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Abstract  
In recent years, some orientalists have conducted studies on Shialogy (Shia studies) 

and Shia hadith. The review of the process of these studies shows that they have different 

approaches in terms of method, attitude, and different dimensions of hadith-related issues, 

which show their attitudes towards different dimensions of Shia hadith-related issues. Some of 

these studies are about the Shia hadith resources, the review of which shows their different 

approaches, including publishing approach and correcting Shia hadith books, descriptive 

bibliography, methodological approach of hadith collections, and comparative studies 

approach. Using a descriptive-analytical method and searching many studies by orientalists 

on Shia hadith, the present paper reviews those related to Shia hadith resources, recognizes 

their approaches, and criticizes some of their view.  

 

Key words: orientalists, Shia hadith, Shialogy (Shia studies), orientalism and hadith, 

comparative studies. 

                                                                                                                   
1 Assistant professor and faculty member of university of religions and denominations, mjd38@chmail.ir  

2 Member of Al-Hikmah Institute, subordinate to Al-Mustafa International University, mor.maddahi@gmail.com  

mailto:mjd38@chmail.ir
mailto:mor.maddahi@gmail.com




تفسیرتطبیقیاهیژپوهش
  

Comparative Commentary researches 

Vol.3, no.2, Autumn and Winter 2017, Ser. no.6 

(pp. 113-139) 
DOI: 10.22091/PTT.2018.2596.1244 

، 9316 پاییز و زمستان ،دوم ۀشمار سوم، سال
 (931-993)صفحات  6یاپیپ ۀشمار

 

 

 نیقیفرتفاسیر  در هعیش یثیمستشرقان به منابع حد کردیرو یبررس
 

 1مصطفی جعفر طیاری

 2مرتضی مداحی

 
 (66/0/96تاریخ پذیرش:  ؛02/5/96)تاریخ دریافت: 

 چکیده

 ریس  یاز مستش راا  ب ودا اس بر بررس  یبرخ  ۀموض و  مااعع  ری اخ یه ادر س ا  عهیش  ثیو ح   یشناس عهیش
 یدارا ی یح   یابع اد متتف م مح اح  زی و ن نشی آن ا  ب ه عظ او رو  و ب ،ده  یمستشراا  نشا  م  یعیش یپژوهثیح 
از  یر بتش ده  ینش ا  م  عهیش  ثیمتتفم محاحث ح به ابعاد را نگر  آنها  کردهایرو  نیهستن ر ا یمتتفف یکردهایرو 

از جمف ه  ؛میخ ور یبرم یمتتفف یکردهایآنها به رو  یبودا اسب که در بررس عهیش ی یمااععات مستشراا  راجع به منابع ح 
 ک ردیو رو  ی یمج امع ح   یش ناخترو  ک ردیرو  ،یفیتوص  یشناس منح ع عه،یش ی یکتب ح  حیو تصظ یانتشار کردیرو 

 ی یمن ابع ح   ۀک ه درب ار  یآث ار عهیش ثیح  ۀاز مقاالت مستشراا  دربار  یانحوه ین مقاعه با بررسیر در ایقیمااععات تاح
م ورد نق   واا ع ش  ا اس بر  زی آن ا  ن یها گاایاز د  یش ا و برخ یآنا  بازشناس یکردهایش ا و رو  یبررس ،هستن  عهیش

 ر اسب یفیتظف یفیمقاعه توص نیرو  مااععه در ا
 

 ریقیمااععات تاح ث،یو ح  یخاورشناس ،یشناس عهیش عه،یش ثیمستشراا ، ح  واژگان:کلید
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 مقدمه . 1
 هی آغ ا  ش د و مستش راان اول ریخأب ا ت  اریمستش راان بس  نیدر ب  عهیش  ثیمطالعات حد

ک ه فررس ت آر ار  «یاالدب العرب خیتار »اند. کارل بروکلمان در -توجه را به آن داشته نیتر کم
ک رده و  ادی  «یالک اف»ا  جمل ه  عهیش  یثیطور آشفته و مختصر ا  کتب حده ب ،است یاسالم

ان د. نش ده یمعرف  «هی جوام   رانو »و  «استبص ار»و  «بیذتر »و  «هی الفق»چ ون  یکتب یحت
 (.  356-335م، صص 6669)بروکلمان، 

او نس بت  یکه ا  فقر اطالعات دیگو یم یسخن «اکتفاع القنوع»در کتاب  کیادوارد فند
بلک ه خ ود  ؛پس ندندیخود نم ینام را برا نیا عهیش» :سدینو یاو م .دارد تیحکا عهیبه کتب ش

 یال را  دینر   البالغ ة للس » اس ت:گفتهپ ن  ممموع ه را ب رده و  ام. او ن «نامندیم یرا علو 
ق، ص 6629 ک،ی)فن د «یال را  ای  کر اب ن ری و غ یالفخ ر ال را  ری و هو غ 626سنة  یالمتوف

ک ه  کن دیم  یاهل سنت را معرف یثیا  کتب حد یانبوه کیاست که فند یدر حال نیا .(682
 (631 -606. )همان، صص انددهیدر هند و اروپا به طب  رس

اه ل س نت  یثیها کت ب ح ددر صدر اسالم به ده ثیحد نیکوک در بحث تدو  کلیما
 ( 6311راد،  ی. )مردوکندینم عهیبه کتب ش یااشاره چیاما ه ؛دهدیارجاع م

دانس ته و  «بح اراالنوار»و  «السعادهمعراج»را  عهیش یثیکتب حد نیتر ادوارد براون جام 
ملقب به عالمه  یحل وسفیبنحسن نیالداللشانزده جلد و نوشته ج ایبحار پانزده  است:گفته

 (569، ص0، ج6386است. )بروان، 
را دونالدس ون در  عهیش  یثیبرت ر ا  من اب  ح د یفیتوص  یها ب راتالش نیگفت، اول دیبا
عهی( آغ ا  ش Donaldsonm, 1933) اس ت. انم ام داده 6933در سال  «عهیمذهب ش»کتاب 
در  6968در س  ال  یدوا ده ام  ام ۀعیکنف  رانش ش   نیاول   یو برگ  زارب  ود در اروپ  ا  یشناس  

 یحرکت  عهیش  ثیو ح د یشناس عهیبه ش وجه( ت63، ص6393استراسبورگ فرانسه )صان  پور، 
ا  صدها تن در  شیب این در حالی است که( XI، ص 0266 ،یرمعزی.)امجلب کرد تا ه به خود

 ن،یش  یان د. )پپرداخت ه یاس الم س ن ۀدرب ار  یعلم  ۀا رن ب ه مطالع  میو ن  کی ا   شیط ول ب 
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 ررأت نادرس ت م یه ادگاهیو ظرور د   یجز جرل نسبت به تش یزیاصور چ نیا مهی( نتXIIIIص
آر ار م ا را ب ه چن د  نیا ی( بررس50، ص6316 ،یرینبوده است. )الو   یتش ۀا  اهل سنت دربار 

 .شودیدر آنرا رهنمون م یاساس کردیرو 

 یانتشار کردیرو. 2
 یادر غرب، نسبت به آرار اهل سنت فاص له عهیش یثیآرار حد ۀترجم ایو چاپ و  قیتحق

؛ و منتشر ش ده اس ت حیا  کتب اهل سنت توسط مستشراان تصح یدارد. انبوه اسیاابل ا ریغ
 شیا  آل و  ری . غمستشراان را به خود جل ب ک رده اس تتوجه  نیتر کم عهیش یثیکتب حد اما

را چ اپ ک رد،  یطوس  خیش  «الفررست»و  «تبصاراالس» که کتاب یشیم( اتر 6893اشپرنگر)
 یمع ز ری اواخ ر کلب رگ و ام نیک ه در هم تا این  چاپ نشد ی( کتاب060، ص 6369 ،ی)دوان

 (0229را چاپ کردند. )کلبرگ،  یاریاحمد بن محمد س «لیالقرائات او التنز »کتاب 
 خیش  «االرش اد». ه وارد ی. ج یان د. اترجمه ش ده یکتب معدود زیبخش ترجمه ن در

 «االئم هط ب» ۀدر ترجم  ومنی ان درو ن ترجمه ک رد و (Howard, 1982) یسیرا به انگل دیمف
( و Chittick, 1988) «هیس ماد  فهیصح» کیتیچ امیلیو و ( Newman, 1991کرد ) یهمکار

 «عهیا  مع ار  ش  یادهی گز »ترجم ه ک رد و را  «السالم( به مالک اش تر هی)عل ینامه امام عل»
(Chittick, 1981 منتشر )بخ ش  «هی الفق حض رهیم ن ال » ثی ا  احاد  ی. بخش مح دودکرد(

. ترجم ه ش د «کال در»درب اره ا دواج موا ت در کت اب  «یکاف» ثیا  احاد  یخمش( و بخش
(Calder, 2003مارس )یأصول کاف»ا   ییهابخش ینکاوسکی» ( راMarcinkowski, 2000 )
ک الرک ب ه  ندایخانم ل زیرا ن یحسن طبرسبننوشته فضل «یالوراعالم»ا  کتاب  ییهابخش و

عالم ه  «اةالقلوبی ح»( Clarke, 1986ان د. )ترجم ه ک رده یس یبه انگل عقوبیهمراه محمد 
 لی ال در و ن تی( و اس مMerrick, 1850برگردان د ) یس یبه انگل کیال. مر  مزیرا ج یمملس

 کت  اب ا  س ه ییه اب ه ترجم ه بخ ش «مس لمانان نیا  ا وان یاالص هخ»در کت اب  زی ن یلیب ا
حیمف ات»و حل ی  محق ق «االس الم  یش را» ،یحل   عالمه «ارشاداالذهان» و «راالحکامیتحر »

 (Elder, 1875اند. )کاشانی پرداخته ضیف « یالشرا
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و ب ه  زیناچ اریمستشراان ا  اهل سنت بس ۀترجمه شد ایها نسبت به کتب چاپ کتاب نیا
 .  ستین اسیوجه اابل ا چیه

 عهیش ثیحد یفیتوص یمنبع شناس کردیرو. 3
 یشناس و کت اب یمنب   شناس  خاورشناس ان در موو وعا  س وی انمام ش ده  قاتیتحق

 یشناس اس ت. در مطالع ات منب   عهیش  ثیآن ان در ح د یه اا  ابع اد پ هوهش یکی ث،یحد
ا رار دهن د. م راد ا   یساختار یرا مورد بررس نیمسلم یثیآرار مرم حد ،دارند یمستشراان سع

آر ار اس ت. )راد،  نی ا یدرون ۀسا وار  فیو توص یرساختا یشناستخیر  ترشیب ،یمحتواشناس
 (028، ص 6389

اختص اص داده و من اب   عهیش  ثیرا به ح د یفصل «عهیمذهب ش»در کتاب  دونالدسون
 «فررس ت» یه ااطالع ات م ن ا  کت اب :دی گو یک رده اس ت. او م  یرا معرف عهیش یثیحد

 .Donaldsonm, 1933, pاس ت. ) میابن ن د «فررست»و  یتنکابن «ءاصص العلما» ،یطوس

پرداخت ه  «یالک اف» یو ب ه معرف  هداش ت «کت ب اربع ه»به محمدون رالث و  یااشاره( او 283
ابر ام  یکه تا ح دود دهدیبه دست م یکاف ثیاحاد  یسند یگذارا  ار ش یفی. او توصاست

مختص ر کت اب  اریبس یامام  مان و معرف یصدوق و تولد او با دعا خیش یدارد و سپش به معرف
و  یدمرتض یو س دی مف ،یطوس  خیش  ۀدربار  ی( او اطالعاتIbid, p. 304. )پردا دیم «هیالفق»
و  «بیتر ذ»ا  جمله  یطوس خیکتب ش یبرخ یو به معرف دهدیاجماع م ۀاو دربار  یهادگاهید 
و  هی بو در دوره آل عهیش  ثیح د نیب ه عل ت ت دو راج    زی ن یپرداخته و مختصر «استبصار»

( در ادامه، دونالدسون آرار عالمه Ibid, p. 304). نوشته استو اهل سنت  عهیش ثیتفاوت حد
 (Ibid, p. 304. )را معرفی کرده استا  جمله بحاراالنوار  یسممل

دارن  د؛ مانن  د  یثیکت  ب ح  د ۀدرب  ار  یاطالع  ات مختص  ر زی  شناس  ان نرانی  ا  ا یبرخ  
 ممموع ه ب ه نی ا :سدینو یم «یالکاف» ۀو اندک دربار  یاطالعات کل ۀکه با ارائ یپطروشفسک

. آی  دب  ه ش  مار نمی یو روو  ه را ج  زء ک  افش  ده اس  ت  میدو بخ  ش اص  ول و ف  روع تقس  
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 یروو ه را ج زء ک اف س انینو  مک ه عم وم ت راج یح ال ( در011، ص 6363 ،ی)پطروشفسک
 (113، ص6365 ،ی. )نماششمارندیم

 «هأم اربع هأص ول»رو به رشد دارد.  یروند عهیکتب ش یفیتوص یشناسمنب  6912ا   بعد
 یمقال ه ابت دا ب ه معرف  نی ( او در اKohlberg, 1987ک رده اس ت. ) یرا ات ان کلب رگ بررس 

 ۀالبالغ ه را نوش تکتاب نر  یزیو به طور تعمب برانگ پردا دیم انیعیش یهاکتاب نیتر یمیاد
 دی مف خیرا ش  «هأماربعهاصول». او واو  اصطالح کندیم یه السالم( معرفی)عل یخود امام عل

ان د. تع داد آنر ا را هفتص د اص ل دانس ته یابن شرر آشوب و عالمه حل  کهی در حال ؛داندیم
ام ا احم د  ؛س تیمشخص ن کامالا  زیچرارصد اصل ن نیا سندگاهی( نو 10، ص 6319)کلبرگ، 

 ی( کلب رگ ک ه کت اب16. )همان، ص دهدیم دسته ا  نام آنان ب یفررست یغضائر نیبن حس
ب ن  دیاص ول در دس ترس س  نیا  ا یبرخ :سدینو یطاووس دارد، مابن  ۀکتابخان ۀمفصل دربار 

 یااصول ک رد و دس ته ترشیهر چه ب افتنی یبرا یادیتالش    زین یطاووس بوده است و مملس
ان د. ش ده یمعرف  اربح  ۀدر مقدم است، مشخص بوده یمملس یآنرا برا ۀسندیا  اصول که نو 

موجودن د.  زیاند و اکنون ناصل به کرات استنساخ شده زدهیس ی( پش ا  مملس86)همان، ص 
تن ا  آنر ا را  622حدود  ،اندکه کتب تراجم به عنوان صاحبان دانسته یافراد یکلبرگ در معرف

دو  ،یس ه فطح  ،یآن ان ا  ش ش وااف  فی( کلب رگ در توص 620-90. )همان، ص بردینام م
ا   یبرخ ،نام برده و معتقد است یعام کیو حداال  یناووس کیدو فرد مترم به غلو،  ،یدی  

 (626اند. )همان، صاصل نوشته کیا   شیاصول ب سندگانینو 
أص ول» حیب ه توو  انیعیش  ثیا  ح د یدر گزارش زین «عهیش ثیحد»در مقاله  کلبرگ

 کت  ب ا  جمل  ه گ  رید  حی( و س  پش ب  ه توو  Kohlberg, 2014) پ  ردا دیم   «هأم  اربع  ه
کت اب  نی ا ۀک ه ب ه مطالع ه درب ار  یف رد غرب  نیاول :دیگو یو م  دپردامی  «بصائرالدرجات»

و منتش ر نش د.  دینرس  تی ک ار او ب ه نرا 6936بود که با اتل او در سال  گیبل یلو  ،پرداخت
(Kohlberg, 2014, p. 166) 

 یلزن یو  یا  رو« ا  ام ی: مطالعه البراثیحد نهیشیپ هیآرار ابل ا  آل بو » ۀمقال ،گرید  ارر
و پ درش  یک ه برا  کندی( او گزارش مVilozny, 2014. )پردا دیم یبرا یاست که به معرف
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 خیو ه م ش  یا  وعفا هم نماش  تیرغم روا یمحمد ا  شاگردان امام هشتم و نرم بودند و عل
 (Vilozny, 2014, 205اند. )دانسته هاو را رق یطوس

 ؛به دوا ده امام ن دارد یااشاره چیه یبرا :دیگو یبا ذکر دو کتاب محاسن و رجال، م او
رس وخ نک رده ب ود. ا   یعیدوا ده امام هنو  در تفک ر ش  دهی مان ا نیتا ا دیآیبه نظر م نیبنابرا

و  یب ا توج ه ب ه آ اد انیعیو ش دندیبه ادرت رس هیفوت کرد که آل بو  یاو در  مان گرید  یسو 
 یلزن ی( و Ibid, p. 206پرداختند. ) ثیاحاد  یبه جم  آور ،دندید  هیآل بو  رانیکه ا  و   یبیترغ

کت اب  ،دیگو یابواب مختلف آن م یو ومن معرف دهدیدست مه ا  کتاب محاسن ب یگزارش
 ۀدوگان  میکه ب ا مف اه دیگو یسخن م هایخوب ۀدربار  ،داستیطور که ا  نامش پمحاسن همان

 ،حس نه ک ار داردمرتبط است. کتاب محاسن هم با ص فات  عه،یشو شر در عالم در تفکر  ریخ
-Ibid, p. 207. )ش ماردیبرم  انیعیش  یه ایهگ یکه صفات حس نه را ا  و  ئهیهم با صفات س

 حیا  اب واب مختل ف کت اب و توو  یا  برخ  یثیبه ذکر حد یلزنیمقاله و  ترشی( حمم ب212
 (Ibid, pp. 213-229است. ) ثیا  احاد  کیهر  ۀدربار 

)استاد دانش گاه  یحسن انصار ی)استاد دانشگاه سوربن( با همکار یمعز ریام ن،یچنهم
در  شیب ن ا  میکت اب س ل یدارن د. بررس  یعیمناب  ش  یفیتوص یدر بررس ی( مقاالتنستونیپر 

مق االت  نیچن( همAmir-Moezzi, 2016بخش اول کتاب ارآن ناطق و صامت آمده است. )
 کی کام ل ک ردن »( و Amir-Moezzi, 2009) «یالک افو کتاب  ینیکل عقوبیمحمد بن »
 ,Amir-Moezzi & Hasan Ansari« )او یثیو کت اب ح د ین یکل ۀدرب ار  یمالحظ ات ن،ید 

 اند. پرداخته «یالکاف»کتاب  ی( به بررس2016
اس ت. من اب   عهیکت اب ش  نیت ر و مور ق نیت ر کت اب مر م نیکه ا کنندیگزارش م آنرا

ینم  یزی چ زی ا  فر ن دانش ن .اندگزارش کرده ینیو احوال کل ی ندگ ۀدربار  یاطالعات کم
 ,Amir-Moezziنام باشد. ) نیبه ا یا  وجود فر ند یحاک تواندینم زیابوجعفر ن یۀو کن میدان

2016, p. 129یه اام و بغ داد و حکوم ت ،یر یاوواع و احوال شررها فیتوص ه( سپش ب 
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ام ا  ؛گشت ثیا   مان منصور بغداد مرکز علوم حد ،ندیگو یو م پردا ندیمرتبط در آن  مان م
 (Ibid, p. 136است. ) عهیش ثیحد شیدایپ یکوفه مرکز اصل

است.  یریگیاابل پ زین ینکاوسکیمارس یدر آرار اسالم شناس آلمان یفیتوص یشناسمنب 
و  یبه  ن دگ ینگاه هیو حکومت آل بو  یدوا ده امام انیعیو تعلم ش میتعل»در  ینکاوسکیمارس

 نیچن ( ه مMarcinkowski, 2002. )پردا دیصدوق م خیو آرار ش اتیبه ح «هی مان ابن بابو 
 یب ه معرف  «یدوا ده ام ام عهیش  یثیح د یهادهی گز  نی: نخس تیو الک اف ینیکل» ۀاو در مقال

 (Marcinkowski, 2000پرداخته است. ) ینیکل «یالکاف»
و ابن حمر ا  عالمان اهل سنت  ریابن ار دیا  تمم عهیعالمان ش یعالوه بر سخنان برخ او

او ندارن  د.  ۀدرب  ار  یزی  آمنیت  وه یس  خن كی   چیه   ،دی  گو یو م   ن  دکم  ی نق  ل  یمط  الب زی  ن
)الروو ه( را  »الک افی»اعتبار بخش سوم  ن،یفؤاد سزگ :دیگو ی( او م6381 ،ینکاوسکی)مارس

 دگاهی ( ا  د 331)همان، ص . ستیوی، متقاعدکننده ن لیدال  کنیارار داده است؛ ل دیمورد ترد 
و غ الت ک ه  هیدو گروه هستند: طرفداران بنی ام عه،یمقبول نزد ش ریو غ بیغر  ان  یراو  نیمارس

( 369دادن د. )هم ان، ص همس ان ب ا خداون د م ی گ اهییو جا تینسبت الوه عه،یبه امامان ش
ب اور را  نی اتوان د در خوانن ده م ی یفقر  ثیل احاد یدر ذ ینیکل حاتیتوو :دیگو یم نیمارس

ب ا جس تمو و  ،امسعی ک رده کنیل ؛مخالفت نموده است یبا فقه استدالل نییکند که کل مادیا
ه ۀارائ برداش ت اس تنتاجی نادرس ت و ش تاب  ده  نینشان دهم که ا ث،یای ا  احاد مدارك و ادل 

 (306است. )همان، ص 
 نی است. در ا «اراالنواربح» ۀکلبرگ دربار  ۀمقال ،یفیتوص یشناسمرتبط با منب  گرید  ارر

عم ر  ت رشیک ه ب  کن دیم  فیتوص  یرةالمع ارفیدا یرا ب ه کت اب «بحاراالنوار»کلبرگ  ،مقاله
 یاا   وال اس ت. او اش اره عهیش ثیآن صر  شده است و هد  آن حفظ احاد  یرو یمملس
جل د بح ار را گ زارش ک رده اس ت.  05بحار دارد و موووعات  درکمست زیو ن نةالبحاریبه سف

(Kohlberg, 1989) 
مک درموت اس ت.  نیم ارت فیتال «کایرانیا رةالمعار یدا»در  هیبابو مدخل ابن گر،ید  ارر

او را حد وسط و منتق د  یهاشهیو اند  دپردامی صدوق  خیش یمقاله به معرف نیمکدمورت در ا
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. مک دمورت طب ق نق ل کت ب دان دیمکتب بغ داد م  ۀانیگراو عقل انهیغال یافراط یهاشهیاند
و  ددانمی ارر  322حدود  یصدوق را دارا خی. او شداندیم بیامام غا یتولد او را با دعا یعیش

اکم ال » ،«حض ریم ن ال » ،«دی التوح»ص دوق ا  جمل ه کت اب  خیش  یه اکت اب یبه معرف
 (McDermott, 1997. )پردا دیو ... م ،«نیالد

مادلون گ اس ت.  لف ردیو  ۀنوش ت «اس الم رةالمع ار یدا»در  ین یمدخل کل گر،ید  ۀمقال
(Madelung, 2000مادلونگ در ا )س فر  یو  مان احتم ال  دپردامی  ینیکل یمقاله به معرف نی

س اله او در بغ داد  س تینکردن به حض ور ب حی. تصر داندیاول ارن چرارم م ۀاو به بغداد را ده
 یک اف یاجم ال یدارد. مادلون گ س پش ب ه معرف  دگاهید  نیبه ا نسبت نانشینشان ا  عدم اطم

 یو علم ا یطوس خی. او اابال شکندیم یاصول و فروع و رووه را معرف یهاو بخش  دپردامی
ب ا مکت ب  یص فات الر  ۀدربار  ینیکل یهادگاهیکه د  داندیرا ا  آن رو م یبغداد به کتاب کاف

 نی ص دوق بع دها ا خیبودن د و ش  یر یتنز  اتی الر ب هکه اائل  بغداد همسوتر بود تا مکتب ام
 (Madelung, 2000, 363جلوه داد. ) شتریرا در آرار خود ب دگاهید 

 فیاست که به توص  یآرار ۀا  جمل زیا  اتان کلبرگ ن «نینخست انیعیمعتبر نزد ش متون»
 ،«یمصحف عل » ،«یکتاب عل» یمقاله به معرف نی. کلبرگ در ا دپردامی  عهیش ثیمناب  حد

. پ ردا دیم  عهیش  ثی ب ا مراجع ه ب ه مت ون و احاد  «کتاب جفر و جامعه»، «مصحف فاطمه»
(Kohlberg, 1993هم )نینخست  ینقل دانش در تش ن،یمن  تدو  ایکتابت » ۀاست مقال نیچن» 
(Dakake, 2013ا  خانم دااق. دااق در ا )کتاب ت  ۀدرب ار  دی جد یه اهیمقاله ابتدا به نظر  نی

  ی را دگاهی گرگور شولر را که ب رخال  د  یهادگاهیو د  پردا دیم ثیحد نیو من  تدو  ثیحد
( ام ا Dakake, 2013, p. 182. )دهدیم حیتوو ،است ثیحد نیتدو  ریتأخ ۀدربار  نیمستشرا

نکردن د. ه ر  تیتبع ثیحد نیارار دارد که ا  من  تدو  ییهاجزء گروه زین عهیدااق ش دگاهیا  د 
ا   یااند و تنر ا در پ ارهدوم را در آرار خود مطرح نکرده ۀفیمن  خل ،به طور خاص انیعیش چند
 .Ibid, pاشاره شده اس ت. ) ثیاو ا  کتابت حد نعتدوات و الم به مما ثیمانند حد اتیروا

کت اب »و  «مص حف فاطم ه» ،«شیب ن ا  میکتاب س ل» ی( دااق به طور خاص به بررس184
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بوده  )ع(که خارج ا  دسترس و تنرا در دست ائمه داندیم ییهاو آنرا را کتاب پردا دیم «یعل
 (Ibid, p. 191-194است. )

آن  ی ۀکتاب ت اول ۀدرب ار  یمط الب یح او زی ن «هیسماد  ۀفیصح»بر  کیتیچ امیلیو  ۀمقدم
 ی ۀالس الم( ادع هی )عل نیالعاب دنی ام ام    ،یعیکه بن ا ب ه س نت ش  کندیم انیب کیتیاست. چ

 هی ب ه خص وص ام ام محم د ب اار )عل شیکرده و آن را به فر ن دان خ و  یرا جم  آور شیخو 
بع د، ب ه ط ور  یه ادر دوره «فهیصح»آموخته و امال نموده است. متن  یبن عل دیالسالم( و   

 ( Chittick, 1988منتشر شده است. ) یعیش یهاگروه انیدر م یاگسترده
و کت اب  یا رن چر اردهم رج ب برس  ۀعیش  ع ار » :ند ا ااسم عبارت نیا گرید  آرار

ا   «عهیش  یادس  ثی ممموعه احاد ( »Lawson, 2010توسط تاد الوسن، )« مشارق االنوار او
ا   «عهیا  کت  ب اربع  ه ش   یک  ی یب  ه أص  ول ک  اف ینگ  اه( »Robson, 1967روبس  ون، )

در کت اب عل ل احم د ب ن محم د  یملأت » ۀ( مقالMarcinkowski, 2001) ،ینکاوسکیمارس
 یراهنم ا( »Vilozny, 2016 A« )صدوق نیبر کمال الد یمرور( »Vilozny, 2009) «یبرا

( ه ر Vilozny, 2016 B) «ی: االشکال و القرائن برا یتش دهیچیمسائل پ یمختصر برا یعدد
 عه؛یش  ۀبع کت ب ار» نیه وارد ب ا عن او  یک  یا  ا یمق االت نیچنو هم یلزنیو  یسه توسط رو

 بیترذ( »Howard, 1976 B) «هیالفق حضرهیمن ال ( »Howard, 1976 A) «ینیکل یالکاف
 عهیش  یثیکتب ح د یفیهستند که به شناخت توص ی( مقاالتHoward, 1976 C« )و استبصار

 پرداخته اند. 

  یثیمجامع حد یروش شناخت کردیرو. 4
 ق اتیتحق نیمناب  است. در ا فیباالتر ا  صر  توص یاپله یثیممام  حد یشناس روش

و تح والت  خینگ ارش و ت ار  ۀز ی محت وا، انگ فیها، توص کتاب یشناسختیخاروشناسان به ر 
 ثی که در انتخاب احاد  سندهیتفکر حاکم بر نو  ۀدربار  هینظر  کی ۀارائ ،تر ا  همهحاکم و مرم
شواهد  ۀروش پهوهشگر تالش دارد با ارائ نیاند. در ااست، پرداخته ودهب لیدخ زیدر کتاب او ن

و روش  ثیح د یجم  آور ییبه چرا یثیچند منب  حد ای کیا   ییهاو نشانه یخیتار  یو ارائن
معرف ت  مح دران انگاش ت  یجامعه شناس  ینوع توانیآرار را م گونه نیانتخاب آنرا بپردا ند. ا
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ش کل ۀدرب ار  یاتی به نظر  یخیستر تار در ب یثیکتب و جوام  حد ۀطالعکه با آن در تالشند با م
 .ابندی حاکم بر آن  مان دست طیو شرا یسینو رر بر تفکر محدث در جام ؤ عوامل م ،یریگ

م اهر ج رار اس ت.  ۀنوش ت «اه ل کس اء ۀر یس» یاول ند.اابل ذکر  کردیرو  نیارر با ا چند
(Jarrar, 2000ار در ا أبان ب ن عثم ان ا  أص حاب  «یالمغا » یفیتوص یمقاله به بررس نی( جر 

در  یعیمن اب  ش  نی( و ا  نخس ت621، ص 6363 ،یالسالم( )کش رمایامامان صادق و کاظم)عل
کت  اب  یه  افص  ل یاس  ت. ش  کل و س  اختار کت  اب، روش و بررس   ت  هپرداخ ،ینگ  اررهیس  

ار را تشک یاصل یهاسرفصل اخبار و من اب  أب ان ب ن عثم ان را م ورد  ی. ودهندیم لیمقاله جر 
ار معتق د  سهیو ابن اسحاق، مقا یمطالب آن را با آرار وااد و ارار داده یبررس کرده اس ت. ج ر 
مس تقل و ااب ل اعتم اد،  یاعم، پهوهش  ایبه معن عهیش یو مغا  رهیتاکنون در موووع س ،است

در  عهیش  نیب ه من اب  نخس ت یب ه ع دم دسترس  ت وانیامر، م  نیا لیانمام نگرفته است. ا  دال 
ار  ادی  عهیش  یا  سو  ،ینبو  ۀر یس اتیروا قیدا یو عدم بررس یو مغا  رهیموووع س ک رد. ج ر 

 ۀر یدر ربت س  یتالش جد عهیش ،یو ردانالسالم( و شاگ هیدارد که تا عصر امام باار )عل دیتاک
ام ا اختص اص  ؛اف تیظر ور  د،ی و مف هی اب ن بابو  ،ینیکه در آرار کل نینداشته است. تا ا ینبو 

 اریبس  عهیش  دگاهی ا  د  ینبو  ۀر یس یاسالم در بررس امبریپ یبه  ندگ «بحاراالنوار»هفت جلد ا  
آن ان، در  یخیو نق ش فرات ار  انا  امام انیعیش ییایحیمس یتلق ،کارگشاست. جرار معتقد است

 (6385رر بوده است. )جرار، ؤ م یو مغا  ینگاررهیاابال کمتر آنان به س
 «بح اراالنوار» یترنر است که به بررس  نیکال ۀوشتن« اسالم بدون خدا»ارر کتاب  نیدوم

 ۀکت اب درب ار  ۀ( ترن ر در مقدم Turner, 2000پرداخت ه اس ت. ) یعالمه مملس یهاشهیو اند
را عل ت تف وق اه ل ظ اهر ب ر  یعالمه مملس  زیاغراق آم یبا سخنان یمملس ۀعالم یرگذاریتار

ب ا  یده الو زیو به نق ل ا  عب دالعز  ددانمی بر معرفت  یمبتن لیاص نیو انحرا  د  انیگراباطن
 (Turner, 2000, p. viii. )نامدیم «یمملس نید »را  عهی بان طعنه، ش

اس الم دانس ته و  یرا مساو مانیدارد که آنرا ا شهیر  نیترنر اشتباه مسلمانان در ا دگاهید  ا 
ک ( او Ibid, p. 4ان د. )ا  اندا ه کرده شیفقه را دچار تورم ب ن،یا  اندا ه بر فروع د  شیب دیبا تأ
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 یعالم ه طباطب ائ ریفس ا  ت یاا وال زیالسالم( و ن رمایامام باار و صادق )عل ثیپش ا  نقل احاد 
آن اس ت.  یب اطن ۀجنب  م انیو ا نی د  ی  و اجتم اع یظاهر ۀکه اسالم جنب ردیگیم مهینت نیچن

(Ibid, p. 8سپش ط )ظ اهرگرا ب ه  یمطلب دارد که علم ا نیا یمفصل، تالش در القا یبحث ی
 اسالم به دورند.  یباطن ۀجنب یعنی مانیاسالم توجه دارند و ا  ا

 یو عالم ه مملس  انی اخبار ا  س وی  ییدوره ب ود ک ه ظ اهرگرا نی در ا ،معتقد است او
آنر ا ب ر  ت رشیاما تمرکز ب ،مباحث مربوط به اعتقاد نبودند یگرچه ناف انیمتداول شد و ظاهرگرا

مح دود  ییهم علم در ظ اهرگرا بیترت نی( به اIbid, p. 75اوامر خداوند بود تا خود خداوند. )
 یامام و دور یعنی یعیدر تمرکز بر اختصاصات ش یسع یی دایبا سن مخصوصاا  مانیشد و هم ا

 (Ibid, p. 245داشت. ) تیو معنو  مانیا  خداوند و ا
ام ام در  ینیجانشموووعات رشد کرد و  عهیفقه شدهد که چطور  حیتوو ،تالش دارد او

ا  جمل ه  زیرا ن یران دیاول و شر دیاو شر .به فقه داده شد تیمصر  خمش و نما  جمعه و وال 
ک ه  ش ماردیم  یر یفق نیرا اول یکرک ،( و به نادرستIbid, p. 81) کندیم یمعرف انیظاهرگرا

 دیکه ناتوان ا  اجتراد است، با یکس بت،یو در  مان غ اندعام امام  مان ئبانفقرا نا ،اظرار کرد
ا   یعیکار آمد و چرخش تفکر ش یرو ی مان بود که مملس نی( در اIbid, p. 86کند. ) دیتقل

متعص ب  یرا ف رد ی( او عالم ه مملس Ibid, p. 249شکل گرف ت. ) ییگرابه امام ییخداگرا
را به نف  حاکمان ظالم  ثیکه احاد کند  معرفی می یرحم و کس یب ر،کور، نان به نرخ رو  خو 

 ،یمملس  ۀ( او خ انوادIbid, p. 149ش د. ) انیمنم ر ب ه س قوط ص فو  زی ن ت ایجعل کرد و نرا
. ده دیرا مورد بحث ارار م «بحاراالنوار» تیو در نرا ،یکتب مملس ،یمملس یمناصب رسم

(Ibid, p. 150-170) 
و مع ار   ثیح د ۀدرب ار  عالمان مخصوصاا  نیا  پرکارتر  یکی یشك عالمه مملس بدون

ص احب نظ ران در  یهرچند برخ  م،یبدان یبه تفکر اخبار لیاست. اگر هم عالمه را متما ینید 
( ظاهرگرا خواندن او اجحا  است. عالمه خود را 669، ص 6392 ،یدارند )برشت دیترد  زین نیا
، 0، ج 6389 ان،ی )جعفر « س تو وس ط ا نیب  نیباب، ب نیدر ا ریمسلك حق» داند؛یم روانهیم

گ ردآوردن  یاص د عالم ه مملس  ،گف ت دی در بح ار با فیوع اتینقل روا ۀ( دربار 595ص 
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، 6623 ،یا  کتب اربعه اس ت. )مملس  ریغ ی( است ا  منابعحیو صح فی)اعم ا  وع یاتیروا
ب  وده اس  ت.  یالمع  ارف  رةی  دا یار   ر نه  د  عالم  ه ف  راهم آورد ق  تی( در حق68، ص 6ج

 اتی روا نی دارد ک ه ص حت ا حیتص ر  یدر م وارد ی( عالمه مملس66، ص 6380 ان،ی)جعفر 
 یت یاطع» :دی گو یخلقت ارواح ابل ا  اجساد م  ثیحد ۀنمونه، دربار برای است؛  دیمورد ترد 

ندارد و نقل م ا  ودا  أجساد وج شیراج  به خلقت أرواح دو هزار سال پ اتیصحت روا ۀدربار 
 گ رید  یدر ج ا نیچن ( هم066، ص 5، ج6623 ،ی)مملس« ستهم به خاطر حسن ظن به آنرا

ن دارم و عل م آن را ب ه اه ل آن  اتی روا نی بط الن ا ای صحت  ۀدربار  یمن حکم» :سدینو یم
مختل ف ا   یهاکت ب و نوش ته ی( جم   آور61، ص 06، ج6623 ،ی)مملس «کنمیواگذار م

را ب  ه ش  رق و  یاف  راد ،ده دیم  حیتوو  شانیاست. ا میعظ یخود کار اسالمسرتاسر عالم 
و ب ه اص فران آوردن د. ردند ک یآوررا جم  عهیش  یثیآرار حد یهاغرب جران فرستاد تا نسخه

 (6، ص 6، ج6623 ،ی)مملس
 یه اشیداش ت. چ را ک ه گرا زی ن یادی    دی فوا زی ن یعالمه با دول ت ص فو  یهمکار

و  تیب ر ه دا یمبتن  یاجتماع خ ود را ب ه یج ا  یجامعه به تدر  ۀناکارامد در ادار  ۀمآبانیصوف
 ۀک ه در ادار  افتی فرصت ها انزوا و اختفاءپش ا  ارن ینظارت علما و فقرا سپرد و فقه ج عفر

 یا  موارد علما مانع یاری( در بس06، ص6319 ،ی. )مسمدجامعندینما نقش یفایا عهامور جام
 ب  ه را یفص ل «اةی الحنیع»الم ه در بودن د. ع یش اهان ص فو  یطلب و عش رت یبرسر بولروس

و ع  دل و جودش ان اختص اص داد و آن ان را ا    شانی و معاشرت نم ودن ب ا ا نیسالط اح وال
را  «تی آداب سلوک ح اکم ب ا رع»نام ه ب یفارس یمستقل ۀاو رسال .کندیکارها من  م یاریبس

 یحم ام مانیبود که شاه سل یإرشادات مملس ریرأ( با ت063، ص6382 ،یمحمدنوشت.)سلطان
ا  ام الک  یب خش ن،یحس سلطان( و شاه65، ص6318 ،ی)بالغ یرا واف کتب عالمه مملس

، ص 6360 ،یک رد. )مملس  ین ید  عل وم بطال نهیو هز  «بحاراالنوار» فیتأل را واف شیخ و 
دس تگاه ک ه در  یامث ال مملس »ب اره فرم ود:  نی )ره( در ا ینیروست که امام خم نی( ا  ا63
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آنر ا را کش اند در مدرس ه و  .ک رد هیرا آخون د ک رد، ن ه خ ودش را ص فو  هیبود، صفو  هیصفو 
 (8، ج 6318 ،ینی)خم«. دانش

 ی ۀاول یو فق ه، مم ام  رس م ثیح د ون دیپ»من اب   یروش ش ناخت یهاجمله پهوهش ا 
کت ب اربع ه » یشناسمقاله به روش نی( او در ا6389 و،یاست. )گل ویرابرت گل «هیامام ثیحد
 یفقر  ا ی ن ریرأرا تح ت ت  عهیش یثیممام  حد یجم  آور ویپرداخته است. گل «هیامام یثیحد

دل مش غول  عتیش ر  ریب ه فق ه و تفس  یمتفک ران ام ام ک ه نیا  ات: به موادیگو یو م داندیم
 و،ی . )گلختندیر یرا پ یبندارائه و دسته نش،یا  گز  یاتا ه یراهکارها ثیجامعان احاد  ،شدند
و تض  اد  ین  اهمگون ،و استبص  ار ت  الش دارن  د بیتر  ذ یه  اکت  اب ( مخصوص  اا 0، ص6389
 یب ه بررس  وی ( س پش گل6، ص6389 و،ی را حل کنن د. )گل عهیش یدرون اتیروا نیب یاحتمال

 .  نموده است لیهر کدام را ذکر کرده و تحل ثیو احاد  پرداختهدر کتب اربعه  ممیت اتیروا
 عهیش  ی ۀک الم اول»با نام  «یالکاف»ا  کتاب  یبخش یدر بررس مادلونگ ۀمقال ،گرید  ارر

 (Madelung, 2013است. ) «یدر کتاب الکاف یو تعمق یامام
. او کن دیآغ ا  م  یخص وص اص ول ک افه ب  «یالکاف» یمقاله را با معرف نیا مادلونگ

نکردن د. تنر ا ب ه  فیرا ت ال ینداش تند و خ ود کت اب شیامامان جلس ات م نظم ت در  :دیگو یم
 یهس تند ت ا آغا گران ه و برخ  یواکنش  ت رشیائمه ب  ثیاحاد  نیبنابرا ؛دادندیواالت پاسخ مئس

( مادلون گ Madelung, 2013, p. 465ش وند. ) یبا شناس دیاهستند که ب یاهیتق زین ثیاحاد 
ب ر  اتی روا نی ا  ا یعقل در برخ  تیاولو  ،دیگو یم یاصول کاف اتیا  روا یپش ا  نقل برخ

رو  نی( ا  اMadelung, 2013, p. 466به معتزله دارد. ) هیاول  یکالم تش یکینشان ا  نزد  یوح
 یبش ر یعق ل معم ول ،آم ده اتی روا نی در ا هک یعقل :ندیگو یشناسان معاصر مخیتار  یبرخ

 ۀدرب ار  اتی روا نی ا ۀو ائمه داشتند. ب ا مطالع  ایاست که تنرا انب یفوق بشر یبلکه عقل ؛ستین
 یبه سمت آن ان اتف اا یریو شاگردانش ا  معتزله و سوگ دیمف خیااتباس ش ،گفت توانیعقل م

 یتفک ر معتزل  دأیی واالت ب ه تئس  ب هدر پاس خ  زیبلکه امامان ن ؛نبوده است  یدر تش نهیبدون  م
ص فات  ۀدرب ار  ثی احاد  ی( مادلون گ س پش برخ Madelung, 2013, p. 468پرداختن د. )

را ب ه بح ث  یالر  تی رو  ،یعل م الر  ،یب ودن، ا درت، ک الم، اراده الر  ءیخداوند مانند ش
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ان  د. تفک  رات ا  معتزل  ه ااتب  اس ش  ده نی  اس  ت ک  ه ا نی  او ا یکل   یری  گ م  هیگذاش  ته و نت
(Madelung, 2013, p. 468-471) 

اس  ت.  ومنی  ا  ان  درو ن« بخ  ش اول یو ط  ب اس  الم یعالم  ه مملس  » گ  رید  ۀمقال  
(Newman, 2003ن )ا  چن د  ری ب ه غ :دی گو یم  یعالم ه مملس  یمقاله با معرف نیدر ا ومنی

شناس ان ب وده اس ت.  رانی است که همواره مورد اتر ام ا یکس یخر، عالمه مملسأمستشرق مت
(Ibid, p. 372ن )آن در فرهن گ  ریرأو ترجم ه و ت  نوسیطب ج ال ۀبار در یاسپش مقدمه ومنی

 :دیگو ید و منکمی اشاره  عهیاهل سنت و ش نیدر ب ثی. او به تفاوت حدکندیارائه م یاسالم
 نیدر ب  یطب  ثی و وج ود احاد  ثیب ه عن وان ح د انیعیش  نیابول سخنان امامان در ب به سبب

 ومنی ( نIbid, p. 377برخوردارن د. ) یکمت ر یطب  ثی س خنان امام ان، اه ل س نت ا  احاد 
. نق ش ده دیدست م ه ب «بحاراالنوار» 36و جلد  «االئمهطب» یهامفصل ا  کتاب یگزارش

متون ب ا ط ب  نیا  ا یبرخ یو وفادار ک،یا  تفکر هلن ثیاحاد  نیا یریپذ ریرأالب در بدن و ت
ب ه آنر ا  اتی روا یآم ار یمقاله و من بررس  نیدر ا ومنیاست که ن یا  جمله مطالب نوسیجال

درد و ع دم  ب ر تحم ل ریائمه دا یتفکر طب نکهیبر ا یرا مبتن یبرخ دگاهید  ومنی. نکندیم اشاره
 ثی و ب ا اس تناد ب ه احاد  م ی ده دم ورد نق د ا رار  ،که امکان دارد ییدرمان تا جا یرجوع برا
 .  شودیرابت نم عهیش ثیبا توجه به احاد  دگاهید  نیا :دیگو یمختلف م

 یو ط ب اس الم یعالم ه مملس »ب ه مق االت  ت وانیم کردیرو  نیبا ا گریجمله آرار د  ا 
 ه،ی گذش ته اب ن بابو  یابی با  ( »Newman, 2009« )در بح اراالنوار هیذهب ۀ)بخش دوم(؛ رسال

و  ومن،ی  ( ا  ان  درو نNewman, 2012) «یو گفتم  ان ط  ب در عص  ر ص  فو  یب  اار مملس  
: انیس لموا ۀو اوائ ل دور  هی آل بو  ۀدر دور  یوف ادارو  یآش ت»تح ت عن وان  ینکاوسکیمارس
 ( اشاره کرد.Marcinkowski, 2001) «یمحمد بن حسن طوس ۀو  مان ی ندگ
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 منابع یقیمطالعه تطب کردیرو. 5
افک  ار و  یو با شناس   فیتوص   یه  اروش ۀا  جمل   ه  اش  هیاند نیب   یق  یتطب ع  اتلمطا

چن د ممموع ه ب ه  ای دو  قی و تطب س هیروش پهوهشگر تالش دارد ب ا مقا نیهاست. در اشهیاند
در  کردیرو  نی. چند ارر با ادینائل آ یثیممام  حد یریگها و علل شکلدرباره تفاوت یاهینظر 

ا م و  نیب » ۀمقال  :ا  جمل ه ؛اس ت یااب ل با شناس  شراانمستا  سوی  عهیش ثیمطالعات حد
ک ه  ومنی ا  اندرو ن «یو نعمان ینیکل دگاهیدر د  بتی: غیو نعمان ینیکل دگاهیدر د  بتیغرب غ

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

 راج   ب هام  ۀمدرس ظاهراا  :دیگو یم ومنیداشته است. ن دیکأ آنان ت تیبر اهم اریبس یکه نعمان
 ؛ ام ا در آنوج ود دارد بتیغ ۀدربار  ثیحد 03 یدر کتاب کافمسئله داشته است؛ چون  بتیغ
این در حالی  نواب چرار گانه نشده است و ای بتیامام در  مان غ ریسف ایبه نائب  یااشاره چیه

نش انگر  نی . ااست شده تیروا یدر کاف تیروا 1599 هایاشعر مخصوصاا  هایا  اماست که 
در  یتفک ر ۀندینما یشاگردش نعمان کهی در حال ؛ستهایدر نزد ام بتینبودن طول غ یاطع

شماره شده درب اره  تیروا 65شماره نشده و  تیروا 92 یکه حاو سدینو یم یخارج ا  ام کتاب
دو  ی. نعمانپردا دیم ینعمان ثیاسناد احاد  یسپش به بررس ومنی( نIbid, p. 95است. ) بتیغ

 یعن ی تیروا 55 یراو هایام ریاما غ ؛را نقل کرده بتیغ ۀدربار  یموجود در کاف ثیسوم احاد 
 نی در ا یو نعم ان ین یکل اتیروا ی( تفاوت اصلIbid, p. 96. )نداینعمان اتیدرصد ا  روا 50

 هایام ریخود را ا  غ اتیروا ترشیب یو نعمان هایخود را ا  ام اتیروا ترشیب ینیاست که کل
کت اب  اتی ا  روا یگزارش  یق یسپش به ط ور تطب ومنی( نIbid, p. 100کرده است. ) تیروا

ب ر  دی کأ ت ینعم ان اتی ( رواIbid, p. 103. )ده دیم  ینیکل یا  کاف بتیغ اتیو روا ینعمان
ب ه  دهی عق نی آنر ا را ب ه خ اطر ا گ رانید  یدارد که حت  انیعیش یبرا بتیامتحان و فتنه بودن غ
 ارار گرفت ه دیکأ مورد ت ینعمان اتیدر روا انیعیش فهیو وظ بتیغ تیماه .سخره خواهند گرفت

 (Ibid, p. 106شد. ) یریگیپ زین ینیصدوق و کل خیش ا  سویبعدها  است،
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اس ت. « ام و بغ داد یثیگفتمان حد  ؛یتش یریشکل گ»کتاب  سندهینو  نیهم گرید  ارر
(Newman, 2000محور اص ل )ین یکل «یک اف»س ه کت اب   یق یتطب ۀکت اب، مطالع  نی ا ی، 
ار ام« بصائر الدرجات» است که هر  نیا سندهینو  یۀاست. فرو یاحمد برا« محاسن»و  یصف 

ا رار  انی جر  کی در  زی ن یلح ا  فک ره پش ب ؛اندافتهی نمونشو و  طیمح کیسه محدث در 
 ان هیگراعقل یا  مب ان تی به حما ان،ینوبخت شانیبغداد و در رأس ا انیعیش ،اما در مقابل ؛دارند

 پرداختند. گرید  یو دستگاه حاکمه ا  سو  ییمعتزله ا  سو 
ا  ش رر ا م ک ه   یبر ارائت را شانی. اکندیم میدو جو متفاوت ا  ام و بغداد ترس ومنین

خرده گرفته و معتقد است ک ه  ،کردهیرا ا  شرر اخراج م یافراد یمحمد اشعربندر آن احمد
آن اس ت ک ه  انگری ب ه ا م، ب یو با گردان دن و یا  خص ومت ب ا برا  یاش عر یعلن یمانیپش

م در ام آن ۀاختالفات اواخر سد بلک ه ا م و  ؛اندکه متأخران انگاش ته است نبوده قیادر عمسو 
را در  یام ام یثیبر آن شد ت ا مکت ب  ح د ینیکل ن،یبنابرا ؛اندداشته یکسانیبغداد هر کدام جو 
 کی ک ار ا   نی ب ا ا ی. ودی نما یزیر  هیپا ،که در ام متداول بوده است یبغداد به همان شکل

 گ رید  یو ا  س و  دیکشیسردمدار آن بودند، به چالش م انیرا که نوبخت یماما ان  یگراسو، عقل
ن ا د عل م م  ۀعمد یثیدر مقابل جوام  حد در  ین یک ه کل یاتی روا م هی. در نتک ردیاهل تسن 

 060تم ام  ،است یبغداد را هد  ارار داده است. او مدع انیعیش ماا یکتاب خود گنماند، مستق
( او ب ا ذک ر 080، ص 6385 ومن،یدارند )ن یزیستعقل شیراگ زین یکاف دیکتاب التوح تیروا
 یآن جر ان ذاتاا  عهیکه سرشت ش ردیگیم مهیو ... نت یطلب استیو ر  ایمذمت دن ۀدربار  یاتیروا

 ،معتقد است ینیا  جانب کل انیگراعقل لیتعد ۀدربار  ومنی( ن386، ص 6385 ومن،یاست. )ن
فقه عق ل یبر ناتوان یاو مبتن دگاهیا  د  یناش ینید مسائل  اتیبه جزئ یدر فروع کاف ینیورود کل

( او ب ه ط ور تعم ب 389، ص 6385 ومن،ی اس ت. )ن یجزئ  یأم ور فقر  نیچن ۀگرا در عرص
نس بت  ینینکوهش آشکار کل ۀعقل را نشان ۀکتاب دربار  یدر ابتدا ثیحد 36ذکر  ،یزیبرانگ

، ص 6385 ومن،ی . )نداندیبغداد م ی( و مخاطب آن را علما080، ص 6385 ومن،یبه عقل )ن
369) 



 921 | نیقیفر ریدر تفاس عهیش یثیمستشرقان به منابع حد کردیرو یبررس
 

 

( و نوشتن کت اب 655، 389، 18، ص 6385 ومن،یدر بغداد )ن ینیکل ۀسال ستیااامت ب
 یأص حابنا ف  خیش »ا  عب ارت  ینیکل یدر معرف یاابل منااشه است. نماش انیخطاب به بغداد 

او در  ین ام( استفاده نموده که دال بر صاحب311، ص6365 ،ی)نماش« وجررم و یواته بالر
به بغداد را ن امعلوم  ینیکل با گشتی مان مسافرت ب زین یو حسن انصار یمعز ریاست. ام یر

اب ل ا   ی( و  مان آن را کم Amir-Moezz, 2016, p. 129مکه )  یارتیسفر    و آنرا محتمالا 
ب ه بغ داد  یا  ر یکاف ،انداند. آنرا گفتهحدس  ده ینیتنرا دو سال ابل ا  وفات کل یعنی 301

 چی: در ه دی گو یم  یرمع زیام نیچن ( همIbid, p.128) گردید. شیآورده شد و در آنما تدر 
ا   ،ها در بغداد اتفاق افت ادسال نیکه در ا یدر حوادث مرم ینیدخالت کل ۀا  مناب  دربار  کی

ا  نواب اربعه  تیو روا داریارتباط و د  ای یحالج، حوادث مربوط به شلمغان هیجمله حکم بر عل
در بغ داد باش د.  ین یا  نب ود کل یح اک دی( ک ه ش اIbid, p.146نشده اس ت، ) یااشاره چیه

را ا   یالک اف یا  مح دران ر یبرخ  ،ده دینش ان م  هیالفق ۀخیسخن صدوق در مش ن،یچنهم
 نی ( و ا536، ص 6، ج6626ان د )ص دوق، کرده تی ص دوق روا خیش  یو برا افتیدر  ینیکل
ک رده  شینگاش ته و ت در  یدر ر ک هکت اب را ن ه در بغ داد  نی ا ینیکل که نیاست بر ا یلیدل

 یک ه برخ  یدرح ال ؛دان دیگ را م به غلو و اهل بغ داد را عق ل شیاست. او اهل ام را با گرا
، 6666 د،ی . )مفکنن دیم  فیاخت ائمه توصاهل ام را مقصر در شن هیامام یها ا  ادماگزارش

 (636ص 
نیالدجمال یشناخت ثیبه روش حد ینگاه» ۀمقال یثیکتب حد یقیتطب ۀمطالع گرید  ارر

 یاو و برخ  یه ادگاهی است ک ه د  نی( نوشته اسما افسرالدAfsaruddin, 2010« )طاووس ابن
 مطالعه کرده است.  یقیاهل سنت را به طور تطب ثیعالمان حد

ا   کی ه ر  نیچن مو ه  ثیاو را در نق د ح د طیاب ن ط اووس و ش را دگاهید  نیافسرالد
ک ه چط ور اب ن ط اووس  ده دیاو در چند نمونه نش ان م  .کندیم انیاصطالحات مذکور را ب

 ی( او ب ه بررس Afsaruddin, vol. 3, 2010, p. 365دانسته است. ) فیرا وع ثیاحاد  یبرخ
 یرا معرف  رهیچ ون اب وهر  یانی و راو   دپ ردام ی  اووساب ن ط  دگاهیا  د  «یمشو  ریط» ثیحد

( طب ق گ زارش Ibid, p. 366. )ش وندیش مرده م  فیابن ط اووس و ع دگاهیکه ا  د  کندیم
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 ؛بلکه وراات مر م اس ت ؛ستیمرم ن یبودن راو یسن ای عهیابن طاووس ش دگاهیدر د  نیافسرالد
 ی ن ان راو ۀدربار  یاو بحث نیچن. همکندینقل م ثیا  اهل سنت حد یاریبس انیلذا او ا  راو 

او  دگاهی و منزلت ا  د  ریغد ثیحد ی( و سپش به بررسIbid, 367ابن طاووس دارد ) دگاهیا  د 
 (Ibid, 368-370. )پردا دیابن حاجز م زیو ن

  جاینت. 6
 یکل  یای در آغ ا  اس ت و هن و  جغراف یغرب  یدر مراک ز علم  عهیش ثیحد مطالعات

ا   یموووع در ارون گذش ته ناش  نینشده است. عدم اابال مستشراان به ا یمعرف عهیش ثیحد
 ،یفیتوص  یمنب   شناس  ،یانتش ار یکردهایشروع ارتباط آنرا با مناب  اهل سنت بوده است. رو 

مطالع ات ب وده اس ت. ب ا  نیآنان در ا یکردهایا  جمله رو  یقیو مطالعات تطب ،یروش شناخت
ا  نگاه کتب اهل سنت، رجوع به من اب  دس ت دوم، ع دم اط الع  هعیکتب ش ۀحال، مطالع نیا

ا  ع دم  یاشکال ناش  نیا  ا یآرار است. چه بسا، بخش نیا یهاصهیا  مناب  ا  جمله نق حیصح
 است.  ییاروپا یهابه  بان  یعالمان تش یا  سو  یعیمناب  ش یمعرف

 ای مق دس، بلک ه ب ه عن وان منبع ی ادب ی  ینه به عن وان مت ون ث،یمستشراان به حد نگاه
متن آن و سرمنشأ احتمالی آن محقق شود.  خچهیشود تا تار  لینقادانه تحل دیاست که با یخیتار 

نقادانه مشابه  ب ان ش ناختی  هایلیدر معرض تحل گریهم مانند هر متن د  ثیحد ،آنان معتقدند
. با توج ه ب ه ستیدسی برخوردار نتق ایمنزلت خاص  چیا  ه دیگر حدیث بارتبه ع .ردیارار گ
، «بصائر ال درجات»، «هأاصول اربعه م»مانند  عهیش یۀکتب اول ،گفت دیبا عهیش ثیحد ۀهندس

 ثیح د خیا  تار  ییهابخش «بحاراالنوار»و  انیو عقائد اخبار  هاهدگایو د  «یکاف»، «محاسن»
 یفیتوص  یگرفت ه اس ت. روش شناس  ارارپهوهان  عهیا  همه مورد توجه ش شیاست که ب عهیش

تنر ا  گ ر،یمخاطب ان د  ینوشته شده و برا یمخاطبان غرب یبرا یدر اصل، مقاالت یثیجوام  حد
گ  اه ییدر ح  د آش  نا  یو روش شناس   نیمس  لم یثیمستش  راان ا  مطالع  ات ح  د یه  ایب  ا آ

 ۀخت یفرهپهوه ان  ثیح د یب را یمق االت نیرو، چن  نی ا  ا ؛خواهد بود دیآنان مف یهاپهوهش
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در اال ب  ،یاس الم نیش یپ ش ورانیآراء اند لی و تحل یمسلمان، ممکن اس ت در ح د ب ا خوان
 ۀارائ  ن،ین و  یپهوهش  یهاوهیا  ش  یاما مستشراان با بررمند ؛متفاوت، اابل توجه باشد یاتیادب

و  لی تحل ،یگ ردآور ۀن یرو در  م نی ا  ا ؛کنندیخود را جذاب م یهانظامند مطالب، نگاشته
 برخوردارند.  ییهاتیمطالب ا  دات و گاه خالا ائهار 

مرم و م ورد توج ه  یممام  که ا  محورها یو روش شناس یخیتار  یلیتحل یهابحث اما
 یاست که لزوم بررس  یو فن قیدا اریبس یاست، شامل مباحث عهیش ثیحد یمستشراان در بررس

اس الم  یبع د یهامناب  مورد استفاده نسل نیا که نیاست. چه ا ادی   اریبس طهیح نیو نقد در ا
در ام و بغ داد و کوف ه  یثیتفکر حد یقیتطب یبه بررس ترشیب ومنی. آرار نردیگیشناسان ارار م

 نیچن ص غرا و ن واب اربع ه و ه م بتیبا غ ینیکل ارتباطاابل توجه است.  اریپرداخته است، بس
 نیت ر در صدد اربات آن اس ت. مفص ل ومنیاست که ن یام و بغداد ا  مطالب یهادگاهیتقابل د 

را  انی اخبار  ۀدرب ار  لی تحل نیتر و پرحمم یا  کتاب کاف ومنیرا ن ییمحتوا فیگزارش و توص
 . است در کتاب خود انمام داده ویرابرت گل
م وارد،  نی دنبال ش ده اس ت. ع الوه ب ر ا نیو افسرالد ومنیدر آرار ن زین یقیتطب کردیرو 

ک ه ب ه  ثیا  ح د ییه ادر آرار متعدد ب ه جنب ه عهیش ثیحد یخیتار  فیکلبرگ اوافه بر توص
 پرداخته است ،مربوط است یمباحث اعتقاد

 یس اختار کل  عه،یش ثیهنو  حد ،گفت دیدر غرب با عهیش ثیحد ۀدربار  ،یطور کل به
خاورشناس ان  اتی ا  آن در ادب یدرس ت ریارار نگرفته اس ت. تص و  قیو تمام ابعاد آن مورد تحق

 نیچن خ اص و ه م یه اا  تخصص  ودهنگام آنان در ح و ه یناش یتا حد نینقش نبسته و ا
 یه اا  دانش گاه یاریدر بس  یشناس  عهیش  یحت  ایو  یناسش ثیحد یتخصص یهانبود رشته

 است.  یغرب
 اتی نظر  ۀمن اب  و ارائ  لی تحل یب را یو اجتم اع یعلوم انسان نینو  یهاا  روش استفاده

 یه اا  راه یک یآن ان اس ت.  قی مناب  ا  جمله نقاط مثبت روش تحق یریگشکل ۀنحو  ۀدربار 
کت ب  یآمار یو بررس یقیتطب ۀمطالع سندگانیحاکم بر نو  طیفضا و شرا ۀدربار   یبه نتا دنیرس

 شده است.  یریگ یا  مستشراان پ یبرخا  سوی است که  یثیحد



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 932
 

 

 

 منابع. 7
 . 6365 برشتیو ارد  نی، فرورد 5 ۀشمار  شه،یاند رانیک ،یروا، اعتقادات عالمه مملس ،یاستاد .6

 . 6318 ،ینیو نشر آرار امام خم میتنظ ۀامام، ترران، مؤسس ۀفیق(، صح6629)م.  یموسو  اللهدروحیس ،ینیخم امام .0
نمف،  ،یمکتبة فخراو ث،یاالجا ات و تراجم رجال الحد یف نیق.(، لؤلؤ البحر 6686بن احمد )م.  وسفی ،یبحران .3

6609 . 
 . 6386ترران،  ز،یانتشارات ماه ر  ،یصالح یمان ۀترجم ان،یرانیا انیدر م کسالی ل،یادوارد گرانو  براون، .6
 م. 6669دارالمعار ، ااهره،  ،یاالدب العرب خیکارل، تار  بروکلمان، .5
 . 6318دفتر چرارم،  عه،یش ثیحد راثیم ۀممل ،یعبدالحمت، شرح احوال عالمه مملس ،یبالغ .6
 . 6392ام،  ان،یو دانشگاه اد  ثیدارالحد ،یگریاخبار  م،یابراه ،یبرشت .1
، تابستان 88 ۀشمار  ها،یخاورشناسان، مقاالت و بررس یهادگاهید  یقیتطب یدر بررس ثینقل حد یهافروغ، سنت پارسا، .8

81 . 
 . 6363ترران،  ام،یکشاور ، انتشارات پ میارن نرم، ترجمه کر  انیا  همرت تا پا رانیاسالم در ا چ،یپاول ایلیا ،یپطروشفسک .9

 . 6385،  مستان 30 ۀآسمان، شمار  هفت ،یمحمد حسن مظفر محمد ۀاهل الکساء، ترجم رةیماهر، س جرار، .62
 . 6380 زیی، پا82مشکوة، شماره  ،یرةالمعارفینگاه دا یۀرسول، بحاراالنوار ا   او  ان،یجعفر  .66
 . 6389پهوهشگاه حو ه و دانشگاه، ام،  است،یفرهنگ و س نیدر عرصه د  هیرسول، صفو  ان،یجعفر  .60
 . 6381و اواا ، ام،  ثیدارالحد ،ینیرقةاالسالم کل یالملل نیکنگره ب یا  مولفان، کتاب ممموعه مقاالت فارس یجمع .63
 . 6381ام،  ،یشناس عهیش ۀ بان، موسس یسیپهوهان انگل عهیو ش یپهوه عهیش ا،یغالم اح ،ینیحس .66
 . 6369)ممموعه مقاالت(، دانشگاه مشرد، مشرد،  ،یطوس خیش ۀهزار  ،یعل ،یدوان .65
 . 6389،  مستان 58 ۀشمار  ث،یمستشراان، علوم حد یهادر نگاشته یپهوه ثیحد ،یعل راد، .66
 . 6366ترران،  ر،یکب ریانتشارات ام ران،یجستمو در تصو  ا ۀدنبال ن،یکوب، عبدالحس نی ر  .61
عالمه محمد باار  یاسیس یبر  ندگ یمرور یبا حاکم جائر در نگاه عالمه مملس ی، همکارابوالفضل ،یمحمد سلطان .68

 . 6382، تابستان 02ۀشمار  ،یحکومت اسالم ،یمملس
، یو مطالعات فرهنگ یپهوهشگاه علوم انسان ،یدوا ده امام ۀعیو اصول اعتقادات ش یشناسان غرب عهیش م،یپور، مر  صان  .69

 . 6393ترران، 
 ق.6666 د،یدارالمف روت،یب د،یعصام عبدالس قیتحق ،یةاالمام نید  یاالعتقادات ف ،یمحمد بن عل صدوق، .02



 933 | نیقیفر ریدر تفاس عهیش یثیمستشرقان به منابع حد کردیرو یبررس
 

 

 ق.6626 ،یام، نشر اسالم ،یاکبر غفار یعل قیتحق ه،یالفق حضرهی______، من ال  .06
 . 6966، ةالمستشراون، دارالتعار  بمصر، ااهر  ب،ینم ،یقیعق .00
ام،  ،یالنمف یالمرعش ةاللهیمکتبةآ ،ینمف یالله مرعش تیآ ۀ، با مقدمادوارد، اکتفاع القنوع بما هو مطبوع کیفند .03

 ق. 6629
 ۀدر کتاب ممموع ،یدوا ده امام ۀعیش یثیحد یهادهیگز  نی: نخستیو الکاف ینیکل ستف،یکر  ،یکاوسک نیمارس .06

 . 6381و اواا ، ام،  ثیدارالحد ،ینیکنگره کل یمقاالت فارس
 . 6363ام،  ت،یآل الب ةمعرفة الرجال، موسس اریمحمد بن عمر، اخت ،یکش .05
 .6319 زیی، پا61 ۀشمار  ث،یعلوم حد ،یمحمد کاظم رحمت ۀترجم ،أةم ةاتان، اصول اربع کلبرگ، .06
ابوعبدالله  ف،یو التحر  لیو مقدمه(، کتاب القرائات او التنز  قی)تحق ،یمعز ریام یمحمد عل یاتان، با همکار کلبرگ، .01

 . 0229 دن،یهلند ل ،یاریاحمد بن محمد س
 .6363 ة،یترران، دارالکتب االسالم ،یق.(، الکاف309)م.  عقوبیمحمد بن  ،ینیکل .08
و  نی، فرورد 606 ۀپهوهش، شمار  ۀنیراد، آ یعل ۀترجم ه،یاخبار امام یرسم یهاو فقه: ممموعه ثیحد وندیرابرت، پ و،یگل .09

 .6389 برشتیارد 
 تا.  یترران، ب ه،یاسالم یۀانتشارات علم ن،یقیمحمد باار، حق ال ،یمملس .32
 ق.  6636ام،  ن،یمدرس ۀجامع یانتشارات اسالم اة،یالحنیمحمد باار، ع ،یمملس .36
 . 6360ترران،  ،یدوان یعل ۀبحاراالنوار، ترجم زدهمیجلد س ۀموعود، ترجم یمحمد باار، مرد ،یمملس .30
 . 6623وت، محمد باار، بحاراالنوار، دار احیاء التراث، بیر  ،یمملس .33
و  31 ۀشمار  ا،یو جغراف خیکتاب ماه تار  ،یدر عصر عالمه مملس رانیا یو فرهنگ یاحمد، تحول علم ،یجامع مسمد .36

 . 6319، آذر 38
 . 6311انتشارات صدرا، ترران،  ،یمطرر دیآرار شر ۀممموع ،یمرتض ،یمطرر .35
 ق.6666 د،یدارالمف روت،یب ،یةاعتقادات االمام حیمحمد بن محمد، تصح د،یمف .36
 . 6356، خرداد 606 ۀشمار  ن،ینگ ۀالمعار  اسالم، ممل رةیبه چند مقاله ا  دا یمحمود، نظر ،یدامغان یمردو .31
 . 6365ام،  ن،یمدرس ۀجامع ،ةعیالش یفررست اسماء مصنف ،یاحمد بن عل ،ینماش .38
، ام، یشناسشیعه ۀسسؤ امین، مو محمد روا  یابوطالب یمرد ۀ، ترجمیتشی  دوا ده امام یگیرشکل ۀاندرو، دور  ومن،ین .39

6385 . 



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 931
 

 

 

40. Afsaruddin Asma. “An Insight into the Hadīth Methodology of Jamāl al-Dīn Aḥmad b. Ṭāwūs”, 
in Mustafa Shah (ed.) The Hadith, vol. 3, p. 361, Routledge, New York, 2010. 

41. Amir-Moezzi & Ansari H. “Muḥammad b. Ya'qūb al-Kulaynī et son Kitāb al-Kāfī”, Studia 
Iranica, vol.38 (2), 2009. 

42. Amir-Moezzi, Ali, Etan kohblberg, Hasan Ansari, The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an: 
Scriptural Sources of Islam Between History and Fervor, Mohammad Translated by Eric Ormsby, 
New York: Columbia University Press, 2016 . 

43. Amir-Moezzi, Ali, Etan kohblberg, Perfecting a Religion: Remarks on al-Kulayn and His Summa 
of Traditions in The Silent Qur'an and The Speaking Qur'an, Translated by Eric Ormsby, New 
York: Columbia University Press, 2016. 

44. Calder, Norman, Mojaddedi, Jawid, and Rippin, Andrew (ed. & Tran.) “Ibn Bābawayh, selection 
from Man lā yahduruh al-faqh on khums, in Classical Islam, A Sourcebook of Religious 
Literature, New York, London: Routledge, 2003. 

45. Chittick WC. As-Sahifa Al-Kamilah Al-Sajjadiyya, a Translation, 1988. 
46.  Chittick, WC, A Shiite Anthology, 1981. 
47. Clarke, Lynda, and Mahmoud Ayoub, Beacons of Light, A Partial translation of, I'lamu 'l Wara bi 

Alami 'l-Huda, by Abu Ali al Fadl ibn al Hasan ibn al Fadl at Tabarsi, World Organization For 
Islamic Services, Tehran, 1986. 

48. Donaldson, Dwight, The Shi’ite religion; a history of Islam in Persia and Irak, Luzac, London. 
1933 . 

49. Donaldson, Dwight, The Shi’ite religion; a history of Islam in Persia and Irak, Luzac, London. 
1933. 

50. Howard, I. K. A., Great Shi'i Works: Al-Kafi' by Al-Kulayni, 1976A . 
51. Howard, I. K. A., Great Shi'i Works: 'Man la yahduruh al-Faqih' by Al-Saduq, 1976B. 
52. Howard, I. K. A., Great Shi'i Works: 'Tahdhib al-Ahkam' and 'Al-Istibsar' by Al-Tusi, 1976C . 



 931 | نیقیفر ریدر تفاس عهیش یثیمستشرقان به منابع حد کردیرو یبررس
 

 

53. Howard, I. K. A., Kitab Al-Irshead: The Book of Guidance into the Lives of the Twelve Imams, 
Tahrike Tarsile Qur'an, Inc. New York, 1982. 

54. Ispahany B., translator & Newman A, editor. Islamic medical wisdom: the T ̣ibb al-aʼimma, 
London: Muhammadi Trust, 1991. 

55. Jarrar, Maher Zuhayr, “Sīrat Ahl al-Kisā’”. Early Shī‘ī Sources on the Biography of the Prophet,” 
The Biography of the Prophet Muḥammad, ed. Harald Motzki. Leiden, Boston, Köln: E.J. Brill, 
2000. 

56. Kohlberg Etan, “Shi‘a Hadith” in Daftary F. and Miskinzoda G. (eds.) The Study of Shiʿi Islam, 
The Institute of Ismaili Studies, London, 2014. 

57. Kohlberg, Etan, "Al - usul al-arba'ami'a", Jerusalem Studies in Arabic and Islam 10, 1987. 
58. Kohlberg, Etan, “Behār al-'Anwār”, in Iranica, 1989. 
59. Kohlberg, Etan. “Authoritative Scripture in Early  Imami Shiism”, Bibliotheque De L'ecoles Des 

Hautes Etudes, Vol, XCIX (99) 1993. 
60. Lawson, Todd, "A 14th Century Shí'i Gnostic Rajab Bursí and his Masháriq al-Anwár," in Ishraq: 

Islamic Philosophy Yearbook, Russian Academy of Sciences, Iranian Institute of Philosophy, No. 
1, 2010 . 

61. Madelung, Wilferd. “Al-Kulayni, Abū Dja’far Muhammad”, in Encyclopaedia of Islam, new 
edition, vol. 5, pp. 362- 363, Brill, 2000 . 

62. Madelung, Wilferd. “Early Imāmī Theology as Reflected in the Kitāb al-kāfī of al-Kulaynī”, In: 
Daftary F, Miskinzoda G, editors. The Study of Shi'i Islam: History, Theology and Law (Shi'i 
heritage series), I.B. Tauris, 2014. 

63. Marcinkowski, Christoph, "Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi‘ite Hadith-Compendium Al-
Kafi: Selected Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi," Islamic Culture 74, no. 1 (Jan. 2000), 
pp. 89-126. 



 6، شمارۀ پیاپی9316سال سوم، شمارۀ دوم، پاییز و زمستان  تفسیرتطبیقیاهیژپوهش | 936
 

 

 

64. Marcinkowski, Christophe, “Twelver Shiite Scholarship and Buyid Domination. A Glance on the 
Life and Times of Ibn Babawayh al-Shaykh al-Saduq”, Islamic Culture (Hyderabad, India), vol. 
76 (1), Jan. 2002 , 

65. Marcinkowski, Christophe, Rapprochement and Fealty during the Buyids and Early Saljuqs: The 
Life and Times of Muhammad ibn al-hasan al-Tusi, in Islamic studies, vol 40, 2001 . 

66. Marcinkowski, Muhammad Ismail. “A Glance on the First of the Four  Canonical Hadith-
Collections of the Twelver-Shiites: Al-Kafi by al-Kulayni, Hamdard Islamicus, Karachi, 
Pakistan, Apr. -Jun. vol. 24 (2), 2001 . 

67. Marcinkowski, Muhammad Ismail. “Al-Kulayni and his Early Twelver-Shi‘ite Hadith-
Compendium Al-Kafi: Selected Aspects of the Part Al-Usul min al-Kafi,”Islamic Culture, 
vol.74, Jan. 2000 . 

68. Maria Massi. “Writing and Resistance: The Transmission of Religious Knowledge in Early 
Shi'ism”, in Daftary, F. and Miskinzoda, G. (editors), The Study of Shi'i Islam: History, Theology 
and Law, I.B. Tauris, 2014 . 

69. McDermot, Martin. “Ebn Bābawayh (Bābūya), Shaikh Sadūq”, in Encyclopaedia Iranica. Vol. 
VIII, Fasc. 1, 1997 . 

70. Merrick, James, The Life and Religion of Mohammed: As Contained in the Sheeah Traditions of 
the HyaT-UL-Kuloob, Boston, 1850. 

71. Newman Andrew J.The formative period of Twelver Shīʻism: Hadīth as discourse between Qum 
and Baghdad, Richmond, Surrey: Curzon; 2000. 

72. Newman J. Andrew. “Baqir al-Majlisi and Islamicate Medicine: Safavid Medical Theory and 
Practice Re-examined”. In Newman AJ, editor, Society and Culture in the Early Modern Middle 
East, Studies on Iran in the Safavid Period. Leiden: Brill, 2003. 

73. Newman J. Andrew. “Between Qumm and the West: the occultation according to al-Kulaynī and 
al-Nuʻmānī”, In Culture and memory in medieval Islam, London: I.B. Tauris, 2003 B. 



 931 | نیقیفر ریدر تفاس عهیش یثیمستشرقان به منابع حد کردیرو یبررس
 

 

74. Newman, Andrew J.The Formative Period of Shi‘i Law: Hadith as Discourse Between Qum and 
Baghdad, Richmond, Surrey: Curzon, 2000. 

75. Newman, J. Andrew. “Bāqir al-Majlisī and Islamicate Medicine II: al-Risāla al-dhahabiyya in 
Biḥār al-anwār”, in Amir-Moezzi, M. A., Bar-Asher, M. M. & Hopkins, S. (eds.), Le Shī`isme 
Imāmite Quarante Ans Après, Turnhot: Brepols Publishers, 2009. 

76. Newman, J. Andrew. “The Recovery Of The Past: Ibn Bābawayh, Bāqir Al-Majlisī and Safawid 
Medical Discourse”, Iran: Journal of the British Institute of Persian Studies, vol. 50, 2012. 

77. Robson, James, - «A shi‘a Collection of Divine Traditions», TGOS22, Glasgow University 
Oriental Society Transactions xxii, 1967-1968, 1-13. 

78. Turner, Colin, Islam Without Allah: The Rise of Religious Externalism in Safavid Iran, Curzon 
Press, London, 2000. 

79. Vilozny R. “Pre-Būyid “Ḥadīth Literature: The Case of al-Barqī from Qumm in Twelve 
Sections”, in: Daftary F, Miskinzoda G., editors. The Study of Shi'i Islam: History, Theology and 
Law, I.B. Tauris, 2014. 

80. Vilozny, Roy, "A Concise Numerical Guide for the Perplexed Shiite: Al-Barqī's Kitāb al-Aškāl 
wa-l-Qarāʾin" in Arabica. 2016. 

81. Vilozny, Roy, “Réflexions sur le Kitāb al-‘Ilal d’Aḥmad b. Muḥammad al-Barqī (m. 274/888 ou 
280/894)” in Amir-Moezzi M. A. and Bar-Asher M. M. (eds.), Le Shīʿisme Imāmite Quarante 
Ans Après - Hommage à Etan Kohlberg, Turnhout 2009. 

82. Vilozny, Roy, “What Makes a Religion Perfect: Al-Ṣadūq's Kamāl al-dīn Revisited” in Amir-
Moezzi M. A., De Cillis M., De Smet D. and Mir-Kasimov O. (eds.), Esoteric Shiʿa: Roots and 
Developments, Bibliothèque de l'Ecole des Hautes Etudes and Turnhout, London 2016 A. 


