واکاوی ن ّقادانة روش مادلونگ در فهم
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چکیده

ّ
پژوهـش حاضـر بـا روش توصیفـی _ تحلیلـی بـه واکاوی نقادانـۀ روش مادلونـگ در فهـم
گزارشهـای پیرامـون جانشـینی پیامبـر؟لص؟ میپردازد .نتایج پژوهش بیانگر آن اسـت
کـه بـه رغـم وجـود نقـاط ّقوت در روش مادلونگ _ ماننـد عنایت به نقش گرایش مذهبی
راوی در نقـل روایـت از او ،رد ّ
توهـم برخـی از خاورشناسـان در جعلـی بـودن روایـات ،رد

پندارههـای موهـوم و ریشـهیابی روایـات مرتبـط بـر اسـاس قرایـن _ برخـی از آسـیبها
_ ماننـد عـدم ارجـاع دقیـق بـه منابـع در برخی مـوارد ،تکمیل نبودن گسـترۀ منابع ،عدم
عنایـت بـه مفـردات و ترکیبـات حدیـث غدیـر ،اشـتباه دربـارۀ سـبب صـدور حدیـث
ّ
غدیرخـم و ّادعاهـای اشـتباه بـر اثـر عـدم دقت در اسـباب صـدور گـزارش _ در روش وی
قابل مشـاهده اسـت که موجب ارائۀ برخی آراء موهوم پیرامون جانشـینی پیامبر؟لص؟
شـده است.
کلیدواژهها :خاورشناسان ،مادلونگ ،جانشینی پیامبر؟لص؟ ،امامت.
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مقدمه
امامـت از منظـر عمـوم شـیعیان ،منصبـی الهـی و ریاسـت عـام و فراگیـر دینـی و دنیایی
ّ
2
بـرای افـرادی مشـخص بـه نیابـت از پیامبـر؟لص؟ 1اسـت کـه دارای شـواهدی از قـرآن،
سـیرۀ نبـوی 3،روایـات 4و براهیـن عقلی 5و کارکردهای مختلفـی در جنبههای مختلف
زندگی انسانهاست .این مزایا موجب شده تا عالوه بر مسلمانانّ ،
توجه غیرمسلمانان
نیـز بـه آمـوزۀ امامـت ،جلـب شـود .خاورشناسـان نیـز پژوهشهایـی را در این زمینـه ارائه
کردهانـد کـه از جملـۀ منابـع آنهـا ،روایـات و گزارشهای تاریخی بـوده و نکتۀ مهم ،روش
آنهـا در فه�م گزارشهـا اس�ت .مادلون�گ از جملـه خاورشناسـانی اسـت که پیرامـون آثار
ش�یعی و آم�وزۀ امام�ت ،پژوهشه�ای قاب�ل ّ
توجهـی ارائه کرده اس�ت و پژوهش حاضر به
ّ
منظـور واکاوی نقادانـۀ روش وی در فهـم گزارشهـای پیرامـون جانشـینی پیامبـر؟لص؟
و امامـت حضـرت علـی؟ع؟ ،بـه بررسـی کتاب «جانشـینی ّ
محمد ،مطالعـهای در مورد
خالفت نخسـتین» میپـردازد.
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در خصوص کتاب مورد پژوهش ،تنها دو مقاله ،منتشـر شـده اسـت :اسـداهلل رحیمی،
مرتضـی علـوی و حسـین عبدالمحمـدی در مقالـهای بـا عنـوان «نقـدی بـر دیـدگاه
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مادلونـگ دربـارۀ بیعـت بـا اما م علی؟ع؟ و ریشـۀ جنگهای جمل ،صفیـن و نهروان در
کتـاب "جانشـینی حضـرت محمـد؟لص؟"» بـه ارزیابـی و نقـد دیـدگاه مادلونـگ دربــارۀ
اصـل بیعـت بـا حضـرت علـی؟ع؟ ،چگونگـی آن و ریشـۀ جنگهـای سـهگانه در عصـر
حکومـت آن حضـرت پرداختهانـد .همچنیـن مرتضی علوی و حسـین عبدالمحمدی
در مقالـهای بـا عنـوان «نقـدی بـر دیـدگاه مادلونـگ دربـارۀ خالفـت امـام علـی؟ع؟ در
ّ
ّ
 .1محقق حلی ،جعفر بن حسن ،المسلک في أصول الدین ،ص.306
 .2مائده.3 :
ّ
ّ
 .3مفید ،محمد بن محمد ،اإلرشاد.386/2 ،
 .4صدوق ،محمد بن علی ،عیون أخبار الرضا؟ع؟.46/1 ،
 .5علم الهدی ،سید مرتضی ،الشافي في اإلمامة.179/1 ،

کتـاب "جانشـینی حضـرت محمد؟لص؟"» بـه نقد دیدگاه مادلونـگ در خصوص عدم
توفیـق پیامبـر؟لص؟ در معرفـی جانشـین خـود و عـدم اشـارۀ آیـات قرآنی به ایـن موضوع،
نقـد روش مادلونـگ ،بـا تمرکـز بـر جنبـۀ فقـه گزارشهـای
میپردازنـد .پژوهـش حاضـر بـه ِ
مـورد اسـتناد ،میپـردازد و بایـد ّ
توجـه داشـت کـه پژوهـش دربـارۀ روش فهـم روایـات و
گزارشهـا توسـط خاورشناسـان در حـوزۀ امامـت ،نوآورانـه اسـت.

 -1مادلونگ ،زیستشناخت و چارچوبۀ بینشی
ویلف�رد مادلون�گ در س�ال  ۱۹۳۰میلادی در آلمـان متولـد شـد و در سـال  ۱۹۵۷میالدی
درجـۀ دکتـری مطالعـات اسلامی را از دانشـگاه هامبـورگ دریافـت کـرد .از بررسـی
سـوابق وی بـه دسـت میآیـد کـه او وابسـتۀ فرهنگـی سـفارت آلمـان در بغـداد ،اسـتاد
اسالمشناسـی دانشـگاه شـیکاگو و اسـتاد کرسـی عربی و مطالعات اسلامی دانشـگاه
آ کسـفورد بـوده اسـت 1.او بـا تألیـف یـا تصحیـح بیـش از دویسـت اثـر پیرامـون اسلام و
شـیعه ،از جملـه پرکارتریـن خاورشناسـان پیرامـون شیعهشناسـی اسـت.
بدیهـی اسـت کـه خاورشـناس نمیتوانـد خـود را بـه جـای یـک عالـم شـیعی گذاشـته و

یهودیـان معاصـر یـا آموزههـای متناقضنمـای مکاتـب بشـری ،اعتقـاد داشـته باشـد ،در
ِ
فهـم آمـوزۀ امامـت و منشـأ الهـی و ّ
ظرفیـت و کارکـرد آن ،بـا چالشهایـی رویـارو خواهـد

شـدّ .اما آنچه پیرامون چارچوبۀ بینشـی مادلونگ از بررسـی آثار پژوهشـی او به دسـت
سـهم اثرگـذاری اعتقـادات خـود
میآیـد بیانگـر آن اسـت کـه اهتمـام وی بـر آن بـوده تـا ِ
ّ
در فهـم آموزههـای شـیعی را تـا حـد امـکان کاهـش دهـد و ایـن درحالـی اسـت کـه وی
اعتقـادی بـه ّ
تشـیع نـدارد .بدیـنرو آثـار وی در مطالعـات شـیعی در مقایسـه بـا آثـار
 .1بینام« ،معرفی ویلفرد مادلونگ»،
.95/11/25 ،http://freewebs.com/islamic-site/articles/wilferd-ch.html
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نداشـته باشـد یـا بـه فرهنـگ سکوالریسـم و اندیشـههای ماوراءسـتیز مسـیحیان و

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

امامـت را از آن منظـر بنگـرد .بدیـنرو ،پژوهشـگر غربـی اگـر اهتمـام الزم به دین آسـمانی
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دیگـر خاورشناسـان ،از نقـاط ّقوتـی چـون ّ
توجـه بـه منابـع معتبـر شـیعی ،فهـم آموزههـا در
ً
راسـتای یـک نظـام فکـری و اشـراف نسـبتا کامـل نسـبت به ابعاد اسلام برخوردار اسـت
و بـر همیـن اسـاس ،وی را بـه عنـوان یکـی از پژوهشـگران منصـف بـه شـمار آوردهانـد.

1

روش پژوهــش وی بیشــتر بــر تاریخینگــری ( )Historicismاســتوار اســت کــه براســاس
آن ،هــر اندیش ـهای _ هــر چقــدر هــم کــه عمیــق و ژرف باشــد _ نمیتوانــد از چارچــوب
ّ
ـان تحقــق خــود ،فراتــر رود 2و چــون مبنــای ایــن روش ،تحلیــل بــر اســاس معیارهــای
زمـ ِ
ّ
ّ
تجربــی ،تاریخــی و مــادی اســت و عوامــل ماورائــی را نادیــده میگیــرد ،ادعاهایــی چــون
ســاختگی یــا غیرمطابــق بــا واقــع بــودن یــا اغراقآمیــز بــودن پدیدههــای زاییــدۀ تحـ ّـوالت
تاریخــی را دارد.

3

 -2معرفی کتاب «جانشینی ّ
محمد ،مطالعهای در مورد خالفت نخستین»

کتـــــاب «جانشــینی ّ
محم ـ ــد؟لص؟ ،مطالع ـ ـ ـهای در م ـ ـ ــورد خالفـ ـ ــت نخسـ ــتین»
184

( )The Succession to Muhammad: A Study of the Early Caliphateیکــی از آثــار
ّ
متعــدد علمــی و پژوهشــی ویلفــرد مادلونــگ اســت .مادلونــگ در مقدمــۀ کتــاب بــه
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موضــوع خویشــاوندی در قــرآن و نقــش خانوادههــای پیامبــران پیشــین در حمایــت از
انبیــاء و وراثــت آنــان میپــردازد و نتیجــه میگیــرد کــه بــر اســاس قــرآن ،نمیتــوان ابوبکــر
را جانشــین طبیعــی پیامبــر؟لص؟ دانســت .در ادامــه ،وی بــه بررســی دیدگاههــای
عایشـ�ه و عب��داهلل بنــ ّ
عبــاس پرداختــه اســت 4.در فصــل ّاول بــا عنــوان «ابوبکــر :جانشــین

رسوــل خ��دا؟لص؟ و خالف��ت قر ی��ش» بـ�ه طـ�ور ّ
مفصـ�ل بـ�ه حـ�وادث سـ�قیفۀ بنیسـ�اعده
یهـای پژوهشـی ویلفـرد
 .1بهشـتی مهـر ،احمـد و تقـی زاده داوری ،محمـود« ،بررسـی روشهـا و ویژگ 
شهـای کالمـی_ فلسـفی.23/60 ،
مادلونـگ در مطالعـات شـیعی» ،فصلنامـۀ پژوه 
2. Hegel, Georg Wilhelm Friedrich,The Philosophy of History. p95.

 .3امیریّ ،
محمد مقداد« ،غدیرخم در آثار پژوهشی انگلیسی زبان غرب» ،فصلنامۀ امامتپژوهی،
.192/3

4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 1-27.

و چگونگــی انتخــاب ابوبکــر و دیگــر حــوادث مرتبــط ،اشــاره میکنــد 1.در فصــل ّدوم بــا
عنــوان «عم��ر :امیرمؤمناــن ،شایس��ته ســاالری اسـلامی ،ش��ورا و امپراتــوری عربـ�ی» بیشــتر
درب��ارۀ چگونگــی توز ی��ع ق��درت سیاسیــ از سـ�وی عمـ�ر _ بــه ویــژه در ارتبــاط بــا بنــی هاشــم
و علــی؟ع؟ _ بحــث کــرده اســت و ّ
البتــه اشــاراتی هــم بــه مســائل ّ
مهمــی چــون فتوحــات و

ماجــرای قتــل خلیفــه دارد 2.در فصــل سـ ّـوم بــا عنــوان «عثمــان :خلیفــۀ خــدا و فرمانروایــی
بن��ی عب��د ش��مس» در ذیلــ دو بخــش «اعترافـ�ات علیــه خلیفــه» و «بحــران و شــورش» بــه
ح��وادث عص��ر عثمــان اشــاره میکنــد 3.در فصــل چهــارم بــا عنــوان «علــی :واکنــش بنــی
هاشــم نســبت بــه خالفــت» بــه مباحثــی چــون اختــاف در جانشــینی و جنــگ جمــل،
ّ
حکمیــت و شــورش خــوارج و شــهادت امیرالمؤمنیــن؟ع؟
معاویــه و جنــگ صفیــن،
میپــردازد 4.در پایــان کتــاب نیــز یــک خاتمــه _ «بازگشــت نظــم بــه جامعــه و تشــکیل
ســلطنت خودکامــه» _ و هفــت پیوســت _ «کفــن و دفــن پیامبــر؟لص؟»« ،میــراث
پیامبــر؟لص؟»« ،همســران و فرزنــدان عثمــان بــن عفــان»« ،همســران و فرزنــدان حســن
بــن علــی؟امهع؟»« ،زمینهــای خالــص عــراق در زمــان عمــر»« ،منابــع بحــران در دورۀ
خالفــت عثمــان» و «موســی بــن طلحــه و امو یــان» _ مطــرح شــده اســت 5.کتــاب مذکــور
در ششــمین دورۀ جایــزۀ جهانــی کتــاب ســال جمهــوری اســامی ایــران در ســال 1377

نمـودار پیشـنهادی نگارنـده 6بـرای الگـوی مبنـا در فرایند فهم گزارش و مبنا در بررسـی و
1. Ibid, 28-5.
2. Ibid: 57-77.
3. Ibid: 78-140.
 141و 4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate310.
5. Ibid: 311- 387.

 . 6نگارن ــده ،نم ــودار مربوط ــه را پ ــس از مطالع ــۀ برخ ــی آث ــار برجس ــته در زمین ــۀ روش خوان ــش و فه ــم
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 -3الگوی مبنا در فرایند فهم گزارش

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

هجــری شمســی ،رتبــۀ ممتــاز را دریافــت کــرد.
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نقد روش مادلونگ ،بدین قرار است:
ّ
(کمیتّ ،
صحــت سنـــدی ّ
کیفیت و
ارتبـاط راویان و اعتبار منابع)

ّ
صحـ ــت متنی (عنایت به آسیبهای
مراحل نقل و صدور گزارش)

فهم مفردات متن
فهم ترکیبات متن

مرحله اول:
دستیابی به گزارش صحیح

مرحله دوم:
فهم متن گزارش

فرایند فهم گزارش

آموزههای قرآنی و ّ
سنت
گردآوری گزارشهای مشابه و معارض
گردآوری اسباب ورود گزارش و قرینهها

مرحله سوم:
فهم گزارش حدیث

استفاده از عقل و دانشهای بشری

ّ
 -4وا کاوی نقادانۀ عملکرد مادلونگ در فهم گزارشها

186

نقاط ّقوت و ضعف عملکرد مادلونگ در فهم گزارشها بر اسـاس نمودار پیشـنهادی،
بدین شرح است:
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 -1-4مرحلۀ اول :دستیابی به گزارش صحیح
هنگام ــی میت ــوان ب ــه فه ــم مت ــن گ ــزارش پرداخ ــت ک ــه آن مت ــن ،ب ــه گون ــۀ یقی ـنآوری،
گ ــزارش ش ــده و از نظ ــر س ــندی و متن ــی از وثاق ــت کامل ــی برخ ــوردار باش ــد .بدی ـنرو ،دو
ّ
«صح ــت س ــندی»
بخ ــش اساس ــی در مرحل ــۀ دس ــتیابی ب ــه گ ــزارش صحی ــح ،تأیی ــد
کمی ــتّ 1،
_ عنای ــت ب ــه ّ
کیفی ــت 2و ارتب ــاط 3راوی ــان ی ــک گ ــزارش و اعتب ــار منابع ــی ک ــه
حدی ــث در می ــان صاحبنظ ــران ترس ــیم ک ــرده اس ــت و میت ــوان آن را ب ــا برخ ــی اصالح ــات ،ب ــه
روای ــت _ ب ــه معن ــای ع ــا م آن ،مانن ــد گزارشه ــای تاریخ ــی _ نی ــز تعمی ــم داد.
 .1مامقانـی ،عبـداهلل ،مقبـاس الهدایـة فـي علـم الدرایـة80/ 1 ،؛ عتر ،نورالدین ،منهـج النقد في علوم
الحدیث ،ص.404
 .2ابن صالح ،عثمان بن عبدالرحمان ،علوم الحدیث ،ص.36
 .3سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،تدریب الراوي في شرح تقریب النواوي.۱۹۹/1 ،

ّ
«صحــت متنــی» _ عنایــت بــه آســیبهای مراحــل
گــزارش در آنهــا ذکــر شــده اســت _ و
4
ص ــدور (مانن ــد بی ــان تدریج ــیّ 1،
تقی ــه 2و  )...و نق ــل گ ــزارش (مانن ــد درج 3،وض ــع
و  _ )...است.
-1-1-4نقاط ّقوت روش مادلونگ در مرحلۀ دستیابی به گزارش صحیح
برجسـتهترین نقـاط ّقـوت روش مادلونـگ در مرحلۀ دسـتیابی به گـزارش صحیح بدین

شـرح است:
الف) رد ّ
توهم برخی از خاورشناسان در جعلی بودن روایات

5

برخــی از پژوهشــگران غربــی معتقدنــد کــه ذکــر اســناد گزارشهــا _ بــه ویــژه روایــات
شهــا مرســوم شــد و دلیــل ایــن امــر ،اعتبــار
تاریخــی _ ســالها بعــد از زمــان صــدور گزار 
بخشــیدن بــه روایــات مجهــول بــود .کایتانــی نیــز تحــت تأثیــر ایــن نظریــه ،بــر جعلــی بودن
بســیاری از روایــات مرتبــط بــا جانشــینی پیامبــر؟لص؟ حکــم داده اســت .مادلونــگ
در مباحــث مقدماتــی ،ایــن نظــر کایتانــی را نقــل و رد میکنــد و تصریــح دارد کــه خــود

بایــد دالیــل قابــل قبولــی ارائــه دهنــد.

6

 .1شهید ثانی ،زینالدین بن علی ،معالم الدین ،ص.158-157
 .2برقی ،احمد بن ّ
محمد ،المحاسن.275/1 ،
 .3میردامادّ ،
محمدباقر ،الرواشح السماویة ،ص.210

 .4فالته ،عمر بن حسن عثمان ،الوضع في الحدیث.108/1 ،
 .5روایاتی که خاورشناسان در اینجا جعلی میدانند ،روایت به معنای عام آن _ یعنی اعم از روایتها
(گزارشهای) تاریخی و روایات به معنای مصطلح آن (روایات فقهی ،کالمی و  _ )...است.
6. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 19.

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

بــا ذکــر ســند بودهانــد و تنهــا در ابتــدا ،اســناد آنهــا ذکــر نشــده اســت .ایــن امــر دلیلــی بــرای
ّ
جعلــی بــودن روایــات نخواهــد بــود و اگــر افــرادی ،مدعــی جعلــی بــودن روایــات هســتند،

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

کایتانــی ،برخــی از روایــات تاریخــی ابــن عبــاس را در جــای دیگــری پذیرفتــه و ایــن امــر
ّ
در تناقــض بــا نظــر خــود او اســت .همچنیــن مادلونــگ تأ کیــد دارد کــه روایــات متقــدم،
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بررسـی صـدر اسلام بیانگـر آن اسـت کـه در ابتـدا ،بـه دلیـل آنکـه نقـل گـزارش در میـان
ّ
افـراد مشـخصی صـورت میپذیرفـت و مبنـای کار بـر اعتمـاد بـود ،ذکـر اسـناد گـزارش
ّ
1
جـدی گرفتـه نشـد؛ ّامـا بـا رواج روایـات جعلـی و انتسـاب بـه پیامبـر؟لص؟ و امامـان،
نقـل اسـناد گـزارش بـه ویـژه بـا توصیۀ اکیـد اهلبیت؟مهع؟ 2،در میـان پیروان ایشـان رواج
البتـه در میـان اهـل ّ
یافـتّ .
سـنت نیـز پـس از منـع رسـمی دو خلیفۀ نخسـتین از تدوین
حدیـث 3،بحـث الـزام بـر نقـل اسـناد در کنـار متـن گـزارش پـس از اعلام رسـمی تجویـز
نـگارش گـزارش ،مـورد ّ
توجـه قـرار گرفـت.
ب) ّ
ّ
شخصیت راوی
صحت سندی روایات تاریخی مبتنی بر رابطۀ متن و

مادلونگ تأ کید دارد که ّ
صحت سندی روایات تاریخی باید بیشتر بر اساس همخوانی
متقابل روایات منسـوب به یک شـاهد واحد و همخوانی آن با آنچه از شـرح احوال او در
دسـت اسـت و تمایالت سیاسـی وی ،مورد بررسـی قرار گیرد .به عنوان نمونه ،از جمله
مباحـث مرتبـط بـا امیرالمؤمنیـن؟ع؟ ،تلاش مخالفـان آن حضـرت بـرای اقامـه کـردن
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شـواهد تاریخـی مبنـی بـر نظـر پیامبـر؟لص؟ بـر افضلیـت ابوبکـر اسـت .از جملـه روایـات
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مرتبـط ،قضیـۀ اقامـۀ نمـاز جماعـت ابوبکـر بـه جـای پیامبـر؟لص؟ و بـر اسـاس دسـتور آن
ّ
حضـرت اسـت .مادلونـگ برخلاف نظـر کایتانـی _ این روایت ّتوسـط محدثان مسـلمان
جعل شـده اسـت تا توجیه کنندۀ عدم انتصاب ّ
توسـط پیامبر؟لص؟ باشـد _ اسـناد این
گـزارش از ارقـم بـن شـرحبیل کوفـی _ از یـاران ابـن مسـعود و ثقـه (رجـال اهـل سـنت) _ 4به
ً
5
ابـن عبـاس را کاملا منطقـی میداند.
 .1هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم.627/2 ،
 .2طبرسی ،علی بن حسن ،مشکاة األنوار في غرر األخبار ،ص.252
 .3خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تقیید العلم ،ص.50
 .4ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب.199/1 ،
5. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,24.

ّ
ج) دقت در تشخیص راویان

مادلونـگ روایتـی را نقـل میکنـد کـه در آن ،عایشـه پـس از آنکـه خبـر قتـل عثمـان را
شـنید ،بـا ایـن ّ
تصـور کـه طلحـه بـه مقـام خالفـت رسـیده اسـت ،بسـیار خوشـحال شـد
ّ
ّامـا در برگشـت از مکـه اطلاع یافـت کـه بـه اصـرار مـردم ،خالفـت بـر عهـدۀ حضـرت
علـی؟ع؟ قـرار داده شـد .وی در ایـن حالـت ،بـه حضـرت علـی؟ع؟ حملـه میکنـد و
ایشـان را متهـم میکنـد کـه بـر عثمـان حمله برده و او را به قتل رسـانده اسـت .مادلونگ
در تبییـن راوی ایـن روایـت تأ کیـد دارد کـه نام وی ،ابویوسـف انصاری اسـت ّاما طبری
در تشـخیص ّ
هویـت وی دچـار اشـتباه شـده و راوی را یعقـوب بـن ابراهیـم انصـاری
معرفـی کـرده اسـت.

1

 -2-1-4نقاط ضعف در مرحلۀ دستیابی به گزارش صحیح

برجسـتهترین نقـاط ضعـف روش مادلونـگ در مرحلـۀ دسـتیابی بـه گـزارش صحیـح
بدیـن شـرح اسـت:
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الف) عدم ارجاع دقیق به منابع در برخی از موارد

خ ق ــرآن و س ـ ّـنت پیامب ــر؟لص؟ ّتوس ــط ایش ــان،
ه ــر انتق ــادی مبن ــی ب ــر ع ــدم اج ــرای راس ـ 

از خــود واکنــش نشــان م ـیداد .مادلونــگ در ادامــه ،ایــن امــر را نقطــۀ ضعفــی میدانــد
ک ــه موج ــب ش ــد ت ــا آن حض ــرت ،بعده ــا بزرگتری ــن اش ــتباه خ ــود را انج ــام ده ــد 2.ای ــن
ّادعــای مادلونــگ کــه گویــا روایتــی از تاریــخ اســت ،هــم مبهــم و هــم فاقــد هرگونــه ســند
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,147.
2. Ibid,178.

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

منابــع واســطهای اســت .مادلونــگ بــا نقــل روایتــی از کایتانــی مبنــی بــر مجــازات یــک
اس ــیر جنگ ــی ب ــه دس ــت حض ــرت عل ــی؟ع؟ّ ،
ادع ــا میکن ــد ک ــه آن حض ــرت در براب ــر

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

از نق ــاط ضع ــف روش برخ ــی از خاورشناس ــان ،ع ــدم ارج ــاع ب ــه مناب ــع و ارج ــاع ب ــه

و ارجاع ــی اس ــتّ .
البت ــه ب ــر اس ــاس آموزهه ــای قرآن ــی 1و روای ــات معصوم ــان؟مهع؟ 2ل ــزوم
عصمــت امــام ،ثابــت میگــردد؛ 3زیــرا امــام بایــد حــدود الهــی را بهپــا دارد و الزمــۀ ایــن
امــر ،عصمــت از هرگونــه خطــا و اشــتباه اســت؛ 4پــس ّادعــای اشــتباه امیرالمؤمنیــن؟ع؟
بــه هیــچ وجــه پذیرفتنــی نیســت.
ب) تکمیل نبودن گسترۀ منابع

بــه رغــم اســتفادۀ مادلونــگ از برخــی منابــع شــیعی ماننــد مقاتــل الطالبییــن (تألیــف
ابوالف ــرج اصفهان ــی) ،الس ــقیفة (تألی ــف س ــلیم ب ــن قی ــس هالل ــی) ،الغ ــارات (تألی ــف
ابراهی ــم ب ــن ّ
محم ــد ثقف ــی) ،تار ی ــخ (تألی ــف یعقوب ــی) ،االرش ــاد و الجم ــل (تألی ــف
ش ــیخ مفی ــد) ،وقع ــة صفی ــن (تألی ــف نص ــر ب ــن مزاح ــم منق ــری) و رج ــال (تألی ــف
نجاشــی) ،وی بــه طــور معمــول بیشــتر بــه منابــع دســته ّاول از اهــل سـ ّـنت و در درجــۀ
بع ــد ب ــه آث ــار خاورشناس ــان غرب ــی ارج ــاع میده ــد و ای ــن ام ــر بیانگ ــر کام ــل نب ــودن
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گس ــترۀ مناب ــع اس ــت .ب ــه عن ــوان نمون ــه ،وی اف ــزون ب ــر  140منب ــع را م ــورد اس ــتفاده ق ــرار
داده و ایــن در حالــی اســت کــه از ایــن میــان 72 ،منبــع از اهــل سـ ّـنت و  65منبــع نیــز
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از خاورشناســانی چــون گلدزیهــر ،کایتانــی ،هالــم ،نولدکــه و مونتگمــری وات اســت.
بدیهــی اســت کــه تکیــه بــر آثــار اهــل سـ ّـنت _ دارای اشــکاالتی ماننــد گزینشــی بــودن،

ّ
ناکاف ــی ب ــودن و قطع ــی نب ــودن ّاطالع ــات _ و آث ــار خاورشناس ــان _ حداق ــل دس ــته ّدوم
هس ــتند _ نش ــانگر نوع ــی از ضع ــف در روش علم ــی اس ــت؛ در مس ــئلۀ بس ــیار ّ
مهم ــی
چ ــون غدیرخ ــم ،بای ــد نظ ــر ه ــر دو مذه ــب ب ــا تکی ــه ب ــر تع ــداد معتنابه ــی از آث ــار معتب ــر
ه ــر ی ــک از فریقی ــن ،تبیی ــن گ ــردد.
 .1نساء.59 :
 .2کلینی ،محمد بن یعقوب ،کافی.203/1 ،
 .3حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین ،ص.280
 .4موسوی زنجانی ،ابراهیم ،عقائد اإلمامیة اإلثنی عشریة.78-77/1 ،

 -2-4مرحلۀ دوم :فهم متن گزارش
ّ
بـا دقـت در فهـم مفـردات و ترکیبـات متـن ،فهـم عـام گـزارش کـه در ابتـدا بـه ذهـن
مخاطبـان آشـنا بـه زبـان عربـی میرسـد ،بـه دسـت میآیـدّ 1.
تتبـع نگارنـده در کتـاب
مادلونـگ بیانگـر آن اسـت کـه در اثـر وی ،اهتمـام شایسـتۀ ّ
توجهـی در خصـوص فهـم
صحیـح مفـردات روایـات مرتبـط ،بـه ویـژه حدیـث غدیـر ،قابـل مشـاهده نیسـت و بـه
رغـم آنکـه موضـوع کتـاب وی پیرامـون جانشـینی پیامبـر اسلام؟لص؟ اسـت ،هیـچ
بحـث ّ
مجـزا و کاملـی پیرامـون حدیـث غدیـر و هیچگونـه تحلیلـی بـرای فهـم ترکیبـات
گـزارش مذکـور ،ارائـه نمیدهـد.
 -3-4مرحلۀ سوم :فهم مقصود گزارش
پـس از آنکـه در مرحلـۀ فهـم متـن گـزارش ،مـراد اسـتعمالی یـا همـان معنـای ظاهـری
ّ
روایـات بـه دسـت آمـد ،الزم اسـت بـر اسـاس روشهـای صحیـح ،بـه فهـم مـراد جـدی
گـزارش ،دسـت یافـت .بـه نظـر نگارنـده ،ایـن امـر بـا عنایـت بـه چهـار مسـئلۀ اساسـی،
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قابـل انجـام اسـت:

ّ
حجیــت سـ ّـنت پیامبــر؟لص؟ ،قــرآن اســت و در گزارشهــای نبــوی
قرآنــی 3،پشــتوانۀ
و اهلبیــت؟ع؟  5نیــز بــر ایــن نکتــه تأ کیــد شــده کــه معیــار ســنجش ّ
صحــت گــزارش،

4

 .1مسعودی ،عبدالهادی ،روش فهم حدیث ،ص.78-74
 .2شاطبی ،ابواسحاق ،الموافقات في اصول الفقه.6-5/4 ،
 .3حشر.7 :
 .4حمیری ،عبداهلل بن جعفر ،قرب اإلسناد ،ص.92
 .5صدوقّ ،
محمد بن علی ،األمالي ،ص.367

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

مهمتریــن معیــار بــرای ســنجش فهــم یــک گــزارش ،رجــوع بــه آموزههــای قرآنــی بــر مبنــای
الصــدور بــودن قــرآن و ّ
ظنی ّ
قطعی ّ
الصــدور بــودن گــزارش اســت 2.بــر اســاس آموزههــای

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

ّ
 -1-3-4عنایت به آموزههای قرآنی و سنت

عرضــۀ آن بــر قــرآن و موافقــت آن بــا قــرآن یــا ســنت مقطــوع و گزارشهــای دیگــری از اهــل
بیــت؟مهع؟ اســت.

1

بـه رغـم آنکـه مادلونـگ بـرای تحلیـل بهتـر در خصـوص جانشـینی پیامبـر به آیـات قرآن
موفقیـت در ّرد نظـر اهـل ّ
ّ
سـنت _ کـه
نیـز مراجعـه کـرده ولـی در ایـن راسـتا ،بـه همـراه
معتقدند خداوند ،تعیین جانشـین پیامبر؟لص؟ را بر اسـاس امر به شـورا ،به مسـلمانان
ّ
واگـذار کـرده اسـت _  2برداشـتهای اشـتباهی را بـه علـت عـدم اسـتقصای کامـل
آیـات مرتبـط 3و عـدم ّتوجـه کامـل بـه روایـات تفسـیری در ذیـل آیـات مرتبـط 4دارد؛ ّامـا
در خصـوص اسـتفادۀ مادلونـگ از شـواهد قرآنـی بایـد عنایـت داشـت کـه وی ماننـد
دیگـر پژوهشـگران غربـی ،ماننـد یـک متـن تاریخـی بـه قـرآن نگاه میکنـد ،نـه آنگونه که
مسـلمانان بـه عنـوان حجـت و قرینـهای بـر اعتبار یک گـزارش به آن مینگرنـد؛ بنابراین
بایـد تحلیـل کار مادلونـگ را از ایـن نقطهنظـر ،خـارج کـرد.
 -2-3-4گردآوری اسباب ورود گزارش و قرینهها
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سـبب ورود گزارش ،پیرامون اسـبابی اسـت که موجب شـده تا پیامبر5و اهل بیت؟مهع؟
دربـارۀ آن سـخن بگوینـد و بـه شـکل قرینههایـی چـون شـرایط تاریخـی ،اجتماعـی،
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فرهنگـی ،حالتهـای گفتگـو و پرسـشهای نهـان راوی گـزارش هسـتند 6.قرینـه،
ّ
ّ
هـر چیـز همـراه کالم اسـت کـه مخاطـب را بـه معنایـی کـه مـراد جـدی متکلـم اسـت،
راهنمای�ی میکن�د.
 .1کشیّ ،
محمد بن عمر ،إختیار معرفة الرجال ،ص.224
2. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,17.
3. Ibid, 6.
4. Ibid, 13-14.

محمد بن ّ
 .5ابن ابی شهبهّ ،
محمد ،الوسیط في علوم و مصطلح الحدیث ،ص.467
 .6فرزند وحی ،جمال و شهروزیّ ،
محمدجعفر« ،اسباب ورود حدیث در کافی» ،فصلنامۀ سفینه،
.82/19

 -1-2-3-4نقاط ّقوت در گردآوری اسباب صدور و قرینهها

نقـاط ّقـوت روش مادلونـگ در عنایـت بـه گـردآوری اسـباب صـدور و قرینههـا بدیـن
شـرح اسـت:
 -1رد پندارههای موهوم بر اساس قراین

میتوان در این زمینه موارد قابل ّ
توجهی را از کتاب مادلونگ به دست آورد ،مانند:
الف) رد پندارۀ حریص بودن حضرت علی؟ع؟
مادلونـگ در پاورقـی ،گزارشـی را از سـعید بـن عمـر نقـل میکنـد کـه بـر اسـاس آن،
حضـرت علـی؟ع؟ هدایایـی را کـه سـعید بـن عـاص از کوفـه بـرای او فرسـتاد ،پذیرفـت
و فرمـود کـه بنـی امیـه ،فقـط سـهم اندکـی از میـراث ّ
محمـد؟لص؟ را بـه مـن دادهانـد و
بـه خـدا سـوگند ا گـر مـن زنـده باشـم ،آنـان را از ایـن کار بـاز خواهـم داشـت .ایـن روایـت
درصـدد القـای ایـن پنداره اسـت که حضرت علی؟ع؟ فـردی حریص بود .مادلونگ در
متـن ،تأ کیـد میکنـد علـی؟ع؟ از پذیرفتن هدایـای مذکور ،خودداری کـرده و در پاورقی
هـم تأ کیـد دارد کـه بـر اسـاس قرایـن و رفتارهـای بعـدی حضـرت علـی؟ع؟ در مواجهـه
بـا بیـت المـال ،ایـن نقـل از سـعید بـن عمـر را بایـد ناشـی از بازگویـی غیرواقعـی مسـئله

اخالقـی
کـردن از جملـۀ عـادات امامـان؟مهع؟ و کـرم و بخشـش نیـز از جملـۀ سـجایای
ِ
2
ایشـان اسـت.
ب) رد پندارۀ نقش داشتن حضرت علی؟ع؟ در توطئه علیه عمر
مادلون ــگ گ ــزارش میده ــد ک ــه پ ــس از قت ــل عم ــر ب ــه دس ــت ابولؤل ــؤ ،پس ــر عم ــر ،ابولؤل ــؤ
را بــه قتــل رســاند و عثمــان نیــز بــا ایــن توجیــه کــه ریختــن خــون عبیــداهلل بــن عمــر پــس
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,108-109.

 .2صدوق ،محمد بن علی ،من الیحضره الفقیه.616/2 ،

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

نسـبت بـه دنیاسـت و بـر اسـاس تأ کیـدی کـه در زیـارت جامعـۀ کبیره رسـیده ،احسـان

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

از سـوی امویـان دانسـت 1.بایـد عنایـت داشـت کـه از ویژگیهـای امـام ،حریـص نبـودن
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از قتــل پــدرش ،عملــی بیرحمانــه اســت ،بــه جــای قصــاص ،وی را بخشــید کــه ایــن
ام ــر ب ــا اعت ــراض عل ــی؟ع؟ مواج ــه ش ــد .برخ ــی ب ــر پای ــۀ ای ــن اعت ــراض ،پن ــدارۀ تبان ــی
حض ــرت عل ــی؟ع؟ و قات ــل عم ــر را مط ــرح کردهان ــد 1.مادلون ــگ گزارشه ــای مرتب ــط را
نامعتبــر میخوانــد و بــر اســاس قرایــن تاریخــی ،معتقــد اســت اگــر سـ ّ
ـوءظنی نســبت بــه
نقــش علــی؟ع؟ در توطئــه علیــه عمــر وجــود داشــت ،امویــان همانگونــه کــه بــا نســبت
دادن قتــل عثمــان بــه علــی؟ع؟ درصــدد اتهــام زنــی و کســب قــدرت بودنــد ،قتــل عمــر
را نی ــز ب ــه آن حض ــرت نس ــبت میدادن ــد ت ــا از آن مس ــئله نی ــز بهرهب ــرداری کنن ــد.

2

ج) رد پندارۀ نقش داشتن حضرت علی؟ع؟ در توطئه علیه عثمان
مادلونــگ گــزارش میکنــد برخــی از افــراد بــر اســاس روایــات تاریخــی معتقدنــد کــه
محـ ّـرک اصلــی شــورش و عامــل اصلــی قتــل عثمــان ،حضــرت علــی؟ع؟ بــود؛ هــر چنــد
کــه علــی؟ع؟ بــه طــور مســتقیم ،مــردم را بــه قتــل عثمــان برنیانگیخــت ّامــا بــه صــورت
194

ّ
مقبولیــت بیاندازد و خود
پنهانــی ،مشــکالت فراوانــی را در برابــر او بــه وجــود آورد تــا او را از
را محبــوب مــردم کنــد تــا عثمــان ،مجبــور بــه کنارهگیــری شــود 3.مادلونــگ در ّرد ایــن
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پنــداره بــه چنــد قرینــۀ تاریخــی اشــاره میکنــد:
 .1اعمــال ناپســند عثمــان در بــارۀ بیتالمــال و افزایــش و کاهــش حقــوق افــراد برخــاف
قانــون شــرع ،اعتــراض همــگان را برانگیخــت .2 4.عایشــه بــه نامهنــگاری بــا والیتهــای
اســامی علیــه عثمــان و کارهــای وی پرداخــت .3 5.اگـ�ر علـ�ی؟ع؟ ّ
محرــک اصلـ�ی
شوــرش و ذینفـ�ع احتمالـ�ی آن بوــد ،عایشـ�ه هیـ�چ مش��ارکتی در آن نمیکرــد؛ ز ی��را او بـ�ه هـ�ر
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 69.
2. Ibid, 70.
3. Ibid, 70.
4 . Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,106.
5 . Ibid, 101.

ّ
ّ
میزــان کـ�ه از ّ
ــی عثمــان متنفـ�ر بوــد ،بیـ�ش از آن از علــی؟ع؟ تنفـ�ر داشــت .همیـ�ن
تکبـ�ر امو ِ
عایشـ�ه کـ�ه انــدک زمانـ�ی پیـ�ش از قتــل عثماــن ،گفتـ�ه بــود ک��ه مایـ�ل اسـ�ت خلیفـ�ه را بـ�ه
ّ
در ی��ا افکنـ�د ،چن��د هفت��ه پ��س از آن ب��ه قریشیــانی ک��ه در مک��ه گـ�رد آمـ�ده بودنـ�د ،اطمینـ�ان
م��یداد کـ�ه علیــ؟ع؟ عثمــان را کشــته اســت .4 1.حضــرت علــی؟ع؟ بااینکــه نســبت
ّ
بــه کارهــای خــاف شــرع عثمــان ،بــه شــدت موضعگیــری میکــرد ّامــا تــاش مشــهودی
جهــت رفــع مســالمتآمیز شــورش علیــه خلیفــۀ مســلمانان داشــت .در ابتــدا بــه عنــوان
واســطهای امیــن ،درخواسـتهای معترضــان را بــه اطــاع عثمــان رســاند و هشــدارهای
الزم را بـ�ه وی گوشـ�زد کـ�رد کـ�ه مـ�ورد موافقـ�ت عثمـ�ان قـ�رار نگرفـ�ت .سـ�پس بـ�ه همـ�راه
ّ
محم��د ب��ن مســلمه شورشــیان را متقاع��د کـ�رد ت��ا بــه ش�هـرهای خـ�ود بازگردنــد و ب��ه آنــان

وعــده دادنـ�د کـ�ه بـ�ه تمــام ش��کایات آناــن ،رس�یـدگی خواهـ�د شــد؛ّ 2
البتــه بــه دلیــل آنکــه
ّ
عثمــانّ ،
توجهــی بــه خواســتههای معترضــان نکــرد ،ایشــان بــا حضــور مجــدد در مدینــه،
عثمــان را بــه قتــل رســاندند.
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 -2ریشهیابی روابط و روایات مرتبط بر اساس قراین

الف) تأیید ّادعای ابوبکر به منظور کسب منافع بیشتر
از جملـه وقایـع ّ
مهـم پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ محـروم کـردن حضرت زهـرا؟اهع؟ از باغ
فـدک بـود 3و بهانـۀ ایـن کار ،گزارشـی بـود کـه در ابتـدا فقـط ابوبکـر آن را شـنیده بـود 4.بـر
اسـاس ّادعـای او ،پیامبـر؟لص؟ فرمودنـد که ما پیامبران ،ارثـی از خود باقی نمیگذاریم.
1 .Ibid, 107.
2 .Ibid, 111.

 .3بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف.159/1 ،
 .4سیوطی ،عبدالرحمان بن ابیبکر ،تاریخ الخلفا ،ص.60
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اسـت ،ماننـد:

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

از دیگـر توانمندیهـای مادلونـگ ،اسـتفاده از قرایـن بـرای ریشـهیابی روابـط و روایـات

هرچنـد کـه ایـن ّادعـا بـا دالیل اسـتوار حضرت زهـرا؟اهع؟ از بنیان ،غیرقابل بـاور بودّ 1،اما
برخـی از صحابـه و همسـران پیامبـر؟لص؟ بـه تأیید آن گـزارش پرداختنـد 2.مادلونگ در
یابی ای�ن ام�ر ،تأ کی�د دارد ک�ه برخی از اصحاب و همس�ران پیامبر؟لص؟ به خوبی
ریش�ه ِ

فهمی�ده بودن�د ک�ه اگر اقرار کنند که این مطلب را از پیامبر؟لص؟ ش�نیدهاند ،وضعیت
ّ
م�ادی و ّ
3
توجـه خلیف�ه به ایشاـن ،بهتر خواهد شـد.
ب) جعل گزارش به منظور سرپوش گذاشتن به ّادعای ابوبکر

مادلون�گ تصر ی�ح دارد پ�س از آن ک�ه ابوبکر تصمیم گرفت که زنان پیامبر؟لص؟ بتوانند
خانهه�ای خ�ود را نگهدارنـد ،برخـی از راویـان ،گزارشهایـی از پیامبـر؟لص؟ نقـل کردند
ک�ه ب�ر اس�اس آنه�ا ،آن حض�رت خانهه�ای خ�ود را ب�رای همس�ران خ�ودّ ،
وصی�ت ک�رده
بودنـد .مادلونـگ در ریشـهیابی ایـن گزارشهـا ،ایـن نکتـه را یـادآور شـد که ابوبکـر دربارۀ
امـوال بهجـا مانـده از پیامبـر؟لص؟ برخوردهـای مختلفـی را در برابـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ و
زنـان پیامب�ر؟لص؟ از خ�ود نشـان داد و راوی�ان بع�دی ب�رای رف�ع ابه�ام از رفت�ار ابوبک�ر _ که
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دلخ�واه خود عم�ل میکـرد _ گزارشهایی
ب�ا آنچ�ه از پیامبرـ؟لص؟ ب�ه ج�ا مان�ده ب�ود ،به
ِ
4
ب�ا مضم�ون ّ
ـت خانههاـ ب�رای زن�ان پیامب�ر؟لص؟ نق�ل کردهاند.
وصی ِ
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ج) جعل گزارش از سوی عایشه به منظور جلوه دادن خود
مادلون�گ تأ کی�د دارد اعتبار عایش�ه به عنوان همس�ر محبوب پیامب�ر؟لص؟ تردیدناپذیر
ً
ب�ود و هی�چ ک�س ظاهـرا در صداق�ت وی ،تردی�دی نداش�ت .وی میتوانس�ت چی�زی
بگوی�د ک�ه دیگـران نمیتوانستـندّ ،ام�ا بسیـاری میخواسـتند آن را بش�نوند .تحریفـات
جهتگیرانۀـ وی ،بیانگ�ر دلبس�تگیهایی ب�ود ک�ه س�بب گسیـختگی ّام�ت اسلامی
میش�د .وی ب�ه طـور ّکل�ی بی�ش از ه�ر کس�ی آ گاه بـود و مرـدم انتظـار داشتـند ّ
حت�ی
 .1اربلی ،علی بن عیسی ،کشف الغمة في معرفة األئمة.۳۶۴-۳۵۳/۱ ،
 .2ر.ک :ابن حنبل ،احمد بن ّ
محمد ،مسند.26/4 ،
3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,50.
4. Ibid.

داس�تانهای س�اختگی و ب�ا شـاخ و بـرگ وی ،بازگوـی آ گاه�ی وی از حقای�ق باشـد.

1

بـه عنـوان نمونـه ،مادلونـگ بـه بررسـی روایتـی از عایشـه میپـردازد کـه در آن ،عایشـه
ّ
مدعـی شـده کـه پیامبـر؟لص؟ در دامـان او رحلـت کـرده کـه این امر به منظـور مهم جلوه
دادن خـود بـوده اسـت 2.مادلونـگ تأ کیـد دارد علاوه بـر آنکـه علـی؟ع؟ تأ کید کـرده که
پیامبـر؟لص؟ در حالـی جـان سـپرد کـه سـر ایشـان بـر سـینۀ حضـرت بـود 3و ایـن گـزارش
حضـرت بـا گـزارش منقـول از افـراد دیگـر نیـز همخوانـی دارد 4،ایـن روایـت عایشـه بـا
ّ
روایـت دیگـری از او کـه مدعـی شـده پیامبـر؟لص؟ در خانـۀ میمونه رحلت کرده اسـت،
مغایـرت دارد.
 -2-2-3-4نقاط ضعف در گردآوری اسباب صدور و قرینهها

نقـاط ضعـف روش مادلونـگ در عنایـت بـه گـردآوری اسـباب صـدور و قرینههـا بدیـن
شـرح است:
 -1عدم تشخیص صحیح عامل ممانعت از جانشینی حضرت علی؟ع؟

مادلونــگ بــر اســاس قرینههایــی ماننــد گزارشــی از عبــداهلل بــن ّ
عبــاس ،درصــدد القــای

ایــن چنیــن اســت:
عمـر خطـاب بـه عبـداهلل بـن ّ
عبـاس گفـت( :قـوم قر یـش) خـوش نداشـتند
کـه پیامبـری و خالفـت را بـا هـم داشـته باشـید و بـدان ببالیـد .شـاید
بگوییـد ابوبکـر آن را بـه نـاروا گرفـت ،بـه خـدا نـه! ابوبکـر مآلاندیـش بـود،
1. Ibid, 23.
2. Ibid.

 .3نصر بن مزاحم ،ابوالفضل ،وقعة صفین ،ص.224
 .4ابن سعد ،ابوعبداهلل ّ
محمد ،الطبقات الکبری.262/2 ،
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حســادت مــردم قریــش بــود .گزارشــی کــه مادلونــگ بــه عنــوان قرینــۀ نظــر خــود نقــل کــرده،

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

ایــن مطلــب اســت کــه عامــل اصلــی در ممانعــت از خالفــت حضــرت علــی؟ع؟
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ا گـر آن را بـه شـما داده بـود با وجود خویشـاوندیتان با پیامبر؟لص؟ منفعتی
بـرای شـما نداشـت.

مادلون��گ ب��ر ایـ�ن اس��اس ّادع��ا میکن��د حضــرت عل��ی؟ع؟ نمیتوانسـ�ت امی�دـوار باشــد
ک��ه خالف��ت را ب��ه دسـ�ت آورد؛ زیــرا خویش�اـوند پیامب��ر؟لص؟ بــود و قریـ�ش نمیپذیرفتنــد
ک��ه ه��م پیامب��ری و ه��م خالف��ت در ی��ک طایف��ه ،جم��ع ش��ود .بدینــرو ،کودت��ای عم��ر و
یس��اعده ،حضـ�رت عل�یـ؟ع؟ را از رســیدن ب��ه خالف��ت بازنداشـ�ت،
ابوبک��ر در سقــیفه بن 
بلک��ه عام��ل اصلـ�ی ایــن امـ�ر ،حســادت عمیــق قر ی��ش بــود.

1

بـه نظـر میرسـد ّادعـای مادلونـگ کـه بـر اسـاس قرایـن تاریخی شـکل گرفتـه ،قابل نقض
اسـت و اشـکال تحلیـل مادلونـگ آن اسـت کـه کودتـای سـقیفه و حسـادت قریـش را دو
چیـز جـدا از هـم دانسـته اسـت؛ در حالـی کـه ایـن دو منافاتـی بـا هـم ندارنـد و جمـع بیـن
این دو و آنچه از بررسـی تاریخی به دسـت میآید بیانگر آن اسـت که حسـادت و کینۀ
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ّ
موفقیـت کودتای ابوبکر و عمر
قریـش را میتـوان بـه عنـوان یکی از عوامل ایجاد سـقیفه و
ّ
دانسـت .علـت کینـۀ قریـش علیـه حضـرت علـی؟ع؟ نیز به سـبب آن بود کـه حضرت،
سـران آنان را به قتل رسـاند و برای بازماندگانشـان جز ننگ ،چیزی باقی نگذاشـت؛ چه
2
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اینکـه عثمـان خطـاب بـه حضرت علـی؟ع؟ گفت:
ا گـر قر یـش ،شـما را بـه جهـت کشـته شـدن هفتـاد نفـر از آنـان در روز بـدر
دوسـت ندارنـد ،مـن چـه میتوانـم بکنـم.

3

 -2اشتباه دربارۀ سبب صدور گزارش غدیرخم

ّ
مادلونــگ علــت صــدور گــزارش غدیرخ��م را واقع�هـای مرتب��ط ب��ا سـ�ال ده��م هجــری

میدان��د کـ�ه در آن ،پیامب��ر؟لص؟ علیــ؟ع؟ را ب��ه نمایندگ��ی از طرف خود به یمن فرسـ�تاد
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphat,67.

 .2ابن عساکر ،علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق.290/42 ،
 .3ابن حمدون ،تذکرة الحمدونیة.168/7 ،

ّ
و رفت��ار عل��ی؟ع؟ در تقس��یم غنایـ�م بــه دس��ت آم��ده در آنجــا ،عـ�دهای را برانگیخـ�ت کـ�ه
از او ب��ه اتهاــم حریــص ب��ودن و بدرفت��اری بــا زیردس��تان بــه پیامبـ�ر؟لص؟ ش��کایت کننــد
ّ
و پیامبــر نیــز بــه منظــور پایــان دادن بــه تمامــی ایــن اتهامهــا ،گــزارش غدیــر را بیــان فرمــود.

1

مادلونــگ درصــدد القــای ایــن مطلــب اســت کــه ســخنان پیامبــر؟لص؟ در غدیرخــم،
بــه خاطــر رفــع کدورتــی بــود کــه ســپاه اســام در یمــن از علــی؟ع؟ بــه دل گرفتــه بودنــد.
عنایــت بــر ســه نکتــه کــه مادلونــگ در تشــخیص ســبب صــدور حدیــث غدیرخــم در
نظــر نگرفتــه اســت ،در نقــد ایــن نظــرگاه ،رهگشاســت:
توسـط برخـی از اهـل ّ
 .1ایـن پنـداره ّ
سـنت 2مطـرح شـده و ایـن در حالی اسـت که عموم
کتـب معتبـر اهـل ّ
سـنت ،ضمـن تأ کید بر ّ
صحـت و تواتر گزارش غدیر ،اشـارهای به این
پنـداره نکردهاند.
 .2بررسـی مسـئلۀ شـکایت از حضـرت علـی؟ع؟ بیانگـر آن اسـت کـه ریشـۀ ایـن امـر
در سـعایت و تنگنظـری چهـار نفـر از صحابـه بـوده اسـت 3.ایـن شـکایت ،موجـب
غضبنـاک شـدن و ایـذاء پیامبـر اکـرم؟لص؟ شـد 4و آن حضـرت در برابـر آن چهـار نفـر بـه
حمایـت از حضـرت علـی؟ع؟ پرداخـت 5.پـس بـا ّ
توجـه بـه اینکـه آن مسـئله در شـهر

 .3قرائـن داخلـی گـزارش غدیـر _ کـه بـا جمالتی مانند «السـت اویل بکم من انفسـکم»
آغـاز شـده و بـا جمالتـی چـون «اهلل اکبـر علی اکمـال الدیـن و امتـام النعمـة» پایـان
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphat,17.

 .2بیهقـی ،ابوبکـر ،دال ئـل النبـوة397-396 :5 ،؛ ابـن کثیـر ،اسـماعیل بـن عمر ،البدایـة و النهایـة،
.122/5
 .3طبرانی ،سلیمان بن احمد ،المعجم الکبیر.128-129/18 ،
 .4هیثمی ،علی بن أبیبکر ،مجمع الزوائد.128/9 ،
 .5ابن حجرعسقالنی ،احمد بن علی ،االصابة في تمییز الصحابة.488/6 ،
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منطقـی بـه نظـر نمیرسـد.

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

مدینـه و در مواجهـه بـا آن نفـرات ،خاتمـه پیـدا کـرد ،دیگـر تعمیـم بیـان آن در غدیرخم،
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مییابـد _ و قرائـن خارجـی آن _ ماننـد عـرض تبریـک بـه حضـرت علـی؟ع؟ و بیعـت بـا
ایشـان 1و نـزول عـذاب بـر حـارث بـن نعمـان کـه نسـبت بـه از جانـب خدا بودن سـخنان
صـرف رفـع یـک شـکایت و دلخـوری،
پیامبـر؟لص؟ در غدیرخـم ،تشـکیک کـرد _  2بـا
ِ
سـازگار نیسـت .بدینرو مسـئلۀ اساسـی واقعۀ غدیرخم _ که پس از نزول آیات  3و 67
سـورۀ مبارکـۀ مائـده 3صـورت پذیرفـت _ ّ
معرفـی حضـرت علـی؟ع؟ بـه عنـوان جانشـین
پیامبـر؟لص؟ بـود تـا دیـن اسلام ،کامـل و امیـد دشـمنان بـرای نافرجامـی آن ،مأیـوس
گردد .بسـیار عجیب اسـت که مادلونگ در کتابی که پیرامون جانشـینی پیامبر؟لص؟
ّ
اسـت ،اشـارهای بـه علـت صحیـح برپایـی واقعـۀ غدیرخـم و جزئیـات آن _ بـه ویـژه
اعتقـاد بـه الهـی بـودن نصـب حضـرت علـی؟ع؟ _ نمیکنـد و ایـن امـر از برجسـتهترین
نقـاط ضعـف وی در اثـر مذکـور اسـت.
ّ
 -3ریشهیابی اشتباه در بیان علت اختالف ابوبکر و حضرت علی؟ع؟

مادلونـگ ریشـۀ اساسـی اختلاف ابوبکـر و علـی؟ع؟ را عـداوت عایشـه بـا علـی؟ع؟
200

میدان�د کهـ زمینهساـز ای�ن دشمـنی ،موض�ع آن حض�رت در ماجـرای گردنبن�د مفقـود
ش�دۀ عایش�ه ،پیشـنهاد علی؟ع؟ به پیامبر؟لص؟ برای طالق دادن عایش�ه و کوشش آن

دو فصلنامۀ امامتپـژوه ـــی _ شمارۀ نوزدهم _ بهار و تابستان 1395

اقرـار ج�رم از پیشخـدمت عایشـه بـود.
حضرـت بـرای گرفت�ن ِ

4

آوردن حضـرت علـی؟ع؟ و
بررسـی تمامـی قرایـن تاریخـی ،ماننـد چگونگـی اسلام
ِ
ابوبکـر 5و نحـوۀ رفتـار پیامبـر؟لص؟ بـا هـر دو نفـر _ ماننـد مسـئلۀ عقـد ّ
اخـوت میـان
ّ
شـخصیت و بینش ایشـان بوده و
پیامبـر؟لص؟ و حضـرت علـی؟ع؟ _  6میتوانـد بیانگـر
محمد بن ّ
 .1غزالیّ ،
محمد ،سر العالمین.18/1 ،
 .2رشید رضاّ ،
محمد ،تفسیر المنار.384/6 ،
 .3طباطباییّ ،
محمدحسین ،المیزان.176/5 ،

4. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,42.

 .5ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.28/3 ،
 .6عاملی ،جعفرمرتضی ،الصحیح من سیرة النبي األعظم.۳۴۵/۳ ،

ّ
نظرگاه مادلونگ را تا حدی ناقص و ناکافی نشـان دهد .میتوان ریشـۀ اصلی اختالف
حضـرت علـی؟ع؟ و ابوبکـر را در نگـرش متفـاوت آن دو در عمـل بـه دسـتورهای الهـی
و نبـوی دانسـت کـه مبنـای آن ،دخالـت دادن نظـرات شـخصی ّ
توسـط ابوبکـر در برابـر
اوامـر الهـی اسـت .بـه عنـوان نمونـه ،پـس از آنکـه پیامبـر؟لص؟ در غدیرخـم ،جانشـینی
حضـرت علـی؟ع؟ را در حضـور بالـغ بـر صدهـزار نفـر از حاجیـان سراسـر جهـان اسلام
اعلام کـرد 1،بـزرگان صحابـه ،از جملـه خلفـای ّاول و دوم اهـل ّ
سـنت ،بـه نـزد علـی؟ع؟
آمدنـد و امـارت مؤمنـان را بـه ایشـان تبریـک گفتنـد 2.ایـن سـخن ایشـان ،حکایـت از
تسـلیم شـدن در برابـر فرمـان پیامبـر؟لص؟ و رهبـری علـی؟ع؟ و نشـانهای از رضایـت
ّ
ظاهـری ایشـان از آن انتصـاب بـود؛ ّامـا پـس از گذشـت مدتی ،تحت تأثیـر هوای نفس و
عالقـه بـه ریاسـت قـرار گرفتـه و ضمـن تغییـر اسـتوانۀ خالفـت ،عهد خود را شکسـتند.
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 -3-3-4عنایت به گزارشهای مشابه و معارض

مهمتریـن کارکـرد گـردآوری گزارشهـای مشـابه و تشـکیل خانـوادۀ گـزارش ،شـناخت
انـواع روایـات ،کشـف روابـط میـان روایـات و کشـف معنـای جامـع از مجمـوع روایـات

عمیقتـر و یـا دگرگـون میشـود.
 .1آلوسی ،سید محمود ،روح المعاني.234/3 ،
 .2ابن أبی شیبة ،عبداهلل بن ّ
محمد ،الکتاب المصنف في األحادیث و اآلثار.372/6 ،
محمد بن ّ
 .3غزالیّ ،
محمد ،همان.18/1 ،
 .4مع ــارف ،مجی ــد« ،خان ــوادۀ حدی ــث و نق ــش آن در فق ــه الحدی ــث» ،فصلنام ــۀ پژوه ــش دین ــی،
.74-46/8
 .5سیستانی ،علی ،الرافد في علم االصول ،ص.26

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

دخالتهـای عمـدی و غیرعمـدی راویـان و ناسـخان ایجـاد شـدهاند 5نیـز عنایـت
داشـت .در مـواردی ،بـا دسـتیابی بـه گزارشهایـی معـارض ،فهـم ّ
اولیـه از حدیـث،

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

مشـابه اسـت 4.باید به گزارشهای معارض با گزارش مورد بررسـی ،که بر اسـاس عوامل
ّ
متعـددی ماننـد تقیـه ،تدریجـی بـودن بیـان احـکام ،اختلاف سـطح بینـش راویـان و
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 -1-3-3-4نقاط ّقوت در عنایت به گزارشهای مشابه و معارض

مادلونـگ بـا اینکـه در برخـی از مـوارد بـه نقـل گزارشهـای مشـابه و معـارض پرداختـه
اسـت ّامـا از ایـن امـر در فهـم گزارشهـای مربوطـه ،اسـتفادهای نکـرده و گاه نتیجـۀ
صحیحـی بـه دسـت نیـاورده اسـت.
 -2-3-3-4عدم عنایت به گزارشهای مشابه و معارض

برجسـتهترین نمودهـای ضعـف روش مادلونـگ در عـدم عنایـت به گزارشهای مشـابه
و معـارض ،بدین قرار اسـت:
ّ
 -1انصراف از ادعای جانشینی پس از شهادت حضرت زهرا؟اهع؟

از جمله ّادعاهای مادلونگ ،عقبنشـینی و تسـلیم شـدن علی؟ع؟ نسـبت به ّادعای
خـود ،مبنـی بـر جانشـینی پیامبـر؟لص؟ پـس از شـهادت حضـرت زهـرا؟اهع؟ و بـر اثر فشـار
مسـلمانان و انـزوای آن حضـرت اسـت 1.در نقـد ایـن دیـدگاه مادلونـگ ،ضمـن فاقـد
ارجـاع بـودن ایـن ّادعـا ،میتـوان عـدم ّتوجـه بـه روایـات معـارض را از مهمتریـن عوامـل
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ایـن فهـم اشـتباه دانسـت کـه در ایـن زمینـه ،ذکـر چهـار نکتـه ،شایسـته اسـت:
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 .1حض ــرت عل ــی؟ع؟ در زم ــان حی ــات حض ــرت زه ــرا؟اهع؟ ب ــه منظ ــور هدای ــت م ــردمو
بازپسگی ــری ح ـ ّـق اله ــی خ ــود مبن ــی ب ــر حکوم ــت ب ــر م ــردم ،از هی ــچ تالش ــی مضایق ــه
نک ــرد؛ ب ــه عن ــوان نمون ــه ،ش ــبانه ب ــه هم ــراه همس ــر خ ــود ب ــه من ــزل انص ــار رفت ــه و از آنه ــا
درخواســت همراهــی میکــردّ 2.
حتــی چهــل نفــر نیــز بــا ایشــان بیعــت کردنــد کــه تــا پــای
جــان از ایشــان حمایــت کننــد ّامــا ســرانجام بیــش از چهــار نفــر 3،بــرای همراهــی و یــاری

ـام آمادگ ــی نکردن ــد .2 4.ب ــر اس ــاس کزارشه ــای کت ــب تاریخ ــی ،اخ ــذ
آن حض ــرت اع ـ ِ
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 43.

 .2ابن قتیه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،االمامة و السیاسة.19/1 ،
3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 43.

 .4ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه.14/11 ،

بیع ــت از حض ــرت عل ــی؟ع؟ در زم ــان حی ــات حض ــرت زه ــرا؟اهع؟ و ب ــا فش ــار ّ
عم ــال
خلیف ــه و اک ــراه حض ــرت ص ــورت پذیرف ــت 1.معاوی ــه در نام ـهای خط ــاب ب ــه حض ــرت
عل ــی؟ع؟ اظه ــار داش ــت:
تـو بـر هـر یـک از خلفـای پیشـین ،دشـمنی ورز یـدی و از بیعـت بـا آنـان
نکـه تـو را هماننـد شـتر افسـار زده ،بـرای بیعـت حاضـر
امتنـاع کـردی تـا آ 
کردنـد.
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 .2حضـرت علـی؟ع؟ نیـز در مقـام پاسـخ ،فرمـود« :بـه خـدا سـوگند ،بـا ایـن سـخن
خواسـتهای ّ
3
مذمـت کنـی و ناخواسـته ،مـدح و ثنـا گفتـهای».
ّ
 .3حضــرت علــی؟ع؟ بــر اســاس مصلحــت حفــظ اســام و لــزوم اتحــاد مســلمانان در

برابــر دشــمنان بیرونــی و درونــی ،از هرگونــه مخالفــت علنــی ،چشــم پوشــیدند؛ زیــرا از
ّ
یــک ســو ،از مســلمان شــدن مــردم مکــه تنهــا دو ســال گذشــته بــود 4و ایــن در حالــی
بــود کــه بســیاری از ایشــان هنــوز بــه اعتقــاد راســخی دربــارۀ اســام دســت نیافتــه بودنــد.
ازســوی دیگــر ،بــا ّ
توجــه بــه فتــح شــام ّ
توســط مســلمانان 5،حکومتهــای همســایه،
ـاس خطــر میکردنــد و احتمــال داشــت تــا حمل ـهای را علیــه حکومــت اســامی،
احسـ ِ

جملـه مخالفـان خالفـت ابوبکـر ،سـعد بـن عباده بود کـه از بیعت با وی خـودداری کرد
و به سـوی شـام رفت و با دسـتور عمربن خطاب ،کشـته شـدّ 6.
البته در برخی از نقلها،
 .1بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف.578/1 ،
 .2ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،همان.186/15 ،
 .3شریف رضیّ ،
محمد بن حسین (گردآورنده) ،نهج البالغة ،ص .387
 .4ابن اثیرّ ،
عزالدین ،الکامل في التاریخ.239/2 ،
 .5بالذری ،احمد بن یحیی ،فتوح البلدان ،ص.157
 .6همان ،انساب االشراف.589/1 ،

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

 .4برخـورد خشـونتآمیز حکومـت بـا مخالفـان نیـز ،قابـل ّ
تأمـل بـود .بـه عنـوان نمونـه ،از

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

ترتیــب دهنــد.
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قاتـل او را ّ
اجنـه ّ
معرفـی کردهانـد که پذیرفته نشـده اسـت 1.چنانچه حضرت علی؟ع؟
خالفـت خودخوانـده ،دسـت میزدنـد،
و یـاران انـدک ایشـان بـه اقـدام عملـی علیـه
ِ
ضمـن از میـان رفتـن نزدیکتریـن یـاران آن حضـرت ،خطر انحراف اسلام به دلیل عدم
وجـود افـراد صالـح و تبیینکننـدۀ اسلام نـاب ّ
محمـدی؟لص؟ نیـز دو چنـدان میشـد،

ّ
نوپدید اسلام از آسـیبها در امـان بماند.
دیـن
ِ
ولـی مدیریـت علـی؟ع؟ موجـب شـد تـا ِ
ّ
 -2ادعای رضایت حضرت فاطمه؟اهع؟ از ابوبکر و عمر

مادلونـگ بـه ذکـر روایتـی میپـردازد کـه بـر اسـاس آن ،پـس از آنکـه َ
عمـر و ابوبکـر در اواخر

عمـر حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـه حضـور ایشـان رسـیدند و طلـب بخشـش کردند ،حضـرت از
ایشـان راضی شـد .مادلونگ بر اسـاس این دیدگاه درصدد القای این مطلب اسـت که
ّ
پـس از مدتـی ،حضـرت علـی و حضـرت زهـرا؟امهع؟ از اعتـراض خـود نسـبت بـه خالفت
ابوبکـر ،منصـرف شـدند 2.بـرای تحلیـل و نقـد ایـن دیـدگاه ،بایـد بـه روایـات معـارض نیز
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عنایـت داشـت کـه بررسـی آنهـا ،دو نکتـه را به دسـت میدهد:
ّ
 .1عمـر و ابوبکـر آزارهـای متعـدد جسـمی بـه حضـرت زهـرا؟اهع؟ وارد سـاختند 3و زمینـۀ
انحـراف ّامـت اسلام پـس از رحلـت پیامبـر؟لص؟ را فراهـم کردنـد که نتیجـۀ آن ،محروم
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رهبـری امامـی بـود کـه از سـوی خداونـد بـرای ایـن امـر ،منصـوب شـده
سـاختن مـردم از
ِ
بـود .بـا وجـود ایـن آسـیبها و آزارهـای روحـی و جسـمی ،آیـا امـکان بخشـش عمـر و
ابوبکـر فراهـم بـود؟ کدامیـک از ایـن آسـیبها جبـران شـد تـا عذرخواهـی ایشـان مـورد
قبـول حضـرت زهـرا؟اهع؟ قـرار گیـرد؟ بدیهـی اسـت کـه قبـول عذرخواهـی و اعلام
رضایـت از عمـر و ابوبکـر ،بیانگـر اعلام رضایـت حضـرت زهـرا؟اهع؟ از خالفـت آن دو نفـر
مشـروعیت بخشـیدن بـه ایشـان بـود کـه ایـن امـر بـه هیـچ عنـوان قابـل ّ
ّ
تصـور نیسـت.
و
 .1ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغه.223/17 ،
2. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,52.

 .3حمویی جوینی ،ابراهیم بن ّ
محمد ،فرائد السمطین.۳۵-۳۴/۲ ،

 .2بـر اسـاس تصریـح منابـع معتبـر اهـل ّ
سـنت ،حضـرت زهـرا؟اهع؟ از ابوبکـر ،ناراحـت
و از وی رو یگـردان شـد و ایـن ناراحتـی ادامـه داشـت تـا آنکـه حضـرت از دنیـا رفـت.
در دسـتهای دیگـر از منابـع اهـل ّ
سـنت ،بـر ایـن نکتـه تأ کیـد شـده اسـت کـه حضـرت

1

زهـرا؟اهع؟ وصیـت کـرد کـه شـبانه او را دفـن کننـد تـا ابوبکـر در تشـییع پیکـرش شـرکت
نکنـد.
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ّ
 -3ادعای نمازخواندن ابوبکر به دستور پیامبر؟لص؟

مس ــئلۀ اقام ــۀ نم ــاز ّ
توس ــط ابوبک ــر ب ــه دس ــتور و جانش ــینی پیامب ــر؟لص؟ ای ــن ش ــبهه را
ایج ــاد ک ــرد ک ــه اگ ــر پیامب ــر در روز غدیرخ ــم ،حض ــرت عل ــی؟ع؟ را ب ــه عن ــوان خلیف ــۀ
بع ــد از خ ــود ّ
معرف ــی کردن ــد ،چ ــرا در روزه ــای آخ ــر عم ــر خ ــود و در بس ــتر بیم ــاری،
ابوبک ــر را ب ــه ج ــای خ ــود ب ــرای اقام ــۀ نم ــاز ب ــه مس ــجد فرس ــتادند؟ در حال ــی ک ــه س ــزاوار
ب��وـد ت���ا حض ـ�رت عل���ی؟ع؟ را ب���ه مس���جد بفرستـــند .مادلون ــگ تصری ــح دارد زمان ــی
ک�هــ پیامبـ��ر بیم ـ�ار ب ــود ،اذان دادن ـ�د ،ایشاـــن فرمودندـــ« :بگوییـ��د ابوبکـ��ر بـ��ا م ــردم نم ـ�از
بخوان��دـ ».عایشـ�ه گفتـــ« :وی ناـــزکدل اس���ت و ت���اب نـ�دارد ک���ه ب���ه ج���ای ت���و بایسـ�تد».

حالــی کــه ابوبکــر بــه پیامبــر؟لص؟ اقتــدا کــرد و ســایر مــردم بــه ابوبکــر .مادلونــگ تحلیــل
میکنـ��د کــه از نظ���ر ّ
محمـ�د؟لص؟ امام���ت جماعـ��ت ،دلیل���ی بـ�رای خالف���ت نبـ�ود .بـ�رای
ّ
او فرقـ��ی نمیک ـ�رد کـ��ه ابوبکـ��ر آن را انج ـ�ام دهـ��د یـ��ا عمرـــ ،و چ ـ�ون ابوبکـ��ر تعلـ��ل ورزی ـ�د،
پیامب���ر ب ـ�ه ط ــور غیرمنتظ��رـهای جام�هــاش را گرف ـ�ت و وی را در جای ـ�ی ک ـ�ه بوـــد ،نگ ــه
 .1بخاریّ ،
محمد بن إسماعیل ،صحیح البخاري.1126/3 ،
 .2ابنحجـر عسـقالنی ،احمـد بـن علـی ،فتـح البـاري378/7 ،؛ ابنحجـر بیـان میکنـد کـه ایـن
مطلـب از طـرق متعـدد نقـل شـده اسـت ،امـا پـس از نقـل ایـن مطلـب ،آن را توجیـه میکنـد.

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

کم ــک حض ــرت عل ــی؟ع؟ و اب ــن ّ
عب ــاس ب ــه مس ــجد رف ــت و در نم ــاز حاض ــر ش ــد در

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

پیامبــر؟لص؟ گفــت« :بـ�ه عمـ�ر بگوییـ�د نمــاز بخوانــد» و هنگامـ�ی کـ�ه عمـ�ر گفــت« :مـ�ن
در حضــور ابوبکـ�ر از او پیـ�ش نمیافتــم» ابوبکـ�ر بـ�ه نمــاز ایســتادّ .
البتــه پیامبــر؟لص؟ بــا
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داشـ��ت و از همانجـ��ا کـ��ه ابوبکـ��ر قرائـ��ت نک ــرده ب ــود ،قرائـ��ت ک ــرد.

1

ّ
تأملـی در گزارشهـای مشـابه و معـارض ،بیانگـر آن اسـت کـه بخـش ّاول تحلیـل
مادلونـگ مبنـی بـر آنکـه امامـت نمـاز جماعـت ،دلیلـی بـرای خالفـت نبـود ،بـر اسـاس
ّ
روایـات متعـدد تاریخـی ،مـورد تأییـد اسـت؛ بـه عنـوان نمونـه ،پیامبر؟لص؟ فـردی نابینا
2
بـه نـام ابن ّاممکتـوم را سـیزده مرتبـه بـه جای خود در نماز و مسـائل مهم ،منصوب کرد.
ّ
علاوه بـر ضعفهـای متعـدد سـندی در گونههـای مختلـف روایـات مرتبـط بـا دسـتور
پیامبـر؟لص؟ بـه ابوبکـر بـرای اقامـۀ نمـاز جماعـت _ 3ماننـد وجـود راویانـی کـه ّ
توسـط
عالمـان اهـل ّ
سـنت ،مـورد جرح قـرار گرفتهاند ،مثل ابنشـهاب ُز ْهـری _  4تناقضهایی

در محتـوای آنهـا وجـود دارد کـه چنـد سـؤال اساسـی را مطـرح میسـازد:
 .1چـرا پیامبـر؟لص؟ خطـاب بـه زنـان حاضـر در جلسـۀ مذکـور فرمودنـد کـه شـما نیـز
ماننـد دوسـتداران یوسـف بـه دنبـال خواسـتههای خودتـان و خیانـت هسـتید!؟ 5آیـا
پیامبـر؟لص؟ در نظـر داشـت تـا شـخص دیگری را برای اقامۀ نمـاز جماعت ّ
معرفی کند
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و اصـرار عایشـه مبنـی بـر ّ
معرفـی پـدر خـود ،موجـب ناراحتـی آن حضـرت شـد؟
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 .2چـرا پیامبـر؟لص؟ بـا آن حـال نامسـاعد و در حالـی کـه حضـرت علـی؟ع؟ و ابـن
ّ
عبـاس ،زیـر بغلهـای ایشـان را گرفتـه و پاهـای مبارکـش روی زمیـن کشـیده میشـد ،به
محـراب آمـد و بـا کنـار زدن ابوبکـر ،بـا مـردم نمـاز خوانـد؟

6

 .3آیـا امـکان دارد کـه در یـک نمـاز جماعـت ،دو امـام جماعـت وجـود داشـته باشـد تـا
ابوبکـر بـه پیامبـر؟لص؟ و سـایر مـردم بـه ابوبکـر اقتـدا کننـد؟
1. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate,24.

 .2ابن حجر عسقالنی ،االصابة في تمییز الصحابة.495/4 ،
 .3طبری آملیّ ،
محمد بن جریر بن رستم ،المسترشد في إمامة علی بن أبي طالب.147/7 ،
 .4ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب.228/42 ،
 .5ابن حنبل ،احمد بن ّ
محمد ،مسند.69/40 ،
 .6همان.68/40 ،

 .4مگـر رسـول اکـرم دسـتور همراهـی تمامـی صحابـه ،از جملـه عمـر و ابوبکـر ،را با سـپاه
اسـامه نـداده 1و ّ
متمردیـن از آن را لعنـت نکـرده بودنـد؟ 2پـس در حالی که لشـکر ،خارج
از مدینـه در حالـت آمادهبـاش بـود ،عمـر و ابوبکـر در مدینـه چـه میکردنـد؟
ّ
تأمـل در سـند و محتـوای روایـات مرتبـط بـا ایـن حادثـه ،بیانگر وجود جریانـی به رهبری
عایشـه اسـت کـه بـه اختصـاص فضیلتهای خودسـاخته به ابوبکـرمیپردازد.
ّ
 -4ادعای بستن تمام دربهای مسجد به غیر از درب خانۀ ابوبکر

مادلونـگ روایـت بسـتن تمـام دربهـای مشـرف بـه مسـجد مدینـه بـه غیـر از درب خانۀ
ابوبکـر را از عایشـه نقـل میکنـد و در ادامـه ،نتیجـه میگیـرد کـه پیـام پیامبـر؟لص؟ آن
بـود کـه ایشـان تمایـل داشـت تـا ابوبکـر ،جانشـین ایشـان شـود 3.در ایـن بـاره ،دو دسـته
ّ
از گزارشهـای مشـابه و معـارض وجـود دارد :قریـب بـه اتفـاق علمـای شـیعه 4و برخـی
ّ
از اهـل ّ
سـنت 5قائلانـد کـه پیامبـر؟لص؟ مکلـف شـد تـا دسـتور دهـد تمامـی دربهای
خانههـای اصحـاب و خویشـاوندانش کـه بـه مسـجد پیامبـر در مدینـه بـاز میشـد ،بـه

حیـات پیامبـر؟لص؟ ،بـرای رعایـت حـال حضـرت زهـرا؟لص؟ و آسـان بـودن مالقـات
 .1ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،فتح الباري.115/8 ،
 .2شهرستانیّ ،
محمد بن عبدالکریم ،الملل و النحل.30/1 ،
3. Madelung, Wilfered, The succession to Muhammad, a studty of the early Caliphate, 25.

 .4مانند :طبرسی ،احمد بن علی ،اإلحتجاج علی أهل اللجاج.128/1 ،
 .5مانند :خطیب بغدادی ،احمد بن علی ،تاریخ بغداد.214/7 ،
 .6بیهقی ،ابوبکر ،سنن الکبری.620/2 ،

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

در توجیـه تعـارض ایـن گـزارش بـا گـزارش معـروف (بسـته شـدن تمامـی دربهـا بـه غیـر
از درب خانـۀ حضـرت علـی؟ع؟) ،برخـی از اهـل ّ
سـنت بیـان داشـتهاند کـه در زمـان

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

غیـر از درب خانـۀ حضـرت علـی؟ع؟ بسـته شـوند .در مقابـل ،در برخـی از منابـع اهـل
ّ
سـنت ،روایتـی از عایشـه نقـل شـده کـه بـر اسـاس آن ،بـه دسـتور پیامبـر؟لص؟ تمامـی
ّ
6
دربهایـی کـه بـه مسـجد باز میشـدند بـه غیر از درب متعلق به ابوبکر ،مسـدود شـد.
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ّ
ایشـان بـا پـدر خـود ،ایـن بـاب بـاز بـودّ ،امـا بعـد از وفـات پیامبـر؟لص؟ ،این علـت از بین
رفـت و احتیـاج شـد کـه بـاب ابوبکـر بـاز شـود ،زیـرا بـه عنـوان خلیفـه میخواسـت بـه
مسـجد آمـده و بـا مـردم نمـاز بخوانـد.

1

ّ
بـرای فهـم ایـن گـزارش و ّ
تأمـل در گزارشهـای مشـابه و معـارض ،دقـت در سـه نکتـه،
رهگشاسـت:
ّ
 .1علـت دسـتور پیامبـر؟لص؟ بـه بسـتن تمامـی دربهـا بـه غیـر از درب خانـۀ حضـرت
علـی؟ع؟ ،مالقـات حضـرت زهـرا؟اهع؟ بـا پیامبـر نبـود بلکـه بـه دلیـل طهـارت باطن اهل
بیـت؟مهع؟ بـود کـه خداونـد متعـال در قـرآن 2بـه آن تأ کید کرده اسـت 3.بـه تصریح برخی
از علمـای اهـل ّ
سـنت ،پیامبـر بـه منظـور حفـظ مسـجد از ناپاکـی و آلودگیهـای سـایر
افـراد ،دسـتور بسـتن دربهـای ایشـان را صـادر فرمـود.

4

 .2گــزارش ســد ابــواب بــه غیــر از بــاب حضــرت علــی؟ع؟ ،یکــی از فضیلتهــای
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انحصــاری بــرای آن حضــرت بــه شــمار میآمــد کــه موجبــات حســادت ســایر افــراد را
فراهــم مــیآورد؛ چنانکــه عمــر بــن خطــاب بــه ایــن امــر تصریــح دارد.

5
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 .3برخــی معتقدنــد گــزارش ســد ابــواب دربــارۀ ابوبکــر ،از مجعــوالت «بکریــه» اســت؛ زیــرا
ب ــه اعتق ــاد آنه ــا ،بکری ــه از اتب ــاع ابوبک ــر و هم ــان کس ــانیاند ک ــه در مقاب ــل گزارشهای ــی
ک ــه ش ــیعیان درب ــارۀ عل ــی؟ع؟ روای ــت میکردن ــد ،گزارشهای ــی (در فض ــل دیگ ــران)
ســاختند.

6

 .1ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة.379/7 ،
 .2احزاب.33 :
ّ
محب الدین طبری ،احمد بن عبداهلل ،ذخائر العقبی في مناقب ذوي القربي ،ص.95
.3
 .4ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،همان.379/7 ،
 .5حاکم نیشابوریّ ،
محمد بن عبداهلل ،مستدرک عن الصحیحین.126/3 ،
 .6ابن أبی الحدید ،عبدالحمید بن هبة اهلل ،شرح نهج البالغة.49/11 ،

 -4-3-4استفاده از عقل و دانشهای بشری

از مـوارد الزم جهـت دسـتیابی بـه مقصـود صحیـح از متـن گـزارش ،بهرهگیـری از عقـل
و دانشهـای بشـری _ شـاخههای مرتبـط از علـوم انسـانی و تجربـی _ اسـت .بـر اسـاس
ت عمـر بشـر و امکانـات ّ
مـادی ،تنهـا به آن دسـته از گزارههای علمـی پرداخته
محدودیـ 
میشـود کـه ارتبـاط آنهـا بـا محتـوای حدیـث مورد فهـم ،ارتباطـی عقالنی و ّ
حتـی تجربه
شـده باشـد و بایـد از هرگونـه ارتباطهـای تصادفـی و همچنیـن احتمالهـای دور از
ذهـن ،اجتنـاب کـرد 1.برجسـتهترین نقطـۀ ّقـوت روش مادلونـگ در عنایـت بـه عقـل و
دانشهـای بشـری بـه منظـور فهـم و نقـد روایـات مرتبـط بـا امامـت حضـرت علـی؟ع؟،
اسـتفاده از علـم تاریـخ در فهـم بهتـر روایـات مربوطـه و مسـائل مرتبـط بـا امامـت آن
حضرت اسـت که شـاهد این ّادعا نیز اسـتفادۀ ایشـان از منابع معتبر تاریخی از فریقین
ماننـد تار یـخ یعقوبـی ،تار یـخ مسـعودی ،تار یـخ االمم و الملـوک طبری ،تار یـخ بغدادی،
سـیره ابـن هشـام و الکامـل فـي التار یـخ از ابـن اثیـر اسـت .نقطـه ضعـف مشـهودی در
روش مادلونـگ در عنایـت بـه عقـل و دانـش هـای بشـری مشـاهده نشـد.
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نتیجه گیری

نظـر نگارنـده میتـوان بـرای فهـم گـزارش و ارائـۀ معیـار جهت سـنجش روش فهم گزارش
خاورشناسـان ،فراینـدی مشـتمل بـر سـه مرحلـۀ «دسـتیابی بـه گـزارش صحیـح»« ،فهـم
متـن گـزارش» و «فهـم مقصـود گـزارش» در نظـر گرفـت.

بررســـی روش مادلونـــگ در فهـــم گزارشهـــا بـــر اســـاس کتـــاب «جانش ــینی ّ
محم ــد،
مطالعــهای در م ــورد خالف ــت نخس ــتین» بیانگ ــر وج ــود نق ــاط ّقوت ــی چ ــون عنای ــت ب ــه
 .1مسعودی ،عبدالهادی ،روش فهم حدیث ،ص.173-170

گزارشهای پيرامون جانشينی پيامبر؟لص؟

مباحـث مرتبـط بـا آمـوزۀ امامـت ،بررسـی و نقـد روش آنهـا در فهـم گزارشهـا اسـت .بـه

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

برآیند مباحث مطرح شده در این پژوهش را میتوان در سه نکته بیان داشت:
از جملـه رویکردهـای قابـل ّ
توجـه در واکاوی پژوهشهـای خاورشناسـان ،بـه ویـژه در

نق ــش گرای ــش مذهب ــی راوی در نق ــل روای ــت از او ،رد ّ
توه ــم برخ ــی از خاورشناس ــان در
جعل ــی ب ــودن روای ــات ،رد پندارهه ــای موه ــوم و ریشــهیابی روای ــات مرتب ــط ب ــر اس ــاس
قرای ــن ،در روش وی اس ــت.
میتـوان بـه عـدم ارجـاع دقیـق بـه منابع در برخـی از مـوارد ،تکمیل نبودن گسـترۀ منابع،
عـدم عنایـت بـه مفـردات و ترکیبـات حدیـث غدیـر ،عـدم ّتوجـه کامـل بـه روایـات
تفسـیری در ذیـل آیـات مرتبـط ،اعلام اشـتباه دربـارۀ سـبب صـدور حدیـث غدیرخـم
ّ
و ّادعاهـای اشـتباه بـر اثـر عـدم دقـت در اسـباب صـدور گـزارش (مانند ّادعـای رضایت
حضرت فاطمه؟اهع؟ از ابوبکر و عمر) ،به عنوان برخی از نقاط ضعف روش وی ،اشـاره
کرد.
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فهرست منابع

کتب
قرآن کریم.

شریف رضیّ ،
محمد بن حسین ،نهج البالغة ،تحقیق صبحی صالح ،قم ،هجرت 1414 ،ق.

آلوسـی ،سـید محمود ،روح المعاني في تفسـیر القرآن العظیم ،تحقیق علي عبدالباري عطیة،
دارالکتب العلمیة ،بیروت 1415 ،ق.
ابـن أبـی الحدیـد ،عبدالحمیـد بـن هبـة اهلل ،شـرح نهـج البالغـه ،تحقیـق محمـد ابوالفضـل
ابراهیـم ،مکتبـة آیـت اهلل المرعشـي النجفـي ،قـم 1404 ،ق.
محمـد بـن ّ
ابـن ابـی شـهبهّ ،
محمـد ،الوسـیط في علـوم و مصطلـح الحدیـث ،دارالفکـر العربي،
قاهره.

ابـن أبـی شـیبة الکوفـي ،عبـداهلل بن ّ
محمـد ،الکتاب المصنف فـي األحادیـث و اآلثار ،تحقیق
کمـال یوسـف الحوت ،مکتبة الرشـد ،ریـاض 1409 ،ق.
ابن اثیرّ ،
عزالدین ،الکامل في التاریخ ،دار صادر ،بیروت 1385 ،ق.
ابن حجر عسقالنی ،احمد بن علی ،تهذیب التهذیب ،دار صادر ،بیروت 1325 ،ق.
 ،-----------االصابـة فـي تمییـز الصحابـة ،تحقیـق علـی ّمحمـد معـوض و عـادل احمد
عبدالموجـود ،دارالکتـب العلمیة/منشـورات ّ
محمدعلـی بیضون ،بیـروت 1415 ،ق.

اب ــن حنب ــل ،احم ــد ب ــن ّ
محم ــد ،مس ــند ،تحقی ــق ع ــادل مرش ــد و دیگ ــران ،مؤسس ــة الرس ــالة،
 1421ق.
اب�ن س�عد ،ابوعب�داهلل ّ
محم�د ،الطبقـات الکبـری ،تحقیـق احسـان ّ
عبـاس ،دار صـادر ،بیروت،
 1968م.
ابـن صلاح ،عثمـان بـن عبدالرحمـان ،علـوم الحدیـث ،تحقیـق نورالدیـن عتـر ،دارالفکـر
المعاصـر ،بیـروت 1421 ،ق.
ابن عساکر ،ابوالقاسم علی بن حسن ،تاریخ مدینة دمشق ،دارالفکر ،بیروت 1415 ،ق.
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 1996م.

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

 ،-----------فتـح البـاري شـرح صحیـح البخـاري ،تصحی�ح محـب الدیـن الخطیب،دار المعرفـة ،بیـروت 1379 ،ق.
عبـاس و بکـر ّ
ابـن حمـدون ،تذکـرة الحمدونیـة ،تحقیـق إحسـان ّ
عبـاس ،دار صـادر ،بیـروت،
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ابن قتیبه دینوری ،عبداهلل بن مسلم ،االمامة و السیاسة ،داراالضواء ،بیروت 1410 ،ق.
محمـد زهـری ّ
 ،-----------تأو یـل مختلـف الحدیـث ،تحقیـق ّالنجـار ،دارالجیـل،
بیـروت 1393 ،ق.
ابن کثیر ،اسماعیل بن عمر ،البدایة و النهایة ،چاپ هفتم :مکتبة المعارف ،بیروت 1408 ،ق.
اربلـی ،علـی بـن عیسـی ،کشـف الغمـة فـي معرفـة األئمـة ،تحقیـق هاشمرسـولی محال تـی ،بنی
هاشـمی ،تبریـز 1381 ،ق.
بخـاریّ ،
محمـد بـن إسـماعیل ،صحیـح البخـاري ،تحقیـق مصطفـی دیـب البغا ،چاپ س ّـوم:
دار ابـن کثیـر ،بیـروت 1407 ،ق.
ّ
برقـی ،احمـد بـن ّ
محمـد ،المحاسـن ،تصحیـح جلال الدیـن محـدث ،چـاپ ّدوم :دارالکتـب
اإلسلامیة ،قـم 1371 ،ق.
بالذری ،احمد بن یحیی ،انساب االشراف ،دارالفکر ،بیروت 1417 ،ق.
 ،-----------فتوح البلدان ،دارالمکتبة الهالل ،بیروت 1988 ،م.بیهقـی ،ابوبکـر ،دال ئـل النبـوة و معرفـة احـوال صحـاب الشـریعة ،تحقیـق عبدالمعطـي امیـن
قلعجـي ،دارالکتـب العلمیـة ،بیـروت 1405 ،ق.
 ،-----------سـنن الکبـری ،تحقیـق ّمحمـد عبدالقـادر عطـا ،چـاپ س ّـوم :دارالکتـب
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العلمیـة ،بیـروت 1424 ،ق.
ّ
محمـد بـن عبـداهلل ،مسـتدرک عـن الصحیحیـن ،تحقیـق مصطفـی
حاکـم نیشـابوری،
ّ
عبدالقـادر عطـا ،چـاپ دوم :دارکتـب العلمیـة ،بیـروت 1422 ،ق.
حلی ،حسن بن یوسف ،األلفین ،چاپ دوم :هجرت ،قم 1409 ،ق.
محمد ،فرائد السـمطین ،تحقیـق ّ
حموی�ی جوینـی ،ابراهیـم بـن ّ
محمدباقر محمودی ،مؤسسـه
محمودی ،بیـروت 1398 ،ق.
حمیـری ،عبـداهلل بـن جعفـر ،قـرب اإلسـناد ،تحقیـق مؤسسـة آل البیـت؟مهع؟ ،مؤسسـة آل
البیـت؟مهع؟ ،قـم 1413 ،ق.
خطیـب بغـدادی ،احمـد بن علـی ،تاریخ بغداد ،تحقیق مصطفی عبدالقـادر عطا ،دارالکتب
العلمیة ،بیروت 1417 ،ق.
 ،-----------تقیید العلم ،داراحیاء السنة النبویة 1395 ،ق.رازی ،ابـن أبیحاتـم ،الجـرح و التعدیـل ،طبعـة مجلـس دائـرة المعـارف العثمانیـة /دار إحیـاء
التـراث العربـي ،هند/بیـروت.

رشید رضاّ ،
محمد ،تفسیر المنار ،الهیئة المصریة العامة للکتاب ،قاهره 1990 ،ق.
سیسـتانی ،سـیدعلی ،الرافـد فـي علم االصول ،تحقیق سـیدمنیر سـیدعدنان ،مکتبـة آیت اهلل
سیسـتانی ،قم 1414 ،ق.
سـیوطی ،عبدالرحمـان بـن ابیبکـر ،تدر یـب الـراوي في شـرح تقر یـب النواوي ،تحقیـق ابوقتیبة
نظـر ّ
محمـد فاریابـي ،دار طیبة.
 ،-----------تاریخ الخلفا ،تحقیق ابراهیم صالح ،دار صادر ،بیروت 1417 ،ق.شـاطبی ،ابواسـحاق ،الموافقـات فـي اصـول الفقـة ،تحقیـق عبـداهلل دراز ،دارالکتـب العلمیـة،
بیـروت 1425 ،ق.
محمـد بـن عبدالکریـم ،الملـل و النحـل ،تحقیـق ّ
شهرسـتانیّ ،
محمـد بـدران ،چـاپ س ّـوم:
الشـریف الرضـي ،قـم 1364 ،ش.
شـهید ثانـی ،زیـن الدیـن بـن علـی ،معالـم الدیـن و ملاذ المجتهدین ،انتشـارات اسلامی ،قم،
 1364ش.
صدوقّ ،
محمد بن علی ،األمالي ،چاپ ششم :کتابچی ،تهران 1376،ش.
 ،-----------عیـون أخبـار الرضـا؟ع؟ ،تحقیـق مهـدی الجـوردی ،نشـرجهان ،تهـران، 1378ق.
 ،------------مـن الیحضـره الفقیـه ،تحقیـق علـی اکبـر غفـاری ،چـاپ ّدوم :دفتـر

طبرانـی ،سـلیمان بـن احمـد ،المعجـم الکبیـر ،تحقیـق حمـدی عبدالمجیـد ،مکتبـة ابـن
تیمیـة ،قاهـره.
طبرسـی ،احمـد بـن علـی ،اإلحتجـاج علـی أهـل اللجـاج ،تحقیـق ّ
محمدباقـر خرسـان ،نشـر
مرتضـی ،مشـهد 1403 ،ق.

طبرسـی ،علـی بـن حسـن ،مشـکاة األنـوار فـي غـرر األخبـار ،چـاپ ّدوم :المکتبـة الحیدر یـة،
نجـف 1385 ،ق.
طبری آملیّ ،
محمد بن جریر بن رسـتم ،المسترشـد في إمامة علي بن أبي طالب؟ع؟ ،تحقیق
احمد محمودی ،کوشانپور ،قم 1415 ،ق.
عاملی ،جعفر مرتضی ،الصحیح من سیرة النبي األعظم ،دار الحدیث ،قم ۱۴۲۶ ،ق.
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اسلامی جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1417 ،ق.

ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

انتشـارات اسلامی وابسـته بـه جامعـۀ مدرسـین حـوزۀ علمیـۀ قـم ،قـم 1413 ،ق.
سـید ّ
طباطبایـیّ ،
محمـد حسـین ،المیـزان فـي تفسـیر القـرآن ،چـاپ پنجـم :دفتـر انتشـارات
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عتر ،نورالدین ،منهج النقد في علوم الحدیث ،چاپ ّ
سوم :دارالفکر ،دمشق 1418 ،ق.
علـم الهـدی ،سـید مرتضـی ،الشـافي فـي اإلمامـة ،تحقیـق سـیدعبد الزهـراء حسـینی ،چـاپ
دوم :مؤسسـة الصـادق؟ع؟ ،تهـران 1410 ،ق.
محمـد ،سـر العالمیـن و کشـف مـا فـي الدار یـن ،تحقیـق ّ
محمـد بـن ّ
غزالـیّ ،
محمـد حسـن
إسـماعیل و أحمـد فریـد المز یـدي ،دار الکتـب العلمیـة ،بیـروت 1424 ،ق.
فالتـة ،عمـر بـن حسـن عثمـان ،الوضع فـي الحدیث ،موسسـة مناهـل العرفان/مکتبـة الغزالی،
بیروت/دمشـق 1401 ،ق.
محمـد بـن عمـر ،إختیـار معرفـة الرجـال ،تصحیـح ّ
کشـیّ ،
محمـد بـن حسـن طوسـی ،تحقیـق
حسـن مصطفـویّ ،
مؤسسـۀ نشـر دانشـگاه فردوسـی ،مشـهد 1409 ،ق.

محمـد بـن یعقـوب ،الکافـي ،تصحیـح علـی اکبـر غفـاری و ّ
کلینـیّ ،
محمـد آخونـدی ،چـاپ
چهـارم :دارالکتـب اإلسلامیة ،تهـران 1407 ،ق.
ّ
مامقانـی ،عبـداهلل ،مقبـاس الهدایـة فـي علـم الدرایـة ،تحقیـق محمدرضـا مامقانـی ،دلیـل مـا،
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قـم 1428 ،ق.
ّ
محـب الدیـن طبـری ،احمـد بـن عبـداهلل ،ذخائـر العقبـی فـي مناقـب ذوي القر بـي ،تصحیـح
سـامی غریـزی ،الکتـاب االسلامي ،قـم 1376 ،ش.
ّ
ّ
محقـق حلـی ،جعفـر بـن حسـن ،المسـلک فـي أصـول الدیـن ،تحقیـق رضـا اسـتادی  ،آسـتان
قـدس رضـوی ،مشـهد 1421 ،ق.
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مسـعودی ،عبدالهـادی ،روش فهـم حدیـث ،انتشـارات سـمت و دانشـکده علـوم حدیـث،
تهـران 1389 ،ش.
ّ
مفیـدّ ،
محمـد بـن محمـد ،اإلرشـاد فـي معرفـة حجـج اهلل علـی العبـاد ،کنگـرۀ شـیخ مفیـد ،قم،
 1413ق.

موسـوی زنجانـی ،سـیدابراهیم ،عقائـد اإلمامیـة اإلثنـی عشـریة ،چاپ سـوم :مؤسسـة األعلمي،
بیـروت 1413 ،ق.
میردامادّ ،
محمدباقر ،الرواشح السماویة ،دارالحدیث ،قم 1380 ،ش.
نصـر بـن مزاحـم ،ابوالفضـل ،وقعـة صفیـن ،تحقیـق عبدالسلام محمـد هـارون ،چـاپ دوم:
مکتبةآیـةاهلل المرعشـي النجفـي ،قـم 1404 ،ق.
هاللی ،سلیم بن قیس ،کتاب سلیم ،تصحیح ّ
محمد انصاری زنجانی ،الهادي ،قم 1405 ،ق.
هیثمـی ،علـی بـن أبیبکـر ،مجمـع الزوائـد و منبـع الفوائـد ،تحقیـق حسـام الدیـن القدسـي،
مکتبـة القدسـي ،قاهـره 1414 ،ق.

نشریات

امیــریّ ،
محمدمقــداد« ،غدیرخــم در آثــار پژوهشــی انگلیســی ز بــان غــرب» ،فصلنامــۀ امامــت
پژوهــی ،شــمارۀ 1390 ،3ش.

یه ــای پژوهش ــی
شه ــا و ویژگ 
بهش ــتی مه ــر ،احم ــد و تق ــی زاده داوری ،محم ــود« ،بررس ــی رو 
شهــای کالمــی_ فلســفی ،شــمارۀ
ویلفــرد مادلونــگ در مطالعــات شــیعی» ،فصلنامــۀ پژوه 
 1393 ،60ش.
فرزن ــد وح ــی ،جم ــال و ش ــهروزیّ ،
محمدجعف ــر« ،اس ــباب ورود حدی ــث در کاف ــی» ،فصلنام ــۀ
س ــفینه ،ش ــمارۀ  1387 ،19ش.
مع ــارف ،مجی ــد« ،خان ــوادۀ حدی ــث و نق ــش آن در فق ــه الحدی ــث» ،فصلنام ــۀ پژوه ــش دین ــی،
ش ــمارۀ  1383 ،8ش.
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ّ
واک ــاوی نقادانــۀ روش مادلــ ــونگ در فهــ ـــم

منهج مادلونغ في فهم التقارير الموجودة عن خليفة النبي ؟لص؟
دراسة نقدية على أساس كتاب «خليفة محمد [؟لص؟] ،دراسة في
تعيينالخليفة ّ
1
األول»

مهیار خاني مقدم

2

الملخص:
هذه المقالة دراسة نقدية لمنهج مادلونغ في فهم التقارير عن خليفة النبي؟لص؟ ،مع
االعتماد على المنهج الوصفي _ التحليلي.
ّ
تبيــن نتائــج الكاتــب _ مــع وجــود بعــض القواســم المشــتركة مــع منهــج مادلونــغ ،نحــو:
االهتمــام بــدور االتجــاه المذهبــي لــدى الــراوي في نقل الرواية ،مناقشــة بعض المستشــرقين
فــي القــول بوضــع بعــض الروايــات ،ورد الــرؤى الواهمــة فــي أصــول بعــض الروايــات المرتبطــة
ببعــض القرائــن _ وجــود بعــض األخطــاء ،نحــو :عــدم اإلرجــاع الصحيــح إلــى جملــة مــن
المصــادر ،عــدم مراجعــة الكثيــر مــن المصــادر ،عــدم االهتمــام بالكثيــر مــن مفــردات وجمــل
حديــث الغديــر ،األخطــاء فــي ســبب صــدور حديــث غديــر خــم ،والدعــاوى الخاطئــة فــي
أســباب صــدور التقاريــر ،وغيرهــا مــن األخطــاء التــي تالحــظ علــى منهجــه التــي توجــب عــرض
آراء خاطئــة حــول تعييــن خليفــة النبـي؟لص؟ .
الكلمات األساسية :المستشرقون ،مادلونغ ،خليفة النبي؟لص؟ ،اإلمامة.
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A critical investigation of Madelung’s Method in
understanding the accounts about the successor
of the holy prophet (pbhm) based on “succession
of Mohammad: a study on the first Caliphate”1
Mahyar Khani Moghaddam2

Abstract
The researcher adopts a descriptive-analytical approach
towards Madelung’s method in understanding accounts
related to the successor of holy prophet of Islam. The
results obtained by the researcher show that although there
are some strengths and multiple flaws found in Madelung’s
approach. The strength are paying attention to religious
affiliation of the narrator, dispelling the myth of some
orientalists regarding the falsehood of narrations, rejecting
the false premises and establishing the root of related
hadiths based on evidence. However, there are some flaws
present in Madelung’s method such as: failing to have exact
reference to sources in some hadiths, incomprehensiveness
of sources, failing to pay attention to singularities and
combinations of Ghadir Hadith, misinterpreting the cause of
Ghadir Hadith and false line of reasoning resulting from lack
of proper attention to the causes of an account. These flaws
all result in expressing unjustified, wrong and confusing
deductions about the successor of holy prophet.
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