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 :     الممخص
لقد شرعت مؤسسات التضميؿ بكافة أشكاليا المقركء كالمسمكع كالمشاىدة في صناعة آليات       

مكجية كمنظمة كمتدرجة تعمؿ بشكؿ حثيث كمتدفؽ في التأثير عمى عقؿ المتمقي بتأسيس, أستخدـ 
اليط  عمى إنيا حقائؽ مسممة مع نسؼ آليات فييا التحريؼ كالتزييؼ كالتسكيؼ كالدس كعرض األغ

كمعايير التمييز كالتحقؽ، كذلؾ مف خالؿ "تضخيـ المغالطات كالتأكيد عمى صحتيا"؛ كما عممت 
أدكات التضميؿ كبكؿ جدية كاجتياد عمى بناء ذاتيا كتطكير أدكاتيا كتبادؿ أدكارىا مف خالؿ رصد 

ا يدرس في المؤسسات األمكاؿ الطائمة كالميزانيات الضخمة لتصبح م العاممة في  -العممية  –نيجن
صناعة التضميؿ كالتزييؼ كالتحريؼ , ك نجحت العديد مف  المدارس التضميمية في بناء كتشكيؿ 
لى أيف تشاء  أساليب صكرية مقننة ثابتة غير منطقية في الخطاب لتضميؿ المتمقي كالسير بو كما كا 

قـك عمى االستفزاز الذم يؤدم إلى ىيمنة كترسيخ  ىذا مف خالؿ إرساء صيغة تحفيزية عدكانية ت
الخطاب فيك الذم يقـك عمى الحقيقة المطمقة كينفرد بيا دكف غيره كال يشاركو فييا أحد مف خالؿ 

 .دأ كنظرية أنو مف يمتمؾ الحقيقةبتطبيؽ مب اإليياـ 

 .(, بسام الجملالواقع التاريخي, المتخيل, المنس)الكلمات المفتاحية : 

Al-Zahra’ (PBUH) a historical reality or an imaginary format A reading in 
the mind of Lamens and Bassam Al-Jamal 
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Abstract: 

Misleading institutions, in all their forms, read, listened, and watched, have 

begun to manufacture directed, organized and gradual mechanisms that work 

in an active and flowing manner to influence the mind of the recipient by 

establishing, using distortion, falsification, procrastination, intrusion, and 

presentation of falsehoods as Muslim facts while undermining the 
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mechanisms and criteria of discrimination and verification, through 

“inflating”  fallacies and confirming their correctness”;  The disinformation 

tools have also worked seriously and diligently to build themselves, develop 

their tools, and exchange their roles by allocating huge funds and huge 

budgets to become a curriculum taught in scientific institutions working in 

the manufacture of disinformation, counterfeiting and distortion.  It is logical 

in the discourse to mislead the recipient and take it as and to where it wants 

by establishing an aggressive motivational formula based on provocation that 

leads to dominance and consolidation.  In their dialectical, deceptive 

approach that monopolizes the truth, misinformation schools have used all 

means of deception, deception, camouflage, and evasion with skill and 

craftsmanship, based on formal dialectics, sharp competition, and irrational 

justification based on “overpowering and an approach that is repeated and 

then repeated until you believe”. 

 المقدمة :
شرعت مؤسسات التضميؿ بكافة أشكاليا المقركء كالمسمكع كالمشاىدة في صناعة  لقد

آليات مكجية كمنظمة كمتدرجة تعمؿ بشكؿ حثيث كمتدفؽ في التأثير عمى عقؿ 
كعرض األغاليط  كالدس أستخدـ فييا التحريؼ كالتزييؼ كالتسكيؼ ,المتمقي بتأسيس

لتمييز كالتحقؽ، كذلؾ مف خالؿ حقائؽ مسممة مع نسؼ آليات كمعايير ا إنياعمى 
"تضخيـ المغالطات كالتأكيد عمى صحتيا"؛ كما عممت أدكات التضميؿ كبكؿ جدية 
كاجتياد عمى بناء ذاتيا كتطكير أدكاتيا كتبادؿ أدكارىا مف خالؿ رصد األمكاؿ الطائمة 

ا يدرس في المؤسسات  العاممة في  -العممية  –كالميزانيات الضخمة لتصبح منيجن
عة التضميؿ كالتزييؼ كالتحريؼ , ك نجحت العديد مف  المدارس التضميمية في صنا

بناء كتشكيؿ أساليب صكرية مقننة ثابتة غير منطقية في الخطاب لتضميؿ المتمقي 
لى أيف تشاء مف خالؿ إرساء صيغة تحفيزية عدكانية تقكـ عمى  كالسير بو كما كا 

الخطاب فيك الذم يقـك عمى الحقيقة  االستفزاز الذم يؤدم إلى ىيمنة كترسيخ  ىذا
 مبدأبتطبيؽ   اإليياـالمطمقة كينفرد بيا دكف غيره كال يشاركو فييا أحد مف خالؿ 

لي مدارس التضميؿ في منيجيا الجدكاستخدمت .كنظرية أنو مف يمتمؾ الحقيقة , 
بميارة راكغة مكالالتضميمي المحتكر لمحقيقة كؿ كسائؿ التضميؿ كالخداع كالتمكيو 

كحرفية قائمة عمى الجدلية الصكرية كالتنافس الحاد كالتبرير غير المنطقي القائـ عمى 
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كما تستخدـ ىذه المدرسة قكتيا السحرية , "المغالبة كمنيج كرر ثـ كرر حتى تصدؽ" 
المفظية الكالمية التمبيسية لمسيطرة كالتسمط عمى عقكؿ الجماىير كنفسياتيا كمعنكياتيا، 

سيطرة قكتيا الرىيبة المتمثمة في الكممة الغاشمة التي تسيطر عمى الرأم كميدت إلى 
دكف اعتبار لقكلو تعالى: }ما يمفظ , العاـ كتخضعو لمصمحة "صناع ىذه القكة كأربابيا" 

كىؿ يكب الناس عمى " مف قكؿ إال لديو رقيب عتيد{ كقكلو صمى اهلل عميو كسمـ: 
 إحدلأساس ما تقدـ نحاكؿ أف نستعرض دكر كعمى ,  " ألسنتيـكجكىيـ إال حصائد 

عنى بالمقبكلية لدل فئات كبيرة كالثقافي , كالتي ت اإلسالميالمؤسسات اليامة في الفكر 
) حسب إدعاؤىـ ( كمبادئ أسس, إذ أنيا تقكـ عمى  اإلسالميالمجتمع العربي  مف

في ديف أك مذىب أك طائفة أك  تؤكد "أٌف اإلنساف أكسع مف أف تيختصر خيريتو
عرؽ.... كأٌف كرامة اإلنساف كسعادتو تكمف في احتراـ حٌريتو في التفكير كالتعبير 
كاالعتقاد". كمف قناعات المؤٌسسة البحثٌية أيضا، "أٌف احتراـ ثقافة اآلخر كذاتو كالدفاع 

ـٌ إٌف عنيا كصكنيا ىك حماية لذاتنا كليٌكيتنا اإلنسانٌية كضماف ألمننا كحرٌ  يتنا"، ث
اإليماف الذم تدافع عنو المؤٌسسة ىك إيماف بال حدكد ألٌنو "يتعالى عمى التحٌيزات 
كالفكارؽ العقائدٌية كالعرقٌية كالثقافٌية كالدينٌية كالمذىبٌية كالطائفٌية... كيدفع باإلنساف 

ت , كبالرغـ مما أكردنا مف عينا"لمسعي نحك ىذا التعالي في حركتو كفكره كسمككو
كتاب ؿ )بساـ  نيا تنشر مييا ىذه المؤسسة الفاعمة , لككالمبادئ التي قامت ع األسس
( ,إذ سنحاكؿ مناقشتو بالنقد سيرة فاطمة المتخيؿ  ) جدؿ التاريخ ك :( عنكانو   الجمؿ

في أعتمدىاالتي  كاآلليات, كالتحميؿ كالكقكؼ عمى المعطيات التي اتكأ  عمييا 
)ع( بمنيج تأريخي ، حاكلنا مف خاللو اف نتخذ حكاران تاريخيا لسيرة الزىراء  أطركحتو

مف الكاقع اإلسالمي التأريخي لمزىراء )ع( في الرد عمى ماجاء بو بٌساـ الجمؿ الذم 
ينتمي الى مؤسسة ىي بحد ذاتيا التؤمف بحقائؽ التاريخ اإلسالمي إلنيا تتخذ مف 

بعد ىذه ,ك اب الى الفكر االخرالفكر الغربي الذم يدعي الحداثة  مف خالؿ االقتر 
بالتمييد الى المكضكع مف خالؿ التطرؽ الى عممية الباحث شرع المقدمة المكجزة 

 إشكالياتمف  كذلؾ لمكقكؼ عمى ما أحيط بتمؾ العممية ؛يا التدكيف كالمراحؿ التي مر ب
كاف  ثـ,ألمةاإلسالميةالبالغ في الكاقع التاريخيم األثركتداعيات كمغالطات كاف ليا 
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في دراستيما لسيرة فاطمة الزىراء مقارنا بيف اليسكعيالمنس كبساـ الجمؿ المبحث االكؿ 
مينتيي كيدخؿ المبحث الثاني ليقارف بيف المدكف المختمؼ كالمنتمي,سالـ اهلل عمييا 
 ...البحث بخاتمة 

 التمييد :
شكميف مف اىتـ العرب  بالتاريخ منذ عصر ما قبؿ اإلسالـ، كنتج عف ذلؾ ظيكر 

األنساب، كىي نكع مف التاريخ يقكـ عمى تتبع نسب  المعرفة التاريخية كىما : أشكاؿ
القبائؿ العربية، كقد بالغ العرب في حفظ شجرة نسب القبيمة كتمقينيا ألبنائيـ جيال بعد 

أياـ الشكؿ الثاني يتمثؿ ب كأما,ط نسبيا بأنساب القبائؿ األخرلجيؿ حتى ال يختم
بيا أخبار القبائؿ كالحركب التي خاضتيا القبائؿ، كىي بمثابة سجؿ  كالمراد، العرب

مفاخر القبيمة كبطكالتيا، كالغرض منيا تعزيز الشعكر باليكية لدل أبناء القبيمة. 
  كبظيكر اإلسالـ اتخذ االىتماـ بالتاريخ منحى جديدا فمـ تعد القبيمة صمب العممية

نما الديف،  كفي كنؼ الديف نما عمـ التاريخ كتطكر فكاف أكؿ التاريخية كمحكرىا كا 
، اشتغاؿ لممسمميف بو مع حاجتيـ إلى معرفة سيرة نبييـ صمى اهلل عميو كالو كسمـ 

 يمكف أف نعدك كتكفر ليذا الغرض رجاؿ عكفكا عمى جمع أخبار السيرة كتدكينيا ,
استقراء تاريخ األمـ كالشعكب أمرا ميسكرا كسيال في كقتنا الحاضر , لكنو  عممية

إذ لـ خص منيا تاريخ العصر اإلسالمي , في العصكر السابقة , كنيصعب كثيرا 
 الذقنيات كاليات تسيؿ عمؿ المؤرخ , مف ت أالفما يكفر  اإلسالميرخ يتكفر لممؤ 
ألسباب كاإلشكاليات ات كاإلرىاصات الكثير مف التداعي مكرثنا اإلسالمي إلىتعرض 

مركيات كالقمب حاضرا في سرد إذ كاف التحريؼ كالتزييؼ كالتغيير عديدة كمتباينة , 
عدـ شيكع عدة منيا  أسبابكالسنة النبكيةالشريفة , كنعزك ذلكالى , كالسيرة  ,المغازم

فظ حال الكتابة في المجتمع العربي بدكا كحاضرة , فضال عف ككف  التدكيف اعتمد
, ككذلؾ دكر السمطات الحاكمة عصرئذ في تسييس عممية التدكيف كفؽ كالمشافية 

كعالكة عمى ذلؾ , كالعباسية ( األمكية) السمطة اإليديكلكجية مقتضيات مصالحيا 
, كقبؿ الخكض في مراحؿ أيضا في ذلؾ اكمؤثر ابارز  ادكر كالمستشرقينلالستشراقكاف 

 ةالييكديكاإلسالمالديانات التي سبقت  لونبيف ما تعرضت ,  اإلسالميعممية التدكين
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آيات القرآف الكريـ الصريحة  أف الييكد قد حرَّفكا التكراة  أكدت, إذمف ذلؾ كالنصرانية 
يحرفون {كغيرىا مف كتب اهلل المنزلة عمى أنبيائو مف بني إسرائيؿ كقكلو تعالى : 

كلقد انطمؽ عمماؤنا المسممكف مف تمؾ اآليات كغيرىا مف  (ُ)}الكمم عن مواضعو
نصكص القرآف الكريـ كالسنة النبكية المطيرة في نقدىـ لمتكراة كما يتبعيا مف األسفار 
المقدسة عند الييكد، كاستخرجكا منيا األدلة كالشكاىد عمى تحقيؽ ما ذكره اهلل عزَّ 

يقكؿ مؤلفك ك بديؿ كالكذب في كتبيـ،كجؿَّ في القرآف الكريـ مف كقكع التحريؼ كالت
)قامكس الكتاب المقدس(:  ال تكجد لدينا  المخطكطات األصمية )لمعيد القديـ 

نيا كتبة األسفار المقدسة اف النسخ الييكد كالنصارل فقد كايعممإذ , كالجديد( التي دكَّ
بيـ خالؿ كثرة حكادث االضطياد كالنكبات التي نزلت كالسند لكتبيـ المقدسة  كذلؾ ل

(ؽ. ـ، ثـ ِِٕتاريخيـ الطكيؿ. كمف تمؾ الحكادث: الغزك اآلشكرم عمييـ في سنة )
( ؽ. ـ كنتج عنو تدمير الييكؿ كأخذ بني إسرائيؿ ٖٔٓالغزك البابمي الشيير سنة )

سبيان إلى بابؿ، ثـ االضطياد اليكناني كمف بعده االضطياد الركماني الذم استمر 
تالفيا كمنع قراءتيا كقتؿ لعدة قركف، كقد نتج عف ى ذه االضطيادات إحراؽ أسفارىـ كا 

أحبارىـ كعممائيـ ,كنضيؼ سببان آخر ميمِّا لضياع أسفارىـ، كانقطاع أسانيدىـ، ىك 
ىماليـ لمتكراة  ، كا  كثرة حكادث الردة كالشرؾ في بني إسرائيؿ، ككفرىـ باهلل عزَّ كجؿَّ

ذه الممحة البسيطة عما تعرض لو في ،مذككرة في أسفارىـ المقدسة  كغيرىا، كىي
شكالياتالمكركث الييكدم اك النصراني مف حكادث  كاعية عمى حدكث  أدلةىي  كا 

فقد بدا بأبسط أشكالو  اإلسالميأما المكرث التاريخي , التحريؼ كالتزييؼ كالتشكيو فييا 
بعد ذلؾ الخبرات المتراكمة كاالتجاىات المتعددة , مف حيث االستيعاب  لتأخذه, 

 كىي : األربعةكالعمؽ  ليطكم طريقو التكاممي في مراحمو 
كانت الركاية التاريخية تنقؿ شفاىان في الغالب، شأنيا شأف  أفبعد : األولىالمرحمة 

في كقت مبٌكر، كلكف إلى جانب غيرىا مف  حٌيز التدكيف دخمتإذغيرىا مف السيػنف، 
خاٌصة لغرض  ألنفسيـالسيػنف كاآلداب، في مدٌكنات كاف يكتبيا بعض الصحابة 

كالكتابة مف ىذا النكع كانت منتشرة  .الحفظ كالركاية الشفيية لمتالميذ، كلسائر الناس
قو بشٌدة، كجمع كثيران منيا كأحر  يا، حٌتى في عيد عمر حيث منعبيف الصحابة
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كزاد انتشارىا بعده، حٌتى بمغ المعركؼ منيا اثنيف كخمسيف كتابان الثنيف , (ِ)بالنار
كخمسيف صحابيان، كقد بمغت كتب ابف عٌبػاس كحده عند مكاله كريب بف أبي مسمـ 

سعيد بف سعد بف عبادة الخزرجي: كقد كتب :كمف رجاؿ ىذه المرحمة,  (ّ)ًحمؿ بعير
صمى اهلل عميو كآلو كسمـ، عممان أٌف أباه سعد بف عبادة  األكـرشيئان مف حياة الرسكؿ 

كاف يحتفظ بصحؼ كتبيا بيف يدم رسكؿ اهلل صمى اهلل عميو كآلو كسمـ؛ لو نٌص 
خيثمة سيؿ بف أبي ,أما (ٓ)كنٌص كاحد في تاريخ الطبرم (ْ)كاحد في مسند أحمد

االىنصارم ككانت لو عناية خاٌصة بالسيرة النبكية كمغازم الرسكؿ صمى اهلل عميو كآلو 
ىػ، ككفاتو في أٌياـ معاكية، كصؿ كتابو إلى حفيدة محٌمػد بف  ّكسمـ، كاف مكلده سنة 

منو نصكص «. كجدت في كتاب آبائي»يحيى بف سيؿ، فكاف إذا ركل منو قاؿ: 
 (ٔ)لطبرملدل ابف سعد كالبالذرم كا

مرحمة التدكيف التاريخي الجزئي المختٌصبعد انتشار عممية التدكيف : المرحمة الثانية
، ففرغ أكثرىـ  تكٌزعت اىتمامات عمماء التابعيف عمى أكثر مف كاحد مف أنكاع العمـك

ـٌ، كركايتو، كتخٌصص بعضيـ بأحاديث السيػنف  التي  كاألحكاـلجمع الحديث بشكؿ عا
، فيما انصٌبت عناية آخريف عمى ما يٌتصؿ األكلىىي مكضع اىتماـ الفقياء بالدرجة 

ـٌ، كبالمغازم منيا بشكؿ خاٌص، فظيرت في ىذه المرحمة كتب  بالسيرة النبكية بشكؿ عا
ىػ ػ  (ّٗ)فكتب عركة بف الزبير ػ المتكٌفى سنة ..المغازم كالسيرة عمى مستكلن كاسع

ىػ  (ٕٗ)المتكٌفى سػنة  بف كػعب بف مػالؾ االىنصارم كأبك فضػالة عبػداهلل, كتابو المغازم
ىػ ػ  (َُٓ)كأباف بف عثماف بف عٌفاف ػ المتكٌفى سنة , ػ كتب كتابان صغيران في المغازم
كعاصـ بف عمرك بف قتادة االىنصارم، المتكٌفى سنة ,  كتب أيضان في السيرة كالمغازم

ـٌ ابف شياب الزىرم ػ المتكٌفى سنة .ىػ ُِّتكٌفى سنة كشرحبيؿ بف سعد، الم.ىػ َُِ ث
ىػ ػ صاحب كتاب المغازم، كىك أكثر الكتب المتقٌدمة أثران، كقد حفظت أجزاء  ُِْ

كقد اٌتسمت ىذه الكتب جميعان بسمة , (ٔ)كثيرة منو في المصٌنؼ لعبػد الرٌزاؽ الصنعاني
بمكضكعيا ػ السيرة كالمغازم ػ  كتب الحديث، إذ اقتصرت عمى إيراد الركايات الخاٌصة

ىذه االىعماؿ أٌف الحادثة الكاحدة تأتي فييا مجٌزأة كغير منتظمة،  كمف.بأسانيدىا الكاممة
إذ إٌنيا كانت غالبان مؤٌلفة مف عٌدة ركايات قصار تتحٌدث الكاحدة منيا عف قطعة صغيرة 

https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/219#_44444
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 ىذ.باألكؿأك جزئية مف الحدث، لتأتي أيخرل بقطعة ثانية رٌبما ال تككف مكصكلة 
مرحمة النسؽ كالنظمبعد :المرحمة الثالثة.الطابع الذم غمب عمى مدٌكنات ىذه المرحمة

التاريخي، حقكف إلى ضركرة تكحيد صكرة الحد ، تنٌبو المؤٌرخكف الالاألخبارمرحمة جمع 
مف أجؿ تقديـ نسؽ دقيؽ كمترابط لالىحداث، مٌيز في النياية العمؿ التاريخي عف العمؿ 
الحديثي، الذم يعنى بجمع االىحاديث بأسانيدىا، االىمر الذم دعا المؤٌرخيف إٌما إلى 
تكحيد االىسانيد في مقٌدمة الحدث المراد نقمو، أك إلى إسقاط االىسانيد، الذم أخذ يظير 

عكانة بف الحكـ، المتكٌفى سنة :كمف أبرز مؤٌرخي ىذه المرحمة,  المرحمة الالحقةفي 
لكط بف يحيى، المتكٌفى سنة , ك ىػ (ُُٓ ) المتكٌفى سنة محٌمػد بف إسحاؽ.,ىػ (ُْٕ)

سيؼ بف عمر , ك ىػ َُٕأباف بف عثماف بف أحمد البجمي، المتكٌفى سنة , ك ىػ ُٕٓ
ىشاـ بف محٌمػد بف السائب الكمبي، المتكٌفى سنة , ك ىػ َُٕالتميمي، المتكٌفى سنة 

محٌمػد بف عمر الكاقدم، المتكٌفى , ك ىػ َِٕالييثـ بف عدٌم، المتكٌفى سنة , ك ىػ َِْ
نصر بف مزاحـ، .ىػ ُُِأبك عبيػدة معمر بف المثٌنى، المتكٌفى سنة .ىػ َِٕسنة 

الزبير بف , ك ىػ ِِٓعمي بف محٌمػد المدائني، المتكٌفى سنة .ىػ ُِِالمتكٌفى سنة 
أحمد بف , ك ىػ ِٕٔابف قتيبة الدينكرم، المتكٌفى سنة ,  ك ىػ ِٔٓبٌكار، المتكٌفى سنة 

أٌنيا تكاريخ مرحمية، بمصٌنفات  ىذهغمب ,كتعد اىػ ِٕٗيحيى البالذرم، المتكٌفى سنة 
أك مقطعية، تخٌصص الكتاب الكاحد بأخبار مرحمة مف مراحؿ التاريخ أك حادثة ميٌمة 

، كأيخرل في كاحداثيا كالمغازم، ككتب في السقيفة,  مف حكادثو، ككتب السيرة النبكية 
الرٌدة، كأيخرل في مقتؿ عثماف، كمصٌنفات في حرب الجمؿ، كأيخرل في حرب صٌفيف، 

 الكثير مف لبعض المؤٌرخيف  كاف ل في النيركاف، كغيرىا في أخبار معاكية، كىكذاكأيخر 
كتابان،  ِّالكتب تناكلت عشرات المقاطع التاريخية، فأبك مخنؼ مثالن لو أكثر مف 

 .(ٕ)كتابان، كىكذا َِْكتابان، كالمدائني  َُٓكىشاـ الكمبي نحك 
فظيرت المدٌكنات الكبيرة , ي أك العالميمرحمة تكحيد التاريخ ااًلسالمالمرحمة الرابعة:

الجامعة التي استكعبت تاريخ ااًلسالـ بأكممو بترتيب أحداثو، كرٌبما استكعبت أيضان 
أبك حنيفة الدينكرم، المتكٌفى :كأشير مؤٌرخي ىذه المرحمة,  السالفة األنبياءكاألمـتاريخ 
كمحٌمد بف , ىػ ِِٗسنة كأحمد بف أبي يعقكب اليعقكبي، المتكٌفى نحك .ىػ ُِٖسنة 
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كمسككيو ,  .ىػ ّْٔالمتكٌفى سنة  كالمسعكدم,  .ىػ َُّجرير الطبرم، المتكٌفى سنة 
 )ىػ، الذم قٌدـ أينمكذجان جديدان في التاريخ في عممو الكبير المكسـك بػ ُِْالمتكٌفى سنة 
 نيؼاالتصأصحاب الكثير مف   أىمؿكمما يالحظ عمى ما تقدـ فقد , (  تجارب االىمـ

المؤٌرخكف  كنخص منيـ في التاريخ، يتكٌزع رجاليا عمى سائر الطبقات كالقركف، 
فضال عف دكر تكمف كراء ىذه الظاىرة، عقائدية أٌف نزعة طائفية  كيبدك!الشػيعة

باسػتثناء فيرست النديـ السمطات المتعاقبة عمى العداء كالبغض الى أىؿ البيت )ع( , 
 ىممتإذأه لشػيعة كمصٌنفييـ،كتاب جامع لـ يختٌص بعمماء ا ألنو)الشيير بابف النديـ(؛ 

كتاب الرجاؿ لمنجاشي، كالفيرست لمشيخ الطكسي، كمنيا المصٌنفات الشػيعية  تفيرس
أعماليـ  تسمتلك رجع إلييا أيكلئؾ الباحثكف الك ..كمعالـ العمماء البف شيرآشكب

كىناؾ  العديد مف الحقائؽ المغمكرة كالميمشة,  كلظيرت,ةمكضكعيٌ الك  يةشمكلبال
لٌما اقتصر ىذا المعجـ عمى مؤٌرخي الشػيعة مٌمف (ٖ)مؤٌرخكف لـ يدخمكا في ىذا المعجـ

ي مف االعتبار عٌدة أصناؼ مف أصحاب االىثر التاريخ أسقط إذتصنيؼ في التاريخ، لو 
أصحاب ممف الشػيعة، أك مٌمف انتسب إلى التشػٌيع، أك نيسب إليو، كىذه االىصناؼ ى

الركايات التاريخية اٌلذيف دخمت ركاياتيـ في مصادر التاريخ المعتبرة لكف لـ تيعرؼ ليـ 
مف أصحاب كىك مصٌنفات خاٌصة في التاريخ، كىـ كثير، منيـ حٌبة بف جكيف العرني

الطبرم كابف أٌرخ كفاتو إذ شيد معو المشاىد كٌميا، فقد ، (عميو السالـ)عمٌي االماـ 
خ الطبرم كتاريخ ااًلسالـ في تاري لو ركايات تاريخيةو, (ىػ ٕٔ)سنة  االىثير في آخر 

كىك السٌدم :إسماعيؿ بف عبػد الرحمف السٌدم القرشيأما  , ك(ٗ)كغيرىما لمذىبي
كأبا سعيد الخدرم  ,كعبػداهلل بف عمر ( عميو السالـ)ااًلماـ الحسف  فقد عاصرالكبير،

, كقد  دكأبك داك  ,كالترمذم , كأبا ىريرة، كحٌدث عف أنس بف مالؾ، كخٌرج أحاديثو مسمـ
جرحو الجكزجاني لتشٌيعو، ككثٌقو يحيى بف سعيد القٌطاف، كأحمد بف حنبؿ، كابف عدٌم، 

نيسبكا إلى  المصٌنفات, كىنالؾ مؤٌرخكف مف أصحاب (َُ)ىػ ُِٕكالذىبي، تكٌفي سنة 
يس يخفى عمى أىؿ التحقيؽ أٌف التشٌيع عند المتقٌدميف مف أىؿ الجرح ل,ك التشٌيع

كالتعديؿ، كأىؿ السيػٌنة، إٌنما ىك تفضيؿ ااًلماـ عمٌي عميو السالـ عمى عثماف، أٌما النىٍيؿ 
سالـ عمى أبي أٌما تفضيؿ ااًلماـ عمٌي عميو ال.مف بني أيمٌية فيك عندىـ تشٌدد في التشٌيع
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بكر كعمر فيك الرفض، حسب تعريفيـ، كأٌما النىٍيؿ مف أبي بكر كعمر فيك الغمٌك في 
كبناءن عمى ىذا التقسيـ أدخمكا الكثير مف أىؿ العمـ في .الرفض، حسب ىذا التعريؼ

التشٌيع لمجٌرد تفضيميـ ااًلماـ عمٌي عميو السالـ، كقدحيـ في بني أيمٌية، فمف الحٌفاظ 
كعالكة عمى ماتقدـ يمكف لنا  (ُُ),لنسائي كالحاكـ في الشيعة؛ ليذا االعتبار كحدهعٌدكا ا
كقائع التاريخ السياسي لإلسالـ كالمتمثؿ بالخالؼ بيف المسمميف كالذم كاف الى اإلشارة

الخالفة ،  يتكل حكؿرسكؿ )صمى اهلل عميو كآلو( عقب كفاة ال كاألنصاربيف المياجريف 
 اإلماـالتي ظيرت خالؿ فترة خالفة  كاإلحداث,  عثماف كقاتميو الخالؼ بيففضال عف 

الى استشياد كؿ مف  أدتكحكادث االنقساـ السياسي كالفتنة التي , عمي )عميو السالـ( 
في  أسباباكميا كانت , الخميفتيف عثماف كعمي)عميو السالـ(، ثـ اعتالء معاكية الحكـ 

، ككذلؾ النزعة التي ظيرت عند بعض الفرؽ  (ُِ) االختالؼ في العقائد بيف المسمميف
السياسية  األحزابكظيكر , كالخػالفة  اإلمامة،كمسالة  (ُّ) الفقيية كالكالميػة اإلسالمية

كمسؤكلية البشر في الشؤكف العامة ،  اإلرادةحرية  أكالتصادـ بيف مبدأ القدر  كذلؾك , 
كف فقد تبنى االمكي، مقدرة  كصفياالعامة السائدة ب األكضاعكبيف مبدأ الجبر اك قبكؿ 

المعارضة بشرت بمبدأ الحرية كمسؤكلية البشر  مبدأ الجبر كبشركا بو ، إذأناألحزاب
يدعـ مذىبو باألحداث التاريخية كتشريعيا ،  أف, إذ اضطر كؿ فريؽ (ُْ) األكضاععف 

, إذ يمكف أف  (ُٓ) كفصكؿ في ىذه المسائؿ التاريخية أبكاباكتب الحديث تان أحداثفكانت 
الكاضح في عممية  ليا األثر اإلسالمي , التاريخ السياسيفي قائع مجمؿ تمؾ الك  نعد 

 األمكية) حصرا ؛ كذلؾ لقكة الدكلة  األكلىالتدكيف , كنخص منيا القركف الثالثة 
كسمطانيا مف جانب , كقكة الخالفات السياسية كالعقائدية بيف السمطة كالعباسية (

 .كمعارضييا مف جانب آخر 
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 المبحث االكؿ :
 والجمل :منسالاليسوعيبين)ع(الزىراءمواقف 

  Henri]ُّٕٗىنرم المنس )ت. تؤكد الدراسات التاريخية أف :اليسوعيالمنسأوال :
Lammens]) مبكِّرا بالكمية اليسكعية ببيركت، ثـ ، راىب يسكعي بمجيكي، التحؽ

كقد كاف ناشطا في مجاؿ  ,أصبح بيا مدًرسا... فأمضى جٌؿ حياتو بمبناف إلى أف تكفي
التبشير، فأشرؼ عمى مجمة المشرؽ بعد لكيس شيخك، كقد كتب في ىذه المجمة 
ب مقاالتو عٌدة ذات مقاصد تبشيرية دينية )كانت تيترجـ عف الفرنسية(. كلالمنس كيت

كثيرة تتعٌمؽ بنشأة اإلسالـ كالخالفة األمكية، سنيتـ منيا بكتابيف في السيرة النبكية ىما: 
( ككتاب: اإلسالـ، عقائده ُُِٗفاطمة كبنات محٌمد، مقدمات نقدية لدراسة السيرة )

 كقد تأثر المنس بمؤٌلفات المستشرؽ اإليطالي ليكني كايتاني( , ُٕ)(ُِٔٗكنيظيمو )
(LéoneCaetani)( في نقده لمكثائؽ َُٕٗ-َُٓٗ، صاحب حكليات اإلسالـ )

اإلسالمية المتأخرة، لكٌنو تجاكزه في اٌطراح المركيات المتعًمقة بالعيد المكي )ما عدا 
القرآف(، كأجحؼ في نقد األخبار اإلسالمية عف الٌسيرة، فمـ ير فييا سكل ركاـ مف 

حياة النبي، ركاـ مف "غريب" األخبار الركايات الٌدائرة بتأكيؿ اإلشارات القرآنية إلى 
التمجيدية أٌثر فييا التراث المسيحي كالييكدم، كخضعت ليكل العصبيات الحاكمة.... 

 (يعدمنتغمرم كاط )كلعٌؿ ىذا اإلجحاؼ ىك الذم جعؿ مستشًرقيف مينًصفيف مف أمثاؿ 
دراستو لسيرة  المنس لـ يطمب التٌاريخ لذاتو فيإذ أن, نقد المنس التٌاريخي "متطرِّفا"

, ظاىرة  صريحة كخفيةحاقدة النبي محٌمد )ص(، بؿ مزج بحثو بمقاصد تبشيرية 
 لممركيات التمجيدية عف رسكؿ اإلسالـكتشكيؾ ، كلـ يكف نقديه سكل تفنيدو كمرمكزة
كأغمب الظٌف أٌف  ، كىكذا ييمكف عٌد المنس نمكذجا سيئا لالستشراؽ الكالسيكي،)ص( 

منيج المنس في  نيجكف م جعؿ أساطيف الميستشًرقيف يشيرم ىك الذالمنزع الٌديني التب
جية نقد الغربييف لنقد المنس ,نقد الكثائؽ اإلسالمية الميتأخرة بػ"التطرؼ" إذا , كتزداد حي

  .Th)صدر عف عمماء راًسخيف في المعرفة بتراث اإلسالـ مف أمثاؿ ثيكدكر نكلدكو
Nöldeke) صاحب تاريخ القرآف، كشفالي(Friedrich Schwally)   الذم عٌدؿ كتاب

  (Henri Lammens)يسمؾ الباحث الناشئ ىنرم المنس»نكلدكو، كقد قاؿ فيو: 
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ثىؿ ًكتاني  أكثر المسالؾ تطريفا في ىذا الميداف ]نقد الركايات[. كىك يتٌبع مى
 ، .كمنتغمرم كاط عمى المنسماكسيمعابيابرمتيا قد. كىذه المآخذ (ُٖ)«كغكلدتسيير

ذ ييقٌيدىا كال تختًمؼ مآخذ الكيتاب العرب عمى المنس كثيرا عف مآخذ الكيتاب الغربييف، إ
ميستشرؽ بمجيكي، كراىب يسكعي شديد التعصب ضد »قكلو: عبد الرحماف بدكم في 

. كليذا (ُٗ)«كييعدُّ نمكذجا سيِّئا جدا لمباحثيف في اإلسالـ مف بيف الميستشرقيف ,اإلسالـ 
تاب السيرة العرب الميحدىثيف إلى ميساجمة المنس في مسائؿ كثيرة، التفت كثير مف كي 

كالرد عمى تييمو لنبي اإلسالـ، كقد ذكر محمد حيسيف ىيكؿ المنس في غير مكضع، 
أٌف المنس ينتيج , إذ  كاإلسالـ )ص(  كتصدل لتفنيد ما عٌده تشنيعان عمى النبي محٌمد

مصادر الٌسيرة النبكية، كبخاٌصةو المصادري  ضربنا مف الشٌؾ "انًتقائيا" في التعامؿ مع
العربٌيةي القديمةي، كسنحاكؿ أف نبٌيف ىذه الطريقةى مف خالؿ نماذج "ًسيًرية" كردت في 

, إذ الًكتابٍيف متفٌرقةن، كقد رأينا أف ننظر فييا مرتٌبةن حسىب النسؽ التقميدم لمٌسيرة النبكية 
إلى تصديؽ أخبار الٌسيرة التي تغضُّ مف الٌصكرة المثالية لمحٌمد كآؿ  سعى المنس

إلى أٌف أبكٍم المنسفي المصادر العربية القديمة، إذ يذىب  )عمييـ الصالة كالسالـ (بيتو
؛ كلئف تيؤكد مصادر عربٌية كانيما ماتا عمى غير االسالـ عمٌي بف أبي طالب لـ ييسًمما 

،  (َِ)ا مف ىذه المسألةميتقٌدمة كابف ىشاـ جاًنب فإٌف انتصار أصحابيا "لمسُّنة" غير خاؼو
ىػ( رسالة في  ُّْ، كقد حٌرر الشيخ الميفيد ))رض(  إذ تيثًبت الٌشيعة إسالـ أبي طالب

منذ بداية كمَّيا أسممت )ع(  إٌف عائمةى عمي , كتعد مؤرخي التشيع إيماف أبي طالب
قد كٌجو المنس االنتقاء ك  ,(ُِ)د زكج أبي طالب، كفييا فاطمة بنت أساالسالمية  الدعكة

في كتاب فاطمة ًكجية تخديـ تعٌصبو عمى الٌرسكؿ كآؿ بيتو، إذ يقبؿ ركاية زكاج الٌرسكؿ 
مالحظات نقدية  (مف خديجة كىي شيخة  مف دكف نقدو في ميؤلَّؼ كسمو بعنكاف فرعي

كقد ذكرت بعض مصادر الٌسيرة الميعتىمدة كػالميحبَّر أٌف سفَّ خديجة لٌما  (,لكتابة الٌسيرة.
تزٌكجيا الٌرسكؿ كاف ثمانيى كعشريف سنة في إحدل الٌركايات
. كييثبت ىشاـ جعيط (ِّ)

أٌف رقـ األربعيف رقـه سحرم لدل الٌشعكب الٌسامية، كيطرح سيؤاالن كجييا: كيؼ تينجب 
إٌف معجزة , ، كلـ يرى المسممكف في ذلؾ (ِْ)ىي شيخةخديجة بناتو كبنيفى عديديف ك 

اختيار المنس لركايًة زكاج خديجة في سفٍّ ميتقدِّمة لـ يكف بريئا، إذ أراد أٍف ييثبت مف 



 هـ1111-م  2022. لسنة ( 1الثالث/ ملحق) /العددرابع /المجلد ال رابعةمجلة الدراسات المستدامة . السنة ال

 

 
 
 

3311 

" ، كيحتٌج بكيركد ىذه الٌصفة في القرآف الكريـ )ًإفَّ شىاًنئىؾى ىيكى  ذلؾ أٌف النبيى محٌمدا "أبتري
رىة أبناءن ذككرا لمحٌمد )الٌطاىر [(. ّاأٍلىٍبتىري ]الككثر:  كيرل المنس أٌف الٌسيرة اختمىقت بأخى

براىيـ...( لتريد عمى قٍذؼ "الٌشاًنئيف"، كضاعفت عدد بناتو لمغرض نفسو.  كالطيب كا 
كىذا شٌؾ لـ تيممو إال رغبة في التشنيع عمى الٌرسكؿ، كقد انتقد البحث التاريخي الغربي 

( أٌف الشؾ في األخبار يجب أف ُّٓٗ، إذ يرل كاط )بعد المنس اإلجحاؼى في الشؾٌ 
يستند إلى كجكد تمفيؽ "ميغًرض"، أك تناقض داخمي بيف الركايات
أف (ًلكىاٍط )كسبىؽ  (ِٓ)

في ىذا الشؾ  المنس التي تتسـ باإلسراؼاليسكعيحكؿ أعماؿ (نكلدكو)ساؽ مالحظة 
بي" غير الًعمميؿى الشٌؾ كعمى ىذا الٌنحك ينتيج المنس سب ,(ِٔ) ، كاألكاديمي  "العىصى

األمرى ال   لكفٌ , (ِٕ)فينتقد سيرة فاطمة "الٌضخمة"، كيذىب إلى أٌنيا ميختىمىقة في ميعظًميا
يقؼ عند ىذا الحٌد مف الشٌؾ، بؿ يىصنع المنس مف خالؿ الركايات القديمة كتأكيميا 

ليست  فقضية الشؾ، سنفحص عف أمرىا في ما يأتي... )ع(  سيرةن قاتمةن لفاطمة
لية دينية، إذ اختمؽ الميجاًدلكف المسيحيكف قٌصة أخرل لسيرة منيجية عممية لديو، بؿ ًجد

ميزم ف. ك، كقد نٌبو الباحث اإلنمغرضة  محٌمد )ص( ألغراض تشنيعية كتبشيريةالنبي 
كاف  يفتقر افتقاران تامان  المنسأنفضال عما تقدـ , (ِٖ)دانياؿ بكضكح إلى ىذه المسألة

يعٌد نمكذجان سيئان جدان ,إذ إلى النزاىة في البحث كاألمانة في نقؿ النصكص كفيميا
فاطمة »في كتابو:  كأبشع ما فعمو خصكصان  , لمباحثيف في اإلسالـ مف بيف المستشرقيف

إما  فكافغير صحيحة, ير في اليكامش إلى مراجع بصفحاتكاف يش إذ«كبنات محمد
يشير إلى مكاضع غير مكجكدة إطالقان في ىذه الكتب، أك يفيـ النص فيمان ممتكيان أف 

كليذا  , كخبث النية, خبيثان، أك يستخرج إلزامات بتعسؼ شديد يدؿ عمى فساد الذىف 
ينبغي أال يعتمد القارئ عمى إشارتو إلى مراجع، فإف معظميا تمكيو ككذب كتعسؼ في 

بيف المستشرقيف المحدثيف قد بمغ ىذه المرتبة مف  باحثان مف ,فاليعرؼفيـ النصكص
الميالنيأنالمنسمف ككذلؾ يتضح عند,التضميؿ كفساد النية

التبشير،كدعاةالصييتمنحمالك أصحاباألقالمالمدسكسة،المميئةحقدانكغيظانعمىاإلسالمكقيمو،
عمييـ )كقد قابؿ المنس ىذه التشكييات كالتحريفات في حؽ النبي كاىؿ بيتو , (ِٗ). كنٌية

الشنيعة  ألفعاليـكالمسكغات  إيجاداألعذارمف خالؿ  أميةالدفاع عف بني , (السالـ 
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في كتاباتو حكؿ الدكلة األمكية، , إذ يتضح ذلؾ جميا (عمييـ السالـ )بيتو  أىؿبحؽ 
: )دراسات عف معاكية األكؿ( ك )خالفة يزيد( ك )زياد ىي فقد كتب المنس ستة كتب

 ,ثاني( ك )كدراسات عف عصر االمكييف( ك)خالفة مركاف االكؿ(بف أبيو( ك )معاكية ال
بتبرير  فضال عف، كالمسمميف  كفييا بالغ في تمجيد األمكييف بدافع الحقد عمى االسالـ

 ك نشؼ, ؛ مف خالؿ قمب كتغيير الحقائؽ كتزكيرىا عامة كيزيد خاصة األمكييفجرائـ 
قد استخدـ كؿ الكسائؿ كاالليات االجرائية ( المنسالبمجيكي) أف اليسكعي مما تقدـ

لمسيرة العطرة لمرسكؿ االكـر )ص( كاىؿ بيتو ,كالتشكيو ,كالتزكير, الكفيمة بالتحريؼ 
 كىي مكضكع بحثنا ,  (سالـ اهلل عمييا))ع(, السيما فاطمة الزىراء 

باحث ككاتب تكنسي حاصؿ عمى الدكتكراه في اآلداب كالمغة :  بسام الجمل:ثانيا    
أستاذا مساعدا بكٌمٌية اآلداب كالعمكـ اإلنسانٌية منصب يشغؿ , العربٌية، جامعة منكبة 

لو مجمكعة مف األعماؿ المنشكرة مف بينيا: كتاب "أسباب النزكؿ" الذم  ,بصفاقس
نكف بال حدكد في طبعتو صدر عف المركز الثقافي العربي بشراكة مع مؤسسة مؤم

. ككتاب "اإلسالـ السٌنٌي" الذم صدر عف دار الطميعة كرابطة العقالنٌييف َُِّالثانية 
( الجمؿ  )كيشرؼ , يمة القدر في المتخٌيؿ اإلسالميٌ ككتاب ل , ََِٔالعرب، بيركت، 

عمى التحكيـ العممي لبحكث قسـ المكركث الديني بمؤسسة مؤمنكف بال حدكد لمدراسات 
 , كلو كتاب يخص بحثنا كىك ) جدؿ التاريخ كالمتخيؿ سيرة فاطمة (كاألبحاث
حكؿ سيرة الزىراء سالـ اهلل عمييا  كأطركحاتو  آرائوبساـ الجمؿ في العديد مف  إذ اتكأ
ي كؿ إذ كاف الجمؿ محاكيا لو ف,  كتابو عمى المستشرؽ التبشيرم )المنس(في 

اشكالياتو التي قدميا عف الزىراء )ع( , التي تشير بشكؿ كاعي كداؿ عمى تيكمو مف 
بيتو )ع(, فقد كانت  كأىؿشخصية النبي محمد )ص(   شخصيتيا )ع( , فضال عف  

منحصرة في عالقة الزىراء )ع( العائمية مع زكجيا عمي )ع( كسكء خمقيا  أطركحتو
إذ كصفيا بالعالقة كالعياذ باهلل ,مي )ع( ليا  فضال عف سكء معاممة زكجيا ع ,معو 

زكاجيا كامتناع شباب قريش عف التقدـ  تأخرإلىإشارتو  ككذلؾ  , المرتبكة غير القارة 
اتصافيا بالنظارة معدـ إذ يعزكا ذلكبالرغـ مف ككنيا ابنة رسكؿ اهلل )ص(؛ لخطبتيا ,

, فضال عف أنيا كانت فقيرة منيكة القكل مريضة معمكلة مف شدة الفقر  الجماؿك 
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ببنات  مقارنةبابخس مير عمي )ع( ك الفقير بف عميا اكالجكع ؛كذلؾ بسبب زكاجيا مف 
نيا لـ تقدـ لإلسالـ أم منفعة تذكر   يرل كمف جانب اخر ,) كما يدعي (قريش , كا 

خديجة)ع( نإذ يرل الجمأل,ٌنقسمانميٌمانمنطفكلةفاطمةقٌضتيكأبكاىاعمىأديانأجدادىما الجمأل
خطاب الكحي مف خالؿ ذلؾ  ؤكد, كي( ُّ)عمىدينالنصرانٌية،مثالبنعٌمياكرقةبننكفؿ

 مراد بالضالؿ عدـ اليدايةالإذ أف ,(ِّ)}َوَوَجَدَكضاالًَّفَيَدى{ بالقكؿ الرسكلمٌذكرانإٌياىالى
بككنو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ ضاال حالو في نفسو مع قطع النظر عف ىدايتو تعالى 

فقد كانت , مف الخمؽ إال باهلل سبحانو  ألحدفال ىدل لو صمى اهلل عميو كآلو كسمـ كال , 
ف كانت اليداية اإلليية مالزمة ليا منذ كجدت فاآلية في معنى  نفسو في نفسيا ضالة كا 

كمف ىذا الباب قكؿ مكسى ,(ّّ)(كنت تدري ما الكتاب وال االيمان ما )قكلو تعالى: 
" أم لـ أىتد بيدل الرسالة  فعمتيا إذا وأنا من الضالينعمى ما حكى اهلل عنو: " 

أن تضل )كيقرب منو ما قيؿ: إف المراد بالضالؿ الذىاب مف العمـ كما في قكلو: ,بعد
ن كنت من قبمو لمن الغافم)، كيؤيده قكلو: (فتذكر إحداىما األخرى إحداىما ( ين وا 

 (ّٓ(كقيؿ المعنى كجدؾ ضاال بيف الناس ال يعرفكف حقؾ فيداىـ إليؾ كدليـ عميؾ, (ّْ)"
أما مايتعمؽ صحة تفسير الجمؿ لمضاللة , ف ىذا التفسير يؤكد عدـ إذ أ
إذ أف دعكة اطركحتو , فاف حادثة المباىمة خير دليؿ عمى دحض  كمقاماتيابمكانتيا

َفُقْل َتعاَلْوا َنْدُع َأْبناَءنا َو َأْبناَءُكْم َو ِنساَءنا َو »المباىمة كانت مف اهلل تعالى بقكلو :
قد كفد  ف,  «ِنساَءُكْم َو َأْنُفَسنا َو َأْنُفَسُكْم، ُثمَّ َنْبَتِيْل َفَنْجَعْل َلْعَنَت المَِّو َعَمى اْلكاِذِبينَ 

عميو الٌسالـ الذم  عمي أىؿ بيتو ك ىـ أمير المؤمنيفالرسكؿ )ص( ك ليس معو إال 
اية  كأماك ابناه الحسف ك الحسيف عمييـ الٌسالـ, , ك ابنتو فاطمة  , ىك بمنزلة نفسوك 

التطيير فقد جاءت كبشكؿ صريح لتؤكد المكانة اليامة كالمنزلة الرفيعة التي ارادىا  اهلل 
ِإنََّما ُيِريُد المَُّو ِلُيْذِىَب َعنُكُم الرِّْجَس َأْىَل   ...)ليـ )عمييـ السالـ ( إذ يقكؿ تعالى : 

, إذ اجمعت كؿ الركايات أف المقصكد ىـ عمي كفاطمة (ّٔ) اْلَبْيِت َوُيَطيَِّرُكْم َتْطِييرًا ﴾
كابناىما )عمييـ السالـ ( , كمف الكجية التاريخية لحيثية النزكؿ كسياقو تؤكد ذلؾ ايضا 

رة الى ىذه المغالطات التي حاكؿ الجمؿ أف يثيرىا , ماىي اال لزععة كالبد مف االشا, 
ثقة العقؿ كالكجداف الجمعي االسالمي حكؿ سيدة نساء العالميف , كيبدك أف ىذه 
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االطركحة قد اسس ليا المنس ؛   ليزيح سمة تسيد الزىراء لنساء العالميف , كىي 
بمفردىا   )ع(ريـ العذراءالصفة التبجيمية التي يجب أف تتصؼ بيا السيدة م

انصار مدرسة احيانا البعض مف في اغمب كالذم يتفؽ معيا  ,بالمنضكراليسكعي
إذ يتضح لنا ذلؾ جميا مف خالؿ طرح الجمؿ لممكانة التاريخية  لفاطمة  ,الصحابة 

كذلؾ أف إطار تمؾ المكانة المتكاضعة التي ,  األيديكلكجية)ع( كفؽ متبنياتو كضركراتو 
الجمؿ عف فاطمة )ع( مف خالؿ الكاقع التاريخي المنحصر بيف القركف الثالثة رسميا 

الجسيمة  األخطاءمنيا الجمؿ الدفاع عف  أراديدعي , ما ىي إال آليات إجرائية  اكم
 األكراؽمف خالؿ خمط  , إذ يتضح ذاؾ التي اقترفتيا الخالفة في حؽ فاطمة )ع( 

كما يدعي الجمؿ (إذ تشيرالدالئاللتاريخٌيةحقائؽ عما جرل في حادثة فدؾ , ال كقمب
إلىأنَّعمرعٌنففاطمةبنفسو (

مكلىأبيبكربضربيابالسكط،كذلكمألسباباآلتيةجميعنفداق،أكبإيعازمنيحسبركاياتأخرل،حينماأمر 
اذ اكرد ىذا الخبرمف امتناعياعنمبايعةأبيبكرخميفةلممسممين,ىاأكبعضيا،عمىاختالفالركايات

في المصدر عمى االطالؽ  هكعند مراجعتنا لمخبر لـ نجد ُِٔص ِتاريخ اليعقكبي ج
, كىك اسمكب مماثؿ لالسس التي اتكأ عمييا المنس في سيرة فاطمة )ع( كما اسمفنا, 
إذ حاكؿ الجمؿ أف يحرؼ الحقائؽ كيخمط االكراؽ لدل ذىف المتمقي لتككف الحقيقة 

ىي مطابقة لمقتضيات ضركراتو  األساليب, كيبدك أف ىذه  أمامومبيمة كمعتمة 
كذلؾ  عمر, أما التعميؿ االخر لتعنيفيا مف قبؿ  اإليديكلكجية

حاكؿ الجمؿ تظميؿ إذ , (ّٕ)رفضياتسميمالكتابالذيدفعيإليياأبكبكركالقاضيبمنحيافدؾل
شتت ذىف فقد, الكتاب ليصنع عذرا لسبب ضربيا )ع( مف قبؿ عمر  أمرالمتمقي حكؿ 

بتكجييو نحك رفض فاطمة )ع( تسميـ الكتاب لعمر , كمف كجية اخرل أراد  المتمقي 
ىذه الحادثة كمنيا قكلو  أجزاءالجمؿ التشكيؾ في العديد مف 

لىأنيٌددفاطمةبإحراقبيتيابمنفيو،كنٌفذتيديده،أككاد،بحسباختالؼ الركايات  كقدكصالألمربعمرا 
 يقكؿككذلؾ ىاىنا ,

تجمعالركاياتالشيعٌيةعمىأنَّفاطمةتمٌقتضربةبالسيففيجنبيا،كفيعضدىا،ماتسٌببميافيبعضالكسكرت
إذ كمٌرةأخرل،رٌدتفاطمة فكشفت شعرىا  , (ّٖ). محٌسنا،كفيسقكطجنينياالمقٌدرليمناألسماء
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أراد أف يشكؾ في تنفيذ تيديد عمر ) اك كاد( , كمف كجية اخرل حاكؿ أف يزعزع ذىف 
جاد ركاية مختمقة تؤكد طعف الزىراء )ع( بالسيؼ في جنبيا دكف االشارة المتمقي ؛ باي

كعند مراجعتنا لممصدر  , في اخر الركاية (ّٖ)الى فاعميا , ثـ جعؿ االشارة لميامش 
الركايات الشيعية ترل أف عمرا  كنقكؿ ىنا معظـتبيف أنو يشير الى المحسف ابنيا فقط ,

برسالتو الى معاكية  إذ يؤكد ذلؾ عمر, عصرىا بعدما الذت خمؼ الباب كاسقط جنينيا
كقد صرخت صرخة  كسمعتيا, قت أحشائيا بالباب تترسو فركمت الباب، كقد ألص)

أما فيما , (ّٗ)حسبتيا قد جعمت أعمى المدينة أسفميا كقالت: "يا أبتاه يا رسكؿ اهلل(
التي تتبعيا المنس , إذ نفسيا المنيجية  يا الزكجية فقد سار الجمؿ عمىعالقتيخص 
تدخؿ في حدكد ىذا المكقؼ , كسنكضح تداعياتيا مف خالؿ  عٌدة مركيات أكجد

كىك ضمف الفترة التي اتسمت  (َِٖ)المتكفي خطبتيا )ع( التي كردة مف ابف طيفكر 
بالكاقع التاريخي ال المتخيؿ كما يرل الجمؿ مف أف القركف الثالثة االكلى ىي تمثؿ 

كاف لممتخيؿ االثر البالغ في سيرة الزىراء  الحقب التي تمتيا فقد  مااك  , الكاقع التاريخي
)ع( إذ  خطبتياكنحاكؿ أف نرد عمى ماجاء بو الجمؿ مف خالؿ , )كما يدعي( )ع( 

كمما حشوا نارًا  ...تجدوه أبي دون آباءكم وأخا ابن عمي دون رجالكم ".تقكؿ :
لمحرب أطفأىا ونجم قرن لمضالل وفغرت فاغرة من المشركين قذف بأخيو في ليواتيا 

ويخمد ليبيا بحده مكدودًا في ذات اهلل قريبًا من  فال ينكفئ حتى يطأ صمتيا باخصة
رسول اهلل صمى اهلل عميو وسمم يدًا في أولياء اهلل وأنتم في بمينية وادعون آمنون 

,  (َْ)"حتى إذا اختار اهلل لنبيو دار أنبيائو ظيرت خمة النفاق وسمل جمباب الدين
يا عمي )ع( , كالصفات فاليخفى عمى الناقد البصير كمماتيا في حؽ زكجيا كابف عم
كيخمد بحده مكدكدا في البميغة التي كصفتو ) فال ينكفى حتى يطأ صمتيا باخمصي

ىذه التكصيفات التي اكجدتيا الزىراء ماىي اال تاشير داؿ عمى التاثر ,ك  ذات اهلل (
كذكبانو في ذات اهلل , فيؿ مف المعقكؿ أف  إيثارهالعميؽ في مكنكف سماتو , فضال عف 

تنبع ىذه التكصيفات مف احضاف عالقة اجتماعية غير قارة اك مرتبكة , يعزكىا الجمؿ 
اـ أف ىذه الصكرة تدؿ عمى االرتباط االيماني العميؽ الى الجكع كالفقر كالحرماف , 

العائمي فضال عف االرتباط الجيني  لالرتباطبينيما , كانيما يمثالف االنمكذج االمثؿ 
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السالـ (, كخير دليؿ عمى ذلؾ تمؾ العائمة المتمثمة بالحسنيف  كالنسبي بينيما )عمييـ
 شيد ليـ الكاقع التاريخي بالسمك كالرفعة مف فالذيكزينب كاـ كمثكـ )عمييـ السالـ ( 

القدامى كالمحدثيف كمف االعداء كالمناصريف , كعالكة عمى ذلؾ  فأف ىذا النمكذج  قبؿ
ية ادعاء الجمؿ كمف قبمو اليسكعيالمنس البسيط مف خطابيا )ع( يدؿ عمى عدـ مصداق

كفيو  ،يؤكد ارتباؾ العالقة الزكجية ليما )ع(  أمرا, كمف كجية اخرل فقد ذكر الجمؿ 
 فإنَّمامٌيزحياةفاطمةيقكل

فييذىالمرحمة،ىكماكانتتعانييمنفقركخصاصةكجكع،كماتكٌلد،جٌراءذلؾ،منتكٌترعالقتيابعمٌي،إل
ناستمٌرعقدالزكاجبينيماقائمان   .ىحٌدحصكاللنفرةبينيماكانقطاعحباللكصاؿ العاطفي،كا 

ذاكانيذاحالفاطمة،كىيفيرعايةأبيياكحمايتو،فكيفسيككنأمرىابعدكفاتو؟ كىنا نقكؿ عمى أم  كا 
؟, كأما في قكلو فكيؼ كما ىي االدلة عمى ذلؾ  جمؿ في رايو ىذاشيء اعتمد ال

سيككف امرىا بعد ابييا , فقد اجاب عمر بف الخطاب عمى ذلؾ في تمؾ الرسالة التي 
بشابة في اكؿ ريعاف شبابيا لتمتحؽ بالرفيؽ  اشرنا الييا سمفنا , كالتي تدؿ عمى االطاحة
ات الخالفة كظمميا , لتككف أكؿ مف ظمـ بعد االعمى سباقة لمحاؽ بابييا , قتمتيا قرار 

الجمؿ الى ما كقع عمييا مف الشيخيف لكف مف كجية  أشاركفاة الرسكؿ )ص( , كقد 
 "إظيار سيرتيا الباىتو إذ يقكؿ اخرل , كاف القصد منيا 

كتكاصمسكءمعاممتيا،بعدكفاةأبييا،منأبيبكركعمر،فممتجد،فيظٌميما،أٌيةحظكة،فكانمصيرىاالتي
و المتمقي نحك تيميش الشيخيف كمف يكجت, إذ اراد "ماكمنسكاىمامنأصحابالنبيٌ ميشمني

سكاىما مف الصحابة ؛ لكي اليككف ليا دكرا يذكر أك أثرا بائنا في المكركث الحضارم 
كضركرياتو العقدية  ر عيكف الدعكات التبشيرية بشكؿ عاـاالسالمي عمى االطالؽ , ليقى 

ابي جيؿ فقد أكرد  االدعاء بطمب االماـ عمي )ع( بالزكاج مف ابنة كأما, بشكؿ خاص 
الفرجابف الجكزم المعركؼ بالتعصب ضد أىؿ البيت )عمييـ  أبيعنىذه المركية 

اذ تراه يضعؼ فضائؿ أمير المؤمنيف )عميو  ,كككنو حنبميان متعصبان ؛ السالـ( كشيعتيـ 
كما , بؿ كالحكـ عمييا بالكضع في كتابو )المكضكعات ( , السالـ( الصحيحة الثابتة 

اذ كضع خبرا عف تمؾ الخطكبة مف خالؿ كالـ االماـ عمي )ع( ىك معمـك لمجميع
إذ بنى الجمؿ عمى ىذه المفردة , (ُْ)(ينسائفقٌسمتيابين :لمرسكؿ حكؿ احدل اليدايا  قاؿ
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,  عدة معافا ىذه المفردة تحتمؿ عمى )نسائي ( عمى انو متزكج باكثر مف امراءة , بينم
صدـ افؽ كمف كجية اخرل حاكؿ الجممكاحد فقط ,  ىمعن اليمكف أف نختزليا في

يقكؿ اف النبي )ص( االف ذاتو كفي  قي اذ يصكر زكاج االماـ عمي )ع( المتم انتظار
ككذلؾ نجد الجمؿ يعتمد عمى ابف شاىيف في فضائؿ سيدة رفض ذلؾ كلـ يتـ الزكاج , 

التي كصفيا بالمرتبكة كما أشرنا ك النساءإذ أكرد مركية عف عالقة الزىراء )ع( الزكجية 
إذ لـ نجد ليذا الخبر في ىذه الصفحة اك الصفحات التي تمييا ,  (ّٕ)في اليامش 

كالذم ادعى 
عنالمنيالبنعمركأنَّيكانبينعميبنأبيطالبكبينفاطمةكالـ،كأنَّييجرىا،فخرجمنبيتيا،فأتىالمسجد"فيو

كىك االسمكب نفسو الذم اتخذه , إذ يعد ذلؾ تشكييا لمحقيقة كتزيفيا ,  "،فنامفيالتراب
المنس كما اسمفنا , كمف الجدير بالذكر أف الجمؿ قد باف عميو التناقض في مسالة أف 
القركف االكلى تمثؿ الكاقع التاريخي لسيرة فاطمة )ع( , اال أنو قد اتكأ عمى العديد مف 

) الطبراني , المجمسي , المناكم  بعد تمؾ الحقبة الزمنية كمنيـاءت المصادر التي ج
 ما يخالؼ اطركحتو كمقتضياتيا الطبرسي ,ابف الجكزم , ابف عبد ربو ...( , كىذا,

إذ يرل , لكنو يحاكؿ أف يجد اسبابا لذلؾ  المنحازة كما يدعي ,
 .الذيأخذتيترجمةفاطمةفيالمصادرالشيعٌية،منذالقرنالخامسمميجرة

كمضمكنياكتساحعددمنالعناصرغيرالتاريخٌيةتمكالترجمة ، 
كتناميحضكرىاكمداىا،كٌمماتأٌخرنافيالزماف،حتٌىأصبحتالمكادالتاريخٌية،فيتمكالترجمة 

, فال  (ِْ)،ضامرةجٌدان،مقارنةبالحضكرالمكثٌفكالكاسعمممكادالمنتميةإلىدائرةالمتخٌياللديني
سجاالت الـ عف اسقاطات طائفية مميئة بيخفى عمى الناقد البصير أف ىذا الطرح ين

فضال أف المؤسسة التي مذىبية مبتعدة كؿ البعد عف المنيج االكاديمي كالبحثي , ال
تدعـ متبنياتو كتدافع عنيا , بالرغـ انيا تدعي  أيضايقكـ عمييا كالتي تنشر لو ىي 

التي اقامتيا ) مؤمنكف بال  الندكاةيتضح مف خالؿ متابعة االنحياز, إذ الحيادية كعدـ 
حدكد (لمدفاع عف تمؾ االطركحة التي قدميا الجمؿ في كتابو , كالسعي الى االشارة 

 الييا في المنتديات االكاديمية , 
 فاطمة )ع( بين االخر المختمف والمنتميالمبحث الثاني : 
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كذلؾ مف كسيمة يتعكز عمييا , حاكؿ أف يجعؿ مف التمذىب  يتضح جميا أف المؤلؼ
 االخر المختمؼ  يمثؿ التاريخي مف االخر المنتمي , بينما خالؿ اعتماد مدكني الكاقع

يقكؿ  فنرل الجمؿ مدكني مدرسة اىؿ البيت )ع( , 
 أنَّاالنتقالمنالتاريخإلىالمتخٌيؿ،فيالكالمعنفاطمة،حدثفيالقرنالرابعاليجرم،إنفيبدايتو)
نفيمنتصفو)فيالمؤلفاتالشيعٌية( كيضيؼ كذلؾ " ) ٌلفاتالسنيَّةفيالمؤ ( ،كا 

منالبدييٌيأنيككنممفكرالشيعيالسبقفيتضخيمسيرةفاطمةكتمجيدىا،مقارنةنبالفكرالسٌني،بسببصمةى
 .ذىالشخصٌيةالكثيقةباإلمامعمٌيبنأبيطالب،كمنجاءبعدىمناألئٌمة

كِّجتأخبارشتٌىعنفاطمةمنتميةنإلىدائرةالمتخٌيؿ،ساعدتالعمماءالقدامىعمكمانعمىبقاءىذىال كىكذا،ري
,  .شخصٌيةحٌيةفيكجدانالمسممينكضمائرىـ

عمىأنَّيناكسببانآخرنراىيبٌررالتحٌكلمنالتاريخإلىالمتخٌيمفيشأنفاطمة،يتمٌثمفيالسياقالجداليالمذىبي،ا
 (ّْ).ة،كمدارىاعمىأفضمرجاالإلسالمكنسائولذيانتشرتفييأقاكيألىاللسٌنةكالشيع

 ،كعميٌ )عندأىاللسٌنة( فإذاقامتفيعالمالرجالمقابمةتاٌمةبينعمر
 ،كفاطمة)لدىأىاللسٌنة( ،قامتكذلؾ،بالتكازم،مقابمةفيعالمالنساء،بينعائشة)عندالشيعة(
 .)لدىالشيعة(

لذيييفتر الحبالسالمييبدكأنَّ كجمٌيأنَّيذىالمقابمةأفرزت،عمىالتدريج،صكرةعنابنةالنبٌيفيالمتخٌيالإل
ذلكأنَّالشيعةلميككنكاعمىمايظير،مقتنعينبكتابةسيرةفاطمة،,(ْْ)ضأنيشٌدىاإلىالتاريخ،قدانصـر

, مضارعةلسيرةعائشة،أكدكنيامرتبة
 زكىذاالمكقفمندرجفيالتنازعالمستمٌربينأىاللسٌنةكالشيعة،حكلجدارةامتالكالرمك 

, المرجعٌيةالمؤٌسسةلمفكراإلسالميعمكمان 
مقارنةبفاطالسٌنيكمنالمرٌجحأنَّالشيعةقدانتبيكا،منذكقتمبٌكر،إلىالمنزلةالتيحظيتبياعائشةفيالفكر 

 منذلكأنَّالبخاريفي ., النبيمة،عمىالرغممنأسبقٌيتياالنسبٌيةفيالزماف،كرابطةالدمالتيتشٌدىاإلى
 )الجامعالصحيح(

 .(ْٓ)مفةالمضاميفلميثبتعنمناقبفاطمةسكىحديثكاحد،بينماأفردلعائشةثمانيةأحاديثمخت
الجمؿ كىكذا،يرل 

يذينالسببينكافيينمتبريراالنتقالمنالتاريخإلىالمتخٌيؿ،كاٌتخاذىماتكأةلبناءصكرةعنفاطمة،كماتمثٌ أن
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غيرأنَّالحديثعنالمبٌررات , لكىا،الكماكانتسيرةالشخصٌيةفيالتاريخ
أف عممية  إالإننيأرل,(ْٔ)يمٌثمخطكةأكلىتمٌيدلمخكضفيأىٌمالطرقالمكٌظفةفيتحقيقاالنتقااللمذككر

سيرة فاطمة )ع( لالتاريخي عمى الكاقع  التأثيرفي  األكفرالتدكيف ىي التي ليا الحض 
كالعباسية ( كمريدييا ,  األمكيةالسمطة )  بأقالـ,فكما ىك معركؼ أف التاريخ دكف 

, كعالكة عمى ذلؾ فقد كانت قكة السمطة كاإليديكلكجيفضال عف انتماء المدكف الثقافي 
الكاضح في سرد الكاقع التاريخي , بما يقابميا مف منع كانحسار عند  األثركتفردىا ليا 

البالغ عمى عممية التدكيف  أثرهكاف التضييؽ كالتسمط كالتيميش لو  إذ)الشيعة ( , األخر
,  لسيرة السيدة فاطمة )ع(في تمؾ الحقبة الزمنية التي يصفيا الجمؿ بالكاقع التاريخي 

الحسيف بف عمي  اإلماـكقع عمى  مأساكمحدث  أعظـكخير مثاؿ عمى ذلؾ في تدكيف 
بعد  أم( َُّ)(ق لكنو لـ يدكف اال مف الطبرم َٔبيتة في كربالء عاـ ) كأىؿ)ع( 
البيت )ع(  أىؿ, كنشؼ مما تقدـ أف السمطة كانت مضيقة عمى (ْٕ)سنة تقريبا  َِٓ

, فضال  األمةاإلسالميةفي  كمقاماتيـ  عف فضائميـ كمكانتيـالكشؼ كالتضميؿ في 
كانت  , إذألقسرمالى القتؿ كالتنكيؿ كالتشريد كالتيجير  أنصارىمكأشياعيـيـ ك عف تعرض

فضال , كخمط االكراؽ كقمب الحقائؽ  كاإليياـالسمطة الحاكمة تسعى لمتعتيـ كالتضميؿ 
فقد كتب  اإلسالميأما المكركث التاريخي , بارهكأخعف منع تداكؿ سيرتيـ 

 كأثرىامتكسبة متممقة لمسمطة كطغيانيا , كقد أغفؿ الجمؿ عف دكر السمطة مأجكرةباقالم
اك التغير كالتحريؼ كالتزيؼ كالمنع,كقد اشرنا الى ذلؾ في في قمب كتحكيؿ الحقائؽ 

لذا انحسرت اخبار (ْٖ)التمييد مف خالؿ غياب كتاب التشيع في المصادر التاريخية ,
لتككف سيرتيا باىتة ضعيفة  ,كتالشتالسيدة فاطمة الزىراء )ع( في الحقبة االكلى 

 في الحقبة االخرل فقد كانت سيرتيا مبثكثة في أماميمشة كما يصفيا الجمؿ , 
عدة منيا ضعؼ السمطة كتشضييا الى  , كذلؾ السبابكمنتشرة مصادر كال الفريقيف 

ضعؼ نجـ عنو افساح المجاؿ الى المدكف التاريخي كالفكرم في دكيالت , كىذا ال
 طاراككذلؾ اتساع التعرض الى سيرتيا )ع( , فضال عف سيرة اىؿ البيت )ع( , 

الحريات الفكرية كالعقدية مف خالؿ انتشار المذاىب كالمدارس الفكرية كالعقائدية , 
مقارنة بالحقبة الزمنية االكلى , إذ تعرض فييا المدكف الشيعي الى شتى انكاع 
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البيت ركافضا مكذكبيف اليؤخذ  أىؿمدرسة  أصبحأنصاراالضطياد كالتعسؼ , حتى 
ذلؾ لكسميـ بالكذب كالكضع كالتحريؼ خبر ؛ ك  أكمركية  أكحديث   أمعنيـ 
فقد كاف خطاب السمطة   , كأقالمياالتي اتبعتيا السمطة  األساليب, كىي مف  كالتزييؼ

مكرسان لشحف المتخيؿ الجمعي بالصكرة المضادة كالمغايرة لمحقيقة كالكاقع، كالذم ارتيف 
آلخركاالدراؾ القكم بقامكس لفظي كاف لمكىـ كالمتخيؿ أثران حاسمان ، فالكعي الضدم با

يماف اإلشعكرك كال,بالكجكد كاليكية لدل اآلخر االحتفاظلممنافسة كما يفترضو ذلؾ مف 
كأنتيجو في عممية االخر ، مف خالؿ ما سار عميو  (ْٗ)بضركرة القياـ بردة الفعؿ ىذه

كيتضح , بو ماكنتو اإلعالمية تأتصفالتشكيو كالتحريؼ كالمغالطة كالتي عدت سمة 
العقدية كالقبمية لو االثر   األسسمما سبؽ أف التبايف الثقافي لممدكف القائـ عمى 

 أبعدتياالمتباينة التي أخٌمت بالسيرة التاريخية المقدسة كالتي  الكاضح في رسـ الصكر
 سيرة كالدىا الرسكؿ األعظـ )ص( عف الكاقع الحقيقي بكصفو سيرةن تمثمت ب

 
 الخاتمة : 

كما يتبناه الفكر الغربي قديما كحديثا , نكع مف االرتقاء يعد البعض أف التاثر بالحداثة  
منشكرات ـ كعمى ىذا االساس سادت معظكالتطكر كالتحرر مف االفكار المتدنية , 

الفكر الغربي , ككانت  البعض مف المؤسسات الفكرية كاالدبية كالسياسية العربية محاكية
مؤسسة مؤمنكف بال حدكد احداىا , إذ تمثؿ ىذا التكجو فيما جاء بكتاب )جدؿ التاريخ 
كالمتخيؿ سيرة فاطمة ( , الذم نمحظ فيو التاثر بالفكر الغربي فيما حممو مف متبنيات 

ي االسالمي , كقد حقؽ ذلؾ بساـ الجمؿ ف العربييخالؼ فييا الكثير مما جاء بو الفكر 
فاطمة الزىراء سالـ اهلل عمييا , إذ كرس كؿ ما جاء  ميفلتعرضو لسيرة سيدة نساء العا

بو اليسكعيالمنس مف احقاد عمى النبي محمد )ص( كاىؿ بيتو )ع( , فالتعرض الى 
سيرة الزىراء )ع( بيذه الطريقة غير المحمكدة , كالتي اتسمت بالتشكيو كالتحرييؼ 

ة كالكاقع ليككف متخيال رسمتو اقالـ التشيع , ما ىك اال كالتزييؼ كالدس كقمب الحقيق
تزييؼ لمكاقع التاريخي , إذ أف الجمؿ أغفؿ أىـ مسالة في عممية التدكيف كىي تسيد 
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كفؽ اطار السمطة عمى المؤرخ االسالمي بالسيؼ كالماؿ , ليرسـ الكاقع التاريخي 
التي يعدىا الجمؿ تمثؿ الكاقع سياسة السمطة الحاكمة , كخاصة القركف الثالثة االكلى 

التاريخي , كالتي نرل أنيا تمثؿ الصكرة المتخيمة التي رسمتيا السمطة  بأقالميا 
قبة الزمنية )بدا مف القرف الرابع (  التي كسميا الجمؿ بانيا تمثؿ ح, أما ال المأجكرة

محرفة الصكرة المتخيمة التي رسميا المدكف الشيعي بشكؿ اكثر , ما ىي اال دعكات 
, في انصاع حقيقة اريد منيا تحجيـ الدكر الفاعؿ الذم حققتو مدرسة اىؿ البيت )ع( 

الكاقع التاريخي االسالمي لمعالـ , مف خالؿ السيرة الحقة الىؿ البيت )ع( كدكرىـ 
الجمؿ يالذم يشير الي المركزم في االسالـ , بعدما كانكا ميمشيف في الكاقع التاريخي

.    ةاإليديكلكجيمتخيمة النابعة كفقا لضركراتو مف خالؿ الصكرة ال  
 

 اليوامش :
 ُّ(المائدة :ُ)
 .َُّ|ُتذكرة الحٌفاظ ػ لمذىبي ػ ( ِ)
 .المصدر نفسو(ّ)
 .ِِِ|ٓمسند أحمد (ْ)
 َُُُٓ|ُتاريخ الطبرم  (ٓ)

 .ُُٓ|ُشاكر مصطفى ػ ر: التاريخ العربي كالمؤٌرخكف , انظ (ٔ)
 ( المصدر نفسو .ٔ)
 ((ِِٓ-ُُٗ( معجـ مؤرخي الشيعة ,صائب عبد الحميد ,) صٕ)
 .(المصدر نفسوٖ)
 .ىػ ٕٔتاريخ الطبرم كالكامؿ في التاريخ: في آخر أحداث سنة  (ٗ)
 .ُّٓ|ٓ، تيذيب الكماؿ ِّٕ|ُ، ااًلصابة ّٖ|ٓتاريخ الطبرم  (َُ)
 .ِّٔ|ُ، ميزاف االعتداؿ ُِّ|ّتيذيب الكماؿ (ُُ)
 .(ِِٓ-ُُٗ(   انظر , معجـ مؤرخي الشيعة ,صائب عبد الحميد ,) صُِ)
؛ الجمؿ، التاريخ عند العرب، ٗنصار، حسيف، نشأة التدكيف التاريخي عند العرب، ص (ُّ)

 .ُُٕص
 . َُٖ؛ حاطـك ، المدخؿ الى التاريخ ، ص َّْ، ص ِ(اميف ، احمد ، ضحى االسالـ ، جُْ)

https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/219#22222
https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/219#44444
https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/227#11111
https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/227#22222
https://ar.lib.eshia.ir/70691/1/227#33333
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 .ّٖالخالدم، طريؼ، دراسات في تاريخ الفكر العربي، ص (ُٓ)
 .ُِّالدكرم، بحث في نشأة عمـ التاريخ عند العرب، ص (ُٔ)

Henri Lammens, Fâtima et les filles de Mahomet, notes critique)ُٕ( 
pour l’étude de la sîra (Roma: Pontif. InstitutumBiblic1912))ُٖ( 
 

 ِِّصتاريخ القراف , نكلدكو , الطبعة االكلى .  ( َِ) 
 .َّٓالميستشرقيف، مرجع سابؽ، ص  مكسكعةبدكم، (ُِ)
 ...ّّٔ، ّٗ-ّٖراجع: محمد حسيف ىيكؿ، حياة محٌمد، مرجع سابؽ، ص (ِِ)
)السعكدية: دار الميغني،  ُابف ىشاـ، الٌسيرة الٌنبكية، تح. مصطفى السقا كآخريف، ط ( ِّ) 

 .ُِْ.،صُِْ-َِْ(،صُٗٗٗ
(، ُٔٗٗىاشـ معركؼ الحسني، سيرة المصطفى "نظرة جديدة" )بيركت: دار التعارؼ، .(ِْ)

 = صْٗ
)بيركت: منشكرات دار اآلفاؽ الجديدة، ]د. ت.[(، ص  ابف حبيب، المحبَّر، تحقيؽ شتيتر.( ِٓ)

، سيبيؿ اليدل كالٌرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بف يكسؼ الشامي، تحقيؽ الٌشيخ عبد المعز   =ٕٗ
 .ِْْ،صُُ(،جُٓٗٗاىرة: لجنة إحياء التراث العربي،عبد الحميد الجٌزار )الق

، اليامش ُُٓ(، ص َََِ)بيركت: دار الطميعة،  ِجعٌيط، الكحي كالقرآف كالنبٌكة، ط  ىشاـ.(ِٔ)
َِ).(ِٕ)M. Watt, Muhammad at Mecca (London: Oxford 1968), Introduction, 

Ibid., xiii = «Lammen’s more extreme views». -xiv.]University Press  
Lammens, Fâtima, p. 139= «la biographietouffue de Fâtima(ِٗ): 

composition hétérogèned'éléments pour l'immensemajoritéapocryphes et 
fréquemmentcontradictoires». 

   (َّ) .Daniel, Islam and The west, op. cit., p. 273= «The creation of a 
Islamic polemic, and of the -legend of his life was an important part of anti

tian approach to Islam».Chris 
 (   جدؿ التاريخ كالمتخيؿ , بساـ الجمؿُّ)
 .ٕ( الضحى :ِّ)
 .َِ(يكسؼ:ّّ)
 َُّ, َِ(الميزاف , الطباطبائي,جّْ)
 .ّّ( االحزاب :ّٓ)
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  َِ(جدؿ التاريخ كالمتخيؿ , بساـ الجمؿ ,ّٔ)
  11( ابنشاىيف،فضائمسٌيدةالنساء،صّٕ)
 ( 11ابنشاىيف،فضائمسٌيدةالنساء،ص( ّٖ)
 العمكم  الزىراء ط بيركت / دار الرضا ) ع( / تح عبد ۸۲۲ – ۸۲۲/  ۰۳بحار األنكار  ( فيّٗ)
 .مف خطبة فاطمة )ع( ُبالغات النساء , الطاىر بف طيفكر ,ج (َْ)

 .ـ  1979، 2،دارالمعرفة،بيركت،ط:)ـ 1200 /ق  597ت(ُّ, صُ, ج ابنالجكزم,( صفكة الصفكةُْ)
 ُٔ( جدؿ التاريخ كالمتخيا , بساـ الجمؿ , صِْ)
 .  ( المصدر نفسو ّْ)
 ( المصدر نفسو ْْ) 
 ّٔ-ّٓ, ص ّ( الجامع الصحيح , البخارم , جْٓ)
 ُٕ( جدؿ التاريخ كالمتخيؿ , بساـ الجمؿ , صْٔ)
 ُٔٗ/ٔ( تاريخ الطبرم , الطبرم , ْٕ)
 ُِّعمـ التاريخ عند العرب , ص (  بحث  في نشاةْٖ)
 ٓ-ِ( ينظر : صكرة االسالـ كالمسمميف في التخيؿ االكربي , بدر الديف شكىاتي , صْٗ)
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 المصادر : 
 القراف الكريـ َُ

, دار الكتب العممية , بيركت , لبناف , ُ,طبعة  ُجتذكرة الحفاظ , لمذىبي , َِ
ُٖٗٗ. 
, تح : عادؿ مرشد , مؤسسة الرسالة , دار  ٓبف حنبؿ , جمسند احمد , احمد َّ

 ـ .ُٗٔٗالحديث , القاىرة , مصر , 
, دار الفكر ,بيركت , لبناف  ُ,  الطبعة  ٔج,  َُّتاريخ الطبرم , الطبرم  َْ
 ـ . ُٖٗٗ, 
, دار العمـ لممالييف , بيركت ُالتاريخ العربي كالمؤرخكف , شاكر مصطفى , ج َٓ

 ـ .ُٖٕٗ, لبناف , 
, مركز الحضارة لتنمية ُمعجـ مؤرخي الشيعة , صائب عبد الحميد , الطبعة  َٔ

 ـ . ََِٖالفكر االسالمي , بيركت لبناف , 
الرسالة العالمية ,دمشؽ , ,ُتيذيب الكماؿ , الحافظ جماؿ الديف المزم , ج َٕ

 ق. ُِّْسكريا , 
بة النيضة العربية , نشاة التدكيف التاريخي عند العرب , حسيف نصار , مكت َٖ

 ـ . ُِٓٗالقاىرة , مصر , 
, مكتبة طريؽ العمـ ,القاىرة , مصر ,  ُضحى االسالـ , احمد اميف , ج َٗ

 ـ . َُِٓ
دراسات في تاريخ الفكر العربي , طريؼ الخالدم , دار الكتب , المكصؿ ,  ََُ

 العراؽ , 
العزيز الدكرم , مركز دراسات الكحدة العربية  نشاة عمـ التاريخ عند العرب , َُُ

 ـ, َُِٔ, السعكدية 
   ,Geschichte des Koran)َُٗٗتاريخ القرآف باليبزؾ سنة َُِ

Leipzig) كقد تيرجـ إلى العربية: تيكدكر نكلدكو، تاريخ القرآف، ترجمة جكرج تامر ،
 (.ََِْأدناكر،  -)بيركت: ميؤٌسسة ككنراد ُكآخريف، ط 
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دار العمـ لممالييف , بيركت لبناف كعة المستشرقيف , عبد الرحمف بدكم ,مكس َُّ
 ـُْٖٗ, 

حياة محمد , محمد حسنيف ىيكؿ , دار الكتب العممية , بيركت لبناف ,  َُْ
 ـ . ُُٕٗ
تح. مصطفى السقا كآخريف، السعكدية: دار ابف ىشاـ،  ة الٌسيرة الٌنبكيَُٓ

 (،ُٗٗٗالميغني، 
الحسني، سيرة المصطفى "نظرة جديدة" )بيركت: دار التعارؼ، ىاشـ معركؼ َُٔ
ُٗٗٔ،) 
سيبيؿ اليدل كالٌرشاد في سيرة خير العباد، لمحمد بف يكسؼ الشامي، تحقيؽ َُٕ

العربي ( , مصر  الٌشيخ عبد المعز عبد الحميد الجٌزار )القاىرة: لجنة إحياء التراث
 . 

)بيركت: دار الطميعة،  ِجعٌيط، ، ط  ىشاـ,  الكحي كالقرآف كالنبٌكة  َُٖ
 لبناف . (،َََِ
, مؤسسة مؤمنكف بالحدكد  , بساـ الجمؿسيرة فاطمة جدؿ التاريخ كالمتخيؿ  َُٗ

 ـ.     َُِٖ ,
 قُُْٕ, مؤسسة االعممي , بيركت لبناف , , َِالميزاف , الطباطبائي,ج ََِ
 ـ . ََِْفضائؿ سيدة النساء , البف شاىيف , دار ابف االثير , الككيت ,  َُِ
دار الرضا ) ع(  ,ط بيركت ,العالمة المجمسي,بحار األنكار في َِِ
 العمكم   الزهراء عبد
ىػ( صححو َِٖأبك الفضؿ أحمد بف أبي طاىر ابف طيفكر )المتكفى: َِّ

كالدة عباس األكؿ، القاىرة عاـ النشر: كشرحو: أحمد األلفي الناشر: مطبعة مدرسة 
 []ترقيـ الكتاب مكافؽ لممطبكع ُـ عدد األجزاء:  َُٖٗ -ىػ  ُِّٔ
.م 1979، 2ط,لبنان دارالمعرفة،بيروت،, 1ج,  ابنالجوزي,صفكة الصفكة ِْ

 

َِٓHenri Lammens, Fâtima et les filles de Mahomet, notes critique  ( 
َِٔde la sîra (Roma: Pontif. InstitutumBiblic 1912)  pour l’étude  
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Ibid., xiii = «Lammen’s more extreme views». 
Lammens, Fâtima, p. 139= «la biographietouffue de Fâtima)ِٕ(: 

composition hétérogène27َِٗd'éléments pour 
l'immensemajoritéapocryphes et fréquemment contradictoires»28. 

. )َّ(   Daniel, Islam and The west, op. cit., p. 273= «The creation of a 
legend of his life was30 an important part of anti-Islamic polemic, and of 

the Christian approach to Islam». 
 

 
 

 


