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مقدمه  
مطالعات پژوهشگران غربى در مورد تشيع كه امامت  نيز بخشى از آن است از حيث زبان، 
ــيعه ، به دسته هاى متنوع طبقه بندى  موضوع و نيز از جهت ارتباط با فرقه هاى مختلف ش

مى شود. 
از اين ميان ، مقاله ى حاضر تنها در صدد معرفى نمونه اى از آثار غربى انگليسى زبان است 
ــيعى و اصل و خاست گاه آن و نيز انديشه و تطورات تاريخى شيعه   كه در آنها به امامت ش

كه به نوعى به امامت شيعه مربوط مى شوند ، پرداخته شده است. 
 Shi’i Islam : : كتاب ، Index Islamicus: در اين مقاله  با استفاده از مجموعه ى
 The Encyclopedia: و نيز ويرايش دوم  A Comprehensive Bibliography
ــت. بديهى  ــده اس ــارات بريل ليدن) ، برخى از اين آثار معرفى ش of Islam 1 (انتش

(The Encyclopedia of Islam, 2nd Edition, Leiden, E.J. Brill, 1986) .1 . دايرة المعارف اسالم

امامت پژوهان 
انگليسى زبان و آثار آا
  گروه امامت پژوهى در غرب انگليسى زبان
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ــت كه مجموعه ى حاضر ، چكيده اى از اين آثار را به عنوان نمونه بيان مى كند و  اس
نگاشته هاى آكادميك پژوهشگران غرب در مورد امامت شيعى ، منحصر به موارد ياد 

شده در اين مقاله نيست1. 
ــه دليل بذل عنايت  ــتاد محترم جناب آقاى دكتر خان بگى ب ــت از اس در اين جا الزم اس
 Shi’i Islam : A Comprehensive Bibliography ــاب ــان در تهيه ى كت ايش

تشكر و قدردانى كنم. 
پيش از معرفى نمونه اى از آثار انگليسى زبان غربى در خصوص امامت ، ابتدا الزم است 
ــى به ضروت مطالعه  در امامت پژوهى  ــنايى با فضاى امامت پژوهى غرب ، نگاه براى آش

غربيان و نيز سابقه ى امامت پژوهى در غرب بياندازيم.

ضرورت بررسى امامت پژوهى غربيان 
ــيعه پژوهى آنان به حساب مى آيد و الزم  ــاخه اى از ش ــأله ى امامت پژوهى غربيان ش مس
ــت از دريچه ى شيعه پژوهى مورد مطالعه قرار گيرد. در ضرورت مطالعه ى شيعه پژوهى  اس
ــالم پژوهى آنان را ايجاب مى كند ، مورد  غربيان ، تقريبًا همان ضرورتى كه مطالعه ى اس
ــيعه پژوهى ، از مطالعه ى  توجه قرار مى گيرد ؛ بلكه حتى در برخى از موارد ، مطالعه ى ش

اسالم پژوهى آنان ضرورى تر به نظر مى رسد. 
ــالم ، قرآن و  ــته هاى غربيان درباره ى اس ــت كه توجه به نگاش ــأله آن اس دليل اين مس
ــيره ى رسول خدا ، مى تواند دغدغه ى خاطر همه ى فرقه هاى اسالمى  شخصيت و س
ــاب آيد ؛ در حالى كه افزون بر آن ، توجه به تتبعات و آثار آكادميك غرب در مورد  به حس
ميراث گران بهاى اهل بيت و ائمه ى اطهار  ، كه حامالن اصلى قرآن و سنت پيامبر 
ــتين اند ، و اصل امامت دوازده امام  ، كه اساس و بنيان شيعه است،  ــالم راس  و اس

تنها به شيعه ى اماميه اختصاص دارد. 
ــيعه ، هنوز دغدغه ى خاطر بسيارى از محققان ، بيشتر  ــوى ديگر ، در پژوهش هاى ش از س

1 . در مجموعه ى Index Islamicus ـ  كه مورد استفاده ى اين مقاله قرار گرفته است ـ  تنها ذيل عنوان كلى 
Shi’ism ، 1725 عنوان كتاب و مقاله معرفى شده است. 
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متوجه مطالعات اسالمى و قرآنى مستشرقان است كه در جاى خود مسأله اى است شايسته 
ــتر به مطالعه ى پژوهش هاى غربى  ــته. تحقيقات پژوهشگران شيعه ، عموماً و بيش و بايس
ــى مطالعات و  ــت ؛ در حالى كه بررس ــده اس ــالم معطوف ش در قرآن و حديث و تاريخ اس
ــاير موضوعات ، در ميان خود  ــبت به س ــيع اماميه ، نس آثار غربيان درباره ى امامت در تش
ــت. بنابراين بايد توجه داشت كه ضرورت  ــيعيان نيز از گستردگى چندانى برخوردار نيس ش
مطالعه در اسالم پژوهى غربيان نبايد موجب شود كه ، مسأله ى مهم ديگر ، يعنى مطالعه ى 

شيعه پژوهى و امامت پژوهى غربيان ، مورد غفلت قرار گيرد. 
ــرقان را پررنگ تر  ــيعى و به ويژه امامتى مستش آن چه ضرورت مطالعه در پژوهش هاى ش
ــت آميخته از  ــت كه نظريه هاى غربيان ، مجموعه اى اس مى كند ، توجه به اين مطلب اس
موارد صحيح و ناصحيح و ضرورى است كه هم محاسن و زيبايى هاى كارهاى آنان ،چه 
ــخص و ارائه  ــت يافته اند، مش در متدولوژى و روش تحقيق و چه در نتايجى كه بدان دس
ــيعه يا اعتقادات  ــاى آنان . يعنى تحليل هايى از آنان در مورد ش ــود و هم معايب كاره ش
ــت و گاه ممكن است به نتيجه گيرى هاى  ــازگار با واقع اس ــيعى كه احيانًا ناقص يا ناس ش
ــخص ومتمايز گردد ؛ چه اين ناسازگارى ناشى از عدم درك  ــود ، مش ناصواب منتهى ش
صحيح يا كامل آنان در موضوعى خاص از برخى از حقايق مرتبط با اعتقادات شيعى باشد 

و چه ناشى از عوامل ديگر. 
ــى هاى تدريس دينى در غرب بر عهده ى همين  ــو ، با توجه به آن كه كرس زيرا از يك س
ــط  ــت و بخش قابل توجهى از نيازهاى مطالعات دينى در غرب ، توس ــگران اس پژوهش
ــت كه  ــع مطالعاتى اى براى دانش پژوهان غربى اس ــود ، آثار آنان منب ــان تأمين مى ش آن
فراورده هاى آنان ، بدون تمايز گزارش ها و نتايج صحيح از ناصحيح و سره از ناسره ارائه 
ــد؛ و از سوى ديگر در برخى از موارد ، پذيرش استنتاج هاى گاه بيگانه از اصول  خواهد ش
اعتقادات شيعى ، و بازگويى و ترويج آن توسط انديشمندان نوانديش شيعه ، ممكن است 

كه در جوامع شيعى ، توسط افرادى كم مطالعه مورد پذيرش واقع شود. 
ــن آثار آنان و نيز تصحيح علمى و اساسى مواردى  ــتفاده ى علمى از محاس از اين رو ، اس
ــت ، نيازمند مطالعه ى دقيق و روشمند و مطابق با  ــيعى بيگانه اس از آن كه با باورهاى ش
ــت. لزوم عنايت به موارد ياد شده ، ضرورت مطالعه ى  معيارهاى علمى در آثار غربيان اس
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ــار مرتبط با امامت پژوهى غربيان را به خوبى تبيين خواهد كرد و ارزش و جايگاه آن را  آث
در تتبعات و  پژوهش هاى امامتى شيعه ، نشان خواهد داد. 

سابقه ى امامت پژوهى در غرب 
ــاخه و بخشى از شيعه پژوهى آنان  ــاره شد ، امامت پژوهى در غرب ، ش همان گونه كه اش
ــود. با آن  ــى ش ــيعه پژوهى آنان بررس ــا بايد از طريق مطالعه بر روى ش ــت و ضرورت اس
ــت ، مبادرت غربيان  ــل توجهى برخوردار اس ــابقه ى قاب ــالم پژوهى در غرب از س كه اس
ــزان توجه آنان به  ــت و اخيرا مي ــابقه ى ديرينه اى نيس ــيعه پژوهى ، داراى چنان س به ش
ــت. اين را مى توان در تصريحات برخى از غربيان و  ــيعه پژوهى رو به فزونى نهاده اس ش

نوشته  هاى غير آنها مالحظه كرد. 
هاينس هالم در كتاب Shi’ism 1 با اشاره به نوپايى توجه به تشيع از طريق مقايسه ى 
اديان ، علت اين مسأله را دشوارى دسترسى به منابع اوليه در زبان هاى اروپايى و نيز 

نوپايى تلفيق مطالعات شرقى و مذهبى  دانسته است، وى مى نويسد : 
ــيعه به عنوان يك آيين مستقل ، هنوز تحقيقاتى خارج از  در مورد ش
چارچوب مطالعات كلى اسالمى انجام نشده است. مطالعه ى تطبيقى 
ــناخت تشيع را آغاز كرده است. تا اين زمان هيچ  اديان ، به تازگى ش
ــتر آثار ، از  ــيعه وجود ندارد و بيش ــرح كامل و جامعى درباره ى ش ش
ــائل ويژه در عقيده و تاريخ اين  ــعاب هاى اختصاصى تشيع و مس انش
ــيع اماميه يا دوازده  امامى ،  ــخن مى گويند. در اين آثار ، تش مذهب س
هميشه به عنوان برجسته ترين انشعاب تشيع مطرح بوده است و اغلب 

صرفًا معادل شيعه محسوب مى شود. 
ــت، آثار مهمى  ــت محمدى»2 كه مركز آن در لندن اس اخيراً « تراس
ــعه ى انتشار آن ها ، در سراسر  ــته هاى اماميه را به منظور توس از نوش

1.  تشيع
2.  Muhammadi Trust
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ــت. تا اين اواخر، اثر دونالدسون با نام مذهب  جهان ترجمه كرده اس
شيعه1، جايگاه نخست را در ميان گزارش هاى علمى مربوط به شيعه 

از آن خود كرده بود. 
اخيرا مقدمه اى بر اسـالم شـيعى 2 اثر موجان مؤمن ، جانشين آن 
ــده است. هر دو اثر ، گزارش تاريخ اوليه ى شيعه را با گسترش  اثر ش
اماميه يا شيعه ى دوازده  امامى تلفيق مى كنند. علت اين امر كه توجه 
ــه ى اديان به تازگى آغاز شده است ، اساسًا  ــيعه از طريق مقايس به ش
ممكن است اين حقيقت باشد كه دسترسى به منابع اوليه در زبان هاى 
ــوار بوده است و نيز آن كه تلفيق مطالعات شرقى  اروپايى تاكنون دش

و مذهبى ، هنوز پديده اى جديد به حساب مى آيد.3
گرچه ممكن است كليت ديدگاه  هالم صحيح باشد ؛ اما اين ديدگاه از دو جهت قابل 

تأمل و نقد است : 
اوالً : نو پايى توجه به تشيع، در نظر  هالم را از اين جهت مى توان نقد كرد كه، اين مطلب 
ــت در برخى از موارد بدين صورت نباشد ؛ چراكه غربى ها در موضوع هايى  ممكن اس
چون صفويه (به عنوان يك دولت شيعى) يا نهضت مشروطيت (به عنوان يك نهضت 
ايرانى ـ  شيعى) و يا انقالب اسالمى در ايران توسط يك شخصيت دينى، تحقيقات 

مبسوط و مفصلى انجام داده و منتشر نموده اند ؛ 
مگر آن كه منظور  هالم كليت تشيع باشد ؛ به همان شكل كه در عبارت خود مى گويد : 
ــار ، از  ــتر آث ــيعه وجود ندارد و بيش ــى درباره ى ش ــل و جامع ــرح كام ش
انشعاب هاى اختصاصى تشيع و مسائل ويژه در عقيده و تاريخ اين مذهب 

سخن مى گويند.
ثانياً: علتى كه هالم براى نوپايى توجه غربيان به تشيع بيان كرده است ، قابل نقد است؛ 

1.  The Shi’ite Religion, Dwight M. Donaldson, London, 1933.
2. An Introduction to Shi’i Islam, The History and Doctrine of Twelver Shi’ism, 

Moojan Momen Oxford 1985.
3.  Shi’ism, Heinz Halm, pp. 2 4 ـ
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ــى به منابع اوليه در زبان هاى اروپايى و نيز  ــوارى دسترس ــو ، چنانچه دش زيرا از يك س
ــرقى و مذهبى ، دليل نوپايى توجه پژوهشگران غربى به تشيع  نوپايى تلفيق مطالعات ش
باشد ، همين دليل بايد در مورد اسالم پژوهى آنان نيز صادق باشد ؛ در حالى كه سابقه ى 
ــى آنان به متون و نسخ اصلى اسالمى و شرقى ، بسيار  ــالم پژوهى غربيان و دسترس اس
ديرينه تر از شيعه پژوهى آنان است. از سوى ديگر بسيارى از متون خطى اوليه كه اكنون 
تنها در كتابخانه هاى غربى يافت مى شود ، از همان زمان ارتباط غربيان با ايران ، چه در 
ــط سياحت گران غربى به اروپا برده شد  دولت صفوى و چه در دولت هاى پس از آن ، توس

و به همين دليل دست آنان كامال از متون اوليه خالى نبوده است. 
 Shi’ite ـTwelver ــميتكه و محمدعلى اميرمعزى در مقاله ى ــور زابينه اش پروفس
resources in Europe 1 دليل اصلى را مسأله ى ديگرى مى دانند. طبق نوشته ى 
آنان ، مطالعه ى شيعه ى دوازده امامى در غرب ، نسبت به روند اصلى مطالعه ى غربيان 
در مورد اسالم سنى، داراى تأخير بوده است. اين مسأله عمدتًا نه فقط به دليل كمبود 
متون در دسترس ، بلكه به دليل سوء تفاهم تسنن نسبت به تشيع بوده كه اين برداشت 

غلط اهل سنت توسط محققان غربى پذيرفته شده بود. 
در دهه هاى اخير پيشرفت هاى قابل توجهى در مطالعه ى تشيع دوازده امامى پديد آمد. 
اين پيشرفت و در زمينه ى كالم و فلسفه ى اماميه ، عمدتا به دليل تالش هاى  هانرى 
كربن (1903ـ 1978م) بود كه اولين بار به اهميت مشاركت اماميه در توسعه ى فلسفه ى 
اسالمى كه در جهان تسنن دچار وقفه شده ، اشاره كرد. مطالعه ى او در مورد شيعه، 
بيشتر مطالعه اى پديدارشناسانه بود تا مطالعه اى تاريخى نگر. سيدحسين نصر تا حدودى 

در تالش هاى او مشاركت داشته و آن را ادامه داده است . 
بعد از  هانرى كربن ، ويلفرد مادلونگ سهم مهمى در مطالعه ى برخى از حوزه هاى اماميه 
داشت. او در مقاله اى در نخستين كنفرانس بين المللى استراسبورگ در سال 1986م كه 
ــاره به اهميت متكلمان شيعى ، توسعه ى  ــيع دوازده امامى اختصاص داشت ، با اش به تش

كالم شيعى را مطرح كرد.

1.  منابع شيعه ى دوازده  امامى در اروپا
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ــى سال هاى دهه ى 1970م به بعد در لبنان و ايران ، مشاركت  از زمان حوادث سياس
ــمند بيشترى توسط محققان در مطالعه ى اماميه در زمينه هاى مختلف مذهبى ،  ارزش

سياسى ، اجتماعى و تاريخى تشيع دوازده امامى پديد آمد.1
شاهد ديگرى كه مؤيد نظر اشميتكه و اميرمعزى است ، نوشته ى  اتان كولبرگ است. 
 early Shi’ism in History” 2 در مقدمه ى بحث Shi’ism كولبرگ در مجموعه ى
and Research ” 3 ، در بحثى تحت عنوان ”Trends of Research“4 مى نويسد : 
جهان اسالم كه اروپاييان ، چه به عنوان دشمن يا دوست ، كشورگشا 
ــالم سنى بود.  ــناختن آن پرداختند ، مربوط اس يا تابع و رعيت ، به ش
بنابراين دست كم بخشى از بنياد رسوم و اعتقادات سنى شناخته شد. 
در مقابل اسالم شيعى ـ  كه به طور وسيع در مناطق دورترى نسبت 
كاوش غربى بود ـ  به طور عمده به صورت معما و نامعلوم باقى ماند. 
ــه اى ممتد گشته است و هنوز  ــيعى پروس پى بردن غرب به دنياى ش
ــان داده مى شود ، تحقيق و مطالعه  هم ادامه دارد. همان گونه كه نش
ــعاب هاى عمده ى تشيع ، روش متفاوتى دارد و  بر روى هريك از انش

با حركت متفاوتى توسعه مى يابد.5
او سپس ادامه مى دهد : 

1. Twelverـ Shi’ite resources in Europe: (the Shi’ite Collection at the Oriental 
Department of the University of Cologne, the fonds Henry Corbin and the Fonds 
Shaykhi at the Ecole Pratique des Hautes Etudes (EPHE), Paris. With a catalogue of 
the Fonds Shaykhi (Amirـ Moezzi, Mohammad Ali & Schmidtke, S., pp.7477 ـ 
(in: Journal Asiatique, 285i, pp.731997 ,122 ـ)

2.  مجموعه ى Shi’ism مجموعه اى است كه 17 مقاله اى منتشر شده در مورد تشيع در تاريخ اسالمى نخستين 
را جمع آورى كرده است. كولبرگ يك مقدمه ى كلى بر بحث « تشيع نخستين در تاريخ و تحقيقات» آن 

ارائه كرده است.
3.  تشيع اوليه در تاريخ و بررسى

4.  تمايالت به مطالعه [ و بررسى ]
5. Shi’ism, “Early Shi’ism in History and Research”, Introduction, edited by: Etan 

Kohlberg, Hebrew University of Jerusalem, Israel, 2003, p.xxii
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در قرن هفدهم ، محققان در دانشگاه هاى اروپايى عالقه به تحقيق بر 
ــيع ، بلكه  روى على بن ابى طالبرا ، نه به عنوان بنيان گذار تش
اصوًالً به عنوان شخصيت برجسته ى ادبى و چهره ى سياسى اسالم اوليه، 
ــترش دادند. در نيمه ى دوم قرن بيستم ، به ويژه به دنبال انقالب  گس
اسالمى در ايران در سال 1979م ، افزايش چشمگيرى در مطالعاتى كه 
به تشيع امامى اختصاص داشت و شامل مراحل اوليه ى تاريخ آن بود، 
ــد كتاب هاى  به وجود آمد. اين مطالعات تا اندازه ى زيادى از قابليت رش

اماميه كه در ايران و لبنان به چاپ رسيدند ، بهره بردند1. 
كولبرگ به عنوان نمونه مطالعات  هاجسون ، مادلونگ و اميرمعزى را داراى اهميت ويژه 

مى داند و در مورد اثر هاجسون مى نويسد : 
 The Venture of Islam, Hodgson,) مقاله ى پر آدرس  هاجسون
Chicago and London, 1974) يكى از نخستين تالش ها براى 

ــد ابعاد مذهبى و فرقه اى در شيعه ى نخستين بود. طبق  نوسازى رش
ــك به اولويت  ــه عنوان يك جنبش اقليت ، با تمس ــيع ب نظر او ، تش
على و خانواده ى او ، بدون اعتقاد به انديشه ى مذهبى خاصى بود. 
اين جنبش با پيوستن دو عنصر ، به فرقه ى اماميه تبديل شد : اولى، 
تفكر پيشين شيعه كه در قرن هفتم ميالدى به وجود آمد و بعدها به 
 عنوان غلو ناميده شد. و دومى ، كه تحت تعاليم [امام] محمد باقر
ــت،  ــد و درتعاليم فرزندش [امام] جعفر صادق متبلور گش ظاهر ش
ــامل اصل « نص(تعيين)» و « علم» بود. طبق اين دو اصل ، امام  ش
توسط خداوند تعيين مى شود و داراى دانش فوق بشرى است. بنابراين 
ــت او ، اطمينان مى داد كه بدون در نظر گرفتن  ضمانت االهى حجي

اين كه داراى قدرت واقعى سياسى باشد.2

1.  Ibid. p. xxiv.
2.  Ibid. pp. xxvـ xxvi.

     البته از نظر شيعه ى اماميه ، نظر هاجسون در مورد اصل تشيع و سير تحول آن ، نظر غيرصحيح و در جاى 
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: 1 “The Divine Guide in Early Shi’ism” به گفته ى اميرمعزى در كتاب
ــال هاى 1874م كه مطالعات گلدزيهر در مورد شيعه2  در فاصله ى س
ــيعه انجام شد3 ،  ــد تا 1988م كه تحقيقات  هالم در مورد ش انجام ش
دانشمندان اسالمى و شرق شناسان كارهاى زيادى درباره ى شناخت و 
معرفى تشيع ، به طور كلى ، و اماميه ، به طور اختصاصى، انجام داده اند 
ــتين ،  يعنى آموزه هايى كه  ؛ اما با اين وجود ، درباره ى اماميه ى نخس
بايد از سوى ائمه ى تاريخى شيعه عرضه شده و بعدها شيعه ى دوازده  

امامى نام گرفته باشد ، كار منسجم و تأييدشده اى انجام نداده اند4. 
يكى از شواهد تازه بودن، گسترش شيعه پژوهى و به تبع آن امامت پژوهى 
ــت كه تا نيمه ى دوم قرن  غربيان ، توجه به كمى ميزان مطالعاتى اس
ــتم به موضوع شيعه ى اماميه اختصاص يافته است5. در نخستين  بيس
ــته  هاى سال هاى  مجلد از مجموعه ى Index Islamicus،كه نوش
1906 تا 1955م را پوشش داده ، تنها دو صفحه از 824 صفحه ى اين 
مجلد براى فهرست كردن عناوين مقاالت مربوط به تشيع دوازده امامى، 

اختصاص يافته است6.

خود قابل است. 
1.  پيشواى االهى در تشيع نخستين

2.  Beitrage Zur Literaturgeschichte der Shi’a und der unnitischen Polemik, Vienna,1874
3.  Die Schi’a, Darmstadt, 1988
4.  The Divine Guide in Early Shi’ism , Amirـ Moezzi, Mohammad Ali, (Preface), p.1.

يا  تشيع اماميه   ، غربيان  آثار  در   ، بيان هاينس هالم  طبق   ، شد  نقل  كه  همانگونه  كه  داشت  توجه  بايد    .5
شيعه  معادل  صرفا  اغلب  و  است  بوده  مطرح  تشيع  انشعاب  برجسته ترين  عنوان  به  هميشه  دوازده امامى 

( Shi’ism, Heinz Halm, pp. 2 ر.ك :4 ـ)محسوب مى شود
6.  مجموعه ى Index Islamicus ، فهرست كتاب ها و مقاالت منتشر شده ى مربوط به اسالم و سرزمين هاى 
اسالمى از سال 1665م تاكنون است. اين اثر حدود نيم قرن به عنوان كتابى مرجع ، اطالعات مورد نياز 
بسيارى از پژوهشگران را تأمين كرده ، تأثير زيادى در جهت دهى به تحقيقات و عالوه بر آن تأثير زيادى 
نيز در رشد و توسعه ى فهرست نگارى در جهان اسالم داشته است. اين كتاب را مى توان كارنامه ى مطالعات 
اسالمى در محدوده ى زبان هاى اروپايى و دست كم معرفى نامه اى براى آثار خاورشناسان دانست. يكى از 

اهميت هاى آن ، قدمت منابع فهرست شده در آن است. 
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 1“Western Studies of Shi’a Islam” اتان كولبرگ اين مسأله را در مقاله ى
به اين صورت بيان مى كند : 

     ايندكس اسالميكوس توسط « پروفسور جيمز داگالس پيرسون» ( 1999ـ  J.D. Paerson 1911) پايه ريزى 
شد. او در آغاز ، 2500 مقاله در زمينه ى اسالم را در كتابخانه ى SOAS لندن كه در يك دوره ى پنجاه ساله 
(1906ـ 1955م) منتشر شده بود ، فهرست نويسى كرد. در ادامه با افزودن منابع كتابخانه اى ديگر ، آن را به 
26076 مقاله رساند و در سال 1958م منتشر كرد. استقبال گسترده ى پژوهشگران ، پيرسون را به تداوم پروژه 
تشويق كرد و او منابع پنج سال بعد را نيز به اين فهرست افزود و در سال 1958م منتشر كرد. پيرسون در 
سال 1982م براى تسهيل تأليف و نشر ايندكس ، از دانشگاه كمبريج درخواست همكارى و كمك كرد و با 
موافقت رياست اين دانشگاه ، در كتابخانه ى مركزى آن ، بخش ويژه اى به نام كتاب شناسى اسالمى تأسيس 
شد. پيرسون يك دهه ى ديگر نيز به اين كار ادامه داد و در پايان آن دهه ويراستار ديگرى به او پيوست. 
ويراستاران كنونى ايندكس ، راپر (A.J. Roper) و بلينى (C.H. Bleany) هستند كه در بخش كتاب شناسى 

دانشگاه كمبريج اشتغال دارند. 
      در ايندكس ، اطالعات كتاب ها و مقاالت به صورت موضوعى تنظيم شده است و قلمرو و محدوده ى ايندكس 
تنها زبان هاى اروپايى (چه منابع منتشر شده در غرب و چه منابع منتشر شده در آسيا يا افريقا) است و 
اطالعات منابعى كه به زبان هاى ديگر منتشر شده اند ، در آن وجود ندارد ؛ مگر پاره اى از منابع دوزبانه. برخى 
از موضوعات ايندكس ، مانند منابع عرب پيش از اسالم يا اقليت هاى ساكن در جهان اسالم ، هرچند اسالمى 
به نظر نمى آيد ؛ اما به دليل تأثير يا ارتباط آن بر اسالم و مسلمانان ، آورده شده است. همچنين ايندكس 
شامل پايان نامه ها و تحقيقات دانشگاهى يا مقاالت مندرج در نشريات كمتر از ماه نامه و نيز گاه نامه هاى 
غيراسالمى كه گاه به موضوعات اسالمى پرداخته اند ، نيست. از وجوه مثبت ايندكس اين است كه مى توان 
آن را كارنامه ى اسالم شناسان و مستشرقان بزرگى چون : فلوگل ، سيلوستر ، دوساسى ، اسپرنگر ، گلدزيهر، 
بروكلمان ، گويدى ، ولهاوزن ، وستنفلد و به ويژه نسل قديمى آن ها دانست. مسؤوالن تهيه ى ايندكس و 
ديگران در نقد اين كتاب به نكاتى چون : عدم جامعيت ايندكس (همان گونه كه روپر در مقدمه ى مجلد 85 
ـ 1981م به اشاره كرده و آن را ناشى از كميت زياد منابع و عناوين فراوان نشريات مربوط به اسالم دانسته است. 
تأكيد روپر اين است كه هر پژوهشگرى كه خواهان اطالعات دقيق و كامل است ، بايد به خود كتابخانه ها 
و ديگر كتاب شناسى ها و منابع اطالع رسانى مانند چكيده ى ايرانى (Abstracta Iranica) مراجعه كند. به 
عبارت ديگر طبق بيان او ، ايندكس تنها اطالعات مهم و كليدى را عرضه مى كند) ، عدم تناسب برخى از 
مدخل ها با موضوع و سرفصل ، عدم آوردن كامل آثار مربوط به جنوب و جنوب شرقى آسيا توسط پيرسون 
در فهرست (با آن كه آثار جهان عرب را با دقت و به تمامى فهرست كرد) ، انحصار پروژه به زبان هاى اروپايى 
و نپرداختن به مجالت عربى ، فارسى و تركى توسط پيرسون و ديگر همكاران و ادامه دهندگان پروژه (كه 
طبق گفته ى برخى ، به دليل غيرعلمى دانستن يا كم بودن علميت آثار غيرغربى در نظر آنان بوده است) و ...

     كتاب ايندكس كه آثار از سال 1905م به بعد را پوشش مى داد ـ  با مستدركى كه بهن (W.H. Behn) بر 
آن نوشت ، تكميل شد و مقاالت پيش از سال 1905م را نيز در خود جاى داد و از آن پس مى توان آن را 
فهرست اطالعات منابع اسالمى در زبان هاى اروپايى از ابتدا تاكنون دانست ( ر.ك : فصلنامه ى كتاب هاى 
اسالمى ، شماره ى 7 ، سال دوم ، زمستان 1380 ، « فهرست واره ى منابع اسالمى» ، نوشته ى : محمد نورى ) .

1.  مطالعات غربى در مورد اسالم شيعه.
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به طور كلى تعداد مطالعاتى كه تا نيمه ى دوم قرن بيستم به موضوع 
ــت ؛ چرا كه در  ــت ، ناچيز و اندك اس ــيعه ى اماميه اختصاص ياف ش
ــتين مجلد از مجموعه ى Index Islamicus ، كه سال هاى  نخس
1906 تا 1955م را پوشش داده تنها دو صفحه از 824 صفحه ى اين 
مجلد براى فهرست كردن عناوين مقاالت مربوط به تشيع دوازده امامى 
اختصاص يافته است. گرچه نخستين تالش در نگرشى جامع ، توسط 
دونالدسون در كتاب ”Shi›ite Religion“1 ـ  كه در سال 1933م 
انتشار يافتـ   صورت گرفت ؛ اما تعداد كتاب هايى كه به اين موضوع 

اختصاص داده شد نيز بسيار اندك بوده است.2 
 آندرو جى. نيومن در كتاب”The Formative Period of Twelver Shi’ism“3 ، در 
 4“The Scholars of Shi’ism and The Shi’i Compilations” بحثى تحت عنوان
ــده از نوپايى شيعه پژوهى به عنوان رشته اى  ــى تقريبًا جامع و دسته بندى ش با گزارش
علمى در غرب چنين گزارش مى دهد كه پژوهش درباره ى شيعه ى دوازده  امامى تنها 
ــده است. او براى نمونه از  ــته اى علمى در غرب مطرح ش در اين اواخر به عنوان رش
ــبورگ درباره ى شيعه ى دوازده  امامى نام مى برد كه در سال 1968م  همايش استراس
(يعنى تنها 10 سال پيش از انقالب ايران ) انجام شد؛ و طبق تعبير او ، رويداد فكرى 
پيام آور ظهور پژوهش درباره ى شيعه ى دوازده  امامى به عنوان يك حوزه ى متمايز بود5. 
ــبورگ اينچنين  ــگران غربى بعد از كنفرانس استراس ــيم بندى پژوهش نيومن در باب تقس

مى گويد: 

1.  مذهب شيعى 
2.  Western Studies of Shi’a Islam, Ethan Kohlberg, p.40

 The Formative Period of Twelver Shi’ism (Hadith as Discourse“كتاب اين  كامل  نام   .3
ميان  حديثى  : گفتگوى  between Qum and Baghdad) ” (دوره ى شكل گيرى تشيع دوازده امامى 

قم و بغداد) است. 
4.  ”شيعه پژوهان و مجموعه هاى [روايى] شيعى»

5.  The Formative Period of Twelver Shi’ism , Hadith as Discourse between Qum  
and Baghdad, Andrew J. Newman, “Introduction” (p. xiv)
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از آن زمان به بعد اين حوزه ، يعنى پژوهش درباره ى شيعه ى دوازده امامى، 
ميان دو گروه از محققان تقسيم شد. 

ــيعه ى دوازده امامى  ــه عمومًا به عقايد و اعمال ش ــانى ك گروه اول: كس
پرداختند ؛ آن گونه كه در آثار علماى شيعه از ابتداى غيبت امام دوازدهم 
ــميت يافتن مذهب تشيع در ايران در قرن دهم هجرى (شانزدهم  تا رس

ميالدى) ، يعنى در طول تقريبًا هفت قرن ترسيم شده است. 
ــع و گرايش هاى ايران از قرن  ــانى كه عمدتًا به وقاي گروه دوم: كس
دهم هجرى (شانزدهم ميالدى) ، يعنى ايران نوين ، عالقه مند بودند 
ــال 907 ش(1501ـ 1502م) مى دانند كه  ــًا آغاز ايران نوين را س و غالب
شاه اسماعيل تبريز را به تصرف درآورد و تشيع دوازده امامى را مذهب 

قلمرو حكومت صفويه اعالم كرد. 
ــا مطالعه ى ايران به  ــيعه ى دوازده امامى ب از اين زمان ، مطالعه ى ش
ــانى داشته است. كسانى كه در فهم  عنوان يك (دولت ملت) همپوش
ــتند ، به جز ادبيات و تاريخ و  ــيع در اين دوره نقش داش غرب از تش
ــترده اى شامل تاريخ، علوم سياسى ،  ــته هاى متنوع و گس هنر ، از رش
انسان شناسى، فلسفه ، اقتصاد و جامعه شناسى نيز سخن به ميان آوردند. 
گروه دوم از محققان ياد شده، به دليل تعامل چشم گير دين و سياست 
ــوص از نيمه ى قرن نوزدهم ،  ــخ ايران ، به خص ــن دوره از تاري در اي
براى اولين بار درباره ى مرجعيت روحانيت و چگونگى دخالت آنان در 
ــى رسمى و به رسميت شناختن آن در دوران غيبت امام ،  نهاد سياس
سؤاالتى مطرح كردند. اين محققان در ابتدا عبارت بودند از : اى.كى.

اس. لمتون ، لئونارد بيندر ، حامد الگار و نيكى كدى. 
ــال 1968م ويلفرد مادلونگ و ژوزف الياش نمايندگان گرايش  در س
ــت در اين حوزه بودند. الياش مشخصًا در چند اثر چاپ شده در  نخس
ــال بعد از گردهم آيى استراسبورگ ، توجه ويژه اى به كتاب كافى   س
مبذول داشت. بعدها  اتان كولبرگ نيز به آنان ملحق شد. اين محققان 
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ــى از مسايل مرتبط با عقايد و اعمال  به اتفاق هم مجموعه اى گزينش
ــيعه ى دوازده امامى را مورد پژوهش قرار دادند كه بر بررسى دقيق  ش
متون عربى و از جمله احاديث مبتنى بود. در اين جريان  هانرى كربن 
و سيد حسين نصر نيز به ابعاد فلسفه ى اسالمى در سده هاى ميانه و به 
خصوص تصوف و به سازگارى ميان برخى از ابعاد تشيع با صوفيگرى 
عالقه مند بودند. هر دوى آنها به خصوص كربن ، در زمينه ى احاديث 
ــيعه ى دوازده امامى و اهميت آن به مثابه ى منبعى براى  مربوط به ش
عقايد و اعمال شيعه ، نسبت به نوگرايان از دانش تخصصى بيشترى 

برخوردار بودند.» 1
آندرو جى. نيومن سال هاى پس از همايش استراسبورگ (1968م) و به خصوص پس از 
انقالب اسالمى، ايران را نقطه اى مى داند كه پژوهشگران غربى بيشترى به مطالعه ى 
ــاركت كننده در  ــى روى آوردند و تعداد محققان عالقه مند و مش ــيعه ى دوازده امام ش

مطالعات شيعى دوازده امامى به گونه اى تصاعدى گسترش يافت2. 
ــده اى از نحوه ى تحقيقات پژوهشگران غربى  ــته بندى ش از آن جا كه نيومن گزارش دس
ــت ، در اين جا به  ــيعه ى اماميه ارائه كرده اس ــبورگ در مورد ش پس از همايش استراس

بخشى از آن اشاره مى شود : 
ــه حديثى از امام جعفر  ــاش در كتاب « كافى» ب ــال 1979م الي در س
ــاره  صادقبرخورد كرد،كه بينِدر بيش از يك دهه قبل به آن اش
ــبت به  ــرده بود، و آن را ترجمه كرد و به لوازم و پيامدهاى آن نس ك
ــيم خمس در زمان غيبت امام ، اشاره كرد.  ــائل عملى چون تقس مس
ــتفاده از مجموعه هاى روايى  ــات مادلونگ و كولبرگ نيز با اس تحقيق
شيعه ى دوازده امامى به  ويژه رواياتى اين چنين كه با موضوعات تحقيقى 

1.  The Formative Period of Twelver Shi’ism, Hadith as Discourse between Qum and 
Baghdad, Andrew J. Newman, “Introduction”(pp. xivـ xviii)

2.  The Formative Period of Twelver Shi’ism , Hadith as Discourse between Qum 
and Baghdad, Andrew J. Newman, “Introduction”(pp. xivـ xviii)
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خاص مرتبط است، به  سرعت تداوم يافت. 
براى مثال جى. حسين در كتاب « غيبت امام دوازدهم» ـ  كه 
ــال 1982 منتشر شد ـ  احاديث متعددى را كه از مجموعه هاى  در س
روايى گوناگون جمع آورى شده بود و نيز احكام و مطالبى را از ديگر آثار 
كالمى و فقهى گردآورد ، تا تصويرى جامع و كامل از ديدگاه شيعه ى 
ــام دوازدهم و فعاليت هاى  ــى درباره ى غيبت و تولد ام دوازده امام

نواب اربعه ى ايشان ارائه دهد. 
اى. اى. ساشدينا نيز در نوشته هايش به همين شيوه ، از چنين منابعى 
ــى [طباطبايى] نيز در تحقيقات خود  ــتفاده كرده است. اخيرا مدرس اس
ــوم و اوايل قرن 4 / 9 و 10م) ، عالِم  درباره ى ابن قبه ى رازى (اواخر قرن س
ــيعيان دوازده  امامى در  متقدم و عقل گراى دوازده  امامى ، و وضعيت ش
غيبت صغرى (260 تا329 / 874 تا 941م) نيز از احاديث و ساير آثار متقدم 
و متأخر بهره برده است. ساير تحقيقات ارزشمند در اين حوزه ، به  ويژه 
ــيعى و  ــته هاى نورمن كالدر فقيد ، توجه خود را بر تطورات فقه ش نوش
ــب در دوران غيبت و به خصوص  ــد فقها به عنوان نائبان امام غاي رش
ــس از تدوين كتب اربعه متمركز كرده اند. با وجود اين ، گاه  در دوران پ
برنامه ى پژوهشگران سبك قديم با دغدغه ى خاطر نوگرايان نسبت به 
ــائل مربوط به اقتدار روحانيت و ماهيت حكومت مشروع در دوران  مس
غيبت تالقى دارد. تعدد آثار خاص نوگرايان كه ويژگى هاى تشيع را به 
طور عام، و تجربه ى ايران درباره ى تشيع را به طور خاص بررسى كرده، 
ــته ارائه گرديد؛ مانع توجه تفصيلى به هر يك از  ــال گذش و طّى 20 س
ــده است. با اين وجود ، در اين دوره چند اثر پرنفوذ پديد آمد كه  آنها ش
به ماهيت شيعه ى دوازده امامى به طور عام و يا تجربه ى ايران درباره ى 
تشيع به طور خاص در چارچوب معيارهايى كه غالباً مشابه تحليل هاى 
ــت مى پردازند؛ به عنوان مثال، مى توان كتاب ظل اهللا و  متقدمان اس
ــعيد امير ارجمند ـ  كه در سال 1984م منتشر شد، ياد  امام غايب س
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كرد اخيراً امير معزى با تلقى تشيع اصيل به عنوان مذهبى ذاتًا اخروى 
و در عين حال با پى گيرى تحقيق خود در چارچوب شيوه ى متن محور 
ــنت گرايان و  ــگ ، كولبرگ ، الياش ، كالدر و ديگران ، بين س مادلون
ــت. يكى از نقاط قوت منحصر به فرد  نوگرايان پيوند ايجاد كرده اس
كتاب او با عنوان هدايت االهى كار موشكافانه اى است كه از طريق 
منابع اوليه ى عربى و از جمله قديمى ترين منابع روايى شيعه به ويژه 
ــار و كافى كلينى ، انجام داده  محاسـن برقى ، بصائرالدرجات صف
است. در مجموع محققانى چون مادلونگ ، كولبرگ ، الياش ، كربن، 
نصر ، كالدر و امير معزى مطالب زيادى درباره ى اعتقادات خاص تشيع 
ــه غرب آموختند و به خصوص توجه ديگران را به مبانى روايى اين  ب
اعتقادات معطوف داشتند ؛ در حالى كه نوگرايان به دنبال تعيين لوازم 

و پيامدهاى عملى و غالبا سياسى اين اعتقادات بودند. 1 
نيومن بار ديگر و البته باز هم با رويكرد حديثى ، اين گونه متذكر نوپايى توجه غربيان به 

تشيع به عنوان رشته اى علمى مى شود : 
گرچه اكنون محققان غربى اذعان دارند كه احاديث ائمه  مهم ترين 
ــيعه را تشكيل مى دهد ؛ اما براى مطالعه ى احاديث شيعه  منبع فقه ش
ــدازه ى حوزه اى كه براى مطالعه ى  ــكل گيرد كه به ان بايد حوزه اى ش

اسالم اهل تسنن پديد آمد ، رايج و مرسوم باشد.2
ــان دهنده ى توجه  ــگران به عنوان نمونه بيان گرديد ، نش ــى كه از اين پژوهش تصريحات
ــيع و به خصوص اماميه است كه  ــترش محققان دنياى غرب به تش تازه و البته رو به گس
طبيعتا بررسى امامت شيعى قسمتى از اين مطالعات است. گرچه همان گونه كه بيان شد ، 
غربى ها در برخى از زمينه هاى تشيع مانند زمينه هاى سياسى و ژئوپولتيكى ، مدت ها كار 

1.  The Formative Period of Twelver Shi’ism, Hadith as Discourse between Qum and 
Baghdad, Andrew J. Newman, “Introduction”(pp. xivـ xviii)

2.  The Formative Period of Twelver Shi’ism, Hadith as Discourse between Qum and 
Baghdad, Andrew J. Newman, “Introduction”(p. xviii)
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ــترش دارند كه امامت  كرده اند ، اما در برخى از ديگر زمينه ها ، مطالعات تازه و رو به گس
شيعه يكى از اين زمينه هاست. 

معرفى برخى از منابع امامت پژوهى انگليسى زبان در غرب  
در اين جا به برخى از آثار انگليسى زبان مرتبط با امامت شيعى ، اعم از كتاب ها و مقاالت،  
ــر طبق حروف الفباى  ــده ، ب ــگران و صاحبان اثر در موضوع يادش ــه ترتيب نام پژوهش ب

انگليسى اشاره مى شود : 

 : 1 (Aghaie, Kamran) 1 ) كامران آقايى
ـ بازآفرينى كربال : تفسيرهاى تجديد نظر طلب از الگوى كربال 2. 

 : (Akhtar, Sayyid Wahid) 2 ) سيد وحيد اختر

ـ  كربال : الگويى ماندنى از بيدارى اسالمى3. 
ـ تصوف : نقطه ى اشتراك ميان تشيع و تسنن4.

: 5 (Amir Arjomand, Said) 3 ) سعيد اميرارجمند
ــيعه ى اماميه در حدود  ــاى دينى غيبت : ش ــام و آغاز آموزه ه ــدن ام ـ مخفى ش

سال هاى 280ـ 290(900م).6
ــت روحانيون و انقالب در  ــه ، اقتدار حاصل از حكوم ــدات منجى گرايان ـ معتق

1.  پژوهشگر مركز مطالعات خاورميانه ى دانشگاه تگزاس
2.  Reinventing Karbala: revisionist interpretations of the Karbala paradigm
3.  Karbala: An Enduring Paradigm of Islamic Revivalism
4.  Tasawwuf: The Meeting Point of Tashayyu and Tasannun

5.  سردبير مجله ى آمريكايى مطالعات جوامع فارسى زبان
6. Imam Absconditus and the Beginnings of a Theology of Occultation: Imami 

Shi’ism circa 28090 ـ A.H. / 900 A.D
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ايران شيعى.1
ــام و تحول منجى گرايى به قانون(حكومت)  ــتيبانى علوم دينى : غيبت ام ـ پش

در تشيع.2
ـ امام پنهان و سايه ى خدا : مذهب ، سيستم سياسى و تغيير اجتماعى در ايران 

شيعى از آغاز تا سال 1890م.3
ــيعه ى دوازده  امامى : نقطه  ــأله ى] غيبت در ش ـ بحران امامت و پايه ريزى [مس

نظر تاريخى ـ  اجتماعى.4

: 5( Moezzi, Mohammad Ali ـAmir ) 4  ) محمدعلى اميرمعزى
ــيخيه از غيبت امام زمان(مشخصه ى  ــير ش ـ غيبت همراه با حضور : تفس

امام شناسى شيعه ى دوازده امامى7).6
ـ پيشواى االهى در تشيع نخستين : منابع باطنى گرى در اسالم.7 

 : 8 ( Ayoub , Mahmoud M ) 5  ) محمود مصطفى ايوب
ـ  اندوه رستگارى بخش در اسالم : مطالعه ى جنبه ى االهى عاشورا در شيعه ى 

1.  Millenial Beliefs, Hierocratic Authority, And Revolution In Shi’ite Iran.
2. The Consolation of Theology: Absence Of The Imam And Transition From 

Chiliasm To Law In Shi’ism.
3. The Shadow Of God And the Hidden Imam : Religion, Political Order And 

Societal Change In Shi’ite Iran From The Beginnig To 1890.
4. The Crisis Of The Imamate And The Institution Of Occultation In Twelver 

Shi’ism : A Sociohistorical Perspective.
5 . استاد دانشگاه سوربن پاريس ، مدرسه مطالعات عالى ، بخش علم اديان. 

6. An Absence Filled with Presence: Shaykhiyya Hermeneutics of the Occultations 
(Aspect of Twelver Shi’ite Imamology VI’I). 

7. The Devine Guide in Early Shi’ism: The Sources of Esotericism in Islam.
8 . استاد مطالعات اسالمى و اديان تطبيقى در آمريكا
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دوازده امامى.1
ـ شهيد كربال.2

ـ چرا ياد امام حسين  را زنده نگه مى داريم؟ 3
ـ مراثى و رسوم شيعى. 4

 : ( Bakhtiar, Laleh ) 6  ) الله بختيار
5.ـ صحيفه ى سجاديه ى امام زين العابدين

: ( Buckley, R. P ) 7  ) آر. پى. بوكلى
ـ در مورد ريشه هاى حديث شيعى. 6

ـ [امام] جعفر صادق، منبع احاديث شيعى.7
ـ غالت شيعى نخستين.8

: ( Buyukkara, M. Ali ) 8  ) ام. على بويوكارا
ـ جدايى و تفرقه در طرفداران [امام] موسى كاظم و پيدايش [فرقه ى] واقفه.9 
ــاعران  ــب به [امام] على الرضا با معروف كرخى و برخى از ش ـ ارتباط منتس

مشهور.10

1.  Redemptive Suffering In Islam : A Study Of The Devotional Aspect Of Ashura 
In Twelver Shi’ism.

2.  The martyr of Karbala.
3.  Why do we commemorate Imam Husayn?
4. Marathi and the Shi'i ethos.
5.  Imam Zain alـ Abidin›s Alـ Sahifa alـ sajjadiyyah.
6.  On the origins of Shi›i Hadith.
7.  Ja’far alـ Sadiq as a source of Shi’i traditions.
8.  The early Shiite ghulah.
9.  The schism in the party of Musa alـ Kazim and the emergence of the Waqifa.
10. Ali alـ Rida›s alleged link with the Ma›ruf alـ Karkhi and some famous poets.
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: 1( Chittick , William C ) 9  ) ويليام چيتيك
2 . ـ ديدگاه رومى در مورد امام حسين

ـ زبور ( سرود روحانى ) اسالم : صحيفه ى كامله ى سجاديه 3
ــب به مالك بن  ــتوراتى [از على بن ابى طال ــالم : دس ـ عملكرد قانون در اس

الحارث األشتر .4
ـ دعاى مكارم األخالق.5

1 . اسالم پژوه آمريكايى و متخصص عرفان ، يكى از برجسته ترين استادان اسالم شناسى در آمريكاست و آثار 
ــته است. چيتيك به مدت يك سال براى تحصيل به ژاپن رفت  ــفه و عرفان نگاش متعددى در زمينه ى فلس
ــپس به اوهايو بازگشت و در دانشگاه اوهايو به تحصيل پرداخت. او به تحصيل رياضيات مشغول شد  و س
و اندكى بعد با تغيير رشته به سراغ روان شناسى رفت. سپس به بيروت رفت و تاريخ اسالم را براى تحصيل 
برگزيد و در همين زمان با سيدحسين نصرـ   كه در آن زمان استاد مدعو دانشگاه بيروت بودـ   آشنا شد و در 
درس او شركت كرد. چيتيك به پيشنهاد استادش سيدحسين نصرـ   كه در آن زمان مسؤول برنامه ى دكترى 
دانشجويان خارجى در دانشكده ى ادبيات دانشگاه تهران بود ـ  براى فراگيرى زبان و فرهنگ ايرانى به ايران 
ــغول تحصيل شد. وى دكتراى زبان و ادبيات فارسى و نيز معارف اسالمى را از  ــگاه تهران مش آمد و در دانش
دانشگاه تهران اخذ كرد و پايان نامه ى دكتراى او با عنوان « ويرايش نقد النصوص عبدالرحمان جامى در شرح 
نقش الفصوص» ـ  كه انتخاب آن نيز به پيشنهاد دكتر نصر بود ـ  توسط فرهنگستان فلسفه منتشر شد. او 
در انجمن حكمت و فلسفه به نحصيل و تحقيق پرداخت. چيتيك همكار و از دوستان حداد عادل در مركز 
ــگاه شريف بود كه زير نظر سيدحسين نصرـ   مسؤول وقت دانشگاه شريف  ــانى در دانش آموزش علوم انس
(آريامهر آن زمان) ـ  تأسيس شد و شاگردان برجسته ى نصر چون چتيك و حداد عادل در آن به تدريس و 
ــغول بودند. سيدحسين نصر پس از تأسيس انجمن حكمت و فلسفه چيتيك  پژوهش هاى تحقيقاتى مش
را آنجا برد و او از اعضاى فعال انجمن گرديد. چيتيك همچنين در مدت اقامت خود در ايران ، از محضر 
ــتاد هانرى كربن و توشى هيكو ايزوتسو استفاده ى فراوان برَد. به گفته ى دكتر مهدى محقق ، چيتيك در  اس
معرفى پيامبر ، امام حسين و امام سجاد به غرب سهم به سزايى داشت. ترجمه ى او از صحيفه ى 
ــته اى در غرب يافت و برخى از كشيشان واتيكان را شيفته ى مناجات هاى آن امام  ــجاديه موقعيت شايس س
همام كرد و آنان را وادار كرد كه در اوراد و اذكار خود از اين ادعيه اقتباس كنند. (ر.ك : كتاب ماه دين ، شماره ى 
127 ، ارديبهشت 1387ش ، گزارشى از بزرگداشت ويليام چيتيك : پرونده ى يك : « چتيك شهروند فرهنگى 

ايران» و گزارشى از بررسى كتابى از ويليام چيتيك)
2.  Rumi’s view of the Imam Husayn.
3.  The psalms of Islam : alـ sahifat alـ kamilat alـ Sajjadiyya.
4.  Conduct of rule in Islam : instructions to Malik ibn alـ Harith alـ Ashtar (Ali b. 

Abi Talib).
5 . Supplication : Makarim alـ Akhlaq.
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: 1( Clarke, Lynda ) 10) ليندا كالرك
ـ مرثيه بر حسين : عربى و فارسى. 2

: 3( Dabashi, Hamid ) 11) حميد دباشى
ـ انتظار روزگار موعود : تشيع در تاريخ.4

ـ تشيع : اصول ، انديشه و معنويت. 5
ـ قدرت در اسالم : از برخاستن محمد  تا تأسيس حكومت بنى اميه.6

: ( Fuller, G. E) 12) جى. اى. فولر
ـ آيا شيعه راديكال است؟7

: ( Haar, J. G. J. Ter) 13) ِجى. جى. ِجى. تر هار
ـ محمد القائم  (در دايرة المعارف اسالم ، ج7 )8

1.  استاديار دپارتمان دين در دانشگاه كانكوردياى مونترال كانادا در سال 1998م و استاد زبان و ادبيات فارسى و 
مطالعات آسيايى و خاورميانه ى دانشگاه پنسيلوانياى آمريكا در سال هاى 1995 تا 1998م ، استاديار مهمان 
دپارتمان دين برد كالج نيويورك در سال هاى 1989 تا 1993م و سردبير مجله ى بين المللى مطالعات شيعى 
2.  Elegy (Marthiya) on Husayn : Arabic and Persian.

3.  استاد دانشگاه كلمبيا و رئيس دانشكده مطالعات خاورميانه و آسيا و نيز مدير مطالعات كارشناسى ارشد در 
مركز مطالعات ادبيات تطبيقى و جامعه در دانشگاه كلمبياى نيويورك است

4.  Expectation of the millennium : Shi›ism in history.
5.  Shi’ism : Doctrine, Thought, And Spirituality.
6.  Authority in Islam : From Rise Of Muhammad To The Establishment Of The 

Umayyads.
7.  Is Shi’ism radical?
8.  Muhammad alـ Ka’im (in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 7)
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: 1 ( Halm , Heinz ) 14)  هاينس هالم
ـ اسالم شيعى : از مذهب تا انقالب2

ـ تشيع3

: ( Hasan, S. M. Waris ) 15) اس.ام. واريس حسن
ـ سخنى پيرامون تفسيرهاى نهج البالغه4

ــى طالب(بخش 4). فقه  ــورد زندگانى و روزگار على بن اب ــه اى در م ـ مقال
اسالمى : سنه .5

ــى طالب (بخش 6). حق  ــورد زندگانى و روزگار على بن اب ــه اى در م ـ مقال
ويژه ى سخن گفتن به نام خدا.6

ــه اى در مورد زندگانى و روزگار على بن ابى طالب(بخش 7). عدالت  ـ مقال
و مساوات.7

ــى طالب. دورنماى نهج  ــورد زندگانى و روزگار على بن اب ــه اى در م ـ مقال

1 .  در سال 1942 ميالدى در شهر آندرناخ(Andernach) آلمان به دنيا آمد. او پس از گرفتن ديپلم از دانشگاه 
ــى پرداخت. در سال 1969م دكترى فلسفه را اخذ كرد و پس از چند  ــالم شناس بن ، به تحصيل تاريخ و اس
سال همكارى در دانشگاه در سال 1975م استاد رشته ى اسالم شناسى در دانشگاه توبينگن(Tubingen) شد 
ــال نيز در دانشگاه سوربن پاريس به تدريس اشتغال داشت. محور مطالعات و تحقيقات او تاريخ  و چند س
اسالم در شرق نزديك ، به خصوص مصر و آفريقاى شمالى و فرقه هاى اسماعيليه و شيعه بوده است. آثار او 
نشان مى دهد كه وى پيش از جريانات سياسى كشورهاى اسالمى ، از مبادى تحقيقى و پژوهشى خارج نشد 
ــى پرداخت ؛ اما تحقيقات او در سال هاى بعد از 1982م ، از موضوعات  ــائل سياس و كمتر به مباحث و مس
ــمار مى آيد. (ر.ك : كتاب ماه دين ، شماره ى 74 و 75 ، آذر و دى  ــندگان غربى به ش بنيادگرايى امروز نويس

1382ش ، معرفى كتاب خارجى ، « شيعه » ، نوشته ى : شهرام تقى زاده انصارى) 
2.  Shi’a Islam : from religion to revolution.
3.  Shi’ism.
4.  A Word On The Commentaries Of Nahj alـ Balagha. 
5.  Essay On life And Times Of ‹Ali ibn Abi Talib [Sic] (Part Four). Islamic Jurisprudence 

: Sunna(a).
6. Essay On life And Times Of ‹Ali ibn Abi Talib (Part Six). The Prerogative Of 

Speaking In The Name Of God.
7.  Essay On life And Times Of ‹Ali ibn Abi Talib (Part Seven) .Justice and Equality.
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البالغه . قدرت گفتار. 1
ـ برخى از زوايا و جنبه هاى حادثه ى كربال.2

:( Hegland, Mary Elaine) 16) مرى الين هگلند
ــتاى ايرانى : سازش با مقتضيات محيط  ــين در يك روس ـ دو تصوير از حس

و انقالب. 3

: 4( Hodgson, Marshall G. S) 17) مارشال هاجسن
ـ چگونه شيعه ى نخستين يك فرقه گرديد؟ 5

ـ [امام] جعفر الصادق(در دايرة المعارف اسالم ، ج2) 6

: ( Howard, I. A. K ) 18) يان هوارد
ـ حسينواقعى ترين دليل و گواه از اعتقاد.7

ـ قيام حسين : تأثير آن بر بيدارى جامعه ى اسالمى. 8
9.ـ گزارش [شيخ] مفيد از امامت على بن الحسين ، زين العابدين

10.ـ حوادث پيرامون شهادت حسين بن على

1.  Essay On life And Times Of ‹Ali ibn Abi Talib. Background Of Nahj alـ Balagha. 
     (a) Word Power. 
2.  Some Of Aspects Of Event Of Karbala.
3.  Two images of Husain : accommodation and revolution in an Iranian village.

4 .  استاد تاريخ در دانشگاه شيكاگوى آمريكا
5.  How Did The Early Shi›a Become Sectarian?
6.  Dja’far alـ Sadik (in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 2)
7.  Alـ Husaynـ  the truest demonstration of faith.
8 . The rising of alـ Husayn: its impact on the consciousness of Muslim 
     society.
9. Alـ Mufid›s Account Of The Imamate Of Ali b. alـ Husayn Zayn alـ Abidin.
10 . Events And Circumstances Surrounding The Martyrdom Of Alـ Husain b. Ali. 



196
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ـ حسين شهيد : مرورى بر بيان علل شهادت در منابع عربى.1
ـ خاست گاه هاى ممكن آموزه هاى مشروع شيعه ى اماميه .2

ـ آثار مهم و گران سنگ شيعى 5 : كتاب االرشاد ، نوشته ى شيخ مفيد.3
4 ـ كتاب اإلرشاد : كتاب راهنمايى به سوى زندگانى دوازده امام

ـ گزارش رويدادهاى پس از شهادت حسين بن على بن ابى طالب(نوشته ى 
ابن بابويه [شيخ] صدوق ، ترجمه ى : يان هوارد). 5

ـ گزارش [شيخ] مفيد از فاجعه ى كربال (نوشته ى [شيخ] مفيد ، ترجمه ى : يان 
هوارد).6

: ( Husted, W. R) 19) دابليو. آر. هاستد
ـ كربالى بى واسطه : شهيد به عنوان الگو و سرمشق در تشيع اماميه. 7

: 8( Ivanow, Wladimir) 20) والديمير ايوانف

1.  Husayn the martyr : a commentary on the accounts of the martyrdom in Arabic 
sources.

2.  The possible origins of Imamiـ Shi›ite legal teachings.
3.  Great Shi›i works, 5: Kitab alـ Irshad by alـ Shaikh alـ Mufid.
4.  Kitab alـ Irshad: the Book of Guidance into the lives of the Twelve Imams.
5.  The (story) of events after the killing of alـ Husayn b.Ali b.Abi Talib, peace be upon 

him (by : Ibn Babuya alـ Saduq, Translator : I. K. A. Howard).
6.  Mufid›s account of the tragedy of Karbala (by : Ibn Babuya alـ Saduq, Translator   
    : I. K. A. Howard).
7.  Karbala› made immediate: the martyr as model in Imami Shi’ism.

ــيويچ) ايوانف(1265ـ 1349ش) ، بنيان گذار و پيش كسوت مطالعات اسماعيلى ، در روسيه  8 .  والديمير (الكس
ــت كه به خصوص در هند ، دانش خود را وقف مطالعات عقيده ى  ــد. ايوانف از شخصيت هايى اس متولد ش
اسماعيليه و ارتباطى كه ميان دين و فلسفه ى يونان برقرار كرد ، نمود و درخشش هاى جديدى را در دگرگونى 
ــر آن به وجود آورد. او در سن پترزبورگ به تحصيل زبان هاى عربى ، فارسى و سانسكريت پرداخت و  و نش
به خصوص از خاورشناس نام دار روسى ، ويكتور روزن (Victor R. Rosen) (1849ـ 1908م) ، بهره گرفت. 
او سپس در مقام كتاب دار بخش نسخه هاى خطى شرقى و متون اسماعيلى آشنا شد. اين متون توسط آى. 
زاروبين (I.I. Zarubin) در درّه ى علياى آمودريا (ُشغنان) يافته و به روسيه برده شد. ايوانف در زمان انقالب 
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ـ جنبش اوليه ى شيعى.1
ـ در مورد شناخت امام.2

: ( Jafri, Syed Husain Mohammad ) 21) سيدحسين محمد جفرى
ـ ريشه و توسعه ى اوليه ى اسالم شيعه.3

ـ تشيع دوازده امامى.4
ـ معتقدات امام حسيندر مورد مذهب و رهبريت. 5

: ( Jarrar , Maher ) 22) ماهر جرار
6ـ سيره  ى اهل الكساء : منابع اوليه ى شيعه در مورد زندگانى پيامبر

: 7( Kohlberg, Etan ) 23) اتان كولبرگ

بولشويكى در كشورهاى آسياى ميانه در جست و جوى نسخه هاى خطى براى موزه ى شرقى به سر مى برد. 
ــور خود را نديد. او سال هاى را 1297 تا 1299 در  ــيه بازنگشــت و از آن پس نيز هرگز كش از اين رو به روس
خراسان به سر برد و سپس با سمت مترجم به خدمت دولت انگليس درآمد و تابعيت آن كشور را به دست 
ــد و به كمك چند تن از دوستانش  ــيد و در 1309 وارد بمبئى ش ــال 1299 به كلكته رس آورد. او در اوايل س
انجمن تحقيقات اسماعيلى را در آن جا بنيان نهاد كه در سال 1324 با نظر خود ايوانف به انجمن اسماعيليه 
ــماعيليه ، در چارچوب فعاليت هاى همين  ــيارى از تحقيقات خود را درباره ى اس تغيير نام داد. ايوانف بس
انجمن انتشار داد. او در سال 1338 ، پس از تقريبا چهل سال زندگى در هندوستان ، در تهران مستقر شد و 
در همين شهر درگذشت. ( المستشرقون ، نجيب العقيقى ، ج3 ، ص970 ؛ همچنين : فرهنگ خاورشناسان 

، نصراهللا نيك بين (به نقل از مكاتبات هانرى كربن و والديمير ايوانف ، ص288))
1.  Early Shi’ite Movement 
2.  On the Recognition of Imam.
3.  Origins and early development of Shi’a Islam. 
4.  Twelveـ Imam Shi’ism.
5.  The Imam Husayn›s concepts of religion and leadership.
6.  «Sirat ahl alـ Kisa›»: early Shi’i sources on the biography of the Prophet.

ــيعه شناس و استاد معاصر دانشگاه عبرى اورشليم ، در سال 1943م  ــناس ، ش 7.  اتان كولبرگ محقق ، خاورش
ــغالى به دنيا آمد. او مدرك دكتراى خود را از دانشگاه آكسفورد انگلستان ، با پايان نامه اى  ــطين اش در فلس
ــيع امامى به صحابه ى پيامبر» دريافت كرد. آثار او به حدود 110 مقاله و كتاب  با عنوان « نگرش تش
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ـ برائت در انديشه ى شيعى.1
ـ عقيده و قانون در شيعه ى اماميه.2

ـ شاهدى ديرينه در مورد [استعمال] اصطالح « اثناعشريه».3
ـ از اماميه تا اثناعشريه.4

ـ امام و اجتماع در دوره ى پيش از غيبت.5
ـ محمد بن على ابوجعفر الباقر(در دايرة المعارف اسالم ، ج7 ).6 

ــب (در دايرة المعارف  ــين بن على بن ابىطال ــن العابدين على بن حس ـ زي
اسالم ، ج11).7 

ـ موسى الكاظم (در دايرة المعارف اسالم ، ج7).8 
ـ تكامل تدريجى شيعه. 9

ـ اصطالح « رافضه » در استعمال شيعه ى اماميه. 10

ــده مى رسد. اين آثار ، به گزارش فرانك اچ. استيوارد ، عبارتند از : 4 كتاب ، يك ويرايش كتاب ،  ــر ش منتش
39 مقاله ، 24 مدخل در دايرة المعارف ايرانيكا ، 18 مدخل در دايرة المعارف اسالم(ويرايش جديد) ، 2 مدخل 
ــى  در دايرة المعارف دين ، يك مدخل در دايرة المعارف عبريكا ، يك مدخل در دايرة المعارف تفكر سياس

اسالمى و 19 نقد و بررسى. (ر.ك : 
Frank H. Stewart, "Etan Kohlberg; Works of Etan Kohlberg" in : "Le shi`isme 
imamite quarante ans après: Hommage à Etan Kohlberg,eds. Muhammad Ali 
Amirـ Moezzi, Meir M. Barـ Asher and Simon Hopkins,Paris, 2008, pp

1.  Bara›a in Shi’i doctrine.
2.  Belief and law in Imami Shi›ism.
3.  Early Attestation of the Term “Ithna ’Ashariyya”.
4.  From Imamiyya to Ithna ’Ashariyya .
5.  Imam and community in the preـ Ghayba period.
6.  Zayn alـ Abidin, Ali b. alـ Husayn b. Ali b. Abitalib (in, “Encyclopedia of Islam. 

Vol. 11).
7.  Muhammad b. Ali Zayn alـ Abidin Abu Dja’far called alـ Bakir (in, “Encyclopedia 

of Islam. Vol. 7).
8 . Musa alـ Kazim (in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 7) 
9 . The Evolution of the Shi›a.
10 . The Term ‹Rafida› in Imami Shi›i Usage.
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: 1( Lalani, Arzina R) 24) ارزينا آر. الالنى
2.ـ نخستين انديشه هاى شيعى : تعاليم امام محمد باقر

ـ نقش امام باقر در اسالم اوليه.3

: 4( Yafeh, Hava ـLazrus)25)  هاوا الزاروس ـ يافه
ـ عمر بن خطاب پولس اسالم؟ 5

: 6(Lewis, Bernard) 26) برنارد لوئيس

ــيعى تحقيق مى كند.  ــالم ش ــتين اس ــت كه در باره ى نخس ــگرى اس 1 . خانم دكتر ارزينا آر. الالنى پژوهش
ــان كتاب او ،  ــه ى دكتراى او هم ــرد پايان نام ــگاه ادينبورگ دريافت ك ــود را از دانش ــراى خ ــى دكت الالن
 Ian)بود كه تحت نظارت دكتر يان هاوارد «ــيعى : تعاليم امام محمد باقر ــه هاى ش «نخستين انديش
ــور ويلفرد مادلونگ(Wilferd Madelung) عالوه بر آن كه ممتحن آن  ــد و پرفس Howard) انجام ش
بود، نقشى مهم نيز در تهيه ى آن به صورت كتاب داشت. او به تدريس آثار مربوط به حديث در دانشگاه 
كمبريج انگلستان اشتغال داشت و اكنون در مؤسسه ى مطالعات اسماعيلى لندن به تحقيق مشغول است. 

(ر.ك : 
Early Shi’i Thought : The Teaching of Imam Mohammad alـ Baqir, Arzina R. 
Lalani, “Preface”, pp.xiـ xiii )

2.  Early Shi’i Thought : The Teaching of Imam Mohammad alـ Baqir. 
ــال جمهورى اسالمى  ــال 1381ش برنده ى جايزه ى كتاب واليت س ــى اين كتاب در آبان ماه س      (متن انگليس
ايران شد و خانم الالنى براى دريافت جايزه ى خود به ايران آمد و در مراسمى كه به همين مناسبت در يزد 

برگزار شده بود ، شركت كرد)
3.  The Role of Imam Mohammad alـ Baqir in Early Islam. 

 Some Religious : 4 . خانم هاوا الزاروس يافه استاد دپارتمان تمدن اسالمى دانشگاه عبرى اورشليم (ر.ك
( Aspects of Islam, collection of articles

5 . Umar b. Alـ Khattab Paul of Islam? 
ــگاه هاى لندن و پاريس فارغ التحصيل شد  ــال 1916م به دنيا آمد. او از دانش ــور برنارد لوئيس در س 6 . پروفس
ــال 1938م به عنوان دانشيار دانشگاه لندن منصوب گشــت. وى در سال هاى 54ـ 1941م به وزارت  و در س
خارجه پيوست و در سال 1949م به سمت استادى در رشته ى تاريخ خاورميانه و خاور نزديك در دانشگاه 
لندن درآمد. لوئيس در سال هاى 56ـ 1955م استاد تاريخ در دانشگاه كاليفورنيا بود. (المستشرقون ، نجيب 

العقيقي ، ج2 ، ص561ـ 562) 
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ـ على الرضا  (در دايرة المعارف اسالم ، ج1).1
ـ العسكرى ابوالحسن على بن محمد (در دايرة المعارف اسالم ، ج1).2

ـ شيعه در تاريخ اسالم.3

: 4( Madelung, Wilferd F) 27) ويلفرد مادلونگ

1.  Ali alـ Rida (in, “Encyclopedia of Islam, Vol.1) 
2.  alـ Askari, Abu’1ـ Hasan Ali b. Muhammad (in, “Encyclopedia of Islam .Vol.1) 
3.  The Shi’a in Islamic history. 

ــد و تحصيالت  ــتوتگارت آلمان متولد ش ــهر اش ــال 1930 ميالدى در ش ــور ويلفرد مادلونگ در س  4. پروفس
مقدماتى را در آن جا گذراند. پس از جنگ جهانى دوم به همراه خانواده اش به آمريكا رفت و اندكى بعد 
در دانشگاه جرج تاون واشنگتن دى سى ثبت نام كرد و سپس در سال 1951 به مصر رفت. سه سال در 
دانشگاه قاهره به كسب دانش پرداخت و در سال 1953 موفق به گذراندن دوره ى ليسانس تاريخ اسالم و 
ادبيات عرب شد . مادلونگ از دانشجويان دانشمند سرشناس مصرى محمد كامل حسين (1901ـ 1961) 
ــله مخطوطات الفاطميين" به چاپ  ــيارى از متون دوران فاطميان مصر را در مجموعه ى "سلس بود كه بس
ــماعيلى را در او برانگيخت ؛  ــتياق به تاريخ اسالم و مطالعات اس ــين از آغاز اش ــانده بود. كامل حس رس
ــاله ى دكترى اش بود و به راهنمايى پروفسور برتولد اشپولر آن را نوشت  موضوعاتى كه زمينه ى اصلى رس
ــال 1957 موفق به دريافت درجه ى دكترا از دانشگاه هامبورگ آلمان شد. او از 1958م تا 1960م ،  و در س
ــمت استاد مدعو دانشگاه تگزاس  ــال 1963 با س ــفارت آلمان غربى در بغداد بود. در س رايزن فرهنگى س
ــتاديارى به عضويت علمى دانشگاه  ــال 1964 با سمت اس ــتين زندگى علمى خود را آغاز كرد. در س اوس
ــت آورد. پس از چهارده سال  ــد و در سال 1969 مقام استادى تاريخ اسالم را به دس ــيكاگو پذيرفته ش ش
ــتاد لودين(Laudian) در عربى و مطالعات  ــال 1978 با سمت اس ــيكاگو در س ــگاه ش تدريس در دانش
اسالمى دانشگاه آكسفورد و عضويت دانشكده ى سنت جان به اروپا بازگشت. اين كرسى پرافتخار اسالمى 
ــرقى آن در سال 1998 در دست  ــه ى مطالعات ش ــفورد و مؤسس ــتگى از آكس در اروپا را تا زمان بازنشس
داشت. از سال 1999 به عضويت مؤسسه ى مطالعات اسماعيلى لندن در آمد و تاكنون مطالعات اسالمى 
ــتن و يا تصحيح بيش از 15 كتاب ، 60 مقاله در  ــه ادامه مى دهد. او با نوش خود را با همكارى اين مؤسس
نشريات گوناگون پژوهشى ، 130 مقاله در دايرة المعارف هاى متعدد ، از جمله دايرة المعارف اسالم و دايرة 
المعارف ايرانيكا و 160 نقد و بررسى كتاب در راه شناخت انديشه و تاريخ اسالم در سده ى ميانه ، گام هاى 
ــنده ى كتاب انديشه هاى كالمى  ــاگردان او مى توان از مارتين مكدرموت (نويس ــته است. از ش بلندى برداش
ــه هاى كالمى عالمه حلى و ...) ، نام برد. مطالعات  ــيخ مفيد) و زابينه اشميتكه (نويسنده ى كتاب انديش ش
ــتر فرقه ها و مكتب هاى اسالمى را شامل مى شود. (جانشينى [حضرت]  ــيعه ى امامى ، بيش او عالوه بر ش
محمد ـ  پژوهشى پيرامون خالفت نخستين ، ويلفرد مادلونگ ، ترجمه احمد نمايى و ديگران ، شرح 

حال پروفسور ويلفرد مادلونگ)
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1.ـ ابوجعفر محمد باقر
ـ مهدى (در جلد دوم دايرة المعارف اسالم).2

ـ مرجع قدرت در تشيع دوازده امامى در زمان غيبت امام.3
ـ محمد بن على الرضا ابوجعفر الجواد يا التقى (در دايرة المعارف اسالم ، ج7).4

ـ امامت.5
ـ اماميه و كالم معتزله.6

ـ شيعه (در جلد نهم دايرة المعارف اسالم).7
ـ جانشينى محمد  : مطالعه اى در مورد خالفت نخستين.8

ـ  هاشميات كميت و تشيع هاشمى9

: 10(Modarressi Tabataba›i, Hossein)28) سيدحسين مدرسى طباطبايى
ـ بحران و تثبيت در دوره ى شكل دهنده ى اسالم شيعى : ابوجعفر ابن قبه الرازى 

1.  Alـ baqer, Abu Ja’far Mohammad. 
2.  Alـ Mahdi (EI, Vol.2). 
3.  Authority in Twelver Shi’ism in the Absence of the Imam.
4.  Muhammad b. Ali alـ Rida abu Dja’far alـ Djawad or alـ Taki (in, “Encyclopedia 

of Islam, Vol. 7) 
5.  Imama. 
6.  Imamism and Mu›tazilite Theology. 
7.  Shi’a, in, “Encyclopedia of Islam. Vol. 9.” 
8 . The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphate.

      (متن انگليسى اين كتاب در ششمين دوره ى جايزه ى جهانى كتاب سال جمهورى اسالمى ايران شايسته ى 
دريافت رتبه ى ممتاز و لوح تقدير دانسته شد)

9 . The Hashimiyyat of alـ Kumayt and Hashimi Shi›ism.
10 . دكتر سيد حسين مدرسى طباطبايى در قم به تحصيل علوم دينى اشتغال داشت و همزمان در زمينه ى 
ــفورد به  ــپس در آكس ــار داد. وى س ــالمى به ويژه فقه و نيز تاريخ قم پژوهش هايى را انتش تاريخ علوم اس
ــگاه هاى  ــرى خود را گرفت ، تا اين زمان در دانش ــال 1361ش كه دكت ــالت خود ادامه داد و از س تحصي
پرينستون ، هاروارد و كلمبيا در آمريكا و آكسفورد در انگلستان به تدريس علوم اسالمى و حقوق مشغول 
ــت. (ميراث مكتوب شيعه از سه قرن نخستين هجرى ، سيد حسين مدرسى طباطبايى ، ترجمه سيد  اس

على قرايى و رسول جعفريان ، بخش مقدمه) 
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و كمك او به انديشه ى شيعه ى اماميه.1

: 2(Nakash, Yitzhak) 29) يتزاك ناكاش
ـ تالش براى پى بردن به ريشه و خاستگاه مراسم عاشورا.3

: 4(Nanji, Azim A.) 30) عظيم نانجى
ـ امام حسين : نقش او به عنوان يك الگو.5

: 6(Nasr, Seyyed Hossein) 31) سيدحسين نصر

1.  Crisis and consolidation in the formative period of Shi›ite Islam: Abu Ja’far ibn 
Qiba alـ Razi and his contribution to Imamite Shi’ite thought. 

   (ترجمه ى فارسى اين كتاب تحت عنوان : ”مكتب در فرايند تكامل ، نظرى بر تطور مبانى فكرى تشيع در 
ــتين“ ـ  كه با عنوان اصلى كمى متفاوت است و رساله هاى ابن قبه در بخش ضمائم قرار  ــه قرن نخس س

داده شده ـ  به چاپ رسيده است.)
2.  عضو مركز مطالعات عالى پرينستون و استاديار مطالعات اسالمى و خاورميانه و نويسنده ى كتاب مشهور 

شيعيان عراق. 
3.  An attempt to trace the origin of the rituals of ‹Ashura›. 

4.  پروفسور عظيم نانجى (مدير مؤسسه ى تحقيقات اسماعيلى لندن).
5 . The Imam Husayn : His Role as Paradigm.

6 . دكتر سيدحسين نصر فيلسوف ايرانى و استاد علوم اسالمى در دانشگاه جرج واشنگتن ، در سال 1312ش 
ــالگى  ــت. نصر در دوازده و نيم س ــيخ فضل اهللا نورى اس در تهران به دنيا آمد. او از جانب مادر نواده ى ش
ــى ثبت نام كرد. در چهار سال تحصيالت اين  ــه ى پدى در نيوجرس ــد و در مدرس ــتاده ش به آمريكا فرس
مدرسه ، زبان انگليسى ، علوم ، تاريخ آمريكا ، فرهنگ غربى و آموزه هاى مسيحى را آموخت. براى ادامه 
ــت را برگزيد و در همان زمان بورس تحصيلى به او  ــگاهى مؤسسه ى فناورى ماساچوس تحصيالت دانش
تعلق گرفت و او نخستين دانشجوى ايرانى بود كه در مقطع كارشناسى در آن مؤسسه تحصيل مى كرد. او 
رشته ى فيزيك را براى ادامه ى تحصيل برگزيد. نصر تحصيالت تكميلى خود را در دانشگاه هاروارد ادامه 
داد و پس از دريافت كارشناسى ارشد در رشته ژئوفيزيك ، دو سال بعد در سال 1958م در رشته ى تاريخ 
ــالمى با درجه ى دكترى فارغ التحصيل شد. او رساله ى دكتراى خود را با هاميلتون  علم با گرايش علوم اس
 (I. Bernard Cohen)و آى. برنارد كوهن (Hary Wolfson)و هرى ولسفن (Hamilton Gibb)گيب
ــغول بود.  ــالم » مش ــاله ى دكترا به تأليف كتاب « علم و تمدن در اس گذراند. در همين زمان در كنار رس
ــد. سيدحسين نصر در سال  ــغول تدريس ش ــگاه هاروارد مش ــتاد مهمان در دانش بعدها نصر به عنوان اس
1958م به ايران بازگشــت و در دانشگاه تهران مسؤول برنامه ى دكترى دانشجويان خارجى بود و سپس به 
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ـ انتظار روزگار موعود : تشيع در تاريخ.1
ـ تشيع : اصول ، انديشه و معنويت.2

ـ اثناعشريه (در جلد چهارم دايرة المعارف اسالم).3
ـ تشيع و تصوف : رابطه ى آن دو از نظر ماهيت و تاريخ.4

: 5( Newman, Andrew J) 32)  اندرو ِجى. نيومن
ـ دوره ى شكل گيرى تشيع دوازده امامى : گفتگوى حديثى ميان قم و بغداد.6

 
: 7( Pinault, David) 33) ديويد پينالت

ـ زينب بنت على و جايگاه زنان خانواده ى امامان نخستين در ادبيات مذهبى 
شيعى8

ــگاه تهران برگزيده شد. همچنين رياست دانشگاه صنعتى شريف(صنعتى آريامهر آن زمان) را  رياست دانش
نيز برعهده داشت. نصر بنيان گذار انجمن سلطنتى فلسفه در ايران بود. او از همكاران اصلى هانرى كربن 
ــتاد مدعو دانشگاه  ــالمى» بود. او همچنين براى مدتى به عنوان اس ــفه ى اس در تهيه ى كتاب «تاريخ فلس
بيروت به لبنان مى رفت. پس از بازگشت به آمريكا در دانشگاه يوتا در مقام استاد مهمان مشغول تدريس 
ــد. در فاصله ى سال هاى 1979 تا 1984م در دانشگاه هاى تمپل و فيالدلفياى آمريكا تدريس كرد. پس  ش
از چندين سال تدريس در دانشگاه هاى مختلف در آمريكا، سرانجام در سال 1984م به وى پيشنهاد كرسى 
ــگاه جورج واشنگتن داده شد. از شاگردان وى مى توان از  ــتادى رشته ى مطالعات اسالمى در دانش دائم اس
ويليام چيتيك آمريكايى و ساچيكو موراتاى ژاپنى (هردو از برجسته ترين متخصصان مطالعات اسالمى 
و نيز مطالعات تطبيقى در آمريكا) و نيز دكتر حداد عادل نام برد. (در جست و جوى امر قدسى ـ  گفت 

و گوى رامين جهانبگلو با سيد حسين نصر ، ترجمه سيد مصطفى شهرآيينى) 
1.  Expectation of the Millennium : Shi’ism in History.
2.  Shi’ism : Doctrines, Thought, and Spirituality 
3.  .Ithna’ashariyya. (In “The Encyclopedia of Islam, Vol. 4.”).
4. Shi’ism and Sufism : Their Relationship in Essence and in History. 

5 .  اندرو ِجى. نيومن (استاد علوم اسالمى و ايرانى در دانشگاه ادينبور انگلستان)
6. The Formative Period of Twelver Shi’ism : Hadith as Discourse between Qum 

and Baghdad. 
7 . ديويد پينالت (استاد دانشگاه هاى سانتاكلرا ، كول گيت و پنسيلوانيا در آمريكا)

8 . Zaynab bint ‹Ali and the Place of the Women of the Households of the First 
Imams in Shi›ite Devotional Literature. 
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: ( Rahim, Hussein A) 34) حسين رحيم
1.ـ فاطمه ى زهرا

ـ شاعر برجسته ى كربال.2

: ( Richard, Yann) 35) يان ريچارد
ـ اسالم شيعى : سياست ، عقيده و كيش.3

: ( Rice W.A) 36) دابليو اى. رايس
ـ على در حديث شيعه.4

 : ( Rizvi, Sayyid Saeed Akhtar) 37) سيد سعيد اختر ِرْضوى
5.(جانشينى پيامبر) ـ امامت

ـ امام حسن : افسانه ى طالق هاى او. 6
ـ شهادت امام حسين و تقويم هاى اسالمى و يهودى.7

8.ـ دوران برجسته ى امامت امام زين العابدين
ـ جهاد دانشمندانه ى امامان ، 95ـ 145هـ9

1.  Fatima alـ Zahra›. 
2.  The Poet Laureate of Karbala. 
3.  Shi›ite Islame : Polity, Ideology, and Creed. 
4.  Ali in Shi’ah tradition. 
5.  Imamate (the Vicegerency of the Prophet) 
6.  Imam Hasan : The Myth of His Divorces.
7.  Martyrdom of Imam Husayn and the Muslim and the Jewish Calendars. 
8 . The Illustrious Imamatـ Period of Imam Zayn alـ A›bidin.
9 . The Scholarly Jihad of the Imams, 95145 ـ A.H. 
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: 1( Sachedina, Abdulaziz Abdulhussein)38) عبدالعزيز ساشدينا
ـ توضيحى در مورد غيبت دوازدهمين امام اماميه.2

ـ موعودگرايى اسالمى : عقيده به مهدى در تشيع دوازده امامى.3
4.ـ مفهوم جاودان شهادت امام حسين

: ( Savory, Roger M) 39) راجر ِسيوورى
ـ حيدر (در جلد سوم دايرة المعارف اسالم ).5

: 
6
( Schimmel, Annemarie) 40) آنه مارى شيمل

ـ كربال و حسين در متون ادبى.7

: ( Stewart, Devin J)41) دوين جى. استوِورت

ـ ارتدوكسى(راست كيشى) مشروع اسالمى : پاسخ هاى شيعه ى دوازده امامى به 
سيستم مشروع سنى.8

: 9( Schmidtke, S) 42) زابينه اشميتكه

1 . پروفسور عبدالعزيز ساشدينا (استاد دپارتمان مطالعات اسالمى دانشگاه ويرجينياى آمريكا)
2.  A Treatise on the Occultation of the Twelfth Imamite Imam.
3.  Islamic Messianism : The Idea of the Mahdi in Twelver Shi›ism.
4.  The Eternal Meaning of the Imam Husayn›s Martyrdom. 
5 .  Haydar, in,“The Encyclopedia of Islam, Vol. 3.”

ــيمل (از شرق شناسان آلمانى و پژوهشگران بنام اسالم و مدرس دانشگاه هاى  ــور آنه مارى ش 6 . خانم پروفس
بن آلمان و هاروارد آمريكا)

7 . Karbala and Husayn in Literature. 
8 . Islamic Legal Orthodoxy : Twelver Shi’ite Responses to the Sunni Legal System. 

ــالمى در دانشگاه آزاد برلين آلمان (2000م ـ  تاكنون)  ــور زابينه اشميتكه استاد مطالعات اس 9 . خانم پروفس
ــتيتو مطالعات پيشرفته ى دانشگاه عبرى اورشليم و نيز از سال 2002م  ــتاد مطالعات تاريخى در انس و اس
تاكنون يكى از ويراستاران و تدوين گران مقاالت كالمى و فلسفى براى ويراست سوم دايرة المعارف اسالم 



206
13

90
هار

ـ  ب
ول 

ره ا
شما

ى ـ 
وه

 پژ
مت

 اما
مـه

ـلنا
ص
ف

ــفه (فلسفه ى اسالمى) است. تحقيقات وى عمدتًا در مطالعات  ــردبير تاريخ فلس (چاپ ليدن) و همكار س
كالمى در دوره هاى ميانى اسالم (سده هاى 10ـ 13م) برمبناى عقايد معتزلى متمركز بوده و تأثير و تأثر و 
ارتباط آراء و انديشه هاى متكلمان بزرگ شيعه با مكتب كالمى اعتزال را بررسى مى كند. پروفسور اشميتكه 
ــى را از دانشگاه عبرى اورشليم و در  ــال 1986م مدرك كارشناس ــت. وى در س متولد 1964م در آلمان اس
سال 1987م كارشناسى ارشد خود را از مدرسه ى مطالعات شرقى و آفريقايى لندن ـ انگلستان اخذ نموده 
ــگاه آكسفورد انگلستان سپرى كرده و عنوان پايان نامه ى دكترى وى نيز «  ــت. مقطع دكترى را در دانش اس
ــت كه در سال 1990م از آن دفاع نموده است.  ـ/1325م) » بوده اس ــه هاى كالمى عالمه حلى(726 ه انديش
اشميتكه در سال 1996م موفق به پذيرش در بورسيه ى فئودورلينن در مدرسه ى عملى پژوهش هاى عالى 
ــال 1998م در بورسيه ى فئودورلينن در كالج سنت جان دانشگاه آكسفورد ، در همين سال  پاريس ، در س
ــال 2002م در بورسيه ى هايزنبرگ  ــالمى آكسفورد و در سال 1999م تا س ــيه ى مركز مطالعات اس در بورس
انستيتو مطالعات اسالمى برلين ، گرديده است. وى در سال هاى 1997 و 1998 به عنوان استاديار و سپس 
ــته ى مطالعات اسالمى دانشگاه بن را كسب كرده  ــال 1999 در مقام استادى اجازه ى تدريس در رش در س
است. وى در هين سال ها فوق دكترى خود را در همين دانشگاه گذرانده است. او از سال 2000 به عنوان 
ــالمى را به عهده دارد. او در سال 2002 به دليل تأليف  ــتاد در دانشگاه آزاد برلين تدريس مطالعات اس اس
و انتشار كتاب « كالم ، فلسفه و تصوف نزد شيعه ى دوازده امامى» ، « جهان انديشه هاى ابن ابى جمهور 
ـ/1501م ) » به زبان آلمانى ، جايزه ى جهانى كتاب سال جمهورى اسالمى ايران  احسايى ( پس از 906 ه
ــال 2003م گروه پروژه ى نسخه هاى خطى معتزلى را به همراهى ديويد اسكالر بنياد  را دريافت نمود. در س
ــال تا سال 2006م وى به همراه تزوى النگرمن ،  ــت. در همين س نهاد و خود نيز از اعضاى فعال بوده اس
ــتاد دانشگاه بار ايالن از پژوهانه ى اعطايى بنياد پژوهش آلمان ـ اسرائيل (Gif) براد مطالعه و تحقيق  اس
ــركت در پروژه ى نسخه هاى  ــال هاى 2005ـ 2007م به دليل ش ــد. بين س در باره ى ابن كمونه برخوردار ش
ــال هاى 2005 و  ــن آلمان را نيز به خود جلب نمود و بين س خطى معتزلى، پژوهانه ى بنياد فريتس توس
2006م در مقام همكار پروفسور ويلفرد مادلونگ و نيز عضو برجسته و هماهنگ كننده ى گروه پژوهشى 
«اعتزال در اسالم و يهوديت» در اين پروژه ى انستيتو مطالعات پيشرفته ى دانشگاه عبرى اورشليم شركت 
ــه ى عملى پژوهش هاى عالى در پاريس براى  ــتاد مدعو به مدرس ــال 2006م به عنوان اس نمود. وى در س
ــالمى عليه يهوديت » دعوت شد. اشميتكه از سال 2006م تاكنون از مؤسسان و  پروژه ى « آثار جدلى اس
اعضاى هيئت نظارتى متون و مطالعات منتشر شده ى كالم و فلسفه ى اسالمى از سوى مؤسسه ى حكمت 
ــت. پروفسور اشميتكه در  ــالمى دانشگاه آزاد برلين بوده اس ــه ى مطالعات اس ــفه ى ايران و مؤسس و فلس
ــال هاى 2006و2007م از كمك هزينه ى اعطايى بنياد گرداهنكل آلمان براى پژوهش در « مباحث درون  س
ــال هاى 2007 تا 2009م پژوهانه ى  ــامدرن ايران» بهره مند گرديد و در س دينى در امپراتورى عثمانى و پيش
ــت. وى افزون بر پژوهانه و جوايز  ــكاليگر كتابخانه ى دانشگاه ليدن هلند را دريافت كرده اس ــه اس مؤسس
ــگر مطالعات اسالمى موفق شده است براى مدت  ــال 2008م نيز به عنوان پژوهش متعدد بين المللى در س
ــى) به مبلغ 1/86 ميليون يورو را  ــوراى پژوهش اروپا (اى آر س ــال 2013م) كمك مالى ش ــال (تا س 5 س
ــى عقل گرايى كالمى در دوره هاى  ــه خود اختصاص دهد. اين كمك تحت پروژه اى با عنوان « بازشناس ب
ميانى(سده هاى 10ـ 13م) اسالم » و با هدف حمايت از پژوهشگران اروپا در مقابل محققان اياالت متحده 
ــال 2008 م تاكنون به عنوان يكى از اعضاى هيئت مشورتى  ــميتكه از س ــده است. اش به وى پرداخت ش
ــارات بريل در ليدن هلند منتشر  ــوى انتش پروژه ى « مطالعات درباره ى فرزندان ابراهيم » بوده كه از س
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ــه ى شيعى در مورد انتظار [حضرت امام ] ـ تغييرات و اصًالحات نوين در انديش
مهدى : مطالعه ى موردى [امام]خمينى 1

: 2( Strothmann, Rudolf )43) رودولف اشتروتمان
ـ شيعه (در دايرة المعارف اسالم ، ج4 (ويرايش اول)).3

ــفه ى  ــورتى پروژه ى « بانك اطالعاتى فلس ــال تاكنون از اعضاى هيئت مش ــردد. و نيز از همان س مى گ
ــه مطالعات اسالمى دانشگاه مك گيل مونترال كانادا بوده  ــالمى در دوران پس از كالسيك» در مؤسس اس
ــت. وى همچنين در سال هاى 2008 و 2009م از اعضاى انستيتو مطالعات پيشرفته ى بنياد گرداهنكل  اس
آلمان در پرينستون و از دريافت كنندگان كمك اعطايى براى تصحيح انتقادى نوشته هاى صاحب بن عباد 
ــال 2009م تاكنون از اعضاى هيئت مديره ى سالنامه ى اشراق :  ــت. وى از س طالقانى در علم كالم بوده اس
ــت كه با همكارى انستيتو فلسفه ى فرهنگستان علوم روسيهـ  مسكو و مؤسسه ى  ــفه ى اسالمى اس فلس
ــال 2009م يكى از اعضاى هيئت  ــر مى گردد. وى همچنين در س ــفه ى ايرانـ  تهران منتش حكمت و فلس
ــازماندهى «حدود و مرزهاى آلمانىـ اسرائيلى علوم انسانى» در بنياد الكساندر فن هومبولت آلمان به  س
شمار مى رود. اشميتكه در سال هاى 2009 و 2010م به عنوان پژوهشگر مدعو كرسى تدريس و تحقيق در 
ــت آورده است. ( ر ك : مجله ى  ــگاه هاروارد به دس موضوع «تمدن ها و زبان هاى خاور نزديك» را در دانش
ــگر و متخصــص در مطالعات معتزلى و  ــميتكه پژوهش ــه ى پژوهش ، ش123 ، مقاله ى : «زابينه اش آيين

شيعى» ، حسين متقى ) 
1.  Modern Modifications in the Shi’i Doctrine of the Expectation of the Mahdi 
     (Intizar alـ Mahdi) : The Case of the Kumaini. 

ــرق و متكلم آلمانى و از بزرگان متخصص در فرق و مذاهب ، در سال 1877م  ــتروتمان مستش 2 . رودولف اش
ــگاه هاى هاله (Halle) و بن (Bonn) تحصيل كرد. اشتروتمان  در شــهر لنگريش به دنيا آمد. او در دانش
ــى رسيد و در بين  ــت يافت. او به مقام كشيش ــاگردان كارل بروكلمان بود و در كالم به تخصص دس از ش
ــال هاى 1907 تا 1923م ، در شولپفورتا (Schulpforta) دريس مى كرد. در سال 1923 به عنوان استاد  س
ــد و در سال 1927 به عنوان استاد مطالعات  ــرقى در دانشگاه جيسن (Giessen) دعوت ش مطالعات ش
ــتاد ماند.  ــال 1947 در هامبورگ اس ــين هلموت رتر (Ritter) در هامبورگ گرديد و تا س ــرقى ، جانش ش
ــتروتمان در مورد مذاهب اسالمى كه كمتر منتشر شده بودند به مطالعه پرداخت. او ابتدا در مورد زيديه  اش
ــالم ، به مطالعه در مورد ساير فرق  ــپس ، عالوه بر مطالعه در مورد فرقه هاى غريبه در اس مطالعه كرد و س
ــماعيليه ، نصيريه و دروزيه پرداخت. آثار اشتروتمان نشان دهنده ى آن است كه  ــريه ، اس ــيعه از اثناعش ش
تمركز مطالعات او پيرامون شيعه و نيز پيرامون برخى از فرقه هاى نادر اسالمى بوده است. (المستشرقون، 
ــرقين ، عبدالرحمان البدوي ، ص : 34ـ 36 ؛ فرهنگ  ــوعة المستش نجيب العقيقي ، ج2 ، ص788 ؛ موس

خاورشناسان ، گروه مؤلفان و مترجمان ، ص : 360)
3  .Shi›a›. in, “Encyclopedia of Islam. vol.4 (1st ed.)” 
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: (Turner, Colin) 44) كالين ترنر
ـ هنوز هم انتظار امام؟ سؤال حل نشده در مورد انتظار در شيعه ى دوازده امامى1

: 2( Veccia Vaglieri, L ) 45) وچيا والييرى
ـ على(در جلد اول دايرة المعارف اسالم).3

ـ فدك (در جلد دوم دايرة المعارف اسالم).4
ـ فاطمه (در جلد دوم دايرة المعارف اسالم).5

ـ غديرخم (در جلد دوم دايرة المعارف اسالم).6
ـ حسن بن على بن ابى طالب (در جلد سوم دايرة المعارف اسالم).7

ـ حسين بن على بن ابى طالب (در جلد سوم دايرة المعارف اسالم).8

: ( Walbridge, Linda S ) 46) ليندا والبريج
ـ تشيع و مرجع قدرت.9 

ـ بدون فراموش كردن امام : تشيع لبنانى در يك اجتماع امريكايى.10

: 11(Walker, Paul Ernest) 47) پل اى. واكر

1.   Still waiting for the Imam? The unresolved question of intizar in Twelver Shi›ism.
2 . خانم وچيا والييرى (خاورشناس ايتاليايى و استاد دانشگاه ناپل (Naples) ايتاليا در رشته تاريخ اسالم)
3.  Ali, in,“ The Encyclopedia of Islam, Vol. 1.” 
4.  Fadak, in,“ The Encyclopedia of Islam, Vol. 2.” 
5.  Fatima, in, “ The Encyclopedia of Islam, Vol. 2.” 
6.  Ghadir Khumm, in, “ The Encyclopedia of Islam, Vol. 2.” 
7.  Hassan b. Ali b. Abi Talib (Encyclopedia of Islam, Vol.3). 
8.  Husayn b. Ali b. Abi Talib (Encyclopedia of Islam, Vol.3). 
9 . Shi›ism and Authority 
10. Without Forgetting the Imam : Lebanese Shi›ism in an American Community. 

11 . پل اى. واكر مورخ معاصرـ   كه عالقه ى ويژه اى به تاريخ فاطميان و انديشه هاى اسالمى داردـ   استاد مهمان 
در مركز مطالعات خاورميانه وابسته به دانشگاه شيكاگو در آمريكا است. ( ر ك : كتاب ماه دين ، شماره ى 
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ـ جانشين قانون شدن در خالفت شيعى.1

: 2(Watt, William Montgomery) 48) ويليام مونتگمرى وات
ـ اسالم نخستين : مقاالت جمع  آورى شده.3

ـ اطالعات ضمنى در مورد نخستين انديشه ى امامت.4
ـ اشتياق مسلمانان به منجى : نمودهايى از تشيع عباسى نخستين.5

ـ اهميت مراحل نخستين تشيع اماميه.6

نتيجه  
ــان  ــد نش ــى كه در بحث ضرورت مطالعه ى امامت پژوهى غربيان بيان ش ــل مختلف دالي
ــيعه پژوهى غربيان و به ويژه امامت پژوهى در غرب كه  مى دهد كه ضرورت مطالعه ى ش
ــيعه پژوهى به حساب مى آيد، به گونه اى است كه حتى در برخى از موارد ،  ــاخه اى از ش ش

از مطالعه ى اسالم پژوهى در غرب ضرورى تر به نظر مى رسد. 
همچنين اشاره شد كه مطالعه ى شيعه ى دوازده امامى در غرب ، عادتا نسبت به روند اصلى 
ــت و دانشمندان اسالمى و  ــنى داراى تأخير بوده اس ــالم س مطالعه ى غربيان در مورد اس

ــن در تاريخ فاطميان مصر» ،  ــى نوي ــفند 1382ش ، معرفى كتاب خارجى ، « كاوش ــن و اس 76 و 77 ، بهم
نوشته ى: دكتر ستار عودى ). 

1.  Succession to Rule in the Shi’ite Caliphate. 
ــگاه  ــى و رئيس بخش مطالعات عربى در دانش ــمند انگليس ــام مونتگمرى وات (1909ـ 2006م) دانش 2 . ويلي
ــاله اش را به مطالعه  ــت كه بيش از شصت سال از عمر 97 س ــان مسيحى اس ــالم شناس ادنبورا از اندك اس
ــبات ميان  ــالمى و نيز مناس ــالمى ، تاريخ پيامبر اكرم ، علوم اس و پژوهش درباره ى قرآن ، آموزه هاى اس
اسالم و مسيحيت اختصاص داد. بيش از سى كتاب و ده ها مقاله حاصل يك عمر تالش علمى او در اين 
ــار اسالم» ، « محمد در مكه» و « اسالم  ــت. از آثار او مى توان به مواردى چون : « عوامل انتش حوزه هاس
ــالم و مسيحيت در  ــرقون ، نجيب العقيقي ، ج2 ، ص554 ؛ اس ــاره كرد. ( المستش و اجتماع يكپارچه » اش
عصر حاضر گامى براى گفت و گو ، ويليام مونتگومرى وات ، ترجمه ى خليل قنبرى ، مقدمه ى مترجم ) 
3.  Early Islam: Collected Articles. 
4.  Sidelights on Early Imamite Doctrine. 
5.  The Muslim Yearning for a Saviour: Aspects of Early Abbasid Shi›ism. 
6.  The Significance of the Early Stages of Imami Shi›ism.
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شرق شناسان درباره ى شناخت و معرفى تشيع و به طور اختصاصى در مورد اماميه كارهاى 
ــوى ائمه ى  ــده از س زيادى انجام داده اند ؛ اما با اين وجود ، درباره ى آموزه هايى عرضه ش
ــيعه ى دوازده امامى ، كار منسجم و تأييدشده اى انجام نداده اند. همچنين توجه به تشيع  ش
ــه ى اديان نوپا است و پژوهش درباره ى شيعه ى دوازده امامى تنها در اين  از طريق مقايس

اواخر به عنوان رشته اى علمى در غرب مطرح شده است. 
ــوارى دسترسى به منابع اوليه در  ــأله ، برخى به مواردى مانند : دش در بيان علت اين مس
ــوء تفاهم تسنن  ــرقى و مذهبى و نيز س زبان هاى اروپايى و نيز نوپايى تلفيق مطالعات ش
ــط محققان غربى پذيرفته شده بود ،  اشاره كرده اند و همان گونه  ــبت به تشيع كه توس نس

كه بيان شد بر برخى از اين علت ها ، نقدهايى نيز وارد است. 
ــيعه ى دوازده امامى روى  ــترى به مطالعه ى ش ــگران غربى بيش در دهه هاى اخير پژوهش
ــيعى دوازده امامى به  ــاركت كننده در مطالعات ش آوردند و تعداد محققان عالقه مند و مش

گونه اى تصاعدى گسترش يافته است.
نمونه ى آثار غربى انگليسى زبان را كه در اين مقاله معرفى شده است و همگى به نوعى 

با امامت شيعى مرتبط اند ، مى توان در موضوع هاى كلى زير دسته بندى كرد : 
ـ انديشه ى شيعى :  1

ــر ، يان  ــتوِورت ، يان ريچارد ، مى ير بار آش ــگرانى چون : دوين جى. اس مقاالت پژوهش
ــميتكه ، اتان كولبرگ ، ارزينا آر. الالنى ، ليندا  هوارد ، ويليام مونتگمرى وات ، زابينه اش
ــعيد اميرارجمند ، محمدعلى اميرمعزى ،  ــين نصر ، سيد وحيد اختر ، س والبريچ ، سيدحس

حميد دباشى و ... 
2ـ بررسى تاريخى تشيع : 

ــگرانى مانند : ويليام مونتگمرى وات ، اتان كولبرگ ، هاينس هالم ، وچيا  مقاالت پژوهش
والييرى ، ويلفرد مادلونگ ، اندرو ِجى. نيومن ، سعيد اميرارجمند ، حميد دباشى و ... 

3ـ امامان شيعه  : 
ــيوورى ، ويليام  ــون : ويلفرد مادلونگ ، وچيا والييرى ، راجر س ــگرانى چ مقاالت پژوهش

چيتيك ، ديويد پينالت ، اس.ام. واريس حسن و ... 
4ـ امام حسين  ، عاشورا و كربال : 
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ــيمل ، عبدالعزيز  ــگرانى چون : يان هوارد ، ويليام چيتيك ، آنه مارى ش مقاالت پژوهش
ساشدينا ، جين كالمرد ، پيتر چلكوسكى ، محمود ايوب ، عظيم نانجى و ...

5ـ مهدويت : 
ــميتكه ،  ــام مونتگمرى وات ، اتان كولبرگ ، زابينه اش ــاالت : ويلفرد مادلونگ ، ويلي مق
ــود ايوب ، محمدعلى  ــدينا ، محم ــعيد اميرارجمند ، عبدالعزيز ساش ــين نصر ، س سيدحس

اميرمعزى و ... 
از آن جا كه پژوهشگرانى كه در اين مقاله به آثار آنان اشاره شده است ، عمدتا از متأخران 
ــب عقيقى و ... كه  ــراقى چون« المستشـرقون» نجي بوده و منابع مهمى از كتب استش
ــتر به بيوگرافى مستشرقان قديمى تر پرداخته اند ، با توجه به ميزان دسترسى به شرح  بيش
ــع معتبر ، در برخى از موارد به معرفى  ــال صاحبان هريك از اين آثار در مدارك و مناب ح

اين پژوهشگران پرداخته شده است. 
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