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از  فهرستی  گردآوری  معنای  به  کتابشناسی  چکیده: 
اطالعات  خاص،  موضوع  یک  در  علمی  نوشتارهای 
را  نظر  مورد  حوزه  در  موجود  دانش  سطح  از  گسترده ای 
ارائه  به  حاضر  نوشتار  در  نویسنده  می دهد.  دست  به 
حسین  امام  پیرامون  انگلیسی زبان  علمی  آثار  از  گزارشی 
)ع( که در غرب به رشته تحریر درآمده اند، همت گمارده 
 838 پژوهش  این  در  بررسی شده  آثار  مجموعه  است. 
عنوان   62 و  کتاب  عنوان   300 مقاله،  عنوان   476 شامل  داده 
داده ها  این  می باشد.  ارشد  کارشناسی  و  دکتری  پایان نامه 
از  استفاده  با  و  شده  منتشر  دیجیتالی  یا  چاپی  شکل  به 
و  گردیده اند  استخراج  گوناگون  منابع  از  کتابخانه ای  روش 
نوشتار حاضر با نگاه توصیفی به بررسی جنبه محتوایی 
در  کلیدی  گان  واژ منابع،  در  مطرح شده  موضوعات  و 
مطالعات حوزه حسینبی و شناسایی نویسندگان فعال در 

موضوعات مرتبط با سیدالشهدا و ... می پردازد.

کلیدواژه : کتابشناسی، آثار علمی، آثار غربی، امام حسین 
)ع(، غرب، سیدالشهدا، نوشتارهای علمی.
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زهرا جعفری  کارشناس ارشد علوم ارتباطات



ير عن البحوث املدّونة يف الغرب عن اإلمام احلسني عليه السالم تقر
زهراء جعفري

اخلالصـة: املقصـود بالفهرسـة املكتبّيـة هـي عملّيـة إعـداد فهرسـت 
للمدّونـات العلمّيـة يف أحـد املواضيـع اخلاّصـة، وهي توّفـر معلومات 

واسعة عن الواقع العلمي املوجود يف امليدان العلمي املقصود.
وقـد بـذل الكاتـب يف املقـال احلـايل جهـده يف إعـداد فهرسـت عـن 
ّيـة يف العـامل الغـريب حـول اإلمـام  فـات العلمّيـة باللغـة اإلجنليز

ّ
املؤل

احلسني عليه السام.
 
ً
 واآلثـار املذكـورة يف هـذا املسـرد التوثيـي يبلـغ عددهـا 838 عنوانـا

تتوّزع عى النحو التايل: 476 عنوان مقالة، و  300 عنوان كتاب، و  
62 عنوان رسالة دكتوراه أو ماجستير.

ين إّما مطبوعًة أو مبلّفات رمقّية يف شبكات  وقد صدرت هذه العناو
سلوب املكتيب من مصادر 

ُ
املعلومات، ومّت استخراجها وتميعها باأل

خمتلفة.
أّمـا املقـال احلـايل فيقـوم مـن خـال املنظـار التوصيـي بالبحـث يف 
املضامني واملواضيع املذكورة يف تلك املصادر، واملفردات األساسـّية 
يـف بالكّتـاب الناشـطني يف  يف حبـوث القضّيـة احلسـينّية، مـع التعر

جمال البحوث ذات الصلة بسّيد الشهداء عليه السام.
بّيـة،  فـات الغر

ّ
فـات العلمّيـة، املؤل

ّ
 املفـردات األساسـّية: املسـرد، املؤل

اإلمـام احلسـني عليـه السـام، الغـرب، سـّيد الشـهداء، املدّونـات 
العلمّية.

A Report on Works about Imam Hussain 
Written in the West
Zahra Jafari
Abstract: The bibliography, which is the 
compiling of a list of scholarly writings on a 
particular subject, provides extensive informa-
tion available in the field. In the present article, 
the author has attempted to present a report 
on English-language scientific works about 
Imam Hussein (as) that have been written in 
the West. The collection of works reviewed 
in this research includes 838 data including 
476 articles, 300  books and 62 Ph.D. and 
master&#39;s theses. These data have been 
published in print or digitally and have been 
extracted from various sources using a library 
method and checks the contents and subjects 
mentioned in them, it also introduces the active 
authors in this field.
Keywords: Bibliography, scientific works, 
Western works, Imam Hussein (AS), West, 
Sayyid al-Shuhadā, scientific writings.



184  آینۀ پژوهش
سال سی ویکم، شمارۀ چهــــــارم، مهـــــروآبـــــان 1399

مقــــــــــــــــــاله
گزارشی از مطالعات مکتوب حوزه حسلننی  در غرب )2020-1678( 53

گـردآوری فهرسـتی از نوشـتارهای علمـی در یـک موضـوع خـاص، نه تنهـا بـرای  کتابشناسـی1 بـه معنـای 
گسـترده ای از  پژوهشـگران مفیـد بـوده و مانـع هدررفـت وقـت آنـان در مسـیر تحقیـق می شـود، اطالعـات 
گـزارش و بررسـی آثـار  سـطح دانـش موجـود در حـوزۀ مـورد نظـر نیـز بـه دسـت می دهـد. پژوهـش حاضـر بـه 
کار محققان در  علمی غربی دربارۀ امام حسـین)علیه السـالم( پرداخته اسـت.2 این امر عالوه بر تسـهیل 
کاسـتی ها و  مطالعات اسـالمی و شـیعی، سـیر تحقیقات حوزۀ حسـینی در سـطح جهانی را مشـخص و 

نقاط قوت مطالعات انجام شده را روشن می کند.

البتـه پیـش از ایـن نیـز تحقیقاتـی در زمینه های مشـابه همچون عاشـوراپژوهی به رشـتۀ تحریـر درآمده اند، 
گرفته است، به موضوع  که بر مبنای حدود هشتصد رکورد شکل  ولی هیچ یک به گستردگی این جستار 

پیش رو نپرداخته اند. برای نمونه:

در مقالـۀ »نگاهـی بـه عاشـورا پژوهـی در غـرب«، اثر عبدالحسـین حاجی ابوالحسـنی و محمد نوری چند 
مستشرق و تعداد اندکی از آثار مربوط به حوزۀ حسینی به زبان انگلیسی به اختصار معرفی شده اند.

کامل تـر بـا عنـوان »عاشـورا پژوهـی در غـرب«، غـالم احیـا حسـینی آثـار عاشـورایی بـه زبـان  در تحقیقـی 
کرده است، تنها آثار سدۀ اخیر را شامل  ی بررسی  که و کرده است، اما بازۀ زمانی ای  انگلیسی را مطالعه 

می شود.

کسـفورد3 ذیـل موضوعاتـی همچـون محـرم،4 عاشـورا5 و امـام حسـین)علیه  کتابشناسـی آ در مجموعـۀ 
السـالم(6 منابع معتبری در حوزۀ حسـینی معرفی شـده اند که بیشـتر شـامل آثار معروف و برجسـته در این 

زمینه هستند.

و  آثـار مستشـرقان  اسـالم  تـراژدی جهـان  بـا عنـوان  کتـاب سـه جلدی خـود  در  محسـن حسـام مظاهری 
السـالم(  علی)علیهمـا  حضـرت  مـواردی  در  و  حسـین  امـام  بـرای  عـزاداری  دربـارۀ  را  سفرنامه نویسـان 
کـرده اسـت، ولـی تمرکـز ایـن کتاب تنها بر عزاداری شـیعیان در ایران اسـت و عالوه بر  گـردآوری و تحلیـل 

کادمیک ندارند.7 یخی، محتوای آ این بسیاری از نمونه های آن با وجود ارزش تار

1. Bibliography.
کادمیک حوزۀ حسـینی بـا حمایت مالـی و معنوی مؤسسـۀ فرهنگی هنری  2. ایـن مقالـه بـر اسـاس یـک تحقیـق گسـترده دربـارۀ منابـع آ

که به صورت اثری مستقل منتشر خواهد شد. یتون نگاشته شده است  ز
3. Oxford bibliographies.
4. Muharram.
5. Ashura.
6. Imam Hussain.
ری گزارش های مستشـرقان از عزاداری شـیعیان ایـران پرداخته اند  7. پیـش از محسـن حسـام مظاهری، مطالعـات دیگـری نیـز بـه گـردآو
یسـان خارجـی« نوشـتۀ جـواد  یـان و »آییـن عـزاداری از نـگاه سفرنامه نو کـه »سـوگوارۀ محـرم در سـفرنامه های خارجـی« اثـر رسـول جعفر

نظری مقدم از آن جمله اند.
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کنـار آثـار مربـوط بـه  عبـاس احمدونـد در مقالـۀ خـود بـا عنـوان »گـذری بـر مطالعـات شـیعی در غـرب« در 
کرده است. شیعه شناسی، نام چند اثر دربارۀ سّیدالشهداء)علیه السالم( را نیز ذکر 

مجموعـه آثـار بررسی شـده در ایـن پژوهـش 838 داده شـامل 476 عنـوان مقالـه، 300 عنـوان کتاب و 62 
عنـوان پایان نامـۀ دکتـری و کارشناسـی ارشـد اسـت. ایـن داده ها به شـکل چاپـی یا دیجیتالی منتشـر و با 
گـون8 اسـتخراج شـده اند و نوشـتار حاضـر با نـگاه توصیفی به  اسـتفاده از روش کتابخانـه ای از منابـع گونا
گـزارش آنهـا می پـردازد. در ایـن بیـن چندیـن کنفرانـس بین المللـی مرتبـط بـا مطالعـات حوزۀ حسـینی در 

که به دلیل مکتوب نبودن بررسی نمی شوند. غرب نیز شناسایی شد 

در ایـن تحقیـق تمرکـز اصلـی بـر منابـع انگلیسـی زبان اسـت، ولـی تعـدادی از آثـار بـه زبان هـای آلمانـی، 
گـردآوری مطالب تنها  ک  فرانسـوی، ترکـی اسـتانبولی، ایتالیایـی و هلنـدی نیـز بررسـی شـده اند. البته مال
کادمیـک و نـگاه علمـی اثـر مدنظـر بـوده اسـت. بنابرایـن از بسـیاری از  زبـان نبـوده و در وهلـۀ اول جنبـۀ آ
یجـی یـا خطبه هـا و ادعیـۀ ترجمه شـده بـه زبـان انگلیسـی چشم پوشـی شـده اسـت.  کتـب و مقـاالت ترو
که اثر، مستقیم یا غیرمستقیم به سیدالشهداء)علیه  منظور از مربوط بودن آثار به حوزۀ حسینی آن است 
که تنها اشاره ای مختصر به موضوع دارند، از دایرۀ تحقیق حاضر  السالم( پرداخته باشد، از این رو آثاری 
کـه در موضوعـی غیرمرتبـط نگاشـته شـده اند، امـا در بخشـی از آنهـا بـه  خارج انـد. همچنیـن داده هایـی 
شـکلی برجسـته، مثـاًل بـا عنوانـی مسـتقل بـه مطالـب مربـوط بـه حضرت)علیـه السـالم( پرداختـه شـده 

است، وارد این پژوهش شده اند.

طبقه بندی آثار بر اسـاس سـال انتشـار و مشـاهدۀ فراوانی داده ها در دهه های مختلف روشـن می کند که 
کـه بیش از  بـا گذشـت زمـان آثـار بیشـتری بـه زبـان انگلیسـی در حـوزۀ حسـینی منتشـر شـده اند؛ به طوری 
نیمـی از داده هـای یافت شـده در دهـۀ اخیر به چاپ رسـیده اند. این افزایش تصاعـدی تعداد آثار، نه تنها 
متأثر از تخصصی شدن شیعه پژوهی در غرب است، می تواند ناشی از افزایش امکانات و سرعت انتشار 
و در دسترس بودن پژوهش ها در پایگاه های آنالین باشد. هر چند از نظر برخی این روند روبه رشد، ارتباط 

گسترش حرکت های انقالبی در جهان اسالم با الهام از واقعۀ عاشورا دارد.9 مستقیمی با 

کـز نشـر و آثـار قدیمی تـر در رابطـه بـا امـام  یخـی، امـکان شناسـایی مرا  از سـویی دیگـر ایـن طبقه بنـدی تار
کتاب بررسی شـده در پژوهش  حسـین)علیه السـالم( را نیز به دسـت می دهد. در این راسـتا قدیمی ترین 
تاورنیـه10  ایـران پرداختـه، سـفرنامۀ  روز عاشـورا در  برگـزاری مراسـم  بـه نحـوۀ  آن  نویسـنده در  کـه  حاضـر 

کـه پیـش از ایـن در ایـن حـوزه  8. در تحقیـق حاضـر عـالوه بـر مراجعـۀ کتابخانـه ای و بررسـی مسـتقیم آثـار معرفی شـده در منابـع دیگـری 
 Google scholar, Google books, Oxford کلیـدواژه ای در پایگاه هـای داده هـای آنالیـن همچـون نگاشـته شـده اند، جسـت وجوی 

bibliographies, Academia, Library Genesis, Ketabpedia, Archive و clisel نیز برای  استخراج رکوردها انجام شده است.
9. حاجی ابوالحسنی، عبدالحسین و نوری، محمد، »نگاهی به عاشوراپژوهی در غرب«، ص 50.

10. Tavernier, Jean-Baptiste, “The six voyages of John Baptista Tavernier”, Printed for R.L. and M.P.
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بـه  را  کتـاب خـود، عنوانـی13  »ایـران«  تاورنیـه در بخـش  اسـت.12  انگلسـتان  در   167811 در  چاپ شـده 
عزاداری امام حسین)علیه السالم( اختصاص داده و مشاهدات خود را از نحوۀ برگزاری تعزیه، حاالت 
کرده اسـت. همچنین در جلد سـوم  گزارش  ظاهری عزاداران و سـخنرانی فرد روحانی در حضور پادشـاه 
که در سـال 1774 به زبان آلمانی در روسـیه چاپ شـد،15 اطالعاتی  گملین14  گوالیب  سـفرنامۀ سـاموئل 
کیفیـت تکایـا در مناطـق شـمالی ایـران بـا عنـوان  دربـارۀ رسـوم عـزاداری و روضه خوانـی در روز عاشـورا و 
 ”Ashura“17 فسـتیوال محـرم ارائـه شـده اسـت.16 یکـی دیگـر از قدیمی تریـن رکوردهای ثبت شـده مدخـل
گز18 در واژه نامۀ اسالم19 است. این واژه نامه دایرة المعارفی است  نوشته شده به وسیلۀ توماس پاتریک ها
در باب عقاید، مراسـم، فرهنگ و واژگان اعتقادی دین اسـالم که در سـال 1885 در انگلسـتان به چاپ 
یلـر بنجامین21 اسـت که در سـال 1887 طی یک  رسـیده اسـت.20 نمونـۀ قدیمـی دیگـر از سـاموئل گریـن و
کتـاب خـود بـه نـام »ایـران و ایرانیـان« 23بـه موضـوع تعزیـه و مراسـم مـاه محـرم در ایـران  فصـل مجـزا22 در 

پرداخته است.24

در میـان پایان نامه هـا نیـز قدیمی تریـن رکـورد ثبت شـده در پژوهش حاضر، پایان نامـه ای با عنوان »رمز و راز 
کـه در سـال 1916 توسـط ایـوار السـی 26در مقطـع  محـرم در میـان ترک هـای قفقـاز در آذربایجـان«25 اسـت 
گردیده است.  کتاب نیز چاپ  دکتری دانشگاه هلسینکی27 کشور فنالند نوشته شده و بعدها در قالب 

رنیه بین سـال های 1632 تا 1668، شـش سـفر به ایران داشـته و نخسـتین بار سـفرنامۀ خود را در سـال 1676 و به زبان فرانسـوی با  11. تاو
کرده اسـت. در نوشـتار حاضر، به چاپ انگلیسـی این اثر  مراجعه  عنوان »de Jean-Baptiste Tavernier Les Six Voyages« چاپ 

شده است.
زی آن در نظر گرفت، اما در فضای قرون گذشته، این شیوۀ   کادمیک به معنای امرو یسی را نتوان تحقیق آ 12. هر چند شاید سفرنامه نو

پژوهشی به شمار می رفته است. نگارش نوعی نوشتار
13. Chapter VII: Of the Religion of the Persians, of The great feast of Hocen and Hussein.
14. Samuel Gottlieb Gmelin.
15. “Reise durch das nordliche Persien”, Academie der Wiss.
یلـم فلـور )Floor, Willem)،بـا عنـوان  گملیـن بیـن سـال های 1768 و 1772 دو بـار بـه ایـران سـفر داشـته و سـفرنامۀ او بـه وسـیلۀ و  .16
»Travels through northern Persia 1770-1774« به زبان انگلیسی به چاپ رسیده و غالمحسین صدری افشار نیز آن را با عنوان 

کرده است. »سفر به شمال ایران« به فارسی برگردان 
17. عاشورا.

18. Thomas Patrick Hughes.
19. A dictionary of Islam.

.W. H. Allen & co 20. انتشارت
21. Samuel Greene Wheeler Benjamin
22. Chapter 13: The Sheahs and the Tazieh.
23. “Persia and the Persians”, Uk: J. Murray.
یسـنده یـک سـال پیـش از آن در مقالـه ای بـا عنـوان »Passion Play of Persia« یـا »نمایـش مصائـب در ایـران« کـه در سـال  24. همیـن نو
پـر )Harper's magazine, LXXII( در ایـاالت متحـده بـه چـاپ رسـیده، بـه معرفـی نمایـش آیینـی بـا موضـوع  1886 در ماهنامـۀ هار

شهادت امام حسین علیه السالم( پرداخته است.
25. “The Muharram mysteries among the Azerbeijan Turks of Caucasia: an academical dissertation”.
26. Ivar Lassy.
27. University of Helsinki.
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گزارشـی از زندگانی امام حسـین)علیه السـالم(، حرکت ایشـان به سـمت  نویسـنده در این اثر ضمن بیان 
کربال و وقایع روز عاشورا، نحوۀ عزاداری شیعیان قفقاز در دهۀ اّول ماه محرم، مراسم روز عاشورا و اربعین 
کـرده و بـه قرین بـودن نـوروز بـا مـاه محـرم و تفـاوت فرهنگی شـیعیان و اهل سـنت در  حسـینی را توصیـف 
ی همچنین در قسمت پایانی اثر خود، ماه محرم در ایران، هند و مدیترانه  این منطقه پرداخته است. و
کارشناسی ارشد دانشگاه  کرده است. پایان نامۀ قدیمی بعدی مربوط به سال 1951 و مقطع  را نیز بررسی 
که توسـط اسـتنلی براش29 و با عنوان »حسـین ]علیه السـالم[ ناجی شـیعه: تحلیلی از  گو28 اسـت  شـیکا

مراسم یادبود محرم«30 نگاشته شده، اما متنی از آن در دسترس نیست.

بـا بررسـی داده هـای یافت شـده می تـوان نویسـندگان فعـال در موضوعـات مرتبـط بـا سیدالشـهداء)علیه 
و  اسـالمی  مطالعـات  اسـتاد  چلکوفسـکی،31  پیتـر  نویسـنده  پرکارتریـن  کـرد.  شناسـایی  نیـز  را  السـالم( 
خاورمیانه در دانشگاه نیویورک32 با پانزده عنوان کتاب و مقاله در حوزۀ حسینی است. پس از او، دیوید 
یلیـام اورمـن بیمـن35 پژوهشـگر  پینالـت،33 اسـتاد ادیـان و مطالعـات اسـالمی دانشـگاه سـانتا کالرا34 و و
کرسـی مردم شناسـی در دانشـگاه مینـه سـوتا36 هـر یـک بـا ده اثـر مربـوط بـه امـام حسـین)علیه  و صاحـب 
کامـران اسـکات آقایـی37 اسـتاد  بـه شـمار می رونـد. همچنیـن  السـالم( از مؤلفـان پـرکار در ایـن زمینـه 
ُنـه عنـوان39 و محمـود ایـوب40 محقـق لبنانـی و اسـتاد  مطالعـات خاورمیانـه در دانشـگاه تگـزاس38 بـا 
شـیعه پژوهی دانشـگاه جـورج تـاون41 بـا هشـت عنـوان اثـر42 مربـوط بـه امـام حسـین)علیه السـالم( از دیگر 

نویسندگان فعال در این حوزه هستند.

از سمت وسـوی  گاهـی  آ بـرای  راهنمـای خوبـی  و مقـاالت،  کتـب  بـه موضوعـات مطرح شـده در  توجـه 
مطالعات صورت گرفته در غرب است. بر اساس بررسی صورت گرفته از 300 جلد کتاب گردآوری شده 

28. Chicago University.
29. Stanley Brush.
30. Husain, the Shiite Savior: an Analysis of the Muharram Commemoration.
31. Peter Chelkowski.
32. New York University.
33. David Pinault.
34. Santa Clara University.
35. William Orman Beeman.
36. Minnesota.
37. Kamran Scot Aghaie.
38. University of Texas.
 Husayn and Zaynab: Models for Social and Political Movements“ ین شامل پایان نامۀ مقطع دکتری وی با عنوان 39. این عناو

in Modern Iran” نیز است.
40. Mahmoud M. Ayoub.
41. Georgetown University.
 Redemptive Suffering in Islam: A Study of the Devotional Aspects of“ 42. یکی از این آثار، پایان نامۀ مقطع دکتری او با عنوان

Ashura’ in Twelver Shi’ism‘” است.
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کـه موضـوع  در ایـن پژوهـش، 112 جلـد آن بـه شـکل مسـتقیم بـه حـوزۀ حسـینی مربوط انـد، بدیـن معنـا 
محوری و بخش اعظم محتوای آنها دربارۀ امام حسین)علیه السالم( است. در این میانه بیش از 30 اثر 
یخی و اجتماعی پرداخته اند. نزدیک به 25 عنوان کتاب در باب شخصیت  به واقعۀ عاشورا از منظر تار
سیدالشـهداء)علیه السـالم( و زندگانی ایشـان نگاشـته شـده  اسـت، حدود 20 جلد کتاب عزاداری بر آن 
کرده اند و 7 اثر نیز ترجمه هایی از مقاتل  حضرت و نمایش های آیینی در نقاط مختلف جهان را بررسی 
می باشـند. سـایر کتاب هایـی کـه به طـور مسـتقیم در حـوزۀ موردنظر نوشـته شـده اند، موضوعاتی همچون 

ی اربعین را دربرمی گیرند. کیفیت حسینیه ها و پیاده رو ادبیات عاشورایی، دانشنامه های عاشورایی، 

کـه به شـکل مسـتقیم یا غیرمسـتقیم به سیدالشـهداء)علیه السـالم(  کثـر کتاب هـا و مقاالتـی  به طورکلـی ا
مربوط اند، در زمینه های مطالعات اسـالمی و شـیعه پژوهی نگاشـته شـده اند. بسـیاری از آثار نیز به حوزۀ 
مطالعـات فرهنگـی و به طـور خـاص، ایران پژوهـی تعلـق دارنـد و در آنهـا معمواًل به مناسـک مربـوط به ماه 

محرم در نقاط مختلف ایران و جهان و نمادهای هنری عاشورا پرداخته شده است.

تعداد کمتری از مطالعات نیز از جنبه های سیاسی، اجتماعی و ادبی به مسئلۀ قیام امام حسین)علیه 
السـالم( نگریسـته اند یـا در حـوزۀ مطالعـات زنان می گنجنـد. در این بین برخی از موارد، شـخصیت های 
حضـرت  السـالم(،  عباس)علیـه  حضـرت  علیهـا(،  اهلل  ینب)سـالم  ز حضـرت  همچـون  عاشـورایی 
کرده و رکوردهای انگشت شماری از  علی اصغر)علیه السالم(، حضرت شهربانو و مختار ثقفی را بررسی 

کرده اند. یست مطالعه  ی اربعین را در حوزۀ سالمت و محیط ز پیاده رو

مطالعـات  زمینه هـای  و  جریان هـا  دربـارۀ  خوبـی  اطالعـات  نیـز  یافت شـده  تزهـای  محتـوای  بررسـی 
دانشـگاهی در حـوزۀ حسـینی فراهـم مـی آورد. بـر اسـاس ایـن پایان نامه هـا که بیـش از نیمـی از آنها متعلق 
ی آن  کادمیای غربی رو به مقطع دکتری هسـتند، مسـئلۀ عمده ای که دانشـجویان رشـته های مختلف آ
که معمواًل شامل موضوع تعزیه43 و  تحقیق نموده اند، هنر شیعی با حدود 15 عنوان پایان نامه بوده است 
المان های نمایشـی ماجرای عاشوراسـت. مبحث عزاداری نیز به  اندازۀ تعزیه در پایان نامه ها مورد توجه 
یشـه ها و سـنت های عزاداری در کشـورهای مختلفـی مثل ایران،  بـوده اسـت. ایـن پژوهش هـا عمدتـًا به ر

کستان، عراق و آذربایجان پرداخته اند. لبنان، هند،44 پا

کید بـر ماجرای عاشـورا را در حوزه های  در مرتبـۀ بعـدی، حـدود پانـزده پایان نامـه نقـش مذهـب تشـیع با تأ
کـه بیشـتر آنهـا به انقالب اسـالمی ایـران پرداخته انـد. حدود هفت  سیاسـی و اجتماعـی بررسـی می کننـد 
یـخ صـدر اسـالم، تفاوت هـای شـیعیان و اهـل سـنت و مقتل امام  یخـی همچـون تار پایان نامـه  از منظـر تار

کشور ایران پرداخته اند. 43. اغلب این پژوهش ها به تعزیه و نمایش های آیینی در 
44. در حوزۀ رسوم شیعی در هند، تمرکز اصلی مطالعات بر شهر لکهنو )Lucknow( بوده است که می تواند ناشی از کثرت شیعیان 

این شهر باشد.
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حسین)علیه السالم( و شش پایان نامه از منظر عقیدتی به معنای عقاید شیعیان در کشورهای مختلف 
و مسئلۀ شهادت در مذهب تشیع به حوزۀ حسینی نگریسته اند. باقی پژوهش ها نیز شخصیت و نقش 
ینب)سـالم اهلل علیهمـا(، فرهنـگ زنـان شـیعه در مناطـق مختلـف و ادبیـات  امـام حسـین و حضـرت ز

کرده اند. شیعی شامل اشعار آیینی و مراثی به زبان های مختلف رامطالعه 

بر اساس بررسی صورت گرفته، اغلب پایان نامه های موجود به طور مستقیم به امام حسین)علیه السالم( 
مربـوط هسـتند و فقـط حـدود بیسـت پایان نامـه بـه شـکل غیرمسـتقیم بـه حـوزۀ حسـینی پرداخته انـد؛ بـه 
که تنها در بخش هایی از آنها به موضوعات مربوط به سیدالشـهداء)علیه السـالم( اشـاره شـده  این معنا 

است.

کـه در موضوع  عـالوه بـر جنبـۀ محتوایـی، ایـن داده هـا از بعـد ترمینولـوژی نیـز قابل بررسـی اند؛ به این معنا 
کـه عمدتـًا بـه زبـان انگلیسـی بوده انـد بـا امالهـای مختلـف مـورد مطالعـه قـرار  کلیـدی  مـورد نظـر، واژگان 
گرفته اند. ارزش بررسـی این َاشـکال نوشـتاری از آن جهت اسـت که مشخص شود جست وجوی هر یک 
کلیـدی در مطالعـات حسـینی بـه چـه  از آنهـا چـه نتایجـی بـه دسـت می دهـد. تنـوع نوشـتاری و واژگان 
صـورت اسـت و همچنیـن هـر واژه بـا چـه موضوعاتی بیشـتر گره خورده اسـت. شـناخت واژگان پربسـامد 
نه تنهـا در تحقیقـات آتـی می توانـد راهگشـا باشـد، موجـب می شـود نقـاط ضعـف و خالءهـای مطالعاتی 

دربارۀ امام حسین)علیه السالم( در سطح جهانی شناسایی و اصالح شود.

کـه رایج تریـن  بـرای نمونـه  یکـی از پرکاربردتریـن اصطالحـات در مطالعـات حـوزۀ حسـینی، عاشوراسـت 
یخـی،  امـالی آن، »Ashura«45 اسـت. نتایـج جسـت وجوی ایـن واژه عمومـًا بـا موضوعـات فرهنگـی، تار
کنـار محتواهـای مربـوط بـه امـام  کلیـدواژه در  گـره خـورده اسـت.46 البتـه ایـن  هنـری و جامعه شـناختی 
یاچه ای با این نام، موشـک ها، جنگ  حسـین)علیه السـالم(، داده هایـی دربـارۀ نوعـی لیزر بـا این نام، در
ایـران و عـراق، اسـتحباب روزۀ روز عاشـورا نـزد برخی مذاهب، اخبار خاورمیانـه دربارۀ بمب گذاری های 
مربـوط بـه روز عاشـورا و سیاسـت های حـزب اهلل را نیـز بـه دسـت می دهـد. بنابرایـن یکـی از دشـواری ها در 
کلیدواژه هـا در تحقیـق حاضـر، تفکیـک نتایـج مرتبـط از انبـوه داده هـای نامربـوط  مسـیر جسـت وجوی 

که معمواًل این دست داده ها مقدم بر مطالب حوزۀ حسینی در نتایج ظاهر می شوند. است؛ چرا

کـه با امـالی »Taziyeh«47 به داده های بیشـتری منتج می شـود و همان گونه  کلیـدواژۀ بعـدی تعزیـه اسـت 
که  که قابل پیش بینی است، نتایج آن اغلب به حوزۀ هنری و نمایشی مرتبط  هستند. شایان ذکر است 

  »Asura« و »Ashuro« و در موارد انگشت شـماری به صورت  »Ashoora« و »Ashuraa« کلیدواژۀ عاشـورا را می توان به شـکل  .45
کرد. نیز جست وجو 

کامپیوتری را نیز در برمی گیرد. ر و بازی های  ر دو کشورهای خاو کمیک  کتاب های  46. در برخی از پایگاه ها، این واژه نتایجی دربارۀ 
و   ”Tacziya“  ،”Ta'ziyeh“  ،”Tazieh“  ،”Ta'zieh“ شـده اند:  اسـتفاده  حاضـر  تحقیـق  در  واژه  ایـن  از  نیـز  دیگـری  امالهـای   .47

که اغلب نتایج امالی اخیر نامربوط و به زبان ترکی استانبولی هستند.  ”Taziye“
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کار نرفته و در پژوهش هایی به  واژۀ تعزیه تنها برای معرفی مراسـم شـهادت امام حسـین)علیه السـالم( به 
شـبیه خوانی و نمایش هـای آیینـی مخصـوص مناسـبت های دیگـر نیـز اشـاره داشـته اسـت.48 همچنیـن 
گاهـی ایـن کلیـدواژه بـا توجـه بـه زبان و فرهنگ کشـورهای دیگر برگردان شـده اسـت. برای مثـال در موارد 
یا«،50 به عنوان تعزیه  متعدد »passion play«49 معادل تعزیه قرار داده شده یا در تحقیقاتی به تفصیل »بور
کشـور مالـزی و »فسـتیوال تابـوت«51 بـه عنـوان مراسـم آیینـی دهـۀ اّول مـاه محـرم در اندونـزی  در فرهنـگ 

معرفی شده اند.

یسـت در موضوعات مربوط به  گردشـگری، اقتصاد و محیط ز که بیشـتر به داده های حوزۀ  لغت اربعین 
کار مـی رود.52  امـام حسـین)علیه السـالم( منجـر می شـود، غالبـًا بـا امـالی »Arbaeen« یـا »Arba’een« بـه 
البتـه بـه دلیـل عمومیـت معنـای ایـن واژه، جسـت وجو بـر اسـاس آن بـه بی شـمار مطلـب در زمینه هـای 
کـه رکوردهـای ارزشـمند دربـارۀ اربعیـن حسـینی بایـد از میان آنها اسـتخراج شـود. از  گـون می انجامـد  گونا
جملـه نتایـج رایـج بی ارتبـاط بـه موضوع حاضر می توان بـه کتاب های چهل حدیث،53 تـاالب اربعین در 

کرد. شهر جده54 و امثال آن55 اشاره 

کربال.ست که معمواًل با امالی »karbala« و در برخی از موارد قدیمی تر  کلمۀ کلیدی دیگر در این جستار 
کلـی داشـته و جسـت وجوی  بـه شـکل »kerbela« دیـده می شـود. ایـن لغـت نیـز هماننـد اربعیـن مفهومـی 
کنده ای در موضوعات پزشـکی و  آن بیشـتر از آنکه منجر به یافتن مطالب حوزۀ حسـینی شـود، نتایج پرا

کربال به دست می دهد. یست شهر  محیط ز

بررسـی نـام سـید الشـهداء)علیه السـالم( بـه صـورت»Imam Husayn« و سـایر امالهـای آن56 نیـز در برخی 
منابـع نتایـج مربـوط و ارزشـمندی دارد، امـا جسـت وجوی ایـن عبـارت بـه صـورت »Husayn ibn Ali« بـه 
کلیدواژه های سابق می رسد. غالب نتایج این نام، به شریف حسین  داده های مرتبط کمتری نسبت به 

 Taghavi, Leila, ”Investigating the elements of play in text of Ghanbar’s Elegy: The Mullah در  نمونـه  عنـوان  بـه   .48
کار  یـه بـرای توصیـف نمایـش آیینـی شـهادت حضـرت علی)علیـه السـالم( بـه  Mohammad Ismail Matbuei’s Version” واژۀ تعز

رفته است.
کـه در آن مصائـب  کاتولیـک اشـاره دارد  49. ایـن واژه بـا معنـی تحت اللفظـی نمایـش مصائـب، در واقـع بـه مراسـمی آیینـی در مذهـب 

حضرت مسیح)علیه السالم( به نمایش درمی آید.
50. Alizadeh, Farideh, “Boria in Malasya”.
51. Formichi, Chiara, “Shaping Shiʿa Identities in Contemporary Indonesia between Local Tradition and Foreign 

Orthodoxy”.
.»Arbe’in« 52. و در مواردی به صورت

.”Imam al-Nawawi, ”Forty Hadith or al-arbaeen al-nawawiyyah :53. برای نمونه
54. Arbaeen lagoon.
55. Arba'een Road linking Sudan to Egypt or Al-Arba'een Mosque in Tikrit.
56“Hussain”, “husain”, “hossein”, “hussayn”, .

.”Hussein” و “Husein”و در مواردی قدیمی تر به شکل
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 بن  علی،57 حسینعلی نوری58 و ِفرق بابیت و بهاییت اختصاص دارد. جالب توجه آنکه جست وجوی 
ید بن علی بن حسین59 بیشتر از امام حسین)علیه السالم( نتیجه می دهد. این نام حتی دربارۀ ز

کلمـات  کلیدواژه هـای اصلـی در جسـت وجوی مطالـب مـورد نظـر هسـتند، از  کـه  به جـز مـوارد یادشـده 
دیگری نیز برای تکمیل بررسـی حاضر اسـتفاده شـده اسـت.60 برخی از واژگان هم بر خالف تصور، نتایج 
کـه بیشـتر   »Rawdhah« مرتبـط چندانـی در حـوزۀ حسـینی بـه دسـت نمی دهنـد. بـرای مثـال واژۀ روضـه
کـه بیش از آنکه مربوط به  نتایـج آن مربـوط بـه روضـة النبی)صلی اهلل علیه وآله( اسـت61 یا لغت شـهید62 

کاربرد دارد. مطالعات شیعی باشد، در ادبیات یهودیت و مسیحیت 

گردآوری داده ها به آن توجه  که در  محل چاپ آثار، انتشـارات و مجالت پرتکرار از جمله مواردی اسـت 
شـده اسـت. بـر ایـن اسـاس بیشـترین آثـار منتشرشـده به ترتیـب مربوط بـه کشـورهای امریکا، انگلسـتان، 
کاناداست. پرتکرارترین ناشر، تیلور و فرانسیس 63و زیرمجموعه های آن همچون راتلج64  هلند، آلمان و 
کریت  کتاب به آنها اختصاص دارد. پس از آن انتشارات  که قریب به 40 عنوان مقاله و 22 عنوان  است 
کسفورد67 با  اسپیس65 با حدود 40 عنوان کتاب، بریل66 با نزدیک به 26 عنوان مقاله و 7 عنوان کتاب، آ
حدود 18 عنوان مقاله و 13 جلد کتاب و در نهایت کمبریج68 با حدود 10 عنوان مقاله و 9 عنوان کتاب 

بیشترین آثار را به خود اختصاص داده اند.

کـه بیشـتر از سـایر نشـریات بـه چـاپ آثـار مـورد مطالعـۀ پژوهـش حاضـر پرداختـه،  همچنیـن مجلـه ای 
کـه بیـش از نیم قـرن اسـت در حوزه هایـی همچون هنرهای نمایشـی  TDR69 چـاپ کشـور امریـکا70 اسـت 

و آیین هـای مذهبـی71 بـه چـاپ مقـاالت معتبـر به زبان انگلیسـی می پردازد. شـمارۀ چهارم سـال  49این 

57. حسـین الهاشـمی شـریف مکـه و امیـر حجـاز کـه خـود را خلیفۀ مسـلمین خوانده بود و بـا روی کارآمدن آل سـعود از حکومت برکنار 
شد.

58. بهاءاهلل، بنیان گذار فرقۀ بهاییت.
یدیه. 59. فرزند امام سجاد)علیه السالم( و امام پنجم شیعیان ز

ینب )Zyanab( امالهای مختلف آنها. 60. مانند تطبیر )Tatbir(، مقتل )Maghtal(، ز
61. عالوه بر این در مسـیر بررسـی ها مشـخص شـد که در تعدادی از تحقیقات انگلیسـی زبان مربوط به عزاداری از واژۀ »Azadari« نیز 

استفاده شده است.
62. “Shahid”, “Martyr”, “Martyrdom”.
63. Taylor and Francis.
64. Routledge.
که  CreateSpaceIndependentPublishingPlatform .65 یک انتشـارات آنالین متعلق به شـرکت آمازون )Amazon( اسـت 

در سال 2000 تأسیس شده است.
66. Brill.
67. Oxford.
68. Cambridge.
69. The Drama Review.

.MITpress,NewYorkUniversity 70. انتشارات
71. Rituals.
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ژورنال دانشـگاهی )سـال 2015( با ویراسـتاری پیتر چلکوفسـکی به موضوع تعزیه اختصاص یافته و 20 
یخـی و جغرافیایی  گـون هنری، تار عنـوان مقالـۀ ارزشـمند دربـارۀ تعزیـه و مراسـم روز عاشـورا در ابعـاد گونا
که حدود 6 مقاله   دارد. پس از آن می توان ژورنال مطالعات اسـالمی الصراط72 در انگلسـتان73 را نام برد 

کرده  است. دربارۀ امام حسین)علیه السالم( منتشر 

طبـق نتایـج به دسـت آمده بیشـترین پایان نامه هـای منتشرشـده در حـوزۀ حسـینی نیـز متعلق به دانشـگاه 
که تنها شامل سه عنوان پایان نامه است.75 کاناداست  مک گیل74 در 

72. Al-Serat.
.MuhammadiTrust 73. منتشرشده به وسیلۀ

74. McGill University.
75. Fajri, N, “The role of religious symbols in the Iranian revolution of 1979”, Riadh, Ahmad, “Al-Ḥusayn ibn 'Alī: 

a study of his uprising and death based on classical Arabic sources”, Empey, Heather, “THE SHI`I PASSION: 
TA`ZIYEH, TRAGEDY AND THE SUBLIME”.
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