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  چكيده:

به يكصـد سـال  انيهوديشيعه پژوهي اما  ، شيعه در ميان غربيان از ديرباز آغاز شدآشنايي با 
در شيعه پژوهي غربيان زمينه نقطه عطفي بازه زماني فرايندي داشته و در اين و  گرددپيش بر مي

  بايسته است.و مراكز علمي آنان  هاپژوهشويژگي بررسي بنابراين  ؛ندشد
از جايگاه ؛ گلدزيهر، اتان كلبرگ، اسحاق حسون و ژوزف الياش شيعه پژوهان يهودياز ميان 
هـا در انشـگاه گـذاري دپايـه د.آغازين آنـان بـو و گلدزيهر نقطه عطف ندستهار خوردمهمتري بر

اسـت و بزرگتـرين مهم ارتباط مراكز علمي آنان با آلمان و  نآنا يرويكرد تحقيقاتبرجسته شدن 
رويكـرد تحـول در اسـالمي ايـران انقالب پيروزي اند و خاورشناسان در اين مراكز پژوهش كرده 

در اين نوشـتار شـيعه  تاثير زيادي داشته است. ي آنانهاشگاه نداشيعه پژوهان و پژوهي اين شيعه
 ؛هاي مستشرقان يهـودينوشتهبه ناد تاساي و خانهتابهاي كداده ز گيري اي يهودي با بهره پژوه
نمايد كه شيعه پژوهي يهوديان در آغاز علمـي بـود و و چنين مي دبررسي ش نآنا آثار ها وه ديدگا

اي در ميان آنـان به دليل برخي تحوالت سياسي، غلبه با رويكرد به شيعه پژوهي سياسي و رسانه
  .شد
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  واژگان كليدي

گادزيهر، ژوزف الياش، كلبرگ، حسون، دانشگاه عبـري، دانشـگاه تـل  ، پژوهي يهودي هشيع
  .آويو

  مقدمه

مستشرقان يهودي مانند خاورشناسان ديگر در برخـورد بـا اسـالم و تشـيع، روش يكنواخـت 
ها پر رنگتـر ي انگيزه رخدر هر دوره ب واند داشته ينداشته اند. در اين تحقيقات انگيزه هاي مختلف

شـده سـبب هاي اسرائيلي و پيروزي جمهوري اسالمي ايـران بوده است. دو عامل مهم؛ دانشگاه 
برخـي هاي تشيع اهميت بيشتري دهنـد و در ايـن ميـان وهشژت به پبخاورشناسان يهودي نس

  اند.شناسي تاثير بيشتري داشتهدر تحقيقات شيعه افراد
پـس از ي تحقيقات وي براي محققان باشد ولگلدزيهر هر چند متخصص در زمينه تشيع نمي

الگو شده است. افرادي چون اتان كلبرگ، ژوزف الياش و اسحاق حسون از محققان معـروف خود 
باشند. استفاده از منابع غير شيعي به ويژه از منـابع اهـل سـنت در دوره اول بـه در اين زمينه مي

شيعي بيشتر آشنا شده و از آنهـا  هاي بعدي مستشرقان يهودي با منابعخورد كه در دوره چشم مي
چندان با اند. ولي استفاده آنها از روش تاريخي باعث شده است كه در تحقيقات خود استفاده كرده 

گرچه بايد پذيرفت كـه برخـي . واقعيت شيعه آشنايي پيدا نكنند و تنها يك كار علمي قلمداد شود
نـد. افتههاي خود را در پيش گرپژوهشبر پايه روش تاريخي و برخي ديگر با روش پديدارشناسي 

ه گرـچ هاي اشتباه برخورد كرده انـد. اين گروه از مستشرقان نسبت به شيعه بيشتر با پيش فرض
  .اندنيز انجام داده بررسي احوال سيد بن طاووس  مانندتحقيقات علمي مهمي 

در ميان برخـي يهودي، پژوهش چنداني انجام نشده است و تنها  يشيعه پژوهپيشينه در باره 
اي با عنوان شـرق شناسـي يهـودي و مقالهمثال  .شناسي به صورت گذرا بحث كرده اندآثار شرق

سيطره آن بر مطالعات اسالمي در غرب در همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان نوشته شـده 
را  است، گرچه عمده توجه نويسنده محترم به مطالعات اسالمي است و برخي مراكز علمـي آنـان

همچنين مقاله شرق شناسي اسرائيلي كه نويسنده بـه صـورت كلـي در  1گذرا معرفي كرده است.

 
. فاطمه جان احمدي، شرق شناسي يهودي و..، مجموعه مقاالت همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان،   1
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از سـويي رسـاله دكتـري بـا عنـوان تـاثير  1باره شرق شناسي نه شيعه پژوهي بحث كرده است.
با تاكيد بر سيره نبـوي نوشـته  2گفتمان يهودي بر تدوين مقاالت تاريخي دائره المعارف اسالمي

هاي فراواني در باره يهود و سيره پژوهي آنان و آماري در اين زمينه ارايه كرده است داده شده كه 
  و به شيعه پژوهي نپرداخته است.

ي رـخ د. بـن اخـتالف نظـر دار ومحققان براي شرق شناسي يهودي تعاريف مختلفي ارائه داده 
ي يهودي را چنـين و شرق شناسنگارند ميمستشرقان يهودي تحقيقات خويش را به زبان عبري 

هاي اسالمي و نوشته شده به زبان عبري نوين اند كه «ره آورد علمي در حوزه پژوهشرده بيان ك
 3عربي اسـالمي اسـت».ي كه حاصل تالش دانشمندان «اسرائيلي» كارشناس در حوزه پژوهشها

انهـا ه شرق شناسان اسرائيلي بسياري وجود دارند كه دست آوردهاي علمي خـويش را بـه زبگرچ
هـايي بـه تـاليفكه پروفسور اوريبين مانند غير عبري مانند انگليسي، فرانسه و آلماني نوشته اند 

خود را بـه ي هاي نوشتهرخهمچنين اتان كلبرگ و اسحاق حسون ب 4زبان انگليسي و آلماني دارد.
  اند.نگاشتهزبان انگليسي 

  يهودي انخاورشناسگونه شيعه پژوهي . 1

 .دنـدانجام دازمينه مطالعات اسالمي  در راي قاتيحقت هادانشگاه  سياست با يهودي مستشرقان
شيع پژوهشهاي فراواني انجـام داده و تو  اسالم گلدزيهر از مستشرقان يهودي است كه در زمينه

 يو. دانستدر زمينه شيعه پزوهي  يعطف قطهنبايد آثار او را  و كار كرده استنيز در زمينه تفسير 
نيـز از ژوزف اليـاش  .اسـت داده  انجام يقاتيتحق عهيش نهيزم در كه است يهودي تيشخص نياول

ده است. وي قـرآن شـيعي، بـازنگري آراي تحقيق كر شيعته باررهايي است كه دشخصيتديگر 
باشد كه در زمينه ديگر خاورشناسان يهودي مي ازده است. اتان كلبرگ كررا نيز بررسي  5گلدزيهر

 
  ، انتشارات خاكريز.1388

  .10، شماره  1385هنسي، فصلنامه پانزده خرداد، . احمد صالح ب 1
  . 1393. داود رنجبران، تاثير گفتمان يهودي بر تدوين مقاالت تاريخي...، دانشگاه معارف اسالمي، دفاع در خرداد  2
  1.4مجله رساه المشرق، القاهره، ش. المدرسه اليهوديه في االستشراق، محمد خليفه حسن، 3
ودي و سيطره آن بر مطالعات اسالمي در غرب، دكتر فاطمه جان احمدي، مجموعه مفاالت  . مقاله شرق شناسي يه 4

  . 91همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان، به كوشش دكتر محمد رضا باراني، انتشارات موسسه خاكريز، ص
 5The Shi‘ite Qur‘an,‘ a Reconsideration of Goldziher‘s Interpretation‖   
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اسحاق حسون آخرين حلقه اين گـروه هم چنين بر جا گذاشته است. تشيع آثار متعددي و مهمي 
خـورد. وي در تحقيقـات خـود اش به چشم ميباشد كه بيشتر بغض و نفرت وي در تحقيقاتمي

ده اسـت. تحقيقـات خـود را انجـام دااي رسانهرويكرد  بيشتر از رويكرد سياسي استفاده كرده و با
 شده و رويكرد علمي كم رنگ شده اسـت بيشتربه روز  تحقيقات مستشرقان روزسياسي رويكرد 

  شود.ه تشيع آشكار مياربدر نآناديدگاههاي آثار و  بررسيبا  كه

 )م1921 - 1850( 1گلدزيهرشيعه پژوهي  تنوع آغازين. 1.1

 زمـان آن در و در شهر اشتولويسـنبرگ بـه دنيـا آمـد.بوده گلدزيهر اهل مجارستان ايگناس 
. وي از خانواده صاحب مقام و بلند پايه يهـودي شديمشمرده  شياتر لمروق از يبخش مجارستان

او  2.اسـتبوده  ليدن و برلين اليپزيگ،  بوداپست،  دانشگاههاى در تدريس و تحصيل داراىبود و 
م به برلين رفت و يك سـال در 1869سپس در سال  و دوران ابتدايي را در شهر بوداپست گذراند

 3، فليشر شدر اين دانشگاه به كمك استادگلدزيهر  .ه اليپزيك منتقل شدباز آن پس  و آنجا ماند
م دكتراي خود را دريافت كند. موضوع رساله اش در باره يك مفسر يهودي 1870توانست در سال

  4مي در قرون وسطي بود كه تورات را تفسير كرده بود.يبه نام تنخوم اورشل
از مـدت كوتـاهي  پـسست برگزيـده شـد. و م به استادياري دانشگاه بوداپ1872وي در سال

تحقيقاتي به خارج فرسـتاد و يـك سـال در گروه وزارت فرهنگ مجارستان وي را همراه با يك 
د و ماـن در قـاهره  زمـانيو ي او آغاز شـد شرقسفر . يك سال بعد پرداختوين و ليدن به تحقيق 

در سـال  و حاضـر شـدي كالسـهاي االزهـر رـخ . در قاهره در برفتبه سوريه و فلسطين سپس 
 گيسـال 24در م 1874 سال در شد.برگزيده اي آكادمي مجارستان م به عنوان عضو مكاتبه1871
 ه، ـي ظاهر مكتـب دربـاره  و نگاشـت عهيش و يسن ياعتقاد مباحث درباره  يعلم و مفصل يامقاله
 بـه سـاكت اماـم  و ناطق  امام زه يمم وجوه  ه، يتق مفهوم خلفا،  به نسبت انيعيش زيآماهانت ميمفاه

 
1dziher. Ignaz Gol 
؛ 1375فرهنگ كامل خاورشناسان، عبد الرحمن بدوي، شكر هللا خاكرند، مركز مطالعات و تحقيات اسالمي، قم، .  2
  . 329ص 
3Fleischer . 
 ؛ 1375 قم،  ،ياسالم اتيتحق و  مطالعات مركز  خاكرند،  هللا  شكر ،يبدو الرحمن  عبد خاورشناسان، كامل فرهنگ.  4
  . 329 ص
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كـادمي هـاي آرئيس يكي از بخش 1907عضو فعال و در  1892. سپس در سال پرداخت ق يتحق
  1هاي سامي شد.استاد زبان 1894در سال  و ن گرديدمجارستا

سفرهاي ايشان توجه شود آشكار است كه بر اساس يك برنامه  وعلمي   هاياگر به فرايند كار
سفر به خاورميانه نيـز بـراي آگـاهي بيشـتر و بـه ويـژه و آموزش مراحلي را سپري كرده است و 

تـري از وضـعيت شناخت از نزديك است كه گامي در زمينه پديدارشناسي اسـت تـا درك دقيـق 
بـر همـين اسـاس هاي آنان و مسايل كليدي بين آنـان پـي ببـرد و مسلمانان و رابطه بين فرقه

  آميز است.اهيم اهانتاختالف بين شيعه و سني، تقيه، مف باره پژوهشهاي او در
ولـي در  اسـتهر چند گلدزيهر در مسائل مختلف اسالمي و شـيعي داراي نظريـات خاصـي 

زمينه اسالم و شيعي فعاليت گسترده داشته است. بدين سبب نزد عالمـان و انديشـمندان جايگـاه 
انـد. وي ويژه اي دارد و به خاطر تحقيقاتش بسياري از خاورشناسان با منابع اسالمي آشـنا شـده 

هـاي اثر بـه زبـان  700عالوه بر كتابهاي زياد، مقاالت قابل توجهي را نيز نوشته است. بيش از 
 كتـاب دو از ميان ايـن آثـار 2مختلف اعم از مقاله و كتاب از طرف گلدزيهر به چاپ رسيده است.

 تفسير اىروشه  و) 1910 هيدلبرگ،  و 1881 بوداپست، (آلمانى به اسالم درباره  سخنرانيهايى ؛وي
 آن،  مواضع از بسيارى در و اي برخوردار استت ويژه ياز اهم )1920 ليدن، (3مسلمانان نظر از قرآن

 مصـرى،  نويسـندگان از يكـى نجـار عبدالحليم دكتر. دارد اسالمى هايهفرق باب در هايىبررسي
وسـط سـپس ت و كـرده  ترجمـه عربـى بـه » االسـالمى التفسـير مذاهب«  عنوان با را اخير كتاب

مصطفي اسالم اوغلو از مفسران مشهور تركيه اي به زبان تركي استانبول ترجمـه و چـاپ شـده 
  4است.

جلـدي  6اين مجموعـه  كه آثار گلدزيهر بعد از وفاتش در يك مجموعه گردآوري و چاپ شد
نوشتار حاضر گنجايش معرفي همه تحقيقات گلدزيهر را  5 توسط شاگردانش گردآوري شده است.

 
  329.333، صص خاكرند هللا  شكر  ،يبدو الرحمن عبد  خاورشناسان،  كامل فرهنگ.ك: . براي اطالع بيشتر ر 1
  6مجله معرفت، ابراهيم خطيب اغلو، گلدزيهر، شماره .  2
3  .Die Richtungen der Islamischen 
  دانشگاه ،2 ص  حبيبو، اسالن شيعه، اول دوره م در استانبول چاپ شده است. تفاسير1997. اين اثر در سال  4

  . 2007 آنكارا،
5  .Gesammelte Schriften (Hildesheim 1967.1973) 
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د خواهارايه چند اثر مهم وي تحليل در باره  و برده  بدين خاطر بعضي از آثار مهم وي را نامندارد. 
  د.ش

 يمحمـد مطالعات 2، هايي دربارة اسالمسخنراني 1، برخي آثار برجسته وي عبارتند از: ظاهريه
 دربـاره  اىمقالـه 4، غزالى ابوحامداز  الباطنيه على الرد فى المستظهرى 3)، م 1890در سال (انتشار 
 فخـر درباره  اىمقاله 6، معتزله و قدريه مرجئه،  شريعت و عقايد مورد در پژوهشهايى 5، الصفا اخوان
 محمـد التوحيـد كتـاب بـر اىمقدمـه 8، معتزلـى متكلم االصم،  كيسانابن درباره  اىمقاله 7، رازى
، 10ر اسـالمفقه و عقايد د 9، )بود شده  تصحيح لوسيانى كوشش به كه( موحدين پيشواى تومرتبن

 مطالعـات 11)، اين كتاب توسط انتشارات آرديچ به زبان تركي استانبولي ترجمه و چاپ شده است(
  13.اسالمي و حقوق بر كالم ايمقدمه و در پايان 12، اسالمي

در ميان آثار گلدزيهر چند كتاب و مقاله بيشتر مورد توجه و نقد و بررسي محققان قرار گرفته 
گيري قدماي اهـل سـنت در موضع، 14ها در تفسير قرآنگرايشثاري چون؛ توان به آاست كه مي

 آلمـانى بـه اسالم درباره  سخنرانيهايى ؛كتاب دو وى اثر مهمترين امااشاره كرد.  برابر علم يوناني
 )1920 ليـدن، ( مسـلمانان نظـر از قـرآن تفسير روشهاى و) 1910 هيدلبرگ،  و 1881 بوداپست، (

 
1  .Die Zahireten 
2  .Vorlesungen uber den Islam  
3  .Muhammedanische Studien 
  در آلمانى به مطولى مقدمه  و م د رليدن منتشر كرد. اين نوشتار در زمينه اسماعيليه مي باشد. 1916در سال  . 4
  و علمي كارنامه ( شناسي فرقه  و خاورشناسان: كتابشناسي آورد  آن ابتداى در   آنها گيرى شكل  وهونح باطنى  عقايد

  .1387؛ 1محمود نوري؛ مجله هفت آسمان، شماره؛ )اسالمي فرق زمينه در انتشاراتي
  . همان.  5
  . همان.  6
  . همان.  7
  .6مجله معرفت، ابراهيم خطيب اغلو، گلدزيهر، شماره .8
9  .mmedanishen Polemik gegen den Talmud, I, Ibn Hazmproben Muha 

10  .Le Dogme Et La Loi De L'ıslam  
11Vorlesungen Uber den İslam .  
12  .Muslim Studies  
13  .Introduction to Islamic theology and Law   
14  .Trends in Islamic Quran Exegesis  



 

  ١٣ان يهودييعه پژوهي شگونه هاي  يتحليلبررسي 

  .است
 بـه اروپا در و است نويسنده  درسهاى و سخنرانيها مجموعه 1اسالم درباره  سخنرانيهايى كتاب
 از تـن سه سپس به زبان فارسي ترجمه شد. ، يدرس چاپ به 1981 سال در و شد ترجمه انگليسى
 عنـوان با را آن عبدالقادرحسن على و عبدالحق  عبدالعزيز موسى،  يوسف محمد ؛مصرى مترجمان

 نقادانـه تعليقـات بـا همـراه  عربى ترجمه. كردند ترجمه عربى به» الماالس فى والشريعة العقيدة « 
 العقيـدة  عـن دفـاع«  عنـوان بـا گلـدزيهر نقـد و نآ رد در كتـابى غزالـى محمد. است مترجمان
 سـپس. اسـت داشـته بيـان كتـاب اين به نسبت را خودمنفي  نظر مقدمه،  در و نوشته » والشريعة
 افـزودن و مصـرى مترجمـان تعليقـات حذف با اسالم از يىدرسها عنوان با را آن منزوى علينقى
استاد صدر بالغـى كتـاب «دفـاع عـن العقيـده و  .كرد ترجمه فارسى به عربى از خودشتعليقات

عنـوان  بـا را الشريعه ضد مطاعن المستشرقين» تأليف استاد عالمه، شيخ محمد غزالـى مصـرى
  2و چاپ كرده است.به زبان فارسي ترجمه «محاكمه گلدزيهر صهيونيست» 

 مستشـرقان كنگره  در كه 3است ظاهرى داود مذهب تحليل در اىمقالهديگر آثار مهم وي  از
اين اثر توسط پرفسور . شد چاپ كتاب عنوان به م1884 سال در و شد هيارام 1883 سال در دنيل

 مـذهب بر تدالل كتاب عنوان گرچه 4دكتر جهاد تونچ به زبان تركي استانبولي ترجمه شده است.
 فقـه و كـالم بعـد دو در ظاهرگرايى فرايند از است جامعى تحليل آن محتواى ولى دارد،  ظاهريه
است. اين كتاب در واقع پيش درآمدي بر فقه است. وي در اين تحقيق تنها بـه بررسـي  اسالمى

قهي پردازد، بلكه مطالعه گسترده و مفصلي در زمينه اصول مذاهب گوناگون فمذهب ظاهريه نمي
-و اجماع و اختالف بين بزرگان مذاهب و ارتباط بين اين مذاهب و مذهب ظاهري و نيـز تفـاوت

د. او به تحول و رشد اين مذهب پرداخته و نيز در باره كشيده شدن اصول دارهاي آنها با يكديگر 
ظاهري مباحث فقهي به مباحث كالمي و به كار بردن اين اصول در زمينـه اعتقـادات دينـي بـه 

  5گويد.ست ابن حزم سخن ميد

 
1 . ber den Islam Vorlesungen 
  ، تهران. مقدمه. 1363گلدزيهر صهيونيست، محمد غزالي، ترجمه صدر بالغي، تهران، حسينيه ارشاد،  . محاكمه  2
3  .Die Zahireten 
4Vörlesungen über den islam . ،Muhammeda.nische Studien  
  قم، ،ياسالم اتيتحق و مطالعات مركز خاكرند،  هللا شكر ،يبدو الرحمن  عبد ،332ص  خاورشناسان، كامل فرهنگ. 5
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 ظـاهرى داود و حـزمابـن هـاىكتـاب همـه پژوهش،  اين براى گلدزيهر كه رسدمى نظر به
 و بررسـى در اىمقالـه. نمـود منتشـر را حـزمابـن االبطـال كتاب راستا اين در و كرد راگردآورى

 برخـى اننـدم و نوشـت 1آلمـانى شرقى مجله در حزمابن النحل و الملل فى الفصل كتاب توصيف
 يهـود،  دربـاره  حـزمابـن هـاىداوري ويـژه  بـه و ساخت مطرح كتاب آن بر نقدهايى ستشرقانم

  2.دكر نقد را انجيل و تورات مسيحيت، 
در كـه  3هاي مهم گلدزيهر نظارت و سرپرستي بر دائره المعارف اسالمي استاز ديگر فعاليت

تدوين  انديشه و برگزار گرديد در لندن م1893در سال خاورشناسان، كه المللي بين كنگره  نهمين
 انجام را براي نفري دوازده  تهيأ  يك رسيد و گلدزيهر، سرپرستي تصويب به اسالم المعارف دائره 
آن،  دوم منتشر گرديد و چـاپ م1913 در سال مجموعه مجلّد اين گرفت. اولين عهده  امر به اين

 4.شودمي جلد كامل و در ده  م آغاز شده  1960 شمار، از سالبي هايافزوده و  با اصالح، تكميل

قرار گرفته جدي در جهان اسالم مورد بررسي  شكه آثار استوي از پركارترين خاورشناسان 
و در زمينه تـاريخ و علـوم اسـالمي از همـه رجع شده و آثار وي براي مستشرقان بعدي منبع و م

هـاي هـا و نشـريههاي وي در مورد مسائل تشيع، در مقالهنظريه 5است. مستشرقان پيشي گرفته
گوناگون، پراكنده است. فصلي در كتاب «مقدمه اي بر قانون و الهيات» به تشيع اختصاص يافته 

در ولي گلـدزيهر  6آيد.است كه هنوز هم الگويي از نگارش واضح و موجز يك مطلب به شمار مي
هـاى خـويش را بـا رود، وي پـژوهشاورشناسان سرآمد به شمار مـىتطبيق و مطالعه متون از خ

در دشمنى با اسالم شهرت و ساخته و از مخالفت با اسالم خوددارى نورزيده  همراه فرضيه سازى 

 
1375.  

1.keleti Szemle  

؛ 1375فرهنگ كامل خاورشناسان، عبد الرحمن بدوي، شكراهللا خاكرند، مركز مطالعات و تحقيات اسالمي، قم،  .2 
  . 1599مجله آثار قديمي، زندگاني ايگناس گلدزيهر، حسين ساري كايا، شماره مقاله،  ؛.335=333ص 
3  .Encyclopedie de l'Islam 
؛ 1375امل خاورشناسان، عبد الرحمن بدوي، شكر هللا خاكرند، مركز مطالعات و تحقيقات اسالمي، قم، . فرهنگ ك 4
  . 1599مجله آثار قديمي، زندگاني ايگناس گلدزيهر، حسين ساري كايا، شماره مقاله، .؛  335=332ص 
  . 180، ايسپارتا، ص 2003. اروپا و اسالم، دكتر اسماعيل حقي گوكسوي، دانشگاه سليمان دميرل، مجله داور،  5
. ر.ك: تشيع نگاري و خاورشناسان، دكتر شكراهللا خاكرند، مجموعه مقاالت همايش بين المللي، تشيع و  6

  . 139خاورشناسان، ص



 

  ١٥ان يهودييعه پژوهي شگونه هاي  يتحليلبررسي 

  1، يافته است
يـك روان ديـدگاه نمونه آشكار آن ارايه ديدگاهي درباره بعثت پيامبر (ص) است كه بر پايـه 

را مطـرح كـرده اسـت. در  پيامبر (ص)رناك استوار ساخته و روان پريشي شناس آلماني به نام ها
توان چنين نظري را پذيرفت و با شخصيت و حالي كه بر اساس گزارشهاي تاريخي هيچ گاه نمي

  كارها و انديشه هاي ايشان سازگاري ندارد.

  م)1981 – 1932( 2اشيالشيعه پژوهي علمي و سياسي . 2.1

. آمـد اـي دن بـهاي يهودي خانواده  و )المقدس تيب( مياورشل در) م1981-1932( اشيال ژوزف
. وي ده سال عضو هئيـت بود دارخانه ناومي الياش مادرش و جراح پژشك اسرائيل الياش پدرش

  4باشد.بوده و متخصص فرقه شناسي شيعي مي 3علمي دانشكده اوبرلين
 م1958 سـال در. كـرد آغـاز 5مياورشل يعبر دانشگاه  در را خود يدانشگاه التيتحص الياش

 سـپس و گرفـت دانشـگاه  ز همـينا را خود ارشد يكارشناسم 1962سال در و يكارشناس مدرك
 رد و گذرانـد لنـدن دانشـگاه  در را خـود يدكتـردوره  و رفـت انگلستان به خود التيتحص يبرا

 6.گرفت ياسالم مطالعات زمينه در اي خوددكتر م7196سال

 انـهيخاورم مطالعـات مركـز در فـورد اديبن يمال كمك با و رفت كايآمر بهم 1967 سال در او
 سـال از. داد ادامـه يدكتـر فـوق مقطـع تـا را خود التيتحص آنجلس لس در ايفرنيكال دانشگاه 

آغـاز  نياوبـرل كـالج در يهودي مطالعات همزمان و كرد سيتدر UCLA درم 1971 تام 1967
  7.داشت عهده  بر عمر انيپا تا را آن يسرپرست اشيال و شد

 
؛ نيز ر.ك: عبدالرحمن 100 99ص  نقد آثار خاورشناسان، مصطفى حسيني طباطبائى ، .  1

  .336 328خاكرند، ص  فرهنگ كامل خاورشناسان، ترجمه شكراهللا بدوى،
2  .Joseph Eliash 
3Oberlin. 
  . سايت رسمي دانشكده اوبرلين؛ 4

http://www.oberlin.edu/archive/holdings/finding/RG30/SG150/biography.html  
5Hebrew University.   
شيعه شناسي، تابستان،  . شيعه و شيعه پژوهان، آقاي غالم احياء حسيني، زير نظر دكتر عباس احمدوند، انتشارات   6

  .253، قم ، ص1387
  . سايت رسمي دانشكده اوبرلين؛ 7
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 خيتـار و ياسـالم مطالعات ، يعبر و يعرب يزبانها مانند هاييدرس ، طرح نيا كنار در الياش
-كنفرانس از ياريبس بهو  رسيد ياريدانش رتبه به م1974 سال در اشيال. كرديم سيتدر را هودي

 االزهـر شگاه دان كنفرانس م، ياورشل در هودي مطالعات يالملل نيب كنفرانس جمله؛ از شد دعوت ها
 بـه. گرفـت قـرار هـارسانه توجه موردم  1980 سال در چنينهم 1.مدرن يايدن و اسالم مورد در
 و فقه عمال  يي، كايآمر شهروند 52 يريگ گروگان با) ره ( ينيخم اهللا هيآ كرد ادعا كه گاه  آن ژه يو

  3.درگذشته قلبي كتم بر اثر س1981وي در سال  2.است كرده  نقض را يعيش نيقوان
اسـت  4» آنـان ييروا سنت به نگاه  با هيامام عهيش«  نشده؛ چاپ هنوز كه اشيال آثار نيمهمتر

 و تيمرجع باره  در عهيش اتيظرررسي نب به عهيش متكلمان و نهايفق يآرا و هانوشته اساس بر كه
توان گفت روش پديدارشناسـي را در ايـن مقالـه پـي گرفتـه و بـدون مي .است پرداخته حكومت
هـاي خودشـان و نقد تاريخي گزارشها، تنها به ارايه ديدگاه عالمان شيعه بر اساس روايتبررسي 

بحث كرده است، همان گونه كه در مقاله امام حسن عسكري (ع) نيز عمدتا بر پايه منابع شـيعي 
آورده روي بحث كرده است. گرچه در برخي موارد مانند شهادت امام به بررسي و روش تـاريخي 

دهد و اين كه در منابع متقدم شيعه موم كردن امام را به منابع پسيني شيعه نسبت ميو توطئه مس
  وجود ندارد.

 ؛وي مقاالتي نيز در مجالت اسالم شناسي غرب منتشر كرده كـه برخـي از آنهـا عبارتنـد از
وي در ايـن نوشـتار نظريـه گلـدزيهر در مـورد اعتقـاد بـه  5قرآن شيعي، بازنگري آراي گلدزيهر؛

م) محققـان 1969يف قرآن» را بررسي كرده و معتقد است تا زمـان نگـارش مقالـه خـود («تحر
استنتاج هاي گلدزيهر در باره ديدگاه شيعه در مورد عقيده تحريـف قـرآن را بـدون چـون و چـرا 

هـاي مفيـد، در ادامه به ديدگاه و تفصيل بررسي كرده  اسپس وي نظريه گلدزيهر را ب 6اندپذيرفته

 
 http://www.oberlin.edu/archive/holdings/finding/RG30/SG150/biography.html  
  . همان  1
  . 254. شيعه و شيعه پژوهان، آقاي غالم احياء حسيني، زير نظر دكتر عباس احمدوند، ص 2
  رلين؛ . سايت رسمي دانشكده اوب3
 http://www.oberlin.edu/archive/holdings/finding/RG30/SG150/biography.html  
4 Twelver shi'ism as seen through the Hadith tradition..  
5The Shi‘ite Qur‘an,‘ a Reconsideration of Goldziher‘s Interpretation‖.  
(ترجمه از زبان تركي استانبولي توسط  .2007 آنكارا، دانشگاه ،2 ص  بو،يحب اسالن عه،يش  اول دوره ري تفاس.  6



 

  ١٧ان يهودييعه پژوهي شگونه هاي  يتحليلبررسي 

   1تي اشاره كرده است.صدوق و نوبخ
سـوء  2، فقهي و سياسيمرجعيت  باره نظريه فقهاي شيعه اثني عشري درهاي ديگر او؛ مقالهاز 

 4، رباره پيدايش و تكامل شـهادت ثالثـه در تشـيعد 3، تفاهماتي درباره جايگاه فقهي علماي ايراني
 6ياسـالم المعـارف ه دائر در) ع( يعسكر حسن امام مقالهو در پايان  5يعيش اسالم كتاب يبررس

 وبراي دائره المعارف اسـالمي نوشـته كه (ع) تنها مدخلي است  7مقاله امام حسن عسكرياست. 
  8شده است.و نقد  منتشردر كتاب «تصوير امامان شيعه» 

گروگانهاي آمريكـايي در و به ويژه خاطر اظهار نظر در زمينه مسائل سياسي ه ژوزف الياش ب
زيرا نظريـه و ديـدگاه  ؛شهرت فراوني نيافته ، اما در زمينه مسايل علميبسيار مشهور گرديدايران 
  ي مطرح نكرده است.جديد

 
  نگارنده)

  . 57، ص 78.79. فهرست مطالعات شيعي به زبانهاي اروپايي، محمد كاظم رحمتي، مجله كتاب ماه دين، شماره  1
2.The Ithna ashari . shi'i juristic theory of political and Legal authority, studia  

Islamica, 29 (1969)  
3.Misconceptions regarding the juridical status of the Iranian 'ulama'. International  

Journal of Middle East studies, 10 i (1979  
4.On the genesis and development of the Twelver. shi'i three. tenet shahadah, Der  

Islam, 47 (1971)   
5. Book Review, Shi'ite Islam, International Journal of Middle Eastern 

Studies, 8(1977): 280.85 (reprint) 
. شيعه و شيعه پژوهان، آقاي غالم احياء حسيني، زير نظر دكتر عباس احمدوند، انتشارات شيعه شناسي، تابستان،   6

  . 256الي  253، قم، ص 1387
مقاله ژوزف را   35.36ي مسروري در فصلنامه تخصصي تاريخ اسالم شماره . دكتر عباس احمدوند و سيعد طاوس 7

بررسي كرده اند كه در اين مقاله از آن نيز استفاده شده است. عالقه مندان براي اطالع بيشتر مي توانند به آن مراجعه  
  كنند. 

ر عباس احمدوند و سعيد  نقد شده سپس توسط دكت  ي. اين مقاله دو باره با نظارت و ارزيابي محمدرضا جبار 8
طاوسي مسرور نقد و بررسي شده است. يكي از ضعفهاي كتاب تصوير امامان شيعه در دائره المعارف اسالم اين است  

  شيعه امامان تصوير محمود، داوري، زاده رك به: تقي    كه اطالعاتي در باره مولف مقاله ارائه نكرده است.
    .1385 اول، چاپ   شناسي، شيعه  تانتشارا قم، اسالمي، المعارف دائره  در
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  )-1943( 1كلبرگ شيعه پژوهي علمي. 3.1

پـس از اتمـام خـدمت سـربازي خـود و  شـد ولـدمت م1943 سال در ويآو تل دراتان كلبرگ 
 م 1968و در سـال سـي كارشنام  1966تحصيالتش را در دانشگاه عبـري آغـاز كـرد. در سـال 

نظر زير در دانشگاه آكسفورد، تز دكتراي خود را  م1971و در سال  گرفتخود را كارشناسي ارشد 
م 1972دكتري خود را دريافت كرد. در سال و ت نوشم) 1971-1969(ساموئل استرن و ريچارد

بـه  كلبـرگ يك استاد كامل شناخته شد. م1983در سال و تدريس در دانشگاه عبري را آغاز كرد
) خدمت كرده م1989-1987مدت دو سال به عنوان رئيس موسسه مطالعات آسيايي و آفريقايي (

  2است.
تحقيقاتي او در قرون وسطي تفكر ديني اسالمي و ادبيات، با تاكيد خـاص  و هاتمركز فعاليت

ه است. در مقاالت متعدد او به توصـيف و تجزيـه و تحليـل اصـول ايمـان شـيع يبر اسالم شيع
  4.استمتمركز  انهيم قرون يعيش تفكر بر او مطالعات شتربي و3پرداخته
به مسائل جنجالي و جدلي بـين مسـلمانان نيـز و داشته  عهيشاحاديث  به توجه نيهمچن يو

در اين زمينه  عمده  سهمفعاليت داشته و  او كه ييهانهيزم از گريد يكعالقه خاص داشته است. ي
هاي فارسي، تركي استانبولي هاي او به زبانبسياري از نوشته .است ماسال  در شهادت مسئله ، دارد

 ، به ويژه مطالعه گسترده اي از كتابخانه شـيعه ، و عربي ترجمه شده و نويسنده چندين كتاب است
از دانشـگاه  5دانشمندي به نام علي بن طاووس داشته است. وي با همكاري پروفسور امير معـزي

  6تاليف كرده است.را  قرآن ريتفس با رابطه در عهيش هياول متن از مشروح نسخه سوربن
 م)1979-1978( ليـي  دانشـگاه  در متحـده،  االتـي ا در يمطالعـات فرصت سال كي طول در

ي و دو بار عضو عبر دانشگاه  شرفتهيپ مطالعات موسسه در همكار عنوان به بار دو و كرده  سيتدر

 
1  .Ethan Kohlberg 
2  .http://www.emetprize.org/english/Product.aspx?Product=90&Year=2008  ترجمه .

 و برداشت از متن انگليسي به فارسي. 

   3. همان. 
  . همان.  4
5  .Moezzi 
6  .r=2008http://www.emetprize.org/english/Product.aspx?Product=90&Yea  ترجمه .

 و برداشت از متن انگليسي به فارسي. 
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 يآكـادمعنوان استاد  به م1993 سال دراست. موسسه مطالعات پيشرفته پرينستون مشغول بوده 
 براي دائمي كميته نمايندگي سمت سال شش مدت به و شد انتخاب يانسان علوم و لياسرائ علوم
 بود مشغول زيادي هايكميته در اين بر عالوه  .داشت عهده  بر را اروپايي علوم بنياد انساني علوم

 در پيشرفته مطالعات موسسه علمي كميته عربي،  زبان رشته به مربوط كميته در علوم وزارت در و
 مطالعـات در Schlesingerكرسي رئيس او زوي بن موسسه از علمي كميته و دانشگاه عبري

 انتخاب انساني علوم دانشكده  در برجسته معلم عنوان به بسياري سالهاي براي وي. است اسالمي
  1.شد) م 2008( روچيلد جايزه  كسب به موفق  ش، ا تحقيقاتي وردهايآدستبا توجه به  .شد

. اچ فرانـك گـزارش بـه آثـار،  ايـن. درـس مى شـده  منتشر كتاب و مقاله 110 حدود به او ثارآ
 ايرانيكا،  المعارف دايرة  در مدخل 24 ،  مقاله 39 كتاب،  ويرايش يك كتاب،  4: از عبارتند استيوارد، 

 مـدخل يـك دين،  المعارف دايرة  در مدخل 2 ، )جديد ويرايش( اسالم المعارف دايرة  در مدخل 18
  2.بررسى و نقد 19 و اسالمى سياسى تفكر المعارف دايرة  در مدخل يك عبريكا،  المعارف دايرة  در

كتـاب  است وم 1972در سال   3)ص(نگرش تشيع امامي به صحابه پيامبري وي رساله دكترا
رسـول جعفريـان بـه توسـط  4» او آثـار و احوال و طاووس ابن كتابخانهمهم ديگر اتان كلبرگ « 

 7تشـيعو كتـاب  6عقيده و فقه در تشيع اماميدو كتاب مهم ديگر وي؛  و 5شده برگردانده فارسي 
  باشد.مي

هاي وي از جمله «از اماميه تا اثني عشريه»، «واژه رافضي»، «حديث شيعي» در تركيه مقاله

 
  . همان.  1
2.Frank H. Stewart, "Etan Kohlberg; Works of Etan Kohlberg" in: "Le shi`isme  

imamite quarante ans après: Hommage à Etan Kohlberg,eds  Muhammad Ali Amir ـ 
Moezzi, Meir M. Barـ Asher and Simon Hopkins,Paris, 2008, pp. 

3The Altitude of the Imamı.Shiis to the Companions of the Prophet, Thesis, 1972.. 
4A Medieval Muslim Scholar at Work: Ibn Tawus and His Library, Leiden,  . 

Brill, 1992.  
؛ اين كتاب توسط 285، صداحمدون عباس  دكتر نظر ريز ،ينيحس  اءياح  غالم  يآقا پژوهان، عهيش و  عهيش. 5

  ش. به چاپ رسيده است.  1371 قم   نجفى  مرعشى العظمى  آيةاهللا كتابخانه انتشارات 
6  .Belief and Law in Imam Shiism, Aldershot, Variourum, 1991. 
7  .Shi’ism, Edited by Etan Kholberg, Hebrew University of Jerusalem, 2003. 
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ي رـخ ب 1ار گرفته است.و توسط محققان مورد تحقيق و بررسي قر به زبان تركي استانبولي ترجمه
عقيـده و قـانون در  2، مطالعات غربـى در مـورد اسـالم شـيعه ؛وي عبارتند ازه هاي ديگر از مقال

 اُالصـول 5، اماميه ىشيعه استعمال در» رافضه«  اصطالح 4، شيعه تدريجى تكامل 3، ى اماميهشيعه
 تـا اماميـه از 7، قـرآن صخصـو در اماميه موضوع درباره  نكاتي 6، )چهارگانه هاياصل( ئةاِم األربع

 نـام دربـاره  بحثـي، تقيه درباب شيعه عقيده  درباره  تامالتي، جهاد شيعي نظريه ظهور 8، اثناعشريه
، م1983تكوين شـيعه ، م1983رباره عقيده به موافات در كالم اسالميد 10، شيعي حديث 9، ابوتراب

جايگاه ولد زنا در ، م1985عه غير اماميان در فقه شي 11، هاي شيعيان درباره صحابهبرخي از ديدگاه 
پـژوهش ، م1987گـري در قـرن هفـدهم و هجـدهم ابعادي از تفكر اخباري ، م1985فقه شيعه 

برائـت در عقيـده ، م1988 12امام و جامعـه در دوره پـيش از غيبـت، م1987غربيان درباره تشيع 
رون وسـطا هـاي مسـلمانان در ـق ديـدگاه ، م1995تقيه در كالم و مذهب تشيع ، م1989 13شيعه

تشيع نخستين در تاريخ ، م142000اثناعشريه اصطالح كاربردهاي نخستين، م1997درباره شهادت

 
1.    m.org/eserler/sonucyazar.asp?yazar=Etan+Kohlberghttp://www.kela  .  

http://ktp.isam.org.tr/pdfdrg/D01777%5C2000_2/2000_2_BUYUKKARAMA.pdf  
2Western Studies of Shi'a Islam .  
3  .Belief and law in Imami Shi›ism.  
4  .The Evolution of the Shi›a  
5  .›i UsageThe Term ‹Rafida› in Imami Shi 

 Al.Usul al.arbaumia, Jerusalem Studies in Arabic and Islam, 10, Jerusalem 1987, 

 6.pp; 128.166   
7  .Some Notes on the Ġmamite Attitude to the Qur‘an  
8From Imamiyya to Ithna 'Ashariyya.    
9 .Abu Turab (Discussion of the name)" , in BSOAS . 41(  7819), pp .  347.  352 

10 .Shi ` i Hadith ", in Arabic literature to the end of the omayyad period ,  
Cambridge1983 

11some imam shi`i views on the sahaba, inJerusalem studies in Arabic and Islam, . 

5(1984), pp. 143. 175  
12. Imam and community in the pre. ـba period.Ghay  

13 .Early Attestation of the Term "Ithna 'Ashariyya 
14  .Early Attestation of the Term "Ithna 'Ashariyya.  
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دايرة المعارف دين(زيـر نظـر اليـاده) و ويـرايش دوم دايـرة در هايي كه و ديگر مقاله 1و تحقيقات
 المعـارف دايـرة  در) (ع( حسين بن على العابدين زينمانند؛  المعارف اسالم از وي چاپ شده است

 الكـاظم موسى؛ 3) 7ج ،  اسالم المعارف دايرة  در) (ع( الباقر ابوجعفر على بن محمد؛ 2)11ج اسالم، 
سـليمان ، شهيد ثـاني، شهيد، سفير، رجعت، 5مسلم بن عقيل؛ 4)7ج ،  اسالم المعارف دايرة  در) (ع(

  7.امين االسالم طبرسي، 6بن صرد خزاعي
تاريخ شيعه و به ويژه تشيع امامي اسـت. كلبـرگ در  ، نظريات ، زمينه تحقيقاتي كلبرگ منابع

دانشكده انسان شناسـي  يآفريقاي-حال حاضر استاد زبان و اديبات عرب موسسه مطالعات آسيايي
در تحقيقـات مستشـرقان يهـودي  ياز گلدزيهر نقطه عطف او پس 8دانشگاه عبري اورشليم است.

گيري كرده و روي موضوعات وي را پياست. خاورشناسان بعدي از جمله اسحاق حسون مباحث 
اند. از جمله صحابه نزد اماميه، مسـئله تقيـه كـه در مباحـث انتخاب شده اتان كلبرگ تاكيد كرده 

ي آثار كلبرگ از جمله مقاالت وي به زبانهـاي فارسـي، عربـي يـا رخخورد. باسحاق به چشم مي
بين محققان پيـدا  يي جايگاه خاصدر جوامع علمروي بدين  وه شدتركي استانبولي ترجمه و نقد 

در مقـاالت اشـاره مـي ه هاي كلبرگ كرده است. به خاطر اهميت اين موضوع به بعضي از نظري
  شود.

وي در مقاله «واژه رافضي نزد شيعي امامي» در باره واژه رافضي مدعي است كـه؛ ايـن واژه 

 
  را  نخستين اسالمى  تاريخ در  تشيع مورد  در شده منتشر  اىمقاله  17 كه  است اىمجموعه  Shi'ism ىمجموعه .  1
  .  است كرده ارائه  آن  بحث رب كلى ىمقدمه  يك كولبرگ. است كرده آورى جمع

2  .Muhammad b. Ali Zayn al  ـAbidin Abu Dja'far called al  ـBakir (in, 

"Encyclopedia of Islam. Vol. 7 . 
3  .Abidin .Zayn alـ, Ali b. alـ"Encyclopedia of Islam. Vol. 11  .  
4  .Musa al.KazimـEncyclopedia of Islam. Vol. 7  . 
5  .. Akil Muslim b. 

6  .Sulayman b . Surad al – Khuzai. 
امامان  ؛ همجنين ر.ك: 285، صاحمدوند عباس  دكتر نظر ريز ،ينيحس  اءياح  غالم  يآقا پژوهان، عهيش و  عهيش. 7

،   74و75، ش مسلسل  3و2كتاب ماه دين . شماره ؛ سيد علي آقاييو  مهرداد عباسي؛ شيعه دردايرةالمعارف اسالم
  .1382و دي  سال هفتم آذر 

؛ ر.ك: اتان كلبرگ، ترجمه  285، صاحمدوند عباس  دكتر نظر  ريز ،ين يحس اء ياح  غالم پژوهان، عهيش و  عهيش. 8
  مرتضي باراني. 
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شيعه استعمال شده است و  نزد شيعيان براي ترك زيد و نزد اهل سنت براي ترك دو خليفه براي
گويد: «واژه رافضي را فريدليندر حـدود هفتـاد سـال معناي تحقيرآميز دارد. وي در اين زمينه مي

عنوان لقـب و كند كه واژه رافضي را مسلما به. فريدليندر خاطر نشان مي1پيش بررسي كرده است
بـوده اسـت. در  2گذاري از روي نفرتنام و اينكردند آميز استفاده ميتر بگوييم لقبي توهيندقيق 
گويد «شيعيان هرگـز مي وباره حرف فريدليندر درست است، اما در ادامه خيلي مطمئن نيست اين

ولـي بـا  4ناميدند.» اگرچه اين نظر اغلب مورد سوال قرار نگرفتـه اسـتنمي 3خودشان را روافض
در  شـايدنظـر درسـت نيسـت.  شود كه اينانجام تحقيقاتي در منابع شيعيان امامي مشخص مي

م 887ق /274خالد البرقي ( ترين منبع «كتاب المحاسن» از ابوجعفر احمد ابن محمد ابندسترس
  5م) است.893ق /280و يا 

ها در شرايط مشابهي امام محمد الباقر(ع) با اشاره به خود، گفته است: «من يكـي از رافضـي
واژه رافضي براي طرفداران حضـرت موسـي (ع) وي در ادامه مدعي است كه اولين بار  6هستم» 

كند ارتباط بين يهوديان و شـيعيان را براي ترك فرعون استفاده شده است. بدين وسيله سعي مي
  7بر قرار كند.

در مقالـه اتان كلبرگ در مقاله مشهور خود «از اماميه تا اثني عشريه» مدعي نكاتي است كه 
چنـين نشسـت «نقـد هـمو  8ي اين مقاله بررسي شده هاي علمنشستبرخي پاسخ داده و در اي 

 
  . 137.159. صفحات 1908هاي شيعيان در سخنان ابن حزم فريدليندر. . بدعت 1
  . 137. همان، ص2
  .1، ش 138. همان، ص3
شد («رافضيان: گمري وات: واژه رافضي اغلب لقبي بود كه توسط مردم استفاده نميهاي مونت. مقايسه كنيد با يافته 4

). اما مقابله كنيد با ج. كلمرد،  119. در صفحه 121تا  110، صفحات Oriens، 16 ،1963يك بررسي مقدماتي» 
»،  in Le monde iranien et l’Islam«شيعيان اماميه در ايران در دوران سلجوقيان بر اساس كتاب النقض»، «

  .(فرانسوي)51، در ص 67تا  43، صفحات 1971ژنو و پاريس، 
  .1964محمد صادق بحرالعلوم، نجف، ويرايش كتاب المحاسن، . البرقي، 5
، 1963هايي كه در «بشارة المصطفي» محمد بن ابي القاسم الطبري آورده است، نجف، . همان، مقايسه كنيد با آيه6
  .32.33م، ص  1934ش/1313ه مرتضي رازي، تبصرة العوام، چاپ اقبال، تهران. . همچنين نگاه كنيد ب276ص

7http://www.akademikmakaleler.net/ . 
  .، اتان كلبرگ، ترجمه محسن الويري2مجله پژوهش دانشگاه امام صادق (ع)، شماره . 8



 

  ٢٣ان يهودييعه پژوهي شگونه هاي  يتحليلبررسي 

نشست عدم كفايت تتبع اتـان اين در  1ه است.شدو نقد نظريه «از اماميه تا اثني عشريه» بررسي 
  كلبرگ اثبات شده است.

تا دوره امام حسن عسكري (ع) در نظريـه ؛ ادعاهاي عمده وي در اين مقاله از اين قرار است
تغيير قابل مالحظه اتفاق نيفتاد. اين نظريه در زمـان هشـام بـن حكـم  شعيه اماميه درباره امامت

دوازده امام بـه وجـود آمـده اسـت و  از صد سال نظريه پس و صورتي معين و تعريف شده يافت
برد؛ ايـن غيبـت آخرين آنها تا ظهور نهايي خود به نام و عنوان مهدي يا قائم در غيبت به سر مي

م طول كشـيد و در آن مـدت چهـار سـفير  329/941م تا  874/ 260 كوتاه يا غيبت صغرا كه از
خدا تنها تر يا غيبت كبرا كه مدت آن را نمايندگي امام را در زمين عهده دار بودند، غيبت طوالني

از  پـسسـازد. وي داند. اين نظريه است كه شيعه دوازده امامي را از اماميه نخستين ممتاز ميمي
بررسي و تحليل ايـن ادعاهـا خـارج از محـدوده  كه پردازدشيعه مي هايبابه بررسي كت ، اين ادعا

 است.نوشتار كنوني 

بـه بررسـي واژه  2» هياثناعشر اصطالح يكاربردها نينخستاتان كلبرگ در مقاله ديگر خود « 
هاي اثني عشري و زمان ظهور اين واژه پرداخته است. وي واژه اثني عشري براي شيعه را و واژه 

عمال ديگر شيعه را پيش و پس از دوره غيبت صغري بررسي كرده است. در ايـن مقالـه مورد است
 يبـرا جـي را متعـدد يهـاواژه فرق الشيعه و المقاالت اشـعري  ؛آمده كه «در دو كتاب مهم شيعه

 بـا معمـوال  ه هـافرـق  نـي ا افراد .است شده  استفاده  تبيغ از قبل دوره  در عهيش هوادار يهاگروه 
 عةيالـش  عنـوان بـه آنـان از جـا كي تنها .اندشده  يمعرف يخاص امام انيعيش اي باصحا يهاواژه 
. شيعياني كه بعد از وفات امام كاظم (ع) به امامت علي بن موسي (ع) معتقد است شده  ادي هيالعلو

  شدند به عنوان «قطعيه» نام گرفتند.
 وفـاتپس از  كه عهيش هايهفرق حيتشر با را خود نگار،كارهفرق دو هرگويد « وي در ادامه مي

 از ينـوبخت .انـدداده  انـي پا آمـده،  دـي پد م 874/ ق 260 سـال در )ع( يعسكر امام ، ازدهميامام 
. اسـت هـي امام ، ينـوبخت شـمارش در فرقـه نيدوازدهم آنها از يكي د، يگويم سخن فرقه چهارده 

 
اب و نقد نظريه)، گرد آورنده  . ر.ك: تاريخ در گذرگاه نقد، سلسله نشست هاي نقد انجمن تاريخ پژوهان (نقد كت 1

  .145.205، ص 3، شماره1388انجمن تاريخ پژوهان، جمعي از نويسندگان، موسسه انتشارات خاكريز، چاپ اول،  
  . 47.48، شماره 1380. كتاب ماه دين، شهريور ومهر ماه، 2



 

1397 ستانپاييز و زم ، 12 ه شمار ششم،  سال  ٢٤  ٢٤  

 ي (ع)عسـكر امـام معتقدنـد،  كـه يكسـان«  كنديم فيتوص گونه نيا را فرقه نيا اعضاء ينوبخت
 او نـام وپنهان بـود  پسر نيا .است نهاده  جا بر حجت عنوان به خود پس از يفرزند كرده،  وفات

 هـي ارا هـي امام وصـف در عبـداهللا بن سعد را يمشابه  وصف .بماند»  پنهان يراز همچو ستيبايم
 امـام وفـات از بعـد آمـده  دـي پد فرقـه پانزده  از فرقه نينخست هيامام يو فهرست در .است كرده 
 در هـي امام دهءـي عق كه كنندينم انيب يروشن به كدام چيه ياشعر و ينوبخت .هستند )ع(يعسكر
  1» .است تن دوازده  ائمه،  شمار

 324 و م 911 -12/ق 299يسـالها نيـب  كـه ينگـاران نحـل و مللگيرد در ادامه نتيجه مي
 چيـه  اما دهند، يم نشان امام وازده د ده يعق از يمتفاوت يآگاه زانيم اند، كرده  وفات م935-36/ق

  .اندرده بنبكار  را هيعشر ياثن اصطالح كدام
 از جـا چند در الذهب،  مروجدر ) م 965 ق 345 يمتوف(ي مسعود الحسن ابو مشهورنويسنده 

زير  عبارت در امام دوازده  به ده يعق به حيصر اشاره  نيمهمتر .است كرده  ادي االمامه اهل اي هيامام
 و سـتيب سـن در دممعت خالفت دوره  در(ع)  يعسكر امام )م 874( ق 260 سال در«  است آمده 
 كـه هـي امام هفرق از هيقطع نزد امام دوازده  از يكي است،  منتظر يمهد پدر او .درگذشت يسالگ نه

 كـار به يمسعود موجود آثار در بار كي تنها هيعشر ياثن اصطالحبنابراين  2.هستند عهيش تياكثر
 اصـطالح كـه سـتين يروشن شاهد چيهگيرد كه . بعد از اين مقدمات چنين نتيجه ميتاس رفته

  3.است شده  استفاده  يصغر بتيغ دوره  در هياثناعشر
به علت تحقيقات  است واز گلدزيهر  پسترين فرد از ميان مستشرقان يهودي معروفكلبرگ 

به زبانهاي عربـي، فارسـي و شيعه و معاصر بودن وي و همچنين ترجمه مقاالت وي  باره در زياد
برخوردار است. وي در تحقيقات خود باورهاي اصلي شيعه  يتركي استانبولي از شهرت قابل توجه 

كنـد. از ويژگـي عمـده وي مانند؛ امامت، مهدويت و مباحث فرعي آنها را بررسـي زيربنـايي مـي
جه به مباحث كالمـي باشد كه به خاطر عدم توپديدارشناسي ميتاريخي و روش استفاده از روش 

  به نتايج اشتباهي دست مي يابد. ، در اين روش و عدم آگاهي از جايگاه اصول شيعه در مذهب

 
  .65ماه، ص ومهر شهريور، دين ماه كتاب .1
  جمهور   هم و ه ياالمام من  هي القطع عند  عشر االثنا االمام و المنتظر يالمهد  ابو هو و. عبارت كتاب چنين است: 2
  عه يالش

  .65ماه، ص ومهر شهريور، دين ماه . كتاب3



 

  ٢٥ان يهودييعه پژوهي شگونه هاي  يتحليلبررسي 

  )-1950( 1حسونشيعه پژوهي سياسي و رسانه اي . 4.1

م از دانشـگاه 1964در سـال او متولد شد.  2م در شام 1950مستشرق يهودي االصل در سال 
م كارشناسي ارشد را در 1969در سال  و سه فارغ التحصيل شدعبري در رشته ادبيات عربي و فران

نامه وي در مورد بررسـي دانشگاه عبري در رشته زبان ادبيات عربي به پايان رساند. موضوع پايان
نامه م به پايان رساند. عنوان پايان1982وي دكتراي خويش را در سال  3.بودفضائل بيت المقدس 

نامه دكتري خـويش را بـه بود. پايان 4معاويه»  ارضي و نظامي ي، ا قبيله هاي سياست او «بررسي
م معلـم 1978وي در سـال  5انجـام داد. آيـالون پروفسـور زبان عبري و با نظارت استاد كيستر و

م به عنوان دانشيار در دانشـگاه 1996م پژوهشگر مهمان و در سال 1987و  1986ارشد، در سال 
  شد. هزنشستم با2008و در سال  عبري مشغول بود

ديدگاه مسلمانان در مـورد  6، در باره معاويه بن ابي سفيان؛ ين استچنآثار منتشر شده وي از 
: كالسيك تشيع و اهللا حزبو در آخر مقاله  9، موالي 8، عصر جاهليت 7، بيت المقدس: قرآن و حديث

ين روي مسايل حساس و مهـم مـرتبط ـب از يك سو توان گفت در مجموع مي 10.انتقادي نگاهي
  تحقيق كرده است. ، مسايل مرتبط با يهود و مسلمانانروي  ي ديگراز سوو شيعه و اهل سنت 

انتقادي» هنوز به زبان فارسـي ترجمـه  نگاهي :كالسيك تشيع و اهللا از آنجا كه مقاله «حزب
 كـه شـايد هاي مهم آن به طور مختصر آورده شـدنشده است، از روي متن اصلي انگليسي، نكته

باشد و بيش از اين كـه . اين مقاله در بردارنده مسائل سياسي، حزب اهللا و تشيع ميشدبا سودمند

 
1  .ISAAC HASSON 
2  .https://www.huji.ac.il/huji/eng 
3  .a critical edition of Fadā'il al.Bayt al.muqaddas of al.Wasitī 
4  .y of his Tribal, Military and Agrarian PoliciesMuhāwiya’s Rule. A Stud 
5Professor M. J. Kister and Professor D. Ayalon. . 
6  .La conversion de Mu`awiya Ibn Abi Sufyan 
7  .The Muslim view of Jerusalem: The Qur'an and Hadith.   
8  .Judham entre la Jahiliyya et l'Islam.  
9  .li dans l’kol’e musulmane sous les Umayyades premiers.Les mawa 

  . اصل مقاله از سايت «پروژه اسرائيل» منتشر شده است:   10
http://www.theisraelproject.org/atf/cf/%7B84DC5887.741E.4056.8D91.A389164BC

94E%7D/MMM.HASSON%20PRESENTATION.DOC 
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اي شبيه است. اصل مقالـه بـه زبـان يك مقاله علمي و آكادميك باشد بيشتر به يك مقاله رسانه
سپس توسط الداد پاردو به زبان عربي ترجمه شده است كه هنوز بـه زبـان فارسـي و عبري بوده 

  است. نشده  1ترجمه
فاصـله گـرفتن اجـزا و اسـاس  ، وي تالش دارد با بررسي مباني و اصول شيعه دوازده امـامي

ايدئولوژي حزب اهللا و نظريات سياسي امام خميني (ره) از مكتب تشيع را اثبات كند. وي در ايـن 
 و اهللا حـزب ايـدئولوژي از خاصـي اجـزاي مـورد در بحث مقاله اين در من گويد «هدفباره مي

اين اجزاء  بدانم خواهماست. مي كالسيك امامي/ امامي دوازده  شيعه مذهب با اصول آنها سهمقاي
هـاي جديـد  نسل براي شيعي توسط قبول قابل مذهبي سيستم هايفرمت با سازگار اندازه  چه تا

  2است؟» 
 رهبري نفوذ به كه مناطقي در و ايران به اعتقاد وي؛ در اصول مذهب شيعه دوازده امامي، در

ايـن در حـالي اسـت كـه مبـاني  3قرار دارد تغييراتي صورت گرفته است. ايران سياسي و مذهبي
شـناختي، هسـتي و شناختيمعرفت سياسي شيعه دوازده امامي و امام خميني (ره) مبتني بر مباني

را «دو رويـي» و  در ادامه به مسئله تقيـه اشـاره كـرده و آن 4عقلي، كالمي و فقهي مبتني است.
هاي حزب اهللا در مناطق سـني نشـين را از روي حيلـه و فريـب كند. فعاليت» توصيف مي«نفاق

از مسئله تقيه در كالم شـيعه درستي دهد كه وي برداشت كند. اين نشان ميمسلمانان قلمداد مي
  5دهد.ندارد. با اين پيش فرض بر ضد حزب اهللا و شيعه به نوشته خود ادامه مي

، اسـت شـده  جعـل مسلمانان و مؤمنان مصلحت جهت در تقيّه ربردكا چون حد نهائي تقيه و
 عقيده  و آرمان، جان حفظ براي تقيّه كه معنا اين نيست. به جايز آن از فراتر كه است حدّي داراي
 فلـيس الـدّم بلـغ فاذا الدّم بها ليحقن التّقيّة جعل انّما« فرمايد  (ع) مي باقر امام. است شده  تجويز
 و قتـل بـه كـار هرگـاه  پس، بماند مصون خونها اينكه براي است شده  داده  قرار هتقيّ همانا؛ تقيّة

 
  اده شده ا ست. از متن انگليسي مقاله استفهمان. .  1
  . همان.  2
  . همان.  3
  217ـ 213 ص ،15 ،ج.تابي ،خمينيونشرآثارامام تنظيممؤسسه ،تهران، امام صحيفه. ر.ك:  4
  . همان.  5
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در طول تاريخ شيعيان هيچ وقت از تقيه به عنوان حيلـه  1.» نيست روا تقيّه ديگر، كشيد خونريزي
و زبردستي و فريب ديگران استفاده نكرده اند. چون تقيه در شرائط سخت و دشوار براي حفـظ و 

  2ع شده است كه بدين وسيله هويت و هستي شيعيان حفظ شده است.جان شيعيان وض
چنين اسحاق حسون با استفاده از نظريات كلبرگ به اختالفات سني و شيعي در بـاره سـه هم

هاي شيعيان است. وي براي هاي اين مقاله استفاده از سايتپردازد. از ديگر ويژگيخليفه اول مي
ضل اهللا رهبر ايدئولوژيك حزب اهللا و طرفدار نظريات سياسي كه سيد ف اينو اثبات مدعاي خود 

  3دهد.امام خميني (ره) است به سايتهاي ايشان آدرس مي
دو مكتب و جريـان در شـيعه به وجود نكته ديگر كه وي در اين مقاله رسانه اي آورده است؛ 

ه مـي كنـد و سنتي با شيعي مدرن اشـار-عمده بين شيعي كالسيك اختالفسه به و اشاره كرده 
  چنين توضيح مي دهد:

(عج) ظهور كند ممنوع مي دانـد.  مهدي اينكه از قبل مقدس»  «جنگ سنتي جهاد: تشيع -1
كنـد ها و تبليغات مردم را به جنـگ دعـوت مـياين در حالي است كه در لبنان حزب اهللا با جزوه 

  4باشد.واكثر اين نوشته ها متعلق به حضرت امام خميني (ره) مي
نماز جمعه: شيعيان سنتي به خاطر عدم وجود شرايط امـام جمعـه كـه بايـد توسـط امـام  -2

  كنند. معصوم تعيين شود از شركت نماز جمعه خودداري مي
اعالم زمان ظهور امام زمان (عج): تشيع سنتي بر اين باورند كه امـام زمـان (عـج) قطعـا  -3

ر حالي اسـت كـه رئـيس جمهـور ايـران ظهور خواهد كرد ولي تعيين وقت صحيح نيست. اين د
نـژاد  ياحمد 5احمدي نژاد ادعا كرده است يكي دو سال آينده، امام زمان (عج) ظهور خواهد كرد.

  7كه اين موافق عقيده شيعه در مورد عدم تعيين وقت نيست. 6در اين باره اظهار نظر كرده است

 
  . 1 ح ،31وسائل الشيعه ابواب امر بمعروف باب  .  1
  . همان.  2
3Bayyināt .   
  . همان.  4
  . همان.  5
6http://isna.ir/fa/news/92062717166 .  
  بار سه حضرت  دارد، خاصي وقت) عج( زمان  امام ظهور آيا كردم سؤال ) ع( صادق  امام  از  گويد مي فضيل . 7

  الغيبة، طوسي، شيخ : ك.ر  بيشتر اطالع براي . گفتند  دروغ كنندمى  تعيين  را  آن وقت كه آنها » الوقّاتون كذب: «فرمودند
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در ايـن مقالـه است كـه  1» نگرنديم آنان به هايوهاب نو كه آنگونه ان؛يعمقاله ديگر وي «شي
رده اسـت. بـيش از به بهرتلويزيون و  يها و آمار و تحقيقات اينترنتعالوه بر منابع علمي از رسانه

اي در راستاي ايجاد اختالف بين بيشتر به مقاله سياسي، تبليغي و رسانهعلمي باشد اين كه مقاله 
وي در اين مقاله گـاه بـراي اثبـات يـك  آور اين كه شگفتمسلمانان شيعي و سني شبيه است. 

  2كند.موضوع به نظر يك شخص مجهول در يك سايت نيز استناد مي
بندي داخلي آنها و ارتباط آنها با اسحاق در اين مقاله به بررسي وضعيت سياسي وهابيها، گروه 

مسـائل جمهوري اسالمي ايران پرداخته است. يكي از ويژگي عمده اين مقاله تقسيم بندي جالب 
خود مسلمانان به اين اندازه و به ايـن شـكل مـنظم از  بين شيعي و سني است كه شايد ياختالف

  3مسائل اختالف خود آگاهي ندارند.
دارد نظريه دور شدن تشيع معاصر به ويژه بعد از پيـروزي جمهـوري  تالشوي در اين مقاله 

برساند. او مقاله خويش را بـا ايـن اسالمي ايران را از تشيع قرون سوم و چهارم هجري به اثبات 
توان اين سئوال را از خود پرسيد كه تا چه اندازه اي يك شيعه روزگار مـا كند «ميسوال آغاز مي

 پـيشاي كه در زماني توان وي را به شيعهبا هم نام قرن سوم و چهارم خود همسان است؛ يا مي
  4دانست.» زندگي كرده است، يكسان  1979انقالب ايران در سال از 

-هـا مـياز ايران به عنوان خطر سياسي و مذهبي ياد كرده سپس به رابطه شيعيان و وهـابي

پردازد. وي در اين باره به چند نكته تاكيد دارد: در واقع، از ابتداي ظهور جنـبش وهابيهـا، ايشـان 

 
  مركز سوم، چاپ  ،463 ص  گلپايگاني، صافي  اهللا لطف االثر، منتخب ؛  ق1423 االسالمية، دارالكتب تهران، ،262ص
  . طهران كتاب نشر
1Contemporary Polemics Between Neo.Wahhabis and Post.Khomeinist Shiites .

httpwww.currenttrends.orgdocLib20091005_Hasson2009.pdf 

 . مراجعه شود آدرس  اين به ) انگليسي( اصلي  متن  و بيشتر   اطالع براي 
  كه  آنگونه؛ شيعيانبه كوشش دكتر محمد رضا باراني،    مجموعه مقاالت همايش بين المللي تشيع و خاوشناسان،. 2
  .269نگرند، مترجم محمد رضا هرندي، ص  مي آنان  به  ها وهابي  نو

  .همان.  3
  . شود مراجعه  آدرس  اين به ) انگليسي( اصلي  متن و  بيشتر اطالع  . براي  4

Contemporary Polemics Between Neo.Wahhabis and Post.Khomeinist Shiites 

httpwww.currenttrends.orgdocLib20091005_Hasson2009.pdf  
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ور و مسائل جوترين دشمنان خود در نظر گرفتند، اختالف در باره صحابه زيارت قبشيعيان را كينه
بـراي اطمينـان  داند. وهابيها در مقابـل شـيعهها و شيعيان ميديگر را منشا اختالفات بين وهابي

هـاي در دسـترس بخشيدن به عملي شدن تبليغات خود به بهترين شكل ممكـن، از تمـام روش
اديـو، استفاده نمودند كه از آن جمله ميتوان از توسل آنان به روشها و ابزار فـوق مـدرني چـون ر

ها، كامپيوترها، اينترنت و اشاره كرد. وي حتي براي بد نشان دادن چهره شـيعه تلويزيون، روزنامه
به گفته دشمن سرسخت شـيعه يعنـي ابـن تيميـه دسـت مـي زنـد كـه او شـيعه را بـه عنـوان 

كند. وي براي كوبيدن شيعه از هـيچ تهمـت و افتـراء اجتنـاب دروغگوترين افراد عالم معرفي مي
كند. همان كساني كـه شـيعه را دشـمن خـود كند و در اين باره از اقوال ديگران استفاده مينمي
  بينند.مي

باشند؛ شـيعيان بـذر كند، شيعيان نزد وهابيها مانند يهود ميوي از قول وهابيها چنين نقل مي
هـا باشند كه توسط يهوديت در سرزمين زرتشتي تاسيس شده است. نووهابيها حسينهمسيحي مي

گيرند، شيعيان در واقع دنبال كنند. شيعيان روز قتل عمر را جشن ميرا به عنوان كليسا قلمداد مي
انتقام ساساني هستند، شيعيان در هنر خيانت استاد هستند. نياكـان آنـان يعنـي اهـل كوفـه، بـه 

اسلحه و هاي خود خيانت كردند، شيعيان با فراماسونها در تعدادي از معاهداتشان مربوط شخصيت
در واقـع ايـن مقالـه همـه  1مواد مخدر همكاري نمودند، مهدي (عج) شيعيان همان دجال است.

آوري كرده است. همه ادعاهـايي كـه گرد ، انداقوالي كه دشمنان شيعه در طول تاريخ مطرح كرده 
  آنها داده شده است. پاسخدر اين مقاله آمده در كتابهاي جداگانه به طور مستقل مطرح و 

  يهوديهاي دانشگاهدر شيعه پژوهي . 2

در دوره اواخر عصر عثماني يهوديان دنبـال تاسـيس دولـت يهـودي و تاسـيس دانشـگاه در 
ها سـلطان عثمـاني را متقاعـد كنـد ولـي سعي كرد با پشتيباني انگليسي 2فلسطين بودند. وايزمن

معـروف وي در حمايـت از ناموفق بود. وي با همراهي و همدلي لرد آرتور بالفور و صدور اعالميه 
 3تشكيل دولتي يهودي در فلسطين، دور جديد از زنـدگي يهوديـان در قـرن نـوزدهم را رقـم زد.

 
  .همان.  1
2 .Chaim Weizmann 
 m/ansiklopedi/israil_tarihihttp://www.turkcebilgi.co(دانشنامه تركي، تاريخ اسرائيل) . 3
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گـردد. پيش از تشكيل دولت يهودي در آنجا باز ميزماني تشكيل دانشگاهي در بيت المقدس، به 
فلسـطين  در نشست يهوديان، هرمان شپيرا پيشـنهاد تاسـيس دانشـگاهي را در م1884سال در 

در نشست يهوديان مطرح شد. چند سال بعد،  م1897 سال مطرح كرد. پيشنهادي كه بار ديگر در
ها و حمايت وايـزمن كـه خـود كرسـي تـدريس در ثر از انديشهأ گروهي از جوانان صهيونيست مت

جدي بـه عملـي كـردن انديشـه تاسـيس دانشـگاهي در  نهوگانشگاه جنوا را برعهده داشت، به د
افتادند. اين گروه كه شامل كساني چون مارتين بوبر و برتولد فيول بـود، انديشـه طـرح فلسطين 

مطـرح كردنـد. در تـالش بـراي عملـي م  1901سالدانشگاه را بار ديگر در نشست يهوديان در 
كردن چنين ايده اي، وايزمن از سلطان عثماني كه حاكميت سياسي فلسطين را در اختيار داشـت، 

و سلطان شگاهي را در فلسطين نمود كه اين پيشنهاد، مورد پذيرش باب عالي تقاضاي ساخت دان
قرار نگرفت. جدي بودن و نياز به تاسيس دانشگاهي در فلسطين باعث شد تـا در عبدالحميد دوم 

كنگـره يهـود، كميتـه اي را بـراي پيگيـري كـار تاسـيس دانشـگاه تعيـين كنـد. از  م1913سال
ايزمن و يهودا مگنس بودند اما شروع جنگ جهـاني اول مـانع از مشهورترين اعضاي اين گروه، و

  1.تحقق تاسيس دانشگاه شد
در اقدامي نمادين دوازده سنگ دانشگاه در دامنـه كـوه اسـكوپوس، منطقـه م 1918 در سال

شهر بيت المقدس، به عنوان سنگ بناي اوليه دانشگاه بنا نهاده شد. زمين ايـن  قديمي در شمال
انگليسي به نام سر جان گري هيـل  انجنگ توسط اسحاق گولدبرگ از حقوقدان دانشگاه پيش از

خريداري شده بود و يكي از زيباترين مناطق شـهر بيـت المقـدس بـود نخسـتين درس در ايـن 
  2.دانشگاه را انيشتين با بحثي درباره تئوري نسبيت و با جمالتي به زبان عبري آغاز كرد

هـاي تنها انجـام مطالعـات تحقيقـي و اعطـاي فرصـتهدف دانشگاه نخستين هاي در سال
هـايي مطالعاتي بود و كار تدريس آغاز نشده بود. سه مركز تحقيقاتي اوليه دانشـگاه، بـه بررسـي

مگـنس كـه خـود از  درباره مطالعـات يهـودي، شـيمي و ميكروبيولـوژي اختصـاص يافتـه بـود.
هـودي توجـه فراوانـي نشـان داد. در بيت المقدس اقامت گزيده بود، بـه مطالعـات ي م1923سال

 
، صص  13، شماره، 1386مطالعات اسالمي در فلسطين اشغالي، محمد كاظم رحمتي، مجله پانزده خرداد، پاييز .  1

286.319.  
  . همان.  2
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وايزيمن و گروهي ديگر به تقويت دانشگاه در بخش علـوم پايـه توجـه نشـان داد. دانشـگاه بـه 
و توسط لـرد بـالفورد در مراسـمي رسـمي بـا شـركت م 1925سال صورت رسمي در يك آوريل 

بخش مطالعات  م1924. در سال گروهي از يهوديان و فرماندار انگليسي فلسطين آغاز به كار كرد
هـاي ديگـري بـه دانشـگاه بخش مطالعات شرقي و به تـدريج بخـشم 1926 سال يهودي و در
  1افزوده شد.
شناسي، محققان يهودي تبار آلماني كـه در هاي نخست تاسيس بخش مطالعات شرقدر سال

پي سياست هاي جديد در آلمان از آن ديار گريخته بودند، حضـوري پـر رنـگ داشـتند. بـه نحـو 
يعي براي تربيت دانشجو، نياز به جذب استاد بود و براي حل ايـن معضـل، از يهوديـان آلمـان طب

كمك گرفته شد. سنت مطالعات اسالمي كه در آلمان بـه نحـو جـدي آغـاز شـده بـود و اسـالم 
  .به فعاليت و تحقيق درباره اسالم مشغول بودندروزگار نيز در آن بزرگي شناسان 

كــه در دانشــگاه فرانكفــورت آلمــان مشــغول و از اســالم  2)1931-1874( ژوزف هــورويتس
براي پنج سال و به عنوان نخستين اسـتاد مـدعو رياسـت و تـدريس شناسان يهودي آلماني بود 

پـس از او نيـز يهـودي ديگـري از دانشـگاه  3.بخش مطالعات شرق شناسـي را برعهـده گرفـت
اللغه عربي و تركي داشت، جانشـين  كه تخصص در مطالعات فقه 4فرانكفورت به نام گوتهلد ويل

  .او گرديد
هاي نخست بيشتر ارايـه خـدمات بـه بخـش تالش اوليه گروه مطالعات خاورشناسي در سال

در همين سالها دو تن از تاثيرگذارترين افـراد در . وزارت خارجه و دفاع دولت فلسطين اشغالي بود
و ماير ژاكوب قسطر در اين دانشگاه بـه بخش مطالعات اسالمي دانشگاه به نام هاي ديويد آيولن 

تربيت شاگرد پرداختند و به نحو جدي سنت مطالعات اسالمي در اين دانشـگاه را سـامان دادنـد. 
آيولن در حوزه مماليك و قسطر در بخش مطالعات سيره سنت مهمي را در اين دانشـگاه بـر جـا 

 
  . همان.  1
2Horovitz Joseph . 
بليغات اسالمي، چاپ  ر تتشكراهللا خاكرند، انتشارات دف  ه . فرهنگ كامل خاورشناسان، عبد الرحمن بدوي، ترجم3

  ، 463، قم، ص1375اول، سال 
4Horovitz Joseph .  
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  1.نهادند
نشگاه عبـري اورشـليم رخ داد و بـا تغيير مهمي در بخش مطالعات شرقي دا م1949در سال 

كوشش ديويد ايولن عالوه بر مطالعه تاريخ اسالم در قرون ميانه، توجه به مسائل معاصـر جهـان 
دو سال بعد نيز اوريـل هيـد از  2ت.اسالم به عنوان موضوع جديدي تحقيقي مورد توجه قرار گرف

م 1962. هيد خـود در سـال متخصصان زبان فارسي و تركي نيز به گروه مطالعات شرقي پيوست
تغيير ديگري در بخش مطالعات شرقي به وجود آورد و نام آن را بـه بخـش مطالعـات آسـيايي و 

هـاي دانشـگاه گسـترش يافـت. برخـي بعد از جنگ اعراب و اسرائيل فعاليت 3.آفريقايي تغيير داد
آسـيايي  ات شـرقيمطالـع  دانش آموختگان دانشگاه عبري به دانشگاههاي اروپا از جمله دانشگاه 

، تشكيل دهنده موسسه مطالعات آسيا و آفريقاي دانشگاه گانهادپنج بخش ج فرستاده شدند. لندن
ها عبارتند از: مطالعات اسالمي و خاورميانه؛ زبان و ادبيات عربي؛ عبري اورشليم است. اين بخش

  4.مطالعات هندي، ايراني و ارمني؛ مطالعات آفريقايي و مطالعات خاور دور
توان به اين افراد اشاره كرد؛ موشه شـارون تحقيقاتي كه توسط اين گروه صورت گرفته را مي

 5هاي شاخص اين گروه است. او پايان نامه خود را در باره عباسيان نوشـته و دفـاع كـرد.از چهره 
اتان گلبرگ نيز در تداوم همين سنت، در دانشگاه آكسفورد بـه تحصـيل در مقطـع بعد از موشه، 

به پايان   1971سال  در » موضع اماميه درباره صحابه« تري پرداخت و موضوع پايان نامه خود را دك
ماير ژاكوب قسطر در بخش مطالعات سيره نبوي، عالوه بر نگارش آثار فراواني نقش مهمي  6.برد

اسـحاق حسـون و  ، ميخائيـل لكـر توان بهدر تربيت شاگردان متعددي داشته كه از جمله آنها مي
  7.روبين اشاره كرد اوري

 
 ,Hebrew University of Jeruselam, Encyclopedia, Vol. 8. براي اطالع بيشتر ر.ك:  1

p.219.226.  
  .Hebrew University of Jeruselam, Encyclopedia, Vol. 8, p.219.226. ر.ك: 2
  . همان.  3
4  .i.ac.il/huji/eng/unit_faculty_e.htmhttp://www.huj 
5 .M.Sharon, The Advent of The Abbasids, Ph.D. Thesis(Hevrew), The Hebrew 

Universty, Jerusalem, 1970. 
6  .Corpus Inscriptionum arabicarum Palestinae, (Leiden, 1997, 1999, 2004)  
توسط محققان دانشگاه عبري اورشليم بنگريد به: محمد كاظم  براي گزارشي تفصيلي از مطالعات سيره نبوي.  7
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هاي هاي متعددي در حوزه م تاسيس شد و داراي دانشكده 1956در سال تل آويو نيز دانشگاه 
مركز تحقيقاتي بوده است. مهمتـرين مراكـز تحقيقـاتي  22مختلف علمي به ويژه علوم انساني و 
ز تحقيقـات مرـك  1، مركـز تحقيقـات خاورميانـه و آفريقـا ؛وابسته به دانشگاه تل آويـو عبـارت از

  .بودند 2دانشگاه حيفاو استراتژيك، 

 
رحمتي، وضعيت فعلي مطالعات سيره: بررسي كتاشناسانه، در مجموعه مقاالت همايش بين المللي سيره شناختي پيامبر  

  465.507، ص 1)، ج 1385شمسي، به اهتمام اصغر منتظر القائم (اصفهان  1385آذرماه  29و  28) صاعظم (
ين مركز را يكي از شرق شناسان وابسته به دستگاه جاسوسي اسرائيل به نام «رئوبين شيلواح» تاسيس كرده  . ا 1

است. افسر عالي رتبه اسرائيلي با نام «اسحاق ارون» در تاسيس اين مركز سهم به سزايئ دارد. ر.ك: مجموعه مقاالت  
دي و سيطره آن بر مطالعات اسالمي در غرب، ص  همايش بين المللي، تشيع و خاورشناسان، مقاله شرق شناسي يهو

100 .  
 .100. مقاله شرق شناسي يهودي و سيطره آن بر مطالعات اسالمي در غرب، دكتر فاطمه جان احمدي، ص  2
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  نتيجه

تحقيقـات  ، م كـه اولـين دانشـگاه يهوديـان در سـرزمينهاي اشـغالي بنـا شـد 1918 از سال
شد. همزمان بودن تحقيقات با تاسـيس دانشـگاه آغاز مستشرقان يهودي نيز با رويكرد آكادميك 

  نبوده است.هاي مستشرقان يهودي بي تاثير عبري قطعا در پژوهش
كـه انتسـاب  كه در بـاره تشـيع تحقيقـاتي را انجـام دادبود گلدزيهر اولين مستشرق يهودي 
مشهور وي در باره شيعه مي باشد. در دوره هاي بعدي  هايتحريف قرآن به شيعه از جمله نظريه

ام فراواني انـج  تافراد همچون ژوزف الياش، اتان كلبرگ و اسحاق حسون در زمينه تشيع تحقيقا
 امـا ، باشـداسحاق حسون به عنوان متخصص تشيع در ميان مستشرقان يهودي مـيگرچه دادند. 

در برخـي هاي خاص و پـژوهشها و نظريهو اراهي ديدگاه گلدزيهر با ادامه دادن راه اتان كلبرگ 
رسد به نظر مي .ايجاد كردنقطه عطفي در زمينه شيعه پژوهي موضوعات مهم و كمتر توجه شده، 

«از اماميـه تـا اثنـي ماننـد مقالـه مه و بررسي مقاالت وي در جوامع اسالمي در بـاره شـيعه ترج
  .نقش مهمي داشته استشهرت وي  در «حديث شيعي»  و «واژه رافضي» هاي و مقالهعشريه» 

از نزديك شرقيان و مسلمانان به خاورميانه براي شناخت گلدزيهر سفرهاي مطالعات و فرايند 
هـاي فرقـههـاي در زمينـه مناسـبتدقيـق آشـنايي ست تا همنواديدارشناسي پ با روشاست كه 
 هايي ماننـد؛و از اين جاست كه پژوهشهاي او در زمينه را بيابدو مسايل كليدي بين آنان اسالمي 

  است.بسيار معنادار اختالف بين شيعه و سني، تقيه، مفاهيم اهانت آميز 
و بـه ويـژه گروگانهـاي آمريكـايي در ايـران  مسـائل سياسـي ورود بهژوزف الياش به خاطر 

د، اما در مسايل علمي به دليل اين كه نظريه و ديدگاه جديـد و خاصـي مطـرح جايگاهي پيدا كر
از  پـسدارد نظريه دور شدن تشيع معاصر بـه ويـژه  تالش ايوي در مقاله .، شهرتي نداردنكرده 

و چهارم هجري به اثبـات برسـاند و ايـن ايران را از تشيع قرون سوم در اسالمي انقالب پيروزي 
تا چه اندازه اي يك شيعه روزگار ما با هم نام قرن سـوم و چهـارم « كه كند پرسش را مطرح مي

اي كه در زماني پيش از انقالب ايران در سال توان وي را به شيعهخود همسان است؛ يا حتي، مي
  زندگي كرده است، يكسان دانست.»  1979

به عنوان خطر سياسي و مذهبي را ايران يهودي،  پژوهاناين شيعه اري از بسياز سوي ديگر 
هـاي درباره شيعه و تندرويبه چند نكته حسون د. نپردازها ميبه رابطه شيعيان و وهابي دانسته و
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جوترين دشمنان خود در نظر شيعيان را كينهآنان از ابتداي ظهور جنبش وهابيها،  ؛تاكيد داردسني 
ها و اختالفات بين وهابيسرچشمه ختالف در باره صحابه زيارت قبور و مسائل ديگر را ا و گرفتند

  داند.شيعيان مي
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  :و مĤخذ فهرست منابع

  :هاباالف. كت

شكراهللا خاكرنـد، مركـز مطالعـات و مترجم عبد الرحمن، فرهنگ كامل خاورشناسان، بدوي، 
  .1375تحقيقات اسالمي، قم، 

  .1964د صادق بحرالعلوم، نجف، المحاسن، ويرايش محمبرقي، 
  .روتيب چاپ ، يكيبعلب ريمن و فارس نيام ترجمم اإلسالمية،  الشعوب خيتار ، ، كارلنابروكلم

انتشـارات شـيعه  ، قمي، محمود، تصوير امامان شيعه در دائره المعارف اسالمتقي زاده داوري، 
 .1385شناسي، چاپ اول، 

، 1375، چـاپ اول، اسـان، انتشـارات چـاپخشنقـد آثارخاورشنمصـطفي، حسيني طباطبائي، 
  .تهران

غالم احياء، شيعه و شيعه پژوهان، زير نظر دكتر عبـاس احمدونـد، انتشـارات شـيعه حسيني، 
  .، قم1387شناسي، تابستان، 

  .م1934ش/1313العوام، چاپ اقبال، تهران.  مرتضي، تبصرة رازي، 
  .1963محمد بن ابي القاسم، بشارة المصطفي، نجف، طبري، 
ترجم صـدر بالغـي، تهـران، حسـينيه ارشـاد، ممحمد، محاكمه گلدزيهر صهيونيست، غزالي، 

  ، تهران. مقدمه.1363
رسـول  و سيد على قرائىاتان، كتابخانه سيد بن طاووس و احوال و آثار او، مترجمان كلبرگ، 

  .1371، قم ، كتابخانه آيةاهللا العظمى مرعشى نجفى، ناشر جعفريان
العقيده و الشريعه في االسالم، ترجمه عربـي يوسـف موسـوي و ديگـران، اس، گلدزيهر، ايگن

  .1959، دار الحديثه، مصر، 218ص
  دكتر علي نقي منزوي، تهران، بي تا. ، اسالم درباره  يدرسهايايگناس، ، هرزيگلد
 ، ييطباطبـا ناصـر ديـس  تـرجمم مسـلمانان،  انيم در يريتفس يهاشيگراايگناس، ، هرزيگلد
  .اول چاپ ققنوس،  انتشارات تهران،  ، يازيا يمحمدعل ديس ياشحو و مقدمه

متـرجم و ويراسـتار عبـدالرحمن  التراث اليوناني في الحضـاره االسـالميه، گلدزيهر، ايگناس، 
  .1980، دارالقلم، ، چاپ بيروتبدوي
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  و پايان نامه: ب. مجالت

  .10، شماره 1385احمد صالح، فصلنامه پانزده خرداد، بهنسي، 
شرق شناسـي يهـودي و سـيطره آن بـر مطالعـات اسـالمي در غـرب، فاطمه، دي، جان احم

مجموعه مقاالت همايش بين المللي تشيع و خاورشناسان، به كوشـش دكتـر محمدرضـا بـاراني، 
  انتشارات خاكريز.

گـري و پديدارشناسـانه بـه مبـاني اعتقـادي محمدعلي، خاورشناسان و نگاه تاريخيچلونگر، 
  .1388ش بين المللي، تشيع و خاورشناسان، ت همايتشيع، مجموعه مقاال 
  ، ايسپارتا.2003ميرل، مجله داور، اسماعيل، اروپا و اسالم، دانشگاه سليمان دحقي گوكسوي، 
، تشيع نگاري و خاورشناسان، مجموعه مقاالت همايش بين المللي، تشـيع و خاكرند، شكراهللا

  .1388، قم، چاپ اول، خاورشناسان
  ه المشرق، القاهره.لالمدرسه اليهوديه في االستشراق، مجله رسا ، مدخليفه حسن، مح

فهرست مطالعات شيعي به زبانهاي اروپا، مجله كتاب ماه دين، شـماره رحمتي، محمد كاظم، 
  .57، ص 78-79

، 1386 پـاييز، خرداد پانزده  مجله، اشغالي فلسطين در اسالمي مطالعات، كاظم محمدرحمتي، 
  .13، شماره 

 ور ويكتاب ماه ديـن، شـهرمحمد كاظم، نخستين كاربردهاي اصطالح اثني عشريه، رحمتي، 
  .48-47، شماره 1380مهرماه، 

دائره المعارف اسالم بـا تاكيـد  تاثير گفتمان يهودي بر تدوين مقاالت تاريخيداود، رنجبران، 
  .1393، دانشگاه معارف اسالمي، دفاع در خرداد بر سيره نبوي

  .1599شماره مقاله،  ندگاني ايگناس گلدزيهر، مجله آثار قديمي، زحسين، ساري كايا، 
دانشگاه امام صادق (ع)،  كلبرگ، اتان، نظريه از اماميه تا اثني عشريه، نشريه دين و ارتباطات

  محسن الويري.دكتر ترجم م، 2شماره ، 1374زمستان 
  .8مجله انتظار شماره مهدويت از ديدگاه مستشرقان، حمود، ممتوسل، 

  تركي استانبولي:كتابهاي . ج
(ترجمـه از زبـان تركـي  .2007 آنكارا،  دانشگاه  ، 2 ص عه، يش اول دوره  ريتفاس اسالن، حبيبو، 

  استانبولي توسط نگارنده)
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  .6ابراهيم، مجله معرفت، گلدزيهر، شماره خطيب اغلو، 

  د. سايتها:
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http://www.marife.org/ 
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