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چکیده

امه هها حسه ههین

تاریخ پذیرش98/9/22 :

و عاشه ههورا از مبه ههاح ی هسه ههتند که ههه هه ههر که ههدا از

خاورشناسههان و اسههال شناسههان غربههی بههدان توجههه کههردهانههد .مههراد از
مطالعههه آرای مستش ههرقان در ب ههاب عاشههورا و امهها حسههین

ایههن

اسهت کهه بهه اههداف و انگیهزهههای مستشهرقان پهی بهرده و شههناخت

ک ههافی حاص ههل کن ههی  .نوش ههتار حاض ههر ب هها ه ههدف معرف ههی و ش ههناخت
تحقیقههات صههورت گرفتههه در مههورد امهها حسههین

و عاشههوراپژوهی

مستش ههرقان فرانس ههوی نگ ههارش یافت ههه اس ههت .ای ههن مقال ههه ب هها روش
توص ههیفی _ تحلیل ههی ت ههالش دارد ب ههه ای ههن پرس ههش پاسه ه ده ههد ک ههه

مستشرقان فرانسوی چه تصویری از اما حسین

و عاشورا را به

خواننهدگان خههود ارائههه کههردهانتتد؟ فرضههیه ایههن مقالههه کههه در حقیقههت
پاسه بههه سههؤال اصههلی پههژوهش خواهههد بههود ،مبتنههی بههر ایههن گههزاره

است :نگاه بروندینی ،پیشداوری و میزان دسترسهی مستشهرقان

 .1دانش آموخته کارشناسی ارشد مطالعات فرانسه دانشگاه اصفهانalialishahi2010@yahoo.com ،

 .2سطح دو حوزه علمیه alishahi.a@chmail.ir
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فرانسههوی بههه منههابع معتبههر اسههالمی در تحلیههل و بررسههی آنههها در ایههن

حههوزه ته ثیر گذاشههته اسههت .یافتههههههای پههژوهش نشههان مههیدهههد کههه
نتایج حاصل از مطالعات مستشرقان و اسال شناسهان فرانسهوی در

برخی از مهوارد بها آنچهه در واقعیهت امهر وجهود دارد متفهاوت اسهت و

آنها نتوانستهاند تصهویری درسهت از امها حسهین
مذه تشیع معرفی کنند.

و عاشهورا را در

کلیاوه ها :اما حسین  ،عاشورا ،شرقشناسی ،اسهال شناسهی،
مستشرقان فرانسوی.

مقدمه

مشر زمین و سرزمینهای اسالمی از دیرباز تاکنون مرکز توجهات اروپاییانی بتوده استت
که برای شناخت فضای غیر خودی بدان جا سفر کرده یا بدون سفر با تکیه بتر آثتار پیشتین و
تحقیق و جستتوجو در دیگتر منتابع آثتاری را بته رشتته تحر یتر درآوردهانتد .قترن نتوزدهم قرنتی
است که شر شناسی بته شتکل رستمی و آ کادمیتک در ارو پتا رستمیت متییابتد .در ایتن قترن
نگتاه اندیشتمندان مستلمان نستبت بتته غترب نگتاهی دوگانته استت کتته از یتک ستو ،همتراه بتتا
بیتتزاری و نفتترت از امپریالیستتم ستتلطهطلبانتته ارو پتتا نستتبت بتته کشتتورهای آستتیایی و آفریقتتایی
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استتت و از ستتوی دیگتتر ،خواهتتان آزادی و پیشتترفتی استتت کتته غتترب نو یتتد آن را داده استتت.
عدهای از متفکران مسلمان ،کار شر شناسان در مورد فهم جهان و اندیشته شتر و شترقیان
را ستوده و این کتار را عتاملی بترای خودآ گتاهی و هتمچنتین شناستاندن فرهنت

مشتر زمتین

برای غربیها دانسته و آن را مورد تشتویق قترار دادهانتد و کوشتیدهانتد از آثتار شتر شناستان بته
عنوان الگتو و راهنمتایی بترای نوشتتن و تفکتر در آثارشتان استتفاده کننتد .دستته دوم غالبتا بتا
دیت تتدگاه ست تتتیزهجویانت تته بت تتا شت تتر شناست تتی مواجت تته شت تتده و کوشت تتیدهان ت تد است تتتعمارگری و
سیاستهای امپریالیستی موجد ایتن آثتار را کشتف و شناستایی کننتد؛ چترا کته قترن نتوزدهم
دورانی است که توسعه اروپا بعد جدیدی در رابطه بین غرب و شر باز میکند .نتیجه این
پروژه امپریالیستی بنیتان گذاشتتن حوضتهای مستتقل از مطالعتات بتا نتام مطالعتات شتر و
اسالم بود.

محمتد دستتوقی دورههتتای شتتر شناستتی را بتته چهتتار دوره تقستتیم متتیکنتتد :دوره نخستتت
پس از گشوده شدن اندلس به دست مسلمانان و شکوفایی حیات علمتی در آن دیتار و فتتح
جزایر دریای مدیترانه و جنوب ایتالیا آغاز میشود .دوره دوم پتس از جنت هتای صتلیبی تتا
نیمه سد هجدهم ادامه پیدا میکند .دوره سوم از نیمههای قترن هجتدهم تتا پایتان جنت
جهانی دوم را دربر میگیرد و سرانجام دور تازه شتر شناستی کته از پایتان جنت

جهتانی دوم

تاکنون ادامه داشته است و البد تا ابد ادامه پیدا خواهد کرد (دسوقی.)62 :1376 ،
متذه

و مکتت

تشتیع کتته تجستم و متتنعکس کننتده فرهنت

امامتتان معصتوم استتت ،از

دوران گذشته تا به حال مورد توجه قرار گرفته و عالوه بر تربیت و ظهتور متخصصتان گونتاگون
در حتوزه شتیعهشناستی و تتاریخ استالم ،تتاکنون کتتابهتا و آثتار ز یتادی توستط خاورشناستان
تألیف شده و در این آثار به موضوعات مختلفی با رویکردهای متفاوتی اشاره شده است.
از جمله موضوعاتی که مستشرقان و استالمشناستان غر بتی و فرانستوی بتدان پرداختتهانتد
امتتام حستتین و عاشوراستتت کتته از مهتتمتتترین نحلتتههتتای مکتتت

تشتتیع بتته شتتمار متتیآیتتد.

پتتژوهشهتتای شتتر شناستتان و دیتتنپژوهتتان فرانستتوی در بتتاب امتتام حستتین و عاشتتورا دارای
جنبههای م،بت و منفی است.
استتت .از آنجتتایی کتته استتالمپژوهتتی ،ستتهمی بستتزا از مطالعتتات خاورشناستتان را بتته ختتود
هتتمچنتتین میتتزان دسترستتی مستشتترقان بتته منتتابع معتب تر استتالمی و شتتیعی بتتر تحقیقتتات و
پ تتژوهشه تتای آنه تتا ت تتأثیر گذاش تتته اس تتت در پ تتی پاس تتخ ب تته ای تتن پرس تتش برخواهتتد آم تتد ک تته
شر شناسان فرانسوی چه تصویری از امام حسین

و عاشتورا را بته خواننتدگان ختود ارائته

کردهاند؟
گفتنتتی استتت بررستتی و مطالعتته در بتتاره امتتام حستتین

و عاشتتورا در آثتتار خاورشناستان و

اسالمپژوهان غربی مورد توجته قترار گرفتته و ایتن جستتار نیتز مستلما ادامته و دنبالته مطالعتات
پژوهندگان این عرصه است« .نگاهی به عاشوراپژوهی در غترب» عنتوان مقالتهای استت کته
در فصتتلنامه کتتتابهتتای استتالمی در ستتال  1379توستتط عبدالحستتین حتتاجی ابوالحستتنی و

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

اختصتتا

داده اس تتت ،ای تتن نوشتتتار ب تتا ای تتن فرضتتیه ک تته نگتتاه بتتروندینتتی ،پتتیشداوری و

امام حسین

استاس ایتتن پتتژوهش ،توصتتیفی _ تحلیلتتی و مبتنتتی بتتر مطالعتتات کتابخانتتهای و تتتاریخی
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محمد نوری نگاشته شده است که به تحقیقتات خاورشناستان و استالم شناستان فرانستوی
توجهی نشده است.
«عاشتتوراپژوهتتی در غتترب» در فصتتلنامه تتتاریخ استتالم در ستتال  1388توستتط غتتالم احیتتا
حسینی به چتاپ رستیده استت .وی در مقالته ختود بته پتژوهشهتا و نوشتتههتای چنتد تتن از
عاشتتوراپژوهتتان برجستتته غر بتتی پرداختتته استتت ک ته از آن میتتان بتته آثتتار و نوشتتتههتتای هنتتری
المنس توجه شتده و بقیته آثتار مستشترقان و استالمپژوهتان فرانستوی متورد توجته قترار نگرفتته و
بدان پرداخته نشده است .آنچه ما در این نوشتار متد نظتر دار یتم پترداختن بته مبحتث امتام
حسین

و عاشورا پژوهی مستشرقان فرانسوی است که در نتوع ختود ،کتار ی بتدیع بته شتمار

میرود.
اسیمش اسی

شهقش اسیو


شر شناسی عبارت است از شیوهای غربی بترای تستلط بتر شتر  ،تجدیتد ستاختار آن و
اس ت تتتمرار آمر ی ت تتت غ ت تترب .حاص ت تتل چن ت تتین ش ت تتر شناس ت تتی پدرس ت تتاالرانه ،امپریالیس ت تتتی و
نژادپرس تتتانهای نادیتتتده گتتترفتن واقعیتتتت شتتتر و متتتردم آن استتتت .شتتتر شناستتتی غربیتتتان
کلیگوییهایی درباره تفکر شر است که در آنها شر منفعل در برابر غرب عقلگرا و برتری
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مغربزمین در برابر حقارت شر قرار میگیرد .به زعم برختی محققتان ،شتر شناستی نتوعی
تتتالش «دیگرستتازی» در پتتارادایم کشتتف جهتتان غر بتتی نستتبت بتته جهتتانهتتای دیگتتر استتت
(سعید.)108 :1371 ،
گس تتتردهتتتترین مح تتدود شتتتر شناس تتی تمتتتام کش تتورهای مشتتتر زم تتین و آستتتیا اعتتتم از
خاورمیانتته ،شتتر دور و نزدیتتک کتته در شتتر ارو پتتا و در یتتای مدیترانتته قتترار دارنتتد و کشتتورهای
اسالمی و غیر اسالمی به عنوان عرصه شر شناسی غربیان معرفی شده استت .جدیتدترین
محتتدوده جغرافیتتایی شتتر شناستتی ،جغرافیتتای دینتتی استتت .شتتر شناستتانی کتته بتتا انگیتتزه
دینی ،تبشیری مسیحیت یا یهودیگری و احیانا انگیتزه استتعماری ضتد استالمی پژوهشتی
خاورشناستانه را انجتام دادهانتد ،مرزهتای جغرافیتایی زمتینشناستی را کنتار نهتاده و مرزهتتای
جغرافیتتایی دینتتی را جتتایگزین ستتاختهانتتد و تنهتتا ستترزمینهتتای مستتلماننشتتین را متتد نظتتر

داشتهاند (زمانی.)45 :1387 ،
بنتتابراین ،شتتر شناستتی محصتتول پاستتخگتتویی غتترب بتته نیازهتتای حیتتاتی و اجتمتتاعی
دوران خ تتود اس تتت .غر ب تتیه تتا از دورهای ک تته امپریالیس تتم زایی تتده ش تتد ،تمتتام ت تتالش خ تتود را
مصتروف اهتتداف توستتعهطلبانتته نمودنتد .علتتم و دانتتش کتته پاستخگتتوی نیازهتتای اقتصتتادی و
سیاستتی ملتتل مغتترب زمتتین بتتود نیتتز در جهتتت اهتتداف و منتتافع امپریالیستتتی و هتتمچنتتین در
پیونتتد بتتا آن قتترار گرفتتت .فعالیتتتهتتای تبشتتیری و تبلیغتتی نیتتز بتترای بستتترستتازی مناس ت

در

جهت این مقصود طراحی گردید .شر شناستان همتواره از حمایتتهتای و یتژه دولتتمتردان
اروپایی برخوردار بودند .از جمله این دولتمردان میتتوان بته کلبتر ) (Colbertاشتاره کترد کته
به کشف و شناسایی شر عالقته ز یتادی داشتت و بته دانشتمندان شتر شتناس کمتکهتای
مالی ارائه میداد .کلبر کرسیهتای شتر شناستی را در کلتژ دو فترانس )(Collège de France

تأسیس کرد و سازمان ستلطنتی مؤسسته «منشتیان متترجم ز بتانهتای شترقی» را بنیتان نهتاد و
منابع گزافی را برای خرید مدالها و اشیای شرقی خر نمود ،به طتوری کته کابینته ستلطنتی
بته صتورت گنجینتهای سرشتار از دستتنتویسهتای شترقی در آمتد کته همته ایتن امتور حستتاب
شده و در پشت آن اهدافی نهفته بوده است (مارتینو.)38 :1381 ،
در ستتالیان اخیتتر مجتتددا متتورد توجتته قتترار گرفتتته استتت .استتالمشناستتی بخشتتی از دانتتش عتتام
شر شناسان عمری طتوالنی دارد و آثتار ز یتادی در ایتن زمینته بته ز بتانهتای زنتده دنیتا توستط
مستشتترقان نگتتارش و انتشتتار یافتتته استتت .در بتتین ایتتن آثتتار گتتاهی تمجیتتد ،ستتتایش و بیتتان
حقایق در راستای موضوعی که بدان پرداختته شتده بته چشتم متیختورد و گتاهی هتم در پتس
آن اهداف استعماری نهفته است که بترای ضتربه زدن بته استالم ،مستلمین ،تخر یت

چهتره

انبیتا و اولیتتای الهتی بتتوده استتت .در مقالته حاضتتر ،استشتراقی کتته متتد نظتر استتت و همتتواره در
معرض نقد عالمان و دانشمندان اسالمی قرار دارد ،استشراقی است که بته حتوزهای ختا
متیپتتردازد و عبتتارت استتت از «استتالمشناستی توستتط غیتتر مستتلمانان» (زمتتانی-48 :1387 ،
.)49

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

ش تتر شناس تتی ب تته ش تتمار میآی تتد .اس تتالمشناس تتی و تحقی تتق در م تتورد ت تتاریخ اس تتالم در ن تتزد

امام حسین

نوع دیگری از استشرا و خاورشناسی ،همان اسالمپژوهی و مطالعتات قرآنتی استت کته
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شیعهپژوهی رفرانسه

مطالعا اسیمش اسیو

در میتتان کشتتورهای غر بتتی ،مکاتت

شتتر شناستتی بتتا ویژگتتیهتتای متفتتاوت و منحصتتر بتته

فتتردی وجتتود دارنتتد کتته در ایتتن میتتان شتتاید بتتتوان فرانستته را اولتتین مهتتد شتتر شناستتی نامیتتد؛
ز ی ت تترا اول ت تتین ش ت تتر شناس ت تتان و اس ت تتالمشناس ت تتان از ای ت تتن کش ت تتور ب ت تتوده و نق ت تتش فراوان ت تتی در
گستترش شتر شناستتی داشتتهانتد .شتتر شناستی فرانسته دو دوره مهتتم را پتس از ظهتور استتالم
دربر میگیرد:
التف) پتس از جنت هتای صتلیبی :فعالیتتهتای استالمشناستی و شتر شناستی در ایتن
دوره عبارتند از:
_ تأسیس رشته آموزشهای اسالمی _ عربی در دانشگاه پاریس در سال  1248میالدی؛
_ تأسیس اولین مدرسه آموزش عربی و عبری در طلیطله در سال  1250میالدی؛
_ تأسیس مدرسه عربی شهر ریمس فرانسه؛
_ تأسیس مرکز آموزش زبانهای شرقی در سال  1258میالدی؛
_ تأستتیس مرکتتز آمتتوزشهتتا و بررستتیهتتای استتالمی و عر بتتی در دانشتتگاه ستتوربن فرانستته
(زمانی.)280-279 :1387 ،
ب) بعتتد از رنستتانس :یکتتی از اولتتین گتتامهتتای غتترب در قتترن شتتانزدهم متتیالدی در خر یتتد
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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کت

خطی ،شرقی ،اسالمی و عربی با یک هیئتت فرانستوی بته رهبتری ویلیتام پوستتل بتود.

فرانس تته ب تتا انتق تتال بخش تتی از ای تتن کت تتابه تتا ب تته آلم تتان ،بنی تتاد پ تتژوهشه تتای دوره جدی تتد
اسالمشناسی را در غرب پایه نهاد (همو .)281-280 :از آنجتایی کته تمتاس مغتربزمتین بتا
اسالم از طریق اهل تسنن بوده و تالقی تاریخی بتا مستلمانان یعنتی در انتدلس و غترب ارو پتا،
با اعراب و ترکتان اهتل ستنت انجتام گرفتته ،تتاکنون توجهتاتی بته متذه

تشتیع و مخصوصتا

شتتیعه دوازدهامتتامی در مرا کتتز علمتتی مغتتربزمتتین معطتتوف نشتتده استتت .اکثتتر دانش تمندان
غربی اصالتی برای مذه

تشیع قائل نبوده و آن را ستاخته قترن ستوم هجتری متیداننتد .در

سالهای اخیر با تحقیقات لوئی ماسینیون و پیش از او هانری کربن به تدری توجه غربیان
بته عتتالم دینتتی و فکتتری تشتتیع معطتتوف شتتد .یتک مجمتتع علمتتی بتترای اولتتینبتتار در دانشتتگاه

استراستتبور بتتا همکتتاری مؤسستته تحقیقتتات استتالمی دانشتتگاه ستتوربون و مرکتتز تحقیقتتات
اسالمی دانشتگاه استراستبور تشتکیل شتد کته در آن معتروفتترین استالمشناستان فرانسته و
چن تتد ت تتن از دانش تتمندان کش تتورهای دیگ تتر ش تترکت داش تتتند .برخ تتی س تتخنرانان و مباح تتث
سخنرانی آنان عبارتند از« :ژرار لوکنت :جوان

کت

احادیث شیعه»« ،کلتود کتاهن :شتیعه

در آناتولی قبل از ع،مانیان»« ،هانری کربن :امامشناستی و فلستفه»« ،ایتوان لینتان دوبلفونتد:
فقه شیعه»« ،ژان اوبن :سیاست دینی صتفویه»« ،هتانری ماسته :مرثیتههتای امامتان شتیعه».
در همت متتوارد ،اطتتالع کتتافی در دستتت محققتتان نبتتود .بیشتتتر بتته ایتتن ستتب

کتته دسترستتی بتته

منتتتابع اولیت تته معت تتارف شتتتیعی نداشت تتتند و ایت تتن موضتتتوع بتتته ختتتاطر فقتتتدان آثتتتار شتتتیعی در
کتابخانههای علمی و دانشگاهی اروپاست (نصر.)79-67 :1386 ،
شهقش اسانفرانس ی ربارهامامحسی 

نظه ا 

وعاش را

ورود استتالم بتته ارو پتتا ،انتتدلس و مرزهتتای فرانستته ،کلیستتا و دستتتگاه پتتاپ را بتته وحشتتت
انداخت .کلیسا که موجودیت مسیحیت را بتا حضتور دیتن جدیتد در خطتر متیدیتد ،بته فکتر
چاره برآمد و تصمیم گرفت بته شناستایی دیتن ،پیتامبر ،ائمته مستلمین و کشتورهای استالمی
شتتر بپتتردازد کتته بتوانتتد راه دفتتاع در برابتتر پیشتترفت فرهن ت

استتالم را شناستتایی کنتتد و از راه

جملتته موضتتوعاتی کتته مستشتترقان و استتالمشناستتان بتتدان پرداختتتهانتتد ،امتتام حستتین
عاشوراپژوهی است که در ادامه تالش میکنیم به گوشههایی از این مطالعات بپردازیم.

آلفونس اتین دینه ) (Alphonse-Étienne Dinetکه بعتد از گرو یتدن بته استالم نتام ختود را
به نص ت ت ترالدیت ت تن دینه ) (Nasreddine Dinetتغییتر داد ،عت ت ت ت ت ت ت ت تالوه بتر پتژوهش در نحل ت ت ت ت ت ت ته
شر شناسی ،در شناخت هنر و نقاشی شرقی نیز تبحر خاصی داشت .آلفونس اتین دینته،
نسل حسن و حسین

را معروف به نستل شتریف دانستته و آنتان را تنهتا نستل محمتد

معرفی میکند (آل اسحا خوئینی.)370 :1370 ،
ژول البتوم ( )Jull La Baumeعلتتت وقتتوع حادثته کتتربال بتترای امتام حستتین
شتدن شتتعلههتتای خشتتم و فتنتتههتتای داخلتتی متتیدانتتد کتته باعتتث شتتد امتتام حستتین

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

و

امام حسین

تبشیر و تبلیغ مسیحیت از گسترش اسالم بکاهد و به مبتارزه بتا ایتن آیتین جدیتد برخیتزد .از
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را فتتروزان
بتترای

پاستتداری از حتتریم دیتتن استتالم بتته عنتتوان اعتتتراض و جلتتوگیری از تجتتاوزات و فستتاد یز یتتد بتته
مقابله و مبارزه برخیزد و خود و خاندانش را برای احیای دین اسالم فدا کند (البتوم:1336 ،
.)196
موریس دوکبری ( )Maurice Dekobraمعتقد است شیعیان بته ستب
امامشان در کربال استعمار را نمیپذیرند؛ زیرا شعار امام حسین
او علتتت قیتتام امتتام حستتین

الگتو بتودن قیتام

تن ندادن به ظلم استت.

را حاضتتر نشتتدن ایشتتان بتته پتتذیرش ذلتتت و اطاعتتت از یز یتتد

دانسته و بیان میکند که امام برای این هدف ،حاضتر شتد حتتی فرزنتدان و ختانواده ختویش
را به زحمتت بینتدازد (متاربین و همکتاران .)21-20 :1336 ،بته اعتقتاد دو کبتری ،امتروزه ا گتر
استتتقاللی در میتتان مستتلمانان دیتتده متتیشتتود ،عامتتل اصتتلی آن پیتتروی از دستتتورات قتترآن و
اسالم است .او همچنین به مقایسه امام حسین و مسیح
حستتین

پرداخته و معتقتد استت امتام

شتتبیهتتترین روحتتانی بتته مستتیح استتت ،بتتا ایتتن تفتتاوت کتته مصتتائ

شدیدتر بوده و پیشرفت اولیه پیروان حسین

مانند قرون اولیه پیروان مسیح بتوده استت.

به اعتقاد وی ،هرگاه ملل مسیح ،اصول اولیته پیتروان حستین
موانع از جلتوی راه پیتروان حستین

او ستتختتتتر و

را اختیتار کردنتد یتا این کته

برداشتته شتد ،یکتی از ایتن دو متذه

در قترون عدیتده

عالم منتشر گردید (همو.)23 :
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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رینو جوزف ) (Reno Josephنیز یکی دیگتر از شتر شناستان استت کته بته بررستی حادثته
کتتربال پرداختتته و معتقتتد استتت شتتیعیان از بتتذل جتتان و متتال ختتود در راه متتذه
حسین

دریغ نداشتته و در عتزاداریهتا بته ذکتر مصتائ

و ستتوگواری

ایشتان پرداختته و می کوشتند ذکتر

فضایل خاندان نبوت به نیکوترین وجه بیان شود .جتوزف بتا بیتان ایتن نکتته کته مستلمانان
در وقوف بر معارف علمی بتر تمتام متردم زمتین برتتری دارنتد ،اعتتراف متیکنتد شتیعیان هتم از
همتتین نظتتر در میتتان ستتایر مستتلمانان مز یتتت دارنتتد (همتو .)28-27 :بتته زعتتم جتتوزف ،امتتروزه
هیچ نقطهای از عالم نیست که دو نفر شیعه باشند و اقامه عزای حسین

نکنند (ماربین

و آل محمتد

استت کته کمتتر

و همکتاران )50 :1351 ،و بته ستب

عتزاداری بتر حستین

کسی از شیعیان تترک شتیعه یتا استالم کترده استت (همتو .)57 :جتوزف بتا اشتاره بته عتزاداری
سیدالشتهدا ،روضته ختوانی و هیئتتهتای عتزاداری بته فوایتد ایتن مراستم از جنبته سیاستتت،

اخال  ،تربیت ،کماالت و مرکزیتی کته ایتران در جامعته شتیعه دارد اشتاره کترده و پیشترفت و
بقای مذه

شیعه را مربوط به سوگواری سیدالشهدا

دانسته و میگوید که با حفظ ایتن

مراسم ،جمعیت و ترقی شیعه در آینتده بیشتتر خواهتد بتود .او ضتمن اشتاره بته اوقتاف شتیعه
برای عزاداری حسینی میگو یتد :متذاه

دیگتر بته قتدر شتیعه در راه تبلیتغ و دعتوت بته دیتن

بذل مال نمیکنند (صافی گلپایگانی ،بیتا.)437-436 :
ژان بوهتو معتقتد استت ازدوا امتتام حستین

بتا دختتر یزدگتترد ،میترا

نبتوی بتا میتترا

پادشاهی آمیخته گشته است و ایتن ازدوا را دلیتل عالقته بیشتتر ایرانیتان بته متذه
متتیدانتتد .او آیتتینهتتای ستتوگواری ب تترای ائمتته شتتیعی بتتهویژه امتتام حستتین

تشتیع

را برگرفتتته از

آیینهای ایرانی میداند و در این زمینه میگوید:
ستتابقا بتته یتتاد ستترانجام غتتمانگیتتز ستتیاوش _ قهرمتتان ایرانتتی _ بتته دستتت تورانیتتان،
مراس تتمی ب تتا هم تتین تش تتریفات در مواق تتع معین تتی بر پ تتا م تتیگردی تتد .خالص تته ،ایت تن
تشتتریفات کتته اصتتل و مبتتدأ آن ایرانتتی استتت در متتذه

(ا کبری)29 :1388 ،

وی معتقد است در نزد شیعیان ،تشیع همیشه مذه

شتتیعه رستتمیت یافتتت.

محرومان بوده استت (گروهتی از

شفق ،خون امام حسین

است و تتا پتیش از کتربال هرگتز غتروب خورشتید سترخرنت

نبتوده

شهید مطهری با بیتان دالیلتی ادعتای مستشترقان را کته معتقدنتد پتذیرش تشتیع از ستوی
ایرانیان به خاطر انتساب ائمه به پادشاهان ساستانی و احتترام ایرانیتان بته ائمته بترای حفتظ
فرهن

ایرانی زیر پوشش تشیع بوده است را رد میکند و مینویسد:
چگونتته استتت کتته ایرانتتی بتته ختتود یزدگتترد پنتتاه نمتتیدهتتد ،ولتتی بعتتدا اهلبی تتت
پیامبر

را بته ختاطر پیونتد بتا یزدگترد مکترم متیشتمارد؟ بته فترض کته مستلمانان

ایرانتی در قتترون اولیته استتالم مجبتور بتته مخفتی کتتردن احساستات ختتود در ز یتر پتترده
تشتتیع بودنتتد؛ چتترا پتتس از دو قتترن کتته استتتقالل سیاستتی یافتنتتد ،از استتالم دستتت
برنداشتته و بته کتیش قبلتتی ختویش بازنگشتتند؟ شتتهربانو مقتام و متوقعیتی بتتاالتر از

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

است را میپذیرد (همو.)257 :

امام حسین

خاورشناستتان فرانستتوی .)256-255 :1346 ،بوهتتو حتتتی خرافتتاتی ماننتتد این کتته ستترخی
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مادران سایر ائمه اطهار ندارد و از زاویه تاریخ ،اصل داستان شتهربانو و ازدوا او بتا
امام حسین

و والدت امام ستجاد

آخر این که این مطل

از شتاهزاده ایرانتی مشتکوک استت .نکتته

زمانی میتواند درست باشد که شیعه منحصر به ایرانتیهتا

باشد و حال آن که غیرایرانیهتای شتیعه نیتز بستیار هستتند ،بترای تشتیع آنهتا چته
دلیلی وجود دارد؟ (مطهری)131-130 :1374 ،

همچنین امروزه برپایی آیینهای سوگواری در مر عزیزان از دست رفته در سراستر دنیتا
مرسوم استت و کستی نمتیتوانتد متدعی شتود چتون ایرانیتان بترای عز یتزان از دستت رفتته ختود
عزاداری میکنند ،این رسم را غیر ایرانیها از ایرانیهتا فترا گرفتتهانتد .شتواهد تتاریخی نشتان
م تتیده تتد ع تتزاداری ب تتر ام تتام حس تتین
نوحتهستترایی بتتا آهنت

ب تترای نخس تتتینب تتار از س تتوی ت تتوابین برگ تتزار ش تتد و

ستتوزناک در بتتین زنتان عتترب ستتابقه داشتته و دلیلتتی نتتدارد ایتتن آداب

صرفا به ایرانیان اختصا

داده شود .صرفنظر از موارد فو  ،روایات کثیتری از پیتامبر

درباره عزاداری برای حسین بن علی

در منابع اهل سنت و شیعه آمده استت کته مستئله

را کامال به شتکل دینتی عرضته متیکنتد .بنتابراین دلیلتی نتدارد کته ریشته عتزاداری بترای امتام
حسین

را به ایرانیان نسبت دهند (جعفریان.)70 :1365 ،

گابر یتل انکیتری ( )Gabriel Enkiriدر بتتاره روز عاشتورا و واقعتته کتربال معتقتتد استت ستتپاه
سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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یز یتتد بتته جتتای آنکتته دوستتتداران علتتی

را بتتا واقعتته کتتربال مرعتتوب نمایتتد ،ب تا ایتتن روز کتته

ختاطره آن تتتا بتته امتتروز در میتان ستتیل اشتتکهتتا ،نوحتهستتراییهتتا و مرثیتتههتا تجدیتتد متتیشتتود،
غیترت آنهتتا را بته جتتوش آورد و میتل انتقتتام را بتتیش از پتیش در آنتتان تقو یتت نمتتود (انکیتتری،
.)268-267 :1354
هتانری ماسته ( )Henri Masséنیتز همچتون دیگتر مستشترقان و استالمشناستان فرانستوی
ازدوا امتام حستتین
امتام حستین

بتتا دختتتر شتتاه ساستتانی را یتک واقعیتتت تتتاریخی متتیدانتتد .شکستتت

و یتارانش در کتربال در ستنن و افکتار شتتیعیان بته یتک واقعته بستیار مهتم و متتؤثر

مبدل شده و شیعیان در این زمینه معتقدند شهادت امام حسین به این علت بود کته اراده
خدا بر این امر مقرر گردیده و شهادت ایشان به منظور اطاعت از امر حق بتوده استت .بته بتاور
وی ،امام حستین

تنهتا یتک جنگجتوی شتجاع نیستت ،بلکته شتهیدی استت کته ختود را

فتدای خویشتتان و معتقتتدان کترده تتتا آنتتان تتا ابتتد خوشتتبخت باشتند .ماستته متتیگو یتد کتته امتتام
حسین

در عاشورا تسلیم دشمنان خود نشد و به همراه یارانش به شتهادت رستید بتا ایتن

وجتتود ،عاشتتورا از نظتتر سیاستتی و دینتتی نتتتای پتترشتتماری بتترای تتتاریخ استتالم و بتتهویژه تتتاریخ
تشیع داشته است (گروهی از خاورشناسان فرانسوی.)335 :1346 ،
از جملتته شتتر شناست ت ت ت تان برجستتته معت تاص ت ت تر ،یتتان ریش ت ت ت تار ) (Yann Richardاستتت.
خاورش تتناس و ایتتترانشتتتناس معاصتتتر فرانس تتوی در ستتتال  1948متتتیالدی در شتتتهر جونستتتی
) (Joncyفرانسه به دنیا آمده و در مورد مکت

تشتیع و هتمچنتین ادبیتات فارستی تحقیقتات

گس تتتردهای انج تتام داده اس تتت .دو اث تتر مع تتروفش اس تتالم ش تتیعی در س تتال  1995و ای تتران :تول تتد

جمهوری اسالمی در سال  2006بته چتاپ رستیده استت .ریشتار بتا بیتان حتواد
اشاره به رن و دردی که امام حسین

روز عاشتورا و

و یارانش در این روز متحمل شدهاند ،واقعه کتربال را

نقطتته عطتتف و حادثتتهای متتتأثر کننتتده در تتتاریخ شتتیعه متتیدانتتد .البتتته او کتتربال را یتتک نبتترد
کوچک بین قبایل رقی

معرفی کرده که نتیجه آن مر عدهای اندک بود .به عبارت دیگر،

وی اهمیتتت ایتتن واقعتته را در زمتتان وقتتوع بستتیار کمتتتر از بازتتتابهتتای آن در زمتتانهتتای بعتتد
میداند ،ولی معتقد است شهادت امام حستین

بته نمونته اصتلی قیتام در جستتوجوی

فرانستوا تتوال) (François Thualصتاح

شتتیعی استتالمی ،بررستتی اوضتتاع جمعیتتتی ،سیاستتی ،فرهنگتتی و متتذهبی

اقلیتتتهتتای شتتیعی در جهتتان معاصتتر و ضتترورت توجتته بتته ژئوپلتیتتک شتتیعه در مطالعتتات
کنونی و آینده منطقه و جهان پرداخته است .او در این کتاب انواع گترایشهتای شتیعی را در
رابطه مستقیم با تتاریخ ایتران بررستی کترده و در بتاره جنتبشهتای شتیعی بته ستب

ارتبتاط بتا

ایران بحث نموده است و تالش کرده نشان دهتد بتر ختالف دیتدگاه مشتهور ،تشتیع پدیتدهای
عربی بوده و همچنان عربی باقی مانده است .به باور شیعیان ،ریشه تشیع به دوران پیتامبر
برمیگردد ،اما ا کثر شر شناسان و اسالمپژوهان در نوشتههای خود با تکیه بتر مبتانی فکتری
و انگتتارههتتای ذهنتتی ختتویش ،متتذه

تشتتیع را یتتک پدیتتده تتتاریخی و پیتتدایش آن را بعتتد از

عصر نبوی میدانند .دستهای از آنان ،تشیع را ساخته ایرانیان و واکنش روح ایرانتی در برابتر

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

تکتتوین متتذاه

کتتاب ژئوپلتیتک شتیعه بتا نگتاهی تتاریخی بته

امام حسین

عدالت تبدیل شده است ).(Richard, 1995: 29
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تسلط اعراب مسلمان میدانند و دستهای دیگر ،ضمن اعتراف به منشتأ عر بتی تشتیع قائتل
به نفوذ فرهن

ایرانی در این مذه

هستند و از آن به عنتوان استالم ایرانتی نتام بتردهانتد .بته
و عاشتتوراپژوهتتی مستشتترقان

همتتین دلیتتل ردپتتای ایتتن تفکتتر را در موضتتوع امتتام حستتین
فرانسوی نیز میبینیم.

به اعتقاد تتوال ،جهتان تشتیع پتس از قترنهتا ختواب و تجز یته در حتال بیتداری استت و در
مقابتتل جه تتان غ تترب بتته پ تتا خاس تتته استتت .او اقت تتدار ش تتیعه را تنهتتا در پیشتتگویی متتذهبی
نم تتیبین تتد ،بلک تته در ز ی تتر س تتؤال ب تتردن قدرتمن تتدان و در وف تتاداری نس تتبت ب تته مب تتارزه علی تته
بیعدالتیها میداند .به اعتقاد او ،برنامه ظاهری مذه
امتتام غایتت

شیعه زندگی در انتظتار بازگشتت

هم تتراه بتتا مبتتارزه ب تته ختتاطر عتتدالت ب تتر روی زمتتین استتت (تتتوال.)14 :1379 ،

مهمترین نقطه ضعف کتاب توال نگاه برونگرای او به پدیده اصتولگرایتی شتیعی استت .او
ریش تته زمین تتهه تتای مس تتاعد ش تتکلگی تتری نهض تتته تتای سیاس تتی _ انقالب تتی را در محت تتوای
آمتتوزههتتای دینتتی و تقابتتل شتتیعه و ستتنی متتیبینتتد و از عامتتل مهتتم تقابتتل بتتا استتتعمار غر بتتی و
پدیده استکبارستیزی غافل مانده است .توال در تجزیه و تحلیتل کتانونهتای شتیعی ستعی
کرده است مجموعتهای از عوامتل را بتا هتم در نظتر گرفتته و ضتری

احتمتال بتروز یتک حرکتت

سیاسی و انقالبی را تحلیل کند.
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بنا بر دیدگاه توال ،واقعه کربال اهمیتت سرنوشتتستازی در تشتیع داشتته و هستته مرکتزی
شتتیعه را شتتکل متتیدهتتد .وی شتتهادت امتتام حستتین
سمبل مبارزه برای اسالم به سب

نتتوه پیتتامبر

را بتترای شتتیعیان

حق و معروف و نشان کشته شدن بترای هرگونته مبتارزه در

راه شریعت حقیقی و الهی میداند که با این موضوع ،بترای متدت طتوالنی در متذه

تشتیع

میان شهادت و حقیقت و همچنین میان رن و عدالت رابطه برقرار شده است (همو.)19 :
در ی تتک جم تتعبن تتدی کل تتی م تتیت تتوان ب تته ای تتن نتیج تته رس تتید ک تته اص تتول مش تتترک ب تتین
شر شناسان فرانسوی درباره امام حسین

و عاشورا به این قرار است:

 .1واقعیت تاریخی دانستن ازدوا امام حستین

بتا دختتر شتاه ساستانی بترای نستبت

دادن تشیع ایرانیان به ستنتهتای قبتل از استالم و اعتالم ایتن نکتته کته متذه
نیست و ایرانی است.

تشتیع عر بتی

 .2اعتقتتاد بتته این کتته امتتام حستتین

بتترای بر پتتا کتتردن حکومتتت دنیتتوی ختتویش بتتر ضتتد

حکومت قانونی جامعه شورش نموده است.
 .3اعتقتتاد بتته این کتته امتتام بتترای قتتدرتطلبتتی ،ختتود و ختتانوادهاش را بتته ورط ت نتتابودی
انداخته است.
 .4اعتقاد به این که شهادت امام حسین

موج

توجته بته وی و مطترح شتدن ایشتان

به عنوان امام شیعیان و این که تشیع واقعی بعد از شهادت ایشان شکل گرفته است.
بن تتابراین ،نقت تاط ض تتعف آث تتار و تحقیق تتات مستش تترقان فرانس تتوی در بتتاب موضتتوع ام تتام
حسین

و عاشورا را میتوان چنین برشمرد:

یکم .خطای بتزر شتر شناستان ایتن استت کته بته همته امتور از نظرگتاه و اندیشته جهتان
غرب مینگرند ،حال آن کته شترط نخستتین در درک درستت هتر تعلتیم شترقی یتا ستنتی ایتن
استتت کتته بکوشتتیم در حتتد مقتتدور ختتود را در نظرگتتاه اهتتل آن تعلتتیم قتترار دهتتیم .بتترای بررستتی
آموزههای شرقی ،یک راه نتیجهبخش و مفید بیشتر وجود ندارد و آن این استت کته آنهتا را از
درون مطالعه کنیم ،در حالی که شر شناسان همواره به پژوهش بیرونی درباره ایتن آموزههتا
قناعت کردهاند.
امام حسین

دوم .معتقد نبودن به عقایدی از شیعه همانند عقیده به امامت و والیت.
سوم .مقایسه عقاید شیعی با عقاید غیر اسالمی.
بنتتابراین نوشتتتههتتای هتتر کتتدام از شتتر شناستتان فرانستتوی گوشتتههتتایی از تتتاریخ استتالم،
تشیع ،امام حسین و عاشورا را در بتر متیگیترد .بالشتر ،نداشتتن اطالعتات دقیتق مستشترقان و
اسالمشناسان را معلول دو عامل میداند:
الف) فراوانی منابع اهل سنت در کتابخانههای شر شناسان و کمبود کت

و تألیفتات

عالمان شیعه نزد آنان؛
ب) خطرزایتتی بیشتتتر متتذاه

شتتیعه در برابتتر ستتلطه غتترب و دولتتتهتتای غر بتتی (بالشتتر،

.)209 :1376
همچنین کوشیده میشود به علل دیگری نیز در این زمینه اشاره شود که عبارتند از:

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

چهارم .استناد به منابع نامعتبر که مورد پذیرش اکثریت شیعیان نیست.
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یک .اشتغال زیاد شر شناسان به سایر جنبههای شر شناسی :خاورشناستان عمومتا
به موضوعاتی نظیر زبانشناسی ،باستانشناسی ،تاریخ و کشمکشهتای نظتامی و متذهبی
ملتتل شتترقی و مستتلمان پرداختهانتتد و از ایتتنرو از مستتائل اساستتی مر بتتوط بتته تتتاریخ و فرهنت
تشیع غافل ماندهاند.
دو .ارتبتتاط انتتدک شتتر شناستتان بتتا مرا کتتز شتتیعه و حتتوزههتتای شتتیعی :محققتتان بستتیاری
برای شناخت شیعه به گفتهها و نوشتههتای دیگتر شتر شناستان یتا استالمشناستان اعتمتاد
کردهاند و از روش تحقیق علمی و میدانی در آ گاهی از اعتقادات تشتیع و اصتول آن بتیبهتره
ماندهاند .در اواخر قرن بیستم میالدی محققان برای تکمیتل اطالعتات ختود از کتابخانتههتا
ختتار شتتدند و در پتتی مشتتاهدات میتتدانی و بتترای استتتفاده و شتتناخت هتتر چتته بهتتتر میتترا
کشورهای اسالمی و مطالعته متتون شتیعی ،راهتی ایتن کشتورها شتدند تتا از نزدیتک بتا تشتیع و
تاریخ اسالم آشنا شوند.
سه .کمبود آثار علمی شیعه به زبانهای مختلف :به دلیل نگارش تاریخ اسالم از منظر
اهل سنت و بیتوجهی به تمایزات شیعه و سنی در اینگونه آثار ،تعداد آثار علمی شیعی از
ص تتدر استتتالم یتتتا قتتترنهتتتای بعتتتدی انتتتدک اس تتت و ایتتتن موضتتتوع ستتتب

شتتتده استتتت کتتته

شر شناستان بترای مطالعته عقایتد و تتاریخ شتیعه بته آثتار دیگتر فتر استالمی مراجعته کننتد.
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افتتزون بتتر ایتتن ،تمرکتتز بتتر نقتتاط ضتتعف و اختتتالفآمیتتز در مفتتاهیم ،تتتأثیر تعصتتبات دینتتی بتتر
مستشترقان و استتالمپژوهتتان ،سیاستتتزدگتی ،اتکتتا بتتر دیتتدههتا و گتزارشهتتای مردمتتی و خلتتط
بحتتث قتتوانین استتالمی و عملکتترد متتردم ،زمینتتی دانستتتن ریشتته استتالم ،تحلیتتل بتتر استتاس
پیشفرضهای غیر واقعی و تفسیرهای ذهنی و شخصی از دیگر علل بیتوجهی غربیان به
اسالم و تشیع به شمار میرود.
چهار .نوع نگرش سیاسی غترب بته شتر یکتی از علتل قصتور در شتناخت ماهیتت تفکتر
شیعه بوده است؛ ز یترا اهتل تستنن ،اکثر یتت مستلمانان را تشتکیل متیدهنتد و طبعتا غربیتان
نی تتز بیش تتتر ب تتا آن تتان تم تتاس داش تتتهان تتد و ش تتناخت اح تتوال و عقای تتد آنتتان را بتتر شتتیعه مق تتدم
شمردهاند .همچنین باید به نگرش غالبا غیر علمی دول استعماری بته کشتورهای استالمی
اشاره کرد؛ چرا که نگرش اروپاییان در طول تاریخ بیش از هر جنبه دیگری از منظر سیاسی و

استعماری بوده و این دولتها کمتر از نگاه علمی به کشورهای اسالمی پرداختهاند.
نتیجهگیهی


مسئله عاشورا و قیتام امتام حستین

همتواره بته عنتوان یکتی از اساستیتترین صتفحات

تاریخ قلمداد شده و بدون شتک ،قیتام آن حضترت یکتی از ارکتان اصتلی پابرجتایی مکتت
تشتیع و الهتتامبختش جر یتتانهتای عظتتیم اجتمتتاعی و علمتی در قتترون بعتدی شتده استتت .در
ایتتن نوشتتتار بتته بررستتی دیتتدگاههتتا و آثتتار شتتر شناستتان فرانستتوی در بتتاب امتتام حستتین

و

عاشورا پرداختته شتد .بتهرغتم دیرینته بتودن مطالعتات شتر شناستان در حتوزه تتاریخ استالم،
توج تته آن تتان ب تته م تتذه

تش تتیع ب تته ص تتورت علم تتی بس تتیار دی تتر آغ تتاز ش تتد .خاورشناس تتان و

اسالمپژوهتان فرانستوی کته بته مستئله عاشتورا و امتام حستین

پرداختهانتد ،از نگتاه بیرونتی

وارد پتژوهش در ایتتن وادی شتتده و کوشتتیدهانتتد عقیتده بتته عاشتتورا را در مکتت

تشتتیع سستتت

جل تتوه دهن تتد؛ ب تته گون تتهای ک تته در پ تتارهای از مواق تتع ش تتاهد ش تتکلگیتتری عقای تتد متعص تتبانه و
غیرمنطقی در برخورد با این موضوع هستیم.
چنان که دیدیم ،شر شناسی دانشی استت کته بته مطالعته و بررستی علتوم شترقی و ملتل
مشر زمین میپردازد و مطالعات اسالمشناسی یکی از مهمترین حوزههتای ایتن بررستی بته
شمار میآید .سیاستهای جهانگشایی ،حس نژادپرستی و قومگرایی بر تار و پود بستیاری

امام حسین

غبتتار بتتدبینی را بتتر آنهتتا نشتتانده استتت؛ بتته طتتوری کتته متتیتتتوان اذعتتان داشتتت شتتر شناستتی

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

از تحقیقات و تتالشهتای علمتی شتر شناستی و استالمشناستی مستشترقان ستایه افکنتده و
بخشتتی از راهبتترد سیاستتی قتتدرته تای غر بتتی و معبتتر گتتذر غتترب بتترای پایمتتال کتتردن میتترا
فرهنگتتی ،اصتتول اخالقتتی و ارزشهتتای دینتتی شتترقیان بتته شتتمار متتیرود و ادعتتای دانتتش و
بیطرفی ،پذیرفتنی نیست.
ستخن آختر این کته بته نظتر متیرستد نوشتتار حاضتر در پرتتو تحلیتلهتایی کته در چتارچوب
موضتتوع و بتتر استتاس مطالعتتات استتالمشناستتی مستش ترقان فرانستتوی صتتورت داد ،توانستتته
نمایی تا حد ممکن مبسوط از آنچه را که خاورشناستان فرانستوی در بتاره امتام حستین

و

حتتواد عاشتتورا بیتتان کتتردهانتتد پتتیش روی مخاطبتتان قتترار دهتتد و بتته پرستتش مطتترح شتتده در
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پیشگفتار پاسخ دهد.
چنت تتان کت تته گفتت تته شت تتد ،شت تتر شناست تتی غربیت تتان بت تته صت تتورت عت تتام و است تتالمشناست تتی
غیرمسلمانان ،عرصهای گسترده از تعامل غربیان با ملتهای شترقی و امتت استالمی استت
کته حجمتی وستیع از مطالعتتات و تتتألیف و نشتر اندیشتتههتتا و اظهارنظرهتای م،بتتت و منفتتی را
درباره تاریخ اسالم ،امام حسین
مبارزه با اسالم و حتی تخری

و عاشورا به همراه داشته و اقدامات عملی فتراوان بترای

چهتره سیدالشتهدا

و حتواد

روز عاشتورا تتاکنون بته اجترا

درآمتده استتت .از ویژگتیهتتای منفتتی تحقیقتات استتالمشناستان و شتتیعهپژوهتتان بایتد بتته ایتتن
نکته اذعان داشت که بسیاری از شر شناستان بتدون اعتقتاد ،بتاور دینتی و عتدم دسترستی
به منابع دستت اول استالمی و شتیعی ،بتا نگتاهی بیرونتی و چتالش برانگیتز بته پتژوهش اقتدام
نموده و نتوانستهاند به خوبی موضوع مورد بحث را به خوانندگان خود ارائه کنند.
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م ابع

_ اکبتتری ،امیتتر (1388ش)« ،شتتر شناستتان و ارتبتتاط میتتان اندیشتتههتتای ایتتران باستتتان بتتا
پیتتدایی تشتتیع» ،مجموعتته مقتتاالت نخستتتین همتتایش بتتینالمللتتی تشتتیع و خاورشناس تتان،
.30-17
_ انکیری ،گابریل (1354ش) ،شهسوار اسالم ،ترجمه :کاظم عبادی ،تهران ،سپهر.
_ آل استحا ختوئینی ،علتی (1370ش) ،پاستخ نقضتی بته ستلمان رشتدی یتا استالم از دیتتدگاه

دانشمندان جهان ،قم ،دفتر تبلیغات اسالمی.
_ بالشر ،رژی (1376ش) ،در آستانه قرآن ،ترجمه :محمود رامیتار ،تهتران ،دفتتر نشتر فرهنت
اسالمی.
_ توال ،فرانسوا (1379ش) ،ژئوپلتیک شیعه ،ترجمه :علیرضا قاسم آقا ،تهران ،آمن.
_ جعفریان ،رسول (1365ش) ،تشیع و ایران ،اصفهان ،دانشگاه اصفهان.
_ دست تتوقی ،محمت تتد (1376ش) ،ست تتیر تت تتاریخی و ارز یت تتابی اندیشت تته شت تتر شناست تتی ،ترجمت تته:
محمودرضا افتخارزاده .تهران ،نشر هزاران.
_ زمانی ،محمدحسن (1387ش) ،شر شناسی و اسالمشناسی غربیان (تاریخچه ،اهتداف،

فرهن

اسالمی.

_ صافی گلپایگانی ،لطفاهلل (بیتا) ،پرتوی از عظمت حسین

 ،قم ،مدرسه امام مهدی.

_ گروهی از خاورشناسان فرانسوی (1346ش) ،تمدن ایرانی ،ترجمه :عیسی بهنتام ،تهتران،
بنگاه ترجمه و نشر کتاب.
_ البوم ،ژول (1336ش) ،ایدئولوژی و فرهن

اسالمی ،ترجمه :محمدرسول دریایی ،تهران،

نشر می،م.
_ متاربین و همکتاران (1336ش) ،قیتتام امتام حستتین

ترجمه :ناصر دهاقانی ،اصفهان ،کتابفروشی شهریار.

و عاشوراپژوهی مستشرقان فرانسوی

_ س تتعید ،ادوارد ( ،)1371ش تتر شناس تتی ،ترجم تته :عب تتدالرحیم گ تتواهی ،ته تتران ،دفت تتر نش تتر

امام حسین

مکات

و گستره فعالیت مستشرقان) ،قم ،مؤسسه بوستان کتاب.
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و یتارانش از نظتتر نویستندگان ختتارجی،

_ _________________ (1351ش) ،سیاسة الحسینیه یا رولیسیون کبیر ،تهران ،کانون انتشار.
_ متتارتینو ،ژان پییتتر (1381ش) ،شتتر در ادبیتتات فرانستته قتترون هفتتدهم و هجتتدهم ،ترجمتته:
جالل ستاری ،تهران ،نشر مرکز.
_ مطهری ،مرتضی (1374ش) ،خدمات متقابل اسالم و ایران ،قم ،انتشارات صدرا.
_ نصر ،سیدحسین (1386ش) ،معرفت جاودان ،به اهتمتام ستید حستن حستینی ،تهتران،
مهر نیوشا.
_ Richard، Yann (1995), L’islam chi’ite, Paris, Fayard.

سال چهارم ،شماره  ،16زمستان 1398
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