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درباره نویسنده
محمـود ایـوب اسـتاد بخـش ادیـان دانشـگاه تمپـل آمریـکا و اندیشـمند مسـلمان ،در سـال 1935در جبل
عامـل لبنـان متولـد شـد .تحصیلات دانشـگاهی خـود را در دانشـگاه آمریکایـی بیـروت شـروع کـرد کـه
حاصـل آن اخـذ لیسـانس در تاریـخ فلسـفه غربـی در سـال  1964بـود .پـس از آن ،بـه آمریـکا رفـت و در
سـال  1966از دانشـگاه پنسـیلوانیا در فیالدلفیـا کارشناسـی ارشـد خـود را در اندیشـه دینـی (Religious
 )Thoughtدریافـت کرد .سـپس به دانشـگاه هـاروارد رفت و تحصیلات دکتری خود را آغازکرد و در سـال
 1975میلادی درجـه دکتـری را با مشـاوره آنه ماری شـیمل در رشـته تاریخ ادیـان اخذ کرد .رسـاله دکتری
وی راجع به «عاشـورای حسـینی» بود که یک منبع و مصدر مهم از لحاظ اندیشـه شـیعه به زبان انگلیسـی
ً
مـی باشـد .پـس از اخـذ درجـه دکتـری تدریـس خـود را در دانشـگاه کالیفرنیـا و بعـدا در دانشـگاه تورنتـو
کانـادا و سـپس در مـک گیـل آغـاز کرد .پروفسـور ایـوب در حال حاضر عضو هیئت علمی شـیعه اسلام و
روابـط مسـیحی و مسـلمانان ،همکار مدیـر مرکز دانکن بلـک مکدونالد در حـوزه مطالعه اسلام و روابط
مسـیحی و مسـلمان در دانشـکده هارتفورد در دانشـگاه جورج تاون اسـت.از سـال  1988تا  ،2008استاد
و مدیـر مطالعـات اسلامی در ادیـان مذهبی در دانشـگاه تمپل فیالدلفیا ،اسـتاد مدعو دانشـکده هارتفورد،
محقق در مرکز شـرق شناسـی دانشـگاه پنسـیلوانیا و اسـتاد مدعو دانشـکده پاسـیفیک دانشـگاه برکلی بود.
پروفسـور ایـوب همچنیـن در دانشـگاه ایالتـی سـن دیگو و دانشـگاه تورنتـو تدریس کـرده است.پروفسـور
ّ
تفسـیر،تصوف ،عرفان،
محمـود ایـوب از سـال  1964تاکنون مقیم آمریکا اسـت و در زمینه معـارف قرآن،
ْ
فلسـفه ،کالمِ ،ف َـرق تدریـس میکنـد .از جملـه آثار او میتـوان به قرآن و مفسـران آن (در دوجلـد 1984 ،و

)1992؛ اسلام ،ایمـان و تاریـخ ()2005؛نمای مسـلمانان از مسـیحیت ()2007؛ بحران تاریخ اسلام:
دیـن و سیاسـت در اوایـل اسلام ( )2014و  ...اشـاره کرد.
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