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سردبیر محترم مجله آیینه پژوهش 

که مستحضرید »مقالۀ حدیث شناسی  با سالم و احترام، همانگون���ه 
ج ش���ده، مربوط به  ک���ه در شم���اره 127 مجل���ه در خاورشناس���ان...« 
گفتنی است مقاله  کتاب اینجانب فروغ پارسا اس���ت.  نق���د و بررسی 
کتاب اس���ت. در واقع ناقد  منتشرش���ده، بسیار فرات���ر از معرفی و نقد 
که مؤلف با  محترم با ارجاعات ساختگی در پی القای این معناست 

ذکر نکردن، منابع خود، مرتکب سرقت علمی شده است.  

با توجه به قانون و عرف رایج در مطبوعات، خواهشمند است نکات 
ج نمایید. در  ذی���ل را به عنوان جواب آن مقاله، در شماره بعدی در
همان حال اینجانب پیگیری حقوق دیگر خود را محفوظ می دانم. 

با سپاس
فروغ پارسا

1.یش از هر چیز از توجه نویسندۀ مقاله به کتاب »حدیث در نگاه 
خاورشناسان« کمال تشکر را دارم؛ چنان که شخص ایشان از 
کت���اب نیز مترصد به طبع رسیدن آن  ماه ها پیش از انتشار 

بوده و برخی از فقرات آن را در اختیار داشتند. 

که: عنوان و  2.توجه دادن ب���ه این نکته احتمااًل الزم نیست 
کتاب، حدیث در نگ���اه خاورشناسان است. بررسی و تحلیل  موض���وع 
کتاب  ک���ه روی جلد آم���ده، عن���وان فرعی  مطالع���ات موتسک���ی چنان 

است.  

3.کت���اب در صدد تبیی���ن دیدگاه های خاورشناس���ان در مورد حدیث 
یادی این مه���م را به انج���ام رسانده  ب���وده و ب���ه نظ���ر می رسد تا ح���دود ز
ک���ه باوج���ود قدمت  اس���ت. چنان ک���ه موف���ق ب���ه ط���رح مباحثی ش���ده 
یست ساله ش���ان حت���ی در بی���ن است���ادان عل���وم حدی���ث ناشناخته  دو
بوده ان���د. در واق���ع محاف���ل علم���ی م���ا، اع���م از ح���وزوی و دانشگاهی، 
کرده و  هم���واره ب���ه حدی���ث به مثاب���ه یک ام���ر مق���دس و متعالی توج���ه 
یکردهای انتقادی  خاورشناس���ان را به   هیچ روی برنمی تابیده اند.  رو
چگونگ���ی سنت های نقل حدی���ث و تحوالت آن از عص���ر پیامبر؟ص؟ تا 
زم���ان پیدایی مجموعه های حدیث���ی، فرایند  تکوی���ن و  تکامل مفهوم 
که امروز منبع و مرج���ع آموزه های اسالمی است،  سّن���ت ب���ه آن معنایی 
گذشته، همگی از  که ب���ر آن  یخی  ی ب���رای حدیث و تار ی���ۀ سندگذار رو
ک���ه دانشجویان حدی���ث حتی در سط���وح تحصیالت  ی هستند  ام���ور
یخچۀ این مباحث نشان می دهد  تکمیلی از آنها بی اطالع هستند. تار
حت���ی حدیث شناس���ان مسلم���ان هم توج���ه بسی���ار اندکی بدی���ن امور 
که نتایج مطالعات خاورشناسان در  کرد  داشته اند. می توان مالحظ���ه 
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بررسی و تحلیل مطالعات حدیث شناختی هارالد موتسکی

فروغ پارسا، تهران: انتشارات دانشگاه الزهرا )س(، 1388، 390 ص.

درآمد

نخستین تحقیقات علمی دربارۀ سیرۀ پیامبر و به تبع آن پژوهش 

دربارۀ حدیث، از اواسط قرن نوزدهم میالدی در محافل دانشگاهی 

که���ن حدیث���ی به همت  غرب���ی رای���ج ش���د و همزمان برخ���ی متون 

خاورشناس���ان ترجم���ه ی���ا تصحیح ش���د. گرچ���ه در آن زم���ان، هنوز 

اعتبار تاریخی احادیث در جوامع علمی، محل بحث و منازعه قرار 

گلدتس���یهر  نگرفته بود؛ اما در اواخر قرن نوزدهم میالدی، ایگناتس 

ب���ا انتش���ار جل���د دوم کتاب مطالعات اس���المی1 در اعتب���ار احادیث 

تردی���د کرد. ب���ه باور وی، بیش���تر متون حدیثی، بازت���اب اعتقادات، 

باوره���ا و منظومۀ فکری دوره های متاخر اس���المی بوده و در همین 

فض���ا جعل و تدوین ش���ده اند؛ بنابرای���ن این مت���ون را نباید منبع و 

مرجع تاریخی در تدوین سیرۀ پیامبر و تاریخ صدر اسالم به شمار 

کت���اب خویش،  آورد. در نیم���ۀ ق���رن بیس���تم نیز یوزف ش���اخت، در 

مب���ادی فقه اس���المی2 بار دیگ���ر در اعتبار و اصال���ت حدیث در قرن 

نخست هجری خدشه کرد. از نظر او، همۀ احادیث فقهی منسوب 

ب���ه پیامب���ر، س���اختگی بوده و در قرن س���وم هجری، پس از ش���افعی 

و ب���ه دس���ت نظریه پردازان مکات���ب فقهی متاخر جعل ش���ده اند. با 

اینکه اس���تنتاجات افراطی ش���اخت، اکثر از مطالعۀ روایات فقهی 

حاصل شده بود؛ اما او مدعای خویش را به عموم احادیث تعمیم 

گلدتس���یهر و ش���اخت، س���رلوحۀ  داد. از ای���ن پس، روش ش���کاکانۀ 

گرف���ت. پ���س از ای���ن دو مرحلۀ  پژوهش ه���ای حدیث���ی غرب���ی ق���رار 

مه���م؛ یعن���ی دورۀ اعتم���اد بر منابع حدیثی تا اواس���ط ق���رن نوزدهم 

و دورۀ تش���کیك در اصالت تاریخی احادیث تا اواخر قرن بیس���تم، 

حدیث پژوهی غربی در دو دهۀ آخر قرن بیستم و دهۀ نخست قرن 

بیس���ت ویکم، ش���اهد تحولی تازه اس���ت که می توان از آن با عنوان 

ک���رد. در این رهیافت که محققانی چون یوزف  رهیافت���ی میانه یاد 

گرگور شوئلر4 و هارالد موتسکی5 چهره های شاخص آن   ، فان اس3

1. Ignaz Goldziher, Muhammedanische Studien, 2 vols., Halle, 1888-1890; English 

translation: Muslim Studies, tr. by C. R. Barber & S. M. Stern, London: George Allen 

and Unwin, 1967-1971.

2. Joseph Schacht, The Origins of the Muhammadan Jurisprudence, Oxford: Clarendon 

Press, 1950.3.  Joseph van Ess4. Gregor Schoeler
5.  Harald Motzki

بررسـیحدیث شناسـیخاورشناسان: 

تبیین و تحلیل یا 
ترجمه و تدوین؟

سیدعلـیآقایی
چکیده: مقاالت و کتاب های منتشر شده در دهه های پايانی قرن 

بيس���تم و آغاز قرن بيس���ت و يکم در غرب، ادبيات نسبتاً غنی را در حوزه 

حدي���ث پديد آورده اس���ت ولی بازتاب مطالعات حديث���ی در دنيای غرب 

و تحوالت آن در محافل علمی ایران اس���المی بس���يار کمرنگ می باشد. 

ب���ه این منظ���ور، نويس���نده در مقاله حاض���ر درصدد معرف���ی و نقد کتاب 

»حديث در نگاه خاورشناسان: بررسی و تحليل مطالعات حديث شناسی 

هارالد موتس���کی«، برآمده اس���ت. بر این اساس، با بيان اطالعاتی دربارۀ 

کتاب، به تش���ريح مبسوط فصول آن می پردازد و ذیل معرفی هر فصل، 

به نقد فصل مربوط همت گماش���ته اس���ت. نويسنده در قسمت پايانی، 

پیشنهادهایی برای تصحيح کتاب گفته شده ارائه می کند.

کلیدواژه: مطالعات حديث شناس���ی، هارالد موتس���کی، حديث شناسی 

کتاب.  غرب، حديث در نگاه خاورشناسان، معرفی و نقد 

نـــقــــــــــد و بــــــــــــرریس کــــتــــــاب

چکی���ده: در شم���اره 127 مجل���ۀ آینه پژوه���ش مقاله ای ب���ا عنوان 
کت���اب: بررسی حدی���ث شناسی خاورشناس���ان: تبیین و  »معرف���ی و نقد 
کتاب  تحلی���ل یا ترجمه و تدوین؟!« به چ���اپ رسید. خانم پارسا نویسنده 
قایی در مقاله  قای سیدعل���ی آ که آ »حدی���ث در نگ���اه خاورشناسان« است 
کرده بودند. در این شمارۀ  کتاب ایشان اقدام  پیش گفته، به معرفی و نقد 

ج و ارائه می گردد. قایی در قای آ مجله، پاسخ خانم پارسا به نقد آ

کتاب  در پاسخ نقد 
»حدیث در نگاه 
خاورشناسان«
غ پارسا فرو

نـقـــــد و بـــــرریس کـتــــــاب
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ی همپوشانی داشت���ه، بنابراین احتمااًل  و آث���ار موتسکی در موارد بسی���ار
ک���ه مناب���ع و ارجاع���ات همسان���ی داشته باشن���د، ولی  طبیع���ی اس���ت 
کتاب نش���ان می دهد مؤل���ف از نسخه هایی به غیر از  اتفاق���ًا ارجاعات  
ک���رده است. 8 در  نسخه ه���ای م���ورد استفاده مقال���ه موتسکی  استفاده 
هم���ان ح���ال معلوم نیست به چ���ه دلیلی ناقد محترم ب���ه القای این امر 
ک���ه منابع م���ورد مطالعه، ب���ه هی���چ روی در دسترس مؤلف  اص���رار دارد 

کرده است. 9  نبوده و وی آنها را از آثار موتسکی اقتباس 

6. ناقد محترم همچنین بر اثبات این مطلب اصرار دارد که بخش هایی 
یمی نیا بدون ذکر نام ایشان  کر از مقاله  موتسکی با ترجمه آقای مرتضی 

کتاب استفاده شده است. 10 در 

ک���اری را انجام  ول���ی معلوم نیست ب���ه چه دلیل بای���د مؤلف این پنهان 
که در موارد  دیگر به ترجمه مقاالت از جمله مقاله ناقد  بده���د، در حالی 
محت���رم11 ارجاع داده ش���ده است. طبیعت���ًا ارجاع دادن ب���ه ترجمۀ آقای 
کریمی نیا به عنوان طالیه دار و پیشکسوت حوزه مطالعات خاورشناسان 

کتاب میور و ابوت،  شناسه های ذیل را داشته اند:  8. برای مثال نسخه مورد استفاده از 
Muir, William , The life of Mahomet, London, 1861.
 Abbott, Nabia, Studies in Arabic Literary Papyri II:  Qur’ānic Commentary and Tradition.  

The University of Chicago Oriental Institute Publications, Volume 76.  Chicago:  The 
University of Chicago Press, 1967

کرده است:  که ارائه داده، از نسخه های ذیل استفاده  کتابشناسی ای  که موتسکی بنابر  در حالی 
Muir, William , The life of Mahomet ( London, 1858)
 Abbott, Nabia, Studies in Arabic Literary Papyri II:  Qur’ānic Commentary and Tradition. 

(Chicago,1971). 
که  ی  ب���ا شناسه ذی���ل در دست���رس مؤلف ب���وده، در حالی  ز کت���اب دو  همچنی���ن، ترجم���ۀ فرانس���ه 

کتاب به زبان هلندی  است.  موتسکی از اصل 
 Dozy, R.  Essai sur l’histoire de l’Islamisme.  Translated by V.  Chauvin.  Paris:  Leude, 1879.  

Reprinted, Amsterdam:  Oriental Press, 1966. 
Barthélémy d’Herbelot, Bibliothèque orientale, ou dic�B 9

کرده  تین(!) توجه ناق���د را به خود جلب  کهن ال ک���ه ب���ه عنوان منب���ع بسیار   (tionnaire universal
ی از مقاالت و بیش از همه دایرة المعارف های   اس���ت،  نه فقط در مقالۀ موتسکی، بلکه در بسیار
مستشرق���ان وج���ود دارد. (ر.ک ب���ه: نجی���ب العقیق���ی؛  المستشرق���ون؛  ج1، ص159؛ عبدالرحمن 
Kiss�« کتاب را که اتفاقًا این  گفتنی است  ی، دایرة المعارف مستشرق���ان؛ ص 709�711).    ����دو

کرده است و حتی بخش هایی از آن به  inger publishing« در سال ه���ای جدید به تن���اوب منتشر 
کتابخانه های  کتاب در  ی،  نسخه های ای���ن  ص���ورت »on line«  قاب���ل دستیابی است.  به هر رو
تین« انسان را بیشتر به یاد   تخصصی موجود و به راحتی قابل دسترسی است.  تعبیر »منبع کهن ال
10. ناق���د محت���رم برای اثبات ادعای خود در پاورقی  15مقال���ه اش،  صفحاتی از کتاب را نیز ذکر کرده، 
ی ادعای ایشان را ثابت نمی کند؛ در واقع هیچ مطلبی که  ولی مراجعه به این صفحات به هیچ رو
یمی نیا باشد یافت نمی شود. در رابطه با همین ادعاست که مخصوصًا مجله  عین ترجمه آقای کر

آینه پژوهش و سردبیر آن، باید مسئوالنه تر برخورد می کرد؛ و جدًا جای گالیه و شکایت باقی است.  
گمراه کردن خوانندگان« فقط  که »مؤلف برای  کرده  رقی، ناق���د، از این عبارت استفاده  در همی���ن پاو
که به  در م���وارد خاصی ب���ه مقالۀ موتسکی ارج���اع داده است. معلوم نیست به چ���ه دلیل مؤلفی 
کرده،  در  یسد« استفاده  ید«، »موتسکی می نو گو اعت���راف ناقد محترم مرتبًا از تعبیر»موتسکی می 

گمراه نماید.  کند و خوانندگان خود را  این جا باید از ذکر نام موتسکی پرهیز 
ي روایات بر مبناي تحلیل اسن���اد«؛  مجله علوم حدیث،  ش 41،  یخ گذار 11. سیدعل���ی آقای���ي؛ »تار
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کنن���د و میزان تفاوت آنها  خوانندگ���ان می توانند این مقال���ه را با ترجمۀ مقالۀ ذیل موتسکی مقایسه 

را متوجه شوند:
 Motzki, Harald, "Dating Muslim Tradition A survey", Arabica,52: 2 Brill, NV, (2005), 

PP. 204-253

کفرآمیز  تخطئه شده و آثار  این زمینه ها، با عنوان مطالب ضداسالمی و 
کتابخانه های ما حذف شده اند؛ در واقع در  ه از 

ّ
کتب ضال آنها  به مثابه 

که  بی  که فقط آن دسته از آثار غر یه وج���ود دارد  محاف���ل دینی ما این رو
دیدگاه ه���ای اسالمی - مذهبی ما را م���ورد مدح و ستایش قرار داده اند، 

قابل مطالعه و انتشار هستند. 

که  ب���ه هر روی در حدیث در نگ���اه خاورشناسان این امکان به وجود آمد 
دیدگاه ه���ای انتق���ادی و حتی خیل���ی افراطی نسبت ب���ه حدیث مطرح 
که دانشمن���دان و حدیث شناسان مسلم���ان آنها را  ش���ود، به این امی���د 
کنند. به نظ���ر می رسد با وجود دیدگاه  م���ورد مداّقه قرار داده، اظهار نظر 
گونه مباحث آنقدر اندک هستند  ناقد محترم، خوانندگان آشن���ا با این 
ی طالب و دانشجوی���ان حدیث، به تعبیر  ک���ه در مقایسه با جامعه آم���ار

یاضی، تعدادشان میل به صفر می کند.  ر

4.کت���اب، طبیعتًا برای سام���ان دادن فصل های مختل���ف از مقاالت و 
که فصل های  کرده است, ولی این ادعا  کتاب ه���ای موتسکی استفاده 
که در ح���دود 130 صفحه هستند، به لحاظ شکلی و  کت���اب  اول و دوم 
گرفته شده است، اندکی  محتوای���ی از مقاله سی صفحه ای موتسک���ی1 
کتاب پی���ش از انتش���ار مقاله  بی وج���ه ب���ه نظر م رس���د. طراحی ساخت���ار 
گرفته و اساس���ًا تصور نمی رود  موتسک���ی و با مشورت خ���ود وی صورت 
پژوه���ش درب���ارۀ مطالعات حدیث���ی خاورشناس���ان با ساخت���ار دیگری 
شک���ل بگیرد. از موارد اخت���الف این دو فصل با مقال���ۀ موتسکی، دامنۀ 
کلسون3  پژوهش آنهاس���ت؛ چنان که موتسکی مطالع���ات ونسینک2  و 
کلسون نام برده  گرچ���ه در جایی فقط از  را م���ورد توجه قرار نداده است؛ ا
ز7  کرمر،5 برتون،6 پاور است. در عوض در این دو فصل، مطالعات بکر،4 
ی دیگ���ر از خاورشناسان مورد بررسی ق���رار نگرفته اند؛ در حالی  و شم���ار
که موتسکی بدانها پرداخته است؛ از سوی دیگر طبقه بندی مطالعات 
کتاب بر اساس مبانی روش شناسی آنها صورت  حدیثی غرب در ای���ن 
کام���اًل متفاوت اس���ت و حّت���ی وی به  این  ک���ه با ای���دۀ موتسکی  گرفت���ه 
گون���ه دسته بندی اعتق���اد ندارد. موتسکی عمدتًا ای���ن دانشمندان را بر 
یۀ شاخت راج���ع به حدیث دارند،  مبن���ای دیدگاه���ی که نسبت به نظر

کرده است.  طبقه بندی 

کتاب حدیث در نگ���اه خاورشناسان با مطالعات  5.گست���رۀ تحقیق در 

1. "Introduction-Hadith; Origins and Developments ", in H.  Motzki (ed), Hadith, Alder�
shot, 2004, xii-xliii. 

ک���ه مؤلف همان مقاله را ب���ا اندکی طول و  البت���ه ناق���د محترم در سط���ور بعدی به این ایده می رسد 
 100 صفحه ای) سامان داده است!

ً
تفصیل (احتماال

2. Wensinck.  
3 . N. Coulson
4 . Carl Heinrich Becker.
5 . Von Kremer.
6 . John Burton.
7 . David Powers.
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موتسکی نیز بی وجه به  نظر می رسد. برای پژوهشگران آشنا با مطالعات 
که موتسکی، درحوزۀ مطالعات حدیثی  بی، این نکته بدیهی است  غر
یژه ای دارد و با دیگ���ر دانشمندان این عرصه قابل مقایسه  شخصی���ت و
بوط به استف���اده از روش نقد متن و ِاسناد برای  نیس���ت. مسئله فقط مر
کار  گفته ش���ود ؛دیگران هم ای���ن روش را به  که  نّق���ادی حدی���ث نیست 
گستره مطالعات موتسکی با دیگران قابل  گرفت اند. حجم مطالعات و 
 )Anti Schacht( گفتمان ضدشاخت���ی مقایس���ه نیست. از همه مهم ت���ر 
ک���ه موتسک���ی در خالل مطالع���ات خود ب���ه وج���ود آورده است.  اس���ت 
بین15 این ای���ده را به ذهن  ی رو مقایس���ۀ موتسک���ی با شخصی مانن���د ُار
بین را شنی���ده است.  که ناق���د محترم فق���ط اس���م رو متب���ادر می س���ازد 
یو اس���ت و همۀ مطالعات وی صبغۀ  بی���ن استاد دانشگاه تل او ی رو آر
یهودی گرایان���ه دارد. موتسک���ی ام���روز مانن���د یک دانشمن���د مسلمان از 
کسی  که  گوشه ای از دنیا  هوی���ت حدیث اسالمی دفاع می کن���د و در هر 
یه یا مقاله ای ارائه بدهد، فورًا با پاسخ و  مناقشات  راجع به حدیث نظر

موتسکی مواجه می گردد. 16   

بینی  کت���اب حدیث در نگاه خاورشناسان حاصل باز که  11. این مطلب 
پایان نامه دکتری مؤلف است، طبیعتًا باید به نوعی امتیاز شمرده شود. 
کت���اب منتشر  چ���ه آنک���ه معم���واًل پایان نامه ه���ای برتر و موف���ق به صورت 
می شون���د. اتفاق���ًا دانشگاه ق���م از انتش���ار پایان نامه ها استقب���ال می کند 
گون���ه تعهدی بر عدم انتش���ار پایان نام���ه ندارند. در  و دانشجوی���ان هی���چ 
مجم���وع ب���ه نظر می رس���د ناقد محترم بی���ش از آنکه در پ���ی معرفی و نقد 
کتاب بوده باشد، کوبیدن و انگ زدن بدان را مطمح نظر قرار داده است. 

ی است برای  کاستی هایش آغ���از کتاب با هم���ۀ  سخ���ن آخر آنکه ای���ن 
ک���ه انش���اهلل در عرص���ۀ مطالع���ات حدیث���ی  ی  پژوهش ه���ای بی شم���ار

گرفت.  خاورشناسان انجام خواهد 

15 . Uri Rubin. 
کرد:  16.در شمار این مناقشات می توان به موارد ذیل اشاره 

 Motzki, Harald , "Quo vadis Hadith�Forschung? Eine kritische Untersuchung von 
G. H. A. Juynboll: 'Nafe',the Mawla of Ibn Umar ,and his Position in Muslim Hadith 
Literature",Der Islam 73(1996), pp. 40-80, 193-231

Motzki, Harald ," The Prophet and the Cat:  On dating Malik's Muwatta and legal tradi�
tions", Jerusalem Studies in Arabic and Islam22 (1998), pp.  18-83

Motzki, Harald ,The Origins of Islamic Jurisprudence Meccan Fiqh before the Classical 
Schools, Brill, Leiden.  Boston. Koln,2002.

Motzki, Harald,"The Murder of Ibn Abi l�Huqayq:  On the Origin and Reliability of some 
Maghazi –Reports," in :  H. Motzki,The Biography of Muhammad, Leiden,2000,pp. 
170-239.    

گردان ایشان است.  خیلی مّوجه تر از ارجاع دادن به ترجمۀ شا

7.در رابطه با ارجاعات، مؤلف تالش کرده در مواردی که اصل منبعی را در 
اختیار نداشته، با عبارت »به نقل از: « به منبع اشاره کند. 12 اما در مواردی 
ک���ه معلوم است مطلب���ی از قول موتسک���ی مطرح شده، هم���ان ارجاعات 
موتسکی صرفًا برای آشنایی خواننده بیان شده که احتمااًل همان طور که 

ناقد محترم توجه کرده است، باید دقت بیشتری به کار می رفت.    

8.تأثی���ر تحوالت فلسفه علم و نیز تأثیر الگوواره های غالب  بر مطالعات 
 

ً
کامال که ام���روزه  عل���وم انسان���ی )حتی عل���وم حدیث���ی( 13 امری اس���ت 
که ناقد محت���رم آن را به پیش فرض ها و  پذیرفت���ه شده اس���ت، در حالی 

کتاب نسبت داده است.  تصورات مؤلف 

ک���ه اختالف  کت���اب ب���ه ط���ور تفصیل���ی و جزئ���ی نش���ان داده    مطال���ب 
ب���وط به اختالف  بی در م���ورد حدیث، مر دیدگاه ه���ای دانشمن���دان غر
ک���ه موتسکی با آن مواف���ق است(. بیش  روش شناس���ی آنهاست )امری 
کرده  ک���ه از ادوار مختلف فلسفۀ غ���رب14 بیان  گزارشی  از آن  در خ���الل 
بوط ب���ه تحوالت فلسفه  اس���ت، نشان داده خاستگ���اه این اختالف، مر
ی  علم اس���ت )موتسکی مخالف این دیدگاه اس���ت(.  تبیین و برشمار
یژگی ه���ای روش شناسی ه���ای مختل���ف و انطب���اق آنها ب���ا مطالعات  و
کرده اند،  که در دو پارادایم مختلف پژوهش  امثال شاخ���ت و موتسکی 
کرده  گرفت���ه و فرضیه خ���ود را ثابت  کت���اب صورت  که در  ی است  ک���ار
اس���ت. موتسک���ی شخص���ًا ای���ن ای���ده را قب���ول ن���دارد، ول���ی موافقت یا 
که در متن  مخالف���ت وی قطعًا تأثیری در واقعیت این امر ندارد و چنان 
کتاب هم آمده، تحلیل  نوع آموزش ها و دیدگاه های وی نشان می دهد 

گرفته است.  او نیز تحت تأثیر این تحوالت  قرار 

کتاب حدیث در نگاه  تأثیر الگوواره های غالب، به طور خاص در انتشار 
خاورشناس���ان قاب���ل مالحظه است؛ چ���ه آن که پیش از ای���ن، ضرورت و 

امکان انتشار چنین مطالعاتی به هیچ روی فراهم نمی آمد. 

9. ب���ه نظر می رس���د با وجود دیدگاه ناق���د محترم، تحلی���ل و بررسی  آثار 
موتسک���ی در خالل  مقایسۀ دیدگاه ه���ای حدیثی وی با دیگران و بیش 
گرفته  ی���ق تبیی���ن تمایز روش شناسی مطالع���ات آنها  صورت  از آن از طر
اس���ت و اساس���ًا شکل دیگ���ری از تحلیل در شمار اه���داف این پژوهش 
نب���وده اس���ت. از سوی دیگ���ر، تبیین و ترجم���ه، تفصیلی مطال���ب بنا به 

کتاب بودند.  که در سطور فوق مطرح شد، از اهداف مهم  دالیلی 

ب���وط ب���ه به کارگی���ری عن���وان سّن���ت حدیث پژوه���ی ب���رای  10.  انتق���اد مر

12. ر.ک به: صص 37، 38، 39، 41، 45، 46، 47، 57 و موارد دیگر. 
ی شده است دانش های سنّتی همچون علوم قرانی و علوم حدیث بسیار  ر کت���اب نیز یادآو 13. در 

کند و  خیلی دیر تحت تأثیر این تحوالت قرار می گیرند، ولی به هر حال متحول می شوند.  
گفته است، به  که ناقد محترم   همانگونه 

ً
14. تبیین این مطلب البته امر پیچیده ای است و احتماال

ر اجمالی فلسفه غرب نیاز دارد.  مقدمه چینی هایی بیش از مرو


