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 فصلنامه تاريخ اسالم

  38، شماره مسلسل 8377 بهار، دهمسال 

 

 

 عاشورا پژوهی در غرب
 

 2/81/77تاريخ تأيید:    52/7/77تاريخ دريافت: 

 احیا حسینیغالم

 
مقاله حاضر با هدف معرفی و شناخت تحقیقات صورت گرفته در موضوو  ااشوورا و   

 يافته است. ااشورا پژوهان در يکصد سال اخیر در غرب نگارش 

اشواره شوده اسوت.     و مطالعات شیعیدر نوشتار حاضر ابتدا به سیر مطالعات اسالمی 

سپس چندتن از ااشوراپژوهان برجسته غربی و تحقیقات صورت گرفته در ايون موضوو    

هايی كه در غرب به موضو  ااشورا ها و كنفرانسنامهمعرفی گرديده است. در ادامه پايان

ژگی هاي ااشورا پژوهی غربیان مورد تحقیق قرار گرفته است. شناخت ويتوجه داشته اند 

اي در غرب از ديگر مباحو  مقالوه   با ااشورا شناسی رسانهو تفاوت ااشورا پژوهی المی 

 شود.محسوب می

 

مطالعوات شویعی، ااشوورا پژوهوی در غورب، ااشوورا       خاورشناسی،  های کلیدی:واژه

 اي.هشناسی المی، ااشورا شناسی رسان

 

                                                 
 کارشناس ارشد تاریخ تشیع 
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 مقدمه

اين مقاله به موضو  ااشورا پژوهی در غرب با تمركز بر مطالعوات صوورت گرفتوه بوه     

ايون پرسو    رو درصدد پاسخگويی به پردازد؛ از اينزبان انگلیسی در يکصد سال اخیر می

 است كه گستره و وضعیت ااشورا پژوهی در غرب چگونه است.

رغم اهمیت فراوان شیعه پژوهی براي شیعیان ذكر اين نکته الزم است كه به  ،در آغاز

و بسیاري از غیر شیعیان، تا كنون شیعه پژوهی غربیان و موضواات وابسوته بوه آن نریور    

ايون  ااشوراپژوهی به طور بايسته معرفی و بررسی جدي نشده است و شمار آثار جودي در  

كه مذهب تشیع در به انوان زبان رسمی تنها كشوري  زمینه به خصوص به زبان فارسی و 

بسیار اندک است، تا آنجا كه در زمینه معرفی ااشووراپژوهی در غورب    –آن رسمیت دارد 

 فقط يك مقاله ش  صفحه اي با مشخصات ذيل انجام يافته است:

، «نگاهی به ااشوورا پژوهوی در غورب   »ابدالحسین حاجی ابوالحسنی و محمد نوري، 

 .36و 33)كلیات(، ش کتاب ماه مجله 

 مقاله فقط به معرفی بسیار كوتاه از چند مستشرق و معرفی اجموالی از چنود اثور    در آن

 اي پايان يافته است.بسنده شده و بدون هیچ نتیجه گیري يا مقدمه يا مؤخره

اي مناسب بوه سویر   هاي نوشته پیشین ابتدا با مقدمهنوشتار پی  رو با توجه به كاستی

ر غرب اشاره دارد. در ادامه اوالوه بور معرفوی    و سپس مطالعات شیعی دمطالعات اسالمی 

پژوه مسلمان برجسته در غرب پرداختوه اسوت.    ژوهان غربی، به معرفی دو ااشوراااشورا پ

هايی كه به موضوواات مورتبط بوا    توجه به پايان نامه هاي ااشورايی در غرب و كنفرانس

يك جمع بندي با در پايان  اند از ديگر نکات قابل توجه نوشتار حاضر است.ااشورا پرداخته

هواي ااشووراپژوهی غربیوان و همننوین مبحو  مهوم تفواوت ااشوراشناسوی         ژگیبه وي

 شده است.پرداختهاي در غرب با ااشوراپژوهی المی رسانه

ديگور  هاي نگوارش مقالوه حاضور، كمبوود منوابع بوه زبوان فارسوی و نیوز          از دشواري

ايوران و ديگور كشوورها محسووب     ها در هاست و اين پژوه  جزو نخستین پژوه زبان

 د.وشمی
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 ريشه مطالعات شیعی در غربمطالعات اسالمی، 

واقعه ااشورا در تاريخ اسالم از موضواات مورد توجه محققان و تواريخ نگواران اسوت.    

اين واقعه تاريخی از چنان اهمیتی برخوردار است كه به نرر برخی از شیعه پژوهوان آن را  

در  2اين حادثه در پی توسعه مطالعوات شویعی   1و ظهور تشیع محسوب كرد.بايد نقطه بروز 

 ،غرب، از ابعاد قابل توجه تشیع براي محققان غربی بووده اسوت. پوی  از ورود بوه بحو      

اشواره  « مطالعوات شویعی  »زمینه به انوان پی « مطالعات اسالمی»به سیر  مناسب است

 كنیم.  

مطالعوات  »يا اصطالح امروزي آن « شناسیشرق »براي تعريف مطالعات اسالمی بايد 

در  را تعريف كنیم؛ تعريفی مناسب از مطالعات شرقی جز با شناخت مفهووم شورق  « شرقی

 نزد غربیان حاصل نخواهد شد.

شوود، مفهووم   در روزگوار كنوونی برداشوت موی    « شرق»متداول ترين مفهومی كه از  

هاي مختلف بشري در مواهفرهنگی آن است كه ابارت است از روح حاكم و مشترک مج

 4اند.خود شرقی ها نیز پذيرفته مفهوم شرق را اين نو  خاص از كه 3مشرق زمین

انود. برخوی آثوار ادبوی و     هايی براي شناخت شرق انجوام داده ها از دير باز تالشغربی

هوايی از مطالعوات شورقی نخسوتین     تووان نمونوه  تاريخی پديد آمده در يونان و روم را می

اين همه ظهور اسالم فصلی نو در روابط شرق و غرب گشود. با وجود به رسمیت با  شمرد؛

بوا   )ص(هواي مسوالمت آمیوز پیوامبر    شناخته شدن دين مسیحیت از سوي قرآن و برخورد

هاي مسیحی، آنان موضعی خصمانه در برابر اسوالم و مسولمانان اتخواذ    مسیحیان و دولت

درباره پیوامبر، قورآن و مسولمانان     -هرچند اندک  -آثاري  اين موضع،كردند و تحت تأثیر

 5پديد آوردند.

تووان  رو میهاي صلیبی شدت بیشتري پیدا كرد؛ از ايناين رويه خصمانه پس از جنگ

تکويناً ضد اسالمی بوده و خاستگاهی اسوالم سوتیزانه   « مطالعات اسالمی در غرب»گفت 

   6داشته است.

 سه جريان و پديده متأثر بوده است: امدتاً از مطالعات اسالمی در غرب 



 

 

 

 

 
 

 

 

 عاشورا پژوهی در غرب

 

 

 

 

 

81 

 تحوالت فرهنگی و سیاسی در غرب؛ -8

 تحوالت سیاسی و فرهنگی در شرق؛ -5

 روابط شرق و غرب. -3

 اين نکته و نرر به اهمیت دادن محققان حوزه شرق شناسی به هور يوك از  با توجه به 

در غرب ارائوه شوده    هاي مختلفی در باب مراحل مطالعات اسالمیاين سه جريان، ديدگاه

 بندي است:تر در پنج مرحله زير قابل تقسیمآراي مناسب ها،كه از میان آن ديدگاه

 م(؛86مرحله دفا  )از ظهور اسالم تا قرن  -8

 (؛83و  82مرحله تبشیر )قرن  -5

 (؛87و  88مرحله استعمار)قرن -3

 (؛51و  88مرحله تحقیق المی )قرن -6

 از واقعه يازدهم سپتامبر(؛ مرحله فرا استعمار )بعد -2

توان به طور خالصه می اما 7اين مقاله خارج است؛ اين مراحل از حوصلهبررسی مفصل 

اشاره كرد كه در مرحله اول، مسیحیان در واكن  به دين نو ظهور كه داراي قدرت نرامی 

ا بوراي  ايون راسوت  قابل توجهی هم بود، به دفا  از مبانی و اصول مسیحیت برخاسوتند و در 

هوا كوه بوه    به ترجمه متون اسالمی اقدام كردند. آن مجمواه ترجموه  شناخت جبهه مقابل

به انجام رسید بعدها بوه   8211تا  8811هاي در فاصله سال 8تشويق و نفقه پیتر مقدس

 شهرت پیدا كرد. 9«مجمواه كلونیايی»نام 

بود. نقطه مشترک در مرحله تبشیر، هدف شناساندن و تبلیغ مسیحیت در جوامع شرقی 

هر دو مرحله، ضديت تمام ایار با اسالم و طرح اتهامات و افتراهايی بر ضد اسالم و پیامبر 

 بود.

اي در روابط غرب و شرق به خصوص مسائل هدر مرحله استعمار با پديد آمدن ابعاد تاز 

اي  اقتصادي، نگاهی جديد با رويکرد اقتصادي به اسالم و شورق بوه وجوود آمود. بوا افوز      

مرحله »اخیر، آغاز دين پژوهی المی و افزاي  مطالعات در مورد اسالم، ارتباطات در قرون

اين مرحله در كنار رشد فزاينوده مراكوز مطالعوات اسوالمی و     پديدار شد. در« تحقیق المی
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 10اين ارصه هستیم.ها نیز بهشناسی، شاهد ورود غیراروپايیشرق

هاي سیاسی و فرهنگی جهان تغییر كورد.  از معادله پس از واقعه يازده سپتامبر، بسیاري

تووان آن را در  هاي جديدي يافته است كوه موی  اين تغییر، مطالعات اسالمی ويژگی در پی

بحثی جداگانه مورد بررسی قرار داد. در واقع غرب به رهبري امريکا بوا اسوتفاده از قودرت    

اي را در حیطوه مطالعوات اسوالمی    هاي و با مقاصد سلطه جويانه خوي ، ادبیات تواز رسانه

هايی اسالم و با استفاده از واژه وارد كرده است )با تأكید بر بزرگ نمايی ابعاد ستیزه جويانه

توان از اسالم شناسوی در  هاي اخیر آننه میچون تروريسم و بنیادگرايی(؛ بنابراين در سال

تلقی كرد و شايد آن را بتوان  توان نوای بازگشت به مرحله استعمارشود میغرب برداشت 

 یر مطالعات اسالمی در غرب برشمرد.مرحله ششم س

 طالعات شیعی در غربم

اي معروف است. شاخه« مطالعات شیعی»اي از مطالعات اسالمی در غرب به نام شاخه

 هواي اخیور موديون انقوالب اسوالمی در     نوپا كه بیشتر تکاپو و حیات خود را در دهه نسبتاً

 است.ايران 

ها همان الوت سونتی ايون ق ویه     غربی دلیل ادم توجه به تشیع درمطالعات اسالمی

ايون اامول   است؛ يعنی سیطره اهل سنت بر مراكز قدرت و ثروت در طول تواريخ اسوالم.   

شده كه تشیع و شیعیان در حاشیه مطالعات اسالمی قرار داشته باشوند؛ لوذا سوالیان     باا 

ايون  شناسان غربی داشته است. به آلود در آثار شرقز ابهام و مهاي پر اهمتمادي تشیع چهر

 مطلب شیعه پژوهان معاصر هم اشاره دارند:

هیای  در مغرب زمیی  حققییو و رررسیی در حشییی يزیی از شیا ه      

های اسالمی رود که ریش از همیه میورد غتلیر ریرار     مطالعات و رررسی

 11گرفته اسر.

ايون  شوود  هن غربیان در مورد اسوالم اسوتفاده موی   وجو در میان منابع كآننه از جست

از آنجا كه آشنايی غربیان از اسالم بوه   –است كه در قرون ابتدايی مواجهه اسالم و غرب 

ايشان از تشیع در حد بسیار ناچیز بوده يا شايد بتوان گفوت   آشنايی –طور كلی و اام بوده 
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 اين مورد نداشته اند:كه اصوالً آشنايی در

از « منقیرفی  »نقل نويسان اهیل سینر عمومیای شییعیان را     ملل و 

در « کژآيینیی »اند که نماينده يی  رونید   ره شمار آورده« منهج مستقیم»

هستند. رسیاری از مقققان غرری رعد نیی  کیه ریه    « آيینیدرسر»ررارر 

اند همی  دوشا گی را پذيرفته و اسالم شیعی را رررسی اسالم پردا ته

 12اند.دي  اسالم گرفته ره مثاره ردعتی در

منتقودان و نويسوندگان مسولمان بوا پديود  شورق        اي ازهصرف نرر از برخورد تند پار

هواي نادرسوت از   اهدافی سوو  و برداشوت   شناسی و متهم ساختن شرق شناسان به تعقیب

هاي مختلف تواريخ، فرهنوگ و انديشو     هايی ناصواب از جنبهمتون اسالمی و ارائه تحلیل

هواي  شیعه در مطالعات و بررسی ، اين ااتقاد تقريباً مورد پذيرش همگان است كهاسالمی

تصوويري نادرسوت از آن ارائوه     توجهی قرار گرفتوه و شناسی، بسیار مورد غفلت و بیشرق

م( همننوان بوه قووت     8853 اين جمل  ادوارد براون )متوفايرسد شده است. به نرر می

تألیفی مشروح، كوافی و قابول    هاي اروپايی،ك از زبانهنوز در هیچ ي»خود باقی است كه 

منابع اهول سونت، شوناخته     تکی  اصلی مستشرقان بر«. وثوق درباره شیعه در دست نداريم

هواي  نشدن شیعه به انوان يك جريان نیرومند دينی، سیاسوی و فرهنگوی، غورر ورزي   

پینیودگی   شیعه و ضعف دستگاه تبلیغی شناسان،برخی از مترجمان سنی مذهب آثار شرق

بودن تعداد تألیفوات مربوو     و ابهام تاريخ سه قرن نخست شیعه از يك سو منجر به پايین

هواي انجوام شوده كاسوته     بررسوی  به شیعه شده و از سوي ديگر از درج  ااتبار مطالعات و

 13است.

هواي منتشور   هوا و مقالوه  به استناد كتاب« تحقیق اقايد و الوم شیعی» مقاله نويسند 

م، چنوین اظهوار    8837توا   8863هاي غربی از سوال  اسالم به يکی از زبان شده درباره

 داشته است:

ي  عیدد ریه شییعه     ]دررارة اسالم[کتاب و مقاله  053حقريبای از هر  

هايی اسر کیه درریارة   دارد که رسیار کمتر از نوشته دوازده امامی ارحباط
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 14شود.می شیعیان زيدی و اسماعیلی مشاهده

ما به هر ترتیب برخی از شیعه پژوهان مسلمان و غیور مسولمان بوه مقولوه تاريخنوه      ا

 اند؛ از آن جمله است:مطالعات شیعی در غرب توجه نموده و در آن مورد آثاري نگاشته

مجمواوه مقواالت    مطالعات غرب در  صوص اسالم حشییی، اتان كوولبرگ،   -8

به سرپرستی دكتر موارتین   8876ويو، ، دانشگاه تل آ«تشیع، مقاومت، انقالب»كنفرانس 

 كرامر.  

-مقاالت و رررسیه لمج گذری رر مطالعات شیعی در غرب،اباس احمدوند،  -5

 .8388، انتشارات دانشکده الهیات دانشگاه تهران، 33، دفتر ها

 

 مراحل شیعه پژوهی غرریان
 ایمرحله اول: سترنامه

شد. هاي صلیبی آغاز ع، با وقو  جنگپیشینه آشنايی اروپايیان با شیعیان و مذهب تشی

هواي  هاي غربی تنها با اسالم سنی كه دين رسمی و حکومتی كشوراين، كشور تا پی  از

هوايی از شویعیان، همنوون    مسلمان بود، آشنا بودند. اما در خالل جنگ، صلیبیان با فرقوه 

ی از آثوار  رو شودند. در برخو  فاطمیان در مصر و پوس از مودتی بوا بواطنی مسولکان روبوه      

شود كه نادرست بووده و بوا تعصوب    اين دوره مطالبی راجع به شیعیان ديده می نويسندگان

آمیخته شده است. شايد بتوان گفت كه اولین آشنايی جدي غرب با تشیع از طريق سوفر و  

هواي آخور قورن    در دهوه  15سفرنامه نويسی است كه آغاز آن را بايد از سفرنامه مواركوپولو 

اي را از هواي سوفرنامه  يل قورن چهوارده دانسوت. مواركوپولو اولوین يادداشوت      سیزده و اوا

 16اسماایلیه شامات دارد.

هاي شوانزده و هفوده يعنوی پوس از تشوکیل      اما اوج سفرنامه نويسی را امدتاً در قرن

ايران شواهد هسوتیم. شوايد    دولت صفوي و افزاي  ارتبا  سیاسی و اقتصادي اروپايیان با 

نامید كه اطالاات نسوبتاً خووبی از    سترنامه ژان شاردناين دسته را ين تربتوان معروف

اي اسوت كوه   هاي روزانهاين دوره يادداشت دهد. مشخصهايران ارائه میاوضا  آن روزگار 
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 از نرم و موضوایت برخوردار نیستند.
 

 (91-91علمی )ررن  –ای مرحله دوم: سترنامه

نامه نويسی، افرادي كه تجربیات سیاحان گذشته را اين مرحله و در ادامه سنت سفردر 

هاي شورقی  نیز به همراه داشتند، به انوان سفیران سیاسی، اقتصادي و فرهنگی در كشور

اين  توان در سکونت بیشتراين مرحله با مرحله قبل را می مشغول به كار شدند. وجه تمايز

ايران دانسوت؛   درباره تاريخ شرق وجهت نوشتن آثاري منرم  افراد در آن بالد و تالش در

اين البته در ابتدا موضواات اام، از قبیل مذهب، سیاست، اقتصاد و تجارت بود، ولی بعدها 

حیطه كار آنان در  ،تر گرديد؛ براي مثال در خصوص مذهبتر و جزئیموضواات تخصصی

 هاي شیعه نشین، تاريخ تشیع و ديگر مطالعات شیعی بود. كشور
 

 (02سوم: شیعه پژوهی علمی )ررن مرحله 

قرن بیستم همان طور كه در سیر مطالعات اسوالمی هوم از جايگواه مهموی برخووردار      

 است، در مطالعات شیعی نیز اهمیت فراوانی دارد.

هواي اسوالم شویعی توجوه     در چند دهه اخیر، گروهی از محققان به بع ی از سواحت  

-8788) 17انود از: رودلوف اشوترومان   ابوارت اين گروه اند. پیشگامان جدي مبذول داشته

( كوه  8887-8883) 21هانري كربن 20(،8835-8773) 19لوئی ماسینیون 18(،8831

از انديشوه شویعی، چوه شویعه      شسهم كربن در مطالعات شیعی از جهت شناخت ارزشمند

 22اسماایلی و چه شیعه اثنی اشري، منحصر و ممتاز است.

هايی كه در آن بروز و ظهور داشته انود بوه   یتها و شخصاين مرحله با توجه به ويژگی

 شود:سه مرحله تقسیم می

 
 9191از آغاز حا  .9

میذه   است كه با نگاشتن كتواب   23اين دوره دونالدسونشخصیت معروف و كلیدي 
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، مطالعات مشخص امامیه شناسی در آمريکا )هارفورد( را بنیان نهاد. كه به شوهادت  حشیی

 24هنوز در مطالعات شیعه امامیه مستند و مرجع است. دكتر نصر كتاب فوق

دونالدسون اهل انگلستان و فارغ التحصیل مدرسه تبلیغات كندي در هارتفورد است كه 

هواي اسوالمی نیوز    ايران و مشهد سکونت داشت و به برخی از كشور مدت شانزده سال در

 مسافرت كرد؛ اما آثار او بیشتر شیعه پژوهانه است.

 
  9191حا  9191از  .0

واتیکان ااالمیه بسویار مهوم    8885پس از جنگ جهانی دوم و پس از آنکه در سال 

رويکرد المی به شودت در میوان اسوالم شناسوان      25خود را در قبال اسالم منتشر ساخت،

اين رويکرد، به بخ  مطالعات شیعی اسالم شناسی هم نفوذ غرب افزاي  يافت و به تبع 

اي چون نیکوی كودي، مارشوال هاجسون و ويلفورد      هاي برجستههكرد و باا  ظهور چهر

دانشومندانی چوون اتوان    »تووان بوه   هاي پی  گفته موی مادلونگ شد. االوه بر شخصیت

هاينس هالم، حسین محمد جعفري، موجان مومن، فرهاد دفتوري، محمود الوی     كولبرگ،

مك شايانی كردند اشاره امیر معزي و ديگران كه در باالبردن شناخت ما از اسالم شیعی ك

 26«.نمود

اين دوره افزاي  مطالعات راجع به مذهب اسماایلیه است كه االوه مشخصه برجسته 

ايوانوف  و مادلونگ به اسماایلیه داشتند انديشمندان ديگوري چوون    بر توجهی كه هاجسن

 اين وادي توجه جدي نشان دادند. روسی و ارفان تامر به

اين دوره آغاز شد؛ به طوور مثوال شوايد    گوناگون تشیع در هايپژوه  المی در شاخه

هاي اخیر را ويلفورد مادلونوگ دانسوت كوه بوا      بتوان آغازگر مطالعات كالمی شیعه در دهه

 27اين بح  را در اصر حاضر گشود.باب  های کالمی امامیه و معت لهانديشهكتاب 
 

   ايران( حا کنون)پیروزی انقالب اسالمی در 9191از  -3

ايران به رهبري يك فرد روحانی و تشوکیل حکوومتی كوه    پیروزي انقالب اسالمی در 
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در كمال ناباوري غربیان  هاي خاص دينی همراه با مشروایت مردمی است وداراي ويژگی

اين امر جلب شود، توجه جهان غرب را به چیستی و داليل اي دموكراتیك اداره میهبا شیو

ها پی  آمود كوه ريشوه انقوالب كجاسوت و چوه       ن سؤال براي غربیايكرد. در اين راستا 

اين ترتیوب حجوم اریموی از مطالعوات اسوالمی      اواملی باا  پديد آمدن انقالب شد؟ به

هواي شویعه شناسوی در مراكوز     غربیان به سوي مطالعات شیعی جهوت داده شود. كرسوی   

ا در باب تشیع به آموزشی غرب تأسیس گرديد. مستشرقان غربی و شرقی مطالعات جدي ر

خصوص شاخه امامیه آن آغاز كردند كه تحقیق حاضر در صدد به دسوت آوردن نموايی از   

 اين رويکرد جديد غربیان به تشیع است.

ايران به يابیم كه انقالب اسالمی با نگاهی گذرا به سیر مطالعات شیعی در غرب در می

ر كرد تا بخو  قابول تووجهی از تووان     آنها را وادامثابه زنگ بیدارباشی براي جهان غرب، 

تحقیقی و مطالعاتی مراكز و مؤسسات پژوهشی خود را معطووف مطالعوات شویعه شناسوی     

آيد. تعوداد قابول   كنند. كه نقطه اطفی در سیر تاريخی مطالعات شیعی غرب به حساب می

 ت.اين امر استوجه آثار منتشر شده در باب تشیع در دو دهه اخیر خود گواهی روشن بر

هاي شویعی در جهوان،   در ايران و ظهور جنب بديهی است كه پس از انقالب اسالمی

توجه غرب به مطالعات شیعی را بی  از پی  جلب كرد؛ براي نمونه می توان به نگوارش  

هاي غورب در موورد   بی  از پانصد انوان پايان نامه در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ايون   اين است كه موا بوه انووان كوانون توجوه     اما مسئله مهم اشاره كرد.  28ايران و تشیع

مطالعات، تا چه حد از مطالعات غربیان درباره تشیع آگاهیم؛ چه افراد، مراكوز و مؤسسواتی،   

ايون كارهوا از اصوالت كوافی الموی      شیعه پژوهی را وجهه همت خوي  قرار داده اند؛ آيا 

 برخوردار است و....

ها داده نشده است؛ مشوکل نیوز   اين پرس اي بهسخ شايستهبا كمال تأسف تا كنون پا

توان در مقابول  هاي طرف مقابل، نمیزيرا بدون شناخت توانايی شود،جا شرو  میاز همین

ريزي مناسبی دست نگرد، به برنامهچشمانی كه ما را به ديد يك پديده تازه كشف شده می

ك حوزه خاص و هر چند به صورت نواقص   زد. مقاله حاضر با هدف پر كردن اين خأل در ي
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 و نگارش يافته است.

 

 ژوهی در غربعاشورا پ

 

 و مزتورات شیعیمرحله اول: حصقیح و حرجمه حواريخ عمومی

رسد اولین آشنايی مستشرقان با حادثه ااشورا در نتیجه تصوحی  و ترجموه   به نرر می

ید به دسوت آموده باشود.    شیخ مف االرشاديا كتب مخصوص به شیعه مانند تواريخ امومی

دائرة المعارف در  Husayn Ibn Aliمنبعی براي مقالوه   االرشادترجمه انگلیسی كتاب 

 29معاصر بوده است. جهان اسالم

مطمئناً در اطالاوات ااشوورا    30حاريخ طبریترجمه بخ  خالفت يزيد بن معاويه از 

ق( بوه  638کويه )ابن مس حجارب االممپژوهان غربی مؤثر بوده است. ترجمه و تصحی  

م( و ترجموه بخو  الوی بون     8888-8726دست مستشرق انگلیسی فردريك آمدرور )

ق( بوه دسوت   588بوالذري)  انسیاب االشیراف  و فرزندان ايشان از كتواب   ) (طالبابی

 انجامید. ) (مادلونگ نیز به آشنايی بیشتر مستشرقان غربی با امام حسین
 

 و حقلیلیژوهی علمیمرحله دوم: عاشورا پ

هاي نخستین قرن بیستم شاهد آثاري منحصر به فرد در باب مطالعات شویعی و  از دهه

 ) (هايی نریر محرم، ازاداري، ااشورا و امام حسینبه تبع آن توجه خاورشناسان به مقوله

دونالدسون به مبحثی تحوت انووان    مذه  شیعهستیم؛ براي نمونه در فصلی از كتاب ه

خوريم كه در آن به مباحثی چوون موقعیوت شوهر    برمی« یعیترين زيارتگاه شكربال مهم»

دانان و سیاحان، زيوارت و اوزاداري اموام    كربال، ف یلت زيارت آن، كربال در نگاه جغرافی

 31پردازد.و وصف كلی كربالي معلی می ) (حسین

از نیمه دوم سده بیستم به تدريج شاهد تحولی در ااشوراپژوهی غربی ها هستیم: اوالً، 

ها و مقاالت مستقل در اين زمینه ارائه شد؛ ثانیاً، تنو  موضوای و روشی پیودا شود و   كتاب
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پژوهشگران فقط به روش تاريخی و توصیفی اكتفا نکردند، بلکوه بوا اسوتفاده از مطالعوات     

هاي تعلیل حوادث از منررهاي جامعه شناسوی و الووم سیاسوی بوه     اي و شیوهمیان رشته

جالب توجه در اين نوشتارها توجه ويژه ايشوان بوه آداب و مراسوم    اند. نکته حادثه نگريسته

مربو  به ااشوراست، چه اينکه بخ  قابل توجهی از تحقیقات صورت گرفته بوه تحلیول   

جامعه شناختی و روانی اين آداب و رسوم در اين زمینه پرداختند. توجوه بوه ابعواد نمايشوی     

هاي ااشوورايی از نکوات قابول توجوه در     وارهااشورا نریر تعزيه و ابعاد ادبی آن مانند سوگ

 میان محققان غربی بوده است.

و ريوز   در سطور آتی به معرفی مستشرقان و مراكز و آثوار ايشوان در موضوو  ااشوورا    

 پردازيم.كربال و آداب و رسوم ازاداري می موضواات آن نریر محرم،

آثوار مستشورقان اشواره     با تکیه بور زنودگی و   ابتدا به سیرتاريخی ااشوراپژوهی المی

 32كنیم.می

 

 شناسان عاشوراپژوهشرق
 م(9111-9121هاينريش فردينالد وستنتلد)

خوود را  خاورشناس آلمانی و متخصص در تاريخ اسالم و ادبیات ارب كه مدارج الموی 

اولین پژوهشگري است كه مقتل نگواري را   33در دانشگاه هاي هانور و برلین به پايان برد.

كوار ديگور او    34ابی مخنف به غرب شناسواند.  ) (مقتل القسی اله اي درباره با انتشار مق

 35ترجمه همین اثر به آلمانی بود.
 

 م(9110-9191اگسر مولر)

هاي شرقی از دانشوگاه  فرزند شاار بزرگ آلمانی ويلهم مولر است. فارغ التحصیل زبان

نه هواي گونواگون تواريخ    ها و مقاالت فراوانی در زمیاليبزيك و دانشگاه وين است. كتاب

كه در واقع كار ناتمام نولدكه بوود، يکوی از    اسالم در شرق و غرباسالم نوشت. كتاب 

است. از نرور قودمت از اولوین     ) (اوست. بخشی از اين اثر درباره حسین بن الی آثار مهم
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 36پژوه  هايی است كه ماجراي كربال را مطرح كرد.
 

 م(9191-9199) 37يولیوس ولهاوزن

 

آلمان در رشته زبوان هواي شورقی     38اورشناسان آلمانی است كه از دانشگاه گتنگناز خ

فارغ التحصیل شد. االقه زيادي به تاريخ اسالم داشت. در كنار چاپ و انتشوار و تصوحی    

و حادثه كربال  ) (در دو اثر خود از حسین بن الی مغازی واردی و حاريخ طبری،كتاب 

 39دينی در اسیالم  رضه جويی اح اب سیاسیمعابه تفصیل سخن گفت: يکی كتاب 

هاي خوارج و شیعه بوا خالفوت   منتشر گرديد. در اين كتاب به مخالفت 8818كه در سال 

دوم  40مركزي پرداخته است و حدود چهل صفحه از اين اثر درباره حسین بن الوی اسوت.  

اسوت كوه در    41دولر عرری از ظهور اسالم حا پايان دولر اموی و سقوط آنكتاب 

بوه  منتشر شد. ولهاوزن از نگاه تواريخی، جامعوه شناسوی و كالموی     8815رلین در سال ب

 در دوره خالفت اموي پرداخته است. ) (نق  حسین بن الی

و ارب و به ويژه تاريخ ولهاوزن كه امرش را در مطالعه و پژوه  درباره تاريخ سامی 

رب داشت و نوشته هاي او بوه  صدر اسالم گذرانده تأثیر بسزايی در حوزه هاي تحقیقاتی غ

 42مبناي بسیاري از كارهاي بعدي قرار گرفت. ) (ويژه در مورد حسین بن الی
 

 م(9139-9180) 43هنری المنس

به جامعه راهبان گرايیود و از   8787المنس فرانسوي االصل و متولد بلژيك است. او 

مقواالت و كتواب   بیروت در رشته ادبیات ارب شود.   فارغ التحصیالن دانشگاه سنت ژوزف

 ) (هاي متعدد در موضواات تاريخ اسالم دارد. اولین نگارشی كه در آن به حسین بن الی

 8885اسوت كوه بوه سوال      44)ص(فاطمه و فرزندان حضرت مقمدپرداخت، كتواب  

 انتشار يافت.

را « ) (حسوین بون الوی   »لیدن مقالوه   المعارف اسالم ةدايربراي ويراي  نخست 
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بسویار اسوتفاده    )ص(فاطمه و فرزندان حضرت مقمید از كتاب نگاشت؛ در اين مقاله 

مقاله المنس حذف شد و مقاله جديدي  دائرة المعارف اسالماما در ويراي  دوم  45كرد.

 جاي آن را گرفت. 46از وكسیا واگلیري

درباره يزيد بن معاويه نگاشت كه  47 الفر ي يد اولبا انوان  المنس كتاب حجیمی

حدود يك پنجم، يعنی يکصد صفحه اين اثر درباره حسین بون   چاپ كرد. 8855در سال 

ترين آثار در اوايل نیمه اول قرن بیستم درباره توان از مهماست. آثار المنس را می ) (الی

 در اروپا به حساب آورد. ) (امام حسین

 

 

 48دواير دونالدسون

د و كتواب  هاي زيوادي دربواره شویعه انجوام دا    خاورشناس بريتانیايی است كه پژوه 

بوه   8833را در  49میذه  شییعه  و كتواب   8838را در سال  عقیده شیعه در امامر

و چشومديدهاي   ) (چاپ سپرد. بخشی از اين اثر درباره امامت و زندگی حسین بون الوی  

 50 نويسنده از شهر كربال است.
 

 م(9109) 51الساندر روسانی

از جمله آثوارمهم   53پارساديان سرزمی  كتاب  52از خاورشناسان بنام ايتالیايی است.

پوردازد.  آيد. در اين اثر به تاريخ پیداي  و تحول مذهب تشیع در ايران موی او به شمار می

 و ااشورا و كربالست. ) (از كتاب درباره امام حسینبخ  مهمی
 

 

 54لورا وکسیا واگلیری 

ايتالیوايی و ا وو مؤسسوه    شناسوان پركوار   خانم لورا وكسویا واگلیوري يکوی از شورق    

هاي وي در باب تاريخ قوديم و جديود   انشگاهی شرق شناسی در ناپل بود. امده پژوه د

نموود  نشريات و سمینارها ارائه می مقاالت خود را به 8856اسالم است. واگلیري از سال 
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امودتاً از طريوق   ادامه داد. او در كشورهاي اسالمی 8871اين كار را دست كم تا سال و 

شناخته شده است. قسومت مربوو  بوه خالفوت امويوان در       يجحاريخ اسالم کمبركتاب 

بخ  اول كتاب را او نوشت. قسمت هاي ديگر اين بخو  را موونتگمري وات و سوورول    

حیاريخ  نوشتند. او در اين قسمت به ماجراي كربال و ااشورا پرداختوه اسوت. از آنجوا كوه     

ي واگلیري توانسوته  از منابع پژوهشی دانشگاه هاي غرب است، نوشته ها اسالم کمبريج

 د.باش است در سط  وسیعی گسترش يابد و تأثیر گذار

 ) (لیدن با انوان حسین بن الی دايرة المعارف اسالمكار ديگر او مقاله طوالنی در 

تورين و بلنودترين مقواالت در موورد اموام      اين اثر را شوايد بتووان يکوی از الموی     55است.

 نیز پرداخته شده است. دانست كه در آن به حادثه ااشورا ) (حسین

، «خیبور »، «جمل»هاي لیدن نگارش مدخل دايرة المعارف اسالماز ديگر آثار او در 

 است.« فدک»و « غديرخم»

 از دنیا رفت.   8878خانم واگلیري در آگوست 
 

   56پیتر چلزوسزی

هاي هنري ااشورا دارد. از آنجا كوه ايشوان   از محققانی است كه توجه خاصی به جنبه

( اخوذ كورده اسوت، نزديکوی     8837ادبیات فارسوی خوود را از دانشوگاه تهوران )     دكتراي

 هاي  جنبه

اجتماای و هنري ااشورا را در میان شیعیان ايرانی از نزديك ديده و لمس كرده اسوت  

و از آنجا كه اين ابعاد از ازاداري می تواند براي يك محقق غربی بسیار جلب توجه نمايد، 

 در موضو  تعزيه داشته است. ايحرهمالايشان تحقیقات قابل 

چلکوسکی دوره كارشناسوی ارشود در رشوته تواريخ و مطالعوات اسوالمی را در لنودن        

كارشناسی خود را در فلسفه شورق اخوذ    8827( سپري كرد. او در سال 8828-8838)

 كرده بود.

. اي در دانشگاه نیويوورک اسوت  ايشان هم اكنون پرفسور مطالعات اسالمی و خاورمیانه
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 توان اشاره كرد:از آثار ايشان در مورد ااشورا به اين موارد می

 57؛حع يه: آئینهای مذهبی و نمايش در ايرانو 

  58؛از کررال حا نیويورك: حع يه در حرکرو  

 منطقه كارائیب(؛ –)ناحیه اي در آمريکا  59مقرم در حرينیدادو 

 60.عاصر جهان اسالمدائرة المعارف مدر « محرم»و « ااشورا»و نگارش دو مدخل 
 

 61ديويد پینولر

هاي اخیر شمرد، چه اينکه با بررسی دكتر پینولت را شايد بتوان برترين ااشوراپژوه دهه

 آثار ايشان اين نکته به دست خواهد آمد كه امده آثار و تحقیقوات ايشوان در موورد اموام    

 ، ااشورا و موضواات مرتبط به آن است.) (حسین

ديپلم مطالعوات فرانسووي خوود را از دانشوگاه كوین در       8886ديويد پینولت در سال 

كارشناسی فرانسوه خوود را از دانشوگاه جورج      8888نرمندي فرانسه و در پی آن در سال 

تاون اخذ كرد. بعد از گذشت يك سال كارشناسی ديگري در مطالعوات اربوی و آلموانی از    

 دانشگاه زوريخ در سويیس گرفت.

در رشوته   8873و  8878هواي  كتوري خوود را در سوال   پینولت كارشناسی ارشد و د

مطالعات اربی و اسالمی از دانشگاه پنسلوانیا دريافت كرد واز آنجا كه دكتراي او مطالعات 

هاي متعددي بوه نقوا  مختلوف    هاي آن سفراسالمی بود، براي انجام تحقیقات و پژوه 

مصر، تونس، اردن، پاكستان، توان به مسافرت به سراسر جهان كرد؛ ازجمله اين سفرها می

 هند و اندونزي اشاره كرد.

پیوسوت و بوه تودريس اسوالم و موذاهب       62به دانشگاه سوانتاكلرا  8888وي در سال 

هواي كوول   تشیع در اسالم مشغول شد. او در دانشگاه جنوب شرق آسیا و فلسفه ارفانی و

 گیت )همیلتون( و پنسلوانیا نیز به تدريس اشتغال داشته است.

 ار او ابارت است از:آث
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 63؛اس  کررال: مطالعه در مورد عبادات مسلمانان جنوب آسیا -

 64؛حشیی: اشعار آيینی و مشهور در ي  جامعه مسلمان -

 65؛روز شیر: مراسم ع اداری و هوير شیعه در لداخ -

 66؛حشیی در جنوب آسیا -

 67؛اجتماعات مردان مسلمان شیعه و ر رگداشر مقرم در حیدرآراد هند -

هیای نتسیی در   های رياضیر آيی »فصلی از کتاب میراث حشیی را عنوان  -

 68؛«روايات مسیقیر و حشیی

هیای  روارط مسلمانان و رودايیان در ي  رافر میذهبی: حقلیلیی از دسیته    -

 69در لداخ؛« له»مقرم در شهرستان  ع اداری

ت و جايگاه زنان  انیه دار امامیان نتسیتی  در ادرییا     )ع(زين  رنر علی -

 70عبادی شیعه؛

 هاي متعددي داشته كه از آن جمله است:وي سخنرانی

 71احساس و هنر در مراسم شیعیان معاصر؛ -

 72و امکان مصالحه؛ روابط شیعه و سنی -

 73هاي حسینیم.ما پروانه -

مرثیه خوانی شیعیان در هند معاصور و انجمون توبوه مسویحی      تحلیل تطبیقی آداب -

  74و آلمان. ايتالیا قرن چهاردهم در
 

 

 عاشورا پژوهان مسلمان در غرب

 

شرحی بود از مستشرقان غربی كه در آثار خود بوه ااشوورا و موضوواات     آننه گذشت

غورب، شومار   مرتبط با آن پرداخته بودند. در میان انديشمندان و محققان در مجامع الموی 
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ااشوورا و   زيادي مسلمان و پیرو مذهب شیعه نیز هستند كه ايشوان هوم آثواري در موورد    

اند. در اين میان دو محقوق شویعه بوی  از ديگور محققوان آثوار و       حادثه كربال ارائه كرده

 اند:ارضه كردهتحقیقاتی در اين زمینه 
 

 76دانشگاه حگ اس(: –)مققو مرک  مطالعات  اورمیانه  75کامران آرايی

و  8883سوال   در تنسی، و كارشناسی ارشود را در  8888آقايی كارشناسی را در سال

لوس آنجلس اخذ كرد. موضو  رساله دكتري او در موورد دو   در 8888دكتري را در سال 

هواي  : الگوهايی براي جنوب  )س(حسین و زينب»شخصیت اصلی حادثه ااشورا با انوان 

 77بود.« ايران معاصر سیاسی و اجتماای در

تواريخ  هاي پژوهشی مورد االقه اين محقق شوامل مطالعوات اسوالمی، تشویع،     حوزه

 ايران، تاريخ معاصر خاورمیانه است.معاصر

 باشد:ترين آثار او در مورد ااشورا دو كتاب زير میمعروف

 78زنان كربال: پويايی جنسی آيینها و گفتمان سمبولیك تشیع معاصر؛ -

 79ايران معاصر.هاي شیعی درشهیدان كربال: آيینها و نماد -
 

 المی و اديان حطبیقی(:)استاد مطالعات اس 80ايوبمقمود مصطتی

كارشناسوی   8836در جنوب لبنان ديده به جهان گشود و در سال  8837او در سال 

كارشناسی ارشد اديان  8833فلسفه را از دانشگاه آمريکايی بیروت اخذ كرد. وي در سال 

دكتري تاريخ دين را از دانشوگاه هواروارد كسوب     8882را از دانشگاه پنسلوانیا و در سال 

 كرد.

رنیج  بوا انووان    81پايان نامه دكتري خود را به راهنمايی پرفسوور آنوه موري شویمیل    

رستگاری رتش در اسالم: مطالعه ای در مورد جنبیه هیای عبیادی عاشیورا در     

 82دفا  نمود. حشیی دوازده امامی
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و شیعی  در زمینه مطالعات اسالمیمسلمان ايشان را شايد بتوان از پركارترين محققان 

هوا از  داير  المعوارف  در مجالت وش بی  از پانزده كتاب و ش  مقاله المیدانست. نگار

 آيد.اين محقق مسلمان به حساب می هاي المیجمله فعالیت

االوه بر پايان نامه ايشان كه در مورد ااشورا بود، ايشان چندين مقاله نیز در مورد اين 

 حادثه تاريخی نگاشته است:

 83؛و مرثیه و آداب و رسوم شیعی

 84ف ائل امام حسین در منابع حديثی اهل سنت؛ -

 شهادت در مسیحیت و اسالم؛ -

 86؛دايرة المعارف دي مدخل ااشورا در  -

 ؛دايرة المعارف ايرانیزامدخل ااشورا در  -

 88.حشیی: آموزه، انديشه و معنويرازاداري ااشورا در مجمواه مقاالت  -

 

 

 ورا در غربپايان نامه ها را موضوعات مرحبط را عاش

هايی كه داراي مراكز مطالعوات اسوالمی   هر ساله در مؤسسات آموزش االی و دانشگاه

تحصویلی پايوان    مقواطع مختلوف   اي هستند، دانشجويان در انتهواي يا مطالعات خاورمیانه

كنند كه بنا بر يك تحقیوق انجوام شوده، پوس از انقوالب      هايی را دفا  میها و پروژهنامه

هاي شیعی در جهان، بی  از پانصد انوان پايان نامه ن و ظهور ديگر جنب در ايرااسالمی

 89ايران و تشویع هاي غرب در مورد به زبان انگلیسی در مقاطع تحصیالت تکمیلی دانشگاه

ها با موضواات مرتبط با ااشورا و امام نگاشته شده است. در اينجا به تعدادي از پايان نامه

 كنیم:اشاره می ) (حسین

 90منجی شیعه: تحلیلی ازمجالس يادبود محرم؛ ) (: ) امام( حسین8828سال 

 91؛) (حسین ]امام[هاي مذهبی و تغییر اجتماای: تعزيه : سمبل8883سال 

: رنج رستگاري بخ  در اسالم: مطالعه اي در مورد جنبوه هواي ابوادي    8882سال 
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 92ااشورا در تشیع دوازده امامی؛

  لعه محرم در لکنهو هند؛:كربال در متن: مطا8888سال 

 هاي سیاسوی و اجتمواای در  : الگوهايی براي جنب )س(سین و زينبح: 8888سال 

 94ايران معاصر؛

 ايران شیعی؛و زيارت: جنسیت، طبقه، حاشیه گرايی و شعائر مذهبی در 

 96يك تحلیل بسطی از نگارش وقايع كربال در تاريخ صدر اسالم؛ :5118سال 

 97دت در تشیع؛: آيین شها5115سال

 قلمروي امومی اولیوه  هاي محرم و ظهورسوگواري: آيین : میان جشن و5116سال 

 98ايران معاصر در دوره صفوي؛

 99: جاودانگی كربال: شهادت در حافره جنوب آسیا؛5113سال 
 

 

 های مطالعات اسالمیعاشورا و کنترانس

هواي  أسویس انجمون  هوا و ت هوا، انتشوار مجوالت و دائور  المعوارف     برگزاري كنفرانس

 .100هاي شرق شناسان بوده استتر شدن فعالیتنمايانگر منرم تخصصی در شرق شناسی

هوايی هموان   این اين ماجرا درباره شیعه پژوهی نیز اتفاق افتاده است و بروز چنین حركت

 سازد.معنا را به ذهن متبادر می

در دانشوگاه   5115ششم آوريول   در كارگاه تحقیقاتی و سمینار مطالعات شیعی كه در

انجمن مطالعات خاورمیانه انگلستان برگزار شد دو مقالوه   بريستول انگلستان و با مسئولیت

 در مورد موضواات مرتبط با ااشورا ارائه گرديد:

 كه بود؛ ) (ويلفرد مادلونگ )دانشگاه آكسفورد(: الی اكبر بن الحسین -

 وسی؛اارم تراب )دانشگاه كمبريج(: محرم و برگزاري ار -

از نکات جالب توجه در مورد ااشورا پژوهی در غرب برگزاري يوك مجلوس تعزيوه در    

 بود كه با توجه به استقبالی كه صورت گرفوت در دو  5115شهر نیويورک آمريکا در سال 
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مکان برگزار شد؛ ابتدا در محل برگزاري يك سمپوزيوم تاريخی در مورد مطالعات آسویايی  

   101معروف اجراي تئاتر اين شهر اجرا گرديد. و سپس در يکی از تاالرهاي

هنور و فرهنوگ موادي    »نیز سمیناري با موضو  هنر شیعی با انووان   5113در سال 

 8372/ شانزدهم و هفودهم تیور    5113در تاريخ هفتم و هشتم جوالي 102«ايرانیتشیع

انگلستان با مسئولیت انستیتو مطالعات شرقی و خاورمیانه آن دانشگاه  در دانشگاه آكسفورد

برگزار شد. در آن سمینار دو برنامه مربو  به ااشوورا اجورا شود؛ اولوین آن نمواي  فویلم       

زنان، جاودان سازان كوربال، محصوول    ،) (مستندي بود با انوان: حامل لواي )امام( حسین

دكتور يوورگن وسویم فورمبن،      ه نیز كنفورانس دومین برنام 103دقیقه؛ 32به مدت  5113

اسوب اموام   »بود كه بوه ارائوه كنفرانسوی بوا انووان       104مهمان از موزه قوم شناسی مونیخ

« 105هاي ابوادي تشویع پاكسوتان و شومال هنود     هايی بر پیکر نگاري: يادداشت) (حسین

 پرداختند.

 

 حققیقات موردی 

هوايی در ايون   به توك نگواري  االوه بر تحقیقات مستشرقان در خصوص ااشورا، گاه 

خوريم كه در خور توجه است. در اينجا به بخشی از اين گونه نوشوتارها كوه در   زمینه برمی

 كنیم:قالب كتاب و مقاله نگاشته شده اند اشاره می
 لف( کت ا

 106؛کررال سرزمی  مقدس از ديدگاه شیعیان آمريزای شمالی -

ب و رسیوم شییعیان در آسییای    مراسم دينی در اسالم معاصر: درراره آدا -

 107؛جنوری

 ؛میان مسلمانان اهل سنر مراسم عاشورا در -

اين كتاب مجمواه اي از مقاالت  109؛های مذهبی و نمايش در ايرانآيی تعزيه:  -

تشویع و  »توان به از مقاالت اين مجمواه مقاالت می 110 نويسندگان غربی و ايرانی است.

 اشاره كرد؛ 112«تعزيه فلسفه»و  111«ااشورا در جنوب لبنان
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 113؛در ايرانحع يه: شعائر و راورهای عمومی -

  114؛های اسالمیر رگداشر -

 115؛های دراماحی  مذهبی در ادریات ايرانیحع يه و نمايش -

  116؛) (يادداشتهايی رر حولیدات ادری در مورد حسی  ر  علی  -

 117.های مقرم در دوره صتویمیان جش  و سوگواری: آيی  -

 
 التب( مقا

 118؛زنجیر زنی و سینه زنی شیعیان: مقرم و علمای شیعی -

 ؛ع اداری در استانبول اوا ر ررن نوزدهم و اوائل ررن ریستم -

 ؛مراسم مقرم و ديپلماسی -

 ؛مقرم در ايران: يادداشتهايی رر اسرار و مراسم -

 ؛: عرری و فارسی)ع(مرثیه رر حسی  -

 123؛ ايران در ) (احقاد و جدايی: سمبول حسی  -

 124؛: سازش و انقالب در ي  روستای ايرانی) (دو حصوير از حسی  -

تعودادي از مقواالت ايون كتواب:      125مجمواه مقاالت تشیع: آموزه، انديشه و معنويوت. 

ازاداري ااشورا به قلم دكتر محمود ايوب، روضه خوانی از ادوارد براون، تعزيه به قلم پیتر 

 ونالدسن؛چلکواسکی و زيارت نوشته درايت د

بوه  « محورم ». در اين دائر  المعارف، سه مقاله دائرة المعارف معاصر جهان اسالم

بوه قلوم پیتور    « ااشوورا »بوه قلوم ابودالعزيز سواجدين و     « كربال»قلم ورنن جمز شوبل، 

اين مقاالت  126توسط محمود ايوب تهیه شده است.« ) (امام حسین»چلکواسکی و مدخل 

 پردازد.ااشورا می از نگاه مسائل جديد به حادثه
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آننه گفته شد مختصري از مشخصات تحقیقات ااشورا پژوهی در غرب بود. با نگاهی 

آيد كه موضو  قابول توجوه   اجمالی به نو  تحقیقات صورت گرفته اين مسئله به چشم می

ها و مراسم مرتبط با ااشورا در میوان مسولمانان   ینحققان غربی در مورد ااشورا بح  آيم

در اين تحقیقات كمتر به فلسفه اين حادثه، ريشه ها و الل آن پرداخته شوده   شیعی است.

 است.

تحقیقات المی تفاوت قائل شود.   نکته شايان ذكر اينکه بايد میان نوشتارهاي خبري و

معموالً نوشتارهايی كه در مورد اسالم و تشیع در ارصوه خبور و اطوال  رسوانی درغورب      

طالعات المی است و متأسفانه میوزان ق واوت افکوار    منتشر می شود چندين برابر حجم م

تفواوت نگذاشوتن    127امومی غرب با اسالم و تشیع نیز همین رسانه هاي غربوی هسوتند.  

هاي المی اشوتباه بزرگوی اسوت، زيورا     اي و مقاالت و نوشتهمیان دو حیط  مقاالت رسانه

كنوده از سوو    اي بوه طوور خواص آ   شناسوی رسوانه  اي در كل و شیعهاسالم شناسی رسانه

برداشت غربیان بوده و معموالً از اسالم به صورت يوك مشوکل و زخوم اجتمواای بوراي      

هاي آمريکا هاي غرب به خصوص رسانهدر مورد مذهب شیعه رسانه 128شود.جهان ياد می

 129به صورت نمايشی بوالهوسانه شامل سینه زنی و مشت بلنود كوردن برخوورد موی كنود.     

وجوويی سواده   جست« محرم»هاي خبري جهان در مورد كلمه ترين سايتچناننه در مهم

انجام دهیم با انبوهی از اخبار و تصاويري كه غالباً بوي خشونت، قتل، قمه زنی، تروريسوم  

 شويم.  و كلماتی از اين دست را دارند مواجه می

پوشش دانشمند فقید ادوارد سعید در آخرين كتاب خود از سري مطالعات شرقی يعنی 

به نقل از يکی از جرايد غرب براي اذاان به كج فهمی غربیان از  سالم در غرب بری ا

و يا به  130«هرجا شیعیان وجود داشته باشند درد سر وجود خواهد داشت»تشیع می نويسد: 

در يکی از برنامه هاي شبانگاهی خود محرم را جشن معارضه ح رت  CBSنقل از كانال 

كننود و از مراسوم   كند كه مسلمانان شیعی برپا میبا رهبران جهان معرفی می  )ص(محمد

   131شود.ازاداري شیعیان به انوان يك اجتما  براي شکنجه و آزار خودشان ياد می
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با اين وضع نبايد انترار داشت كه نوشتن تعدادي كتاب و مقاله در خصوص تشیع و در 

ابول انبووه ايون    هاي دانشگاهی غرب در مقمورد حادثه ااشورا در مراكز المی و شخصیت

 -اخبار و مقاالت گمراه كننده، راه به جايی ببرنود. از سووي ديگور حتوی آثوار الموی نیوز       

نبايد با نگواه تأيیود كامول نگريسوته شووند، چوه اينکوه نوواقص،          -گونه كه گذشتهمان

ها و محدوديت هايی كه شیعه پژوهان غربی با آن مواجه هسوتند نیوز قابول توجوه     كاستی

 است.  

ل ذكر ديگر اينکه با مطالعه كتب و مقاالت منتشر شده شیعه پژوهوان غربوی   نکته قاب

اين دسته از محققان با آننوه در واقعیوت امور     رسد نتايج حاصل از مطالعاتگاه به نرر می

وجود دارد متفاوت است. اين امر در برخی موارد باا  رنج  خاطر شیعیان گرديوده و بوه   

اموا نبايود از انصواف دور شود كوه در       كننود؛ اي پیدا موی هتحقیقات مستشرقان نگاه بدبینان

ايشان المی و پژوهشی است، به طوري كوه پوس از مطالعوه    بسیاري موارد شیوه تحقیق 

يك مقاله يا يك كتاب اين شیعه پژوهان غربی، آننوه در مرحلوه اول بااو  شوگفتی موا      

ايوران   سی آنها در كشورشود استفاده از حجم بزرگی از منابعی است كه گاه حتی دسترمی

 به انوان تنها كشور شیعی مطرح دنیا براي يك پژوهشگر به صورت رؤيايی شیرين است.  

آيد شیوه تحقیق مینیاتوري ديگري كه از مطالعه تحقیقات صورت گرفته به دست می نکته

در كنویم  باشد، به طوري كه گاه احساس موی و جز  به جز  در مورد هر موضو  مورد بح  می

اي داير  المعارفی هستیم براکس شیوه بسیاري از تحقیقوات كوه بوه كلوی     حال خواندن مقاله

 هاي قطعی و ادم تکیه بر منابع كافی تأكید دارد.گويی و نتیجه گیري

رسد گرچه شیوه و روش تحقیق شویعه پژوهوان غربوی    شايان ذكر است كه به نرر می

پذيرد، اما گاه به دلیل ناديده گرفتن شرايط و یغالباً با راايت سبك و سیاق المی انجام م

حوادث سیاسی و اجتماای شیعه و ادم آشنايی با چند مبناي مهوم ااتقوادي شویعه ماننود     

گیوري تحقیقوات   مسئله تقیه و نیز ادم توجه به مقت یات برخی از ادوار تشویع، در نتیجوه  

 132اند.خود دچار اشتباه شده و به بیراهه رفته
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 هانوشرپی

                                                 

 -  الصطة  بطب   ، شطبي ،براي مثال رك: المصطفي

، 8م(، ج8875)ببطرو،، ااراندطسل ،  شبعالتصوف و الت

)ببططرو،،  هويطط  التشططبعو احمططس، وايةطط ،  53ص

احمس محمطوا بطيح ،  و 53و  52م(، ص8886اارالصيوه، 

)ببطرو،:  لسی الشطبة  اننیط  رشطري  دظري  انمام 

اي  انطر  . ار68- 68صق(.  8688اارالیهض  الةربب ، 

چیطب  از اشترومان، ويل اورادت به ریطوان بطاحيان 

 ايسگاه  ياا شسه است. 

2- Shi'ite Studies. 

 -  ،مفالةا، اسالم  ار غرب )تهطران، محس  الويری

؛ و دبططر رك: ريططا  55، ص (8378ادتشططارا، سططمت، 

گزارشی کوتاه از چاپ و نشر قرآن کریم در  احمسودس،

، 38، ش 8371مططرااا و شططهريور  آینررپ ورر،و    غررر  

 مقسمه.

 -  ،ةا، اسالم  ار غرب ادگةبسط  مفالمرتض  اسةسی

؛ الطويری، 52 (، ص8378تهران، ادتشارا، سمت، زبان )

 . 53ص    مان

 - مقسمه. مان؛ ريا  احمسودس، 37، صهمان ، 

 - 8اسةسی، پبشب ، ص. 

 -  براي آشیاي  ببشطتر بطا ايط  ميحط: رك: غطالم

شبةه پژوه  و شبةه پژوهطان ادگةبسط  احباء حسبی ، 

 (.8378ا، موسسه شبةه شیاس ، )قم، ادتشار زبان

8- peter the venerable. 

9- cluniac corpus. 

 -  ، پبشبیه مفالةا، »رك: ريچارا س  مارتب

 آینپ و،و   ، ترجمه سبس حس  اسالم ، «اسالم  ار غرب
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 .52ص ،8388بهم   ،26ش 

 - ، های شبة  تةالبم دخستب  ادسيشه ارزيیه نند

اي )تهطران، دشطر سون بطسرهترجمه فريط ،امام باقر

 .8( ص8378فروزان روز، 

 - 7همان، ص. 

 -  ،ای ار پبطساي  دقس دظريطه»رك: محس  الويری

فصلنامپ و،و شری دانشرهاه امرا  ، «انی  رشری شبة 

 .5ش صادق 

 -  ،تحقبط  رقايطس و رةطوم »ريسالجواا فالططوری

سطبس جةيطر  به اهتمام  امینی مةیادنامپ عال، «شبة 

و محمسرضططا حمبمطط  )تهططران، شططر ت سططهام  شططهبسی 

 .638( ص 8325ادتشار، 

15- Yule, Henry (Ed.), The Travels of Marco Polo, Dover 

Publications, (New York, 1983). 

 - ،اسططالم از دظرگططاه  رک: رةطط  ابططكر ح مططت

( 8328)تهران، ادتشارا، امبر  يبر،  اادشمیسان غرب

 .518-888ص 

17-Rodolph Strouthmann. 

 - سطي   اادشمیس آلمطاد  بطه اشتروتمان رااولف

بسبار مشطهور شطس  و اسماربةبه زيسيه ارباره تحقب 

 رسائل و اشعار زید بن علي  شیعپ ومادیس با آناري 

 استاورا وى كتطاب تري مهم امامبه ار زمبیه .زیدیپ

را  شطبةبانادسيشطه  ار آن كطه است امامیان دوازده

 متةطساى اربطاره مقان، . او همچیب است دمواه مفرح

دایررر   دخسططت ار ويططراي  كططه دگاشططت رقايططس شططبةه

  ویشین)رك: محس  الويري،  .است آمسه اسال  المعارف

 (.837ص

19- Louis Massignon. 

 -  ار يم  از دواح  پاري  بطه  8773ژويبه  52ار

 8818و فةسيه و ار  ايپةم ااببا، 8811ادبا آمس. ار 

ايپةم رياض  و يک سال بةس لبساد  ااببطا، وطوا را 
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ايپةم تحقبقا، رال  ووا  8816اريافت دموا. ار سال 

دبطر مطسرک زبطان  8813را از سورب  اوذ  طرا و ار 

های شرق  گرفت و ار ررب  ووا را از مسرسه مة  زبان

شیاسط  ار همان سال اولب  تحقب  ووا را ار باب شرق

 8818های بيحه ادجام ااا. ار سال 312را مرا   ار مو

ار سيری  ه به رراق ااشت با تشبع آشیا شطس  8817و 

اش به تصوف و به و ار طول زدسگ  ووي  ار  یار رالقه

وصوص حالج، به دگارش تحقبقات  اربطاره مطذه  شطبةه 

اي  مطوارا اشطاره تطوان بطهپرااوت؛ از آن جمةه م 

فهرسططت میططابع اربططاره »و « دصططبريه» ططرا: مقططان، 

فهرسطت میطابع » دایر  المعرارف اسرال  ار « دصبريه

حضطر، »، «ابول شبة  وادوااه بیط  فطرا،»، «قرامفه

مياهةطه »و « فاطمه ) ( و جايگاه او ار مبان شططبةه

سططةمان پططاک و »و دوشططتاری بططا ریططوان « ار مسيیططه

)بطرای آشطیاي  «. ايطرانهای مةیويت اسطالم ارشموفه

فرهیط   امطل  با او رک: ريطسالرحمان بطسوي،ببشتر 

، ترجمه شطمر  وا ردطس، افتطر تيةبكطا، واورشیاسان

 اسالم  قم(.

21- Henry Corbin. 

 -  8ارزيیه نند ، پبشب ، ص. 

23- D.M.Donaldson. 

 - سايت اادشگاه زدجطان بیابر اطالرات  كه ار وب

از اودالسسون از سطوي  مذ ب شیعپموجوا است كتاب 

ژوهشگاه فرهی  و ادسيشه اسالم  با ترجمطه ريطا  پ

 http://www.znu.irاحمسودس ار است چاپ م  باشس. 

 - تصطوير »اي  ارالمبه جال  توجه آمسه است: ار

 ه از اسالم به مطا رسطبسه اسطت و بطر انطر  ای هیه

ن ها تكببر بور، يافته و ووا مسطبحباورافا، و تهمت

ادس بايطس ووي  برساوته اي  تصوير را از اسالم برای

طرا شوا، و غرب تحطت ترببطت مسطبح  بايطس بطه بط  

هاي   ه ار گذشته دسيت به مسطةمادان مرتمط  رسالت 

گررذرب بررر )ريططا  احمسودططس، «. شططسه، ارتططراف  یططس
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 (.2مقسمه، ص مطالعات شیعی در غر  

 -  ، 7ص  ویشین ارزيیه نند. 

 -  ،مرپ یلری  اب کالمی عالاندیشپزاببیه شمبتمه 

 .82(، ص8387)مشهس،آستان قس ، 

 - ، انقرال  اسرالمی  رک: مركر اسیاا ادقالب اسالم

)تهطران، مر ر   اب دانشرها ی هاراندر وایان نامپ

 (.8387اسیاا ادقالب اسالم ، 

29- The Oxford Encyclopedia of the Modern Islamic world, Vol 

2, PP. 150-151. 

30- Tabari, Muhammad ibn Jarir, The history of al-Tabari: vol.19, 

The Caliphate of Yazid bn Muawiyah, L.K.A. Howard, Albany, 

Newyork, 1990. 

 -  كططربال مهمتططري  » رك: اوايططت، م. اودالسسطط

ودطس، فصطةیامه ، ترجمطه ريطا  احمس«زيارتگاه شبة 

 . 88ش  تاریخ اسال  

- مسار ايط  میيطع ار مةرف  برو  شرق شیاسان وا

هستبم. ريسالحسب  حطاج  ابوالحسطی ، محمطس دطوري، 

مجلپ كتررا  مراه ، «دگاه  به راشورا پژوه  ار غرب»

 .36و  33ش  )كلیات( 

 -  براي زدسگ  دامه و آنار وي دط:: ابوالقاسطم

، ، )تهران: ادتشارا، سطحابفرهی  واورشیاسانسحاب، 

 .333( صتاب 

 "Der Tod des Husein ben Ali und die Rache" ,AGGW, 1883, 

SIV-VI. 

 -  تاریخ التراث العربي: التردوین ، فؤاا سرگب

دطا، تةري  محموا فهم  حجازی، )رياض، ب  التاریخي 

 .857ص( 8613

 -  ریوان ابة  انرIslam in Murgen und Abemdian  است

ار بطرلب  اسطت.  8872كه آوري  چاپ آن مربطو  بطه 

ار جةطس اول ايط  چطاپ آمطسه   ماجراي حسب  ب  رة

 است.
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37- Julius Wellhausen. 

38- Gottengen. 

39- Die Religios – Politischen Opoositions Partein Im Alten Islam, 

In Abhhand lungen Der Kgl, Berlin, 1901. 

 -  اي  انر را محمطوا افتخطار زااه بطا ریطوان

ران، افتر تاريخ سباس  بسر اسالم: شبةه و ووارج )ته

 ( ترجمه و میتشر كراه است.8382دشر مةارف اسالم ، 

41- Das Araabish Reich und sein stars, Berlin,1902.  

 -  بطراي زدطسگ  دامطه و آراي ولهطاوزن و دبطر

دقطططسهاي  اربطططاره او ر ك: دجبططط  الةقبقططط ، 

 852-856(، صتطا، ب )قاهره، اارالمةارف المستشرقون 

فتخطار زااه بطر كتطاب تطاريخ و دبر مقسمه محموا ا

 سباس  بسر اسالم.

43- Henry Lammens. 

44- Fatima et les filles De Mahomet. (Scripta Pontificil Instituti 

Biblici). 

 -   دایررر  رك: ترجمططه رربطط  ويططراي  دخسططتب

 .658، ص 8اايرة المةارف انسالمبه، ج المعارف اسال :

46- L.Veccia Vaglieri. 

47- Le Califat de Yazid ler. 

48- Dwight M.Donaldson. 

 -  از اودالسسطون،  مذ ب شیعپترجمه و دقس كتاب

پايان دامه اكتري ريطا  احمسودطس ار رشطته تطاريخ 

 تمسن اادشگاه تهران بواه است.

 -  ، كططربال مهمتططري  »رك: اوايططت اودالسسطط

فصرلنامپ ، ترجمطه ريطا  احمسودطس، «زيارتگاه شبة 

 . 88ش  تاریخ اسال  

51- Alesandro Bausani. 

 - :بب ، فرهیط  براي آشیاي  ببشتررك: دصر  دبط

و دبر مجةطه  827-825، ص 8جامع واورشیاسان مشهور، ج

 .8365، 3ش  را نماي كتا  
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 الف( منابع فارسی
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تهطران،  مطالعات اسالمی در غر  الويری، محس ،  -

 .8378ادتشارا، سمت، 

در غرر  انهلیسری سرالميمطالعات ااسةسی،مرتض ،  -

 .8378تهران، ادتشارا، سمت،  زبان 

 فر نر  کامرل باورشناسران بسوی، ريسالرحمان،  -

 تا.قم، افتر تيةبكا، اسالم ، ب 

شیعپ و،و ي و شریعپ و،و ران حسبی ، غالم احبا،  -

قم، ادتشارا، موسسطه شطبةه شیاسط ،  انهلیسي زبان 

8378. 

ترجمطه  در غر   ووش  بررب اسال سةبس، ااوارا،  -

ريسالرحبم گواه ، تهران، افتر دشر فرهیط  اسطالم ، 

8387. 

شرح حطال  فر ن  باورشناسان سحاب، ابوالقاسم،  -

و وسما، اادشمیسان ايران شیا  و مستشرقب ، تهران، 

 .8323ادتشارا، سحاب، 

  اب کالمری عالمرپ یلری اندیشپشمبتمه، زاببیه،  -

 .8387مشهس، آستان قس ، 

الصرلة برین التصروف و شبي ، كامطل مصطفي ، ال -

 م. 8875ببرو،، ااراندسل ،  التشیع 

قطططاهره،  المستشررررقون الةقبقططط ، دجبططط ،  -
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 .3م، جةس  8878اارالمةارف، 

تحقبطط  رقايططس و رةططوم »فالطططوری، ريططسالجواا،  -

سطبس جةيطر  به اهتمام یادنامپ عالمة امینی ، «شبة 

ران، شر ت سهام  ، ته638شهبسی و محمسرضا حمبم ، ص 

 . 8325ادتشار، 

  فی التدوین تاریخ التراث العربيفؤاا سرگب ،  -

، ]دطاب [تةري  محموا فهم  حجازی، رياض،  التاریخي 

 ق. 8613

 اب شیعی: تعالیم نخستین اندیشپنند ، ارزيیه،  -

 .8378، تهران، دشر فروزان روز، اما  باقر

 ، ترجمه محمد هانشینی یضرتماالود ، ويةيرا،  -

هططای احمططس دمططاي  و ايگططران، مشططهس، بیبططاا پژوه 

 .8388اسالم ، 

ببرو،، اارالصيوه،   ویة التشیع واية ، احمس،  -

 م.8886

ترجمطه  ویشررو ایرران تعزیپ  نر بومي، __________ -

 .8338و فرهیگ ، ااوا حاتم ، تهران، ادتشارا، رةم 

شیعپ   ر اسال تاریخ سیاسي صدولهاوزن، يولبو ،  -

 .8382، تهران، افتر دشر مةارف اسالم ، و بوارج

 اسررال  از نگرگرراه اندیشررمندان غررر  ، __________ -

ترجمه و حواش  رة  ابكر حممطت، تهطران، ادتشطارا، 

 .8328امبر يبر، 

تألبف گروه موليان  فر ن  باورشناسان ، __________ -

 و مترجمططان، تهططران، پژوهشططگاه رةططوم ادسططاد  و

 .8383مفالةا، فرهیگ ، 

انقرال  اسررالمی در مركر اسطیاا ادقطالب اسططالم ،  -

مر ر اسطیاا ادقطالب   اب دانشها ی هاان وایان نامپ

 .8387اسالم ، 

 مقاالت:

گطذری بطر مفالةطا، شطبة  ار »احمسودس، ريا ،  -

، ادتشطارا، 33افتطر   ا مقاالت و بررسی، مجةه «غرب
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 .8388ن، اادشمسه الهبا، اادشگاه تهرا

گرارش   وتاه از چطاپ و دشطر قطرآن »احمسودس،  -

، 8371، آيیه پژوه ، مرااا و شطهريور « ريم ار غرب

 .38شماره 

 شطبة ای ار پبطساي  دقس دظريه»الويری، محس ،  -

، فصلنامپ و،و شی دانشهاه اما  صرادق، «انی  رشری

 .5ش

ايران شیاس : تةامطل و تيطاو، »الويری، محس ،  -

بالصپ مقاالت ، «ا با اسالم شیاس  و شرق شیاس رويمراه

تهران، اايره سير،   نخستین  مای  ملي ایران شناسي

8378. 

 : الشبةهسايت « امامبه از میظر غرببان» -

http:// www. Al- shia.com/html/far/khavar/maqalat/emameeh_qarb. 

htm. 

حططاج  ابوالحسططی ، ريسالحسططب  و محمططس دططوري،  -

مجلپ كتررا  مراه ، «دگاه  به راشورا پژوه  ار غرب»

 .36و  33ش  )كلیات( 

كطربال مهمتطري  زيارتگطاه »اودالسس ، اوايطت،  -

 فصلنامپ تاریخ اسرال  ، ترجمه ريا  احمسودس، «شبة 

 . 88ش 

تاريخچه مفالةطا، اسطالم  » ريچارا، س  مارتب ، -

، 26ش آینپ ور،و    ، ترجمه سبس حس  اسالم ،«ار غرب

 . 8388بهم  و اسيیس 

امامطان »رياس ، مهرااا و آقطاي ، سطبس رةط ،  -

، ش کتررا  مراه دیرن، «شبةه ار اايرة المةارف اسالم

 .8375، آذر و ای 86-82

مفالةطا، غطرب ار وصطوص اسطالم » وليرگ، اتان،  -

 تشریع  مقاومر  »موعرپ مقراالت کنارران  مج، «تشبع

 . 8876مارتب  كرامر، اادشگاه تل آويو، « ادقالب

ايران های بیبططااگططرارش سةسططةه دشسططت»، __________ -

 87، اوشطیيه 826سال سطوم، ش  روزنامپ شرق ، «شیاس 

 .8372اراييهشت 

http://www.al-shia.com/html/far/khavar/maqalat/emameeh_qarb.htm
http://www.al-shia.com/html/far/khavar/maqalat/emameeh_qarb.htm
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http://www.unimelb.edu.au/
http://www.biu.ac.il/
http://www.haifa.ac.il/
http://www.ol.huji.ac.il/
http://www.sheffield.ac.uk/
http://www.soas.ac.uk/
http://www.leeds.ac.uk/
http://www.cam.ac.uk/
http://www.gla.ac.uk/
http://www.nottingham.ac.uk/
http://www.asu.edu/
http://www.osu.edu/
http://www.osu.edu/
http://mec.sas.upenn.edu/studies.html
http://www.ucla.edu/
http://www.harvard.edu/
http://www.ysu.edu/
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 .(تگرا 

http://www.brill.nl/ ( لبسن هةیس –ادتشارا، بريل  ). 

www.concordia.ca )اادشگاه  یمورايا). 

http://www.al-islam.org/encyclopedia/index.html اايططططططططرة(.

ايیتردت  شبةه(.المةارف  

http://lem.vjf.cnrs.fr/fichecerl/Amir_Moezzi.html. 
 

http://www.al-islam.org/encyclopedia/index.html

