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 چکیده 

هایی به همراه داشته است.  ایتت تحولتات پژوهش غربیان در باره شیعه، تحولات و دگرگونی

های مختلف نمایان شده اس.، به صورت رسمی وآکادمیک با تأسیس مراکز و تقوی. گونه که به

های مختلف غربی آغاز شتد  تقویت. ملالعتات پژوهی در دانشگاهشناسی و شیعهای اسلامهگروه

پژوهتی غربیتان و ای، در گستتر  شتیعهرشتهشیعی، تنوع موضوعات آن و انجام ملالعات میان

هتای دگرگتونی کته بیشتتر در  التا  تدمات های آن مؤثر بوده اس.  از دیگر نمونتهدگرگونی

 توان به موارد ذیل اشاره داش.:میپژوهشی صورت گرفته، 

پژوهی در ایتت مراکتز، هتای شتیعهها و همایشپژوهی، برگزاری نشس.تأسیس مراکز شیعه

هتایی دربتاره گیری ناشران اسلامی و شیعی همچون: انتشارات راتلج و اشگی.، انتشار کتابشکل

 های اسلامی با عناویت و مقالات شیعی المعارفةشیعه و تدویت دائر

 واژگان کلیدی

 پژوهی ها، مراکز و مؤسسات شیعهالمعارفةای، دائررشتهپژوهی، ملالعات میانشیعه
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6969 ستانبهار و تاب ،6 هشمار پنجم، سال  

 مقدمه

با بررسی اجمالی ملالعات غربیان در باره شیعه، گستر  ایت ملالعات به لحاظ کمی در نیمه 

اسلام و شیعه، از  نماید  ملالعات آکادمیک غربیان در بارهدوم  رن بیستم، امری غیر ابل انکار می

های زبان عربی در انگلستان و هلند آغاز شده و در  رون نیمه اول  رن هفدهم با تأسیس کرسی

بعد، به صورت پراکنده ادامه یاف.؛ اما ملالعتات روشتمند و مستتمر در زمینته استلام و مت اها 

غیتر علمتی  اسلامی از  رن بیستم آغاز شد و رویکترد  اورشناستان کته تتا  زتل از ایتت بیشتتر

مندی از منتاب  شتیعی، تیییتر )تزشیری، استعماری یا سیاسی( بود، به رویکرد علمی همراه با بهره

م( اهل مجارستان، آغاز شتده و 6581-6696یاف.  ایت مرحله، با کارهای ایگناز گلدزیهر یهودی)

مان و با تحقیقات بعدی لوئی ماستینیون و هتانری کتربت در ستوربت فرانسته و ردولتف اشتتروت

دونالدست در آلمان ادامه یاف. و بعد از انقلاب اسلامی ایران، توجه بته شتیعه دوازده امتامی رشتد 

یاف.  تحولات اجتماعی و سیاسی در کشورهای جهان، تیییر الگوها و فرهنگ جهتانی، ارتزااتات 

شورها را تر و شنا .ِ بیشتر کجانزه در عصر ارتزااات و تکنولوژی، ملالعات جدیگسترده و همه

 ا تداماتدر عرصته  یمختلتف ملالعتات و تحولتات یهتاضترورت، گونته یتتا یتتأم الزید می

بندی کلی آن را توان در یک دستهبه حجم گسترده ا دامات، میباتوجهشد   جارا مو یپژوهیعهش

و   ا دامات مرتزط با  دمات پژوهشی، تقسیم نمود 9پژوهشی و  -  ا دامات علمی 6به دو دسته: 

 هایی را معرفی کرد  از هرکدام نمونه

 الف. اقدامات علمی ـ پژوهشی 

 هاپژوهی در دانشگاهشناسی و شیعههای اسلامتقویت کرسی. 1

یابی، شنا . بهتر شیعیان به صورت آکادمیتک بتود کته ملالعته ابعتاد های دس.یکی از راه

گرفت.  استاتید و صتورت متیمختلف اعتقادی، فرهنگی، ا تصادی، اجتمتاعی و سیاستی در آن 

پژوهان برجسته از کشورهای اروپتایی و غیراروپتایی، در موضتوعات تخصصتی شتیعی بته شیعه

هتا در موضتوعات نامتهها و پایانپردا تند  پژوهشتدریس و معرفی شیعه به دانشجویان  ود می

ه بهتتر و شد تا چر ه شنا . و معرفی شعیه در ایت مراکتز، هرچتتخصصی انتخاب و هدای. می

تر صورت گیرد  اما آنچه مایه تأسف است.، عتدم حرتور عالمتان شتیعی در ایتت مراکتز و کامل

گونه که هست. بته جهانیتان معرفتی شتود، نته شناسی اس. تا حقیق. شیعه آنهای شیعهگروه

رنتگِ انتد   واهند  ایت مشکل تا به امروز هم با ی است. و حرتورکمگونه که اروپاییان میآن
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حاضر در ایت مراکز علمی، جوابگوی نیازهای موجود نیس.  ا دامات انجام شده از ستوی  شیعیان

اندیشمندان شیعی و مراکز اسلامی شیعی، جای تقدیر دارد؛ اما ضرورت انجام ملالعات بیشتر آثتار 

غربیان و بررسی و نقد آنها از سوی اندیشمندان شیعه، ضرورتی انکارناپ یر اس.  فهرس. بر تی 

پردازد، در کتتاب شناسی که به ملالعات شیعی نیز میت مراکز دانشگاهی دارای کرسی اسلاماز ای

اثر غلام احیاء حسینی معرفی شده که توسط مؤسسه « زبانپژوهان انگلیسیپژوهی و شیعهشیعه»

 شناسی منتشر شده اس. شیعه

 پژوهیشناسی و شیعهتأسیس مؤسسات و مراکز علمی اسلام. 2

هتا و مراکتز علمتی پژوهی در دانشتگاهشناسی و شیعهسات و مراکز متعدد اسلامتأسیس مؤس

های انجام ملالعات شیعی در غترب است. کته بته دنزتال کشورهای مختلف اروپایی از دیگر راه

باشتند  معمولتاا اک تر بررسی جوام  شیعی و انجام ملالعتات اجتمتاعی و فرهنگتی شتیعیان متی

انسانی یا ادیان فعالی. دارند، رشته یتا گترایش استلام و شتیعه را در  ها که در حوزه علومدانشگاه

رو، مرکزی مستقل درباره ملالعات اسلام تأسیس نموده یا در حد اند و ازایتهای  ود داشتهبرنامه

تتریت ایتت مراکتز وابستته بته کنند  در ادامه بر ی از مهتمتر، درسی مرتزط با آن ارائه میپاییت

 شود عتزر معرفی میهای مدانشگاه

 1. مؤسسه مطالعات اسلام و خاورمیانه2-1

باشتد از متی 9دانشتگاه دورهتام 9«المللمدرسه دولتی و امور بیت»ایت مؤسسه که وابسته به 

م در 6696باشتد کته در ستال پیشگامان مؤسسات آموزشی و پژوهشی درباره اسلام در لندن متی

ویتژه وضتعی. معاصتر کشتورها، آمتوز  استلام و های بتمدرسه دولتی با هدف ملالعات منلقه

های اجتماعی ادیان و م اها تأسیس شد  ایت مؤسسه، از مؤسسات برتر در زمینه ملالعات حوزه

هتای ای در حتوزههتای تخصصتی گستتردهباشد که از گروهاسلامی و  اورمیانه در انگلستان می

یافته و در سلوح بالایی بته پتژوهش در مختلف سیاسی، اجتماعی، ا تصادی، تاریخی و    ترکیا 

 پردازد  زمینه اسلام و  اورمیانه می

                                              
1. Institute for Middle Eastern and Islamic Studies(IMEIS). 
2. the School of Government and International Affairs. 
3. University OF Durham. 



 

65    

 

69 

  
 

6969 ستانبهار و تاب ،6 هشمار پنجم، سال  

 1. مؤسسه مطالعات اسلام و عرب2-2

شود، یکی از بهتریت و معتزرتریت مشخص می« IAIS»ایت مؤسسه که با علام. ا تصاری 

ی وستیعی از مراکز علمی و آکادمیک در انگلستان است. کته بته آمتوز  و پتژوهش در حتوزه

های عربی، فارسی و شورهای عرب،  اورمیانه و ملالعات اسلامی مشیول اس.  مؤسسه به زبانک

کردی در موضوعات متعدد سیاسی، ا تصتادی، اجتمتاعی، متردم شناستی دینتی، تتاریی و ستایر 

موضوعات فعالی. داشته و هر موضوعی مربوط به دوره میانه اسلام تا دوره معاصتر و کشتورهای 

شود  مؤسسه از کشورهای مختلف جهان دانشجو جت ب کترده و در مقتاا  می اسلامی را شامل

التحصتیلان ایتت پت یرد  همچنتیت فتار مختلف: کارشناسی، کارشناسی ارشد و دکترا دانشجو می

سال را برای پژوهش و آشنایی کامل با زبان عربی در یکی از کشتورهای  اند یکمؤسسه موظف

م با شیوه  اص و مهیجتی متناستا بتا 9116یت مؤسسه در سال زبان بگ رانند  سا تمان اعرب

آمو تگان ایت مرکز با امکانات کامل ملالعات اسلامی اراحی و تکمیل شد و مرکزی برای دانش

 در نظر گرفته شد  

 2. کالج اسلامی2-3

های جدید در ستال های اصیل و کلاسیک و شیوهکالج اسلامی با هدف هماهنگی میان داشته

های جدیتد های جام  و شیوهدر لندن تأسیس شد  ایت کالج، در صدد اس. با ارائه برنامه م6665

اثتر مهتم در  911عنوان مرکز برجسته در زمینه ملالعات اسلامی تزدیل گردد  مرکز، بتیش از به

منتشر نموده اس.  ایتت  9«ملالعات اسلام شیعی»ملالعات اسلامی و یک مجله آکادمیک به نام 

المنفعته بته عنتوان مراکتز مهتم عتامی از اند  مؤسسات اسلامی در غرب اس. که بتهمرکز یک

التحصتیلان ها و اهداف ایت مؤسسه، تربیت. فتار پردازد  از برنامهپژوهش و ملالعات اسلامی می

 ویژه موضوعاتی جدید و آینده اسلام اس.   برای پژوهش در ملالعات اسلامی به

 4یی اسلامی. مرکز مطالعات تکثرگرا2-4

گرایی که زنتدگی در م در واشنگتت دی سی، با هدف مزارزه با اسلام9112ایت مرکز، در سال 

کنتد، تأستیس شتد  همچنتیت از های اسلامی، تهدید میگروهگریِ جامعه آمریکا را توسط نظامی

                                              
1. institute of Arab and Islamic Studies(IAIS). 
2. College of London. 
3. The Journal of Shi'a Islamic Studies (ISSN). 
4. Center for Islamic Pluralism. 
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و چگتونگی بخشی در ایتت زمینته اهداف ایت مرکز، دفاع در برابر آینده اسلام در آمریکا، و آگاهی

های ایت مرکز، به صتورت عمتومی در رادیتو و باشد  فعالی.تعامل مسلمانان با غیرمسلمانان می

ویژه دربتاره استلام های مختلف بههایی در زمینهها و برگزاری کنفرانستلویزیون، انتشار پژوهش

درس هتا در ستای. ایتت مرکتز بته آباشتد  عمتده ایتت فعالیت.معتدل و تعامل آن با غرب متی

www.islamicpluralism.org شود  ارائه می 

 1. مرکز تحقیقات استراتژیک2-5

اور که از عنوان آن مشخص اس.، با هدف پتژوهش در مستائل سیاستی و ایت مرکز، همان

ستوریه، لزنتان و دیگتر  ویژه کشتورهای شتیعی از جملته: ایتران،مو عی. استراتژیک کشورها به

ای تأستیس شتده است.  تحولتات کشورهای  اورمیانه و نقش آنان در سیاس. جهانی و منلقته

اللته و انتفاضته عراق، فعالیت. حتزب چنددهه ا یر منلقه  اورمیانه، انقلاب اسلامی ایران، جنزش

در  الا برگتزاری  باشد  فعالی. ایت مرکز،های مورد پژوهش ایت مرکز میفلسلیت و     از حوزه

 باشد های علمی و انتشار مقالات و کتا میها، همایشنشس.

 2. مرکز دین و جهان معاصر2-6

پتژوه را ای از پژوهشگران دیتمرکز ادیان و جامعه معاصر، وابسته به دانشگاه لندن، مجموعه

، تألیف و شود که در موضوعات مختلف اجتماعی، سیاسی، تاریخی و م هزی به پژوهششامل می

های ا یتر در پردازند  موضوع جایگاه دیت و معنوی. در سالیا ایراد سخنرانی در مراکز علمی می

هتا تزتدیل شتده است.، تریت موضوع مورد توجه مراکز علمی و دانشگاهجهان معاصر که به مهم

ا بررستی های جدی ایت موضوع رمؤسسان مرکز را بر آن داشته تا با تحقیق در ایت زمینه، چالش

ها و موضوعاتی مانند: دیتت، جنستی.، ازیعت. و هویت.؛ نموده و پاسخی برای آن بیابند؛ چالش

های سیاسی و نهادها؛ گفتگوها در باره جایگاه دیت از اریق نهادهای رابله میان م ها و جنزش

های سیاستی؛ مت ها شتهروندی و توستعه اجتمتاعی؛ و موضتوعات  انونی؛ م ها و کشمکش

های مختلفتی که اندیشمندان و پژوهشگران از زوایای دید  ود به آن پردا ته و دیدگاهبیشماری 

کنند  در ایت میان، م ها شیعه با اندیشه سیاسی  تاص  تود کته بتا ظهتور انقلتاب عرضه می

 اسلامی ایران تجلی یاف.، از اهمی. بیشتری برای ایت مرکز و پژوهشگران غربی بر وردار اس. 

                                              
1. Center for strategic research. 
2. Centre for Religion and Contemporary Society. 

http://www.islamicpluralism.org/
http://www.islamicpluralism.org/
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 1لیسی مطالعات خاورمیانه. انجمن انگ2-7

م بته 6699شود، در ستال شنا ته می« BRISMES»ایت انجمت که با علام. ا تصاری 

منظور تشویق و ترغیا برای انجام تحقیقات در باره  اورمیانه در کشور انگلستان تأستیس شتد  

متوده و های دولتی و دانشگاهی بر وردار اس.، محققان زیادی را ج ب نایت مرکز که از حمای.

ای مهمی دارد  با دیگتر های تحصیلات عالیه در انگلستان نقش مشاورهدر تنظیم و تدویت برنامه

دلیتل در ارتزتاط بتوده و بته« انجمتت ملالعتات  اورمیانته شتمال آمریکتا»ها از جملته، انجمت

شتده است.   9«آکادمی انگلستتان»م موفق به ا   جوایزی از 9119های گسترده در سال فعالی.

هتای مهتم بررسی تحولات کشورهای منلقه از جمله: ایران، سوریه، فلسلیت و   از جمله فعالی.

 های ا یر ایت انجمت بوده اس. سال

 شیعیان هنگیمراکز علمی ـ فر. 3

در ایت میان، نزاید از نقش مراکز فرهنگی وابسته به مسلمانان و شیعیان غافتل بتود  اگرچته 

شتمار لمانان و شیعیان بتوده و در نگتاه اول از فعالیت. غربیتان بتهایت مراکز وابسته به  ود مس

آید، اما باید توجه داش. ایت مراکز در محیط غربی توسط مسلمانان ساکت در غرب تأستیس نمی

ها اعم از مسلمان و غیرمسلمان وا   شود و تتأثیر  تود را در تواند مورد استفاده غربیشده و می

پژوهتی محتل بحتی ایتت نوشتتار،  واهتد نوعی شیعهشیعه و به فرای گستر  معرفی اسلام و

گ اش.  بر ی از ایت مراکز و مؤسسات با اهداف مختلف فرهنگی، اجتمتاعی و سیاستی، توستط 

هتای لتازم رستانیشیعیان برای ایجاد ارتزااات بیشتر میان شیعیان، انجام فرائض م هزی و االاع

اند  با وجود ایت مراکز، انجتام تحقیقتات جتماعی بنا شدهدرباره مسائل اعتقادی و احکام فقهی و ا

های تحقیقی با اهداف سیاسی، اجتمتاعی و علمتی، گستتر  روزافزونتی گسترده در  الا پروژه

های مختلف و با هدف تتأمیت نیتاز بترای یاف.  نتیجه تحقیقاتی که از سوی ایت مراکز، با انگیزه

گرف.، شتنا . بیشتتر شتیعه بتود  فهرست. صورت می های کوتاه مدت و بلند مدتریزیبرنامه

 باشد:بر ی از ایت مراکز به  رار زیر می

                                              
1. British society for middle eastern studies. 
2. British Academy. 

http://www.britac.ac.uk/
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 1. مرکز مطالعات آکادمیک شیعی3-1

م بتا هتدف 9116شتود، در ستال شنا ته متی« CASS»ایت مرکز که با علام. ا تصاری 

ی منصتفانه هتابالابردن اعتزار و درجه پژوهش و ملالعات پژوهشگران معاصر و انجتام پتژوهش

باشتد، ها و در لندن مستقر متیدرباره شیعه تأسیس شد  ایت مرکز که وابسته به فدراسیون  وجه

هتای مفیتد بته اعتزتار بالتایی در مقتام مشتورت بترای مراکتز، در تلا  اس. با انجام پتژوهش

پژوهشگران و همچنیت سیاستمداران برسد  بررسی وضعی. شیعیان در منااق مختلف، برگتزاری 

تریت عناویت باشد  بر ی از مهمتریت فعالی. ایت مرکز میهای متعدد از مهمها و همایششس.ن

م؛ نکتاتی در 9169متی  69اند از: جامعه شیعی در ایرلنتد، م عزارت9169ها در سال ایت همایش

 5م؛ پیدایش نجف جدیتد، مدرنیتته و رهزتران ستنتی، 9169آوریل  99گرایی در اروپا، باره شیعه

م؛ سلستله ستمینارهای شتیعه و 9169ژانویه  69م؛ حوزه نجف در اوایل  رن بیستم، 9169ریه فو

 م  9169ژوئت  -مدرنیته، ژانویه

 2های اسلام شیعی. مرکز مطالعات و پژوهش3-2 

« CISS»ایت مرکز، مرکزی پژوهشی در باره عقاید شیعی اس. کته بتا علامت. ا تصتاری 

، شعار «ها و عقاید اسلامی شیعیهایی در باره سن.و پژوهشرستگاری بشری. »شود  شنا ته می

آید  از اهداف ایت مرکز، پژوهش در بتاره عقایتد شتیعه و شمار میایت مرکز و بیانیه آرمانی آن به

های عقاید شیعه با دیگر ادیان و سایر مردم باشد  نمایاندن تفاوتمسائل جدید در دوره معاصر می

های ایت مرکز در ستای. آن، باشد  اهداف اصلی در فعالی.های مرکز میهاز دیگر اهداف و برنام

 چنیت معرفی شده اس.:

 های علمی در باره عقاید شیعی و ترویج آن؛تریت مرکز آکادمیک و انجمتبزرگ تأسیس -

 ها در میان پژوهشگران شیعی؛ ها و تفاوتپرور  و شناساندن اصال. -

 کنندگان؛یه برای عموم کاربران و استفادهحمای. آموزشی و مؤسسات  یر -

 های پژوهشی دوسویه کیشان و تنظیم برنامههایی برای همانجام فعالی. -

                                              
1. the center for academic shia studies. 
2. Center for islamic shia studies(ciss). 



 

619 

   

 

011 

  
 

6969 ستانبهار و تاب ،6 هشمار پنجم، سال  

 1. مرکز آموزش امام مهدی)عج(3-3

المزار  ستال عشری شمال آمریکا می باشد که در رمرانیکی از مراکز اجتماع شیعیان اثنی

ا تمان ایت مرکز دارای دو سالت نسزتاا بتزرگ بترای م تأسیس شد  س9112ق برابر با سال 6292

باشتد  نفر و یک سالت برای فرزنتدان متی 681ها حدود نفر و  انم 911آ ایان با گنجایش حدود

شتود  اگرچه ایت مرکز بیشتر جنزه فرهنگی دارد، اما بر ی جلسات علمی نیتز در آن برگتزار متی

های علمتی ها، برنامه سخنرانییی برای نوشتت  واستهها و الگوهایی از آینده شیعه، راهنمانمونه

هتای ایتت مرکتز های م هزی در موضوعات اعتقادی و اجتماعی و   ، از جملته فعالیت.شخصی.

 باشد می

 2. مرکز اسلامی لندن3-4

ستوره بقتره،  699سای. کالج بتا الهتام از آیته « مادرباره»متصدیان مرکز اسلامی در صفحه 

و به آنچه بتر متا نتازل  یماآورده یمان: ما به  دا ابگویید»  کنند:چنیت بیان می اعتقادات  ود را

و  یتداز فرزنتدان او نتازل گرد یتامزرانو پ یعقتوبو اسحاق و  یلو اسماع یمشده و آنچه بر ابراه

 یاناز ارف پروردگار داده شده اس. و در م یگر[د] یامزرانو پ یسیو ع یآنچه به موس یت[همچن]

و  یو تعصتزات نتژاد] یمهست یمتسل ،و در برابر فرمان  دا شویمینم ئل ا ییاز آنها جدا یکیچه

 9«یم[ را رها کن یو بعر یریمرا بپ  یکه بعر شودیسزا نم ی،اغراض شخص

کتار م شروع به6665م بنا نهاده شد و به صورت رسمی در نوامزر 6668ایت مرکز، در دسامزر 

سلامی، امیدوار اس. برنامه معنوی مناسزی برای جوامت  مستلمان کرد و هماهنگ با دیگر مراکز ا

در غرب فراهم آورد  از دیگر اهداف رسمی مرکز، تلا  صاد انه برای معرفی اسلام و عرضته آن 

هتای دس. آورند  علتاوه بتر برنامتهای که غیرمسلمانان نیز در  روشنی از اسلام بهگونهاس.؛ به

ی آموزشی ایت مرکز در دو بخش برای مستلمانان و غیرمستلمانان هافرهنگی و اجتماعی، برنامه

پ یرد  تلا  مرکز بر آن اس. که به بهتریت شیوه و رو ، اسلام معرفی شود و در ایت صورت می

 اند ریزی کردهراستا، برای هرگروهی برنامه

                                              
1. Imam mahdi(as)Education Center. 
2. Islamic Centre of England-London (ICEL). 

لْأَسْبَاطِ وَمَا أُوتِیی قُولُوا آمَن َا بِالل َهِ وَمَا أُنْزِلَ إِلَینَا وَمَا أُنْزِلَ إِلَى إِبْرَاهِیمَ وَإِسْمَاعِیلَ وَإِسْحَاقَ وَیعْقُوبَ وَا» :191 ، آیه. بقره3
 .«هِمْ لَا نُفَر ِقُ بَینَ أَحَدٍ مِنْهُمْ وَنَحْنُ لَهُ مُسْلِمُونَمُوسَى وَعِیسَى وَمَا أُوتِی الن َبِیونَ مِنْ رَب ِ
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 1. مرکز مطالعات اسلامی شیعی3-5

عشتری جامعته اثنتی»اس.، تح. حمایت.  نیز معروف 9«مرکز مدرسه»ایت مرکز که به نام 

گونه که در صتفحه اول ستای. آن آمتده تریت هدف ایت مرکز آنکند و مهمفعالی. می 9«تورنتو

ای پویتا، جدیتد، عشری شتدن و ارائته برنامتهاس.، تلا  برای بهتریت مرکز آموز  شیعه اثنی

 باشد معه اسلامی آزاد میکاربردی در زندگی و مزتنی بر مناب  و تعالیم جاویدان برای جا

 4. مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن3-6

م با هدف گردآوری مسلمانان و شیعیان برای 6699مؤسسه ملالعات اسماعیلی لندن در سال 

تر از دیت اسلام تأسیس شد  ایت مرکز که از حمای. مالی  توبی انجام ملالعات بهتر و فهم کامل

آیتد  بته شمار متیی ملالعات فر ه اسماعیلیه از فرق شیعی بهتریت مرکز برابر وردار اس.، مهم

شماری در باره فر ه اسماعیلیه تدویت های مختلف پژوهشگران زیادی ج ب نموده و آثار بیشیوه

و  یادبت ی،سا تت میراث تاریخبا هدف حفظ و روشتکه  یملالعات اسماعیل مؤسسه نموده اس. 

 یتر،چنتد ستال ا  یات ،شتد یگ اراور  اص پایهبه یاعیلاور عام و سن. اسمتشی  به یفلسف

از  ی وست یفتیبتا ا مؤسسته یهیأت علمت یاعرا یاز اریق همکار را از ایت تحقیقات یبسیار

   اس. دادهمختلف در دسترس  رار  یهاها به زبانفالمعارةیردا

هتر ستاله  مؤسسته های علمی با پژوهشتگران است. از دیگر ا دامات ایت مؤسسه، همکاری

 یهایکنندگان در زمینته  دریاف.کندیبه محققان میهمان اعلا م یپژوهش یگاهجا یتعداد محدود

هیتأت  یمعمولاا محققان میهمان به اعرا مؤسسه هستند  که محل علا ه شوندیکار ممشیول به

تاا چتا  شان ممکت اس. نهایتتحقیقا جو نتای پیوندندیو انتشارات م یبخش تحقیقات علم یعلم

  و منتشر شود 

 5لاین آموزش شیعه. مرکز آن3-7

بنا نهاده شد، از مراکز پایته  9م توسط مولانا تقی9119لایت آموز  شیعه که در سال مرکز آن

                                              
1. Islamic shia study center(ISSC). 
2. Centre Madrasah. 
3. Islamic Shai Ithna-Asheri Jamaat of Toront. 
4. The Institute of Ismaili Studies. 
5. Onlin shia education center. 
6. Moulana Taqi. 

file://meet-your-teacher.html
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 های آینده در سایه تعالیم اهل بیت.و مهم اس. و هدف آن، آموز  هدفمند و حفظ برنامه

ای درس.، بته صتورت ا معرفی تعالیم شیعی به شیوهیابی آسان باس.  ایت مرکز، به منظور دس.

لتایت شتیعه، در هترروز و کار نموده اس.  آموز  شیعی مرکتز آنعمومی یا ا تصاصی شروع به

ای برای آشنایی بتا سادگی  ابل دسترسی اس.   داشناسی و تجوید  رآن، از دروس پایههرجا به

شود  اسلام، دیت کاملی اس. و عتقادی ارائه میتعالیم شیعه اس. و به دنزال آن، مراحل تکمیلی ا

هتا در کنتار هتم دارد و هایی برای زندگی همراه با صلح و دوستی برای همه انستاندستورالعمل

اینترن.، یک شیوه مدرن برای درنوردیدن موان  اس. که در ایت مرکز بترای استتفاده مناستا از 

 مندان هدیه داد علا هتوان یک جامعه مدرن همراه با صلح را به آن می

 1مرکز آموزش اسلام شیعی .3-8

هتای دهنتده برنامتهشتود، ارائتهشنا ته متی« S.I.E.C»ایت مرکز که با علام. ا تصاری 

هتا از باشد که هرهفته شنزهدرآمریکا می« مسجد دارالزینا»آموزشی برای تعلیلات آ ر هفته در 

 برنامه آموزشی دارند  69تا  66 ساع.ها از و یکشنزه 69تا  61ساع. 

 2. مرکز اسلامی زینبیه آتلانتا3-9

تر اعمال و شرای  آمدن مسلمانان و انجام مناسام به منظور گردهم6669ایت مرکز، در سال 

دینی در آتلانتا به صورت مرکزی غیرانتفاعی تأسیس شد و محلی برای اجتماع مستلمانان آتلانتتا 

عات اسلامی و شیعی به صورت محسوسی افزایش داشتته و سال گ شته، رشد ملال 98گردید  در 

هتایی کته بترای مرکتز کنندگان یتا در مکتانبخش مهمی از آموز  ایت مرکز در منزل شرک.

شود  هدف اصلی ایت مرکز، آموز  یکستان و یکنوا ت. تعتالیم استلام و کردند، برگزار میاجاره

 شیعه برای مسلمانان و غیرمسلمانان اس.  

اند و برای های مختلف درباره شیعه به فعالی. مشیولبه فراوانی مراکزی که در زمینهبا توجه 

آیتد، از شدن مقاله در ایت  سم.، فقط عناویت بر ی از ایت مراکز در پی متیجلوگیری از اولانی

مستتجد  ،2انتتد از: مستتجد اهتتل الزیتت.کتته عزتتارت 9جملتته مراکتتز شتتیعی جنتتوب کالیفرنیتتا

                                              
1. Shia Islamic Education Center. 
2. zainabia islamic center AtlantaL. 
3. Shia Centers in Southern California. 
4. Ahlul-Beyt Mosque. 
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مرکتز  2جامعه اسلامی فاایمتا، 9مرکز اسلامی شهر دانش، 9لامی باب العلم،مرکز اس ،6الزهراء

جامعته استلامی  9مرکز آموزشی امامیته، 9انجمت ایرانیان مسلمان شمال آمریکا، 8اسلامی حسینیه،

الله دفتر نمایندگی آی. 61انجمت اسلامی زینزیه، 6فدراسیون آموز  یاسیت لس آنجلس، 5جعفریه،

مرکتز  69عشری تورنتتو،مراکز دیگر در سایر کشورها مانند: جامعه شیعه اثنیو بر ی  66سیستانی،

مرکز ملالعات اسلام و  68مرکز ملالعات اسلام شیعی، 62مرکز اسلامی معصومیت، 69اسلامی رضوی،

مرکز ملالعات فقه استلامی دانشتگاه  69مرکز جهان اسلام مدرن، 69مسلمانان، –روابط مسیحیان 

هتای فلستلیت اشتیالی و شناسی در دانشتگاهن و دیگر مراکز مهم شیعهدایامرکز موشه 65هاوارد،

بسیاری از مراکز اسلامی که اگرچه زمینه اصلی فعالی. آنها شیعه نیس.، ولی به مناسز. از شیعه، 

 شود های مختلف در آنها بحی میبه شکل

  ایرشته بخشی به مطالعات میاناولویت. 4

ماهیت.ِ  ،کنتدما در جهان اسلام متمایز متی شناسیبا شیعه را در غربشناسی آنچه که شیعه

د  شتوامری که چندان در ایران بته آن توجته نمتی ؛شناسی اس.ای در شیعهرشتهروزافزون میان

                                              
1. Al-Zahra' Mosque. 
2. Bab- ull- ellm Islamic Center. 
3. City of Knowledge Islamic School/Center. 
4. Fatima Islamic Society. 
5. Husseinia Islamic Center. 
6. I.M.A.N Iranian Muslim Association of North America. 
7. Imamia Education Center. 
8. Jafaria Islamic Society. 
9. Yaseen Education Foundation-Los Angeles. 
10. Zainabia Islamic Society. 
11. The Representative of Ayatollah Sistani in Southern California. 
12. Islamic Shai Ithna-Asheri Jamaat of Toront. 
13. Razavi Islamic Centre. 
14. Masumeen Islamic Centerl 
15. Islamic shia study center(ISSC). 
16. The Center for The Study Islam and Cristian- Muslim Relations(CSIS). 
17. The Modern Islamic World. 
18. The Center for Islamic Legal Studies. 
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شناسی شیعه و حتی توجه بته مستائل ریتز اعتقتادی و توجه به مسائل اجتماعی، سیاسی و مردم

تر شیعیان دارد؛ امری که تا به امتروز ن به شنا . کاملاحکام فقهی، نشان از اهتمام کامل غربیا

 هتایی است. کته بیشتتر رویشتناسحرور پر رنتگِ استلامادامه داشته و دارد  درکنار ایت نکته، 

 کالیت ترنر هم ویراستار مجموعته  ترآنو   آندرو ریپیتاندکرده رآن و اندیشه  رآنی کار  موضوع

های ج  فهرس. پژوهششناسی راتلشیعه ویراستار مجموعه هم یکی از دوو اس.  راتلج انتشارات

 ای اس. رشتهها، پُر از عناویت میانها و همایشغربیان، نشس.

 های رژیم اشغالگر فلسطین مطالعات شیعی در دانشگاه. 5

بعدی ناشی از ایت تحول، تأثیر جدی بر ملالعتات تشتی   هایپیروزی انقلاب اسلامی و ر داد

بتا    ایت ملالعاتاب مورد توجه  رار گرف.های ج ّبه عنوان یکی از حوزه یعات شیعنهاد و ملال

که اینک  تشی  بود توجه محققان فلسلیت اشیالی به مسائل ،نیز روبرو شد و آن دجدی پدیدهیک 

شناسی در مراکز تحقیقی فلستلیت ملالعات شیعه.  مشکل جدی برای اسرائیل بدل شده اسبه 

یافتت درگیری با شیعیان لزنتان و نقتش جتدی ایتران در به شدتهه ا یر باتوجهاشیالی در سه د

شناسی شیعه آغاز شده اس. و محققان متعددی چتون آسیا با محوری. تحولات سیاسی منلقه،

متایر  گیتتا یافته، یارون فرید مت، آریه کوفسکی، سنداوی، مایر مخائیل براشر،  الد اتان کلزرگ،

هتای هتایی از تتاریی تشتی  و جریتانکه هرکتدام جنزته 6برد توان ناما میلیتوا  و  یس فرو ر

دلیتل انتد کته الزتته بتهشناسی تشی  مورد تحقیتق  ترار دادهای امامیه را با رویکرد آسیاحاشیه

باعی تنزل سلح تحقیقات  شناسی تشی  بوده،فرض آنها در ملالعات  ود که به  صد آسیاپیش

باعی رواج  یابی ایت محققان،ا توجه به سا تار تحقیقات در غرب و جایگاهام ؛ایت افراد شده اس.

 . ایت افراد شده اس و توجه به تحقیقات

 های مربوط به خدمات پژوهشیب. فعالیت

 های علمیها و نشستها، همایش. برگزاری کنفرانس1

ن بترای شتنا . پژوهی از دیگر ا دامات غربیتاشناسی و شیعهمراکز علمی و مؤسسات اسلام

ها، نمایانگر های ایت همایشبهتر شیعه بود  نگاه اجمالی به عناویت و محتوای مقالات و سخنرانی

                                              
(: 0انقلاب اسلامی و مسأله فلسطین: نکاتی دربیاره مطالعیاا اسیلامی در فلسیطین ایی)الی  »محمدکاظم،  ،. رحمتی1

 .11یماره ، 1931زمستان ، مجله پانزده خرداد، «یناسی در فلسطین ای)الیییعه
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هاس.  اگر تتا  زتل از انقلتاب تحولاتی عمیق هم در کمی. و تعداد آن و هم در موضوع همایش

برگزار شده، های اسلامی، موضوعات کلی تشی  و مزاحی مربوط به تاریی تشی  در اند  همایش

های برگزار شده بعتد از انقلتاب، موضتوعات گرف.، در همایشپژوهان  رار میمورد بررسی شیعه

ترِ مربوط به مسائل اجتماعی و سیاسی اسلام و شیعه مورد بررسی  ترار گرفتته جزئی و تخصصی

زار م در استراستزورگ برگت6695اس.  در اولیت کنفرانس ا تصاصی مربوط به تشی  که در سال 

شد، با حرور دو اندیشمند و محقق شیعی همراه بود  دکتر سیدحسیت نصر از تهران به  اار آثار 

ای به عربی درباره متعدد  درباره تشی  و تصوف و امام موسی صدر رهزر شیعیان لزنان که مقاله

 6جامعه شیعیان لزنان و سوریه  رائ. کرد، در ایت کنفرانس حرور داشتند 

پژوهان غربی بیشتر آید، شیعهدس. میهای ایت کنفرانس بهیت موضوع سخنرانیآنچه از عناو

های دیگر مانند به دنزال شنا . اصل شیعه، تصوف، فقه و اصول فقه شیعه و مقایسه آن با فر ه

هتا و های شیعی ماننتد صتفویه بودنتد  امتا عنتاویت و موضتوعات همتایشمعتزله و بعراا دول.

دهتد کته متاهیتی کاملتا شده بعد از انقلاب در سه دهته ا یتر، نشتان متیهای برگزار کنفرانس

هتای اجتمتاعی و ای و کاربردی در عرصهتخصصی همراه با بررسی موضوعات جزئی، بیت رشته

هتا همتراه بتا ذکتر مرکتز نمونته، عنتاویت بر تی از کنفترانسعنتوانسیاسی دارند  در ادامه، به

  شود:برگزارکننده آن ذکر می

علمتای  9آورد تأثیرگ اری انقلاب اسلامی ایتران؛هایی برای پاییتراه 9نشگاه ملی استرالیا:دا -

های سیاسی از دانشتوران مستلمان: تتاریی م )تحلیل6699-6689سیاسی مجتهد: نهر. العلماء 

 م(؛9111-6699انحلاط در انقلاب اسلامی ایران ) 2نهر. العلماء(؛

                                              
 1911، مجله معیار  اسیلامی، تییر «گزاریی از اولین مجمع علمی درباره ییعه در م)رب زمین»حسین، سیدنصر، . 1

سوربن و مرکیز  استرازبورگ با همکاری مؤسسهء تحقیقاا اسلامی دانشگاه این کنفرانس توسط دانشگاه .1یماره 
یناسیان تیرین اسیلامتشکیل ید کیه در آن معیرو 1313ماه مه  3تا  1از تحقیقاا اسلامی دانشگاه استرازبورگ 

 ع منحصر به دانشیمندان میدعو بیوده،جلساا مجم .فرانسه و چند تن از دانشمندان کشورهای دیگر یرکت دایتند
بتیوان بیه بحی  و میذاکره دربیاره هریی  از  ،تیر و آزادورود ایخاص متفرقه ممنوع بود تا در محیطی خصوصی

 ها پرداخت.رانیسخن
2. Australian National University.  
3. The Path to Below Replacement Fertility in the Islamic Republic of Iran. 
4. Itjihad Politik Ulama: Sejarah Nahdlatul Ulama 1952-1967 [The Political 

Interpretation of Islamic Scholars: A History of Nahdlatul Ulama. 
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ا تلافات عمیق میتان جوامت   9اریی و زبانی میان شیعه و سنی؛تمایز ت 6دانشگاه بریستول: -

 9شیعی و سنی ایران و عراق؛

 9ها: تاریخی و نظری؛رهزری سیاس. 8سیاس.، ایمان و عقل؛ 2دانشگاه کمزریج: -

کشمکش میان شتیعه و ستنی در  5و سنی(؛تقسیمات جهان اسلام)شیعه  9دانشگاه تگزاس: -

 61رگ شد؟چگونه عراق بز 6 اورمیانه؛

کردها، شیعان یتا  69عراق گ شته و حال؛ 69شیعه درکوی. درحال گستر ؛ 66دانشگاه حیفا: -

 68ها در باره حکومت.؛م: بر ی اندیشه9116عراق  62های هویتیهای عراق: تاریی کشمکشسنی

عتراق امتروز: وحتدت یتا  69الله: نزترد سیاستی بترای وفتاداری بته شتیعیان لزنتان؛نهر. حزب

 65های ممنوعی. اسلامی در استرالیا؛یدواری و سیاس.ام 69پراکندگی؛

 6گرایی  انونی؛شریع. و ک رت 66دانشگاه ملزورن: -

                                              
1.University of Bristol. 
2. the historical, the linguistic differences between the Sunnis and Shias. 
3. There are deep divides within Iran, Iraq, Sunni and Shia communities. 
4. university of Camberidg. 
5. Politics, Faith, and Reason: Third Cambridge Graduate Conference in 

Political Thought and Intellectual History University of Cambridge, 15-16 

March 2010. 
6. The Idea of Politics: History and Theory16 - 17 March 2009. 
7. The University of Texas at Austin. 
8. World - Muslim Distribution (Sunni and Shia) 1995. 
9. Tensions between the Sunni and Shiite Muslims in the Middle East. 
10. How Big is Iraq? Ethnoreligious Groups (Radio Free Europe/Radio Liberty). 
11. University of Haifa. 
12. Shi'is in Kuwait: Toward Growing ...haifa.ac.il 21 Dec 2005. 
13. Iraq - Past & Present/ An International Conference (2007)...haifa.ac.il . 
14. The Kurds, the Shi'a and the Sunnis of Iraq: A History of the Clash of Identities. 
15. Iraq 2009: Some Thoughts about the State ...haifa.ac.il 1 Sep 2009. 
16. Hizballah Rising: The Political Battle for the Loyalty of the Shi'a of Lebanon // 

March 24, 2005haifa.ac.il. 
17. Iraq Today: Between Unity and Disintegration. 
18. The hopeful and exclusionary politics of Islam in Australia// April 29 2010. 
19. The University of Melbourne. 

http://www.hist.cam.ac.uk/seminars_events/conferences/politics-faith-reason.html
http://www.hist.cam.ac.uk/seminars_events/conferences/politics-faith-reason.html
http://www.hist.cam.ac.uk/seminars_events/conferences/politics.html
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ستتیزه و ناستازگاری  9تقیه شیعه امامی و اسماعیلی و تحصیلات مت هزی؛ 9دانشگاه میامی: -

 2م؛6661شیعه و سنی در بخارا 

ظهتور  9نکاتی درباره شیعیان اروپا؛ 9جامعه شیعه در ایرلند؛ 8مرکز ملالعات آکادمیک شیعه: -

 6حوزه نجف در اوایل  رن بیستم؛ 5نجف جدید: مدرنیته و رهزران سنتی؛

سمینار هنر و فرهنگ  61شناسی؛های بنیاد ایرانهای دیگر مانند: سلسله نشس.بر ی نشس.

  (؛6958تیتر  69-69م؛ 9119جولتای  5-9مادی تشی  ایرانی/ دانشگاه آکستفورد انگلستتان )

 98هشتمیت کنفرانس سالیانه  اورمیانه: تجدید حیتات تشتی / دانشتگاه ستانتا باربتارا کالیفرنیتا )

م( با محورهای: تشی  و سیاس.، تشی  و مشق سیاس.، تشی  و رفتار م هزی، تشی  9119مارس 

م( و 9119مارس 68و تاریی؛ احزاب م هزی شیعه و آینده عراق/ مرکز دانشگاه هیگنز )چهارشنزه 

 شمار دیگر  های بیونهنم

ها به منظور معرفی صحیح شیعه، پاسی به شزهات حرور اندیشمندان شیعی در ایت کنفرانس

سا تت اشتزاهات موجود در ملالعات غربیان و تیییر نگاه آنان ضروری و بسیار اثرگت ار و برارف

 اس.  

                                                                                                          
1. 7 July 2010 - Sharī‘ah and Legal Pluralism: One day conference // Wed 7 Jul 

2010. 
2. University of Miami. 
3. The Shia Imami Ismaili Tariqah and Religious Education Board// 

www.cess.muohio.edu/2009. 
4. Sunni-Shia Conflict in Bukhara in1910:A Tatar Perspective/CESS 4th Annual 

Conference- www.cess.muohio.edu/2003. 
5. The Centre for Academic Shi'a Studies(CASS). 
6. The Shi'a Community in Ireland// 16/May/2012. 
7. Notes on European Shiism// 27/April/2012. 
8. The Dawn of 'New' Najaf: Modernity vs. Traditional Leadership/8/February/2012. 
9. The Hawza of Najaf in the Early 20th Century// 13/January/2012. 

عبارا بود از:  ،برخی از موضوعاا همایش .1931اردیبهشت  13، دوینبه 111. روزنامه یرق، سال سوم، یماره 10
بازتاب انقلاب مشروطه بر تاریخ ایران مدرن؛ چشم اندازها و مشکلاا دموکراسی در ایران، عبیا  میلیانی؛ زنیان 

ی آخوند تا یگراسیاسی ییعه و چالش دموکراسی: از مشروطهاندیشه  ایران، اسیر بین استبدادهای مذهبی و سکولار؛
 .جمهوریت خمینی ره(
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 گیری ناشران مطالعات اسلامی و شیعی. شکل2

مار در کشورهای غربی، بر ی از ناشران به انتشار ملالعات مربوط بته شاز مجموع ناشران بی

تریت آنهتا، انتشتارات راتلتج، اشتگی.، پردازند که بر ی از مهمهای گوناگون آن میاسلام و فر ه

ریتزی د یتق، ا تدام بته انتشتار باشد که به صورت هدفمند و همراه بتا برنامتهکرزن و بریل می

 ند، از جمله دو نمونه زیر:  نمایملالعات اسلامی می

انتشارات اشگی. ارحی را به سر ویراستاری لتورنس کنتراد، استتاد ملالعتات استلامی در  -

ای چهتل و هشت. جلتدی در دس. انجام دارد که هدف آن انتشار مجموعته ،دانشگاه هامزورگ

مجتدد  کته مشتتمل بتر انتشتار اس. (681-911درباره فرهنگ و تمدن اسلامی در  رون اولیه )

ستال در  شود به زبان انگلیسی منتشر می اس. وشده  اورشناسان در سده ا یر بر ی آثار تألیف

عنوان مجلد سی مجموعه مقالاتی در یک مجلد با نام تشی  به ویراستاری اتان کلزرگ به م9119

در انتشارات اشگی. منتشتر شتده بتود  ایتت « گیری آغازیت جهان اسلامشکل»و سوم مجموعه 

  مقاله تح. عناویت کلی امامیه، غلات، زیدیه، اسماعیلیه و عزاسیان اس. 69شامل  ،مجموعه

هش. زیرمجموعه را  ، ود« ملالعات دینی»عنوان زیرمجموعه  29انتشارات راتلج از میان  -

هتای افتق مجموعه ملالعتات استلامی، ند از:ابه ملالعات اسلامی ا تصاص داده اس.، که عزارت

 تتاریی و جامعته در جهتان استلام، مفاهیم نقادانه در ملالعات اسلامی، لالعات اسلامی،جدید در م

پیشنهادهای راتلج برای ملالعتات مربتوط  ملالعات راتلج در باب اسلام سیاسی، مجموعه تصوف،

  اورمیانه جدید و مجموعه جهان اسلام  به  اورمیانه و اسلام،

تتریت مقالتات در بتاب شامل منتخزی از مهم ،«امیمفاهیم نقادانه در ملالعات اسل»مجموعه 

از جملته   چا  و منتشر شده اس. ،دوره کتاب 5مفاهیم اساسی مربوط به اسلام اس. که تاکنون 

به ویراستاری پاول لوفت. و کتالیت « تشی »دوره چهار مجلدی  ،جدیدتریت عناویت ایت مجموعه

صتفحه  6911در حجمی بتال  بتر حتدود منتشر شد  ایت مجموعه  م9115ترنر اس. که در سال 

ای در معرفی مجلدات چهارگانته کتتاب و نمایته تتاریخی مقاله اس. همراه مقدمه 98مشتمل بر 

در مجلتد نخست. آمتده است.، مقالته ویلفترد  ،عنوان درآمتدمقالات  نخستیت مقاله کتاب که به

 وی اس.  مقدمه کتاب جانشینی محمد ،مادلونگ و در وا  

است.  « هتا و وحتی استگاه»مقاله تح. عنوان کلی  66شامل  ،ایت مجموعهمجلد نخس. 

های علف تاریی سیاسی و اجتماعی تشتی  و مقالات ایت مجلد که بیشتر بر بررسی ظهور و نقله

االا، ابیبتشامل ایت موضوعات اس.: دوران  لاف. علی ، صوص تشی  امامی متمرکز اس.هب
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کربلا، اهمی. امام جعفتر صتادق، امتام غائتا، شتیعه در زمتان  نقش امام حسیت و اهمی. وا عه

عزاس، میولان و صفویه، شتیعیان زیتدی، استماعیلیان نخستتیت، شتیخیه و بهائیته، امیه، بنیبنی

عشریه، حکوم. فاامیان، حوزه نجف اشرف، مهاجرت علمای جزل عامل بته ایتران، مفهوم اثنی

تتریت نویستندگان ایتت عربستان و آسیای جنتوبی  مهتم نزاع ا زاریان و اصولیان، شیعیان ایران،

ند از: ویلفرد مادلونگ، مونتگمری وات، هاینس هالم، فرهاد دفتتری، اتتان کلزترگ، امجلد عزارت

 حورانی، اندرو نیومت، حامد الگار و دیوید پینول.  تارجمند، آلزر سعید امیر

اس.  مقالات ایت « لام و فلسفهک»مقاله تح. عنوان کلی  69شامل  ،مجلد دوم ایت مجموعه

شامل ایت  ،مجلد که در باب موضوعات کلامی و فلسفی تشی  و تمایز آن از آرای اهل سن. اس.

له تحریف  رآن، تفاسیر شیعی  رآن، مخالفت. بتا ئ داشناسی، امام شناسی، مس موضوعات اس.:

لتی شتیعه، میردامتاد و تصوف، نظریات ا لا ی  واجه نصیرالدیت اوسی، علامه حلی و کلام معتز

ویستندگان ایتت تتریت نمهتمالله لزنان و شتهادت  تأسیس مکتا اصفهان، تعالیم ملاصدرا، حزب

دینا، مارتیت مکدرموت، ویلفترد اند از: هانری کربت، علامه ازاازایی، عزدالعزیز ساشامجلد عزارت

محمدعلی امیرمعزی و  مادلونگ، زابینه اشمیتکه، عزاس مهاجرانی، حمید دباشی، سیدحسیت نصر،

 نصرالله پورجوادی 

شتامل «  انون، آداب و مناسک»مقاله تح. عنوان کلی  66شامل  ،مجلد سوم ایت مجموعه

امامی در باب مرجعی. سیاسی و فقهی، گستر  نظریته ایت موضوعات اس.: نظریه شیعه دوازده

پردا .  مس و زکتات، تقیته،  امامی در باب جهاد، نظریه اجتهاد در فقه شیعه، جواز متعه، شیعه

های احادیی شیعی، نظر شیعه در باب پیامزران، نظر علما در باب نحتوه عتزاداری تقلید،  استگاه

نتد از: اتتان کلزترگ، اتریت نویسندگان ایت مجلد عزارتایام محرم،  وارق عادات، و نیایش  مهم

کدیور، ران باکلی، رابرت گلیتو، لتت اری روبیت، ویلفرد مادلونگ، ورنر ایند، نورمت کالدر، محست 

 کلار  و کالیت ترنر 

اس. « تشی ، دول. و حکوم.»مقاله تح. عنوان کلی  96شامل  ،مجلد چهارم ایت مجموعه

پتردازد و شتامل ایتت های مربوط به حکوم. تا زمان حاضر متیکه به پیدایش و گستر  نظریه

لی، فقته شتیعه در جمهتوری استلامی موضوعات اس.: تأسیس حکوم. اسلامی، فدائیان استماعی

ایران، بنیادگرایی، نهاد مرجعی. در تشی ، ولای. فقیه، سیاس. و حکومت. در نظتر شتیی محمتد 

آبتادی، علتی شتریعتی، اللته االقتانی، صتالحی نجتفاحسائی، محمدبا ر صدر، امام  مینی، آی.

ولاریستم، مرتری ملهری، محمد مجتهد شزستری، عزتدالکریم سترو  و محستت کتدیور، سک
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ند از: آن لمپتون، امام  مینتی، انویسندگان ایت مجلد عزارت تریت  مهمالله لزنان و تروریسمحزب

ارجمند، شهلا حائری، االتا  نورمت کالدر، فرهاد کاظمی، شاهروق ا وی، ونسا مارتیت، سعید امیر

 عزیز، اوان زیگل، مرتری ملهری، چارلز کورزمت، محمود صدری و مونا حرب 

الات ایت مجموعه جز معدودی که به زبان فرانسه اس.، همه بته زبتان انگلیستی است. و مق

پاره ای نیز از زبان فارسی به انگلیستی ترجمته  ،آیدکه از عناویت بر ی از نویسندگان برمیچنان

دربتاره نظریته  م6689تریت مقاله متعلق به  انم لمپتتون است. کته در ستال شده اس.   دیمی

در مجله استادیا اسلامیکا چا  کرده اس. و جدیدتریت مقاله، مقالته کتالیت ترنتر،  حکوم. ایرانی

 6برای همیت مجموعه نگاشته اس.  9119ویراستار کتاب اس. که در سال 

 2نویسیالمعارفۀ. دائر3

های ملالعات شیعی در غترب، تتدویت دائرلالمعتارف استلام  است. کته در آن یکی از عرصه

کوچتک و بتزرگ استلامی در  هایعی نیز یاف.  پیشینه تدویت دایرلالمعارفتوان ملالعات شیمی

دایرلالمعتارفی از  رستد  نخستتیت مجموعتهبتیش از صتد ستال متی زبان انگلیستی بته انتدکی

ق، 6919م/ 6558است. کته در ستال « فرهنگ استلام»انگلیسی،  های اسلامی در زباندانستنی

تزتار در آمریکتایی - شتناس انگلیستیاس و استلامشتنتوسط تامس پاتریک هیوز،کشیش، شترق

هتای آغتازیت آن از بود که گام 9«المعارف اسلامةدایر»هندوستان فراهم آمده اس.  به دنزال آن، 

هلند که در  رون جدید « لیدن»دانشگاه  م6568میلادی برداشته شد  در سال  اوا ر  رن نوزدهم

ها بیت المللی آکادمی و شر ی بوده، با همکاری اتحادیه همواره از مراکز برجسته ملالعات اسلامی

زمتان و توممتان سته نشتر یکستان هایی را برای تتدویت هتمسللنتی هلند، برنامه و نیز آکادمی

المعارف جدی و مفصل اسلام آغاز کرد  چا  انگلیسی آن ةانگلیسی و فرانسه و آلمانی از یک دایر

-6669هتای حقیق و ملالعات اسلامی بوده، در فاصله سالبیش از دو  رن ت که حاصل و چکیده

المعارف با مقالات  اورشناسان بزرگی تدویت شده کته ةم، در چهار جلد منتشر شد  ایت دائر6695

انتد از: آرنولتد، بارتولتد، بروکلمان،کارادوو،گلتدزیهر، گیتا، لتوی پرونستال، ها عزارتبر ی از آن

ویلفرد مادلونتگ، متونتگمری کلسون، هوار، ونسینک، ویکنز، مرگلیوث، ماسینیون، مینورسکی، نی

                                              
 .«ییعه در مجموعه مطالعاا اسلامی راتلج»حسین، خندقی، . 1
، مجله کیهیان فرهنگیی، خیرداد و «های اسلامی در زبان انگلیسیالمعار  ةدائر» ،مرتضیاسعدی، . برگرفته از مقاله: 2

 .1911تیر 
3.The Encyclopedia of Islam. 
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حتورانی، انتدرو نیتومت،  تارجمند، آلزر وات، هاینس هالم، فرهاد دفتری، اتان کلزرگ، سعید امیر

زاده از ترکیه، محمد شنا از الجزایر و هتدای. حستیت از ، فؤاد کوپریحامد الگار و دیوید پینول.

م زیر نظتر یتوزف شتا .، 6681راه با اصلاحات زیادی در سال هند  چا  دوم ایت مجموعه، هم

 م منتشر شد  6682لوی پروونسال، کرامرز، و گیا آغاز شد و نخستیت مجموعه آن در سال 

 6اند از:های اسلامی در زبان انگلیسی عزارتالمعارفةها و دایرجدیدتریت فرهنگ

 المعارف موجز اسلام: ۀالف. دایر

جلتد است. کته در ستال به زبتان انگلیستی در یتک  های اسلامیلمعارفاةیکی دیگر از دایر

)چتا  « استلام المعتارف ملختصةدایتر»که نزاید با  -اس.  ایت اثر م در لندن انتشار یافته6656

است. کته بتا « سیریل گلاسه»حاصل اهتمام یک مسلمان سنی غربی به نام  -لیدن( اشتزاه شود

صورت غیرتخصصی و فقط برای عموم مردم غیرمسلمان برای حمای. عربستان سعودی الزته به 

 های اسلام نوشته شده اس. که  الی از اشتزاه نیس. آشنایی با وا عی.

 2ب. فرهنگ عمومی اسلام:
توستط مؤسسته انتشتاراتی    در لندن6996م/ 6669که در سال 9ایان ریچارد نتون، نوشته

مفتاهیم و اعلتام و  تتریتدستتیاب اندکی دربتاره چا  و منتشر شده و در آن، االاعات« کرزون»

 ترآن،  های تاریی استلام و اعلتامتریت چهرهموضوعات اسلامی، همچون: نام سور  رآنی، برجسته

 تریت شکل که برایتریت حوادث تاریی اسلام و نظایر آن، هر کدام در چند سلر و به گستردهمهم

 اده باشد، ارائه شده اس. کنندگان مفهوم و  ابل استفعموم مراجعه

 4ج. فرهنگ کوتاه شده اسلام:

در یک جلد از اریتق « لیدن»اسلام  المعارفةاز ویراستاران چا  دوم دایر 8توسط فت دانزل، 

المعتارف ةو نیتز دایتر« لیدن»المعارف اسلام چا  دوم ةها و مقالات و ملالا دایرتلخیص مد ل

تر  تارجی مزتدی وری و سری  دانشجویان و پژوهندگاننیازهای ف چا  اول لیدن با هدف تأمیت

چا  و منتشتر شتده « بریل لیدن»  توسط انتشارات 6999م/ 6662فراهم آورده شد و در سال 

                                              
 .1911، مجله کیهان فرهنگی، خرداد و تیر «های اسلامی در زبان انگلیسیالمعار ةدائر» ،مرتضیاسعدی، . 1

2. A Popular Dictionary of Islam. 
3. R Netton lan. 
4. Reference desk Islam. 
5. Van  donzel. 
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 ارائه گردید  « آرایه»اس.  افس. ایت اثر در ایران توسط نشر 

 1المعارف جهان اسلام در دوران جدید آکسفورد:ۀد. دائر

دو ستتونی  تری در چهار جلد  ل  رحلیاسپوزیتو که اثر بسیار  ابل توجهبه ویراستاری جان  

دانشگاه آکسفورد چا  و منتشر شده است.  بتا و توع    از سوی6992م/ 6668اس. و در سال

م که نقله علفی در ملالعه اسلام و کشوهای اسلامی بتود، و 6696انقلاب اسلامی ایران در سال 

نسز. به در  اسلام در جوام  اسلامی به رخ آنان کشتید، نیتاز بته االاعی غربیان را ضعف و کم

آورنتدگان ایتت ازپتیش احستاس گردیتد  هتدف اصتلی پدیتدچنیت مرجعتی و فقتدان آن بتیش

المعارف، تزییت جایگاه و اهمی. اسلام در سیاس.، فرهنگ و ا تصاد کشورهای اسلامی بتوده ةدائر

  ناظر به دوران جدید، از پایان  رن هجتدهم میلتادی 6المعارف اینکه: ةاس.  سه ویژگی ایت دائر

  ایت اثر کاملا به رو  علوم اجتماعی متکی اس. و در مقالات آن علتومی 9تا عصر حاضر اس.؛ 

انتد شناسی، ا تصاد و علوم سیاسی با دیت و تاریی و ادبیات ترکیا شتدهشناسی، مردمچون جامعه

هتای   رویکردی مزنایی به وا عیت.9لمانان را نشان دهد؛ های تیییریافته در زندگی مستا وا عی.

عملی جهان اسلام دارد و با اتکا بر ملالعات تلزیقی، گزارشی از عقاید و اعمال پیچیتده و متنتوع 

مقاله اس. که به منظور جامعی. در تمامی  981کند  ایت مجموعه، شامل مسلمانان را عرضه می

لمانان، در پنج مقوله تنظتیم شتده است.: اندیشته و اعمتال های حیات اجتماعی و دینی مسجنزه

ایتت  9اسلامی؛ اسلام و سیاس.؛ جوام  و اجتماعات مسلمانان؛ اسلام و اجتماع؛ و ملالعات اسلامی 

  جایزه جهانی کتاب سال جمهوری اسلامی ایران را دریاف. نمتوده 6998المعارف در سال ةدائر

 اس.  

ها یتا المعارفةانتشار دایر م ا داماتی را در زمینه6691 های دههمسلمانان عرب نیز از ساله  

انتد  از پیشتگامان ایتت داده اسلام به زبان انگلیسی صتورت هایی دربارهنامهها و فرهنگدانشنامه

دانشمند شیعه لزنانی و فرزند علامه سیدمحست امتیت عتاملی « حست الامیت» دسته از مسلمانان،

ای انگلیستی از بته نشتر ترجمته  6929م/ 6695است. کته از ستال « عهاعیان الشتی»صاحا 

 ود اهتمام نمود  ایت دایرلالمعارف باوجود بر ورداری « المعارف الاسلامیه الشیعیهةدایر»مجموعه 

از مقالات و ملالا بسیار سودمند و محققانه، اما از آنجا که بسیار غیرروشتمندانه، تتدویت یافت.، 

                                              
1. The oxford Encyclopedia of the Modern Islamic World. 

، کتاب ماه دیین، «المعار  آکسفوردةمقالاا قرآنی دائر»علی آقایی، ک: مهرداد عباسی و سید.ر ،. برای مطالعه بیشتر2 
  .31، یماره 1931یر ت
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 مورد استقزال چندانی وا   نشد  ترجمه انگلیسی آن 

 نتیجه

زبان از اوایتل  ترن بیستتم آغتاز شتده و اهتمام به ملالعات پیرامون شیعه در غرب انگلیسی

های مختلتف رخ های ا یر به گونههایی به همراه داش.  ایت تحولات در دههتحولات و دگرگونی

هتا، تنتوع پژوهتی دانشتگاهیعهشناستی و شتهتای استلامگروهنموده اس.  گستر  فعالی. علمی

گیتری پژوهتی، شتکلای، تأسیس مراکز و مؤسسات شیعهرشتهموضوعات و انجام ملالعات میان

هتای استلامی بتا المعتارفةهای متعدد شتیعی، تتدویت دائترناشران اسلامی و شیعی، انتشار کتاب

زبتان بته نگلیسیهای دگرگونی ملالعات شیعی در غرب اهای شیعی از نمونهموضوعات و مد ل

 آیند شمار می
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