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چکیده
اتان کلبرگ ،منتقد شیوۀ پیشین خاورشناسان در بهرهگیری و استناد به منابع غیرشیعی در مطالعات
پژوهی خود بهره برده منابع امامی،
شیعهشناسی است .بیشترین منابعی که او از آنها در مطالعات شیعه
ِ
شامل منابع کالمی ،حدیثی ،تاریخی ،تفسیری و فقهی است .پژوهش حاضر ،با رویکرد توصیفی ـ
تحلیلی و روش کتابخانهای ،در پی پاسخ به این پرسشهاست که کلبرگ در پژوهشهای امامی خود از
کدام منابع امامی و با چه روشی بهره برده است؛ و در این راستا تالش میکند ضمن دستهبندی منابع
امامی مورد استفاده در پژوهشهای کلبرگ ،درستی و کارآیی روش این شیعهپژوه را در بهرهگیری از آنها،
ِ
مورد ارزیابی قرار دهد .در این بررسی مشاهده میشود در همۀ موضوعهای مورد بررسی ،بهرهگیری از
منابع امامی با وجود شمار فراوان منابع امامی ،بهویژه حدیثی ،کالمی و تفسیری ،و اشراف ستودنی کلبرگ
ً
بر آنها ،این منابع عمدتا به گونهای مورد استناد و ارجاع قرار گرفتهاند که ـ هم در موضوع و هم جزئیات
محتوایی ـ کلبرگ را در اثبات و تأیید پیشفرضهای او یاری میرسانند .نادیدهگرفتن برخی شواهد ،خطا
فرضهای گوناگونی مانند
پیش 
در برداشت و توجه اندک به اعتبار منابع یا نویسندگان آنها ،همراه با غلبۀ 
خاستگاه سیاسی شیعه و جعل روایات ،از کاستیهای کار کلبرگ به شمار میرود.
واژگان کلیدی
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 .1بیان مسئله
«شیعهپژوهی» از جدیدترین زمینههای مطالعاتی خاورشناسان به شمار میرود .پیشینۀ این
شاخه از اسالمپژوهی ،به عنوان یک رشتۀ مطالعاتی مستقل ،به زمان پیروزی انقالب اسالمی
ایران برمیگردد .با توجه به موج تأثیر دیدگاههای عقیدتی انقالب اسالمی بر سراسر جهان اسالم،
که بر پایۀ آموزههای شیعۀ امامیه تعریف میشود ،امامیه مرکز توجه و مطالعۀ شیعهپژوهی قرار
گرفته است.
خاورشناسان شیعهپژوه است که بیشتر مطالعات خود را بر شیعۀ
اتان کلبرگ ،از برجستهترین
ِ
امامیه متمرکز کرده و با اطالعات بسیاری که حاصل سالها پژوهش در آثار اسالمی و بهویژه منابع
حدیثی امامیه گرد آورده
امامی است ،مطالب قابل توجهی دربارۀ مسائل کالمی ،فقهی ،تفسیری و
ِ
است .او از منتقدان شیوۀ پیشین خاورشناسان در پژوهش و معرفی شیعه است ،زیرا آنان اطالعات
الزم را با مراجعه به منابع غیرشیعی به دست میآوردند که اغلب تحریفشده ،ناقص ،جانبدارانه و
اندک بود .از این رو ،او بنیان شیعهپژوهی خود را بر این باور نهاده که مطالعه و شناخت شیعه باید در
درجۀ اول با مراجعه به منابع و آثار شیعی باشد و هر گونه استناد و برداشت از منابع غیرشیعی از دقت
و صحت الزم در معرفی شیعه برخوردار نخواهد بود ( .)Kohlberg, 1991, II: 31اکنون این پرسش
شیعی امامی از کدام منابع امامی بهره برده و چه روشی برای
مطرح است که کلبرگ در مطالعات
ِ
بهکارگیری این دسته منابع در پیش گرفته است؟ با توجه به روش او ،یافتهها و برداشتهایش تا چه
حقیقت باورهای امامیه نزدیک بوده است؟ برای یافتن پاسخ این پرسشها ،منابع مورد
اندازه به
ِ
ِ
استفادۀ کلبرگ در بسیاری از نگاشتههای او در مقالهها و مدخلهای دانشنامهها بررسی شد.
اگرچه پژوهشها و نگاشتههایی چند در زمینۀ آثار کلبرگ دربارۀ امامیه در دسترس است،
شیعه شناسان غربی و اصول اعتقادات شیعۀ دوازدهامامی ،1و مقالههای «نقدی
مانند کتاب 
روایی ـ کالمی بر دیدگاه اتان کلبرگ در موضوع تقیه از منظر شیعۀ امامیه»« ،2ترجمه و نقد
مقالۀ از امامیه تا اثنیعشریه»« ،3تحلیل انتقادی نظرات اتان کلبرگ در موضوع جهاد از دیدگاه
 .1صانعپور ،مریم ،پژوهشگاه علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،تهران.1353 ،
 .2معارف ،مجید؛ طباطبایی نژاد ،سیدسجاد؛ میرحسینی ،یحیی؛ علوم قرآن و حدیث ،سال  ،15شماره  ،15پاییز
 ،1352ص111ـ.151
 .3الویری (خندان) ،محسن ،فصلنامه پژوهشی دانشگاه امام صادق ،سال  ،9شماره  ،0زمستان ،9370
ص029ـ.002

 .2دستهبندی منابع در آثار کلبرگ
یکی از برجستهترین امتیازهای کلبرگ در عرصۀ شیعهپژوهی ،بهرهگیری او از منابع فراوان و
متنوع است .این امر ،که به عنوان گردآوری شواهد هرچه بیشتر در یک پژوهش به عمق کارهای
او افزوده و به پذیرفته شدن یافتهها یا دیدگاههایش کمک فراوانی کرده است ،سنجهای برای
گوناگون مورد پژوهش به شمار میرود.
توانایی او در تشخیص نوع منابع برای موضوعهای
ِ
کلبرگ از سه دسته منبع در پژوهشهای خود بهره گرفته  است :منابع امامیه ،منابع اسالمی
غیرامامی شامل دیگر فرقه های شیعی ،سنی و معتزلی ،و منابع خاورشناسان اعم از مسلمان یا
اوانی آثار امامی و
غیرمسلمان ،غربی یا غیرغربی .در این نوشتار ،با توجه به اهمیت و فر ِ
تأکیدی که کلبرگ بر بهرهگیری از منابع امامی در پژوهشهای شیعی دارد ،از میان این سه
دسته آثار ،به معرفی ،بررسی و ارزیابی برخی از منابع امامی در شیعهپژوهی او میپردازیم.
 .3منابع امامی
شیعهپژوهی کلبرگ را تشکیل میدهند .منظور از «منابع امامی» آثاری
منابع امامی ،پایۀ 
امامی اثنیعشری هستند و از
است که پدیدآورندگان آنها باورمند و شهره به مذهب تشیع
ِ
ِ
این رو ،در فهرست آثار شیعی امامی دستهبندی میشوند .یکی از نکتههای قابل توجه در
گزینش منابع امامی از سوی کلبرگ این است که اغلب همراه با ارجاعها و استنادها ،به جایگاه
آن اثر یا نویسنده در ادبیات امامی اشاره ـ هرچند کوتاه ـ و تصریح میکند که این منابع یا
نویسندگان آنها ،یا راویان و شارحان آن ها از کسانی هستند که خود از بزرگان امامیه و یا توسط
متکلمان ،مفسران و علمای برجسته و محوری امامیه مورد اعتماد و یا استناد بودهاند .برای
 .1کریمی ،محمود؛ طباطبایینژاد ،سیدسجاد؛ علوم قرآن و حدیث ،سال ششم ،شماره  ،99پاییز و زمستان ،9319
ص87ـ.990
 . 2گراوند ،مجتبی؛ صادقیان دهکردی ،سیداحسان؛ ذهابی ،مجتبی؛ فصلنامه علمی تخصصی پارسوا ،سال ،93
شماره  ،9بهار  ،9313ص923ـ.903
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امامیه»« ،1بررسی آثار و نظریات اتان کلبرگ دربارۀ تشیع امامی» 2و ...که تنها برخی موضوعها
یا مقالههای کلبرگ را مورد بررسی و نقد قرار دادهاند ،اما پژوهشی که بهویژه به دستهبندی،
بررسی و ارزیابی منابع مورد استفادۀ او در مطالعات امامی پرداخته باشد ،مشاهده نشد.
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َّ
نمونه ،در پاورقی مقاله «محدث در شیعۀ اثنیعشری» شیخ مفید را اینگونه معرفی میکند:
«محمد بن محمد الشیخ المفید ،بزرگترین عالم شیعی دوران آلبویه» (.)kohlberg, 1991, V: 39
و یا به نقل و استناد بسیاری از محدثان و مؤلفان امامیه از سیاری میپردازد
( .)Amir-Moezzi and Kohlberg, 2009, 33-38کلبرگ همچنین به ارتباط منابع روایی با
یکدیگر توجه دارد .اصول کافی را منبعی موثق میخواند و اینکه روایتی در بصائر الدرجات
آمده ،اما کلینی آن را در اصول کافی نیاورده ،برای او قابل توجه است ()Kohlberg, 1991, V: 42؛
و بر نقلها و ارجاع های پرشمار بسیاری از مفسران ،محدثان و نویسندگان امامی از سیاری
تأکید دارد (Amir-Moezzi and Kohlberg, 2009, 33-38؛  .)Kohlberg, 1973, 213او به
«جستوجوی خستگیناپذیر» مجلسی برای روایات «اصول اربعمئه» اشاره میکند و بازیابی و
احیای بخشهای مهمی از آنها را مدیون تالش او برمیشمرد (.)Kohlberg, 1991, VII: 137-138
این روش کلبرگ که با آن در واقع نوعی ارزش گذاری و اعتبارسنجی منابع خود را به رخ
میکشد ،اقتضا میکند نیازی به نقد دیدگاههای او بر پایۀ منابع احساس نشود و نقد روشی و
محتوایی آثار او اهمیت نخستین می یابد؛ برخالف آثار بسیاری از خاورشناسان گذشته ،که در
گزینش منابع امامی و غیرامامی در موضوع های مرتبط با امامیه ،اغلب تفکیک درست را انجام
نمیدادند ،و در نتیجه یکی از مهمترین جنبه های بررسی و نقد کارهای پژوهشی آنان بر
«منابع» متمرکز میشد .با این همه ،گونۀ منابع و شیوۀ بهرهگیری از آنان بر توصیفها ،تحلیلها
و نتیجهگیریهای او تأثیر مشخصی میگذارد .از این رو ،ناگزیر باید بخش قابل توجهی از
بررسی و نقد کاره ای کلبرگ را به معرفی و ارزیابی منابع مورد استفادۀ او اختصاص داد.
3ـ .1فراوانی منابع امامی
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کلبرگ به درستی و ـ چنانکه گفتیم ـ بر پایۀ اصرار خود بر لزوم مراجعه به منابع شیعه در
مطالعات شیعه پژوهی ،بیشترین منابع مورد استفادۀ خود را به آثار امامیه اختصاص داده است.
تنوع و فراوانی نسبی در منابع امامی در موضوعهای گوناگون کالمی ،حدیثی ،تفسیری،
تاریخی ،مللونحل و ...را میتوان مهمترین ویژگی کارهای پژوهشی کلبرگ دانست.
اصول کافی ،بحاراألنوار ،کمالالدین ،مناقب آل

در یک شمارش سطحی میتوان دید که
علی بن ابیطالب ،بصائر الدرجات ،المحاسن ،فرق الشیعه ،تفسیرهای قمی و عیاشی ،و کتب
ّ
ّ
رجالی شیخ طوسی ،عالمه حلی و کشی بیشترین مراجعه و استناد را در کارهای کلبرگ داشتهاند.

()Kohlberg, 1991: passim; Kohlberg, 2003: vi-xxix; Gibb, 1960: 371-372; Gibb, 1960: 386-388

به صورت نمونهای و مجمل 1انجام شده است.
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از زاویهای دیگر ،آثار شیخ صدوق بیشترین ارجاعها از نظر تنوع آثار یک نویسنده را دارند ،و
تعداد ارجاعها به بحاراألنوار ،اصول کافی ،آثار شیخ مفید و بصائر الدرجات نیز بسیار چشمگیر
است .در این میان ،سه اثر ّ
مهم روایی امامیه ـ بصائر الدرجات ،اصول کافی و المحاسن ـ بیشتر
ً
مورد توجه خاورشناسان بوده ،که ظاهرا به دلیل پرداختن به آموزۀ بنیادین «امامت» در باورهای
شیعۀ دوازدهامامی است (حسننیا .)078 :9310 ،کلبرگ را نیز میتوان در این دسته جای داد.
در بررسی ّ
کمی منابعی که کلبرگ از آنها بهره برده ،مشاهده میشود که شمار منابع امامی ،فراوان
و قابل توجه است .جدول صفحۀ بعد ـ بهترتیب ـ پرکاربردترین منابع امامی را در پژوهشهای او،
همراه با محتوای آن آثار ،نشان میدهد .چینش منابع در جدول ،بر پایۀ تعداد نسبی ارجاعها و
استنادهای کلبرگ به آنمنابع است .با توجه به اینکه هدف از ترسیم این جدول ،ارائۀ آمار دقیق نبوده،
اوانی نسبی این منابع اهمیت داشته ،شمارش از برخی آثار او
بلکه مقایسۀ اجمالی محتوا و فر ِ
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آنگونه که مشاهده میشود ،محتوای حدیثی و کالمی با  21مورد ،بیشترین تعداد را از میان
اثر نمونه تشکیل میدهند .تفسیرها که اغلب رواییاند ،در جایگاه بعدی قرار دارند.
این چهل ِ
نخست اسالمند که آثار وابسته به سدۀ چهارم
همچنین بیشتر آثار امامی متعلق به چهار سدۀ
ِ
بیشترین تعداد را دارند.
3ـ .2شناخت و چینش منابع
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کلبرگ ،در اغلب آثار ،هنگام مراجعه یا استناد به منابع امامی ،از شناختهشدهترین منابع که
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امروزه مؤلفان و پژوهش گران امامی در بیشتر مباحث حدیثی و اعتقادی به آنها مراجعه
امامی بیشتر این آثار ،نشان از مطالعۀ گستردۀ او در
میکنند ،بهره گرفته است .تنوع و اصالت
ِ
آثار امامی دارد؛ و به نظر می رسد کمتر خاورشناس غیرمسلمانی تا این درجه موفق به استناد به
اینگونه منابع شده باشد .عالوه بر آن ،به محتوای موضوعی منابع توجه دارد؛ به این معنا که
برای هر یک از موضوعهای فقهی ،کالمی ،تفسیری ،حدیثی و ...منبع مرتبط را برگزیده است.
از این رو ،خلط بین منابع در موضوعهای گوناگون که یکی از مهمترین اشکاالت رایج بین
پژوهشهای خاورشناسی به شمار میرود ،کمتر رخ میدهد.
کلبرگ در بررسی هر موضوع اصلی ،به ترتیب زمانی و تاریخی منابع توجه میکند و اغلب
مراقب است که تقدیم و تأخیر آثار یا نویسندگان آنها رعایت شود .با توجه به غالببودن روش
تاریخی در شیعه پژوهی ،توجه به سیر زمانی آثار نقش مهمی در پژوهشهای کلبرگ دارد و به
ّقوت و اعتبار آنها میافزاید .عالوه بر آنکه به خواننده اجازه میدهد برای موضوع مورد بررسی،
بازۀ زمانی سازمانیافته ای را در ذهن خود ترسیم کند .برای نمونه ،در پاورقیهای مقالۀ «تقیه»
ترتیب زمان زندگانی نویسندگان منابع چینش میشوند :او برای ارجاع در موضوع
ارجاعها به
ِ
تقیۀ سلمان از ابوذر به ترتیب از بصائر الدرجات صفار قمی (012ق) ،اصول کافی کلینی
(301ق) ،بحاراألنوار مجلسی (9992ق) ،الرجال کشی (383ق) 1،الدرجات الرفیعه
ابنمعصوم (9991ق) ،نفس الرحمن فی فضائل سلمان نوری طبرسی (9302ق) ،و طرائق
الحقائق معصوم علیشاه (9300ق) نقل میکند (.)Kohlberg, 1991, III: 397
سیر پژوهش کلبرگ در هر موضوع کلی یا جزئی در ارتباط با اعتقادات امامیه ،اغلب
مشخص و دستهبندی شده است .این دسته بندی بنا بر رویکرد او در هر مقاله یا اثر دیگر ،گاه بر
اساس دیدگاهها و برداشتهای فرقههای گوناگون اسالمی است؛ به این صورت که کلبرگ
موضوع اعتقادی مورد پژوهش را عنوان  ،و سپس اعتقاد و رویکرد امامیه نسبت به آن موضوع را
از دیدگاه و برداشت اندیشمندان معتزله ،اهلسنت و یا دیگر فرقههای غیرامامی مطرح میکند.
ً
این بخش از کار او ،که معموال در قالب مقدمه یا درآمد اثر اوست ،به ترتیب زمانی و بر پای ۀ
زمان درگذشت هریک از آن اندیش مندان است .این روش ،از امتیازات آثار کلبرگ است و عالوه
ِ
بر وضوح دیدگاهها برای خواننده ،نشان میدهد که او بر جداسازی دیدگاههای غیرامامی از
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امامی پافشاری می کند؛ نیز بر آن است موضوعها را تنها بر پایۀ آثار و دیدگاههای امامیه بررسی
و نتیجهگیری کند.
3ـ .3منبعیابی

از دیگر جنبههای بااهمیت مطالعات کلبرگ ،منبعیابی از دل آثار است؛ به این معنا که تالش
کرده از البهالی نوشتههای منابع ،آثار مکتوب امامی را بازشناسی کند .این کار عالوه بر شناسایی و
دستهبندی این آثار ،به ریشهیابی و استناد بسیاری از موضوعهای مطرح در مباحث امامی کمک
فراوانی میکند 1A Medieval Muslim Scholar at Work .از برجستهترین کارهای او در این زمینه
است .در این اثر ،کلبرگ از سید بن طاوس در جایگاه نمایندۀ واپسین نسلی یاد میکند که بخش
ِ
بزرگی از ادبیات متقدم شیعی را ـ که اکنون از میان رفتهاند ـ در دسترس داشت .کلبرگ با بهرهگیری از
خانهاش را بازسازی و در این میان ،شماری از متون شیعی و سنی
نگاشتههای بهجامانده از او ،کتاب 
را نیز که اکنون در دسترس نیستند ،از البهالی ارجاعهایش بازیابی و حتی ردپای برخی آثار او را در
عرب سدههای میانه،
منابع
دیگر یافته است .او همچنین در کنار آگاهیهای ارزشمند دربارۀ ادبیات ِ
ّ
شرایط کلی محیط ابنطاوس و جزئیات کتابهایی را که در دسترس او بوده ،مانند قدمت ،قطع و
اندازۀ نسخهها (کلبرگ )93 :9379 ،بازیابی کند .بخش بزرگی از جزئیات زندگانی شخصی و
اجتماعی دوران ابنطاوس از برخی نگاشتههای او نیز بازیابی
علمی ،رویدادهای تاریخی ،سیاسی و
ِ
شده است (کلبرگ91 :9379 ،ـ.)31
نمونۀ کوچکتر در مقدمه بر التنزیل و التحریف سیاری مشاهده میشود .کلبرگ در یک
بررسی پرکار در اسناد تفسیر قمی ،و در جست وجوی ردپاهایی از حضور سیاری ،روایاتی را که
قمی با واسطه از سیاری نقل کرده یا در زنجیرۀ راویان وجود دارد ،مشخص کرده است
(.)Kohlberg, 2009: 35-37
 .4پیشفرضها
با این همه ،آنچه آشکارا بر پژوهشهای کلبرگ سایه انداخته ،پیشفرضهایی است که
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 . 1این کتاب توسط رسول جعفریان و سیدعلی قرائی با نام کتابخانه ابنطاووس و احوال و آثار او به فارسی ترجمه
شده است (کلبرگ ،اتان ،کتابخانه ابنطاووس و احوال و آثار او ،مترجمان :سیدعلی قرائی و رسول جعفریان ،قم،
کتابخانه عمومی آیۀالله مرعشی نجفی.)9379 ،

4ـ .1خاستگاه تشیع

از آنجا که کلبرگ شیعه را گروه ،دسته یا فرقهای میانگارد که نه از آغاز اسالم ،بلکه مدتی
پس از رحلت پیامبر به دالیل سیاسی سر برآورد ( ،)Kohlberg, 2009, I: 2آن را در خأل و با
کمترین پیوستگی یا اشتراک ریشهای با اهل سنت ـ که در هر جا فرصت کرده آنان را به عنوان
پیروان اولیه و اصیل دین اسالم 1خوانده ـ در نظر میگیرد .معیار تحلیل ،برداشت و
ً
نتیجهگیریهای او دربارۀ آموزهها و عقاید امامیه ،تنها آثار مکتوب امامی است و معموال آن همه

ً
استناد به منابع اصیل اهلسنت در مجادالت کالمی امامی در نتیجهگیریها بیتأثیر و صرفا بر
ً
پایۀ پیشفرضهای گوناگون است؛ عالوه بر اینکه ،ظاهرا این روش برای پافشاری بر پیدایش
شیعه پس از رحلت پیامبر است.
4ـ .2جعل روایات

یکی از مهمترین پیشفرضهایی که کلبرگ برای آن دلیل موجه و سند موثقی ارائه نمیدهد
و بر مبنای آن راه هر گونه انتقاد به برداشتها و تحلیلهای خود را میبندد ،این است که شیعه،
در درازای تاریخ ،روایات و دیدگاههای گوناگونی را متناسب با اقتضائات مذهبی ،اجتماعی،
سیاسی و ...برساخته و در منابع جای داده است تا بتواند با استناد به آنها ،مسائل اعتقادی خود
را تکمیل یا تصحیح کند و بر پایۀ آنها آموزههای کالمی خود را سامان دهد .از این رو ،هر
استنادی به شواهد روایی در منابع متقدم شیعه با این پیشفرض بی اعتبار خواهد بود و در نتیجه،
خاورشناس به سادگی تا پایان پژوهش خود ،با خلع سالح منتقدان ،بدون هیچ مشکلی به نتیج ۀ
روتر دیگری نیز در مجامع روایی امامی
دلخواه میرسد« :با آغاز سدۀ چهارم دیدگاههای میانه ِ
جای داده شد» (.)Kohlberg, 1973: 214
اصلی نقل باال فعل "( "incorporateجای دادن) به معنای قرار دادن چیزی
در متن
ِ
به گونه ای است که بخشی از چیز دیگر را تشکیل دهد ()Hornby, 2010: 787؛ بدین معنا که
«پیشتر در آنجا نبوده و سپس جای داده شده است» (.)Merriam and Webster, Nov. 2019
1. Orthodox Islam.
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دربارۀ موضوعهای گوناگون در شیعهپژوهی او خودنمایی می کنند .در این نوشتار ،به نمونههایی
از این پیشفرضها اشاره میشود.
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ادبیات روایی امامیه،
بودن روایات فراوانی در
ِ
بدین ترتیب ،کلبرگ در راستای پافشاری بر جعلی ِ
از این دست عبارتها و واژهها بهره برده است .او همچنین با اشاره به اینکه امامیه آغاز سنت
ادبی خو د را یکی ،آثار خود امامان و دیگری ،اصول اربعمئه معرفی میکنند ،وثاقت دستۀ
مکتوب منسوب به امام
نخست یعنی نهجالبالغه ،صحیفه سجادیه و شماری دیگر از آثار
ِ
صادق و امام رضا را نیازمند بازبینی و بررسی میداند (.)Kohlberg, 1991, VII: 128
4ـ .3گزینش منابع

برخورد گزینشی و جانبدارانه با منابع را ـ که به نظر میرسد با هدف پیش بردن
پیشفرضها در موضوعات گوناگون انجام میشود ـ در مقالۀ « از امامیه تا اثنیعشریه» میتوان
مشاهده کرد .کلبرگ در این مقاله ادعا میکند تا پیش از میانۀ سدۀ چهارم هیچ روایتی که به
امام دوازدهم یا غیبت ایشان اشاره کند یافت نمیشود ،و از همان زمان است که
دوازده امام یا ِ
اشاره به دوازده امام به عنوان آموزه به باورهای امامیه افزوده میشود (.)Kohlberg, 1991, XIV: 521
او نخستین شواهد باور به زنجیرهای از دوازده امام را در آثار مللونحلنگاری ،یعنی ِفرق الشیعه
نوبختی (392ق) و المقاالت و الفرق سعد بن عبدالله اشعری (329ق) مییابد و اظهار
میکند که هر دو حدود سدۀ دهم تکمیل شدهاند ( .)Kohlberg, 1991, XIV: 521کلبرگ در
ادامه ،با مقایسۀ خصال شیخ  صدوق که با رسیدن به عد د دوازده به روایاتی دربارۀ
نبود اینگونه روایات در المحاسن را شاهدی بر عدم باور به دوازده
دوازده امام پرداختهِ ،
امام در زمان برقی میداند ()Kohlberg, 1991, XIV: 521؛ در حالی که موضوع المحاسن
نه امامشناسی ،بلکه فقهی و اخالقی است.
نکتۀ دیگر این است که کمتر جایی به اختالف امامیه بر وثاقت یک منبع و یا قدح و ذم
محدثان یا رجالیان از نویسنده ،راوی یا شارح آن اشاره می کند .البته در مورد برخی از این آثار،
به عدم اجماع بر وثاقت یا صحت انتساب آنها به نویسندۀ خاصی میپردازد ،با این همه ،از
این آثار نقل می کند و به یقینی نبودن یک مطلب به دلیل اختالف بر سر آن اشاره نمیکند؛ به
ای که برای خواننده مقبول بودن آن اثر بدیهی مینماید؛ مانند انتساب الکشکول به
گونه 
سیدحیدر آملی که به آن خواهیم پرداخت.
4ـ .4برداشتهای شخصی
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کلبرگ گاه با اینکه میدانسته ( )Kohlberg, 1973: 214مقصود از واژگان خاصی در نقلها

 . 1برای پاسخ مفصل به مسئله تحریف در باور شیعه ،نک :نجارزادگان ،فتحالله ،سالمه القرآن من التحریف و تفنید
اإلفترائات عن الشیعهاإلمامیه ،نشر مشعر ،تهران9380 ،
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و روایات بر اساس تصریح علمای امامیه در دورانهای گوناگون تعریف مشخصی داشته،
مطلبی را به باور امامیه نسبت می دهد .برای نمونه ،ضمن اشاره به اینکه تهرانی در الذریعه
کتاب اصل سلیم بن قیس را قدیمیترین اثر شیعی عنوان میکند ،مسئلۀ تحریف را از ظاهر
مطلبی که در آن کتاب آمده برداشت ،و به عنوان سندی بر باور شیعه به تحریف مطرح میکند1؛
در حالی که علمای گوناگون شیعه در دورانهای گوناگون به مقصود از «تنزیل»« ،قرآن» و...
در اینگونه نقلها اشاره کردهاند که یک معنای تفسیری است (مفید32 :9370 ،ـ39؛ عسکری،
9093ق012 :9 ،ـ019؛ کلینی .)929 :9 ،9310 ،اینگونه برداشت ظاهری از واژگان
تخصصی تفسیری ـ کالمی در مقالۀ «تحریف» بارها تکرار میشود و با اینکه به معناهای
ِ
تفسیری این واژگان اشاره میکند ،همچنان بر انتساب تحریف قرآن به امامیه پای میفشارد
(.)Amir-Moezzi and Kohlberg, 2009, 33-38
این شیعه پژوه گاهی بدون اشاره به روش نویسندۀ یک کتاب ،مطالب آن را به گونهای جلوه
ً
میدهد که گویی برخالف قاعدۀ رایج در میان امامیه و گاه از سر ناچاری است؛ مثال بدون هیچ
توضیحی ذکر میکند که شرفالدین برخالف سایر امامیه برای اثبات وفاداری حکم بن عتیبه از
منابع سنی نقل میکند ()Kohlberg, 1991, V: 46؛ در حالی که روش المراجعات اثبات
باورهای امامیه بر اساس منابع سنی است نه شیعه ،تا بتواند اهلسنت را قانع کند.
ً
گاه نیز ـ احتماال به علت نداشتن آشنایی کامل به زبان ـ از نوشته ای برداشت متفاوت از
ظاهر آن میکند؛ برای مثال ،در مقاله «برخی دیدگاههای امامیه دربارۀ تقیه» ،لحن نویسندۀ
معاصر امامی کتاب کشف الحجب و األستار را ،هنگام معرفی روش و محتوای کتاب النقض
قزوینی ،سرزنشآمیز و معترضانه میداند؛ و از واژۀ ” “rebukeبه معنی سرزنش ،طعن ،تخطئه،
سخن شدیداللحن و)Hornby, 2010: 1260; Merriam-Webster’s Online Dictionary, 2019 ( ...
در توصیف این دیدگاه بهره میبرد (.)Kohlberg, 1991, III: 402
نمونۀ دیگر ،دیدگاه شیخ مفید دربارۀ قول به تحریف قرآن است که کلبرگ آن را «کجدار و
مریز» و غیرقاطعانه معرفی میکند؛ و «چون تصریح بر مخالفت با قول به تحریف نکرده و تنها
ُ
از واژه "أمیل" بهره برده» نتیجه میگیرد که شیخ مفید باور به تحریف قرآن را ترجیح میدهد
(.)Kohlberg, 1973: 216-217
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کلبرگ در پژوهش های خود به بسیاری از منابع اصیل و کهن امامی مراجعه میکند،
و امتیازهای فراوانی در مطالعه ،گزینش و استناد به آنها مشاهده میشود .برای نمونه ،با توجه
به اینکه تمرکز کلبرگ بر مباحث کالمی و آموزههای امامیه است ،استناد و مراجعۀ او به
منابع کالمی و نیز بهرهگیری از استداللهای کالمی امامیه فراوان مشاهده میشود
( .)Kohlberg, 1991, IX: 160; Kohlberg, 1991, XI: 250; Kohlberg, 1973: 215با این همه،
بر شیوۀ بهرهگیری او از آنها ،انتقادهایی میتوان وارد ساخت که در ادامه به برخی اشاره
میشود.

5ـ .1شیوۀ ارجاع به منابع

دقت و فراوانی منابع امامی در ارجاع های کلبرگ ،نشان از گسترۀ آشنایی او با آثار امامی
دارد .این آشنایی نه تنها موضوع منابع ،بلکه ویژگی پدیدآورندگان آنها را نیز فرامیگیرد .با این
همه ،استناد و مراجعه به منابع دست چندم در آثار کلبرگ مشاهده میشود؛ این استنادها گاه
به صورت ارجاع به یک منبع قدیمیتر با واسطۀ یک اثر متأخرتر است .نمونۀ این وضعیت در
ارجاع به کتابهای مقتضب األثر عیاشی ،أمالی شیخ طوسی ،دو شرح نهجالبالغه بحرانی و
ابنأبیالحدید ،و الغیبة نعمانی با واسطۀ بحاراألنوار ،به ترتیب در مقالههای «از امامیه تا

اثنیعشریه» (« ،)Kohlberg, 1991, XIV: 527جهاد» (…،)Kohlberg, 1991, XV: 71,72, 78,
و مقالۀ «صحابه» در استناد به بحاراألنوار به نقل از أمالی شیخ طوسی ()Kohlberg, 1991, IX: 169
و مرآة العقول با واسطۀ اصول کافی ( )Kohlberg, 1991, III: 398مشاهده میشود؛ در
ً
حالی که کلبرگ در همان مقالهها ،و نیز در دیگر آثار خود ،به این منابع مستقیما استناد
کرده است.
5ـ .2اعتبار منابع
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نکتۀ دیگر ،اعتبار منابع امامی در استنادهای کلبرگ است .برای نمونه ،یکی از پرارجاعترین
منابع ،تفسیر قمی است؛ در حالی که اختالف دیدگاه بر سر درستی انتساب بخش بزرگی از این
تفسیر به قمی و در نتیجه اعتبار آن در میان اندیشمندان امامی در دورانهای گوناگون ،به حدی
آشکار و مطرح است (فتاحیزاده7 :9371 ،ـ02؛ صاحبی7 :9310 ،ـ02؛ قاضیزاده:9373 ،
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990ـ )938که ارجاع به آن ،در این سطح گسترده ،از او انتظار نمی رود .کلبرگ مانند بسیاری از
خاورشناسان دیگر ،یکی از مهمترین یافته های پژوهشی خود را بررسی و اثبات عدم انتساب یا
وثاقت برخی منابع اسالمی یا امامی به مؤلفان آنها میدانند (.)Kohlberg, 1991, XVI: 42
این وضعیت دربارۀ کتاب سلیم بن قیس از اصول اربعمئه تکرار میشود .اگرچه این اثر،
منبعی متقدم به شمار می رود و کلبرگ نیز ابتدا برای توجیه مراجعه به آن ،توجه خواننده را به
موارد تأیید ،تمجید و بهرهگیری علمای امامی از این اثر جلب میکند (،)Kohlberg, 1973: 211
اما در میان علمای امامیه در انتساب همۀ مطالب موجود در آن به سلیم بن قیس و نیز کامل
و در دسترس بودن مطالب اصلی آن توافق نظر نیست (جوادی923 :9380 ،ـ971؛ معارف
ُ
و خانبابا79 :9310 ،ـ .)10همچنین کلبرگ با وجود اشاره به دیدگاه ک َربن در تردید در
انتساب کتاب الکشکول به آملی ،در مقالههای گوناگونی به آثار او مراجعه کرده است
(Kohlberg, 1991, XVI: 45ـ.)46
کلبرگ گاهی در آثار امامیه به منابعی استناد جسته که نویسندگان آنها به دلیل یادکرد
مطالب نزدیک به دیدگاه غالت و یا مستند به عرفان و باطنیگرایی ـ که در اندیشۀ بنیادین امامیه
پذیرفته نیست ـ بارها از سوی محدثان ،متکلمان و رجالیان امامی مورد قدح و ذم قرار گرفتهاند؛
گاه بدون اینکه به چنین ویژگی این افراد اشاره ای کند ،بارها به آثار آنان استناد میکند؛
مانند مشارق األنوار اثر ُبرسی که برخی امامیه او را به غلو متهم کردهاند؛ تا جایی که عالمه
مجلسی در مقدمۀ بحاراألنوار مطالبی را که او در کتابهای مشارق و األلفین به تنهایی نقل
میکند ـ «از آن رو که نادرستی و آمیختگی و غلو را به ذهن میآورد» ـ غیر قابل اعتماد میداند
(مجلسی9023 ،ق .)92 :9 ،گاه نیز بر اینکه آثار برخی ،با وجود قدح و ذم از سوی بسیاری
امامیه ،مرجع افراد و آثار معتبری در امامیه بودهاند ()Kohlberg, 1991, IX: 160; XIII: 27
پافشاری میورزد؛ که التحریف و التنزیل سیاری مشخصترین آنان است .با اینکه به قدح
شدید سیاری به عنوان غالی و ضعیف اذعان دارد ،بر جایگاه او به عنوان مرجع اصلی
علی بن ابراهیم در تفسیر اشاره و بر استناد بسیاری از محدثان امامیه به آثار او اصرار میکند
(Amir-Moezzi and Kohlberg, 2009, 33-38؛ )Kohlberg, 1973, 213؛ در حالی که به
ً
ّ
دیدگاههای متقابل نمیپردازد که اصوال بخش بزرگی از کتاب او را دال بر تحریف نمیدانند
نمایی باور امامیۀ نخستین به
(کریمینیا92 :9383 ،ـ .)98به نظر میرسد ،هدف او بزرگ ِ
تحریف قرآن است .یادآوری می شود ،بسیاری از محدثان ،متکلمان و نویسندگان امامیه،
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سیاری را از نویسندگان طاهریان ،ضعیف و فاسدالمذهب میدانند که روایات او دارای احادیث
مرسل فراوان ،تخلیط و غلو است و باید ترک شوند (نجاشی001 :9 ،9310 ،ـ032؛
ابنالغضائری.)02 :9382 ،

5ـ .3نادیدهگرفتن شواهد

چنان که گفتیم ،کلبرگ به وجود روایاتی تا پیش از سدۀ چهارم که به شمار امامان دوازدهگانه
اشاره کرده باشند ،قائل نیست .با اینکه بصائرالدرجات صفار (012ق) یکی از پرارجاعترین
منابع امامی در آثار دیگر اوست ،در مقالۀ «از امامیه تا اثنیعشریه» ،نه تنها به احادیثی که در
این باره در این منبع وجود دارد استناد نکرده  ،بلکه آشکارا وجود چنین احادیثی را در آن منکر
َّ
شده است ()Kohlberg, 1991, XIV: 523؛ در حالی که در مقالهای دربارۀ محدث بودن
امامان ـ که حجمی حدود نیمی از آن مقاله را دارد ـ حداقل دو روایت از بصائر آورده که
آشکارا به تعداد امامان اشاره دارند ( .)Kohlberg, 1991, V: 727,729ضمن اینکه در
بودن محدثان که با توجه به ادامۀ حدیث ،به وضوح به معنای
همین اثر نیز به دوازده تن ِ
1
امامان است ،اشاره شده است (صفار707 :9310 ،ـ .)701همچنین در منابع دیگری
که کلبرگ در نوشتارهای گوناگون خود به آنها استناد و ارجاع داشته ،مانند کتاب سلیم بنقیس
(کوفی هاللی ،بیتا )029 :میتوان روایاتی یافت که به شمار یا نام امامان تصریح شده
است.
5ـ .4غلبۀ نگاه بروندینی بر تحلیلها

کلبرگ به اقتضای نگاه بروندینی و غفلت از توجیه و تبیینهای درون دینی ـ که در هر باوری
وجود دارد ـ گویی هیچ حقی برای امامیه قائل نبوده که از باورهای خود دفاع کند و یا در
دفاعیهها به دیدگاه ها و محتوای منابع خصم استناد و ارجاع دهد .برای نمونه ،در نقد کتاب
جعفری ،2از اینکه او به محتوای منابع طرفدار شیعه ارجاع میدهد ،انتقاد میکند و مواردی
مانند اینکه شیعه خاستگاه خود را به زمان پیامبر منتسب میداند ،یا امیرمؤمنان را
نخستین مردی که به رسول خدا ایمان آورد ،یا نگاه شیعه به صلح امام حسن و قیام امام
 .1باب «فی األئمه أنهم محدثون» ،احادیث شماره  9901 ،9908و .9932
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2 . Jafri, S.M.H., The Origins and Early Development of Shi’a Islam, (2002), Oxford Univ.
Press., U.K.
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حسین را نمیپذیرد و رویکرد نویسنده را به دلیل تفاوت با مطالب اهلسنت رد میکند
(www.historytoday.com/reviews/originsـandـearlyـdevelopmentـshiaـ.)islam
او گاه استناد شیعه به محتوای آثار اهلسنت را دستآویزی برای توجیه ،انتساب نابجا یا اغراق
در باورهای اصیل اهلسنت نشان میدهد؛ برای نمونه ،شیعۀ امامیه ضمن تبیین مصداقهای
روایات امیران دوازدهگانه که در منابع روایی اهلسنت مانند مسند احمد بن حنبل ،صحیح
بخاری ،صحیح مسلم و ...آمده ،این روایات را شاهدی بر درستی باور به دوازده امام در میان
امامیه ،و خاستگاه اصیل اسالمی و نبوی آن اعالم میکند .اما کلبرگ با نپذیرفتن این استداللها،
آن را تبدیل به نقطهضعف شیعه امامیه میکند (Kohlberg, 1991, XIV: 526, 529ـ« :)531به
آشکار جدلی ،برای نویسندگان شیعی اهمیت ویژهای داشت که بتوانند آموزۀ دوازده
دالیل
ِ
امامشان را با نقل روایات سنی استحکام بخشند .به ویژه در این رابطه حدیثی از پیامبر نقل
میشود که " :پس از من دوازده جانشین (خلیفه) (یا امیر) خواهد بود که همگی از قریش
هستند" ...الخزاز این حدیث و روایات مشابه را با سند صحابهای که به هواداری از علی
شهرهاند ...نقل می کند؛ هرچند به سند عمر ،عثمان ،ابوهریره و عایشه که همگی در نگاه
محدثان شیعی مخالفان سرسخت علی به شمار میروند نیز نقل میکند .نتیجهای که نویسندۀ
شیعی سدۀ چهارم بیرون میکشد ،روشن استّ :
حق حاکمیت همۀ دوازده امام در تفویض
مستقیم قدرت از سوی محمد ریشه دارد».
در جمله های باال ،کلبرگ در چند تعبیر کنایهآمیز به استنادها و بهرهگیریهای متکلمان
امامیه نسبت به این دسته روایات ایراد میگیرد و حتی به نظر میرسد «الخزاز» را به سندسازی
متهم میکند؛ در حالی که یکی از روشهای جدل ،استناد به پذیرفتههای طرف مقابل است؛
به ویژه اگر در منابع هر دو سو ،مطالب مورد اتفاق یافت شود؛ اما کلبرگ این روش را دستآویز
و گریزگاه جلوه میدهد.
او بدون پرداختن به دلیلهای قیام سیدالشهدا از دیدگاه امامیه ،این قیام را برای کسب
قدرت معرفی میکند ()Kohlberg, 1991, I: 5؛ یا بدون هیچ اشارهای به پیشینه ،شیوهها و
توجیههای فرهنگی نهفته در مراسم عزاداری محرم ،تنها به زنجیرزنیهای همراه با تیغ اشاره
میکند ،با اینکه برای نمونه ،بهویژه در ایران ،زنجیرزنی با تیغ بسیار اندک بوده است
(.)Kohlberg, 1991, I: 21
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دربارۀ برداشت کلبرگ از لحن النیسابوری نسبت به قزوینی ،با مراجعه به متن اصلی که
به زبان عربی است ،نه تنها مفهوم سرزنش و اعتراض در توضیح نویسنده دیده نمیشود ،بلکه
ً
رعایت احترام ،بزرگداشت و همراهی و همدردی کامال مشهود است ،و نویسنده احتمال
احتمالی دیگران مطرح
کاربست تقیه توسط قزوینی را برای توجیه و رفع شبهه و انتقاد
ِ

کرده است (النیسابوری9332 ،ق .)382 :اشتباه در برداشت ،دربارۀ دیدگاه شیخ مفید نسبت به
منطقی قولها
تحریف قرآن نیز آشکار است ،زیرا شیخ مفید با عباراتی واضح و با تفکیک
ِ
دوم امامیه را مبنی بر لزوم تفکیک معانی و اصطالحات
نسبت به تحریف قرآن ،آشکارا دیدگاه ِ
«تنزیل» و «قرآن» ،درستتر میداند و تمایل خود را به آن اعالم میکند« :و عندی أن هذا
القول أشبه من مقال من ادعی نقصان کلم من نفس القرآن علی الحقیقة دون التأویل ،و إلیه
أمیل و الله اسأل توفیقه للصواب» (مفید32 :9370 ،ـ.)39
ً
ظاهرا کلبرگ معنای واژۀ «أشبه ِمن» را «شبیهتر به» متوجه شده ،در حالی که این ترکیب ـ
به ویژه در اصطالح فقهی و کالمی ـ به معنی «أقرب إلی الصواب» و «آشکارتر و نزدیکتر به
روایات وابسته به رخداد تغییر و
حق» است 1.همچنانکه در اثر دیگرش ،با استدالل به اینکه
ِ
ً
تحریف در قرآن ،اخبار آحادند ،مجددا بر لزوم پذیرش و پیروی از قرآن موجود تأکید میکند
(مفید.)82 :9382 ،
جمعبندی
مراجعه و استناد به منابع اصیل در شیعه پژوهی در دیدگاه کلبرگ اهمیت فراوانی دارد؛ تا
آنجا که او یکی از مهمترین دلیلهای ناشناخته بودن شیعۀ امامیه را در طول تاریخ ،عدم
بهرهگیری پژوهشگران از منابع اصیل امامی میداند .این نوشتار بر آن بود که با بررسی
چگونگی بهره گیری کلبرگ از منابع امامی در مطالعات شیعی نشان دهد او تا چه اندازه به باور
خود در زمینۀ استناد به منابع اصیل امامی ،پایبند بودهاست .بررسی منابع امامی و تالش برای
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 .1دهخدا این واژه را به صورت «در تداول فقها :أظهر ،نزدیکتر به حق ،و األشبه الجواز» معنا کرده است (دهخدا،
 .)0090 :9370معرفت نیز این واژه را اینگونه ترجمه کردهاست« :این سخن نزد من از سخن کسی که قائل شده
"از کلمات قرآن چیزی افتاده" بیشتر قابل توجه (أقرب فی النظر) است» (معرفت9030 ،ق.)32 :2 ،

منابع
ـــــــــــــــــــــــــ

 .9ابنالغضائری الواسطی البغدادی ،احمد بن الحسین ،)9382( ،الرجال ،تصحیح :محمدرضا
الحسینی الجاللی ،قم ،دار الحدیث ،چاپ اول.
 .0الویری (خندان) ،محسن« ،)9370( ،ترجمه و نقد مقالۀ از امامیه تا اثنیعشریه» ،فصلنامه پژوهشی
دانشگاه امام صادق ،سال اول ،شماره  ،0ص002ـ.029
 .3جوادی ،قاسم« ،)9380( ،کتاب سلیم بن قیس هاللی» ،فصلنامه علمی ـ تخصصی علوم حدیث،

ﻓﺼﻠﻨـﺎﻣــﻪ

ﻋﻠﻤﻲﭘﮋوﻫﺸﻲ
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بررسی و نقد روش اتان کلبرگ در بهرهگیری از منابع امامی در مطالعات شیعیِ امامی

ّ
بررسی کلی برخورد کلبرگ با اعتبار منابع ،گزینش و چگونگی برداشتها از آنها ،توجه به
مفاهیم و واژگان ویژه و شیوۀ برخورد با شواهد ،داوری نسبی دربارۀ برآیند آثار این شیعهپژوه را
ممکن ساخت.
در مجموع ،میتوان گفت که کلبرگ با بهره گیری از شمار فراوان منابع امامی ،توانایی و
پشتکار ستایش برانگیزی در این زمینه از خود به نمایش گذاشته است .گوناگونی موضوعهای
این منابع ،از دیگر ویژگیهای پژوهش او به شمار میرود .اما پایهگذاری نگرش او بر
پیشفرضهایی همچون زمان پیدایش شیعه پس از رحلت پیامبر اعظم ،خاستگاه سیاسی
آن ،و جعل روایات توسط امامیه ،در کنار غلبۀ نگاه بروندینی بر تحلیلها و خطاهایی در
برداشت از مفاهیم ،قدرت و اعتبار کارهای او را تحت تأثیر قرار داده است.

ـــــــــــ

شماره 30ـ ،32ص923ـ.971
 .0حسننیا ،علی ،)9310( ،تحلیل انتقادی (حدیث شیعه از نگاه مستشرقان) ،پایاننامه ،استاد راهنما:
علی راد ،دانشگاه تهران ،پردیس فارابی.
 .3حسینیطباطبائی ،مصطفی ،)9373( ،نقد آثار خاورشناسان ،شامل زندگینامه علمی و نقد آثار بیست
تن از خاورشناسان نامدار ،تهران ،چاپخش ،چاپ اول.
 .2دهخدا ،علیاکبر ،)9370( ،لغتنامه (ج ، )0تهران ،مؤسسه انتشارات و چاپ دانشگاه تهران ،چاپ
اول.
 .7الرازی ،فخرالدین محمد بن عمر الخطیب( ،بیتا) ،المحصل ،تحقیق :طه عبدالرؤوف سعد ،قاهره،
مکتبة الکلیات األزهریه.
 .8زمانی ،محمدحسن ،)9383( ،شرقشناسی و اسالم شناسی غربیان :تاریخچه ،اهداف ،مکاتب و
گسترۀ فعالیت مستشرقان ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.
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 .1شیخ مفید ،محمد بن نعمان ،)9332( ،اوائل المقاالت فی المذاهب و المختارات ،تقدیم :شیخ
فضلالله زنجانی ،تبریز ،مطبعة رضایی ،چاپ دوم.

نخ

سال چهارم ،شماره دوازدهم ،بهار 8931

نخ

سال هفتم ،شماره بیست و ششم ،پاییز 8931

 .92شینیمیرزا ،سهیال ،)9383( ،مستشرقان و حدیث :نقد و بررسی دیدگاههای گلدزیهر و شاخت،
تهران ،هستینما ،چاپ اول.

 .99صاحبی ،محمدجواد« ،)9310( ،پژوهشی درباره تفسیر قمی» ،شناختنامه تفاسیر :مقاالتی در
شناخت تفاسیر قرآن کریم ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.
شیعهشناسان غربی و اصول اعتقادات شیعۀ دوازدهامامی ،تهران ،پژوهشگاه
 .90صانعپور ،مریم ،)9313( ،
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی ،چاپ اول.
 .93الصفار القمی ،محمد بن الحسن ،)9310( ،بصائر الدرجات فی علوم آل محمد ،تصحیح:
علیرضا زکیزاده رنانی ،قم ،زائر ،چاپ اول.
 .90عسکری ،سیدمرتضی9093( ،ق) ،القرآن الکریم و روایاتالمدرستین ،بیروت ،شرکةالتوحید للنشر،
چاپ اول.
 .93فتاحیزاده ،فتحیه« ،)9371( ،مقایسه تفسیر قمی با روایات تفسیری علی بن ابراهیم در کافی»،
پژوهشهای فلسفی ـ کالمی ،شماره ،3ص7ـ.02

 .92قاضیزاده ،کاظم« ،)9373( ،پژوهشی دربارۀ تفسیر علی بن ابراهیم قمی» ،بینات ،سال سوم ،شماره
 ،92ص990ـ938
 .97کریمی ،محمود و سجاد طباطبایینژاد« ،)9319( ،تحلیل انتقادی نظرات "اتان کولبرگ" در موضوع
جهاد از دیدگاه امامیه» ،علوم قرآن و حدیث ،شماره ،99ص87ـ.990
 .98کریمینیا ،مرتضی « ،)9383( ،اختالف قرائت یا تحریف قرآن (نگاهی به نقل روایات شیعه در تفسیر
التبیان)» ،علوم حدیث ،دوره  ،99شماره  ،)02(0ص3ـ.09

 .91کلبرگ ،اتان ،)9379( ،کتابخانه ابنطاووس و احوال و آثار او ،ترجمه :رسول جعفریان و سیدعلی
قرائی ،قم ،کتابخانه آیة الله مرعشی نجفی ،چاپ اول.
 .02کلینی رازی ،محمد بنیعقوب ،)9310( ،اصولالکافی ،قم ،دار الحدیث ،چاپ سوم.

ن قیس ،نجـف ،مطبعة
یتـا) ،کتاب سلیم بـ 
 .09الکـوفی الهاللـی العـامری ،سلیم بـن قیس( ،بـ 
الحیدریه.

 .00گروهی از علما و اساتید حوزه و دانشگاه9390( ،ق) ،محمدهادی معرفت« :نظرات شیخ مفید در
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رابطه با دو مسئلۀ "تحریف" و "نزول دفعی" قرآن» ،المقاالت و الرساالت = مجموعه مقاالت کنگره
شیخ مفید ،قم ،کنگره هزاره شیخ مفید ،چاپ اول.

.03مجلسی ،محمدباقر9023( ،ق) ،بحار األنوار الجامعه لدرر أخبار األئمة األطهار ،بیروت ،دار
إحیاء التراث العربی ،چاپ سوم.
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علوم حدیث ،سال بیستم ،شماره دوم ،ص79ـ.10
 .21معارف ،مجید و سیدسجاد طباطبایینژاد و یحیی میرحسینی« ،)1352( ،نقد روایی ـ کالمی بر دیدگاه
اتان کلبرگ در موضوع "تقیه از منظر امامیه"» ،علوم قرآن و حدیث ،سال هجدهم ،شماره ،15
ص111ـ151
.21معرفت ،محمدهادی1132( ،ق) ،التمهید فی علوم القرآن ،الجزء الثامن ،بیروت ،دار التعارف
للمطبوعات ،چاپ اول.
ن محمد ،)9382( ،أجـوبـة المسـائل السـرویه ،قم ،مرکز اطالعات و مدارک
.07مفید ،محمد بـ 
اسالمی.
.08نجارزادگان ،فتحالله ،)9380( ،سالمة القرآن من التحریف و تفنید اإلفترائات عن الشیعة اإلمامیه،
تهران ،مشعر ،چاپ اول.
.01النجاشی ،ابی العباس احمد بن علی ،)9310( ،رجال النجاشی (فهرست اسماء مصنفی الشیعه)،
تحقیق و تعلیق :محمدباقر ملکیان ،قم ،بوستان کتاب ،چاپ اول.

الحجب و األستار عن اسماء الکتب و

 .32النیسابوری الکنتوری ،اعجازحسین9332( ،ق) ،کشف
األسفار ،تحقیق :محمد هدایتحسین بنعالمه ،کلکته ،بپتس مشن.
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