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توثيق نهج البلاغة وتاریخه علی ضوء المعاییر الأدبیة والبلاغية:
دراسة تحليلية لأول بحث غربي ممنهج حول نهج البلاغة
تاریخ الأستلام9340/99/4 :

تاریخ القبول9341/9/3 :



علی حسننیا

الملخص
دخل دراسات المستشرقين حول حديث الشيعة مجالأت تخصصية وجديـدة ،وذلـك بـالتزامن مـع انتصـار الثـورة الأ سـلامية ،وبالتحديـد فـي
العقدين المنصرمين ،فا صبح تغطي جانبا واسعا من الدراسات التي تدور حول الحديث الشيعي وتفسير نص الروايات ودراستها ،فقد كان
دراسة « التحليل الأنتقادي لنهج البلاغة» منطلقا لتلك الأ بحاث ،كما شكل منعطفا في قضية نهج البلاغة في مراكز الغرب العلميـة ،ونظـرا
ا لى المساعي الثمينة التي بذل في تلك المجالأت ،ا صبح نهج البلاغة لأفتة لنظر الباحثين .ا ّن تقديم تاريخ موثوق به حول نهج البلاغـة
واستعادة تلك الوثائق التي لم تلتف ا ليها الأ نظار وبق مغفولة ،في النصو العربية القديمة ،و َم ع ِر فَ ِة مفردات الخطب والرسـائل فـي الأ شـعار
والنصو المنثورة الجاهلية ،والدراسة المقارنة بين مفردات القرا ن الكريم ونهج البلاغة ،ونق ِل ا فكار العلماء المتا خرين والمتقدمين وتحليلها،
والتركيز على الشبهات التي تدور حول نهج البلاغة ،وبذل المساعي للا جابة عليها ،وا خيرا تقديم قضايا منتظمة ،بصـفتها ا ول المسـاعي فـي
الأ جواء العملية الغربية في هذا المجال؛ كل تلك القضايا تعد من القضايا اللافتة للنظر والمهمة في هذا الكتاب الذي نريد النظر فيه .يحاول
هذا البحث ا ن يلقي نظرة على مسـار الأ بحـاث التـي ا جريـ علـى يـد الغـربيين فـي مجـال حـديث الشـيعة با يجـاز ،ثـم يقـوم بدراسـة البحـث
المذكور وتحليله ،ويخضعه للنقد.
الکلمات الرئيسية :التوثيق ،المستشرقون ،نهج البلاغة.
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المقدمة
ا ّن الدراســات الحديثــة التــي اجراهــا المستشــرقون لهــا نطــاق واســع.
فكان ـ دراســة اراء مختلــف الفــرق والمــذاهب الأســلامية وبالتحديــد
الشيعة والسنة منها ،مح اهتمامهم ،فنشروا مئـات الأبحـاث والكتـب
والدراســات طـــوال الــأعوام المنصـــرمة .و فـــي ايامنــا وفـــي المكتبـــات
التخصصــية ،زاد عــدد كتــبهم فــي مجــال الحــديث ،حتــى اصــبح
دراساتهم تشكل فرعا علميا عند المسـلمين فركـزوا عليهـا .ثـم ا ّن نقـد
اثارهم الى جانب الأبحـاث المعاصـرة بصـفتها نظـرة مـن خـارج اسـوار
الــدين الــى الــدين ،ومعرفــة الهــواجس والشــبهات والقضــايا العلميــة ومــا
ال اليها دراسـات المستشـرقين مـن نتـائج ،ودراسـتها دراسـة ممنهجـة
وبنيوية ،اصبل يشـكل ضـرورة علميـة وبحثيـة .ا ّن الكثيـر مـن دراسـات
المستشرقين تعاني من نقاط ضعف عديدة ،منها غيـاب الأعتمـاد علـى
المصادر الرئيسية للشيعة وللسنة ،والأنطلاق من مواقف مغرضة ،وبـث
الشــبهات ،والتــاثر بتيــارات الأستشــراق ،والجــري وراء تحقيــق مصــالل
سياسية وحكومية (حسننيا ،2096 ،الفصل الخامس).
ا ّن الدراســـات الحديثـــة للمستشـــرقين بمفهومهـــا العـــام ،تعاملـــ مـــع
النصو السـنية فـي الغالـب ،لکـن نشـاهد فـي القـرن الـراهن انطلاقـة رؤيـة
جديدة في مجال دراسات حديث الشيعة ،هذه التطورات نم نمـوا كبيـرا
بعــد انتصــار الثــورة الأســلامية عــام  ،9171وانطــوت علــى دراســات واســعة
النطاق وخاصة في العقدين المنصرمين ،وتمحورت حـول حـديث الشـيعة،
ودراسة النصو الروائية وتحليلها .تـدل الأبحـاث علـى انّـه رغـم المسـاعي
الجـــديرة حـــول معرفـــة دراســـات المستشـــرقين فـــي مجـــال القـــران الكـــريم
والدراســات المهتمــة بالحــديث بشــكل عــام ،واهتمــام الكثيــر مــن البــاحثين
داخل البلاد بهـذه القضـية (المصـدر نفسـه :قسـم  ،)2-9-9لكنـه لـم ُيهـ َت ّم
بمجــال معرفــة الدراســات المتزايــدة للغــربيين حــول ح ـديث الشــيعة ،فلــا
نشاهد الكثير في هذا المجال.
ا ّن معرفـة تلــك الدراســات ،و تقييممهــا ،وتحليلهــا ونقــدها ،يعــاني
المنجـزة داخـل البلـاد جـاءت اغلبهـا
من مشکلات کثيرة ،فالدراسـات
ّ
في مجال ترجمة عدد قليل من تلك الأثار ،وانصب المحاولأت حول
الشهيرة منها ،ويؤسفني القول باننـا نشـاهد فـي تلـك الترجمـات الكثيـر
مــن المشــاكل ،منهــا عــدم المراجعــة الــى الــنص الــرئيس ،والأكتفــاء
بالترجمة العربية او الأنجليزية ،اضافة الـى ضـعف الترجمـة نفسـها .امـا
في مجال نقد الكتب الغربية ،لم نشاهد عملا كبيرا او كتابا مهما ،مـا
عــدى الأهتمــام بعــدة نمــاذج مهمــة وبــارزة ،رات النــور فــي الســنوات
الأخيرة.
في هذا المقال ،نركّز الأهتمام على دراسة احـدى تلـك المسـاعي
القيمــة والجــديرة التــي ا ِ
ُنج ـ َزت فــي الغــرب ،ونضــعها فــي ميــزان النقــد
والتقيـيم .تُع َت َب ُـر الدراسـة التـي نرنـو النظـر فـي ثناياهـا مـن اول المســاعي
التي انجزتهـا المؤسسـات والمراكـز الأكاديميـة الغربيـة .هـذه المسـاعي
العلمية انجزت على يد عالم مسلم شيعي ،وفي احدى المراكـز الغربيـة
المهمة في مجال معرفة الشيعة والأسلام في يومنا هذا 9.الـف الكتـاب

في اولى سـنوات انتصـار الثـورة الأسـلامية الأيرانيـة بعـام  ،9171و مـن
الناحيـة التاريخيـة يحتـل اهميـة خاصـة اضـافة الـى المجـال التخصصــي
الذي ُکتِ َب فيه.
سوابق الدراسات الغربية في مجال حديث الشيعة
. 9الدراسات الشيعية عند الغربيين
تعــود معرفــة الغــربيين للشــيعة الــى فتــرة الحــروب الصــليبية فــي القــرون
الوسطى ،ثم وبعد ان فُتِ َح ابـواب العلاقـات التجاريـة والسياسـية بـين
الــدول الأوروبيــة وايــران فــي العهــد الصــفوي ،وتــوفرت الأرضــية لزيــارة
السـ ّياة الــى ايــران ،ســنح الفرصــة لتع ـ ُّرفهم علــى جانــب مــن افكــار
ُّ
السـ ّياة
الشيعة وقادتهم وتقاليدهم وطقوسـهم وانتمـاءاتهم ،فقـام بعـض ُّ
بكتابة ما شاهدوه وخرج هذه المحاولأت في اطار التقارير (المصـدر
نفسه.)9-4 :
بدات الدراسات الجامعية في مجـال معرفـة الشـيعة فـي اوروبـا بعـد انشـاء
كرسي اللغة العربية في جامعة اكسـفورد( 2فـي بريطانيـا) وكـذلك لأيـدن( 4فـي
3
هولندا) في النصف الأول من القرن السابع عشر (.)Kohlberg, 1987: 40
ا ّن تلك الدراسات استمرت في القرن اللاحق لها مع انها كان متفرقة ،لكنها
بلغـ ذروتهــا عنــدما اقتضـ مصــالل الــدول الأســتعمارية الغربيــة فــي الشــرق
الأوس  ،تنظيم الدراسات الممنهجة والمستمرة في مجال الأسلام والمـذاهب
الأسـلامية ،بغيــة معرفــة تلــك المجتمعــات معرفــة دقيقــة (تقــيزادهداوری:92 ،
2117؛زماني  :2111،مقدمة كتاب).
تعود بداية الدراسات المنتظ مة والجدِّية في مجال التشيع ا لى
الســتينات مــن القــرن المنصــرم ،ا ذ انتشــرت نصــو كثيــرة فــي
النجــف الأ شــرف وا يــران ،كمــا انطلقـ دراســة تــاريخ ا يــران فــي
العهد الصفوي والقاجاري ،نظر اً ا لى استخدام الأ لية التي منحتها
العلــــوم الأجتماعيــــة ا لــــى البــــاحثين ،والأهتمــــام بحــــذافيرها،
(  ) Kohlb erg, 1987 : 40يقــول اتــان كلبــرج 5المستشــرق
اليهودي الشهير والباحث في مجال الشيعة :ا نّ الأ سلام الشـيعي
بقى لفتـرة طويلـة للكثيـر مـن البـاحثين لغـز اً؛ فلـم يكـن بحـوزتهم
معلومــات كثيــرة عــن هــذا المــذهب ،وا ن كان ـ فمصــدرها هــو
المصادر السنية والمتبعثرة .تغير الوضع في منتصف الق رن التاسع
عشر ا لى ح ٍّد ما ،والسبب يعود ا لى اعتمـاد الكثيـر مـن البـاحثين
مثل جولدتسيهر ) 9129- 9051( 4ونولدكـه ) 9141- 9044( 7فـي
دراســاتهم علــى المصــادر الشــيعية والســنية ا لــى جانــب الــبعض،
فخرجوا بمواقف ا كثر ات ّزاناً .انتشر هذا الموقف بعده فـي ا وروبـا
وا مريكا ،وقام ا قسام ا لأستشراق والأ لهيـات والأ ديـان والتـاريخ
والأ ركيولوجية في ا طار مر ك ّز وغير مر ك ّز ،بدراسة مختلف جوانب
الأ سـلام وحيـاة المسـلمين ،فيمـا بعـد تـ ّم تقويـة ذلـك التيـار بعـد
ا نشاء كرسي لدراسات الشيعة في الغرب بشكل تخصصي والقيام
بدراسات منتظمة ( .)Kohlberg, 1987: 40

توثيق نهج البلاغة وتاریخه علی ضوء المعاییر الأدبیة والبلاغية :دراسة تحليلية لأول بحث غربي ممنهج حول نهج البلاغة

ممــا لــأ شــك فيــه ا ّن الدراســات الشــيعية الغربيــة ،بــدات متــاخرة
مقارنة بالدراسـات الأسـلامية ،وذلـك فـي السـنوات الـأخيرة مـن القـرن
العشرين ،بتاثير من التطـورات السياسـية-الأجتماعيـة التـي شـهدتها كـل
من ايران ولبنان والعراق ،وعرف الثـورة الأسـلامية الأيرانيـة عـام 9171
منعطفا لتلك الدراسات (حسینی 0.)9400 ،بالرغم من تلك المسـاعي
التــي شــهدتها الفتــرة المنصــرمة ،الــأ ا ّن هــذا الفــرع مــازال فــي بدايــة
طريقــه ،ولهــذا لــأ نــرى عنــد الغــربيين ســجلا شــاملا وناصــعا حــول
الدراسات الشيعية (راد.)933 :2193 ،
ذكر بعض الباحثين سببين لـذلك الـأمر المهـم ،وهمـا «قلّـة البحـوث
والدراسـات باللغـات الأوروبيـة حـول التشـيع الأمـامي ،وصـعوبة الحصـول
على المصـادر الأوليـة لهـا مـن جهـة وانتشـار النظـرة الخاطئـة التـي يتبناهـا
اهل السنة تجاه الشيعة في صفوف المستشرقينمن جهة اخـرى» ،فجعـل
الســببان الدراســات الشــيعية تعــيش حالــة مــن التهمــيش فــي الغــرب .ا ّن
الســبب الــأخير ه ـو الــذي جعــل الشــيعة تعــرف فرقــة هامشــية او صــاحبة
البدع فـي الفكـر الأسـلامي ،وعـدم اعتبـار القـراءة الشـيعية للاسـلام قـراءة
رســمية ومقبولــة (المصــدر نفســه .)933 :يقــول اتــان كلبــرج تقييمــا منــه
للدراســات الغربيــة حــول الشــيعة :بشــكل عــام ا ّن عــدد الدراســات التــي
تناول الشيعة الأمامية حتى منتصف القـرن العشـرين كانـ قليلـة؛ ذلـك
ا ّن المجلد الأول من مجموعة الفهرس الأسلامي 1الذي انتشـر فـي الفتـرة
الواقعة بين  9114حتـى  9155كـان قـد افـرد صـفحتين اثنتـين مـن 023
صفحة لفهرسة عناوين المقالأت الخاصة بالتشـييع الـأثنى عشـري 91.مـع
ا ّن اول المساعي في تكوين نظرة شـاملة وضـعها دونالدسـون 99فـي كتابـه
المسـ ّمی بـــ«ديــن التشــيع» 92،فــي عــام  ،9144لكــن تبقــى الكتــب التــي
تطرق الى هذا الموضوع قليلة (.)Kohlberg, ibid
لقد قدم الراحل فلاطوري ) 9114-9124( 94تقريرا حول حصة
الدراسات الشيعية بين الدراسات الأ سلامية قبل سـنوات ،واعتمـادا
على ما قدمه فـا ّن هنـاك مقالـة واحـدة تتحـدث عـن الشـيعة الـأثنى
عشــرية بــين الأ بحــاث والكتــب التــي كتبـ حــول الأ ســلام ،وهــذا
العدد ا ق ّل بكثير من الكتب والأ بحـاث التـي رك ّـزت الأهتمـام علـى
الزيدية والأ سماعيلية هذا وكان ما ذهب ا ليه فلاطوري محل تا كيد
فرهاد دفتـري 93فـي مقدمـة مجموعـة نشـره ا مـؤخرا ،تحمـل عنـوان
"مطالعه ا سلام شـيعي" تـاريخ ،ا لهيـات وفقـه ( .)Daftary, 2013
ذهــب ســيد حســين نصــر وعنــد الحــديث عــن ا هميــة العلاقــة بــين
الفيلسوف الفرنسي هنري كربـون والعلامـة سـيد محمـد حسـين طباطبـائي؛
بان غياب العلاقة العلمية الصـحيحة بـين البـاحثين الغـربيين ،وعلمـاء الشـيعة
البارزين ،هو السبب الكامن وراء عدم معرفة الغـرب للشـيعة ( Tabatabai,
)1975: English Introduction by the Translator
 .2الدراسات الأمامية عند الغربيين
ليس للدراسات الأمامية او الدراسات ذات الصـلة بالـأثنى عشـرية حالـة
افضل من الدراسات الشيعية .القى كلبرج محاضرة فـي مـؤتمر «معرفـة
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الشـيعة» فـي تـل ابيـب حـول الدراسـات الغربيـة للتعـرف علـی الشـيعة،
وقــام بالحــديث بالأســهاب عــن الدراســات القليلــة التــي انجــزت حــول
الشـيعة ،وخاصــة الشــيعة الــأنثى عشـرية ،و ا ّن تلــک الدراســات القليلــة
جاءت على يد اشخا يحظون بدعم الحكومات او المؤسسـات غيـر
الحكومية في السنوات المنصرمة ،وهـم قـد سـافروا الـى ايـران لأسـباب
ما؛ انه يذهب الى ا ّن المساعي التي بذل فـي حقـل دراسـة النصـو
الشــيعية وببليوجرافيــا كتبهــا ومعرفــة شخصــياتها و ترجمــة نصوصــها لــأ
ترتقي الى المستوى المامول.
ان ّه لأ يستنكر ا ّن الدراسات الشيعة الأثنى عشرية تاتي في المرحلـة
الثانية من حيث الأهميـة مقارنـة بـالفرق الأسـلامية الـأخرى ،ويتحـدث
عن المـؤتمر الأسـلامي فـي ستراسـبورغ الـذي اقـيم عـام  9140بصـفته
منعطفــا وحادثــة فــذة فــي الدراســات الأماميــة ،ويــرى انّــه بــالرغم مــن
التطــورات الجوهريــة التــي شــهدها العقــد المنصــرم ،الــأ ا ّن التشــيع لــم
يحــظ باهميــة كبــرى فــي الدراســات الأســلامية ،حتــى ارغم ـ الثــورة
الأسلامية الجميع بان يعيد النظر في هذا المذهب (.)ibid
. 4الدراسات الحديثية الشيعية في الغرب
ا ّن المساعي الغربية حول الحديث الشيعي تعتمد اساسا على المصـادر
الس ِّنية ،وحتى السنوات الأخيرة قلما نشاهد مـن يضـع الروايـات
والأثار ُّ
الشــيعية علــى محــك النقــد والتحليــل او يقــوم بنقلهــا ،يمكــن القــول ا ّن
اواس القرن العشرين قد شكل منطلقا لأهتمام المستشـرقين بالحـديث
الشيعي وبالتزامن مـع الدراسـات العامـة والتاريخيـة حـول الحـديث عنـد
المستشرقين .اظهر جيرار له كم  )9117-9124( 95في مقال له عـام
 9171ا ّن الغربيين لأ يعرفون شيئا عن حديث الشيعة الأمامية (هارالـد،
 :9101المقدمــه) .لكــن الــأحوال تغيــرت منــذ الســبعينات مــن القــرن
المنصرم ،منذ ذلـك الحـين حـاول «اتـان كلبـرج» ان يقـدّم العـون الـى
هذا الأمر من خلال القاء الضوء عليه.
منذ منتصف القرن العشرين ،تغيرت بوصلة التغييرات فاتجهـ الأنظـار
نحو معرفة الشيعة وعقائدها واسسها مـن بوابـة المجموعـات الروائيـة .وسـار
الغربيــون مــن تلــك العمليــة البطيئــة فــي معرفــة الشــيعة بشــكل عــام ،نحــو
استيعاب الشيعة الأنثى عشرية ومعرفتها ،وسعوا الـى معرفـة اسسـها العقائديـة
والفكريــة ،وفــي هــذه المعرفــة دخلـوا مجالــأت اكثــر تخصصــية تتطــرق الــى
الروايــات الأماميــة ،بلــا شــك ا ّن مســاعي كلبــرج قــد مثل ـ منعطفــا فــي
مساعي الباحثين الأخرين ،ويمكـن اعتبـار الـأخرين تـابعين لـه ،حتـى ذهـب
الـــبعض مثـــل موتســـكي 94ا ّن البـــاحثين الـــأخرين كـــانوا تـــابعين لـــه كلهـــم
(موتسكي .)39 :2199،لأ يخفي ا ّن هـذا القـول فيـه الكثيـر مـن المبالغـة،
لكــن كمــا قلنــا ســابقا ،يمكــن ان يصــدق القــول هــذا فــي جانــب منطلــق
المساعي المبذولة حول الحديث الشيعي ،واعتباره بدايـة لمسـاعي الغـربيين
فــي هــذا المجــال .يصــرة «موتســكي» ا ّن بدايــة اعــداد الأحاديــث غيــر
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الســنية ،تعــود الــى القــرن الثــاني ،كــان عمليــة توحيــدها المعيــاري 97كان ـ
اطول من روايات اهل السنة (المصدر نفسه).
هــذا ويعتــرف بانــه علــی الــرغم مــن تاكيــد الغــربيين علــى الحــديث
الس ـ ِّني ،لكــن هــذا لــأ يعنــي ا ّن الشــيعة ورواياتهــا لــم تحظــی باهميــة
ُّ
عنــدهم ،ولــم يركــزوا عليهــا ،فهنــاك ادلــة كثيــرة تبــين ا ّن روايــات النبــي
الأكرم واهل البي (ع)  ،والصحابة في القرون الـأولى للهجـرة ،نقلهـا
كل من الشيعة واهل السنة والجماعة نقلـا متشـابها ،وثـم جمعـ بـين
دفتي الكتب في المجتمعات التي تنتمي الى تلك المذاهب.
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بداية الأهتمام باحاديث الأمام علي (ع) ونهج البلاغة
كان اللغة العربية -حتى فترة متاخرة -مهجورة في اوروبا ،بعـد القـرن الرابـع
عشــر ،ســمح الكنيســة بغيــة التبليــغ وتوحيــد صــفوف الكنــائس الشــرقية
والغربيــة ،بتاســيس كرســي للغــة العربيــة والعبريــة والكلدانيــة فــي الجامعــات،
ويبدو ا ّن ادوارد بوكاك 91كان اول َمـن رتـب دورات تمحـورت حـول مـدة
الأمام علي (ع) لطلابـه ،عـام  9444حـول اللغـة العربيـة ،بمناسـبة حصـوله
علــى رتبــة اســتاذ كرســي اللغــة العربيــة ،فــي جامعــة اكســفورد وذلــك بعــد
محاضرة القاها باللغـة اللاتينيـة .ثـم تـولى رئاسـة تجـار البريطـانيين المتجهـين
الــى ســوريا ،وبعــد تعلــم اللغــة العربيــة ،اهــدى الــى مكتبــة جامعــة اكســفورد
مجموعة كبيرة من النسـخ الخطيـة الثمينـة ،فيمـا بعـد منحـوه رئاسـة كرسـي
اللغة العربية (غضنفري.)914-913 :2195 ،
تعرف اوروبـا الـى مجموعـة مـن اربعـة اثـار اخـرى مـن احاديـث
الأمام علـي (ع) باللغـات اللاتينيـة ،بعـد اقـل مـن قـرن مـن مؤلفيهـا:
بوكــاك ،كــاييبز 21،ولـ  29،ووارنــر 22،وويــنن 24،واســتيكل 23،نشــروا
مجموعـــات فـــي اعـــوام  9735و 9730و 9014و ،9043فـــي ليـــدن
واكسفورد باللغة اللاتينية .كما انتشرت المجموعتـان الثالثـة والرابعـة
باسم واحد وفصل بينهما فترة زمنيـة وهـي ثلاثـة عقـود .هـذا ونشـر
اثران مستقلان اخران ،باللغة الأنجليزية قبل تلك الفتـرة ،عـام 9015
للكاتب وستون 25في لندان و 9042لــ«وليـام يـول» 24فـي اسـكتلندا،
تمحورتــا حــول احاديــث الأمــام علــي (ع) .ونشــر فلايشــر 27ترجمتــه
الألمانية لـاللالي وماة كلمة عام  ، 9047وهكذا وبعد مرور قرنين من
تلك الفترة التي الق روة بلاغة كلام الأمام علـي (ع) بظلهـا علـى
قلب بوكاك ،قـدّم علـى اقـل تقـدير خمسـة اثـار و ا ربعـة ترجمـات
لأتينية ،من احاديث الأمام علي (ع) باللغة الألمانية والأنجليزية الـى
الدراسات الأوروبية (غضنفري.)914-913 :2193،
هناك الكثير من الترجمات باللغات الأوروبية وخاصة الأنجليزية،
فــي مجــال ترجمــة احاديــث الأمــام علــي (ع) ونهــج البلاغــة ،وذاع
صي ُ بعضها ،وهناك ب عض المترجمين صبوا اهتمـامهم علـى ترجمـة
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اول دراسة حديثية تخصصية ومنتظمة في الغرب
بعــد انتصــار الثــورة الأســلامية الأيرانيــة عــام  9171وقبيــل انتصــارها،
شاهدنا ظهور كتب مستقلة في حديث الشيعة بشكل محسـوس وتغييـر
موقف "تجاهل الشيعة وخاصة الشـيعة الأماميـة" ،الـى "دراسـة وبحـث
حــول الشــيعة" ،بصــفتها مجموعــة عقائديــة-سياســية .بعبــارة اخــرى لــم
نشاهد حتى انتصار الثـورة الأسـلامية الأيرانيـة اي كتـاب مسـتقل حـول
الحــديث الشــيعي والأماميــة؛ لكــن فــي تلــك الســنوات ركــز الجميــع
اهتمامهم وخاصة الباحثون الغربيون ،علـى الشـيعة ،والسـبب يعـود الـى
انتصــار الثــورة الأســلامية وتاثيرهــا فــي انهــاء ســلطة الأســتعمار الغربــي
والشرقي .و لو القينا نظـرة عـابرة علـى العنـاوين والموضـوعات المدونـة
بعـد انتصـار الثـورة الأسـلامية عـام  9171حتـى عـام  2111لراينـا تغييــر
الموضوعات والدراسات في الأبحاث الغربيين حول الحديث الشـيعي.
يمكن تقسيم تلك الموضوعات الى عدة اقسام :الأول الدراسات التـي
تتطرق الى الحديث عند الشيعة ،وتنظر الـى الـأمر بمثابـة تيـار سياسـي-
فقهي ،وتركز الأهتمام على قضية الجهاد والأثنى عشرية وولأية الفقيه.
اما القسم الثاني ،فهي تلك الدراسات التي وضع الشيعة الأمامية في
مقابل اهل السنة وتطرق الى قضايا مثيرة للنقام بـين الشـيعة والسـنة،
وكــذلك التفاســير التاريخيــة التــي تــدور حــول منطلــق الشــيعة وعقائــدها
وتاريخهــا .فــي الحقيقــة ا ّن مثــل تلــك الأبحــاث تقــوم بدراســة الشــيعة
ومعرفتها معرفة صحيحة ،التي اصبل لها الـأن حكومـة فـي ايـران .مـن
جهـــة اخـــرى ،نحـــن نريـــد معرفـــة الشـــيعة الـــأنثى عشـــرية فـــي العـــالم
السنَّة ،ومن الضـروري دراسـة هـذه المواجهـة
الأسلامي ،والتي ينافسها ُّ
واسسها ومبادئ تحدياتهما .اما القسم الثالث وهـو الأقـل بـروزا مقارنـة
بالقس َمين السـابقين ،وظهـر لـأول مـرة فـي اطـار الدراسـات التخصصـية
واثار انتباه الغربيين ،ياتي في اطار الأهتمام بالمدونات الحديثية المهمـة
الشيعية وبالتحديد الشيعة الأمامية .بدات الدراسـات والنقـد والنظـر فـي
المــدونات الروائيــة الشــيعية بعــد ســنوات مــن انتصــار الثــورة الأســلامية
الأيرانيــة 21.هــذا وا ّن الدراســات تمحــورت حــول عــدة كتــب مهمــة
واصلية؛ وكان قد انصـب علـى نهـج البلاغـة والصـحيفة السـجادية،
( )Chittick, 1987: English Translationاذ ينطويــان علــى
روايات واحاديث امامين من ائمة الشيعة وهما الأمام علي (ع) والأمـام
الســجاد (ع) ،حمل ـ واحــدة مــن تلــك الدراســات التــي نشــرت عــام
 9171في احدى اهم مراكز الدراسات الشيعية في اوروبا؛ وهي جامعة
ادينبــورج ،حملـ عنــوان« :تحليــل نهــج البلاغــة الأنتقــادي» وقــدمها
محمد وارث حسن اطروحة لنيل الدكتوراه (.)Waris, 1979-B
مع ا ّن هذا الكتاب لم يكتب في اطار تخصصـي ،لكـن يجـب ان
نن ّوه ا ّن بداية الدراسات الممنهجة والتخصصية في اطارهـا الواسـع عنـد
كتـب
الغـربيين ،تعـود الـى بـدايات القـرن الواحـد والعشـرين ،فخرجـ
ٌ
اكاديمية ومنتظمة على يـد البـاحثين الغـربيين ،و لـو شـاهدنا الدراسـات
التــي اُجر َيــ حــول نهــج البلاغــة او الصــحيفة الســجادية او الكتــب
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الروائيــة ،لراينــا انهــا كان ـ متفرقــة ومتشــتتة ،ولــم نشــاهد تيــارا بحثيــا
ومنظما واكاديميا يقوم بالأمر ،هـذا وا ّن قضـية دراسـة الحـديث بشـكل
خا  ،في اغلبية الكتب لـم تكـن محـ اهتمـام ،كمـا ينبغـي ،هـذا و
ُد ِّون فـي الأبحـاث المنظمـة الجامعيـة كتلـك التـي قـدمها كلبـرج ،او
الأبحــاث التــي قامـ بهــا جامعــات بريطانيــا مــن خلــال جليــو ونيــومن
ولألأني كتبا في اطار منتظم واكـاديمي ،ركـزت علـى الروايات(حسـن-
نيا :2195 ،الف ،قسم .)4-9
وبما ا ّن تاليف الـدكتور حسـن وارث فـي تلـك الفتـرة ُي َعـ ُّد اول اثـر
اكاديمي غربي حول نهج البلاغة واول دراسة نقديـة لمفكـر مسـلم فـي
الغرب ،دقّق ُ في ثنايا هذا الكتاب المهم ،وبالنظر الى مـا يحملـه مـن
امتيازات خاصة ،التي نتحدث عنهـا فيمـا يلـي باسـهاب ،جـدير بنـا ان
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نتطرق اليه.
سيد محمد وارث حسن
ُي َع ُّد مولأنا سيد محمـد وارث حسـن النقـوي الهنـدي (ت  )2110مـن
الباحثين والمفكـرين الكبـار الـذين ينتمـون الـى الشـيعة ،ذاع صـيته فـي
الغرب اكثر من الشرق .ركز اهتمامه علـى نهـج البلاغـة ،وعنـدما كـان
يدرس في جامعة ادينبورج في اسكوتلندا ،كتـب اطروحتـه لنيـل شـهادة
الــدكتوراه ،كــان عنوانهــا «تحليــل نهــج البلاغــة الأنتقــادي» ،يتكــون
البحــث مــن ســتة فصــول ،يتطــرق الفصــل الــأول الــى التعريــف بــنهج
البلاغة ودراسـتها دراسـة نقديـة ،اضـافة الـى اهـداف الدراسـة وملخـص
من حياة الشريف الرضي الذي قـام بجمـع نهـج البلاغـة ،وفـي الفصـل
الثـــاني يلقـــي الكاتـــب نظـــرة ادبيـــة علـــى نهـــج البلاغـــة ،ويتنـــاول راى
السابقين والمتاخرين حول اصـالة الكتـاب والأرضـية الدينيـة والسياسـية
لتلك الأنتقادات والقاء نظرة عابرة على بعض تفاسير نهـج البلاغـة .امـا
الفصــل الثالــث فانــه ينطــوي علــى احاديــث الأمــام الــواردة فــي الكتــب
التاريخية القديمة مقارنة بنسخ نهج البلاغـة المتـوفرة فـي يومنـا هـذا ،و
يركز الكاتب في الفصل الرابع على دراسـة نهـج البلاغـة دراسـة ادبيـة،
وياتي ذلك في اطار مدارسة ادب ما قبل الأسلام والقران الكريم .وفـي
الفصـل الخـامس يـدرس الكتــاب نهـج البلاغـة مــن منظـار علـم البلاغــة
ويتطرق الی قضـایا مثـل السـجع والمجـاز والتشـبيه والمقابلـة والطبـاق،
علــاوة علــى دراســة نهــج البلاغــة مــن منظــار خطابــه ،هــذا و خصــص
الباحث الفصل السادس لخاتمة الكتاب.
وفي نفس العام نشر بحثا بعنوان « :تحليل نهج البلاغة بنيويـا»
( ،)Waris, 1979-Aتطرق فيها ا لى ا سلوب نهج البلاغة الأ دبي،
و لأ يشكك في ا صالة نهج البلاغة ،ا ذ لأ يرى ضرورة للتطرق ا لى
هذا الأ مر ،من هنا تَط َّر ق ا لى تحليل فحوى نهج البلاغة ،وتحدَّث
عن تا ثيره على الأ دب العربي والأ سلامي ،ودرس الأ ساليب البلاغية
في نهج البلاغة کالسجع والأستعارة والتوازن وا نواع الحكم ،وذكر
نماذج لها وقارنهـا بنمـاذج مماثلـة مـن القـرا ن الكـريم (احمدونـد،
.)441 :2111
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تحليل نهج البلاغة النقدي
كان هاجس وارث حسن هو اثبات اصالة نهج البلاغـة بالأسـتفادة مـن
مختلف الأساليب التاريخية والوثائقية والأدبية ،ولهذا يركـز فـي الفصـل
الأول على التعريف بهذا الكتاب ،متحـدثا عـن الشـبهات والأدلـة التـي
قدمها المعارضون لأنتساب نهج البلاغة الى امير المؤمنين (ع) ،و فـي
مستهل الحديث يشير الى مكانـة نهـج البلاغـة واهميتهـا ،ويؤكـد علـى
ســؤال قــد يتطــرق الــی ذهــن القــارئ عنــد قراءتــه الكتــاب وهــو لمــاذا
الحـديث فـي نهـج البلاغـة يكتنفـه الغمـول لهـذه الدرجـة؟ ولمـاذا لــم
يـــذكر الطلـــاب المســـلمون فـــي دراســـاتهم ودروســـهم البحثيـــة هـــذا
الكتاب؟()Waris, 1979-B: 224
.9انواع الشكاكين في نهج البلاغة
يتحدث عن سبعة اراء تشـكك فـي اصـالة نهـج البلاغـة ،تبناهـا علمـاء
من الشرق والغرب ،كما يلي:
 -9منهم من يشكك في بعض النظريات الواردة في الكتاب.
 -2مــــنهم مــــن يشــــكك فــــي الكتــــاب بســــبب اللغــــة المســــتخدمة
والمصطلحات الواردة فيه.
 -4منهم من يشكك في جامع الكتاب ،وعملية جمعه؛ ينسبه الـبعض
الى الشريف الرضي ،وبعض اخر الى اخيه سيد مرتضى.
تمـس بعـض الصـحابة،
 -3منهم مـن يقـوم بنقـد بعـض العبـارات التـي
ّ
ويشكك فيها.
 -5مـنهم مـن يــرفض بعـض موضــوعات الكتـاب التــي تعـارل الصــورة
التي رسم عن الأمام (ع).
 -4هنــاك مــن يشــكك فــي العبــارات الــواردة فــي الكتــاب ،التــي تحقــر
فئات خاصة من الناس منهم النساء.
 -7منهم من يشكك في الكتاب كله او جـزء منـه ،مـن ناحيـة التوثيـق
(.)Ibid: 25
يــذهب وارث بــان مصــدر كــل تلــك الشــكوك التــي تــدور حــول نهــج
البلاغة ،خرجـ اول مـرة علـى لسـان ابـن خلكـان 409-410( 49للهجـرة)
في کتابه وفيات الأعيان ،اذ اثار علامة استفهام حـول الكتـاب كلـه ،ونسـبه
الى السيد مرتضـى« :قيـل ا ّن هـذا الكتـاب لـيس مجموعـة احاديـث للامـام
علي (ع) بل ا ّن مـن قـام بجمعـه ونسـبه اليـه ،هـو مـن الّـف الكتـاب ود ّونـه
(.)lbid, 26-27
قــام الــذهبي بتقويــة هــذه النظريــة فــي القــرن الثــامن للهجــرة (-474
 750للهجــرة) 42مــن خلــال اضــافة بعــض النظريــات والعبــارات ،هــذا
وشكك عالم معاصر للـذهبي وهـو ابـن تيميـة 720-449( 44للهجـرة) -
والــذي کــان لــه مكانــة علميــة ودينيــة فــي عصــره -فــي اجــزاء مــن نهــج
البلاغة ،واشار الى قضايا تشـكك فـي الكتـاب اكثـر ممـا سـواها ،منهـا
ضــعف الكتــاب بســبب غيــاب سلســلة الوثــائق ( .)lbid:27-29فــي
الجانب الأخر رفض ابن خلكان الكتاب كله ،لكن الذهبي استفاد من
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عبارة «اكثـره باطـل»( .)Ibid:32-33وفقـا لمـا ذهـب اليـه الصـفدي
( 743-417للهجرة) لأ يشكك ابن تيمية فـي نهـج البلاغـة كلهـا ،بـل
يــذهب الــى ا ّن بعــض اجــزاءه صــحيحة وينســبها الــى الأمــام علــي (ع)
(.)Ibid:35
ثـم يشـير وارث فـي الجـزء اللـاحق الـى فئـة مـن العلمـاء والبــاحثين
ظهــروا فــي الســنوات الماضــية ،ويؤكــد انهــم يتبعــون ابــن خلكــان فــي
45
الجانـــب النقـــدي ،ويبحـــث فـــي اراءهـــم كلهـــم ،منهـــا اراء هـــارت
وجيب .)Ibid:45-47( 44ومنهم من يشكك في قسم منه مثـل احمـد
امين ( )Ibid:48-50وصفا خلوصي 47وجميل سلطان 40،فانهم يتبنّـون
تلك النظريات التي تبناها كل من ابن تيمية والذهبي.
.2مواجهة الشارحين مع المش ِّككين في اصالة نهجالبلاغة
لأ تغيب عن «وارث حسن» نظرة شارحي نهج البلاغـة ،واشـار الـى مختلـف
الشروة التـي كتبـ حـول نهـج البلاغـة ،مصـرحا انـه بعـد عـام  311للهجـرة
كــان الشــيعة يــرون ا ّن هــذا الكتــاب يتضــمن احاديــث الأمــام علــي (ع) بلــا
شــك ،ويؤكــد الشــارحون الــذين لــأ يتجــاوز عــددهم المائــة ،علــى ا ّن كــل
العبارات الـواردة فـي نهـج البلاغـة ،وردت علـى لسـان الأمـام (ع)  ،وهـو َمـن
نطق بها .ثم يشير الى ما تحدث عنـه ابـن ابـي الحديـد بصـفته احـد شـارحي
القران الشهيرة ،وبـالرغم مـن كونـه لـأ ينتمـي الـى الشـيعة ،الـأ انـه يؤكـد علـى
صــحة انتســاب الكتــاب الــى الأمــام (ع) ويــرى انــه يــؤمن بصــحة الكتــاب
وانتسابه الى الأمام (.)Ibid: chapter II, 59 ff
فالكاتــب يتحــدث خلــال هــذا الفصــل عــن نظــريتين جــوهريتين:
الأولى تلـك النظريـة التـي تـذهب الـى ا ّن نهـج البلاغـة مرفـول تمامـا،
كلـه او اغلبـه ،فالـذين تبنّـوا هـذه النظريـة هـم علمـاء سـوريون ( Ibid:
 .)25ومنهم عراقيون او مصريون ( )lbid:48-58في القرون الوسـطى،
وبعض من العلماء في السنوات المنصرمة ( .)Ibid:45والنظريـة الثانيـة
تذهب الى ا ّن كل الكتـاب او جـزءا كبيـرا منـه صـحيل لـأ غبـار عليـه،
وا ّن الأحاديث وردت علـى لسـان الأمـام (ع)  ،ومـن الـذين تبنّـوا هـذه
النظرية محمد عبده وكثير من الشارحين وعلمـاء نهـج البلاغـة (الشـيعة
منهم او غير الشيعة) يقولون بهذا الراي ويؤكـدون علـى صـحة انتسـاب
الكتاب كله الى الأمام علي (ع) ،هذا واتخذ احمد امين طريقا وسـطا
بين الأثنين (.)Ibid:chapter II
. 4تاريخ تدوين نهج البلاغة
يقــدم الكاتــب ادلتــه التــي يــذهب مــن خلالهــا ا ّن نهــج البلاغــة هــي
احاديث وخطب ورسائل الأمـام فـي الفصـل الثالـث ،ويقـوي مـن ادلتـه
عبر تقديم الأمثلة المختلفة ،ويتطرق بدايـة الـى المصـادر الروائيـة لـنهج
البلاغة ،التي كان لها حضورها قبل تدوين نهج البلاغة ،ثـم يعتبـر ا ّن
غياب ذكـر المصـادر او عـدم ذكـر سـيد رضـي لمصـادر الروايـات ،قـد
شكل ذريعة لبعض العلماء منهم ابن تيمية ،في اعتبارهم الكتاب مـز ّورا

او ضعيف السند ،ويرى بانه نظرا الى وجود اصل الروايات فـي الكتـب
السابقة ،يصبل مـن الضـروري معرفـة المصـادر كلهـا( .)lbid:69لهـذا
وباتخاذه اسلوب تدوين تاريخ الروايـات والنظـرة الـى الكتـب والمصـادر
الأولية الروائية ،يحاول اثبات مصادر الخطب والرسائل والحكم الـواردة
فــي نهــج البلاغــة .تنقســم تلــك المصــادر الــى ثلاثــة اقســام مــن كتــب
الــأدب العربــي :الكتــب التاريخيــة وكتــب البلاغــة ،وكتــب ذات صــلة
بهيكلة اثار الشيعة الروائيـة (الأصـول) .مـن ضـمن تلـك المصـادر التـي
درســها محمــد وارث ،واســتخرج منهــا روايــات نهــج البلاغــة ،هــي
كتاب سليم بن قيس (ت  11للهجرة) ولـوط بـن يحيـى او ابـو مخنـف
(ت  971للهجــرة) ( .)Ibid:73-78وقعــة الصــفين لنصــر بــن مــزاحم
(ت  292للهجرة) ( )Ibid:78-90البيـان والتبيـين للجـاحظ (ت 255
للهجــرة) ( )lbid: 126-128انســاب الأشــراف للبلــاذري (ت 271
للهجــرة) ( )lbid:90-97اخبــار الطــوال للــدينوري (ت  202للهجــرة)
( )Ibid:97-100تــــاريخ اليعقــــوبي (ت  203للهجــــرة) (Ibid:100-
 ،)102تـاريخ الطبــري (ت  491للهجـرة) ( ،)Ibid:101-110الفتــوة
لأحمـــد بـــن اعـــثم الكـــوفي (ت  493للهجـــرة) (،)Ibid:111-114
الكــافي فــي الحــديث للكلينــي (ت  ،)lbid:115-124( )420مــروج
الــــذهب للمســــعودي (ت  435للهجــــرة) ( )Ibid:124-126كتــــاب
الأرشاد للشـيخ المفيـد (ت  394للهجـرة)  ،)Ibid:128-137وكتـاب
الجمل للشيخ مفيد (ت  394للهجرة) (.)Ibid:137-138
يقــارن وارث حســن بــين المفــردات الــواردة فــي الروايــات وبــين العبــارات
الواردة فـي المصـدر الـذي يخضـعه للدراسـة والتحليـل ،ويقـدم فـي نهايـة كـل
قسم فهرسا او جدولأ من العبارات المماثلة في كتـاب نهـج البلاغـة والمصـدر
الخاضع للدراسة ،حتى يقدم بهذا التـاريخ الـدقيق والصـحيل لتـدوين الروايـات
الواردة في نهـج البلاغـة .علـى سـبيل المثـال ،يـذكر كتـاب سـليم بـن قـيس 1
انواع ( )Ibid:73من الروايات او العبارات المماثلة في فهـرس منفصـل ،وفيمـا
يتعلق بكتاب وقعة الصفين لنصر بن مزاحم 26حالة مماثلة (.)Ibid:87-90
هذا وا ن الدراسة لم تثب ا نّ كـل تلـك العبـارات والكلمـات
الواردة في نهج البلاغة جاءت على لسان الأ مـام علـي (ع) ،بـل
تنتهي ا لـى ا ثبـات النظر يـة القائلـة با نـه علينـا الأعتمـاد علـى سـيد
رضــي (رة) ،ا و نــذهب ا لــى ا نــه فيمــا يتعلــق بالخطــب ا و بعــض
منها ،علينا القول با نها ا كثر بكثير مما نقلها السيد رضي (رة)،
وهذا يكفي للاعتماد على هذا الكتاب الشريف والروايات الواردة
فيــه .ولــأ يخفــي مــع ا نّ بعــض الخطــب وردت فــي كتــب قاضـ ي
القضائي (ت  353للهجرة) علي بن محمـد بـن شـاكر (ت 357
للهجــرة) والعامــدي (ت  551للهجــرة) وســب بــن الجــوزي (ت
 453للهجــرة) ،لكــن بمــا ا نّ كــل تلــك الأ ثــار كتب ـ بعــد نهــج
البلاغة ،لهذا لأ يمكن ا ن تكون ا دلة مناسبة لأ ثبات انتسابها ا لى
الأ مام علي (ع) ( .)Ibid:246
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.3الشقشقية ،محور اهتمام المش ِّکكين
بعد البحث عن تاريخ نهج البلاغة في هذا الفصل ،يتحدث وارث
حسن في ختام الفصـل عـن عـدد مـن خطـب الأ مـام ورسـائله التـي
تتمتـــع با هميـــة ومكانـــة خاصـــة با ســـهاب ،منهـــا حـــول الخطبـــة
الشقشقية ،ا ذ يفرد لها مقالأ خاصا ،ذلـك يـرى بـا ّن هـذه الخطبـة
من الخطـب المهمـة التـ ي ناقشـها العلمـاء ،و ينقـل كلامـا للـذهبي
حول هذه الخطبة ،ا ذ خرج بنتيجة مفادها ا ّن مثل هذه العبـارة لـم
يتف ّو ه بها الأ مام (ع) ،هنا يشير ا لى حـديث ابـن تيميـة والـأ خرين،
ولهذا يرى ا ّن التطـرق ا ليهـا علـى حـدة يُعَـ ُّد ا مـرا ضـروريا ومهمـا،
( ) lbid:139هــذا ويقــوم بدراســة رســالة الأ مــام ا لــى مالــك الأشــتر
النخعي (رسالة  54نهج البلاغة) وينقل ما ورد علـى لسـان العلمـاء
والشارحين في هذا المجال (.)Waris, Ibid:152-165
ا ّن محمد وارث نظرا الى القضايا التي تحدث عنها الأمام(ع) فـي
الخطبة الثالثة حول الخلفـاء الثلاثـة ،وصـف السـمات الشخصـية لكـل
منهم كما تحدث عن سمات الناس في تلك الفترة ،واشار الى مكانتـه
بالنســبة للخلافــة ،وقــارن بينــه وبــين الخلفــاء الســابقين علمــا ومكانــة،
وتحدث عن الأدلة الكامنة وراء قبوله بالخلافة .يرى وارث با ّن فحـوى
ما ورد في الخطبة ،وضع المش ِّككين في نهج البلاغـة فـي بوتقـة نقـد،
لأنه يمثل تحديا حقيقيا للاسـس والمبـادئ التـي يـؤمن بهـا علمـاء اهـل
الســـنة ،واحـــتج الأمـــام (ع) علـــى ســـلوكهم ،وق ّبحهـــا .فهـــو يـــرى ا ّن
الشكاكين في هذا الجانب شـككوا فـي ذلـك الجـزء مـن نهـج البلاغـة
التـي يسـتنب منهـا مثـل هـذا الفحـوى وتلـك الرسـالة ،ويـدخلهم نقاشـا
حادا ،ولأ يرفضون الأجزاء الأخرى بصريل العبارة.
.5شكوك مقبولة
بعدما يتحدث عن تاريخ تدوين نهج البلاغة معتمدا على المصادر التي
كُتِ َب قبله ،يرى وارث حسن ا ّن الطـابع الثالـث لهـذه الدراسـة يتجلـى
في دراسـته تلـك الفئـة مـن العبـارات التـي يمكـن القـول بصـراحة بانهـا
مز ّورة ،وتنقسم الى قسمين:
القسم الأول ينطوي على تلك الأحاديث التي وردت في المصـادر
الروائيــة واللغويــة فــي القــرن الثالــث حتــى الثــاني عشــر( ،منهــا :اثــار
الأصــمعي (ت  294للهجــرة) والمبــرد (ت  205للهجــرة) والجــوهري
(ت  314للهجـــرة) ولـــم تســـتخدم فـــي عصـــر الأمـــام (ع) ،او بعـــض
المصطلحات الفلسفية ومصطلحات اخرى ،التي لم تورد لأ في القران
ولــأ فــي الــأدب ولــأ فــي الكتــب فــي تلــك الفتــرة ( ;lbid:246-247
.)lbid:chapter IV
اما القسم الثاني فهـو يعـود الـى المقارنـة بـين القـران الكـريم ونهـج
البلاغة 41،هذا ويذهب ابن ابي الحديد ا ّن كل ما ورد في نهج البلاغة
صــحيل ،ولــأ غبــار عليــه ،لكــن يــرى محمــد وارث ا ّن بعــض العبــارات
الواردة في الكتاب ليس للامام علي (ع) .يقول ابن ابي الحديد :ا ّن
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التمييز بين القائل والكاتب يتجلى فـي اثنـين :اولـأ فـي المفـردات التـي
يستخدمها ،ثم في مجموعة المفردات التي تستخدم في اطار الجملـة.
ويصــرة :ا ّن نهــج البلاغــة مــاخوذة مــن القــران الكــريم (Ibid:228-
 .)229لكن وارث حسـن نظـرا الـى اخـذ تلـك الحقيقـة بعـين الأعتبـار
التي تقول ا ّن القـران الكـريم الـى جانـب النصـو الجاهليـة هـو الـنص
الوحيد الذي بقـي بعيـدا عـن التحريـف والتغييـر ولـأ يجـوز مقارنـة نهـج
البلاغة معـه ،لهـذا اسـتخرج عـدة عبـارات ومفـردات مـن نهـج البلاغـة
التــي لــم تكــن متناســقة مــع الأيــات والعبــارات القرانيــة ولــأ تتبــع ذلــك
الأسلوب والسـياق .ا ّن النتيجـة التـي يسـتنبطها تفيـد ا ّن تلـك العبـارات
بسبب تناقضها مع اسلوب القران الكريم ،يغلب الظن بانه للامام علـي
(ع) ،وعلينا مناقشتها كثيرا والبحث في ثناياها (.)Ibid:232
في هذا الجزء يستشهد بمفـردات وعبـارات ،منهـا السـلعة (وردت
فــي الخطبــة  )934لكــن ورد فــي القــران مفــردة متــاع ،بمعنــى الجــارة
والسلعة .وردت متاع في القران  21مرة ( .)Ibid:234لـو افترضـنا ا ّن
مفــردة الســلعة كانـ تســتخدم فــي عهــد الأمــام علــي (ع) ،حتــى انــه
اســتخدمه فــي  4خطــب 31،فلابــد ان تُسـ َتخدَم مــرة واحــدة فــي القــران
الكــريم حتــى فــي جانــب اســتخدام المفــردات المختلفــة المرادفــة
( .)Waris, 1979-B: 234امـا المفــردات والعبـارات الـأخرى التــي
استخدمها هي الحوائج (فـي الخطـب  919و 472وIbid:234-( )59
 )235والجبريــة (وردت فــي خطبــة  )947المعروفــة بالخطبــة القاصــعة
( ،)Ibid:235-238وتزعـــزت ســـواري اليقـــين (فـــي الخطبـــة الثانيـــة)
( ،)Ibid:238-239والطخيــــة (فــــي الخطبــــة الثالثــــة) (،)Ibid:239
وسجيس الليـالي (فـي الخطبـة  ،)Ibid( )44واللقـم (فـي الخطبـة )55
( ،)Ibid: 239-250والزبـرة (فـي الخطبـة  )01وقضـايا حـول الخطبـة
( 07المعروفــة بخطبــة الأشــباة) ( .)Ibid:240-243ا ّن تلــك الأمثلــة
والشواهد تبين انه لأ يمكن الأدعاء با ّن نهج البلاغة صحيل تماما ،بل
يبــدو ا ّن الخطــب خضــع فيمــا بعــد لأعــادة النظــر والتنقــيل علــى يــد
الكتــاب .هــذا وا ّن الســيد رضــي (رة) هــو المســئول عــن هــذا التغييــر
(.)Ibid:243
. 4الخطب ،وثيقة الصحة
اما ذلك القسم الـذي اُثبِـ َ انّـه كلـام الأمـام علـي (ع) يمكـن البرهنـة
عليه بدليل قوي اخر .انه قسم خطب نهـج البلاغـة ،والشـاهد هنـا هـو
اهمية قضية الخطابة في الـأدب الجـاهلي اضـافة الـى نثـر تلـك الفتـرة،
وتاييد الأسلام لهما ،ودور الخطبة في الـدول الأسـلامية ،واكمـال هـذا
الدور على يد الأجيال التالية .يشير وارث في هذا القسم الـى احاديـث
بعــض الشــكاكين مــنهم خلوصــي ( )Ibid:chapter IIالــذين اعتبــروا
الســجع وامثالــه فــي خطــب الأمــام (ع) تعــارل صــحة انتســاب نهــج
البلاغة الى الأمام (ع) وياتي بامثلـة كثيـرة ردا علـى هـذه النظريـة .فهـو
يستند الى السجع في النثر الجاهلي وفي كلمات الخطبـاء والكهنـة فـي
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تلك الفترة ،بصفتها الهيكلة الرئيسية للخطاب الأدبي في تلـك الفتـرة،
ويستنتج ا ّن كلام امثال خلوصي في هذا المجال القاضـية بعـدم صـحة
نهج البلاغـة ،لـأ اسـاس لهـا )Ibid:Chapter IV( ،وانـه يسـتند علـى
الأشعار الجاهلية والنثر في تلك الفترة ،ويرى ا ّن هناك ادلة حول القافية
(النظم والنثر) في كلام الأمام في نهج البلاغة ،وهـي كثيـرة لدرجـة لـأ
يمكـــن القـــول ا ّن شخصـــاً مـــا قالهـــا تقليـــدا مـــن الـــأدب الجـــاهلي
(.)Ibid:183
في قسم اخر من هذا الفصل يتطرق الى نماذج اخرى من عبارات
القران الكريم ،ويقارنها بعبارات من نهـج البلاغـة ،ويـرى ا ّن مثـل هـذه
التشــابهات تســاعد كثيــرا علــى التاكــد مــن صــحة مــا ورد فــي الكتــاب
وانتســابه الــى عصــر نــزول القــران ،ويقــول :لــو نظرنــا الــى نــص نهــج
البلاغـة ،لراينـا تـاث َُّر نهــج البلاغـة مـن القـران الكــريم .هنـاك الكثيـر مــن
الأمثلـــة مـــن المفـــردات او الفحـــوى الكلـــامي (فـــي جانـــب المعنـــى
والمفهوم) التي اخذت مباشـرة مـن القـران الكـريم .اضـافة الـى الأيـات
والعبارات التـي نقلـ مباشـرة مـن القـران الكـريم ( .)Ibidيشـير وراث
حسن الى الحالأت التسعة من العبارات والمفـردات البـارزة فـي القـران
التــي وردت فــي نهــج البلاغــة بلــا تغييــر .ويقــول :ا ّن تلــك الأشــارات
الصريحة تؤدي الى تقوية نظرية صحة نهج البلاغة روائيا اكثـر مـن ذي
قبل (.)Ibid:183-190
.7البنية الأدبية والبلاغية لنهج البلاغة
يتحدث الفصل الأخير من هذه الرسـالة عـن قضـية معرفـة بنيـة نهـج البلاغـة
التي اعتمدت فيها البنية الأدبية والبلاغية اكثر مما سـواها ،يـذهب وارث انّـه
يجب الأهتمام بذلك الجزء مـن نهـج البلاغـة الـذي يبـدو ا ّن لسـيد الرضـي
الــدور البــارز بصــفته مؤلِّفــا للكتــاب ،فهــو يــرى ا ّن الســيد الرضــي نظــرا الــى
مكانتــه فــي البلاغــة ومعرفتــه التامــة بالــأدب العربــي ،حــاول ان يغيــر بعــض
العبارات والمفردات كما كان يحلو له .يرى وارث ا ّن السـيد الرضـي لعـب
دور المنقل في هذا المجال ،فقام بتغيير بعض المفردات حتى يزيـدها رونقـا
ويضفي عليها جانبا بلاغيا ،على سبيل المثال مفردة اللقم فـي الخطبـة ،55
يغلــب الظــن انــه غ ّيرهــا ،ذلــك ا ّن العبــارة التــي وردت فــي كتــاب نصــر بــن
مزاحم ،هي "على امض الـألم" ،وا ّن هـذه العبـارة الثانيـة تتناسـق مـع سـياق
ونص كلام الأمام كثيرا.
تبين الدراسات التي تحدث عنها فـي الفصـل الثـاني ا ّن مـن نظـروا
الى نهج البلاغة بعين الريبـة سـواء فـي القـرون الوسـطى او المعاصـرين،
فا ّن اكثرهم يعترفون بصحة اجـزاء غيـر محـددة مـن نهـج البلاغـة ،هـذا
وا ّن المعارضــين لهــم ،يشــيرون الــى اجــزاء محــددة منــه فــي جانــب
الفحــوى ،علــى ســبيل المثــال يركــز الــذهبي وابــن تيميــة علــى صــحة
الخطبة الثالثة ،وفي الواقع ا ّن الرسالة كان تريد ان تبحـث عـن معرفـة
تلك الأجزاء من نهج البلاغة الصحيحة واذا كان بعض الخطب مثـل
الثالثة محل النقام فان ّه قام بدراستها على حده.

الخاتمة
يمكن القول بشكل عام ا ّن الأثر التحليلـي والوصـفي والأنتقـادي الـذي
الّفه محمد وارث حول نهج البلاغة ،قبل ما يقارب اربعـة عقـود ،وفـي
فتــرة لــم يكــن للدراســات الجيــدة والتخصصــية اثــر فــي هــذا المجــال،
وخاصــة فــي المراكــز العلميــة والجامعيــة الغربيــة ،جعل ـ هــذا الكتــاب
والكتـــب الحديثيـــة الشـــيعية الـــأخرى ،تـــدخل ح ّيـــز اهتمـــام العلمـــاء
والبــاحثين .كتــب وارث كتابــه وسـ اجــواء العــالم الغربــي اذ واجهـ
ثــورة شــيعية وحديثــة وشــعبية ودينيــة مســتقلة فــي اطــار مؤسســة سياســية
وحكومية في الشرق ،ولأ يخفي ان ّه لم يكن احد يولِّي اهتماما بالشيعة
ولــم تكــن فــي بــؤرة اهتمــام اراء الغــربيين ،والمؤسســات الغربيــة ،لكــن
ظهــور الثــورة الأســلامية ،ومواجهــة بعــض الــدول الغربيــة معهــا ،جعــل
اهتمامهم بهذه الفرقة السياسية الأسلامية يشهد تغييرا خاصا ،ومن هنـا
يــاتي تــاليف هــذا البحــث ويمكــن ان ُي َع ـ َّد منعطفــا او علــى اقــل تقــدير
مصدرا مه ّما في دراسات المستشرقين حول نهج البلاغة وادب الشيعة
التقليدي.
من جهة اخرى تُ َع ُّد دراسة رسالة حسن وارث مفيدة وتفتل الكثيـر
من الأبواب بوجه الباحثين الغربيين بل الشيعة والمسلمين البـاحثين فـي
هــذا المجــال ،فهــو فــي تاليفــه يهــدف ان يبــرهن علــى احقيــة الخطــب
واحاديث الأمام (ع) وان ير ّد على شبهات المستشـرقين وبعـض علمـاء
الأسلام حول عدم انتساب الكتاب الى الأمام (ع) ،والقول بتزوير كـل
الكتاب او جزءا منه ،وان يقدم القضايا مرفّقة بذكر نماذج ملموسة من
نهـــج البلاغـــة واراء مختلـــف المفكـــرين ،وذكـــر المصـــادر التاريخيـــة
والمهمة .تاتي مسـاعيه جـديرة بالـأحترام والتبجيـل بغيـة رفـع الشـبهات
والــرد علــى ســبعة اصــناف مــن المشــككين ،الــذين يشــير الــيهم بدايــة
الفصل الأول.
من المساعي الحميدة التي قام بها محمد وارث في تاليفه العلمـي
الثمين ،هو تدوين تاريخ نهج البلاغة ،قضية ليس لها تاريخ طويـل منـذ
ان دخل حقـل الحـديث والقـران الكـريم 39ا ّن هـذا الـأمر ورد بصـورة
عابرة من خلال كتابات بعضهم مثل جليو ،فهو يعترف ا ّن هناك الكثير
لأبــد مــن القيــام بــه ،ولــم يتفــق الجميــع عليــه 32.يبــدو ا ّن هــذا البحــث
(تدوين تاريخ الروايـات) لـو تعـرل الـى الدراسـة والبحـث كمـا ينبغـي،
سيظهر اصالة الحديث الشيعي فـي ابحـاث المستشـرقين اكثـر مـن ذي
قبل .لهذا ياتي ما قـام بـه محمـد وارث بصـفته اول َمـن ركـز الأهتمـام
على تدوين تاريخ الروايات ،من منظار كتـاب روائـي مهـم فـي الشـيعة،
فتعد كتابة تاريخ تدوين نهج البلاغة ،عملا جديرا بالأهتمام.
واخيرا ا ّن كتابة مصادر الروايات الواردة في نهـج البلاغـة ،وخاصـة
الخطــب ،بالأســتعانة مــن الكتــب التاريخيــة والروائيــة الســابقة عليهــا،
وبالنظر الى المفردات والعبارات الواردة في نهج البلاغة ،ومقارنتهـا مـع
المصادر السابقة عليها ،وخاصة مصادر العهد الجاهلي ،ومقارنتهـا مـع
نص القران الكـريم مقارنـة دقيقـة ،تعـد مـن المسـاعي الثمينـة التـي قـام
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بها ،مع انه فـي يومنـا هـذا اهـتم الكثيـر مـن بـاحثي الشـيعة بهـذا الـأمر
المهم ،والفوا كتبا ثمينة في هـذا المجـال ،لكـن تـاتي مسـاعي محمـد
المنجزة في الأوساط العليمة الغربية ،وفـي
وارث بصفتها اول المساعي
ّ
فترة لم نر اي كتاب في هذا المجال ،فهذا الأمر يزيد من قيمة عمله.
هذا وا ّن وارث يشكك في انتساب نهـج البلاغـة كلهـا الـى الأمـام
(ع) ويرى ا ّن بعـض العبـارات والمفـاهيم والمفـردات الـواردة فـي تلـك
الفتــرة ،لــم تســتخدم فــي عهــد الأمــام (ع) وهــي مــن تــاليف كتــاب
منقحين في العصور التالية ،وللسيد الرضي دور بارز في هذا الـأمر .انـه
في هـذا القسـم يشـير الـى بعـض العبـارات والمفـاهيم والمفـردات التـي
وردت فــي الكتــب المؤلفــة فــي العصــور التــي تل ـ عصــر الأمــام (ع)
وعدم ورودها في نص القران الكـريم ،بصـفته الـنص التقليـدي المصـان
من التحريف ،والمتبقي من عهد الأمام (ع) ويقوي نظريته باسهاب.
الهوامش
 - 9جامعة ادينبورج اسكتلندا ،قسم الدراسات العربية والأسلامية.
2-Oxford
3-Leiden
 -3هـــذه المقالـــة تـــاتي ضـــمن مجموعـــة مـــن ابحـــاث مـــؤتمر التشـــيع
والمقاومة والثورة لجامعة تل ابيب الذي اقيم عام 9103.
5-Etan Kohlberg
ُ IgnácGoldziher -4عـــ َّد ابـــاً للدراســــات الأســـلامية (والدراســــات
الشيعية) الأكاديمية في الغـرب( .تقـي زادة :2117 ،المقدمـة
.)92
 Theodor Nöldeke -7مـــن ابـــرز المستشـــرقين الألمـــانيين ومـــن
مترجمي القران للغة الألمانية ،الّف كتاب تاريخ القران الشهير.
 -0هناك فهرسا مسهبا حول الدراسات التي نشـرت بعـد انتصـار الثـورة
الأسلامية حول التشيع ) .حسيني.)9400 ،
9-Index Islamicus
 -91من صفحة  07حتى 00.
11-Dwight M. Donaldson
12-Shi’iteReligion: a History of Islam in Persia and
Iraq
 -94باحـث ايرانـي فـي حقـل الفلسـفة واسـتاذ جامعـة كـولن الألمانيــة،
ولمكتبته حول الدراسات الشيعية ،صي عالمي.
 -93باحث ايراني يعمل في مؤسسة الدراسات الأسماعيلية في لندن.
15-Gérard Lecomte
16-Harald Motski
17-Standardization
 -90حول تاريخ الكتب والأفكار الغربيـة الـدائرة حـول الأمـام علـي(ع)
واحاديثــه انجــزت ابحــاث كثيــرة ،يمكــن للقــراء المراجعــة اليهــا:
فالحي ()2115؛غضنفري ()2195؛ احمدوند (.)2111
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 -91ادوارد بوكاك ( 9431-9412م) بريطاني ولد في يوركشر (للمزيد
عنـــه انظـــر مجموعـــة المـــؤلفين والمتـــرجمين 294 / 4 :2191؛
غنفضري .)2195
20-Gerard Kuypers
21-Gerardus J. Lette
22-Levin Warner
23-Cornelius van Waenen
24-Johann Gustav Stickel
25-William Weston
26-William Yule
27-M. Heinrich Leberecht Fleischer
-20لمعرفـــة ببلوجرافيـــا تلـــك المجموعـــات والكتـــب ذات الصـــلة بهـــا
(صادقي رشاد2191،؛الفهداوي.)431 :2193 ،
21ـ للمزيد عن تلك الأبحاث انظر حسـننيـا (– 4=2197ب) ولقـراءة
بحــث مســهب حــول المســار التــاريخي والتطــوري للكتــب الغربيــة
حول حديث الشيعة (حسننيا :2194،القسم الف .)9-4
 -41قد يتبادر هـذا السـؤال الـى ذهـن القـاري وهـو لمـاذا صـنفنا وارث
حسن وهو مسلم شيعي وشرقي ضمن المستشرقين؟.
ان ما يمكن الخروج بها بصفتها ملتقـى للتعريفـات المختلفـة ،هـو
ان الأستشراق هو معرفة الشرق ودراسته على يد غيـر الشـرقيين (يمكـن
العثور على مجموعة مـن تلـك الأفكـار فـي اغلبيـة الأبحـاث فـي مجـال
الأستشـــــــراق (زمـــــــاني2191،؛نـــــــاجي2199 ،؛ شـــــــيني ميـــــــرزا،
2117؛جدیــــدي بنــــاب21195 ،؛ الــــويري0 :2114 ،؛ اســــعدي،
 )25 :2114وكـــذلك لمعرفـــة افكـــار ادوارد ســـعيد (خالـــد ســـعيد،
 :2193الفصل الرابع الأستشراق).
ان هذا المفهـوم يختلـف عمـا نعرفـه اليـوم ،قليلـا ،ذلـك ان بعـض
المستشرقين هم شرقيون لكنهم على علم بالروة السـائدة علـى الكتـب
الغربية حول الشرق ،على هذا لو اردنا تقـديم تعريفـا دقيقـا منـه ،جـدير
بنا ان نتحدث عن دافع الفرد وهدفه من دراسة الشرق ،بدلأ من القول
بانه غربي او شـرقي ،بعبـارة اجـل مـن الأفضـل ان نقـول ان الشـرق هـو
تلك المنطقة الجغرافية الواقعة شرقا لكـن الغـرب لـأ يشـابه الشـرق ،ان
الغربــي او المستشــرق هــو الــذي درس الشــرق لكنــه لــيس بالضــرورة ان
يسكن الغرب ،وربما يسكن احدى الدول الغربية ،ان دافع المستشرق
مهما كان سلبيا او ايجابيا ،لكنه ما ان درس الحضارة والثقافة والتقاليد
والقضــايا الأجتماعيـــة والسياســية والنـــاس والــأدب كمـــا تكونــ فـــي
الشرق ،وسار على منهج الغربيين ،فانه يكون مستشرقا بكل مـا تحملـه
الكلمة من معنى.
نرى بان المستشرق هو ذلك الشخص الذي قام بدراسة الشـرق او
منطقــة اخــرى ،بالتناســق مــع الغــربيين وخاصــة عنــدما يكــون الأســلام
والدول الأسلامية هي القضية المدروسة ،او كان قد تطـرق الـى منطقـة
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من الشرق تدين بالأسلام ،لو قمنا بتحديد دراسة المستشرق فـي اطـار
الأسلام او التشييع ،يمكن لهذه الدراسة ان تنطوي على الأراضـي غيـر
الشرقية لكنها مسلمة ،لهذا يعتبر محمد وارث مستشـرقا مـع انـه عـام
في الغرب لكنه درس الشيعة والحديث باسلوب الغربيين.
هذه النقطة تتناسق مع افكار اشـخا مثـل موتسـكي ،الـذي يـرى
بان الدراسات الغـربيين او غيـر المسـلمين ليسـ تلـك الدراسـات التـي
تكــون كلهــا غربيــة او غيــر مســلمة ،بــل ان الموضــوع هنــا هــو اتباعهــا
الأساليب الغربية(موتسكي2199 :9 ،هامش .)9
49ـ شمس الدين ابو العباس احمد بن محمد.
 -42شمس الدين ابو عبد الله محمد بن احمد.
 -44تقي الدين ابو العباس احمد بن عبد الحليم.
 -43صلاة الدين خليل بن ايبك الصفدي.
35-Clement Huart
36-H. A. R. Gibb
"37-Kholusi, S. "The Authenticity of Nahj al-Balagha
38-Sultan, J. Etude sur Nahj al-Balagha
 -41ياتي وارث بهذا البحث تح عنوان الموروفولوجيـة الأدبيـة لـنهج
البلاغــــة فــــي الفصــــل الخــــامس ،ونــــذكر هنــــا بســــبب تناســــق
الموضوعات.
 -31خطب ( 4مرتان)  23و94و44و( 01مرتان).
 -39منهــا تــاريخ القــران لنولدكــه ( )9141-9044قــام باعــداده تلميــذه
شفالي.
 -32يصرة جليو ( )2195ا ّن احدى النظريـات القويـة حـول اصـالة الـأدب
الحديثي الخا بالشيعة (مقارنة باهل السـنة) يمكـن العثـور عليهـا فـي
تـــراث الشـــيعة المكتـــوب (لحســـين مـــدرس طباطبـــائي) ا ّن مجموعـــة
المعلومات الواردة هناك تبين ا ّن الحديث المنسـوب الـى ائمـة الشـيعة،
الــذي يســتمر حتــى القــرن التاســع ،يواجــه مشــاكل اقــل فيمــا يتعلــق
بتاريخية احاديث الشـيعة مقارنـة بالأحاديـث السـنية (تـدعي الأحاديـث
السنية انها تعود الى بداية تاريخ الأسلام) (المصدر نفسه).
المصادر
 القران الکریم.
 احمدونـــد ،عبـــاس و ســـحر کاونـــدی (« .)2111پشوهشهـــای
خاورشناسان دربـارهی نهـج البلاغـه» ،علـوم حـدیث .العـدد -4
.434-441 .3

 اســــعدی ،مرتضــــی ( .)2113مطالعــــات اســــلامی در غـــــرب
انگلیسی زبان از اغاز تا شورای دوم واتیکان .تهران :سم .
 امیرخــــــــانیفراهــــــــانی ،فاطمــــــــه ( .)2195اسلامشناســــــــی و
اسلامشناسان :از شناخ تا تعامل  .العدد الرابـع .مـن مجموعـة
معلومات لمستشار ثقافي .تهران :الهدی .الطبعة الأولى.

 تقیزادهداوری ،محمود ( .)2117تصویر امامـان شـیعه در دایـرة
المعــارف اســلام (ترجمــه و نقــد) .قــم :مؤسســه شیعهشناســی.
الطبعة الأولى.

 جدیدیبناب ،علـی ( .)2195تحلیـل و بررسـی اثـار مستشـرقین
دربارۀ تشیّع .تهران :شبکۀ اندیشه.
 حسننیا ،علی و علی راد ( .2194ب) .خاورشناسان و حدیث
امامیه؛ طبقه بندی و تحلیل پشوهشها ،علوم حـدیث .السـنة.21
العدد .51-24 .70

 حسننیا ،علی ( .2194الف) .تحلیل انتقادی (حدیث شیعه از
نگــاه مستشــرقان) .اطروحــة الــدكتوراه .جامعــة طهــران (قســم
فارابی).

 حســینی ،غلاماحیــاء ( .)2191ویشگیهــای مطالعــات شــیعی در
غـــرب انگلیســـی زبـــان .تحقيـــق :الـــدكتور محمدرضـــا بـــارانی.
مجموعــۀ مقالــأت مــؤتمر التشــيع والمستشــرقين .54-90 ،قــم:
مؤسسۀ انتشارات خاکریز .الطبعة الـأولى .عنـوان هـذا المجلـد:
دیدگاه ها در بارۀ خاورشناسان.

 خالـــد ،ســـعید و ادوارد ســـعید ( .)2193منتقـــد شرقشناســـی:
بررسی اندیشه و میراث فکری ادوارد سعید .مترجم :حمیدرضا
صادقی .قم :صحیفه .الطبعة الأولى.

 راد ،علــــــــــــــی ( .)2195مهــــــــــــــدوی در نگاشــــــــــــــتههای
مستشرقان.دانشنامۀ امام مهـدی (عـج) بـر پایـۀ قـران ،حـدیث و
تـاریخ (محمـد الریشـهری) .متــرجم :مسـعودی و عبـدالهادی بــا
همکــاری ســیدکاظم طباطبــائی و جمعــی از پشوهشگــران .قــم:
پشوهشگاه قران و حـدیث (سـازمان بـا و نشـر دارالحـدیث).
الطبعة الأولى.

 زمــــــانی ،محمدحســــــن ( .)2191اشــــــنایی بــــــا استشــــــراق و
اسلامشناســی غربیـــان .قـــم :انتشـــارات بین المللـــی المصـــطفی.
الطبعة الأولى.
 سیدرضــی ،محمــدبــن حســین ( .)2191نهــج البلاغــة .ترجمــة:
محمد دشتی .قم :مؤ سسة تحقیقاتی امیر المؤمنین (ع) .الطبعة
الثمانیة واربعون.

 شـــینیمیـــرزا ،ســـهیلا ( .)2117مستشـــرقان و حـــدیث :نقـــد و
بررسی دیدگاههای گلتسیهر و شناخ  .تهران :نشر هستینمـا.
الطبعة الأولی.
 صادقیرشاد ،علیاکبر ( .)2111کتابشناسـی و مرجعشناسـی.
ج  92من دانشـنامۀ امـام علـی (ع) .قـم :انتشـارات پشوهشـگاه
فرهنگ و اندیشۀ اسلامی.

توثيق نهج البلاغة وتاریخه علی ضوء المعاییر الأدبیة والبلاغية :دراسة تحليلية لأول بحث غربي ممنهج حول نهج البلاغة

 غضـــنفری ،زیـــور ( .)2195بررســـی ســـیر تـــاریخی پشوهشهـــای
خاورشناسان انگلیسی زبان درباره نهج البلاغه .الرسـالة المقدمـة
لنیل شهادة الماجستیر .جامعة یزد.
 فالحی ،نورعلی ( .)2115امام علی (ع) از دیدگاه مستشرقان.
تهران :انس تک.

 فرهنـــــــگ خاورشناســـــــان :زندگی نامـــــــه و کتاب شناســـــــی
ایران شناسـان و اسلام شناســان  .) 2191( .تهــران :پشوهشــگاه
علوم انسانی و مطالعات فرهنگی .الطبعه الأ ولی.

 فلــاطوری ،عبــدالجواد ( .)9172تحقیقــی در عقایــد و علــوم
شیعه .فی یادنامۀ علامۀ امینی  .تحقيق :سید جعفر شـهیدی
و محمدرضا حکیمی .تهران :شرک

سهامی افس .

 الفهداوی ،عمار ( )2193سخنان امیرالمـؤمنین علیـه السـلام
به انتخاب ثعالبی ،امام پشوهی  .العدد .4- 2
 گلیــو ،روبــرت ( .)2195ا خــرین تحقیقــات در تــاریخ تش ـی ّع
متقــدم .ترجمــۀ :مجیــد منتظــرمهــدی .امام ـ پشوهی  .الســنة
الثالثة .العدد .242- 245 .99

 مدرّ سیطباطبای ی ،حسین .)2110( .میراث مکتوب شیعه از
ســه قــرن نخســتین هجــری  .ترجمــۀ :علــی قرائتــی و رســول
جعفریــان .قــم :کتابخانــه تخصصــی ایــران و اســلام ،الطبعــة
الثانية.

 موتسکی ،هارالد .)2199( .حدیث اسلامی ،خاستگاه ها و
سیر تطور  .تحقيق  :مرتضی کریمی نیا .قم :دارالحدیث .
 نــاجی ،عبــدالجبار .) 2199( .التشــیع والأ ستشــراق  .عــرل
نقــدی مقــارن لدراســات المستشــرقین عــن العقیــدة الشــیعة
وا ئمتها .بغداد و بیروت :المرکز الأ کادیمی للا بحاث ،توزیع
منشورات الجمل .الطبعة الأ ولی.

 الویری (خنـدان) ،محسـن .)2113( .مطالعـات اسـلامی در
غرب  .تهران :سم  .الطبعة الأولى.
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