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 شكر وتقدير

أتقدم بأجزل احلمد وأجلّ الثناء هللا الواحد األحد الذي وفّقين خلدمة 
ية وأفضل صالة على خامت األنبياء وأهدي أزكى حت ،دينه وتدوين هذا األثر

واملرسلني وأهل بيته الطيبني الطاهرين الذين غمرت بركتهم ربوع املعمورة 
  .وبفضلهم متّ هذا اإلجناز كما يرام ويرجى قاطبةً

كذلك أشكر مجيع األساتذة األفاضل الذين أخذوا بيدي طوال فترة 
ث علمي راجياً هلم العزة دراسيت وأحتفوين بآرائهم القيمة فيما دونته من حب

والسداد من صميم قليب وأخص بالذكر األستاذ املشرف على هذه الرسالة 
مساحة السيد حممد كاظم الطباطبائي واألستاذ املساعد مساحة الشيخ الدكتور 

ةبكلّ إخالصٍ ومود ما يل ما بوسعهما من عونعلي راد اللذين قد .  

ؤول الدراسات العليا يف احلوزة العلمية بقم كما أقدم شكري اجلزيل ملس
  .ا يف مؤازريت كلٌّ حسب استطاعتهوسائر األصدقاء الذين سامهو

 العزيزين وزوجيت الكرمية على ما وال أنسى أن أمثّن مساعي والدي
قدموه يل من نصائح وإرشادات وما حتملوه من عناٍء ومشقّة لتمهيد سبل إمتام 

  . من اهللا العلي القدير أن يطيل يف أعمارهم ويزيد من عزهمراجياً  ه الرسالةهذ
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 خالصة املوضوع

  

البحوث االستشراقية للفكر الذي يتبناه الشيعة قد تواترت بشكلٍ 
ملحوظ يف العقود األربعة املاضية وال سيما بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف 

ذلك املراكز العلمية العلمي ومبا يف إيران، لذلك استقطبت اهتمام مراكز البحث 
  .يف إسرائيل

هو أحد الباحثني الذين  كوهلربغتشرق اليهودي املعاصر إيتان سوامل
جعلوا دراسة التشيع من خمتلف أبعاده حموراً لبحوثهم، ومن هذا املنطلق قام 
بتدوين العديد من الكتب واملقاالت اليت تناولت يف معظم األحيان تأريخ 

أما النقد الذي أُثري حول . ومعتقدام يف إطار رؤية نقدية جدليةالشيعة 
يف خمتلف مؤلّفاته، فهو  شخصية هذا املستشرق ومستواه العلمي ومنهجيته

يسري بطبيعة احلال إىل آثاره اليت دوا حول التشيع، وأبرز مثالٍ على هذه 
وعدم قدرته على  احلقيقة هو عجزه عن طرح صورة واضحة ملعتقدات الشيعة

بسط مواضيع حبوثه بشكلٍ الئقٍ يتناسب مع أصول البحث العلمي املعتربة، 
حيث مل يراعِ اإلنصاف ومل يتجرد عن الرتعة الفئوية، وال سيما عند تناوله 



١٠ 

بعض املواضيع الدينية املثرية للجدل وتشبيهه مذهب التشيع بسائر املذاهب 
اليت يكمل بعضها البعض، ناهيك عن جتاهله واألديان دون أن يكترث بتعاليمه 

 شخصية الكثري من املبادئ األساسية يف هذا املذهب واعتماده على فرضيات
وبالتايل فإنّ دراساته بشكلٍ عام عاريةٌ . ال متت بصلة ُألسس البحث العلمي

من أي موقف منصف يف الدفاع عن الشيعة، بل إنّ منظومته الفكرية قد 
الكامل بشكلٍ يتضاد مع التشيع، لذا فإنّ حمور البحث هنا يدور حول صيغت ب

هذا املوضوع بغية طرح صورة واضحة ملنهجية هذا املستشرق وتقييم مضامني 
  .لٍ جمملٍ وبيان أمهّها بالتفصيلحبوثه من خالل استعراضها بشك

  
ة ، املستشرقون، أحاديث اإلمامية، سنكوهلربغإيتان  :كلامت مفتاحية

  .اإلمامية، التراث الفكري للشيعة

  

***  
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  متهيد
  

  
 

مراكز الدراسات اليهودية، كاجلامعة العربية يف األراضي الفلسطينية احملتلّة 
قد اهتمت بدراسة فكر الشيعة وحتليله وفق منهج حبث باثولوجي، والباحث 

املعاصرين الذين متحورت  - اليهود -هو أحد املستشرقني  كوهلربغإيتان 
دراسام حول تأريخ الشيعة ومعتقدام حيث كانت له نشاطات واسعةٌ على 
هذا الصعيد ودون العديد من الكتب واملقاالت، ومعظم آثاره املميزة تطغى 

  .عليها رؤيةٌ نقديةٌ جتاه الشيعة
 ونظراً لكون نتاجاته أثّرت على منهج البحث العلمي وال سيما بني

آرائه ونقد  املستشرقني الغربيني، فمن الضروري دراستها وحتليلها ملعرفة
  .منهجيتها ومضامينها

 

بالنسبة إىل سنة اإلمامية وما هي  كوهلربغما هو واقع رؤية إيتان  -
  املؤاخذات اليت ترد عليها؟ 



١٢ 

ي لدى الشيعة من حول التراث احلديث كوهلربغما هي آراء إيتان  -
  حيث املضمون والسند وفقه احلديث؟ 

يف التعامل مع أحاديث  كوهلربغما هي أهم ميزات منهجية إيتان  -
  الشيعة؟ 
  ومنهجيتها؟  كوهلربغما هو النقد الوارد على مضمون آثار إيتان  -

 

لغة اعتمد الباحث يف هذا الكتاب على بعض املصادر املدونة بال
املترمجة اليت تتمحور  كوهلربغاملستشرق إيتان  اإلجنليزية وبعض آثار

 إىل املوضوع يف أهم بصلة ع، كما استند إىل كلّ ما ميتمواضيعها حول التشي
وتأرخيية حديثية املصادر اإلسالمية املعتربة من كتبٍ ومقاالت .  

 

هداف من وراء إجراء هذه الدراسة يف النقاط ميكن تلخيص أهم األ
  : التالية

  . بيان األساليب اليت اتبعها املستشرقون يف التعامل مع الفكر الشيعي -

  . التعرف على الشبهات اليت طرحها املستشرقون -

شرح وحتليل الشبهات املطروحة وتشخيص نقاط ضعفها ونقدها،  -
  . وهذا األمر بالطبع يتطلّب جهداً أكرب

بصفته  كوهلربغالتعرف على املنهج أو املناهج اليت اعتمد عليها إيتان  -
  . أحد الشخصيات االستشراقية اليت هلا تأثري على الساحة الغربية
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 كوهلربغحمور البحث يف هذا الكتاب هو ما تضمنته آثار ومؤلّفات إيتان 
اليت تعين الشيعة ألنّ هذا املستشرق من مواضيع واستنتاجات حول القضايا 

حنى منحى مثرياً للجدل يف تعامله مع التراث الشيعي وال سيما عند تعاطيه مع 
  . املعتقدات األساسية من قبيل اإلمامة وعدد األئمة وعصر الغيبة

 

 اً عنرغم أنّ علماء املذهب وعلى مر العصور مشّروا عن سواعدهم دفاع
روا جهداً يف اإلجابة عن الشبهات والتصدي للتيارات معتقدات التشيع ومل يدخ

الفكرية املناهضة، إال أنّ املوضوع املطروح للبحث يف هذا الكتاب مل يتم تناوله 
بشكلٍ مفصلٍ يتناسب مع الظروف الزمنية الراهنة والشبهات املعاصرة باستثناء 

اليت وضع بعضها فقط يف بوتقة النقد،كما مل  نزرٍ يسريٍ من املقاالت املترمجة
يؤلّف أثر جدير باإلطراء حبيث يتناسب مع املنهجية البحثية الصحيحة ومبادئ 
النقد العلمي، ناهيك عن أنّ املؤلّفات املدونة على هذا الصعيد مل تتطرق إىل 

  .كوهلربغ الدكتور إيتانبيان واقع منهجية 

 

البحث الذي اتبعه املؤلّف يف هذا الكتاب هو نظري حتليلي حيث أسلوب 
باستثناء بعض  كوهلربغآثار املستشرق اليهودي إيتان  قام بدراسة املوضوع يف

املؤلّفات اليت مل يتيسر احلصول عليها، واعتمد على الكتب اليت ألّفها علماء 
نهجية واملعرفية، إضافةً إىل الشيعة واآلثار املترمجة من اللغات الغربية حول امل

 كوهلربغومن خالل نقد وحتليل منهجية آثار . بعض مصادر اإلمامية القدمية
مقارنة ا، طُرح موضوع البحث يف إطار دراسةومضمو .  
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  : فصولٍ كالتايل مخسةيتألّف الكتاب من مقدمة و

يتطرق املؤلّف فيه إىل دراسة  )يممباحث عامة ومفاه( :الفصل األّول
وحقيقة الدراسات االستشراقية، كما يتحدث فيه عن  مفهوم االستشراق

صود منه واملق )احلديث(ويذكر توضيحات حول معىن  كوهلربغشخصية إيتان 
  .يف حبوث الكتاب الالحقة

عرف املؤلّف فيه القارئ الكرمي بآثار إيتان  )هوية البحث( :الفصل الثاين
  . على حنو اإلمجال وذكر إحصائيات حوهلا وأشار إىل أمهّها كوهلربغ

قام املؤلف يف هذا  )كوهلربغدراسة منهجية إيتان ( :الفصل الثالث
يف آثاره وذكر أهم ميزاته  كوهلربغالفصل ببيان املنهجية اليت اعتمد عليها 

  .صية يف إطارٍ حتليلي تفصيليالعلمية والشخ

خصص املؤلّف  )كوهلربغدراسة وحتليل آراء إيتان ( :الفصل الرابع
شرق وما تضمنته آثاره الفصل الرابع من الكتاب لدراسة وحتليل آراء هذا املست

  .من مباحث

  .خالصة البحث يف ثالثة حماور مع ملحقني :الفصل اخلامس

  
***  
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قي وشخصية حمور البحث يف هذا الفصل هو بيان التيار االستشرا
 )احلديث(وكذلك دراسة وحتليل مفهوم  كوهلربغاملستشرق اليهودي إيتان 

   :ة حوله يف نطاق املباحث التاليةواملصطلحات املستخدم

  :الدراسات االستشراقية: أوالً

نسيب ويشري إىل تعامل  )١(الدراسات االستشراقية هي عنوانٌ ذو معىن
  .يقة يف خمتلف ااالتد السحالغربيني مع الشرق منذ العهو

                                                             

نسبية الدراسات االستشراقية تبدو واضحةً يف عدة جوانب، لذا فإنّ التعاريف املختلفة اليت  )١(
ومثال هذا . طرحت حوهلا يف البحوث الغربية والشرقية قد أشارت إىل جوانب عديدة منها

لالطّالع أكثر على هذا النمط . ملستشرقَني رودي بارت وفالدميري بارتولداألمر نالحظه يف آثار ا
؛ الدراسات اإلسالمية والعربية يف ٧االستشراق يف التأريخ اإلسالمي، ص: من التعاريف، راجع

محزة طاهر، : ؛ تأريخ احلضارة اإلسالمية، فالدميري بارتولد، ترمجة١١اجلامعات األملانية، ص
  .  ٣٣٥ص

يف تأريخ احلضارة مبعناها اجلغرايف  )شرق(فالدميري بارتولد يعتقد أنّ استعمال كلمة يذكر أنّ 
الينطبق مع مفهومها احلقيقي وأنها استخدمت يف عصر اإلمرباطورية الرومانية مقابل مصطلح 

محزة طاهر، : تأريخ احلضارة اإلسالمية، فالدميري بارتولد، ترمجة: لالطّالع أكثر، راجع. )غرب(
 . ٣٣٥ص
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أما املقصود من نطاق الشرق والغرب يف هذه الدراسات فهو يرتبط 
وباحلكومات  )١(بتأريخ االستيطان البشري يف املنطقتني اآلسيوية واألوروبية

اليت سيطرت عليهما واحلضارات اليت نشأت فيهما على مر العصور والسيما 
الرومانية وبعض احلكومات اإلقليمية، كما بعد نشوء اإلمرباطوريتني الفارسية و

يرتبط بطرق التعامل فيما بني هذه احلضارات واحلكومات يف املناطق احملاذية 
  .املناطق الشمالية لبالد احلجاز لبعضها ومبا فيها

وال شك يف أنّ هذا التعامل قد تنامى أكثر بعد ظهور اإلسالم، إذ إنّ 
ظهر يف املناطق الشمالية من احلجاز جانباً من نصوص الكتب القدمية قد 

حول املنقذ املوعود يف مصادر الديانة اليهودية وبعض  والسيما ما متّ تناقله
وما حيظى بأمهية بالغة  .)٢(النصوص اليت دونت كتفسريٍ هلذه املصادر، كالتلمود

                                                             

استخدمت ألول مرة بواسطة الشاعر الروماين الشهري  )شرق(يقول جان شيباين إنّ كلمة  )١(
حيث قصد منها البالد اليت تشرق منها  فريجيل الذي عاش قبل قرن من ميالد املسيح 

، جملة فصلية تعين باحلديث وتفسري القرآن وعلومه، )باللغة الفارسية(جملة حسنا . الشمس
سفر اروپاييان : نقالً عن كتاب )م٢٠٠٩(ش ١٣٨٩، الصادران سنة ٦و ٥لثانية، العددان السنة ا

  . ١، جان شيباين، ص)باللغة الفارسية(به ايران 
أما السيد حمسن ألويري فقد مجع شواهد أخرى من مصادر خمتلفة وأثبت أنّ هذه الكلمة 

لالطّالع . نها موجودة يف أشعار اإللياذةتضرب جبذورها يف القرن الثامن أو التاسع قبل امليالد أل
االستشراق ( ٢٨، حمسن ألويري، ص)باللغة الفارسية(مطالعات اسالمي در غرب : أكثر، راجع

وبعد ذلك ذكر شواهداً تثبت أنّ االستشراق املوجود يف اآلثار الرومانية يعود . )يف آثار اإلغريق
 . )االستشراق يف آثار الرومان( ٣١، صاملصدر السابق. تأرخيها إىل قرنني قبل امليالد

ذكر الدكتور ساسي سامل احلاج شروحاً وافيةً يف هذا الصدد وقال إنّ تأريخ هذا التعامل يضرب  )٢(
. ميالد املسيح  جبذوره يف عهد الكنعانيني والفرس واإلغريق،وبالتحديد ستة قرون قبل

   =    نهيشي؛ پ٣٦إىل  ٢٨سامل احلاج، ص نقد اخلطاب االستشراقي، ساسي: لالطّالع أكثر،راجع
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ف يف هذا الصدد هو وجود أخبارٍ تفيد بأنّ الغربيني حاولوا االطّالع على خمتل
التيارات الفكرية الشرقية ومجيع األحداث اليت عصفت ببالد املشرق وشعوا 

لذا فال  ،)١(يف خمتلف ااالت السياسية واالجتماعية والثقافية واالقتصادية
نبالغ لو قلنا إنّ قضية االستشراق هلا صلةٌ بتأريخ نشأة احلضارات الفارسية 

وجتدر . هم اهللا تعاىل يف مشرق األرضواملصرية والرومانية واألنبياء الذين بعث
اإلشارة إىل أنّ املساعي يف هذا املضمار كانت مشتركةً بني خمتلف مراكز 
الدراسات الشرقية والغربية، ويف الوقت الراهن يدون الباحثون دراسام حول 

  . قضايا الشرق على أساس نفس ااالت املذكورة
  

 :تعريف االسترشاق  )١

 :غةً سترشاق لاال) أ

وهذا  ،)٣(غري موجودة يف املعاجم العربية القدمية )٢()استشراق(كلمة 

                                                             

الدراسات اإلسالمية (، ترمجة مدخل عبارة )باللغة الفارسية(مطالعات اسالمي در غرب   =
Islamic Studies(  يف موسوعة أوكسفورد)ريتشارد سي)العامل اإلسالمي املعاصر ، .

، السنة ٥٤ش، العدد السيد حسني إسالمي، جملة آيينه پژوه: مارتن، ترمجه إىل الفارسية
  .)م١٩٧٧(ش ١٣٧٧

محزة : ، فالدميري بارتولد، ترمجة)باللغة الفارسية(ران يي إخياى تاريجغراف: لالطّالع أكثر، راجع )١(
 . ٤٨إىل  ١سردادور، ص

 . )نشأة االستشراق(، ١٧االستشراق اإلسرائيلي، ص )٢(

)٣(  ةل مرضمن املوسوعة اللغوية احلديثة أو ما ذكر مصطلح االستشراق يف املعاجم العربية ألو
طلب علوم أهل الشرق : "، حيث قال املؤلّف)استشرق(يسمى مبعجم منت اللغة لدى بيان الفعل 

املوسوعة اللغوية احلديثة، ". ولغام، مولّدة عصرية، يقال ملن يعين بذلك من علماء الفرجنة
 . ٣١٠، ص٤الشيخ أمحد رضا، ج



٢٠ 

يف العصور  )قـ  رـ  ش(األمر إنما حيكي عن التطور اللغوي ملشتقات مادة 
اليت تعين طلب ما  )استفعال(املتأخرة، واستعمال هذا اجلذر اللغوي يف صيغة 
قصود من استعماله قدمياً، أي هو شرقي؛ ولكن اتضاح هذا املعىن منوطٌ بامل

إرادة التعرف على الشرق وفق بعض القضايا، كاللغة والثقافة والتأريخ واتمع 
واألديان، أو أنه بشكلٍ عام مبعىن إرادة تعلّم لغة الشرقيني وعلومهم وأديام، 
. وهذا املعىن ينسجم مع اخللفية االصطالحية للكلمة يف االستعمال الغريب

ذا األساس ميكن القول إنّ هذه الكلمة هي ترمجة لكلمة وعلى ه
)Orientalism()١(.  

أنّ هذه الكلمة Arthur John Arberry يعتقد آرثر جون أربري 
م عندما أطلقت على أحد ١٦٣٠استعملت ألول مرة يف اللغة اإلجنليزية عام 

لزعماء م أطلقها أحد ا١٦٩١، ويف عام )اليونانية(أعضاء الكنيسة الشرقية 
ويقول ماكسيم . )٣(يف جمال اللغات الشرقية على متخصصٍ )٢(نياملسيحي

م مبعىن ١٧٧٩رودنسون إنها استخدمت يف بريطانيا ألول مرة يف عام 
يف  )٤(املتخصص باللغة واألدب الشرقي، ودونت يف املعجم األكادميي الفرنسي

  .)٥( م١٨٣٨عام 

                                                             

  . ٤٤ص التشيع واالستشراق، )١(
 . ٨؛ املستشرقون الربيطانيون، آرثر جون أربري، ص٣٠إىل  ٢٢فلسفة االستشراق، ص )٢(

(3) Samuel Clarke. 

(4) Dictiommaire de’ Academie Franccaise 

صورة العامل اإلسالمي يف أوروبا، ماكسيم رودنسون، : ، نقالً عن٢٥فلسفة االستشراق، ص )٥(
 . ٧٤إىل  ٧٠ص



٢١ 

اليت تطلق على املنطقة  )occident(أما مضاد هذه الكلمة فهي كلمة 
الغربية أو أنها عندما تدون حبروف كبرية تعين البلدان الغربية، وهي بلدان 
القارة األوروبية والواليات املتحدة، كما أنها تستعمل يف النصوص األدبية مبعىن 

  .)١(موضع غروب الشمس

 )orient(مع كلمة وهناك كلمةٌ أخرى يف اللغة اإلجنليزية تترادف تقريباً 
اليت كانت تستعمل يف بادئ األمر مبعىن املشرق، أي اجلهة  )east(وهي كلمة 

اجلغرافية وحملّ شروق الشمس، وفيما بعد خصصت ملنطقة جغرافية بالتحديد 
وهي املنطقة اآلسيوية، وحتى إنها مشلت كلّ منطقة تقع يف اجلانب الشرقي 

إىل ثالث مناطق حسب املسافة اليت تفصلها  للقارة األوروبية حبيث قسمت
 Middle(والشرق األوسط  )Near East(عن أوروبا، وهي الشرق األدىن 

East(  والشرق األقصى)Far East(.  

فتصبح )al(اليت تعين الشرق، هو قيد  )orient(اإلضافة األوىل لكلمة 
)oriental( شرقله صلةٌ بال وهي صفةٌ تدلّ على كلّ ما مبعىن شرقي)٢(، 

 )orientalism( مصدراً الكلمة فتصبح )ism( واإلضافة الالحقة هلا هي إما قيد
مبعىن  )orientalist(فتصبح الكلمة اسم فاعل )ist(مبعىن استشراق أو قيد 

  .مستشرق

فهو حيول معىن الكلمة إىل املصدرية ويضفي  )ism(بالنسبة إىل القيد 
                                                             

ـ، ه١٤١٤منهجية النقد عند املسلمني املعاصرين، السيد حممد الشاهد، جملّة االجتهاد، االسشراق و )١(
  .٢٢العدد 

للكلمة يف اللغة اإلجنليزية فإنه يصبح صفةً تدلّ على كلّ ما ميت بصلةal(  (عندما يضاف قيد  )٢(
 . هلذه الكلمة



٢٢ 

ان يضاف هذا القيد إىل الكلمات فيحوهلا عليها معىن جديداً، ويف معظم األحي
إىل مصادر صناعية، وأوضح مثال على ذلك هو داللة الكلمات اليت يضاف 
إليها على املدارس واالتجاهات الفكرية الدينية وغري الدينية وما شاكل ذلك، 

والبوذية  )Marxism(واملاركسية  )Communism(مثل االشتراكية 
)Budism(  والسلوكية(behaviourism) . وبالطبع فإنّ هذا القيد عندما

يضاف إىل الكلمة ال جيعل داللتها تقتصر على املدارس الفكرية فحسب، بل 
جيعلها تدلّ على املعىن املصدري وكلّ ما يرتبط به بشكلٍ عام .  

اسم الفاعل، ومبا يف  فهو كما قلنا جيعل الكلمة تدلّ على )ist(وأما قيد 
تبع رؤيةً نظريةً أو مدرسةً فكريةً معينةً، مثل اشتراكي الشخص الذي ي ذلك

)Communist( ه جيعل الكلمة تشري إىل من ميتهن وظيفةً معينةً، مثلكما أن ،
وصحفي  )Linguist(واللغوي  )Scientist(املتخصص يف العلوم التجريبية 

)journalist(.  

يف العصر الراهن  ةقلّما تستعمل يف اللغة اإلجنليزي )orientalism(كلمة 
اليت شاعت يف القرن الثامن عشر  )orientalist(وبدالً عنها يتم استعمال كلمة 

للداللة على املتخصص يف دراسات الشرق، ويف القرن التاسع عشر ويف عام 
م بالتحديد أصبحت عنواناً يشري إىل االستشراق، إذ إنها قبل ذلك ويف ١٨١١

صائص الشرقية، واليوم طبعاً ال تدلّ على هذا م كانت تشري إىل اخل١٧٦٩عام 
  . املعىن

 :االسترشاق اصطالحاً  )ب

إضافةً إىل ما ذكر حول املعىن اللغوي لالستشراق، فإنّ الباحثني يف هذا 
 املضمار طرحوا العديد من التعاريف له، إذ مل يكن من املمكن طرح تعريف



٢٣ 

  : ذا املصطلح ألسباب عديدة ميكن تلخيص أمهّها مبا يليجامعٍ ومانعٍ هل
  . معظم التعاريف قد أخذت النطاق اجلغرايف يف نظر االعتبار -
اختالف معظم التعاريف يف كون الباحث يف االستشراق مواطناً غربياً  -

  . أو شرقياً، مسلماً أو غري مسلمٍ
  . االستشراقيةاختالف التوجهات واألهداف يف الدراسات والبحوث  -
تنوع املواضيع املطروحة للبحث يف االستشراق، كاألديان واملذاهب  -
  . الشرقية
صعوبة مراعاة بعض املعايري األساسية، كاملعلومات اجلغرافية للمناطق -

  . الشرقية وتأرخيها ولغة أهلها وفنوم وأدم وعلومهم وحضارم
سيما  ة األديان والاختالف األسلوب الذي جيب اتباعه لدراس -
  .)١(اإلسالم

                                                             

باللغة (شرق شناسي . املشرقبأنه طريقة التعامل مع  )االستشراق(عرف إدوارد سعيد  )١(
  . ٢٠، ص)الفارسية

يف التعاريف اليت  )االستشراق(وأما علي بن إبراهيم النملة فقد أكّد على عدم وضوح مفهوم 
أعتقد أنّ االستشراق يعين البحث والتحقيق حول علوم املسلمني وثقافتهم : "طرحت حوله وقال

غري املسلمني من الشرق والغرب والعرب وغري ومعتقدام وتقاليدهم وطقوسهم من قبل العلماء 
سواء كانت لغة هذه الشعوب ـ اإلسالمية ـ عربية أم غري عربية، كالتركية والفارسية ... العرب

  . واألوردو والبشتو وغريها من اللغات اليت تنطق ا اتمعات اإلسالمية
ياً، أي أنه من املمكن أن نالحظ يف هذا التعريف أنه ال يشترط يف املستشرق أن يكون غرب

االستشراق وجه االستعمار الفكري، عبد املتعال حممد : لالطّالع أكثر، راجع. يكون شرقياً
؛ االستشراق واخللفية الفكرية ٣٠؛ االستشراق والتأريخ اإلسالمي، ص١٣٠اجلربي، ص

، ؛ نقد اخلطاب االستشراقي٢٣إىل  ٢٠؛ فلسفة االستشراق، ص١٨للصراع احلضاري، ص
 . ٢٤إىل  ٢٢ص



٢٤ 

أما احملور األساسي الذي تستند إليه مجيع التعاريف املطروحة فهو شرح 
 لذلك، )١(وحتليل بعض اجلوانب ذات الصلة بأوضاع الشرق من خمتلف اجلهات

رأى بعض الباحثني أنّ االستشراق له مفاهيم عديدة لكنها مرتبطة مع 
  .)٢(بعضها

نظراً لكثرة املعلومات حول االستشراق، فإنّ بعض وبناًء على هذا و
 فوه بتعريفني أحدمها عامكلّي(الباحثني عر(  واآلخر خاص)أو  )٣()جزئي

  . وذلك كي يتضمن جوانب أكثر ارتباطاً باإلسالم ،)٤(رمسي وغري رمسي

                                                             

 . ٢٣نقد اخلطاب االستشراقي، ص: راجع )١(

 .٢٠، ص)باللغة الفارسية(شرق شناسي  )٢(

؛ رؤية ١٦؛ االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، ص٢٤نقد اخلطاب االستشراقي، ص )٣(
  . ٨ـ  ٧إسالمية لالستشراق، ص 

ملعرفة وحتليل خمتلف الظروف والعوامل  االستشراق يف تعريف شاملٍ يعين مجيع اجلهود العلمية
اجلغرافية والثقافية واالجتماعية والسياسية واالقتصادية يف شتى أبعادها وأقسامها دف 

وهو يف التعريف . استكشاف اخلزين املادي واملعنوي الكامن فيها ألجل ضمان املصاحل الغربية
هود العلمية املذكورة يف التعريف العام، أي فهو يشمل جانباً واحداً فقط من اجل )اجلزئي(اخلاص 

 . يشمل الدراسات اليت جترى حول اإلسالم بواسطة الباحثني غري املسلمني

املراد من االستشراق الرمسي هو اجلهود . ١٩االستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، ص )٤(
وهي يف معظم األحيان تتمحور الغربية اليت بذلت منذ القرن السادس عشر وإىل عصرنا الراهن، 

. حول معرفة اإلسالم، وأما االستشراق غري الرمسي فهو يعين اجلهود اليت سبقت هذا التأريخ
نگاهي به مکاتب شرق شناسي : ؛ مقالة حتت عنوان٨٠االستشراق، إدوارد سعيد، ص: راجع

حسن حسني زاده شانه : ، فتح اهللا الزيادي، ترمجها إىل الفارسية)باللغة الفارسية(در اروپا 
  .م٢٠٠٣ –ش١٣٨٣، ٢٠إلسالم، العدد تشي، جملة تأريخ ا

 . وجتدر اإلشارة إىل أنّ هذا التعريف مل حيظ باهتمامٍ ملحوظ من قبل الباحثني



٢٥ 

ورغم كلّ التعاريف اليت طرحت حول هذا املصطلح، إال أنها ال تشمل 
االستشراقية وال سيما العصور السابقة، كما أنها ال تغطّي كافّة  مجيع العصور

جوانب االستشراق، ناهيك عن أنّ االستشراق له قسائم مشتركة أخرى وكلّ 
ىل بعضها واحد منها له تعريف خاص به، لذا ميكن ضم مجيع هذه التعاريف إ

  .البعض يف إطارٍ مركّبٍ
  
 :االسترشاق واإلسالم) ٢

دراسة خمتلف شؤون الشرق ينبغي أن جترى يف نطاق  رغم أنّ
الذي  االستشراق، لكن ال شك يف أنّ ظهور اإلسالم بعد بعثة النيب األكرم 

قد فرض على الباحثني منطاً آخر من البحث  ختم اهللا تعاىل فيه مسرية النبوة،
ينية العلمي على هذا الصعيد، حيث نالحظ مصاديق هذا األمر يف النقاشات الد

اليت راجت يف القرون اهلجرية األوىل من عمر اإلسالم وبالتحديد منذ عام 
وكذلك نلمسها يف الدراسات اليت أجريت حول  )١(م١١٠٠م حتى ٨٠٠

وقد انطلقت حركةٌ جديدةٌ يف الدراسات اإلسالمية يف خمتلف . )٢(اإلسالم
اهن إثر انتشار ااالت بني شعوب البلدان الغربية واستمرت حتى عصرنا الر

اإلسالم بشكلٍ متزايد يوماً بعد يومٍ واتساع نطاق رقعته اجلغرافية يف خمتلف 
نواحي بالد فارس وبالد الشام ومشال أفريقيا وبعض املناطق اجلنوبية يف 

                                                             

دراسات (، ترمجة جلزء من مدخل عبارة )باللغة الفارسية(نه مطالعات اسالمي در غرب يشيپ )١(
آيينة (موسوعة أوكسفورد للعامل اإلسالمي املعاصر، جملة يف  )Islamic Studiesإسالمية 
  . م١٩٩٧/ ش ١٣٧٧، ٥٤، العدد )پژوهش

 ١٧؛ االستشراق اإلسرائيلي، ص٥٤؛ فلسفة االستشراق، ص٢٨نقد اخلطاب االستشراقي، ص )٢(
 . ١٧؛ االستشراق واملستشرقون ما هلم وما عليهم، مصطفى السباعي، ص٢٣إىل 
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وإثر انتعاش التبادل الثقايف بني سكنة هذه املناطق من مسلمني وغري  أوروبا،
النتاجات العلمية اإلسالمية وغري اإلسالمية إىل مسلمني، ومبا يف ذلك ترمجة 

  .)١(خمتلف اللغات

وما جتدر اإلشارة إليه هنا هو أنّ مناهج البحث اليت اتبعها املستشرقون 
مل  )٢(وآثارهم اليت دونوها ودوافعهم وأهدافهم فيما خيص التعاليم اإلسالمية

 ،)٣(يف عصرنا الراهنتكن على نسقٍ واحد طوال تأريخ االستشراق وال سيما 
وبكلّ تأكيد ال ميكن حتديد زمنٍ  ،)٤(مما أدى إىل تقسيمه إىل مراحل خمتلفة
                                                             

 . ٢٢٩-  ٢١٩ص،؛ فلسفة االستشراق٦٨ -  ٦٧نقد اخلطاب االستشراقي، ج :اجعلالطّالع أكثر، ر )١(

دونت أمساء عدد . موسوعة املستشرقني، عبد الرمحن بدوي، الطبعة الثالثة: لالطّالع أكثر، راجع )٢(
 . كبريٍ من املستشرقني يف هذه املوسوعة وذكرت توضيحات حول خمتلف جوانب نشاطام

، تضمنت هذه ٣٣إىل  ٢٣االستشراق يف ميزان نقد الفكر اإلسالمي، ص: راجع لالطّالع أكثر، )٣(
الصفحات حبثاً حول تعامل املسيح واليهود مع اإلسالم وذكر املؤلّف فيها بعض األمثلة على 

  .عي اليهودية يف التصدي لإلسالمذلك، وال سيما املسا
 ٤٩الستشراق واخللفية الفكرية، ص؛ ا٣١٤إىل  ٣١١اإلسالم يف وجه التغريب، ص: راجع أيضاً

يف موسوعة  )Islamic Studiesدراسات إسالمية (؛ ترمجة جلزٍء من مدخل عبارة ٥٠ـ 
 . م١٩٩٧–ش ١٣٧٧، ٥٤، العدد )آيينة پژوهش(أوكسفورد للعامل اإلسالمي املعاصر، جملة 

  : قسم الدكتور ساسي سامل احلاج تأريخ االستشراق يف أربع مراحل، هي )٤(
  .مرحلة االستشراق الديين )أ

  .مرحلة االستشراق العسكري )ب
  .مرحلة االستشراق السياسي االستعماري )ج
  . مرحلة االستشراق العلمي )د

وقد تطرق إىل دراسة وحتليل املرحلتني الثالثة والرابعة يف إطار مواضيع عامة وتناول التيارات 
عن املرحلة الرابعة ذكر خصائص املدارس  التبشريية ضمن بيانه للمرحلة الثالثة ويف حديثه

 . وما بعدها ٣٦، ص١نقد اخلطاب االستشراقي، ج: راجع. االستشراقية يف خمتلف البلدان
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ومع ذلك كلّما متّ تفصيل مراحل . بعينه لكلّ مرحلة من هذه املراحل
وبالتايل تتضح  ،)١(االستشراق بشكلٍ أوسع فإننا نستحصل مسائل أكثر أمهيةً

لنة وغري املعلنة يف خمتلف نشاطام االستشراقية، لنا دوافع املستشرقني املع
كالدافع التبشريي على املستوى الديين واالستعماري على املستويني السياسي 
واالقتصادي، وهذه الدوافع يف احلقيقة قد ساعدت بشكلٍ ملحوظ على تطور 

  .مراحل النشاط االستشراقي

م على ما خلّفه وبالرغم من ضرورة التأني وعدم التسرع يف احلك
 م االستشراقية، لكناملستشرقون من آثار وما امتلكوه من دوافع يف نشاطا
احلقيقة اجللية اليت ال ميكن التغاضي عنها هي أنّ نتاجام املتناغمة مع ما 

بغض النظر عن مدى مصداقيتها يف  -تضمنته النتاجات اليت خلّفها املسلمون 
قليلةٌ جداً مقارنةً مع تلك النتاجات الكثرية اليت  -االعتماد املبادئ اإلسالمية 

                                                             

االستشراق العام منذ القرن السادس قبل امليالد حتى القرن : من مناذج هذه التقسيمات ما يلي )١(
/ السياسية بني بالد فارس وبالد الروم السادس امليالدي، وهو مرتبطٌ بالعالقات التجارية و
الدراسات املغرضة اليت أجريت حول / تعرف الغربيني األوائل على اإلسالم يف عصر ظهوره 

اإلسالم والنقد الذي طرح حول يف بوتقة نقد ذوقي شخصي بعيداً كلّ البعد عن اُألسس العلمية 
مرحلة دفاع الكنسية والغرب عن / سالم قيام الكنيسة بترمجة القرآن الكرمي وتعريف اإل/ 

انتقال العلوم اإلسالمية وحضارة املسلمني إىل / املسيحية تزامناً مع انطالق احلروب الصليبية 
  . طباعة ونشر الكتب اإلسالمية وغري اإلسالمية منذ بداية القرن الثالث عشر امليالدي/ الغرب 

راق االستعماري واالستشراق العلمي ومعرفة االستش: لالطّالع أكثر، راجع مقالة حتت عنوان
قرآن : ، نشرت يف جملة)باللغة الفارسية(الشيعة والدراسات املطروحة حول الثورة اإلسالمية 

أيضاً . ٤٢إىل  ٢٧م، ص٢٠٠٥ –ش ١٣٨٥، ١خاورشناسان، حممد حسن زماين، العدد  يپژوه
  . ٩٠إىل  ٦١م، ص٢٠٠٦–ش ١٣٨٦، ٢راجع نفس الة، العدد 
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وأهم القضايا اليت جيدر ذكرها على هذا . )١(ال تتناغم مع نتاجات املسلمني
  : الصعيد، ما يلي

  .ل مع التأريخ وفق منهجٍ معريفٍّالتعام -
  .آن الكرمي مرتالً عن طريق الوحيالتشكيك يف كون القر -
-  األكرم التشكيك بكالم النيب واملساس بشخصيته.  
  .مية بصفتها معيارٍ يعتمد عليهعدم اختيار رؤية إسال -
  .)٢(عدم االعتراف بأصالة املصادر اإلسالمية العريقة -

لذلك، ال ريب يف أمهية دراسة وحتليل التحديات اليت تواجهها الرؤية 
  .)٣(الغربية جتاه التراث اإلسالمي

                                                             

انتقد . ٢٦٩و  ٢٦، إدوارد سعيد، ص )باللغة الفارسية(شرق شناسي : لالطّالع أكثر، راجع )١(
االستشراق (املؤلّف السلوك االستبدادي الغريب يف مجيع مباحث الكتاب وال سيما يف موضوع 

  . ٢٩٥، ص)السري واالستشراق العلين
طفى السباعي، منهج املستشرقني االستشراق واملستشرقون ما هلم وما عليهم، مص: راجع أيضاً

، ١٦بني معايري اإلنصاف وضوابط املصداقية، حممد البشري اهلامشي مغلي، جملة املنهاج، العدد 
هـ؛ آراء املستشرقني حول القرآن الكرمي بني اإلنصاف واإلجحاف، حممد عبد اهللا ١٤٢٠

 . هـ١٤٣١، ٧د األول، العدد اجليوسي، جملة جامعة الشارقة للعلوم الشرعية والقانونية، ال

شرق : ؛ مقالة حتت عنوان١٧٢إىل  ١٦٤، ص١نقد اخلطاب االستشراقي، ساسي سامل احلاج، ج )٢(
، أمحد صالح نسي، ترمجها إىل )باللغة الفارسية(شناسي إسرائيلي، خصوصيات واهداف 

 ٢١٧، ص١٠دد م، الع٢٠٠٥–ش ١٣٨٥قبس زعفراين، جملة پانزده خرداد الفصلية، : الفارسية
  . ٢٣٩إىل 

الرؤية الغربية جتاه التراث اإلسالمي ترد عليها مؤاخذات يف منهجيتها وما تضمنته من مواضيع،  )٣(
وقد ذكر املفكّر الفلسطيين إدوارد سعيد بعض هذه املؤاخذات كتحديات يواجهها االستشراق، 

وخالصة ما . ت االستشراقيةوهي بالطبع تعكس رأي هذا املفكّر حول كيفية مواجهة التيارا
  =                                                           : ذكره يف هذا الصدد يتمحور حول ما يلي
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  :راقية حول التشيعتأريخ الدراسات االستش - أ

معرفة الغربيني باإلسالم الشيعي وحقيقة التشيع قد تالزمت مع  إنّ
تأسيس أول احلكومات املوالية ألهل البيت يف مشال أفريقيا والبقاع الغربية من 

يت خلّفها املستشرقون منذ الشرق األوسط وشبه القارة اهلندية، ومعظم اآلثار ال
القرن السادس عشر حتى التاسع عشر امليالديني هي عبارةٌ عن أخبارٍ دوا 

 ،)١(القساوسة وأسفارٍ ومعلومات موجزة وما إىل ذلك من تراث ضيق النطاق
                                                             

  .املعرفية واالستشراق : أوالً    =
  .مواجهة املعرفية للعوملة : ثانياً
  .انتصار الثورة اإلسالمية : ثالثاً
  .اإلسالم اعتناق بعض املستشرقني : رابعاً

  .نشوء موسوعة نقد املستشرقني : خامساً
   .رواج نزعة دراسة الغرب بني مفكّري الشرق: سادساً

دراسة حول االستشراق من وجهة نظر إدوارد سعيد، املؤمتر احلادي عشر للنهضة : راجع أيضاً
  . م٢٨/٧/٢٠٠٦ -ش ٦/٥/١٣٨٥، حسن رهدر، )ضة إنتاج العلم وحرية الفكر(املعرفية 

نص (االستشراق ومناهضة االستشراق واالستشراق املعكوس : مقالة حتت عنوان: راجع أيضاً
، )مراسالت روجر أوين مع إدوارد سعيد ودراسة اآلراء حول االستشراق من خمتلف اجلوانب

؛ نقد اخلطاب ٤٠١إىل  ٣٦١، ص٣٧م، العدد ٢٠٠٤–ش ١٣٨٤قاسم زائري، جملة راهربد، 
  . ١٧٢إىل  ١٦٤، ص١احلاج،ج االستشراقي، ساسي سامل

املستشرقون، جنيب : وللتعرف أكثر على املؤسسات االستشراقية وطبيعة نشاطاا، راجع
حبث وحتليل خلفية (. من الفصل اخلامس حتى اية الّد الثالث. ٩٥، ص١العقيقي، ج

 .)النشاطات اإلسالمية للمستشرقني

، )باللغة الفارسية(بية يف تعريف تشيع اإليرانيني يف الغرب دور األسفار األورو: مقالة حتت عنوان )١(
. م٢٠٠٩–ش ١٣٨٩، ٢حسن حسني زاده شانه تشي، جملة تأريخ در آيينة پژوهش، العدد 

  . سفراً حول التشيع ووضح مجيع جوانبها ٢٦ذكر الكاتب يف هذه املقالة 
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أو أنهاأخبار سياسيةٌ تناقلها املستعمرون، وال سيما يف عهد الفاطميني 
ه اآلثار تتضمن مسائل حول الطقوس والتقاليد الدينية ومعظم هذ. والصفويني

فيها توضيح املعتقدات بشكلٍ واف ونتيجة ذلك فإنّ بعض هذه  .)١(ومل يتم
ولكن الغربيني  ،)٢(اآلثار قد ادعي فيها أنّ التشيع له خلفيةٌ تأرخييةٌ فارسيةٌ
  .)٣(تداركهاأدركوا فيما بعد هذه الزلّة اليت وقع أسالفهم فيها وحاولوا 

الدراسات  ويف أوائل القرن العشرين ظهرت مرحلةٌ جديدةٌ من
اإليديولوجية حول التشيع وبدأت تتنامى شيئاً فشيئاً اعتماداً على مصادر أهل 

وقد جتسدت بعض هذه الدراسات يف إطار مقاالت متفرقة حتمل  ،)٤(السنة
بصفتهم شخصيات إسالمية عناوين خمتلفة ذات صلة بالفكر الشيعي واألئمة 

٥(مرموقة(.   
                                                             

األجواء االجتماعية اليت كانت  شرح إيتان كوهلربغ بعض هذه اآلثار بالتفصيل ووضح واقع )١(
، )باللغة الفارسية(شيعه خنستني در تاريخ وپژوهش : لالطّالع أكثر، راجع. سائدةً إبان تدوينها
   .رضا ياري: ترمجه إىل الفارسية

العوامل املؤثّرة يف ظهور : لالطّالع على بعض اآلراء يف هذا الصدد، راجع مقالة حتت عنوان )٢(
، حممد جواد ياري ومرتضى إمامي، جملة )باللغة الفارسية(نظر املستشرقني التشيع من وجهة 

 .٢٣و  ٢٢اه الفصلية، العددان دانشگ

، مقابلة مع رسول جعفريان، قسم اإلعالم واملكتبية، )باللغة الفارسية(ي تاريخ تشيع پژوهشها )٣(
 . ١٢٨م، العدد ٢٠٠٧–ش ١٣٨٧كتاب الشهر للتأريخ واجلغرافيا، 

رضا ياري، مقالة حتت : ، ترمجه إىل الفارسية)باللغة الفارسية(يعة خنستني در تاريخ وپژوهش ش )٤(
، أمحد عباس وند، جملة مقاالت وحبوث، )باللغة الفارسية(الدراسات الشيعية يف الغرب : عنوان
  . ١٨٣إىل  ١٥٣، ص٦٣م، العدد ١٩٩٧–ش ١٣٧٧

، تأليف عدد )باللغة الفارسية( امام صادق ابعاد شخصيت وجايگاه : لالطّالع أكثر، راجع )٥(
، ترمجه )باللغة الفارسية(من الباحثني بإشراف أمحد باكتجي، شيعة خنستني در تاريخ وپژوهش 

  . رضا ياري: إىل الفارسية
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الذي عنوانه  )١(وجتدر اإلشارة إىل أنّ كتاب املستشرق دونالدسون
يعد من أوائل املصادر املبسوطة بالشرح والتحليل حول  )مذهب الشيعة(

 .)٢()شيعة اهلند(نورمان هوليستر ألّف كتاباً عنوانه  شرقتالتشيع، كما أنّ املس
ي الشيعة كان هدفها تاجات هناك نشاطات لعلماء ومفكّرنوإىل جانب هذه ال

  .)٣(شرقني وتصنيفها يف أُطر خمتلفة حسب مضامينهاتتعريف الشيعة بآثار املس

إنّ تدوين هذه اآلثار بني األوساط األكادميية أو يف طيات خمتلف 
ورة املوسوعات قد أسفر تدرجيياً عن اهتمام الباحثني بالتشيع، وبعد انتصار الث

اإلسالمية يف إيران وإثر تطورات األحداث اليت شهدها الشيعة يف لبنان بدأت 
مرحلةٌ جديدةٌ من دراسة التشيع، لذلك تزامناً مع التيار االستشراقي يف العصر 
احلديث أجريت دراسات علميةٌ على هذا الصعيد كما زاد االهتمام بالبحوث 

التعريف  ساعد بشكلٍ ملحوظ علىاليت أجراها املستشرقون السابقون مما 
بالفكر الشيعي االثين عشري األصيل بعد أن كان الغربيون ينظرون إليه يف 

                                                             

هو مستشرق بريطاين اهتم بدراسة التشيع وألّف كتاباً ) D.M.Donaldson(السيد دونالدسون   )١(
م وقد ١٩٣١يعة عام م وكتاباً حول اإلمامة من وجهة نظر الش١٩٣٣يعة عام حول معتقدات الش

  .طبعا يف لندن
، جون نورمان هوليستر، ترمجه إىل الفارسية آذر ميدخت مشايخ  )باللغة الفارسية(تشيع در هند  )٢(

  The Shi'a of India. By John Norman Hollister.   فريدين
قاالت اليت دوا السيد هبة الدين الشهرستاين يف جملة العلم اليت أبرز هذه النشاطات هي امل )٣(

م حيث قام فيها بتعريف شخصيات املستشرقني وتصنيفهم ١٩١٠أصدرت يف النجف منذ عام 
ولالطّالع على تفاصيل الة . ٢٨التشيع واالستشراق، ص: لالطّالع أكثر، راجع. وبيان أهدافهم

م فاحتة عهد الصحافة املتخصصة يف العراق، الباحث اإلعالمي محدان جملّة العل: املذكورة، راجع
 . م١٩٣١، ٣خضر السامل، العدد 
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إطار فرقٍ مشتتة ومنحرفة أحياناً، أو كانوا يعرفونه عن طريق مصادر أهل 
وما زال بعض املستشرقني املختصني بدراسة التشيع يعتقدون أنّ . )١(السنة فقط

                                                             
مسائل حول الدراسات اإلسالمية يف فلسطني احملتلّة، : لالطّالع أكثر، راجع مقالة حتت عنوان )١(

خرداد الفصلية،  ١٥ ، حممد كاظم رمحيت، جملة)باللغة الفارسية(دراسة التشيع يف فلسطني احملتلّة 
  . ٣٧٠م، ص٢٠٠٦–ش ١٣٨٦

، أمحد عباس وند، )باللغة الفارسية(الدراسات الشيعية يف الغرب : مقالة حتت عنوان: راجع أيضاً
  . ١٨٣إىل  ١٥٣، ص٦٣م، العدد ١٩٩٧–ش ١٣٧٧جملة مقاالت وحبوث، 

ت حول التعريف حيث تضمنت ثالث مقاال )امامت پژوهي(العدد األول من جملّة : راجع أيضاً
املقالة اليت دونت حتت : "بالدراسات اليت أجريت حول التشيع متّ تلخيص مضمامينها كما يلي

 )فتح ملف حبوث اإلمامة والغرب باللغة اإلجنليزية، لغة الباحثني اإلجنليز وآثارهم(عنوان 
يف مذهب اإلمامة  تطرقت يف مستهلّها إىل التعريف ببعض الدراسات اليت أجراها الغربيون حول

  .الشيعة ومن مثّ فهرستها
فإنّ  )جولةٌ يف اآلثار املدونة حول اإلمامة من قبل الباحثني اإلجنليز(واملقالة اليت محلت عنوان 

مؤلّفها قام بتعريف القراء ببعض البحوث اليت دونت باللغة اإلجنليزية حول اإلمامة لدى الشيعة 
وقد اعتمد املؤلّف فيها . ر التشيع وتطوره بالدراسة والتحليلوأساسها ونشأا، كذلك تناول فك

 Shi’i( وكذلك بعض نسخ )Index Islamicus(على سلسلة املقاالت اليت تضمنها كتاب 

Islam : A Comprehensive Bibliography( للتعريف بالكتاب الثاين من هذه اآلثار .  
فإنّ مؤلّفها  )حول أطروحات باحثي اإلمامة الغربينيدراسةٌ (وأما املقالة اليت دونت حتت عنوان 

قام بتعريف القراء ببعض األطروحات اجلامعية اليت دونت باللغة اإلجنليزية واليت متحورت 
. بالكامل حول دراسة اإلمامة أو خصصت بعض فصوهلا هلذا الغرض وتناوهلا بالبحث والتحليل

ى بأمهية أكثر من الكتب واملقاالت لكوا مل تنشر ومن اجلدير بالذكر أنّ هذه األطروحات حتظ
وقلّما تكون يف متناول الباحثني، وبالطبع فإنها تدلّ على اهتمام األوساط األكادميية الغربية ذا 

  .٩٠ص". املوضوع واختالف أذواق الباحثني الغربيني
–ش ١٣٩٠د األول، يف جملة امامت پژوهی، العد )باللغة الفارسية(املقاالت الثالثة نشرت 

، املقالة الثالثة ٢١٣إىل  ١٧٤، املقالة الثانية من ص١٧٣إىل  ١٥٨املقالة األوىل من ص. م٢٠١٠
  =                                                              . ٢٣٦إىل  ٢١٤من ص
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ملدرسة أهل  ي األوىل يف جمال دراسة التراث الفكري والعقائديهذه اخلطوة ه
الدراسات املختصة بالتشيع بصفته (: البيت، حيث قال املستشرق هايرت هامل

مذهبٍ مستقلٍّ مل خترج حتى اليوم من نطاق الدراسات اإلسالمية العامة، 
  .)١()التحليلوالدراسات التطبيقية حول األديان بدأت للتو تتناوله بالبحث و

املسلمون الذين تعرف عليهم (: يف هذا الصدد كوهلربغويقول إيتان 
األوروبيون بالتدريج يف شتى أرجاء العامل واعتربوهم أعداًء أو أنهم حتالفوا 
معهم،كان معظمهم من أهل السنة، لذلك تعرف الغربيون إىل حد ما على 

من اإلسالم الشيعي الذي كان  تقاليدهم وطقوسهم ومعتقدام؛ على العكس
ينتشر غالباً يف املناطق البعيدة عن سيطرة الغرب، لذا كان أشبه باألحجية 
بالنسبة إىل الكثريين وبالتايل تطلّب التعرف على عامل التشيع زمناً طويالً وما 

وكما هو واضح فإنّ دراسة أية فرقة من . زال األمر على حاله إىل يومنا هذا
يعة املعروفة هلا مراحل خاصة ا ونطاقها يتسع وفق مسرية فرق الش

نة٢()معي(.   
وأبرز الباحثني الغربيني الذين اهتموا بدراسة اإلسالم والعامل اإلسالمي يف 

، وقد متحورت كوهلربغهذه الفترة هم ويلفرد ماديلونغ وهايرت هامل وإيتان 
                                                             

=   ف الدراسات اليت أجريت حول التشيد كاظم رمحيت صند حممع وشرحها بإسهابٍ يف كما أنّ السي
باللغة ( )فهرس للدراسات اليت أجريت حول التشيع باللغات األوروبية(مقالة حتت عنوان 

 ٧٨العددان  م،٢٠٠٣–ش ١٣٨٣نشرها قسم اإلعالم واملكتبية، كتاب الشهر للدين،  )الفارسية
   .٨١إىل  ٤٨من ص ٧٩و 

  . ١٩حممد تقي أكربي، ص: ىل الفارسية، هايرت هامل، ترمجه إ)باللغة الفارسية(التشيع  )١(
، Early ShI'ism in History and Research،)باللغة الفارسية(مقدمة كتاب شيعيسم : راجع )٢(

 .ترمجه إىل الفارسية رضا ياري
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م واألحداث التأرخيية اليت نشاطام بشكلٍ عام حول دراسة تأريخ اإلسال
طرأت على اتمع اإلسالمي وأعراف املسلمني وتقاليدهم وتراثهم العلمي 
ومدى سيطرة املذاهب اإلسالمية على احلكم وتأثري ذلك على اتمع حملياً 

  .)٢( العلمية وهذه املواضيع استقطبت نشاطات العديد من املراكز .)١(وعاملياً
  

 :ئييلاالسترشاق اإلرسا -ب

ال شك يف أنّ معرفة االستشراق اإلسرائيلي بشكلٍ دقيقٍ تترتب عليها 
: معرفة أسلوب االستشراق اليهودي والصهيوين، حيث يقول أحد الباحثني

االستشراق اليهودي الذي يعترب جزءاً من حركة االستشراق الغريب والذي (
الم واتمعات ظهر يف بداية القرن الثامن عشر، يركّز دراساته حول اإلس

اإلسالمية، لذلك كان لليهود دور مشهود يف احلركة االستشراقية الغربية 
وأما بالنسبة إىل االستشراق الصهيوين فهو بطبيعة احلال مرتبطٌ . األوروبية

م يف شرق أوروبا ومحلت معها ١٨٨١باحلركة الصهيونية اليت ظهرت عام 
بأنها األساس يف فلسطني؛  ةاليهودي أفكاراً تنصب يف خدمة الصهاينة وتصور

ومن مثّ وصل الدور إىل االستشراق اإلسرائيلي الذي دخل امليدان بعد 
  .)٣()م بصفته استشراقٍ يهودي صهيوين١٩٤٨ٍّتأسيس دولة إسرائيل عام 

                                                             
: ذكر إيتان كوهلربغ بعض هذه النشاطات وأشار إىل أهداف بعضها يف مقالة حتت عنوان )١(

 .)ةدراسات غربية حول الشيع(

: م، راجع٢٠٠٦م إىل ١٩٥٠لالطّالع على هذه املراكز وطبيعة نشاطاا خالل الفترة الواقعة بني  )٢(
  . م٢٠٠٧ -ش١٣٨٧، غالم احياء حسني،)فارسي(سی زبان يشيعة پژوهان وشيعة پژوهی انگل

 ، أمحد)باللغة الفارسية(شرق شناسي إسرائيلي خصوصيات واهداف : راجع مقالة حتت عنوان )٣(
–ش ١٣٨٥قبس زعفراين، جملة پانزده خرداد الفصلية، : صالح نسي، ترمجها إىل الفارسية

 . ٢٣٩إىل  ٢١٧، ص١٠م، العدد ٢٠٠٥



٣٥ 

ومن اجلدير بالذكر أنّ اجلانب املشترك الذي يطغى على مجيع مراحل 
نزعات غالبية املستشرقني هو إلقاء شبهات  االستشراق املذكورة ويسيطر على

  .)١(حول أصول املعتقدات الفكرية للمسلمني

م بالتحديد، اتسع نطاق ١٩٢٦م و١٩٢٥ويف املرحلة التالية، ويف عامي 
املراكز اجلامعية فتأسس إثر ذلك قسم دراسات الشرق يف جامعة القدس 

من أملانيا، وباألخص اليهود  ومن مثّ استقطبت طالباً وباحثني يهود، )٢(العربية
                                                             

، ترمجها إىل )باللغة الفارسية(االستشراق الصهيوين، شاموئيل موريه : راجع مقالة حتت عنوان )١(
قال . ١٣م، العدد ٢٠٠٦–ش ١٣٨٦، الفارسية أمري حسني باباالر، جملة پانزده خرداد الفصلية

اخلصوصية اليت متيز هذه املقالة هي طرحها معلومات موجزة : "الكاتب يف مقدمة هذه املقالة
أحياناً ومفصلةً أحياناً أخرى حول الناشطني على صعيد االستشراق يف إسرائيل ممن يزاولون 

الذين يناهضون اإلسالم وثقافته : كثر دقّةنشاطام االستشراقية برؤية غري إسالمية، وبعبارة أ
  . وحضارته وتأرخيه

 شاملة يشار إىل أنّ االستشراق اإلسرائيلي يف منطقة الشرق األوسط قام ببادئ األمر بنشاطات
وواسعة النطاق لعرض صورة مزيفة عن اإلسالم، ومن مثّ روج ألكاذيب وحتريفات من خالل 

قرآن الكرمي والتفسري والسرية والتأريخ اإلسالمي سواٌء يف البحوث دراساته اليت أجراها حول ال
مقتبسةٌ  )املستشرقون(هذه املقالة املفصلة هي ترمجة ملقالة حتت عنوان ... املقتضبة أم الشاملة

جملّداً، واهلدف منها هو تعريف املخاطب باالستشراق  ٢٢من موسوعة جودايكا املكونة من 
 ".شاملٍ نوعاً ما وأمهيته بشكلٍونطاقه 

م، ١٨٨٢عام  )تسفي(أول من أطلق فكرا عامل الرياضيات اليهودي  :اجلامعة العربية يف القدس )٢(
م وتقرر بناؤها يف املؤمتر ١٨٩٧حيث متّ طرح املشروع رمسياً يف املؤمتر اليهودي األول عام 

ألف دوالر  ٢٥هيوين مببلغ م، وتربع دافيد رئيس املؤمتر الص١٩١٣اليهودي الثالث عشر عام 
حجر األساس هلا وفيما بعد دشنها بلفور  )حاييم وايزمان(م، وقد وضع ١٩١٨لتأسيسها عام 

أمني مكتبة ومتحف لآلثار اليهودية، وهلا دار  ٦٠حتوي ما يزيد عن مليون جملّد و . م١٩٢٥عام 
 . ريا العربية، جهاد العايشثورة األحباث الصهيونية ونظ: لالطّالع أكثر، راجع. نشر خاصة ا
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وذلك  )١(املعنيني بالدراسات اإلسالمية من أمثال هورفيتس وغوثهولد فيل
دف تطوير نشاطاا وتوسيع نطاقها، وبعد ذلك وضع كلٌّ من ديفيد آيولني 

لى صعيد تأريخ املماليك وماير ياكوف كيستر بصماما يف هذه اجلامعات ع
  .والسرية

لنشاطات إرسال بعض الطالب من أمثال موشيه ومن نتائج هذه ا
إىل اجلامعات واملراكز العلمية يف أوروبا كمدرسة  كوهلربغوإيتان  )٢(شارون

مسرية شارون  كوهلربغوقد واصل . البحوث الشرقية اآلسيوية يف لندن
االستشراقية يف جامعة أوكسفورد وواصل دراسته على مستوى الدكتوراه 

وقف الشيعة اإلمامية من الصحابة يف عام أطروحته حول م ليناقش
  :مالحظتني، مها وجتدر اإلشارة هنا إىل .)٣(م١٩٧١

معظم هذه الدراسات قد دونت بلغات أخرى غري العربية على : األوىل
يث طبعت بعدة لغات كالعربية حخالف ما هو متوقّع يف بادئ األمر، 

بعضها دون بلغات جديدة من  واإلجنليزية والفرنسية واألملانية، ناهيك عن أنّ
قبيل العربية العربية والعربية السلوفاكية بغية كتم املعلومات املوجودة فيها عن 

  .)٤(غري اليهود
                                                             

(1) Gotthold Weil 

م كانت حول خالفة العباسيني وأشرف عليها برنارد ١٩٧٠أطروحة الدكتوراه اليت دوا عام  )٢(
  . لويس

 )Le shi'isme imamite quarante ans après(اعتمد إيتان كوهلربغ على مقدمة كتاب  )٣(
  . عن شخصية كوهلربغالذي سنتطرق إىل بيانه عند حديثنا 

رؤية الصحافة اإلسرائيلية للشؤون اخلليجية، أمحد نسي، جملة شؤون : مقالة حتت عنوان )٤(
 . ١٢٤م، ص٢٠٠٦، ٤٥خليجية، العدد 
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 جماالت البحث العلمي والتركيز احلاجة إىل الفصل بني خمتلف: الثانية
بشكلٍ أساسي على الدراسات الشرقية قد جنم عنها تزايد املراكز العلمية 
 والبحث العلمي واتساع نطاق نشاطات املعاهد التابعة هلا، ومنها جامعة بار

وقد كانت هذه املراكز على صلة . ايالن وتل أبيب وحيفا والعربية يف أورشليم
وطيدة مع وزاريت اخلارجية والدفاع يف الكيان الغاصب لفلسطني وزاولت 

اجلامعة العربية يف أورشليم قد  يذكر أنّ .فعالياا بالتعاون مع هاتني الوزارتني
مت النشاطات االستشراقية إىل مخسة أقسامٍ مستقلّةاللغة واألدب : هي، )١(قس

العريب، دراسات اهلند وإيران وأرمينيا، دراسات أفريقيا والشرق األقصى، 
  .)٢( الدراسات اإلسالمية، دراسات الشرق األوسط

اليت ميزت هذه املراكز عن  أنّ أهم األهداف يرى بعض الباحثني العرب
  :نظرياا الغربية عبارةٌ عما يلي

إجراء دراسات مباشرة والرجوع إىل املصادر األساسية واملراجع  -

                                                             

ستشراق اإلسرائيلي، اال: لالطّالع أكثر على هذه املراكز واملؤسسات واملعاهد التابعة هلا، راجع )١(
 .١٠٤إىل  ٩٧ص

دراسات حول اإلسالم والشيعة يف : أكثر على هذه املراكز، راجع مقالة حتت عنوانلالطّالع  )٢(
شناسي،  ، حممد علي حسيين زاده، جملة شيعة)باللغة الفارسية(جامعات فلسطني احملتلّة 

  .٢م، العدد ٢٠٠٣ - ش ١٣٨٢
لصهيوين االستشراق ا: وملعرفة أبرز الشخصيات االستشراقية اليهودية، راجع مقالة حتت عنوان

، شاموئيل موره، ترمجه إىل الفارسية أمري حسني باباالر، جملة پانزده خرداد، )باللغة الفارسية(
  . ١٣م، العدد ٢٠٠٦ - ش ١٣٨٦

اعتمد املؤلّف يف هذا املوضوع على كتاب . ٩٧إىل  ٩٤االستشراق اإلسرائيلي، ص: راجع أيضاً
  . حباث الصراع لدى إسرائيلاالستشراق وأ: إبراهيم عبد الكرمي الذي حيمل عنوان
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  .اإلسالمية
  .تدوين البحوث باللغة العربية -
  .دراسة تاريخ العامل العريب -
دراسة خمتلف جوانب اتمعات اإلسالمية واحلركات السياسية  -

  .الميةاإلس
  .)١(دراسة الفرق والطوائف اإلسالمية وال سيما الشيعية منها -
  

  :كوهلبرغإيتان : ثانياً

م، والده هو ١٩٤٣يف تل أبيب عام  )٢(كوهلربغالربوفسور إيتان  ولد
الذي كان  )م١٩٩٩ـ  م١٩٠٩(Joshua Kohlberg كوهلربغالدكتور يوشع 

 Irma Kohlberg كوهلربغإرما أحد الناشطني الصهاينة ووالدته هي الدكتورة 

وهي يهوديةٌ أيضاً، وقد استوطنت هذه األسرة فلسطني  )م٢٠٠٢ـ  م١٩٠٩(
هذه األسرة تنحدر من أصولٍ أوروبية، وبالتحديد من . م١٩٣٧احملتلّة عام 

مناطق أصبحت بعد احلرب العاملية الثانية خاضعةً ألملانيا وأوكرانيا مما سهل 
وقد أقام هذا املستشرق يف . تعرف على خمتلف اللغاتال كوهلربغعلى إيتان 

                                                             

، أمحد صالح )باللغة الفارسية(شرق شناسي إسرائيلي خصوصيات واهداف : مقالة حتت عنوان )١(
م، ٢٠٠٥ - ش ١٣٨٥قبس زعفراين، جملة پانزده خرداد الفصلية، : نسي، ترمجها إىل الفارسية

  . ٢٣٩إىل  ٢١٧، ص١٠العدد 
  : يف مقدمة كتابه Frankd H. Stewartاعتمدنا يف هذا القسم على ما ذكره  )٢(

Le shi'isme imamite quarante ans après: hommage à Etan Kohlberg; sous la 

direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M.Bar-Asher, Simon 

HopkinsFrench ; English ; Arabic. Turnhout : Brepols, c2009. . 
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   .عدة بلدان وتتلمذ على يد العديد من األساتذة ومنهم عمته

اهتم هذا الفىت اليهودي يف بادئ األمر باملوسيقى، لكن ذلك مل يشبع 
رغباته النفسية لذلك أقبل على دراسة العلوم اإلنسانية، وبعد أن أكمل التعليم 

أى اخلدمة العسكرية التحق باجلامعة العربية وحاز على شهادة الثانوي و
م وبعد ذلك بعامني حصل على شهادة املاجستري ١٩٦٦البكالوريوس يف عام 

بدرجة امتيازٍ حيث دون أطروحته بإشراف أستاذه  -م ١٩٦٨أي يف عام  -
سة آراء املعروف ماير ياكوف كيسترالذي تأثّر به كثرياً وقد تطرق فيها إىل درا

وبعد ذلك، ويف األعوام . أهل السنة والشيعة حول اخلليفة األول أيب بكر
م بالتحديد، واصل دراساته العليا يف جامعة أوكسفورد ١٩٧١م حتى ١٩٦٩

 ونال شهادة الدكتوراه بإشراف أستاذه صاموئيل شترين الذي توفّي بعد أن
ى اإلشراف على أطروحته لذلك تولّ على يده عدة أشهرٍ فقط، كوهلربغتتلمذ 

آراٌء للشيعة اإلمامية حول ( بعد ذلك أستاذه اآلخر ريتشارد فالستر، وعنواا
  .)١()الصحابة

م بدأ بالتدريس يف اجلامعة العربية بصفة معيد وبعد أربع ١٩٧٢يف عام 
ومنذ  م ارتقى إىل درجة أستاذ،١٩٨٣سنوات أصبح أستاذاً مساعداً ويف عام 

فاكتملت مناصبه التدريسية حتى  )بروفسور(بح أستاذ كرسي م أص١٩٩١عام 
م، لكنه واصل نشاطه التدريسي كأستاذ ٢٠٠٦تقاعد عن التدريس يف عام 

فخري .  
م تولّى رئاسة معهد الدراسات اآلسيوية ١٩٧٩م و ١٩٧٨ويف العامني 

كاملٍ  واإلفريقية فأُتيحت له الفرصة للدراسة يف الواليات املتحدة طوال عامٍ
                                                             

(1) The attitude of the Imāmī-Shīʻīs to the Companions of the Prophet 
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وأصبح عضواً يف املعهد  )ييل(ويف هذه األثناء أيضاً كان يدرس يف جامعة 
ويف  .العاليلألحباث باجلامعة العربية واملعهد العايل لألحباث جبامعة برينستون

ومن مثّ انتدب  للعلوم اإلسرائيلية الوطنية األكادميية م نال عضوية١٩٩٣عام 
. األورويب العلوم لصندوق التابعة اإلنسانية ومللعل الدائمة اللجنة يف لتمثيلها

كما كانت له نشاطات يف معاهد وجلان عديدة، ومبا فيها اللجنة املختصة 
بالدراسات العربية يف وزارة التربية والتعليم واللجنة العلمية يف معهد الدراسات 

 رئاسة وتولّى ،)١(العليا باجلامعة العربية واللجنة العلمية ملؤسسة بن زيفي
كذلك متّ اختياره مراراً  ،)٢(شلوزجنر ماكس بعد اإلسالمية الدراسات كُرسي

يف عام  )٣(كأستاذ ممتازٍ يف كلية العلوم اإلنسانية وحاز على جائزة روتشيلد
للدراسات  )٤(م نظراً إلجنازاته العلمية العديدة، ونال أيضاً جائزة إميت٢٠٠٨

نظري هلا حول اإلسالم وال سيما التشيع،  االستشراقية ملا أجنز من حبوث ال
  . وهذه الدراسات هي اليت جعلت صيته يذيع على مستوى العامل بأسره

 وتتمحور نشاطاته العلمية حول دراسة الفكر اإلسالمي والتعاليم الدينية
يف العصور اإلسالمية الوسطى، وتتركز بالتحديد على اإلسالم الشيعي، حيث 

تطرق فيها إىل األصول العقائدية لدى الشيعة والفرق  دون مقاالت عديدةً
الشيعية، وبالرغم من أنه خلّف تراثاً علمياً حول أهل السنة واملتصوفة، لكنه 
أعار أمهيةً كبريةً لثقافة الشيعة وتعاليمهم، وباألخص فيما يتعلّق باحلديث 

                                                             

(1) Ben-Zvi Institute. 

(2) Schloessinger. 

)٣(Rothschild Prize  مشهودةً لتحقيق األهداف اليهودية م خدماتهذه اجلائزة متنح ملن يقد .  
(4) EMET 



٤١ 

  . ملسلمنيوالسنة أو ما يرتبط باملسائل اجلدلية بينهم وبني سائر ا

ومن اجلدير بالذكر أنّ هذا املستشرق يتقن عدة لغات كالعربية والعربية 
والفارسية وغريها، إال أنه دون أغلب مقاالته باللغة اإلجنليزية، وبعض تراثه 
العلمي قد ترجم إىل خمتلف اللغات احلية كالفارسية والعربية والتركية 

عديد من مقاالته قد نشرت يف خمتلف والفرنسية، وكما سيأيت الحقاً فإنّ ال
املوسوعات العلمية ومبا فيها موسوعة إيرانيكا ودائرة املعارف اإلسالمية، فضالً 

واسعة ويف خامتة املطاف وبعد أن بلغ العقد السابع . عن كتبه اليت حظيت بشهرة
مثرة (حتت عنوان  م أصدرت على شرفه وثيقة تكرمي٢٠١٣ٍمن حياته عام 

وذلك بإشراف حممد أمري معزي  ،)١()ماً من دراسة التشيع اإلماميأربعني عا
  . شر وسيمون هوبكرت، وقد طبعت يف فرنساآ ومنري ميخائيل بار

  

  

   :حديث اإلمامية: ثالثاً

القرآن الكرمي يف الفكر اإلسالمي هو املصدر األول واألساسي للتشريع 
ىل جانب ذلك يرى أهل السنة وإ ،)٢(وسريته وتأيت بعده سنة النيب األكرم

بأنّ سرية الصحابة حجةٌ أيضاً، لكن الشيعة يعتقدون بأنّ سرية األئمة 
وال تنفك  كون سريم مرتبطةٌ بسرية النيب هي احلجة املعصومني 

عنها مطلقاً كما أنها تعكس مكانتهم االجتماعية على املستويني الفردي 
  . واجلماعي

                                                             

(1) Le shi'isme imamite quarante ans après: hommage à Etan Kohlberg 
أو أحد املعصومني وأفعاله وتقريراته، أي  املقصود من السنة والسرية هي أقوال الرسول  )٢(

 . تأييده ألقوال وأفعال اآلخرين



٤٢ 

ينيةٌ عديدةٌ تدلّ على سلوك املعصومني قوالً وفعالً، وهناك اصطالحات د
كاحلديث والسنة واخلرب واألثر والرواية، ويرى بعض العلماء أنّ هذا التعدد هو 

وجتدر  ؛)١(ظاهري بينما يعتقد آخرون وجود اختالفات علمية بينها جمرد تنوعٍ
عريف هذه اإلشارة إىل أنّ بعض املستشرقني أيضاً قد اختلفوا يف ت

وبالتأكيد فإنّ الذين قالوا بوجود اختالفات قد تأثّروا يف  .)٢(املصطلحات
استدالالم وتعاريفهم إىل حد كبريٍ باملعاين اللغوية والقرآنية، أو أنّ هذه 
االستدالالت والتعاريف ناجتةٌ عن سيطرة رؤية أهل السنة على الساحة 

ذا الصعيد لدرجة أننا نالحظ أحياناً اإلسالمية وانتشار بعض أخبارهم على ه
غٍ علميمسو ليس هلا أي تعصبية ومع ذلك، جيب اإلذعان  .)٣(وجود نزعات

أصبحت ناظرةً إىل  )٤(بأنّ هذه املصطلحات مبرور الزمان من حيث االستعمال

                                                             

هناك العديد من األقوال اليت تطرقت إىل بيان الفرق بني اخلرب واحلديث وبني املعاين اليت تدلّ  )١(
، احلديث ١٤األثر ص: مصطلحات الرجال والدراية معجم: لالطّالع أكثر، راجع. عليها السنة

 .٧٩لسنة ص، ا٦٨، الرواية ص٦٠، اخلرب ص٥٤ص

، ١٥له انديشه صادق، رقم اكتچي، أمحد، نقد ديدكاه هاى خاورشناسان دهه اخري، جمپ )٢(
 .ش١٣٨٣

 أو ينيلرباند وأقوالٌ لي واجلدميهناك مجلٌ أُخذت من العهد القد: "يقول غولد زيهر حول هذا األمر )٣(
العقيدة ". يثق احلديکلّ ذلك أخذ مکانه يف اإلسالم عن طر... ل املوضوعةيماخوذةٌ من األناج

 .٥١والشريعة، ص

التعاريف املطروحة حول هذه املصطلحات بني علماء الشيعة ترجع إىل عهد متأخرٍ نوعاً ما،  )٤(
الفهرسة، واملصادر اليت متحورت حول وذلك بعد شيوع الرؤية الرجالية لتراث اإلمامية يف مقابل 

معجم مصطلحات الرجال والدراية، : لالطّالع أكثر، راجع. هذا املوضوع تدلّ بوضوحٍ على ذلك
؛ أصول احلديث، ٨٠نفس الصفحات املذكورة آنفاً؛ اية الدراية، السيد حسن الصدر، ص

  =                                                                            .٣٣عبداهلادي الفضلي، ص



٤٣ 

بيان جانبٍ من التراث الكالمي والسلوكي للمعصوم رغم غلبة استعماهلا يف 
وأفعاهلم، لذا فاملقصود من حديث اإلمامية هو كلّ أثرٍ  مني أقوال املعصو

كما ينبغي التنويه على وجود مصطلحات أخرى . يتضمن كالم املعصوم وفعله
  . تستخدم للداللة على معاين متشاة، كالنقل والرواية والعبارة والشاهد

  

 :الشاهد والعبارة يف الدراسات التحليلية والتفصيلية  )١

مسألةٌ جديرةٌ بالذكر هنا، فلربما يتصور البعض أننا مل نفرق هنا بني هناك 
القيمة املعرفية لكالم املعصوم وكالم غريه بسبب ما يقتضيه موضوع البحث، 

طرحنا  لكننا سنثبت خطأ هذا التصور بشكلٍ قاطعٍ عند بيان األساليب؛ لذا
ي ال يرد اعتراض على لك كوما شابه ذ )شاهد(أو  )نقل(املواضيع يف إطار 

  .البحث
الشاهد أو العبارة يف الدراسات التحليلية والتفصيلية يقصد منهما كلّ 
كتابة أو قولٍ يستند إليه لتقييم املاضي وحتليله، ومبا يف ذلك العبارات 

واألخبار التأرخيية اليت يعتمد عليها يف  )القرآن واحلديث(والنصوص املقدسة 
كما توجد . سيما يف جمال الدراسات التحليلية التأرخييةالبحث العلمي وال 
  :ختالف بينهما، نذكر منها ما يليالعديد من نقاط اال

 :التعليم  -أ

نظراً لوجود توجهات خمتلفة يف الدراسات التحليلية وال سيما بالنسبة إىل 
                                                             

الشهيد الثاين والعالمة مريداماد عرفا احلديث بشكلٍ ينسجم مع تعاريف أهل السنة حبيث يشمل     =
معجم مصطلحات : لالطّالع أكثر، راجع. أقوال الصحايب والتابعي وأفعاهلما، وقد انتقدا على ذلك

ورة آنفاً؛ الرعاية حلال البداية يف علم الدراية، الشيهد الرجال والدراية، نفس الصفحات املذك
؛ اية الدراية، ٦٠، ص١؛ تنقيح املقال، ج٦٩؛ الرواشح السماوية، املريداماد، ص٤الثاين، ص

 .٣٣؛ أصول احلديث، عبد اهلادي الفضلي، ص٨١ص



٤٤ 

قدسة املواضيع التأرخيية، فإنّ الشاهد والعبارة واألدلة النقلية والنصوص امل
ولكن . تفسر بأشكالٍ خمتلفة أيضاً مما يسفر عن طرح حتليالت متضادة أحياناً

رغم ذلك، جيب اإلذعان إىل أنّ كلّ واحد من هذه التوجهات يؤيد صحة 
أنّ تعيني تبعية العبارات واألدلّة النقلية والشواهد  اعتبار الشاهد كمصدرٍ، كما

البشرية هو أمر جدير باالهتمام يف حملّه؛ وعلى ألي مصدرٍ من مصادر املعرفة 
هذا األساس ميكن تقسيم هذه املصادر إىل مصادر معرفية مستقلّة منتجة 
للمعرفة وأخرى ناقلة هلا، وعندئذ تتيسر دراسة شروط كلّ قسمٍ وحتليل التعلّم 

سبة باحث بالنوبالطبع فإنّ هذا البحث من شأنه بيان رؤية ال. يف القسم الثاين
  .إىل تصنيف املصادر

  

 :كون العبارة دينية أو غري دينية  -ب

 ميكن تقسيم العبارات على أساس أنواعها إىل قسمني، أحدمها ديين
واآلخر غري ديين، وهذا التقسيم يشمل مجيع أنواعها ومبا يف ذلك القرآن الكرمي 

د، أحدمها وهناك رأيان خمتلفان على هذا الصعي. واحلديث والظواهر التأرخيية
هذين القسمني حبيث مينحهما قيمةً معرفيةً  يؤكّد على عدم وجود اختالف بني

متساويةً، ومن مثّ ال يرى وجود اختالف بني عبارات القرآن الكرمي وأحاديث 
وأما الرأي اآلخرفيجعل لكلّ واحد منهما قيمةً . املعصومني وكالم غريهم
  . معرفيةً خمتلفةً عن اآلخر

احلال فإنّ الرؤية الدينية تنطبق مع الرأي الثاين والرؤية غري وبطبيعة 
الدينية تنسجم مع الرأي األول، ونتيجة ذلك هي أنّ وجهة هذين الرأيني 

   . سيكون هلا تأثري يف استثمار املصادر وحتليليها وشرحها

***  



٤٥ 

  

  

  

 

 
 

 
 



٤٦ 
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  المبحث األول

  كوهلبرغنظرةٌ إجماليةٌ على آثار إيتان 
  

يف مقدمة كتابٍ  كوهلربغأكمل سلسلة آلثار املستشرق إيتان  ذكرت
وأشرف على  )١(طبع مبناسبة مرور أربعني عاماً على نشاطاته االستشراقية

وقد أدرجت هذه املقدمة يف اية الكتاب ، )٢(ذلك السيد فرانك ستيوارت
وعة يف بني كتابٍ ومقالة مطب ١١٠يبلغ عدد هذه اآلثار. ضمن امللحق الثاين

 ،)٣(العديد من املوسوعات واالت، إضافةً إىل نصوصٍ قام بتنقيحها وتقوميها
ستيوارت إىل جانب بيان معلوماا الطباعية من  وقد ذكرها السيد فرانك

حيث عدد الطبعات أو املؤلّفني املشاركني إن وجدوا وحتى ترمجتها إىل اللغات 
   .)٤(األخرى

                                                             
(1) Le shi'isme imamite quarante ans après: hommage à Etan Kohlberg; sous 

la direction de Mohammad Ali Amir-Moezzi, Meir M.Bar-Asher, Simon 

HopkinsFrench ; English ; Arabic. Turnhout : Brepols, c2009. 
(2) frank H. Stewart . 

(3) review. 

م باللغة ٢٠١٣إضافةً إىل هذه السلسلة، طبعت سلسلةٌ أخرى للدكتور إيتان كوهلربغ عام  )٤(
حيث ذكرت معلوماا  )رواية أيب بصري، آيات القرآن يف فضائل الشيعة(ت عنوان الفارسية حت

  . الطباعية الحقاً



٤٨ 

ومقاالته قد ترمجت إىل اللغة الفارسية  الدكتور كوهلربغبعض كتب 
وهناك آثار أخرى ما زالت يف مرحلة الترمجة أو الطباعة، إال أننا سوف نذكر 
عناوين هذه اآلثار باللغتني اإلجنليزية والعربية وسنة نشرها بشكلٍ إمجايلٍّ عند 

لحق حديثنا عما خلّفه من نتاجات معتمدين يف هذا اال على ما جاء يف امل
كما متّ رسم خمطّطني بيانيني خصص كلّ واحد منهما لنشاطات هذا . الثاين

املستشرق مدة عشرين عاماً وذلك ألجل التعرف على نشاطاته العلمية طوال 
أربعني عاماً، واهلدف منهما بيان طبيعة هذه النشاطات وتصنيفها، ورسم ايضاً 

  . توضيحات أكثر يف حملّهاخمطّطاً ثالثاً للمقارنة بني آثاره، وستذكر 
  

  :)أنواعها وإحصائيات حولها( كوهلبرغآثار إيتان 

 ً  :الكتب: أّوال

من حيث التنوع املوضوعي مل يدون  كوهلربغإيتان  الدكتوررغم أنّ 
أكثر من أربعة كتبٍ، لكن كلّ واحد من هذه الكتب له ميزةٌ خاصةٌ من حيث 

جوامع آداب الصوفية وعيوب النفس "هو كتابه األول . املوضوع الذي تناوله
وكتابه الثاين هو  ،)٢(وحيظى بأمهية بالغة ملا يتضمنه من مباحث )١("ومداواا

ويتمحور حول اآلراء األساسية للشيعة يف  )٣("عقائد وفقه الشيعة اإلمامية"
                                                             

(1) Jawami adab al- sufiyya wa uyub al- nafs wa mudawatuha )١٩٧٦( . 

يتضمن هذا الكتاب رسالتني مأثورتني أليب عبد الرمحن السلمي وقد قام كوهلربغ بتنقيحهما  )٢(
السيد نصر اهللا بور جوادي ترجم هاتني الرسالتني وسائر آثار السلمي إىل . دمة هلماوتدوين مق

، إعداد )باللغة الفارسية(جمموعة آثار أبو عبد الرمحن السلمي : لالطّالع أكثر، راجع. الفارسية
 .اهللا بور جوادي، الّد الثالثنصر 

(3) Belief and low in Imami shi'ism  )١٩٩١( . 



٤٩ 

 ،ة سنواتنه يف إطار سبع عشرة مقالةً خالل عدجمايل العقائد والفقه حيث دو
الذي  )١(طاوسمتحور كتابه الثالث حول العامل الشيعي الكبري السيد ابن و

حيظى مبكانة مرموقة بني علماء الشيعة رغم وجود غموضٍ نوعاً ما حول 
الترتيل والتحريف، كتاب القراءات ألمحد بن حممد "شخصيته، وكتابه الرابع هو 

ت أمحد بن حممد السياري ويتمحور حول الروايات احملرفة وروايا )٢("السياري
  .)٣(املوجودة يف مصادر الشيعة

  

 :اآلثار املنّقحة واملحّققة: ثانياً 

مسؤولية حتقيق اجلزء الثالث والثالثني من سلسلة  كوهلربغتولّى إيتان 
وهذا . اليت تتكون من عشرات الّدات )٤()تكوين العامل اإلسالمي التقليدي(

                                                             
(1) A medieval muslim scholar at work. Ibn tawus and his library  )١٩٩٣( . 
(2) Revelation and falcification: The Kitāb al-qirā’āt of Ahmad b. Muhammad 

al-Sayyārī  )٢٠٠٩( . 

 . سوف نذكر إيضاحات أكثر حول هذه الكتب يف الفصل الالحق )٣(

)٤(  The Formation of the Classical Islamic World  نينشر حىت اآلن أكثر من ست
ضمن هذه السلسلة ويف  Lawrence Konradجمموعةً من املقاالت حتت إشراف الباحث 

يذكر أنّ أول . كلّ سنة تضاف إليها مقاالت أخرى، كما أنّ كلّ جملّد منها خيتص مبوضوعٍ مستقلٍّ
  . م١٩٨٨نسخة من هذه السلسلة قد أصدرت يف عام 

بعض الّدات اختصت مبواضيع حول السرية النبوية وعلم اآلثار يف البالد اليت ظهر فيها 
وأما املوضوع . اإلسالم وترعرع، وكذلك املدن اإلسالمية األوىل والسنة وعلم اللغة بني املسلمني

  : الذي تولّى حتقيقه وتنقيحه الدكتور كوهلربغ فهو
ShiIsm (The Formation of the Classical Islamic World, V, 33) ,by Eran 

Kohlberg, Published in November 2003, Ashgate Publishing.  



٥٠ 

تضمن سبع عشرة مقالةً حول املذهب الشيعي اجلزء يتمحور حول التشيع وي
والفرق املنتسبة إليه، كاإلمساعيلية والزيدية وبعض فرق الغالة اليت ظهرت يف 
العهود املتقدمة، واملقاالت هذه جديرةٌ باالهتمام ألنها ثرية من حيث املضمون، 

  : وقد متّ ترتيبها حتت مخسة عناوين كما يلي

  . اختصت بالتشيع اإلمامي املقاالت السبعة األوىل -
  . مقالتان حول الغالة -
  . مقالتان حول الزيدية -
  . ثالث مقاالت حول اإلمساعيلية -
  . املقاالت الثالثة األخرية اختصت بالتشيع عند العباسيني -

تتألّف من  كوهلربغإيتان  الدكتورمقدمة الكتاب املذكور اليت دوا 
مجة من حيث علم املكتبية كما تتضمن استعراضاً  ثالثني صفحةً وفيها فوائد

دونت هذه  للمصادر اليت ألّفت حول دراسة الشيعة يف خمتلف اللغات األوروبية
  .Early shiism in history and research: املقدمة حتت عنوان

  

 :املقاالت: ثالثاً 

ضيع، العديد من املقاالت يف خمتلف املوا كوهلربغ الدكتور إيتاندون 
وميكن تصنيفها من حيث الطباعة والنشر إىل صنفني، مها مقاالت مطبوعةٌ يف 

  .ومقاالت مطبوعةٌ يف املوسوعات الصحف واالت

 :املقاالت املطبوعة يف الصحف واملجالت -أ

إضافةً إىل كثرة مقاالت هذا املستشرق مقارنةً بالكتب اليت ألّفها، هناك 
ضيعها، وعلى الرغم من عدم توسيع نطاق حبوث تنوع ملحوظٌ أيضاً يف موا
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بعض املواضيع يف هذه املقاالت من قبيل علم الرجال إال أننا لو نظرنا إليها 
كمجموعة كاملة جندها تعكس سعة نطاق معلومات مؤلّفها ودقّته ال سيما أنّ 
 قسماً منها قد تناول موضوعاً بعينه بالبحث والتحليل من مجيع النواحي، وهو

  . أمر قلّما جنده يف حبوث سائر املستشرقني

  )١(:وفيما يلي قائمةٌ للمقاالت اليت نشرت يف خمتلف الصحف واالت

  .م٢٠٠٣ –Shi'ismالتشيع  - ١
  :مالحظات حول رؤية اإلمامية للقرآن - ٢

Some Notes on the Imamite Attitude to the Quran 1972. 

٣ -  غري متعارف شيعي ٨( *إسناد(:  
An Unusual Shii isnad 1975. 

  :)٣(* آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية  -٤
Some Imami-shii Views on Taqiyya  1975. 

  :آراٌء للزيدية حول الصحابة -٥
 Some Zaydi Views on the Companions of the Prophet 1976. 

 :)١٥(* تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة اإلمامية - ٦

The Development of the Imami Shii Doctrine of Jihad 1976. 

 :)١٤(* من اإلمامية إىل االثين عشرية  - ٧

From Imamiyya to Ithna-ashariyya  1976. 

                                                             

متّ تعيينها يف هذه  )عقائد وفقه الشيعة اإلمامية(املقاالت السبع عشرة اليت طبعت يف إطار كتاب  )١(
 . )*(القائمة بعالمة 
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 :)٦(* أبو تراب  - ٨

Abu Turab  1978. 

 :)٤(* اصطالح الرافضة يف استعمال الشيعة اإلمامية  - ٩

The Term Rafida in Imami Shii Usage  1979. 

 :)٥(*لدى الشيعة االثين عشرية " حمدث"مصطلح  -١٠

The Term Muhaddath in Twelver Shiism  1979. 

  :مناهج العارفني -١١
 Manahij al- arifin  1990. 

  :)١٦(* نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح  -١٢
 Some Shii Views of the Antediluvian World 1980. 

 :)١٢(* تفسري بعض الشيعة اإلمامية للتأريخ األموي  -١٣

Some Imami Shii Interpretation of Umayyad History 1982. 

 :)١(* نشأة الشيعة  - ١٤

The Evolution of the Shia 1983. 

  :نظرية املوافاة يف عقائد املسلمني - ١٥
 Muwafat Doctrine in Muslim Theology  1983. 

شرح لسلسلة من "و" مجع حديث الشيعة ونقله: "حديث الشيعة -١٦
  :"أحاديث الشيعة

 Shii Hadith: Collection and transmission of of ShI'I hadith", 
and "Description of the Corpus of ShI'I hadith"  1983. 

 :)٩(آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة  -١٧

Some Imami Shii Views on the Sahaba  1984. 
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 :)١٠(* املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية  -١٨

Non-Imami Muslims in Imami Figh  1985. 

 :)١١(* مكانة ابن الزنا لدى الشيعة اإلمامية  -١٩

The position of the walad zina in imami shiism  1985. 

  :الرباءة يف النظرية الشيعية -٢٠
 Baraa in shi i doctrine  1986. 

 :)٢(*دراسات غربيةٌ حول اإلسالم الشيعي  -٢١

Western Studies of Shi'a Islam  1987. 

جوانب من الفكر األخباري يف القرنني السابع عشر والثامن  - ٢٢
 :)١٧(*عشر

Aspects of Akhbari Thought in the Seventeenth and Eighteenth 
Centuries  1987. 

 :)١٣(*صول األربعمائة األ -٢٣

Al-Usul al-arbaumia  1987. 

  :اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة - ٢٤
 Imam and Community in the Pre-Ghayba Period  1988. 

موفّق الدين : طبيب البالط يف أورشليم اإلفرجنية ودمشق األيوبية - ٢٥
  :يعقوب بن إسحاق

 A Melkite Physician in Frankish Jerusalem and Ayyubid 
Damascus: Muwaffaq al-Din Ya'qub b. Siqlab  1988. 

  :وجدله مقابل التسنن طاوسعلي بن موسى بن  -٢٦
 Ali b. Musa ibn Tawus and his Polemic against Sunnism 1992. 
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  :النصوص املقدسة املعتربة لدى الشيعة اإلمامية األوائل -٢٧
 Authoritative Scripturs in Early Imami Shiism  1993. 

  :التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم -٢٨
 Taqiyya in Shii Theology and Religion  1995. 

  :العمل الثقايف املتباين لثيودور املصيصي -٢٩
 The Intercultural Career of Theodore of Antioch  1995. 

  :حول الشهادة آراء مسلمي القرون اهلجرية الوسطى -٣٠
 Medieval Muslim Views on Martyrdom  1997. 

  :أخبار الغرب حول وفاة النيب حممد -٣١
 Western Accounts of the Death of the Prophet Muhammad 

2000. 

   :الثناء على األقلّية -٣٢
 In prais of the few  2000. 

  :االستعماالت األوىل ملصطلح االثين عشرية -٣٣
 Early Attestations of the Term Ithna 'Ashariyya  2000. 

  :الشهيد والشهادة يف اإلسالم األصيل - ٣٤
Martyrs and martyrdom in classical Islam 2002. 

٣٥ - البصرية واألئم:  
 .Vision and the Imams 2003ة 

٣٦- ه شهيدد بأنحمم تصوير النيب:  
 The image of the prophet Muhammad as a shahid 2005. 
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الترتيل والتحريف، مقدمةٌ على كتاب القراءات ألمحد بن حممد  -٣٧
  :السياري

Revelation et falsification. Introduction a l'edition du Kitab al-
qirii'iit d'al-Sayyari 2005. 

  :البنية األساسية لفكر الشهادة يف اإلسالم: الشهيد -٣٨
 Shahid: a framework on Islamic martyrdom 2006. 

  :التوجهات التفسريية األوىل للشيعة اإلمامية ودور السياري فيها -٣٩
 Trends in early Imami Shii exegetical literature and the 
contribution of al-Sayyari 2007. 

مالحظات حول تأريخ تدوين القرآن على أساس كتاب القراءات  - ٤٠
  :اريللسي

 Remarques sur l'histoire de la redaction du Coran. Autour du 
Livre des Recitations coraniques d'al-Sayyari 2007. 

  
 :املقاالت املطبوعة يف املوسوعات -ب

اليت طبعت يف املوسوعات ميكن تقسيمها  كوهلربغإيتان  الدكتورمقاالت 
  : إىل ثالثة أقسامٍ، كما يلي

  . موسوعة إيرانيكا مقاالت -

  . مقاالت دائرة املعارف اإلسالمية -

  . املقاالت املطبوعة يف سائر املوسوعات -

ومتتاز هذه األصناف الثالثة عن املقاالت اليت ذكرت يف املبحث السابق 
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  .)١(يف أنّ غالبية مواضيعها تتمحور حول الشخصيات وأحواهلا وآثارها

                                                             

قرن التاسع عشر امليالدي قام بعض املستشرقني بتدوين يف أواخر ال: دائرة املعارف اإلسالمية )١(
بالتعاون مع جمموعة من  )النسخة األوىل( )دائرة املعارف اإلسالمية(سلسلة حتت عنوان 

وتعد هذه املوسوعة خالصةً جلهود علمية دامت قرنني من الزمن حول خمتلف . الكتاب املسلمني
ماكن والكتب واملفاهيم، وطبعت أحدث نسخة هلا حتت الفروع اإلسالمية من قبيل األعالم واأل

، وأول جزٍء منها فقد صدر يف عام )New Edition Encyclopaedia of Islam(عنوان 
م حيث صدر اجلزء احلادي ٢٠٠١م وبعد ذلك صدرت سائر األجزاء بالترتيب حتى عام ١٩٨٦

مؤسسة األكادمييات (شريية يذكر أنّ النسخة األوىل قد صدرت بدعمٍ من مؤسسة تب. عشر
  .بعض الشركات التجارية األمريكيةو )الدولية

هي إحدى أكرب املوسوعات وأكثرها مشوليةً : )Encyclopædia Iranica(موسوعة إيرانيكا 
م باقتراحٍ من إحسان ١٩٦٨على صعيد دراسة إيران ثقافياً وتأرخيياً، وقد بدأ تدوينها عام 

م ألغيت ١٩٧٩مليوين دوالر، ولكن بعد انتصار الثورة اإلسالمية عام يارشاطر ومبيزانية بلغت 
ميزانيتها ولكن استمر تدوينها يف العاصمة األمريكية نيويورك ويف قسم دراسة إيران جبامعة 
كولومبيا اليت تكفّلت بتوفري جانبٍ من نفقاا مع املؤسسة الوطنية للعلوم اإلنسانية األمريكية 

صدر . مليون دوالر ٣٥إيران، وقد متّ ختمني ميزانيتها يف الوقت الراهن مببلغ ومؤسسة دراسات 
 ١٥م وعدد األجزاء املطبوعة حتى اآلن يبلغ ١٩٨٢اجلزء األول من هذه املوسوعة يف عام 

جزءاً رغم أنه كان املقرر أن يكون عددها  ٤٥جزءاً ومن املقرر أن تصدر نسختها النهائية يف 
إحسان يارشاطر هو املشرف على حتقيق موسوعة إيرانيكا وسائر احملقّقني الذين . مثانية فقط

  . يسامهون يف تدوينها معظمهم ليسوا إيرانيني
وبعد مرور ما يقارب عشرين عاماً على صدور أول جزٍء من هذه املوسوعة تكفّلت دار نشر 

الثورة الدستورية، الزي الشعيب يف : أمري كبري بترمجة مخسة من مقاالا إىل اللغة الفارسية، وهي
  . إيران، األدب القصصي يف إيران، فن اخلطّ، تأريخ العالقات اإليرانية األملانية

أما اهلدف من تدوين هذه املوسوعة فهو توفري معلومات واسعة عن إيران باللغة اإلجنليزية على 
لالطّالع أكثر . اللغة الفارسية بعد اكتماهلا الصعيد العاملي، ومن املقرر أن يتم ترمجتها بالكامل إىل

 www.iranicaonline.org: على هذه املوسوعة، راجع
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 :مقاالت موسوعة إيرانيكا -

مقالةً قصريةً ميكن تصنيفها يف ثالثة أقسامٍ،  ٢٤هذه املوسوعة  تتضمن
  : هي

مقاالت يتمحور اجلانب األكرب منها حول الشخصيات الشيعية  -
  . واملتأخرين

  . مقاالت حول بعض شخصيات أهل السنة -

  . مواضيع مكتبية -

  : ومن هذه املقاالت
  .م ١٩٨٤ –AḴBĀRĪYAاألخبارية  - ٤٥
 م ١٩٨٥ –ALĪ B. ABĪṬĀLEBأيب طالب علي بن  - ٤٦

  :سليمان بن مهران األعمش - ٤٧
 A MAŠ،ABŪ MOHAMMAD solaiman ben mehran 1985. 

 م ١٩٨٥ –ĀMEDĪسليمان بن مهران اآلمدي  - ٤٨

 م ١٩٨٥ –ĀMMAالعامة  - ٤٩

  م ١٩٨٥ –ĀMOLĪ seyed baha_al_dinاء الدين العاملي  - ٥٠
 م ١٩٨٧ –ASTARĀBĀDĪاألسترآبادي  - ٥١

  م ١٩٨٨ –BAHĀʾ-AL-DĪN ʿĀMELĪاء الدين العاملي  - ٥٢
 م١٩٨٨ –BAḤRĀNĪ،AḤMADأمحد البحريين  - ٥٣

  م١٩٨٨ –BAḤRĀNĪ yosofيوسف أمحد البحريين  - ٥٤

   م١٩٨٨ –BALĀḠĪ mohhamad jawadحممد جواد البالغي  - ٥٥
  م١٩٨٨ –BARĀ aالرباءة  - ٥٦
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  م١٩٨٩ –BAYŻĀWĪالبيضاوي  - ٥٧

  م١٩٨٩ –BEḤĀR AL-anwarار األنوار حب - ٥٨

  :الذريعة إىل تصانيف الشيعة - ٥٩
Al- ḎARĪʿA elā TAṢĀNĪF al-ŠĪʿA م ١٩٩٤ –  

  :ابو حممد حسن الديلمي -٦٠
 DEYLAMĪ abu mohammad hassan م ١٩٩٧ –  

  :طاوسرضي الدين بن  -٦١
EBN ṬĀWŪS،RAŻĪ-AL-DĪN ALĪ   م١٩٩٧ –

٦٢-  ع(الشرمن وجهة نظر التشي( EVIL(in shiism)  - م١٩٩٨   
  :أبو حممد فضل الدين بن شاذان النيسابوري األزدي -٦٣

FAŻL،b. Šāḏān NĪŠĀPŪRĪ AZDĪ،ABŪ MOḤAMMAD   م١٩٩٩ –

   م٢٠٠٠ –ḠAŻĀeri hosainحسني الغضائري  - ٦٤
  م٢٠٠٣ -  ḤALABI abu salahأبو الصالح احلليب  - ٦٥

  :احللّيجنم الدين أبو القاسم جعفر  -٦٦

ḤELLI،NAJM-AL-DIN -- ABU’L-QĀSEM JAʿFAR   م٢٠٠٣ –

   . م٢٠٠٤ –KOLAYNIالكليين  -٦٧
  :قطب الدين سعيد الراوندي -٦٨

 RĀVANDI،Qoṭb-al-Din Saʿid – 2004. 
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 :مقاالت دائرة املعارف اإلسالمية -

تتضمن هذه املوسوعة تسع عشرة مقالةً تتمحور مواضيعها حول 
شخصيات اليت هلا عالقةٌ بالتشيع وكذلك الفرق شخصيات الشيعة وسائر ال

  : وبعض املفاهيم احلديثية العقائدية، وهي
  :حممد بن علي زين العابدين - ١

 MUHAMMAD B. ali zany al abidin م ١٩٩١ –  

 . م١٩٩١ –MUHAMMADIYYAاحملمدية  - ٢

 . م١٩٩٢ –MUSA AL-KAZIMموسى الكاظم  - ٣

  :مسلم بن عقيل بن أيب طالب -٤
 MUSLIM B. ^AKIL B. Abi TALIB م ١٩٩٢ –  

  . م١٩٩٢ –AL-NAHIKIالنهيكي  -٥
 . م١٩٩٣ –RADJ^Aالرجعة  - ٦
 . م١٩٩٤ –Alrafidaالرافضة  - ٧
 . م١٩٩٤ –AL-RAWANDIYYAالراوندي  - ٨
 . م١٩٩٥ –SAFIRالسفري  - ٩

 . م١٩٩٥ –SHAHIDالشهيد  -١٠
 . م١٩٩٦ –thaniـ  al- shahid alالشهيد الثاين  -١١

  . م١٩٩٦ –shurayhشريح  -١٢
 . م١٩٩٧ –SULAYMAN B. SURADسليمان بن صرد  -١٣

  :أبو منصور أمحد بن علي بن طالب الطربسي - ١٤
AL-TABRISl (Tabarsi)،ABU MANSUR AHMAD B. ALI b. 

talib – 1998. 
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  :أمني الدين الطربسي - ١٥

 AL-TABRISl (Tabarsi)،AMIN AL-DlN – 1998. 

  . م٢٠٠١ –WASIي الوص -١٦
  .م ٢٠٠٢ –ZAYN AL abedinزين العابدين  -١٧
  م ٢٠٠٤ –SHAMIR b.dhi L-Djawshanاجلوشن  مشر بن ذي -١٨

  م ٢٠٠٧ـ  )Adi ben- Hatim )third editionعدي بن حامت  -١٩

  
 :املقاالت التي نرشت يف سائر املوسوعات  -

املقاالت نشرت يف فضالً عن املقاالت اليت ذكرت أعاله، هناك عدد من 
  : بعض املوسوعات، وهي عبارةٌ عما يلي

  .موسوعة الدين Babawayhiـ  IBNابن بابويه  - ١
 موسوعة الدين  MAJLISiـ  Alالسي  - ٢

 م ١٩٧٨ـ  )هربو(عربيكا  –Quranالقرآن  - ٣

ـ  موسوعة فكر اإلسالم السياسي Jafar al-sadiqجعفر الصادق  -٤
  .م٢٠١٢

  

  :)١()عليها التقديم للكتب والتعليق(اض الكتب استعر: رابعاً 

أثراً ملؤلّفني  ١٩حول  )مقدمات(عروضاً موجزةً  كوهلربغدون إيتان 
  : آخرين، وهذه اآلثار عبارةٌ عن

                                                             

(1) Reviews 
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  :التفسري وكشف املفردات: القرآن - ١

 R. Paret،Der Koran: Kom'mentar und Konkordanr 

  :كتابان من ناشئ األكرب - ٢
 J. van Ess،Friihe Mu'tazilitische Hiiresiographie: Zwei Werke 

des Nasi' al-Akbar(d. ٢٩٣ H( 

الّدات الثالثة / دراسات شرقية إسرائيلية : ماير ياكوف كيستر - ٣
  :م١٩٧٣ـ  م١٩٧١األوىل 

 M. J. Kister et al. (eds.)،Israel Oriental Studies،vols. ١٩٧١/  ٣- ١ - 
١٩٧٣ 

  صوف؟ما هو الت -٤
 M.Lings،What is Sufism?،in Hamirrali Hehadash ٢-٢٦/١  

  :املعاناة املوجبة للفالح يف اإلسالم -٥
 M. Ayoub،Redemptive Suffering in Islam 

  :اإلمساعيلي ببلوغرافيا األدب - ٦
I.K. Poonawala  ، Biobibliography of Isma'ili Literature 

  :أصول الشيعة وتناميهم الباكر - ٧
 S. H. M. Jafri،The Origins and Early Development of Shi'a 

Islam 

  :نظرية احلب لدى احلنابلة املتأخرين - ٨
J. N. Bell،Love Theory in Later Hanbalite Islam 



٦٢ 

  :السطوة السابقة والتحدي الراهن: اإلسالم - ٩
 A. Welch and P. Cachia (eds.)،Islam: Past Influence and 

Present Challenge 

  :نشأة احلكومة العباسية -١٠
 J. Lassner،The Shaping of 'Abbiisid Rule 

  :أنطولوجيا التشيع: ام تشيتكيول -١١
W. C. Chittick (ed. and trans.  ، A Shi'ite Anthology 

  :نقاشات إمام الزيدية أمحد بن ناصر حول الفكر اجلربي األباضي -١٢
 w. Made١ung،Streitschrift des Zaiditenimams Ahmad an-Niisir 

wider die ibaditische Priistinationslehrede 

  :مقدمة للتعرف على الشيعة: منوموجان م -١٣
 M. Momen،An Introduction to Shi'i Islam 

  :القائد العادل لدى الشيعة: ساشادينا. ١٤
 A. A. Sachedina،The Just Ruler in Shi'ite Islam 

التأزم واالستقرار يف مرحلة تكوين التشيع، : املدرسي الطباطبائي - ١٥
  :أبو جعفر بن قبة الرازي ودوره يف الفكر الشيعي اإلمامي

 .H. Modarressi،Crisis and Consolidation in the Formative 

Period of Shi'ite Islam: Abu Ja'far ibn Qiba al-Riizi and His 

Contribution to Imiimite Shi'ite Thought 
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  :املصادر الباطنية اإلسالمية: اهلدي اإلهلي يف التشيع األصيل -١٦
 M. A. Amir-Moezzi،Le guide divin dans le shi'isme originel: 

aux sources de l'esoterisme en Islam 

  :تأريخ اإلمساعيلية يف القرون الوسطى وفكرهم: فرهاد دفتري -١٧
 Farhad Daftary (ed.)،Mediaeval Isma'ili History and Thought 

  :الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر: أرزينا الالين -١٨
Arzina R. Lalani،Early snrt Thought: The Teachings of Imam 

Muhammad al-Biiqir 

" يثاحلد"مرحلة تكوين التشيع االثين عشري، : أندريو نيومان -١٩
  :خطاب بني قم وبغداد

A. J. Newman،The Formative Period ofTwelver Shi'ism: Hadith 

as Discourse between Qum and Baghdad،in Iranian Studies 
  

 :مقاالت جديدة: خامساً 

أشرف السيد املدرسي الطباطبائي على كتابٍ مجعت فيه سلسلةٌ من 
تتمحور حول رواية  كوهلربغإيتان  للدكتوروكانت أوالها مقالةً  )١(املقاالت

                                                             

  : املعلومات الطباعية هلذا الكتاب هي ما يلي )١(
LAW AND TRADITION IN CLASSICAL ISLAMIC THOUGHT: 
studies in honor of ProfessorHossein Modarressiـ Copyright © Michael Cook, 

Najam Haider, Intisar Rabb, and Asma Sayeed, 2013. All rights reserved.First 

published in 2013 by. PALGRAVE MACMILLAN® . in the United States -a 

division of St. Martin’s Press LLC, 175 Fifth Avenue, New York, NY 10010. 
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» رواية أيب بصري آيات القرآن يف فضائل الشيعة«: باسممنقولة عن أيب بصري، 
  :وعنواا باالجنليزية

The Abu¯ Bas.¯ır Tradition: Qur’a¯nic Verses on the Merits of 

the Sh¯ı‘a. 

  

ّفات  ّط بياين ملؤل  :كوهلربغخمط

العلمية متّ رسم خمطّطني  كوهلربغ الدكتور إيتانت للتعرف على نشاطا
بيانيني، أحدمها حول كمية اآلثار العلميةبشكلٍ إمجايلٍّ واآلخر حول كمية هذه 

  . اآلثار طوال خمتلف سنوات نشاطه العلمي

 ً  :لكّمية اآلثار العلمية رسم بياين: أّوال

االت تؤلّف معظم كما نالحظ يف املخطّط البياين املرسوم أدناه فإنّ املق
، وقد طبع أكثّرها يف موسوعة إيرانيكا وموسوعة كوهلربغإيتان  الدكتورآثار 

اإلسالم، ويلي املقاالت من حيث الكمية استعراضه للكتب اليت ألّفها اآلخرون 
وأما الكتب اليت ألّفها فهي حتتلّ املرتبة الثالثة على . وتعليقه عليها والتقدمي هلا

عض كتبه عبارةٌ عن سلسلة من املقاالت، كما أنه أشرف على هذا الصعيد، وب
   .حتقيق وتنقيح العديد من نتاجات سائر املؤلّفني كما ذكرنا آنفاً
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ب الكت االت المق review edite

  

 :رسم بياين لكمية اآلثار طوال خمتلف السنوات: ثانياً 

 الدكتور إيتاندوا  الرسم البياين املدون أدناه يبين لنا كمية اآلثار اليت
يف خمتلف سنوات نشاطاته، وما يلفت االنتباه هنا هو اهتمامه  كوهلربغ

ل بتدوين املقاالت وال سيما يف موسوعة إيرانيكا وموسوعة اإلسالم طوا
  .أربعني عاماً من نشاطه العلمي

نالحظ يف هذا الرسم البياين نوع نتاجاته العلمية وكميتها وسنوات 
در اإلشارة إىل أنّ هذا الرسم ال يتضمن نتاجات ثالثةً فقط متّ نشرها، وجت

م لكنها ذكرت يف امللحق الثاين يف اية الكتاب، ومنها ٢٠١٠تدوينها بعد عام 
م يف ٢٠١٢حيث دونت يف عام  مقالةٌ حول اإلمام جعفر الصادق 

  . موسوعة الفكر السياسي لإلسالم
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  المبحث الثاني

كوهلبرغلبعض آثار إيتان  استعراض  

  

يف  كوهلربغسنقوم يف هذا الفصل أوالً بتصنيف آثار املستشرق إيتان 
ثار اليت ترمجها واليت فهرسٍ موضوعي مع ذكر مناذج منها، ومن مثّ سنذكر اآل

  .انتقدها

  

  :تصنيف موضوعي ونماذج

ألجل طرح حتليلٍ صحيحٍ حول اُألسس الفكرية للمستشرق إيتان 
والتعرف على مدوناته، من احلري يف بادئ األمر تصنيف آثاره يف  هلربغكو

إطارٍ موضوعي على أساس مضامينها بغض النظر عن بعض التداخالت 
املوجودة فيما بينها، لذا متّ تصنيفها وفق السياق املذكور وذكر أمهّها بشكلٍ 

  . موجزٍ

ر األربعة واألربعني ومن اجلدير بالذكر أنّ البحث سيتمحور حول اآلثا
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األوىل املذكورة يف امللحق واليت تشمل كتباً ومقاالت أكثر تفصيالً من غريها 
  .)١(على شتى األصعدة

  

 ً  :األعالم والرجال: أّوال

قد  كوهلربغكما ذكرنا آنفاً فإنّ كماً ملحوظاً من آثار املستشرق إيتان 
حول الشخصيات اليت تركت بصما د يف مقاالتا على التأريخ جتس

واحلديث، حيث نشر معظمها يف إطار موسوعات وقد تضمنت معلومات عن 
تأريخ الوالدة والوفاة والنسب والسرية واملكانة االجتماعية، ومتّت فيها دراسة 

    :وحتليل النشاطات والنتاجات العلمية، وميكن تبويبها كما يلي
                                                             

)١( مل يتم ة أسبابٍ كما يلي هناك مواردذكرها لعد :  
/ تصوير النيب بأنه شهيد : حتت العناوين التالية ٤٢و  ٤٠و  ٣٥و  ٣٨عدم توفّرها، كاملوارد  )أ

  . الشهيد/ الروايات الغربية حول وفاة النيب / الشهيد والشهادة يف اإلسالم األصيل 
طبيب البالط يف : عنوانني التالينيحتت ال ٣٣و  ١٩عدم ارتباطها مبوضوع البحث، كاملوارد  )ب

العمل الثقايف املتباين / موفّق الدين يعقوب بن إسحاق : أورشليم اإلفرجنية ودمشق األيوبية
  . لثيودور املصيصي

  . عقائد وفقه الشيعة اإلمامية: الذي يتضمن سلسلةً من املقاالت حتت عنوان ٢املورد رقم 
  . ٤٤و  ٤٣و  ٤١خرى متّ بياا، كاملوارد بعض املؤلّفات اليت تشابه موارد أ )ج

  :آراء الشيعة حول وفاة النيب حممد: مقالة حتت عنوان
Shia Views of the Death of the Prophet Muhammad  

  . ٢وقد نشرت يف موقعٍ إلكتروينٍّ لفرانك ستيوارت الذي مل يدرجها ضمن امللحق رقم 
  : وهي ٣٥غري متوفّرة وهي برقم  هناك مقالةٌ ترتبط مبوضوع البحث لكنها

WARBURG INSTITUTE-STUDIES AND TEXTS 4  / MEDIEVAL ARABIC 
THOUGHT: ESSAYS IN HONOUR OF FRITZ ZIMMERMANNEdited by 

Rotraud Hansberger, M. Afifi al-Akiti and Charles Burnett 
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 :أئّمة الشيعة) ١

  . علي بن أيب طالب  -
  . لي بن احلسني السجاد ع -
  . حممد بن علي الباقر  -
  . جعفر بن حممد الصادق  -
  . موسى بن جعفر الكاظم  -

  

 :أعالم الشيعة ) ٢

تضمنت املقاالت املشار إليها دراسات حول بعض علماء الشيعة وأبرز 
  : حتى العهد احلاضر، منها ما يلي شخصيام منذ عهد األئمة 

  .بن حامت  عدي  -
  .مسلم بن عقيل  -
   .سليمان بن صرد -
  .يك النخعي  -
  .الفضل بن شاذان  -
  .ابن الغضائري  -
  .حممد بن يعقوب الكليين  -
  .ابن بابويه  -
  . طاوسرضي الدين بن  -
  .أمني الدين الفضل الطربسي  -
  .أمحد بن علي الطربسي  -
  .الشهيد الثاين  -
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  .ندي قطب الدين سعيد الراو -
  .جنم الدين احللّي  -
  .أبو الصالح احلليب  -
  .أبو حممد احلسن الديلمي  -
  .أمحد بن حممد البحريين  -
  .يوسف بن أمحد البحريين  -
  .اء الدين حممد العاملي  -
  .املوىل حممد أمني األسترآبادي  -
  .اء الدين العاملي -
  .سليمان بن مهران اآلمدي  -
- لسي العالمة حممد باقر ا.  
  .حممد جواد بالغي  -
  
 :سائر الشخصيات ) ٣

 اتات أهل السنة أو شخصيقت إىل بعض شخصيتطر هناك مقاالت
  : ، وهذه الشخصيات هيكانت مناهضةً ألهل البيت 

  .مشر بن ذي اجلوشن  -
  .شريح  -
  .البيضاوي  -
  .سليمان بن مهران األعمش  -
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 : مثال تطبيقي

  . )٣٠(يف مواجهة أهل السنة  طاوسعلي بن  -

تتكون هذه املقالة من قسمني أساسيني وتتطرق إىل التعريف بشخصية 
بصفته متكلّمٍ تصدى ألهل السنة من خالل ثالثة كتبٍ،  طاوسالسيد علي بن 

  . هي سعد السعود والطرائف وكشف احملجة

د حلّل موقف ق كوهلربغفإنّ إيتان  )سعد السعود(بالنسبة إىل كتاب 
جتاه أيب علي اجلبائي ونقده املعتدل للزخمشري، وأكّد على  طاوسالسيد ابن 

  . أنه أحد العلماء الذين انتقدوا علماء الشيعة، كالشيخ الطوسي

بدراسة وحتليل  كوهلربغفقد قام  )كشف الغمة(وبالنسبة إىل كتاب 
عاصرين له وأحد مع بعض علماء أهل السنة امل طاوسمناظرات السيد ابن 

علماء الزيدية، واعتربها مناظرات بكلّ ما للكلمة من معىن لكنه قال إنها 
منحازةٌ وزعم وجود بعض املناظرات األخرى الفاشلة اليت مل يذكرهاالسيد ابن 

  . طاوس

فقد ذكر هذا املستشرق تفاصيل عنه  )الطرائف(وأما بالنسبة إىل كتاب 
قد ابتدع فيه شخصيةً من أهل الذمة تبحث عن  طاوسوقال إنّ السيد ابن 

، وذلك )عبد احملمود(احلقيقة بني خمتلف املذاهب اإلسالمية أطلق عليها اسم 
  . لكي يثبت حقّانية مذهب التشيع

ويف مجيع صفحات هذه املقالة نالحظ أنّ الكاتب قد أكّد على سعة نطاق 
بت أنّ خماطبه خمتلف يف كلّ واألساليب اليت اتبعها وأث طاوسعلم السيد ابن 

  . واحد من هذه الكتب الثالثة
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 :)دراسة األسانيد(علم الرجال : ثانياً 

آراًء حول بعض احملدثني يف طيات  كوهلربغإيتان  الدكتورلقد طرح 
إسناد (مدوناته، إال أنه خصص مقالةً واحدةً حول هذا األمر حتت عنوان 

غري متعارف ن )شيعيت نقاشاً حول موضوعٍ مستقلٍّ ومثريٍ للجدل حيث تضم
كذلك نالحظ وجود بعض املباحث التفصيلية هلذا . يف جمال الرجال واألسانيد

املستشرق حول الرواة وذلك ضمن حديثه عن روايات كتاب القراءات 
  . للسياري

  

 : مثال تطبيقي

-  غري متعارف شيعي ٧(إسناد( :  

يثاً عن عامة الناس يعد أمراً شاذّاً وغري إنّ نقل اإلمام املعصوم أحاد
متعارف حسب عقيدة الشيعة بالنسبة إىل اإلمام واإلمامة، لذا فإنّ سند الرواية 

عن الصحايب اجلليل جابر بن عبد اهللا  اليت نقلها اإلمام حممد الباقر 
األنصاري هو أحد األسانيد غري املتعارفة لدى الشيعة؛ وعلى هذا األساس 

بالبحث والتحليل، وقد قال إنّ قبول هكذا روايات منوطٌ  كوهلربغوله تنا
وقد اعترب أنّ قبول هذه الروايات مرهونٌ بتحقّق بعض . بتحقّق بعض املسائل

املقدمات، كالقول بصحة نقل اإلمام العامل عن غري العامل؛ ورأى أنّ استخدام 
لذلك ادعى أنّ . قبلهلدى نقل اإلمام عن جابر هو رب من  )رجل(كلمة 

احللّ هلذه الشبهة يكمن يف أمرين، إما ذكر اسم جابر األنصاري إلثبات أنّ 
أو عدم ذكره، ولكنه أكّد على بقاء األمر  نقل عن النيب  اإلمام 

  .غامضاً لدى أهل السنة رغم ذلك
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 :تأريخ الشيعة: ثالثاً 

وأهم أعماله،  لربغكوهيتضمن هذا القسم النظريات اليت طرحها إيتان 
 فهو يف بعض مقاالته ويف خمتلف املواضيع اليت طرحها قد سعى إىل إلقاء نظرة

  : تأرخيية ألجل إجياد نظمٍ يف حبوثه العلمية؛ وهذه املقاالت عبارةٌ عما يلي

  .آراٌء للزيدية حول الصحابة  -
  .تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة اإلمامية  -
  .مية إىل االثين عشرية من اإلما -
  .آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة  -
آراٌء للشيعة حول التأريخ األموي يف دراسات القرن األول للمجتمع  -

  .اإلسالمي 
  .نشأة الشيعة  -
  .دراسات غربيةٌ حول اإلسالم الشيعي  -
  .جوانب من الفكر األخباري يف القرنني السابع عشر والثامن عشر  -
  .اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة  -
  .آراء مسلمي القرون اهلجرية الوسطى حول الشهادة  -
  .أخبار الغرب حول وفاة النيب حممد  -
  .الثناء على األقلية  -
  .األخبارية  -
  .احملمدية  -
  .السفري  -
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 : أمثلة تطبيقية

  : )٥(التشيع  -

ملقالة إىل املواضيع املثرية للجدل يف هذه ا كوهلربغإيتان  الدكتورتطرق 
يف تأريخ التشيع والبحوث العلمية ذات الصلة ذا املوضوع، ومن خالل 
مبالغته يف تعظيم نقاط اخلالف بني الشيعة وعامة أهل السنة حاول توسيع 

" التشيع"نطاق دائرة عدم االنسجام بني الطوائف اإلسالمية، وقد اعترب مصطلح 
اليت ظهرت يف عهد عثمان بن عفّان وسادت " شيعة علي"ة مستوحى من عبار

فيما بعد لتدلّ على طائفة كبرية وفرقٍ تعتقد بأنّ السلطة الشرعية تقتصر على 
 أهل بيت النيب .  

وأهل بيته يف كربالء هي األساس  ورأى أنّ شهادة اإلمام احلسني 
 اإلمام زين العابدين  لنشأة الشهادة اليت مل تستمر بعده حيث اختار ولده

القعود ألنه كان يعتقد بضرورة انتظار حلول زمنٍ يوفّر فيه اهللا تعاىل الظروف 
 ى إىل ظهور حركةاملالئمة لتحقّق هذا اهلدف؛ وأكّد على أنّ هذا املنهج قد أد

كما اعتقد بأنّ . كانت نتيجتها حتقّق أصل الوالية، أي التضحية يف سبيل اإلمام
االثنا "األئمة باثين عشر إماماً والذي نتج عنه شيوع مصطلح  حتديد عدد

يرجع تأرخيه إىل القرن الرابع، إذ بعد غيبة اإلمام الثاين تولّى السفراء " عشرية
  . دفّة هداية اتمع

  : ا مباحث هامة يف عقيدة التشيعاملسائل التالية بأنه كوهلربغواعترب 
 العلم والطريقة اخلاصة اليت على غريهم يف أفضلية األئمة * 

  . يتلقّونه من خالهلا
 * اإلمام بإمكانه مساع صوت امللَك فقط(اختالف اإلمام عن النيب(   
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   )التشريع(تساوي أهل البيت مع النيب يف الفقه * 
  حجية قول اإلمام وفعله * 
  الرباءة من أعداء الوالية واليت تشمل بعض الصحابة أيضاً * 
 *تقسيم امؤمنة، مسلمة، كافرة : تمع اإلسالمي إىل ثالثة فئات  

وبعد أن حتدث عن سرية املختار الثقفي ووضح أفكار أتباعه، ادعى أنّ 
عقيدة الشيعة اإلمامية حول اإلمام الغائب يف القرن الثالث قد تأثّرت بعقيدة 

د بن احلنفية واعتقاده بأنه اإلمام الصراع املسلّح للمختار ونيابته عن حمم
  . الغائب

كما رأى أنّ سيطرة بين العباس على مقاليد احلكم هلا ارتباطٌ ببين هاشم 
والكيسانية، وعندما تطرق إىل احلديث عن موضوع خالفة الكيسانية لدى بين 
العباس قام بدراسة وحتليل نشأة خالفة بين العباس وخمتلف جوانب حتركام 

أوىل  )العباس(وادعائهم أنّ العم  )لبيتأهل ا(عرب توسيعهم نطاق مفهوم 
حتت لواء املهدي، وأكّد على أنّ  )النيب حممد (بالوراثة من ابن األخ 

  . العباسيني فيما بعد سلكوا يف مسلك أهل السنة

كما تناول بعض اخلالفات بني الزيدية واإلمامية باعتبار أنّ ضة أتباع 
يضاً تفاصيل عن بعض النهضات زيد بن علي مل تكن مثمرةً، وذكر أ

والشخصيات اليت أكّد على تشيعها، ومبا يف ذلك احلركة اجلناحية بقيادة عبداهللا 
 -حسب أحد االحتماالت  - بن معاوية بن عبداهللا بن جعفر ذي اجلناحني 

فيه،  حلّت حتى تناسخت مثّ آدم يف كانت امسه جلّ اهللا روح حيث زعم أنّ
إبراهيم،  وأخيه )الزكية النفس ذي( احلسن بن احلسن بن عبداهللا بن وقيام حممد

 اإلمام الصادق أنّ وحركة الغلو اليت تزعمها أبو اخلطّاب والذي ادعى



٧٧ 

  . بعده، وحركة صاحب فخ، وحركة أيب السرايا من وصية هو قيم جعله

وحتدث كذلك عن احلركة اإلمساعيلية ومقارعتها لنظام احلكم ووضح 
دات هذه الفرقة يف باكورة ظهورها إىل جانب حديثه عن املباركية بعض معتق

وتأثري هاتني احلركتني يف نشأة القرامطة يف البحرين وظهور الفاطمية، حيث 
عى أنّ القرن الرابع اهلجري شهد يف بدايته رواج نزعةاد  أفالطونية فكرية

  . جديدة حلّت حملّ الرتعة الفكرية اليت كانت سائدةً

دراسات ( القسم الثاين من هذه املقالة اليت تشابه يف مضموا مقالة ويف
دراسةً تفصيليةً حول  كوهلربغأجرى إيتان  )الغرب حول اإلسالم الشيعي

بعض املقاالت اليت دونت خبصوص الشيعة، ويف اخلامتة دون حبوثاً مرتبطةً 
  : بواقع التشيع إبان القرن الرابع يف املواضيع التالية

  .اخلصائص االجتماعية للتشيع األول -
  .تغيري النظام الفقهي للتشيع -
  .العالقة بني خمتلف شخصيات الشيعة -
  .الصلة بني التشيع والتسنن -
  . االرتباط بني التشيع وسائر األديان -

  

 : )٩(الصحابة حول للزيدية آراٌء  -

بإجراء دراسة وحتليلٍ حول الزيدية اعتماداً على  غكوهلربقام إيتان 
الذي متحور حول القاسم بن إبراهيم، حيث أكّد على أنّ  )١(كتاب ماديلونغ

                                                             

 . راسة الفرقة الزيديةماديلونغ هو أحد الباحثني الغربيني الذين ختصصوا يف د )١(
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هذا الرجل قد تأثّر باملعتزلة يف اية املطاف وأنّ بعض الزيدية ساروا على 
اع هذه ج اإلمامية ومل خيتلفوا معهم إال يف مسائل قليلة، وهذا يعين أنّ أتب

الفرقة يتبنون رؤيةً أكثر اعتداالً بالنسبة إىل الصحابة مقارنةً مع الشيعة رغم 
 كوهلربغبرأي . حصول بعض التناقضات يف معتقدام يف إطار هذه الرؤية

فإنّ الزيدية واجهوا صعوبةً يف اجلمع بني عقيدم بالصحابة وخدمام اليت 
، حقّاً ثابتاً لإلمام علي  النيب قدموها لإلسالم وبني كون اخلالفة بعد 

ألنّ ما حدث على أرض الواقع ال ينسجم مع ما ذهبوا إليه؛ وعلى هذا 
بدراسة وحتليل خمتلف آراء علماء هذه الفرقة  كوهلربغ دكتوراألساس قام ال

بكافّة تفريعاا حول اخلليفتني األول والثاين، فقد نقل ما ذهب إليه البترية 
واعتقد أنّ الزيدية ذهبوا إىل وجود نص جلي وخفي حللّ . ريهمواجلريرية وغ

هذه املشكلة، حيث قام بدراسة هذا املوضوع وقارن بني آراء الزيدية وأهل 
  . السنة

  

 : )١٠(تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة اإلمامية  -

اإلمامي حمور البحث يف املقالة هو بيان التغيريات اليت طرأت على الفكر 
حتى القرن الثامن عشر  بالنسبة إىل اجلهاد منذ عهد األئمة املعصومني 

امليالدي، وقد تضمنت مباحث أولية ذكر فيها أوجه الشبه بني الرؤيتني السنية 
والشيعية للجهاد وبيان من له احلق يف إعالن هذا التكليف الديين وشروط من 

ىل احلديث عن احلروب اليت خاضها اإلمام القيام به، ومن مثّ تطرق إ ميكنه
 علي  ابعها يف التعامل مع البغاة لكويف أيام خالفته والطريقة اليت ات

  .ساس لفقه الشيعة على هذا الصعيداحلجر األ
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يف هذه املقالة على أنّ الشيعة سلكوا مسلكاً  كوهلربغ الدكتورأكّد 
 سياسياً مساملاً بعد عهد اإلمام علي هم أوكلوا اجلهاد وواقعة كربالء ألن

، ورأى أنّ هذه الرؤية قد تغيرت بعد إىل عصر ظهور اإلمام الثاين عشر 
الصراعات اليت حدثت بني حكومة آل بويه واألتراك السالجقة، وطرح رأي 
الشيخ الطوسي الذي اعترب أنّ اجلهاد الدفاعي جائز يف عصر الغيبة وأشار إىل 

استمر يف العهد اإليلخاين الذي شهد حضور احملقّق احللّي  أنّ هذا التوجه قد
ونوه على أنّ بعض علماء الشيعة يف . والعالمة احللّي وكذلك يف العهد الصفوي

العهد القاجاري أفتوا باجلهاد ضد الروس يف إيران استناداً إىل أنّ الناس هم 
وبعد ذلك قام بدراسة . داملطبقني للدين مما أدى إىل حدوث حتولٍ يف هذا الصد

وقارن بني خمتلف  )رسالة جهادية(وحتليل هذه الفتاوى يف سلسلة حتت عنوان 
اآلراء املطروحة يف تلك اآلونة، ونوه على أنّ اجلهاد حينها شهد تغيرياً أساسياً 
مقارنةً بالفترة السابقة ورأى أنّ الرسائل اجلهادية حتظى بأمهية من ناحيتني، 

  : مها

ترسيخ مكانة العلماء بصفتهم نوابٍ عن اإلمام : حية األوىلالنا
  .الغائب

  . إحياء مبدأ اجلهاد يف الفكر الشيعي بشكلٍ فاعلٍ: الناحية الثانية
  

 :  )١١(من اإلمامية إىل االثني عرشية  -

يف هذه املقالة إثبات أنّ اإلمامة ليس  كوهلربغحاول املستشرق إيتان 
يةٌ وأنها قد ظهرت يف القرن األول اهلجري ومن مثّ نظّر هلا هلا جذور دينيةٌ ونبو

هشام بن احلكم، وادعى أنها بعد غيبة اإلمام الثاين عشر والقرون الالحقة 
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تطورت أكثر وأنّ مساعي علماء الشيعة اإلمامية يف بداية عصر الغيبة كانت 
س لكن التصور تنصب على إثبات أنّ اإلمام قد يواجه خطر االختفاء عن النا

إنسان ة هذا االختفاء تكون مبقدار عمر أيالسائد آنذاك هو أنّ مد .  

وبعد أن استند إىل الكتب اخلاصة بامللل والنحل السالفة جزم بعدم 
وجود دليلٍ واضحٍ على عدد األئمة وعدم اتفاق الشيعة على كون اسم اإلمام 

اسم اإلمام الثاين عشر يف مصادر فقد زعم أنّ عدم ذكر . الثاين عشر مكتوماً
الشيعة القدمية، من قبيل كتاب بصائر الدرجات واحملاسن، وكذلك كثرة 
 الروايات اليت أشارت إىل وجود اثين عشر إماماً يف الكايف واخلصال، مها نوع

يف النصوص الشيعية؛ كما أنّ غموض األمور بالنسبة  )الوضع(آخر من التغيري 
آنذاك وقلق علمائهم من احلرية اليت انتابت أتباع مذهب  إىل اتمع الشيعي

أهل البيت، مها أمران واضحان يف مقدمة كتاب غيبة النعماين وكفاية األثر 
وكمال الدين، وبالتايل يشريان إىل عدم اعتماد هذه الكتب على نصوص العهد 

  . القدمي

ا على أربعة أنّ منظّري الشيعة املتأخرين اعتمدو كوهلربغ يرى الدكتور
  : أُسسٍ إلثبات أنّ عدد األئمة اثنا عشر إماماً، وهي

  .القرآن الكرمي )١
   .أحاديث الشيعة )٢
  .أحاديث السنة )٣
  .الكتب املقدسة لليهود والنصارى )٤

وزعم أنّ هذه املوارد ال تدعم رأي الشيعة وال يتم فيها االستدالل، وقال 
الثين عشرية بكون إمامهم الثاين عشر حياً إنه على الرغم من إميان الشيعة ا
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يف غيبتيه الصغرى والكربى، إال أنّ أساس االعتقاد بوجود اثين عشر إماماً 
هو أمر تراثي ويضرب جبذوره يف عهد ما قبل اإلسالم كما أنّ روايات أهل 
 السنة وسائر األدلّة ال تثبت صحته؛ لذا انتقل الشيعة من اإلمامية إىل االثين

  . عشرية بشكلٍ تدرجيي وبطيٍء إثر جهود علمائهم يف عصر الغيبة
  

 : )١٨(نشأة الشيعة  -

هذه املقالة يف إطار ستة أقسامٍ وأكّد فيها على  كوهلربغ الدكتوردون 
ضرورة التحري حول الشيعة وال سيما يف ظلّ أحداث الثورة اإلسالمية يف 

حيث نوه يف مقدمتها على ضعف ، إيران وظهور شخصية اإلمام اخلميين 
الدراسات اليت أجريت حول الشيعة الذين كان هلم تأثري ملحوظٌ رغم قلّة 
عددهم، ومن مثّ تطرق إىل احلديث عن خمتلف الفرق الشيعية يف القرون األوىل 
وذكر توجهاا وانتشارها يف خمتلف البلدان، وبالتايل أثبت أنه مل يبق منها 

. فحسب وهي الزيدية واإلمساعيلية واإلمامية االثنا عشرية سوى ثالث فرقٍ
إضافةً إىل ذلك، استعرض رأي الشيعة حول أهل السنة وأشار إىل ما مييز 

  . اإلمامية عن الزيدية

يف القسم الثاين من هذه املقالة، أكّد الكاتب على أنّ الوالية واحدةٌ من 
ول مكانة اإلمام من وجهة نظر األصول األساسية لدى اإلمامية وساق حبثاً ح

الشيعة اإلمامية وكيف أنهم مينحون الروايات اعتباراً سندياً إىل جانب القرآن 
الكرمي مبحورية األئمة، ورأى أنّ هذا املوضوع قد طرح بالكامل يف عهد اإلمام 

واستدلّ على ذلك بكثرة األحاديث املروية عنه بني الشيعة  الصادق 
، كما أنه اعترب هذا األمر هو السبب يف القول عن النيب مقارنةً مبا روي 

باتصاف اإلمام ببعض اخلصائص اليت ال يتصف ا غريه واليت اعتربت أموراً 
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  . طبيعيةً بالنسبة إليه، كمحادثة احليوانات

 ومتحور البحث يف القسم الثالث حول ميزات اإلمام علي .  

ءة وذكر فيه الكاتب بعض القضايا اليت والقسم الرابع اختص مبوضوع الربا
تأثّر فيها اإلمامية من املعتزلة وال سيما تأثّر السيد املرتضى وعدم وضع حلٍّ 

  . للخالف حول قضية اإلمامة وانعدام االنسجام بني هاتني الطائفتني

وأما القسم اخلامس فهو يتضمن حبثاً تأرخيياً خبصوص حكومات الشيعة 
صرنا الراهن ودور علماء الدين الذين ألّفوا خمتلف املصادر اإلمامية حتى ع

العلمية، واعترب عهد آل بويه بأنه عهد الشيعة الذهيب، فقد متّ فيه إرساء دعائم 
املباين الفكرية للتشيع وال سيما مسألة غيبة اإلمام الثاين عشر، حيث اعتمد 

وقد . إمكانية طول عمرهاالثنا عشرية على ما ورد يف الكتب املقدسة إلثبات 
أكّد على أمهية الثورة اإلسالمية يف إيران يف ظلّ آراء اإلمام اخلميين يف كتايب 

أي  -وما طرحه حول مبدأ والية الفقيه  )احلكومة اإلسالمية(و )والية الفقيه(
كما تطرق إىل كيفية التعامل مع أهل السنة وفق  - نيابته عن النيب األكرم 

  . نيةاألسس الدي

  

 :)٢١(آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة  -

تتألّف هذه املقالة من سبعة أقسامٍ، وبعض هذه األقسام تضمنت مباحث 
تفصيليةً، واحملور األساسي الذي يرتكز عليه البحث هو اخلالفات واملواقف 
املتعصبة لدى بعض أهل السنة بالنسبة إىل آراء الشيعة حول صحابة 

  . الرسول
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يف القسم الثاين اخلالفات بني املسلمني  كوهلربغوقد تناول إيتان 
وعكس صورةً متعصبةً عن الشيعة بعد أن افترض أنّ مساعيهم يف العقد الرابع 

 يف إثبات حقّانية اإلمام علي من التأريخ اإلسالمي كانت تنصب  ًاعتمادا
، ومن األكرم على بعض اُألسس، كالتقوى والفضائل والقرابة مع الرسول 

؟ هل أنّ اخلالفة بعد النيب  ملاذا مل يتولَّ اإلمام علي : مثّ استفسر قائالً
  اخلالفة اغتصبت منه؟ 

واعترب أنّ أول اآلراء اليت شهدا الساحة على هذا الصعيد هي تلك اليت 
وهم السبأية، وبالتايل فسر بعض  -الرأي املعتدل  -طرحها معارضو الزيدية 

وزعم أنّ . على هذا األساس ايات املنقولة عن اإلمام حممد الباقر الرو
هشام بن احلكم هو الذي طرح نظرية تكفري الصحابة وأنّ العالمة الفارقة 

  . للشيعة اإلمامية هي الرتعة العدائية الشديدة للصحابة

ويف القسم الثالث من املقالة ذكر تداعيات العداء للصحابة واستدلّ ببعض 
ات والروايات، وخصص البحث يف القسم الرابع ملسألة السب واللعن وذكر اآلي

والتعاليم اإلمساعيلية، وساق يف القسم  -آدم وإبليس  -نظرية األضداد 
اخلامس عدداً من الشواهد التأرخيية من املصادر غري الشيعية، وأما يف القسم 

نسبة إىل من يسب السادس فقد حتدث عن اآلراء الفقهية ألهل السنة بال
  . الصحابة وما وضعوا من أحكام يف هذا الصدد، كاجللد والنفي من البلد والقتل

  

 :) ٢٥(دراساٌت غربيٌة حول اإلسالم الشيعي  -

ميكن اعتبار هذه املقالة بأنها عملٌ ناجح حول معرفة الغربيني لإلسالم 
. حثني ونقد نتاجامالشيعي وأهداف الشيعة، وتضمن أيضاً حتليالً آلراء البا
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وذكر الباحث أنّ تأريخ معرفة الغربيني للتشيع يعود إىل عهد الفاطميني وبعد 
ذلك تعرفّوا عليه يف عهدي اإلمساعيليني والصفويني، ولكن ذروة هذه املعرفة 

  . قد حتقّقت بعد انتصار الثورة اإلسالمية يف إيران

نسبة إىل واقع التشيع وقد ذكر األخطاء اليت وقع فيها الغربيون بال
وتأثّرهم يف بعض األحيان مبصادر أهل السنة، وأشار إىل بعض املساعي 
احلثيثة للحصول على مصادر الشيعة، كترمجة بعضها يف اهلند، والعقبات اليت 

  . حالت دون ذلك
  

جوانب من الفكر األخباري يف القرنني السابع عرش والثامن  -

 :)٢٦(عرش

الفكر األخباري كان : مقالته بالفرضية التالية كوهلربغن إيتا دكتورابتدأ ال
موجوداً بني الشيعة اإلمامية منذ عهد آل بويه تقريباً وأنّ احلركة األخبارية يف 
أوائل القرن السابع عشر كانت تياراً أصولياً هدفه إعادة التشيع إىل جذوره 

  . تلك اآلونةاألصيلة، وبالتايل تركت بصماا على مستقبل الشيعة بعد 

يعتقد هذا املستشرق بأنّ أهم العقبات اليت تكمن يف طريق الباحث 
لدراسة الفكر األخباري تتمثّل بقلّة الوثائق واملعلومات املتوفّرة مما دونه 
األخباريون وكذلك بعدم وجود حبوث موسعة حول التشيع يف العهد الصفوي، 

التحليل اعتماداً على أهم أُسس الفكر لذلك نراه تناول هذا املوضوع بالبحث و
 نات أهماألخباري يف القرنني السابع عشر والثامن عشر عرب التركيز على مدو
شخصياته كمحمد أمني األسترآبادي واملال حمسن الفيض الكاشاين ويوسف بن 

  . أن يقرب وجهات النظر بني األصوليني واألخباريني البحراين الذي حاول أمحد
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تام أكّد على أنّ غلبة األصوليني يف هذا املضمار كانت أمراً ال ويف اخل
مناص منه، وحتى لو مل يهزم األخباريون آنذاك فقد كان من احملتمل أن ينهجوا 

ونوه على أنّ نتيجة الصراع األصويل األخباري هي . منهجاً أصولياً فيما بعد
  . أرقى املستويات حدوث ضة يف آثار الشيعة وتنامي فكر التشيع إىل

  

 :) ٢٨(اإلمام واملجتمع يف عرص ما قبل الغيبة  -

يف هذه املقالة عن منصب اإلمامة بالتفصيل، وحبث  كوهلربغحتدث إيتان 
مسألة عالقة اإلمام الثاين عشر باإلمامية مع عدم امتالكه سلطةً سياسيةً، كما 

 ح مسألة خالفة النيبوض ت العلمية اليت وقام بدراسة وحتليل امليزا
  . اختص ا اإلمام املعصوم دون سائر الناس

انطالقاً من بعض الشواهد، فهو يعتقد بأنّ اإلمام قد أطلق عليه عنوان 
يف بعض املوارد نظراً ألمهية العلم البالغة، وبالتايل ذكر مصادر علم  )عامل(

حبثه ببيان اإلمام وال سيما الروح وحقيقتها، وحتدث عن نطاق العلم ليختم 
احلد ـ  نظرية الشيخ الصدوق اليت أكّد فيها على علم اإلمام جبميع األسرار

وقارا مع نظريات الشيخ املفيد والسيد املرتضى ـ  األعلى من معرفة األسرار
. والشيخ الطوسي اليت أشاروا فيها إىل علم اإلمام باحلد األدىن من األسرار

  . آلراء قد طرحت يف ظلّ غيبة اإلماموارتأى هذا املستشرق أنّ هذه ا

وتساءل عما إن كان علم األئمة على حد سواء أو ال، ومن مثّ ساق 
شواهد تؤيد عدم تساويهم يف املستوى العلمي، ومن مثّ أشار إىل مكانة اإلمام 
اليت ال يشاركه فيها أحد وزعم وجود مشكلة يف اتمع الشيعي يكمن يف 

اإلمام وأتباعه وكذلك يف املرتلة اليت حيظى ا الشيعة ومدى  البون الشاسع بني
  . قرم لألئمة
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ومن املواضيع اليت تضمنتها املقالة، حتليل الروايات املنقولة حول خلقة 
األرواح واألبدان، ودراسة أوجه الشبه بني األئمة والشيعة يف الصفات 

املواضيع، كاملوالني واحملبني والسلوكيات، وبالتايل تضمنت عناوين ترتبط ذه 
  . وتربير عدم التزام الشيعة مبا مضى، كقبول حج النيابة عن األب الناصيب

وحمور البحث اآلخر يف هذه املقالة هو دراسة الرتعة االجتهادية 
لألصحاب واليت شاعت بسبب بعض القيود الدينية وعدم القبول بعلم اإلمام 

ومن خالل  )مترئّسون(ط املوضوع مبصطلح الواسع، وتبعاً لذلك ذكر ارتبا
طرحه ملوضوعي نقد اجتهاد األصحاب وكون هذا االجتهاد تقيةً، قام بدراسة 
وحتليل آراء العلماء املتأخرين حول امليزات العلمية اليت اختص ا اإلمام 
املعصوم دون سائر الناس، ومن مثّ استعرض أمثلةً على اجتهادات القميني يف 

مع الرواة واستقالهلم بالرأي وعدم اكتراثهم مبا يراه اإلمام لكوم  تعاملهم
يعتقدون بضيق نطاق علم األئمة وعدم قدرم على بسط مرجعيتهم يف 
اتمع، وقال إنّ هذه الظاهرة قد ساعدت فيما بعد على إدارة اتمع الشيعي 

  . بلتقبل نظرية غيبة اإلمام ونيابة السفراء عن اإلمام الغائ

أما اخلامتة فقد تضمنت روايةً نقلت من تفسري القمي وقام الباحث فيها 
وذكر بعض أوجه الشبه بني اتمعني الشيعي  )مستضعفون(بتحليل مصطلح 

 ث عن عالقة علماء السوء بضعفاء اليهود على أساس روايةواليهودي، وحتد
يعي جتسد بالضغوط أخرى؛ واعترب أنّ أشد ما كان يهدد كيان اتمع الش

ورأى أنّ علماء الشيعة هم الذين يتحملون  اخلارجية والتفرقة الداخلية
  . مسؤولية التصدي هلا

  



٨٧ 

 :) ٣٦(األقّلية  عىل الثناء -

يف هذه املقالة أنّ مسألة الثناء على الفئة األقلّ  كوهلربغ كتوريعتقد الد
نوا فيها أقلّيةً تعاين من ومتجيدها قد سادت بني الشيعة إبان العهود اليت كا

الظلم واجلور، إذ من خالل تأكيدهم على أنّ أهل احلق دائماً ما يكونون فئةً 
قليلةً حاولوا تعزيز مواقفهم ملواجهة املسلمني غري الشيعة، ولكن يف باكورة 
عصر الغيبة الكربى ومع سيطرة آل بويه على مقاليد األمور زال هذا الشعور 

ثناء على األقلّية بينهم لدرجة أنّ بعضهم كانوا يدعون وتضاءلت مسألة ال
كوم أكثريةً مقابل خصومهم؛ إال أنّ األخباريني الشيعة حافظوا على مبدأ 
الثناء على األقلّية وأكّدوا على أحقّية هذه األقلّية يف نقاشام مع األصوليني 

ة تبني الشيعة ورأى الباحث أنه ميكن دراسة وحتليل مسأل. من أتباع مذهبهم
اإلمامية لإلمجاع ضمن هذه الدراسة التأرخيية، حيث حيتمل أنه ظهر بعد هذا 

  . العهد
ومن مثّ تناول دراسة عنوان البحث من وجهة نظر املسلمني غري 

  . اإلمامية، كاملعتزلة والفاطميني واإلمساعيليني
  

 :دراسة الرتاث ) ٤

ات العلمية اليت قام ا إنّ دراسة التراث تعد واحدةً من اإلجناز
على نطاقٍ واسعٍ، حيث قام ببيان النصوص  كوهلربغاملستشرق اليهودي إيتان 

وقد تضمنت هذه النشاطات . القدمية بالتفصيل وتولّى تصحيحها وتقييمها
  . دراسة وحتليل التراث الشيعي األصيل والتراث املرتبط به

يعي األصيل فهي تتمحور حول أما أهم آثاره اليت دوا حول التراث الش
وحول األصول األربعمائة،  )طاوسمكتبة ابن ( طاوسمؤلّفات السيد ابن 
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 إمجالية ا على صعيد التراث املرتبط بالشيعة فقد قام بذكر توضيحاتوأم
وتصحيحات حول اآلثار ذات الصلة ذا املوضوع واليت تضمنت روايات عن 

جدالً فيما طرحته من مباحث متت بصلة  أو تلك اليت أثارت أهل البيت 
  . للشيعة

  : وهذه الدراسات عبارةٌ عن
  .التراث الشيعي  - أ

  .األصول األربعمائة  -
  . طاوسمكتبة ابن  -
  .حبار األنوار  -
  .الذريعة إىل تصانيف الشيعة  -
  .النصوص املقدسة املعتربة لدى الشيعة األوائل  -
  . )ونقلها وشروحهامجع األحاديث (حديث الشيعة  -

.  

  :التراث املرتبط بالشيعة  - ب
  .كتاب القراءات  -
  .مناهج العارفني  -
  .جوامع آداب الصوفية  -
  .عيوب النفس ومداواا  -
  

 : أمثلة تطبيقية

 :)١(جوامع آداب الصوفية وعيوب النفس ومداواهتا  -

 يبأ تأليف من التصوف يف ملخطوطتني علمي حتقيق هو الكتاب هذا
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فيه ببيان شخصية  كوهلربغإيتان  كتورالسلمي، حيث قام الد عبدالرمحن
املؤلّف وأحواله وصحح هاتني املخطوطتني وأكّد على أنهما ختتلفان عن سائر 
آثار السلمي، وضمن نقضه لبعض التهم اليت وجهت إليه، كتهمة وضع احلديث، 

يل علم الكالم؛ وإضافةً إىل حتدث عن قابلياته املشهودة يف سائر العلوم، من قب
  . ذلك فقد حتدث عن بعض آثاره األخرى وقيم شخصيته

أنّ اإلملام بالرتعة الفكرية للسلمي بالكامل مرهونةٌ  كوهلربغويعتقد 
بدراسة مجيع مؤلّفاته، ولكنه ألجل حتقيق هذا الغرض اكتفى ببيان دوره البارز 

حتليل مقدمات آثاره وبيان الذي أثّر على سلوك املتصوفة عرب دراسة و
إطارها العام وتوضيح األسلوب الذي اعتمد عليه يف الرجوع إىل اآليات 
والروايات وأحاديث املتصوفة، كما قارن هذه األمور مع ما تضمنته سائر 

وإىل جانب تعريفه العديد من النسخ املوجودة . مؤلّفاته وآثار سائر املؤلّفني
ر أساليب التصحيح وأكّد على كوا متكافئةً من للنسختني املذكورتني، ذك

حيث القيمة العلمية واختار النسخة اليت تتضمن أقلّ مقداراً من األخطاء ويف 
وضمن طيات هذا . احلني ذاته تشمل املواضيع املذكورة يف خمتلف النسخ

  . البحث ذكر الطريقة اليت اعتمد عليها يف التصحيح

  

 : )٣( طاوسرون الوسطى، مكتبة ابن الباحث اإلسالمي يف الق -

هذا النتاج العلمي اهلام واملبسوط بالشرح  كوهلربغ الدكتور إيتاندون 
والتحليل يف إطار مقدمة قصرية وأربعة فصولٍ، حيث متحور البحث حول 

وتراثه العلمي والفكري، كما حتدث عن  طاوسالسرية الذاتية للسيد ابن 
واألمر الذي دعاه إىل تأليف . لعامل اجلليل ودون فهرساً هلااملكتبة العملية هلذا ا



٩٠ 

، طاوسهذا الكتاب هو عدم وجود أثرٍ يوضح جوانب شخصية السيد ابن 
  . هذا األمر حول وقد ساق فيه حبوثاً ملستشرقني آخرين متحورت مواضيعها

وقد حتدث بإطنابٍ عن خمتلف اجلوانب االجتماعية والعلمية يف حياة 
العامل الشيعي وأكّد على بعض مواقفه واألساليب اليت اتبعها وال سيما يف هذا 

تصديه للفقهاء وعلماء الكالم ومواجهته ألهل السنة، كما حتدث عن نزعته 
ئه اليت طرحها حول عصمة األئمة االشديدة إىل الزيارة والدعاء وذكر بعض آر

  . وشهادم

الفصول الستة إسهاباً، حيث عرف  الفصل الثاين من الكتاب يعترب أكثر
ومخسة كتبٍ أخرى منسوبةً إليه،  طاوسكتاباً من تأليف السيد ابن  ٥٩فيه 

كما قام فيه بإجراء دراسة مكتبية حول هذه الكتب كبيان العنوان الصحيح 
لكلّ واحد منها وذكر معلومات عن تأريخ تأليفها وترمجتها إىل اللغات 

 دونت حوهلا وسائر ما يتعلّق مبوضوع البحث، فضالً األخرى والشروح اليت
عن تناوله بعض هذه الكتب بالنقد والتحليل وبيانه مدى صحة انتساا للسيد 

ونلمس من هذه التفاصيل . استناداً إىل ما ورد فيها من مضامني طاوسابن 
  . طاوسبالنسبة إىل تراث السيد ابن  كوهلربغواقع رؤية 

يف فصلّ آخر دراسة وحتليل طبيعة الكتب اليت ورثها وتناول الباحث 
وأحصاها وبين مناهج البحث فيها، كما  طاوسالشيعة من مكتبة السيد ابن 

حتدث عن املستوى العلمي له، ونستلهم من هذه املواضيع األهداف الكامنة 
  . وراء حتليله لشخصية هذا العامل الفذّ

اليت اعتمد عليها السيد ابن  ويف آخر فصلٍ من الكتاب ذكر املصادر
 ٢٣مصدراً، كما قام يف الفصل األخري بتعديل  ٦٦٩واليت بلغ عددها  طاوس
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عنواناً، كما أشار إىل اعتماد العالمة حممد باقر السي على هذه اآلثار  ٢٥أو 
  . يف كتابه حبار األنوار باستثناء اثنني منها

  

 حمّمد بن ألمحد القراءات كتاب عىل مقّدمةٌ  والتحريف، التنزيل - 

اري  ّ  :)٤(السي

 ل فيه تصحيحفالقسم األو ،يتألّف هذا الكتاب من أربعة أقسامٍ أساسية
انتقادي لكتاب القراءات على أساس الروايات اليت نقلها السياري من املصادر 

. يف هذا التصحيح على أربع نسخٍ خمطوطة كوهلربغاملتأخرة، حيث اعتمد 
 )١(ثاين يشمل ست مقدمات، حيث قام يف املقدمات الثالثة األوىلوالقسم ال

ببيان السرية الذاتية للسياري ومؤلّفاته وبنية كتاب القراءات ومضمونه وطريقة 
  .الذي تناولهم حيظى بأمهية نظراً لطبيعة املوضوع سوهذا الق. تصحيحه

ب القراءات وكلّ أما القسم الثالث فهو مؤلّف من مدونات حول أصل كتا
بذكر  كوهلربغمدونة ترتبط بإحدى الروايات املذكورة يف الكتاب، حيث قام 

املصادر اليت نقلت الرواية من هذا الكتاب وأيضاً دون معلومات مقتضبةً عن 
رجال سند الرواية وبعض التوضيحات املرتبطة بذلك، وهذا العمل يهدف يف 

  .رواية بني الشيعةاعتبار هذه ال ظاهره إىل بيان مدى
  

 :)٦(للقرآن  اإلمامية رؤية حول مالحظاٌت  -

اهلدف من تأليف هذا األثر هو القيامبدراسة جديدة حول مسألة حتريف 
                                                             

دوا  )٦ـ  ٤(دوا حممد علي أمري معزي، بينما املقدمات الثالثة األخرى  )٣ـ  ١(املقدمات  )١(
 . إيتان كوهلربغ
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سألة األساسية اليت طرحها القرآن الكرمي من وجهة نظر علماء الشيعة، وامل
اعتقاد هنا ترتكز على ما قاله أهل السنة من عدم  كوهلربغإيتان  الدكتور

حيث قام  -نسخة عثمان  -الشيعة بنسخة القرآن الكرمي املنسوبة إىل عثمان 
بدراسة وحتليل اخلالفات بني الطائفتني وساق الكالم املتناقض الذي متخض 

وأساس موضوع البحث يتمحور . مقروناً مع بعض الشواهد عن هذه اخلالفات
حريف وال سيما قبل حول عدم ثبوت رأي اإلمامية بالنسبة إىل دعوى الت

إىل أنه بعد عصر الغيبة اعتمد الشيخ الصدوق  كوهلربغعصر الغيبة، وأشار 
وعلماء بغداد على هذه النسخة، كما قام بدراسة وحتليل بعض اخلالفات يف 
 درين يف هذا الصدد واستنتج عدم وجود أسلوبٍ موحالرأي بني العلماء املتأخ

  . جيمع آراء الشيعة هنا
  

 :) ١٥(اهج العارفني من -

أنّ دراسة آثار السلمي حتظى بأمهية بالغة  كوهلربغإيتان  الدكتوريرى 
على صعيد إجراء حبوث حول التصوف األول، وعلى هذا األساس تطرق إىل 

  . وقام بتصحيحها )مناهج العارفني(بيان رسالة يف التصوف حتت عنوان 

ر توضيحات لبيان بعض أهم ما تضمنه هذا األثر يكمن يف ذك
املصطلحات، كالعارف والفقر والغناء واآلداب واالخالق واألحوال واملكلَّم 
واحملدث، وأشار إىل أنّ هناك من فسر بعض هذه املصطلحات بشكلٍ يتعارض 

عند  وقد قسم نص الرسالة. مع الفكر الشيعي، كادعاء أنّ اخلليفة الثاين حمدثٌ
شر جزءاً، حبيث تضمن اجلزءان األول والثاين املراحل تصحيحها إىل ستة ع

األوىل اليت يسلكها العارف، واشتملت األجزاء الثالث والرابع واخلامس 
والسادس وظائف املريد، وأما سائر األجزاء فقد متحورت حول السري 
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ويف اخلتام طرح حبثاً نقدياً لرأي سيزغني حول النسخ . والسلوك الصويف
  . ذه الرسالة ومبا يف ذلك النسخة اليت اعتمد عليهااملخطوطة هل

  
 :)١٦* (نوح  طوفان قبل أوضاع العامل حول شيعيةٌ  نظرياٌت  -

هذا األثر عبارةٌ عن مقالة ساق الباحث فيها دراسةً تفصيليةً حول نشأة 
الشيعة وفكرهم، وقد اعتمد فيها على بعض الروايات املنقولة يف مصادر 

الروايات املنقولة يف مصادر الفريقني شيعةً وسنةً واليت الشيعة فقط وبعض 
  . ومن سبقه حتدثت عما له صلةٌ باألنبياء األوائل، وال سيما النيب نوح 

وقد أذعن بصعوبة حتديد زمان دخول هذه الروايات يف مصادر الشيعة 
نوه وكيفية ذلك، وأكّد على إمكانية ذلك يف النصف األول من القرن الثاين و
  . على وجود شواهد كافية تثبت أنّ هذا األمر حصل يف أواسط القرن املذكور

وقد رجح أنّ بعض الروايات اليت تتضمن مسائل تشابه ما هو موجود 
يف األديان السالفة تقوي احتمال أنّ الشيعة قد وضعوا أُسس مذهبهم على 

إلسالمي آنفاً، أساس النصوص املسيحية واليهودية اليت دخلت يف التراث ا
حيث اعتمد يف ادعائه هذا على استنتاجٍ غري تام دون أن ينظر إىل خمتلف 

وطرح احتماالً آخر يف هذا الصدد، وهو . اآلراء املطروحة والنصوص املوجودة
أنّ هذه الروايات قد دخلت التراث الشيعي عن طريق يهود ونصارى الكوفة 

رى، لذلك زعم أنّ علماء الشيعة من ولكنها مل ترد يف تراث املذاهب األخ
حدثوا عن بين (منطلق رغبتهم بنقل اإلسرائيليات وعلى أساس مقولة 

نقلوا هذه الروايات عن جماوريهم اليهود والنصارى  )إسرائيل وال حرج
وأضفوا عليها صبغةً شيعيةً دون أن يتحقّقوا من مدى صحتها كما فعل أهل 
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 أمهية هذه الروايات لديهم كوا تثبت السنة، والسبب يف ذلك يرجع إىل
  . أحقّيتهم
  

 : )٢٠(حديث الشيعة  -

هذا األثر عبارةٌ عن شرحٍ ملراحل نشأة أحاديث الشيعة وبعض املصادر 
احلديثية، إذ أكّد على أنّ حركة التشيع تضرب جبذورها يف عهد ما بعد 

النيب عدداً من الفر يضم هات وبدأت يف إطار تيارٍ سياسيق والتوج
  . املتضاربة مع بعضها

بعض النماذج عن هذه الفرق، اعترب أنّ  الدكتور كوهلربغبعد أن ذكر 
 –اإلماميـ  أول زعيمٍ بارزٍ للتيار الشيعي األصيل اإلمام حممد الباقر 

فيما بعد، وبالتايل قام بعض تالمذته بإكمال  وتاله ابنه اإلمام الصادق 
اً عن األنظار، وأنّ هذه النظريات قد استمرت حتى عصرنا نظريات التشيع بعيد

طفيفة ورأى أنّ أوجه اختالف الشيعة . الراهن ومل تطرأ عليها سوى تغيريات
 عن غريهم تكمن يف اخلالفة واإلمامة وصحابة النيب ة علىفأهل السن ،

  . ث النبويةسبيل املثال يعتربون الصحابة بأنهم املرجع الوحيد لتفسري األحادي

وتطرق أيضاً إىل احلديث عن أول مصادر دوا الشيعة باعتبارها 
وذكر عددها وما وصلنا منها، وأكّد على أنّ كتاب سليم بن قيس هو  )أصول(

  . أحد هذه األصول ولكنه يف ذات احلني شكّك فيه

كما ادعى أنّ حمورية اإلمام أثناء حضوره يف اتمع ومساعيه احلثيثة 
للحفاظ على تراث التشيع ونشره كانا من األسباب اليت حفّزت أتباع مذهب 
أهل البيت على تدوين مصادر جديدة بعد عصر الغيبة، وشبه هذا العصر 
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بالفترة اليت مل تكن فيها لألئمة مكانةٌ مذكورةٌ يف اتمع اإلسالمي حبيث كان 
من الطاق، يتولّون مهمة بعض العلماء املوالني من أمثال هشام بن احلكم ومؤ

الدفاع عن املذهب عقائدياً؛ لذلك أكّد على فائدة تدوين هذه املصادر يف عصر 
  . الغيبة

ونوه على وجود سببني مؤثّرين يف عملية التدوين آنذاك، ومها غيبة 
وتوفّر األرضية املناسبة للنشاطات ـ  وال سيما الغيبة الكربىـ  اإلمام 

مة آل بويه الشيعية، كما أكّد على أنّ انتقال املراكز العلمية العلمية يف ظلّ حكو
  . من قم إىل الري ومن مثّ إىل بغداد يرجع إىل هذين السببني

واعترب أنّ األمر الذي أسفر عن تدوين علماء الشيعة نتاجات علميةً 
يف بغداد وتأثّرهم فكرياً باملعتزلة  -هلا ارتباطٌ بالكتب السابقة  - جديدةً 

شكلٍ عابرٍ، يعود إىل اعتبار العقل مصدراً إىل جانب القرآن واحلديث، كما ب
 -أشار إىل أنّ العقل هو السبب يف ظهور رأيني حول قبول اخلرب الصحيح 

من قبل املدرستني األصولية واألخبارية، وقال إنّ هذا االختالف  -الواحد 
  . تصار األصولينيبالرأي قد ظهر مرةً أخرى يف العهد الصفوي وانتهى بان

ويف قسمٍ آخر من هذه املقالة ساق بعض التوضيحات حول جوامع 
احلديث لدى الشيعة حتى القرن السابع، ومبا فيها املصادر املتأخرة كوسائل 

  . الشيعة وحبار األنوار وسفينة البحار
  

 : )٢٧(األصول األربعامئة  -

يف التراث  )أصل( هذه املقالة هي عبارةٌ عن دراسة حول معىن مصطلح
 الدكتورالشيعي وكيفية استعراض معلومات وتوضيحات حوله، وقد قام 
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يف بادئ األمر بتعريفه ومن مثّ ذكر الفرق بينه وبني الكتاب بعد أن  كوهلربغ
اليت  ساق األخبار املرتبطة به ومن مثّ نقل عدداً من أحاديث املعصومني 

خبار ودون معلومات حول مؤلّفي األصول متّ تدوينها ألول مرة ضمن هذه األ
وذكر عدد األصول الباقية والطريقة اليت اعتمدت يف تدوينها إضافةً إىل سائر 
املعلومات األخرى، كما أنه قام بشرح وحتيليل خمتلف أقوال العلماء على هذا 

  . الصعيد

  

 :) ٣١(اإلمامية األوائل  الشيعة لدى املعتربة املقّدسة النصوص -

ألّف هذه املقالة من ثالثة أقسامٍ ويبدؤها الباحث بطرح فرضية أنّ تت
القرآن الكرمي كتاب مقدس للمسلمني قاطبةً، لكن الشيعة لديهم رؤيةٌ خاصةٌ 
حوله ألنه مل يصرح بأصوهلم األساسية، ومن مثّ تطرق إىل بيان آراء علماء 

عم أنهم اتهموا اتمع اإلسالمي الشيعة وال سيما يف القرنني الثالث والرابع ليز
 بتحريف كتاب اهللا بعد النيب  إىل جانب تشكيكهم مبصحف عثمان؛ وعلى

هذا األساس أشار إىل التعارض املوجود بني الروايات اليت تشري إىل تأييد 
اإلمام املعصوم صحة نسخة عثمان والروايات األخرى اليت تدلّ على العكس 

  . الشيخ املفيد يف هذا الصددمن ذلك، كما نقل رأي 

يف القسم الثاين من املقالة إنّ الشيعة يعتقدون بكون  كوهلربغقال 
أصوهلم مذكورةً يف القرآن الكرمي، وبالتايل ساق حبثاً مفصالً حول بعض 

، وذكر آراء الشيخ املفيد أيضاً، املسائل كاجلفر واجلامعة ومصحف فاطمة 
على ما ورد يف خمتلف النصوص املقدسة  حيث ارتكز البحث يف هذا القسم

  . والنصوص اليت نزلت على سائر األنبياء ألهل البيت 
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، وكيفية أما القسم الثالث فيتعلّق مبوضوع غيبة اإلمام املهدي 
االرتباط معه سيما التوقيعات الصادرة، ودراسة بعض الروايات املشتملة على 

  .»تاب جديدبك«أو » بأمر جديد«: مصطلحات من قبيل
  

 :فقه احلديث) ٥

هذه السلسلة العلمية هي عبارةٌ عن نصوصٍ دوا املستشرق إيتان 
حول املفاهيم الروائية وعلم االصطالح، وقيم فيها اآلراء املطروحة  كوهلربغ

  : حول بعض املواضيع يف إطار منهجٍ تأرخيي، وقد تضمنت املوارد التالية

  .ل التقية آراٌء للشيعة اإلمامية حو* 
  .أبو تراب * 
  .يف استعمال الشيعة اإلمامية " الرافضة"مصطلح * 
  .لدى الشيعة االثين عشرية " حمدث"مصطلح * 
  .نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح * 
  .نظرية املوافاة يف عقائد املسلمني * 
  .املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية * 
  .الزنا لدى الشيعة اإلمامية مكانة ابن * 
  .الرباءة يف النظرية الشيعية * 
  .وجدله مقابل التسنن  طاوسعلي بن موسى بن * 
  .التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم * 
  .االستعماالت األوىل ملصطلح االثين عشرية * 
  .الشهيد والشهادة يف اإلسالم األصيل * 
  .القوى البصرية لألئمة * 



٩٨ 

  .البنية األساسية لفكر الشهادة يف اإلسالم  :الشهيد* 
 * ه شهيدد بأنحمم تصوير النيب.  
  .العامة * 
  .الرباءة * 
 * من وجهة نظر الشيعة(الشر( .  
  .الرجعة * 
  .الرافضة * 
  .الشهيد * 
 * الوصي.  

  

 : أمثلة تطبيقية

 :) ٢(عقائد وفقه الشيعة اإلمامية  -

من املقاالت معظمها كان قد نشر سابقاً، يتضمن هذا الكتاب جمموعةً 
وميزناها هناك بعالمة  )املقاالت(حيث ذكرناها يف الفصل السابق حتت عنوان 

)*(حول كلّ مقالة ضمن البحث الذي يتناسب  ، ومن مثّ ذكرنا توضيحات
  .موضوعها

  

 :) ٨(آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية  -

هور التقية بني الشيعة، أحدمها وجود سببني لظ كوهلربغيرى إيتان 
مواجهة أهل السنة كما يعتقد بعض الباحثني، واآلخر يرجع إىل طبيعتهم 

أي أنّ السببني مها اخلشية من العدو والتعاليم السرية للمذهب، . الباطنية
  . فأحدمها تقيةٌ حمتاطةٌ واآلخر ليس كذلك
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معىن التقية وذكر  وبعد أن وضح مالبسات هذا املوضوع، تطرق إىل بيان
بعض األمثلة يف استخدامها من قبل الشيعة، ومن مثّ قسم التقية احملتاطة إىل 

، وبعد ذلك تطرق إىل )خداع(واآلخر تظاهر  )إخفاء(قسمني، أحدمها فعل 
احلديث عن التقية غري احملتاطة ونقل روايات حول التعاليم الباطنية وقام 

  . لتعاليمبشرح أسباب عدم التصريح ذه ا

وبعد ذلك ساق حبثاً تفصيلياً حول سلوك األئمة واملؤمنني، وباألخص يف 
جمال كتمان أفكار اإلمامة وعدم إعالن اسم اإلمام الثاين عشر دون غريه، 
وأشار إىل ردود الفعل اليت صدرت من األئمة قبال نشر األسرار واألخبار 

  . على هذا الصعيد

التقية بأنها إحدى األصول البنيوية  هلربغكوويف نتيجة البحث، اعترب 
للتشيع وزعم وجود تناقضات سلوكية واضحة فيها بعد أن ساق أمثلةً لعدم 
العمل ا من قبل حجر بن عدي وعمرو بن احلمق ورشيد اهلجري، وأكّد 

عى أنّ ما قام به . كذلك على واقعة كربالء اليت مل يكن للتقية فيها وجودواد
بعد يوم عاشوراء والتزامه جانب الصمت حفاظاً على  لسجاد اإلمام ا

حياته وحياة شيعته هو األصل يف التقية اليت طرحت يف عهد اإلمامني الباقر 
  . اللذين جعالها من دعائم اإلميانوالصادق 

  

 :) ١٢(أبو تراب  -

حول اللقب الذي  كوهلربغ الدكتور إيتانهذه مقالةٌ موجزةٌ دوا 
، إذ أكّد على أنه )أبو تراب(وهو  ه اإلمام علي بن أيب طالب اختص ب

أروع األلقاب وأكثرها إثارةً للبحث والتحليل رغم أنّ معناه اللغوي يوهم 
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 قالب معاين عظيمة تدعو بالتقليل من الشأن، لذلك حاول الشيعة تصويره يف
  .للفخر

يف هذا املضمار، وتطرق يف املقالة إىل آراء املستشرق ثيودور نولدكه 
حيث قام بإعادة طرح هذه اآلراء وساق بعض أقوال علماء الشيعة ذات الصلة 

نفس منحى نولدكه، إذ حلّل  كوهلربغيف بادئ البحث حنى . باملوضوع
لغوياً، مثّ ذكر عدداً من األمثلة إلثبات أنّ هذا البحث  )أبو تراب(مصطلح 

وال ميكن من خالله التوص ا يدعو إىل اللغوي غري تاممم ائية ل إىل نتيجة
. ضرورة دراسة وحتليل الروايات واألخبار اليت ترتبط باستخدام هذا املصطلح

 ويرى أنّ املعىن احلقيقي أليب تراب يف كالم النيب  ما سيبقىولرب غامض
  . هكذا إىل األبد

رجب  وبعد أن طرح آراءه، نقل كالم العالمة حممد باقر السي واحلافظ
الربسي لبيان تفسري هذا املصطلح من وجهة نظر الشيعة اإلمامية، ويف اخلتام 

هذا املصطلح موجود يف نصوص الفرقة النصريية املتطرفة فضالً عن ذكر أنّ 
وجوده يف نصوص الشيعة، وال شك يف أنّ شهرته ناشئةٌ من كثرة استعمال 

  .النصرييةالعلماء والكتاب له، كما أنه استعمل من قبل 
  

 :) ١٣(اصطالح الرافضة يف استعامل الشيعة اإلمامية -

قد استعمل يف بادئ األمر بشأن  )رافضة(يعتقد الباحث أن مصطلح 
الزيدية، ومن مثّ أصبح عنواناً للتقليل من شأن الشيعة اإلمامية وذلك دف 
تنبيه السامع على أمرين نسبا للشيعة، ومها نبذ الفكر الزيدي ورفض 

  . ليفتنياخل
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 I. Fried(يف هذه املقالة على كذب مزاعم فريد اليندر  كوهلربغوأكّد 

laender(  هم مل يطلقوا على أنفسهم لقبحول الشيعة، وساق أدلّةً تثبت أن
كما أنه نقل بعض الروايات اليت يستوحى منها طروء تغيريات على . )رافضة(

لته السلبية إىل إجيابية عرب طرح معىن هذا املصطلح مع مرور الزمان وحتول دال
تفسريٍ مناسبٍ له، ورأى أنّ هذا األمر طبيعي وناشئٌ من تفسري علماء الشيعة 

  . له

ويف مبحث آخر من املقالة احتمل أنّ عقيدة الرفض قد شاعت عندما قام 
زيد بن علي، لذا استنتج عدم صحة الروايات اليت نسبت إىل اإلمام حممد 

  . )رافضة(اليت تضمنت مصطلح و الباقر 
  

ث"مصطلح  -  :) ١٤(لدى الشيعة االثني عرشية  "حمدَّ

هذه املقالة عبارةٌ عن دراسة إمجالية حول فضل األئمة وانفرادهم 
والكتاب، حيث  )الوحي(باكتساب العلم عن طريق املشافهة والتراث واإلهلام 

ئٌ من االعتقاد بأنهم هداةٌ أكّد على أنّ رواج األحاديث املرتبطة بعلمهم ناش
  . وذو فضلٍ عظيمٍ

أنّ اكتساب اإلمام العلم عن طريق الوحي يعد  كوهلربغ الدكتورويرى 
أعال مرتبةً من غريه، لكنه يف احلني ذاته سبب لإلمامية مشاكل أكثر من 
املسائل اخلالفية األخرى، ومن هذا املنطلق تطرق إىل احلديث عن تربير 

لة رؤية اإلمام مللك الوحي أو مساع صوته وكيف أنهم يوفّقون بني الشيعة ملسأ
وبعد ذلك استنتج أنّ اآلية . هذا األمر وبني الوحي املرتل على رسول اهللا 

الثانية واخلمسني من سورة احلج والروايات اليت نقلها احلكم بن عتيبة هي 
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ملهمون (هم بأن منشأ هذه العقيدة، وساق حبثاً حول وصف أهل البيت 
 وطرح عدة احتماالت حول ما قيل من كون سلمان الفارسي  )وحمدثون

كان حمدثاً أيضاً وحول تسرية هذه اخلصوصية إىل بعض املؤمنني واعترب أنّ 
كما ذكر ردة فعل أهل . هذا األمر قد جعل الشيعة يواجهون حتديات عقائديةً

 بأنه حمدثٌ، وأكّد على أنّ إخفاء السنة ذا اخلصوص ووصف اخلليفة الثاين
يف اآلية املشار إليها يهدف إىل ختصيص داللتها على أهل  )وال حمدث(عبارة 
  . وألجل أن تكون معياراً لالعتماد على األصحاب البيت 
  

 : )١٩(نظرية املوافاة يف عقائد املسلمني  -

رية املوافاة هذه املقالة دف دراسة نظ كوهلربغإيتان  الدكتوردون 
وأمهيتها وكيفية انتشارها واالعتماد عليها للقدح بغالبية الصحابة، ويف القسم 
األول منها قام بدراسة خلفية مضموا ومبادرة اخلوارج بطرحها، وبعد ذلك 
تطرق إىل احلديث عن آراء بعض علماء الشيعة والسنة وسائر الفرق 

ما قاله الشيخ املفيد والسيد املرتضى اإلسالمية كاملعتزلة واألشاعرة؛ فذكر 
والشيخ الطوسي واخلواجة نصري الدين الطوسي واملقداد السيوري وما نقل عن 

ين من أمثال ابن تيمية وابن آل نوخبت، وذكر بعض أقوال علماء السنة املتأخر
  .حزم

ويف ختام البحث أكّد على أمهية اللحظات األخرية يف عمر اإلنسان ألنّ 
لروايات أشارت إىل أنّ اهللا عز وجلّ لو أراد بعبد خرياً يسخر له قريناً بعض ا

من املالئكة له كي ميوت أفضل ميتة، ولو أراد بعبد شراً يسخر له قريناً من 
 ثت عن الشكاملالئكة كي ميوت أسوأ ميتة؛ كما أشار إىل الروايات اليت حتد

   .والترديد عند املوت وأمرت بتلقني امليت
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 :) ٢٢(املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية  -

يتمحور البحث يف هذه املقالة حول اختالف رؤية اإلمامية لغريهم من 
على أنها قد انعكست يف خمتلف مصادرهم اإلهلية  كوهلربغاملسلمني، وأكّد 

والكالمية واحلديثية؛ واهلدف األساس من تدوينها هو دراسة هذه الرؤية يف 
  . ص الفقهية الشيعيةالنصو

يف نصوص اإلمامية يشري إىل  )أهل اخلالف(يعتقد الباحث أنّ عنوان 
املسلمني غري الشيعة وأنّ أسوأهم النواصب، وعرف الناصيب بأنه كلّ من 

 رفض أفضلية اإلمام علي  وأنكر ما قاله النيب  حبقّه وسار على
أو أهل  من يبغض اإلمام علي  مسلك اخلليفتني األول والثاين، أو أنه كلّ

  . البيت أو الشيعة

وعلى هذا األساس أكّد هذا املستشرق اليهودي على أنّ بين أمية 
وزعماء اخلوارج هم أول النواصب ألنّ أقواهلم كانت أكثر تطرفاً من سائر 
املسلمني، لذلك فإنّ فقهاء اإلمامية يعتقدون بأنّ أهل اخلالف من غري 

لون معاملة املسلمني يف احلياة الدنيا رغم أنهم ليسوا كذلك يف النواصب يعام
عامل الثبوت، لكن ينظر إىل النواصب من هذه الناحية بأنهم كفرةٌ ونتيجة ذلك 

هم أجناسيف اآلراء حول سائر الطوائف من غري . أن وبالطبع هناك خالفات
  . جناساًالنواصب، إال أنّ الغالبية العظمى تقول بأنهم ليسوا أ

 - أهل السنة  - وبعد ذلك ذكر بعض آراء الشيعة حول أهل اخلالف 
  : واآلراء املشهورة حول النواصب حتت العناوين التالية

  .الطهارة لإلناء والبدن -
  .صالة اجلماعة -
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  .أعمال دفن املوتى -
  .الزكاة -
- احلج.  
  .)بيع وشراء األسلحة(اجلهاد  -
  .الزواج -
  .العتق -
  .دةالشها -
  .)عن طريق شعر اهلجو(الدخل املايل  -
  .الكفّارة -
  .التذكية -
  .الدية  -

ومن مثّ ساق أمثلةً لبيان الفرق بني الناصيب وغريه من وجهة نظر 
  . اإلمامية

  

 :) ٢٣(مكانة ابن الزنا لدى الشيعة اإلمامية  -

ان إيت الدكتورتتألّف هذه املقالة من مقدمة وثالثة أقسامٍ، وقد ساق 
يف املقدمة حبثاً حول ولد الزنا يف الفكر اإلمامي وأشار إىل وجود  كوهلربغ

روايات عديدة تشري إىل أنّ الشيعة قد خلقوا من طينة طاهرة بينما ولد الزنا 
وبالتايل ليس هناك ولد زنا شيعي ،غري طاهرة من طينة خملوق .  

ل بعض الروايات خبصوص ولد القسم األول من املقالة بنق قام املؤلّف يف
الزنا، ومبا فيها الروايات اليت جاء فيها أنه مل يركب سفينة نوحٍ على خالف 

  . بسبب الزنا احليوانات النجسة والذين ال يذوقون طعم مودة أهل البيت 
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ويف القسم الثاين ذكر بعض األحكام الشرعية بالنسبة إىل ولد الزنا يف 
انتقال (كالطهارة وصالة اجلماعة والزواج والرضاعة خمتلف املباحث الفقهية، 

 )ألوالد الزنا املولودين من آباء عبيد(والرق واحلرية  )الصفات الوراثية
  . واإلرث والشهادة والقضاء والقذف والدية

لدراسة وحتليل بعض األحكام  كوهلربغ هوأما القسم الثالث فقد خصص
رد اليت فيها تناقض على هذا الصعيد، املختصة بولد الزنا وذكر بعض املوا

وعلى أساس النتائج اليت توصل إليها من املباحث اليت ذكرها آنفاً، استنتج يف 
 وخيتم ،خامتة املقالة أنّ علماء الشيعة مل يتخذوا موقفاً حمدداً حول هذا املوضوع

   . )واهللا أعلم( :العالمة السيكوهلربغ حبثه بنقل عبارة 

 :) ٢٤(يف النظرية الشيعية  الرباءة -

املثري للجدل، حيث قال  )الرباءة(حمور البحث يف هذه املقالة هو موضوع 
إنها تضرب جبذورها يف العهد اجلاهلي وذكر بعض الشواهد التأرخيية إلثبات 

لتايل أثبت أنه يف بادئ ظهورها متّ التعامل مع غري املسلمني على أساسها، وبا
   .أأنها جاهلية املنش

القسم الثاين من املقالة تضمن دراسة اخللفية التأرخيية الستعمال مصطلح 
أنّ الرباءة من بعض فئات اتمع  كوهلربغبعد ظهور اإلسالم واعترب  )الرباءة(

اإلسالمي قد طرحت بادئ ذي بدء حول اخلوارج الذين حاربوا اإلمام 
علي مهاة لتوجعى .)١(واألفكار املشاوقد اد  ل فئةأنّ اخلوارج هم أو

                                                             
(1) The first to have incorporated barii'a as a major doctrinal tenet appear to 

have been the Kharijis, Initially, their dissociation was from cAll .Later, 
bara'a was declared as the only proper course to be adopted towards all 
enemies of Khariji Islam. 
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  . اعتربت الرباءة حكماً دينياً واتخذت الوالية كحلقة وصلٍ تربطهم

أما يف القسم الثالث فقد ادعى الباحث أنّ ظهور الرباءة يف الفكر اإلمامي 
 كان إثر الرتاعات السياسية اليت حدثت بني اإلمام علي  ومعاوية بن أيب

ليفتني األول والثاين، وقال إنها كانت تتخذ طابعاً سفيان واليت هلا صلةٌ باخل
  . عقائدياً دينياً

بأنها أحد األركان املرتبطة  )الوالية(وأما يف القسم الرابع، اعترب املؤلّف 
اءة وساق شواهد من األحداث التأرخيية يف الفكر اإلمامي إضافةً إىل رببال

ما تضمنته من مصاديق على هذا بعض األخبار والروايات املنقولة عن األئمة و
  . الصعيد

واألقسام األخرى من املقالة تضمنت مباحث تأرخييةً حول املواضيع 
  : التالية

  .اللعن يف القنوت -
  .الدعاء  -
  .العبادات -
  .الرباءة لدى اإلمساعيليني والفاطميني -
يق اللعن والرباءة علناً أو تقيةً حول اخلواص الذين احنرفوا عن الطر -
  .)كما روي حول لعن بعض األصحاب(القومي 

  .املوارد اليت ي فيها عن اللعن -
- االحتياط يف الرباءة من اخلواص.  
  .)براءة(خمتلف موارد استعمال كلمة  -
  .الرباءة والوالية أمران مكمالن لبعضهما -
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 :)٣٢(آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية  - 

تشيع البارزة، حاول الباحث يف هذه املقالة من منطلق أنّ التقية ميزة ال
تصوير معتقدات الشيعة اإلمامية بأنها ال تنسجم مع تصرفام عند عملهم 
بالتقية، لذلك ذكر آراءهم اليت توجب العمل ا وما يقابلها من آراء تنهى عن 
ذلك، كما قام بتحليلها على أساس خمتلف الظروف االجتماعية والسياسية، 

  .شهدت تغيريات على مر التأريخ نهاوزعم أ

وقال إنّ املخالفني زعموا أنّ تشريع التقية كان دف تربير بعض احلقائق 
 التأرخيية، كقضية تزويج اإلمام علي  ابنته استناداً إىل ما قاله معني الدين

، مثّ قال إنهم عملوا ا إثر الضغوط اليت تعرضوا هلا وبسبب )مريزا خمدوم(
ة عددهم ودف كتمان املعارف األصيلة عمن هم ليسوا أهالً هلا سواًء كانوا قلّ

  . أم غري موالني موالني ألهل البيت 
 ث يف قسمٍ آخر من هذه املقالة عن مواقف اإلمام عليوحتد  وذكر

بعض اآلراء يف هذا الصدد، وعلى هذا األساس ادعى عدم اتحاد رأي الشيعة 
  . حول التقية

ص القسم الرابع لدراسة وحتليل آراء علماء الشيعة بالنسبة إىل وخص
التقية وذكر أوجه اخلالف بينها، ومبا فيها آراء الشيخ الصدوق والشيخ املفيد 
والشيخ الطوسي واحملقّق احللّي والشهيد األول وكاشف الغطاء وعبداجلليل 

  .القزويين
ملوضوع واآلراء وضمن هذا البحث املقتضب حاول بيان مجيع زوايا ا

 م فيما خيصاملذكورة حوله لكي يثبت عدم انسجام عقيدة الشيعة وسري
  . التقية، لكنه يف احلقيقة مل يستوف املوضوع كما تتطلّبه أصول البحث العلمي
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 ) ٣٤(آراء مسلمي القرون اهلجرية الوسطى حول الشهادة  -

يف  -ضحية بالنفس الت -حمور البحث يف هذه املقالة هو موضوع الشهادة 
اإلسالم، وهو موضوع قلّما دونت حبوثٌ حوله، لذا فإنّ املؤلّف أكّد على 
أمهيته سيما مع وجود نصوصٍ أشارت إليه يف الديانتني اليهودية واملسيحية، 

بقلم الباحث  )تعاليم شرقية حول الشهادة(وحتدث عن مقالة حتت عنوان 
  . )Wensinck(اهلولندي 

يف هذه املقالة بشرح وتفصيل أنواع الشهادة يف  كوهلربغ ورالدكتقام 
اإلسالم وذكر العالقة بني الشهادة والعمليات االنتحارية، وحلّل العمليات 
اإلرهابية يف العصر الراهن ومدى ارتباطها بالشهادة اليت دعا إليها اإلسالم 

  . واليت عرفها املسلمون يف صدر اإلسالم
  

 :)٣٩(ية اإلمام والقوى البرص -

يف هذه املقالة إىل بيان القدرة البصرية  كوهلربغإيتان  الدكتوريسعى 
ومقارنتها مع القدرة البصرية لآلخرين، واعترب أنّ  لألئمة املعصومني 

األحاديث املروية يف هذا الصدد ثريةٌ باألخبار اليت تؤيد قدرام البصرية 
م على رؤية ما ال يراه غريهم الفريدة، وقال إنّ املعجزات املختصة بقدر

ومشاهدة األمور الغيبية واألمور املرتبطة باآلخرين، هلا مكانةٌ ملحوظةٌ بني 
أتباعهم، وقد اعتمدوا على هذه القدرة لتمكني اآلخرين من رؤية الغيب 

  . وعالج بعض األمراض وال سيما العمى كما فعل النيب عيسى 
بات هذا املوضوع وذكر الوسائل وقد ساق الباحث بعض األمثلة إلث

املتبعة فيه، كاألدعية واألوراد واملسح، ناهيك عن أنه نوه على رواج هذه 
  . الظاهرة يف العصر اجلاهلي
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 :) ٣٧(خلفية استعامل مصطلح االثني عرشية  -

تتألّف هذه املقالة من مخسة أقسامٍ وذكر فيها الباحث شواهد على 
منذ بداية طرحه يف عصر ما قبل الغيبة، حيث  )اثنا عشرية(استخدام مصطلح 

اعتمد على كتب امللل والنحل والنصوص التأرخيية والنصني املنسوبني للفرقة 
اإلمساعيلية وبعض الكتب اليت دونت يف عهد آل بوية، وتوصل إىل أنّ جذوره 

على أساس نصني أحدمها منقولٌ  ـه ٣٤٥أو  ـه ٣٤٤التأرخيية تعود إىل سنة 
  . اإلمساعيلية واآلخر عن املسعودي، وإثر ذلك أثار شكوكاً حوله عن

  
  :)١(الشيعة ؛ آيات القرآن يف فضائلأيب بصريرواية  -

 ،)٢()فروع الكايف(تتضمن هذه املقالة حبثاً مفصالً أساسه روايةٌ منقولةٌ يف 
، وقد وهي عبارةٌ عن حوارٍ دار بني أيب بصري واإلمام جعفر الصادق 

  . اإلمام يف هذه الرواية إىل عشر ميزات خص القرآن الكرمي ا املؤمننيأشار 

يف بادئ األمر مبقارنة هذه الرواية مع أحاديث  كوهلربغ الدكتوروقد قام 
واالختصاص وأعالم  ،وفضائل الشيعة ،شرح األخبار(أخرى رويت يف 

ات اليت ذكرت وذكر االختالفات املوجودة بينها، كما أنه استعرض اآلي )الدين
  . فيها صفات شيعة أهل البيت ومن مثّ تناوهلا بالشرح والتحليل

 )أبو بصري(وقد أكّد على أمهية الرواية املذكورة نظراً لشخصية راويها 
والشتماهلا على آيات يفوق عددها ما هو موجود يف سائر الروايات، وكلّ 

                                                             

 . م، لذلك مل ترد يف القائمة امللحقة٢٠١٣نشرت هذه املقالة يف عام  )١(

 . ٣٤، ص٨فروع الكايف، ج )٢(
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اعترب أنها حظت إضافةً إىل ذلك . هذه اآليات حتدثت عن خصال الشيعة
رفيعة ع مبرتلةباهتمامٍ بالغٍ ونقلت يف سائر املصادر ألنّ أبا بصري يتمت .  

  
 :اآلثار املرتمجة والتي تناوهلا الباحثون بالنقد والتحليل) ب

كما ذكرنا آنفاً فقد متّت ترمجة بعض آثار املستشرق اليهودي إيتان 
ة، ويف بعض املوارد تزامنت إىل اللغة الفارسية يف اآلونة األخري كوهلربغ

نقدية ١(الترمجة مع دراسة(.  
  : وهذه اآلثار هي

  .)٢(ومؤلّفاته وأحواله طاوسمكتبة ابن  - ١
  .)٣(طاوسمؤلّفات الشيخ املفيد يف تراث السيد ابن  - ٢
  .)٤(جوامع آداب الصوفية - ٣
   .)٥(عيوب النفس ومداواا -٤

                                                             

 . إيتان كوهلربغ يف مرحلة الترمجة، لذلك مل نذكرها يف هذه القائمة هناك بعض مؤلّفات الدكتور )١(

ة اهللا العظمى املرعشي النجفي، ـة آيـعلي قرائي ورسول جعفريان، مكتب: ترمجها إىل الفارسية )٢(
م، وقد تضمنت هذه الترمجة بعض البحوث النقدية  ١٩٩١ش ـ  ١٣٧١قم، الطبعة األوىل، 

 . املقتضبة

علي قرائي ورسول جعفريان، جملة علوم إنساين، سلسلة مقاالت مؤمتر : ىل الفارسيةترمجها إ )٣(
 . ١٨إىل  ٣، من ص ٩١م، العدد  ١٩٩١ –ش١٣٧١الشيخ املفيد، 

نصر اهللا بور جوادي، سلسلة آثار أيب عبد الرمحن السلمي، الطبعة األوىل، : ترمجها إىل الفارسية )٤(
، )دانشكاهي(م، مركز نشر  ١٩٩٢ –ش١٣٧٢لّد الثاين، م، ا ١٩٨٩ –ش١٣٦٩الّد األول، 

 . ٣١٣، ص٢م، ج ٢٠١١ –ش١٣٩١طهران، الّد الثالث، 

 .املصدر السابق )٥(



١١١ 

: ٢امللحق رقم/االثين عشرية نقد لنظرية طرحت حول ظهور الشيعة -٥
  .)١(من اإلمامية إىل االثين عشرية

  .)٢(األصول األربعمائة - ٦

٧ - ٣( بقعة علي(.  

  .)٤(مالحظات حول رؤية اإلمامية للقرآن - ٨

  .)٥(عشرية االثين مصطلح استعمال خلفية - ٩

  .)٦(الفكر الشيعي املبكر، تعاليم اإلمام الباقر: نقد وحتليل كتاب -١٠

                                                             

 –ش١٣٧٤، حمسن ألويري، جملة علوم إنساين، جامعة اإلمام الصادق : ترمجها إىل الفارسية )١(
  . ٢٢٠إىل  ٢٠١فحة، من ص ص ٢٠: ٢، امللحق رقم ٨٦إىل  ٥١صفحة، من ص  ٣٦م،  ١٩٩٤

 –ش١٣٧٩حممد كاظم رمحيت، جملة القرآن واحلديث، علوم احلديث، : ترمجها إىل الفارسية )٢(
 . ١٢٣إىل  ٦٩صفحة، من ص  ٥٥، ١٧م، العدد  ١٩٩٩

مولود شادكام، نشرت يف كتاب الشهر للفن، نشرت يف شهري فروردين : ترمجها إىل الفارسية )٣(
 . ٩٥م، ص  ٢٠٠٠ –ش١٣٨٠ )نيسانآذار و(وأرديبهشت 

الشيخ الصدوق (ترجم السيد حممد كاظم رمحيت قسماً من هذه املقالة ضمن مقالة له حتت عنوان  )٤(
، جملة اطالع رساين وكتابداري، كتاب الشهر للدين، نشرت يف شهري )ونظرية حتريف القرآن

 ٣٤صفحة، من ص  ٢٨: ٤٦و  ٤٥م، العددان  ٢٠٠٠ –ش١٣٨٠ )حزيران ومتوز(تري ومرداد 
 .٦١إىل 

 ٤٧م، العددان  ٢٠٠٠ –ش١٣٨٠)آب وأيلول(املصدر السابق، نشرت يف شهري شهريور ومهر  )٥(
 . ٧٥إىل  ٦٤صفحة، من ص  ١٢: ٤٨و 

حسني شيخ، جملة اطالع رساين وكتابداري، كتاب الشهر للتأريخ : ترمجها إىل الفارسية )٦(
م،  ٢٠٠٢ –ش١٣٨٢ )تشرين األول وتشرين الثاين(ن واجلغرافيا، نشرت يف شهري دي وم

 . ١٢٧إىل ص  ١٢٦صفحتان، من ص : ٧٦و  ٧٥العددان 



١١٢ 

السرية الذاتية البن بابويه والعالمة السي يف موسوعة الدين  -١١
  .)١()تدوين مريتشا إلياده(

  .)٢( اإلمام السجاد  -١٢
  .)٣( اإلمام الباقر  -١٣
  .)٤( اإلمام الكاظم  - ١٤
  .)٥(دراسات الغرب حول اإلسالم الشيعي - ١٥
   .)٦(الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث -١٦
  .)٧(»مسشيعي«تقدمي لكتاب » يعالتش«ـ  ١٧

                                                             

عبد احلسني كايف، مهدي مشهدي فردوسي، جملة معرفت، نشرت يف شهر : ترمجها إىل الفارسية )١(
 . ١١٧إىل  ١١٥ثالث صفحات، من ص : ٩٢م، العدد  ٢٠٠٤ –ش١٣٨٤ )متوز(مرداد 

باللغة (علي قرائي، تصوير أئمة الشيعة يف موسوعة اإلسالم ـ ترمجةٌ ونقد : إىل الفارسيةترمجها  )٢(
، حتت إشراف الدكتور حممود تقي زاده داوري، قم، مؤسسة دراسة الشيعة، الطبعة )الفارسية
زين (م، مرفقةٌ مع دراسة نقدية موجزة، العنوان األصلي للمقالة هو  ٢٠٠٥ –ش١٣٨٥األوىل، 

 . )عابدين ال

)٣( موجزة نقدية املصدر السابق، مع دراسة . 

)٤( موجزة نقدية املصدر السابق، مع دراسة . 

، مجعت حتت إشراف اتحاد باحثي التأريخ، )مؤمتر التشيع(نشرت هذه املقالة يف سلسلة مقاالت  )٥(
 –ش١٣٨٨، علي رضا جوهرجي، منشورات خاكريز: حممد رضا باراين، حتقيق: بإشراف
 .م٢٠٠٨

: ، ترمجها إىل الفارسية)Early ShI'ism in History and Research(: مقدمة كتاب )٦(
نقدية رضا ياري، مرفقة مع دراسة .  

، مرداد ١٥٤كوهلربغ، ايتان، التشيع، معرىف كتاب شيعيسم، حسني كمايل، كتاب ماه دين، رقم  )٧(
  . ش١٣٨٩



١١٣ 

  .)١(البصرية والقوى اإلمام -١٨

  .)٢(احملدث -١٩

حول اجلهاد من وجهة نظر  كوهلربغدراسةٌ نقديةٌ آلراء إيتان  -٢٠
  .)٣(اإلمامية

  .)٤(الكالم والفقه يف املدرسة اإلمامية -٢١

دونالدسون، (ـ دراسة نقدية آلثار املستشرقني عن اإلمام الكاظم  ٢٢
  .)٥( )يتان كوهلربغ، هاينس هاملا

  .)٦(مقدمةٌ على كتاب القراءات للسياري -٢٣

                                                             

 ٢٦، ٣م، العدد  ٢٠١٠ –ش١٣٩٠حقّاين، جملة امامت پژوهی،  مصطفى: ترمجها إىل الفارسية )١(
  . ١٤٨إىل  ١١٣صفحة، ص 

م، العدد السادس،  ٢٠١١ –ش١٣٩١مصطفى حقّاين، جملة امامت پژوهی، : ترمجها إىل الفارسية )٢(
مصطلح حمدث لدى الشيعة االثين : ، عنوان املقالة األصلي٢٢٥إىل  ٢١٥صفحات، ص  ١٠

 . عشرية

حممود كرميي، السيد سجاد طباطبائي جناد، جملة علمية دراسية تصدر كلّ : ةٌ نقديةٌ دوادراس )٣(
م، ٢٠١١ –ش١٣٩١فصلني حتت عنوان مطالعات قرآن وحديث، السنة السادسة، العدد األول، 

  . ١١١إىل  ٨٧، ص ١١اإلصدار 
. ق جملس الشورى اإلسالميحممد رضا ظفري، مكتبة املتحف ومركز وثائ: ترمجها إىل الفارسية )٤(

 . )يف مرحلة الطباعة(

، ١٣٩٢، ربيع ٥٣، التسلسل ١، العدد١٤السيد قاسم الرزاقي املوسوي، جملة تاريخ اسالم، السنة )٥(
 .. ١٥٢ـ  ١٣٧ص

خدجية تربيزي، الدراسة النقدية اليت طرحت حول هذا الكتاب بواسطة : ترمجتها إىل الفارسية )٦(
 . التشيع، يف مراحل الطباعة أساتذة مؤسسة دراسة



١١٤ 

 )احملدث(، دراسةٌ حول مقالة طرق ارتباط املالئكة باألئمة  - ٢٤
  .)١(كوهلربغإليتان 

  .)٢(على كتاب التحريف والترتيل كوهلربغمقدمة إيتان  - ٢٥

التقية «: ربغ يف موضوعـ النقد الروائي ـ الكالمي آلراء ايتان كوهل ٢٦
  .)٣(»عند الشيعة اإلمامية

  

***  

                                                             

، ١٠السيد علي اهلامشي، جملة امامت پژوهی الفصلية، السنة الثالثة، العدد : ترمجها إىل الفارسية )١(
  . م٢٠١٢ش ١٣٩٢

فتح اهللا جنارزادكان، : فاطمة سروري، رسالة ماجستري، األستاذ املشرف: ترمجتها إىل الفارسية )٢(
: بعض أجزاء هذه الرسالة يف إطار كتابٍ مستقلٍّ حتت عنوان م، متّت طباعة ٢٠٠٩ –ش١٣٨٩

، دراسات القرآن واحلديث، حسن رضائي )باللغة الفارسية(فقرآن ينقدنظراتانکلربگدرحتر
 . ٨٧إىل  ٧٣م، ص ٢٠١٢ –ش١٣٩٢، ١، العدد ٤٦هفتادر، فاطمة سروي، الدورة 

، العدد ١٨يىن، جملة علوم حديث، السنة جميد معارف، السيد سجاد طباطبائى نژاد، حيىي مري حس )٣(
 . ١٨٠ـ  ١٥٥، ص١٣٩٢، خريف ٦٩



١١٥ 

  

  

 

 

 

 

 



١١٦ 



١١٧ 

  

  

  

  

  

  :توطئة

النقد يف اللغة يعين تقييم مدى كون رأي ما تاماً أو غري تام، وبالتايل متييز 
اره وصحته بكلّ واحد منهما عن اآلخر وفق معيارٍ منطقي وحتديد مدى اعت

شاملة دف بيان اخلصائص العلمية وذ ،)١(ودقّته طبق أُسسٍ عينية لك
لذا فإنّ الناقد يتحدى مؤلّف النص فكرياً بعد . للمؤلّفات املدونة على أساسه

  .بيان معايريه ونقاط ضعفه وقوتهأن يقوم بتحليل نتاجه العلمي عرب نقده و

النظر عن اإللزامات العلمية واألخالقية يف كلّ نقد فإنّ  ،)٢(وبغض
ايريه يف مجيع النصوص املدونة واألفكار املطروحة يف إطار أساليب النقد ومع

نصوصٍ، متغيرةٌ وليست ثابتةً ألنّ تنوع املواضيع وال سيما يف جمال العلوم 
اإلنسانية واإلسالمية قد أدى إىل تنوع األساليب اليت يعتمد عليها الناقدون يف 

جٍ شاملٍ على صعيد دراسام النقدية وآرائهم، إضافةً إىل عدم وجود منه
األساليب العلمية اليت جيب اتباعها يف عملية النقد العلمي، األمر الذي أدى إىل 

                                                             

  .١٥٢، ص)باللغةالفارسية(أصول وفنون پژوهش  )١(
 .١٤٥، ص)باللغة الفارسية(روش نقد  )٢(



١١٨ 

 .)١(تنوع األساليب النقدية وظهور بعض األساليب املبتكرة من قبل بعض النقّاد
ومع ذلك، ميكن القول إنّ هناك ثالثة أُطرٍ أساسية للدراسات النقدية اليت 

  : النصوص واألفكار املدونة، وهي عبارةٌ عن أجريت حول مضمون

  .نقد الظاهر -
  .نقد األسلوب -
  .)٢(نقد املضمون -

يتمحور البحث هنا حول دراسة وحتليل األسلوب واملضمون ألنّ دراسة 
ظاهر النص حتظى بأمهية أقلّ من دراسة أسلوبه ومضمونه، وجتدر اإلشارة 

ناهج املعتمد عليها يف البحوث العلمية هلا إىل أنّ معرفة األصول واملنهج أو امل
أمهيةٌ كبريةٌ، وال سيما إن كانت ترتكز على أساس مهارات مجع وحتليل 
املعلومات وبيان امليزات الشخصية للباحث نفسه؛ وبالتايل يتسنى لنا اإلملام 

كما أنّ حتليل املضمون ذو أمهية كبرية يف . بدوافعه وأهدافه ومنهجه الفكري
حبث علمي لكون الناقد يسلّط الضوء فيه على التناغم الفكري لدى كاتب  كلّ

النص خالل عملية التدوين ويتم عن طريقه استكشاف األسس واألدلّة 
واإلجنازات اليت استند إليها، ومن مثّ ميكن من خالله بيان قوة وضعف 

تكز عليها اليت اراستدالالته واألسلوب الذي اتبعه ملراجعة املصادر والطريقة 
  :لبيان األمور التالية

                                                             

أصول وفنون پژوهش : لالطّالع أكثر على أمناط من آراء الناقدين وما يترتب عليها، راجع )١(
 . ١٥٠، ص)باللغةالفارسية(

 ٢٢٩، ص)باللغة الفارسية(خ يدرآمدی بر روش پژوهش در تار )٢(



١١٩ 

  .)١(اإلجابة عن االستفسارات املطروحة حول املوضوع -

  .دراسة وحتليل املصادر واملراجع -

  .الصلة بني األخبار املنقولة -

  .فهم املعاين -

  .رغبات املؤلّف وميوله -

  .الفرضيات -

  . طريقة تقييم املؤلّف للروايات وأُطر طرحها -

مما ذكر أنّ اهلدف من نقد نص أو رأي ما، ال يعين املساس نستنتج 
مبصداقيته وبيان جوانبه السلبية، بل ال بد يف ذلك من تقييمه وفق معايري 

  .)٢(منطقية دقيقة وتسليط الضوء على نقاط ضعفه وقوته على حد سواء

ومن هذا املنطلق فإنّ اهلدف هنا يتركّز بشكلٍ أساسي على استعراض 
 كوهلربغالزوايا السلبية يف الطريقة اليت تعامل على أساسها املستشرق إيتان 

مع أحاديث اإلمامية وسنتهم، وذلك نظراً ألمهيتها والنطاق الواسع الذي حتتلّه، 
ناهيك عن ذكر الزوايا اإلجيابية يف هذا اال، حيث أجريت هذه الدراسة يف 

أما املبحث األول فقد . هجاً نقدياً حمدداًإطار مبحثني تضمن كلّ واحد منهما من
ومتّ  الدكتور كوهلربغمتحور حول دراسة وحتليل األسلوب الذي اعتمد عليه 

فيه بيان منهجيته يف البحث العلمي بشكلٍ مقتضبٍ وشرح بعض املواضيع 

                                                             

 . ١٦٢، ص )باللغة الفارسية(اصول و فنون پژوهش  )١(

 . ٢٣٢، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدی بر روش پژوهش در تار )٢(



١٢٠ 

لذا فإنّ املبحث األول هو عبارةٌ عن . )١(املتعلّقة باألحباث املذكورة يف امللحق
اسة نقدية مقارنة ملنهجية هذا املستشرق، وأما املبحث الثاين فهو عبارةٌ عن در

  . الدكتور كوهلربغدراسة حتليلية ملضامني آثار 

الثاين قد اشتمل على نوعني من  وجتدر اإلشارة إىل أنّ املبحث
املعلومات، ففيه معلومات ذكرها املؤلّف وأخرى اقتبسها من ترمجة بعض 

ا صلةٌ باملنهجية على صعيد دراسة احلديث والنصوص الدينية، النصوص وهل
وهذا األمر قد أدى إىل إجياد مصاعب يف فهم املضمون، فضرورة وجود 
أسلوبٍ حمدد لنقد النصوص العلمية ال تعين استكشاف مكنوناته ألنّ هذه 

فضالً عن ذلك فإنّ النقد الذي . الدراسات متنوعة وليست موحدة األسلوب
يتم طرحه حول شخصية املؤلّف أو نظرياته ليس حمدداً بالكامل، فالكثري من 
الدراسات النقدية اليت أجريت حول النصوص الغربية قد ارتكزت بشكلٍ 
أساسي على تقييم ونقد مضموا، وقلّما سلّطت الضوء على منهجيتها، 

  . لكرمي واألحاديثوالسيما يف جمال التعامل مع بعض املصادر اهلامة كالقرآن ا

  
   :منهجية البحث العلمي : المبحث األول

تطرقنا يف املباحث اآلنفة إىل احلديث عن أمهية معرفة منهجية املواضيع 
املطروحة للبحث، وبطبيعة احلال فإنّ كشف النقاب عن املنهج أو املناهج اليت 

                                                             

دف تسليط الضوء على خمتلف جوانب منهجية الدكتور إيتان كوهلربغ والنظريات املعارضة  )١(
ا، متّ عرض البحث يف إطارٍ تأرخيي استناداً إىل بعض قواعد النقد العلمي الذي ميكن طرحه هل

حول هكذا نظريات، كما متّ فيه ذكر إيضاحات لبيان خمتلف اآلراء والتوجهات لكال املنهجني 
 .ثورٍوال سيما يف الطريقة اليت يتم على أساسها التعامل مع الروايات واألحاديث وكلّ قولٍ مأ



١٢١ 

ا يقودنا إىل يف النصوص اليت دو كوهلربغاتبعها املستشرق اليهودي إيتان 
معرفة وجهة نظره حول الفكر اإلمامي يف رحاب دراسته لسنة اإلمامية 
وأحاديثهم، وهذا األمر بكلّ تأكيد يتطلّب مساعي حثيثةً جلمع املعلومات 
وحتويلها إىل معطيات أو بيانات علمية على صعيد الدراسات اليت جترى حول 

  . ار هذا األمر معرفة رأي الباحثومن اجلدير بالذكر أنّ أهم مث. التشيع

سالمية ترتكز على ة يف جمال العلوم اإلنسانية واإلالبحوث العلمية املتعارف
مبنيني أساسيني بأقلّ التقديرات، فهي ترتكز أوالً على أهداف البحث العلمي 
اليت تشمل الدراسات األساسية واملقارنة والعملية، وجتدر اإلشارة إىل أنّ 

وترتكز ثانياً . ولني من هذه الدراسات مها أكثر رواجاً بني الباحثنيالنوعني األ
على طبيعة البحث العلمي ومنهجيته، وهذا املبىن له أقسام عديدةٌ أحدها 

   .)١(التأريخ

وأما التوجهات اليت حتفّز الباحثني على اتباع أحد مناهج البحث العلمي 
يقها، إذ قد تكون حتليليةً أو تفصيليةً فهي متعددةٌ وترتبط باألهداف املراد حتق

أو مركّبةً من كال النوعني، وبالتايل تتمخض عنها دراسات أو نتائج خمتلفة من 
  . قبيل استكشاف خلفيات البحث ونطاقه

ومن بني خمتلف أنواع التوجهات يف جمال البحث العلمي فإنّ مناهج 
لتحليلية هي األكثر شيوعاً بني البحث التفصيلية التحليلية البيانية والتفصيلية ا

الباحثني، وميكن القول إنّ اجلانب األعظم الذي متّ تدوينه على هذا األساس 
يتمثّل يف الدراسات اليت أجريت على صعيد النصوص املقدسة والسيما 

                                                             

 . ٨٧ـ  ٨٥، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدی بر روش پژوهش در تار )١(
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النصوص احلديثية، حيث متحورت حول دراسة وحتليل املواضيع التأرخيية 
  . ة وما شاكلهاوالتراثية والرجالية والفقهي

 كوهلربغإيتان  دكتوروجتدر اإلشارة هنا إىل أنّ التعرف على منهجية ال
وبيان توجهاته العلمية ليس مبعىن أنّ مجيع آثاره قد دونت بطريقة منهجية أو 
أنّ أحد آثاره يتصف مبنهجية علمية يف مجيع أبعاده، إذ نالحظ يف الكثري منها 

رابط بني مواضيعها أو اتباع مناهج مركّبة غري تامة مما تناقضاً منهجياً وعدم ت
  . يؤدي إىل بروز نتائج غري مطلوبة، لذا ميكن القول إنّ منهجيتها عامةٌ

ويف هذا الفصل سوف نتطرق إىل دراسة وحتليل آثار هذا املستشرق من 
تفصيليةٌ  زاويتني، إحدامها تفصيليةٌ حتليليةٌ أو حتليليةٌ صرفةٌ، واألخرى

  . فحسب

يف مدوناته، فإنّ  كوهلربغ الدكتورإضافةً إىل دراسة املنهجية اليت اتبعها 
دراسات تأرخيية يف نطاقٍ (املبحث التحليلي يف هذا الكتاب حيمل عنوانني مها 

توضيحي وذلك لسببني )دراسات تأرخيية(و )تفصيلي:  

التحليلي املنضوي حتت  غالبية املواضيع ترتبط باملبحث: السبب األول
   .الدراسات التأرخيية

املواضيع التحليلية التأرخيية تتضمن نقاشات واسعةً مقارنةً : السبب الثاين
  .ر املواضيع ومع املنهج التفصيليمع سائ

األساس فإنّ املباحث املنضوية حتت عنوان الدراسات  وعلى هذا
األخرى أو موضوعها  مبعىن مشول منهجيتها للمنهجيات التأرخيية ليست

للمواضيع األخرى املطروحة يف آثار هذا املستشرق رغم اشتماهلا مواضيع 
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قد متّ تنظيمه على أساس ما  ومن اجلدير بالذكر أنّ امللحق األول .)١(البحث
   .ذكر

  

 ً  :دراساٌت تأرخييٌة من زاويةٍ حتليليةٍ : أّوال

شاملٍ حول األفعال يف نطاق هذه الدراسات يقوم الباحث بإجراء حتليلٍ 
اليت هلا معىن وتأثري اجتماعي دف التوصل إىل فهمٍ دقيقٍ حول املاضي، 

واآلخر ذكر األسباب  )التفصيل(أحدمها معرفة الواقع  :ويتم ذلك يف إطارين
وال بد من قيام الباحث بأمرين على صعيد البيان، إذ جيب عليه  .)٢()البيان(

انياً حتديد العالقة بني الوقائع، ومن أهم أُسس هذا أوالً تعليل احلادثة وث
وهذه هي  .)٣(األسلوب تصوير املاضي وطرح املوضوع يف نطاق واقعٍ تأرخيي

املسألة اهلامة اليت تسوق البيان يف مسريين، مها األسباب اليت أسفرت عن 
  .)٤(حدوث الواقعة التأرخيية واملراحل اليت طوا

                                                             
يقول السيد حممد العمادي . أمثلة هذه التقسيمات موجودةٌ يف املباحث التحليلية وتصنيفاا )١(

يف الدراسة التأرخيية، تأريخ املؤلّف، تأريخ تدوين النص، اخللفيات التأرخيية، : "احلائري
االجتماعية، أساتذة املؤلّف، جذور الفكر، جذور مدرسته الفكرية، املصادر املعتمد اخللفيات 

عليها يف تدوين النص؛ وما ماثل ذلك، هي مسائل يتم من خالهلا متهيد األرضية لتحليل 
ويف هذا . املوضوع ودراسة مضمون النص يف إطار التأريخ واتمع والسياسة يف نطاقٍ متكاملٍ

النص عبارةً عن ناتجٍ تأرخيي بالكامل حيث ميكن عرب دراسة وحتليل خلفياته  املنهج يكون
باللغة (منهجية حتليل النص تأرخيياً ظواهرياً : راجع". الزمانية واملكانية، دراسة وحتليل مضمونه

اث، الدورة الثانية، ري، السيد حممد العمادي احلائري، مقالة نشرت يف جملة گزارش م)الفارسية
  . م ٢٠١٢ –ش١٣٩٢ )آذار ـ متوز(، فروردين ـ تري ٢و  ١السنة السابعة، العددان 

 . ١٩١، ص )باللغة الفارسية(خ پژوهی يدر آمدی به تار )٢(

 . ٥١٦، ص )باللغة الفارسية(ق در علوم اجتماعی يروش های حتق )٣(

 . ١٦٤، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدی بر فلسفه تار )٤(
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شخصيةٌ وعلميةٌ عديدةٌ هلا صلةٌ مباشرةٌ باتباع وبالطبع هناك قضايا 
منهجية ما، كمدى وعي الباحث وطريقة رجوعه إىل املصادر ودقّة رؤيته 
والفرضيات اليت يطرحها وشدة تعصبه أو عدم تعصبه، وغري ذلك مما يؤثّر 

وهذه القضايا من شأا تنظيم خمتلف جوانب . على توجهاته الفكرية
اجعة مصادر أهل السنة لدراسة وحتليل موضوع اإلمامة على املوضوع، فمر

سبيل املثال يتطلّب اتباع رؤية خمتلفة مقارنةً مع القيام ذا األمر اعتماداً على 
لذلك عند القيام بدراسة مقارنة حول منهجية املستشرقني على . مصادر الشيعة

اإلمامية، يتجلّى لنا بكلّ  صعيد الدراسات التأرخيية املرتبطة بالسنة وأحاديث
وضوحٍ منهجية كلّ واحد منهم ناهيك عن اتضاح رؤيتهم بالنسبة إىل 

اليت  النصوص الدينية، فبعض املستشرقني حياولون تربير بعض القضايا
وهذه النظريات . من خالل تعيني خصوصيات هلا جيعلوا حموراً لبحوثهم

مصاديقها النظريات املبنائية والترابطية، يصطلح عليها بأنها باطنيةٌ، ومن أبرز 
  . وهي يف مقابل النظريات غري الباطنية كالتوثيق

  

  :دراساٌت تفصيليةٌ : ثانياً 

الدراسات التفصيلية هي األخرى ذات تأريخٍ عريقٍ، واهلدف منها هو 
وعلى . جمرد شرح وتفصيل األحداث وبيان كيف أنها وقعت واتسع نطاقها

لتفصيل العلمي الدقيق ألحد األحداث أو التيارات أو األخبار الرغم من أنّ ا
اخلاصة حيظى بأمهية بالغة، إال أنه ال يتكفّل بطرح فرضية حول موضوعٍ ما أو 

  . بيان مدى ارتباط أجزاء أحد املتغيرات مع بعضها

وكما هو معلوم فإنّ هذا املنهج له صور عديدةٌ وميكن اتباعه يف مواضيع 
، كدراسة وحتليل نصوص الروايات ومواضيع علم الرجال والسرية الذاتية شتى
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للرواة والشخصيات وفهرسة الكتب واألحكام الفقهية واملسائل العقائدية، 
مضافاً إىل أنّ أساليب التدوين واألهداف املقصودة يف هذا الصعيد متنوعةٌ 

ى حتليل املوضوع يف أُطرٍ عديدةوجتدر اإلشارة كذلك  .أيضاً، وبالتايل يتسن
إىل أنّ تلفيق هذا املنهج مع مناهج أخرى حتليلية وبيانية هو أمر يعتمد عليه 
يف طرح خمتلف أنواع املواضيع ألنه من امليزات اخلاصة بالبحث العلمي، 
ويؤدي إىل تأثّر اجلوانب التحليلية للدراسة باجلوانب التفصيلية، بل ربما تسفر 

القائمة على أساس رؤية معينة عن حدوث خللٍ يف  التفصيالت والشروح
وميكننا مالحظة هذا اخللل بوضوحٍ عند شرح وتفصيل . عملية البحث العلمي

نقاط الوصل بني خمتلف التحليالت العلمية املطروحة حول موضوعٍ ما، ومبا أنّ 
ئية عملية التفصيل ليست نطاقاً للحكم على نتائج املوضوع، فإنّ خماطر االنتقا

واالستنتاجات الشخصية وتأثري األهداف اخلاصة والتوجهات الفردية تتزايد 
  . أكثر، ومن مثّ ينحى البحث العلمي منحى بعيداً عن اُألسس الصحيحة

  

  : كوهلبرغمنهجية إيتان : المبحث الثاني

آثار املستشرق  كما ذكرنا آنفاً، من احلري إجراء دراسات حتليلية حول
واليت سلّط الضوء فيها على القضايا الدينية بشكلٍ  كوهلربغتان اليهودي إي

ع بشكلٍ خاصوعلى التشي وأن يشمل . عام فهذا النمط من الدراسات ال بد
وعلى أساس املناهج املعتربة يف البحث العلمي، لذا  آثاره من خمتلف النواحي

بيقية وفق املناهج أحد أهداف املؤلّف هنا هو إجراء دراسة حتليلية تط فإنّ
يف  كوهلربغ الدكتورومن اجلدير بالذكر أنّ املناهج اليت اعتمدها . املشار إليها

نلمس فيها تعارضاً واضحاً يف بعض املوارد، لذلك سوف نذكر بعض  حبوثه
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حتليلي األمثلة لبيان املوضوع يف إطارٍ تطبيقي .  

هجية واجلدير باالهتمام واألمرالذي يعد أساساً تطبيقياً على صعيد املن
وطبيعة حبوثه واليت غالباً ما  كوهلربغ الدكتورهنا، يتجسد يف ميزات شخصية 

حتدث الباحثون عن أمهيتها، لذا فقبل اخلوض يف املباحث التطبيقية سوف 
ومبا أنّ بعض األمثلة . نذكر جانباً من أهم صفاته الشخصية اإلجيابية والسلبية

، لذا اجتناباً لتكرار ما كوهلربغ الدكتورتلفة ينتقد عليها اليت تتضمن زوايا خم
هو غري ضروري سوف نكتفي باإلشارة إىل األمثلة اليت ذكرت سابقاً دون 

  . تكرارها

  

 ً  :كوهلربغاخلصائص الشخصية والعلمية إليتان : أّوال

إنّ اخلصائص الشخصية والعلمية لكلّ باحث إىل جانب منهجيته يف 
ي، هي أمور تلعب دوراً أساسياً يف بيان كيفية تطبيق هذه البحث العلم

املنهجيةعلى أفضل وجه وبيان مدى جناح املؤلّف أو عدم جناحه يف طرحها 
على . وبالتايل تساعد على حتديد نقاط الضعف والقوة فيما خلّفه من آثارٍ

 سبيل املثال، فإنّ مدى وعي الباحث وسعة نطاق معلوماته واملنهجية اليت
يتبعها يف عملية البحث العلمي، كمنهجية التوثيق ومنهجية الترابط والتأويل أو 

التفصيلية التحليلية املركّبة من كال النوعني، هي مسائل حتكي عن  املنهجية
أمهية موضوع البحث الذي يسلّط الضوء عليه وقدرته على اإلجابة عن بعض 

باع إحدى املنهجيات يف البحث القضايا وحتليلها؛ وعلى هذا األساس فإنّ ات
العلمي مرتبطٌ باخلصائص وامليزات املذكورة اليت تتجلّى عند تقييم املنهجية 

  . املتبعة ومن مثّ ميكن االعتماد عليها يف النقد والتحليل
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ومن أهم هذه امليزات اليت تتفرع عليها خصائص أخرى، عبارةٌ عن سعة 
ر ودقّة الرؤية ومدى التعصب واالعتماد على النطاق املعريف والتنوع يف املصاد

الفرضيات املسبقة للتأكيد على اخلالفات وتشبيه بعض املسائل بنظائرها يف 
وال بد هنا من التدقيق يف . األديان األخرى واالنتقائية يف التعامل مع النصوص

االختالف املوجود بني ميزات البحث العلمي وبني مضمونه ملعرفة ما إن كان 
مثالً، التأكيد على اخلالفات يف . ذا املضمون مرتبطٌ بصفات الباحث أو اله

إطارٍ حتليلي يؤدي إىل اإلحياء بأنّ نزعةً فكريةً ما ال بد وأن تكون يف صراعٍ 
دائمٍ مع سائر التيارات الفكرية، أو أنّ تعيني أوجه الشبه بني خمتلف الفرق 

  . وجود أساسٍ هلاواألديان يسفر عن تلقني املخاطب بعدم 

وسنذكر يف هذا املبحث أهم هذه املسائل إىل جانب ذكر بعض الشواهد 
  : ، وذلك كما يليكوهلربغامللموسة يف آثار املستشرق إيتان 

 :اخلصائص اإلجيابية  )١

جعلته يتميز  كوهلربغاخلصائص اإلجيابية اليت امتاز ا الباحث إيتان 
ل إنّ أهم ما ميزه هو متركز مؤلّفاته على عن سائر املستشرقني، وميكن القو

دراسة فرقة معينة، أي الشيعة، ناهيك عن الدقّة اليت اتصف ا والكم الكبري 
  . من اآلثار اليت خلّفها

  : إضافةً إىل ما ذكر، هناك ميزات أخرى جديرةٌ بالذكر، وهي عبارةٌ عن

 :سعة نطاق معلوماته : امليزة األوىل

هي سعة نطاق  الدكتور كوهلربغص اهلامة اليت امتاز ا إحدى اخلصائ
معلوماته حول خمتلف املصادر العلمية واملواضيع، ونلحظ ذلك جلياً يف فهارس 
املصادر املوجودة ضمن مجيع مؤلّفاته من كتبٍ ومقاالت، إذ إنّ عدد املصادر 
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فية ثرية من املوجودة يف هذه الفهارس ونوعيتها إضافةً إىل اعتماده على خل
وهناك ثالثة حماور أساسية يف كتاباته . شتى املعلومات، هي أمور ملفتةٌ للنظر

تدلّ على سعة نطاق معلوماته حول مذهب التشيع، وهي تدقيقه يف آثار أتباع 
أهل البيت العلمية وإملامه باألسس واملتبنيات احلديثية لديهم واطّالعه على 

  : راثهم على مر التأريخ، ونوضح ذلك فيما يليالتيارات اليت أثّرت يف ت

 :التدقيق يف آثار الشيعة -أ

لو تأملنا يف هوامش مؤلّفات هذا املستشرق وفهارس املصادر اليت رجع 
إليها يف حبوثه العلمية ألجل إجياد انسجامٍ يف مضامينها، لالحظنا أنها تدلّ على 

بأنه كان ملماً إملاماً تاماً باملصادر سعة نطاق معلوماته لدرجة ميكن اجلزم معها 
الشيعية القدمية واملتوسطة العهد، طبعاً بغض النظر عن الطريقة اليت اتبعها يف 

مكتبة (وهذا األمر يبدو بوضوحٍ يف بعض مؤلّفاته، من قبيل كتاب . استنتاجاته
ن وما ، فهذان األثرا)اإلمامية يف الكالم والفقه(وسلسلة مقاالت  )طاوسابن 

ناظرمها من نصوص حتكي عن إملامه الواسع مبصادر الشيعة وسائر املصادر 
وبالتأكيد فإنّ تقسيم آثاره يف فهرسٍ موضوعي من شأنه أن يظهر . اإلسالمية

مدى معرفته مبختلف املواضيع على هذا الصعيد، وليس هناك بأس يف ذكر 
اعتمد على  )طاوسن مكتبة اب(ففي كتاب . بعض النماذج حول هذا املوضوع

العديد من املصادر، وعلى الرغم من عدم ذكرها يف النسخة اإلجنليزية من 
الكتاب إال أنّ املضمون يشري بكلّ وضوحٍ إىل كثرة املصادر اليت رجع إليها يف 

ـ  ٦٥٨(: تدوينه، ونذكر فيما يلي نصاً مقتبساً من هذا الكتاب إلثبات ما ذكر
أبو عبد اهللا احلسني / ائر يف وجوه القرآن والنظائر كتاب الزوائد وفوائد البص

  .القرن اخلامس/ بن حممد بن إبراهيم الدامغاين 
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  :٢٥٩سعد السعود 

اسم املؤلّف يف سعد السعود هو : )١(العنوان أعاله ذكر يف سعد السعود
  . احلسني بن حممد الدامغاين

وجوه والنظائر ال" ٣٣ش  ٩٨٦/  ٢اسم املؤلّف يف بروكلمان مذكور برقم 
  . واالسم هو حسني بن حممد بن إبراهيم الدامغاين" يف القرآن الكرمي

ـ  يف الكراسة العاشرة وآخر الورقة الرابعةـ  ما نقل يف سعد السعود
، ٢٥٤و  ٢٥٣ص : يف القرآن الكرمي، وهذا النقل يف" الساق"كلمة  يتعلّق مبعىن

إصالح الوجوه : "عنوانم، حتت ١٩٧٠عبد العزيز سيد األهل، بريوت، 
هذا الكتاب طبع على أساس النسخة اليت رأى   .)٢("والنظائر يف القرآن الكرمي

  . ٨٢٤دار الكتب، تفسري / املؤلّف أنها فريدةٌ من نوعها 

ولكن على أقلّ تقديرٍ هناك ثالث نسخٍ أخرى هلذا الكتاب، هي نسخة 
حممد عبد / ة يف بغداد ، نسخة مكتبة أوقاف األئم١٣٠تفسري / دار الكتب 

نزهة األعني النواظر يف علم "الكرمي الكاظمي الراضي قد أشار إليها يف طبعة 
؛ ونسخة ٦٤٩و  ٥٢ه، ص ١٤٠٤بريوت، / البن اجلوزي " الوجوه والنظائر

 ٤٦٠/  ١، العنوان يف بروكلمان برقم ٥٢٠٦ش /  Chester Beattyمكتبة 
ومؤلّفه العامل والقاضي " ئر يف غريب القرآنالزوائد والنظائر وفوائد البصا"وهو 

، ٤٧٨م / احلنفي أبو عبد اهللا حممد بن علي بن حممد بن احلسني الدامغاين 
" الدامغاين، أبو عبد اهللا حممد"دائرة املعارف، الطبعة الثانية، تتمة مقالة : راجع

                                                             

  .)الزوائد(بدالً عن  )الزوائر(طبعي يف النسخة األصلية حيث جاءت كلمة هناك خطأ م )١(
 . وهي غري موجودة يف النسخة األصلية )إصالح(أضاف املؤلّف كلمة  )٢(
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اً كهذا مل يبدو أنّ هذه النسبة ليست صحيحةً ألنّ تأليف. .Makdisi G: تأليف
 ينسب إليه يف املصادر األساسية، فقد استند بروكلمان إىل حاجي خليفة ولكن

حاجي خليفة / اسم املؤلّف هناك هو أبو عبد اهللا احلسني بن حممد بن إبراهيم 
ش  ٥٤٣ـ  ٣م نقالً عن نزهة األعني البن اجلوزي، حتقيق فلوغل ٢٠٠١ـ  ٢

، الراضي يف مقدمته على طبعة ٤٨ـ  ٩، كحالة ٢٥٤ـ  ٢الزركلي /  ٦٨٧١
حيث تابعوا  Gilliot, p305)  -  (Textes، وأيضاً ٥٢و  ٥١نزهة األعني، ص 
فالراضي مل يأت بأي شاهد حول اتحاد مؤلّفنا مع القاضي . بروكلمان يف ذلك

ابن اجلوزي، وذكرت هنا / احلنفي سوى اإلرجاع إىل بروكلمان واملنتظم 
  . ٢٤ـ  ٢٢/  ٩ي دون ذكر اسم هذا املؤلّف، السرية الذاتية للقاض

عنوانٌ قصري " أبو عبد اهللا احلسني بن حممد الدامغاين: " Gilliotيقول 
  . للمؤلّف، لكنه مل يذكر كيف ميكن اشتقاقٍ هذا العنوان القصري من اسم القاضي

كما أنّ مؤلّفنا القاضي احلنفي يعترض على سيد األهل نظراً ملا قاله يف 
بأنه ال توجد معلومات حول املؤلّف، ولكن  ٦الصفحة / دمة حتقيق الزوائد مق

فهو ليس القاضي ـ  كما يفترضـ  على افتراض أنّ سيد األهل هو نفسه
  . احلنفي

هناك القليل من املعلومات حول احلسني بن حممد الدامغاين مل يذكرها 
ابن "حتت عنوان سيد األهل، والسيوطي بدوره ضمن حديثه عن املؤلّف 

حممد : اإلتقان يف علوم القرآن، حتقيق"قد اعتربه من املتأخرين يف "الدامغاين
هذا التعبري ال يساعد . ١٤٤/  ٢م ١٩٧٤ـ  ٥أبو الفضل إبراهيم، القاهرة، 

على تعيني زمان حياة املؤلّف، ومع ذلك فإنه كان ملماً بتأليفاته أكثر من ابن 
  . حاجي خليفة: ، وبعد ذلك٨٣ة األعني، ص نزه/ اجلوزي وعاش قبله 



١٣١ 

موجودةٌ " ارد يف احلكايات"إذن، ميكن القول إنّ نسخةً من كتابه اآلخر 
ويعود تأرخيها إىل القرن السادس، وحيتمل أنّ ما  Chester Beattyيف مكتبة 

  : حول أنّ املؤلّف عاش يف القرن اخلامس صحيحArberry ذكره 
A Handlist of Arabic Manuscripts : The Chester Beatty Library 
, Arberry. J. A( III  .٣٥٧٨ . No , 34. p , 1958 , Dublin. 

سيد األهل خيمن أنّ املؤلّف ميكن أن يكون ابن حممد بن علي الدامغاين، (
  . )ولكن هذا األمر ال ميكن افتراضه ألنّ اسم جد حسني هو إبراهيم

ثٌ علمي حول األصول األربعمائة ضمن مقالة وهناك منوذج آخر وهو حب
حتت هذا العنوان، وبغض النظر عن بعض توجهات الكاتب، كاخلوض يف 

وهو أمر ال ميت بصلة ـ  اختالف اآلراء لدى بعض اإلمامية والتأكيد عليه
 الدكتور كوهلربغإال أنّ األمر اجلدير بالتقدير هو دقّة ـ  ملوضوع البحث

تعريف النسخ اليت وصلتنا من علماء اإلمامية األوائل بصفتها  املشهودة يف
  . أصولٍ

اإلمام والقوى (صفحةً تقريباً حتت عنوان  ٢٥ويف مقالة دونت يف 
هامشاً، ويف  ١٤٠مصدراً ذكرها يف  ١٢٥، اعتمد املؤلّف على )٣٩( )البصرية

الزنا لدى مكانة ابن (صفحةً تقريباً حتت عنوان  ٢٧مقالة أخرى دونت يف 
  . ٣٠١بلغ عدد اهلوامش  )الشيعة اإلمامية

ونظراً لكثرة اإلرجاعات املصدرية والتوضيحات الفرعية يف هاتني 
املقالتني، فإنّ أكثر من نصف صفحاما اختص باهلوامش، وهذا األمر ملحوظٌ 
يف معظم مقاالت هذا املستشرق وال سيما الطويلة منها؛ ناهيك عن أنّ بعض 

ت القصرية هي األخرى قد تضمنت هوامش كثريةً، كإحدى املقاالت املقاال
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، حيث بلغ عدد املصادر )الرافضة(اليت تتألّف من صفحتني فقط وحتت عنوان 
  . هامشاً ٢٧مصدراً يف إطار  ٥٣اليت رجع إليها 

 :إملامه باملتبنّيات الفكرية -ب

كر بعض يف الكثري من األحيان ذ كوهلربغ الدكتور إيتانلقد حاول 
النماذج اهلامة حول اآلراء اليت يتبناها املعتقدون والناقدون، وتصويرها للقراء 

وبغض النظر عن هدفه يف طرح صورة . مما يدلّ على امتالكه معلومات واسعةً
معينة للشيعة اإلمامية، فإنّ بعض مقاالته القصرية والطويلة مبجملها تعد أمثلةً 

يسعى إىل بيان آراء اآلخرين بأفضل وجه يف مسرية منهج جليةً على أنه كان 
  : البحث العلمي الذي اتبعه؛ ومن هذه املقاالت ما يلي

  .لدى الشيعة االثين عشرية " حمدث"مصطلح  -
  .اإلمام والقوى البصرية  -
  .نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح  -
  .بة آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحا -
  .الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث  -
  .التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم  -
- للقرآن اإلمامية رؤية حول مالحظات.  

إضافةً إىل ما ذكر، هناك مقاالت يف هذا املضمار قد متّ تأليفها حول 
ملوسوعات للتعريف ببعض ومقاالت دونت ضمن بعض ا ،موضوع الرباءة

وكيفية استنتاجه،  فيها الشواهد ساق الطريقة اليت غض النظر عنوب .الشخصيات
جعل حمور البحث يف بعض املقاالت تطبيقياً قائماً على  الدكتور كوهلربغفإنّ 

لدى الشيعة " حمدث"مصطلح (ذكر بعض الشواهد، كما فعل ذلك يف مقاليت 
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  . )٣٩( )اإلمام والقوى البصرية(و )االثين عشرية

ذكر آراء الشيخ املفيد  )١٩( )ظرية املوافاة يف عقائد املسلمنين(ويف مقالة 
والسيد املرتضى والشيخ الطوسي وبعض علماء الشيعة املتأخرين، كالعالمة 
السي، ومن مثّ قام بتصنيفها وقارن فيما بينها ووضح الطريقة اليت اعتمد 

ق موضوع البحث عليها هؤالء العلماء يف الرجوع إىل الروايات، وبالتايل سا
حنو بيان آراء بعض علماء السنة والسلفية كالشافعي وابن تيمية وابن حزم؛ 

وأما يف مقالة . وغالبية هوامش هذه املقالة تضمنت مسائل مكملةً أو توضيحيةً
فقد تطرق إىل تقييم آراء معظم العلماء  )مكانة ابن الزنا يف التشيع اإلمامي(

سنة، وبالتأكيد فإنّ التوضيحات الوافية اليت ذكرها يف البارزين من الشيعة وال
تعد أمثلةً  )ولد الزنا(املقدمة واهلوامش اليت تضمنت شروحاً حول مصطلح 
  .)١(بينةً على مساعيه احلثيثة اليت رام منها تدوين حبث معتربٍ

                                                             
(1)The initials w.z.areusedin this paper to refer to both the singular andplural 

forms. Zinii Is properly a transliteration of the definite form only, the 
indefinite beingzinan or zinii '. The use of zinii for both definite and 
indefinite form shas, however, become standard practice .(The 
translit erati on in EI,  newed. , is in consistent, veering between zinii 
and zinii';  see the reference sgiven in the index to vols.I-III, s.v.'Zinii' 
'. (The term zinii has no exact equival entin English, as it applies to all 
varietie so fillicit sexual intercourse between aman and awoman (see 
James A. Bellamy, 'Sex and society in Islamic popular literature" 
Society and the sexes in medieval Islam, Sixth  Giorgio Levi Della Vida 
Biennial Conference, ed. Afaf Lutfial – Sayyid - Marsot, Malibu, 
1979, 30,38; Noel E.Coulson, 'Regulation so fsexual behaviour under 
traditional Islamic law', ibid. , 64; cf .G.-H. Bousquet, L'Ethique 
sexuelled el' Lslam, newed. ,Paris, 1966,55-75). Walad zinii is thus the 
off spring of both adulteryand fornication. Both male and female off 



١٣٤ 

                                                             
sprin garecovered bythe term. The classical dictionaries emphasize 
that waladcanrefertoeither sex, but in the texts the mselves 'walad zinii'is 
usually treated asmasculine, except where the reference is clearly to 
afemale. I shall followthe practiceofthe sources. Other, 
lesscommon,terms are walad ghayya / ghiyya (orlighayya) (as opposed 
tow aladrashdafrishda orlirashda) (seee.g .Ibn Babawayhi, Man 
uiyaMuruhu 'l-faqih[=Faqih], ed. 'Alial-.Akhundi,Najaf, 1377/1957-
1378/1959, IV, 231; al-Tusi, al-Istibsiir [=Istib§iir], Najaf, 1375/1956-
1376 / 1957, m /2, 183; idem, Tahdhib al-ahkam [=Tahdhib], Najaf, 
1377/1957 ff.,VIII,183, IX,343; al-Muhaqqiqal-Hilli,Sharbnukat al-
nihiiya, inal-Jausimi' al-fiqhiyya, Tehran,1276/1860(unpaginated)j 
idem,Sharii'i' al-isliim [=Sharii'i'], ed .Xluh. Jawiid Iaghniyya ,Beirut, 
1390 /1970, II, 12(read lighayya for lugha) j Mlr Diimiid, al-Rauxisliili 
al-samliwiyya, Tehran, 1311/1893-4,81f.; al-I;Iurral-'.Amili,Wasii'il 
al-shi'a [=Wasii'il], Tehran, 1378 / 1958-9-1389/1969-70,VII/2, 214; 
Lane, Lexicon, s.v. ,ghayya'), uialadhoriin: (e.g. Ibn Shahriishiib, 
Maniiqib iilAbi Tiilih, Najaf, 1376/1956-7, II, 142), ibn fbin: al-zinii 
(e.g.Muh. Jawiid Maghniyya, Fiqhal-imiim Ja'far al-Siuliq, Beirut, 
1965-6, VI, 193). In modern Persian terminology under Western in 
fluence thew. z. is also referredtoastifl-e niimashrii' andtifl-etabi'I (Hasan 
Emami, Huqiiq-e madani, v, Tehran,1354Sh/1974,179; Harald 
Loschner, Staatsangeh Origkeitund Islam, Erlangen,1971,44). The 
termwalad (oribn) zanya / zinya canmeaneither' w.z.'or' the last child 
borntoamanora woman' (Lisiin,s.v.zny; Lane,s.v. ,zinya '). According to 
certain traditions, the Prophet, well aware of theam biguity of this 
term, suggestedthat the Asadi sub-groupofBanii 'l-Zanyachange their 
name to Banii 'l-Rashda; yet they are said to have refused toab and on 
the name of their ancestors. See the discussion in E. Braunlich, 
'Beitragezur Gesell schafts or dnungderarabischen 
Beduinenstamme" Islamica, 6,1934,203; E.Landau-Tasseron, Aspect 
soft he Ridda Wars, Hebrew University of Jerusalem Ph.D. thesis, 
1981,79, 94f. ,and the references given there. 
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 :اّطالعه عىل التيارات التأرخيية -ج

ع واسع على األخبار واألحداث لديه اطّال كوهلربغ الدكتور إيتانإنّ 
التأرخيية اليت هلا ارتباطٌ مباشر أو غري مباشرٍ بالشيعة، وهذا األمر يعد من 

وبغض النظر عن املنهج الذي اتبعه . اخلصائص األخرى اليت امتاز ا عن غريه
يف ذكر األخبار واألهداف اليت كان يروم حتقيقها والنتائج اليت توصل إليها من 

الل ترتيبه ملواضيع البحث، فإننا نالحظ بكلّ وضوحٍ مدى إملامه الكامل خ
بزوايا املوضوع أثناء ذكره أخباراً عن بعض األحداث التأرخيية، كمسألة 
اخلالفة يف صدر اإلسالم واحلركات الثورية اليت قام ا زيد بن علي وبنو 

ر واضحاً يف عرضه احلسن وبنو العباس ضد بين أمية، كذلك جند هذا األم
  . املسرية التأرخيية لبعض األحداث اليت جرت بني خمتلف املذاهب

ورغم أنه مل يذكر مجيع جوانب هذه املواضيع لدواعي خاصة، لكن ال 
ميكن التساهل واإلذعان بأنه كان جاهالً باجلوانب اليت مل يذكرها ألنّ استناده 

بعضها دليلٌ على إملامه بكلّ ما  إىل زوايا حمددة من األخبار املرتبطة مع
  . تضمنته، ناهيك عن أنها مبجموعها تتضمن مجيع زوايا املوضوع

  : ولبيان تلك اخلصائص بشكلٍ أفضل، نذكر فيما يلي بعض األمثلة

 الدكتور كوهلربغبغض النظر عن األهداف، يتضح إملام : املثال األول
التأرخيية وربطه فيما بينها يف مقالته باألحداث التأرخيية ضمن بيانه املواضيع 

حيث متحورت  )٨)(التقية حول اإلمامية للشيعة آراٌء(اليت دوا حتت عنوان 
حول الوقائع التأرخيية اليت شهدها املسلمون األوائل يف صدر اإلسالم وذكر 

أي اإلمام علي بن أيب  فيها اخلصال الفريدة ألعظم صحابة النيب األكرم 
كما يتضح ذلك يف حديثه عن . حتدث عن مواقفه املشهودةو طالب 
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موضوع الرباءة واملقاالت اليت ارتكز البحث فيها حول دراسة وحتليل آراء 
  . الشيعة حول الصحابة

آراٌء للشيعة اإلمامية حول (ونذكر النص التايل املقتبس من مقالة 
إنّ عمر يطلق حسب بعض نصوص اإلمامية ف(: كمثالٍ على ما ذكر )الصحابة

إهانةً له وهذا اللقب أطلقه عليه أحد أعداءه يف " ابن الصهاك"عليه أحياناً اسم 
غزوة اخلندق، كما أنّ الزبري عندما أُرغم على بيعة أيب بكر خاطبه ذا اللقب 

وينقل التأريخ أنّ زعيم " ابن الصهاك احلبشي"أيضاً، واإلمام علي بدوره أمساه 
" كتاب الصهاكي"ويبدو أنّ عمر هو حمور . دة أمساه كذلكاألنصار سعد بن عبا

القرن الثالث (الذي ينسب إىل أيب حيىي أمحد بن داود بن سعيد الفزاري 
وكما هو متوقّع، هناك أشعار لشعراء شيعة متس . )التاسع امليالدي/ اهلجري 

  . ببعض كبار الصحابة

يف خصوص أيب وتوجد نصوص تضمنت شواهد على األسلوب املتبع 
بكر وعمر، فهناك تأليف ال عنوان له وصف فيه أبو بكر وعمر وأتباعهما 

نسب  )م١٥٣٤/  ـه٩٤٠(كما أنّ احملقّق الثاين . بفرعون وهامان وجندمها
  . إليهما" صنمي قريش"عبارة 

وأما علي بن إبراهيم القمي وآخرون فقد استبدلوا أمساء البعض بكلمة 
ْضَعُف  َمْن  َفَسَيْعَلُمونَ «: املثال يف تفسري قوله تعاىل، فعلى سبيل "فالن"  ناِرصاً  أَ

َقلُّ  اخللفاء ـ  اعتربوا أنّ املقصود فيها فالن وفالن وفالن )٢٤/اجلن(» َعَدداً  َوأَ
. ومعاوية وعمرو بن العاص واملعادون واحلاقدون من قريشـ  الثالثة األوائل

قالوا إنّ املراد هم  )٢٥/حممد(»  همـلَ لَسو الشيطانُ«: ويف تفسري قوله تعاىل
قبيلة  ـ وبنو عدي ـبكر  قبيلة أيب ـ بنو فالن وبنو فالن وبنو أمية، أي بنو تيم
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كما قال البعض أنّ اخلالفة هي حق آلل فالن وآل فالن وآل فالن، . ـ عمر 
وال حق لطلحة والزبري فيها، ويف بعض املصادر وصف أبو بكر وعمر 

  ". األول والثاين"و" مها"و" النرج"بـ

اليت هلا " األضداد"ومن األمور اليت تضمنت إهانات للصحابة هي نظرية 
ارتباطٌ وثيق ذه العقيدة وتؤكّد على أنّ املاضي هو املستقبل، وعلى هذا 
األساس هناك صراع أزيلٌّ بني اخلري والشر، أي حزب هابيل وحزب قابيل؛ 

  . ي جتلّى هذان احلزبان يف الشيعة ومعارضيهمويف حياة اإلمام عل

آدم ـ  "األضداد"وهذان القطبان املتعارضان يرجعان يف األساس إىل 
ومن خالل طرح هذه النظريات بني الشيعة اإلمامية فإنّ ـ  مقابل إبليس

أحد قادة " شريعي"املعتقدات املشار إليها قد سادت بني فرق الغالة، ويقول 
حممد وعلي واحلسن واحلسني : لية إنّ اهللا موجود يف مخسة، همهذه الفرق املغا

أبو بكر وعمر : وفاطمة، ويف مقابل ذلك هناك مخسة أضداد من خمالفيهم، وهم
وهناك نظريةٌ أخرى مشاةٌ هلذه النظرية . وعثمان ومعاوية وعمرو بن العاص

قتل بأمرٍ من  تنسب إىل أيب منصور العجلي مؤسس الفرقة املنصورية والذي
املهدي العباسي، فقد قيل إنّ هذا الرجل كان يعتقد بأنّ اجلنة تعين اإلمام 
الواجب الطاعة، وأنّ جهنم تعين الضد املتعارض مع هذا اإلمام من أمثال أيب 

  . بكر وعمر

يف وصف أيب بكر " الضد"كما أنّ الفرقة اإلمساعيلية تبنت أيضاً عنوان 
ت عليه معىن مبهماً بالكامل، حيث يطلق اإلمساعيليون وعمر، وبالتايل أضف
وجعفر بن منصور ". الضد الثاين"وعلى عمر " الضد األول"على أيب بكر لقب 

أنّ املذنبني الذين يأكلون من شجرة " الكشف"اليمان بدوره اعترب يف كتابه 
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شيطان "و" مأخو تي"و" فالن"، ولقّب أبا بكر بـ "كلّ ضد وأتباعه"الزقّوم هم 
الواردة " اجلبت والطاغوت"فسر عبارة " تأويل الزكاة"ويف كتابه اآلخر ". األمة

وهناك أخبار تدلّ . بأنها تشري إىل أيب بكر وعمر ٥١اآلية / يف سورة النساء 
على أنّ هذه العبارة كانت سابقاً تطلق على بعض الشخصيات يف العصر 

الذي قتل بأمرٍ من وايل بين أمية على  وأما عمر بن بيان العجلي. األموي
العراق يزيد بن عمر بن هبرية، والذي يعد أحد رموز الفرقة اخلطابية فقد فسر 

ومها ـ  وفسر اخلمر وامليسر" عائشة"البقرة اليت أُمر بنو إسرائيل بذحبها بأنها 
فسر بأنهما أبو بكر وعمر، وـ  نوع من القمار املتعارف يف العصر اجلاهلي

  . اجلبت والطاغوت بأنهما معاوية وعمرو بن العاص
وينقل اجلاحظ تفسرياً ألحد الغالة يصف فيه أبا بكر وعمر باجلبت 

أي القذارة املوجودة يف األذن وحتت ـ  والطاغوت ومنكر ونكري وأُف وتف
وأحد الكتاب اإلمساعيليني . -أي األعرج واألعور ـ  وكُسري وعويرـ  األظافر

  .)١()تبع أسلوباً عجيباً يف إهانة الشيخني عرب تدوين امسيهما بالعكسا

اليت هي  )الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث(يف مقالة : املثال الثاين
عن الرتاعات اليت  الدكتور كوهلربغ، حتدث )التشيع(مقدمة دوا على كتاب 

سم الثاين من املقالة ذكر حدثت بني خمتلف الفرق واألحداث التأرخيية، ويف الق
آراء هامةً حول املسرية التأرخيية للتشيع على أساس وجهات نظر سائر 

من الواضح مبكان أنّ (: والنص التايل مقتبس من هذه املقالة. املستشرقني
الكيسانية هلا صلةٌ ببين هاشم، فهذه الفرقة قد ساعدت بين العباس على 

 عن الرعيل األول من بين العباس فإنّ أباهاشم الوصول إىل السلطة، وكما نقل
                                                             

 . اقتبس املؤلّف هذا النص من ترمجة أحد األساتذة )١(
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لقّب بكبري بين  )م٧١٧أو  ٧١٦ـ  ـه٩٨(قبل موته ـ  ابن حممد بن احلنفيةـ 
  . العباس وجعل حممد بن علي نائباً عنه

الذي (ويف اخلطوة الثانية ويف عهد اخلليفة املنصور العباسي بالتحديد 
اعترب بنو العباس أنّ احلق يف  )م٧٧٥ـ  ٧٥٤/  ـه١٥٨ـ  ١٣٦حكم بتأريخ 

 عوا تعريف مفهوم أهل البيت ليشمل أيضاً العباس عماحلكم هلم بعد أن وس
النيب، فقد زعموا أنه أوىل من بين فاطمة على أساس أنّ التقاليد العربية متنح 

  . للعم حقّاً يف وراثة ابن أخيه أكثر من ابنته

ـ  ١٥٣الذي حكم بتأريخ (العباسي يف املرحلة التالية ويف عهد املهدي 
بلغت هذه االدعاءات ذروا، حيث زعم هؤالء بأنّ  )م٧٨٥ـ  ٧٧٥/  ـه١٦٩

لكن هذه الفكرة مل تدم طويالً رغم أنهم ! العباس هو اخلليفة بعد النيب مباشرةً
 ،بفضل قرابة العباس مع النيب استولوا على السلطة وحافظوا عليها طوال عهود

  . جعلوا هذه القرابة هدفاً إعالمياً لتحقيق مآرم إذ إنهم

ـ  ٨٠٦/  ـه١٩٣ـ  ١٧٠الذي حكم بتأريخ (يف عهد هارون الرشيد 
انصبت جهود بين العباس على خدمة أهل السنة وبالتايل نأوا بأنفسهم  )م٧٨٦

فزيد بن ... عن اتمع الشيعي رغم أنّ حركتهم نشأت على أكتاف الشيعة
تفض يف الكوفة ضد اخلليفة األموي هشام بن عبد امللك مل يتمكّن علي الذي ان

 زمية ينوإثر ذلك هرب ابنه )م٧٤٠/ ه ١٢٢بتأريخ (من حتقيق أهدافه وم ،
حيىي إىل خراسان لكن األمويون اعتقلوه ومن مثّ أطلقوا سراحه، لكنه قتل بعد 

لفرقة الزيدية ا. )م٧٤٣/ ه ١٢٥(ضد النظام احلاكم " مرو"ذلك يف حرب 
اشتقّت امسها من زيد بن علي، وهي فرقةٌ من الشيعة تضرب جبذورها يف 

القرن الثامن امليالدي حيث كانت بذرا / املنتصف الثاين من الثاين اهلجري 
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  . األوىل يف الكوفة

متكّن الزيديون من بسط نفوذهم الفكري يف منطقتني مها سواحل حبر 
  .. .قزوين مشايل إيران واليمن

بعد سنوات من قيام زيد بن علي حدثت ضةٌ أخرى ضد بين أمية 
وهي األخرى منيت بالفشل، وقد تزعمها عبد اهللا بن معاوية الذي ينحدر من 
جعفر بن أيب طالب شقيق اإلمام علي، حيث انطلقت يف شهر حمرم سنة 

ذه احلركة م، ونقلت بعض املصادر أنّ ه٧٤٤أكتوبر  -تشرين األول /  ـه١٢٧
ت لواء أهل البيت أيضاً لكن هناك مصادر أخرى أكّدت على أنها كانت لمح

وبعد أن فشلت هذه احلركة يف كربالء هاجر عبداهللا . حركةً متثّل نفسها فحسب
إىل إيران، إال أنّ أبا مسلم اخلراساين الذي كان مسؤوالً عن جتهيز اجليش 

أو  ١٢٩بتأريخ (نه لذلك أودى حبياته العباسي، اعتربه نداً خطرياً يهدد كيا
وقد عرف أتباعه باجلناحية حيث يتبنون  )م٧٤٨أو  ٧٤٧أو  ٧٤٦/ ه ١٣٠

  .ةً كحلول اهللا تعاىل يف زعمائهممعتقدات متطرف

وقد استمرت الصراعات بني خمتلف الفرق الشيعية للسيطرة على احلكم 
حدثت انتفاضةٌ  )م٧٦٢ /ه ١٤٥(بعد أن استوىل عليها بنو العباس، ويف سنة 

ابن اإلمام احلسن وهو ـ  ذو النفس الزكيةـ  عظيمةٌ بقيادة حممد بن عبد اهللا
وقد تزامنت حركة . احلفيد األكرب لإلمام علي، إذ قام على املنصور يف املدينة

ذي النفس الزكية مع قيام أخيه إبراهيم يف البصرة الذي مل يتمكّن من حتقيق 
  . خر زمية مقابل بين العباسأهدافه ومين هو اآل

كما أنّ أبا اخلطّاب تزعم ضةً أخرى ضد اخلليفة املنصور يف الكوفة 
لكنه مل يكن أحسن حاالً من غريه ومل حيقّق أهدافه، وقد  )م٧٥٥/  ـه١٣٨(



١٤١ 

اعترب حمرم أسرار اإلمام جعفر الصادق واشتقّت الفرقة اخلطابية املغالية امسها 
  . منه

أبناء اإلمام احلسن فقد قام احلسن بن علي بن احلسن املعروف  وأما من
يف عصر اخلليفة اهلادي  )م٧٧٦/ ه ١٦٠(يف املدينة بتأريخ " صاحب فخ"بـ 

لكنه قتل يف معركة مع  )م٧٨٦ـ  ٧٧٦/ ه ١٧٠ـ  ١٦٠الذي حكم بتأريخ (
  . جيش بين العباس

قاد  )م٨١٥/ ه ٢٠٠(وبعد ذلك فإنّ أبو السرايا الذي توفّي بتأريخ 
  . )حركة مترد أخرى

احلثيثة لطرح رؤية  الدكتور كوهلربغومن امللفت للنظر هنا هو مساعي 
 ما مراعاته للمستوى العلمي ملخاطبيه بغضيف هذه النصوص وال سي حتليلية

  . النظر عن أهدافه ومنهجه يف تفسري الروايات وطريقة استعراضه األخبار

  
 :ته الثاقبة رؤي: امليزة الثانية

يتابع  كوهلربغ الدكتور إيتانعند دراسته وحتليله لبعض املواضيع، فإنّ 
املسائل الفرعية واهلامشية املرتبطة ا برؤية ثاقبة األمر الذي يساعد أحياناً 
على بيان زوايا جديدة فيها، كما ميكن من خالهلا الربط بني عدة تفريعات من 

  .وارد بغية سوقه حنو هدف معينٍعض املالبحث بدقّة فائقة يف ب

  : على هذا الصعيد الدكتور كوهلربغوفيما يلي نذكر بعض أهم مهارات 

 :االهتامم باملواضيع الفرعية  -أ

إنّ اهتمام الباحث باملواضيع اجلزئية املتفرعة على املوضوع األساسي يف 
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 الدكتور إيتانلياته، وعملية البحث العلمي يعد من أهم القضايا اليت تعكس قاب
قد أبدع يف هذا اال خري إبداعٍ، وبالطبع فإنّ عدم إمهاله هذه  كوهلربغ

املواضيع دليلٌ على أمهيتها، حيث نلمس ذلك جلياً فيما خلّفه من آثارٍ حول 
والعالمة  طاوسبعض العلماء واحملدثني والشخصيات األخرى، كالسيد ابن 

والشيخ املفيد واملريزا النوري ومشر بن ذي الطربسي والعالمة السي 
اجلوشن، كما جند األمر نفسه أثناء بيانه بعض املصطلحات، كأيب تراب واالثين 

  . عشرية والرافضة واخللقة النورية والطينة الطيبة والثناء على األقلّية

  : وفيما يلي نذكر أمثلةً كي يتضح هذا األمر

إىل دراسة وحتليل التراث  كتور كوهلربغالدحينما تطرق : املثال األول
، عرج على آثار الشيخ املفيد وقام طاوسالعلمي العظيم الذي خلّفه السيد ابن 

ببياا بدقّة، وهذا األمر إنما حيكي عن سعة صدره يف تناول هذه املواضيع، 
أوائل  )عالمات(مصابيح النور يف (: والنص التايل منوذج على هذا األمر

   ـه٤١٣املتوفّى (حممد بن حممد، الشيخ املفيد / ور الشه
  . ٤٠٩١ش  ٩٢/  ٢١الذريعة 
  . ٦/  ٢٣٢اإلقبال 

، عنوان الكتاب يف املعامل "مصابيح النور"عنوان الكتاب يف اإلقبال هو 
: أنظر كتاب(". مصابيح النور يف أوائل الشهور"هو  )٧٦٥ش ـ  ١١٤ص (

  . )كمال شهر رمضان

مل يطّلع على كتاب  طاوسكتاب اإلقبال أنّ ابن  ويظهر من عبارة
: املصابيح وفقط اطّلع على إرجاع الشيخ املفيد إليه يف مصدرٍ آخر، حيث قال

 صنف قد أنه وذكر )الربهان ملح( كتاب عن رجع قد املفيد شيخنا وجدت"
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 دداو بن أمحد بن حممد قول إىل فيه ذهب قد وأنه ،)النور مصابيح( مساه كتاباً
وبعبارة أخرى فإنّ " والنقصان الزيادة يف بالشهور أسوةٌ له رمضان شهر أنّ يف

تعين أنّ أيام  )نقصان(يوماً، وكلمة  ٣٠أو  ٢٩شهر رمضان ميكن أن يكون 
يوماً وال تعين النقص يف أيام الصيام حتى يضطر املكلّف  ٢٩الشهر قد تبلغ 

  . لصيام أول يومٍ من الشهر املقبل إلمتامه
وقد دون الشيخ املفيد تلخيص كتاب املصابيح الذي أحلق بأكمله يف 

الذي ألّفه علي بن حممد بن " الدر املنثور من املأثور وغري املأثور"كتاب 
، ١، ج١٣٩٨قم، ( )م١١٠٣(احلسن العاملي الذي هو من أحفاد الشهيد الثاين 

نواناً أطول من وقد أطلق الشيخ املفيد على هذا التلخيص ع. )١٢٤ـ  ١٢٢ص
مصابيح النور يف عالمات أوائل "عنوان الكتاب األصلي، حيث عنونه بـ 

وقال إنّ الكتاب يتألّف  )١٢٨، ص ١٣٢/  ١الدر املنثور، : راجع(". الشهور
مكدر : ، وأيضاً راجع١٢٣ـ  ١٢٢/  ١الدر املنثور،  (. صفحةً تقريباً ١٥٠من 

املسائل "يد إىل هذا الكتاب يف كما أشار الشيخ املف )١٥٠، ش٣٩موت، ص
وهناك إرجاعات أكثر يف  )٣٠٨ـ  ٣٠٧مكدر موت، ص: نقالً عن(" السروية

   .)١()الذريعة: راجع(. الرسالة العددية للشيخ املفيد

كما أنه قام بدراسة وحتليل بعض املصطلحات اهلامة املتداولة يف الثقافة 
  .ثين عشرية تراب واحملدث واالالشيعية، من قبيل أيب

عن كنية أيب تراب اليت  )أبو تراب(حتدث الباحث يف مقالة : املثال الثاين
، وذكر الرسالة اليت بعثها اإلمرباطور عرف ا اإلمام علي بن أيب طالب 

                                                             

آثار . ؛ املصابيح، أبو العباس أمحد بن إبراهيم احلسين٣٧١: ، الرقم٤٠٧مكتبة ابن طاوس، ص )١(
 . الشيخ املفيد يف آثار ابن طاوس
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إىل اخلليفة عمر بن عبد العزيز واعتربها شاهداً على التأريخ  )١(ليو الثالث
   .)٢(العريق هلذه الكنية

االستعماالت األوىل ملصطلح (يف املقالة اليت حتمل عنوان : لثالثاملثال ا
عند (: برر سبب اهتمام الشيعة باصطالح اثين عشر كما يلي )االثين عشرية

بداية الغيبة الصغرى زخرت كتب اإلمامية باحلديث عن االعتقاد باثين عشر 
الذي اعتمد  إماماً، وقد متّ بيان هذه العقيدة يف إطار مصطلح االثين عشرية

وبعد ذلك تطرق إىل ذكر أدلّة . )...عليه إىل جانب اصطالحٍ إمامي أقدم منه
تؤيد استخدام هذا املصطلح وأجرى دراسةً مقارنةً بني كتابني من كتب الفرق 

لسعد بن  )الفرق(للنوخبيت و )فرق الشيعة(اليت دوا املؤلّفون القدامى، ومها 
اليت وردت فيهما وذكر بعض املسائل املرتبطة عبد اهللا، وحلّل األخبار 

  .يع الفرعية اليت تتطلّب توضيحاًكما قام بشرح بعض املواض. باملوضوع

قام الباحث بإجراء دراسات مقتضبة حول بعض الروايات، : املثال الرابع
حيث حتدث فيها عن  )حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج(: كتحليله لرواية

  .أثّره باألديان األخرى حسب زعمهتأريخ التشيع وت

ضمن دراسته وحتليله لبعض املواضيع الفرعية، كالوسائل : املثال اخلامس
اليت يعتمد عليها اإلمام يف قواه البصرية، تطرق إىل احلديث عن معجزات 

على هذا الصعيد وقام بشرح وتوضيح ثالثة مواضيع فرعية، هي  األئمة 
                                                             

(1) Byzantine Emperor LeoIII 

(2)  This by-name is attested in early sources, both Muslim and non-Muslim; 

an example forthe latter isthe letter allegedlysent bythe Byzantine 
Emperor LeoIII (717-40)to 'Umar b. 'Abd al-'Aziz(99-101/717-20), 
inwhich' AbU Turab' appearstwice.! 



١٤٥ 

  . كنون وعالج األعمى وعالج املرضى باملسحإرغام اآلخرين على رؤية امل

كما أُشري يف األمثلة، فإنّ النيب (: ويقول يف معرض حديثه عن املسح
 ة كانوا ميتلكون وسائل عديدةً متكّنوا من خالهلا القيام مبعجزاتد واألئمحمم

إما وحده أو إىل جانب فعلٍ (الدعاء : لعالج العمى، وهذه الوسائل عبارةٌ عن
، إرغام الشخص الذي تكون املعجزة ألجله )لوح(، قراءة نص مقدسٍ )رآخ

على ملس اإلمام أو أنّ اإلمام يلمس عينه أو وجهه بقضيبٍ أو قطعة قماشٍ 
خاصة، وأكثر هذه األفعال رواجاً هو قيام اإلمام بلمس عني األعمى أو 

د األمويني كما أنه ذكر تفاصيل حول بعض احلركات اليت انطلقت ض. )وجهه
والعباسيني على أساس بعض األخبار املنقولة، وقد ذكرنا منوذجاً منه يف املثال 

إضافةً إىل ذلك، استعرض . )اطّالعه على التيارات التأرخيية(الثاين من مبحث 
  . بعض الشواهد على عدد من الفرضيات واملدعيات بشكلٍ موجزٍ

اختالف الرأي بني الشيخ  ض الباحث مسألةحينما استعر: املثال السادس
وقال يف بيان لقب  )ابن بابويه(الصدوق والشيخ املفيد يف مقالة حتت عنوان 

كما هو واضح يف املثال الذي ذكره الشيخ املفيد فإنّ ابن بابويه (: )الصدوق(
أيضاً كان عرضةً للنقد، إذ إنّ أهم اعتراضٍ وجهه له ناقدوه هو اعتماده على 

ولربما يكون السبب من . اعتبارها حينما قام بانتقاد غريه أحاديث مل حيرز
  . )هو التصدي العتراضات ناقديه )الصدوق(منحه لقب 

، ذكر بعض يف إطار حديثه عن حياة اإلمام السجاد : املثال السابع
ذكرت لوالدته أمساء عديدة، منها برة (: املعلومات عن والدته، حيث قال

وقال البعض إنها أم ولد وأصلها من سجستان .  ذلكوغزالة وجيدة، وقيل غري
يف حني أنّ بعض روايات الشيعة تشري إىل أنها ابنة آخر امللوك الساسانيني 



١٤٦ 

وامسها بالفارسية هو جهان شاه أو شهربانو أو شهربانويه أو " يزدجرد الثالث"
لبعض اآلخر يعتقد البعض أنها رمت بنفسها بنهر الفرات، بينما يرى ا. شاه زنان

  . )أنها كانت مع سبايا كربالء
  

 :الرباعة يف طرح النظرية  -ب

قد متخض عنه  كوهلربغ الدكتور إيتانمنهج البحث العلمي الذي اتبعه 
 معتربٍ أو ذات أبعاد ذات قوامٍ نظري نت نظرياتالعديد من املقاالت اليت تضم

قابلياته العلمية على هذا الصعيد  مشتقّة من نظرية ما، والبد من اإلقرار بأنّ
  . كانت ذات وقعٍ إجيايب تارةً وسليب تارةً أخرى

  : ومن املقاالت اليت طرح فيها نظريات حول الفكر الشيعي هي عبارةٌ عن
  .من اإلمامية إىل االثين عشرية -
-للقرآن اإلمامية رؤية حول مالحظات.  
  .نشأة الشيعة -
  .التقية حول اإلمامية للشيعة آراٌء-
  .التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم -

  : وفيما يلي نذكر بعض األمثلة لبيان املوضوع

هي إحدى أهم  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(مقالة : املثال األول
، وكما يظهر من عنواا فقد كوهلربغ الدكتور إيتاناملقاالت اليت دوا 

الفكر االثين عشري وادعى الباحث  تضمنت بعض الشواهد حول أصل نشأة
فيها وجود ازدواجية بني ما اعتقد به املتقدمون واملتأخرون من الشيعة حول 
هذه العقيدة، وقال إنّ أول منظّري الشيعة االثين عشرية حاولوا تربير غيبة 



١٤٧ 

اإلمام اعتماداً على أربعة مصادر، هي القرآن الكرمي وروايات الشيعة وروايات 
سالسنة والروايات اليهودية املوجودة يف الكتاب املقد .  

متّ طرح (: وكالمه التايل يشري إىل قوام رأيه حول بيان هذه النظرية
نظرية الشيعة اإلمامية حول اإلمامة تدرجيياً يف القرن اهلجري األول، ويف 

قام هشام بن احلكم بإضفاء  -الثامن امليالدي  - منتصف القرن اهلجري الثاين 
 -ويبدو أنه حتى وفاة اإلمام احلادي عشر . صبغة خاصة عليها ووضح معاملها

/  ـه٢٦٠(أي بعد ما يقارب مائة عامٍ، وحتديداً بتأريخ  - احلسن العسكري 
شهدت هذه النظرية تغيريات ملفتةً للنظر، ففي منتصف القرن الرابع  )م٨٧٤

اطٌ أساسيةٌ عليها، وهي عبارةٌ أُضيفت نق )القرن العاشر امليالدي(اهلجري فقط 
عدد األئمة اثنا عشر إماماً وآخرهم يسمى املهدي أو القائم وهو : عما يلي

  : غائب، وهذه الغيبة يف مرحلتني، مها

غيبة قصرية، أي الغيبة الصغرى اليت ابتدأت سنة : املرحلة األوىل
ذه ، وخالل ه)م٩٤١/  ـه٣٢٩(واستمرت حتى سنة  )م٨٧٤/  ـه٢٦٠(

  . الفترة ناب عن اإلمام أربعة سفراٍء

ى اليت ال يعرف أمدها إال غيبة طويلة، أي الغيبة الكرب: املرحلة الثانية
  .اهللا

وهذه هي النظرية اليت ميزت الشيعة االثين عشرية عن الشيعة األوائل، 
  . )لذا فهي جديرةٌ بالبحث والتحليل ملعرفة جذورها وسعة نطاقها

يعتقد  )٦)(للقرآن اإلمامية رؤية حول مالحظات( مقالة يف: املثال الثاين
أنّ فئةً عظيمةً من الشيعة قبل عصر الغيبة كانت تعتقد  الدكتور كوهلربغ

بتحريف القرآن الكرمي، ولكن أُعيد النظر يف هذه العقيدة بعد عصر الغيبة، 



١٤٨ 

  . والشيخ الصدوق هو أول عاملٍ استدلّ على عدم حتريفه

حتدث عن عقيدة الوالية لدى  )نشأة الشيعة(ويف مقالة : املثال الثاين
جعلوا الوالية أصالً ثابتاً  الشيعة واعترب أنهم يف عهد اإلمام الصادق 

أنّ  كوهلربغاعتماداً على روايام ومبحورية األئمة والقرآن الكرمي، ورأى 
كمخاطبة هذه العقيدة قد ظهرت لتربير بعض الصفات اليت امتاز ا اإلمام، 

احليوانات، أو ألجل تعظيمه احتراماً له؛ لكنه مل يذكر أدلةً مقنعةً تؤيد ما ذهب 
إنّ تعظيم األئمة ليس باألمر العجيب، ويتجلّى هذا (: وقال يف هذا الصدد. إليه

األمر بوضوحٍ أكثر بني عوام الشيعة، حيث نسبوا إليهم العديد من األفعال 
ومبا يف ذلك معرفتهم بلغة  لى التحدث مبختلف اللغاتاخلارقة للعادة كقدرم ع

احليوانات والنباتات، ومثلما هلم القدرة على رؤية ما هو موجود أمامهم فإنهم 
قادرون أيضاً على مشاهدة ما هو ورائهم، ناهيك عن استطاعتهم القيام 

  . )مبعجزات، وأنّ التوسل بقبورهم مينح السالمة وطول العمر
  

 :ئص السلبيةاخلصا )٢

 يف أنّ اخلصائص السلبية لكلّ مستشرقٍ ناشئةٌ من عوامل عديدة ال شك
وهي تؤثّر على آرائه مهما كان املنهج الذي يتبعه يف عملية البحث العلمي، 

، فهناك نقاط سلبية تبدو كوهلربغوكذا هو احلال بالنسبة إىل املستشرق إيتان 
  : ما يلي على سبيل املثالبوضوحٍ يف تراثه العلمي، ونذكر منها 

 :التعّصب واإلرصار عىل الرأي : النقطة السلبية األوىل

ال ريب يف أننا من خالل مالحظة خمتلف جوانب املوضوع نتمكّن من 
معرفة مدى روح التعصب الفكري لدى الباحث وإصراره على رأيه، وهذا 



١٤٩ 

استدالالته  ، إذ إنّكوهلربغ الدكتور إيتاناألمر مشهود بوضوحٍ يف فكر 
وتوجهاته امللموسة يف شتى املواضيع اليت يتناوهلا بالبحث والتحليل غالباً ما 

فعلى . تكون ناشئةً من نزعة تعصبية، وهذا األمر موجود يف تراثه العلمي
سبيل املثال، جند أنه يف بعض األحيان يقول إنّ الفكر الشيعي يضرب جبذوره 

أحياناً أخرى بأنه مبتدع من قبل علماء الشيعة، بل يف الفكر املخالف، ويدعي 
باع أفكارٍ غري إسالميةه نشأ نتيجةً التأحياناً ويزعم أن ويتجاوز هذا احلد !  

  : ونذكر النقاط التالية كمثالٍ على ذلك

حاول يف العديد من املقاالت وبشتى الوسائل أن يلقي للمخاطب بأنّ  - أ
ة هلا يف خمتلف ااالت وأنه مدين ألفكار كانت أُسس فكر التشيع ال حقيق

تتبناها مدراس فكرية أخرى، أو أنه صنيعة بعض الناس، وقد ذكرنا مثاالً 
من اإلمامية إىل االثين (على ذلك حينما تطرقنا إىل احلديث عن مقالة 

  .)عشرية

 نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان(يف مقالة حتت عنوان  - ب
ـ  ويف احلقيقة التعاليم اإلسالميةـ  زعم وجود تشابه بني تعاليم التشيع )نوح

وبني تعاليم الديانتني اليهودية واملسيحية، وبيان ذلك هو أنّ جذور فكر التشيع، 
وال سيما فكر األئمة االثين عشر، قائم على دعائم يهودية ونصرانية، كما أنه 

منشأ تراثي، وهذا األمر أشار إليه يف مقالته يعترب بعض ميزات اإلمام ذات 
  . )اإلمام والقوى البصرية(

حتدث الباحث يف  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(املقالة املعنونة  -ج
أحد فصوهلا عن األدلّة اليت استند إليها الشيعة إلثبات عقيدة اإلمامة، ومن 

إنّ مساعي (: ألخرى، وقالاألدلّة اليت ساقها هو اعتمادهم على كتب األديان ا



١٥٠ 

الشيعة ملعرفة ما روي يف العهدين سواٌء كان حقيقياً أو موضوعاً بغية إثبات 
بعض معتقدام، مل تكن أقلّ من مساعي سائر الطوائف، ونظرية األئمة االثين 
عشر غري مستثناة من هذه القاعدة؛ فالنعماين على سبيل املثال دافع عن هذه 

حيث نقل كالماً عن احلسن بن  )الظهور(على السفر األول النظرية اعتماداً 
سلمان الذي هو أحد علماء اليهود ومن أهايل ازجان، فحواه أنّ إمساعيل 

، لذا فإنّ )حممد(أيضاً وهذه الكلمة عربيةٌ تعين  )ماد(يطلق عليه  )امشوئيل(
امشوئيل  وحينما يثبت أنّ. هذه الكلمة هي اهليئة العربية السم النيب حممد

  . )وحممد يشتركان يف االسم، فمن الطبيعي أن تتشابه ساللتيهما

الشيعة األوائل (حتت عنوان  )التشيع(يف املقدمة اليت دوا يف كتاب  -د
ادعى أنّ مسأليت اإلمامة وغيبة اإلمام الثاين عشر  )يف التأريخ والبحوث

ية، وبالتايل قام بدراسة مقتبستان من أفكار أخرى خمالفة للتشيع، كالكيسان
استناداً إىل ذلك فإنّ أول (: وحتليل روايات الشيعة على هذا األساس، وقال

عقيدة للفرقة الكيسانية تؤكّد على أنّ اإلمام هو ابن احلنفية وأنه مل ميت، بل 
هو غائب وسيظهر مرةً أخرى باسم املهدي؛ ونالحظ أنّ الشيعة قد طبقوا هذه 

  . )بعد على اإلمام الثاين عشر العقيدة فيما

إذن، يرى هذا املستشرق أنّ منشأ الفكر املهدوي يف التشيع يرجع إىل 
  . عوامل عديدة

 :تسليط الضوء عىل اخلالفات أكثر ممّا ينبغي: النقطة السلبية الثانية

أحد املواضيع اليت حتظى بأمهية بالغة على صعيد دراسة وحتليل املتبنيات 
هبٍ ما هو تسليط الضوء على القضايا املثرية للجدل بينه وبني الفكرية ملذ

بدوره حنى هذا املنحى يف مواطن عديدة  الدكتور كوهلربغاملذاهب األخرى، و
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لدرجة أنه احتلّ مكانةً هامةً يف آثاره ونلمسه جلياً يف بعض املقاالت، 
 حول إلماميةا للشيعة كالرباءة وآراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة وآراٌء

ففي هذه املقاالت ركّز البحث على قضايا خاصة يف فكر . التقية، وغريها
التشيع وذكر آراء بعض علماء املذهب، لكنه سلّط الضوء بشكلٍ مبالغٍ فيه 
على املسائل اخلالفية وحاول إثارة الشبهات حول القضايا اليت طرحها 

  . والتشكيك ا

 اإلمامية للشيعة آراٌء( دوا حتت عنوان على سبيل املثال، املقالة اليت
أثار شبهات حول التقية بعد أن تطرق إىل منهج الكفاح املسلّح  )التقية حول

من أمثال حجر بن  الذي تبناه بعض أصحاب اإلمام علي بن أيب طالب 
عدي وعمرو بن محق اخلزاعي، وحتدث عن مواقفهم اليت جسدت اعتراضهم 

تعد  وئ، وأكّد فيها أيضاً على أنّ ضة اإلمام احلسني على اخلطّ املنا
زين (برهاناً على عدم االلتزام بالتقية؛ ويف املقالة اليت دوا حتت عنوان 

حتدث عن سرية األئمة بعد واقعة كربالء وادعى وجود تضاد يف  )العابدين
قال إنّ عالقة و. مصادر الشيعة وأنّ نظرية التقية هي السبب يف هذا التضاد

بالسلطة احلاكمة آنذاك مل تكن متوترةً ألنه اتبع سياسية  اإلمام السجاد 
الصمت لدرجة أنّ آل أمية مل جيربوه على مبايعة يزيد بعد وقعة احلرة، فضالً 
عن ذلك اعترب عالقته باخلليفتني مروان بن احلكم وعبد امللك بن مروان بأنها 

مبلغاً من املال  -أعار اإلمام  -أعاره مروان (: ، حيث قالعالقةٌ تشوا املودة
كي يشتري به جواري وأوصى ورثته بأن ال يسترجعوا هذا املبلغ منه، كما أنّ 

  . )هذا اخلليفة استشار اإلمام عندما وصلته رسالةٌ من اإلمرباطور البيزنطي

ئمة كما أنه أكّد يف بعض مقاالته على استمرار سياسة الصمت لدى األ
 اللتني دوما حتت نيوابتعادهم عن اخلوض يف تفاصيل السياسة، كاملقالت



١٥٢ 

  . عنواين اإلمام الباقر واإلمام الكاظم 

كما أنه قام بشرح وحتليل التضاربات الفكرية حول مفهوم الرباءة، حيث 
أجرى حبوثاً مبسوطةً عن اخلالفات املوجودة على هذا الصعيد يف عدة 

  . لٍ مكررٍ، وقد ذكرنا آنفاً عناوين بعض هذه املقاالتمقاالت وبشك

ّع متأّثٌر بغريه : النقطة السلبية الثالثة  :اّدعاء أّن فكر التشي

إىل جانب تركيزه على اخلالفات الداخلية بني الشيعة والسنة، أكّد 
على موضوعٍ هام آخر وهو تشبيه فكر التشيع بأفكار سائر الفرق  كوهلربغ
وقد ذكرنا مثاالً على هذه املزاعم الواهية يف . وزعم أنه متأثّر ا واألديان

  . )االهتمام باملواضيع الفرعية(املثال الرابع املندرج حتت عنوان 
 د ادعى أنه يشابه ما هو موجودوأما بالنسبة إىل مفهوم االثين عشرية فق

ةٌ من تلك األديان يف األديان األخرى، كما زعم أنّ التعاليم اإلسالمية مقتبس
  . وأنّ التشيع قد حنى منحى الفرق األخرى

من اإلمامية (إضافةً إىل األمثلة اليت ذكرناها على هذا الصعيد يف مقالة 
هو أمر  ١٢التمسك بالعدد (: ، فقد قال يف هذه املقالة أيضاً)إىل االثين عشرية

بين إسرائيل يف متعارف على نطاقٍ واسعٍ يف مجيع احلضارات، فعدد قبائل 
الكتاب املقدس بلغ اثين عشر وعدد حواريي عيسى أيضاً كانوا اثين عشر، 
ومن احملتمل أنّ جذور الرؤية اإلسالمية حول هذا العدد هدفها بيان عدد قادة 

  . )األمة

 :االنتقائية : النقطة السلبية الرابعة

الدكتور ها االنتقائية هي إحدى النقاط السلبية األخرى اليت يؤاخذ علي
، إذ إنه تعامل مع بعض املواضيع بشكلٍ منحازٍ وانتقى منها ما كوهلربغ إيتان
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خيدم استدالالته وال سيما عند دراسته وحتليليه للمواضيع واملضامني على 
أساس األحاديث املروية، وال شك يف أنّ هذه امليزة السلبية تلقي بظالهلا على 

  . عملية البحث العلمي
عديد من األمثلة على ذلك يف خمتلف مؤلّفاته، حيث انتقى وهناك ال

مواضيع حمددةً لدراسة بعض القضايا دون أن يتطرق إىل مواضيع أخرى ذات 
صلة ا، ناهيك عن أنه طبق نفس األمر على مضمون البحث العلمي خالل 
طرح آرائه واستدالالته لدرجة أنه جزء البحث أو اقتبس أجزاًء من بعض 

لروايات واستند إليها دون أن يكترث بأجزائها األخرى أو الروايات املشاة ا
وهذا األسلوب كما يبدو قائم على أساس رؤية شخصية وليس من . هلا

حدثوا عن (على سبيل املثال، حينما نقل حديث . األخطاء العابرة أو املنهجية
خيي واعترب أنه دليلٌ قام بتحليله وفق منهج حبث تأر )بين إسرائيل وال حرج

وكما نالحظ . على جواز االستفادة من تعاليم بين إسرائيل لترسيخ فكر التشيع
فإنّ هذا املستشرق مل يعر أمهيةً لألحاديث والروايات األخرى اليت هلا صلةٌ 
مباشرةٌ ذا احلديث واقتبس منها ما خيدم أهدافه فقط، فرواية عبد األعلى بن 

حينما سأله عن هذا احلديث توضح  جعفر الصادق أعني عن اإلمام 
 فداك، جعلت: )السالم عليه( عبداهللا أليب قلت": مضمون احلديث، حيث قال

 وال إسرائيل بين عن حدث : قال  اهللا رسول أنّ الناس يرويه حديثٌ
 علينا؟ حرج وال مسعناه مبا إسرائيل بين عن فنحدث: قلت نعم،: حرج قال

 فكيف: فقلت مسع؟ ما بكلّ حيدث أن كذباً باملرء كفى :قال ما عتمس أما: قال
 هذه يف كائن أنه فحدث إسرائيل بين يف كان أنه الكتاب يف كان ما: قال هذا؟
   .)١(" والحرج األمة

                                                             

 ١٥٩معاين األخبار، ص  )١(
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باحلديث املذكور  الدكتور كوهلربغوعلى هذا األساس فإنّ استدالل 
مية وأمهل النصوص واألخرى اليت تقيد ليس تاماً لكونه مل يراع األمانة العل

داللته أو تغيرها، كما أنه مل يشر إىل أنّ التعاليم اإلسالمية املستوحاة من 
القرآن واحلديث واليت يتبناها الفريقان شيعةً وسنةً تؤكّد على جواز نقل وبيان 

  .)١(تعاليم بين إسرائيل يف رحاب القرآن الكرمي أو عند استقرار اإلسالم

وجتدر اإلشارة إىل أنّ بعض النتائج تتحصل من هذا املنهج يف البحث 
العلمي وال سيما يف منهجية الترابط والتأويل، لكنه قد يغير مسرية البحث 
العلمي عند عدم االلتزام بأُسسه وباألخص على صعيد األحباث اليت تتمحور 

  . فحول موضوعٍ واحد أو اليت يراد منها حتقيق أكثر من هد

 :طرح الشبهات وإثارة الشكوك : النقطة السلبية اخلامسة

هي أنه يقوم أحياناً  الدكتور كوهلربغمن امليزات اليت تتصف ا نصوص 
 ع يف إطار بيانبطرح بعض التحاليل حول التشي أو غري مقصود بشكلٍ مقصود

لطبع فإنه غري تام األمر الذي يثري الشكوك حول فكر مذهب أهل البيت، وبا
  . غري قادرٍ على الدفاع عن هدفه كما ال يوجد أي حافزٍ يدفعه إىل القيام بذلك

  : وفيما يلي نذكر بعض األمثلة على ذلك
: قال حول هشام بن احلكم )من اإلمامية إىل االثين عشرية(يف مقالته  - أ

نظرية الشيعة اإلمامية حول اإلمامة قد طرحت يف القرن اهلجري األول (

                                                             

: لالطّالع أكثر، راجع. منقولٌ يف مصادر أهل السنة أيضاً )...أما مسعت( قول اإلمام الصادق  )١(
؛ نظام احلكومة النبوية، الكتاين، ٢٥٠، ص١الصحيح من سرية النيب األعظم، مرتضى العاملي، ج

التحديث باألخبار اإلسرائيلية وعجائب األمم املاضية؛ حبار  إباحته : ، باب١٥٥، ص٢ج
 . ٦، ص١؛ البداية والنهاية، ابن كثري، ج٤٩٥، ص١٤السي، ج األنوار، حممد باقر
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اتخذت طابعاً معيناً  )الثامن امليالدي(بالتدريج، ويف منتصف القرن الثاين 
  . )واتضحت معاملها

حينما أراد  الدكتور كوهلربغنالحظ هنا أنّ  وعلى خالف ما هو متوقّع،
إثبات نظرية اإلمامة اليت تعد األساس العلمي للمقالة اكتفى مبا ذكره املستشرق 

عي هشام بن احلكم، حيث سنشري إىل ذلك الحقاً؛ ويلفرد ماديلونغ حول مسا
وبالتايل نالحظه طوال مقالته هذه مل يتطرق مطلقاً إىل احلديث عن دور هشام 
ومكانته الفكرية وطبيعة نشاطه ومنظومته الروائية الفريدة وتراثه العلمي 
الثري، لكنه يثري خمتلف الشبهات حوله وحول التشيع وتراث الشيعة خارج 

ق أي حتليل علمي منطقي، وإضافةً إىل األمثلة السابقة اليت ذكرناها حول نطا
تشكيكه على صعيد االعتقاد باإلمام الثاين عشر، فإنه يثري شبهات حول 
عقيدة اإلمامة يف املثال التايل ضمن كالمٍ عابرٍ عارٍ عن أية قاعدة من قواعد 

  : البحث العلمي املتعارفة، حيث يقول

على سبيل املثال فإنّ العامل اإلمامي حممد بن حسن الصفّار القمي ... (
الذي نقل يف كتاب بصائر الدرجات  )م٩٠٣/  ـه٢٩٠املتوفّى بتأريخ (

أحاديثاً حول فضائل األئمة، مل يذكر أي حديث حول غيبة اإلمام الثاين عشر؛ 
توفّى بتأريخ امل(وأحد مشاخيه هو أبو جعفر أمحد بن حممد بن خالد الربقي 

والذي اشتهر ألجل كتابه  )م٨٩٣/  ـه٢٨٠م أو بتأريخ ٨٨٧/  ـه٢٧٤
احملاسن، قد ذكر لنا معلومات مشاةً ملا خلّفه تلميذه القمي لنا، ففي القسم 

ساق أحاديثاً حول خصائص " األشكال والقرائن"األول الذي حيمل عنوان 
ثة إىل العشرة ومل جيد ضرورةً األعداد لكنه اكتفى ببيان األعداد من الثال

للحديث عن العدد اثين عشر على خالف ابن بابويه يف كتاب اخلصال الذي 
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اختص كذا أحاديث وواصل البحث إىل ما بعد األلف وقد خصص فصالً 
موسعاً للعدد اثين عشر فذكر األحاديث األساسية املرتبطة باألئمة االثين 

  . عشر

الربقي نقل حديثاً مشهوراً بني اإلمامية ومضمونه أنّ إضافةً إىل ذلك فإنّ 
 ة، ولكنوابنه اإلمام احلسن وأخربمها بأمساء األئم اخلضر التقى باإلمام علي
نص احلديث الذي نقله الربقي خيتلف سائر نصوصه وما ذكر يف الروايات 

حلسن املتأخرة، حيث جاء فيه أنّ اخلضر مل يذكر سوى أمساء اإلمام علي وا
نالحظ هنا أنّ الربقي مل ". وأتى على آخرهم: "واحلسني، وأضاف هذا احملدث

  . يذكر أمساء األئمة وال عددهم بعد اإلمام احلسني

وجتدر اإلشارة إىل أنّ كتايب احملاسن وبصائر الدرجات قد متّ تأليفهما 
  . قبل الغيبة الصغرى أو بعد فترة وجيزة من حدوثها

قدات الشيعة اإلمامية االثين عشرية يف هذين املصدرين إنّ عدم ذكر معت
قد يعين أنّ االعتقاد بوجود اثين عشر إماماً مل يكن من أصول اإلمامية حتى 

ومهما يكن، فإنّ األوضاع قد تغيرت بشكلٍ متسارعٍ آنذاك ألنّ . تلك اآلونة
يف تفسري  قد تضمن أمساء األئمة االثين عشر حينما ذكر هاحلديث املشار إلي

، وغاية هذا التحول )م٩١٩/  ـه٣٠٧املتوفّى بتأريخ (علي بن إبراهيم القمي 
بن يعقوب الكليين اقد جتلّت يف كتاب أصول الكايف الذي ألّفه أبو جعفر حممد 

لدرجة أننا جند القوام األساسي لنظرية الشيعة  )م٩٤١/  ـه٣٢٩املتوفّى (
الكايف  -ع ذلك فحتى بعد تأليف األثر اخلالد وم... اإلمامية االثين عشرية فيه

من قبل الكليين جند علماء الشيعة كانوا مضطرين أحياناً ألن يتصدوا  -
  . )ملعتقدات الشيعة اإلمامية االثين عشرية
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يتضح لنا من هذه النصوص وما شاكلها أنّ التحليل الذي يطرحه هذا 
ى نصوصٍ مدونة حول بعض املستشرق اليهودي إنما يرتكز من األساس عل

كتب الشيعة ناهيك عن أنه جتاهل سائر جوانبها املؤثّرة وظروف تأليفها، كما 
اليت وصف ا  )حتول(أنه مل يوضح بعض األلفاظ اليت استخدمها ككلمة 

وكما يبدو من كالمه ! معتقدات الشيعة، فما هذا التحول الذي يقصده يا ترى؟
لكايف يف حني أنه ضمن تعريفه للكتاب يف فهو يشكّك بكتاب أصول ا

عرفه خري تعريف وشرح األسلوب الفريد الذي اتبعه " إيرانيكا"موسوعة 
  .)١(املرحوم الكليين يف تدوين أسانيده

ومن األمثلة األخرى على إثارته للشبهات حول معتقدات الشيعة،  - ب
ثال السابع كما ذكرنا يف امل حديثه عن مصري والدة اإلمام السجاد 

، ورغم ذكر بعض األقوال )االهتمام باملواضيع الفرعية(املنضوي حتت عنوان 
إال أنه مل يتطرق إىل بيان مدى صدقها أو كذا ومل يذكر احلصيلة النهائية يف 

  . هذا الصدد، بل اكتفى بإثارة الشبهات

قام بتحليل   )اإلمام الباقر(يف مقالته اليت محلت عنوان  -ج
اديث املنقولة عنه حول اإلمامية والشيعة، واعتربه أول من وضع األح

النظريات األساسية للشيعة االثين عشرية يف عدة حماور، ومبا يف ذلك عقيدة 
 انتقال اإلمامة من إمامٍ إىل آخر وأنهم مجيعاً من أبناء فاطمة الزهراء 

ديهم قدرةٌ روحانيةٌ وأنهم ميتلكون علماً ال نظري له يفوق علم سائر البشر ول
                                                             

(1) Over 16,000 traditions are cited in the Kāfi. In virtually all of them the text 

(matn) is preceded by an esnād, though some of the esnāds are 
abbreviated by the use of the formula “a number of our masters” (ʿedda 

men ashābenā; see Najāši, II, p. 292; Qohpāʾi, VII, pp. 200-201). 
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هو الذي طرح نظرية الرباءة  كذلك قال إنّ اإلمام الباقر . وسياسيةٌ مطلقةٌ
  . من األعداء وعلى رأسهم أكثرية الصحابة وال سيما اخللفاء الثالثة األوائل

وكما هو واضح فإنّ تعمد ذكر هكذا مواضيع بشكلٍ مبتورٍ وإرجاع 
فحسب واعتبار أنه مؤسس املذهب،  لباقر خلفية فكر التشيع إىل اإلمام ا

  . من شأنه إجياد شكوك وريبة بالنسبة إىل تعاليم التشيع

ذكر روايتني حول  )أبو تراب(يف املقالة اليت دوا حتت عنوان  -د
، إذ جاء يف خالف مزعومٍ حدث بني اإلمام علي والسيدة الزهراء 

شاجر معها اتكأ على منصة يف املسجد إحدى الروايتني أنّ اإلمام بعد أن ت
وذكر يف األخرى أنه أهال التراب على رأسه بعد أن غضب ألجل أن ال يفرغ 

الذي وصفه فيه بأنه  وبعد ذلك أشار إىل كالم رسول اهللا ! سخطه عليها
  . )أبو تراب(

 تعقيباً على هاتني الروايتني قال إنّ قصد النيب  غري واضحٍ، واحتمل
وصف حالة صهره دون قصد توبيخه ألنّ سياق الرواية يفيد بأنه مل يقصد  أنه

إنّ اخلشية من أن يقوم احملدثون بتفسريمها بشكلٍ (: التوبيخ، مثّ أضاف قائالً
موهنٍ جعله ينقل هاتني الروايتني ويصر على تربير مضموما عن طريق 

الكنية حمببةً لدى علي  تفسريمها بوجه آخر مقابل معنامها الظاهر، جعلت هذه
واجلمع بني هذا التربير وبني مضمون الروايتني يعد أمراً صعباً . إىل أبعد احلدود

للغاية، إذ ربما كان هدف النيب من ذكر هذه الكنية هو مواسات علي الذي 
  ... كان يشعر باحلزن

واضحان وعلى أي حالٍ فإنّ التفسري الصحيح هلاتني الروايتني وداللتهما 
مبا فيه الكفاية، فعلي هو زوج خانع وزوجته ال تتواىن عن الشجار معه، 
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وليس من الغريب أن العامل  .)١(وبالتايل فإنّ أهل البيت ليسوا أُناساً كاملني
  .)٢()الشيعي ابن بابويه مل تعجبه هذه الرواية وشكّك يف سندها

لرجعة برأي الشيعة ذكر أربعة معاين لعقيدة ا )الرجعة(يف مقالة  -ـه
 ورأى أنّ عمر بن اخلطّاب وإن أنكر وفاة النيب  ّواعتقد برجعته، إال أن

عقيدة الرجعة قد ظهرت يف الفترة اليت شهدت ظهور حركات ضد بين أمية 
ويف أوائل العهد العباسي كالفرقة السبأية اليت اعتقد أتباعها برجعة اإلمام 

علي عة عد بن  نوالكريبية املتفرالكيسانية واليت اعتقد أتباعها برجعة حمم
احلنفية، وللشاعر السيد احلمريي أشعار فيها كما أنها ظهرت يف معتقدات 

  . الكثري من الواقفية
يف بداية املقالة ذكر الباحث أول من تبنى هذه العقيدة وأشار إىل بعض 

ن روج هلا جابر بن يزيد أتباع الفرقتني السبأية والكيسانية، واعترب أنّ أول م
االعتقاد بالرجعة قد راج أيضاً بني بعض الزيدية رغم (: وبشار بن برد، وقال

أنه كان مرفوضاً من قبل التيار األصلي، واألهم من ذلك هو أنّ هذه العقيدة 
  . )أصبحت عنصراً أساسياً يف بنيان فكر اإلمامية ومن مثّ االثين عشرية

زعم أنّ عدم حتديد أمساء  )مامية إىل االثين عشريةمن اإل(يف مقالته  -و
األئمة يف النصوص املتقدمة يعترب دليالً على أنّ الشيعة األوائل ربما مل يكونوا 

                                                             

إنّ هذا الكالم يف الواقع بعيد كلّ البعد عن مفهوم الروايتني، فضالً عن أنّ الدكتور كوهلربغ  )١(
فاطمة استخدم ألفاظاً ركيكةً للغاية ال تليق بشأن اإلمام علي وزوجته الطاهرة السيدة 

، وكلّ حر منصف ال ميكنه أن يعقل ما ذكره إال إذا كان يف نفسه شيٌء من أهل الزهراء
 .البيت 

(2) Ali is the henpecked husband, Fatima the nagging termagant, and the 

ahlal-baytin general far fromperfect 
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عدم ذكر معتقدات (: يعتقدون باثين عشر إماماً وال بغيبة آخرهم، حيث قال
بوجود اثين  الشيعة االثين عشرية يف هذه النصوص يقوي احتمال أنّ االعتقاد

  . )عشر إماماً مل يكن آنذاك واحداً من األصول العقائدية لدى اإلمامية

: طرح شبهات حول مفهومي الغيبتني الصغرى والكربى، وادعى قائالً -ز
لو تأملنا يف الغيبتني األوىل والثانية من خالل اختالف أوصافهما ومدة كلّ (

ادئ األمر مل يكن من الواضح أيهما واحدة منهما فبإمكاننا إثبات أنه يف ب
 -الغيبة التامة  -أطول من األخرى، ولكن بعد ذلك اتفق على أنّ الثانية 
  . )أطول من األوىل ومن مثّ أقيمت أدلّةٌ ألجل تربير طول مدا

  

 :إغفال اجلزئيات املؤّثرة يف الربط بني املواضيع: النقطة السلبية السادسة

يالحظ أنه اعتمد يف معظم آثاره  كوهلربغ ور إيتانالدكتاملتابع آلثار 
على خمتلف أساليب النقل بشكلٍ دقيقٍ وتناول مجيع مراحل البحث بأسلوبٍ 
سليسٍ ليصل إىل هدفه من خالل إجياد ارتباط سريعٍ بني املواضيع املطروحة، 

  : ونلمس هذا األمر جلياً يف املقاالت التالية
  قبل عصر الغيبةاإلمام واتمع الشيعي  -
  تكامل نظرية اجلهاد يف فكر الشيعة اإلمامية -
  من اإلمامية إىل االثين عشرية -
  . حديث أيب بصري -

  : وفيما يلي نذكر أمثلةً على ذلك

استند إىل رأي  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(يف بداية مقالته  - أ
مة يف القرن األول طرحت نظرية الشيعة اإلمامية حول اإلما(: ماديلونغ وقال
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الثامن امليالدي اتخذت / اهلجري بالتدريج، ويف منتصف القرن الثاين اهلجري 
  . بواسطة هشام بن احلكم طابعاً معيناً واتضحت معاملها

وال يبدو أنه حدثت عليها تغيريات تذكر حتى مائة عامٍ تقريباً، أي حتى 
/  ـه٢٦٠يف سنة ـ  ادي عشراإلمام احلـ  وفاة اإلمام احلسن العسكري

  . )م٨٧٤

كما نالحظ من كالمه يف هذا النص، فهو ال يوضح كيف أنّ نظرية 
اإلمامة طرحت بالتدريج وكيف أنها اتخذت طابعاً معيناً بواسطة هشام بن 

وبكلّ تأكيد فإنّ أهدافه اليت ذكرها فيما بعد بصراحة تنم بوضوحٍ عن ! احلكم
لوا هذا سبب عدم إجابته عما ذكر، فهو حياول الحقاً إثبات أنّ اإلمامية تقب

األمر بسرعة وجعلوه من معتقدام األساسية، ويستند يف استدالله هذا إىل 
عدم تصريح املصادر األوىل بوجود اثين عشر إماماً وغيبة آخرهم، وكذلك 

ري كر يف تفسذُما يدعي أنّ ما يدلّ على سرعة قبوله من جانب الشيعة هو 
املتوفّى بتأريخ (القمي والتحول الذي حدث يف كتاب أصول الكايف للكليين 

  . وما ذكره األشعري يف مقاالت اإلسالميني حتت عنوان إمام العصر )ـه٣٢٩

قام بتحليل  )تكامل نظرية اجلهاد يف فكر الشيعة اإلمامية(يف مقالة  - ب
تدوين كتاب حبار  واقع احلكومة الصفوية من الناحية الدينية وذكر سبب

الشاه إمساعيل الصفوي (: األنوار، ونذكر كالمه فيما يلي دون أن نعلّق عليه
اعترب نفسه حيظى باحلقوق اخلاصة اليت أُنيطت لألئمة فرأى لنفسه احلق يف 
إعالن اجلهاد ضد العثمانيني، وذلك بسبب تطرفه يف التشيع وادعائه أنه من 

علماء مل يرق هلم هذا املدعى الذي تكمن وراءه أهداف نسل األئمة، إال أنّ ال
سياسيةٌ، فترتب على ذلك أنّ العلماء يف مؤلّفام الكالمية واحلديثية، وأمهّها 
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حبار األنوار، بدل أن يتطرقوا إىل املفاهيم األساسية للجهاد الذي يدعو إليه 
سلف حول هذا احلكّام الصفويون، قاموا بشكلٍ أساسي جبمع ما ذكره ال

  . )املوضوع

  

ةٌ : ثانياً  ّ  :أمثلٌة تطبيقي

 :دراساٌت تأرخييٌة برؤيةٍ حتليليةٍ  )١

عندما حنلّل الكثري من البحوث املثرية للجدل اليت دوا املستشرق 
واليت ذكرنا مناذج منها آنفاً، جند أنه يف العديد من  كوهلربغاليهودي إيتان 

الروايات والعبارات اليت ينقلها أو يف نقض يتكلّف يف الربط بني  )١(املواطن
إحدى النظريات أو املعتقدات، وعلى خالف مما يراه املعتقدون بأصل الوثاقة 
واالعتماد على املصادر املوثوقة جنده يف بعض املوارد يهتم فقط مبسألة 
االنسجام بني العبارات وإن كانت ناقصة الداللة، أي أنه اتبع منهج الترابط 

  . تأويل، وبالطبع ربما ال حتدث أحياناً منافاةٌ بني الرؤيتني يف بعض املواردوال

                                                             

غ قام أحياناً بعملية التحليل لبعض العبارات أكّدنا يف موطن عديدة أنّ الدكتور إيتان كوهلرب )١(
واملصطلحات املفردة دون أن يأخذ بنظر االعتبار معناها ضمن الكالم، وكما ذكرنا فإنّ هذا 

نعم، ميكن . األسلوب ليس من شأنه حتقيق االنسجام العلمي املطلوب يف موضوع البحث
ث ما لو كانت هناك العديد من االعتماد على هذا األسلوب وحتقيق انسجامٍ يف طيات البح

العبارات املفردة املرتبطة ببعضها حبيث ميكن االعتماد عليها لدراسة املوضوع والتوصل إىل 
 أخرى مقتضبة وفق األصول، وبالتايل باإلمكان أن نضيف هذه العبارات إىل جانب عبارة نتيجة

ة، فتكون احلصيلة أنّ جممل ومفردة ال ميكن االعتماد عليها وحدها يف التوصل إىل نتيج
  . العبارات هي اليت حتقّق نتيجةً مقبولةً
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ونذكر هنا أحد النصوص اليت دوا كأمنوذجٍ تطبيقي حيث تنعكس فيه 
ذروة جهود هذا املستشرق لطرح حتليلٍ قائمٍ على أساس منهجية الترابط 

فهو يف . خيية برؤية تأرخييةوالتأويل وال سيما تعامله مع املصادر احلديثية التأر
تطرق إىل حتليل الروايات اليت تؤكّد  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(مقالته 

على وجود اثين عشر إماماً لألئمة وأنّ آخرهم سيغيب عن األنظار، حيث 
  :ذكرنا جانباً منها يف األمثلة السابقة ومن مجلة ذلك ما قاله يف اية هذه املقالة

ملنا يف الغيبتني األوىل والثانية من زاوية اختالف أوصافهما ومدة لو تأ( 
كلّ واحدة منهما فبإمكاننا أن نستدلّ بأنه يف بادئ األمر مل يكن من الواضح 

 -الغيبة التامة  - أيهما أطول من األخرى، ولكن بعد ذلك اتفق على أنّ الثانية 
وبعد ذلك  .)تربير طول مدا أطول من األوىل ومن مثّ أقيمت أدلّةٌ ألجل

طرح استفساراً حول اخللفية التأرخيية لألحاديث اليت تطرقت إىل ذكر األئمة 
 : االثين عشر، وقال

بعد تتبع املراحل األساسية لتنامي النظرية االثين عشرية واتساع نطاقها (
حاديث إىل أي حد ميكننا إرجاع تأريخ األ: فإنّ السؤال التايل يطرح نفسه

إىل زمان ما قبل غيبة اإلمام  -اليت اعتربت أساساً هلذه النظرية  - والروايات 
الثاين عشر؟ يبدو أنّ أهم مسألة جيب التأكيد عليها هنا هي أنّ العدد اثنا عشر 

فالتمسك . وعقيدة غيبة اإلمام مها من املواضيع العريقة يف التأريخ اإلسالمي
ارفاً يف الكثري من احلضارات القدمية، فهو ينطبق ذا العدد هو أمر كان متع

على عدد قبائل بين إسرائيل يف الكتاب املقدس وعدد حواريي عيسى كما 
تشري إىل ذلك الروايات املسيحية، لذا من احملتمل أن تكون الرؤية اإلسالمية 

 نقباء تشري إىل )نقباء(لتعيني أئمة األمة نابعةً من ذلك؛ فعلى سبيل املثال كلمة 
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أو إىل اثين عشر شخصاً  )١٢سورة املائدة، اآلية (بين إسرائيل االثين عشر 
اختارهم النيب من أهل املدينة، وأيضاً تشري إىل متزعمي جمموعة سرية مهدت 

  . األرضية لقيام العباسيني

/  ـه١٢١املتوفّى بتأريخ (ومن الغالة األوائل فإنّ أبا منصور العجلي 
  . )ى بأنه سادس نيب من بني اثين عشر نبياً آخرهم القائمادع )م٧٣٨

لذا فمن الواضح أنّ املصادر (: ويف اية املطاف توصل إىل النتيجة التالية
اليت اعتمد عليها الشيعة اإلمامية االثين عشرية وجعلوا معتقدام ترتكز عليها 

احلال ال بد وأن قد كانت موجودةً منذ زمنٍ بعيد، وهذه املصادر بضرورة 
تنسجم مع عقيدة االثين عشرية الدينية اجلديدة وهذا االنسجام ال يتحقّق إال 
عرب طرح تفسريٍ جديد ملا ورد فيها، ومن األمثلة البارزة على ذلك هو تفسري 

  . االثين عشرية للحديث الذي جاء فيه أنّ عدد اخللفاء اثنا عشر

مامية االثين عشرية الذين مل يتقبلوا وعلى أي حالٍ فإنّ فقهاء الشيعة اإل
رأياً كهذا حول معتقدام الدينية، حاولوا إجياد خلفية تأرخيية لنظريتهم بغية 

بعد غيبة ـ  إثبات أنّ معتقدات االثين عشرية كانت موجودةً قبل فترة احلرية
 وعلى سبيل املثال فإنّ ابن بابويه يعتقد بكون أحاديثـ  اإلمام الثاين عشر

الشيعة اإلمامية االثين عشرية قد وردت يف األصول األربعمائة اليت دوا 
أتباع اإلمام جعفر الصادق وسائر األئمة، كما أنّ النعماين نسب األحاديث 

إىل كتاب سليم بن قيس الذي يعتربه الكثري من عشر املرتبطة باألئمة االثين 
حد أتباع اإلمام علي، وأكّد على الشيعة بأنه من تأليف سليم بن قيس اهلاليل أ

أنّ ورودها يف هذا الكتاب تنهي النقاش وتزيل مجيع الشكوك حول واقع 
ولكن حتى لو فرضنا صحة هذا الكالم . نظرية الشيعة اإلمامية االثين عشرية
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  . إال أنّ أمساء األئمة االثين عشر مل تذكر يف املصادر املذكورة

حديثٌ يشري إىل وجود أحد عشر إماماً يف األصول األربعمائة هناك 
آخرهم القائم، لكنه ال يتضمن أمساءهم، كما هناك روايةٌ عن اإلمام الصادق 

  . مضموا أنه بعد النيب سيؤول األمر إىل سبعة أئمة آخرهم القائم

وجتدر اإلشارة إىل وجود شكوك بني الشيعة وغريهم حول كتاب سليم 
تباره، ناهيك عن احتمال إضافة بعض املسائل إىل بن قيس ومدى صحته واع

 ،هذا الكتاب فيما بعد، لذا فإنّ احتمال التحريف يف النصوص القدمية وارد
املتوفّى بتأريخ (فعلى سبيل املثال جند أشعاراً نسبت إىل السيد احلمريي 

  . وقد تضمنت أمساء األئمة االثين عشر )م٧٨٩/  ـه٧٣

لة غيبة اإلمام الثاين عشر يف فترة معينة من على الرغم من أنّ مسأ
تأريخ الشيعة مل تكن معروفةً بشكلٍ صحيحٍ، لذا ميكن ذكر النقاط التالية 

  : حوهلا
هناك شواهد تدلّ على وجود كالمٍ للشيعة االثين عشرية يؤكّد : أوالً

كّل على قساوة العباسيني وسوء معاملتهم، وقد تفاقم هذا األمر يف عهد املتو
تصفيتهم جسدياً، حيث مل يدم حكمه بالذي تعامل مع الشيعة بكلّ قسوة وقام 

 ٢٥٦(واملعتمد  )م٨٦٩ - ٨٦٦/  ـه ٢٥٥ - ٢٥٢(وأما يف عهد املعتز . طويالً
فإنّ الشيعة وأئمتهم قد واجهوا ضغوطاً متزايدةً  )م٨٩٢ - ٨٧٠/  ـه ٢٧٩ -

بأنّ اإلمام معرض للخطر حينها مرةً أخرى؛ لذلك ميكن قبول ادعاء الشيعة 
  . كما يبدو

الضغوط اليت مارسها العباسيون ومعاملتهم اجلائرة قد أفقدت : ثانياً
الشيعة اإلمامية أملهم يف السيطرة على مقاليد احلكم عن طريق القوة، خالفاً 
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  . للكثري من الزيدية

لنيةً من قبل إنّ غيبة اإلمام كانت سبباً لتبني آراًء فكريةً وسياسيةً ع
الشيعة، لذلك عندما سنحت هلم الفرصة اعترفوا حبكومة آل بويه وتعاونوا معها 
وبالطبع مل يكن هذا التعاون على حساب عقيدم باإلمام الغائب، وهكذا 
تعاونٌ مكّنهم من التقرب إىل بؤرة السلطة، فبعد أن أعلنوا تأييدهم هلذه 

قوقهم بشكلٍ صريحٍ دون أن يراودهم احلكومة فسح هلم اال كي يطالبوا حب
هاجسٍ أو خشية والصراعات الشديدة بني الشيعة اإلمامية وأعدائهم يف . أي

تلك اآلونة تدلّ على أنّ ثقتهم بأنفسهم قد تزايدت إىل حد كبريٍ حيث وطّدوا 
نفوذهم يف القضايا املالية والسياسية، ولعلّهم كانوا حياولون احلصول على 

من النظام احلاكم بصبغته املوالية ألهل البيت كي تتاح هلم الفرصة  امتيازات
   . إلضعاف مذهب أهل السنة من الداخل

يف اية املطاف وبعد أن زالت السلطة اُألحادية املستبدة فسح اال 
لظهور تيارٍ فكري أكثر حريةً، األمر الذي يشهد عليه ازدهار علوم الشيعة 

لّ هذا األمر مضافاً إىل أسباب أخرى قد جعلت اإلمام احلي ومعتقدام؛ ولع
احلاضر بني اخللق خيتار احلياة يف اخلفاء لكي تتبلور فيه الحقاً معاناة األقلية 

واحلقيقة أنّ اخللفية . وعذام ويصبح منقذاً هلم وحيقّق طموحام وآماهلم
السابقة، لذلك انتقلت  الفكرية هلذه احلادثة اهلامة تضرب جبذورها يف األجيال

  . )من اإلمامية إىل االثين عشرية على هيئة تيارٍ هادئ وطبيعي

يستند يف استدالله على  الدكتور كوهلربغكما نالحظ يف هذا النص فإنّ 
منهج الترابط بني العبارات املتناقلة على مر التأريخ وتأويلها دون أي معيارٍ 

عملية اجلمع بني الروايات املشتتة إنما تتم  علمي، ولكن كما ذكرنا آنفاً فإنّ
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وفق مدى انسجامها مع األحداث التأرخيية بشكلٍ ملموسٍ، وبالتايل فإنّ 
تطبيق انسجام العدد اثين عشر يف معتقدات الشيعة مع ما هو موجود يف بعض 
احلضارات السالفة ال يستند إىل املعايري العلمية املعتربة اليت تؤكّد وجوب 

  . يق األدلّة وتقييم النصوص وفق أُسس منطقيةتوث
  

 :الرأي املخالف )٢

يف مقابل منهجية الترابط والتأويل يف الدراسات التأرخيية هناك رؤيةٌ 
تتقوم على أساس منهج التوثيق، وهي يف الواقع أهم حمورٍ لتحليل العبارات 

باحث فيه على واألدلّة ومن مثّ التأكّد من صحتها ووثاقتها، حيث يعتمد ال
املصادر املعتربة كالقرآن الكرمي واحلديث واألخبار التأرخيية املوثّقة لتحصيل 
النتائج إىل جانب اعتماده على أساليب حبث تعينه على ذلك سواٌء كانت نقليةً 

 هأم عقليةً،وأحياناً تكون مركّبةً من العقل والنقل؛ واستناداً إىل ذلك يتحقّق لدي
أو الظن أو النتائج اليت توصل إليها تفيد اليقني أو الطمأنينة  العلم من حيث أنّ

  .عدم الشك أو الوهم

ويف عصرنا الراهن هناك فروع عديدة من العلوم تعني الباحث على 
التوصل إىل احلقائق املتوخاة، كعلم األصول والتفسري والرجال وفقه احلديث، 

بحوث العلمية كحجية ما ينقله وبالتايل فإنّ تصنيف مصادر احلديث وسائر ال
أما الثمرة العملية هلذا . أحد الرواة ال بد وأن يكون وفق أُسس هذه العلوم

املنهج يف البحث العلمي فهي قدرة الباحث على تقييم النصوص التأرخيية يف 
إطارٍ معتربٍ وإذعانه باختالفها عن النص القرآين ونصوص احلديث، وبالتايل 

ن دراسة مجيع النصوص الدينية من حيث استخدامها يف خمتلف فإنه يتمكّن م
  . العلوم
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والنتاج املعريف املتحصل بعد تطبيق القواعد املذكورة بطبيعة احلال 
سيكون منظّماً وال خيرج عن الضوابط األساسية لكون مجيع األركان العلمية قد 

وجد الواقع، بل وال غرو يف أنّ النص بنفسه ال ي. انسجمت مع بعضها وأوجدته
  .يف نطاق بعض احلقائق إنّ الواقع قد أعرب عن وجوده

ذه القواعد  الدكتور كوهلربغومن األمثلة األخرى على عدم التزام 
املتفق عليها وأخذه باالحتماالت فحسب، هو االستدالل الذي زعم فيه أنّ 

  . فكر التشيع يضرب جبذوره يف األديان األخرى

  

 : كام ييل واستدالله الناقص

الكوفة هي إحدى أهم مراكز التشيع وهي مقر حيفل بأتباع أهل : أوالً
  . البيت

كان هلم وجود يف  )اليهود والنصارى(أتباع األديان األخرى : ثانياً
  . الكوفة والشيعة بدورهم كانوا يتواصلون معهم

ز اعتمد شيعة الكوفة على تعاليم األديان السالفة ألجل تعزي: ثالثاً
  . وجودهم

حدثوا عن بين (كما أنه ساق العبارة املقتضبة من احلديث النبوي 
  . لتعزيز هذا االستدالل )إسرائيل وال حرج

بغض النظر عن النقد العلمي هلذا االستدالل السقيم، فإنّ احلديث املذكور 
 أعاله منقولٌ عن النيب  وال صلة له مبا حدث يف الكوفة وهناك بعض

د نقلت هذا احلديث بنفس السياق الذي نقل يف املصدر األساسي، املصادر ق
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  .)١(الكرمي كان موجوداً يف القرآن إسرائيل ما النقل عن بين حيث تضمن جواز

وجتدر اإلشارة إىل أنّ هذه الرواية قد وردت يف مصادر أهل السنة 
 ولكن رغم ذلك جند هذا املستشرق قد جتاهل مجيع هذه ،)٢(بتفاصيل أكثر

النصوص وما شاكلها واقتصر يف استدالله على عبارة مقتضبة منها معتمداً على 
منهج الترابط والتأويل للنص فقط، يف حني أنّ منهج التوثيق يف البحث العلمي 
يقتضي دراسة املوضوع من مجيع اجلوانب وضمن كافّة املعطيات املرتبطة به 

ة له وبالتايل ميكن للباحث ناهيك عن دراسة وحتليل النصوص األخرى املشا
  .صل إىل نتيجة علميةادعاء أنه تو

  

 :دراساٌت تستند إىل رؤيةٍ تفصيليةٍ  )٣

كما ذكرنا آنفاً فإنّ املنهج التفصيلي هو أحد املناهج املعتربة على صعيد 
قد اتبعه يف العديد من مقاالته اليت  كوهلربغ الدكتور إيتاندراسة احلديث، و

                                                             

حديثٌ : قلت أليب عبداهللا : روي يف قصص الراوندي بإسناده إىل عبد األعلى بن أعني قال )١(
، )نعم(: قال ،)حدث عن بين إسرائيل وال حرج(: قال ترويه الناس من أنّ رسول اهللا 

كفى باملرء كذباً أن : أَما مسعت ما قال(: ئيل وال حرج علينا؟ قالأَفنحدث عن بين إسرا: قلت
ما كان يف الكتاب أنه كان يف بين إسرائيل فحدث (: كيف هذا؟ قال: قلت ،)حيدث بكلّ ما مسع

؛ معاين ٤٦٦، النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني، ص )أنه كان يف هذه األمة وال حرج
 .١٥٦األخبار، ص 

حدثوا عن بين "مطالعه اي در مورد حديثي كهن (لالطّالع أكثر، راجع مقالةً حتت عنوان  )٢(
حممد كاظم رمحيت، جملة علوم احلديث، العدد : ، تدوين)باللغة الفارسية( )"إسرائيل وال حرج

قام الباحث يف هذه املقالة بدراسة وحتليل آراء بعض املستشرقني من . م٢٠٠٠–ش ١٣٨١، ٢٣
 .طكوف كيستر وشاخت ومونتغمري وااأمثال ي
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املوسوعات، كتلك اليت دوا حول ابن الغضائري والشيخ الصدوق دوا يف 
والشيخ الكليين والعالمة السي؛ وكذلك يف بعض كتبه من قبيل مكتبة ابن 

  . وكتاب القراءات للسياري وغريمها طاوس

وقد اعتمد يف هذه الكتب واملقاالت على املصادر الفرعية لذكر تفاصيل 
يذكر شروح حتليلية علمية، فعلى سبيل املثال عند املوضوع ونادراً ما جنده 

حديثه عن سرية العالمة حممد جواد البالغي ذكر بعض قابلياته العلمية 
حياته يف مدينيت الكاظمية وواألدبية وبعض املوارد األخرى كوالدته ووفاته 

وسامراء وإملامه ببعض اللغات كالعربية ومشاركته يف النشاطات اليت كانت 
ستقالل العراق ومواقفه يف مواجهة البهائية وكتاباته حول املسيحية ترمي ال

كما أنه عندما تطرق إىل احلديث عن أيب الصالح احلليب . والكتاب املقدس
ذكر بعض مؤلّفاته املطبوعة ومبا فيها تقريب املعارف وأشار إىل األجزاء 

لة اليت دوا حول ابن احملذوفة اليت ترتبط باخللفاء الثالثة، يف حني أنّ املقا
جاءت رداً  )الصدوق(بابويه ساق فيها شرحاً غري موثّقٍ واحتمل أنّ تسميته بـ

  .ى النقد الذي طرحه الشيخ املفيدعل

  
***  
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  :توطئة

ذكرنا يف املبحث اآلنف أنّ النقد والتحليل هلما صور عديدةٌ وأنّ الباحث 
يف هذا اإلطار بشكلٍ ذوقي حسب ما  يف بعض األحيان قد يتناول موضوعاً

يراه مناسباً برأيه الشخصي، لذا فإنّ املعيار الذي يتقوم به هذا القسم من 
  : البحث كما يلي

  .تقييم املصادر : أوالً

  .تقييم املضمون : ثانياً

لقد حاولنا قدر املستطاع يف هذا الفصل أن حنلّل كتابات املستشرق 
من مجيع اجلوانب ونوضح أبرز معاملها ونبين طبيعة  كوهلربغاليهودي إيتان 

خطابه، أي أننا اعتمدنا على أُسلوب الربط بني مكونات النص من مجلٍ 
وعبارات إلجياد نظمٍ علمي ملوضوع البحث وتقييم مضمونه وذلك بغية اإلجابة 

 ونظراً. عن أهم االستفسارات املطروحة على صعيد دراسة املضمون وحتليله
وطبيعة الرؤية املطروحة يف هذا البحث واليت  الدكتور كوهلربغلتنوع آثار 

تتمحور حول طرح أمنوذجٍ لنقد آثار املستشرقني، كان من الضروري أن نذكر 
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أمثلةً واضحةً وملموسةً لتأييد املدعى وأحياناً كان ال بد لنا من ذكر مناذج 
بعض املوارد أن نرجع القارئ حول خمتلف األبعاد، كما وجدنا من األنسب يف 

  . إىل األمثلة اليت ذكرت آنفاً اجتناباً لإلطناب والتكرار
  

  :تقييم المصادر: أوالً

إنّ املصادر املعتمدة يف كلّ دراسة متثّل أحد أهم األركان يف هذه الدراسة 
ألنّ قوام كلّ نص يرتكز عليها سواٌء كان حتليلياً أو تفصيلياً، وعلى هذا 

اس فإنّ تقييم املصادر يف عملية النقد العلمي للنص يعد ركناً أساسياً ال األس
حميص منه إذ من خالله يتمكّن الناقد معرفة مدى اعتبار مضمون كلّ نص .  

يف دراسة وحتليل  املكثرينهو أحد املؤلّفني  كوهلربغ الدكتور إيتان
أم التبيني ـ على  ـ سواء يف مقام التوصيف التشيع حيث اعتمد يف كتاباته

، وبغض النظر عن ملساته اخلاصة وتوجهاته الشخصية اليت خمتلف املصادر
انعكست يف كتاباته وبعيداً عن أمهية األسلوب الذي جه، فإنّ تقييم آثاره 
اليت خلّفها لنا يعيننا على معرفة واقع مضامينها إىل حد كبريٍ، وفيما يلي 

  : مما ذكر نتطرق إىل احلديث عن جوانب

 :املصادر التي اعتمد عليها  )١

يف دراساته  كوهلربغ الدكتور إيتانلو تأملنا يف املصادر اليت اعتمد عليها 
اليت أجراها حول التشيع جند أنها متنوعةٌ وتشمل خمتلف كتب احلديث 
والتأريخ، وميكن تقسيمها من زوايا عديدة موضوعية ودينية من حيث كوا 

ةً عامةً أو شيعيةً أو سنيةً أو غري إسالمية، كما ميكن تقسيمها من باب إسالمي
او استشراقية إسالمية نت طبق رؤيةها دوأن .  
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  : وفيما يلي نتطرق إىل املوضوع حسب التقسيم األخري املذكور أعاله

 املصادر اإلسالمية: النوع األّول: 

 :املصادر الشيعية -

يف دراساته بشكلٍ أساسي على  كوهلربغ نالدكتور إيتالقد اعتمد 
املصادر الشيعية، ومتابعة آثاره اليت خلّفها على هذا الصعيد تنم عن أنّ هذه 
املصادر تتمحور حول مواضيع متنوعة ختتلف من حيث الكمية يف كلّ أثرٍ، لذا 

دون فعند التطرق إىل حتليل مضامينها البد من إعارة أمهية ملختلف اجلوانب 
 )طاوسمكتبة ابن (فعلى سبيل املثال، كتاب . االقتصار على جانبٍ بالتحديد

الذي يعترب أكرب مؤلّفاته اليت تتمحور حول موضوعٍ واحد جند أنه أكثر مؤلّفاته 
تنوعاً من حيث املصادر، يف حني أنّ مقاالته اليت دوا يف املوسوعات مل 

طبعاً كلّ كتابة تقتضي تنوعاً . ر الشيعيةيعتمد فيها إال على القليل من املصاد
  . وكماً معيناً من املصادر حسب موضوعها وأهدافها

على آثارهم فهم  الدكتور كوهلربغأما أهم املؤلّفني الشيعة الذين اعتمد 
الصفّار، سعد بن عبداهللا،  الربقي، املنقري، س اهلاليل،يم بن قيسل: عبارةٌ عن
 الشيخ املرتضی، ديالس د،ياملف خيالش النعماين، ين،يالکل الشيخ النوخبيت،

 احللّي، ، العالمةطاوسد بن يالس النجاشي، الطوسي، خيالش الصدوق، الکشي،
 السيد احملدث النوري، آغا بزرك الطهراين، العالمة السي، الشيخ الطربسي،

  .)قدس سره(ين ياخلم
  

 :املصادر السنّية  -

يف دراساته إىل  الدكتور كوهلربغعة، فقد اعتمد إضافةً إىل مصادر الشي
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مصادر أهل السنة يف مذاهبهم األربعة، ومن الناحية الفنية يف االقتباس من 
املصادر فالكالم املذكور حول املصادر الشيعية يأيت هنا أيضاً، إذ نالحظ يف 

ات جوانب عديدة من آثاره تنوع اإلرجاع املصدري وكذلك أعار أمهيةً ملؤلّف
  . السلفية عند حديثه عن املواضيع اخلالفية

على آثارهم فهم  الدكتور كوهلربغأما أهم املؤلّفني السنة الذين اعتمد 
البخاري، مسلم، األشعري،القسطالين،الطربي،الشعيب،القاضي : عبارةٌ عن

  .ة، ابن حزميمياض، ابن حجر العسقالين، ابن تيع
  
 يةاملصادر االسترشاق: النوع الثاين: 

مبصادر املسلمني شيعةً وسنةً يف تدوين حبوثه،  الدكتور كوهلربغمل يكتف 
بل اعتمد كذلك إىل أهم الدراسات االستشراقية األخرى وقد قيمها وانتقدها 
أحياناً، إال أنّ الغالبية العظمى من النصوص اليت استدلّ ا قد اتخذها سنداً 

مرجعياً يف العديد من مؤلّفاته وال سيما لتعزيز آرائه حبيث إنه جعلها مصدراً 
  . املقاالت، وسنذكر بعضها الحقاً

على آثارهم فهم  الدكتور كوهلربغأما أهم املستشرقني الذين اعتمد 
نيومان، فرينر . ، غولدزيهر، أندريه جي.سإمونتغمري واط، فان : عبارةٌ عن

  . براون، بار آشر، أري روبني، هوجسن
بٍ دوا باحثون آخرون من أمثال أمري معزي كما اعتمد على كت

  . واملدرسي وساشادينا
  

  :تعاطيه مع مصادر احلديث ومضامينها  )٢
 كوهلربغ إيتان الدكتور اعتمد عليها املصادر اليت ميكن تسليط الضوء على
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  : يف حبوثه من ناحيتني، كما يلي
  :الرؤية حسب املتبنيات الفكرية : الناحية األوىل

فإنّ أقدم مصادر الشيعة املعتربة وكذلك  الدكتور كوهلربغي حسب رأ
أي أنه ـ  من الدرجة الثانيةـ  أقدم املصادر اإلسالمية هي مصادر فرعية

على سبيل املثال، حينما تطرق إىل دراسة وحتليل . يشكّك يف مدى اعتبارها
أنّ  وال سيما اليت امتدحتهم، زعم )رافضة(الروايات اليت تضمنت مصطلح 

لو أنّ (: مضمون هذه الروايات قد انتقل من حالة الذم إىل املدح، حيث قال
هذا اللقب كان قد ظهر يف الفترة اليت شهدت قيام زيد فإنّ اإلمام الباقر الذي 
توفّي قبل ذلك خبمسة أعوامٍ أو مثانية بطبيعة احلال مل يكن يعلم به وبالتايل 

افضة يرجع تأرخيياً إىل الفترات الالحقة، فإنّ الكالم املنسوب إليه حول الر
عاماً من قيام زيد كان  ٢٥وعلى هذا األساس فاإلمام الصادق الذي توفّي بعد 

يعلم به بالكامل وبالتايل فإنّ العبارات املنسوبة إليه يف مدح الرافضة إن مل 
  . )تكن صدرت على لسانه فهي صادرةٌ من أتباعه

، تطرق إىل حتليل الروايات املنقولة يف هذا ويف مقالة دوا حول التقية
الصدد ورأى أنها ردة فعلٍ احترازي ضمن الصراع الذي كان قائماً بني الشيعة 

: وبين أمية بعد واقعة كربالء، إال أنها شهدت تغيريات أساسيةً فيما بعد، وقال
والحقاً " ة دينناالتقي"منطلق ردة الفعل االحترازية هذه كان دينيناً، وكما قيل (

  . )ابتعدت عن األسباب اليت أدت إىل ظهورها

إذن نالحظ من كالمه أنه يشكّك يف صحة الروايات اليت نقلت على 
  . صعيد ما أشري إليه
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 :الرؤية حسب واقع املوضوع : الناحية الثانية

جند أنه اعتمد فيها  الدكتور كوهلربغعندما نتتبع النصوص املوروثة عن 
خمتلف مصادر الشيعة والسنة، وبعض آثاره وإن كانت قيمةً لكنها قلّما على 

حتظى باهتمام الباحثني املسلمني وال سيما يف جمال دراسام التحليلية ألنهم 
  . يرجعون إىل املصادر األقدم تأرخياً واألكثر مشوالً ملوضوع البحث

املصادر متساويةً من وهذه الرؤية يف احلقيقة عرضةٌ للنقد إذ إنها جتعل 
الناحية العلمية ويكون حتليل املوضوع يف إطارها عارياً عن مضامني سائر 

وبعبارة أخرى، فإنّ األمر الذي حيظى بأمهية لدى . املصادر وخلفيتها التأرخيية
هو طرح حتليلٍ قائمٍ على أساس رؤية شخصية، حيث  الدكتور كوهلربغ

بحث التايل عند حديثنا عن استنتاجاته غري سنشري إىل مثالٍ حول ذلك يف امل
  . التامة من النصوص

  

 :أُسلوبه يف الرجوع إىل املصادر الروائية ) ٣

تسليط الضوء على طريقة رجوع الباحث إىل املصادر يف عملية البحث 
يفسح اال لطرح حتليلٍ مناسبٍ ومؤثّرٍ، وبطبيعة احلال بإمكاننا  ميلالع

إىل خمتلف املصادر من خالل التدقيق يف املنهج الذي  مالحظة كيف أنه رجع
اتبعه على هذا الصعيد والشواهد اليت ساقها يف كالمه ورأيه يف تأييد موضوع 
البحث أو رفضه وطريقة إرجاعه ومقارنته بني خمتلف اآلراء والنتائج اليت 

فإنّ أخذ  وبكلّ تأكيد. أثبتها، وما إىل ذلك مما يرتبط يف عملية البحث العلمي
هذه املسائل بنظر االعتبار له تأثري ملحوظٌ يف اختيار الباحث للمصادر اليت 

يف  كوهلربغ الدكتور إيتانيرجع إليها، وفيما يلي نذكر توضيحاً حول أُسلوب 
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  : الرجوع إىل املصادر اليت اعتمد عليها يف مؤلّفاته

 :املصادر اإلسالمية  -أ

خالل طرحه  كوهلربغ الدكتور إيتان كما هو مقتضى البحث العلمي فإنّ
آلرائة وحتليله مواضيع دراساته استند إىل كتب الشيعة دون مالحظة التفاصيل 
اليت ذكرها علماؤهم، كما أنه تعامل مع مصادر أهل السنه ذا األسلوب؛ 
وبطبيعة احلال ال ميكن تعميم هذا األسلوب بالتمام والكمال على مجيع آثاره 

عن نطاق املوضوع الذي حنن بصدده، ولكن باإلمكان ناهيك عن أن ه خارج
اإلشارة إىل بعض األمثلة امللموسة اليت أثارت جدالً حول فكر التشيع 
وباألخص على صعيد املصادر املعتربة ومؤلّفيها، إذ إنه حتى يف بعض املوارد 

صادر الطرف اليت تتجلّى فيها قوة املصادر الشيعية قام بتضعيفها ومال إىل م
  . اآلخر

يف  ومثال ذلك أنه عندما حتدث عن شهادة اإلمام موسى الكاظم 
اعترب أنها نامجةٌ عن اخلطأ الذي وقع فيه اتمع الشيعي  )اإلمام الكاظم(مقالته 

آنذاك مستنداً يف زعمه هذا إىل رواية نقلها الشيخ الكليين يف الكايف وشرحها 
اهللا تعاىل كان ساخطاً على الشيعة وخير اإلمام (: العالمة السي؛ حيث قال

بني أن يضحي بنفسه حفاظاً على سالمتهم وبني أن يقتلون، فاختار أن يبذل 
أشار أيضاً إىل سخط اهللا على  )مرآة العقول(والسي يف كتابه . نفسه فداًء هلم

ية وبالتايل الشيعة بسبب متردهم وعدم وفائهم إلمامهم مما أدى إىل ترك التق
  . )...معرفة عامة الناس من هو اإلمام، فنجم عن ذلك اعتقاله

فضالً عما ذكر، فقد اكتفى يف حبوثه املقارنة باإلرجاع إىل املصادر غري 
، إذ ذكر أنّ اإلمام علي بن )زين العابدين(الشيعية، ومثال ذلك يف مقالته 
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ل مع األمويني وآل الزبري مل يتبع منهجاً تعبوياً جهادياً وتعام احلسني 
بأسلوبٍ مساملٍ، ومن مثّ استشهد بواقعة احلرة ونقل أحداثها من مصادر غري 
شيعية، كما زعم وجود عالقة محيمة وصادقة بني اإلمام وبني اخلليفتني 
األمويني مروان بن احلكم وابنه عبد امللك، وقد ذكرنا مثاالً على هذا املدعى 

  . يف الفصل السابق
وال ضري من التنويه على أنّ إرجاعاته املصدرية يف بعض مقاالته اليت 
نشرت يف املوسوعات قد ذكرها يف آخر كلّ مقالة مما يزيد من صعوبة متابعتها 
أثناء مطالعة كتاباته، وهو ما نلمسه يف مقالته اليت دوا حول والدة اإلمام زين 

  . لفصل السابقواليت ذكرنا جانباً منها يف ا العابدين 

 :املصادر االسترشاقية  -ب

قد اعتمد يف كتاباته على  كوهلربغذكرنا سابقاً أنّ املستشرق إيتان 
خمتلف املصادر ومبا فيها التراث االستشراقي، وهناك الكثري من األمثلة على 
ذلك، وهذا األسلوب قد جعل آثاره تواجه حتديات جادةً ألنّ غالبية املواضيع 

ها مل يستوف البحث حوهلا بشكلٍ تام واستغرق يف معاجلة اجلدل اليت طرح
الذي دار حوله املوضوع؛ لذلك ميكن القول إنه متأثّر باملستشرقني اآلخرين، 
إذ نلمس يف الكثري من مقاالته مدى تأثّره الكبري باملستشرق ماديلونغ، حيث 

 )يدية حول الصحابةآراٌء للز(نلمس ذلك يف مقالته اليت دوا حتت عنوان 
عندما حتدث عن القاسم بن إبراهيم الزيدي وكيف أنه تأثّر بالفكر املعتزيل، 

حينما  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(وكذلك يف مقالته اليت حتمل عنوان 
ففي هذه املقالة . زعم أنّ هشام بن احلكم هو الذي وضع أُسس الفكر اإلمامي

 -الغيبة األطول (: ىل ما استنتجه مونتغمري وقالاستند إ )٣(ويف اهلامش رقم 
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اليت ال يعلم أمدها إال اهللا هي النظرية اليت متيز الشيعة  -أو الغيبة الكربى 
استند  )٦٨(ويف اهلامش رقم . )اإلمامية االثين عشرية عن اإلمامية األوائل

أنّ  ألجل معرفة كيف(: وقال. إىل النتائج اليت توصل إليها يوزيف فان أس
ويف اهلامش . )...عقيدة الغيبة جتذّرت بسرعة يف أفكار الفرق الشيعية املتطرفة

عزز كالمه باقتباسٍ مما قاله املستشرق اليهودي ماير ياكوف كيستر  )٣٥(رقم 
بالنسبة إىل تأثري سنة العهدين على تدوين تأريخ املسلمني  -قسطر  -

ين عشرية، ناهيك عن أنه قلّده حينما والسيما على صعيد عقيدة اإلمامية االث
يف مقالته  )حدثوا عن بين إسرائيل وال حرج(تطرق إىل احلديث عن عبارة 

  . )نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح(اليت دوا حتت عنوان 

وفضالً عن أنه يف املقالة اليت دوا حول الشيخ الكليين يف موسوعة 
جع إىل املصادر وفق املنهج الصائب علمياً، فقد اعتمد على كتاب إيرانيكا مل ير
نيومان الذي اقتبس منه رأيه القائل بأنّ الشيخ الكليين قد أكمل . آندريه جي

  . تدوين كتابه الكايف يف بغداد، كما أنه استند إىل آراء ماديلونغ فيها

 معتقدات تكامل نظرية اجلهاد يف(ويف املقالة اليت دوا حتت عنوان 
سار على ج املستشرق غولدزيهر واعترب أنّ سبب صدور  )الشيعة اإلمامية

الروايات الواردة يف اجلهاد هو تصدي علماء اإلمامية للعمليات االنتحارية 
املتطرفة اليت كانت تقوم ا بعض الطوائف كاخلوارج، لكنه فيما بعد رأى أنّ 

  . الشيعة ال يعارضون اجلهاد

نغ عندما حتدث عن لومادي شر وآ مد على آراء املستشرقني باركما اعت
يف موسوعة إيرانيكا، واستند إىل آراء فرينر براون  )شر(مدخل كلمة 

  . )العالمة احللّي(نغ يف مدخل لوومادي
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 :استنتاجاته غري التاّمة من النصوص  )٤

 ،ى يف موارد حمدودةا إنّ طريقة التعامل مع املصادر املعتربة حتمن شأ
تغيري واقع نتيجة البحث وسوقها حنو وجهة أخرى، وعلى هذا األساس 
فالضرورة تقتضي بأن يبذل الباحث غاية اجلهد واية الدقّة عند االستناد 

  . إليها

فهو وإن بذل مساعي حثيثةً على هذا  كوهلربغ الدكتور إيتانوأما 
ه املصدرية، والسبب يف الصعيد بشكلٍ عام، لكنه يؤاخذ على بعض إرجاعات

ذلك يعود إىل عدم مراجعة تلك املصادر بدقّة كافية وعدم إملامه ا وأحياناً 
فلو تتبعنا آثاره بتمحيصٍ لوجدنا . اعتماده على حبوث غري متقنة أجراها غريه

العديد من املوارد على هذا الصعيد، حيث اقتضب زوايا معينةً من بعض 
لى أساسها وبالتايل قيم املوضوع وفق هذه النتائج غري النصوص وذكر نتائج ع

التامة علمياً، وقد ذكرنا أمثلةً يف الفصل السابق ذا اخلصوص وهنا أيضاً نذكر 
  : مناذج أخرى كي تتضح الصورة بشكلٍ أفضلٍ

ضمن اهلامش   )من اإلمامية إىل االثين عشرية(يف مقالته : املثال األول
عجل (لتسمية اإلمام املهدي  )أمحد(و )حممد(جلمع بني حتدث عن ا )٩(رقم 

: وذكر وجه ذلك نقالً عن املرحوم النراقي يف نوادر األخبار وقال )اهللا فرجه
أي يف فكر اإلمامية يف العهود  )هو مجع لتوحيد األفكار يف هذا اال(

ل الدين إكما(الالحقة، يف حني أنّ املرحوم النراقي نقل هذا الكالم من كتاب 
  . للشيخ الصدوق )ومتام النعمة

 )لدى الشيعة االثين عشرية" حمدث"مصطلح (يف مقالة : املثال الثاين
اإلهلام ينتقل إىل اإلمام يف عامل الرؤيا ويتلقّى كالم امللَك على شكل (: يقول
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النقر يف اآلذان أو "أو عن طريق األذن " النكت يف القلوب"نقشٍ يف القلب 
يف حني أنّ . )وهو خيتلف عن النيب والرسول يف أنه ال يرى امللَك، "األمساع

الرواية اليت استند إليها ذا اخلصوص واليت نقلها من عدة مصادر تفيد بأنّ 
الرؤيا تكون لغري اإلمام إال أنه أخطأ ونسب اإلهلام اإلهلي يف عامل الرؤيا إىل 

  .)١(يف هذه الروايةمل يذكر  )إهلام(اإلمام، فضالً عن أنّ تعبري 

حتدث عن دور اإلمام حممد  )اإلمام الباقر(يف مقالة : الثالث املثال
دون أن  )أم الكتاب(وجابر بن يزيد اجلعفي يف كتابٍ حتت عنوان  الباقر

يقوم بإجراء أي حبث علمي متقنٍ يثبت صحة انتساب هذا الكتاب جلابر 
املتطرفون الشيعة عندما نسبوا اإلمام  املساعي اليت قام ا(: اجلعفي، وقال

الباقر إليهم قد جنمت عنها ردة فعلٍ بني اإلمامية، حيث ذكروا الكثري من 
  . )األحاديث املنسوبة إليه ضد الغالة

حينما تناول موضوع اجلهاد يف روايات الشيعة بالدراسة : املثال الرابع
: امية واعترب النوع الرابع بأنهوالتحليل، ذكر أربعة أنواع منه حسب الرؤية اإلم

، يف حني أنّ الرواية اليت اعتمد عليها ) والسلفيبعملٌ إلحياء سنة منسية للن(
الستنتاج هذا النوع من اجلهاد تشري إىل أنه أمر أوسع مما ذكر بكثريٍ، فهو 
جهاد السنة الذي يشمل كلّ سنة وعرف ممدوحٍ حيييه املسلم ويبذل جلّ 

يه يف االمتثال إليه، وأي عملٍ يقوم به املسلمون يف هذا اال هو أفضل مساع
  . األعمال

                                                             

؛ أصول الكايف، ١٠٧و  ٩٠بصائر الدرجات، الصفّار، ص : املصادر اليت نقل منها الرواية هي )١(
، ٧؛ حبار األنوار، السي، ج٣٢٩- ٣٢٨د، صي؛ االختصاص، املف٢٧١و ١٧٧، ص١ين، جيالكل
  ٢٩٦ـ  ٢٩١ص 
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مل يطرح حتليالً صائباً نظراً  )حمدث(وبالنسبة إىل مصطلح : املثال اخلامس
يف " حمدث"مصطلح (: لعدم فهمه الرواية اليت ساق حبثه على أساسها، إذ قال

سورة ( ٢٢من السورة املرقّمة  ٥٢آلية قراءة الشيعة اإلمامية مقتبس من ا
ٍث ( )احلج ِيٍّ َوال ُحمَدَّ ن َرُسوٍل َو ال َنب َك مِ ِ ن َقبل ٍث "وعبارة  )َوَما َارَسْلنا مِ " َوال ُحمَدَّ

ومع . هي من اإلضافات غري املوجودة يف النص القرآين العثماين املتفق عليه
 - ٦٨/٦٨٦م ( بن عباس ذلك فإنّ أصول هذه القراءة تعود إىل نسخة عبد اهللا

وبالطبع فإنّ األمر اهلام الذي ال ميكن التغاضي عنه هو أنّ هذا األمر ... )٦٨٨
قد أثار املشاعر املناهضة للشيعة، لذلك فإنّ إخفاءه عن الغرباء مينحهم األمان 

يف " وال محدّث"أكثر كما يبدو، وهذا األمر قد تسبب يف عدم اإلذاعة بعبارة 
الشيعة للقرآن واقتصارها على علي وأتباعه من أمثال حممد بن أيب  قراءة
  . )...بكر

  

  :تقييم المضمون: ثانياً

 الدكتور إيتانبعد أن تعرفنا على طبيعة املصادر اليت اعتمد عليها 
وطريقة التعامل معها، جتدر اإلشارة إىل مضمون مؤلّفاته، وإضافةً  كوهلربغ

نا هلا آنفاً فإنّ طريقة طرح معطيات البحث بغية تلقينها إىل املنهجية اليت تطرق
  : للمخاطب هي أمر آخر نتناوله بالشرح والتحليل فيما يلي

 :عناوين املقاالت )١

ال ريب يف أنّ اختيار عنوان مناسبٍ ألي أثرٍ علمي له تأثري يف معرفة 
ملصطلحات اليت هويته العلمية، وبطبيعة احلال يترتب على ذلك حسن اختيار ا

  . تنطبق مع مضمون البحث كي يصبح العنوان مالئماً
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قواعد العنونة يف  كوهلربغ الدكتور إيتانوفيما يلي نذكر مدى اتباع 
  : آثاره

  :الدقّة يف اختيار العنوان - أ

مل حيسب  الدكتور كوهلربغال نبالغ لو قلنا إنه ال ميكن ألحد ادعاء أنّ 
اختياره لعنوان كلّ نتاجٍ من نتاجاته العلمية، وهذا  حساباً ملا سيتمخض عنه

األمر مشهود بشكلٍ جلي يف آثاره اليت تتمحور حول األحداث والوقائع 
التأرخيية كاخلالفات املذهبية، وجند أنّ بعض عناوينه مثريةٌ للجدل؛ ومن أمثلة 

  : تلك العناوين
  .الرباءة -
  .مكانة ابن الزنا لدى الشيعة اإلمامية -
  .املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية -
  .آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة -
  . التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم -

وغريها من آثار ذات عناوين تثري أحاسيس املخاطبني، وقد كان 
بإمكانه اختيار مصطلحات أخرى ال تثري حفيظة اآلخرين، فهو مثالً مل يكن 

وكان باستطاعته ذكر مصطلحٍ آخر يدلّ  )ولد الزنا(دام عبارة ملزماً باستخ
  . على مغزى البحث

  :عدم داللة بعض العناوين  - ب

إنّ الترمجة أحياناً ال حتكي عن العنوان الدالّ على مضمون األثر الذي 
، طاوسمكتبة ابن ( الدكتور كوهلربغوضعت له، ومثال ذلك عنوان كتاب 

الباحث اإلسالمي يف الفترة الوسطى ابن (للعنوان  وهو ترمجة )أحواله وآثاره
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، وبغض النظر عن ذلك فإنّ هذا املستشرق يف بعض املوارد )، ومكتبتهطاوس
مل خيتر عناوين تتناسب مع مضامني حبوثه لدرجة حدوث غموضٍ فيها، 
فبعضها يدلّ على جانبٍ معينٍ من مضمون األثر وليست فيه أية داللة على 

رى وبعضها يذهب يف الداللة إىل أبعد مما هو موجود فيه، أو أنّ جوانبه األخ
. بعضها فيه إمجالٌ وال ميكن للمخاطب معرفة فحوى املضمون من خالله

  : واملقاالت اليت دوا حول تأريخ فكر التشيع خري شاهد على ذلك، ومنها
  .نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح -
  .يف فقه اإلماميةولد الزنا  -
  . املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية -
  

ُسلوٍب ذوقيٍّ ) ٢  :حتليل األحداث بأ

باألسلوب العلمي الصائب لدى تعامله  كوهلربغ الدكتور إيتانمل يلتزم 
مع األحداث التأرخيية وروايات الشيعة، بل حنى منحى غري علمي وتطرق إىل 

الشخصي، وميكن بيان جوانب من ذلك يف النقاط شرحها وحتليلها وفق ذوقه 
  : التالية

  تأثّر الشيعة باألحداث والتيارات والفرق األخرى  - أ

ينظر إىل تعاليم الشيعة من زاوية  الدكتور كوهلربغنوهنا آنفاً على أنّ 
عن أن تها تنمامةً، إذ إنّ مؤلّفاته برممبالغٍ فيها األمر الذي جعلها هد ه انتقادية

يشكّك يف أصل فكر اإلمامية وقد صرح ذا مراراً واعترب أنه فكر غري 
مستقلٍّ ألنه عصارةٌ لتوجهات طرحها الطرف املقابل؛ وميكن تسليط الضوء 
على هذا األمر من زاويتني، إحدامها إسالميةٌ واألخرى غري إسالمية، فاألوىل 
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اإلسالم والفترات الوسطى  تشمل تأثّر التشيع باألحداث اليت وقعت يف صدر
من العصر اإلسالمي وظهور الفكر املعتزيل وغري ذلك، والثانية تشمل تشاه 

املزعوم بالديانتني اليهودية والنصرانية وغريمها من ديانات .  

 :عوامل إسالمية : الزاوية األوىل

الدكتور يف الفصل السابق أشرنا إىل جانبٍ من هذه العوامل اليت زعم 
ة أأنها ألقت بظالهلا على التشيع، وال سيما تلك اليت هلا تأثري يف نش غكوهلرب

املعتقدات األساسية بني أتباع مذهب أهل البيت، كاالعتقاد باإلمامة وإمامة 
اثين عشر إماماً والرجعة واملهدي املنتظر؛ كما حاول إثبات أنّ عقيدة الغيبة 

الكيسانية والواقفية واعترب أنها أوجه متأثّرةٌ بأفكار الفرق األخرى ومبا فيها 
شبه تأرخيية، وشبه غيبة اإلمام املهدي اليت يعتقد ا الشيعة االثنا عشرية 
بالغيبة املزعومة حملمد بن احلنفية يف جبال رضوى وبدعوى السبأية من كون 

 اإلمام علي  هها بعقيدة الواقفية اليت ظهرته شبمل ميت، فضالً عن أن حي
  . يف العهد العباسي

وأما بالنسبة إىل مسألة اجلهاد ونشر العدالة يف العامل، فبعد أنّ أكّد على 
كون األمر باملعروف والنهي عن املنكر واجباً كفائياً لدى علماء الشيعة كالشيخ 
املفيد، وذكر التشابه بني آراء السيد املرتضى والصاحب بن عباد؛ ادعى وجود 

تشيع والفكر املعتزيل لدرجة أنّ املعتزلة ألقوا بظالهلم على شبه بني فكر ال
د على أنّ هذا العمل هو واجب كفائي ـيؤكّد الشيخ املفي(:  الشيعة، فقال

ومتفرع على االعتقاد بالعدل واإلمامة، ومبا أنّ املعتزلة اعتربوه كأصلٍ من 
ية له متأثّرةٌ بالفكر أصول مذهبهم فال يبقى جمالٌ للشك يف أنّ الرؤية الشيع

  . )املعتزيل



١٨٨ 

 :عوامل غري إسالميةٍ : الزاوية الثانية

لقد حاول هذا املستشرق اليهودي تشبيه فكر التشيع باألفكار املطروحة 
يف األديان األخرى وهناك الكثري من النماذج يف آثاره تشري إىل هذا التوجه 

يها تشبيه مسألة االثين اخلاطئ، وقد ذكرنا بعضها يف الفصل السابق ومبا ف
 )من اإلمامية إىل االثين عشرية(عشرية مبا ورد يف سائر األديان ضمن مقالته 

يذكر اخلزاز (: فقد قال. اليت زعم فيها أيضاً تقليد بعض الشيعة للفكر املعتزيل
يف مقدمة كتابه أنّ ما دعاه لتأليفه هو ضعف أو قلّة املعلومات الدينية لدى 

، ألنّ )ضعفاء الشيعة واملتوسطون يف العلم(: وحسب تعبريهبعض الشيعة، 
  . هؤالء تأثّروا بالنقاشات اليت صدرت من املعتزلة ضد األئمة االثين عشر

يقول بعض الشيعة إنّ النص على األئمة ال يفيد القطع وال ينفي ما يرد 
ىل أبعد ، بل ذهب البعض إ)من جهة يقطع العذر ا... (عليه، وحسب تعبريه 

من ذلك وادعى أنه ال يوجد أي حديث منقولٍ من الصحابة ينص على األئمة، 
  . )لذلك حاول اخلزاز بكلّ ما أويت من قوة تربير تلك الرؤية اخلاطئة

  

 :تسليط الضوء عىل اخلالفات املذهبية  -ب

، تطغى عليها ميزةٌ خاصةٌ الدكتور كوهلربغالعديد من املقاالت اليت دونا 
وهي تأكيده على اخلالفات املذهبية، إذ إنه عرض صورةً متناقضةً للمتبنيات 
الدينية يف التشيع وزعم وجود تعارضٍ يف مكوناته األساسية وسلّط الضوء يف 
أحباثه بشكلٍ كبريٍ على اخلالفات املوجودة بينه وبني األطراف األخرى على 

ينجم عنه بطبيعة احلال إيهام صعيد إثبات اآلراء واملعتقدات األمر الذي 
وقد تناول البحث . املخاطب بكون هذه املدرسة الفكرية ضعيفةً وال قوام هلا
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من هذه الناحية ضمن أربعة أبعاد، ثالثةٌ منها نابعةٌ من باطن التشيع والبعد 
  : الرابع من خارجه، وهذه األبعاد كما يلي

  .اخلالف بني علماء الشيعة  -
  .ئمة وأصحام اخلالف بني األ -
  .اخلالف بني األئمة  -
  .اخلالف بني الشيعة والسنة  -

 .اخلالف بني علامء الشيعة : البعد األّول

ذكر بعض  )آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية(يف مقالته اليت عنوا 
تشهد ببعض األمثلة حول العمل ا من قبل الشيعة، سالروايات حول التقية وا

ة يف هذا الصدد واعترب عدم ومن مثّ حتدث عن اخلالف بني أصحاب األئم
بن عدي االتزام بعضهم ا مبثابة رفضٍ هلا، حيث استشهد مبواقف حجر 

  . وعمرو بن محق اخلزاعي ورشيد اهلجري وميثم التمار
تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة (ويف مقالة أخرى حتت عنوان 

ى اختالف آراء علماء اإلمامية حول تقسيم الغنائم سلّط الضوء عل )اإلمامية
اليت يتم احلصول عليها من البغاة وميز بني رأيني معترباً أنّ األول ينم عن 

أصحاب الرأي الثاين استندوا ... (: مرونة واآلخر مظهر للتعصب، حيث قال
أصحاب إىل ما قام به اإلمام علي عندما أعاد األموال اليت حصل عليها من 

اجلمل، يف حني أنّ أصحاب الرأي األول اعتربوا أنّ ما قام به جمرد عطاٍء 
  . )وكرمٍ منه، لذا فهو ليس تشريعاً

مل إذ أراد إثبات املطلوب على أساس أوما ذكره يف احلقيقة يدعو للت
ونقل  )وقعة صفّني(املرونة معترباً ذلك رأياً معتداً به، كما أنه استند إىل كتاب 
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الم ابن مزاحم حول سلوك اإلمام يف احلرب عند لقاء كلّ عدو، وبالتايل رأى ك
  . أنه حسب هذا الكالم ال ترد مؤاخذةٌ على رأي اإلمامية

طرح أيضاً  )تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة اإلمامية(ويف مقالة 
ن اإلمام الغائب رؤيتني خمتلفتني لإلمامية، ونوه على أنّ الشيخ املفيد يعتقد بكو

ال يغير شيئاً من شؤون املذهب ويف احلني ذاته أشار إىل أنّ متزعمي املذهب 
كانوا حباجة إىل اتباع أساليب بديلة إلدارة شؤون اتمع إبان عصر الغيبة، 

وعلى هذا . كما أكّد على أنّ عصر آل بويه كان مرحلةً لتجاوز هذه املشكلة
قة اليت اتبعها بعض الشيعة ملواجهة هذه املعضلة األساس اعترب أنّ الطري

  : تتعارض مع الرأي الذي تبنته األغلبية، حيث قال

من احملتمل أنّ فقهاء اإلمامية أدركوا استحالة تعليق اجلهاد بكلّ أنواعه (
لو أرادوا حلكومة آل بويه أن تبقى على صدر السلطة، ومن احملتمل أن يكون 

ألوىل التغيريات األساسية اليت طرأت على نظرية  هذا اإلدراك هو املصدر
املتقدمني يف جمال اجلهاد، وهي التغيريات اليت طرحت بواسطة الشيخ الطوسي 
الذي يعتر أكرب فقهاء اإلمامية يف تلك اآلونة، إذ أجاز اجلهاد الدفاعي يف زمن 

ع األحوال هو أمر ممدوح يف مجي )الرباط(الغيبة؛ لذا فإنّ الدفاع عن احلدود 
سواٌء كان اإلمام حاضراً أم غائباً وبالتايل فمن ينذر البقاء يف احلدود جيب 

وذكر بعد ذلك أنّ فقهاء الشيعة يف العهد . )عليه أداء نذره واملرابطة هناك
اإليلخاين وعلى رأسهم جنم الدين احللّي وابن مطهر احللّي قد طرحوا آراءهم 

بىن الشيخ الطوسي؛ ومن مثّ أشار إىل فيما يتعلّق باجلهاد على أساس م
تناقضات مزعومة يف سلوك علماء اإلمامية إبان عهد الشاه إمساعيل الصفوي 
ووزارة عباس مريزا القاجاري، وقال إنّ العلماء مل يتفاعلوا مع حكومة الشاه 
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إمساعيل، وحتى حبار األنوار الذي دون يف تلك اآلونة كان ذريعةً لتهرب مؤلّفه 
وقال إنّ علماء الشيعة قد تفاعلوا مع القاجاريني . ا يطلبه منه النظام احلاكممم

مما جعلهم يدونون كتباً حول اجلهاد، لذا اعترب أنّ هذا األمر جيسد اختالفاً 
صرحياً يف مواقف رموز الشيعة وبالتايل فهو تناقض .  

 :اخلالف بني األئّمة وأصحاهبم : البعد الثاين

 إىل العالقة بني اإلمام زين العابدين  تور كوهلربغالدكتطرق 
 )زين العابدين(واملختار بن أيب عبيد الثقفي يف املقالة اليت دوا حتت عنوان 

عالقة علي (: وزعم أنّ اإلمام مل يكن جيرؤ على معارضة املختار، حيث قال
علي بن بن احلسني مع املختار كانت متوترةً وعندما أرسل األخري هديةً ل

احلسني رفضها يف بادئ األمر لكنه مل يكن جيرؤ على إرجاعها، ولكن بعد 
... وفاته أهداها إىل عبد امللك وهو أيضاً مل يقبلها وقال له احتفظ ا لنفسك

  . )وهناك أخبار تفيد بأنّ علي بن احلسني كان يلعن املختار علناً

مع بعض  أي اإلمام أشار إىل اختالف ر )اإلمام الباقر(ويف مقالة 
األصحاب وادعى أنه كان يعارض اجتهادهم واستنباطام، واعترب أنّ هذا 

وقد ادعى هذا املستشرق أنّ املتعلّم . األمر يتناىف مع املشهور بني الشيعة
هو من يتلقّى املعارف منه دون أن يسأله عنها  الناجح برأي اإلمام الباقر 
مدعاه هذا أشار إىل تأنيبه زرارة بن أعني وحممد بن  ويبقى ملتزماً ا، ولتأييد

مستقلّة الطيار اللذين أرادا طرح رؤى شخصية .  
مل يذكر أدلّةً على ما ادعاه، لكنه يف  كوهلربغومن اجلدير بالذكر هنا أنّ 

حتدث  )اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة(املقالة اليت دوا حتت عنوان 
تفصيل وادعى نفس األمر يف عهد األئمة الذين تلوا اإلمام عن ذلك بال
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هل أنّ : يطرح السؤال التايل هنا ال بد وأن(: ، وطرح السؤال التايلالباقر
مهمة التالمذة الذين أعرضوا عن املرجعية كانت مقتصرةً على حفظ روايات 

بعد ذلك تطرق إىل و )األئمة وتبليغها أو أنهم كانوا ميثّلون دور املرجع أيضاً؟
بوجوب قبول كلّ ما روي عنهم من  آراء األصحاب مقابل أوامر األئمة 

كالمٍ، وأكّد على أنّ اإلمام عندما يكون حاضراً فإنّ كالمه هو فصل اخلطاب 
 وضمن طيات حبثه أشار إىل تكليف األئمة . لكونه املرجع الشرعي لألمة

ناس طبقاً للمدرسة اإلمامية، كالراوي بعض أصحام لإلجابة عما يطرحه ال
  . املعروف أبان بن تغلب

ومن مزاعمه اليت طرحها هنا أنّ اإلمام كان يفرض مرجعيته على 
أصحابه، لكنه خالفاً ملا زعم فقد اضطر ألن يذكر مثاالً يثبت أنّ اإلمام يقبل 

عتقدات أو إنّ ما يرفضه اإلمام هو كلّ احنراف يف امل(: آراء أصحابه، حيث قال
املسائل األساسية الثابتة، ولكن كلّ تلك املالحظات العملية مل جتعل أتباعه 

فعندما . يعرضون عنه أو خيالفونه، ومن الشواهد على ذلك آراء مؤمن الطاق
اطّلع اإلمام الصادق على اآلراء املستقلّة واملنهج الكالمي لتلميذه املعروف 

اليت طرحها مؤمن (لى هذه اآلراء الكالمية مؤمن الطاق، قال لو أنين أوافق ع
لضللت، كما أنّ التربؤ منها يصعب علي، وكذلك عددنا قليلٌ  )الطاق وأتباعه
نا كثريل . وعدونعمةً متكّن اإلمام من حتم لذا فإنّ الرباءة من هذه اآلراء تعد

   .)مصاعبها، وقد كان مؤمن الطاق وزرارة ومن شاكلهما أهالً لتحملها

مل (: وبعد ذلك حتدث عن واقع علماء الشيعة اإلمامية املتأخرين وقال
يكن يرق هلم تقبل النقد احلاد الذي كان يصدر من األئمة جتاه بعض الشيعة 

، مثّ تطرق إىل الروايات اليت )األوائل، لذلك حاولوا تربير ذلك بأنه كان تقيةً
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ع زرارة ألجل احلفاظ على م نقلت طريقة تعامل اإلمام جعفر الصادق 
حياته واعترب أنّ الفراغ الذي حصل بعد رحيل بعض الشخصيات البارزة 

بن مسلم جعل الشيعة فيما بعد يذعنون ملرجعية األئمة اكزرارة وحممد 
التاسع امليالدي، انتهى دور / يف بداية القرن الثالث اهلجري (: وحدهم، إذ قال

على االعترض مقابل اإلمام حول املسائل  األصحاب الذين كانت هلم اجلرأة
املتفق عليها، ولربما يرجع السبب يف ذلك إىل مكانة اإلمام الراسخة حسب 
النظرية األساسية لإلمامية، مما أدى إىل أن تصبح مرجعية األئمة الالحقني أمتّ 

  . )يممقارنةً مع مرجعية السابقني هلم، وبالتايل تلقّاها اتمع الشيعي بالتسل

وضمن حديثه عن ميزات األئمة املتأخرين أكّد على أنّ ابتعادهم عن 
جمتمع الشيعة الذي اتسعت رقعته اجلغرافية قد أسفر عن حرية العلماء وال 
 ما رواة احلديث وأصحاب املصادر احلديثية، دون احلاجة إىل اكتسابٍ إذنسي

تيجيتهم بشكلٍ ملحوظ، حيث يف ذلك مما حدا باألئمة ألن يغيروا من استرا
قلّة التواصل بني اإلمام وأتباعه مع تزايد أعداد الشيعة  لقد تزامنت(: قال

واتساع الرقعة اجلغرافية اليت يقطنوا، لذلك مل تقتصر مراكز التشيع حينها على 
املدينة والكوفة كما كان عليه احلال يف عهد اإلمامني الباقر والصادق، ففي 

التاسع امليالدي ازدهرت مراكز جديدة يف قم / رة الثالث اهلجري باكورة الق
وبغداد، وهذا الواقع قد زاد من مصاعب ارتباط الشيعة بإمامهم ومن الطبيعي 

  . )أنه أصبح سبباً لترسيخ أُسس القيادة احمللّية

ورأى أنّ منظومة الوكالة الشيعية آنذاك كانت تربيراً من قبل املتأخرين، 
السي يعتقد (: يتطرق إىل هذا املوضوع ومر عليه مرور الكرام، وقال لكنه مل

وعلى أي . أنّ األئمة عينوا وكالًء عنهم للتصدي إىل األمور يف خمتلف املناطق
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حالٍ فإنّ سعة نطاق هذه الوكالة هي أمر حباجة إىل حبث وحتليلٍ، وهناك 
اء اإلمامية املتأخرين مفادها فرضيةٌ أساسيةٌ وواضحةٌ قد طرحت من قبل علم

  . )أنّ األئمة قد أيدوا كلّ ما قام به تالمذم يف عصر ما قبل الغيبة

ويف السياق ذاته نوه على أنّ األشعري كان يتفرد باتخاذ القرارات 
 لتحديد ما إن كانت معتقدات البعض صحيحةً أو ال دون أن ينتابه أدىن شك

قامٍ خمتص باإلمام، كما زعم هذا املستشرق أنّ يف عدم مصداقية تصديه مل
اتخاذ هذا املوقف وما شاكله من مواقف يف مقابل اإلمام قد انعكست فاعليته 

احلصيلة احملتملة هلذه املعلومات اليت كانت (: فيما بعد يف فكر الشيعة؛ وقال
تهي أنّ مكانة الزعيم الديين يف الفتر تطرح بشكلٍ مشت ة األخرية بكلّ تأكيد

اليت سبقت عصر الغيبة مل تكن نفس مكانته يف القرن الذي يلي الغيبة مباشرةً، 
ويف احلقيقة قد ساعد على هذا األمر أنّ األئمة الالحقني كانوا عاجزين متاماً 
عن فرض مرجعيتهم ولكن املثري للعجب هو أنّ هذا العجز كان ناجعاً للمجتمع 

األساس، فور حدوث الغيبة فإنّ السنة العملية وعلى هذا . على املدى البعيد
لالرتباط بالعلماء واليت أقرها اإلمام أصبحت متعارفةً ويسريةً أثناء هذه 

  . )الغيبة

يرى أنّ سرية علماء اإلمامية  الدكتور كوهلربغكما نالحظ فيما ذكر، ف
ية أهداف كانت تتعارض مع آراء األئمة رغم أنه اعترب هذا التعارض مفيداً لتلب

  . األئمة املتأخرين

ويف موضعٍ آخر نقل أقواالً خمتلفةً حول استشهاد اإلمام موسى 
وذكر االختالف املوجود بني آراء الشيعة والسنة على هذا  الكاظم

لو كان اإلمام (: الصعيد، وبالتايل أثار شبهةً كالميةً حول آراء الشيعة، فقال
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نه سيقتل لكنه ال يتخذ أي إجراٍء للحيلولة يعلم بكلّ شيٍء ويعرف املستقبل وأ
، وبعد أن ذكر )دون ذلك، فهل حينئذ ميكن القول بأنه قد أعان على نفسه؟

أقواالً على أساس رواية من الكايف، ادعى أنّ اإلمام كان خميراً بني عذاب 
نفسه وعذاب جمتمعه، ورأى أنّ زجه بالسجن كان نتيجةً مباشرةً لسوء سلوك 

  . اتمع الشيعي

 

 :اخلالف بني األئّمة : البعد الثالث

جنده يوهم املخاطب بأنّ  كوهلربغ الدكتور إيتانيف العديد من مقاالت 
األئمة كانوا يتعاملون مع بعضهم وكأنهم خمتلفون ويعترب التقية أبرز دليلٍ على 

اإلمامية حول  آراٌء للشيعة(هذا االختالف، ويف املقالة اليت دوا حتت عنوان 
ا كحجر بن عدي  ادعى عدم التزام بعض أصحاب اإلمام علي  )التقية

. وعمرو بن محق اخلزاعي وغريمها، كذلك اعترب واقعة كربالء مثاالً آخر هلا
أشار إىل التزام األئمة ا، حيث  ويف مقالته حول اإلمام  زين العابدين 
م بين أمية وآل الزبري مستدالً على ذلك ذكر عالقته احلسنة مع املخالفني وحكّا

بشواهد نقلها عن أهل السنة تتناىف مع ما قاله الشيعة من أنّ أفعال اإلمام كان 
  . تقيةً؛ وقد حتدثنا عن هذا األمر يف املباحث السابقة

اإلمام الباقر حذا حذو (: وقال يف مقالة له حول اإلمام حممد الباقر 
صمت دون أن يساند احلركات اليت انطلقت ضد والده والتزم جانب ال

: ، كما قال يف املقالة اليت دوا حول اإلمام موسى الكاظم )األمويني
وج نفس منهج والده ... اإلمام موسى الكاظم بقي ملتزماً بسياسة الصمت(

  . )يف نشر معتقدات التشيع وأصوله بني تالمذته
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 :لسّنة اخلالف بني الشيعة وا: البعد الرابع

مسألة اخلالف بني الشيعة والسنة هي من احملاور األخرى اليت سلّط 
 ناته تنمالضوء عليها هذا املستشرق اليهودي، وهناك العديد من األمثلة يف مدو
عن استغراقه يف هذه املسألة، ففي املقالة اليت ألّفها حول اجلهاد حتت عنوان 

تطرق إىل االختالف  )اإلمامية تكامل نظرية اجلهاد يف معتقدات الشيعة(
وقال إنّ الشيعة  )أهل البغي(املوجود بني الشيعة والسنة بالنسبة إىل مفهوم 

يرون األولوية تكون لقتال البغاة ومن مثّ الكفّار واعترب أنّ أهل البغي هم 
املتطرفون من أهل السنة الذين يعتدون على الشيعة؛ وبعد ذكر أمثلةً يف هذا 

، ا يف ذلك خروج بعض الصحابة مع أهل البغي ضد اإلمام علي الصدد ومب
ويف املقدمة اليت ساقها هلذا املوضوع أكّد بشكلٍ كبريٍ على اخلالفات املوجودة 

  . بني املذهبني وتوسع فيها أكثر مما هو مقتضى البحث العلمي

استشهد  )نظرية املوافاة يف عقائد املسلمني(ويف املقالة اليت حتمل عنوان 
ومبا فيها رأي الشيخ املفيد الذي  )املوافاة(بآراء العلماء املسلمني حول مسألة 

   .)١(رأى كفر اخللفاء على أساس هذا املبدأ

                                                             
(1  ) For radical Imami Shi'ite proponents of the muwafdt II doctrine, its 

bearing on the subject of apostasy was particularly felicitous: their belief 

in the apostasy of virtually the entire Sahaba (Companions of the 
Prophet), when coupled with muwafat II, must lead to the conclusion that 

these Companions were never true believers. (Muwafat I would of course 
have led to the same conclusion, but was never maintained by Imami 

Shi'ites.) Traditions describing the Sahaba as having committed apostasy 
after the Prophet's death simply refer to the fact that they chose this 

particular time to reveal their true colours. 
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فهي األخرى قد سلّط  )الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث(وأما مقالة 
مية الضوء فيها على اخلالفات بني الشيعة والسنة وأكّد على إخالص اإلما

لألئمة وعدم واعترافهم بأعدائهم وبراءم ممن كان مسؤوالً عن حرمان اإلمام 
 علي هم مذنبون وكفّارنظرية (: وقالـ  حسب زعمهـ  من اخلالفة ألن

الرباءة هلا معىن واسعاً من الناحية الدينية، فهي تعين أنّ الصحابة من أهل 
، ويف سياق )م آمثون، بل وحتى كفّارالسنة الذين عاصروا العصر الذهيب لإلسال

كالمه قارن الصحابة مع اليهود والنصارى على أساس الرؤية الشيعية وادعى 
من ناحية فإنه من الصعب للغاية اعتبار أهل السنة كفّاراً كاليهود ... (: قائالً

ن والنصارى، ولكن من ناحية أخرى مبا أنهم ال يعتقدون باألئمة، لذلك ال ميك
هذه املشكلة ميكن حلّها عرب تقسيم الناس إىل ثالث . اعتبارهم مؤمنني

  . )املؤمنون واملسلمون والكفّار: طوائف، هي

ذكر أنّ مؤلّفي أهل السنة كانوا حياولون إضعاف  )اإلمام الباقر(ويف مقالة 
الكتاب السنة بشكلٍ عام يعتربون اإلمام (: ، وقالشأن اإلمام الباقر 

قر بأنه راوياً موثّقاً رغم أنهم يقدحون به أحياناً ألنه نقل عن صحابة مل البا
  . )...يرهم

  

 :االفرتاض املسبق -ج

هي  كوهلربغ الدكتور إيتانمن املؤاخذات اليت تطرح على مضامني آثار 
قيامه يف أحيان كثرية باستباق النتائج وطرحه فرضيات ال تستند إىل أُسسٍ 

ر التشيع، وأحد أبرز اجلوانب اليت يتجسد فيهاهذا التوجه علمية حول فك
وميكن . بشكلٍ كبريٍ هو عدم اكتراثه مبكانة اإلمام ومسرية تطور التشيع
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  : تلخيص رؤيته على هذا الصعيد يف املسائل التالية

 :الرؤية السلبية جتاه األئّمة : املسألة األوىل

تطغى عليه رؤيةٌ  كوهلربغ ور إيتانالدكتإنّ التراث التحليلي الذي خلّفه 
منحازةٌ، فرؤيته سلبيةٌ بالنسبة إىل املكانة املثلى لإلمام وبالتايل اعترب أنه ال 
خيتلف عن اآلخرين يف مجيع املعارف الدينية، وعلى الرغم من اعترافه 
بأفضليتهم على أساس آراء أصحام لكنه مع ذلك يرى أنّ هذه األفضلية مل 

بالكامل، فهو يعتقد أنّ أحداً مل يتطرق إىل دراسة وحتليل هذه  تكن حمرزةً
ولو تتبعنا . األفضلية بشكلٍ واقعي بل اكتفي يف هذا الصدد مبا ذكره التأريخ

لوجدنا نتائج هذه الرؤية بكلّ  )اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة(مقالته 
يت طرحها يف جمال وضوحٍ، حيث جتلّت يف معظم األحيان ضمن حبوثه ال

  . اخلالفات الدينية بني األئمة وأصحام
ومن اآلثار اليت تترتب على هذه الرؤية هي تصور القارئ أنّ املسلك 
الفكري للشيعة هو مسلك متضارب لكون الباحث ال ينظر إىل التشيع بصفته 

منتجة ها الشي ظلّ أعمال الضوء يف الديين، بل يسلّط عليها للفكر مدرسةعة وكأن
 واحدة تأرخيية كات فئوية وأحياناً ينظر من زاويةشخصيةٌ وحتر اجتهادات
بغض النظر عن الزوايا األخرى، وبعبارة أخرى فإنّ هذا املستشرق بدل أن 
 تمع اكتفى برؤيةخيوض يف غمار معرفة واقع الفكر الشيعي يف رحاب ا

وحتى عندما ساق بعض الروايات . امةتأرخيية حبتة وهي يف احلني ذاته غري ت
  . يف حبوثه فإنه قرا مع مسائل أخرى بغية إثبات مدعاه بأي شكلٍ كان

 :تصوير املنظومة الفكرية للشيعة بأّهنا مشّتتة :  املسألة الثانية

يتبنى رؤيةً هدامةً حنو مدرسة أهل  الدكتور كوهلربغذكرنا فيما سبق أنّ 
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يوهم القارئ بأنّ املنظومة الفكرية هلذه املدرسة  وحياول أن البيت 
الفكرية مشتتةٌ، وسنذكر هنا بعض األمثلة اليت تعكس آراءه حول نشأة التشيع 

  . وتنامي متبنياته الفكرية
فهو يرى أنّ التشيع عبارةٌ عن تيارٍ منشؤه األحداث التأرخيية وأنّ 

أت على مر الزمان وحتولت خلفيته السياسية ترتكز على الصراعات اليت طر
الشيعة األوائل يف (إىل مسائل علمية فيما بعد، وقد طبق هذه الرؤية يف مقالته 

وأشار إىل مساعي الشيعة للسيطرة على السلطة طوال  )التأريخ والبحوث
 ق إىل املوضوع بالتفصيل واكتفى بذكر تعريفه مل يتطرالتأريخ اإلسالمي إال أن

منذ باكورة العصر اإلسالمي ظهرت العديد من احلركات اليت (: كلّي، حيث قال
تدعي أنها جتسد الروح احلقيقية لإلسالم األصيل، ولكن املذهب السني هو 
الذي سيطر على زمام األمور يف اية املطاف وبالتايل فإنّ التيار املنافس مل 

نطاقٍ واسعٍ، يتواىن حلظةً عن السعي الستقطاب قلوب املؤمنني حنوه على 
شيعة (فمصطلح . وبالطبع فإنّ التيار املنافس هنا بشكلٍ عام يتمثّل بالشيعة

يف عهد  )علي ةل مرار املعارض الذي ظهر ألوهلذا التي هو عنوانٌ مقتضب
خالفة اإلمام علي بن أيب طالب لتمييز أتباعه عن أتباع اخلليفة الثالث املقتول 

  . مانوالذين عرفوا بشيعة عث

ومع ذلك فإنّ مصطلح الشيعة أصبح يطلق مبعناه الشامل على الفئة اليت 
تعتقد بأنّ السلطة الشرعية تقتصر على أهل بيت النيب، ولكن هذا املعىن 

لقد نشأ ... الشامل قد أدى إىل ظهور العديد من الفرق واجلماعات املشتتة
هلجري وقعت يف القرن األول االتيار الشيعي بشكلٍ أساسي إثر األحداث اليت 

ويف . )املصريية يف اإلسالم، أال وهي خالفة النيب وهو ذو صلة بأكثر القضايا
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 اإلمام زين العابدين اإلمامية يف عهد املقالة ذاا وضح كيف تغيرت وجهة
ووضح كيف اختلفت املواقف السياسية للشيعة مقارنةً مع مواقف سائر 

االبن الذي خلف اإلمام احلسني واملعروف (: يث قالاحلركات السياسية، ح
بزين العابدين رجع إىل املدينة وبدأ مع أتباعه عهداً من القعود عن اجلهاد، فقد 
كانوا يرجحون انتظار أنّ اهللا تعاىل هو الذي سيعين زمناً لتحقّق األهداف 

شرة للحصول فقد نأى اإلمام زين العابدين بنفسه عن الصراعات املبا. املنشودة
على سلطة سياسية وعمل على إيصال رسالته عن طريق توسيع نطاق تبليغه 
 الديين؛ وعلى هذا األساس وضع دعائم نشر الفكر اإلمامي بصفته حركة

  . )ختتلف عن غريها

فهو  )آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية(أما املقالة اليت دوا حتت عنوان 
وفيما بعد  )تقية(كان يسمى  زين العابدين يعتقد بأنّ سكوت اإلمام 

كان  اعترب هذا السكوت من عالمات اإلميان، ورأى أنّ اإلمام حممد الباقر 
أهم هذه (: أول من نظّم األطر الفكرية للشيعة بشكلٍ منهجي، حيث قال

النظريات هي االعتقاد بانتقال اإلمامة من اإلمام السابق إىل الالحق، وهذا 
تقال كان بأمرٍ إهلي ونص صريحٍ من قبل النيب قد ذكرت فيه أمساؤهم، االن

وهكذا يواصل حديثه ويذكر . )وطبق هذا النص قام كلّ إمامٍ بتعيني من خيلفه
 بعض القضايا األخرى املرتبطة ذا املوضوع واليت ادعى فيها أنّ األئمة 

وب االلتزام بالتقية عند وضعوها، ومبا فيها أصل الرباءة من األعداء ووج
مقتضى الضرورة للحفاظ على النفس ووجوب كون اإلمام من أبناء فاطمة 

  . واتصافه بعلمٍ خاص الزهراء 

نالحظه  )لدى الشيعة االثين عشرية" حمدث"مصطلح (وأما يف مقالته 
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من  يكرر كالمه يف إطارٍ خمتلف حبيث تناول موضوع مرجعية األئمة 
املرجعية العلمية الدينية هي املسألة األساسية اليت متيز (: كرية كما يليزوايا ف

اإلسالم السني عن اإلسالم الشيعي، يف حني أنّ أول هوة حدثت يف اتمع 
اإلسالمي كانت أسباا سياسيةً ولكن بالتدريج متخضت عنها عوامل دينيةٌ 

املوقف األساسي للشيعة يف تلك  .واعقاديةٌ يف العالقات املتوترة بني الطرفني
العالقات اجلدلية هو منح املرجعية املطلقة لألئمة بعد وفاة النيب دون االكتراث 

  . )بإمجاع العلماء أو األمة

وحينما قام بدراسة وحتليل نظرية الشيعة حول اإلمامة تناول أطراف 
 تثبت دون أن يشري إىل سندية الروايات اليت احلديث عن علم األئمة 

بعد أن اتسعت نظرية الشيعة حول اإلمامة يف القرنني (: هذه احلقيقة، إذ قال
الثامن والتاسع امليالديني، اقتضت الضرورة طرح / الثاين والثالث اهلجريني 

تعريف أكثر دقّة لقضية كفاءة األئمة بأنهم هداة البشرية حنو احلقيقة، وترتب 
بت امتالكهم علماً حقيقياً مطلقاً يف مجيع على ذلك رواج األحاديث اليت تث

  . )ااالت

ومبا فيها  ومن مثّ تطرق إىل احلديث عن كيفية انتقال علوم األئمة 
ألنه أساس  اإلهلام واعترب هذا األمر من املسلّمات لدى أتباع أهل البيت 

 الوالية هلم، واعترب أنّ هذه الرؤية قد متخض عنها حدوث مشاكل للشيعة
لكوم اضطروا إلجياد تربيرات هلا؛ لذلك قام بالتشكيك ا وحاول إثبات 

يرجع يف األساس إىل " حمدث"مصطلح (: أنها غري ثابتة يف القرآن الكرمي قائالً
َك " )سورة احلج( ٢٢من السورة  ٥٢القراءة الشيعية لآلية  ِ ن َقبل َوَما َارَسْلنا مِ

ِيٍّ َو  ن َرُسوٍل َو ال َنب ٍث مِ ث"فعبارة  "ال ُحمَدَّ هي إضافةٌ غري موجودة " وال حمدَّ
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يف النص القرآين العثماين املعترب، ومع ذلك فإنّ قدم هذه القراءة يعود إىل 
  . )نسخة عبد اهللا بن عباس

نسب نظرية التشيع إىل هشام  )من اإلمامية إىل االثين عشرية(ويف مقالة 
ه املستشرق ماديلونغ يف دراساته، كما بن احلكم مستنداً يف ذلك إىل ما طرح

ارتكز على بعض األخبار املنقولة يف كتب امللل والنحل وجانبٍ من التراث 
العلمي احلديثي الشيعي فادعى أنّ نظرية اإلمامية االثين عشرية قد ظهرت يف 
العصور املتأخرة عن صدر اإلسالم ويعود تأرخيها إىل القرن الرابع اهلجري، 

العتقاد بوجود منقذ للبشرية يعيش بعيداً عن األنظار هو حصيلة ورأى أنّ ا
تيارٍ فكري حر تشعبت فروعه يف تعاليم اإلمامية، وقد ذكرنا أمثلةً على هذا 

  : من كالمه اًاألمر يف املباحث السابقة ونذكر هنا مثاالً آخر

ثين من احملتمل أنّ عدم ذكر املعتقدات اخلاصة للشيعة اإلمامية اال(
عشرية يف هذه املصادر يدلّ على أنها مل تكن قد طرحت بعد يف تلك اآلونة، 
وعلى أي حالٍ فإنّ األوضاع تغيرت بسرعة ألنّ علي بن إبراهيم القمي 

نقل يف تفسريه حديث اخلضر الذي تضمن  )م٩١٩/  ـه٣٠٧املتوفّى سنة (
ل يف كتاب أصول الكايف ة هذا التحوووبلغت ذر. أمساء األئمة االثين عشر

/  ـه٣٢٩املتوفّى سنة (الذي ألّفه الشيخ أبو جعفر حممد بن يعقوب الكليين 
وبعد أُفول سلطة أُحادية مقتدرة ومستبدة فسح اال لتيارٍ أكثر ... )م٩٤١

حترراً، ويشهد على ذلك ازدهار تعاليم الشيعة ومعتقدام، أما السبب يف نشأة 
فيحتمل أن يرجع إىل انزواء اإلمام احلي عن الناس وبقائه مستوراً  هذا التيار

بصفته منقذ هلم، فهذ األقلّية قد  عنهم لتتبلور فيه مجيع آمال وطموحات األقلّية
مديدة ةالشيعة األوائل يف التأريخ (وضمن مقالة . )عانت الويالت ملد
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يف أوائل (:  عشرية بقولهذكر النتيجة اليت أراد إثباا حول االثين )والبحوث
العاشر امليالدي استقر عدد األئمة على اثين عشر / القرن الرابع اهلجري 

  . )فاشتهر اإلمامية إثر ذلك باالثين عشرية

إذن، هذه الشواهد وما شاكلها هي نتائج توصل إليها املستشرق اليهودي 
يف مدرسة أهل ، مل تعكس الوجه احلقيقي للمنظومة الفكرية كوهلربغإيتان 

البيت اليت هي منظومةٌ متقومة اُألسس ونابعةٌ من أصولٍ حقيقية، فقد اكتفى 
لٍ مستمريف إطار تغيريٍ وحتو من مقاطع مقتضبة نةمكو بطرح صورة .  

  

 :أساليب البيان )٣

 كوهلربغ الدكتور إيتانحتدثنا يف البحوث اآلنفة عن الطريقة اليت اتبعها 
مع املصادر، كما ذكرنا أساليبه البيانية اليت هي يف الواقع مثار سؤالٍ، يف التعامل 

  : إذ جند يف آثاره املسائل السلبية التالية

 :إثارة الشكوك  -أ

لقد تطرقنا فيما سبق إىل ذكر العديد من األمثلة اليت انعكست فيها 
ند لتسليط الضوء على املسائل اخلالفية ع كوهلربغ الدكتور إيتانمساعي 

  : حديثه عن مدرسة أهل البيت، وفيما يلي نذكر مناذج أخرى

شقيقة اإلمام زين  ضمن حديثه عن قضية زواج السيدة سكينة 
علي بن احلسني مل يبايع عبد اهللا بن الزبري لكنه (: ادعى ما يلي العابدين 

بن رافق شقيقته سكينة بنت احلسني إىل العراق ألجل تزوجيها بشقيق عبد اهللا 
الزبري أي مصعب بن الزبري، وحصل على هدية من عبد اهللا بن الزبري مقدارها 

، فقد ساق هذا الكالم دون أن يوضح سبب هذا الزواج ومل )أربعني ألف دينارٍ
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ويف موضعٍ آخر نراه يشكّك حتى بالشعر . يذكر ما هي اهلدية اليت أشار إليها
 اإلمام زين العابدين  الذي أنشده الشاعر الكبري الفرزدق يف مدح

روي هذا املديح بصيغٍ (: وحبضور هشام بن عبد امللك بن مروان حينما قال
  . )خمتلفة وقد متّ التشكيك إما ببعضه وإما بأكمله

وأشار أيضاً إىل التعارض املوجود بني الروايات املنقولة حول كون 
... (: اً هلا قائالً، وطرح شبهةً وجوابسلمان حمدثاً وأنه من أهل البيت 

نظراً لكون الشيعة االثين عشرية كانوا يعتقدون بأنّ األئمة وحدهم يتصفون 
ذه اخلصائص، لذا فإنّ نسبتها إىل سلمان قد جعلتهم يواجهون مشاكل 
عقائدية وبالتايل تركّزت جهودهم حللّ مشكلة كون سلمان حمدثاً، ومن مثّ 

وصفت سلمان ذه الصفة أو أنهم فسروها  قاموا بتقومي بعض روايام اليت
ث سلمان أجاب بأنّ رسول . من جديدن حيدفعندما سئل اإلمام الصادق عم

اهللا وعلي مها اللذان حيدثانه، حيث كانا حيدثانه مبا ال حيتمله غريه، فأصبح هو 
ار ال احملدث فقط ألنهما أخرباه أسراراً وعلماً مكنوناً عن اهللا وهذه األسر

  . يطيقها غريه

إذن نستنتج من هذا احلديث أنّ سلمان مل يكن مرتبطاً بامللَك مباشرةً 
وبالتايل فإنّ مقامه أدىن من مقام اإلمام، وقد اتضح هذا األمر بشكلٍ جلي يف 
كالمٍ آخر منسوبٍ إىل اإلمام جعفر الصادق يفيد بأنّ سلمان ينقل عن إمامه 

وحده فقط قادر على أن ينقل عن اهللا ـ  اإلمامـ  ال عن ربه ألنّ حجة اهللا
ويبدو أنّ مفهوم هذا الكالم هو أنّ النقل عن اهللا تعاىل مبعىن النقل عن . مباشرةً

  . امللَك

وأما احللّ الثاين الذي طرح حول هذه املشكلة فهو يف إطار مفهومٍ آخر 
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ور حني ميكن استنباطه من جواب جعفر الصادق عن سؤال احلسن بن منص
قال إنّ ملَكاً كرمياً كان حيدث سلمان، فتعجب السائل وقال إذا كان سلمان 

فأجابه جعفر الصادق حبدة وقال له أقبل على ! كذا، فصاحبه أي شيٍء هو؟
  . )شأنك

الذي وصف به كلٌّ من حممد  )مترئسون(ويف معرض حديثه عن مصطلح 
عفي وشخص خامس مل حيفظ بن مسلم وبريد وزرارة وإمساعيل بن جابر اجل

، فسره بتفسريين )اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة(امسه الراوي يف مقالة 
ومتّ توضيحه هنا  )سونئمتر(املفهوم االنتقادي الذي ذكر فيه (: كما يلي

يضرب جبذوره يف عهد اإلمام الصادق حيث متنى هلم مجيعاً العذاب األبدي، 
لوصفهم حيظى بأمهية ألنّ السبب األساسي إلدانة هذه  واختيار هذا املصطلح

وعلى هذا . اموعة هو إعالم كون املرجعية الدينية تقتصر على اإلمام وحده
األساس فإنّ الذين طرحوا آراًء مستقلّةً وذكروا تأويالت خاصة م يعتربون 

اآلخر هلذه والوجه ... جمرمني ملخالفتهم مرجعية اإلمام وعدم تواضعهم أمامه
ورغم . )املسألة هو أنّ غالبية املترئسني هم من الشيعة اخللّص والفقهاء الكبار

أنه يف اية البحث أرجع القارئ إىل حبار األنوار كي يطّلع على مصطلح 
مترئسني بشكلٍ أفضل، لكن ميكن القول إنه طرح رأيه يف هذا الصدد بشكلٍ 

  . حاذقٍ ضمن طيات كالمه

شكّك مبصداقية األخبار  )اإلمام الباقر(ة اليت دوا حتت عنوان ويف املقال
حسب إحدى الروايات فإنه (: اليت نقلت حول حضوره يف واقعة كربالء، وقال
  . )كان قادراً على تذكّر اليوم الذي قتل فيه احلسني

هذا فضالً عن موارد عديدة أخرى حول تشكيكه بالكثري من تراث 
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يث ذكرنا أمثلةً على هذا الصعيد يف الفصل السابق ومبا يف الشيعة ومعتقدام ح
ذلك تشكيكه باألئمة االثين عشر وبأصل املذهب حينما شبهه باألديان 
والفرق األخرى وزعم أنّ الشيعة حذو حذوهم واعتنقوا نفس أفكارهم، وال 

  . )من اإلمامية إىل االثين عشرية(سيما يف مقالته الشهرية 

 :بيان املوضوع الغموض يف  -ب

إضافةً إىل انتهاجه أسلوب التشكيك مبذهب اإلمامية، فإنّ آثار 
تزخر باملواضيع الغامضة اليت مل يوضح فيها املسائل  كوهلربغاملستشرق إيتان 

للقارئ كما تقتضيه أُسس البحث العلمي السليم، وفيما يلي نذكر بعض حماور 
  : هذا الغموض

 :فردات الغموض يف امل: املحور األّول

بعض املفردات يف عناوين بعض مؤلّفاته  الدكتور كوهلربغلقد استخدم 
ويف نصوصه ضمن بيانه آراء اآلخرين وشرح كالمهم وساق حبثه على أساسها 
لكنه مل يوضح املقصود منها، وبغض النظر عن أنه مل يذكر مرجع اقتباسها 

أمهيةً هنا هو عدم بياا  أحياناً وأحياناً أخرى ذكره بشكلٍ جمملٍ، فاألكثر
ومن املفردات اليت تكررت كثرياً هي . بشكلٍ واضحٍ حبيث انتاا الغموض

اليت تعين بعض أو أغلب، إذ جندها يف عناوين عدد من  )some(كلمة 
  : مقاالته، ومنها

 .Some Shii Views of the Antediluvian World ـ
 .Some Imami Shii Interpretation of Umayyad History ـ
 .Some Zaydi Views on the Companions of the Prophet ـ
 . some Imami-shii Views on Taqiyya ـ
 .Some Notes on the Imamite Attitude to the Quran ـ
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كما جند هذه الكلمة أيضاً يف نصوص املقاالت املذكورة أعاله وغريها، 
ري به أن يوضح املقصود منها، وحسب مقتضيات البحث العلمي كان من احل

ذكرت لوالدته أمساء عديدة، (: )زين العابدين(كتب يف مقالة املثال فعلى سبيل 
وقال البعض إنها أم ولد وأصلها من . منها برة وغزالة وجيدة، وقيل غري ذلك

سجستان يف حني أنّ بعض روايات الشيعة تشري إىل أنها ابنة آخر امللوك 
وامسها بالفارسية هو جهان شاه أو شهربانو أو " يزدجرد الثالث"الساسانيني 

يعتقد البعض أنها رمت بنفسها بنهر الفرات، بينما يرى . شهربانويه أو شاه زنان
  . )اآلخر أنها كانت مع سبايا كربالء البعض

هي  )اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة(واملقالة اليت عنوا بـ 
احلقيقة هي أنّ بعض الرواد (: نفس هذا الغموض، فقد قال األخرى يكتنفها

من الشيعة األوائل مل يتقبلوا أفضلية األئمة يف مجيع ااالت، وكذلك فإنهم 
  . )كانوا تلقائياً يعارضون اُألسر احلاكمة

قام بعض ـ  احلسن العسكريـ  يف عهد اإلمام احلادي عشر(: وقال أيضاً
بقطع ارتباطهم مع الشيعي املغايل أيب حممد الشريعي الذي كبار الشيعة اإلمامية 
  . )ادعى أنه وكيل اإلمام

ونذكر فيما يلي أمثلةً على هذه املفردات الغامضة يف كالمه بنقل نصوصٍ 
  : )نظرية املوافاة يف عقائد املسلمني(باللغة اإلجنليزية من مقالته 

 The earliest groups to have espoused muwiifiil were in all ـ
likelihood some Kharijite subsects  

 The Muwāfāt doctrine was cited by some Ash'arites as aـ
reason for….  

 There is no reason why an infidel should not, at someـ
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point in his life, apprehend these truths. 
 The earliest groups to have espoused muwiifiil were in allـ

likelihood some Kharijite subsects. 

  

 الغموض يف املفاهيم : املحور الثاين

مل يقتصر الغموض على استخدام مفردات غري معروفة الداللة، بل إنّ 
كانت غامضةً أيضاً حيث  الدكتور كوهلربغبعض املفاهيم اليت حتدث عنها 

ن حينما حتدث ع )الشيعة األوائل(ثه حول نلمس منها وجهني، ومثال ذلك حب
  .مسرية تطور التشيع

بعد أن ذكر  )لدى الشيعة االثين عشرية" حمدث"مصطلح (ففي مقالة 
الروايات املختلف فيها حول تعليم مفهوم حمدثني للحكم بن عتيبة، تطرق إىل 

مام لزرارة تأنيب اإلمام حلمران بسبب نشره هذا املفهوم، وكذلك ذكر أمر اإل
بتعليم احلكم بن عتيبة معارف الدين، إال أنه مل يذكر نتيجة البحث وأبقى 

هذه الروايات املتعارضة تشري إىل التعامل املزدوج (: مفهومه مبتوراً، حيث قال
للشيعة مع احلَكَم إذ إننا نلمس هذا النوع من التعامل يف خمتلف كتب الرجال 

رجال أبو عمرو حممد بن عمر الكشي املعاصر فعامل ال. الذين حتدثوا حوله
للقرن الرابع اهلجري نقل عبارات عن اإلمامني اخلامس والسادس تنتقص من 

ة، بينما أبو فقهاء العامة أو أنه من املرجئ احلَكَم، حيث أخرب بأنه سني من
من و. يعتقد بأنه زيدي بتري )م١٠٦٧/  ـه٤٦٠املتوفّى سنة (جعفر الطوسي 

ناحية أخرى فقد نقل شرف الدين املوسوي أقواالً من مصادر أهل السنة 
  . )تثبت أنه من الشيعة اإلمامية اخللّص
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كوسيلة  )املسح(حتدث عن مفهوم  )اإلمام والقوى البصرية(ويف مقالة 
، وبالتايل شكّك به وذكر خلفيةً تأرخييةً له لشفاء الناس من قبل األئمة 

إنّ االعتقاد باآلثار السحرية لالستشفاء (: إيضاحات أكثر، فقالدون أن يذكر 
باللّمس أو املسح مل يكن مقتصراً على الشيعة فقط، بل كان شائعاً قبل اإلسالم 

ومن مثّ . )يف اجلزيرة العربية ويف مناطق عديدة من البالد اإلسالمية أيضاً
ية هذا املفهوم واصل كالمه فتحدث عن جانبٍ آخر من الشفاء وذكر خلف
على شفاء  مستدالً بآية من القرآن الكرمي خترب بقدرة عيسى بن مرمي 

يف هذا الصدد، ومن مثّ  الناس وقارا مع ما نقل عن اإلمام علي اهلادي 
ورد يف (: حتدث بشكلٍ غامضٍ عن عقيدة اإلمامية يف هذا اال كما يلي

ى وشفاء اذوم، وحسب أحاديث القرآن قدرة املسيح على منح البصر لألعم
اإلمامية فإنّ عيسى قد وهب هذه القدرة إىل حوارييه، وكذلك فإنّ علماء 

  . اإلمامية يؤكّدون على أنّ قدرة املسيح هذه قد أُعطيت حملمد واألئمة

 ه كان حاضراً عندما أشفى اإلمام العاشر عليينقل هاشم بن زيد أن
فخ يف طريٍ مصنوعٍ من الطني فأصبح طرياً حياً، ون )أكمه(اهلادي رجالً أعمى 

وعندما قال هاشم إنه ال يوجد اختالف بني اإلمام واملسيح، أجابه اإلمام أنا 
يف هذه الرواية اعترب اإلمام واملسيح بأنهما متكافآن، ومع ذلك . منه وهو مني

  . )فإنّ الرؤية السائدة هي أنّ األئمة أفضل من املسيح

 فقد حتدث فيها عن والدة اإلمام السجاد  )زين العابدين(الته أما مق
بشكلٍ غامضٍ وذكر جانباً من الروايات اليت أشارت إىل هويتها ومصريها 
دون أن يقيمها علمياً أو يسلّط الضوء على مفهومها، لذلك ترك البحث مبتوراً 

  . ومبهماً، حيث ذكرنا ذلك يف األمثلة السابقة
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فقد قام بدراسة وحتليل رؤية الشيعة  )الغيبة الكربى(مفهوم  وبالنسبة إىل
هذه النظرية هي (: فقال! األوائل يف هذا الصدد دون أن حيدد معامل هذه الرؤية

  . )اليت متيز الشيعة االثين عشرية عن الشيعة األوائل

تضمنت مبحثاً  )الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث(ومقالته املوسومة بـ 
ل شيوع الغلو بني الشيعة األوائل وذكر أمثلةً له، لكنه مل يوضح ما اكتنف حو

بعض الكيسانية يعتقدون بأنّ خمالفيهم (: البحث من غموضٍ، ومبا يف ذلك قوله
يتهموم بالغلو، كاتهامهم بتأليه حممد بن احلنفية، وهذه العقيدة كانت سائدةً 

إنّ عقيدة الغالة ال . وقد عرفوا بالغالةبني بعض فرق الشيعة األوائل أيضاً 
تقتصر على تأليه األئمة فحسب، بل ذهبوا إىل القول بالتناسخ وإباحة 

  . )احملرمات

اإلمام (يف مقالة  )الكاظم(واملثال اآلخر يف هذا املضمار هو مفهوم 
عن هذا املفهوم دون أن يفصل ما  الدكتور كوهلربغ، فقد حتدث )الكاظم

  . )هو من يلتزم جانب الصمت(: قاليقصده، ف
  

 :االستنتاجات )٤

إنّ كلّ موضوعٍ يطرح للبحث ال بد وأن يتضمن نتيجةً بينةً كي تتضح 
معامله بالكامل ليتسنى للمخاطب تقييمه، وجتدر اإلشارة إىل أنّ استنتاجات 

كانت هادفةً، حيث سنثبت هذا األمر ضمن األمثلة  كوهلربغ الدكتور إيتان
  . يت سنذكرهاال

لو تتبعنا آثار هذا املستشرق لوجدنا أنه مل يعر أمهيةً تذكر للنتائج النهائية 
يف خامتة كلّ موضوعٍ، وبغض النظر عن مقاالته التفصيلية اليت دوا يف 
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املوسوعات، فإنّ سائر مقاالته اليت تضمنت تفاصيل أكثر مل تكن فيها سوى 
راء ومعطيات مقتضبة فحسب دون أن يذكر فيها نتائج ثانوية متثّلت يف ذكر آ

نتائج تكتمل ا عملية البحث العلمي، كما أنّ بعض استنتاجاته قد تضمنت 
  . ادعاءات جديدةً

  : نتائج مبتورةً هي عبارةٌ عن الدكتور كوهلربغواملقاالت اليت ذكر فيها 
  .أبو تراب  -
  .الثناء على األقلّية  -
  .حديث الشيعة  -
  .يف استعمال الشيعة اإلمامية " الرافضة"لح مصط -

وكمثالٍ على استنتاجاته، نذكر النتيجة اليت توصل إليها يف املقالة املعنونة 
والنتيجة هي عدم وجود (: )االستعماالت األوىل ملصطلح االثين عشرية(

شاهد واضحٍ يثبت استخدام مصطلح االثين عشرية يف فترة الغيبة الصغرى، 
ن هيثم إىل الواصلية االثين عشرية من شأنه أن يكون مثاالً على وإرجاع اب

ارتباط أوضاع احلاضر باملاضي، واملعلومات القليلة حول أيب متّام جتعل من 
غري املمكن البت بأنه قد ألّف كتاب امللل والنحل إبان الغيبة الصغرى أو يف 

من خالله تعيني ن عهد متأخرٍ عنها، وكالم املسعودي هو أقدم شاهد ميك
  .تأريخ هذا األمر

يف عهد آل بويه جتاهل العلماء اإلمامية هذا املصطلح إىل حد كبريٍ 
  . ورجحوا استخدام مصطلحٍ أقدم منه، كالشيعة أو اإلمامية

وأما أبو متّام وعبد القاهر البغدادي فهما من مؤلّفي امللل والنحل ومها 
الثين عشرية، إال أنّ الشهرستاين فقط عن ا ليسا من اإلمامية وقد حتدثا
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  .)استخدمه لوصف طائفة من الشيعة اإلمامية

وعلى اخلالف مما ذكر، هناك مباحث مل يذكر فيها استنتاجات، كاملقالة 
، ففي الفصل الثاين الذي )اإلمام والقوى البصرية(اليت دوا حتت عنوان 

ثة مواضيع، هي متكني متحور حول معجزة الرؤية ساق البحث يف إطار ثال
اآلخرين من رؤية الغيب وإبراء األعمى وشفاء املرضى باملسح، لكنه قام 

األمثلة اليت (: بشرح وتفصيل املوضوع الثالث فقط كنتيجة لبحثه، حيث قال
ذكرناها هنا تشري إىل وجود وسائل عديدة اعتمد عليها حممد واألئمة للقيام 

وحده أو مع فعلٍ (الدعاء : لوسائل عبارةٌ عنمبعجزات حول البصر، وهذه ا
، إجبار من جيء باملعجزة ألجله أن يلمسه )لوح(، قراءة نص مقدسٍ )آخر

ةبعها . اإلمام أو يلمس عينيه أو وجهه بقضيبٍ أو برقعٍ خاصات وأشهر طريقة
األئمة هي ملس العني أو الوجه أو مسحهما، وهذه األفعال تغير األوضاع إىل 

  . العكس مما هي عليه، مثالً جتعل األعمى بصرياً والبصري أعمى

إنّ االعتقاد باآلثار السحرية لالستشفاء باللّمس أو املسح مل يكن مقتصراً 
على الشيعة فقط، بل كان شائعاً قبل اإلسالم يف اجلزيرة العربية ويف مناطق 

  .يدة من البالد اإلسالمية أيضاًعد

هذا االعتقاد لدى الشيعة اإلمامية يرتبط بأنواعٍ  ومن اجلدير بالذكر أنّ
خمتلفة من املعجزات، مثالً عندما ولد اإلمام الثاين عشر مسح والده على وجهه 
فنطق، فمحمد واألئمة كانوا يستخدمون املسح لعالج الصم واجلذام وجروح 

  . افّةالرأس وآالمه وإلرجاع اليد املبتورة إىل مكاا وإلحياء األشجار اجل

إنّ النيب واإلمام وحدمها كانا قادرين على القيام باملسح اإلعجازي، لذا 
فإنّ ادعاء غريهم القدرة على ذلك يثبت خداعهم ويفضحهم لعجزهم عن 
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اإلتيان به، مثالً عندما مسع أهل اليمن بأنّ النيب أشفى صبياً بعد أن مسح على 
 مسيلمة الكذّاب لعالجه، فمسح رأسه، ذهبت إحدى النساء بولدها العليل إىل

كما نالحظ يف هذا . )على رأسه لكنه أصبح أصلعاً وبقي الصلع وراثياً يف نسله
النص فإنّ الباحث يشكّك خبلفية االعتقاد باملعجزة وال يذكر من البحث برمته 

  . سوى نتيجة واحدة، ناهيك عن أنه مل يذكر نتيجةً ائيةً يف خامتة هذه املقالة

يتبع  كوهلربغهناك مسألةٌ جديرةٌ باالهتمام، وهي أنّ املستشرق إيتان 
منهجاً فكرياً خاصاً يف مؤلّفاته يروم من ورائه حتقيق أهداف معينة، كإثارة 
الشبهات وتسليط الضوء على اخلالفات الطائفية، كما أنه يوهم املخاطب 

انعكس هذا التوجه وأصحام، وقد  بوجود بعض اخلالفات بني األئمة 
الشخصي حتى يف االستنتاجات اليت ذكرها يف خامتة حبوثه حيث ابتعد عن 

  . مبادئ البحث العلمي املنصف وطرح آراًء هدامةً حول فكر الشيعة اإلمامية

 )أبو بصري وآيات قرآنيةٌ يف حماسن الشيعة(يذكر أنّ آخر أثرٍ نشر له هو 
  . دات الشيعة واستنتاجام من اآليات القرآنيةوقد بالغ فيه بالتشكيك يف معتق

  
***  
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  :كوهلبرغدراسة وتحليل أُسلوب إيتان : أوالً

هو أحد املفكّرين الذين ختصصوا  كوهلربغاملستشرق اليهودي إيتان 
 اهتمامه انصب ة، ولكنّللفرق اإلسالمي بدراسة التأريخ الفكري والعقائدي

 من عمره يف هذا بشكلٍ أساسي ع، حيث أمضى أربعة عقودعلى دراسة التشي
حول الشيعة فاحتلّ مكانةً  خمتلف املواضيع يفاملضمار ودون الكثري من اآلثار 

رفيعةً مل يرق سلّمها أي مستشرقٍ درس التشيع قبله، ناهيك عن أنّ الكثري من 
    .يهالباحثني تأثّروا بكتاباته والعديد منهم ترعرعوا على يد

 -وأما مؤلّفاته فهي حتظى بأمهية من حيث منهجيتها ومضامينها، إال أنها 
ختلو من منهجٍ منتظمٍ واضح املعامل قائمٍ على  - أو معظمها على أقلّ تقديرٍ 

 ه مل يكتف بإجراء دراساتبالرغم من أن أساس معايري وضوابط معتربة
وحتليلها بإسهابٍ أحياناً؛ وعلى هذا  تفصيلية حول املواضيع اهلامة وقام ببياا

معتربة قطعاً بكون بعض نتاجاته العلمية ذات منهجية األساس ال ميكن البت .
فآثاره بشكلٍ عام والتأرخيية الروائية منها بشكلٍ خاص قد اعتمد فيها على 

ام مما متخض عنه انعد )الترابط بني العبارات وتأويلها(منهج الترابط والتأويل 
. االنسجام بني مكونات النص وفقدان النظم والترتيب العلمي املنطقي فيه
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ويقابل هذا املنهج يف البحث العلمي، املنهج املعريف املوثّق الذي يرتكز على 
األخبار واملصادر، وأهم ركنٍ فيه هو وجوب العمل وفق أُسلوبٍ يوجد 

قول إنّ عملية حتقّق وميكن ال. الطمأنينة لدى املخاطب حول موضوع البحث
  : الطمأنينة ترتبط بشكلٍ مباشرٍ بالقضايا التالية

املواضيع املعرفية، من قبيل التوحيد والنبوة واإلمامة يف الدراسات  )١
  . ة على صعيد املسائل العقائديةيالتأرخيية الدين

مناهج البحث، كاملنهج العقلي والنقلي أو املنهج املركّب من كال هذين  )٢
  . هجنياملن

  . مصادر املعارف البشرية، كالوحي واحلديث والشواهد التأرخيية )٣

بناًء على ما ذكر فإنّ ما حيظى بأمهية يف هذا املنهج التحليلي هو 
األسلوب املتبع فيه لتفسري بعض القضايا، مبعىن املنهج النقلي أو املركّب، 

اُألسس املعرفية يف  وال ميكن بيان وتفسري. وطريقة التعامل مع مصادر البحث
إطارٍ علمي صائبٍ ال تشوبه الرؤية التأرخيية البحتة إال عندما يكون منهج 
البحث موثّقاً ال يتجاهل الباحث فيه ظواهرية النص، ففي هذه احلالة فقط 
يتمكّن الباحث من دراسة وحتليل التعاليم واملعتقدات الشيعية وبيان مفاهيمها 

ائدية حتت ظلّ حبث علمي معتربٍ؛ وبالتايل فإنه يصبح ضمن منظومة معرفية عق
  . يف غىن عن منهج الترابط والتأويل بني العبارات الذي يكتفي بتفسريها فقط

  : وللمقارنة بني املنهجني املذكورين نذكر النقاط التالية

أول أوجه االختالف بني هذين املنهجني هو : طرح منظومة معرفية - أ
منهما على عرض نظامٍ معريفٍّ خاص، فمنهج الترابط والتأويل غالباً قدرة كلٍّ 

ما يكون مشتتاً وغري متناسقٍ، يف حني أنّ املنهج املعريف املوثّق له القابلية على 
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طرح نظامٍ معريفٍّ شاملٍ وهو يستند إىل نص مقدسٍ كالقرآن الكرمي، أو إىل 
  . دسمجيع املعارف املتقومة ذا النص املق

املنهج املعريف املوثّق خيتلف عن منهج الترابط : معايري التقييم - ب
والتأويل من حيث كونه ال حيتاج إىل ذكر معايري خاصة للتوثيق، ألنّ الترابط 
بني العبارات من شأنه أن حيصل يف خمتلف الظروف وعلى أساس معايري 

ضوعٍ من زوايا عديدة، وبعبارة أخرى، ميكن النظر إىل مضمون كلّ مو. خمتلفة
  . ومن مثّ عند االستنتاج ميكن حتصيل نتائج متفاوتة أيضاً

يتميز منهج الترابط والتأويل : عدم إمكانية حتليل عبارة واحدة -ج
بشكلٍ أساسي بأنه عاجز عن تناول كلّ عبارة مبفردها وليست له القابلية على 

وبالتايل ال ميكن حتقيق الفائدة املتوخاة إجياد انسجامٍ بينها وبني عبارة أخرى، 
من ورائه، بينما املنهج املعريف املوثّق من شأنه تناول كلّ عبارة لوحدها 

  . کون بنفسه معياراً لتقييم سائر املعارفين أکن ميبالشرح والتحليل، بل 

أحد األساليب اهلامة اليت يتم من : اُألسلوب اهلدام واملنهج الوضعي -د
ا استخدام منهج الترابط والتأويل هو اُألسلوب اهلدام حيث يغض خالهل

الباحث النظر فيه عن العبارات غري املنسجمة فحسب، أي أنّ حجية 
املعلومات تكون على أساس انسجامها وبالتايل ال يكترث ا من حيث 
توثيقها، ألنّ املنهج املعريف املوثّق يتمحور حول تفسري املعىن على أساس 

ا موثّقةً حيتاج إىل حجة وكذلك فإنّ عدم كوية الوثائق وفق معايري خاص
  . وثائق إلثباته حسب هذا املنهج

وعلى هذا األساس، فإنّ ما يتبادر يف ذهن املخاطبني، وال سيما قليلي 
 املعرفة منهم، هو يف الواقع صورةٌ خاطئةٌ عن املاضي تصحب معها الشك
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ية املنهج املعريف املوثّق قادرةً على ؤن هنا تصبح روالترديد يف املعتقدات، وم
تناول العبارات يف إطار النفي واإلثبات وتشخيص مدى صالحيتها إلزالة 

الغموض يف النص .  

  

  :المضمون والنتائج والمؤشرات: ثانياً

 الدكتور إيتانبالرغم من عدم القطع بسلبية مضامني كلّ واحد من آثار 
االً تتصف بذلك، إذ إنّ ميزاا السلبية واإلجيابية تبدو ، لكنها إمجكوهلربغ

للعيان يف طريقته اليت اتبعها عند تعامله مع املصادر التأرخيية والروائية كما 
  . ذكرنا يف البحوث السابقة

وميكن تلخيص أهم هذه السلبيات يف منهجيته اليت كانت هلا نتائج هدامة 
   :حول التشيع يف النقاط التالية

احنرافه عن التأريخ وزعمه أنّ معتقدات اإلمامية مبتدعةٌ وال سيما يف  )١
  . جمال اإلمام الثاين عشر

يكمن يف البحوث التأرخيية  الدكتور كوهلربغأهم حمورٍ يف آثار 
ومرتكزات الفكر اإلمامي، فهذه البحوث مطروحةٌ يف طيات دراساته وحتاليله 

صها ويعقّد من فهمها؛ لكننا نالحظه أحياناً األمر الذي يزيد من صعوبة تشخي
  : خصص مقاالت هلذا الغرض، نذكر منها ما يلي

  .من اإلمامية إىل االثين عشرية  -
  .اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة  -
  .نشأة الشيعة  -
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  .تكامل الفكر اجلهادي يف معتقدات الشيعة اإلمامية  -
  .لعامل قبل طوفان نوح نظريات شيعيةٌ حول أوضاع ا -
  .الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث  -
  .اإلمام والقوى البصرية  -
  . طاوسمكتبة ابن  -

إضافةً إىل العديد من اآلثار األخرى، وهو يف هذا النوع من املؤلّفات مل 
يكتف بإثارة الشبهات حول تأريخ التشيع، بل ذهب إىل أبعد من ذلك ونفى 

ة من األساس وال سيما يف ظلّ مسألة اإلمامة، حيث يطرح خلفيته التأرخيي
  !هذا الرأي وكأنه على علمٍ كاملٍ ذه املسألة

 :اّتباع منهٍج يفيض عن تناقٍض يف فكر رموز اإلمامية  )١

إليهام املخاطب بوجود تناقضٍ يف الفكر  الدكتور كوهلربغلقد سعى 
العنوان الصريح، لكن آثاره  اإلمامي، ورغم أنه مل خيصص مقالةً حتت هذا

تزخر بكتابات تنم عن هذا املنهج املنحاز، وفيما يلي نذكر املقاالت التالية 
  : كمثالٍ

  اإلمام واتمع يف عصر ما قبل الغيبة  -
  نظريات شيعيةٌ حول أوضاع العامل قبل طوفان نوح  -
  الشيعة األوائل يف التأريخ والبحوث  -
  دي يف معتقدات الشيعة اإلمامية تكامل الفكر اجلها -
  آراٌء للشيعة اإلمامية حول التقية  -
  من اإلمامية إىل االثين عشرية  -

فضالً عن هذه النقاط السلبية اليت يؤاخذ عليها هذا املستشرق، فإنّ 
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بعض نصوصه تنم عن أنه يريد تلقني القارئ برأيه الشخصي ملوضوع البحث، 
نهج حبث غري معتد به يف الدراسات، بل أقحم ذوقه أي أنه مل يكتف باتباع م

وجتدر اإلشارة هنا إىل أنه سلّط . الشخصي حني استعراضه مذهب التشيع
الضوء على املواضيع اهلدامة املثرية للجدل واليت تتخذ كذريعة للطعن مبعتقدات 

  : ولبيان املوضوع نذكر النقاط التالية. أتباع أهل البيت

لضوء على املواضيع املختلف فيها بني املذاهب اإلسالمية تسليط ا -أ
  . فقهياً وحقوقياً وعقائدياً

تزخر ذا املنهج املنحاز يف البحث  الدكتور كوهلربغالكثري من آثار 
العلمي ناهيك عن وجود بعض املقاالت اليت خصصها هلذا الغرض بالتحديد، 

  : نذكر منها ما يلي
  حول التقية آراٌء للشيعة اإلمامية  -
  املسلمون غري اإلماميني يف فقه اإلمامية  -
  آراٌء للشيعة اإلمامية حول الصحابة  -
  الرباءة يف النظرية الشيعية  -
  الثناء على األقلّية  -
  التقية يف معتقدات الشيعة ومذهبهم  -
  اصطالح الرافضة يف استعمال الشيعة اإلمامية  -
  بل التسنن وجدله مقا طاوسعلي بن موسى بن  -
  مالحظات حول رؤية اإلمامية للقرآن  -

  

 :دراسة سرية رموز الشيعة  -ب

لقد تطرق هذا املستشرق يف العديد من مقاالته لدراسة سرية أبرز 
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والعالمة  طاوسالشخصيات يف املذهب اإلمامي، كالشيخ الكليين والسيد ابن 
زرك الطهراين وغريهم، وهذه احللّي والعالمة السي واحملدث البحراين وآغا ب

املقاالت نشرت يف املوسوعات اليت دونت هلذا الغرض، ومل يؤلّف كتباً ذا 
واآلخر حول كتاب  طاوساخلصوص إال يف موردين أحدمها حول السيد ابن 

فضالً عن ذلك ففي املقدمات اليت دوا حول الكتب . للسياري )القراءات(
ن بعض الشخصيات املنسوبة إىل الشيعة، كأيب عبد اليت قام بتقوميها حتدث ع

  . الرمحن السلمي

 :دراسة الرتاث  -ج

دراسة تراث السلف هي إحدى احملاور األخرى اليت ارتكزت عليها 
، وال شك يف أنّ أهم دراساته اليت يشار إليها بالبنان الدكتور كوهلربغحبوث 
رغم ما يطرح عليهما  )مائةاألصول األربع(ومقالته  )طاوسمكتبة ابن (كتابه 

  . من مؤاخذات، ويضاف إىل ذلك دراسة آثار السياري والسلمي

  تعريف التشيع يف رحاب الثورة اإلسالمية يف إيران  -د

إىل احلديث عن أمهية التشيع ومكانة الشيعة يف  كوهلربغتطرق إيتان 
أنهما مثرة  رحاب الثورة اإلسالمية يف إيران وفكر اإلمام اخلميين واعترب

  : للتشيع احلي، ونلمس ذلك جلياً يف مقاالته

  .نشأة الشيعة  -

  .دراسات غربيةٌ حول اإلسالم الشيعي  -

  .تكامل الفكر اجلهادي يف معتقدات الشيعة اإلمامية  -
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 :حديث اإلمامية : ثالثاً 

ال و كوهلربغ الدكتور إيتانرغم وجود العديد من اآلثار القيمة اليت ألّفها 
سيما اليت تتطرق إىل دراسة وحتليل التراث من زاوية األحاديث، إال أنّ رؤيته 
النقدية يف التعامل مع احلديث تعد نقطةً سلبيةً يؤاخذ عليها، إذ إنه مل يعتمد 

بصفته مصدرٍ أساسي  - السنة  -على منهجٍ معريفٍّ معتربٍ يف تناول احلديث 
ا قام به هو تسليط الضوء على احلديث يف فغاية م. لالستنباط يف الشريعة

نطاق منهجٍ تأرخيي وحبكمٍ مسبقٍ على مدلوله وادعاء عدم سندية مصادره 
لذا، فهو . مستدالً يف ذلك بالتأخر الزماين تارةً وباختالف املضمون تارةً أخرى

شبهات مل يتبع منهجاً منطقياً يف دراسته لتعاليم الشيعة وكثرياً ما حاول إثارة ال
حوهلا والتشكيك ا، لذلك سخر الروايات يف خدمة هذا الغرض وسلّط الضوء 
على التعارض املوجود يف ظاهر بعضها، كما أنه مزج بني األخبار واستخرج 
بعضها من مصادر أهل السنة ومؤلّفات سائر املستشرقني؛ وبالطبع فإنّ كلّ ذلك 

دف تشويه معتقدات الشيعة وتصوير أن يف كان مشهود ها غامضةٌ، وهذا أمر
  . خمتلف مدوناته

فضالً عما ذكر فقد قيم مواضيع البحث والنتائج وفق ذوقه الشخصي كما 
ذكرنا آنفاً، وال سيما لدى قراءته نصوص األحاديث واألخبار التأرخيية لدرجة 

ألحاديث أنه قام أحياناً بالتأكيد على عبارات مقتضبة أو معىن غري تام يف ا
ليدعم رأيه الذي تبناه مسبقاً، لذا فإنّ هذا النهج يقلّل من قيمة النتاج العلمي 
ويف أقلّ االحتماالت جيعله جمرد تقريرٍ لنقل أحداث تأرخيية، وعلى هذا 

  . األساس ميكن اعتباره أحد أصحاب األقالم املخربة من دارسي فكر التشيع
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  مقترحات

  

دراسات االسترشاقية يف جمال علوم احلديث وعجزها عن نظرًا ألمهية ال

عرض صورةٍ صحيحةٍ للمنظومة الفكرية لدى الشيعة اإلمامية، نقرتح األمور 

 : التالية

  : تأسيس بنك معلومايت شامل ومعاصر وفق األسس التالية )١

استكشاف مراكز البحوث والدراسات والتعريف ا طبق التقسيمات  - أ
  . فة منط الدراسات اليت أجريت حول التشيعاجلغرافية ملعر

استكشاف الشخصيات والباحثني الذين طرحوا دراسات على هذا  - ب
الصعيد وتعريفهم سواٌء كانت حبوثهم على درجة من االعتبار أم مل تكن كذلك، 
إضافةً إىل التعريف بآثارهم على حنو اإلمجال أو التفصيل ومن حيث الكمية 

  . واملوضوع

رمجة أهم نتاجات املستشرقني بالكامل وعرضها يف إطارٍ نقدي من ت )٢
  . حيث الظاهر واملنهج واملضمون



٢٢٦ 

إعادة ترمجة الدراسات النقدية وأجوبتها وعرضها ملحقةً مع نصوصها  )٣
باللغة األم .  

وضع خارطة طريقٍ للبحوث العلمية مع تسليط الضوء على األهداف  )٤
  . هذا الصعيد يف رحاب املواضيع اليت متّت دراستهاواإلجنازات اجلديدة على 

إعالم أهم مراكز الشيعة وشخصيام البارزة مبا ذكر أعاله وطلب  )٥
  : آرائهم حول املوضوع بواسطة إحدى الطرق التالية

  . قوائم خاصة مبا ذكر - أ

  . تأليف كتبٍ ترتكز مواضيعها حول دراسة املنهج واملضمون - ب

  . ختصصيةإقامة ندوات  -ج

  . تأسيس جماميع علمية ختصصية -د

***  
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  الملحقات

  

  : الملحق األول

ومن ماثله من باحثني قد أتقنوا يف حبوثهم  كوهلربغاملستشرق إيتان 
استخدام منهجية البحث العلمي وجنحوا يف تطبيقها ضمن دراستهم لألديان، وال 

لتأرخيية، ولكنها ما زالت سيما تلك الدراسات اليت متحورت حول القضايا ا
مبهمةً إىل درجة كبرية يف حني أنّ طبيعة األسئلة اليت يطرحها كلّ مستشرقٍ 
هي يف حقيقتها انعكاس ملنهجية متبعة بني هذه األوساط العلمية ومدارسهم 

  . لذا فمن الضروري مبكان أن تكون واضحة املعامل ،)١(الفكرية

امللحق أمنوذجاً معترباً للمنهجية الصحيحة يف بناًء على ذلك نذكر يف هذا 
الدراسات التأرخيية بشكلٍ تطبيقي :  

  .الدراسات التأرخيية القائمة على التفصيل والبيان 
                                                             

، حسن حسني زاده شانه )باللغة الفارسية(خ اسالم يمتدلوژى شرق شناسى در مطالعات تار )١(
  . ٨١م، العدد ٢٠٠٢–ش  ١٣٨٢جي، جملة آيينه پژوهش، 
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الدراسات اليت عادةً ما يقوم ا املفكّرون الشيعة حول مذهبهم تشمل 
املنطلق  ومن هذا ،)١(مجيع جوانبه وأُسسه الداخلية واخلارجية وخمتلف أُطره

وعلى الرغم من أنّ املفكّرين الغربيني . تتنوع مناهج البحث العلمي لديهم
املتخصصني بدراسة الشيعة يعتمدون على مناهج خمتلفة يف دراسام التأرخيية، 
لكن هناك نوع من االنسجام بني هذه املناهج نظراً للتشابه املوجود بني مناهج 

  . ربالبحث العلمي املتعارفة يف الغ

ومدى  )٢(وبغض النظر عن طريقة تقسيم اُألطر اخلاصة مبوضوع البحث
دقّتها يف بيان احلقائق العلمية فمن الواضح مبكان أنّ التعاطي املنهجي الغريب 

من مع املصادر واملعارف اإلسالمية وتعاليم خمتلف املذاهب تشوبه العديد 
يف دراسام، فاملفكّرون  القضايا اليت تتناىف مع ما يذهب إليه املسلمون

                                                             

منهجٍ تطبيقي يف إطار التقسيمات اجلديدة لدراسة األديان واملذاهب جيريها الباحثون وفق  )١(
دراسات أساسية أوثانوية أو متهيدية، فاألساسية تتمحور حول الدين وسعة نطاقه، لذا فإنّ 
بعض العلوم كاحلديث والتفسري هي عبارةٌ عن مواضيع ممهدة لفهم الدين وفهم اُألطر اليت يتكون 

  . ٤٩، ص )الفارسية باللغة(ين يروش شناسي مطالعات د:لالطّالع أكثر، راجع. منها
تقسم هذه اُألطر من حيث الزمان واملنهجية إىل تقليدية وحديثة، فالنوع األول مبعىن بيان  )٢(

الشريعة اإلسالمية على أساس السرية العلمية والدراسية للمسلمني، وتشتمل على ثالثة أنواعٍ 
القرآن  - نصوص املقدسة  من العلوم، هي الكالم والفقه واألخالق، وبطبيعة احلال فإنّ ال

ويف مقابل ذلك النوع الثاين، أي . تعد أهم دعامة يرتكز عليه اإلطار التقليدي - واحلديث 
اإلطار احلديث الذي يعين تعاطي الغربيني مع الفكر اإلسالمي بشكلٍ مباشرٍ، حيث يعين ردود 

دث يف القرنني املنصرمني، األفعال اليت تبدر من املسلمني قبال هذا التعاطي، وباألخص ما ح
حيث يرتكز على علم النفس وعلم االجتماع الديين وفلسفة الدين وتأريخ األديان ـ الدراسات 

وجتدر اإلشارة إىل وجود ترابط وثيقٍ بني هذين النوعني وبني . -التأرخيية لألديان واملذاهب 
  . ٤٩، ص )باللغة الفارسية( روش شناسي مطالعات ديين: لالطّالع أكثر، راجع. سائر تفريعاما
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الغربيون يتناولون املوضوع يف إطارٍ ذوقي وبدوافع خاصة، كما أنّ فهمهم 
  . ورؤيتهم الدينية وغري الدينية ختتلف إىل حد كبريٍ مع املفكّرين املسلمني

فاملناهج احلديثة يف البحث العلمي هلا نتائج سلبية وخمربة بقدر ما هلا من 
يان احلقائق أو استكشاف بعضها بسبب عدم مصداقية أُسسها، قابلية على ب

لذلك البد من التأكيد على واقع املنهج الذي يتبعه الغربيون أو الذي يتبعه من 
تأثّر م من املسلمني عند بيام ملنظومة معرفية قائمة على أساس تعاليم 

ملنظومة وفق مصادر شيعية، وباألخص أنهم يطرحون هذه اـ  ومفاهيم إسالمية
شيعية مما يؤدي إىل إجياد عقيدة يتصور املخاطب أنها صادقة ـ  إسالمية
  .)١(وموجهة

املؤرخون البارزون يف العصر احلديث يؤكّدون على أنّ املعرفة تنقسم إىل 
  : ثالثة أنواعٍ، هي

  . )حسية(معرفة مباشرة  )١
  . )تأرخيية(معرفة غري مباشرة  )٢
  .)استقرائية(معممة معرفة  )٣

ويقولون إنّ املعرفة غري املباشرة ميكن أن تطرح كمعرفة معممة يف 
مرحلة عدم اكتماهلا، كما أنهم يذكرون ثالثة أُسسٍ للمعرفة بشكلٍ عام، وهي 

                                                             

موضوعي بر  ي؛ درآمد٤٤، ص )باللغة الفارسية(قي در معرفت شناسي معاصر يپژوهشي تطب )١(
، )باللغة الفارسية(؛ شريعت در آينه معرفت ٤٠، ص )باللغة الفارسية(معرفت شناسي معاصر 

های  انيجر ين از منظريتبار؛ارزش واعتبار معرفت د علي  ي ورمضان يوزجاري؛ ف٩٩ص 
؛ ٣٤٨-٣٢٢، ص )باللغة الفارسية(عت يك شري؛ قبض وبسط تئور)باللغة الفارسية(فکري 

  . ٦٩، ص )باللغة الفارسية(د يکالم جد
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الزمان والواقع والشواهد، وهذه اُألسس تعين يف احلقيقة احلاالت الثالثة 
وقد ذكرنا  .)١(عبارة وتوجيهها يف إطار الزماناملتجسدة يف العقيدة وصدق ال

هذا التقسيم لبيان أنّ رؤية املؤرخني تنسجم مع رؤية علماء املعارف، وإال 
  . ألصبحت الدراسات التأرخيية جمرد تناقل أخبارٍ

لقد عرف التأريخ على لسان املؤرخني مبعنيني على أقلّ تقديرٍ، فمعناه 
ضي، أي أنه مبثابة حدث وجتربة إنسانية مرتبطة األول هو حتليل أحداث املا

مبضي الزمان؛ ومعناه الثاين هو دراسة ما اكتنف املاضي، أي أنه مبثابة خربٍ 
  .)٢(جترى حوله دراسةٌ

ومن البديهي أنّ أفعال اإلنسان بذاا ال أمهية هلا برؤية باحث التأريخ، 
ويف هذه  ،)٣(ي بظالهلا على اتمعبل األمهية إنما تكون لتلك األفعال اليت تلق

احلالة يكون الفعل حباجة إىل حتليلٍ شاملٍ من خمتلف اجلوانب السياسية 
وعلى هذا . والثقافية وغريها يف إطار الزمان حتى يتسنى فهمه بشكلٍ دقيقٍ

ومن مثّ إىل مرحلة بياا  )اإلخبار(األساس يصل املؤرخ إىل احلقيقة 
ك قيل ال ميكن تفسري أية ظاهرة تأرخيية وال فهم معانيها لذل ،)٤()التفصيل(

                                                             

  . ١٩٠، ص )باللغة الفارسية(خ پژوهی يدر آمدي بر تار )١(
  . املصدر السابق )٢(
لم التأريخ، بل اهلدف األساسي يرى بعض الباحثني أنّ احلدث نفسه ليس هو اهلدف األساسي لع )٣(

هو مشاعر الناس جتاه احلدث التأرخيي، وعلى هذا األساس ميكن تعريف التأريخ بأنه انعكاس 
باللغة (أصول شناخت وروش حتقيق : لالطالع أكثر، راجع. احلقيقة يف ذهن عامل التأريخ

  . م ٢٠٠٢/  ش ١٣٨٢، السنة السابعة، ٤٢، العدد ٢٢٤، علي أمحدي غفاريان، ص )الفارسية
  . ١٩١، ص )باللغة الفارسية(خ پژوهی يدر آمدي به تار )٤(



٢٣١ 

والباحث اإلسالمي  .)١(بشكلٍ صائبٍ ما مل تتم دراسة وحتليل مجيع جوانبها
  . بدوره يتبع هذا األسلوب يف جمال دراسة اإلسالم ومذاهبه

  

 :طبيعة الدراسات التأرخيية

قد تسببت حبدوث  )٢(إنّ االستنتاجات املختلفة يف الدراسات التأرخيية
غموضٍ يف تعريف هذا النمط من الدراسات وضبابية يف عملية حتليل القضايا 
التأرخيية، كما أدى إىل فقدان القواعد االستراتيجية واختالف الباحثني يف 
مفهوم معرفة التأريخ ويف معرفة اهلدف من دراسته، فهل هي بصدد بيان 

أو أسبابه؟ كلّ هذه املسائل قد  وتفصيل كيفية حصول احلدث التأرخيي
 .)٣(أسفرت عن عدم طرح تعريف دقيقٍ للدراسات التأرخيية واملقصود منها

ورغم كلّ ذلك، ميكن القول إنّ طبيعة هذا النوع من الدراسات حسب ما يفيد 
معناها اللفظي، هي عبارةٌ عن دراسة أمرٍ تأرخيي، أي كلّ قضية هلا طبيعةٌ 

انت هذه القضية من سنخ األحداث التأرخيية أو الفكر واملعرفة، تأرخييةٌ سواٌء ك
لذا فإنّ بعض الباحثني عرف هذه الدراسات بأنها منظومةٌ جلمع املعلومات 
املرتبطة باملاضي وتقييمها بشكلٍ هادف للتوصل إىل أسباب األحداث 

                                                             

، ٤٢، العدد ٢٢٤، علي أمحدي غفاريان، ص )باللغة الفارسية(أصول شناخت وروش حتقيق  )١(
  .م ٢٠٠٢–ش  ١٣٨٢السنة السابعة، 

خمتلفة، ومبا فيها  اختالف الباحثني يف االستنتاج من األحداث التأرخيية قد أسفر عن وضع مناهج )٢(
باللغة (روش شناسي مطالعات ديين : لالطّالع أكثر، راجع. منهج جوانا نيل وبانغ وفيل ليدي

  . ٢٦٣، ص )الفارسية
  . ٢٦٣، ص )باللغة الفارسية(روش شناسي مطالعات ديين  )٣(



٢٣٢ 

التأرخيية  ذا التعريف فإنّ الدراساتهل اًطبق .)١(التأرخيية وما يترتب عليها
واليت من شأا  )٢(عبارةٌ عن سلسلة من الشواهد واملفاهيم املرتبطة باملاضي

على  )٣(طرح يف أُطر عديدة، ونظراً ملا للتنوع الكمي والنوعي من تأثريٍتأن 
هذا الصعيد، ميكن القول إنّ الدراسات التأرخيية يف جمال التعاليم اإلسالمية 

  : خاص تتم يف نطاق منهجني خمتلفني، مها بشكلٍ عام والشيعية بشكلٍ

تتناغم مع املوضوع التأرخيي املطروح للبحث، والباحث هنا  :األول
يسخر جهوده ملعرفة احلقيقة، وعلى هذا األساس فإنّ التفاصيل املطروحة 
للبحث تتزايد تبعاً لتزايد معرفته مبوضوع البحث، وهذا إنما يتحقّق مع سعة 

بحث واألساليب التحليلية من زاوية الزمان والعبارات اليت رقعة وسائل ال
  .)٤(حتكي عن املاضي

يرتكز على أنّ القضية التأرخيية هي امتداد ألمرٍ حدث يف رحاب  :الثاين

                                                             

  . ٢٦١، ص )باللغة الفارسية(ق ياصول شناخت وروش حتق )١(
  . ٢٦٢املصدر السابق، ص  )٢(
املتداولة اليت  األوىل والثانية وكذلك على املصادر املعتربة من الطبقة يصدق هذا األمر على املصادر )٣(

  . ٢٥٤، ص )باللغة الفارسية(ق ياصول شناخت وروش حتق:لالطّالع أكثر، راجع. أعيد تأليفها
نّ الباحث يتجاهل الزمان هذا املنهج يواجه انتقادات من الناحيتني النظرية والعملية، ومبا يف ذلك أ )٤(

الذي هو أحد املقومات التأرخيية وبالتايل يصبح عاجزاً عن دراسة وحتليل النتائج السلبية 
واإلجيابية للحدث التأرخيي، ناهيك عن أنه يتسبب حبدوث غموضٍ حول واقع موضوع البحث 

الجتماع التأرخيي األمر الذي أسفر عن حدوث خالفات بني الباحثني حول كونه من سنخ علم ا
وما شاكله من علومٍ أو ال، مما جعلهم يتناولون املواضيع الدينية بالدراسة والتحليل يف رحاب 

جديدة علمية ـ  ١٨٩، مايكل ستنفور، ص )باللغة الفارسية(در آمدي بر مطالعه . جماالت
١٩١ .  



٢٣٣ 

حسب هذا . الزمان، أي أنه بدأ منذ نقطة زمنية يف املاضي واستغرق زمناً معيناً
وطةً باألسباب اليت أدت إىل استمرارها، املنهج تصبح قيمة القضية التأرخيية من

 ةطوال مد إال إذا كان قد استمر ه تأرخييومن مثّ ال يوصف حدثٌ ما بأن
أكثر  .)١(زمنية  ٍ ويترتب على ذلك أنّ الدراسات التأرخيية تنصب يف إطار

هذا املنهج هو الذي يعتمد عليه الباحثون اليوم يف دراسام الدينية . تفصيالً
ويف تقييمهم ملعتقدات خمتلف املذاهب، وأهم إطارين له مها التفصيل والبيان، 

وهو ما يسمى بعناصر التوجيه يف  ،)٢(أي تفسري الشواهد وبيان أسباا
  .)٣(الدراسات التأرخيية

                                                             

وجتدر اإلشارة إىل أنّ . ١٩١ ـ ١٨٩، مايكل ستنفور، ص )باللغة الفارسية(در آمدي بر مطالعه  )١(
الدراسات التأرخيية على أساس هذا املنهج عرضةٌ للنقد ألنّ بعض حماورها ناشئةٌ من خصائص 
سلبية وإجيابية من الناحيتني الشخصية والعلمية، وهي تتمثّل بالسلوك االنتقائي يف التعامل مع 

لتأرخيي ليس سوى نقطة ال امتداد هلا، العبارات والشواهد وتغير املنهجية والتقيد بكون احلدث ا
كما جتسد مزجاً بني الدوافع واحملفّزات، وهو خللٌ يسفر عن انعدام احليوية والتحول يف احلدث 
التأرخيي ألنه ال يكون سوى ظاهرة جامدة؛ ذلك فضالً عن امتزاج تقييم العبارات مع احلكم 

  . ٢٨٤، ص )باللغة الفارسية(ات ديين روش شناسي مطالع: لالطّالع أكثر، راجع. عليها
استناداً إىل ما ذكر فإنّ البحوث اليت جترى حول مسرية الفكر تنضوي تتحت هذا املنهج من  )٢(

البحث العلمي، بينما املنهج األول يقتصر فيه الباحث على نقل األخبار أو حتليلها يف إطارٍ 
  . حمدود وغري متكاملٍ

)٣(  أكثر حول خلفية تدوين التأريخ وأبرز الباحثني على هذا الصعيد وآرائهم لالطّالع على معلومات
، خدا )باللغه الفارسية(تارخيي نگري ودين : وتأثريهم على الفكر واملعرفة ونقدها، راجع

، من ص ٥٠م، العدد ٢٠٠٧ش ـ ١٣٨٧خواست عرب صاحلي، جملة الفلسفة والكالم، قبسات، 
  . ٥٨إىل  ٣٣

نگري ومرزهاي دانش، خدا خواست عرب صاحلي، جملة انديشة نوين تارخيي : راجع أيضاً
  . ١٢٤إىل  ٩٥م، ص ٢٠٠٧ش ـ ١٣٨٧، ١٤، السنة الرابعة، العدد )فصلة علمية(ديين 



٢٣٤ 

  :التفصيل والبيان يف الدراسات التأرخيية 

اسات التأرخيية كما ذكرنا آنفاً فعندما تطغى الصبغة التحليلية على الدر
ينبغي للباحث اتباع منهجٍ استقرائي يف أهم مراحل حبثه وذلك يف رحاب 

خرى دف إىل إحراز مرحلتني تفصيليتني إحدامها حول ماهية املوضوع واُأل
   .)١(احلقيقة وبيان األسباب والعلل

                                                             
السبب يف اختالف هاتني املرحلتني هو أنّ العلوم االجتماعية واإلنسانية يف معظم األحيان تبحث  )١(

أتباع املدرسة الطبيعية يؤكّدون . ة تسعى وراء استكشاف العلّةعن املعىن، بينما العلوم التجريبي
على وجوب تقييم سلوك اإلنسان يف ظلّ العلل واألسباب وأنّ اتمع هو جزٌء من الطبيعة، لذا 

ويف مقابل ذلك فإنّ . علينا معرفة اتمع يف نفس اإلطار الذي نتعرف بواسطته على الطبيعة
لتأويلية يعتربون اإلنسان واتمع بأنهما مكونان مستقلّان وكلّ واحد أصحاب الرؤية الترابطية ا

  . منهما ال يفهم إال وفق مناهج معرفية خاصة به
أصحاب الرؤية الثانية يعتمدون على الربهان بدالً عن العلّة اليت ال مكان فيها للقصد واملعىن 

قائي على أساس قواعد منهجية، يف حني والوازع، ويتم فيها بيان الصلة بني ظاهرتني بشكلٍ تل
أنّ الربهان يسلّط الضوء على القصد واملعىن والوازع، فهطول املطر مثالً له سبب ولكن مقتل أيب 

العلّة والدليل يف : مقالة حتت عنوان: راجع. مسلم اخلراساين بيد املنصور العباسي ال سبب له
، ١الكرمي سروش، جملة نامه ي علوم اجتماعي، العدد ، عبد)باللغة الفارسية(العلوم االجتماعية 

  . ٥٦م، ص ١٩٨٧ش ـ ١٣٦٧الّد األول، 
يكمن يف أنّ العلّة هي  )reason(والسبب  )cause(ومن ناحية أخرى فإنّ الفرق بني العلّة 

لسبب عبارةٌ عن املؤثّر الذي يضطر الكائن احلي إىل االستجابة القطعية بشكلٍ ال إرادي، بينما ا
. عبارةٌ عن تصديقٍ واعٍ يف ذهن الكائن العاقل ذي الشعور، حيث يؤثّر عليه ليتصرف بعقلٍ

، )باللغة الفارسية(تبيني در علوم اجتماعي ـ درآمدي به فلسفة ي علم االجتماع : راجع
وهذا مبعىن أنّ اإلنسان يتصرف وفق أسبابٍ بينما سائر الكائنات تتصرف وفق عللٍ، . ٥٥ص
وهذان . فإنّ تصرفاا عاريةٌ عن املعىن خالفاً لإلنسان الذي تكون أفعاله ذات معىنلذا 

التصرفان يف الواقع قد يكون هلما معنيان، أحدمها لالحترام واآلخر لإلهانة، والتصرف بذاته 
  = ليس سوى تصرف ولكن مبا أنه يتضمن حدثاً يف باطنه فهو خيتلف عن سائر الظواهر يف عامل



٢٣٥ 

وبعبارة أخرى فإنّ مهمة الباحث هنا ال تقتصر على إحراز معىن مفهومٍ 
د يف مسرية التأريخ فحسب كما هو احلال يف الدراسات التأرخيية واح

التفصيلية، بل ينبغي له تفسريه إىل جانب سلسلة من املفاهيم األخرى ومن مثّ 
  .)١(يفترض به أن يذكر علل وأسباب ظهوره يف صفحة التأريخ

بناًء على ما ذكر فقد قيل إنّ التأريخ حينما جييب عن السؤال املطروح 
الكيفية وال يكترث بالسؤال عن العلّة سوف يفتقد جاذبيته وميزاته  حول

ألنه عبارةٌ عن إعادة حكاية أحداث املاضي ومن خالله نصبح  ،)٢(اللطيفة
  .)٣(قادرين على فهم جمريات األحداث وأسباا

ومبا أنّ التفصيل والبيان مها من األمور النسبية، ميكن القول إنّ التفصيل 

                                                             
. الوجود وبالتايل يكتسب معنيني؛ وخالصة القول إنّ فهم العمل اإلنساين مقدم على املشاهدة  =

باللغة (تبيني در علوم اجتماعي ـ درآمدي به فلسفة ي علم االجتماع : لالطّالع أكثر، راجع
  . ٥٨، ص )الفارسية

  . ٥٦، ص )باللغة الفارسية(روش شناسي علوم اجتماعي  )١(
  . ٥٦، ص )باللغة الفارسية(آب نقش بر  )٢(
جتدر اإلشارة إىل أنّ بعض العلماء ال . ٢٥، ص )باللغة الفارسية(خ يمقدمه اي بر فلسفه تار )٣(

يعتقدون بوجود حدود واضحة بني البيان والتفصيل، وبالتايل يرون أنّ علم التأريخ ال يقتصر 
وثائق التأرخيية، إذ رد تصديه على استكشاف احلقائق فقط وال يترتل إىل مستوى نقد ال

بني أحداث املاضي سوف حتدث عملية تفصيلٍ بشكلٍ تلقائي آراء : راجع. إلجياد عالقات
  .٥٦، ص )باللغة الفارسية(ونظريه ها در علوم انساين 

إضافةً إىل ما ذكر فمن آثار الصدفة أن يتم حتقيق منجزين علميني عند مواجهة القضايا اليت 
روش هاي : راجع. يف رحاب الزمان، ومها تفصيلها على مستوى معين وبياا بعمقٍحدثت 

؛ فلسفه تاريخ ـ روش شناسي وتاريخ ٥١٢، ص )باللغة الفارسية(حتقيق در علوم اجتماعي 
  . ١٨٥، ص )باللغة الفارسية(نگاري 



٢٣٦ 

صائص موضوع البحث ومشتركاته مع سائر املواضيع، واحلقيقة أنّ يعين بيان خ
بيان تفاصيل موضوع البحث يشمل كلّ ما فيه من خصائص وأحوال وعالئم 

وعلى هذا . وسائر ما يرتبط به من متعلّقات، وذلك بغية متييزه عن غريه
األساس فإنّ مفهوم املعرفة يف مرحلة التفصيل يعين دراسة مجيع القرائن 

لعبارات اليت من شأا اإلفصاح عن ماهية موضوع البحث، والبيان يف هذه وا
املرحلة يعين توضيح علّته واألسباب اليت أسفرت عن حدوثه وكلّ ما يكتنف 

  . وجوده
إنّ ماهية كلّ حدث ال تكتمل إال بعد إضافة قضايا متعينة أخرى تبين 

فالبيان . على أرض الواقععلّته، وإثر ذلك يصبح املوضوع مستقالً ويتحقّق 
يؤدي إىل ظهور األمور املتداخلة ووضوحها، وبعبارة أخرى فإنّ مصطلح 
البيان يعين إضافة األحداث املستقلّة إىل جانب بعضها البعض بغية إجياد 

وهناك مرحلتان على  )١(عالقة جديدة بني خمتلف جوانبها املرتبطة مع بعضها؛
  : ن، مهاأقلّ تقديرٍ يف عملية البيا

  . تعليل احلدث، أي ذكر أسباب الوقائع: املرحلة األوىل

  . بيان الصلة بني األحداث: املرحلة الثانية

حينما يتم بيان األحداث ويشعر القارئ بوجود عالقة بينها ويتصور أنها 
ليست غريبةً عن بعضها وكأنها من سنخٍ واحد، ففي هذه احلالة يزول التشتت 

                                                             

لبيان يعين حلّ هناك تعريف آخر يقول إنّ ا. ٤١، ص )باللغة الفارسية(ت يلت عدم قطعيفض )١(
تعقيد القضية املطروحة للبحث، أي بيان بعض اجلوانب اليت أدت إىل حدوث غموضٍ فيها لكي 

باللغة ( در علوم اجتماعي ريروش تفس -ي در فلسفه علم االجتماع يدرس ها. يقبلها العقل
  . ٧٨، ص )الفارسية



٢٣٧ 

صورها، وإذا ما حصل ذلك فإنّ الضبابية اليت كانت تكتنف احلاصل من ت
العقل حوهلا تزول ويشعر اإلنسان حينئذ بأنّ عقله تغلّب عليها؛ ولكن قبل 
حدوث هذا األمر فإنّ تلك احلادثة هي اليت تكون مسيطرةً على ذهن القارئ 

دائماً هو  ويف احلني ذاته ال بد من معرفة أنّ البيان ليس .)١(وجتعله مشوشاً
على سبيل املثال فإنّ . )٢(اهلدف األساسي للبحث العلمي، ومبا يف ذلك التأريخ

اهلدف املتعارف للكثري من البحوث التأرخيية يكمن يف بيان إحدى القضايا 
لذلك جند الكثري من البحوث  ،)٣(الغامضة واملسكوت عنها يف على مر األيام

إذن، اعتماد الباحث على أُسلوب . ضوعتتضمن تفاصيل دومنا أي بيان للمو
  . البيان يف دراساته التأرخيية يعين اتباعه منهجاً بيانياً

  

 :أنواع البيان

وأكثرها فائدةً من الناحية العملية  ،)٤(البيان يف احلقيقة ذو أنواعٍ خمتلفة
                                                             

، )باللغة الفارسية(تماعي  در علوم اجريروش تفس - ي در فلسفه ي علم االجتماع يدرس ها )١(
  .٧٩ص 

  .١٤، ص )باللغة الفارسية(درآمدي به فلسفه ي علم االجتماع  -  در علوم اجتماعي ينيتب )٢(
  . م٢٠٠٩ش ـ ١٣٨٩، ١٤٦، حسني مفتخري، العدد )باللغة الفارسية(ا يخ و جغرافيکتاب ماه تار )٣(
  : راضٍ، هيبرأي الباحثني الغربيني فإنّ البيان يتم لثالثة أغ )٤(

   )وفق القواعد والضوابط الشمولية(. بيانٌ مشترك يف سائر العلوم )أ
   )تفسري واستدالل(. بيانٌ غري مشترك مع سائر العلوم )ب
   )خمتص باملواضيع التأرخيية(. بيانٌ روائي )ج

 -خ يار؛ فلسفه ي ت١٦١، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدي بر فلسفه تار: لالطّالع أكثر، راجع
باللغة (ي خي تاريني؛ تب٤٣ـ  ٣٦، ص )باللغة الفارسية(خ نگاري يروش شناسي وتار

  =    ؛ فلسفه٤٣و  ٣٦ـ  ٣٥، ص )باللغة الفارسية(خ ي؛ فلسفه ي تار٥٨ـ  ٥٦، ص )الفارسية
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هو البيان الروائي الذي يكون احلديث يف رحابه جزءاً واحداً وينظر الباحث 
إىل علله وعالقته بسائر األحداث، ومن هذا املنطلق يتطرق إىل تتبع فيه 

ومن أهم أُسس هذا املنهج  .)١(جذور األحداث ومعرفة عالقاا الباطنية
 ،)٢(واقع ول الظاهرة التأرخيية بصفتها أمرإعادة ترتيب أحداث املاضي وتنا

أسباب النشوء  وهذه هي املسألة اهلامة اليت تسوق البيان يف جهتني، مها
ومع هذا، فإنّ علماء التأريخ يعتقدون بأنّ بيان  .)٣(ومراحل توايل األحداث

غري تام يف مجيع األحوال ألنّ احلقائق التأرخيية  املسائل التأرخيية يعد أمراً
دائماً ما يكتنفها الكثري من الغموض رغم وجود الكثري من القرائن اليت تكون 

   .)٤(تاج إىل تفسريٍأحياناً ثابتةً وال حت
                                                             

 . ٢٩٦و  ٢٤٦، ص )باللغة الفارسية(ن علوم اجتماعي يامروز    =

يؤكّد على أنّ القوانني الشاملة ليست فيها فائدةٌ تذكر  على سبيل املثال فإنّ مايكل ستنفورد
للمؤرخ لكوا يف معظم األحيان تكون قاصرةً عن بيان القضايا غري املتعارفة أو غري املتوقّعة 

إىل بيان باللغة (خ يدرآمدي بر فلسفه تار: لالطّالع أكثر، راجع. اليت هي يف الواقع حباجة
  . ٢٩٦و  ٢٤٦، ص )باللغة الفارسية(ن علوم اجتماعي يامروز ؛ فلسفه ي١٧٩، ص )الفارسية

 ٥٦، ص )باللغة الفارسية(ي خي تاريني؛ تب١٦١، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدي بر فلسفه تار )١(
  . ٥٨و 

  . ٥١٦، ص )باللغة الفارسية(ق در علوم اجتماعي يروش هاي حتق )٢(
  . ١٦٤ص  ،)باللغة الفارسية(خ يدرآمدي بر فلسفه تار )٣(
  . ١٦٤، ص )باللغة الفارسية(خيبر فلسفه تار يدرآمد )٤(

هناك مسألةٌ جديرةٌ بالذكر حول هذه الرؤية، وهي أنها تنطبق مع الرؤية التفسريية إىل حد كبريٍ، وكما 
يبدو فاالختالف املوجود عادةً ما يكون ناشئاً من االعتقاد بانفصال أو اندماج مفهومي العلّية 

أو شدة تالمحهما، وذلك لندرة االعتقاد بوجود معلولٍ واحد لعلّة  )الكيفية(والتفسري  )ةالسببي(
٢٢٧و  ١٥١، ص )باللغة الفارسية(خ يدرآمدي بر فلسفه تار. واحدة .  

  =   وعلى هذا األساس فإنّ حموري البيان التطبيقي وبيان اُألسس يعتربان من البيان العلّي حيث



٢٣٩ 

إذن، التفصيل والبيان مها مرحلتان أساسيتان يف الدراسات التأرخيية غري 
  . التفصيلية ويعتمد عليهما دف إحراز احلقائق وتفسريها

  

 :األساس املنهجي للتفسري يف الدراسات التأرخيية 

 ضري بعد أن تعرفنا على طبيعة البيان املعترب يف الدراسات التأرخيية، فال
من معرفة اُألسس املنهجية للبيان اليت يتم من خالهلا التعرف على زوايا رؤية 
الباحث وميزاا والرتعات اليت يتبناها، وال بأس من التعرف أيضاً على نتائج 

التوجهات الدينية وغري هذه الرؤية ألجل تشخيص مكامن اخلالف بني 
  .الدينية

                                                             

 )بيان الكلّ على أساس اجلزء(كلّ واحد منهما بالبحث عن العلّة التطبيقية يقوم الباحث يف  = 
فضيلت عدم : لالطّالع أكثر، راجع. )بيان اجلزء على أساس الكلّ(والبحث عن العلّة البنيوية 

  .  ٥٢، ص )باللغة الفارسية(قطعيت 
د، إذ يتم من خالله فهم اتمع يتلقّى اتمع املنهج التطبيقي وكأنه إطار كلّي يناظر اهليكل الواح

بصفته وحدة واحدة وتوضح العبارات بشكلٍ تطبيقي ملعرفة فائدة كلّ جزٍء من أجزاء اموعة 
، ص )باللغة الفارسية(فضيلت عدم قطعيت : راجع. الكّلية وفهم احلاجة اليت ميكن تلبيتها يف ظلّه

٥٢ .  
، ولكنها ال تعين أية صلة كانت، بل هي الصلة اليت تعين البنية تعين الصلة بني األجزاء والكلّيات

  . ١٩٠، ص )باللغة الفارسية(درآمدي بر فلسفة تاريخ : لالطّالع أكثر، راجع. ميزة الكلّ
األمنوذج البنيوي يعين بيان نظامٍ ما يف بنية كامنة يف نطاق عملية شاملة يتم ضمنها تفسري 

  . ٤٥، ص )باللغة الفارسية(فضيلت عدم قطعيت : جعلالطّالع أكثر، را. األجزاء
ويرى البعض أنّ البيان التطبيقي يكون يف مقابل البيان العلّي، إذ ال ينبغي اعتبار العلل الفاعلية 

ها جزٌء واحدبأن روش هاي حتقيق : لالطّالع أكثر، راجع. للحدث وما تكتنفه من قضايا تطبيقية
  . ٥١٤، ص )ارسيةباللغة الف(در علوم اجتماعي 



٢٤٠ 

تلف القضايا اإلسالمية وال سيما من ومن الواضح مبكان أنّ دراسة خم
حيث مسائلها األساسية إنما تتم يف رحاب االستدالالت القائمة على أساس 
املدركات العقلية كاملسائل التوحيدية، وأيضاً على أساس االستدالالت 
املستندة إىل النقل كاإلمامة وخصائصها، أو حتى على أساس كال النوعني من 

املعاد؛ وبالتايل فإنّ كلّ دراسة وعلم يتمخض عن ذلك مها  االستدالل كإثبات
وعلى هذا . يف احلقيقة يتناسبان مع طبيعة املصدر الذي رجع إليه الباحث

املتقومة على منهجٍ معريفٍّ تتم دراسة  )١(األساس ففي الدراسات التأرخيية
عامٍ مؤثّرٍ  إىل جانب إطارٍ )٣(ومصداقية العبارات )٢(أُسس األصول العقائدية

                                                             

يرى البعض أنّ هذا النوع من الدراسات يرتكز على أدلّة وحيانية ونقلية تشمل النصوص  )١(
  . املقدسة وغري املقدسة، ويرى آخرون أنها مجيع النصوص التأرخيية غري املقدسة

معرفة، وال سيما على نقطة الترابط بني الباحث وبني العبارة تتمثّل يف كون هذه العبارة مفيدةً لل )٢(
باللغة (آشنايي با معرفت شناسي : لالطّالع أكثر، راجع. أساس النظرية املرتبطة بالعقيدة

، ص )باللغة الفارسية(؛ درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر ٩٠ـ  ٨٧، ص )الفارسية
  . ١١٤ـ  ١٠٢

أساس نظرية الترابط والتأويل  وال سيما على )الواقع اخلارجي(مبعىن عالقة العبارة باحملكي  )٣(
للنظريات يف جمال ماهية الصدق على  )مفهوم الصدق(وكذلك االنسجام بني املفاهيم األساسية 
قي در معرفت شناسي يپژوهشي تطب. مرتضى املطهري: أساس رأي الشهيد لالطّالع أكثر، راجع

، )باللغة الفارسية(؛ آشنائي با معرفت شناسي ١١٦إىل  ١١٣، ص )باللغة الفارسية(معاصر 
 ١٣٨، ص)باللغة الفارسية(؛ درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر ١٢٠إىل ١١٨ص

  . ١٣٩و
هذه املعايري، وباألخص يف ااالت ازأة من القرآن الكرمي واحلديث ومعظم املعطيات التأرخيية، هي 

ل التقييم على أساس أنه الوسائل الصحيحة لتقييم املوضوع، ففي القرآن الكرمي ترتكز وسائ
كتاب نازلٌ عن طريق الوحي وذلك وفق املنهج التطابقي؛ وهناك شواهد تأرخيية عديدة 

  = من شأا إثبات صدق املفهوم، واملثال الثاين  )رافضي(ومنسجمة ذكرناها أثناء بيان مفهوم 



٢٤١ 

آخر، وهو عبارةٌ عن مفهوم التفسري أو ما يسمى االرتباط املتحقّق مع الواقع 
اخلارجي، ألنّ احتمال االعتقاد مبفهومٍ عقائدي أو عدة مفاهيم عقائدية ال 
ميكن طرحه إال يف رحاب تفسريٍ مناسبٍ لتحقّق االرتباط بني صاحب العقيدة 

وذلك بالطبع يتم اعتماداً على املصادر اليت والواقع وبني مضمون املفهوم، 
تتضمن املعلومات املرتبطة باملوضوع، وبالتايل تسنح الفرصة لإلجابة عن كيفية 

  .)١(نشوء البحوث على صعيد فكر التشيع بشكلٍ مناسبٍ

وال شك يف وجود العديد من املالحظات اليت تلقي بظالهلا على عملية 
يث ال ميكن التغاضي عنها يف خمتلف جوانب التفسري يف البحث العلمي حب

تفصيل املوضوع من النواحي اإلجيابية والسلبية، كسعة نطاق اإلدراك وكيفية 
استخدام املصادر ودقّة البحث العلمي والفرضيات وتفريعاا، فهذه املسائل 
تعين مصري تنظيم الدراسات التأرخيية يف كلّ واحد من مبانيه بشكلٍ خيتلف 

ه وبالتايل تتمخض عنها نتائج خمتلفة؛ فعلى سبيل املثال، مراجعة عن غري
مصادر أهل السنة حول موضوع اإلمامة تتطلب منهجاً علمياً خيتلف عما هو 
عليه لو أردنا دراسة نفس املوضوع يف ظلّ مصادر الشيعة، لذلك ميكننا إدراك 

من خالل  الصعيدهذا االختالف يف البحوث اليت دوا املستشرقون على هذا 
تطبيقية إجراء دراسة.  

                                                             

=    لذا فليس من املبالغ لو قلنا . هلا حيكي عن التطابق مع اخلارج وإن كان ناشئاً من مفهومٍ واحد
إنّ املعيار والتحقّق والوجود ألي نوعٍ من التطابق بني املفهوم أو املفاهيم والواقع اخلارجي الذي 
يتحقّق صدقه عن طريق اليقني هو العرف املتخصص وتفسري املفهوم اعتماداً على مداليل 

  .مناسبة
ع املعلومات املعتربة، وهي مرحلة هامة على صعيد بطبيعة احلال فإنّ هذه املرحلة تتم بعد مج )١(

  . الدراسات التأرخيية
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وهناك آراء خمتلفة لتوضيح منهج التفسري، فبعضها يرى حمورية املفاهيم 
عرب حتديد خصوصيات فيها فيتم تفسريها على هذا األساس، ويطلق عليها 

ونظرية  )١(نظريات باطنية ومن مصاديقها اجلديرة بالذكر هنا النظرية البنيوية
ويل يف مقابل النظريات اليت يتم فيها السعي الستثمار مسائل الترابط والتأ

خارجة عن نطاق املفاهيم يف عملية التفسري، وهذه النظريات متقومة على 
  . ومن مصاديقها نظرية التوثيق ،)٢(أساس رؤية خارجية

وفيما يلي نذكر توضيحاً مقتضباً لبيان النظريتني املذكورتني يف ظلّ 
  : احثي املعرفةالنشاط الفكري لب

  
 :نظرية الرتابط والتأويل 

كما ذكرنا آنفاً فإنّ الباحث يف النظريات الباطنية ال يعري أمهيةً لكلّ ما 
هو خارج عن حيطة املفاهيم ويركّز اهتمامه على الترابط املوجود بينها، ولكن 

ني لبيان بنية منظّمة ذات وجهت يف نظرية الترابط والتأويل فإنّ الباحث يسعى
  . بغية تفسري كيفية ارتباط املفاهيم

إنّ تفسري املفاهيم يف رحاب هذه النظرية مرهونٌ بانسجام مفهوم البحث 

                                                             

حسب أُسس هذه النظرية فإنّ املفاهيم تطرح يف إطارين، أحدمها أساسي واآلخر ثانوي، ومعيار  )١(
آشنائي :لالطّالع أكثر، راجع. هذا التقسيم يرتكز على حاجة املفاهيم الثانوية إىل سائر املفاهيم

قي در معرفت شناسي ي؛ پژوهشي تطب١٢٩ - ١٢٧، ص )باللغة الفارسية(شناسي  با معرفت
  . ١٦٨- ١٦١، ص )باللغة الفارسية(معاصر 

؛ پژوهشي ١٧٥-١٦٣، ص )باللغة الفارسية(درآمدي موضوعي بر معرفت شناسي معاصر  )٢(
  . ١٥٠-١٤٦، ص )باللغة الفارسية(قي در معرفت شناسي معاصر يتطب
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أو عدم انسجامه مع سائر املفاهيم، وكلّ مفهومٍ ذي صلة بدوره يكون مدعوماً 
من قبل مفاهيم أخرى وإثر ذلك يتم تفسري كلّ مفهومٍ بنفس مستوى تقييم 

وبالطبع فإنّ أهم نقد  .)١(وكذلك فإنّ التأثري نفسه ينعكس عليه سائر املفاهيم
يرد على هذه النظرية هو غموض مفهوم االنسجام واإلام يف تعيني دائرة 

وهذا النقد يف واقع احلال  ،)٢(املفاهيم اليت جيب انسجامها وتناغمها يف حيطتها
ت ويفتح اُألفق للناقد كي ذوقي إىل حد ما، لذا فإنه يؤثّر على بنية املقاال

  . يطرح نقده
  

 :نظرية التوثيق

إنّ بعض املؤاخذات اليت طرحت حول أهم نظريتني باطنيتني وما 
شاكلهما قد أسفرت عن طرح نظريات باطنية يتم على أساسها تفسري 

  . املعتقدات يف رحاب مفاهيم خارجة عن مضمون العقيدة
رية الترابط والتأويل ناهيك عن أنها نظرية التوثيق من شأا تغطية نظ

تعترب أصالً تاماً ومتكامالً يصل فيه اخللل إىل أدىن درجاته مقارنةً مع 
  .)٣(النظريات األخرى

                                                             

؛ درآمدي موضوعي بر معرفت ١٤٠-١٣٤، ص )باللغة الفارسية(فت شناسي آشنائي با معر )١(
  . ١٦١- ١٥٤، ص )باللغة الفارسية(شناسي معاصر 

  . املصدر السابق )٢(
منهجية التوثيق تؤكّد على تفسري ما هو خارج مضمون املفهوم، كما أنها تتضمن أصالً بنيوياً يف  )٣(

وبعبارة أخرى، كلّما . ون أساساً لتفسري سائر املواردباطنها، وبعض املفاهيم من شأا أن تك
كانت منهجية إجياد عقيدة أكثر تنظيماً فإنها تصبح أكثر اعتباراً وبالتايل فإنّ املعتقد احلاصل 

باللغة (نظرية التوثيق يف التفسري : لالطّالع أكثر، راجع مقالة حتت عنوان. يزداد اعتباره
  . ٨٧م، ص٢٠٠٢ش ـ  ١٣٨٢، ٢د ، جملة حکمت، العد)الفارسية
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وأهم ركنٍ يف هذه النظرية هو لزوم التمسك بطريقة ختلق الطمأنينة 
مبوضوع البحث يف نطاق التأريخ من خالل تفسري املوضوع على أساسٍ 

قٍ، وبالطبع هذا األمر يتم من وازع االعتقاد بأنّ تسليط الضوء على موثّ
التأريخ واملناهج التأرخيية ال يتعارض بشكلٍ قطعي مع النصوص؛ وهناك 

  : عوامل حتقّق الطمأنينة ترتبط بشكلٍ مباشرٍ مع ما يلي

املواضيع املعرفية، كالتوحيد والنبوة واإلمامة يف الدراسات التأرخيية  )١
  . الدينية اليت تتمحور حول العقائد

مناهج البحث، كاملنهج العقلي والروائي أو املنهج املركّب من كال  )٢
  . هذين املنهجني

  . مصادر املعرفة البشرية، كالوحي واحلديث واألخبار )٣

ما حيظى بأمهية وفق هذه الرؤية يف الدراسات التأرخيية هو املنهج املتبع 
من املنهجني الروائي والعقلي أحياناً،  نهج الروائي أو املركّبيف التفسري، أي امل

   .)١(وكذلك طريقة التعامل مع املصادر

هناك حالةٌ واحدةٌ ميكن فيها ملنهجية التوثيق اخلالص من إشكالية 
اتصافها بالرؤية التأرخيية البحتة يف بيان وتفسري اُألسس املعرفية، وهي طرحها 

ل بتفصيل التعاليم العقائدية للمذهب وتشخيص يف إطارٍ ظواهري يتكفّ

                                                             

وما حيظى بأمهية أيضاً على أساس هذا املنهج، كيفية التأكّد من حيث مشوله للقطع واليقني  )١(
والطمأنينة والظن وعدم الشك أو التوهم، فهذه املواضيع يبحث عنها يف بعض العلوم كالفقه 

؛ ٨٤، ص٢ذيب األصول، ج : يفلالطّالع أكثر، راجع مباحث حجية القطع والظن . واألصول
  . ١٧٩، ص٢ج  ؛ حاشية الكفاية، ٢٨، ص٦حتريرات يف األصول، ج 
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وعقائدية معرفية لذا، خالفاً لطبيعة  .)١(تطبيقات مفاهيمه يف رحاب منظومة
الرؤية اآلنفة فإنّ نظرية الترابط والتأويل التأرخيية ليست كافيةً للتفسري، 

ات حد كبريٍ على عناوين الدراس وبالطبع يبدو أنّ هذه الزاوية تؤثّر إىل
  . التأرخيية بسبب تسليطها الضوء على العوامل اليت توجد الطمأنينة

  

  : خالصة البحث

من بني خمتلف النظريات املطروحة حول مفهوم التفسري فإنّ نظرييت 
الترابط والتأويل ونظرية التوثيق مها أكثر النظريات التطبيقية اعتباراً على 

وىل ترتكز على أساس االنسجام صعيد التفسري، وكما ذكرنا فإنّ النظرية األ
بني خمتلف أجزاء األدلّة الروائية واألخبار، وعلى هذا األساس لو أنّ هناك 
جمموعة مفاهيم متحدة يف مقابل مفهومٍ واحد فإنّ عملية التفسري تتم عرب 
التأويل، ويترتب على ذلك أنّ انسجام عدد من املفاهيم التأرخيية قد يؤدي 

هذا املنهج يستند إىل أنّ مدى اعتبار . و رواية أو عدم تفسريمهاإىل ترك آية أ

                                                             

: كأمنوذجٍ على اختالف آراء أصحاب الرتعة التأرخيانية والظواهرية، راجع مقالة حتت عنوان )١(
ودين، ، موضوع اإلمامة، حممد أُويس ريفي)باللغة الفارسية(الظواهرية يف مقابل تدوين التأريخ 
: ؛ ومقالة أخرى حتت عنوان٧م، العدد ٢٠١١ش ـ ١٣٩١جملة اإلمامة الفصلية، السنة الثانية، 

د رضي ي، الس)باللغة الفارسية(املنهج الظواهري هلنري كاربن يف تفسريه للنظرية املهدوية 
ش ـ ۱۷،١٣٨٤الين، جملة انتظار الفصلية التخصصية، السنة السادسة، العدد يموسوي ج

، ما هو البيان التأرخيي؟ نظرةٌ على كتاب فلسفة التأريخ، دراسة منهجية ۷۵و  ٢٩، ص م٢٠٠٤
: الشهرکتاب ي، وکتابدارين اطّالع رسا، جملة صالحی، نصر اهللا )باللغة الفارسية(تأرخيية 

  . ١٧إىل  ٣، ص ٤٨م، العدد ٢٠٠٠ش ـ ١٣٨٠التأريخ واجلغرافيا، 
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  .)١(كون التفسري أمراً عقالئياً، ومبا يف ذلك تفسري عبارة البحث ومضمونه

ويف مقابل ذلك فإنّ النظرية الثانية تتقوم على أساس اختالف النوعني 
املذكورين من حيث االعتبار رغم ضرورة كون هذا االعتبار ثابت 

باالستدالل، لذلك فإنّ القرآن الكرمي واحلديث يصالن إىل أعال درجات 
التوثيق نظراً حلجيتهما وحتى لو كان الرأي املخالف مؤلّفاً من عدة مفاهيم فهو 

  . عدمي االعتبار، ومن مثّ يبقى اعتبار القرآن الكرمي واحلديث باقياً على حاله

ية تترتب عليها إحدى النتائج بناًء على ما ذكر فإنّ الدراسات التأرخي
اهلامة على صعيد البحوث الدينية اليت ختتلف يف أقلّ تقديرٍ من حيث املنهجية 
واُألسس والنتائج، كما أنّ املناهج املعتربة يف هذا النوع من الدراسات 
التحليلية أو التحليلية التفصيلية تتجسد يف عنصر التفسري من زاوييت التفصيل 

من بني النظريات املطروحة يف هذا الصدد فإنّ نظرية الترابط و. والبيان
والتأويل ونظرية التوثيق يعتربان أهم اُألسس املتبعة يف هكذا دراسات 
تأرخيية، وبالتايل فإنّ دراستهما وتطبيقهما من شأنه إزالة الغموض بشكلٍ 

بحوث ديثة يف نطاق الملحوظ يف جمال دراسة وحتليل املباين الفكرية احل
  .التأرخيية

الرسم البياين أدناه يوضح املسرية اليت تقطعها الدراسات التأرخيية وفق 
املنهجني املذكورين، فالقسم األول يتمحور حول مسرية نشأة هذه الدراسات 
. واآلخر حول طريقة التعامل مع املصادر اليت رجع إليها الباحث يف دراسته

ة يرتكز على التفصيل احملض الذي يؤكّد والنوع اآلخر من الدراسات التأرخيي
                                                             

؛ خبش منابع معرفت )باللغة الفارسية( ٢فاي معرفت شناسي کاوشي در ژر: لالطّالع أكثر، راجع )١(
  . ٢٩٥ - ٢٩٤، ص )باللغة الفارسية(
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عادةً على السرية الذاتية للرواة والتعريف بالشخصيات البارزة ويتناول ذكر 
 تفاصيل مكتبية؛ لذا بغض النظر عن الدور التروجيي هلذا النمط من الدراسات

ع إثر غلبة اجلانب التفصيلي عليها، ميكن القول إنها أقلّ أمهيةً بالنسبة إىل النو
  . األول

  

  

 

دراسة 

 الدين

النظام  الدراسات التأرخيية

 املعريف

 الصدق العقيدة

 البيان التفصيل

املعرفة 

الدينية 

املتقّومة عىل 

أساس 

الدراسات 

 التأرخيية 

 تفسري احلقيقة إحراز احلقيقة

 التفسري

أوخارجي ) ترابطي(منهج باطني 

 )توثيقي(

ل املؤّثرة يف تقييم مالحظة مجيع العوام

 املتبنيات الفكرية
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48. ''AmedI، Abu'l-Fath Abd-al-Wahed b. Mohammad" (I، 
p. 929-930) (1985)  

49. "'Amma" (I، p. 966-967) (1985)  

50. ''AmolI، Sayyed Baha'-al-DIn" (I، p. 983-985) (1985)  

51. "Astarabadi، Mona Mohammad Amin" (II، p. 845-846) 
(1987)  

52. "Baha'-al-DIn 'Amell، Shaikh Mohammad b. Hosayn 
Baha'l" (III، p. 429-430) (1988)  
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 53. "Bahrani، Ahmad b. Mohammad" (III، p. 527-528) 
(1988)  

54. "Bahrani، Yusof b. Ahmad" (III، p. 529-530) (1988)  

55. "BalagI، Mohammad-Jawad" (III، p. 572-573) (1988)  

56. "Baraa" (III، p. 738-739) (1988)  

57. "Bayzawi، Naser-al-Din Abu'l- Kayr'Abd-Allah b. 
'Omar" (IV، p. 15-17)  

(1989)  

58. "Bel;tar al-anwar" (IV، p. 90-93) (1989)  

59. "al-Dad'a ela tasanif al-si'a" (VII، p. 35-36) (1994)  

60. "Deylami، Abu Mohammad I:Iasan" (VII، p. 339-341) 
(1995)  

61. "Ebn Tawus، Razi-al-Din 'All" (VIII، p. 55-58) (1997)  

62. "Evil (in Shi'ism)" (IX، p. 82-85) (1998)  

63. "Fazl b. Sa4an" (IX، p. 463-464) (1999)  

64. "Gazaeri، Hosayn b. 'Obayd-Allah" and "Gaza'eri، 
Ahmad b. Hosayn'' (X، 

p. 352-354) (2000)  

65. "I:IalabI، Abu'l-~alel;t" ( read: Abu'l-Salah) (XI، p. 580-
581) (2003)  

66. "I:Iem، Najm-al-DIn" (XII، p. 169-170) (2003)  
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67. "Kolayni، Abu Ja'far Mohammad b. Ya'qub" 
(forthcoming)  

68. "Ravandi، Qotb-al-Din Sa'id" (forthcoming)  

II. Encyclopaedia of Islam - New Edition 

69. "Muhammad b. 'All Zayn al-'Abidln" (VII، p. 398-400) 
(1991)  

70. "Muhammadiyya" (VII، p. 459-461) (1991)  

71. "Musa al-Ka~im" (VII، p. 645-648) (1992)  

72. "Muslim b. 'AIsll" (VII، p. 688-691) (1992)  

73. "al-NahlkI" (VII، p. 905-906) (1992) 74: "Radj'a" (VIII، 
p. 371~373) (1993)  

75. "Rafiga" (VIII، p. 386-389) (1994)  

76. "Rawandiyya" (VIII، p. 461-463) (1994)  

77. "Safir" (VIII، p. 811-812) (1995)  

78. "Shahld" (IX، p. 203-207) (1995) (see also no. 42)  

79. "al-Shahid al-ThanI" (IX، p. 209-210) (1996)  

80. "Shurayl;t" (IX، p. 508-509) (1996)  

81. "Sulayman b. Surad'' (IX، p. 826-827) (1997)  

82. "TabrisI، Abu Mansur Ahmad b. 'All b. Abi Talib" (X، 
p. 39-40)(1998)  

83. "TabrisI، Amin aI-DIn al-Fa<;ll b. al-I:Iasan" (X، p. 40-
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41) (1998)  

84. "Wa~l" (XI، p. 161-162) (2001)  

85. "Zayn al-Abidin" (XI، p. 481-483) (2002)  

86. "Shamir b. Dhi'l-Djawshan" (Supplement، p. 722-723) 
(2004)  

III. Encyclopaedia of Islam - Third Edition 

87. "~dI b. I:Hitim" (part 2007-3، p. 83-84)  

IV. Encyclopedia of Religion (ed. Mircea Eliade، London 
and New York 1987) 

88. "Ibn Babawayhi" (VI، p. ?58-559)  
89. "al-MajlisI" (IX، p. 141-142)  
V. Ha-Entsiklopedia ha-Tvrit (Encyclopaedia Hebraica) 
90. "Qur'an" (Hebrew) (XXX، cols. 50-52) (1978)  
VI. Encyclopedia of Islamic Political Thought 
91. "Ja'far alsadiq" (forthcoming)  
Reviews 

92. R. Paret، Der Koran: Kom'mentar und Konkordanr، in 
Hamirrah Hehadash  

23/2 (1973)، p. 206-207 (Hebrew). 0  

93. J. van Ess، Friihe Mu'tazilitische Hiiresiographie: Zwei 
Werke des Nasi' al-Akbar (d. 293 H)، in Journal of the 
American Oriental Society 95/3 (1975)، p.496-497.  

94; M. J. Kister et al. (eds.)، Israel Oriental Studies، vols. 1-
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3 (1971-1973)، in:  

Hamizrali Hehadash 26/1-2 (1976)، p. 68-72 (Hebrew).  

95. M.Lings، What is Sufism?، in Hamirrali Hehadash 26/1-

2 (1976)، p. 73-75 (Hebrew).  

96.' M. Ayoub، Redemptive Suffering in Islam، in 
International Journal of Middle Eastern Studies 11(1980)، p. 
543-544.  

97. I. K. Poonawala، Biobibliography of Isma'ili Literature، 
in International  

Journal of Middle Eastern Studies 12 (1980)، p. 217-218.  

98. S. H. M. Jafri، The Origins and Early Development of 

Shi'a Islam، in History  

، Today (April 1980)، p. 57.' "  

99. J. N. Bell، Love Theory in Later Hanbalite Islam، in 

International Journal of Middle Eastern Studies 12 (1980)، p. 
419-421.  

100. A. Welch and P. Cachia (eds.)، Islam: Past Influence 
and Present Challenge، in Jerusalem Studies in Arabic and 
Islam 3 (1982)، p. 241-242.  

101. J. Lassner، The Shaping of 'Abbiisid Rule، in Journal 

of the American Oriental Society 102/2 (1982)، p. 371-373.  

102. W. C. Chittick (ed. and trans.)، A Shi'ite Anthology، in 
Al-'arabiyya 16 (1983)، p.135-137.  

103. w. Made1ung، Streitschrift des Zaiditenimams Ahmad 
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an-Niisir wider die ibaditische Priidestinationslehre، in Journal 
of the American Oriental Society 107/4 (1987)، p. 806-809.  

104. M. Momen، An Introduction to Shi'i Islam، in Asian 
and African Studies 21/2 (1987)، p. 229-234.  

105. A. A. Sachedina، The Just Ruler in Shi'ite Islam، in 

Journal of Near Eastern Studies 52/1 (1993)، p. 54-56.  

106. H. Modarressi، Crisis and Consolidation in the 
Formative Period of Shi'ite Islam: Abu Ja'far ibn Qiba al-Riizi 
and His Contribution to Imiimite Shi'ite Thought، in Journal of 
the American Oriental Society 114/3(1994)، p. 459-460. 107. 
M. A. Amir-Moezzi، Le guide divin dans le shi'isme originel: 
aux sources de l'esoterisme en Islam، in Arabica 42/2 (1995)، p. 
285~288.  

108. Farhad Daftary (ed.)، Mediaeval Isma'ili History and 

Thought، in Jerusalem Studies in Arabic and Islam 20 (1996)، p. 
279-281.  

109. Arzina R. Lalani، Early snrt Thought: The Teachings 
of Imam Muhammad al-Biiqir، in Bulletin of the School of 
Oriental and African Studies 65/1 (2002)، p.142-143.  

110. A. J. Newman، The Formative Period ofTwelver 

Shi'ism: Hadith as Discourse between Qum and Baghdad، in 
Iranian Studies 36 (2003)، p. 108-110.  
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  والمراجع المصادر

 : املصادر الفارسية والعربية
o التشم٢٠١١، ناجي، عبداجلبار، اجلمل، العراق ـ بغداد، ع واالستشراقي.  
o ،د الدسوقي النويهي،  .ج.ا. آربري املستشرقون الربيطانيونم١٩٤٦ترمجة حمم .  
o رضا يارى، السيد مصطفى : ألوائل يف التاريخ والدراسات، نقد وترمجةالشيعة ا

  .م٢٠١٤، خريف ٢مطهري، جملة دراسات استشراقية، العدد
o أثرها يف األدب العريب، مسايلوفتش أمحد، دار الفكر العريب،  فلسفة االستشراق

  .هـ١٤١٨القاهرة، 
o ش، ١٣٨٤معرفت، ـى نامه ابن بابويه وعالمه، كايف، عبداحلسني، جمله گزند

 .٩٢العدد 

o  ب عر خواست خدا ،)باللغة الفارسية( و مرزهاى دانشنگری تارخيي
م، ٢٠٠٧ ـ   ش١٣٨٧ ،قبسات ،)باللغة الفارسية( وکالم فلسفهجملة  صاحلي،

  . ٥٨إىل  ٣٣، من ص ٥٠العدد 
o  صاحلي، جملة خداخواستعرب،)باللغة الفارسية(نش يداهازمريونگرتارخيي

 . م٢٠٠٧ـ  ش١٣٨٧، ١٤الفصلية، السنة الرابعة،العدد انديشه نوين ديني

o باللغة (دارشناختیيل پديی، حتلخيل تاري، حتل٤ل منت يروش شناسي حتل
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اث، الدورة ريد حممد عمادي حائري، جملة گزارش مي، الس)الفارسية
  .م٢٠١٢ـ  ش١٣٩٢الثانية،السنة السابعة،العددان األول والثاين،

o  جملة پژوهش های )باللغة الفارسية(ف قرآنيحترنقد نظر اتان کلربگ در ،
، ١، العدد ٤٦ی هفتادر، فاطمة سروي، الدورة يث، حسن رضايقرآن وحد

 . م٢٠١٢ـ  ش١٣٩٢

o  ة، أمحد صالح البهنسي، جملة يجية للشؤون اخلليلية الصحافة اإلسرائيرؤ
  . م٢٠٠٦األول،  عيرب. ٤٥ة، العدد يجيشؤون خل

o باللغة الفارسية(وشرق شناسي وارونه  شرق شناسي، ضد شرق شناسي( ،
م، ٢٠٠٤ـ  ش١٣٨٤د، ترمجةقاسم زائري، جملة راهربد، يإدوارد سع تأليف
 . ٣٧العدد 

o زاد سالكي، )باللغة الفارسية(خ يفلسفه ي تار تأليف إدوارد بيل، ترمجة ،
  .مركز دراسات العلوم اإلنسانية والثقافية

o باللغة الفارسية(هاي فکري  انيرارزش واعتبار معرفت ديين از منظر ج( ،
  . علي تبار، فريوزجاين، رمضان

o إدريس حممد جالءليياالستشراق االسرائ ، . 

o حيم السايزان نقد الفکر اإلسالمي، أمحد عبدالرحياالستشراق يف م.  
o السباعي، مصطفىهياالستشراق ما له وما عل ،. 

o د الشاهد، جملة ن، حمي املعاصرنية النقد عند املسلمياالستشراق ومنهجم
  . ٢٢ه، العدد ١٤١٤االجتهاد، 

o االستشراق والتأريخ اإلسالمي .  
o د محدي زقزوقاالستشراق واخللفية الفكرية للصراع احلضاري، حمم . 

o  د عبد املتعال اجلربي، مكتبة وهبةاالستشراق وجه االستعمار الفكري، حمم
  . م١٩٩٥القاهرة، 
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o تأليف مايكل ستنفورد، ترمجة)لفارسيةباللغة ا(خ يدرآمدي بر فلسفه ي تار ، 
  .أمحد گل حممدي، طهران، منشورات ين

o دار االعتصام جندي، أنور، ب،ياإلسالم يف وجه التغر .  
o علي أمحدي غفاريان، ص )باللغة الفارسية(ق يأصول شناخت وروش حتق ،

  .م٢٠٠٢ـ  ش١٣٨٢، ٤٢، السنة السابعة، العدد ٢٢٤
o  قراملكي أمحد، احلوزة العلمية بقم، )فارسيةباللغة ال(أصول وفنون پژوهش ،

  . ش١٣٨٣
o  د  ، ترمجة، فروند، ژولنيه ها در علوم انساينيآراء ونظرالدكتور علي حمم

 .ش١٣٦٢، عام کاردان، طهران، منشورات مرکز نشر دانشگاهي

o  منصور مشس، طهران، منشورات )باللغة الفارسية(آشنائي با معرفت شناسي ،
  .م، الطعبة األوىل٢٠٠٤ ـ ش١٣٨٤طرح نو، 

o لسيد باقر اهـ١٤٠٤، مؤسسة الوفاء، بريوت، حبار األنوار، حمم .  
o ابن كثري الدمشقيالبداية والنهاية ، .  
o  مطالعه موردى موضوع امامت  -پديدارشناسي درتقابل با تارخيي نگري

لثانية، ، حممد أُويس ريفيودين، جملة اإلمامة الفصلية، السنة ا)باللغة الفارسية(
  . ٧م، العدد ٢٠١١ـ  ش١٣٩١

o عپژوهش هااطالع ،رسول جعفريان، جملة)باللغة الفارسية(ي تاريخ تشي 
م، ٢٠٠٧ـ  ش١٣٨٧الشهر للتأريخ واجلغرافيا، کتاب  ي،وکتابدار ينرسا

  . ١٢٨العدد 
o د حسني )باللغة الفارسية(قي در معرفت شناسي معاصر يپژوهشي تطبحمم ،

 –ش١٣٩٠سسة اإلمام اخلميين للتعليم والبحوث، زاده، قم، منشورات مؤ
  .م، الطبعة الثالثة٢٠١٠

o دراسات إسالمية(ترمجة فصل من مدخل (در غرب ينه مطالعات اسالميشيپ (
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)Islamic Studies (أُوكسفورد ـ  يف موسوعة العامل اإلسالمي املعاصر
ه پژوهش، نيد حسن، جملة آيريتشارد، ترمجة س. ، مارتن سي)باللغة الفارسية(

  . ٥٤م، العدد ١٩٩٧ـ  ش١٣٧٧
o بارتولد، فالدميري، ترمجة محزة طاهر، مصرتأريخ احلضارة اإلسالمية ، . 

o تاريخ و سيشنا روش تاريخ،فلسفه  :ست؟ حتليلٌ لكتابيتبيني تارخيي چ
الشهر للتأريخ کتاب ي،وکتابدار ينرسا اطالع نگاري، نصراهللا صاحلي، جملة

  . ٤٨م، العدد ٢٠٠٠ـ  ش١٣٨٠واجلغرافيا، 
o السيد مصطفى اخلميين، مؤسسة تنظيم ونشر آثار االمام حتريرات يف األصول ،

  . اخلميين، قم
o  ع در هندجون نورمان هاليستر، ترمجة آذرميدخت  )باللغة الفارسية(تشي ،

  . م١٩٩٣ـ  ش۱۳۷۳ طهران، يمشايخ فريدين، مرکز نشر دانشگاه
o املامقاين، حمي الدين: قيق، املامقاين، عبداهللا، حتح املقاليتنق .  
o ذان، يليب األصول، اإلمام اخلميين، جعفر السبحاين،قم، منشورات إمساعي

  .م٢٠٠٢ـ  ش١٣٨٢
o بارتولد، ترمجة محزه سردادور، )باللغة الفارسية( رانيإ يخياي تاريجغراف ،

  . م١٩٢٨ـ  ش١٣٠٨طهران 
o حاشية الكفاية، العالمة الطباطبائي .  
o حسنا، السنة تاريخ، بور طباطبائي، سيد حممد، جملة  شرق سناسي مفهوم و

 .م٢٠٠٩ –ش١٣٨٩، ٦و ٥الثانية، العدد 

o  ثمصطفى حقّاين، جملة الفلسفة  :، ايتان كوهلربغ، ترمجة)باللغة الفارسية(حمد
 . م٢٠١٠ـ  ش١٣٩٠، ٣، العدد )دراسات يف اإلمامة(والكالم والعرفان 

o ٣٥ود خامتي، جملة فرهنگ، العدد ، حمم)باللغة الفارسية(ي خي تارينيتب ،
 .م١٩٩٩ـ  ش١٣٧٩
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o ماهر مصطفى، دار الكاتب الدراسات العربية واإلسالمية يف اجلامعات األملانية ،
  . م١٩٦٧العربية، القاهرة، 

o مالئي تواين، علريضا، )باللغة الفارسية(خ يدرآمدي بر روش پژوهش در تار ،
  . ش١٣٨٦ط يف عام 

o  مولدر موزر )باللغة الفارسية(شناسي معاصر درآمدي موضوعي بر معرفت ،
وتروت، ترمجة رمحت اهللا رضائي، قم، مؤسسة اإلمام اخلميين للتعليم 

  . م، الطبعة األوىل٢٠٠٥ـ  ش١٣٨٥والبحوث، 
o در علوم اجتماعيريروش تفس(ي در فلسفه ي علم االجتماع يدرس ها ( 

   .ش١٣٧٤، سروش، عبدالكرمي، ط يف عام )باللغة الفارسية(
o باللغة الفارسية(ت ين مهدويدارشناسانه هانري كربن به دكتريدگاه پديد( ،

، ۱۷جيالين، جملة انتظار الفصلية، السنة السادسة، العدد  د رضي موسوييالس
 . م٢٠٠٤ـ  ش۱۳۸۴

o  ضة إنتاج العلم وحرية الفكر، دراسات ،املؤمتر احلادي عشر للنهضة العلمية
 . م٢٠٠٥ـ  ش١٣٨٥،حسنرهداررد سعيد،استشراقية من وجهة نظر إدوا

o  ،د كاظم رمحيت، جملة اطالع رساين وكتابداريش١٣٨٠، )ماه دين(جملة حمم 
 . ٤٦و  ٤٥م، العددان ٢٠٠٠ـ 

o  ،د كاظم رمحيت، جملة القرآن واحلديث، علوم احلديثم، ١٩٩٩ـ  ش١٣٧٩حمم
 . ١٧العدد 

o لي، زين الدي بن عةيعلم الدرا ة يفية حلال البدايالرعا .  
o قات يکندوکاوها وپنداشته ها، مقدمه اي بر روش شناخت جامعه وحتق

، فرامرز رفيع بور،طهران، منشورات شرکة سهامي )باللغة الفارسية(اجتماعي 
  .انتشار

o مريداماد، حممدةيالرواشح السماو ، .  
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o أمحد فرامرز)باللغة الفارسية(ين يروش شناسي مطالعات د ، . 

o  علي صفائي احلائري)ةباللغة الفارسي(روش نقد ، . 

o نيكوالس روشر، ترمجة )باللغة الفارسية(ي متفاوتند؟ خي هاي تارينيا تبيآ ،
  . ٣٣عباس خبشي پور رودسري، جملة حوزه ودانشگاه، السنة الثامنة، العدد 

o عبداحلميد غرابرؤية إسالمية لالستشراق ، .  
o  ن، منشورات ، عبد احلسني زرين كوب،طهرا)باللغة الفارسية(نقش بر آب

  .سخن
o لد )باللغة الفارسية(ق در علوم اجتماعي يروش هاي حتقباقر ساروخاين،ا ،

  . األول، طهران، مركز دراسات العلوم اإلنسانية والثقافية
o باللغة (ل يف والترتيق مقدمه اتان کلربگ بر کتاب التحريترمجه وحتق

 ارجنف فتح اهللا ، فاطمة سروري، رسالة ماجستري، األستاذ املشر)الفارسية
  . م٢٠٠٩ -ش ١٣٨٩زادكان، 

o عبد الكرمي سروش، جملة )باللغة الفارسية(ل در علوم اجتماعي يعلت ودل ،
  . علوم اجتماعي، دورة جديدة، العدد األول، الد األول

o در علوم اجتماعيريروش تفس(ي در فلسفه ي علم االجتماع يدرس ها  (
  .وش، طهران، منشورات ين، عبد الكرمي سر)باللغة الفارسية(

o ع ايرانيان در غرب سهم سفرنامهباللغة (هاي اروپايي در معريف تشي
نه پژوهش، السنة يخ در آيچي، جملة تار زاده شانه ،حسن حسني)الفارسية

  . م٢٠٠٩ـ  ش١٣٨٩السابعة، العدد الثاين، 
o د١٠علي اهلامشي، جملة امامت پژوهي الفصلية، السنة الثالثة، العدد  السي ،

  . م٢٠١٢ـ  ش١٣٩٢
o  أمحد صالح )باللغة الفارسية( اهداف ات ويلي، خصوصيإسرائ شرق شناسي ،

  . ١٠م،العدد ٢٠٠٥-ش١٣٨٥زعفراين، جملة پانزده خرداد نسي، ترمجة قبس
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o ني حسريوئيل موره، ترمجةأم، مش)باللغة الفارسية(ونسيت يشرق شناشي صه 
 . ١٣م، السنة الرابعة، العدد ٢٠٠٦ـ  ش١٣٨٦باباالر، جملة پانزده خرداد، 

o عبدالكرمي سروش)باللغة الفارسية(شريعت در آينه معرفت ،.   
o ا، يخ واجلغرافيکتاب الشهر للتأر اطالع رساين وکتابداري، حسني شيخ، جملة 

  . ٧٦و  ٧٥م، العددان ٢٠٠٢ـ  ش١٣٨٢
o اء ي، غالم اح)باللغة الفارسية(سي زبان يعه پژوهي انگليعه پژوهان وشيش

  . م٢٠٠٧ـ  ش١٣٨٧عه شناسي، ي، منشورات شنيحس
o  ،مرتضى العامليالسيد الصحيح من سرية النيب األعظم. 

o الفضلي أصول احلديث، عبد اهلادي .  
o كولد زيهر، اجيناسعةيدةوالشريالعق ، .  
o باللغة الفارسية)(ترمجه و نقد(عارف إسالم عه در دائرة املير إمامان شيتصو( ،

  زاده داوري، قم، مؤسسة شيعه علي قرائي،بإشراف الدكتور حممود تقى
  . م٢٠٠٥ـ  ش١٣٨٥شناسي، الطبعة األوىل، 

o زاده شانه چى، جملة ني، ترمجة حسن حس)باللغة الفارسية(ادي يفتح اهللا الز 
  .٢٠م، العدد ٢٠٠٣ـ  ش١٣٨٣خ إسالم، يتار

o نيجول فرونداء و نظريه ها در علوم انساين، آر .  
o ل،  ـيمامت پژوهإ جملةم٢٠٠٠ـ  ش١٣٩٠الفصلية، العدد األو . 

o محمّدکاظم ،)باللغة الفارسية(ايي بهزبانهایاروپيت شيعيفهرست مطالعا
  . م٢٠٠٣ـ  ش١٣٨٣،)الدين(الشهر کتابي،وکتابداريناطالعرسارمحيت،جملة 

o برايان فايي، ترمجة )باللغة الفارسية(ي ن علوم اجتماعيفلسفه ي امروز ،
  .مي، طهران، منشورات طرح نويهيار ديخشا

o كتاخبانه آية اهللا العظمى مرعشي : مكتبة ابن طاوس، ايتان كوهلربغ، الناشر
، علي قرائي ورسول جعفريان، قم،الطبعة األوىل، )باللغة الفارسية(جنفي 
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 . م١٩٩١ـ  ش١٣٧١

o علي قرائي ورسول جعفريان، )للغة الفارسيةبا(خاورشناسان  يقرآن پژوه ،
  . ١م، العدد ٢٠٠٥ـ  ش١٣٨٥جملة علوم إنساين،

o ١أدوار االستشراق، حممد حسن زماين، جملة دراسات استشراقية، العدد ،
  . م٢٠١٤خريف 

o د حسني زاده، جملة )باللغة الفارسية(٢کاوشي در ژرفاي معرفت شناسيحمم ،
سة اإلمام اخلميين للتعليم والبحوث،  منابع معرفت، قم، منشورات مؤس

  . م، الطعبة األوىل٢٠٠٦ –ش١٣٨٦
o حسني )باللغة الفارسية(ارادامي هاى روش شناخيت، كتاب ماه دين پ ،

  .م٢٠٠٩ـ  ش١٣٨٩، ١٤٦مفتخري، العدد 
o باللغة الفارسية( تشيع، معريف كتاب شيعيسم، ايان كوهلربغ، كتاب ماه دين( ،

  . ١٥٤م، العدد ٢٠٠٩ـ  ش١٣٨٩
o  عبد احلسني خسروپناه، قم، منشورات )باللغة الفارسية(كالم جديد ،

 .م٢٠٠٩ـ  ش١٣٧٩الدراسات الثقافية يف احلوزة، 

o د مصطفى اخلميين، قم، مؤسسة تنظيحترم ونشر آثار يرات يف األصول، السي
  . ه١٤١٨ين، الطبعة األوىل، ياإلمام اخلم

o باللغة الفارسية( )لم االجتماعدرآمدي به فلسفه ع( در علوم اجتماعي ينيتب( ،
،  سروش، طهران، مؤسسة صراط الثقافيةميدانييل ليتل، ترمجة عبدالکر

  .ش١٣٧٣
o مسعود : ، ترمجة، مايكل ستنفورد)باللغة الفارسية(خيدرآمدي بر مطالعه تار

  . ش١٣٨٤صادقى، نشر مست عام 
o حسن  ،)باللغة الفارسية(خ إسالميمتدلوژي شرق شناسي در مطالعات تار

 . ٨١م، العدد ٢٠٠٢ـ  ش١٣٨٢نه پژوهش، ييچى، جملة آ  زاده شانهنيحس
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o محدان خضر السامل، الباحث الصحافة المتخصصة في العراقحتةعهد فا ،
 . ٣١، السنة ٣اإلعالمي، العدد 

o  محن السلميإعداد نصراهللا پور )باللغة الفارسية(جمموعة آثار أبوعبدالر ،
ل، جوادي، الطبعة األوىل، الد الثاين، ١٩٨٩ـ  ش١٣٦٩لد األوم، ا

  .م، منشورات مركز نشر دانشگاهي، طهران١٩٩٢ـ  ش١٣٧٢
o  عإعداد جلنة باحثي التأريخ،)باللغة الفارسية(جمموعة مقاالت مؤمتر التشي ، 

، منشورات خاكريز  تقومي علي رضا جوهرچي، بإشراف حممد رضا باراين،
 .، إيران، قمالطبعة األوىل م،٢٠٠٨ -ش  ١٣٨٨

o  د رضا )باللغة الفارسية(مكتبة ومتحف وثائق جملس الشورى اإلسالميحمم ،
  . حتت الطباعة ظفري،

o قي، ثالثة جملدات، الطبعة الثالثة، دار املعارف، مصر، يب العقياملستشرقون، جن
  . م١٩٦٤

o  ،م، العدد السادس٢٠١١ـ  ش١٣٩١مسلم نادعلي زاده، جملة إمامت پژوهي .  
o اشغايل نيعه شناسي در دانشگاه هاي فلسطياسالم شناسي وش مطالعات 

ـ  ش١٣٨٢عه شناسي، يين زاده، جملة شي، إعداد حممد حس)باللغة الفارسية(
  . م٢٠٠٢

o  ري، منشورات مست، ي، حمسن الو)باللغة الفارسية(مطالعات إسالمي در غرب
  . م٢٠٠٩ـ  ش١٣٨٩طهران، 

o أمحد عباس وند، جملة مقاالت )باللغة الفارسية(عي در غربيمطالعات ش ،
  .٦٣م،العدد ١٩٩٧ـ  ش١٣٧٧ها،  يوبررس

o ثوا عن بين«ثي کهن يمطالعه اي در مورد حدباللغة ( »ل والحرجيإسرائ حد
  . ٢٣م، العدد ٢٠١١-ش١٣٨١ث،يحممدکاظم رمحيت، جملة علوم حد) الفارسية

o ش١٣٦١، الشيخ الصدوق، مجاعة املدرسني، قم معاين األخبار . 
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o ة، جديدي نژاد، حممد رضا، دار احلديث، قم يم مصطلحات الرجال والدرامعج
 .ش١٣٨٠

o باللغة الفارسية(ي خيروش شناخيت مؤثر بر پژوهش هاي تار ي هاميپارادا( ،
 .١٢٢ا، العدد يخ واجلغرافيجملة کتاب الشهرللتأر

o مصطفى ملكيان،جملة علوم )باللغة الفارسية(اسي يروش شناسي در علوم س ،
  .١٤الفصلية، العدد  اسييس

o خ نگاري درباره ي مکتب يوه ي تاريسرچشمه هاي حتويل شگرف در ش
  .٢٨، علي رضا مناف زاده، جملة نگاه نو، العدد )باللغة الفارسية(آنال

o  ،ه ١٣٨٠ –م١٩٦٠موسوعة لغوية حديثة، الشيخ أمحد رضا .  
o ينيلم للمال، عبدالرمحن البدوي، الطبعة الثالثة، دار العنيموسوعه املستشرق ،

  . م١٩٩٣وت، ريب
o  يوسف نراقي، طهران، )باللغة الفارسية(روش شناسي علوم اجتماعي ،

  .انتشار يمنشورات شرکت سهام
o عبداحلي، دار الكتاب العريب، بريوتنظام احلكومة النبوية، الكتاين ، .  
o وت، رياإلسالمي، ب املدار سامل احلاج، دار ينقد اخلطاب االستشراقي، ساس

  . لبنان
o عه شناسي در يش -  اشغايل نيدرباره مطالعات إسالمي در فلسط نکايت

خرداد الفصلية،  ١٥، جملة ، حممد کاظم رمحيت)باللغة الفارسية( اشغايل نيفلسط
 . م٢٠٠٦ـ  ش١٣٨٦السنة الرابعة، 

o ترمجة حسني )باللغة الفارسية(خ نگاري يخ، روش شناسي وتاريتار فلسفه ،
 .ورات طرح نوعلي نوذري، طهران، منش

o اجلزائري، نعمة اهللا، مؤسسة األعلمي، النور املبني يف قصص األنبياء واملرسلني ،
  . م١٩٧٨

o اة، الصدر، سيد حسنية الدراي . 



٢٧٣ 

o مركز دراسات ٤، أمحد واعظي، ج )باللغة الفارسية(تيك برهرمنوي مددرآ،
 . الثقافة والفكر اإلسالمي، طهران

o ترمجة . دبليو. اج. والش، )غة الفارسيةبالل( خيمقدمه اي بر فلسفه تار
 .ريکبريأم الطباطبائي، طهران، منشورات ن عالئيياءالديض

o  ـيدايش شيعه اثىن عشري، ايتان كوهلربغ، وامللحق الثاينپنقد نظريه اى در :
از اماميه تا اثىن عشريه، حمسن الويري، جملة العلوم اإلنسانية جلامعة اإلمام 

   .ش١٣٧٤، شتاء ٢الم، العدد ، الدين واإلعالصادق 
o  عد تقيي، ها)باللغة الفارسية(التشيأکربي، قم، الطبعةاألوىل،  رتهامل، ترمجة حمم

 . انيم، منشورات أد٢٠٠٥ـ  ش١٣٨٥

o ـاه اماميه، كرميى گحتليل انتقادي نظرات اتان كلربك در موضوع جهاد از ديد
ديث، السنة السادسة، حممود، طباطبائى نژاد، السيد سجاد، جملة القرآن واحل

 .ش١٣٩١العدد األول، خريف وشتاء 

o  ش١٣٨٢فضيلت عدم قطعيت، سيد مرتضى مرديها، ط يف عام. 

o ـاه اتان كلربك در موضوع تقيه از منظر شيعه گنقد رواىي كالمى بر ديد
اماميه، جميد معارف، سيد سجاد طباطبائى نژاد، حيىي مري حسيىن، جملة علوم 

 .ش١٣٩٢يف ، خر٦٩حديث، العدد 

o  خنستني كاربردهاى اصطالح اثىن عشريه، ايتان كوهلربغ، ترمجة حممد كاظم
 .ش١٣٨٠، عام ٤٦ـ  ٤٥رمحيت، جملة كتاب ماه ين، العدد 

o اى اروش١٣٨٣ـايي، كتاب ماه دين، پفهرست مطالعايت شيعي به زبا. 

o  ،نكاتى چند درباره موضوع اماميه در خصوص قرآن، حممد كاظم رمحىت
 .ش١٣٨٠، ٤٦ـ  ٤٥ماه دين، رقم كتاب 

o  األصول األربعمائة، ايتان كوهلربغ، ترمجة حممد كاظم رمحىت، جملة القرآن
 .ش١٣٧٩، خريف ١٧واحلديث، العدد 

o ـان با ائمه تأملي بر مقاله حمدث اتان كلربك، گشيوه هاى ارتباط فرشتـ
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 .ش١٣٩٢، صيف ١٠ـژوهى، العدد پالسيد علي اهلامشي، جمله امامت 

o ـاه مستشرقان، ياورى شرختىت، حممد گـيداىي تشيع از ديدپامل مؤثر در عو
 .ش١٣٩٠، عام ٢٣ـ  ٢٢جواد االمامي، جمله ادبيات و علوم انساين، العدد 

o ش١٣٦٩جوامع آداب الصوفيه، نصر بور جوادي، مركز النشر اجلامعي، ط. 

o  ا، نصر بور جوادي، مركز النشر اجلامعي، طش١٣٦٩عيوب النفس ومداوا. 

o ـيشني از سوى خاورشناسان دهه اخري، جمله پـاههاى خاوشناسان گنقد ديد
  .ش١٣٨٣عام  ١٥انديشه صادق، العدد 
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  ١٥٢  .......................  : بغیره متأّثرٌ  التشّیع فكر أنّ  اّدعاء: الثالثة السلبیة النقطة



٢٧٨ 

  ١٥٢  ................................................  : االنتقائیة: الرابعة السلبیة النقطة
  ١٥٤  .......................  : الشكوك وإثارة الشبھات طرح: الخامسة السلبیة النقطة
  ١٦٠  ....  :المواضیع بین الربط في المؤّثرة الجزئیات إغفال: السادسة السلبیة النقطة

ةٌ  أمثلةٌ : ثانياً  ّ   ١٦٢  .................................................................  :تطبيقي

  ١٦٢  ..............................................  :تحلیلیةٍ  برؤیةٍ  تأریخیةٌ  دراساتٌ ) ١

  ١٦٧  .................................................................  :املخالف الرأي) ٢

  ١٦٩  ...........................................  :تفصیلیةٍ  رؤیةٍ  إلى تستند دراساتٌ ) ٣

 

 
 

  ١٧٣  ..........................................................................  :توطئة

  ١٧٤  ..........................................................  :المصادر تقييم: أوالً

  ١٧٤  ......................................................  : عليها اعتمد التي املصادر) ١

 ١٧٥ ................................................... :اإلسالمیة المصادر: األّول النوع

  ١٧٥  .................................................................  :الشيعية املصادر -

  ١٧٥  ..................................................................  : السنّية املصادر -

 ١٧٦ ............................................... :االستشراقیة المصادر: الثاني النوع

  ١٧٦  ....................................  : ومضامینھا الحدیث مصادر مع تعاطیھ )٢

  ١٧٧  ................................  : ةالفكری المتبنّیات حسب الرؤیة: األولى الناحیة
  ١٧٨  ..................................  : الموضوع واقع حسب الرؤیة: الثانیة الناحیة

ُسلوبھ) ٣   ١٧٨  .................................  : الروائیة المصادر إلى الرجوع في أ

  ١٧٩  ..............................................................  : اإلسالمية املصادر -أ



٢٧٩ 

  ١٨٠  .........................................................  : االسترشاقية صادرامل -ب

  ١٨٢  .........................................  النصوص من التاّمة غیر استنتاجاتھ) ٤

  ١٨٤  .......................................................  :المضمون تقييم: ثانياً

  ١٨٤  ................................................................  :املقاالت عناوين) ١

ُسل األحداث حتليل) ٢   ١٨٦  .................................................  :ذوقيٍّ  وٍب بأ

  ١٨٩  .........................................  . الشیعة علماء بین الخالف: األّول البعد
  ١٩١  ......................................  وأصحابھم األئّمة بین الخالف: الثاني البعد
  ١٩٥  ..................................................  األئّمة بین الخالف: الثالث البعد
  ١٩٦  ........................................: والسّنة الشیعة بین الخالف: الرابع البعد

  ١٩٧  ..............................................................  :املسبق االفرتاض -ج

  ٢٠٣  ..................................................................  :البيان أساليب) ٣

  ٢٠٣  .........................................................  : الشكوك إثارة -أ

  ٢٠٦  ...........................................: املوضوع انبي يف الغموض -ب

  ٢١٠  ..................................................................  :االستنتاجات) ٤

 

 

 
 ً ُسلوب وتحلیل دراسة: أّوال   ٢١٧  ......................................  كوھلبرغ إیتان أ
 ً   ٢٢٠  .............................................  والمؤّشرات والنتائج المضمون: ثانیا

  ٢٢١  .....................   اإلمامیة رموز فكر في تناقٍض  عن یفضي منھٍج  اّتباع) ١

  ٢٢٤  ..............................................................  :اإلمامية حديث: ثالثاً 



٢٨٠ 

  ٢٢٥  ........................................................................  مقترحات

  ٢٢٧  ........................................................................  الملحقات

  ٢٣١  .........................................التأرخيية الدراسات طبيعة :األول الملحق

  ٢٣٤  .........................................  التأریخیة الدراسات في والبیان التفصیل

  ٢٣٧  .........................................................................  البيان أنواع

  ٢٣٩  ...............................  التأریخیة الدراسات في للتفسیر المنھجي األساس

  ٢٤٢  ..............................................................  والتأويل الرتابط نظرية

  ٢٤٣  .......................................................................  التوثيق نظرية

  ٢٤٥  .................................................................  البحث خالصة

  ٢٤٨  ..............................................)كوھلبرغ إیتان آثار( الثاني الملحق

  ٢٦٣  ..............................................................والمراجع المصادر

  ٢٧٥  ..........................................................................  الفهرس

  

***  
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