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 چکیده

ای دارد و پژوهی، جایگاه ویژژهدر جریان نو شدن مذهبی، پژوهش در زمینه استشراق و شیعه

سبب آثار بسیارش، مستشرقی برجسته و شایسته توجژه به 4در این میان، ویلفرد فردیناند مادلونگ

او، بررسی شژده تژا دیژد اه و تفوژر وی در بژاره  وشتار، کتاب جانشینی محمداست. در این ن

 مایه بررسی و نقد قرار  یرد.دست جانشینی پیامبر

، بژه تبیژین های خلافت ابوبور، عمر، عثمان و حضرت علژیمنظور، با بررسی دورهبدین

یاسژی در دوره هریژ  مژداری و تحولژات سنگژری، سیاسژتدید اه ایشان در زمینه تدبیر، آینده

شژناختی کژه کتژاب جانشژینی بژر پرداخته شده است. با توجه به رویورد تحلیل تاریخی ژ جامعه

مبنای آن نگاشته شده و از لوازم این رویورد و البته کار تاریخی، نگاه زمینی و طبیعی به حژواد  

م غیب پیامبری ژ کژه است، نه نگاه ماوراءالطبیعه، این فهم حاصل  ردیده است که مادلونگ، عل

، از مژر  خصوصیتی فراطبیعی است ژ را در نظر نگرفته و بژر ایژن بژاور اسژت کژه محمژد

زودهنگام خویش مطلع نبوده تا برای خود جانشینی تعیژین نمایژد. در همژین راسژتا، وی ا عژان 
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نژدارد و ایشژان را صژرفار بژر مبنژای  دارد که قرآن اشژاره صژریحی بژه جانشژینی علژیمی

 های قرآن در باره خلافت پیامبران سلف و خاندان ایشژان، مسژتحج جانشژینی پیژامبرانداست

خواست یوژی از افژراد یقین مینیز به  وید که همچون پیامبران  ذشته، محمدداند و میمی

به خاندانش جانشین او  ردد.  فتنی است که پژوهش حاضر، به روش توصیفی ژ تحلیلی و باتوجه

 ای صورت پذیرفته است.ادی و کتابخانههای اسنداده

 واژگان کلیدی

 ، ویلفرد مادلونگ، دید اه تشیع، خلفا.جانشینی حضرت محمد

 مقدمه

ای شده است. در این پژوهش در باره مذاهب و مسائل دینی وارد مرحله تازه در جهان کنونی،

و نظژرات متعژددی در فضای نو، اندیشمندان بسیاری تلاش خود را به این مهم معطژو  داشژته 

هژای اند و نوشتهزمینه کردهمیان، خاورشناسان نیز تلاش زیادی درایناند. دراینباره ارائه کردهاین

 اند.برانگیزی از خود برجای  ذاشتهقابل توجه و بحث

تژرین است که یوی از مهم« جانشینی حضرت محمد»موضوع این نوشتار، بررسی و نقد 

باشد. موضوعی که هژم از موضژوعات مهژم دینژی اسژت و هژم اینوژه گ میآثار ویلفرد مادلون

ها، حجم روزافزون متونی را باعث های  ونا ونی در باره آن مطرح شده و این تنوع دید اهدید اه

 ردیده است که صاحبان هری  از ایژن آراء، آنهژا را در دفژاع از عقایژد خژود و ردر سژایر عقایژد 

علژاوه بژر  ویژژه جانشژینی پیژامبر اسژلامتژاری  صژدر اسژلام بژه اند. اهمیت حژواد نگاشته

پژوهشگران و اندیشمندان مسلمان، خاورشناسان را نیز به تفور و تحقیج واداشته و باعث شده تا 

های متفژاوتی از حژواد  آن دوران ایشان با تحلیل متون و اسناد بازمانده از پیشینیان به برداشت

 یابند.دست

آور دنیای کنونی است پژوهان نامپروفسور مادلونگ یوی از مستشرقان و شیعه در بین ایشان،

رو، این پژژوهش بژر لحاظ سابقه و نوع کارهایش، مرجعیت و اعتبار قابل توجهی دارد. ازاینکه به

( ترین آثار وی )کتاب جانشینی محمژدترین و شاخصآن است تا با بررسی و نقد یوی از مهم

چیسژت  و تژا چژه انژدازه دیژد اه وی بژا  ادلونگ در باره جانشژینی پیژامبردریابد که نظر م

 های تاریخی ساز ار است  زارش
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و دو در باره این نوشتار  فتنی است که جز چندین مورد ترجمه آثار مختلف ویلفرد مادلونژگ 

ی ، یوی نوشته خانم هدیه تقوی و دیگری نوشژته آقژا"جانشینی محمد"مقاله در باره کتاب 

شناس برجسته از علیرضا هدایی، پیشینه پژوهشی دیگری وجود ندارد و آثار این مستشرق و شیعه

 نگاه بیرونی مورد توجه واقع نشده است.

بررسی و نقد دید اه مادلونژگ در کتژاب جانشژینی "خانم هدیه تقوی در مقاله خود باعنوان 

المللژی تشژیع و یش بژینشده در مجموعه مقالات هما، چاپ"، بخش خلافت علیمحمد

های رفتاری ماکس وبر، به ارائه دو کنش عقلایی معطو  خاورشناسان، با استفاده از تئوری کنش

و اهژدا    یری ارزشژی علژیبه هد  و عقلایی معطو  به ارزش متناسب با دو نوع موضع

را سی علژیطریج، نظرات مادلونگ در زمینه عملورد سیاطلبانه معاویه پرداخته و بدینقدرت

 یژری کژرده اسژت کژه کژنش عقلژایی معطژو  بژه هژد  بژا  ژروه به چالش کشیده و نتیجه

 رایان تطابج دارد و بهره بژردن از طلبان و کنش عقلایی معطو  به ارزش با نگرش اصولقدرت

ول نموده، مغایر با اصهایی چون: تطمیع، زور، حیله و... که معاویه بسیار از آنها استفاده میسیاست

 (11: 7، ج 6911ها پایبند بوده است.)تقوی، بدان ارزشی است که علی

کتاب "، که در نشریه "نقد جانشینی محمد"آقای علیرضا هدایی در مقاله خود با عنوان: 

آمژده،  رسیده، به اختصار در باره آنچه که در کلیت کتژاب جانشژینی محمژدچاپبه "ماه دین

ان نموده است. در واقع، محور اصلی تلاش آقای هژدایی در مقالژه سخن  فته و چند نقد کوتاه بی

 (61بوده است.)هدایی، ش  مذکور، بررسی و نقد ترجمه فارسی کتاب جانشینی محمد

 شناسه مادلونگ و کتاب جانشینی

بژه قلژم اسژتاد « پژوهشژی پیرامژون خلافژت نخسژتین جانشینی حضرت محمد»کتاب 

دسژامبر  61ه تحریر درآمده است. ویلفرد فردینانژد مادلونژگ در پروفسور ویلفرد مادلونگ به رشت

م در شهر اشتوتگارت آلمان دیده به جهان  شود و تحصیلات مقدماتی خود را نیز در همین 6991

اش به آمریوا عزیمژت کژرد و انژدکی شهر  ذراند. وی پس از جنگ جهانی دوم همراه با خانواده

م به مصر رفژت 6946نام نمود. سپس در سال دی سی ثبت بعد در دانشگاه جورج تاون واشنگتن

م دوره کارشناسژی ادبیژات عژرب و 6949و پس از سه سال تحصیل در دانشگاه قاهره، در سژال 

تاری  اسلام را با موفقیت پشت سر  ذاشت. مادلونژگ از دانشژجویان دانشژمند معژرو  مصژری، 

ی  اسژلام و مطالعژات اسژماعیلی را در حسین بود که از همان آغژاز، اشژتیاق بژه تژارمحمدکامل
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اش را فژراهم کژرد و وی ایژن رسژاله مادلونگ برانگیخت؛ موضوعاتی که زمینژه رسژاله دکتژری

م در مطالعات 6947شناس بزر ، اشتروتمان و برتولد اشپولر، در سال دکتری را زیر نظر دو اسلام

 6914، ترجمه احمد نمایی و دیگژران، پایان رساند.)مادلونگاسلامی از دانشگاه هامبور  آلمان به

:94) 

م( رایزن فرهنگی سفارت آلمان غربی در بغداد بود. پژس 6911–6941مادلونگ مدتی کوتاه )

م با سمت استاد مدعو دانشگاه توزاس اوستین، زند ی علمژی خژود را آغژاز 6919از آن، در سال 

ه شژیوا و پذیرفتژه شژد و در م با سمت استادیاری به عضویت علمی دانشژگا6914کرد. در سال 

سژال تژدریس در دانشژگاه  64آورد. وی پس از دستم مقام استادی تاری  اسلام را به6919سال 

( در عربژی و مطالعژات اسژلامی Laudianم با سژمت اسژتاد لژودوین )6971شیوا و، به سال 

کژه کرسژی دانشگاه آکسفورد و عضویت دانشگاه سنت جان به اروپا باز شت. در خور  کر اسژت 

ها از نژوع خژود در ترین کرسیشناسی در انگلستان و یوی از مهمترین کرسی اسلاملودوین، عالی

جهان است. وی این کرسی پرافتخار اسلامی در اروپا را تا زمان بازنشستگی از آکسفورد و مؤسسه 

بژه م پروفسژور مادلونژگ 6999م در اختیژار داشژت. از سژال 6991مطالعات شرقی آن در سژال 

عضویت مؤسسه مطالعات اسماعیلی لندن درآمد و تاکنون نیز مطالعات اسلامی خود را با همواری 

 11کتژاب،  64دهد. شایان  کر است که او با نوشتن و یا تصحیح بژیش از این مؤسسه ادامه می

ار  های متعدد از جمله دایرةالمعژالمعار ۀمقاله در دایر 691مقاله در نشریات  ونا ون پژوهشی، 

نقد و بررسی کتاب، و البته تربیت شا ردان فرهیخته که خود  611اسلام و دایرةالمعار  ایرانیوا و 

صاحب آثاری ارزشمند در زمینه علوم اسلامی هستند، در راه شژناخت اندیشژه و تژاری  اسژلام در 

یی و های بلند و درخور تژوجهی برداشژته اسژت.)مادلونگ، ترجمژه احمژد نمژاهای میانه  امسده

 (61-9:  6914دیگران، 

هاسژت. در ، شامل مقدمه و چهار بخژش اصژلی و پیوسژتکتاب جانشینی حضرت محمد

هژای پیژامبران از مقدمه، به جایگاه پیوندهای خانواد ی و نقش حیاتی حمایت و پشتیبانی خانواده

در  ربژه ایژن مطلژب، صژلاحیت ابژوبور و رضژایت پیژامبایشان در قرآن اشاره شده و باتوجه

خصوص جانشینی وی رد شده است. در چهار فصل بعد، مادلونگ با نگژاهی نقرادانژه بژه بررسژی 

تژرین ایژن ( پرداخته است کژه مفصژلعملورد خلفای چهار انه )ابوبور، عمر، عثمان و علی

پردازد. مادلونگ همچنین به حواد  پژس می ها، فصلی است که به دوران خلافت علیفصل

و معاویه  ذشت، نگاهی بسژیار اجمژالی دارد و سژپس  ه میان امام حسنو آنچ از علی
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، میرا  آن حضرت، همسژران کتاب را با پیوستی در باره موضوعاتی چون: کفن و دفن پیامبر

های خالصه عراق در عصر عمژر، منژابع مربژوه بژه ، زمینعلیبنو فرزندان عثمان و حسن

 دهد.لحه و امویان خاتمه میطبنبحران دوره خلافت عثمان، و موسی

شژناختی بژه بررسژی مسژئله  فتنی است مادلونگ بر مبنای رویورد تحلیل تژاریخی جامعژه

ها و متدهای نگاری، مبتنی بر روشپرداخته است. این رویورد در حوزه تاری  جانشینی پیامبر

ه آسژمانی( اسژت، شناختی زمینژی و نژهای طبیعی )جامعهعلم تاری  که بر پایه توصیف و تحلیل

 یژرد و شود. در این رویورد، تمامی حواد  از منظر قاعده طبیعت مورد توجژه قژرار مژیارائه می

شود. در این رویورد، الزام جژدری بژه ابژزار موجژود در علژم اتفاقات غیرطبیعی نادیده انگاشته می

قلمژرو روشژی علژم  تاری  چه برای توصیف و چه برای تحلیل وجود دارد و محقج تاری  نباید از

شژناختی تاری  خارج شود و اساسژار مژورن نبایژد موضژوع را غیرطبیعژی، غیرزمینژی و غیرجامعژه

( باید  فت این نگاه جدید باعث شده تا حقایقی که تژاکنون بژرای 49-41: 6991ببیند.)حضرتی، 

پیرایگی نظرات میان، صحت و بی دیگر اندیشمندان اروپایی ناشناخته بوده، شناخته شود و در این

 شیعیان در باره برخی حواد  تاریخی آشوار  ردد.

و ارائژه  این ، پیش از آشنایی با دید اه پروفسور ویلفرد مادلونگ در باره جانشینی پیامبر

 های مثبت کتاب جانشینی و دید اه وی پرداخته شود:باره، بهتر است به جنبهبرخی انتقادها دراین

. مادلونژگ صدر اسلام بژا اسژتناد بژه متژون کهژن  یباره تار در یعیش هاید اهید . بررسی6

شناسان عمومار بژدون درنظر ژرفتن های شرقای اقدام نموده که پژوهشدرحالی به چنین بررسی

انژد؛  رچژه در بژاره برخژی از ملاحظات شیعی و با  رایش به مواضژع اهژل سژنت تژدوین یافتژه

 ی است.های ایشان همچنان جای تأمل باقدید اه

 یری از منابع شیعی. در جایی که اکثر مستشرقان تنها تویه بر منابع اهل سنت دارند، . بهره6

استفاده مادلونگ از منابع شیعی دارای اهمیت است؛ هرچند که در مقایسه بژا تعژداد منژابع سژنری 

 مورد استفاده، منابع شیعی مورد استفاده ناچیز بوده است. 

-ای نوین. مسلمار این مسئله، به غنای بیشتر کار مادلونگ و تازه و بژهه. استفاده از پژوهش9

 روزبودن آن افزوده است.

. مادلونگ آیات قرآنی . استفاده از آیات قرآن در رابطه با مسئله جانشینی حضرت محمد4

 بژه آنهژا، نتیجژهمربوه به زند انی پیامبران را محور کار خویش قرار داده و تلاش نموده باتوجژه

منظور، در بررسی موضوع، با بازنگری متژون تژاریخی، بژه ای را ارائه دهد. بدیندرست و منطقی
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 پرداخته است. تحلیل دوباره رخدادهای عصر جانشینی پیامبر

ورزی مادلونگ در  ژزینش، تحلیژل، طرفانه و بدون هر ونه غرضتوجه بی. نگاه تاحد قابل4

منژد ارائژه شژود و  ردیده تا در نهایت، کاری علمی و روش  یری. این نگاه، باعثتفسیر و نتیجه

حال از دید دیگر پژوهشگران اروپایی پنهان بوده و این مهژم حاصژل حقایقی آشوار  ردد که تابه

شود که دید اه شیعیان در تحلیل بعضی از رخدادها مطابج با واقعیت است. درضمن، از آنجژا کژه 

های خود بژه طرفانه و بدون درنظر رفتن باورها و  رایشبیتوانند نویسند ان شیعی و سنی نمی

ورزی طرفانه و بدون غژرضنگارش و شرح وقایع بپردازند، چنانچه مستشرقی بتواند تا این حد بی

تواند بسیار سودمند و احتمالار منبعی مناسب مانده میبه توصیف و تحلیل وقایع بپردازد، اثر برجای

 لمی باشد.های دقیج عبرای استدلال

 بررسی جانشینی توسط پیامبر

شژناختی بژه بررسژی و تحلیژل مسژئله جانشژینی پروفسور مادلونگ با رویورد تحلیلی جامعه

یابی بژه استناد به آیات قرآن را بهترین وسیله برای دستراستا، پرداخته است و در این  پیامبر

. از دیژد اه مادلونژگ قژرآن هژی  کنژدجانشینی پس از خود  کر میزمینه در  پیامبر دید اه

بژاره  هژا و دسژتورات خاصژی درای در مورد جانشینی ندارد؛ ولی شامل داستانبینی یا اشارهپیش

 ارتبژاه بژا جانشژینی محمژدتواند بژیهای آنان است که نمیخلافت پیامبران سلف و خاندان

   (99-96: 6914)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، باشد.

 ،کنژد کژه در تژاری  پیژامبران سژلف یری مژی ونه نتیجهنده با بررسی آیات قرآن ایننویس

وارثان معنوی و مادی ایشان  ،پس از مر  پیامبرانآنان  زیرا ؛اندداشته هویژ یخاندان آنان اهمیت

ن های پیامبران پیشژین و خانژداسبب وجه تشابهی که بین مقام والای خاندانبه ،روازاین اند.بوده

 رفتژه در قرآن  کر شده، لازم است او نیز جایگاه ممتازی برای خاندان خویش درنظژر محمد

 (46تا  91: 6914)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، باشد.

چژون طهژارت و  هژای ویژژه خانژدان پیژامبربرتژریبژا  کژر برخژی  ،مادلونگ در ادامه

( 46تصاص خمس و فیء به خاندان پیامبر) انفال/اخ ،(16مباهله)آل عمران/ ،(99پاکیز ی)احزاب/

در نظر نداشت ابوبور جانشین طبیعی  رسد که محمدبندی میدست به این جمعو آیاتی ازاین

-او باشد و به انجام آن راضی نبود؛ چراکه وی جانشینی خود را جز در پرتو نور هدایت قرآن نمی

 ( 44تا 46:  6914)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، دید.
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)مادلونگ، ترجمه  ای در مورد جانشینی پیامبردر باره اظهار نظر نویسنده پیرامون نبود آیه

( باید  فت ا رچه در قرآن آشژوارا نژامی از جانشژین حضژرت 96:  6914احمد نمایی و دیگران، 

نازل  شته و از آنجا سوره مائده در روز غدیر  17و  9برده نشده؛ ولی بر پایه برخی از منابع، آیات 

شده، زکات واجب بژوده، روزه تشژریع شژده، حژج واجژب که پیش از نزول این آیات نماز برپامی

 شته، حلال و حرام بیان شده، شریعت منظم و احوام آن مشژخص  ردیژده بژود، بنژابراین، چژه 

خژدا مانده بود کژه مسژتوجب ایژن همژه تأکیژد از ناحیژه  عهدی پیامبرمطلبی غیر از ولایت

( بنابراین، مناسژب بژود ایشژان بژه 691: 1 و خطیب بغدادی، ج  11: 6عساکر شافعی،جابن)باشد!

 یری از قرآن بیشتر  ژام کردند و بر اساس همان روش خود در بهرهتفاسیر شیعه نیز مراجعه می

 داشتند.برمی

ورا، ایژن باره تعیین جانشژین بژه وسژیله شژ پروفسور ضمن مخالفت با دید اه اهل تسنن در

ای صحیح برای جانشینی خود کوتاهی از تنظیم برنامه کند که چرا محمدپرسش را مطرح می

 د:کنسه احتمال را مطرح می ،الؤکرد  سپس در پاس  به این س

 منتظر وحی الهی بود؛ اما چنین نشد. محمد ،در این مورد مهم. 6

هاشژم وجانشینی یوژی از بن ،ریشدار بین قهای دامنهسبب رقابتدانست بهمی محمد. 6

 کند.مشولات زیادی را ایجاد می

، کنژد ای باشد که یوی از اسباطش را تعیینبه امید آنوه طول عمرش به اندازه محمد. 9

ابن اش این مهم را ناتمام  ذاشژت.)خیر انداخت و رحلت غیرمنتظرهأ یری مهم را به تاین تصمیم

 (41-47:  6عساکرشافعی،ج

همین سه مسئله، مادلونگ معتقد است که پیژامبر اکژرم)ص( در بژاره جانشژینش و بر اساس 

-47: 6914ای نداشته است.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگژران،  ونه برنامهمعرفی آن هی 

41 ) 

در موارد متعدد مثل  های پیامبرنگریدر اینجا، باید  فت که این ادعای مادلونگ، با آینده

گ تبوک، و... ساز اری ندارد که در دوره خودشان هنگژام بیژرون رفژتن از مدینژه، فتح موه، جن

کردند و حتی باید  فت با خواست فطری و روال طبیعی جوامع انسانی )دینی و جانشین تعیین می

غیر دینی( که مبتنی بر ضرورت تعیین رهبر برای جامعه است نیز ساز ار نیست. به احتمال زیژاد، 

عایی از جانب مادلونگ، عدم  کر حادثه غدیر در کتب متقدم تاریخی است. در ایژن دلیل چنین اد

و حژاکم حسژوانی  646تژا  699ح  14: 6عساکر شافعی، جتوان به حدیث یوم انذار)ابنراستا، می
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 644و  661:  69الحدید، با تحقیج محمد ابوالفضل، ج ابیو  ابن 411و  464ح  976: 6حنفی، ج

و   66: 6و حاکم حسوانی حنفی، ج 466و 461ح  999: 6عساکر شافعی، جمنزلت)ابنو...(، حدیث 

: 6عسژاکر شژافعی، جو...( و حدیث غدیر)ابن 64: 61الحدید، با تحقیج محمد ابوالفضل، ج ابیابن

و برای منابع بیشتر رجوع کنید به الغژدیر )علامژه  916ح  699: 6و احمد بن حنبل، ج 411ح  66

 همگی آنها موردتأیید منابع سنی نیز هستند، اشاره کرد. امینی ( که 

در باره حدیث غدیر، مادلونگ ا رچه در مقدمه کتاب، آن را فقط اجتماعی برای ابراز حمایژت 

کند؛ اما در جای دیگژری ای از مردم یمن معرفی میاز پسرعمویش بعد از شوایت عده پیامبر

غژدیر را شژاهدی بژر برتژری ادعژای ولایژت دینژی  از کتاب خود، با  کر ماجرای رهبه، حژدیث

نماید.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، نسبت به ولایت ابوبور و عمر معرفی می علی

 توانست به این حادثه در اینجا نیز استناد کند.( بنابراین، می41-917:  6914

-اساس حواد  مختلف و به کدام از سه احتمال فوق، درست نیست؛ زیرا برتر اینوه هی مهم

ویژه حدیث غدیر، خداوند جانشین ایشان را مشخص کرده بود و انتظار وحی معنژایی نژدارد. دوم 

 اه سخنی از نگرانی در باره اختلا  قژریش و نارضژایتی جانشژینی یوژی از هی  اینوه پیامبر

نگرانی ایجاد کند. سوم اینوژه روز جایگاهی نداشتند تا اند و بنوامیه در جامعه آنبنوهاشم را نگفته

کم چهارده روز طول ای که دستها، بیماری و رحلت ایشان مطرح شده، بیماریدر برخی  زارش

( و اینوژه نا هژانی از دنیژا رفتژه 144 :6919کشیده است)واقدی،ترجمه محمود مهدوی دامغانی،

مختلژف زنژد ی ایشژان های متقن است و ا ر چنین هم باشد، از حژواد  باشند، نیازمند  زارش

بژرای جانشژینی اسژباه بژا هژی   توان  زینه مناسب را شناخت و دیگر اینوه نظر پیژامبرمی

  زارشی ساز ار نیست.

 بررسی و تحلیل جانشینی ابوبکر

مداری زیرک و حسابگر بژوده کژه مسژئله مادلونگ معتقد است ابوبور تاجری ماهر و سیاست

هژا پژیش از رحلژت واره مژدنظر داشژته و بژا زیرکژی مژدتو جانشینی او را هم رحلت پیامبر

ودفژن درصدد رسیدن به مقام خلافت بود و اجتماع سقیفه که در  یرودار مراسژم کفژن پیامبر

رقم خورد، فرصتی به دست ابوبور داد که با زور و ارعژاب و نژه از روی مقبولیژت بژه  پیامبر

از طریژج  ف جایگژاه اهژل بیژت پیژامبریابد و سپس با تطمیع قریشیان و تضعیخلافت دست

کردن ایشان از فیء و خمس، آن را مستحوم سازد. در واقژع، بژه بژاور مادلونژگ، ابژوبور محروم
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)مادلونگ، ترجمه احمژد نمژایی و به آیات قرآن، نه انتخاب پیامبردرحالی خلیفه شد که باتوجه

گ، ترجمژه احمژد نمژایی و دیگژران، ( بود و نه مورد اجماع مسلمانان.)مادلون99: 6914دیگران، 

 (16-16و  17-11:  6914

فرضیه عمر مبنژی بژر طژرح و توطئژه انصژار بژرای غصژب حوومژت بعژد از  مادلونگ با رد

امبر آن یژمنظور جلو یری از فروپاشی جامعه سیاسی که پبهتنها معتقد است که انصار  ،محمد

ایشان مبنی بر انتخاب دو امیر یوی از انصار و  را بنا کرده بود، در سقیفه اجتماع کردند و پیشنهاد

کننژده بژرای ای  مژراهنه توطئژه ،کارانه و عادلانه بودهیوی از مهاجرین صرفار پیشنهادی سازش

 (11-14:  6914.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، ایجاد اختلا  در جامعه مسلمانان

زمژان بژا اجتماع عجولانژه سژقیفه کژه هژم برخلا  نظر مادلونگ، مبنی بر حسن نیت انصار،

رقژم خژورد،  مراسم تژدفین رهبژر جامعژه اسژلامی و بژدون حضژور نزدیوژان نسژبی پیژامبر

کننده وحدت جامعه باشد و بلوه آغاز تفرقه و اختلا  در جامعه مسلمانان بود. توانست تضمیننمی

یوی از  و اینوه پیشنهاد دو امیر، نوعی در پی کسب قدرت نیز بودندو باید  فت در واقع، انصار به

را دادند، ناشی از ترس ایشان از قریش و ترس از شروع دوباره اختلافات  انصار و یوی از مهاجرین

 خودشان به ویژه اوس و خزرج بود.بین 

دهنژده آن اسژت کژه تمژامی نشژان در واقع،اجتماع سقیفه مادلونگ معتقد است  فتگوها در 

عنژوان بهتژرین انتخژاب بژرای جانشژینی بودند تا او را بژهنبلاغت ابوبور  حومت و متأثر ازانصار 

( و ایژن مسژئله، از 11-17:  6914)مادلونگ، ترجمه احمد نمژایی و دیگژران، بپذیرند. پیامبر

تهدیدهای عمر در  رفتن بیعت از مردم مدینه، قابل فهم است؛)مادلونگ، ترجمه احمژد نمژایی و 

و اصحاب وی، بژه خانژه دختژر  ا آنجا که برای اخذ بیعت از علی( ت16-16:  6914دیگران، 

زدن خانه نیز صورت  رفت.)مادلونژگ، ترجمژه احمژد حمله شد و حتی تهدید به آتش پیامبر

( از نظر پروفسور مادلونگ سووت و تأییژد قریشژیان مورژی در مژورد 16: 6914نمایی و دیگران، 

ای رهبری لشژگرهای مسژلمانان، حژذ  کامژل انصژار از خلافت ابوبور از راه تطمیع آنان با اعط

رهبری و کاهش نقش مهاجران اولیژه صژورت  رفتژه اسژت.)مادلونگ، ترجمژه احمژد نمژایی و 

 (14-19: 6914دیگران، 

توان به سژپاه اسژامه اشژاره کژرد کژه در خصوص تأیید اینوه ابوبور منتظر فرصتی بوده، می

کنار پیامبر در زمان بیمژاری ایشژان، از پیوسژتن بژه سژپاه  ابوبور و عمر هر دو به بهانه بودن در

بژژر رفژژتن ایشژژان همژژراه بژژا سژژپاه  کژژه دسژژتور ویژژژه پیژژامبراسژژامه دوری کردنژژد؛ درحژژالی
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، 661-667: 9، ج6911و واقژدی، بژه اهتمژام جژونز،  916-699: 4ق، ج 6461اسحاق، بود.)ابن

عنژوان ( و دیگر اینوه ابوبور به619: 6ش، ج 6977شی  مفید، به اهتمام کاظم موسوی میاموی، 

پدرزن پیامبر به جای حضور در مراسم دفن آن حضرت، در باغ خژود حضژور داشژت و سژپس بژا 

دهنده آن است که ابژوبور در شنیدن خبر سقیفه به اجتماع سقیفه رفت. هر دوی این موارد، نشان

 ه است.فور جانشینی و در انتظار فرصتی برای رسیدن به این مقام بود

 ژرفتن به عدم اجماع برای خلافت ابوبور و تهدیژدهای صژورت  رفتژه جهژتدرکل، باتوجه

داند و بر این عقیده است که وی صرفار بژا تویژه نمی بیعت، مادلونگ ابوبور را جانشین پیامبر

 یابد.مندی از فرصت سقیفه توانست به این مقام دستبر زیرکی و بهره

 عمربررسی و تحلیل جانشینی 

نمایژد و قیدوشژره اسژلام معرفژی مژیمادلونگ خلیفه دوم را مدافع و پشژتیبان جژدری و بژی

 داند. مخالفت او با صلح حدیبیه و اعتراض به پذیرش ابوسفیان را شواهدی بر این مدعا می

در خصوص جریان سقیفه نیز نویسنده بر آن است که در این جریان، برخلژا  ابژوبور، عمژر 

مر  آن حضرت را انوار نموده  قبلی نداشته؛ چراکه بلافاصله بعد از فوت پیامبرطرح و برنامه 

است و بعدها نیز اجتماع سژقیفه را امژری شژتابزده و بژدون اندیشژه معرفژی کژرده کژه خانژدان 

اند؛ زیرا او حضور ایشان را در هر شورای قژانونی شژرطی اساسژی در آن حضور نداشته پیامبر

 (14-19: 6914ونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، دانسته است.)مادلمی

ریزی عمر برای جانشینی درست هژم باید  فت که ا ر نظر مادلونگ در خصوص عدم برنامه

و  هرحال، عمژر بژا ابژوبور همراهژی نمژوده و دیگژر اینوژه بژا جانشژینی علژیباشد؛ اما به

 مسائلی بوده است. یری انصار مخالف بوده؛ پس به احتمال زیاد در اندیشه قدرت

مخالفت عمر با صلح حدیبیه، اعتراض به پذیرش ابوسفیان و سایر موارد بالا که مادلونگ آنها 

قیدوشژره عمژر از اسژلام آورده، در واقژع، مخالفژت بژا دسژتور صژریح را شواهدی بر حمایت بی

قیژد او یت بیتواند  واهی بر حمابوده است که ا ر از سر تعصب به دین باشد، باز نمی پیامبر

از اسلام در نظر  رفته شود. پیامبر بالاترین و برترین مسلمانان است و از هرکس دیگر نسبت بژه 

 تر و وفادارتر بوده است.دین حساس

دهد که عمر ا رچه حج حاکمیت انحصاری قریش را تخطئه نورد؛ اما کوشید وی توضیح می

اهلی موژه ماهیژت اسژلامی حوومژت را با اجرای اصول اسلامی و محدودکردن قدرت اشرا  جژ
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هاشژم بژا دادن بنوتقویت کند. به اعتقاد پروفسور، عمر برای تحویم حاکمیت خود سعی در آشتی

خلافت داشته و در این راستا، از سر احتیاه امتیازاتی را نیز به ایشان وا ذار نموده است. در اینجژا، 

تیازات به بنوهاشم در راستای ایجژاد تفرقژه در باید ا عان نمود که به احتمال قوی اعطای این ام

تر  ردد. شایان  کر است بژرای تحقژج ایژن بین ایشان بوده است تا حفظ قدرت برای عمر آسان

آنان خطر  کوشید و برخلا  علیهد ، عمر بیشتر در جلب نظر عباس و پسرش عبدالله می

 (619-614: 6914ایی و دیگران، سیاسی جدری برای حوومت نداشتند.)مادلونگ، ترجمه احمد نم

مادلونگ در باره نتیجه شورای تعیین خلیفه پس از مر  عمر بر این اعتقاد اسژت کژه عمژر 

مدرکی نشانگر تلژاش مسژتقیم وی بوده؛ اما هی  رسیدن علیا رچه احتمالار نگران به قدرت

در اواخر عمژرش  وجود ندارد؛ ولی هشدارهای خلیفه نشدن علیبرای تأثیر ذاری بر انتخاب

کژردن های بنوهاشم و تلاش آنان برای انحصژاریعو  در باره جاه طلبیبندر حضور عبدالرحمن

نقش داشت.)مادلونگ، ترجمه احمژد نمژایی و دیگژران،  حج خلافت، در شوست سخت علی

عو ، نژوعی دخالژت بن( و در ضمن اعطای حج دو رأی از جانب عمر به عبدالرحمن661: 6914

 رود.شمار مییم عمر در امر انتخاب جانشینش بهمستق

سو به عدم تأثیر ذاری عمژر بژر رونژد تعیژین مادلونگ در زمینه شورای تعیین خلیفه، از ی  

سژخن  کند و از سوی دیگر، از نقش هشژدارهای خلیفژه در شوسژت علژیخلیفه اشاره می

یا عدم دخالت عمر در ممانعت از به بندی دخالت رسد که مادلونگ در جمعنظر می وید؛ لذا بهمی

 یابد.نتوانسته به ی  نتیجه مشخص دست خلافت رسیدن علی

شژود، مسئله جالب توجه دیگر که در نگاه مادلونگ و برخی دیگژر از مستشژرقان دیژده مژی

هایش از همان آغاز  رویدنش بژه اسژلام تژا دوران  ریتحسین عمر با وجود تندی طبع و افراه

کند که توانسژته وحژدت عنوان حاکمی موفج و شایسته یاد میخلافتش است. مادلونگ از عمر به

 جامعه اسلامی را حفظ و در عین حال، باعث  سترش قدرت و نفو  اسلام  ردد.

های رش مثبت را بتوان فتوحات  سترده و زمامداری قاطعانه او بر سرزمینشاید دلیل این نگ

که  رچه در نگاه برخی از غربیان،  سترش فتوحات و حاکمیت مقتدرانه و اسلامی دانست؛ درحالی

های ی  حاکم زیرک و موفج است؛ اما از نگاه دین اسژلام کژه دیژن صژلح و  سترده از شاخصه

پذیرد که برای  رویدن به آن، توسل هاست. اسلام نمییسته، فتح قلبدوستی است، فتح شاانسان

خواهد با جنگ، حاکمیت خویش را ثابژت کنژد... لژا اکژره فژی  اه نمیبه زور درست باشد و هی 

آمده است ا ر در هنگام جنژگ یوژی از مشژرکان از  1(، حتی در سوره توبه آیه 641الدین) بقره 
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باره حقانیت دین بررسی کند، به او پناه دهید و از او نخواهیژد تژا در مسلمانان پناه خواست تا در 

میان مسلمانان است، تصمیم بگیرد؛ بلوه به او اجازه دهید تا بژه محژل امژن خژود بر ژردد و در 

دور از هر ونه ترس و تهدید نسبت به پذیرش یا رد دین تصمیم بگیژرد. و اینهژا دقیقژار موانی به

تژوان  فژت کژه خورد. در واقع، مژیچشم میعملورد خلیفه دوم کمتر بههایی است که در همان

شژود کژه از منطقژی ضژعیف کژاربرده مژیاستفاده از ابزار جنگ و نزاع بیشتر از جانب کسانی به

، ش 4وسیله زور و ستم بژر دیگژران برتژری یابنژد.)آهنگران، ج کنند تا بهبرخوردارند و تلاش می

 (44-46 ( :6911)پاییز و زمستان 6

اما در هر صورت دید اه نی  در زمینه فتوحات و حاکمیت مقتدرانه، چیزی است و اخلاق تند 

ها در شخصیت و رفتژار او  ری چیزی دیگر، و بایسته ی  فرمانروا نیست که این ویژ یو افراه

 دیده شود.

یژج و در مجموع، مادلونگ معتقد است در آن دوران، فقط کسی ماننژد عمژر کژه ایمژانی عم

توانسته وحدت خالصانه داشته و از احساس قدرتمند عصبیت با قریش و اعراب برخوردار بوده، می

بلندمدت جمهور اعراب و مسلمانان را حفظ کند؛ لذا وی افتخار تثبیت خلافت بژه شژول رهبژری 

 داند. واحد و یوپارچه مسلمانان را از آنِ عمر می

وان  فت که مادلونگ تا حدود زیادی نسبت بژه عمژر و با توجه به مطالب ارائه شده، شاید بت

باشد، نظر مساعد داشژته و  توانسته فرد مناسبی برای جانشینی پیامبرخلافت او و اینوه او می

شایسته سژالاری اسژلامی، "این  رایش مثبت ایشان به خلیفه دوم از عنوان بخش دوم کتاب که 

( 6911)پاییز و زمستان 6، ش 4است. )آهنگران، ج  است، کاملار آشوار "شورا و امپراطوری عربی

 :669- 664) 

 بررسی و تحلیل جانشینی عثمان

بردن از نسژبت دامژادی در بحث پیرامون خلافت عثمان، مادلونگ معتقد است عثمان با بهره

-دلیل حمایت قاطع قریش از انتخاب او، برخلا  دو خلیفه پیشین، بهتر از آن، بهو مهم پیامبر

د ی به خلافت دست یافت و بدین سبب،  مان کرد کژه بر زیژده و موردتأییژد خداسژت؛ لژذا سا

اللهی برای خود انتخاب کرد و از قدرت و ثروت خلافت بنابژه خواسژت خژود آزادانژه عنوان خلیفة

 (691: 6914استفاده نمود.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، 

حدروحصژر او بژه هژای بژیدوران خلافتش از بخشژشمشی عثمان در پروفسور با بررسی خط
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ای که معتقدنژد عثمژان صژرفار در آورد و برخلا  عدهمیان میخویشاوندان و نزدیوانش سخن به

شش ساله دوم خلافتش امور مردم را رها کرده و به خویشان و نزدیوانش پرداخته اسژت، معتقژد 

های سبب بخششکاملار آشوار بوده؛ اما به  رایی عثمان از همان آغاز خلافتشاست که خویشاوند

هجژری  91وخوی آرام وی، مخالفت و خشونتی را برنینگیخته است؛ ولی از سژال افراطی و خلج

های عثمان محصور به خویشانش شژد، نارضژایتی و مخالفژت در بخژش اعظژم دستیکه  شاده

 (699 -691: 6914ن، امپراطوری آشوارا بروز کرد.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگرا

 ویژد. بژه کردن خلافت در خاندان خژود سژخن مژیمادلونگ از  رایش عثمان برای موروثی

عقیده وی آنچه در این مسیر به صورت مانع بزر ی بر سر راه عثمان قرار داشت، اصرار عمژر بژر 

ن ابتژدا کردن این اصل در ا هان عمومی مژردم بژود. در ایژن راسژتا، عثمژااصل شورا در نهادینه

کند؛ اما بعژدها ایژن مسژئله بژه دلیل کمی سن فرزندش عمرو، زبیر را به جانشینی انتخاب میبه

شود و در سراسر خلافت عثمان او و خویشانش، عمرو را جانشین مسلرم دست فراموشی سپرده می

مایی و دانستند؛ هرچند که انتصابی رسمی در میان نبوده است.)مادلونگ، ترجمه احمد نخلیفه می

 (646-641: 6914دیگران، 

پروفسور بر آن است که در پی تسلط روزافزون خویشاوندان عثمان، صحابیان عضژو شژورای 

منتخب با مشاهده کاهش تسلط خود، در برابر خلیفه قرار  رفتند. از آنجا که ایشان هنوز در نظژر 

لژذا رویگردانژی آنژان از  مردم نگهبانان اصول اسلام و رهبران غیررسمی جامعژه اسژلامی بودنژد؛

شژود.)مادلونگ، ترجمژه احمژد ها تلقژی مژیها و شورشخلیفه، عامل مهمی در تشدید نارضایتی

 (641: 6914نمایی و دیگران، 

را محژرک  ، به نظریه کایتژانی کژه علژیمادلونگ در راستای بحث جانشینی پیامبر

استدلال کایتانی را بژه دلایژل زیژر  داند، اشاره کرده واصلی شورش و عامل اصلی قتل عثمان می

 شمرد: نادرست می

رو، بژود. ازایژن دهنده مخالفت قریش بژا خلافژت پسژرعمِر پیژامبر. انتخاب عثمان نشان6

 یابی به قدرت امیدوار باشد.توانست به حمایت ایشان برای دستنمی علی

 داد کژه علژیداشژت، ا ژر احتمژال مژی ای که به علیاندازه. عایشه با نفرت بی6

کرد.)مادلونگ، ترجمه احمد نمژایی یقین به تضعیف حوومت عثمان کم  نمیآید، بهبرسرکار می

 (614-614: 6914و دیگران، 

ها در برابر عثمان، بارها واسطه بین خلیفه و مردم بژرای رفژع در جریان شورش . علی9
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 ن بر خلیفه، از عثمان قطع امید کرد.آفرین مروادلیل نفو  فاجعهاختلافات بود؛ اما سرانجام به

دهد و کینه او را نسبت به ارائه می پس نتیجه این است که تصویری که کایتانی از علی

جژا و نادرسژت اسژت.)مادلونگ، ترجمژه احمژد داند، کاملار بیعثمان محرک اصلی قتل خلیفه می

 (679: 6914نمایی و دیگران، 

های غربیژان، نظژر آنژان را مبنژی بژر اینوژه سنن و نوشتهمادلونگ با اشاره به روایات اهل ت

خوانده اسژت، خژالی از وجژه ای پیر و پارسا بوده که حتی در زمان قتل نیز قرآن میعثمان خلیفه

کند که به احتمال قوی عثمان متوجژه شژده بژود کژه عامژل وجود، وی مطرح میداند. باایننمی

حدروحصژرش بژه اوسژت؛ چراکژه بژا علاقژه بژی هژا خژودهژا و مصژیبتاصلی ایجاد این شورش

سالاری اسلامی خلافت عمر را کاملژار کنژار زده بژود و زمینژه را خویشاوندان فاسد و آزمند، شایسته

برای ی  سلطنت استبدادی و سنتی فراهم آورده بود.)مادلونگ، ترجمه احمد نمژایی و دیگژران، 

مشژی عثمژان یتی و مخالفت با رفتار و خط( درحقیقت، نویسنده معتقد است که نارضا619: 6914

در اواخر حوومت او کاملار همگانی بوده است و در این میان، آنچه که او را از نظر اهل سنت تبرئه 

آمیژز سازد، تنهاوتنها مژر  خشژونتعنوان سومین کس از خلفای راشدین مطرح میکند و بهمی

 (667: 6914اوست.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، 

توان  فت که مادلونژگ بژا بررسژی و نقژد منژابع در بحث پیرامون عثمان و خلافت وی، می

یافته است. در مجمژوع، وی متعدد به برداشت نسبتار معقول و درستی از دوره خلافت عثمان دست

 ژری و خویشژاوند رایی وی های شخصیتی عثمان و همچنین اشرافیبا بررسی برخی از ویژ ی

جه باعث ایجاد تضاد طبقاتی و تفرقه و شورش در جامعه  ردید، او را دارای شرایط لژازم که درنتی

دانژد و رسیدن وی را تنها داماد پیژامبر بژودن مژیداند و علت به خلافتبرای رهبری اجتماع نمی

در جریژان شژورای  برخورداری از پشتیبانی اشرا  موه که وی را بهترین رقیب برای علژی

 (  669: 6914دانستند.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، جانشینی می

 بررسی و تحلیل جانشینی علی

بژا  های حاکمیژت علژیمادلونگ معتقد است مشخصه در بررسی دوره خلافت علی

معیارهای دوران نخستین خلافت مانند شورا و پشتیبانی بیشتر قژریش مغژایرت داشژته اسژت. در 

رهای ابوبور و عمژر بژرای حاکمیژت مشژروع، اصژالت نداشژته و وی معیا واقع، از نظر علی

اش با اش از اسلام، همراهی، آ اهیمشروعیت خود را مبتنی بر خویشاوندی نزدیوش با پیامبر



 

  55بررسی و نقد جانشینی در کتاب جانشینی حضرت محمد
 

دانسژژته هژژای آن مژژیاش در مراقبژژت از آرمژژاناو از همژژان روز ژژار نخسژژتین و شایسژژتگی

 (666: 6914است.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگران، 

بژا اعمژال فشژار و ارعژاب صژورت  برخی از روایات حاکی از آن است که بیعت با علژی

 رفته؛ اما مادلونگ معتقد است این اعمال فشار در مقایسژه بژا بیعژت ابژوبور از قژراین کمتژری 

از اجبژار مژردم بژه بیعژت خژودداری  علژاوه از دیژد اه او شژخص علژیبرخوردار است؛ بژه

( و در واقژع، ا ژر هژم ارعژاب و 661: 6914نگ، ترجمه احمد نمژایی و دیگژران، کرده.)مادلومی

فشاری بوده، از جانب برخی از یاران ایشان صورت  رفته و هر ز موردتأیید ایشان نبژوده اسژت. 

از طر  شورشیان ولایات و انصار حمایژت  دارد که انتصاب علیپروفسور مادلونگ اظهار می

، امویان که خژود را وار  ه سه دسته تقسیم شدند: جناح حامی علیترتیب، امت بشد و بدین

دانستند، و اکثریت قریش که امید داشتند خلافت به اصولی باز ردد که ابژوبور و عمژر عثمان می

بندی، آتش مصیبتی که از دید اه عمر خداوند شرر آن را از بین برده وضع کرده بودند. با این جناح

: 6914ور  شت.)مادلونگ، ترجمژه احمژد نمژایی و دیگژران، جویی شعلهتقامبود، همراه با حس ان

661-669) 

 مادلونگ در برخی موارد، دو خلیفه نخست را افرادی صژالح و شایسژته از دیژد اه علژی

( در ایژن 917-661-669: 6914معرفی نموده است.)مادلونگ، ترجمه احمژد نمژایی و دیگژران، 

با خلفای پیش از خود را نشژانه تأییژد  های علیو همواری هاباره، بعضی مورخان همفوری

 اند.معرفی کرده ایشان از جانب علی

با خلفای نخستین فقط برای حفظ کلیت نظژام اسژلامی و  های علیباید  فت همفوری

ثبات اسلام و مسلمین بوده و به معنای تدیید تمامی عملوردها و صلاحیت ایشان برای جانشژینی 

بژا سژه خلیفژه  ای که هماره موضژوع اصژلی اختلژا  علژیبوده است؛ جانشینین پیامبر

تژوان بژه خطبژه برد. در این خصوص، مژینخست بود و لذا، اصل حاکمیت خلفا را زیر سؤال می

( از کتاب نهج البلاغه که موردتأیید بسیاری از علمای اهژل سژنت 49تا 44: 6979شقشقیه)دشتی،

 اشاره نمود. 6محمد ثقفی،بندر کتاب الغارات ابراهیم مام علیای از انیز هست و متن نامه

                                              
دانست جایگاه من نسبت بهه حکومهت که میابابکر جامه خلافت را برتن کرد در حالی !آگاه باشید به خدا سوگند. »1

که خار در چشه  و کند... پس صبر کردم درحالیاسلامی چون محور آسیاب است به آسیاب که دور آن حرکت می
برنهد!... سهرانمام اولهی ت  که میراث مرا به غارت مهینگریساستخوان در گلوی من مانده بود و با دیدگان خود می

طلبهی گیری، اشتباه و پهوزشای از خشونت، سختحکومت را به راهی درآورد و به دست کسی سپرد که ممموعه
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نویسنده با بررسی مفصل جنگ جمل، آن را اولین نبرد داخلی با مخالفژان مسژلمان معرفژی 

اش به جهت سابقه طولژانی و جایگژاه برجسژته مخالفژان اصژلی کند و معتقد است علیمی

ابوبور ایشان را مرتد و کافر خوانده و سپس بژر  توانست بر طبج سنت)طلحه، زبیر و عایشه( نمی

: 6914طبج قوانین معمول جنگی با ایشان رفتار کند.)مادلونگ، ترجمه احمژد نمژایی و دیگژران، 

616) 

در  در این باره، باید  فت که برخلا   فته مادلونگ مبنی بر عدم توانایی حضژرت علژی

واست ایشان را مرتد معرفی نمایژد؛ زیژرا خنمی مرتد خواندن دشمنانش در جمل، اساسا علی

شمار دلیلی بر ارتداد آنها وجود نداشت؛ چراکه ایشان اعراض از اسلام نورده و همچنان مسلمان به

 رفتند و تنها بحث ایشان در اختیار  رفتن حوومت بود.می

و  ذشژت  ، به مدارا«العافین عن الناس»سوره آل عمران  694براین، قرآن کریم در آیه علاوه

ها، حتی دشمنان توصیه نموده و آن را از صژفات متقژین خوانژده اسژت و از نسبت به همه انسان

نمود و بر همین اساس، احسژان بژه اسژیران هماره برطبج نص قرآن عمل می آنجا که علی

( لژذا بژا بازمانژد ان 69-61: 69ه.ق، ج.6464دانسژت،)حرعاملی، جنگی را حج واجب ایشان می

نظر از جایگاه ایشان مطابج حقوق انسانی و اسژلامی اسژرای جنگژی رفتژار نیز صر  جنگ جمل

 (44-46: 6911)پاییز و زمستان  6، ش4نمود.)آهنگران، ج

پژردازد و پژذیرش و معاویه و جنگ صژفین مژی مادلونگ در ادامه به بررسی تقابل علی

رغژم وجژود جهژت کژه علژیشمارد؛ اشژتباه از آن را اشتباه برمی توقف جنگ از جانب علی

توانسژت جنژگ را دوبژاره دارای یژاران وفژادار و شژجاعی بژود و مژی اکثریت مخالف، علی

داند، پذیرش توقف جنگ را را مردی شجاع و دلیر می ازسر یرد. و از آن جهت که وی علی

ن، )آهنگژرا شمارد.برمی شدن بازماند ان خانواده رسول خدااز کشته دلیل نگرانی علیبه

 بوی،و  منقژری، وقعژه صژفین، ترجمژه پرویژز اتژا 949- 941: 6911)پاییز و زمستان  6، ش4ج

را ی  اشتباه سیاسی بژزر   حال، نویسنده قبول حومیت از جانب علی( درعین179: 6971

با علم به اینوژه نتیجژه حومیژت جژز شوسژت  داند و معتقد است علیو غیرقابل توجیه می

نمود و صحنه نبرد را بدون هی  توافقی بس نظامی برقرار میمعاویه تنها آتش نخواهد بود، باید با

آموزی از جانژب کرد. البته، از منظری دیگر، وی پذیرش حومیت را نوعی تنبیه و عبرتترک می

                                                                                                          

بود... سوگند به خدا مردم در حکومت دومی در ناراحتی و رنج مهمی گرفتار آمده بودند و... و مهن در ایهن مهدت 
 «ای جز شکیبایی نداشت  تاآن که روزگار عمر سپری شد...ا و عذاب آور چارهزطولانی محنت
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)مادلونژگ،  داند که توقف جنگ و حومیت را بر وی تحمیژل کردنژد.برای  روهی می علی

 (941: 6914ن، ترجمه احمد نمایی و دیگرا

در زمینه حادثه حومیت که مادلونگ نیز در داوری در باره آن دچار اشتباه  ردیده، باید  فژت 

وی نیز مانند بسیاری از مستشرقان دیگر، به بررسی متن جامعه مسلمانان در آن دوران نپرداختژه 

د و در واقژع، دهژهژای آن زمژان ارائژه نمژیشناسی سیاسی از احزاب و  ژروهو لذا تحلیل جامعه

های سیاسژی  یریای آن روز ار که در تمام تصمیمهای قومی و قبیلهمادلونگ با افوار و  رایش

خوبی درک نورده است؛ اند، یا بیگانه بوده و یا اهمیت آنها را بهدخیل بوده بعد از فوت پیامبر

مردمژان کژه نبژرد شود که برخی خوبی شناخته شود، مشخص میچراکه ا ر جامعه آن دوران به

برده را متوقف کرده و آن را در آستانه شوست قرار دادند، قادر بودند که با زور، ارعژاب و تهدیژد 

یابی افراد و قبایلی کژه جریژان را وادار به پذیرش حومیت کنند. درحقیقت، بدون ریشه علی

جی که توقژف جنژگ، توان در مورد این واقعه مهم قضاوت کرد. خوارخروج را ایجاد نمودند، نمی

تحمیل کردند، در واقع بژدویانی بودنژد کژه در  حومیت و سپس ابوموسی اشعری را بر علی

جریان فتوحات در عراق ساکن شده بودند؛ بدویانی که به اقتضای زند ی خویش، از دایره قژوم و 

ن خصوصیات ناپذیری از بارزتریپرستی و تحومعشیره خود فراتر نرفته بودند و تفردطلبی، مناس 

دانستند؛ اما از درک این مهم که باید در رأس ایژن حوژم، ایشان بود. آنان حوم را از آن خدا می

ها بر سر فردی کارشناس دین حضور داشته باشد، عاجز بودند؛ لذا وقتی به حیله عمروعاص قرآن

د در آن چیسژت و دانناند، نمیاینان که قرآن را بالا برده»به آنان  فت:  نیزه شد، هرچه علی

ما را بژه کتژاب »سود نبخشید و ایشان با لجاجت  فتند که « اند!آن را با خدعه و نیرنگ بالا برده

 (6419 :1 طبری، ج«)توانیم نپذیریم!اند، نمیخدا دعوت کرده

یابی به داوری در مورد این ماجرا پرداخته و عنوان کرده است کژه مادلونگ بدون چنین ریشه

کرد و تن بژه حومیژت بس نظامی، میدان نبرد را ترک میست با اعلام ی  آتشبایمی علی

شناسژانی خبژره داد؛ اما حقیقت امر این است که ایژن بژدویان ظژاهربین کژه خژود را قژرآننمی

بس راضی نبودند؛ بلوه حومیت را و حتی حوم مژوردنظر خژود را بژه دانستند، نه تنها به آتشمی

تا تهدید به کشتن آن حضژرت پژیش  های علیبرابر مقاومت تحمیل نمودند و در علی

رفتند؛ موضوعی که خود مادلونگ نیز بدان اشاره کرده اسژت.)مادلونگ، ترجمژه احمژد نمژایی و 

 (946: 6914دیگران، 

حقیقتی دیگر که پروفسور مادلونگ نادیده  رفته، آن است که حر  و نظر ی  رهبر زمژانی 
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مردم با او همراه باشند؛ ولی مردم آن روز اران کژه توقژف جنژگ و نشیند که بر کرسی عمل می

هژای تحمیل کردند، همان مردمی بودند که با وجود قتل و غژارت سپس حومیت را بر علی

برای مقابله با معاویژه تژوجهی نوردنژد و  سپاهیان معاویه در مناطج مختلف، به فرمان علی

نشژینی، بژس و عقژبیقین در صورت آتشچنین مردمی به سرما و  رما و کار را بهانه قرار دادند.

شدند؛ چراکه همینان نشستند و غارت جان و مال و هر ز برای تجدید قوا و نبرد دوباره آماده نمی

ای ناموس برادران مسلمان خود را توسط عمال معاویه نظاره کردند. پس با وجژود چنژین جامعژه

 اشتباهی بزر  توصیف کرد.توان پذیرش تحمیلی حومیت را چگونه می

سازترین حادثه دوران فرمانروایی حضژرت به اعتقاد نویسنده کشتار خوارج در نهروان، مشول

دلیژل انحژرا  فوژری کژه پیژدا بودند و بژه بوده است؛ چون خوارج از یاران علی علی

 قرار  رفتند.  کردند، در مقابل علی

وسژیله قژیس از رهبژران خژوارج بژهیزیژدبنمادلونگ، به بخشیدن ولایت ری و اصفهان بژه 

منظور جلب بیعت و حمایت وی اشاره دارد.)مادلونگ، ترجمه احمد نمایی و دیگژران، به علی

ها برای دفع مشولاتی چون ( باید  فت این موضوع کاملا نادرست است؛ چراکه خیلی944: 6914

 هژایی را بژه علژیخشژشطور دفع خطر معاویه چنین بذل و بشورش طلحه و زبیر و همین

پیشنهاد کردند؛ ولی ایشان هر ز نپذیرفتند؛ چراکه این امر با سیره سیاسی ایشان کژه مبتنژی بژر 

اسلام راستین بود، مغایرت داشت. قابل توجه آنوه خود نویسنده به این خصوصیت حضرت اشژاره 

، ظاهرا آنژان را از جلب رضایت مالی اشرا  و سران قبایل خودداری علی» وید: کرده و می

: 6914مادلونگ، ترجمژه احمژد نمژایی و دیگژران، «)پذیر کرد.دهی معاویه آسیبنسبت به رشوه

991) 

را مژتهم بژه  درکل، باید  فت که غیر از ماجرای صفین و حومیت که مادلونژگ، علژی

 های اشتباه نموده، نگاه وی به آن حضرت و دوران خلافتش، نگاهی مثبژت اسژت و یریتصمیم

دلیژل خویشژاوندی آن دانژد و بژههای اسژلام مژیرا فردی آ اه از اسلام و حافظ آرمان علی

 و بژا اسژتناد بژه آیژات قژرآن، وی را نفژر اول بژرای جانشژینی پیژامبر حضرت با پیامبر

 شمارد.می
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 نتیجه

دوراز تژوان  فژت مطالعژات پروفسژور مادلونژگ بژه لحژاظ رویوژرد پژوهشژمندانه و بژهمی

هژی  ارزش داوری بژه همتا و استثنایی است؛ چراکژه وی بژیاوری نویسنده ی  پدیده بیبارزش

مطالعه و بررسی همه متون و منابع کهن و معاصر از جملژه آثژار و نظژرات شژیعی پرداختژه و در 

نهایت، رأی و عقیده خود را بیان نموده است. در واقع، پروفسور مادلونگ طرد کلی منابع خبری و 

تژوان کاری نادرست دانسته و ا عان داشته است که با استفاده معقول از این منابع، مژیحدیثی را 

 تر از حواد  صدر اسلام ترسیم کرد.تر و موثجتصویری دقیج

ترین روایات را انتخاب و سژایر روایژات مهژم، ولژی متفژاوت را وی برای ارائه موضوع، موثج

طور ح کرده است. برطبج ادعای مادلونگ، بهبدون بحث کلی و به شولی مختصر در حاشیه مطر

نظرها به دقت بررسی شده و آنچه در تحقیقات پیشژین تحریژف شژده یژا نادیژده طبیعی اختلا 

 انگاشته شده، به صورتی چشمگیر و در خور ی  کار پژوهشی ارائه شده است.

اسلامی و شیعی  توجهی بر پایه منابع اصیل فتنی است مطالعات مادلونگ تاحدر معقول و قابل

های سو یرانه خاورشناسژان غربژی صژورت  رفتژه و ایژن مطالعژات ها و داوریدوراز تعصبو به

تر کلژام و تژاری  شژیعه امژامی شژده اسژت. امژا در بژاره مسژئله جانشژینی موجب شناخت دقیج

شژناختی، کژه بژر پایژه توصژیف و جامعه -، مادلونگ بر مبنای رویورد تحلیل تاریخیپیامبر

شود و تمامی حژواد  را از منظژر شناختی زمینی و نه آسمانی( ارائه میهای طبیعی )جامعهلیلتح

انگارد. علژم غیژب را کژه دهد و اتفاقات غیرطبیعی را نادیده میقاعده طبیعت مورد توجه قرار می

 بر آن بود تژا دارد که محمدخاصیت فراطبیعی مقام پیامبری است، درنظر نگرفته و ا عان می

اش او را یوی از اسباطش را به جانشینی خود بر زیند؛ اما این فرصت را نیافت و مر  غیرمنتظره

 از تعیین جانشین بازداشت.

در خصوص امر جانشینی منتظر وحی الهی بژود کژه  وی همچنین معتقد است که محمد

های در زمان رهای شیعه امامیه، نه تنها پیامبکه بنابر  زارشای صورت نگرفت؛ درحالیوحی

عنوان جانشین برحژج خژود معرفژی کژرد، بلوژه را به های مختلف علیمتعدد و به مناسبت

و در غدیر خم، این معرفژی  الوداعحمةسوره مائده( در باز شت از  9درنهایت، بنابر امر الهی)آیه 

قرآن که حاکی  را نهایی و حتمی نمود. درضمن باید ا عان نمود مادلونگ تنها بر پایه برخی آیات

را نیز دارای اهمیت و منزلتی ویژه  های پیامبران پیشین است، خاندان محمداز اهمیت خاندان

 نمود که پیامبردانسته و صرفار به همین دلیل معتقد است که روند طبیعی جانشینی ایجاب می
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 ( را برای جانشینی بر زیند. فردی از خانواده خویش )علی

هژای های پروفسور مادلونگ، باید  فژت کژه بژاوجود تلژاشنظرات و  فتهدرکل، با توجه به 

دوراز جانبداری، مادلونگ درنهایژت شژواهد و منژابع اصژیل شژیعی در بژاره جانشژینی علمی و به

را نادیده  رفته، شواهدی که در بسیاری از موارد، اسناد سنری نیز آنهژا  بلافصل و قطعی علی

 از نظر قرآن، بژر جانشژینی علژی براساس اهمیت خاندان پیامبراند، و تنها را تأیید کرده

  ذارد.صحره می

در اینجا شاید بتوان ادعا کرد که ا ر بحث اهمیت و جایگاه خاندان پیامبران از جملژه پیژامبر 

مطرح نبود، این احتمال وجود داشت که وی، عمر را شایسته جانشینی برشمارد؛ چراکه  اسلام

 مر و دوران خلافتش، زبان جز به ستایش نگشوده است.وی در صحبت از ع
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 منابع

 قرآن کریم.
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