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  درآمد
، اما سهم ای طوالنی دارد اسالمی پیشینه  تمدنفرهنگ و اسالم و  در بابمطالعات غرب 

است. این شاخه  نبودهتوجه قابل تکوین و چه در مرحله رشد، چندان  همذهب شیعه، چه در مرحل
در انقالب وقوع های اخیر و پس از  دههبه بیشتر  بقه آنو ساست  نوپا تا حدیاسالمی از مطالعات

 ههم شامل یبررسی جامعهنوز و  استعلمی درباره تشیع محدود آثار . گرددباز میایران 
  ).Madelung, 13, 247( موضوعات، صورت نگرفته است

های  در جنگ حاصل شد:آشنایی غربیان با تشیع از طریق فاطمیان و سپس اسماعیلیان 
. هرچند در سوریه یا فلسطین کردندکه با جنگجویان صلیبی مقابله  فاطمیان بودند ،یصلیب

این دهی  سازماندر فاطمیان با این همه، ، پیش آمده بودامامی  برخوردهایی با شیعیان دوازده
از سوی دیگر، منزلت صوفیانه این دسته از شیعیان نیز، همچون و برخوردها نقشی نداشتند 

 ,Kohlberg( دور ماندندهای صلیبی  نویسندگان جنگبنابراین، از نگاه ، بودناسماعیلیان 

“Western studies of Shia Islam”.31.(  
مطالعات اسالمی  هشد تا تشیع در حاشیمیسنت بر مراکز قدرت و ثروت نیز سبب  اهل هسیطر

ای منحرف از  فرقه ونشیعه را همچ ،فرق و مذاهبشماری از مؤلفان آثار در باب . داشته باشدقرار 
 ,Lalani( رویکرد را پذیرفته اندشناسان غربی این  بسیاری از اسالم اند وتلقی کرده اسالم هقاعد

ضرورت معرفی اصول اعتقادی شیعه بر اساس مآخذ شیعی احساس اکنون دیرزمانی است که  ).1
ها ناکافی و بیشتر بر شیعه، بسیار اندک و روش هپژوهش دربارباری، ). ٢٩ (هالیستر، استشده

  است. بودهمنابع اهل سنت استوار 
فرضیه این است  ؟اسالم شیعی، چه روندی داشت همطالعات غرب دربارکه پرسش این است 

میدانی و سپس به های به پژوهشرا از پدیدارشناسی اولیه  ، سیریپژوهی غربیانکه روند شیعه
آن بینانه از  بررسی واقعنیز، موجب رباره تشیع گسترش مطالعات علمی داما  طی کرد،علمی  هشیو
مراد از  .پژوهی از آغاز تا پایان سده بیستم بررسی خواهد شد شیعه ،است. در این پژوهشنشده
اروپا و  ، یعنیکه در کشورهای غربی استشناس غربی در این پژوهش، نویسندگانی  اسالم

شناسان روسی در این  اند و اسالمپرداختهآمریکا به کار مطالعه و پژوهش درباره اسالم شیعی 
  اند. بررسی لحاظ نشده
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توان به این ؛ از آن جمله میاست  به فارسی در دست بسیاریپژوهی در غرب آثار  درباره شیعه
تحقیق عقاید و «)؛ ١٣۵٢مینوی (مجتبی  از اسالم از دریچه چشم مسیحیان ها اشاره کرد:نمونه

از خوروش » شناسان خارجی فرهنگ اسالم«)؛ ١٣۵٢طوری (فالعبدالجواد از » علوم شیعی
ن فرهنگ جامع خاورشناسا )؛١٣٧٧از احمدوند (» شیعی در غرب گذری بر مطالعات« ؛)١٣۶۶(

از  مطالعات اسالمی در غرب )؛١٣٨٠بین ( از نصرالله نیک مشهور و مسافران به مشرق زمین
)؛ ١٣٨٢داوری ( زاده تقی از امریکانا العارف تصویر شیعه در دایره)؛ ١٣٨١الویری (محسن 

کاوشی در سیر مطالعات )؛  تا از ریچارد مارتین (بی» تاریخچه مطالعات اسالمی در غرب«
از زمانی  شناسی غربیان آشنایی با استشراق و اسالم)؛ ١٣٨۶از همتی گلیان ( اسالمی در غرب

زاده  از حسن حسین» در غربهای اروپائی در معرفی تشیع ایرانیان  سهم سفرنامه«)؛ ١٣٨٨(
شناسان در روند شناسایی  که اسالم  شناسایی مراحل مختلفیبه ویژه به  ،این تحقیقدر ). ١٣٨٩(

  است.، توجه شدهاندطی کردهشیعه 

 پژوهی با روش پدیدارشناسی اولیه . شیعه١
 های صلیبی پی گرفت: غرب در توان از دوره جنگ پژوهی در غرب را کمابیش می شیعه

ای از اسالم، جدا از  های شیعی فاطمیان و اسماعیلیان، از نظر سیاسی با شاخه رویارویی با دولت
اسالم سنی آشنا شد، با این همه، نتوانست شناختی عمیق از تشیع به دست آورد: دریافت آنها 

گاهی های خود را در این باب، از منابع اهل ت، یا سن سطحی و آمیخته به تعصب بود؛ به ویژه که آ
های عامیانه و  فاطمیان و اسماعیلیان کسب کرده بودند و این اطالعات بیشتر برگرفته از افسانه

). از سوی ١٥٣ ،تاریخ مطالعات اسالمی در غربپندارهای خرافی یا آثار جدلی بود (بارانی، 
با تعصب به  های مذهبی آنان را به میدان نبرد کشانده بود، خواه ناخواهدیگر، از آنجا که انگیزه

نگریستند؛ هرچند که در این دوره نوعی پدیدارشناسی اولیه در آثار نویسندگان  اسالم و تشیع می
گاهی مستقیم از پدیدارهایی است صلیبی دیده می شود. هدف مطالعه پدیدارشناختی، پژوهش و آ
که اندیشمند شود. پیروان مکتب پدیدارشناسی بر این باورند واسطه آشکار می که در تجربه بی

). ١/٢٧٠تواند در فرایند شناخت، بر سوابق ذهنی و تمایالت خود پیروز شود (محمدپور،  مي
گاهی درباره مذاهب اسالمی و به ویژه  نویسندگان صلیبی هم به صورت مستقیم به پژوهش و آ

  توان گام نخست برای پدیدارشناسی دانست. اند و این مرحله را میتشیع پرداخته
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سنت یا اسماعیلی برای دریافت  با آنکه غربیان در آن عهد بیشتر از طریق منابع اهل درنتیجه،
گرفتند، لزوم شناخت یک مذهب از دریچه چشم معتقدان آن را تا حدی  اطالعات خود بهره می

درک کرده بودند و رویکرد آنان در برابر تشیع درون دینی بود، با این همه، چون به منابع شیعه 
  سنت بودند.  دسترسی نداشتند، همچنان بیشتر متأثر از منابع اهل عشری اثنی

م ضد مسلمانان اسپانیا ١٠٦٤ق/٤٥٦اروپاییان با فتوای پاپ الکساندر دوم، در سال 
ها بر سیسیل ق و استیالی نورماندی٤٧٨م/١٠٨٥لشکرکشی کردند و با تسلط بر طلیطله در سال 

رب و اسپانیا فرونشست. از آن پس مسیحیان م سروری مسلمانان بر غ١٠٩١ق/٤٨٤در سال 
دریافتند که از جانب نواحی غربی خطری جدی متوجه آنان نیست؛ بنابراین، تعرض و تهاجم را در 

  ).٢٥اسالمی آغاز کردند (همتی گلیان،  سطح وسیعی به شرق
 های صلیبی، اختالف میان مسیحیان و مسلمانان بر سر اماکن مقدسانگیزه یا بهانه جنگ
المقدس دشواری چندانی نداشتند؛ اما هجری، مسیحیان برای زیارت بیت بود. تقریبا تا سده پنجم 

ها، تمدن  پس از تسلط سالجقه بر فلسطین، راه زیارت بر مسیحیان بسته شد. در همین سال
های صلیبی در  بیزانس نیز در معرض خطر قرار گرفت و از پاپ تقاضای کمک کرد. آغاز جنگ

های ها اندک اندک در سایه قرار گرفت. پیش از جنگ های دینی داشت، اما آن انگیزهگیزهظاهر ان
گاهی چندانی  صلیبی، اروپاییان از دینی که در نزدیکی آنان ـ اسپانیاـ رواج و رونق گرفته بود، آ

گری، یکی از  های ارتدادی چون مانوی نداشتند: اسالم را مانند قبایل ژرمن، اسالو و جریان
برای  های صلیبی در سده یازدهم، نام محمد پنداشتند. تا آغاز جنگ شمنان مسیحیت مید

شد  ای بسیار تحقیرآمیز از آن حضرت یاد می اروپاییان ناشناخته بود و پس از آن هم به شیوه
  ).١٥(مارتین، 

- بسیار بوده م) بر مطالعات شرقی بحث١٠٩٥ق /٤٩٠های صلیبی (در باب تأثیر آغاز جنگ

ای اروپا و آسیا را گمان تا اندازهها بی نظر ندارند. این جنگ است و به هر حال، پژوهشگران اتفاق
نزدیک کرد و به ترجمه انبوهی از آثار علمی و فلسفی از عربی به التین منجر شد و نفوذ تمدن 

واقع ). در ٤اسالمی به اروپا، روابط سیاسی و بازرگانی دو منطقه را گسترش داد (فلسفی، 
). با این ٢های صلیبی اروپاییان را واداشت تا به تعالیم اسالم هم بپردازند (حمدی زقزوق،  جنگ

ها از اسالم عالمانه نبود و تعصب و کینه توزی بر ذهن ایشان غلبه داشت (همتی  همه، درک غربی
مشرک معرفی و  های صلیبی، مسلمانان رانگاران التینی دوره جنگ ). تقریبًا همه وقایع٢٦گلیان، 

کید کرده است (همو،  اند که ستیز صلیبیان با آنان بخشی از مبارزه با کافران عصر باستان بوده تأ
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). به نوشته وات، اطالعات منابع درباره اسالم با اشتباهات بسیار آمیخته بود: در نظر ٢٧
ا ساحر پرستیدند یا وی ر را می پرستانی بودند که محمدها بتاروپاییان، ساراسن

). به زعم آنان، اسالم ١٣٢دانستند (وات، پنداشتند و به غلط، تعدد زوجات را آزادی جنسی می می
شد. این نظرات، بیشتر نیرویی خبیث و شرور بود و محمد بت یا خدای مسلمانان شمرده می

  ).٣زقزوق،  های عامیانه و پندارهای خرافی بود (حمدیبرگرفته از افسانه
ها درباره شیعه، بسیار اندک و آمیخته به تعصب و تحریف و بیشتر متکی کتاباطالعات این 

سنت و غالبا مشتمل بر تهمت و بهتان بود. گرچه تأثیراسماعیلیان نیز در این میان باید  بر منابع اهل
های صلیبی نخست با فاطمیان اسماعیلی مذهب یا  در نظر گرفته شود؛ زیرا غربیان در جنگ

اکن شامات و آناطولی آشنا شدند و آنان را نمایندگان اسالم شیعی تلقی کردند. اسماعیلیان س
 Kohlberg, “Westernعشری آشنا شدند (ها طول کشید تا غربیان با شیعیان اثنیها و سدهسال

studies of Shia Islam”,  31.(  
اعظم صور های صلیبی، ویلیام، اسقف نگاران بزرگ و مشهور جنگ به نظر یکی از وقایع

بر حق می دانند و اینکه خداوند  را پیامبر )، شیعیان، تنها علیم١١٩٠- ١١٣٠(حدود 
، به قصد داشت پیامبری اسالم را به وی بسپارد، اما جبرئیل اشتباه کرد و آن را به جای علی

به نظر کلبرگ، ویلیام این اطالعات را از نویسندگان اسالمی در دوره  .سپرد محمد
توان آن را ساخته و پرداخته ذهن خود او دانست. کلبرگ سپس از طی گرفته بود و نمیوس قرون
» ُغرابیه«ای به نام برد که در کتاب خود اطالعاتی درباره فرقهم) نام می١٠٦٤ق/٤٥٦حزم ( ابن

به یکدیگر، از شباهت دو غراب  و محمد آورده است: به اعتقاد آنان، شباهت علی
حزم  بیشتر بود و در نتیجه جبرئیل در ابالغ وحی اشتباه کرد!  به نظر کلبرگ، ابن(کالغ) به یکدیگر 

قتیبه و دیگران نیز مطالبی در این باره  اولین کسی نیست که از این فرقه سخن گفته است، بلکه ابن
ای تندرو بود و دانست که غرابیه فرقه. به سبب ضعف اطالعات، ویلیام نمی)Ibid,32(اند  نوشته

ر میان خود مسلمانان نیز اعتباری نداشت؛ چندان که بغدادی کفر آنان را از یهود بیشتر د
  ).٢٣٨دانست (بغدادی،  می

کری، از نظر به نوشته دیگر نویسنده دوره جنگ های صلیبی، ژاکوب دوویتری، اسقف شهر آ
 حمدپیامبری برجسته بود که خداوند با او با صمیمیت بیشتری نسبت به م شیعه، علی

تهمت زدند و به قوانین او حمله  سخن گفته است. به نظر ژاکوب، علی و یارانش به محمد
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های ها و سبکهای تشیع و تفاوت آن با تسنن را، درباره مسائلی مانند آیینکردند. ژاکوب، ویژگی
او، نیایش به درگاه خداوند، تشریفات مذهبی و عرف دینی بسیار مبهم مطرح کرده است. از نظر 

 ,Kohlbergدینی شیعیان با مسلمانان سنی مغایرت دارد ( دعا و تشریفات مذهبی و عرف

“Western studies of Shia Islam”  32.(  
مونتی، از مبلغان فرقه دومینکن که مدتی در عراق سکونت داشت، به عقیده  به نظر ریکاردو دی

نام برده است. به نوشته به عنوان غاصب  غصب شده و از "محمد" عراقیان، حق علی
را با   ها شنیده، یا صرفًا نام محمد کلبرگ، معلوم  نیست که آیا او این بهتان را از برخی سنی

  ).Ibid, 132اولین خلیفه پس از او، که از نظر شیعیان غاصب بود، اشتباه گرفته است (
د نیز همچنان های صلیبی و حتی در ابتدای قرون جدی ها پس از جنگ تشیع امامیه، مدت

های صلیبی، اروپاییان با جوامع خاور نزدیک، برخوردهایی ناشناخته باقی ماند. هرچند در جنگ
). پس از ٢٢داشتند، اما اطالعات آنها از اسالم و تقسیمات داخلی آن بسیار اندک بود (دفتری، 
با غرب بود که  پایگیری سلسله صفوی و به دنبال افزایش مناسبات و ارتباطات تجاری و فرهنگی

غبار پیرامون تشیع اندک اندک کنار رفت و راه برای شناخت این مذهب هر چند در ابعادی 
  محدود، هموارتر گردید.

  پژوهی با روش پژوهش میدانی . شیعه٢
با تشکیل دولت شیعی صفوی و رویارویی با دولت عثمانی که مظهر اسالم سنی بود، ایران در 

کم روابط ها درگیر بودند و به همین سبب، کمار گرفت: آنها با عثمانیکانون توجه اروپاییان قر
). دولت صفوی درصدد بود تا ٤سیاسی و تجاری بین ایران و اروپا گسترش یافت (فلسفی، 

مناسبات خود را با اروپاییان که طبعًا نقش مهمی در کامیابی و ناکامی امپراتوری عثمانی داشتند، 
روپایی نیز که بیشتر از قدرت گرفتن امپراتوری عثمانی بیم داشتند گسترش دهند. کشورهای ا

)، به ایران نزدیک شدند. اولین فرمانروایان اروپایی که به شاه اسماعیل، در برابر ١٣پژوه،  (دانش
عثمانی پیشنهاد اتحاد دادند، چارلز اول پادشاه اسپانیا و لودویک دوم پادشاه مجارستان بودند 

  ).٩٢(سیوری، 
م غربیان با دور زدن ١٤٩٨ز طرف دیگر، اندکی پیش از تأسیس سلسله صفویه، در سال ا

ویژه در  دماغه امیدنیک و گشایش راه جدید دریایی، به شرق رسیده بودند. از این رو جهانگردی به
شرق دور اهمیت خاص یافت. با افزایش مناسبات سیاسی، تجاری و فرهنگی با غرب، انبوهی از 
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هایی از  وی به سوی ایران نهادند. برخی از آنان مدتی در ایران ماندند و گزارشگردشگران ر
های میدانی آغاز شد. مسافران، بیشتر دریانورد، مشاهدات خود تهیه کردند؛ بدین ترتیب، پژوهش

شناس فرانسوی،  ) شرق١٧١٣-١٨٠٥سرباز، بازرگان و مبلغ مذهبی بودند و به نظر دوپرون (
  ).٣٩، ٢زاده،  های مادی داشتند (حسیناین سفرها انگیزهبیشتر ایشان در 
است، اطالعات های این مسافران، که بیشتر پس از سده یازدهم میالدی نوشته شدهسفرنامه

های مرتبط با نواحی های اسالمی به اروپا برد. در این بین سفرنامهچشمگیری درباره سرزمین
شدند، زیرا نویسندگان درباره شیعیان شمرده می شناسان نشین، منابع مهمی برای شرقشیعه

مطالب بسیاری درباره باورها، مراسم مذهبی و عبادی و تاریخ شیعیان به دست داده بودند (همو، 
های ). هرچند که باز هم اطالعات مربوط به امامیه، در آن آثار اندک بود و تنها برخی از جنبه ٣٧

کرد. با این همه، های تاریخی و اعتقادی جلب توجه میزمینهها در گرفت و لغزشآن را در بر می
در دوره صفوی تشیع در ایران بیشتر گسترش یافته بود و شیعیان آزادی رفتار بیشتری داشتند. به 

ای برای سیاحان اروپایی پدید آمد تا با دقت بیشتری در این باب سابقههمین سبب، موقعیت بی
 ,Brunner and Wernerمیلی آنان با برآمدن صفویه تغییر کرد ( یپژوهش کنند و بدین ترتیب، ب

Preface.(  
ها منبع اصلی شناخت غرب از تشیع بودند؛ بنابراین  سفرنامه ١٩از ابتدای صفویه تا آغاز سده 

پژوهی میدانی در غرب اهمیت خاص دارد. از این  شناخت این دسته از منابع برای درک بهتر شیعه
سنت و منابع نه چندان قابل  ست که غربیان در شناخت تشیع تا چه اندازه از اهلها پیداسفرنامه

اند. در این دوره تغییرات آشکاری در نوع نگاه پدیدارشناختی غربیان نسبت به  اعتماد متأثر بوده
گاهی، تمرکز بر مردم عامی و  مذهب تشیع پدید آمد. با این همه، چون در کسب اطالعات و آ

یز مشاهدات عینی بود، اطالعات گرد آمده آمیخته با خرافه بود، نه منابع اصلی غیرمتخصص و ن
  شیعه و طبقه عالمان. 

میالدی از ١٧های دوم سده ای که "در نیمه ها در این دوره از ایران است، به گونهبیشتر گزارش
است  بودهعنوان آنها درباره ایران  ٥٢اند،  ای که جهانگردان فرانسوی نوشته سفرنامه ١٤٧

(حدود زنو   سفرنامه کاترینوم)، ١٤٧٣(سفرنامه آمبروسیو کنتارینی )." مانند: ١٦٤(احمدوند، 
 سفرنامه بازرگان ونیز در ایرانم)، ١٥٠٠(حدود ماریا آنجوللو  جووان سفرنامهم)، ١٤٧٥
آداما  سفرنامهم)، ١٦١٧(سفرنامه پیترو دالواله م)، ١٥٩٨(سفرنامه برادرا نشرلی م)، ١٥١٠(حدود
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م) (بارانی، ١٧٠٧(سفرنامه کروسینسکی م) و ١٦٦٤(سیاحتنامه شاردن م)، ١٦٣٤( ولئاریوس
  ).٨٦ ،تاریخ مطالعات اسالمی در غرب

هایی از اعتقادات ایرانیان در کتاب خود به دست داده و م) گزارش١٦٠٣آدام الئاریوس (متولد 
خن گفته است: ریشه اختالفات به موضوع از اختالفات بین ایرانیان شیعی و ترکان سنی عثمانی س

چون قدرت نداشت، مجبور شد در برابر  گردد و علیباز می جانشینی حضرت محمد
ابوبکر، عمر و عثمان سکوت کند؛ زیرا به نظر مؤلف، هر کس که بار حکومت را به دوش 

ه شیخ صفی نسبت کشد، باید از ثروت و دارایی نیز برخوردار باشد. او ظهور مذهب تشیع را ب می
شان به شیخ صفی گرویدند و پیرو تعالیم او ها که مردمی بدعت طلبند، بسیاریایرانی«دهد: می

  ).»٣٣١ها جدا شدند (الئاریوس، هایی را که او در دین آورده بود پذیرفتند و از ترکشدند، بدعت
رنامه او نقش م) از سیاحان سده هفدهم میالدی که سف١٦٨٩-١٦٠٥ژان باتیست تاورنیه (

مهمی در شناساندن ایران به اروپاییان داشت، در کتاب خود شرح مفصلی از مذاهب ایرانیان، 
و برخی مسائل مربوط به آنان و  یگر ائمهو د و امام حسین عزاداری امام حسن

  ).٤١٠اختالفات میان شیعه و سنی آورده است (تاورنیه، 
از عقیده ایرانیان سخن به میان آورده که پادشاهی م) جهانگرد فرانسوی ١٧١٣-١٦٤٣شاردن ( 

بر مردم حق خاص پیغمبران و جانشینان و نایبان بالفصل آنان است. او به دو دستگی مردم ایران، 
، و در موضوع غیبت امام زمان )١١٤٢، ٣در موضوع جانشینی امام زمان پرداخته (شاردن، 

. پروفسور لمبتون و نیکی کدی از این اثر بهره )١١٤٣، ٣سال آن را غلط ثبت کرده است (همو، 
  .)Kohlberg,“western studies of shia Islam”,  33(اند برده

از مآخذ مهم تاریخ صفویه، اطالعاتی جزئی درباره عقیده ایرانیان  در سفرنامه برادران شرلی
از جایگاه  است. از جمله مطالب مهم کتاب، گزارش آمده  به خدای واحد و ارادت به علی

و در هر «...ها، کسی برای سادات احترامی قائل نیست: سادات است: در ایران برخالف عثمانی
ها گردش شود، که تبری بر دوش گذاشته و در کوچهشهری از توابع ایران هر روز شخصی دیده می

یا اگر  گوید اگر شخصی منسوبان پیغمبر را تفوقی بر سایرین دهدکند و به صدای بلند میمی
کند که به چشم خود دیده که در آنگاه ادعا می» اظهار سیادت نماید سر او فورًا بریده خواهد شد

اند (شرلی،  گردن زده اصفهان یک نفر عثمانی را به سبب ادعای انتساب به خاندان محمد
ر ایران ). در مقابل، الئاریوس در سفرنامه خود در دوره صفویان از ارزش و جایگاه سادات د٦٦٠



 میرزایی مهرآبادیمحمدرضا بارانی، زینب  

 

9  

  ، 3 سال اول، شماره
  1398 پاييز

دهند که سخن به میان آورده است: آنها در مملکت آزادی بسیار دارند و طبقه خاصی را تشکیل می
  ).٣٣٢حتی حق ازدواج با غیر سادات را هم ندارند (الئاریوس، 

م)، که در زمان شاه سلطان حسین صفوی ١٧٢٥-١٦٥١سفرنامه فرانچسکو کارری ایتالیایی (
درباره مشاهدات او در شهرهای جلفا، تبریز، قم، اصفهان، شیراز،  به ایران آمد، متضمن مطالبی
های مسیر راه و حاکی از وضع عمومی ایران در پایان دوره صفوی بندر لنگه و روستاها و دهکده

های بغداد به دست عمر بن سعد  در نزدیکی حسین و امام حسن است. به نوشته او، امام
ی که بغداد در آن روزگار هنوز وجود نداشت و معلوم نیست )، در حال١٤٩کشته شدند (کارری، 

آورد. او به اعتقادات ایرانیان درباره زندگی پس از مرگ نیز که چرا نامی از کربال به میان نمی
هایی در این باب نقل کرده و ظهور امام دوازدهم را به روز رستاخیز پیوند داده  پرداخته و افسانه

  ). ١٥٤است (همو، 
ق و در زمان شاه سلیمان ١٠٩٤م/١٦٨٣م) در سال ١٧١٦- ١٦٥١رت کمپفر آلمانی (انگلب

سال در ایران ماند. وی نیز اطالعاتی درباره  ٢صفوی، از جانب دولت سوئد به ایران آمد و نزدیک 
). کمپفر به موضوع مهدویت ١٣٢پای بندی ایرانیان به مذهب شیعه و امامان آورده است (کمپفر، 

های سوگواری است: مثال در بحث درباره آییندر برخی موارد دیگر دچار اشتباه شده هم پرداخته و
را در محرم آورده است  ، روز شهادت امام حسنحسینو امام حسنشیعیان برای امام

  ).٣٥(همو، 
که از مبلغان مذهبی بود و در زمان شاه سلیمان برای ترویج مسیحیت به  سفرنامه سانسون،

هایی در ایران زندگی کرد، شامل اطالعاتی درباره اعتقاد شیعیان درباره جانشینی  و سالایران آمد 
ترین علل اختالف بین ایرانیان و  است و او این عقیده را از اصلی پس از محمد علی

هم مطالبی آورده و این  مهدی ). سانسون درباره عقیده به ٣٦داند (سانسون، ترکان عثمانی می
  ).٦٧ا "انوک" در دین یهود مقایسه کرده است (همو، عقیده را ب

نویسان دوره صفوی گاه به اختصار و گاه به تفصیل به تشیع و اعتقادات ایرانیان  سفرنامه
شناسان غربی  ویژه در سده نوزدهم از جمله منابع اسالم اند. این آثار اگرچه بعدها به پرداخته

حافل علمی جایگاه چندانی نیافتند، زیرا اصوًال بودند، در دوره نگارش در زمان خود در م
کادمیک نبودند: بیشتر دیپلماتها، شخصیتنویسندگان سفرنامه ها، بازرگانان و های علمی و آ

های مبلغان مذهبی بنابر اهدافی در ایران حضور یافتند و سفرنامه نوشتند. از این گذشته، در سده
سنت بیشتر  اروپاییان و عثمانی، طبعًا به منابع اهل میالدی به سبب گسترش رابطه میان١٨و ١٧
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دادند، به آن دسته شد و معدودی از پژوهشگران که به مطالعه درباره شیعه عالقه نشان میتوجه می
کردند و اصوال دسترسی به منابع شیعی بسیار دشوار بود. برای نمونه، ادوارد از منابع تکیه می

کسفورد از آن او بود، در سالپوکاک که اولین کرسی استادی ز در  ١٦٥٠بان عربی در دانشگاه آ
کتابش، بیشتر از آثار غزالی و شهرستانی بهره برد و روشن است که اطالعات موجود در این آثار 
درباره تشیع ناکافی است و خالی از اغراض نیست. به باور کلبرگ، شاید پوکاک و معاصرانش به 

گاه بودند و نه سبب دانش اندک در باب ماهیت ح قیقی شیعه، نه از تمایالت ضدشیعی منابع آ
دادند که چنین تمایالتی وجود داشته باشد؛ بنابراین نیازی به کشف آثار اصیل حتی احتمال می

  . )Kohlberg, ”Western studies of Shia Islam”, 34کردند (شیعی احساس نمی
های افشاریه، زندیه و قاجاریه نیز ورهپس از دوران صفوی، سفر جهانگردان به ایران در د

ها درباره ایران به دوران صفویه و بعد از آن مربوط است  استمرار یافت؛ چندان که بیشتر سفرنامه
  ).٣٩پژوه،  (دانش

اروپایی به ایران آمدند؛ مانند دوگوبینو فرانسوی، لرد  جهانگرد  ١٠٨در دوره قاجار نیز نزدیک 
یه و ویلیام جکسون. با وجود شمار چشمگیر مسافران غربی در روزگار کرزن، ادوارد براون، فور

بازنمایی فرهنگ و هنر «های این دوره، درباره تشیع، بسیار اندک است (بارانی، قاجار، سفرنامه
  ).٢٠٣، ٤٤ ،»شیعی در سفرنامه بنجامین

  پژوهی علمی شیعه
نسبت به مطالعات اسالمی از سده نوزدهم میالدی، در بیشتر کشورهای اروپایی اهتمام 

کم به افزایش یافت، زیرا با توسعه استیالی سیاسی و اقتصادی ایشان بر جهان اسالم، اروپاییان کم
های اسالمی نیاز دارند. درباره تری درباره سرزمیناین نتیجه رسیدند که به شناخت گسترده

منبع اصلی اطالعات  های گذشته، مسافران هنوزمطالعات شیعی در این سده، همچون سده
 ١٨٥٥های کرد که بین سال  توان به ژوزف آرتور دوگوبینو دیپلمات فرانسوی اشاره بودند. می

سه سال در «در تهران بود و بعدها دو کتاب نوشت:  ١٨٦٣و ١٨٦١هایو دوباره بین سال ١٨٥٨و
انی از میان گوبینو از جمله اولین کس» مذاهب و نظریات فلسفی در آسیای مرکزی«و » آسیا
توجه » مجتهدان«و » ها اخباری«های موجود میان علمای ایران یعنی  هاست که به اختالفغربی

  .)Kohlberg,“western studies of Shia Islam”, 34-35کرده است (
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درباره احساس تعلق خاطر ایرانیان نسبت به امامان نوشته است:  سه سال در آسیادر کتاب وی 
ا یک شاهزاده خانم ایرانی ازدواج کرد و اوالد این ازدواج، و بازماندگان ب حسین چون امام

به ایران کوچ کردند، دیگر ایرانی شدند و در نتیجه، عشق به امامان نوعی  خاندان علی
در آسیای مرکزی،  نظریات فلسفی). دوگوبینو در کتاب ٢١٢است (دوگوبینو، ملی شده  احساس

ساسانیان و تجلی اعتراض ایرانیان در برابر  نت ایرانیان در عهد تشیع را نسخه جدیدی از دیا
  .)Ibid. 35فتوحات اعراب در ایران دانسته است (

بابای اصفهانی جیمز موریه، دیپلمات انگلیسی که مدتی در ایران زندگی کرد، در داستان حاجی
سبب تحسین شد، گرچه از م)  در واقع نظام اجتماعی ایران را ناکارآمد نشان داد و بدین ١٨٢٤( 

  .)Ibid. 35سوی دیگر به خاطر ارائه تصویری طنزگونه از جامعه ایران مورد انتقاد قرار گرفت (
ای افزایش یافت که حاصل کوشش شیعی تا اندازه م دانش غرب درباره اسالم١٩از ابتدای سده

بود. بعد از جنگ جهانی دوم شناسان در هند بود؛ گرچه آثار آنان، بیشتر در باب فقه اسالمی  اسالم
به تدریج در آمریکا و سپس انگلستان، این تفکر شکل گرفت که بهترین معرف دین و آیین، فردی 

نگرد. توصیف عینی دین، به ویژه از جانب کسی که اصًال به آن اعتقاد  است که از درون به آن می
ین حقیقت موجب شد تا در آمریکا روی کافی نیست. کشف اداند، به هیچ ندارد یا آن را مطرود می

مراکزی برای پژوهش های اصیل درباره ادیان تأسیس و حتی از دانشمندان و مآخذ ادیان، برای 
  ).٤پژوهی نیز از این امر مستثی نبود (طباطبائی،  درک آنها استفاده شود. مسلم است که شیعه

ای گرایانه شیعه، تصویر واقعهرچند در این سده نیز، به سبب دشواری دسترسی به متون اصلی 
یابی به متون برای چاپ یا هایی برای دستم، کوشش١٩از تشیع ترسیم نشد. در نیمه دوم سده 

ترجمه صورت گرفت، اما چون این اقدامات پراکنده و بیشتر به ابتکار خود دانشمندان متکی بود، 
- های خطی اقبالی نشان نمیسخهاروپا برای خریداری این قبیل ن های بزرگ هیچ یک از کتابخانه

  .)Kohlberg, “western studies of Shia Islam”, 36دادند (
) و ادوارد ١٩٢١-١٨٥٠های سده نوزده، برخی خاورشناسان، چون گلدسیهر (در آخرین دهه

) به پژوهش در این رشته تمایل یافتند، ولی هیچ یک در این زمینه متخصص ١٩٢٦-١٨٦٢براون (
م)، اشتروتمان ١٩١٨-١٨٤٤(شناسان، ولهاوزن . دیگر اسالم)Brunner, prefaceنشدند (

- ١٩٦٢ماسینیون (  م)، لویی١٩٠٣-١٨٦٦م)، فلوتن (١٩٣٧-١٨٦٢م)، المنس (١٩٦٠-١٨٧٧(
  م) کمابیش همین وضعیت را داشتند. ١٩٧٨-١٩٠٣م) و هانری کربن (١٨٨٣



 های صلیبی تاکنون پژوهی در غرب از جنگ واکاوی انتقادی روند شیعه 

  

12  

 ، 3سال اول، شماره 
  1398پاييز

کادم گلدسیهر نیز گرچه از وی به عنوان پدر اسالم کنند، او نیز بر یک در غرب یاد میشناسی آ
. )Brunner, prefaceتأثیر نبود (های او درباره تشیع بیسنت تکیه داشت که بر داوری منابع اهل

)Kohlberg, “Early Shiism in history and research”, xxiv.(  
نوشت می ویژه شیعه کتاب المنس خاورشناس بلژیکی نیز بیشتر با انگیزه دشمنی با اسالم و به

کادمیک درباره اصل و مبدأ ١٩٤٢). به نظر هالم (متولد٩٦٣، ٩٦٢، ٢بین،  (نیک م) مطالعات آ
آغاز شد و این کتاب هنوز هم  تاریخ سیاسی صدر اسالم شیعه و خوارجتشیع با ولهاوزن و کتاب او، 

مختصری از  خود فهرست تشیع. او در کتاب )Halm, 3(است  یکی از معتبرترین آثار در این زمینه
اند به دست داده است. به نظر وی، یکی ازدالیل کمبود و نقصان شناسانی که به شیعه پرداخته اسالم

  .)Ibid, 3است (مطالعات شیعی، عدم دسترسی به بخش مهمی از آثار شیعی بوده
شناسانی چون دونالدسون، الالنی، مادلونگ، کلبرگ، برنارد لوئیس و هاجسن، درباره  اسالم

اند. شخصیت کلیدی این دوره دونالدسون است که با کتاب هایی از تشیع پژوهش کردهخهشا
  شناسی در دانشگاه هاروارد را بنیان نهاد. ، مطالعات امامیهمذهب شیعه

است، نشان شناسان غربی این دوره ترسیم شده به طور کلی آنچه از تشیع در آثار اسالم
اند که با روح اصیل این دیانت در تعارض اسالم تلقی کرده ای فرعی ازدهد که تشیع را شاخه می

دوزی، آن کی  ویژه ایرانیان قرار داشته است. رینهارت های ملل دیگر و به است و تحت تأثیر اندیشه
لمبتون و شماری دیگر از جمله پیروان این تئوری هستند. به نظر لمبتون، مبنای سیاسی شیعه از 

های ماوراء طبیعی و اعتقاد به  وک یونانی شرق سرچشمه گرفته و اندیشهتفکر عرفانی متأثر از بل
است. به نوشته وی، این تفکر عرفانی در قالب فلسفه نور تجلی یافت: تقدیر نیز بر آن افزوده شده

و ذریه او و بر همین اساس است که شیعیان به علم غیب و عصمت از گناه  از آدم  تا علی
  ).٣٥٩، ٣٥٨قیده دارند (لمبتون، درباره امامان خویش ع

گیری تشیع را شناسان، همچون ولهاوزن، فلوتن، المنس و برنارد لوئیس، شکل برخی از اسالم
دانند و از نظر اندیشه برای آن اصالتی می نتیجه نزاع و اختالف سیاسی پس از وفات پیامبر

انشقاق در اسالم مانند کلیسای  ،1اسالم، عقاید و مؤسساتقائل نیستند. به نظر المنس در کتاب 
اسالم شد،  عقیدتی نبود، بلکه آنچه سبب افتراق و بدعت در دنیای-مسیحی براساس مباحث دینی
  .)Lammens, 141اختالف نظرهای سیاسی بود (

                                                      
1. Islam belief and institutions. 
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های ممالک زیر نفوذ اعراب،  م) خاورشناس هلندی، جنبش١٩٠٣-١٨٦٦،(1به گمان فلوتن
فقط برای اغراض سیاسی بود و امامت، نخستین موضوعی بود که به رغم چهره دینی آن، فقط و 

). ولهاوزن اختالف و تقسیم اسالم را به دو حزب علی و ٧٧بین مسلمانان تفرقه انداخت (فلوتن،
دست گرفت، داند؛ پس از آنکه معاویه قدرت را بهمعاوبه به بعد از کشته شدن عثمان مربوط می

  ).١٣٩اطالق شد (ولهاوزن،  حصاری انحصاری بر پیروان علیواژه شیعه دیگر تنها به طور ان
به عنوان خلیفه اول انتخاب  بایست علی ، میبه عقیده شیعیان، بعد از وفات پیامبر

، علی و فرزندان وی را در اجتماع غدیر به عنوان پیامبر) و اینکه M. Zwemer, 138شد (می
کسی را به عنوان جانشین  سالم شناسان، محمدجانشین خود معرفی کرد. به گمان شماری از ا

  .)Patton, 11, 53خود انتخاب نکرد و گزینش دو خلیفه اول از طریق اجماع و مردم حاصل شد (
امامت از دیگر موضوعاتی است که توجه پژوهشگران غربی را برانگیخت. به نظر المنس، اعتقاد 

چندان متعصب نیستند، جایگاهی خاص دارد؛ در میان شیعیان، حتی آنان که  �به منزلت اهل بیت
ای، قرار گرفته است و تا اندازه ای در پرتو علیتا اندازه به گمان وی، محمد چندان که

 . به نظر او، شیعیان اعتقاد دارند که حسین) )Lammens, 144در سایه حسین علی
 و حسین و علی حمدخود را داوطلبانه قربانی کرد تا انسان را با خدا آشتی دهد و م

قرآن را تأویل و تفسیر  نماینده وحی است، علی اند. محمدتثلیث شیعه را به وجود آورده
. این مطالب حاکی از اطالعات اندک المنس از )Ibid, 145ای الهی است (فدیه کرد و حسین

  های آن است. مذهب تشیع و فرقه
ن، پیشرفت چشمگیری در مطالعات اسالمی درباره از نیمه دوم سده بیستم و پس از انقالب ایرا

تشیع پیش آمد، زیرا شیعیان در ایران و لبنان و دیگر کشورهای اسالمی برای شناساندن شیعه به 
های اروپایی و نیز چاپ منابع دست اول جهانیان، آثار متعددی در این باره و ترجمه این آثار به زبان

حسین نصر یا سید حسین ام. جعفری، از این نویسندگان شیعی روی آوردند. امیر معزی، سید 
گیری، عقاید، مراسم های مختلف آیین شیعه همچون شکلهستند. بدین ترتیب اندک اندک جنبه

شناسان غربی قرار گرفت، چندان که در چاپ  مذهبی و حتی زندگی امامان شیعه مورد توجه اسالم
  شتری نسبت به چاپ اول آن کتاب درباره تشیع و امامان، مقاالت بسیار بیدایره المعارف اسالمدوم 

توان به آثار نویسندگانی  اند، میشیعه و عقاید آن پرداخته شیعه درج شد. از جمله آثاری که به تاریخ
                                                      

1. Van Vloten. 
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توجهی از کتاب خود را به شرح و  اشاره کرد، که قسمت قابل 1چون هالم و جدیدترین آنها فان ِاس
اصول عقاید ابتدای شیعه اختصاص داده است دیگران به ویژه بر  های بزرگ و تحلیل شخصیت

اند؛  گیری امامیه و رشد تفکر شیعی را اساس کار خود قرار دادههای آغاز تمرکز کرده و دوره شکل دوره
 Kohlberg, “Early Shiism inگیرند ( کسانی چون هاجسن و مادلونگ در این دسته قرار می

history and research”, 33, xxv،(  اما از آنجا که نویسندگان غربی از بیرون به مسائل
های آنها درست و کامل نیست. معموًال گیری ها و نتیجه نگرند، به جزئیات اشراف ندارند، تحلیل می

تاریخ مطالعات گردد (بارانی، نگاه و رویکرد برونی سبب درک ماهیت و واقعیت یک پدیده نمی
  ).١٥٣ اسالمی در غرب،

ها  شناسان غربی دارای نکات مثبت و منفی چندی است که در بررسیهر حال، آثار اسالم به
شناسی آنهاست؛ همچون روش میدانی، باید به آنها توجه داشت. اولین نکته قابل توجه، روش

ها، سبب شد تا آثار آنها در این زمینه ای و روش گردآوری. توجه غربیان به این روشروش کتابخانه
سنت،  ). با این همه، تکیه بر منابع اهل١٤٨دودی از حالت رکود و سکون خارج شود (همو، تا ح

شناسان را از شرایط مقبول علمی خارج  استناد به منابع متأخر و غیر مرجع، آثار شماری از اسالم
کرده است. همچنین اشتباه در ترجمه یا اشتباه در برداشت، مسأله دیگری است که در آثار 

  ).١٥٤ناسان باید به آن توجه داشت (همو، خاورش

  نتیجه
پژوهی در غرب در سه مرحله شناسایی شد: مرحله اول، آشنایی با تشیع که سرآغاز آن را  شیعه

توان پی گرفت. مرحله دوم همزمان با آغاز به شکل مکتوب دست کم از دوره نبردهای صلیبی می
ز مقارن پای گیری سلسله صفویه در ایران های اکتشافی در سطح جهانی در غرب و نیفعالیت

است: سفرهای سیاحان غربی به ایران، مطالعات میدانی غربیان را در زمینه فرهنگ و مذهب 
گاهی علمی درباره  ایرانیان شیعی در این دوره گسترش داد؛ هرچند که در این مرحله نیز، آ

کردند و ت عینی خود بسنده میشیعی صورت جدی نیافت، زیرا سیاحان بیشتر به مشاهدا اسالم 
  بردند.کمتر از عالمان شیعه و افراد مطلع برای دریافت اطالعات متقن بهره می

در سده نوزدهم میالدی، جایگاه مکتب تشیع و مرجعیت شیعی بیشتر آشکار شد و بنابراین، 
ی و مطالعات شیعی رونق یافت. در سده بیستم میالدی، به سبب برخی حوادث و تحوالت فکر

                                                      
1. Van Ess. 
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اجتماعی در جهان اسالم و ارتباط آنها با مشاهیر و عالمانی مانند سیدجمال الدین اسدآبادی و 
میرزای شیرازی و سرانجام، پیروزی انقالب اسالمی ایران و تأثیر فکری آن بر دیگر کشورهای 

توجه پژوهی بسی بیشتر از گذشته،  اسالمی و اندیشمندان مسلمان، آشنایی علمی با تشیع و شیعه
  پژوهشگران غربی را برانگیخت.

پژوهی پس از سده بیستم، هنوز میزان آثار موجود  شیعه هرچند با وجود رشد نسبی مطالعات
امامیه بسیار اندک است و بسیاری از تحقیقات درباره اسماعیلیان یا زیدیه است، نه  درباره شیعه
ری از آثار غربی، با قرون قبل چندان عشری و باید توجه داشت که تصویر شیعه در بسیا شیعه اثنی

  ها استوار است. ها و نظریهتفاوتی ندارد و همچنان بر همان تئوری
  

  منابع
   ،تهران، انتشارات ۶٢، مجله مقاالت و بررسیها، دفتر»گذری بر مطالعات شیعی«احمدوند، عباس ،

 .١٣٧٧دانشگاه الهیات دانشگاه تهران، 
   ،جا، سازمان انتشاراتی و فرهنگی ابتکار، مه و حواشی احمد بهپور، بی، ترجسفرنامهالئاریوس، آدام

١٣۶٣.  
   ،١٣٨١، تهران، انتشارات سمت،مطالعات اسالمی در غربالویری، محسن.  
   ،قم، مرکز بین المللی ترجمه و نشرالمصطفی، تاریخ مطالعات اسالمی در غرببارانی، محمدرضا ،

١٣٩۵. 
  بازنمایی فرهنگ و هنر شیعی در سفرنامه بنجامین«رفان، بارانی، محمدرضا و امیرمحسن ع« ،

 .١٣٩٢، زمستان ۴۴شناسی، قم، سال یازدهم، شماره  فصلنامه شیعه
   ،١۴٠٨،  دار اآلفاق -، بیروت، دار الجیلالفرق بین الفرقبغدادی، عبدالقاهر. 
   ،ناشران کتابخانه سنائی  ، ترجمه ابوتراب نوری، تصحیح دکترحمید شیرانی، اصفهان،سفرنامهتاورنیه

 .١٣۶٩و کتابفروشی تأیید، 
 ١٣٨٢شناسی،  ، تهران، مؤسسه شیعهتصویر شیعه در دایرةالمعارف امریکانازاده داوری، محمد،  تقی.  
 تاریخ در آیینه »های اروپایی در معرفی تشیع ایرانیان در غرب سهم سفرنامه«زاده، حسن،  حسین ،

  .١٣٨٩هفتم، شماره دوم،  تخصصی، سال-پژوهش، فصلنامه علمی
  و  الله جودکی، تهران، پژوهشگاه علوم انسانی  ، ترجمه حجتاسالم و غربزقزوق، محمود،  حمدی

 .١٣٨٧مطالعات فرهنگی، 
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 ١٣٨۵، انتشارات فرهنگستان هنر، پاییز های دوره صفوی بررسی سفرنامهپژوه، منوچهر،  دانش. 
  ،ای، تصحیح فرهاد دفتری، تهران،  ترجمه فریدون بدره، عقاید و مطالعات اسماعیلیدفتری، فرهاد

  .١٣٨١روز،  فرزان
  ،١٣٨٣جا، نشر قطره، ، عبدالرضا هوشنگ مهدوی، بیسفرنامهدوگوبینو. 
  ،مصطفی،   المللی ، قم، انتشارات بینشناسی غربیان آشنایی با استشراق و اسالمزمانی، محمدحسن

١٣٨٨.  
  ،١٣۴۶تهران، انتشارات و کتابفروشی دهخدا، تفضلی،  دکترتقی  سفرنامه،سانسون. 
  ،١٣۶٣، ترجمه احمد صبا، تهران، کتاب تهران، ایران عصر صفویهسیوری، راجر.  
  ،١٣٧۴توس،  ، تهران، انتشارات٣یغمایی، ج ، ترجمه اقبالشاردن سفرنامهشاردن.  
 ،١٣٧٨دید،  به، ترجمه آوانس، به کوشش علی دهباشی، تهران، نشر شرلی برادران سفرنامهشرلی.  
  ،جا، انتشارات کتابخانه  ، با مقدمه سیدحسین نصر، بیشیعه در اسالمطباطبایی، سیدمحمدحسین

 .١٣۵۴بزرگ اسالمی، 
  ،١٣۶٢مطهر،  نا، مطبوعات ، بی١، ج شناسان خارجی فرهنگ اسالمعبداللهی، حسین.  
  ،عالمه امینی، به  یادنامه ، اهمیت و ثمرات آن، علوم شیعی تحقیق عقاید و فالطوری، عبدالجواد

  .١٣۵٢شهیدی و محمدرضا حکیمی، تهران، شرکت سهامی انتشار،  اهتمامسیدجعفر 
  ،١٣٨٠، تهران، چاپخانه ایران،تاریخ روابط ایران و اروپا در دوره صفویهفلسفی، نصرالله.  
  ،انتشارات اقبال، هاشمی حائری، تهران،   ، ترجمه مرتضیامیه تاریخ شیعه و علل سقوط بنیفلوتن، فان

١٣٢۵.  
  ،مترجم عباس نخجوانی و عبدالعلی کارنگ، تهران، شرکت  سفرنامه کارریکارری، فرانچسکو ،

  .١٣٨٣انتشارات علمی فرهنگی، 
  ،ترجمه کیکاووس جهانداری، تهران، شرکت سهامی انتشارات سفرنامه کمپفرکمپفر، انگلبرت ،

  .١٣۶٣خوارزمی، 
 ترجمه سیدعباس صالحی، محمدمهدی فقیهی، ومت در اسالمدولت و حکاس،  کی لمبتون، آن ،

  .١٣٨٠تهران، مؤسسه چاپ و نشر عروج، 
  ،ترجمه عباس احمدوند، دانشنامه جهان »تاریخچه مطالعات اسالمی در غرب«مارتین، ریچارد ،

کسفورد، بی  تا. اسالم معاصر، آ
  ،١٣٩٢ت جامعه شناسان، ، ج یک، تهران، انتشاراروش تحقیق کیفی ضد روشمحمدپور، احمد.  



 میرزایی مهرآبادیمحمدرضا بارانی، زینب  

 

17  

  ، 3 سال اول، شماره
  1398 پاييز

  ،تاریخ و فرهنگ، مجموعه مقاالت، تهران، شرکت اسالم از دریچه چشم مسیحیانمینوی، مجتبی ،
  .١٣۵٢سهامی انتشارات خوارزمی، 

  ،تهران، ١مجموعه مقاالت، به اهتمام دکترسیدحسن حسینی، ج خرد جاوداننصر، سیدحسین ،
  .١٣٨٢انتشارات سروش، 

 آرون  ، تهران، انتشاراتهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمینفربین، نصرالله،  نیک
  .١٣٨٠سهامی انتشار،  با همکاری شرکت

  ،١٣۶١آژند، تهران، انتشارات مولی، ، ترجمه یعقوبتأثیر اسالم در اروپاوات، مونتگمری. 
  ،رضا افتخارزاده، قم، ، ترجمه دکتر محمودسیاسی صدراسالم شیعه و خوارج تاریخولهاوزن، یولیوس

  .١٣٧۵دفتر نشر معارف اسالمی، 
  ،١٣٧٣، تهران، مرکز نشر دانشگاهی تهران، تشیع در هندهالیستر، جان نورمن.  
 گلیان، عبدالله، کاوشی در سیر مطالعات اسالمی در غرب، مشهد، انتشارات جهاد دانشگاهی،  همتی

١٣٨۶.  
 Brunner, Rainer, The twelve Shia in modern times, edited by Rainer 

Brunner and Werner Ende, Leiden, Boston, Koln, Brill, 2000. 
 Halm, Shiism, Edinburgh, Edinburgh university press, 2004. 
 Kohlberg, Etan, “Early Shiism in history and research”, Etan Kohlberg, 

Shiism, volume 33, Burlington, Ashgate variorum, 2003. 
 Kohlberg, Etan, “western studies of Shia Islam”, Martin Kramer, Shiism, 

Resistance and Revolution, West view press, London, Mansell, 1987. 
 Lalani, Arzina, Early shii thought, New York, Tauris and COLTD, 2000. 
 Lammens, H, Islam Belief and Institution, translated by Sir E. Denison 

Ross, London, Cass and co, 1968. 
 Madelung, Wilferd,“Shiism”, Edited by MirceaEliade, Encyclopedia of 

religion, vol 13, New York and London, Collier Macmillan, 1987. 
 Patton, Walter M, “Shiahs”, Religion and ethics, edited by James 

Hastings, M.A, D.D, volume 11, New York, Charles scribner’s son, 
1928. 

 Zwemer, M, Samuel, F.R.G.S, Islam, challenge to faith, London & 
Edinburgh, Marshal, 1909. 

 
 


