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 الملخص
تشرقين حول حديث الشيعة مجالأت دخل  دراسات المس

سلامية،  تخصصية وجديدة، وذلي بالتزامن مع انتصار الثورة الأ 
وبالتحديد في العقدين المنصرمين، فا صبح  تغطي جانبا واسعا 
من الدراسات التي تدور حول الحديث الشيعي وتفسير نص 

التحليل الأنتقادي لنهج »الروايات ودراستها، فقد كان  دراسة 
منطلقا لتلي الأ بحاث، كما شكل  منعطفا في قضية « غةالبلا

نهج البلاغة في مراكز الغرب العلمية، ونةرا ا لى المساعي الثمينة 
التي بذل  في تلي المجالأت، ا صبح  نهج البلاغة لأفتة لنةر 
الباحثين. ا ّن تقديم تا ریخ موثوق به حول نهج البلاغة واستعادة 

ا الأ نةار وبق  مغفولة، في النصوص تلي الوثائق التي لم تلتف ا ليه
العربية القديمة، وَمعِرفَِة مفردات الخطب والرسائل في الأ شعار 
والنصوص المنثورة الجاهلية، والدراسة المقارنة بين مفردات القرا ن 
الكريم ونهج البلاغة، ونقِل ا فكار العلماء المتا خرين والمتقدمين 

دور حول نهج البلاغة، وتحليلها، والتركيز على الشبهات التي ت
جابة عليها، وا خيرا تقديم قضايا منتةمة،  وبذل المساعي للا 
بصفتها ا ول المساعي في الأ جواء العملية الغربية في هذا المجال؛ 
كل تلي القضايا تعد من القضايا اللافتة للنةر والمهمة في هذا 
الكتاب الذي نريد النةر فيه. يحاول هذا البحث ا ن يلقي نةرة 

مسار الأ بحاث التي ا جري  على يد الغربيين في مجال  على
حديث الشيعة با يجاز، ثم يقوم بدراسة البحث المذكور وتحليله، 

 ويخضعه للنقد. 

 ،التوثيق، المستشرقون، نهج البلاغة: الكلمات المفتاحية
 .تحلیلیال البحثمحمد وارث حسن، 

Abstract 
Along with the Islamic revolution of Iran in 1979, 
orientalists carried out detailed studies on new areas of 
Shiite Hadith and its literature, particularly over the past 
two decades. The critical study of Nahj-ul-Balagha by 
Sayyed Mohammad Waris Hassan is considered as the 
beginning and turning point of studies on Nahj-ul-
Balagha in western academic centers, which has attracted 
considerable attention from researchers in this field. The 
distinguished and notable features of his study include 
documental dating of Nahj-ul-Balagha, recovering the 
neglected documents of Nahj-ul-Balagha in classical and 
early Arabic texts, finding vocabularies of sermons and 
letters in pre-Islamic prose and poetry, comparing the 
words used in the Quran and Nahj-ul-Balagha, quoting 
and analyzing the ideas of early and late scholars, 
considering the misconceptions about Nahj-ul-Balagha 
and giving reasonable answers to them, and finally, 
presenting a systematic discussions, as the first effort  
done in  this area in the west. The present study briefly 
traced the evolution of western literature on Shiite 
Hadith. Then it reviewed, analyzed, and criticized the 
study of Sayyed Mohammad Waris Hassan. 

Keywords: Validity testing and dating, Orientalists, 
Nahj-ul-Balagha, Mohammad Waris Hassan, 
Analytical Study. 
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 المقدمة
ت الحديثة التي ا جراها المستشرقون لها نطاق ا ّن الدراسا

سلامواسع. فكان  دراسة ا راء مختلف الفرق والمذاهب  ية الأ 
وبالتحديد الشيعة والسنة منها، مح  اهتمامهم، فنشروا مئات 

في و الأ بحاث والكتب والدراسات طوال الأ عوام المنصرمة.
ا يامنا وفي المكتبات التخصصية، زاد عدد كتبهم في مجال 
الحديث، حتى ا صبح  دراساتهم تشكل فرعا علميا عند 
المسلمين فركزوا عليها. ثم ا ّن نقد ا ثارهم ا لى جانب 
الأ بحاث المعاصرة بصفتها نةرة من خارج ا سوار الدين ا لى 
الدين، ومعرفة الهواجس والشبهات والقضايا العلمية وما ا ل  
ا ليها دراسات المستشرقين من نتائج، ودراستها دراسة 

منهجة وبنيوية، ا صبح يشكل ضرورة علمية وبحثية. ا ّن م
الكثير من دراسات المستشرقين تعاني من نقاط ضعف 
عديدة، منها غياب الأعتماد على المصادر الرئيسية للشيعة 
وللسنة، والأنطلاق من مواقف مغرضة، وبث الشبهات، 
والتا ثر بتيارات الأستشراق، والجري وراء تحقيق مصالح 

 .(الفصل الخامس :۲۱۱٦نيا، كومية )حسنسياسية وح
ا ّن الدراسات الحديثة للمستشرقين بمفهومها العام، 
تعامل  مع النصوص السنية في الغالب، لکن نشاهد في 
القرن الراهن انطلاقة رؤية جديدة في مجال دراسات حديث 
الشيعة، هذه التطورات نم  نموا كبيرا بعد انتصار الثورة 

سلام ، وانطوت على دراسات واسعة النطاق ۱۱۷۱ية عام الأ 
وخاصة في العقدين المنصرمين، وتمحورت حول حديث 
الشيعة، ودراسة النصوص الروائية وتحليلها. تدل الأ بحاث 
على ا نّه رغم المساعي الجديرة حول معرفة دراسات 
المستشرقين في مجال القرا ن الكريم والدراسات المهتمة 

لكثير من الباحثين داخل بالحديث بشكل عام، واهتمام ا
(، لكنه لم ُيهَتّم ۲-۱-۱: قسم م. نالبلاد بهذه القضية )

بمجال معرفة الدراسات المتزايدة للغربيين حول حديث 
 الشيعة، فلا نشاهد الكثير في هذا المجال.

تقييممها، وتحليلها ونقدها، و ا ّن معرفة تلي الدراسات،
زة داخل البلاد يعاني من مشکلات کثيرة، فالدراسات المنجّ 

جاءت ا غلبها في مجال ترجمة عدد قليل من تلي الأ ثار، 
وانصب  المحاولأت حول الشهيرة منها، ويؤسفني القول با ننا 
نشاهد في تلي الترجمات الكثير من المشاكل، منها عدم 

المراجعة ا لى النص الرئيس، والأكتفاء بالترجمة العربية ا و 
نجليزية، ا ضافة ا لى ضعف الت رجمة نفسها. ا ما في مجال الأ 

نقد الكتب الغربية، لم نشاهد عملا كبيرا ا و كتابا مهما، ما 
عدى الأهتمام بعدة نماذج مهمة وبارزة، را ت النور في 

 السنوات الأ خيرة.
ز الأهتمام على دراسة ا حدى تلي في هذا المقال، نركّ 

المساعي القيمة والجديرة التي اُنِجَزت في الغرب، ونضعها 
يزان النقد والتقييم. تُعَتَبُر الدراسة التي نرنو النةر في في م

ثناياها من ا ول المساعي التي ا نجزتها المؤسسات والمراكز 
الأ كاديمية الغربية. هذه المساعي العلمية ا نجزت على يد 
عالم مسلم شيعي، وفي ا حدى المراكز الغربية المهمة في 

سلاممجال معرفة الشيعة و ا لف الكتاب  (3)في يومنا هذا. الأ 
سلامفي ا ولى سنوات انتصار الثورة  يرانية بعام الأ   ،۱۱۷۱ية الأ 

ية يحتل ا همية خاصة ا ضافة ا لى المجال تا ریخمن الناحية الو
 التخصصي الذي ُکِتَب فيه.

 سات الغربية في مجال حديث الشيعةالدرا خلفية

 .الدراسات الشيعية عند الغربيين۱

ا لى فترة الحروب الصليبية في تعود معرفة الغربيين للشيعة 
اب العلاقات التجارية ا بوالقرون الوسطى، ثم وبعد ا ن فُتَِح  

والسياسية بين الدول الأ وروبية وا يران في العهد الصفوي، 
يّاا ا لى ا يران، سنح  الفرصة  وتوفرت الأ رضية لزيارة السُّ
لتعرُّفهم على جانب من ا فكار الشيعة وقادتهم وتقاليدهم 

يّاا بكتابة ما شاهدوه وطقوسهم  وانتماءاتهم، فقام بعض السُّ
 .(۱-۳: م. ن) وخرج  هذه المحاولأت في ا طار التقارير

بدا ت الدراسات الجامعية في مجال معرفة الشيعة في 
)في  3ا وروبا بعد ا نشاء كرسي اللغة العربية في جامعة ا كسفورد

 )في هولندا( في النصف الأ ول من 3بريطانيا( وكذلي لأيدن
ا ّن تلي  (3)(,Kohlberg 40 :1987القرن السابع عشر )

الدراسات استمرت في القرن اللاحق لها مع ا نها كان  متفرقة، 
لكنها بلغ  ذروتها عندما اقتض  مصالح الدول الأستعمارية 
الغربية في الشرق الأ وس ، تنةيم الدراسات الممنهجة 

سلامية،  سلام والمذاهب الأ  بغية معرفة والمستمرة في مجال الأ 

                                                                                  
1. Oxford 
2. Leiden 
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 ؛۲۱۱۷: ۱۲، داوریهزادتلي المجتمعات معرفة دقيقة )تقي
 .: مقدمة كتاب(۲۱۱۱زماني ،

ية في مجال التشيع  تعود بداية الدراسات المنتةمة والجدِّ
ا لى الستينات من القرن المنصرم، ا ذ انتشرت نصوص كثيرة 

ا يران  تا ریخفي النجف الأ شرف وا يران، كما انطلق  دراسة 
ا لى استخدام الأ لية التي  اد الصفوي والقاجاري، نةر  في العه

منحتها العلوم الأجتماعية ا لى الباحثين، والأهتمام بحذافيرها، 
(40: 1987Kohlberg, يقول اتان كلبرج )المستشرق  ۱

سلاماليهودي الشهير والباحث في مجال الشيعة: ا ّن   الأ 
فلم يكن  ؛االشيعي بقى لفترة طويلة للكثير من الباحثين لغز  

بحوزتهم معلومات كثيرة عن هذا المذهب، وا ن كان  
فمصدرها هو المصادر السنية والمتبعثرة. تغير الوضع في 
منتصف القرن التاسع عشر ا لى حدٍّ ما، والسبب يعود ا لى 

( ۱۱۲۱-۱3۱۸) (1)اعتماد الكثير من الباحثين مثل جولدتسيهر
صادر ( في دراساتهم على الم۱۱۳۱-٦۱۸۳) (٤)ونولدكه

الشيعية والسنية ا لى جانب البعض، فخرجوا بمواقف ا كثر 
. انتشر هذا الموقف بعده في ا وروبا وا مريكا، وقام  ااتّزان  

لهيات والأ ديان وال والأ ركيولوجية  تا ریخا قسام الأستشراق والأ 
سلامفي ا طار مركّز وغير مركّز، بدراسة مختلف جوانب   الأ 

ية ذلي التيار بعد ا نشاء وحياة المسلمين، فيما بعد تّم تقو
كرسي لدراسات الشيعة في الغرب بشكل تخصصي والقيام 

 .(Kohlberg, 1987: 40بدراسات منتةمة )
شي فيه ا ّن الدراسات الشيعية الغربية، بدا ت لأ مما

سلاممتا خرة مقارنة بالدراسات  ية، وذلي في السنوات الأ 
-ياسيةالأ خيرة من القرن العشرين، بتا ثير من التطورات الس

الأجتماعية التي شهدتها كل من ا يران ولبنان والعراق، 
سلاموعرف  الثورة  يرانية عام الأ  منعطفا لتلي  ۱۱۷۱ية الأ 

بالرغم من تلي المساعي  (3)(۱۳۸۸الدراسات )حسینی، 
التي شهدتها الفترة المنصرمة، ا لأ ا ّن هذا الفرع مازال في 

ا شاملا وناصعا نرى عند الغربيين سجللأ بداية طريقه، ولهذا
 .(۱٤٤: ۲۱۱٤حول الدراسات الشيعية )راد، 

قلّة »ذكر بعض الباحثين سببين لذلي الأ مر المهم، وهما 
البحوث والدراسات باللغات الأ وروبية حول التشيع الأمامي، 
وصعوبة الحصول على المصادر الأ ولية لها من جهة وانتشار 

الشيعة في صفوف  النةرة الخاطئة التي يتبناها ا هل السنة تجاه

، فجعل السببان الدراسات الشيعية «المستشرقينمن جهة ا خرى
تعيش حالة من التهميش في الغرب. ا ّن السبب الأ خير هو الذي 
جعل الشيعة تعرف فرقة هامشية ا و صاحبة البدع في الفكر 
سلام قراءة رسمية  سلامي، وعدم اعتبار القراءة الشيعية للا  الأ 

يقول اتان كلبرج تقييما منه للدراسات ( ۱٤٤ومقبولة )م. ن: 
الغربية حول الشيعة: بشكل عام ا ّن عدد الدراسات التي تناول  
مامية حتى منتصف القرن العشرين كان  قليلة؛ ذلي  الشيعة الأ 

سلامي الذي انتشر 33ا ّن المجلد الأ ول من مجموعة الفهرس الأ 
تين كان قد ا فرد صفح ۱۱33حتى  ۱۱۱٦في الفترة الواقعة بين 

صفحة لفهرسة عناوين المقالأت الخاصة  ۸۲٤اثنتين من 
مع ا ّن ا ول المساعي في تكوين نةرة  (٦)بالتشييع الأثنى عشري.
 ٤1،«دين التشيع»في كتابه المسّمی بـ13شاملة وضعها دونالدسون

، لكن تبقى الكتب التي تطرق  ا لى هذا ۱۱۳۳في عام 
 .(Kohlberg, ibidالموضوع قليلة )
( تقريرا حول ٦۱۱۱-٦۱۱۲) (5)الراحل فلاطوريلقد قدم 

سلامحصة الدراسات الشيعية بين الدراسات  ية قبل الأ 
ّن هناك مقالة واحدة  سنوات، واعتمادا على ما قدمه فا 
تتحدث عن الشيعة الأثنى عشرية بين الأ بحاث والكتب التي 

سلامكتب  حول  ، وهذا العدد ا قّل بكثير من الكتب الأ 
سماعيلية هذا والأ بحاث التي ر كّزت الأهتمام على الزيدية والأ 

في  (8)وكان ما ذهب ا ليه فلاطوري محل تا كيد فرهاد دفتري
سلام دراسة»مقدمة مجموعة نشرها مؤخرا، تحمل عنوان   الأ 

 .(Daftary, 2013) .وفق والشزیعة، تا ریخ «شيعيال
ذهب سيد حسين نصر وعند الحديث عن ا همية 

رنسي هنري كربون والعلامة سيد الفيلسوف الفالعلاقة بين 
محمد حسين طباطبائي؛ با ن غياب العلاقة العلمية الصحيحة 
بين الباحثين الغربيين، وعلماء الشيعة البارزين، هو السبب 

 :Tabatabai, 1975الكامن وراء عدم معرفة الغرب للشيعة )
English Introduction by the Translator). 

مامية عند۲  الغربيين . الدراسات الأ 
مامية ا و الدراسات ذات الصلة بالأثنى عشرية  ليس للدراسات الأ 
                                                                                  
1. Etan Kohlberg 
2. Index Islamicus 
3. Dwight M. Donaldson 
4. Shi’ite Religion: a History of Islam in Persia and Iraq 
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حالة ا فضل من الدراسات الشيعية. ا لقى كلبرج محاضرة في 
في تل ا بيب حول الدراسات الغربية « معرفة الشيعة»مؤتمر 

سهاب عن الدراسات  للتعرف علی الشيعة، وقام بالحديث بالأ 
وخاصة الشيعة الأ نثى  القليلة التي ا نجزت حول الشيعة،

عشرية، وا ّن تلک الدراسات القليلة جاءت على يد ا شخاص 
يحةون بدعم الحكومات ا و المؤسسات غير الحكومية في 
السنوات المنصرمة، وهم قد سافروا ا لى ا يران لأ سباب ما؛ ا نه 
يذهب ا لى ا ّن المساعي التي بذل  في حقل دراسة النصوص 

معرفة شخصياتها وترجمة نصوصها الشيعية وببليوجرافيا كتبها و
 لأترتقي ا لى المستوى الما مول.

يستنكر ا ّن الدراسات الشيعة الأثنى عشرية تا تي في لأ ا نّه
سلامالمرحلة الثانية من حيث الأ همية مقارنة بالفرق  ية الأ 

سلامالأ خرى، ويتحدث عن المؤتمر  ي في ستراسبورغ الأ 
ذة في بصفته منعطفا وحادثة ف ۱۱٦۸الذي ا قيم عام 

مامية، ويرى ا نّه بالرغم من التطورات الجوهرية  الدراسات الأ 
التي شهدها العقد المنصرم، ا لأ ا ّن التشيع لم يحظ با همية 

سلامكبرى في الدراسات  سلامية، حتى ا رغم  الثورة الأ  ية الأ 
 .(ibidالجميع با ن يعيد النةر في هذا المذهب )

 .الدراسات الحديثية الشيعية في الغرب۳
المساعي الغربية حول الحديث الشيعي تعتمد ا ساسا على  ا نّ 

نِّية، وحتى السنوات الأ خيرة قلما نشاهد من  المصادر والأ ثار السُّ
يضع الروايات الشيعية على محي النقد والتحليل ا و يقوم 
بنقلها، يمكن القول ا ّن ا واس  القرن العشرين قد شكل منطلقا 

ي وبالتزامن مع الدراسات لأهتمام المستشرقين بالحديث الشيع
العامة والتا ریخية حول الحديث عند المستشرقين. ا ظهر جيرار 

ا ّن الغربيين  ۱۱۷۱( في مقال له عام ۱۱۱۷-٦۱۱۲) 3له كم 
مامية )هارالد،  : ۱۱۸۱لأيعرفون شيئا عن حديث الشيعة الأ 

المقدمه( لكن الأ حوال تغيرت منذ السبعينات من القرن 
ا ن يقّدم العون « كلبرجاتان »ين حاول المنصرم، منذ ذلي الح

 ا لى هذا الأ مر من خلال ا لقاء الضوء عليه.
منذ منتصف القرن العشرين، تغيرت بوصلة التغييرات 
فاتجه  الأ نةار نحو معرفة الشيعة وعقائدها وا سسها من بوابة 
المجموعات الروائية. وسار الغربيون من تلي العملية البطيئة في 

ل عام، نحو استيعاب الشيعة الأنثى عشرية معرفة الشيعة بشك
ومعرفتها، وسعوا ا لى معرفة ا سسها العقائدية والفكرية، وفي 

هذه المعرفة دخلوا مجالأت ا كثر تخصصية تتطرق ا لى 
مامية، بلا شي ا ّن مساعي كلبرج قد مثل   الروايات الأ 
منعطفا في مساعي الباحثين الأ خرين، ويمكن اعتبار الأ خرين 

ا ّن الباحثين 33، حتى ذهب البعض مثل موتسكيتابعين له
( لأيخفي ٤۱: ۲۱۱۱الأ خرين كانوا تابعين له كلهم )موتسكي،

ا ّن هذا القول فيه الكثير من المبالغة، لكن كما قلنا سابقا، 
يمكن ا ن يصدق القول هذا في جانب منطلق المساعي 
المبذولة حول الحديث الشيعي، واعتباره بداية لمساعي 

ا ّن بداية ا عداد « موتسكي»في هذا المجال. يصرا  الغربيين
الأ حاديث غير السنية، تعود ا لى القرن الثاني، كا ن عملية 

 كان  ا طول من روايات ا هل السنة )م. ن(13توحيدها المعياري
هذا ويعترف با نه علی الرغم من تا كيد الغربيين على 

نِّي، لكن هذا لم  يعني ا ّن الشيعة ورواياتهالأ الحديث السُّ
تحةی با همية عندهم، ولم يركزوا عليها، فهناك ا دلة كثيرة 
تبين ا ّن روايات النبي الأ كرم وا هل البي  )ع( ، والصحابة في 

، نقلها كل من الشيعة وا هل السنة والجماعة هـالقرون الأ ولى 
نقلا متشابها، وثم جمع  بين دفتي الكتب في المجتمعات 

 التي تنتمي ا لى تلي المذاهب.

مام علي )ع( ونهج البلاغةبداي  (9)ة الأهتمام با حاديث الأ 

مهجورة في ا وروبا، بعد -حتى فترة متا خرة -كان  اللغة العربية 
القرن الرابع عشر، سمح  الكنيسة بغية التبليغ وتوحيد صفوف 
الكنائس الشرقية والغربية، بتا سيس كرسي للغة العربية والعبرية 

كان ا ول  (30)ّن ادوارد بوكاكوالكلدانية في الجامعات، ويبدو ا  
مام علي )ع( لطلابه،  َمن رتب دورات تمحورت حول مدا الأ 

حول اللغة العربية، بمناسبة حصوله على رتبة ا ستاذ  ۱٦۳٦عام 
كرسي اللغة العربية، في جامعة ا كسفورد وذلي بعد محاضرة 
ا لقاها باللغة اللاتينية. ثم تولى رئاسة تجار البريطانيين المتجهين 

ى سوريا، وبعد تعلم اللغة العربية، ا هدى ا لى مكتبة جامعة ا ل
ا كسفورد مجموعة كبيرة من النسخ الخطية الثمينة، فيما بعد 

-۱۱٤: ۲۱۱3منحوه رئاسة كرسي اللغة العربية )غضنفري، 
تعرف  ا وروبا ا لى مجموعة من ا ربعة ا ثار ا خرى من  (۱۱۳

مام علي )ع( باللغات اللاتينية، بعد  ا قل من قرن من ا حاديث الأ 
                                                                                  
1. Gérard Lecomte 
2. Harald Motski 
3.Standardization 
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 3واستيكل، ٤ووينن، 1ووارنر، 3ول ، 3مؤلفيها: بوكاك، كاييبز،
، في ۱۸۳٤و ۱۸۱٦و ۱۷٤۸و ۱۷٤3نشروا مجموعات في ا عوام 

ليدن وا كسفورد باللغة اللاتينية. كما انتشرت المجموعتان الثالثة 
والرابعة باسم واحد وفصل  بينهما فترة زمنية وهي ثلاثة عقود. 

نجليزية قبل تلي هذا ونشر ا ثرا ن مستقلان ا خران، باللغة الأ 
وليام »لـ ۱۸۳۲في لندان و ٦للكاتب وستون 3۱۸۱الفترة، عام 

مام علي )ع(  5«يول في اسكتلندا، تمحورتا حول ا حاديث الأ 
، ۱۸۳۷عام اللالي وما ة كلمة ترجمته الأ لمانية لـ 8ونشر فلايشر

روا بلاغة وهكذا وبعد مرور قرنين من تلي الفترة التي ا لق  
مام علي )ع( بةلها على قلب بوكاك، قّدم  على ا قل  كلام الأ 
مام علي  تقدير خمسة ا ثار وا ربعة ترجمات لأتينية، من ا حاديث الأ 
)ع( باللغة الأ لمانية والأنجليزية ا لى الدراسات الأ وروبية 

 (۱۱۳-۱۱٤: ۲۱۱٤ )غضنفري،
هناك الكثير من الترجمات باللغات الأ وروبية وخاصة 

مام علي )ع( ونهج الأ   نجليزية، في مجال ترجمة ا حاديث الأ 
البلاغة، وذاع صيُ  بعضها، وهناك بعض المترجمين صبوا 
اهتمامهم على ترجمة خطبة واحدة ا و رسالة ا و قسم من نهج 

 (33)البلاغة.

 ول دراسة حديثية تخصصية ومنتةمة في الغربا  

سلامقبيل انتصار الثورة  يرانية عام الأ  ، بعدهو ۱۱۷۱ية الأ 
شاهدنا ظهور كتب مستقلة في حديث الشيعة بشكل 

تجاهل الشيعة وخاصة الشيعة »محسوس وتغيير موقف 
مامية ، بصفتها «دراسة وبحث حول الشيعة»، ا لى «الأ 

سياسية. بعبارة ا خرى لم نشاهد حتى -مجموعة عقائدية
سلامانتصار الثورة  يرانية ا ي كتاب مستقل حول الأ  ية الأ 

مامية؛ لكن في تلي السنوات ركز الحديث الشيعي و الأ 
الجميع اهتمامهم وخاصة الباحثون الغربيون، على الشيعة، 

سلاموالسبب يعود ا لى انتصار الثورة  ية وتا ثيرها في ا نهاء الأ 
لو ا لقينا نةرة عابرة على و سلطة الأستعمار الغربي والشرقي.

                                                                                  
1. Gerard Kuypers 
2. Gerardus J. Lette 
3. Levin Warner 
4. Cornelius van Waenen 
5. Johann Gustav Stickel 
6. William Weston 
7. William Yule 
8. M. Heinrich Leberecht Fleischer 

سلامالعناوين والموضوعات المدونة بعد انتصار الثورة   يةالأ 
ينا تغيير الموضوعات ا  لر ۲۱۱۱حتى عام  ۱۱۷۱عام 

والدراسات في الأ بحاث الغربيين حول الحديث الشيعي. 
 ؛يمكن تقسيم تلي الموضوعات ا لى عدة ا قسام: الأ ول

الدراسات التي تتطرق ا لى الحديث عند الشيعة، وتنةر ا لى 
فقهي، وتركز الأهتمام على قضية -الأ مر بمثابة تيار سياسي

فهي  ؛والأثنى عشرية وولأية الفقيه. ا ما القسم الثانيالجهاد 
مامية في مقابل ا هل  تلي الدراسات التي وضع  الشيعة الأ 
 السنة وتطرق  ا لى قضايا مثيرة للنقاش بين الشيعة والسنة،

ية التي تدور حول منطلق الشيعة تا ریخوكذلي التفاسير ال
حاث تقوم ها. في الحقيقة ا ّن مثل تلي الأ بتا ریخوعقائدها و

بدراسة الشيعة ومعرفتها معرفة صحيحة، التي ا صبح لها الأ ن 
 حكومة في ا يران.

من جهة ا خرى، نحن نريد معرفة الشيعة الأ نثى عشرية في 
ن ة، ومن الضروري دراسة هذه  سلامي، والتي ينافسها السُّ العالم الأ 
المواجهة وا سسها ومبادئ تحدياتهما. ا ما القسم الثالث وهو الأ قل 
بروزا مقارنة بالقسَمين السابقين، وظهر لأ ول مرة في ا طار الدراسات 
التخصصية وا ثار انتباه الغربيين، يا تي في اطار الأهتمام بالمدونات 
مامية. بدا ت  الحديثية المهمة الشيعية وبالتحديد الشيعة الأ 
الدراسات والنقد والنةر في المدونات الروائية الشيعية بعد سنوات 

يرانية.من انتصار  سلامية الأ  هذا وا ّن الدراسات  (33)الثورة الأ 
تمحورت حول عدة كتب مهمة وا صلية؛ وكان  قد انصب  على 

 Chittick, 1987: Englishنهج البلاغة والصحيفة السجادية، )
Translation ا ذ ينطويان على روايات وا حاديث ا مامين من ا ئمة )

ة من تلي الشيعة وهما علي )ع( والسجاد )ع(، حمل  واحد
في ا حدى ا هم مراكز الدراسات  ۱۱۷۱الدراسات التي نشرت عام 

تحليل »الشيعية في ا وروبا؛ وهي جامعة ادينبورج، حمل  عنوان: 
وقدمها محمد وارث حسن ا طروحة لنيل « نهج البلاغة الأنتقادي

 .(Waris, 1979 -B) .الدكتوراه
مع ا ّن هذا الكتاب لم يكتب في ا طار تخصصي، لكن 

ا ن ننّوه ا ّن بداية الدراسات الممنهجة والتخصصية في يجب 
ا طارها الواسع عند الغربيين، تعود ا لى بدايات القرن الواحد 
والعشرين، فخرج  كتٌب ا كاديمية ومنتةمة على يد الباحثين 

لو شاهدنا الدراسات التي اُجرَي  حول نهج و الغربيين،
ة، لرا ينا ا نها البلاغة ا و الصحيفة السجادية ا و الكتب الروائي



 .ق۱٤۳۱ش ـ ۱۳۱٦خریف وشتاء (، ۱الأ ول )المتوالي  العددالبلاغة، السنة الأ ولی،  سنویة، دراسات حدیثة في نهجنصف  ةمحکم -ة علمی ة/ فصلی9۱

كان  متفرقة ومتشتتة، ولم نشاهد تيارا بحثيا ومنةما 
وا كاديميا يقوم بالأ مر، هذا وا ّن قضية دراسة الحديث بشكل 
خاص، في ا غلبية الكتب لم تكن مح  اهتمام، كما ينبغي، 

ن  في الأ بحاث المنةمة الجامعية كتلي التي قدمها و هذا ُدوِّ
بها جامعات بريطانيا من كلبرج، ا و الأ بحاث التي قام  

خلال جليو ونيومن ولألأني كتبا في ا طار منتةم وا كاديمي، 
 .(۳-۱قسم  ،: ا لف۲۱۱3نيا،  )حسن ركزت على الروايات

وبما ا ّن تا ليف حسن وارث في تلي الفترة ُيَعدُّ ا ول ا ثر 
ا كاديمي غربي حول نهج البلاغة وا ول دراسة نقدية لمفكر 

ثنايا هذا الكتاب المهم، وبالنةر  مسلم في الغرب، دقّقُ  في
ت خاصة، التي نتحدث عنها فيما يلي میزاا لى ما يحمله من 

 (31)با سهاب، جدير بنا ا ن نتطرق ا ليه.

 سيد محمد وارث حسن
ُيَعدُّ مولأنا سيد محمد وارث حسن النقوي الهندي )ت 

( من الباحثين والمفكرين الكبار الذين ينتمون الى ۲۱۱۸
ه في الغرب ا كثر من الشرق. ركز اهتمامه الشيعة، ذاع صيت

على نهج البلاغة، وعندما كان يدرس في جامعة ادينبورج في 
ا سكوتلندا، كتب ا طروحته لنيل شهادة الدكتوراه، عنوانها 

، يتكون البحث من ستة «تحليل نهج البلاغة الأنتقادي»
فصول، يتطرق الفصل الأ ول ا لى التعريف بنهج البلاغة 

سة نقدية، ا ضافة ا لى ا هداف الدراسة وملخص ودراستها درا
من حياة الشريف الرضي الذي قام بجمع نهج البلاغة، وفي 
الفصل الثاني يلقي الكاتب نةرة ا دبية على نهج البلاغة، 
ويتناول را ى السابقين والمتا خرين حول ا صالة الكتاب 
والأ رضية الدينية والسياسية لتلي الأنتقادات وا لقاء نةرة عابرة 

نه ينطوي ع لى بعض تفاسير نهج البلاغة. ا ما الفصل الثالث فا 
مام الواردة في الكتب ال ية القديمة تا ریخعلى ا حاديث الأ 

يركز و مقارنة بنسخ نهج البلاغة المتوفرة في يومنا هذا،
الكاتب في الفصل الرابع على دراسة نهج البلاغة دراسة 

سلاماا دبية، ويا تي ذلي في ا طار مدارسة ا دب ما قبل   لأ 
والقرا ن الكريم. وفي الفصل الخامس يدرس الكتاب نهج 
البلاغة من منةار علم البلاغة ويتطرق ا لی قضایا مثل السجع 
والمجاز والتشبيه والمقابلة والطباق، علاوة على دراسة نهج 

خصص الباحث الفصل و البلاغة من منةار خطابه، هذا

 السادس لخاتمة الكتاب.
تحليل نهج البلاغة »ثا بعنوان: وفي نفس العام نشر بح

(، تطرق فيها ا لى ا سلوب نهج Waris, 1979 - A« )بنيويا
البلاغة الأ دبي، ولأ يشكي في ا صالة نهج البلاغة، ا ذ لأيرى 
ضرورة للتطرق ا لى هذا الأ مر، من هنا َتطر ق ا لى تحليل فحوى 
نهج البلاغة، وتحد ث عن تا ثيره على الأ دب العربي 

سلامي، ود رس الأ ساليب البلاغية في نهج البلاغة کالسجع والأ 
والأستعارة والتوازن وا نواع الحكم، وذكر نماذج لها وقارنها 

 .(۳۳۱: ۲۱۱۱بنماذج مماثلة من القرا ن الكريم )ا حمدوند، 

 تحليل نهج البلاغة النقدي

كان هاجس وارث حسن هو ا ثبات ا صالة نهج البلاغة 
ية والوثائقية والأ دبية، ریختا  بالأستفادة من مختلف الأ ساليب ال

ولهذا يركز في الفصل الأ ول على التعريف بهذا الكتاب، 
متحدثا عن الشبهات والأ دلة التي قدمها المعارضون لأنتساب 

في مستهل الحديث و نهج البلاغة ا لى ا مير المؤمنين )ع(،
يشير ا لى مكانة نهج البلاغة وا هميتها، ويؤكد على سؤال قد 

قارئ عند قراءته الكتاب وهو لماذا يتطرق ا لی ذهن ال
الحديث في نهج البلاغة يكتنفه الغمو  لهذه الدرجة؟ 
ولماذا لم يذكر الطلاب المسلمون في دراساتهم ودروسهم 

 .(Waris, 1979 - B: 224) البحثية هذا الكتاب

 نواع الشكاكين في نهج البلاغة.ا  ۱

بناها يتحدث عن سبعة ا راء تشكي في ا صالة نهج البلاغة، ت
 منهم من: ف علماء من الشرق والغرب، كما يلي

 بعض النةريات الواردة في الكتاب يشكي فيا ( 
 يشكي في الكتاب بسبب اللغة المستخدمة 

 والمصطلحات الواردة فيه.
يشكي في جامع الكتاب، وعملية جمعه؛ ينسبه ج( 

البعض ا لى الشريف الرضي، وبعض ا خر ا لى ا خيه سيد 
 مرتضى.
نقد بعض العبارات التي تمّس بعض الصحابة، يقوم بد( 

 ويشكي فيها.
يرفض بعض موضوعات الكتاب التي تعار  الصورة هـ( 

مام )ع  (التي رسم  عن الأ 
هناك من يشكي في العبارات الواردة في الكتاب، و( 
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 التي تحقر فئات خاصة من الناس منهم النساء.
توثيق يشكي في الكتاب كله ا و جزء منه، من ناحية الز( 

(Ibid: 25). 
يذهب وارث با ن مصدر كل تلي الشكوك التي تدور 
حول نهج البلاغة، خرج  ا ول مرة على لسان ابن 

( في کتابه وفيات الأ عيان، ا ذ ا ثار هـ ۸۱٦-۱۸٦) (3٤)خلكان
علامة استفهام حول الكتاب كله، ونسبه ا لى السيد مرتضى: 

مام » علي )ع( قيل ا ّن هذا الكتاب ليس مجموعة ا حاديث للا 
بل ا ّن من قام بجمعه ونسبه ا ليه، هو من ا لّف الكتاب ودّونه 

(Ibid: 26 - 27). 
-۷۳٦قام الذهبي بتقوية هذه النةرية في القرن الثامن هـ )

من خلال ا ضافة بعض النةريات والعبارات، هذا ( 33)هـ( ۸3۷
هـ(  ۷۲۸-۱٦٦)( 3٦)وشكي عالم معاصر للذهبي وهو ابن تيمية

في ا جزاء من  -كانة علمية ودينية في عصرهوالذي کان له م
نهج البلاغة، وا شار ا لى قضايا تشكي في الكتاب ا كثر مما 
سواها، منها ضعف الكتاب بسبب غياب سلسلة الوثائق 

(Ibid:27 - 29 في الجانب الأ خر رفض ابن خلكان الكتاب )
-Ibid:32) «ا كثره باطل»كله، لكن الذهبي استفاد من عبارة 

هـ( لأيشكي  ٦٤۷-۱۷٦)( 35)ا ذهب ا ليه الصفدي( وفقا لم33
ابن تيمية في نهج البلاغة كلها، بل يذهب ا لى ا ّن بعض ا جزاءه 

مام علي )ع( )  .(Ibid:35صحيحة وينسبها ا لى الأ 
ثم يشير وارث في الجزء اللاحق ا لى فئة من العلماء 
والباحثين ظهروا في السنوات الماضية، ويؤكد ا نهم يتبعون 

ي الجانب النقدي، ويبحث في ا راءهم كلهم، ابن خلكان ف
ومنهم من يشكي  (:Ibid 45- 47) 3وجيب 3منها ا راء هارت

( وصفا :Ibid 48- 50ا مين ) ا حمدفي قسم منه مثل 
فا نهم يتبنّون تلي النةريات التي  ٤وجميل سلطان، 1خلوصي

 تبناها كل  من ابن تيمية والذهبي.

 البلاغةا صالة نهج .مواجهة الشارحين مع المشكِّكين في۲

نةرة شارحي نهج البلاغة، « وارث حسن»لأ تغيب عن 
وا شار ا لى مختلف الشروا التي كتب  حول نهج البلاغة، 
                                                                                  
1. Clement Huart 
2. H. A. R. Gibb 
3. Kholusi, S. "The Authenticity of Nahj al-Balagha" 
4. Sultan, J. Etude sur Nahj al-Balagha 

كان الشيعة يرون ا ّن هذا الكتاب  هـ ٤۱۱مصرحا ا نه بعد عام 
مام علي )ع( بلا شي، ويؤكد الشارحون  يتضمن ا حاديث الأ 

ّن كل العبارات الواردة يتجاوز عددهم المائة، على ا  لأ الذين
مام )ع( ، وهو َمن  في نهج البلاغة، وردت على لسان الأ 

الحديد بصفته ا بي  نطق بها. ثم يشير ا لى ما تحدث عنه ابن
ينتمي ا لى لأ ا حد شارحي القرا ن الشهيرة، وبالرغم من كونه

مام  الشيعة، ا لأ ا نه يؤكد على صحة انتساب الكتاب ا لى الأ 
مام )ع( ويرى ا نه يؤمن بص حة الكتاب وانتسابه ا لى الأ 

(Ibid: chapter II 59ff). 
فالكاتب يتحدث خلال هذا الفصل عن نةريتين 

تلي النةرية التي تذهب ا لى ا ّن نهج  ؛جوهريتين: الأ ولى
البلاغة مرفو  تماما، كله ا و ا غلبه، فالذين تبنّوا هذه النةرية 

ون ومنهم عراقيون ا و مصري (Ibid: 25هم علماء سوريون )
(Ibid:48 - 58 في القرون الوسطى، وبعض من العلماء في )

والنةرية الثانية تذهب ا لى ا ّن  (Ibid:45السنوات المنصرمة )
غبار عليه، وا ّن لأ كل الكتاب ا و جزءا كبيرا منه صحيح

مام )ع( ، ومن الذين تبنّوا  الأ حاديث وردت على لسان الأ 
وعلماء نهج هذه النةرية محمد عبده وكثير من الشارحين 

البلاغة )الشيعة منهم ا و غير الشيعة( يقولون بهذا الرا ي 
مام علي  ويؤكدون على صحة انتساب الكتاب كله ا لى الأ 

ا مين طريقا وسطا بين الأثنين  ا حمد)ع(، هذا واتخذ 
(Ibid:chapter II). 

 تدوين نهج البلاغة تا ریخ.۳
لاغة هي يقدم الكاتب ا دلته التي يذهب من خلالها ا ّن نهج الب

مام في الفصل الثالث، ويقوي من  ا حاديث وخطب ورسائل الأ 
ا دلته عبر تقديم الأ مثلة المختلفة، ويتطرق بداية ا لى المصادر الروائية 
لنهج البلاغة، التي كان  لها حضورها قبل تدوين نهج البلاغة، ثم 
يعتبر ا ّن غياب ذكر المصادر ا و عدم ذكر سيد رضي لمصادر 

كل ذريعة لبعض العلماء منهم ابن تيمية، في الروايات، قد ش
اعتبارهم الكتاب مزّورا ا و ضعيف السند، ويرى با نه نةرا ا لى وجود 
ا صل الروايات في الكتب السابقة، يصبح من الضروري معرفة 

( لهذا باتخاذه ا سلوب تدوين تا ریخ Ibid:69) المصادر كلها
روائية، يحاول ا ثبات الروايات والنةرة ا لى الكتب والمصادر الأ ولية ال

مصادر الخطب والرسائل والحكم الواردة في نهج البلاغة. تنقسم 
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تلي المصادر ا لى ثلاثة ا قسام من كتب الأ دب العربي: الكتب 
التا ریخية وكتب البلاغة، وكتب ذات صلة بهيكلة ا ثار الشيعة 

درسها محمد  الروائية )الأ صول( من ضمن تلي المصادر التي
بن  منها روايات نهج البلاغة، هي كتاب سليم وارث، واستخرج 

هـ(  ۱۷۱)ت  هـ( ولوط بن يحيى ا و ا بو مخنف ۱۱قيس )ت 
(Ibid: 73-78 ۲۱۲( وقعة الصفين لنصر بن مزاحم )ت  )هـ
(Ibid: 78-90 هـ( ) ۲33( البيان والتبيين للجاحظ )تIbid: 126 

( Ibid:90 - 97هـ( ) ۲۷۱( انساب الأ شراف للبلاذري )ت 128 -
 ( تا ریخIbid:97 -100هـ( ) ۲۸۲ا خبار الطوال للدينوري )ت 

(، تا ریخ الطبري )ت Ibid:100 - 102هـ( ) ۲۸٤اليعقوبي )ت 
(، الفتوا لأ حمد بن ا عثم الكوفي Ibid:101 - 110هـ( ) ۳۱۱
(، الكافي في الحديث للكليني Ibid:111 - 114هـ( ) ۳۱٤)ت 
لمسعودي )ت (، مروج الذهب لIbid:115 - 124( )۳۲۸)ت 
رشاد للشيخ المفيد )ت Ibid:124 - 126هـ( ) ۳٤3 ( كتاب الأ 
(، وكتاب الجمل للشيخ مفيد )ت Ibid:128 - 137هـ(  ٤۱۳
 .(Ibid:137 - 138هـ( ) ٤۱۳

يقارن وارث حسن بين المفردات الواردة في الروايات 
وبين العبارات الواردة في المصدر الذي يخضعه للدراسة 

في نهاية كل قسم فهرسا ا و جدولأ من  والتحليل، ويقدم
العبارات المماثلة في كتاب نهج البلاغة والمصدر الخاضع 

الدقيق والصحيح لتدوين  تا ریخللدراسة، حتى يقدم بهذا ال
الروايات الواردة في نهج البلاغة. على سبيل المثال، يذكر 

( من الروايات ا و Ibid:73انواع ) ۱كتاب سليم بن قيس 
لمماثلة في فهرس منفصل، وفيما يتعلق بكتاب وقعة العبارات ا

 .(Ibid:87 - 90حالة مماثلة ) ۲٦الصفين لنصر بن مزاحم
هذا وا ن الدراسة لم تثب  ا ّن كل تلي العبارات 
مام  والكلمات الواردة في نهج البلاغة جاءت على لسان الأ 
علي )ع(، بل تنتهي ا لى ا ثبات النةرية القائلة با نه علينا 

د على سيد رضي )را(، ا و نذهب ا لى ا نه فيما يتعلق الأعتما
بالخطب ا و بعض منها، علينا القول با نها ا كثر بكثير مما نقلها 
السيد رضي )را(، وهذا يكفي للاعتماد على هذا الكتاب 
الشريف والروايات الواردة فيه. ولأ يخفي مع ا ّن بعض 

( علي هـ ٤3٤الخطب وردت في كتب قاضي القضائي )ت 
( هـ 33۱( والعامدي )ت هـ ٤3۷حمد بن شاكر )ت بن م

(، لكن بما ا ّن كل تلي هـ ٦3٤وسب  بن الجوزي )ت 

يمكن ا ن تكون ا دلة لأ الأ ثار كتب  بعد نهج البلاغة، لهذا
مام علي )ع( ) ثبات انتسابها ا لى الأ   (Ibid:246مناسبة لأ 

 .الشقشقية، محور اهتمام المشکِّكين٤

بلاغة في هذا الفصل، يتحدث نهج ال تا ریخبعد البحث عن 
مام  وارث حسن في ختام الفصل عن عدد من خطب الأ 
ورسائله التي تتمتع با همية ومكانة خاصة با سهاب، منها حول 
الخطبة الشقشقية، ا ذ يفرد لها مقالأ خاصا، ذلي يرى با ّن 

ينقل و هذه الخطبة من الخطب المهمة التي ناقشها العلماء،
خطبة، ا ذ خرج بنتيجة مفادها ا ّن كلاما للذهبي حول هذه ال

مام )ع(، هنا يشير ا لى  مثل هذه العبارة لم يتفّوه بها الأ 
حديث ابن تيمية والأ خرين، ولهذا يرى ا ّن التطرق ا ليها على 

( هذا ويقوم بدراسة Ibid:139حدة ُيَعدُّ ا مرا ضروريا ومهما، )
مام ا لى مالي الأشتر لنخعي )رسالة  ة( نهج البلاغ 3۳رسالة الأ 

وينقل ما ورد على لسان العلماء والشارحين في هذا المجال 
(Waris, Ibid:152 - 165). 

ا ّن محمد وارث نةرا ا لى القضايا التي تحدث عنها 
مام)ع( في الخطبة الثالثة حول الخلفاء الثلاثة، وصف  الأ 
السمات الشخصية لكل منهم كما تحدث عن سمات الناس في 

نته بالنسبة للخلافة، وقارن بينه وبين تلي الفترة، وا شار ا لى مكا
الخلفاء السابقين علما ومكانة، وتحدث عن الأ دلة الكامنة وراء 
قبوله بالخلافة. يرى وارث با ّن فحوى ما ورد في الخطبة، وضع 
المشكِّكين في نهج البلاغة في بوتقة نقد، لأ نه يمثل تحديا 

لسنة، واحتج حقيقيا للا سس والمبادئ التي يؤمن بها علماء ا هل ا
مام )ع( على سلوكهم، وقبّحها. فهو يرى ا ّن الشكاكين في  الأ 
هذا الجانب شككوا في ذلي الجزء من نهج البلاغة التي 
يستنب  منها مثل هذا الفحوى وتلي الرسالة، ويدخلهم نقاشا 

 حادا، ولأ يرفضون الأ جزاء الأ خرى بصريح العبارة.

 .شكوك مقبولة3
دوين نهج البلاغة معتمدا على ت تا ریخبعدما يتحدث عن 

المصادر التي كُِتَب  قبله، يرى وارث حسن ا ّن الطابع الثالث 
لهذه الدراسة يتجلى في دراسته تلي الفئة من العبارات التي 

 يمكن القول بصراحة با نها مزّورة، وتنقسم ا لى قسمين: 
القسم الأ ول ينطوي على تلي الأ حاديث التي وردت في 

ة واللغوية في القرن الثالث حتى الثاني عشر، المصادر الروائي



 ٤1البلاغة وتا ریخه علی ضوء المعاییر الأ دبیة والبلاغية /توثيق نهج 

( هـ ۲۸3( والمبرد )ت هـ ۲۱۳)منها: ا ثار الأ صمعي )ت 
مام )ع(، هـ ٤۱٦والجوهري )ت  ( ولم تستخدم في عصر الأ 

ا و بعض المصطلحات الفلسفية ومصطلحات ا خرى، التي لم 
في القرا ن ولأ في الأ دب ولأ في الكتب في تلي الفترة لأ تورد
(Ibid:246 - 247; Ibid:chapter IV). 

ا ما القسم الثاني فهو يعود ا لى المقارنة بين القرا ن الكريم 
هذا ويذهب ابن ا بي الحديد ا ّن كل ما ورد ( 38)ونهج البلاغة،

في نهج البلاغة صحيح، ولأ غبار عليه، لكن يرى محمد 
مام علي  وارث ا ّن بعض العبارات الواردة في الكتاب ليس  للا 

بن ا بي الحديد: ا ّن التمييز بين القائل والكاتب )ع( يقول ا
يتجلى في اثنين: ا ولأ في المفردات التي يستخدمها، ثم في 
مجموعة المفردات التي تستخدم في ا طار الجملة. ويصرا: ا ّن 

( لكن Ibid:228 - 229نهج البلاغة ما خوذة من القرا ن الكريم )
بار التي وارث حسن نةرا ا لى اخذ تلي الحقيقة بعين الأعت

تقول ا ّن القرا ن الكريم ا لى جانب النصوص الجاهلية هو النص 
الوحيد الذي بقي بعيدا عن التحريف والتغيير ولأ يجوز مقارنة 
نهج البلاغة معه، لهذا استخرج عدة عبارات ومفردات من 
نهج البلاغة التي لم تكن متناسقة مع الأ يات والعبارات القرا نية 

والسياق. ا ّن النتيجة التي يستنبطها ولأ تتبع ذلي الأ سلوب 
تفيد ا ّن تلي العبارات بسبب تناقضها مع ا سلوب القرا ن 
مام علي )ع(، وعلينا مناقشتها  الكريم، يغلب الةن با نه للا 

 .(Ibid: 232كثيرا والبحث في ثناياها )
في هذا الجزء يستشهد بمفردات وعبارات، منها السلعة 

في القرا ن مفردة متاع، ( لكن ورد ۱٤۳)وردت في الخطبة 
مرة  ۲۱بمعنى الجارة والسلعة. وردت متاع في القرا ن 

(Ibid:234)  لو افترضنا ا ّن مفردة السلعة كان  تستخدم في
مام علي )ع(، حتى ا نه استخدمه في   (39)خطب، ٦عهد الأ 

فلابد ا ن تُسَتخَدم مرة واحدة في القرا ن الكريم حتى في 
 Waris, 1979) ة المرادفةجانب استخدام المفردات المختلف

-B: 234)  ا ما المفردات والعبارات الأ خرى التي استخدمها
- Ibid:234( )3۱و ۳۷۲و ۱۱۱هي الحوائج )في الخطب 

( المعروفة بالخطبة ۱٦۷( والجبرية )وردت في خطبة  235
(، وتزعزت سواري اليقين )في Ibid:235 - 238القاصعة )

والطخية )في الخطبة (، Ibid:۲۳۸-۲۳۱الخطبة الثانية( )
( ۳۳(، وسجيس الليالي )في الخطبة Ibid:239الثالثة( )

(Ibid 33(، واللقم )في الخطبة( )Ibid: 239 - 250 ،)
)المعروفة  ۸۷( وقضايا حول الخطبة ۸۱والزبرة )في الخطبة 
ا ّن تلي الأ مثلة  (Ibid:240 - 243بخطبة الأ شباا( )
نهج البلاغة صحيح  يمكن الأدعاء با نّ لأ والشواهد تبين ا نه

عادة النةر  تماما، بل يبدو ا ّن الخطب خضع  فيما بعد لأ 
والتنقيح على يد الكتاب. هذا وا ّن السيد رضي )را( هو 

 .(Ibid: 243عن هذا التغيير ) مسؤولال

 .الخطب، وثيقة الصحة ٦
مام علي )ع( يمكن اُ ا ما ذلي القسم الذي  ثِبَ  ا نّه كلام الأ 

قوي ا خر. ا نه قسم خطب نهج البلاغة، البرهنة عليه بدليل 
والشاهد هنا هو ا همية قضية الخطابة في الأ دب الجاهلي 

سلاما ضافة ا لى نثر تلي الفترة، وتا ييد  لهما، ودور الخطبة  الأ 
سلامفي الدول  ية، وا كمال هذا الدور على يد الأ جيال الأ 

التالية. يشير وارث في هذا القسم ا لى ا حاديث بعض 
( الذين اعتبروا Ibid:chapter IIخلوصي ) الشكاكين منهم

مام )ع( تعار  صحة انتساب  السجع وا مثاله في خطب الأ 
مام )ع( ويا تي با مثلة كثيرة ردا على هذه  نهج البلاغة ا لى الأ 
النةرية. فهو يستند ا لى السجع في النثر الجاهلي وفي كلمات 
 الخطباء والكهنة في تلي الفترة، بصفتها الهيكلة الرئيسية
للخطاب الأ دبي في تلي الفترة، ويستنتج ا ّن كلام ا مثال 
 خلوصي في هذا المجال القاضية بعدم صحة نهج البلاغة،

( وا نه يستند على الأ شعار Ibid:Chapter IVا ساس لها، )لأ
الجاهلية والنثر في تلي الفترة، ويرى ا ّن هناك ا دلة حول 

مام في نهج ا لبلاغة، وهي القافية )النةم والنثر( في كلام الأ 
ما قالها تقليدا من  ايمكن القول ا ّن شخص  لأ كثيرة لدرجة

 .(Ibid:183الأ دب الجاهلي )
في قسم ا خر من هذا الفصل يتطرق ا لى نماذج ا خرى 
من عبارات القرا ن الكريم، ويقارنها بعبارات من نهج البلاغة، 
ويرى ا ّن مثل هذه التشابهات تساعد كثيرا على التا كد من 

رد في الكتاب وانتسابه ا لى عصر نزول القرا ن، صحة ما و
ويقول: لو نةرنا ا لى نص نهج البلاغة، لرا ينا تا ثَُّر نهج البلاغة 
من القرا ن الكريم. هناك الكثير من الأ مثلة من المفردات ا و 
الفحوى الكلامي )في جانب المعنى والمفهوم( التي ا خذت 

العبارات التي مباشرة من القرا ن الكريم. ا ضافة ا لى الأ يات و
يشير وراث حسن ا لى  (Ibidنقل  مباشرة من القرا ن الكريم )
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الحالأت التسعة من العبارات والمفردات البارزة في القرا ن 
التي وردت في نهج البلاغة بلا تغيير. ويقول: ا ّن تلي 
شارات الصريحة تؤدي ا لى تقوية نةرية صحة نهج البلاغة  الأ 

 .(Ibid:183 - 190روائيا ا كثر من ذي قبل )

 البنية الأ دبية والبلاغية لنهج البلاغة.۷
يتحدث الفصل الأ خير من هذه الرسالة عن قضية معرفة بنية 
نهج البلاغة التي اعتمدت فيها البنية الأ دبية والبلاغية ا كثر 
مما سواها، يذهب وارث ا نّه يجب الأهتمام بذلي الجزء من 

دور البارز بصفته نهج البلاغة الذي يبدو ا ّن لسيد الرضي ال
مؤلِّفا للكتاب، فهو يرى ا ّن السيد الرضي نةرا ا لى مكانته في 
البلاغة ومعرفته التامة بالأ دب العربي، حاول ا ن يغير بعض 
العبارات والمفردات كما كان يحلو له. يرى وارث ا ّن السيد 
الرضي لعب دور المنقح في هذا المجال، فقام بتغيير بعض 

ا رونقا ويضفي عليها جانبا بلاغيا، على المفردات حتى يزيده
، يغلب الةن ا نه 33سبيل المثال مفردة اللقم في الخطبة 

غيّرها، ذلي ا ّن العبارة التي وردت في كتاب نصر بن مزاحم، 
، وا ّن هذه العبارة الثانية تتناسق مع «على ا مض الأ لم»هي 

مام كثيرا.  سياق ونص كلام الأ 
ا في الفصل الثاني ا ّن من تبين الدراسات التي تحدث عنه

نةروا ا لى نهج البلاغة بعين الريبة سواء في القرون الوسطى ا و 
ّن ا كثرهم يعترفون بصحة ا جزاء غير محددة من  المعاصرين، فا 
نهج البلاغة، هذا وا ّن المعارضين لهم، يشيرون ا لى ا جزاء 
محددة منه في جانب الفحوى، على سبيل المثال يركز 

ة على صحة الخطبة الثالثة، وفي الواقع ا ّن الذهبي وابن تيمي
الرسالة كان  تريد ا ن تبحث عن معرفة تلي الأ جزاء من نهج 
البلاغة الصحيحة وا ذا كان  بعض الخطب مثل الثالثة محل 

نّه قام بدراستها على حده.  النقاش فا 

 الخاتمة

يمكن القول بشكل عام ا ّن الأ ثر التحليلي والوصفي 
فه محمد وارث حول نهج البلاغة، قبل ما والأنتقادي الذي ا لّ 

يقارب ا ربعة عقود، وفي فترة لم يكن للدراسات الجيدة 
والتخصصية ا ثر في هذا المجال، وخاصة في المراكز العلمية 
والجامعية الغربية، جعل  هذا الكتاب والكتب الحديثية 
الشيعية الأ خرى، تدخل حيّز اهتمام العلماء والباحثين. كتب 

به وس  ا جواء العالم الغربي ا ذ واجه  ثورة شيعية وارث كتا
وحديثة وشعبية ودينية مستقلة في ا طار مؤسسة سياسية 
وحكومية في الشرق، ولأ يخفي ا نّه لم يكن ا حد يولِّي 
اهتماما بالشيعة ولم تكن في بؤرة اهتمام ا راء الغربيين، 

سلاموالمؤسسات الغربية، لكن ظهور الثورة  ية، ومواجهة الأ 
ض الدول الغربية معها، جعل اهتمامهم بهذه الفرقة بع

سلامالسياسية  ية يشهد تغييرا خاصا، ومن هنا يا تي تا ليف الأ 
هذا البحث ويمكن ا ن ُيَعد  منعطفا ا و على ا قل تقدير مصدرا 
مهّما في دراسات المستشرقين حول نهج البلاغة وا دب 

 الشيعة التقليدي.
حسن وارث مفيدة  من جهة ا خرى تَُعدُّ دراسة رسالة

اب بوجه الباحثين الغربيين بل الشيعة أ بووتفتح الكثير من ال
والمسلمين الباحثين في هذا المجال، فهو في تا ليفه يهدف 
مام )ع( وا ن يرّد  ا ن يبرهن على ا حقية الخطب وا حاديث الأ 

سلامعلى شبهات المستشرقين وبعض علماء  حول عدم  الأ 
مام )ع(، والقول بتزوير كل الكتاب ا و  انتساب الكتاب ا لى الأ 

جزءا منه، وا ن يقدم القضايا مرفّقة بذكر نماذج ملموسة من 
ية تا ریخنهج البلاغة وا راء مختلف المفكرين، وذكر المصادر ال

والمهمة. تا تي مساعيه جديرة بالأحترام والتبجيل بغية رفع 
الشبهات والرد على سبعة ا صناف من المشككين، الذين 

 اية الفصل الأ ول.يشير ا ليهم بد
من المساعي الحميدة التي قام بها محمد وارث في 

نهج البلاغة، قضية  تا ریختا ليفه العلمي الثمين، هو تدوين 
طويل منذ ا ن دخل  حقل الحديث والقرا ن  تا ریخليس لها 

ا ّن هذا الأ مر ورد بصورة عابرة من خلال كتابات  (30)الكريم
الكثير لأبد من القيام  بعضهم مثل جليو، فهو يعترف ا ّن هناك

يبدو ا ّن هذا البحث )تدوين  (33)به، ولم يتفق الجميع عليه.
الروايات( لو تعر  ا لى الدراسة والبحث كما ينبغي،  تا ریخ

سيةهر ا صالة الحديث الشيعي في ا بحاث المستشرقين ا كثر 
من ذي قبل. لهذا يا تي ما قام به محمد وارث بصفته ا ول َمن 

الروايات، من منةار كتاب  تا ریخدوين ركز الأهتمام على ت
تدوين نهج البلاغة،  تا ریخروائي مهم في الشيعة، فتعد كتابة 

 عملا جديرا بالأهتمام.
وا خيرا ا ّن كتابة مصادر الروايات الواردة في نهج البلاغة، 

ية والروائية تا ریخوخاصة الخطب، بالأستعانة من الكتب ال
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ات والعبارات الواردة في السابقة عليها، وبالنةر ا لى المفرد
نهج البلاغة، ومقارنتها مع المصادر السابقة عليها، وخاصة 
مصادر العهد الجاهلي، ومقارنتها مع نص القرا ن الكريم 
مقارنة دقيقة، تعد من المساعي الثمينة التي قام بها، مع ا نه 
في يومنا هذا اهتم الكثير من باحثي الشيعة بهذا الأ مر المهم، 

با ثمينة في هذا المجال، لكن تا تي مساعي محمد وا لفوا كت
وارث بصفتها ا ول المساعي المنّجزة في الأ وساط العليمة 
الغربية، وفي فترة لم نر ا ي كتاب في هذا المجال، فهذا الأ مر 

 يزيد من قيمة عمله.
هذا وا ّن وارث يشكي في انتساب نهج البلاغة كلها ا لى 

مام )ع( ويرى ا ّن بعض العبارات  والمفاهيم والمفردات الأ 
مام )ع( وهي  الواردة في تلي الفترة، لم تستخدم في عهد الأ 
من تا ليف كتاب منقحين في العصور التالية، وللسيد الرضي 
دور بارز في هذا الأ مر. ا نه في هذا القسم يشير ا لى بعض 
العبارات والمفاهيم والمفردات التي وردت في الكتب المؤلفة 

مام )ع( وعدم ورودها في نص في العصور التي تل   عصر الأ 
القرا ن الكريم، بصفته النص التقليدي المصان من التحريف، 

مام )ع( ويقوي نةريته با سهاب.  والمتبقي من عهد الأ 

 هوامشال
 

سلامجامعة ا دينبورج ا سكتلندا، قسم الدراسات العربية و. 3  ية.الأ 
تمر التشيع هذه المقالة تا تي ضمن مجموعة من ا بحاث مؤ. 3

 .۱۱۸٤والمقاومة والثورة لجامعة تل ا بيب الذي ا قيم عام 
1 .IgnácGoldziher   سلامللدراسات  اُعد  ا ب ية )والدراسات الأ 

 .(۱۲ ،: المقدمة۲۱۱۷الشيعية( الأ كاديمية في الغرب )تقي زادة، 
٤ .Theodor Nöldeke  من ا برز المستشرقين الأ لمانيين ومن

 القران الشهير. تا ریخلأ لمانية، ا لّف كتاب مترجمي القرا ن للغة ا
هناك فهرسا مسهبا حول الدراسات التي نشرت بعد انتصار . 3

سلامالثورة    .(۱۳۸۸حسيني،  (ية حول التشيع الأ 
٦ .۸۷ - ۸۸. 
ا يراني في حقل الفلسفة وا ستاذ جامعة كولن الأ لمانية، باحث . 5

 ولمكتبته حول الدراسات الشيعية، صي  عالمي.
سماعيلية في لندن.. 8  باحث ا يراني يعمل في مؤسسة الدراسات الأ 
مام علي)ع(  .9 حول تا ریخ الكتب والأ فكار الغربية الدائرة حول الأ 

وا حاديثه ا نجزت ا بحاث كثيرة، يمكن للقراء المراجعة اليها: 
 (۲۱۱۱(؛ ا حمدوند )۲۱۱3(؛غضنفري )۲۱۱3فالحي )

 

 

لد في يوركشر م( بريطاني و ۱٦٤۱-۱٦۱۲ادوارد بوكاك ) .30
/  ۳: ۲۱۱۱)للمزيد عنه انةر مجموعة المؤلفين والمترجمين 

 .(۲۱۱3؛ غنفضري ۲۱۳
رافيا تلي المجموعات والكتب ذات الصلة بها غلمعرفة ببلوج .33

 .(۳٤۱: ۲۱۱٤الفهداوي،  ؛۲۱۱۱،)صادقي رشاد
ب(  – ٦: ۲۱۱۷نيا )للمزيد عن تلي الأ بحاث انةر حسن .33

المسار التا ریخي والتطوري للكتب ولقراءة بحث مسهب حول 
 .(۱-۳لف ا  : قسم ۲۱۱٦نيا،الغربية حول حديث الشيعة )حسن

قد يتبادر هذا السؤال ا لى ذهن القاري وهو لماذا صنفنا وارث  .31
 حسن وهو مسلم شيعي وشرقي ضمن المستشرقين؟

ان ما يمكن الخروج بها بصفتها ملتقى للتعريفات المختلفة، هو 
و معرفة الشرق ودراسته على يد غير الشرقيين ان الأستشراق ه

)يمكن العثور على مجموعة من تلي الأ فكار في اغلبية الأ بحاث 
؛ شيني ميرزا، ۲۱۱۱؛ناجي، ۲۱۱۱في مجال الأستشراق )زماني،

سعدي، ا  ؛ ۸: ۲۱۱۳؛ الويري، ۲۱۱۱3جدیدي بناب،  ؛۲۱۱۷
دوارد سعيد )خالد سعيد، ا  ( وكذلي لمعرفة ا فكار ۲3: ۲۱۱۳
 .الأستشراق( ؛: الفصل الرابع۲۱۱٤

ان هذا المفهوم يختلف عما نعرفه اليوم، قليلا، ذلي ان بعض 
شرقيون لكنهم على علم بالروا السائدة على الالمستشرقين هم 

ردنا تقديم تعريفا دقيقا ا  الكتب الغربية حول الشرق، على هذا لو 
الشرق، ن نتحدث عن دافع الفرد وهدفه من دراسة ا  منه، جدير بنا 

بدلأ من القول بانه غربي ا و شرقي، بعبارة اجل من الأ فضل ان نقول 
ان الشرق هو تلي المنطقة الجغرافية الواقعة شرقا لكن الغرب 
لأيشابه الشرق، ان الغربي ا و المستشرق هو الذي درس الشرق لكنه 
ليس بالضرورة ان يسكن الغرب، وربما يسكن احدى الدول الغربية، 

ستشرق مهما كان سلبيا ا و ا يجابيا، لكنه ما ان درس ان دافع الم
الحضارة والثقافة والتقاليد والقضايا الأجتماعية والسياسية والناس 
والأدب كما تكون  في الشرق، وسار على منهج الغربيين، فانه 

 يكون مستشرقا بكل ما تحمله الكلمة من معنى.
الشرق ا و نرى بان المستشرق هو ذلي الشخص الذي قام بدراسة 

سلام  منطقة ا خرى، بالتناسق مع الغربيين وخاصة عندما يكون الأ 
سلامية هي القضية المدروسة، ا و كان قد تطرق ا لى  والدول الأ 
سلام، لو قمنا بتحديد دراسة  منطقة من الشرق تدين بالأ 
سلام ا و التشييع، يمكن لهذه الدراسة ان  المستشرق في ا طار الأ 

شرقية لكنها مسلمة، لهذا يعتبر محمد تنطوي على الأ راضي غير ال
وارث مستشرقا مع انه عاش في الغرب لكنه درس الشيعة 

 والحديث با سلوب الغربيين.
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هذه النقطة تتناسق مع ا فكار اشخاص مثل موتسكي، الذي يرى 
بان الدراسات الغربيين ا و غير المسلمين ليس  تلي الدراسات 

ان الموضوع هنا هو  التي تكون كلها غربية ا و غير مسلمة، بل
 .(۱هامش /ال۲۱۱۱: ۱ ،)موتسكي اتباعها الأ ساليب الغربية

 شمس الدين ا بو العباس ا حمد بن محمد. .3٤
 شمس الدين ا بو عبد الله محمد بن ا حمد. .33
 تقي الدين ا بو العباس ا حمد بن عبد الحليم. .3٦
 صلاا الدين خليل بن ا يبي الصفدي. .35
عنوان الموروفولوجية الأ دبية لنهج  يا تي وارث بهذا البحث تح . 38

 البلاغة في الفصل الخامس، ونذكر هنا بسبب تناسق الموضوعات.
 )مرتان( ۸۱و۳۳و۱٦و ۲٤)مرتان(  ۳خطب  .39
( قام باعداده تلميذه ۱۱۳۱-۱۸۳٦منها تا ریخ القرا ن لنولدكه ) .30

 شفالي.
( ا ّن ا حدى النةريات القوية حول ا صالة ۲۱۱3يصرا جليو ) .33

الحديثي الخاص بالشيعة )مقارنة با هل السنة( يمكن العثور  الأ دب
عليها في تراث الشيعة المكتوب )لحسين مدرس طباطبائي( ا ّن 
مجموعة المعلومات الواردة هناك تبين ا ّن الحديث المنسوب ا لى ا ئمة 
الشيعة، الذي يستمر حتى القرن التاسع، يواجه مشاكل ا قل فيما يتعلق 

يعة مقارنة بالأ حاديث السنية )تدعي الأ حاديث بتا ریخية ا حاديث الش
سلام(  .السنية ا نها تعود ا لى بداية تا ریخ الأ 

 المصادر
 .القرا ن الکریم

بحوث  .(۲۱۱۱ا حمدوند، عباس وسحر کاوندی )
حدیث. العلوم مجلة  ،المستشرقین عن نهج البلاغة

 ۳٤۳ - ۳۳۱ .٤ - ۳العدد 
سلامية  .(۲۱۱٤، مرتضی )يسعدا   في الغرب الدراسات الأ 

نکلیزي اللغة منذ البدایة ا لی مجلس الفاتیکان الثاني . الأ 
 سم : طهران

اسلامی در  دراسات .(۲۱۱٤) لویری )خندان(، محسنا  
 سم . الطبعة الأولى: طهران. غرب

سلامالتعرف علی  .(۲۱۱3) ة، فاطميفراهانيمیرخانا    الأ 
سلاموعلماء  . العدد الرابع. من مجموعة معلومات الأ 
 .الهدی. الطبعة الأولى: طهرانار ثقافي. لمستش

رة ئدا ا ئمة الشیعةتصویر  .(۲۱۱۷، محمود )يداورزادهيتق
سلامية  المعارف ة علم مؤسسقم:  (نقدترجمة و)الأ 
 .. الطبعة الأولىالشیعة

 

 

مستشرقین الا ثار  دراسةو تحلیل .(۲۱۱3) يبناب، عليجدید
 .ندیشها   ةشبک: طهران. شیّععن الت

حدیث .المستشرقون و (ب۲۱۱٦راد ) يعلو يلنیا، عحسن
علوم مجلة ، البحوثتحلیل تصنیف و ؛ ةمامیالأ  
 .3۱ – ۲۳ .۷۸العدد  .۲۱. السنةحدیثال
 ةشیعال)حدیث  يتحلیل انتقاد .(الف۲۱۱٦) ينیا، علحسن

ا طروحة الدكتوراه. جامعة  (نیمستشرقال من منةور
 .(طهران )قسم فارابی

 میزات الدراسات الشیعیة .(۲۱۱۱حیاء )ا   ، غلاميحسین
سلام نکلیزي اللغةالأ   . تحقيق: محمدية في الغرب الأ 

مقالأت مؤتمر التشيع  ة. مجموعيرضا باران
انتشارات خاکریز.  ة. قم: مؤسس3٦-۱۸والمستشرقين، 
 .الطبعة الأولى

علم الأستشزاق:  منتقد .(۲۱۱٤دوارد سعید )ا  و سعیدخالد، 
مترجم: ال. دوارد سعیدلأ   دراسة الفکر والمیراث الفکري

 .. الطبعة الأولىةصحیفال. قم: يحمیدرضا صادق
موسوعة .نیمستشرقة في ا ثار المهدوی .(۲۱۱3) يراد، عل
تاریخ و ، حدیثعلی ا ساس القرا ن)عج(  يمهدالمام الأ  

 يعبدالهادو يمسعودالمترجم: ال (يشهرير)محمد 
: . قممن الدارسین جمعو يطباطبائالسیدکاظم  وزملاؤه
 نشر دارومؤسسة الطباعة حدیث )الو قرا نال مجمع

 .الطبعة الأولى (الحدیث
 ستشراق. التعرف علی الأ(۲۱۱۱، محمدحسن )يزمان

سلام،و . الطبعة الدولي المصطفی نشر. قم: غربیان الأ 
 الأولى.

. ترجمة: نهج البلاغة .(۲۱۱۱بن حسین )، محمديسیدرض
الدراسیة،  (میر المؤمنین )عا  . قم: مؤسسة دشتيمحمد 

 الطبعة الثمانیة وا ربعون.
 نقد المستشرقون والحدیث؛ .(۲۱۱۷میرزا، سهیلا )يشین

: نشر طهران. والمعرفة دراسة وجهات النةر لغولدتسیهرو
 .نما. الطبعة الأولیيهست

ج  .علم الکتب والمراجع .(۲۱۱۱اکبر )يرشاد، عليصادق
ماممن  ۱۲  نشر المجمعقم:  )ع( يعل موسوعة الأ 

سلامي.  الثقافي والفکر الأ 
ي لداراسات تاریخالمسیر الدراسة  .(۲۱۱3، زیور )يغضنفر

نکلیزیي اللغة  أ طروحة. البلاغةنهج العن  المشتشرقین الأ 
 .لنیل شهادة الماجستیر. جامعة یزدالمقدمة 
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من منةور )ع(  يمام علالأ   .(۲۱۱3) ي، نورعليفالح
 .تکانس: طهران. نیمستشرقال
علم الکتب للمتعرفین علی ا یران و تراجم: نیشرقمستالثقافة 

سلام  ة نسانیالأ  علوم مجمع ال: طهران .(۲۱۱۱)والأ 
 .الطبعه الأ ولی .الدراسي والدراسات الثقافية

علوم وعن العقائد  تحقیق .(۱۱۷۲الجواد ) ، عبديفلاطور
. تحقيق: سید جعفر مینیة الأ  علامال ذکری. فی الشیعة
ية سهامالأ   ةشرکال: هرانط. يمحمدرضا حکیمو يشهید

 للا وفسی .
 باختیار )ع(المؤمنین  میرا   کلام .(۲۱۱٤الفهداوی، عمار )

مامةثعالبی، ال  .۳ – ۲. العدد دراسة الأ 
تشیّع الریخ ا  ت الدراسات الأ خیرة في .(۲۱۱3لیو، روبرت )ک

مامة. يمهد : مجید منتةرةترجم .متقدمال . دراسة الأ 
 .۲٦۲ – ۲۳3 .۱۱العدد  .السنة الثالثة

 ةشیعال  میراث .(۲۱۱۸، حسین )ي الطباطبائيمدّرس
: ة. ترجممن القرون الثلاثة الأ ولی الهجرية مکتوبال
 سلاما  و یرانا   مکتبةرسول جعفریان. قم: و يقرائت يعل
 .، الطبعة الثانيةيةتخصصال
سلامي .(۲۱۱۱) ، هارالديموتسک وسیر  المقامات، الحدیث الأ 
 .الحدیث نیا. قم: داريکریم. تحقيق: مرتضی تطورال
ستشراق .(۲۱۱۱الجبار ) ، عبديناج . عر  التشیع والأ 

ة يمقارن لدراسات المستشرقین عن العقیدة الشیع ينقد
للا بحاث،  يبیروت: المرکز الأ کادیمو وا ئمتها. بغداد

 .یع منشورات الجمل. الطبعة الأ ولیتوز
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 93الملخصات باللغة الفارسیة /

یخ  های بالغی:البالغه بر پایۀ ادبیات و آموزهگذاری نهجاعتبارسنجی و تار
  البالغهمند غرب دربارۀ نهجمطالعۀ تحلیلی اولین پژوهش نظام

 نیاعلي حسن

 دهیچك
های م، به حوز  ۱۲۹۲پیروزی انقالب اسالمي ایران در  زمان باهم هشیتخاورشناسان در بارۀ حهی،  دراسات

 تحلیهلشیت  و ای در حهی، فسارد  دراساتتخووي جهیهی وارد شه،که به ویژ  در دو ده  اخیر، شامل 

نقطه  و  به عنهوان سهرنغاز هبالغتحلیل انتقادی نهج البررسي ماون روایي ننان بود  است. پژوهش متوّل و 

رود، که بها توجهه بهه در مراکز علمي غرب به شمار مي البالغهشه  در موضوع نهج  انجام دراساتعطتي در 

فهااری فران این عرصه است. ارائ  تاری مهاقّه پژوهشو  فرفاه در نن، در خور توجهتالش ارزشمنه صورت

و  هاخطبههبي ریهکهن عهرب، واه و  در ماون کالسیک هبالغاسناد مغتول نهج الربي ، بازیالبالغهمسانه از نهج 

تحلیهل و  ، نقهلهبالغنهج الو  های قرنن کریمماون منثور جاهلي، مقایس  تطبیقي میان واه و  ها در اشتارنامه

تهالش بهرای البالغهه و مارخر، توجه بهه شهبهات ایجهاد شهه  پیرامهون نههج و  نظرات علمای ماقهمو  نراء

هها در فضهای علمهي غهرب در ایهن ه عنوان اولین تالشمنه مباح،، بباالخر  ارائ  نظامو  هادهي به ننپاس 

کوشه تا ضهمن بازشهماری ممااز این اثر است. نوشاار حاضر ميو  ن ات قابل توجهو  حوز ، از جمل  موارد

سهپس، بهه و  تحلیلو  ، این اثر را مورد مطالتهشیت های غربیان در حهی، مخاوری از سیر تطورّی پژوهش

 نظر قرار دهه.و  صورت نگیرد، نقهنن مقهار که اطال  کالم 

 .، محمه وارث حسن، مطالت  تحلیليهبالغفااری، خاورشناسان، نهج التاری و  اعابارسنجي :کلیدی واژگان
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