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  *زاده محمدحسن الهي

  چكيده
اثر متفكر و مورخ تونسي دكتـر              ِّ االسالم المبك ر يف ةياسو الس ينالد ةيجدل ةالفتن كتاب

و شـد  بـه عربـي ترجمـه     1991جهاني اسـت كـه در دسـامبر     هشام جعيط از آثار
بخـش     كـه در پـنج   ،در اين كتـاب . دكرچاپ  آن راانتشارات دارالطليعه در بيروت 

ســال پــس از رحلــت  30كــه  اي تنظــيم شــده اســت، رويــدادهاي مهــم تــاريخي
هـاي    مطرح شده و با محوريـت رويـدادهاي سـال    هوقوع پيوسته ب) ص(  مكرم  نبي

. اسـت  شـده و تحليـل   بررسي) ع( پاياني خالفت عثمان و دوران خالفت امام علي
هاي   وحدت ديني، بناي دولت اسالمي و جهاد، فتوحات و امپراتوري اسالمي، جنگ

   اصطالح فتنه پنج. شود  و نهروان از مباحث اساسي كتاب محسوب مي ،جمل، صفين
 ةي كه، بـه نظـر نويسـند   اندور ؛شود  خالفت راشدين را شامل مي انسال پاياني دور

احـزاب   گيري شكلنهايت به  دركتاب، تركيبي از نزاع داخلي و نزاع ديني است كه 
له و ئود اهميت ايـن مسـ  با وج. شد منجر )ص( و گسست اجتماعي در امت پيامبر

در اين خصوص تـأليف نشـده اسـت نويسـنده      اي كه تاكنون اثر تاريخي جدي  اين
 ،در ايـن مقالـه  . نگري اثـري تـاريخي بنگـارد     و ژرف ،با دقت، وسواس كردهتالش 

  .ايم  به تحليل بيروني و دروني و نقد و ارزيابي آن پرداخته ،ضمن معرفي شكلي اثر
 .قاريان، معاويه، علي، ديانت، سياستفتنه،  :ها كليدواژه

  
  مقدمه. 1

اي از لحـاظ    كننـده  هاي مهـم و تعيـين    هجري قمري در تاريخ اسالم سال 30 ةهاي ده  سال
تراكم رويدادهاي سياسي و فكري در اين دهه . شود  و اعتقادي محسوب مي ،فكري ،سياسي

                                                                                                 

  mhelahizadeh@birjand.ac.irادبيات و علوم انساني، دانشگاه بيرجند  ةدانشيار گروه تاريخ، دانشكد *
  5/5/1394: ، تاريخ پذيرش8/2/1394: تاريخ دريافت
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. گران بوده اسـت  و پژوهشها، كانون توجه مورخان   به قدري است كه پس از گذشت قرن
و جمـل، صـفين،   ( اسالمي، بروز سـه جنـگ داخلـي    ةشدن دو خليفه و حاكم جامع  كشته

هاي بـارز ايـن     از ويژگي ،نظير خوارج ،هاي مختلف فكري  و پيدايش فرق و گروه ،)نهروان
 ،ديـد  ةبسـته بـه خاسـتگاه فكـري و زاويـ      ،گـران تـاريخ   مورخـان و پـژوهش  . دهه اسـت 

 تحليـل  وبررسـي   بـه  كتاب اين در جعيط هشام. اند  متفاوتي به اين دهه داشتهرويكردهاي 
  .دهه پرداخته است ينا گري در از جنبة فتنه و فتنه يو فكر اجتماعي، سياسي، رويدادهاي

  
  لفؤمعرفي كلي و تحليل بيروني اثر و م. 2

اثر متفكر و مورخ تونسي، دكتر  ،نخستين اسالمي ةجدال دين و سياست در دور ،هفتن كتاب
استاد عرفان  ،است كه خليل احمد خليل به زبان فرانسه )ق 1354 /ش 1314( هشام جعيط

بـه        ِّـ  المبك ر   االسـالم  في السياسة و الدين جدلية الفتنةبا عنوان آن را  ،دانشگاه لبنان ةو فلسف
انتشـارات دارالطليعـه در    1991بـار در دسـامبر     و براي اولين كرده استزبان عربي ترجمه 

 2000اسـاس چـاپ چهـارم در مـارس      نقد و بررسي حاضر، بـر . دكرچاپ  آن رابيروت 
ها تنظيم شده كه   و پيوست ،بخش   اين كتاب در قالب يك مقدمه، پنج. صورت گرفته است

شـامل   ،اردنام د» عصر پيدايش اسالم«كه  ،بخش نخست كتاب. شود  صفحه مي 335 شامل
. استو جهاد، فتوحات و امپراتوري اسالمي  ،سه مبحث وحدت ديني، بناي دولت اسالمي

نام دارد كه ذيل سه عنوان اصلي تحـوالت،  » فتنه در قالب بحران و بروز جنگ«بخش دوم 
نام دارد و شامل » پرهيجان، دوران جنگ ةفتن«بخش سوم . ده استشو جنگ تنظيم  ،بحران

ـ  و اتحـاد سـه  ) ع( گذاري، علي تاريخي و تاريخسه قسمت بررسي  و نبردگـاه   ،جمـل  ةگان
بـا دو مبحـث   » انديشـي  خـط سـازش و خـط دگـم    «عنـوان   بابخش چهارم . استصفين 
گري و نهروان و كشتار خوارج بـه بيـان     آوردن به حكميت و پيدايش جريان خارجي   روي

نـام  » كشمكش بر سر قـدرت «بخش پاياني . پردازد  مي) ع( قسمتي از دوران حكومت علي
و ) ع( نفـوذ معاويـه، محـدوديت مجـال نفـوذ علـي       ةدارد و ذيل سه مبحث افزايش دايـر 

عنـوان اضـافات در    بادر پايان كتاب بحثي . يابي معاويه به حكومت مرتب شده است دست
ترتيب شامل منـابع و    بهنامه است كه  مطالب كتاببخش  پايان. قالب شش صفحه آمده است

  .شود مي) التينـ  عربي( ها شپژوه
 انشدن مناسبات دين و سياسـت در دور   اصلي كتاب چرايي و چگونگي بحراني ةلئمس

) هجـري  40- 35( خالفت راشدين انسال پاياني دور   منظور از فتنه حوادث پنج. فتنه است
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عراقـي،  از نظـر نويسـنده، قاريـان    . شد) ص( امت پيامبر ةاست كه منجر به افتراق و تجزي
در اين ديـدگاه،  . آيند  حساب ميه سه عامل و بازيگر اصلي دوران فتنه ب) ع( و علي ،معاويه

هـاي مختلـف     آن در برداشـت  ةكه ريشـ  شود تلقي ميسياسي ـ  دينياي   لهئمسجريان فتنه 
 ،كه در قتل عثمان نقش مستقيمي داشتند ،قاريان. هاي دعوا از ديانت و سياست است  طرف

زمان و مكان  قرآنهاي خود از آيات   به ظاهر و لفظ كالم خداوند باور داشتند و در برداشت
خواهي عثمان ادعاي قصاص  كه در مقام خون ،اش  معاويه و ياران شامي. كردند  را لحاظ نمي

سـوم   ةدر جبهـ . دنبال كسـب اقتـدار سياسـي بودنـد    ه داشتند، در پوششي از هدفي ديني ب
). 6: 2000 جعـيط، ( و زبير از سوي ديگر قرار داشتند ،سو و عايشه، طلحه از يك) ع(  علي

قاريان عراقـي پـس از   : دكن گونه ترسيم مي  سال را اين   يند تحوالت در اين پنجانويسنده فر
. چون سـاير مـردم بـا او بيعـت كردنـد      جمع شدند و هم) ع( شدن عثمان گرد علي  كشته

) ع( به همراه طلحه و زبير در طلب خـون عثمـان عليـه علـي     ،)ص( عايشه، همسر پيامبر
خـواهي عثمـان در    خـون  ةكردن غائلـ   پس از شكست اصحاب جمل و فروكش. قيام كرد

نبـرد   ةدر بحبوح. ايستادند) ع( عراق، معاويه و يارانش در شام با همان شعار در برابر علي
يت و سـپس ظهـور گـروه    دچار اختالف شدند كه حاصل آن حكم) ع( صفين ياران علي

كـه   در حالي ،به شهادت رسيددست خوارج ه ب) ع( چندي نگذشت كه علي. خوارج بود
سرانجام، معاويه حاكم شـد  . هنوز اختالف و چنددستگي در ميان عراقيان از بين نرفته بود

نويسنده در پايـان بـا   . رسيد پايانو ماجراهايي كه بر محور قتل عثمان شكل گرفته بود به 
هـاي قاريـان     و نيز استناد به تالش) ع( علي ةگرايان  اره به سابقه و عملكرد روشن اسالماش

دادن آن به سوي احكام كتـاب خـدا، بـر      براي جلوگيري از انحراف حكومت او و جهت
مويان از اين وضعيت به نفـع خـود بهـره بردنـد و خالفـت را      اكند كه   ميتأكيد اين نكته 

  ).7: همان( تصاحب كردند
 و نـزاع دينـي  ) اي  هاي قومي و منطقه  رقابت( از نظر جعيط، فتنه تركيبي از جنگ داخلي

كـه جـز      است كه افراد بسياري را به خود مشـغول داشـت در حـالي   ) هاي متفاوت  قرائت(
  .ديگري نداشت ةنتيج  خستگي روحي و رواني و تلفات جاني و مالي 
 ي، جاي تعجب است كـه تـاكنون اثـر   مسئله نويسنده معتقد است با وجود اهميت اين

اثر طه حسين كه اثري ادبي  بزرگ فتنةجدي در اين خصوص تأليف نشده است جز كتاب 
  .است تا تاريخي

نگـري اثـري تـاريخي بنگـارد و       و ژرف ،نويسنده تالش كرده است با دقت، وسـواس 
» تأسـيس هويـت اسـالمي    ةمرحل«كه  ،را انگري و اوضاع مردمان آن دور  چگونگي انديشه
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و همراه بـا   ندهاي تاريخي را درك ك  خوبي انبوه داده هاو سعي كرده است ب. نامد، بفهمد  مي
او اثر خود را احياي قسمتي از تاريخ پرفـراز  . كسر بنويسد كم و تحليلي اساسي، تاريخي بي

ند نوشـته شـده   و نشيب و متراكم اسالم دانسته كه با تكيه بر مطالب معتبر تـاريخي و مسـت  
 ).8: همان( است
تونسي اسـت كـه    ةنگاران برجست  فكران و تاريخ كي از روشني، هشام جعيط ،لف اثرؤم

و  ،نبـوت  ،قـرآن  ،هاي فرهنگ و تمدن اسـالمي و عربـي   هاي زيادي در زمينه تاكنون كتاب
از دانشگاه پاريس دكتري تاريخ اسالم گرفت و  1981او در . نوشته است )ص( پيامبر ةسير
هـاي تـاريخ     كرسيدر  بعدها .مشغول به تدريس شدهاي تونس   در دانشگاه رشتههمين در 

هـاي او بـه زبـان      برخي كتـاب . پرداختبه تدريس نيز مريكا و فرانسه اهاي   دانشگاهاسالم 
  .است منتشر شده فرانسه و برخي ديگر به زبان عربي

  
  تحليل دروني اثر. 3

  فتنه 1.3
او سـه  ). 21: همـان ( اسالم دعوتي ديني است كه رويكردي فرهنگي دارد ،به باور نويسنده

ـ    ،)ص( خداوند، كاريزماي پيامبر ةعنصر سلط دولـت   ةآورنـد  وجـود   هو امـت را عوامـل ب
از جنـگ داخلـي و نـزاع دينـي     در نظر او، فتنه تركيبي ). 26: همان( كند  اسالمي معرفي مي

  ).8: همان( است
كه  ،حال متفاوت و گاه متعارض را   و در عينپيوسته  مه بهتحوالت سري  يكنويسنده 

يـك جريـان    بانظر قرار داده و همه را  مد ،در جهت وحدت امت اسالمي روي داده است
هـا، مسـائل ديپلماسـي،      درواقع آن را تركيبي از جنگ. يعني فتنه معرفي و تفسير كرده است

از نظر او فتنه پيچيده و در حال دگرگوني است و امكـان  . داند  و ايدئولوژيكي مي ،شخصي
تعبير ) به قول ولهاوزن( نزد فكر غربي يعني جنگ داخليشده  شناختهندارد آن را در مفهوم 

دقيـق نيـز   توان آن را جنگ ديني صرف دانست و انقالب به معناي   كه نميگونه  همان ،كنيم
كنـيم  شود كه مـراحلش را ترسـيم     زماني معناي دقيق آن روشن مي و فقط آيد نميشمار ه ب
ـ   اناز نظر او مخالفت عراقيان و مصريان بـا عثمـان آغـاز دور   ). 243: همان( شـمار  ه فتنـه ب

نخست مربوط  ةاهم مواردي كه سبب بروز مخالفت عليه خليفه عثمان شد در درج. آيد  مي
خواسـتند    آنان از عثمان مـي  .واليان او بود ةبه سياست شهرها و اقدامات ظالمانه و ستمگران

هـا    در سـطحي ديگـر، مخالفـت   . بن سعد والي مصر   عبداهللاويژه  هبكه واليانش را عزل كند، 
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 اي  شـده  شـناخته  ةمعطوف به همان اعتراضات اسالمي و اساسي بود كه پيش از اين صـحاب 
، خويشـاوندگرايي  المال بيتدزدي از  ةنظير ابوذر، عمار، عبداهللا بن مسعود و ديگران، دربار

ها به عثمان داشـتند و از آن بـا عنـوان تبـديل و تغييـر يـاد         قرآنزدن  آتش و در حكومت،
عثمان بـه قرارهـا و تعهـدات آغـاز روي      نبودن ها به وفادار  سوم مخالفت ةدرج. كردند  مي

 شـده توجهي   بي به آنعمل بر اساس سنت ابوبكر و عمر كه ويژه  هبگشت   كارآمدنش برمي
و گاه بـه اسـم سـنت نبـوي و      قرآنها گاه به نام اسالم، گاه به اسم   رو مخالفت   از اين ؛بود

  .شد  شيخين مطرح مي
قتـل و نبـرد اسـت،    هاي  صحنهدهد،   تشكيل مي مختلفي را هاي جنبه فتنهاز اين ديدگاه 

زيادند، مواضعش متعدد و از مدينه تا بصره و شـام و سـرحدات شـرقي    اندركارانش  دست
و  ،قتل عثمان، جنگ جمل، جنـگ صـفين   ةو چهار واقع) 242: همان( عراق گسترده است

بـه          ً    كـه صـرفا   اي چندوجهي است   فتنه پديده). 241: همان( شود  جنگ نهروان را شامل مي
وحـدتي كـه در وراي    .معناي اختالف و نزاع نيست، بلكه به معنـاي وحـدت نيـز هسـت    

 بـه  محـدود  كه بود شامل تصوري فتنه ،به سخن ديگر. دوش  وجو مي  اختالف و نزاع جست
كسـاني كـه از بيعـت بـا         ً  مـثال   .نظر داشت بلكه اولويت اجماع را مد ،شد  ينم يجنگ واقعة
و  غل بي ةنمون كه پسندي اعتكاف كردند بر اين باورند دل ةزدند و در گوشباز  سر) ع( علي

كاملي  ةتوان گفت فتنه شامل مجموع  لذا مي). 242: همان( استوقاص  ابيبن  سعد   غش آن
اش در منابع ظهور نكرده   هاي تاريخي  ويژگي همة ابم است كه ه مرتبط به ةاز وقايع پيوست

  ).همان( استنشده صورت كامل بررسي ه و ماهيت و محتواي آن ب
اسـالم   ،)قاريـان ( اسالم راديكـالي  ؛نويسنده معتقد است سه گروه در فتنه نقش داشتند

 اندور). 323: همـان ( )معاويه( و اسالم سياسي و آريستوكراسي ،)علي( تاريخي و شرعي
جديدي شد، معاويـه   ةبه بعد وارد مرحل 38فتنه با شورش عليه عثمان شروع شد، از سال 

بـروز  در اوضـاع  اي   جانبـه   و دگرگوني همه) 243: همان( عنوان قدرت برتر مطرح شد   به
 ةنـزاع و شـيو   ةهجوم معاويه قرار گرفت و در نحـو  مورد) ع( كرد، قلمرو تحت امر علي

 ةفتنه به منتها درج) ع( با شهادت علي). 244: همان(جنگ ميان طرفين تغييراتي حاصل شد 
بدون منازع  ةگيري حسن بن علي از خالفت و تحقق سلط  و كناره) 292: همان( ود رسيدخ

جـا    از آن). 320 :همـان ( رود  شمار ميه فتنه ب اندوربخش  پايانمعاويه بر قلمرو اسالمي نيز 
تطور تاريخي بعد از شـهادتش انعكـاس    ةمركز توجه حوادث فتنه است، ثمر) ع( كه علي

 و علـي تـاريخ   ،علي ايمـان، علـي اسـطوره    :اسالمي است ةسه وجه از او در ضمير جامع
  ).301: همان(
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  خوارجـ  قاريان 2.3
جمع شدند از لحاظ ايدئولوژي و اقليم منسجم نبودند قاريـان،  ) ع( ائتالفي كه پيرامون علي
در خصـوص ماهيـت قاريـان بايـد     ). 196: همان(بودند  و بصريان ،اشراف، كوفيان، انصار

 و  االيـام    اهـل «از          ً    بلكـه عمـال    ،اي داشـتند نـه اشـتراك جهـادي      گفت آنان نه اشتراك قبيله
بزرگانشان از حقوق اجتمـاعي                               ًدر اسالم سابقه داشتند و معموال            ًآنان عموما  .بودند» القادسيه

بـه                        ً  اي خاصي بودند و عمـدتا    نان فاقد جايگاه قبيلهآ. كردند  ها در مقابل حاكمان دفاع مي  آن
شان اهميت داشتند، نه به سبب جايگـاه    سبب وجه شخصي و صفات فردي و نفوذ در قبيله

بن عدي، حـارث   اشتر، كميل بن زياد، حجر   اشخاصي نظير مالك. اي  برخاسته از نظام قبيله
 ، سـعيد بـن قـيس   )كنـده ( شعث بن قـيس اي نظير ا  بن عبداهللا همداني و حتي بزرگان قبيله

از قبايل يمني نخـع،  تر  بيشو ند ا عراققاريان  ةدر زمر) بجيله(بن عبداهللا  و جرير) همدان(
  .شود  ها يافت مي  از ربيعه و مضر بين آنندرت  هبو ند ا كندهو  ،مذحج، همدان، ازد

به جريان قاريان اصالت داد و بـا مواضـع خـود     يدئولوژيا گسترة در اشعري ابوموسي
برد   زا كه به صحرا پناه مي  ملأاعتزالي سلبي و ت نه ؛بخشيد عينيت را طرفانه  ياعتزال ب يانجر

جريـان   .انـدازه مقـاوم  تـرين   بـيش  جويانه و تـا   و ساكت است، بلكه اعتزالي اثباتي و ستيزه
فتنـه شمشـيرها را   شـدن   زايـل خواست براي بازگشت وحدت و   كه از مردم مي اي اعتزالي

كاشـت و در    اين اعتزال در وجود جنگجويان كوفي بذر شك مي). 160: همان( غالف كنند
پود تناقضاتي كه  و كرد و تار  كه غايب شده بود زنده ميرا آميزي   ضمير كوفيان افكار صلح

ابوموسي شخص مركزي عمـل اعتـزال در   . بافت  ، ميدكر ميرا در خود سردرگم ) ع( علي
چنـان از   و عزلش از حكومت كوفه، هـم   آيد كه بعد از شكست ظاهري   حساب مي   كوفه به
و نافرمـاني  ) 161: همـان ( نايسـتاد  طوالني كالمش در درون ضميرها باز ةسايكردن  بزرگ

  ).211: انهم( كارهاي ابوموسي و اشراف عراق بود ةنتيج) ع( كوفيان در صفين از علي
اول شامل كسـاني اسـت كـه بعـد از جنـگ       ةدست :داند  نويسنده خوارج را دو دسته مي

 ؛نـد ا معـروف به حروريه يـا قاريـان             ًكه اصطالحا  صفين و قبل از تجمع نهروان بروز كردند
 فقـط و  بودنـد  گري  فكر خارجي ةكنند تكميلدوم كساني كه در نهروان جمع شدند و  دستة

تنها گروهي كـه  . دكردن ميو بقيه را كافر تلقي ند ستدان ميفكران خود را مسلمان  خود و هم
خـوارج  ). 221: همـان ( خوارج بـود ـ  كرد گروه قاريان  پيگيري ميجد  بهتحكيم را  ةانديش

). 225: همـان ( مـل أگروهي بودند كه شعورشان را در عمل مصروف به حق كردند نه در ت
 پذيرفتنـد   داشتند ليكن استيالي قريش بر خالفـت را نمـي  خوارج حكومت بشري را قبول 
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آنان هر كسي را كه  .نه علم كالم خاص ،در نظر خوارج دين يعني ايمان خاص). همان(
 دانسـتند   شمردند و در ادامه ملعون و خونش را حالل مـي   يشان همراه نبود كافر ميأبا ر

انكـار                   ً  ها سياست را ذاتـا    ون آنچ ،سياسي پشت ادعاي خوارج نيست ةلئمس). 227: همان(
اي از دين كـه بـا زهـد و      ديني داشتند، يعني جنبه ةدرك محضي از عاطف             ًكردند و صرفا   مي

نـد  ا گروهيخوارج ـ  قاريان). 228: همان( يقين به حقيقت و دعوت به شهادت همراه است
هاي مهم تاريخي قبل از فتنه حاضر بودند و پـس از آن در    صحنه همةوجود در  همةكه با 

نهايت علي جنگيده بودند و پيوسته خـون داده   درنبردها عليه عثمان، طلحه، زبير، معاويه و 
  ).242: همان( يا خون ريخته بودند
) ع( كه در كوفه عليه علي ،خوارجـ  جريان قاريان ةدهند ادامهعنوان ه خريت بن راشد ب

شـدن عثمـان، خلـع       مظلوم كشته ؛نظر داشت اساسي را مد ةلئمسبه سركشي قيام كرد، سه 
مـراد او از  . كردن امر تعيين خليفه به شـورا  و واگذار ،و معاويه بر اساس حكميت) ع( علي

شورا عملي است كه از طريق آن امت پيشواي خود را برگزينند و پيرامون اسم و شخصش 
شورش فارس ). 261: همان( مند است  خص امامي است كه از اجماع بهرهآن ش. اتفاق كنند

ثر از عملكـرد  أتواند مت  البته مي ،ثر از ماجراي سركشي خريت بن راشد بودهأو كرمان نيز مت
  ).278: همان( حاكم فارس زياد بن ابيه نيز باشد

  
  و زبير ،طلحه عايشه، 3.3

اخالقي بـود و   /نخست امري معنوي ةدرجخواهي عثمان از سوي عايشه در  ماجراي خون
به عبارت بهتر ). ع( مين بزرگي اسالم و انكار مشروعيت عليأيعني ت. دوم سياسي ةدر درج

خـواهي و    بلكه از آن بايد تعبير به حـق  ،بوددسيسه و قيام عليه او ن) ع( علي باعمل عايشه 
مسلمانان  ةست است كه خليفدر. قاتالن عثمان ةيعني دستگيري و محاكم ،دكرطلبي   عدالت
اما بر هر مسلماني است كه به قدر توان در  ،ترين فرد براي رسيدگي به اين امر است  شايسته
كه  ،واقع عايشه امور در جهت اجراي شريعت اسالمي و عمل به آن وارد شود و در ةمطالب
ـ  مسئوليتي در خصوص فرزندانش كه جمهور امت اسـالمي  ،بودمنين ؤالم ام  شـت ، دادبودن
برجسته بودنـد   ةكه از صحاب ،حركت عايشه بدون پيوستن طلحه و زبير به او). 146: همان(

در اين صـورت تـوان موازنـه بـا      فقطآمدند، كامل نبود و   به حساب مي) ع( و همتاي علي
البته در اين ميان عايشه نقش محوري داشت و روح عمل مطالبـه  . را داشت) ع( هيبت علي

ربـا    چـون آهـن   ن حاضر شوند تا همامنؤكافي بود اين سه نفر در منظر م. آمد  حساب مي   به
اي ايجـاد    زننـده  سرعت نيـروي ضـربه   آنان را جذب كنند و از درون به حركت وادارند و به
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كرد طلحـه و زبيـر بيعتشـان را نخواهنـد       از آن رو كه فكر مي ،)ع( علي). 147: همان( كنند
اصحاب جمل براي طلب ياري بـه  ). 148: همان( ه به مكه رونداجازه داد از مدين ،شكست

آنـان يـك   . ندكنسوي بصره رفتند تا با كمك آنان و بر اساس شرع قاتالن عثمان را تعقيب 
و زبيـر   ،طلحـه  ،به عبارت بهتر حركـت عايشـه   ؛نبودند) ع( لحظه هم به فكر جنگ با علي

 نه به تغيير در حكومت مدينـه يـا دشـمني بـا آن     ،بودشدن عثمان   معطوف به مظلوم كشته
در همين راستا، عايشـه در سـخنانش بـراي بصـريان از اصـالح بـه معنـاي         .)149: همان(

اصـحاب   نبـودن  تحـد مچنين  هم .)150: همان( خواهي گويد نه از خون  ش سخن ميا قرآني
ـ ) ع( جمل عليه علي گـر   هـا بيـان   آنبـازي ديپلماسـي از سـوي     نگرفتنكـار  هبا معاويه و ب

از اين ديدگاه نبرد جمل جنگي در راه دين و صـراط و  ). 152: همان( بودطلبي آنان  اصالح
ديـن   ة، انگيزبودتقابل شور اسالم و غيرت عرب  ،به عبارتي ؛ بودمنهج يا راه علي با عايشه 

 ةالبتـه جنـگ جمـل در نگـاه بصـريان جنـگ زوجـ       ). 169: همـان ( خـون  ةدر برابر انگيز
اصـلي   ةلئمسـ فت و از اين منظـر    شمار ميه ب) ص( با پسرعمو يا برادر پيامبر) ص(  پيامبر

  ).166: همان( تر مورد توجه است يعني خالفت، كم
  
  معاويه و شاميان 4.3

معاويـه   .كردنـد   معاويه و شاميان در پوشش دين ولي براي اهداف سياسي خود تالش مـي 
 خواهي عثمـان وارد مـاجرا شـد    و عايشه، با شعار خون ،زبير ،بعد از شكست طلحه    ًعمال 

بـرخالف عراقيـان،   ). 244: همان( و معاويه منحصر شد) ع( و فتنه به نبرد علي) 7: همان(
داشـتند  دسـتي   يـك                ً    اي تركيـب نسـبتا     تفـاوت قبيلـه   با وجودجماعت شامي پيرو معاويه، 

 نبـود ) ع( معاويـه بـا علـي    ةنازعاصلي مورد ممسئلة قتل عثمان مسئلة البته ). 196: همان(
. اي بيش نبـود   ، بلكه معاويه اهداف ديگري داشت و قتل عثمان براي او بهانه)190: همان(

ـ  ،خواهي عثمان وارد عمل شد معاويه در آغاز براي خون دنبـال تشـكيل   ه ولي مدتي بعد ب
مسلمانان بـود و بعـد   مركزي شرعي و قانوني، براي تعيين وضعيت سياسي  مثابة   شورا، به
 ةدرنتيجه معاويـه در سـه مرحلـ   ). 244: همان( دكروضوح خالفت خود را اعالم  هاز آن ب

به باور نويسـنده،  ). 245: همان( هاي خود را پيش برد  و خليفه برنامه ،منتقم، نامزد خالفت
ز تمـايلي بـه   معاويـه هنـو   38نظر معاويه نبود، يعني تا سال  ها مد  پروازي  در ابتدا اين بلند

تجـاوز  ) ع( به برخـي منـاطق تحـت امـر علـي                    ًداد، بلكه صرفا   خالفت از خود نشان نمي
هجري است كه تمايل او به خالفت بـه صـورت پافشـاري     40واقع از سال  كرد و در  مي

  ).246: همان( شود  گر مي نمايان
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دو در امر دين  اي ميان جنگ جمل و صفين بر اين باور است كه اين  نويسنده در مقايسه
هـايي    كـرد و در صـفين نيـزه     ارپايي شرف رسول را حمل ميهكه در جمل چ چنان ،ندا شبيه

معاويه از نتايج حكميت سود بسـيار فراوانـي بـرد، حـداقل بـه      ). 203: همان( كالم خدا را
  ).240: همان( شد      تبديل د و از والي به خليفه شدن حكومتش نزد شاميان ختم ش  قانوني

 ةخاصي در سلسل ةگرفت، حلق  اش صورت مي  كه توسط معاويه و پيروان شامي ،غارات
زدن به   كه با هدف ايجاد ترس در دشمن و ضربه) 284: همان( آيد  شمار مي   طوالني فتنه به

بـر  ). 286: همـان ( گرفـت   صورت مـي ) ع( نقاط ضعيف از لحاظ دفاعي در حكومت علي
) ع( مستقيم عليه علي ةپاياني بر عمل مسلحان غاراتتوان گفت   اساس منطق زماني فتنه، مي

  ).284: همان( بود تحكيم فترتبعد از 
گرفتند در مقابل معاويه   كه با معاويه در يك جبهه قرار مي عثمانيه و معتزلين مصر نيز با اين

ولي با مقاومت اهل شـام در برابـر    ،)247: همان( و شاميان استقالل عمل خود را حفظ كردند
ايستادند و توانستند امور مصر را قبضـه  ) ع( آنان نيز در مقابل پيروان مصري علي) ع( علي

  ).248: همان( كه علي ناچار شد مالك اشتر را براي كنترل امور مصر بفرستد   جا آن كنند تا
  
  منابع و استنادات اثر 5.3
 تـأليف  مأخذ دسته دو اساس بر كتاب اين گفت توان مي اثر استنادات و منابع خصوص در

 انسـاب و  يطبـر  الملوك و الرسل ويژه به هجري سوم قرن اساسي خذĤم يكي است، شده
 ابـن  خياط، بن خليفة يعقوبي، ينوري،آثار د چون هم خذĤم يرسا يگريو د يبالذر االشراف

 كه منقري مزاحم بن نصر كتاب ميان اين در. اند دوم دست مĤخذكه  يو مسعود كوفي، اعثم
). 129: همان( دارد تري بيش اهميت رود  مي شمار هب ينصف يكارپ ةدربار ياساس      ًنسبتا  مأخذ
 دسـترس  در امـروزه  كه اند  كرده قول نقل آثاري از كه است اين در بالذري و طبري اهميت
بن عمر  يفاثر س علي و عائشه مسير و جملاز كتاب  ينمونه طبر براي. مفقودند و نيستند

 يمـدائن  جمـل كتاب  يا يستاستفاده كرده است كه امروزه در دسترس ن) ق 173م ( يميتم
 يامدهو نهروان سال به سال ن ين،حوادث بزرگ جمل، صف االشراف انساب در). ق 215 م(

آورده شـده اسـت كـه در قسـمت انسـاب      ) ع( يعلـ  يشخصـ  يرةبلكه در قالب س ،است
 و الرسـل و  االشـراف  انسـاب  يـان اخـتالف م ). 130: همـان ( سـت ا دسترس در هاشم  بني

 نقل كيفيت و اوليه منابع از گيري  بهره يبلكه در چگونگ نيست، نگاري  يخدر نوع تار الملوك
 برتري ديگري بر را مؤلفي معين، اي  مرحله در يا دوره در طبري. است مطالب بندي  دسته و
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 نحـو  همان به. ابومخنف به صفين در و كند  مي تكيه سيف به تر يشدر جمل ب    ًمثال  دهد؛ مي
 و شيعه انقالبات به راجع مسائل در را ابومخنف و دهد  مي ترجيح فتوحات باب در را سيف

 و مـدائني  بـه  كـه  كند  مي استناد اندازه همان به ابومخنف به بالذري مقابل در. گري  خارجي
اشـاره دارد   يميقـد  يـان راو همةبه  »قالوا« گويد  مي كه زماني فهميم  مي و دارد اعتماد عوانه

دست  ،البته بدون تحريف تركيب، و اختصار به مĤخذ مطالب نقل در بالذري). 131: همان(
). 132: همـان ( كنـد   مـي  نقـل  را مطالـب  تصـرف  و دخل بدون طبري كهدر حالي  زند،  مي

 در ويژه به دهد مي قرار ابومخنف را اش  تاريخي منبع اصلي مرحلة اين خصوص در بالذري
 روايـت  حكميـت  مـاجراي  در برعكس و است كرده سستي عمر بن سيف كهجمل  حادثة
 كنـار  در شفاهي روايات به بالذري رسد  مي نظر به. كند  مي نقل را كيسان بن صالح از غزاره

  ).همان(معيني نشود  دورة به محدود روايات اين اگر حتي كند  مي توجه نيز مكتوب روايات
 ند و سند روايات نصرا بن نويره و طلحه بن اعلم منابع مورد وثوق سيف بن عمر محمد

بن سائب كلبي، ابن جنـاب كلبـي، صـالح بـن      تر به مجالد بن سعيد، محمد بن مزاحم بيش
  .گردد  و عمرو بن شمر برمي ،كيسان، عمر بن سعد

از  او هم به سـبب گـزارش كامـل    ،تر از همه ابومخنف را نويسنده در ميان راويان بيش
مالك توجه  ،اش بر ديگران  نبردهاي سياسي و ديني قرن نخست و هم به سبب تقدم زماني

 ،مـدائني  سس در جهان اسالم ابومخنف،ؤاز نظر او مورخان م). 135: همان( استقرار داده 
اطالعات مهمي چون اخبار حكميت . سال جلوتر است 50از آنان  ابومخنفند كه ا و واقدي

نرسيده است و گرچه روايتش در خصوص نبـرد صـفين توجـه بـه      مخنف  وابجز از طريق 
و شعر پر  ،بن مزاحم از وقايع، اشخاص تر از روايت نصر قهرمان است به معناي اغراقي، كم

وحـدت روش  ). انهمـ ( شـود  تـر او مـي   بودن بيش  است كه اين خود سبب درستي و ثقه
ابومخنف در مطالبي كه متعلق به خودش است و در اخباري كه مربوط به واقعه است و در 

، )ع( هايي كه منسوب به علـي   يگوهايي كه بين طرفين نزاع وجود دارد و در سخنران  و  گفت
بن مـزاحم در ابتكـار و ترتيـب     البته كتاب نصر. معاويه و ديگران است به يك اندازه است

  ).همان( استتر   واضحسبت به او ن
بن مزاحم و حتي  نصر ابن اسحاق،  سيف بن عمر، عوانه،   از ديدگاه نويسنده ابومخنف،

 ةكننـدگان بـاغيرت ميـراث تـاريخي عـرب و حافظـان خـاطر         هشام بن محمد كلبي جمـع 
وجـود  بـه  ها تاريخ اسالمي هرگز  اند و بدون آن  ند كه خود را وقف بيان آن كردها اجتماعي

گو بودنـد، حـداقل در رويـدادهاي      كه قصه اين كما ،مورخان مذكور). 137: همان(آمد  مين
حتـي  . گوينـد   بندي حوادث واقعيت تـاريخي را مـي    اساسي، در اشخاص بزرگ و اسكلت
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روايات سنگين با تفصيل تاريخي مثل روايات نصر بن مـزاحم در وقعـه الصـفين نشـان از     
توانـد    ها به تشيع آشكار، مي گرچه اتهام آن. مزاحم به آن معركه دارد بن داشتن نصر  احاطه

 شـود  بودن در سيف پيـدا نمـي    اثر شيعي ،كند  ها ايجاد   امكان تشكيك در صحت مطالب آن
اي كه ما به اين نتيجه كـه او    مخنف هم تشيعش عاطفي است نه مذهبي به گونه ابي). همان(

  ).138: همان( رسيم  داشته است نميكاري واقعيات را   قصد دست
  

  نقد و ارزيابي اثر. 4
، سـعي در  موجـود  كارگيري روش انتقادي و با توجه به برخي روايات متناقض هلف با بؤم

كه از طريـق ارتبـاط مسـتقيم بـا      ،كند از تفكر دقيق  دقيق حوادث دارد و تالش مي ةمالحظ
  .)139: همان( به نقدش بپردازد بتواند لزوم وقت به وبهره ببرد  ،گيرد  متون صورت مي

او با علم و . اش قابل توجه است  طرفي علمي و پژوهش عالمانه  تالش نويسنده براي بي
اي دارد كـه    نظرهاي دقيق و موشـكافانه  ها و اظهار  تاريخي، تحليل انتسلط كافي بر آن دور

همراه او نگري و تسلط   ژرف گر همه بيان كهكند   حوادث آگاه مي ةذهن خواننده را از هندس
  .با تحليل حوادث است

ايجـاد انگيـزه در خواننـده،     بـه منظـور  االتي، ؤدر هر فصل با طرح سـ               ًنويسنده معموال 
گيـري    نهايت در پايـان هـر مبحـث بـا نتيجـه      دركند و   مباحث مقدماتي خود را شروع مي

از ايـن رو مـتن   . دكن  مختصر در حد چند خط، مقدمات ورود به مبحث بعدي را فراهم مي
جا كه خواننده براي فهم كامل مطالب مبحث فعلـي،   تا آن داردبستگي  كتاب پيوستگي و هم

گرچه انسجام مطالب براي يك اثر علمـي مزيـت   . مطالب مبحث بعدي دارد ةنياز به مطالع
 كردن آن به خواننـده  گيري مستقل در هر مبحث و واگذار  نتيجه نداشتن شود،  محسوب مي

  .آيد  امروزه مزيت به حساب نمي
جا  آناز  و و نقشه است ،اين كتاب فاقد هرگونه تمرين، آزمون، جدول، تصوير، نمودار

كه در سطح  ،براي دانشجويان تحصيالت تكميلي ،ليف نشده استأبا رويكرد آموزشي ت كه
  .تخصصي بوده و به مĤخذ رويكردي پژوهشي دارند، بسيار مناسب است

موضـوع   ةرسد نويسنده به سبب برخورداري از اطالعـات گسـترده در زمينـ     به نظر مي
ها ابـداعي    مورد بحث، با استفاده از كلمات كليدي و اصطالحات تخصصي كه برخي از آن

و  ،االت، ابهامـات ؤبرانگيز، توانسته است س نويسنده است و نيز با موشكافي و دقتي تحسين
و تصويري گويـا از  د كنخوبي روشن  هديد خود ب ةزاويتاريخي را از  ةنقاط تاريك و پيچيد

  .آن در ذهن مخاطب ايجاد كند
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   گيرد و از ايـن   محتوا و موضوع اين اثر بخش مهمي از حوادث تاريخ اسالم را دربر مي
 اند، اين دورشو گونه كه خود نويسنده نيز متذكر مي و همان داردرو اهميت تاريخي خاصي 

 .و مذهبي در جهان اسالم اسـت  ،هاي مختلف فكري، سياسي  گروه گيري و آغاز شكل أمنش
هـاي جديـد و كارگشـاي      هـا و تحليـل    باالي اين اثر و برداشتعلمي لذا با توجه به سطح 

توان گفت اين كتاب از لحاظ محتوا و موضوع اهميـت    مورد نظر، مي انآن در دور ةنويسند
  .مناسب است       ًن كامال گرا  گيري پژوهش  و براي بهره ارددبااليي 

تاريخ و كسـاني كـه    ةهاي رشت  آموختگان زيرمجموعه  براي دانشجويان و دانش ،امروزه
 منظـور  ويـژه بـه    آثاري از اين قبيل و در اين سطح بـه  ةمطالعاتي در اين حوزه دارند، مطالع

اين اثر پژوهشي تخصصي است كه ضمن . هاي جديد ضروري است  آگاهي از آرا و ديدگاه
ها،   ها و اطالعات آن  شناسي دقيق در خصوص مسائل مورد بحث و نقد و تحليل داده  مأخذ
در پايـان نيـز نظـر    . كنـد  ميگران معاصر را نيز نقد و بررسي  نظران و پژوهش صاحب يآرا

  .كند مطرح مي ،جديد و قابل توجه است         ًكه عمدتا  ،نويسنده را
هجري  40تا 30 ةسال  دهزه به بررسي رويدادهاي اي جديد و با نگاهي تا  اين اثر از زاويه

گونه كه نويسنده نيز در ديباچه آورده است، نخستين كتـاب تـاريخي    پرداخته است و همان
و هم  دارد يهم ساختار علمي نو. كتاب نوآوري است همة           ًلذا تقريبا  ،در اين موضوع است

 مطـرح و تحليلي توأم با خالقيت هاي خام تاريخي را با ادبياتي علمي   لف مطالب و دادهؤم
  .با اين اوصاف تنظيم جديدي از مباحث صورت گرفته است. كرده است

بدين سبب كه بستر مطالب تاريخ بوده و نويسنده با رعايت تقدم و تأخر زماني مباحث 
بر كـل اثـر   ) زماني و محتوايي(و تسلسل  ،را تنظيم كرده است، نظم منطقي، انسجام مطالب

بين عناوين كلي و ميان عناوين جزئي كتاب پيوند و ارتباط منطقي وجود دارد . حاكم است
اي كه ضرورت وجود هـر    گونهه ، بدارندبستگي قابل توجهي  دستي و هم و مطالب نيز يك

گيـري    ر فاقـد نتيجـه  كه اين اث جا لكن از آن. شود  وضوح احساس مي هكدام در جاي خود ب
گيـري نهـايي را از طريـق      بندي نهايي است، خواننـده بايـد خـودش نتيجـه      مستقل و جمع

  .دست آورده استخراج و تركيب نتايج جزئي از بطن مباحث ب
و نويسنده به تناسـب، از منـابع اصـلي،     دارندمĤخذ مورد استفاده اثر اعتبار علمي كافي 

كردن مباحث و نيز تبيين موضوعات و    اي استحكام و مستندو مراجع التين بر ،مراجع عربي
لف تالش كرده است ؤدر همين راستا م. فراواني برده است ةنقد و بررسي آرا و نظريات بهر

هـاي راويـان اوليـه را      ها و تفاوت برداشت  وقت لزوم با وسواس علمي، اختالف روايته ب
  .دكنيابي تحليل و ارز ،نقد ها را آند و سپس ومتذكر ش
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كه اين اثر عالمانه و مطابق اصول تحقيق و اسلوب علمي نگاشته شده است، امانت    جا از آن
  .را در ذكر منابع و مراجع رعايت كرده و در استنادات و ارجاعات دقت كافي وجود دارد

طرفـي مصـروف     هاي عالمانه توأم بـا بـي    تحليل ةارائ برهم و غم خود را  همةنويسنده 
  .و در اين خصوص تا حد بسيار زيادي موفق بوده است داشته

هاي مورد قبول سازواري دارد و بـا    فرض  محتواي علمي و پژوهشي اثر با مباني و پيش
هاي خود دارد تعارضي ميان محتواي اين اثر بـا مبـاني و     كه نويسنده در بررسي اي طرفي  بي

  .خورد  چشم نميه اصول ديني و اسالمي ب
 يخمهم از تـار  دوران آن ويژه به مسلمانان تاريخ به نويسنده كه خاطري تعلق به توجه با

 اثـر  رويكـرد  دهد،  مي نشان خود از اي  ويژه حساسيت آن رويدادهايمورد  دراسالم دارد و 
  .است مثبت رويكردي اسالمي و ديني هاي  ارزش و فرهنگ به

كنار هم را ها  آنو در قالب و شكل روايت تاريخي  بندي نكرده  نويسنده مطالب را دسته
چيده است، لذا براي دريافت نظر نويسنده خواننده ناچار است مطالب بسـياري را بخوانـد   

  .تا به نظر نويسنده در خصوص موضوعي معين دست پيدا كند
دنبال جلب همراهـي خواننـده اسـت و تـالش     ه نثر نويسنده شورانگيز و احساسي و ب

توان گفت حالـت ادبـي     مي. اين مهم را با برانگيختن احساسات مخاطب محقق كندكند   مي
پژوهشي قلمـداد شـود    يكه سبك تر از حالت پژوهشي آن است و قبل از اين نثر كتاب بيش

نويسنده از قلـم خنثـي و معيـار اسـتفاده      ،تر  به عبارت روشن. آيد سبك ادبي به حساب مي
مطالـب را   ،خودش در ماجرا حضور داشته كه انگار ،ثيرگذارأنكرده است، بلكه با عباراتي ت

او بـه مورخـان    ةبـيش از انـداز   ةرا اعتقـاد و تكيـ   مسئلهشايد بتوان علت اين . كند بيان مي
                ًتوان گفت احتماال  لذا در اين زمينه مي. ها دانست كردن ديد آن  نهايت برجسته درمسلمان و 

ان مورخان شده و نتوانسته است خـودش را از آن  او در نگارش مغلوب متون تاريخي و زب
  .فضا خارج كند

توان پژوهشي درون دنياي اسالمي دانست كه در پژوهش نيز زير گفتمـان    اين اثر را مي
گيرد، لذا با تكيه بر سخن مورخان مسلمان و با تكيه بـر احساسـات     جهان اسالمي قرار مي

  .موارد حفظ كرده است همةحس اسالمي را در                                ًاسالمي مطالب را نگاشته و تقريبا 
تنهـا   ل اسـالم اسـت، يعنـي نـه    ئاحقيقي و ايـد  ةنويسنده غافل از وضعيت دين و جامع

نظـر و   خلفا بروز كرده و مسبب اين رويدادها شده اسـت مـد   انكه در دور را هايي  ويژگي
آن عصر در نظـر   ةجامعتحليل قرار نداده، بلكه داوري و ارزيابي خود را بر مبناي واقعيات 

اگر نويسنده با رويكردي تحليلـي  . گرفته و بر همان اساس به تحليل حوادث پرداخته است
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                                                                              ً  و موشكافانه به بررسي دقيق و عميق اسباب و مسببات اصلي بروز اين حوادث، كه عمـدتا  
هـاي    نظير جانشيني ايشان و بروز گفتمـان  )ص( ريشه در رويدادهاي پس از رحلت پيامبر

يعني گفتمان فتوحـات و گفتمـان اشـرافيت     ،معارض با گفتمان اسالم نبوي             ًموازي و بعضا 
  .يافت  تري دست مي  ثرتر و نزديك به واقعؤها و نتايج م  پرداخت، به تحليل  دارد، مي

تر  مطالب پرداخته است و در تنظيم مطالب بيشذكر به شكل استقرايي به              ًنويسنده صرفا 
شـدن قلـم،     در كنار توصيفي و هيجـاني  مسئلهاين . ني بهره برده استسخنرا ةاز فن و شيو

 ةاگـر از شـيو  . منجر به تكرار مكررات يا برانگيختن حس و تحريك خواننـده شـده اسـت   
بنـدي و تنظـيم     گرفت و مطالب در پايان هر فصل در قالب نتيجه، دسـته   قياسي نيز بهره مي

  .تر بود  خواننده آسان شد، فهم مطالب و مقصود نويسنده براي  مي
محترم، قابل ذكـر اسـت كـه در چنـد      ةدر پايان، ضمن احترام به آرا و نظريات نويسند

شكني طلحه و  شورش و بيعت) ع( علي كه اول اين. هاي ايشان قابل نقد است  مورد برداشت
 جعـيط، ( عزيمت آنـان بـه مكـه را بدهـد     ةكه سبب شد ايشان اجازبيني نكرد  را پيشزبير 

شـكني   كـه احتمـال بيعـت    مسئلهدر اين خصوص بايد گفت در منابع به اين ). 148: 2000
 ،يعقـوبى ؛ 451: 1411 ،بن اعثم كوفىا( طلحه و زبير وجود داشت آشكارا اشاره شده است

، لذا )71: 1410 ،ابن قتيبة دينوري ؛357: 1409 ،؛ مسعودي222: 1394 ،؛ بالذرى180: تا   بى
ايـن  . قبل از جنايت منتظر عمل آنان ماند نكردن  تكيه بر اصل قصاص توان گفت علي با  مي

شدن عثمان است نه به تغييـر    و زبير معطوف به مظلوم كشته ،طلحه ،نظر كه حركت عايشه
كه يـادكرد    نيز پذيرفته نيست و اين) 149: 2000 جعيط،( در حكومت مدينه يا دشمني با آن

 متحـد و ) 150: همـان ( از اصالح به معناي قرآنـي آن  اش براي بصريان  عايشه در سخنراني
) 152: همان( طلبي آنان بدانيم اصالح ةبا معاويه را نشان) ع( اصحاب جمل عليه علي نشدن

مخـالفتي  ) ع( اگر اصحاب جمل بـا شـخص علـي    ؛مل و بررسي قابل رد استأبا اندكي ت
كه  ،و عايشه ،زبير ،طلحه چرا مسبب جنگ جمل شدند و با او جنگيدند؟ درواقع، ،نداشتند

ثري داشتند، ؤشدند و در ايجاد شورش عليه او نقش م  از مخالفان اصلي عثمان محسوب مي
ـ    را خالف انتظار خود مي) ع( آمدن علي روي كار دنبـال  ه ديدند و با برپايي جنگ جمـل ب

  .از حكومت بودند) ع( تغيير شرايط به نفع خود و بركناري علي
  

  گيري نتيجه .5
گيرد و لذا اهميـت تـاريخي     موضوع اين اثر بخش مهمي از حوادث تاريخ اسالم را دربر مي

و  ،هاي مختلـف فكـري، سياسـي     گيري گروه  شكل أمنش انرويدادهاي اين دور. داردخاصي 
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زماني اختالفات عميق  ةكه در اين دور با توجه به اين ،نويسنده. مذهبي در جهان اسالم است
و آنان در تشخيص درست از نادرست و حق از باطل بـا   بروز كردهلمانان و بزرگي ميان مس

نويسـنده در ايـن   . انتخاب كرده اسـت  اناصطالح فتنه را براي اين دور ،مشكل مواجه شدند
ـ     رعايت بي برايكارگيري روش انتقادي و تالش  هاثر با ب هـاي    تحليـل  ةطرفـي علمـي و ارائ

م با علم و تسلط كافي، اثري با سطح أتو   دقيق و موشكافانهنظرهاي  جديد و كارگشا و اظهار
زمـاني  (برخورداري متن كتاب از نظم منطقي، انسجام و تسلسل . باال خلق كرده استعلمي 

ها جديد و   كه برخي از آن ،گيري نويسنده از اصطالحات تخصصي  ، در كنار بهره)و محتوايي
تاريخي را زدوده و تصويري روشـن و گويـا از    ةيدابهامات و نقاط تاريك و پيچ ،اند ابداعي

االتي در آغـاز هـر   ؤنويسنده بـا طـرح سـ   . كند  در ذهن مخاطب ايجاد مي انحوادث آن دور
ـ   مبحث و نتيجه مطالـب، در خواننـده    ةگيري مختصر در پايان آن ضمن ايجاد انسجام در ارائ

ـ  . دكنـ   كردن مباحث ايجاد انگيزه مي  دنبال براي شناسـي دقيـق در     ر، ضـمن مأخـذ  در ايـن اث
نظـران و   صاحب يها، آرا  ها و اطالعات آن  خصوص مسائل مورد بحث و نقد و تحليل داده

هـم  . كتـاب نـوآوري اسـت    كـل              ً  ، لذا تقريبـا  شود ميگران معاصر نيز نقد و بررسي  پژوهش
علمـي و  هاي خـام تـاريخي را بـا ادبيـاتي       لف مطالب و دادهؤو هم م داردساختار علمي نو 

و  را دارداثر اعتبار علمي كـافي   ةمĤخذ مورد استفاد. تحليلي توأم با خالقيت ارائه كرده است
   و مراجع التـين بـراي اسـتحكام و مسـتند     ،نويسنده به تناسب، از منابع اصلي، مراجع عربي

 .فراواني برده اسـت  ةكردن مباحث و نيز تبيين موضوعات و نقد و بررسي آرا و نظريات بهر
ها و   وقت لزوم با وسواس علمي، اختالف روايته لف تالش كرده است بؤدر همين راستا م
  .دكنتحليل و ارزيابي  ،نقد ها را آنو سپس شود هاي راويان اوليه را متذكر   تفاوت برداشت
بندي نهايي است، خواننده بايـد    گيري مستقل و جمع  كه اين اثر فاقد نتيجه جا لكن از آن

ـ      نتيجهخودش  ه گيري نهايي را از طريق استخراج و تركيب نتايج جزئـي از بطـن مباحـث ب
مطالـب   ةجا كه خواننده براي فهم كامل مطالب مبحث فعلي نياز به مطالع تا آن. دست آورد

و در قالب و شكل روايت تـاريخي   بندي نكرده  نويسنده مطالب را دسته. مبحث بعدي دارد
ت، لذا براي دريافت نظر نويسنده، خواننده ناچـار اسـت مطالـب    را كنار هم چيده اسها  آن

حالـت  . بسياري را بخواند تا به نظر نويسنده در خصوص موضوعي معين دست پيـدا كنـد  
پژوهشي قلمداد  ةكه شيو تر از حالت پژوهشي آن است و قبل از اين ادبي نثر كتاب نيز بيش

وري و ارزيابي خود را بر مبنـاي واقعيـات   نويسنده دا. رسد  نظر ميه ادبي بة يك شيو ،شود
اگـر  . آن عصر بنا كرده و بر همان اساس بـه تحليـل حـوادث پرداختـه اسـت      ةفعلي جامع

نويسنده با رويكردي تحليلي و موشكافانه به بررسي دقيق و عميق اسباب و مسببات اصلي 
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نظير  )ص( يامبرريشه در رويدادهاي بالفاصله پس از رحلت پ                         ًبروز اين حوادث، كه عمدتا 
معارض با گفتمـان اسـالم نبـوي يعنـي                      ًهاي موازي و بعضا   جانشيني ايشان و بروز گفتمان

ثرتر و نزديك ؤها و نتايج م  پرداخت، به تحليل  گفتمان فتوحات و گفتمان اشرافيت دارد، مي
مطالب پرداخته اسـت   ةبه شكل استقرايي به ارائ             ًنويسنده صرفا . يافت  تري دست مي  به واقع

گرفت و مطالب در پايان هر فصـل در قالـب نتيجـه      قياسي نيز بهره مي ةو الزم بود از شيو
  .شد  بندي و تنظيم مي  دسته
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