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مقدماای ایت بر کشف نظریات ،اندیشاها ،رویکردها و نقاط عطدف مخجدخد در هدر دوره در برآیندد
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نقطاهای عطف مخجخد در هر دوره را شنایایی کرده ،بر آ ایداس ابتددا و انتهدای ادوار را برکداوی
شنایاند جریا غالب در هر دوره و ارائۀ تصخیری روشن اس تالش مطالعاتی غربها در باب حددی
امامها اس آغاس تاکنخ  ،غایتی ایت کا این پژوهش در پی آ ایت
کلیدواژهها :حدی پژوهی ،خاورشنایا  ،یهر تطخری ،امامها
* استادیار گروه علوم قرآن و حدیث دانشگاه شاهدa.hasannia@shahed.ac.ir /
** دانشیار پردیس فارابی دانشگاه تهران و نویسندۀ مسئولali.rad@ut.ac.ir /
*** استادیار پردیس فارابی دانشگاه تهرانsm.mmoqaddam@ut.ac.ir /

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 18:37 +0430 on Saturday September 8th 2018

صفحه ۲۵1ـ۲۷۸

۲۵۲

دو فصلناما حدی پژوهی ،یال ده  ،شماره نخسده  ،بهار و تابستا 139۷

بررسید .این عرصهها و حاوزههاا مایتواناد از زوایاا تاارییی ،اتتمااعی ،روشای،
رویکرد و موضوعی صورت گیرد .بهطبع ،هرکادام در وصاول باه نگااهی تاامع و
درست از مجموعِ تالشها ،همچون قطعها است از پازل چندبیشیِ مطالعاتِ غربیان
در حدیث شیعه.

۱

از موارد مهم و قابلتأمل در مجموعۀ گونهگون پژوهشی ایشان  ،بررسای و تحلیال
تطور و سیر پژوهشی آنان در طول زمان است؛ بدین معنا که با بررسای سایر تاارییی
نگارشها ،از اولین تا به آارینها ،بهویژه مطالعاتی که باهلحاا اررگارار در درتاۀ
مهمتر قرار دارند و از قلمفرساییِ افراد مهم و شااص شرقشناس صاادر شادهاناد،
زوایایی از موضوعات صورتگرفته در طول زمان و نحوۀ تغییر و تبدیل آنها در گارر
سالهاا دور و نددیا ِ تحقیقای غربیاان ماورد مطالعاه قارار گرفتاه تاا در نهایات،
رویکردهایی که در هر دوره متصور بوده و مجموعها از نگارشها با آن رویکردها به
نگارش درآمدهاند ،کشف گردد ۲.بنابراین شناات ایان «تطاور رویکارد » و «تکامال

تدریجیتارییی» ،تصویر روشنتار از ایان تاالشهاا اراهاه اواهاد داد .همچناین،
شااناات تطااور آرااار ،مااا را در کشااف رواباان پنهااان میااان ااورشناسااان در بااا
شیعهپژوهی یار اواهد رساند؛ چراکه مطالعات انجامشاده در باا حادیثپژوهای
شیعه ،بیش متأرر از نیاز بوده که آنان در حوزۀ مطالعات شیعی داشتهاند .ایان نیااز
نید از تریان مطالعات امامیه و پیش از آن ،مطالعات شیعی در غر

نشائت مایگیارد.

ضمن آنکه دور از نظر نیست که مطالعات شیعی بهعنوان یکی از محورها کامبساامد
تا دههها اایر ،بهعنوان ی مطالعۀ تانبی و حاشیها در مطالعات اسالمی و ادبیاات
دینی اسالمی مورد توته بوده ،و عمدۀ مطالعات صاورتگرفتاه در اساالم سانوی و یاا
قرآنپژوهی غربیان االصه میشده است .به دیگار ساین ،مطالعاات آناان در حاوزۀ
حاادیث شاایعه در ی ا ساایر تاادریجیتکاااملی و در گاارار از ادوار اسااالمشناساای و
شیعهشناسی آنان ،در دههها اایر به ی

توته نسبی رسید ،تا آنجا که در ساالهاا
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مقدمه
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اایر ،شاهد پژوهشها مستقل و قابل توتهی در این زمینه هستیم؛ گرچه این توتاه

تطور ِ تریان شیعهپژوهی در غر
زمانی لحا میشود.
 .1دورۀ نخستت

و بهطاور اااد در حادیث شایعه ،چهاار دورۀ

گتت هتت ل زتت حدی تتد

پژوهتت بتت رو دتت د ری تت ل

(1111ت) 1181

اولین دوره متعلق است به زمانی که اولین توته به شیعه ایجاد شد؛ این توته اول باار
در براورد مسیحیان با مسلمانان در تنگها صلیبی به وتود آماد .ساسس در دوران
حکومت صفو  ،انگیدهها این توتهات بیشتر شد تا آنجا که در قارنهاا بعاد ،در
اصود متون روایی شیعۀ دوازدهامامی ،اولین مطالعات و پاژوهشهاا البتاه باهمیادان
بسیار اندک صورت گرفت .این دوره حدود هفت قرن به طول انجامید و از اواار قرن
دوم تا اواار قرن نوزدهم میالد ادامه داشت .آنچاه در کشامکش میاان مسایحیان و
مسلمانان مشهود است ،حضور مبلوغان و مبشوران مسیحی است که بارا شاناات ایان
گروه از مسلمانان ،یعنی شیعه ،تالشهایی را انجام دادهاند .این کوشاشهاا کامکام از
تریان شناات شیعه به معنا عامّ آن ،به شناات شیعیان دوازدهاماامی و متاون معتبار
ندد آنان انجامید .البته تمامی تالشها صورتگرفتاه در ایان دوران ،حتای باهانادازۀ
حداقل مطالعات هم در حدیث شیعه به شمار نمیآیند ،اما از آنجا که اولاین توتهاات
غر

به شیعهاند ،میتوانند بهعنوان سرآغاز بر رویکردها پسین بر مطالعات روایای

شیعه مورد توته قرار گیرند؛ ضمن آنکه شناات تطور مطالعات غربیاان در حادیث
شیعه ،مستلدم شناات نیستین رگهها بهوتودآمده در این سیر طوالنی است.
1ـ .1نبردهای صلیبی :اولین توجهات به شیعه

اولین مطالعه در حوزۀ شیعه به اولین براورد مسیحیان در دنیا غار باا شایعیان ،در
دوران تنگها

صلیبی در قرون وسطی برمیگردد .پروفسور برنارد لوهیس( Bernard

Lewis؛ ۱1۱1ا۲002م) نشان داده است که تشیعی که تهان غر بارا اولاین باار از
طریق تجربۀ مستقیم با آن آشنا شد ،تشیع فاطمیه و چند بَعد ،تشایع اساماعیلیه باود.
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در مقایسه با حدیث سنوی بسیار کمتر است.
درمجموع ،برا تالشها غربیان در با حدیث شیعه از نظر سیر تارییی و گرار

۲۵2
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این فاطمیها ،و نه شیعیان دوازدهامامی ،بودند که تنگجویان صلیبی(صلیبیون) بهعنوان

باشند ،آنان نه مثل فاطمیون در ی دولت مستقل سازمان یافته و نه مانناد اساماعیلیان
دارا تلوه و تربه صوفیانه بودند .لرا برا نویساندگان صالیبی از تا باۀ باهمراتاب
کمتر براوردار بودند)Kohlberg-A, 1987(.

۳

ظاهراً اولین توته غر باه شایعه ،توسان ویلیاام تیار ( )William Thierryدر
مقالها که او چهار سال قبل از مرگ اود نگاشته ،صورت گرفت .و ایان اعتقااد را
که علی پیامبر واقعی است و اداوند با ارادۀ اود رسالت اساالم را باه او واگارار
کرده است ،به شیعیان نسبت میدهد« :حضرت تبرهیل به اطا(یا بهواساطۀ گمراهای)
این رسالت را در عوض به محمد واگرار کرد(».همان)
در اصود شیعیان دوازدهامامی نید ،از منابع موتود چنین برمیآید که فقان یا
نویسندۀ صلیبی ،آنهم در مناطقی که بیش مهمای از تمعیات آن را شایعیان تشاکیل
می دادند ،حقیقتاً با آنان مالقات و صحبت کرده است .او مبلوغ معاروف مارهبی ،پیارو
سنوت دومینی ( ،)Dominique-Saintدامونت کروس( )Cruiseاست که بالفاصله پس
از رهایی از مرگ در فلسطین ،غصب شدن حقوق علی را ربت نمود ،اما حضارت
محمد را غاصب حقوق علی میدانست!(همان)
ت

1ت .2ظهور دوز صفول آغ ح روجه ت ب
پس از آن ،گرچه تستهگرییته سینی در البهال مباحثِ غربیان در با

دوازدهاماامی

مطرح شده ،اما شیعۀ دوازدهامامی تا دوران صفویه(در قرن هفادهم مایالد ) و تالقای
غربیان با ایرانِ دورانِ صفو  ،ناشنااته مانده است .اولاین تاالشهاا در باا حادیث
شیعه ،دربارۀ امام علی و در قرن هفدهم میالد انجام شد .او نه بهعنوان بنیانگارار
تشیع ،بلکه پیش از هر چید ،بهعنوان ادیبی عالیقدر و چهرها سیاسی در صدر اساالم
توته همگان را به اود تلب کرده است .ژاکوباوس ژولیاوس( )Juliusاز پیشاگامان
مطالعات عربی در هلند ،برای از کلمات قصار منتساب باه حضارت علای را در
مجموعۀ منتیب اود(منتشرشده به سال ۱1۲1م) گنجانده است .گفتاههاا علای
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اولین دشمنان اود با آنان مواتاه شادند و هرچناد ایان امکاان وتاود دارد کاه ایان
تنگجویان با شیعیان دوازدهامامی برحسب تصادف در سوریه و فلسطین براورد کرده
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بعاادها توساان ساایمون اوکلاای(()Simon Ockleyلناادن۱1۱1 ،م) و کورنلیااوس ون

اایر هم مورد توته نبوده است.
1ت .3مط زع ت نخست نِ متوی رود

ش عۀ دودحدهدم م

در نیمۀ دوم قرن نوزدهم میالد  ،تالشهایی برا دست یافتن باه دساتنوشاتههاا و
نُسَخ اولیه ،برا قرار دادن در کتابیانهها و مجموعهها شیصی و تصحیح یا ترتماۀ
متون شیعی انجام گرفت .البته این حرکت ،پراکنده و نامشتاقانه بود .هیچ کتابیانۀ مهام
اروپایی به ارید نُسَخ اصلی و دستنوشتههایی در با تشیع دوازدهامامی بهعنوان ی
اولویت ،وقعی ننهاده و انتشار متون شیعی ،چه متون بدیع و دستنیورده و چه ترتمۀ
آنها ،به همان شکل گهگاه و آنهم تا حدود زیاد بسته به ابتکار پژوهشگران فارد ،
دنبال میشد؛ برا نمونه ،آلویس اشسرنگر که باهاااطر نوشاتن زنادگیناماۀ حضارت
محمد شهرتی کسب کرده بود ،ده سال از عمر اویش را به تصحیح متون گوناگون
عربی در هندوستان گرراند .در این دوره ،تصاحیح و انتشاار فهرساتی موراق از کتاب
شیعی به قلم ابوتعفر طوسی با عنوان فهرست کتب الشیعه بهکم
هندوستان در سال ۱02۳م از تملۀ این فعالیتها به شمار میآید.

پژوهشگران شیعی

با اینهمه ،ترتمه و شناسایی متون شیعی هرگد مورد توته تادّ نباوده اسات و
این متون برا غربیان ،ناشنااته مانده بود؛ بارا نموناه ،در ماورد بحااراالنوار تاألیف
عالمه محمدباقر مجلسی در دورۀ صفو  ،وقتی بارا اولاین باار توسان آلاوارت در
دیباچۀ نُسَخ اصلی عربی اویش که در مالکیت آکادمی سلطنتی برلین قارار دارد ،از آن
نامی برده شد« ،مجلسی» با «طالبی» مؤلف کتا مشهور قصص األنبیاا اشاتباه گرفتاه
شده است!(همان)
 .2دورۀ دو مط زع ت متودحیِ ددقل ب رو د د سنّت ِ متنگ د(1181ت) 1181
دومین دورۀ متصور در تریان مطالعات غر در حدیث شیعه ،به دورانی برمایگاردد

که ااورشناس مجارستانی و اسالمشناس مشهور غر  ،گلتسایهرIgnaz Goldsiher(۴؛
۱020ا۱1۲۱م) ،در اواار قرن نوزدهم میالد ظهور یافات و مطالعاات گساتردها را

Downloaded from s-hadith.kashanu.ac.ir at 18:37 +0430 on Saturday September 8th 2018

وونن(آکسفورد۱001 ،م) و ویلیام یول(ادینبورگ۱0۳۲ ،م) منتشر شد(.همان) شایعه در
طول این دوران کمتر مورد توته قرار گرفته ،اما شیعۀ دوازدهامامی تا همین ساالهاا

۲۵2
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دربارۀ اسالم انجام داد .مطالعات و در کنفرانس استراسبورگ بهعنوان ی

حادرۀ مهم

در اواار قرن بیستم و پایش از دوران پیاروز انقاال اساالمی ایاران ،ااورشاناس
شیعهشناسِ امامیپژوه ،اِتان کُلبرگ ،به صورت گستردها به مطالعه و تحقیق در ماورد
شیعۀ دوازدهامامی پرداات .این دوران کاه سارآغاز مهمای بار مطالعاات حاداقلی در
حدیث شیعه است ،حدود ی

قرن به طول انجامید.

2ت .1گلتس ه پ دد ش ج

یر د ک

اولین مطالعات غربیان در حدیث شیعه را میتوان به دورانی برگرداند که کسانی چاون
گلتسیهر میزیستند .او تدو نیستین محققانی است که به حدیث شیعی توتاه نماود.
هرچند شیعهپژوهی شااۀ اصلی مطالعات و نبود ،در زندگی اود عالقۀ ااصای باه
این موضاوع نشاان داده ،مطالعاات شایعهشناسایاش دساتکام مبتنای بار ادبیاات و
پژوهشها حدیثی است .پابرتا بودن بیشتر نظریات او تا باه اماروز میادان داناش و
2

بینش او را میرساند.

انتشار مقالها بلند در اصود مجادالت و مباحثات بین تسانون و تشایع در ساال
۱01۴م ،یعنی زمانی که او بیش از  ۲۴سال نداشت ،آغااز کاار او باه شامار مایآماد.
بهدنبال آن ،مقاالت دیگر از او در رابطه با مساهل و موضوعات ویژۀ تشیع ،از تملاه
«الفا موهن و افتبار که شیعیان در مورد اولین الفا به کاار مایبردناد»« ،نظریاۀ
تقیّه» و «تماید باین اماام نااطق و اماام صاامت» منتشار شادند)Kohlberg-A, 1987(.
موضوعات و مطالب نگارششده توسن گلتسیهر بیشتر نااظر باه مطالعاات اساالمی و
حدیثی به معنا عامّ آن بوده است .با این حال ،و در مطالعات اود بیش از همه باه
حدیث اهل تسنون پردااته و در مورد حدیث شیعی تنها از با

مصداقگدینی و اشاره،

نکتها را مطرح کرده است .کُلبرگ معتقد است که گلتسیهر تمام تالش اود را کرد تا
به منابع کالسی شیعی و اصلیِ حدیثی آنان دست یابد ،اما ظاهراً فقن توانساته باه دو
تلد از کافی دسترسی داشته باشد .به باور و  ،گلتسیهر در کناار مطالعاات سانوی ،باه
مطالعات شیعی بهصورتی «متوازن» و تا حدّ نیاز و دسترسی باه مناابع شایعی پردااتاه
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و تارییی در مطالعات مستقل دربارۀ شیعۀ دوازدهامامی پیگیر شد .نتیجه آن شاد کاه
اگرچه تا پیش از این ااورشناسان شیعه را در حاشیۀ مطالعات اسالمی اود میدیدند،
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است(.همان)

گلتسیهر نظام سیاسی ،اتتماعی و قضایی اسالم را در متون اسالمی بررسای کارد و از
آنجا که به قرآن و حدیث بهمثابۀ منابع اصیل فرهنگ و تمادن اساالمی ماینگریسات،
مطالعۀ اود را بر این دو منبع متمرکد ساات .البته اود و هرگد به اصالت این منابع
اعتراف نکرد و اتفاقاً همۀ تالشها علمی و هوشمندانۀ اود را به کار گرفت تا اعتبار
و اصالت آن ها را مورد نقد و تشاکی تا ّد قارار دهاد .ایان تریاان کاه باه گفتاۀ
برای(ن  :پارسا۱۳00 ،ش ،د )۱1آغاز بود بر «مطالعات حدیثشنااتی با رویکرد
شکاکانه» ،بعدها توسن برای چون شاات مورد حمایت و توسن براای مانناد نابیاا
ابّوت(Nabia Abbott؛ ۱011ا۱10۱م) ،فاؤاد سادگین(Faut Sezgin؛ متولاد ۱1۲۴م)،
محمد مصطفی اعظمی(M.M. Azami؛ متولد ۱1۳0م) و یوهان فاوک(Johhan Fuck؛
۱01۴ا۱11۴م) مورد نقد قرار گرفت(.برا تفصیل ن  :همان ،د۱1ا)۲۴
اینکه تریان تشکی

در متون روایی از سو گلتسیهر بر متون شایعی هام وتاود

داشته است یا ایر ،به نظر میرسد بهصورت ااد شیعه مطرح نباوده ،بلکاه و باه
تریانشناسی حدیث اسالمی و مطالعات اسالمشناسی نظر داشته است و میتوان گفت
این رویکرد ،در همان مقدار اندکی که او از متون شیعی استفاده کارده و در دسترساش
بوده ،در کنار متون سنوی وتود داشته است .ازاینرو ،اوالً گلتسیهر بهعناوان مهامتارین
شیصیتِ آغازگرِ مطالعات علمی در حدیثِ شیعه(گرچه به مقدار کم) شنااته میشود،
که شیوه و روش کاربست مباحث و بر مطالعات بعد ِ غربیان تأریر گراشت ،و رانیا ًا
تریان تشکی گراییِ و در متون روایی بهصورت عامّ در حدیث سار بوده ،هرچند
بهصورت ااد ،متون شیعی را از متون سنوی متماید نسااته است(.برا آشنایی بیشتر باا
دیدگاهها گلتسیهر ن  :پارسا۱۳00 ،ش؛ موتسکی۱۳01 ،ش؛ شینی میرزا۱۳02 ،ش)
2ت .2کنف دنس دست دسیورگ س آغ ح روجه و ژه به ش عۀ دودحدهدم م

این وضعیت به ظاهر تا نیمۀ دوم قرن ناوزدهم اداماه داشات تاا اینکاه در ایان زماان،
کنفرانسی برگدار شد که بهصورت اااد باه شایعه ،آنهام از تانس «دوازدهاماامی»
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بهترهت می توان گفت که نتایج محاور پاژوهشهاا و تماامی تریاانهاا
حدیثپژوهی در بین مسلمانان و غیرمسلمانان را بهشدت تحت تأریر قارار داده اسات.

۲۵۸

دو فصلناما حدی پژوهی ،یال ده  ،شماره نخسده  ،بهار و تابستا 139۷

پرداات .کنفرانسی که در ساال ۱110م در استراسابورگ برگادار شاد ،باه «کنفارانس

موسی صدر» ،رهبر شیعیان لبنان ،که مقالها باه زباان عربای درباارۀ وضاعیت اماروز
توامع شیعی لبنان و سوریه قراهت کرد ،حضور داشتند .االصۀ مقالۀ او به زبان فرانسه
که امام موسی صدر وعدهاش را داده بود ،هرگاد باه دسات ناشاران نرساید و لارا در
چکیدۀ مقاالت منتشرشدۀ این کنفرانس ،نامی از آن بارده نشاده اسات .باا ایان حاال،
شرکت آنان در کنفرانس استراسبورگ نمایانگر مرحلاۀ تدیاد در مباحثاات دورها
بین پژوهشگران غربی و همتا شیعی آنان به شمار میرود)Kohlberg-A, 1987(.
گرچه به تصاریح کُلبارگ ،کنفارانس استراسابورگ حادراها اساتثنایی محساو
میشود ،حقیقت آن است که با وتود آنکه پیشرفتها عمدها در دهۀ بعد به عمال
آمد ،تشیع در بین مطالعات اسالمی از اهمیت زیااد برااوردار نشاد ،تاا زماانی کاه
انقال ایران ،همگان را وادار کرد تا نگاهی تازه به این مارهب بیفکنناد .ایان مطلبای
است که کُلبرگ در چند نوشتار اود بدان تأکید میکند(.ن )Ibid, 1991 :
عمدۀ کسانی که در ابتادا باه موضاوعات حادیثی عالقاه نشاان دادهاناد ،از منظار
مطالعات حدیثی اهل تسنن و در االل آن مباحث بوده است کاه گریاد بار حادیث
شیعه داشته ،برای برا استشهاد یا تنها به اشارها اکتفا کردهاند .یکی از محققانی کاه
در اواار این دوره بسیار از مقاالتش را مایبینایم ،ام .تای .قساطر(۱1۱۴اا۲0۱0م)
است .و بیشتر به مطالعات مرتبن با تاریخ ،بهویژه تااریخ اساالم و سانوت پیاامبر
پردااته است .با اینهمه ،در برای از نوشتهها اود از حدیث شیعه نیاد بهاره بارده
است؛ مانند مقالۀ «بستها از گوشت :بررسی ی حدیث در صادر اساالم» 1باه ساال
۱110م ،که در پایان مباحث اود بهانادازۀ فقان دو پااراگراف باه مواتهاۀ دو تان از
علما شیعه(ابن طاووس و عالمه صفوار) با این روایت و عدم پریرفتن آن توسن آناان
اشاره میکند )Kister, 1970, p.274(.نمونۀ دیگر ،مقالۀ «بر لوح وهب بن منبّاه» او باه
سال ۱11۴م هست که به بررسی برای از موارد از قلام افتااده در اصاود تصاحیح
صورتگرفته از سو اور ( )R. G. Khouryبر بقایا بهدسترسیده از سیرۀ وهاب
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استراسبورگ» شهرت یافت و دو تن از شیعیان با نامها «سید حسین نصار» از تهاران
که بهواسطۀ آرار متعدد اود در زمینۀ تشایع و صاوفیگر شاهرت یافتاه باود و «اماام
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بن منبّه میپردازد؛ که در چند مورد ،از روایات شیعی و سنی در کناار هام یااد کارده،

است؛ با اینهمه ،تحتالشعاع مطالعۀ و از کتب اهل تسنون و تاریخ اساالمِ منقاول از
علما سنی است(.ن )Kister, 1974, p.557, 560, 563 & 566-571 :
2ت .3دِر ی کُلی گ آغ ح مط زع ت مستقل در د

ش عه

در همین زمان است که اِتان کُلبرگ بهعنوان ی امامیپژوه شااص در حوزۀ مطالعات
شیعی ظهور میکند .برای و را سرشااۀ مطالعات غر در حادیث شایعی نامیاده،
تمامی محققان و پژوهندگان پسین را دنبالهرو او دانستهاند(.نا  :موتساکی۱۳01 ،ش،
د )۴۱البته این نکته تا حدود اغراقگونه است؛ چراکه هرچند و از نظر آغازگر
بر این پژوهشهاا و صارف تاالش بسایار در روا ِ ایانگوناه مطالعاات در غار از
تایگاهی بس مهم و محور براوردار است ،بهلحا نوع پژوهشهایی که انجام داده،
با بسیار از پژوهشها دیگرِ غربی ،بهویژه در سالها اایر ،هام از نظار روشای و
هم از نظر رویکرد  ،تفاوت دارد.
و در سالها پیروز انقال اسالمی و در آستانۀ این انقاال عظایم ،ساه ارار
ویژه منتشر میکند که به حدیث شیعۀ ارناعشر توته دارد .این آرار را میتاوان اولاین
پژوهش ها مستقل در این حوزه نامید؛ یکی از آنهاا مقالاۀ «یا اساناد غیرمعماول
شیعی» است که در سال ۱112م به نگارش درآورده ،در آن بحثی چالشی و مساتقل در
با

رتال و سند روایتی از امامیه اراهه کرده است .و با توته به عقیدۀ شیعه درباارۀ

امام و تایگاه امامت ،نقل روایت امام از مردم عاد را امر شا و غیرمعمول
دانسته است .ازاینرو ،نقال اماام بااقر از تاابر بان عبادا انصاار  ،یا اساناد
غیرمعمول شیعی است که در اینجا مورد بحث قرار گرفته استKohlberg, 1975-B, (.

 )p.142مقالۀ دیگر« ،برای نظرات شیعه امامیه در تقیّه» است که آن نیاد در ۱112م باه
نگارش درآمد .در این مقاله نید بهصورت مشیص از روایات شیعی با رویکرد تقیّه یاد
میکند )Ibid, 1975-A(.ارر سوم ،مقالۀ چالشبرانگید و مهم و با عنوان «از امامیاه تاا
ارناعشریه» است که در آستانۀ پیروز انقال در ساال ۱111م منتشار مایشاود .ایان
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تقابل بین آنها را نشان میدهد و نید داستانهاا منقاول از شایعه و سانی را در کناار
یکدیگر کر میکند .اشارۀ و به شیعه و روایات آن در این مقاله تا حدود مفصلتار

۲22
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نوشتار بهصورت مشیص به براورد علما امامیه در قباال مسائلۀ غیبات و موضاوع

احادیث آن کمای بهباود یافات .البتاه ایان اشااره در اصاود «اساماعیلیه» بایش از
«دوازدهامامی» بوده است .نیومن ضمن تصریح بر ایان مسائله ،باا اشااره باه آراار از
رابسون( ،)Robsonیُنبُل( )G.H.A. Juynbollو بارتن در باا حادیث شایعه ،متارکر
میشود که بهتد ارر رابسون که از کتاب اربعاه ناام بارده ،هرچناد آنهاا را باهعناوان
مجموعهها روایی ااد دوازدهامامی متماید نکرده است ،دیگران هایچ اشاارها باه
احادیث شیعۀ دوازدهامامی نداشتهاند)Newman, 2000, XIII(.
غالباً محققان غربی که دربارۀ اسالم پژوهش میکنند ،بر رو اسالم سانوی و مناابع
آن تمرکد و تأکید دارند .با این حال ،این رویکرد در سالها اایر و باهویاژه پاس از
پیروز انقال اسالمی ایران تغییر کارده اسات .باهگفتاۀ کُلبارگ ،تحاوالت ایاران و
بهاصود انقال اسالمی امام امینی ،اقتضا آن را دارد کاه تهانیاان بررسایهاا
اود را بر رو اسالم شیعی متمرکد کنند .کُلبرگ تصریح دارد که محققان غربای غالبااً
از بررسی اسالم شیعی چشمپوشی کرده و در موارد نید که باه تحقیاق پردااتاهاناد،
گرفتار برداشت نادرست شدهاند .اکنون دیگر ،اهمیت بررسی مستقل تشیع بار همگاان
آشکار شده است .هرچند شیعیان تنها ده درصد تمعیت مسلمانان را تشکیل میدهناد
و همواره در اقلیت بودهاند ،به شااۀ مستقلی از دین اسالم هویت میبیشند و همیشه
نقش مهمی در تاریخ مسلمانان ایفا کردهاند)Kohlberg, 1991, p.1(.
بدین ترتیب میتوان گفت در این دوره ،یعنی تا قبال از پیاروز انقاال اساالمی
ایران در سال ۱111م ،تالشها انجامشده بهصورت بسایار کام و پراکناده ،آنهام از
با

مصداقیابی ،مطالعات تطبیقی و شناسایی بوده است .این تاالش باهویاژه پاس از

کنفرانس استراسبورگ شدت گرفته است .رویکرد کاه در ایان دوره متصاور اسات،
رویکرد سنتی مبتنی بر متونِ در دسترس و بسیار حداقلی از شیعه ،بهویژه شیعۀ امامیه
است .این رویکرد را میتوان بهسنوتیِ متنگرا مبتنی بر مطالعات پراکنده و در تاوازن باا
مطالعات سنوی نامید .رویکرد آنان سنوتی بود ،چاون ماتن روایاات سانوی را باهگوناها
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ارناعشر در روایات و نید طرح مباحثی چون واقفه میپردازد)Ibid, 1976(.
در ابتدا حتی همین توته کم هم وتود نداشت ،تاا اینکاه بعادها معرفای شایعه و
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و رساوم و ...نگااه مایکردناد و

رویکرد با نگاه تنها متنمحور کتب و ادبیات حدیثی مسلمانانِ سنوی و نه شیعه ،تا پیش
از سالها پیروز انقال اسالمی ایران وتود داشته است؛ تا آنجا که مایتاوان ادعاا
نمود تا نددی

به این دوران ،هیچ ارر نهتنها مستقل بلکه با اشارۀ تقریباً مفصل در اندازۀ

حتوی چند صفحه ،بر حدیث شیعه نوشته نشده است ،بلکه تنها در سالها نددی باه
پیروز  ،معدود آرار از سو کُلبرگ بهصورت مستقل به نگارش درآمد ،که کرشاان
1

رفت.

 .3دورۀ سو مط زع ت مستقل د

پژوه دم م ه ب رو دت د روجته بته

س خت ره ل درون ش عه(1181ت) 2222
در دوران پیروز انقال اسالمی ایران در سال ۱111م و اندکی قبال از آن ،باهشاکل
محسوسی شاهد پدید آمدن نوشته ها مستقلی در حادیث شایعه و تغییار از «نادیاده
انگاشتن شیعه بهویژه شیعۀ امامی» به «مطالعه و تحقیق دربارۀ آن» بهعناوان یا گاروه
عقیدتی ا سیاسی هستیم؛ بدین معنا که هرچند تا قبل از پیروز انقال اسالمی ایاران
هیچ نوشتار مستقل و مفصلی در حدیث شیعه و نید در با امامیه منتشر نشد ،در ایان
ت این انقال عظایم و تاأریر کاه آن بار پایاان دادن باه سالطۀ
سال ها بود که به ته ِ
استعمار غر

و شرق گراشت ،توته همگان بهویژه پژوهشایان غار

را باه ااود

معطوف ساات .مطالعۀ اتمالی در عناوین و موضوعات نگارششده در سالها باین
پیروز (۱111م) تا دو دهه پس از پیروز (تا ۲000م) نشان از چراش موضاوعات و
مطالعات در پژوهشها غربیان دربارۀ حدیث شیعه است .این موضوعات را که بیشتر
با شناات اصول و اعتقادات شیعه ،بهویژه شایعۀ صااحب حکومات در ایاران مارتبن
است ،میتوان در طول این دو دهه به چند قسم تقسیم کرد.
3ت .1ش عۀ دم م بهمث بۀ ک ج ی س س ت فقه
در آستانۀ پیروز انقال مطالعاتی انجام شد که بیشتر به موضوع تهاد ،ارنااعشاریه و

والیت فقیه میپردااتند .غربیان که به حکومت شیعیِ ایاران باهعناوان یا

حکومات
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متوازن بود ،و در گوشها از مطالعات مبتنی بر اسالمِ سنوی ،نگاه اندکی نید به روایاات
شیعی داشتند ،بدون آنکه بر تفاوتها اساسی میان این دو گروه حساس شاوند .ایان

۲2۲
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امامی مبتنی بر فقه سیاسی و اندیشهها رهبرگونۀ امام امینی در با

والیات فقیاه و

عقاهد شیعیان امامی» از اِتان کُلبرگ که در آستانۀ پیروز انقال در سال ۱111م منتشر
شد 0و نوشتار از نورمن کالدر با عنوان «وراقت فقهی(قضایی) فقه شیعۀ امامیه» ،یا
سال پس از پیروز انقال

در سال ۱100م از این دستاند 1.همچنین مقالۀ «از امامیاه

تا ارناعشریه» از کُلبرگ که پیش از این از آن سین گفتیم ،نمونۀ او دیگار اسات
که بر شناسایی ااستگاه عقیدتی ارناعشریه اشاره دارد .در واقع ،آغازگران نگارش آراار
مفصّل و مستقل در حدیث شیعه را میتوان اِتان کُلبرگ و ناورمن کالادرِ فقیاد نامیاد.
کُلبرگ با تأسی از هامقطااران ااود همچاون قساطر ،مقااالت بسایار را در فاصالۀ
سالها پیروز نگاشت.
3ت .2ش عۀ دم م در مق بل دهل جم ع (سنّ )
پس از پیروز انقال  ،مباحث بهصورت چشمگیر به موضوعات چالشبرانگید میان

شیعه و سنوی و نید تحلیلها تارییی در ااستگاه ،عقاید و تاریخ شیعه تغییر میکناد؛

برا نمونه ،نگارشها مقالها ِ «ابوترا » ۱0در ۱110م« ،اصاطالح رافضاه در کااربرد
شیعه امامیه» ۱۱و «اصطالح محدث در شیعۀ ارناعشر » ۱۲در ۱111م« ،براای نظریاات
شیعۀ امامیه دربارۀ صحابه» ۱۳در ۱10۴م از کُلبرگ از ایان قبیال مطالعاات مایباشاند.
نگاهی به عناوین برای دیگر از این آرار ،بیشتر این موضع را نشان میدهد:
 -اِتان کُلبرگ« ،ااباریه»۱10۴ ،م.

۱۴

 م اوین« ،تنبهها ستیدهتویی و تسلیم در شیعه امامی»۱10۴ ،م.۱1
 -اِتان کُلبرگ« ،تایگاه ولدالدنا در شیعه امامیه»۱102 ،م.

۱2

 -اِتان کُلبرگ« ،مسلمانان غیرامامی در فقه امامی»۱102 ،م.

۱1

 اِتان کُلبرگ« ،براهت در دکترین شیعه»۱101 ،م.۱1
 -مو شارون« ،اهل البیت ،اهل اانه»۱101 ،م.

۱0

 محمد ایو « ،تقدیر الهی و امید بشر :مطالعها در مفهوم بدا در حادیث شایعه۲0
امامیه»۱101 ،م.
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پیوند بین سیاست و فقه نگاه میکردند ،باه نگاارش مقااالت و نوشاتههاایی در ابعااد
میتلف این نوع از اندیشۀ شیعی پردااتند .مقااالتی چاون «تکامال اندیشاۀ تهااد در
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 اِتان کُلبرگ« ،تنبههایی از اندیشۀ اابار در قرون هفدهم و هجادهم مایالد »،۲۱

 و بی مورین« ،سلمان فارسی و یهود :ی۲۳
هفدهم میالد »۱110 ،م.

حدیث شایعیِ ضادّ یهاود از قارن

 آندرو نیومن« ،مباحث اابار  /اصولی در اواار دورۀ ایران صافو ؛ بیاش اول:۲۴

عبداا سماهیجی و کتا منیة الممیرسین»۱11۲ ،م.
 آندرو نیومن« ،مباحث اابار  /اصولی در اواار دورۀ ایران صافو ؛ بیاش دوم:۲2

نداع مجدد»۱11۲ ،م.

از میان مباحث فوق شاید در نگاه نیسات مبحاث ااباار و اصاولی را از دیگار
مباحث متماید ببینیم؛ اما حقیقت آن است که از نظر حصول نتیجه و نیاد پاردااتن باه
مباحثی نظیر مشاترۀ بین عقل و سنوت در اینگونه مطالعات شبیه مباحث دیگر اسات.
بهواقع ،افراد چون نیومن مطالعات نظاممند را شکل دادند که بهصورت ی سلسلۀ
مطالعاتِ در اور توته در دنیا غر

درآمدند .این مطالعات حتی در سالهاا بعاد

بهتر هم شد.
و اما ،بحث و بررسی در تاریخ شیعه و مقایسۀ آن با عقاید و نظریاات دیگار فِارَق
مانند سنوی ،در موضوعات دیگر چون عقیدۀ مهد منتظر و غیبت امام عصر
صورت میگیرد؛ برا نمونه ،از کُلبرگ ،مقالۀ «برای نظرات شیعه امامیه درباره تهاان
پس از طوفان نوح» ۲1در ۱100م ،از یور روبین ،مقالۀ «پیاامبران و اتاداد در حادیث

نیستین شیعه» ۲1در ۱111م و از عبدالعدید ساچدینا ،کتا منجی اسالمی :نظریۀ مهد
در شیعۀ امامیه ۲0در ۱10۱م را شاهد هستیم .ضمن اینکه کالدر و محمد ایاو درباارۀ

امام مهد  و ساچدینا نید مقاالتی در همان سال نگاشتند(.ن  :حسننیا۱۳1۴ ،ش،

بند ۲ا۱ا)۴
در حقیقت ،آنان با اینگونه تحقیقات ،از ی

سو به مطالعه و شناات هرچه بیشاتر

شیعها میپردازند که صاحب کرسی حکومات در سارزمینی از مشارقزماین شاده و
مدعی دین و مرهبی راستین و حکومتی برحاق اسات ،و از ساو دیگار در شاناات
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۱101م.
۲۲
 -امّ موسی ،شیعیان افراطی :غالیان۱100 ،م.
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شیعۀ ارناعشر در تهان اسالم ،آن را در مقابلِ رقیبی به نام سنوی میبینناد کاه بایساته

ارناعشریه به اود گرفته ،واژههایی چون «حدیث شیعه» یا «فقه امامی» بهصورت مکارر
در مقاالت اودنمایی میکنند .این موضوع در سالها پسین حتای پررناگتار شاده،
بهصورت ااد بر حدیث شیعۀ امامی متمرکد میشود.
3ت .3روجه به مدتوب ت د ث مهم ش عه

بررسی ،نقد و نظر در اصود مکتوبات روایی شایعه در فاصالۀ چناد ساال پاس از
پیروز انقال اسالمی ایران شروع شد .البته این بررسیها فقن به چند کتا اصلی و
مهم محدود شد؛ دو کتا مهم نهجالبالغه و صحیفۀ ساجادیه کاه هریا دربردارنادۀ

روایات و گفتارهایی از دو امام شیعی ،امام علای و اماام ساجاد اسات ،ماورد
توته اولین پژوهشها در این حوزه بودناد .در ساال ۱111م(یعنای در ساال پیاروز
انقال ) ،نهجالبالغه مورد مطالعۀ انتقاد در ی رساالۀ دکتار توسان ساید محماد
وارث حسن قارار گرفات ۲1و در ساال ۱100م ،ویلیاام چیتیا

در مقدماها کاه بار

ترتمهاش از صحیفه سجادیه نوشت ۳0،به بررسی زندگانی امام سجاد و اهمیات و
تایگاه این کتا پرداات.
پس از این دو کتا  ،مهمترین آرار که در این سالها مورد بررسی قارار گرفتناد،
در ابتدا اصول چهارصدگانۀ شیعه بود که در مقالۀ «اصول أربعماهه» ۳۱از کُلبرگ در سال
۱101م .بهصورت مفصّل نقد و بررسی شد و سسس مقالها دیگر از کُلبارگ در ساال

۱101م با عنوان «بحاراألنوار» ۳۲منتشر گردیاد .همچناین ،دو ارار مهام و تأریرگارار باا
عناوین «صفوار قمی و کتا بصاهر الدرتات» ۳۳در سال ۱11۲م از محمدعلی امیرمعدو

و ارر ی

دانشمند مسلمان دورۀ میانه :ابن طاووس و کتابیانه و  ۳۴در سال ۱11۲م از

کُلبرگ ،از تمله آرار اند که بهصورت ااد بر منابع و میراث مکتو
شده ،مباحثی از حدیث را در اود آوردهاند.

شیعی متمرکد

اینها تنها نمونههایی از فعالیتها انجامشده در این حوزهاناد .مایتاوان مقااالت
متعدد را که در دایرةالمعارفها میتلف همچون ایرانیکا نگاشته شدهاند ،نید بر این
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است در این تقابل ،مبانی و اصول چالشی آن مورد بررسی قرار گیرد.
نکتۀ تالب در این زمان اینکه عناوین مطالعات غربیان کمکم رنگ و بو امامیاه و
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 کُلبرگ« ،متون مقدس معتبر ندد شیعۀ امامی نیستین»۱11۳ ،م.۳1
 -اِتان کُلبرگ« ،الرریعه إلی تصانیف الشیعة»۱11۴ ،م.

۳2

3ت .1نگ رش دوز ن پژوهش ج مع در د

ش عه

در سال ۱10۳م ،اِتان کُلبرگ اولین پژوهش مستقل و تامع را در باا حادیث شایعه
نگاشت )Kohlberg, 1983-A/B(.این مطالعه به قطع اولین مطالعاۀ صاورتگرفتاه در
این با به شمار میرود که منحصراً زوایا روایات شیعی را برکاویده است .در همین
سالها ،برای پژوهشها به تشاریح و گادارش فعالیاتهاا غربیاان در ایان عرصاه
پردااتند ،برای بهصورت کلی به حدیث و برای به شیعه نظر داشتهاند؛ مانند:

 منور احمد انیس و آرار آلیا ان ،راهنمایی بر مکتوبات سیره و حدیث در زبانها۳0
غربی۱101 ،م.
 -اِتان کُلبرگ« ،مطالعات غربیان دربارۀ اسالم شیعی»۱101 ،م)Ibid, 1987(.

 اِتان کُلبرگ ،عقیده و فقه در شیعۀ امامی۱11۱ ،م.هری از مطالعات مرکور ،دربردارندۀ مجموعها از مقاالت و تحقیقات اسات کاه
۳1

توسن ااورشناسان در سالها پیشین نگاشته شدهاند .سرویراستاران این مجموعههاا،
هری به وق و سلیقه ،موضوعی را برگدیده و در مجموعها گارد آوردهاناد .تالاب
اینکه در هر سه مجموعۀ فوق ،مبحث حدیث شیعه بهصورت مستقل کر شده ،شاامل
برای از مطالعات و تحقیقات انجامشاده در حادیث شایعه باهصاورت عاام و شایعۀ
ارناعشر بهصورت ااد میشوند.
3ت .5آغ ح مط زع ت رخصص

در این دوره میتوان از مقاالت تیصصی و مورد در حدیث شیعه یاد کرد .مقاالت و
کتبی که باا نگااه تیصصای باه حادیث شایعی ،نقطاها از تااریخ حادیثی شایعه را
برکاویدهاند .منظور از مطالعات تیصصی ،آن دسته از مطالعاتی هستند کاه باهصاورت
آکادمی و نظاممند توسن ی پژوهشگر انجام شده ،در سلسلها از مباحث ،مقااالت
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 اسما افسارالدین« ،نگااهی باه روششناسای حادیثی تماالالادین احماد بان۳1
طاووس»۱112 ،م.

۲22
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و کتب و پدیدار شده است .در حقیقت ،تفاوت این نگاشتهها با قبلیها در این است

سجادیه و یا در اصود یکی از کتب روایی انجام گرفته ،در اکثار ماوارد باهصاورت
پراکنده و مورد صورت گرفته و مؤلف آن در سلسلۀ ی تریاان پژوهشای و مانظمِ
دانشگاهی به آن مبادرت نورزیده است .ضمن آنکه مبحث حدیثپژوهای باهصاورت
ااد در اکثر آن نوشتهها مورد توته کامل و تاام نباوده اسات .اماا از ساو دیگار،
پژوهشها نظاممند دانشگاهی مانند آنچه کُلبرگ انجام داده است ،یا پژوهشهایی که
فرایناد

در دانشگاهها انگلیس توسن گلیاو ،نیاومن و الالنای انجاام شادند ،در یا

روشمند و منظمِ دانشگاهی و متمرکد بر روایات صورت گرفتهاند.
عمدۀ این نوشتهها در دهۀ آار قرن بیستم میالد انجام شدهاند؛ که به شارح یال
میباشند:
 بتول اصفهانی(مترتم) و آندرو نیومن(ویراستار)« ،حکمت پدشکی اسالمی :طاب۴0

األهمه»۱11۱ ،م.

 دس کرو« ،نقاش عقال در حکمات صادر اساالم باا توتاه باه حادیث تعفار۴۱
صادق۱111 ،»م.
 -رونالد پی باکلی« ،غالت نیستین شیعه»۱111 ،م.

۴۲

 محمدعلی امیرمعدو « ،نکاتی در مورد صحت معیار حدیث و مرتعیات فقیاه در۴۳
شیعۀ امامیه»۱111 ،م.

 رونالد پی باکلی« ،ااستگاه حدیث شیعه»۱110 ،م. ریوِن فایرستون« ،تنبهها تفسیر فراتارییی شیعه از داستان قرباانی اباراهیم۴۴

۴2

در مقایسه با نگرۀ یهود ،مسیحیت و احادیث اهل سنوت»۱110 ،م.

 رونالد پی باکلی« ،تعفرالصادق بهعنوان منبعی از روایات شیعی»۱111 ،م.۴1
 -اِتان کُلبرگ« ،فضل بن شا ان نیشابور ازد  ،ابومحمد»۱111 ،م.

۴1

 آناادرو نیااومن« ،مفاااهیم روحااانی اعمااال صااوفی در اواااار قاارن هفااتم ایااران،۴0

استداللهایی بر اتازۀ غنا»۱111 ،م.
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که در سالها قبل ،عمدۀ نوشتهها از رو وق و با نگاه شناات شایعۀ دوازدهاماامی
نگاشته شدهاند؛ بدین معنا که برا نمونه اگر پژوهشی دربارۀ نهاجالبالغاه یاا صاحیفۀ
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 آندرو نیومن« ،صوفی و ضدّ صوفی در ایران دوره صفویه :بازبینی استناد کتاا۴1

روایی دوران امام صادق پردااته ،و نید نوشاتههاا نیاومن و کُلبارگ باهصاورت
برتستها بر این نظامِ حداقلی در پژوهشها روایی اشاره دارند .نکتاۀ قابال توتاه،
ظهور امیرمعدو در فاصلۀ این سالها و توته و به حدیث شیعه است(.ن  :حسننیا،
 ،۱۳1۴فصل چهارم)
درمجموع اینکه تألیف نوشتهها اینچنینی که هرکدام باه روایتای ،واژها  ،بحثای
مستقل و مورد ااد از شیعه پردااته است ،تاا حادود ساال ۲000م اداماه یافات.
بررسی مجموعه آرار این دوره نشان میدهد که نویسندگان آنان پس از پیروز انقال
اسالمی ایران ،بهصورت فدایندها به مقوالت و بحثهاا شایعه از ااالل مجموعاۀ
روایی آنها عالقهمند شدهاند .رویکرد غالب متصور در این دوره به بحثها عقالنای
شیعه و شناات عقاید و اصول آن از البهال متون روایی گرایش پیدا کرده است .لارا
به نظر میرسد این دوره را بتوان بهعنوان ی

دورۀ تدید در مطالعاات حادیثی شایعه

نامگرار کرد؛ دورها که نیومن از پژوهندگان آن به «نوگرایان» یاد کرده ،معتقد اسات
که پس از «سنتگرایان» بهعنوان گروه اول و پس از پیروز انقال اسالمی ایران ،این
«نوگرایان» بودند که بهدنبال تعیین لوازم و پیامدها عملی و غالباً سیاسی این اعتقادات
بودهاند« .نوگرایان» به تحقیق دربارۀ مساهل مربوط باه اقتادار روحانیات و مشاروعیت
سیاسی دولت پردااته ،ویژگیها تشیع را بهطور عام و تجربۀ ایران پس از پیروز را
بهطور ااد بررسی کردهاند(.ن  :نیومن۱۳01 ،ش ،د1۱ا)1۳
 .1دورۀ چه ر مط زع ت رخصص ِ نظ مند ب رو د د شن خ ِ عم ق ش عه
( 2222ر کنوی)
در سالها آغازین سدۀ بیستویکم میالد  ،شاهد ظهور چندین ارر ااد ،تیصصای
و نظاممند در حدیث شیعه ،آنهم از تنس شیعۀ دوازدهامامی هستیم که بهصورت سلساه
مباحث تیصصی و اررگرار بر مطالعات بعد به وتود آمدند .آرار که تد ترین آراار
تیصصیِ علمی در این زمینه به شمار میآیند و ورا موضوعات کلیشها و بحثهاا
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حقیقة الشیعه»۱111 ،م.
در نمونهها فوق ،پژوهشها افراد چون باکلی که بهصورت ااد به تریاان

۲2۸
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پیشین در مشروعیت دادن یا ندادن به نظام شیعی ایرانای ،مبااحثی مساتقل و اااد در

تیصصی به موضوعی پردااته ،راه را بر مطالعات نظاممند بعاد بااز کردناد .مطالعاات
انجامشده در این دوره را نید میتوان به چند دسته تقسیم کرد:
1ت .1ر ر خ د

و می

جد د رخصص

در سال  ۲000م ،دو ارر بسیار مهم و اررگرار و بهواقاع ،از تنسای متفااوت از آرزیناا
الالنی و آندرو نیومن ،دریچها تازه بر این مطالعات گشود .الالنی باا نگاارش کتاا

نیستین اندیشهها شیعی :تعالیم امام محمدباقر ،)Lalani, Arzina R., 2000(کاه
به حیات ،روایات و دوران امام باقر توتاه دارد و نیاومن باا نگاارش کتاا دورۀ
شکلگیر تشیع دوازدهامامی :گفتمان حدیث میان قم و بغداد( ،)Newman, 2000کاه
اولین ارر تامع در با روایات توامع نیستین شیعۀ دوازدهامامی است ،رویکرد ناو
را در مطالعات حدیثی شیعه بنیان نهادند .در حقیقت ،نیومن با نگارش این ارر ،مطالعاۀ
تیصصی اصول کافی و سه کتا

دیگر از شیعه را مورد توته قرار داد که نمونۀ بسیار

اوبی برا دیگر مطالعات نظاممند در این عرصه در سالها پسین شد.
روش هر دو آنها بر مطالعۀ تارییی و تطبیقی مبتنی بود؛ نیومن با تطبیاق نموناه
روایاتی از چند کتب روایی شیعی با یکدیگر و برکاویادن زوایاا تاارییی و شاراین
اتتماعی دورانِ نگارش آن کتب ،و الالنی با نگااهی تاارییی باه دوران زنادگی اماام
باقر ،تریانها موتود ،تفاوت بین راویان و گروهها و مقایسۀ امام و یاران ایشاان
با دیگر گروهها و رتالِ زمانۀ ایشان .نکتۀ تالب توته دیگر اینکه ایان دو ارار تقریبااً
اولین آرار تیصصی در این حوزه به شمار میروند که بهصورت کتا منتشر شدهاناد.
در دورهها قبلی ،اکثر آرار بهصورت مقاله منتشر شده بودند و معدود آرار هم که در
قالب کتا بوده ،در این حوزه بهصورت ااد و تیصصی ورود نداشتهاند.
در همین سال است که کسانی چون بیوکارا به مباحث اااد واقفاه در شایعه باا

نگارش مقالۀ «شیعه در حد موسیالکاظم و پیدایش واقفاه» 20و مااهر تاروار باا
2۱
نوشتن مقالۀ «سیرۀ اهل کسا ؛ نیستین منابع شایعی درباارۀ زنادگیناماۀ پیاامبر»
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موضوعات تیصصی و با روش و رویکرد کامالً علمی پدیدار سااتند .البته این بادین
معنا نیست که آنان از پیشینیان و پژوهشها امثال کُلبرگ تأسی نجستند ،بلکه بهصورت
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پردااتهاند .در سالها بعد افراد چون گلیو با نگارش مقالۀ «پیوناد حادیث و فقاه:

تاریخ و دکترین مدرسۀ شیعی اابار  2۳در سال ۲001م که به زوایایی ااد از تاریخ
حدیث شیعه اهتمام میورزد ،و نید کتا ااستگاهها شیعه ،هویت ،مناس و فضا
مقدس در کوفۀ قرن هشتم(فصل« :کوفه و روایات کالسی

شایعه نیساتین») از نجام

حیدر 2۴در سال ۲0۱۱م این مباحث را تیصصیتر هم کردند.
مطالعۀ ااد کتب حدیثی و مهم شیعی و زنادگانی محادرانِ شایعه در ایان دوره
دیده میشود .نمونۀ کار نیومن و گلیو که در بااال کرشاان آماد ،از ایان دساتاناد.
همچنین مقاالت «کلینی و کاافی :نیساتین گدیادههاا حادیثی شایعه دوازدهاماامی:
گدیدههایی از أصول من الکافی» در سال ۲000م « ،22دانشپژوهی شیعۀ دورازدهاماامی
و حاکمیت آل بویه :نگاهی به دوران و زندگی ابان بابویاه ،شایخ صادوق»« ،21روابان
حسنه و وفادار در دوران آل بویه و اوایل سلجوقیان :زندگی و زمان محمد بن حسن

الطوسی» 21در سال ۲00۱م ،همگی از محمد اسماعیل مارسین کاوسکی ،مقالۀ «وحی و
تحریف ،مقدمۀ کتا القراهات السیار » 20از اِتان کُلبرگ در ۲002م ،مقالۀ «ی حلقاه
حیات شیعی بر اساس کتا المحاسن برقی» 21از آر .ویلوزنی در ساال ۲001م ،مقالاۀ

«محمد بن یعقو

کلینی و کتا

کافی» 10از محمدعلی امیرمعدو و حسن انصاار در
1۱

سال ۲001م و مقالۀ «انعکااس کاالم امامیاه نیساتین در کتاا الکاافی» از ویلفارد
مادلونگ در سال ۲0۱۳م ،نمونههایی دیگر در این با به شمار میآیند.
توته به کتب اصولی حدیث شیعه(اصول اربعماهه) نید در همین راستا و با نگااهی
به تاریخ گرار روایات از سو برای صورت گرفت؛ محمدحسین مدرسی طباطبایی
شاید اصلیترین و مهمترین کار را در این حوزه انجام داده باشد .و با نگاارش تلاد
اول از کتا میراث مکتو شیعه از سه قرن نیستین هجر  1۲به بررسی منشأ روایات
کتب پسین در اصول اولیه پرداات .از دیگر نمونهها میتوان به مقالۀ «بررسی حادیث
سفر :روشی برا تاریخگرار روایات» 1۳از بهنام صادقی(استاد دانشگاه اساتنفورد) در

سال ۲001م اشاره کرد.
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مجموعهها رسمیِ اابار امامیه» 2۲در سال ۲00۱م که به تاریخ حدیث شیعه با نگاهی
تطبیقی در روایات اصول کافی و المقنعه شیخ مفید میپردازد ،و کتا اسالم ماتنگارا؛

۲۷2
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1ت .2می ن و دصول د ث ش عه

از تمله دیگر تألیفات این دوره میتوان به آن دسته از تألیفاتی اشاره کرد که به اصاول
آرار چون مقالۀ «صحت حدیث شیعۀ امامیه و ارزیابی مالکها مرتبن باا مرتعیات
فقیه» 1۴از محمدعلی امیرمعدو در سال ۲00۳م ،دو مقالۀ «اصول حدیث شایعه امامیاه:
مطالعۀ مجموعهها ناسره حدیثی شیعۀ امامیه( :)۱ارزیابی روششناساانه» 12از بیوکاارا

در سال ۲002م ،مقالۀ «نقش حدیث بهعنوان حافظه فرهنگی شیعه» 11از رینر برونار در
سال ۲002م که به بررسی ااد و ویژۀ بحار االنوار معطوف شده است ،مقالاۀ لیاقات
تکیم در با «منابع و ارزیابیهاا نااقالن حادیث در کتاب رتاالی شایعه» در ساال
۲001م ،11مقالۀ «رییت شناسی و اهمیت براای از روایاات شایعۀ امامیاه» 10در ساال

۲001م ،کتا تحلیلی و ارزندۀ تاناتان براون با عنوان میراث محمد در قرون وسطی و
دنیا مدرن 11در سال ۲001م که بابی مستقل در حدیث شایعه دارد ،و مقالاۀ «معناا

لغو و تفسیر در فقه نیستین امامیه» 10از روبرت گلیاو در ساال ۲0۱۴م ،همگای باه

اصول و مبانی حدیثی شیعه اشاره و تأکید دارند .در کتا

آار بهویژه ،نگاه تاارییی

به حدیث شیعه آشکارتر از دیگر نوشتههاست.
1ت .3آث ر مجموعهدل

در سالها اایر و نددی به ما ،مطالعات گرچه به همان رویۀ تیصصی ادامه یافات،
اما نگارش مجموعههایی که دربردارندۀ مطالب و نوشتهها ااورشناسان پیشین باشد،
نید صورت ااصی به اود گرفته است؛ مانند :مجموعۀ دو تلاد اساالم شایعی 1۱از

فرهاد دفتر در سال ۲0۱۳م ،که در تلد دوم ،ی فصل مستقل باا چناد مقالاه و باه
سرویراستار اِتان کُلبارگ در باا حادیث شایعه دارد و از مقااالت مهام آن ،مقالاۀ
«مقدمها در حدیث شایعه» از کُلبارگ اسات .همچناین کای کارو کتاابی باا عناوان
کتا شناسی حدیث شیعی :مقدمه 1۲را در همین سال نگاشت که به بررسی کتا هاا
حدیثی شیعه پردااته و البته نگاهی هم به تالشها غربیان در این با داشته است.
این تألیفات از سویی نشان میدهد که تا چه اندازه تحقیق و پاژوهش بار شایعه و
روایاتِ شیعی مهم و مورد توته بوده ،که منجر به تألیف مجموعهها نوشاتار آناان
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و مبانی شیعه توته داشتهاند ،کار که در آرار قبلی کمتر یا به ندرت دیاده مایشاود؛
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شده است ،و از سویی دیگر ،اینگونه آرار نوعی ارزیابی است بر اینکه تا چه میدان آرار

دیدگاهها مهم غربیان در حوزۀ حدیث شیعه و نید شایعۀ اماامی ساین گفتاه اسات.
()Kohlberg, 2013, p.165-180
1ت .1مط زع ت پ دکنده و موردل

از سویی دیگر ،در همین دوران شاهد ادامۀ روند مطالعات مورد  ،سلیقها و پراکناده
در اصود شیعه هستیم .مطالعاتی که همچون دوران قبل ،به عقاید ،اصاول و مباانی
شیعۀ دوازدهامامی مانند تهاد ،تقیه ،بادا  ،عقال و اتتهااد ،امامات و ...و نیاد مباحاث
پراکندۀ دیگر میپردازند .این نمونهها بسیارند .نکتۀ تالب توته اینکه در این مطالعات،
مباحثی هم مطرح میشوند که برا نمونه به یا

موضاوع ماورد و رید(مانناد «االغ
1۴

پیامبر در حدیث شیعه» 1۳و «ملکه سبأ در حدیث شیعه» ) ،ی شیصایت اااد
شیعی و روایی(مانند عبداا بن سبا ) ،و مباحث دیگر(مانند مقاالت «القتی حتی بهتر:
نقش آدم و حوا در روایات شیعه دربارۀ فاطمة الدهرا »« ،12در میان شهرها برگدیاده:

تفلاایس در حاادیث شاایعه» 11و «روایااات شاایعی در مااورد حضاارت ابااراهیم)11»
میپردازند.
طرح مباحث تدیدتر چون منع و تدوین در حدیث شیعه نید در سالهاا اایار
روا یافته که البته نیازمند کارها بیشتر و تد تر در این حوزه اسات؛ بارا نموناه،

مقاالت «منع و کتابت :نقل دانش دینی در تشایع نیساتین» 10از ماریاا مسای دکاکاه و

«داستان قلم و کاغر و تفسیر آن در مکتوبات مسلمانان و حادیث تاارییی» 11از تای
میسکیندوزا ،هر دو در سال ۲0۱۳م از این دست میباشند.
نت جهگ ل
 .۱از مجموع مطالعات ااورشناسان در حدیث شیعه ،و بهویاژه در حادیث امامیاه ،از
ابتدا تااکنون ،چهاار دوره را متصاور هساتیم :دورۀ اول مطالعاات انادک درباارۀ اماام
علی با رویکرد تبشیر بود .در دورۀ دوم شااهد مطالعاات متاوازنِ حاداقلی باا
رویکرد سنتیِ متنگرا(۱01۴اا۱111م) هساتیم .در ایان دوره شااهد اولاین مطالعاات
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پیشینیان در این حوزه کافی بوده است؛ برا نمونه ،کُلبرگ در مقالۀ اود که مقدماها
است بر فصل حدیث شایعه در کتاا دفتار  ،از مجموعاۀ تاالشهاا ،رویکردهاا و

۲۷۲
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حدیثی در شیعه هستیم که در نیمۀ دوم قرن بیساتم باه مطالعاات دوازدهاماامی منجار

تریان مطالعات امامی در غر را به دست گرفت ،از اتفاقات مهم این دوران به شامار
میرود .دورۀ سوم دورۀ مطالعات مستقل امامیه با رویکرد توته به سااتارها درونای
شیعه(۱111ا۲000م) است که غربیان بیشتر به شناات اصول و اعتقادات شیعه ،بهویژه
شیعۀ صاحب حکومت در ایران پردااتهاند .این زمان را به نام «نوگرایاان» ناامگارار
میکنیم که پژوهندگان بهدنبال تعیین لوازم و پیامدها عملی و غالباً سیاسی اعتقاادات
ااد شیعۀ امامیِ حاکم در ایران اسالمی بودهاند .و باالاره ،دورۀ چهارم که آن را باه
مطالعات نظاممند و تیصصی با رویکرد شنااتِ عمیاق امامیاه(۲000م تاا اایار) ناام
گراشتهایم .بهطبع ،در هری از ادوار ،نقاط عطف و مهمای را مایتواناد برکاویاد کاه
تریان مطالعات حدیثی در آن دوره و دورهها بعد را تحت تأریر اود قرار داده است.
 .۲اگرچه در سالها اایر ،این آرار به تیصصی شدن و واکااو زوایاا اااد
روایات امامیه سمتوسو گرفته ،حقیقت آن است که در این زمینه ،نقصهاا فراوانای
وتود دارد و نیازمند ی تالش تد در این حوزه است .روبرت گلیو بار ایان بااور
است که حتی با تمایالت تدید که نسبت به تشیع پس از انقال ایران ایجااد شاده
است ،به نظر میرسد متیصصان این حاوزه همچناان باهشاکل یا

اقلیات در میاان

مطالعات اسالمی و ااورمیانهپژوهی قرار دارند؛ چراکاه مؤسساههاایی کاه مایتوانناد
متیصصانی در حوزۀ شیعه و اهل سنت باه کاار گیرناد ،بسایار محدودناد .همچناین،
بهااطر برای دالیل ،به کارگیر یا متیصاص شایعه بارا آماوزش اساالم سا ونی
چالشبرانگیدتر از بهکارگیر ی متیصص سنوی برا آماوزش اساالم شایعی اسات.
( )Gleave, 2009, p.260نیومن نید تأکید میکند اگرچه اکناون محققاان غربای ا عاان
دارند که احادیث اهمه مهمترین منبع فقه شایعه را تشاکیل مایدهناد ،بایاد بارا
مطالعۀ احادیث شیعۀ دوازدهامامی ،حوزها شکل بگیرد که بهاندازۀ حوزها کاه بارا
00

مطالعۀ اسالم اهل تسنون پدید آمد ،رایج و مرسوم باشد.

 .۳افدون بر این ،از دیدگاه شنااتِ هدف ،از مجموعۀ تالشها میتوان ایان نتیجاه
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اسالمی ایران کمترین توتاه باه شایعه شاده

اسالمی در ایران و ظهور نظریۀ والیت فقیه سبب شد تا انقاال ایاران الگاویی بارا
تنبشها اسالمی در سراسر تهان شود و در این میان ،شایعیان در تهات بازسااز
تایگاه سیاسی اود تحریا

گردناد(.نا  :تااودانیمقادم )۱۳01 ،البتاه هماین امار

ترسهایی را نید به دنبال داشت(.ن  :هاالم۱۳01 ،ش ،د۱۴؛ نیاد نا  :تهاانباین،
۱۳01ش ،د ۱01بهبعد) آنچه از مجموعۀ تالشهاا ااورشناسای از ابتادا تااکنون
مشهود است اینکه ،توته به حدیث شیعه ،بهویژه شیعۀ امامیه ،پس از پیروز انقاال
اسالمی ایران از حوزهها عام حدیث سنی و نید حوزۀ حدیث شیعه به معنا عامّ آن،
کمکم به حوزهها تیصصیتر در حدیث امامیه ورود یافت؛ تاالشهاا انجاامشاده
پیش از ۱111م ،بهصورت بسیار کم و پراکنده ،آنهم از باا مصاداقیاابی ،مطالعاات
تطبیقی و شناسایی بوده است؛ اما در سالیان اایر ،بهویژه پس از  ۲000میالد  ،تقریبااً
اکثر شااهها و مباحث حدیثی شیعۀ امامیه مورد توته پژوهشها غربای باهصاورت
تیصصی ،نظاممند ،مجموعها و دانشگاهی قرار گرفته است.
پ نوش ه
 .۱برا دیدن مجموعۀ این پژوهشها ،ن  :حسننیا و راد۱۳1۴ ،ش.
 .۲در اصود سیر تطور حدیثپژوهی در غار  ،باه معناا عاامّ آن ،نا  :موتساکی۱۳01 ،ش،
د.۱۳
 .۳اُسقف اعظم شهر تیره(م ۱۱01م).
 .۴و را پدر اسالمشناسی(و شیعهشناسی) آکادمی مغر زماین دانساتهاناد(.تقیزاده ،۱۳02 ،د۱۲؛
نید ن  :بدو ۱۳11 ،ش ،د 2۱1بهبعد)
 .2برا نمونه ،سه کتا اصلی او با عناوین مطالعات اسالمی ،مقدمها بر کاالم و حقاوق اساالمی ،و
شیوهها تفسیر قرآن ،از تمۀ منابع کالسی مهم اسالمشناسان اروپایی محسو میشود.
 .1قسطر در این مقاله ،روایتی را از یونس بن بُکَیر به اعتبار ابن اسحاق نقل کرده که روز در مالقاات
بین پیامبر و زید بن عمر بن نُفَیل(از حُنفا مکه) ،به زیاد تکاها گوشات پیشانهاد شاد و و از
پریرش آن سرباز زد .او علت آن را اینگوناه بیاان کارد کاه «مان هرگاد گوشات قرباانی باتهاا را
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است ،تا تایی که حتی در آمار اراههشده درباارۀ شایعیان پایش از انقاال باهزحمات
میتوان در تهان افراد را یافت که باه تشایع توتاه کارده باشاند ،پیاروز انقاال

139۷  بهار و تابستا،  شماره نخسده،  یال ده،دو فصلناما حدی پژوهی

۲۷2

)Kister, 1970, p.267(».نمیاورم
 بار ایان بااور اسات کاه آراار ایان گاروه از، نیومن نید از این دوره به «دورۀ سنتگرایان» یاد کرده.1
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 با رویکرد «ماتنگارا» پدیاد آماده،م۱111 اسالمی ایران در سال

نویسندگان ِپیش از پیروز انقال

 آناان. کالدر و دیگران نمایاان اسات، نصر، کُربن، الیاش، کُلبرگ، که در آرار همچون مادلونگ،است
آمواتهاند و بهویژه توته دیگران را به مباانی

 به غر،مطالب بسیار را دربارۀ اعتقادات ااد تشیع

)1۳ا1۱ د،ش۱۳01 ، نیومن: (ن.روایی این اعتقادات معطوف داشتهاند
8. Kohlberg. "The Development of the Imami Shi'i Doctrine of Jihad".
9. Calder, Norman. "Judicial authority in Imami Shi’i jurisprudence".
10. Kohlberg. "Abū Turāb".
11. Kohlberg. "The Term 'Rafida' in Imāmī Shī‘ī Usage".
12. Kohlberg. "The Term Muhaddath in Twelver Shi'ism".
13. Kohlberg. "Some Imāmī Views on the Sahāba".
14. Kohlberg. "Akhbārīya".
15. McEoin D. "Aspects of Militancy and Quietism in Imami Shi'ism".
16. Kohlberg. "The position of the walad zinā in Imāmī Shī'ism".
17. Kohlberg. "Non-Imāmī Muslims in Imāmī Figh".
18. Kohlberg. "Barā'a in Shī'ī Doctorine".
19. Sharon, Mo. "Ahl al-Bayt- People of the House".
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21. Kohlberg. "Aspects of Akhbari Thought in Seventeenth and Eighteenth Centuries".
22. Moosa M. Extremist Shiites: The Ghulat sects.
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24. Newman Andrew J. "The Nature of the Akhbari/Usuli Dispute in Late-Safawid Iran.
Part One: Abdallah al-Samahiji’s ‘Munyat al-Mumirisin’".
25. Newman Andrew J. "The Nature of the Akhbari/Usuli in Late-Safawid Iran. Part Two:
The Conflict Reassessed".
26. Kohlberg. "Some Shi'i Views of The Antediluvian World".
27. Rubin, Uri. "Prophets and Progenitors in Early Shi'a Tradition".
28. Sachedina, Abdulaziz Abdilhussein, Islamic Messianism: The idea of Mahdi in Twelver
Shi'ism.
29. Waris Hassan, Syed Mohammad. A critical Study of NAHJ AL-BALAGHA.
30. Chittick WC. As-Sahifa Al-Kamilah Al-Sajjadiyya, a Translation.
31. Kohlberg. "Al-Usūl al-Arba'umi'a".
32. Kohlberg. "Behār al-'Anwār".
33. Amir-Moezzi MA. "Al-Saffar al-Qummi(d. 290/902-3) et son Kitab basa'ir al-darajat".
34. Kohlberg. A medieval Muslim scholar at work: Ibn Ṭāwūs and his library.
35. Kohlberg. "Authoritative Scripture in Early Imami Shiism".
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 «رویکرد تارییی» را بهعنوان یکی از رویکردها تدید و مهام و، و ضمن اراهۀ چند پیشنهاد.00
)1۳ د، همان: (ن.ضرور در این عرصه مطرح میکند

من بع
.ش۱۳11 ، روزنه: تهران،۱ چ، ترتمۀ صالح طباطبایی، دایرةالمعارف مستشرقان، عبدالرحمن،  بدو.۱

 حدیث در نگااه ااورشناساان؛ بررسای و تحلیال مطالعاات حادیثشانااتی هارالاد، فروغ، پارسا.۲
.ش۱۳00 ، دانشگاه الدهرا: تهران،۱ چ،موتسکی
،۱ چ،) تصویر امامان شیعه در دایرةالمعارف اساالم(ترتمه و نقاد،) محمود(زیر نظر،  تقیزاده داور.۳
.ش۱۳02 ، مؤسسه شیعهشناسی:قم
، ساال دوم، فصالنامۀ اان اول،» بازیابی هویت یا توهم توطئه، «هالل شیعی،  مهد، تاودانیمقدم.۴
.ش۱۳01  بهار،۴ش
 بررسای تطبیقای و: «تشیع هالم و دورۀ شاکلگیار تشایع دوازده اماامی نیاومن، فرزاد، تهانبین.2
 برگدارشاده توسان، در مجموعۀ مقاالت همایش بینالمللی تشایع و ااورشناساان،»هدفشنااتی
.ش۱۳01 ، ااکرید: قم،انجمن تاریخپژوهان و بهکوشش محمدرضا بارانی
: دانشاگاه تهاران،)  تحلیل انتقاد حدیث شیعه از نگااه ااورشناسان(رساالۀ دکتار، علی، حسننیا.1
.ش۱۳1۴ ،پردیس فارابی
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.ش۱۳1۴  زمستان،10 ش،۲0  دورۀ،حدیث
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