
 

  
  
  

  مطالعات جهان غرب در باب تشیع
  

  *عتشی رهمطالعات جهان غرب در با
 اتان کلبرگ

   **ترجمه: ابوالفضل غریبی

  چکیده
ھای مطالعات شیعی را، از بدو پیدایش این مطالعـات،  است تا دشواری مقاله حاضر بر آن

با تأکید بر میزان دسترسی محققان به منابع بکاود. اندک اطالعـاتی کـه دربـاره تشـیع 
و تشکیل حکومـت صـفوی شد از گزند تعصب و تحریف در امان نمانده بود. با  یمیافت 
آشـنایی بـا متـون دسـت اول در غـرب  در آنو اقامـت  ایراناز  سیاحان اروپایی بازدید

ان بـود. در نیمـه دوم قـرن نـوزدھم اغلب . اما این متون افزایش یافت ّ حاصل کار سـنی
 ی شخصـی بـه دسـت آورنـد وھا مجموعـهو  ھا خانـه کتابمتون شیعی را از  کوشیدند

ا این اقـدامات پراکنـده بـود. در ایـن بـین، تصحیح یا ترجمه کن آثـار ھـا و  یتفعالند. امّ
عصـرانش بـا  کرد اما وی نیز ماننـد ھم یمکمک شایانی به درک اسالم شیعی  گلدزیھر

اوضـاع رو بـه بھبـود نھـاد. متـون میالدی  ٦٠رو بود. در دھه  مشکل کمبود منابع روبه
المللی که صرفًا  اولین گردھمایی بینمنتشر شد و  ،خصوص در نجف و ایران ، بهمتعددی

در استراسـبورگ برگـزار  ١٩٦٨امامی اختصاص داشت برای اولین بار در  به تشیع دوازده
سفانه این حرکت نیز ادامه نیافت تا اینکه انقالب ایران ھمگان را وادشت تا نگاه أمت .شد
  ی به این موضوع داشته باشند.ا تازه
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است تا با نگـاھی بـه ادوار گذشـته مطالعـات شـیعی از زمـانی کـه         مقاله حاضر بر آن
ـ      ای از اسـالم مطلـع شـد     ین شـاخه مسیحیت در غرب بـرای اولـین بـار از وجـود چن

بـاره تشـیع   د. محور این پـژوھش، مطالعـات جھـان غـرب در    کناندازی را ترسیم  چشم
ھای دیگر تشیع. امّا این نکته را باید مـدّ نظـر قـرار داد کـه      امامی است نه شاخه زدهدوا

اشاره کرده است نخستین نوع تشیع  )Bernard Lewis(یس لوگونه که پروفسور برنارد  ھمان
اند شیعیان فـاطمی و مـدتی بعـد حشاشـین      مستقیم شناخته مواجھهکه غربیان از طریق 

مواجـه شـدند نـه بـا شـیعیان       ن دشمن مستقیم خود با فاطمیانصلیبیان به عنوا 1بودند.
امـامی در سـوریه و فلسـطین     ممکن است آنھـا بـا شـیعیان دوازده    اگرچه امامی، دوازده

رو شده باشند اما آنان نه مانند فاطمیان دولت مستقلی داشتند و نـه ماننـد فـداییان     هروب
ھمین دلیل از جذابیت چنـدانی بـرای   ھای باطنی برخوردار بودند. به  اسماعیلی از جنبه

  مؤلفان صلیبی برخوردار نبودند.
امـامی در اختیـار قـرار     این مؤلفان دربـاره شـیعیان دوازده  ھمان اطالعات اندکی که 

شھر صور دھند از گزند تعصب و تحریف در امان نمانده است. ویلیام، اسقف اعظم  می
اورشـلیم  م قلمرو صلیبی که اصالتاً اھل نگار بزرگ قرن دوازدھ در لبنان کنونی، و تاریخ
ای در بـاب ماھیـت اسـالم سـنی و فـاطمی دارد. امّـا تقریبـاً         است مالحظات ریزبینانه

امـامی نداشـت. وی چھـار سـال قبـل از       باره اسالم شیعی دوازدهگونه اطالعاتی در ھیچ
مبر نـد علـی آن پیـا   دعتقمکنـد کـه شـیعیان     در یادداشتی ادعا مـی  ۱۱۸۶فوتش در سال 

خواست پیام اسالم را به دستش برساند، امّا جبرئیـل مرتکـب    راستینی است که خدا می
البته منصفانه باید گفت این طرز تلقی  2به جای وی پیام را به محمد رساند. ،اشتباه شد
ھـای   نگـاری  لکه عبارات بسیار مشابھی در فرقهزاده خیال ویلیام نبوده، ب قویبه احتمال 

از وجـود   م.) ۱۰۶۴ه.ق./  ۴۵۶(متوفـای  حـزم   ابـن شود.  یافت می اون وسطمسلمانان در قر
دھد. این عنوان (غرابیه) بیانگر اعتقاد این  خبر می »غرابیه«گروھی از شیعیان غالی به نام 

تـر بودنـد. لـذا     گروه است مبنی بر اینکه علی و محمد از دو کـالغ بـه یکـدیگر شـبیه    
فت و وحی را به جای علی به محمد رسـاند. برخـی   دو را با ھم اشتباه گر جبرئیل آن«

کنند وی این کـار   تقصیری ندارد، امّا گروھی ادعا میخصوص جبرئیل در این  معتقدند
را گـزارش  » غرابیه«حزم نخستین کسی نیست که وجود شاخه  ابن 3.»انجام داد اًرا عمد

ان نیـز از وجـود چنـین    و دیگـر م.)  ۸۸۹ه.ق./  ۲۷۶(متوفـای   قتیبه دھد. پیش از وی ابن می
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اند یا خیر  اینکه آیا چنین گروھی از شیعیان واقعاً وجود داشته 4گروھی خبر داده بودند.
  ھای بیشتر احتیاج دارد. به بررسی

کـه در خـالل   ) Jacques de Vitry(دُویتری  ژاکنگاران صلیبی به نام  یکی دیگر از تاریخ
در سرائیل) بود نسـبتاً اطالعـات کلـی    اسقف شھر عکّا (در ا ۱۲۲۸الی  ۱۲۱۶ھای  سال
ھای وی در باب تشیع بسیار نـاچیز بـوده و    اما دانسته 5توجھی درباره اسالم دارد. خور

دھـد   ای که او به شـیعیان نسـبت مـی    ظاھراً بر مبنای عقاید ویلیام بنا شده است. عقیده
از محمد سخن  تر بود که خدا با او صمیمی ای ست که علی پیامبر برجستها حاکی از آن

ھجـوم   شقـوانین بـه  و  نـد ، علی و یارانش به محمد تھمـت زد ژاکگفته بود. به عقیده 
کند جز اظھارات  نمی مطرحبارز تشیع مطلب خاصی را  ھای درباره ویژگی ژاک 6دند.بر

مبھمی مبنی بر اینکه شیعیان نمازھا، مناسک و مراسم خاصی دارند که بـا اسـالم سـنی    
 7متفاوت است.

توان به این نتیجـه رسـید کـه فقـط یکـی از نویسـندگان        رسی منابع موجود میبا بر
امــامی را در منــاطقی کــه آنــان اکثریــت جمعیــت را تشــکیل   صــلیبی، شــیعیان دوازده

دو دامونتـه کـروس   ولوگو کرده است. این شخص ریک دادند مالقات، و با آنھا گفت می
)Ricoldo da Monte Croce،( ن، است که از فلسـطین بـه سـمت شـرق     مبلّغ برجسته دومینیک

وی در مـدت   8از مـرگ نجـات یافـت.    )Acre(سفر کرد، درست در زمانی کـه در آکـر   
اقامتش در عراق این عقیده را از شیعیان آنجا ثبت و ضبط کرد کـه حـق علـی غصـب     

اینکه آیا ایـن افترایـی ضدشـیعی     9کند. شد، امّا او محمد را به عنوان غاصب معرفی می
از برخی سنیّان شنیده یا او محمد را با خلیفه اوّل که از دید شـیعیان   ریکولدواست که 

ای است قابل بحـث (ایـن احتمـال نیـز وجـود       غاصب اصلی است اشتباه گرفته مسئله
صرفاً آنچه را در متون صلیبی آمده بازگو کرده است). جـدای از ایـن    ریکولدودارد که 

عدالتی که شیعیان را تحـت تـأثیر    شدید بیاز حس  ریکولدواظھارنظر، مشخص نیست 
رسد او به اھمیت اصـل انتظـار    قرار داده اطالعی داشته یا خیر. عالوه بر آن، به نظر می

کـرده را بـرای    زیـن  کند پیروان علی اسـتری  اگرچه ادعا می و مھدویّت پی نبرده است،
عبـارت   10نـد. ا آمـاده کـرده  » سـال پـیش از دنیـا رفتـه     ۶۰۰یکی از نوادگان علـی کـه   «

درباره شیعه تا حدودی معتدل است: آنھا نسـبت بـه اکثریـت سـنّی شـرارت       ریکولدو
  11کمتری دارند.
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امامی عمـدتاً ناشـناس    ست نھایی صلیبیان، شیعیان دوازدهدر طول قرونِ پس از شک
مانده بودند. امّا با تشکیل حکومت صفوی اوضاع رو بـه تغییـر نھـاد. تعـداد کثیـری از      

و  ،پایی با شروع روابط سیاسی، تجاری و فرھنگی از سرزمین پارس دیـدن سیاحان ارو
ای به  اگرچه تمامی آنان عالقه 12برخی از آنان برای مدت مدیدی در آنجا اقامت کردند.
ھای مبتنی بر مشـاھدات عینـی    دین مردم این سرزمین از خود نشان ندادند، امّا گزارش

ر آنـان شـکل گرفـت بسـیار بـاارزش اسـت،       ای د آن دسته از غربیان که چنـین عالقـه  
 گونه پیـر رافائـل دومـانس    گیرد. بدین که تحت تأثیر تعصب تبلیغی قرار می زمانی حتی

)Pere Raphael Du Mans( تأسـیس کـاپوچین در    سـالیان متمـادی ریاسـت صـومعه تـازه      که
اوضـاع  توجھی از کتاب خـود تحـت عنـوان     در خورعھده داشت بخش  اصفھان را بر

را به توصیف عقایـد، اعمـال شـرعی و آداب و رسـوم      ۱۶۶۰13مین پارس در سال سرز
دھد که در کل بسیار شفاف و حاوی اطالعـات باارزشـی اسـت.     شیعیان اختصاص می

توجه، اشاره پیر رافائل دومانس به محمـدتقی مجلسـی، عـالم بـزرگ آن      در خورنکته 
، تـألیف  جامع عباسیھمچنین به  وی 14است که احتماالً با او دیدار داشته است. ،زمان

کند که یکی از آثار مھم در زمینه فقه است. بھاءالدین عاملی  بھاءالدین عاملی، اشاره می
زیسـته و در سـال    یکی از عالمان بزرگ شیعی است که در نسل پـیش از مجلسـی مـی   

 Jean(به نام جان کـاردین   یسیاح فرانسوی پروتستان 15ده است.کرفوت  ۱۶۲۲یا  ۱۶۲۱

Chardin( یـران بـه   در ا ۱۶۷۷تا  ۱۶۷۱و مجدداً از سال  ۱۶۷۰ تا ۱۶۶۴ھای  در خالل سال
بعضـاً  شـود.   یـاد مـی   شمشاھدات مفصل و دقـیق  سببدرستی به  برد. از وی به سر می

ترین منبع موجود اسـت. آن لمبتـون    مطمئنھای مذھبی آن زمان  گزارش وی از دیدگاه
)Ann Lambton(  و نیکی کدی)Nikki Keddie(       در مطالعات خود بـه اھمیـت متنـی کـه جـان

رھبـری سیاسـی در    راجع بـه ادعای مجتھدان  بارهدر سفر به سرزمین پارسکاردین در 
 بـاره تـرین منبـع در   احتماالً این مـتن قـدیمی   16اند. دوران غیبت امام آورده، اشاره کرده

  میان علمای شیعی است. وجود گرایشی رقیب در
ھـا، بازرگانـان و مبلّغـان     قرن ھفدھم آن بود کـه اگـر دیپلمـات   ھای  یکی از ویژگی

دادند، در مجـامع   ھای خود را از اسالم شیعی می اروپایی گزارش مشاھدات و برداشت
تـوجھی آن بـود کـه     شد. احتماالً دلیل این بی نمیھا توجه  این گزارشبه علمی آنچنان 

بودند که مطالعه جھان عرب و اسـالم  شناسان اروپایی اولیه در مکتبی تعلیم دیده  اسالم
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از کردند. در چارچوب چنین مکتبی،  ای از مطالعات عبری و االھیاتی تلقی می را شاخه
. آنچه برای شد نمیآسانی استقبال  پرداختند به ه به مسائل معاصر مینویسندگان معاصر ک

نمـود متـون    یمـ  مھـم شان  اللغوی موشکافانه دان اروپایی با آن سبک آموزش فقهدانشمن
گونه متون  امپراطوری عثمانی، آشنایی با ایناصلی و دست اول بود. با گسترش روابط با 

سختی  صل کار سنیّان بود. آثار شیعی بهدر غرب رو به فزونی نھاد و طبیعتاً این متون حا
 مند بودند ناچار بودنـد بـه   نشمندانی که به اسالم شیعی عالقهآمد. نتیجتاً، دا به دست می

بود که اولین  )Eduard Pocock(منابع سنی اتکا کنند. یکی از این دانشمندان ادوارد پوکوک 
دار شـد. او در کتـابی تحـت     کرسی تدریس زبان عربی را در دانشگاه آکسـفورد عھـده  

ھـای   اطالعاتی را دربـاره فرقـه   ،منتشر شد ۱۶۵۰که در سال  ،گزیده تاریخ عربعنوان 
اگرچه  17که از آثار غزالی، شھرستانی و ایجی برگرفته است.د کن می مطرحاصلی اسالم 

طرفـه و ناکـافی    وضـوح یـک   ، جدید و ناشناخته بود امّا بـه گونه اطالعات در غرب این
درک کافی از ماھیـت تشـیع، از   نداشتن نمود. احتماالً پوکوک و معاصرانش به علت  می

گونـه   ھی نداشـتند و ھـیچ  آگـا کردند  میوجود تعصبات ضدشیعی در متونی که استفاده 
زمینه ذھنی نیز نداشتند که ممکن است چنین تعصباتی وجود داشته باشند. لذا ھیچ  پیش

  کردند تا به آثار اصیل شیعی دست یابند. نیازی حس نمی
تنھا شخصیت بزرگ شیعه که از ھمان ابتدا توجه دانشمندان را به خود جلـب کـرد   

بلکه به دید  نشدگذار تشیع توجه  او به عنوان بنیانه ب، این حالطالب بود. با  علی بن ابی
گامـان   نگریستند. یکـی از پـیش   در صدر اسالم می ای شخصیت سیاسی و ادبی برجسته

در گلچـین ادبـی    )Jacobus Golius(جولیوس  سکوبایھلندی مطالعات ادبیات عرب به نام 
رده اسـت. پـس از آن   را نیـز آو  18منتشر کرد عباراتی منسوب به علی ۱۶۲۹که در سال 

در لنـدن در   )Simon Ockley( سـیمون اوکلـی   منتشر کردند؛افراد مختلف را ھای علی  گفته
، و ۱۸۰۶در آکسـفورد در سـال    )Cornelius van Waenen( ، کورنلیوس وان واینن۱۷۱۷سال 

ـ یوھان  ۱۸۳۲.19در ادینبورگ در سال  )William Yule(ویلیام یول   Johann(رایسـکه   پاکوی

Jakob Reiske،( دیـد و در   مـی  اشناس بزرگ آلمانی قرن ھیجدھم، علی را مظھر تقـو  عرب
) مقایسه ۱۸۰-۱۶۱رلیوس (مارکوس او پادشاه ی آن دوران وی را با فیلسوفحال و ھوا

او  ،دانتـه  به تعبیر حال آنکه، ،دانته فاصله بسیار داشت دوزخوضوح با  علی به 20کرد. می
  21.»شدشکافته  از چانه تا فرق سر« گرایی سبب فساد و فرقهبه 
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 22شـکل گرفـت،   »شناسـی  شـرق «چندان دلچسب  که در قرن نوزدھم واژه نه زمانی
ھیات پیوند داده بودند ھای شرقی را به اال ھا و فرھنگ ھایی که مطالعه زبان آخرین رشته

ی به شناسی تطبیقی و تاریخ گسسته شدند. این دوران، زمانی بود که تاریخ ادیان و زبان
از این ابزارھای جدیـد عمـدتاً در راسـتای     23محور اصلی مباحث آکادمیک تبدیل شد.

شد کـه اروپاییـان بـا     مطالعه تاریخ، نھادھا، فرھنگ و مذھب مسلمانان سنی استفاده می
 امامی ایـن مسـیرِ   ، شیعیان دوازدهآنھا ارتباط بسیار نزدیکی برقرار کردند. از طرف دیگر

تـازگی توجـه    ی بـه امـام  کردنـد. منـاطق پیـرو تشـیع دوازده     یطی مـ  ندترقی را بسیار کُ
به آنھا ھمچنان مانعی بـر سـر    نداشتن ه بودند و دسترسیرا جلب کردھای غربی  قدرت

  رفت. راه به شمار می
ھای پیشین منبع اصـلی اطالعـات دربـاره     رفتند ھمانند قرن سیاحانی که به ایران می

 )،Joseph Arthur comte de Gobineau( ت دُگوبینـو نـ رتـور ک آمدند. جوزف آ تشیع به حساب می
به عنوان دیپلمات  ۱۸۶۳تا  ۱۸۶۱و مجدداً از سال  ۱۸۵۸ تا ۱۸۵۵ھای  که در خالل سال

از دنیـا رفـت بـه     ۱۸۸۲فرانسه در تھران مشغول به خدمت بود، پس از آنکـه در سـال   
. امّا او ھمچنین در دو اثر خود به شد از او یاد می »نژادھا نبودنشارح نظریه برابر«عنوان 

در  ۱۸۶۵که در سال  ،ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانهو  سه سال در آسیاھای  نام
نـاظر   صرفاًشناسی ایفا کرد. گوبینو  سزایی در تاریخ شرقنقش ب ،فرانسه به چاپ رسید

ی بـین دو  ھـا  تفـاوت بـه  مشتاق انشعاب شیخی نبود. بلکه جزء اولین غربیانی بود کـه  
؛ اختالفـاتی کـه وی   کـرد توجه  ،یعنی اخباریان و مجتھدان ،گرایش اصلی علمای ایران

عالوه  24حات دینی.صطالاشناسانه توصیف کرد نه صرفاً با  حات جامعهصطالاآنھا را با 
کـه خـود شـاھد آن     دھـد  مـی خـوانی محـرم    بر آن، وی گزارش مفصلی نیـز از تعزیـه  

  25است. بوده
ـ  یکی دیگر از ناظ اسـت. وی  ) James Morier(ه ران بسیار متفاوت در ایران جیمـز موری

 بارهست که به نویسندگی روی آورد. او دانش خود درابریتانیایی زاده اسمیرنا  یدیپلمات
ھای ناپلئونی به شیوه تأثیرگذار ادبی به کار بست و اولین و بـه   ایران را در دوران جنگ

به چاپ رسید. ایـن   ۱۸۲۴در سال  یبابای اصفھان حاجیترین رمانش به نام  یاد ماندنی
و از طرف دیگر به علـت  ستایش شد چھره جامعه ایرانی ترسیم  دلیلرمان از طرفی به 

ھا که بـه   کدام از این دیدگاه از ھر 26رو شد. هنگاه تمسخرآمیز به این جامعه با انتقاد روب
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گونه ذیـل از علمـای   نزتوان دریافت که توصیف ط ضوح میو موضوع نگریسته شود، به
آید که آشنایی کامل و دقیق با سـبک زنـدگی ایرانـی داشـته      از قلم کسی برمی فقطقم 

شود و اینکه چه کسی  جز وقتی که صحبت از دین می  هست که با شھر قم جایی«باشد. 
گشـاید. ھـر    کس لب به سخن نمـی  ھیچ شود میلیاقت رستگاری دارد و چه کسی لعن 

ھـای دراز و   یا شیخ. ھمگـی صـورت  ید) است ا از نوادگان پیامبر (سکس را که ببینی ی
ھای سرخ و چشمان شاد دارد به عنوان  کشیده دارند و به کسی که تصادفاً گونه ریاضت

کند که کمی  ای توصیف می مجتھد اصلی ایران را به گونه 27.»نگرند طعمه آتش ابدی می
اگر شور و ھیجان کافی از خـود بـروز   مردی که «تر است.  از توصیف پیامبرگونه پایین

کند را بپذیرند. او از چنان نفوذی  تواند مردم را وادار کند ھر آنچه او ترویج می دھد می
 بر ھم بزنـد شاه را نیز خودش حتی اقتدار تواند  میبسیاری معتقدند برخوردار است که 

  28.»رزش تلقی کنندا ھای شاه را مانند کاغذ باطله بیزیردستانش دستورکه و کاری کند 
ھـای   کـه دیگـران بـه روش    منظور خود را با لطیفه و طنز رسـانده در حـالی   هموری

گوبینـو توصـیفات خـود از تشـیع معاصـر را بـا        ،اند. برای مثال تری متوسل شده جدی
 ،سه سال در آسیانظریاتش راجع به خاستگاه و ماھیت آن تلفیق کرده است. او در کتاب 

کشد و برای تقویت ادعـای خـود دو    انه از اسالم اصیل به تصویر میتشیع را کامالً بیگ
، تصور ملّاھای ایران درباره نقش دومکند: نخست، احترام و تکریم امامان؛  دلیل ذکر می

عالمان دینی و حق انحصاری مالزم آن در تفسیر قرآن برای افراد ناآشنا بـا آن. گوبینـو   
بالفصل موبدان زرتشتی ھستند و مجموعه آداب و کند که این مالھا جانشینان  اظھار می

گوبینـو در کتـاب    29تا فقط جایگاه خود را مسـتحکم کننـد.   است سنن شیعی جعلیاتی
نیز، تشیع را بـه عنـوان نمونـه جدیـدی از دیـن       ادیان و مکاتب فلسفی در آسیای میانه

رفـی  اعـراب مع بـه دسـت   ساسانیان و تجلی اعتراض ایرانیـان بـه اشـغال سرزمینشـان     
انی در بین محققان قرن نوزدھم پرستی ایر حس میھنالبته برابردانستن تشیع با  30کند. می
ا غافل بودند که این یشدت رواج داشت. این دسته از علما به این نکته توجه نداشتند  به

  دار نبود.پیش از ظھور صفویان آنچنان معنا برابری
اسالم شـیعی مطـرح    بارهای کلی را درھ ای نبود که چنین تعمیم گوبینو تنھا نویسنده

ھـای حـدود    که در سـال  ،)Alfred von Kremer( کرد. نویسنده دیگری به نام آلفرد وان کرمر
 در خصـوص تندروی افراطی شیعیان و تعصـب غیرمنطقـی آنـان    «از  ،زد قلم می ۱۸۶۸
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به نـام  فرانسوی  یشناس شرقدقیقاً در نقطه مقابل آن،  31گوید. سخن می »سایر مسلمانان
اندیشه «نویسد که شیعیان نماد  حدود سی سال پس از آن می) Carra de Vaux( کارا دُوکس

 32بینانه سنی در تضـاد اسـت.   ند که با نظام عقیدتی خشک و کوتهھست »تعصب باز و بی
نظرھایی بیشتر حـاکی از تصـورات نویسـندگان اسـت تـا حقیقـت تشـیع.        چنین اظھار
بھترین وجه ممکن بود با مراجعه بـه متـون اصـلی شـیعی     تشیع را به  بارهاطالعات در

شدند. البته این موضوع نیز صحت  راحتی یافت نمی گونه متون به کسب کرد که البته این
ھـایی صـورت گرفـت تـا متـون شـیعی را از        دارد که در نیمه دوم قرن نوزدھم تـالش 

یح یـا ترجمـه   تصـح  د وندست آوره ھای شخصی ب ھا و ھمچنین از مجموعه خانه کتاب
گرفـت. ھـیچ یـک از     رغبتـی انجـام مـی    بـود و بـا بـی   پراکنـده   ،ند. امّا این اقداماتکن

امامی را در اولویت کاری خود  ل اروپا خرید متون شیعیان دوازدهھای طراز او خانه کتاب
ھـای   نیز با وقفـه  ،شده ، چه به زبان اصلی و چه ترجمهداد و چاپ متون شیعی قرار نمی

به تصمیم شخص محقق بستگی داشـت. بـرای    یگرفت و تا حد بسیار می مکرر انجام
 نامـه محمـد   که با نگارش زنـدگی  )Tyrolese Aloys Sprenger( شپرنگرلیس آلویس ارمثال، تو

کرد بیش از ده سال در ھند زندگی کرد و در این مدت متون عربی  ای پیدا ص)، آوازه(
رست مـوثقی از کتـب تشـیع تـألیف     ھا فھ این کتاب د. یکی ازکرگوناگونی را ویرایش 

به کمـک علمـای    ۱۸۵۳ است که در سال ةفھرست کتب الشیعجعفر الطوسی به نام ابو
شیعه ھند به چاپ رسید. این ویرایش بر اساس سه نسخه خطی انجام گرفته است کـه  

، بنـابراین  .استمھم که به ھمان اندازه  33ھستنیز  رجال نجاشیشامل متونی از کتاب 
گاه به مطالعه تشیع  ر ھیچشپرنگای برخوردار است. با این اوصاف، ا العاده ارزش فوقاز 

تنھـا مشـارکت مھـم وی در ایـن زمینـه بـه        فھرسـت مند نشد و ویرایش کتـاب   عالقه
  رود. می شمار

در زمینه ترجمه نیز اوضاع چندان بھتر نبود. در ھندوستان، نیاز حکومت استعماری 
ای از  گزیـده  قوانین اسالم منجر بـه چـاپ کتـاب     ھای برخی جنبه بریتانیا به آشنایی با
قـوانین   بـاره د که شامل ترجمه متـونی در ش ۱۸۰۵در کلکته در سال  قوانین دین محمد

و  تحریر االحکامھای  امامی به نام از برخی منابع معروف شیعه دوازدهشد که  تجارت می
ع ئشـرا فقیـه برجسـته قـرن چھـاردھم،      ،نوشته عالمه ابن المطھر الحلـی  ارشاد االذھان

نوشته محسن  مفاتیح الشرائعرتبه و ھمنام عالمه، و  نوشته محقق حلی، عالم ھم االسالم
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اسـتاد   )،Captain John Baillie( برگرفته شده بود. کاپیتان جان بایلی ،عالم قرن ھفدھم ،فیض
موعـه بسـیار   حقوق اسالمی، عربی و فارسی در دانشـکده فـورت ویلیـام بـر پایـه مج     

گونـه متـون را    کـرده بـود ایـن   تھیـه   )Sir William Jones(مختصرتری که سر ویلیام جـونز  
کـل قـوانین   « بـاره د. پروژه بایلی نیازمند چاپ مجلدات بیشتری درکرگزینش و ترجمه 

باشد که بتوان اطالعات مربـوط   »ابتدایی گفتار«بود که شامل  »فقه امامیه در امور دنیوی
ھا محقق نشـد. دومـین گزیـده     امّا این برنامه 34رجسته شیعه را در آن یافت،به علمای ب

در لندن به چاپ رسید که شامل دو مجلد دربـاره قـوانین فقـه     ۱۸۶۹35قوانین در سال 
 تحریـر االحکـام  حنفیه و امامیه بود. مجلد قوانین فقه امامیه عمدتاً شامل ترجمه کتـاب  

داری،  وضوعات ازدواج، رضاع، طالق، بردهمل منوشته عالمه حلی بود. این مجموعه شا
شـود.   وصـایا، ارث، دعـاوی و امـور قضـایی مـی       نَسَب، نفقه، حق شُفعه، ھدایا، وقف،

مشابه کتـاب    یدر اقدام) Amedee Querry( فرانسوی به نام آمِدِ کوئری یجھانگرد و دیپلمات
وئری نیز بـیش از آنکـه   نوشته محقق حلی را به فرانسوی ترجمه کرد. ک شرائع االسالم

ھای عملی دست به این کار زد. او در  ھای آکادمیک داشته باشد تحت تأثیر انگیزه انگیزه
ھای اروپایی  کار این بوده که به نمایندگان قدرت نویسد ھدفش از این مقدمه کتابش می

ننـد  کـوئری نیـز ما   36در ایران کمک کند تا بتوانند از منافع اتباعشان بھتـر دفـاع کننـد.   
دارد که مدیون فقھای تھران  مند شد. او اذعان می شپرنگر از ھمکاری علمای شیعه بھرها

در قـرن   ای چنین ھمکـاری  37دادند. است که متون غامض و پیچیده را برایش شرح می
واقع ھمانند ادوار قبل و بعد از آن) استثنایی و غیرعادی بود. کتاب دیگری  نوزدھم (در

نوشـته   القلـوب  ةحیـا رسـید، مجلـد دوم کتـاب     ایسته به نظر مـی که ترجمه آن بسیار ب
.) فرزند محمدتقی مجلسـی اسـت کـه    م ۱۶۹۹/ .ه.ق ۱۱۱۱ی امحمدباقر مجلسی (متوف

د و قدرتمندترین شخصیت مذھبی ایـران در دوران حکومـت   کرمانس به وی اشاره دو
ـ  .لاِجیمـز   .رِورا رفت. ایـن کتـاب    شاه سلطان حسین به شمار می  .Rev. James L(ک مِری

Merrick(  در سـال   القلـوب  ةزندگی و آیین محمد در احادیث شیعه در حیـا تحت عنوان
 38د.کردر بُستون از فارسی به انگلیسی ترجمه  ۱۸۵۰

ھای بایلی، مِریک، اشپرنگر، و کوئری، بیشتر متون شیعه حتی بـرای   رغم تالش علی
بحـار  انـدازیم بـه    برای مثال، نگاھی مـی  ترین محققان آن زمان ناشناخته باقی ماند. آگاه

تـرین اثـر     حق مھم ، شاھکار محمدباقر مجلسی. این دائرةالمعارف حدیث شیعه بهاالنوار
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شـناس آلمـانی) در    (شـرق ) Ahlwardt(مذھبی دوران صفویه است. با وجود این، آلوارت 
مجلسـی را   ھای عربی خود که در اختیار انجمن سلطنتی برلین قرار دارد فھرست نسخه

ادوارد گرنویـل بـراون    39گیـرد.  اشـتباه مـی   قصص االنبیـاء با ثعلبی نویسنده اثر مشھور 
)Edward Granville Browne ،( یک سـال  مستشرق شھیر بریتانیایی، نیز در کتابش تحت عنوان

از شـیخی   ۱۸۸۸کند که در طول بازدیدش از قـزوین در ژوئـن    نقل می در میان ایرانیان
پرسـیدم و آن شـیخ بـه    » قدرترین مجموعه حدیثی شیعه ترین و گران موثق«قمی درباره 

اما توضیح بیشتری درباره آن نـداد، (در واقـع ایـن     معراج السعادةدو کتاب اشاره کرد: 
 ای م. اسـت) و مجموعـه   ۱۸۲۸ه.ق./  ۱۲۴۴کتاب نوشته احمد بن مھدی نراقی متوفای 

الدین حسن بـن یوسـف بـن علـی      لجلدی بسیار مفصل و عظیم تألیف جما ۱۶یا  ۱۵
بـه عالمـه حلّـی     بحـار انتسـاب مجموعـه    40.بحار االنوارحلّی مشھور به عالمه، به نام 

اطالعی آن شیخ بوده و اینکه براون بدون ھیچ اظھـارنظری از کنـار ایـن     دھنده کم نشان
ـ   سھو می ه گذرد بیانگر این مطلب است که او خود نیز اطالع چندانی نداشته اسـت. البت

 ۳۶سال داشته است.  ۲۶این نکته را نیز باید مد نظر قرار داد که براون در آن زمان فقط 
 تاریخ ادبیات ایـران سال بعد، زمانی که چھارمین و آخرین جلد اثر ماندگار خود به نام 

دھنـده   شناخت. این از سویی نشـان  خوبی می را به اتمام رساند، اثر عالمه مجلسی را به
انش براون درباره تشیع اسـت و از سـوی دیگـر، احتمـاالً بیـانگر ایـن       ارتقای شدید د

در ایـران بـه    بحـار ھا اولین چاپ سنگی مجموعـه   حقیقت است که در خالل این سال
  چاپ رسیده بود.

تـاریخ  شـد. او در مجموعـه    متون را جویا مـی  بارهنظر علمای شیعه در دائماًبراون  
ای عراقـی کـه    کند که شیخ کاظم الدجیلی، شـیعه  ینام پنج کتاب را ذکر م ادبیات ایران

 بـا تعبیـر  مرکز مطالعات شرقی در لندن پیوسته است، از آنھـا   داناتتازگی به جمع اس به
ھا امروزه  این کتاب 41یاد کرده است. »ھای عربی در باب اعتقادات شیعی بھترین کتاب«

از آنھـا بـه عنـوان متـون      شده ھستند و برخی در بین شیعیان مطلع بسیار شناختهعموماً 
انتخاب این پنج کتاب به عنـوان برتـرین    42.شود میاستاندارد در مدارس ایرانی استفاده 

تـر از   توان به حساب سلیقه شخصی این شیخ گذاشـت. مھـم   کتب اعتقادی شیعه را می
یک از این کتب چیزی نشنیده بود چه  ھیچ بارهدر«آن، اعتراف صادقانه براون است که 

  43.»به دیدن آنھابرسد 
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ھـا و   شد، فعالیت به اندازه کافی در جھان غرب یافت نمی یکه متون شیع در زمانی
د. اینکـه  کر کمک شایانی به درک اسالم شیعی می )Ignaz Goldziher(گلدزیھر  تسآثار ایگنا

دھنـده تبحّـر و بیـنش     نشـان  اسـت اکثر اظھارنظرھای وی ھمچنان به قوت خود بـاقی  
در تمـام   نبود امّـا » شناسی شیعه«است. گرچه حوزه اصلی تحقیقات وی  العاده وی فوق

عالقه فراوانی به این موضوع نشان داد. این مسیر از آنجا شروع شد که  اش طول زندگی
طوالنی و بسیار پرمحتوا در باب مناقشات بین  ای هسالگی مقال ۲۴در  ۱۸۷۴وی در سال 

الت نوآورانه دیگری درباره موضوعات خاص مقا ،پس از آن 44منتشر کرد.شیعه و سنّی 
دھند،  آمیزی که شیعیان به خلفای متقدم نسبت می جمله: القاب توھین ، ازنگاشتشیعی 

ھای  مفھوم تقیّه، تفاوت بین امام ناطق و امام صامت. عالوه بر آنھا، مشاھدات و گزارش
خـورد.   چشـم مـی  ارزشمند دیگری درباره شیعیان از وی در مقاالت و متون دیگـر بـه   

شـوند:   ھای وی در این سه کتـاب یافـت مـی    ترین و ماندگارترین فعالیت برخی از مھم
 .ھا در تفسـیر قـرآن   گرایش ، وای بر االھیات و حقوق اسالمی مقدمه، مطالعات اسالمی

لگـوی  اھمچنـان   ای بر حقوق و الھیات اسالمی مقدمهفصل مربوط به شیعیان در کتاب 
عصران  ای گویا بر سه سفسطه برخی از ھم است که شامل ردیّه یمعرفی مختصر و شفاف

ظھـور تشـیع نتیجـه تـأثیر     «شود. تا اینجا به دو سفسطه اشاره شده اسـت؛   گلدزیھر می
دھنـده واکنشـی بـه نفـع آزادی عقالنـی       تشیع نشـان «و  45»ایرانیان بر اسالم اعراب بود

رآن محدود کرده و سنت پیامبر سومین مغالطه آن است که شیعیان خود را به ق 46.»است
لدزیھر به طور کلـی  شد که گنکته اول این مطلب را باید متذکر  بارهدر 47پذیرند. را نمی

وی  ،شود. بنابراین گیری تشیع نمی منکر ھر گونه احتمال تأثیر از جانب ایرانیان بر شکل
نامـد،   ر مـی کفـا  ،و نه صرفاً روحـی ، نجاست مادی »ایده غیرانسانی«آن را بر آنچه وی 

 48کند. حمل می
برای کشـف رمـوز تشـیع بـا مشـکل کمبـود منـابع         شعصران گلدزیھر نیز مانند ھم

بردن  سفر به ایران و ھندوستان و بھره خالف برخی محققان دیگر ازرو بود. وی بر هروب
نصیب بـود. او در تنھـا سـفری کـه از سـپتامبر       پایان منابع شیعی بی از گنجینه بکر و بی

میانــه داشــت از نزدیــک بــا مشــکالت محققــان کــه ه خاوربــ ۱۸۷۴آوریــل  تــا ۱۸۷۳
ای  مذھب به منابع شیعی دست یابند آشنا شد. وی در نامه سنی یدر کشور کوشیدند می

نویسد بـا   از دمشق به استادش پروفسور ھنریش فلیشر می ۱۸۷۳که در ھیجدھم نوامبر 
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گویـد کـه یکـی از     اعی سـخن مـی  ش با مصطفی افندی السـب ا اشتیاق فراوان از آشنایی
ھای عربی بود. یکـی   اعضای برجسته انجمن دمشق و صاحب مجموعه بزرگی از نسخه

مرعشـی  للّـه  نـام شـیعه نورا  نوشـته مؤلـف ب   احقاق الحق و ازھاق الباطـل از این کتب 
اش بر  ر جھانگیر به علت اعتقادات شیعیتوبود که پس از آنکه به دستور امپرا شوشتری

لدزیھر در این ته شد به شھید ثالث شھرت یافت. گکش ۱۶۱۰شالق در سال  اثر ضربات
ی در دمشـق توانسـت ایـن نسـخه را     نامه آورده است که در مدت اقامتش در آپارتمـان 

ای  برداری کند تا در تألیف مقالـه  در خور توجھی از آن را کپیو بخش  بکاودتفصیل  به
بـه  حذف شده بود پـس از انتشـار مقالـه     بخشی از نامه که 49.به کار گیردبر اساس آن 

خود گلدزیھر منتشر شد و حاکی از این مطلب بـود کـه سـباعی بـه ایـن شـرط       دست 
کـس در   ھـیچ  بـه موافقت کرده بود آن نسخه را در اختیار وی قرار دھد که قول دھـد  

سـباعی حـق    50خانـه سـباعی بـوده اسـت.     ید که این کتاب بخشی از کتـاب گودمشق ن
اش باشـد و موافقـت وی    نـه خا ای شـیعی در کتـاب   رفتن وجود نسـخه نگران لو داشت
دھنـده سـخاوت و اعتمـاد او بـه ایـن محقـق جـوان         دادن آن مـتن نشـان   قـرض  برای

  51بود. مجارستانی
یابـد بسـنده    سایر متون شیعی مجبور بود به آنچه در اروپا می خصوصلدزیھر در گ

کند بـه   امامی مطرح می شیعیان دوازدهباره مسائل حقوقی د. برای مثال در بحثی که درکن
شـریف مرتضـی و ترجمـه     کتـاب االنتصـار  به  فقطرسد از بین متون کالسیک  نظر می

لدزیھر از بـین چھـار   ظاھراً گ محقق حلی دسترسی داشته است. شرائعکوئری از کتاب 
 اثر کافیدو جلد اول از مجموعه  فقطدھند  کتاب اصلی که منبع فقه شیعه را تشکیل می

کلینی را در اختیار داشته که به مسائل اعتقادی پرداخته است نه به امـور حقـوقی. ایـن    
وضـوح   به منابع نبود. آثار گلدزیھر بهتالش کافی برای دسترسی نداشتن مسئله ناشی از 

یـابی بـه متـون     برای دسترا این حقیقت است که وی حداکثر تالش خود  هدھند نشان
انـد،   این متون، که عمدتاً چاپ سنگی ھندوستانبه . کرد می شد شیعی که روانه بازار می

 .شود داده میچند سال پس از نخستین چاپشان، در آثار او ارجاع  فقطاغلب 
نه از تحوالت شیعیان در آن دوران و نـه   ،عصرانش ، برخالف برخی از ھمگلدزیھر
ن غیرتخصصـی  پوشی نکرد. البته اتکـا بـه متـو    تخصصی درباره شیعه چشماز متون غیر

نوشـته   شـرق اردن ، او ظاھراً بـر اسـاس کتـاب    ۱۸۹۹خالی از اشکال نیز نبود. در سال 
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 )Lebanese Mutawallis( یآمریکایی به نام سَالح مریل ادعا کرده بود که متولیان لبنـان  یمؤلف
امـامی قـرار    ھسـتند کـه در جرگـه شـیعیان دوازده     ھمان غالت یـا تنـدروھای شـیعی   

. او در کتـاب  شـد زودی نیـز اصـالح    ین خطایی بسیار نادر بود کـه بـه  چن 52گیرند. نمی
ھای متعارفی  امامی«نویسد که متولیان  صراحتاً می ھیات اسالمیای بر حقوق و اال مقدمه

  53.»گیرند ھستند که رھبرانشان ھر از گاھی در ایران تحت آموزش قرار می
بودن منابع در دسترس وی حدودباید م  کنیم، دزیھر نگاه میوقتی به حجم کم آثار گل

منابع متعلق به جناح افراطی و ضدسنی شیعیان بوده این  بیشتررا نیز مد نظر قرار دھیم. 
توان این اتھام را به گلدزیھر وارد دانست کـه چـرا از چنـین     منصفانه نمی ینگاھ و در

یھر در لـدز ستفاده کرده اسـت. عـالوه بـر آن، گ   منابعی برای معرفی تشیع به طور کلی ا
ویژه برخاسـته از مشـاھده وجـود     به ،زیست که تمجیدات وی از اسالم سنی دورانی می

وی چنـین حـس تسـاھل و     چـون امـا   54میان اھل سنت بـود.  ھای مداراگرا در جریان
شـود و   داستان مـی  ناچار با منتقدان سنی سابق ھم یابد به در متون شیعی نمی را ییمدارا

  55.کند یمعرفی م »فرت و تعصبن«از ھیات تشیع را مملو اال
آید، اما چنـین دیـدگاھی در نیمـه     اظھارات گلدزیھر به زعم برخی گزنده می گرچه

ماھیت معنـوی  بر  )Louis Massignon(اول این قرن تصحیح شد. برای مثال، لوئی ماسینیون 
ھایی نیز بین حضرت مـریم   و حتی مقایسه کردابعاد گنوسی و فلسفی آن تأکید  تشیع و

و ھمچنین تصلیب عیسی و شھادت امـام حسـین (ع) انجـام     56حضرت فاطمه (س) و
توجه خود  ،کردند که اغلب ابعاد منفعل و آرام تشیع را برجسته می ،سایر محققان 57داد.
دند. ارتباط شخصی با علمـای شـیعه، مبنـای آثـاری     کرمراسم عاشورایی معطوف به را 

بـه   ۱۹۰۸د کـه در سـال   کـر را مھیـا   )Aubin( نوشته آئوبین تشیع و ملیّت ایرانیھمچون 
تـألیف   »در خصـوص مجتھـدان شـیعی   «مقاله دیگری تحـت عنـوان   یا  58چاپ رسید.

ایرانی نوشته یکی از علمـای شـیعه    ای که مشتمل بر متن اصلی و ترجمه رساله ،فرانک
مقاالتی کـه از   59است که فرانک پس از جنگ جھانی اول در آلمان با وی مالقات کرد.

رسید اختالفات تشـیع بـا مسـلمانان     نویسان شیعی در مجالت غربی به چاپ می فاعیهد
د. روش کـر گرا معرفـی   معتدل و آخرت یداد و تشیع را مذھب سنی را کوچک جلوه می

) Rudolph Strothmann(یقی به نام رودولف اشـتروتمان  فرد الرا  پژوھی گلدزیھر متقن دانش

تحقیـق بـر روی فِـرَق زیدیـه و      دلیـل آلمـانی بـه   شھرت اصلی این محقق  فت.گر پی 
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تـرین اثـر وی کتـاب     امامی، مھم حیطه تحقیق درباره شیعیان دوازدهاسماعیلیه است. در 
ھا و افکار دو تن از علمای برجسـته شـیعی    است که در آن اندیشه امامی شیعیان دوازده
ی بـرای اولـین   . وی ھمچنین مقـاالتی در بـاب مضـامین شـیع    کاود را میقرن سیزدھم 

نوشت. امّا به طور کلی تعداد آثـار در ایـن حـوزه انـدک      دائرةالمعارف اسالمویراست 
ھای  چاپ انتشارات پیرسون که شامل سال راھنمای اسالماست. در اولین جلد مجموعه 

) بـه عنـاوین   ۸۸و  ۸۷دو صـفحه (  فقطصفحه،  ۸۲۴شد، از مجموع  می ۱۹۵۵تا  ۱۹۰۶
امامی نگاشته شده بود اختصاص داشـت، و اگرچـه    عیان دوازدهقاالتی که در حوزه شیم

نخستین گـام   ،به چاپ رسید ۱۹۳۳که در سال  ،خود مذھب شیعهدونالدسون در کتاب 
جامع از تشیع برداشت، کمترین تعداد کتاب نیـز بـه ایـن حـوزه      ینگاھ ترسیمرا برای 

  اختصاص داشت.
 ،خصـوص در نجـف و ایـران    ددی، بهو به بھبود نھاد. متون متعاوضاع ر ۶۰در دھه 

ئیـات و بـا   با توجه بیشـتر بـه جز   ،دوره صفویه و قاجارویژه  . تاریخ ایران، بهمنتشر شد
این حال، مطالعـه  . اما حتی با شدکارگیری روزافزون ابزارھای علوم اجتماعی بررسی  به

ایی ھمـ دتـر بـود. اولـین گر    ھای اسالم عقـب  امامی ھمچنان از سایر شاخه تشیع دوازده
 ۱۹۶۸امامی اختصاص داشت برای اولین بار در سال  المللی که صرفاً به تشیع دوازده بین

کننـدگان آن را   ی از شـرکت کمتر از نیمـ  فقطکه  در حالی ،در استراسبورگ برگزار شد
دادند. نکته مھـم ایـن کنفـرانس حضـور دو تـن از       متخصصان اسالم شیعی تشکیل می

رباره تشیع حسین نصر از تھران که به علت آثار فراوانش د شیعیان برجسته بود: نخست،
شده بود و نفر دوم، موسی صدر، رھبـر شـیعیان لبنـان بـود کـه       و تصوف کامالً شناخته

عرضه کرد. ھای شیعی آن زمان در لبنان و سوریه  تشکل بارهای را به زبان عربی در مقاله
گـاه بـه دسـت گـروه      ھـیچ  ،بـود را داده  کـه وی قـول آن   ،این مقالـه  چکیده فرانسوی

شـود. امـا    شده آن کنفـرانس یافـت نمـی    گزارش چاپ ویراستاران نرسید و بنابراین در
گوھای ادواری بین محققان و مشارکت و حضور وی در کنفرانس فصل جدیدی از گفت

  شان را رقم زده است. شیعی یانغربی و ھمتا
 چشـمگیری ه بعدی پیشرفت کنفرانس استراسبورگ ادامه نیافت. اگرچه در طول دھ

کانون توجھات مطالعات اسالمی قرار نداشت تا اینکه  حاصل شد، اما شیعه ھمچنان در
د. گرایش فزاینده ای به این موضوع داشته باشن شت نگاه تازهاانقالب ایران ھمگان را واد
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نظـر از   ودمند این انقـالب مربـوط اسـت، صـرف    امامی به اثبات نقش س به تشیع دوازده
پژوھـان   بر عھده اسـالم  کارنکه شخص چه تصوری درباره آن داشته باشد. اکنون این ای

ایـن مـذھب    ھـای  مؤلفـه دیگر  باظاھر نوآورانه تشیع امروزی را  ھای به است تا گرایش
پیچیده و جذاب ھمچون تأکید بر نماز و دعا، پیشینه فلسفی، و ابعاد عرفانی آن مقایسه 

یت و قیام را بـه عنـوان خصیصـه واقعـی تشـیع علـوی       ند. شریعتی ممکن است فعالکن
و از طرف دیگر انفعال و سازش را بـه عنـوان انحرافـی در تشـیع صـفوی       ستوده باشد

ست کـه آیـا ایـن دو مجموعـه از آداب و     ا ھمچنان باقی پرسشباشد اما این یده نکوھ
عرضه را  یواحدواقع به یک اندازه ابعاد مشروع و قانونی پدیده  عقاید ظاھراً متضاد در
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