهشههها

بررسی کارهای غیرحدیثی خاورشناسان در خصوص شیعه مورد نظر نبودهاند.

نکته  :2کارهای ترجمهای خاورشناسان در حدیث شیعه امامیهه ،ماننهد آنچهه در خصهوص
صحیفه سجادیه ،نهج البالغه ،کتب اربعه و  ...انجام شهده و آنهان فقهط بهه ترجمهه ایهن مصهادر
همت گماردهاند ،در این مجال مورد نظر نیستند ،و تنهها اثهری مهورد نظهر قهرار مهیگیهرد کهه دارای

تحلیل ،نقد یا دستکم توصیف باشد؛ مانند برخی آثهاری کهه متهرجم در مقدمهه ترجمه خهود،
گزارش یا تحلیل قابل توجهی ارائه داده است .از این دست میتهوان مقدمهه ویلیهام چیتیهک را

بر ترجمه صحیفه سجادیه نام برد.
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نکته  :3برخی از آثاری که بسیار محدود یا مختصر بودهانهد؛ ماننهد برخهی از مقهاالت موجهود

 .17در تهیه این فهرست ،از منابع کتابشناسی شهیعه و بهه و یه ه حهدیث شهیعه کهه در بخهش کتابشناسهی کتهب و مقهاالت
حدیثی خاورشناسان و یا به صهورت مسهتقل چها شهدهانهد ،بسهیار کمهک گرفتهه شهده اسهت .همچنهین ،بها توجهه بهه
فرصتی که نویسنده برای یافتن و تکمیل منابع ،مدتی در گروه مطالعات اسالمی مؤسس مطالعات استشراقی دانشگاه
وین به سر برده  ،در جست و جوی منابع و مأخا از مراکز و مصهادر ذیهل بههره بسهیار بهرده شهده اسهت :کتابخانهه مرکهزی
دانشگاه وین ،کتابخانه های وابسهته بهه دانشهگاه و یهن از جملهه کتابخانه موسسه خاورشناسهان ،کتابخانه مطالعهات
خاورمیانههه و کتابخان ه فلسههفه ،وب سههایت ریسههر گیههت ( ،)http://www.researchgate.netوب سههایت آ کادمیهها
( ،)academia.eduکتابخان ه کنگههره آمریکهها ،کتابخان ه دانشههگاه آ کسههفورد ،کتابخان ه دانشههگاه واشههنگتن ،کتابخانهه
بریتیش ،وب سایت آمازون ( ،)amazonوب سایت ورد کت ( ،)worldcatوب سهایت گوگهل بهوکس (،)google.books
وب سایت  ،bookzz.orgوب سایت  ، libgen.orgجست و جو در آرشیو برخی مجالت خاص ماننهد مجله مطالعهات
شیعی ،مجل مطالعات قرآنی و مجل مطالعات یهود در اسالم و عربی ،جست و جو بها اسهتفاده از ابزارههای جسهت و
جوگر اینترنت و جست و جو از طری نرم افزار سیتاوی (.)citavi
شایان ذکر است که ایده و طر اولی کار در ایران و با راهنمایی اساتید محترم صورت گرفت و س س در فرصت پیش
آمهده در دانشهگاه و یهن ،بهها راهنمهایی اسهتاد گهروه مطالعههات اسهالمی دانشهگاه ،دکتهر پرفسههور لهولکر ،مشهورت بها اسههاتید
شر شناس دیگر ،شرکت در کنفرانس حدیث در مونستر آلمان و ارسال پرسشنامه برای خاورشناسان شاخص در این
حوزه ،قدم به قدم در شناسایی منابع و مصادر مورد نیاز و رسیدن به نتایج الزم ،حرکت کردهایم.
18. As-Sahifa Al-Kamilah Al-Sajjadiyya, a Translation: Introduction.
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در دایرة المعارفها ،که برخی از آنهها در یهک سهتون یها کمتهر بهه مطلبهی اشهاره داشهتهاند (ماننهد
معرفی کتهب اربعه شهیعه ،رجهال شهیعی ،نویسهندگان مههم شهیعی و  ،)...تها جهایی مهورد توجهه

بودهاند که مطلب نقد ،تازه یا مهمی در آنها دیده شده باشد.

نکته  :4از بین نویسندگان ایرانی که به تحقی و تفحص در حدیث شهیعه میپردازنهد ،تنهها

کسانی که دارای پژوهشهای اثرگااری در این حوزه هستد ،انتخاب شدهاند .عنوان کردن نهام

ایشان در جمع خاورشناسان ،به ایهن جههت اسهت کهه نگهاه ایهن افهراد فراشهیعی و در اقلهیم و بهه

سبک و سیا پژوهشهای غرب منعکس شده ،ضمن آن که تحقیقات صورت گرفتهه توسهط

ایشان از نظر غربیان ،شهاخص و از جایگهاه و یه های برخهوردار اسهت .البتهه پژوهشههای دیگهری

هان شههیعی در موضههوع شههیعه بههه صههورت عههام و در برخههی مههوارد حههدیث
نیههز از ایرانیههان و غیرایرانیه ِ

شیعه به صورت خاص انجام شده ،که در اینجا از ذکهر نهام آنهان صهرفنظهر کهرده ،بهیش از همهه
تمرکز اصلی خود را بر فعالیت غربیان گااشتهایم.

نکتههه  :5در تم ههامی بخ ههشه هها س ههعی ش ههده نس ههخ اص ههلی اث ههر م ههورد اس ههتناد باش ههد ،ض ههمن

آن کههه ،ترتیههب بح هث ایههن گونههه خواهههد بههود کههه آثههار در دسههتهبندیهای چندگانههه ،بههه ترتیههب
الفبای حرف اول نویسندگان شناسایی و فهرست میشوند و در پایان نیز نتیجهه گیری صهورت

خواهد گرفت.

نکتهه  :6در ههر بخهش ،بهه روش عمهد بهه کهار رفتهه در تحقیقهات آن بخهش نیهز اشهاره خواهههد

شد؛ به عبارت دیگر ،نگاهی به «روششناسی» آثار نیز خواهیم داشت.

19

از مجم ه ههوع جس ه ههت و جوه ه هها ،تحقیق ه ههات می ه ههدانی و مش ه ههورته ه ههای ص ه ههورت گرفت ه ههه ب ه هها

متخصصان 20،چنین مینماید که پژوهشهای انجام شده در بهار «حهدیث شهیعه امامیهه» در
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 .19شناخت روش و نمایاندن رویکردها به این معنا نیست که تمامی آثار خاورشناسان دارای روشی منظم بوده است و به
صورت قطع میتوان روش آنها را تشهخیص داد؛ ز یهرا در مهوارد متعهددی تناقضههای روشهی و عهدم پایبنهدی بهه آن و یها
بهره گیری از روش های ترکیبهی نهاقص روشهن و معلهوم اسهت کهه در نتیجهه ،پیامهدهای خهاص خهود را دارد .همچنهین،
«روششناسهی» آمهده بهه ایهن معنها نیسهت کهه مطالعهات انجهام شهده فقهط در یکهی از روشههای نهام بهرده ،در ههر دسههته
صورت گرفته است ،بلکه این برآیند ،به صورت تقریبی و در مجموع آثار دیده شده است؛ ضمن آن که نباید از نظر دور
ِ
داشت که در بسیاری از پژوهشها ،به وی ه پژوهشهایی از جنس حدیثی ،ممکن است در برخی موارد ،از تلفی چند
روش با یکدیگر بهره برده شود (ر : .روش تحقی با تکیه بر حوز علوم قرآن و حدیث ،فصل سوم :روششناسی).
 .20مشورت با اساتید این حوزه در داخل و خارج از کشور یکی از بخش های کاری این پژوهش بهوده اسهت؛ بهرای نمونهه ،از
ب ین خاورشناسان ،اساتیدی چون جاناتان براون (استادیار گروه مطالعات اسالم و تفاهم اسالمی مسیحی در آمریکا)،
مارکو شو ِلر (استاد مطالعات عربی و شیعی در دانشگاه مونستر آلمان) ،لیاقت تکیم (استاد مطالعات شیعی دانشهگاه
در کانادا) و لولکر (استاد راهنمای بنده در فرصت مطالعاتی دانشگاه وین) و از میان اساتید ایرانی ،سید محمد کاظم



فریقین و نیز بررسی فراوانی عناوین و موضوعات فعالیتهای نوشتاری _ تحقیقاتی غربیان در

حدیث شیع امامیهه ،در پهنج دسهت ذیهل طبقههبنهدی کهرد :الهف) کلیهات حهدیث ،ب) تهاریخ
حدیث ،ج) فقه الحدیث ) ،منابع حدیث ،خ) مطالعات رجالی و سندی حدیث.

21

وی گی مرزگااری فو در این اسهت کهه ههر پژوهشهی در ذیهل دسهتهای مسهتقل جهای گرفتهه،

طبقهههبنههدی و عنههواندهی بههه پههژوهشههها در آن راحههتتههر انجههام مههیشههود؛ بههه عنههوان نمونههه ،ا گههر
فعالیتی را در دسته اول ،یعنی کلیات قرار میدههیم ،بهه ایهن معنها اسهت کهه ایهن اثهر بهه گونههای

جامع ،و فرای دستهبندی موضوعی دانشهای حهدیثی ،بهه حهدیث شهیعه پرداختهه اسهت و از

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

«مطالعههات خاورشناسههی» را مههیتههوان ،بهها نههیمنگههاهی بههه هندسههه دانههشهههای حههدیثی در بههین

این رو ،در زمر گروه دیگری به صورت خاص قرار نخواهد گرفت .به عبارت بهتر ،همان طور که
پیش از ایهن در مزایهای ایهن روش گفتهه شهد ،معضهل همپوشهانی تها انهداز بسهیار ز یهادی برطهرف

شده است.

 .1 - 2کلیات حدیث

منظورمههان از «کلیههات حههدیث» ،آن دسههت از نوشههتههههایی اسههت کههه فههرای مرزبنههدیهههای

موضوعی در دانشههای حهدیثی و صهرفنظهر از شهاخهبندی فنهون حهدیث در نگهاه فهریقین ،بهه

مطالعه ،بررسی و تحلیل حدیث شیعه پرداختهاند .این آثار عالوه بر شاخصه «جامعیهت» ،دو

وی گههی «تحلیلههی» و «انتقههادی» را نیههز در خههور دارنههد؛ بههرای نمونههه ،آثههاری کههه بههه صههورت کلههی بههر

چیسههتی ،چرایههی و چگههونگی شههکل گیری حههدیث و نیههز مبههاحثی در بههاره ضههرورت ،پیشههینه و
اهههداف مطالعههات حههدیثی شههیع امامیههه میپردازنههد ،ذیههل ایههن بخههش قههرار می گیرنههد .بههدیهی

است کهه برخهی از آنهها در ارز یهابی ،تحلیهل و نقهد بهر برخهی دیگهر پیشهی گرفتهه .از ایهن رو ،در ایهن
میان ،شاخصتر و اثرگاارتر بودهاند.

به لحاظ روشی ،در پژوهشهایی که خاورشناسان به «کلیهات حهدیث» امامیهه میپردازنهد،
ّ
از روش علهی (روشهی کههه پژوهش گهر همه متغیرهها ،عوامههل اصهلی و زمینهسههاز و همه متغیرههها و
عوامهل بازدارنههده از آن را شناسهایی و میههزان ههر یههک مهورد ارز یههابی و تحلیهل قههرار می گیهرد) 22و بهها
رویکرد نقد و تحلیل بهره گرفته شده اسهت .میتهوان گفهت کهه نویسهنده بها ترکیهب ایهن روش بها

طباطبایی ،علی راد (استاد مطالعات خاورشناسی و استاد راهنمای این مقاله) و محمد حسن زمهانی (اسهتاد حهوزه و
پژوهش گر مطالعات استشراقی) از جمل کسانیاند که در این تقسیم گااری از نظراتشان سود جستهایم.
 .21توضی و تبیین هر کدام در ابتدای هر بخش خواهد آمد.
 .22روش تحقی در علوم اسالمی ،ص.65
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روش همبستگی (روشی که پژوهش گر میزان ارتباط دو عامل یها دو مجموعهه از عوامهل را بررسهی
می کنههد و میههزان و نههوع ارتبههاط بههین آنههها را بههه دسههت مههیآورد) 23 ،و اسههتفاده از تجز یههه و تحلیههل

علمههی ،بههه تحقی ه دسههت یاز یههده اسههت .بههه عبههارت روانتههر ،ا گههر انههواع مطالعههه را بههه سههه نههوع
«تههاریخی»« ،تطبیقههی» و «تحلیلههی» تقس ههیم گااری نمههاییم ،مطالعههات ای ههن دسههته بههه ش ههکل
«تحلیلی» صورت گرفتهاند.

24

برای نمونه ،اتان کلبر در مقال خود با عنوان «حدیث شیعه» ،ضمن توصیف مقهدماتی از

حدیث شیعه و برخی از مبهانی و کلیهات ،بهه تحلیهل و ارز یهابی کمهک گرفتهه ،بهه نتیجهه گیری از
مقال خود میپردازد .و یا در مقال «ریختشناسی و اهمیت برخهی از روایهات شهیع امامیهه» از

باکلی ،پهژوهش بهه گونههای کهامال مهنظم ،بها توصهیف دادههها و مفهاهیم و روش تحقیه و سه س

مقایسه ،بررسی ،استدالل و تحلیل انجام شده است .دیگر نوشتههای آمهده در ایهن بخهش نیهز

از این قاعده مستثنی نبوده ،رویکرد تحلیل و ارزیابی در تمامی آنها دیده میشود.

بررسهی در مجموعههه فعالیههتهههای خاورشناسهان نشههان مههیدهههد کهه تنههها تعههداد معههدودی از

پهژوهشهها بها نگهاهی جههامع و تحلیهل گر بهه حهدیث شهیع امامیههه چشهم دوختههانهد .تعهداد آثههار

نوشته شده در بخش کلیات حدیث ،هشت عنوان است:

1. Brown, Jonathan A. C. Hadith: Muhammad's legacy in the medieval and
modern world, Oxford: Oneworld; 2009, (Foundations of Islam).

جاناتان براون ،میرا محمد در قرون وسطی و دنیای مدرن2009 ،م.

2. Brunner, Rainer. “The Role of Hadith as Cultural Memory in Shi’a”,
Jerusalem Studies in Arabic and Islam 30 (2005), S. 318 – 360.

رینر برونر« ،حدیث حافظ فرهنگی شیعه»2005 ،م.

3. Buckley, R. “The morphology and significance of some Imami Shi'ite
traditions”, Journal of Semitic Studies, 2007 fall, Vol. 52 (2), pp.301334:301.

رونالد پی باکلی« ،ریختشناسی و اهمیت برخی از روایات شیع امامیه»2007 ،م.

4. Clarke, Lynda, Shīʻite heritage: Essays on classical and modern
traditions, Binghamton, N.Y: Global Publications; 2001.

لیندا کالر  ،میرا شیعی :مقاالتی در باره سنتهای کالسیک و مدرن2001 ،م.

5. Daftary, Farhad and Miskinzoda, Gurdof (editors), The Study of Shi'i
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 .23همان.
 . 24برای آشنایی با انواع مطالعه ،به وی ه در حوز مطالعات قرآن و حدیث ،ر : .روش تحقی با تکیه بر حوز علهوم قهرآن و
حدیث ،فصل سوم :روششناسی.

فرهههاد دفتههری و گههوردوف میسههکیندوزا (ویراسههتاران) ،مطالعهه اسههالم :تههاریخ ،کههالم و فقههه،

2013م( .فصل حدیث شیعه شامل پنج مقاله).

6. Gleave, Robert, “Between Ḥadīth and Fiqh: The "Canonical" Imāmī
Collections of Akhbār”, Islamic Law and Society, 2001, Vol.8 (3), pp.350382:350.

روبرت گلیو« ،پیوند حدیث و فقه :مجموعههای رسمی احادیث امامیه»2001 ،م.

7. Kohlberg, Etan,“Shi'i Hadith”, In: Beeston, A. F. L., editor. Arabic
Literature to the End of the Umayyad Period, Cambridge: Cambridge
University Press; 1983. p. 299–303.

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

Islam: History, Theology and Law, (Shi'i heritage series), I.B. Tauris, 2013.

اتان کلبر « ،حدیث شیعه»1983 ،م.

8. Kohlberg, Etan, “Introduction” to Shi'i Hadith Section of Daftary,
Farhad and Miskinzoda, Gurdof (editors), The Study of Shi'i Islam: History,
Theology and Law, (Shi'i heritage series), I.B. Tauris, 2013, Volume 2,P.
165-80.

اتان کلبر « ،مقدمهای بر حدیث شیعه»2013 ،م.

 .2 - 2تاریخ حدیث

«تههاریخ حههدیث» ،یکههی از مباحههث جدیههد در مطالعههات حههدیثی اسههت .مبههاحثی همچههون

کتابههت ،تههدوین و تبو یههب حههدیث ،مکاتههب و جر یههانهههای حههدیثی و زمینههههههای اجتمههاعی _
فرهنگی که به شکلگیری آنها انجامیهده اسهت ،از جمله مسهائلی اسهت کهه در ایهن حهوزه مهورد

توجه و بحث و نظر است.

اگر بگوییم که خاورشناسان در بخش «تاریخ حدیث» در حدیث امامیه ،از شهیو تهاریخی _

تحلیلههی بهههره گرفتههه میشههود ،سههخن درسههتی خواهههد بههود؛ در مطالعههات بههه شههیو تههاریخی،
پژوهش گر با اتکا به اسهناد و مهدار تهاریخی ،سهعی می کنهد آنچهه را وابسهته بهه گاشهته اسهت،

بررسههی ،تحلیههل و تبیههین نمایههد .هههدف از این گونههه پژوهشههها در ایههن روش ،بازسههازی عمی ه و

عینی گاشته است 25.در واقع ،زمانی به یک «مطالع تاریخی» میپردازیم کهه زمهان الهف و ب
وجود داشته باشند و به دنبال اختالف موقعیت از زمان الف تا ب باشیم؛ یعنی یک وضهعیت
قبل و یک وضعیت بعد وجود داشته باشد و از وضعیت قبل به وضعیت بعهد ،مهوقعیتی تغییهر

کرده باشد تا بتوانیم آن را از نظر تاریخی مورد مطالعه قرار دهیم.
 .25روش تحقی در علوم اسالمی ،ص.64
 .26روش تحقی با تکیه بر حوز علوم قرآن و حدیث ،ص.76
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پژوهشهای آمده در این بخش نیز از همین قاعده و روش پیگیهری کردهانهد؛ بهرای نمونهه ،در

پژوهشهههایی همچههون «از امامیههه تهها اثنههی عشههریه» و «جنبههههایی از اندیش ه اخبههاری در قههرون

هفهدهم و هجهدهم» از اتهان کلبهر  ،بررسهی سههیر تهاریخی و بهه عبهارت دیگهر الهف و ب تههاریخی

وجود دارد .نویسنده در هر دو مقاله ،ضمن توصیف دادهها و بررسی تهاریخی شهکل گیری آنهها،

به تحلیل و ارزیابی از آنها میپردازد .نمون مشخص دیگر ،مقاله «خاسهتگاه حهدیث شهیعه» از
باکلی است که همهان طهور کهه از نهام آن پیهدا اسهت ،بهه جنبه تهاریخی پیهدایش حهدیث شهیعه

میپههردازد .در ایههن دسههته ،کتههاب آنههدرو نیههومن بهها عنههوان دور شههکلگیههری تشههیع دوازده امههامی:

گفتمان حدیث میان قم و بغداد به صورت وی های به بررسی تهاریخی _ تحلیلهی در متهون روایهی
متقدم شیعه پرداخته _ همان گونه که خود در مقدمه کتاب بدان اشاره کرده است 27و دیگرانی

ماننههد کلبههر بههر آن صههحه گااشههتند _ 28و نیههز ایههن چنههین اسههت ،آثههار دیگههر همچههون ،میههرا

مکتوب شیعه از سه قرن نخستین هجری اثر حسین مدرسی طباطبایی.
بررس ههی در مجموعه ه تحقیق ههات خاورشناس ههان در ایهههن ح ههوزه نش ههان میده ههد ک ههه بررسهههی

دورانهههای حیههات شههیعه از جملههه دوران قبههل از آل بو یههه و مقایسههه آن بهها بعههد از آل بو یههه ،دوران
حیات امامان

و به وی ه حیهات امهام بهاقر و امهام صهاد

 ،جریانههای فکهری قهم ،ری،

بغداد و کوفه ،نزاع اخباری و اصولی و نیهز شهکل گیری جر یهان حهدیثنگاری و تجمیهع و تنظهیم
آنها در حدیث شیعه و شناسایی جریانهای موجود در این فرایند ،از جمله مسهائلی اسهت کهه
آنان به دنبال مطالعه ،بررسهی ،تحلیهل ،ارز یهابی و نقدشهان هسهتند .مجموعه آثهار ذکهر شهده در

این بخش ،پانزده عنوان هستند:
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April 1998, vol.88 (2), pp.165-184.

رونالد پی باکلی« ،خاستگاه حدیث شیعه»1998 ،م.

2. Buckley, Ronald P. “The Imam Ja'far al-Sadiq, Abu l-Khattab and the
Abbasids.”Der Islam 79 (2002): 118-140.

رونالد پی باکلی« ،امام جعفرالصاد  ،ابوالخطاب و عباسیان»2002 ،م.

3. Buckley, Ronald P. “Ja'far Al-Sadiq as a Source of Shi'i Traditions.”The
Islamic Quarterly (1999).

رونالد پی باکلی« ،جعفرالصا  ،منبعی از روایات شیعی»1999 ،م.

4. Buckely, Ronald P. “The Writings of Ja'far al-Sadiq”Festschrift for Paul
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27. The Formative Period of Twelver Shī'ism. p. 73.
28. “Introduction” to Shi’i Hadith.
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آندرو نیومن« ،گزارشهای اند  :مشاجره و مرجعیت شیع دوازده امهامی در دور آل بو یهه»،
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آندرو نیومن ،دور شکلگیری ّ
تشیع دوازدهامامی :گفتمان حدیث میان قم و بغداد2000 ،م.

 .3 - 2فقه الحدیث

«فقه الحدیث» بر خالف رجال و درایه ،که به صورت خاص بهه سهند میپردازنهد ،بهه «مهتن»

حدیث توجه دارد و در آن مهواردی همچهون شهر لغهات حهدیث و نهص و ظهاهر ،عهام و خهاص،
مطل و مقید ،مجمل و مبهین و معهار

و غیرمعهار

بهودن آن مهورد بررسهی قهرار می گیهرد .ا گهر

چههه دانههش «فقههه الحههدیث» در موضههوع «مههتن» بهها «درایههة الحههدیث» اشههترا دارد ،امهها در «فقههه
الحههدیث» بههه معناشههناختی محتههوای حههدیث و مفهههوم الفههاظ و تعههابیر پرداختههه مههیشههود و در
«درای ههة» ب ههه وض ههعیت کل ههی م ههتن ب ههه لح ههاظ فزون ههی ی هها درآمیختگ ههی ی هها تغیی ههر و تب ههدیل و ...

29

موضوعاتی نظیر «غریب الحدیث» که بهه واژ گهان دشهواریاب حهدیث مهیپردازنهد ،یها «مختلهف

الحدیث» که در آن روایات متعار

بررسی میشوند ،نیز بهه دلیهل اهتمهام بهه مهتن حهدیث ،در

این شاخه ،یعنی «فقه الحدیث» جای میگیرند.

30

با درنگ در عناوین و شمارگان مقاالت غربیان میتوان گفت مطالعهات فقهه الحهدیثی پهس

از بررسه ههیهای ته ههاریخی ،دومه ههین عرص ه ه حضه ههور آنه ههان در حه ههدیثپژوهی به ههه شه ههمار میآیه ههد و

عالقمنههدان متعههددی از خاو رشناسههان را بههه خههود جلههب کههرده اسههت .البتههه خاورشناسههان بههه
مباحهث عهام و نظههری فقهه الحهدیث ،همچههون اصهول و قواعهد فهههم حهدیث ،منبعشناسهی فقههه

الحدیث موضوعی شاهد تنوع و تکثر مقهاالت
الحدیث و  ...چندان ن رداختهاند ،لکن در فقه
ِ
38

 .29الاریعه ،ج ،8ص.54
 .30درایة الحدیث ،بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین ،ص.14 - 12

پیامبر

 ،صحابه و معصومان

 ،کالم و عقایهد :احادیهث اعتقهادی ،فهر و مهااهب و آثهار

روایی کالمی ،حدیث و جامعهشناسی و  ...از جمله موضوعات مورد مطالع ایشان است.

در آثههار «فقههه الحههدیثی» ،پژوهشههها بههه شههیو «تحلیههل درونمتنههی (توصههیفی _ تحلیل هی)»

روایهات و بههه تعبیههر بهتههر ،بههه گونه «فقههه الحهدیثی» اسههت ،کههه در بیشههتر مههوارد ،بههه روش «مطالعه

تطبیقههی» 31صههورت گرفتههه اسههت .این گونههه از مطالعههات بیشههتر بههه بررسههی یههک حههدیث ،یههک

عقید شیعی و یا یک موضوع خهاص شهیعی _ یها تطبیقهی _ میپهردازد .بهرای نمونهه ،مطالعهاتی

کهه بهه روایهات تفسهیری میپردازنهد و از میهان آن روایهات ،برخهی را کهه بهر تحر یهف قهرآن ،یها برخههی
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آنها هستیم .موضوعاتی همچون ،فقهه و حقهو  ،قرآنپژوههی؛ احادیهث تفسهیری ،سهیرهپژوهی:

تهمتهای وارد بهر شهیعه اشهاره دارد ،گهزینش مینماینهد ،و نیهز بررسهی احهادیثی خهاص؛ ماننهد
بررسی روایت مرتبط با االغ پیامبر

و یا واژگان غریب روایهات و  ...همگهی بهه شهیو تحلیهل

دورنمتنی روایات صورت می گیرد.
از سوی دیگر ،خاورشناسان در برخورد بها مؤلفههها و بنیادههای اعتقهادی شهیعه _ کهه در ذیهل

مباحهث فقهه الحههدیثی جهای می گیرنههد _ معمهوال بهه دو شههیو «تهاریخنگری» و «پدیدارشناسههی»

عمل می کنند؛

در روش تحلیلی _ تاریخی ،خاورشناسان می کوشند تا مؤلفههای اعتقادی تشیع را با توجه

به ریشهها و تحولهای تاریخی بررسند؛ ز یهرا اصهولی همچهون امامهت ،مههدویت ،مرجعیهت و

 ...در بستری از رویدادهای تاریخی پدید آمدهاند .این شیو بیشتر خاورشناسان پهیش از قهرن
بیستم تا آغاز آن؛ مانند :فان فلوتن ،دار مستتر ،گلتسهیهر و  ...بهوده و هنهوز ههم چنهین رویکهردی

در میانشان ساری است.

32

در ش ههیو «پدیدارشناس ههی» ،ب ههه بی ههان توص ههیف آموزهه ههای ش ههیعه میپردازن ههد و کارکرده هها و

تأثیرههای آموزههها را در درون نظهام و سیسههتم اعتقهادی و فکهری شههیعه برمیرسهند؛ بهرای نمونههه،

خاورشناسههانی ماننههد هههانری کههربن ،آنههه مههاری شههیمل ،همیلتههون گیههب و غیههره در برخههورد بهها
مؤلفهههای اعتقهادی اسهالم و شهیعه کهم و بهیش از چنههین روشهی بههره بردهانهد 33کهه ایهن شههیوه در

فعالیتهای فقه الحدیثی ایشان نیز دیده میشود.

 .31برای آشنایی با این نوع مطالعه ،ر : .روش تحقی با تکیه بر حوز علوم قرآن و حدیث ،ص.142 - 110
 .32بهرای تفصهیل بحهث همچنهین ر« : .رویکهرد تهاریخنگری و پدیدارشناسهانه خاورشناسهان بهه مبهانی اعتقهادی تشههیع»،
ص34؛ التشیع و اإلستشرا  ،مقدمه.
 .33نمونهای از این شیوه در برخورد با مؤلف «مهدویت» ،در مقال «مهدویت از دیدگاه شر شناسان و دینپژوهان غربی»
آمده است .نیز ر« : .روش پدیدارشناسان غربیان در شیعهشناسی».
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 بههه صههورت موضههوعی بههر گوشهههای از، کههه بههه فهههم محتههوای روایههات نظههر داشههته،خواهنههد شههد
، تعهداد عنهاوین ایهن بخهش. مفاهیم یا اندیشههای شیعی متمرکز شدهاند، عقاید،موضوعات
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 موضههوع ایههن.دانههش رجههال از دانههشهههایی اسههت کههه بههین مسههلمانان سههابقهای طههوالنی دارد

. محههل بحههث قههرار مههیگیههرد،دانههش «راوی» اسههت کههه بههه لحههاظ برخههورداری از برخههی صههفات

علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره چهارم

خصوصیات مورد نظر در این حوزه ،اموری مانند وثاقت ،ضعف ،یا ماهب راوی اسهت کهه در

اطمینهان کهردن بهه او و پهایرش سهخنش ،نقهش دارنهد 37.دانهش رجهال ا گهر چهه در موضهوع یعنههی
سند حدیث با درایة الحدیث مشتر است ،اما وجه تمایز آن دو این است که در درایة از سهند

به ما هو سند و در رجال از اجزا و اعضای تشکیل دهند آن بحث میشود؛ یعنی به احوال یک

یک راویانی که سند از آنها تشکیل شده است میپردازد.

38

مطالعات رجالی و سندی خاورشناسان با بررسهیهای رایهج در میهان مسهلمانان و محققهان

سههرزمینهای اسههالمی از حیههث موضههوعی و روشههی متفههاوت اسههت؛ غربیههان معمههوال بههه بررسههی

جریانههها و پدیههدههای عههام تههاریخی تأثیرگههاار در وثاقههت و اعتبههار راو یههان و روایههات ،عالقهههمنههد
هسههتند ،تهها پژوهشهههای سههندی و مطالعههات مر بههوط بههه جههر و تعههدیل تههک تههک راو یههان؛ بههرای

نمونه ههه در مطالعه ههات رجه ههالی شه ههیعه ،خاورشناسه ههان به ههه بازشناسه ههی زمینه ههههای شه ههکل گیری

اندیشهههای غهالت و واقفههه و تهأثیر آن در حههدیث شهیعه تمایهل داشههته ،و سهعی دارنههد تها رویکههرد
تههاریخی ،زمینههههای پیههدایش ایههن دو فرقههه را در بسههتر تههاریخی شههیعه بررسههی کههرده ،تعههامالت
محههدثان و رجالیههان را بهها آنههها تحلیههل کننههد .در کنههار ایههن ،همچنههین بههه ارزش گههااری جایگههاه

و روایههات صههحابه از منظههر شههیعه امههامی و ز یههدی توجههه نشههان دادهانههد 39.البتههه ،در معههدودی

از پژوهشههها نیههز دیههده شههده کههه یههک خاورشههناس در ضههمن مطالع ه توصههیفی تحلیلههی خههود
از یک کتاب یا عالم رجالی ،به صورت مجزا ،برخهی از راو یهان یها شهیوخ آن عهالم را مهورد بررسهی
قرار میدهد.

40

در «مطالعات رجالی» نیز مانند پژوهشهای مرتبط با منابع حدیثی ،شیو تحقی بهه روش

«توصههیفی _ تحلیلههی» و البتههه در مههورد راو یههان خههاص ،بههه شههکل «توصههیف مههوردی» اسههت.

جنس این گونه مطالعات میطلبد که مطالعه از نوع «مطالعات تاریخی» و «تحلیلی» باشد.

41

42

نگاه نویسندگان به جریاناتی چون غلو و واقفه ،صحابه و اهل تسهنن در اسهناد روایهات شهیعی و

نحههو برخههورد شههیعه بهها این گونههه اسههناد ،مطابق ه بههین مال هههای ارز یههابی و صههحت روایههات از

حیث سند بین شیعه و سنی ،و بررسی آرای رجالی یک عالم یها حتهی توصهیفات در مهورد یهک

50

 .37درایة الحدیث ،بازپژوهی مصطلحات حدیثی در نگاه فریقین ،ص.12
 .38الاریعة ،ج ،8ص.55
« .39حدیث پژوهی در نگاشتههای مستشرقان».
 .40برای نمونه ر« : .نگاهی به روش حدیثی جمال الدین احمدبن طاووس».
 .41ر : .روش تحقی در علوم اسالمی ،ص.65
 .42ر : .روش تحقی با تکیه بر حوز علوم قرآن و حدیث ،فصل سوم :روششناسی.
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 همگههی جههزو مههواردی اسههت کههه در ایههن دسههت آث ههار،راوی از ز بههان یههک امههام یهها عههالم رجههالی
 در هر کهدام از تحقیقهات خهود کهه در، و از این رو،خاورشناسان به طور چشم گیری دیده میشود

. به تحلیل و توصیف موردی یا کلی میپردازند،این دسته قرار دارد
:در این بخش تعداد دوازده عنوان ذکر میشود
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روایات»2009 ،م.

 .6 - 2مطالعات مرتبط

بخشهای دیگری با عناوین «عقاید» و نیز موضوع «روایات تفسهیری» را نیهز میتهوان بهه ایهن

تقسهیمبندی اضههافه کههرد ،همچنههان کههه در دسههتهبندی صهورتگرفتههه بههدان اشههاره شههد؛ 43امهها بهها
توجه به این که تحقیقات این دو بخش بیشتر به مباحهث «فقهالحهدیثی» توجهه داشهته اسهت،

از ایهن رو ،ذکههر آنهها در دسههتههای مجههزا را اطاله بیمههورد بحهث دانسههته ،بههه دلیهل آمیختههه بههودن
مباحث این دو بخش با هر کدام از بخشهای پنج گانهه فهو  ،نههادن آنهها در گروههی مسهتقل را

شایسته ندیده ،به ایهن مرزبنهدی اکتفها کهردیم .شهایان توجهه آن کهه موضهوعات عقیهدی شهیعی

بیشترین سهم پژوهشههای غربیهان را بهه خهود اختصهاص داده و برشهماری آثهار آنهان دشهوارتر از

دیگر مباحث مینماید؛ برای نمونه ،تمامی آثاری که به امام مهدی

و عقیهده انتظهار مهرتبط

میشوند ،بدون شک در خود مباحث حدیثی ،آن ههم از جهنس امهامی را خواهنهد داشهت ،و یها
مباحث مرتبط با فرقی چون غالیان و واقفه و  ...نیز از این جنس خواهند بود.

مبحث «نقد خود بر خود» یا «خود انتقادی» نیهز یکهی از مبهاحثی اسهت کهه کمتهر مهورد توجهه

پژوهشه ههای م ههرتبط ب هها آثه هار خاورشناس ههان ب ههوده اس ههت .خاورشناس ههان در کن ههار آث ههاری ک ههه ب ههر
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شر شناسهان توسههط همقطارانشههان مههورد بررسههی ،نقههد و گههاهی انتقههاد هههم قههرار گرفتههه اسههت .در
مقول حدیثشیعه پژوهی ،به موارد بسیاری برمیخوریم که خاورشناسی سعی در ّرد یا اثبهات

نظر خاورشناسی دیگر را داشته ،به کتهاب یها اثهر او اسهتناد می کنهد .یها در برخهی مهوارد ،مبحثهی

مستقل در باب یک اثر استشراقی گشوده است .این مورد بهیش از پهیش در مهورد آثهار شهاخص و

مهههم آنههان ،بههه و ی ه ه در بخههش نقههد و بررسههی 44مج هالت ،مقدم ه کتههب و مقههاالت ،و یهها بخههش
پیشنهادات بیشتر برای مطالعه مشاهده میشود.

نیز «پژوهشهایی که به صورت گارا بر حدیث شیعه نظر داشهتهاند» (پژوهشههای حهدیثی
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مشهر زمین مینگارنهد ،فصهلی را ههم بهر نقهد و بررسهی آثهار خهود گشهودهاند؛ بهه ایهن معنها کهه آثهار

عام با نیمنگاهی به حدیث شیعه) ،از دیگر دستههایی است که میتوان به آنهها اشهاره کهرد .در

ایهن بخههش ،آن دسههته از پهژوهشهههایی کههه بعضها در ال بههه الی نوشههته خهود از حههدیث شههیعه یههاد
کرده و به آن اشارتی داشتهاند ،مورد نظرند.
این آثار برای استناد مطالب و یا در مقام مقایسه و ذکر مثال ،به برخی از روایات شیعه رجوع

کهرده ،نظهر انتقهادی یها اسهتداللی خهود را بیهان کهردهانهد .البتهه بسهیاری مقهاالت دیگهر ههم وجهود

دارند که به صهورت بسهیار مختصهر و گهارا بهه حهدیث شهیعه نظهر دارنهد ،امها حجهم مطلهب مهورد
اشاره در آنها آنقهدر کهم اسهت کهه فهرسهت نمهودن آنهها سهخت و بیمهورد خواههد بهود و از ایهن رو،

تنههها آن دسههته از آثههاری کههه در مقههام مقایسههه ،اسههتناد و اسههتدالل ،بخشههی از پههژوهش خههود را بههه

حدیث شیعه دوختهاند ،مورد نظر این قسمتاند.

«منبعشناسی»های انجام شده توسط خاورشناسان نیز در این موضوع ،دیگر گونهای است

که خود حائز اهمیت و مطالعه است .این دسته از تحقیقات به مأخاشناسی و کتابشناسی

تحقیقات غربیان در شیعه و حدیث به صهورت عهام و حهدیث شهیعه بهه صهورت خهاص اشهاره

دارند .یکی از مهمترین منابع در شناسایی آثهار تولیهد شهده غربیهان در حهدیث شهیعه ،رجهوع بهه

منب ههعشناس ههیه ههایی اس ههت ک ههه گ ههاه توس ههط برخ ههی از خاورشناس ههان جم ههعآوری ش ههده اس ههت.
همچنهین برخهی از آنهان در پایهان کتههب یها مقهاالت خهود ،در بخشههی بهه عنهوان پیشهنهادها بههرای
مطالعه بیشتر ،برخی از نوشتهها را معرفی کردهاند؛ بهرای نمونهه ،آن چنهان کهه پهیش از ایهن آمهد،

جاناتان براون در پایان فصل حدیث شهیعه در کتهاب حهدیث ،میهرا محمهد در قهرون وسهطی و

دنی ههای م ههدرنخ ههود ،مهمت ههرین و ش ههاخصت ههرین آث ههار ای ههن ح ههوزه را برش ههمرده اس ههت .همچن ههین

منبعشناسی خوبی در پایان بخشهای مختلف کتاب تشیع از هاینز هام ذکر شده است.

44. Review.
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منابع و مأخا هر پنج قسم ماکور (به عنوان اقسام فرعی بحث) ،نیهز شناسهایی شهدهاند کهه
به جهت طوالنی شدن این نوشتار ،از آوردن عنهاوین آنهها در اینجها منصهرف شهده ،خواننهدگان
محترم را به پژوهش مستقلی که در این موضوع نگارش شده است ،ارجاع میدهیم.
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 .3تحلیل و نتایج
از مجمههوع اطالعههات موجههود از آثههار حههدیثپژوهی خاورشناسههان در حههوز مطالعههات شههیع

امامیه چنهین نتیجهه مهیگیهریم کهه ایهن پژوهشهها را میتهوان در پهنج دسهت «کلیهات حهدیث»،

«تههاریخ حههدیث»« ،فقههه الحههدیث»« ،منههابع حههدیث» و «مطالعههات رجههالی و سههندی حههدیث»
کدگااری و تقسیم کرد .قسهمهای دیگهری نیهز میتهوان در ذیهل ههر کهدام از ایهن پهنج قسهم افهزود.

برای نمونه ،مطالعات مربوط به «عقاید شیع امامیه» یا «روایات تفسیری» ،بیشتر در قسم «فقه

الحههدیث» جههای می گیرنههد .همچنههین برخههی پژوهشههها نیههز وجههود دارد ک هه نههه بههه عنههوان منههابع
اصههلی ،بلکههه بههه عنههوان منههابع فرعههی و بعههدی میتوانههد مههورد توجههه قههرار گیههرد .ایههن پژوهشههها را
میتوان در دو بخش «پژوهشهای حدیثی عام با نیمنگاهی به حدیث شیعه» و «بررسهی و نقهد

(خودانتقههادی)» جههای داد .نیههز بخشهههایی بهها عنههوان «نقههد خههود بههر خههود» و «منبعشناسههی»

خاورشناسان در حدیث امامیه را هم میتوان بر گونههای فرعی آثار ایشان افزود.
 .1 - 3تحلیل آماری و فراونی

الف) مجموع آثار عنوان شده در پنج دست اصلی 110 ،اثر و در بخش مطالعهات بیشهتر75 ،

اثهر شههامل مقالههه ،کتههاب ،رسهاله ،فصههلی از یههک مجموعههه یها مههدخلی از دایههرة المعههارف اسههت.

بخشهای بررسی و نقد ،منبعشناسی _ که فقط معرفی منابع مطالعاتی شیعهاند و نه مقهاالت
و نوشتههای تحقیقی منتشر شده _ و نیز پژوهشهای با نیمنگاهی به حدیث شیع امامیه ،بهه

عنههوان منههابع مههورد توجههه و اصههلی شههناخته نمیشههوند ،امهها بخههش عقایههد را میتههوان ذیههل فقههه
الحدیث مورد توجه قرار داد .از این رو ،با افزودن منابع عقایدی به فقه الحدیث ،آثار مورد توجه

به  146عنوان افزایش مییابد.

ب) فراوانی آثار تولید شده به این ترتیب است:

 .1کلیات حدیث :هشت عنوان

 .2تاریخ حدیث :پانزده عنوان

 .3فقه الحدیث :شصت عنوان (فقه الحدیث و عقاید)
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 .45ر : .تحلیل انتقادی «حدیث شیعه از نگاه خاورشناسان».

 .5مطالعات رجالی و سندی حدیث :دوازده عنوان

 .6پژوهشهای حدیثی عام با نیمنگاهی به حدیث شیعه 21 :عنوان
 .7بررسی و نقد (خودانتقادی) :هفده عنوان
 .8منبعشناسی :یازده عنوان

ج) این مجموعه ،حاصل تالش  67خاورشناسی است که نوشهتههایشهان شناسهایی شهده

است .از این تعداد ،هفت نفر ایرانیانی هستند که در اقلیم پژوهشهای غرب آثاری از خهود بهه

جای گااشتهاند :آقایهان حسهین مدرسهی طباطبهایی ،محمهد علهی امیهر معهزی ،سهیروس علهی

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

 .4منابع حدیث 41 :عنوان

زرگههر ،بهنههام صههادقی ،حسههن انصههاری ،سههعید عههدالتن اد و خههانم زیبهها میرحسههینی .ا گههر چههه
همچنههین از آثههار آقایههان ارجمنههد نیههز نبایههد غفلههت کههرد ،امهها بههه جهههت عههدم تمرکههز بههر مباحههث

حههدیثی شههیعه در نوشههتههههای ایشههان ،از آثههار وی نههامی نبههرده شههده اسههت .در ایههن میههان تعههداد
اندکی هم مسلمانانیاند که البته با نگاه غیرشیعی و در غرب به تولید آثاری همت گماردهاند؛

ماننههد :جاناتههان بههراون و محمههد علههی بیوکههارا و یههک مههورد شههیع غیرایرانههی و سههاکن در غههرب

(لیاقت تکیم).

) در یک نگاه آماری ،اتهان کلبهر بهه صهورت کهامال مشههودی ،دارای بیشهترین اثهر اسهت.

وی در هر پنج بخش دارای اثهر اسهت و از ایهن حیهث شخصهیتی ممتهاز بهه حسهاب میآیهد .آثهار
کلبر بهه و یه ه در بخهش فقهه الحهدیث و منهابع حهدیث ،از دیگهر خاورشناسهان بیشهتر اسهت.
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پهس از کلبهر  ،آنههدرو نیهومن و رو بهرت گلیههو ،دارای بیشهترین و ممتهازترین آثههار در بهین همقطههاران

خود هستند ،که در اکثر بخشهای حدیثپژوهی نوشتاری دارند .رونالد پی باکلی ،پهس از آن

دو ،دارای آثار متعددی در حوزههای مختلف ،به وی ه حوز تاریخ مکتوبات نخستین امهامی و

مباحهث رجهالی اسهت .در بخههش منهابع روایهی ،مارسهین کاوسههکی پهس از کلبهر و نیهومن ،آثههار

متعههددی از خههود بههر جههای گااشههته اسههت؛ گههر چههه دیگههر خاورشناسههان نیههز بههه فراخههور مطالعههات

خود ،بهرهای از این بخش بردهاند .همچنین ،محمد علی امیر معزی به عنوان شهاخصترین و
پراثرت ههرین ف ههرد در بخ ههش عقای ههد امامی ههه ،در کن ههار مطالع ههات پردامنه ه کلب ههر  ،ب ههه عن ههوان ی ههک
امامیشههناس شههاخص ،مههورد توجههه خواهههد بههود .آثههار وی بههه جهههت اسههتفاد وسههیع از روایههات
امامی در اثبات و استناددهی به نظریات و فرضیات ،محل تأمل و نظر است.

 .46نظر به همین اهمیت ،به پیشنهاد دکتر علی راد ،رسالهای در سط چهار حوز علمیه استان قم ،در سال 1393ش ،با
ُ
موضوع ِاتان کلبر و امامیه ،توسط آقای مصطفی مطهری تدوین و دفاع شد.
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 .2 - 3خاورشناسان برجسته

بررسیها در مطالعهات استشهراقی در حهوز حهدیث شهیع امامیهه ،مها را بهه چنهد شخصهیت
برجسته رهنمون میسازد:
الف) اولین و مهمترین شخصیت ،همان طور که از آمار مشخص است و پیشتر گفته شهد،
پژوه پرآواز یهودی .آثار این فرد ،بدون شک
کسی نیست جز «اتان کلبر »،
خاورشناس امامی ِ
ِ
جزء اولین آثار این حوزه و تأثیرگاارترین آنها به شمار میآیهد .کلبهر را میتهوان نماینهد جر یهان
حدیثپژوهی در اسرائیل نیز نامید.
ب) پههس از کلبههر  ،دو شخص ههیت پرکههار و دانش ههمند انگلیسههی« ،آن ههدرو نیههومن» و «رو ب ههرت
گلیو» ،به عنوان دیگر «نمونههای مطالعهاتی» میتواننهد مهورد پهژوهش قهرار گیرنهد .محور یهت آثهار

این دو استاد ،به صورت وی های بر شیع امامی و مطالعات حدیثی متمرکز بوده ،اندیشههایی

را خل کردهاند که در دنیای غرب بر دیگر آثار استشراقی تهأثیرات مشههودی گااشهته اسهت .ههر

دو نفر ،به عنوان نمایندگان حوز انگلیس مورد نظرند.

ج) دیگههر خاورشههناس« ،رونالههد پههی بههاکلی» اسههت .وی نیههز آثههار ارزشههمندی از خههود بههر جههای
گااشهته و شههناخت تفکهرات و اندیشههههایش در شهناخت رویکردههها و اندیشهههههای غربیهان ،بههه
وی ه با توجه بهه تحقیقهات روشهمند و جدی ِهد علمهیاش ،ضهروری اسهت .وی نیهز اههل انگلهیس
بوده و البته در مکتب اساتید اسرائیلی شاگردی نموده است.
هلمان غیرایرانههی ،آقایههان «جاناتههان بههراون» (از آمریکهها) و «محمههدعلی
) از خاورشناسهان مسه ِ
بیوکارا» (از ترکیه) مورد توجه بایسته و الزماند .تحلیلها و نقادیهای هر دو شخصیت بهه و یه ه
در حوز حدیث شیعه امامیه جالب توجه و بررسیاند.
خ) از ایرانیان خاورشناس ،آقایان «حسین مدرسی طباطبایی» و «محمد علهی امیهر معهزی»
بیش از دیگران مورد توجه در این مقولهاند .آثار ایشان به جهت نگاشهته شهدن در اقلهیم غهرب و
با سبک و سیا نگاشتههای غربی و نیز شاخص بودن در حوز آثار غربی ،جزو آثهار استشهراقی
قرار گرفته است.
د) برخههی از خاورشناسههان دارای پژوهشهههای شههاخص و مهمیانههد؛ ماننههد :آرزینهها الالنههی،
َ
جاناتهان بهراون ،بهار ا ِشهر و دیگههران .از ایهن رو ،آثهار مهوردی از ایههن دسهت کهه در زمهر فعالیتهههای
تأثیرگاار ،نو ،مهم و انتقادی آنان در حوز حدیث شیعهاند ،باید به صهورت و یه ه گهزارش شهده،
مورد توجه قرار گیرند.
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 .3 - 3پژوهشهای شاخص

افهزون بهر ایههن ،برخهی از آثهار شههاخص در حوزهههای مختلهف حههدیثپژوهی شهیعه بهه عنههوان

دیگر خاورشناسان ،نو و جدید بودن و استناددهی بسیار در آثار مختلهف مهورد توجهانهد .آثهار دو

بخههش نخسههت (کلیههات و تههاریخ حههدیث) ،بههه لحههاظ مطالههب و مباحههث منههدرج در آنههها،
هار درخههوری را مشههاهده
پراهمیههتترین آثههار بههه شههمار میآینههد .در دیگههر بخشههها نیههز میتههوان آثه ِ

کهرد .همچنههین ،در خصهوص شخصههیتهای برجسهت پیش گفتههه ،طبیعهی اسههت کهه برخههی از
آثهار ایشههان در حههوز مطالعهات حههدیثی شههیع امامیههه ،بهر دیگههر آثههار ُرجحهان داشههته ،مههورد توجههه
وی ه قرار گیرند.

 .3 - 4موضوعات پربسامد

خاورشناسان و حدیث امامیه؛ طبقهبندی و تحلیل پژوهشها

«نمونههای مطالعاتی» میتوانند انتخاب شوند .این آثهار از حیهث اهمیهت ،تأثیرگهااری بهر آثهار

در مطالع آثار خاورشناسان در حدیث شیعه به وی ه شیع امامی ،به نظهر میرسهد مقهوالتی

چند ،بیش از دیگهر مقهوالت مهورد نظهر و اهتمهام آنهان بهوده اسهت؛ مسهائلی همچهون اصهالت در

حههدیث شههیعه ،اهمیههت و جایگههاه حههدیث در نههزد شههیعه ،مقایسهه آن بهها دیگههر فههر اسههالمی
همچههون سههنی ،خاسههتگاه شههکل گیری و آغههاز تههدوین حههدیث شههیع امامیههه ،تردیههد در اسههناد و

متهون روایههی امامیههه ،توجههه بهه فرقههههایی همچههون غالیههان و واقفهه و عقایههدی چههون غلههو ،تقیههه و

غیبت در تاریخ و حهدیث شهیعه ،محوریتبخشهی بهه امهام در حهدیث شهیعه ،توجهه بهه تهدوین

حههدیث در دور متقههدم شههیعه ،توجههه بههه منههابع متقههدم و متههأخر شههیعه؛ ماننههد :أصههول أربعمئههه،
کتابه ههای اولی ههه همچ ههون المحاس ههن ،بص ههائر ال ههدرجات ،الک ههافی و  ،...کتابه ههای مت ههأخر؛
همچه ه هون ،بح ه ههار االن ه ههوار ،توج ه ههه ب ه ههه جایگ ه ههاه و موقعی ه ههت مؤلف ه ههان مجموع ه ههههای ح ه ههدیثی،

اصالتبخشی به فقه به جای حدیث در شیع امامیه ،تمرکز بر مشاجر بین عقل و سنت و نیز

نزاع اخبهاری و اصهولی در تهاریخ حهدیث شهیعه ،مطالعه مهوردی یهک حهدیث ،مطالعه روایهات

تفسههیری بههه و ی ه ه روایههات تحر یههف ،مطالعههات تطبیقههی سههیره ،بررسههی مبههانی حههدیثی شههیعه؛
مانند :مبانی رجالی و فقهالحدیثی و ...

کتابنامه
_ أصول الحهدیث ،عبهدالهادی الفضهلی ،بیهروت :مؤسسهة أم القهری للتحقیه و النشهر ،الطبعهة
الثانیة ،ذی القعده . 1421

_ تحلیل انتقادی «حدیث شیعه از نگاه خاروشناسان» ،علی حسننیا ،پایاننام مقطهع دکتهری

ب ههه راهنم ههایی دکت ههر عل ههی راد ،دانش ههگاه ته ههران ،پ ههردیس ف ههارابی ق ههم ،گ ههروه ق ههرآن و ح ههدیث،
1394ش.
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_ تدریب الراوی فی شر تقریب النواوی ،جالل الدین عبدالرحمن بن أبیبکر السیوطی (849

 ،) 911 -تحقی و تعلی  :د .عزت علی عطیه و موسی محمد علی ،دارالکتب االسالمیه،

بیتا.

_ التشیع و اإلستشرا  ،عر

نقدی مقارن لدراسات المستشرقین عن العقیدة الشیعة و أئمتهها،

الههدکتور عبههدالجبار نههاجی ،بغههداد و بیههروت :المرکههز األ کههادیمی لألبحهها  ،توز یههع :منشههورات
الجمل ،الطبعة األولی2011 ،م.

_ حدیثپژوهی ،مهدی مهریزی ،قم :دارالحدیث1381 / 1423 ،ش.
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