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إن األراء واألفكار الواردة يف هذا الكتاب تعرب
عن وجهة نظر كاتبها وال تعرب بالضرورة
عن وجهة نظر العتبة احلسينية املقدسة

االهداء
 ..إىل اهلادي بعد البشري النذير.
 ..إىل الصراط القويم وشفيع املستجري.
 ..إىل باب اهلل تعاىل ومقصد العائل والفقري.
إىل سيدي وموالي أمري املؤمنني علي بن أبي طالب (عليه السالم).
أهدي جهدي املتواضع هذا...
 ..ليث
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مقدمة املؤسسة


احلمد هلل عىل ما أنعم وله الشكر بام أهلم والثناء بام قدم ،من عموم نعم ابتدأها

وسبوغ آالء أسداها ،ومتام منن واالها ،والصالة والسالم عىل خري اخللق أمجعني

حممد وآله الطاهرين.
أما بعد:

فلم يزل كالم أمري املؤمنني (عليه السالم) منه ً
ال للعلوم من حيث التأسيس

والتبيني ومل يقترص األمر عىل علوم اللغة العربية أو العلوم اإلنسانية ،بل وغريها

من العلوم التي تسري هبا منظومة احلياة وإن تعددت املعطيات الفكرية ،إال أن

التأصيل مثلام جيري يف القرآن الكريم الذي ما فرط اهلل فيه من يشء كام جاء يف قوله
تعاىل ﴿ :ما َفر ْطنَا ِف ا ْلكِت ِ ِ
ش ٍء﴾ (األنعام ،)38 :كذا نجد جيري جمراه يف
َ َّ
َاب م ْن َ ْ
قوله تعاىل﴿ :وك َُّل َ ٍ
أح َص ْينَا ُه ِف إِ َما ٍم ُمبِ ٍ
ني﴾ (يس ،)12 :غاية ما يف األمر أن
شء ْ
َ
ْ
أهل االختصاصات يف العلوم كافة حينام يوفقون للنظر يف نصوص الثقلني جيدون
ما ختصصوا فيه حارض ًا وشاهد ًا فيهام ،أي يف القرآن الكريم وحديث العرتة النبوية
(عليهم السالم) فيسارعون وقد أخذهم الشوق إلرشاد العقول إىل تلك السنن
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والقوانني والقواعد واملفاهيم والدالالت يف القرآن الكريم والعرتة النبوية.
من هنا ارتأت مؤسسة علوم هنج البالغة أن تتناول تلك الدراسات العلمية

املختصة بعلوم هنج البالغة وبسرية أمري املؤمنني اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه

السالم) وفكره ضمن سلسلة علمية وفكرية موسومة بـ(سلسلة الدراسات

والبحوث) التي يتم عربها طباعة هذه الكتب وإصدارها ونرشها يف داخل العراق
وخارجه بغية إيصال هذه العلوم إىل الباحثني والدارسني واعانتهم عىل تبني هذا

العطاء الفكري واالنتهال من علوم أمري املؤمنني عيل (عليه السالم) والسري عىل
هديه وتقديم رؤى علمية جديدة تسهم يف إثراء املعرفة وحقوهلا املتعددة.

وما هذه الدراسة التي بني أيدينا إال واحدة من تلك الدراسات التي وفق

صاحبها للغوص يف بحر علم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،فقد

أذن له بالدخول إىل مدينة علم النبوة والتزود منها بغية بيان أثر تلك املرويات

العلوية يف ميدان العلوم.

وقد تتبع الباحث يف هذا الكتاب سرية أمري املؤمنني عليه السالم لدى املسترشقني

وآثاره التي متثلت بنهج البالغة ،إذ تناول بعض املسترشقني هنج البالغة بالدراسة
والبحث فيه ويف مضمونه ،وكذلك مسائل التشكيك واإلثبات وغريها ،وقد بذل

الباحث جهد ًا كبري ًا يف ذلك فجزاه اهلل عىل عمله هذا فأفضل جزاء إنه سميع الدعاء
السيد نبيل احلسني الكربالئي

رئيس مؤسسة علوم هنج البالغة
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املقدمة


الصالة والسالم عىل أرشف األنبياء واملرسلني حبيب إله العاملني أيب القاسم

حممد وعىل أهل بيته الطاهرين وسلم تسلي ًام كثريا

لقد اهتمت أوربا بدراسة التاريخ اإلسالمي وكل ما يتعلق به منذ اليوم األول

الذي بدى فيه أن اإلسالم منافس قوي للكنيسة وللدين املسيحي ،وكان هلذا
االهتامم دوافعه الدينية واالقتصادية والسياسية وكذلك العلمية.

إن الدوافع التي حفزت األوربيني بشكل عام ،واملسترشقني منهم بشكل

خاص لدراسة التاريخ اإلسالمي ختتلف باختالف خلفيات الشخص ودوافعه،
فمنهم من عمل لدى مؤسسات علمية هتتم بقضايا العلم فقط ،ومنهم من عمل
عند الكنيسة يف مهمة تبشريية هدفها نرش املسيحية وطمس ما عداها ،ومنهم من

عمل بأجندات استعامرية ،فرتاه قد انصب عمله عىل اجلهد االستخباري املمهد
ملرحلة ما قبل الغزو واهليمنة.

واإلنصاف يدعونا إىل التمحيص يف معرفة دوافع كل مسترشق اهتم بالرتاث

اإلسالمي ،إذ من اخلطأ أن نحكم عىل كل املسترشقني بأهنم قد ارضوا باإلسالم

تعمد ًا.
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ما يميز دراسات املسترشقني للرتاث اإلسالمي هو (التباين) القائم عىل نوع

اخللفيات الثقافية التي حيملها (املسترشقون) أو التي حيملها من استقوا منهم

معلوماهتم ،ملا قد أثر عليهم من ظروف سياسية وغريها لتربز نتاجات احكامهم

بام اشتهر وذاع عنهم.

إننا ويف هذه الدراسة املوسومة بـ(هنج البالغة يف الدراسات االسترشاقية)

سنحاول الرتكيز عىل الدراسات االسترشاقية ومقوالت املسترشقني الذين تناولوا
سرية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) بشكل عام ،وكتاب (هنج البالغة)

بشكل خاص ،وذلك ضمن مدخل ممهد يتناول هذه الدراسات وبام حيقق الفائدة
املرجوة.

إن هذه الدراسة .وغريها من الدراسات التخصصية .تقف يف طريقها عدة

مشكالت ال بد من ان نورد بعضها ليتعرف عليها القارئ ،ولكي يأخذها بنظر
االعتبار من يريد البحث يف هذا السفر اخلالد .ذلك لنسعى من اجل حلها وليكون
تناوهلا منطلق ًا نحو دراسات أدق وأعمق وأوسع ،ومن هذه املشكالت:

 -1إن املرتجم إىل اللغة العربية من كتابات املسترشقني هو نزر يسري مقارنة بام

مل يرتجم من النتاجات االسترشاقية الكثرية ،ويكفي لذلك ان نستشهد بام أورده

الدكتور عبد اجلبار الناجي يف كتابه (التشيع واالسترشاق) باعتبار ان له ترمجات
رائدة لكتابات املسترشقني ،إذ قال .وعىل سبيل املثال يف موضوع التشيع .ما نصه:

(مل يدر يف خلدي يف بداية األمر حني شمرت عن ساعدي ،ومجعت أدوات بحثي،
ومعداته ألرسم خمطط ًا ملفرداته الدقيقة ،بأن تكون إسهامات املسترشقني عن
التشيع ،وعن سري أهل البيت بمثل هذه الكثافة ،والرتكيز نوع ًا وك ًام.)...
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 -2ما تُرجم من النصوص والكتابات االسترشاقية قد اعرتاه الكثري من

احلذف ،واالنتقاء ،والتحريف بحجة (تعدد املراد) و(الذوق األديب) من املرتمجني

للنتاجات االسترشاقية ،إذ ان أكثر املرتمجني للنصوص االسترشاقية هم ليسوا عىل

وفاق مع اتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) إن مل يكونوا اعداء هلا.

 -3ضعف الرتمجة  -ولربام انعدامها  -للنتاجات االسترشاقية يف املؤسسات

التابعة ألتباع مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) مع عدم االهتامم بذلك األمر
مطلق ًا .إذ ال بد لنا ،بل من الواجب علينا .اخالقي ًا ومعرفي ًا كقدر متيقن .أن نرتجم
النتاجات االسترشاقية بأنفسنا ال أن نعتمد عىل غرينا ممن ُيرتجم وفق ايديولوجيا

معينة بعيدة كل البعد عن الطرح املعريف احلقيقي.

يف مقابل ذلك ال بد أن نقوم بحركة ترمجة معاكسة لنقل تراثنا احلقيقي (تراث

مدرسة أهل البيت (عليهم السالم)) إىل اللغات العاملية األخرى ،شعارنا يف ذلك

قول اإلمام الرضا (عليه السالم)(( :علموا الناس حماسن حديثنا ،فإن الناس لو

سمعوا حماسن حديثنا التبعونا)).

يف هذا البحث لقد حاولت أن اتناول كتاب هنج البالغة يف دراسات بعض

املسترشقني بام يشكل مدخ ً
ال عام ًا ومنطلق ًا لدراسة هنج البالغة وسرية أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يف الدراسات االسترشاقية.

إن املحور األول الذي تناولناه يف هذه الدراسة هي زوبعة التشكيك وما أورده

املشككون يف هنج البالغة من إدعاءات وخترصات ال وزن هلا ،وال قيمة علمية

فيها ،وما هي إال بروز واضح لألحقاد الدفينة ضد اإلمام عيل (عليه السالم) وضد

مدرسة أهل البيت (عليهم السالم) .
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لقد كان لزام ًا علينا أن نبني من هو جامع هنج البالغة لكي ندفع هذه الشبهة

املثارة .إذ ان كل عاقل يعلم بأن جامع هنج البالغة هو الرشيف الريض (ت

406هـ) وهذا ما رصح هو به (عليه السالم) يف مقدمة كتاب (هنج البالغة) ،ويف

كتابه (حقائق التأويل) كذلك.

ثم كان لنا مرور عام عىل االسترشاق للتعريف به ،إذ أن حقيقة (االسترشاق)

وماهيته ال ختفى عىل الكثريين.

وبعدها كانت وقفة مهمة جد ًا تناولنا فيها األسس التي اعتمد عليها املسترشقون

يف قراءة الرتاث (العريب  .اإلسالمي) والتي هي :اعتامدهم عىل الرتاث احلديثي
السني فقط يف فهم أسس اإلسالم وقضاياه املهمة والرئيسة ،واعتامدهم عىل تراث

العصور الوسطى الصليبي يف التعريف باإلسالم وكل ما يتعلق به ،واعتامدهم عىل
الكتابات غري املوضوعية للمسترشقني األوائل ممن هم مبرشون مسيحيون أو ممن

هم طالئع استخباراتية ممهدة لالستعامر األوريب للعامل.

وكذلك تناولنا دراسات املسترشقني للرتاث اإلسالمي ،من دراسات تناولت

القرآن الكريم ،ودراسات تناولت السرية ،ودراسات أخرى هلم حول التشيع.

فكانت لنا وقفة مهمة تناولنا فيها موضوع( :اإلمام عيل (عليه السالم) يف

دراسات املسترشقني) ،ففي هذا املوضوع تتبعنا ما استطعنا أن نصل إليه من
دراسات ،وليس ذلك باجلرد الشامل لكل الدراسات التي تناولت أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،بل كان شعارنا يف ذلك (ما ال يدرك كله ال يرتك

جله).

ثم كانت الوقفة املهمة الثانية ،إذ أن هلا احلصة األكرب ،التي تناولنا فيها موضوع:

دراسات املسترشقني لنهج البالغة .استهللناها بمدخل تعريفي عام ،ثم قسمنا
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املوضوع يف دراسات املسترشقني بني (مشككني) أوردنا ذكرهم مع ردودنا عليهم.

وآخرين (مادحني) تناولنا أقواهلم وبام يتناسب مع املوضوع.

و يف آخر هذه املقدمة نسأله تعاىل أن يغفر لنا خطايانا وإرسافنا يف أمرنا ويتوفنا

مع األبرار حممد وأهل بيته األطهار (عليهم السالم) .متوجهني إىل أمري املؤمنني

(عليه السالم) بالقول :يا وجيه ًا عند اهلل إشفع لنا عند اهلل.
واحلمد هلل رب العاملني

املؤلف

النجف األرشف

غرة شهر رمضان املبارك  1436 /هـ
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التشكيك واملشككون يف نهج البالغة
لقد ُأثريت حول كتاب هنج البالغة شبهات كثرية .قدي ًام وحديث ًا .هدفها

التشكيك يف نسبة هذا الكتاب ،وهذه الشبهات املثارة -تقريب ًا -هلا أصل واحد ،إذ

أهنا قد زرعت يف أواخر القرن السابع عىل يد ابن خلكان((( (ت  681هـ) صاحب
كتاب (وفيات األعيان)

(((

والذي مهد بتشكيكاته عىل كتاب (هنج البالغة)

األرضية للذين طعنوا بنهج البالغة من بعده ،تبعه عىل ذلك ٌ
كل من اليافعي

(((

(ت  768هـ) صاحب كتاب (مرآة اجلنان)(((( ،وكذلك ابن تيمية احلراين(ت
 728هـ) يف كتابه املشهور (منهاج السنة)((( ،وابن العامد احلنبيل (ت  1089هـ) يف

 .1إن رس تســمية ابــن خلــكان كــا تــورد املصــادر التارخييــة هــو :ان الرجــل كان كثــر االفتخــار بأجــداده،
ف ُيكثــر مــن قولــه( :كان أيب ،كان جــدي ،كان أجــدادي) ،فــكان يقــال لــه( :خـ َّـل كان ،وتكلــم عــن نفســك)
إىل أن أصبحــت لقبـ ًا لــه .وقــد نقــل ذلــك ابــن العــاد احلنبــي يف شــذراته عــن أحــد مشــاخيه :ومــن إفاداتــه أن

لفــظ ابــن خلــكان ضبــط عــى صــورة الفعلــن خــل أمــر مــن التخليــة وكان الناقصــة قــال وســببه أنــه كان يكثــر
قــول كان والــدي كــذا كان جــدي كــذا كان فــان كــذا ،فقيــل لــه خــل كان فغلبــت عليــه .شــذرات الذهــب،
ابــن العــاد احلنبــي ،ج ،8ص  .422وابــن خلــكان برمكــي األصــل ،فهــو القائــل عــن يزيــد بــن معاويــة
بعــد أن مجــع اشــعاره يف ديــوان :وكنــت حفظــت مجيــع ديــوان يزيــد لشــدة غرامــي بــه ،وذلــك يف ســنة ثــاث
وثالثــن وســتامئة بمدينــة دمشــق  ...وشــعر يزيــد مــع قلتــه يف هنايــة احلســن .وفيــات األعيــان ،ج ،4ص
.354
 .2وفيات االعيان ،ج ،3ص .313
 .3ابو حممد عبد اهلل بن اسعد اليافعي اليمني املكي ( 768 -698هـ).
 .4مرآة اجلنان ،ج ،3ص .55
 .5منهاج السنة ،ابن تيمية ،ج ،8ص .55
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كتابه (شذرات الذهب)((( ،والذهبي (ت  748هـ) يف كتابه (ميزان االعتدال)(((،
وابن حجر العسقالين (ت  852هـ) يف كتابه (لسان امليزان)((( ،والقنوجي((( (ت

 1307هـ) يف كتابه (أبجد العلوم).

و هنا نورد ذكر بعض هذه االدعاءات والتشكيكات املثارة حول هنج البالغة

التي منها:

 -1قال ابن خلكان يف ترمجة الرشيف املرتىض( :وقد اختلف الناس يف كتاب

ج ُع أخيه
ج ُع ُه أم َ ْ
هنج البالغة املجموع من كالم اإلمام عيل بن أيب طالب هل َ َ

الريض وقد قيل :إنه ليس من كالم عيل ،وإنام الذي مجعه ونسبه إليه هو الذي

وضعه ،واهلل أعلم)(((.

و قد اعرتف سليامن بن صالح اخلرايش هبذه احلقيقة يف حتقيقه لكتاب (ترشيح

رشح هنج البالغة) حيث قال :قال ابن خلكان وهو أول من شكك يف نسبة الكتاب
عند ترمجته للرشيف املرتىض(((.

فكان ابن خلكان أول او من أوائل املشككني بكتاب هنج البالغة من حيث
 .1شذرات الذهب ،ج ،3ص .257
 .2ميزان االعتدال ،ج ،3ص .124
 .3لسان امليزان ،ج ،4ص .223

 .4حممــد صديــق بــن حســن القنوجــي البخــاري اهلنــدي ( 1307 .1248هـــ) املعــروف ايض ـ ًا بـــ (حممــد
صديــق خــان).
 .5وفيات األعيان ،ابن خلكان ،ج ،3ص  ،313وعقيدة ابن قتيبة ،العلياين ،ص .91
 .6ترشيح رشح هنج البالغة ،ص . 8
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التأليف واملحتوى.
وهنا يقول السيد (عبد الزهراء احلسيني)((( عن ادعاءات ابن خلكان املزعومة:

(وليته د ّلنا عىل واحد من أولئك الناس الذين اختلفوا يف جامع هنج البالغة ،وليتك
أخي القارئ تعثر لنا عىل واحد من أولئك الناس يف الكتب املؤلفة قبل «وفيات ابن
خلكان» وما أكثرها يف هذا الوقت)(((.

فكانت والزالت إدعاءات ابن خلكان جمرد إدعاءات فارغة من األدلة،

ومتحيزة ،بل ومؤدجلة بسبب غايات نفسية وفئوية وطائفية بحتة.

وكذلك يقول االستاذ (زكي مبارك)(((عن الرشيف الريض ونزاهته ورصانته

العلمية( :أما ضمري الرشيف فهو عندي فوق الشبهات ،وأما اهتامه بالكذب عىل

أمري املؤمنني يف سبيل النزعة املذهبية فهو اهتام مردود ،وال يقبله إال من جيهل

أخالق الرشيف)((().

يف ٍ
رد واضح عىل خترصات ابن خلكان ومن شاكله ،بل وعىل كل من يشكك

بالرشيف الريض كجامع للخطب يف الكتاب ،وعىل كل من يشكك بالكتاب
من حيث املحتوى ،فإن ما تقدم من ردود وغريها الكثري ٍ
كاف يف استيعاب تلك
التشكيكات التي مل تصمد ابد ًا.

 .1السيد عبد الزهراء احلسيني اخلطيب ( 1993-1919م).
 .2مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب ،دار األضــواء ،بــروت ،ط،2
1985م ،ج ،1ص .103 .102
 .3الدكتور زكي عبد السالم مبارك ( 1952 .1892م).
 .4عبقرية الرشيف الريض ،زكي مبارك ،ص .224-223
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 -2قال الذهبي( :من طالع هنج البالغة جزم بأنه مكذوب عىل أمري املؤمنني

عيل؛ ففيه السب الرصاح ،واحلط عىل السيدين أيب بكر وعمر ،...وفيه من التناقض

واألشياء الركيكة والعبارات التي من له معرفة بنفس القرشيني الصحابة وبنفس

غريهم ممن بعدهم من املتأخرين ،جزم بأن أكثره باطل)(((.

إن الذهبي حيول الكتاب من كتب (بليغ) إىل كتاب (مثالب) ،واصف ًا إياه

بالزاخر بالسباب ،والتهجامت ،واللحن!؟

كل ما ذكره الذهبي هو افرتاءات ،وإدعاءات كاذبة ،إذ ال سب وال سباب يف

الكتاب ،وباخلصوص من أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم ،والذي هو

أعرف الناس بالقرآن الناهي عن السب ،وأعرف الناس بمكارم األخالق ،فكيف
منهي عنه يف القرآن؟
يصدر منه يش ٌء ٌ

أما مسألة احلط من الشأن ،فأين هو ،وأين موقعه ،واإلمام عليه السالم يصف

األشياء ويسميها بمسمياهتا ،فلو فرضنا جدالً ان فالن وفالن من القداسة بمكان
ال جيوز حتى اإلشارة هلام ،فكذلك ال جتوز مثلها يف حق أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب عليه السالم ال من قريب وال من بعيد.

 -3قال ابن تيمية( :وأهل العلم يعلمون أن أكثر خطب هذا الكتاب مفرتاة عىل

عيل ،وهلذا ال يوجد غالبها يف كتاب متقدم وال هلا إسناد معروف)(((.
ٍّ

أما ابن تيمية فقد دل عداءه ألمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم عىل

 .1ميزان االعتدال ،الذهبي ،ج ،3ص .124
 .2الفتاوى ،ابن تيمية ،ج ،17ص  ،291واإلمامة والسياسة ،ج ،2ص .20
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ان ال نقبل منه أي طرح يف املسألة ،فشهادته جمروحة؛ لشدة بغضه ألمري املؤمنني

عليه السالم ،ومن ذلك كالمه املتقدم ،والشك يف خطب هنج البالغة ،ليتحجج

باألسانيد التي رضب هبا عرض اجلدار يف كل نظرياته التي خلفت لنا أجياالً من
التكفرييني والقتلة باسم اإلسالم.

ابن تيمية الذي وصفه الرحالة املغريب الشهري (ابن بطوطة) بـالفقيه ذي اللوثة

(((

ملا سمع خطبة له يف أحد جوامع دمشق.

فكيف نقبل من ذي لوثة كالم ًا بحق أحد فض ً
ال عن أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب عليه السالم؟!

ٍ
شخص كابن تيمية مطلق ًا ،وال من اتباعه
من اليقني ان ال ولن نقبل بذلك من

ومريديه ممن أسس للقتل والتكفري وزرع الكره واحلقد يف األمة اإلسالمية.

 -4أما ابن حجر العسقالين ،فيتهم الرشيف املرتىض بوضعه ،ويقول( :و من

طالعه جزم بأنه مكذوب عىل أمري املؤمنني عيل ..وأكثره باطل)(((.

والكالم يف الرد عليه كام يف الردود املتقدمة ،فإن البغض واحلسد قد وصل إىل

حد نفي كل الكتاب خوف ًا من ان يتأثر به أحد أو يكيل له املدح ،وما هذا بأسلوب
باحث أو عامل مطلق ًا!

نعم ،فاستنا ًدا إىل األقوال واألخبار املتقدمة وغريها التي تناوهلا عدد من

الباحثني يف هذا املوضوع ،خلصوا إىل نتيجة مفادها؛ عدم صحة نسبة هذا الكتاب
 .1رحلة ابن بطوطة ،ج ،1ص .90
 .2لسان امليزان ،ابن حجر العسقالين ،ج ،4ص .223
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إىل اإلمام عيل(((.
وهذا مما يؤسف له ديني ًا وعلمي ًا ومعرفي ًا ،ذلك ان من املفروض ان ال يكون
اهلوى هو املسيطر عىل البحث يف أي ٍ
جمال من املجاالت ،وباخلصوص يف قضايا

تارخيية مهمة ،وحول شخصيات مهمة.

مطاعن اثريت على نهج البالغة
إن املطاعن التي أثريت عىل كتاب هنج البالغة كثرية جد ًا ،ويمكن لنا تلخيص

أهم ما أورده القدامى واملحدثون من مطاعن وذلك للتشكيك به وبصحة نسبته

لإلمام عيل (عليه السالم) بام يأيت(((:

 -1خلوه من األسانيد التوثيقية التي تعزز نسبة الكالم إىل صاحبه؛ متنًا ورواية

وسند ًا.

 -2كثرة اخلطب وطوهلا؛ ألن هذه الكثرة وهذا التطويل مما يتعذر حفظه

وضبطه قبل عرص التدوين ،مع أن خطب الرسول (صىل اهلل عليه وآله) مل تصل
إلينا ساملة وكاملة ،مع ما أتيح هلا من العناية الشديدة واالهتامم.

 -3رصد العديد من األقوال واخلطب يف مصادر وثيقة منسوبة لغري اإلمام عيل

(عليه السالم) وصاحب النهج يثبتها له.

 -4اشتامل هذا الكتاب عىل أقوال تتناول اخللفاء الراشدين قبله بام ال يليق هبـ
 .1ينظر :خمترص التحفة االثنا عرشية ،األلويس ،ص .32
 .2ينظــر :دراســة حــول هنــج البالغــة ،حممــد حســن احلســيني اجلــايل ،ومــا هــو هنــج البالغــة ،هبــة الديــن
الشهرســتاين.
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أي بالكتاب ـ ،والتي تنايف ما ُعرف عنه من توقريه هلم ،ومن أمثلة ذلك ما جاء

بخطبته املعروفة بـ(الشقشقية) التي يظهر فيها حرصه الشديد عىل اخلالفة ،رغم ما
أشتهر عنه من التقشف والزهد يف الدنيا وحطامها.

 -5شيوع السجع فيه؛ إذ رأى عدد من األدباء أن هذه الكثرة ال تتفق مع البعد

العفوي
عن التكلف الذي عرف به عرص اإلمام عيل (عليه السالم) مع أن السجع
ّ
اجلميل مل يكن بعيدً ا عن روحه ومبناه.
 -6الكالم املنمق الذي تظهر فيه الصناعة األدبية التي هي من ويش العرص

العبايس وزخرفه ،ما نجده يف وصف الطاووس واخلفاش ،والنحل والنمل،
والزرع والسحاب ،وأمثاهلا.

 -7الصيغ الفلسفية الكالمية التي وردت يف ثناياه ,التي مل تُعرف عند املسلمني

إال يف القرن الثالث اهلجري ,حني ترمجت الكتب اليونانية والفارسية واهلندية ,وهي
أشبه ما تكون بكالم املناطقة واملتكلمني منه بكالم الصحابة والراشدين(((.

 -8وجود إضافات وزيادات و(حشو) يف هذا الكتاب ،مما قد أضيف أو نُسب
ٍ
وكلامت وأشعار.
إىل أمري املؤمنني (عليه السالم) من أقوال وحكم
ما تقدم يعترب هو األشهر من املطاعن ،وهناك غريها الذي يشرتك معها ،وهناك

أشياء مل نذكرها خلروجها عن النقاش العلمي ،إذ ان بعضها وصل إىل الطعن املبالغ

فيه.

لذا يمكن للباحثني الرجوع إىل املصادر واملراجع التي اوردناها لكي يتسنى
 .1عقيدة ابن قتيبة ،العلياين ،ص .93
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هلم اخلوض أكثر يف تفصيالت املوضوع ،والتي مل نفصل فيها خوف ًا ان خترجنا عن
حريم موضوعنا األصيل للكتاب.

من الذي َجع نهج البالغة؟
إن املصادر التارخيية تؤكد عىل أن جامع كتاب (هنج البالغة) هو الرشيف

الريض (رمحه اهلل) فقد اهتم بجمع هذا الكتاب من مطاوي الكتب التي كانت

موجودة آنذاك ،وكان مجعه يف غاية الدقة واألمانة مع احلفاظ عىل أصل الكالم،

يترصف فيه ّإل باالختصار وانتخاب الكالم البليغ كام أشار إليه يف مقدّ مة (هنج
ومل ّ
كرر بعض
البالغة) من َأنَّه يورد النكت واللمع وال يقصد التتايل والنسق ،ومع هذا ّ
اخلطب ِ
واحلكَم لورودها بأنحاء خمتلفة ،وهذا ممّا ّ
يدل عىل ضبطه وحرصه عىل نقل

الكالم بصورته(((.

ويشهد لكون الرشيف الريض (رمحه اهلل) هو جامع هنج البالغة ما ييل:
 -1إحاالت الرشيف الريض إىل (هنج البالغة) يف سائر كتبه ،من قبيل

األئمة).
(املجازات النبوية) ،و(حقائق التأويل) ،و(خصائص ّ

قال الرشيف الريض (رمحه اهلل) يف (حقائق التأويل)( :و من أراد أن يعلم برهان

ما أرشنا إليه من ذلك ،فلينعم النظر يف كتابنا الذي أ ّلفناه ووسمناه « بنهج البالغة»،
وجعلناه يشتمل عىل خمتار مجيع الواقع إلينا من كالم أمري املؤمنني (عليه السالم) يف

مجيع األنحاء واألغراض واألجناس واألنواع من خطب وكتب ومواعظ وحكم،
 .1يراجــع لذلــك :مقدمــة كتــاب هنــج البالغــة ،حتقيــق :هاشــم امليــاين ،طبعــة العتبــة العلويــة املقدســة،
ط 2011 ،1م.
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مفصلة ،وقد عظم االنتفاع به
وبوبناه أبواب ًا ثالثة ،ليشتمل عىل هذه األقسام مم ّيزة ّ
وكثر الطالبون له ،لعظيم قدر ما ضمنه من عجائب الفصاحة وبدائعها ،ورشائف

الكلم ونفائسها.((()...

 -2نسبة اجلمع إىل الرشيف الريض الواردة يف كتب الرتاجم أمثال( :رجال

النجايش) ،و(معامل العلامء) البن شهر آشوب ،و(خالصة األقوال) ّ
للعلمة احليل

وغريها.

 -3سلسلة اإلجازات املوصولة إىل الرشيف الريض بطرق عديدة ،وقد ذكرها

ّ
العلمة الس ّيد حممد حسني احلسيني اجلاليل((( يف مقدّ مة كتاب (إرشاد املؤمنني إىل

معرفة هنج البالغة املبني) والذي هو من تأليف حييى بن إبراهيم اجلحاف اليمني

(ت  1102هـ).

 -4االهتامم البالغ من الكتّاب واملؤ ّلفني برشح (هنج البالغة) والتعليق عليه

عرب القرون من دون غمز يف جامعه.

إن جامع (هنج البالغة) هو الرشيف الريض (رمحه اهلل) الذي ينتهي نسبه إىل

اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم) بـ(  )12واسطة ،مجعه خالل ( )17عام ًا
تقريب ًا ،من سنة ( 382هـ) إىل سنة ( 400هـ).

حيتوي هنج البالغة عىل ( )242خطبة وكالم ًا ،و(  )78كتاب ًا ورسالة ،و()498

حكمة مفردة .أما رشوحه فقد تعددت األقوال فيها ،نذكر منها:
 .1حقائق التأويل ،ص .167
 .2ويمكن الرجوع إىل كتابه :دراسة حول هنج البالغة.
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 -1بلغت رشوح هنج البالغة ( )75رشح ًا حسب قول العالمة األميني(

(((

(رمحه اهلل) يف كتابه (الغدير)(((.

 -2وبلغت ( )101رشح ًا بحسب قول السيد عبد الزهراء اخلطيب احلسيني

(رمحه اهلل) يف كتابه حول هنج البالغة(((.

 -3وبلغت ( )210رشح ًا كام ورد يف الكتاب الذي ألفه الشيخ حسني مجعة

العاميل والذي حيمل عنوان (رشوح هنج البالغة  210رشح ًا).

الشريف الرضي (رمحه اهلل) يف سطور
هو أبو احلسن حممد بن أيب أمحد احلسني بن موسى بن حممد بن حممد بن موسى

ابن إبراهيم بن اإلمام أيب إبراهيم موسى الكاظم (عليه السالم).

و ُأمه السيدة فاطمة بنت احلسني بن أيب حممد احلسن االطروش بن عيل بن

احلسن بن عيل بن عمر بن عيل بن أيب طالب (عليه السالم).

ولد يف بغداد عام(  359هـ) وتويف عام(  406هـ) .كان للرشيف الريض شقيق

واحد هو السيد املرتىض (رمحه اهلل) (ت  436هـ) وشقيقتان مها زينب وخدجية،
توفيت إحدامها يف حياته فتأ ّثر بوفاهتا ورثاها بقصيدة طويلة ،وتوفيت األُخرى بعد
وفاته وذلك أواخر شعبان عام(  419هـ).

وله (رمحه اهلل) ولد واحد هو أبو أمحد عدنان وهو املل ّقب بالطاهر ذي املناقب،
 .1العالمة األميني ( 1390 -1320هـ).
 .2الغدير ،ج ،4ص .169 .164
 .3مصادر هنج البالغة وأسانيده ،ج ،1ص  248و .313
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قال عنه ابن عنبة يف عمدة الطالب( :فولد الريض أبو احلسن حممد ،أبا أمحد عدنان،
يل ّقب الطاهر ذا املناقب ،لقب جدّ ه أيب أمحد احلسني بن موسىّ ،
تول نقابة الطالبيني

ببغداد عىل قاعدة جدّ ه وأبيه وعمه ،قال أبو احلسن العمري :هو الرشيف العفيف
املتم ّيز يف سداده وصونه.((()...

تويف الرشيف الريض (رمحه اهلل) يف السادس من شهر حمرم عام ( 406هـ)،
ورثاه الكثري من الشعراء واألُدباء ،وعند وفاته حرض إىل داره الوزير أبو غالب فخر

ّ
وصل عليه فخر
امللك وسائر الوزراء واألعيان واألرشاف والقضاة حفاة ومشاة،
امللك ودفن يف داره الكائنة يف حم ّلة الكرخ ،ومل يشهد جنازته أخوه الرشيف املرتىض

ومل ّ
يصل عليه ،ومىض من جزعه عليه إىل اإلمام موسى بن جعفر (عليه السالم)،

ألنّه مل يستطع النظر إىل تابوته.

وذكر الكثري من املؤ ّلفني ن َ
َقل جثامنه إىل كربالء املرشفة بعد دفنه يف داره بالكرخ،
فدفن عند أبيه أيب أمحد احلسني بن موسى .ويظهر من بعض كتب التاريخ َأ َّن قربه

كان مشهور ًا معروف ًا يف احلائر احلسيني املقدس(((.

فهذه عجالة للتعريف بالرشيف الريض لكي تكون مكملة لثنايا البحث من

حيث مالحمه العامة.

ملاذا مسي بـ( نهج البالغة)؟
إن تسمية الكتاب بـ(هنج البالغة) قد حريت الكثريين ،وتوقف عندها ٌ
جل
 .1عمدة الطالب ،ص .211

 .2راجع الغدير ّ
للعلمة األميني ،ج ،4ص .210
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من الباحثني ،فثارت التساؤالت يف شأهنا ،ويف سبب وأصل التسمية ،مما دعا ان

نقف عندها لإلجابة عنها.

يقول الرشيف الريض (رمحه اهلل) إنه بعد أن فرغ من كتابة القسم األول من

كتاب (خصائص األئمة) باسم (خصائص أمري املؤمنني (عليه السالم)) وبطلب
من بعض معارفه؛ مجع خطب وكتب وكلامت أمري املؤمنني (عليه السالم) وسامها
بـ(هنج البالغة) .وقد كتب يف مقدمته السبب الذي دعاه إىل تأليف هذا الكتاب
النفيس ،وجاء فيها( :وكنت يف عنفوان السن وغضاضة الغصن ،ابتدأت بتأليف

كتاب خصائص األئمة (عليهم السالم) يشتمل عىل حماسن أخبارهم وجواهر

كالمهم...و فرغت من اخلصائص التي ختص أمري املؤمنني عليه السالم وعاقت

عن إمتام بقية الكتاب حماجزات الزمان ...فاستحسن مجاعة من األصدقاء
واإلخوان ما اشتمل عليه الفصل املقدم ذكره معجبني ببدائعه ..وسألوين عند ذلك

أن أبدأ بتأليف كتاب حيتوي عىل خمتار كالم موالنا أمري املؤمنني (عليه السالم)
يف مجيع فنونه ،ومتشعبات غصونه ،من خطب وكتب ومواعظ وآداب ،عل ًام أن
ذلك يتضمن عجائب البالغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم
الدينية والدنيوية ما ال يوجد جمتمع ًا يف كالم وال جمموع األطراف ..فأجبتهم إىل

االبتداء بذلك ،عامل ًا بام فيه من عظيم النفع ..ورأيت كالمه (عليه السالم) يدور

عىل أقطاب ثالثة:

أوهلا :اخلطب واألوامر.
ثانيها :الكتب والرسائل.
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ثالثها :احلكم واملواعظ.
فأمجعت بتوفيق اهلل تعاىل عىل االبتداء باختيار حماسن اخلطب ،ثم حماسن احلكم
واألدبِ ،
مفرد ًا لكل صنف من ذلك باب ًا ومفص ً
ال فيه أوراق ًا مقدمة الستدراك ما

عساه يشذ عني عاج ً
ال ويقع إىل عاجالً ..وال أدعي مع ذلك أين أحيط بأقطار مجيع

كالمه عليه السالم حتى ال يشذ عني منه شاذ وال يند ناد ،بل ال أبعد أن يكون
القارص عني فوق الواقع إيل واحلاصل يف ربقتي دون اخلارج من يدي ..ورأيت من
بعد تسمية هذا الكتاب بنهج البالغة)(((.

وقد أورد الرشيف الريض (رمحه اهلل) يف كتابه (حقائق التأويل) بيان ذلك(((.
وبذلك توضح املراد ،وتوضحت التسمية وما يراد هبا ،ذلك ان اهلدف من

ورائها هو ان أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم هو إمام البالغة وسيدها،
وأمري الكالم وسيده ،يشهد بذلك كل من له ذائقة.

 .1مقدمة كتاب هنج البالغة ،رشح حممد عبده ،ص  ،17ورشح صبحي الصالح ،ص .33
 .2حقائق التأويل ،ص .167
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االستشراق مدخل عام
االستشراق تارخيه ونشأته واهتماماته
اختلف الباحثون وال ُكتّاب يف حتديد البدايات األوىل حلركة (االسترشاق) ،إال

انه يمكن إمجال بعض األقوال هبذا الشأن:

يقول الدكتور سمري سلامن إنه نشأ يف القرن التاسع امليالدي((( ،ويذهب ٌ
كل

من بطرس البستاين((( ونجيب العقيقي((( إىل أنه نشأ يف القرن العارش امليالدي،
ويذهب املسترشق األملاين رودي بارت((( إىل أنه نشأ يف القرن الثاين عرش.

لكن يمكن حتديد البداية الرسمية لالسترشاق((( بصدور قرار (جممع فيينا

الكنيس) عام ( 1312ميالدي)((( ،وذلك عرب األمر بتأسيس عدد من كرايس
األستاذية يف اللغات العربية ،واليونانية ،والعربية ،والرسيانية يف جامعات

باريس وأكسفورد وبولونيا .وإن مصطلح (مسترشق) ظهر ألول مرة يف إنكلرتا
 .1جملة التوحيد ،العدد ( ،32اجلذور التكوينية لالسترشاق يف األندلس) ،ص .123
 .2أدباء العرب يف األندلس وعرص االنبعاث ،بطرس البستاين ،ص .340
 .3املسترشقون ،نجيب العقيقي ،ج  ،1ص .110
 .4الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،رودي بارت ،ص .9
 .5هنــاك رأي يقــول :بــأن بدايــات االســترشاق كانــت يف أيــام الدولــة األمويــة يف القــرن الثــاين اهلجــري ،وإن
االســترشاق قــد نشــط يف الشــام بوســاطة الراهــب (يوحنــا الدمشــقي) يف كتابــن لــه مهــا (حيــاة حممــد)
و (حــوار بــن مســيحي ومســلم).

 .6ومنهــم مــن يــرى أنــه بــدأ ســنة ( 1250ميــادي) بعــد أن غــادر لويــس التاســع مدينــة دميــاط إىل عــكا وكانت
صيحتــه بعــد هزيمتــه( :لنبــدأ حــرب الكلمــة فهــي وحدهــا القــادرة عــى متكيننا مــن هزيمة املســلمني).
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عام ( 1779ميالدي) ،ويف فرنسا عام ( 1799ميالدي) ،وأدرج مصطلح

(االسترشاق) يف قاموس األكاديمية الفرنسية عام ( 1838ميالدي).

و مع االفرتاق وعدم االحتاد يف حتديد البدايات الفعلية حلركة (االسترشاق)

إال أن معظم الباحثني ُيمعون عىل أن نشأته كانت تبشريية بحتة بكل وسائلها
وأهدافها.

األسس اليت اعتمد عليها املستشرقون يف قراءة الرتاث العربي اإلسالمي
لو أردنا معرفة األسس التي اعتمد عليها املسترشقون يف قراءة الرتاث (العريب

ـ اإلسالمي) وفهمه لوجدناها تتمحور يف ثالثة أسس رئيسة هي:
أو ًال :االعتماد على الرتاث احلديثي السين فقط.

فقد اعتمد املسترشقون يف قراءة اإلسالم عىل الرتاث السني فقط بكل ما

به من أخطاء وحتريفات ووضع .فاملتتبع لكتب الصحاح وباخلصوص (صحيح
البخاري) جيده يذكر أحاديث كثرية ألحكام فقهية مل يقل هبا الرسول (صىل اهلل
عليه وآله) بل هي لغريه كام يف كتاب البخاري ( )86كتاب احلدود ( )31باب
رجم احلبىل من الزنا إذا أحصنت ،فنجد هذا الباب وما يرتتب عليه من أحكام مبني ًا
ٍ
حديث منسوب لعمر بن اخلطاب ال إىل الرسول حممد (صىل اهلل عليه وآله)،
عىل
وال يوجد يف هذا الباب قول للرسول (صىل اهلل عليه وآله) وهو املوحى إليه.

فكيف أصبح كالم غريه ترشيع ًا بوب له وعىل املسلمني العمل به ،أكان البخاري
يف هذا وغريه غاف ً
ال أم متعمد ًا؟!

يقول أمحد صبحي منصور هبذا الصدد( :نحن ال نوافق عىل املقولة الشهرية؛
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بأن البخاري أصح كتاب بعد القرآن)(((.
وكذلك يقول( :وأولئك الذين حيملون يف قلوهبم قدسية للبخاري تعصمه من

الوقوع يف اخلطأ إنام يرفعون البخاري إىل مكانة األلوهية من حيث ال يدرون أو من
حيث يدرون)(((.

ذلك ان هذه القدسية املصطنعة قد جرت الويالت عىل األمة اإلسالمية،

واعطت املسوغ الرتكاب فظائع ،ونرشت القتل ،والتنكيل ،والتهجري يف أرجاء

واسعة يف الدول اإلسالمية ،حتى طالت سمعة اإلسالم واملسلمني ليوصموا
بالقتلة واإلرهابيني اينام حلوا أو ارحتلوا.

ويقول الشيخ (حممد رشيد رضا)((( يف معرض كالمه عن صحيح البخاري:

(ما كلف اهلل مسل ًام أن يقرأ صحيح البخاري ويؤمن بكل ما فيه)(((.

هذا من حيث الطرح العقالئي ،لكن ومع شديد األسف فانه ويف جمال العمل

والتطبيق ال نرى لذلك اثر ًا حتى عند حممد رشيد رضا ،والذي حتول يف آخر حياته
إىل سلفي متشدد يؤمن بام يف البخاري وزيادة؟

ومن األمثلة عىل ما يف صحيح البخاري من هتافت هو :انه ( ّيدعي البخاري أن

عائشة قالت « كان النبي يتكئ يف حجري وأنا حائض ثم يقرأ القرآن « ..هكذا،..
 .1القرآن وكفى مصدر ًا للترشيع اإلسالمي ،أمحد صبحي منصور ،ص .108
 .2القرآن وكفى مصدر ًا للترشيع اإلسالمي ،ص .108
 .3حممد رشيد رضا ( 1935 -1865م).
 .4تفسري املنار ،حممد رشيد رضا ،ج  ،29ص .105 .104
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ضاقت كل األماكن ومل تعد هناك مساجد وال قيام لليل مع طائفة من الذين آمنوا..
حتى يلجأ النبي إىل ذلك يف زعم البخاري)((( .لذا يقول أمحد صبحي منصور :فـ(

عىل املسلم ...أن ينترص للنبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) الذي ظلمه البخاري
بتلك األكاذيب املفرتاة ،وقد فعل البخاري ذلك عمد ًا وعن علم ودراية بام يفعل.

وهذا واضح لكل ذي عقل ناقد وفهم حلرفة الكتابة والتأليف .واالنتصار للنبي

(صىل اهلل عليه وآله) يعني شيئ ًا حمدد ًا هو أن يرفع املسلم صوته .إن مل يستطع
الكتابة .معلن ًا للناس أن البخاري عدو هلل تعاىل ورسوله لينبه املسلمني إىل هذه
احلقيقة وليدهلم عليها ويدعوهم إىل قراءة البخاري وطعنه املستمر واملسترت خلاتم

النبيني)((( ،هذا من جانب.

أما من جانب آخر فـ(إن املامرسات اخلاطئة للعقيدة اإلسالمية من قبل العديد

من الذين تسلطوا عىل املسلمني باسم اخلالفة هم الذين شوهوا صورة اإلسالم
واملسلمني)(((.

نعم ،لقد أضفى الكُتاب املرتزقة ووعاظ السالطني هالة من القدسية
لـ(الصحابة) وصلت إىل ٍ
حد جتاوز حد األنبياء.
ويف هذا الصدد يقول ابن عرفة املعروف بـ(نفطويه)(((( :إن أكثر األحاديث
 .1القرآن وكفى مصدر ًا للترشيع اإلسالمي ،ص .115
 .2املصدر السابق ،ص .134
 .3اإلسالم والغرب حوار احلروف وصدام السيوف ,راجي أنور هيفا ،ص .59
 .4أبــو عبــد اهلل إبراهيــم بــن حممــد بــن عرفــة األزدي العتكــي ،مــن أحفــاد املهلــب بــن أيب صفــرة ،املعــروف
بنفطويــه املولــود يف واســط ســنة ( 244هـــ) واملتــوىف يف بغــداد ســنة ( 323هـــ) ،كان مــن أئمــة النحــو
ذوي الشــهرة الكبــرة.
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املوضوعة يف فضائل الصحابة افتُعلت يف أيام بني أمية تقرب ًا إليهم بام يظنون أهنم

يرغمون به أنوف بني هاشم)(((.

فلقد تعامل معها هؤالء تعام ً
ال قبلي ًا بحت ًا ،فالكل ينرص مجاعته باحلق أو الباطل
عىل ٍ
حد سواء ،فض ً
ال عن االيديولوجيا التي صنعها األمويون وكذلك بني العباس
ومن تبعهم ،يف بناء مصطنع لشخصيات هزيلة تارخيي ًا.

نعم( ،لقد شاء بعض رواة احلديث أن يتعمدوا اإلساءة إىل شخصية الرسول

الكريم (صىل اهلل عليه وآله) من خالل ما نسبوه إليه من أحاديث وأعامل تتناىف مع
أبسط القواعد األخالقية ،وقد تعمدوا فعل ذلك كي يربروا أفعال وفضائح احلكام
األمويني والعباسيني ،وبالتايل فقد أرادوا أن يرفعوا من شأن خلفائهم ولكن عىل

حساب رشف وكرامة رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله).((()...

وهذا يف تارخينا كثري ،وصل إىل ٍ
حد ال يطاق ،فانقلب احلق باطالً ،وصار

الباطل حق ًا ،ومسخت كتب التاريخ ،وتشوهت أفكار الشعوب ،وأصاب اخللل
كل أركاهنا ،فأصبحت من خري أمة أخرجت للناس ،إىل أمة تعيش أحالم املايض،
وإىل أمة تارخيها أكرب من مستقبلها.

يقول الكاتب واملحامي األردين أمحد حسني يعقوب(((( :و من املدهش حق ًا

أن اخللفاء الذين عطلوا سنة رسول اهلل ،املتعلقة بنظام احلكم ،وأحلوا حملها سنتهم
الوضعية ،قد نجحوا بإقناع األغلبية الساحقة من املسلمني ،بأن قواعد سنة اخللفاء

 .1النصائح الكافية ،ص  ،74ورشح هنج البالغة ،ج  ،11ص .46
 .2اإلسالم والغرب حوار احلروف وصدام السيوف ،راجي أنور هيفا ،ص .72
 .3أمحد حسني يعقوب ( 1998 -1939م).
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هي النظام السيايس اإلسالمي الوحيد وأنه ليس يف اإلسالم سواها ،وما زالت
خاصة األغلبية وعامتها جيرتون هذا الزعم منذ  14قرن ًا)(((.

ولقد بانت نتائجه يف مجاعات وتنظيامت متوحشة وارهابية ،وأجيال تربت

يف مدارسهم لتخرج من تلك املدارس كوحوش كارسة يف كل يشء ،يضاف هلا
ازدواجية ونفاق جمتمعي ال يطاق قد مجع التناقضات كلها ما بني شخص احلاكم

واملحكوم.

يقول الكاتب املرصي املعروف (حممود أبو رية)(((( :إن هؤالء املسترشقني الذين

تنحطون عليهم ،وترموهنم دائ ًام بأهنم يطعنون يف ديننا ،ويشوهون ديننا وعملنا،

هم يف احلقيقة مل يتجنوا علينا ،ومل يفرتوا شيئ ًا من عند أنفسهم ،وإنام وجدوا مادة
خصبة من اخلرافات واألوهام قد انبثت يف ديننا ونُسب بعضها .وأسفاه .إىل النبي

(صىل اهلل عليه وآله) ،فتشبثوا هبا ،وتسلقوا عليها ،وانتقدونا من أجلها.((()...

إذ ًا فإن املشكلة األوىل واألساسية والرئيسية موجودة يف الرتاث (العريب.

اإلسالمي) ،واملتمثلة باملنظومة الرتاثية احلديثية ،التي تعاين من تناقض واضح
وجيل بني ما هو موجود فيها وبني ما هو مثبت ومبني يف القرآن الكريم .يف حد

املعلوم والظاهر منه .وال بد أن ينطلق العالج من هذه املنظومة التي أعطت الفرصة
لنقد اإلسالم ،والتجني عليه ،وحماربته ،وطعنه يف الصميم من ِقبل غري املسلمني.
 .1أين سنة الرسول وماذا فعلوا هبا؟ ،أمحد حسني يعقوب ،ص .8
 .2حممود ابو رية ( 1970 -1889م).
 .3شيخ املضرية ،حممود أبو رية ،ص .23
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ثانيًا :االعتماد على تراث العصور الوسطى.
فقد اعتمد املسترشقون يف فهم ماهية اإلسالم وحقيقته عىل تراث العصور

الوسطى الذي بنته العقلية الصليبية((( وروجت له الكنيسة.

إذ (تعترب احلروب الصليبية التي شنتها الكنيسة الكاثوليكية عىل املسلمني نقلة

يف العالقات اإلسالمية املسيحية ،وبالتايل يف الكتابات التي نرشها املتولون ألمر
الدعاية الكنسية .((()...وذلك ألن (الكنيسة املسيحية...رأت يف هنوض وتصاعد

تعاليم حممد عقيدة منافسة.((()...

فهذا الكاتب واملفكر الغريب (غاردنر) يبني حقيقة احلروب الصليبية وهدفها

الرئيس إذ يقول( :لقد خاب الصليبيون يف انتزاع القدس من أيدي املسلمني

ليقيموا دولة مسيحية يف قلب العامل اإلسالمي...و احلروب الصليبية مل تكن إلنقاذ
هذه املدينة بقدر ما كانت لتدمري اإلسالم)(((.

ٍ
معاد وصف
من املعلوم أن تراث العصور الوسطى بشأن اإلسالم هو تراث

املسلمني بالوحوش واإلسالم بأشنع األوصاف ،ووصف النبي حممد (صىل اهلل

عليه وآله) بصفات ال يمكن لنا أن نذكرها لبشاعتها .فيمكن القول( :إن ما ورد
 .1فلقــد بــدأت أحــداث احلركــة الصليبيــة الفعليــة ضــد اإلســام ســنة ( 1095ميــادي) باخلطبــة التــي
ألقاهــا البابــا (أوربــان الثــاين) يف مجــوع اجلامهــر املحتشــدة يف منطقــة كلريمــون جنــوب فرنســا ،وكان
هــذا البابــا ذا أصــل هيــودي ،فأرادهــا حــرب إبــادة للمســيحية ولإلســام عــى حـ ٍـد ســواء.
 .2نبوة حممد (صىل اهلل عليه وآله) يف الفكر االسترشاقي املعارص ،خلرض شايب ،ص .45
 .3حممد والفتوحات اإلسالمية ،فرانشيسكو كربيييل ،ص .63
 .4التبشري واالستعامر يف البالد العربية ،عمر فروخ ومصطفى خالدي ،ص .115
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من تفسريات حاقدة يف مؤلفات كتّاب العصور الوسطى قد أثرت يف الفرد األوريب
كثري ًا ،ثم اتسع االعتامد عليها يف تشويه صورة اإلسالم حتى أن الشاعر االيطايل

دانتي هو اآلخر قد صور الرسول الكريم تصوير ًا حاقد ًا .حاشاه اهلل .يف الكوميديا
اإلهلية ،وجتاوز تأثري هذه األساطري واألباطيل حتى أمتد إىل كتابات القرن السابع

عرش للميالد ،ثم بعد أن توسع األفق األوريب وظهرت بوادر عرص النهضة
األوربية علمي ًا وفكري ًا ،ثم بعد أن تم اكتشاف العديد من املخطوطات اإلسالمية

بشأن حياة الرسول والدعوة اإلسالمية ،وقراءة كتاب املسترشق الربيطاين مهفري
بريدو املوسوم حياة حممد ،نجده كتاب ًا مملوء ًا بتفسريات الرهبان يف العصور

الوسطى.((()...

فكانت تعاليم (الكنيسة) وعقلية (القرون الوسطى الصليبية) هي املحرك

الدائم واألبدي حتى يومنا هذا لكثري من كُتاب الغرب ومؤلفيهم ومنظرهيم عند

تعرضهم لذكر اإلسالم.

ثالثًا :االعتماد على الكتابات غري املوضوعية للمستشرقني األوائل.
إن أكثر املسترشقني ـ وليس الكل ـ قد كتب خلدمة أهداف دينية أو اقتصادية

أو استعامرية موجهة ومؤدجلة .بل كانت أهداف أكثرهم مقصودة ،وذلك يف سبيل

ٍ
بشكل خاص.
الطعن والتشويه يف الدين اإلسالمي

يقول الدكتور عبد اجلبار ناجي عند تعرضه لكتابات املسترشقني حول سرية

النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) واهلدف منها ...( :مع العلم بأن مجيع هذه
 .1التشيع واالسترشاق ،عبد اجلبار ناجي ،ص .139
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الدراسات أو يف األغلب األعم احتوت عىل استنتاجات وتفسريات غري منصفة

بحق رسول اهلل ،أو باألحرى حاقدة ومسيئة له.((()...

إن الكتابات االسترشاقية املؤدجلة واحلاقدة منها قد ُس ِلطت عىل اإلسالم

وعىل شخص النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله) حقد ًا وحسد ًا وبغض ًا وثأر ًا ،وغري

ذلك .كل ذلك يعكس مدى (دوغامئية)((( الفكر الغريب إزاء األفكار األخرى،

ويعكس مدى التهميش املوجود يف الغرب للشعوب غري الغربية ،ويثبت نظرية
ِ
املرتكزة يف ذات الفرد الغريب ـ عموم ًا
(سيادة العرق الغريب) املعمول هبا يف الغرب؛
ـ وعىل املستوى العميل عند نظرهم إىل الشعوب األخرى .كل ذلك دفع بقادة
االسترشاق (املؤدلج) إىل رمي اإلسالم باالهتامات الباطلة ،وإىل اإلدعاء عىل نبي

اإلسالم (صىل اهلل عليه وآله) بكل ما حيلو هلم من أباطيل وأكاذيب ما أنزل اهلل
هبا من سلطان ،وليقفوا حاجز ًا منيع ًا أمام األفكار اإلسالمية خوف ًا من أن تتأثر هبا

شعوهبم ،وخشية من أن يكون لتلك الشعوب موقف إجيايب من اإلسالم.

يقول املسترشق االنكليزي (مونتغمري وات)((( يف هذا الصدد( :ليس بني

رجال العامل رجل كثر شانئوه كمحمد...فلقد كان اإلسالم خالل قرون عدة
العدو األكرب للمسيحية...و أخذت الدعاية الكربى يف القرون الوسطى تعمل عىل

إقرار فكرة العدو األكرب يف األذهان ،حتى ولو كانت تلك الدعاية خالية من كل
 .1التشيع واالسترشاق ،عبد اجلبار ناجي ،ص 11ـ.12

 .2دوغامئيــة أو دوغامتيــة :هــي التعصــب لفكــرة دون قبــول النقــاش فيهــا (اجلمــود الفكــري) .وتســمى ايضـ ًا
بـــ :اجلزميــة واالســتبدادية والدمغية والالدحضية والالشــكية.
 .3مونتغمــري وات :اســكتلندي األصــل ،أمريكــي اجلنســية ،مــن رجــال الالهــوت املســيحي ،لــه (عوامــل
أنتشــار اإلســام) و (حممــد يف مكــة) و (حممــد يف املدينــة) و (حممــد النبــي ورجــل الدولــة).
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موضوعية...حتى إذا ما حل القرن احلادي عرش كان لألفكار اخلرافية ...يف أذهان

الصليبيني أثر يؤسف له.((()...

ولقد كان لالسترشاق الدور الكبري يف جتهيل الشعوب وباخلصوص اإلسالمية،

وإشاعة فكر األساطري وبث اخلرافات عىل أهنا هي املمثل للفكر اإلسالمي ،أو هي
بت ذلك وجهوا نقدهم
الرتاث احلقيقي والوحيد للتاريخ اإلسالمي .حتى إذا ما َت ّث َ

لإلسالم ورصحوا بكل وقاحة إن اإلسالم ما هو إال جمموعة خرافات.

يقول الدكتور (حممود قاسم) أهداف االسترشاق احلقيقية...( :إن االستعامر

الفرنيس للجزائر استطاع بجربوته وعسفه أن يفرض لغته عىل كثري من املثقفني
يف اجلزائر وشامل إفريقية ،غري أنه مل يستطع أن ينال كثري ًا من العقيدة اإلسالمية،

رغم ما بذله املختصون يف شؤون الثقافة من حماوالت لفصم العقلية اجلزائرية عن
طريق متجيد التصوف الكاذب ،وإلشاعة اخلرافات واألباطيل ،عىل نحو ما نراه يف

مؤلفات لويس ماسينيون الذي خصص حياته للكتابة يف «احلالج» فجعله صورة

من املسيح يف اإلسالم ،وأعتقد أن ماسينيون ما كان يعنى باحلالج قدر عنايته بتنفيذ
خمطط استعامري ُأحكم صنعه؛ فقد مأل كتابه الضخم عن احلالج بحشد هائل من
اخلرافات والرتهات واألباطيل ،حتى يعمق اهلوة بني طائفتني توجدان باجلزائر:

طائفة تتمسك بالقديم فتنساق حسب ظنه إىل اعتقاد أن هذه اخلرافات واهلذيانات

هي صميم اإلسالم .و«طائفة مثقفة بالثقافة احلديثة» تتجه من جانبها إىل السخرية
والزراية هبذا اإلسالم اخلرايف ،بل من اإلسالم كله)(((.

 .1حممد يف املدينة ،مونتغمري وات ،ص .493
 .2اإلمــام عبــد احلميــد بــن باديــس الزعيــم الروحــي حلــرب التحريــر اجلزائريــة ،الدكتــور حممــود قاســم ،ص
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و هنا نذكر جمموعة من أقوال املسترشقني وبعض كتاب الغرب لنبني مدى عدم

موضوعيتهم عند تناوهلم القضايا اخلاصة باإلسالم:

1ـ يقول املسترشق النمساوي االمريكي اجلنسية (غوستاف فون غرونباوم)

(((

يف معرض كالمه عن القرآن الكريم( :و الكتاب الذي بني أيدينا ليس هو الكتاب
الذي بلغه حممد .ويف الواقع فإنه مل يبلغ أبد ًا أي كتاب ،واكتفى بأن نقل أشياء متفرقة
هي عبارة عن رؤى قصرية وأوامر وحكم وخرافات وخطب عن مذهبه)(((.

2ـ يقول املسترشق (هنري المنس) يف معرض حقده عىل اإلسالم( :و لوال

اإلسالم الستطاع اليهود والنصارى أن يقتسموا اجلزيرة العربية)(((.

3ـ يقول (لورنس براون) يف معرض كالمه عن خطر اإلسالم والثقافة العربية

عىل العامل( :إذا احتد املسلمون يف إمرباطورية عربية أمكن أن يصبحوا لعنة عىل
العامل وخطر ًا.((()...

4ـ يقول القس (فرانكلني جراهام)((( عن اإلسالم( :ينبغي علينا الوقوف

بوجه هذا الدين ،الذي يقوم عىل العنف...إن إله اإلسالم ليس إهلنا ،واإلسالم
 7و 35و.70
 .1غوستاف فون غرونباوم ( 1972 -1909ميالدي).
 .2إسالم العصور الوسطى ،غوستاف فون غرونباوم ،ص .66
 .3غرب اجلزيرة العربية قبل اهلجرة ،هنري المنس ،ص .54
 .4التبشري واالستعامر يف البالد العربية ،عمر فروخ ومصطفى خالدي ،ص .37
 .5ويليام فرانكلني بييل غراهام جونيور ( .....1918م) يسمى :واعظ البنتاغون األمريكي.

41

دين رشير وحقري)(((..
5ـ يقول (صاموئيل هنتنغتون)(((( :املشكلة املهمة بالنسبة للغرب ليست

األصولية اإلسالمية ،بل اإلسالم.((()...

ٍ
ٍ
ٍ
مخس من
ملقوالت
بشكل عام ـ استعراض بسيط ورسيع
هذا ـ
مخس فقط ادىل هبا ٌ

مسترشقي وكُتاب أوربا والغرب ،وملن اراد املزيد مراجعة كتب االسترشاق التي
ُتاب منصفون من العامل العريب وغريه ليتوضح مدى الطرح االيديولوجي
ألفها ك ٌ
والعدائي لإلسالم كدين.

اجلهد االستشراقي بني املصلحة واإلنصاف
إن من االنصاف أن نقف وقفة انصاف يف استعراضنا وتعرضنا لتاريخ

االسترشاق منظوم ًة ورجاالً.

فلقد شاع عن اجلهد االسترشاقي انه (استعامري) و(تبشريي) و(مصلحي)،

وهذه هي النظرة العامة عنه (عربي ًا) و(إسالمي ًا) ،والتي تعكس واقع حقيقي،

رغم عدم خلوها من املبالغة املغدقة يف العداء املبني عىل أسس غري علمية يف بعض
األحيان.

أما النظرة العقالنية ن واإلسالمية احلقيقية؛ فهي تلزمنا بمحاكمة اجلهود
واآلراء وفق قاعدة( :اإلنصاف) و(اعطاء كل ذي ٍ
حق حقه).
 .1فتن املسلمني ،السيد وايل الزاميل ،ص .19
 .2صاموئيل هنتغتون ( 2008 -1927م).
 .3رصاع احلضارات ،صاموئيل هنتنغتون ،ص .352
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نعم ،كان من ضمن زمرة املسترشقني من دفعه عداءه لكي يكتب عن اإلسالم،
ٍ
ٍ
ٍ
وبأسلوب
معاد،
بنفس
وعن الرتاث اإلسالمي ،وعن الشخصيات اإلسالمية

مشوه للحقائق.

كان من ضمن املسترشقني من دفعه (النَفس التبشريي) إىل اعتبار اإلسالم عدو ًا
ٍ
بدين أص ً
ال والواجب حماربته بالقول والسالح
للمسيحية ،بل هو .عندهم .ليس

مع ًا.

و كان فيهم من كان ضمن طالئع الغزو االستعامري الذي استرشى يف أرجاء

الكرة األرضية يف تنافس حمموم للبحث عن الثروات من قبل الدول األوربية وبأي

وسيلة كانت.

يف هذا الوسط بأمجعه ،ورغم كل ما ذكرنا ،فلقد برزت شخصيات اختذت هنج ًا

عقالني ًا معتدالً متيز باإلنصاف والبحث (العلمي العلمي) املنصف الباحث عن
احلقيقة وسط ركام التاريخ .تيار متيز بأنه كان يقلب الصفحات تلو الصفحات

حتى النهاية ،ال يتوقف عند قول ليحكم وفقه ،وال يبحث عن الثغرات ليعتربها

(سب ًة) أو (خلالً) ،بل يعترب ذلك شيئ ًا وارد ًا وطبيعي ًا جد ًا.
ُ

أطلعت هذه الثلة عىل الكم اهلائل من الكنوز التارخيية ،وانبهرت هبا ،ووجدت

هبا ما مل جتده ومل تسمع به عند غري شعوب .انه كم هائل من األسس املعرفية والعلوم
التي مل جتتمع يف مكان ما ابد ًا.

و امجل ما يمكن ان نرضب به مثاالً هو مطالعة كتاب (مع املخطوطات
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العربية)((( للمسترشق الرويس (كراتشكوفسكي)((( ،والذي ذكر فيه (منبهر ًا)
و(منصف ًا) اجلهود العلمية للعلامء (العرب) و(املسلمني) وما قدموه من علوم مل

يسبقهم هبا أحد.

والكتاب اآلخر ،هو كتاب املسترشقة األملانية (زيغريد هونكه)

(((

املوسوم

بـ(شمس العرب تسطع عىل الغرب)((( ،والذي توضح فيه ما للعرب واملسلمني
ٍ
بشكل
من اسهام كبري يف التطور احلضاري عموم ًا والتطور احلضاري يف أوربا

خاص.

و بعد كل ما تقدم نقول :للمصلحة والعداوة الدور األكرب يف بلورة افكار

الكثري من املسترشقني ليكتبوا عن اإلسالم وفق هذه التأثريات وحيكموا وفقها.

لكن ووسط كل هذه احلملة الشعواء نجد اصوات ًا منصفة .من املسترشقني .تقول
بام تؤمن به ،وتتبع الدليل لتحكم وفقه ،وتلك الطبقة هي طبقة املنصفني من
املسترشقني.

املستشرقون ودراسة الرتاث اإلسالمي
اهتم املسترشقون بكل ما يتصل بالرشق ،فكانت عنايتهم بدراسة تراث اهلند
 .1مــع املخطوطــات العربيــة ،صفحــات الذكريــات عــن الكتــب والنــاس ،كراتشكوفســكي ،دار التقــدم،
موســكو ،ط  1948 ،3م.
 .2إغناطيوس كراتشكوفسكي (1951 -1883م).
 .3زيغريد هونكه ( 1999 -1913م).
 .4شــمس العــرب تســطع عــى الغــرب ،أثــر احلضــارة العربيــة يف أوربــا ،زيغريــد هونكــه ،نقلــه عــن األملانية:
فــاروق بيضــون ،وكــال دســوقي ،دار اجليل .بــروت ،ط 1993 ،8م.
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والصني وبابل وآشور ومرص وبالد فارس ،إال ان اهتاممهم بالرتاث العريب اإلسالمي
قد فاق كل االهتاممات األخرى ،يف حماولة دؤوبة الخرتاق أفق الرشق الفكري.

إن (احلضارة اإلسالمية وليدة البعثة النبوية ،وتلك احلضارة مثلت حضارات

اليونان والروم والفرس ،وشملت أمم ًا خمتلفة األمزجة والطبائع ،فلم تكن حضارة
العرب فحسب ،وإنام كانت حضارة األمم اإلسالمية كلها أو قل هي حضارة
العصور الوسطى التي ربطت العامل القديم بالعامل احلديث ،ولقد اهتم العامل
احلديث اهتامم ًا خاص ًا بالدور الذي لعبته تلك احلضارة ،فأكب فريق كبري من علامء

الغرب عىل دراسة تلك احلضارة العظيمة بام فيها من دين سمح كريم ،ومن لغة

غنية بمفرداهتا مرنة باشتقاقاهتا ،مجيلة برسم حروفها ،ومن أدب يصور نبضات
القلوب وخلجات النفوس ،ونجوى الضامئر ،ومن تصوف وفناء يف التأمل ،ومن
فلسفة قد بلغت الغاية يف عمقها وشموهلا ،ومن حكم وترشيع مل تصل اإلنسانية
بعد إىل أفضل منه ،وقد أذاعوا كثري ًا من دراساهتم يف كتب عدة وجمالت خاصة،

ثم رأوا منذ بداية هذا القرن أن جيمعوا خالصة بحوثهم يف كتاب جامع يتبعون

فيه منهج القواميس واملعاجم فكتبوا دائرة املعارف اإلسالمية باللغات األوربية
الكربى ،حيث أكدوا ذلك االهتامم البالغ بالرتاث العريب اإلسالمي اخلالد ،ودوره

ال ّبناء يف تربية اإلنسان املسلم والقضاء عىل النظام الفكري العبودي اإلقطاعي

وقفز الفكر اإلنساين قفزة حمسوسة نقلته من العبودية إىل اإلنسانية وأثرت يف الفكر
األوريب بأرسه يف شتى ميادين العلوم واآلداب والفنون)(((.

إن حتديد وقت بداية الطباعة العربية يف أوربا هو يف الوقت نفسه حتديد لبداية
 .1اإلسالم يف الغرب ،جان بول رو ،ص .152 .145
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الطباعة العربية ،ألن الطباعة باحلروف العربية للكتب العربية قد بدأ يف أوربا قبل

البالد العربية واإلسالمية بأكثر من قرن(((.

فأول مطبعة عربية يف أوربا هي تلك التي أمر بإنشائها الكردينال (فرديناندو

دي مدتيش)((( كبري دوقات توسكانا ،وكان يرأس هذه املطبعة التي مقرها يف روما

شاب ايطايل يدعى (جيوفاين بتستا رايموندي)((( الذي اقام يف املرشق مدة طويلة،
وابتدا ًء من ( 6سبتمرب  1586م) اشتغلت هذه املطبعة يف مجع وطبع أول إنتاج هلا

وهو كتاب (القانون) البن سينا ،ومعه كتاب (النجاة) الذي هو خمترص (الشفاء).

وتم انجاز طبع (القانون) ومعه (النجاة) يف عام (1593م).

كام وطبع يف عام ( 1592م) يف هذه املطبعة كتاب (الكافية) البن احلاجب،

وكتاب (األجرومية) البن أجروم ،وكتاب (نزهة املشتاق يف ذكر األمصار واألقطار
والبلدان واجلزر واملدائن واآلفاق) للرشيف اإلدرييس.

و يف عام ( 1588م) حصلت هذه املطبعة من السلطان العثامين مراد الثالث عىل

امتياز طبع ونرش كتاب (حترير أصول اقليدس) تأليف اخلواجة نصري الدين الطويس(((،

وقد تم طبع هذا الكتاب يف عام ( 1594م)(((.

 .1يراجــع لتفاصيــل أكثــر كتــاب :موســوعة املســترشقني ،عبــد الرمحــن بــدوي ،ص  ،564 .551وكتــاب
تاريــخ حركــة االســترشاق ليوهــان فــوك.
 .2فرديناندو دي مدتيش (1609 -1549م).
 .3جيوفاين بتستا رايموندي ( 1614 -1536م) عامل رياضيات ومسترشق ايطايل.
 .4اخلواجة نصري الدين الطويس ( 672 -597هـ).
 .5موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .564 .551
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كل ذلك يؤكد االهتامم الكبري باإلسالم والرتاث اإلسالمي ـ ألي سبب كان ـ

والذي دعا إىل تأسيس جمامع هتتم بذلك وتؤلف املؤلفات ،ومطابع تطبع الكتب

التي تعد مهمة ،ومنها القرآن الكريم.

ٍ
بوجه عام ،وأهم اهتاممات
وسنتعرض ألهم اهتاممات أوربا والغرب

ٍ
بشكل خاص ،والتي كان منها:
ودراسات املسترشقني
أو ًال :املستشرقون والقرآن الكريم

لقد اهتمت أوربا بالقرآن الكريم منذ زمن بعيد ،منذ أن بات اإلسالم يشكل

خطر ًا هيدد عروش اإلمرباطورية الرومانية وتوابعها ،فبدأت الرتمجات ،والردود،
والطعون عىل هذا الكتاب وعىل الدين اإلسالمي ،وعىل شخص النبي حممد

(صىل اهلل عليه وآله) وما قيام احلروب الصليبية إال للوقوف بوجه الدين الذي
هدد عروش االمرباطورية الرومانية وحلفائها ،وأطاح برصوح الكنيسة ،إذ رصح
املسترشق األملاين (كارل بيكر)((( بذلك فقال( :إن هناك عدا ًء يف النرصانية لإلسالم
بسبب أن اإلسالم عندما انترش يف العصور الوسطى أقام سد ًا منيع ًا يف وجه انتشار
النرصانية ،ثم امتد إىل البالد التي كانت خاضعة لصوجلاهنا)(((.

فظهر .من جراء ذلك .تيار العداء الفج والرصيح للقرآن الكريم ،ومن نامذج

هذا التيار (مارثن لوثر)((( الذي قال عن القرآن الكريم( :أي كتاب بغيض وفظيع

وملعون هذا القرآن ،ميلء باألكاذيب ،واخلرافات ،والفظائع ،وإن إزعاج حممد
 .1كارل هاينريش بيكر ( 1933 -1867م) ولد يف أمسرتدام .تاريخ حركة االسترشاق ،ص .337
 .2اإلسالم وشبهات املسترشقني ،الشيخ فؤاد كاظم املقدادي ،ص .131
 .3مارثن لوثر ( 1546 -1483م).
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واإلرضار باملسلمني ،جيب أن تكون هي املقاصد من وراء ترمجة القرآن وتعرف

املسيحيني عليه)((( ،وكذلك (دانتي) ،و(المنس) ،وغريهم.

لقد تعرض املسترشقون للقرآن الكريم بالنقد ،وإثارة الشبهات ،وذلك هبدف

إسقاط دليل ساموية هذا الكتاب ،والطعن بنبوة النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)،

ثم إسقاط قدسيتهام يف أعني املسلمني وغريهم.
ومن َّ
فأثار (ديفيد صموئيل مرجليوث)

(((

شبهة بالغة الشعر اجلاهيل ،وا ّدعى

(كارل فلرس)((( و(باول كراوس)((( أن القرآن مل يكن معرب ًا ،وأن اللغويني هم
الذين أعربوه(((.

و تطرق املسترشق الفرنيس (كازانوفا)((( يف كتابه (حممد وهناية العامل) إىل أن

القرآن قد أضيف إىل الرسول حممد (صىل اهلل عليه وآله) بعد وفاته.

أما املسترشقان (إبرهام جاجير)((( و(رودي بارت)((( فقد أدعيا أن النبي حممد ًا
 .1أكذوبة حتريف القرآن بني الشيعة والسنة ،رسول جعفريان ،تقديم حممد عامرة ،ص .12
 .2مسترشق إنكليزي ( 1940 -1858م).
 .3مسترشق أملاين ( 1909 -1857م).
 .4مسترشق أملاين من أصل تشيكوسلوفاكي ( 1944 -1904م).
 .5خمططات االسترشاق ،أنور اجلندي ،جملة منار اإلسالم ،العدد  ،7السنة .14
 .6مسترشق فرنيس ( 1926 -1861م).
 .7إبرهــام جاجيــر ( 1874 -1810م) لــه كتــاب (مــاذا اقتبــس حممــد مــن اليهوديــة؟) نــر باللغــة األملانيــة
يف ســنة ( 1833م) .يراجــع لذلــك كتــاب :تاريــخ حركــة االســترشاق ،يوهــان فــوك ،ص .175
 .8مســترشق أملــاين ( 1983 -1901م) ترجــم القــرآن إىل األملانيــة مــع رشح فيلولوجــي ،لــه كتــاب (حممــد
والقرآن).
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(صىل اهلل عليه وآله) قد أستقى الكثري من تعاليم القرآن الكريم من كتب األديان
السابقة.

كام وأورد (رودي بارت) بأن الدعوة التي قام هبا النبي حممد (صىل اهلل

عليه وآله) وهذه التصورات واألفكار الدينية كانت إشعاعات من املسيحيات
واليهوديات التي كانت موجودة يف اجلزيرة آنذاك(((.

وحاول مسترشقون آخرون أن يثبتوا أن القرآن تأثر بالديانات ،والكتب،

فاملسترشق (ك .آرينز) له بحث جديل حيمل عنوان( :عنارص نرصانية يف القرآن)

(((

نُرش يف املجلة األملانية الرشقية ( 1930م) ،وكتب (ج .بوستل)((( عن (توافق

القرآن واإلنجيل ،عام  1543م) ،وكتب (أ .بومشتارك)

(((

(مذهب الطبيعة

الواحدة النرصاين يف القرآن ،عام  1953م) ،وكذلك فإن للبارون (كرا دي فو)

(((

(اسطورة الراهب املسيحي بحريا ،عام  1898م)((( نرش يف جملة الرشق املسيحي،
وبحوث أخرى كثرية هبذا الصدد.

لقد شهدت بدايات القرن العرشين (رصعة (مودة) تقديم القرآن للقارئ

األوريب باعتباره خمتارات من أفكار اليهودية واملسيحية ،باإلضافة لقليل من
 .1حممد والقرآن ،رودي بارت ،ص  ،64ترمجة :رضوان السيد.
 .2املسترشقون ،نجيب العقيقي ،ج  ،3ص .537
 .3ج .بوستل ( 1581 -1505م).
 .4أ .بومشتارك ( .....1871م).
 .5كرا دي فو ( 1953 -1867م) مسترشق فرنيس.
 .6موسوعة املسترشقني ،بدوي ،ص .463
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الزيادات املحددة ،ومعنى هذا انتفاء اجلدة واألصالة ،والواقع إن هذه النظرة تعد

بقية من بقايا الدعاية املسيحية التي سادت فرتة احلروب الصليبية ،عندما كان عىل

أوربا الغربية التي كانت ترتعد فرائصها من جيوش اإلسالم أن تقوي دفاعاهتا برسم
صورة زائفة عن اإلسالم ،إن القرآن مل يكن جمرد ترديد ألفكار هيودية ومسيحية،
فلقد أكد اإلسالم نفسه بالفعل كدين مستقل عن اليهودية واملسيحية ،وثمة ما

يؤكد أن اإلسالم كان بمثابة مستودع لدين إبراهيم يف حالة نقائه األوىل)(((.

أننا هنا نحب أن نورد فائدة للباحثني والقراء الكرام حول طباعة (القرآن

الكريم) يف أوربا ،وأول الطبعات ،وما يتعلق هبذا املوضوع املهم(((:

 -1تشري مجلة من املصادر التارخيية إىل أن أول طبعة للقرآن الكريم يف نصه

العريب هي تلك التي متت يف مدينة (البندقية) يف سنة ( 1530م) تقريب ًا.

 -2طبع توما اربنيوس (سورة يوسف) بنصها العريب ،مع ثالث ترمجات

التينية ورشوح يف ليدن عام (1617م).

 -3طبع(يوهان زيشندروف)يف رسالتني بدون تاريخ السورتني رقم ()101

ورقم (  )103يف القرآن الكريم؛ يف طبعة أوىل ،والسورتني رقم ( )61ورقم ( )78
يف طبعة ثانية؛ بحروف عربية منحوتة عىل اخلشب.

 -4طبع (كريستانوس رافيوس) يف امسرتدام السور الثالثة عرش األوىل من

القرآن بحروف التينية ،ويف مقابلها ترمجة التينية عام ( 1646م).
 .1أكذوبة حتريف القرآن بني الشيعة والسنة ،ص .16
 .2يراجع لذلك كتاب :موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .445 .438
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 -5طبع (يوهانس جورج نسليوس) السورة الرابعة عرش واخلامسة عرش

بالنص العريب واحلروف العربية مع ثالث ترمجات التينية يف ليدن ( 1655م).

 -6طبع (ماتياس فردريك بكيوس) السورتني ( )30و(  )88اعتامد ًا عىل اربعة

خمطوطات عربية مع ترمجة التينية وتعليقات يف اوغسربغ (1688م).

 -7طبع القس األملاين (إبرهام هنكلامن)((( أول طبعة كاملة للقرآن وبحروف

عربية انترشت وال تزال توجد نسخ منها يف بعض مكتبات أوربا ،وذلك عام

( 1694م) يف مدينة هامبورغ االملانية ،وتقع يف ( )560صفحة.

 -8طبع (الراهب لودوفيكو مرتيش)((( طبعة للقرآن الكريم تعد أجود من

طبعة (هنكلامن) إذ متت الطباعة يف مدينة بتافيا عام ( 1698م) .وكذلك طبع

مرتيش يف عام (1691م) يف مطبعة هيئة نرش الدعوة التابعة للبابا يف روما كتاب ًا

بعنوان (الرائد إىل الرد عىل القرآن) يف اربعة أقسام.

 -9قام (اندرياس اكولوثوس)((( بنرش خمتارات من القرآن بالعربية والفارسية

والرتكية والالتينية يف برلني عام ( 1701م).

 -10طبعة كاملة للقرآن يف نصه العريب متت يف بطرسربج عام ( 1787م) يف

( )477صفحة .وقد نرشت برعاية امرباطورة روسيا (كاترينا)((( ليستفيد منها
 .1إبرهام هنكلامن ( 1695 -1652م).
 .2لودوفيكو مرتيش ( 1700 -1612م).
 .3اندريــاس اكولوثــوس ( 1704 -1645م) مســترشق أملــاين اســتاذ علــم الالهــوت ،ابــن القــس يوهانــس
اكولوثــوس املســؤول عــى كنائــس ومــدارس بريســاو بأملانيا.
 .4االمرباطورة كاترين أو كاترينا وهي (صويف أوجستا فريدريكا) ( 1796 -1729م).
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رعاياها املسلمون ،وقد أرشف عىل الطبع (املال عباس إسامعيل).
 -11طبع النص العريب الكامل للقرآن مرتني يف قازان يف عام ( 1803م) وقد

أرشف عىل هذه الطبعة (عبد العزيز توقطمش بن عيل).

 -12طبع (غوستاف فلوجل)((( القرآن يف ليبتزك عام ( 1834م) والتي تعدّ

عمدة الطبعات األوربية ،واملرجع للباحثني يف أوربا ،إذ طبعت هذه الطبعة فيام بعد

أكثر من مرة.

ثانيًا :املستشرقون ودراسة السرية
إننا ويف تناولنا ملوضوع املسترشقني والسرية لسنا بصدد أن نكتب عن جهود

املسترشقني حول السرية هو إلظهار أن الكثري من القضايا غري خافية عىل الباحث
وال يف التاريخ ،وإن الكثري منها واضحة وضوح الشمس رغم إرادة البعض

طمسها ،وتشوهيها ،وحتريفها.

ال بدّ أن نعلم أن هناك الكثري من كتابات املسترشقني التي اتسمت بعدم

اإلنصاف ،وباخلصوص يف جمال السرية ،فجملة من املسترشقني كانت كتاباهتم

ألجل تشويه سرية النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) ،وسرية أهل بيته (عليهم

السالم) ،وأجىل مثال هلؤالء يف هذا الصدد هو (هنري المنس) الذي يعدّ من أكثر
املسترشقني حقد ًا ،ودس ًا عىل الدين اإلسالمي ،وعىل النبي وأهل بيته (صلوات اهلل

عليهم أمجعني).

 .1غوســتاف ليربشــت فلوجــل ( 1870 -1802م) مســترشق أملــاين ،مــن آثــاره (تاريــخ العــرب) يف ثــاث
جملدات :درســدن وليبتســك 1840 ،1838 ،1832 ،م.
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و يف هذا الصدد يقول األستاذ (جواد عيل)(((( :لقد أخذ املسترشقون باخلرب

الضعيف ،واملوضوع يف بعض األحيان ،وحكموا بموجبه ،واستعانوا بالشاذ،
والغريب فقدموه عىل املعروف ،واملشهور)(((.

نعم ،إهنم قد هولوا ،وكذبوا ،واخرتعوا األباطيل ،لكنهم ويف أكثر األحيان،
ٍ
لقضية ما مل ينطلقوا من فراغ ،بل إهنم اعتمدوا يف ذلك عىل ما
وعند مناقشتهم

وجدوه يف كتب الرتاث التارخيي ،واحلديثي السني بام فيها من اخلزعبالت،
والوضع ،والدس ،واحلقد ،والتحريف.

فنحن إن أردنا من اآلخر أن يتسم باملوضوعية التامة ،واحليادية املطلقة عند قراءة

تراثنا فعلينا أول األمر أن نخلص هذا الرتاث من كل ما علق به من مدخوالت،
وموضوعات ،وحتريفات ،وترصيفات ،فام ذكرته كتب الصحاح الست ،وكتب
ٍ
تشويه متعمد لشخصية النبي (صىل اهلل عليه وآله) ،وألهل بيته (عليهم
التاريخ من
السالم) قد أسسها خمالفو النص الرشعي ،الذي أسس عىل إثره معاوية بن أيب

سفيان منظومته التحريفية الكربى ،التي سار عليها سالطني بني أمية ،وكل من
جاء بعدهم ،وإىل الوقت احلارض.

نعم( ،كان حمور حماوالت املسترشقني يف تناول السرية النبوية هو اسقاط هذا

الثقل يف واقع املسلمني منض ًام إىل الثقل األول وهو القرآن الكريم ،وبذلك ينهار
البناء اإلسالمي بكل ابعاده الفكرية والسياسية .ومن أجل ذلك راحوا يتتبعون
مفردات التاريخ اإلسالمي الستقصاء موارد الشذوذ ومواطن التزوير يف السرية

 .1جواد عيل ( 1987 -1907م).
 .2تاريخ العرب يف اإلسالم ،جواد عيل ،ج  ،1ص .11 .8
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النبوية ،التي احدثها وعاظ السالطني ومرتزقة احلكام املنحرفني ،كخلفاء بني
امية وخلفاء بني العباس ،وتسليط الضوء عليها واظهارها عىل اهنا السرية الفعلية

للرسول (صىل اهلل عليه وآله) وأهل بيته (عليهم السالم)ثم يبدأ استثامر ذلك
عند تأسيس بحث نقدي لشخصية الرسول (صىل اهلل عليه وآله) لتحقيق هدفني:
األول :ابراز هتافت وتناقض يف سريته وصوالً لنفي نبوته وعامليته ،وتقرير انه ليس

إال رجل اصالح قومي استثمر النرصانية واليهودية وامثاهلا واضاف اليها من عنده

لتنسجم مع جمتمعه وظرفه الزماين واملكاين .والثاين :وصم السنة النبوية باالختالق
والوضع ،ومن ثم الدعوة إىل عدم حجيتها كمصدر اسايس من مصادر الترشيع يف

اإلسالم ،ومل تكن هذه املعطيات جزاف ًا ،بل هي افراز طبيعي للرصاع املحتدم بني
اإلسالم والصليبية ،وقد كان للنتائج التي متخضت عنها احلروب الصليبية طعم
العلقم يف حلوق األوربيني ال ينسونه ابد ًا)(((.

إن جممل اآلراء غري املوضوعية التي تبناها املسترشقون كان أساسها .كام اسلفنا.

إما التحريفات املوجودة يف الرتاث احلديثي السني ،وإما مبتنيات تراث العصور

الوسطى الصليبي ،وإما كتابات املسترشقني األوائل ذات الطابع األيديولوجي،
والتبشريي ،واالستعامري ،مضاف ًا هلا غايات ودوافع مبيتة.

ثالثًا :املستشرقون والتشيّع
لقد حظي الرتاث الشيعي باهتامم املسترشقني إما كفرقة ,أو كحدث تارخيي فقد

كتبت العديد من الكتابات حول موضوع الشيعة ,وما يتعلق هبم ,وهي بحق دراسات
كثرية حتى قال عنها الدكتور عبد اجلبار الناجي يف كتابه (التشيع واالسترشاق):

 .1اإلسالم وشبهات املسترشقني ،فؤاد كاظم املقدادي ،ص .146 .145
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(مل يدر يف خلدي يف بداية األمر حني شمرت عن ساعدي ،ومجعت أدوات بحثي،
ومعداته ألرسم خمطط ًا ملفرداته الدقيقة ،بأن تكون إسهامات املسترشقني عن
التشيع ،وعن سري أهل البيت بمثل هذه الكثافة ،والرتكيز نوع ًا ،وك ًام.((()...

لكن ما يميز هذا النتاج وبشكل عام إنه اتسم بعدم االنصاف ،وعدم الدقة

وعدم املوضوعية بالتعامل البرشي مع احلوادث والنصوص ،ذلك بسبب

اعتامدهم عىل الرتاث احلديثي السني الذي سيطرت عليه األيديولوجيا السلطوية
احلاكمة بام حوته من مرويات موضوعة ,وأحاديث ،وقصص حمرفة ،فكانت هذه

الروايات املنطلق جلملة من املسترشقني الذين فرحوا هبا ,وأصبحت حمرك ًا هلم

للطعن ،والتشويه حجتهم يف ذلك أهنا من داخل املنظومة اإلسالمية ،فتمسكوا هبا,
بل وزادوا عليها بحسب ما خيدم مصاحلهم وأهوائهم.

نعم ،إهنم وبدراستهم ملذهب التشيع كان هدفهم إبراز اهلوة العميقة بني الفرق

اإلسالمية ،وزيادة الرشخ املوجود باألساس؛ ألن ذلك خيدم سياستهم االستعامرية.

لكن بعضهم درس مذهب التشيع بعد أن تيقن بأن هذه الفرقة اإلسالمية قد تم
إقصاؤها عن عمد( ،إن هذا النفر منهم قد وصل إىل نتيجة مفادها رضورة إقصاء

املؤلفات السنية لكل من يريد التدوين التارخيي عن العقيدة الشيعية.((()...

وعىل كل حال فإن املؤلفات االسترشاقية مل تنصف الشيعة ،ومل تكتب عنهم
بمنهج علمي ٍ
خال من األهواء ،أو امليول ،أو املؤثرات.
 .1التشيع واالسترشاق ،عبد اجلبار الناجي ،ص .11
 .2التشيع واالسترشاق ،عبد اجلبار الناجي ،ص.17
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مؤ َّلف استرشاقي خيلو من املالحظات,
ونحن نقول وبكل ثقة :إنّه ال يوجد أي َ

واملغالطات عن مذهب التشيع ,وعن سرية أهل البيت (عليهم السالم).

يف الوقت الذي يرفض أغلب املسلمني (سنة وشيعة) مناهج أغلب املسترشقني،

وباخلصوص الطاعنة يف الدين اإلسالمي (عقيدة ورشيعة) ،كام ويرفض الشيعة

كثري ًا من االنتقادات التي وجهها املسترشقون إىل املذهب الشيعي فإن أغلب هذه
االنتقادات جاءت من اعتامدهم عىل املصادر السنية يف فهم وقراءة الفكر الشيعي.

فمثالً :يف قضية الغدير ،حيث أن الرسول األكرم (صىل اهلل عليه وآله) قد

نص عىل أن خليفته يف املسلمني من بعده هو عيل بن أيب طالب (عليه السالم) يوم
غدير خم .رغم ذلك نجد ّ
أن (مارجليوث)((( يف كتاب (حممد وظهور اإلسالم.

1905م) يستبعد مثل هذه التوصية .وكذلك نجد (بروكلامن)((( يف كتاب (تاريخ
املسلمني1939 .م) جيري عىل نفس املنوال .وكذلك (جولدتسيهر)((( الذي أورد
رواية غدير خم بصيغة التشكيك.

نعم ،يمكن عَدّ القرن الثاين عرش امليالدي؛ بداية معرفة أوربا باملذهب الشيعي

كعقيدة وتنظيم سيايس وذلك بالتزامن مع احلمالت الصليبية زمن (الدولة
الفاطمية) ،إال أن األخبار عن الشيعة صيغت بكثري من اخللط ،والتعميم ،وعدم

الفهم العام ،مع وجود التأثري األيديولوجي السيايس عىل طبيعة تلك الكتابات.

 .1ديفيــد صمويــل مارجليــوث (1940-1858م) مســترشق انكليــزي ،عمــل قسـ ًا يف كنيســة انكلــرا ،ثــم
أســتاذ ًا لتدريــس اللغــة العربيــة يف جامعــة أكســفورد.
 .2كارل بروكلامن (1956 -1868م).
 .3اجانتس جولدتسيهر ( 1921 -1850م) مسترشق هيودي جمري.
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فمث ً
ال نجد أن (وليم الصوري)((( والذي يعدّ أهم مؤرخي احلمالت الصليبية

يف القرن الـ(  )12امليالدي قد نسب إىل الشيعة االعتقاد ّ
بأن علي ًا هو نبي اإلسالم

احلقيقي ،لوال ّ
أن املالك جربائيل أخطأ وأوصل الرسالة إىل حممد.

وسار عىل هذا النهج (يعقوب دي فيرتي)((( الذي تسنم منصب مطران عكا

فيام بني (1228 -1216م) الذي روج فيام كتبه من كتابات إىلّ :
أن علي ًا كان نبي ًا

مرموق ًا تكلم إليه اهلل كتقدير متييزي عن النبي حممد(((.

املنص الشهري (ريكولدو ديمونتو كروس)((( ّ
بأن الشيعة
وكذلك ما روجه ِّ

يعتقدون ّ
عيل .واعترب (ريكولدو) أن أتباع عيل حيتفظون
بأن حممد ًا اغتصب حقوق ّ
وأنم أقل شيطنة من األغلبية السنية .وكذلك أمثال دعوات
بقدر من اللطف ّ

(ريكولدو) املعادية الكثري ،فقد تزامنت مع دعوات كثرية عىل هذه الشاكلة املعادية

لإلسالم ،نذكر من ذلك عىل سبيل املثال دعوات (رايمون لول)(((( و(بطرس
 .1وليــم الصــوري (1185-1130م) مــؤرخ صليبــي ،رئيــس أســاقفة (صــور) و(القــدس) ،مستشــار امللــك
(بلدويــن الرابــع) ملــك مملكــة بيــت املقــدس الصليبيــة ،ولــد يف بيــت املقــدس مــن أرسة ذات أصــول
فرنســية أو إيطاليــة.

 .2يعقوب دي فيرتي ( 1240 -1170م) مؤرخ وقس والهويت كنيس فرنيس األصل.
 .3يراجــع كتــاب :الشــيعة يف املــرق اإلســامي تثويــر املذهــب وتفكيــك اخلريطــة ،عاطــف معتمــد عبــد
احلميــد ،ص.113
 .4ريكولــدو ديمونتــو كــروس (1320-1243م) راهــب دومنيكــي إيطــايل ومبــر شــديد اخلصومــة عــى
اإلســام ،لــه كتــاب (تفنيــد آيــات القــرآن).
 .5رايمــون لــول أو باللفــظ اخلــاص الصحيــح (رايمونــدوس لولــوس) (1315-1230م) فيلســوف
كتالــوين ،انضــم إىل رهبنــة الفرنسســكان ،انكــب عــى دراســة اللغــة العربيــة والثقافــة اإلســامية قاصــد ًا
مــن وراء ذلــك دعــوة املســلمني إىل املســيحية ،لــه كتــاب (الفــن األكــر) الــذي حــاول فيــه أن يدافــع عــن
املســيحية ضــد اإلســام ،وانتقــد فيــه فلســفة ابــن رشــد.
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بسكوال)(((.
كام ونجد مجلة من املسترشقني والكتاب الغربيني يعدّ ون أن األفكار الشيعية

(((
ً
انتحاال لألفكار الوثنية اإلغريقية
وباخلصوص بعض الفرق املحسوبة عىل الشيعة

والفارسية القديمة.

لقد قدَّ م الدبلومايس الفرنيس (جوزيف آرثر غوبينو)((( .الذي خدم كدبلومايس

فرنيس يف طهران بني ()1855و(1858م) -معلومات جديدة للغرب ليس فقط

صوره هو ،بل عن االجتاهني الرئيسني بني علامء
عن االنشقاق السني الشيعي .كام ّ
فارس( :اإلخباريني) و(األصوليني) أي منظومتي (النقل والعقل) ،وهي فروقات

أرجعها ألسباب اجتامعية قبل أن تكون دينية بحسب مدعاه.

وقد كتب (الفرد فون كريمر)((( يف عام (1868م) عن التعصب املفرط للشيعة

وعدم حتملهم لغريهم من أتباع الطائفة املحمدية.

وكتب (كرا دي فو) بعد ثالثني سنة من تاريخ كتابة (كريمر) ّ
أن الشيعة لدهيم
 .1بطرس بسكوال (1300-1227م) الهويت اسباين ،له كتاب (الفرقة املحمدية).
 .2الفرق املغالية ،واملهرطقة.
 .3جوزيــف آرثــر دي غوبينــو ( 1882 -1816م) أديــب وديبلومــايس فرنــي اشــتهر ببحوثــه ودراســاته
حــول الــرق ،وأبــرز نتاجاتــه الفكريــة (التفــاوت بــن األجنــاس البرشيــة) والــذي تأثــر بــه أصحــاب
نظريــة العنرصيــة اجلرمانيــة ،ولــه روايــات ومذكــرات عديــدة منهــا (الثريــا) و (قصــص آســيوية) و
(جــدة وعــدن ومســقط ثــاث ســنوات يف آســيا  1858 -1855م) ترمجــة :مســعود ســعيد عمشــوش.
أقــام يف إيــران مــدة مخــس ســنوات وكان مســؤوالً يف الســفارة الفرنســية بمدينــة طهــران.

 .4الفــرد فــون كريمــر (1889-1828م) مســترشق نمســاوي ،أملــاين اجلنســية ،كان قنصــ ً
ا يف مــر
وبــروت.
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تفكري ليربايل حر ،ويكافحون يف مواجهة العقلية السنية املتحجرة ضيقة األفق .وأن

العزلة التي يعيشها الشيعة تنبع من خوفهم من االحتكاك باآلخر نتيجة نجاسته.

إن اإلدارة الربيطانية ويف سبيل تدعيم مكانتها االستعامرية يف اهلند ،قامت يف

(كلكتا) بنرش كتاب (رشيعة حممد1805 -م) وجاء هذا الكتاب عن مصادر شهرية
للشيعة االثني عرشية ،وأهم ما اعتمد عليه هذا العمل كتاب (حترير األحكام

الرشعية عىل مذهب اإلمامية) وكتاب (إرشاد األذهان إىل أحكام اإليامن) للعالمة
احليل((( ،وقد قام باختيار النصوص الضابط اإلنكليزي (جون بييل) األستاذ يف
الرشيعة اإلسالمية واللغة العربية والفارسية ،وقد سعى (بييل) إىل نرش عدد واسع

من األسس الرشعية للشيعة اإلمامية .وفيام بعد نرشت دراسات مقارنة بني الرشيعة
لدى املذهب احلنفي واالثني عرشي .ومل يكن األخري سوى خمتارات من كتاب

(حترير األحكام) املتعلقة بأمور الزواج والطالق والرق واهلبات والعطايا والوقف
واملواريث .كام ومتت ترمجة كتاب (حياة القلوب) من الفارسية إىل اإلنكليزية،

وهو كتاب يتناول سرية النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) كتبه العالمة الشيخ
املجليس(((.

نعم ،لقد ادعى (أعداء الشيعة) نسبة (قرآن خاص بالشيعة) ،و ان فيه سورتني

ال توجدان يف القرآن املتداول مها (النورين) و(الوالية) إىل كتاب اسمه (دبستاين
مذاهب) ملؤلف زرادشتي ،إذ يرجح بان كتاب (دبستاين مذاهب) ظهر يف القرن
السابع عرش أو الثامن عرش ،و قد القى هذا الكتاب اهتامم االنكليز و منهم ( السري

 .1احلسن بن يوسف بن امل ّطهر احليل املعروف بالعالمة احليل (726-648ﻫ).
 .2حممد باقر املجليس (1111-1037ﻫ).
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وليم برتوروث بييل ) املسؤول يف حكومة اهلند الربيطانية ،الذي قام بتحقيق و
ترمجة وطباعة و نرش الكتاب ،حتى اصبح من أهم املثالب عىل مذهب التشيع(((.

وال خيفى دور رشكة اهلند الربيطانية يف اهلند يف إخراج كتاب (الدبستان) إىل

النور ونرشه بصورة كبرية والرتويج له .مضاف ًا له اهتامم املسترشقني به كونه مادة
خصبة للطعن باإلسالم والتشيع بشكل خاص .فأثاروا مواضيع متعددة يف كتبهم

و دوائر معارفهم حول حتريف الشيعة للقرآن((( .كل ذلك شكل املعني للوهابية

و من لف لفهم ،ومن سار عىل ركاهبم يف معاداة الشيعة ،موافقة و مواكبة لدوائر

االستعامر العاملي واعداء الدين اإلسالمي.

اإلمام علي (عليه السالم) يف دراسات املستشرقني
إن من أوىل أولويات البحث هو إيراد الدراسات االسترشاقية التي ذكرت

أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب عليه السالم يف سريها ،ملا لذلك من أمهية يف التمهيد
للدخول إىل الدراسات االسترشاقية اخلاصة بنهج البالغة.

نقف هنا عند مجلة من الدراسات االسترشاقية التي تناولت سرية حياة أمري

املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) وبشكل إمجايل ،وبحسب ما استطعنا

تتبعه وحتصيله مما وقع يف ايدينا من كتب ،ويمكن أن نذكر وبشكل خمترص هذه
الدراسات التي منها:

 .1للمزيــد عــن (دابســتاين مذاهــب) يراجــع كتــاب :اإلمــام عــي واشــكالية مجــع القــرآن ودراســات
املســترشقني ،عبــد اجلبــار الناجــي ،ص  145ـ . 192
 .2املصدر السابق ،ص  193ـ . 240
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 -1ما أورده املسترشق األملاين (أوغست موللر)(((يف كتابه (اإلسالم يف العصور

الوسطى) املطبوع يف برلني عام ( 1885م)(((.

و (أوغست موللر) هو ابن الشاعر األملاين الكبري (ويلهم موللر) ,وخريج

جامعات (ليبزك) ,و(فيني) خمتص باللغات الرشقية ,له كتب كثرية ومقاالت متنوعة

يف جمال التاريخ اإلسالمي ,يعدّ كتاب (اإلسالم يف الرشق والغرب) واحد ًا من أهم

مؤلفاته ,فهو يف الواقع عبارة عن تتمة لعمل (نولدكه).

 -2كتابات املسترشق األملاين (غوستاف فايل)((( التي منها:
أ .كتابه (تاريخ اخللفاء) الذي يقع يف ثالثة أجزاء ،والذي طبع يف منهايم

(1851 .1846م)(((.

ب .كتاب (تاريخ شعوب اإلسالم) طبع يف أملانية ،يف شتوتغارت عام

(1866م).

جـ .وكتب كتاب ًا حتت عنوان (النبي حممد حياته ومذهبه)((( ،شتوجترات عام

( 1843م) يقع يف ( )450صفحة ،كان قد اعتمد عىل سرية ابن هشام والسرية

 .1أوغست موللر ( 1892 -1848م) .يراجع :تاريخ حركة االسترشاق ،ص .250 .248
 .2التشيع واالسترشاق ،عبد اجلبار الناجي ،ص .347
 .3غوستاف فايل (1889 -1808م) مسترشق أملاين ،هيودي الديانة.
 .4تاريخ حركة االسترشاق ،يوهان فوك ،ص .177
 .5أو (حياة حممد) يراجع كتاب :تاريخ حركة االسترشاق ،يوهان فوك ،ص .176
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احللبية يف تأليفه(((.
 -3املسترشق (فون كريمر)((( يف دراسته املتعلقة بتاريخ الفرق أو (البدع يف

اإلسالم) املطبوع يف اليبزك عام ( 1868م).

 -4كتابات املسترشق األملاين (يوليوس فلهاوزن)((( التي منها:
أ -أحزاب املعارضة الدينية السياسية يف صدر اإلسالم ،طبعت الطبعة األوىل

يف برلني عام ( 1903م)((( .طبعته العربية عام ( 1976م) ،ترمجة :عبد الرمحن
بدوي ،وكالة املطبوعات ،الكويت.

ب .تاريخ الدولة العربية من ظهور اإلسالم إىل هناية الدولة األموية أو (الدولة

العربية وسقوطها)(((ُ ،طبعت الطبعة األوىل يف برلني عام ( 1902م).
طبعته العربية كانت عام (1958م) ،ترمجة :عبد اهلادي أبو ريدة.

جـ .كتاب (أصول الشيعة)ُ ،طبعت الطبعة األوىل يف برلني عام (1899م).
 -5كتابات املسترشق املجري (اجانتس جولدتسيهر)((( التي منها:
أ .دراسته عن تاريخ أدب اجلدل الشيعي السني املنشور عام (1874م).
 .1موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن البدوي ،ص .391 .390
 .2الفرد فون كريمر ( 1889 -1828م) مسترشق نمساوي.
 .3يوليوس فلهاوزن ( 1918 -1844م).
 .4موسوعة املسترشقني ،بدوي ،ص .409
 .5م .ن ،ص .409
 .6اجانتس جولدتسيهر ( 1921 -1850م) مسترشق هيودي جمري.

62

نهج البالغة يف الدرا�سات اال�ست�شراقية

ب .دراسته حول (مذهب التقية يف اإلسالم) املنشور يف جملة  ZDMGعام

(1906م).

جـ .كتابه (العقيدة والرشيعة يف اإلسالم) الذي ترجم إىل الفرنسية والعربية،

و ُطبعت طبعته األوىل عام (1920م).

 -6كتابات املسترشق والقس املسيحي (هنري المنس)((( التي منها:
أ .كتابه (دراسات عن حكم معاوية األول) بريوت ( 1907م)(((.
ب .كتابه (فاطمة وبنات حممد ،تعليقات نقدية لدراسة السرية) ،روما،

(1912م)(((.

 -7دراسة املسترشق السويدي (سنوك هورجرونجيه)((( املوسومة بـ(املحمدية)

واملنشور يف امريكا عام ( 1916م)(((.

 -8دراسة املسترشق األملاين (نولدكه)((( املوسومة بـ(التشيع) املنشورة يف جملة

( )Der Islamعام (1923م).

 .1هنري المنس ( 1937 -1862م) راهب مسيحي بلجيكي األصل ،فرنيس اجلنسية.
 .2موسوعة املسترشقني ،ص .504
 .3موسوعة املسترشقني ،ص .504
 .4سنوك هورجرونجيه او هرخرونية ( 1936 -1857م).
 .5التشيع واالسترشاق ،ص .349
 .6تيودور نولدكه ( 1931 -1836م) شيخ املسترشقني االملان.
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 -9دراسة املسترشق (السري توماس ارنولد)((( التي حتمل عنوان (اخلالفة)

املطبوعة يف اكسفورد عام ( 1924م) .والذي طبع بالعربية ،ترمجة :حسن حيدر
الشيباين ،مطبعة التضامن ،بغداد1961 ،م.

 -10دراسات املسترشق (السري وليم موير)((( التي منها:
أ .دراسته التي حتمل عنوان (اخلالفة :ظهورها وتدهورها ثم سقوطها)

املطبوعة طبعة ثانية عام ( 1891م)(((.

ب .دراسته التي حتمل عنوان (حياة حممد وتاريخ اإلسالم) ،يف اربع جملدات،

لندن ( 1861 .1856م)(((.

 -11دراسة املسترشق االيطايل (ليوين كيتاين)(((املوسومة بـ(حوليات

اإلسالم)(((املطبوعة يف ميالنو عام (1905م).

 -12املسترشق والقس املسيحي (كانون سيل)((( يف عدة دراسات منها:
أ .دراسته حول (األئمة االثني عرش) التي طبعها يف (مدراس) عندما كان يقوم
 .1توماس ارنولد (1930 -1864م).
 .2وليم موير ( 1905 -1819م) مسترشق ومبرش وموظف اداري انكليزي.
 .3موسوعة املسترشقني ،ص .578
 .4م .ن ،ص  ،578وتاريخ حركة االسترشاق ،ص .182
 .5ليون كيتاين ( 1935 -1869م) .تاريخ حركة االسترشاق ،ص .311
 .6موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .493
 .7كانون سيل (.)1932 -1839
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باألعامل التبشريية يف اهلند عام ( 1923م)(((.
ب .دراسته املعنونة (تبجيل أو تقديس عيل) التي نرشت يف جملة األدب املسيحي

يف اهلند عام ( 1910م).

 -13املسترشق االنكليزي (ديفيد صاموئيل مارجليوث)(((يف عدة دراسات

منها:

أ .دراسة عن (حممد وظهور اإلسالم) الذي ألفه عام (1905م)(((.
ب .كتاب (التطور الباكر لإلسالم) طبع عام (1914م)(((.
 -14املسترشق والقس املسيحي (بلري) يف دراسته عن (أصول اإلسالم) والتي

طبعها يف (مدراس) يف اهلند عام (1925م)(((.

 -15املسترشق األملاين (مادولنك) يف كتابه عن (رسول اهلل واخللفاء الراشدين

من بعده)(((.

 -16كتابات املسترشق االنكليزي (دوايت دونالدسون)((( التي منها:
 .1التشيع واالسترشاق ،ص .352
 .2ديفيد صاموئيل مارجليوث ( 1940 -1858م).
 .3موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص  ،546وتاريخ حركة االسترشاق ،ص .289
 .4تاريخ حركة االسترشاق ،يوهان فوك ،ص .289
.5
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 .6التشيع واالسترشاق ،ص .352
 .7دوايت دونالدسون ( 1958 -1884م).

65

أ .كتاب (عقيدة الشيعة يف اإلمامة) نرشه عام (1931م).
ب .بعد ذلك نرش كتاب (املذهب الشيعي) ,أو (عقيدة الشيعة) ,أو (الديانة

الشيعية) الذي طبع يف لندن عام (1933م)(((.

 -17املسترشق األملاين (رودلف شرتوسامن)

(((

يف كتابه (الشيعة االثني

عرشية) املطبوع يف اليبزك ( 1926م)((( باللغة األملانية .وكتب رودلف شرتوسامن
عدة بحوث حول التشيع يف دائرة املعارف اإلسالمية ،ترمجة :حممد ثابت أفندي،

طبعة (قم .إيران).

 -18املسترشق األملاين (بروناو) يف كتابه (اخلوارج) الذي طبع يف ليدن عام

( 1884م)(((.

 -19دراسات املسترشقة االيطالية (لورا فيتشيا فاليريي)((( التي منها:
أ .دراستها حول (رصاع اإلمام مع اخلوارج وظهور اخلوارج االباضية) والتي

نرشهتا عام ( 1952م)(((.

ب .بحثها (عيل بن أيب طالب) املنشور يف دائرة املعارف اإلسالمية (الطبعة
 .1املسترشقون ،نجيب العقيقي ،ج ،2ص .94
 .2رودلف شرتوسامن ( 1960 -1877م) مسترشق والهويت املاين.
 .3موسوعة املسترشقني ،ص .34
 .4التشيع واالسترشاق ،ص .354
 .5لورا فيسيا فاجلريي ( 1989 -1893م).
 .6التشيع واالسترشاق ،ص .355
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اجلديدة).
جـ .دراستها حول (هنج البالغة) املنشور يف (الدراسات الرشقية) بنابويل عام

( 1958م)(((.

واملسترشقة اإليطالية (لورا فيتشيا فالريي)((( هي أستاذة يف جامعة (نوبل)

يف ايطاليا يف قسم تاريخ اإلسالم ،عرفت يف الدولة اإلسالمية بشكل أسايس عرب
كتاب (تاريخ إسالم كمربدج) كتب اجلزء األول منه عن خالفة األمويني ،وكتب

كل من (مونتغمري وات) و(سورول) األقسام األخرى له.

 -20املسترشق االيطايل (جورجيو ليفي ديالفيدا)((( املوسومة بـ(اخلليفة عيل)

اعتامد ًا عىل كتاب أنساب األرشاف للبالذري ،الذي نرشه يف جملة ( )RSOعام

(1914م)(((.

 -21دراسات املسترشق الدنامركي (إيلرلنغ ليدوك بيرتسن) التي منها:
أ -دراسته املوسومة بـ(عيل ومعاوية :دراسة يف نشأة ونمو الكتابة التارخيية

اإلسالمية حتى هناية القرن الثالث اهلجري  /التاسع امليالدي) ،ترمجة :عبد اجلبار
ناجي ،مطبعة االعتامد ،قم .إيران 2008 ،م.

 .1معجم اسامء املسترشقني ،حييى مراد ،ص .819
 .2لــورة أو لــورا فيتشــيا فاليــري أو فاغلــري ( 1989 -1893م) مســترشقة إيطاليــة ،أهتمــت بالتاريــخ
اإلســامي وبفقــه اللغــة العربيــة وآداهبــا.
 .3جورجيــو ليفــي ديالفيــدا او دالفيــدا ( 1967 -1886م) لــه :فهــرس املخطوطــات العربيــة اإلســامية
يف مكتبــة الفاتيــكان.
 .4التشيع واالسترشاق ،ص .356
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ب -دراسته (عيل ومعاوية :منذ ظهور اخلالفة األموية).
جـ -دراسته (دراسات يف التدوين التارخيي عن النزاع بني عيل ومعاوية) والتي

نرشها يف جملة ( )Orientalia Actعام (1963م)(((.
 -22كتاب املسترشق الدنامركي بوهل)

(((

(1921م)(((.

املوسوم (عيل واخلالفة) عام

 -23دراسة املسترشق (رساسني) املوسومة (عيل يف التدوين التارخيي السني)

التي نرشت يف بازل عام ( 1907م)(((.

 -24دراسة املسترشق االنكليزي (غي لسرتنج)((( يف كتابه (بلدان اخلالفة

الرشقية) واملطبوع يف كامربدج عام ( 1905م).

 -25املسترشق الفرنيس (أوبني) يف كتابه (التشيع والقومية الفارسية) املنشور

عام ( 1908م)(((.

 -26املسترشق الفرنيس (الوست) الذي كتب بحث ًا عام ( 1962م) عن
 .1التشيع واالسترشاق ،ص .357
 .2فرانتس بوهل ( 1932 -1850م) له( :جغرافية فلسطني القديمة) و (حياة حممد).
 .3التشيع واالسترشاق ،ص .358
 .4م .ن ،ص .360
 .5غــي لســرنج ( ,)1933 .1854ولــد يف هنســتن هيــل يف إنكلــرا ســنة (1854م) ,وتــويف يف كمــردج ســنة
(1933م) ,لــه العديــد مــن الرتمجــات واملؤلفــات املشــهورة منهــا( :بلــدان اخلالفــة الرشقي ـة ,فلســطني يف
عهــد اإلســام ,بغــداد يف اخلالفــة العباســية ,وغريهــا).
 .6التشيع واالسترشاق ،ص .366
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(مكانة أو دور عيل يف السرية الشيعية)(((.
 -27املسترشق االنكليزي (رايس) يف دراسته حول (اإلمام عيل يف الرواية

الشيعية) الذي نرشه يف جملة العامل اإلسالمي عام ( 1914م)(((.

 -28املسترشق االرسائييل (جوزيف الياش) واطروحته لنيل درجة الدكتوراه

من جامعة لندن سنة (1966م) املعنونة (عيل بن أيب طالب يف املذهب أو العقيدة

االثني عرشية)(((.

 -29أ ّلف املسترشق األملاين (هاينز هامل)((( كتاب ًا حتت عنوان (الشيعة) طبع

سنة (1988م) .قامت دار الوراق بطباعته سنة (2011م) ترمجة (حممود كبيبو).
 -30كتاب (تاريخ الشعـوب اإلسالمية)

(((

للمسترشق األملاين (كارل

بروكلامن)((( ,ترمجة :نبيه أمني فارس ومنري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت.
لبنان1953 ،م.

 -31ما كتبه الفيلسوف ,والشاعر األملاين (غوته)((( فقد وضع نشيد ًا عىل صورة
 .1م .ن ،ص .367
 .2التشيع واالسترشاق ،ص .371
 .3م .ن ،ص .371
 .4هاينز هامل (1942ـ ....م) مسترشق أملاين درس العلوم اإلسالمية والسامية والعصور الوسطى.
 .5أو تاريخ الشعوب والدول اإلسالمية ،موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .104
 .6كارل بروكلــان (1956 .1868م) مســترشق ومــؤرخ وأديــب أملــاين ,كان كثــر األخطــاء يف كتاباتــه حيــذو
بذلــك حــذو أســتاذه (نولدكــه).
 .7يوهــان فــون غوتــه (1832 -1749م) أديــب وســيايس أملــاين ولــد يف فرانكفــورت ,وتــويف يف مدينــة
فايــار.
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مقطوعات يتناوب عىل إنشاده (اإلمام عيل) ,والسيدة (فاطمة الزهراء) يف توضيح

مكانة النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)(((.

وعن تأثره باإلسالم ننقل مقولته املشهورة( :إذا كان اإلسالم يعني االستسالم

هلل ,فإننا مجيع ًا نعيش ,ونموت عىل اإلسالم)(((.

 -32كتاب (الشيعة) للمسترشق اإلنكليزي (د .فيلوت)((( ,والذي صدر عام

(1911م) ,وكان (فيلوت) عقيد ًا يف اجليش اإلنكليزي.

 -33كتاب (حممد وخلفاؤه) للمسترشق األمريكي (واشنطن إيرفنج)(((.
 -34كتاب (سطوع نجم الشيعة) للمسترشق األملاين (جرهارد كونسلامن)،

ترمجة :حممد ابو رمحة ،مكتبة مدبويل ،القاهرة .مرص ،ط 2004 ،3م.

 -35كتاب (سلامن الفاريس والبواكري الروحية يف إيران) للمسترشق الفرنيس

(لويس ماسينيون)((( ،ترمجة :عبد الرمحن بدوي ،وكالة املطبوعات ،الكويت،
1978م.

 -36كتاب (تاريخ الدولة اإلسالمية وترشيعاهتا) للمسترشقة البولونية

(يوجينا غيانة شتيسفسكا)((( ،منشورات املكتب التجاري للطباعة ،بريوت.
 .1غوته ،جمموعة مقاالت ،ص .92
 .2م .ن ،ص .248
 .3د .فيلوت (1930 .1860م).
 .4واشنطن إيرفنج ( 1859 .1783م).
 .5لويس ماسينيون ( 1962 .1883م).
 .6يوجينــا غيانــة شتيسفســكا :باحثــة بولونيــة معــارصة ،درســت اإلســام يف األزهــر عــى يــد اســاتذة
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لبنان 1966 ،م.
 -37كتاب (اإلسالم الشيعي) للمسترشق الفرنيس (يان ريشار) ،ترمجة:

حافظ اجلاميل ،دار عطية ،بريوت .لبنان 1996 ،م.

 -38كتاب (اخلالفة ،انحدارها ،سقوطها) للمسترشق االنكليزي (ميور)(((.
 -39كتاب (العرب انتصاراهتم وأجماد اإلسالم) للمسترشق االنكليزي

(انتوين ناتنج)((( ،ترمجة :راشد الرباوي ،مكتبة األنجلو املرصية ،القاهرة .مرص،
1974م.

 -40كتاب (حممد املثل األعىل) للمسترشق االنكليزي (توماس كارليل)(((،

ترمجة :حممد السباعي ،املكتبة األهلية ،بريوت .لبنان ،ط.2

 -41كتاب (حياة حممد الرسول) للمسترشق االنكليزي (رونالد فكتور بوديل)

(((( ،ترمجة :عبد احلميد جودة السحار وحممد فرج ،القاهرة .مرص1964 ،م.

 -42كتاب (اإلسالم والعرب) للمسترشق االنكليزي (روم الندو)((( ،ترمجة:
ومرشفــن اخصائيــن زهــاء مخــس ســنوات (1965 -1961م) متكنــت خالهلــا مــن اللغــة العربيــة
كذلــك ،وكانــت قــد اهنــت دراســتها يف كليــة احلقــوق ،ويف معهــد اللغــات الرشقيــة يف بولونيــا.
 .1وليم ميور (1905 -1819م) له (حياة حممد واخلالفة اإلسالمية املبكرة) توىل جامعة إدنربة.
 .2انتــوين ناتنــج (1999 -1920م) كان يشــغل منصــب وزيــر الدولــة للشــؤون اخلارجيــة يف احلكومــة
الربيطانيــة ،اســتقال عشــية العــدوان الثالثــي عــى مــر.
 .3توماس كارليل ( 1881 -1795م) صاحب كتاب (األبطال).
 .4الكولونيــل رونالــد فيكتــور كورتينــاي بــوديل ( 1970 -1892م) ضابــط وكاتــب وصحفــي ومســترشق
انكليزي.
 .5روم الندو ( 1974 -1899م).
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منري البعلبكي ،دار العلم للماليني ،بريوت .لبنان 1962 ،م.
 -42كتاب (حممد رسول اهلل) للمسترشق الفرنيس (آيتني دينيه)((( ،ترمجة:

عبد احلليم حممود ،مطبعة دار الكتاب ،مرص ،ط 1959 ،3م.

 -43املسترشق (ابتان كوهلربغ) يف دراسته عن (رؤية الغرب للتشيع)(((.
 -44املسترشق (مارشال هودجسون) يف عدة دراسات منها:
أ -كتاب (مغامرة اإلسالم ،الوعي والتاريخ يف حضارة عاملية) املطبوع يف

شيكاغو عام (1974م)((( يف ثالث جملدات.

ب .مقال (كيف تطور التشيع إىل مذهب؟) والذي نرش يف جملة االجتهاد

اللبنانية (العدد  )27 .26لعام (1993م).

 -45خالفة حممد :بحث حول اخلالفة يف وقت مبكر للمسترشق األملاين

(ولفرد مادلونج)(((.

 -46كتابات املسترشق الفرنيس (هنري كوربان) التي منها:
أ -الشيعة االثنا عرشية ،ترمجة :ذوقان قرقوط ،مكتبة مدبويل ،مرص.
ب .تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،هنري كوربان ،راجعه وقدم له :السيد موسى
 .1آيتني دينيه (1929 -1861م).
 .2التشيع واالسترشاق ،ص .364
 .3م .ن ،ص .364
 .4ولفرد مادلونج ( .....1930م).
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الصدر ،دار عويدات للنرش والطباعة ،بريوت .لبنان 2004 ،م.
هذا الكتاب قدم له السيد موسى الصدر بتاريخ (حزيران  1966 /م) ،ونرش يف

جملة (العرفان) ،املجلد ( ،)54ويف جملة (منرب وحمراب) بتاريخ (1981 .8 .31م).
جـ -اإلمام الثاين عرش :يف اإلسالم اإليراين ،مشاهد روحية وفلسفية ،ترمجة:

نواف حممود املوسوي ،دار اهلادي ،بريوت .لبنان 2007 ،م.

 -47كتبت الكاتبة واملسترشقة األمريكية (جوان كول) باإلسهام مع األستاذة

األمريكية (نيكي كيدي) كتاب ًا بعنوان (الشيعة واملعارف االجتامعية) ونرش هذا

الكتاب يف عام (1986م).

 -48ألف الكاتب األمريكي بنولت ديفيد كتاب ًا بعنوان (الشيعة) أصدره عام

(1993م).

 -49كتب املسترشق الرويس إيفانوف((( عن احلركات الشيعية املبكرة ونرش

سنة (1939م).

 -50كتب املسترشق األرجنتيني لويس البريتو فيتور دراسة نقدية قيمة عن

(اإلسالم الشيعي) نرش عام (2006م).

 -51كتاب املسترشق اهلولندي (يعقوب جوليوس)((( ،وهو (شذرات األدب

من كالم العرب) يف عام(  1629م) دون أن يذكر اسمه عىل الكتاب ويشتمل عىل
 .1إيفانوف (1970 -1886م) مسترشق رويس ,مهتم بالعقيدة اإلسامعيلية.
 .2يعقوب أو جاكوب جوليوس أو خوليوس (  1596ـ  1667م)
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نصوص خمتارة ،ومضبوطة بالشكل الكامل ،منها (  ) 165قوالً لإلمام عيل بن أيب

طالب (عليه السالم)(((.

 -52املسترشق اهلولندي (جريارديوس كويربس) ،من أعالم القرن الثامن

عرش امليالدي ،كان معني ًا بآثار اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)((( ،وقد
صدر له:

أـ ديوان اإلمام عيل برشوح التينية ـ ليدن عام (1745م ).
ب ـ غرر احلكم ودرر الكلم ،ليدن عام ( 1774م).
 -53املسترشق األملاين (هاينرش اليربش فاليرش)((( ،ترجم كتاب (مطلوب

كل طالب يف كالم عيل بن أيب طالب) ،مائة حكمة ومثل بالعربية والفارسية ،متن ًا
وترمجة وتعليق ًا عام (  1837م )(((.

 -54املسترشق الربوتستانتي اهلولندي ( كورنيليوس فان فينني )((( ،له (حكم

عيل بن أيب طالب) باللغة الالتينية ،وهو يشتمل عىل أربع رسائل :نثر الآللئ يف
احلكم و األمثال من كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،خمتارات

من كتاب غرر احلكم و درر الكلم الذي مجعه عبد الواحد من كالم أمري املؤمنني
 .1املسترشقون ،العقيقي ،ج ،2ص . 304
 .2جملة املوسم ،املجلد (  71ـ . ) 72
 .3هاينرش فاليرش (  1801ـ  1888م ) .
 .4املسترشقون ،العقيقي ،ج ،2ص  ،363وجملة املوسم ،املجلد (  71ـ . ) 72
 .5كورنيليوس فان فينني (  1732ـ  1806م ) .
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عيل بن أيب طالب ،و بعض األمثال التي مجعها أبو الفضل امليداين النيسابوري من

كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب ،بعض األمثال التي ذكرها املفضل بن سلمة
الضبي و رفعها امليداين إىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،طبع هذا
الكتاب مع ترمجته الالتينية وتقييدات ورشوح يف أوكسونيا ( عام  1806م )(((.

 -55املسترشق األملاين (يوهان غوستاف شتيكل)((( ،وهو الهويت أملاين له

كتاب( :أمثال عيل) متن ًا عربي ًا وترمجة فارسية ،طبع يف فيينا (عام  1834م)(((.

56ـ املسترشق الفرنيس (هوداس) ( 1840ـ 1916م) ،له (كلمة يونانية عىل

لسان صهر حممد) نرشه يف املجلة اآلسيوية (1901م)(((.

 .1جملة املوسم ،املجلد (  71ـ . ) 72
 .2يوهان غوستاف شتيكل (  1805ـ  1896م ) .
 .3املسترشقون ،العقيقي ،ج ،2ص . 365
 .4م ،ن ،ج ،1ص . 365
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املستشرقون ونهج البالغة مدخل عام
إن البحث يف نتاجات املسترشقني التي اهتمت بالرتاث اإلسالمي يعد من

االبحاث الصعبة وذلك لعدة اسباب منها:

 -1تعدد لغات املسترشقني ،إذ ان دراساهتم مل تكتب بلغة .اجنبية .واحدة.
 -2الكم اهلائل مما كتبوه ،وألفوه ،وحققوه حول الرتاث اإلسالمي ،مضاف ًا

هلا بحوث ومقاالت كتبت يف جمالت وصحف ودوريات خمتلفة وكثرية ال يمكن

الوقوف عىل احصائيات دقيقة هلا.

 -3كثرة املسترشقني مما ال يمكن ألحد اإلحاطة بعددهم ،بل ان املوجود جمرد

احصائيات أولية وليس أكثر.

 -4عدم ترمجة مجيع الرتاث االسترشاقي املعروف ،بل ان ما ترجم منه إىل اللغة

العربية .قد .ال يتجاوز ال ُعرش عىل أحسن التقادير(((.

 -5عدم وجود منهجية معينة .خاصة .للتعامل مع الكتابات االسترشاقية

القديمة واحلديثة ،إذ ال يوجد ختصص يف البالد اإلسالمية يعنى باالسترشاق وال

توجد معاهد هتتم بذلك ،عىل عكس الدول األوربية التي كانت وال زالت حتتفظ
بمعاهد خاصة وكرايس خاصة لدراسة الرتاث اإلسالمي وكل ما يتعلق به ،بل

اهنم يولونه أمهية كبرية جد ًا.

 (( .1يراجع لذلك كتاب :التشيع واالسترشاق ،الدكتور عبد اجلبار الناجي.
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ال خيفى االهتامم الذي أويل لدراسة شخصية النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)

من قبل املسترشقني ،وباخلصوص كونه (صىل اهلل عليه وآله) شخصية اهنت هيمنة
وتفرد الديانة املسيحية .عىل املنطقة .والتي دامت قرون ًا .بل إهنا الشخصية التي
اطاحت بحصون كربى للمسيحية يف البالد العربية ،وسحبت من حتت يدها مجيع

األرايض التي كانت قد هيمنت عليها يف بالد العرب.

يقول املسترشق (مونتغمري وات) هبذا الصدد( :ليس بني رجال العامل رجل كثر

شانئوه كمحمد...فلقد كان اإلسالم خالل قرون عدة العدو األكرب للمسيحية...
وأخذت الدعاية الكربى يف القرون الوسطى تعمل عىل إقرار فكرة « العدو األكرب

« يف األذهان ،حتى ولو كانت تلك الدعاية خالية من كل موضوعية ...حتى إذا
ما حل القرن احلادي عرش كان لألفكار اخلرافية ...يف أذهان الصليبيني أثر يؤسف

له.((()...

كل ذلك أثار حفيظة الكنيسة لتتجه نحو التعرف عىل كل يشء عن ذلك

الشخص الذي فعل هبا ما فعل ،وكذلك لتعرف خصوصياته ،وأقرب املقربني

له من أقارب وأصحاب .فكان االهتامم يف أوربا منصب ًا عىل دراسة سريته (صىل
اهلل عليه وآله) وسرية أهل بيته (عليهم السالم) ،فكانت املطاعن نفس املطاعن،
واالنتقادات نفس االنتقادات من جانب ،واملديح نفس املديح ،واالنبهار نفس

االنبهار من جانب آخر.

إن الشخصية الثانية من شخصيات أهل بيت النبي (صىل اهلل عليه وآله)

التي خضعت للدراسة؛ هي شخصية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)،
 .1حممد يف املدينة ،مونتغمري وات ،ص .493
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فقد تناول دراسة سرية حياته مجلة من املسترشقني بكل تفاصيلها سواء من خالل
املؤلفات الشيعية املشهورة ،أو من خالل كتب التاريخ السنية.

نعم ،ان مجلة من املسترشقني قد اخذوا ما كتب من طعن وتشويه بشخصية

اإلمام عيل (عليه السالم) يف كتب العامة أخذ املسلامت بال ادنى حتليل ،أو مقارنة
ٍ
ٍ
لتعمد يف ذلك.
جلهل أو
نصوص ،وذلك اما
لقد كان لكتاب (هنج البالغة) الذي احتوى عىل خطب ورسائل وكلامت

اإلمام عيل (عليه السالم) .والذي مجعه الرشيف الريض .اهتامم ًا خاص ًا به ،كونه

سفر بالغي عظيم ،وكونه حيتوي عىل أحاديث وحوادث وردت عىل لسان اإلمام

عيل (عليه السالم) وقضايا مل تكن معروفة من قبل قد تعرض هلا أمري املؤمنني

(عليه السالم) ،وأخبار وإخبارات أوقفت عقول كل من يقرؤها ،مما أثار يف داخل
البعض .املعادي واحلاسد واحلاقد .ان يطعن هبا جه ً
ال وعدوان ًا.

كل ذلك دفعنا إىل تناول ما كتبه املسترشقون عن هنج البالغة من خالل ما وقع
ٍ
كتابات هلم خاصة بكتاب هنج البالغة ،إذ ال ندعي بأن الكتاب قد
يف ايدينا من

احتوى كل ما كتبه املسترشقون عن هنج البالغة.

لقد تناولنا البحث عن كتابات املسترشقني عن هنج البالغة من خالل تقسيم

من كتب منهم إىل قسمني مها( :املشككون)؛ وهم كل من شكك بنهج البالغة،
أو أثار الشكوك حوله .و(املادحون)؛ وهم كل من أعجب بكتاب هنج البالغة،
ومدحه ،ومدح ما فيه من إتقان.

بذلك تتوضح مسرية البحث لكي نتعرض هلا تباع ًا ،وبام يتوافق مع خطة
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الكتاب التي تريد ايصال الفائدة بأخرص الطرق ،واالبتعاد عن االسفاف يف الكالم،

والعزوف عن أسلوب (قال وأقول) ملا به من إطالة وتشتيت لذهن القارئ.

دراسات املستشرقني لكتاب نهج البالغة
أو ًال :املشككون به.
إن املسترشقني جاءوا إىل الرشق وحدان ًا وزرافات ،واستفادوا من علومه

ومعارفه وكنوزه ،لكنهم مل يذكروا ذلك الفضل الكبري عليهم ،ومل يشريوا إىل

واهب ذلك الفضل هلم.

يقول الشيخ النائيني

(((

رمحه اهلل( :فإن املطلعني عىل تاريخ العامل يعلمون

بأن األمم املسيحية واألوربية مل يكن هلا قبل احلروب الصليبية أي نصيب من
العلم واملدنية والنظم السياسية ...فأخذوا األصول اإلسالمية يف حقيل التمدن

والسياسة من الكتاب ،والسنة ،ومن خطب ومواقف أمري املؤمنني (عليه السالم)
وبقية املعصومني .وقد اعرتفوا بذلك يف توارخيهم السابقة منصفني ...وأعلنوا

أن مجيع ما حصلوا عليه من الرقي والتقدم ،وما وصل إليه املسلمون يف أقل من

نصف قرن ،كان نتيجة لاللتزام بتلك املبادئ وإتباعها ،إن ُحسن ممارسة األوربيني
هلذه املبادئ ،وجودة استنباطهم واستخراجهم هلا ،وباملقابل السري القهقرائي

للمسلمني ووقوعهم حتت نري االستعباد املذل ،وحتوهلم إىل أرسى بأيدي طواغيت
األمة املعرضني عن الكتاب والسنة هو الذي آل بأمر الطرفني إىل ما نشاهده اليوم،

حتى نيس املسلمون تلك املبادئ ،وأخذوا يظنون أن متكني النفوس لتلك العبودية،
 .1الشيخ املريزا حممد حسني النائيني ( 1355 -1273هـ).
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وذلك االسرتقاق هو من وحي اإلسالم ،واستنتجوا أن هذا الدين ينفي التمدن
والعدالة اللذين يمثالن أساس الرقي ،وحسبوا أن اإلسالم خيالف العقل ،وأنه

أساس االنحطاط والتخلف)(((.

عىل الرغم من اعرتاف بعض مفكري أوربا بتأثري الرتاث احلضاري العريب

اإلسالمي عىل احلضارة الغربية ،إال أنه ساد اجتاه ناكر ومتنكر هلذه احلقيقة التارخيية،

من خالل السعي نحو طمسها ،أو التقليل من شأهنا ،وقد دعم هذا االجتاه حركة
االستعامر األوريب للعاملني العريب واإلسالمي ،موكد ًا عجز العرب واملسلمني عن
االبتكار واإلبداع ،واإلسهام يف ركب احلضارة اإلنسانية ،األمر الذي جيعل من

(التغريب) والدعوات التغريبية أمر ًا رضوري ًا من أجل مواكبة تطورات العرص
احلديث.

فتبجح الغرب أن مرجعيته الفكرية هي يونانية ،ورومانية ،وان النهضة

واإلصالح يف أوربا والعامل الغريب قد انطلقا من خالل االرتباط املرجعي بالرتاث

اليوناين والروماين ،فمن أين جاء اليونان والرومان بمظاهر حضارهتم ،وكيف

طوروها ،وما هو أساسها؟

اجلواب هو اجلواب((( وكام تقدم من أن الفضل يعود للحضارات البابلية
 .1تنبيه األمة وتنزيه امللة ،النائيني ،ص .94
 .2لقــد انقســم املفكــرون يف جواهبــم عــن مرجعيــة الفكــر احلضــاري إىل أربعــة اجتاهــات هــي( :االجتــاه
األول) :املذهــب اإلنــكاري :الــذي أنكــر إمكانيــة حتديــد مــكان وزمــان لنشــوء احلضــارة( .االجتــاه
الثــاين) :القائــل بأصالــة الغــرب القديــم املتمثــل باليونــان ومــا يشــاكلها( .االجتــاه الثالــث) :القائــل
بأصالــة الــرق املتمثــل بحضــارات بابــل ومــر ومــا شــاكلها( .االجتــاه الرابــع) :القائــل بالتوفيــق،
معتــر ًا أن اجلميــع (مــن رشق وغــرب) قــد أســهم يف بنــاء الفكــر ،واحلضــارة ،واملعرفــة.
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واملرصية وما شاكلها يف تطور ومتدن الغرب املتمثل يف ذلك الوقت باحلضارتني

اليونانية والرومانية.

و ال بد أن نعلم (ان احلقيقة التارخيية هي أن رواد احلداثة األوربية ظلوا ينظرون

منذ القرن الثاين عرش امليالدي إىل القرن الثامن عرش إىل الرتاث العريب اإلسالمي

باالعتبار واالنبهار نفسيهام اللذين ننظر هبام نحن اليوم إىل منجزات احلداثة األوربية

ومفاهيمها وشعاراهتا)(((.

إن املتتبع لتاريخ (حركة اإلصالح)((( ،و (عرص النهضة) ،و( عرص األنوار)

يلحظ وبام ال يقبل الشك الدور الكبري الذي أدته ترمجات الكتب واملؤلفات العربية
إىل الالتينية يف تأسيس فكرة اإلصالح ونرشها.

و من أبرز هذه الكتب التي كان هلا األثر الكبري يف تطور حركة (اإلصالح)

وانتعاش فكر (النهضة) ،ورواج حركة التأليف ،والكتابة ،وغريها هو (القرآن

الكريم) ،فلقد كان لرتمجة معاين القرآن الكريم إىل الالتينية ثم إىل اللغات األخرى
ٍ
معان جديدة مل تكن
األثر يف تطور حركة التأليف ،ورواج املؤلفات ،واستقطاب

أوربا ،وال العامل الغريب يعرفها قبل ذلك ،مع العلم أن الرتمجة((( كانت هبدف

التعرف عىل اإلسالم ،ومن ثم معرفة كيفية مقاومته من خالل التعرف عىل أهم
 .1يف نقد احلاجة إىل اإلصالح ،حممد عابد اجلابري ،ص.62
 .2حركــة اإلصــاح الدينــي :ورائدهــا ومنظرهــا الراهــب األملــاين (مارثــن لوثــر) ( 1546 -1483م) فقــد
طــرح آراء جديــدة مــن أجــل إصــاح وحتســن رشعيــة الســيد املســيح ،وقــد أكــد عــى فكــرة أن (كل
شــخص هــو قســيس نفســه) ،وترجــم اإلنجيــل إىل األملانيــة ،وطــرح آراء اخــرى.
 .3أي الرتمجات األوىل للقرآن الكريم.
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مصدر للترشيع فيه أال وهو (القرآن الكريم)(((.
يقول املسترشق (سوذرن)(((( :ان ُكتّاب الالتني بني عام  1100وعام 1140

الذين أخذوا عىل عاتقهم توضيح صورة اإلسالم لدى الناس العامني ،ركزوا

يف اهتاممهم عىل الرسول حممد دون اعتبار للدقة ،فأطلقوا العنان لـجهل اخليال

املنترص إذ وصفوا النبي حممد بأنه كان ساحر ًا هدم الكنيسة يف افريقيا ويف الرشق
وأباح االتصاالت اجلنسية)(((.

وهذا الطرح ـ عموم ًا ـ قد ادى لعداء ال نظري له لإلسالم كدين وجمتمع

وأشخاص ،عداء الزالت أثاره قائمة حلد اآلن يف عقليات املجتمعات األوربية،
التي رسخ يف تارخيها ذلك الكذب ليصبح تارخي ًا ال نقاش فيه ،ومسلامت يبنى
عليها الكثري من اآلراء والنظريات.

ويقول املسترشق (اليوس شربنجر)((( يف كتابه (حياة حممد وتعاليمه) عن عمر

بن اخلطاب( :هو املؤسس احلقيقي للدولة اإلسالمية .ويف نظري ان عمر أسمى
من النبي يف كل ناحية .فهو خلو من كل أنواع الضعف والتساهل التي وصمت
أخالق األخري ،وكان رج ً
ال مملوء ًا باجلد والعزم الرجوليني ...يف أثناء حياة النبي

أدى من اخلدمات النتصار اإلسالم ،بل ولطهارة تعاليمه ،أكثر من حممد هو نفسه،
 .1يراجــع لذلــك :كتــاب األدوات املعرفيــة ،للمؤلــف ،ص  ،138 -122موضــوع :الــرق والغــرب
والســبق احلضــاري.
 .2ريتشارد وليم سوذرن ،وهو صاحب كتاب ( :صورة اإلسالم يف أوربا يف العصور الوسطى).
 )4( .3تــراث اإلســام ،جوزيــف شــاخت وكليفــورد بــوزث ،ترمجــة :حممــد زهــر الســمهودي وحســن
مؤنــس واحســان صدقــي العمــد ،سلســلة عــامل املعرفــة ،ج ،1ص.34
 .4اليوس شربنجر ( 1893 -1813م) مسترشق نمساوي األصل انكليزي اجلنسية.
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وقد صان معلمه ] النبي [ من الوقوع يف أخطاء فاحشة بفضل إقدامه احلازم .وكان
لعقله الفائق تأثري عىل نفسية حممد الضعيفة اهلستريية)(((.

فهذا مبني عىل ما بالرتاث احلديثي السني من متجيد للصحابة ،وما اغرقت به

االيديولوجية األموية ،يف سبيل رفع اسامء وشخوص لتكون بمصايف األنبياء من

غري نبوة.

إن دعوات التشكيك التي انطلقت من قبل ثلة من املسترشقني كان اساس

السني) الذي كُتب عىل يد وعاظ السالطني من
بنائها االعتامد عىل (الرتاث ُ
املعادين ملدرسة أهل البيت (عليهم السالم) والذين مل يتسموا بالنفس العلمي،

بل قد دفعتهم احقادهم إىل مثل هكذا ادعاءات ثبتوها يف صفحات التاريخ لتكون

مرتع ًا خصب ًا للمتصيدين يف املاء العكر.

فهذه الدعوات كانت ترس اعداء اإلسالم ،وقد عرب عنها .عىل سبيل املثال.

الشاعر (دانتي)((( والذي أظهر ما يف نفسه علن ًا ،عاكس ًا بذلك توجه الكنيسة

وموقفها احلقيقي من الدين اإلسالمي ،ومن النبي حممد (صىل اهلل عليه وآله)

وأهل بيته (عليهم السالم).

لقد (كان خط االسترشاق هو اآلخر من هذا النمط من التحيز واضح ًا جد ًا،

فذلك نظر ًا الستناده إىل تاريخ ال َغلب...ما يدعو الباحث العريب املعارص إىل الكثري
من التسامي فوق هذا النمط املخجل من الفهم والكتابة التارخيية)(((.

 .1موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .31

 .2دانتي ألغيريي ( 1321 -1265م) ولد بفلورنسا يف ايطاليا ،كان متأثر ًا بكتابات توما األكويني.
 .3املذهب اجلعفري يف منظار خصومه ،إدريس هاين ،ص .19
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و هذا يدعونا .بحق .إىل البحث عن املؤرخ احلقيقي لنميزه عن املؤرخ

(احلرويف) .فنقف عند كالم مهم لألستاذ (عباس حممود العقاد)((( هبذا الصدد
يقول فيه( :و نحسب أن حمنة التاريخ هنا أصعب من كل حمنة؛ ألن املؤرخ هنا

يعمل عملني ،وال يستقل بعمل واحد :يعمل ملعرفة احلقيقة ،ويعمل الستخالصها
من بني األباطيل التي حتجبها عن عمد وتدبري .وواحد من هذين العملني كثري عىل
مؤرخي الورق واحلروف)(((.

فهل من العقل أو من االنصاف تصديق قول اخلصم بحق خصمه ،واألخذ

بقول العدو يف عدوه ،ومن ثم البناء عليه ،واعتباره قضية تتهافت قباهلا باقي
القضايا؟!

(لقد عاش املسلمون يف حالة حرب مع عامل مل يكن يدين بمعتقدهم ،وأبى

االعرتاف بسيادهتم رس ًا كان أو عالنية .لكن الكنيسة املسيحية شعرت بوجود

هتديد شديد هلا نتيجة االنتصارات الساحقة التي حققها اخلصوم .فبيزنطة فقدت

يف القرن السابع مستعمراهتا يف آسيا وشامل إفريقيا باستثناء آسيا الصغرى عىل يد
العرب ،ثم اضطرت إىل التخيل عن آسيا الصغرى للسالجقة يف القرن التاسع بعد

معارك كانت فيها احلرب سجاالً بني اجلانبني .وبسقوط صقلية فقدت السيادة عىل
البحر...و يف الغرب فتح العرب والرببر معظم إسبانيا ومل يبق منها سوى شامهلا
الغريب .ومن هذه النقطة ُشنت حروب االسرتداد (ريكونكويستا)...لقد كانت
فكرة التبشري هي الدافع احلقيقي خلف انشغال الكنيسة برتمجة القرآن واللغة

 .1عباس حممود العقاد ( 1964 -1889م).
 .2فاطمة والفاطميون ،عباس حممود العقاد ،ص .76
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العربية .فكلام تالشى األمل يف حتقيق نرص هنائي بقوة السالح ،بدا واضح ًا أن
احتالل البقاع املقدسة مل يؤد إىل ثني املسلمني عن دينهم ،بقدر ما أدى إىل عكس

ذلك ،وهو تأثر املقاتلني الصليبيني بحضارة املسلمني وتقاليدهم ومعيشتهم يف

حلبات الفكر.((()...

و هنا سنقف عند مجلة من أقوال املشككني بنهج البالغة ،مستعرضني أقواهلم

بالنقد والتحليل ،ومن هؤالء املسترشقني:
 -1املستشرق (هوار):

إن املسترشق (كليامن هوار) هو مسترشق فرنيس ،درس الرتاث الرشقي،

وباخلصوص كتب األدب والشعر والنثر ،وتعرض لتحقيق مجلة منها ،تتحكم فيه
عقلية مؤدجلة ضمن تنميط معني تتعدد االعتبارات بشأنه بيننا وبني من يتبناه.

لقد أورد الكاتب أمحد أمني املرصي((( رأي املسترشق (كليامن هوار)((( والذي

أورد تشكيك ًا يف هنج البالغة((( ويف نسبته إىل اإلمام عيل (عليه السالم) ،مع العلم

أن (هوار) له تشكيكات أخرى يف (القرآن الكريم)((( ويف (الدين اإلسالمي) ويف
 .1تاريخ حركة االسترشاق ،يوهان فوك ،ص .17 .15
 .2أمحد أمني ،هو :أمحد أمني إبراهيم (1954 -1886م).
 .3كلي�مان ه��وار ]ه��وارت[ ( 1926 -1854م) مســترشق فرنــي متخصــص باللغــات الرشقيــة ،لــه كتــاب
(خطــط بغــداد) الفــه ســنة ( 1901م) ترمجــه االســتاذ ناجــي معــروف ســنة (1961م).
 .4فجر اإلسالم ،أمحد أمني املرصي ،ص .149

 .5إذ يقــول يف فصــل طويــل نــر يف املجلــة األســيوية عــام (1904م) ،انــه قــد اكتشــف مصــدر ًا جديــد ًا مــن
مصــادر القــرآن الكريــم هــو شــعر أميــة بــن ايب الصلــت وان الرســول قــد اســتعان بــه يف نظــم القــرآن
الكريــم.

85

(نبوة نبي اإلسالم) مضاف ًا لتشكيكه بالرتاث احلديثي كام ينقل ذلك أمحد أمني.
إن هذه التشكيكات التي أوردها (أمحد أمني) نق ً
ال عن املسترشق (هوار)

فهي إن صدرت بالفعل من هذا املسترشق فام هي إال تشكيكات مبنية عىل أقوال
املشككني يف هنج البالغة ،الذين أوردنا اسامءهم يف أول هذا الكتاب .عىل أن كل

هذه التشعبات لكل التشكيكات ـ عموم ًا ـ مرجعها للمشكك األول يف هنج البالغة

أال وهو (ابن خلكان) هذا من جانب.

و من جانب آخر فإن مل تكن التشكيكات املنسوبة لـ(هوار) قد صدرت منه

فهي يقين ًا من صنع (أمحد امني) اوردها بأسلوب التفايف وبشكل ماكر ليورد طعونه

وتشكيكاته يف (هنج البالغة) ،وذلك ليس بالغريب عليه ،إذ أن له تشكيكات
وإدعاءات كثرية ،بل أكثر من أن حيصيها بحثنا هذا .ولقد تصدى لرد تشكيكات

أمحد امني وخترصات علامء ومفكرون و ُكتّاب يطول ذكر عددهم ،إال اننا نكتفي
بذكر مجلة من ابرزهم كـ :الشيخ حممد حسني كاشف الغطاء((( ،والشيخ حممد أمني
زين الدين((( ،والشيخ أمحد الوائيل(((.

يقول االستاذ (حامد حفني داود)((( عن أمحد أمني وعن اسلوبه ،وعن ما نقله

من تشكيكات يف كتاب هنج البالغة...( :يشك أمحد أمني ويتبع هوى هوار وصالح
الصفدي دون متحيص ومتابعة ودراسة للقرائن التارخيية .أما قول أمحد أمني بأن

 .1آية اهلل العظمى الشيخ حممد حسني آل كاشف الغطاء ( 1373 -1294هـ).
 .2آية اهلل العظمى الشيخ حممد أمني زين الدين ( 1419 -1333هـ).
 .3اخلطيب الشيخ أمحد الوائيل (2003 -1928م).
 .4حامد حفني داود ( .....1918م).
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السجع يف هنج البالغة ينفي النسبة إىل اإلمام عيل ألن السجع مل يكن موجودا

يف عرصه ،فهو قول يمأل النفس شعورا باخلجل حينام يصدر من أستاذ جامعي.

وكأن أمحد أمني ال يفرق بني السجع املطبوع الذي عرف منذ العرص اجلاهيل يف

أساليب العربية وجاء يف القرآن وبعض األحاديث ،والسجع املصنوع الذي ظهر
يف أساليب كتاب ديوان «املقتدر» ثم صار صناعة هلا قدها يف القرن الرابع عىل
يد أيب الفضل بن العميد .فسجع اإلمام عيل يف «هنج البالغة» إنام هو من النوع

املطبوع ولو مل يكن السجع املطبوع موجودا يف اجلاهلية وصدر اإلسالم ملا قال
جدنا صلوات اهلل عليه للصحايب الشاعر عبد اهلل بن رواحة (إياك والسجع يا ابن

رواحة) ،والنهي عن اليشء دليل عىل وجوده وكم ألمحد أمني من أخطاء أخجلتنا

أمام رجال املذاهب اإلسالمية باعتبارنا من تالميذه .ولعله أخجلنا كثري ًا باعتباره
أستاذا من بني أساتذتنا األوائل يف جامعة القاهرة :حني زعم أن األساليب املنطقية
املبثوثة يف تراكيبه ليست من جنس أسلوب اإلمام عيل .وكأن املنطق اإلنساين من

صنع أرسطو طاليس .لقد ظلم اإلمام بل وظلم أرسطو وظلم الفلسفة اليونانية

هبذا الزعم .إن أرسطو طاليس مل يصنع للمنطق إال مصطلحاته)(((.

إن هتمة (السجع) التي يقول هبا (هوار) ويتبناها (أمحد أمني) هي من التهم

الباطلة ،ذلك ان كاتب ًا فرنسي ًا كـ(هوار) كيف له أن يميز (السجع) وهو (منتج

عريب خالص) ،وكيف له ان يتذوقه وأذنه غري عربية ،وكيف له أن يفهم (جرس
األلفاظ) وذائقته عكس ذائقة العريب.

إن كان العجب من نقد (هوار) لقضية بعيدة كل البعد عنه ،فالعجب كل
 .1نظرات يف الكتب اخلالدة ،حامد حفني داود ،ص .179 /178
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العجب من (أمحد أمني) ان يتبناهى ويطبل هلا فرح ًا ورسور ًا ،وكأهنا براءة اخرتاع

مبتكرة؟!

إن الكالم يف الرد عىل تشكيكات (هوار) نابع من قراءة اطروحات (صالح

الدين الصفدي) (ت 764هـ) ،املشكك يف نسبة كتاب (هنج البالغة) لإلمام عيل

بن أيب طالب عليه السالم ،والقول بأنه من تأليف الرشيف الريض أو الرشيف

املرتىض ،ودليله عىل ذلك ما يسميه بـ(السجع) املوجود يف كتاب هنج البالغة.

وهذا مردود ،ملا تقدم من جواب (حامد حفني داود) ،وكل من رد شبهة

(السجع) يف هنج البالغة.

 -2املستشرق األملاني (كارل بروكلمان):
هنا نقف عند ما أثاره املسترشق األملاين (كارل بروكلامن) الذي يتحدث عن

أدب اإلمام عيل (عليه السالم) املوجود يف كتاب (هنج البالغة) ويعرب عنه بأنه:

(أدب علوي منحول)(((.

نقول :ان كالم (بروكلامن) قائم عىل ركيزتني رئيسيتني تتبعهام غاية مبيتة لذلك.
الركيزتان اللتان يعتمد عليهام (بروكلامن) يف كالمه املتقدم ،مها:
 -1اعتامده عىل الرتاث احلديثي السني فقط ،الذي فيه طعن كبري بكل ما

يتعلق بأهل البيت (عليهم السالم) وباخلصوص اإلمام عيل (عليه السالم) ،فإن

للشبهات والتشكيكات التي أثارها (ابن خلكان) .عىل سبيل املثال وغريه .وقعها
 .1تاريــخ األدب العــريب ،كارل بروكلــان ،ترمجــة :عبــد احلليــم النجــار ،ج ،1ص  ،245وكذلــك يف ج،2
ص  ،64وج ،2ص .381
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وأثرها الذي يسيل له لعاب أمثال (بروكلامن) وما عليه إال أن يوقد عود الثقاب إذ

أن (احلطب صالح لالشتعال).

 -2اعتامده عىل خلفية استرشاقية وكنسية وصليبية ،هلا عداؤها اجليل والواضح

لإلسالم واملسلمني كدين ومجاعات وأفراد ،فكيف إذا كان أمري املؤمنني (عليه
السالم) هو احلامي واملدافع عن اإلسالم؟

ذلك جيعل من (بروكلامن) ومن شاكله يوجهون كل سهامهم وطعوناهتم

لإلمام عيل بن أيب طالب عليه السالم ،ألنه يمثل اإلسالم ،وهو اإلنسان اإلسالمي
الكامل.

أما الغاية املبيتة ألمثال (بروكلامن) فهي؛ الطعن باإلسالم وبكل وسيلة ممكنة،

وهنا يمكن أن نورد مقولة ألحد كبار الشخصيات األملانية والتي يقول فيها مادح ًا

معاوية بن أيب سفيان( :ينبغي لنا أن نُق ّيم متثاالً من الذهب ملعاوية بن أيب سفيان يف
ميدان كذا من عاصمتنا برلني .فقال له :ملاذا؟ قال :ألنه هو الذي حول نظام احلكم

اإلسالمي عن قاعدته الديمقراطية إىل عصبية ،ولوال ذلك لعم اإلسالم العامل كله.

إذن لكنا نحن األملان وسائر شعوب أوربا عرب ًا مسلمني)(((.

أما بشأن نقد (بروكلامن) وأسلوبه وكتاباته فيقول الكاتب الفلسطيني (شوقي

أبو خليل)((( موضح ًا طريقته واسلوبه يف الكتابة عن التاريخ وعن األدب العريب:
(فكيف بربوكلامن ،وقد كتب تارخينا منطلق ًا من التشكيك ،والرفض العشوائي،
 .1شيخ املضرية ،حممود أبو رية ،ص .185
 .2شوقي ابو خليل ( 2010 -1941م) كاتب فلسطيني.

89

معتمد ًا عىل الروايات الضعيفة الشاذة ،التي رفضها النقاد الباحثون ،واستغرهبا

العلامء املطلعون ،بل واشاروا إىل نشوزها ،لكن بروكلامن .كغريه من املسترشقني
الذين قدموا ما يريض رجال الكنيسة ومل يكتبوا حقائق تثريهم .بنى فكره ورأيه
مسبق ًا يف نفسه ،ثم جاء إىل وقائع التاريخ العريب اإلسالمي يطوعها ملا يؤيد فكرته

وخطته املرسومة ،يطمس ،ويضعف ،ويمرض ما دون ذلك ،فقدم بروكلامن تارخينا
موسع ًا اجلزئية متغاضي ًا عن الكلية ،مع تفسريات عجيبة ،ومواقف غريبة ،وأقوال

ينبو عنها الذوق السليم ،والفكر املوضوعي ،ال العميق والشامل ،بل وحتى غري

العميق ،وغري الشامل)(((.

فكان طرح (بروكلامن) طرح ًا ايديولوجي ًا بامتياز ،خايل من العلمية واملعرفية يف

التناول ،متأثر ًا بخلفيته ودينه ،بعيد ًا كل البعد عن الطرح املوضوعي ،فهو وغريه

قد كتبوا عن مثاليات ونظريات ال وجود هلا إال عىل الورق ويف أذهان املتأثرين
والالهثني ورائهم ،فهم يطرحون رفع التقديس ،وال يفارقون تقديس مؤسساهتم

وادياهنم ،وهم يطرحون فصل الدين ،وال يفصلون الدين يف ادق ترصفاهتم ،وهم
يطرحون فكر ًا ليربالي ًا (حر ًا بتعبريهم) ،وهم جيربون الشعوب عىل اتباعهم ولو

بالقتل والترشيد ،لكن العجب كل العجب ملن يلهث ورائهم (مترسن ًام)((( ناظر ًا
ألقوهلم ،وغاض ًا للنظر عن حقيقة أفعاهلم.

نعم ،لقد أنتهج بروكلامن منهج ًا معادي ًا لإلسالم ،طاعن ًا بالنبي حممد (صىل اهلل

عليه وآله) وبالقرآن الكريم فهو الذي يقول( :و ليس جيوز أن نطلق احلكم عىل
 .1كارل بروكلامن يف امليزان ،شوقي أبو خليل ،ص .12 .11
 .2املترسنم :من يميش وهو نائم.
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دين حممد عىل أساس القرآن وحده طبع ًا ،وليست املسألة مسألة نظام مرتب ،إذ مل

تكن الدقة والتامسك الفكري أقوى جوانبه...و مل يكن عامله الفكري من إبداعه
اخلاص إال إىل حد صغري ،فقد انبثق يف الدرجة األوىل عن اليهودية والنرصانية،
فك َّيفه حممد تكييف ًا بارع ًا وفق ًا حلاجات شعبه الدينية)(((.

وهذا الكالم قمة التجني ،وقمة العداء الرصيح للنبي األكرم حممد (صىل اهلل

عليه وآله) ،وهذا ليس بالغريب وال باملستبعد عىل أمثال (بروكلامن) ،ممن يريدون

حتطيم املنظومة اإلسالمية بأي صورة كانت ،فهم يعمدون إىل اركاهنا األساسية

وهي :القرآن ،والنبوة ،العصمة؛ لكي هيدموها وال يبقوا هلا باقية.

وبذلك يتوضح طرح (بروكلامن) اخلايل من األدلة ،واملرتكز عىل العداء ،وعىل

الرتاث املشوه ،لريسم صورة مشوه وفق ذلك.
 -3املستشرق الفرنسي (دميومبني):

لقد أورد األستاذ والكاتب املرصي (زكي مبارك) عن املسترشق الفرنيس

(ديمومبني)((( الذي أرشف عىل أطروحته اجلامعية (النثر الفني يف القرن الرابع)
بمرحلة الدكتوراه يف جامعة باريس ،فقد أراد (ديمومبني) أن يقلل من قيمة كتاب

(هنج البالغة) مستند ًا إىل ما شاع من أن الرشيف الريض هو الواضع لكتاب هنج

البالغة.

يغض من قيمة ما
يقول األستاذ (زكي مبارك)( :وقد أراد املسيو ديمومبني أن ّ
 .1تاريخ الشعوب اإلسالمية ،كارل بروكلامن ،ص .69 .68
 .2ماوريس جوذفروا ديمومبني ( 1957 -1862م).
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نسب إىل عيل بن أيب طالب من خطب ورسائل ،استناد ًا إىل ما شاع إىل ما شاع منذ

أزمان من أن الرشيف الريض هو واضع كتاب هنج البالغة ،أما نحن فنتحفظ يف
هذه املسألة كل التحفظ؛ ألن اجلاحظ حيدثنا :إن خطب عيل وعمر وعثامن كانت

عيل كانت معروفة قبل الرشيف
حمفوظة يف جمموعات .ومعنى هذا أن خطب ّ

حيتجون بأنه وضعها ألغراض
الريض .والذين نسبوا هنج البالغة إىل الريض
ّ
شيعية ،فلم ال نقول من جانبنا بأن هتمة الوضع جاءت لتأييد خصوم احلمالت

الشيعية؟)(((.

إن شبهة كون الرشيف الريض (رمحه اهلل) هو الذي وضع هنج البالغة ثم نسبه إىل

اإلمام عيل (عليه السالم) ليست من عند (ديمومبني) باألساس ،انام هي شبهة من

شبهات (ابن خلكان) و( اليافعي) و( ابن تيمية) و(ابن العامد احلنبيل) و(الذهبي)
و(ابن حجر العسقالين) و(القنوجي) ،وغريهم؛ تلقفها أمثال (ديمومبني) وطبلوا

هلا كثري ًا.

إن كل تلك الشبهات أثريت طعن ًا ونقد ًا ملا يف كتاب (هنج البالغة) من حقائق،

وعلوم ،وبالغة ،وترشيعات ،وسنن ،واخالقيات ،ومناهج إنسانية راقية ،كان
هدفها الطعن بام يف هذا الكتاب من دليل واضح عىل التميز الكبري ألمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،ذلك بام محله هذا الكتاب من فنون انعدم نظريها،
فهو (عليه السالم) أمري البالغة ،ورائد الفصاحة ،وابو اإلنسانية بحق.

إهنا وبحق (هتمة الوضع جاءت لتأييد خصوم احلمالت الشيعية)((( ،أي
 .1النثر الفني يف القرن الرابع ،ج ،1ص  ،69ط ،2مرص.
 .2النثر الفني يف القرن الرابع ،ج ،1ص  ،69ط ،2مرص.

92

نهج البالغة يف الدرا�سات اال�ست�شراقية

خصوم من لديه عداء مع الشيعة ،وإلثارة خصومة ( سنية ـ شيعية) ،يف هدف

اسقاط اإلسالم.

ويف جمال توضيح مكانة كتاب هنج البالغة نجد بأن (ابو الثناء شهاب الدين

حممود اآللويس)((( يقول عنه...( :أنه فوق كالم املخلوقني ،دون كالم اخلالق ،قد
اعتنق مرتبة اإلعجاز ،وابتدع أبكار احلقيقة واملجاز)(((.

نعم ،ان التشكيكات .من ِقبل ثلة املسترشقني .مل تقف عند هنج البالغة فقط ،بل

وصلت إىل التشكيك والطعن بشخصية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).

فنجد بأن املسترشق األملاين (يوليوس فلهاوزن) يقول عن اإلمام عيل (عليه

السالم) وبكل جرأة ،ومن دون ادنى واز ٍع ما نصه( :أما عيل فقد كان الصق ًا به

أن مصدر خالفته يرجع إىل الثورة ،ومل يكن لديه ال الزمن الكايف وال املقدرة عىل
التغلب عىل هذا النقص بصفات شخصية ممتازة .ومل ينس أهل العراق أهنم هم

الذين رفعوه إىل منصبه وكانوا أبعد عن روح النظام ،أو هم كانوا أكثر تدين ًا من أن

يطيعوا خليفتهم حيثام يوجههم)(((.

إن هذا التجني الواضع عىل أمري املؤمنني عيل بن ايب طالب (عليه السالم)،

والتجني عىل شيعته واتباعه ،والتجني عىل أهل العراق عموم ًا ،ما هو إال إلثارة
العداوات ،وللتشكيك يف الرموز ،ولرضب (القدوة) يف املجتمع عموم ًا ،ويف

 .1أبو الثناء شهاب الدين حممود اآللويس البغدادي ( 1270 -1217هـ).
 .2اخلريدة الغيبية يف رشح القصيدة العينية ،ص .124
 .3تاريــخ الدولــة اإلســامية مــن ظهــور اإلســام إىل هنايــة الدولــة األمويــة ،يوليــوس فلهــاوزن ،ترمجــة:
عبــد اهلــادي أبــو ريــدة ،ص .57
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ٍ
بشكل خاص.
املجتمع اإلسالمي
ُيعدّ يوليوس فلهاوزن من املسترشقني األملان املشهورين الذين خترجوا من
جامعة (غتنغن) يف قسم اللغات الرشقية ,كان (فلهاوزن) عىل اتصال دائم بالتاريخ

اإلسالمي ,فرتجم قس ًام من كتاب (املغازي) إىل اللغة األملانية ,وقد نرشت الرتمجة يف
((( وألف كتاب ًا آخر وهو( :املقدمة يف التاريخ اإلسالمي) ,ثم
برلني عام (1882م) ,

قام بتصحيح كتاب (تاريخ الطربي) عام (1887م).

إن فلهاوزن يعتمد اعتامد ًا كام ً
ال يف نقله (التارخيي) عىل كتاب (تاريخ الطربي)،

ثم يضيف إليه حتليالته اخلاصة التي تقارب الشطط يف بعض األحيان ،وبذلك

تتوضح الطريقة التي أورد هبا فلهاوزن أبحاثه اخلاصة بـ(الدولة العربية) ،فهو جمرد
ناقل لتاريخ الطربي ،وليس له إال بعض التعليقات التحليلية ـ ان صح التعبري ـ

التي أضافها للكتاب ،أو ما أضافه من أقوال قال بأنه حصل عليها من كتب تاريخ
أخرى!

 -4املستشرق الفرنسي (لويس ماسينيون):
فقد نقل عن املسترشق الفرنيس (لويس ماسينيون)((( انتقادات وجهها لكتاب

(هنج البالغة) منها قوله( :أن فيه حشو ًا)(((.
 .1موسوعة املسترشقني ،عبد الرمحن بدوي ،ص .408

 .2لويــس ماســينيون (1962 -1883م) مســترشق فرنــي مــن مؤســي دائــرة املعــارف اإلســامية يف مـر,
التــي كان هدفهــا تشــويه اإلســام ونــر املســيحية ,وكان ماســينيون مــن كبــار املنرصيــن والطاعنــن يف
اإلســام والقــرآن ,وصــف بأنــه مــن املســترشقني اخلطريــن.
 .3رشوح هنج البالغة  210رشح ،الشيخ حسني مجعة العاميل ،ص .33
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و قد رد عليه السيد (حمسن األمني)((( يف كتاب (أعيان الشيعة) بقوله( :و من

الغريب ما حكاه بعض أهل العرص .ممن يروق هلم االستشهاد بكالم الغربيني

صحيحه وسقيمه .عن األستاذ املسترشق املسيو ماسينيون الفرنساوي انه مع
اعتقاده بأن هنج البالغة من كالم عيل وانه ال يمكن ان يكون من وضع الرشيف

الريض ألسباب ذكرها .فهو يعتقد ان الكتب التي أخذ عنها الرشيف الريض هي
كتب الزيدية ال اإلمامية ألسباب أمهها :ان اإلمامية ال يعرتفون بخالفة الشيخني

بعكس الزيدية الذين يقولون بصحة خالفتهام وإن كان عيل أحق منهام بتويل أمور
املسلمني ،فالزيدية إذن واسطة تفاهم وتوفيق بني السنيني والشيعيني لذلك كانوا

يعتنون بجمع كالم عيل ونرشه بني الناس وكان غرضهم من هذا اجلمع ليس
كغرض املؤرخني بل ان علي ًا كان بنظرهم مث ً
ال أعىل جيب ان حيتذى به ،وصاحب

أخالق سامية جيب ان ختلد وطريقه يف احلكم واالدارة وحل املشاكل جيب ان

تعرف وما كان مثل هذه احلاجة يعرض للشيعيني الن كتاب هؤالء هو إمامهم
الذي يعيش يف عرصهم لذلك ملا اضطر الشيعة إىل مجع كالم عيل نقلوا عن كتب

الزيدية ،وهو اعتقاد فاسد فان علي ًا إذا كان بنظر الزيدية مثال أعىل جيب ان يقتدى

به وصاحب أخالق سامية جيب ان ختلد وطريقه يف احلكم واالدارة جيب ان تعرف
فهو عند الشيعة اإلمامية ال ينقص عن ذلك بل يزيد وان الشيعة اإلمامية تعتقد

ان قوله وفعله وتقريره حجة .وتعليله ذلك بان كتاب اإلمامية هو إمامهم الذي
يعيش يف عرصهم قد أخطأ فيه فاإلمامية ال فرق عندهم بني إمامهم الذي يعيش يف

عرصهم وغريه يف ان كالم اجلميع وفعلهم وتقريرهم حجة وان كان عيل أفضلهم.
والزيدية وان قال البرتية منهم بإمامة الشيخني اال ان الباقني والبرتية بعد الشيخني

 .1آية اهلل العظمى السيد حمسن األمني احلسيني العاميل ( 1952 -1865م).
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يشرتطون يف اإلمام ان يكون من ولد عيل وفاطمة وال فرق بينهم من هذه اجلهة

وبني االمامية .فقد تعاطى األستاذ ماسينيون يف ذلك ما ليس من صنعته وما مل تصل

اليه معلوماته .وتساءل األستاذ ماسينيون فيام حكاه عنه هذا البعض عن اليشء
الذي كان يقود الرشيف الريض يف اختياره لنصوص النهج أ هو الذوق االديب أم

النزعة اإلمامية وزعم ان النزعة االمامية كان هلا أثرها يف اختيار قطع النهج بدليل

وجود خطب اخرى تنسب لعيل كانت معروفة قبل عرص الريض ومل تدخل يف
الكتاب ملخالفتها لعقيدة االمامية بل ربام دخل يف النهج كالم ليس لعيل بتأثري هذه
النزعة وترصف ببعض اخلطب وحذف وقرص فيها وضمنت بعض احلشو .ولكن

كل هذا مل يمنعه من االعرتاف بان كالم عيل ظل يف الكتاب حمرتم ًا مل يمس .وهذا
أيضا غري صواب فالذي كان يقود الرشيف يف اختياره لنصوص النهج هو الذوق
االديب والبالغة والفصاحة ال النزعة اإلمامية كام توهم واستدالله بوجود خطب

تنسب لعيل قبل عرص الريض مل تدخل يف الكتاب ملخالفتها للعقيدة اإلمامية غري
صحيح؛ (أوالً) :جلواز ان يكون الريض مل يطلع عليها فال يطلع عىل مجيع األمور

إال عالم الغيوب( .ثاني ًا) :لعل تلك اخلطب التي مل يذكرها مما مل يقع عليه اختياره

فإنه ال يذكر كلام وجده من كالم أمري املؤمنني (عليه السالم) بل ينتخبه انتخابا.

(واما قوله) بل ربام دخل يف النهج إلخ فلعله يشري به إىل ما اشتملت عليه اخلطبة
الشقشقية وغريه مما أجبنا عنه( .واما) احلذف من اخلطب فقد بني الريض انه ال

ينقل مجيع كالمه بل ينتخبه انتخابا ومن كان دأبه كذلك ال بد له من الترصف
بحذف البعض .واما احلشو الذي يزعمه فكان عليه ان يبينه فإنا ال نرى يف هنج

البالغة شيئا من هذا احلشو املزعوم)(((.
 .1أعيان الشيعة ،ج ،1ص .543
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وبذلك يتوضح الرد عىل شبه (احلشو) التي اطلقها (ماسينيون) يف هدف طعنه

بكتاب (هنج البالغة) ،وما يستتبعه من طعن يف شخص أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب (عليه السالم) ،وكذلك الطن املوجه للرشيف الريض.

يعد (لويس ماسينيون) من أكرب مسترشقي فرنسا ،والذي تسنم مناصب

حساسة كان هلا الدور الكبري يف خدمة املرشوع االسترشاقي واالستعامري
والتبشريي الفرنيس ،فقد شغل منصب مستشار وزارة املستعمرات الفرنسية،
وكان الراعي الروحي للجمعيات التبشريية الفرنسية يف مرص(((.

إن من أهم أساليب (لويس ماسينيون) التي د ّبج هلا املقاالت الطوال هي
رضورة تشجيع الرشق ّيني للدراسة يف أوربا وأمريكا ،وذلك للتأثري عليهم عن
ّ
ضخهم يف أجواء وأساليب احلياة األوربية يف التفكري والعلم والسلوك
طريق

ثم
ليكون ذلك أرضية مناسبة لتطويعهم للفكر االستعامري األوريب ،ومن ّ
توظيفهم يف خدمة أهدافهم يف تطويع بلداهنم الرشقية ألوربا املستعمرة ،ويف هذا
يقول ماسينيون لنظرائه األوربينيّ :
إن الطالب الرشق ّيني الذين يأتون إىل فرنسا

يلونوا باملدن ّية املسيح ّيةّ .
التوجه لدى ماسينيون هو
ولعل من أبرز آثار هذا
ّ
جيب أن ّ
عنايته الفائقة ببعض هؤالء الطلبة مثل (ميشيل عفلق) مؤسس ما يسمى بـ(حزب

البعث العريب االشرتاكي) ومن ّظره الفكري ،الذي قال عنه ماسينيون( :إنّه أنبغ
وأعز تلميذ يف حياته) .وقد أظهرت عناية ماسينيون بميشيل عفلق بوضوح آراء
ّ
التلميذ الفلسفية ومواقفه اخلاصة ومدى انتامئه للفكر األوريب الصليبي ،وترمجته

احلرفية لتعاليم الدين الكنيس ومضامينه الفلسفيةّ ،
ولعل أبرز وأخطر ما طرحه
 .1يراجع :كتاب اإلسالم وشبهات املسترشقني ،ص .188
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وأسس عليه فكر حزب البعث هو مقولته املعروفة( :اإليامن قبل املعرفة).
عفلق ّ

وتوصل إليها عقلها الالهويت
وهي مقولة نرصانية حمضة أفرزهتا املدرسة الكنسية،
ّ
بنا ًء عىل قواعد وأسس (القدّ يس أوغسطني) ،التي جاءت لسدّ الثغرة الفكرية
القائمة بني فكرهم الالهويت والعقل املتمثلة بمسألة التعقيد والنقص يف إدراك

الثالوث املقدس.

ين ّظر ميشيل عفلق ملقولة( :اإليامن قبل املعرفة) التي استقاها من استاذه

مكون ًا منها الفكر القومي الذي بنى عليه إيديولوجية حزب البعث
(ماسينيون) ّ
العريب االشرتاكي فيقول...( :إننا نريد أن نعرف َمن َقبِل بنا ويؤثر عىل غرينا من
جمرد سامع نربات صوتنا ومشاهدة حركتنا العادية وسلوكنا اليومي ،نريد أن نعرف

جو نزيه نحيا ،دون أن
أي هواء صاف نستنشق ،أي ّ
الذين يدركوننا بالغريزةّ ،
نحتاج للرباهني والعلم واإلثبات واألرقام.((()...

إن لويس ماسينيون وكديدن غريه من املسترشقني املشككني واحلاقدين عىل

اإلسالم ،يتعكز بسبب ومن غري سبب عىل شبهات أثريت عىل اإلسالم عموم ًا

ٍ
بشكل خاص.
وعىل كتاب (هنج البالغة)

لقد شكلت الشبهات التي أثارها أمثال (ابن خلكان) و( ابن تيمية) و(الذهبي)

و(العسقالين) عىل كتاب (هنج البالغة) األساس الذي انطلق منه كل املشككني

هبذا السفر اخلالد ،فنجد لويس ماسينيون يعتمد عىل شبهات أثارها قبله ُكتّاب
ومسترشقون سبقوه ،أما هو فقد تلقفها جاهزة وانطلق هبا كوهنا ختدم االيديولوجيا

التي يتبع هلا.

 .1يف سبيل البعث ،ميشيل عفلق ،ص .1
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و قد قال ماسينيون ان يف كتاب هنج البالغة (حشو) ،واحلشو :هو الزيادة التي

ال فائدة فيها.

ٌ
تشكيك عام ،إذ مل يبني لنا ماسينيون أين وقع هذا (احلشو)؟
فقوله هنا هو
وما هي رشوط اعتبار الكالم حشو ًا؟
وكيف نميز احلشو عن غريه؟
وما هي األمثلة عىل احلشو عموم ًا؟
وما هي موارد احلشو يف هنج البالغة؟
كل تلك تساؤالت مطروحة عىل من قال ويقول بوجود (احلشو) يف هنج

البالغة ،وعليه ان جييب عنها.

إن اهلدف من وراء هذا الطرح هو التشكيك بكل كتاب هنج البالغة .ذلك ان

احلشو .وبحسب ما ادعاه .مشاع يف كل الكتاب!؟

و هذا كالم يف قمة التجني ،وال اساس له ،وال يوجد دليل واحد يدل عليه
مطلق ًا .نعمُ ،أثري ويثار لكن وحلد اآلن مل يأت أحد بمقطع واحد يتفق عىل انه من
(احلشو) الزائد.

بل هي شبهات أثارها احلاسدون واحلاقدون ،هدفها الطعن بمصداقية كتاب

ثم إثارة الشكوك حول شخصية اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه
(هنج البالغة) ومن ّ

السالم).
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 -5الراهب الفرنسي (م .فيغالي):
إن الراهب واملسترشق الفرنيس (م .فيغايل)((( هو املرشف عىل اطروحة

الطالب (مجيل سلطان) حول هنج البالغة املعنونة (دراسة حول هنج البالغة).

فعندما ظهرت أول اطروحة جامعية عن كتاب (هنج البالغة) يف أوربا سنة

( 1948م) ،كتب املرشف عليها وهو الراهب الفرنيس (م .فيغايل) يف مقدمتها
ٍ
كلامت قائ ً
ال فيها( :إذا كان احلديث النبوي مشكوك ًا فيه ،فالشك فيام نسب لعيل يف

النهج أمر أكيد.((()...

فهو يضع من عنده (بدهيية) ال نعلم من أين جاء هبا ،والتي تعارض اصل بناء

وسرية العقالء حول الكالم ،فمن اين جاء هبذه البدهيية؟ وما هي اسسها؟ وكيف

توصل إىل تعميمها؟ وما هو اساس قياسه؟

كام وزعم (فيغايل)( :ان مجيل سلطان قدم اكتشاف ًا جديد ًا عندما اثبت ان النهج

ليس من كالم عيل)(((.

انه الكالم اجلديد القديم ،املكرور ،اساسه توجيه االنتقادات إىل أسس اإلسالم

األصيل.

إن التشكيكات املثارة قدي ًام عىل هنج البالغة ،كانت الباب الذي ولج منه كل

اعداء اإلسالم ،وباخلصوص .منهم .ثلة املسترشقني واتباع الكنيسة األوربية
 .1ميخائيل فيغايل ،أحد اساتذة كلية بوردو ،له مؤلفات لغوية عديدة.
.P21 .1994 Paris Balagha – AL Nahj sur SultanEtude Jamil .2

.3مقال :حول اصالة هنج البالغة ،اياد احلسيني ،موقع هنج البالغة (.)WWW. BALAGHAH.NET
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املعادين لإلسالم ،الذين درسوا اللغة العربية من اجل التعرف عىل اإلسالم للطعن

فيه وإثارة الشكوك حوله.

إن املسترشق (فرانز روزنتال)((( يرصح عن ذلك ً
قائال( :و بتعلم اللغة العربية

باعتبارها لغة العلوم والفلسفة والفكر آنذاك ،وباالطالع عىل القرآن وترمجته إىل
الالتينية هبدف وحيد هو الوصول إىل فهم عميق للتفكري الديني الكالمي عند
املسلمني ،أم ً
ال يف أن يصبح الرهبان أقدر عىل التعرف عىل هذا التفكري ،واستغالل

ما كانوا يتصورون أنه مواطن الضعف فيه)((((.

إن تشكيكات (فيغايل) ليست جديدة عىل اإلسالم وكامل منظومته الترشيعية،

فهي حتاكي العقلية الصليبية احلاقدة عىل اإلسالم ،التي ال زالت تطالعنا كل يوم
باهتامات جديدة ،هدفها النيل من اإلسالم ورموزه.

عىل سبيل املثال يقول القس املسيحي (سهيل قاشا)( :وأنه ال بدّ من االستناد إىل

وثائق مشبوهة متخذة من صلب األحاديث والروايات .ومن املعلوم أن هذا الذي

يدعوه املسلمون (حديث ًا) إنام هو جمموعة من األخبار املتناقلة شفهي ًا ...سوادها

األعظم إنام هو مما استنبطته خميالت العصور الالحقة)((((.

إن (فيغايل) و(سهيل قاشا) إنام حياكون آراء من سبقهم من رجال دين مسيح،

وهيود ،ومستشـرقني كانت هلم دوافعهم اخلاصة لتوجيه النقد للدين اإلسالمي،
فطعنوا بالقرآن الكريم ،وطعنوا بالسنة النبوية ،وطعنوا بنهج البالغة ،كل ذلك

 .1فرانز روزنتال ( 2003 -1914م).
 .2تاريخ حركة االسترشاق ،يوهان فوك ،ص .15
 .3القرآن بحث ودراسة ،سهيل قاشا ،ص .13
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طعن ًا بأسس الدين اإلسالمي ورموزه.
فمث ً
ال نجد املسترشق (جولدتسيهر) يقول وبحسب رأيه عن تعارض األحاديث

مع نص القرآن( :فال يوجد كتاب ترشيعي اعرتفت به طائفة دينية اعرتاف ًا عقدي ًا

عىل أنه نص منزل أو موحى به يقدم نصه يف أقدم عصور تداوله مثل هذه الصورة
من االضطراب وعدم الثبات كام نجد يف نص القرآن)(((.

وهذا طعن رصيح بالقرآن الكريم ،فكيف سيصمد ممن ومما هو بعده يف الرتبة؟
إن (جولدتسيهر) هو صاحب اهتامات كثرية وكبرية يف القرآن الكريم ،كاهتاماته

بوجود التناقض يف موضوع (القدر) يف القرآن الكريم(((.

كذلك نجد أن الكاتب األمريكي (كارل إيرنست) يقول( :وقد أخذ املفكرون

املسلمون يتأملون يف مسألة رشعية حممد لسنوات عديدة ،فمن ناحية قال يف
حديثه( :اختالف أمتي رمحة) .ولكن من ناحية أخرى فقد نص عىل أنه( :ال جتتمع

أمتي عىل ضاللة) .ويف مسعى حلل عدم التطابق تم اللجوء إىل وسيلة فنية خمترصة
ترفض هذه األحاديث من منطق اجلرح التقليدي برواة هذه األحاديث)(((.

وهذا اهتام رصيح ال اساس له من الصحة ،يطلقه أمثال (كارل إيرنست)،

وغريه.

ٍ
بشكل عام
إن (كارل إيرنست) يكتب وفق منهج و فكر اقصائي لإلسالم
 .1مذاهب التفسري اإلسالمي ،جولدتسيهر ،ص .4
 .2ظ :نبوة حممد يف الفكر االسترشاقي املعاص ،خلرض شايب ،ص .222
 .3عىل هنج حممد ،كارل إيرنست ،ص .261
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ٍ
بشكل خاص ,حتى إنه وصفهم بالطائفية ,ووصفهم إهنم فرقة خارجة
وللشيعة

عن اإلسالم ,ودخيلة عليه ,وليست منه ,واهنا من الفرق التي أسسها غري العرب

(الفرس) ،وال ندري عىل أي أسس وأدلة أقام قوله هذا؟

كام ويقول كارل إيرنست واصف ًا الشيعة بالطائفية بال دليل و ال برهان إذ يقول:

( و ال يقل الوضع صعوبة بالنسبة للتعريفات التي يعرف اإلسالم من خالهلا ,

فالبد هلا من التصادم مع كل من احلركات الطائفية مثل الفرق الشيعية املتعددة)(((.
وال ندري من أين جاء هبذا الكالم؟ وما هو دليله عليه؟ وما هي املصادر

املعتمدة؟ وما هو سبب هذا العداء؟

 -6املستشرق اهلولندي (جوينبل)(((:
إن املسترشق اهلولندي (جوينبل) قد كَتب يف (دائرة املعارف اإلسالمية)

(((

 .1عىل هنج حممد ،كارل إيرنست ،ص . 82
 .2مســترشق هولنــدي معــارص ،هيــودي الديانــة ،اســتاذ ســابق بجامعــة إكســر باململكــة املتحــدة ،لــه
مؤلفــات حــول توثيــق االحاديــث النبويــة الرشيفــة ،ودراســات يف تاريــخ الســنة وبواكــر التأليــف يف
احلديــث وغريهــا ،متقاعــد حاليــ ًا ويعمــل يف أحــد مراكــز البحــوث بإرسائيــل.
تصوراهتــم عن الفكــر والــراث والتاريخ
 .3أ ّلــف املســترشقون (دائــرة املعــارف اإلســامية) لتشـكّل عصــارة ّ
اإلســامي ،وتعــدّ «دائــرة املعــارف اإلســامية» مصــدر ًا أساســي ًا لفهــم الرؤيــة االســترشاقية لإلســام،
حيــث نــرت باللغــات األجنب ّيــة ،ثــم ترمجــت إىل اللغــة العربيــة ،فبلغــت اثنــن وثالثــن جم ّلــد ًاّ .
إن دائــرة
املعــارف هــذه تعــدّ موســوع ًة أكاديميــة تــدرس بعمــق احلضــارة اإلســامية بجميــع أبعادهــا الدينيــة
وغريهــا .صــدرت طبعتهــا األوىل بــن عامــي  1938 -1913باإلنجليزيــة واألملانيــة والفرنســية ،ويف
عــام 1953م صــدرت نســخة خمتــرة هلــا ترمجــت إىل ّ
كل مــن العربيــة والرتكيــة واألورديــة .أرشف
عــى الطبعــة األوىل هلــا آرندجــان فنســنك الــذي كان عضــو ًا يف جممــع اللغــة العربيــة بالقاهــرة ،كــا
شــارك يف إعدادهــا املســترشق الفرنــي املعــروف لويــس ماســينيون .وصــدرت الطبعــة الثانيــة عــام
ـتمر إىل 2005م ،وأضيفــت إليهــا الكثــر مــن املقــاالت ،ليشــارك فيهــا هــذه املـ ّـرة باحثــون
 1954لتسـ ّ
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وذلك ضمن موضوع (احلديث)((( .والذي حتدث فيه عن موضوع (احلديث)
وصفته ،وعن نقد احلديث عند املسلمني ،وعن تصنيف احلديث إىل أنواع وأصناف،
وعن املجموعات احلديثية.

إن املسترشق (جوينبل) قد حتدث عن الكتب احلديثية اخلمسة عند الشيعة

بإضافته (هنج البالغة) هلا .فقال( :أن الشيعة ال يأخذون إال احلديث املروي عن

عيل وأهل بيته ،ثم حتدث عن رواية احلديث وطرقها وأساليبها)(((.

نقول :إن كان كالمه بأن الشيعة تتحيز لإلمام عيل وأهل بيته (عليهم السالم)

يف كل يشء ومنه رواية احلديث ،فهذا الكالم شطط وجمانب للصواب ،كام وان
هناك منهج ًا لألخذ باألحاديث عموم ًا ،واألحاديث الواردة عن أئمة أهل البيت

(عليهم السالم).

أما لو كان املراد بأن الشيعة ال تثق باحلديث املروي عن النبي حممد (صىل اهلل

عليه وآله) إال عن طريق اإلمام عيل وأهل بيته (عليهم السالم) فهذا هو الواقع ،إذ

اهنم األوثق واألدق ،وهم من أمر اهلل تعاىل بطاعتهم وإتباعهم.

لكن هذا ال يمنع األخذ بأحاديث عن طرق موثوقة تصل هلم ،أو للنبي األكرم
رشق أوســط ّيون ،هــذا ويتــم إصــدار هــذه املوســوعة مــن قبــل رشكــة بريــل اهلولنديــة .ترمجــت بعــض
أجزائهــا إىل العربيــة ،وصــدرت يف مــر يف ســتين ّيات القــرن العرشيــن ،ثــم أعيــد طبــع النســخة العربيــة
يف الشــارقة عــام  .1998ويف عــام  1999صــدرت النســخة االلكرتونيــة هلــذه املوســوعة يف أقــراص
مدجمــة عــى صفحــات االنرتنــت .اإلصــدار أو الطبعــة الثالثــة لدائــرة املعــارف اإلســامية بــدأ العمــل
عليــه عــام 2007م ،ومــا يــزال مســتمر ًا إىل اليــوم ،حيــث تظهــر املقــاالت تباع ـ ًا كل فصــل.
 .1تراجع النسخة العربية من دائرة املعارف اإلسالمية ،دار املعرفة.
 .2دائرة املعارف اإلسالمية ،ج ،2ص .238
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(صىل اهلل عليه وآله).
واخلوض يف غامر موضوع (احلديث) ال توفيه الكلامت هنا ،لكن من املمكن

الرجوع للكتب املختصة يف هذا املجال لعلامء واساطني الشيعة ،وليس ألمثال

(جوينبل) أو غريه.

 -7املستشرق األمريكي (ادوارد فانديك):
إن املسترشق األمريكي(ادوارد فانديك)((( يقول عن كتاب هنج البالغة( :هو

للرشيف املرتىض وليس لإلمام عيل)(((.

و يف هذا الصدد يقول العالمة السيد هبة الدين الشهرستاين((( رمحه اهلل :إن

ما قاله املسترشق االمريكي (فانديك) و نسبته بأن كتاب هنج البالغة هو للرشيف

املرتىض أخي الريض خطأ منشأه أن الرشيف الريض كان يلقب باملرتىض أحيان ًا؛

ألن جده إبراهيم املرتىض بن اإلمام موسى بن جعفر عليه السالم ،كام أن أخاه
املرتىض كان يلقب بذلك ،ثم بقي هذا اللقب عىل هذا ،ولقب األول بالريض يوم

رضوا به نقيب ًا عىل نقباء العلويني ليتميز عن بقية آل املرتىض(((.

وبذلك يتوضح اخلطأ اجلسيم والفادح ـ ان مل يكن متعمد ًا ـ الذي وقع به
 .1ادوارد كرنيليــوس فانديــك ( 1895 -1818م) مســترشق هولنــدي األصــل .امريكــي املولــد واملنشــأ،
مســتعرب ،تعلــم الطــب والصيدلــة ،وعمــل مبــر ًا ،عمــل عــى تأســيس املــدارس واملستشــفيات يف
بــاد الشــام ،مؤســس اجلامعــة األمريكيــة يف بــروت.
 .2ما هو هنج البالغة ،هبة الدين الشهرستاين ،ص ( 58بترصف).
 .3هبة الدين الشهرستاين ( 1386 -1301هـ).
 .4ما هو هنج البالغة ،هبة الدين الشهرستاين ،ص ( 58بترصف).
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(فانديك) ،يف نسبته كتاب هنج البالغة إىل (السيد املرتىض) يف الطرح العام ،أو انه
قد خلط ،وكان مقصده (الرشيف الريض) ،فعال كال االحتاملني فإن كون حمتوى
الكتاب ألحدمها خطأ وشطط ،وهذا من التشكيكات التي أثريت عىل كتاب هنج

البالغة.

كام وان من تقوالت (ادوارد فانديك) أيض ًا؛ انه ينسب هنج البالغة إىل

(الرازي /ت  406هـ).

لذا يقال يف الرد عىل ذلك( :ولعل السبب أنه ليس من أبناء الضاد ،وقادته

عجمته إىل تبديل الضاد بالزاي ،فهو تصحيف)(((.

إن هذا اخللط الواضح ليس خلط ًا نادر ًا ،بل ذلك يعني وقوع اخللط عند غريه،

أي عند كثرة كاثرة يف هذا املورد ويف غريه من املوارد األخرى .مما يدعونا إىل حتقيق

كل ما صدر عمن ال يتقن العربية من جانب ،وعند من خيتلف بالرؤى واألسس ـ

معنا ـ من جانب آخر.

أما كونه ليس من أبناء (لغة الضاد) فلذلك قد قع باخلطأ ،فليس ذلك بالسبب

الكايف ،وال املقبول وفق الطرح العام لألسامء ،والتي ال حتتاج ذائقة ،أو فهم جرس

األلفاظ ،بل هي جمرد اسامء ذات لفظ معني .كام وليس بعيد ًا عن (فانديك) وأمثاله
التصحيف((( التعمدي ً
فضال عن اخلطأي غري املعرتف به لسبب أو آخر.

 .1دراسة حول هنج البالغة ،حممد حسني احلسيني اجلاليل ،ص .47
 .2التصحيف :هو تغيري لفظ الكلمة الناشئ عن تشابه احلروف.
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ثانيًا :املادحون له.
لقد كان الرشق بالنسبة لكل سكان أوربا هو أرض األلغاز واألساطري ،أرض

الشخصيات الساحرة ،أرض الشجاعة والفروسية ،أرض البالغة والفصاحة

والشعر.

إن النظرة اإلنبهارية للرشق من قبل األوربيني ال ختتلف عن نظريهتا الرشقية

بالنسبة لألوربيني يف عرصنا احلايل ،بل كانت أكثر.

يقول أستاذ التاريخ والعامل االنكليزي (ج .هرنشو)( :فكذلك الصليبيون،

خرجوا من ديارهم لقتال املسلمني فإذا هم جلوس عند أقدامهم يأخذون عنهم

أفانني العلم واملعرفة.(((((()...

إن هذا يعكس مدى االنبهار بالرشق بكل ما فيه من تراث وشخوص وأماكن.

لقد كانت الطالئع األوىل لألوربيني ممن اطلق عليهم لفظ (مسترشقون) قد جاءت
باحثة عن الكنوز والثروات وعن العلوم واملعارف وعن املغامرة لإلطالع عىل
تلك األرض التي ظلت قرون ًا تبهرهم وتثري احلفيظة يف نفوسهم غ ً
ال وشغف ًا.

إن االحرتام واالنبهار بشخصية اإلمام عيل (عليه السالم) تبعه احرتام بكل ما
 .1علم التاريخ ،ج .هرنشو ،ص .31
 .2إن مــن أهــم األســباب التــي توصــل إليهــا الصليبيــون يف تعليلهــم لفشــلهم ،وتفــوق املســلمني عليهــم
هــو (احلريــة الفكريــة) التــي كان يتمتــع هبــا املســلمون ،وهــو مــا عمــد األوربيــون إىل تأسيســه يف بلداهنــم
إثــر عودهتــم مــن فلســطني ،وهــو بالــذات مــا أدى هبــم فيــا بعــد أن يرتبعــوا عــى قمــة الســلم احلضــاري
العاملــي ،وهــو نفســه الــذي أدى إىل ختلــف املســلمني وتراجعهــم حضاريـ ًا ومعرفيـ ًا حــن فقــدوا (احلريــة
الفكريــة) بعــد شــيوع الظلــم ،واالســتبداد ،والتســلط.
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خيتص به من افعال وأقوال وتراث وأهل وأصحاب.
لقد ترك (عليه السالم) اثره اخلالد عىل كل من قرأ عنه ،فقد كانت كلامته جتاري

الفاظ القرآن الكريم من مداعبتها لشغاف القلب ومتازجها مع ثنايا الروح.

إن كلامته (عليه السالم)علمت األدب لألدباء ،والشعر للشعراء ،والبالغة

للبلغاء ،والفصاحة للفصحاء ،واحلكمة للحكامء.

و ما كلامت احلسن البرصي (ت  110هـ) ،وابن املقفع (ت  142هـ) ،وعبد

اهلل بن املبارك (ت  181هـ) ،واجلاحظ (ت  255هـ) ،وابن قتيبة الدينوري (ت
 276هـ) ،والبيهقي (ت  320هـ) ،وايب احلسن األشعري (ت  324هـ) ،وابن

نباتة (ت  374هـ) ،وغريهم؛ إال رسقات من كلامت وحكم ومواعظ أمري املؤمنني

عيل بن أيب طالب (عليه السالم)((( .فكانت هلم الشهرة بام رسقوه من كلامت أمري
املؤمنني (عليه السالم) ،بل إن أكثر من حقق تراث من ذكرنا أطرى ومدح بالغتهم

من دون أن يشري إىل الفضل الكبري لإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم)عليهم،
إذ مل يبني احد من املحققني يف تراثهم رسقاهتم األدبية والبالغية والنصية من اإلمام

(عليه السالم) دفعهم لذلك بغضهم لإلمام (عليه السالم).

لقد تأثر الكثري من املسترشقني والكتاب األوربيني بشخصية اإلمام عيل بن أيب

طالب (عليه السالم) ،فلقد هبرهتم شجاعته وبالغته وصربه وإيامنه وفروسيته.

يقول املسترشق (ريفلريد ماديلونغ) عن اإلمام عيل (عليه السالم)( :ال أهتم
 .1يراجــع لذلــك البحــث املوســوم بـــ :أثــر هنــج البالغــة يف مصــادر الفكــر الســيايس اإلســامي ،حمســن
القزوينــي ،جملــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،جامعــة أهــل البيــت (عليهــم الســام) ،كربــاء.
العــراق ،العــدد األول ،ص .135 -82
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بالطابع االيديولوجي أو االقتصادي وحتى التارخيي بفرتة حكم اإلمام عيل ،ما
هيمني هو شخصيته ،وما محلته من قيم اجيابية أو سلبية ،هادفة أو ضارة ،وبال شك
فإنه شخصية عظيمة)(((.

وبذلك يتوضح كيف ان شخصية أمري املؤمنني (عليه السالم) كان هلا الصدى

الواسع لتكون حمل قراءة واحرتام علامء أوربا والغرب.

كام ويقول املؤرخ االنكليزي (ادوارد جيبون)((( عن اإلمام عيل بن أيب طالب

(عليه السالم)( :شخصية فريدة متألقة شاعر ومؤمن ونبيل وقديس ،حكمته

كالنسيم الذي يتنفسه كل إنسان ،فهي اخالقية وإنسانية ،منذ تولده وإىل وفاته كان
حكي ًام ،مجع تالميذه وناداهم بإخويت واحبائي ،حق ًا كان هارون املتجدد صدّ يق

النبي موسى ،كام وصفه النبي حممد)(((.

إن ذلك التأثر ،واحلب ،واالنبهار ـ ان صح لنا التعبري ـ من قبل املسترشقني

واملفكرين يف أوربا باإلمام عيل (عليه السالم) دعاهم إىل البحث عنه ،وقراءة كل

ما كتب عنه مدح ًا أو قدح ًا.

لقد كان لكتاب (هنج البالغة) والذي مجعت فيه كلامت أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب (عليه السالم) وخطبه ورسائله حصة من هذه القراءة االسترشاقية ،إذ قد
تتبع املسترشقون هذا السفر اخلالد ،الذي مجعه الرشيف الريض (رمحه اهلل) بالبحث
والدراسة والتنقيب والتحقيق ،ولقد اثرت فيهم تلك الكلامت اخلالدة التي صدح

.1

موقع هنج البالغةWWW. BALAGHAH.NET :

 .2ادوارد جيبون ( 1794 -1737م).
.3

موقع هنج البالغةWWW. BALAGHAH.NET:
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هبا أمري املؤمنني (عليه السالم) يف حله وترحاله.
يف الوريقات القادمة سوف نتعرض ألقوال املادحني لكتاب (هنج البالغة)

مستعرضني اقواهلم بام يتالئم والبحث ،ومن هؤالء:

 -1املستشرق الفرنسي (نرسيسيان):
إن املسترشق الفرنيس (نرسيسيان)((( يرى بأن كتاب (هنج البالغة) يتفوق

عىل كل كالم عريب لكثرة ما فيه من (السهل املمتنع الذي ال يوجد يف سواه)(((.

لقد ُأعجب (نرسيسيان) بكتاب (هنج البالغة) وكيف انه جيري كاملاء السلسال

عىل لسان االمام عيل (عليه السالم) ،ويف ذلك يقول( :ولو كان يرقى هذا اخلطيب
العظيم منرب الكوفة يف عرصنا هذا ،لرأيتم مسجدها عىل سعته يتموج بقبعات
اإلفرنج لالستقاء من بحر علمه الزاخر)(((.

ليس ذلك بكثري عىل أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،وليس

ذلك ببعيد عن كاتب عاقل من أمثال (نرسيسيان) ،حداه اإلنصاف أن يقول ما

قاله.

وعن ذلك يقول السيد هبة الدين الشهرستاين( :ولقد حاورين ببغداد سنة

 1328هـ رئيس كتاب القنصلية الربيطانية «نرسيسيان» من فضالء األرمن زاع ًام

تفوق هنج البالغة عىل كل كالم عريب لكثرة ما فيه من السهل املمتنع الذي ال يوجد
 .1فرنيس األصل عمل كرئيس كتاب القنصلية الربيطانية ببغداد عام ( 1328هـ).
 .2ما هو هنج البالغة ،ص .47
 .3نق ً
ال عن :كتاب صوت اإلمام عيل يف هنج البالغة ،حسن القبانجي ،ص .36
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يف سواه وانقياد االسجاع الصعاب فيه بال تكلف.((()...
إن هذا الكالم اجلميل لـ(نرسيسيان) حيمل يف طياته ترصحي ًا وتلوحي ًا؛ فقد رصح

مادح ًا (هنج البالغة) ،مبين ًا يف طيات كالمه بأنه ليس كتاب ًا بالغي ًا أو أدبي ًا فقط،

بل هو كتاب علم ومعرفة ،وإال فام شأن (الفرنج) يأتون ليستقوا من علومه وهو

(عريب) خيتلف عن لغاهتم.

اجلواب هو :اهنم يأتون لينهلوا منه العلوم واملعارف ،إذ أن كل كلمة فيه تفتح

للعارف هبا كنوز العلوم اجلمة ،التي ال تنضب ابد ًا.

و ِل َ ال وقائله هو عيل بن أيب طالب (عليه السالم) القائل (( :علمني رسول اهلل
ألف ٍ
ألف باب.((())...
باب من العلم ينفتح يل منها ُ
َ
و الذي قال عنه عبد اهلل بن عباس( :واهلل لقد أعطي عيل بن أيب طالب تسعة

أعشار العلم ،وأيم اهلل لقد شارككم يف العرش العارش).

و قد لوح (نرسيسيان) ناقد ًا ألهل اللغة العربية ،ممن يدينون بالدين اإلسالمي،

ويعرفون عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ومع ذلك يطوون كشح ًا عنه ،وعن

علومه ،وبالغته ،بل نراهم يشككون بنهج البالغة بتشكيكات بالية ال طعم هلا وال
لون ،وال اساس هلا إال احلقد والعداء هلذا الرجل العظيم.

عن سعيد بن كلثوم ،قال :كنت عند الصادق جعفر بن حممد (صىل اهلل عليه

وآله) ،فذكر أمري املؤمنني (عليه السالم) فأطراه ومدحه بام هو أهله ،ثم قال:
 .1ما هو هنج البالغة ،ص .47
 .2االختصاص ،الشيخ املفيد ،ص  ،283وتاريخ دمشق ،ابن عساكر ،ج  ،2ص .484
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((واهلل ما أكل عيل بن أيب طالب من الدنيا حراما قط حتى مىض لسبيله ،وما عرض

له أمران قط مها هلل رض ًا إال أخذ بأشدمها عليه يف دينه ،وما نزلت برسول اهلل (صىل
اهلل عليه وآله) نازلة قط إال دعاه ثقة به ،وما أطاق عمل رسول اهلل (صىل اهلل عليه

وآله) من هذه األمة غريه ،وإن كان ليعمل عمل رجل كأن وجهه بني اجلنة والنار،

يرجو ثواب هذه وخياف عقاب هذه ولقد أعتق من ماله ألف مملوك يف طلب وجه
اهلل والنجاة من النار ،مما كد بيديه ورشح منه جبينه ،وإن كان ليقوت أهله بالزيت

واخلل والعجوة ،وما كان لباسه إال الكرابيس إذا فضل يشء عن يده من كمه دعا

باجللم فقصه ،وما أشبهه من ولده وال أهل بيته أحد أقرب شبها به يف لباسه وفقهه

من عيل بن احلسني (عليهام السالم)))(((.

إن كالم (نرسيسيان) يردده غريه من املسترشقني املنصفني ،والذين جذبتهم

شخصية أمري املؤمنني (عليه السالم) بام هبا من جاذبية إنسانية ال مثيل هلا.

يقول املسترشق الفرنيس (آيتني دينيه)((( عن اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه

السالم)( :أصبح عيل بن ايب طالب بفضل اخالصه املتناهي ،وشجاعته التي ال
تقاوم ،وحرصه الشديد عىل طاهر السجايا ،أحد أبطال اإلسالم املشاهري.((()...

وغريه من أقوال ثلة من املسترشقني الذين كتبوا عن أمري املؤمنني (عليه السالم)

ٍ
بطرح منصف وعلمي رصني.

 .1بحار األنوار ،املجليس ،ج  ،64ص .75
 .2ألفونس آيتني دينيه ( 1929 -1861م) رسام فرنيس عاملي مشهور.
 .3حممد رسول اهلل ،آيتني دينيه ،ص .199
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 -2املستشرق االنكليزي (كرينو):
املسترشق االنكليزي (كرينو)((( الذي قال عندما اجتمع االساتذة واألدباء

حوله يف حفلة وسألوه عن إعجاز القرآن الكريم ،أجاهبم( :إن للقرآن أخ ًا صغري ًا
يسمى هنج البالغة فهل يف إمكان أحد أن يأيت بمثل هذا الصغري حتى يسوغ لنا
البحث عن األخ الكبري)(((.

ٍ
يف ٍ
معان عظيمة ،وعلوم زاخرة ،وبالغة،
طرح منه ملا يف كتاب هنج البالغة من

وجاذبية ،حتى وصل به احلال إىل ان يسميه بـ(األخ الصغري للقرآن) ،لشدة العلقة،

وتناغم املفردات.

نعم ،ان املدقق يعرف الفارق ،وكالمه بأنه اخ صغري يريد ان يعكس به مبالغة

حممودة ال تأثر عىل هنج البالغة ،وال تطعن بالقرآن ،بل اهلدف كان اإلشارة له

إليالئه االهتامم الالئق به ،واالنطالق منه نحو فهم نص القرآن الكريم.

و قال ايض ًا يف مقال آخر( :وإذا طلبت البالغة يف أتم مظاهرها ،والفصاحة

التي مل تشبها عجمة ،فعليك بنهج البالغة الذي فيه خطب أمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب ورسائله إىل عامله)(((.
هنا نقول:

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله) (( :اين ٌ
تارك فيكم الثقلني كتاب اهلل وعرتيت
 .1استاذ اآلداب العربية يف كلية (علكيده) اهلندية.
 .2نق ً
ال عن كتاب :صوت االمام عيل يف هنج البالغة ،ص .36
 .3جملة املجمع العلمي السوري ،جملد  ،18ص .270
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أهل بيتي))(((.

ٍ
مورد آخر قال (صىل اهلل عليه وآله) (( :إين تارك فيكم ما إن متسكتم به
و يف

لن تضلوا بعدي ،أحدمها أعظم من اآلخر ،كتاب اهلل حبل ممدود من السامء اىل
عيل احلوض فانظروا كيف ختلفوين
االرض وعرتيت أهل بيتي ولن يفرتقا حتى يردا ّ

فيهام))(((.

إن كالم املعصوم (عليه السالم) يأيت بعد كالم اهلل تعاىل (القرآن الكريم)،

فكيف بنهج البالغة وهو حيتوي عىل كالم اإلمام عيل بن أيب طالب (عليه السالم).
ٍ
لكثري مما يف القرآن الكريم ،ففيه
إن هنج البالغة هو الكتاب املتمم واملكمل

تفسري وتوضيح آليات القرآن الكريم ،وبيان للكثري من الترشيعات القرآنية،

وغريها من ترشيعات تأسيسية.

قال رسول اهلل (صىل اهلل عليه وآله)(( :أنا قاتلت عىل تنزيل القرآن وعيل يقاتل

عىل تأويله))(((.

ويف حديث آخر مشابه له قال فيه (صىل اهلل عليه وآله)(( :إن منكم من يقاتل

عىل تأويل القرآن كام قاتلت عىل تنزيله ،فاسترشفنا و فينا أبو بكر و عمر ،فقال :ال،
 .1مسند أمحد بن حنبل ،ج ،3ص .17
 .2سنن الرتمذي ،ج ،5ص .329
 .3ينابيــع املــودة ،ج  ،2ص  ،235و أورده األلبــاين يف سلســلة األحاديــث الصحيحــة ،ج  ،5ص  ،639ح
 ،2487املســتدرك ،احلاكــم النيســابوري ،ج  ،3ص  ،123جممــع الزوائــد ،الذهبــي ،ج  ،9ص  ،133صحيــح
ابــن حبــان ،ج  ،15ص . 385
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ولكنه خاصف النعل ،يعني علي ًا))(((.
واضح يف الوهلة األوىل ،لكنه صعب
بني
و نص احلديثني هنا ،أي (منطوقهام) ٌ
ٌ

اإلدراك والفهم عند السؤال عن كيفية التحقق؟

ذلك ان هناك عدة احتامالت للمراد بـ(القتال عىل التأويل) ،فـ(التأويل) حيتاج

إىل الفهم ،فكيف سيحتاج إىل (القتال) !؟ .ثم ان النبي األكرم (صىل اهلل عليه

وآله) كان املفرس األول للنص القرآين ،و من اليقني انه (صىل اهلل عليه وآله) قد
بني تفسري و تأويل نصوص قرآنية كثرية احتاجت لذلك ،ثم أشار إىل مكانة أمري
املؤمنني (عليه السالم) يف إرجاع الناس للقرآن الكريم ،ويف تفسري نصوصه ،وانه
املرجعية احلقة بعده.
نكتة يف املقام:
اننا نقرأ يف زيارة االمام احلسني (عليه السالم) (( :يا ابن امليامني األطياب،

التالني الكتاب.))...،

و هنا نكتة مهمة (مطلب دقيق) يف هذا املقطع اجلميل:

إن املراد بـٍ :
تال :أي الذي أتى ثاني ًا خالف ًا ما قبله.
و قولنا :السؤال التايل :أي اآليت َبعدُ .

 .1سلســلة األحاديــث الصحيحــة ،األلبــاين ،ج  ،5ص  ،639ح  ،2487املســتدرك ،ج  ،3ص  ،123جممــع
الزوائــد ،ج  ،9ص  133و قــال  :رواه أمحــد و رجالــه رجــال الصحيــح غــر فطــر بــن خليفــة و هــو ثقــة،
مطالــب الســؤول ،ج ،1ص  ،64مســند أمحــد بــن حنبــل ،ج ،3ص  ،82املناقــب ،اخلوارزمــي ،ص ،183
نظــم درر الســمطني ،الزرنــدي ،ص  ،115حليــة األوليــاء ،ج ،1ص ُ ،67أســد الغابــة ،ج ،3ص،282
الصواعــق املحرقــة ،ج ،2ص  ،392كنــز العــال ،ج ،15ص ،94ح  ،266خصائــص النســائي ،ص . 131

115

فـ( التالني الكتاب) ليس يراد هبا (القارئني) للكتاب ،بل الذين يأتون بعد

الكتاب ،والتعبري بالتايل بعد األول حتى يعرف انه ليس هناك آخر ثالث مطلق ًا.

وعن مكانة كتاب هنج البالغة فإننا نقرأ يف وصية (ناصيف اليازجي)((( لولده

(إبراهيم) ما نصه( :إذا شئت أن تفوق أقرانك يف العلم واألدب ،وصناعة اإلنشاء،
فعليك بحفظ القرآن وهنج البالغة)(((.

إهنا كلامت ووصايا من أناس يمتلكون عقوالً رصينة ،وأفئدة سليمة ،قد جذهبم

احلق فساندوه وصدحوا به ،ال هيمهم املجامالت الزائلة ،والفئويات القبلية املقيتة.

بل اننا نقف عند مقولة مجيلة للدكتور (زكي مبارك) يقول فيها( :إين اعتقد أن النظر
يف كتاب هنج البالغة يورث الرجولة والشهامة وعظمة النفس ،إنه فيض من روح

قهار واجه املصاعب بعزائم األسود)(((.

اهنا وصايا لنا نحن املسلمني ممن قد ابتعد عن كتاب (هنج البالغة) ،بل أننا

قد ابتعدنا عن كتابنا الساموي (القرآن الكريم) ،ليصبح هذا البعد من سامت
املجتمعات اإلسالمية التي جذبتها التقنيات احلديثة لتحل حمل الثوابت ،بل لتحل

حمل العبادات ،بل لتحل حمل اإلله.

نعم ،إن (ظهور العلم والتكنولوجيا دفع بالبعض لإلعالن عن عدم حاجتهم

لألمور املاوراء طبيعية .فاإلنسان الذي كانت تقول له تعاليم القرون الوسطى أن
 .1ناصيف اليازجي ( 1871 -1800م).
 .2مصــادر هنــج البالغــة واســانيده ،احلســيني ،ج ،3ص  ،91نقـ ً
ا عــن كتــاب (نظــرات يف القــرآن) ملحمــد
الغزايل ،ص .154
 .3عبقرية الرشيف الريض ،زكي مبارك ،ص .224
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اهلل هو الذي وهبه الوجود ،وهو الذي يسجل مصريه ،شعر مع التطور التكنولوجي

أنه يمتلك القوة ولديه القابلية ،وال يشعر باحلاجة إىل غريه بحيث يستطيع أن
يتدخل يف الطبيعة ويترصف هبا ،ويبني احلياة عىل أساس رغبته ،أي أن التطور
التكنولوجي حول عجز اإلنسان إىل قوة ،وأحل إرادته حمل املشيئة اإلهلية)(((.

ٍ
زمان يأيت عىل أمة النبي حممد (صىل
إن أمري املؤمنني (عليه السالم) خيربنا عن

اهلل عليه وآله) ترتك فيه القرآن وتتخىل عنه وجتعله سلعة وزينة ال أكثر ،ال تقيم احلق
الذي فيه ،وال تبطل الباطل الذي حذر منه ،إذ يقول (عليه السالم) ((و َل ْي َس ِعنْدَ
ِ
ك الز ََّم ِ
ان ِس ْل َع ٌة َأ ْب َو َر ِم َن ا ْلكِت ِ
َأ ْه ِل َذلِ َ
ف
ُل َح َّق تِ َل َوتِ ِهَ ,و َل َأ ْن َف َق ِمنْ ُه إِ َذا ُح ِّر َ
َاب إِ َذا ت َ
ول ِف ا ْلبِ َل ِد َشء َأ ْنكَر ِمن ا َْلعر ِ
عن مو ِ
اض ِع ِهَ ،
ف ِم َن ا ُْلنْك َِرَ .ف َقدْ َن َب َذ
وفَ ،و َل َأ ْع َر َ
َ ْ ََ
ْ ٌ َ َ ُْ
ان ،وص ِ
ا ْلكِتَاب ح َل ُته و َتنَاساه ح َف َظ ُتهَ ،فا ْلكِتَاب يومئِ ٍذ و َأه ُله َط ِريدَ ِ ِ
اح َب ِ
ان
ان َمنْف َّي ِ َ َ
ُ ََْ َ ْ ُ
َ ََ ُ َ َ ُ َ ُ
ِ
ان ِف َط ِر ٍ ِ ٍ
مص َط ِ
ك الز ََّم ِ
ح َب ِ
ان ِف الن ِ
َاب َو َأ ْه ُل ُه ِف َذلِ َ
َّاس
يق َواحد َل ُي ْؤ ِوهيِ َم ُم ْؤ ٍوَ .فا ْلكت ُ
ُ ْ
ِ
َو َل ْي َسا فِ ِ
اجت ََم َع
يه ْم َو َم َع ُه ْم و َل ْي َسا َم َع ُه ْمِ ،,لَ َّن َّ
اجت ََم َعاَ .ف ْ
الض َل َل َة َل ت َُواف ُق ُْالدَ ى َوإِ ِن ْ
ِ
ِ
ال َم َع ِ ,ة ك ََأ َّنُ ْم َأئِ َّم ُة ا ْلكِت ِ
ت ُقوا َع َل َْ
َاب إِ َم َام ُه ْم،
َاب َو َل ْي َس ا ْلكت ُ
ا ْل َق ْو ُم َع َل ا ْل ُف ْر َقة َوا ْف َ َ
ون إِ َّل َخ َّط ُه َو َز ْب َر ُه))(((.
َف َل ْم َي ْب َق ِعنْدَ ُه ْم ِمنْ ُه إِ َّل ْاس ُم ُه َو َل َي ْع ِر ُف َ
إن كتاب (هنج البالغة) عندما يوضع إىل جنب القرآن ،فإنه يعد تالي ًا له ،إذ

ليس هناك أي كتاب آخر له هذا املستوى اخلطايب والبالغي بام فيه من نفحات إهلية

غري هنج البالغة ،ذلك انه حيتوي عىل كالم املعصوم (عليه السالم).

املعصوم الذي قال عنه تعاىل يف حمكم كتابه الكريمَ (( :وإِ َّن ُه ِف ُأ ِّم ا ْل ِكت ِ
َاب َلدَ ْينَا

 .1العلامنية والعرصانية ،طيبة ماهروزادة ،ص .149
 .2رشح هنج البالغة ،ج ،2ص .31 .30
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ِ
ِ
يم))(((.
َل َع ٌّل َحك ٌ

والذي نزلت فيه سورة (هل أتى) ،ويف فضله وكرمه نزل قوله تعاىل﴿ :إِن ََّم َولِ ُّيك ُُم
اهللُ ورسو ُله وا َّل ِذين َآمنُوا ا َّل ِذ ِ
ون﴾(((.
ُون ال َّزكَا َة َو ُه ْم َراكِ ُع َ
الص َل َة َو ُي ْؤت َ
يم َ
ون َّ
َ
ََ ُ ُ َ
ين ُيق ُ
َ َ
وآيات قرآنية أخرى كثرية ،تعضدها أحاديث نبوية مباركة يف حقيقة وأحقية

ومكانة أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،حتتم مكانته يف تفسري القرآن

الكريم ،وكون هنج البالغة أساس ومنطلق لفتح مطالب كثرية يف القرآن الكريم.

وعن هنج البالغة يقول األديب املسيحي (أمني نخلة)((( ...( :فإذا شاء أحد

أن يشفي صبابة نفسه من كالم اإلمام فليقبل عليه يف (النهج) من الدفة إىل الدفة،

وليتعلم امليش عىل ضوء هنج البالغة)(((.

ففيه الشفاء ،ويف رضا النفس ،وفيه املتعة ،وفيه التأيس ،ويف جتارب ،وحكم،

ومواعظ ،فهو بحق (هنج حياة) ،ملن أراد خري الدنيا واألخرة.

كام ونقرأ يف كلامت (ابن ميثم البحراين)((( بحق كتاب (هنج البالغة) ما نصه:

(وكنت قد جعلت هذا الكتاب بعد كتاب اهلل وكالم رسوله مصباح ًا أستيضء به

يف الظلامت ،وسل ًام أعرج به إىل طباق الساموات ،كنت يف أثناء وقويف عىل يشء من
 .1سورة الزخرف ،اآلية (.)4
 .2سورة املائدة ،اآلية (.)55
 .3أمني نخلة ( 1976 -1901م) أديب وسيايس لبناين.
 .4مائة كلمة من هنج البالغة ،امني نخلة ،ص .5
 .5كامل الدين ميثم بن عيل بن ميثم البحراين (ت  679هـ).
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أرساره ،واكتحايل بسواطع أنواره ،أتأسف عىل من ُيعرض عنه جهالً ،وأتلهف لو
أجد له أهالً)(((.

إن عامل ًا متبحر ًا مثل ابن ميثم البحراين يبني لنا شيئ ًا من أحقية هذا الكتاب

العظيم ،ورتبته ،ومنزلته ،كام ويبني تأسفه عىل كل من يعرض عنه ،فض ً
ال عمن

ال يعرفه.

 -3املستشرق الفرنسي (هنري كوربان):
يعد املسترشق الفرنيس (هنري كوربان)((( من املسترشقني املتنورين ،واملنصفني

ٍ
ٍ
بشكل خاص ،حتى انه
بشكل عام ،والرتاث الشيعي
يف قراءة الرتاث اإلسالمي
خاض يف كتب وطرق العرفان ،وتبحر فيها إىل درجة عقد حماورات مع السيد حممد
حسني الطباطبائي صاحب تفسري امليزان.

إن املسترشق الفرنيس (هنري كوربان) قال عن هنج البالغة( :وتأيت أمهية هذا

الكتاب يف الدرجة األوىل بعد القرآن وأحاديث النبي ،ليس بالنسبة للحياة الدينية

يف التشيع عموم ًا وحسب ،بل بالنسبة ملا يف التشيع من فكر فلسفي .ويمكن اعتبار
هنج البالغة منه ً
ال من أهم املناهل التي استقى منه املفكرون الشيعة...و انك لتشعر
بتأثري هذا الكتاب بصورة مجة من الرتابط املنطقي يف الكالم ،ومن استنتاج النتائج

السليمة ،وخلق بعض املصطلحات التقنية العربية التي أدخلت عىل اللغة األدبية

والفلسفية فأضفت عليها غنى وطالوة وذلك اهنا نشأت مستقلة عن تعريب
 .1رشح هنج البالغة ،ابن ميثم البحراين ،ج ،1ص .21
 .2هنري كوربان ( 1978 -1903م) مسترشق فرنيس.
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النصوص اليونانية)(((.
يشري (هنري كوربان) هنا إىل ما حيتويه (هنج البالغة) من علوم مجة أكثرها غري

معروف ،واملعروف منها مل تعرف حقيقته الكاملة ،ومل يقف عند تفرعاته وقواعده

وأسسه الصحيحة.

إن هنج البالغة يعدّ من أهم املناهل التي هنل منها املفكرون الشيعة ،بام استفادوه

منه من علوم ترشيعية وفكرية واخالقية وعلمية.

ففي هذا (الكتاب) مصطلحات مل تكن معروفة قبله ،صورها ووضعها

وصاغها أمري املؤمنني (عليه السالم) ليستفيد منها كل طالب العلم واملعرفة.

و هذا هو اإلبداع احلقيقي ،واملائز الكبري لكتاب (هنج البالغة) ،الذي يمثل

حقيقة كالم املعصوم ،والذي ال يعرفه إال أتباع مدرسة أهل البيت.

لقد متيز الفكر الشيعي عن غريه باحلرية واالنفتاح الفكري ،ففي حني كانت

الفلسفة والعلوم العقلية حمرمة عند مجع كثري من املسلمني ،لكوهنا وحسب

مدعاهم :تبعد اإلنسان عن الدين .وأجىل األدلة عىل ذلك ما قام به الغزايل يف

كتابه (املنقذ من الضالل) من تكفري الفالسفة(((،كل ذلك يشري إىل إن نشأة الفكر
الفلسفي والتفكري العقيل يف اإلسالم كان عىل أيدي الشيعة وأئمتهم(((.

 .1تاريخ الفلسفة اإلسالمية ،هنري كوربان ،ص .81 .80
 .2املنقذ من الضالل ،الغزايل ،ص .104
 .3الدور الريادي لإلمام الصادق (عليه السالم) يف تدوين العلوم ونرشها ،املؤلف ،ص .57
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يؤكد عىل ذلك الدكتور (إبراهيم مدكور)((( بقوله( :ففي حني أن الشيعة

يتقبلون بقبول حسن كثري ًا من اآلراء الفلسفية ،نرى أهل السنة يقفون من هذه
اآلراء موقف احلذر واحليطة)(((.

بينام نرى أن مظلومية الشيعة تظل قائمة إىل أبد اآلبدين فحتى الفلسفة ُسلبت
ويرمها باألمس القريب.
منهم ون ُِسبت إىل غريهم ,ممن كان خياف منها ُ
إن (هنري كوربان) يقول مشري ًا إىل تلك النقطة املهمة( :فلقد ُأمهل العامل

الشيعي بكليته تقريب ًا ،مع أنه ال يمكن التفكري بمصري الفلسفة يف اإلسالم ,وبمعنى
الصوفية ,بشكل مستقل عن معنى التشيع)(((.

كام ويقول أيض ًا( :فنحن ال نستطيع أن نتعرض ملا كان من أمر احلكمة يف

اإلسالم ,سواء من حيث التجربة الروحية ,أو من حيث حكمتها اإلهلية النظرية التي
جتد جذورها يف التعليم الفلسفي الشيعي)(((.

إذ قد حدد (كوربان) أساس (الفلسفة) و(العرفان) احلقيقيان ،ووجد بأن

أصلهام هو (شيعي) خالص ،ومنه انطلقت لغريه ،ومن دون ربطهام مع اجلذور،
والتعريف بأسسهام الصحيحة ،ووجود اللمسة الشيعية فيهام ،فإهنام ال حيمالن إال
االسم فقط.

 .1إبراهيم مدكور (1996 -1902م).
 .2يف الفلسفة اإلسالمية منهج وتطبيق ،إبراهيم مدكور ،ج  ،1ص .109
 .3تاريخ الفلسفة ،هنري كوربان ،ص .42
 .4املصدر السابق ،ص .32
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كام ويشري الكاتب املرصي (عباس حممود العقاد)((( إىل هذه النقطة املهمة بقوله:

ّ
(ألن هذه املسألة بذاهتا .مسألة الدراسة العقلية .قد كانت يف طليعة املسائل التي
اشتغل هبا الشيعة اإلماميون ،فمن أفواه الشيعة اإلماميني تلقى أساطني الفلسفة

اإلسالمية كالمهم يف العقل والنفس ويف مذهب األفالطونية احلديثة ومذهب

أفالطون منه عىل التخصيص)(((.

ذلك ان (الفلسفة) ،أو (احلكمة) هي أساس يف متيز العقل ،ويف متيز العقالء،

فالزم العاقل ان يكون حكي ًام ،أما ربط (الفلسفة) بسلبيات ومثالب الشخوص
والنظريات ،أو جعلها مغايرة للحكمة ،فذلك حيتاج إىل وقفات ليس حملها هذا

الكتاب.

ٍ
مورد آخر عن كتاب (هنج
إن املسترشق الفرنيس (هنري كوربان) يقول يف

البالغة) ما نصه( :هذا الكتاب جمموعة مهمة من كلامت عيل بن أيب طالب،

اإلمام األول للشيعة ،يشتمل عىل املواعظ واألقوال والكتب وغري ذلك ،وهذا
الكتاب من أهم الكتب عند الشيعة بعد القرآن واألحاديث النبوية ،ليس للحياة
املذهبية للتشيع فقط ،بل ألفكارهم الفلسفية أيض ًا ،وعليه يمكن اعتبار كتاب هنج

البالغة من أهم املصادر الشيعية يف أصول العقائد التي اعتمد عليها مفكرو الشيعة
وخصوص ًا مفكرو القرن الرابع .والفلسفة الشيعية أخذت مالحمها اخلاصة من

هذا املصدر .فإن مفكرهيم استنتجوا املطالب املرتبطة باإلهليات منه .ومما يؤسف

له ،أن هذا الكتاب مل حيظ بتحقيق فلسفي معروف يف أوربا حتى يومنا هذا ،فإنه
 .1عباس حممود العقاد ( 1964 -1889م).
 .2التفكري فريضة إسالمية ،عباس حممود العقاد ،ص .40
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وبالتحقيق الدقيق من خالل رشح وحتليل وتفصيل هذا الكتاب من قبل الشيعة
والسنة كابن ميثم البحراين وابن أيب احلديد واخلوئي وغريهم ،ومن خالل ترمجته
إىل اللغة الفارسية وإضافة هذا الكتاب إىل كلامت سائر األئمة ،نفهم الرس يف
اكتساب األفكار الفلسفية الشيعية تكام ً
ال وتطور ًا جديد ًا ،يف الربهة التي توقفت

حركة الفلسفة عن التطور يف العامل السني بحيث مل تعد الفلسفة السنية فلسفة

حية)(((.

فهو يريد هبذا النص ان حيقب للفلسفة والعرفان ،وذلك باالعتامد عىل نصوص

كتاب (هنج البالغة) ،وهذا ال يفهمه إال العارف بالفلسفة ،واملتبحر يف احلكمة،
واملدرك للعرفان احلقيقي.

 -4الكاتب واملفكر االمريكي (لكن هاوسن):
الكاتب واملفكر األمريكي (لكن هاوسن)((( الذي قال عن هنج البالغة:

(عندما قرأت هنج البالغة الذي مجع فيه الرشيف الريض بعض ًا من كالم اإلمام
عيل ،وقد أعجبتني شخصية اإلمام عيل السياسية والعرفانية واالجتامعية)(((.

هو إعجاب مشوب بيشء من احلب واالحرتام ،فالذي يقرأ كالم اإلمام عيل
 .1جملــة الفكــر اإلســامي ،العــدد  ،164ســنة  ،4شــوال .ذو احلجــة  1417هـــ ،أذار .أيــار  1997م ،ص
.176 .175
 .2حممــد لكــن هاوســن أو (ليكنهاوزن)مفكــر كاثوليكــي امريكــي واســتاذ جامعــي ،ولــد يف امريــكا ســنة
( 1953م) حصــل عــى شــهادة البكالوريــوس يف الفلســفة مــن جامعــة واليــة نيويــورك ،وحصــل عــى
شــهادة املاجســتري والدكتــوراه يف الفلســفة ايضــ ًا مــن جامعــة (رايتــس) يف واليــة تكســاس ،أعتنــق
اإلســام ســنة  1984م وأصبــح اســمه (حممــد) ،لــه كتــاب (اإلســام والتعدديــة الدينيــة).

.3

موقع هنج البالغةWWW. BALAGHAH.NET :
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(عليه السالم) يتيقن بأنه كالم ال يشبه كالم املخلوقني ابد ًا ،وسيرشب حب
أمري املؤمنني يف قلبه ،ملا سيلمسه من عبارات إنسانية صادقة ،تصدر عن حكيم،
وناصح ،ومعلم ،وقائد ،ورسايل ،ومصلح.

ان كالم أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم) وبحق يشبه الرتانيم

املالئكية ،والقصائد التي تفيض تعابري ًا وصفية مجيلة وشاعرية ،ويشبه صوت

اآلذان الصادح بالتوحيد اإلهلي.

إن كل من قرأ هنج البالغة .من العقالء .قد أيقن بأن عيل بن أيب طالب (عليه

السالم) هو الرجل اإلهلي عىل األرض .انه املنقذ الذي مل يعرف أهل زمانه مكانته

وقدره.

فهو (عليه السالم) القائل (( :أهيا الناس إين قد بثثت لكم املواعظ التي وعظ

األنبياء هبا أممهم ،وأديت إليكم ما أدت األوصياء إىل من بعدهم ...أتتوقعون إمام ًا

غريي يطأ بكم الطريق ويرشدكم السبيل.((())...

اهنا كلامت اإلمام (عليه السالم) يف هنج البالغة ،والذي يقول فيه األديب

املسيحي اللبناين (نرصي سلهب)(((( :لو قدر لنهج البالغة من ينقله ،روح ًا

ومعنى إىل بعض لغات الغرب ،ألخذ عيل مكانة بني أعظم املفكرين الذين خاطبوا

القلوب والعقول والضامئر لريقوا هبا إىل ملكوت اهلل ،ذلك امللكوت الذي ال يزال،
حيث تنعم النفس بخلود أبدي يف حرضة اهلل)(((.

 .1هنج البالغة ،خطبة (.)180
 .2نرصي سلهب ( 2007 -1921م).
 .3يف خطى عيل ،نرصي سلهب ،ص  41و 42و.323
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نعم ،ان من يقرأ هنج البالغة لن يعجب بكالم أمري املؤمنني (عليه السالم)،

بل ستعجبه شخصية األمري كذلك ،كام رصح بذلك (لكن هاوسن) وغريه ممن
أعجبته تلك النفس والروح اإلهلية ألمري املؤمنني (عليه السالم).

و (لكن هاوسن) لن يكون املعجب األول وال األخري بأمري املؤمنني عيل بن أيب

طالب (عليه السالم).

فهذا الفيلسوف والكاتب واملسترشق اإلنكليزي (توماس كارليل)((( يقول

عن أمري املؤمنني عيل بن أيب طالب (عليه السالم)( :أما عيل فال يسعنا إال أن نحبه
ونعشقه ،فإنه فتى رشيف القدر ،عايل النفس ،يفيض وجدانه رمحة وبر ًا ،ويتلظى

فؤاده نجدة ومحاسة ،وكان أشجع من ليث ،ولكنها شجاعة ممزوجة برقة ،ولطف،
ورأفة ،وحنان)(((.

نعم ،فإن اإلنصاف ال ُيدد بدين ،أو بلد ،أو لون ،أو لغة ،ذلك ان االنصاف

هو صفة العقالء ،وهو أساس اإلنسانية ،ومن دون ذلك فال (أمانة) ،وال (صدق)،
ٌ
رجال تنطق به.
ومعهام فإن لإلنصاف

 -5املستشرق االنكليزي (سيمون اوكلي):
لقد كتب املسترشق االنكليزي (سيمون أوكيل)

(((

كتاب ًا بعنون (تاريخ

 .1توماس كارليل أو كاراليل (  1795ـ  1881م ) .
 .2حممد املثل األعىل ،توماس كارليل ،ص .34
 .3ســيمون أوكيل ( 1720 -1678م) قــس مدينــة كامــرج ،درس العربيــة ،اصــدر يف العــام ( 1708م)
كتابــه (غــزو الرساســنة لســوريا وفــارس ومــر) بــدت صــورة الرســول (ص) مشــوهة يف كتاباتــه ألنــه
ســار عــى أثــر (مهفــري بريــدو) ( 1720 -1648م) يف تصويــره لطبيعــة اإلســام وســرة الرســول
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ضمنه فص ً
ال يف (كلامت قصار لعيل بن أيب طالب)((( اقتبسها من كتاب
املسلمني) َّ

اسامه بـ( ربيع األخبار)((( وترمجها إىل االنكليزية ،وقدم هلذا الفصل بمقدمة انتقد
فيها بعض املظاهر السائدة يف املجتمع الربيطاين آنذاك من قبيل االنغامس يف املظاهر
املعاشية واالمور الكاملية كموضة الزي واألثاث وغريها ،وأشاد بالرشق وخاصة

العرب لعنايتهم بالكالم ،وخاصة (احلكم واألمثال) ،التي تعكس عمق جتربتهم.

لقد تطرق (سيمون أوكيل) إىل ِ
(احلكم العلوية) قائالً( :إن يف هذه الكلامت

القصار ما يكفي لتخليص العرب من هتمة اجلهل التي ألصقتها هبم التقليعات
احلديثة)(((.

وعن ذلك نقول:

أوالً :ليتخلص جل العرب من التشكيك ِ
باحلكم التي قاهلا أمري املؤمنني عيل بن

أيب طالب (عليه السالم) والتي مجعت يف كتاب هنج البالغة.

ثاني ًا :لينصفوا عيل بن أيب طالب (عليه السالم) ،وباخلصوص إزاء اهلجمة التي

شنت ضده قدي ًام وحديث ًا والزالت.

ثالث ًا :ليدرسوا ويعرفوا ويبحثوا عن مكانته (عليه السالم) يف املنظومة

اإلسالمية.

(صىل اهلل عليه وآله) .
 .1املسترشقون ،العقيقي ،ج ،2ص.46
 .2ربام يكون كتاب (ربيع األبرار ونصوص األخبار) جلار اهلل الزخمرشي (ت  538هـ).
 .3مجل عيل (حكمة الرشق) ،سيمون أوكيل ،ص.10
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رابع ًا :لريجعوا إىل أحاديث النبي األكرم (صىل اهلل عليه وآله) بحقه ،حتى

يتبني هلم أحقيته.

بعد ذلك عليهم .أي العرب .التوجه نحو كالمه وحكمه (عليه السالم)

ليتخلصوا بفضلها من هتمة اجلهل .بحسب تعبري اوكيل .التي وصموا هبا.

اليس هو القائل (عليه السالم)َ ...(( :أ ْن َم َ ِّل ِمن َْها َم َ ُّل َا ْل ُق ْط ِ
ب ِم َن َا َّلر َحى
ِ
لس ْي ُل والَ َي ْر َقى إِ َ َّل َال َّط ْ ُي.((())...
َين َْحد ُر َعنِّي َا َّ
يف تبيني وتوضيح مكانته يف املنظومة اإلسالمية ،والتي ورغم توضيح رسول

اهلل(صىل اهلل عليه وآله) هلا ،وتوضيحه هو (عليه السالم) هلا ،إال ان اآلذان مغلقة،
واألفئدة منكوسة ،والعقول مفقودة.

هبذا الصدد يقول (البيهقي)(((( :ما ظنك بكالم عيل بن أيب طالب (عليه

السالم) ،وهو كالم إذا حلظه الطرف رأى حقائق العلم املكنون ،وإذا تصفحه

اخلاطر جنى ثمرات الرس املخزون .حتى قال عمرو بن بحر اجلاحظ :وددت أين

أعطيت مجيع مصنفايت ،وقطعت أنساهبا عنّي ،وأخذت بدهلا ثالث كلامت منسوبة
إىل عيل بن أيب طالب وصارت منسوبة إيل)(((.

نعم ،فهو كالم ترى من خالله حقائق العلم املكنون ،وجتنى منه ثمرات الرس

املخزون ،وهذا إجياز مجيل وبديع لوصف كالم أمري املؤمنني (عليه السالم).
 .1هنج البالغة ،اخلطبة الشقشقية.
 .2البيهقي :ظهري الدين عيل بن زيد البيهقي ( 565 -499هـ) من مشايخ ابن شهر آشوب.
 .3معارج هنج البالغة ،البيهقي ،ص .110
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 -6املستشرقة االيطالية (لورا فيتشيا فاليريي):
بطلب من مجعية أحباء ايطاليا القت االستاذة لورة فيسيا فاغلريي((( بقاعة

القنصلية االيطالية حمارضة عن كتاب (هنج البالغة) حرضها مجع كثري من العلامء
ٍ
كتابات عن كتاب (هنج البالغة) جيب عدم الغفلة
واألدباء والطلبة ،كام وان هلا

عنها(((.

قدّ مها أللقاء الكلمة االستاذ الشيخ الفاضل (حممد الطاهر بن عاشور)((( ،ومما

قال يف تقديمها( :قد اختارت االستاذة يف حمارضهتا موضوعا من املواضيع التي

تثقفت فيها؛ فقد كانت هذه االستاذة متخصصة يف دراسة العهد العلوي ودراسة
شخصية االمام عيل بن أيب طالب (ريض اهلل عنه) ،وخالفته وآدابه ،وهي اليوم

تتوىل عرض بحث يرجع اىل متييز القيمة الفنية لكتاب هنج البالغة ومتحيص ما فيه
من النصوص التي تفضل أهنا صحيحة النسبة لإلمام عيل والنصوص التي ختول

كغريها من الباحثني العرب واملستعربني القدماء واملحدثني اىل اهنا ليست صحيحة
النسبة اىل االمام عيل)(((.
مع موضوع البحث:
إن املسترشقة االيطالية (لورا فيتشيا فاليريي) قالت مبتدأة كالمها عن كتاب
 .1لــورة أو لــورا فيســيا فاليــري أو فاغلــري ( )1989 -1893مســترشقة إيطاليــة ،أهتمــت بالتاريــخ
اإلســامي وبفقــه اللغــة العربيــة وآداهبــا.
 .2املسترشقون ،العقيقي ،ج ،1ص .466
 .3حممد الطاهر بن عاشور ( )1973 -1879عامل وفقيه تونيس.
 .4جملة الفكر التونسية ،العدد ( )٢السنة .١٩٥٨
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(هنج البالغة) بام نصه( :كم كان رسوري عندما دعاين حرضة صاحب السعادة
سفرينا املفوض اىل القاء حمارضة بني حرضاتكم ،تلك هي فرصة سنحت لزيارة
بلدكم الذي هيواه نفيس وان اعتالين اخلجل واحاطني الوجل من اخلطابة بلغة

تنطقوهنا بكيفية تتعرس عىل امثايل غري ان لطافتكم التي احاطتني قد ازالت عني

كل خجل ووجل ،فاشكركم من اعامق نفيس عىل حفاوتكم وجماملتكم .وها انا
ذي احدثكم عن هنج البالغة ،احدثكم بكل بساطة حذرا من ان يطبق عيل قول

الشاعر:

ِ
االسد.
كاهلر حيكي انتفاخ ًا سورة

فقبل ان استهل املوضوع التمس من حرضاتكم االصغاء اىل ذكر االسباب التي

دعتني اىل االهتامم بالبحث عن كتاب قد ال تستساغ قراءته.

وال ندري أكان ذلك من صعوبة ادراكه ،او من كثرة املواعظ املوجودة فيه.
وكام تعلمون ان الناس قد ال حتب ان توعظ او تذكر االخرة وما ينتظر املذنبني

فيها من سوء الوعيد ،كنت اعلم ان الشيعة اعتربت (كتاب هنج البالغة) كتايل
القرآن الكريم واحلديث النبوي وكام كنت اعلم ان اهل السنة يعظمونه وخصوصا

بعد ان اهتم االمام الشيخ حممد عبده ببعثه من مرقده وها قد اصبح الشبان يف
املدارس حيفظون منه نبذا.

ومن جهة اخرى ،كنت اجد هذا الكتاب مهمال يف مؤلفات املسترشقني

مزورا ثم قرأت ما كتبه االستاذ عبد اجلليل القائل :ليس هناك
وبحوثهم باعتباره ّ

اسباب حتمل عىل رفض كل ما انطوى عليه الكتاب رفضا قاطعا ،وان بحثا دقيقا
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عيل هذه الكلمة
منصفا قد يؤدي اىل متييز املزور واالكتشاف احلقيقي فأثرت َّ
واخذت تطارح خلدي.
وبينام كنت مشغولة بالتنقيب عن احلوادث الواقعة يف عهد خالفة ايب احلسن

عيل بن ايب طالب اذ عثرت عىل صحف شتى من الكتاب فالحظت انطباقها عىل
نصوص املؤرخني القدماء.

فقلت لنفيس ان وثقنا هبؤالء املؤرخني وقبلنا ما ذكروه لنا فلم ال نعترب هذه

الصحف من احلقيقي ايضا؟

وتساءلت يف نفيس :مل ال أحاول دراسة ما يف الكتاب؟ فلو ثبتت صحة جزء منه

عىل االقل لكان ذلك نجاحا يف العثور عىل شاهد كبري يف النثر العريب يعد الثاين بعد

القرآن الكريم.

فرشعت يف دراسة الكتاب مبارشة واذ ذاك علمت ان مشكلة صحته قد شغلت

اذهان علامء املسلمني من قبل وان اجلدال والنزاع كان قد قسمهم اىل ثالثة فرق.

فكان فريق يدافع بحامسة عن صحة نسبة الكتاب اىل االمام عيل وال جييزون

حماولة اجلدال يف امر صحته وفريق ال يعرتف اال بصحة جزء منه وفريق بت يف عدم

صحة الكتاب بارسه ويعتربه خمتلقا.

ثم اطلعت عىل بحث اجراه باللغة الفرنسية احد علامء املسلمني حديثا .غري اين

ال بد ان ارصح بعدم قبويل ألسلوبه الذي خيتلف عن اسلوبنا معرش املسترشقني،
وحتى لو وجدنا فيه مالحظات تقتبس ألمهيتها ودقتها.

ثم وضعت الكتاب امامي وقمت برتمجته .الن عملية الرتمجة هي حيلة تساعد
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الباحث عىل فهم فكرة املؤلف االجنبي وخصوصا ان كان النص معقدا فإهنا جترب

عىل التعمق.

غري اين قد اخطأت يف بادئ االمر :فلقد اعتاد كل مصنف ان يستهل موضوعه

بمقدمة كام اعتاد كل قارئ امهاهلا وعدم االلتفات اليها .وكنت من بني هؤالء

الذين امهلوا مقدمة كتاب هنج البالغة يف بادئ االمر ،ولنا اآلن ان نسلك سواء
السبيل معا ونحلل هذه املقدمة.

ولكن قبل ان نبدأ استأذن حرضاتكم يف فتح قوس :لقد اخربنا ابن خلكان

عن اختالف اآلراء حول من مجع كالم االمام هل كان الرشيف الريض ام الرشيف
املرتىض؛ غري ان الشك يف اجلامع ال مربر له فلقد كان اجلامع بال شك هو الرشيف

الريض وليس اخاه الرشيف املرتىض .وسوف اعرض هذا وابسطه يف مقالة

سأنرشها عام قريب ان شاء اهلل تعاىل ،ولذا سوف ال اقصد من ذكر اجلامع اثناء
حديثي سوى الريض.

فلنقفل القوس ولنعد اىل مقدمة الكتاب .فالرشيف الريض .وهو الشاعر

املشهور ،االديب املأثور عاش يف النصف الثاين من القرن الرابع للهجرة .ذكر
يف سابقة الذكر انه قد ابتدأ يف عنفوان شبابه يف تأليف كتاب يف خصائص االئمة
يشتمل عىل حماسن اخبارهم وجواهر كالمهم غري انه ما اتم من هذه اخلصائص

سوى ما خيص امري املؤمنني عيل بن ايب طالب فجاء يف اخرها فصل يتضمن حماسن
ما نقل عنه من الكالم القصري دون اخلطب الطويلة والكتب املبسوطة فاستحسن

مجاعة من اصدقائه ما اشتمل عليه هذا الفصل املذكور معجني ببدائعه متعجبني

من نواصعه فسألوه ان يؤلف كتابا حيتوي عىل املختار من كالم امري املؤمنني يف
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مجيع فنونه ومتشعبات غصونه من خطب ومواعظ وآداب علام أن ذلك يتضمن

من عجائب البالغة وغرائب الفصاحة وجواهر العربية وثواقب الكلم الدينية
والدنياوية ما ال يوجد جمتمعا يف كالم وال جمموع االطراف يف كتاب الخ.

فأجاب الريض مسالة هؤالء معتمدا تبيني عظيم قدر امري املؤمنني يف هذه

الفضيلة فلنستخرج اآلن زبدة ما ذكر.(((...

ما كان مراد الريض من تأليف كتابه هذا؟
أوالً :كان غرضه ان جيمع نبذا .وما اهتم بجمع كل ما نقل عن ابن ايب طالب

فإننا نجد خطبا ورسائل منسوبة اليه يف بطون كتب اخرى فإذن قد اخطأ من قال

ان كتاب هنج البالغة يضم كل ما نقل عنه.

ثاني ًا :مل يكن غرض الرشيف الريض اال تأليف جمموعة للفصاحة العلوية ويؤيد

هذا عنوان الكتاب نفسه (هنج البالغة) كام تشري اىل ذلك بعض العبارات التي

تيل ما خلصناه من املقدمة يذكر فيها اجلامع انه قد امجع عىل اختيار حماسن اخلطب
فمحاسن الكتب ثم حماسن احلكم واآلداب وان الغرض من هذه العملية هو ان
يورد النكت واللمع ال التتايل والنسق.

وهبذه الكيفية قد خطط الريض حدود عمله ،اذ ليس بمجموعة نصوص االمام

تتخذها الشيعة اساسا ملبادئهم املذهبية ومطامعهم السياسية ،كال بل هو كتاب اديب

حمض.

ولو قمنا فيام بعد بمطالعة صحائف الكتاب لوجدنا يف طيه من االدلة ما يزيد
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وضوحا يف ان اجلامع قد اقتطف ما طاب له سواء كان ذلك من الطويل او القصري
او االقرص بحيث ال يكون خارجا عن حدود عمله وحيز غرضه فقد نرى كل

قطعة من هذه املقتطفات متوجة بأحد هذه العناوين وهي (من خطبة له (عليه
السالم)) او (من كالم له (عليه السالم)) الخ كام نراها متمنطقة الوسط بقول

اجلامع( ..ومنها) او (ومنه) وذلك بعد سطور معدودات من القطعة نفسها.

و اخري ًا قد الحظ ابن ايب احلديد الشارح املشهور قطعا قدمت كقطع ذات

عنرص واحد وهي يف احلقيقة مركبة من عنرصين او اكثر ثم قال ان اجلامع قد
ذهب اىل ذكر البليغ من كالم امري املؤمنني وال غري .فكانت كلمة الشارح للجامع

كتزكية(((.

أكان كشف النقاب عن كل هذا امرا رضوري ًا؟
نعم كان رضوريا ألنه بمساعدة ما ذكرته قد نستطيع معرفة سبب غرابة هذا

الكتاب وغموض بعض مواضيعه.

ان العرص الذي عاش فيه الريض هلو القرن الرابع للهجرة ومما عرف عن أدباءه

اهنم كانوا يتسابقون اىل النسق ودقة الصناعة والزخرفة اكثر من التفاهتم اىل اشباع

املوضوع .ذلك القرن شاهد موكب النثر املزخرف اثناء سريه يف طريق االنتصار.

فبهذا قد اتضح لنا السبب الذي محل مؤلفنا عىل مجع وثائق لغوية عتيقة غنية

بزخارف البالغة وعجائب الفصاحة ان ذلك هلو املبدأ الذي حتكم يف كتاب هنج

البالغة وسيطر عليه ،هو العثور عىل رشيق االسلوب ومجيل الصيغة وغريب
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املفردات ونادر اجلمل وبديع املجاز.
سبق ان نوهت بغرابة الكتاب وربام ظن بعض حرضاتكم اين مل انصف ،فام هي

عالمات تلك الغرابة؟

ان عدم وجود ترتيب وتعقيب اول ما ،يالحظ اللهم اال ما كان من فصل

اجلامع للخطب عن غريها كالرسائل واحلكم ،ففي هذا انه لرتب وعقب .وما

سوى ذلك فكان ممزوجا؛ فقد مزج طويل انبذ بقصريها واقرصها كام مزجت
السياسة بالوعظ والوصف .كذا مل يلتفت اجلامع اىل سابقية احلوادث .فمخاصمة
امري املؤمنني ألعدائه قد سبقت مثال رثاءه لفاطمة الزهراء حني دفنها وهلم جرا.

وقد ذكر يف آخر الكتاب ان الريض انتهى من مجعه سنة اربعامئة للهجرة ثم

توفاه اهلل سنة ست واربعامئة واشتغل خالل هذه السنوات الستة االخرية بام قد
وكل اليه من املناصب فتساءلت عام اذا كان الكتاب قد ُأتم عند مماته ام ال .فلننقل
االن اىل بحث الكتاب من الباطن بعد ان فحصناه من الظاهر.

ذكرت ان ابن خلكان قد شك فيمن مجع الكتاب .غري اين مل اذكر انه أضاف اىل

ذلك الشك خمربا عن اهتام علامء وقتئذ لصحته (صحة نسبته اىل امري املؤمنني) (فقد

قيل انام الذي مجعه ونسبه اليه هو الذى وضعه واهلل اعلم).

فتبني ان اعظم الشكوك هو الشك يف صحة نسبته وخاصة من اهل السنة قد

وقع.

واما الشيعة فقد امجعوا عىل صحته بتاممه او اعرتفوا عن غري رىض بوجود

بعيل وقد ترسب ذلك اىل هنج البالغة بقدر اىل احلديث
املدسوس فيه مما ال صلة له ّ
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لرشيف.
فلنفتح الكتاب ونستهل قراءته :احلمد هلل الذي يبلغ مدحتَه القائلون .وال

اهلمم .وال
ْ
حيص نَعامءه العادون .وال يؤدي حقه املجتهدون .الذي يدركه ب ْعد ْ

يناله َغ ْوص الفطن .الذي ليس لصفته حد حمدود .وال نعت موجود .وال وقت
معدود وال اجل ممدود...الخ.

رمحاك ريب قد بدأ الشك يترسب الينا ايضا ويرسي يف قلوبنا .فام اوقع هذا

السجع وما اضبطه.

فلنواصل قراءتنا :اول دينه معرفته .وكامل معرفته التصديق به وكامل التصديق

به توحيده .وكامل توحيده االخالص له .وكامل اخلالص له نفي الصفات عنه.

لشهادة كل صفة اهنا غري الصفة .فمن وصف اهلل سبحانه فقد قرنه .ومن قرنه فقد
جزأه...الخ.
ثنّاه .ومن ثناه فقد ّ

عيل؟ كال ،ان هذه القطعة الكالمية يف توحيد اهلل مل
أهذه القطعة شهدت عهد ّ

ُتلق يف عهده مطلقا وما ولدت اال بعده غري ان ما قرأناه هو اول ما يف الكتاب فقد
نعتربه كمقدمة اضيفت اىل االصل فيام بعد .فلنرتك هذا ونقرأ قطعة اخرى:

احلمد هلل الذي مل يسبق له حال حاال .فيكون اوال قبل ان يكون آخرا ،ويكون

ظاهرا قبل ان يكون باطنا...الخ(((.

فام اكثر االفكار الفيلسوفية يف هذا القطعة ولنقرأ نبذة اخرى:
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وبسطتم يدي وكففتُها .ومددمتوها فقبضتُها .وتداككتم عيل َ
تداك االبل اهليم

ووطىء الضعيف
عىل حياضها يوم ورودها حتى انقطعت النعل .وسقط الرداءُ .
وبلغ من رسور الناس بيعتهم اياي ان ابتهج هبا الصغري .وهدج اليها الكبري.

وحتامل نحوها العليل .وحرست اليها الكعاب.

فاين السجع هنا؟ اللهم اال ما كان عفوا عن غري قصد مما ال يعرف النسق

واملبالغة بحال وما وجد يف هذه القطعة سوى وصف بسيط ومل ال نرصح بقدم مثل
هذه القطعة؟ فربام صحت ايضا نسبتها اىل االمام عيل .مل ال؟

قد تشيع بعض الباحثني ومنهم نفس الشارح ابن ايب احلديد لوحدة االسلوب

(اسلوب الكتاب من اوله اىل آخره) اما رأيي فهو عدم وحدة االسلوب.

فاصغوا اىل هذه القطعة التالية التي يقرأها الدكتور (روستكو) نيابة عني:

اواذي امواجها
مور امواج مستفحلة ،وجلج بحار زاخرة تلتطم
ّ
كبس االرض عىل ْ

وتصطفق متقادفات اثباجها وترعو زبدا كالفحول عند هياجها ،فخضع مجاح

املاء املتالطم لثقل محلها ،وسكن هيج ارمتائه اذ وطئته بكلكلها ،وذل مستخذيا اذ

متعكت عليه بكواهلها فاصبح بعد اصطخاب امواجه ساجيا مقهورا ،ويف َحكَمة

ُ
ور ّدت من نخوة بأوه
الذل منقادا اسريا وسكنت االرض
ّ
مدحوة يف جلة تيارهَ ،
واعتالئه وشموخ انفه وسمو غلوائه وكعمته عىل ُك ُظة جريته فهمد بعد نزقاته
وحل شواهق اجلبال
ولبد بعد زيفان وثباته وملا سكن هياج املاء من حتت اكنافها َ ْ

ُ
وفرقها يف سهوب بيدها
الش ّمخ عىل اكتافها ّ
فجر ينابيع العيون من عرانني انوفهاّ ،
الشم من
واخاديدها وعَدَ َل حركاهتا بالراسيات من جالميدها وذوات الشناخيب ّ

صياخيدها وسكنت من امليدان لرسوب اجلبال يف قطع اديمها وتغلغلها مترسبة يف
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حبوبات خياشيمها وركوهبا اعناق سهول االرضني وجرائيمها وفسح بني اجلو
بينها واعد اهلواء متنسام لساكنها وأخرج اليها اهلها عىل متام مرافقها ثم مل يدع

ُج ُرز االرض التي تقرص مياه العيون عن روابيها وال جتد جداول االهنار ذريع ًة اىل
الف غاممها بعد
بلوغها حتى أنشأ هلا ناشئة سحاب ُ ْتيي مواهتا وتستخرج نباهتاّ ،
افرتاق ملعه وتبا ُين قزعه حتى اذا متخضت جلة املزن فيه والتمع برقه يف كففه ،ومل

اسف ْه ْيدب ُه
سحا متداركا قد
ّ
ينم وميضه يف كنهور ربابه ومرتاكم سحابه ،ارسله َّ
متريه اجلنوب درر اهاضيبه ودقع شآبيبه...الخ.
واظنكم توافقوين و َمن حكم عىل حداثة امثال هذه القطعة إلحكام صناعتها

ودقتها.

يقول ناكرو النسبة :ان الطريقة العددية يف رشح املسائل كتقسيم الفضائل

والرذائل اىل عدة عنارص مل يلتفت اليها ادباء الصدر االول ويف كتاب هنج البالغة
امثلة عديدة هلذه الطريقة واذكر منها قوله:

االيامن عىل اربعة دعائم عىل الصرب واليقني والعدل واجلهاد والصرب منها عىل

اربع شعب...الخ.

يشم منه ريح ادعاء صاحبه علم الغيب
ثم يقول ناكرو النسبة ان يف الكتاب ما ّ

وان اعتقدت الشيعة يف اهلية االمام لعلم الغيب ,فأهل السنة افردوا اهلل بذلك

بدليل ما ورد يف القرآن (ال يعلم الغيب اال اهلل) فلقد قرأت هذه التنبؤات فوجدهتا

يف غاية من الغموض فتساءلت عام اذا كانت تنبؤات حقا ام ال.

وبام قد سبق من االمثلة والكالم قدّ ُمت اليكم احلجج االساسية التي كانت يف
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متناول املتنازعني.
وعند وصولنا اىل هذه النقطة من كلمتي لعل احدكم يقول يف نفسه :لقد جاءت

هذه املحارضة بأشياء قد عرفناها من قبل ،فام تقصد؟

فجوايب عىل حرضة املتسائل هذا :اين قد حرضت ال طرح شيئا جديدا عىل

بساط البحث وذلك العتقادي ان العميل الذي قمت به مل يقم به احد سواي فقد
استخرجت من الكتاب كل ما حيتوي عليه من املواضيع السياسية املتعلقة باحلوادث

التارخيية ثم ترمجتها فأدرجتها حسب التسلسل التارخيي ثم درستها .فهذا عمل قد

تبينت يل امهيته وان مل امتمه حتى اآلن .ألنه مكنني من اجياد بعض املالحظات مثال:
اول يشء الحظته ان الذي يرجع اىل اقدم عهد من حياة ابن ايب طالب ما هو

اال القليل النادر وهذا ان مل يكن بمقدار حجة تامة عىل صحة النسبة فقد يكون شبه

حجة عىل االقل .ألنه لو اراد احد تزوير هذه الوثائق لقام بتزوير كل ما انطوى عليه

عهد االمام .وانام كثرة ما ورد من قطع تتعلق بام حصل بعد ان بويع له باخلالفة تدل

عىل ان اهتامم الناس بحفظ كالمه نشأ ونام حسب ارتفاع منزلته.

ويل ان اقول ايضا :ان ترتيب املقتطفات حسب تسلسل التاريخ قد جعلني

أسقط بعضا من تعاليل َمن ذهب عىل عدم الصحة القائلني :وكيف يمكن وقوع

عيل؟
الطعن يف بعض صحابة رسول اهلل بام ال يليق من مثل االمام ّ

وقالوا :لو ان عل ّيا مل يستحسن كيفية بيعة من سبقوه باخلالفة .كام ورد يف اخلطبة

املسامة بالشقشقية .فكيف له ان يمدح عمر بن اخلطاب ويتغاىل يف رفعة شانه كام

ورد يف خطبة اخرى ،فإذن تضاد هذه املقتطفات ،مما حيرضنا عىل الشك يف صحتها،
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ولكن ،اهيا السادة ،الزمان وتطوراته هي حقيقة واقعية وال بد للباحث من ان يقدر

تغري الظروف فيجب فحص مقتطفات هنج البالغة بعد ان وضعت مسلسلة حسب
تطورات احلوادث التارخيية اعني بعبارة اخرى ان عل ّيا بعد ان بويع له باخلالفة
وبعد ان اضطر اىل مواجهة معارضيه بحد السيف متكن من الترصيح بام كان كامنا

يف نفسه او بام مل يتكون يف باله قبل.

ثم من املعروف النزاع السيايس قد يدفع اىل العنف لفظا ّ
وخطا وقد اخربنا

املؤرخون من العرب عن مقدار االهواء التي انطلقت من عقاهلا يف عهدي خالفة

وعيل وقد وصلنا ما حفظوه لنا من الوثائق وان اختربنا تلك النبذ عىل ضياء
عثامن
ّ
التاريخ فيتالشى التضاد يف الواقع وعندما عاودت قراءة هذه النبذ درسا تبني يل
جليا ما قد احسست به اثناء رساديت االوىل وهو رجوعها اىل عهد قديم جد ًا.

فإن وجدنا بعض مجل تثري الشك يف قدمها فمن املحتمل ان تكون من التحشية

وهذا ال جييزنا عىل رد القطعة بارسها باعتبارها مستحدثة.

وقد رصح جرجي زيدان بان املقتطفات السياسية يف كتاب هنج البالغة ترجع

اىل عيل غري انه مل يربز ادلة عىل صحة ما تبني له .ثم من ذوات االمهية ان ما يتوسم

بالطابع الشيعي من النصوص يف هنج البالغة وهذا القليل النادر – هلو من املبهم
الغامض ،ولعل سبب هذا هو اهتامم اجلامع بعرض الفصيح كام ذكرنا ،غري اين
اعتقد انه من داع آخر ،وهو قدم املقتطفات نفسها.

قد الحظ الباحث احلديث الذي اومأت اليه بان الكتاب يضم قطعا تنطوي

عىل اراء تتامشى مع اراء االمامية واالسامعيلية واهل السنة وغريهم ثم قال «ان
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وما الذي يستنتج من هذا القول ال بد ان يستنتج منه ان القطع التي تضم مل تتكون

يف عهد عيل وما انشقت وتفرعت اال فيام بعد فكأنام كانت لبا ثم نمت وتطورت
ومتيز بعضها عن بعض وضبطت .لذا نجد ان اآلراء املوجودة يف هنج البالغة ال

تسن اجتاها معينا ألهنا سابقة لتكوين املذاهب نفسها.

واالسلوب الذي جيب ان يتخذه نقاد التاريخ هو اعتبار اآلراء وقت حدوثها

وعدم تطبيق ما حدث فيام تأخر عىل ما وقع فيام تقدم.

ومما ينبغي علينا ان نذكره هو ان الريض كان شيعيا يعيش يف عهد بني بويه وهم

ايضا من الشيعة وكان بأيدهيم مقاليد االمور باستئثارهم عىل اخللفاء انفسهم ولذا

كان يف وسع الريض ادراج ما يتامشى مع قومه مذهبا ومطمعا ولكنه مل يفعل وملاذا
مل يفعل؟

ألنه رجل نزيه وما وجده منقوال عن االمام من ترصحيات سياسية انام كانت

بصيغة التخصيص .وألمانته ونزاهته تعفف عن تبديله وادراج ما يريض قومه فيه.
ويمكنكم ان تسألوين عن الثقة التي بيني وبني الرشيف الريض وعن سببها

وهي ختالف وجهة شك ابن خلكان وعادة بعض الرواة من العرب فيام مىض وهي

تأليفهم للشعر وتنميته اىل بعض شعراء اجلاهلية مثال .كام اهنم خيتلقون االحاديث
حسب شهواهتم ثم ينسبوهنا اىل رسول اهلل .نعم لقد كان كذلك حقا غري انه كان

دائام لغرض ما(((.

 .1جملة الفكر التونسية ،العدد ( )٢السنة .١٩٥٨
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ما هو غرض الرشيف الريض؟
سأقص عليكم بعضا من خصائصه التي هبا يمكنكم احلكم لشخصيته:
كان الريض ينحدر من ساللة علوية كريمة تنتمي اىل االمام السابع اال

وهو(موسى الكاظم) (عليه السالم)وهذا من جهة ابيه واما نسبه من جهة امه
فكان علويا ايضا وكان احد اجداده ملكا يف القوقاز.

فلقد استلم الريض ما كان بيد والده من املناصب رغم حداثة سنه وصغره عن

اخيه املرتىض .فكان نقيب الطالبيني وناظر املظامل وامري احلج وكرمه هباء الدولة
البوهيي ورفع منزلته فأحتفه بأنبل االلقاب كام صاحبه واخلص له اخلليفتان الطائع

والقادر.

وحاصل هذا ان الريض قد وصل اىل اعىل القمم فتمكن من نظم هذه االبيات:
عطفــا امري املؤمنني فإننا

يف دوحة العلياء ال نتفـرق

ما بيننا يوم الفخار تفاوت

ابدا كالنا يف العالء معرق

اال اخلالفة رشفتك فإنني

انا عاطل منها وانت مطوق

فرد عليها اخلليفة بقوله :عىل رغم انف الرشيف وكان الريض ثريا وحتمله لنفقات

دار العلوم التي اسست يف بغداد دليل عىل ثروته .وكان مشهورا لنبوغه يف الشعر.
امل يذكر معارصه الثعالبي انه (الريض) اشعر الطالبيني وربام اشعر قريش؟ وكان

معززا بكثرة االتباع واالصحاب .أال يدل عىل ذلك بقاؤه يف املناصب رغم
اضطراب اآلونة؟
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غري ان الذي اريد احياءه هو علو مهته وحرصه عىل استقالل ذمته وآرائه فانه مل

يقبل صالت من احد حتى من بني بويه .وملا خلع هباء الدولة اخلليفة الطائع عنفا

جتارس الريض عىل اظهار حزنه وذم السلطان وما اجرسه عندما رثى اخلليفة بعد

وفاته باحلبس اذ كان الظامل هو هباء الدولة حاميه وكان حريصا عىل تنفيذ ما كان

عليه من الواجبات وكان يوصف باإلفراط يف عقاب املذنب من اهله وله حكايات
يف ذلك منها ان امرأة علوية شكت اليه زوجها وكان مقامرا فامر الريض برضبه

مئة جلدة .فصاحت املرأة يتم اوالدي فأجاهبا بقوله :اظننت ان افعل به كام يفعل

املؤدب مع اطفاله؟

اذن كان الريض قادرا غنيا اعتىل قمة الشهرة لنبوغه الشعري ،رقيق احلس كريم

اخللق .ال يشف عنه اي غرض سيايس مما قام بجمعه يف كتابه بل بالعكس فقد نجد

فيه ما خيالف اراء الروافض الذين ينتمي اليهم الريض بعينه واضف اىل هذا ان

كثريا من النصوص التي اقتطفها كانت معروفة يف بيئته وحينه .فهل كان يف ارادته
واستطاعته ان يبدل شيئا منها؟ كال ،ثم هناك تغريات كثرية يف النصوص التقطها
الريض ودوهنا .وألي داع كانت هذه املشقة؟

اين ألرى رس مسألة هنج البالغة كامنا يف مجلة قصرية تُقرأ يف مقدمة الريض

حيث يتكلم عن كتابه االول يف خصائص االئمة فقد اخربنا انه مجع حماسن ما نقل

عنه عليه السالم من الكالم القصري.

اي يقف؟ اذ
اذن مجع الريض ومل ينتقد ولو اخذ ينتقد ما تواتر النقل فيه فعىل ّ

تيرست التحشية وخاصة يف السجع .فان اجلملة تدعو اختها واالسم يدعو ما يرادفه
والنعت يبقى عىل خشونته ان انفرد فيسعى اىل هتذيب نفسه بام يوافق طبعه فقد اندفع
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الرواة اىل تنميق النصوص الصحيحة او القديمة بتنوعات ابتدعوها واستعذهبا
اجلمهور ومن اعرس االمور القيام بتمييز صحيح النسبة او العتيق مما زيد عليه.

وان كنت اعتقد ان يف استطاعتي القيام هبذه العملية فيام خيص اجلزء السيايس

وذلك بمساعدة الرجوع اىل ما نعرفه من احلوادث التارخيية فالباقي من الكتاب

اس ّلمه اىل من هو اقدر مني عىل تلك املهمة مقترصة عىل االشارة اىل مبدا واحد وهو
كل رواية هي صحيحة بصفة عامة حتى يتبني اهنا باطلة( .ال تبتسموا من بساطة هذا

املبدأ فانه من ا ُملودة ان يشك يف بادئ االمر ثم يفتش عن احلجج لتثبيت الصحة).

جيرب عىل حذف صحف كثرية من كتاب
وبتطبيق املبدأ املذكور ارى ان الباحث ْ

هنج البالغة رغم ملوسته وخصوصا املطول منه .ثم بعد احلذف يبتدئ ذلك العمل
الدقيق الذي ال متامه ال بد من معرفة عميقة بالنثر العريب وتطوره دراسة وذوق ًا وقد

سبق انه مما خرج من وسعي ويف اثناء العمل لن ينْسى يشء مهم جدا وهو ان شهرة
فصاحة وبالغة امري املؤمنني عيل بن ايب طالب ال ُيثبتها تواتر االخبار فحسب بل

كانت تُركّز عىل نصوص دارت بني االدباء وكفى بنا شهيدا ما حكى اجلهشياري

عن عبد احلميد الكاتب الشهري يف اواخر عهد بني أمية احد واضعي فن الرسائل
العريب وما حيكى عنه هو انه ابتدع اسلوبه بام درسه من بليغ ابن ايب طالب كام ان

ابن نباتة ذلك اخلطيب الذي شاعت شهرته لنبوغه يف اخلطابة قد اكتفى خطب

عيل واخذ منها ،اذن مل تكن شهرة فصاحة عيل توسيعا لإلعجاب به لكونه ابن عم
ّ
رسول اهلل وسابقيه يف االسالم وجهاده وامامته للمسلمني بل كانت اعجابا نشأ من
وثائق تدرس وتقتدى.

فحري ان جيتهد يف اكتشاف ما يف هنج البالغة من النصوص القديمة .هذه
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النصوص التي يف استطاعتها ان تزود اآلداب العربية بأثمن الوثائق واعظم
الرباهني .بجانب القرآن العظيم .عىل مقدرهتا وثروهتا ونضوجها السابق لعهد

اختالط العرب بغريهم من االمم.

و باخلتام اضيف اىل ما قد قلت :انه عىل الباحث أال يقيس ما جيده يف كتاب

هنج البالغة من االفكار واآلراء املتداولة يف املدينة ملا كانت املركز السيايس لسكان
جزيرة العرب فقط بل عليه ان يقيسها عىل بيئة املدينة التي ضمت عليا يف نضوجه
اعني يف الوقت الذي اصبحت فيه املدينة عاصمة دولة كربى؛ فلقد حتولت بيئتها

وتغريت عام كانت عليه واتسعت االفكار بفضل التحنيك الديني والسيايس
والعسكري فال عجب اذن من وجود اراء جديدة وافكار فريدة الن ذلك وليد

تلك الزالزل وذلك الضجيج التي عرفها اهل املدينة مدة زادت عىل ربع قرن تلك
هي الفرتة التي بني البعثة ووفاة ابن ايب طالب(((.

إن كالم املسترشقة اإليطالية طويل جد ًا ،وهو حيتاج إىل وقفات كثرية جد ًا

ملقاطع مهمة قد تعرضت هلا ،لكن وحتى ال يكون الكتب ككتب رشح املتون،
وكتب احلوايش الكثرية ،سنرتك كامل كلامهتا للقارئ لكي حيللها ،ويركز عىل

موارد االنصاف منها لكتاب هنج البالغة ،وايراها أقول من شكك بالكتاب ،ثم

تعرضها جلامعه وهو (الرشيف الريض) ،فهي قد تناولت املوضوع من كل جوانبه،
وبحثها هذا يصلح أن يفكك ويستفاد من مطالبه يف رسم أسس بعض القراءات
االسترشاقية املنصفة.

 .1جملــة الفكــر التونســية ،العــدد ( )٢الســنة  ،١٩٥٨هنــج البالغــة (بحــث) ،املســترشقة لــورا فيتشــيا
فاليــري ،ص 211ـ  ،230ويراجــع لذلــك ايضــ ًا :موقــع هنــج البالغــة WWW. BALAGHAH.NET
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اخلامتة

قال تعاىلِ :
ك َف ْل َي َتنَا َف ِ
ك َو ِف َذلِ َ
﴿خت َُام ُه ِم ْس ٌ
ون﴾ (املطففني.)26 :
س ا ُْل َتنَافِ ُس َ

يف هناية هذا البحث فإن لنا بعض التمنيات التي نسأل من اهلل تعاىل أن يوفق هلا
القائمني عىل خدمة تراث أهل البيت (عليه السالم) عموم ًا ،وتراث أمري املؤمنني
(عليه السالم) واملتمثل بكتاب (هنج البالغة) خصوص ًا والتي منها:

1ـ االهتامم اجلاد والعميل بكتاب (هنج البالغة) وعلومه ،إذ أن يف هذا السفر اخلالد
علوم ًا مجة ال تقف عند اجلانب اللغوي والبالغي فقط.
2ـ ترمجة تراث أهل البيت (عليهم السالم) إىل اللغات العاملية احلية ،والذي يمثل
منطق االعتدال والتآخي يف قبال خطابات التكفري والتهميش التي يطلقها من
يتسرت باإلسالم .مركزين عىل وصايا أمري املؤمنني (عليه السالم) يف كتاب (هنج

البالغة) والتي حتمل أرقى املعاين اإلنسانية كوصيته إىل ولده احلسن (عليه

السالم) ،وكعهده إىل مالك األشرت (رضوان اهلل عليه).

3ـ نرش ثقافة قراءة هذا السفر اخلالد عند مجيع رشائح املجتمع ،من فه ٍم ملعانيه
ٍ
ٍ
تسابق حثيث وذايت إىل ذلك ،يربز هويتنا يف اإلنتامء إىل أمري
وحفظ خلطبه ،يف
املؤمنني (عليه السالم).

4ـ إدخال هذا الكتاب العظيم ضمن املناهج الدراسية ليبدأ تدريسه تدرجيي ًا من
املرحلة االبتدائية وصوالً إىل الدراسات العليا بال انقطاع يف إي مرحلة من
املراحل الدراسية ضمن جدول معد لذلك ـ تصاعدي ًا ـ ،وإن كان وال بد أن

نبدأ بأضعف اإليامن ،فلنبدأ باملدارس واملعاهد والكليات اإلسالمية اخلاصة
كخطوة أوىل ،إذ أن من بادر للخري مل يعدم التوفيق.
و احلمد هلل رب العاملني
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بغــداد ،ط2011 ،1م.
 -11التفكــر فريضــة إســامية ،عبــاس حممــود العقــاد ،منشــورات املكتبــة العرصيــة ،صيــدا ـ
لبنــان ،دون تاريــخ.
 -12الدراســات العربيــة واإلســامية يف اجلامعــات األملانيــة ،رودي بــارت ،ترمجــة :مصطفــى
ماهــر ،املركــز القومــي للرتمجــة ،القاهــرة ـ مــر ،ط2011 ،1م.
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 -13الــدور الريــادي لإلمــام الصــادق (عليــه الســام) يف تدويــن العلــوم ونرشهــا ،ليــث
العتــايب ،العتبــة العلويــة املقدســة ،ط2014 ،1م.
 -14الشــيعة يف املــرق اإلســامي :تثويــر املذهــب وتفكيــك اخلريطــة ،عاطــف معتمــد عبــد
احلميــد ،دار هنضــة مــر للطباعــة والنــر ،القاهــرة ـ مــر ،ط2013 ،1م.
 -15العلامنيــة والعرصانيــة :دراســة يف ضــوء األســس الفلســفية واالجتامعيــة ،طيبــة
ماهــروزادة ،تعريــب :عبــد الرمحــن العلــوي ،دار اهلــادي ،بــروت ـ لبنــان ،ط 2006 ،1م.
 -16الغديــر (موســوعة الغديــر يف الكتــاب والســنة واألدب) ،الشــيخ عبــد احلســن األمينــي
(ت 1390هـــ) ،حتقيــق :مركــز الغديــر للدراســات اإلســامية ،بــروت ـ لبنــان ،ط،1
1425هـ .
 -17القــرآن بحــث ودراســة ،ســهيل قاشــا ،دار العــارف للمطبوعــات ،بــروت ـ لبنــان ،ط،1
2001م.
 -18القــرآن وكفــى مصــدر ًا للترشيــع اإلســامي ،أمحــد صبحــي منصــور ،االنتشــار العــريب،
بــروت .لبنــان ،ط2009 ،1م.
 -19املسترشقون ،نجيب العقيقي ،دار املعارف ،القاهرة .مرص ،ط1964 ،3م.
 -20املنقــذ مــن الضــال واملوصــل إىل ذي العــزة واجلــال ،ابــو حامــد الغــزايل (ت 505هـــ)،
دار األندلــس للطباعــة والنــر ،بــروت .لبنــان ،ط.6
 -21النصائــح الكافيــة ملــن يتــوىل معاويــة ،حممــد بــن عقيــل بــن عبــد اهلل بــن عمــر بــن حييــى
العلــوي (ت 1350هـــ) ،تقيــق وتدقيــق :غالــب الشــابندر ،راجعــه :عــي اخلطيــب ،دون
طبعــة ،دون تاريــخ.
 -22أيــن ســنة الرســول ومــاذا فعلــوا هبــا ،املحامــي األردين أمحــد حســن يعقــوب ،مركــز
األبحــاث العقائديــة ،قــم ـ إيــران ،ط1425 ،1هـــ .
 -23بحــار األنــوار اجلامــع لــدرر أخبــار األئمــة األطهار ،حممــد باقر املجلــي (ت 1111هـ)،
مؤسســة األعلمــي للمطبوعات ،بريوت .لبنــان ،ط1425 ،1هـ .
 -24تاريــخ األدب العــريب ،كارل بروكلــان ،ترمجــة :عبــد احلليــم النجــار ورمضــان عبــد
التــواب ،دار املعــارف ،القاهــرة ـ مــر ،ط1977 ،5م.
 -25تاريــخ الدولــة اإلســامية مــن ظهــور اإلســام إىل هنايــة الدولــة األمويــة ،يوليــوس
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فلهــاوزن ،ترمجــة :عبــد اهلــادي أبــو ريــد ،دار بيبليــون ،بــروت ـ باريــس ،ط2010 ،1م.
 -26تاريــخ العــرب يف اإلســام ،الدكتــور جــواد عــي (1987 .1907م) ،منشــورات
اجلمــل ،بغــداد ـ بــروت ،ط2008 ،1م.
 -27تاريــخ الفلســفة اإلســامية ،هنــري كوربــان ،راجعــه وقــدم لــه :الســيد موســى الصــدر،
دار عويــدات للنــر والطباعــة ،بــروت .لبنــان 2004 ،م.
 -28تاريــخ حركــة االســترشاق :الدراســات العربيــة اإلســامية يف أوربــا حتــى بدايــة
القــرن العرشيــن ،املســترشق االملــاين يوهــان فــوك ،ترمجــة :عمــر لطفــي العــامل ،دار املــدار
اإلســامي ،بنغــازي ـ ليبيــا ،ط2001 ،2م.
 -29ترشيــح رشح هنــج البالغــة البــن أيب احلديــد ،تأليــف :حممــود املــاح ،بعنايــة :ســليامن
بــن صالــخ اخلــرايش ،منشــورات دار اآلل والصحــب ،الكويــت ـ الكويــت ،ط2009 ،1م
 -30تفســر املنــار (تفســر القــرآن الكريــم) ،حممــد رشــيد رضــا (ت 1354هـــ) ،مؤسســة
املنــار ،القاهــرة ـ مــر ،ط1947 ،2م.
 -31تنبيــه األمــة وتنزيــه امللــة ،الشــيخ حممــد حســن النائينــي (ت 1314هـــ) ،تعريــب :عبــد
احلســن آل نجــف ،حققــه :عبــد الكريــم آل نجــف ،مؤسســة أحســن احلديــث ،قــم ـ إيــران،
ط1419 ،1هـ.
 -32حقائــق التأويــل يف متشــابه التنزيــل ،الرشيــف الــريض (ت 406هـــ) ،دار األضــواء،
بــروت .لبنــان1986 ،م.
 -33ســنن الرتمــذي (اجلامــع الكبــر) ،حممــد بــن عيســى بــن ســورة الرتمــذي (ت 279هـــ)،
حتقيــق :بشــار عــواد معــروف ،دار املغــرب اإلســامي ،بــروت ـ لبنــان1998 ،م.
 -34رشح هنــج البالغــة ،ابــن أيب احلديــد املعتــزيل (ت 656هـــ) ،مؤسســة األعلمــي ،بــروت
ـ لبنــان ،ط2004 ،2م.
 -35رشح هنــج البالغــة ،ابــن ميثــم البحــراين (ت 679هـــ) ،قــم .دفــر تبليغــات إســامي،
 1362ش.
 -36رشح هنــج البالغــة ،الشــيخ حممــد عبــده ،دار املعرفــة للطباعــة والنــر ،بــروت .لبنــان،
ط2004 ،4م.
 -37رشح هنــج البالغــة ،صبحــي الصالــح ،دار الكتــاب املــري .القاهــرة ،ودار الكتــاب
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اللبنــاين .بــروت.
 -38رشوح هنــج البالغــة  210رشحـ ًا ،الشــيخ حســن مجعــة العامــي ،مطبعــة وزنكوغــراف
الفكــر ،بــروت .لبنــان ،ط1983 ،1م.
 -39شــيخ املضــرة (ابــو هريــرة) ،الشــيخ حممــود أبــو ريــة (ت  1970م) ،مؤسســة األعلمــي،
بــروت ـ لبنــان ،ط1997 ،1م.
 -40رصاع احلضارات (صدام احلضارات) ،صاموئيل هنتغتون (ت 2008م).
 -41صــوت اإلمــام عــي يف هنــج البالغــة ،الســيد حســن القبانجــي ،مؤسســة إحيــاء الــراث
الشــيعي ،قــم ـ إيــران ،ط1427 ،1هـــ.
 -42ظهــر اإلســام ،أمحــد أمــن ،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،القاهــرة ـ مــر ،ط،1
2012م.
 -43عبقريــة الرشيــف الــريض ،زكــي مبــارك ،مؤسســة هنــداوي للتعليــم والثقافــة ،القاهــرة
ـ مــر ،ط 2012 ،1م.
 -44عقيدة االمام ابن قتيبة ،عيل بن نفيع العلياين ،مكتبة الصديق1991 ،م.
 -45علــم التاريــخ ،الكاتــب واملــؤرخ االنكليــزي :ج .هرنشــو ،تعريــب :عبــد احلميــد
العبــادي ،مطبعــة جلنــة التأليــف والرتمجــة والنــر ،القاهــرة ـ مــر ،ط1937 ،1م.
 -46عــى هنــج حممــد ،كارل إيرنســت ،ترمجــة :محــزة احلاليقــة ،الــدار العربيــة للعلــوم،

بــروت2008 ،م.
 -47عمــدة الطالــب يف أنســاب آل ايب طالــب ،مجــال الديــن أمحــد بــن عــي احلســيني املعــروف
بابــن عنبــة (ت 828هـــ) ،املطبعة احليدريــة ،النجــف األرشف ،ط1960 ،2م.
 -48غوتــه شــاعر أملانيــا األعظــم :جمموعــة مقــاالت ،مجــع :حممــد ســعيد الطرحيــي ،دار
نينــوى ،دمشــق .ســوريا2010 ،م.
 -49فتــن املســلمني ســببها الك ّتــاب واملؤرخــون ووعــاظ الســاطني ،الســيد وايل الزامــي ،دار
املتقــن ،قــم ـ إيــران ،ط2007 ،1م.
 -50فجــر اإلســام ،أمحــد أمــن (ت 1954م) ،كلــات عربيــة للرتمجــة والنــر ،القاهــرة.
مــر ،دون طبعــة ،دون تاريــخ.
 -51يف الفلســفة اإلســامية منهــج وتطبيــق ،إبراهيــم مدكــور ،ســمريكو للطباعــة والنــر،
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1983م.
 -52يف خطى عيل ،نرصي سلهب ،دار الكتاب اللبناين ،بريوت .لبنان ،ط1980 ،1م.
 -53يف نقــد احلاجــة إىل االصــاح ،حممــد عابــد اجلابــري ،مركــز دراســات الوحــدة العربيــة،
بــروت ـ لبنــان ،ط2001 ،1م.
 -54كارل بروكلــان يف امليــزان ،شــوقي أبــو خليــل ،دار الفكــر املعــارص ،بــروت .لبنــان،
ودار الفكــر ،دمشــق .ســوريا ،ط1987 ،1م.
 -55لســان امليــزان ،ابــن حجــر العســقالين (ت 852هـــ) ،مكتبــة املطبوعــات اإلســامية،
ط2002 ،1م.
 -56مائــة كلمــة مــن هنــج البالغــة ،األديــب اللبنــاين أمــن نخلــة ،مطبعــة العرفــان ،صيــدا.
لبنــان1930 ،م.
 -57حممــد املثــل األعــى ،تومــاس كارليــل ،ترمجــة :حممــد الســباعي ،املكتبــة األهليــة ،بريوت.
لبنان ،ط.2
 -58حممــد رســول اهلل ،تأليــف :املســترشق الفرنــي آيتــن دينيــه وســليامن بــن إبراهيــم
اجلزائــري ،ترمجــة عبــد احلليــم حممــود وحممــد عبــد احلليــم حممــود.
 -59حممد يف املدينة ،املسترشق االنكليزي مونتغمري وات (ت 2006م).
 -60حممــد والفتوحــات اإلســامية ،املســترشق االيطــايل فرانشيســكو كربييــي ،ترمجــة :عبــد
اجلبــار الناجــي ،منشــورات اجلمــل ،بغــداد ـ بــروت ،ط2011 ،1م.
 -61حممــد والقــرآن ،املســترشق األملــاين رودي بــارت (1983 .1901م) ،ترمجــة :رضــوان
الســيد ،مؤسســة حممــد بــن راشــد آل مكتــوم ،الــدار العربيــة للعلــوم نــارشون ،بــروت ـ
لبنــان ،ط2009 ،1م.
 -62خمتــر التحفــة األثنــي عرشيــة ،تأليــف :شــاه عبــد العزيــز الدهلــوي ،تعريــب :غــام
حممــد األســلمي ،اختصــار وهتذيــب :حممــود شــكري اآللــويس (ت 1342هـــ) ،حتقيــق:
حمــب الديــن اخلطيــب ،نــر :الرئاســة العامــة إلدارات البحــوث العلميــة واالفتــاء
والدعــوة واالرشــاد ،الريــاض .الســعودية1405 ،هـــ.
 -63مذاهــب التفســر اإلســامي ،اجانتــس جولدتســيهر ،دار بيبليــون ،باريــس ـ بــروت،
ط2010 ،1م.
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 -64مصــادر هنــج البالغــة وأســانيده ،الســيد عبــد الزهــراء احلســيني اخلطيــب ،دار األضــواء،
بــروت .لبنــان ،ط1985 ،2م.
 -65معــارج هنــج البالغــة ،عــي بــن زيــد البيهقــي ،حتقيــق :حممــد تقــي دانــش ،قــم .ايــران،
مكتبــة آيــة اهلل العظمــى املرعــي النجفــي1409 ،هـــ.
 -66موســوعة املســترشقني ،الدكتــور عبــد الرمحــن بــدوي (2002 .1917م) ،املؤسســة
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 -3خمططات االسترشاق ،انور اجلندي ،جملة منار اإلسالم ،العدد  ،7السنة .14
 -4جملة املجمع العلمي السوري ،جملد  ،18ص .270
العدد األول ،ص  82ـ .135
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