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 چکیده: 

و کسانی که معتقد به جانشینی بالفصل آن حضرت بعد از پیامبر  شیعه در اصطالح به پیروان حضرت علی )ع( و خاندانش 

با مطالعه کتب و روایت اسالمی این امر  .گردداطالق می باشنددر غدیر خم از طرف پیغمبر می اسالم )ص( و نص والیت او

 .است شود که شیعه به معنای اصطالحی آن با ظهور اسالم شکل گرفتهروشن می واضح و

متعددی ارائه  گیری مذهب شیعه میان مورخین و محققین غیر شیعی و خاصه مستشرقان نظریاتپیرامون چگونگی شکل

شیعی این نظریات را  اما محققان.دندانر میثمو صی را در پیدایش این مذهبشده است. هر یک از این نظرات زمان و عامل خا

این مجال مختصر به توضیح و بررسی  مختصر گزیده ای از  که در اندرد نموده و در برابر آنها دیدگاه دیگری را مطرح کرده

 .دازیمدرباره عوامل ظهور تشیع می پر دیدگاههای مطرح شده توسط مستشرقان  همراه با نقد

 

 

 زمینه های پیدایش، دیدگاه مستشرقان، حقیقت تشیع : تشیع، کلید واژه
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 :هویت تشیع

فرقه و  کلمه شیعه به معنی.به معنی منتشر شدن و گسترش یافتن است باشد کهیشیع میتشیع مصدر باب تفعل از ماده شاع 

 .باشدگروهی که گروه و یا شخصی متابعت کند می

)قرآن بقلب سلیم های: و ان من شیعته البراهیم اذ جاء ربهمفرد در قرآن چهار بار آمده است) که در آیه واژه شیعه بصورت

من شیعته علی الذی من  رجلین بقتتالن هذا من شیعته و هذا من عدوه فاستغاثه الذی ، فوجد فیها(503کریم، ص 

به معنی « کل شیعه ایهم اشد علی الرحمن ثم لننزعن من»سوره مریم  96به معنی پیرو و در آیه   (503)قرآن کریم، صعدوه

 .ای اسالمی در صدر اسالم آمده استشعر (واژه شیعه به معنای پیرو و هوادار نیز بارها در اشعار.گروه آمده است

 

و کسانی که معتقد به جانشینی بالفصل آن حضرت بعد از پیامبر  شیعه در اصطالح به پیروان حضرت علی )ع( و خاندانش

با مطالعه کتب و روایت اسالمی این امر  .گردداطالق می باشنددر غدیر خم از طرف پیغمبر می اسالم )ص( و نص والیت او

 است شود که شیعه به معنای اصطالحی آن با ظهور اسالم شکل گرفتهروشن می واضح و

متعددی ارائه  گیری مذهب شیعه میان مورخین و محققین غیر شیعی و خاصه مستشرقان نظریاتپیرامون چگونگی شکل

شیعی این نظریات را  قاناما محق.دندانر میثمو شده است. هر یک از این نظرات زمان و عامل خاصی را در پیدایش این مذهب

این مجال مختصر به توضیح و بررسی  مختصر گزیده ای از  که در اندرد نموده و در برابر آنها دیدگاه دیگری را مطرح کرده

 .دیدگاههای مطرح شده توسط مستشرقان  همراه با نقددرباره عوامل ظهور تشیع می پردازیم

 

 خاورشناسانگذری بر تاریخچه شیعه پژوهی از دیدگاه 

 (2591)عبداللهی، آشنایی خاورشناسان و غربیان با اسالم و تشیع به صورت رسمی به زمان جنگ های صلیبی باز می گردد. 

اما گزارش های تاریخی حاکی است که ارتباط بین دولت های شیعی و مستشرقان، در قبل از این برخورد نیز صورت گرفته 

به شیعیان بیشتر توجه می کردند.لذا کار  (2591)عبداللهی، قان با اهداف عمدتا سیاسیاست. از قرون وسطی به بعد، مستشر

افرادی چون مارکوپولو و....وبرخی سفرنامه ها، تنها اطالعات   علمی منظمی در این دوره صورت نگرفته است.چنان که در آثار

به نظر می  از این گزارشها اشکاالت اساسی وجود دارد.پراکنده ای درباره عقاید و آراء آیین تشیع یافت می شود که در برخی 

و گاهی هم از اسماعیلیان و غالت گرفته ( 2590)طباطبایی، رسد اینان بیشتر مطالب خود را بر اساس عملکرد عوام از شیعیان

یع )به معنای عام( را و این رفتار آنان را، متعلق به شیعه اعتقادی اثنی عشری می دانند.به عبارت دیگر رفتارهای پیروان تش

معیار عقاید صحیح شیعه امامیه فرض، و آنرا به مکتب تشیع نسبت داده اند.در نتیجه حقیقت مذهب تشیع آن گونه که 

شایسته است به دنیای غرب، که چشم به دهان مستشرقین خود دوخته اند معرفی نشده است. در تأیید این مطلب هاینزهالم 

د شیعه به عنوان یک آیین مستقل هنوز خارج از چارچوب مطالعات کلی اسالمی صورت نگرفته تحقیقات در مور»می نویسد:

رویکردهای اخیر مستشرقان ( 2533)هاینز هالم، «است.مطالعه تطبیقی ادیان به تازگی، شروع به شناخت تشیع کرده است.

رد توجه قرار نگرفت. بلکه در سالهای اخیر به درباره تشیع حاکی از آن است که شیعه پژوهی در غرب همانند اسالم پژوهی مو

توجه مناسبی شده است.در گذشته اگرچه نمی توان همه موارد را استقراء کرد اما انگیزه های اغلب استعماری آنان در   این امر

ود گرفته در نگاه به تشیع بسیار واضح است.در دوران معاصر نیز که تحقیق و پژوهش در این درباره رنگ و لعاب علمی به خ

 بررسی تعدادی از این آثار، نگاه آنان به پیدایش تشیع خیلی تغییر نکرده است.

اکنون در کرسی های اسالم شناسی و شیعه شناسی، موسسات، نهادها و دانشگاههای مختلف، دانشجویان و اساتید غربی و 

ایی درباره تشیع می نویسند.به عنوان نمونه برخی از شرقی در انتهای مقاطع مختلف تحصیلی، مقاالت، پایان نامه ها و پروژه ه

 این آثار به شرح ذیل است:
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از امامیه تا اثنی عشریه اثر اتان  ،(1009)احمدوند، نقش سیاسی امامت در اصول تشیع: بررسی موردی امام علی )ع(، شیعه،

  ،اثر هاینز هالم،و....«تشیع»کلبرگ، کتاب جانشینی محمد تألیف مادلونگ، کتاب

در این آثار، فعالیت علمی مستشرقان درباره تشیع به وضوح مشهود است.اکثر این پژوهشگران نگاهشان به تشیع تغییر نکرده و 

بیشتر تالش آن ها در صدد شناسایی قدرت شیعه در منطقه خاور میانه متمرکز است. اکنون با توجه به اهمیت موضوع در این 

یدگاه مستشرقانی که بیشتر آنان معاصر بوده و از شیعه شناختی متفاوت با عقاید شیعه تالش بر آن است تا د گفتار مختصر

 دارند، در باره آغاز پیدایش تشیع طرح و مورد نقد و بررسی قرار گیرد. 

 

 معرفی اجمالی 

 برنارد لوئیس

 دانشگاه پرینستوندر لندن(، استاد بازنشسته مطالعات خاور نزدیک  2629می  52، )متولد  (Bernard Lewisبرنارد لوئیس )

متولد شد. تخصص وی در تاریخ اسالم و اثر متقابل میان اسالم و غرب است و به ویژه  یهودیز پدر و مادری است. او در لندن ا

 اسرائیلبر روی کشمکش میان  ادوارد سعیدو مناظره خبیثانه اش با پروفسور  امپراتوری عثمانیبخاطر تحقیقات خود بر تاریخ 

های وی، مکرراً ترین توجهات است. رایزنی، مشهور است. نظرات کارشناسی لوئیس، درباره خاورمیانه کانون گستردهفلسطینو 

. در دائره عراقجنگ در   ، برای مثال دربارهبوششود، از جمله دولت توسط خط مشی نمایان جمهوری خواه، خواسته می

شد، در دوران که پایان نامه دوره دکترا او توسط لوئیس هدایت می مارتین کرامرهای تاریخی المعارف مورخان و نوشته

، لوئیس بیلدربرگدر کنفرانس  می خواند خاورمیانهین مورخ فراجنگ اسالم و ساله لوئیس، او را به عنوان موثرتر 90ای حرفه

بزرگ،  کردستانهای را به قطعات قومی گوناگون بشکنند و میان کشورهای نوپا تقسیم کنند ) پروژه ایرانپیشنهاد نمود که 

 بزرگ(  آذربایجانبزرگ و  پشتونستان

 رنالد نیکلسن

شناس انگلیسی، شارح و ( خاورشناس و اسالم2393اوت  - 26۹3)اوت  Reynold Alleyne Nicholsonرِنالد الین نیکلسن 

 انگلستاندر  یورکشردر  2393اوت  26مترجم آثار عرفانی فارسی و اسالمی به زبان انگلیسی است.رِنالد الین نیکلسن در 

 کمبریجدر اسکاتلند بود و او نیز تحصیالت عالی را از آنجا شروع کرد. سپس به دانشگاه  ابردینمتولد شد. پدر او استاد دانشگاه 

در امتحانات آن رشته رتبه اول را حائز گردید. چون پدربزرگ  2360رفت و به فراگرفتن ادب یونانی و التین مشغول شد و در 

رغبتی به آموختن زبان عربی و معارف اسالمی پیدا کرده بود، و در  مند به زبان عربی و تاریخ عرب بود، از کودکیاو عالقه

نایل آمد و از آن پس به آموختن فارسی  وارد براونادبرای اولین بار به دیدار  2361کمبریج به تحصیل زبان عربی پرداخت. در 

نامه دکتری خود به مشغول شد. چون پروفسور براون دلبستگی خاصی به آثار عارفان ایران داشت، نیکلسن برای پایان

در سی سالگی به  2363د و منتخبی از آن را در را برگزی الدین محمد بلخیجاللهای ، مجموعه غزلدیوان شمسراهنمایی او 

به معلمی زبان فارسی در دانشگاه لندن منصوب شد و یک  2602انگلیسی ترجمه کرد و همراه با متن اصلی به چاپ رساند.در 

بود. از آن  دارا 2619دار شد و این مقام را تا زمان درگذشت ادوارد براون در سال بعد همین سمت را در دانشگاه کمبریج عهده

سالگی از  93در سن  2655تاریخ کرسی زبان عربی )موسوم به کرسی سر تامس اَدم( به عهده او گذاشته شد تا در سال 

دانشگاه بازنشسته شد. طی این دوران بسیاری از متون مهم فارسی و عربی را ترجمه، تصحیح و منتشر کرد. همچنین تعدادی 

که جانشین او در دانشگاه کمبریج شد، و  چارلز استورییافتگان او بودند، از جمله سی تربیتترین خاورشناسان انگلیاز برجسته

 درگذشت 26۹3اوت  13که بعداٌ متصدی کرسی دانشگاهی او شد. رِنالد نیکلسن در  آرتور آربری
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 یولیوس ولهاوزن

آن  پادشاهی هانوفردر  هاملینه کتاب مقدس بود.وی در و پژوهند خاورشناس( 2623 ژانویه 3مرگ  -23۹۹ مه 23)زاده 

رشته  استادیار گئورگ هاینریش آوگوست اوالدزیر دست  2330خواند و در  خداشناسی دانشگاه گوتینگنزمان زاده شد. در 

العاده از کارش کناره گرفت و استاد فوق 2331شد. در  دانشگاه گرایفسوالداستاد  2331در همانجا گردید.در  عهد عتیقتاریخ 

تینگن به گو 2361استاد دانشگاه ماربورگ گشت و در  2333گشت. در  دانشگاه هاله شناسیزبانهای شرقی در دانشکده زبان

 .بازگشت و تا زمان مرگش همانجا ماند

 ادوارد براون

به دنیا آمد. تحصیالت دانشگاهی خود را در کالج  انگلستاندر جنوب  گالسترشردر  2391فوریه  3ادوارد گرانویل براون در 

در دانشگاه کمبریج به تحصیل این رشته پرداخت. در این  2336عالقه داشت، و سرانجام در   پزشکیآغاز کرد، ولی او به  ایتن

شد.  ترکمندی او به تاریخ و زبان مردم ( توجه او را جلب کرده و موجب عالقه2333زمان اخبار جنگ میان ترکیه و روسیه )

 استانبولبه  2331پرداخت. در تابستان  عربیو  فارسی، و سپس ترکیچنین بود که ضمن تحصیل پزشکی، به آموختن زبان 

بیات ترکی وی را به آموختن زبان فارسی و مطالعه شعر و ادب این زبان سوق داد، و از آن پس سفر کرد. آشنایی او با زبان و اد

در دوران تحصیل و پس از آن، اوقات او بیشتر به خواندن کتابهای فارسی، خصوصاً شعر و تاریخ، و معاشرت با ایرانیان 

به قصد  2333شد، ولی هرگز به آن دل نبست. در دوره پزشکی را به پایان رساند و جراح بیمارستان  2333گذشت. در می

شد و در اقامت یکساله خود در ایران، با مردم ایران و آداب و اخالق ایرانیان آشنا شد و  ایرانسیاحت، مطالعه و تحقیق رهسپار 

های او در این ها و آموختهرا به خوبی فراگرفت. کتاب یک سال در میان ایرانیان حاصل این سفر و بیان دیده فارسیزبان 

های فکری و به تدریس زبان و تاریخ و ادب فارسی و تحقیق در جریان کمبریجدوران است.براون پس از بازگشت، در دانشگاه 

پس از درگذشت  2601های اجتماعی ایران مشغول شد، و این راهی بود که تا پایان عمر در آن باقی ماند. در نهضت

 به او محول شد، های شرقیمدرسه زبان، ریاست چارلز ریوایرانشناس معروف، 

ادی توجه خاص داشت، و از همان آغاز مطالعات ایرانی و اسالمی براون به موضوعات دینی و اجتماعی و جریانهای فکری و اعتق

خود، چندین مقاله در جراید علمی اروپا منتشر ساخت. تحقیقات و تألیفات ارزشمند براون در زمینه تاریخ ادبیات و نظم و نثر 

زش او به فرهنگ ایران بوده فارسی و تصحیح و نشر متون کهن به روش علمی و انتقادی جدید، از خدمات بزرگ و بسیار پرار

 های اروپایی است. شمار آثار بزرگاست. تاریخ ادبی ایران در چهار جلد، مفصلترین و جامعترین تألیف در این زمینه به زبان

 25 و رساله متوسط یا کوچک 51 بر اینها، براون . افزونمجلد است 23 فارسی و ترجمه کتابهای از تألیف ادوارد براون اعم

سالگی در نزدیکی  9۹، در 2619ژانویه  3.. براون در است نوشته دیگران یا عربی فارسی بر کتب انگلیسی زبان به دیباچه

 عالی دانشسرایدر کتابخانه  2523ای از او در کمبریج درگذشت. کتابهای او به کتابخانه دانشگاه کمبریج منتقل شد. مجسمه

. شرح احوال ادوارد براون را شد گذاریاو نام نام به ش255۹در  تهران دانشگاه نزدیک از خیابانهای گردید و یکی نصب تهران

های یکلسون در مقدمه فهرست نسخهایرانیان، ن های اخیر کتاب یک سال در میانای بر طبعدر مقدمه ادوارد دنیسن راس

 اند.نوشته« مقاالت خاورشناسی»در  آربریخطی متعلق به ادوارد براون و 

 کارل بروکلمان
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)عرب  شناسانسامیو از بزرگترین  آلمانی ( خاورشناس2639مه  - 2393)سپتامبر  Brockelmannکارل بروکلمان 

وارد  2339به دنیا آمد. در  آلماندر  روستوکدر  2393سپتامبر  23شناسان( در نیمه اول قرن بیستم.کارل بروکلمان در 

و حبشی، و علوم و زبانهای شرقی و  عربیو  التینو  یونانیشناسی ان و متندانشگاه روستوک شد. نخست به فراگیری زب

بروکلمان به گردآوری اطالعات درباره تاریخ اسالم پرداخت   262۹تا  2363های هند و ژرمانیک پرداخت. در سالهای زبان

 2639مه  9وکلمان سرانجام در انتشار یافت.بر 2656بود که در سال « تاریخ ملل و دول اسالمی»حاصل کار، کتاب مشهور 

 درگذشت.

  هینز هالم

 استتالیفاتی داشته تشیع(نویسنده آلمانی که در زمینه اسالم و خصوصا آندرناخ 26۹1فوریه  12)زاده: 

 مارشال گووین سیمز هاجسون

 پروفسور تاریخ دانشگاه شیکاگو است او جز نویسندگان تاریخ ایران کمبریج بوده است. 

 ویلفرد مادلونگ

 دسامبر 19شناسان معاصر است. وی در ( از اسالماشتوتگارتدر  2650دسامبر  19: )زاده آلمانی)به  ویلفرد فردیناند مادلونگ

 2635مهاجرت کردند.او در سال  آمریکابه  )میالدی( 26۹3آلمان متولد شد. خانواده او در  شتوتگارتامیالدی در شهر  2650

درجه دکتری  دانشگاه هامبورگاز  2633اخذ کرد و در سال  دانشگاه قاهرهمدرک لیسانس را در تاریخ و ادبیات اسالمی را از 

به پایان رساند.مادلونگ از  اشپولرو  اشتروتماندر مطالعات اسالمی دریافت کرد. مادلونگ رساله دکتری خود را تحت نظر 

تا  )میالدی( 2696های بود. او در خالل سال بغدادوابسته فرهنگی در سفارت آلمان در  )میالدی( 2690تا  )میالدی( 2633

 )میالدی( 2663تا  )میالدی( 2633های شناسی در دانشگاه شیکاگو بود. همچنین در سالاستاد اسالم )میالدی( 2633

 بود. دانشگاه آکسفورداستاد عربی و مطالعات اسالمی در 

 هیکو ایزوتسوتوشی

دکتری خود  2690به دنیا آمد. در سال  توکیودر  262۹سال  مه ۹بود.در  ژاپنی فیلسوفو  شناساسالم، پژوهقرآن، شناسزبان

 در توکیو به تدریس دانشگاه کیو، مدتی در ژاپنپس از تکمیل تحصیالت آکادمیک در  دریافت کرد. وی ادبیاترا در رشته 
 انجمن شاهنشاهی حکمت و فلسفه ایرانرا فراگرفت. وی همچنین مدرس  زبان عربیمشغول شد و در این زمان، 

و  فلسفهو پس از آن کتابی دیگر درباره « تاریخ اندیشه عربی»ا نام ب زبان ژاپنیسالگی کتابی به  19است.ایزوتسو در بوده

 پیامبر اسالمسالگی تالیف کرد و نیز کتابی در همین دوران درباره  5۹و عرفان یونانی در  فلسفه نوافالطونی، با تاکید بر عرفان

 در همین ایام منتشر کرد.« زبان وسرش»تحت عنوان  زبان انگلیسینوشت. ایزوتسو نخستین کتاب خود را به  ژاپنی زبانبه 

المللی ترجمه کند. ایزوتسو از شهرتی بین زبان ژاپنیرا به  قرآنباعث شد که او برای اولین بار  قرآنعالقه فراوان ایزوتسو به 

و  بودایی، هندویی، یهودی، مسیحیمعاصر یگانه فردی بود که از مذاهب  اسالم شناسانبرخوردار بود و شاید در میان 

 های گوناگون فلسفی معاصر اطالع و در مقایسه و تطبیق استادی و تبحر داشت.مکتب

 ایگناز گلدزیهر

Archive of SID

www.SID.ir
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و  تئودور نولدکههمراه مشهور مجار است که او را به  خاورشناس( 2612 نوامبر 25-2330 ژوئن 15ایگناس گلدزیهر )
زاده شده  یهودیای با اصالت دهدانند.او که در خانوانوین در اروپا می شناسیاسالماز پایه گذاران  کریستین اسنوک هورگرونیه

تحصیل نمود و در  الیدنو  الیپزیک، برلین، بوداپست، در دانشگاههای ارستانمجبود، با کمک بارون یوکوس، وزیر فرهنگ 
به رتبه پریوات درزنت )معادل دکترا یا پرفسور در دانشگاههای بعضی از کشورهای اروپایی و  دانشگاه بوداپستدر  2331سال 

د و سفر کر مصرو  فلسطین، سوریهعموما آلمانی زبان( دست یافت. سال پس از آن با حمایت دولت مجارستان، به کشورهای 
مطالعات »گلدزیهر  2360را بدست اورد.در  دانشگاه االزهربدین ترتیب فرصت شرکت در سخنرانیهای روحانیون مسلمان در 

دارد که چگونه احادیث بیش از سخنان خود پیامبر اسالم باعث ایجاد مجادالت بر را منتشر کرد و در آن اظهار می« اسالمی
سر شرع و قوانین به فاصله دو قرن پس از او شدند. او به شدت بر این عقیده بود که قوانین اسالم منشا خود را از قوانین رومی 

های مجارستان از او دریغ شد. پس از آن، او به دلیل تمایالت ضدیهود، اجازه تدریس در دانشگاهسالگی به  ۹۹اند تا سن گرفته
است. برجستگی اودر دنیای علم بدلیل تحقیقات دقیق او در اولین دانشمند یهودی تبدیل شد که به چنین مقامی دست یافته
 مجموعه، نشاندهنده احساس وی به اسالم است:قوانین پیش از اسالم و اسالم سنت و شعر است نوشته زیر از این 

 
ها من واقعا به روح اسالم وارد شدم به حدیکه در درون به این نتیجه رسیدم که مسلمان هستم و این تنها طی آن هفته»

ای تواند پاسخگوی یک ذهن فلسفی باشد. آرمان من رساندن یهودیت به چنان درجهمذهبی است که اصول و قوانین آن می
گرایی بلکه با اصول رد ود. آنطور که تجربه به من آموخت، اسالم تنها دینی است که خرافات و عقاید بت پرستانه را نه با عقلب

علیرغم عالقه وی به اسالم، گلدزیهر یهودی باقی ماند. با وجود اینکه بدلیل مذهبش از ارائه شغل تدریس همراه با «کند.می
ای ویرا تضمین ا او از تغییر مذهب خودداری نمود. چنین عملی استقالل مالی و موفقیت حرفهشد، امدستمزد از وی دریغ می

کرد، و لیکن عشق عمیق وی به مذهب آبا و اجدادیش به وی اجازه ترک آن را نداد.در جهان اسالم اما گلدزیهر محبوبیت می
العقیده و اولین کتاب گلدزیهر است که تحت عنوان « المیمطالعات اس»شود. چندانی ندارد و با آثار او با احتیاط برخورد می

های وی پیرامون نوشته حسین نصرنارضایتی در میان مسلمین برانگیخت. به عربی ترجمه شد و موجی از الشریعه فی االسالم
 کند. توصیف می« هایت بی عدالتی، بی اساس و مبتذلدر ن»را  شیعه

 ( 3611ـ  3091)  فان فلوتن

شناسان هلندی  وی در زمینه آثار تاریخی و ادبی از فرهنگ اسالمی به تصحیح و ترجمه چند اثر و به نگارش چند از خاور

السیاده العربیه و الشیعه و االسرائیلیات فی عهد »پرداخته است از مهمترین آثار فان فلوتن درباره اسالم، کتاب با عنوان  کتاب

به وسیله دکتر حسن ابراهیم حسن و محمد زکی ابراهیم به زبان عربی و به وسیله سید مرتضی  2693در سال   «امیهد بنی

 به زبان فارسی ترجمه شده است. « تاریخ شیعه و علل سقوط بنی امیه»با عنوان  هاشمی حائری

 اتویلیام مونتگمری و

 2606ویلیام مونتگمری وات اسالم شناس معاصر و استاد بازنشسته مطالعات عربی و اسالمی دانشگاه ادینبورگ، در سال 

جبر و اختیار »میالدی در اسکاتلند متولد شد و تحصیالت خود را تا دوره دکترای فلسفه پی گرفت و رساله دکترایش را درباره 

هار سال به تدریس فلسفه در دانشگاه اشتغال داشت. وی سپس به مطالعات بیشتری گذرانید. وی مدت چ« در آغاز اسالم 

درباره اسالم گرایید و به عنوان یکی از دستیاران اسقف آنگلیکن )وابسته به کلیسای پروتستان انگلیس( در بیت المقدس به 

در دانشگاه ادینبورگ « سالمیمطالعات عربی و ا رئیس بخش» به سمت 26۹3پژوهش پرداخت. مونتگمری وات در سال 

 .باقی مانده است« اسالم شناسی»برگزیده شد از مونتگمری وات آثار متعددی بر محور 

 آر،الالنی
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http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%82%DB%8C%D8%AF%D9%87_%D9%88_%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%DB%8C%D8%B9%D9%87_%D9%81%DB%8C_%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85&action=edit&redlink=1&preload=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AE%D9%88%D8%A7%D9%86%E2%80%8C%D8%A8%D9%86%D8%AF%DB%8C&editintro=%D8%A7%D9%84%DA%AF%D9%88:%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87/%D8%A7%D8%AF%DB%8C%D8%AA%E2%80%8C%D9%86%D9%88%D8%AA%DB%8C%D8%B3&summary=%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF+%DB%8C%DA%A9+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D9%86%D9%88+%D8%A7%D8%B2+%D8%B7%D8%B1%DB%8C%D9%82+%D8%A7%DB%8C%D8%AC%D8%A7%D8%AF%DA%AF%D8%B1&nosummary=&prefix=&minor=&create=%D8%AF%D8%B1%D8%B3%D8%AA+%DA%A9%D8%B1%D8%AF%D9%86+%D9%85%D9%82%D8%A7%D9%84%D9%87+%D8%AC%D8%AF%DB%8C%D8%AF
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1
http://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%B3%DB%8C%D9%86_%D9%86%D8%B5%D8%B1
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از گروه زبان عربی و مطالعات خاورمیانه دانشگاه ادینبورگ دریافت کرد وی متخصص در  2633وی دکترای خود را در سال 

 وی در زمینه های اندیشه شیعی نیز تمرکز دارد .ادبیات عربی و قرون وسطی اولیه است 

 

 

 بررسی دیدگاه خاورشناسان درباره خاستگاه تشیع وتقسیم بندی نظریه ها

 

 بطور کلی اظهار نظرها، درباره پیدایش شیعه به دو دسته تقسیم می شود: 

 (2536)حجتی،.تشیع ریشه در دوره رسول خدا)ص(دارد.2

 متن دعوت اسالمی و آغاز آن همزمان با شکل گیری اسالم است. در این نگاه، تشیع برخاسته از

 .تشیع زائیده تحوالت و حوادث سیاسی و فکری بعد از رحلت پیامبر است.1

در این دیدگاه تشیع همانند و در عرض دیگر تحوالت سیاسی و فکری و بسان رویدادی ناگهانی که بعد از وفات پیامبر)ص( به 

 گرفته می شود منصه ظهور رسیده در نظر

 صاحبان این نظریه بر اساس نوع و زمان تحوالت فکری و سیاسی به چند دسته تقسیم می شوند:

 هـ.ق(2۹20)رونالدسن، الف.عده ای قائلند تشیع بعد از وفات پیامبر)ص(در روز سقیفه پدید آمده است. 

لیفه سوم و جریان شورش مسلمانان که منجر به ب.برخی نیز معتقدند تشیع در روز فتنه الدار یعنی حوادث اواخر خالفت خ

قتل وی شد به وجود آمده است.به اعتقاد این گروه بعد از این ماجرا، پیروان علی)ع(که همان شیعیان بودند، در مقابل خون 

 (.2533)اکبری، خواهان عثمان و به اصطالح عثمانیان قرار گرفتند.

 (.2639)ابن ندیم، مل،تا شهادت علی)ع( به وجود آمده است.ج.گروهی اعتقاد دارند که تشیع بعد از جنگ ج

 )بروکلمان، بی تا(د.برخی نیز برآمدن شیعه را در واقعه کربال می دانند. 

 )هیوم، بی تا(ر.عده ای نیز پیدایش آنرا از سوی ایرانیان میدانند.

 الف.پیدایش تشیع در روز سقیفه

ساعده گرد آمدند.خبر به ابوبکر و عمر رسید.آنان به سرعت خود رابه آنجا روز وفات رسول خدا)ص(، انصار در سقیفه بنی 

رساندند.انصار خود را محق جانشینی پیامبر)ص(می دانستند. مهاجران و قریش با استدالل بر اینکه از خویشان و نزدیکان 

میان مهاجران حاضر در سقیفه، کار را پیامبرند خود را سزاوارتر معرفی می کردند.رقابت در میان انصار از طرفی و اتحاد در 

برای ابوبکر هموار کرد.هر چند حباب بن منذر در دفاع از جانشینی علی)ع( سخن راند ولی عدم حضور بنی هاشم و یاران با 

وفای حضرت)ع( این ندا را در نطفه خفه کرد.اعترضات دیگران از جمله عباس عموی پیامبر)ص(و فضل بن عباس، و دیگران 

اغلب مستشرقان بر اساس برداشتهای خود از منابع و متون تاریخی و ( 2532)یعقوبی، ر پس این مجلس مؤثر نشد.نیز د
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کالمی اهل سنت جریان اختالف بر سر جانشینی پیامبر)ص(در سقیفه را عامل پیدایش دو مذهب شیعه و سنی می دانند و از 

ر)ص(در باره این گروه، در قبل از سقیفه هیچ گونه اشاره ای نمی وجود یاران و پیروان علی)ع( و احادیث وارده از پیامب

کنند.در این نگاه تشیع همانند ودرعرض دیگر تحوالت سیاسی و فکری و بسان رویدادی ناگهانی که در پی کسب قدرت است 

 می توان به موارد ذیل اشاره نمود:  به نظر می رسد.از جمله قائلین به این نظریه

 

 (آر،الالنی: 2

می رسد که عده ای از صحابه  از لحاظ تاریخی،ریشه اسالم شیعی به زمان بالفصل بعد از رحلت حضرت محمد)ص(

 )آرالالنی، بی تا(پیامبر)ص(، در سقیفه بنی ساعده در مدینه ابوبکر را به جانشینی برگزیدند.

 (دوایت م.رونالدسن:2

به وجود آمد و چه کسی جانشین محمد)ص(خواهد شد؟آیا او به خاطر موضوع خالفت و جانشینی جدایی بزرگی در اسالم 

دامادش و برادر دینی و هم قسمش را خلیفه میکند؟و یا اینکه معتقد بود عامه مردم باید خلیفه را انتخاب کنند؟این مسأله 

  هـ ق(.2۹20)رونالدسن، جانشینی، اسالم را به دو طیف تقسیم کرد.

 (برنارد لویس:1

عیان در آغاز به صورت یک عدم توافق سیاسی بر سر مسأله رهبری امت اسالمی بود.ماجرای جدا شدن بین سنی و شی شکاف

 (2593.)لویس، شیعیان از اهل سنت با مشاجره بر سر انتخاب خلیفه ،رهبر امت و کشور آغاز شد

 (فرانسوا توال:4

ن وجه، به شکل گیری تشیع مربوط است که فهم پدیده تشیع از نظر ژئوپلیتیک مقتضی تفکیک دو وجه یا منظر است.اولی

سال در مقام یک اعتراض سیاسی نسبت به جانشینی پیامبر)ص( در رأس  230پس از رحلت پیامبر)ص(در مدتی نزدیک به 

 امت نوپای اسالمی شکل گرفت.

نصوب خلفای نخستین که نقش ریاست مذهب و سیاست را همزمان عهده دار بودند، از میان صحابه پیامبر)ص( م

 (2530)توال، شدند.اعتراضات سیاسی نیز از همین زمان آغاز می شود. 

 (جان نورمن هالیستر:5

تمام مطالعاتی که درباره شیعه صورت گرفته انسان را بی درنگ به مقام علی)ع(و مناسبات او با پیامبر باز میگرداند.این امر 

ن انشقاق به مجرد درگذشت محمد)ص( و عنوان شدن مسئله موجب پیدا شدن بزرگترین انشعاب در اسالم گردیده است.ای

 (.2535)هالیستر، جانشینی پدید آمد.

در نگاه این گروه از مستشرقان به پیدایش تشیع، نزاع برای کسب قدرت سیاسی بعد از وفات پیامبر)ص( به عنوان عامل اصلی 

 هیچ گونه سابقه، و مبانی اعتقادی و کالمی ندارد.پیدایش این مذهب بیان شده است و مفهوم آن این است که مذهب تشیع 
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گروهی دیگر از مستشرقان نیز بر خالف این نظریه، بیعت مردم با علی)ع(و جریان قتل عثمان را سبب اصلی ایجاد و پیدایی 

 شیعه می دانند:

 ب.پیدایش تشیع در جریان قتل عثمان و بیعت با علی)ع(

گماشتن افراد ناالیق از بنی امیه و خویشان خود در رأس مناصب دولتی، خشم مردم  عثمان به دنبال فساد اداری و مالی و

کوفه و مصر را برانگیخت و چون به اعتراضها ی مکرر مسلمانان در مورد تغییر استانداران و درخواستهای آنان ترتیب اثر نداد، 

جدی بر علیه حکومت وی به وجود آمد که منجر به سرانجام با کشف نامه ای از غالم او در قتل شورشیان، انقالب و شورشی 

 (.2535)مسعودی، قتل وی گردید و سپس مردم با علی)ع(به عنوان خلیفه و خالفت بیعت کردند.

  نقل این سند تاریخی نیز با توجه به نوع برداشتهای مستشرقان در وقایع سیاسی شیعه، سبب شده تا عده ای از آنان زمان 

   بدانند همانند:  ا علی )ع( را روز آغاز پیدایش شیعهقتل عثمان و بیعت ب

 (هاینز هالم:3

در واقع کلمه عربی شیعه به معنی حزب است.شیعه علی)ع( نامی بود که در کشمکشهای ایجاد شده بر سر جانشینی عثمان »

مبر)ص(علی)ع(بن ابی طالب م، به افرادی داده شد که از پسر عمو و داماد پیا 939ه/ ق و  53خلیفه سوم و مقتول در سال

 (.2533)هاینزهالم، «طرفداری می کردند.

 (یولیوس ولهاوزن:2

با کشته شدن عثمان، اسالم به دو حزب تقسم شد.حزب علی)ع( و حزب معاویه.در زبان عرب واژه شیعه بر حزب نیز اطالق »

 (.2533)یولیوسوس، «میشود.لذا شیعه علی)ع(در برابر شیعه معاویه قرار میگیرد.

 (مارشال.گ.س.هاجسن:1

اصل مذهب شیعه از آنجا بود که عده ای از مسلمانان به پیروی از یکی از پیشوایان صدر اسالم برخواستند.آنان پشتیبان 

 (.2596)مارشال، خالفت علی)ع(پسر عمو و داماد پیامبر)ص(پس از کشته شدن سومین جانشین رسول خدا)ص( بودند.

 (ر.آ.نیکلسون:4

تا مرگ عثمان کم و بیش متحد باقی مانده بود.ولی از آن به بعد به دو حزب مشخص،یکی شیعه علی)ع( و دیگری امت اسالم 

شیعه معاویه تقسیم گردید.چون معاویه خلیفه شناخته شد،شیعه علی)ع(که اکنون به اختصار شیعه خوانده میشود،مستقل 

 )هالیستر، بی تا(رفته است.ماندند.از آن پس لفظ شیعه به تنهایی به معنی فرقه بکار 

 (توشی هیکو ایزوتسو:5

پس از مرگ عثمان آراء بسیاری پدید آمد و سه حزب عمده پا به میدان گذاشت.به نظر، یکی از آنها مشهور به شیعه علی)ع(،و 

 (.2533)ایزتسو، فقط علی)ع(بود که کامال حق خالفت داشت.
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عه ، جایگاه علی)ع(در نزد پیامبر)ص(ومعرفی وی در یوم غدیر هیچ گونه اشاره و قائلین به این نظریه نیز، به مبانی اعتقادی شی

توجهی نکرده و شیعه را در قالب یک جریان و فرقه سیاسی و انحرافی تصور کرده که آبشخور پیدایش این تفکر، بعد از قتل 

 عثمان برای کسب قدرت بوده است. 

 می داند.  )ع(با مخالفان را سبب اصلی این جدایی و پیدایش شیعهنظریه دیگر، جنگ جمل و دیگر جنگهای امام علی

 

 ج.پیدایش تشیع بعد از جنگ جمل تا شهادت حضرت علی)ع(

در بیان این دیدگاه و حادثه و زمانی که منجر به ظهور تشیع شد می توان گفت این نظریه تشیع را نوعی عکس العمل عقیدتی 

ی)ع( در برابر خوارج می داند که می گفتند امامت امری عمومی است و ویژه افراد خاص و مذهبی گروهی از یاران و پیروان عل

نیست.بر اساس این دیدگاه شیعیان در مقابل تکفیر علی)ع( از سوی مخالفان به تنزیه وی پرداختند و امامت او را نیز یک 

 (.2۹03)صبحی، واجب الهی اعالم کردند.

 (مونتگمری وات: 2

م،بوده است.زمانی که گروهی از پیروان علی)ع(گفتند ما دوستدار کسی  933ه/ق و 53یکی از روزهای سالآغاز حرکت شیعه 

 (.2531)وات، هستیم که ترا دوست بدارد و دشمن کسی هستیم که ترا دشمن بدارد.

 (ر.ناث:1

ا برانگیخت و پیروانش او را رمضان( احساسات مردم ر 26جنگ جمل نشان دهنده آغاز تشیع در اسالم است.ترور علی در کوفه)

 (.2530)رناث، ولی نامیدند.

 د.برآمدن شیعه در واقعه کربال

، معتقدند که آغاز بر آمدن مذهب تشیع در واقعه کربال و بعد از  )بروکلمان، بی تا(برخی از مستشرقان از جمله بروکلمان

 شهادت امام حسین)ع(است. 

بین پیدایی و تکامل تفکر شیعی و اتفاقات سیاسی -گرفته از سنی مذهبان است که نشأت -به نظر می رسد صاحبان این تفکر 

از جمله قیام توابین در انسجام شیعه خلط کرده و ظهور برخی از فرقه های شیعه نظیر کیسانیه را به حساب کل جریان تشیع 

 گذاشته اند.

 ر.عده ای نیز برآمدن شیعه را از سوی ایرانیان می دانند

 نویسد:ساب پیدایش شیعه و اعتقاد به امامت از سوی ایرانیان، ادوارد براون مىدرباره انت

دانستند که در دودمان ساسانى به ودیعه قرار گرفته بود،و این عقیده تاثیر ایرانیان سلطنت را حق آسمانى یا موهبت الهى مى

ید ایرانیان به مذهب تشیع تحت تاثیر همین عظیمى در سراسر تاریخ ادوار بعدى ایران داشته است.على الخصوص عالقه شد

  (.25۹3)براون، اند.عقیده است که محکم به مذهب تشیع چسبیده
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 وی همچنین در جلد دوم تاریخ ادبیات ایران می نویسد:

که علی  از همان آغاز، برخی از شیعیان مقام علی را چنان باال بردند که جنبه الوهیت یافت و هم اکنون جمعی کثیر در ایران،»

اللهی خوانده می شوند، ایرانیان از روزگار قدیم به حق اللهی معتقد بودند و از انتخابات عمومی و دمکراتیک که موافق طبع 

اعراب بود، بیزاری بسیار داشتند.از این رو کامال طبیعی بود که اساس و ارکان مذهب شیعه از آغاز به دست ایرانیان ساخته 

د این مردم به امام چهارم و اعقاب او بدان سبب محکمتر گشته بود که مادر او را از شاهزادگان شود و نیز بی شک اعتقا

 (25۹3)براون، «ساسانی می دانستند.

اند، بدان دلیل که در زمان آنها، اکثریت مردم ایران بر مستشرقانى که در صد و پنجاه سال اخیر به این قبیل مسائل پرداخته 

هاى اند. آنها که همیشه در صدد حل این قبیل مسائل از راه پیگیرى زمینهآن برآمده در پى کشف علت اند،مذهب تشیع بوده

 اند.هاى فکرى هستند، بدون توجه به تاریخ تشیع در بالد عربى، تشیع را مذهبى ایرانى معرفى کردهروحى و پیشینه

 می باشد چنانچه گلدزیهر یادآوری می کند که: باید اشاره کرد که این دیدگاه و نظریه، دارای مخالفانی نیز 

این گفته خطاست که کسى بگوید منشا و مراحل رشد تشیع از اثر تعدیل یافته افکار ایرانیان در اسالم است. این توهم شایع » 

افزاید: تشیع مبتنى بر درک غلط حوادث تاریخى است. حرکت علویین در یک منطقه عربى خالص شکل گرفته است. او مى

  (.26۹3)گلدزیهر، «.که اصول او نیز در همان محیط عربى شکل گرفته است همچون خود اسالم منشا عربى داشته کما این

 چنین نتیجه می توان گرفت که: از بیان مطالب ارائه شده در این بخش  

.ارائه دیدگاه های متفاوت و اختالف نظر درباره پیدایش تشیع و زمان شکل گیری این مذهب حکایت از تشویش آراء، 2

 رقان است.مطالعات و نگرش مستش

از جمله انتساب پیدایش تشیع به ایرانیان توسط خود غربی ها مورد نقد و بررسی قرار گرفته و  .تعدادی از این دیدگاه ها 

 مردود شمرده شده است.

.دیدگاه های متفاوت ارائه شده در این باره به مباحث اعتقادی و کالمی شیعه نمی پردازد و به عبارت دیگر زیر بنای شکل 5

گیری تشیع ریشه در دین اسالم و نص الهی ندارد. بلکه معیار مستشرقان نگاهی صرفا سیاسی است.چنانچه آناواتی گاردت در 

 مقدمه ای بر کالم اسالمی می گوید:ای کاش کالم شیعه را)در تحقیقات خود(مورد توجه قرار می دادیم.

رد، از جمله پیدایی آن در دوره صفویه، که با توجه به بی اساس درباره آغاز پیدایش مذهب شیعه، نظریات دیگری نیز وجود دا

 بودن این گونه نظریات از حیث تاریخی، لزومی به طرح و بررسی آن در این تحقیق نیست.

می توان گفت،در این بخش آنچه نتیجه داد این بود که در استقراء سخنان این تعداد از نظریه پردازان، اختالف نظر وجود دارد 

ر گروه با انگیزهایی این موضوع را در آثارشان منعکس کرده اند.این نتیجه گیری در پایان بحث به ما کمک می کند تا بهتر و ه

 بتوانیم نظریات آنان را نقد و بررسی کنیم.

مینه چه عاملی ز اکنون با مشخص شدن دیدگاه مستشرقین درباره پیدایش تشیع، سؤال دیگر این است که از نگاه مستشرقان 

 پیدایش این مذهب در آن دوره زمانی بوده است؟ 
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 زمینه ها و علل پیدایش تشیع از نگاه مستشرقان 

در بیان تعریف های ارائه شده درباره مذهب تشیع توسط مستشرقان عالوه بر ذکر زمان شکل گیری این مذهب، به نوع رویکرد 

پیدایش این مذهب    الف نظر ایشان درباره زمان و زمینه هایو علل پیدایش تشیع اشاراتی ضمنی وجود دارد که حاوی اخت

ایجاد و پیدایش تشیع در دوره  یبود.لذا برای روشن شدن موضوع بحث، بررسی این نکته مهم می نماید که زمینه و یا انگیزها

 های تاریخی اعالم شده از سوی مستشرقان چیست؟

گفت ،هر کدام  شیع از سوی مستشرقان ودقت نظر در مطالب آنان می توانبا وجود چند نظریه متفاوت درباره زمان پیدایش ت

از این گروه ها، در یک جمع بندی کلی بر اساس ارائه تعریف خود از ظهور تشیع، علتی را به عنوان زمینه و عامل اصلی این 

ایجاد دو حزب شیعه   ور تشیع و یاظهور معرفی میکنند. به عبارت دیگر می توان گفت، هر گروه از مستشرقان،به عاملی در ظه

 و سنی اشاره دارند.

 الف.کسب قدرت سیاسی

می دانند،  که منشأ پیدایش تشیع را در روزگار سقیفه-پیدایی شیعه در بعد از وفات پیامبر)ص(  از قائلین به -گروه اول

جدایی بین شیعه و سنی   ایجاد را به عنوان عامل اصلی اختالف بر سر جانشینی و خالفت بر امت در کسب قدرت سیاسی 

 می دانند.در این نظریه آنچه اخمیت دارد رقابت سیاسی بین دو جریان از قریش است که با برتری در پی حذف رقیب است.

 برنارد لویس در این باره می نویسد:

بود.ماجرای جدا شدن  شکاف بین سنی و شیعیان در آغاز به صورت یک عدم توافق سیاسی بر سر مسأله رهبری امت اسالمی»

شیعیان از اهل سنت با مشاجره بر سر انتخاب خلیفه، رهبر امت و کشور آغاز شد اصل تشیع، از اختالف مسلمانان صدر اسالم 

 .)لویس، بی تا(درباره مسئله جانشینی پیامبر نشأت می گیرد. 

قتل عثمان و بیعت با علی)ع( می دانند، به قدرت شیعه را مرتبط به زمان  گروه دوم نیز، از آنجا که آغاز به وجود آمدن 

 رسیدن طرفداران علی)ع( و تشکیل حکومت را عامل اصلی این رخداد تاریخی بر می شمارند.آنچنان که هاینز هالم می گوید:

شیعیان در تالش برای کسب قدرت سیاسی به صورت یک حزب ظهور کردند، و این خصوصیت سیاسی نخستین، خود را »

از دست نداد.و هرگز حتی در دورانی که در نهایت ضعف بسر می بردند از توان بالقوه خویش در بدست گرفتن قدرت هرگز 

غافل نبوده اند.شیعه علی)ع( نامی بود که در کشمکشهای ایجاد شده بر سر جانشینی عثمان به افرادی داده شد که از 

 )ماینزهالم، بی تا(.علی)ع(طرفداری می کردند.

این عقیده می توان گفت:از نظر آنان اختالف بر سر جانشینی پیامبر)ص(میان انصار و مهاجرین به  و بررسی مطالب در نقد 

عنوان یک رویداد سیاسی در مدینه، سبب شد تا یک حزب سیاسی با نام تشیع به وجود آید. نتیجه این سخن آن است که به 

 ی ندارد.وجود آمدن تشیع به هیچ وجه مبنای اعتقادی و کالم

در منابع تاریخی شیعه و سنی،  جالب آن که عده ای از این مستشرقان بدون توجه به والیت علی)ع(در یوم غدیر و ذکر آن 

 این روز را به عنوان تعیین جانشینی پیامبر)ص( نمی پذیرند:

 هالم، بی تا(.)هاینزمنظور از پیامبر)ص(در غدیر خم هر چه بوده باشد،احتماال تعیین جانشین نبوده است.
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آنچه که روشن است، اختالف اهل سنت و شیعه تنها بر سر جانشینی و رهبری سیاسی امام علی ع و خلیفه نخست نیست؛ 

 تر از مسئله رهبری سیاسی است.تر و بنیادیایبلکه اختالف آنها ریشه

 ب.حمایت و همراهی با علی)ع(

که از سپاه وی جدا شدند سبب شد تا مستشرقین، زمینه پیدایش  حمایت و همراهی شیعیان با علی)ع( در مقابل کسانی

 تشیع را به این واقعه تاریخی نسبت دهند.چنانکه ر.ناث می نویسد:

م،بوده است.زمانی که گروهی از پیروان علی)ع(گفتند ما دوستدار کسی 933ه/ق  53آغاز حرکت شیعه یکی از روزهای سال»

  )رناث، بی تا(.«کسی هستیم که ترا دشمن بدارد. هستیم که تو را دوست بدارد و دشمن

 جان نورمن هالیستر نیز می نویسد:

تمام مطالعاتی که درباره شیعه صورت گرفته انسان را بی درنگ به مقام علی)ع(و مناسبات او با پیامبر باز می گرداند.این امر »

 بی تا()هالیستر، «موجب پیدا شدن بزرگترین انشعاب در اسالم گردیده است.

)جعفری، الزمه این سخن آن است که، حب به خاندان رسالت علت پیدایش تشیع است و به تعبیری، ))شیعیان محبتی((

پیرامون علی)ع(جمع شده و فرقه ای عقیدتی به نام شیعه را پدید آوردند.به عبارت دیگر دوستی و محبت مردم با  (2591

 دها شیعه نام گرفت.بنابراین آنچه در پیدایی شیعه موج می زند محبت است.ائمه)ع(، عامل به وجود آمدن گروهی شد که بع

 ج.سیاست انتقام از خلفا و مخالفت با نظام موجود

این نظریه به طور عمده از سوی کسانی مطرح می شود، که در صدد هستند تا پیدایش تشیع و اعتقاد به امامت را به ایرانیان 

هب تشیع روی اساس سیاست انتقام گذاشته شده و در اثر داغ دلی ایرانی ها از خلیفه دوم منتسب کنند.از نظر مستشرقان، مذ

زمینه می توان گفت، از نظر این گروه، رفتار دستگاه خالفت با ایرانیان، و عدالت محوری   در این( 2532)طباطبایی، است.

ت،چنانکه ادوارد برون به آن معتقد است و در این باره عامل اصلی نفرت مردم ایران از خلفا و گرایش به شیعه شدن اس ائمه)ع(

شخص عمر خلیفه ثانى سنت و جماعت هم بدان سبب نزد شیعه مورد نفرت است که امپراطورى ایران را نابود » می نویسد:

یعین به عمر اگر چه در لباس مذهب ظاهر شد، محل هیچ گونه شبهه و تردید نیست.کلیه متشساخت.کینه ایرانیان نسبت 

منکر و دشمن سه خلیفه نخستین، هستند و معتقدند که علی پسر عم پیامبر)ص( و شوهر دختر او، که پیامبر او را جانشین 

 )براون، بی تا(«خود کرد بایستی پس از رسول خدا خلیفه مسلمین می شد.

 لوتروب ستوارد نیز در این زمینه می نویسد: 

داخلی بشوند و نخستین چیزی که اندیشه کردند این بود که خالفت اهل سنت را انکار ایرانیان می کوشیدند دارای استقالل » 

کرده، خود را یاور اهل بیت پیامبر)ص( که حق آنها پایمال شده جلوه دهند و به این وسیله مذهب تشیع در ایران به وجود 

 )طباطبایی، بی تا(«آمد.

ه می دهد، واژه شیعه، هیچ گونه ارتباطی با ایرانیان ندارد.در این سند، در بررسی تاریخی با توجه به سندی که یعقوبی ارائ 

تعدادی از شیعیان کوفه با تسلیت شهادت امام حسن مجتبی)ع( از امام حسین)ع( برای برپایی عدالت و دفاع از شیعیان و 

 )یعقوبی، بی تا(نابودی ظلم دعوت می کنند.
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ستشرقان، مشترک است تصور شیعه به عنوان یک فرقه و حزب منحرف سیاسی به نظر می رسد آنچه که بین دیدگاه اکثر م 

است که تنها در پی کسب قدرت سیاسی و منافع، به فکر پدید آوردن تشیع با محوریت شخصیتی بزرگ از خاندان 

 پیامبر)ص(است و هیچ مبنای دیگری وجود ندارد.

علی)ع( جمع شدند و تشیع را به وجود آوردند؟ مگر مردم  سوال اساسی از مستشرقان این است که چرا گروهی در کنار 

چقدر او را می شناختند و به او اطمینان داشتند؟ چرا شخص دیگری محور شیعیان نبود؟ و اصوال چرا می خواستند حکومت  

اینها و چندین و قدرت را به دست بگیرند؟آیا مبنای اعتقادی و کالمی برای دست یابی به قدرت توسط شیعیان وجود نداشت؟ 

سوال دیگر وجود دارد که اگر مستشرقان در صدد پاسخ به آنها بودند هیچ گاه چنین اظهار نظری را درباره پیدایش تشیع نمی 

 کردند.

 

 زمینه اظهار نظر مستشرقان درباره زمان پیدایش تشیع

اظهار نظرها توسط مستشرقان درباره  سؤال دیگری که باقی مانده و باید به آن پاسخ داد این است که، زمینه اصلی این

زمانی مختلف و  پیدایش تشیع چیست؟و یا به عبارت دیگر چه چیز باعث گردیده تا مستشرقان با اختالف آراء، دوره های

 زمینه های گوناگونی را به تشیع نسبت دهند؟

ر این زمینه داشته باشند بستگی به برداشتهای گوناگون و متفاوتی د  پاسخ کوتاه آن که، آنچه سبب شده تا خاورشناسان

تحلیلهای ذهنی ، خط مشی فکری، تحلیلهای نادرست، منابع و متون تاریخی مورد توجه آنان دارد. از آنجا که نگاه مستشرقین 

به تشیع و تاریخ اسالم نگاهی برون دینی است، می تواند بدون تعصب مذهبی هر گونه اظهار نظری را اعالم نماید.در این 

 ستا آنها حتی متون تاریخی درون دینی را نادیده می انگارند.را

 الف.ارائه تعریفی از شیعه در قالب فرقه سیاسی

عنوانی بود که یولیوس ولهاوزن به تحقیق خود در زمینه پیدایش خوارج و «احزاب مذهبی و سیاسی مخالف در صدر اسالم»

ز اظهار نظر رسمی وی تعدادی از مستشرقین نیز به تبعیت از وی، میالدی آنرا منتشر کرد.پس ا 2602شیعه داد و در سال 

در واقع کلمه عربی شیعه صرفا به »واژه شیعه را معادل حزب می دانند.چنانچه هاینز هالم نیز شیعه را اینگونه تفسیر می کند:

 هـ ق(2۹20)هاینزهالم«معنی حزب است.

وان یک فرقه سیاسی که در جریان تحوالت تاریخی به وجود آمده در به نظر می رسد که علت تصور مستشرقان از شیعه به عن

به این سبب است که شیعیان را یک فرقه منحرف از مسیر اسالم در کنار سایر فرقه ها  -و نه اعتقادی-ارائه تعریفی سیاسی

پی کسب قدرت سیاسی و به عبارت دیگر، تشیع یک گروه سیاسی محض است که تنها در  (2513)فان فلوتن، قرار می دهند.

برای تشکیل حکومت و جانشینی پیامبر)ص( و رقابت با رقیبان است و نه در پی احقاق حق از دست رفته خویش.این باور ، 

مسلمانان را به دو گروه و یا دو حزب تقسیم کرد.در این زمینه حتی برخی منابع تاریخی مسلمانان نیز، با نگاهی فرقه ای به 

عد از وفات پیامبر)ص(اشاره و شیعیان را به عنوان اولین فرقه که در اسالم ایجاد شده معرفی می تشکیل مذهب شیعه ب

 )اشعری، بی تا(کنند.

 ب.رویدادهای مهم تاریخ تشیع
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اعالن آغاز شیعه در روز سقیفه، اواخر خالفت عثمان،  با توجه به تشتت آراء درباره پیدایی تشیع، احتمال دیگر آنست که  

حکمیت و واقعه کربال و ....، مقاطعی هستند که حوادثی مهم و تاریخی در آنها واقع شده که بر تاریخ و تکوین  جنگ جمل،

مکتب تشیع تأثیراتی داشته است و همین امر سبب گردیده تا گروهی از مستشرقان و حتی اهل سنت، این دوره های مختلف 

در این راستا فعالیت امام علی)ع( و یاران او برای احقاق حق ر، بی تا()صدتاریخی را به عنوان مبدأ پیدایش تشیع فرض کنند.

  خود و یا بیعت شیعیان با علی)ع(بعد از قتل عثمان ، و.....سبب اشتباه و اظهار نظر آنان گردیده است.

 ج.پیروی از منابع تاریخی اهل سنت

کالمی تشیع بوده و سعی داشته اند تا باورها و خرافه  برخی متعصبان از اهل سنت در پی تخریب عقاید، مبانی عقلی، شرعی و 

های را جهت تخریب به شیعیان نسبت دهند. یکی از تالشهای آنان اظهار نظرهای متفاوت درباره پیدایش تشیع است.به اعتقاد 

[ 30م نگه دارد.]مونتگمری وات: در زمینه تاریخ تشیع، گرایش روایات اهل سنت این است که همه چیز را در تاریکی و ابها

احتمال می رود از آنجا که عمده منابع خاورشناسان کتابهای اهل سنت است، سبب شده تا برخی از این خاورشناسان تحت 

 تأثیر باورهای آنان قرار گرفته و در این باره به اظهار نظر بپردازند.چنانکه هانری کربن در گفتگو با عالمه طباطبایی می گوید:

رقان اطالعات علمی که از اسالم بدست آورده اند و مطالعاتی که در کتب و آثار اسالمی انجام داده اند و تا کنون مستش» 

تماسی که با رجال علمی اسالم گرفته اند همه آنها در محیط تسنن بوده و از انظار و عقاید علماء اهل سنت و تألیفات و آثار 

 )وات، بی تا(«آنها تجاوز نکرده است.

اندلسی از جمله مورخان اهل سنت که در این زمینه اظهار نظر کرده و پیدایش تشیع را برخالف عقیده شیعه بیان ابن حزم  

کرده است.او روز قتل عثمان را آغاز پیدایش گروه شیعه می داند.وی حتی نظریه دخالت عبداهلل بن سبا را نیز در پیدایش 

رست نیز، جنگ جمل را آغاز جبهه گیری دو گروه شیعه و سنی می ابن ندیم در الفه)طباطبایی، ( تشیع مطرح می کند

 (.2532.)این حزم، داند

اسالم سنی می شناسند.از منظر آنان  آنچه درباره این نظریه می توان گفت به نظر می رسد اغلب مستشرقان، شیعه را با نگاه  

جریان تحوالت تاریخی است لذا به منابع شیعی کمتر مذهب تسنن اسالم واقعی بوده و شیعه فرقه ا ی جدا شده از اسالم در 

ممالک اسالمی صورت   توجه و یا اصال توجه نکرده اند.زیرا اولین برخوردهای غرب با دنیای اسالم در ارتباط با خالفت سنی

 گرفت.

یات از هم تبعیت کرده در تحلیل دیگری می توان گفت برخی از مستشرقان از آثار همدیگر نیز بهره برده اند و در ارائه نظر

)ابن اند.چنانکه هاینز هالم، مطالبی را پیرامون عقاید شیعه نقل می کند که برخی اسناد آن از ولهاوزن و سنی مذهبان است.

 ندیم، بی تا(

 حقیقت شیعه

قانیت خود با آنچه مطرح گردید دیدگاه مستشرقان درباره پیدایش تشیع با نگاهی برون دینی بود.اکنون شیعه برای دفاع ازح

 می پردازد. رویکردی درون دینی و استناد به منابع شیعه و سنی به دفاع از مبانی فکری و اعتقادی خود

ال اله اال »در آغاز سخن باید گفت: دعوت به تشیع از همان روزی آغاز شد که حضرت محمد)ص( در همان روز بانگ کلمه

نازل شد و ( 12۹)شعراء، «و انذر عشیرتک االقربین »زیرا وقتی آیهبی ت()مظفر، در دره ها و کوه های مکه بر آورد.«اهلل

هرکدام از شما »پیامبر)ص(اکرم بنی هاشم را گرد آورد و به آنها هشدار داد و دل آنان را از عذاب خدا بیمناک ساخت فرمود:
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پاسخ  -جز علی)ع( –آن حضرت مرا یاری دهد او وصی و خلیفه من در میان شما باشد. هیچ یک از حاضران به درخواست 

 (.2533)طبری، «مثبت نداد. 

بنابر این دعوت به پیروی از علی)ع( از سوی صاحب رسالت)ص( همگام و هم زمان با دعوت به شهادتین صورت پذیرفته 

هل به دوست داران و پیروان ا -جز پس از گذشت مدتی طوالنی از زمان ظهور اسالم -است.شاید تصور کنیم عنوان شیعه

بیت)ع(اختصاص نیافت.بدین معنا آنگاه که دوستان اهل بیت)ع(رو به فزونی نهادند و در سرزمینهای مختلف پراکنده شدند 

این عنوان به آنها منسوب گشت تا از سایرین ممتاز و مشخص شوند، اما این تصور درست نیست.زیرا اگر در احادیث نبوی به 

ین عنوان به دوست داران اهل بیت)ع( همراه با همان روزی که اسالم طلوع کرد، جستجو بپردازیم می یابیم که اختصاص ا

 دارای سابقه می باشد.

(( از پیامبر اعظم)ص( نقل می (3)بینه، از جمله این احادیث، حدیثی است که سیوطی در تفسیر آیه ))اولئک هم خیر البریه 

 کند:

 (.2۹0۹)مرعشی نجفی، «ستند.آنان رستگاران روز قیامت هستند.آنان)اولئک هم خیر البریه( علی)ع( و شیعیان او ه»

 در حدیثی دیگر پیامبر اکرم به علی)ع( فرمود: 

 (2533)اخطب الخوارزم، «یا فاطمه، علی و شیعیان او رستگاران فردا هستند.» 

نیز طبق گزارشات منابع تاریخی گروهی از بزرگان صحابه در زمان رسول خدا)ص(به والیت و دوستی نسبت به علی )ع(  

معروف بوده اند، مانند: سلمان فارسی، ابوسعید خدری، ابوذر غفاری، عماربن یاسر، حذیفه بن الیمان، خزیمه بن ثابت 

ر زمان بیعت گیری از مردم برای خلیفه اول، با همراهی علی)ع(به بیعت با ابوبکر سر تعدادی از این افراد د )مظفر، .........(و.....

 (.253۹)تاریخ یعقوبی، باز زدند و به خانه آن حضرت پناه بردند.

بنابراین موضوع دوستی و پیروی از خاندان پیامبر)ص(به روزگاران آن حضرت برمی گردد.بر اساس روایات تاریخی پس از در  

مبر)ص( که موضوع جانشینی ایشان مورد اختالف نظر قرار گرفت همین افراد از صحابه بر اساس نص و دستور گذشت پیا

صریح آن حضرت از حقانیت خاندان طهارت که نماینده آنان علی بن ابیطالب)ع( بود سخن گفته و از آن امام بزرگوار به عنوان 

 (.253۹، )طباطباییشایسته ترین نامزد خالفت جانبداری کردند.
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 جمع بندی و نتیجه گیری

دیدگاهی از سوی  با بررسی دیدگاه مستشرقان درباره خواستگاه و پیدایی مکتب تشیع و ارزیابی علل وزمینه های ارائه چنین

به میژه –بع آنان به نظر می رسد با توجه به اختالف نظر موجود در اراء آنها، حکایت از نوعی تشتت فکری در رجوع به منا

و طرز تفکر و نوع نگاه آنها به تشیع و نیز تاریخ تحوالت درونی شیعه به عنوان یک جریان فرقه ساز است.از  -منابع اهل سنت

منظر آنان اختالف برسر جانشینی پیامبر )ص(و نزاع برای کسب قدرت سیاسی حول محور امام علی)ع(و دیگر تحوالت تاریخی 

خود، به عنوان یک جریان فرقه ساز که به دنبال جدایی از اصل اسالم است سبب شد تا یک حزب  شیعه در دفاع از حقانیت

سیاسی با نام تشیع به وجود آید.نتیجه این حرف آن است که تشیع به صورت یک فرقه منحرف از اسالم جدا شده و به تدریج 

عنوان یک قدرت سیاسی در خاورمیانه قدرت نمایی می به  در یک فرایند زمانی به وجود آمده و تکامل یافته است و امروز 

 کند.
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 ماخذ و فهرست منابع

 هی قمشه ای،قم ،الهادی،چاپ چهارم.،ترجمه مهدی ال(2533)قرآن کریم

 حسین روحانی،حمیدرضا آژیر،تهران اساطیر.، الکامل فی التاریخ،ترجمه (2530)ابن اثیر.عزالدین علی

 بی جا. الفهرست،تحقیق رضا تجدد، بی تا، ندیم،محمدبن اسحاقابن 

 میالدی(  1009تا  2630احمدوند. عباس. شیعه پژوهی و شیعه پژوهان انگلیسی زبان )

 .، تاریخ ادبیات ایران،ترجمه فتح اهلل مجتبایی،تهران،مروارید،چاپ چهارم(2593)ادوارد براون

 شیعی،ارزینا.آ.ر.الالنی.نخستین اندیشه های 

 اشعری سعدبن عبدا....تاریخ عقاید و مذاهب شیعه. ترجمه یوسف قصایی.تهران.چ.اول نشر آشیانه کتاب

 .. مفهوم ایمان در کالم اسالمی، ترجمه زهرا پورسینا.تهران نشر سروش،چاپ اول(2533)ایزوتسو، توشی هیکو

 ادق)ع(. سیره پیشوایان، قمچاپ پنجم.نشرمؤسسه امام ص(2539)پیشوایی، مهدی

 چاپ اول مرکز نشردانشگاهی 2535تشیع در هند، ترجمه آذرمیدخت مشایخ فریدنی.تهران، جان نورمن ،هالیستر

 تاریخ تشیع ،تهران ،علم (،2539)جعفریان، رسول

 ادیان زنده جهان،. ترجمه عبدالرحیم گواهی.)بی تا(رابرت ا.هیوم.

 2533زیر نظر کامران فانی و بهاء الدین خرمشاهی ،تهران،نشر شهید محبی ،صدر حاج سید جوادی ،احمد ،دایره المعارف تشیع، 

 نشر فرهنگ اسالمی :.شیعه در اسالم، تهران (2532)طباطبایی،سید محمدحسین

 .تاریخ طبری.ترجمه ابوالقاسم پاینده،تهران،اساطیر،چاپ پنجم(.2533)طبری،،محمد ابن جریر

 .ن خارجی،مطبوعاتی مطهر.فرهنگ اسالم شناسا(2591)عبداللهی،حسین

 ( ،فرهنگ جامع خاورشناسان مشهور و مسافران به مشرق زمین،تهران،آرون.2536نیک بین،نصراهلل)

 .تاریخ یعقوبی،ترجمه محمد ابراهیم آیتی،تهران،انتشارات علمی فرهنگی،چاپ پنجم،(2531)واضح بن یعقوبی،محمد

 

 

Archive of SID

www.SID.ir

http://www.sid.ir


 

18 

 

Shia date of the Orientalists 

seyed javad mousavi 
PhD student of Islamic history PNU Qeshm 

 Ja.mousavi@yahoo.com 

Abdolsamad Bahramzade 

MA in Islamic history Isfahan University 

 Savari_fatima@yahoo.com 

Fatemeh Savari 

MA in Islamic culture and civilization of Isfahan University 

Samad.bahramzade4@gmail.com 

 

Abstract 

 The so-called Shiite followers of Imam Ali (AS) and his family and those who believed in 

his immediate successor after the Prophet (pbuh) and his province Ghadir text refers to the 

prophet are. By studying books and Islamic narrative it becomes clear that the term of the 

emergence of Shia Islam has taken shape. 

On the formation of the Shiite sect of Shiite historians and other researchers, especially 

amongst several theories have been proposed.the views raised by the orientalists with 

criticism about the factors that explain the emergence of Shiism. 
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