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  های پژوهشى ويلفرد مادلونگ در مطالعات شيعى ها و ويژگى بررسى روش

  
 *مهر احمد بهشتى

  **زاده داوری محمود تقى

  چكيده

. شناسان دوره معاصر اسـت ترين و تأثيرگذارترين شيعه ويلفرد مادلونگ يكى از برجسته
زمين، در شناخت  شناسان مغرب شناسان و شيعه اسالمآثار وی، برخالف بسياری از آثار 

و توصيف ابعاد گوناگون اسالم بسيار موفق بوده، به طوری كه حتى جوامع اسـالمى و 
رسـد سـهم بـااليى از ايـن  بـه نظـر مى. پذيرنـد پسندند و مى شيعى نيز آثار وی را مى

ار وی در مطالعـات آث. شناسانه دارد موفقيت به دليل توجهى است كه او به نكات روش
هـای پژوهشـى  شناسان غربى، نقاط قوت يا ويژگى شيعى، در مقايسه با آثار ديگر شيعه

توجه به منـابع اصـيل و معتبـر اسـالمى و : اند از ترين آنها عبارت خاصى دارد كه مهم
ها، فهـم  شيعى، تفكيك موضوعى و روشى منابع، توجه به فضا و تاريخ حوادث و آموزه

راستای يك نظام فكری، اشراف نسـبتًا كامـل بـه ابعـاد گونـاگون اسـالم،  ها در آموزه
شناخت دقيق دانشمندان و آثار معتبر ايشان، و نيز تسلط به زبان عربى، كه مادلونگ با 

گيری از آنها توانسته است توجه مسلمانان و شيعيان را به آثار خـود جلـب كنـد و  بهره
كردن نكـات فـوق باعـث شـده اسـت او را از  رعايت. حتى تحسين ايشان را برانگيزد

گـران منصـف جـای  جرگه مستشرقان مغرض و جاهل جدا كننـد و در ميـان پژوهش
های پژوهشى مادلونگ را، در  ها و منابع مورد استفاده و نيز شيوه اين مقاله روش. دهند

كـاود و ضـمن مقايسـه آن بـا آثـار برخـى ديگـر از  معرفى تشيع به جوامع غربى، مى
  .كوشد تمايز و برتری آثار وی را نشان دهد شناسان مى عهشي

  .شناسى، ويلفرد مادلونگ، مستشرقان شناسى، روش شناسى، شيعه شرق: ها كليدواژه

                                                 
 دانشگاه قمشناسي  استاديار گروه شيعه *

 دانشيار گروه فلسفه و كالم دانشگاه قم **
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  مقدمه

شناسى اهل تسنّن، به ويژه وهابيت، حساسـيت  جامعه شيعى به صورت سنتى فقط نسبت به شيعه
رسـد امـروزه  امـا بـه نظـر مى. كـرد اقدامى مى داده و گهگاه ناظر به فعاليت ايشان نيز نشان مى

مستشـرقان را . ای ديگر غير از اهل تسنن در صدد هستند شيعه را بشناسند و حتى بشناسانند عده
گيری مطالعات  توان ادعا كرد رصد كردن و پى حتى به جهاتى مى. توان از همين دسته دانست مى

هـای تأثيرگـذارتری  ، حضور ايشـان در محيطاوالً . شناسانه مستشرقان اهميت بيشتری دارد شيعه
تری را هـدف  تر است و طبيعتًا مخاطبـان خـاص ها و جوامع آكادميك بسيار پررنگ مانند دانشگاه
ثالثـًا، . كم در مقام ادعا ـ روشمند و عقالنى است ثانيًا، نوع مطالعات ايشان ـادست. قرار داده است

گاری و تأثيرگذاری بسيار بيشتری برخوردار بوده، و بـه به جهت فرهنگى بودن اين كارها، از ماند
  .های دينى برخوردار است صورت طبيعي از ميزان باالتری در تأييد و تخريب دين و آموزه

گـران منصـف نيـز  شناسان غربى تعدادی از متفكران و پژوهش از سوی ديگر، در ميان شيعه
تـوان از نتـايج آن  اند كه مى ه انجام رساندهگشايى ب های بسيار مهم و راه حضور دارند كه پژوهش

اند نيز نـوين و كارآمـد  هايى كه آنها استفاده كرده البته برخى روش. ها به خوبى بهره برد پژوهش
آموزی دارد؛  شناسى قابليت درس شناسى و شيعه گران جوان در عرصه اسالم است و برای پژوهش

وعات پژوهشى آنها نكات جـذاب فراوانـى وجـود نيز در زاويه ديد و نحوه گزينش مسائل و موض
  . شناسانه باز خواهد كرد های شيعه های جديدی برای پژوهش دارد كه راه

  معرفى ويلفرد مادلونگ و آثار او

شناسـان غربـى اسـت كـه  ترين شيعه يكى از برجسـته) Wilferd Madelung(ويلفرد مادلونگ 
های  شـيخ تمـام شـاخه«او را در غـرب، . شناخت سبك كار و نوع پژوهش وی بسيار مهم اسـت

تـرين و  و حتى امروزه شـاگردان او از بزرگ) Schmidtke, 2001: 17(خوانند  مى» شناسى شيعه
در  ٢وی مقـام اسـتادی كرسـى الديـان ١.آيند شناسان دوره معاصر به شمار مى ترين شيعه معروف

عضـو ارشـد مؤسسـه مطالعـات عربى و مطالعـات اسـالمى دانشـگاه آكسـفورد را دارد و ] زبان[
  . اسماعيلى لندن است

هـای  المعارف كتـاب و مقالـه در نشـريات پژوهشـى و دائره 200او با تأليف يا تصحيح حدود 
بررسى و نقد و معرفى كتاب در راه شناخت انديشه و تاريخ اسالم ـ به خصوص  160متعدد و نيز 
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توان به اين  های او مى ترين كتاب از مهم. تهای بلندی برداشته اس های ميانه گام تشيع ـ در سده
  : موارد اشاره كرد

1. The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate;
3
 

2. Religious Schools and Sects in Medieval Islam;
4
 

3. Religious Trends in Early Islamic Iran.
5 

از اين  المعارف اسالم دائرهفهرست مقاالت وی در . البته عمده آثار ويلفرد مادلونگ مقاالت اوست
 :قرار است

 محّمد بن على الرضا شيعه المفيد محّمد قائم آل

 سليمان بن جرير رقى اسماعيليه الكشى عصمت

 زيد بن على الحسين زيديه هشام بن حكم المهدی

 ميمون بن اسود قداح كيسانيه الكلينى امامت

 حمزه بن على بن احمد مرجئه الخراز مالئكه

 شرف الدوله مطرفيه الكركى اباحه

 منصور اليمان المغيريه كاشف الغطاء استاذسيس

 االسفراينى غريبيه الرسى العشى

 المنصور باّهللاٰ  خرميه يحيى بن عبداّهللاٰ سونبأث

 الثائر فى اّهللاٰ  خطابيه يحيى بن زيد الكيال

 التفتازانى مخمسه حمدان قرمط مجلس

 عبيداّهللاٰ بن بشير ماتريديه الحامدی ملحد

  منصوريه قرمطى  حقائق

  مكرميه ماتريدی االخيضر

   صفريه خوجه 
 

  .ميرچا الياده منتشر شده است المعارف دين دائرهكه در » تشيع«و » امامت«های  و نيز مقاله
ها يا مجالت علمى ديگـر منتشـر كـرده  امامى در كتابهای مستقلى نيز درباره شيعيان  مقاله

آثار  ٧.»شيعه در عصر خلفا«و  ٦»هاشميات كميل و تشيع هاشمى«: كه برخى از آنها از اين قرارند
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نگاری و  هــای كالمـى، تــاريخى، فقهــى، فـرق و مــذاهبى، شخصــيت ای از پژوهش او مجموعـه
شناسـى  شناسـى و شيعه و در حوزه اسالمشناسى است كه نشانگر وسعت مطالعه و پژوهش ا كتاب
شناسى آثار وی در حوزه تشـيع امـامى  در اين نوشتار، در پى آن هستيم كه نگاهى به روش. است

  .و نقاط ضعف و قوت او را مشخص كنيم ٨داشته باشيم؛

  استفاده از منابع معتبر و درجه اّول. 1

گاهى اعتبـار منـابع بـه : تواند بررسى شود درجه اّول بودن يا معتبر بودن منابع، در چند عرصه مى
كهن بودن آنها است؛ گاهى به تناسب آنها با محتوا و گاهى به انتسابشان به صاحبان آن نظريـه 

به همين جهت، در خصوص هركدام از اين موارد بايد توضيحى ارائه شود و شواهدی بيـان . است
  .گردد

  تفكيك ميان منابع شيعى و سنّى. الف

ترين راه  های مذهبى جهان بهترين و منطقى است كه برای معرفى هر گروهى از گروهواقعيت آن 
آن است كه از آثار خود ايشان كمك گرفته شود، يا اساسًا كار معرفى ايشان به خود ايشان واگذار 

بايد پذيرفت شيعيان ـ به ويژه اماميان ـ در معرفى خويش بـه ديگـران، حضـوری فعـال و . گردد
اساسـًا در اغلـب . ها در ايـن عرصـه فعـال شـوند اند و اين باعث شده تا خود غربى هموفق نداشت

های بسيار محدود اتفـاق  شناخت شيعه اگر هم در اندازه. فضاهای غربى، اسالم يعنى اسالم سنّى
. افتاده باشد مربوط به چند دهه اخير، به ويژه پـس از پيـروزی انقـالب اسـالمى در ايـران اسـت

شـده اسـالم باشـد بايـد بـه صـورت  ر در غرب، اسالم سنّى، نماينده رسمى و شناختهبنابراين، اگ
طبيعى منابع مورد استفاده نيز منابع اهل تسنّن باشد و حضوری از منابع شيعى ـ مخصوصًا منـابع 

پس به صورت طبيعـى، مستشـرقان نيـز از منـابع عـام اسـالمى . امامى ـ در آنجا احساس نشود
ـ بـه تشـيع و شـيعيان   كم، نـاقص كه بسياری از آنها نگاهى نادرست ـ يا دستاند  استفاده كرده

  .دارند
  : كند ، اين واقعيت را چنين بازگو مىشيعه در اسالمسيد حسين نصر در مقدمه كتاب 

گيـرد از منـابع  تقريبًا تمام منابع اروپاييان در تحقيقاتى كه درباره اسالم انجام مى
قرآن، حديث، سيره نبوی، فقه و كالم سخن به ميان  اهل تسنّن است و هرگاه از

سنّت و جماعت است و حتى اين نظـر نيـز  آيد، معموًال مقصود همان نظر اهل مى



ی روش ی ر ی  و و عات  طا ونگ   د ماد ی وی  ی ژپو

       27 

 ژپوش
فی  ی 

کالی -  

گـاه قبـل از  زمين، هيچ مغـرب... اغلب تحريف يافته و مغرضانه بيان شده اسـت 
تشـيع ... دوران جديد با عالم تشيع و مخصوصـًا ايـران شـيعى، تماسـى نداشـت 

ها ميليون  كه واقعًا در تاريخ اسالم وجود داشته و هنوز نيز مذهب ده گاه چنان چهي
دهد، خارج از جهـان  فرد ايرانى و عرب، پاكستانى و هندی و غيره را تشكيل مى

زمين همـان نظـر مستشـرقان  پيروان اين مذهب شناخته نشده است و در مغرب
دانسـتند در اكثـر محافـل  در اسـالم مـى! را يك بدعت» تشيع«قرن گذشته كه 

ای از دشـمنان اسـالم در قـرون  پذيرفته شده و حتّى برخى، تشيع را اختراع عده
  ).3-1: 1354طباطبايى، (دانند  بعدی مى

تعبير ايشان درباره آثار مربوط به شيعيان اين است كه اين آثار، محدود بـه چنـد كتـاب و رسـاله 
لّغ مسيحى است كه عمر خود را صرف از بـين بـردن شود كه اكثرًا نتيجه تراوش فكر چند مب مى

  ).6: همان(اند  تشيع و رد آن كرده
  : كند نيز از اين واقعيت چنين گزارش مى )William Chittick(ويليام چيتيك 

كنند طبيعتًا اّولين چيـزی را كـه مشـاهده  وقتى ناظران بيرونى به اسالم نگاه مى
ارتباطات اجتماعى و اموری از اين قبيل  شده، های نوشته كنند حوادث، گزارش مى

نه ديدن درون قلب مردم و مشاهده كردن ارتباطات شخصى آنها بـا خـدا . است
بيننده بيرونى . كار آسانى است و نه بسياری از مردم به انجام اين كار عالقه دارند

بيند و بـه پشـت ايـن ديـوار دسترسـى  از اسالم تنها ديوارهای زمخت و تيره مى
انگيز و بـاغى سرشـار از  پسند و فرح اّما اگر داخل اين شهر شود حياطى دل. دندار
های جوشـان مشـاهده خواهـد كـرد  بو، درختـان ميـوه و چشـمه های خوش گل

)Chittick, 1987: xliii .(  

توان پى برد كه وی از اين دسـته مستشـرقان  اما با مالحظه آثار ويلفرد مادلونگ به اين نكته مى
. شناسانه خود در حّدی گسترده از منابع معتبر شيعى بهـره بـرده اسـت مطالعات شيعهنيست و در 

در كنار مجموعه منابع اهل تسنّن و نيز منابع  )ص(جانشينى حضرت محّمد برای نمونه، در كتاب 
های ضّد شيعى ندارند نيز استفاده كـرده  پژوهشى متأخر، از منابع مهم شيعى، يا آثاری كه گرايش

اثـر سـيد مرتضـى  الفصـول المختـارهشـيخ مفيـد،  االرشـادنجاشـى، رجـال ، عة صفينوقاست؛ 
شـرح و  بحـار االنـوار، مروج الـذهب، تاريخ اليعقوبىاز سليم بن قيس،  كتاب السقيفهالهدی،  علم

وی . هايى از ايـن آثـار اسـت ابـوالفرج اصـفهانى نمونـه مقاتل الطـالبيينو  ٩قاضى نعمان األخبار 
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، از آثار نويسندگان ذيـل بهـره های ميانه های اسالمى در سده ها و فرقه مكتبهمچنين در كتاب 
شش كتاب از شيخ صدوق، دو كتاب از شيخ مفيد، شش كتاب از سـيد مرتضـى، پـنج : برده است

كتاب از شيخ طوسى، چهار كتاب از قاضى نعمان، سه كتاب از كّشى، سه كتاب از محقـق حلـى، 
شيخ حر عاملى و آثار دانشمندان برجسته شيعى مانند كلينى، نجاشى، نـوبختى، سـعد دو كتاب از 

  .بن عبداّهللاٰ اشعری، يعقوبى، قاضى نوراّهللاٰ شوشتری، عالمه مجلسى، محسن امين و ديگران

  های ديگر شيعى تفكيك منابع امامى از منابع فرقه. ب

قائـل شـوند، بـه صـورت طبيعـى،  اند بين منابع شيعى و سـنّى تفكيـك اگر مستشرقان نتوانسته
بنابراين، چنـين احتمـالى . توانستند منابع امامى، اسماعيلى و زيدی را نيز از يكديگر جدا كنند نمى

ای را به تمام شيعيان يا به  وجود دارد كه گاهى با استناد به يك متن اسماعيلى يا متن زيدی نكته
  . شيعيان امامى انتساب دهند

درآمـدی در بخش پنجم كتاب معروف خود با عنوان ) Ignaz Goldziher(ايگناز گلدتسيهر 
در معرفى تشيع، ابتدا ديدگاه . های اسالمى پرداخته است به معرفى فرقه ١٠بر فقه و كالم اسالمى

های امام، مانند وصى بودن، انتخـاب بـا  كند و با اشاره به ويژگى شيعيان را درباره امامت بيان مى
گرچه او در چند . دهد پيامبر بودن و ضرورت وجود امام بحث را ادامه مى نص، عصمت، از خاندان

بندی كه شيعه را معرفى كرده به نكات درستى اشاره كرده اما هيچ ارجـاعى بـه منـابع شـيعى و 
  ).Goldziher, 1981: 174-178(حتّى منابع عام اسالمى ندارد 

شـيعيان «: گويـد چنـين مى) عـج( وی در جای ديگری، درباره اعتقاد شيعيان به امام مهـدی
رسد و گاهى اين صفت را از اوصاف پيـامبر  جراحت و اذيتى نمى) عج(اعتقاد دارند به امام مهدی 

كنـد  سعد را به عنوان سند ايـن اعتقـاد معرفـى مى ابن طبقاتگلدتسيهر كتاب . آورند به شمار مى
)Ibid.: 44.(  

 14شـيعيان بـه ) ع(ام حسـن عسـكری پس از ام«: های شيعى معتقد است در خصوص فرقه
بيـت را بـه  ای از افراد متعلـق بـه خانـدان اهل اند و هر گروهى از ايشان سلسله گروه تقسيم شده

  . كند وی برای اين ادعای خود منبعى ذكر نمى). Ibid.: 192( »عنوان امام خود برگزيدند

در » عصمت«اله نويسنده مق) Georges C. Anawati) (1905-1994(جرج آناواتى . 1
اش منابعى را معرفـى كـرده  وی در انتهای مقاله. است ١١دائرةالمعارف ديننسخه اّول 
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كه همگى آنها از آثار مستشرقان است و حتّى يك كتاب اسالمى ـ و طبيعتًا شـيعى ـ 
 ).Anawati, 1995: 465(شود  نيز در ميان فهرست منابع او ديده نمى

» تقيـه«در همان كتاب، مقاله ) James Winston Morris(جيمز وينستون موريس . 2
را تأليف كرده و از مجموعه منابعى كه به كار برده، فقط به يك متن معاصر اسـالمى، 

 .Morris, 1995: Vol. 14, P(استناد كرده است ) Azim Nanji(از آثار عظيم نانجى 

337.( 

، مقالــه معــارف ديــندائرةالنيــز در ويراســت دوم ) Lynda Clarke(لينــدا كــالرك . 3
كه هفده منبع را در فهرست منابع خود ذكر كـرده ،  حالي در. را نوشته است» عصمت«

برده كـه تنهـا منبـع كالمـى آنهـا  فقط ُنه منبِع اسالمى و تنها چهار منبع شيعى را نام
  )Clarke, 2005: Vol. 7, P. 4726(اثر سيد مرتضى است  األنبياء  تنزيه

های  از منابع زيدی و اسماعيلى ـ و بالطبع منابع شيعى از سنى ـ در نوشـته جداسازی منابع امامى
ها و  وی به دليل آشنايى بسيار خوبى كـه بـا فرقـه. به خوبى قابل مشاهده است ويلفرد مادلونگ

طور منـابع امـامى را از منـابع  های اسالمى دارد با دقت تمام منابع شيعى را از سنّى و همين گروه
او در اغلـب . كنـد عيلى تشخيص داده و از هر كدام در جای مناسب خود استفاده مىزيدی و اسما

خواهـد دربـاره شـيعيان اثناعشـری سـخن بگويـد از عنـاوينى چـون  های خود، وقتـى مى نوشته
ــابع امــامى«، »اماميــه« ــان«، »من ــده امامي ــه«، »عقي ــان امــامى«، »دانشــمندان امامي ، »متكلّم
بـرد  را به كـار نمى» شيعه«كند و حتّى واژه عام  دست استفاده مى و مواردی از اين» اثناعشری«
)Madelung, 1997(d), vol. 9, P. 423, 1995, vol. 3, P. 1166, 1997(b), vol. 4, P. 

182, 1997(c), vol. 4, P. 711, 1991, vol. 6, P. 917, 1989, P. 6 & 26.(  
های  د حتّـى عنـاوين و سرفصـلگويـ وی در آثار خويش، وقتـى دربـاره شـيعيان سـخن مى

برای نمونه، در مقالـه امامـت، دو . كند های داخلى شيعى تنظيم مى هايش را بر اساس فرقه نوشته
ديدگاه شيعى و سنّى را بررسى كرده، ذيل ديدگاه شيعى به سه شاخه زيدی، امامى، اسـماعيلى و 

به خـرج داده، منـابعى را كـه  در فهرست منابع نيز اين دقت را. سپس به خوارج اشاره كرده است
اعتقـادات حنبلـى، اعتقـادات حنفـى، معتزلـه، : بندی معرفى كرده است استفاده كرده با اين دسته

در . زيديه، اماميه، اسماعيليه، خوارج، عقايد باطنى نزاری، عقايد باطنى اماميـه، اسـماعيليه طيبـى
  . برد صير و فاضل مقداد نام مىبخش منابع امامى نيز از آثار كلينى، سيد مرتضى، خواجه ن
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نكته ديگری كه نشان از توّجه مادلونگ به منابع معتبر دارد آثاری اسـت كـه او در خصـوص 
مالحظـاتى پيرامـون «و  ١٢»منابع فقه اسـماعيلى«. منابع فقهى و منابع كالمى تأليف كرده است

هايى از او هستند كه در خصوص منابع فقهى و كالمـى نوشـته  مقاله ١٣»شناسى فرق امامى كتاب
  .اند شده

اعتبـاری منـابعى كـه  شود محقق بتوانـد دربـاره اعتبـار يـا بى مجموعه اين عوامل باعث مى
رسد با اين شواهد بتوان ادعا كرد كـه در ميـان  به نظر مى. نويسنده استفاده كرده، اظهار نظر كند

هـايى اسـت كـه بـه لحـاظ روشـى  پژوهان غربى، ويلفرد مادلونگ از چهره هپژوهان و شيع اسالم
مترجمان . قبول ارائه دهد های علمى و مبتنى بر منابع معتبر و قابل توانسته آثار خويش را با روش

اّول اسـتفاده كـرده  كننـد كـه وی از منـابع مهـم و دسـت  آثار او نيـز بـه ايـن نكتـه اشـاره مى
گـران  ؛ استناد به منابع عمده شيعه، خاّصه استناد بـه تحقيقـات پژوهش)6: 1387مادلونگ، (است

همـو، (معاصر شيعى و استشهاد به آرای آنها در مسئله جانشينى پيامبر از جمله امتيازهای اوسـت 
1388 :14.(  

 ...)كالمى، تفسيری، حديثى، و (تفكيك منابع به لحاظ موضوعى . 2

اعتبار سـند و تناسـب سـند بـا : دو نكته بسيار مهم توّجه كرد كم بايد به در ارجاع به منابع، دست
امـا در تناسـب . شده باشد اعتبار سند يعنى خود منبع بايد معتبر و برای جامعه علمى شناخته. متن

تهـذيب ، الكـافىهـای  شود؛ مثًال كتاب منبع با متن، به اعتبار منبع در يك حوزه خاص توجه مى
توان از منابع معتبر شيعى بـه شـمار آورد،  را مى تفسير عياشىو  االرشاد ،المقاالت  اوائل، االحكام 

دهى دارند؛ زيرا اين منابع به ترتيـب در  اما هر كدام از اين منابع در يك حوزه خاص قابليت ارجاع
  .حديث، فقه، كالم، تاريخ و تفسير اعتبار دارند

شده، ماهيت كالمـى دارد بايـد بـه منـابع  شود كه اگر متن نوشته با اين توضيح مشخص مى
  . های ديگر كالمى و اگر ماهيتى فقهى دارد به منابع فقهى ارجاع داده شود و همينطور در حوزه

شـده؛ منـابع خـام،  منـابع خـام و منـابع فرآوری: اند منابع كالمى خود بر دو دسـته: نكته دوم
ن متون دينى مانند قرآن و مصادر حديثى هستند كه بدون هيچ برداشت يا تفسـيری در تري اصلى

ها و تفسيرهای خاصى را بـا  شده، منابعى هستند كه برداشت اما منابع فرآوری. اختيار ما قرار دارند
در واقـع، متـون كالمـى . انـد های خاص بيـان كرده استفاده از منابع خام و نيز با استفاده از شيوه

قابليت تفسيرهای گوناگون را دارند و برای گزارش ديـدگاه كالمـى يـك فرقـه خـاص بايـد بـه 
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برداشت آن فرقه از آيات و روايات استناد كرد، نه به خود آيه و روايت؛ زيرا ممكن است فهـم آن 
  . فرقه از آيات و روايات مورد استناد متفاوت باشد

در قـرآن و نيـز احاديـث غـدير، ائمـه » مامـتا«و » موّدت«، »واليت«های  برای نمونه، آيه
عشر و منزلت همگى در منابع حديثى معتبر شيعى و سنى وجود دارند، اما روش شيعيان و اهل  اثنا

تسنّن در استفاده از اين آيات و احاديث و در نتيجه فهم ايشان از آيات و روايات مذكور با يكديگر 
ديدگاه كالمى به يك فرقه، مانند شيعه امامى، بايد بـه بنابراين، در استناد يك . تفاوت جدی دارد

های خودشـان را در آن ثبـت  انـد و برداشـت منابعى ارجاع داد كه خود شيعيان آنها را تهيـه كرده
  . به ويژه در بخش كالم نقلى بايد به اين نكته توّجه بيشتری داشت. اند كرده

  .اييدهای زير دقت فرم با توجه به دو نكته فوق به عبارت

  درآمـدی بـر موجان مومن، كه از نويسندگان بهايى است و كتاب او با عنوان
هايى است كه در معرفى شـيعيان نوشـته  ترين كتاب از معروف ١٤اسالم شيعى

شناسى جهـان تـدريس  های شيعه های غربى و حتّى كرسى شده و در دانشگاه
يعنـى معصـوم «: گويـد چنـين مى» معصـوم«شود، در تعريف اصـطالحى  مى

شخص بدون گناه؛ شخصى كه خداوند او را از انجـام كارهـای ممنوعـه، بـاز 
عالمـه  بحاراالنوار مستند او برای اين مطلب، حديثى است از كتاب. »دارد مى

 :Momen, 1985( 265، ص1، جالمبـين كتـاب مجلسى، به نقل از كرمانى، 

155 & 334.( 

منبع كالمى معتبر از آثـار متكلمـان همـان فرقـه در حالى كه اوًال، مطلب كالمى را بايد به يك 
 ای چـون شده ارجاع داد، نه به يك منبع حديثى؛ و ثانيًا، اگر هم قرار است به منبع حديثى شناخته

استناد كنيم بايد مستقيمًا به اين كتاب ارجاع دهيم؛ زيرا اين كتاب كامًال در دسـترس  بحاراالنوار
بع حديثى هم بايد به منابع كهن و اصيل ارجاع داد نه بـه منـابع به عالوه، در استناد به منا. است

توان به منابع درجه اّول حديثى شيعه، مانند  مثًال وقتى اين روايت را مى !بحاراالنوارمتأخری چون 
ارجـاع داد، بـه  280، ص1، جالدين كمال، 19، صكفاية االثر؛ 62، ص1ج ،)ع(عيون اخبار الرضا 

 محّمـدكريم كرمـانى كتاب المبينهم به نقل از  آن  بحاراالنوار،به كتاب هيچ وجه سزاوار نيست 
  . رود ارجاع داد كه از آثار شيخيه به شمار مى.) ق.ه 1288. م(

دانيم، شيعيان امامى بيشتر مباحث مربوط به امامت ـ از جمله ضرورت وجود  طور كه مى همان
دانند و اگر بخواهند عصمت را برای  ه عقلى مىامام و شرايط امام ـ را از مباحث اصولى و در نتيج
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پس اوًال در تعريف عصمت بايد به همان تعريفى كـه . امام شرط كنند بايد دليلى عقلى ارائه كنند
كنند اشاره كرد و آن را به يك يا چند متن كالمى معتبر امامى ارجـاع  شيعيان از عصمت ارائه مى

ن شرط امامت را به يك دليـل عقلـى موجـود در منـابع داد؛ و ثانيًا دليل پذيرش عصمت به عنوا
كدام از اين موارد حتّى به يـك كتـاب كالمـى شـيعيان  موجان مومن در هيچ . اماميه مستند كرد

 . امامى هم استناد نكرده است

  گويد مى ١٥وحى و تحريفمحّمد على اميرمعّزی در مقدمه كتاب : 

تغيير قـرآن /ريف، محو، تبديلاحاديث بسياری را كه به تح) شيخ صدوق(=وی «
  ).Ibid.: 27( »گيرد اشاره دارند ناديده مى

كنند حمل بر تحريـف كـرده، در  در واقع، او رواياتى را كه سياری و ديگر محّدثان شيعى نقل مى
دانيم بسياری از عالمان شيعه كه  مى. حالى كه خود سياری هرگز چنين چيزی را بيان نكرده است

انـد ـ ماننـد شـيخ  رآن تحريف نشده، روايات مورد نظر اميرمعـزی را نقـل كردهاند ق تصريح كرده
ايـن . اند كند ـ ولى تحريف قرآن را از آن استفاده نكرده صدوق كه خود اميرمعزی به او اشاره مى

بدان معناست كه فهم متكلّمان برجسته شيعه از اين روايات با فهم اميرمعزی متفاوت اسـت، امـا 
فهم خود استناد كرده، نه به فهم متكلّمان برجسته شيعى، و حتّى عالمـان برجسـته اميرمعزی به 

  . كند شيعى مانند شيخ صدوق، شيخ مفيد، سيدمرتضى و شيخ طوسى را تخطئه مى
اساسًا در استناد يك ديدگاه كالمى به يك فرقه خاص نبايد فقط با مشاهده يك آيه يا يـك 

بـرای . ه تعاليم ايشـان را در كنـار همـديگر مالحظـه كـردروايت قضاوت كرد؛ بلكه بايد مجموع
قرآن ناسخ و منسـوخ، مجَمـل و مَبـين، : شود نمونه، در خصوص قرآن معروف است كه گفته مى

عام و خاص و مطلق و مقيد دارد و برای فهم قرآن و استناد يك نظريه بـه آن بايـد از مجموعـه 
شـود  ه در علم اصول و مقدمات تفسـير گفتـه مىآيات قرآن، آن هم با رعايت قوانين و اصولى ك

های كالمى؛ زيـرا در علـم كـالم بايـد بتـوان  طور است ديدگاه همين. يك نظريه را استنباط كرد
گرا هستند در يك نظام اعتقادی ارائه كرد و اگر بـا نگـاهى  های شيعيان را كه عمدتًا عقل ديدگاه

اسـاس آن يـك نظريـه ارائـه شـود چـه بسـيار  تك تعاليم ايشان نگاه شود و بـر جزءنگر به تك
بنـابراين، اگـر دربـاره نبـّوت . هايى اعالم خواهد شد كه خودشـان بـا يكـديگر ناسـازگارند نظريه

 .شود نبايد اين ديدگاه با آنچه در باب توحيد يا امامت بيان شده ناسازگار باشد ديدگاهى ارائه مى
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وّجه كرده است؟ برای آنكه بتوان در اين خصوص اما آيا مادلونگ، در آثار خود به اين نكات ت
  : قضاوت كرد بهتر است همين دو مورد را كه ذكر كرديم در آثار او پى بگيريم

منـابع اسـالمى و : به دو دسته از منابع استناد كرده است» عصمت«مادلونگ در مقاله . 1
 : مورد استفاده وي از اين قرارند  منابع غربى؛ منابع اسالمى

  نوع اثر  مؤلّف  اثرنام 
  كالم اشعری اشعری مقاالت االسالميين

  كالم شيعه امامى مفيد تصحيح االعتقاد-اوائل المقاالت
  كالم شيعه امامى  شريف مرتضى  االنبياء تنزيه

  كالم شيعه امامى عالمه حلى باب حادی عشر
 حديث مجلسى بحاراالنوار
  كالم معتزلى خياط  االنتصار
  كالم معتزلى  عبدالجبارقاضى  المغنى
  كالم اشعری ايجى  المواقف

  كالم اشعری فخر رازی االربعين فى اصول الدين
  كالم اشعری جوينى  االرشاد

  كالم اشعری بغدادی اصول الدين
  كالم ماتريدی بزدوی اصول الدين

 نبّوت   قاضى عياض مالكى الشفاء بتعريف حقوق المصطفى
  كالم اهل حديث بّطهابن السنة و الديانةالشرح و االبانة على اصول

  فرق و مذاهب بغدادی الفرق بين الفرق
  فرق و مذاهب حزمابن الفصل فى الملل و النحل

  فرق و مذاهب شهرستانى الملل والنحل
 تصوف كالباذی التعّرف لمذهب اهل التصّوف

  نگاری طبقات سبكى طبقات الشافعية الكبری
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توان ماهيت كالمى منابع را به خوبى تشخيص داد؛ يعنى او برای معرفـى و  بينيم مى كه مى چنان
كه يك آموزه كالمـى اسـت دقيقـًا بـه منـابع كالمـى مراجعـه كـرده، » عصمت«توضيح آموزه 

شود منابعى كه او استفاده كرده  با دقت بيشتر معلوم مى. خوانندگان را نيز به آنها ارجاع داده است
امًال درجه يك هستند؛ برای نمونه، از منابع كالمى شيعيان امـامى بـه آثـار شـيخ مفيـد، سـيد ك

به خصوص از ميـان . مرتضى و عالمه حلى ارجاع داده كه از معتبرترين منابع كالم اماميه هستند
الم ارجاع داده، كه شايد اگر از يـك عـ االعتقاد تصحيح و  المقاالت  اوائلآثار شيخ مفيد به كتاب 

مفيد را ذكر كند او نيز همين دو كتاب را  برجسته امامى بخواهند دو منبع مهم كالمى از آثار شيخ 
نيز، از آثار سيد مرتضى دقيقًا به همان كتابى ارجاع داده كه بيشترين تناسب را با بحـث . نام ببرد

  . عصمت دارد
بعى را ذكر كرده و اتفاقـًا منـابع های اسالمى من نكته ديگر آن است كه او تقريبًا از تمام فرقه

خياط االنتصار از معتزله به : روند های مختلف نيز از منابع درجه يك ايشان به شمار مى تمام فرقه
فخـر رازی و  اربعـينقاضى عضـدالدين ايجـى، المواقف قاضى عبدالجبار، از اشاعره به المغنى و 

  .ارجاع داده است یَبزَدو اصول الدينجوينى، و از ماتريديه به  االرشاد

  استفاده از منابع پرشمار. 3

گروهـى : كم دو گونه هسـتند پژوهان معروف و اساسًا مستشرقان در نگارش آثار خود دست اسالم
زنند و اصطالحًا در بعد تتبّعى پژوهش،  كه با استفاده فراوان از منابع پژوهشى، دست به تأليف مى

گروهى نيز كه . ای فراوانى در تحقيقات ايشان وجود دارده نوشت ها و پى توانمند هستند و پاورقى
  .كنند دهى، كتاب و مقاله تأليف مى با حداقل منابع و ارجاع

 13عشری پرداختـه، در  موجان مومن در بخش دوازدهم كتاب خود به مكاتب درونى شيعه اثنا. 1
 :Momen, 1985(صفحه مكاتب اخباری، اصولى، شيخى، بابى و بهايى را معرفى كرده است 

يـك بـار بـه : صفحه، فقط هفت ارجاع به اين شـرح دارد 13او برای اين ). 342 & 220-232
روضـات : انـد قرآن و دو ارجاع توضيحى و چهار استناد به منابع؛ اين چهار منبع نيز از اين قرار

وزف الياش ای از عباس امانت و دو مقاله از ج كرمانى، مقاله هداية الطالبينخوانساری،  الجنات
)Joseph Eliash ( و لئونارد بيندر)Leonard Binder(.  

دو صفحه را به معرفى كالم  ١٦،»ای مختصر اسالم؛ تاريخچه«ويليام مونتگمری وات در كتاب . 2
های زيدی، اسماعيلى و اماميه را معرفـى كـرده  شيعى اختصاص داده، در اين دو صفحه، فرقه
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  صفحه، بلكه اساسًا در كـل كتـاب خـود از هـيچ منبـع كالمـىتنها برای اين دو  وی نه. است
در فهرست منابع اين كتاب، منابع ). Watt, 1999: 125-126 & 152-153(استفاده نكرده است 

اثر لويى ماسينيون و چهار كتاب از  اخبار حالج: اند زير به عنوان منابع كالم اسالمى ثبت شده
سالم بر اروپای قرون وسطا، فلسفه و كالم اسالمى، عقايـد تأثير ا: خود نويسنده با اين عناوين

  . عقيده و عمل غزالى واسالمى 

كدام از اين منابع، مربوط به خود مسلمانان يا شيعيان نيستند؛ و ثانيًا، او بـا چنـد منبـع  اوًال، هيچ 
  . محدود غيركالمى كوشيده است چندين فرقه را معرفى كند

صفحه، بـه مباحـث  21در  ١٧»اسالم چيست؟«، با عنوان كتاب ديگرشدر فصل هشتم همو 
عقلى اسالم پرداخته، در پايان كتاب، در بخش فهرست منابع، برای اين فصل فقـط يـك ارجـاع 

 ).Ibid: 149-169 & 238(توضيحى ذكر كرده است 

در بخش اّول كتابى كه درباره شيعيان نوشته، تالش كرده ) David Pinault(ديويد پينالت 
او برای اين هشت صفحه، فقط چهار ارجاع ذكر كرده كه . در هشت صفحه شيعيان را معرفى كند

شهرستانى ارجاع داده شده ملل و نحل سه مورد از آنها توضيحات است و يك مورد نيز به كتاب 
  ).Pinault, 1992: 183(است 

های دائرةالمعارفى از منابع فراوانى استفاده نكـرده  د مادلونگ نيز در نگارش مقالهگرچه ويلفر
های دائرةالمعـارف، بـه صـورت نسـبى، از منـابع  است، اما در مقايسه با ديگر نويسـندگان مقالـه

بيشتری بهره برده است؛ البته اين فقط شـباهت در كّميـت اسـت ولـى از جهـت كيفيـت منـابع، 
  . ار او با آثار ديگران تفاوت جدی داردآث: توان گفت مى

در . گير اسـت ها، استفاده وی از منابع متكثر و كميت باالی منابع، چشـم اما در نگارش كتاب
كتاب فهرست  371، »های ميانه های اسالمى در سده ها و فرقه مكتب«شناسى كتاب  بخش كتاب

جانشـينى حضـرت نگـارش كتـاب طور در  همين. عنوان آن از منابع اسالمى است 229شده كه 
  .منبع استفاده شده است 160نيز از حدود  )ص(محّمد 

  شناخت دقيق عالمان و متكلّمان برجسته شيعى. 4

های شناخت منابع كهن، معتبر و درجه اول آن است كه مؤلفـان و عالمـان درجـه اّول  يكى از راه
ل توانمندی او در اين راه، به غنـای آثار ويلفرد مادلونگ به دلي. هر مذهبى به خوبى شناخته شود

ترين عالمان شيعه امـامى را  گرانى است كه بزرگ مادلونگ يكى از پژوهش. اند قابل قبولى رسيده
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هـای پژوهشـى او و شـاگردانش در خصـوص آثـار و  فعاليت. به دنيای غرب معرفى كـرده اسـت
رفـى هشـام بـن حكـم، شـيخ های او در مع های طراز اّول شيعيان امامى در كنار مقالـه شخصيت

های او در خصـوص آثـار  طور مقاله الغطاء و همين كلينى، شيخ مفيد، َكّشى، محقق كركى، كاشف
جمهور احسائى نشان از توانمندی او در عرصه شناسـايى  بزرگان شيعه مانند سيد مرتضى، ابن ابى

  . عالمان و منابع اصيل و معتبر مذهب اماميه دارد
شود كه به خوبى از شـناخت  ى به آثار ويلفرد مادلونگ تعابيری مشاهده مىای اجمال با مراجعه

به برخى از عبـارات او . ها و آثار برجسته ايشان در كالم امامى حكايت دارد مادلونگ از شخصيت
  : توجه كنيد

، از ايـن )ع(ترين نمايندگان شيعه امامى در زمان امـام صـادق  برخى از برجسته«
، زرارة بن اعين، هشام بن سالم جـواليقى، )مؤمن الطاق(عمان محّمد بن ن: قرارند

ترين نماينـده  هشام بن حكم برجسته« ).174: 1387مادلونگ، ( »هشام بن حكم
 :Madelung, 1986(b)(» كالم اماميه در زمان امام صادق و امام كاظم اسـت

vol. 3, P. 496 .(»گوی برجسـته اماميـه اسـت شـيخ مفيـد مـتكلّم و سـخن «
)Madelung,1993(a): vol. 7, P. 312.( »فضل بن شـاذان دانشـمند شـيعى «
)Madelung, 1986(a): vol. 5, P. 363 .(» شـيخ مفيـد از علمـای طـراز اّول

اسـتاد علمـای طـراز اّول «). Madelung, 1993(a): vol. 7, P. 312(» اماميـه
الطائفـه شيخ طوسـى، شـيخ «). .Ibid(» مرجع دنيای تشيع«و ) .Ibid(» اماميه
كّشى محّدث امامى و كتـاب « ).Madelung,1997(a): vol. 4, P. 711(» است

عياشـى عـالم برجسـته امـامى و «). .Ibid(» او اثری اصلى در رجال شيعه است
نجاشى كلينى را عالم شيعه و شيخ اماميه «). .Ibid(» مروج اماميه در ماوراءالنهر

 :.Ibid(» از عالمـان امـامى محّقـق كركـى«). Ibid.: 363(» كنـد توصيف مى

شريف : برخى از علمای طراز اّول شيعه كه از شاگردان شيخ مفيد هستند« ).610
رضى، شريف مرتضى، شيخ طوسى، نجاشى، ابـوالفتح كراجكـى، سـاالر ديلمـى، 

ــى ــالح حلب ــه «). Madelung, 1993(a): vol. 7, P. 313(» ابوالّص خواج
آخرين مكتب تفكر اصيل در كالم اماميه بـه نصيرالدين و عالمه حلى نمايندگان 

  ).169: 1387مادلونگ، ( »آيند شمار مى
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  : گويد درباره برخى از منابع شيعى نيز چنين مى

). Madelung, 1386(a): vol. 5, P. 363(» كافى كتـاب مهـم شـيعى اسـت«
طوسـى،  فهرستو  رجالكشى،  رجال: اند از چهار اثر اصلى رجالى شيعه عبارت«

ــا ــذيب«). .Ibid(» نجاشــى لرج ــديثى ته ــر ح ــابع معتب » شــيخ طوســى از من
)Madelung, 1993(a): vol. 7, P. 313 .(»انـد از منـابع علـم قطعـى عبارت :

  )..Ibid(» قرآن، عقل، خبر متواتر، اجماع مسلمانان يا اجماع اماميه

  مند به تشيع نگاه جامع و نظام. 5

برخى صرفًا به يك جهت : اند كم دو دسته اند دست ردهمستشرقانى كه در حوزه عقايد شيعى كار ك
اند و برخى ديگر تقريبـًا در تمـام  يا يك موضوع از مجموعه موضوعات مربوط به شيعيان پرداخته

توان به عنوان نمونـه بـه افـراد ذيـل  از دسته اّول اين مؤلفان مى. اند های شيعى وارد شده عرصه
  :اشاره كرد

او بيشترين توجه خـود را بـر بعـد عقالنـى و عرفـانى  ١٨):1978-1903(هانری كربن . 1
هـا و مقـاالتى  ای از كتاب تـوان بـه مجموعـه در آثار او مى. شيعه معطوف كرده است

دست يافت كه با موضوع تاريخ فلسفه اسالمى و ايرانى، زندگى عرفـانى و صـوفيانه، 
اند؛ مـثًال در  شته شـدههای حكمى، شئون معنوی و باطنى پيامبران و امامان نگا آموزه

تـوان ايـن نكتـه را  ، در بخش معرفى شيعه، بـه خـوبى مىعشريه الشيعه االثنىكتاب 
  ).145-56: 1414كوربان، (مشاهده كرد 

او نيـز ماننـد هـانری كـربن ): Louis Massignon) (1883-1963(لويى ماسينيون . 2
هـای  در خصوص نيايشآثار او . های عرفانى و معنوی اسالم شده است مجذوب جنبه

طور حضـورش در ميـان مجموعـه  ، سلمان فارسى، حالج و همين)ع(حضرت ابراهيم 
 . ، به خوبى نشان از اين رويكرد او دارددائرةالمعارف اسالم »تصوف«مؤلفان مقاله 

تمركز ولهاوزن در آثار اسالمى خود بر تاريخ سياسى ): 1918-1844(يوليوس ولهاوزن . 3
تـاريخ سياسـى يكى از مشهورترين آثار او كتابى است كه با عنوان . صدر اسالم است

در واقـع، . در ايران به فارسى ترجمه و منتشر شده اسـت )شيعه و خوارج(صدر اسالم 
او در . الش كرده خوارج و شيعيان را معرفى كندوی در دو بخش جداگانه اين كتاب ت

بخش معرفى شيعه، نظريه معروف خود را در خصوص پيدايش شيعيان به عنوان يـك 
 ).214-137: 1375ولهاوزن، (دهد  گروه سياسى ارائه مى
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توان حتى به تعداد انگشـتان يـك دسـت، افـرادی را نـام بـرد كـه  اما از دسته دوم به يقين نمى
شـايد ويلفـرد مادلونـگ نمونـه . شناسى، از جامعيتى نسبى برخوردار باشـد حوزه شيعه آثارشان در

توان اذعان كرد كه آثـار او ـ  با نگاهى گذرا به آثار ويلفرد مادلونگ مى. انحصاری اين گروه باشد
. ای از اعتقادات، تاريخ و زندگى شـيعيان را پوشـش داده اسـت به صورت نسبى ـ بخش گسترده

ها و  های شيعى، فرقه ، عقايد و آموزه)تاريخ پيامبر و تاريخ امامان شيعه(ه تاريخ اسالم وی در حوز
. ها، آثار و منابع شيعى، فقـه و فلسـفه آثـار مهمـى ارائـه كـرده اسـت های شيعى، شخصيت گروه

كند  نگر به تشيع و شيعيان نگاه مى توان متوجه شد كه او با رويكردی جامع بنابراين، به خوبى مى
بنابراين، تصويری كه . و كمتر پيش آمده است كه با توجه به يك عنصر جزئى، قضاوتى كلى كند

  . كند نسبتًا تصويری است دقيق از تشيع ارائه مى
كنـد؛ بلكـه بـه ديـدگاه  هايى از روايات يا آيات اشـاره نمى نمونه برای نمونه، مادلونگ به تك

در بيان منظومه اعتقادی و نظام فكـری نبايـد چنـين داند كه  او به خوبى مى. پردازد متكلمان مى
اند مطلـب نادرسـتى را بـه  در حالى كه بسياری از مستشرقان با ديدن يك روايـت كوشـيده. كرد

نمونه خوبى برای اين ماجرا بيان ديدگاه متكلّمـان امـامى در بـاب تحريـف . شيعيان نسبت دهند
ای از  توانسـت مجموعـه سـت، بـه خـوبى مىخوا نشدن قرآن است؛ در حالى كه اگر مادلونگ مى

اما او . روايات موجود در جوامع حديثى شيعه را فهرست كرده، از آنها تحريف قرآن را نتيجه بگيرد
به فهم شيعيان از اين روايات استناد كرده است نه به خود روايات؛ بنـابراين، او هرگـز اعتقـاد بـه 

  . دهد تحريف قرآن را به شيعيان نسبت نمى
  : اين عبارت دقت كنيد به

عمد تحريف شده، تا تمام اشـارات آن بـه  اند كه اعتقاد دارند متن قرآن به شيعيان
هايى  هرچند كه در قرون اخير چنين ديدگاه. حقوق على و جانشينانش حذف شود

شـوند، امـا در قـرون اوليـه اسـالم عميقـًا مـورد اعتقـاد بودنـد  اغلب اظهار نمى
)Kohlberg & Amir-Moezzi, 2009: vii.(  

از روايـاتى اسـت ) Etan Kohlberg(عبارت فوق برداشت محّمدعلى اميرمعّزی و إتان كلبرگ 
گاه تصريح نكرده كه  گرچه سياری هيچ. آورده است القرآءاتكه احمد بن محّمد سياری در كتاب 

انـد، در حـالى  دهای كر پژوه چنين استفاده اين روايات بيانگر تحريف قرآن هستند اما اين دو شيعه
كه هم روايات فراوانى در نفى تحريف قرآن وجود دارد كه با روايـات ذكرشـده تعـارض دارنـد و 
نيازمند جمع عقاليى هستند و هم متكلّمان برجسته جامعه شيعى، ديدگاهى برخالف آن دارنـد و 
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موعه اين عناصر با كند كه مج مند اقتضا مى اند و نگاه نظام حتى با صراحت تمام، آن را بيان كرده
يكديگر ديده شوند و در نهايت گزارشى ارائه شود كه بيشترين هماهنگى را بـا مجموعـه داشـته 

  . باشد
هـا  كننـده ايـن گزارش در چنين مواردی، به صورت طبيعى، خوانندگانى كـه بـا مـوارد نقض

نى از موضوع مورد مانند و تصور روش كنند به لحاظ ذهنى هنوز مرّدد و متحير باقى مى برخورد مى
  . آورند مطالعه به دست نمى

های عقلى و  شايد به همين دليل است كه ويلفرد مادلونگ در روش بحث خود نيز دقيقًا روش
رسد بتـوان  به نظر مى. آميزد نقلى را از يكديگر جدا كرده؛ يا منابع فقهى و كالمى را با هم درنمى

های  هـای او در عرصـه نتيجه گسـتردگى فعاليتكم يك عامل توجه او به مباحث روشى را  دست
  .گوناگون پژوهشى دانست
اما او، به . شناسى پرتعداد است پژوهانى است كه آثار او هم در حوزه شيعه اتان كلبرگ از شيعه

های اصلى تشيع را ـ كه اتفاقًا از نقاط قوت تشيع به شمار  رغم علمى بودن، هرگز برخى از عرصه
رده است؛ مثًال او در باب عقالنيت، معنويت، عدالت و امـوری از ايـن دسـت آيند ـ توصيف نك مى

. آفرين صـفحات پرشـماری را نگاشـته اسـت اما درباره موضوعات جنجـالى و شـبهه. اثری ندارد
جايگاه صحابه از ديدگاه ، گری اخباری، جهاد، اصطالح رافضه، تقيه، جايگاه ولدالّزنا، تحريف قرآن

، برخـى از آثـار او در حـوزه اميه از ديدگاه شـيعيان بنى، اماميان در فقه امامىجايگاه غير، شيعيان
  .شناسى است شيعه

های اعتقادی به صورت ويژه به اين نكته توجه كرد؛ زيرا اعتقادات هسـتند كـه  بايد در آموزه
  . بايد در يك نظام فكری بگنجند

  استفاده از منابع مستشرقان. 6

كه امروزه در موضوعات اسالمى، از سـوي مستشـرقان بـه صـورت  هايى متأسفانه يكى از روش
انگيـزه ايـن . اند شود ارجاع دادن به منابعى است كه ديگر مستشرقان نگاشـته معمول استفاده مى

كار، خواه نداشتن تسلط بر زبان عربى باشد، يا در دسترس نبودن منابع و يا هر دليل ديگری، بايد 
هـای اسـالمى، بـه لحـاظ  ه توصيف اسالم و تشيع و بيـان آموزهكم در حوز اذعان كرد كه دست

تر  فهم نادرستى اين رويه، به ويژه در مباحث كالمـى قابـل. توان اين رويه را تأييد كرد روشى نمى
است؛ زيرا در مسائل كالمى، فهم از متون دينى بايد بر اساس يك نظام فكـری حاصـل شـود و 
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در . ورتى منسجم و پيوسته، توصـيف و توضـيح داده شـوندهای كالمى بايد به ص مجموعه آموزه
  . توانند فهم خودشان را معيار و مالك قرار دهند و به آن ارجاع دهند حالى كه مستشرقان نمى

گـری دارنـد بـاز هـم نبايـد بـه منـابع  در موضوعات تاريخى نيز اگر قصد توصيف و گزارش
واقعيت آن اسـت كـه حجـم . ه شده استمتأخری ارجاع دهند كه به دست خود مستشرقان نوشت

گران غربى را آثار مستشرقان به خـود اختصـاص داده اسـت كـه در  گيری از منابع پژوهش چشم
  : كنيم هايى از آنها را ذكر مى سطرهای بعدی نمونه

مـورد  12منبع استفاده كرده كـه  60از حدود  اسالم چيست؟ويليام مونتگمری وات در كتاب 
چهار مورد از گلدتسيهر، هفت منبع اسالمى و مابقى منابع، از ديگر مستشرقان  آن از آثار خودش،

  .است
شناسـان و مستشـرقان  های مربوط به امامان شـيعه در دائرةالمعـارف اسـالم را اسالم مدخل

در مقاله مربوط به امام علـى ) L. Veccia Vaglieri(خانم لورا وچيا واليری . اند متعددی نگاشته
را ذكر كرده كه فقط سه كتاب از مسلمانان و مابقى منابع، همگى از آثار مستشرقان  منبع 18) ع(

 ).Vaglieri, 1986: vol. 1, p. 386(است 

: را مارشال هاجسون نگاشته و به ُنـه منبـع ارجـاع داده اسـت) ع(مقاله مربوط به امام صادق 
در حالى كـه مادلونـگ ). Hodgson, 1991: vol. 2, p. 375(چهار متن اسالمى و پنج متن غربى 

كـدام از   منبع ارجاع داده است كه هـيچ 11به ) ع(ای درباره امام جواد  در نگارش مقاله دوصفحه
  ).Madelung, 1993(b), vol. 7, p. 397(آثار مستشرقان نيست 
منبع اسـتفاده كـرده كـه  371های ميانه، از  های اسالمى در سده ها و فرقه او در كتاب مكتب

 120بـيش از ) ص(و نيز در كتاب جانشينى حضرت محّمـد . منبع آن از منابع اسالمى است 229
 .منبع اسالمى را استفاده و فهرست كرده است

  گيری بندی و نتيجه جمع 

توان در آن آثار ارزشـمند پژوهشـى را  شناسى شكل گرفته كه مى امروزه دوره جديدی از شيعه. 1
گران غربـى يـا مسـيحى، مغـرض و  رفت كه لزومًا پژوهشتوان پذي مشاهده كرد و ديگر نمى

ويلفرد مادلونگ از مستشرقانى است كه در ارائـه تصـوير تشـيع بـه . كار هستند جاهل و فريب
 . گيری داشته است جهان غربى توفيق چشم
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زمين در استفاده از منابع اسالمى و شيعى و نيز  پژوهان مغرب مادلونگ در مقايسه با ديگر شيعه. 2
بسيار موفـق بـوده، كوشـيده اسـت ) اسماعيلى، زيدی و امامى(گروهى  در تفكيك منابع درون

 .توصيف خود را از هر مذهبى مبتنى بر منابع همان مذهب كند

او عالوه بر اعتبار منابع به تناسب منابع نيز دقت دارد؛ يعنى در مراجعات خود بـه منـابع دقـت . 3
ع حديثى، مطالب كالمـى را بـه منـابع كالمـى و مطالـب كند كه مطالب حديثى را به مناب مى

 .تاريخى را به منابع تاريخى ارجاع دهد

. كنـد تـری اسـتفاده مى های خود از منـابع فراوان وی در مقايسه با مستشرقان ديگر، در نوشته. 4
همچنين برخالف ساير مستشرقان عمده منابع خود را از آثار خود مستشرقان انتخـاب نكـرده 

 . است

ها و منـابع  يكى از عوامل موفقيت وی در توصيف شيعه و تشيع آن است كه وی از شخصـيت. 5
 . معتبر و اصيل مذاهب گوناگون اسالمى ـ به خصوص تشيع امامى ـ به خوبى آگاه است

كم در بعد كالمى، كوشيده است تشيع را در قالب يك نظام معرفتى توضيح دهـد و  وی، دست. 6
  . ت رهزن بپرهيزداز تمركز بر جزئيا

  منابع

: ، قمكفايه االثر فى النص على االئمه االثنى عشر). 1401(الخزاز القمى، على بن محمد  .1
 .بيدار

: اكبر الغفاری، قم على: ، تصحيحكمال الدين و تمام النعمه). 1405(صدوق، محمد بن على  .2
 .مؤسسه النشر االسالمى

 .مؤسسه االعلمى للمطبوعات: بيروت اخبار الرضا، عيون ).1404(ــــــــــــــ  .3
: سيد حسين نصر، تهران: مقدمه شيعه در اسالم،). 1354(طباطبايى، سيد محّمدحسين  .4

 .خانه بزرگ اسالمى، چاپ ششم كتاب
مكتبه مدبولى، : ذوقان قرقوط، قاهره: ترجمه ،عشريه الشيعه االثنى  ).1414(كوربان، هنری  .5

 .الطبعة الثانيه
 قاسمى، جواد :ترجمه ،ميانه های سده در اسالمى های فرقه و ها مكتب). 1387( ويلفرد مادلونگ، .6

 .دوم چاپ اسالمى، های پژوهش بنياد :مشهد
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