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Abstract 

The great Prophet of Islam (PBUH) always invited his followers to unity based on 

Quranic concepts, but the new Umma of the Islamic Foundation, shortly after the 

death of the Prophet (PBUH), broke away from those teachings, and one of the 

consequences was the killing of Muslims by each other. The roots of this 

disconnection have always been considered by researchers and much research has 

been done in this field. The aim of this article is to critically evaluate the book "After 

the Prophet" in which the author has tried to clarify various aspects of the issue in line 

with previous research and in a different way. To what extent has the method of 

advancing and conducting this research been successful in explaining the research 

problem? It seems that the author, while observing the principles of historical research, 

has used areas such as psychology, cinema, fiction, anthropology and has studied the 

historical roots of the current crisis of Muslims in the Middle East, especially in Iraq. 

The result of the present article, which has been done by descriptive-analytical 

method, shows that the importance of the book under review is, above all, in the 

interdisciplinary approach and the author's new way of expressing the research 

problem, which has created a new effect. However, some views have been raised and 

the methods of advancing the research need to be reviewed. 
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  چكيده
مفاهيم قرآني همواره پيـروان خـويش را بـه وحـدت      ة(ص) برپاي شأن اسالمال  پيامبر عظيم
(ص)،  اسالمي، در اندك روزگاري پس از رحلـت پيـامبر   بنياد اما امت تازه ،كرد دعوت مي

ينـدهاي آن كشـتار مسـلمانان    ادچار گسسـتگي شـدند و يكـي از بر    ،ها برخالف آن آموزه
ان بـوده و  گـر  پـژوهش  هاي اين گسستگي همواره موردتوجـه   ريشه بود. ديگر يكدست  به

انتقـادي   ارزيـابي  وشتارن اين هدف .است شده  انجامي فراواني هم در اين زمينه ها پژوهش
ي پيشـين و بـا روشـي    هـا  پـژوهش  درجهـت است كه در آن نويسنده  پيامبر  از  پسكتاب 

برد و انجام  روش پيش. كندهاي گوناگون مسئله را روشن  تا جنبه كرده استمتفاوت تالش 
پـژوهش موفـق بـوده اسـت؟     ة مسـئل تبيـين   درجهـت ي ا انـدازه يادشده تـا چـه     پژوهش

هـايي   تاريخي، از عرصـه  يها پژوهشمراجعه به منابع و ضمن  ،كه نويسندهرسد  يم  نظر به
تـالش  شناسي بهـره بـرده و    مردم و شناسي، نويسي، روان شناسي، سينما، داستان چون روان
يژه عراق را بررسي و بههاي تاريخي بحران كنوني مسلمانان خاورميانه و  ريشه تا كرده است

دهد كـه   نشان مي است، گرفته  انجامتحليلي  ـ   توصيفي روش كه به ،حاضر ةمقال ةنتيج .كند
ـ ي بيش از هرچيز در رويكرد موردبررساهميت كتاب   متفـاوت بيـان   ةاي و شـيو  رشـته  ينب

 هرچنـد ، اي را پديـد آورده اسـت   پژوهش است كه اثـر تـازه   ةمسئله با هنويسنده در مواج
  نيازمند بازنگري است.برد پژوهش  ي پيشها روشها و  يدگاهدبرخي  ةدربار
  ، نقد و ارزيابي.نيزلتُهو سني، لزلي  (ص)، خالفت، شيعه تاريخ اسالم، پيامبر ها: دواژهيكل
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  . مقدمه1
ي پيـامبر بزرگـوار   هـا  آمـوزه ين مفاهيم قرآني و تر مهم ازو برادري  ،پارچگي وحدت، يك
عرب جاهلي را از پراكندگي و اختالف به امت منسجم اسالمي  ةبود كه جامع اسالم (ص)

درنگ پس از  بي ،همه ينباا .ساخت نمون ره(ص)  پيامبر ةفاضل ةتبديل كرد و به برپايي مدين
تر  يند آن اين بود كه كماهاي اختالف و گسستگي فراهم آمد و بر (ص) زمينه رحلت پيامبر

، سـه جنـگ   ندشـد   كشـته ايشان بر مسند خالفـت  سه تن از جانشينان  ازآن پساز سه دهه 
و  ،و امـت او روي داد  (ص) و نهـروان) درميـان اصـحاب پيـامبر     ،داخلي (جمـل، صـفين  

شـگرف افتـادن    ةپديـد  ،كشته شدند. در اين ميان ديگر يكدست  تن از مسلمانان به  هزاران
و كردنـد  ست خانداني بود كه تا آخرين لحظـه دربرابـر پيـامبري او ايسـتادگي     د خالفت به

 ةبار نواد يبتمصناك و   اندوهبودند و درپي آن شهادت و اسارت شده درنهايت تسليم اسالم 
ينـد ايـن   ابر .وقـت روي داد  ةدسـت گماشـتگان خليفـ    و خاندانش بـه  ،(ع) او، امام حسين

طباطبا، مـورخ   ابن ،قمريهجري در آغاز قرن هشتم  بعد،هاي  اندوهي بود كه سده داد روي
سخن گفته و از يـاد آن  » ها مشهورترين مصيبت«نام   از آن به (ع)، بيت مسلمان و از تبار اهل

(ص) آوردنـد   ترين كسان پيـامبر  مسلمانان برسر نزديك چه آن ازبر اندامش افتاده و » لرزه«
  ).156- 155: 1367طقطقي  (ابن جويد   بيزاري مي شدت به

و  كردرا عميق در جهان اسالم ها  يادشده گسستگي ةدهد كه واقع ها نشان ميداد روي اما
. گويا افزود ها آنميان بيزاري و اختالف را در ،ان گذاشتمسلمان ةجامع ةزخمي كه بر پيكر

 ،يـژه در عـراق كنـوني   و بـه و  اسـت  اين وضعيت راه خود را به روزگار معاصر نيز گشوده
اهميت و   رببناخود را نمايانده است.  تر بيش ها بود،  ها و آسيب رزميني كه سرآغاز اين رنجس
و بنيـان   مسـئله هـاي   ر تحوالت جهان اسـالم، شـناخت ريشـه   دها داد روييرگذاري آن تأث

به اهميـت ايـن    ، باتوجههرچند، رود شمار مي بسيار مهمي براي پژوهش به ةها زمين اختالف
  ي در اين زمينه انجام شود. تر بيش هاي     دارد تا پژوهشزمينه، جاي 

 نـام  بـا يادشده كتابي است كه ويلفرد مادلونـگ   ةينزم در پرآوازههاي مهم و  از پژوهش
گسستگي و اختالف ميان مسلمانان،  ةمنتشر ساخته است. پژوهش او دربار محمد جانشيني

باورهـاي قرآنـي،    ة(ص) برپاي ني پيامبرجايگاه خالفت و تعيين حق جانشي ةينزم دريژه و به
و رفتارشناسـي امـت    ،ايشان ة(ص)، نقش صحاب هاي پيامبر اي عرب، آموزه هاي قبيله سنت

زيـادي برخـوردار    ة(ع)، از آواز اسالمي در روزگار پس از رحلت تا شهادت حضرت علي
 ،يهـررو  بـه  2علمـي برانگيختـه اسـت.    يهاي ها و پويش ان بحثگر پژوهش و درميان  1بوده
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 منتشـر يادشده، كتابي  ةمسئل ةزمين پژوهش و دستاوردهاي مادلونگ و در درجهتي تازگ به
هاي تاريخي اثـر متفـاوتي    يري دادهكارگ بهو  ،بيان، استدالل ةجهت رويكرد، شيو كه به شده

  نمايد.  معرفي و نقد آن ضروري مي ،رو ينازاپيش چشم نهاده است و 
  
  معرفي و توصيف اثر. 2

 رشـته   يك ةدراصل برپاي شيعه و سني در اسالم جداييبار  پس از پيامبر: داستان اندوهكتاب 
انجـام   هيـزلتُن با لزلـي   )Jonathan Raban( شده است كه جاناتان ربن نوشته هايي وگو گفت 

مـتن   كاررفتـه در  هاي به كند، ربن در نگارش و تحليل اشاره ميآشكارا كه  و چنان است داده
در شـهريور   بـار   نخسـتين  ). اين كتـاب Hazlton 2009: 213( نويسنده را ياري رسانده است

چاپ رسيده است. كتاب  به )Doubleday( »دي دبل«در نيويورك در انتشارات  2009 /1388
گـرم،    280)، با وزني برابر 13. 2×  20 .32 × 2. 032( وزيري ةصفحه دارد و در انداز 247
  است.  شده بازار چاپ ةروان يكاغذ با روكش جلد ،گالينگور سخت يا شكل جلد به

و  ،بريتانيا، ساكن سياتل آمريكـا  ةزاد )،1945 /1324( نيزلتُهخانم لزلي  ،كتاب ةنويسند
و  ،شناسـي  روان ةآموختـ  كـار، دانـش   نگـاري كهنـه   اي يهودي است. وي روزنامه  از خانواده

 ةينـ زم درهاي اخيـر بـه پـژوهش    بته در سالهاي يادشده است و ال ينهزم صاحب آثاري در
  ي آورده و آثاري هم در اين زمينه منتشر كرده است.روتاريخ نيز 

هـاي او در  هـا و گـزارش  فراوانـي دارد و مقالـه   ةنگـاري پيشـين   روزنامـه  ةوي در حرف
، )Esquire( سـكوير )، NewYork Times( تـايمز   نيويوركمعتبري چون ها و نشريات  روزنامه
 ،)New Republic( ريپابليـك  نيو، )Nation( نيشن، )Harper’s( هارپرز، )Vanity Fair( فير  ونيتي

چاپ رسيده است. توجه به زنان،  ) بهNew York Review of Books( بوك آو ويو ري نيويورك
او بوده و سرانجام او را به پژوهش در  ةهاي عالق دين، مسيحيت، اسالم، خاورميانه از زمينه

دهه منتشر كرده بدين شرح اسـت:    چندطي هايي كه وي  ساخته است. كتاب نمون رهتاريخ 
 بـا  يـافتن  سـازگاري : بـد  احسـاس  داشـتن   حقِ)، 1980( آيند درمي غرش به ها كوه كه جايي

 بازگشـت : خونين انگلستان انگلستان،)، 1987( اورشليم اورشليم،)، 1984( عادي افسردگي
 امـا  ،بداننـد  هـا  اتومبيـل  ةدربـار  خواهنـد  مـي  همـواره  زنان چه آن ةهم)، 1990( تجربه يك
 بـا  پرمـاجرا  عزيمـت : يترويـت د يسـو  بـه  رانندگي)، 1995( بپرسند كسي چه از دانند نمي

 ملكه ةناگفت داستان: جِزبِل)، 2004( باكره مادر خوني و گوشت ةنام زندگي)، 1998( اتومبيل
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 در سـني  و شـيعه  جدايي بار اندوه داستان: پيامبر از پس)، 2007( مقدس كتاب در هارلوت
  3).2013(محمد  داستان: مسلمان نخستين و )،2009( اسالم

 ةشـدن ايشـان را بـه حـوز     نمون ره، روند نيزلتُه ةرسيد چاپ هاي به از كتاب ،باال ةسياه
دهـد كـه چگونـه از     اسـالم نشـان مـي    اولي مطالعـات تـاريخ    طريق مطالعات تاريخي و به

ي و گـر  پـژوهش  هاي اجتماعي زنان به  گردي، دغدغه عمومي، طبيعت ةاي در حوز نويسنده
اورشـليم،   ةتحقيقات تخصصي در تاريخ روي آورده است. وي نخسـت بـا نوشـتن دربـار    

گــاه تــاريخ مســيحيت و زنــدگي  آنزادگــاهش،  ،و ســپس انگلســتان ،ســرزمين اجــدادي
  پـس با انتشـار كتـاب    2009/ 1388و سرانجام از سال  ،و ملكه هارلوت (س) مقدس  مريم
مطالعات تاريخ صدر اسـالم روي آورده اسـت و اگرچـه موضـوع      ةبه زمين (ص) پيامبر  از

هاي خـود   ها و دغدغه پيوسته از انديشه ،هاي خود را صدر اسالم نهاده است  اصلي پژوهش
  آورد. ميان مي سخن به ،اورميانهويژه خ به ،از تاريخ معاصر مسلمانان

 ةاي در حوز حرفه يگر پژوهش شود، نويسنده مورخ و  باال مالحظه مي ةكه از پيشين چنان
كـه از فحـواي كتـاب     اما چنان 4،تاريخ نبوده و آموزش دانشگاهي در اين زمينه نديده است

 هاي خود را به استداللسان مورخان  تا به كردهتالش  ،شود مي مالحظه (ص) پيامبراز  پس
از محضـر بزرگـاني    كه كردهاشاره  نيزلتُه .كندمستند  اسالم يختار يثيو حد يخيمنابع تار

) و همـين  Hazlton 2009: 213( ) بهره برده استWilferd Madelung( چون ويلفرد مادلونگ
 5محمد جانشينيجايي، كتاب  در ،شود. وي امر در مضمون و استنادهاي كتاب نيز ديده مي

از ويـژه   بـه  ،توان او را متأثر از مادلونگ در شيوه و روش مي ،ستايد. بنابراين مادلونگ را مي
 شمار آورد. به ،)ص( محمد جانشينيكتاب 

فهرست  ةنامه، يك صفح شناس ةيك صفحه عنوان داخلي، يك صفح ةكتاب دربرگيرند
 ةواژگان عربي و فارسي، يك نقشگرداني  نوشتار و نويسه ةتوضيح دربار ةمطالب، يك صفح

اي است كه از آغاز تـا   صفحه سهگفتار  پيش و نخست هجري، ةجغرافيايي خاورميانه در سد
است. متن اصلي كتاب به سه بخش مجزا تقسـيم   شده  گذاشتهسفيد  ةصفح چهارجا  ينابه 
 نام بافصل دوم  ،صفحه 62پنج فصل و  ةدربرگيرند» (ص) محمد« نام بابخش اول  :شود مي

 57و  فصـل  چهـار » (ع) حسين« نام بابخش سوم  ؛صفحه 88شش فصل و  در »(ع) علي«
 ةگزاري، چهار صـفح  سپاس ةاست. يك صفح شده  گذاشتهآن سفيد  ةصفح  صفحه كه يك

و  ،شـرح تفصـيلي و فهرسـت منـابع     ةصـفح  دوازدهها،  فصل ةها و توضيح دربار يادداشت
نويسـنده   ةتوضيح دربـار  ةو يك صفح ،سفيد ةام، يك صفحعنماية  ةصفح هشتسرانجام 
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 ،صـفحه  تعـداد  فصـل و هـم  نظـر  هـم از   ،بخـش دوم  ،اين ميان  يافته است. در  اختصاص
  .استين بخش اين كتاب تر بزرگ

است.  شده  مشخصتنها با عدد   آنبندي  و بخشندارند ها نام و عنوان  در اين اثر، فصل
ي و نـه در  متن درون  اما ارجاع نه ،يرمستقيم بهره بردهمستقيم و غ قول نقلنويسنده در متن از 
برخـي از مطالـب خـود در     ةگزينشـي دربـار   صـورت  بهبلكه نويسنده  ،پايين صفحه است
است.  كرده  اشارهبه منبع آن  جا همانهاي پاياني كتاب توضيحاتي آورده و  قسمت يادداشت

در پايان كتاب فهرستي جداگانه  ،يهررو به .دارددهي گزينشي  ارجاع ةنويسنده شيو ،بنابراين
ين منـابع تـاريخي   تـر  مهم ةدربار ،از منابع تاريخي و منابع پژوهشي فراهم آورده است. وي
ها  و به ارزيابي برخي پژوهش است خود، توضيحاتي معطوف به پژوهش خويش بيان كرده

 ها آناز مادلونگ اشاره دارد و سرانجام فهرستي عام از  (ص) جانشيني محمدكتاب  ازجمله
  را در بر دارد. كتاب 73دهد. اين فهرست  دست مي به را

ي نويسـنده و كـانون مطالـب كتـاب     اصـل  ةاي دارد كه دغدغـ  كتاب طراحي جلد ويژه
 /قمـري  سـيزدهم سـدة  كـربال از   ةشـده از واقعـ   اي از تصوير نقاشي رود. آميزه مي  شمار به

(ع)  اي از عزاداري امام حسـين  در باالي جلد و در پايين جلد عكس تازه ميالدي همنوزد
ي كه عنوان اصلي و فرعي سبزرنگبرگ  ،هردو ةدر شهر كربال در روزگار كنوني و در ميان

آميـز نويسـندگان    سـخنان تحسـين   ، بـه است. پشت جلد شده  نوشتهآن  ةكتاب و نويسند
 يافته است كه در آن نام ويلفرد مادلونگ، هومن مجد  اختصاصكتاب حاضر  ةآور دربار نام
)Hooman Majdنبجاناتان ر ،( )Jonathan Rabanآلن ولف ،( )Alan Wolfشـود و   ) ديده مي

انـد. كتـاب    ب به سـتايش گشـوده  آمدن كتاب لَ فراهم ةيد محتوا و اهميت شيوأيتهمگي در 
دست شخصـي   يح نويسنده بهتصر بهكه ارد دنخست اسالمي  ةاي از خاورميانه در سد نقشه
  شده است.  يطراح) Jeffrey L. Ward( ل. واردانام جِفري  به

بـه  كساني كه به زبان انگليسي به معرفي و ارزيابي ايـن كتـاب پرداختـه اسـت بايـد      از 
 يانشـ يشژوزف اي. ك ،فـارس و عـراق   يجخلـ آمريكـايي متخصـص در امـور     گـر  پژوهش 

)Kéchichian 2010: 320-321(، و نويسـنده  اسـت  . ارزيابي اخير بسـيار اجمـالي  اشاره كرد، 
ه و فـرو كاسـت  ي نقد منصفانه، ارزش آن را تنها با اشاره به چند ارجاع گزينشي از متن جا به
اريك اورمزباي در ارزيابي كتاب  .ي تمامي دستاوردهاي آن را در نظر نگرفته استكل طور به
ـ تري در  آن، روش منصفانه ةگارانن گذشته از سبك روزنامه ،نيز گرفتـه و بـه برخـي از      يشپ

  ).Ormsby 2009است ( كرده  اشارههاي مثبت آن  جنبه
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از  ورزيـده، تنهـا بخـش نخسـت كتـاب اهتمـام       ةدر ايران نيز كتابي كه در آن به ترجم
هـاي اسـنادي پـژوهش حاضـر      ديدگاه روايي و حديثي به اشكال و ايراد برخي سرچشـمه 

اخير در بررسـي   ة). گذشته از ارزش تالش نقادان1398ي شمسيرم(فاطمي و  استپرداخته 
، پيامبر  از  پسكتاب  كهكرد ها، بايد توجه  برخي تحليلارائة هاي گوناگون و  اسناد و روايت
واحد و منسجمي برخوردار اسـت و بـا ديـدن تنهـا      ةهاي آن، از پيكر بندي جداي از بخش

دلـي   يند متن در همااست كه بر اين درحالي .داوري كردكتاب  ةتوان دربار بخشي از آن نمي
 ،انـد و  كـرده   يراد و اشكالگيري او از منابع اهل سنت ا گويد، ناقدان به بهره   تشيع سخن مي

قـرار   موردتوجـه سخن نويسـنده   ةكوشش نقادان در بررسي بخش اول كتاب، هم باوجود
  6نگرفته است.

  
  محتوايي اثر . بررسي3

  نقاط قوت كتاب 1.3
كه اين كتـاب پژوهشـي    نخست آن .بررسي است همه از دو جنبه قابل  از  كتاب حاضر بيش

هـاي   تـرين زمينـه   از مهـم  است اي نيز كه بدان پرداخته رود و مسئله شمار مي محور به مسئله
 ،ويــژه در خاورميانــه بــه ،الميپژوهشــي در تــاريخ اســالم و روزگــار كنــوني جوامــع اســ

جدايي امت اسالمي در روزگـار پـس از    و محوري گسستگي شود. اين مسئله مي  محسوب
شـدن آن بـه    هاي متمادي و تبـديل  سده طينيز تداوم اين گسستگي  و (ص) رحلت پيامبر

است. اين  ادامه يافته تا روزگار كنوني در جوامع اسالمي ديگر يكاحساس بيزاري و كشتار 
هـاي   و آموزه ،گذار امت اسالمي بنيان ،(ص) پيامبرگسستگي درحالي شكل گرفت كه  ازهم

اسـالمي در   ةشـد  فرقه فرقه ةبود. جامع تأكيد كردهقرآني ايشان همواره بر اتحاد و پيوستگي 
عطـف ايـن    ةپرداخـت. نقطـ   ديگـر  يك(ص) به كشتار  دوران پس از رحلت پيامبر تر بيش 

همـواره   ،يافتـه   تـداوم » بار اندوه«ار آن همواره اين كشت از  كربالست و گويا پس ةكشتار واقع
پرسش اصلي او اين  ،درميان مسلمانان شده است. بنابراين» گرهي ناگشودني«و  ،داده  روي

ــزي روي  ــين چي ــه چن ــه چگون ــان روي مــي و چــرا هــم اســت داده  اســت ك  دهــد؟ چن
)Hazlton 2009: 3(. گفتن به اين دو پرسش بنياد اين كتاب را ساخته است. پاسخ  

برد پژوهش  كه نويسنده براي پيشدارد اي  بيان و روش ويژه ةاين كتاب شيو كه آن ديگر
ترتيب و تـوالي تـاريخي    ،همانند هر پژوهش تاريخي ،كه چنان خود برگزيده است. وي هم
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امـا   ،تـاريخي سـندي معتبـر پـيش كشـيده      ةرعايت كرده و نيز براي هر گزار را هاداد روي
دسـت   نگـاري بـه   دنياي روزنامه در اي كه شناسي و پشتوانه وانر ةاتكاي تخصص در رشت به

رود، به بررسي  شمار مي اي به چنين حرفه ةو تحليل سياسي و اجتماعي كه الزم است آورده
 ةو دربـار  اسـت  هاي مهم تاريخ صدر اسـالم پرداختـه   هاي تأثيرگذار در بزنگاه رفتار چهره

بـه خواننـده    ،هايي كه ايشان پديد آوردندداد ويرهاي رواني و اجتماعي آن رفتارها و  ريشه
  دهد. مي  هاي فراواني  آگاهي

روانـي و  نظـر  هم از  ،(ص) اهللا رسولهمسر  ،تحليل رفتارهاي عايشه ةشيو ،براي نمونه
 لحاظ بهاما  ،هاي تاريخي تازگي ندارد داده لحاظ بهگيري اجتماعي و سياسي او،  هم از موضع

وي  دارد.  هـا بـداهت   گيري رفتارها و موضع ةتحليل متقاعدكننده دربار ةكارگيري و عرض به
عطفـي از   ة(ص) را سـرآغاز و نقطـ   يا اتهام زشت و ناروا به همسر پيـامبر » افك«ماجراي 
در جنـگ   ينـد نهـايي آن  اداند كه بر ديرپايي مي ةهاي دشمنانه و كين كنش و واكنش ةزنجير

هـا در تـاريخ    تـأثير چهـره   ةنويسـنده فريفتـ   ،هرروي به). ibid.: 18-44( ه شدجمل نشان داد
گيري رخدادها را پيش چشم نهاده و نقش  هاي شكل شود و بسترهاي اجتماعي و زمينه نمي

  بيند. هاي تأثيرگذار را در بستر آن مي شخصيت
سـو  كـه ازيـك  اسـت  پديـد آورده   را گري اثـري  با آميزش تاريخ و هنر روايت نيزلتُه، 

هاي داستاني است كه  موشكافي از شخصيت ،ديگر و ازسويدارد مضموني علمي و تاريخي 
اي تاريخ بدان  گران حرفه اي كه پژوهش وردهافر ؛شناس به بررسي آن نشسته است يك روان

يـك   ةپيكـر  اسـت  در كتـاب آمـده  گرايشي ندارند. خواننده خواهـد دانسـت كـه هرچـه     
  اوست. پژوهشِ مان پرسش اصلي و آغازينِبوده و پاسخي به چرايي ه  انديشه

هـاي برجسـته    كشاكش چند رويه و روش متفاوت با بازيگري شخصيت ،در روايت او
و جريـان پشـتيبان او    ،بيت (ع)، اهل حضرت علي ،سوي  شود. در يك پيش چشم نهاده مي

سوي  درو  پارچگي امت اسالمي است داري از يك (ص) در نگه نماد پشتيبانان سنت پيامبر
شود كه نمادي از حاكمان پيشين مكه در روزگار جاهليـت پشـتيبان    جرياني ديده مي ،ديگر

توان نام برد. از ديدگاه نويسـنده،   آن معاويه و مروان را مي ةهاي برجست آن بودند و از چهره
و  ،چيني، هـدايت نيروهـاي تنـدرو و افراطـي     سزايي در دسيسه اين جريان همواره نقش به

  ي از باورهاي ديني براي استوارساختن جايگاه سياسي خويش داشت. گير بهره
سياسـت و   ةدادن چرايي و چگونگي پيروزي جريان دوم در عرصـ  نشان نيزلتُهروايت 

كـاوي و   هاي صدر اسالم است. كـنج داد روينخست در  تبع آن ناكامي و نامرادي جريانِ به
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دادن ابزارهـاي در اختيـار جريـان دوم     اي كه نويسـنده بـراي نشـان    آگاهي تاريخي گسترده
تأمـل اسـت. شـگردهاي     گذارد به اين شـكل قابـل   رهبري معاويه پيش چشم خواننده مي به

از  دور ورزي بـه  و فن سياسـت  7،انداختن، زهر خورانيدن طمع آميز ايجاد اختالف، به دسيسه
 ةشـد  آموختـه  ةمعـ كنـد كـه چگونـه جا    اي استادانه خواننده را متقاعد مي شيوه اخالقيات به

قتـل   رسـد كـه شـماري از خانـدان او را بـه      اي مي (ص) به درجه اسالمي از روزگار پيامبر
عبـا و در   تـن آل   پنج ةجمل از كه كنند؛ همان كساني و بازماندگان او را تحقير ميرسانند  مي

در پايـان كـار خـود     ،(ص) اهللا رسـول همسـر   ،نگاه پيامبرشان گرامي بودند. چگونه عايشه
 ).ibid.: 172( ديگري را بازي كرده است؟ ةنظام لشكر جبه بيند كه ندانسته نقش پياده مي

هـاي صـدر   داد رويدرستي دو جريان اجتماعي را روشـن كـرده كـه از دل     نويسنده به
گروهي  ،است. نخست كرده نمايان رخ ،(ع) ويژه از روزگار خالفت حضرت علي به ،اسالم
آن  و  و برضـد ايـن  سـاخت  و جهت سياسي خـود را دگرگـون    ،دگي روش، منشسا كه به

اي در  نـده كن ي از گروه نخست داشت و نقش ويـران تر بيش و گروهي كه اهميت شد بسيج 
و نخست  برآمدندويژه پس از جنگ صفين  هاي تندروي كه به جريان ؛تاريخ اسالم ايفا كرد

هاي اسالمي با منش  جايي در سرزمين و در هر دوره و در هر ندشكل خوارج پديدار شد به
بـه تكفيـر و كشـتن     ،خواني و سازگاري نداشت (ص) هم هاي پيامبر آموزه با اي كه و شيوه

انديش از هر فرقه و در  هاي تندرو و ساده اين گروه ة. نويسنده هماند مسلمانان ديگر پرداخته
نظـر انديشـه و روش    را از هـا  بينـد و آن  چشم مـي   به يك را هر روزگاري در تاريخ اسالم

همگـي  » القاعـده «يـا   ،»وهابيت«خواه خوارج باشند، خواه پيروان  ؛داند داراي يك تبار مي
 دورنـد  (ص) بـه  گـراي پيـامبر   خردمدار و وحـدت  ةهستند كه از كانون انديش  تندروهايي

)ibid.: 142-147برداري  هستند كه همواره امكان بهرهاي  اولي آلت فعل و بازيچه  طريق ) و به
مداران فراهم است. نويسنده آغازگر اين رويه را كساني مانند معاويـه   از ايشان براي سياست

هايي ماننـد وهابيـت يـا     چنين جريان افروختنداند و سرانجام غرب را براي پشتيباني و   مي
  ).ibid.: 133( دهد  القاعده موردانتقاد قرار مي

پيوسـته بـه روزگـار     ،ها هاي تاريخي و تحليل آنداد رويضمن بيان  ،ويسندهبنابراين ن
گيـري از   خواننـده بـا بهـره    چنـين،  هم  .گردد و فرهنگ معاصر بازمي ،كنوني، سياست روز

هـاي  داد رويهاي عمومي ابزاري بـراي فهـم و تحليـل     هاي گوناگون روز و آگاهي دانش
روايـت گـري محمـد جريـر      ةبراي بيان و تحليـل شـيو   ،كند. براي نمونه مي  خي پيداتاري

 »سـبك راشـومون  «بـه تشـبيه آن بـا     ،مند در ايـن زمينـه   هاي ارزش ضمن توضيح ،طبري
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)Rashomon styleپردازد ( ) ميibid.: 19گـري آكيـرا   سـازي و روايـت   اي در فـيلم  ) كه شيوه 
در داسـتان  » ئال جادويير«ه يي از تعبير و تشبيجا دروي  8كوروسوا در سينماي ژاپن است.

  ). ibid.: 74جويد ( ماركز بهره مي تنهايي  سال صد
 ها در پژوهش تاريخي معمول و پسـند داد روياي  يهكناروش بيان  هرچند كه، اين ديگر 

گيـري از ادبيـات    كند تـا بـا بهـره    تالش مي نيزلتُهاما  ،اي تاريخ نيست حرفهان گر پژوهش 
از رواج نوعي تبعيض در  حيوانات ةمزرعرج اورول در داستان وسياسي جـ    داستاني ةپرآواز

» نداما برخي برابرتر ،برابرندهم  همه با« (ص) سخن بگويد و از تعبير روزگار پس از پيامبر
   ).ibid.: 73; Orwell 1945: 126( گيرد  بهره مي

) و Hazelton 2009: 123( 9»راني واگـذاري  سخن«تعبيرهايي چون  از خود ةوي در نوشت
 )ibid.: 114( هاي صدر اسالم آور زنان در جنگ براي صداي دلهره» انبان آور ني  صداي دلهره«

هـا، بـراي    بر ايـن  گيرد. افزون هاي عمومي روزگار كنوني بهره مي از دانسته كند و استفاده مي
راه  همو امنيت  ،نظم ،راني حكم ةكه شيو است، چنانآورده  هايي تاريخي تشبيه مخاطبان عام

 1930  ةدهـ  يدر ايتاليا» تاتوري موسيلينيديك«به شبيه  را در كوفه» بن زياد عبيداهللا«با ترس 
)ibid.: 165 هاي  كسوت انديشه رو و پيش پيش را سياسي ةشيوه و روش معاويه در عرص) و

دن بـه  كـر  يـادآوري  ها را براي دانسته و آن )،ibid.: 127( انديشمند ايتاليايي ،نيكولو ماكياولي
  خواننده پيش آورده است.

است كه در ايـران   نزديك نويسي و نگارش نويسنده به سياقي رفته، سبك تاريخ هم روي
رود. باستاني پاريزي  شمار مي موفق آن به ةكسوت و نمون محمدابراهيم باستاني پاريزي پيش

و  اسـت  وپـا كـرده   شـماري دسـت   افزا هـواداران بـي   با همين شيوه و قلم جذاب و معرفت
تاريخ براي  ،در اين روش .روند مي  شمار تاريخ به ةآثار پرفروش حوز ةجمل هاي او از كتاب
اي  طريقـه   و حـل مشـكالت روزگـار كنـوني بـه      رفـع منظـور   به و رساندن به همگان فايده

تـداعي   درجهـت پنداشت كه اثر  چنين توان نيز مي نيزلتُهكتاب  ةدربار 10خردمندانه است.
  11نفع روزگار كنوني است. هاي تاريخي به م جريانتاريخي و فههاي داد روي

چنان  كه هم ،تعامل و پيوند خردمندانه ميان گذشته و حال و نيز سنگيني بار هستي تاريخ
روشي است كه نويسـنده در كتـاب    ،شود ويژه در ايران و عراق درك مي در خاورميانه و به

 ةليلـي اسـت كـه نويسـنده از جريـان واقعـ      هـاي آن تح  گيري كرده است. از نمونه خود پي
در ايران از سـوي انديشـمنداني چـون     ش1350 ةگداز كربال و معناكاوي از آن در ده جان

دكتر علي شريعتي پيش كشيده است. وي نقش و جايگاه شـريعتي را در بـازآفريني معنـاي    
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ايرانيان به رويارويي  بري (ع) و كاركرد آن در راه كربال و قيام امام حسين داد روياي از  تازه
 ش1350ديـدگاه وي، در   ة). برپايibid.: 181-184( كند با حكومت محمدرضاشاه تحليل مي

دسـت   به ،كربال داد رويويژه  به ،هاي تاريخ صدر اسالمداد رويدر ايران معنا و فهمي كه از 
اقتضـاي مـوارد،    بـه  ،بـراين  اسـت. افـزون    نوشت تاريخي ايرانيان را رقـم زده سر ،شده  داده

در  ،ويژه آمريكا به ،غرب ةها به مداخل هاي ارزنده و درستي از بازتاب و واكنش ايراني تحليل
 زدگـي  غـرب تاريخ ايران معاصر دارد و با موشكافي به چرايي پديدآمدن آثار انتقادي ماننـد  

  ). ibid.: 209پردازد ( احمد مي جالل آل
(ص)  نويسنده شيعيان در روزگـار پـس از پيـامبر   باور  احساس محروميتي كه به ةبهان به

پيش در ايران تعريضي هم بـه   ةستيزي چند ده تجربه كردند و پيوند آن با استعمار و غرب
 زمـين   رنجوري) از 1961- 1925/ 1340- 1304( كردن نام اصلي كتاب فرانتس فانون دگرگون

ترتيـب نـام ايـن      ين) و بـد ibid.: 181( فارسـي كـرده اسـت    ةدر ترجم زمين محرومينبه 
شـهرت رسـيده    كه دربرابر استعمار و نژادپرستي بـه  ،زبان اهل مارتينيك انديشمند فرانسوي

 12شده است.د يا بدر فحواي اين كتا ،بود

جعـده،   ويژه تكاپوي نويسنده در بررسي رفتار زنان مؤثر در تاريخ صدر اسالم ماننـد  به
ند  اُمشـناختي داراي   هـاي روان  كشـيدن تحليـل   پـيش براي (س)  حضرت زينب و ،زِمل، ه

(ع) از قـدرت خالفـت    امام حسن كه اين  از  كه وي موقعيت جعده پس چنان ،اهميت است
رود و تأثير اين موقعيت رواني در  شدن ايشان نزد جعده از ميان مي رود و اميد خليفه مي كنار

را بـه ايـن شـيوه     مآن امـا بـه  نهـاد معاويـه بـراي زهرخورانيـدن      گيـري او و پـيش   تصميم
  كند.  مي  تحليل

ابـوتراب كـه بـه     ةكُني ةدربار ،خصوص (براي نمونه جز در چند مورد به رفته، به هم روي
مـوارد نويسـنده از ميـان     تـر  بيش )، در ibid.: 69() شده است  (ع) نسبت داده حضرت علي

دانسـته   مـي   تـر  كه خـويش درسـت   را هاي تاريخي آن روايتي ها و گزارش اختالف روايت
در  ،بـراي نمونـه   .كنـد  اي نمـي  ها اشـاره  و پيوسته به اين اختالف در روايت است برگزيده

)، 262: 1371  (دينـوري  الطـوال  اخبـار ملجم، هرچندكه منـابعي چـون    قصاص ابن داد روي
 انـد  و نيـز منـابع متـأخر شـيعي آن را ذكـر كـرده       ،)186: 1380قتيبـه   (ابـن  سياسـة  و  امامة
تـر را   درسـت  از نگاه خود روايت )، وي200- 198: 1369محالتي  به بنگريد ،نمونه  (براي

ملجـم، حتـي از    كـردن ابـن   بر مثله ديگر مبني وايتر بودنِ دليل مشكوك به ،برگزيده است و
  هم خودداري كرده است.  اشاره به آن
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(ع) و ديگـر   شـده از حضـرت علـي    ها و پوسترهاي چـاپ  نويسنده به تحليل ديواركوب
ورود بـه چنـين    ،هـرروي  ها توجه كرده است. بـه  معصومين شيعه نيز پرداخته و به تحليل آن

اهميت چنين تصاويري در شناخت باورها و  ةاي نشان از دانش و آگاهي نويسنده دربار عرصه
هاي ديني روزگار كنوني و پيش از آن دارد. وي ورود تفسيرهاي تـاريخي و برگزيـدن    انديشه

و آن را  اسـت  درستي درك كرده يان معاصر را در طراحي چنين تصاويري بهمعنا و درك شيع
  ).Hazelton 2009: 33, 157-158, 190, 199( كند براي شناخت باورهاي معاصر ارزيابي مي

  
  نقاط ضعف كتاب 2.3

 ةتـوان دربـار   موردبررسي آن، مـي  ةو مسئل ،نويسنده ةارزش پژوهشي، اهميت شيو باوجود
هرچنـد بخشـي از    .هـايي هـم در پـيش چشـم آورد     گيـري  آمـده خـرده  محتواي اثـر پديد 

اي  هاي بسيار گسترده ها و زمينه ها به اين مربوط است كه به موضوع ها و اشكال  گيري خرده
زماني ميان تاريخ صدر  ةو بره است از تاريخ سياسي، فرهنگي، اجتماعي، و مانند آن پرداخته

  روي برخي سهوها دور از ذهن نخواهد بود.  و بدين گيرد بر مي هاي را در اسالم تا سال
هـا بـا تـاريخ قمـري      ها مربوط است. چنـدي از آن داد رويشماري از سهوها به تاريخ 

كـه   ،هـارم مـارس بـا روز عاشـورا    تاريخ ميالدي چ ،براي نمونه .خواني و برابري ندارد هم
جنگ جمل را هفت سـال   ). ويHazelton 2009: 1( برابري ندارد ،نظر نويسنده است مطمع

 25ق 36سال يازده تا   ميان ةكه فاصل درحالي ،)ibid.: 44( (ص) دانسته پس از رحلت پيامبر
 مـيالدي  / پانزدهمهجري نهم ةكاشفي سد يالشهدا ةروضشود. تاريخ نوشتن كتاب  سال مي
). تــاريخ ibid.: 217( شــده اســت  دهــم مــيالدي درج ةكــه در مــتن ســد درحــالي 13،اســت
)، ibid.: 151( رمضان دانسته شده ة ويه، نيمژان 26 ،(ع) در جمعه خوردن حضرت علي ضربت
  است.اين تاريخ برابر با نوزده رمضان كه  درحالي

كه اعتبار  است شدهقطع به تاريخي استناد  به(ص)  تاريخ رحلت پيامبر دربارة  ،چنين هم 
) كـه بـا دوشـنبه، دوازدهـم     ibid.: 55( اسـت  632 ةندارد. اين تاريخ هشـتم ژانويـ    چنداني

 ،4 ج :1374  طبـري شـده (   گرفتـه  طبـري  تـاريخ . اين تاريخ گويا از برابر است ،االول ربيع
اســت   هــا نيــز نشــان داده كــه پــژوهش امــا چنــان ،)200- 199 ،3 : ج1967؛ طبــري 1327

شـماري درسـت نيسـت و چنـين      داليل تقويمي و گاه ) اين تاريخ به19- 1: 1368  (شبيري
 بـا  و دارد شـماري و روايـي مطابقـت    با محاسبات گاه ،االول دوم ربيع ،نمايد كه دوشنبه مي
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ــوبي ــاريخ ،روايــت يعق ــه كــرده اســت،هــاي دقيقــي   كــه همــواره ت  همــاهنگي دارد ارائ
 ة) نـه برپايـ  Hazelton 2009: 112( ). تاريخ جنگ جمل نيز510- 509 ،2 ج :1371  (يعقوبي
 خـواني دارد  هـم  يعقـوبي  تـاريخ ) و نـه بـا   2426 ،6 ج :1375است (طبـري   طبري تاريخ

  ).80 ،2 ج :1371  يعقوبي(
» ام زمـل «ها نـزد اعـراب جـاهلي و اشـاره بـه       كشيدن نقش زنان قهرمان در جنگ پيش

اما موضوع مهمي كه گويا پـيش چشـم نداشـته آن     ،)Hazelton 2009: 115( تأمل است قابل
تـرين   ، بـه جـوان  شـد (ص) اسـير   اهللا رسـول در جنـگ بـا    كـه  اين  از  پساست كه ام زمل 

و به سرزمين  شده آزادها به او خدمت كرده بود و سپس  همسرشان بخشيده شده و تا سال
اثيـر   ابـن  14؛1394 ،4 ج :1375؛ طبـري  263 ،3 ج :1968(طبـري   خودش بازگشـته اسـت  

ـ س ت كه يكست اسديدگاهي در د هرچند). 50- 49 ،8 ج :1371 اريخي چنـين  ره وجود ت
داند و ماهيت گزارش مورخاني چون طبري را  خيال راوياني چون سيف مي ةزني را پنداشت

  ).414 ،2 ج :1387(عسكري  شمار آورده است  خيال آن راوي به ةاز بنياد دروغين و بافت
وضعيت زنان در روزگار پس از پيروزي انقالب اسـالمي ايـران و    دربارة ديدگاه نويسنده 

 )Hazelton 2009: 198( پيشين مشغول شـدند » تر كارهاي سنتي«آن به  از  زنان پس كه اين ويژه  به
سرنوشـت انقـالب اسـالمي     دربارة ديدگاه او  ،جهتبحث و مناقشه است. در همين  محل 

اي   اثـر فضـاي رسـانه   برو شـايد   است دار (ره) جهت جايگاه امام خميني دربارة ايران و نيز 
  ).ibid.: 198-199غربي باشد (

(ص) و شيوه و رويكـرد   ن اسالمأالش ماجراي افك (اتهام) به همسر پيامبر عظيم دربارة 
چراكه ، )ibid.: 18-44( برانگيز است شده بحث (ع) در آن زمينه روايت پذيرفته حضرت علي

  ).647- 646: 1378نژاد  زرگري( شده باترديد نگريسته شده است بنيان روايت مطرح
آميـز بـه همسـر     اشـتباه و در سـهوي آشـكار رويكـردي اهانـت      نويسنده بـه  ،در جايي

گمـان چنـين    امـا بـي   ،)Hazelton 2009: 44دهـد (  (ص) را به شيعيان نسـبت مـي    اهللا رسول
 ،جـايي در مـتن   ،چنـين  هم درست است. » تندرو و افراطي«هاي  گروه دربارة رويكردي تنها 

) كه ibid.: 200( به پنج امام معرفي شده است معتقدانِ اسماعيليه ةهاي شيعه، فرق فرقه دربارة 
  گمان سهو است. بي

 هاي غيراسالمي پـيش آورده شـده   (ع) تنها ديدگاه شدن حضرت عيسي مصلوب دربارة 
(ع)  عيسي  حضرت(ع) با  ها به همانندي جايگاه امام حسين ها و مقايسه است. يكي از تحليل

). ibid.: 40, 57, 158, 179امـت و انسـانيت اسـت (   راه  و ايثارگري و سرنوشـت ايشـان در  
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(ع) روي نداده  شدن عيسي مصلوب ،از شيعه و سني)  ديدگاه اسالمي (اعم ةبرپاي ،هرروي به
  15است.  امر بر پيروان ايشان مشتبه شده قرآنتعبير  و به

نخسـت   ةدسـت اعـراب مسـلمان در سـد     فتح ايران بـه  ةهنگام اشار ،جايي از متن در
 اند شده از هم جدا» كُرد«، »عراقي«، »افغاني«)،  persians/(پرشين »ايراني«هاي   هجري، واژه

)ibid.: 131هـاي قـومي از    عنـوان گـروه   ها را بـه  ديگر، هريك از اين واژگان و نام  سخن ). به
هـا زيـر    آن گـروه  ةنخست هم ةاما پيداست كه در روزگار سد، است كردهمتمايز  ديگر يك

چنين كاربردي از ديدگاه  ،بنابراين .قرار داشتند» ايراني«چتر مفهوم هويت سياسي و تاريخي 
تأثير تصوير  تحتگويا ديدگاه نويسنده  برانگيز و نيازمند اصالح است. روش تاريخي پرسش

بـا   را »نيرومنـد صـفوي    حكومـت «چراكه در جاي ديگري هـم   ،كنوني چنين مفهوم است
  )..ibid( مطابقت داده است» نيايران كنو«جغرافياي 

 ،سياسـي پـدرش   ةبـا روش و برنامـ  (ع)  موضوع اختالف ديـدگاه امـام حسـن    دربارة 
گيـري   و خـرده  ،بن عفان، بخشش قـاتالن وي  عثمانپشتيباني ايشان از  ة(ع)، شيو علي  امام

وي در  ،گمـان  ). بيibid.: 160-161( برانگيز است ريزي پرسش ورود به جنگ و خون دربارة 
). Madelung 1997: 312-313( طرح اين موضوع از ديـدگاه مادلونـگ تـأثير پذيرفتـه اسـت     

 را و اسـنادي  اسـت  مادلونگ نيـز ايـن تحليـل را براسـاس گمـان خـويش پـيش كشـيده        
   16نيز همان را پذيرفته است. نيزلتُهدارد و  نمي  عرضه

، )Hazelton 2009: 101-112( جملپيكار  ةكتاب، بهتر بود تا در بيان مقدم ةبه روي باتوجه
اين شتر هم برخالف انتظار از قلـم   (نام» عسكر«يعني  ،شتر معروف ةكسي كه به تهي دربارة 

 كـرد پرداخت و ضمن فرستادن اسلحه و پول به برپايي پيكار جمـل تشـويق    ،افتاده است)
عثمـان و از  حاكم پيشين يمـن در روزگـار    ،»بن منيه يعلي«. اين شخص شد ميسخن گفته 

  ). 714 ،1 ج :1374(مسعودي  بود ،نزديكان خاندان او
ويـژه از سـوي معاويـه،     به ،كاررفته در تاريخ صدر اسالم بيان انواع زهرهاي به ةزمين در

هاي تاريخي بـراي فهـم روش پيشـرفت سياسـي      ها و تحليل كارگيري داده بهنظر اگرچه از 
 دربارة كاربست آن  ،شايان توجه و اهميت است راني در اسالم كلي تحول حكم معاويه و به

). Hazelton 2009: 149اي مبهم و نيازمند توضـيح اسـت (   اندازه تاحوائب گير  هاي آب سگ
 ةكردند بايد چنـين مثـالي در كنـار بركـ     كم چرا براي فهم زهرهايي كه با صدا كار مي دست

پيونـد  و  با نوشـتار كنـوني   نفهمِ آ نويسنده هرچه باشد، ةحوائب پيش كشيده شود؟ انديش
  ي است.تر بيش گمان نيازمند توضيح  مطالب آسان نيست و بي
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 دانسته شده در صحراي كربال (ع) بن حسن قاسمماجراي ازدواج حضرت  كتاب، در
ماهيـت و سرشـت    كـه  درحالي ،)ibid.: 185, 189( ي تاريخي تلقي شده استداد رويو 

هايي اسـت   ستاد مطهري از بافتها باور كساني چون ي در صحراي كربال بهداد رويچنين 
 آن كاشفي سبزواري بـوده و در منـابع معتبـر تـاريخي نيامـده اسـت       ةكه گويا سرچشم

  ).  77، 17 ج :1384(مطهري 
بار نـام   ، دوداد روياقتضاي گزارش و تحليل  بن عفان و به عثمانشدن  در ماجراي كشته

ــوبكر« ــشورشــيان  ةسردســت ،»محمــدبن اب ــان هعلي ــان،  عثم ــن عف ــوبكر«ب  شــده  درج» اب
)Hazelton 2009: 97هـايي در مـتن بسـيار     كلي چنين اشتباه طور گمان سهو است. به ) كه بي

  اندك است.
متن از ادبيات نگارش بسيار استوار و دقيقي برخوردار است و در سراسـر مـتن    كه اين با
ـ اما موارد اندكي هم وجـود دار  ،آيد چشم مي مند به پارچه و هدف اي يك نوشته د كـه ايـن   ن

تـوان ديـد كـه در     را در معرفي عمروعـاص مـي   ها اي از آن . نمونهاند زده برهم را پيوستگي
ـ  شكل و با واژگاني تكراري  ده صفحه، به يك ةفاصل به ،جاي متن  دو   وكاسـت) بـه   كـم  ي(ب
  ).ibid.: 137, 147( شده است  معرفي» كسي كه مصر را براي اسالم تصرف كرده است«

اي شـامل و   جهت رويكرد نمايه شده است و به  صورت عام طراحي و درج متن به ةنماي
هاي مهم  گيرد. نويسنده سرواژه بر مي هاي پراهميت در متن را در زمينه تر بيش جامع است و 

 ،نمونــه يبــرا .اســت كــردههــاي مــرتبط بــا آن را فهرســت  مــتن را برگزيــده و موضــوع
، »(ع) ازدواج بـا حضـرت علـي   « هاي مرتبط ماننـد  (س) موضوع حضرت فاطمه  دربارة 

ـ  ها آن دربارة صفحه  ةشده و شمار  و مانند آن درج ،(ع) »عبا اصحاب«  ةآمده است. برپاي
ت و نبود فهرست تفصيلي در فهرست مطالب آغازين كتاب جبران شده اسـ  ،اين روش

 ةجملـ  افتاده اسـت كـه از    قلم مواردي هم از اما در نمايه، كند   مطالب را ساده مي يافتن
و مانند  ،كُرد، عراقي، ايراني هاي نسبت سرزميني و قومي مانند افغان، نماي واژه ها راه آن
  است. آن

ـ  هاي ديداري كتاب بسيار اندك است و نويسنده تنها به درج نقشه  جنبه  ةاي از خاورميان
كـم   كه بهتر بـود دسـت   درحالي ،ه استبسنده كرد ،نخست، در قسمت پيش از مقدمه ةسد

كه در متن كتاب هم از آن چند بار  ،شيعه ةشماري از ديواركوب يا پوسترهاي مربوط به ائم
نيرومندسـاختن درك   لحـاظ  بـه  ،ايـن كـار   .در پيوست كتاب درج شـود  است، سخن رفته

  است. يموضوع بسيار داراي اهميت ،ديداري
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يي جاهـا  در ،يهـررو  بـه امـا   ،اسـت  شده  وشتهنگارشي روشن و روان ن ةشيو كتاب به
يـدا  پي ادبيـات سـوق   سـو  بهادبي و علمي  ةروي چيرگي با صنايع ادبي بوده و متن درميانِ

كه براساس  ،(ع) گفتن از تعيين محل دفن حضرت علي در سخن ،براي نمونه .است  كرده
(ص) با رهـاكردن شـتر در سـرزميني     اسالممانده از پيامبر  يبرجااي كهن و  سنت و شيوه
 :پيمـود  ي راه مـي آرامـ  بـه كه شـتر   است شده  گفته ،گرفت كردن آن انجام مي بدون هدايت

 »شـده بـود    دانست چـه بـر پشـت اوسـت و براثـر سـوگ و انـدوه خـم          گويي كه مي«
)ibid.: 152.(   

اي كه در  است. شيوه توجه قابلها نيز مالحظاتي  ارجاع و طراحي يادداشتشيوة  دربارة 
اي از خوانندگان  دسته گرفته شده انتقال مطالب يادشده به پايان كتاب است تا  پيش كتاب در
اما همين ، گونه مطالب رها كرده باشد درحال خواندن متن اصلي از درگيركردن به اين عام را

بود كـه    هتركم ب ايجاد كرده است. دست مند و متخصص دشواري عالقه ةرويه براي خوانند
اقتضـاي   بـه  ،شـد تـا خواننـده    گذاري عددي مطالب متن به يادداشت پيوند داده مي با نشانه
هاي كتـاب   بندي بر بخش بهتر بود كه افزون ،چنين هم كرد.  ها مراجعه مي به يادداشت ،موارد

شـد. ايـن رويـه شـمايل كتـاب را       هـايي در نظـر گرفتـه مـي     هاي آن نيز نام براي زيربخش
حاضـر،   ةآيد. در رويـ  شمار مي نماي خوبي براي خوانندگان به و رهاست تر كرده  تخصصي
ن يك بخش عدد زيـربخش  يافت و با پايان است شده  صورت پيوسته درج ها نيز به زيربخش
  كند.  مي  ادامه پيدا

و گوياي آن است كه نويسـنده در   دهد را نشان مي محور آن مسئله عنوان كتاب رويكرد
 اگرچـه  كـه  نخست آن .آن چند مالحظه مترتب است دربارة  اما دنبال چه چيزي است، آن به
فهـم و   در تاريخ و فرهنگ غرب مسيحي قابل» گسستگي شيعه و سني در اسالم ازهم«تعبير 

انـداز اسـت. در    در جهان اسالم و براي شيعه و سني گويا نيست و حتي غلـط  ،درك است
ان كليسـاي شـرق و غـرب ارتـدكس و كاتوليـك      ميـ » گسسـتگي  ازهم«غرب مسيحي اين 

نخست اين تمايزها ميان هر دو كليسا وجود داشت و باهم در  ،ديگر سخن فهم است. به قابل
اما ، جا چنين تعبيري مفهوم است و گسسته شدند و در آن اما بعدها از هم جدا ،پيوند بودند

هـايي   گري است و پيچيدگيديصورت تاريخ اسالم و ميان شيعه و سني وضعيت به  دربارة 
هرروي در آغاز آن تمايزها وجود نداشت كه بخواهد پس از روزگاري به جدايي  اما بهدارد، 

جاي آن از مفهوم پيـدايي شـيعه و    بهتر است به ،ديگر سخن گسستگي منجر شود. به يا ازهم
  ميان آورد. سني در جهان اسالم سخن به
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دارد كـه بـه روزگـار پـس از      داللـت بـر آن   كـه  ايـن  با ،عنوان اصلي كتاب كه اين ديگر 
كم يك بخش از سه بخش كتاب كـه   اما دست ،اسالم (ص) اختصاص خواهد داشت  پيامبر
ـ    هـاي آن از بخـش سـوم نيـز افـزون      صـفحه  ةشمار (ص)  نـام پيـامبر اسـالم    هتـر اسـت ب
هـاي   بخـش (ص) و در  هم به روزگار پيـامبر اسـالم    شده و محتواي تاريخي آن  گذاري نام

دلـي و   نيـز نـوعي هـم   » بـار  داستان اندوه«تعبير  كه اين پيش از آن تعلق دارد. ديگر   اندكي به
 ،دهد را نشان مي ديگر يكها از  سويي با شيعيان و اهل سنت و دردمندي از گسستگي آن  هم

اي  طرفانـه  هاي بـي  شود تا عنوان هاي علمي همواره تالش مي  كه در متون و پژوهش درحالي
  شود.  برگزيده
رفتـه   هـم  اصـلي و فرعـي، روي   عنـوان  دربـارة  هـاي اخيـر    باوجود مالحظه ،هرروي به
متناسـب و   اسـت  دنبال آن رفتـه  هايي كه نويسنده در متن به كتاب در پيوند با دغدغه  عنوان

شـود در محتـواي    كم توقعي كه براي خواننده با ديدن آن پيدا مـي  نمايد و دست  سازوار مي
  آيد.  فراهم ميكتاب 

  
  گيري نتيجه. 4

 ،رويكرد نويسنده لحاظ به پيامبر از پستوان گفت كتاب  مي ،هاي پژوهش حاضر يافته ةبرپاي
هاي متفاوت با آثـار   خويش كتابي نوين با دستاوردها و تحليلة مسئلبرد  و پيش ،طرح ةشيو

پي در مؤلف و است اسالماريخ موضوع اصلي اين كتاب ت كه اين بامشابه در اين زمينه است. 
يـژه ميـان   و بـه حساس تـاريخي،   ةگسستگي ميان مسلمانان در آن بره هاي ازهم يافتن ريشه
برداشته فراتر از بررسي و تحليـل محـدود بـه     نويسندههايي كه  اما گام ،است ،شيعه و سني

 ةوضـعيت كنـوني جامعـ    ةبـا دغدغـ   ،است. نويسـنده رفته هاي تاريخ صدر اسالم داد روي
نخست و بررسـي   ةتاريخ اسالم در سد ةيژه شيعه و سني، به مطالعو بهلمانان خاورميانه، مس

  اسالمي پرداخته است.  ةگسستگي در جامع هاي ازهم  ريشه
ـ    از هرچيز به  نويسنده بيش، در اين نوع پژوهش  ةمشـكالت جامعـ   ةاصـالح خردمندان

و  ،مسـتلزم پـژوهش در منـابع، متـون     سـو  ازيـك  پـردازد. انجـام چنـين كـاري     كنوني مـي 
كه دارد هاي متنوع و گوناگوني  زمينه ديگر، و ازسوي است هاي تاريخي صدر اسالم پژوهش

شناسي، تحليل  يثحدي، پژوه قرآنهاي ديني،  ي اجتماعي، نقد گفتمانشناس روان ةدربرگيرند
آثار پـيش از خـود    ازكتاب را  اين و است و مانند آن ،تصوير، داروشناسي، دانش ارتباطات

  متمايز ساخته است. 
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گري  هاي تاريخي تندروي و افراطي ين دستاورد اين اثر تالش براي شناخت ريشهتر مهم
 هـا  ها بر پيچيدگي آن غربي  اثر دخالتبرگذشته  ةعواملي است كه در سد ودر تاريخ اسالم 

 ،مسـلمان شـيعي و سـني   دلي بـا جوامـع    هم درجهتنويسنده  ،رو ينازاافزوده شده است. 
جو   پرداخته و نشان داده است دو جريان بهره ها آنبه بررسي تاريخ  ،يو عراق ييژه ايرانو به

جـوي امـوي در    حاكمان بهـره  ي از آن دويك كه اند افزودهتندروي در تاريخ اسالم  ةبر شيو
ع خويش در و درپي مناف هصحنه آمد اخير عامل غرب به ةتاريخ صدر اسالم بودند و در سد

  هاي افراطي پشتيباني كرده است. ها از جريان   اين سرزمين
تكـاپوي   بـاوجود در مـتن و   شـده  مطـرح هـاي   گستردگي موضوع هب باتوجه ،يهررو به

هايي در متن كتاب حاضر  چنان ابهام و اشكال نويسي، هم   نويسنده در شيوه و روش گزارش
  آيد. چشم مي به
  
  ها نوشت پي

 

  ).1377(مادلونگ  اين اثر در ايران ترجمه و چاپ شده است .1
 كـم  دسـت  ،تسـ مادلونگ پرداخته ا ها يدگاهد نقد  بهمتمركز  صورت بهكه  يپرشماردرميان آثار . 2

بـاراني و ميرزايـي    ؛95- 67: 1395ديگـران  (عبدالمحمـدي و   توان به چند مقاله اشـاره كـرد   مي
  ).143- 125: 1397؛ ياوري و علوي 37- 32: 1396مهرآبادي 

 ةبرنـد يـا   گرفتـه  قـرار  موردتوجـه هاي فرهنگي در آمريكـا   ن در رقابتزلتُيي هها كتابتر  بيش .3
 ،برخـي از ايـن مـوارد    ة. درباراند و مانند آن شده ،قلم ةكتاب سال، جايز ةهايي چون جايز جايزه

  : پيامبر از پسبنگريد به تارنماي كتاب 
<http://www.aftertheprophet.com/abouttheauthor.html>. 

  شناسي در دانشگاه عبري اورشليم تحصيل كرده است. روان ةوي در رشت. 4

5. The Succession to Muhammad: AStudy of the Early Caliphate (1997), Cambridge: 

Cambridge University Press. 
 قرار نگارندة مقالة حاضركتاب را در اختيار از ي ا نسخهمندانه  از آقاي حسن فاطمي كه سخاوت .6

  .شود يمگزاري  سپاس ،دادند
عنوان يـك ابـزار سياسـي كارآمـد،      بهاز زهر معاويه گيري  بهره ةضمن تحليل شيو ،نويسنده. 7

 ةنخست و نقش مسيحيان در دربار معاويه و توسع ةشده در سد انواع زهرهاي ساخته ةدربار
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 گـذارد  منـدي پـيش چشـم خواننـده مـي      اين دانش و فن در دربار اموي اطالعـات ارزش 
)Hazlton 2009: 149-150.(  

 كتابي موشكافانه و منتقدانه به فارسي ترجمه شده اسـت  يتازگ به اسووكور سينماي آكيرا ةدربار .8
  ).1397(ريچي 

كراسي اسـت و  وهاي انتخابي و دم اصطالحي در نظام )concession speech( راني واگذاري سخن .9
و پـس از  اسـت   خوردهشود كه در انتخابات رقيب خود شكست  زدي گفته مي نام رانيِ به سخن

به رقيب واگذار   شكلي آبرومندانه اصطالح به راني كارزار را به با اين سخن گيري يرأ ةاعالم نتيج
  كند. اين تعبير در ايران و زبان فارسي معمول و متداول نيست.   مي

جاكـه يكـي از    تاآن ،دانشگاهي در ايران دارد ةهرچند اين روش وي مخالفاني هم درميان جامع .10
 نويسـي نـرود. در   تـاريخ  ةدنبال چنين شـيو  دانشجويي به كه كند نهاد مي دانشگاهيان آشكارا پيش

اي كـه عبدالرسـول خيرانـديش در ايـن زمينـه       منصفانه ةبنگريد به مقال ،ديدگاه و روش او ةزمين
  ).43- 37: 1382(خيرانديش  نگاشته است

 يشـناخت  روانبـه توصـيف    را گفتـار  هاي كتاب در پـيش  به همين منظور، نخستين عبارت ،وي .11
اي را بـراي   نگارانه روزنامه ةانفجار در مكان مقدس شيعيان در عراق اختصاص داده و شيو ةيدپد

  ف برگزيده است.يبيان اين توص
نـام   شـريعتي بـه   علييكي از  :صورت گرفته است ترجمه دو كم دستاز اين كتاب  ي،هررو به. 12

) 1361(فـانون   ينزمـ  يرو ينمغضـوب نـام   ) و ديگري هم بـه 1336(فانون  ينزم يرو ياندوزخ
كـه تنهـا    شـده   گفتـه اصالت اين ترجمه  ةخني هم دربارستاريخي  ةدر آن بره ي،هررو به است.
  ت.سژان پل سارتر از علي شريعتي ا ةمقدم

 ةروضـ  تصـحيح تـرين   تازه ةدر مقدم كاشفي سبزواريمال حسين واعظ زندگي و آثار پرشمار . 13
  .)1390(كاشفي  است شده يبررسدر  الشهداء

  آمده است.» ام رمل« اشتباه بهفارسي  ةدر ترجم. 14
و قَولهِم إِنَّا قَتَلْنَـا  « :است چنين آمده 157 ةنساء آي ةمسيح در سورحضرت شدن  مصلوب ةدربار. 15

له هن شُبلَك و وهلَبا صم و ا قَتَلُوهم و ولَ اللَّهسر مرْينَ ماب يسىع يحسالمى  ملَف يهينَ اخْتَلَفُواْ فإِنَّ الَّذ و
نْهم ّالظَّنِّ شَك اعلْمٍ إِلَّا اتِّبنْ عم م بِها لهينَا مقي ا قَتَلُوهم عالمه طباطبايي نيز تفسـير   ،در اين زمينه». و
  .)217- 216 ،5 ج :1374(طباطبايي  اي آورده است  ارزنده

هاي ديگري كه از سوي مادلونگ دربـارة اخـتالف ميـان امـام حسـن (ع) و       . دربارة ديدگاه16
ـ چاپ رسـيده اسـت كـه     مقالة مفصلي به شده  مطرحپدرشان  شـد  ازايـن بـه آن اشـاره     يشپ
  ).22-13: 1396و ميرزايي مهرآبادي  (باراني
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  نامه كتاب
  ، بيروت: دارصادر. الكامل في التاريخ)، 1965( اثير، عزالدين علي ابن
ناصر طباطبـايى،   ةترجم، تاريخ خلفاء ؛امامت و سياست)، 1380(  بن مسلم عبداهللادينوري،  هقتيب ابن

  . ققنوس :تهران
 حسـن  اختالف امام دربارة مادلونگ  دگاهدي«)، 1396( ميرزايي مهرآبادي زينب و باراني، محمدرضا

  .69 ، شاسالم تاريخ، »السالم و امام علي عليه السالم يهعل
كتـاب مـاه   ، »نگاري دكتر باستاني پـاريزي  تاريخ دربارة نقد و نظر «)، 1382( خيرانديش، عبدالرسول
  .76و  75ش  ،تاريخ و جغرافيا

  محمود مهدوي دامغاني، تهران: ني. ة، ترجمالطوال اخبار )،1371( فهدينوري، ابوحني
  ، تهران: نشر فرهنگ اسالمي.زندگاني امام حسن مجتبي)، 1369رسولي محالتي، هاشم (

اسـالمي و حميدرضـا منتظـري،    مجيـد   ةترجمـ ، هـاي آكيـرا كوروسـوا    فيلم)، 1397( ريچي، دانلد
  ني.  تهران:
  ، تهران: سمت.عصر نبوت؛ تاريخ صدر اسالم)، 1378حسين ( نژاد، غالم زرگري

  .1، ش تحقيقات اسالمي، »(ص) تحقيقي در روز وفات پيامبر«)، 1368( شبيري، محمدجواد
محمـدباقر موسـوي همـداني، قـم: دفتـر       ة، ترجمـ الميـزان  تفسير)، 1374( طباطبايي، محمدحسين
  انتشارات اسالمي.

 :ابـراهيم، بيـروت   ابوالفضـل تحقيق محمـد  ،  و الملوكمم االتاريخ )، 1967( جرير طبري، محمدبن
  . التراث  دار

ابوالقاسـم پاينـده،    ة، ترجمـ تاريخ طبري يا تاريخ الرسل و الملوك)، 1375( طبري، محمدبن جرير
  تهران: اساطير.

 دربارة نقدي بر ديدگاه مادلونگ «)، 1395( علويمرتضي  و رحيمي، ، اسداهللاعبدالمحمدي، حسين
 جانشـيني و نهـروان در كتـاب    ،هاي جمل، صـفين  جنگ ةو ريش السالم عليهعلي   بيعت با امام

  .5ش  ،كالم ةنام پژوهش، »آله و عليه اهللا صلي محمد حضرت
احمد فهري زنجاني و  ة، ترجمهاي تاريخي بن سبا و ديگر افسانه عبداهللا)، 1387( عسكري، مرتضي

  اصول دين. ةمحمد سردارنيا، قم: دانشكد عطاء
 ،)ص(و نقد بخش محمد  ترجمه؛ روايت يك جانشيني)، 1398فاطمي، حسن و محمد ميرشمسي (

  نگار. ، مشهد: نيهازلتون بعد از پيامبر كتاب
علـي شـريعتي،    ةسـارتر، ترجمـ  ژان پـل   ة، بـا مقدمـ  دوزخيان روي زمين)، 1336( فانون، فرانتس

  مجيدي.  تهران:
  ف. باقري، تهران: مولي. ة، ترجممغضوبين روي زمين)، 1361( فانون، فرانتس
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و  ،حسـن ذوالفقـاري، علـي تسـنيمي    ، تصـحيح  الشـهدا  ةروضـ )، 1390بـن علـي(   حسينكاشفي، 
  واصفي، تهران: معين.  صبا

مهدوي  محمدجواداحمد نمايي،  ةترجم ،جانشيني حضرت محمد (ص))، 1377( مادلونگ، ويلفرد
  .هاي اسالمي بنياد پژوهش :مشهد، و حيدررضا ضابط

ابوالقاسـم پاينـده،    ةترجمـ  مـروج الـذهب و معـادن الجـوهر،    )، 1374( مسعودي، ابوالحسن علـي 
  فرهنگي.و   علمي  تهران:

  ، تهران: صدرا.حسيني ةآثار: حماس ةمجموع)، 1384( مطهري، مرتضي
محمدرضـا شـفيعي كـدكني، تهـران:      ة، ترجمـ خآفـرينش و تـاري  )، 1351( مقدسي، مطهربن طاهر

  فرهنگ ايران.  بنياد
دربـارة   بررسي انتقادي ديدگاه مادلونـگ  «)، 1397( علوي و مرتضي ،محمدجوادياوري سرسختي، 

عليـه   اهللا صليجانشيني محمد در كتاب  السالم، عليهعلي  ،منانؤسياسي اميرم ـ   عملكرد مديريتي
  .پژوهش ةتاريخ اسالم در آين، »و آله و سلم

 علمـي   تهـران: آيتـي،   محمـدابراهيم  ة، ترجمـ تاريخ يعقـوبي ، )1371( يعقوب ابيحمدبن يعقوبي، ا
  فرهنگي. و 
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